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  ناشر مقدمه
ال  نأ أشهد، أحمده تعالي وأشكره ورضي لنا اإلسالم ديناً، ومةأتم علينا النعلحمد هللا الذي أكمل لنا الدين، وا
بشيراً ونذيراً، وداعياً إلي  رسوله، بعثه اهللا بين يدي الساعةمحمداً عبده و نأ أشهدوشريك له،  اهللا وحده ال إال إله

من جور ليخرج من شاء من عبادة العباد، إلي عبادة رب العباد، و أرسله إلي الناس كافةسراجاً منيراً، اهللا بإذنه و
جاهد و نصح األمةخرة، بلغ الرسالة وأدي األمانة وآلااإلسالم، ومن ضيق الدنيا إلي سعة الدنيا واألديان إلي عدل 

  :سلم تسليماً كثيراً، أما بعدعليه وعلي آله وأصحابه وفي اهللا حق جهاده حتي أتاه اليقين، صلي اهللا 
از جمله اين حمله هاي  .است شديدجهان اسالم در معرض حمالت نظامي، فرهنگي، تبليغاتي و اقتصادي 

كه پيوسته . مي گيرد انجام ه از طرف بعضي از سازمانها، به اسم سازمان حقوق بشرتبليغاتي، حمالتي است ك
   .ي متهم مي كنندانانس حقوق بشر و كرامت اقضجامعه هاي ما را به جامعه هاي ن

نيست كه در اين قضيه عدالت را  آن و شكي در. جانبداريهاي مشكوك از اين سازمانها پوشيده نيست
  .دنا را سنجيده آن بلكه با دو معيار متفاوت .كرده اندطور مساوي حكم ن و به كرده اندرعايت ن

اين  حقوق بشر متهم مي شوند، به تروريست و ارهابي و ناقض )به دروغ(در همان زماني كه مسلمانان 
زير پا  قتل وآوارگي، هتك حرمت،و غصه هاي  اندوه سازمانها را مي بيني كه گوش و چشمشان را از ديدن

همچنان كه از تبعيض نژادي بين ملتها و قتل و سرقت و آدم ربايي . ن كرامت و غصب سرزمينها مي بندندگذاشت
و اين مثل . ها، خود را به نفهمي مي زنندآن و بي حرمتي و رواج جرمهاي سازمان يافته و بي مالحظه ميان

مرا با درد خودش «يعني » لتانسرمتنی بدائها و«: عربي در مورد چنين سازمانهايي صدق مي كند كه مي گويد
  .»ه عيبي كه در خودش بود سرزنش كردزد و رفت، مرا ب

 در مي يابند كه اسالم به جلب مصلحت و تكميل حتماًاگر اين سازمانها نگاهي منصفانه به اسالم بياندازند، 
: يات پنجگانه استاز جمله اين امور، حفظ ضرور. اهميت زيادي مي دهدها آن و دفع مفسده ها و كم كردن آن

در حقيقت بر دو اصل  انانس بنابراين حقوق. دين، جان، عقل، نسب و مال كه تجاوز به اين امور حرام مي باشد
  .يت است، بيان شده استانانس و سنت به طوري كه شايسته قرآنو اينها در . آزادي و عدالت: متكي است

$﴿: د متعال در مورد عدل مي فرمايدخداون pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ÏΒ §̈θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u™!#y‰pκà− ¬! öθ s9uρ #’ n?tã 

öΝä3Å¡àΡr& Íρ r& È⎦ø⎪y‰Ï9 üθ ø9$# t⎦⎫Î/uø% F{$#uρ 4 βÎ) ï∅ä3tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρ r& #[É)sù ª!$$ sù 4’n< ÷ρ r& $ yϑ ÎκÍ5 ( Ÿξ sù (#θ ãè Î7−Fs? #“uθ oλù; $# β r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 β Î)uρ 

(#ÿ…âθ ù= s? ÷ρ r& (#θ àÊ Í÷è è? ¨β Î* sù ©!$# tβ% x. $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #[Î6 yz﴾ )دادگري ! اي كساني كه ايمان آورده ايد« .)135/ ءنسا
پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد بكوشيد، و به خاطر خدا شهادت دهيد هر چند كه شهادتتان به زيان خودتان 
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اگر كسي كه به زيان او شهادت داده مي شود دارا يا نادار باشد، چرا . يا پدر و مادر و خويشاوندان بوده باشد
ان بهتر است پس از هوا و هوس پيروي نكنيد كه منحرف مي گرديد و اگر زبان از آن خداوند از هردويكه 

: و همچنين مي فرمايد. »چه مي كنيد آگاه استآن روي بگردانيد، خداوند از آن اداي شهادت حق بپيچانيد يا از

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ §̈θ s% ¬! u™!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ öΝà6¨ΖtΒ Íôftƒ ãβ$t↔sΨ x© BΘöθ s% #’n?tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 

(#θ ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> uø% r& 3“uθ ø)−G= Ï9﴾ )بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي ! اي مومنان« .)8 /مائده
نيد دادگري كنيد كه دادگري به ندارد كه دادگري نك آن دادگري گواهي دهيد، و دشمنانگي قومي شما را بر

  .»مي دهيد انجام چيزي است كه آن از خدا بترسيد كه خدا آگاه از هر. پرهيزگاري نزديكتر است

$ ô‰s)s9﴿: خداوند متعال مي فرمايد uΖù= y™ ö‘ r& $ sΨ n= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖø9u“Ρ r&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ tΠθ à)u‹Ï9 

â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( $ uΖø9u“Ρr&uρ y‰ƒ Ï‰utù: $# ÏμŠÏù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ sΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9uρ ª!$# ⎯tΒ …çνãÝÇΖtƒ …ã& s#ß™ â‘ uρ É=ø‹tó ø9$$ Î/ 4 

¨β Î) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒ Í“ tã ﴾ )وانه كرده ايم، خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن ر ما پيغمبران« .)25 /حديد
و آهن را پديدار كرده ايم كه داراي . و موازين نازل نموده ايم تا مردمان دادگرانه رفتار كنند ان كتابهاآن و با

بداند چه كساني او را و  دهدف اين است كه خداون. نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است
و خداوند متعال در مورد  .»يره استومند و چخداوند نير. گونه نهان و پنهان ياري مي كننده فرستادگانش را ب

β.﴿: دو گروهي كه با هم مي جنگند، مي فرمايد Î* sù ôMtó t/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“u÷zW{$# (#θè= ÏG≈ s)sù ©ÉL©9$# ©Èöö7s? 4©®L xm 

u™þ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÍøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™!$ sù (#θ ßsÏ=ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#ûθäÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩®∪﴾ 
دسته اي كه ستم مي كند و تعدي  آن در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد با شما اگر يكي از« .)9 /حجرات(

هرگاه . )و حكم او را پذيرا مي شود(اطاعت از فرمان خدا بر مي گردد مي ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي 
چرا كه  شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت بكار بريد، بازگشت و فرمان خدا را پذيرا

در مقابل اين آيات خداوند ظلم و تعدي را حرام كرده و ظالمان را محكوم كرده  .»خدا عادالن را دوست دارد

tΒ⎯﴿ :و مي فرمايد. ها وعده داده استآن و عذاب دردناك را به uρ ΝÏ= øàtƒ öΝà6ΖÏiΒ çμ ø% É‹çΡ $ \/#x‹tã #[Î7Ÿ2 ﴾ 

$!﴿ :خداوند متعال مي فرمايد .»ند، عذاب بزرگي را بدو مي چشانيمهر كس از شما ستم ك« .)19 /فرقان( ¯ΡÎ) 

$ tΡô‰tG ôã r& t⎦⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 #·‘$ tΡ xÞ% tnr& öΝÎκÍ5 $ yγ è% ÏŠ#uß  4 βÎ)uρ (#θ èVŠÉó tG ó¡o„ (#θ èO$ tóãƒ &™!$ yϑ Î/ È≅ ôγ ßϑ ø9$% x. “Èθ ô±o„ oνθ ã_âθ ø9$# 4 š[ø♥ Î/ 

Ü>#u¤³9$# ôNu™!$ y™ uρ $ ¸)xs?öãΒ﴾  )ان را در بر آن ما براي ستمگران آتشي را آماده كرده ايم كه سراپرده« .)29 /كهف
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چه ! مي گيرد، و اگر فرياد برآورند، با آبي همچون فلز گداخته به فريادشان رسند كه چهره ها را بريان مي كند

tΠöθ﴿ :چنين مي فرمايدو هم» !و چه زشت منزلي! بد نوشابه اي tƒ Ÿω ßìxΖtƒ t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# öΝåκèEu‘ É‹÷è tΒ ( ãΝßγ s9uρ èπuΖ÷è ¯=9$# 

öΝßγ s9uρ â™ûθ ß™ Í‘#¤$!$# ﴾ )آن روزي كه عذر خواهي ستمگران بديشان سودي نمي رساند، و نفرين بهره« .)52/غافر 

tΒ⎯﴿: و يا مي فرمايد .»شدايشان خواهد  آن ان خواهد بود و سراي بد ازآن uρ ó=Å¡õ3tƒ ºπ t↔ÿ‹ÏÜyz ÷ρ r& $ \ÿùS Î) ¢ΟèO ÏΘötƒ 

⎯Ïμ Î/ $Z↔ÿƒ Ít/ Ï‰s)sù Ÿ≅yϑ tG ôm$# $ YΨ≈tF÷κæ5 $ VϑøO Î)uρ $ YΨÎ6 –Β ∩⊇⊇⊄∪﴾ )ناهي بكند، هر كس دچار لغزشي شود يا گ«) 112/نساء
  .»تكب شده استرا به بيگناهي نسبت دهد، به راستي بهتان و گناه آشكاري مر آن سپس

از ظلم كردن «: فرمود  روايت شده است كه رسول اهللا از جابر بن عبداهللا ) رحمه اهللا(لم در صحيح مس
از عبداهللا بن  /چه كه بخاري آن طبق و پيامبر  .»روز قيامت است يبپرهيزيد، چون ظلم، تاريكيها

ه بوي كسي كه شخص معاهدي را بكشد هيچ گا«: روايت كرده است در مورد معاهدات مي فرمايد بعمرو
  و مسلم از ابوهريره .»در مسيري تا چهل سال ادامه دارد آن بهشت را احساس نمي كند در حالي كه بوي

حقيقتاً روز قيامت حقوق تمامي موجودات به صاحبان حق داده مي «: فرمود روايت كرده است كه پيامبر 
  .»يرندرا از گوسفند بي شاخ مي گ) چقو(حق گوسفند شاخ دار  كه شود تا جايي

بدهد به گونه اي ) به شهروندانش(را اما در مورد آزادي، هيچ دولتي يا قانوني وجود ندارد كه آزادي مطلق 
هيچ كس قائل  اين نوع آزادي بر روي زمين وجود ندارد و. را بدون قيد و بند به حال خود رها كند انانس كه

ها حكم مي آن حكم مي گيرند و به آن نابعي كه ازبنابراين هر دولتي يا امتي بر حسب م. به اين آزادي نيست
مرجع و منبع مسلمانان همان اسالمي است كه . گذاشته اندكنند، قيد و بندها و قوانيني را براي اين آزادي 

و وظيفه امت اسالمي اين است كه در تمام امور خود . فرستاده است را به وسيله حضرت محمد  آن خداوند
در سنتش آورده است، عمل  را در كتابش و پيامبر  آن جعه كرده و به قوانيني كه خداوندبه قوانين اسالم مرا

  .كنند
امر  اندازه را به آن و حتي اجراي. داده است انانس را به انديشه وقتي اسالم آزادي بيان و ،به عنوان مثال

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯﴿: رمايدمثالً خداوند متعال مي ف. واجبي مثل امر به معروف و نهي از منكر مي داند ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰tƒ 

’ n< Î) Îösƒù: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ψ ßϑø9$# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÏ= øßϑ ø9$# 〈 )بايد از « .)104 /آل عمران
 .»ان خود رستگارندآن ر نمايند، وميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منك
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 بنابراين. تجاوز كرد آن به علت خود آزادي از ، كه جايز نيستگذاشته اندو حدودي  براي اين آزادي مرز
  : و مي فرمايد. را به محكم و مستدل سخن گفتن راهنمايي كرده است انانس

﴿≅ è% uρ “ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 (#θ ä9θ à)tƒ ©ÉL ©9$# }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4 ¨β Î) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# éøu”∴tƒ öΝæη uΖ÷ t/ 4 ¨β Î) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# šχ% x. Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 #xρ ß‰tã 

$ YΖ Î7–Β﴾ )چرا كه اهريمن در ميان ايشان فساد و . سخني بگويند كه زيباترين باشد: به بندگانم بگو« .)53 /ءاسرا

Ÿω﴿: مي فرمايدو خداوند متعال  .»اهريمن دشمن آشكار بوده است ، و بيگمانمي اندازدتباهي به راه  uρ ß#ø)s? 

$ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Ç t7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ 〈 )از چيزي « .)36 /ءاسرا
 .»قرار مي گيرد آن بيگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي از. نا آگاهي آن دنباله روي نكن كه از

خداوند . حرام كرده است انهاانس و غيبت و سخن چيني و بهتان و دروغ و تهمت و تمسخر و امثال اينها را بر

$﴿: متعال مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω öy‚ó¡o„ ×Πöθ s% ⎯ÏiΒ BΘöθ s% #©|¤tã β r& (#θ çΡθ ä3tƒ #[öyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö™!$ |¡ÏΣ ⎯ÏiΒ >™!$ |¡ÏpΣ 

#©|¤tã β r& £⎯ä3tƒ #[öyz £⎯åκ÷]ÏiΒ ( Ÿω uρ (#ÿρ â“ Ïϑù= s? ö/ä3|¡àΡr& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœ eω$# ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷èt/ Ç⎯≈ yϑƒ M}$# 4 

⎯tΒ uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ç7Ï⊥tG ô_$# #[ÏWx. z⎯ÏiΒ Çd⎯©à9$# χ Î) uÙ ÷èt/ Çd⎯©à9$# ÒΟøO Î) ( 

Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò ÷èt/ 4 =Ïtä† r& óΟà2 ß‰tnr& βr& Ÿ≅ à2 ù'tƒ zΝóss9 ÏμŠ ½zr& $ \G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ís3sù 4 (#θ à)¨?$#uρ 

©!$# 4 ¨β Î) ©!$# Ò>#§θ s? ×Λ⎧Ïm§‘ ﴾ )نبايد گروهي از مردان شما ! اي كساني كه ايمان آورده ايد« .)12-11 /حجرات
ان بهتر از اينان باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء كنند، زيرا آن استهزاء كنند، شايد را گروه ديگري

، و يكديگر را با القاب چه بسا از اينان خوبتر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجويي قرار ندهيد
، سخنان ناگوار و گناه آلود براي مسلمان چه بد است، بعد از ايمان آوردن. زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد

! اي كساني كه ايمان آورده ايد. كساني كه دست بر ندارند و توبه نكنند، ايشان ستمگرند! گفتن و بر زبان راندن
، و يكي از ديگري رخي از گمانها گناه است، و جاسوسي و پرده دري نكنيداز بسياري گمانها بپرهيزيد، كه ب

غيبت ننمايد؛ آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از مرده 
   .»داوند بس توبه پذير و مهربان استخواري بدتان مي آيد از خدا پروا كنيد، بيگمان خ

جنايت هاي وارده بر اسالم و مسلمين كه اين سازمانها را  اندازه بنابراين. ها نيز اينگونه هستند و ساير آزادي
  .د، روشن شدنا انداخته هاآن به جان

  :الزم است كه به دو امر مهم اشاره كنيم
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 ايچه كه آفريده است داناتر است و عدل را حسن ختام دعواهآن مخلوقات خدا هستند و او به انهاانس )الف
و او به . شان مي داند و خداوند پاك و منزه، مهربانترين مهربانان و حكيم ترين حكيمان استو جدايي ميانان آن

خداوند . هستي ملك او و بندگان مخلوق او هستند. مصلحت بندگان در زندگي دنيوي و اخرويشان داناتر است

™βÎ) y7−/u‘ ßìÅ¨﴿: متعال مي فرمايد üρ ÏοuÏøó yϑ ø9$# 4 uθ èδ ÞΟn= ÷ær& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä.r't±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# øŒÎ)uρ óΟçFΡr& ×π ¨ΖÅ_r& ’ Îû Èβθ äÜç/ 

öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ( Ÿξ sù (#ûθ “.u“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’s+¨?$# 〈 )چرا كه پروردگار تو داراي آمرزش « .)32 /نجم
روز كه شما به صورت  آن از زمين آفريده است، و از خداوند از همان زمان كه شما را. گسترده و فراخ است

پس از پاك . جنينهاي ناچيزي در درون شكمهاي مادرانتان بوده ايد، از شما به خوبي آگاه بوده است و هست
Ÿω﴿: و همچنين خداوند متعال مي فرمايد .»كه او پرهيزگاران بهتر مي شناسد بودن خود سخن مگوئيد، زيرا r& 

ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ t,n= yz uθ èδuρ ß#‹ÏǕ=9$# ãÎ7sƒù: و مگر كسي كه مي آفريند نمي داند، و حال اين كه ا« .)14 /ملك( ﴾∪⊇⊆∩ #$
پس هيچ كس نسبت به خلقت از خالق عالمتر نيست و همان خالق  .»دقيق و باريك بين بس آگاهي است

yϑ⎯﴿. است كه شايسته پرستش مي باشد sùr& ß,è= øƒs† ⎯yϑ x. ω ß,è= øƒs† 3 Ÿξ sùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊇∠∪﴾ )پس « .)17 /نحل
 يكسي كه به قوانين جاهل »كسي كه مي آفريند، همچون كسي است كه نمي آفريند؟ آيا يادآور نمي شويد؟

حكم كند به قوانين بشري حكم كرده است و از غير خداوند اطاعت كرده يا در اطاعت وي شريك قائل شده 

Èβ﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. است Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! 4 utΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ §ƒ Î) 4 y7 Ï9 s̈Œ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝÍh‹s)ø9$# £⎯Å3≈ s9uρ unYò2 r& 

Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊆⊃∪﴾ )خدا دستور داده است كه جز . خدا است و بس آن فرمانروايي از« .)40 /يوسف

uötó﴿: و خداوند متعال مي فرمايد .»يشتر مردم نمي دانندو ثابت ولي باين است دين راست . او را نپرستيد sùr& «! $# 

©ÈötG ö/r& $ Vϑ s3xm uθ èδuρ ü“Ï% ©!$# tΑu“Ρr& ãΝà6øŠs9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Wξ¢Á xãΒ 4 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ÞΟßγ≈ sΨ ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# tβθßϑ n= ÷è tƒ …çμ ¯Ρr& ×Α̈”t∴ãΒ ⎯ÏiΒ 

y7 În/§‘ Èd,utù: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨⎦sðθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎪ÎyIôϑ ßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪﴾ )كه او است آن آيا جز خدا قاضي كنم؟ و حال« .)114 /انعام
ستاده ايم مي ان فرآن كساني كه كتاب براي. صيل و توضيح شده استاب را براي شما نازل كرده است و تفكه كت

و خداوند  .»مباش از ترديدگنندگان پس تو. آمده است و مشتمل بر حق استدانند كه اين حقيقتاً از سوي خدا 

Ÿω﴿: متعال مي فرمايد r& ã& s! ß,ù= sƒù: $# ÞöΔ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪﴾ )آگاه باشيد كه تنها او « .)54 /اعراف
گار و داراي خيرات فراوان، خداوندي است كه پرورد )بزرگوار و جاويدان(. مي آفريند و تنها او فرمان مي دهد

ª!$#uρ ãΝä3øts† Ÿω |=Ée)yè﴿ :و يا مي فرمايد .»تجهانيان اس ãΒ ⎯Ïμ Ïϑ õ3ßsÏ9 4 uθ èδuρ ßìƒ Íy™ É>$ |¡Ïtù:  .)41 /رعد( ﴾ #$
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 اين! سبحان اهللا .»مانعي ندارد او سريع الحساب است و ن مي راند و فرمانش هيچ گونه راديخداوند فرما«
ها آن وردگار خود را بگذاريم و به قوانين وضعيي نادان چگونه از ما مي خواهند كه شريعت خالق و پرانهاانس

Ÿω﴿ ؟كه از افكاري كه مساوي ذره اي از عقل الهي در ملك و ملكوت نيست، عمل كنيم r& u™!$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3øts† 

بدهد، عاقبت وي  انجام و كسي كه چنين كاري را .»چه قضاوت بدي كه مي كردند! هان« .)59 /نحل( ﴾∪®∋∩
ها خبر آن مراهي آشكاري مي باشد همان طور كه خداوند متعال در سوره شعراء از حالخسران و در نتيجه گ

$$!»﴿. داده است s? βÎ) $ ¨Ζä. ’Å∀ s9 5≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7–Β ∩®∠∪ øŒÎ) Νä3ƒ Ècθ |¡èΣ Éb>uÎ/ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩®∇∪﴾ )به خدا « .)98-97 /ءشعرا
پناه بر  .»تيمانسبا پروردگار جهانيان برابر مي د آن زمان كه ما شما را.سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده ايم

. احكام دين ما و عقيده ما، اصالً جايي براي چانه زني نداردكه آن حالبدهيم  انجام خدا، اگر ما چنين كاري را
و هيچ . ما بر اساس اين دين است نانگيخت چون زندگي ما و مرگ ما و بر. يمرا رها كن آن و امكان ندارد كه ما

  .ي باالتر از قدرت خدا نيستقدرت
، هيچ ظلم ديگري را نمي شناسد و تنها يك حق را مي انهاانس ها، جز ظلم بهآن زمانها و امثالاين سا) ب 
م منظور از ظلم سه چيز مي الدر حالي كه در اس. شده انددر اين مورد نيز دچار اشتباه ). حق بشر(شناسد 

χ﴿. استشرك ورزيدن و اين بزرگترين ظلم ه: باشد Î) x8öÅe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ﴾ )واقعاً شرك « .)13 /نلقما
بنابراين ) غير از شرك(به خودش است  انانس و سومي ظلم .و ديگري ظلم به بندگان است .»ستم بزرگي است

خداوند متعال مي . كسي كه از اين سه ظلم در امان بماند، امنيت و هدايت كامل براي او حاصل مي شود

t⎦⎪Ï%©!$# (#θ﴿: يدفرما ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#ûθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρß‰tG ôγ –Β 〈 )كساني « .)82 /انعام
اه ان رآن و ايمان خود را با شرك نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است، و كه ايمان آورده باشند

پس ظلم در . دقيقاً بيان كرده است كه منظور از ظلم در اين آيه، شرك مي باشد مبر و پيا .»يافتگان هستند
  .ال اهللا استال إله إ كننده هاي نقض اينجا عبادت در غير جاي خودش است و اين از

 آن اولين و بزرگترين و مهمترين چيزي كه بايد به: در مقابل اين سه امر حرام، سه امر واجب وجود دارد
همان چيزي كه هدف آفرينش . و عبادت وي مي باشد كه همان توحيد است حق خداوند بر بندگان پرداخت،

$﴿. است tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågù: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ )را جز براي پرستش  انس جن و« .)56 /ذاريات

$!﴿: و مي فرمايد. ترا براي اين امر آفريده اس و خداوند متعال تمام پيامبرانش .»نيافريديم tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Ï= ö7s% 
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⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û©ÇrθçΡ Ïμø‹s9Î) …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù 〈 )ما پيش از تو هيچ پيغمبري را « .)25 /انبيا
  .»نيدمن نيست، پس فقط مرا پرستش ك معبودي جز: نفرستاده ايم، مگر اينكه به او وحي كرده ايم كه

م كه پيامبر يبودسوارچهارپايي بر من پشت سر پيامبر : روايت شده است كه مي گويد از معاذ بن جبل 
 خدا و رسولش داناترند، فرمود: اي معاذ، آيا مي داني كه حق خداوند بر بندگان چيست؟ گفتم: به من گفت :

حديث متفق ...(ا چيزي را شريك او نگردانندحق خداوند بر بنده اين است كه او را پرستش كنند و اصالً كسي ي
  .)عليه

چه را كه مصلحت دنيا و آخرت وي آن يعني بايد سعي كند. بر خودش است انانس و حق دوم همان حق

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد .رعايت كند است، pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ûθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹Ï= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# 

äοu‘$ yfÏtù: $#uρ ∩∉∪﴾ )نگاه داريد خاي كساني كه ايمان آورده ايد، خود و خانواده خود را از آتش دوز«) 6/تحريم .

$﴿: و خداوند متعال مي فرمايد .»مردم و سنگ خارا آتش افروز اوست چنان آتشي كه pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $# 4 ’ n< Î) «!$# öΝä3ãè Å_ótΒ $ YèŠÏΗ sd Νä3ã∞Îm; uΖãŠsù $ yϑ Î/ öΝçGΖä. tβθè= yϑ ÷è s? 

اي اهل ايمان، شما ايمان خود را محكم نگاه داريد كه اگر همه عالم گمراه شوند و شما «) 105/مائده( ﴾∪∋⊂⊆∩
خواهد رسيد، بازگشت همه خلق به سوي خداست و همه شما را ها زياني به شما نآن به راه هدايت باشيد از كفر

  .»چه كه كرده ايد، آگاه مي سازدآن در قيامت به نتيجه
ها آن ها را رعايت كند، و با عدالت باآن د سعي كند مصلحتو حق سومي، حقوق بندگان بر اوست كه باي

  .نخواه مسلمان باشد يا غير مسلما. د و مالشان را بپردازدبرخورد كن
كه خدا  اي اندازه اي كه خدا و پيامبرش را اجابت كرده باشد، پيشرفته و به اندازه در مراتب كرامت به انانس

پست مي شود تا جايي كه مانند چهارپايان و حتي گمراهتر ازآنها  اندازه و رسولش را ترك كرده باشد به همان

%t⎦⎪Ï﴿: خداوند مي فرمايد. مي شود ©!$#uρ (#ρ ãxx. tβθ ãè−Fyϑ tF tƒ tβθ è= ä.ù'tƒ uρ $ yϑ x. ã≅ä.ù's? ãΝ≈ yè ÷ΡF{$# â‘$̈Ψ9$#uρ “Yθ ÷WtΒ öΝçλ°; ﴾ 
. آنان كه به راه كفر شتافتند و به تمتع و شهوت راني و شكم پرستي مانند حيوانات پرداختند« .)12 /محمد(

فراتر از دنيا را تواند نمي  ها را از آخرت دور مي كند وآن چون دنيا .»ها آتش دوزخ خواهد بودآن عاقبت منزل

tβθßϑ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. دببين n= ÷è tƒ #XÎγ≈ sß z⎯ÏiΒ Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ Ç⎯tã Ïοu½zFψ$# óΟèδ tβθè= Ï≈ xî ∩∠∪﴾ 
  .»و از عالم آخرت به كلي بي خبرند اكثر به امور ظاهري زندگي دنيا آگاهند«) 7/روم(
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غها و ادعاهاي اين يي دارد كه قادر به كشف دروانهاانس به تالش فراواناين موضوع مهمي است كه نياز 
و  قرآنو با داليل آشكار از  باشندباشند و همچنين كساني كه با داليل معتبر قادر به رد اين شبهه ها  سازمان
ح بدهند تواند مقاصد كلي شريعت را روشن كنند و براي بشريت توضيسيره پيشينيان و شواهد تاريخي بسنت و 

م كه در جنگها و و امتي غير از اسال. كه ديني مهربانتر و رئوفتر و عادالنه تر و كاملتر از دين اسالم وجود ندارد
  .عاهدات خود داراي سيره اي عطرآگين تر و رفتاري پاكتر و تاريخي شفاف تر باشد، وجود نداردصلحها و م
و حقوق جامعه  انهاانس لش مي باشد در دادن حقربستان سعودي كه مطابق كتاب خدا و سنت رسوعدولت 

حد قتل، تازيانه، : حدود شرعي كه اين دولت اجرا مي كند شامل. از ديگران ربوده است اها گوي سبقت رآن به
و سنت  قرآندولت اين امور را اجرا مي كند چون در . تعزيرها مانند قطع دست دزد مي باشد انواع زندان و
  .هستند مدون

و راست گفته است . سالم راضي نگه داشتن سازمان هاي حقوق بشر و عفو بين الملل نيستو هدف ا

s9uρ 4©yÌös? y7Ζtã ßŠθ⎯﴿: گاه كه مي فرمايدآن خداوند متعال åκu ø9$# Ÿω uρ 3“u≈ |Á ¨Ψ9$# 4©®L xm yìÎ6 ®Ks? öΝåκyJ ¯= ÏΒ ∩⊇⊄⊃∪﴾ )بقره/ 
   .»ها پيروي كنيآن كه از آئينآن ند شد، مگرهرگز يهوديان و نصاري از تو راضي و خشنود نخواه« .)120

قوق حامي ح بر اساس شريعت اسالم دولت«: مر تأكيد مي كند كهقانون اساسي عربستان بر اين ا 26و ماده 
  ...بشر است

از دكتر عبداللطيف بن سعيد الغامدي، يكي از مهمترين » في االسالم اننسحقوق اإل«در اين زمينه كتاب 
كتاب به چهار فصل تقسيم شده . اهتمام ورزيده است آن به اين موضوع پرداخته است و به تحقيقاتي است كه

تا اين منصف كمك مي كند  انانس موضوعات اين كتاب به. كه اكثر مسائل حقوق بشر را در بر مي گيرد
اهيم كه از خداوند متعال مي خو. موضوع را در يابد و حكم اين سازمانها و اهداف و مقاصدشان را بفهمد

ه پاكي امر ماست، برايمان حفظ و دين ما را ك. دناز اين كتاب نفع ببر ديگران تالشهاي مؤلف را مبارك گرداند و
. استو نزديك و اجابت كنندهبراي اين سرزمين حفظ بفرمايد، كه ا و امنيت و ايمان و عقيده و رهبرمان را. دكن

≅ö﴿. سانموند سخنم را به اتمام مي رو با اين فرموده خدا è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Ï= Ÿ2 ¥™!#uθ y™ $ uΖsΨ ÷t/ 

ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ ⎯Ïμ Î/ $Z↔ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚−G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? (#θä9θ à)sù 

(#ρ ß‰yγ ô©$# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÏ= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪﴾ )كلمه حق كه ميان ما و شما  آن بگو اي اهل كتاب بيائيد از« .)64 /آل عمران
و برخي و چيزي را با او شريك قرار ندهيم، را نپرستيم  يكسان است پيروي كنيم، كه بجز خداي يكتا هيچ كس
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شيد بگوئيد شما گواه با دنگردانها از حق روي آن پس اگر. از ما برخي را به جاي خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم
  .»كه ما تسليم فرمان خدا هستيم

  .الحمد هللا رب العالمين نأ و آخر دعوانا
  صالح بن عبدالعزيز آل شيخ

  .مملكت عربستان سعودي ارشاد ير امور اسالمي و اوقاف و دعوت ووز
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  مؤلف مقدمه
  :عدللعالمين، أما ب والسالم علي المبعوث رحمةً ةوالصالالحمد هللا 

در  هاآن ان مي نويسد، مالحظه مي كند كهماز ديد بسياري از محققان مسل را در اسالم بشرمحققي كه حقوق 
را  آن سعه كسيد كه جز اين عصر تونا افزوده آن و حقوقي را به كرده اندتجاوز  قرآنادعاهاي خود از مرز 

روش توجيهي در تحقيقات خود از  اين محققان. ن موضوع از تراوشات اين عصر استچون اي. نمي شناسد
كه متكي بر تأويل ظالمانه اين  كرده انداستفاده  خود نيان و مطالعهو اساساً از دو تفكر پيشي كرده انداستفاده 

  .به دليل اينكه در بر دارنده هر چيزي است .داده اند آن ي بهقرآن گرايشعصر است كه 
در اين حقوقهاي معاصر،  قرآناين تصور است كه نبودن  ثابت اين است كه اين عقب ماندگي متكي براصل 

. كتابي است در بردارنده هر چيزي و مناسب هر زمان و مكان قرآنيك كاستي به شمار مي رود به اعتبار اينكه 

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد ¨Β $ uΖôÛ§sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ &™ó©x« 4 ¢ΟèO 4’ n<Î) öΝÎκÍh5u‘ šχρã|³øtä† ∩⊂∇∪﴾ )در « .)38 /انعام
ولي  .»ه پروردگارشان جمع آورده مي شوندان در پيشگاآن هيچ چيز را فرو گذار نكرده ايم پس) كائنات(كتاب 

با  آن قتتمام جزئيات حقوق بشر را به حكم مطاب :چه ضرري مي بيند وقتي كه گفته مي شود قرآناسالم يا 
اين حقوق مورد بيان نكردن ون يا تاريخ است كه براي كتاب قان قرآنيرد؟ آيا زمان و مكان در بر نمي گ

كتابي است كه شامل تفصيل هاي دقيق هر چيزي بشود؟ يا كتابي است كه  قرآنسرزنش واقع شود؟ آيا 
را مطابق ضوابط شريعت براي امت وا  آن تفكرات اساسي و مهم را در بر گرفته و تفاصيل و تمارين و اجراي

بسياري از مردم بيش از «: اسحاق شاطبي مرا خيلي خوشحال كرد كه گفته استاين سخن ابوگذاشته است؟ 
اضافه مي كنند، علوم طبيعي،  قرآنبه  آورده انددارند و هر عملي را كه متقدمين و متأخرين  انتظار قرآنحد از 

ه استناد سخن چون ب. نيست قرآنو اين به معناي منحصر كردن معاني  .»آن و امثالوريها فناتعليمي، منطق و 
چه آن ،پس الزم است. معجزه اي ماندگار است قرآنتمام شدني نيست به اعتبار اينكه  قرآنپيشينيان، عجايب 

و قضيه . بر اساس تغيير اوضاع و احوال تغيير مي كند انهاانس چون فهم. بگيرد در بر را كه مصلحت است شامل
ضاع علمي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه بستگي به اين زمينه مرتبط است چون به تغيير او بشرحقوق 

و . بر اساس مقتضيات اجتهادي است د،نا تهانسرا جايز د آن تون ديني،چه كه مآن دارد و قدرت فهم و استنباط
همان كساني . شريف نبوي استنباط كنند، كم نيستندكريم و سنت  قرآنمجتهدين جامع الشرايطي كه بتوانند از 

مطابق . مي دهند انجام ائل امروزي را بر اساس مقاصد بزرگ اسالم و رعايت مصلحتهاي معتبركه مجموع مس
  .»جا شريعت خداوند استآن هر جا مصلحتي يافت شود،«: قاعده اي كه مي گويد
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، آن آري، ترديدي در اين نيست كه اسالم حقوق بشر را با سخن از احترام خود بشريت و گرامي داشتن

$ ô‰s)s9uρ﴿: دليل اين سخن، آيه خداوند متعال است كه مي فرمايد. تبنياد نهاده اس sΨ øΒ§x. û©É_t/ tΠyŠ#u™ ö﴾ )ءاسرا/ 
و به همين دليل گوي سبقت را از ساير دينها و حتي قوانين  .»...ما آدميزادگان را گرامي داشته ايم« .)70

باشد، از تمام فهم و ذهن  واحد سرنوشت و طبيعت و عقيده و پيدايش اصل كه مبتني برين ا. وضعي ربوده است
بنابراين يك مانع ديني . بر اساس دين داراي امنيت و صيانت مي باشد انانس تأسيس حقوق. بشري جداست

. چون اين مانع از درون خود فرد مي باشد و يك مانع بيروني نيست. كاري قويترين مانع مي باشد انجام براي
حتي در اكثر كشورهاي پيشرفته نيز وجود . در اغلب كشورها وجود دارد امروزه زير پا گذاشتن حقوق بشر

نيازمند اعتقاد راسخي از طرف خود بشريت مي  انانس و احترام. دارد به دليل اينكه حقوقشان معتبر نيست
اين آيا . در رفتارها راسخ نمي شود آن در جانها و نمود آن جز با نفوذ) از لحاظ تئوري(و اين اعتقاد . باشد

 عظمت براي اسالم كافي نيست كه اين حقوق را بنياد نهاده و جايگاه ارزشمندي را در ميان ساير مخلوقات به
و يا خداوند از  .داده است انانس ينندگي را فقط بهمبتني بر اينكه خداوند هوش و درك آفر. داده است انانس

را بيان كرده است چه ضرري مي بيند؟ آيا اين اين گفته كه وي تفاصيل و جزئيات را رها كرده و فقط كليات 
  نيست؟ نيباز كردن مجال بيشتر براي اجتهاد و تحقيق و بررسي عقال) رها كردن جزئيات(امر 

 را نمي بينيم و خداوند خواسته است كه آن چرا كه در اين امر و غرق نشدن در تفاصيل حكمتي است كه ما
مقاصد شريعت، كشف و استنباط  ارهاي خود اين حقوق را بر اساسرا به خودش واگذار كند تا با ابز انانس
  .نو بنا نهد انديشه را به عنوان يك آن و. كند

اين ابزارها و ساير وسايلي كه در خالل بحث توضيح خواهيم داد توجه مرا در اين كار علمي به اصل و 
همچنان كه تا . وي نگاهداري كنيمرا در يك مخزن محكم و ق آن تا. در اسالم جلب كردند بشرتأسيس حقوق 

اين حقوق با اتكاء به نصوص ديني و بر اساس مقاصد  انواع جايي كه در توان من بوده است در دستيابي به
 انانس :شامل موضوعاتي است» در اسالم بشرحقوق «اين مطالعه و تحقيق به نام . بزرگ شريعت تالش كرده ام

در اسالم در فصل  انانس در فصل دوم، حقوق در اسالم انانس قو نظريه حقيقت در فصل اول، اساس حقو
  .ها در فصل چهارمآن بر اساس وضعيت انهاانس سوم، و حقوق بعضي از

كه منابع اين تحقيق، گوناگون مي باشند، در ابتدا از كتابهاي اشاره شود اين است  آن آنچه كه الزم است به
  .و سنت نيز پرداخته ام قرآنون تدويني مشابه در تفسير و حديث استفاده كرده ام و بعد به مت
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الحمد هللا رب العالمين وصلي اهللا وسلم علي خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبداهللا  نأ و آخر دعوانا
  .صحبه اجمعينوعلي آله و

    .عبداللطيف بن سعيد الغامدي. د
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  اولفصل 
  نظريه حقيقت و ناانس
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  از ديدگاه اسالم انانس حقيقت - 1-1
  :انانس خلقت -1-1-1

مخلوقي است كه از خاك فشرده زمين و نفس روح  انانس كه كرده اندو سنت براي ما بيان  قرآندر حقيقت 

$øŒÎ) tΑ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. ه استالهي، آفريده شد s% y7 š/u‘ Ïπs3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÏoΤÎ) 7,Ï=≈ yz #[|³o0 ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒÎ* sù 

…çμ çG ÷ƒ§θ y™ àM ÷‚xtΡuρ ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ ©Çrρ•‘ (#θ ãè s)sù …çμ s9 t⎦⎪Ï‰Åf≈ y™ ∩∠⊄∪﴾ )وقتي پروردگارت به فرشتگان «) 72-71/ص
و از جان متعلق به . سامان دادم و آراسته كردم را سر و آن هنگامي كه. ي را از گل مي آفرينمانانس من: گفت

  .»در برابرش سجده ببريد. او دميدم خود در
غريزي و شهواني با موجودات زنده ديگر  هاي انگيزه با ساختار و تركيب مادي خودش و با داشتن انانس

ولي با داشتن عقل از ساير . باعث حفظ خود و نوع بشري مي شود ها انگيزه د اينوو وج. يكي است
روش زديكترين و شهوات را به ن غريزه هامي تواند، اين  آن موجودات متمايز مي گردد، عقلي كه به وسيله

خداوند متعال مي . را به جلو برده و به حقايق بزرگ هستي مي رساند انانس زندگي ،بلكه عقل. محقق كند

≈ª!$#uρ Νä3y_u÷zr& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF﴿: فرمايد yγ ¨Β é& Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? $ Z↔ø‹x© Ÿ≅yè y_uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9$# u≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   

öΝä3̄= yè s9 šχρ ãä3ô±s? ∩∠∇∪﴾ )چيزي  ن بيرون آورد در حالي كهخداوند شما را از شكمهاي مادرانتا« .)78 /نحل
  .»چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنيد تيد، و او به شما گوش وانسنمي د
با وجودي كه حواس او . با ساختار و تركيب روحي خود مي تواند با خالق خود ارتباط برقرار كند انانس و

  .ي يابند و عقلها به او نمي رسندرا در نم
رعايت كرده است تا جايي كه  موازنه انانس به طور يقيين اسالم ميان اين ساختار مادي و ساختار روحاني

چون نبودن توازن باعث تجاوز به حقوق ديگران مي شود خواه اين ديگران . برتري نداشته باشد آن طرف يك
  .يك فرد باشند و خواه يك جامعه

را به طرف شهوات و لذتهاي زندگي دنيوي مي كشاند و اين منجر به تجاوز به  انانس روي در ماديات زياده
ناشي از  دچار مي شوند، آن به انهاانس كه امروزه يچون بيماريهاي. حقوق ديگران و حتي حقوق خود مي شود

نيز شخص را نسبت به تجاوز همچنان كه افراط از طرف روحي . همين زياده رويها در لذتهاي دنيوي مي باشد
بنابراين محافظت از . به حقوق وي تسليم مي كند، خواه مربوط به خود شخص باشد يا مربوط به ديگران باشد

در مورد رد افراط خداوند متعال  .حقوق مقتضي پيمودن مسير اعتدال و ميانه روي مي باشد، نه افراط و تفريط
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Ÿω (#θ﴿: مي فرمايد è= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ﴾ )و همچنين مي  .»راه افراط و تفريط مپوييددر دين خود « .)77 /مائده

ÆtG﴿: فرمايد ö/$#uρ !$ yϑ‹Ïù y79s?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοu½zFψ$# ( Ÿω uρ }§Ψ s? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$#﴾ )سيلهبه و« .)77 /قصص 
  .»يا فراموش مكنبهره خود را از دن سراي آخرت را بجوي و چه كه خدا به تو داده است،آن

$﴿: و در جمع ميان مطالب روح و جسم مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ ÍhutéB ÏM≈ t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅xmr& ª!$# öΝä3s9 

Ÿω uρ (#ÿρß‰tG ÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∇∠∪﴾ )د اي مؤمنان چيزهاي پاكيزه اي را كه خداون« .)87 /مائده
  .»ه خداوند متجاوزان را دوست نداردزيرا ك. براي شما حالل كرده است، بر خود حرام مكنيد و تجاوز ننمائيد

مي خوانيم و نمي خوابيم و ما نماز  :ت به كساني كه مي گفتندنيز دليل اهميت دنيا اس اين توجيه پيامبر 
اما به خدا قسم « :ها گفتآن به پيامبر كه . يمروزه مي گيريم و افطار نمي كنيم و از زنان كناره گيري مي كن

و روزه مي گيرم و افطار مي كنم و نماز مي خوانم و مي خوابم و . من با تقواترين شما نسبت به خداوند هستم
بخاري، جامع الصحيح، ( .»ت من دوري گزيند، از من نيستپس كسي كه از سن. ز ازدواج مي كنمبا زنان ني

5/1950.(  
ها را به كارهاي طاقت فرسا آن ت به بندگانش مهربان است و اين مهربان بودن وي در اينكهخداوند نسب

صورت مبتني بر ساختاري نيست كه برآن ساخته شده  چون در غير اين. مكلف نمي كند، تجلي پيدا مي كند

θ#)﴿: خداوند متعال مي فرمايد. است à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢ ÷èsÜtFó™ قدر كه در توان داريد از خدا آن پس«) 16/تغابن( ﴾#$

=Ÿω ß#Ïk﴿: و مي فرمايد .»رهيزگاري كنيدبهراسيد و پ s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾ )خداوند به هيچ «) 286/بقره
   .»توانايي اش تكليف نمي كند اندازه كس جز به

حال بماند و اين  آن ه برمي نالد و دوست دارد ك وضعيت خود پيش پيامبر است كه از  و اين حنظله 
سم به كسي ق«: فرمود سپس پيامبر . است روحي بلندي است كه گاهي احساس مي كند نزد پيامبر  حالت

حالي كه هستيد مي مانديد مالئكه در بستر و در مسيرهايتان به شما  آن اگر بر كه جان من در دست اوست،
  ).2750سلم الصحيح، التوبه، م( .»ي اي حنظله اين حالت گاه گاه استسالم مي دهند ول

پس . متوسطي وجود دارد و شخص مسلمان راه خود را مي پيمايدميان افراط و تفريط مسير مستقيم و 
و اين همان راه وسطي است كه اسالم در حقوق و . الهامهاي روح و ضرورتهاي جسم با هم جمع مي شوند

  .شد يا مربوط به ديگران باشدبا انانس خواه مربوط به خود. را خواسته است آن واجبات
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براستي بدن تو بر تو حقي دارد، و همسر تو بر تو حقي دارد و پروردگارت بر تو «: مي فرمايد پيامبر 
  ).2/243البخاري، الصوم، ( .»بده آن ، پس حق هر صاحب حقي را به صاحبحقي دارد

ن امت اسالمي است خداوند بلكه از خصوصيات اي. اصرار بر عدالت در حقوق يك مطلب اسالمي است

y7﴿: متعال مي فرمايد Ï9 ẍ‹x.uρ öΝä3≈ sΨ ù= yèy_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ﴾ )ن شما را امتي ميانه رو كرده ايمو بي گما«) 143/بقره«. 
  ).256، ص1356قرطبي، ( .»ها استآن بهترين كارها ميانه روترين«.و ميانه روي همان اعتدال است

را  ميانه روي و اعتدال بر شما الزم است، چون ميانه روي بلندي« :روايت شده است كه از امام علي 
  ).256، ص1356قرطبي، ( .»پايين و پستي را بلند مي كند

و هنگامي كه توازن و تعادل در درون خود شخص محقق بشود، آغاز صحيحي براي دادن حقوق ديگران 
: عاشور مي گويدطاهر بن شيخ محمدكه تعالي مي دهد و همچنان  انصاف است بلكه نفس و روح را به درجه

به عدالت در درون رسوخ  و باعث مي شود كه اشتياق. كريمانه است بارزترين مظاهر اخالق دروني، انصاف«
  ). 122ت، ص. ابن عاشور، د( .»پيدا كند

 آن و حتي پشتيبان. اعتدال و ميانه روي در تمامي كارها از صفتهاي خوب و پسنديده و فطرت سالم است
ماندگاري صفات پسنديده و فطرت سالم «: طاهر بن عاشور مي گويدو در اين مورد شيخ محمد. ز هستني

و گرايش پيدا كردن به يكي از جوانب افراط و تفريط باعث منحرف . همان اعتدال و ميانه روي در كارهاست
 انگيزه ندارد و هوا يارا سخت مي پ انحراف و باطن كه درون. هواي نفس مي شود انگيختنفطرت و بر شدن

 آن زاي اخرويكند مي بيند كه جوقتي تأمل مي . لذت مي برند آن و از را نيكو جلوه مي دهند، آن هاي وي
  ).23ت، ص. ابن عاشور، د( .»از ابتكار يا تقليد ناشي مي شود كجا و نفع زودگذر و بربادرفته كجا، و همه اينها

  :انانس ماهيت -1-1-2
كه داراي صفات و . ارشد و افضل مخلوقاتي است كه بر روي كره خاكي مي زيند انانس از ديدگاه اسالم

$ ô‰s)s9﴿: ويژگيهايي مي باشد كه خداوند مي فرمايد uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’ Îû Ç⎯|¡ômr& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪﴾ )ما« .)4 /تين 
 انانس رامي و اهداف عالي را بهگاه كه مقصد گ آن و .»شكل و زيباترين سيما آفريده ايم را در بهترين انانس

$ ô‰s)s9uρ﴿: وعده داده است و مي فرمايد sΨ øΒ §x. û©É_ t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈ sΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Íóst7ø9$#uρ Νßγ≈ sΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# 

óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ sΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs?﴾ )ان را در آن و. ن را گرامي داشته ايمما آدميزادگا« .)70 /اسراء
  .»ان خود كامالً برتريشان داده ايمخشكي و دريا حمل نموده ايم، و بر بسياري از آفريدگ
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ولي اساس اين مخلوقي كه از يك طرف از لحاظ ايمان و عبادت و پيروي به حقيقت الهي متصل است و از 
موجودي  انانس ؟دن به هستي متصل است، چيستو تسخير كردن و نفع بر انديشيدن طرفي ديگر از لحاظ

از خاك آفريده شده باشد، همچنان كه او يك موجود روحاني نيست كه با هيچ ماده اي تركيب  نيست كه تنها
 انانس ،عالوه بر اين دو عنصر). 15ت، ص. عثمان، د. (ولي جز بريدن از عبادت چيزي نمي داند. نشده باشد

و اين . ل از ميان تمامي موجودات دنيا هوش و عقل را مختص وي كرده استموجودي است كه خداوند متعا
 انانس نظريه اي كه آباداني هستي را به عنوان مسؤليتي بر عهده. مي شود حدر خالل نظريه جانشيني واض

$ (ΡÎ̄$﴿: موجودي مكلف است همچنان كه اين آيه بيان كرده است انانس چون. گذاشته است sΨ ôÊ utã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã 

ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Åfø9$#uρ š⎥ ÷⎫t/r'sù β r& $ pκs]ù= Ïϑ øts† z⎯ø)xô©r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ 

 و از. ما امانت را بر آسمانها و كوهها عرضه داشتيم، و از پذيرش امانت خودداري كردند« .)72 /احزاب( ﴾∪⊅∠∩
و واقعاً ستمگر و ) تهانسرا ند آن قدر انهاانس اما برخي از. (رفت آن زير بار انانس كهآن ترسيدند، حال آن

  .»نادانند
  . واجب است كه در تمايالت خود يك دل و يك جهت باشند و تنها يك إله و رب را بپرستند انهاانس بر

﴿ö/ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ ( Hω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑ ôm§9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊇∉⊂∪﴾ )خداوند شما، خداوند يكتا و « .)163 /بقره
  ). 26، ص1408راغب اصفهاني، ( .»كه رحمان و رحيم است وجود ندارد يگانه است و هيچ خدايي جز او

و از اينجا . شامل هر عملي كه به خاطر رضاي خداوند باشد، مي شود آن عبادت به معناي وسيع اسالمي 
پس . عبادت توسعه پيدا مي كند و فقط به روح منحصر نمي شود بلكه به طرف جسم نيز كشيده مي شود دايره

: مي گويد كعب بن عجزه . آباداني زمين نيز اگر به منظور رضاي خداوند باشد، عبادت محسوب مي شود
تعجب كردند و  وي صحبت كردند وفعاليت و نشاط و اصحاب رد شد، اصحاب از  مردي از كنار پيامبر «

معاش فرزندان كوچكش از  تأميناگر براي «: فرمود پيامبر . آيا اين امر مي تواند در راه خدا باشد: گفتند
و . معاش والدين پيرش بيرون بيايد، در راه خداست تأمين، در راه خداست و اگر به خاطر خانه بيرون بيايد

ي بيرون و اگر به خاطر ريا و فخرفروش. در راه خداستاگر به خاطر خودش و براي پاكدامني بيرون بيايد، 
  ).1353بيهقي، ( .»بيايد، در راه شيطان است

چون با اين كار راه صحيح آباداني . راه رفتن بر روي زمين براي دستيابي رضايت خداوند عبادت است
ن راه پر پيچ و خمي و اي. و هنگامي كه از راه راست منحرف شده در مسير شيطان است .زمين را مي پيمايد
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شابي مي در اين مورد استاد علي . ده استدا انجام است، تا جايي كه همراهانش وي را ببينند كه كار خوبي
ح در عالم دنيوي وجود براي رسيدن به شناخت و معرفت عالي بايد امكان رسيدن به معرفت صحي«: گويد

  ).14ت، ص. الشابي، د( .»داشته باشد
 وو حتي جزيي از عقيده زنده و آميخته با هستي بود  انانس با زندگي واقعي آن و تطبيق اين تعليمات اسالم
از عبادت غير خدا بوده  انانس به خاطر رهايي آن دعوت به اسالم و فتوحات بلكه. يك فكر بيهوده نيست

  .تا شرايط مناسب براي تحقق اين هدف به وجود بيايد. است
 آن هلك ويژگي است كه وي را از ساير موجودات جدا مي كند تا به وسيبا نيروي عقل ي انانس مسلح شدن

 قرآنكلمه نظر كه در «: شيخ محمد بن طاهر بن عاشور مي گويد كه. داز طريق تفكر و تأمل به علم برس بتوانند
  ).8/168التنوير، ابن عاشور، التحرير و( .»عناي نظر حسي و نظر عقلي مي باشدكريم آمده است به م

عقلي را كه علت تكليف و مسؤليت وي است، تعطيل مي كند در واقع مهمترين ابزار رسيدن به  انانس يوقت
و امر  باشد چه كه در هستي استآن علم را تعطيل كرده است، خواه اين علم متعلق به خداوند باشد يا متعلق به

  .شده است، باشد آن و بهره مندي از آن به تأمل در
دعوت كرده است، شرط ايمان و  آن به سوي قرآنمعرفت و شناختي كه «: گويد سعفي مياستاد حموده 

  ).125ت، ص. حموده، د( .»مي باشد آن عقل سند حقيقت ديني و برهان آن و به دنبال. عمل است
امام شاطبي در اين مورد مي . پس وقتي كه عقل نباشد تكليف هم نيست. تكاليف بر عقل وارد مي شوند

تا جايي كه اگر . ايگاه تكاليف همان عقل است و اين با استقراء كامل ثابت و قطعي شده استمحل و ج«: گويد
 .»به حساب مي آورند جنگل فاقد عقل را مثل حيوان انانس د وعقل نباشد تكليف هم ساقط مي شو

  ).3/27الموافقات، (
چون . حرام كرده است.. چه را كه براي عقل ضرر داشته باشد مثل مسكرات وآن اينجاست كه اسالم هر 

به حساب مي  جنگلمره حيوانات را در ز انانسآن  ي، محافظت از عقلي است كه فقدانانانس مقتضاي كرامت
  .آورد

و حق عقل با نقشي كه در . اسالم به گشودن قيد و بندهايي كه بر عقل بشري دچار شده، دعوت مي كند
  .ببخشد آن آزادي و نشاط بهمدن سالم دارد اين است كه تيت در يك انانس ترقي
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. كريم آمده است قرآنچه كه در مورد ارزش عقل در آن قاسمي در مورداستاد حموده سعفي و صالح الدين 
و جمود و پستي و به شمار آورده است،  آن و آزادي شادابيتقليد را زنجير عقل و مانع  قرآن«: مي گويند
  ).158ت، ص. الشابي، د( .»دچار مي شوند آن ر اثر تقليد بهاز بيماريهايي است كه جامعه د انحطاط زبوني و

sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ#﴿: خدوند متعال مي فرمايد s9 (#θ ãè Î7¨?$# !$ tΒ tΑu“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ö≅t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïμ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 3 öθ s9uρ r& 

šχ% x. öΝèδ äτ !$ t/#u™ Ÿω šχθè= É)÷è tƒ $ Z↔ø‹x© Ÿω uρ tβρß‰tG ôγ tƒ﴾ )چه آن از: ان گفته شودآن و هنگامي كه به« .)170 /بقره
. كنيممي يافته ايم، پيروي  آن چه پدران خود را برآن بلكه ما از: خدا فرو فرستاده است، پيروي كنيد، مي گويند

  .»)ردندها تقليد و پيروي مي كآن باز هم از( نفهميده باشند و راه نبرده باشندآيا اگر پدرانشان چيزي را 
بتواند  آن به وسيله داده است، تا قرار انهاانس تأكيد اسالم براي اداي حق جسم؛ خداوند نيروي غريزه را در

از درجه حيوان بودن باال  را انانس همچنان كه استفاده صحيح از اين غريزه ها نوع خود را حفظ كند، خود و
ب دادن به خواسته هاي غريزه بر اساس روش جوا .طبق اراده خالق غريزه استوظيفه  اداي و مي برد،

  .بكند فعدمصلحتها را جلب كند و مفاسد را  اسالمي، در واقع از فطرت سالم است، روشي كه
بر مي گردد  انانس چيزي كه فطري است و به فطرت«: در اين مورد شيخ محمد طاهر بن عاشور مي گويد

پس اجراي . چيز وابسته باشد آن ها به دفعآن ، يا ضرربه چيزي بستگي داشته باشد انهاانس اين است مصلحت
  ).182، ت، ص.ابن عاشور، د( .»ها مقتضاي فطرت استآن ها و بقايآن مصلحتهاي مردم تعيين كننده بقاي

عقلي و  ، روحي،انانس ابعاداعتراف به تمام  آن را ديديم و انانس بنابراين ديدگاه فراگير اسالم در مورد
  .جسمي است

  :انانس طبيعت -1-1-3
همان  آن تركيبي كه از دو چيز به وجود آمده و اساس. مبتني بر ساختار و تركيب وي است انانس طبيعت

%ü“Ï﴿: كه مي فرمايد. م و روح مي باشدجس. بيان كرده است انانس گونه كه خداوند متعال در داستان خلقت ©!$# 

z⎯|¡ômr& ¨≅ ä. >™ó©x« …çμ s)n= yz ( r&y‰t/uρ t,ù= yz Ç⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∪ ¢ΟèO Ÿ≅ yèy_ …ã& s#ó¡nΣ ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &™!$ ¨Β &⎦⎫Îγ ¨Β ∩∇∪ ¢ΟèO 

çμ1 §θy™ y‡xtΡuρ ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïmρ  ، و آفرينشآن كسي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد« .)7-9 /سجده( ﴾‘•
او را  اندامهاي گاهآن .اچيز مي آفريدريه او را از عصاره آب ضعيف و نخداوند ذسپس  .را از گل آغازيد انانس

  .»تكميل و آراسته كرد
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پس جايز . كرد انكار ها راآن ديگري نبايد يكي از راهي است و در انانس مالك ذات قرآنروح و جسم در «
نبايد  انانس و براي رضايت يكي از جوانب. نيست كه شخص مؤمن از حق جسم كم كند تا حق روح را ادا كند

  ).14ت، ص. العقاد، د( .»ده روي كرداسراف و زيا
. گذاشته است آن بر اساس انانس خطاب خود را نسبت بهاين طبيعت دوگانه همان چيزي است كه اسالم 

ميان خواسته هاي  زن مادي بودن و روحي بودن ، مبتني بر نوعي تواآن چون فلسفه زندگي در تصور اسالمي
  ).87ت، ص. السعفي، د( .»جسم و روح است

 گاهي كامالً ستايش شده و گاهي كامالً سرزنش شده است و اين قرآندر  انانس يابيم كه ين ترتيب در ميبد
را  انانس واحد آنِ و اين بدين معني نيست كه در. آمده است با هم در آيات متعدد و يا در يك آيه نيز دو امر

كمال و نقصان را دارد چون بر اساس  شايستگي انانس اين است كه آن بلكه معناي. سرزنش و مدح كرده باشد
. شايستگي خير و شر بودن را نيز دارد چون مكلف است انانس و. فطرت استعداد هر يك از اينها را دارد

  ).14ت، ص. العقاد، د(
يت آدمي در رشد وي به سوي گونه و نوع بشري نيست همچنان كه وي بشر صرف نيز نيست كه انانس علت

است مي خداوند كه خالق و به وجود آورنده وي  فقط با كمك انانس .دنتسلط پيدا كن عارضه هاي مادي بر او
 آن را براي خالفت بر روي زمين مناسب ساخت و تبعات انانس همان خالقي كه تواند به درجات عالي برسد،

  ).15ت، ص. عثمان، د. (بر وي تحميل كردرا مثل تكليف و امانت 
القاموس المحيط، . (نقيض توحش مي باشد نسأ مشتق شده است و نسأ از لحاظ لغوي از انانس كلمه

  ).ت.د
را به حيوان ناطق تعريف كنند و  انانس وقتي به منطق دانان اجازه بدهيم كه با توجه به قدرتهاي عقل،
از ديدگاه اسالمي نيز  آن پس تعريف. جامعه شناسان وي را به حيواني كه خوي مدني دارد تعريف كنند

است كه آزادي اراده  تنها موجودي انانس چون. را به مخلوق مكلف تعريف كنند انانس ير است يعنيامكانپذ
  .ين ترتيب مسؤليت بر عهده وي گذاشته شده استو بد. دارد

همان ديني كه عقل را اينگونه . را با ويژگي تكليف متمايز ساخته است انانس اسالم همان ديني است كه
   .صاحبش را از تكليفي كه نپذيرفته است، منع مي كندخطاب كرده است كه عقل، 
توان بر وي تكليف گذاشته است و سپس مسؤليتها را به  اندازه اين است كه به انانس از عنايتهاي خداوند به

دو نيروي ترقي و . عالم است ،به حقيقت اين موجودي كه آراسته است انانس چون خالق. ترتيب آورده است
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را به سوي خود مي كشند و نيروي فساد و تباهي به حكم تركيب مادي  آن ،يني بودن روحتعالي به حكم تكو
  .، پيشرفت و ترقي را از وي مي گيرندانانس بودن

، علوم نقلي و عقلي براي مشخص كردن ياسالم معرفتدر «: شابي در اين زمينه مي گويداستاد علي 
به اعتبار عبد خداوند بودن و جانشيني وي بر روي  پس. در نظام هستي جنگ و گريز دارند انانس جايگاه

  ).13ت، ص. الشابي، د( .»را به پيشگاه خداوند عرضه مي كندزمين غلبه مي يابد و شوق و خضوع خود 
  :)نظريه خالفت( انانس هدف از وجود -1-1-4

امت اين موجود ول اعتقادي اسالم است، كه كرجانشيني او بر روي زمين يكي از اصو  انانس داستان خلقت

$øŒÎ)uρ tΑ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. را بيان مي كند s% y7 š/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÏoΤÎ) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Ï= yz ( (#ûθ ä9$ s% 

ã≅ yèøgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$# ß⎯øtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑ ut¿2 â¨ Ïd‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s?﴾  

آيا در زمين : گفتند. من در زمين جانشيني بيافرينم: زماني كه پروردگارت به فرشتگان گفت« .)30 /بقره( 
كه ما به آن و خونها خواهد ريخت، و حال مي اندازدكسي را به وجود مي آوري كه فساد مي كند و تباهي راه 

  .»ئقي را مي دانم كه شما نمي دانيدمن حقا: بادت تو مشغوليم؟ گفتستايش و طاعت و ع حمد و
در خليفه بودن يا نبودن مخير نبوده  ي كه براي خالفت برگزيده شده است،اين آيه مي رساند كه اين موجود

خليفه شده است يعني به مقتضاي خلقت و فطرت وي را خليفه كرده » انتصاب الهي«است بلكه به مقتضاي 
  ).9، ص1406وقي، س. (است

از جمله اين كارها  كه عبوديت همراه كارهاي ديگر است،خالفت و جانشيني بشر تنها عبوديت نيست بل

=¯zΝ﴿. و نامگذاري براي اشياء است انانس قدرت يادگيري tæuρ tΠyŠ#u™ u™!$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä.﴾ )سپس به آدم « .)31 /بقره
  .»نامهاي همه را آموخت
چون خداوند . بنياد نهاده است آن جانشيني از اصولي است كه اسالم حقوق را بر اساس عالوه بر اين نظريه

‘uθèδ Νä.r't±Ρr& z⎯ÏiΒ ÇÚö﴿. را براي آباداني روي زمين آفريده است انانس متعال F{$# óΟä.u yϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù﴾  

  .»مارداو شما را از زمين پديد آورد و شما را در آن به آباد كردن گ« .)61 /هود( 
عام است و  انهاانس ي محسوب مي شود و اين جانشيني براي تمامانانس و اين جانشيني اولين اساس كرامت

بر اصل تساوي متكي است و متكي به نژاد و طبقه و گروه خاصي نيست و اين جانشيني طبق مقاصد و اهداف 
  .شريعت مقيد شده است
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براي خالفت و جانشيني آماده شده است در بهترين شرايط ي را كه انانس مقتضاي امر اين است كه خداوند،
عارضي  انحراف بر اساس فطرتي به دنيا مي آيد عاري از هر انانس و. و به بهترين شكل وي را بسازد. بيافريند

  .بنا شده است انانس كه بر خالف شريعت خداوند باشد و همگام با خلقت
و وحدت  پيدايشبر وحدت  انانس م عالوه بر بنيان حقوقاسال«: سعفي مي گويددر اين مورد دكتر حموده 

را در طي دعوت مردم براي آموختن فضايل  اصلچون اسالم اين . عقيده و نظريه جانشيني مبتني است
و به همين دليل . يت را به مرتبه اي برساند تا از توحش حيواني باالتر برسدانانس تا خود، نگهداري كرده است

=öΝçλm; Ò>θè﴿: ي نيستند، مذمت كرده است و سپس مي فرمايدانانس ني را كه داراي اخالقخداوند متعال كسا è% ω 
šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×⎦ã⎫ôã r& ω tβρãÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ#u™ ω tβθãè uΚó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è=Ï≈ tó ø9$#﴾ )آنان دلهايي دارند كه بدانها نمي فهمند، و چشمهايي دارند كه بدانها« .)179 /اعراف 
ترند، اينان واقعاً بي اينان همسان چهارپايانند و بلكه سرگشته . نمي شنوند و گوشهايي دارند كه بدانها. نمي بينند

است و اين در مورد كارهاي زشتي است كه  را به چهارپا تشبيه كرده انهاانس بنابراين خداوند .»خبر هستند
  ).ت. السعفي، د( .»مرتكب مي شوند

واحد يك  آن چون توحيد در .است) به طور يكسان( انانس جانشيني غايت عالي وجود دنيوي و اخروي
. ي و معرفتي استانانس واحد يك حقيقت وجودي آن بنابراين جانشيني نيز در ،حقيقت وجودي و معرفتي است

الدسوقي، . (ي و يكي از حقائق توحيدي است كه جز بدان تكميل نمي شودانانس نشيني يك حقيقتپس جا
  ).29، ص1406

. عبوديت و سروري است ،چون جانشيني. نمي شود محقّقبراي خداوند  خالصو اين جز با عبوديت 
الدسوقي، . (ي خودناانس عبوديت براي خداوند و سروري بر ساير موجودات روي زمين غير از ساير همنوعان

  ).33، ص1406
بنده بودن خود را براي خداوند محقق نكند، سروري او بر روي زمين از بين مي رود و  انانس بنابراين وقتي

بودن راضي ديگري پس چطور مي تواند سرور باشد در حالي كه خودش به عبد . مانند چهارپايان مي شود
  .يگري استاست؟ چون كسي كه عبد خداوند نباشد، عبد د

 روي زمين موجوداتبر تمامي  انانس حقيقي براي خداوند يگانه، برتري و سروري انانس تواضع و عبوديت
  ).33، ص1406الدسوقي، . (چيزهاست آن به معناي رهايي از تمام و

  :به سه ركن بستگي دارد انانس سيادت و سروري
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ي قرار داده است، همان افق انانس فعاليتهايرا صحنه  آن اين جهان هستي كه خداوند آفريده است و )الف

≅È﴿: تفكر و تأمل است è% (#ρ ãÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾ )ر آسمانها و بگو، بنگريد د« .)101 /يونس
  ).91ت، ص. السعفي، د( .»ل و تفكر جز با علم حاصل نمي شودو اين تأم .»زمين چه چيزهايي است

ي كه با استفاده از انانس و در فعاليتهاي. بخشيده است انانس است كه خداوند متعال بهو اين يك ركن ذاتي 
 انانس ، و همين علم تجربي است كه وسعت دايره علم را برايمي كند، تجسم مي يابد كسبراهنماييهاي تجربه 
ها حكم مي كند، آن ثيراتچون علم تجربي با معرفت ويژه اشياء و قوانيني كه بر روابط و تأ. امكان پذير مي كند

براي وي امكان پذير مي  آن پس وقتي به اين نكته پي ببرد، تسخير هستي و بهره برداري از. يكسان نيست
پس علم تجربي همان صالحيت و . ها محقق مي كندآن و بدين ترتيب سيادت و سروري خود را بر. شود

  ).24، ص1406الدسوقي، . (استبراي سيادت و سروري روي زمين  انانس شايستگي ذاتي محقق
 آفريده، جز يك برهان نيست و آن ها را بر اساسآن دليلي كه خداوند متعال خلقت آسمانها و زمين و ما بين

به گونه اي كه وضعيت و آثار . هاستآن اينكه حكمت خداوند در خلقت مخلوقات و نظم و قوانين و فطرت آن

$﴿): 18/319ت، . ابن عاشور، د. (حكمت متناسب استو روابط بعضي از اينها با هم با مقتضاي  ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó©x« 

çμ≈ sΨø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ﴾ )و از روي حساب و نظام آفريده ايمالزم  اندازه ما هر چيزي را به« .)49 /قمر«.  
ها را آن و در اينكه خداوند متعال. در طبيعت اشياء و موجودات زنده زميني نهفته است انانس سروري )ب

ها آن دن ازنبودند، بهره بر انانس رام و مسخرچون اگر . مسخر و رام كرده است، تجسم پيدا مي كند انانس رايب
دقيقي استوار است كه به جايي كه جهان بر نظام آن از). 24، ص1406الدسوقي، (. پذير مي شد امكانچگونه 

. ني و مسؤليت را به عهده بگيردوظيفه جانشي انانس معروف هستند، پس شايسته است كه» قوانين هستي«

=t,n﴿: خداوند متعال مي فرمايد yzuρ ¨≅ à2 &™ó©x« …çνu‘ £‰s)sù #Xƒ Ï‰ø)s? ∩⊄∪﴾ )و همه چيز را آفريده است« .)2 /قانفر 
معني : در اين زمينه شيخ محمد طاهر بن عاشور مي گويد .»آورد كرده استگيري و كامالً بر اندازه ا دقيقاًر آن
»يعني همه چيز را دقيق و . را در مقدار و حد مشخصي قرار داده كه تصادفي نيست آن ست كهاين ا» رهقد

 /18ت، ص. ابن عاشور، د(. ديده نمي شود آن و شايسته آفريده است كه تفاوت و خللي در اندازه محكم و به
319.(  
 انانس گيري و ارزش اندازه نظريه تمكين يعني. نيز تجسم مي يابد» نظريه تمكين«در  انانس سروري )ج

≈s9uρ öΝà6(ô‰s﴿: خداوند متعال مي فرمايد) 2/100، 1935زمخشري، . (براي تصرف در عالم هستي ¨Ζ©3tΒ ’ Îû 
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ÇÚö‘ F{$# $ uΖù= yè y_uρ öΝä3s9 $ pκ Ïù |·ÍŠ≈ yè tΒ﴾ )شما را در زمين مقيم كرده ايم و قدرت و نعمتتان داده ايم « .)10 /اعراف
  .»مهيا نموده ايم آن و وسايل زندگيتان را در

 انانس گيري و قدرت تصرف دو وسيله براي درك حقيقتهاي بزرگ هستي هستند كه خداوند به اندازه اين

≈ª!$#uρ Νä3y_u÷zr& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF﴿: خداوند متعال مي فرمايد. داده است yγ ¨Β é& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? $Z↔ø‹x© Ÿ≅yè y_uρ ãΝä3s9 

yìôϑ ¡¡9$# u≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   öΝä3̄= yè s9 šχρ ãä3ô±s? ∩∠∇∪﴾ )خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان « .)78 /نحل
و  .»چشم و دل داد، تا سپاسگزاري كنيدتيد، و او به شما گوش و انسبيرون آورد، در حالي كه چيزي نمي د

óΟÎγƒ﴿: همچنين مي فرمايد Îß∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÎκÅ¦àΡr& 4©®L xm t⎦¨⎫t7oKtƒ öΝßγ s9 çμ ¯Ρr& ‘,utù: ما « .)53 /فصلت( ﴾ #$
ان آن ان هر چه زودتر دالئل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي و در داخل و در درون خودشان بهآن به

  .»حق است قرآننشان خواهيم داد، تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه اسالم و 
و اين  ،نيان شكاك مي گويندناچه كه يوآن بر خالف. ان بشري را عرضه مي داردديدگاه اسالمي امكان عرف

. روشن مي شود) انهاانس قطار و نواحي و درونأ( نفسأ سخن در خالل دعوت اسالم به تأمل در آفاق و
  ).95ت، ص. السعفي، د(

گزيده و ممتاز كرده است را از ميان ساير مخلوقاتش بر  انانس خداوند متعال نوع«: امام ابن قيم مي گويد
چون وي را گرامي داشته و شرف و فضيلت داده است و او را خلق كرده و تمام چيزها را براي او خلق كرده 

نداده است  موجودات چه كه به ديگرآن و با و قربت خود وي را ممتاز كرده است،و در معرفت و حجيت . است
  ).210، ص1، ج1955ابن القيم، ( .»وي را گرامي داشته است

بر اساس قوانيني است كه خداوند  آن از اينجا در مي يابيم كه مطالعه و بررسي هستي و بهره برداري از
بلكه اين تنها . است آن از دستاوردهاي انانس گيري اندازه تمكين و بر اساس و. ايجاد كرده است آن متعال در

به  انانس بدين ترتيب خداوند يگانه مي باشد،ناي عبوديت وسيله براي هدف بزرگتري است كه محقق شدن مع
به اتمام مي رساند يا به عبارت و آباداني زمين را . وظيفه جانشيني كه عبوديت و سروري است، مي پردازد

  ).90ت، ص. السعفي، د. (و هستي است، بنا مي نهد انانس ديگر تمدني را كه در اصل تعامل بين
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  :نظريه حقيقت - 2- 1
  :در طول تاريخ انانس اي تاريخي از حقوق گزيده -1-2-1

به همين دليل دعوت اسالم در بيان اين . بوده است انبياء در حقيقت دعوت به سوي حقيقت، دعوت تمامي

%tβ﴿: آمده است ‡ انبياء منظور، براي تكميل رسالت تمامي x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn üρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

š⎥⎪ÍÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑu“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θàn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù 4 $ tΒ uρ y#n= tG ÷z$# ÏμŠ Ïù 

ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# çνθè?ρ é& .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u™!% ỳ àM≈sΨ Éi t6 ø9$# $ JŠøót/ óΟßγ sΨ ÷ t/ ( “y‰yγ sù ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ $ yϑ Ï9 (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠÏù z⎯ ÏΒ 

Èd,ysø9$# ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 ª!$#uρ “Ï‰ôγ tƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4’ n< Î) 7Þ üÅÀ ?Λ⎧ É)tG ó¡–Β﴾ )پس . مردمان يك دسته بودند« .)213 /بقره
و كتاب كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت . تا بشارت دهند و بترسانند انگيخت خداوند پيامبران را بر

مطالب (در  .ان نازل كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختالف مي ورزيدند داوري كندآن دعوت مي كرد، بر
و به دنبال دريافت دالئل  .كساني اختالف ورزيدند كه در دسترشان قرار داده شده بودكتاب تنها ) و حقانيت

پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند، با اجازه . روشن، از روي ستمگري و كينه توزي اختالف نمودند
اهد به كه بخو اختالف ورزيده بودند، رهنمون شد، و خداوند هر كسي را آن چه كه حق بود و درآن خويش به

  .»راه راست رهنمود مي نمايد

y]yè﴿قرطبي در تفسير اين جمله از آيه  t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#﴾ و از  بوده اندهزار نفر  124 انبياء تمامي: مي گويد
نفر مي  12ام برده شده نها آن از قرآنو از ميان اينها كساني كه در  ،بوده اندنفر رسول  313 انبياء ميان اين

  ). 31، ص4، ج1356قرطبي، . (شندبا

%YŠ# ®: و رسوالن اين آيه مي باشد كه مي فرمايد انبياء اساميمصداق  tæuρ (#yŠθ ßϑ rO uρ |=≈ utõ¾r&uρ Äb¨ §9$# $ OΡρ ãè% uρ 

t⎦÷⎫t/ y7 Ï9 s̈Œ #[ÏVx. ∩⊂∇∪ 〈 )و عاد و ثمود و اصحاب الرس و ملتها و اقوام بسيار ديگري را كه در اين «) 38/فرقان
  : و همچنين مي فرمايد. آمده است ‡و اين آيه بعد از اشاره به موسي و هارون و نوح  .»دندن بوميا

﴿β Î)uρ ô⎯ÏiΒ >π ¨Β é& ω Î) Ÿξ yz $ pκ Ïù Öƒ É‹tΡ ﴾ )اي به ميانشان و هيچ ملتي هم نبوده است كه بيم دهنده « .)24 /فاطر

Wξ﴿: و اين آيه كه مي فرمايد .»فرستاده نشده باشد ß™ â‘ uρ ô‰s% öΝßγ≈ sΨóÁ |Á s% y7 ø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ©9 öΝßγ óÁ ÝÁø)tΡ 

y7 ø‹n= tã 4 zΝ¯= x.uρ ª!$# 4©y›θãΒ $ VϑŠ Ï= ò6s? ∩⊇∉⊆∪ Wξ ß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 –Β t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷è t/ 

È≅ ß™ ”9$# 4 tβ%x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã $ VϑŠ Å3xm ∩⊇∉∈∪﴾ )يان مردم روانه كرده به م(و ما پيامبران زيادي را « .)165 -164/نساء
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كه ) به ميان مردم روانه كرده ايم(ان را قبالً براي تو بيان كرده ايم و پيامبران زيادي را آن كه سرگذشت )ايم
مژده  ما پيغمبران را فرستاديم تا. خداوند حقيقتاً با موسي سخن گفت. ان را براي تو بيان نكرده ايمآن سرگذشت

 ي حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند و خدا چيرهآمدن پيامبران  از رسان و بيم دهنده باشند و بعد
  .»حكيم است

چه كه در تفسير قرطبي آمده بود، روشن شد كه هيچ امتي نيست كه يك رسول يا نبي آن از آيات پيشين و
و عدم  يگانهكه عبادت خداوند  آمده انديك دعوت واحد براي  ‡ انبياء و رسوالن و. برايشان نيامده باشد

و . در زير پرچم اين دعوت و در جامعه مؤمنان به اين دعوت، ظالم و استثمارگري وجود ندارد. شرك مي باشد
. حقوق سياسي و حقوق عام استميان  فقط آزادي و مساوات حكم مي كند و آزادي و مساوات نتيجه جمع 

  .)127ت، ص. د طبليه،(
. بر اساس خويشتن دوستي و خود برتربيني آفريده شده استهمان گونه كه خوي اجتماعي دارد،  انانس

  ).13ت، ص. جريشه، د(
ها، اين روابط را قطع آن طبيعي است كه ميان اعضاي جامعه بايد رابطه وجود داشته باشد و اختالفات ميان

öθ﴿. نكند s9uρ u™!$ x© y7 š/u‘ Ÿ≅yè pgm: }̈ $ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn üρ ( Ÿω uρ tβθ ä9#u“ tƒ š⎥⎫ÏÏ= tG øƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) ⎯tΒ zΜ Ïm§‘ y7š/u‘ 4 y7 Ï9 s̈% Ï!uρ 

óΟßγ s)n= yz 3 ôM£ϑ s?uρ èπyϑ Ï= x. y7În/u‘ ¨β V| øΒ{ zΟ̈Ψ yγ y_ z⎯ÏΒ Ïπ ¨ΨÅfø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊇⊇®∪﴾ )اگر « .)118 -119 /هود
مگر كساني . ان هميشه متفاوت خواهند ماندآن ولي. ردپروردگارت مي خواست مردمان را ملت واحدي مي ك

كه خدا بديشان رحم كرده باشد و خداوند براي همين ايشان را آفريده است و سخن پروردگار تو بر اين رفته 
يام از قديم األ. »پر مي كنيم) پيرو نفس اماره و اهريمن مكاره( يانهاانس دوزخ را جملگي جنيها و: است كه

در . دانداختن ران يوسف كه به او حيله زدند و او را ته چاهن آدم اختالف وجود داشته است مثل برادفرزندا ميان
  ).54ت، ص. طبليه، د. (بودند ‡ انبياء و از سالله) يعقوب(حالي كه همگي فرزندان نبي خداوند 

مي شود و حقوق خود تعالي يافته و پاك  ،يت در طول تاريخ خود گواه بوده است كه متناسب با ايمانانانس
را مي شناسد و متناسب با كفر و دوري از رسالت، به طرف حيوان بودن و بربريت و دوري از تمدن كشيده مي 

موفقيت علمي و منصفانه تأثير رسالتهاي . ي صرف نيستانانس ميراث جديد حقوق بشر يك تالش. شود
  ).17ت، ص. جريشه، د. (مي كندرسيده است، مشاهده  آن آسماني را در هر پيشرفتي كه بشر به
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وتالش (اگر رسالتهاي آسماني اثر زيادي در تعالي و پيشرفت اين حقوق داشتند، پس تجربه تاريخي 
دين ترتيب اعتماد و و ب. را افزايش مي دهد آن كه بر مباني ديني و ايماني متكي است، ثبات و استحكام) بشري

  ).ت. السعفي، د. (واقعيت و حقيقت ايجاد مي شود اطمينان ميان
رومي منتقل شد كه  حقوق به آن را رواج داد و بعد از» طبيعي حقوق«و تفكر سپس فلسفه يوناني آمد 

. بياي ديگري نيز بودندنا  همچنان كه مي دانيم قبل از حضرت عيسي. تفكري نزديك به تفكر فطري بود
 حقوق و اين تأثير را در تعاريف اين. ده باشندبي تأثير بو انبياء پس بعيد نيست كه در اينجا رسالتهاي اين

  :بعضي از تعريفهاي اين حقوق را ذكر مي كنيم. مشاهده مي كنيم
  .الهي صادر مي شود اخالقي است كه از اراده حقوقيك  رومي حقوق -
 آن ثابتي است كه با تغيير معيارهاي برتري كه الزم است قوانين جامعه بر اساس حقوقرومي  حقوق -
چون اين قانون مبتني بر مباني و ساختاري است كه از عرف و قواعد محدود در كتاب، . د، تغيير نمي كندباش

را در روحيه برابري و عدالت موجود در خود  آن طبيعت است كه عقل آن بلكه سرچشمه. گرفته نشده است
  ).  16، چاپ سوم، ص1959مصطفي. (كشف مي كند

الت همان چيزي است كه تالش قاضي هاي رومي را ممتاز دع: است كههمچنان كه در مورد عدالت معتقد 
. مبادي فرقي نمي كند كه اين قاضي ها هم وطن باشند يا بيگانه باشند اصول و در بيان بعضي از وساخته است 

روم، در طي فترتي كه به عصر  حقوقو اين همان تالشي است كه برجسته شد و جايگاه خود را در تاريخ 
  ).638، ص24ت، . عثمان، د( .»حاصل شد) م 284-ق م 130(يا عصر علمي معروف بود، كالسيك 

سپس نظريه . منتقل شد انگلستان رومي به حقوقاز طريق آداب يوناني و » حقوق طبيعي«سپس نظريه 
  ).538، ص24ت، . عثمان، د. (جا آشكار شدآن ميالدي در 13ز قرن ا) عدالت(

β¨﴿. ، به هر حال نظريه عدالت از اديان برخواسته استاين امر هر چه مي خواهد باشد Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 

Ç⎯≈ |¡ômM}$#uρ Ä› !$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4’n1öà)ø9$#﴾ )يز بخشش به نزديكان خداوند به دادگري، نيكوكاري و ن« .)90 /نحل
  .»دستور مي دهد

تفكري دوري از تأثيرپذيريهاي اديان پس چنين . در تمامي دينها تكرار شده است و اين امري است كه
  ).19ت، ص. جريشه، د. (نيست

در هر صورتي منجر شد، همچنين منجر به » مبادي عدالت«همچنان كه نظريه حقوق طبيعي به نظريه 
براي اجراي حقوق طبيعي ممكن است يا براي اجراي مبادي  آن شد كه اعتبار» نظريه قرارداد اجتماعي«
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ت، . عثمان، د. (ممكن است) شهروندان(رابطه حاكم و محكوم سياسي يا مشخص نمودن عدالت در زمينه هاي 
  ).538، ص24

اي عمرو چگونه مي «: است كه مي گويد به عمرو بن عاص   اين نظريه شبيه سخن عمر بن خطاب
، 1961بدالحكم، ابن ع( .»آورده اندها را آزاد به دنيا آن خواهي مردم را عبد خود كني، در حالي كه مادرانشان

  ).225ص

=y7ù﴿: داراي چنين مفهومي است ،و مسخره كردن فرعون توسط نبي خداوند، حضرت موسي  Ï?uρ ×π yϑ ÷èÏΡ 

$ pκ‘]ßϑ s? ¥’ n?tã ÷βr& £N‰ ¬7tã û©É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ üó Î) ∩⊄⊄∪﴾  )آيا اين منتي است كه بر من مي گذاري اينكه بني « .)22 /شعراء
  .»ساخته ايئيل را بنده و برده خود اسرا

  
  در قانونها و عهدنامه هاي بين المللي انانس حقوق -1-2-2
در قوانين و عهدنامه هاي بين المللي بپردازيم، نبايد تأثير رسالتهاي آسماني را  انانس قبل از اينكه به حقوق

ل چون اين يك حقيقت است و ممكن نيست كه يك دين آسماني نازل شده باشد و به هر حا. فراموش كنيم
  .كرده اندرا حتي در قبايل بدوي نيز ثابت  آن به گونه اي كه نژادشناسان تأثير. ثيري در بشر نداشته استتأ

داد  انانس اسالم با آمدن خود اين حقوق را بنياد نهاد و جايگاه ارزشمندي را در ميان ساير مخلوقات به
طور تفصيلي در بر نمي گيرد؟ آيا در اين اين حقوق را به  :وقتي بگوييم كه پس چه ضرري به اسالم مي رسد

  ).ت. السعفي، د. (كناره گيري اسالم از جزئيات، گشادگي عقل نيست تا تالش كند و مسايل را بررسي كند
بنا  آن در اسالم از طريق مجموعه قراردادهايي است كه اسالم حقوق را بر انانس ريشه دار بودن حقوق

  ).ت. السعفي، د.(عقيده، و نظريه جانشيني مي باشد ، وحدتپيدايشوحدت  آن نهاده است و
است و اين يك نظر فردي يا  جلو رفته ريشه دار بودن تفكر حقوق بشر، مطابق واقعيت زندگي نظر اسالم از

 را در روز انانس عهدنامه كامل حقوقاولين  رسول گرامي . تفكر آرماني يا شعارهاي بزرگ و توخالي نيست
به دليل رتبه و درجه اي كه . و حقيقتاً اسالم تأكيد زيادي بر متون اين عهدنامه دارد. دي كرالوادع صادر م حجة

تا با اسلوب و . الوادع بيان مي كند صت كم و در آن جمع بزرگ و روز حجةفر آن قرار داده تا در پيامبر 
. بكند و جانها را هوشيار كند روشي منحصر به فرد در برابر جمعيت، به ذهنها هشدار بدهد و به عقلها يادآوري

  ).44ت، ص. خضر، د(
  :در عهدنامه هاي قانوني انانس حقوق) الف
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 Magna carta بزرگپيمان 

كه اصطالحاً  انانس حقوق اولين قرارداد بشري م1215ژوئن  15صاً در روز ميالدي و مشخ 13در قرن 
) انگلستان(اين پيمان اين بود كه پادشاه محتواي . تصويب شدناميده مي شود، ) Magna carta(كارتا  ماگنا

اين پيمان بعد از شورش بارون ها در زمان . نبايد به اموال و آزاديهاي شخصي يكي از شهروندان تعدي كند
  ).21ت، ص. جريشه، د. (بود» برادر ريچارد شيردل«پادشاه جان 

  Bills of rightsاليحه حقوق 
ه قدرت پادشاه را مقيد مي كرد و حق وي را در مجبور كردن م تاريخ تصويب اين قانون است ك1688 سال

  .ها، رد كردآن بدون مدرك قانوني بر سر مورمأيا فرستادن  انهاانس يا زنداني كردن و رنج و آزار افراد
  ). 22ت، ص. جريشه، د( 

    :الت متحده آمريكااستقالل ايااعالم 
اتفاق افتاد، اعالم شد و در  .م1776ژوئيه  6ه در الت متحده آمريكا بعد از جنگ مشهوري كاستقالل ايا

مساوات : را مثل انهاانس بعضي از حقوق آن ، و درآمده اندبه طور يكسان بدنيا  انهاانس اينجا اعالم شد كه تمام
  . و برابري، آزادي، زندگي، خوشبختي و تغيير حكومتهايي كه اين حقوق را رعايت نمي كنند، تأكيد كردند

  ).539ت، ص .عثمان، د(
  :هانسشهروندان در فر اعالم حقوق بشر و حقوق

 انهاانس«تأكيد مي كرد كه  آن ه صادر شد و ماده اولانساعالميه حقوق بشر در فر .م1789در آگوست سال 
ت عمومي ، و الزم نيست كه تبعيض هاي اجتماعي جز بر اساس منفعشده انددر حقوق آزاد و مساوي آفريده 

  ).185 -190ص، 1958شكري، . (»وجود داشته باشد
  :ه بر پنج حق تأكيد مي كردانساعالميه حقوق فر

ه كه در انسل اين اعالميه فراصو. ملكيت، آزادي، برابري، امنيت، حق مقاومت بر عليه استبداد و ظلم
م ه و بسياري از قوانين كشورهاي اروپاي غربي كه در طول قرن نوزدهانسصادر شد، قوانين بعدي فر .م1789

  .و اوايل قرن بيستم صادر شد، را در بر گرفت
به طور رسمي پايان يافت، قوانين جديدي از طرف بعضي از  .م1944بعد از جنگ جهاني دوم كه در سال 

و اعالميه هاي جديدي براي حقوق بشر يا . ه، ايتاليا و اتحاديه آلمان صادر شدانسكشورهاي غربي از جمله فر
  .اين حقوق بودند، فراهم شد مقدمات قوانيني كه متضمن
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و بعد از اين، قوانين كشورهاي آفريقايي كه به استقالل رسيده بودند، صادر شد و در اين اعالميه هاي أخير 
بدون ( يانهاانس و اصرار بر زنداني نكردنتابعيت  رعايت شده بود، از جمله، نسبيت، انانس به تدريج حقوق

آشكار شد كه به جاي تأكيد بر حقوق اجتماعي و اقتصادي بيشتر بر  همچنين در بيان حقوق بشر. بود )جرم
   ).539ت، ص. عثمان، د. (حقوق سياسي و قانوني وفكري تأكيد شد

  :عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي حقوق بشر )ب
  .صادر شد .م1948از اتحاديه عمومي ملل متحد در دسامبر سال : جهاني حقوق بشر يهاعالم -1
دسامبر سال  16ملل متحد در  رداد بين المللي درباره حقوق مدني و سياسي از اتحاديه عموميقرا -2

اعتبار يافت و يك پروتكل اختياري در مورد شكايتهاي افراد از  .م1976مارس  15صادر شد و از . م1966
  .ها در عهدنامه، به اين عهدنامه ملحق شدآن تجاوز به حقوق بيان شده 

المللي در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از اتحاديه عمومي ملل متحد در همان  قرارداد بين -3
  .اعتبار يافت .م1976ژانويه  15صادر شد كه در  .م1966دسامبر  16ارداد پيشين يعني تاريخ صدور قر

وفيق، ( .م1950سال  عهدنامه اروپايي حمايت از حقوق بشر از مجلس اروپا صادر شد كه در روم و در -4
  .اعتبار يافت و نافذ شد .م1953منعقد شده بود و از سپتامبر ) 1970
براي » كميته منطقه اي دائمي عرب«قطعنامه اي را با ايجاد  .م1968سپتامبر  3راي جامعه عرب در شو -5

كه به  و توصيه هايي و گردهماييها. ه در اين مورد بودحقوق بشر، شروع كرد كه مبتني بر توصيه سياسي كميت
   ).1970وفيق، . (شوراي جامعه عرضه مي شد، ادامه داشت

  :بيانيه جهاني حقوق بشر در اسالم -6
. صادر شد .م1980المللي اسالم در آوريل سال  از شوراي بين» قطعنامه جهاني اسالم«قرارداد اوليه  )الف

  .كه متضمن چارچوب عمومي نظام اسالم بود
صادر شد كه متضمن حقوق بشر  .م1981اسالم قرارداد دومي در سال  همچنين از شوراي بين المللي )ب

  ).88ت، ص. جريشه، د. (در اسالم بود
يلي كه بحث ما را در بر نمي به تفاص آن در طول تاريخ بود كه در انانس اين اشاره اي گذرا بر حقوق

  .گرفت، نپرداخته ايم
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  نظريه حق در فقه اسالمي
  :تعريف لغوي و اصطالحي حق

مي يا صفات خداوند متعال مي باشد حق از اسا: لمه حق؛ فيروز آبادي صاحب القاموس المحيط مي گويدك
موجودي كه ثابت است، صداقت، مرگ  ، ضدباطل، امر وسيع و گسترده، عدل، اسالم، ملك وقرآن :و به معاني

  ).القاموس المحيط. (حق مفرد حقوق است .آمده است اندوه و
حقوق و حقاق مي باشد و در  آن حق نقيض باطل است و جمع«: العرب مي گويدابن منظور در لسان 

Ÿω﴿: ، يعني غير باطل و خداوند متعال مي فرمايد» ک حقا حقايلب«: حديث تلبيه آمده است كه uρ (#θ Ý¡Î6 ù= s? ¨,ysø9$# 

È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/﴾ )و حق را با باطل نياميزيد« .)42 /هبقر«.  

≅ö﴿: همچنين خداوند مي فرمايد. است قرآنو  پيامبر  حق امر: و ابواسحاق مي گويد t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,utù: $$ Î/ 

’ n?tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9$#﴾ )دازيمنا بلكه حق را به جان باطل مي« .)18 /انبياء«.  
 .به معناي واجب شدن است :و ازهري مي گويد كه .حق ثابتي است :در مورد يك امر قانوني مي گويند كه

$tΑ﴿: آمده است كه قرآنو در . ي بر او واجب شد، بر او الزم شديعن )ه القوليحق علو( s% t⎦⎪Ï% ©!$# ¨,xm ãΝÎκö n= tã 

ãΑöθ s)ø9$#﴾ )يعني ثابت شده  .»ان مسلم شده است، مي گويندآن كساني كه فرمان عذاب درباره«) 63/قصص
  .است

  : حق در لغت بيشتر از ده اطالق دارد

Èθs9﴿: بر خداوند متعال اطالق مي شود - uρ yìt7¨?$# ‘,ysø9$# öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡xs9 ÝV üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯tΒ uρ 

∅ ÎγŠ Ïù﴾ )اگر حق و حقيقت از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مي كرد، آسمانها و زمين و « .)71 /مؤمنون
  .»به سر مي بردند، تباه مي گرديدند آن همه كساني كه در

ΝèO (#ÿρ§﴿: مي شودبه عنوان صفت خداوند اطالق  - –Šâ‘ ’ n<Î) «!$# ãΝßγ9s9öθ tΒ Èd,ysø9$# 〈 )سپس به « .)62 /انعام
و در اين دو اطالق اسالم بعد خاصي را به حق داده  .»ر حقيقي ايشان برگردانده مي شوندسوي خدا، يعني سرو

  .است

ª!$#uρ ©ÅÓø)tƒ Èd,ysø9$$﴿: بر عدل اطالق مي شود - Î/ 〈 )ه حق و عدل داوري مي كندخداوند ب« .)20 /غافر«.  
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$!﴿: بر اسالم اطالق مي شود - ¯ΡÎ) y7≈ sΨ ù= y™ö‘ r& Èd,ysø9$$ Î/ #[Ï±o0 #Xƒ É‹tΡuρ﴾ )ايق قما تو را همراه با ح« .)119 /بقره
   .»م تا مژده رسان و بيم دهنده باشييقيني فرستادي

$tΑ﴿: بر صداقت اطالق مي شود - s% ‘,utù: $$ sù ¨,utù: $#uρ ãΑθ è% r& ∩∇⊆∪﴾ )فرمود به حق سوگند و حق مي « .)84 /ص
  .»گويم

<Éb﴿: بر يقين اطالق مي شود - u‘ uθ sù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ …çμ ¯ΡÎ) A,yss9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ öΝä3̄Ρr& tβθà)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪﴾ )ذاريات/ 
  .»سخن مي گوئيد به خداي آسمان و زمين سوگند كه اين حق است، درست همان گونه كه شما« .)23

=t,n﴿ :ر حكمت اطالق مي شودب - yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Èd,utù: $$ Î/ ﴾ )زمين را آسمانها و « .)19 /ابراهيم
  .»چنان كه بايد آفريده است

: چه كه داريم به كار مي بريمآن و اين اطالقي است كه ما در مورد. بر بهره و نصيب اطالق مي شود -

﴿(#θ ä9$ s% ô‰s)s9 |M ÷ΗÍ>tã $ tΒ $ uΖs9 ’ Îû y7Ï?$ uΖt/ ô⎯ÏΒ 9d,xm 〈 )اني ما را به دختر تو نيازي تو كه مي د: گفتند« .)79 /هود

;š⎥⎪É‹©9$#uρ þ’Îû öΝÏλÎ﴿ .»نيست üθ øΒ r& A,xm ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρãósyϑ ø9$#uρ ∩⊄∈∪﴾ )همان كساني « .)24 -25 /معارج
  .»و بي چيزكه در دارائي ايشان سهم مشخصي است براي دادن به گدا 

  :اما تعريف حق در اصطالح فقها
كرده را اينگونه تعريف  آن عده ايولي از فقهاي متأخر  نپرداخته اندفقهاي پيشين به تعريف اين اصطالح 

ولي اين تعريف جامع نيست چون هر حقي حكم است ولي هر  .»حق حكمي است كه ثابت مي شود«: كه اند
  .حكمي حق نيست

است كه شارع چيزي را  آن ي دانيم يا تكليفي است و يا وضعي، و حكم وضعيپس حكم همچنان كه م
د بلكه احكام در حالي كه اسباب و شروط و موانع حقوق نيستن. سبب يا شرط يا مانع چيز ديگر قرار دهد

 )به واقعيت(را به عنوان نزديكترين تعريف  آن ذكر كرده كه ما آن تعريفي براي /خفيف و شيخ علي . هستند
، 3، ج1952الزرقاء، ( .»لحاظ شرعي معتبر و اليق مي باشد حق مصلحتي است كه از«: كه مي گويد. مي دانيم

  ).14ص
يا  قدرت آن حق امتيازي است كه شريعت توسط«: زرقاء حق را اينگونه تعريف مي كنداستاد مصطفي 

  ).10، ص3، ج1952الزرقاء، ( .»تكليف را تصويب مي كند
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و اين  .»حمايت مي كند آن مصلحتي است كه قانون از«: كه كرده اندا اينگونه تعريف حق ر قانون دانان
حمايت كند و در سايه اسالم  آن پس حق در سايه قوانين مصلحتي است كه قانون از. تعريف درستي است

  .حمايت مي كند آن مصلحتي است كه شريعت از
 آن حفظ دين در فظ عقل، حفظ نسل در حالي كهجان، حفظ مال، ححفظ : مصلحت ها در قانون عبارتند از

  .الف اساسي استتخاوجود ندارد كه اين يك 
مانند جايگاه ساير امور در  آن با توحيد مرتبط است، و جايگاه بشر حقوق در اسالم و به ويژه حقوق

ق ح ي و تشريعپس قانونگذار. شدنخداوند  يعني تسليم توحيد خالص و عبد. شريعت اسالمي مي باشد
  .مي باشد حق اهللا و امر عقيده و ايمان خالص خداوند است

ها وجود آن كه نصي در مورد وارد كند اما قانونگذاري ممكن است بشر را در چارچوب دايره امور مباح
  ).38، ص1406جريشه، . (ندارد

  :حقوق در فقه اسالمي انواع
يم در مي يابيم كه منظور از اين احكام كرد بررسيوقتي احكام شريعت اسالم را در بيان حقوق و تكاليف 

  .تحقق مصلحت مردم است
اين مصلحتها گاهي مصلحتهاي عمومي براي جامعه هستند و گاهي مصلحتهاي خصوصي براي افراد هستند 

  ).248، ص1952خالف، . (و گاهي مصلحتهاي مشترك ميان اين دو هستند
ها به طور جزئي به روشي ممتاز آن ن احكام حق و بيانو اصرار در بيا تأكيدبنابراين فقها در تقسيم حق با 

اران مستقيماً به بيان ذو برخالف قانونگ. ها ديده مي شودآن ، همچنان كه در تقسيم حق توسطآورده اندروي 
تقسيم حق از ديدگاه فقها يا نسبت  .ها مي شدندآن و فقها اگر اين كار را مي كردند، تابع .نپرداخته اندمعناي حق 

  ).106، ص1962الخفيف، . (است تقسيم شده چهار قسم كه به صاحب حق است و يا نسبت به مكان حقبه 
 حقي كه تنها براي خداست، حقي كه تنها براي بنده است، :حق نسبت به صاحب حق چهار قسم است :اول

  .اس غالب استچه كه هر دو حق را دارد و حق النآن و ،چه كه هر دو حق را دارد ولي حق اهللا غالب استآن
را تشريع كرده و مختص فرد خاصي  آن حقي كه تنها مختص خداست اين است كه بخاطر مصلحتي )الف
  ).110ت، ص. طبليه، د. (نيست

  ).179، ص1394العيلي، . (حكم اين حق فقط بخاطر مصلحت جامعه است
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ي اين حق است چون در واال ا براي تأكيد بر اهميت و شأنتنه) حق اهللا(اينكه حق به اهللا اضافه شده است 
و در سستي و بي حرمتي به اين حقوق تباهي و نابودي . نهفته است آن بقاي جامعه و صالح ،اجراي اين حقوق
  .جامعه نهفته است

آنچه كه متعلق به نفع عمومي است و بخاطر «: بدين ترتيب دكتر سنهوري حق اهللا را چنين تعريف كرده است
  ).14، ط1967 - 68السنهوري، . (»شده است اضافهبه اهللا  آن عفراگيري نف و اهميت زياد

  :حقوقي كه تنها براي خداوند است به طور استقرائي در هشت نوع منحصر مي شود
  .عبادات محض مانند نماز، زكات و جهاد -1
 .عباداتي كه معناي پرداخت داشته باشند مثل صدقه فطر -2

 )يك دهم(مانند عشريه  ،دت و نزديكي داشته باشندپرداخت ها و بخشش هايي كه معناي عبا -3
 .محصوالت كشاورزي

 ....)ماليات زمين و محصول و (پرداختهايي كه معناي عقوبت داشته باشند مثل خراج  -4

تعلق پيدا  انانس ثابت مي شود تا اينكه به ذمه آن چيز باشد يعني با ذات آن حقي كه وابسته به خود -5
 .جنگي يا خمس گنجينه هاي پيدا شده يا معادنل خمس غنايم ثم. كند

 .عقوبتهاي كامل كه حدود هستند مثل حد زنا و همچنين تعازير -6

سبب محدوديت اين است كه ممنوع «كاهنده يا محدود، مثل ممنوع كردن قاتل از ميراث، عقوبتهاي  -7
و دارايي وي و همچنين به مال بودن از ارث يك ضرر مالي است كه ضرري به جسم جاني يا قاتل نمي رساند 

 .»نيز لطمه اي نمي زند

 ).110ت، ص. طبليه، د. (ها معني عبادت و عقوبت باشد كه كفارات هستندآن حقوقي كه در -8

اين حقوق بسيار زياد و غير قابل شمارش هستند از جمله؛ تمامي : است انانس حقي كه تنها مختص )ب
شده و بسياري امور ديگر كه بخاطر مصلحت دنيوي وضع . تب مي شودحقوقي كه بر معامالت و قراردادها متر

  .اند
مثالً در جايي حق عده اي : حقوقي كه مشترك ميان حق اهللا و حق الناس است ولي حق اهللا غالب است )ج

 به اعتبار اينكه آبروي مردم. زده انددر مورد اين حق به حد قذف مثال  ءو فقها ،آشكارتر باشد از حق يك نفر
اني را مو به اعتبار اينكه بدگ. ها مصلحت عمومي محقق مي شودآن كند و با ممانعت از دشمني ميان مي را حفظ
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جز اين نيست كه مصلحت اولي داراي اعتبار بيشتري . دارد مصلحت خاص را محقق مي كندمي  از مقذوف بر
  .است
به حق قصاص  ءفقها و. لب استغا حقي كه مشترك ميان حق اهللا و حق الناس است ولي حق الناس )د
ها اوليتر از آن چون شايسته تر است كه در اينجا رعايت احساسات اولياي دم و آرامش دروني زده اندمثال 

  ).180، ص1974، العيلي) (11ت، ص. طبليه، د. (باشدرعايت حق جامعه 
  :و جايگاه وي حلحق نسبت به م: دوم

را حق تصور كرد، يا خود حق  آن هر چيزي است كه بتوان منظور از محل حق«: خفيف مي گويدي شيخ عل
چه كه آن يا اضافه مي شود، آن داللت مي كند يا به آن منطبق مي شود و بر آن چه كه اسم حق برآن مي باشد، يا

چون ملك همان محل حق . همچنان كه در حق ملكيت هم همين طور است. حق را از غير حق جدا مي كند
صدق و  آن ملك خود حق است كه كلمه حق بر آن كهپس مي بينيم . رج وجود دارداست كه در عالم خا

الخفيف، . (ملك است خود حق ملكيت يعني حقي كه: اضافه مي شود مثل آن همين طور به. داللت مي كند
  ).124، ص1962

ولي . باه استكه محدود كردنش اشت است آن و اسامي انواع به تعدادمتعدد است يعني  اقسام حق از اين نظر
حق از حيث محل به اقسامي تقسيم مي شود مانند حقوقي كه  :به صورت اجمالي و عام مي توان گفت كه

حقوقي كه متعلق به امور خانواده هستند، حقوقي كه متعلق به عبادت هستند و حقوقي : متعلق به اموال هستند
  ).112ت، ص. طبليه، د. (كه متعلق به امور اجتماعي عام هستند

پس آزاديهاي  را نيز در بر مي گيردي آزادي ابنابراين حق در فقه اسالمي داراي معني فراگيري است كه معن
پس هرگاه در شريعت اسالمي كلمه حق بيايد، به معناي حق مالي يا حق اهللا يا . عمومي نوعي از حقوق هستند

  ).188ص) 1974، العيلي( .ها مي آيدآن آزاديهاست كه بر حسب معاني انواع حق شخص يا يكي از
  :آثار مترتب بر تقسيم حقوق در اسالم

  :اين آثار را به طور اجمالي مي توان به شكل زير بيان كرد
  .دعوي اقامهو  مقاومت و دفاع كردناز نظر مفهوم و پشتوانه، اسقاط و وراثت، 

  .در عرف مردم و در فقه قانون، حق عام بر خاص مقدم است: از نظر مفهوم: نخست
از ديدگاه فقه اسالمي حق خاص بر عام مقدم است به معني اينكه حق خاص حمايت بيشتري را از حق 

  .عام مي طلبد
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فرد تجاوز كار  ويتجاوز به حق خاص يا حقي يا از حقوق بندگان از طرف خداوند بخشيده نمي شود تا 
  .را نبخشد يا حق گرفته شده را از وي نگيرد

ه نيابت از فردي از حق وي چشم پوشي كند، همچنان كه نمي تواند شخص را حاكم يا قاضي نمي تواند ب
ها بر آن نباشد ولي يكي از آن نيست كه حق اهللا در »يحق الناس«هيچ  .حق كند آن مجبور به چشم پوشي از

ر نباشد و اين در حقوق بش آن بنابراين هيچ حق خاصي نيست كه حق عام يا حق اهللا در. ديگري غلبه مي يابد
  ).29ت، ص. جريشه، د. (بارزتر است

را نيز در  آن ازته است، دورتر انسدر حقيقت اسالم وقتي از بين رفتن بهره و نصيب يا حق را ظلم به خود د
  .»نبايد خود را خوار و پست كند انانس«: روايت شده است كه فرمود از پيامبر  . نظر داشته است

  ).369 /2، چاپ اول ج1384، ابن ماجه( 
ي خودشيفته و مغرور مي انهاانس اين از يك طرف و از طرف ديگر امثال چنين مسلك هايي باعث تشويق

 همان چيزي است كه به اين اعتقاد آن شود كه حقوق ديگران را از بين ببرد، تكرار اين عمل و معتاد شدن به
فراعنه مصر بود و همان اخالق » قاز بين بردن ح«در حقيقت . ها ندارد، اتمام مي دهدآن ها كه كسي حقي برآن

ت، . طبليه، د. (ل و سرزنش شده استودر حالي كه فرعون مسؤ. خود فرعون به تنها سزاوار نكوهش نيست
  ).322ص

را برتري بخشيده است و اين حقوق نزد خداوند از خانه خدا گراميتر  انانس خداوند متعال با دادن حقوق،
 .»ي كه خانه خدا را ويران كرده استمسلماني را بدون حق بيازارد گوي كسي كه«: مي فرمايد پيامبر . است

  ).1982الطبراني، المعجم الصغير، (
و . نزديكي به خداوند است آن و دفاع كردن از آن حمايت از حقوق و حفظ: از نظر حمايت و پشتوانه :دوم

  :امور زير سرچشمه مي گيرددر تفكر اسالمي براي اين حقوق حمايت و قداستي هست كه اين حمايت از 
جايي كه آن از. حمايت وي را احساس مي كند شخص مؤمن از ايمانش به خداوند: دحمايت خداون )الف

ايمان قويترين محرك براي رفتار و احساس عظمت خداوند است، و استمرار اين ايمان بستگي به مراقبت براي 
  .از بين نرفتن اين حقوق دارد

سپس درون و . بر مي آيد، كدام امور حق اهللا و حرام هستند انانس از احساس: حمايت درون و باطن )ب
  .هر چند كه پاسدار غيابي هستند. حق پاسداري مي كنند آن وجدان از
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اين پشتوانه از ضمانت سياسي و اجتماعي كه از صفات جامعه مسلمانان : جامعه حمايت و پشتيباني )ج
مؤمنين در رحم و مهرباني نسبت به همديگر مانند بدني مي مانند «  چنانچه پيامبر .است سرچشمه مي گيرد
  .»تابي و تب با وي همدردي مي كنند به درد گرفت، ساير اعضاي بدن با بي آن كه هرگاه عضوي از

  ).2586 /4مسلم الصحيح، ج( 
 ولي امردر اجراي حدود و قصاص اين پشتوانه نمود پيدا مي كند و حق : حمايت و پشتوانه دولت )د

مسلمين است كه تعازير را بر طبق مقررات معين اجرا كند و دولت مي تواند حتي در خارج از مرزهاي خود از 
  ).42ت، ص. جريشه، د. (طريق وسايل ممكن و جلسات بين المللي از اين حق دفاع كند

مكلف جايز است  اسقاط و برداشتن حقوق اهللا جايز نيست، اما شخص: از نظر اسقاط و برداشتن حق :سوم
  ).252، ص1952خالف، . (چون در اين امر صاحب حق است. بخشدرا ب آن كه از حق خود بگذرد و

جايز نيست مانند حد قذف، و  آن غالب است، اسقاط آن اما در مورد حقوق مشترك، حقوقي كه حق اهللا در
  . مثل قصاص. ندرا ساقط ك آن غالب است براي مكلف جايز است كه آن حقوقي كه حق الناس در

  ).183، ص1974العيلي، (
اگر از حق اهللا باشد و يا از حقوق مشترك و جانب غالب با حق اهللا باشد ارث مي : از نظر وراثت :چهارم

و امام قرافي ضابطه مشخصي . را ارث مي برد و بعضي را نمي برد آن اما اگر از حق الناس باشد، بعضي از. برد
پس تنها از . برد مشخص كرده استارث مي برد و جاهايي كه ارث نمي  اس كهرا براي جاهايي از حق الن

چه كه آن اما .مال دور كرده باشد آن حقوقي ارث مي برد كه متعلق به مالي باشد كه به ارث برده يا ضرري را از
  . به ارث نمي برد آن متعلق به خود مورث يا عقل و تمايالت و اراده وي بوده باشد، وارث چيزي از

  ).283-285 /3، ج1346القرافي، (
. ها غالب است، ملك جامعه هستندآن حقوق اهللا يا حقوقي كه حق اهللا در: از نظر دفاع و مقابله كردن :پنجم

دفاع مي كند و جامعه را  آن با اتكاي به خود از قاضياز جمله اين حقوق امر به معروف است كه شخص 
  .ند نخواندن نماز جمعهمان. دعوت مي كند آن همچون افراد به

بايد امر كند كه با توجه به وسايل و  قاضياما وقتي حق خاص باشد مانند حقوقي كه به تعويق افتاده است 
  .خير بيرون بياينداز اين تأ كرده اندصاحب حق فراهم امكاناتي كه 

د و بعضي جز با ها دفاع كنآن مي تواند با اتكاي به خود از قاضيها آن اما حقوق مشترك كه بعضي از
  ).184، ص1974لي، يعال. (دفاع كند آن درخواست از او نمي تواند از
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  .حق مي باشد آن و اين امر در هر حقي بر حسب
يعني كسي كه از گناهان كبيره دوري «نسبت به حق اهللا براي هر مسلمان عادلي : از نظر اقامه دعوي :ششم

جايز است كه از  .»ه باشدوي بر گناهان و بديهايش غلبه داشتكند و واجبات را ادا كند و حسنات و نيكيهاي 
غالب است، دفاع كند و اين از نظر برداشتن كارهاي منكر و  آن حقوق خالص خداوند يا حقوقي كه حق اهللا در

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯﴿: و اجراي اين فرموده خداوند. زشت است ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθãã ô‰tƒ ’n< Î) Îösƒù: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ 

Ç⎯tã Ís3Ψ ßϑ ø9$# ﴾ )ر به معروف و بايد از ميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند و ام« .)104 /آل عمران
   .»نهي از منكر نمايند

را تغيير  آن هر كس از شما كه كار منكري را ديد با دستش«: كه مي فرمايد و به دليل اين حديث پيامبر 
ايمان  درجه و اين ضعيف ترين. را تغيير دهد آن ت با قلبشانست با زبانش و اگر هم نتوانسو اگر نتودهد 
  ).69، ص1مسلم، ج ،صحيح( .»است

اما در مورد حق الناس و حقوق افراد، فقط خود صاحب مصلحت مي تواند، اقامه دعوي كند و اين در 
باشد ولي اگر اينگونه نبود، براي هر مسلمان عادلي صاحب مصلحت مكلف و قادر به اين كار  صورتي است كه

  ).185، ص1974العيلي، ( .»ز است كه براي او اقامه دعوي كندجاي
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  در اسالم بشر اساس حقوق
  :يتانانس وحدت -2-1
  :وحدت پيدايش -2-1-1
$﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. آمده اندهمگي از سرچشمه واحدي  انهاانس pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)¨?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# 

/ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ t,n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #[ÏWx. [™!$ |¡ÏΣ uρ﴾ )اي مردمان از « .)1 /نساء
بيافريد و همسرش را از نوع او بيافريد و  انانس يكپروردگاري كه شما را از . پروردگارتان بپرهيزيد) خشم(

χ﴿ :و همچنين مي فرمايد .»منتشر ساخت) بر روي زمين(راواني دو نفر مردان و زنان ف آن از Î) Ÿ≅ sVtΒ 4©|¤ŠÏã 

y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ#u™ ( …çμ s)n= yz ⎯ÏΒ 5>#uè?﴾  )عيسي براي خدا، همچون) آفرينش(مسأله « .)59 /آل عمران 
  .»فريدكه او را از خاك بياآدم است ) آفرينش(له مسأ

: مي فرمايد پيامبر . سپس اين سرچشمه به پدر واحدي باز مي گردد كه او نيز از خاك آفريده شده است
همگي شما از نسل آدم هستيد و آدم از خاك آفريده . اي مردم، پروردگار شما يكي و پدر شما يكي است«

نزد خداوند باتقواترين شماست و عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفيد و  شده است گراميترين شما
  ).411 /5 احمد، المسند،( .»ر سرخ جز با تقوا برتري نمي يابدسفيد ب

گمان نمي رود كه يكي  متكي بر اصل و نسب واحدي مي باشد،يت كه انانس با اين برابري در ارزش مشترك
يت و نه در حقوق انانس نه آفريده شده باشد نه در كرامت و نه در ارزش مشتركاز افراد بني آدم به طور جداگا

  .نهاآمربوط به 
و براي هر فردي اسباب و لوازم نبوغ و پيشرفت در زمينه  شده انددر شرايط مساوي آفريده  انهاانس تمام«
به وسيله تمام ابزارهاي و اين . زمينه ها فراهم شده است آن كه استعداد ويژه اي براي نبوغ در است هايي

، پيش كسب مي كند انانس و به طرف مهارتهايي كه )11صت، .خضر، د( .»مي باشد تعقل و تفكرفهميدن و 
  .مي رود

≈ª!$#uρ Νä3y_u÷zr& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF﴿: حق تبارك و تعالي مي فرمايد yγ ¨Β é& Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? $ Z↔ø‹x© Ÿ≅ yè y_uρ ãΝä3s9 

yìôϑ ¡¡9$# u≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   öΝä3̄= yè s9 šχρ ãä3ô±s? ∩∠∇∪﴾ )ا را از شكمهاي مادرانتان و خداوند شم« .)78 /نحل
  .»چشم و دل داد تا سپاسگذاري كنيد تيد و او به شما گوش وانسورد در حالي كه چيزي نمي دبيرون آ
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ها نيست و خداوند متعال آن ي مياندم از خاك است بنابراين باال و پاييناز آدم هستند و آ انهاانس پس همگي

y7﴿: ت كرده است و مي فرمايدمذم روي زمين برتري طلبي مي كنند، كساني را كه در ù=Ï? â‘#¤$!$# äοu½zFψ$# $ yγ è= yè øgwΥ 

t⎦⎪Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Íãƒ #vθ è= ãæ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$ |¡sù 4 èπ t7É)≈ yè ø9$#uρ t⎦⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ﴾ )خرت را تنها اي آسر آن ما«. )83 /قصص
 و عاقبت از. بهره كساني مي گردانيم كه در زمين خواهان تكبر و استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي جويند

  .»پرهيزگاران است آن
 .چون مردم همگي از يك جنس هستند. برتري طلبي و تكبر بر مردم ظلم است«: مي گويد /ابن تيميه 

از كسي كه اينگونه است خشم گين  .ل او برتر هستند، منجر به ظلم مي شوداو و امثا :ي بگويد كهانانس پس اگر
چون عادلترين مردم دوست ندارد كه مقهور امثال خودش باشد و غير عادل  .مي شوند و با او دشمني مي ورزند

  )188،ص 1388ابن تيميه، (. »مي كند كه خود قاهر و برتر باشد نيز سعي
به اهل و سرچشمه اي واحد، لوازم تعصب و برتري طلبي را بر ديگران خنثي  يتانانس اسالم با بازگرداندن

  .كرده است
 .ي مي شودانانس باعث جدايي و تمايز ميان افراد جامعه) تعصب و برتري طلبي( چون هر يك از اين دو امر

و  .ي مي بيندچون هر كس را جداي از ديگر .مي شود آن ز اينجا منجر به نابودي حقوق و زير پا گذاشتناو 
بدين ترتيب حقوقي را بيشتر از حقوق  .، طبقه يا نژاد برگرددر رنگكند كه اين جدايي به تعصب بفرقي نمي 

و سپس اين حقوق زيادي از حقوق سايرين مي كاهد و اينگونه ميان . براي خود در نظر مي گيرد سايرين 
، به متعال براي وي در نظر گرفته است ونديت از حد بااليي كه خداانانس و .مردم كشمكش ايجاد مي شود

، محقق مي شود آن با انانس يتانانس به اين وسيله اسالم قواعد و قوانيني را كه. سقوط مي كند قانون جنگل
دم نيه فرصتها ميان بني آمساوات و برابري در اصل پيدايش و در يك ثا آن كه اساس. استوار گردانيده است

  .است
از بند بندگيهاي ، اين بندگي بر حق اسالم  همگي بندگان ناچيز خداوند مي باشند كه بااز ديدگاه  انهاانس

ول تاريخ  طوالني خود زادي و كرامت  زيبا ترين شكلي است كه بشريت در طو اين آ رسته اندغير خدا 
 تمدن ه كه  بشريت از اطاعت بندگان رسته و روي به سوي رب العباد آورده است،اپس هرگ .شناخته است

ي بر پا مي شود و جانشيني وي بر روي زمين تحقق پيدا مي كند و مصداق اين آيه خداوند متعال مي انانس

$øŒÎ)uρ tΑ﴿ :شود s% y7š/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÏoΤÎ) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Ï= yz﴾ )زماني كه پروردگارت به  و«. )30 /بقره
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ه بيان كرديم ، عبادت و چون خالفت و جانشيني ، همچنان ك .»ينممن در زمين جانشيني بيافر: فرشتگان گفت
  .است) سروري( سيادت

رامتي است و ك ن گراميداشتديگري را نيز اضافه كرده است وآ بلكه اسالم عالوه بر وحدت  پيدايش چيز
  .)34 /بقره( .را مختص وي كرده است آن ،انانس مر به سجده مالئكه برايكه خداوند متعال با ا

ابليس كه سر باز زد و ، جز بريد، همگي سجده بردندبراي آدم سجده ب: مو هنگامي كه به فرشتگان گفتي«
  .»از زمره كافران شد. تكبر ورزيد

هر . اين پيشرفت در هر زمان و مكاني، به زيبايي احساس مي شود نسبت به هاانانس خت فردي و جمعيشنا
عدل باعث مي شود . ه حقوق خود و ديگران را تباه كنددهد كفردي از نظر خودش بزرگ است  و اجازه نمي 

يت و ظلم راه طغيان و گمراهي چون عدل راه هدا. ها رفتار شودآن به هر شكلي كه دوست دارند با انهاانس كه

$﴿. است ¯ΡÎ) çμ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) #XÏ.$ x© $̈Β Î)uρ #·‘θàx. ∩⊂∪﴾ )ده ايم  چه او ما راه را به او نمو«. )3 /انانس
  .»سپاسسپاسگزار باشد يا بسيار نا

$﴿ :با اين آيه خداوند متعال سخن را از سر مي گيريم كه مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)¨?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ 

⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ ﴾ )شما را از يك، پروردگاري كه پروردگارتان بپرهيزيد) خشم( ، ازاي مردمان« .)1 /نساء 
نظريه  كه اين تا در خالل اين آيه به وحدت پيدايش بيانديشيم و اين آيه براي ما روشن مي كند .»بيافريد انانس

سطح  ي عميقي به بشريت مي دهد كه در زمينه حقوق  وي را ازانانس وحدت جهت و وحدت پيدايش يك بعد
قوا، ربط مي ويترين رابطه به هم پيوسته و محكم يعني تيت را با قانانس و تمام. فرد و اجتماع باالتر مي برد

، همان ي خداوند استو تقوا رابطه عقيدتي است كه متكي بر ربوبيت خداوند است و ربوبيت توحيد فاعل. دهد

È⌡s9uρ Νßγ⎦﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. اقرار مي كردند آن به  ار زمان پيامبرتوحيدي كه كف tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= yz 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# ﴾ )آسمانها و زمين چه كسي استها بپرسي كه خالق آن اگر از«. )25 /لقمان ،

%ù&uø﴿ .همراه با تعليم است انانس تربيت در .»خدا: مي گويند حتماً $# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= yz ∩⊇∪﴾ )1 /علق(. 
  .»آفريده است) مه جهان راه( كه آن بخوان به نام پروردگارت«

 ماده ساختنبه هدف آ كه بر اساس فضيلت و مكارم اخالقي است انانس تربيت ،اصول تربيتي جمله از
  .ايجاد شده استبراي هر مكان و زماني صالح  انانس
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اين  خواه. يت استانانس ارزشها  و اصول جمله از ، كهدايش مقتضي مساوات و برابري باشدوقتي وحدت پي

%Ï“﴿ واحد و يا در اصل پيدايش) ربكم(باشد واحد وات در خداوند مسا ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ ﴾  باشد
  .زن و مرد باشد ي بودن حقوق واجباتمساو در و يا

 براي امت اسالمي ناظر به مساوي بودن پس مساوات در تشريع«: گويدشيخ محمد طاهر بن عاشور مي 
همگي  انهاانسرد كه جدايي ميان اين فروعات اثري در صالح بودن جهان نداتي است ها در خلقت و فروعاآن

و در حقوق زندگي در اين دنيا و بر اساس فطرت نيز مساوي هستند و » کلکم آلدم«در بشريت مساوي هستند 
ي كه البته از اين امور ت، تأثيري در اين تساوي نداردهاسآن اختالف رنگ و شكل و نسل و شهر كه ميان

به حفظ جان و حفظ  آن ، اموري حاصل مي شود مانند؛  حق بودن كه ازها را در شريعت ذكر كرديمآن تساوي
و كساني كه براي اولين بار . به حفظ مال تعبير شده است آن كه از لوازم زندگي حق و نسب تعبير شده است

ها به حفظ آن لوازم بقاي منفعت كه از حقوق اقامت در روي زمين ايجاد و كسب كردند مانند ساكنان قبايل و
به حفظ  آن تساب به جامعه ديني است كه ازنا ، حقو بزرگترين اين حقوق. آبرو تعبير مي شودعقل و حفظ 

  .)95ت ، ص. ابن عاشور ، د . (»دين تعبير شده است
 آن كه حقوق بشر بربدون اينكه به يكي از عواملي . يت وي گرفته شده استانانس ، ازدر اسالم انانس كرامت

، شده اندقتي از وحدت پيدايش خودشان كه با كرامت خداوندي تكريم و انهاانس .متكي است نگريسته شود

$ ô‰s)s9uρ﴿ .د، خود را به غفلت مي زننغافل مي شوند sΨøΒ §x. û©É_ t/ tΠyŠ#u™﴾  ) 70/اسراء(.  
   :وحدت طبيعت -2-1-2

فطرت اسـت  كه همان  طبيعت مي باشد، وحدت ساخته است آن از اصولي كه اسالم حقوق خود را مبتني بر
  .چون اسالم دين فطرت است

  .به معناي واحدي مي باشند همگي غريزه است كهخلق و طبيعت، سرشت،: ر لغت به معنايفطرت د
 النخداوند او را بر اساس ف( جبله اهللا علی کذا :يا گفته مي شود) دندان نيش شتر درآمد(  عن نابهريفطر البع

چشمان (يعني   ةي ساجنيع :اخالق است فطرت گفته مي شود آن بر انانس همچنين به اخالقي كه .)فريدآ چيز
ابن منظور، . (ها را تغيير دادآن اكثر استعماالت اين كلمه براي چيزهايي است كه نمي توان. )سست و بي حال

  ).1180، ص2، ج1275
ده است، همان اسالم مي باشد بدين معني كه اسالم همان ديني آفري آن را بر اساس انانس فطرتي كه خداوند

ي كه خداوند با دادن عقل به وي، او انانس .بودنش است انانس صفتبا  انانس است كه موافق فطرت و سرشت
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متمركز كرده است و قدرت  انانس و استعداد پذيرش معلومات را در عقل. را از ساير مخلوقات جدا كرده است
  ).91، ص1409المقري، . (ا و شناختهاي گوناگون را به وي داده استكسب معرفته

$¨tβ%x. â﴿: خداوند متعال مي فرمايد. نداسالم وحدت را با اصل تكويني بودن بيان مي ك ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn üρ 

y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÍÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘É‹Ψ ãΒ uρ tΑu“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠÏù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù 4 

$ tΒ uρ y#n= tG ÷z$# ÏμŠÏù ω Î) t⎦⎪Ï%©!$# çνθ è?ρ é& .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u™!% ỳ àM≈ sΨ Éit6 ø9$# $ JŠøót/ óΟßγ sΨ ÷ t/ ( “y‰yγ sù ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ $ yϑ Ï9 

(#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 ª!$#uρ “Ï‰ôγ tƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4’ n< Î) 7Þ üÅÀ ?Λ⎧É)tG ó¡–Β ∩⊄⊇⊂∪﴾  )مردمان يك « .)213 /بقره
كه مشتمل بر ) آسماني(و كتاب . تا بشارت دهند و بترسانند انگيخت سپس خداوند پيامبران را بر. دسته بودند

ان نازل كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختالف مي آن حق بود و به سوي حقيقت دعوت مي كرد، بر
كه در دسترسشان تنها كساني اختالف ورزيدند ) آسماني(كتاب ) مطالب و حقانيت(در . ورزيدند، داوري كند
پس . و به دنبال دريافت داليل روشن، از روي ستمگري و كينه توزي اختالف نمودند. قرار داده شده بود

اختالف ورزيده بودند،  آن چه كه حق بود و درآن خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند، با اجازه خويش به
  .»اهد به راه راست رهنمود مي نمايدشد و خداوند هر كس را كه بخورهنمون 

و ناچار بايد . ي سبب اختالف مي شودانانس پس اتحاد در اصل تكوين، از نظر اتحاد غريزه ها و تمايالت«
در حقيقت كتاب نازل شده از طرف خداوند متعال مي باشد، كه رسالتش  آن يك حد فاصلي باشد و حد فاصل

كه بيانگر حق و هادي  آمده اندو به اين دليل هر رسولي از رسوالن خداوند با كتابي . مردم بيان مي كندرا براي 
  ).31ت، ص. ، دابوزهرة( .»هستند آن به

$ ô‰s)s9﴿: خداوند متعال در اين مورد مي فرمايد uΖù= y™ ö‘ r& $ sΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖø9u“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ 

tΠθ à)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( $ uΖø9u“Ρr&uρ y‰ƒ Ï‰utù: $# ÏμŠ Ïù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ sΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9uρ ª!$# ⎯tΒ …çνãÝÇΖtƒ …ã& s#ß™ â‘ uρ 

É=ø‹tó ø9$$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒ Í“ tã ∩⊄∈∪﴾ )جـزات روشـن   ما پيغمبران خود را همراه با داليل متقن و مع«. )25 /حديد
و آهـن را  . و موازين نازل نموده ايم تا مردمان دادگرانه رفتار كننـد ) آسماني(كتابهاي ان آن و با. روانه كرده ايم

هدف اين است كه خداونـد بدانـد   . پديدار كرده ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است
   .»كنند، خداوند نيرومند و چيره استو پنهان ياري مي  چه كساني او را و فرستادگانش را بگونه نهان

ديگر فرق نمي كند، از نظر رابطه اي كه با زمين و حسب متاع  انانس ي بهانانس يكي است و از انانس طبيعت

z⎯Îiƒ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. دنيوي و شاديها و شهوتها و زينتهاي زندگي دنيا دارند، يكي هستند ã— Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 
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=ãm ÏN üθ yγ ¤±9$# š∅ ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# t⎦⎫ÏΖt6 ø9$#uρ ÎÏÜ≈ sΨ s)ø9$#uρ ÏοusÜΖs)ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ É=yδ ©%!$# ÏπÒ Ïø9$#uρ È≅ ø‹y‚ø9$#uρ Ïπ tΒ §θ |¡ßϑ ø9$# 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ Ï^öysø9$#uρ 3 y7 Ï9 s̈Œ ßì≈ tFtΒ Ïο4θ u‹ysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#﴾ )محبت شهوات جلوه دادهانانس براي« .)14 /ل عمرانآ ، 
عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و الوف طال و نقره و اسبهاي نشان دار و : شده است، از قبيل

و همچنين از نظر استعداد براي خير و . »است) فعلي(كاالي دنياي پست ) همه(اينها . چهارپايان و كشت و زرع

çμ≈sΨ﴿. شر نيز، يكي است ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ø⎪y‰ôf¨Ζ9$# ∩⊇⊃∪﴾ )نشان داده ايم انانس راه خير و شر را به« .)10 /بلد«.  

$ øtΡuρ§>﴿ ،همچنين از نظر استعداد براي اصالح و افساد يكي است tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé 

$ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8ª.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪﴾ )نفس آدمي، و سوگند به « .)7 -10/شمس
كسي رستگار و . كه او را ساخته و پرداخته كرده است، سپس بدو گناه و تقوا را الهام كرده است آن و به

و كسي نااميد و ناكام مي گردد كه نفس خويشتن . كامياب مي گردد كه نفس خويشتن را پاكيزه دارد و بپيرايد
  .»پنهان بدارد و بپوشاند و بيااليد

$﴿. از نظر استعداد براي شكر و كفر نعمت يكي استو اين طبيعت و سرشت  ¯ΡÎ) çμ≈uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) #XÏ.$ x© 

$ ¨Β Î)uρ #·‘θ àx. ∩⊂∪﴾ )با وجود اينها  .»و سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاسما راه را به او نموده ايم، چه ا«) 3/انانس
 :صدق مي كند كه مي فرمايد آن بر قرآنيه مي باشد و اين آ انهاانس ايمان يك چيز فطري است كه در ذات

﴿óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖxm 4 |NuôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# usÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 y7 Ï9 s̈Œ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$# 

 ∅ Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊂⊃∪﴾ )كن، اين ) اسالم(ن يئرا خالصانه متوجه آ ودروي خ« .)30 /روم
ن محكم و يئاين است دين و آ. را تغيير داد نبايد سرشت خدا. سرشته است آن سرشتي كه خداوند مردمان را بر

  .»وار، و ليكن اكثر مردم نمي داننداست
ر وي او را پس پدر و ماد. ي بر اساس فطرت به دنيا مي آيدانانس هر«: مي فرمايد رسول گرامي اسالم 

او را «: و نفرموده است). 1،454، ج1961-1388اري، بخ. (»دي يا مسيحي يا مجوسي مي گرداننديهو
  .چون اسالم دين فطرت است» مسلمان مي گردانند

yϑ⎯﴿: خداوند متعال مي فرمايد. ي استعداد كفر و ايمان را نيز داردانانس اين طبيعت واحد sù u™!$ x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù= sù 

∅ tΒ uρ u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù 〈 )رد و هر كس كه مي خواهد كافر پس هر كس كه مي خواهد ايمان بياو« .)29 /كهف
  .»شود
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’ (Iω oν#uø.Î﴿: مصداق اين فرموده خداونـد مـي باشـد    انانس ي اراده باهمسازي آزاد Îû È⎦⎪Ïe$!$﴾ ) 256 /بقـره(. 
  .»اجبار و اكراهي در دين نيست«

سرشت خود به سوي هر كار خير و شايسته و شكرگزاري، از فطرت سالم با طبيعت و  انانس ميل و گرايش
بنابراين گرايش به طرف صفات شر و فساد و . چون همگي اينها بر يك اصل ايماني استوار هستند. بر مي خيزد

. ي مي باشدانانس اينجاست كه استواري حقوق در اسالم بر اساس طبيعت سالم. كفرورزي بر خالف فطرت است
 و ويژگيهايي انانس يتانانس چون. يت به سطح تكريمي كه خداوند براي او خواسته استانانس شرفتو پي
  .از نظر اسالم همان ارزش عالي و بزرگ مي باشد آن ي درانانس

مي آيند و  هاانانس هنگامي كه اين مفهوم در واقعيت زندگي اسالمي جريان پيدا كند، بهترين امت براي
ارزشهاي واال و فضايل و مكارم اخالقي را  كه . ا شناخته است، معين مي شودر آن يتاننسا زيباترين تمدني كه

ندادن  انجام حمايت مي كند تا جايي كه از سطح رعايت حقوق به سطح انهاانس حفظ مي كند و از حقوق
گر حرام مسلمان ديخون و مال و ناموس هر مسلماني براي «: مي فرمايد پيامبر . چيزهاي حرام مي رسند

. مي باشدانها انسو اين فقط براي مسلمانان نيست بلكه براي تمامي  .)4/325ترمذي، السنن، ( .»مي باشد
 .»را بكشد بوي بهشت را حس نمي كند هر كسي كه شخص معاهد و هم پيماني«: فرموده است پيامبر

ند ر از اهل ذمه را بكشد، خداوهر كس كه يك نف«: و همچنين مي فرمايد). 2533 /6، ج1961- 1388البخاري، (
  ).23 /8النسائي، السنن، ( .»بهشت را بر وي حرام مي گرداند

  :وحدت سرنوشت -2-1-3
را خلق  كرده است تا وي  انانس ايمان به روز قيامت يكي از مقتضيات ايمان به خداوند مي باشد و خداوند

را در بر مي گيرد، بر روي زمين  انهاسان را بر اساس شروط و ضوابطي كه تمامي كارهاي كوچك و بزرگ
و حساب و عقاب و پاداش، همان چيزي  انگيختناز جمله بر آن ايمان با وحدت سرنوشت و تبعات. خليفه كند

ايمان  آن اين احساس از يك رقابت ذاتي سرچشمه مي گيرد كه نتيجه. است كه رفتار بشري را اصالح مي كند
 رزشها اسالم آورده است اآن ابراين ارزشها و اصولي كه اديان و در رأسعميق به خدا و روز قيامت باشد بن

  .و ممنوع كردن ظلم و عدم تجاوز است انهاانس و از جمله احترام به حقوق. مي يابند
 آن انتهاي ايمان به خداوند و آن ايمان تمام مقتضيات خود ترسيم كرده است، ابتداي با وحدت بزرگي كه
. رسوخ بيابد كه در پشت اين زندگي حكمتي وجود دارد هاانانس تا در جان و روان. استايمان به روز قيامت 

خداوندي مي باشد  آن رابطه بين وحدت پيدايش و وحدت سرنوشت، استدالل به مشاهدات غيبي است كه از
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آيات ايمان به  به اين دليل در بسياري از. وجود آورده و همگي به سوي او باز گردانده مي شونده را ب انانس كه
خدا و ايمان به روز قيامت ذكر شده است بدون اينكه مقتضيات ايمان ديگري را ذكر كرده باشد و اين جزء 

$$!» ™ô⎯tΒ z⎯tΒ#u﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. براي تأكيد اين رابطه نيست Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½zFψ$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [sÏ=≈ |¹ öΝßγ n= sù 

öΝèδ ãô_r& 〈 )چنين افرادي  داده باشد، انجام هر كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و كردار نيك« .)62 /بقره

šχθ﴿ :و همچنين مي فرمايد .»پاداششان محفوظ است ãΨÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½zFψ$# šχρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ψtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ψ ßϑø9$# šχθãã Í≈ |¡ç„ uρ ’Îû ÏN üöy‚ø9$# ﴾ )به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و « .)114 /آل عمران
بايسته بر يكديگر سبقت مي  اعمال شايسته و انجام به كار نيك مي خوانند و از كار زشت باز مي دارند و در

ديدگاه ايمان به روز قيامت در اسالم، همان مسير جداگانه ديدگاه اسالمي به وحدت سرنوشت با ساير  .»گيرند
ي انانس نهايت عمر هر مرگ  ، ودانجام پس وحدت همان عاقبتي است كه به مرگ مي. يگر مي باشدهاي د
را تأييد مي كند قبر است ولي عاقبتي كه منظور اسالم است بعد از مرگ و  آن و عاقبتي كه اسالم نيز. نيست

ن مي باشد و يك ضرورت و از طرف ديگر اين يكي از اركان ايما. و حساب و جزا مي باشد انگيختنعقيده بر
و در اين زندگي دنيوي از . در اوج ظلم خود نيز مي ميردظالم  انانس در حقيقت. عقلي و روحي نيز مي باشد

او قصاص گرفته نمي شود و مظلوم نيز مي ميرد و بعد از اين ظلم نيز موفق نشده است و كسي را نيافته است 
و . خلق كرده است، سازگار نمي باشد آن را به خاطر انانس دو اين با حكمتي كه خداون. كه وي را كمك كند

و اعمال وي در تمامي زمينه ي انانس بلكه اين قويترين ارتباط ميان اخالق. اين يك فكر يا نظر فلسفي نيست
پس اين شعور و احساس . هاي زندگيش مي باشد بلكه با اين تفكر نظرش نسبت به زندگي دنيا تغيير مي كند

دنيايي كه غير . جا زندگي فراخ و آزادي وجود دارد كه غير از اين زندگي دنياي فاني استآن اينكه وي است به
رواج مي دهند و براي تحقق  انهاانس را براي آن و تمايل و رغبت به. احساس آرامش مي كنند آن مؤمنان به

   : خداوند متعال مي فرمايد. دجاودانگي در اين دنيا مي جنگند و دريغا كه بتوانند اين آرزو را محقق كنن

® tβρ ä‹Ï‚−G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3̄= yè s9 tβρ à$ é#øƒrB ∩⊇⊄®∪ 〈 )انگار و دژها و قلعه هاي مي سازيد كه«). 129/ شعراء 
  .»جاودانه مي مانيد

سؤول مي با اين طرز تفكر خودش را آزاد و رها شده احساس نمي كند بلكه موجودي فرمانبردار و م انانس

$ &óΟçFö7Å¡yssùr﴿ :داوند متعال مي فرمايدخ. بيند yϑ ¯Ρr& öΝä3≈ sΨ ø)n= yz $ ZWt7tã öΝä3̄Ρr&uρ $ uΖøŠs9Î) Ÿω tβθ ãèy_öè? ∩⊇⊇∈∪﴾   
پس  .»و به سوي ما برگردانده نمي شويد آيا گمان برده ايد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم « .)115 /مؤمنون(
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چون نمي دهد  انجام اعمال و تصرفات خود را جز با يقين كاملمؤمن تمامي  انانس از اين آيه بر مي آيد كه
البته اسالم در عقيده خود آورده است كه تمامي . تبعات و عواقب اعمال و تصرفاتش به خودش باز مي گردد

θ#)﴿: خداوند متعال مي فرمايد .مردم به سوي خداوند بازگردانده مي شوند à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_öè? ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «!$# ( 

§ΝèO 4’̄ûuθ è? ‘≅ä. <§øtΡ $ ¨Β ôMt6 |¡Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n=øàãƒ ∩⊄∇⊇∪﴾ )روزي بپرهيزيد ) عذاب و عقاب( و از« .)281/ بقره
چه را كه به دست آورده است به تمامي باز آن ؛ سپس به هر كسيبه سوي خدا بازگردانده مي شويد آن كه در

نيز به سوي خداوند متعال  انانس و تمامي موجودات و از جمله .»شدان ستم نخواهد آن و به پس داده مي شود

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. باز مي گردند ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ⎯Ä©ôv éΥ àMŠÏϑ çΡuρ $ uΖøŠs9Î)uρ ãÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆⊂∪﴾ )ما، بلي « .)43 /ق
  .»ازگشت مردمان به سوي ما است و بسفقط ما زنده مي گردانيم و مي ميرانيم، و ب

. در داشتن سرنوشت و عاقبت نيز يكي هستند در پيدايش و تكوينشان يكي بودند، انهاانس همچنانكهپس 
اعتقاد به وحدت سرنوشت و لزوم بازگشت به طرف خداوند متعال از بارز ترين اموري است كه منجر به نتايج 

  .نيك و عواقب شايسته مي شود
و اين . مي شود آن جان و آرامش قلب و ثبات ايمان به وحدت سرنوشت جداي از بودنش باعث راحتي

و گسترش خير و فضيلت ها است و   آن و الگويي براي ارزيابي اخالق و آاليش. عامل بسيار مهمي است
. ي پاسخ مثبت مي دهدانانس ي نهفته است و به تمام فعاليتهايانانس همچنين براي ارزشهايي كه در اعماق وجود

 ايمان در اسالم با وحدت اصل و سرچشمه خود براي اين .حاصل مي شود سايش از اينجاپس امنيت و آ
يكي از عوامل اصلي تصور خالق . باز خواهند گشت آن به انهاانس و همچنين وحدت سرنوشتي  كه تمام انانس

≅‘﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. است انانس هستي، هستي و ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ pRùQ$# 3 $ yϑ ¯ΡÎ)uρ šχ öθ©ùuθ è? öΝà2 u‘θ ã_é& 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# ( ⎯yϑ sù yy Í“ ômã— Ç⎯tã Í‘$ ¨Ψ9$# Ÿ≅ ½zôŠé&uρ sπ ¨Ψ yfø9$# ô‰s)sù y—$ sù 3 $ tΒ uρ äο4θ uŠy⇔ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$!$# ω Î) ßì≈ tFtΒ Í‘ρãäó ø9$# ∩⊇∇∈∪﴾   
ان را در روز و جز اين نيست كه پاداشهايت. مرگ است]  طعم[اى چشنده  هر موجود زنده«. )185 /ل عمرانآ(

دور داشته و به بهشت در آورده شود، ]  جهنّم[پس هر كس كه از آتش . قيامت، به تمام و كمال خواهيد يافت
  .»و زندگانى دنيا جز مايه فريب نيست. بى شك رستگار شده است

خرت  مي شود كه ميان امور دنيا و آ آن بنابراين اسالم دين و دنيا است كه شامل زندگي  به معناي كلي
و اين نظم و قانون . و بدين ترتيب رفتار بشري  را در اين دنيا نظم و قانون مي دهد. حكم به وصل مي كند

  .گذاشته است آن يكي از اصولي است كه اسالم بناي حقوق را بر
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را وادار مي كند كه احترام به  انانس روز محقق مي شود، آن به روزي كه جزاي اعمال در انانس ايمان
 .، بپردازدو در نتيجه به كارهاي خوبي كه پاداش وي را نيكو مي گرداند. ديگران را با جديت رعايت كندحقوق 
هاي  مسلمانان براي روي آوردن به  انگيزه و دوباره زنده شدن در اسالم  يكي از بزرگترين نانگيخت عقيده بر

و از . يختن از روش حق ممنوع استبنابراين فرار كردن و گر .رام به حقوق مردم استتكارهاي خير و اح
چون ارتباط زندگي دنيوي با زندگي . حاصل مي شود انانس عدم جرأت  زير پا گذاشتن حقوق ،ممنوعيت

بداند كه از كارهاي دنيايي او محاسبه مي شود و  انانس هنگامي كه. اخروي در اسالم واضح و آشكار است
 ت اين دنيا نابودي است، پس از غوطه ور شدن در شهواتو عاقب ند كه زندگي دنيا مزرعه آخرت است،بدا

چون وقتي . شهواتي كه او را فريفته و بر بي احترامي به حقوق ديگران  جري مي كند. فاني دنيا بيرون مي آيد
و هميشه به وجود آمدن . منجر به ظلم به خود يا ظلم به ديگران مي شوند حتماًاين شهوات به جوش مي آيند 

  .از اين حقيقت بوده است  انهاانس به علت غفلت آن انتشار و ظلم و پخش
بهترين ) دن عاقبتويكي ب( نچه كه در اين باب قابل مالحظه است اين است كه احساس وحدت سرنوشتآ

 با توجه به تغيير زمان و مكان در مسيري كه بشريت را آن ضمانت براي حمايت از حقوق بشر و توانگر كردن
  .به و درجه برساندبه باالترين مرت

     :)ندهم عقيده بو( وحدت عقيده -2-1-4
در پيدايش و طبيعت و عاقبت و سرنوشت يكي هستند، پس ناچار بايستي يك رسالت  انهاانس مادامي كه

كه اين كار را نيز از روي . عبادت إله و معبود واحد مي باشد كه خداوند متعال است آن نيز داشته باشند، كه

øŒÎ)uρ x‹s{r& y7﴿: خداوند متعال مي فرمايد. دفطرت مي دان š/u‘ .⎯ÏΒ û©É_t/ tΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκyJ §ƒ Íh‘ èŒ öΝèδy‰pκô− r&uρ #’ n?tã 

öΝÎκÅ¦àΡr& àMó¡s9r& öΝä3În/uÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x©..﴾ )هنگامي را كه پروردگارت فرزندان، آدم را از « .)172 /اعراف
ان آن آيا من پروردگار شما نيستم؟: گان، پديدار كرد و ايشان را بر خودشان گواه گرفته است، كهپشت آدميزاد

  .»آري گواهي مي دهيم: گفته اند

%óΟÏ﴿: كه مي فرمايد. را بر فطرت موحد آفريده است انانس خداوند متعال در حقيقت r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 

$ Z‹ÏΖxm 4 |NuôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# usÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 y7Ï9 s̈Œ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ unYò2 r& 

Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊂⊃∪﴾ )اين سرشتي است كه . كن) اسالم(ن يئآرا خالصانه متوجه  روي خود«  .)30 /روم
و . وارن محكم و استيئغيير داد، اين است دين و آا را تنبايد سرشت خد. سرشته است آن خداوند مردمان را بر
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همگي بندگانم را «: ارش روايت مي كند و مي فرمايداز پروردگ و پيامبر  .»ليكن اكثر مردم نمي دانند
 چه را كه برايآن شان بازداشت و ها را از دينآن ها خود اهريمناني را آوردند كهآن خالصانه آفريدم، در حالي كه

 .»سلطه اي ندارند، شريك من گردانندها امر كرد كه چيزهايي را كه آن ده بودم، حرام كرد و بهها حالل كرآن
  ).4/2197مسلم، الصحيح، (

و اصالح  دارشادارد بهترين شكل را كه رتي طاست تا بشريت را به ف دهرسوالني را فرستا داوندمان خبي گ

tí ® :يدمتعال مي فرما د خداوندمي باش د كه همان توحيدكن uŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $ tΒ 4©œ»uρ ⎯Ïμ Î/ % [nθ çΡ ü“Ï% ©!$#uρ 

!$ uΖøŠxm÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/ tΛ⎧Ïδ üö/Î) 4©y›θ ãΒ uρ #©|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠÏ% r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θè% §xtG s? ÏμŠ Ïù..〈 )13 /شوري(. 
را به تو  آن را به نوح توصيه كرده است و ما آن نموده است كهيان داشته و روشن براي شما بيني را ئخداوند آ«

تفرقه نكنيد و اختالف  آن دين را پا بر جا داريد و در م و موسي و عيسي سفارش نموده ايم،وحي و به ابراهي
    .»نورزيد

$!﴿: خداوند متعال مي فرمايد ¯ΡÎ) !$ uΖø‹xm÷ρ r& y7ø‹s9Î) !$ yϑ x. !$ uΖø‹xm÷ρ r& 4’ n< Î) 8yθ çΡ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ .⎯ÏΒ ⎯ÏνÏ‰÷è t/ 4 !$ uΖøŠxm÷ρ r&uρ #’ n< Î) 

zΟŠÏδ üö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑ ó™ Î)uρ t,≈ ysó™ Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{$#uρ 4©|¤ŠÏã uρ z>θ•ƒ r&uρ }§çΡθ ãƒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ z⎯≈ uΚ ø‹n= ß™ uρ 4 $ sΨ ÷s?#u™uρ yŠ…ãρ#yŠ 

#Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ Wξß™ â‘ uρ ô‰s% öΝßγ≈ sΨ óÁ |Á s% y7 ø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ©9 öΝßγ óÁÝÁ ø)tΡ y7ø‹n= tã 4 zΝ¯= x.uρ ª!$# 4©y›θ ãΒ $ VϑŠ Ï= ò6s? 

∩⊇∉⊆∪ Wξ ß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 –Β t⎦⎪Í‘ É‹ΨãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷è t/ È≅ ß™ ”9$# 4 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã $ VϑŠ Å3xm ∩⊇∉∈∪﴾  

. كرديموحي از او پيامبران بعد  و به نوح همان گونه كه پيش از تو ما به تو وحي كرديم،«. )165-163 /نساء( 
و به داوود  هارون و سليمان وحي كرديم، يونس، ايوب، عيسي، ،)او( نوادگان يعقوب، اسحاق، به ابراهيم،و 

 براي تو بيان كرده ايم، و پيامبران ان را قبالًآن ذشتكرده ايم كه سرگ و ما پيامبران زيادي را روانه .زبور داديم
 و خداوند حقيقتاً. بيان نكرده ايم ان را براي توآن كه سرگذشت) به بيان مردم روانه كرده ايم( زيادي را )ديگر(

و  و بيم دهنده باشند، و بعد از آمد پيامبران محبت يامبران را فرستاديم تا مژده رسانما پ. با موسي سخن گفت
  .»و خدا چيره ي حكيم است .دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند

وحدت عقيده  ،عقيده آن بنابراين استواري و پابرجايي  تمامي احكام. اساس و بنياد اسالم همان عقيده است
و از اينجاست كه سالمت . از وحدت عقيده ناشي مي شود انانس كه يكي بودن گناه به هستي و به .مي باشد

و موجودات زنده اطرافش و  انانس با خودش و ميان انانس پس جنگ و در گيري ميان. مي شود تأمينامعه ج
از اين رو اراده و قانون ها و . چون خالق تمام هستي يكي است. ، صورت نمي گيردو هستي انانس ميان
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$﴿ :ل مي فرمايدخداوند متعا. ، يكي استحكم مي كند انانس شريعت خداوند كه بر هستي  نيز مانند tΒ x‹sƒªB$# 

ª!$# ⎯ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒ uρ šχ%Ÿ2 …çμ yè tΒ ô⎯ÏΒ >μ≈s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ ä. ¤μ≈s9Î) $ yϑ Î/ t,n= yz Ÿξ yès9uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’n?tã <Ù ÷è t/ 4 z⎯≈ ysö6 ß™ 

«!$# $ £ϑ tã šχθ àÅÁ tƒ ∩®⊇∪﴾ )با او ]  ىديگر[خداوند هيچ فرزندى بر نگرفته است و هيچ معبود «. )91 /مؤمنون
چيره ] ديگر[برد و قطعا برخى بر برخى  آن گاه هر معبودى آنچه را كه آفريده بود، مى] اگر باشد. [نيست
  .»است]  و منزه[كنند پاك  خداوند از آنچه وصف مى. شدند مى

و اين اسالم . است انهاانس حدنيت و دعوت تمامي رسوالن خدا و همچنين اين وحدت همگياسالم دين وا
را بيان كرد، اين مردمان را جداي  انهاانس طور كه وحدت پيدايش و وحدت طبيعت و وحدت سرنوشت همان

  .از وحدت عقيده، نسبت به اجراي احكام در شرايط مساوي قرار مي دهد
یها أیا «كه تمام آياتي كه با نداء شروع مي شوند با خطاب عام  كرده اندبي گمان مفسر بر اين نكته تأكيد 

 انانس ها را به عنوانآن چون. و مختص گروهي از مردم نيست. است كه تمامي مردم را شامل مي شود» الناس
  .يت باشد را فرا مي گيردانانس خطاب كرده است پس هر چيزي كه مصداق

وقتي زير سيطره كسي غير از رب العالمين باشد، كلمه بي مفهومي است و ارزشهاي اخالقي  انانس دنياي
و . باب و لوازم ميان خوبيها و بديها و ثواب و عقاب جدا مي شود، معياري بيهوده و گزاف استوقتي كه از اس

  .به وجود بيايد، وجودي نداشت» مسؤول انانس«چيزي است كه » انانس«
به يگانه إله خود روي  انهاانس با هم، هنگامي به وجود مي آيد كه همگي انهاانس و تساوي» واحد انانس«

 نزد وي با تقواترينشان است و صالح انهاانس ترين ي كه رب الناس و رب العالمين است و فاضلخداي. بياورند
  .)53ت، ص. العقاد، د( .»ر خيرات بر همديگر پيشي مي گيرندهايي هستند كه دآن نزد وي انهاانس ترين

ماني است، آمده كريم، كه خالصه تمامي اديان آس قرآنبر محور  انهاانس يقت اسالم براي گردآوردنقدر ح
را با احكام اسالم مخاطب قرار داده است، بدون  انهاانسقرآن همچنين در مي يابيم كه بسياري از آيات . است

  .مخاطب اين احكام هستند انهاانس كرده باشد، بلكه همگي... اينكه توجهي به رنگ و جنس و نژاد و مليت و
از جمله اين . را در نظر گرفته است آن خداوند متعالهدافي ارزشمند است كه اختالف ميان ملتها داراي ا

روابط اين ملتها مبتني بر مهرباني و رحمت و امنيت و سالمت همديگر باشد نه هميشه در جنگ و زد و : اهداف
ها با هم باشد به گونه اي كه ساكنان يك منطقه آن آشنايي ميان ملتها كه منجر به تعاون و همكاري. خورد باشند

  ).ت. ، دابوزهرة. (ن از ساكنان ساير سرزمينها بهره ببرند و استفاده كنندو سرزمي
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و در سايه اين تكريم، . بر روي زمين است انانس يكي بودن عقيده اصل روشني براي گراميداشت و تكريم
د رحمت و مهرباني عام و فراگير است و بدين ترتيب مدارا و سازگاري عمومي ميان تمامي مردم ايجاد مي شو

و عمل مطابق زندگي واقعي  انديشه و اين رحمت و مدارا از اصول اين دين سرچشمه مي گيرد كه از لحاظ
 چرا چنين نباشد و حال. و يك تفكر دور از نظر و شعارهاي توخالي و يك مطابقت منفي نيست ،اسالمي است

ر مي باشد همچنان كه همان رحمت و مهرباني خواسته شده و نعمت بي شما كه صاحب آخرين رسالت آن

$!﴿: خداوند متعال بيان كرده است tΒ uρ y7≈ sΨù= y™ ö‘ r& ω Î) ZπuΗ ÷qu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪﴾ )ما تو را جز به « .)107 /انبياء

öθ﴿: و همچنين مي فرمايد .»عنوان رحمت جهانيان نفرستاده ايم s9uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Ï= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ 

y7 Ï9öθ xm ﴾ )و سنگ دل بودي از پيرامون تو پراگنده مي شدندخوي  و اگر درشت« .)159 /ل عمرانآ«.  
  :دعوت به خصوصيات بزرگوارانه اخالقي -2-1-5

 آن دعوت به خصوصيات بزرگوارانه اخالقي در اسالم، يك دعوت اصلي در عقيده توحيد مي باشد، بلكه از
وحيد يعني پشت كردن به خصوصيات بزرگوارانه اخالقي و عدم بر آوردن دعوت ت. عقيده سرچشمه مي گيرد

≅ö ®: خداوند متعال مي فرمايد. به وجود آمدن فساد در روي زمين yγ sù óΟçFøŠ|¡tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ©9uθ s? β r& (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#ûθãè ÏeÜs)è?uρ öΝä3tΒ$ xmö‘ r& ∩⊄⊄∪ 〈 )داريد كه در  ارانتظ آيا اگر روي گردان شويد، جز اين« .)22 /محمد
  .»ميان خويش را بگسليد؟زمين فساد كنيد و پيوند خويشاوندي 

در بناي اين  انبياء مي باشد و هر يك از ‡ انبياء خصوصيات بزرگوارانه اخالقي، همان دعوت تمامي
من براي تمام كردن خصوصيات «: حق داشت كه بگويد  به همين دليل پيامبر. قصر بلند اخالقي سهمي دارند

  ).951،1970مالك، الموطأ، ( .»رگوارانه اخالقي برگزيده شده امبز
از جمله خصوصيات بزرگوارانه اخالقي، عدم فساد بر روي زمين و اجراي وظيفه جانشيني طبق روش 

  .كه خداوند پاك و منزه براي بندگانش در نظر گرفته است است رباني
روش رباني خلل ايجاد مي كند و قطع صله رحم و  آن بد اخالقي و بد رفتاري و فساد در روي زمين در

در اسالم  انانس چون از مهمترين اولويتهاي حقوق. بيزارند آن مهرباني، اخالقي پست است كه فطرت و دين از
ي انانس و رعايت حقوق. و توحيد و عدم شرك، حقوق والدين استبعد از حق اهللا بر بندگان،  عبادت خداوند 

  .است... هاي نزديكتر و بعد نزديك و بعد دور يعني ابتدا فاميل) فاألقرباألقرب (تابع قاعده 
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را رعايت نكند، به طريق اولي حقوق خويشاوندان ) خويشاوندان نزديك(چون كسي كه حقوق نزديكترها 
هاي ظلم هستند و بزرگترين ظلم شرك به خداوند متعال  انگيزه فخر و تكبر از. دورتر را رعايت نمي كند

و . چون فخر و تكبر از جمله بداخالقي و بدرفتاري هستند. و بعد از بزرگترين ظلم، ظلم به ديگران است. است

ρ#)﴿: از جمله خصوصيات بزرگوارانه اخالقي نيستند و خداوند متعال در اين مورد مي فرمايد ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ 

(#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ Z↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/uρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Í‘$pgù: $#uρ “ÏŒ 4’ n1öà)ø9$# Í‘$ pgù: $#uρ É=ãΨ àfø9$# 

É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζyfø9$$ Î/ È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# $ tΒ uρ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%Ÿ2 Zω$ tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪﴾ 
ويشان، را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او مكنيد و نيكي كنيد به پدر و مادر، خخدا « .)36 /ءنسا(

. گان، همسايگان خويشاوند، همسايگان بيگانه، همدمان، مسافران و بندگان و كنيزانيتيمان، درماندگان و بيچار
  .»ي دارد كه خودخواه و خودستا باشدبي گمان خداوند كسي را دوست نم

ي را در بر انانس فعاليتهاي انواع محدود و منحصر به چارچوب معيني نيست، بلكه تمامياخالق در اسالم 
نمي كند  كه حقوق اساسي  باشد در بر مي گيرد و فرقي انانس يعني هر فعاليتي را كه مربوط به حقوق. مي گيرد
عدالت  آن مي زنيم؛ وبراي حقوق سياسي كه اخالق خاص خود را دارد مثال  مثالً .يا اجتماعي باشد يا مدني

به اين دليل كه خداوند سبحان  و متعال به حكم  و قضاوت . ميان مردم است كه بايد به طور مساوي اجرا شود
را ميان تمامي  آن بلكه .و عدل را فقط منحصر به مسلمانان نكرده است. عادالنه ميان مردم، تشويق كرده است

پايداري اخالق است و به وسيله عدالت حقوق الم و نشان شعار اس چون عدالت،. مردم تقسيم كرده است

sŒÎ)uρ ΟçFôϑ#﴿ .ها بازگردانده مي شودآن صاحبان حق به s3xm t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3øtrB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/.〈 )و « .)58 /نساء
  .»شستيد اينكه داوري دادگرانه كنيدهنگامي كه در ميان مردم به داوري ن

، تا شامل موجودات  زنده ديگر غير از ي  نيز فراتر نهادهانانس خالقي پا را از دايرهخصوصيات بزرگوارانه ا
يك نم هم باشد، اجر و پاداش وجود  اندازه )تمام موجودات(در هر دلي « :مي فرمايد  پيامبر. بشر نيز بشوند

را بيان كرده  آن المو اين معناي همان احساني است كه اس .)833 /2 شماره ،1961-1388 البخاري،(. »دارد
  .است

جامعه اي پيشرفته و منظم به وجود مي آيد  ،آن دعوت به خصوصيات بزرگوارانه اخالقي و پاسخ مثبت به
و اين « .، محكم و استوار مي گرددرفته اندگكه با قواعد و قوانين اسالمي و منضبط كه از اصل دين سرچشمه 

آشكار مي گردد هر چند كه رنگ و  انهاانس ي ميانانانس ابطقواعد در خانواده و جامعه و كشورها و در رو
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همكاري عمومي،  ، عدالت،يانانس و اين  قواعد در محافظت بر كرامت. مختلف باشد انهاانس جنس و دين اين
  .)25ت ،ص.،دابوزهرة. (»ي، مصلحت و دفع فساد  از روي زمين خالصه مي شودانانس مودت و مهرباني

چه كه بر اين رفتارها آن و سرچشمه مي گيرند، آن ي كه ازيارانه اخالقي و رفتارهااسالم خصوصيات بزرگو
واجب  آن ها با حقوق مترتب مي شود، به عنوان عهد با خداوند متعال قرار داده است كه وفاي بهآن و ارتباط

را  آن مي توانددر هر حال و شرايطي جايز نيست، و هيچ بهانه اي ن آن است و بي احترامي و زير پا گذاشتن

yϑ⎯﴿: خداوند متعال مي فرمايد. توجيه كند sùr& ÞΟn= ÷è tƒ !$ yϑ ¯Ρr& tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 În/§‘ ‘,utù: $# ô⎯yϑ x. uθ èδ #‘yϑ ôã r& 4 $ oÿ©ς Î) 

ãª.x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ èùθãƒ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# Ÿω uρ tβθàÒ à)Ζtƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθ è=ÅÁ tƒ !$ tΒ utΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ 

β r& Ÿ≅ |¹θãƒ šχ öθ t±øƒs† uρ öΝåκ®5u‘ tβθ èù$ sƒs† uρ u™ûθ ß™ É>$|¡Ïtù: $# ∩⊄⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ãy9 |¹ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïμ ô_uρ öΝÎκÍh5u‘ (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

(#θ à)xΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #uÅ  Zπ u‹ÏΡŸξ tã uρ šχρâ™u‘ ô‰tƒ uρ Ïπ sΨ |¡utù: $$ Î/ sπ y∞ÍhŠ¡¡9$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝçλm; ©t<ø)ãã Í‘#¤$!$# ∩⊄⊄∪﴾ )22 /رعد-
همانند كسي  ت، حق است،چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده اسآن پس آيا كسي كه مي داند« .)19

كساني كه به عهد خدا وفا مي كنند و پيمان را  آن .تنها خردمندان درك مي كنند! كه نابينا است؟ خواهد بود
ها دستور داده است و از آن به حفظ و كساني كه برقرار مي دارند پيوندهايي را كه خدا. نمي شكنند

و كساني كه به خاطر پروردگارشان شكيبايي . پروردگارشان مي ترسند و از محاسبه بدي هراسناك مي باشند
مي ورزند، و نماز را چنان كه بايد مي خوانند و از چيزهايي كه بديشان داده ايم، به گونه پنهان و آشكارا مي 

  .»ايشان است آن عاقبت نيك دنيا از .نيكها بديها را از ميان بر مي دارند جامان و با. بخشند و خرج مي كند

y7﴿: وصف كرده است و مي فرمايد) خوش اخالقي(خود را با حسن خلق  خداوند متعال رسول  ¯ΡÎ)uρ 

4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪﴾ )هنگامي كه از اخالق پيامبر . »تو داراي خوي سترگ هستي«. )4 /قلم  حضرت از
  ).746شماره  514-1/512صحيح، مسلم ال( .»بود قرآناخالق وي «: كهال شد، جواب داد ؤس لعايشه 

در زندگي واقعي  قرآنالگوي كامل  يعني پيامبر  .ي بود كه روي زمين راه مي رفتقرآن پس پيامبر 
  .بود

 اشتند، چرا چنين نباشد حالچون كامل ترين ايمان را د ودخوش اخالق ترين مردم ب  بدين ترتيب پيامبر
مؤمناني كه « :منان كاملترين ايمان را دارند؟ فرمودال شد كه كدام يك از مؤسؤ  كه هنگامي كه از پيامبرآن

  ).4682شماره  4/220ه، 1372ابوداود، ( .»خوش اخالق ترين باشند
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اين چشمه جاري زندگي با و از . رفتار پايدار تابع عقيده صحيح است«ايمان قويترين محرك رفتار است و 
براي تربيت شخص و جامعه ترسيم  قرآنو بر اساس روش و مسيري كه . مفاهيمي از اخالق آبياري مي شود

و مسؤوليت وي در مقابل خداوند و عشق به خدا و احساس بزرگ  انانس و آزادي. كرده است، آماده مي شود
اين مفاهيم و مفاهيم ديگر، جز اخالق پايدار و رفتار تمامي . براي آبادي زمين شكل مي گيرد انانس جانشيني

  ).262، ص1409: المقري( .»ناشي نمي شود آن از) سالم(مداوم 
رحمت، مهرباني، مروت، حمايت، صداقت، عفت، مدارا، تعهد، وفاي به عهد، فروتني، صبر، مقاومت و 

ي مي كنند و به يراهنما آن را به نهااانس چه كه خردمندان مي شناسند وآن استحكام در برابر هواي نفس، و
د به خدا و روز و سالم بودن اعتقا انهاانس كتابهاي آسماني اقرار مي كنند، همگي اينها بر درستي ايمان در درون

المقري، (اخالق بدون اين ايمان، تبديل به لفظي مي شود كه مفهوم و حقيقتي دارد، . قيامت صدق مي كند
  ).262، ص1409

  توسط اسالم انانس اشتبزرگد - 2- 2
  :ايمان با انانس بزرگداشت -2-1 -2

خداوند متعال مي . ايمان به خداوند متعال آرامش دروني و امنيت اجتماعي را به شخص و جامعه مي بخشد

%t⎦⎪Ï﴿ :فرمايد ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ’⎦È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Íø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Íò2 É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9$# ∩⊄∇∪﴾ )آن« ،)28 /رعد 
دلها با ياد خدا آرام مي ! پيدا مي كند هان آرامشو دلهايشان با ياد خدا سكون و  كساني كه ايمان مي آورند

  .»گيرند

%t⎦⎪Ï﴿ :چنين مي فرمايدو هم ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#ûθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ –Β 

كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك  نياميخته باشند، امن و ايمان ايشان «. )82 /انعام( ﴾∪⊅∇∩
  .»ندان راه يافتگان هستآن است وا را سز

باشد كه مي  قرآنتا مصداق آيه ديگري از  است ظلم را در اين آيه  به شرك تفسير كرده  و پيامبر

χ﴿  :فرمايد Î) x8öÅe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊂∪﴾ )شرك ظلم بسيار بزرگي است واقعاً«. )13 /لقمان«.  
روز  ايمان به مالئكه، كتب آسماني، پيامبران،: كه عبارتند از بعد از ايمان به خداوند، اركان ايمان مي آيد

ثار ايمان بر رفتار ير آسرچشمه مي گيرد، تصور تأثچيزي كه از اين ايمان  آن .قيامت، قضا و قدر و خير و شر
پس همان ايمان است كه استقامت  جايي كه ايمان  آرامش روحي و عقلي  مي بخشد آن فرد و جامعه است از
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را كه خداوند متعال با اصل خلقت و فطرت براي اين  انانس و پايداري را در رفتار ايجاد مي كند تا كرامت

$ ô‰s)s9﴿: ي فرمايدخداوند متعال م. موجود خواسته است، محقق سازد uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯|¡ômr& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪ ¢ΟèO 

çμ≈ tΡôŠyŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Í#Ï≈ y™ ∩∈∪ ω Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÏ=≈¢Á9$# óΟßγ n= sù íô_r& ãöxî 5βθ ãΨøÿxΕ﴾ )ما« .)4-6/تين 
. سپس ما او را به ميان پست ترين پستان بر مي گردانيم. يمرا در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده ا انانس

   .»پاداش قطع ناشدني و بي منت دارندان آن مگر كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند كه
كريم آمده است، هميشه همراه با عمل صالح بوده است، گويي كه خداوند  قرآنهر بار كه كلمه ايمان در 

هر عملي كه باشد مدنظر نيست بلكه تنها عملي كه با . ز لحاظ قولي و عملي در نظر گرفته استمتعال ايمان را ا
در دنيا و  انهاانس و تمام انانس به خود آن قبول است و عملي كه نفع صالح و صالح بودن مشروط شده باشد،

 سياري از حقوق را براست كه اسالم ب ييآزاد آن را محقق كند كه اصل و اساس انانس آخرت برسد و كرامت
، و هنگامي كه چنين احساسي در دغير خداوناز عبوديت  انانس چون ايمان يعني آزاد كردن. بنا نهاده است آن

و اين مخلوق را از . را از ترس و بزدلي خواري مي رهاند ، شخصوجود آمد، همان احساسه درون ب
  .بديل مي كندي صاحب رسالت و هدفمند تانانس موجودي پست و فرومايه به

مي بخشد همان چيزي  انانس از بزرگترين ثمره ايمان همان آرامشي است كه امنيت روحي و اجتماعي را به
پس بر خالف كافران، مؤمنان خوف و اضطراب و ترس ندارند و اين . محقق مي سازد انانس كه كرامت را براي

=É)ù‘﴿: مصداق سخن خداوند متعال است كه مي فرمايد ãΖy™ ’ Îû É>θè= è% š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. |=ôã ”9$# !$ yϑ Î/ (#θ à2 uõ° r& 

«!$$ Î/ $ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ (... ∩⊇∈⊇∪﴾ )انداخت در دلهاي كافران رعب و هراس خواهيم«. )151 /ل عمرانآ .
   .»اني فرو فرستاده استكه خداوند دليل و بره ساخته اندخدا  انباز رو كه چيزهاي را آن از

خودش را گوشه گير و در  انانس ، سبب مي شود كهآن بلكه عدم ايمان به خداوند متعال و فراموش كردن
حاشيه قرار بدهد و خودش را كم ارزش و حقير جلوه بدهد پس اين احساس شخص را به پستي و گوشه 

  .نشيني و خواري مي كشاند

 ﴿Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝåκ|¦àΡr& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθà)Å¡≈ xø9$# ﴾ )و همسان « .)19 /حشر
ون روندگان و خارج ان بيرآن .كساني نباشيد كه خدا را از ياد بردند و خدا هم خودشان را از ياد خودشان برد

   .»شوندگان هستند
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را از ديد خودش باال مي  انانس زشداده است، ار انانس در حالي كه ايمان و اعتقاد به كرامتي كه خداوند به
 كارهاي مهم و انجام س شخص را بهبرد پس اعتماد به نفس پيدا كرده و غرور و عزت مي يابد و همين احسا

اطمينان و اعتماد مي بخشد و يأس و نااميدي را از شخص  انانس ايمان به. دوري از خواري و پستي مي كشاند
و . را به خوشبيني فرا مي خواند حتي در بدترين شرايط شخص. خواند مي راند و او را به خوشبيني فرا مي

و اين باعث مي شود كه شخص هميشه تالش كند تا . اطمينان و توازن را در اقوال و افعال به شخص مي دهد
اشتباه است و اشتباهي را كه مرتكب  :مي دهد نمي بايست بگويد كه انجام چيزي را كه درست«اد بگيرد كه ي

  .)451 /4ترمذي، السنن، ( .»درست است: ود نمي بايست كه بگويدمي ش
، اشتباه شانه خالي كردن نيست نگرفتن و از زير بار مسؤوليت و كارهاياين به معناي بي اعتنايي و تصميم 

و بدين  مي دهد انجام ولي شخص با توكل به خدا  كاري را. ندارد اسباب و ابزارهاي يك كار ربطي به نتايج 
  .فاعل محسوب مي شود  انانس يبترت

ي شود و از كمك تبديل به بار سنگيني براي ديگران نم انانس و تحقق پيدا كرده انانس كرامت ،بنابراين
ي در انانس چون اين امر سفاهت و حماقتي وجود دارد كه با كرامت. و لوازم مأيوس نمي شود گرفتن از ابزارها

و اسباب  چون اين امر دليل بر ضعف و درماندگي است. ه خالي نمي كندو از زير بار مسؤوليت شان. تضاد است
، محقق نشود، كه  مربوط به ابزار و لوازم است به گونه اي كه اگر نتيجه اي. و لوازم را  به نتايج ربط نمي دهد

 انواع و اعتياد به مواد مخدر و) مسكرات(نوشيدن  ناراحتي، ديوانگي، خودكشي، بيماريهاي رواني و عصبي،
و اينها همگي . مي شود انهاانس فردي و جمعي انحطاط جرائمي كه باعث سقوط و. جرائم ديگر را به دنبال دارد

كار يك « :است كه مي فرمايد  مؤمن  مصداق اين سخن پيامبر انانس ولي برعكس. شايسته غير مؤمن است
به او برسد، صبر مي كند و اين براي او  ها براي او خير است، اگر ناراحتي و دردي آن و همگي مؤمن عجيب

و اگر شادي و خوشحالي به او برسد شكرگزار است و اين نيز براي او خير است، و اين خير فقط . خير است
  .)2295 /3مسلم، (. »مؤمن است براي شخص 

ه و از اوهام و ايمان به يگانه خالق هستي، افزون بر اينكه قلبها را پاك و مطهر مي كند و عقل ها را آراست«
دور  از اهل ايمان آن درماندگي باطل و اهل و ، عزت مي يابندمؤمنان هاي فاسد دور مي كند، گروههاي خيال

“¨uρ äο!¬﴿). 18ت، ص. ، دابوزهرة( .»مي شود Ïè ø9$# ⎯Ï& Ï!θ ß™ uÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ﴾ )عزت و قدرت از« .)8 /منافقون 
  .»فرستاده او و مؤمنان است ،خدا آن
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دن به رسان آن ايماني كه نقش. هاي گمراه كننده است ايمان درست اساس تفكر سالم و دوري از خيال
 :مي فرمايد پيامبر . و اين ايمان يكي از عوامل اصلي جانشيني است. حقايق و استنباطهاي درست است

  ).89، شماره 108، ص1القضاعي، ج( .»هوشيار است زيرك ومؤمن  انانس«
 انانس براي اساس تفكر است، و اين مهمترين تفكر البته عقيده«: هر ابن عاشور مي گويدشيخ محمد طا

بر اساس اعتقاد درست تربيت كند و پرورش دهد،  پس هر گاه عقل را. مي باشد انانس است كه خارج از خود
. يح جوالن مي زندي حقايق و استنباطهاي صحوارثميان  و. از دسيسه هاي اوهام گمراه كننده در امان مي ماند

ت، . ابن عاشور، د( .»درست و عمل بر حق آماده مي شود د و براي قبول آموزشهاياز باطل دور مي افت
  ). 51ص

  :به وسيله عبادت انانس بزرگداشت -2-2-2
تمام اعمال و گفتار ظاهري و باطني كه موجب رضايت و خشنودي خداوند مي شود، : تعريف عبادت
  .عبادت نام دارد

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. است انانس دت؛ هدف وجودعبا tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågù: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9﴾ 
  .»ا جز براي پرستش خود نيافريده امر انهاانس ها و من پري« .)56 /ذاريات(

óΟs9r& us? χ﴿ .همچنان كه هدف تمامي موجودات نيز هست r& ©!$# ß‰àfó¡o„ …çμ s9 ⎯tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ⎯tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# ﴾ )ته اي كه تمام كساني كه در آسمانها بوده و همه كساني كه در انسآيا نديده اي و ند« .)18 /حج
    .»براي خدا سجده مي برند... هستند زمين

مي دهد، نيست، بلكه هر عملي  انجام ، منحصر به اعمال ديني كه شخص مسلمانعبادت از ديدگاه اسالم

≅ö﴿. باشد، عبادت است طر رضاي خدابخا è% ¨βÎ) ’ ÏAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øtxΧuρ †ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 
y7ƒ ÎŸ° …çμ s9 ( y7 Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪﴾ )بگو، نماز و عبادت و زيستن و « .)162-163 /انعام

. شده ام و به همين دستور داده. خدا را هيچ شريكي نيست. كه پروردگار جهانيان است خداست آن مردن من از
   .»و من اولين مسلمان هستم
نماز، زكات، روزه و . ي را در دنيا و قيامت هدف قرار مي دهدانانس ، تحقق بعدآن عبادت به معناي خاص

و از حد فرد و جامعه به . فتار بشري استحج تمامي اينها داراي اهداف فردي و اجتماعي هستند كه ضابطه ر
خواسته است، باال مي رود و اولين تكريم تحقق وحدانيت و  انانس درجه تكريمي كه خداوند بزرگوار براي
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عبد خداوند و سرور  انانس .چون كسي كه خداوند را نپرستد، ديگري را مي پرستد. يكي بودن خداوند است
س هر گاه كه غير خدا را پرستش كند عبد كسي مي شود كه در اصل پ. تمامي موجودات غير از خدا است

واجب شده است دگرگوني  انانس و اينجا در موازين و معيارها با اختالل در روشي كه بر .سرور بوده است
خداوند متعال اين گروههاي بسيار بزرگ . ايجاد مي شود و سستي جاي بزرگداشت و تكريم را مي گيرد

 ها را براي خداوند بيان مي كند، جز اينكهآن اروان متواضع هستي ياد مي كند و سجده همگيمخلوقات را در ك

íÏWx.uρ ¨,xm Ïμ﴿:اجتماع بزرگ جدا شده و به دو دسته تقسيم شده است آن از انانس ø‹n= tã Ü>#x‹yè ø9$#... 〈 )حج/ 
  .»تمي استسياري از مردمان هم، عذاب ايشان حو ب« .)18

tΒ⎯﴿: رده است كهآو آن سپس بعد از uρ Ç⎯Îκç‰ ª!$# $ yϑ sù …çμ s9 ⎯ÏΒ BΘÍõ3–Β .﴾ )و خدا هر كه را بي «. )18 /حج
  .»يچكس نمي تواند او را گرامي داردارزش كند، ه

با تكريم و بزرگداشت خداوندي، گرامي داشته شده و با عزت وي عزيز داشته شده است و هر  انانس پس
  .خوار و ذليل مي شودگاه به غير خداوند نزديك شده است، 

  : اشاره كرده است كه عبادات به دو نتيجه منتهي مي شوند ابوزهرةشيخ محمد 
روي آوردن به وجدان ديني كه مؤمن به اسالم را با غير خود به عنوان يك گروه به حساب مي آورد ) الف

  .وجود آيد كه همديگر را دوست داشته باشنده ي بانانس تا از اين ائتالف جامعه
منجر مي شود و به  انانس چون اين امر در دنيا به نفع. هدف عبادت در اسالم تنهاي تقواي سلبي نيست) ب

خالص براي خداوند بايد پاك رابطه ا. دانجام نيست مي آن ايجاد جامعه دوست داشتني، كه بغض و نزاعي در
ي و زياده روي الفت ن كمي و كاستقلب و دفع كننده شر باشد و بايد اين رابطه ميان وي و مردم، بدو كننده

$﴿).  96-97ت،صص. ، دابوزهرة. (ايجاد كند tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågù: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9﴾ )56 /ذاريات(.  
را با تمام هدفهاي هستي ربط مي دهد، همان عبادت خداوند يگانه و بدون شريك  انانس وظيفه اصلي كه

ويش را ، هدف از وجود خعمل كند بر اساس روشي كه خداوند خواسته است كسي كه به اين وظيفه خود. است
خلق  آن حقيقت هدف وجودي كه به خاطراز اين وظيفه خودداري مي كند در  محقق ساخته است و كسي كه

ن محتوا و ود، خالي و بيانانس وظيفه مي شود و زندگي ي بيانانس شده است را باطل كرده است و تبديل به
همچنان كه ايمان قويترين . و اين امر منجر به نابودي مطلق در دنيا و آخرت مي شود. خواهد شد بدون هدف
و عبادت بر حق همان تكريم و . رفتار مي باشد، عبادت نيز قويترين ضابطه رفتار مي باشد انگيزه محرك و
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هي در روي زمين محقق پس هر گاه كه اين جانشيني را بر اساس روش ال. ي استانانس بزرگداشت اين موجود
فعاليتهاي مختلف به آباداني زمين مي پردازد تا اين بزرگداشت را با بندگي خداوند و سروري  انواع ساخت، با

  .ساير موجودات احساس كند
 تنها بنده خداوند نباشد و عبادت را مختص خداوند كند و اين عبادت را به تنهايي انانس اگر«بر عكس 

عبادت  انانس و اين بدان معنا نيست كه اگر ر عبوديت و بندگي غير خداوند مي افتددهد، ضرورتا د انجام
از  انانس ي غير خدا افتاده است پس رهاييرسته است بلكه با اين كار در بندگگي دكند از بن انكار خداوند را

دگان ناچيز شان بن است و تمامي مخلوقات به مقتضاي خلقت مخلوق انانس چون. عبوديت مطلق، محال است
را  انانس ها كنار مي كشد و خداوند متعال بندگيآن را از با اين كارش خود انانس در حالي كه خداوند هستند،

  ).21،ص1406الدسوقي، . (»محل آزمايش و امتحان قرار داده است
ي گونه است چون ياد خداوند ممي دهد عبادت نيز اين انانس همچنان كه ايمان آرامش روحي و قلبي به

%t⎦⎪Ï﴿. باشد ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ’⎦È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Íø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Íò2 É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9$# ﴾ )آن كساني « .)28 /رعد
  .»دلها با ياد خدا آرام مي گيرند! هان. كه ايمان مي آورند و دلهايشان با ياد خدا سكون و آرامش پيدا مي كند

چون . ستر از خالق  و به وجود آورنده وي ابراي قلبها چيزي محبوب ت« :د مي گويدابن قيم در اين مور
پس محبت او نعمت . وي اله و معبود و ولي و پروردگار و مدبر و رازق و ميراننده و زنده كننده وي نيست

  .»روشني چشمها و آباداني زمين است عقل ها وروح ها و نيروي قلبها و روشنايي  جانها و زندگي
  ).197ص ،2ج ،1357 ابن القيم،( 

  :با علم انانس بزرگداشت -2-2-3
با دادن علم نيز وي را  بر روي زمين به وي ارزش داد انانس بعد از اينكه خداوند متعال با جانشين كردن

=¯tΠyŠ#™uΝ﴿ .ستايش كرد tæuρ u™!$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯= ä.﴾ »قرنها اينك بشر با گذشت .»هاي همه را آموختسپس به آدم نام ،
  .در مي يابد، به امانت گذارده است، ه خداوند در وجود اين موجود بشريرا كگوشه اي از اسرار الهي 

تنيها  در طول تاريخ بشريت از نسلي به نسل ديگر انسو به همين دليل علوم و د. قدرت يادگيري دارد انانس
كي از دستاوردهاي علم اين است  كه بر منتقل خواهد شد، ي بر روي زمين انهاانس منتقل شده و به وارثان

پيش  ادي در فهميدنسختيهاي زي اين قدرت را نداشت، انانس و اگر زها و موجودات مي توان اسم گذاشتچي
 مسماي ن نامها براياگر اي .كه يك مرد نياز داشت كه با ساير افراد تعامل پيدا كند هنگامي مي آمد مخصوصاً



 

64

فهم حاصل شود و ممكن است  يداتا شمي آورد چيز را  آن صحبت كردن خودبايد هنگام  ها وجود نداشتآن
  .مخاطب نفهمد كه منظور متكلم چيست كه اصالً

%ù&uø﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. نازل شد، متضمن امر به خواندن بود نقرآاولين چيزي كه از  $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ 

“Ï% ©!$# t,n= yz ∩⊇∪ t,n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&uø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠuø.F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 

ôΜ n= ÷ètƒ ﴾ )5 -1 /علق(.  
بخوان پروردگار تو . فريده استرا از خون بسته آ انانس .ريده استفكه آ آن به نام پروردگارت،بخوان، «

ي مبه او چيزهايي را آموخت كه ن .ئي  كه به وسيله قلم آموختان خداهم. بزرگوارتر و بخشنده تر است
  .»تانسد

چون عدم . كرامت و بزرگ منشي را براي خودش مي خواهد ،ي است كه  با يادگيريانانس اين اشاره به
در  .توجه به اسباب و ابزارهايي كه منجر به علم مي شوند به معناي تكيه بر غفلت و فراموشي و بيسوادي است

به اين موجودي كه از خون لخته آفريده است، كرامت و بزرگي داده است، و او را از اين  قت خداوند متعالحقي
و قلم را ذكر كرده است . ي تبديل كرده است كه ياد مي گيرد و ياد مي دهدانانس موجود كوچك و ساده به

كه ما در معلوماتي  انفجار و .ير داردتأث انانس كه در زندگي ترين و عميق ترين ابزار تعليم استچون قلم وسيع
علم  تنها نتيجه قلم و ابزار و لوازم مشاهده خواهند كرد، آتي و ديگران در عصرهاي اين عصر مشاهده مي كنيم

بدون  دارد و اين پيشرفت و ترقي انانس و ترقي جايي كه قلم بزرگترين اثر را در پيشرفتآن از. و تعليم است
دو معيار دين و علم مي  آن وجانشيني است  كننده محقق ي كه يكي از دو معيارعلم علم محقق نمي شود،

  .باشند
هستي ارتباط  شگفت انگيزسلسله منظومه هاي  وعهايي را كه با نشانه هاي وجودياستفاده از موض قرآن«
چه كه علم  نآ از مي باشد و دوم؛  به خاطر استفاده و اين نخست به خاطر شناخت خالق. ، تشويق مي كنددارد

  .»ي صالح استانهاانس و مسخر مكه را ، از جمله حقيقت هاي طبيعتمي رسد آن به طور كلي به
  .)205ص ت، .د السعفي،( 

چون علم . با عقل گرامي و بزرگ داشته شده با علم نيز گرامي و بزرگ داشته شده است انانس همچنانكه
  .شدمي با» ثمره عقل«طبق ديدگاه ابوحامد غزالي همان 
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ا كريم در بسياري از آيات به تفكر تشويق كرده است و خردمندان را مخاطب قرار داده است و عقل ر قرآن

χ﴿: خداوند متعال مي فرمايد .نشود منتج و شناخت حق ستوده است، بجز عقلي كه به علم Î) ’Îû È,ù= yz 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãè è% uρ 4’ n?tã uρ 

öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6xtG tƒ uρ ’Îû È,ù= yz ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |Mø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 sΨ≈ysö6 ß™ $ sΨ É)sù z>#x‹tã 

Í‘$ ¨Ζ9$#﴾ )و آمد شب و روز، نشانه ها و  آفرينش آسمانها و زمين و رفت در مسلماً«. )191-190 /ل عمرانآ
و درباره  افتاده ياد مي كنند كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان. لي براي خردمندان استدالي

ا را پس م. اين را بيهوده و عبث نيافريده اي؛ تو منزه و پاكي !پروردگارا. مي انديشندآفرينش آسمانها و زمين 
  .»از عذاب آتش محفوظ بدار

=öΝä3̄﴿: شيخ محمد طاهر ابن عاشور در تفسير اين جمله yè ©9 šχθè= É)÷è s?﴾ در آيه ﴿!$ ¯ΡÎ) çμ≈sΨ ø9u“Ρr& $ ¸Ρ ü™öè% $ wŠÎ/utã 

öΝä3̄= yè ©9 šχθ è= É)÷è s?﴾ )ينكه شما عربي فرو فرستاديم تا ا) و به زبان(را كتاب خواندني  آن ما«. )2 /يوسف
براي شما ميسر است چون   قرآنبه اين معني است كه امكان حصول علم از لفظ و معناي : مي گويد .»بفهميد

، مشتمل بر چيزي است كه نفع شما را كه همان عقل شما است، به به زبان شما قرآنشما عرب هستيد و نزول 
به حدي رسيده است كه  كه در وضوح لم استبر اين ع قرآنو تعبير عقل براي اشاره به داللت . دنبال دارد

  ).12/202ت،.ابن عاشور،د(. »كه عقل ندارد نداشته باشد به منزله اين است قرآنكسي كه علمي از 
به  كه مرتبه علمي را در گواهي دادن را با علم بزرگي بخشيده است، به گونه اي انانس در حقيقت خداوند

  :خداوند متعال مي فرمايد .خود آورده است وحدانيت و اقرار به عدالت خداوند، همنشين خود و مالئكه

 ﴿y‰Îγ x© ª!$# …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈s9Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# $ Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í–yêø9$# ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# 

و  و اينكه او دادگري مي كند،. و نيستكه معبودي جز اخداوند گواهي مي دهد اين«. )18 /آل عمران(  ﴾∪∇⊆∩
و اين  .»نيست كه هم توانا است و هم حكيم جز او معبودي. فرشتگان و صاحبان دانش گواهي مي دهند

منحصر و محدود به زندگي دنيوي نيست بلكه به زندگي اخروي نيز مربوط  انانس بزرگداشت و كرامت براي
  .مي شود
ال روز قيامت، هنگامي كه بر جايگاه خود نشسته تا ميان بندگان داوري خداوند متع« :مي فرمايد  پيامبر

شما نداده ام و چيزي بر من  را بيامرزم به و صبر خود را جز براي اينكه شما من علم: مي گويد ءكند به علما
  ).1/215، چاپ چهارم،1985 عبدالبر، ابن(، )1982،1/2213 الطبراي،(. »نيست
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همان مغفرت و بخشش خداوند  )محسوب كرد آن كرامت به گونه اي كه نمي توان( كرامت و بزرگي اين علم
  .در دنيا و قيامت است

  :به وسيله عقل انانس بزرگداشت -2-2-4
در ميان ساير مخلوقات جايگاه  و به وسيله عقل را گرامي داشته است وي انانس با دادن عقل به خداوند

 از. مترتب مي شود آن تكليفي كه مسؤوليت بر. تكليف مي باشد گيزهان كه همان. استبه او داده ويژه اي را 
و  خود را در قلمرو سنت ها و قوانينمي تواند مسير  آن كه توسط جايي كه عقل مالك اراده آزادي استآن

  .تخاب كندنا ،رفته اندگي كه وي را فرايارزشها
ها گذاشته آن كه خداوند متعال براي ي هستنديجامدات بدون اراده و اختيار خاضعانه  مطيع قوانين و سنت ها

و  ر داده است و نمي تواند از قاعدهها قراآن هستند كه خداوند براي ولي حيوانات محكوم به غريزه يي. تاس
  .)158ص ت، .د عثمان،(. »غالب بيرون بروندقوانين اين غريزه 

 كه كم نيستند و ستوده اندعقل را را مي بينيم كه نصوص شماري از  كريم و سنت پاك محمدي  قرآندر 
هره برده و ب) و سنت قرآن(نصوص ، صاحبان اين عقل ها كساني هستند كه از اين قرار داده اندرا مخاطب  آن

ثمره عقل « ،م همچنان كه امام غزالي گفته استچون عل. و معرفت حق مي رساند عقل هايشان را به علم
  .»است

 ضرر مي رساند و نقش آن كه به تضي حفظ عقل از تمام چيزهايي استبه وسيله عقل مق انانس بزرگداشت
را در زندگي تعطيل مي كند و از چرك هاي مادي و معنوي كه عقل را ضايع و تباه مي كنند، پاكيزه نگه  آن

همچنانكه تحريم مواد مست كننده و مخدر نماد . نماد پاكي معنوي نيستو تحريم عبادت بتها جز براي . بدارد
تحريم شراب، از نزديك شدن  كه به صورت تدريجي در مرحله سوم به اين دليل است. كي مادي مي باشندپا

$﴿ .ت هاي اوليه در حال مستي بوده استدر حالي كه عباد. ماز نهي شده استبه ن pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#θ ç/uø)s? 

nο4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡ r&uρ 3“u≈ s3ß™ 4©®L xm (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s?﴾ )اي كساني كه ايمان آورده ايد، در حالي كه «. )43 /نساء
  .»گاه كه مي دانيد چه مي گوييدآن مست هستيد به نماز نايستيد تا

و قلب را  ز كلماتي است كه عقل را مي نوازداداي نماز و اذان يك عمل عقلي خالص است و دعوت به نما
اذان زنگي . اكبر گفتن و شهادت به وحدانيت خداوند و تشويق به رستگاري استاهللا  ،، اين كلماتبيدار مي كند

خود نماز آياتي است كه از . و احساسات مبهم را مخاطب قرار دهد نددر فضا طنين افگ آن نيست كه صداي
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ه بستگي ب آن قبول اندازه و. كتابي كه در بردارنده مقاصد خير و راهنماي هاي رشد است، خوانده مي شود
  .)220ص ت، .د ،يالغزال(. »است آن هوشياري هنگام نماز خواندن و تفكر در معاني

مي   پيامبر. حرمتي به عقل بشود، منع كرده استدر حقيقت اسالم هر سخن يا فكري را كه باعث بي 
 ان را مجذوب خود كند،مقلب هاي مرد آن كسي كه شيوايي و بالغت كالم بياموزد تا به وسيله« :فرمايد

  ).5006، شماره1372،4/302ابو داود،. (»خداوند در روز قيامت هيچ شيوايي و عدلي را از او نمي پذيرد

β¨﴿ :و مي فرمايد. خداوند متعال كساني را كه عقل هاي خود را به كار نمي گيرند، سرزنش كرده است Î) §Ÿ° 

Éb> !#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «!$# •Μ Á9$# ãΝõ3ç6 ø9$# š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω tβθ è= É)÷ètƒ﴾ )در پيشگاه  انهاانس بي گمان بد ترين«. )22 /انفال
  .»اد كر و اللي هستند كه نمي فهمنديزدان، افر

uρ äο¨“Ïè!¬﴿ :و مي فرمايد را با ايمان تكريم كرده است انانس همچنان كه خداوند متعال ø9$# ⎯Ï& Ï!θ ß™ uÏ9uρ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ﴾ )است، به خاطر عدم ل و كفر  را همراه پليدي آورده همچنين ايمان را همراه عق« .)8 /منافقون
ان مؤمن كسي است كه از اين هديه الهي استفاده كند تا انسچون  .)162ص ت، .د السعفي،(. »استفاده از عقل

≈ô‰s)s9uρ Νßγ﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. آخرت رفيع گرداندجايگاه وي را در دنيا و uΖ÷∞Å_ 5=≈ tG Å3Î/ çμ≈sΨ ù=¢Á sù 4’ n?tã 

AΟù= Ïæ “Y‰èδ Zπ uΗ÷qu‘ uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ﴾ )را براي ايشان فرستاده ايم كه با  مان كتاب بزرگيبي گ«. )52 /اعراف
  .»يه هدايت و رحمت براي كساني باشد كه مؤمنين باشندو تبيين كرده ايم تا ما. را توضيح داد آن آگاهي

﴿àM Îm6 sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’Îû Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïοu½zFψ$# (﴾ )خداوند «. )27 /ابراهيم
   .»دارد مؤمنان را در زندگانى دنيا و در آخرت به سخن استوار، پايدار مى

β¨﴿ :و همچنين مي فرمايد Î) §Ÿ° Éb>!#uρ £‰9$# y‰Ψ Ïã «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôΜßγ sù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ﴾ »انانس گمان بدترين بي 
  .»تند كه كافرند و ايمان نمي آورندها در پيشگاه يزدان، كساني هس

$﴿ :و مي فرمايد tΒ uρ šχ% x. C§øuΖÏ9 β r& š∅ ÏΒ ÷σè? ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 ã≅ yè øgs† uρ }§ô_Íh9$# ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθè= É)÷è tƒ 

∩⊇⊃⊃∪ È≅è% (#ρ ãÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ ©É_ øóè? àM≈tƒ Fψ$# â‘ä‹–Ψ9$#uρ ⎯tã 5Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ﴾  

 هيچ كسي نمي تواند ايمان بياورد، مگر اينكه خدا اجازه بدهد و خدا عذاب را نصيب« .)101-100/يونس( 
ات و آي! ؟ر آسمانها و زمين چه چيزهايي استد بنگريد: بگو. كه تفكر و تعقل نمي ورزند كساني را مي سازد

  .»فتد كه نمي خواهند ايمان بياورندبيم دهندگان به حال كساني سودمند نمي ا
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را از قله رفيع كرامت به دره  انانس كه اين امر عناي عدم استفاده از عقل مي باشددر حقيقت عدم ايمان به م

Πr& Ü=|¡øtrB ¨β÷﴿ .تا رتبه و مقام وي را كمتر از چهار پايان نيز برساند مي اندازدپست گمراهي  r& öΝèδ unYò2 r& 

šχθ ãèyϑ ó¡o„ ÷ρ r& šχθ è= É)÷ètƒ 4 ÷β Î) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷ΡF{$% x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& ¸ξ‹Î6 y™﴾ )يا گمان مي بري كه آ«. )44 /فرقان
  .»ان هستند و بلكه گمراه ترايشان مثل  چهارپاي! ان مي شنوند يا مي فهمند؟آن بيشتر

θ#)﴿ .ضرر و تباهي را به دنبال دارد است و در آخرت بزرگتريناين امر در دنيا ضرر و تباهي و  ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. 

ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’ Îû É=≈ utõ¾r& ÎÏè اگر ما گوش شنوا مي داشتيم، و يا : و مي گويند«. )10 /ملك( ﴾ 9$#¡¡
   .»عقل خود را به كار مي گرفتيم، هرگز از زمره دوزخيان نمي گشتيم

اين در خالل كشف بر روي زمين است و  انانس همچنانكه قبالً بيان كرديم  علم يكي از معيارهاي جانشيني
 و بر. مر جز توسط عقل امكان پذير نيستو اين ا تجسم مي يابد هاآن كه در بهره برداري از قوانين هستي است

و تجربي و  رسيدن به شناخت ذهني قلي كه راهو ادراك ع رابطه پشتيباني و ياري كردن ميان ادراك حسي«

 ª!$#uρ Νä3y_u÷zr& .⎯ÏiΒ﴿ :خداوند متعال مي فرمايد). 161ت،ص.السعفي، القاسمي،د. (»رياضي است تكيه مي كند

ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? $Z↔ø‹x© Ÿ≅ yè y_uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9$# u≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   öΝä3̄= yès9 šχρ ãä3ô±s? ﴾ )78 /نحل( .
تيد، و او به شما گوش و چشم انسخدا شما را از شكم هاي مادران تان بيرون آورد در حالي كه چيزي نمي د«

  .»و دل داد تا سپاسگذاري كنيد
  :با بيان و صحبت كردن انانس بزرگداشت -2-2-5

≈⎯ß﴿ :خداوند متعال مي فرمايد uΗ ÷q§9$# ∩⊇∪ zΝ¯= tæ tβ#u™öà)ø9$# ∩⊄∪ t,n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çμ yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$#﴾   
  .»را بيافريد، به او بيان آموخت انانس را ياد داد، قرآنخداوند مهربان، «. )4-1 /الرحمن(

امر بسيار عجيبي است كه عقل ها را حيران و سرگردان كرده  انانس بخش ابزاري در تشكيل دستگاه ناطقه
نايژه و ريه ها، تمامي اينها چگونه در و  ره و لوله هاي هواييدان ها و حنجزبان و دو لب و فك و دن. است

زنجيره هاي  آن و اين حلقه اي از حلقه هاي ركت مي كنند تا صدا بيرون بياييديك عمليات اصيل و ابزاري ش
و ابزار و وسايلي كه به اين عمليات . بخشيده است انانس گره خورده نعمت بيان است كه خداوند متعال به

برخورد مي كنند سپس  آن از گوش شروع مي شود كه اولين ابزاري است كه لغت و بيان با مي شود مربوط
، بيان آن و سپس به وسيله كنند تا اين لغت را ذخيره كنند، عصب هايي اين امواج را به داخل مغز منتقل مي

عمل لغت به بيان در واقعيت ، براي اجراي هر يك از اينها كه علم و عمل استسپس عقل و نتيجه . ايجاد كنند
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$﴿ .ي شروع به كار مي كندانانس زندگي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yè øs? ∩⊄∪ uã9 Ÿ2 $ ¹Fø)tΒ y‰Ψ Ïã 

«!$# βr& (#θä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yè øs? ∩⊂∪﴾ )آن د كه خودتان برابريياي مؤمنان چرا سخني مي گو«. )3-2 /صف 
  .»وجب كينه و خشم عظيم خدا مي گرددعمل نكنيد، م آن اگر سخني را بگوئيد و خودتان برابر. عمل نمي كنيد

ميان خالق و مخلوق توسط اين نعمتي كه جز نماد  قرآنها  آن و در رأس چرا و چگونه كتاب هاي آسماني
ل زنده اي براي اين امر است، شنيدن، كريم مثا قرآن. ي نيست، ارتباط برقرار مي كنندانانس آثار اين بزرگداشت

كه خداوند . ه بيان مي باشدمعجز واضحي براي در واقعيت زندگي، قرآنو اجراي  تالوت، تدبر،حفظ كردن، 
دين و علم همچنان اگر . برپا مي شود  انانس و با اين نعمت جانشيني براي. هديه داده است انانس به اين متعال

پس بيان همان  .)20ص ،1406 الدسوقي،(. »و معيار براي تحقق جانشيني هستندد« :دسوقي  مي گويد كه دكتر
وليت به وسيله بيان است و فرستادن و تكليف و مسؤ ذخيره مي كنند آن ظرفي است كه اين دو معيار را در

م آمده از سلسله مراحل تكري نعمت بيان در مرحله سوم. وده استبيان و ابالغ شروط جانشيني ب پيامبران براي
خداوند متعال . و تعليم و يادگيري آمده است به وسيله جانشيني در روي زمين انانس يعني بعد از ستايش ،است

$tΑ﴿ :مي فرمايد s% ãΠyŠ$ t↔¯≈ tƒ Νßγ ÷∞Î; /Ρr& öΝÎηÍ← !$ oÿôœ r'Î/﴾  )و خواص و اسرار  ان را از نام هاآن !اي آدم: فرمود«. )33 /بقره
  .»پديده ها آگاه كن اين

ي به وسيله بيان شكل مي گيرد و توسعه مي انانس رساني جز به وسيله بيان ممكن نيست و تمدن آگاهي
 ريتو به ديگران مي رساند و دانش ها در طول تاريخ بش است، بيان مي كندآموخته چه را كه ان آنانس يابد و

حيوان «: كه گفته اند، انانس در مقام تعريف تا جايي كه بعضي از فالسفه. شود از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
. نمادي از نمادهاي بيان مي باشد آن و نويسندگي با تمام گونه هاي فطرتاً قدرت بيان دارد انانس .است» ناطق

ريم و چه معجزه و تك نويسندگي معجزه است. اشتچون اگر نويسندگي نبود، تمدني براي بشريت وجود ند
اين نعمت را فراموش  ين معجزه نبود بزرگي و عمق تأثيرشيني با انزديكي و همن طول كه اگر ي استگرانبهاي

و ثروت  توانگري ها. گذاشته است  انهاانس كه در طول تاريخ زياد خود اثرات زيادي بر زندگي. مي كرديم
 و از زباني به زبان ديگر خواهد بود، كه خداوند به ين دانش ها از  نسلي به نسل ديگرا انتقال هاي زيادي در

  .بخشيده است انانس
اسالم در استفاده از اين هديه الهي كه محكم و مستدل سخن گفتن است، اصرار ورزيده است و اين امر 

$﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. شامل تمام خير ها مي شود pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ 
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∩∠⊃∪ ôxÏ= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã﴾ )70/احزاب-
. اعمالتان را شايسته مي كند در نتيجه خدا .بگوئيد و درست از خدا بترسيد و سخن حق! اي مؤمنان«. )71

به پيروزي و كاميابي دست قطعاً . دا و پيغمبرش فرمان برداري كنهر كه از خد )اصالً. (گناهانتان  را مي بخشايد
  .»مي يابد

كه برادر  خيانت بزرگي است« :فرموده است  پيامبر. دروغ خيانت بزرگي محسوب شده است برعكس
، 393البخاري، ص. (»ي تو سخن راستي را به تو بگويد در حالي كه تو به او دروغ بگوييدين

  ).183 /4 ،1956 احمد،، 1372،4971ابوداود،
خداوند متعال مي . واجب است آن ، وفاي بهگرفته شده از بني اسرائيلسخن گفتن پيماني است كه بلكه 

$ øŒÎ)uρ﴿ :فرمايد tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û©É_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ üó Î) Ÿω tβρ ß‰ç7÷ès? ω Î) ©!$# È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ômÎ) “ÏŒuρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ 

È⎦⎫Å6≈ |¡uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ãm (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# §ΝèO óΟçFøŠ©9 uθ s? ω Î) WξŠ Ï= s% öΝà6ΖÏiΒ ΟçFΡr&uρ 

šχθ àÊÍ÷è –Β ∩∇⊂∪﴾ )را نپرستيد و نسبت زمان را كه از بني اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا  آن و«. )83 /بقره
و زكات  ك بگوئيد، و نماز را بر پا داريدو بينوايان نيكي كنيد، و به مردم ني مادر و نزديكان و يتيمانبه پدر و 
چون سخن  .»گردان شديد روي افتيد و سرپيچي كرديد وا جز عده كمي روي بر نتسپس شم ،درا بپردازي

مؤمن را  چونرد ادوست درا  آن خداوند متعال محكم و مستدل همنشين تقوي است و يكي از صفاتي است كه

$﴿ .تشويق كرده است آن به استفاده از pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™﴾  )اي «. )70/احزاب
  .»ا بترسيد و سخن حق و درست بگوئيداز خد! مؤمنان

ي ظلم مي انانس كه بر امي استهنگ آن را خداوند متعال جز در يك حالت دوست ندارد و چون سخن بد
و اين امر در مدت ارتباط درست با اين حق براي ما بيان مي كند كه از حق وي دفاع كنيم و باطل و ظلم  ،شود

ω =Ïtä† ª!$# uôγ﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. را دور كنيم yfø9$# Ï™ûθ ¡9$$ Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ω Î) ⎯tΒ zΟÏ= àß 4﴾ )148 /نساء( .
  .»سي كه مورد  ستم قرار گرفته باشدك آن ند دوست ندارد زبان به بد گوئي گشايند، مگرخداو«

است در گفتار و رپايداري بر راه جز كسي كه نعمت بيان همراه با  دل همان شعار و نشان اسالم باشداگر ع
نعمت را حرام  كه اين كسي است آن و مخالف به آن عمل نمي كند، به او داده شده است كردار و راه درست

z>uŸÑuρ ª!$# Wξ﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. كرده باشد sWtΒ È⎦÷,s#ã_§‘ !$ yϑ èδß‰tnr& ãΝx6ö/r& Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &™ó©x« uθ èδ uρ 
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<≅ Ÿ2 4’ n?tã çμ9s9öθ tΒ $ yϑ uΖ÷ƒ r& –μγÅh_uθ ãƒ Ÿω ÏNù'tƒ Aösƒ¿2 ( ö≅ yδ “Èθ tG ó¡o„ uθ èδ ⎯tΒ uρ ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/   uθ èδuρ 4’ n?tã 7Þ üÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡–Β 

چيزي  انجام مادرزاد است و بر ان گنگآن و خداوند دو مرد را مثل مي زند كه يكي از«. )76 /نحل( 〉 ∪∌∠∩
و سربار صاحب خود بوده و هر جا او را بفرستد نفعي نخواهد داشت آيا او برابر با كسي است  .توانايي ندارد

  .»ده صاف و راست قرار داردو در جا كه به عدل و داد مي خواند
خداوند متعال . ميان مردم جز به وسيله بيان، امكان پذير نمي باشد آن انتشار رواج حق و عدل و پخش و

ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π⎯﴿: مي فرمايد ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒù: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßsÏ=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪﴾ )بايد از ميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند و امر به « .)104 /ل عمرانآ
  .»ارندان خود رستگآن معروف و نهي از منكر نمايند، و

را نيز در نظر گرفته است از جمله اينكه كالم و سخن حق را پيش سلطان و  آن اسالم مطالب دورتر از
. ظالم از جمله بزرگترين جهادها به شمار آورده است در حالي كه خود جهاد قله رفيع اسالم است حاكم
، ابن ماجه(  .»ين جهادها استكالم و سخن حق پيش سلطان ظالم از جمله بزرگتر« :مي فرمايد پيامبر
1384 ،2/ 1367.(  

ترين درجات تكريم در دنيا و گاهي در دين اسالم آمده است كه بيان سخن حق، صاحب سخن را به باال
كسي را كه كارهاي امام ظالم را ) سيدالشهداء(حمزه بن عبدالمطلب «: مي فرمايد پيامبر . قيامت مي رساند

  ).195 /3، 1978 الحاكم،( .»د و سپس او را كشتعهده دار بود امر و نهي كر
  :انانس تخاب نسبي از جنسنا با انانس بزرگداشت -2-2-6
. ، وي را گرامي و بزرگ داشته استانانس قبالً بيان كرديم روشن شد كه اسالم با دادن ايمان به چه كهآن در

ايمان يك امر چون . گذاشته است اصلي محكم و استوار است آن و ايمان از ميان اصولي كه اسالم حقوق را بر

%óΟÏ﴿. بوده است انانس فطري در ذات r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $Z‹ÏΖxm 4 |NuôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# usÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? 

È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 y7 Ï9 s̈Œ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ﴾ )روي خود را خالصانه « .)30 /روم
آفرينش خداوند ].  پيروى كن[از فطرت الهى كه مردم را بر اساس آن پديد آورده است  ،متوجه آئين كن
  .»دانند ولى بيشتر مردم نمى. دين استوار اين است. پذيرد دگرگونى نمى

پس رحمت . كفر و گمراهي بر او عارض شده است آن و بعد از. بشر در آغاز عهد خود موحد بوده است
فاسد كرده است، چه را كه اعتقاد مردم را آن را برانگيخته تا انبياء خداوندي است كه رسوالن را فرستاده و
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ها فرستاده آن ، رسوالني را برايانهاانس خداوند متعال به صورت تدريجي در طول تاريخ. صحيح و درست كنند
به مرحله رشد برسند و  انهاانس و تدريجي بودن قانونگذاري بوده است تا انهاانس است و اين به هدف تربيت

  .و رسالت به وي ختم شد. دست او باشدرا فرستاد تا هدايت و دين حق بر  سپس حضرت محمد 
در روي  انانس بزرگداشت و ارزش است و انانس فرستادن رسوالن از جنس بشر در حقيقت بزرگداشت

زمين نسبت به ملكوت خداوند چيست؟ براستي كه زمين ذره اي از اين هستي فراخ و و زمين چقدر است؟ 
 شد تا فضل و تكريم بيشتري را به انداختهان انس ردن اينبا وجود اين عنايت و لطف خدا بر گ. وسيع مي باشد

 انانس كهآن خاصي را براي او در نظر گرفته است، چرا چنين نباشد حال جايي كه جايگاهآن از. عطا كند انانس

$øŒÎ)uρ tΑ﴿. به مقتضاي قرار الهي جانشين روي زمين است s% y7š/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÏoΤÎ) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Ï= yz..﴾ 
   .»من در زمين جانشيني بيافرينم: فتزماني كه پروردگارت به فرشتگان گ« .)30 /بقره(

 و شروط جانشيني جز از طرف كسي كه. تيم جانشيني همان عبوديت و سروري استانسهمچنان كه د
س راه و روش درست ته نمي شود و اين امر جز با فرستادن رسوالن بر اساانسرا جانشين كرده است، د انانس

و به وسيله پيامبران است كه . تا دو جنبه جانشيني يعني عبوديت وسروري را محقق كند. امكان پذير نيست
چون ما با موازين بشري خود . مترتب مي شود آن معني پيدا مي كند و سپس مسؤوليت بر انانس تكليف براي

را بلند مي گرداند و او  انانس وليت تكليف جايگاهچون مسؤ. فقط كسي را كه جايگاهي دارد مؤاخذه مي كنيم
 انبياء و بر همين منوال بدون فرستادن. خودش است آن را تبديل به موجودي مي كند كه وجود و كرامت وي از

: خداوند متعال مي فرمايد. و رسوالن پيش مي رود مسؤوليت همچنانكه كه فردي است، جمعي نيز مي باشد

﴿÷Πr& öΝs9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ ’ Îû É#ßsß¹ 4©y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠÏδ üö/Î)uρ “Ï% ©!$# #’ ¯ûuρ ∩⊂∠∪ ω r& â‘ Í“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“u÷zé&﴾ )36-38 /نجم(. 
چه در صحف ابراهيم بوده است، آن ؟ يا ازكرده انديا بدانچه در تورات موسي بوده است، مطلع و باخبرش نآ«

گناهان ديگري را بر  كه هيچ كس بار. هترين وجه ادا كرده است؟ ابراهيمي كه به بكرده اندمطلع و باخبرش ن
  .»دوش نمي كشد

y7﴿: و همچنين مي فرمايد ù=Ï? ×π ¨Β é& ô‰s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. Νä3s9uρ $ ¨Β öΝçFö; |¡x. ( Ÿω uρ tβθè= t↔ó¡è? $ £ϑ tã (#θ çΡ% x. 

tβθ è= uΚ÷è tƒ﴾ )آنچه به چنگ آوردند متعلق به .گرفتند ايشان قومي بودند كه مردند و سرخود« .)134 /بقره
از شما پرسيده  كرده اندچه مي آن شما است، و درباره آن چه شما فرا چنگ آورده ايد ازآن خودشان است، و

  .»نمي شود
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ها به آن ها وجود داشته باشند، آخرين درجه شناختآن ، هر چند كه صاحبان خرد و مصلحان ميانانهاانس
ها نيست، تا زماني كه آن ها ميسر نيست پس تكليف و مسؤوليتي برآن ز جزئيات برايكليات مي رسد و اطالع ا

  . ها نماندآن رسوالني فرستاده نشده باشند و بدين ترتيب حجت براي
مانند فقيهي كه حوادث هستي را مي داند ولي نيروي برتري براي «: شيخ محمد خضر بن حسين مي گويد

ها را مي شناسد ولي مهارت كافي در آن ا مانند پزشكي كه داروها و خواصي. ها نداردآن حكم دادن در مورد
به همين دليل خداوند متعال به آوردن دليل . درمان بيماريها ندارد يعني دانش وي با عمل وي مطابق نيست

Wξ﴿: و مي فرمايد. براي مردم اكتفا نكرده است بلكه بهانه سست كاران را در عدم هدايتشان قرار داده است ß™ •‘ 

t⎦⎪ÎÅe³t6 –Β t⎦⎪Í‘É‹Ψ ãΒuρ ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’n?tã «!$# 8π¤fãm y‰÷è t/ È≅ ß™ ”9$# 4 tβ%x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã $ VϑŠ Å3xm﴾ )165 /نساء(. 
ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان، و بيم دهنده باشند، و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي براي خدا و «

$﴿ :و همچنين مي فرمايد .»و خدا چيره ي حكيم است. قي نماندبابراي مردمان  tΒ uρ $ ¨Ζä. t⎦⎫Î/Éj‹yè ãΒ 4©®L xm y]yè ö6 tΡ 

Zωθ ß™ u‘﴾ )د، مگر اينكه پيغمبري روان سازيمو ما مجازات نخواهيم كر« .)15 /اسرا«.  
، 1ن حسين، جاب(  .»وخته هايش را با احكام ربط بدهدهدف نهايي و زيركي عادالنه اين است كه آمپس «

  ).257 -58ص، 17ع
و رسالتهاي آسماني امر كرده است، به اين وسيله خواسته است كه  انبياء اسالم وقتي كه به ايمان آوردن به

 ها و وحدتآن و وحدت رسالت كرده اندرا قبول  آن و رسوالن انبياء وحدت اصل را بيان كند وحدتي كه تمام
پس با وحدت پيدايش و روش و مسير در عقيده . ها يكي استآن كه خلقت و طبيعت و سرنوشت هايانانس

β¨﴿. تبديل به امت واحد مي شوند Î) ÿ⎯ÏνÉ‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïm üρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρß‰ç7ôã $$ sù﴾ )اين «. )92 /ءانبيا
  .»شما هستم پس تنها مرا پرستش كنيدملت يگانه اي بوده و من پروردگار همه 

ûθ#)﴿: خداوند متعال مي فرمايد. و رسوالن محقق نمي شود انبياء اسالم جز با ايمان به تماميايمان در  ä9θ è% 

$ ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& #’ n<Î) zΟ↵Ïδ üö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈oÿôœ Î)uρ t,≈ ysó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6ó™ F{$#uρ !$ tΒ uρ z’ ÏAρ é& 4©y›θãΒ 

4©|¤ŠÏã uρ !$ tΒ uρ z’ ÏAρ é& šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# ⎯ÏΒ óΟÎγ În/§‘ Ÿω ä−ÍhxçΡ t⎦÷⎫t/ 7‰tnr& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯øtwΥuρ …çμ s9 tβθ ãΚ Ï=ó¡ãΒ﴾ )بگوئيد«. )136 /بقره :
چه بر ابراهيم، اسماعيل، و اسحاق، يعقوب و اسباط نازل شده آن چه بر ما نازل گشته، وآن ايمان داريم به خدا و

. چه براي پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده استآن عيسي آمده است، و به چه براي موسي وآن است، و به
  .»و ما تسليم خدا هستيم مي اندازدي نيان جداآن ميان هيچ يك از
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z⎯tΒ#u™ ãΑθ﴿: و همچنين مي فرمايد ß™ §9$# !$ yϑÎ/ tΑÍ“Ρé& Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ 

⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Í#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÍhxçΡ š⎥ ÷⎫t/ 7‰xmr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ sΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#uøäî $ sΨ−/u‘ y7 ø‹s9Î)uρ ãÅÁ yϑ ø9$# ﴾ 
فرستاده معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است و مؤمنان بدان باور «. )285 /بقره(

فرق همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته، ميان هيچ يك از پيغمبران او  .دارند
واهانيم، و بازگشت به سوي تو آمرزش تو را خ! پروردگارا. شنيديم و اطاعت كرديم: گفتندنمي گذاريم و 

  .»است
آخرين دوره  پيامبر . ، مزين كردبا آوردن اين دين فراگير پيامبر را بعثت  انهاانس اين بزرگداشت

سماني و آخرين گامها را براي كمال دين آرا بيان كرده است و ا آن رسالت الهي است و او به طور جامع
: كريم نازل فرموده است، مي فرمايد قرآنبه همين دليل خداوند متعال در آخرين آيه اي كه از . برداشته است

﴿tΠöθ u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3sΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ﴾ )امروز دين «. )3 /مائده
اپسند براي شما شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل كردم و اسالم را به عنوان آيين خد

   .»برگزيدم
  . دنمنتهي مي شو آن چون همگي به. پس اسالم ادامه تمامي اديان صحيح آسماني است

  ).30ت، ص. ابو زهره، د(
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  فصل سوم
  در اسالم بشر حقوق
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  در اسالم بشر حقوق
  :حقوق اساسي -3-1
  :حق برابري -3-1-1

  .قبل از هر چيز بايد فهم اشتباه قاطي شدن دو مفهومي كه مربوط به برابري و مساوات هستند را روشن كنيم
عرفها و زبانها و رنگها مختلف باشد در اصل خلقت و ابتداي زندگي مساوات و ند كه هر چ: مفهوم اول

  .برابري وجود دارد و اين درست است
خواه چه كه افراد و گروهها در چارجوب كسب ذاتي بدست مي آورند آن مساوات و برابري در: مفهوم دوم

≅5e﴿: خداوند متعال مي فرمايد. اين كسب علم يا عمل يا اخالق باشد à6Ï9uρ ×M≈ y_u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ (#θ è= Ïϑ tã﴾ )انعام/ 

uθ﴿: و همچنين مي فرمايد .»ي درجاتي بر طبق اعمال خود هستندو هر يك دارا«. )132 èδuρ “Ï%©!$# öΝà6n= yè y_ 

y#Í×̄≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# yìsùu‘ uρ öΝä3ŸÒ ÷èt/ s−öθ sù <Ù÷è t/ ;M≈y_u‘ yŠ.﴾ )زمين  خدا است كه شما را جانشينان«. )165 /انعام
  .»ي را بر برخي، درجاتي باالتر بردگردانيد، و برخ

ممكن نيست، چون اساس طبيعت بشري تفاوت در ملكه  آن و اين چيزي است كه مساوات و برابري در
و از . دانجامسرچشمه مي گيرد، تا به عمل و كار بي آن هاي فكري ميان افراد است كه استعداد هر فردي از

عمل  آن همچنين از مقدار استحكام و استواري عمل ظاهر مي شود و آن دادن جامان ي كه هنگاميتفاوتها
اگر همه مردم مثل هم . و اين تفاوتها براي برپايي جانشيني در روي زمين ضروري است. سرچشمه مي گيرد

اي فعاليته چگونه غني مي شد؟ انانس بودند و نسخه هاي تكراري بودند تمدن چگونه بوجود مي آمد و زندگي
و بدين ترتيب ميان كساني كه مي دانند . گذاشته شده است آن متنوع است كه جانشيني بر روي زمين بر اساس

و كساني كه كريم  ،كساني كه كار مي كنند با كساني كه سست و بي اراده هستندو  ،با كساني كه نمي دانند

≅ö﴿: ال مي فرمايدخداوند متع. هستند و با كساني كه پست و خوار هستند مساواتي نيست è% ö≅yδ “Èθ tG ó¡o„ t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ ßϑ n=÷è tƒ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ﴾ )ني كه نمي دانند برابر و آيا كساني كه مي دانند، با كسا: بگو«. )9 /زمر

≅È﴿: و همچنين مي فرمايد .»يكسانند è% uρ (#θ è= yϑ ôã$# “uz |¡sù ª!$# ö/ä3n= uΗ xå …ã& è!θ ß™ u‘ uρ.﴾ )انجام :بگو«. )105 /توبه 
  .»و پيغمبر اعمال شما را مي بينند دهيد خداوند

β¨﴿: و نيز مي فرمايد Î) ö/ä3tΒ uò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&.﴾ )همانا گراميترين شما نزد خداوند «. )13 /حجرات
  .»ترين شماست با تقوا
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مساوي خلق كرده را بر حسب فطرتشان به طور  انهاانس خداوند« :حسن مي گويد شيخ محمد خضر بن
شدن در نبرد زندگي اجتماعي لباس ولي وارد . شده انداست و همچنين به طور يكسان و برابر و آزاد متولد 

برابر بعضي ديگر درجاتي بلند تر  را در مقابل هاآن خلع مي كند و بعضي از انهاانساز  تساوي و شبيه بودن را

$﴿ :متعال جمع شده است كه مي فرمايد مي كند و اين مراحل سه گانه در اين سخن خداوند pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) 

/ä3≈ sΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ sΨù= yè y_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#ûθèùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ uò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&﴾ )حجرات/ 
شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم تا همديگر را ما شما را از مرد و زني آفريده ايم، و ! اي مردمان«. )13

  .»تقي ترين شما استدر نزد خدا م بشناسيد، بي گمان گرامي ترين شما

$﴿: پس جمله ¯ΡÎ) /ä3≈ sΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ﴾ نشان فطرت اوليه است و جمله: ﴿öΝä3≈ sΨù= yè y_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅Í← !$ t7s% uρ 

(#ûθ èùu‘$ yè tG Ï9﴾ جملهو  ،ره به پايگاههاي اجتماعي دارداشا: ﴿¨β Î) ö/ä3tΒ uò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&﴾  اشاره به جدايي و
اوست و همان به مقام كرامتي كه نزد  آن اذن داده است تا به وسيله آن برتري جويي است كه خداوند متعال به

   ).21، ص1959ابن حسين، ( .»تقوا مي باشد، برسند
را  آن مترتب مي شود، همان چيزي است كه اسالم آن ي و حقوق و واجباتي كه برانانس اصل اما برابري در

نواحي بشر در . استمندرج  آن بيان كرده است و يكي از قاعده هاي آزادي است كه بسياري از حقوق در
ر و مادر و همگي به يك پد. رفته اندگها از يك اصل سرچشمه آن نده است و همگيمختلف زمين پخش و پراگ

ان نيست و تكليف آن شروع زندگي برتري و تفاضلي ميان نسبت داده مي شوند به گونه اي كه در اصل خلقت و
  . ها به طور يكسان، استآن الهي متوجه همگي

ها با تكريم الهي مكرم و بزرگ آن پس. ي را از نسلهاي گذشته به ارث مي برندانانس ويژگيهاي جنسانها انس

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد .شده اندداشته  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)¨?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ t,n= yzuρ 

$ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #[ÏWx. [™!$ |¡ÏΣ uρ﴾ )پروردگاري . بپرهيزيداز پروردگارتان ! اي مردمان«. )1 /نساء
مردان و زنان فراواني منتشر دو نفر  آن بيافريد و همسرش را از نوع او آفريد، و از انانس كه شما را از يك

  .»ساخت
   .»هاي شن كش مساوي هستنده دندان دهمگي مانن انهاانس«: مي فرمايد و پيامبر 

  ).3/80ابن الجوزي، ، 3/1099، 1404ابن عدي، (
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بلكه واجب است  آن وجود دارد و ايمان به آن ي برقرآنمساوات در اسالم يك مبناي اعتقادي است كه نص 
نيست يا شعاري بلند و بي معني نيست و قضيه مساوات در اسالم يك يك اصل قانوني در اعالميه هاي جهاني 

و مساوات در نماز و حج جز براي . تفكر ذهني نيست بلكه مطابق واقعيت زندگي با رفتار متكي بر اعتقاد است
  . يت زندگي نيستاجراي اين روش در واقع

 پس. نمايان است آن بانها و رنگها نشاني از نشانه هاي خداوند است كه قدرت خالق عظيم دراختالف ز

ô⎯ÏΒ﴿. نژادپرستي است، باقي نمي ماند آن اي براي فخرفروشي كه اوج انگيزه uρ ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ß,ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG ÷z$#uρ öΝà6ÏG sΨ Å¡ø9r& ö/ä3ÏΡ üθ ø9r&uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈tƒ Uψ t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ yèù= Ïj9﴾ )ي نشانه  و از زمره«. )22 /روم
لي است براي بيگمان در اين دلي. ههاي خدا آفرينش آسمانها و مختلف بودن زبانها و رنگهاي شما است

  .»فرزانگان و دانشوران
تو هنوز در «: به او گفت يامبر مردي را به داشتن رنگ مادرش نكوهش كرد، پ هنگامي كه ابوذر 

  ).2248 /5 ، شماره1388البخاري، ( .»جاهليت هستي
ها را از ملتها و قبائل گوناگون قرار داد تا علت آشنائي آن را از مرد و زن آفريد سپس انهاانس خداوند متعال

به همديگر نفرت  باشند نه همديگر را كنار كردن و تا علت صميميت و مهرباني ميان مردم باشد نه نسبت
و حتي تقوايي كه در جدايي ميان فرد و ديگران و ميان ملتي با ملت ديگر و ميان امتي با امتي ديگر . ورزيدن

بلكه تنها تقدير و احترام او . معتبر است، وسيله اي براي دست يابي به حقي كه او را از ديگران جدا كند، نيست

$﴿ .وند متعال مي فرمايدخدا. به ديگران است كه اكتساب ذاتي است pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ sΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ 

öΝä3≈ sΨ ù= yèy_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#ûθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ uò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Ï= tã ÖÎ7yz﴾ )13 /حجرات.(  
مخاطب قرار مي داد، مي  حجة الوداعدر حالي كه مردم را در  ، صاحب بزرگترين رسالت، حضرت محمد

 ،اي مردم، پروردگار شما يكي است و پدر شما يكي است همگي از آدم هستيد و آدم از خاك است«: دفرمو
ين شماست، عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفيد و سفيد بر رگراميترين شما نزد خداوند با تقوات

آيا نرساندم؟ خداوندا شاهد باش كه رساندم، اي مردم هوشيار باشيد، كساني  برتري نداردسرخ جز تقوا هيچ 
  .)5/411احمد، المسند، . (»به كساني كه غايب هستند برسانند كه حاضر هستند

مترتب مي  آن بنابراين مساوات در اسالم بستگي به شرايطي دارد كه تساوي در اصل خلقت و حقوقي كه بر
شيخ محمد طاهر بن عاشور در اين مورد . بودن مشترك باشند انانس تا همگي در صفت. ه باشدشود، را داشت
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ميان  آن چه كه فطرت به تساويآن فطرت مي باشد هر آن بيان كرديم كه اسالم ديني است كه اساس«: مي گويد
هب بشري گواهي چه كه فطرت به تفاوت مواآن آهنگ مساوات مي كند و هر آن گواهي بدهد، اسالم در مردم

  ).144ت، ص. ابن عاشور، د( .»چنانكه شايسته است به وي مي دهد را آن بدهد، اسالم حق
  :حق زندگي -3-1-2

، همان حفظ زندگي مي كرده اند آن ها اسالم، امر به حفظآن از كليات پنجگانه اي كه تمامي اديان و در رأس
اسالم حق زندگي را به عنوان قاعده اي اساسي قرار داده  و. دارد انانس باشد و اين گرانبهاترين چيزي است كه

جرم محسوب مي  ،تجاوز به حق زندگي با قتل. است آن كه بسياري از احكام و محافظت از اين حق مبتني بر
  .شود و همچنين تجاوز به بخشي از اين حق عقوبت مناسب خود را دارد

قلمداد مي كند و در مقابل  انهاانس رمي ضد تماماسالم گرفتن جان ديگري كه حيات و زندگي اوست را ج

çμ…﴿: خداوند متعال مي فرمايد. قلمداد كرده است انهاانس رهانيدن جان از مرگ و نابودي نعمتي براي تمام ¯Ρr& 

⎯tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øtΡ Îötó Î/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ¯Ρr'x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ ô⎯tΒ uρ $ yδ$ uŠômr& !$ uΚ ¯Ρr'x6sù $ uŠômr& 

}̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_﴾ )ي را بدون ارتكاب قتل، يا فساد در زمين بكشد، چنان است انانس كه هر كسي«. )32 /مائده
گوئي همه مردم  رهائي بخشد، چنان است كه ي را از مرگانانس را كشته است، و هر كسي انهاانس كه گوئي همه

  .»را زنده كرده است
و در مدينه كشته شده بود  يك نفر در زمان پيامبر «: روايت شده است كه مي فرمايد ب از ابن عباس
اي مردم يك نفر «: باالي منبر رفت و فرمود پيامبر . ت كه چه كسي وي را كشته استانسو كسي نمي د

تمامي  اگر. كه من ميان شما هستم و كسي نمي داند كه چه كسي وي را كشته استآن كشته شده است و حال
ها را عذاب مي دهد، مگر چيز آن اهل آسمان و زمين در قتل يك نفر مشاركت بكنند، خداوند متعال همگي

  ).6/26الهندي، ( .»مي دهد انجام ديگري بخواهد كه خود
، 16 /4الترمذي، ( .»ر از كشته شدن يك نفر مسلمان استقطعاً نابودي دنيا بهت«: مي فرمايد پيامبر 

  ).1395 شماره
به همين . مسلمان و غير مسلمان از ديدگاه اسالم در حرام بودن خونشان و استحقاق زندگي يكسان هستند

ها مانند تجاوز به مسلمان است و در دنيا و آن و فحش دادن به انكار دليل تجاوز به صلح پذيران اهل كتاب و
كسي كه شخص معاهد و هم پيماني «: مي فرمايد در اين مورد پيامبر . آخرت فرد متجاوز عاقبت بدي دارد



 

80

: و همچنين مي فرمايد .)2534، 2533 /6، 1388البخاري، ( .»بكشد، بوي بهشت را احساس نمي كندرا 
  ).23 /8النسائي، ( .»داوند بهشت را بر وي حرام مي كندكسي كه يك نفر از اهل ذمه را به قتل برساند، خ«

عمل ترساندن، اهانت، زدن،  آن خواه. اهد، حرام كرده استاسالم قطعاً هر عملي را كه از حق زندگي بك
چون اين حق زندگي نعمتي است . بازداشت كردن، تجاوز كردن يا طعنه به آبروي شخص باشد، فرقي نمي كند

را از هر  آن تا. را با بزرگترين حصار ضمانتي محصور كرده است آن داده است و انانس بهمتعال كه خداوند 
و اين حقي . جايگاه رعايت و احترام است انانس در اسالم زندگي مادي و ادبي. حمايت كند تجاوز و دشمني

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. برخوردارند آن بدون تمايز و تفرقه از انهاانس است كه همگي sΨ ö; tFx.uρ öΝÎκö n= tã !$ pκÏù ¨β r& 

}§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ š⎥ ÷⎫yè ø9$#uρ É⎥ ÷⎫yè ø9$$ Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$ Î/ šχ èŒW{$#uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £⎯Åb¡9$#uρ Çd⎯Åb¡9$$ Î/ yyρ ãàfø9$# uρ 

ÒÉ$ |Á Ï%﴾ )و چشم در برابر چشم و بيني در برابر  انانس در برابر انانس مقرر داشتيم كه آن و در« .)45 /مائده
  .»قصاص دارد دندان در برابر دندان و جراحتها بيني و گوش در برابر گوش و

  ).2/250الدارمي، ج( .»رده اش را بكشد ما او را مي كشيمكسي كه خادم و ب«: فرمايدمي  و پيامبر 
با وجود اينكه عاطفه پدري و عشق والدين به فرزندانشان معروف . تداوم اين حق به فرزندان نيز مي رسد

اي نادر اين امر در حالتهبه هر حال است، چگونه مي توان تصور كرد كه پدري فرزندش را كشته است ولي 
و با وجود . و حالت و موقعيت شاذ و نادر همچنان كه فقها مي گويند؛ حكمي ندارد. اتفاق افتاده و خواهد افتاد

خداوند متعال . را گناه بسيار بزرگ قلمداد مي كند آن نهي كرده و اين جرم را حرام مي داند و آن اين اسالم از

Ÿω﴿: مي فرمايد uρ (#ûθè= çG ø)s? öΝä.y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈ n= øΒÎ) ( ß⎯øtªΥ öΝßγ è% ã—ötΡ ö/ä.$ §ƒ Î)uρ 4 ¨β Î) öΝßγ n= ÷Fs% tβ%Ÿ2 $ Z↔ôÜ½z #[Î6 x.﴾  

گمان  و شما را روزي مي دهيم بي انآن ما. و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي نكشيد« .)31 /اسراء( 

sŒÎ)uρ äοyŠ…â™öθ#﴿: و همچنين مي فرمايد .»كشتن ايشان گناه بزرگي است yϑ ø9$# ôM n= Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r'Î/ 5=/ΡsŒ ôM n= ÏG è%﴾ 

  .»سبب كدامين گناه كشته شده است به. و هنگامي كه از دختر زنده بگور پرسيده مي شود« .)8-9 /تكوير(
ور كردن خداوند قطعاً نافرماني و بي حرمتي به مادران و زنده به گ«: در اين مورد مي فرمايد و پيامبر 

  ). 484 /2البخاري، ( .»ده استدختران را حرام كر

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد. حرام اعالم كرده است )ناحق(شريعت اسالم تجاوز به اين حق را  uρ (#θ è= çFø)s? 

}§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§xm ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/﴾ )حرام  -جز به حق–او را  و كسي را نكشيد كه خداوند كشتن« .)33 /اسرا
  .»كرده است
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: خداوند متعال مي فرمايد. صاص را براي كسي كه به اين حق تجاوز كند، در نظر گرفته استقعقوبت و 

﴿|=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’Îû ‘n= ÷Fs)ø9$#﴾ )گشتگان قصاص بر شما فرض شده است درباره« .)178 /بقره«.  
تن جان ديگري و سلب ته است هر چند كه خود قصاص گرفانسشريعت اسالم عقوبت قصاص را معتبر د

همان . مترتب است تا بنياد مجرمان را بر كند آن حيات از وي است حياتي كه قضاوتهايي در مورد جرمها بر
جرم هموار  آن به جرم نمي بينند مسير را براي ورود ديگران نيز انجام مجرماني كه وقتي عقوبت و مانعي براي

’ öΝä3s9uρ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مي كنند Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο4θ uŠxm ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$#.﴾ )اي صاحبان « .)179 /بقره
  .»براي شما در قصاص، حيات و زندگي است! خرد

هر چند كه اسالم در دنيا عقوبتهايي را براي ادامه زندگي و حمايت و دفاع از اين حق گذاشته است و اين 
عقوبتهاي اخروي گذاشته است كه شديدتر از عقوبتهاي دنيوي بخاطر زشتي اين كار بوده است، در آخرت نيز 

tΒ⎯﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مي باشد uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β …çνäτ !#u“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Í#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# 

Ïμ ø‹n= tã …çμ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çμ s9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ïàtã﴾ )مؤمني را از روي عمد بكشد كيفر او دوزخ و كسي كه « .)93 /ءنسا
جا مي ماند و خداوند بر او خشم مي گيرد و او را از رحمت خود محروم مي سازد و آن است و جاودانه در

  .»عذاب عظيمي براي وي تهيه مي بيند
ن تا جايي كه از خودكشي نيز نهي كرده است و اي. اسالم در محافظت از اين حق بسيار دورنگر بوده است

چون حق حيات و زندگي فقط ملك خداوند مي باشد كه . قتلها به شمار آورده است انواع كار را زشت ترين
را حرام كرده است حتي براي كسي كه از اين حق  آن پس تجاوز به. خود هستي بخش و زندگي بخش است

. خود اصرار بورزداين است كه بر حفظ جان  انانس برخوردار است و خود صاحب حق مي باشد چون طبيعت
مقدم نمي كند و اين زماني است كه خللي در  آن هيچ كس كاري را بر ،ي نااميد از رحمت خداوندانهاانس و جز

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد. قواي عقلي فرد نباشد uρ (#ûθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr&﴾ )خودكشي مكنيد«. )29 /نساء«.  
را  آن با آلت آهني بكشد، همان آلت در دستش است در حالي كهكسي كه خود را : مي فرمايد و پيامبر 

ي كه در دست دارد و كسي كه خود را با سم بكشد، با سم. رو به شكمش گرفته در جهنم به طور ابدي مي ماند
را احساس مي كند در آتش جهنم وارد مي شود و تا ابد مي ماند و كسي كه خود را از كوهي پرت كند تا  آن و

  ).459 /1، 1388البخاري، ( .»مي ماند آن كند، در آتش جهنم پرت مي شود و تا ابد درخودكشي 
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  :در امن زيستن انانس حق -3-1-3
نيز حريص است و اين جز با تمام صورتهاي  انهاانس اسالم عالوه بر محافظت از زندگي، بر پيشرفت زندگي

با اعتقاد صحيح باشد و خواه امنيت جمعي و با خواه اين امنيت در درون خود فرد و . امنيت حاصل نمي شود
  .رفتار متمركز بر عقيده باشد، فرقي نمي كند

ها آن جز محافظت بر كليات پنجگانه كه اديان سماوي و در رأس وقتي امكانپذير است كه زيستن با امنيت
: ود كه عبارتند ازاين كليات پنجگانه مقاصد شريعت ناميده مي ش. محافظت شود شده اندنازل  آن اسالم بر

همانا جلب منفعتها «: امام غزالي مي گويد. حفظ مال جان، حفظ عقل، حفظ آبرو و ناموس وحفظ دين، حفظ 
، ولي منظور ما از مصلحت. مي باشد و دفع ضررها، مقاصد حق و صالح مردم در بدست آوردن اهدافشان

پنج چيز مي باشد؛ حفظ  انهاانس خلقت و مقصود شريعت از ،محافظت از اهداف و مقاصد شريعت مي باشد
چه كه حفظ اين اصول پنجگانه آن هر. نسلشان و حفظ اموالشاندينشان، حفظ جانشان، حفظ عقلشان و حفظ 

و دفع اين مفسده ها مصلحت . چه كه اين اصول را از بين ببرد، مفسده استآن را تضمين كند مصلحت و هر
. روريات واقع شده است و در ميان مصلحتها قويترين مرتبه را داردحفظ اين اصول پنجگانه در مرتبه ض. است

براي مثال داوري شرع در مورد قتل كافر گمراه كننده و عقوبت شخص بدعت گزاري كه ديگران را به بدعت 
و همچنين قضاوت و داوري شريعت و . چون اين اعمال باعث از بين رفتن دين مردم مي شود. خود مي خواند

ين واجب كردن حد شرب خمر و همچن. حفظ جانهاي ديگران نهفته است آن وب قصاص، چون درامر به وج
و واجب كردن حد زنا، چون حفظ نسب را . كه معيار و مالك تكليف مي باشد. چون حفظ عقلها را در بر دارد

اموالي كه . به دنبال دارد و واجب كردن زجر و عذاب غاصب و سارق، چون بدين وسيله اموال حفظ مي شود
ها محال است مگر اينكه آن از بين بردن اين امور پنجگانه و دفع كردن. معاش مردم هستند و بدان نياز دارند

بنابراين شريعتها در . بخواهند مردم را اصالح كنند آن ملتي يا شريعتي از شريعتها را در بر بگيرد كه به وسيله
، 1المستصفي، ج( .»اختالفي ندارند) ها مست كننده(ت تحريم كفر و قتل و زنا و سرقت و نوشيدن مسكرا

  ).287-88ص
اين ضروريات به طور كلي حفظ . وجود دارد 1در هر يك از اين ضروريات تمامي حاجيات و تحسينيات

چون . تشكيل مي دهند انانس كلياتي كه با هم زندگي امني را براي. كليات پنجگانه را هدف قرار مي دهند

                                      
ختـل نمـي   حاجيات اموري هستند كه انسانها براي برداشتن سختي و مشقت از خودشان به آن نياز دارند ولي اگر اين امور از بين رفتند، نظام زنـدگي م  -1

و تحسينيات اموري هستند كه مقتضي آداب عالي و اخـالق اسـتوار   ...) نماز مسافر و (رخصت در عبادات مثل . شود، بلكه مردم در سختي قرار مي گيرند
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اسالم براي حمايت از اين مصلحتها دو روش را . تجاوز به يكي از كليات پنجگانه مي شود سلب اين حق باعث
  : قرار داده است

  روش حفظ و نگهداري )الف
  روش عقاب و عذاب )ب
چون . سالم بودن فطرت است ،انانس اصل در: روش برقراري امنيت از طريق حفظ و نگهداري )الف

 را بر انانس اصل است، فطرتي كه خداوند انانس در طبيعت و فطرتارزشهاي حق و خير و عدالت و فضيلت 
و دليل خللي كه بر نفس و روان بشريت عارض مي . چيز زشت و ناپسندي است آن و خالف. سرشته است آن

اسالم از تربيت فرد به تزكيه نفس ياد  .شود به كوتاهي در تربيت يا خطاي توضيح يا الگوي بد بر مي گردد
كاشتن نمونه هاي و تزكيه نفس در خالل رسوخ و نفوذ ايمان در قلب و پاك كردن ظاهر و باطن و . كرده است

طي تربيت و راهنمايي درست و سالم براي بيدار كردن اوامر نهفته خير در درون  ،ل در درونبرتر و اخالق فاض
پيدا كند ر ذات وي رسوخ ي دانانس و هنگامي كه اين مفاهيم بلند. و ريشه كن كردن شر و تجاوز مي باشد

 و زندگي امن را ممكن. ندمي شو انانس همگي تازيانه بزرگي جهت حد زدن متجاوزين به مصلحتهاي اصلي
  :مي كند و اين با مسائل زير به دست مي آيد

 با رسوخ اعتقاد و و اين  .مي باشد انانس كردن يك مانع ديني در درونبرپا با  :انانس درون و باطنتربيت 

χ﴿. عبادات از روي ايمان و خشوع مي باشد امانج Î) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ósxø9$# Ís3Ζßϑ ø9$#uρ﴾ 
   .»زرگ و كارهاي ناپسند باز مي داردمسلماً نماز از گناهان ب« .)45 /عنكبوت(

ي هستند كه از جمله نماز و زكات و روزه و حج داراي بازدارنده هاي درون ،چون تمام عبادات در اسالم
مي شود كه از جمله اين ارزشها ي انانس باعث تهذيب رفتار و باال رفتن فرد به مكارم اخالق و ارزشهاي عالي

هر «: را اخالق اين دين مي داند و مي فرمايد آن تشويق كرده است و آن به حيا و عفتي است كه پيامبر 
   ).651،ص1970مالك، الموطأ، ( .»مي باشد ديني اخالقي دارد و اخالق اسالم حيا و عفت

با امنيت زندگي كند اسالم قصد برپايي جامعه فاضل كرده است كه  انانس براي اينكه: برپايي جامعه فاضل
حاصل تمامي . دانجام بر اساس مسؤوليت خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي است كه به توازن اجتماعي مي

محافظت از حق و آزادي  يازهاي اساسي فرد به طريق مشروع نبرآوردن چون . اينها عدالت اجتماعي مي باشد

                                                                                                                    
ـ  ي و است و اگر نباشند نظام زندگي مختل نمي شود و مردم دچار سختي نيز نمي شوند بلكه زندگيشان بر خالف مروت و خصوصيات بزرگ منشانه اخالق

   )مترجم...( وب پوشيدن و مثل ستر عورت و لباس خ. فطرت سالم است
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 انانس گاه اجتماعي درست،لو در اين منز .وي است و به همين دليل فرد خودش را مغبون و متضرر نمي بيند
  .درست و شايسته بار مي آيد

ضرري  بدون شك برپايي جامعه بر اساس مسؤوليت، اين كار وي است كه هر گونه احساس ظلم و ستم و«
ت، . نوذري، د( .»به مصلحتهاي اساسي جامعه دور كندمسلمان بزدايد و او را از تفكر تجاوز  انانس را از درون

  ).25ص
خداوند متعال مي . و اين با امر به معروف و نهي از منكر به دست مي آيد: تشكيل افكار عمومي درست

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯﴿: فرمايد ÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Îösƒù: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßsÏ=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪﴾ )بايد از ميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند و امر به « .)104 /آل عمران
 .»منكر نمايند وآنان خود رستگارند معروف و نهي از

طر داشتن اين صفت مدح و ستايش كرده است و حتي گاهي امر به بخا را امت اسالم ،و خداوند متعال
ايمان مقدم كرده است با وجود اينكه از ثمره هاي ايمان، امر به معروف و نهي از  معروف و نهي از منكر را بر

öΝçGΖä. uöyz >π﴿: خداوند متعال مي فرمايد. منكر است ¨Βé& ôM y_Í÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ ÞßΔ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã 

Íx6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/﴾ )تى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است، « .)110 /آل عمرانشما بهترين ام
  .»داريد و به خدا ايمان داريد دهيد و از كار ناشايست باز مى به كار شايسته فرمان مى]  كه[

و از آماده سازي بسترهاي مناسب براي . حفظ مي كند از منابع فساد جامعه را تتشكيل افكار عمومي درس
  ).26ت، ص. فوزي، د. (بي احترامي به چيزهايي كه خداوند حرام كرده است، ممانعت به عمل مي آورد

در حقيقت اسالم قوانين و تشريعهاي خود را به : امرها و نهي هاي خداوند را به جزاي آخرت ربط بدهد
 ب و عقاب آخرت ربط داده است و اين براي حمايت از مصلحتهاي اساسي است كه قوام و پايداري حقثوا
و نفس و . ها داردآن و اين ارتباط اثر زيادي در اجراي احكام و اطاعت از«. در زيستني آرام و امن است انانس

خداوند . است آن درون با طبيعت خود در معرض جنگهاي شديد ميان نيروهاي خير و شر در انانس درون

$ øtΡuρ§>﴿ :متعال مي فرمايد tΒ uρ $ yγ1 §θ y™﴾ )را ساخته و پرداخته  آن كهآن سوگند به نفس آدمي و« .)7 /شمس
عمل مي كند  ،به نفع نيروهاي خير آن و اسالم براي كم كردن شدت اين جنگها و تضعيف كردن .»كرده است

به كساني وعده ثواب  التزام مي باشند پس انگيزه وجود دارد كهچون نيروهايي در درون مخاطبين احكام اسالم 



 

85

 آن ها و نهي هاي اسالم عمل مي كنند و وعيد عقاب اخروي براي كساني كه مخالفداده شده است كه به امر
  ).25ت، ص. فوزي، د( .»عمل مي كنند

y7﴿: خداوند متعال مي فرمايد ù=Ï? ßŠρ ß‰ãm «!$# 4 ∅ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã&ù#½zô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ” Íôfs? ⎯ÏΒ 

$ yγ ÏFóss? ã≈ yγ ÷ΡF{$# š⎥⎪Ï$ Í#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 y7 Ï9 s̈Œuρ ã— öθ xø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$# ∩⊇⊂∪ ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ …çνyŠρ ß‰ãn 

ã& ù#½zô‰ãƒ #·‘$ tΡ #V$ Í#≈ yz $ yγ‹Ïù …ã& s!uρ ÒU#x‹tã Ñ⎥⎫Îγ –Β﴾ )داست، هر كس از خدا و اين حدود خ« .)13 -14 /نسا
 ها رودبارها روان است و جاودانه درآن وارد مي كند كه در) بهشت(پيامبرش اطاعت كند خدا او را به باغهاي 

) قوانين(كس كه از خدا و پيامبرش نافرماني كند و از مرزهاي  آن و. مي مانند و اين پيروزي بزرگي است آن
و او را عذاب خوار كننده اي  مي ماند آن مي گرداند كه جاودانه درخداوند او را به آتش وارد . خدا در گذرد

  .»است

tΒ⎯﴿: خداوند متعال در مورد جرم قتل مي فرمايد uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β …çνäτ !#u“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Í#≈ yz $ pκ Ïù 

|=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïμ ø‹n= tã …çμ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ …çμ s9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ïàtã﴾ )و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد« .)93 /نساء .
و خداوند بر او خشم مي گيرد و او را از رحمت خود محروم . جا مي ماندآن كيفر او دوزخ است و جاودانه در

  .»عذاب عظيمي براي وي تهيه مي بيندمي سازد و 
دگان گناهكارقرار داده شده كه باز بودن در توبه و امكان توبه كردن از طرف خداوند متعال براي بن: توبه

$ö≅è% y“ÏŠ﴿. دارد) حفظ و نگهداري(تأثير زيادي در محقق كردن امنيت  t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω 
(#θ äÜuΖø)s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%!$# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çμ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θàtó ø9$# ãΛ⎧Ïm§9$# ﴾ )بگو اي بندگانم« .)53 /زمر !

قطعاً خداوند . از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگرديد! ان كه در معاصي زياده روي هم كرده ايدآن اي
  .»ي مهربان استسهمه گناهان را مي آمرزد چرا كه او بسيار آمرزگار و ب

نمي بيند و از وسايل قطع اميد نمي مي لغزد و راههاي جلوش را بسته  قتي كه فرد در خطاها و گناهان فروو
كند و در عفو و مغفرت خداوند راهي مي يابد و بازگشت به مسير درست را مي داند، عضو مفيد و درستي براي 

  .جامعه مي شود هر چند كه اين طور هم نباشد
. ورداز اين امر به دست مي آيد كه شخص گناهكار و خاطي در روي زمين با فساد ويراني به بار مي آ

چون او خود را گناهكار مي بيند و تا ابد خود را طرد شده و رانده شده مي داند پس گناه و جرم در درون او 
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ريشه دوانده و براي امنيت خطر ايجاد مي كند پس او در درون خود آرام و امن نيست و جامعه از تجاوز وي 
  .در امنيت و سالمت زندگي مي كنند نهااانس در حالي كه با توبه همگي. به حق امنيت در امان نيستند

. واجب كرده است انانس اسالم اين وسيله را براي حمايت از مصلحتهاي اساسي :روش عقاب و عذاب )ب
  .نمي برنداسالم استفاده روش بازدارنده و حفاظتي  كنند و اين براي كساني است كه ازتا با حالت امن زندگي 

هر كدام بر . تناسب با هر تجاوز و جرمي عقوبتي را در نظر گرفته استاسالم در روش و نظام عقابي خود م
چون هر كدام از اين جرمها و تجاوزها به . حسب جرم مساوي هستند خواه حد يا قصاص يا ديه يا تعزير باشد

 محقق مي آن همان چيزي كه امنيت به وسيله. ها حفظ دين استآن يكي از كليات پنجگانه بر مي گردد و اولين
$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. به وجود آمده است آن بخاطر انانس و اين همان غايت برتري است كه. شود tΒ uρ 

àM ø)n= yz £⎯Ågù: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9﴾ )جز براي پرستش خود نيافريده  را انهاانس من پريها و« .)56 /ذاريات
   .»ايم

ي انهاانس محصول تمدن و دين است و اين با نقش انانس چون. و از اينجا است كه زندگي رونق مي يابد
  .كرده اندصالح در هر مكاني و زماني است كه آماده 

سرچشمه گرفته است و  آن وانينقمي باشد كه از تشريعات و  انانس جايي كه دين در اسالم منبع حقوقآن از

%t⎦⎪Ï﴿: فرمايد خداوند متعال مي. رهايي از بزرگترين ظلمها مي باشد ،اولين حقوق ©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#ûθÝ¡Î6 ù= tƒ 

Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ –Β﴾ )كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود « .)82 /انعام
ظلم در اين  يامبر و پ .»ندان راه يافتگان هستآن و. را با شرك نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزاست

=χÎ) x8öÅe³9$# íΟù﴿آيه را به شرك تفسير كرده است كه مصداق آيه  Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊂∪﴾ )واقعاً شرك «. )13 /لقمان
   .»ستم بزرگي است

را آماده رسالت و  انانس و دين همان چيزي است كه اين. همان محصول تمدن مي باشد انانس بنابراين
ميان نيروهاي مادي  انانس چون دين همان چيزي است كه در. ايسته مي گرداندمسؤوليت درست و پيشرفت ش

راي خودش و بچه كه آن رهاي وي را به خير مي گرداند و بهو رفتا. و روحي وي توازن به وجود مي آورد
و دين همان چيزي است كه تمام بشريت را به صورت مساوي و بدون . تبديل مي كند ديگران مفيد است،

دين همان . مي نگرد و فقط معيار مسابقه در كارهاي نيك و نزديكي به خداوند مالك برتري استتفاوت 
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دت و دوستي و عدالت، ثبات و برتري ارزشهاي برادري و موچيزي است كه جامعه ها را با امنيت و آرامش و 
  ).61، ص242ت، ع. عباس، د. (نعمت مي دهد

و اسالم حفظ امنيت را بر عهده گرفته است و اين  ،ي مي باشددر زندگي امنيت درون انانس از جمله حقوق
همچنانكه . مترتب كرده است آن حق را با حصار حمايتي احاطه كرده است و عقوبات دنيوي و اخروي را بر

گرانترين  انانس چون نفس و جان. زندگي امن ميسر شود انانس تا براي. در حديث حق حيات بيان كرديم
. گرفته ايرا بگيري لذت زندگي وي  آن پس وقتي كه امنيت را از. ن موجود بشري دارددارائي است كه اي

چون . ازجمله بزرگترين نعمتها است و امنيت جاني وضعيت ويژه اي دارد آن چون امنيت با تمام گونه هاي
چون امنيت و  .جنگي كه براي برتري كلمه اهللا بر پا مي شود. بستگي دارد آن زندگي و حتي جنگ در اسالم به

جنگ در اسالم ضد تمام چيزهايي است كه مانع رسيدن . و اصل مي باشند و جنگ استثناء استسالمت قاعده 
به خداوند مي شوند و براي دور كردن شرك كه بزرگترين ظلمها مي باشد، است و براي بيرون آوردن مردم از 

. ترين قله آزادي است كه فرد و جامعه مي سرايندها به عبادت رب العباد است كه برآن عبادت بندگان و هدايت

=öΝèδθè﴿: خداوند متعال مي فرمايد ÏG≈ s% uρ 4©®L xm Ÿω tβθä3s? ×π sΨ ÷FÏù tβθä3tƒ uρ ß⎦⎪Ïe$!$# ¬! ( Èβ Î* sù (#öθ pκyJΡ$# Ÿξ sù tβ üρ ô‰ãã ω Î) ’n?tã 

t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇®⊂∪﴾ )خدا گردد پس اگر  آن اند و دين ازان پيكار كنيد تا فتنه اي باقي نمآن و با« .)193 /بقره
  ».دست برداشتند تجاوز كردن جز بر ستمگران نيست

=öΝèδθè﴿: و همچنين مي فرمايد ÏG≈ s% uρ 4©®L xm Ÿω šχθ ä3s? ×π uΖ÷G Ïù tβθà6tƒ uρ ß⎯ƒ Ïe$!$# …ã& —#à2 ¬!﴾ )و با« .)39 /انفال 
   .»دخدا گرد آن ان پيكار كنيد تا فتنه اي باقي نماند و دين خالصانه ازآن

عقوبت قصاص و . صورت مي گيرد انانس همچنان كه اسالم قصاص و ديه را براي جرائمي كه عليه جان
 آن از ءچيزي است كه فقها آن و. ديه را بر جرايمي كه عليه غير از جان صورت مي گيرد نيز تشريع شده است

كتابهاي فقه اسالمي به طور مفصل  و اين امر در. كرده اندبه جنايت عليه جان و جنايت عليه غير جان تعبير 
  .يافت مي شود

شدت عمل به خرج  آن احساس مي كند، اسالم در حفظ آن لذت امنيت زندگي را با انانس اما حفظ عقل كه
 آن به وسيله مسكرات از طرف صاحب عقل مستحق جريمه عقوبت است و عقوبت آن داده است و تجاوز به

در اسالم و اين جز براي  .اط و برداشتن نيست، چون حق اهللا استجزء عقوبتهاي حدي است كه قابل اسق
چون عقل، علت تكليف و يكي از پايه هاي تكريمي است كه اسالم حقوق را . جايگاه عقل نيامده است
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را وادار مي كند تا به بقيه افراد جامعه تجاوز صاحبش  ،آن كوتاهي در حفظچون . گذاشته است آن براساس
بش است كه به حفظ عقل ضرر مي چيزها عليه صاح آن تمام و شأن چنين ديني در تحريم پس جايگاه. دكن

پس به طريق اولي تمام تجاوزهايي كه از بيرون عليه . نسبت به صاحب عقل بيشتر است آن ند و عقوبترسا
اري تجاوز بي احترامي به عقل باشد و خواه يك تهديد و خرابك آن مي شود، حرام است خواه انجام عقل

  . فكر سالم از عقل سالم ناشي مي شودبنابراين فكري باشد، فرقي نمي كند 
فكر صحيحي كه از تفكرات و تأثرات باطل و بدگماني و نتايج گمراه كننده سالم بماند صاحبش را به «

 ندكه به صاحبش اطمينان عقيده و امنيتي مي بخشد كه هيچ مخالفي نتوا عقايد بر حق هدايت مي كند همچنان
   ).1995السعفي، ( .»را متزلزل كند آن

حفظ عقلهاي تمامي مردم مي باشد از  به طور كلي معني حفظ عقل،«: شيخ محمد طاهربن عاشور مي گويد
چون وارد شدن خلل در عقل منجر به فساد بزرگ، از جمله عدم قانونمند بودن  ،ها وارد شودآن اينكه خللي در

بر  آن ر عقل يك فرد منجر به فساد جزئي مي شود در حالي كه وارد شدنتصرف مي باشد و وارد شدن خلل ب
  ).80ت، ص. ابن عاشور، د( .»جمعي و عموم امت خيلي بزرگتر استعقلهاي 

عدم منظم بودن اعمال و تصرفات منجر به فساد بزرگ مي شود به گونه اي كه تمام معامالت ديني و دنيوي 
و به جاي . افراد جامعه را فرا مي گيردوجود راحتي و عدم آرامش سپس ترس و نا. مردم را مختل مي كند

 پس افراد و گروهها در چنين جامعه. ها را فرا مي گيرد انانس تمدن و نظم و ترتيب، ناهنجاري و آشوب رفتار
به . اساس آرامش و امنيت زندگي است آن عقل نعمت است و محافظت از. چگونه احساس امنيت مي كنند اي

  . هستند وي عقل است كه اعضاي بدن خدمتگزار انانس :گفته اندليل خردمندان همين د
كند، حرام كرده مي را به دروغ لكه دار  انانس چيزهايي را كه آبروي آن در مورد حفظ آبرو، اسالم تمام

باعث تحقير و پست  انهاانس چون لكه دار كردن آبروي. ته استانسعذاب درا جرمي مستحق  آن و. است
مي شود و بهانه و دستاويزي جهت دشمني و كينه و نفرت و فاسد كردن محيط اجتماعي  انانس ردن كرامتشم

 بدين ترتيب. سخناني كه خداوند حرام كرده است آن اين امر تمرين گوشهاست با تمرين شنواندن. مي شود
ه جاي اطمينان، شك به شنيدن فحش و ناسزا عادت كرده و سخنان زشت در جامعه پخش مي شود و ب انانس

ω =Ïtä† ª!$# uôγ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. و به جاي امنيت، ترس جايگزين مي شود yfø9$# Ï™ûθ ¡9$$ Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# 

ω Î) ⎯tΒ zΟÏ= àß 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ·è‹Ïÿxœ $ ¸ϑŠ Ï= tã ∩⊇⊆∇∪﴾ )خداوند دوست ندارد زبان به بدگوئي گشايند، مگر« .)148 /نساء 
   .»رفته باشند و خدا شنواي آگاه استه مورد ستم قرار گكسي ك آن
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شما بر يگديگر حرام است مانند حرام  -و آبروي -همانا خون و اموال«: فرمود حجة الوداعدر  پيامبر 
  ).619 /2 ، شماره1388البخاري، ( .»روزي در چنين ماهي در چنين شهري بودن چنين

به . حرمتي و بي احترامي به آبرو شدت عمل به خرج داده است گاهي اوقات اسالم در اثبات كردن جرم بي
كه اسالم در شرايطي عمل را  آن گونه اي كه اين جرم جز با چهار شاهد ثابت نمي شود و اين چهار شاهد  بايد

 وقتي مي دانيم كه. و اين باالترين ميانگين تعداد شهود مي باشد. بيان كرده است، ديده باشند تا حد اجرا شود
پس ديدن چنين جرمي توسط چهار . و تجسس خانگي در اسالم ممنوع است ،و باال رفتن از ديوار ،جاسوسي

در مكانهاي عمومي از زشت ترين درجات خواري و  آن انجام نفر شاهد در حالت بي احترامي و حقارت و

t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθãΒ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. است انانس بزرگترين توهين به كرامت و آبروي ötƒ ÏM≈ sΨ|Á ósßϑ ø9$# §ΝèO 

óΟs9 (#θè?ù'tƒ Ïπyè t/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Ï= ô_$$ sù t⎦⎫ÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù#y_ Ÿω uρ (#θè= t7ø)s? öΝçλm; ¸οy‰≈ pκy− #Y‰t/r&﴾ )كساني كه به زنان « .)4 /نور
 زنيد و هرگز گواهي دادنپاكدامن نسبت زنا مي دهند، سپس چهار گواه نمي آورند، بديشان هشتاد تازيانه ب

  .»ان را نپذيريدآن
چون  .باشد و شاهدي نداشته باشد از اين حكم استثناء مي باشد) شوهر(فقط وقتي كه تهمت از جانب زوج 

غالباً در اين تهمت ها مصلحتي عايد زوج نمي شود بلكه ننگ و عار براي او مي ماند، بنابراين اسالم در اين 
چون . ها ايجاد مي شودآن و از اينجا جدايي و طالق ابدي ميان. زوجين قرار داده استرا ميان » مالعنه«حالت 

و بعد از مالعنه جايي براي اين  ،زندگي زناشويي مبتني بر مودت و مهرباني و عفت و اطمينان و كرامت است
  . مفاهيم نمي ماند

را آلوده  آن ارتكاب جرمي مانند زنا است پس هر گاه با آن اين ضمانتها در محافظت از آبرو ابتدا در پاكي
فرزندي كه از زنا متولد مي  بلكه مترتب مي شود تنها يك جنايت نيست آن زنايي كه نابودي جانها بر«كرد، 

مهرباني كند و او را تربيت كد و نه  او شود در جامعه نابود شده و تباه گرديده است، نه پدري دارد كه به
 ي را نمي پذيرد وانانس و بنابراين ديدگاه جامعه چنين. ببالد آن راقبت كند و او نيز بهخانواده اي دارد كه از او م

پس وقتي چنين چيزهايي بر زنا مترتب مي شود واجب است كه تمام . از وي خوششان نمي آيد انهاانس
  ).29ت، ص. الشاذلي، د( .»د، ببنددانجام ي را كه به نابودي و قتل و خواري جانها مييدرها
خداوند متعال مي . قوبت براي سالم بودن خانه هاي مسلمانان و ايجاد جامعه اي امن تشريع شده استع

èπ﴿: فرمايد u‹ÏΡ#¨“9$# ’ ÏΤ#¨“9$#uρ (#ρà$ Í#ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn üρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;οt$ ù#y_ ( Ÿω uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÎκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû È⎦⎪ÏŠ «!$#﴾ )2 /نور(. 
   .»ين خدا رأفت بديشان نداشته باشيدمرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و در د هر يك از زن و«



 

90

و اگر فرد زناكار مرد باشد عالوه بر ) مجرد باشند(اين عقوبت مرد و زن، زناكاري است كه محصن نباشند 
. ار استسنگس) متأهل باشند(ولي عقوبت مرد و زن زناكاري كه محصن باشند . يك سال تبعيد مي شود تازيانه

و خلفاي بعد . ثابت شده است ،وقتي كه با سنگسار معاقبه مي كرد و اين سنگسار با فعل و عمل خود پيامبر 
 عقوبت سنگسار در طول تاريخ اسالمي نزديك به تعداد انجام ، با وجود اينكرده انداز وي نيز اينگونه معاقبه 

و اين نكته قابل توجهي است كه اسالم در  ،ت شده استبا اقرار ثاب) زنا(بوده است و بيشتر جرمها  انانگشت
در محيطي پاك و عفيف و امن و دروني سالم و خانه و  انهاانس حفظ آبرو چه امنيتي را عهده دار شده است تا

  .جامعه اي سالم زندگي كنند
ناشي شده سلب ملكيت فرد يا گروهي كه از كسب حالل  و را حفظ كرده است اما حفظ اموال؛ اسالم اموال

خداوند متعال مي . باشد را حرام كرده است، جز براي مصلحت عمومي و همراه با تعويض برابر كه حرام نيست

š⎥⎪Ï%©!$# tβθ﴿: فرمايد è=à2 ù'tƒ (#4θ t/Íh9$# Ÿω tβθ ãΒθà)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï% ©!$# çμäÜ¬6 y‚tFtƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# z⎯ÏΒ Äb§yϑ ø9$#﴾  

او را سخت دچار  ربا مي خورند بر نمي خيزند مگر همچون كسي كه شيطانكساني كه « .)275 /بقره( 
  .»ديوانگي مي سازد

مت او را تا هفت زمين فرو مي كسي كه چيزي را به ناحق از زمين بردارد، روز قيا«: مي فرمايد و پيامبر 
  ).866 /2، ج1388البخاري، ( .»برد

را از ملكيت خصوصي  آن م كرده است و تجاوز بهاسالم حرام بودن ملكيت هاي عمومي را شديدتر اعال
كسي كه «: مي فرمايد پيامبر . تجاوز به جامعه و خيانت به امت است آن چون تجاوز به ،بيشتر حرام مي داند

 .»ندسر سوزني را از ما پنهان كند، روز قيامت او را دست بسته مي آور اندازه ما او را بر كاري گمارده ايم و
  ).3/1460يح، جمسلم، الصح(

و . را اصل خريد و فروش قرار داده استخشنودي آنها بدين ترتيب اسالم رضايت دو طرف معامله و 
ي است، و ا روح مرتبط است و ريشه و اساس زندگچون مال ب ،ته استانسحرمت اموال را مانند حرمت خون د

ه شريعت قرار داده است، اقرار به اصل و سرچشمه ملكيت و آزادي و تصرف در اموال بر اساس ضوابطي ك
 خون و مال شما مثل حرمت چنين روزي بر شما«: فرمود حجة الوداعدر روز عرفه در   پيامبر . كرده است

  ).619 /2، ج1388 البخاري،( .»حرام است، تا زماني كه مي ميريد
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بلكه عقوبتهاي . ده استاسالم براي حفظ اموال به پند و راهنمايي و ترساندن از عقوبات اخروي اكتفا نكر
دنيوي را نيز براي مجرمان تعيين كرده است، تا كارها راست آيد و زندگي رونق يابد و كساني را كه از پند و 

  .راهنمايي و ترساندن از عقوبتهاي اخروي بهره اي نمي برند، رنج و عذاب بدهد
اسالم براي هر كدام از حالت ها  اموال صورتهاي متعدد به خود مي گيرد،   وقتي كه جرمهاي تجاوز به 

پس گرفتن اموال ديگران . عقوبت دنيوي مناسب خود دارد كه اين عقوبت ها با عدالت شريعت متناسب است
و گاهي به صورت هجومي و غلبه و ترساندن و تهديد كردن مي  ،گاهي به صورت پنهاني و دزدي مي باشد

  .ه صورت اختالس و خيانت مي باشدو گاهي ب ،و گاهي به صورت غصبي مي باشد ،باشد
  .حد سرقت وضع شده است: براي جنايت اول 
  .حد حرابه وضع شده است: براي جنايت دوم
  .و تعزير وضع شده است ضمانت: براي جنايت سوم

بايد  ضامن مال است و :كه گفته اندبنابر رأي بعضي از فقها حد سرقت و بعضي ديگر : جنايت چهارم براي
  ).42ت، ص. الشاذلي، د. (تعزير شود

 و ريشه هاي غارت. دباود و حركت اقتصادي رشد و نمو مي يبا اين ضمانتها در شريعت اموال حفظ مي ش
با اموال خود كه قوام و اساس زندگي  انانس و ،و دزدي و اختالس و راهزني و دزدي دريايي از بين مي رود

  .اوست، امن زندگي مي كند
جز با ايجاد جايگاه  آن عزت حفظ نظام امت و تقويت قدرت و«: ي گويدشيخ محمد طاهر بن عاشور م

دال بر توجه به اموال امت و سنت كه  قرآنمهم و ارزشمند ثروت حاصل نمي شود، و هنگامي كه از داليل 
ه ، جستجو مي كنيم، داليل زيادي را مي يابيم كمي كننداشاره  انانس و كليد نيازهاي آنبودن  صلبه ا باشند كه
ابن ( .»توهين كرد آن ها ما را مطمئن مي كنند كه اموال از نظر شريعت بهره و نصيبي است كه نبايد بهآن زيادي

  ).167ت، ص. عاشور، د
  :حق كرامت -3-1-4

$ ô‰s)s9uρ﴿: خداوند متعال مي فرمايد sΨ øΒ §x. û©É_ t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈ sΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Íóst7ø9$#uρ Νßγ≈ sΨ ø% y—u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# 

óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ sΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs? ∩∠⊃∪﴾ )ان آن ما آدمي زادگان را گرامي داشته ايم و« .)70 /اسراء
و بر بسياري از . خوشمزه روزيشان نموده ايمو از چيزهاي پاكيزه و . را در خشكي و دريا حمل كرده ايم

  .»برتريشان داده ايمد كامالً آفريدگان خو
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امكاناتي را براي سروري و برتري مردم در روي  انهاانس و اين كرامت در مردم تجلي پيدا مي كند و خالق
گوش و چشم و عقل مي باشد كه همان وسايل فهميدن مي  نعمتهاي زمين آماده كرده است كه همان جانشيني و

دادن آزادي اراده اي كه ابزار عمل خواسته شده طبق  خداوند متعال با ،هاستآن باشند و كسب علم از طريق
  .احياي عمومي را محقق مي كند و انانس الح نوعاست آباداني زمين و اص -و نبايد بايد –روش و دستورالهي 

ند تعصب نژادي مذموم را رها كرده و نحقيقت اين بزرگداشت و مساوات ميان بشر را درك ك انهاانس اگر«
 آن و خود را از مصيبتهاي جنگي كه بي نياز از. دنه عنوان اصل در برخوردها قرار مي دهارا را بدسازش و م

جدايي ميان اي ديگر به علت تعصب نژادي و هجنگ جهاني دوم و بسياري از جنگ. دن، دور نگه مي دارندسته
  ).1955السعفي، ( .»جنس بشري به وجود آمد

 ي نباشد وانانس و اگر تمامي اين حقوق مبتني بر كرامت ،اسالم قسمت بيشتر حقوق بشر را بنا نهاده است
را هدر  انانس چگونه حق كرامت. چه را كه شايسته اين حقوق است، نداشته باشدآن با تكريم خداوندي انانس

  .ي استانانس ويژگيهايكه اين از خصوصي ترين آن مي دهد حال
 آن الم كنيم كه ما اهل احترام هستيم و از اينجاخود اعمت ما را وا مي دارد كه در مقابل درون احساس كرا

ي در شخصيت ما وجود انانس احترام الگوهاي بلند آن را بر ديگران نيزالزم مي دانيم، ما را وا مي دارد كه در
خودش معيارهاي بلند و  اندازه چون ايمان به ،دارد و اسالم اين امر را در خالل معيارهاي ايمان قرار داده است

و اين باالترين درجه كرامت است . خداوند استجانب از  انانس ايمان كرامت و بزرگداشت. داردي اننسا كريم
از  انانس را از ديد خودش باال مي برد و هر نيازي از ارزش انانس و اين يك مبناي اعتقادي است كه اعتبار

ينها صريح و آشكار باشند و خواه فرا مي خوانند خواه ا انحطاط نيازها به خواري و آن ديد خودش مي كاهد و
  .دروني و مخفي باشند، يكسان است

 انهاانس ي كه نسبي هستند براي تمامانانس ي را با چشم پوشي از معيارهايانانس وقتي كه اسالم مفهوم كرامت
 .ثابت كرد از اين مفهوم احساسي بدست مي آيد كه عزت و كرامت در عنصر اصلي شان ريشه دار هستند

*sŒÎ#﴿: متعال مي فرمايد خداوند sù …çμçF÷ƒ §θ y™ àM ÷‚xtΡuρ ÏμŠÏù ⎯ÏΒ ©Çrρ •‘ (#θãè s)sù …çμ s9 t⎦⎪Ï‰Åf≈ y™ ∩⊄®∪﴾ )29 /حجر(. 
  .»دميدم در برابرش به سجده افتاد گاه كه او را آراسته و پيراسته كردم و از روح متعلق به خود در اوآن پس«

“¨uρ äο!¬﴿: و همچنين مي فرمايد Ïèø9$# ⎯Ï& Ï!θ ß™ uÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ﴾ )خدا و  آن عزت و قدرت از« .)8 /منافقون
  .»فرستاده او و مؤمنان است
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و ياري  آن به حق و روي آوردن به سوي ي همان دعوت پايبندي و التزامانانس دعوت اسالم به كرامت«
ر را دوست داشتن و به كه به او ياري رسانده است و اسالم به روابط ميان هم و همديگ است رساندن به كسي

ري مي رساند حق را ياري ايمان به خداوند و به حق دعوت مي كند و كسي كه در ارتباط و ايمان به خدا يا
  ). 159- 160ت، صص. بيهقي، د( .»كرده است

 و اسالم هنگامي كه به كرامت و به حق دعوت مي كرد،. بنابراين دعوت به حق دور از فطرت بشري نيست
چون تطابق تعاليم  ،ي از مضمون و محتواي اسالم نبود بلكه از لحاظ قولي و عملي مطابق بوددعوت خال آن

عدم هماهنگ بودن قول و فعل را  قرآنو . اسالم در واقعيت زندگي همان دستاورد اصلي در دين اسالم است

yx﴿: خداوند متعال مي فرمايد. نكوهش كرده است ¬7y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# 

ÞΟŠÅ3utù: $# ∩⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ zΝÏ9 šχθä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθè= yè øs? ∩⊄∪﴾ )چه آن آنچه در آسمانها و« .)1- 2 /صف
چرا سخني مي ! اي مؤمنان. در زمين است به تسبيح و تقديس خدا مشغول است، و او چيره كار بجا است

  .»عمل نمي كنيد؟ آن ه خودتان برابرگوئيد ك
ي كه تا قرآنمي باشد، تكريم كرده است،  قرآنرا در باالترين جايگاه خود كه كتاب  انانسدين اسالم 
بر اين تكريم حقوقي مترتب مي شود كه  و .است توسط خداوند، باقي مي ماند آن چه كه درآن براندازي زمين و

بيشتر در پله هاي كمال و به وسيله استعدادهاي فطري كه خداوند به  اننسا تأثير و رسوخ بيشتري دارد هر چه
در اين هنگام فهميده مي شود كه او شايسته تكريم . او داده است و با دادن اهليت جانشيني به او، ترقي كند

اشند كه اين حقوق از اصول روشهاي الهي مدد گرفته بولي به شرطي  است، پس دايره حقوق را توسعه مي دهد
كرامت داد، و حقوق عطا كرده است و اگر اين چنين نباشد، نابودي سختي است كه  انانس همان اصولي كه به

  .ي را تباه و حقوق را ضايع كرده استانانس كرامت
كرده است كه در احترام كرامتي كه ثابت  انانس در حقيقت اسالم در طول چهارده قرن حقوقي را براي

در روي زمين سازگار  انانس و اين حقوق با جانشين بودن. ده است، نمود و تجلي مي يابدخداوند تنها به او دا
و حقوقي را براي اين موجود گرامي داشته شده و مسؤول در مساوات و عدالت و ملكيت قرار داده است  ،است

و  ي آنيهاويژگ، حق حفظ دين و عقل آبرو و مال و نيك نامي و آن و حق سالم بودن زندگي و حمايت از
دفاع از آزاديهاي تضمين كننده حقوق اساسي و سياسي و مدني و اجتماعي و غيره كه مبتني بر طبيعت فطري 

  .هستند
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چون اين كرامت . را هدر بدهد آن بكاهد يا آن و براي هيچ كس جايز نيست كه از ،اين كرامت ثابت است
را بزرگ داشته و بر بسياري از مخلوقات خود  انسان داده شده است و اوست كه انانس از طرف خالق متعال به

پس هيچ بشري نمي . در اسالم توسط خالق متعال تشريع شده است انانس بنابراين حقوق. برتري داده است
اراده فرد،  ذاتي است كه بااين حقوق داراي استحكام و مصونيتي . تجاوز كند آن را تعطيل كند يا به آن تواند كه

 د و هر نيرويي كه بهنبا هر طبيعت و كيفيتي كه باش خواست گروهها و مؤسسات مختلفنيز و. ساقط نمي شود
  ).94ت، ص. جريشه، د( .»را بر دارند آن ها سپرده شده باشد، نمي تواندآن

  :حق عدالت -3-1-5
$ ô‰s)s9﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. عدات شعار تمامي اديان سماوي است  uΖù= y™ ö‘ r& $ sΨn= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖø9u“Ρr&uρ 

ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ tΠθ à)u‹Ï9 â¨$̈Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( $ uΖø9u“Ρr&uρ y‰ƒ Ï‰utù: $# ÏμŠÏù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ sΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9uρ 

ª!$# ⎯tΒ …çνãÝÇΖtƒ …ã& s#ß™ â‘ uρ É=ø‹tó ø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒ Í“ tã ∩⊄∈∪﴾ )ما پيامبران خود را همراه با دالئل « .)25 /حديد
نازل ) شناسايي حق و عدالت(و موازين ) آسماني(ان كتابهاي آن متقن و معجزات روشن روانه كرده ايم، و با

و آهن را پديدار كرده ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني . نموده ايم تا مردمان دادگرانه رفتار كنند
هدف اين است كه خداوند بداند چه كساني او را و فرستادگانش را به گونه نهان و پنهان . ن استبراي مردما

   .»ي كند خداوند نيرومند و چيره استياري م
جايي كه اسالم نزد خداوند همان آن و از. است انبياء عدالت به مقتضاي اين آيه عام و فراگير شريعت تمامي

عدالت است كه در اسالم ترازوي جامعه مي  ،مشخصه اسالم. ان مي باشدآن و دعوت انبياء دين است و دين
تا زماني كه نيروي نظم  و تمام دسته بنديهاي اجتماعي. بستگي دارد آن و چيزي است كه بناي جامعه به. باشد

  .نباشد، مبتني بر عدالت نيستند آن و تربيت در
به همين دليل  .دي سالم براي تمام بناها مي باشدچون عدالت همان تكيه گاه و نظام حقيقي است و دسته بن

β¨﴿: كريم جمع مي كنيم كه مي فرمايد قرآنآياتي را از  Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$#uρ Ä› !$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4’n1öà)ø9$# 

4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ï™!$ t±ósxø9$# Íx6Ψ ßϑø9$#uρ Ä©øöt7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãª.x‹s? ∩®⊃∪﴾ )خداوند به « .)90 /نحل
كارهاي  انجام دادگري، و نيكوكاري و نيز بخشش به نزديكان دستور مي دهد و از ارتكاب گناهان بزرگ و

  .»مي دهد تا اينكه پند گيريد اندرز خداوند شما را. ناشايست و دست درازي و ستمگري نهي مي كند
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خداوند متعال عدالت را در ميان : اسالم سؤال كرد، جواب داد در جواب كسي كه از معني جامع و پيامبر 
را براي خداوند  آن و اين از مؤمن خواسته شده است كه. مردم به عنوان نزديكترين وسيله قربت خود قرار داد

  ).118ت، ص. ، دابوزهرة. (متعال خرج كنيد و اين همان راه نزديك به خداوند متعال است

$﴿: متعال فرموده استبه همين دليل خداوند  pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θçΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ §̈θ s% ¬! u™!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( 

Ÿω uρ öΝà6¨ΖtΒ Íôftƒ ãβ$t↔sΨ x© BΘöθ s% #’n?tã ω r& (#θä9Ï‰÷è s? 4 (#θä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> uø% r& 3“uθ ø)−G= Ï9 ( (#θà)¨?$#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6 yz $ yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪﴾ )اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري  بر! اي مؤمنان« .)8 /مائده
. كه دادگري به پرهيزگاري نزديكتر است. ندارد كه دادگري نكنيد آن گواهي دهيد، و دشمنانگي قومي شما را بر

  .»مي دهد انجام چيزي است كه آن از خدا بترسيد كه خدا آگاه از هر
و عدل از نامهاي خداوند متعال و يكي از صفات خداوند متعال است و  ،ز عدل گرفته شده استعدالت ا«

چون عدل . و اين امر به نوع يا طايفه خاصي مربوط نمي شود ،اسالم به طور فراگيري به عدل امر كرده است
ر و مؤنث و مسلمان و و مردم بندگان او هستند و سفيد و سياه و مذك. نظام خداوند است كه تشريع كرده است

 ،259ت، . د الشرقاوي،( .»شده اندخداوند به طور يكسان خلق ها در مقابل عدل و حكمت آن غير مسلمان
  .)51ص

نقطه مقابل عدل، ظلم است و بزرگترين ظلمها، شرك به خداوند است و خداوند متعال ظلم به خويشتن را 
 پيامبر . چون ظلم تاريكيهاي روز قيامت است ،استرا ميان مردم نيز حرام كرده  آن حرام كرده است و

  ).864 /2، ج1388البخاري، ( .»ظلم تاريكيهاي روز قيامت است«: تفرموده اس
ي عادل در روز قيامت بر منبرهايي از نور در سمت راست خداوند عزوجل انهاانس«: مي فرمايد پيامبر 

ها هستند، عدل آن ده خود و كساني كه تحت سرپرستيخود و خانوانسبت به قرار دارند و همچنين كساني كه 
   ).1458 /3، الصحيح، جمسلم( .»دارند

β¨﴿: خداوند متعال مي فرمايد و Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ–Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Ï= ÷δr& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3xm t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& 

(#θ ßϑ ä3øtrB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# $ −Κ ÏèÏΡ /ä3ÝàÏè tƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $ Jè‹Ïÿxœ #[ÅÁ t/ ∩∈∇∪﴾ )بي گمان خداوند به « .)58 /نساء
دستور مي دهد كه امانتها را به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه درميان مردم به داوري ) مؤمنان( شما

ائماً شنواي د مي دهد بي گمان خداوند دپن اندرز خداوند شما را به بهترين. نشستيد اينكه دادگرانه داوري كنيد
  .»بينا بوده و مي باشد



 

96

خداوند متعال مي . و اين حتي حق دشمنان نيز مي باشد. همچنانكه گذشت عدالت حق تمامي مردم است

Ÿω﴿: فرمايد uρ öΝà6¨ΖtΒ Íôftƒ ãβ$ t↔sΨ x© BΘöθ s% #’ n?tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> uø% r& 3“uθ ø)−G= Ï9﴾ )و « .)8 /مائده
    .»دادگري به پرهيزگاري نزديكتر استدادگري كنيد كه . ندارد كه دادگري نكنيد آن دشمنانگي قومي شما را بر

 بودن مانند عدل در قول مي باشد هر چند كه عدل متعلق به قول نزديك باشد، بحثي در حق ،عدل در حكم

=sŒÎ)uρ óΟçFù#﴿. نيست آن è% (#θ ä9Ï‰ôã$$ sù öθ s9uρ tβ% Ÿ2 #sŒ 4’ n1öè%﴾ )كنيد  و هنگامي كه سخن گفتيد، دادگري« .)152 /انعام
   .»هر چند از خويشاوندان باشد

 .»گان در مقابل همگان حرام مي باشدعدل بر همگان در مقابل همگان واجب است و ظلم نيز بر هم«
نيز بر فرد مقابل فرد حرام مي  و ظلم ،و همچنين بر فرد در مقابل فرد نيز واجب است). 60، ص1405عماره، (

  .باشد
شيخ محمد طاهر بن  .عدالت و مروت برادر تني هستند. عدالت از صفتهاي بزرگ منشانه اخالق مي باشد

كسي «: حديثي روايت شده كه جمع ميان عدالت و مروت است كه مي فرمايد«: عاشور در اين مورد مي گويد
هنگام سخن گفتن نبايد به آنها ها ظلم كند و آن نبايد به ار مي كند،و براي آنها ك كه كاركن و خادم مردم است

مروت خود را  رعايت بكند ، پس اگر اين كارها رادكنهنگام وعده و قولي دادن، خالف وعده ن، و دروغ بگويد
  ).132ت، ص. ابن عاشور، د( .»كار و برادري خود را ثابت كرده استكامل و عدالت خود را آش

  : دو بخش استعدالت داراي 
ي احقوقي را كه براي ديگري در نظر مي گيرد بر انانس عبارت است از اينكه«: عدالت دروني: بخش اول

و در واجبات حق را بر خود بيشتر فرض  ،خود نيز در نظر بگيرد تا حقي را نسبت به مردم بيشتر نداشته باشد
مداوم را ايجاد كند و همان چيزي است كه  كند و اين عدالت دروني همان چيزي است كه ارتباط هميشگي و

حكم مي  بلكه از درون و باطن خود ،سلطه نافذ مي كند بناي جامعه را محكم مي كند و ديني را بدون قهر و
  ).118ت، ص. ابو زهره، د( .»دهد

چون كسي كه اين صفت را . عدالت مي باشدمطلب دروني است كه اوج  انصاف و اين بخش از عدالت همان
چون فاقد چيزي  .شته باشد به ديگران نيكي مي كند و كسي كه از درون منصف نباشد به ديگران ظلم مي كنددا

  .است كه به ديگران ببخشد
و . دروني بارزترين نماد اخالق كريمانه است انصاف«: شيخ محمد طاهر ابن عاشور در اين مورد مي گويد

چيزي است كه به دادن حق ديگران  آن مشهورتر از انصاف كلمه. بر نفوذ محبت عدل در درون داللت مي كند
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ابن ( .»داشته باش انصاف وقتي چيزي را داوطلبانه مي بخشي«: گفته مي شود. از روي ميل اطالق مي شود
  ).133ت، ص. عاشور، د

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ÏΒ §̈θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u™!#y‰pκà− ¬! öθ s9uρ #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr&﴾  

دادگري پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد بكوشيد و به خاطر ! اي كساني كه ايمان آورده ايد« .)135 /نساء( 
است كه  باهوش كسي«: مي فرمايد و پيامبر  .»كه شهادتتان به زيان خودتان باشدخدا شهادت دهيد هر چند 
  ).164ص ،1السيوطي، ج( .»ندنفسش را مطيع خود گردا

اصالح ظاهر  ورا تنظيم كرده است؛ جايگاه اين عدالت در سازماندهي  آن عدالتي است كه دولت: بخش دوم
به طور يكسان از عدالت دروني برخوردار ) شهروندان(ولي اين عدالت تا زماني كه حاكم و محكوم  ،است

  ).119ت، ص. ، دابوزهرة( .»نباشند به طور كامل اجرا نمي شود
  :را بيان مي كنيم آن اين بخش از عدالت داراي سه قسم مي باشد كه به طور خالصه

مساوات در مقابل نص شريعت كه عدالت قانوني نام دارد و شريعت اسالمي خطاب خود را متوجه ) الف
و  .اردجمع مي كند و در اجراي مساوات ميان جمع تفاوتي در جنسيت، رنگ، طبقه و دين شخص وجود ند

و  تندانسدمي را مهم و بزرگ  مخزوميانمبدأ و اساس اين امر را بيان مي كند هنگامي كه قريش   پيامبر 
شديداً از او عصباني مي    و پيامبر ،ها شفاعت كندآن مي خواستند كه براي  هنگام دزدي از اسامه بن زيد

 انانس ما هالك شدند همان كساني كه وقتياي مردم پيشينيان ش« :و ميان مردم خطبه خواند و فرمود شد
. ي دزدي مي كرد، بر او حد مي زدندضعيف انانس و هرگاه كه شريف و بزرگي دزدي مي كرد وي را رها كرده

  ). 3/1282البخاري، ج (  .»د حتماً دست وي را قطع خواهم كردقسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدي كن
و اين مقتضي از بين رفتن فقر  ،و برابري ميان مردم است مساوات آن علتو  انگيزه عدالت اجتماعي كه) ب

به گونه اي كه فرصت هاي شان است توان اندازه تمام نيروها بهكار كردن  آن بلكه معني. ميان مردم نيست
از كار و ضمانت . آشكار و ظاهر شده و هر كدام در جايگاه خود قرار گيرند مناسب را آماده كند تا تمام نيروها

تا اگر كوچك باشند  . ببرندزندگي  و سهم و نصيب خود را از اشته باشد تا بتوانند زندگي كنندافتاده ها وجود د
 به اميد اينكه سبب ناتواني. و اگر بزرگ باشند از گرسنگي و برهنگي در امان باشند ،در ميان جمع نيرو بگيرند

و غذاي  زندگي و مسكن مناسب و پوشش مناسبكه لوازم و اين در صورتي است كه براي كساني . ها نشودآن
  ).128ص ت، .ابو زهره، د( .كنند فراهم ها راآن ،فع گرسنگي و بال كنندر آن كه باندارند مناسبي 
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ω â/ä38﴿ :خداوند متعال براي بيان اين اصل فرموده است: عدالت بين المللي )ج yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï% ©!$# öΝs9 

öΝä.θ è= ÏG≈s)ãƒ ’ Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_Íøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Í≈ tƒ ÏŠ βr& óΟèδρ •y9 s? (#ûθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÎκö s9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) 

ãΝä39pκ÷]tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï% ©!$# öΝä.θ è= tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪Ïd‰9$# Οà2θ ã_u÷zr&uρ ⎯ÏiΒ öΝä.Í≈ tƒ ÏŠ (#ρ ãyγ≈ sßuρ #’ n?tã öΝä3Å_#u÷zÎ) βr& öΝèδöθ ©9uθ s? 4 

⎯tΒ uρ öΝçλ°; uθ tFtƒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθßϑ Ï=≈ ©à9$# ∩®∪﴾ )از اينكه نيكي و  خداوند شما را باز نمي دارد«. )8-9 /ممتحنه
خداوند . دنا نرانده د و از شهر و ديارتان شما را بيروننا به سبب دين با شما جنگيده به كساني كه بخشش بكنيد

خاطر  بلكه خداوند شما را باز مي دارد و از دوستي ورزيدن  با كساني كه به. نيكو كاران را دوست مي دارد
و  كرده اندخراج شما پشتيباني و براي ا د،نا بيرون راندهو شما را از شهر و ديارتان  جنگيده انددين با شما 

  .»به دوستي بگيرند، ظالم و ستمگرندكساني كه ايشان را  .داده اند ياري
را بر  انهاانس طام روابمبلكه اسالم ت. روابط ميان مسلمانان با غير مسلمانان بر اساس مودت و رحمت است

و . ي استانانس روابط پس مودت و مهرباني اساس. رده استاساس مودت هميشگي و رحمت دايمي فرض ك
 كه قانون برتر، فرض مي كندو . و دولتها تفاوتي نمي كند ن افراد به تنهايي و ميان گروههااين روابط ميا

در روابط  پس هرگاه يكي از امور. في ندارداختالو روابط افراد با يكديگر  برخورد و روابط گروهها و دولتها
فضيلت يكي است . و گروهي و بين المللي نيز همان حكم را دارد يا ممنوع باشد در روابط اجتماعي فرد مباح

  .ري براي گروههاو ديگ مي باشد و دو معيار متفاوت ندارد كه يكي براي افراد باشدذير و جزء ناپ
  ).139 ص ت، .ابو زهره، د( 

فرقي  .و دو ترازو در اسالم ممنوع است با دو معيار ش يك چيزچه كه بيان كرديم، مي بينيم كه سنجآن طبق 
پس مردم در تمامي سطح ها و طبقه ها مساوي مي . نمي كند كه خواه در مورد افراد يا گروهها يا دولتها باشد

  .باشد
با يك  انهاانس و اين امر در حق ،مي باشدقضاوت در اسالم از ابزارهاي دفاع از حقوق و تحقق عدالت 

  .محاكمه و داوري عادالنه مي باشد
به  ، در يك محاكمه و داوري عادالنه، در نامه فاروق؛ عمر بن خطاب انانس عناصر و مقتضيات حق«

  ).85 ص ،1، ج1389ابن القيم، ( .شده استبيان  قاضي ابوموسي اشعري 
  .بل تمجيد است، بيان خواهيم كردفان غير مسلمان ذكر شده و قامنصو آنچه كه از پيشينيان و گذشتگان 
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مورد  اين نامه عمربن خطاب « :از ابن سهل نقل كرده است كه )الحكام تبصرة(ابن فرحون در كتاب خود 
 ءو بسياري از علما كرده اندپيروي  آن و قاضي هاي مسلمان از .اصل مي باشدحكم دادن داوريهاي قاضيان و 

  ).14 ت، ص .عرنوس، د. (»آورده انددر كتابهاي خود  را آن
كرده از اين نامه استفاده نظام هاي قضايي خود  در سلمانم اكثرقاضي هاي« :شيخ محمد خضري مي گويد

   ).11 ص ،2ج ،1370خضري، . (»و اين نامه شايسته اين امر است. اند
در بردارنده اصول  مه عمر بن خطاب اين نا: استاد حافظ سابق، دادستان كل پيشين مصر، مي گويد

و شايستگي اين را دارد  كه در هر . و صفات قاضي و ادب قاضي است راههاي داد خواهي كردن و اساسي قضا
كه اين . باشد آن و الزم است كه تمامي قانون گذرايهاي جديد بر اساس. دوره و زماني قانوني براي قضا بشود

ب و پاكي درون و فهم معناي عدالت و ظلم قل ا و سنت رسول وي و صفاياز كتاب خدامر را عمر بن خطاب 
  ).87 ص ،3 چاپ اول، ج ت، .الشوربجي، د. (استنباط كرده است

را در برابر قاضي بيان مي  انانس به نظر من اين نامه حقوق« :قاضي حقوق بشر محمد شوربجي مي گويد
. »ر دارنده  آداب و اصول اقدامات قضايي در اسالم استعالوه بر اين در ب. كند تا به قاضيان توضيح بدهد

  ).88 ، ص3الشوربجي، ج(
 آن چه را كه مسلمان در تعريف امور قضايي و اقداماتآن اين نامه تمامي«: مي گويد گوستاوگرينبالول

  ).98 ، ص1984الجبري، ( .»د، شامل مي شودآن تهانسالگوي برتر د
  

  حقوق اجتماعي و فرهنگي - 2- 3
  :حق ضمانت اجتماعي -3-2-1

وقتي كه اسالم حق ضمانت اجتماعي را بيان داشت از نفوذ عاطفه دوست داشتن و رحمت در درون افراد 
چرا . ها باشدآن دوست داشتن خالصي كه براي همه مردم باشد و رحمت و مهرباني كه براي همه. شروع كرد

همان رحمت هدايت كننده و نعمت زياد مي  مي كند را رفيع پرچم اسالم چيزي كه كه اولينآن چنين نباشد حال

$!﴿: خداوند متعال مي فرمايد. باشد tΒ uρ y7≈ sΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ uΗ ÷qu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9﴾ )عنوان ما تو را جز به « .)107 /ءانبيا
   .»رحمت جهانيان نفرستاده ايم
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و : تماعي نيز اهتمام ورزيده استهمچنان كه اسالم به حق ضمانت اجتماعي اشاره كرده است به تربيت اج
افراد جامعه نمود پيدا مي كند تا جامعه اي قوي و محكم پديد آيد كه به بنيان  در اين امر با تحقق عدالت

  .محبت بورزند و همديگر عشق
ها در آن ها ايجاد مي كند چونآن اسالم با بازگرداندن مردم به يك جان و يك روح، احساس نزديكي را در

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. و طبيعت و عقيده و سرنوشت يكسان هستدپيدايش  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)¨?$# ãΝä3−/u‘ 

“Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ t,n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #[ÏWx. [™!$ |¡ÏΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# 

tβθ ä9u™!$ |¡s? ⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪﴾ )پروردگارتان ) خشم(ن از اي مردما« .)1 /نسا
دو نفر مردان و  آن و از. و همسرش را از نوع او آفريد. بيافريد انانس پروردگاري كه شما را از يك بپرهيزيد

يگر را بدو سوگند مي دهيد؛ و بپرهيزد از اينكه پيوند و از خدائي بپرهيزيد كه همد ،زنان فراواني منتشر ساخت
  .»خداوند مراقب شماست زيرا كه بي گمان. را گسيخته داريدخويشاوندي 

وقتي كه از اين اعتقاد مي نوشد، براي مزين شدن به اخالق اسالمي آماده مي گردد كه از  انانس جان و روح
  .دجمله اين اخالقها مدارا و همكاري و صلح مي باش

نمي شود بلكه شامل ضمانت روحي  انانس ماديبخش را معرفي كرده است محدود به  آن ضمانتي كه اسالم
و رسالت اسالمي مبتني بر ارزشهاي اخالقي تمام  ،روح و جسم مي باشد انانس چون. و اخالقي نيز مي شود
  .»اخالقي برگزيده شده ام ن ارزشهايو تمام كردمن براي كامل كردن «: مي فرمايد شده است كه پيامبر 

  ).651 ، ص1970مالك، الموطأ، (
خودش، فرد با خانواده هاي نزديكش، فرد با  فرد در مقابلرا توسعه داده تا احساس مسؤوليت اسالم دايره 
  ).63 ، ص8، چاپ1960قطب، . (احساس مسؤوليت كند امت با امت و نسل با نسلهاي بعدي ،فرد، فرد با گروه

  : داشته است آن خودش به دو صورت است كه اسالم توجه كامل به در برابر فردت احساس مسؤولي
تا فرد با عمل . در عمل توجه داشته است آن اسالم به بيداري احساس مسؤوليت شخصي و بيداري) الف

 آزاديي كه از وجود خاص سرچشمه مي گيرد و از. برسد آن خود اعتماد به نفس پيدا كرده و به كار و نتيجه
ديگران تحميل مسؤوليت خود را مي پذيرد و نيازي به  آن عالوه بر. توسعه پيدا مي كند آن اينجا دايره ثمره

ها آن كار بكنند، يا اينكه كار نيست و اگر از خود فرد بيشتر باشد به ديگران مي رسد، كساني كه نمي توانند
 اندازه به انهاانس براي تمامي كار و عملون فرصت چ. ان هدف اسالم استو اين هم. كفايتشان را نمي كند
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از  انانس پس نيروهاي مخفي و استعدادهاي پنهاني درون. استعدادشان آماده شده است اندازه توانشان و به
  .دنمنفجر مي شوخود به خود جمله آزادي و عزت و افتخار 

يني و خودپرستي فرد به گونه اي كه خودب ،آن بيداري احساس همكاري در راه خير، و مشخص كردن) ب
هاي ذاتي و آزادي فردي خود را  انگيزه و در اين هنگام ،را از بين ببرد تا در يكي از امور طغيان و تجاوز نكند

  ).165ت، ص. البهي، د. (در مسير مشاركت و همكاري مفيد با ديگران هموار مي كنند
و يا به علت ترك  ،ده فرد استيا به علت سلب شخصيت و آزادي و ارادر تصميم گيريهاي  انحراف 

  .شخصيت و خود بيني شخص است كه رشد مي كند تا جايي كه براي كارهاي خود مرز و معياري نمي شناسد
. مي رسد آن فرد با راهنمايي و مراقبت يك امر بيروني، مداوم به كار و فعاليت و نتيجه ،در حالت اول

ست چون آزادي را گم كرده است پس او را يك عامل همچنان كه در درون خود ابزار عمل را گم كرده ا
افتاده  آن و در اعماق درون مجبور واقع شده است و اين امر شري است كه بشر در. بيروني مجبور كرده است

  ).165 ت، ص. البهي، د( .است
و . باشد تنگ مي شود، تاجايي كه فرد نمي تواند مسؤوليت خود را داشته آن بدين ترتيب دايره ثمره و بهره

اين امر در كشورهاي كمونيستي واقع شده است، تا جايي كه اتحاد شوروي سابق از اياالت متحده آمريكا گندم 
  .وارد مي كرد با وجود اينكه مساحت شوروي چند برابر مساحت اياالت متحده بود

ه ديگري به ااما در حالت خودبيني در تصرف و عمل از بين مي رود و شخص را وادار مي كند كه همر
مانند . او را نمي بيند و شعور و وجود و حقوق و حرمت وي را رعايت نمي كند جامعه اش تجاوز كند،

كشاورزان كاليفرنيا در اياالت متحده آمريكا كه چهارصد برابر همكاران خود در پاكستان و هند مصرف مي 
  ).28 ، ص1401صبحي، (  .كنند

وي با اين حالت، از وضعيت پيشين وي نمي كاهد، از جهت آثار  گذاشتن فرد در ميان بشر و رها كردن
  ).165 ت، ص. د البهي،. (هدف گيري مترتب مي شود انحراف دوبدي كه بر 

كه مطابق روش كلي ميانه . اسالم در تحقق مسؤوليت و ضمانت فرد با خودش راه ميانه اي پيموده است

y7﴿: داوند متعال مي فرمايدخ. روي مي باشد كه نه كم روي است نه زياده روي Ï9 ẍ‹x.uρ öΝä3≈ sΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& 

$ VÜy™ uρ...﴾ )جايي كه آن ازمسؤوليت فرد با خانواده؛  .»ن شما را ملت ميانه روي كرده ايمبي گما« .)143 /بقره
طرف نظام اجتماعي و از يك  ،مودت و رحمت مي باشد آن بناي جامعه است كه اساس خانواده خشت اول

 :خداوند متعال مي فرمايد. و يكي از نشانه هاي خداوند مي باشد نظام بيولوژي و دروني مي باشد، است و يك
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﴿ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= yz /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[` üρ ø— r& (#ûθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 

;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã©3xtFtƒ ∩⊄⊇∪﴾ )همسراني  اي خدا اين است كه از جنس خودتانو يكي از نشانه ه«. )21 /روم
) امور(  مسلماً در اين انداخت و ايشان مهر و محبت ان بياراميد، و در ميان شماآن را براي شما آفريد تا در كنار

  .»مي انديشندبراي افرادي كه  نشانه ها و دالئلي است
 :خداوند متعال مي فرمايد. سكونت مي گزيند آن در انانس كه بي و جسمي مانند خانه اي استش قلآرام

﴿ª!$#uρ Ÿ≅yè y_ /ä3s9 .⎯ÏiΒ öΝà6Ï?θ ã‹ç/ $ YΖs3y™ ...﴾ )حل آرامش و خدا است كه خانه هايتان را م« .)80 /نحل
  .»آسايشتان گردانده است

ه هاي مسلمان ريشه مي افراد خانواد از درون است كه مودت و رحمت و سرشار از روح اخالق اين فضا 
را  آن پس با مودت و رحمت. پيوستگي و روحيه وفاي به عهد كاشته مي شود ،صداقت آنگيرد و در مراحل 

و اينها . مي يابد پرورشوي  و خير و فضيلت درمي شود اساس تربيت  آن و در كودكي بر. در بر مي گيرد
كودكي از ميان تمام موجودات زنده روي زمين،  دوران طوالني ترينچون . همگي نياز به زمان و تالش دارد

كسي كه بر اساس  آن .امروز شدندقوي هاي ديروزي، ضعيفان پس وقتي كه بزرگ شد و . است انانس كودكي
خوشبخت  آن مودت و رحمت تربيت شده است عهده دار اين امر مي شود تا چيز هايي كه ديروز به وسيله

: ي مثل خودش را به دنيا مي آورد خداوند متعال مي فرمايدانانس چون هر. ا به ديگران برگرداندشده است ر

﴿≅ è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÏΤ$ u‹−/u‘ #[Éó بديشان مرحمت فرما، ! اپروردگار: بگو« .)24 /ء اسرا( ﴾∪⊇⊅∩ ¹|
ر تقويت رشته هاي نزديكي روابط ميان اسالم ب .»را تربيت و بزرگ نمودندان در كوچكي مآن همانگونه كه

همان مودت  آن مادي و معنوي ايجاد مي كند كه اساسضمانت  آن پس ميان افراد. افراد خانواده تأكيد مي كند

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مت استو رح uΖøŠ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ çμ ÷Fn= uΗ xq …çμ –Βé& $ ·Ζ÷δ uρ 4’ n?tã 9⎯÷δ uρ …çμ è=≈|Á Ïùuρ ’Îû 

È⎦÷⎫tΒ% tæ Èβ r& öà6ô©$# ’ Í< y7÷ƒ y‰Ï9 üθ Ï9uρ﴾ )درباره پدر و مادرش سفارش كرده ايم مادرش  انانس ما به« .)14 /لقمان
پايان دوران شيرخوراگي او دو سال . بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچار شده است

   .»ادرت باشممن و هم سپاسگزار پدر و  سپاسگزاراست كه هم 

θ#)﴿: و همچنين مي فرمايد ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù÷è t7Î/ ’ Îû É=≈ tFÅ2 «!$#...﴾ )6 /اباحز(. 
. »ت بيشتري برخوردارنداز اولوي) قرآن(و مهاجران در كتاب يزدان  اوندان نسبت به همديگر از مؤمنانخويش«

كه نظام . ه استدو نظام بزرگ تشريع كرد ،ليت افراد خانوادهتضمين مرز مشخص مسؤو اسالم براي ضمانت و
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توزيع مال . نيز تابع آن است مترتب مي شود، آن و واجباتي كه بر آن احكام پيرو ارث و نظام نفقه مي باشد كه
هدف و قصد بزرگ اسالم را . ي كه شخص در نظام نفقه متحمل نفقه مي شوديو طبقه ها ،و دارايي در نظام ارث

  ).252ت، ص. عثمان، د. (اين تشريع مي رساند از
. را بيان كرده است آن امر واجبي است كه اسالم براي مصلحت جامعه همكاري ميان افراد با همديگر

θ#)﴿: خداوند متعال مي فرمايد çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟøO M}$# Èβ üρ ô‰ãè ø9$#uρ﴾ )در « .)2 /ئدهما
و ستمكاري ياري و راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد و همديگر را در راه تجاوز 

  .»پشتيباني مكنيد
خود مي  )افراد تحت واليت(عيت هستيد و همگي مسؤول رمسؤول همگي شما «: ي فرمايدم و پيامبر 

  ).853 /2البخاري، ( .»باشيد
 از عهد برادري سيره اين اصحاب بعد. و مهاجرين عهد اخوت و برادري بست انصار اميميان تم پيامبر 

مكه گذاشتند تا در در همان كساني كه اموال و دارايي خود را . و محرك تالش و كوشش مهاجرين شد انگيزه
داستان  خود سنگيني نكنند كه انصار و بر دوش برادران. زمين كوچ كنند و رزق و روزي به دست بياورند

  .عبدالرحمن بن عوف بزرگترين دليل بر اين مدعا مي باشد
زكات واجب مي باشد ولي محدود به  آن گروهها است كه اساسدر برابر سپس مسؤوليت و ضمانت فرد 

تشويق كرده است كه فرد با رضايت خاطر بدون  آن كه اسالم به مي شود اتيصدق شامل زكات نيست بلكه
  .اجبار مي بخشد

. كه اسالم كفاره گناهان را به عنوان همكاري اجتماعي و مسؤوليت قرار داده است ،كفاره است ل ديگرو مثا
  .رابطه ميان مسؤوليت روحي و اخالقي با مسؤوليت مادي در اسالم مشاهده مي كنيم آن كه در

ده و كوتاهي گويي كه گناه مرتكب ش. همچنين كفاره گناهان را به عنوان يك مسؤوليت اجتماعي مي يابيم
ر مي رود كه جز همكاري اجتماعي آن را جبران نمي كند تا در عبادات يك تجاوز و دشمني اجتماعي به شما

  ).14ت، ص. ، دابوزهرة. (نقص را بسته و خللها را بزدايد
 فرد و جامعه قرار داده شده است تا جايي كه اگر مسؤوليت ميان همچنين ديه ها در اسالم به عنوان نوعي

  .بر خود يا ديگري قتل خطائي كرد، ديه مقتول بر عاقله قاتل است كه در اسالم نوعي مسؤوليت است انسان
چون اين اختالفات . مسؤوليت ميان امتي با امت ديگر بخاطر ثمره و بهره اختالف ملتها در روي زمين است

از تمام  انهاانس مك به استفادهمكاري و كه« در را آن هدف ارزشمندي دارند كه خداوند متعال خواسته است و
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به گونه اي كه اهالي يك سرزمين از خير و بركات سرزمين ديگر نفع . قرار داده استزمين منفعتها و خيرات 
پس وقتي بهره و ثمره . و سود و بهره سرزمين خود را با سود و بهره سرزمينهاي ديگر مقابله و معامله كند ببرند

و جدايي و اختالف سرزمينها براي . ستانهاانس ي اين بهره و ثمره براي تماميزمين ها مختلف مي باشد تمام
بهره برداري مي  آن نده باشد از تمام اجزايو زمين هر چقدر كه دور و پراگ. ستهاآن بهره برداري كامل از

  ).14 ت، ص. ، دابوزهرة( .»شود
خبر  مبر به پيا. امت كافر باشند آن همثال مسؤوليت ميان امتها مي باشد حتي اگر چبزرگترين  پيامبر 

 از اين خبر مطلع شد همراه حاطب بن ابي وقتي پيامبر . شده اندمواجه  يي ويرانگردادند كه قريش با بال
توزيع و ميان مردم  گندم بخرند آن پانصد دينار، به پيش ابوسفيان رهبر مكه فرستاد تا به وسيله حدود بلتعه
  ).35 صت، . ، دابوزهرة. (كنند

نظام ميراث هر چند كه نمادي از نمادهاي مسؤوليت اجتماعي ميان افراد خانواده واحد مي باشد، همچنين 
 ثروت مي باشد تاكم كردن هر چند كه ظاهراً يكي از وسيله هاي . مسؤوليت ميان نسلهاي بعدي نيز مي باشد

د و ملكيت را به اشخاصي كه انجام رشد ثروت ميدر واقع به ولي . ته نشود و جامعه را نيازاردباشآن ثروتها اين
از مالي كه به ارث مي برند بهره برداري و  سپس اين وارثان. بعد از وفات مورث حق ارث دارند، منتقل مي كند

بسياري از مردم استعدادهاي . و هر كدام به تناسب خود در ميدانهاي مختلفي رشد مي كننداستفاده مي كنند، 
د تا نسلهاي نكم مي كنطي مي كند، اولين پله ترقي و رشد را از مالي كه  ومال و ثروت را دارند بهره برداري از 

اسالم در نظام ميراث خيلي . استفاده كنند ودر رشد مال و امثال او مانند ا. بعدي بتوانند مانند او استفاده كنند
يراث را به عهده گرفته است و وصيتي سخت گرفته است به گونه اي كه خداوند متعال توزيع و پخش تركه و م

به . نهفته است آن در اين امر حفاظت مال و رشد بيشتر از يك سوم قرار نداده است كهكه حق مورث است 
و اين بر . گونه اي كه اموال بيهوده و بارآورده در غير صورتهايي كه خداوند خواسته است، وارد اين اموال نشود

به . ي از نظامها و جامعه ها در تصرف سفيه نسبت به اموالشان جايز مي دانندچيزهايي است كه بعض آن خالف
را بيان كرده است و ميان  آن اين كجا و مسؤوليتي كه اسالم. كه به گربه ها و سگ ها وصيت مي كنندگونه اي 

  نسلي با نسلهاي ديگر شدت ورزيده است، كجا؟
حتي اگر چه . نقش خود در مسؤوليت نسلها سهيم هستندشبيه نظام ميراث، نظام وقف و وصيت در اسالم با 

در حق نسب فرزندان و در مجموع نسلها با اما مسؤوليت معنوي . نداشته باشد ها وجودآن رابطه نسبي ميان
نيروهاي خالق در  انفجار فوران و. نسلهاي ديگر برجستگي مي يابد و بزرگترين مسؤوليت محسوب مي شود
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به والدين و خانواده  انانس تسابنا كه در. بات نفس و سالمت باطن سرچشمه مي گيردافراد و جامعه ها از ث

öΝèδθãã﴿: خداوند متعال مي فرمايد. ها عزت و شرف مي يابدآن نمود پيدا مي كند و به وسيله ôŠ$# öΝÎγÍ← !$ t/Kψ uθ èδ 

äÝ|¡ø% r& y‰ΖÏã «!$# 4 β Î* sù öΝ©9 (#ûθ ßϑ n= ÷ès? öΝèδ u™!$ t/#u™ öΝà6çΡ üθ ÷zÎ* sù ’ Îû È⎦⎪Ïe$!$# öΝä3‹Ï9 üθ tΒ uρ﴾ )آنان را به نام « .)5 /ابزاح
ان آن ا عادالنه تر بشمار است، اگر هم پدران ايشان را نشناختيد،دپدرانشان بخوانيد كه اين كار در پيش خ

 به غير پدرش اگر مجهول انانس بنابر مقتضاي اين آيه كريمه نسبت دادن .»برادران ديني و ياران شما هستند
. متولد شده نسبت داده مي شود آن ي كه پدرش معلوم نباشد فقط به قومي كه درانانس باشد، باطل است و

   .»خص خود را به غير پدرش نسبت بدهداز بزرگترين دروغها اين است كه ش«: مي فرمايد پيامبر 
  ).1293 /3 ، شماره1388البخاري، (

رش نيست، بهشت بر درش نسبت بدهد و بداند كه او پدكسي كه خود را به غير پ«: و همچنين مي فرمايد
  ).115 /36مسلم الصحيح، شماره ( .»وي حرام مي شود

در تمتع جنسي ملحق مي شود كه  انانس مسؤوليتها معنوي محسوب مي شود، حق انواع به حق نسب كه از
  .حرام كردن و سلب كردن اين حق از وي جايز نيست

در توازن و تعادل دروني و عقلي و  يت معنوي و مادي بزرگترين اثر راؤولبدين ترتيب در مي بابيم كه مس
بعضي از صورتهاي تشويش عقل  چون«. محيطي با ابعاد چهارگانه طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دارد
تيبان بدون اينكه تكيه گاه اجتماعي و پش. از رويارويي شخص با مشكالت و سختيهاي بزرگ ايجاد مي شود

  ).43 ، ص245 ت، ع. بكار، د( .»دروارانه اي داشته باشدبرا
  :حق بناي خانواده -3-2-2

خانواده در اسالم شامل زن و . دكلمه خانواده در اسالم از كلمه خانواده در قوانين وضعي وسيعتر مي باش
ل والدين مي ها مي شود همچنان كه شامآن د و فرزندان فرزنداننشوهر و فرزنداني كه ثمره اين ازدواج هست

و همچنين فروع والدين يعني برادران و خواهران  ،دننيز داخل اين دايره مي شو شود پس اجداد پدري و مادري
 ها يعني دايي ها وخاله ها و فروعآن ها و فروع اجداد پدري ومادري يعني عموها و عمه ها و فروعآن و فرزندان

  .ها نيز مي شودآن
  .ر شامل زن و شوهر و تمامي فاميلهاي دور و نزديك مي شودپس خانواده با اين معني فراگي
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 مردود است و توصيف ميل جنسي به كثيف بودن. اسالم، ازدواج را از جمله عبادات به حساب آورده است
رابطه ميان زوجين قربت و  مي كندحركت  آن تا زماني كه در مرز شريعت حركت مي كند، و بر اساس ضوابط

  ).158 ص ت، چاپ اول،. غزالي، د. (، تداوم كاروان زندگي بر روي زمين استآن وجودنزديكي است كه 

$ ô‰s)s9uρ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. ازدواج و بناي خانواده از سنت هاي نبوي است uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Ï= ö6 s% 

$ uΖù= yè y_uρ öΝçλm; % [` üρ ø— r& Zπ §ƒ Íh‘ èŒuρ.﴾ )زنان و فرزندان بديشان  راني را روانه كرده ايم وما پيش از تو پيامب« .)38 /درع
  .»داده ايم

جامعه ايمان و نيرو شكل مي گيرد و جمعيت امت با نسل صالح افزوده مي شود و اين با پيوستن فرزندان 
  .شكل مي گيرد آن به پدران و مانند

ان را تربيت و بزرگ كودك آن اسالم خانواده را همان خشت اول بناي خود و پرورشگاهي مي داند كه در
، 1386قطب، . (به آنان مي دهند مي كنند و سرمايه هاي دوست داشتن و همكاري و مسؤوليت و سازندگي را

  ).3261 ، ص26، ج5چاپ
 در بناي خانواده بسيار تأكيد كرده است كه اين امر از توجه شريعت اسالمي و فقهاي انانس اسالم بر حق

ت ت كه خانواده جايگاه پيدايش و نشأو جزء اين نيس. يلي آشكار مي شودفصاسالم در طول قرنها با احكام ت
     .كودك است

برخالف كودكي كه از پرورشگاه . تربيت مي شود انهاانس به گونه اي كه بر اساس عشق به والدين و ديگر
يابد، هر چند  ت ميأخانواده محروم بوده در بسياري از جنبه هاي زندگي به صورت استثنايي و غير طبيعي نش

  . كه ابزارهاي راحتي و تربيت را در محيطي غير از خانواده داشته باشد
تجربه علمي ثابت كرده است كودكاني كه در ميان والدينشان زندگي مي كنند از لحاظ جسمي و عقلي و 

اي را  جنگ جهاني دوم مجال گسترده. عاطفه قويتر از كودكاني هستند كه در پرورشگاهها زندگي مي كنند
ي نداشتند پس يز كودكان پناه و مأواچون بسياري ا ،بچه ها فراهم آورد براي بررسي مقارن اين نوع از

كودكان «زمينه نوشته شده است كتاب  از مهمترين كتابهايي كه در اين. ها را در پناه خود گرفتآن پرورشگاهها
ان شده كه كودكاني كه در خانواده هاي خود به روشني بي آن است كه در )فرويد انا دكتر(از » بي خانواده

ت، . عثمان، د. (زندگي مي كنند از لحاظ صحبت كردن و تأثيرپذيري يا از لحاظ تعليم به طور كلي برتر هستند
   ).267ص
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ر يك از زوجين براي حمايت از وجود خانواده اسالم حقوق و واجبات و آدابي را تشريع كرده است كه ه
خانواده هاي اسالمي چون . هستند تا بناي خانواده محكم و قوي بماند آن ظف به رعايتدر داخل خانواده مؤ

 آن و خانواده يكي از خشتهاي جامعه است كه به طور كامل از اصول ،هستندمودت و رحمت و شرف  رمبتني ب
  .حمايت مي كند

پس شوهر . شويق مي كندتخود  اموري كه حقوق و واجبات مربوط به انجام اسالم هر يك از زوجين را به
و زن به امانت در خانه همسرش و حفظ آبروي  ،مخارج زن و فرزندان امر شده است تأمينبه كار و كسب و 

  .خود و مال شوهرش و رعايت فرزندانش امر شده است
اسالم كيان خانواده را با حصاري از فضيلت محصور كرده است و طوالني ترين عقوبتها را براي كساني كه 

جامعه با . د، تشريع كرده استانجام خواهند با ارتكاب رفتارهاي منحرف كننده كه به نابودي اين بنا مي مي
هر چند كه اين «. تمام نهادها و ارگانهايش مسؤول دفاع بر ضد هر نوع دشمني عليه كيان اين خانواده مي باشد

يوع خواري و فساد و نابودي اخالق دشمن داخلي در ش. امر از اهميت دفاع بر ضد دشمن خارجي نمي كاهد
خضر، ( .»چون در نابودي كيان خانواده در جامعه اسالمي بدترين و وحشتناك ترين امر مي باشد. نمونه است

  ).66ت، ص. د
  :حق تعليم و فرهنگ -3-2-3

 آن ديدگاه اسالم در مورد تعليم و فرهنگ يكي از اهداف اساسي است كه الزم است جامعه اسالمي به
اشاره دارد، آشكار  كه به پيامبر  قرآنكه اين امر در دعوت صريح و آشكار اسالم و با نص . استه شودآر

%ù&uø﴿: ين سوره اي كه نازل شد، خداوند متعال مي فرمايدولدر ا. است $# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= yz ∩⊇∪ t,n= yz 

z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&uø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠuø.F{$# ∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ôΜ n= ÷è tƒ ∩∈∪ Hξ x. ¨βÎ) 

z⎯≈ |¡Σ M}$# #©xöôÜuŠs9 ∩∉∪﴾ )را از خون بسته  انانس كه آفريده است، آن بخوان به نام پروردگارت،« .)1-6 /علق
خدائي كه به وسيله قلم آموخت، بدو  است، همانپروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر ! بخوان. آفريده است

  .»سركشي و تمردي آغازند انهاانس قطعاً. تانسچيزهايي را آموخت كه نمي د
از تاريكيهاي جهل و خرافات دعوت شده است و به علم و معرفت و  انانس در اين آيات به آزادي عقل

  .و اين يكي از نشانه هاي اين دين مي باشد. تربيت دعوت شده است
حق دارد كه غذا بخورد تا زندگي جسماني را حفظ كند همچنين حق دارد كه حقوق و  انانس نكههمچنا

  .واجبات خود را ياد بگيرد
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هيچ كس عالم به دنيا نمي آيد بلكه به وسيله حواسي كه خداوند متعال به او داده است، امكان ارتباط با 
ي كه خداوند متعال به او داده است از تجربه هاي خود اشياء و جانداران اطراف را پيدا مي كند و به وسيله عقل

و بدين ترتيب وجود معنوي شكل مي گيرد كه به حق . استفاده مي كند )غير معاصرمعاصر و (و ديگران 
به مواد مختلف ديگري  انانس »فيزيولوژي«چون رشد جسمي . پيشرفته تر از وجود حسي وي مي باشد

  .اما رشد روحي و عقلي در زيبايي يا بهره برداري محصور نيست. ر هستندكه غير قابل استمرا. بستگي دارد

≈ª!$#uρ Νä3y_u÷zr& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF﴿: خداوند متعال مي فرمايد yγ ¨Β é& Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? $ Z↔ø‹x© Ÿ≅ yè y_uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9$# 

u≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   öΝä3̄= yè s9 šχρ ãä3ô±s? ∩∠∇∪﴾ )خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان بيرون « .)78 /نحل
  .»چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنيد تيد و او به شما گوش وانسآورد در حالي كه چيزي نمي د

و شخص دانا و ياد گيرنده از ديدگاه . جز با علم بر مالئكه مقرب درگاه خداوند برتري نيافت آدم 

≅ö﴿: خداوند متعال مي فرمايد .شخص عابد هم باشد آن اسالم مانند شخص جاهل نيست هر چند كه è% ö≅ yδ 

“Èθ tG ó¡o„ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ n= ÷è tƒ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ ﴾ )آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند، : بگو« .)9 /مرز

y7﴿: و همچنين مي فرمايد .»برابر هستند؟ ù= Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $ yγ ç/ÎôØnΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Ï=≈yè ø9$#﴾  

  .»ها را فهم نمي كنندآن اينها مثالهائي هستند كه ما براي مردم مي زنيم و جز فرزانگان« .)43 /عنكبوت( 
و علومي كه در گذشته به دست  ه مردم به دست مي آورندعلومي ك«: شيخ محمد بن عاشور مي گويد

رند، همگي به سوي غايتي پيش مي روند كه يا اصالح فكر است تا از و در آينده به دست مي آو آورده اند
بدهد  انجام در هر هدفي به دور بماند و يا به خاطر اصالح عمل است هنگامي كه بخواهد كاري انديشه خطاي

پس ناگزير تشويق به علم آموزي، تشويق به اصالح فكر و . كار به دور باشد آن تا از خطاي وارده بر فاعل
ت، . د ابن عاشور،( .»است و وسيله اي براي اصالح اعتقاد است تا مانع و بازدارنده دروني را كامل كند عمل
  ).91ص

طلب علم بر هر «: فرموده است چون پيامبر . تعليم و آموزش حق الزامي بزرگترها و دولت است
  ).81 /1 ، شماره1384، ابن ماجه( .»مسلماني واجب است

به گونه اي كه در قبال آزادي اسيران جنگ بدر بايد هر . اجرا شده است رف پيامبر و اين امر گاهي از ط
  . كدام از اسراء به ده نفر از كودكان مسلمانان خواندن و نوشتن بياموزند
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و مسؤوليت تعليم . جامعه مسلمانان را به ريشه كن كردن بيسوادي و نابودي جهل ملزم كرده است پيامبر 
و . با فرهنگ، فرهنگ ياد بگيرد انانس به دانا واگذار كرده است و وظيفه جاهل است كه از جاهل و نادان را

  .اين امر را يكي از حقوق همسايگي بر شمرده است
به اين قوم و طايفه را چه مي شود كه «: روزي گروهي از مسلمانان را ستود و سپس فرمود پيامبر 

و اين قوم را چه مي شود كه از همسايگانشان . ها ياد نمي دهندنآ همسايگانشان چيزي نمي آموزند و چيزي به
ها ياد دادند يا عقوبت خود را به آن چيزي ياد نمي گيرند، قسم به خدا گروهي از همسايگانشان ياد گرفتند و بر

منظور اينها چه كساني بودند؟ سپس فهميدند كه منظور «: و گفته شد. سپس پايين آمد .»آورده اندپيش 
اين مطلب . اشعريها بوده است چون اينها گروهي از فقها بودند كه همسايگان نادان و جفاكاري بودند مبرپيا

گروهي از ما را به نيكي و گروهي از   اي رسول اهللا«: و گفتند آمدند به گوش اشعريها رسيد و نزد پيامبر 
ا به همسايگانشان علم بياموزند يا از گروهي از شم: ما را به بدي ياد كرده اي ما را چه مي شود؟ فرمود

ديگران بر ما مي   اي رسول اهللا: گفتند. همسايگانشان علم بياموزند و يا عقوبت خود را در دنيا جلو بياندازند
يك سال مهلت خواستند تا اين توضيح  ها از پيامبر آن ها تكرار كرد وآن سخنش را براي پيامبر . خروشند

  ).167 /1الطبراني، المعجم الكبير، : (لم را اجرا كنندمع ارزشمند پيامبر 
ي كه براي فرد و ياسالم تشويق خود را تنها منحصر به علوم ديني نكرده است بلكه به آموختن تمام معرفتها

است كه بر  آن چون علم همان ابزار كشف قوانين هستي و رازهاي. جامعه سودمند است، تشويق كرده است
داللت مي كند كه عقل بشري در مقابل قدرت خالق مي ايستد، خالقي كه شگفتيهاي عظمت خالق متعال 
كريم به تحصيل علوم طبيعي و گياهي و حيواني و علم اليه هاي زمين اشاره كرده  قرآنخلقتش بارز است و 

خداوند  .را به شايستگي نمي دانند آن علماء و دانشمندان ارزش و قدر ست و اين امر قابل درك نيست و جزا

óΟs9r& us? ¨β﴿: متعال مي فرمايد r& ©!$# tΑu“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ sΨô_u÷zr' sù ⎯Ïμ Î/ ;N üyϑ rO $ ¸Ï= tFøƒ’Χ $ pκçΞ üθ ø9r& 4 z⎯ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Åfø9$# 

7Šy‰ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãmuρ ì#Ï= tFøƒ’Χ $ pκçΞ üθ ø9r& Ü=ŠÎ/#{xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$!$#uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ ì#Ï= tFøƒèΧ …çμ çΡ üθ ø9r& 

y7 Ï9 ẍ‹x. 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ©ý øƒs† ©!$# ô⎯ÏΒ ÏνÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈yϑ n= ãèø9$# 3 χ Î) ©!$# î“ƒÍ•tã î‘θ àxî ∩⊄∇∪﴾ )آيا « .)27 -28 /رطفا
بر  هايى به رنگهاى گوناگون فرآورده]  آب[اى كه خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، آن گاه از آن  نينديشيده
ها راههايى است با رنگهاى گوناگون كه برخى از آنها سفيد و برخى ديگر سرخ و برخى سياه  و از كوه. آورديم
جز اين ].  پديد آورديم[از مردم و جانوران و چارپايان كه هم چنان رنگش گوناگون است ] نيز[و  .سياهند

  .»پيروزمند آمرزنده است بى گمان خداوند. نيست كه از خداوند، بندگان عالمش بيم دارند
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آخرت  همان علم به  بدون در نظر گرفتن بيان مي دارد كه محدود شدن به علم دنيوي  قرآنبا وجود اين 
و از هنگام والدت نابودي و فناي خودش را با خود دارد و اين به فروپاشي تمدنها اشاره . ظواهر اشياء است

ها در جهت آن علمي براي جنگ و نابودي بيشتر از استفاده از وسايل جديد انانس دارد در نتيجه استفاده

tβθ﴿: خداوند متعال مي فرمايد .ي استانانس مصلحت و نفع عمومي تمامي افراد ßϑ n= ÷è tƒ #XÎγ≈ sß z⎯ÏiΒ Ïο4θ uŠutù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

öΝèδ uρ Ç⎯tã Ïοu½zFψ$# óΟèδ tβθ è=Ï≈ xî ∩∠∪﴾ )و ايشان از ند نا را مي داتنها ظاهر و نمادي از زندگي دني« .)7 /روم
  .»آخرت كامالً بي خبرند

چه كه خداوند در آن ها را از تشويق به علم و معرفت و استفاده ازآن و سنت را مطالعه مي كند قرآنكسي كه 
و اين امر . مي بيند باشتهنا مسخر كرده است و بهره برداري از منابع اليق و شايسته بشريت، انانس هستي براي
را به  انانس چون عقل سالم و متكي بر ايمان صادق. داده است، مي باشد انانس عقل كه خداوند به توسط نعمت

ته انساسالم تخصص و تعمق در علوم گوناگون را بر جامعه فرض كفائي د. علم درست و مفيد هدايت مي كند
ت، . خضر، د( .ي پردازندم آن است و كساني كه نبوغ كافي براي برجسته شدن در اين زمينه ها را دارند، به

  ).69ص
روشهاي تربيت اسالمي كه از كتاب و سنت و كتابهاي پيشينيان و گذشتگان سرچشمه گرفته است وقتي كه 

بدهند، ضامن ايجاد نسل روشنفكري خواهند شد كه نيروهاي نهفته خير در  انجام وظيفه خود را به درستي
ا شناخته و به ارزشهاي اخالقي آراسته مي شوند و پس دين خود ر ،درون را روشن و نوراني مي كنند

ي را براي تمامي انانس تا رشد كند و پيشرفتاست حقوق و آزاديهاي وي  در خدمت انانسي انانس شخصيت
  .ها را در كنار هم جمع مي كندآن ملتهاي زمين فراهم مي كند به گونه اي كه نسب واحد و سرنوشت واحد

≅﴿. ه اسالمي استطلب زياد كردن علم يك خواست è% uρ Éb> §‘ ’ ÏΤôŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪﴾ )و بگو « .)114 /هط
  .»پروردگارا بر دانشم بيافزا

: مي فرمايد پيامبر . باال مي برد انبياء را تا جايگاه انانس و طلب علم تا آخرين لحظه زندگي دنيوي
 حالي مي ميراند كه ميان وي وكسي كه اجلش فرا برسد در حالي كه طلب علم مي كند، خداوند او را در «

، چاپ 1985ابن عبدالبر، . 1/1512، چاپ اول، شماره1987رمي، الدا( .»بجز درجه نبوت چيزي نباشد انبياء
  ).581، 1/403، شماره 4
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فرهنگهاي بيگانه را به شرط آموختن از فرهنگ اسالمي بيان داشته است و استفاده از آموزش اسالم 
نباشد و به عقيده هاي فاسد و مذهب هاي  آن اي كه معارض اصول اسالم و فضائلفرهنگهاي ديگر به گونه 

  .ويرانگر و فلسفه هاي گمراه كننده و منحرف از روش استوار اسالمي دعوت نكند، ممكن است
  :در داشتن محيطي سالم انانس حق -3-2-4

از جمله اين . ، توجه كرده استدانجام مي انهاانس اسالم به اصول و مبادي مهمي كه به سعادت و خوشبختي
 از جمله حق كرامت. ناشي مي شود آن در داشتن محيطي سالم است كه امور ديگري از انانس اصول حق

د را در اسف انواع ي و جانشيني وي در روي زمين، خصوصيات بزرگ منشانه اخالقي و مقاصد شريعت كهانانس
در اسالم نه ضرر رساندن به ديگري وجود دارد و «: استفرموده  چون پيامبر  .ريشه كن مي كند روي زمين

  ).529، ص1970مالك، الموطأ، ( .»دفع و جبران اين ضرر با ضرر ديگرنه 
اصل است كه يكي از كليات پنجگانه به حساب مي آيد » ال ضرارال ضرر و«اين حديث براي قاعده فقهي 

و ضرار  ،ناي وارد كردن مفسده به ديگري استضرر به مع. جدا مي شوند آن كه قاعده هاي ديگري نيز از
به طور مطلق واجب است  آن پس منع. و اين حديث ضرر را به طور كل نفي مي كند. ضرر است مقابله ضرر با

نيز با استفاده از راههاي جلوگيري  آن و شامل دفع ضرر قبل از وقوع. كه شامل ضرر عام و خاص مي شود
بشود،  آن عد از وقوع به وسيله تدبيرهايي كه آثار ضرر را بزدايد و مانع تكرارنيز ب آن و رفع. ممكن، مي شود
  ).977 ، ص2ج ،1952الزرقاء، . (شامل مي شود

 آن وقتي ما چشمه ها و منابع شريعت را كه بر مقاصد«: شيخ محمد طاهر بن عاشور در اين مورد مي گويد
 روشن مي شود كه هدف كلي شريعت از آن جزئي ثابت براي ما داليل كلي و ثابت گردانديم ند،داللت مي كن

است كه  انانس و اين نوع. من كننده بستگي داردبه صالح ا آن ها حفظ نظام امت و ادامه صالح و شايستگيآن
   .»كه در دنيا زندگي مي كننداست  صالح وي شامل صالح عقل و عمل و صالح تمامي موجوداتي

  ).63 ت، ص. ابن عاشور، د(
  : عد دارد كه عبارتند ازاسالم با ديدگاه فراگير خود قصد ايجاد محيط سالمي را دارد كه چهار ب ،ينبنابرا

  .بعد طبيعي -1
 .بعد اقتصادي -2

 .بعد اجتماعي -3

 .بعد سياسي -4
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و  انانس به گونه اي كه صالح. هر يك از اين ابعاد در بردارنده ابعاد فرعي ديگري در داخل خود هستند
به صورت  انانس و صالح عمل. عقلي كه علت تكليف و تفكر و نوآوري است. وي در محيط است صالح عقل

را سالم  آن را آلوده مي كند يا آن يامي دهد  انجام فعاليتهاي كهكه با سلبي يا ايجابي در محيط تأثير مي گذارد 
 آن م بودن محيط با تمام ابعادسال. است جانشين خود كرده اين عقل و خداوند وي را به وسيله .نگه مي دارد

حق هر نسلي است كه محيط سالم را از نسل قبل از خودش به  ،نسل امروزي و نسلهاي آينده است انانس حق
در طول نسلهاي گذشته و در طول  انانس و اين امر از امانت و مسؤوليتي سرچشمه مي گيرد كه. ارث ببرد

  .و تمام موجودات ديگر را از بين مي برد انهاانس دتاريخ خود متحمل شده است تا زماني كه خداون
و خاك تأكيد  ،و هوا ،از آب آن اسالم بر سالم بودن محيط طبيعي با تمام ابعاد فرعي ،از جانب بعد طبيعي

كرده است و ما را بر حفظ تمامي اسباب و لوازم نگهدارنده براي حفظ سالمت و نظافت و نگهداري محيط از 
ما براي حفظ ضروريات زندگي، غذا و نوشيدني و هوا از محيط استفاده مي . ويق كرده استتمام آلودگيها تش

و ايجاد محيط پاك . م مي كندفراه محيط سالمي را براي ما  ،از اين ضروريات استفاده درست و سالمو . كنيم
  .بخت مي شوددر اين محيط خوش انانس شيرين مي كند و آن ارچوب زيباي طبيعت زندگي كردن را دردر چ

$﴿: در مورد آب كه اصل زندگي است، خداوند متعال مي فرمايد sΨù= yè y_uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó©x« @c©yr ﴾   
وجوديشان بر آب متكي اصل تمامي موجودات زنده  .»را از آب آفريده ايم ه ايهر چيز زند« .)30 /ءانبيا(

ãΑÍi”t∴ãƒ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. داردبه آب بستگي  است و همچنين استمرار اين وجود نيز uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ 

⎯Ç‘ósã‹sù Ïμ Î/ š⇓ö‘ F{$# y‰÷è t/ !$ yγ Ï?öθ tΒ 4 χ Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ è= É)÷ètƒ... ∩⊄⊆∪﴾ )و از آسمان « .)24 /روم
ان در اين داليلي بي گم. ي گرداندآب زنده م آن آب مهمي را مي باراند، و زمين را قبل از مرگش، به وسيله

uθ﴿: مي فرمايدنين چو هم .»دمنداناست براي فهميدگان و خر èδ uρ ü“Ï%©!$# tΑu“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ sΨ ô_u÷zr'sù ⎯Ïμ Î/ 

|N$ t7tΡ Èe≅ä. &™ó©x«﴾ )ه آب، هم آن ، و ما به وسيلهآب  فرو مي فرستد و او كسي است كه از آسمان،«  .)99 /انعام
  .»رستنيها را مي رويانيم

جايي كه آب وظيفه اجتماعي و ديني دارد كه پاك كردن بدن، لباس و آن آب در اسالم اهميت خاصي دارد از
اسالم غسل و پاكي براي عبادتها مانند نماز و حج و عمره را تشريع كرده . مسكن از كثيفيها و نجاستها مي باشد

ãΑÍi”t∴ãƒ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. است uρ Νä3ø‹n= tæ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ Νä.uÎdγ sÜã‹Ïj9 ⎯Ïμ Î/.﴾ )و از آسمان « .)11 /انفال
   .»راند تا بدان شما را پاكيزه داردآب بر شما با
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در پاكي و نظافت و قبل از اينكه اصل زندگي باشد، منبع سيراب سازي موجودات  آن آب عالوه بر استعمال

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. فع مي كنندعطش و تشنگي خود را ر آن زنده است و به وسيله uΖø9u“Ρr&uρ z⎯ÏΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ #Y‘θ ßγ sÛ ∩⊆∇∪ }‘Ï↵ósãΖÏj9 ⎯Ïμ Î/ Zοt$ ù#t/ $ \GøŠ¨Β …çμ u‹É)ó¡èΣ uρ $ £ϑ ÏΒ !$ sΨø)n= yz $Vϑ≈ yè÷Ρr& ¢©Å›$tΡr&uρ #[ÏVŸ2﴾  

آب  آن تا با. اك و پاك كننده را نازل مي گردانيمپ آب و اين ما هستيم كه از آسمان« .)48-49 /فرقان( 
زياد  را براي نوشيدن در اختيار مخلوقاتي كه آفريده ايم، از جمله چهارپايان آن سرزمين مرده زنده گردانيم، و
  .»و مردمان فراوان قرار دهيم

نياي درياها جايي كه دآن زندگي مي كند از آن است كه مخلوقات در محيطي به عنوانآب از طرف ديگر 
تا مردم به فضل  است، انانس رام و مسخر ،آن موجودات عجيبي را در خود دارد و آب دريا و موجودات

uθ﴿: خداوند متعال مي فرمايد: ها داده است وي را شكر بگويندآن خداوند برسند و براي نعمتهايي كه به èδuρ 

“Ï% ©!$# u¤‚y™ uóst7ø9$# (#θ è= à2 ù'tG Ï9 çμ ÷ΖÏΒ $ Vϑ óss9 $ wƒ ÍsÛ (#θ ã_Í÷‚tG ó¡n@uρ çμ ÷ΨÏΒ ZπuŠù= Ïm $ yγ tΡθ Ý¡t6 ù= s? ” us?uρ y7 ù= àø9$# u½z#uθ tΒ ÏμŠÏù 

(#θ äó tFö7tFÏ9uρ ∅ ÏΒ ⎯Ï& Í#ôÒ sù öΝà6¯= yè s9uρ šχρ ãä3ô±s? ∩⊇⊆∪﴾ )و اوست كه دريا را مسخر ساخته است « .)14 /نحل
كشتيها را مي بيني كه . د كه بر خود مي پوشيدزيوري بيرون بياوري آن گوشت تازه بخوريد و از آن تا اينكه از

  .»ل او را بجوئيد و سپاسگزاري كنيددريا را مي شكافند و تا شما فض
بدين ترتيب محافظت از سالم بودن محيطهاي آبي بر . حق استفاده از آب، حق تمامي موجودات است

öΝæη﴿: خداوند متعال مي فرمايد. واجب است انهاانس تمامي ÷∞Îm; tΡuρ ¨βr& u™!$ yϑ ø9$# 8π yϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ ( ‘≅ ä. 5>öÅ° Ö|ØtG øt’Χ 

بت هر كدام باشد بر سر آب تقسيم شده است نو )و شتران(آب ميان ايشان  :ان بگو كهآن به« .)28 /قمر( ﴾∪∇⊅∩
و در  ،و در خوراك ،در آب: مسلمانان در سه چيز شريك هم مي باشند«: مي فرمايد و پيامبر  .»مي رود
  ).836 /2، شماره1، چاپ1384، ابن ماجه( .»آتش

بيماري مي  شيوع از ادار كردن در چشمه هاي آب نهي كرده است، چون باعث كثيفي و پخش و و پيامبر 
در آب چشمه ها،  از سه چيز كه لعن و نفرين شده است، بپرهيزيد؛ مدفوع كردن«: و همچنين مي فرمايد. شود

  ).29 /1 ، شماره1372ابوداود، ( .»كردن در سايه درختانو مدفوع  ،راه مدفوع كردن در سر
مي شود به حديث باال  انداخته تمام آشغالهاي خشك و تري كه در آب رودخانه ها، درياها و اقيانوسها

باشد يا بازمانده هاي  انهاانس شده انداخته و فرقي نمي كند كه اين آشغالها، چيزهاي دور. قياس مي شود
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چون عمر  .و يا آشغالها و بازمانده هاي اتمي باشد كه بسيار كشنده تر و ويرانگرتر هستندها باشد كارخانه 
  .بيشتري مي كند و ضرر بيشتري از ساير مواد دارند

است كه هوا فوائد  آن دليل به براي جلوگيري از آلودگي، اسالم تأكيد زيادي بر پاكي هوا مي كند و اين
فوائد  آن و بزرگترين ،كرده اندو بعضي ديگر را درك ن دريافته اندد را مردم بسياري دارد كه بعضي از اين فوائ

و . بستگي دارد آن و حيوان و گياهان به انانسادامه حيات تمامي موجودات زنده يعني  نفس كشيدن است كه
گياهان از اين . اين از حكمتهاي خداوند متعال است كه عمليات و روند فتوسنتز را در گياهان قرار داده است

مي  انجام ند و در شب عكس اين عمل رانتنفس كرده و در طول روز اكسيژن آزاد مي ك )دي اكسيد كربن(
ي و انانس نمي باشد كه قاتل موجودات زنده )دي اكسيد كربن(دهند و اين كار جز براي پاك كردن هوا از 

ذوب شدن يخهاي اقيانوسهاي منجمد مي  عالوه بر اين درجه حرارت هوا باال مي رود و منجر به. حيواني است
ها باال مي آيد و بسياري از قسمتهاي دنيا كه در كنار اقيانوسها هستند به زير آب آن شود و از اينجا ميانگين مد

و اين امر بيشتر از هزار و چهارصد سال پيش  ،به كاشت درخت تشويق كرده است مي رود بنابراين پيامبر 
اگر روز قيامت «: مي فرمايد پيامبر . تندانساز اكسيژن و دي اكسيد كربن چيزي نمي دزمان  آن بوده كه مردم

: و همچنين مي فرمايد). 184 /3احمد، المسند، ( .»را بكارد آن برپا شد و در دست يكي از شما نهالي بود،
 آن شود، و اگر از بخورد، براي او صدقه اي نوشته مي آن هر مسلماني كه نهالي را بكارد اگر كسي از ثمره«

قيامت براي صاحب درخت، صدقه  صدمه بزند تا روز آن صدقه است و كسي كه به دزدي بشود، براي او
  ).817 /2 ج ،1388 البخاري،( .»است

را به طبيعت مي دهند كه مصداق اين آيه  يمي دهند، منظره زيباي انجام عالوه بر پاكي هوا كه گياهان

$﴿: خداوند است كه مي فرمايد uΖ÷Fu; /Ρ r'sù ⎯Ïμ Î/ t,Í← !#y‰tn šV#sŒ 7π yfôγ t/ ﴾ )آسمان آبي (براي شما از « .)60 /نمل
  .»ي زيبا و فرح افزار رويانيده ايمباغها آن با )بارانده است كه

چون در . از كشتن موجودات زنده بدون علت و نياز نهي كرده است، حتي اگر پرنده كوچكي باشد پيامبر 
و نتيجه اي جز . كه خداوند مسخر كرده است گي و بي فايده بودن موجوداتي مي شوداين صورت سبب بيهود
كسي كه گنجشكي را بيهوده و بي فايده بكشد، روز قيامت وي را «: مي فرمايد پيامبر . آلوده كردن هوا ندارد

 .»و نرسيدت و از كشتن من سودي به ااين شخص مرا بيهوده كش !اي پروردگار من: مي آورند كه مي گويد
   ).249 /6النسائي،(
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ند و نكارخانجات و نيروگاههاي هسته اي از خود رها مي ك لوله هاي چه كه اگزوزهاي ماشين ها وآن
باعث آلودگي هوا مي  ت، از جمله گازهاي خطرناك هستند كههمچنين سوزاندن درختان و فضوالت حيوانا

ها را حفظ كنيد؛ آن شما را به ده چيز توصيه مي كنيم اي مردم«: مي فرمايد و در اين مورد پيامبر  .شوند
پيرمردان بزرگ را  افراط نكنيد، فريب ندهيد، خود را شبيه ديگران نكنيد، و كودكان كوچك را نكشيد، و

نكشيد، زنان را نكشيد، درختان خرما را زخمي نكنيد، اين درختان را نسوزانيد، درختان ميوه دار را قطع نكنيد، 
شاهد مثال  .)1731، شماره 1357 /3مسلم، الصحيح، ( .»شتر را جز براي خوردن ذبح نكنيد گاو وگوسفند و 

 د و تمام،گازهاي خطرناك مي شو انگيختنما در اينجا سوزاندن درخت خرما و ساير درختان است كه باعث بر
ها متصاعد آن رناك ازآتشها و همچنين الشه حيواناتي كه براي غير خوردن ذبح مي شوند، گازهاي خط انواع

  .در زمان جنگ بوده است، در زمان صلح چگونه مي تواند باشد و اين توصيه پيامبر . مي شود
چون كثيف بودن خاك عبارت است از . تشويق كرده است آن اسالم بر سالم بودن خاك و عدم كثيف كردن

غالباً در نتيجه . يكي خاك تغيير پيدا  كندها تركيب شيميايي و فيزآن كه در نتيجهتركيبات نامعلومي وارد كردن 
، و آبهاي آزمايشگاهي انانس زباله هاي انداختن استفاده از سم ها و كودها و بارش سنگين بارانهاي اسيدي و

 و همچنين. ها را آزمايش كنند باعث بسياري از مشكالت سالمتي و محيطي مي شودآن در خاك بدون اينكه
ها و پااليشگاههاي نفت و زباله هاي اتمي كه شديداً ويران كننده سالمت و محيط  آشغالهاي كارخانه انداختن
  .هستند

در آب چشمه ها و مكانهايي كه محل رفت و آمد مردم هستند و بر سر  انهاانس زباله هاي انداختن اسالم از
را مستحق لعن يعني  آن دهنده انجام و ،تأكيد كرده است آن راهها و زير سايه درختان نهي كرده است و بر

دوري از رحمت خداوند مي داند و اين امر باعث بروز بيماريها و مشكالت محيطي مي شود صرف نظر از 
 هاي و تمام كثيف كننده. اينكه اين كار يك امر غير متمدنانه است كه با تمدن جاويدان اسالم سازگار نيست

از سه چيز كه لعن و نفرين شده است، بپرهيزيد؛ «: مي فرمايد پيامبر . دنقياس مي شو آن خاك و آب به
  ).29 /1، شماره1372ابوداود، ( .»، و در سايه درختانو در سر راهها ،مدفوع كردن در چشمه ها

همچنين اسالم بر سالمت خانه ها و مردم از هياهو و شلوغي كه امروزه يكي از آلودگيها مي باشد، تأكيد 

ô‰ÅÁ﴿: دخداوند متعال مي فرماي. كرده است ø% $#uρ ’ Îû y7 Í‹ô±tΒ ôÙ àÒøî $#uρ ⎯ÏΒ y7 Ï?öθ |¹ 4 ¨β Î) us3Ρr& ÏN üθ ô¹F{$# ßNöθ |Á s9 

ÎÏϑ utù: و در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن و از صداي خود بكاه، چرا كه زشت ترين صدا « .)19 /لقمان( ﴾ #$
كه صدا بلند و ناراحت كننده  وقتي اسالم به پايين آوردن صدا امر كرده است، هر چند .»ي خران استصدا
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به طريق اولي به پايين آوردن تمام  ديد پر سر و صدا و هياهو نمي رسد،به صداي ناهنجار آالت ج، باشد
چون باعث سلب . و آشفتگي فكر وي مي شد، امر مي كند انانس صداهاي بلند و ناهنجاري كه باعث پريشاني

اليت وي مي شود و او را در حالت آشفتگي و ناراحتي و نفس كشيدن راحت مي شود و منجر به كم شدن فع
و بر گوشهاي وي تأثير مي . جام سالم، قرار مي دهدانس گيجي و پريشاني و كم شدن تفكر و عدم هماهنگي و

يي كه انهاانس و اگر اين صداها به گوش. مي شود انانس ها را ضعيف مي كند و گاهي باعث كر شدنآن گذارد و
ها ذهني باشد يا آن و فرقي نمي كند كه كار ،ها كم مي شودآن سمي هستند برسد نتيجه بهبوديمريض روحي يا ج

  .جام وي با كار باشدانس يا عدم تمركز وعضالني و جسمي باشد و يا بخاطر نبود علت بيماري 
آسمان و كه اسالم بر كار و استفاده از نعمتهاي منتشر شده خداوند در  در محيط اقتصادي سالم؛ انانس حق

پس هر چه دايره كار . تعبير مي كنند» در آمد«به بهره برداري از  آن دانان از زمين تشويق مي كند كه اقتصاد
و  جايي كه فراواني همان اصل اقتصادي مي باشدآن از. توسعه پيدا كند، دايره نتيجه و سود توسعه مي يابد

≅Ÿ﴿: مي فرمايدندرت و كمي درآمد مصداق اين آيه خداوند نمي باشد كه  yè y_uρ $ pκ Ïù z©Å› üρ u‘ ⎯ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù x8u≈ t/uρ 

$ pκ Ïù u‘ £‰s% uρ !$ pκ Ïù $ pκsE üθ ø% r& þ’Îû Ïπ yèt/ö‘ r& 5Θ$ §ƒ r& [™!#uθ y™ t⎦,Í#Í← !$ ¡¡= Ïj9 ﴾ )او در زمين كوههاي استواري قرار داد و « .)10 /فصلت
اينها همه  ،الزم مقدر و مشخص كرد اندازه آفريد، و مواد غذايي زمين را به آن خيرات و بركات زيادي در

 .»)كند روزي روزي خواهان را بر آورده(بدانگونه كه نياز نيازمندان و . رويهم در چهار روز كامل به پايان آمد
 از قرآنو  ،بد خرج كردن كه كفران نعمت مي باشد ديگري بر مي گردد از جمله؛ بلكه كمي در آمد به عوامل

β¨﴿: ير تعبير كرده است و مي فرمايدبه اسراف و تبذ آن Î) t⎦⎪Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#ûθçΡ% x. tβ üθ÷zÎ) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# 

⎯Ïμ În/uÏ9 #Y‘θ àx. ﴾ )روردگار خود پستان اهريمانند و اهريمنان بسيار ناسپاس ددستان دوبي گمان با« .)27 /اسرا
  .»هستند

. اده و بهره برداري از درآمد ها و منابع كه تجاوز از حد خويشتن استظلم كردن مردم به همديگر در استف

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ yϑ ¯ΡÎ) öΝä3ãŠøó t/ #’ n?tã Νä3Å¡àΡr& .﴾ )ظلم و ستمي ! اي مردم« .)23 /يونس
  .»متوجه خود شما مي شود آن كه مرتكب مي شويد، وبال و زيان

كسب مي كند امكان  انانس چه كهآن بر استفاده از تمامي درآمدهاي اقتصادي و تمام انانس عدم قدرت
و از اينجا زندگي كريمانه اي براي وي فراهم مي  ،درآمدها را گسترش مي دهد ترش دايره بهره برداري ازگس
بت به خداوند سن انانس كه از كرامت دارد، چون فقر آثار منفي بر سالمتي فرد و اخالق و احترام ذاتي. شود
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دوست دارد و  آن را و خداوند متعال ثروتمندي مردم را وقتي به خود نسبت مي دهد،. سرچشمه مي گيرد

≈⎯ß﴿: خداوند متعال مي فرمايد. فقري را كه به شيطان نسبت مي دهد، دوست ندارد sÜø‹¤±9$# ãΝä.ß‰Ïè tƒ uø)xø9$# 

Νà2 ããΒ ù'tƒ uρ Ï™!$ t±ósxø9$$ Î/ ( ª!$#uρ Νä.ß‰Ïè tƒ ZοuÏøó ¨Β çμ ÷ΖÏiΒ Wξ ôÒ sùuρ 3 ª!$#uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠÏ= tæ ∩⊄∉∇∪﴾ )اهريمن شما « .)268 /بقره
گناه شما را دستور مي هد ولي خداوند به شما وعده آمرزش خويش و  انجام را وعده تهيدستي مي دهد و به

 .»آگاه است) از همه چيز(وسيع و ) فضل و مرحمتش(و خداوند . فزوني مي دهد

ت، . ابونعيم، د( .»دانجامنزديك است كه فقر به كفر بي«: مي فرمايد پيامبر . همنشين كفر استفقر 
پروردگارا از غم و غصه، ناتواني و تنبلي، فقر و «: اين است كه مي فرمايد و از دعاهاي پيامبر ). 161ص

  ).173 /11، شماره1388البخاري، ( .»و غضب مردمان به تو پناه مي برم كفر و غلبه قرض و بدهي و قهر
: از جمله خداوند متعال مي فرمايد. اسالم به صراحت در بيشتر از يك آيه به كسب درآمد دعوت كرده است

﴿uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑu“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ ( /ä3©9 çμ ÷ΖÏiΒ Ò>#ux© çμ÷ΖÏΒ uρ Öyfx© ÏμŠ Ïù šχθ ßϑŠ Å¡è@ ∩⊇⊃∪ àMÎ6 /Ζãƒ /ä3s9 ÏμÎ/ tí ö‘ ¨“9$# 

šχθ çG ÷ƒ̈“9$#uρ Ÿ≅‹Ï‚¨Ζ9$#uρ |=≈ uΖôã F{$#uρ ⎯ÏΒ uρ Èe≅à2 ÏN üyϑ ¨V9$# 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθs)Ïj9 šχρ ã¤6xtG tƒ ∩⊇⊇∪ u¤‚y™ uρ 

ãΝà6s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ }§ôϑ ¤±9$#uρ uyϑ s)ø9$#uρ ( ãΠθ àf‘Ζ9$#uρ 7N ü¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ÏνÍøΒ r'Î/ 3 χ Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ è=É)÷è tƒ 

∩⊇⊄∪ $ tΒ uρ r&u‘ sŒ öΝà6s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ ¸Ï= tFøƒèΧ ÿ…çμ çΡ üθ ø9r& 3 χ Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρ ã2 ¤‹tƒ ∩⊇⊂∪ uθ èδ uρ “Ï%©!$# 

u¤‚y™ uóst7ø9$# (#θ è= à2ù'tG Ï9 çμ ÷ΖÏΒ $ Vϑóss9 $ wƒ ÍsÛ (#θ ã_Í÷‚tG ó¡n@uρ çμ÷Ψ ÏΒ Zπ uŠù=Ïm $ yγ tΡθ Ý¡t6 ù= s? ” us?uρ y7ù= àø9$# u½z#uθ tΒ ÏμŠÏù 

(#θ äó tFö7tFÏ9uρ ∅ ÏΒ ⎯Ï& Í#ôÒ sù öΝà6¯= yè s9uρ šχρ ãä3ô±s? ∩⊇⊆∪ 4’ s+ø9r&uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# z©Å› üρ u‘ βr& y‰‹Ïϑ s? öΝà6Î/ #X≈ pκ÷Ξr&uρ Wξç7ß™ uρ 

öΝà6¯= yè ©9 tβρ ß‰tG öη s? ∩⊇∈∪ ;M≈ yϑ≈n= tæuρ 4 ÄΝôf¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρ ß‰tG ÷κu‰ ∩⊇∉∪﴾ )او كسي است كه از آسمان « .)10-16 /نحل
گياهان و درختان مي رويند و شما حيوانات خود  آن مي نوشيد و به سبب آن آبي فرو فرستاده است و شما از

گور و همه ميوه ها را براي شما مي آن زراعت و زيتون و خرما و آن خداوند به وسيله. مي چرانيد آن را در
و خدا شب و روز و خورشيد و ماه را . است براي كساني كه بيانديشندبي گمان در اين نشانه روشني . روياند

مسلماً در اين كار داليل روشن و نشانه هاي . مسخر هستند او براي شما مسخر كرد و ستارگان به فرمان
و چيزهايي را مسخر شما گردانيده است كه در زمين براي شما به  .بزرگي است براي كساني كه تعقل مي ورزند

مسلماً در اين دليل واضح و نشانه روشني است براي مردمي . گوناگون آفريده است انواع اي مختلف و دررنگه
زيوري  آن گوشت تازه بخوريد و از آن و اوست كه دريا را مسخر ساخته است تا اينكه از. كه عبرت مي گيرند
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شكافند و تا شما فضل او را بجوئيد و ها را مي بيني كه دريا را مي  بيرون بياوريد كه بر خود مي پوشيد كشتي
و در زمين كوههاي استوار و پابرجايي قرار داد تا اينكه زمين شما را نلرزاند، و رودخانه ها . سپاسگزاري كنيد

و ايشان به وسيله ستارگان ) را پيدا مي كنند(و نشانه هائي . و راههايي را پديدار كرد تا اينكه راهياب شويد
  .»شوند رهنمون مي

 تشويق كرده است و اين امر با پاك كردن انانس اسالم بر صحت عقل ،و در مورد سالمت محيط اجتماعي 
مي  انانس به طرف ايمان است، ايماني كه امنيت دروني و آرامش عقلي به آن از كفر و هدايت و دعوت آن

%t⎦⎪Ï﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. محيط اجتماعي سالم است آن بخشد كه نتيجه ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#ûθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) 

AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ –Β﴾ )خود را با شرك  كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان«. )82 /عامنا
  .»ان راه يافتگان هستندآن و نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است،

از جمله خوردن مست كننده ها و مواد  .حرام كرده است يي را كه براي عقل ضرر دارد،يزهااسالم تمامي چ
علمي كه . دعوت عقل به علم است اي اسالم  براي صحت و درستي عقل،از جمله تالش ه .مخدر است

. در طول تاريخ طوالني خود به دست آورده است انانس و مربوط به هم است كه مجموعه دانشهاي منضبط
  .انكه تعليم، كانال اصلي اتصال به اين دانشها و علوم استهمچن
ر رسمي از نسلي به نسلي معرفت و دانش از طريق كانال هاي رسمي و غيو ارتباط  انتقال تعليم همان«

  ).534 ، ص5 ع ،1401بدر، . (»ديگر است
به مسؤوليت  نآ تشويق كرده است و اين در خالل دعوت هاي انهاانس اسالم به صحت و سالمت جامعه

θ#).﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. اجتماعي است كه يكي از ابعاد محيط اجتماعي است çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ 

( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ üρ ô‰ãèø9$#uρ﴾ )و پشتيباني در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري «. )2 /ئدهما
  .»ستمكاري  ياري و پشتيباني مكنيد مديگر را در راه تجاوز وو هنمائيد، 

چه كه نياز به نيكي آن و هر. ي خود را در حالت سختي و گرفتاري بيان كرده استانانس اسالم توجه به برادر

øŠ©9 §É9§{﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. داشته باشد همان زاييده خيرات است ø9$# β r& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Îô³yϑ ø9$# 

É> Íøó yϑø9$#uρ £⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½zFψ$# Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î;Ζ̈9$# uρ ’ sA# u™uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã ⎯Ïμ Îm6 ãm 

“Íρ sŒ 4’n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t⎦,Í#Í← !$ ¡¡9$#uρ ’ Îûuρ ÅU$ s% Íh9$# uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’ sA# u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# 

šχθ èùθ ßϑø9$#uρ öΝÏδ Ï‰ôγ yèÎ/ #sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïmuρ Ä¨ ù't7ø9$# 3 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹ ( 
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y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)−G ßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪﴾  )كنيد، نيكي ياينكه چهره هايتان را به جانب مشرق و مغرب م«. )177 /بقره
بلكه نيكي كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب و پيغمبران ايمان آورده باشد، و مال . نيست

و  ان در راه و گدايان دهد،و درماندگان و واماندگ را با وجود عالقه اي كه بدان دارد به خويشاوندان و يتيمان
در راه آزاد سازي بردگان صرف كند، و نماز را بر پا دارد،  و زكات را بپردازد، و وفا كنندگان به پيمان خود 

اينان كساني هستند كه راست  .ماري و به هنگام نبرد، شكيبايندبوده هنگامي كه پيمان بندند، و در برابر فقر و بي
  .»يزكاران اينانندد و به راستي پرهمي گوين

ي و سالمت محيط اجتماعي انانس كرامت تو حفاظ ،منت نهادن مكروه است بخشيدن، در دعوت اسالم به
يرنده، چيزي را با منت چون نفس بشري جز براي تمايل به برتري طلبي دروغين و خوار كردن شخص گ. است

پس سعي مي كند كه بر شخص  .ي شودگيرنده و احساس خواري وي مو اين باعث نقص و كاستي  .نمي بخشد

%t⎦⎪Ï﴿ :خداوند متعال مي فرمابد. بخشنده برتري بيابد و از اينجا دشمني و كينه را در دل مي پروراند ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ 

öΝßγ s9 üθ øΒ r& ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# §ΝèO Ÿω tβθãè Î7÷G ãƒ !$ tΒ (#θà)xΡr& $ xΨtΒ Iω uρ “]Œr& ﴾ )خود را در راه  كساني كه دارائي«). 262 /بقره
  .»ي نمي گذارند و آزاري نمي رسانندمنت آن و به دنبالخدا صرف مي كنند 

. چون عقل سالم در بدن سالم است. به رعايت سالمت تشويق كرده است در زمينه سالمت جسماني اسالم
 ي ميمختلف خطرهايي كه به بيماري جسم انواع اسالم طبق عادت خود ابزارهاي حفظ كننده اي را براي

در سوره علق به نازل شد  قرآناولين سوره اي كه از . اسالم به نظافت تشويق كرده است. شته استاد، گذانجام
يعني بخوان و در دومين سوره اي كه نازل كرد به نظافت فرا خواند، كه مي  .)1 /علق(  »اقرأ«. علم فرا خواند

y7﴿ :فرمايد t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ∩⊆∪﴾ )ست را پاكيزه گردانلبا«. )4 /دثرم«.  
همچنان كه اسالم بر . و ساير امور را از هم نزديك مي گرداند داوند متعال توبه و گناهان و پاك بودنخ

خداوند . چون گناهان منجر به آلودگي شنوايي و ديداري و عقلي مي شوند. سالمت محيط زيست تأكيد مي كند

/βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î¨﴿ :متعال مي فرمايد §̈θ −G9$# =Ïtä† uρ š⎥⎪ÍÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪﴾ )ه بي گمان خداوند توب«  .)222 /بقره
  .»كاران و پاكان را دوست مي دارد

چون مسلمان حقيقي بدن و لباس  .مي باشد آن و تقويت كننده ايمان و دليل بر اي ايمان،هنظافت از نشانه 
يكروب هايي مي شود كه سبب بيماري نظافت در اين امور ضامن برطرف شدن م. و محيطش پاكيزه است

هنگامي كه نزد جمع است، تأكيد  مخصوصاً پس مشاهده مي كني كه اسالم بر شستن بدن و عطر زدن. هستند
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د و يز نيستند، بر مي خيزيچون به علت شلوغي و تراكم مردم در يك جا بوهاي بد از بدنهايي كه تم .كرده است
وي مي  .به شستن بدن و عطر زدن تشويق كرده است  پيامبر. و آزار ديگران مي شود سپس سبب اذيت

. »نب هم نباشيد و به خود عطر بزنيدروز جمعه بدن و سرهاي خود را بشوييد و هر چند كه ج« :فرمايد
  ).302 /1 ، ج1961البخاري، (

هدايتگر  رپيامب. مدت زماني را تعيين كرده است كه شخص مسلمان نظافت بدنش را رعايت كند بلكه اسالم
يك بار سر و بدن خود را  حداقل حق هر مسلماني است كه در هر هفته« :مي فرمايد  و مژده دهنده

  ).133/ 6مسلم، ج . (»بشويد
همچنانكه . و همچنين پيشرفت ملت ها مي باشد عبادت و سالمت است، و معيار تمدن نظافت در اسالم

   .است مفاهيم عميق رفتار متمدنانهيكي از 
و زيبايي ظاهر و كوتاه  و شانه كردن موي سر، آن م عالوه بر نظافت بدن به نظافت لباس و مرتب كردناسال

كه  و اين امور فقط براي اين است  و عطر زدن اشاره كرده است ،از بين بردن موهاي زائد و ،كردن ناخن
اشتن وي در ميان مردم شخص مسلمان  با ظاهري آراسته و شايسته ظاهر بشود تا موجب احترام و دوست د

  .بشود
  .خود را براي خانواده و اصحاب و گروههايي كه پيش او مي آمدند، مي آراست  پيامبر

زندگي مي كنند، امر كرده  آن اسالم به تشويق مردم به نظافت اكتفا نكرده است بلكه به پاكي محيطي كه در
خود را تمييز و پاك كند محيط ر بدون اينكه به نظافت بدن و درست كردن ظاه انانس است، چون بسنده كردن

بنابراين اسالم به نظافت حياط منزل . نمي كند حفظ وي را از جريان بيماريهايي كه در خانه و بيرون است،
و پاكيزه . ي خوشبو را دوست داردانهاانس خداوند خوش بو است و« :مي فرمايد  پيامبر. تشويق كرده است

 و بخشنده است و ،ي كريم را دوست داردانهاانس و كريم است و ،ا دوست داردي پاكيزه رانهاانس است و
  ).198 /4ج ترمذي،( .»پس حياط خانه ي خود را تميز كنيد. ي بخشنده را دوست داردانهاانس

ها را يكي از آن اسالم نظافت كثيف مي كنند، را آن براي سالم نگه داشتن محيط از تمامي عواملي كه
دي بخش دارد كه باالترين و نا اسالم هفتاد و« :فرموده است  پيامبر. ه حساب آورده استبخشهاي ايمان ب

ها برداشتن چيزهاي سر راهي است كه موجب آزار مردم مي آن و پايينترين ،ال اهللا استها كلمه ال إله إآن برترين
  ).63 /1 مسلم، ج. (»شوند
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ترين بخش ايمان است حال چه كسي حافظ  اينوقتي برداشتن چيزهاي آزار دهنده از سر راه مردم پ
 انانس تأكيد اسالم بر حقو اين فقط نشانه . و اجتماعي است مختلف آلودگيهاي محيطي انواع محيط ازسالمت 

  .در داشتن محيطي سالم است بلكه از سالمت به نظافت فراتر رفته كه نشانه عنايت و توجه اسالم است
  :اما سالمت محيط سياسي

 چيزي است كه آن چون ثبات سياسي و رشد كامل همراه. يشترين توجه را به اين محيط كرده استاسالم ب
از بهترين و بزرگترين نعمتهاست   چون امنيت در سرزمينها و كشورها .در زندگي كريمانه خود مي خواهد انانس

يا طبيعي را پشت سر  و اين امر جز با سالمت محيط سياسي نمي باشد كه هر نوع رشد اجتماعي، اقتصادي،
همترين ويژگيهاي اين دين مي مي باشد حتي جزء م انديشه و نداي اسالم به مشورت و آزادي ،گذاشته باشد

و در بدترين شرايط بعد از شكست در غزوه احد به مشورت امر كرده  .و ميدان و زمينه اعتقاد نيز هست باشد
 انانس و تمايل اسالم به كرامت د تمامي اينها بر اشتياقمشورت بونيز مبتني بر  آن غزوه اي كه آغاز. است

و آزادي در  را در بيان جايگاه شوراو اين امر . استسرچشمه گرفته سنت  و قرآنتأكيد مي كند كه از متون 
اسالم  توضيح خواهم داد كه اينها يكي از ابعاد فرعي بعد سياسي هستند كه يكي از پايه هاي سالمت محيط به 

  .رود شمار مي
  :حق رعايت بهداشت -2-3-5

واجبات ديني و  انجام ها را بهآن به اعتبار اينكه تندرستي افراد اهتمام ورزيده استاسالم به سالمت و 
را  آن چون افراد بدين وسيله مي توانند كه به جامعه نفع برسانند و آمال و آرزوهاي. ي راهنمايي مي كندتمعيش

  ).489ص ،1394العيني، ( .دبر آورده كنن
  پيامبر. اهتمام به سالمتي افراد منجر به جامعه اي بدون بيماري مي شود كه دين و بدن و عقل قوي دارند

ر تمام دمؤمن و ضعيف است و  انانس با ايمان و قوي نزد خداوند بهتر و دوست داشتني تر از انانس :مي فرمايد
  ).2052 /4مسلم،( .»خوبيها نيز اين گونه است

ق فرد را در رعايت بهداشت بيان كرده است و اين حق را به عنوان واجبي بر گردن فرد گذاشته اسالم ح
  ).189 ، ص1394العيلي، . (همچنانكه اين حق را براي فرد به صورت الزام بر دوست قرار داده است. است

ت كه از تمام در مورد اعتبار واجب بودن رعايت بهداشت بر فرد، خداوند متعال به مردم امر كرده اس
ها حرام كرده است و حرام بودن آن و شراب و زنا را بر ،ها ضرر مي رساند دوري كنندآن چيزهايي كه به سالمتي

اينها يكي از نشانه هاي حفظ سالمتي در اسالم مي باشد خواه اين سالمتي عقلي باشد يا جسمي فرقي نمي 
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$﴿: مي فرمايددر مورد تحريم نوشيدن مي و شراب خداوند متعال . كند yϑ̄ΡÎ) ãôϑ sƒù: $# ãÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ 

ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_$$ sù öΝä3̄= yè s9 tβθßsÏ= øè? ∩®⊃∪﴾ )ميخوارگي و قماربازي « .)90 /مائده
  .»كه رستگار شويددوري كنيد تا اين و عمل شيطان مي باشند پس از پليدي و بتان و تيرها پليدند

Ÿω﴿ :و در مورد حرام بودن زنا مي فرمايد uρ (#θ ç/uø)s? #’ oΤÍh“9$# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹Î6 y™﴾ )و « .)32 /اسرا
  .»شيوه است به زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و
مي رساند و نيروي بدن را تحليل مي برد، نهي كرده اسالم از تمام چيزهايي كه به سالمتي و تندرستي ضرر 

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد. است uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= ÷κ−J9$#﴾ )خود را با دست خويش و « .)195 /بقره
ن و همچني). 529 ص ،1970مالك، الموطأ، (» ال ضرارالضرر و«: مي فرمايد و پيامبر  .»به هالكت نيفگنيد

  ).1498 ص ،8 ، ج1389الغزالي، ( .»روزه بگيريد تا سالم بمانيد«: يدمي فرما
شكم آدمي را هيچ «: و مي فرمايد. هاضمه گرفتن نهي كرده است از زياد خوردن تا سرحد سوء پيامبر 

پس . لقمه اي چند بس است كه پشت وي بدان راست نگه داشته شود براي آدمي چيز بدتر پر نمي كند پس
. »يك سوم را براي نفس كشيدن بگذاردچاراً بايد يك سوم شكمش را براي غذا، يك سوم را بري نوشيدن و نا
  ).الترمذي، السنن، 132، 4احمد، المسند، ج(

همچنانكه اسالم به نظافت تشويق كرده است و فرقي نمي كند كه اين نظافت در جسم باشد، يا در محيطي 
  شد،زندگي مي كند با آن در انانس كه

غسل «: مي فرمايد پيامبر . قبل از نماز و غسل جنابت و غسل روز جمعه امر كرده است گرفتن به وضو
  .»طري كه نزد خود دارد به خود بزنداز ع و. روز جمعه بر هر شخص محتلم و غير محتلم است

  ).581 /2مسلم، الصحيح، ج( 
ق كرده است، از نوشيدن از دهانه ظرف نهي همچنان كه اسالم توجه به غذاي بهداشتي و آب پاك را تشوي

   .»بدن تو بر تو حقي دارد«: فرمايد مي و پيامبر  .چون احتمال سرايت بيماري وجود دارد ،كرده است
  ).28 /4البخاري، (

چون اين امور منجر به  ،همچنين به ورزش و اموري كه در تقويت بدن تأثير دارند اشتياق نشان داده است
وزيد و به به فرزندان خود شنا و تيراندازي بيام«: مي فرمايد پيامبر . ر مقابل بيماريها مي شودمقاومت بدن د

  ).401 /6 ، شماره1353البيهقي، ( .»زنان ريسندگي بياموزيد
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همچنين اسالم به رعايت بهداشت اهتمام ورزيده است و در عبادات به خاطر بيماري رخصت قرار داده شده 
يا  ،ماه رمضان اگر ترس زياد شدن بيماريدر براي مريض رخصت قرار داده شده است كه  به همين دليل .است

و  ،دير افتادن شفا وجود داشته باشد مي تواند روزه نگيرد و بعد از شفا يافتن و تمام شدن بيماري بايد قضا كند
ش وجود جان فرزندداشته باشد، يا ترس همچنين براي زن شيرده و باردار نيز وقتي ترس جانشان وجود 

  .يا قضا كنند و غذا نيز بدهندرا قضا كنند  آن داشته باشد مي توانند در طول روز روزه نگيرند و بعداً
مباح است كه روزه نگيرد و به جاي هر روزي كه روزه  ،براي كسي كه روزه گرفتن بر او سخت است

وجود دارد كه در طول ماه رمضان  همچنين براي شخص مسافر رخصت. نگرفته است غذاي مسكيني را بدهد
خداوند . روزه نگيرد و اين بخاطر مشقت و سختي است كه در سفر وجود دارد و بر سالمتي فرد تأثيرمي گذارد

yϑ⎯﴿: متعال مي فرمايد sù y‰Îκy− ãΝä3ΨÏΒ u÷κ¤¶9$# çμ ôϑ ÝÁuŠù= sù ( ⎯tΒ uρ tβ$Ÿ2 $ ³Òƒ ÍsΔ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο£‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& uyzé& ﴾ 
و اگر كسي بيمار يا مسافر باشد . را روزه بدارد آن بايد كه پس هر كه از شما اين ماه را در يابد،« .)185 /بقره(

  .»روزه بگيردچندي از روزهاي ديگر را 

’﴿: و همچنين مي فرمايد n?tã uρ š⎥⎪Ï%©!$# …çμ tΡθ à)‹ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yèsÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ﴾ )ه و بركساني ك« .)184 /بقره
  .»خوراك مسكيني است آن را ندارند الزم است كه كفاره بدهند، و آن انجام توانايي

ß‰ƒ﴿: و همچنين مي فرمايد  Íãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# ﴾ )خداوند آسايش « .)185 /بقره
   .»نيست شما را مي خواهد و خواهان زحمت شما

) 254، 1953العقاد، ( .در مورد تشويق به رعايت بهداشت است كه مي گويد از سخنان عمر بن خطاب 
  ):490، ص1394العيلي، (

  .گره ايجاد مي كند) چاقي در بدن(برحذر مي دارم چون  شما را از چاقي -
شما را از پرخوري برحذر مي دارم چون براي نماز خواندن تنبلي ايجاد مي كند و براي بدن نيز مفسده  -

  .نجر به بيماري مي شوداست و م
ت تر است و براي چون از اسراف دور است و براي بدن درس. ميانه روي در غذا خوردن وظيفه شماست -

  .»عبادت قويتر است
از  ،اسالم رعايت بهداشت را در صورتهاي مختلفي به اعتبار اينكه حق افراد بر دولت است بيان كرده است

يك شتر  به مدينه رسيدند، اسالم آوردند ولي دچار وبا شدند و پيامبر داستان بدويان است وقتي كه «جمله 
  ).333 /1، شماره1388البخاري، ( .»تا سالم و سر حال شدند. بنوشند آن ها داد كه از شير و بولآن صدقه به
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وقتي كه از شام بر  عمر بن خطاب . اسالم حق رعايت اجتماع را بر عهده شخص مريض گذاشته است
ها را از گدايي آن ها داد و بدين ترتيبآن بر گروهي از جذاميان گذشت و مقداري از بيت المال را به مي گشت

  ).291، ص1394العيلي، . (كردن در ميان مردم منع كرد
ها اختصاص داد و براي هر شخص فلج و زمين آن بن عبدالملك مقداري از درآمدها را به دهمچنان كه ولي

و براي هر نابينايي، راهنمايي گذاشت تا از وي مراقبت  ،بدهد انجام رهاي وي راگيري خادمي گذاشت كه كا
مسجد خود اتاقي ساخت و داروخانه اي با داروها و شربت هاي مختلف  انتهاي همچنان كه ابن طولون در. كند

همچنين  ،درست كرد و براي اين مكان خادم و پزشك مخصوص تعيين كرد تا نمازگزاران بيمار را معالجه كند
كان و را مرتب كرد و خود در روز جمعه ها از داروخانه و كار پزش آن بيمارستان نظامي ساخت و خوب

  ).291 ، ص1394العيلي، ( .»درمان بيماران ديدن مي كرد
. ها نيستآن لي دادنهمچنين اسالم به عيادت بيماران امر كرده است و اين امر جز به خاطر خوشحالي و تس

ار در اثناي بيماري حالت روحي اش تغيير مي كند پس عيادت وي را خوشحال مي كند و چون شخص بيم
اين امر را  و پيامبر . و او را به سالمتي خود اميدوار مي كند. مي اندازدمهرباني كردن با او شفاي او را جلوتر 

مريض و  كسي وقتي كه« :بيان كرده و عيادت بيمار را به عنوان حقي بر ديگران گماشته است و مي فرمايد
  ). 112 /3، شماره1388البخاري، ( .»ناخوش احوال شد از او عيادت كنيد

ها رسيدگي كند و هنگامي كه آن واليان خود را به عيادت بيماران امر مي كرد تا به كار عمر بن خطاب 
مي  سپس عمر . كردند ها از وي به نيكي ياد ميآن ي نزد عمر مي آمدند از اميرشان سؤال مي كرد ويگروهها
 الطماوي،. (امير را عزل مي كرد آن خير،: ها مي گفتندآن آيا از مريض هاي شما عيادت مي كند؟ وقتي: گفت

  ).278، ص1969
  :در رشد و توسعه انانس حق -3-2-6

مي  رشد و توسعه ايجاد ثروت مالي و ثروت طبيعي و ثروت بشري و ثبات سياسي و آميزش اينها با هم
از ديدگاه اسالمي ثروتمندتر و شايسته تر از زمينه  انانس .تكنولوژي حاصل همان رشد و توسعه است .كند

 .»مي باشد آن سازنده تكنولوژي و موضع رشد و پرچم دار« انانس جز اين نيست كه. هاي رشد و توسعه است
  ). 87ت، ص. بلخوخه، د(



 

125

ن به او فاده از نيروها و گنجينه هاي زميبراي استخداوند متعال نيروهاي مخفي و استعدادهاي ذخيره شده 
، 1386قطب، . (مشيت و خواست الهي را محقق بكند و نيروهاي پنهان به او داده است تا بتواند. داده است

  ).56 ، ص1، ج5 چاپ
را از ساير حيوانات  انانس داده است، همان جوهري است كه انانس چيزهايي كه خداوند به آن و باالترين

علم مانند ميوه درخت، نور خورشيد . د كه منبع و مطلع و اساس علم مي باشدشعقل مي با آن ا مي كنند وجد
و همين امر است كه علوم نظري را طلب مي كند و صنعت هاي فكري مرموز را تدبير مي . و بينايي چشم است

ها در شرايط مختلف به دست  همچنان كه اگر به وظيفه خود عمل كند علوم مختلف ديگري كه از تجربه. كند
  ).79 ، ص3 ، ج1389الغزالي، . (آمده، برآن مترتب مي شود

 باشد، اسالم به رشد آن همان ثروت گرانبها و شايسته ميدان رشد و موضع رشد و پرچم دار انانس وقتي
كرده است، شروع  انانس كه همان شخصيت جدي انانس را با ويژه ترين خصوصيت آن تأكيد كرده و انانس

مسؤول محقق كردن رشد محيط با ابعاد  رشد كرده انانس به پايان رسيد اين انانس وقتي كه رشد. است
 چه كه در اين هستي است مسخر و رامآن چون) بعد طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي(است،  آن چهارگانه

شگفت و عجيب و ابزارهاي سپس وقتي كه شخصيت، جديت و كارآمدي را بيابد، نيروهاي . مي باشد انانس
است كه ابتدا شخصيت خود را رشد بدهد و اسالم قاعده هاي ثابت و  انانس پس حق. برتر منفجر مي شوند

ي كه بر او الزم است از انانس وضع كرده است، همان انانس اساسي را براي رشد شخصيت كوشا و كارآمد براي
از جمله اين قواعد امور زير مي . و توسعه را محقق كندتمامي توسعه ها پيشي بجويد تا تمامي ابعاد رشد 

  : باشند
مشخص كرده كه باالتر از اهداف و مصالح دنيوي مي باشد و از اين  انانس در حقيقت اسالم هدفي را براي

ي براي جديت در كار و محقق كردن بزرگترين سود براي خود و يزياد مي شود و نيرو انانس جا كارآمدي
  .چون هدف وي فراتر از اين دنياي فاني است. در او ايجاد مي شود اانهانس تمامي

توسط  انانس به وسيله عبادت است، همچنان كه عبادت در اسالم اساس گراميداشت انانس رشد شخصيت
ي انانس جايي كه امنيت در جامعهآن بنابراين عبادت يكي از قواعد رشد شخصيت مي باشد از .خداوند است

مثالي را براي . رشد محيط مي باشد انواع مي باشد و عبادت با نقش خود كليد فراگير اجتماعي همان كليد رشد
مسجد مي باشد و مسجد همان مكاني  آن و اداي انجام تها مي آوريم؛ نماز خواندن كه مكانعباد انواع يكي از

خداوند متعال . كند مسلمان در دفاع اجتماعي كه محقق كننده امنيت است، رشد مي انانس است كه شخصيت
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χ﴿: مي فرمايد Î) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ósxø9$# Ís3Ζßϑ ø9$#uρ 〈 )ناهان مسلماً نماز از گ« .)45 /عنكبوت
   .»و از كارهاي ناپسند باز مي دارد بزرگ

 شنودي را در شخص به وجود مياسالم با امكان تغيير از بد به خوب و از خوب به خوبتر رضايت و خ
و سرعت رشد را به جلو و شرايط بهتر هر چند كه سخت و دشوار . بلكه حتي تغيير را ضرورت مي داند. آورد

β¨﴿: چون بنابر كالم خداوند متعال. باشد، تشويق و تحريك كرده است Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #¶ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# 

#[ô£ç„ ∩∉∪﴾ )ختي و مسلماً با س. ختي و دشواري، آسايش و آسودگي استچرا كه همراه با س« .)5 -6 /شرح
  .»دشواري آسايش و آسودگي است

χ﴿: و همچنين مي فرمايد Î) ©!$# Ÿω ãÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4©®L xm (#ρ ãÉitó ãƒ $ tΒ öΝÎκÅ¦àΡr'Î/﴾ )خداوند حال « .)11 /درع
   .»ل خود را تغيير دهندان احواآن و وضع هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي دهد مگر اينكه

رشد احساس مسؤوليتي كه با نقش خود منجر به ظهور شخصيت يگانه اي شود كه مسؤوليتهاي خود را  
 و بر او الزم است كه با امانت و اخالص به. ي كه در دست اوست امانت مي باشديتحمل كند چون تمام چيزها

$﴿: متعال مي فرمايد وظيفه رشد خود بپردازد با اين احساس كه خداوند انجام ¯ΡÎ) $ sΨôÊ utã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã 

ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Åfø9$#uρ š⎥ ÷⎫t/r'sù β r& $ pκs]ù= Ïϑ øts† z⎯ø)xô©r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ 

عرضه داشتيم و از پذيرش امانت خودداري ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها « .)72 /ابزاح( ﴾∪⊅∠∩
   .»ان واقعاً ستمگر و نادانندآن نرفت آن زير بار انانس ترسيدند و حال اينكه آن كردند و از

و  انانس كوتاهي كردن همان نتيجه عدم احساس مسؤوليتي است كه منجر به در حاشيه قرار دادن خود
  .ي مي شودانانس كارآمدي در فعاليت رشدسپس اطرافيانش از محيط مي شود كه منجر به عدم 

رشد اراده محكم و متكي به ايمان؛ چون مؤمن شخصيتي قوي و محكم دارد كه نااميدي در او راه پيدا نمي 
Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد. كند چون مدام از ايمان عميقش به همراهي خداوند با او نيرو و قوت مي گيرد uρ 

(#θ ãΖÎγ s? Ÿω uρ (#θ çΡu“ øtrB ãΝçFΡr&uρ tβ öθ n=ôã F{$# β Î) ΟçGΨ ä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂®∪﴾ )و سست و زبون نشويد و « .)139 /ل عمرانآ
   .»هستيد اگر كه براستي مؤمن باشيد غمگين و افسرده نگرديد و شما برتر

اقدامات  نيرو و استحكام در حقيقت و بر اساس حقيقت مي باشد پس تمامي نقشها و تصميمات وبنابراين 
  . محقق كند رشد مبتني بر قواعد محكم را آن مي برد تا همراه با اراده اي آهنين جلو را
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است  انانس صالح آن را وضع كرده است تنها هدف انانس وقتي اسالم اصول و مباني رشد شخصيت كارآمد
  .را به هدف جانشيني در روي زمين رشد مي دهد آن و ،و سپس او به صالح محيط مي پردازد

  ):46، ص1406الدسوقي،(نشيني بر دو امر متكي است و با دو حركت كامل مي شود چون جا
  در زمينه تحقق عبوديت و بندگي  انانس حركت )الف
  در زمينه تحقق سروري و سيادت انانس حركت )ب

طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و (ناچار بايد رشد فراگير تمام ابعاد محيط  انانس براي تحقق سيادت و برتري
رشدي كه نيكي و خوبي محيط را مورد هدف قرار مي دهد و از اينجا رشد . وجود داشته باشد) اسيسي

كه خالق متعال بهره برداري از تمام چيزهايي كه روي زمين است شروع مي شود ارزشمند حيات از بعد طبيعي 
 انانس اليتها تمسك بجويد،ها و فعو اساس عظمت در همه كار خشيده است، به شرط اينكه به مبدأب انانس را به

به حكم سيادت خود در بهره برداري از منابع طبيعي زبر دست مي شود ولي طبق ديدگاه اسالمي بايد به امانت 
   چون در اين صورت. را داشته باشد آن يعني مسؤوليت حفظ صالح محيط و عدم فساد. داري مقيد باشد

θãã#)﴿: اوند متعال مي فرمايدخد. تعارض پيدا مي كند قرآنبا مفهوم رشد و نص  ôŠ$# öΝä3−/u‘ % Yæ•|Ø n@ ºπ uŠøäzuρ 4 

…çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† š⎥⎪Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪﴾ )او  پروردگار خود را فروتنانه و پنهاني به كمك بخواهيد« .)55 /اعراف

Ÿω﴿: و همچنين مي فرمايد .»تجاوز گران را دوست نمي دارد uρ Æö7s? yŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† 

t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∠∠∪﴾ )خدا تباهكاران را دوست نمي دارد و در زمين تباهي مجوي كه« .)77 /قصص«. ﴿(#θ è= à2 

(#θ ç/uõ° $#uρ ⎯ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪Ï‰Å¡øãΒ ∩∉⊃∪﴾ )و (از روزي خدا بخوريد و بنوشيد « .)60 /بقره
  .»تجاوز و تعدي نپردازيد) و گزاف و الف(در زمين به  )هكارانهمچون تبا

و به بهره برداري از . در مورد بعد اقتصادي، اسالم به كار و دور كردن فقر و تنبلي تشويق كرده است
پس هر . ادن دايره نتايج و ثمرات مي باشدو اين امر با وسعت د. نعمتهاي خداوند در هستي تشويق كرده است

كه با نقش  سپس رشد اقتصادي زياد مي شود، .بيابد پايه هاي اقتصادي وسعت مي يابده نتايج وسعت گاه داير
ا در زندگي كريمانه اي ممكن مي سازد و تأثير مثبتي رخود منجر به زيادي درآمد فرد مي شود كه هزينه وي 

  .بر تمام امت دارد
يده است و اين امر در خالل تالش وي به سالمت اسالم به رشد اين بعد اهتمام ورز ،در مورد بعد اجتماعي

و اين امر به دعوت اسالم به علم و حرام كردن تمام چيزهايي كه به عقل و سالمت . است انانس و صحت عقلي
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جسماني ضرر مي رساند، مي باشد و اين نيز با تأكيد بر حق وي در رعايت بهداشت و سالمت جامعه اش مي 
خواه اين مسؤوليت معنوي باشد و خواه مادي . مسؤوليت اجتماعي نمود مي يابد باشد كه در دعوت اسالم به

  .فرقي نمي كند
اسالم بيكاري و عقب ماندگي را با دعوت به رعايت تمامي جنبه هاي بهداشت و مسؤوليت  ،بنابراين

  . محكوم مي كند
دليل اين است كه بعد سياسي روا داشته است به  آن اما بعد سياسي كه اسالم توجه خاص و مهم خود را به

سنگ بناي هر اجتماعي است، به گونه اي كه ايجاد يا بقاي هر رشد و توسعه اي چه طبيعي، چه اجتماعي و 
چون امنيت سرزمينها از . رشد سياسي بوده باشد آن يا همراه آن چه اقتصادي ممكن نيست مگر اينكه قبل از

y‰tã﴿: دخداوند متعال مي فرماي. بزرگترين نعمتهاست uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈¢Á9$# 

óΟßγ ¨ΖxÏ= ø⇐tG ó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™ $# š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Ï= ö6 s% £⎯uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï%©!$# 4©|Ós?ö‘ $# öΝçλm; 

Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠ s9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4 ©É_ tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθä.Îô³ç„ ’ Ï1 $ Z↔ø‹x© 4 ⎯tΒ uρ uxŸ2 y‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∈∈∪﴾ )داده اند انجام و كارهاي شايسته آورده اندخداوند به كساني از شما كه ايمان « .)55 /نور ،
رد همان گونه كه پيشينيان را جايگزين قبل از خود ان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كآن وعده مي دهد كه

ان مي پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و آن همچنين آئين ايشان را كه براي ،كرده است
بعد از اين . م نمي گردانندانباز ان را به امنيت و آرامش مبدل مي سازد، مرا مي پرستند و چيزي راآن هراس

  .»ان كامالً بيرون شوندگان بشمارندآن افر شوند،كساني كه ك
كسي كه در گروه و جامعه خود امنيت داشته باشد و بدنش سالم باشد و خوراك «: مي فرمايد و پيامبر 

  ).574 /4، 34 الترمذي، شماره. (»روزانه اش را بيابد گويي كه دنيا ملك وي است
ي و كرامت به دست مي آيد كه اين امر منجر به ثبات امنيت با وجود رشد سياسي مبتني بر شورا و آزاد

  .زندگي كريمانه و توسعه يافته تكميل مي شود آن سياسي مي شود كه همراه
  حقوق سياسي و مدني - 3- 3

  حق آزادي -3-3-1
  :آزادي شخصي - 3-3-1-1
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است چه كه مربوط به خود آن در امور شخصي خود و تمامي فرد« اينكه آزادي شخصي عبارت است از
قادر به تصرف باشد و از تجاوز به خود يا آبروي خود يا تجاوز به اموالش يا هر يك از حقوقش در امان باشد 

  ).359، ص1394العيلي، ( .»اوزي عليه ديگري وجود داشته باشدو نبايد در تصرفات وي تج
چون . نمي شود احترام مي گذارد و وجود چنين شخصيتي جز با آزادي محقق انهاانس اسالم به شخصيت

كه الزم است معيار تمامي چيزها باشد و در . است انانس شخصيت و آزادي شخصي يكي از مقتضيات متعلق به
  .بودن مي كند انانس احساس كرامت و انانس سايه اين آزادي

است به  انانس ها آزاديي كه مهمترين ويژگيآن آزادي شخص به چند قسمت تقسيم مي شود كه از مجموع
  :ها عبارتند ازآن ي آيد ودست م

  .آزادي خويشتن
 .آزادي مسافرت و مهاجرت و پناهندگي

 .حق امنيت

 .احترام و ارزش مسكن

 .حق سري بودن نامه ها و مكاتبه ها

همان صفت رشدي است كه شخص لياقت و اهليت تصرف در امور خود و محافظت از  ،آزادي خويشتن
 رامتي كه از ايمان وي به كرامت ذاتي از طرف خداوند به او و تمامك. وجود خود و كرامت خود را پيدا مي كند

چون آزادي به طور عام . و نيز حق آزادي و رعايت كردن حقوق ديگران ناشي مي شود. ناشي مي شود انهاانس
 گفته اندو از قديم بعضي از دانشمندان . فقط در جامعه متصور است آن و آزادي خويشتن به طور خاص، وجود

ولي اين تعريف عام تر و درست . خوي اجتماعي دارد انانس :كه گفته اندهر چند . خوي مدني دارد انانس « :كه
 آن و جامعه اي كه افراد را از. در جامعه زندگي مي كند و آزادي معناي جمعي دارد انانس چون. تر مي باشد

كه به آزادي  به آزادي ديگران بكند مقيد خودش را آزادي بايد ،آزاد انانس به همين دليل. بگيرند جامعه نيست
ديگران لطمه وارد نكند وقتي كه از درون خودش را مقيد نكند الزم است كه قيد و بندهاي بيروني از جمله 

ي وي مانع آزادي ديگران مي يو او را از آزادي منع كنند چون آزادي و رها. عذاب و عقاب بر او گذاشته شود
  ).188 ت، ص. د ،ابوزهرة( .»شود

چه آن دهد و انجام چه را كه مي خواهدآن با دادن آزادي اراده تأكيد مي كند تا ،اسالم بر اين آزاديبنابراين 

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. را كه نمي خواهد رها كند ¯ΡÎ) çμ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) #XÏ.$ x© $̈Β Î)uρ #·‘θ àx. ∩⊂∪﴾   
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: و همچنين مي فرمايد .»و سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاسده ايم، چه اما راه را بدو نمو« .)3 /انانس(

﴿çμ≈ sΨ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ø⎪y‰ôf¨Ζ9$# ∩⊇⊃∪﴾ )آزادي عقيده يكي از  .»ايم رهنمون شده] نيك و بد[او را به دو راه « .)10 /دبل
. ويژگي مي باشد آن به اسالم آوردن نيز جزء انانس ي مي باشد و عدم اجبارانانس مهمترين ويژگيهاي ذات

Iω oν#uø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰s% t⎦¨⎫t6﴿: خداوند متعال مي فرمايد ¨? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xöø9$#﴾ )اجبار و اكراهي در « .)256 /بقره
مسؤوليت در اسالم فردي است و  .»ل از گمراهي و ضالل مشخص شده استدين نيست، چرا كه هدايت و كما

≅¨﴿: خداوند متعال مي فرمايد. شد و تبعات عمل خودش را مي بيندي مسؤول خودش مي باانانس هر ä.uρ ?⎯≈ |¡Σ Î) 

çμ≈ sΨøΒ u“ ø9r& …çνuÈ∝ ¯≈ sÛ ’ Îû ⎯Ïμ É)ãΖãã ( ßl ÍøƒéΥuρ …çμ s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ Y7≈ tFÅ2 çμ9s)ù= tƒ #·‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù&uø% $# y7 t6≈tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡øuΖÎ/ tΠöθ u‹ø9$# 

y7 ø‹n= tã $ Y7ŠÅ¡xm ∩⊇⊆∪﴾ )ما اعمال هر كسي را به گردنش آويخته ايم و در روز قيامت كتابي را « .)13-14 /ءاسرا
ه خودت امروز حسابگر كافي است ك كتاب خود را بخوان،. به او مي رسدبراي وي بيرون مي آوريم كه گشوده 

   .»خويشتن باشي

≅ö﴿: و همچنين مي فرمايد è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷è tƒ 4’ n?tã ⎯Ïμ ÏFn= Ï.$ x© öΝä3š/usù ãΝn= ÷ær& ô⎯yϑ Î/ uθ èδ 3“y‰÷δ r& Wξ‹Î6 y™ ∩∇⊆﴾  

داند كه چه كسي راهش هر كسي برابر روش خود كار مي كند و پروردگارتان بهتر مي : بگو« .)84 /ءاسرا( 
   .»درست تر است

Ÿω﴿: خداوند مي فرمايد. مسؤول اعضاي بدن خود مي باشد انانس و uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) 

yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡tΒ﴾ )آن از چيزي دنباله روي مكن كه از« .)36 /ءاسرا 
   .»قرار مي گيرد آن بيگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي از ناآگاهي،

Ÿω﴿: ل مي فرمايدخداوند متعا. تبعات عمل ديگري را متحمل نمي شود انانس uρ â‘ Í“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“u÷zé&﴾ 
آزاد نباشد چطور مي تواند  انانس اگر .»ار گناه ديگري را بر دوش نمي كشدو هيچ كسي ب« .)15 /ءاسرا(

مسؤول باشد و اگر اين ذات بشري آزاد و مكرم نباشد چطور و چگونه حساب و ثواب و عقاب بر او مترتب 
 آن معيارهاي بشري خود نمي توانيم محاسبه و سؤال بكنيم بلكه كسي كه شأن و جايگاه چون ما با. مي شود

  . را دارد مي تواند اين كار را بكند
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واند حقوق والدين را نمي ت انانس كند كهته است وقتي بيان مي انسراتر داسالم شأن اين آزادي را خيلي ف

Èβ﴿: والدين قرار داده است و مي فرمايداداء كند و خداوند تشكر از خود را همسان تشكر از  r& öà6ô©$# ’ Í< 

y7 ÷ƒ y‰Ï9 üθ Ï9uρ﴾ )ن و هم سپاسگزار پدر و مادرت باشكه هم سپاسگزار م« .)14 /لقمان«.  
ها را جبران كند كه آزادي آن هر چقدر مي تواند به والدين نيكي كند فقط در صورتي مي تواند نيكي انانس
مسلم در صحيح . ها را آزاد كندآن يعني وقتي والدينش برده ديگري هستند و او ،ان ببخشدآن ها را بهآن شخص

هيچ فرزندي نمي تواند نيكي والدينش را جبران كند «: فرمود روايت مي كند كه پيامبر  خود از ابوهريره 
ه به جاي والدين، و در روايت ابي شيب .»ا بخرد و آزادش كندمگر اينكه او را مملوك و برده ديگري بيابد و او ر

  ).1148 ، ص2، ج1510مسلم، الصحيح، شماره. (پدر آمده است
يعني شخص قدرت سفر كردن را با آزادي كامل در داخل كشورش داشته باشد و نيز «آزادي مسافرت؛ 

بدون اينكه مانعي داشته باشد . كشور را به خاطر نياز يا به خاطر مصلحت، داشته باشد آزادي سفر به خارج از
  ).24، ص1400الشيشاني،( .»اينكه وي را زنداني يا منع كنند و هر وقت كه خواست بتواند بر گردد بدون

اقتضاء كند قيودي را بر اين از اين امور، حاالتي استثناء مي گردد به گونه اي كه وقتي مصلحت عمومي 
بيان اين آزادي . ب عمومي استالمت و امنيت و آداهاي س انگيزه و اين مصلحتها به خاطر. آزادي مي گذارند

  . ها آمده استآن و اعمال ءو فقها ءو سنت و سخنان خلفا قرآندر 
جا بدون مانع امر كرده آن به گردش و سير و سفر در روي زمين براي كسب روزي و سفر به اينجا و قرآن

  . است

*sŒÎ#﴿: خداوند متعال مي فرمايد sù ÏM uŠÅÒè% äο4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ äó tG ö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# 

#[ÏWx. ö/ä3̄= yè ©9 tβθ ßsÏ= øè? ∩⊇⊃∪﴾ )و از فضل نده گرديد نماز فرا خوانده شد، در زمين پراگآنگاه كه « .)10 /جمعه
  .»اينكه رستگار شويد خداي را بسيار ياد كنيد، تا خدا بجوييد

uθ﴿ :همچنين مي فرمايدو  èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# Zωθ ä9sŒ (#θ à±øΒ $$ sù ’ Îû $ pκÈ:Ï.$ uΖtΒ (#θ è= ä.uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ï% ø—Íh‘ ( Ïμø‹s9Î)uρ 

â‘θ à±–Ψ9$# ∩⊇∈∪﴾ )اوست كسى كه زمين را برايتان رام گرداند پس در گوشه و كنار آن راه رويد و از «. )15 /ملك
  .»زد اوسترستاخيز در ن]  وقوع[و . بخوريد) خداوند(اش  روزى

 :خداوند متعال مي فرمايد. همچنان كه خداوند متعال مسلمانان را به خاطر طلب آزادي به مهاجرت امر كرد

﴿¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÎκÅ¦àΡr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïyè ôÒ tG ó¡ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#ûθ ä9$ s% öΝs9r& 
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ô⎯ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yè Å™ üρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ ãΛ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ #¶ÅÁ tΒ ∩®∠∪﴾ )به راسـتى  «). 97/ نساء
]  فرشـتگان [انـد،   گيرند در حالى كه آنان نسبت به خـويش سـتمكار بـوده    كسانى كه فرشتگان جان آنان را مى

آيا زمين خدا فراخ نبود تـا در  : گويند. در زمين مستضعف بوديم: گويند]  در پاسخ[بوديد؟  در چه حالى: گويند
  .»آن هجرت كنيد؟ اين گروه جايگاهشان جهنّم است و بد جايى است

طلب علم كنيد هر چنـد كـه   «: به سفر براي طلب علم دعوت كرده است و مي فرمايد همچنان كه پيامبر 
  ).22، باب1384، ابن ماجه( .»ددر چين باش

نشستن بر سر شما را از «: ها تأكيد مي كند و مي فرمايدآن بر سالمت راهها و رفت و آمد كردن در پيامبر 
. ها صحبت كنيمآن جز راهها براي نشستن نداريم كه در يما جاي !اي رسول خدا: گفتند .»راهها برحذر مي دارم

: اي رسول خدا، حق راه چيست؟ فرمود: گفتند .»داريد را نگه آن پس اگر در جايي نشستيد، حق«: رمودف
، اذيت نكردن، جواب دادن به سالم ديگران، امر به معروف، نهي از )نگاه نكردن به ديگران(چشم پوشي «

  ).2300 /5 ، ج1388البخاري، ( .»منكر
اند وقتي كه او اياس بن سلمه را با مرواريدي به طرف خود كش همچنان كه امير المؤمنين عمر بن خطاب 
  ).25 ع ،1953قاد، الع. (را به عنوان هديه به او داد آن را ديد كه راه مردم را سد كرده بود، سپس

كه اگر مسلماني شهادت بدهد كه مردي خانه اش را بر سر راه مسلمانان بنا  كرده اندبيان  ءهمچنان كه فقها
و بديهي است كه . راه به حالت عادي خود باز گردد مي دهد تا ،بنا آن كرده است، امام دستور به خراب كردن

  ).63 ، ص3 ، ج1225السرخسي، . (راه حق تمامي افراد است
اين است كه ضمانت حق سفر در خارج از كشور وجود داشته  /از سفارشهاي خليفه عمر بن عبدالعزيز 

  ).209 ص ،1969خالد، ( .»راي مسلمانان بگشاييدرا بدروازه هجرت «: باشد و مي گويد
خوانيد به اينكه با اموالشان در دريا و خشكي به گردش و كسب درآمـد   امردم را فر«: و همچنين مي گويد

  ).209 ص ،1969 خالد،( .»ها فاصله ايجاد نكنيدآن بپردازند و ميان بندگان خدا و روزي
كه پيامبر آن حال چگونه اين طور باشد. ته استانساسالم موانعي براي آزادي مسافرت و هجرت الزم ند

بلكه ترك . خود از مكه به مدينه مهاجرت كرد و به اصحابش دستور داد كه به حبشه مهاجرت كنند ،اسالم
پس اگر ترك نكرد، گناهكار . احساس ذلت و خواري و ضعف مي كند واجب است آن سرزميني كه مسلمان در

ي كه بدان هجرت كرده يبراي وي در جا وقتي كه به خاطر حفظ دين هجرت كرد خداوند بر اين اساس. است
اگر زنده ماند اسباب راحتي وسعادت را فراهم مي كند و اگر فوت كرد، اجر وي با خداوند است و فضل 
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tΒ⎯﴿: چون خداوند وي را مسؤول قرار داده است و مي فرمايد. عظيمي به وي مي رسد uρ öÅ_$ pκç‰ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

ô‰Ågs† ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Vϑ xî üãΒ #[ÏWx. Zπ yè y™ uρ 4 ⎯tΒ uρ ól ãøƒs† .⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷ t/ #·Å_$ yγ ãΒ ’ n< Î) «!$# ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO çμ ø.Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pRùQ$# ô‰s)sù 

yìs% uρ …çνãô_r& ’ n?tã «!$# 3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊃⊃∪﴾ )و هر كس در راه خدا هجرت كند، در « .)100 /ءنسا
اش  كنان به سوى خداوند و رسول او از خانه يابد و كسى كه هجرت]  در زندگى[و گشايشى زمين جايگاه بسيار 

  .»بيرون رود، آن گاه مرگ او را دريابد، پاداشش بر خداوند است و خداوند آمرزنده مهربان است
 دادن و تحقير و عذاب آن و بنابراين تجاوز به شخصيت، آبرو و اموال افراد است ،حق امنيت؛ ضامن سالمت

، 1394العيلي، (.خواه از طرف افراد، فرقي نمي كندجايز نيست خواه اين امور از طرف دولت باشد و  آن
  ).363ص

و بر دولت واجب كرده است كه از  ،اسالم براي حمايت از اين حق عقوبات بازدارنده اي را وضع كرده است
خداوند . است آن اي احكام شرعي مربوط بهچون دولت همان جهتي است كه اجر. دفاع كند آن تجاوز يا آزار

$﴿: متعال مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( ”çtù: $# Íhçtù: $$Î/ ß‰ö6 yè ø9$#uρ Ï‰ö7yè ø9$$ Î/ 4©s\ΡW{$#uρ 

4©s\ΡW{$$ Î/ 4 ô⎯yϑ sù z’Å∀ ãã …ã& s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ½zr& Ö™ó©x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ í™!#yŠr&uρ Ïμ ø‹s9Î) 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 3 y7 Ï9 s̈Œ ×#‹ÏøƒrB ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 

×π yϑ ômu‘ uρ 3 Ç⎯yϑ sù 3“y‰tG ôã $# y‰÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ …ã& s#sù ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊇∠∇∪﴾ )اي كساني كه ايمان آورده ايد« .)178 /بقره !
برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن  آزاد در: درباره كشتگان قصاص بر شما فرض شده است

گيرد اين  انجام پس اگر كسي از ناحيه برادر خود گذشتي شد بايد نيك رفتاري شود و پرداخت با نيكي. است
ند او را عذاب دردناكي خواهد تجاوز ك آن پس اگر كسي بعد از ،تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان

  .»بود
  ).2564 /4مسلم، ج( .»وي هر مسلماني بر ديگري حرام استخون و مال و آبر«: مي فرمايد  و پيامبر

براي تحقق اين امر اسالم با اوامر و نواهي خود حدودي را تعيين كرده است و براي تجاوز به اين حدود 
ت امير و امام ها در دسآن و بعضي از شده اندبعضي ها به عنوان حدود مشخص . عقوباتي را وضع كرده است

  ).65 -66، ص1387 ابن تيميه،( .است كه تعزير مي باشند
بر اين امر موافق هستند كه عقوبات حدودي با رأي و قياس ثابت نمي شوند، بلكه تنها با نص ثابت  ءفقها«

  ).106ص ،1987ابو زهره، ( .»ت آزادي فردي و امنيت وجود داردو در اين امر ضمان ،مي شوند
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 بر آن بخشيده است و به وسيله انانس ش مسكن؛ مسكن يكي از نعمتهايي است كه خداوند بهاحترام و ارز

≅ª!$#uρ Ÿ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. منت گذارده است انانس yè y_ /ä3s9 .⎯ÏiΒ öΝà6Ï?θ ã‹ç/ $YΖs3y™﴾ )80 /نحل(. 
  .»حل آرامش و آسايشتان گردانده استخدا است كه خانه هايتان را م«

  : مي حرمت اين مسكن را مطابق سه امر بر عهده گرفته است كه عبارتند ازشريعت اسال
  .حق هر فردي است كه در منزلي سكني گزيند )الف
  .ارزش و جايگاه اين مسكن كه براي ديگران حرام مي باشد )ب
  .ممنوع است آن و بي احترامي به رازهاي آن جاسوسي كردن مسكن و دزدي لوازم )ج

اسالم فراوان كردن خانه ها را براي تمامي افراد جامعه بر دولت واجب كرده است،  در مورد حق مسكن،
و كسي كه نمي تواند وظيفه دولت است كه مسكن مناسب  ،دنخانه مستقل داشته باشافراد حق دارند كه پس 

  ).371 ، ص1394العيلي، . (براي او تهيه كند
جا رسيدگي كنند و آن شهري واجب است كه به فقرايبر ثروتمندان هر «: در اين مورد ابن حزم مي گويد
ي كه ضروري يو از غذا ان را ياري دهند تا نيرو بگيرند،آن ها نمي رسد،آن اگر زكات و ساير اموال مسلمانان به

ان مسكني فراهم كنند تا از آن ها لباس مناسب بدهند و برايآن در تابستان و زمستان بهدهند و ها بآن است به
  ).156 ، ص6 ، ج1350ابن حزم، ( .»ب و چشمان عابران در امان بمانندرما و آفتاباران و گ

عين حال بعضي از مردم هستند خانه هايي مازاد بر خود  ي وجود دارند كه پناهگاهي ندارند و دراگر كسان
  ).53 ، ص1333 ابن تيميه،. (وظيفه حاكم است كه اينها را به زور در اين خانه ها اسكان بدهند ،دارند

است و وي را از سرما و باران  انانس چون مسكن محافظ كرامت. و اينها فقط به خاطر اهميت مسكن است
زمستان و گرما و آفتاب تابستان حفظ مي كند و مسكن محل اسرار و جاي استراحت و پوشاننده عورت 

ست مايتي احاطه كرده احرام بودن مسكن، اسالم مسكن را با حصار ح. مطلع نشود آن شخص است تا كسي از
هر چند كه خود حاكم . خانه شود آن ز نيست كه بدون اجازه صاحبش واردبه گونه اي كه براي هيچ كس جاي

  .چه برسد به تجاوز و تجسس خانگي. باشد

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4©®L xm (#θ Ý¡ÏΣ ù'tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@uρ 

#’ n?tã $ yγ Ï= ÷δ r& 4 öΝä3Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 öΝä3̄= yè s9 šχρãª.x‹s? ∩⊄∠∪ β Î* sù óΟ©9 (#ρ ß‰ÅgrB !$ yγŠ Ïù #Y‰xmr& Ÿξ sù $ yδθè= äzô‰s? 4©®L xm šχ sŒ÷σãƒ 

öΝä3s9 ( βÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝä3s9 (#θ ãè Å_ö‘$# (#θ ãèÅ_ö‘ $$ sù ( uθ èδ 4’ s1ø— r& öΝä3s9 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è s? ÒΟŠÏ= tæ ∩⊄∇∪﴾ )اى « .)27 -28 /نور
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. سالم گوييد]  خانه[هاى خود مشويد مگر آنكه اجازه گيريد و بر اهل آن  هايى غير از خانه مؤمنان، وارد خانه
شما  اگر كسي را در خانه ها نيافتيد بدانجاها داخل نشويد تا به .اين برايتان بهتر است، باشد كه پند پذيريد

آگاه از  خدا بسي مي باشد،پاكتر اين برايتان . برگرديد، پس برگرديد: اگر هم به شما گفتند. اجازه داده مي شود
  .»كارهايي است كه مي كنيد

است كه بدون اذن وارد هيچ خانه اي نشود  يمازالبراي هر شخص بيگانه اي  قرآناين امر در آيات كريمه 
به كودكان و  حتي بلكه اين حرام بودن ورود به خانه بدون اجازه. باشدو مهم نيست كه صفت شخص چگونه 

  .خادماني كه اهل خانه هستند نيز تجاوز كرده است
دازند كه آن چون مردم بيشتر وقتشان دوست دارند كه در خانه راحت باشند و چيزي را روي خود مي

فقط براي يا خدمتكارشان وارد مي شود و اين و در اين حال فرزندان  ،آگاه بشوند آن دوست ندارند ديگران از
خداوند متعال مي . است كه اخالق اسالم مي باشد انانس و حيا و عفت انانس ي ادب و حفظ كرامتبيان نيكوي

$﴿: فرمايد yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ãΝä3ΡÉ‹ø↔tG ó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& t⎦⎪Ï% ©!$#uρ óΟs9 (#θ äó è=ö7tƒ zΝè= çtù: $# óΟä3ΖÏΒ y]≈ n= rO 

;N §̈tΒ 4 ⎯ÏiΒ È≅ö7s% Ïο4θ n= |¹ Íôfxø9$# t⎦⎫Ïmuρ tβθ ãèŸÒ s? Νä3t/$ u‹ÏO z⎯ÏiΒ ÏοuÎγ ©à9$# .⎯ÏΒ uρ Ï‰÷è t/ Ïο4θn= |¹ Ï™!$ t±Ïè ø9$# 4 ß]≈ n= rO ;N ü‘ öθ tã öΝä3©9 

4 }§øŠs9 ö/ä3ø‹n= tæ Ÿω uρ öΝÎγ øŠn= tæ 7y$ uΖã_ £⎯èδ y‰÷è t/ 4 šχθ èù §̈θ sÛ /ä3ø‹n= tæ öΝà6àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. ß⎦Îi⎫t7ãƒ ª!$# ãΝä3s9 

ÏM≈tƒ Fψ$# 3 ª!$#uρ íΟŠÏ= tæ ÒΟŠÅ3xm ∩∈∇∪﴾ )اى مؤمنان، ملك يمينهايتان و كسانى از شما كه به بلوغ « .)58 /نور
هايتان را در اند، بايد سه نوبت از شما اجازه گيرند، پيش از نماز صبح و هنگامى از نيمروز كه لباس نرسيده

پس از آنها بر شما و بر آنان هيچ . خلوت است]  اوقات[سه نوبت برايتان ]  اين. [آوريد و پس از نماز عشا مى
را بدينسان ] خود[خداوند آيات ]. شويد وارد مى[بر همديگر ] و. [گناهى نيست چرا كه پيرامون شما در گردشند

  . »ه استو خداوند داناى فرزان. سازد برايتان روشن مى
حتي اگر به  ،جا به زور نيز مي شودآن و يا خراب كردن آن حرام بودن مسكن شامل عدم سلطه و تجاوز به

 .را با جاي ديگري تعويض كرد آن خاطر مصلحتي عمومي باشد جز با رضايت مالك درست نيست و بايد
زل يكي از مصريان تي از منبه بازگرداندن قسم عمر بن خطاب . چون داشتن پناهگاه و حفاظ ضروري است

همچنان كه عمر . را گرفته و به مسجد متصل كرده  بود، دستور داده است آن والي مصر  كه عمرو بن عاص
داده است وقتي كه به بازگرداندن خانه اي به مالكش دستور داده بود  انجام مثل اين عمل را /بن عبدالعزيز 
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، 1969خالد، . (را به مسجد اموي ضميمه كرده بود آن ه شده وخانه چير آن كه بر است والي شام بوده كه
  ).195ص

چون عورتهاي . اسالم جاسوسي و دزدي خانه ها را حرام اعالم كرده است: جاسوسي خانگي ممنوع است
. و خدشه دار كردن حيا و آبروي وي مي شود انانس مردم ظاهر مي شود و باعث بي احترامي به كرامت

Ÿω﴿  :فرمايدخداوند متعال مي  uρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/﴾ )و جاسوسي و پرده «. )12 /تحجرا
. تجسس حتي اگر به خاطر هدف مشروعي باشد، مباح نيست .»نيد، و يكي از ديگري غيبت ننمايددري نك

مشروع است  پس اگر هدف. ها واجب استآن چون در اسالم هماهنگي اهداف با وسايل و ابزار رسيدن به
هدف، وسيله را توجيه : و اين گونه نيست كه گفته مي شود ،نيز مشروع باشد آن بايستي كه وسيله دستيابي به

  .مي كند
گروهي را كه در خانه هايشان به مي خوارگي معتاد شده بودند محاصره كرد و بدون  عمر بن خطاب 
اي امير المومنين ما يك : ها مواجه شدآن ا اين سخنو ب. ها شد و گناهشان را آشكار كردآن اجازه وارد حياط

جاسوسي «: خداوند مي فرمايد. كه شما سه بار معصيت كرده ايآن داديم حال انجام بار معصيت خداوند را
كه شما آن حال .»از در خانه ها وارد شويد«: رمايدو خداوند مي ف ،كه شما جاسوسي كرده ايدآن حال .»نكنيد

. وارد خانه اي غير از خانه خودتان نشويد«: و خداوند مي فرمايد. پايين آمديد آن ه ايد، و ازاز ديوار باال آمد
به خاطر  پس عمر . و شما اين كار را نكردي .»نداده ايد مسال آن آشنا نشده ايد و بر اهل آن تا وقتي كه با

  .ها را بخشيدآن كيد بر حرام بودن مسكنتأ
 ،طر بطالن اقدامات دستگيري و محاصره حياط منزل و ورود بدون اجازهپس خليفه عقوبت مجرم را به خا

  ، 1394العيلي، . (ها مترتب شودآن ل شريعت هستند كه بخشش عقوبت بروبخشيد كه اين امور مخالف اص
  ).374 ص

 وتجاوز  منزل با حصار حمايتي كفايت نكرده است به خاطرمحاصره اسالم پاي را از اين فراتر گذاشته و به 
بلكه تالش براي دزدانه نگاه كردن از شكاف و  ،حرام است و تصرف بدون حقزور ورود به منزل با 

و كاشتن . ها و آشكار ساختن عورتهايشان را حرام ساخته استآن براي فاش كردن اسرار ،سوراخهاي در
و . نيز حرام است... يي ودوربينهاي مدار بسته براي عكس گرفتن يا براي فيلم تلويزيوني يا ويدئويي يا سينما

و . آمد و چشمش را به شكاف در دوخت خانه پيامبر  باديه نشيني نزد درِ :ر اين مورد روايت شده است كهد
و چشم وي را  و آن را در شكاف در فرو برد چشمش به او افتاد سپس چوب تيزي را برداشت پيامبر 
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البخاري، ( .»را در چشمانت فرو مي بردم آن مي پاييتم كه تو مرا انساگر مي د«: زخمي كرد و سپس فرمود
  ).243 /12، ج1388

موجود  آن درباره حق سري بودن نامه ها؛ اسالم بر اين حق و تمام حقوقي كه خصوصيات اشخاص در
ا و نامه هاي پستي، برقي، فاكس، تلكس و همچنين ه مكاتبه انواع و اين حق شامل ،است، تأكيد كرده است

ω﴿: خداوند متعال مي فرمايد و اسالم از جاسوسي نهي كرده است و ،تلفني مي شودمكالمه هاي  uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB﴾ 
اين حركت بعد از  و. يعني آگاهي پيدا كردن از اسرار شخصي بدون اينكه خود بداند ،تجسس. جاسوسي نكنيد

در . ي بد بوده استشك و گمان ايجاد مي شود و درآغاز براي كشف عورت و آگاهي پيدا كردن از چيزها
ها باخبر شود، در حكم سري و آن حقيقت تمامي نامه ها و مكالمه هاي اشخاص وقتي نخواهند كه كسي از

رار است كه مساوي حرام بودن خانه ها مي اس ها بدون اجازه فاش كردنآن پس باخبر شدن از .محرمانه هستند
  .»دارندنامه ها مانند زنان عورت « :گفته اندو از قديم  ،باشد

ديديم كه چگونه چشم وي را زخمي كرد  در داستان باديه نشين و دزدانه نگاه كردن وي به خانه پيامبر 
ان است و آن و اين دليل حرام بودن آگاهي از خصوصيات اشخاص و خانه هاي ،و نزديك بود كه او را كوركند

اين يك نوع دزدي است كه از  .باشد شم باشد يا از طريق شنيدنفرقي نمي كند كه اين آگاهي از طريق چ
نتواند به حق شخصي خود بپردازد و باعث  انانس چون اين امر باعث مي شود كه. دزدي اموال بدتر مي باشد

  .بي حرمتي به كرامت و آزادي فكر و فاش كردن اسرار مي شود
ت پست و دنبال ااين توجهمخالفت مي كند تا قلبها را از امثال  ،اسالم از ناحيه اخالقي با اين عمل زشت

 مطابق اهداف اسالمدر نظافت اخالق و نظافت قلبها تا . ان پاك كندآن كردن عورت ديگران و كشف زشتيهاي
  . كه اسالم دين پاكي و محبت استآن چگونه اين طور نباشد، حال. باشد

مي  پيامبر  .هاستآن اي براي فاسد و منحرف كردن انگيزه تالش براي كشف عورتها و اسرار مردم
  .»ها را منحرف كنيآن ها را منحرف مي كني يا نزديك است كهآن اگر عورتهاي مردم را دنبال كنيد«: فرمايد

  ).4888، 272 /4، شماره1372ابوداود، ، 248، شماره 1388البخاري، ( 
پس اسالم در كشف عورت و زشتيها نيز وجود دارد  ،آنچه كه در مورد كشف سري بودن نامه ها وجود دارد

مثل اينكه شخص زنده به گور شده اي  ،پوشاند قرار داده استي را براي كسي كه عورت مؤمني را باجر و ثواب
 پيامبر. و اين هنگامي است كه ما عقوبت كسي كه ديگري را زنده به گور مي كند مي دانيم. را از قبر زنده كند

ر شده اي را از قبرش زنده مي شخص زنده به گو كسي كه عورت مؤمني را بپوشاند گويي كه«: مي فرمايد
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پس عقوبت كسي كه سعي مي كند عورت ). 331 /8 ، شماره1353هقي، يالب، 153 /4احمد، المسند، ( .»كند
  .؟ها سر در بياورد، چگونه استآن ها از رازهايآن ن اجازه و اطالعومردم را كشف كند و بد

   :آزادي عقيده - 3-3-1-2
’ (Iω oν#uø.Î﴿: فرمايدخداوند متعال مي  Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰s% t⎦¨⎫t6 ¨? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xöø9$#﴾ )اجبار و اكراهي « .)256 /بقره

   .»در دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضالل مشخص شده است
 را از پس كسي كه آزادي عقيده. استدرست بدان  انانس است كه وصف انانس اولين حقوق ،آزادي عقيده 
  .يت وي را از او سلب كرده استانانس سلب كند در حقيقت انانس

وي تجلي پيدا مي كند و  و اراده و فكر و احساس انانس و در اصل آزادي عقيده تكريم خداوند نسبت به
 و در داشتن اعتقاد آزاد است و بازتاب عمل ،را به خود واگذاشته است تا هدايت يابد يا گمراه شود انانس كار

   ،1368قطب، ( .به شمار مي رود انانس وي به خودش بر مي گردد و اين يكي از مهمترين ويژگيهاي آزادي
  ).291 ، ص3 ج

ايمان صحيحي كه نزد خداوند قابل قبول باشد، فرزند بيداري عقل و رضايت قلب است، چون اسالم نيازي 
و در حقيقت اسالم به مردم . شد، وجود نداردپس خير و بركتي در ديني كه از روي اجبار با. به منافق ندارد

خداوند متعال مي . ها عرضه داشته استآن ن اجبار بهوو خود را در دايره اين مفهوم بدآزادي بخشيده است 

≅È﴿: فرمايد è% uρ ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ óΟä3În/§‘ ( ⎯yϑ sù u™!$ x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù ﴾ )ي حق از سو: بگو« .)29 /كهف
  .»رد و هر كس كه مي خواهد كافر شودپروردگارتان است پس هر كس كه مي خواهد ايمان بياو

≅ö﴿ .دعوت به اسالم با خشنودي و دليل عقلي است اينبنابر è% ⎯ÏνÉ‹≈ yδ þ’ Ì?ŠÎ6 y™ (#ûθ ãã ôŠr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >οuÅÁ t/ O$ tΡr& 

Ç⎯tΒ uρ ©É_ yè t6 سـوي خـدا مـي خـوانم و     است كه من با آگاهي و بينش بـه  اين راه من : بگو« .)108 /يوسف( ﴾#$?¨
  .»پيروان من هم

حق دارد كه با قوت از عقيده خود  ،وقتي كه مورد آزمايش قرار گيردولي در مقابل  ،و بدون اكراه مي باشد
  .دفاع كند

tβ﴿: خداوند متعال مي فرمايد ÏŒé& t⎦⎪Ï% ©#Ï9 šχθ è= tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Ï= àß 4 ¨β Î)uρ ©!$# 4’ n?tã óΟÏδ ÎóÇtΡ íƒ Ï‰s)s9 ∩⊂®∪ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ ã_Í÷zé& ⎯ÏΒ ΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ Îötó Î/ @d,xm Hω Î) χ r& (#θ ä9θ à)tƒ $ sΨ š/z’ ª!$# ﴾ )به كساني  )دفاع از خود( اجازه« .)39 -40/حج
بر اين كه است و خداوند توان ،يشان ستم رفته استمي گردد، چرا كه بد )تحميل( ان جنگآن داده مي شود كه به
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و تنها گناهشان اين بوده  شده اندهمان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج . كند همكاريايشان را 
  .»، پروردگار ما خداستگفته انداست كه مي 

 آن اين آزادي داللت مي كند و اع مي كند به طور آشكار بر تمجيدنظامي كه با شمشير از آزادي عقيده دف
  .قرار داده استاين نظام  را در گرانبهاترين مكان از اصول و مبادي آن ه مردم گذاشته است ورا بر عهد

  ).283 ، ص1394 العيلي،( 
فكر كرده باشد و  آن اجازه نمي دهد كه به چيزي ايمان بياورد مگر اينكه قبل از به انساني اسالم شريعت

ديگران تقليد مي كنند،  ه بدون هوشياري و تفكر از عقايدخداوند متعال كساني را كبنابراين . تعقل ورزيده باشد

sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ#﴿: و مي فرمايد. ده استسرزنش كر s9 (#θ ãè Î7¨?$# !$ tΒ tΑu“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïμø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 3 

öθ s9uρ r& šχ% x. öΝèδ äτ!$ t/#u™ Ÿω šχθ è=É)÷è tƒ $ Z↔ø‹x© Ÿω uρ tβρß‰tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪﴾ )ان گفته شودآن و هنگامي كه به« .)170 /بقره :
يافته ايم پيروي  آن چه پدران خود را برآن بلكه ما از: چه خدا فرو فرستاده است پيروي كنيد، مي گويندآن از

  .»)باز هم پيروي مي كنند( .آيا اگر پدرانشان چيزي را نفهميده باشند و راه نبرده باشند. مي كنيم
شريعت اسالمي اسلوب عملي را براي حمايت و دفاع از آزادي عقيده برگزيده است كه اين اسلوب شامل 

  ):31 - 32ص، 1 ت، ج. عوده، د. (دو روش است
پس براي كسي جايز نيست كه . اجبار و الزام مردم به احترام حقوق ديگران در اعتقادي كه دارند -1

  .ترك عقيده ديگر بكندديگري را مجبور به پذيرش عقيده اي يا 
صاحب عقيده را مجبور مي كند كه بر اساس حمايت از عقيده خود عمل كند و ديدگاه منفي نسبت به  -2

شهر  آن ت از عقيده خود حمايت كند الزم است كه اگر بتواند ازانسوقتي كه نتو. عقيده خود نداشته باشد
كريم  قرآنتوانايي بر او تكليف نمي كند و اين  اندازه هاما وقتي كه نتواند مهاجرت كند خداوند ب. مهاجرت كند

%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: تاكيد مي كند كه مي فرمايد آن است كه صراحتاً بر ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÎκÅ¦àΡr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù 

÷Λä⎢Ζä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïyè ôÒ tG ó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#ûθ ä9$ s% öΝs9r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™ üρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ 

ãΛ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ #¶ÅÁ tΒ ∩®∠∪ ω Î) t⎦⎫Ïyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ ÉΑ% ỳ Íh9$# Ï™!$ |¡ÏiΨ9$#uρ Èβ ẗ$ ø!Èθ ø9$#uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ Z' s#‹Ïm Ÿω uρ 

tβρ ß‰tG ÷κu‰ Wξ‹Î7y™ ∩®∇∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ©|¤tã ª!$# β r& uθ à÷ètƒ öΝåκ÷]tã 4 šχ% x.uρ ª!$# #‚θ àtã #Y‘θ àxî﴾ )به « .)99 -97 /ءنسا
اند،  گيرند در حالى كه آنان نسبت به خويش ستمكار بوده راستى كسانى كه فرشتگان جان آنان را مى

آيا زمين خدا فراخ : گويند. در زمين مستضعف بوديم: گويند]  در پاسخ[در چه حالى بوديد؟ : گويند]  فرشتگان[
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مگر بيچارگاني از مردان و  .نبود تا در آن هجرت كنيد؟ اين گروه جايگاهشان جهنّم است و بد جايى است
پس اميد است كه خداوند در گذرد و . ان ساخته نيست و راه چاره اي نمي دانندآن زنان و كودكاني كه كاري از

 .»وند بسي عفو كننده و آمرزنده استخدا

منزلت و ارزش وي هر چه مي خواهد باشد حتي اگر . زادي عقيده در اسالم در سيطره هيچ كس نيستآ

β﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. ين باشداين شخص يكي از والد Î)uρ x8#y‰yγ≈ y_ #’n?tã β r& x8Íô±è@ ’Ï1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ 

ÖΝù= Ïæ Ÿξsù $ yϑ ßγ ÷èÏÜè? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ﴾ )تالش و كوشش  )والدين( دو، آن هرگاه« .)15 /لقمان
. سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن آن من قرار دهي كه كمترين آگاهي از بودن كنند كه چيزي را شريك

  .»كن با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته اي رفتار
دليل به دليل را قبول كرده است و از اينجا  اظرهنمت منجر بشود، و اسالم آزادي مباحثه ديني كه به حقيق

  .عقيده اي به دست مي آيد كه از رضايت عقل آزاد و كامل سرچشمه گرفته است
هنده و ترساننده فرستاده است تا بعد از اين براي دبه همين دليل خداوند متعال رسوالن را به عنوان مژده 

و كسي كه هالك مي شود با دليل هالك مي شود و كسي كه زنده مي شود با . دمردم حجت و دليلي باقي نمان
ان در دعوت به خداوند با بصيرت و از طريق وسايل قانع كننده و داليل قاطع مي آن مسير. دليل زنده مي شود

  . باشد
عال مي است كه در ادعاي الوهيت بشر را با دليل و برهان باطل مي كند و خداوند مت اين ابراهيم 

’ ?öΝs9r& us﴿: فرمايد n< Î) “Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ üö/Î) ’ Îû ÿ⎯Ïμ În/u‘ ÷β r& çμ9s?#u™ ª!$# y7ù= ßϑ ø9$# øŒÎ) tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ üö/Î) }‘În/u‘ ” Ï% ©!$# ⎯Ç‘ós ãƒ 

àM‹Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& ⎯Ä©ór é& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ üö/Î) χ Î* sù ©!$# ’ ÏAù'tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$ Î/ z⎯ÏΒ É−Îô³yϑ ø9$# ÏNù'sù $ pκÍ5 z⎯ÏΒ É> Íøó yϑø9$# 

|M Îγ ç6 sù “Ï%©!$# uxx. 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰÷κu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪﴾ )آيا باخبري از كسي كه با ابراهيم « .)258 /بقره
 درباره پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت، بدان علت كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود؟

من زنده مي كنم و : او گفت. پروردگار من كسي است كه زنده مي گرداند و مي ميراند: هنگامي كه ابراهيم گفت
مرد كافر  آن پس را از مغرب برآور، آن خداوند خورشيد را از مشرق بر مي آورد، تو :مي ميرانم، ابراهيم گفت

  .»نداوند مردم ستمكار را هدايت نمي كو خد. واماند و مبهوت شد
د كه اين نا هستند كه در برابر يكي از بزرگترين ظالمان روي زمين ايستاده إو اين موسي و هارون 

و . ظالم كارش به جايي رسيده است كه ادعاي ربوبيت و الوهيت مي كند و با وجود اين دليل و برهان مي آورد
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Ÿωθ﴿: مي فرمايدخداوند متعال موسي و هارون را به نرمي سخن گفتن با او امر مي كند و  à)sù …çμ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹©9 

…ã& ©#yè ©9 ãª.x‹tFtƒ ÷ρ r& 4©ý øƒs† ∩⊆⊆∪﴾ )يد، شايد ياد كند و بهراسداو سخن بگوي پس به نرمي با« .)44 /هط«.  
خواندند و بر دروغگو لعنت  ارا به مباهله فر پيامبر  ، و تعدادي مجادله كننده در مورد حضرت عيسي

 ادعا نمي كرد كه او راستگو و ديگري دروغ مي گويد با وجود اينكه از راست بودن پيامبر و . مي فرستادند

Οßγ﴿: چه كه مي گويد مطمئن بود و با بهترين شيوه مجادله مي كرد كه مصداق اين كالم خداوند باشدآن ø9Ï‰≈ y_uρ 

©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& ﴾ )و بهتر گفتگو كنوه هر چه نيكوتر و با ايشان به شي« .)125 /نحل«.  
چون تمامي مردم از . بر مسلمانان واجب كرده است را اسالم اظهار و بيان نشانه هاي دين و ابالغ رسالت

، امت اجابت هستند كه همان داده اندامت دعوت هستند و كساني كه به اين دعوت پاسخ مثبت  ،ديدگاه اسالمي
  .امت اسالم مي باشند

براي تحقق اين آزادي و در  و پيامبر . كرده است تأمينني مخالفان را مناسك دي انجام اسالم آزادي
هنگامي كه گروهي از مسيحيان نجران نزد . مسجد خود زيباترين مثال را در زندگي عملي خود مي زند

ه ها در گوشآن .نمازشان را بخوانند جاآن ها را به مسجد فرستاد و اجازه داد كه درآن پيامبر . آمدند پيامبر
اي از مسجد مناسك ديني خود را به جاي مي آوردند و رسول اهللا و مسلمانان در گوشه ديگر مسجد نماز مي 

  ).629 ، ص3 ، ج1399ابن قيم، . (خواندند
اسالم طبق روال خود براي هر كدام از حقوق قانون و ضابطه اي وضع مي كند به گونه اي كه هر كاري 

كه  آن و آزادي نيز اگر از حد خود فراتر برود به ضد ،تبديل مي شود آن وقتي از حد خود فراتر رفت به ضد
  .تبديل مي شود ،آشوب و هرج و مرج  است

اهل كتاب همان صاحبان . اسالم در سازش با ديگر معتقدان ميان اهل كتاب و مشركين فرق قائل شده است
به توحيد دعوت مي كرده  صحيح بوده كهدر اصل ها آن دينهاي پيشين يهود و مسيح هستند به گونه اي كه دين

tí﴿: كه مصداق اين كالم خداوند متعال است كه مي فرمايد ل از اينكه دچار تحريف شده باشنداست و قب uŸ° 

Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $ tΒ 4©œ»uρ ⎯Ïμ Î/ % [nθ çΡ ü“Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠxm÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/ tΛ⎧ Ïδ üö/Î) 4©y›θãΒ uρ #©|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠÏ% r& 

t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θ è%§xtG s? ÏμŠ Ïù 4 uã9 x. ’ n?tã t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθãã ô‰s? Ïμ øŠs9Î) 4 ª!$# û©É<tFøgs† Ïμ ø‹s9Î) ⎯tΒ â™!$ t±o„ ü“Ï‰÷κu‰ uρ Ïμ ø‹s9Î) ⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ 

را به نوح توصيه كرده  آن وده است كهخداوند آئيني را براي شما بيان داشته و روشن نم« .)13 /شوري( ﴾∪⊃⊆∩
 آن دين را پابر جا داريد و در .را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده ايم آن و ما ،است
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. اين چيزي كه شما مشركان را بدان مي خوانيد بر مشركان سخت گران مي آيد. تفرقه نكنيد و اختالف نورزيد
   .»برگردد، بدان رهنمودش مي گرداند آن اي اين دين بر مي گزيند و هر كه به سويخداوند هر كه را بخواهد بر

ها مي توانند شعائر و مناسك ديني خود را آن آنچه كه به حقوق اهل كتاب مربوط مي شود اين است كه
و اينها  و اين در صورتي است كه منجر به فتنه يا آشوب و هرج ومرج نشود ،همچنان كه بيان كرديم اظهار كنند

  .بجز در اوقات نماز در هر ساعت از شب و روز كه بخواهند مي توانند ناقوس خود را به صدا در بياورند
  ).146 ابويوسف، الخراج، ص( 

ها كساني هستند كه غير خدا را مي پرستند و ملحد مي آن چه كه به حقوق مشركين مربوط مي شود وآن اما
نمي دهد، همچنان كه در صدر نياز و بر طرف شدن ضرورت توسعه  اندازه بهها را جز آن باشند، اسالم تعامل با

  .با كساني كه تازه ايمان آورده بودند رفتار مي شد اسالم
وقتي كه  ،و صاحب عقيده مخالف در اسالم. چون شرك مخالف نظام اجتماعي و نظام عمومي اسالم است

اما وقتي كه كفر خود را . شي به او نمي رسدضرر و رنج نهان بدارد از طرف اسالمعقيده اش را در درون خود پ
يا قول يا عمل منافي اسالم را اظهار  ،دعوت كند يا به عقايد مسلمانان طعنه بزند آن اظهار كند و آشكارا به

چون آزادي هر فردي بستگي به . و بر اساس اين وصف با وي برخورد مي شود .كند، حربي شناخته مي شود
زندگي مي  آن و عبادات مناسك ديني ه ملتي كه در سايه شريعت ودمخصوصاً احترام عقي. اردآزادي ديگري د

  ).139 -140، ص11 ، ج1346رضا،. (كنند
 ينكه اسالم با شمشيراما جنگ در اسالم بر ضد كساني است كه مانع رسيدن دعوت مي شوند، و ادعاي ا

فتوحات خود طرف مقابل را ميان سه امر ترتيبي مخير  چون مسلمانان در. پيدا كرد، ادعاي باطلي است انتشار
ان نيز آن چه كه مال مسلمانان بود برايآن هر آن كه در صورت اجابت به ،اسالم آوردن: مي كردند كه عبارتند از

 اگر اسالم نياوردند، جزيه مي دادند و اين جزيه. ان نيز مي بودآن چه كه عليه مسلمانان بود، عليهآن مي بود و هر
ها مكلف به وظيفه جنگ و جهاد در صف مسلمانان آن چون. ها مي بودآن در برابر حمايت دولت اسالمي از

پس كسي كه  ،تا دعوت به تمامي مردم برسد. ، بايد جنگ مي كردندپس اگر از جزيه نيز سر باز زدند. نبودند
با اينكه بايد جزيه پرداخت كند  همراه. خواست اسالم مي آورد و كسي كه نخواست بر دين خود باقي مي ماند

در اين مورد روايت شده است كه قتيبه بن مسلم باهلي بعضي از . همچنان كه مسلمانان زكات پرداخت مي كنند
اهل اين سرزمينها به . دن اسالم يا معاهده يا جنگ مخير نكرها را مياآنو سرزمين هاي سمرقند را فتح كرد، 
. ها را مخير نكرده تا سرنوشت خود را خود تعيين كنندآن ايت كردند كه قتيبهحاكم عادل عمر بن عبدالعزيز شك
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و اين ادعا  ، پس معلوم شد كه شكايت درست استخليفه اين شكايت را پيش قاضي فرستاد تا بررسي كند
سرزمين خارج شوند و به خيمه هاي نظامي خود باز  آن پس به لشكر مسلمانان نوشت كه از .راست است

 ،ان عهد و جزيه را پذيرفتندآن ها را ميان اين امور سه گانه مخير كنند تا سرنوشت خود را برگزينند وآن وگردند 
  ).191ت، ص. ، دابوزهرة( .م را به عنوان دين خود برگزيدندو بعضي نيز اسال

  . دفع ظلم و پرهيز از فتنه و دفاع از عقيده و جان و وطن استجنگ در 
  : اين سؤال خاتمه مي دهيمبحث آزادي عقيده را با 

  را مباح كرده است؟ آن آيا اسالم آزادي مرتد شدن از
  :يا به عبارت ديگر با وضوح بيشتر
  ته است؟ انسرا مباح د آن آيا اسالم آزادي خروج بر عليه

اسالم يك عقيده صرف قلبي و تفكر خالي نيست بلكه رفتار اجتماعي و واقعيت عملي مطابق با واقعيت 
و  ،بر اين اساس يك نظام اجتماعي است. است انانس و مطابق با تمام فعاليتهاي آشكار و پنهان ،ستزندگي ا

 دنيا تبديل به بي بندوباري پر هرج و است كه در صورت مباح بودن ارتداد آن ارتداد خروج از اين نظام و عليه
دانيم اسالم هيچ كس را مجبور به  همچنان كه مي. مرجي به اسم آزادي مي شود كه هيچ مهار و افساري ندارد

ي در رفتار و سلوك است و به نظام عمومي امت خلل وارد و ارتداد به معني دوروي. كرده استن آن پذيرفتن
  .مي كند

بيرون  آن از آن مي شوند و با ضرر زدن به آن اسالم با مردماني مواجه مي شود كه با نيرنگ و فريب وارد«
 ،مي رود كه در مقابل اين رفتار انتظار بيعتاً يك عقيده قلبي و شريعت اجتماعي استآيا از ديني كه ط.مي روند

  ).1 ص ،1 ت، چاپ. الغزالي، د( .»جاهالنه عمل كند؟ هرگز چنين نيست
اين دين را بدنام كنند تا  ،كه با اين روش سخت كرده انددر حقيقت دشمنان اسالم از يهوديان گذشته سعي 

خداوند متعال . ان را ثبت كرده استآن اين روش قرآنو . لمانان آشوب ايجاد كننددر صفوف جماعت نو مس

M﴿: مي فرمايد s9$ s% uρ ×π xÍ← !$ ©Û ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# (#θãΖÏΒ#u™ ü“Ï% ©!$$ Î/ tΑÍ“Ρé& ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ tμô_uρ Í‘$ yγ̈Ψ9$# (#ÿρ ãàø.$#uρ 

…çνu½z#u™ öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ötƒ ∩∠⊄∪ Ÿω uρ (#ûθ ãΖÏΒ ÷σè? ω Î) ⎯yϑ Ï9 yìÎ7s? ö/ä3sΨƒ ÏŠ ö≅ è% ¨β Î) 3“y‰ßγ ø9$# “y‰èδ «!$# β r& #’ sA÷σãƒ Ó‰tnr& Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ 

÷Λä⎢‹Ï?ρ é& ÷ρ r& ö/ä.θ •_!$ ysãƒ y‰ΖÏã öΝä3În/u‘ 3 ö≅ è% ¨β Î) Ÿ≅ôÒ xø9$# Ï‰uŠÎ/ «!$# ÏμŠ Ï?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠÏ= tæ ∩∠⊂∪ È tG ÷‚tƒ 

⎯Ïμ ÏG yϑ ômuÎ/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ρ èŒ È≅ôÒ xø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$# ∩∠⊆∪﴾ )جمعي از اهل كتاب گفتند« .)72-74 /ل عمرانآ :
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تا شايد . و در پايان روز بدان كافر شويد است، در آغاز روز ايمان بياوريد بدانچه بر مسلمانان نازل شده
بي گمان هدايت، هدايت خدا است : بگو ،ز آئين شما كرده باشدبه كسي كه پيروي امگر و باور نكنيد . برگردند

اينكه به كسي همان چيزي داده شود كه به شما داده شده است و اينكه ديگران بتوانند در پيشگاه پروردگارتان 
را به هر كس كه  آن فضل و بزرگي در دست خدا است و: بگو. با شما به داوري بنشينند و اقامه حجت كنند

هر كس را كه بخواهد به رحمت خود . فراخ و آگاه است) عطاء و نعمتش(و خداوند . مي دهد بخواهد
  .»د داراي فضل عظيم و لطف عميم استخداون. مخصوص مي گرداند

و اگر  ،د يك امر قلبي باشد و در رفتار واقعي شخص ظاهر نگردديلي به ندرت پيش مي آيد كه ارتداخ
فتارهاي عملي است كه از شخص مرتد از عقيده ولي غالباً ارتداد ر. مي كردرا احساس ن آن چنين مي بود كسي

بنابراين بسياري از «. بنيان دولت اسالمي را نابود كند آن تا به وسيله و شريعت و روش اسالم سر مي زند
ب ها واجآن جرم و خيانت بزرگي هستند كه مقاومت در برابر. جرمهايي كه مترادف و همسان ارتداد هستند

  ).103 ص ،1 چاپ ت، .د الغزالي،( .»مقدسي است
  :انديشه و زادي فكرآ - 3-3-1-3
برخوردار  آن از انانس كه واجب است. دآزاديهاي اساسي به شمار مي روفكر يكي از مهمترين  زاديآ
ت مي ي است و ابزاري براي كسب علم و دانش و معرفت و حكمانانس چون فكر گرانبهاترين موهبتهاي. باشد
تعبير مي شود و شخص را قادر مي سازد كه ميان  انانس به آزادي اراده آن از همچنين ابزاري است كه. باشد

 در هر عصري نشان مدنيت» وابطبر طبق ض«بنابراين آزادي فكر . فضيلت و رذيلت، خير و شر تمييز قائل شود
 انحطاط نحصر كردن اين آزادي سببدر همان حال مقيد و م. تمدن و رشد و تعالي افراد مي باشد عصر و آن
  ).61 ، ص3 ، ج1989الفار، . (عصر مي شود آن عصر و افراد آن عصر و رواج جهل و ناداني در آن

الح نظر همان ثمره اي است كه فكر و سپس عقل سالم به دست مي و اص. فكر ثمره و نتيجه عقل است
و اين همان چيزي . نظر روشنفكرانه منتج مي شودفكر سالم مبتني بر بينش درست و استدالل محكم به . آورد

درخشان و روشنفگر باشد  ر تا زماني كه با دليل قطعي نشدهو اين نظ. ممكن است آن است كه اعالم و اظهار
كريم دقت مي كند بسياري از آيات را  قرآنكسي كه در آيات . وجود ندارد فايده اي براي مردم آن و درنيست 

و همچنين آياتي را مي يابد كه به . دنت يعقلون، يعلمون، يتفكرون، يتدبرون منتهي مي شومي يابد كه به كلما

 &óΟs9uρr﴿: خداوند متعال مي فرمايد. ها دعوت مي كندآن نگريستن در ملكوت آسمانها و زمين و تدبر و تفكر در
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(#ρ ãÝàΖtƒ ’Îû ÏNθ ä3n= tΒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ t,n= yz ª!$# ⎯ÏΒ &™ó©x«﴾ )ان به ملك آسمانها و آن آيا« .)185 /اعراف
  .»د؟نچه كه خدا آفريده است نمي نگرآن زمين و به هر

چون عقلهاي . مل در ذات خداوند مي باشدرا منع كرده است، تأ آن تنها چيزي كه اسالم فكر كردن در مورد
ي فكري در مورد امثال چنين هر نوع توجيهي از طرف نيروها. به ذات خداوند نمي رسد انهاانس كوتاه

آثار خداوند بر روي هستي عقل را . ي در چيزي بي فايده به شمار مي رودانانس موضوعي ضايع كردن نيروهاي
  ).64ت، ص. عثمان، د. (بي نياز از فكر كردن در مورد ذات خداوند مي كند

را تأييد  آن كه اين كالم خداونداسالم، غير از اين مورد، عقل را به تفكر و تأمل بدون مرز دعوت مي كند 

y7﴿: مي كند كه مي فرمايد Ï9 ẍ‹x. ß⎦Îi⎫t7ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈ tƒFψ$# öΝà6¯= yè s9 tβρã©3xtFs? ∩⊄⊇®∪ ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ïοu½zFψ$#uρ﴾  

  .»بينديشيد در دنيا و آخرتاين چنين خداوند آيات را براي شما روشن مي سازد، شايد « .)219- 220/بقره( 
مثل آزادي بيان و آزادي  آزادي مختلف انواع و انديشه اسالم به آزادي فكر دعوت مي كند، آزاديوقتي 

مانند . را حرام كرده است، دعوت بر ضد دين و اخالق مي باشد آن چيزي كه اسالم. است آن عمل نيز تابع
  .زنديقي يا خوب جلوه دادن گناهان و پستيها دعوت به كفر و الحاد و

آزادي بيان عبارت است از بيان كردن نظر و اعتقاد تا «: شيخ محمد طاهر بن عاشور مي گويد در اين مورد
  ).133ت، ص. ابن عاشور، د( .»اجازه داده است آن حدودي كه شريعت به

ظار نا بلكه بايد پليدي از. اسالم بر اين نكته تأكيد مي كند كه جامعه اي به دور از پليدي وجود داشته باشد
ولي فضيلت  ،ان بماند بنابراين تشويق كرده است كه رذيلت ها و پستي ها اعالم نشود بلكه پنهان بماندمردم پنه

پوشيدنيهاي يك جرم نبايد براي مردم آشكار شود و هيچ جرمي جز همراه . ها بايد اعالم بشود و مخفي نماند
 فضاي جامعه را فاسد مي كند و آن چون اعالم جرم به تنهايي و بدون ذكر عقاب. نبايد ظاهر شود آن عقوبت

 شده اندمي كند بسياري از جرمهايي كه اتفاق مي افتند، از جرمهايي است كه اعالم  جري ي شرور راانهاانس
بيان مي كنند كه  داده اند انجام جرمي را كهمجرمان تازه كار و بسياري از . پس جرم دومي تابع جرم اولي است

ت، . ، دابوزهرة( .را اعالم مي كند آن نشريه يا راديوي معلوم يا نامعلوم و از يك رفته اندگچگونه ياد 
  ).102-103ص

به خاطر خدا نبايد از سرزنش هيچ  انانس و. بيان حق در هر شرايطي را تشويق كرده است  پيامبر
و حاكم  حق در پيش سلطاناز جمله بزرگترين جهادها بيان « :فرموده است  چون پيامبر. مالمتگري بهراسد

  ). 367 /2 شماره ،1384 ،ابن ماجه. (»ظالم است
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تخاب كرد و نا را براي محل جنگمكاني   در غزوه بدر كبري و درآغاز درگيري ميان اسالم و كفر، پيامبر
در ميان امت خود از احترام و ارزش خاصي  با وجود اينكه پيامبر . فكر كرد كه جاي مناسبي است

به گونه اي كه يكي از . ل به وحي بود، اسالم زمينه نظرخواهي و مناقشه را گشوده استبرخوردار بود و او متص
در نهايت ادب و احترام و با ميل شديد به مصلحت عالي اسالم،  اصحاب به نام حباب بن منذر بن جموع 

را نداشته  آن رتخاب شده است كه ما حق تغيينا آيا اين جايي كه برگزيده اي از طرف خداوند: بلند شد و گفت
ظر خودم و استراتژي جنگي مي آري ن«: فرمود باشيم يا رأي و نظر خود و حيله جنگي است؟ پيامبر 

   .»باشد
سپس . برسيم چاههاي بدر دار تا نزديكمردم را بر. جا مكان مناسبي نيستاين !اي رسول خدا: حباب گفت

به اين  و پيامبر  ،نمي توانند بنوشندكافران  ومنبع آب پشت سر ما قرار مي گيرد پس ما از آب مي نوشيم 
  ).175 ، ص3 ، ج1399ابن قيم، . (صحابي سرباز قهرمان و مخلص جواب مثبت داد

  ، 3 ، ج1399ابن قيم، ( .در حفر خندق عمل كرد به رأي سلمان فارسي  در غزوه احزاب پيامبر 
  ).271 ص

  .دارد و اگر موافق نبود يك اجر مي برد شخص مجتهد وقتي نظرش موافق حقيقت در آمد دو اجر
در  ، نماز عصر را جزمان داشته باشدكسي كه به خدا و روز قيامت اي«: فرمود در غزوه بني قريظه پيامبر 

  ).321 /1 ، ج1388البخاري، ( .»بني قريظه نمي خواند
باشد و بعضي  عصر سپري شده هر چند كه وقت نماز نماز را بايد در بني قريظه بخوانيم :ها گفتندآن بعضي از
و عمل اين دو گروه به . سرعت و عجله كردن بوده است و در راه نماز خواندند منظور پيامبر : ديگر گفتند

  .تانسرا صحيح د آن ت وانسو رأي خودشان و د درسيد و پيامبر هر كدام از اينها را بر اساس اجتها پيامبر 
 به معناينيست بلكه فراتر از اين  انديشه ي مباح بودن نشر و پخش ايندر اسالم تنها به معنا انديشه آزادي

و اين امر اصلي است كه . بدهد انتشار فرض مي باشد كه اين نظر را در چارچوب امر به معروف و نهي از منكر
شغال جاي برتري را ا آن و توسط ي از ويژگيهاي امت قرار داده استرا يك آن را بيان داشته است و آن اسالم

öΝçGΖä. uöyz >π﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مي كند ¨Βé& ôM y_Í÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ ÞßΔù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã 

Íx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/﴾ )آفريده شده ايد امر  انهاانس هستيد كه به سودشما بهترين امتي « .)110 /ل عمرانآ
  .»ر مي نمايد و به خدا ايمان داريدنكبه معروف و نهي از م
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مادامي كه نفع عمومي داشته باشد و منجر به و  است در اصل واجب بودن رأي نوعي مسؤوليت اجتماعي
را  آن ييقدرتي دارد كه مي تواند به تنها انديشه صاحب رأي و .واجبي اسالمي استتري نشود مفسده بزرگ
را  آن ت با زبانشانسرا تغيير بدهد و اگر نتو آن ديد با دستش كسي از شما اگر امر منكري را«. فرض كند

مسلم، الصحيح، ( .»و اين ضعيف ترين مرحله ايمان استرا تغيير بدهد،  آن ت با قلبشانستغيير بدهد و اگر نتو
  ).69 /1ج

 :خداوند متعال مي فرمايد. رأي و نظر خود را محكم اعالم كردن يكي از صفات جامعه مسلمانان است

﴿tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ ÞßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ζßϑ ø9$#﴾ )71 /توبه(. 
خوانند و از كار بد باز همديگر را به كار نيك مي . مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند«

  .»مي دارند
و اين نشانه . آن و بدتر شدن فساد و رواج آن كه عدم اعتراض به منكر يعني بي احساس بودن نسبت بهبل

∅š﴿: خداوند متعال مي فرمايد. هالك امتها و نابودي ملتها و دوري از رحمت خداوند است Ïèä9 t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2 .⎯ÏΒ û©É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ üó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤ŠÏãuρ Ç⎯ö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9 s̈Œ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖoKtƒ ⎯tã 9x6Ψ –Β çνθè= yè sù 4 }§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè øtƒ ∩∠®∪﴾ )كافران « .)78 -79 /هئدما
ان پيوسته سركشي آن بود كه اين بدان خاطر. شده اندبني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين 

مي دادند دست نمي كشيدند و همديگر را از  انجام ان از اعمال زشتي كهآن .مي كردند و از حد مي گذشتند
   .»!و چه كار بدي مي كردند. ي دادندزشت كاريها نهي نمي كردند و پند نم

مخرب و مذاهب منحرف بر  را به عنوان وسيله اي براي دعوتهاي انديشه كه واجب است كه آزاديآن حال
نگزينيم و عقلهاي مردم را تباه نكنيم به گونه اي كه هر چيز باطل و چرندي را به بهانه اينكه آزادي بيان است 

علم و  آن بلكه واجب است كه در ايجاد رأي عمومي و بهتر و روشنگر كه اساس. ها رواج بدهيمآن ميان

Ÿω﴿: داوند را محقق كنيم كه مي فرمايدتا اين كالم خ. مسؤوليت كلمه باشد بكوشيم uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ 

íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ%x. çμ÷Ψ tã Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪﴾ )از چيزي دنباله روي « .)36 /ءاسرا
   .»قرار مي گيرد آن از يو جوي بي گمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس. ناآگاهي آن مكن كه از

  :حق عمل -3-3-2
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 در اسالم هر عملي كه به خاطر رضاي خداوند باشد، عبادت است بنابراين اسالم بيكاري را نمي شناسد و
خداوند هيچ نبي اي را «: مي فرمايد پيامبر . كرده اندهمگي كار  انبياء تمامي. را بيان نكرده است آن

 ت و چهارمسيك بيطبق من : و شما اي رسول اهللا، فرمود: گفتند. نكرده باشد نفرستاده است كه چوپاني
  ).789 /2 ، ج138البخاري، ( .»براي اهل مكه چوپاني كرده امگوسفندان 

هيچكس تا به حال «: مي فرمايد پيامبر . بخورد آن از انانس است كه آن پاكترين و بهترين كسب و كار
ي خداوند از دسترنج خود مي و داود نب. عمل خودش مي خورد، نخورده است غذايي بهتر از غذاي كسي كه از

  ).730 /2البخاري، ج( .».خورد
اين بود كه از دسترنج خود مي خورد چون از يك طرف او نبي بود كه مثل يك  ويژگي برتر داود 

  . مي خورد كه داود آن ، حالپادشاه بود و پادشاهان به طور طبيعي نيازي ندارند كه از دسترنج خود بخورند
خداوند متعال مي . را همراه نوعي از جهات ذكر مي كند آن بلكه اسالم مرتبه كار را باال برده است يعني

tβρãyz#u™uρ tβθ﴿: فرمايد ç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ äótG ö6 tƒ ⎯ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$#   tβρãyz#u™uρ tβθ è= ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#﴾ )ملزم/ 
و دسته هي ديگر براي جستجوي روزي و بدست آوردن نعمت خدا در زمين مسافرت مي كنند، گرو« .)20

  .»ديگر در راه خدا مي جنگند
و فعاليت وي را ديدند  نشاط  مي گذشت و اصحاب پيامبر روايت شده است كه مردي از كنار پيامبر 

مخارج فرزند  تأميناگر براي «فرمود؛   اي رسول خدا اگر اين فعاليت در راه خدا بود، پيامبر« :و گفتند
هزينه پدر و مادر پيرش بيرون بيايد، در راه خدا است و  تأمينكوچكش بيرون بيايد، در راه خداست، اگر براي 

ولي اگر براي ريا و فخر . را سالم نگه دارد، در راه خداست آن هزينه خود بيرون بيايد تا تأميناگر براي 
  ).60 /2، الصغير29 /19الطبراني، المعجم الكبير، . (»اه شيطان استشي بيرون بيايد در رفرو

  پيامبر. از طرف ديگر كار اگر به قصد رضاي خدا باشد عبادت است و بعضي از گناهان را مي پوشاند
ها را نمي آن بعضي از گناهان هستند كه هيچ چيزي بجز تالش براي كسب در آمد و معيشت،« :مي فرمايد

  ).المعجم الوسط لطبراني،ا. (»پوشاند
عبادت  عالوه بر ايند، انجام به برپايي يك نظام اجتماعي مي آن عبادت به معناي عامدر مفهوم اسالمي 

در اسالم « .از گوشه نشيني و رهبانيت نهي كرده است  بنابراين پيامبر. شودانجام مراسمي است كه بايد 
  ).179 /2 ، شماره1987، الدارمي. (»رهبانيت و گوشه نشيني وجود ندارد
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اين  :مردي را ديد كه به مردم ظلم مي كند در مورد او پرسيد، گفته شد كه  روايت شده است كه پيامبر
  پيامبر. همگي ما خرج او را مي دهيم: چه كسي خرج او را مي دهد؟ گفتند :گفت  پيامبر. عابد ماست

  ).2919 ، شماره328 /2 ابن منصور،( .»همگي شما از او بهتر هستيد: رمودف
در مورد او   وارد شد، و عمر مثل پيامبر  مردي مانند اين مرد بر عمر بن خطاب :روايت شده است كه

ت،  .، دابوزهرة( .»از خودش عابدتر است برادرش«: گفت  به عمر. مرد است آن برادر: سوال كرد گفتند
  ).98ص

پس شايسته نيست كه . را دوست ندارد آن قي است كه اسالمبي اعتنا بودن نسبت  به كار و كار نكردن اخال
 در جامعه اسالمي نيروهاي بيكار وجود داشته باشند كه مايل باشند كه بر دوش ديگران زندگي كنند و سر بار

بلكه بر هر مسلماني الزم است كه در هر حرفه اي كه دوست دارد هر چند كه از نظر مردم پست و . ها شوندآن
اگر هر كدام از شما طنابي بر دارد و به كوه برود و پشته اي چوب « :مي فرمايد  پيامبر. ، كار كندخوار باشد

ي به او مي دهند و و بفروشد، بهتر است از اينكه از مردم گدايي كند كه بعض را بياورد آن بر پشتش بگذارد و
  ).535 /2 ج ،1388 البخاري،( .»بعضي نمي دهند

  :در مورد دعوت به كار اين است كه مي گويد ر بن خطاب از جمله روايتهاي عم 
  .ترجيح مي دهد، رحم مي كند آن خداوند به كسي كه فضل سخن را رها كرده و فضل عمل را بر -
 .پس كار امروز را به فردا ميانداز. ستقوت و توان در كار ا -

 .ه خدا توكل مي كندو ب ت كه دانه اي را در زمين مي كاردكسي اس) توكل كننده( متوكل -

ته است براي اين است كه جايز نيست كه شخص با گدايي يا انسوقتي كه اسالم كار كردن را بر فرد واجب د
چون در همان حال پيدا كردن كار حق دولت است و بر دولت اسالمي واجب است . غارت و چپاول زندگي كند
  ).480ص ،1394العيلي، ( .ها دفاع كندآن و از حقوق م كندكار دارند، كار فراه انجام كه براي كساني  كه توانايي

را براي كسي كه كار  آن به اعتبار اينكه رئيس دولت و رهبر امت بود، دروازه كار و تهيه وسايل  پيامبر
آيا در خانه : به او گفت  از پيامبر گدايي كرد، پيامبر انصار مردي از. باشد، گشوده است آن بخواهد و قادر به

را مي پوشم و قسمتي را پهن مي كنم و قدحي دارم  آن آري نمد زيني دارم  كه قسمتي از: زي داري؟ گفتچي
ها را از او آن  دو را آورد و پيامبر آن ها را بياور، اوآن هر دوي: فرمود  پيامبر. آب مي نوشم آن كه در
 پيامبر . را به يك درهم مي خرمها آن من: مردي گفت چه كسي اين دو را از من مي خرد؟: و گفت. گرفت

. من به دو درهم مي خرم: را به بيشتر از يك درهم مي خرد؟ مردي گفت آن چه كسي: دو بار و سه بار فرمود
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با يكي از اين درهمها : تي داد و گفانصار ها را به او داد و دو درهم را از او گرفت و به مردآن  سپس پيامبر
آمد و  مرد نزد پيامبر  آن و با ديگري تيشه اي بخر و نزد من بيا، ،ي يابيتا از هالكت رهاي غذايي بخر

را بفروش و تا پانزده روز تو  آن برو و هيزم جمع كن و: با چوبي كه در دست داشت او را زد و گفت پيامبر
ريد و با لباس خ آن كه با مقداري از. مرد رفت و هنگامي كه آمد ده درهم كسب كرده بود آن پس. را نبينم

اين براي تو بهتر از گدايي كردن است كه در روز قيامت به «: به او گفت سپس پيامبر . مقداري غذا خريد
  ).2 ج ،1388 البخاري،( .»ت لكه اي بر صورت تو مي ماندرصو

يعني بر ولي امر مسلمانان واجب كرده است كه . دنظر داشته استمان چيزي است كه امام غزالي مو اين ه
  ).746، ص9 ، ج1389الغزالي، ( .ابزار كار را براي كار فراهم كندو  آلت

 تهانسرا واجب د آن زيادي كار و تهيه فرصتهاي ءكسي كه فقه اسالمي را بررسي مي كند در مي يابد كه فقها
يك از و اين همان تنظيم جمعي و سالمي است كه ثمره هر . كرده اندي كار مناسبي را واگذار انانس د و به هرنا

و يا . داده باشد انجام كار اندازه كه نيروي بيكار مانده باشد يا نيرويي كمتر ازآن نيروها زياد مي شود بدون
  ).128 ت، ص. ، دابوزهرة( كه كار را خراب مي كند داده باشد انجام كار اندازه نيرويي بيش از

است بر كارگر نيز واجب كرده است كه  بعد از اينكه اسالم به كار و زياد كردن فرصتهاي كار تشويق كرده
 يشما كار زوقتي يكي ا دارد ستدوخداوند «: مي فرمايد پيامبر . بدهد انجام كارش را با محكمي و درستي

    .دهد انجام و اين كار را براي نزديكي به خداوند). 1257 ابويعلي،( .»دهد انجام را با محكمي آن مي دهد انجام
را  آن و كم كاري منفعت نتايكار خود سستي كند و منفعت كار را تباه كند يا با خ اما وقتي كه كارگر در

  ).212 ، ص2 الكاساني، ج، 496، ص5 ابن قدامه، ج. (است آن كند ضامن نابود
  .»ي كه به ما خيانت كند از ما نيستكس«. از لحاظ شرعي خيانت در كار كردن جايز نيست

مانند كاري كه . به كار حالل دعوت مي كند و كار حرام را ممنوع مي دانداسالم  .)99 /1 ج مسلم، الصحيح،( 
ايل و ابزار و وس. كاري كه منجر به حرام مي شود، خود نيز حرام است. دانجام به درست كردن مي و شراب مي
  ).147 ، ص3، ج1389ابن القيم، ( نيز حكم هدف و غايت را دارند

يا ديگري تمام بشود نيز ممنوع و حرام اعالم كرده است بخاطر تحقق اسالم كاري را كه به ضرر خود كارگر 
اسالم اشتياق و تأكيد  .)529 ، ص1970مالك، الموطأ، (» ال ضرارال ضرر و«: اين اصل شرعي كه مي گويد

خداوند متعال مي . كامل كرده است ،كارگر و دادن حق وي به طور كامل و بدون كمي يا ظلم انصاف خود را با
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Ÿω﴿: يدفرما uρ (#θ Ý¡y‚ö7s? }̈ $ ¨Ζ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô©r&﴾ )و پيامبر .»از چيزهاي مردم نكاهيد« .)85 /دهو  مي فرمايد: 
  ).817 /2 ، شماره1384، ابن ماجه( .»كه عرقش خشك بشود، بپردازيدآن حق كارگر را قبل از«

ه كارگر را مقرر كرده زگينا از طرف ديگر اسالم براي دادن حق كارگر به طور كامل و بدون كاستي سيستم
به طور كامل  كارگري كه فعاليت وي قابل مشاهده است تا فعاليت و ثمره وي بيشتر بشود بايد حقش را ،است

β﴿: خداوند متعال مي فرمايد. پرداخت r&uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4©të y™ ∩⊂®∪ ¨βr&uρ …çμ uŠ÷èy™ t∃öθ y™ 3“uãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO 

çμ1 u“ øgä† u™!#u“ yfø9$# 4’ nû÷ρ F{$# ∩⊆⊇∪﴾ )چه خود كرده آن پاداش و بهره اي نيست جز انانس و اينكه براي« .)39 -41 /نجم
سپس سزا و جزاي كافي . و اينكه قطعاً سعي و كوشش او ديده خواهد شد. تالش نموده است آن است و براي
  .»داده مي شود

جان نيز نيرويي محدودي دارد كه خسته  وح وروقتي كه جسم نيروي محدودي دارد و خسته مي شود و 
و براي حفظ . مي شود بنابراين وقتي نيرو و توان شخص تمام شد، اسالم حق استراحت به كارگر داده است

واجبات خدا و خود و خانواده اش ساعت كاري را مشخص و  انجام سالمت خود و تجديد نيروي وي و
  .»و بدن و بر تو حق دارد پس حق هرصاحب حقي را ادا كن تو بر تو حق دارد پروردگار« .محدود كرده است

  ).1159، 813 /2، شماره 1388البخاري، ( 
شايسته براي كارگر ضمانت به طور چه كه مورد هدف اسالم است اين است كه حق معيشت را آن خالصه

ان كردن فرصتهاي وو اين امر با فرا. كه اين حق شامل تغذيه، پوشاك، مسكن و توجه بهداشتي مي شود. كند
و دستمزد وي با كارش اگر زياد نباشد بايد . دادن حق كامل وي بعد از پايان كارش مي باشد كار براي كارگر
كار  انجام وي، او را تشويق كند و مهارتهايش را توسعه بدهد و سطح انگيزه و با وجود عالقه و. مساوي باشد

و در رعايت اين  ،كار طاقت فرسا و بيش از توان به او ندهدو . وي را تحسين كند و مواهب وي را صيقل بدهد
چون مصلحت عمومي مقدم بر  .عمومي را رعايت كند و ضرري به مصلحت عمومي وارد نكند امور بايد مصالح

  .دانجام چون به مصلحت غايي امت مي. مصلحت خصوصي است
اسالم حق ديگري براي وي  مدزا نيستندو مخارج وي درآ هاهزينه  اندازه وقتي قدرتها و نيروهاي فرد به

. در نظر مي گيرد كه حق مسؤوليت و ضمانت اجتماعي است كه از بيت المال مسلمانان بايد پرداخت شود
  . باشد، متعهد مي شود انانس سطح مناسبي از زندگي كريمانه كه شايسته حقوق و كرامت

  :حق مشاركت سياسي -3-3-3
  : ز معنا مي شودمشاركت سياسي امروزه به دو چي



 

152

مادامي كه شايستگي و . ي است كه مديريت هاي كوچك يا بزرگ را سرپرستي نمايدانانس حق هر: نخست
  .مديريت را داشته باشد آن اهليت
ي است كه رأي و نظر خود را در مورد امور عمومي جامعه بدهد و طبق نظر خود در انانس حق هر: دوم

  ).67صت، . الغزالي، د( .بررسي كند ها را نقد وآن چارچوب ضوابط شريعت
در مورد نمونه اول؛ اسالم به نداي فطرت فرد مسلمان پاسخ نمي دهد و به حكم مدني و اجتماعي بودن 

بلكه او را به عنوان عنصري كارآمد در پيشبرد و . سرشت وي نياز او را به زندگي در جامعه لبريز مي كند
كفايت و لياقت  اندازه اين است كه فرصت هاي مناسب و به نصافا و ،هدايت زندگي روزمره قرار مي دهد
از اينجا عدالت محقق مي شود و رشد و پيشرفت امت كه . ها داده شودآن افراد در مديريتهاي دولت مسلمان به

ها در مشاركت زندگي عمومي آن ، بي حرمتي به حق سياسيچون در حاشيه قرار دادن افراد. دصدق پيدا مي كن
  .ها استآن ل كردن نيرو ها و ملكه هاي ثمر بخشو تعطي

كسي كه «: در اين مورد مي فرمايد پيامبر . ي استانانس مشاركت سياسي قدر داني از منابع غني و خالق
رهبر از  آن كه خداوند بيشتر از گروه كسي وجود داشته باشد آن تخاب شده باشد و درنا به عنوان رهبر گروهي

   .»سول خدا و مؤمنان خيانت كرده استرهبر به خدا و ر آن يقتوي راضي باشد، در حق
   ).92 -93 /4، 1978الحاكم، (

و همچنين آزادي مديريت وظايف  ،تخاب بهترين فردنا است كه حق مشاركت براي ر پيامبر واين دست
  .را در خود مي بيند، وجود داشته باشد آن براي كسي كه اهليت

معه پر از مردماني مي او سازمانهاي ج. عشق به امت و جامعه بيشتر مي شوددر مشاركت اعتماد به نفس و 
كه شيفته تعالي و پيشرفت امور از پستيها و گوديها مي دارند شود كه همتهاي واال دارند و جانها و روحهايي 

 آن هايبا پرتوقتي پرتوهاي آزادي بر امت تابيد و: در اين مورد شيخ محمد خضر بن حسين مي گويد .دنباش
ان استعداد آن و در جانهاي ،ها بزرگ مي شودآن و همت ،در هر سرزميني آمال و اهدافشان گسترش مي يابد

ها به اهداف آن و نظر. ها از لحاظ علمي سيراب مي شودآن و عقل ،كارهاي ارزشمند زنده مي شود انجام نيروي
 راههاي مصلحت حقيقي جامعه را مي دانند ونده از مردماني مي كند كه حكومت را آگدور است كه اداره هاي 

  ).61 ، ص1327 حسين،( .مسير سياست عادالنه اش منحرف نمي كنداز را  آن
محقق مي شود كه به ايجاد جامعه مودت و رحمت  وقتي آزادي سياسي و عدالت اجتماعي ،مشاركت

زيدن و مهرباني كردن به همديگر مؤمنان در محبت ور« :است كه مي فرمايد كه مصداق كالم پيامبر د انجامبي
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به درد آمد ساير اعضاي بدن با تب كردن و نخوابيدن با او همدردي  آن مانند بدني هستند كه هر گاه عضوي از
  ).438 /10، 1388البخاري، ( .»دنمي كن

تواناترين ست كه براي كارهاي مسلمانان اوظيفه ولي امر مسلمانان  :كه كرده اندبنابراين فقهاي مسلمان بيان 

β¨﴿: تخاب كند تا اجابت اين امر خداوند متعال باشد كه مي فرمايدنا ها راآن و شايسته ترين Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& 

(#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Ï=÷δ r& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3xm t⎦÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3øtrB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/﴾ )بي گمان خداوند به « .)58 /ءنسا
شستيد اينكه وهنگامي كه در ميان مردم به داوري ن. ستور مي دهد كه امانتها را به صاحبان امانت برسانيدما دش

   .»دادگرانه داوري كنيد
كار شايسته تر است  آن پس بر ولي امر واجب است كه براي هر يك از كارهاي مسلمانان فردي را كه براي

تخاب كسي كه به دليل فاميلي يا سرپرستي يا نا شايسته تر و چون رويگرداني از فرد بر حق و. مسؤول كند
و يا به خاطر ) مال يا منفعت يا غيره(دوستي يا همشهري يا هم مذهبي يا هم جنسي يا بخاطر گرفتن رشوه 

خدا و نفرت و كينه اي كه از فرد شايسته تر دارد و يا دشمني كه با وي دارد، قطعاً خيانت به خدا و رسول 
  ).13 -14ص، 1387ابن تيميه، . (استمؤمنان 

همچنان كه اسالم به حق مرد اعتراف كرده است به حق زن نيز در مديريت اموري كه با ويژگي و 
  . ي وي به عنوان يك زن معارض نباشد و يا به عفت وي خدشه وارد نكند، اعتراف كرده استااستعداده

  ).684تف ص. الشيشاني، د(
ي مساوي انانس ي و كرامتانانس ي مشترك و تعاملانانس زن در ارزش مرد وو  ،چون زن خواهر مرد است

: هستند و نصوص زيادي از كتاب و سنت بر اين امر داللت مي كند، از جمله خداوند متعال مي فرمايد

﴿z>$ yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ÏoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& ( Νä3àÒ ÷è t/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/﴾  

دعاي ايشان را پذيرفت و پاسخشان داد كه من عمل هيچ كسي از پس پروردگارشان « .)195 /ل عمرانآ( 
 .»ره اي از شما پاره اي ديگر هستيدپا. م كردنخواهع ضاي -خواه زن باشد يا مرد- ته باشدشما را كه بكار خاس

;çλm⎯£﴿: و همچنين مي فرمايد uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £⎯Îκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4 ÉΑ$ y_Íh= Ï9uρ £⎯Îκö n= tã ×π y_u‘ yŠ﴾ )و زنان از « .)228 /بقره
برترى ]  به مرتبتى[به طور شايسته بر آنان دارند، بر خور دارند و مردان بر آنان ]  شوهران[همچون حقى كه 

  ).236، 61 ، شماره1372ابوداود،( .»زنان خواهر مردان هستند«: فرمايدمي  و پيامبر  .»دارند
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گيري هم سطحها و حق مشاركت سياسي در دولت اسالمي پاي را فراتر از اين گذاشته  اندازه بلكه اسالم در
و اين شغلها نيز به اقتضاي مشروط  ،داده است ربراي ذميها بجز در بعضي از وظايف مهم قرا اين حق را است و

و وزارت » واليت عظمي«ه اين وظايف، حق رياست دولت جملاز  .ها نمي شودآن بودن به اسالم، شامل
 )استاندار( و امير مناطق ،كه امروزه در مقابل نخست وزيري است و امير جنگ) وزير مختاري(تفويض 

بدهد و در جمع و  انجام ها بايد امور ديني و حمايت دولت راآن چون اينها وظايفي هستند كه شاغل. باشد مي
و اينها اموري هستند كه مرتبط به عقيده و عبادات مي باشد كه جايز نيست غير مسلمان  جماعت امانتدار باشد 

  ).673 ، ص1400الشيشاني، . (»ها واليت داشته باشدآن بر
اما جايز است كه اهل ذمه وظايف و مديريتهاي ديگري كه مربوط به اجرا و اداره امور دنيوي هستند را در 

  ).25 -27 ص، 1386الماوردي، . (ي نه امور تفويضيامور اجراي مانند. دست بگيرند
توسط . ي نظر و رأي خود را در مورد امور عمومي اعالم بكندانانس كه بايد هر ،اما امر دوم از مشاركت

  ):201ت، ص  .، دابوزهرة( .اسالم با سه امر حفظ و مصون شده است
ها را آن و اين امر. ها قرار داده استآن اسالم امور مسلمانان را به صورت امور مشورتي در ميان :نخست

 و اگر ،بهره مي برند پس از اختيار خود. ار خود باشنددرحكم به عنوان شريك قرار مي دهد تا تابع اختي
را با امر به معروف و نهي از  آن هاست در اين هنگامآن و وظيفه. را مي چشند آن تخاب بد كرده باشند، بدينا

  .منكر معالجه كنند
و از جمله  ،اشاره كرده است آن اصلي اصيل در جوهر نظام سياسي اسالم است كه شريعت اسالمي به شورا

  . مي باشد» الشوري«سوره  قرآنسوره هاي 
را مي ستايند  آن كريم دو آيه بر شورا تأكيد مي كنند و قرآندر . و سنت، ثابت شده است قرآنشورا با 

$﴿: متعال مي فرمايدين دو آيه اين است كه خداوند يكي از ا yϑ Î6 sù 7π yϑ ômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨä. $ ˆàsù 

xá‹Ï= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθ xm ( ß#ôã$$ sù öΝåκ÷]tã öÏøó tG ó™ $#uρ öΝçλm; öΝèδö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû ÍöΔ F{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒ z•tã ö≅ ª.uθ tG sù ’ n?tã 

«!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦,Í#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$#﴾ )ان نرمش نمودي، و آن از پرتو رحمت الهي است كه تو با« .)159 /ل عمرانآ
ان درگذر و برايشان طلب آمرزش آن پس از. نده مي شدندو سنگدل بودي از پيرامون تو پراگ اگر درشتخوي

تي بر خدا توكل كن؛ چرا كاري گرف انجام و هنگامي كه تصميم به. ان مشورت و رايزني كنآن و در كارها با ،نما
  .»دا توكل كنندگان را دوست مي داردكه خ
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و اصل اين است كه صيغه امر مقتضي بر وجوب  ،مي باشدبا صيغه امر  است كه مبر به پيا آيه خطاب اين
است، در حالي كه به خاطر نزول وحي بي نياز از مشورت مي  پس وقتي كه اين امر متوجه پيامبر . است
  . ريق اولي شورا بر واليان و مديران كشور واجب مي باشدبه ط. باشد

%t⎦⎪Ï﴿: آيه دوم مي فرمايد ©!$#uρ (#θ ç/$ yftG ó™ $# öΝÎκÍh5uÏ9 (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# öΝèδãøΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ 

tβθ à)ÏΖãƒ﴾ )گويند، و نماز را چنان كه بايد مي  و كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي« .)38 /شوري
كه بديشان داده ايم صرف  خوانند، و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با يكديگر است، و از چيزهائي

   .»مي كنند
و امور واجبي را از جمله . در اين آيه خداوند مؤمنان را با صفات جماعت مسلمان وصف و مدح كرده است

خداوند و اداي نماز و كمك هاي واجب تضمين كرده است كه بر اهميت و وجوب شورا  گفتن به واجبات كلبي
  .آيه وجوب عمل به شورا براي حاكم و محكوم و شهروندي مي باشد و وجوه داللتي اين. مي كندداللت 

پس شورا بر حاكم واجب است تا حكومت تبديل به ديكتاتوري نشود و بر شهروندان و مردم نيز واجب 
  .كه همراه حاكم در شورا سهم داشته باشند تا تبعات مشاركت خود را تحمل كننداست 

و دينداراني كه مشورت  ءپس علما. احكام مي باشد شورا از قواعد شريعت و اهداف«: دابن عطيه مي گوي
  ).249 ، ص4 ، ج1356القرطبي، ( .»و اين چيزي است كه خالف ندارد. تنكنند، عزلشان واجب اس

ان مشكل است با آن بر واليان واجب است در چيزهاي كه نمي دانند و براي«: منداد مي گويدابن خويز
و در امور متعلق به جنگ با جنگجويان و در امور متعلق به مصالح عمومي با مردم و در . مشورت كنند ءعلما

سي كه ك« :ه استدر سنت آمد. امور متعلق به مصلحت و آباداني كشور با نويسندگان و وزراء مشورت كند

öΝèδ﴿ ياو آيه  .»خودرأي باشد، گمراه مي شود ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû ÍöΔF{$# ﴾  دليل بر جايز بودن اجتهاد در امور و عمل
  ).543ت، ص. طبليه، د. (به ظن است

برتري در يكي از زمينه هاي ضروري زندگي . ي سازدمبنابراين صفاتي كه شخص را اليق و اهل شورا 
 .ها اطمينان و اعتماد پيدا كرده باشندآن عالوه بر اين بايد مردم به اخالص بر شايستگي. است براي بيداري امت

  ).210ت، ص. القطان، د(
له اي براي مثالً مسأ. ت كه حق با اقليت باشدهمچنان كه در شورا حق با اكثريت است گاهي ممكن اس

سپس امام و رهبر امت نظري را كه مصلحت  ها رأي خود را اعالم مي كنندآن شورا پيش مي آيد و هر يك از
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و اين امر در تاريخ سياسي اسالم  .است بر مي گزيند هر چند كه رأي غالب را كسب نكرده باشد آن مردم در
  .مي باشد اسالم ثبت شده است و مطابق واقعيت زندگي سياسي صدر اول امت

ولي از امنيت . ردوجود دا آن اه بودندر هر حال شورا يك نظر اجتهادي است كه امكان درست يا اشتب 
ندگي به دور مي باشد و در عين حال بر حاكمي كه شرايط امامت را دارد نيز الزم نيست كه به نزديك و از پراگ

وظيفه حاكم است كه مشورت خواهي كند و وظيفه اوست كه بعد از مشورت نظر بهتر را . نظر شورا عمل كند
  ).209 ص ت،. القطان، د. (برگزيند
در مقابل خداوند و شريعت او يكسان  انهاانس بلكه تمامي. مصون و معصوم نيست انهاانس رأي و نظر: دوم
در غير از   پيامبر. گاهي اشتباه مي كنند و گاهي درست نظر مي دهند ، حتي پيامبر انهاانس همگي. هستند

اگر . رد و گاهي اشتباه اجتهاد مي كردو گاهي درست اجتهاد مي ك ،زمينه هاي حالل و حرام اجتهاد مي كرد
و گاهي وي را . را تصحيح مي كرد آن را تأييد و اگر اشتباه اجتهاد مي كرد آن يدرست اجتهاد مي كرد وح

. در قبول فديه سرزنش شد  سرزنش مي كرد همچنان كه در مورد اسيران غزوه بدر بنا به رأي ابوبكر

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد tΒ šχ% x. @c©É<sΨ Ï9 β r& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“uó r& 4©®L xm š∅Ï‚÷Wãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρ ß‰ƒ Íè? 

uÚutã $ u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ß‰ƒÍãƒ nοu½zFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3xm ∩∉∠∪ Ÿω öθ ©9 Ò=≈ tG Ï. z⎯ÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑ s9 !$ yϑ‹Ïù öΝè?õ‹s{r& 

ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩∉∇∪﴾ )گاه كه آن مگر ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد،هيچ پيغمبري حق « .)67 -68 /انفال
شما متاع ناپايدار دنيا را مي خواهيد، در صورتي . كامالً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد

كه خداوند سراي آخرت را مي خواهد و خداوند عزيز و حكيم است، اگر حكم سابق خدا نبود، عذاب بزرگي 
   .»به شما مي رسيد )به عنوان فديه اسيران گرفته ايد و شتابي كه ورزيده ايد( در مقابل چيزي كه

را به رأي عمومي واگذار مي كرد  آن تا جايي كه امكان داشت از خطا و اشتباه احتراز مي كرد و  پيامبر
اشاره ) سردسته منافقان( ن سلولببنابراين بعضي از صحابه به قتل عبداهللا بن ابي . تا تجاهل وي ممكن نباشد

استفاده بعضي از دشمنان اسالم يا  چون امثال اين وقايع موجب سوء. را رد كرد آن  كردند ولي پيامبر
چون . اصحاب خود را مي كشد محمد :و مي گويند كه ،مسلماناني كه كينه و نفرت در دل دارند، خواهد شد

  ، 1394خليل، ( .شمار مي آمد به بود و ظاهراً از زمره صحابه عبداهللا بن سلول اسالم خود را اظهار كرده
  ).348 ص
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ي حاكم معتقد به دوري خود از يعنو نظرات و تنگي آنها مي شود  ءباعث كم شدن آراتحميل نظر حاكم 
از  باشد يا اطرافيان رياكار وي اين اعتقاد را براي او آراسته كرده باشند يا معصوميت حاكم به عنوان اصلي خطا

  ).202ت، ص. ، دابوزهرة( .وابط وي با مردم قرار گرفته باشداصول ر
را به عنوان امر به معروف و نهي از منكر واجب كرده است اين امر واجب يعني  آن چه كه اسالمآن :سوم

و اسالم براي مردم مباح كرده است كه در مورد اعمال وكارهاي . مشاركت سياسي را براي مردم سهل مي كند
  . كمان در اموري كه فتنه يا تشويق به فساد نباشد رأي و نظر خود را اعالم كنندحا

از طرف مؤمنان مانند . امثال اين نظرات را چه از طرف مؤمنان و چه از طرف منافقان مي پذيرفت  پيامبر
اشتياق و اخالص دين وي و  كه به خاطر عم پيامبر از صدق- در غزوه بدر  داستان حباب بن منذر جموح

با   ان، كه پيامبرآن و از طرف منافقان مانند سرزنشهاي كالمي -او به مصلحت عالي اسالمي از او پذيرفت
تا  ان مدارا مي كردآن ان خبر داشت ولي با وجود اين باآن توجه به اخبار خداوند متعال از كفر و دشمني پنهاني

داً مي آيند باز باشد و بهانه اي به عنوان ممانعت از حق وازه ورود به اسالم براي امرا و كساني كه بعرشايد د

Νåκ÷]ÏΒ﴿: اشاره كرده و مي فرمايد گفته اندچه كه منافقان آن كريم به قرآنو . نظر دادن مردم وجود نداشته باشد uρ 

⎯̈Β x8â“ Ïϑ ù= tƒ ’ Îû ÏM≈s% y‰¢Á9$# ÷β Î* sù (#θ äÜôãé& $ pκ÷]ÏΒ (#θ àÊ u‘ β Î)uρ öΝ©9 (#öθ sÜ÷è ãƒ !$ pκ÷]ÏΒ #sŒÎ) öΝèδ šχθ äÜy‚ó¡tƒ ∩∈∇∪﴾ )58 /توبه(. 
چيزي  نزكات از تو عيبجوئي مي كنند و ايراد مي گيرند، اگر بدانا )تقسيم(ان كساني هستند كه در آن در ميان«

   .»ه نشود هر چه زودتر خشم مي گيرندبديشان داد آن از غنائم داده شود خشنود مي شوند و اگر چيزي از
در تقسيم   در جنگ حنين پيامبر«: روايت شده است كه مي گويد  ابن مسعوچه كه از آن از جمله

و  ،د شتر دادبس صد شتر و به عيينة بن حصن نيز صاه اقرع بن حغنائم بعضي از مردم را ترجيح داد از جمله ب
؟ اين است تقسيم عادالنه و به خاطر رضاي خدا: پس مردي گفت. بعضي از اشراف عرب را نيز ترجيح داد

. گفته بود به او خبر دادم كه آن مرد چه راآن آمد و  خبر مي دهم، سپس پيامبر  قسم به خدا به پيامبر: گفتم
 وقتي كه خدا و رسولش عدل نورزند،: سپس گفت. دگرگون شد و مانند طال زرد شد  ناگهان چهره پيامبر

البخاري، ( .»بيشتر اذيت شد و صبر كرداز اين  خداوند موسي را بيامرزد كه: بعد گفت. ي عادل استسچه ك
  ).34 /8 ، ج1388

: شده است كه مي گويد روايت ب از ابن عباس. كرده اندپيروي   همچنين خلفاي راشدين از پيامبر
بود و يكي  و اين حربن قيس يكي از نزديكان عمر . بن حصن بر برادرزاده اش حر بن قياس وارد شد نةيعي

تو نزد  !اي برادرزاده ام: به برادرزاده اش گفت يينةع. عمر و يكي از مشاوران او بوداز قاريان اصحاب مجلس 
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اجازه ورود داد و هنگام  و عمر . من اجازه رفتن به پيش او را بگيربراي . اين اسير جايگاه و شأني داري
ما با عدل حكم نمي  زنده باشي اي ابن خطاب، قسم به خدا، تو زياد به ما نمي بخشي و در مورد«: ورود گفت

اي اميرمؤمنين خداوند به نبيش : عصباني شد و حتي نزديك بود با او در افتد، حر به او گفت  عمر. كني

É‹è{ uθ﴿ :گفته است øyè ø9$# óßΔ ù&uρ Å∃óãè ø9$$ Î/ óÚÍôã r&uρ Ç⎯tã ∩⊇®®∪⎥⎫Ï= Îγ≈ pgù: عفو پيشه كن و امر « .)199 /اعراف( ﴾#$
و اين شخص نيز از زمره جاهالن است، قسم به  .»ن و از جاهالن روي بگرداننيك بك به معروف و كارهاي

  ).347 ، ص7 ، ج1356القرطبي، . (خدا عمر هنگام تالوت اين آيه ديگر كاري نكرد
ود مواجه شدند با شديدترين نقد و سرزنش و ناسزاي مخالفان خ ب مان و عليثدو امام شهيد وعادل، ع
  ).203ت، ص. ، دابوزهرة( .به سلطان استفاده اي نكردندغل و از نيروي حاكم بودن و

چيزي بود كه  آن و ،است كه درحال سخنراني كردن با كالم خالص و نابي روبرو شد  اين امام علي
كالمي «: ان اين بود كهآن و جواب امام علي با حكمت و مدارا به» اهللا الَّإکم ال ح«: خوارج به وي مي گفتند

آري حكم فقط براي خداوند است ولي اينها مي گويند  .»برداشت شده است آن باطلي ازحق است كه منظور 
كه براي امير خوب يا بد الزم است كه قدرت داشته باشد تا آن قدرت و سلطه فقط براي خداوند است حال :كه

مي رسد و دشمنان ها فرا آن مؤمنان در سايه قدرت وي كار بكنند و از كافران در امان باشند تا زماني كه مرگ
شوند و از بدي وي وي بگيرد تا از نيكي وي خوشحال ببكشد و راهها را امن كند و حق ضعيف را از ق آن را با

و نيروي تحمل شنيدن نظر مخالف اين گونه مي باشد، حتي اگر از طرف فرد غير شايسته اي . رهايي بيابند
  ).203ت، ص. د ،ابوزهرة( .باشد
  حق ملكيت -3-3-4
  :ديدگاه اسالم در مورد ملكيت - 3-3-4-1

 انانس چون. سرشته شده است، بيان كرده است آن و فطرتي كه بر انانس اسالم حق ملكيت را موافق طبيعت

šχθ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. آفريده شده است آن بر اساس عشق به مال و تنگ نظري نسبت به ™7ÏtéBuρ 

tΑ$ yϑ ø9$# $ {7ãm $ tϑ y_﴾ )و مي فرمايد .»و دارائي را بسيار دوست مي داريدو اموال « .)20 /فجر :﴿ãΑ$ yϑ ø9$# 

tβθ ãΖt6 ø9$#uρ èπ uΖƒ Î— Ïο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#﴾ )ي و فرزندان، زينت زندگي دنياينددارائ« .)46 /كهف«.  
ي بعض. راه ميانه اي را پيموده است ،اسالم در ميان نظامهاي مختلف اقتصادي از جهت نگرش وي به ملكيت

ن هيچ ضابطه اي اجازه مي دهند و بعضي ديگر جز به ملكيت جمعي و ومختلف ملكيت بد انواع از اينها به
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چه كه محقق كننده مصلحت آن اما اسالم حق ملكيت فردي را در. مخصوصاً ملكيت بهره آور اجازه نمي دهند
تا نيروهاي . ك بنيان نهاده استو حق منسجم وي را همراه با خوي دوست داشتن تمل. فرد است، بيان مي دارد

و وظيفه اجتماعي خود را در . ثمره بخش و نيروي فكر و رشد شخصيتي وي در همكاري با جامعه زياد شود
و از طرف ديگر حق ملكيت جمعي را نيز بيان داشته است و اين همان چيزي است كه . بدهد انجامآن  قبال

را به طور كلي حق جامعه  آن مسلمانان قرار داده است و را به عنوان دست مايه عمومي جماعت آن شريعت
را به كساني كه نمي تواند امور مالي خود را اداره كنند يا كساني كه  آن جامعه منافع آن قرار داده است تا رهبر

و مقداري از اين سرمايه اموال ثروتمندان است نه ملك خاص . رت مال داري ندارند، بدهدمالي ندارند يا قد
مي  لو مقداري از اين سرمايه از مالي گرفته شده كه همان نوع او قرار داده اندي كه به عنوان حق جمع كس

  ).191 ص ت،. د ابن عاشور،(. در وجهي كه شريعت تعيين كرده استباشد 
و جانب فردي بر جانب جمعي چيره نمي شود كه . بدين ترتيب توازن بين فرد و جامعه محقق مي شود

كه فرد را . جانب جمعي نيز بر جانب فردي چيره نمي شود. ثروتمندتر و فقير را فقيرتر بگرداند ثروتمند را
هاي كارآمد را در خود  انگيزه مانند اينكه فرد ابزاري بيش نباشد كه تمام. حاشيه اي و بي ارزش قرار بدهد

  .شدبك

$ ÏΡr&uρ(θà#)﴿: عال مي فرمايدخداوند مت. كريم حق ملكيت فردي را بيان مي دارند قرآنبعض از آيات  £ϑ ÏΒ 

/ä3n= yè y_ t⎦⎫Ïn= ø⇐tG ó¡–Β ÏμŠÏù﴾ )كرده ) خود در تصرف( ها نمايندهآن و از چيزهايي ببخشيد كه شما را در« .)7 /ديدح

$!﴿: و مي فرمايد .»است yϑ ¯ΡÎ) öΝä3ä9 üθ øΒ r& ö/ä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù﴾ )سيله آزمايش و اوالدتان، وقطعاً اموالتان « .)15 /تغابن

š⎥⎪Ï%©!$# šχθ﴿: و مي فرمايد .»شمايند à)ÏΨãƒ Οßγ s9¨uθ øΒ r& È≅ øŠ©9$$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$#uρ﴾ )ائي خود كساني كه دار« .)274 /بقره
  .»را در شب و روز صرف مي كنند

عالوه بر اين آياتي نيز وجود دارند كه حق ملكيت جمعي را بيان مي كنند و ملكيت را به خداوند متعال 
را براي كاسبان  آن و كسب ،را خلق كرده است آن كسي است كه آن بخشنده ملك و دارنده. مي دهندنسبت 

 آن انجام در خور اين ملك وو خداوند متعال به سعي و تالش  ،را فراهم ساخته است آن آسان كرده و اسباب
ون اكثراً توجه مردم به چ. اشاره كرده است آن در مصلحت جمع و عدم بد استفاده كردن و بد تصرف كردن در

كالم خداوند مي باشد كه مي . از آياتي كه در اين مورد آمده است. ملك خصوصي است تا ملك عمومي

$Νèδθè?#u™uρ ⎯ÏiΒ ÉΑ﴿: فرمايد ¨Β «!$# ü“Ï% ©!$# öΝä38 s?#u™﴾ )كه خدا به شما داده  ،ثروت خدا و از مال و« ).٣٣ /نور
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χ﴿ :و مي فرمايد .»، بديشان بدهيداست Î) uÚö‘ F{$# ¬! $ yγ èO Í‘θãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ÏνÏŠ$ t6 Ïã﴾ )بي « .)128 /اعراف
   .»خود واگذار مي كند كه خود بخواهدبه كساني از بندگان  از آن خدا است گمان زمين

يا هتك  آن و عدم تجاوز به آن عمومي براي احترام التزام. ملكيت را بيان داشته استوقتي اسالم حق 

Ÿω﴿ :مترتب كرده است و در اين مورد خداوند متعال مي فرمايد آن ناحق بربه  آن حرمت uρ (#ûθ è= ä.ù's? Νä3s9 üθ øΒ r& 

Νä3sΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/﴾ )ن را به باطل در ميان خود نخوريداموال خودتا« .)188 /بقره«.   
 .»، حالل نيستنآ خشنودي صاحب و استفاده از مال هيچ مسلماني جز با رضايت«: مي فرمايد  پيامبر

  ).66 /3، 1386الدار قطني، ، 182 /8، 100 /6، 1353 البهقي،، 72 /5 احمد، المسند،(
. ، فرض كرده استندرا براي كساني كه اين التزام را نقض و به ملك غير تجاوز مي كن ذابيبنابراين اسالم ع

  ).242، ص1981 دان،زي. (هامثل عقوبت دزدي، راهزني و غارت، خيانت در امانت و ساير عقوبت
  :شروطي كه بر ملكيت وارد مي شوند محدوديت ها و - 3-3-4-2

از نظر كسب ملك، اسالم براي به دست آوردن ملك شروطي را گذاشته است كه بايد ناشي از : نخست
ملك از نظر شرع يك  آن و اگر اينگونه نباشد، ملكيت را به رسميت نشناخته است و. اسباب مشروع باشند

  .ي ارزش استملك ب
  : اسباب مشروع ملكيت عبارتند از

از جمله به دست آوردن چيزهاي مباح مانند شكار،  ،كارها خواه بدني باشد يا ذهني باشد انواع تمامي) الف
همچنين حق دارد كه از . احياي اراضي موات، استيالي بر چراگاهها، استخراج معادن و گنجهاي زيرزميني

  . ا اصول شريعت و ارزشهاي اخالقي نفع ببردملكيت هاي فكري سازگار ب
ماند بيع، اجاره، هبه، وصيت و تمامي عقود ديگر كه طبق . عقود و تصرفاتي كه ملكيت را منتقل مي كند) ب

  .مي باشند مشروع شروط و تصرفات و كيفيتي كه شريعت مقرر كرده است،
رشد مي كند؛ مثل زاد و ولد حيوانات و  زاد و ولد مال؛ يعني چيزهايي كه از ملك متولد مي شود يا) ج

  .مشروع مي باشند ...ثمره درختان و 
وجود  وقتي اسباب و شروط. ملكيت بعد از مرگ مورث است كه به وارث مي رسد انتقال ميراث؛ كه) د

  .و فرقي نمي كند كه ملك منقول باشد يا غير منقول باشد. داشته باشد و موانع وجود نداشته باشد
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. نظر رشد مال؛ اسالم بر طبق ضوابط مشروعي راههاي رشد مال را منظم و مرتب كرده استاز : دوم
چون هر شخصي . دانجام بنابراين آزادي مطلق را به مالك اجازه نداده است كه حتماً به آشوب و ناهنجاري مي

  .رشد مي دهد -مشروع يا غير مشروع -ملك خود را به هر طريقي كه مي خواهد
همه اشخاص حق رشد ملكشان را قرار داده است خواه ملك كشاورزي باشد يا تجاري، يا اسالم براي 

در چارچوب ارزشها و فضايل و قواعد اسالمي در رشد ثروت،  وقتي غايت و . صنعتي باشد فرقي نمي كند
  .نيز مشروع باشد آن هدف مشروع باشد، بايد وسيله رسيدن به
و وسايل . ها را حرام كرده است، اشاره مي كنيمآن م در مورد رشد مالدر اينجا به بعضي از وسايلي كه اسال

  :كه عبارتند از. قياس كرد آن ديگري را كه با علت حكم اينها مشترك باشند، مي توان به
 خيانت و نيرنگ، چون خيانت در معامالت به فقدان اعتماد و همكاري ميان مردم مي انواع حرام بودن) الف
همچنان كه به . مسؤوليت اجتماعي و برادري و دوست داشتن همديگر خلل وارد مي كند و در اصل. دانجام

كه به ما  كسي« .د و باعث كم شدن معامالت مالي و از بين رفتن اقتصاد مي شودانجام كسب غير مشروع مي
  ).99 /1 ج ،1388 الصحيح، ،مسلم. (»خيانت كند، از ما نيست

هاي مردم چون شخص محتكر نياز. ته استانسار را راه غير مشروعي دحرام بودن احتكار، اسالم احتك) ب
بار نا مخصوصاً كاالهايي كه. و بر بازار چيره شود. بار مي كند تا از اين طريق سود كالني به دست بياوردنا را

كه در بنابراين وظيفه ولي امر مسلمانان است . اين چيرگي بيشتر است. مي كند از نياز هاي ضروري مردم باشد
  .بار شده را به قيمت روز خودشان بفروشدنا اين حالت بر خالف ميل شخص محتكر كاالهاي

بار كند، از خداوند بيزار است و خداوند نيز نا كسي كه غذايي را چهل روز احتكار و« :مي فرمايد  پيامبر
كه احتكار بكند، گناهكار  كسي« :و همچنين مي فرمايد ،)488 احمد، المسند، شماره( .»ي باشداز او بيزار م

  ).271 /3 ، شماره1372ابوداود، ( .»است

%š⎥⎪Ï﴿: خداوند متعال مي فرمايد. حرام بودن ربا؛ اسالم ربا را حرام كرده است) ج ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ (#4θ t/Íh9$# Ÿω 
tβθ ãΒθà)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï% ©!$# çμ äÜ¬6 y‚tFtƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# z⎯ÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 y7 Ï9 s̈Œ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#ûθ ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/Íh9$# 3 

¨≅ xmr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§xmuρ (#4θ t/Íh9$# 4 ⎯yϑ sù …çνu™!% y` ×π sàÏã öθ tΒ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘ 4‘yγ tFΡ$$ sù …ã& s#sù $ tΒ y#n= y™ ÿ…çνãøΒ r&uρ ’ n< Î) «!$# ( ï∅ tΒ uρ 

yŠ$ tã y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$Í#≈ yz ∩⊄∠∈∪ ß,ysôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Íh9$# ‘Î/öãƒ uρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 ª!$#uρ Ÿω =Åsãƒ 

¨≅ ä. A‘$ ¤x. ?Λ⎧ ÏO r& ∩⊄∠∉∪﴾ )خيزند مگر مانند كسى كه  بر نمى] از قبر[خورند  كسانى كه ربا مى« .)275 -276 /بقره
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بيع مانند رباست، حال آنكه خدا بيع را : ن از آن است كه گفتنداي. شيطان او را به آسيبى آشفته حال كرده باشد
پروردگارش پندى به او رسيد، آن گاه ]  جانب[حالل كرده و ربا را حرام شمرده است، پس هر آن كس كه از 

باز ] به ربا[باز آمد، آنچه گذشت، او راست و كارش واگذار به خداوند است و هر آن كس كه ]  از كار خويش[
صدقات را رشد ]  بركت[سازد و  ربا را نابود مى]  بهره[خداوند . اند آنان در آن جاودانه. اند ، اينان دوزخىگردد
  .»دارد دهد و خداوند هيچ ناسپاس گناهكار را دوست نمى مى

شخص رباخوار وقتي به معامالت ربوي پناه مي برد . وجود دارد آن چون در ربا اثر كردن مال و استفاده
چون اگر همين مالش را در ساخت كارخانه، فروشگاه يا . را از نفع عمومي منع و حبس كرده است مال خود

ا در كارهاي رچون با اين كار تعدادي از مردم . مي برد آن مزرعه به كار مي برد سود بيشتري از استفاده ربوي
هم به او و هم به جامعه مي  نآ و سود. مشروع پرثمر متمركز كرده است كه بيكاري را نيز از بين برده است

و جامعه از اين امر . در حالي كه در معامله ربوي تنها كسي كه ظاهراً سود مي برد خود رباخوار است. رسد
و جرأت بهره برداريهاي . ربوي غالب مي شود و عالوه بر اين روح ترس ناشي از معامالت. ضرر كرده است

عالوه بر اين معامالت ربوي در . را پرداخت كرد، از بين مي رودكالني  بايد سودهاي آن مباح كه براي كسب
  .گيز استنا ميان مردم زشت و نفرت

ي انهاانس اسالم بر خرج كردن مال تأكيد كرده است به گونه اي كه متعرض: از نظر خرج كردن مال: سوم
و نامشروع منجر به  مال و دارايي ريشه زندگي است و هزينه كردن مال به روش نادرست. سفيه نشده است

منابع امت خالي مي شود و منجر به . چون اگر امور را به حال خود واگذارد. ضعف توان اقتصادي امت مي شود
بنابراين اسالم براي خرج كردن اموال راههاي صحيح و مبتني بر اصول و قواعد شريعت . فقر و بدبختي مي شود

و بر كساني كه اهليت خرج كردن . اشد را نيز حرام كرده استب آن وضع كرده است و تمامي راههايي كه منافي
ها آن و امور زير بعضي از ابزارهاي منظم كننده هزينه ها و محافظت از. گذاشته است) منع( مال را ندارند حجر

  : را بيان مي كند
اص خاسالم اسراف و تنگ نظري را حرام كرده است و ميانه روي را صفتي از صفتهاي بندگان ) الف

t⎦⎪Ï%©!$#uρ !#sŒÎ) (#θ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. خداوند قرار داده است à)xΡr& öΝs9 (#θ èùÍó¡ç„ öΝs9uρ (#ρ ãäIø)tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥ ÷⎫t/ 

y7 Ï9 s̈Œ $YΒ#uθ s% ∩∉∠∪﴾ )و نه  دو كساني هستند كه به هنگام خرج كردن نه زياده روي مي كنن« .)67 /فرقان
  .»ه روي و اعتدال را رعايت مي كننددو ميان سختگيري، و بلكه در ميان اين
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اسالم اسراف كاران را برادر شيطان قرار داده است و اين صفت فقط براي چيزهايي است كه مال را در غير 

β¨﴿: خداوند متعال مي فرمايد. جاي خود خرج مي كند يا كفران نعمت مي كنند Î) t⎦⎪Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#ûθ çΡ% x. tβ üθ ÷zÎ) 

È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯Ïμ În/uÏ9 #Y‘θàx. ∩⊄∠∪﴾ )و  بي گمان باددستان دوستان اهريمنانند« .)27 /ءاسرا
  .»بسيار ناسپاس پروردگار خود هستنداهريمنان 

: خداوند متعال مي فرمايد. بار مي كنند؛ وعده عذاب دردناك داده شده استنا و به كساني كه مال خود را

﴿š⎥⎪Ï% ©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ ÒÏø9$#uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Νèδ öÅe³t7sù A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪﴾  

ان را به عذاب آن را در راه خدا خرج نمي نمايند، آن دوخته مي كنند ونا و كساني كه طال و نقره« .)34 /توبه( 
پنهان در امور خير و نيك خرج  كه اموال خود را آشكارا وو به كساني  .»س بزرگ و بسيار دردناكي مژده بدهب

%š⎥⎪Ï﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مي كنند مژده اجر بزرگ و ثواب عظيم داده شده است ©!$# šχθ à)ÏΨãƒ 

Οßγ s9 üθ øΒ r& È≅øŠ©9$$ Î/ Í‘$ yγ̈Ζ9$#uρ #vÅ™ Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ óΟßγ n= sù öΝèδãô_r& y‰ΨÏã öΝÎγ În/u‘ Ÿω uρ î∃öθ yz óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡu“ óstƒ ∩⊄∠⊆∪﴾ 
، مزدشان نزد خرج مي كنندكساني كه دارائي خود را در شب و روز و بگونه پنهان و آشكار « .)274 /بقره(

  .»شدگين خواهند اندوه ان است و نه ايشانآن است و نه ترسي بر) محفوظ( پروردگارشان
ها بر عهده وي است، خرج مي آن شاونداني كه هزينهبراي خود، خانواده و خوي انانس بر اساس اين ديدگاه

’ÏN#u™uρ #sŒ 4﴿: خداوند متعال مي فرمايد. كند و نيازهاي نيازمندان و از كار افتاده ها را برآورده مي كند n1öà)ø9$# 

…çμ ¤)xm t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s? ∩⊄∉∪﴾ )وند و حق مستمند و حق خويشا« .)26 /ءاسرا
  .»پرداز، و به هيچ وجه باددستي مكنوامانده در راه را ب

مثل . واجب كرده است) منع( اسالم بر دارندگان اموال كه در اموالشان به خوبي تصرف نمي كنند حجر) ب
و نيز . اسقها را از داراييشان بيشتر باشد، بيهوش، فآن ي نادان و ولخرج، كساني كه بدهيانهاانس بچه، ديوانه،

حجر دست . ها تحميل مي شودآن كساني در حكم اين افراد هستند صفت عدم اهليت در تصرف اموال بر
ها در آن و اين امر با احساس رشد. برداشتن مالك از ملك خود است تا زماني كه سبب حجر از بين برود

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد. تصرف اموال مي باشد uρ (#θ è?÷σè? u™!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9¨uθ øΒ r& ©ÉL©9$# Ÿ≅ yè y_ ª!$# ö/ä3s9 $ Vϑ≈uŠÏ% 

öΝèδθè% ã— ö‘ $#uρ $ pκ Ïù öΝèδθÝ¡ø.$#uρ (#θ ä9θ è% uρ öΝçλm; Zω öθ s% $ ]ùρ Þ÷ê̈Β ∩∈∪ (#θ è= tG ö/$#uρ 4’yϑ≈ tG uŠø9$# #©®L xm #sŒÎ) (#θ äó n= t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷βÎ* sù Λä⎢ ó¡nΣ#u™ 

öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#ûθ ãè sùôŠ$$ sù öΝÎκö s9Î) öΝçλm; üθ øΒ r& ( Ÿω uρ !$ yδθ è= ä.ù's? $ ]ù#uó Î) #·‘#y‰Î/uρ β r& (#ρ ãy9 õ3tƒ 4 ⎯tΒ uρ tβ%x. $ w‹ÏΨ xî ô#Ï÷è tG ó¡uŠù= sù ( ⎯tΒ uρ 
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tβ% x. #[É)sù ö≅ä.ù'uŠù= sù Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/﴾ )قرار داده ]  زندگى[مايه قوام ] آنها را[و اموالتان را كه خداوند « .)5 -6 /ءنسا
و  .آن به آنان بخورانيد و بپوشانيد و با آنها سخن پسنديده بگوييد]  ثمرات[م خردان مدهيد و از است، به ك

پس اگر از آنان حسن تدبير يافتيد، اموالشان را به آنان . ازدواج رسند]  سنّ[يتيمان را بيازماييد تا وقتى كه به 
مخوريد و هر كس كه توانگر باشد بايد كه  آنكه بزرگ شوند به اسراف و شتاب]  از بيم[برگردانيد و آن را 

  . »خويشتندارى كند و هر كس كه فقير باشد بايد به طرز شايسته بخورد
سرمايه گذاري در مقابل يك ارزش گرانبها؛ كه اين امر با هزينه كردن اموال در جهاد در راه خدا مي ) ج

β¨﴿: يدخداوند متعال مي فرما. باشد كه جزاي اين معامله بهشت مي باشد Î) ©!$# 3“uyIô©$# š∅ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

óΟßγ |¡àΡr& Νçλm; üθ øΒ r&uρ χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψyfø9$#﴾ )ه بهشت بي گمان خداوند جان و مال مؤمنان را ب« .)111 /توبه
  .»خريداري مي كند

نان بر مي گردد به مسلما آن ها در امور مشروعي است كه خيرآن به كارگيري اموال؛ كه با سرمايه گذاري) د
عد فردي داشته باشند، فرقي عد اجتماعي داشته باشند و خواه بخواه اين امور مشروع ب. و محقق كننده نفع است

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. نمي كند yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™!#us)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t⎦,Í#Ïϑ≈ yè ø9$#uρ $ pκö n= tæ Ïπ x©9xσßϑ ø9$#uρ öΝåκæ5θ è= è% 

’ Îûuρ É>$s% Íh9$# t⎦⎫ÏΒ Í≈ tó ø9$#uρ ’ Îûuρ È≅‹Î6 y™ «!$#﴾ )آن زكات مخصوص مستندان، بيچارگان، گردآورندگان« .)60 /توبه ،
در راه خدا مي ) صرف(كاران، بده) پرداخت بدهي(بندگان، ) آزادي( كساني كه جلب محبتشان مي شود،

  .»باشد
 ملكيت بود؛ سبب بيرون آمدن ملكيت از مورث به وارثميراث؛ همچنانكه ميراث يكي از اسباب كسب ) ه

همچنين  و. و سرپرستي مي باشد) نسب( ، خويشاوندي)سبب(و اسباب و علتهاي ميراث ازدواج  .نيز مي باشد
وارث زنده باشد، به جهتهاي مقتضي ارث علم داشته  مرگ مورث مرگ مورث، هنگام: شروط ارث عبارتند از
  .ردگي، قتل و اختالف دين وجود نداشته باشدباشد، موانع ارث يعني ب

  :حقوق مترتب بر ملكيت - 3-3-4-3
اسالم حقوقي را بر ملكيت مترتب كرده است تا زندگي كريمانه را براي همه افراد ضمانت كند، فرد در اسالم 

م اسال. تحت سرپرستي و رعايت جامعه اسالمي است كه از سرپرستي و رعايت خانواده وي آغاز مي گردد
و . ها بر عهده اوست، شامل زن و بچه امر كرده استآن مخارج كساني كه خرج تأمينسرپرست خانواده را به 

و محله  شخص فقير تحت حمايت جامعه. است هزينه خويشاوندان فقير و صله رحم امر شده تأمينهمچنين به 
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ه اي شب را به صبح برساند، ذمه هر گاه در ميان اهل سرزميني شخص گرسن«: مي فرمايد  پيامبر. خود است
  ).89 ، ص1950الغزالي، ( .»سرزمين بري مي شود آن خدا و رسول وي از اهل

چون در اسالم دولت ملزم است كه هزينه فقرا را از بيت المال . افراد تحت حمايت و كفايت دولت هستند
هيچ مؤمني نيست كه من «: مي فرمايد  و پيامبر .و در اسالم ولي امر مسلمانان مسؤول اين كار است. بپردازد

>©É﴿: اگر خواستيد بخوانيد. تر نباشماو اولي در دنيا و آخرت از ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρr& š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ Å¦àΡr&﴾ 
كسي كه دين و بدهي دارد و يا چيزي را « . »ها اوليتر مي باشدآن از خود مؤمنان به  پيامبر«). 6/ احزاب(

  ).845 /2 ، ج1388البخاري، ( .»من بياوريد كه من سرپرست او هستماو را نزد  گم كرده است
ظلم نمي كند و او را رها مسلمان برادر مسلمان است و به او « :ابن حزم با استفاده از اين حديث مي گويد

وي باشد،  كسي كه ديگري را با حالت گرسنگي و تنگدستي رها كند، در حالي كه قادر به غذا دادن .»نمي كند
  ).156 -157ص، 6، ج1350ابن حزم، ( .وي را رها كرده است

  : بعضي از حقوقي كه بر ملكيت مترتب هستند
ركن بارز اسالم مي باشد كه عبادت است و با توجه به اين وسيله ، ه اسالمنيكي از اركان پنجگا: زكات) الف

در بسياري از  آن ت و به خاطر اهميتاي براي محقق كردن مسؤوليت اجتماعي و سپس عدالت اجتماعي اس

θ#)﴿: از جمله اين آيات؛ خداوند متعال مي فرمايد. كريم همراه نماز ذكر شده است قرآنآيات  ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

(#θ è?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒÏd‰s)è? /ä3Å¡àΡ{ ô⎯ÏiΒ 9öyz çνρ ß‰ÅgrB y‰Ψ Ïã «!$#﴾ )پا داريد و  و نماز را بر« .)110 /بقره
و همچنين مي  .»را در نزد خدا خواهيد يافت آن زكات را بپردازيد و هر كار نيكي كه پيشتر براي خود بفرستيد

%t⎦⎪Ï﴿: فرمايد ©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 كساني هستند كه « .)41 /حج( ﴾9$#“¨
   .»ا مي دارند و زكات را مي پردازندقدرت بخشيم، نماز را بر پ هرگاه در زمين ايشان را

مسلمانان بر وجوب زكات اجماع دارند و صحابه گرانقدر در قتل كساني كه از دادن زكات ممانعت مي كنند 
و كسي كه با اعتقاد  ،كند، كافر است و خونش مباح است انكار بنابراين كسي كه وجوب زكات را. توافق دارند

و . را به زور از وي مي گيرد و او را تعزير مي كند آن به امام ممانعت كند، امام آن از دادن آن جوببه و
داد و  انجام اين كار را  همچنان كه ابوبكر. هنگامي كه از تسلط امام خارج باشد وي را به قتل مي رساند

  .»ها را مي كشمآن ند، قطعاًزكات مي دادند حال ممانعت مي كن  اگر كساني كه به پيامبر«: مي گفت
  ).247، ص1981زيدان، ( 
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ها آن به معني دادن هزينه كساني است كه خرج ءنفقه در اصطالح فقها: مخارج خويشاوندان تأميننفقه و ) ب
  .بر عهده اوست

  .نفقه از دو جهت به خويشاوندان استحقاق پيدا مي كند
مي باشند وقتي ...) فرزند، فرزند فرزند و ( روعو ف...) پدر، پدرپدر و ( ستون نسب، كه اصول: نخست

  .شرايط نفقه را داشته باشند
از موارد باال، كه وقتي شروط نفقه را داشته باشند، بر ثروتمندترينشان واجب است  خويشاوندان غير: دوم
  .ها را بپردازدآن كه نفقه
هر چند كه الزام . ق كرده استكريم به صدقه دادن تشوي قرآناسالم در بسياري از آيات : صدقه ها) ج

و اين هنگامي است كه فقيري دچار سختي و اذيت شده است كه . ستها نيست بلكه الزام ادبي اآن شرعي در
 آن عدم صدقه دادن منجر به نابودي امت و از بين رفتن بناي اجتماعي .جز با صدقه ممكن نمي باشد آن دفع

  .ها فقر مي باشدآن ي است كه غالباً منشأياندن امت از فتنه هاچون كمك و ياري فقيران در امان م. مي شود
چون صفت دوام دارد از اين . وقف از صدقه هاي غير الزم است و از ساير صدقه ها جدا مي باشد: وقف) د

 :مي فرمايد  پيامبر. هميشگي است و در تحقق مسؤوليت اجتماعي نقش ايفا مي كند آن نظر كه منفعت
صدقه جاريه، علم مفيد، «: جز سه چيز عمل وي از اين دنيا منقطع مي شود. اين دنيا رفتوقتي آدمي از «

 ، شماره666 /3الترمذي، ، 1631 ، شماره1255 /3مسلم، الصحيح، ( .»فرزند صالح كه براي او دعا بكند
1376.(  
  :وصيت در اصطالح به دو معنا اطالق مي شود :وصيت) ه
  .در بعضي از اموالش بعد از مرگ انانس ز مرگ يا تصرفگذاشتن چيزهايي براي بعد ا -1
  .كس ديگري را براي مراقبت از اوالد و تصرف در ارثش بعد از مرگ خود، جانشين كند انانس -2

غالب تر مي باشد و همان منظور ما از وصيت در اين بحث  ءمعناي اول بر اطالق لفظ وصيت از ديد فقها
  .مي باشد

حيات خود در اموالش دخل و تصرف كند اما بعد از مرگ نمي تواند كه  در حال انانس و اصل اين است كه
و شخص مي . ها تصرف كند ولي خداوند متعال به بندگانش لطف كرده و وصيت را استثناء كرده استآن در

  . يك سوم اموالش را وصيت كند كه بعد از مرگش و قبل از تقسيم تركه نافذ مي شود تواند تا
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از جهت شخص . ت رضايت خاطري است كه به شخص وصيت كننده و افراد جامعه مي رسدعوايد وصي
وصيت كننده كارهاي خيري را براي بعد از مرگ خود تدارك ديده است كه اين كار حسنات وي را زياد كرده 

    .و اجر وي را بيشتر مي كند
و از يك طرف و ميان كساني كه به اما از جهت اجتماعي باعث تقويت روابط ميان وصيت كننده و وارثان ا

  .او وصيت شده و خويشاوندانش از طرف ديگر مي شود و اين كار نيك و تقويت روابط است
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  انآن حقوق بعضي از افراد بنابر موقعيت و جايگاه
  قوق والدينح -4-1
  :نيكي به والدين -4-1-1

%Ós|©4﴿: خداوند متعال مي فرمايد uρ y7 š/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ §ƒÎ) È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ)﴾ )23 /ءاسرا(. 
اين آيه كريمه را خداوند  .»پدر و مادر نيكي كنيدپروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، و به «

اصل دوم از اصول  آن و بعد از ،با ذكر اصل كلي شريعت آغاز كرده است كه توحيد خداوند متعال استمتعال 
  .ان عمل كنيدآن هر امر و سفارش به شريعت را بيان كرده است كه نيكي به والدين مي باشد يعني

 عال همان خالقچون خداوند مت. مر به عبادت خداوند متعال عطف شده استوالدين به ا امر به نيكي كردن
و به خاطر اينكه خداوند والدين را . را به وجود آورده است انهاانس است كه شايسته عبادت است چون انانس

و خالق شايسته عبادت و پرستش . ها امر كرده استآن علت ايجاد مردم قرار داده است به نيكي و احسان به
ولي  .رين قدرداني در مقابل بزرگترين منت استچون عبادت بزرگت. است و بي نياز از احسان و نيكي است

ها محتاج احسان و نيكي آن والدين كه سبب وجود هستند مستحق احسان و نيكي هستند نه عبادات چون
و خداوند متعال والدين را بر اساس مهرباني و . ها به وجود آورنده حقيقي نيستندآن و چون ،هستند نه عبادت

است و به فرزندان امر كرده است كه جواب اين مهرباني و شفقت را با نيكي و شفقت به فرزندانشان آفريده 
  ).68 ، ص15 ت، ج. د ابن عاشور،( .احسان به والدين جبران كنند

هدف اسالم از امر نيكي به والدين و صله رحم دو  :همچنان كه شيخ محمد بن طاهر بن عاشور مي گويد
يكي هدف دروني و نفساني است كه تربيت افراد امت بر ): 73، ص15ت،ج. ابن عاشور، د( .چيز مي باشد

با تأسي از اخالق خداوند متعال در اسم . اساس اعتراف به زيبايي خالق است كه همان شكرگزاري است
داده است امر  انهاانس مي باشد به شكر و قدرداني از نعمتها و روزيي كه به) بسيار شكرگزار( خودش كه شكور

 .، امر شده استداده اندها آن ين به تشكر والدين براي نعمت شكلي و صوري وجودي كه بههمچن ،كرده است
 ها هستند امر به شكرگزاري فضايلآن حمت و مهرباني براير و نعمت تربيت و انانس چون والدين سبب وجود

  .ها اشاره شده استآن ها شده و به رقابت بر شكرگزاريآن
چه كه آن ي محكم و قوي باشد و بهبايد پيوندهاي پيوندهاي خانواده .هدف عمراني و ساختاري است: دوم

معاشرت خوب است تا در  برخورد و آن و ،اين استحكام را ميان افراد خانواده محقق مي كند امر شده است
اضافه مي شود كه اين ارتباط و اتصال  آن و هدف سومي نيز به .ها دوست داشتن همديگر پرورش بيابدآن درون



 

170

عبادت خداوند و توحيد وي و نيكي به والدين به عنوان واسطه اي ميان قانون خانواده هاي نزديك و قانون با 
و  به هم ارتباط بدهد تا منبع تشريع ي مي باشد تا با اين پيوندها همگي پيوندهاي ديگر راانانس روابط گسترده

  .توجيه نيز يكي بشود
و از پدر و  -و خداوند آگاهترين مردم است -.ي بودن قبله استرابطه خانواده بعد از رابطه با خدا و يك

پس فرزندان را به رعايت والدين و والدين را به رعايت فرزندان سفارش كرده . است تر پسر به مردم با رحمت
  ).335 ت، ص. فائز، د. (و اين وصيت و سفارش را به معرفت واحد الهي و ربوبيت ربط داده است. است

براي مي باشد كه والدين شايسته ترين مردم دليل اين به دين بعد از حق خداوند متعال است وقتي حق وال
و اين امر . سپس نيكي كردن به ديگران به تربيت نزديكان و خويشان است. هستند والدين هاآن نيكي كردن به

نه فرو مي رود و تابع نيكي و احسان به والدين است چون با نيكي به والدين، شخص در اخالق نيكوكارا
تا مفاهيم عالي و ارزشمند اين دين تحقق پيدا كند همان . نيكي مي كند انهاانس شخصيتي پيدا مي كند كه به تمام

ها را با توحيد خود ذكر آن ديني كه منزلت والدين تا درجه عظيمي رسانده است وقتي كه خداوند متعال نيكي به

%Ós|©4﴿ :مي كند و مي فرمايد uρ y7 š/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? HωÎ) çν$ §ƒ Î) È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ)﴾ )پروردگارت « .)23 /ءاسرا
ها ذكر مي كند و آن و شكر خود را با شكر .»ستيد، و به پدر و مادر نيكي كنيدفرمان داده است كه جز او را نپر

Èβ﴿: مي فرمايد r& öà6ô©$# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰Ï9 üθ Ï9uρ ﴾ )ن و هم سپاسگزار پدر و مادرت سپاسگزار م كه هم« .)14 /لقمان
  .»باش

ها مقدم آن اي كه نيكي به ها ادامه مي يابد به گونهآن سفارش به والدين در اسالم با حديث نيكي و احسان به
سوال كردم كه كدام عمل نزد   از پيامبر: روايت شده كه مي گويد  از ابن مسعود. بر جهاد در راه خدا است

نيكي به « :بعد كدام عمل؟ فرمود: گفتم» نماز خواندن سر وقت« :محبوب تر است؟ فرمودخدا و رسولش 
  ).138 -139 شماره 89 /1مسلم، الصحيح، . (»جهاد در راه خدا«  :بعد كدام عمل؟ فرمود: گفتم. »والدين

ي نمي من دوست دارم كه در راه خدا جهاد كنم ول: آمد و گفت  روايت شده است كه مردي نزد پيامبر
خداوند « :فرمود  پيامبر. مادرم زنده است :گفت. »آيا يكي از والدينت زنده هستند« :فرمود   پيامبر. توانم

كسي كه به حج عمره رفته (ر تو را به نيكي كردن به او امر كرده است، اگر اين كار را بكني، حاجي و معتم
  ).81 /1 شماره ،1982الطبراني،  ،)50 /5، شماره 1984ابو يعلي،. (»هستي) مبارز( و مجاهد) است

چون اين كار . ها را سبب وارد شدن به بهشت قرار داده استآن اسالم رسيدگي به يكي از والدين يا هر دوي
 :مي فرمايد  پيامبر. ها را كرده استآن و اگر اين كار را نكند مخالفت محسوب مي شود هاآن نيكي كردن به
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كسي « :فرمود  چه كسي اي رسول اهللا: گفتند .»كرده است، مخالفت كرده استخالفت مخالفت كرده است، م«
  مسلم، الصحيح، ( .»رش رسيدگي كند وارد بهشت نمي شودكه با خودبيني و غرور و كبر به پدر و ماد

  ).2551، شماره 1978 /4
همچنان كه . ده استر شها همراه نهي از شرك به خداوند ذكآن همچنين امر به نيكويي به والدين و احسان به

ρß‰ç6#)﴿ :در آيه مي آيد ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ Z↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ)﴾ )خدا را عبادت ) تنها(« .)36 /ءنسا
  .»د و نيكي كنيد به پدر و مادركنيد و هيچ چيزي را شريك او مكني

. قرار داده شده است انبياء ه شده و به عنوان يكي از صفاتنيكي به والدين ستود قرآندر آيات ديگري از 

≈›zósu©4﴿ :خداوند متعال مي فرمايد tƒ É‹è{ |=≈ tFÅ6ø9$# ;ο§θ à)Î/ ( çμ≈sΨ ÷ s?#u™uρ zΝõ3çtù: $# $ wŠÎ6 |¹ ∩⊇⊄∪ $ ZΡ$ sΨ xmuρ ⎯ÏiΒ $̄Ρà$ ©! Zο4θ x.y— uρ ( 

šχ% x.uρ $ wŠÉ)s? ∩⊇⊂∪ #Ct/uρ Ïμ ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ #·‘$ ¬6 y_ $ w‹ÅÁ tã ∩⊇⊆∪﴾ )گفتيم[« .)12-14/مريم [: اى يحيى، به جد] و
و از فضل خود، بدو مهر و محبت فراوان . و به او در كودكى حكمت داديم. را بگير]  آسمانى[كتاب ]  جهد احكام
و  و او نسبت به پدر و مادرش نيك رفتار .ار و متقي بودهت و پاكي نصيبش كرديم و او پرهيزگداديم و برك

$tΑ﴿ :مي فرمايد  خداوند متعال از قول حضرت عيسي .»نيكوكار بود و زورگو و سركش نبود s% ’ ÏoΤÎ) ß‰ö7tã 

«!$# z©É_9s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# ©É_ n= yèy_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ ©É_n= yè y_uρ %¹.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ àMΖà2 ©É_≈ |¹÷ρ r&uρ Ïο4θ n= ¢Á9$$ Î/ Ïο4θ Ÿ2 ¨“9$#uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ 

$ w‹xm ∩⊂⊇∪ #Ct/uρ ’ ÏAt$ Ï! üθ Î/ öΝs9uρ ©É_ ù= yèøgs† #Y‘$¬7y_ $ w‹É)x©﴾ )به من . من بنده خدا هستم: گفت]  عيسى[« .)30-32/مريم
و مرا هر جا كه باشم خجسته داشته است و مرا تا آن گاه كه . داده و مرا پيامبر گردانيده است]  آسمانى[كتاب 

نگون ] و[و مرا گردنكش ]  ساخته[به مادرم نيكوكار ] مرا[و . زنده باشم به نماز و زكات سفارش كرده است
  .»بخت قرار نداده است

. و احترام به والدين باعث افزايش عمر و فراوان شدن رزق و روزي مي شود اسالم بيان كرده است كه نيكي
نيكي و  رزق و روزيش فراوان، بايد به والدين كسي كه بخواهد عمرش زياد بشود و«: مي فرمايد  پيامبر

 ، شماره212 /6ابن مالك و البيهقي، ، 266 /3احمد، المسند، ( .»رباني كند و صله رحم به جاي آوردمه
7947.(  

: مي فرمايد  پيامبر. كارهاي نيك مغتنم بشماري انجام را براي آن طول عمر وقتي مفيد است كه بتوان
چنين فراوان بودن رزق و روزي زندگي هم .»كه عمرش زياد و اعمالش نيك باشد بهترين شما كسي است«

. مال را در كارهاي خير و احسان پيدا مي كند آن كريمانه اي را براي شخص مهيا مي كند و امكان بخشش از
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ر دنيا و آخرت را كسب مي يچون بدين ترتيب خ. ها والدين مي باشندآن شايسته ترين مردم براي نيكي كردن به
  . كند

چون مادر همان كسي است كه فرد را حمل . بر نيكي و مهرباني با پدر مقدم است نيكي و مهرباني با مادر

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مي كند، به دنيا مي آورد و شير مي دهد uΖøŠ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) ( çμ÷Fn= uΗ xq 

…çμ –Β é& $ \δöä. çμ ÷G yè |Ê uρ uρ $ \δ öä.﴾ )ايم ان درباره پدر و مادرش به نيكوكارى سفارش كردهو به انس« .)15 /احقاف .
  .»مادرش با دشوارى به او آبستن شده و به دشوارى او را زاده است

çμ﴿ جمله ÷Fn= uΗ xq …çμ –Β é& $ \δ öä. çμ÷G yè |Ê uρ uρ $\δ öä.﴾ جمله معترضه است كه بيانگر حق مادر به تنهايي است.  
؟ است براي همنشيني خوب چه كسي شايسته ترين مردمخدا  اي رسول: گفت آمد و  مردي نزد پيامبر

ديگر : مادرت گفت: ديگر چه كسي؟ فرمود: گفت. مادرت: ديگر چه كسي؟ فرمود: سپس گفت. مادرت: فرمود
  ).2548 ، شماره1974 /4مسلم، ( .»پدرت :چه كسي؟ فرمود

ها آن حسان و فرمانبرداري ازها كافر و ظالم باشند حق نيكي و اآن نيكي به والدين واجب است هر چند كه
چون هيچ اطاعتي براي مخلوق در معصيت خداوند نيست، چون حق . در غير معصيت خداوند وجود دارد

  . خداوند و توحيد او از حق والدين بزرگتر و برتر است

β﴿ :خداوند متعال مي فرمايد Î)uρ x8#y‰yγ≈ y_ #’ n?tã βr& x8Íô±è@ ’Ï1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷èÏÜè? ( 

$ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹uρ ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ( ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ≅‹Î6 y™ ô⎯tΒ z>$ tΡr& ¥’ n< Î) 4 ¢ΟèO ¥’n< Î) öΝä3ãè Å_ötΒ Νà6ã∞Îm; tΡé'sù $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθè= yϑ ÷è s?﴾ 
گاهي از دو تالش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين آ آن هر گاه« .)15 /لقمان(

با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته اي رفتار . سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن آن بودن
بعد هم همه به سوي من بر مي گرديد و من شما را . كرده اندراه كساني را در پيش گير كه به جانب من رو . كن
  .»چه مي كرده ايد آگاه مي سازمآن از

مادرم را از دست داده بودم در حالي كه در «: روايت شده است كه گفته است ب ختر ابوبكراز اسماء د
مادرم را از دست داده ام در حالي كه وي به اسالم : سؤال كردم كه  مشرك بود از پيامبر  زمان پيامبر

  ).233 /5 ، شماره1388البخاري، ( .»بله بر او نماز بخوان«: تمايل داشت آيا بر او نماز بخوانم؟ فرمود
. ها نيز ربط داردآن ها منحصر نمي شود بلكه به زمان بعد از وفاتآن نيكي به والدين در اسالم به زمان حيات

<Éb﴿: آمده است  كريم از زبان نوح قرآناز جمله در  §‘ öÏøî $# ’Í< £“t$ Ï! üθ Ï9uρ ⎯yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ ÷σ ãΒ 
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t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ sΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ﴾ )همه كساني را كه مؤمنانه و  مرا و پدر و مادرم را، و! پروردگارا« .)28 /نوح
   .»مردان و زنان با ايمان را بيامرزآيند و ساير  مندانه به خانه من در ميباور

$﴿ :آمده است  و از زبان ابراهيم sΨ −/u‘ öÏøî $# ’Í< £“t$ Ï! üθ Ï9uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ Ü>$|¡Åsø9$#﴾ )41 /ابراهيم(. 
   .»روزي كه حساب برپا مي شود آن مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بيامرز و ببخشاي در! پروردگارا«

اي رسول خدا آيا بعد از  وفات والدين نيكي : آمد و گفت  در سنت نيز آمده است كه مردي نزد پيامبر
ها، اجرا كردن عهد و آن ها و طلب آمرزش برايآن ماز خواندن برآري، ن« :ها وجود دارد؟ فرمودآن كردن به
هقي، يالب( .»هاآن ها مرتبط بودند، احترام به دوستانآن صله رحم با كساني كه با ها بعد از مرگشان،آن قرارهاي

  ).7896، 199 /6 ، شماره1353
 باز ابن عمر. ي قرار داده استها را از مكمالت نيكآن اسالم عالوه بر نيكي به والدين ، نيكي به دوستان

و نيكي فرزند با كاملترين نيكيها، ارتباط «: شنيدم كه مي گفت  از پيامبر: روايت شده است كه مي گويد
  ).2552 ، شماره1979 /4 الصحيح، مسلم،( .»دوستان پدرش است

ها نيكي كند و آن به دوستان خديجه هديه مي داد تا به  پيامبر« :كام خود گفته است كهقرطبي در اح
 پس در مورد نيكي به والدين چه مي. وفاداري خود را به خديجه ثابت كند؛ در حالي كه وي همسر پيامبر بود

  ).3857 ، ص5 القرطبي، ج( .»ديشي؟نا
ولي اگر والدين مشرك باشند براي شخص مسلمان شايسته نيست كه براي  ،اين در مورد والدين مسلمان بود

: آمرزش كند و طلب آمرزش ابراهيم براي والدينش منسوخ مي باشد كه مي فرمايد والدين مشركش طلب

﴿$ sΨ −/u‘ öÏøî $# ’ Í< £“t$ Ï! üθ Ï9uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9uρ tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ Ü>$ |¡Åsø9$#﴾ )مرا و پدر و مادر مرا و ! پروردگارا« .)41 /ابراهيم
  .»شود در آن روزي كه حساب برپا مي مؤمنان را بيامرز و ببخشاي
الدين مشرك خود طلب ا براي وشنيدم كه مردي ر: كه مي گويد كرده اندروايت   ترمذي و نسائي از علي

اين جريان را براي  ها مشرك بودند؟آن كهآن آيا براي والدينت استغفار مي كني حال: گفتم. آمرزش مي كند

$﴿: يدبيان كردند و آيه زير نازل شد كه خداوند متعال مي فرما  پيامبر tΒ šχ% x. Äc©É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ûθãΖtΒ#u™ β r& 

(#ρ ãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#ûθçΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥̈⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ®Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠÅspgù: $# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒ uρ 

šχ% x. â‘$ xøóÏG ó™ $# zΟŠÏδ üö/Î) ÏμŠ Î/{ ω Î) ⎯tã ;οy‰Ïã öθ̈Β !$ yδ y‰tã uρ çν$ §ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦¨⎫t7s? ÿ…ã& s! …çμ̄Ρr& Aρ ß‰tã °! r&§y9 s? çμ ÷ΖÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠÏδ üö/Î) 

îν¨̈ρ{ ÒΟŠÏ= xm ∩⊇⊇⊆∪﴾ )پيامبر و مؤمنان را نسزد كه براي مشركان طلب آمرزش كند هر چند « .)113 -114 /توبه
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طلب آمرزش ابراهيم براي . هل دوزخندان روشن شود كه مشركان اآن هنگامي كه براي. كه خويشاوند باشند
، دشمن خدا )پدرش(پدرش به خاطر وعده اي بود كه بدو داده بود ولي هنگامي كه براي او روشن شد كه 

   .»دست به دعا و فروتن و شكيبا بود واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و. است، از او بيزاري جست
چون پدر ابراهيم به  .بود كه پدرش به وي داده بود براي پدرش، بخاطر وعده اي  طلب آمرزش ابراهيم

چون ابراهيم متردد بود كه  .پس استغفار براي او به منزله نو ايمان آوردگان است. فرزندش وعده ايمان داده بود

ÏΤöàf÷δ’﴿: وقتي كه به او گفت. پدرش بت پرست بوده باشد $#uρ $ w‹Ï= tΒ ∩⊆∉∪﴾ )برو، براي مدتي « .)46 /مريم
همچنانكه اين . از خداوند براي او طلب آمرزش كرد شايد عبادت بتها را رد كرده باشد .»از من دور شو مديدي

$﴿ .كالم وي داللت مي كند £ϑ n= sù t⎦¨⎫t7s? ÿ…ã&s! …çμ ¯Ρr& Aρ ß‰tã °! r&§y9 s? çμ ÷ΖÏΒ 4﴾  راه روشن شدن اينكه او دشمن خدا بوده
را از وي پنهان داشته است و يا بعد از مرگ وي بر  آن ابراهيميا با وحي بوده چون خداوند با استغفار  ،است

  ).45 -46ص، 11 ت، ج. ابن عاشور، د. (است بوده اساس شرك
  :ثمرات نيكي به والدين

شنيده   است كه از پيامبر ب از جمله روايت ابن عمر. كند اجابت مي را انانس دعاينيكي به والدين 
. شما سه نفر از خانه هايشان گريختند و براي خوابيدن به غاري پناه بردند از مردمان قبل از«: است كه فرمود
 ماز اين سنگ رهايي نمي يابي: گفتند. شدند، سنگي از كوه پايين آمد و دهانه غار را بست آن وقتي كه وارد

  ).793 /2 ، ج1388البخاري، ( .»مگر اينكه هر كدام از ما با ذكر اعمال صالح خود دعا كنيم
از اين سه نفر به والدينش نيكي كرده بود و به وسيله اين نيكي از خداوند شفاعت خواست و خداوند يكي 

از امراي يمن سؤال   عمر بن خطاب. سختي رهايي يافتند آن دعاي وي و همراهانش را برآورده كرد و از
آيا تو اويس بن عامر : گفتعمر به او . كرد كه آيا در ميان شما اويس بن عامر وجود دارد؟ اويس را يافتند

آيا تو جذام داشته اي : گفت. آري: از طايفه مراد و سپس از طايفه قرن هستي؟ گفت: گفت. آري: هستي؟ گفت
  سپس عمر .آري: آيا مادر داري؟ گفت: گفت. آري :مانده باشد؟ گفت آن يك درهم از جاي اندازه كه فقط
عامر همراه با نيروهاي كمكي از اهل يمن از طايفه مراد و طايفه اويس بن : شنيدم كه فرمود  از پيامبر: گفت

خوب شده است، مادري  آن يك درهم همگي اندازه اين اويس جذام دارد كه جز. قرن بر شما وارد مي شوند
اگر مي خواهي كه . اگر خداوند را قسم بدهد خداوند حتماً وي را اجابت مي كند. دارد كه به او نيكي مي كند

پس براي او طلب آمرزش كرد و من نيز براي او طلب آمرزش  .اين كار را بكن و طلب آمرزش بكندتبراي 
  ).2542 ، شماره1969 -1968 /4مسلم، ( .كردم
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روايت شده است كه   انس از. نيكي به والدين سبب طول عمر و فراوان شدن رزق و روزي مي شود
به والدينش . اد شود و رزق و روزي او فراوان شودكسي كه مي خواهد طول عمرش زي«: فرمود  پيامبر

  ).8949، 219 /6 ، شماره1353هقي، يالب، 266 /3احمد، المسند، ( .»نيكي كند و صله رحم به جا بياورد
حاصل مي كند و مصداق اين كالم  انانس ح خير و بركت دنيا و آخرت را برايطول عمر همراه با عمل صال

  .»كه عمرش طوالني و عملش صالح است بهترين شما كسي است«: است كه مي فرمايد  پيامبر
مهيا مي كند تا هزينه خود و  انانس و روزي زياد زندگي كريمانه را براي .)2329 شماره 565 /4الترمذي، ( 

ها موفق گردانده است، هزينه كند آن خانواده خود را بپردازد و در راههاي خير وقتي خداوند وي را براي
احمد، المسند، (  .»ترين مال صالح براي عبد صالح استبه«. خير دنيا و آخرت را به دست مي آورد بنابراين

4/ 202-197.( 

و همچنين هزينه كردن در راه خداوند . محبت مردم به او است از جمله خيرات دنيانيكي به والدين سبب 
د بهشت شدن در آغاز با رحمت عالي بهشت است چون وار و خير آخرت در جات. ي اجتماعي استمسؤوليت

و مصداق  .)208 ، ص7 ، ج1356القرطبي، ( .خداوند است و رسيدن به درجات عالي بهشت با عمل مي باشد

#)﴿: اين آيه مي باشد كه مي فرمايد ÿρ ßŠθ çΡuρ βr& ãΝä3ù= Ï? èπ ¨Ψyfø9$# $ yδθßϑ çG øO Í‘ρé& $ yϑ Î/ óΟçGΨ ä. tβθ è= yϑ ÷ès?﴾ )و « .)43 /اعراف
  .»اند كرديد، به شما داده اين بهشت است كه آن را به پاس آنچه مى: در دهند كهبه آنان ندا 

از جمله در آداب الكبري از ابن . از كارهاي بد و عاقبت بد است انانس از ثمره هاي نيكي به والدين دوري
ش خداوند عقوبت سليمان از هدهد را به خاطر نيكي هدهد به مادر: روايت شده است كه گفت بعباس 
، چون هدهد به والدينش كمك مي كرد و سليمان از كشتن هدهد صرفنظر كرد :و عكرمه مي گويد. نپذيرفت

  ).414 ص ،11 ، چاپ3 ، ج1402السلمان، ( .»ها مي بردآن رزق و روزي را براي
 پس وقتي صرفنظر از ذبح اين پرنده به خاطر نيكي به والدينش بوده است در حالي كه غير مكلف نيز بوده

  .اوليتر است به والدين به خاطر نيكي انانس صرفنظر كردن بدي از. است
است وقتي كه امر كشتن اسماعيل بر پدرش عرضه   ي كه در مورد نبي خداوند اسماعيلقرآنداستان 

$tΑ﴿ .شد s% ¢©o_ ç6≈ tƒ þ’ÏoΤÎ) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$ uΖyϑ ø9$# þ’ÏoΤr& y7çtr2øŒr& öÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 2” us? 4 tΑ$ s% ÏMt/r'̄≈ tƒ ö≅yè øù$# $ tΒ ãtΒ ÷σè? ( þ’ ÏΤß‰ÅftFy™ βÎ) 

u™!$ x© ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪﴾ )تو ]  دارم[ام كه من  فرزندم، من در خواب ديده: گفت )ابراهيم(« .)102 /صافات
اگر خدا  -مرا. يابى انجام بده پدرجان، آنچه را فرمان مى: گفت]  فرزندش. [برّم، بنگر تو چه نظر دارى را سر مى
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و خود را به خاطر رضايت و خشنودي پدرش تسليم وي كرد ولي  .»از شكيبايان خواهى يافت -بخواهد
  : خداوند متعال مي فرمايد. خداوند متعال با ذبح و قرباني عظيم وي را گرامي داشت

﴿çμ≈ sΨ÷ƒ y‰sùuρ ?x ö/É‹Î/ 5ΟŠÏàtã ∩⊇⊃∠∪﴾ )ا و بال گردان او را فد ما قرباني بزرگ و ارزشمندي« .)107 /صافات
  .»كرديم

با والدينش  انانس پس وقتي. از ثمرات نيكي به والدين اين است كه فرزندان او نيز به وي نيكي مي كنند
چنان كه او به ي مي دهد كه به او نيكي كنند، همنيك رفتار كند خداوند متعال فرزندان صالحي به وي ارزان

ب زنجيره نيكي از طرف فرزندان به پدران در طول نسلها به هم متصل والدينش نيكي كرده است و بدين ترتي
: مي فرمايد  پيامبر. ها نيك رفتار و مهربان هستندآن ايجاد جامعه اي است كه همگي آن تيجهنمي شوند كه 

  ).422، ص1ت، ج. المناوي، د( .»تا فرزندانتان به شما نيكي كنند به پدرانتان نيكي كنيد«
: روايت شده است كه مي گويد ب از ابن عمر. والدين سبب پوشاندن گناهان مي شودنيكي كردن با 

آيا مادر داري؟ : من گناه بزرگي مرتكب شدم، آيا مي توانم توبه كنم؟ فرمود: آمد و گفت  مردي نزد پيامبر«
 ).14 /2احمد، المسند، ( .»به او نيكي كن: فرمود. آري: گفت آيا خاله داري؟: نه فرمود: گفت

  :اطاعت از پدر و مادر -4-1-2
تعال مقدم بر چون حق خداوند م. و غير معصيت خداوند واجب مي باشداطاعت از والدين در كارهاي نيك 

x﴿β :چون خداوند متعال مي فرمايد. نيكي به والدين است Î)uρ x8#y‰yγ≈ y_ #’ n?tã β r& x8Íô±è@ ’Ï1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïæ 

Ÿξ sù $ yϑßγ ÷è ÏÜè? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ( ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ≅‹Î6 y™ ô⎯tΒ z>$ tΡr& ¥’ n< Î) 4 ¢ΟèO ¥’n< Î) öΝä3ãè Å_ötΒ Νà6ã∞Îm; tΡé'sù $ yϑ Î/ 

óΟçFΖä. tβθ è= yϑ÷è s?﴾ )دو تالش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه  آن هر گاه« .)15 /لقمان
با ايشان در دنيا به طرز شايسته اي و . راغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكنس آن كمترين آگاهي از بودن

بعد هم همه به سوي من بر . كرده اندراه كساني را در پيش گير كه به جانب من رو . گونه بايسته اي رفتار كن
  .»چه مي كرده ايد، آگاه مي سازمآن مي گرديد و من شما را از

چون . ها در تمام گناهان حرام مي باشدآن در شرك حرام مي باشد اطاعت ازهمچنان كه اطاعت از والدين 
  ).64 ، ص14 ، ج1356القرطبي، . (فرمانبرداري از مخلوق در معصيت خداوند درست نيست

و در . گناهان كبيره و ترك واجبات رعايت نمي شود انجام اطاعت از پدر و مادر در«: قرطبي مي گويد
مانند امر به جهاد . ب جايز استودر امور مباح الزم است و در ترك عبادات مند هاآن حالي كه اطاعت از
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براين اساس قويتر از مندوب مي  -وجود داشته باشد آن امكان اعاده كه كفائي، جواب دادن به مادر در نمازي
مندوب مي  ولي به خاطر ترس قضاي نماز يا چيزهاي ديگري كه قطع نماز را مباح مي كنند، قويتر از -باشد
اگر مادر شخص را از شركت در نماز عشا به خاطر  :مخالف اين تفضيل است و مي گويد ،ولي حسن. باشد

  ).64، ص14ج ،1356القرطبي، ( .منع كرد، اطاعت از او جايز نيست مهرباني و شفقت

ρ#)﴿ :صاحب المنار در تفسير اين آيه مي گويد ß‰ç6 ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ Z↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ)﴾  

امر شده ايم، اين است كه با نهايت  آن ين فطرت بهه بدانيم نيكي به والديني كه در دالزم است ك .)36 /ءنسا( 
 و به. ود تا به وسيله ما سعادتمند شوندشادب و احترام در كالم و درعمل و بر حسب عرف با والدين رفتار 

  ).83-88ص، 5 ، ج1346رضا، ( .وف را كه بدان نيازمندند، برآورده كنيمركي از امور مشروع و معتوانمان ي اندازه
چون لفظ رحمت در بر دارنده تمام . هاستآن دعاي رحمت براي والدين از جمله طاعت و نيكي كردن به

  .خيرات دين و دنيا است و اطاعت از والدين با زبان و با عمل مي باشد

%è≅﴿: آيه كه مي فرمايدفخررازي از اين  uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ÏΤ$ u‹−/u‘ #[Éó اموري را  .)24 /ءاسرا( ﴾∪⊇⊅∩ ¹|
خداوند متعال در آموزش نيكي به والدين به آموزش قولي اكتفا نكرده است، بلكه : از جمله. استنباط كرده است

<Éb﴿ :پس مي گويد ها دعاي رحمت بكندآن اينكه براي آن اضافه كرده است و آن آموزش فعلي را نيز به §‘ 

$ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $﴿ :سپس مي گويد. و لفظ رحمت در برگيرنده تمام خيرات دين و دنيا است ﴾#$ yϑ x. ’ÏΤ$ u‹−/u‘ #[Éó |¹﴾ 
 انجام هاآن ها در حق من كردند و در تربيت و رشد من بكار گرفتند، را برايآن يعني خداوندا اين نوع احساني كه

  ). 15 ، ج5 ، چاپ1386قطب، ، 151 ، ص20ج ،1357 زي،الرا. (بده
همچنان كه خالق پاك و منزه همان كسي است كه از عدم به وجود . آيا جزاي احسان جز با احسان است

قرار داده است  انانس و والدين را سبب ايجاد. پس مستحق عبادت است ي آورد و با نعمتها پرورش مي دهد،م
 ي، ديني و اجتماعي قرار داده است،ها در تمامي ابعاد جسمي، ذهني، اخالقآن دو همچنين سبب تربيت و رش

. ها اطاعت از والدين در غير معصيت خداوند استآن و از جمله احسان به .بنابراين مستحق احسان مي باشند
ه روايت شد ب در سنت آمده است كه از عبداهللا بن عمر. اطاعت بر خالف ميل شخص باشد آن هر چند كه

و ولي پدرم از او بدش مي آيد و به من امر كرده كه وي را م زني دارم كه او را دوست مي دار«: است كه گفت
احمد، ( .»اي عبداهللا زنت را طالق بده«: فرمود. را آوردم و قضيه را برايش بيان كردم  پيامبر. طالق بدهم

ر مخصوص عمر بوده است، چون عمر دليلي اين كا :گفته اندو بعضي . )159 /2طحاوي،لا، 53-42 /2المسند



 

178

در حالي كه عمر به زهد و تقوا مشهور است و اين درست است و اطاعت از والدين . بر اين كارش داشته است
ها به آن ها حرام مي باشد هر چند كهآن و سرپيچي از. نيز واجب مي باشد كه همان دروازه ورود به بهشت است

 :مي فرمايد  پيامبر. ها نيستآن ولي با وجود اين دليل بر سرپيچي از ،استوي ظلم كنند و ظلم نيز حرام 
كسي كه براي رضاي خدا مطيع والدينش باشد، دو در از درهاي بهشت براي او باز مي شود و اگر مطيع يكي «

ي جهنم و كسي كه از اطاعت والدين سرپيچي كند دو در از درها. اي او باز مي شودريك در ب. از والدين باشد
اگر : و مردي گفت. ها سرپيچي كند، يك در براي او باز مي شودآن او گشوده مي شود و اگر از يكي از براي

به وي  حتي اگرحتي اگر به وي ظلم كنند،  ،حتي اگر به وي ظلم كنند«: والدين به او ظلم كنند چطور؟ فرمود
  ).2507 شماره ،374 /2ابن حجر،( .»ظلم كنند

 ه كريمانه سخن گفتن با والدين امر كرده است و كريم در هر چيزي باالترين و بلندترين نوعخداوند متعال ب
به گونه اي كه وقتي فرزند، يكي از والدينش را . است ولي با اين امر بهانه باال بردن صدا قطع مي شود آن

  ).ت.ابن عاشور، د . (يدها را از كاري باز مي دارد، بايد با آرامي و نرمي سخن بگويآن نصيحت مي كند يا
 و اين از باب امر به معروف و نهي از منكر به والدين مي باشد به گونه اي كه هر گاه كار ناشايستي را از

و اين كار . باز دارد تا به مسير درست بازگردند كار آن را ازآنها  كالم نيكو و آرام و نصيحت بايد با. ها ديدآن
ها را به خود آن گويي كه با اين كار خود و با سخن كريمانه اطاعت مي سازد ممكن ها را براي اوآن اطاعت از

  . چه كه موجب اطاعت است از اطاعت نيز بيشتر مي شودآن انجام و با. جلب كرده است
كه نسبت به  ، چون به فرزندان امر كرده استاسالم در سفارش به والدين پا را فراتر از اين گذاشته است

ها از لحاظ تواضع خيلي محتاج فرزندان مي باشند و اين بخاطر آن چون. متواضع باشندوالدين مسن خود 

ôÙ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. شكستن تنهايي ميان فرزندان و والدين مي باشد Ï÷z$#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# z⎯ÏΒ 

Ïπ yϑ ôm§9$#﴾ )رايشان فرود بياورتواضع مهرباني را بو بال « .)24 /ءاسرا«.  
چون كسي كه تا ديروز خود نفع رساننده و مفيد بود حال امروز نياز به نفع پيدا مي كند و در فروتني به 

و هدايا و فروتني هاي فرزند را بدون احساس منت و اذيت قبول  ،والدين رضايت و خشنودي باطن نهفته است
اس كمتري و حقارت مي كند و چون بخشنده به طور طبيعي احساس برتري مي كند و ديگري احس. مي كنند

و اينها جز شكل  .ها مي رساندآن تمامي اينها تواضع فرزندان را براي والدين تا حد فروتني و خواري در برابر
در اين مور . فرزند به اخالق والدين برسدپذيرفتن اخالق چيز ديگري نيست و خيلي مانده است كه اخالق 

الم در سفارش به والدين پاي را فراتر از اين گذاشته است و اس«: شيخ محمد طاهر بن عاشور مي گويد
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ها امر كرده است تا موقعي كه نياز به كمك و آن فرزندان را به تواضع در حد خواري و ذليل كردن خود براي
 ها شكر نعمتيآن د و منظور از اين تواضعنا چون والدين به فرزندان نفع رسانده. ياري فرزند دارند، تنها نباشند

  ).70، ص15 ت، ج. ابن عاشور، د. (داده اندها آن است كه والدين قبالً به

$ ôÙÏ÷z$#uρ﴿ :و در تفسير اين آيه مي گويد yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# z⎯ÏΒ Ïπ yϑôm§9$#﴾ )يعني هر خواري  .)24 /ءاسرا
  ).71، ص15 ت، ج. ابن عاشور، د. (و تواضعي كه از رحمت ناشي بشود نه از ترس و رياكاري

اطاعت از والدين واجب است كه اينگونه از رحمت و مهرباني ناشي بشود نه از ترس و نيرنگ و  :يممي گوي
را اخالقي  آن بشود وشخص تا جايي كه اين اطاعت كه از رحمت سرچشمه گرفته است جزء عادت . رياكاري

. ، از بين مي رودآن سبب و علت ولي وقتي از روي ترس و رياكاري باشد به سرعت با زوال. ماندگار بگرداند
همان كساني كه در . عالوه بر اين متضمن مكر و حيله اي بوده است كه شايسته حق اطاعت از والدين نيست

، و اين به براين تربيت كامل كننده وجود استبنا«. كرده اندزمان كودكي وي را پرورش داده و به او مهرباني 
ي از بي حرمتي و نابودي است كه اين نيز انانس رحمت حفظ وجود و تنهايي مقتضي شكر است و مهرباني

رحمتي كه فرزند  .و تمامي اين شكرها به وسيله دعاي به رحمت براي والدين مي باشد .مقتضي شكر است
، 15ت، ج. ، دابن عاشور(  .»به والدين نيست مگر با گريه و تضرع و نيايش خداوند نباشد آن قادر به رساندن

  .)72-73صص
  :تحريم بي حرمتي به والدين -4-1-3

و بي حرمتي، همان آزار و اذيت والدين است كه يا با گفتار . اسالم از بي حرمتي به والدين نهي كرده است
روايت شده است كه   از ابوبكر. يا با كردار و يا با غير از اينهاست كه از جمله بزرگترين گناهان كبيره است

آري اي رسول  :ناهان كبيره باخبر كنم؟ گفتيماز بزرگترين گگناه آيا شما را از سه « :فرمود  پيامبر :گفت
تكيه داده بود   در حالي كه پيامبر -شريك قرار دادن براي خداوند، بي حرمتي به والدين« :فرمود. خدا

فتيم؛ اي كاش را تكرار مي كرد تا اينكه ما گ آن ومدام .»مبادا كه دروغ بگوييد: سپس فرمودو  -سپس نشست
  ).939 /2، ج1388البخاري، . (و او نيز ساكت شد

%Ï“﴿: خداوند متعال براي اين بي حرمتي مثالي مي زند و مي فرمايد ©!$#uρ tΑ$ s% Ïμ÷ƒ t$ Ï! üθ Ï9 7e∃é& !$ yϑ ä3©9 û©É_ ÏΡ#y‰Ïè s?r& 

÷β r& yl u÷zé& ô‰s% uρ ÏM n= yz ãβρãà)ø9$# ⎯ÏΒ ‘Ï= ö7s% $ yϑèδ uρ Èβ$ sWŠÉó tGó¡o„ ©!$# y7 n= ÷ƒ uρ ô⎯ÏΒ#u™ ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# A,xm ãΑθ à)u‹sù $ tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) 

ãÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇∠∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# ¨,xm ÞΟÎγ øŠn= tæ ãΑöθ s)ø9$# þ’ Îû 5ΟtΒ é& ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ ΟÎγ Ï= ö6 s% z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågù: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝåκ®ΞÎ) 
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(#θ çΡ$ Ÿ2 t⎦⎪ÎÅ£≈ yz ∩⊇∇∪﴾ )بر شما: و كسى كه به پدر و مادرش گفت « .)17 -18 /احقاف آيا به من وعده . اف
از ) پدر و مادر(اند و آن دو  حال آنكه نسلها پيش از من گذشته. بيرون آورده خواهم شد] از گور[دهيد كه  مى

اين : دگوي]  در نهايت[و . به يقين وعده خداوند حقّ است. واى بر تو ايمان آر: خواستند خداوند فرياد مى
امتهايى از جنّ و انس كه پيش از آنان ]  زمره[اينانند كه وعده عذاب در  .هاى پيشينيان نيست جز افسانه]  وعده[

  .»بى گمان آنان زيانكار بودند. بر آنان محقّق شده است. اند گذشته
در خوشبختي و  هاآن وقتي خداوند متعال حال مدعيان نيكوكار نسبت به والدينشان را بيان مي كند و حال

عام مي باشد و حق  كرده اندبه حال بدبخت و بيچارگاني كه نسبت به والدينشان بي احترامي . سعادت مي باشد
ها را به هدايت و صالح راهنمايي كردند ولي آن كرده و به والدين خود اف مي گويند، همان كساني كه انكار را

و والدين از . مي كند انكار ظلم مي كند و روز قيامت و جزا راها نافرماني و بي احترامي و آن او در مقابل به

y7 ﴿: خداوند مي خواهند كه او را هدايت كند و به فرزندشان مي گويند n= ÷ƒ uρ ô⎯ÏΒ#u™ ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A,xm ﴾  و او مي

$﴿ :گويد tΒ !#x‹≈ yδ Hω Î) ãÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#﴾ ) ،چاپ اول1408ابن كثير ،.(  
و عقوبت كسي كه از فرمان والدين سرپيچي مي كند اين . كرده استرامي به والدين را منع م بي احتاسال
  و پيامبر. باشند دو در از درهاي جهنم براي او باز مي شوند، هر چند كه والدين نسبت به او ظالم :است كه

و اگر به يكي از . شود دو در از درهاي جهنم براي او باز مي. كسي كه نافرماني والدين بكند« :مي فرمايد
 .»كه والدين به او ظلم كرده باشند هر چند: مردي گفت. والدين نافرماني كند، يكي در براي او باز مي شود

هر چند كه به او ظلم  هر چند كه به او ظلم كرده باشند، هر چند كه به او ظلم كرده باشند،« :فرمود پيامبر 
  ).250 شماره 374 /2ابن حجر، ( .»كرده باشند

خداوند عقوبت وي را در زندگي دنيا و قبل از مرگ جلوتر  ،جزاي نافرماني نسبت به والدين اين است كه
خداوند متعال « :مي فرمايد  پيامبر: و غير از اين عذاب اخروي را نيز براي او در نظر گرفته است مي اندازد

بجز عقاب بي احترامي به والدين كه خداوند  دازدمي انعذاب و عقاب تمامي گناهان را تا روز قيامت به تأخير 
  ).156 /4، شماره 1978الحاكم، ( .»مي اندازدرا براي شخص در زندگي دنيا وقبل از مرگ جلو  آن متعال

بدين ترتيب دو امر بد با هم . از جمله اين عقوبتها اين است كه فرزندان وي نيز نسبت به او بي احترام باشند
را به عنوان سنت بدي به وجود مي آورد كه به  آن ا او به والدينش بي احترامي مي كند وابتد. جمع مي شوند

وجود  آن علت وي زنجيره اي از فرزندان ايجاد مي شود كه نسبت به پدرانشان بي احترام هستند و نتيجه
انش نيز به او پس كسي كه به والدينش نيكي كند، فرزند. جامعه اي فاسد و قطع صله رحم و مهرباني مي شود
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تا فرزندانتان به شما  به پدرانتان نيكي كنيد«: مي شود كه مي فرمايد  نيكي مي كنند و مصداق اين كالم پيامبر
  ).422، ص1 ت، ج. المناوي، د( .»نيكي كنند

بي  ها سرپيچي وآن ها نيز ازآن ها بي احترامي كند، فرزندانآن در مقابل كسي كه از والدينش سرپيچي كند و به
محبت و « :مي فرمايد  پيامبر. احترامي خواهند كرد و همچنان كه اگر قرض كند بايد قرض پس بدهد

  ).111، ص1388البخاري، . (»آورد مي يدوستي، محبت و دوستي مي آورد و دشمني نيز دشمن
Ÿξ﴿: متعال مي فرمايد خداوند. اظهار خستگي و بيزاري كردن از والدين بي احترامي به شمار مي رود sù 

≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδöpκ÷]s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ VϑƒÍŸ2 ∩⊄⊂∪﴾ )و بر سر ايشان ! ان مگوآن اف به« .)23 /ءاسرا
  .»دو سخن بگو آن فرياد مزن و با سخنان محترمانه با

سطح اجتماعي خود را  يا ،ها نگريستنآن يا با تحقير و كم بيني به ،با عصبانيت و خشم به والدين نگاه كردن
  .ها را به عقب ماندگي و نفهمي و حماقت توصيف كند، بي احترامي به شمار مي رودآن از والدينش برتر بداند و

ها مي بيند يا مي شنود، مخصوصاً در هنگام پيري، بي احترامي آن چه كه ازآن اظهار دلتنگي و اذيت از
ار و اذيت و بوهاي كثيف تو را در بچگي با مهرباني و بلند والدين همان كساني بودند كه آز. محسوب مي شود

  .كرده اندنظري و رحمت تحمل 
در ميان پيشينيان صالح اين امت الگوهاي خوبي براي احترام و ادب با والدين و آزاد از بي احترامي زباني  

تو از : او گفته شد است كه به از جمله علي بن حسين فرزند دختر پيامبر  .ها وجود داردآن و عملي به
مي ترسم كه دستم از : نيكوكارترين مردم به والدينت هستي چرا با مادرت در يك ظرف غذا نمي خوري؟ گفت

. چشم دوخته بردارد و بدين ترتيب به او بي احترامي كرده باشم آن دست وي جلوتر بيافتد و چيزي را كه او به
  ).354 ، ص3، چاپ1411طاحون، (

ها در زيرش آن سقفي را كه« :كه چقدر به والدينت نيكي مي كني؟ گفت :العزيز گفته شدو به عمر بن عبد
ين منظور ا .»و پشت سرشان را هميشه شب مي كنم هستند، باال مي برم و مقابلشان را هميشه روز مي گردانم

مي رها خود را جلو و در شب به خاطر رويارويي با خط مي اندازدها را به نشانه احترام جلو آن است كه در روز
  ).355، ص3، چاپ1411طاحون، ( .ها نرسدآن به يتا خطر اندازد

 حق والدين بر فرزند اين است كه در رفتار با والدين باالترين درجه ادب و تواضع را در سخن و عمل براي
ـ   آن والدين را به اسم صدا نزن، قبـل از «: مي گويد ابوهريره . ها به كار ببردآن هـا راه  آن وتر ازهـا منشـين، جل

  .ها به اسمشان با سخن كريمانه سازگار نيستآن چون صدا زدن). 113، ص1، چاپ1388البخاري، ( .»مرو
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ها جز به خاطر مصلحت، بي آن ها به منزله عدم احترام است و جلوتر حركت كردن ازآن و نشستن قبل از
: مي گويد بابن عمر . ن كبيره استها از گناهاآن گرياندن والدين به علت بي احترامي به. ادبي است

  ).94، ص1 ، ج1388البخاري، ( .»ها و از جمله گناهان كبيره استآن گرياندن والدين بي احترامي به«
بر فرزند الزم است كه سعي  پس .ها از جمله دعاهاي مستجاب استآن دعاي والدين به نفع فرزندان يا عليه

روايت شده است  از ابوهريره . ها را خشمگين نكندآن اورد وكند رضايت و خشنودي والدين را به دست بي
ر دعاي مظلوم، دعاي مساف: سه دعا وجود دارد كه بدون شك مستجاب مي شوند«: فرمود  پيامبر: كه گفت

  ).94، ص1، ج1388البخاري، ( .»و دعاي والدين براي فرزندانشان
سزا بگويند و يا خود والدينش را فحش بدهد، بي سبب بشود كه ديگران والدينش را فحش و نا انانس اينكه

از جمله گناهان «: فرمود روايت شده است كه پيامبر  باز عبداهللا بن عمر . احترامي به والدين مي باشد
آيا كسي والدينش را  !اي رسول خدا: گفتند .»شخص والدينش را فحش و دشنام بدهدكبيره اين است كه 

ه پدر كسي فحش مي دهي، پدر تو را فحش مي دهد، به مادر كسي فحش آري، ب«: فحش مي دهد؟ فرمود
  ).2228 ، ج1388البخاري، ( .»مادر تو را فحش مي دهد بدهي،

ا شامل پدربزرگ و مادربزرگ نيز بشود بلكه تاسالم در نيكي به والدين، دايره پدر و مادر را وسعت داده 
ها نيز آن حتي در آماده شدن براي جنگ بايد از. كرده استها آن فرزندان را ملزم به اطاعت وعدم سرپيچي از

پدربزرگها مثل پدر : منذر مي گويد ابن .اجازه بگيرد، درحالي كه اين امر به طريق اولي حق والدين مي باشد
القرطبي، ( .»ها نمي تواند به جنگ و جهاد برودآن هستند و مادر بزرگها مثل مادر، پس شخص جز با اجازه

  ).3855، ص5 ، ج1356
  انانس حقوق - 2- 4

  :يانانس مساوات ميان زن و مرد در كرامت -4-2-1
ي مشترك بيان انانس اسالم زنان را گرامي داشته است و اصل مساوات ميان زن و مرد را از نظر ارزشهاي

 چون مزيت و برتري نزد خداوند تقوا و. هر يك از زن و مرد در حقوق و واجبات مساوي هستند. كرده است

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. عمل صالح است pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ sΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ sΨ ù= yèy_uρ $ \/θ ãè ä© 

Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#ûθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ uò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&﴾ )ما شما را از مرد و زني ! اي مردمان« .)13 /حجرات
شما در نزد  يم، و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم تا همديگر را بشناسيد، بي گمان گرامي ترينآفريده ا

  .»خدا متقي ترين شماست
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 راي كسي كه به زنان بي ادبي بكنداسالم آبرو و شرف زن را حفظ كرده است و عقوبتهاي بازدارندهاي را ب
  . تر يا خواهر يا همسر يا خاله يا عمه استچون زن يا مادر است يا دخ. تشريع كرده است

كريم در بيشتر از ده سوره از زنان صحبت  قرآناين است كه در  ،ماز جمله بزرگداشتهاي زن توسط اسال
و در سوره ) بقره، نساء، مائده، نور، احزاب، مجادله، ممتحنه، تحريم( كه به طور خاص عبارتند از. كرده است

اسالم اصل مساوات ميان زن و مرد را در حقوق مالي، . ها بحث شده استآن از هاي ديگر نيز به طور كلي
ي كه اينها نيز به خاطر يدر بعضي احكام استثنا جز. دنيوي و اخروي بيان كرده استمسؤوليت، ثواب، و عقاب 

≅ô⎯tΒ Ÿ﴿: خداوند متعال مي فرمايد. طبيعت زن و نقش هر كدام از زن و مرد در زندگي است Ïϑ tã $[sÏ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ 

@Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ …çμ ¨Ζt Í‹ósãΖn= sù Zο4θ u‹xm Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôfuΖs9uρ Νèδ uô_r& Ç⎯|¡ômr'Î/ $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩®∠∪﴾ 
اى  هر كس در حالى كه مؤمن است كار شايسته انجام دهد، مرد باشد يا زن، او را به زندگانى« .)97 /نحل(
   .»دهيم كردند، به آنان مى نيكوترين آنچه مى]  حسب[داريم و پاداششان را به  ك زنده مىپا

زنان «: مايدهنگامي كه مي فر. اصول مساوات و روابط ميان زن و مرد را بيان كرده است و پيامبر 
  ).236، 61 /1 ، شماره1372ابوداود، ( .»برادران مردان هستند

چون تكاليف شرعي . عقيده و سخن و عمل مانند مرد استاشتن مسؤوليت و همچنان كه زن در اسالم در د
چه كه بر مرد حكم مي شود بر زن نيز حكم مي آن مانند مرد متوجه زن نيز هست پس در اجراي عقوبات طبق

  ).59 ،ص1991مصيلحي، . (شود
كرده است تا نقش  اسالم در تعليم و تربيت و فرهنگ و بدست آوردن شغل ميان زن و مرد تساوي رعايت

گيها و استعدادهاي وي به عنوان يك زن كه اسالم براي او تعيين ه به گونه اي كه با ويژ. خود در جامعه ايفا كند
زن يك وظيفه عالي دارد كه تربيت نسل هاي آينده است كه مسؤوليت مداوم بنا و . كرده است، مخالف نباشد

  .است آن پيشرفت تمدن امت مربوط به
مي كند، اين امر تقسيم ها آن الم وظايف اجتماعي را ميان زن و مرد با توجه به طبيعت هر كدام ازوقتي اس

 و اين يكي از ،براي اختالف در رتبه و مقام بشري نيست، بلكه بخاطر ضمانت روند جامعه به طور خوب است
 انجام بنابراين قادر به. ز آسايشهاي زندگي مشاهده مي كنيمرا در هر يك ا آن اختصاصي است كه ما انواع

اعمالي است كه  انجام دهد و مرد نيز قادر به انجام را به خوبي و درستي او آن اعمالي است كه مرد نمي تواند
  ).273ت، ص. عثمان، د( .دهد انجام را به درستي آن زن نمي تواند
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مادامي كه . ل باشد، بپردازداسالم براي زن مباح كرده است كه به هر كار و وظيفه اي كه حتي خارج از منز
و بايد در چارچوب قوانين و ويژگيها و . و از گمان فتنه به دور باشد. همراه با وقار و آزرم و حيا باشد

د از اين هر كاري باي انجام و در .استعدادهاي وي به عنوان يك زن باشد كه شريعت براي او تعيين كرده است
از جمله روايت اسماء دختر . ي را از بين نبردانانس و كرامت. دار نكندامور محافظت كند تا عفت وي را خدشه 

انات و رعايت است كه به همسرش زبير بن عوام كمك مي كرد و براي جمع كردن علف حيو ب ابوبكر
  ).319 -320 /9 ، شماره1388البخاري، ( .»مصلحت بيرون مي رفت

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. بلكه اسالم حق بيعت را به زنان نيز اجازه داده است pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) x8u™!% ỳ 

àM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã βr& ω š∅ ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $Z↔ø‹x© Ÿω uρ z⎯ø% Îô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ù= çFø)tƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù'tƒ 

9⎯≈ tFôγ ç6 Î/ …çμ uΖƒ ÎyIøtƒ t⎦÷⎫t/ £⎯Îκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅ Îγ Ï= ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ y7 sΨŠÅÁ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ Þ÷êtΒ   £⎯ßγ ÷èÎƒ$ t6 sù öÏøó tG ó™ $#uρ £⎯çλm; ©!$# ( ¨β Î) ©!$# Ö‘θàxî 

×Λ⎧ Ïm§‘﴾ )اى پيامبر، چون زنان مؤمن به نزد تو آيند تا با تو بيعت كنند بر آنكه چيزى را با « .)12 /ممتحنه
از روى [شوند و فرزندانشان را نكشند و بهتانى را كه با آن خداوند شرك نياورند و دزدى نكنند و مرتكب زنا ن

تو سر پيچى ]  از فرمان[فرزندى را به شوهرانشان نسبت دهند، در ميان نياورند و در كارهاى نيك ]  دروغ
   .»بى گمان خداوند آمرزگار مهربان است. نكنند، با آنان بيعت كن و از خداوند براى آنان آمرزش بخواه

شركت   زن و مرد در جهاد مساوي هستند، و در بسياري از جنگهاي اسالمي در زمان پيامبر همچنان كه
  ).1991مصيلحي، ( .ها بود مي پرداختندآن ها به مداواي زخميان و اموري كه مناسبآن و داشته اند

ها آن در هفت غزوه شركت كردم، پشت سر  همراه رسول خدا: ي نقل شده است كه گفتانصار از ام عطيه
ها رسيدگي آن ها را مداوا مي كردم و به بيمارانآن ها غذا درست مي كردم و زخميانآن حركت مي كردم و براي

  ).2855 -952 /2 ، شماره1384،ابن ماجه، 407 /6احمد، المسند، . (مي كردم
دين با وي  اين زنان پيامبر هستند كه در. اسالم از طلوع فجر خود جايگاه زن مسلمان را مرتفع كرده است

 آن موافق بودند و بسياري از علوم دين خواه در عقيده يا در تشريع، مخصوصاً در امري كه فقط زنان از
علم و حديث مي  آن ايشان مدارسي بود كه دانش دوستان ازه و خانه ،ها گرفته شده استآن باخبرند، از

  . ر منزل باخبر مي شدندمخصوصاً د ها از احوال پيامبر آن گرفتند، و مسلمانان از طريق
و بسياري از علماي . راوي و محدث بوده است ل زيد بن حسن بن علي بن سيده نفيسه دختر حسين

 / از جمله كساني كه از طريق او حديث روايت كرده است امام شافعي. كرده اندمشهور از او علم كسب 
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زنان مثل مردان بسنده نكرده است، بلكه تعليم اسالم به مباح كردن تعليم براي . هنگام ورود به مصر بوده است
: مي فرمايد  پيامبر. مخصوصاً در امور ديني و اموري كه در دنيا مهم باشند. را براي زنان فرض كرده است

  ).3، ص1، ج1389الغزالي، ، 81 /1، ج1384، ابن ماجه( .»طلب علم بر هر مسلماني واجب است«
منين و ام المؤ. ردم به حديث و فقه بودترين م از جمله حافظ ب يقشه دختر ابوبكر صدام المومنين عاي

در جاهليت و پيش زني نويسنده به اسم شفاي عدويه نوشتن را آموخت و  ب حفصه دختر عمر بن خطاب
  ).1379ري، البالذ( .مثل نوشتن نيز بياموزد پيش شفا رفت تا خوشنويسي را  بعد از ازدواج با پيامبر

اختالف هيچ يك از مذكر و مؤنث، آزاد يا برده بدون بر هر مسلمان عاقل و بالغ : ي گويدم مامام ابن حز
و طهارت و نماز خواندن در حال . باشد و نماز بخواند و روزه بگيرند واجب است كه طهارت داشته ،مسلمانان

  .بدهد انجام بيماري و سالمت الزم است، هر طوري كه بخواهد
ذكر كرديم الزم است كه حالل و حرام خود را از ميان خوردنيها، نوشيدنيها و  همچنين بر تمام كساني كه

پوشيدنيها و ارتباطهاي جنسي و خون و گفتار و كردار خود بشناسند و بدانند، بنابراين جهل نسبت به اين امور 
اينها واجب است كه  و بر هر كدام از. براي هيچ كدام از افراد مذكر، مؤنث و آزاد يا برده يا كنيز درست نيست

. از وقتي كه در حالت مسلماني بالغ مي شوند يا از وقتي كه بعد از بلوغ اسالم مي آورند، اين امور را ياد بگيرند
  ).121، ص5 ، ج1937ابن حزم، (

: اعتراف كرده است و مي فرمايد آن خداوند متعال به. چه كه مربوط به حقوق سياسي زن مي شودآن اما

﴿tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ ÞßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ﴾ )زنان مؤمن، برخي دوستان و مردان و« .)71 /توبه 
نان كه بايد مي همديگر را به كار نيك مي خوانند و از كار بد باز مي دارند، ونماز را چ. ديگرندياوران برخي 

   .»از خدا و پيامبرش اطاعت مي كنند و زكات را مي پردازند و. ارندگز
. اين آيه از ديدگاه بسياري از فقها، تساوي زن با مرد را در بدست آوردن حق مشاركت سياسي مي رساند

  ).291، ص1394العيلي، . (ه كه مصلحت عمومي امت را محقق كندچآن براي
وقتي كه يكي از  ،كرده اندبعضي از فقهاي مسلمان به نقش سياسي زن در روز فتح مكه تأكيد  ينهمچن

كسي كه تو  ،اي ام هاني« :به او اجازه داد و فرمود  پيامبر. كافران به ام هاني پناه برد و از او امان خواست
د كه خليفه عمر نا تهانسبلكه بعضي از فقهاي مسلمان اين حادثه را نيز چنين د. نيز پناه مي دهيمما اده اي پناه د

يك زن وي را از اين كار باز داشت و  االترين ميزان مهريه را مشخص كند،وقتي خواست كه ب  بن خطاب
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β÷﴿: اين آيه را به وي يادآوري كرد كه مي فرمايد Î)uρ ãΝ›?Šu‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6¨Β 8l÷ρ y— óΟçF÷ s?#u™uρ £⎯ßγ1 y‰÷nÎ) 

#Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξ sù (#ρ ä‹è{ù's? çμ ÷ΖÏΒ $ ¸↔ø‹x© 4 …çμ tΡρ ä‹äzù's?r& $ YΨ≈ tGôγ ç/ $Vϑ øO Î)uρ $ YΨÎ6 –Β ∩⊄⊃∪﴾ )اگر خواستيد همسري را به « .)20/ءنسا
اشيد، براي شما درست نيست كه ان كرده بآن جاي همسري برگزينيد، هر چند مال فراواني هم مهر يكي از

  .»را دريافت مي داريد آن مال دريافت داريد، آيا با بهتان و گناه آشكار آن چيزي از
 ،81ص ت، .ابو زهره، د. (»مر اشتباه كرد و اين زن درست گفتع« :گفت در اين حال عمر 

  ).61ص ،1991مصيلحي،
د مي تواند به كارهاي سفارش به فرزندان كوچك، ، زن مانند مراوات در نظام خانواده اين است كهاما مس

  .سرپرستي مال و دارائي و نظارت بر اوقاف بپردازد
و اين وقتي است كه زن . را دارد آن ، زن حق قبول كردن يا نكردنءتفاق فقهااهمچنين در مورد ازدواج به 

طالق را به مرد داده است بالغ و رشيد باشد و در مورد طالق بعضي گمان مي كنند كه شريعت اسالمي حق 
و . و اين مخالف اصل مساوات ميان زن و مرد است. بدون اينكه در اين امر حقي براي زن در نظر گرفته باشد

عقد ممكن  آن با رضايت طرفين به طوري كه فسخ يك عقد جز. مي كندبه اصل الزامي بودن عقود خلل وارد 
ج در شريعت اسالمي اين است كه با رضايت طرفين عقد و اين درست نيست چون اصل در عقد ازدوا. نيست

ي در جاهايي كه شريعت بيان كرده است، حق طالق را يقبول مي كند كه مرد به تنها آن و زن در. تمام مي شود
بنابراين وقتي شوهر بنابر حق خود زنش را طالق داد، اين طبق توافقي است كه خود هنگام عقد با . داشته باشد

طالق وجود دارد كه مربوط به زن است، و اين هنگامي است كه در عقد  انواع چون نوعي از. دكرده انهم 
و شوهري كه اين شرط را قبول كرده باشد . ازدواج شرط شده باشد كه زن امور خود را خود به دست بگيرد

) شوهر(كه زوج  ع ديگري از طالق وجود داردانواهمچنان كه . پيش بيايد، زن حق طالق دارد آن وقتي شروط
  ).307-310ص، 1394العيلي، . (وئي را قطع كندبه تنهايي نمي تواند رابطه زناش

. اما عدم برابر بودن ارث زن و مرد بخاطر مالحظه جوانب مادي است كه مترتب در نظام ازدواج مي باشد
يادي بودن ارث برتري يعني ز. مانند عمليات تفريق بعد از عمليات جمع است تا نتيجه درستي به دست بيايد

  ).36، ص3884، 1418ابن حميد، . (نيست بلكه يك تعويض مادي صرف مي باشد
ها در مي يابيم كه اسالم آن را زشت مي پندارند با تأمل در آن ي زن و مرد كه بعضي از مردماما ساير تفاوتها

بنابراين . عايت كرده استطبيعت تكويني و عاطفي زن را كه جداي از طبيعت تكويني و عاطفي مرد است، ر
: و در اين مورد بخاري مي گويد. حقوق زن در اسالم مربوط به ويژگيها، نيروها و شايستگيهاي وي است
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با اجراي مصلحت هاي  عبادت جز انجام خداوند متعال بندگانش را با عبادت مخاطب قرار داده است، با«
پس وقتي مردي به مصلحتهاي بيرون از . م نمي شودجسم و مصلحتهاي مربوط به داخل و خارج از منزل فراه

منزل پرداخت، مصلحت هاي درون منزل بر او تباه مي شوند و كسي كه به مصلحتهاي درون منزل پرداخت، 
پس ناچار بايد جمع ميان مذكر و مؤنث وجود داشته . نمي تواند مصلحتهاي بيرون از منزل را بدست بياورد

   .»ون منزل بپردازدرلحتهاي بيرون از منزل و يكي ديگر به مصلحتهاي دها به مصآن باشد تا يكي از
  ).144، ص6، چاپ1406البخاري، (

  اهليت زن -4-2-2
  :اهليت ديني زن - 4-2-2-1

ان سپرده است، و نداي آن اسالم اهليت دينداري را براي زنان مقرر داشته است و تكاليف شرعي را به
بودن همان چيزي است كه هر يك  انانس .ودن متوجه زن و مرد شده استب انانس شريعت به اعتبار و ويژگي

تقواي خداوند كرده است و زن در اسالم مبتني برو تكاليف را  .از زن و مرد را شايسته ندا قرار داده است
عليه زن نيز  حقوقي كه براي مرد است، براي زن نيز هست و حقوقي كه عليه مرد است،. خواهر مرد است

مرد است، چون اين  آن ولي حق محافظت و نگهداري از. ها جز به تقوا نيستآن فضل و برتري ميان و. هست
اما در امور ديني و مسائل ايماني زن و مرد از نظر اسالم . تحق را با بخشندگي از مالش به دست آورده اس

متوجه عموم مردان و زنان  اندازه اسالم شامل همه مردم است و خطاب به يك تهداي ،بنابراين. مساوي هستند
: ها را مخاطب قرار مي دهد، خداوند متعال مي فرمايدآن ،شده اندجدا د، و نا برخاسته آن با اصلي كه از. است

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)¨?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ t,n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #[ÏWx. 

[™!$ |¡ÏΣ uρ﴾ )بيافريد انانس پروردگاري كه شما را از يك پروردگارتان بپرهيزيد،) خشم(ن از اي مردما« .)1 /ءنسا 
   .»ساخت دو نفر مردان و زنان فراواني منتشر آن و از او آفريد عو همسرش را از نو
بنابراين خداوند متعال با متوجه . دها جز با عمل صالح فضل و برتري بر يكديگر ندارنآن پس هيچ كدام از
: ها را مخاطب قرار داده است و مي فرمايدآن ها با اسمي كه به جميع نسبت داده مي شود،آن ساختن ندا به همه

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ sΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ sΨ ù= yèy_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (#ûθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ uò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# 

öΝä39s)ø?r&﴾ )زني آفريده ايم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله  ما شما را از مرد و !ناي مردما« .)13 /حجرات
   .»نزد خداوند، متقي ترين شما استبي گمان گراميترين شما . نموده ايم تا همديگر را بشناسيد
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چه را آن ه عبادت خداوند متعال و يگانه امر شده است، هر كس هرزن اهليت دينداري را دارد و ب ،بنابراين
هيچ كس . كه فرا چنگ آورده است به خود باز مي گردد و زنان نيز هر كاري بكنند به خودشان باز مي گردد

هر كسي برابر روش و . تبعات گناه ديگري را به گردن نمي گيرد و هيچ كس گناه ديگري را بر دوش نمي كشد
ها ميان زن و مرد نو در تمامي اي. و هر كسي در برابر كارهايي كه كرده، گروگان مي باشد مي كند خود كار

≅tΒ ö⎯﴿: خداوند متعال مي فرمايد. تفاوتي نيست yϑ ÷è tƒ #[™ûθ ß™ u“ øgä† ⎯Ïμ Î/ Ÿω uρ ô‰Ågs† …çμ s9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #[ÅÁ tΡ 

∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ ysÏ=≈¢Á9$# ⎯ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù tβθ è=äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9$# Ÿω uρ tβθßϑ n= øàãƒ 

#[É)tΡ ∩⊇⊄⊆∪﴾ )و كسي را جز  ،دكيفر داده مي شو آن هر كس كه كار بدي بكند در برابر« .)123 -124 /ءنسا
از كارهاى شايسته ]  كارى[مؤمن است  و هر كس، مرد يا زن در حالى كه. خدا يار و ياور خود نخواهد يافت

   .»بينند انجام دهد، اينان به بهشت در آيند و به كمترين ميزانى ستم نمى

$<z﴿: و همچنين مي فرمايد yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ ÏoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& ( Νä3àÒ ÷èt/ 

.⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/ ﴾ )پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت و پاسخشان داد كه من عمل هيچ « .)195 /نل عمراآ
اي از شما از پاره اي پاره  ،ضايع نخواهم كرد از شما را كه به كار خواسته باشد خواه زن باشد يا مردكسي 

   .»ديگر هستيد
در داشتن صفات زيبا و از جمله اين اهليت و شايستگي اين است كه خداوند پاك و منزه زن و مرد را 

چه كه شايسته فضل و كرامت و اجر است به وي تعلق آن و بدين ترتيب ،وضعيت كامل مساوي قرار داده است

β¨﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مي گيرد Î) š⎥⎫Ïϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈ sΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ t⎦⎫ÏG ÏΖ≈ s)ø9$#uρ 

ÏM≈tFÏΖ≈ s)ø9$# uρ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈ s% Ï‰≈¢Á9$#uρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ÏN üÉ9≈¢Á9$#uρ t⎦⎫Ïè Ï±≈ y‚ø9$#uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ 

ÏM≈s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Í×̄≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈yϑ Í×̄≈ ¢Á9$#uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ utù: $#uρ öΝßγ y_ρ ãèù ÏM≈sàÏ≈ ysø9$#uρ š⎥⎪ÍÅ2 ©̈%!$#uρ ©!$# #[ÏVx. 

ÏN üÅ2 ©̈%!$#uρ £‰tã r& ª!$# Μ çλm; ZοuÏøó ¨Β #·ô_r&uρ $ Vϑ‹Ïàtã ∩⊂∈∪﴾ )مردان  مردان مسلمان و زنان مسلمان،« .)35 /ابزاح
، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان با ايمان و زنان با ايمان

روتن و زنان فروتن، مردان بخشايشگر و زنان بخشايشگر، مردان راستگو، مردان شكيبا و زنان شكيبا، مردان ف
مي كنند و زناني كه  روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، و مرداني كه بسيار خدا را ياد

   .»پاداش بزرگي را فراهم ساخته است ان آمرزش وآن ياد مي كنند، خداوند براي همهخدا را بسيار 
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ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑ﴿: ند متعال مي فرمايدو خداو tã $ [sÏ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ …çμ ¨Ζt Í‹ósãΖn= sù Zο4θ u‹xm Zπ t6 ÍhŠsÛ ( 

óΟßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôfuΖs9uρ Νèδ uô_r& Ç⎯|¡ômr'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩®∠∪﴾ )هر كس چه زن و چه مرد كار شايسته« .)97 /نحل 
طبق بهترين ان را بر آن يم و پاداشششد، بدو زندگي پاكيزه و خويشاوندي مي بخدهد و مؤمن با انجام

  .»كارهايشان خواهيم داد
اما از متوني كه در سنت آمده . متوني كه در مورد اهليت ديني زنان آمده است، زياد مي باشد نصوص و

يكديگر مرد هر كدام مكمل زن و . ي كندي است كه بر اهليت زن داللت مانصار است حديث اسماء بنت يزيد
ها توزيع كرده است كه همان نوع توزيع ويژه اي آن و در اينجا اسالم وظايف ديني و اجتماعي را ميان. هستند

بدين ترتيب كار زن در خانه معادل تمام . را در آسايشهاي مختلف زندگي مشاهده مي كنيم آن است كه ما
  .كارهاي بيرون از منزل مرد مي باشد

در ميان   آمد، در حالي پيامبر  ي نزد پيامبرانصار شده است كه اسماء بنت يزيد بن سكنروايت 
. اي رسول خدا، پدر و مادرم فدايت باد، من نماينده و فرستاده زنان به پيش شما هستم :اصحاب بود و گفت

ما زنان در ... ن آورديمبرانگيخت و ما به تو و اله تو ايما خداوند عزوجل شما را براي تمامي مردان و زنان
كه آن خانه ها محصور و زنداني هستيم و ستون خانه هاي شما مي باشيم و فرزندان شما را حمل مي كنيم، حال

از حج و مهمتر از  دشما در جماعت و عيادت بيماران و حاضر شدن بر جنازه ها و حج بع ،شما اي گروه مردان
كه اگر شما براي حج يا عمره يا جهاد بيرون برويد، ما آن تيد، حالهمه اينها جهاد در راه خدا بر ما برتر هس

و فرزندان شما را تربيت مي كنيم، آيا شما را در اين  م و لباسهاي شما را مي بافيماموال شما را حفظ مي كني
ده آيا هرگز درخواست زني را شني: و فرمود انداخت نگاه كاملي به اصحاب  اجر و خير شركت دهيم؟ پيامبر

ما فكر مي كرديم كه اين زن به چنين چيزي : ش باشد؟ گفتنداز درخواست اين زن در امر دين ايد كه بهتر
بدان و بفهم كه بعد از تو زناني هستند كه براي شوهرانشان  ،اي زن: گفت آن به  سپس پيامبر. هدايت مي كند

تا همگي اينها وي را . ابع موافقت وي هستندو ت ها را برآورده مي كنندآن همسر خوبي خواهند بود و آرزو هاي
  چه را كه پيامبرآن و تا وقتي كه به ميان زنان رسيد شادي مي كرد و. زن منصرف شد آن پس. معتدل گردانند

  ).1787-1788 /4ت، . ابن عبدالبر، د. (ها خوشحال و شادان شدندآن ها بيان كرد وآن فرموده بود براي
و . شد كه زن مخلوق مستقلي است كه مانند مرد مسؤول اعمال خود مي باشد بدين ترتيب براي ما روشن

ها مستثني مي باشند و آن هر كدام از مرد و زن مخاطب تكاليف شرعي هستند جز بعضي از تكاليف كه يكي از
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و هر كدام . ا مي برند بدون اينكه بر اجر ديگري افزايش داشته باشدرعبادات اجر خود  انجام ها باآن هر كدام از
  .ها كمتر از ديگري نيستآن تاوان هيچ كدام از ها تاوان گناه خود را مي بيند وآن از

ن كجي و اعوجاج را براي هر كدام وراه واضح و بد و ،اسالم جايگاه مرد را به مرد و زن را به زن داده است
و . ها باز كرده استآن ي هر كدام ازو نمونه بهتر شدن را برا بودن عاليالگوي و درهاي . ها رسم كرده استآن از

  ).2، ج1402عون، . (داده است انجام ها براي رسيدن به تعالي و پيشرفتآن سعي و تالش فراوان را بر دستان
  :اهليت مدني زن - 4-2-2-2

جاي كه اهليت آن وقتي زن با ارزشهاي روحي و مواهب عقلي توسط خداوند گرامي داشته شده است از
خيرات و ترك كارهاي منكر به وي داده است كه باالترين  انجام الهي را با عبادت و پذيرفتن تكاليف

را از جمله ارزشهاي مدني داشته  آن بنابراين به طريق اولي الزم است كه اهليت ارزشهاي كمتر از. ارزشهاست
 .اشته باشدپس الزم است كه زن شخصيت اجتماعي و اهليت معامله كردن و عقد بستن و حق تملك د. باشد

همچنان كه زن . هبه و وصيت بشود فروش و پس زن مي تواند مالك اجراي عقود مختلف از جمله خريد و
و شوهر يا كس ). 194، ص3الشافعي، ج. (اهليت تحمل التزامهاي شرعي را دارد مادامي كه عاقل و رشيد باشد
اي شوهرش حالل نيست كه در اموال زنش ديگري از خانواده اش در اين امر حقي با او ندارد، همچنان كه بر

و زن مي  .دخل و تصرف كند مگر اينكه اجازه گرفته باشد يا به نيابت از وي وكيل اجراي عقدي شده باشد
- 306ص، 1394 العيلي،. (تواند هر وقت كه خواست وكالت شوهر خود را ملغي كند و وكيل ديگري بگيرد

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد .)305 uρ ‘≅ Ïts† öΝà6s9 β r& (#ρ ä‹è{ù's? !$£ϑ ÏΒ £⎯èδθßϑ çF÷ s?#u™ $ ¸↔ø‹x©﴾ )براي « .)229 /بقره

Ÿω﴿: و همچنين مي فرمايد .»ه بديشان داده ايد باز پس بگيريدچآن شما حالل نيست كه چيزي از uρ (#öθ ¨Ψyϑ tG s? $ tΒ 

Ÿ≅ Òsù ª!$# ⎯Ïμ Î/ öΝä3ŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ 4 ÉΑ% ỳ Íh= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç6 |¡oKò2 $# ( Ï™!$ |¡ÏiΨ= Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ ®ÿÊeΕ t⎦÷⎤|¡tG ø.$#﴾  

با آن برترى داده است، آرزو مكنيد، مردان ] ديگر[آنچه را كه خداوند برخى از شما را بر برخى « .)32 /ءنسا( 
ابن حزم مي  .»اى دارند اند بهره از آنچه به دست آورده] نيز[و زنان . اى دارند اند، بهره از آنچه به دست آورده

تمام مهريه . جايز نيست كه زن را مجبور به بخشيدن مقداري از اموالش يا مهريه اش به شوهرش كرد« :گويد
 .»ه اي ندارد و حق اعتراض هم نداردشوهر در اين كار اجاز. بكند آن زن مال او است و هر كاري مي تواند با

رگ و يا بيوه و همچنين براي ساير خويشاوندان يا غير براي پدر دختر با كره كوچك يا بز« :و بعد مي گويد
و براي هيچكدام از اين افراد كه ذكر . خويشاوندان حالل نيست كه در مهريه دختر و فاميل خود حكم كند

و چيزي از اين مهريه نه براي زوج است و نه براي ديگران خواهد . كرديم، جايز نيست كه مهريه زن را ببخشد
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و زن خود حق دارد كه مهريه خود را هر طور كه مي . بكند، باطل و مردود است آن في درو اگر تصر. بود
  ).507 -511ص ،9 ج ،1350ابن حزم،. (»حق اعتراضي در اين مسأله ندارند خواهد ببخشد، و پدر يا همسر

اب تملك همچنين زن مي تواند مالك زمينهاي زراعي و خانه بشود و ساير صنفهاي مالي همگي ابزار و اسب
و مي تواند ضامن ديگري بشود و  و زن مي تواند به تجارت و ساير تصرفات كسب مباح بپردازد ،هستند

و مي تواند عليه  ،و به كسي غير از وارث خود وصيت كند ،و مي تواند بخشش كند ،ديگري ضامن او بشود
  .ر وكيل بگيردتا خود به دفاع از خود بپردازد يا براي اين كا. ديگري اقامه دعوا كند

زنان را  آن اين درجه و منزلتي كه خداوند با« :امام محمد عبده تعليقي بر اين امر آورده است و مي گويد
هيچ ديني از دين هاي پيشين و هيچ شريعتي از شريعتهاي پيشين اين منزلت را به وي نداده  باال برده است

و اين كشورهاي اروپايي هستند كه  ،دنا نرسيده آن به آن زبلكه هيچ امتي از امتهاي قبل از اسالم و بعد ا. است
و به تربيت و آموزش علوم و  شده انداست كه براي زنان احترام و ارزش قائل  آن از جمله پيشرفت  تمدنشان

و بعضي از  ،و همچنان كمتر از درجه و رتبه اي است اسالم براي زنان قائل شده است كرده اندها توجه آن فنون
و حقوق ديگري شريعت اسالم . ها همچنان مانع حق تصرف زن در اموال شوهرش و بدون اجازه استآن نقواني

در حالي كه زنان در طول پنجاه سال . در طول سيزده قرن و نيم به زنان بخشيده است، از اين جمله مي باشند
و بعد  .»هستند آن بدتر ازبه عنوان پيشرفته و متمدن در هر چيزي، همچنان در زمان جاهليت عرب و شايد 

كه بر ما آن اين فرنگيان كه مدنيتشان در دادن جايگاه عالي به زنان از شريعت ما كمتر است حال« :مي گويد
ها مي پندارند كه آن فخر مي فروشند و ما را به جهل و ناداني در رفتار با زنان متهم مي كنند و بعضي از جاهالن

  ).375 -376ص ،1346 ضا،ر. (»اين باور ما تأثير ما است
ان حق تملك ارث آن شريعت اسالم بعد از اينكه زنان از حق تملك ارث در زمان جاهليت محروم بودند، به

%ÉΑ﴿ :داد به طوري كه اين اصل را خداوند متعال بيان مي دارد و مي فرمايد ỳ Íh= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8us? Èβ#t$ Ï! üθ ø9$# 

tβθ ç/uø% F{$#uρ Ï™!$ |¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8us? Èβ#t$ Ï! üθ ø9$# šχθ ç/uø% F{$#uρ $ £ϑ ÏΒ ¨≅ s% çμ ÷ΖÏΒ ÷ρ r& uèYx. 4 $ Y7ŠÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø¨Β ∩∠∪﴾ 
چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جاي مي گذارند سهمي آن براي مردان و براي زنان از« .)7 /ءنسا(

و شريعت اسالم  .»را خداوند مشخص و واجب كرده است تركه كم باشد يا زياد، سهم هر يك آن است، خواه
. حق زن قرار داده است كه از پدرش، برادرش، پسرش، شوهرش، و خويشان ديگرش غير از اينها ارث ببرد

و در اين مورد از ساير نظامهاي ديگر  ،بدين ترتيب اسالم اهليت مدني زن و تعهد مالي وي را بيان كرده است
  . پيش تر رفته است
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  :اهليت اجتماعي زن - 4-2-2-3
  :قرار داده است آن اسالم اهليت اجتماعي زن را مقرر كرده است و امور زير را از مقتضيات

آشكار شد، واليت و سرپرستي ولي يا  وقتي دختري بالغ شد و عالمتهاي رشد و تصرفات خوب در وي
خود و  يين زن در امور مالي و شخصبنابرا -خواه پدرش باشد يا غير پدرش- ش بر او از بين مي رودوصي

دخترها «: شيخ احمد ابراهيم در اين مورد مي گويد. زندگي مي كند تصرف كامل دارد آن برگزيني جايي كه در
وظيفه پدر يا ولي و محرم و  و مورد اطمينان نباشند، -بيوه زن خواه دختر باكره باشند يا -وقتي بزرگ شدند

 ، ص1926ابراهيم، ( .» ،و را نزد خود نگه دارند و به زور مراقبت كنندشخص مورد اطمينان وي است كه ا
158.(   

و ولي وي حق ندارد كه او را با كسي كه نمي خواهد شوهر . زن حق قبول يا رد خواستگار خود را دارد
جايگاه زن  ،بنابراين. داگر اين شخص اهل دين و اخالق و امانت باش. و از كسي كه مي خواهد، منع كند. بدهد

ولي . و از مهمترين ويژگيهاي وي اين است كه او به آينده زندگي خانوادگي اش متعلق است. ويژه اي دارد
زن بيوه شايسته تر «: مي فرمايد پيامبر . وظيفه اوست كه به طور پسنديده اي در اين زندگي تصرف كند

. رفته مي شود و اذن وي، سكوت وي استولي از دختر باكره براي ازدواج اذن گ د ولي خود باشد،است كه خو
 ).1421، شماره 1037 /2الصحيح،  ،مسلم( .»است كه سكوت وي اقرار وي مي باشدو در روايتي ديگر آمده 

پدرم مرا به پسر برادرزاده اش شوهر مي «: آمد و گفت  دختر جواني نزد پيامبر :روايت شده است كه
 آن .است ل كردهواين امر را به خود او موك  پس پيامبر. باال ببرددهد تا به وسيله من پستي و ذلت خود را 

من به اين كار پدرم راضي هستم ولي مي خواهم به زنان بفهمانم كه پدران در امر ازدواج نمي : دختر گفت
  ).136 /6احمد، المسند، . (»ها را مجبور كنندآن توانند

لغ عاقل و رشيد نمي تواند در كمترين چيز از مال پدر دختر با«: ابن قيم در بيان اين مطلب مي گويد
كمي از مالش، مجبور  زينه كردن مقدارنمي تواند او را مجبور به هو . دخترش بدون رضايت وي تصرف كند

؟ و بديهي است كه شوهر بدهد سپس چگونه مي تواند خود وي را بدون رضايت و خشنودي خودش. كند
  .»ر و بدون اختيار وي را شوهر بدهدايت وي آسانتر است از اينكه با زوهزينه كردن تمام اموال زن بدون رض

  ).2، ص4، ج1399ابن القيم، ( 
در فتح . اسالم در جنگ و صلح زنان را حمايت مي كند ،اهليت اين است كه آن از بارزترين نشانه هاي

كه وي را بكشد، ام هاني با  وعلي مي خواست مردي از مشركان را پناه داده بود،مكه ام هاني دختر ابوطالب 
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ي طالب، مي خواهد مردي را كه من پناه ببرادرم علي بن ا !اي رسول خدا: رفت و گفت  شتاب پيش پيامبر
اده اي ما نيز پناه مي كسي را كه تو پناه د ،اي ام هاني«: فرمود  پيامبر .مرد به راه افتاد آن داده بودم بكشد و

  ).336 ، شماره498 /1مسلم، ، 387 /1، شماره388البخاري، ( .»دهيم
ها را محافظت مي كند آن دست مسلمانان بر غير خودشان، خون« :آمده است كه  و اين امر در كالم پيامبر

 3/80، شماره 1372ابوداود،  ،215 /2احمد، المسند، ( .»ها را پناه دهندآن رين مسلمانان مي توانندت و پايين
 ).2685، شماره 895 /2، ابن ماجه، 275 شماره

و در حديث . يعني در حمايت مسلمانان است .»تواند به قوم خود پناهنده بياوردن مي ز«: و مي فرمايد
 ، شماره84 /3 ، شماره1372ابوداود، ( .»زني به مؤمنان ظلم كند، جايز استاگر «: آمده است ل شهيعا

2764.(  
محترم  و عمل وي ،حمايت خودش است نت ياجايز بودن به معناي اين است كه كار و عمل زن در ضما

  .است و كسي وي را تحقير يا نقض نمي كند
اسالم نسب زن شوهر كرده را حفظ مي كند به گونه اي كه  ،از نشانه هاي اهليت اجتماعي زن اين است كه

و نام  ازدواجش، نام زن مسلمان بعد از و. ندنسب زن بعد از ازدواجش تغيير پيدا نمي ك ،بيان كرده است
و اسم زوج بر وي تحميل نمي شود، خواه جايگاه زوج . خانوادگي و نسب اصلي وي همچنان محفوظ مي ماند

ها به خانواده و طايفه آن هستند كه اسم پدرانشان و نسبيت  اين همسران پيامبر. هر چه مي خواهد باشد
و . پدريش بني تميم نسبت داده مي شود عايشه دختر ابوبكر و به طايفه :گفته مي شود .خودشان را حفظ كردند

، اسم و تمامي همسران پيامبر . حفصه دختر عمر كه او نيز به طايفه پدريش بني عدي نسبت داده مي شود
  .ها تحميل نشد در حالي كه زن گراميترين و اشرف مخلوقات بودندآن بر  پيامبر

نسب زن بعد  و. به طور كلي ظاهر مي شود از نسب ها آن و اين در خالل تعالي شريعت اسالمي و حمايت
تا بدين  و عدم نابودي نسب وي ظاهر مي شوداز ازدواج به شكل ويژه و هنگام مقايسه بزرگي ارزش زن 

 ).297ت، ص. وافي، د. (ام خانوادگي وي را برداشته و نام خانوادگي همسر بر او گذاشته شودنوسيله نام و 

  :نقش زن در بناي جامعه -4-2-3

 به خاطر اشتراك در ارزشهاي -چه مرد و چه زن-  اسالم زنان را گرامي داشته است و تمامي مردم را
است و اهليت ديني و مدني و اجتماعي زن  انهاانس و اين وصف عام براي تمامي ،ته استانسي مساوي دانانس
براي يك هديه الهي است  و ها متمايز مي گرددآن با انانس و اينها مواهبي هستند كه. مترتب مي شود آن بر
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تا نقش خود را در  كند كه جانشيني بر روي زمين است، را محقق انانس براي اينكه هدف در نظر گرفته شده
كريم نشانه هاي اين هدف را به تفصيل آورده  قرآنو . زندگي ايفا كند وزن و مرد در اين امر يكسان هستند

tβθãΖÏΒ﴿: اين مورد را در بر بگيرد كه مي فرمايد و شايد اين آيه تمامي نصوص وارده در. است ÷σßϑ ø9$#uρ 

àM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ ÞßΔù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ζßϑ ø9$# šχθßϑŠ É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

šχθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã&s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xqözy™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3xm ∩∠⊇∪﴾ )71 /توبه(. 
از كار بد باز  همديگر را به كار نيك مي خوانند و. زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند مردان و«

. نبرداري مي كنندونماز را چنانكه بايد مي گزارند و زكات مي پردازند و از خدا و پيامبرش فرما. مي دارند
شان را مشمول رحمت خود مي گرداند، خداوند توانا و حكيم ايشان كساني هستند كه خداوند به زودي اي

تجزيه و تحليل مي خواهد و بعد  آن و اين نصي است كه براي بيان احاطه به همه امور زندگي و اوضاع .»است
. بستگي دارد، آگاهي مي يابد آن د رعايت شوند بهاز حقايق روحي كه بناي فرد و جامعه و ارزشهايي كه باي

را بر ما تحميل مي كند تا بدين ترتيب به  آن د پيروي از عناصر آيندهمي كنن دمقي زنولي ما را به بيان نقش 
  ).30، ص1404الخولي، . (نقش خود برسند

د و جامعه با نگاه به هر د بين فراي جامعه كه نماد حقيقت اسالم هستناين نص و متن در ميان ويژگيه) الف
و اين در خالل اصولي است كه بناي متكي به تقويت كننده هاي روحي يعني . ها توازن ايجاد مي كندآن كدام از

جايي كه رابطه ايمان قويترين روابط است چون جامعه روابطي آن از ،ايمان به خداوند و ساير اركان ايمان است
   .ها از معاني اصلي و ارزشها و عقايد مي گيردآن و عقلهاي لبهاي افراد بر مي خيزدقاست كه از 

با هم همكاري مي كنند مانند يك  دو آن پس وقتي ايمان رابطه وصل كننده ميان فكر و عاطفه است و
وقتي كه ايمان همان محور شخصيتي فرد در اسالم . قسمت ديگر را محكم مي كند آن ساختمان كه قسمتي از
ي است، به اعتبار اينكه وحدت بشري در برابر خدا و جامعه داراي كيان واحد است كه يا همان گنجينه فرد

و اين در كالم خداوند متعال آشكار . ها تداعي مي يابدآن با كمك و همياري و حمايت انهاانس درون تمامي

tβθ﴿: است كه مي فرمايد ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ ﴾ )مردان و زنان مؤمن « .)71 /توبه
در اينجا ايمان همان صفت ذاتي است كه ويژگيهاي شخصيت  .»رخي دوستان و ياوران برخي ديگرندب

تداوم و پيوستگي ميان مردان و زنان  -براي هر فرد خواه زن يا مرد- متحد مي شود آن مسلمانان به وسيله
  ).31، ص1404لخولي، ا. (مؤمن همان پيوستگي ارزشهاي ديني است
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ô⎯ÏΒ﴿: اولين اجراي اين تداوم در محيط خانواده و ميان زن و شوهر مي باشد كه مصداق اين آيه مي باشد uρ 

ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= yz /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [` üρ ø— r& (#ûθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9 s̈Œ ;M≈tƒ Uψ 

5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3xtFtƒ ∩⊄⊇∪﴾ )از نشانه هاي خدا اين است كه از جنس خودتان همسري را براي  يو يك« .)21 /روم
نه ها و مسلماً در اين نشا. انداخت بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبتاو  شما آفريد تا در كنار

  .»مي انديشنددالئلي است براي افرادي كه 
چون خانواده نسلي را بر اساس . بسيار بزرگ است قشي كه خانواده براي محكم كردن جامعه ايفا مي كندن

ها را به رويارويي با مشكالت آن مي كارد و آن ي را درانانس تعاون و همياري تربيت مي كند و معاني ارزشمند
ه پيشرفت اجتماعي با وصف  وحدت و بدين ترتيب سهم بزرگي در زمين. در خالل تعاون افراد ارجاع مي دهد

و نسل جديدي كه . و بدون شك با اصالح افراد خانواده، افراد جامعه اصالح مي شوند. اصلي جامعه دارد
جز با پناه دادن خانواده هاي با ثبات و  آن و مراقبت از توجه و عنايت. ستون جامعه هستند شكل مي گيرد

ها آن ت و منظم كردن امور خانواده ها در جامعه همان اصل تمدني مستمر و همكاري مداوم نيسانانس روابط
چه كه فضاي خانواده را از دوست داشتن و تعاون و همياري و مهرباني و مدارا و سالمت آن چون هر است،

و اين امور مسؤوليتي جسمي . دهد، تمامي اينها در جامعه منعكس مي شود برتر مي آن جسمي و روحي افراد
مصمم به وجود آيند تا  تا نسلهاي جوان و بانشاط و قوي و. ها آگاه مي شودآن معه به وسيلههستند كه جا

  ).89 -90صت، . السعفي، د. (اي جامعه بشوندمشعلي راهنما و نيرويي برطرف كننده و زنجيري نگهدارنده بر

šχρÞßΔ﴿در اين آيه ) ب ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ζßϑ ø9$#﴾ )به ابراز بعضي از معاني اين آيه  .)71 /وبهت
بيان نقش زن به عنوان مراعات جايگاه وي است كه در اسالم واضح مي باشد كه  آن كريمه اكتفا مي كنيم و

ها را آن و هر يك از. مؤمن روشنفكر قرار داده است انسانهاي نت در دست تماماصالح جامعه را به عنوان ام
يت را ذكر كرده است نه انانس و فقط به زنان يا مردان محدود نشده است، چود وصفاين كار كرده است  لمسؤو

كه خداوند به وي داده است،  ينقش مهمي است كه با اهميت مواهب و مزاياي آن و. وصف مذكر يا مؤنث بودن
  ).31، ص1404الخولي، . (برابر و همسان مي باشد
من و روشنفكر قرار داده است با اين دست مردان و زنان مؤوان امانت در جامعه را به عنوقتي اسالم صالح 

كار شكل گيري نظر عمومي و روشنگرانه را در نظر داشته است كه هر يك از مردان و زنان وظيفه مشخص 
كه  انانس چون به اين. پس مرد نقش مؤثري در بناي جامعه دارد، نقش زن واالتر مي باشد. خود را بدانند
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پس هر مادري اگر اينگونه فرزندش را خوب تربيت كند . ست مهرباني و عطوفت مي ورزدگراميترين مخلوق ا
و . و بناي اجتماعي از مهمترين گنجينه هاي رشد مي باشد. بناي جامعه گذاشته است در خشت درستي را

  .و برابر مي باشد كه بايد با هم همكاري كنندقابل تم ه هر كدام از زن و مردوظيف
  هاآن گ كردنرز بچه ها و بزمراقبت ا - 3- 4

  :دفاع از جنين و حقوق وي -4-3-1
اسالم به نوزاد و سعادت وي قبل از اينكه در شكم مادرش جنين باشد و هنگامي كه جنين است، توجه 

  . كرده است و اين امر را حق والدين قرار داه است
و . ر صالح و شايسته اي را برگزيندپدرش براي او ماد ،از جمله حقوق نوزاد در قبل از جنيني اين است كه

براي نطفه هاي خود با زنان هم سطح خود ازدواج كنيد و « :تخاب زن صالح مي فرمايدنا در مورد  پيامبر
 .)1968، شماره 633 /1 ، شماره1384، ابن ماجه( .»هم سطح خود شوهر بدهيد با دختران خود را نيز

  ).133 /7، 1353البيهقي، ، 377 /3، ابونعيم، 299 /3 ، شماره1386قطني، الدار(
  :شاعر در مورد نيكي و مهرباني به فرزندانش قبل از اينكه به دنيا بيايند، مي گويد

  عفافها دعراق بااإل ةملاجد           يريکم ختيلإ ينوأول إحسا
كه عفت و  مادري پاك نژاد برگزيدم براي شما اولين احسان و مهرباني كه من به شما كردم اين است كه«

   .»پاكدامني وي آشكار است
. قسم به خدا شما از يك مرد و زن متولد شده ايد«: خنساء فرزندانش را مخاطب قرار مي دهد و مي گويد

، 1972ابن االثير، ( .»)به نشان شرمندگي(ام  انداخته دايي شما را پايين سرنه به پدر شما خيانت كرده ام و نه 
  ).90، ص7ج

  عراقب األيت شعبا طدأعد           عددهتاأإذا  ةألم مدرسا: شاعر مي گويد
يب زاده را مرتب و منظم كرده مادر مدرسه است وقتي اين مدرسه را مرتب و منظم كند، ملتي اصيل و نج«
   .»است

چون در اين امر تحقق هدفي فراتر از ازدواج مدنظر است . انتخاب مادر صالح يك درخواست اسالمي است
  .پيشرفت و تقدم امت محقق مي شود آن بيت نسل صالحي است كه به وسيلهكه همان تر

. ينندواجب است كه مرد صالح و پرهيزگاري را براي ازدواج برگزوي بر زن و ولي : حق جنين بر مادرش
وقتي «: مي فرمايد پيامبر . موجب قطع شدن رحم و نابودي فرزندان مي شود چون ازدواج زن با مرد فاسق
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فساد  اگر اين كار را نكنيد فتنه و. د شما آمد كه از اخالق و دين او راضي بوديد با او ازدواج كنيدمردي نز
  ).1085 ، شماره395 /3الترمذي، ( .»بزرگي زمين را فرا مي گيرد

مراقبت شود و هنگام حمل او اما وقتي كه فرزند در شكم مادر به صورت جنين است حق وي است كه از 
كارهاي سخت  انجام و اين امر با اهتمام مادر به صحت و سالمت خود و عدم. به عمل آورد مراقبت الزم را

عالوه بر اين سقط جنين به دليل كم كردن جمعيت و كم بودن . كه اين امر موجب سقط جنين مي شود است،
  ).315 ، ص1411طاحون، . (از داليل واهي و باطل است... رزق و روزي و 

چون علت . يت اثبات بعضي از حقوق را پيدا مي كند كه به اهليت وجوب معروف استبنابراين فرزند اهل
 چون فقط بعضي از حقوق را كه مربوط به صفت .بودن است ولي اهليت ناقصي است انانس اين اهليت، صفت

قوق را نيست و پنج ح انانس به خاطر اهتمام اسالم به اين و اين جز. براي او اثبات مي كند بودن است انانس
  : براي وي اثبات مي كند كه عبارتند از

اگر نعمت . نسب پدري و مادري و فاميلي كه با واسطه پدر و مادر به او مي رسند، اثبات مي كند: نخست
ده است و نشان قدرت خدا مي ها را با خلقتشان برتري داآن وجود هديه اي از طرف خداوند براي مردم است و

يروي بزرگي ها ايجاد كرده است كه نآن مت وي است كه رابطه قوي و ارزشمند ميانبه خاطر لطف و رح باشند،
و رابطه . كه اينها به عامل محبت و بازدارنده مهرباني بر مي گردد. وچك ايجاد مي كندرا براي رعايت نوزاد ك

 ه بندگانش دادهي به حساب آورده است كه خداوند بينعمتهارا يكي از  آن ها برپا مي كند وآن نسب را ميان
  ).50، ص1401صالح، . (را يكي از نشانه هاي قدرت خود قرار داده است آن واست 

uθ﴿: خداوند متعال مي فرمايد èδ uρ “Ï% ©!$# t,n= yz z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# #[|³o0 …ã& s#yè yfsù $ Y7|¡nΣ #Xôγ Ï¹uρ 3 tβ% x.uρ y7š/u‘ #Xƒ Ï‰s% ∩∈⊆∪﴾ 
كه از آب بشرى آفريد، آن گاه آن را داراى پيوند نسبى و سببى قرار كسى است  )خداوند( و او« .)54 /فرقان(

  .»داد و پروردگارت تواناست
بنابراين براي جنين بيشترين . از مورث خود ارث مي برد چون جنين از نسب وي جدا شده است: دوم

ملكيت جنين در  :كه اندگفته  ءو بعضي از فقها. ميزان ارث را بنابر تقدير مذكر يا مؤنث بودن كنار مي گذارند
  ).75 ، ص2، ج1952الزرقاء، . (ميراث از زمان وفات مورث معتبر است

  .چه كه به او وصيت مي كنند را داردآن استحقاق: سوم
  .چه را كه به او وقف مي كنند را داردآن استحقاق: چهارم
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اشد يا طالق داده شده يعني خرج مادر جنين بر عهده پدر است خواه اين مادر همسر وي ب: نفقه: پنجم
بنابراين به طريق  .مي آيد جايز استي براي كسي كه بعداً به وجود عشر چون وصيت و وقف از لحاظ. باشد

  .اولي براي جنين معين جايز خواهد بود
ملكيت نافذ ندارد، بلكه  آن ميراث يا وصيت يا درآمد وقف كه براي جنين مشخص شده است، جنين در

. حقوق براي وي ثابت نمي شود آن ولي اگر مرده به دنيا آمد چيزي از. لد شدن جنين داردبستگي به زنده متو
. به ساير وارثان بر مي گردد ،و ميراث تعيين شده براي او ،به مستحقيني غير از او مي رسد فو درآمد وق

او ثابت مي شود و  ولي نفقه بي گمان براي وآنچه كه براي او وصيت شده به وارثان وصيت كننده بر مي گردد
  .از طريق مادرش قبل از والدت وي نافذ مي شود

كه مستند . هرگاه جنين زنده متولد شد، هر چند كه تقديري باشد، ملكيت وي در اين حقوق ثابت مي شود
  ).750، ص2، ج1952الزرقاء، . (يعني اثر ارجاعي دارد ،در قبل بوده است آن به زمان علت

همچنان كه كسي زن حامله . ست كه به علت جنايتي بر مادرش سقط شده باشدزندگي زن وقتي تقديري ا
چنين جنيني در حكم زنده . و در اثر اين ضربه سقط مي كند و جنين مرده به دنيا مي آيد اي را مي زند

است به وارثان جنين » غره« و اگر با عمل جاني مرده باشد، بايد ديه جنين را كه به اسم. محسوب مي شود
همچنان كه حق جنين در ميراث كسي كه قبل از وي فوت كرده است، ثابت مي شود سهم جنين به . ردازدبپ

  ).750-751ص، 1952الزرقاء، ( .وارثان وي مي رسد و به وارثان مرده بر نمي گردد
در اينجا عظمت اسالم ظاهر مي شود، چون حقوق جنين را اثبات مي كند و مهمترين اين حقوق، حق نسب 

 آن است و بعداً وقتي كه از حقوق نوزاد صحبت مي كنيم به تفصيل از آن كه بيشتر حقوق جنين مبتني بر است
  .در زندگي جنين مي باشد آن در زندگي نوزاد بيشتر از اهميت آن چون آثار و اهميت. بحث مي كنيم

  
  حقوق نوزاد بعد از والدت -4-3-2

  :حق نوزاد در نسب - 4-3-2-1
 در زندگي آن و اين به خاطر اهميت. از مهمترين حقوق فرزندان بر پدر قرار داده است اسالم حق نسب را

مترتب مي  آن برگروهها و آثار يكساني نسبت به افراد و . و تكامل جسمي و روحي و عقلي مي باشد انانس
به همين دليل . تتأكيد كرده اس آن وي بر ترا ثابت كرده و از هنگام والد آن اسالم آن و بخاطر اهميت. شود
خداوند چيزي را براي . قوم نيست آن هر گاه زني خود را به قومي نسبت بدهد كه از«: فرموده است  پيامبر
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كند در حالي كه  انكار او قرار نمي دهد و او را هيچ وقت وارد بهشت نمي گرداند و هر گاه مردي فرزندش را
 .»او را زشت ترين خاليق مي گرداند مخفي مي كند و فرزند به او خيره شده است، خداوند خود را از وي

  ).180 -179 /6، النسائي، 2263 ، شماره279 /2ابوداود، (
  : از قرار داده است كه عبارتند آن اسالم ضوابطي را براي محقق كردن ،براي بيان اين حق

  ).319-324، صص1411طاحون، : (اسباب اثبات نسب: بخش اول
  .كامل باشند آن مام ازدواجهايي مي شود كه اركان و شروطازدواج صحيح كه شامل ت

 .يعني ارتباط جنسي ارباب با كنيز خود. پيوندي كه متكي بر ملك يمين باشد

را به عنوان  آن وجود نداشته باشد و اسالم آن صحت طدخول در ازدواج فاسد؛ ازدواجي كه شرطي از شرو
 .است وي قرار داده هداري از گم شدنسبب در ثبوت نسب و به عنوان حافظ فرزند و نگ

زن خوابيده  آن ؛ مثل كسي كه با زني غير از زن خودش رابطه جنسي برقرار كند در حالي كهدخول با شبهه
و اين نشان حرص و تأكيد اسالم بر حق نسب . يا بيهوش باشد و شخص گمان مي كند كه زن خودش است

 .است و به خاطر عدم گم شدن نسب فرد مي باشد

 .اقراري كه تمام شروط خود را كامل داشته باشد، يكي از اسباب اثبات نسب استاقرار به نسب، 

وقتي فرزندي وجود داشته باشد كه نسبش معلوم نباشد و شخصي ادعا كند كه فرزند وي و حاصل : شاهد
ن شاهد به وي فرزند با اي آن يك ازدواج شرعي است و براي اين ادعاي خود شاهد بياورد، بي گمان نسبت

 .داده مي شود

همبستري صحيح؛ به گونه اي كه اسالم براي شكل گيري نسب به طور واضح، پيوند زناشوئي را از طريق 
بودند باطل كرد از  آن چه را عرب جاهليت برآن قرار داده است و) صاحب كنيز بودن( ازدواج با ملك يمين

فرزند مال كسي است «: مي فرمايد  پيامبر .ري هستندجمله ملحق كردن فرزنداني كه حاصل زنا و روسپي گ
 ).1388شماره ، 2499 /6 البخاري،( .»حيح كرده باشد نه مال شخص زناكاركه ازدواج ص

  : اين حديث دو معني دارد
فرزندي كه از همبستري صحيح و متكي بر عقد ازدواج با ملك يمين به وجود آمده باشد، نسبش : نخست

بلكه سبب چيزي ديگري مي . شايسته نيست كه زنا و روسپي گري سبب نسب باشند و. به پدرش مي رسد
  ).252 -260ص، 1372ابن القيم، د. (است) نگسارس( شوند كه رجم
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همسر مردي يا كنيز وي باشد و بعد از شش ماه يا بيشتر فرزندي بياورد، نسب فرزند به  ،وقتي زني: دوم
نسب  شوهر مگر اينكه. وده است هر چند كه زن زناكار بوده باشدشوهر زن مي رسد چون وي همسر اين زن ب

  .وي را با لعان رد كرده باشد
ها وجود دارد و آن ملحق مي شود چون شباهت ميان او و ...)پدر ، پدر برزگ و (ه اصول خود فرزند ب: قيافه

ها مي باشد چون در و اين نظر جمهور فق .مشروع استشباهت داشتن عمل به قيافه در شناخت نسب هنگام 
با خوشحالي وارد شد  روزي پيامبر «: روايت شده است كه گفت لاز عايشه ) بخاري و مسلم(صحيحين 
ها را آن نمي داني كه قصابي امشب بر من وارد شد و اسامه و زيد را ديد كه رواندازي سر! اي عايشه: و گفت
 .»د و جزئي از همديگر هستندنا به هم شبيه اين پاها: سپس گفت. بود و پاهايشان معلوم بود هپوشاند

  ).4159 ، شماره1081 /2، مسلم، الصحيح، 56 /12البخاري، (
. ر نوع شدندد و شصت هزاصسپس با پيشرفت علوم سي ،چهار نوع بودندگروه خوني در ابتدا : گروه خوني

 ).86 ، ص1959سليمان، 172ت، ص. الصالح، د(

ي اين حاالت ممكن است و شريعت اسالمي مانع استفاده از وسايل در تمام آن امر نفي نسب و اثبات
چون قيافه شناسي با ظن غالب . و اين بنابر قياس به قيافه شناسي است ،پزشكي جديد در مسايل نسب نيست

طاحون، ( .از طرف افراد خبره به دست مي آيد و اين امر به طور فراواني در وسايل پزشكي جديد مقدر است
  ).321، ص1411

 يثابت كرد، تلقيح آن چه كه از لحاظ شرعي جايز است و مي توان نسب را به وسيلهآن تلقيح مصنوعي؛ و
به گونه اي كه مانعي براي بارداري از طريق طبيعي ميان . باشد آن نياز بههنگام مصنوعي است كه ميان زن و 
ان مسلمان باشد تا جايي كه مني غير از و به شرط اينكه اين كار زير نظر پزشك ،زن و مرد وجود داشته باشد

، 1411طاحون، (  .طمع كند و نسبها را قاطي كنددنيا  مردمانتا در آبروي . داخل نشود آن مني مرد در
  ).321ص

  :شروط ثبوت نسب: بخش دوم
  :براي اثبات نسب از طرف پدر از طريق يكي از اسبابي كه ذكر شد، شروط زير الزم است

بنابراين . كساني باشد كه امكان بچه دار شدن و فرزند آوردن از وي وجود داشته باشد شوهر بايد از جمله
  .يا اخته شده باشد) كسي كه آلت تناسلي وي قطع شده باشد(مقطوع الذكر  ،پدر بچه نبايد
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شرق و ديگري در غرب دو در  آن اگر عدم همبستري زن و شوهر ثابت نشده باشد به گونه اي كه يكي از
اگر زن فرزندي به دنيا بياورد نسبش . باشد دو به صورت محسوسي ثابت شده آن عدم همبستري ميان باشد و
 .ي بر عقد صحيح بوده باشدنزن نمي رسد حتي اگر مبت آن به شوهر

اگر زن در طول شش ماه يا بيشتر فرزندي به دنيا بياورد؛ كه اين امر از تاريخ عقد در ازدواج صحيح يا از 
 .در ازدواج فاسد يا دخول با شبهه باشدتاريخ دخول 

اگر . زوج يا شوهر نسب فرزند را با لعاني كه قبل از اقرار صريح يا ضمني فرزند نبوده ، نفي كرده باشد
و حساب . هرچند كه در حقيقت فرزند او بوده باشدبه او نمي رسد  فرزند را با لعان نفي كرده باشد، نسب وي

 ).323، ص1411طاحون، . (است اين فرزند با خداوند متعال

  آثار ثبوت نسب: بخش سوم
تمامي نتايج مبتني بر  .را داشته باشد آن ثبوت نسب وجود داشته باشد و تمامي شروط شرايط وقتي يكي از

ازدواج با محارم، حق ارث، نفقه خويشاوندان و ساير حقوق  حرام بودن: ترتب مي شود، از جملهم آن ردنسب 
  .ديگر

كه از اين . حداقل حمل شش ماه است ءنسب را ثابت كرد طبق اجماع فقها آن ملي كه بتوان بااما مدت ح

=çμè…﴿: خداوند متعال مي فرمايد: اول. دو آيه كريمه گرفته شده است ÷Η xquρ …çμ è=≈ |ÁÏùuρ tβθèW≈ n= rO #·÷κy−﴾ )15 /احقاف(. 
  .»اه طول مي كشددوران حمل و از شير باز گرفتن او سي م«

≈=çμè…﴿: خداوند متعال مي فرمايد :دوم |Á Ïùuρ ’ Îû È⎦÷⎫tΒ% tæ﴾ )دوران شير خوارگي او دو  و پايان« .)14 /لقمان
  .»سال است
شير خوارگي كه در آيه اول پايان شير خوارگي را از سي ماه بارداري و ) بيست و چهار ماه(و سال وقتي د

و بيشترين مدت زمان بارداري پنج سال است و . فقط شش ماه براي بارداري باقي مي ماندذكر شد كم كنيم، 
  . نه ماه است آن ولي مدت زمان شايع و غالب ،گفته اندبعضي ها چهار سال و بعضي دو سال 

   :براي او حق فرزند در نامگذاري اسم خوب - 4-3-2-2
 ابي الدرداء  از. دبه پدران سفارش كرده است كه اسمهاي زيبا و نيكو براي فرزندانتان برگزيني پيامبر 
فرا خوانده مي  هاي پدرانتاندر روز قيامت با نامهايتان و نام شما«: روايت شده است كه فرمود از پيامبر 

  ).250 /7ابوداود، ( .»تخاب كنيدنا شويد، پس نامهايتان را نيكو و زيبا
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ري كنيد، و محبوب نامگذا انبياء با نامهاي«: روايت شده است كه فرمود از پيامبر  بو از ابن عمر 
م است و زشت ترين و شايسته ترين اسمها حارث و هما ،ترين اسمها نزد خداوند عبداهللا و عبدالرحمن است

  ).252 /7 ، ج1372ابوداود، ( .»است اسمها حرب و مرة
 .ته استانستخاب اسم زيبا و نيكو را حق فرزند بر والدين دنا بنابراين معلوم شد كه چگونه شريعت اسالمي

چون اين اسم وي را از ديگران متمايز مي سازد و . و اين اسم بايد داراي صفتي پاك و معنايي پسنديده باشد
يك بودن اين اسم تأثير مثبت بر خود شخص دارد و اسم زشت و نو . اسم در ميان مردم خوانده مي شود آن با

  . بد تأثير منفي بر شخص دارد
عبداهللا و عبدالرحمن و امثال اين اسمها است  ،هاآن االترين و بهتريننامهاي محبوب سه قسم مي باشند كه ب

و متعادل ترين اسمها، . مانند عبدالرحيم و عبدالسالم ،كه به يكي از اسامي خداوند متعال اضافه شده باشد
ايي و شايسته ترين اسمها، اسمه. و رسوالن انبياء ساير اسمهاي است مانند محمد، احمد و ‡ انبياء اسمهاي

 ، ص1401صالح، 271 -272ص ،5 ج ت، .د ناصف،( .»باشد مانند؛ حارث و همام انانس است كه وصفي در
55.(  

ي رسـانند، حـرام هسـتند ماننـد عبدالكعبـه، عبـدالنبي، عبدالحسـن،        مكه پرستش غير خدا را  تمامي اسمها
  .عبدالرضا و غيره

 ،وشي و قدرت و تكبر هستند، منع كرده استكه در بردارنده فخرفر يهمچنين شريعت اسالمي از نامهاي
  .مانند ملك الملوك و جبار

مي   چون پيامبر. حرام نيست آن حرام است ولي ناميدن به لقب ابوالقاسم براي كسي قرار دادنكنيه و 
  ).53 /1، ج1388البخاري، ( .»دهيدنرا كنيه يا لقب كسي قرار  آن با نام من نامگذاري كنيد ولي«: فرمايد
و اين اسم  ،نامگذاري كنيد) پارسا، نيكوكار، زاهد(نهي كرده است از اينكه با اسم برة   چنين پيامبرهم

 م المومنين بشود اين اسم را داشت و پيامبر كه قبل از اينكه همسر پيامبر و أ بود بجويرية دختر حارث 
پارسايان شما داناتر وعالمتر ه نيكوكاران و خداوند ب. خود را تزكيه نكنيد«: را به جويرية تغيير داد و فرمود آن

  ).253 /7 ، ج1372ابوداود، ( .»است
حية، غيرة، جمرة و  مانند حرب، كلب، و .گيز دارند، مستحب نيستندنا ي كه معناي زشت و نفرتينامها

  .ها متنفرندآن عامية كه طبيبعت و فطرت سالم از
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به اسم ديگري كه معناي پاك  آن سم نيكو بود، تغييروقتي اسم شخص بر خالف توصيه و سفارش اسالم به ا
به اثبات رسيده است كه ايشان از امثال چنين نامهاي بدشان مي  از پيامبر . و نيكويي را برساند، واجب است

 رسول اهللا «: روايت شده است كه لاز عايشه . را به اسمهاي نيك ديگري تغيير مي دادند آن آمد و
  ).214 /4 الترمذي، ج( .»ر مي دادنامهاي زشت را تغيي

او را  و پيامبر  ،دختري داشت كه به او عاصية مي گفتند روايت شده است كه عمر  باز ابن عمر 
  )1230 /2، جابن ماجه( .جميله ناميد

  :حق نوزاد در عقيقه و ختنه كردن - 4-3-2-3
حيواني را ذبح كنند و از تولدش هر پسري در گرو عقيقه خود است كه در روز هفتم «: فرمود پيامبر 

  ).38 /3الترمذي، ج( .»اشند و اسمي را بر او بگذارندسرش را بتر
در  آن تا فرزند تازه متولد شده به وسيله ،براي پسر دو گوسفند و براي دختر يك گوسفند قرباني مي كنند

كه مي باشد   برخود پيامدليل مشروعيت عقيقه، كار و عمل . زديكي بجويداولين اوقات آمدنش به دنيا ن
  . داد انجام اين كار را بهنگام والدت حسن و حسين 

. نامگذاري كردها را آن پيامبر روز هفتم تولد حسن و حسين حيواني را سر بريد و«: مي گويد لعايشه 
  ).37 /3الترمذي، ج( .»شنداها را بترآن و امر كرد كه سر

به گونه . وزن اين موي سر نقره ببخشيد اندازه مر كرده است كهگاهي بعد از تراشيدن سر نوزاد ا پيامبر 
نقره  آن وزن اندازه اي فاطمه سرش را بتراش و«: گفت لهنگام والدت حسن به فاطمه  اي كه پيامبر 

  ).37 /3 ج الترمذي،( .»صدقه بده
و مستحق است . »نفال ةلیک عقیقبسم اهللا، اللهم لک وإ«: سنت است كه بگويد) عقيقه(هنگام ذبح حيوان 

را نشكند به اين نيت كه اعضاي نوزاد سالم بماند و  آن كه اعضاي اين حيوان را جدا جدا كند ولي استخوانهاي
  . شيرين كردن دهان نوزاد سنت است

عربها  :)144ص ،1الدهلوي،ج: (در مورد حكمت و مصلحتهاي مترتب بر اين كار امام دهلوي مي گويد
 آن كه در. ها امري الزم و سنت مؤكدي بودآن ني را سر مي برند و اين كار نزدبراي فرزندانشان حيوا

عمل كرد  آن ها را باقي گذاشت و بهآن اين سنت بنابراين پيامبر . اي فراوان مالي و مدني و جاني بودهمصلحت
در صورت از جمله اين مصلحتها خوشرويي و مهرباني با رواج نسب فرزند است چون . تشويق كرد آن و به
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يا خود را به كري زده است، پس ندا مي دهد كه فرزندي براي  ،گفته نمي شود كه او را دوست ندارد آن رواج
  .او آمده است

 و. بخشش و سخاوت مي شود انگيزهآن  بنابراين مهرباني با امثال چنين كاري ايجاد مي شود و بعد از
يحيان نيز هنگام والدت فرزند، وي را با آب زرد و مس .خسيس و تنگ چشم بودن برداشته مي شود انگيزه

فرزند بدين وسيله مسيحي مي شود و : رنگ مي كردند كه به اين مراسم غسل تعميد گفته مي شد و مي گفتند

sπ﴿: خداوند متعال در تشابه چنين اسمي مي فرمايد tóö7Ï¹ «!$# ( ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ômr& š∅ ÏΒ «!$# Zπ tóö7Ï¹﴾ )138 /بقره(. 
  .»و زينت خدا است و چه كسي از خدا زيباتر بيارايد و بپيرايد؟ اين رنگ«

شند براي پيروان دين راستين نيز مستحب است كه در قبال اين كار مسيحيان كاري مختص به خود داشته با
و . بكند إ ست و راستين بودن به پيروي از ملت ابراهيم و اسماعيلكه فرزند با اين كار احساس در

ها به ارث رسيده است حادثه اي است كه آن به ابراهيم و اسماعيل كه به فرزنداناي مختص مشهورترين كاره
ذبح عظيمي  آن سپس خداوند به او نعمتي داد تا به وسيله. پيش آمد تا فرزندش را سر ببرد براي ابراهيم 

و تشابه به . داردسر تراشيدن و قرباني وجود  آن و مشهورترين شريعت وي حجي است كه در. بدهد انجام را
مي  انجام ي باشد كه اين فرزند نيز از اعمال اين ملتيها مي باشد تا اشاره به ملت راستين باشد و نداآن عمل
كه فرزندش را در راه خداوند بخشيد  مي اندازدو چنين كاري در آغاز والدت فرزند، ما را به ياد ابراهيم . دهد

  . مانبرداري نهفته استتداوم احسان و فر انگيزه و در اين كار
روايت  از ابوهريره . در اسالم يك امر مشروع است ،اما حق نوزاد در ختنه كردن كه نشان پاكي مي باشد

ختنه كردن، تراشيدن موهاي «: پاكي پنج چيز است: شنيدم كه مي فرمود  از پيامبر: شده است كه گفت
  ).2209 /5 ، ج1388البخاري، ( .»زير بغل شرمگاه، كوتاه كردن سبيل، گرفتن ناخن، تراشيدن موي

بچه ختنه كرد يعني  آن :كه گفته مي شود. ختنه كردن، محل قطع قسمتي از آلت تناسلي مرد يا زن است
 ءو بعضي از فقها. زنان مستحب مي باشد و اين امر براي مردان واجب و براي. پوست ختنه گاهش را قطع كرد

 نيست، و حيوان كشته شده توسطباشند وقتي بزرگ شوند شهادتشان پذيرفته  مرداني كه ختنه نكرده :گفته اند
  ).95 ، ص1391ابن القيم،( .و نمي توانند امام مردم باشند. ها خورده نمي شودآن

. مردي كه ختنه نشده باشد، دچار التهابات پوستي مي شود. ختنه كردن فايده هاي فراواني براي مردان دارد
پوستي ختنه گاه زنان ميكروبهاي را با خود دارند كه ضررش به وي نمي رسد بلكه چون چين و چروكهاي 

عالوه بر  .هنگام همبستر شدن با مرد راه خود را به داخل مهبل پيدا مي كند و بيماريهاي را به زن منتقل مي كند
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، 1411طاحون، . (ستسر آلت تناسلي مرد را برهنه مي كند و اين هنگام همبستري براي مرد بهتر ا ،اين ختنه
  ).332ص

، داست و اولين كسي كه ختنه كر ‡ انبياء عالوه بر اينكه ختنه كردن از ويژگيهاي پاك بودن است، سنت
  ).165 ، ص1 ، چاپ اول، ج1408ابن كثير، . (بود  ، ابراهيم انبياء پدر

  :حق نوزاد در شير دادن - 4-3-2-4
ßN﴿: خداوند متعال مي فرمايد ẗ$ Ï! üθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷,s!öθ xm È⎦÷⎫n= ÏΒ% x. ( ô⎯yϑ Ï9 yŠ#u‘ r& βr& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9$# 4 ’ n?tã uρ 

ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø—Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 4 Ÿω ß#̄= s3è? ë§øtΡ ω Î) $ yγ yèó™ ãρ 4 Ÿω §‘ !$ ŸÒ è? 8οt$ Ï! üρ $ yδ Ï$s!uθ Î/ Ÿω uρ ×Šθ ä9öθ tΒ …çμ ©9 

⎯ÏνÏ$ s!uθ Î/ 4 ’ n?tã uρ Ï^Í‘#uθ ø9$# ã≅÷VÏΒ y7 Ï9 s̈Œ 3 ÷βÎ* sù #yŠ#u‘ r& »ω$ |ÁÏù ⎯tã <Ú# us? $ uΚ åκ÷]ÏiΒ 9‘ ãρ$ t±s?uρ Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ $ yϑ Îκö n= tã 3 ÷β Î)uρ öΝ›?Šu‘ r& 

β r& (#ûθ ãèÅÊ öyIó¡n@ ö/ä.y‰≈ s9÷ρ r& Ÿξ sù yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ #sŒÎ) ΝçFôϑ ¯= y™ !$ ¨Β Λä⎢ ø‹s?#u™ Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 3 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨βr& ©!$# $ oÿÏ3 

tβθ è= uΚ÷è s? ÖÅÁ t/ ∩⊄⊂⊂∪﴾ )اين فرمان[و مادران بايد كه فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند، « .)233 /بقره  [
 به) زنان شير دهنده(و خوراك و پوشاك آنها . شير دادن را كامل كند]  دوره[براى كسى است كه بخواهد 

مادر نبايد به خاطر . شود اش تكليف نمى توانايى]  به ميزان[هيچ كس جز . پدر است]  بر عهده[شايستگى 
. الزم است]  چه بر پدر الزم بوده[همچون آن ] نيز[فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش زيان ببيند و بر وارث 

و اگر . كنند، گناهى بر آنان نيستتراضى و صالحديد يكديگر قصد از شير باز گرفتن ]  روى[پس اگر از 
ايد، پرداخت كنيد،  آنچه را كه مقرر كرده]  همه[خواهيد كه براى فرزندان خويش دايه بگيريد چون به شايستگى 

   .»كنيد بيناست و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه خدا به آنچه مى. گناهى بر شما نيست
 در مجموع به حق نوزاد و شير دادناينها  شيردادن آمده است و در اين آيه كريمه احكام فراواني در مورد
  : منجر مي شود كه از جمله اين احكام عبارتند

ßN﴿ شير دادن بر مادر واجب است ẗ$ Ï! üθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r&﴾  ميان وجوب شير دادن بر مادر از  ءقهافولي
  :شده اندلحاظ ديانتي و از لحاظ قضايي فرق قائل 

در واجب است كه به فرزند فقها نيست كه از لحاظ ديني بر ما اختالف ميان ،آن از جهت وجوب ديانتي
و خواه در  ،وميت پدر بچه باشد يا طالق داده شده باشدمزن تحت حمايت و قي آن كوچكش شير بدهد خواه

اگر . ورد گناهي ندارددر اين مچون فرزند كوچك . زمان عده شرعي باشد يا عده اش به پايان رسيده باشد
  .منع كند، در برابر خداوند متعال مسؤول است آن در قدرت شير دادن به بچه را داشته باشد و ازما
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كه از لحاظ : گفته اندها آن بعضي از. مورد اختالف است ءدر ميان فقها ،اما وجوب شير دادن از لحاظ قضايي
سوز و مهربان دل، چون بيشتر مردم نسبت به فرزند خود قضايي نمي توان كه مادر را مجبور به شير دادن كرد

و اگر او را به . پس وقتي مادري از شير دادن ممانعت كرد دليل عدم قدرت و ناتواني وي مي باشد. مي باشند
. كني منجر به ضرر رساندن به او مي شود كه ضرر رساندن  به مادر به خاطر فرزند جايز نيست مشير دادن ملز

‘§ Ÿω﴿: متعال مي فرمايد چون خداوند !$ ŸÒè? 8οt$ Ï! üρ $ yδ Ï$ s!uθ Î/﴾ )233 /بقره.(  
زن را از لحاظ قضايي ملزم به شير دادن به فرزندش كرد وقتي مي توان  ،اين است كه /ر امام مالك نظ

و فقهاي شافعي مي . كه زن همسر پدر فرزند باشد يا از وي طالق گرفته باشد و در حال سپري كردن عده باشد
مي توان زن را از لحاظ قضايي مجبور كرد كه از اولين شيرش كه موسوم به آغوز است به فرزند  :گويند كه

و امروزه ثابت شده است كه اين شير قدرت باز دارندگي . چون فرزند با اين آغوز قوي و محكم مي شود. بدهد
اين نمي توان مادر را  مجبور به شير دادن به بعد از  :كه گفته اندو . از بسياري از بيماريها را به نوزاد مي دهد

  .نوزاد كرد چون در اين حال زن پدر بچه به وي شير بدهد يا زن ديگري مساوي است
و جز در سه حالت از لحـاظ   ،شير دادن مادر به فرزند از لحاظ ديني واجب است /و از ديدگاه ابوحنيفه 

  :كرد كه عبارتند از قضايي نمي توان مادر را مجبور به شير دادن فرزند
وقتي كه نوزاد يا پدرش مالي نداشته باشند كه زن شيرده اي را براي اين كار استخدام كند و كسي نيز  -1

  .پيدا نشود كه بدون پول به وي شير بدهد
  .شير بدهدكسي غير از او پيدا نشود كه به او  -2
  ).325 ، ص1411طاحون، (. وقتي كه نوزاد پستان كس ديگري را غير از او قبول نكند -3

همچنان . كه دارد منجر به حق نوزاد در شير دادن مي شود چون اين حق با نقشي. شير دادن حق مادر است
تكميل  آن پس چيزي كه حق با. مي شود خود نيز واجب استتكميل  آن چيزي كه واجب با: گفته اند ءكه فقها

  .مي شود خود نيز حق است
ه فرزندش شير بدهد پدر يا كس ديگري حق ندارد او را از اين كار منع كند و پس وقتي كه مادر خواست ب

چون وي بيشتر از ديگران  .مخصوصاً اگر قبول كرد كه مجاني به فرزندش شير بدهد، نمي توان وي را منع كرد
نمي و زن . متفق هستند كه شير دادن حق مادر است ءو چون تمامي فقها. به فرزندش مهربان و دلسوز است

  ).273 ، ص32 ، ج1333ابن تيميه، . (تواند كه بچه اي غير از بچه خودش را جز با اجازه شوهرش شير بدهد
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همچنان كه حق مادر است كه به فرزندش شير بدهد همچنين حق پدر است كه وقتي مادر نمي تواند به 
  .نوزاد مي باشدز زندگي ، زني را براي اين كار استخدام كند و اين بخاطر محافظت افرزندش شير بدهد

ßN﴿: چون خداوند متعال مي فرمايد. باالترين مدت شير دادن دو سال است ẗ$ Ï! üθ ø9$# uρ z⎯÷è ÅÊöãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& 

È⎦÷,s!öθ xm È⎦÷⎫n= ÏΒ% x. ( ô⎯yϑ Ï9 yŠ#u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπ tã$|Ê §9$#﴾ )اين مدت شيردهي اهميت ويژه اي در زندگي « .)233 /بقره
  :ق وي از دو جهت داردنوزاد و حقو
و اين هنگامي است كـه از غيـر مـادرش     ،است) كسي ازدواج با(شير دادن يكي از علتهاي تحريم : نخست

  .شير خورده باشد
و اين حق به نفقه . چون قدرت غذا خوردن ندارد، است وي حقبراي محافظت از زندگي شير دادن : دوم

  . بر عهده پدر است ربط پيدا مي كند و هزينه و مخارج وي در اصل
بيان شده  آن شير دادن حقي از حقوق نوزاد است كه در شريعت اسالمي به مقتضاي نصوص: خالصه مطلب

وجود  آن و علتهاي انگيزه نيست، هر چند كه آن است و هيچ زمينه اي براي ابطال يا زير پا گذاشتن يا تعطيل
چون شير . را باطل يا تعطيل كرد آن وعي نمي تواندو حتي با وجود پيشرفت وسايل شيردهي مصن. داشته باشد

و همچنين بر سالمتي مادرش نيز تأثير . خوردن نوزاد از مادرش جايگزين سالمت و عاطفه نوزاد مي باشد
چه كه بديهي است نوزاد در دوران اوليه آن چون. باشد در قيد زندگي خيلي مهم مي انانس و در بقاي. دارد

غذايي بجز شير بخورد و از اينجا شير دادن مهم است و حق نوزاد مي باشد تا جان و  زندگيش نمي تواند هيچ
  .زندگيش را حفظ كند

  :مخارج نوزاد تأمينحق نگهداري و  - 4-3-2-5
چون  .مخارج بيان كرده است تأمينبي گمان اسالم به كودك توجه كرده است و حق وي را در نگهداري و 

هالكت و به  اگر نگهداري و حضانت به خاطر حفظ جان وي از. هستند هر يك از اين امور مكمل ديگري
مخارج نيز به خاطر حفظ كرامت وي از فقر و بيچارگي به سبب عدم قدرت  تأمين سبب عدم قدرت وي است،
  .و از هر يك از اينها به طور جداگانه اي بحث خواهيم كرد. وي براي كار كردن است

يعني حفظ كسي كه خود نمي تواند به كارهاي خود رسيدگي كند و : ويحق كودك در نگهداري از : نخست
  ).266، ص3الصنعاني، ج. (تربيت و نگهداري خود را از چيزهايي كه به او ضرر يا صدمه مي زند، است

مي ) سرپرستي(كفالت  آن از حضانت به لفظ ديگري ياد شده است كه همان معني را مي رساند و قرآندر 

$﴿: تعال مي فرمايدخداوند م. باشد tΒ uρ |MΨä. óΟÎγ ÷ƒ t$ s! øŒÎ) šχθ à)ù= ãƒ öΝßγ yϑ≈n= ø% r& óΟßγ •ƒ r& ã≅ àõ3tƒ zΝtƒ ötΒ﴾  
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يك سرپرستي مريم را به عهده نند تا كدام هنگام كه قلم هاي خود را مي افگ آن تو در« .)44 /ل عمرانآ( 
   .»گيرند نبودي

  .، سنت و اجماع مي باشدقرآناصل در اثبات حضانت 
  :يقرآنيل دل
‘§ Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد  !$ ŸÒè? 8οt$ Ï! üρ $ yδ Ï$ s!uθ Î/﴾ )به خاطر فرزندش نبايد زيان مادر « .)233 /بقره
  .»ببيند

اين آيه داللت مي كند بر اينكه مادر شايسته تر است كه از فرزند تا زماني كه كوچك : جصاص مي گويد
چون بعد از شير دادن چيزهايي هستند كه نياز به . نداشته باشد هر چند كه نيازي به شير. است، نگهداري كند

و اگر در دوران شير دهي بود اين . نگهداري دارند چون نياز وي به مادر بعد از شير دادن نيز مثل قبل مي باشد
ش پس فهميديم كه فرزند حق دارد با مادر. هر چند كه زن شيرده كسي غير از مادرش باشد. نياز بيشتر مي شد

  ).405 ، ص1 احكام الجصاص، ج. (باشد و مادر نيز حق دارد كه با فرزندش باشد
  :دليل سنت

اين فرزند من است، شكم من  اي رسول خدا : روايت شده است كه زني گفت باز عبداهللا بن عمر 
مي  حال پدرش مرا طالق داده است و ،جاي او بوده و پستان من شراب او و دامن من آرامش وي بوده است

نسبت به تا زماني كه تو ازدواج نكرده اي تو «: سپس رسول خدا فرمود. خواهد كه اين كودك را از من بگيرد
  ).529 ، ص1، ج1372ابي داود، ، 64ف ص1 ف چاپ17 النباء، ج( .»اين فرزند مستحق تر هستي

  :دليل اجماع
ه كوچك مادر از هر كسي نسبت به بچ: دو ابن تيميه مي گوي .ابن منذر اجماع بر اين امر را بيان كرده است

شايسته تر و بهتر است چون وي با بچه كوچك سازگارتر است و نسبت به تغذيه وي و برداشتن و خواباندن  
و در اين موارد ماهرتر و خبره تر و تواناتر و صبورتر و مهربان تر . وي ماهرتر و صبورتر و مهربانتر است

  ).80، ص4ابن دقيق، ج( .است
به گونه اي كه وقتي درجه اي . درجاتي قرار داده است آن طر اهميت اين حق اسالم براي استحقاقبخا
  ). 335، ص1411طاحون، : (منتقل مي شود كه عبارت است از آن به درجه پايين تر از دنباش

زديكتر، سپس مادر مادر و به ترتيب مادران ن ،مادر از ميان همگي اينها مقدم تر است» اصول«: مرتبه اول
  .سپس بعد از اينها نوبت پدر مي رسد و بعدمادران نزديكتر به پدر
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  .خواهر تني مقدم است و سپس خواهر مادري و سپس خواهر پدري مقدم است» خواهران«: مرتبه دوم
  .»بنابراين خاله ها بر عمه ها مقدم هستند«فرع پدر بزرگها و مادربزرگها : مرتبه سوم

به ترتيب فاميل هاي نزديكتر سرپرست بچـه را بـه عهـده مـي گيرنـد ولـي       » مرد فاميلهاي«: مرتبه چهارم
اگـر قبـل از    :كه گفته اندو بعضي ها . حضانت و سرپرستي دختر به پسر عمو داده نمي شود چون محرم نيست

  . رسيدن به هفت سالگي باشد، قبول است
پدربزرگ (و از ميان اينها پدر مادر . شدوقتي يكي از طبقات پيشين موجود نبا» خويشاوندان«: مرتبه پنجم

  . سپس برادر مادري و سپس دايي مقدم است) مادري
. وقتي يكي از درجات پيشين موجود نباشد حاكم حضانت بچه را بر عهده مي گيرد» حاكم«: مرتبه ششم

انان مي چون حاكم ولي و سرپرست كساني است كه ولي و سرپرست ندارند و حاكم كودك را به يكي از مسلم
  .و اين شخص بايد اهليت و مهرباني و شفقت داشته باشد. سپارد تا از وي نگهداري كند

ها را آن كه بايد شخص نگهدارنده كودك. و براي دفاع و حمايت از اين حق اسالم شروطي را قرار داده است
ها وجود نداشته باشند، آن وقتي تمام شروط يا بعضي از .داشته باشد تا اهليت نگهداري از كودك را پيدا كند

به خاطر منجر شدن به حق حضانت  و اين امور .جه پايين تر از او منتقل مي شودو به در. حق حضانت ندارد
امور زير شروط . دانجامايجاد شده، بي آن و به هدفي كه به خاطر. از كودك به طريق شرعي و صحيح مي شود

  :هستند) نگهداري از بچه(عمومي حضانت 
حضانت بچه را به بچه واگذار نمي كنند چون وي عاجز از اين كار است و خود نياز به حضانت : غبلو -1

  .دارد و چيزي ندارد كه به بچه بدهد
  .حضانت بچه را به آدم هاي ديوانه و كم عقل نمي سپارند: عقل -2
  .وقتي كودك مسلمان باشد حضانت وي به شخص كافر جايز نيست: اسالم -3
حضانت بچه را به شخص ناتوان نمي سپارند هر چند كه بزرگ و عاقل باشد همچنين : متقدرت و سال -4

  .به شخص بيماري كه هميشه بيمار است نمي سپارند
در اخالق كودك مي  انحراف چون اينها سبب .حضانت بچه را به زناكار يا فاسق نمي سپارند: امانت -5
  .شود

آقا و ارباب خود مشغول هستند و وقتي براي خدمت و مراقبـت  خدمت كردن به برده و كنيز به : آزادي -6
  .از كودك ندارند
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اجرت و هزينه نگهداري از بچه بايد از مال خود بچه پرداخت بشود اگر مالي داشته باشد و گرنه بايد از 
وي  خواه پدر وي باشد و خواه كسي غير از پدر. مال كسي كه نفقه وي را بر عهده گرفته است، پرداخت شود

  .مدت نگهداري كودك تا زماني است كه خود وي بي نياز از نگهداري باشد. باشد
وقتي بچه در حضانت  :از موضوعاتي كه بر حق حضانت و نگهداري از بچه مترتب مي شود اين است كه

 زن باشد، پدر فرزند حق دارد كه فرزندش را ببيند و اگر در حضانت پدر يا كسي غير از او است، مادر حق
هفته اي  :كه گفته اندو بعض  .و پدر و مادر را نمي توان از ديدن فرزندشان منع كرد. دارد كه بچه اش را ببيند

  . را ببيند آن يك بار بايد
مخارج فرزند از همان زماني كه در شكم  تأميناسالم به : مخارج او تأمين حق فرزند در نفقه و: دوم

و اينها جز به خاطر محافظت . ر چه مادرش طالق داده شده باشدحتي اگ. مادرش است اهتمام ورزيده است
و دليل بر وجوب نفقه به . چون كرامت كودك از كرامت مادرش است. يت كودك نيستانانس اسالم از كرامت و

و نفقه حق جنين است و اگر زنده بدنيا آمد، اين نفقه همچنان حق كودك است و اگر . زن طالق داده شده است
  .دنيا آمد يا بعد از والدت درگذشت، نفقه از تاريخ مرگ قطع مي شودمرده به 

β﴿: خداوند متعال مي فرمايد Î)uρ £⎯ä. ÏM≈ s9'ρ é& 5≅ ÷Η xq (#θà)ÏΡr'sù £⎯Îκö n= tã 4©®L xm z⎯÷è ŸÒ tƒ £⎯ßγ n= ÷Η xq﴾ )اگر« .)6 /القط 
سپس نفقه بعد از به دنيا  .»نندماني كه وضع حمل مي كنفقه ايشان را بپردازيد تا ز ند، خرج وان باردار باشآن

زن پدرش باشد همچنان نفقه به وي تعلق  ،آمدن كودك همچنان به وي تعلق مي گيرد و اگر مادر اين كودك

’﴿: خداوند متعال مي فرمايد. مي گيرد n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø— Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ ﴾ )آن بر« .)233 /بقره 
  .»يسته بپردازدراك و پوشاك مادران را به گونه شاالزم است خو) پدر(رزند براي او متولد شده كس كه ف

نفقه دادن به پسرها تا زماني كه مرد مي شوند ادامه مي يابد و از اينجا به بعد مانعي براي بقاي نفقه وجود 
و بعد از ازدواج به شوهر منتقل  ،ستندارد و نفقه دختران نيز تا زماني است كه ازدواج مي كنند بر عهده پدر ا

در دوران جنيني واجب باشد كه نفقه غير مستقيم است، نفقه دادن به كودك  اگر نفقه دادن به فرزندان. ي شودم
  .بعد از والدت نيز واجب است كه نفقه مستقيم است

  داليل مشروع بودن نفقه فرزندان
  :يقرآندليل 



 

211

ÏΨ,÷﴿: خداوند متعال مي فرمايد ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏFyè y™ ( ⎯tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïμø‹n= tã …çμ è% ø— Í‘ ÷,ÏΨ ã‹ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çμ9s?#u™ ª!$# 4 Ÿω 
ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8s?#u™ 4 ã≅ yè ôfuŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9ô£ãã #[ô£ç„ ∩∠∪﴾ )بايد كه دارا از دارايى خود « .)7 /طالق

خداوند . اش تنگ شده است، بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق كند كه روزى]  هم[و كسى . نفقه دهد
خداوند پس از تنگدستى آسايش پديد خواهد . كند آنچه به او داده است مكلّف نمى]  ميزان[هيچ كس را جز به 

  .»آورد
’﴿: رمايـد و خداونـد متعـال مـي ف   . توان بايد نفقه وي را بپـردازد  اندازه يعني پدر يا سرپرست بچه به n?tã uρ 

ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø— Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/﴾ )الزم ) پـدر (كس كه فرزند براي او متولـد شـده    آن بر« .)233 /بقره
اين آيه بـر دو مفهـوم داللـت    «: جصاص مي گويد .»ادران را به گونه شايسته بپردازداست خوراك و پوشاك م

  :مي كند
فرزندش شير بدهد، و هنگامي كه مادر راضي است به بچه اش شير است كه دو سال به حق مادر : نخست

  .بدهد، جايز نيست كه پدر براي شير دادن بچه كسي را به خدمت بگيرد
و اين آيه داللت مي كند بر اينكه . مدتي كه الزم است پدر نفقه زمان شير دادن را بدهد، دو سال است: دوم

با كسي شراكت نمي كند چون خداوند متعال اين نفقه را بر پدر و به نفع مادر واجب دادن پدر در نفقه زمان شير 
ته است، با انسپس الزام به نفقه دادن را براي پدر اوليتر د. كرده است در حالي كه هر دوي اينها وارث هستند

ده است كه الزام نفقه را به ان اصلي درآماين به عنو و. د با هم شريك هستندوجود اينكه در ارث بردن از نوزا
. ها را بپردازد نيز اين گونه استآن در ساير كساني كه پدر بايد نفقه آن همچنين حكم. پدر اختصاص داده است

ها مختص پدر است بدون اينكه با كسي مشاركت كند، آن مانند بچه هاي كوچك و بزرگساالن مريض كه نفقه
  .)404، ص1جالجصاص، ( .داللت مي كند آن چون آيه بر

Ÿω﴿: و خداوند متعال مي فرمايد uρ (#θ è?÷σè? u™!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9 üθ øΒ r& ©ÉL ©9$# Ÿ≅yè y_ ª!$# ö/ä3s9 $ Vϑ≈ uŠÏ% öΝèδθè% ã— ö‘ $#uρ $ pκ Ïù 

öΝèδθÝ¡ø.$#uρ (#θ ä9θ è% uρ öΝçλm; Zω öθ s% $ ]ùρ Þ÷ê̈Β ∩∈∪﴾ )قرار ]  ىزندگ[مايه قوام ] آنها را[و اموالتان را كه خداوند «. )5 /ءنسا
  .»آن به آنان بخورانيد و بپوشانيد و با آنها سخن پسنديده بگوييد]  ثمرات[داده است، به كم خردان مدهيد و از 
ها را آن و اين در مورد كساني است كه شخص  بايد نفقه. ان قرار دهيدآن يعني در اين اموال سهمي را براي

اين آيه دليل وجوب نفقه فرزندان بر پدر و . دان كوچكشها را بپوشاند از جمله همسرش و فرزنآن بپردازد و
  ).32، ص5القرطبي، ج. (نفقه زن بر شوهر است
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  :دليل سنت
بهترين ديناري كه شخص خرج مي كند «: فرمود پيامبر  :حديثي از ثوبان نقل شده است كه مي گويد 

اه خدا براي حيواناتش در ر و سپس ديناري است كه شخص ،ديناري است كه براي خانواده اش خرج مي كند
مسلم، الصحيح، ( .»راي دوستان و آشنايان خرج مي كندو بعد ديناري است كه در راه خدا ب خرج مي كند،

شخص با خانواده ظاهر مي «: ابوقالبة مي گويد). 2760، شماره 922 /2، ابن ماجه، 994، شماره 2/692
ها را پاك گرداند تا بدين آن ي كوچك خرج بدهد ويعني مردي اجرش بيشتر است كه به خانواده ها. شود

   .»ها را بي نياز كندآن ها نفع برساند وآن وسيله خداوند به
است، چون بعضي از خانواده ها نفقه دادن  آن اين حديث دليل تشويق به نفقه خانواده و بيان عظمت  ثواب

و . استو گاهي صدقه و صله رحم  ها به وسيله خويشاوندي واجب است و نسبت به بعضي ها مندوبآن به
و . شان تشويق شده استانجام و اينها همگي خوب هستند و به. ين واجب مي شودگاهي با ازدواج يا ملك يم
: مي فرمايددر روايت ابن ابي شيبة  پيامبر  ،بنابراين). 145، ص1401صالح، . (از صدقه مستحب بهتر است

  ).81 /7مسلم، الصحيح، ج( .»به خانواده اش بپردازد را آن نفقه اي اجر بيشتر دارد كه شخص«
ابوسفيان آدم خسيسي   اي رسول خدا«: همسر ابوسفيان گفت ،روايت شده است كه هند لاز عايشه 

ن اينكه خودش بفهمد، چيزي مگر اينكه از مالش بدو ه ما خرج نمي دهد،نياز من و فرزندانم ب اندازه است و به
، 2ابن دقيق، ج( .»خودت و فرزندانت از مالش بردار اندازه به طور منصفانه به«: ودفرم پيامبر  .»بردارم
  ). 270ص

 ها را بهآن چه كه واجب است اين است كه نفقهآن اين حديث بر وجوب نفقه زن و فرزندان داللت مي كند، و
صاحب نفقه به قدر كافي كافي به وي نفقه ندهد مي تواند از اموالش  اندازه كافي بدهد و كسي كه به اندازه
مخصوصاً اگر پدر از اين كار سرپيچي كند مادر نيز بر فرزندش . را بيان داشته است آن چون پيامبر . بردارد

  ). 146، ص1401صالح، . (واليت نفقه دارد
بدين وسيله . ي خود را اداره كننديتربيت كساني است كه نمي توانند به تنها ،از مفردات تعريف حضانت

حفظ و نگهداري كند حق  نت مفتخر مي شود كه مي تواند كساني را كه در معرض هالكت يا ضرر هستندحضا
  . شخص عضو مفيدي براي خود و جامعه اش مي شود آن تربيت هدفي فراتر و واالتر دارد كه با تحقق

گونه براي اين ديديم كه اسالم چ. منظور از تربيت، آماده كردن كودك از لحاظ بدني و عقلي و روحي است
و به طور ويژه حق حضانت و نفقه را بيان كرده است، چون . طفل را تدارك ديده استآمادگي تمامي حقوق 



 

213

چون در حضانت حفظ و تربيت فرد نهفته . اين دو امر شديداً با آمادگي بدني و عقلي و روحي ارتباط دارند
  . زمان والدت تا زمان وفات وي نهفته است و در نفقه برآوردن هزينه ها زندگي كريمانه كودك از ،است

امام غزالي به اين حقوق تربيتي جزء خاصي را اختصاص داده است كه بر پدران و مربيان واجب است كه 
ش بچه ها از مهمترين امور بدان كه راه و رو«: و مي گويد. نندفرزندانشان را براي بهتر شدن اخالقشان تربيت ك

د نزد والدينش امانت مي باشد و قلب پاك و ساده وي جوهر نفيسي است كه خالي فرزن. هاستآن و محكمترين
 آن چه كه به وي نزديك شود به طرفآن وهر. دارد تي است و قابليت پذيرش هر نقشي رااز هر نقش و صور

د در دنيا و آخرت خوشبخت مي شود و والدينش را در انجامگرايش پيدا مي كند اگر به خير و علم وي بي
و اگر به شر  ،ثواب شريك مي كند آن شريك مي كند و همچنين تمام معلمان و مربيان خود را در آن وابث

خداوند . و گناه وي بر گردن قيم و ولي اوست. گرائيد و مانند حيوانات سست و بدبخت شد، هالك مي شود

$﴿: متعال مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ûθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹Ï= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ﴾ )اي كساني كه ايمان آورده «) 6 /تحريم
هر چقدر پدر وي را از آتش دنيا حفظ كرده باشد،  .»ود را از آتش دوزخ بر كنار داريدخود و خانواده خ! ايد

و حفاظت از وي به طوري است كه او را ادب و . بدين ترتيب و به طريق اولي از آتش آخرت حفظ مي شود
واجب است كه . اردو او را از همنشينان بد باز مي د. كند و نيكوهاي اخالق را به وي ياد مي دهدتهذيب مي 

كه بايد در حضانت . كه همان مرحله والدت و شير دادن است دوان كودكي و پيدايش وي باشتربيت از همان آ
وقتي با . شد، بركتي نداردباشيري كه از مال حرام حاصل شده . و شير دادن وي زني متدين و حالل خور باشد

 چه كه مناسبآن اين شير بزرگ شد سرشت و طينت او با زشتيها و آلودگيها سرشته مي شود و طبع وي به
  ).70، ص3، ج1389الغزالي، ( .»زشتي ها است، تمايل پيدا مي كند

تا در رويارويي ماده كردن كودك براي اينكه جسمي سالم و بنيه قوي داشته باشد آ: مقصود از آمادگي بدني
ي را كه حركت وي را كند و رشد وي را كاهش مي دهند، دور يبا سختيها قوي باشد و او را از بيماريها و علتها

  . كند
اين است كه كودك را آماده كند تا فكر سالم داشته باشد و قادر به نظر و تأمل باشد و  :معني آمادگي عقلي

و امكان استفاده از تجارب خود و . به اشياء حكم مناسب بدهد بتواند محيط اطرافش را درك بكند و نسبت
  . ديگران را به او بدهد
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ا به اين معني است كه عاطفه اي جوشان و هيجان زنده داشته باشد كه خير و خوشي ر: و آمادگي روحي
. تنگ كند آن اصرار كند و از شر دوري گزيند و راه را بر آن بر و. خوشحال شود آن و به وسيله بپراكند

  ).236 -241، ص2، چاپ1967، سابق، 28، ص1ت، ج. ، قطب، د57 ، ص1411صالح، (
  :عدم تكليف بيشتر از توان كودك - 4-3-2-6

 زندگي مي كنيم شايد تحوالت بزرگي است كه منجر به تغيير بناي اجتماعي و روابط آن عصري كه ما در
جامعه هاي فقير، تباه مي شود و او را در معرض بنابراين حقوق كودك در بسياري از . ي شده استانانس

به وضع مجموع قوانيني  ، هيأتهاي بين الملليبنابراين. كارهاي سخت قرار مي دهند و با وي تجارت مي كنند
حقوق كودك را تكميل كنند و كرامت وي را حفظ كنند و به حكم جديد بودن اين مطلب  آن د كه بانا پرداخته

را ثابت كند و اصلي در  آن بنابراين بحث در مورد چيزي است كه. ز اين موضوع مي باشدكتابهاي فقهي خالي ا
: نيست، از جمله اين حقوق آن تعاليم اسالمي داشته باشد و كسي كه به مقاصد شريعت نگاه مي كند، بي نياز از

ف يعدم التکل«: گويدو اين امر از قاعده فقهي ناشي مي شود كه مي : عدم تكليف بيش از توان به كودك است

=Ÿω ß#Ïk﴿: و اصل اين قاعده كالم خداوند متعال مي باشد كه مي فرمايد .)200ق،  1 ابن العربي(» طاقيمبا ال  s3ãƒ 

ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾ )و  .»توانايي اش تكليف نمي كند اندازه خداوند به هيچ كس جز به« .)286 /بقره

$﴿: همچنين مي فرمايد tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l uxm﴾ )سنگين ين كارهاي دشوار و و در د« .)78 /حج
  .»را بر دوش شما نگذاشته است

خلق خود را به  ،اين است كه قانونگذار حكيم آن اين يكي از قواعد ارزشمند فقه اسالمي است كه مفاد
ها را خوشحال آن و. در امكانشان نيست، نمي كندها را مكلف به چيزي كه آن بيش از توانشان مكلف نمي كند و

ها آن ها و دفع مفسده ازآن مي كند كه شريعت اسالمي به عنوان رحمت براي بندگان و براي محقق كردن مصلحت
 آن رحمت است و با تحقق و تحصيل آن ها را به بيش از توانشان مكلف كند نقيضآن چون اگر. آمده است

  . مي اندازدديها ووجود آمدن فساد و ضرر مي شود و او را در هالكت و ناب و باعث به. معارض مي باشد
 .)67ت، ص. السيوطي، د(» ريسيجتلب الت قةاملش«با تعبيرات ديگري از اين قاعده نام برده شده است مثل 

و قواعد و اصول شرعي ديگري كه بر هدف  .)83 -88ت، ص. السيوطي، د. (»نفی الضرر«و » زاليالضرر «
  . ل گيري و تخفيف و دور كردن اذيت و مشقت و تنگي داللت مي كندسه

چه كه به معناي خالفت و جانشيني ضرر وارد كند يا از آن جانشين خداوند بر روي زمين است و هر انانس
و مجبور كردن كودك به بيش از توان وي خلل وارد كردن به . بكاهد، از لحاظ شرعي حرام است آن قوت
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چون اين تكليف وي را ضعيف مي كند و اين امر مانع . ست و مخالف مقاصد شريعت مي باشداصول اسالمي ا
توجه اسالم به كودك . اين است كه مكانت و نيروي وي به عنوان جانشيني بر روي زمين همچنان محفوظ بماند

هاي رعايتي  و حمايت از وي و عدم تكليف بيش از توان وي و اهتمام به سالمتي وي، همگي اينها و جنبه
خون  آن چون اسالم بدنهايي را مي طلبد كه در رگهاي. ديگر، حافظ نيروي مادي و ادبي مسلمانان است

ثير سالم دارد نه تنها در جسم سالم تأ. و نشاط داشته باشند شادابي آن سالمتي جريان داشته باشد و پيروان
مي  پيامبر . و پايداري رفتار تأثير دارد انهاانس با زندگي و ساير انانس سالمت فكر كردن بلكه در روابط

 .»به كار كردن بكني، دزدي مي كنند ها را مجبورآن بچه ها را به كار كردن مجبور نكنيد چون هر گاه«: فرمايد
يعني بچه هاي . كار مي باشددر مورد مشغول كردن بچه ها به  و اين كالم صريحي) 1980مالك، الموطأ، (

  . ها كامل نشده استآن قيه تربيت اخالكوچك ك
ها تربيت اخالقيشان را كامل كنند و بر حسب مواهب آن است كه آن و بهتر. وي مستحكم نشده است اندام و

  . به ميدانهاي كار و كسب بيرون بروند آن و بعد از. ها را آموزش دهدآن و استعدادهايشان
بي گمان . ستثمار وي واجب كرده استي و سنگدلي و اانگار اسالم حمايت از كودك را نسبت به سهل

چون كارهاي . در جنگ قبل از رسيدن وي به پانزده سالگي منع كرد ب از شركت عبداهللا بن  عمر پيامبر 
چون اسالم . كه قله بلند اسالم مي باشد حتي اگر جهاد در راه  خدا باشد،. جنگي براي بچه ها خطرناك است

از ابن . تي غايت سالم باشد الزم است كه وسيله نيز سالم باشدقبنابراين و. ربط مي دهد آن غايتها را به وسايل
رفتم در حالي كه چهارده سال داشتم  در روز جنگ احد پيش پيامبر : روايت شده است كه گفت بعمر 

  ).137 /5البخاري، . (به من  اجازه جنگ نداد و پيامبر 
اسبابي را براي حفظ و نگهداري وي از تكليف بيش  ،عتاسالم عالوه بر مبادي و اصول كلي و مقاصد شري

راه برود تا  آن و اين با ترسيم زندگي منظمي است كه الزم است شخص مسلمان بر. تدارك ديده است اندازه از
و در اينجا به بيان اسباب حفظ و نگهداري كودك از تكليف توان فرسا اكتفا  ،خود و خانواده اش را حفظ كند

  : از جمله. محور بحث ما هستندمي كنيم كه 
اسالم مسؤوليت رعايت كودك را به والدين سپرده . مسؤوليت والدين در حفاظت كردن از زندگي كودك -1
امام مسؤول افراد  .هستيدهمگي شما نگهبان و مسؤول افراد تحت قيوميت خود «: فرموده است پيامبر . است

 آن بان خانه شوهر و مسؤول افرادهاست، زن نگ آن ؤول افرادو مرد نگهبان خانواده خود و مس ،جامعه است



 

216

ان و مسؤول بخش همگي شما نگهب. و خادم نگهبان اموال ارباب و سرورش و مسؤول بخش خود است ،است
  ). 853 /2، شماره 1388 البخاري،( .»و رعيت خود هستيد

و دلسوزي نيز . ه دلسوزي استچون نگهداري از وي نشان: نگهداري از كودك و دلسوزي نسبت به او -2
روشي را براي دلسوزي كردن و مهرباني كردن و عدم تكليف بيش از توان به  پيامبر . جزء نگهداري مي باشد

كسي كه به كوچكترهاي ما دلسوزي و مهرباني نكند و حق «: فرزندانمان به ما عطا كرده است و مي فرمايد
بيان  و در اين حديث حضرت مصطفي  .)455 ، ص1البخاري، ج( .»شناسد، از ما نيستنبزرگترهاي ما را 

و مي . ها مهرباني نكند از مسلمانان راستين نيستآن مي كند كه كسي كه به كوچكترها دلسوزي نكند و به
و در اينجا ). 462، ص1البخاري، ج( .»م نكند خداوند به وي رحم نمي كندكسي كه به مردم رح«: فرمايد

و رحم و شفقت والدين به كودكانشان اوليتر و شايسته تر  ،بت به كودك خاص مي باشدرحمت عام است و نس
بزرگ و كوچك به  انانس وقتي اين اخالق رحمت و شفقت ميان افراد جامعه ريشه بدواند با اين حالت. است

  .بيش از توانشان مكلف نمي شوند
  دكاني كه والدين و سرپرست ندارندتوجه اسالم به كو -4-3-2-7

  :توجه اسالم به يتيمان
و همچنين بچه هايي كه  داده اندبچه هايي هستند كه پدرانشان را از دست : يتيم در اصطالح لغوي و شرعي

ي كه يو همچنين بچه ها. ها نگذاشته است، به يتيمان ملحق مي شوندآن پدرانشان گم شده است و نفقه اي براي
، ابوزهرة. (ستند تا زماني كه حكم اجراي عقوبت تمام مي شودپدرانشان زنداني هستند در حكم بي سرپرست ه

  ).119ت، ص. د
و . ع كسي كه تنها مادرش را از دست داده باشد، يتيم ناميده نمي شوددر زبان عربي و در اصطالح شر

، ابوزهرة( .نسبت به حضانت وي درست است كه محتاج كسي شبيه مادرش يا كسي از نزديكان مادرش بشود
  ).119ت، ص.د

ها را فراموش كرده است آن اسالم به يتيمان اهتمام ورزيده است، همان كساني كه اعالميه جهاني حقوق بشر
  ).250ص ،1991مصيلحي،( .ها برده نمي شودآن و در اصول قوانين بين المللي نامي از

ت متعدد و جداگانه كريم در آيا قرآنو  ،اما شريعت اسالمي با توجه ويژه خود به يتيمها ممتاز گشته است
ها و حفظ حقوقشان و عدم تجاوز به اموالشان آن بر ضرورت توجه به يتيمان و رعايت -خواه مكي يا مدني-اي

  .ها تأكيد كرده استآن و نيكي به
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كه در پنج  .)ت.عبدالجواد، د( .كريم با صيغه هاي جمع و مفرد بيست و سه بار آمده است قرآنكلمه يتيم در 
ها احكام شرعي آن و يازده مورد. ها از لحاظ قضايي واجب استآن م شرعي آمده است كه اجرايها احكاآن آيه

و نوع دوم مخصوص  ،موال يتيمان استنوع اول ويژه ا .يني واجب مي باشدها از لحاظ دآن هستند كه اجراي
  .تشويق به حسن روابط با يتيمان است

ها از لحاظ قضايي واجب آن ي را وضع مي كند كه اجراينوع اول از آياتي كه ويژه اموال است، احكام شرع
ولي و وصي و  و يا. رشيد شدن يتيم مطالبه قضايي برگرداندن مال وي امكان دارد مي باشد يعني بعد از بالغ و

اما آياتي كه ويژه رفتار خوب با يتيمان . چه را كه خرج وي كرده است، محاسبه نمايدآن سرپرستش مي تواند
ها واجب است نه از آن يعني احكامي كه از لحاظ ديني اجراي ،شرعي و ديني را وضع مي كننداست احكام 
و اين جدايي و تمايز همان تمايزي است كه قانونگذاران ميان قواعد قانوني ملزم و قواعد . لحاظ قضايي

  ).251،ص1991مصيلحي، . (دنمي اندازاخالقي جدايي 
ها و محافظت از آن خاصي روا داشته است و به تربيت صالح و شايستهاسالم نسبت به يتيمان توجه و عنايت 

  .ها تشويق كرده استآن نابودي و هالكت
   :ي توجه اسالم به يتيمانقرآندليل 

قطع شد و دوباره به وي وحي شد، خداوند متعال به   وقتي براي مدت كوتاهي در مكه وحي از پيامبر
به گونه . مبر توجه و عنايت خاصي داشته است تا اينكه بعثت را پذيرفتتأكيد مي كند كه او به پيا پيامبرش 

براين خداوند وي را با لطف بنا .يتيمي بود كه مهر و عاطفه و توجه پدري را از دست داده بود اي كه پيامبر 

$ †öΝs9r& x8ô‰Ågs﴿ :و عنايت و مهرباني خود برتري داد و مي فرمايد VϑŠ ÏKtƒ 3“uρ$ t↔sù ∩∉∪﴾ )آيا خدا تو را « .)6 /ضحي
سپس خداوند شكر اين نعمت را از او مي خواهد به گونه اي كه شكر وي از جنس  .»يتيم نيافت و پناهت داد

$﴿: خداوند متعال مي فر مايد. يعني به يتيمان مهرباني و توجه كند ،همان نعمت باشد ¨Β r'sù zΟŠÏKuŠø9$# Ÿξ sù öyγ ø)s? 

و اين آيه به طور صريح از قهر و زور گرفتن به » يتيم را زبون مدار) استل كه چنين حا(« .)9 /ضحي( ﴾∪®∩
نسبت به يتيمان مانند پدر مهربان «: اده در تفسير اين آيه مي گويدو قت. يتيم و خوار كردن وي نهي كرده است

  .»يدباش
و سپس . ده استبي گمان خداوند متعال مشركاني را كه به يتيمان احترام نمي گذارند، رسوا و نكوهش كر

ξ﴿ :مي فرمايد x. ( ≅ t/ ω tβθãΒ Íõ3è? zΟŠÏKuŠø9$# ∩⊇∠∪ Ÿω uρ šχθ‘Ò ¯≈ utrB 4’n?tã ÏΘ$ yè sÛ È⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊇∇∪﴾  )18 -17 /فجر .(
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بلكه شما يتيم را گرامي نمي داريد و همديگر را تشويق و ترغيب نمي كنيد به خوراك دادن به ! هرگز! هرگز«
  .»مستمند

ها آن ها كار كنند وآن ها غذا بخورند و باآن ه اسالم به سرپرست يتيمان سفارش كرده است كه بادر همين رابط

$ Îû’﴿: خداوند متعال مي فرمايد. را مساوي بچه هاي خود بدانند u‹÷Ρ‘‰9$# Ïοu½zFψ$#uρ 3 y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã 4’yϑ≈ tG uŠø9$# ( ö≅ è% 

Óy Ÿξô¹Î) öΝçλ°; Ööyz ( β Î)uρ öΝèδθäÜÏ9$ sƒéB öΝä3çΡ üθ ÷zÎ* sù 4 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ y‰Å¡øßϑ ø9$# z⎯ÏΒ Ëx Ï= óÁßϑ ø9$#﴾ )در دنيا و «  .)220/بقره
 و اگر با. پسنديده است باشد، نيك و آن هر چيز كه صالح ايشان در: آخرت و درباره يتيمان مي پرسند بگو

  .»شناسدان بياميزيد ايشان برادران شما هستند و خداوند مفسد را از مصلح مي آن
  :به دو امر ارزشمند دعوت مي كند قرآناين نص 
يد در زندگي قابل قبول است و مال وي را ش وي بدانچه كه از او به دست مي آاصالح يتيم با آموز: نخست

  .رشد بدهد و او را به صورت صالح و شايسته اي تربيت كند
. ها مثل بچه هايشان رفتار كندآن آميختگي با يتيمان را با خودشان و با فرزندانشان بياميزند و در اين: دوم

. ها مثل فرزندانش رفتار كندآن ها را مثل فرزندانشان ادب كند و به طور كامل و بدون تفاوت باآن در اين حال
را احساس خواهد پس تقواي خداوند . وقتي كه اين گونه باشد به طور فطري محبت فرزندان شديدتر مي شود

و شخص مؤمن بايد محبت خداوند را باالتر از  ،بت يتيم از محبت خداوند متعال استكرد و مي داند كه مح
ها آن اسالم كساني را كه يتيمان را تحقير مي كنند و به كار .)120ت، ص. ، دابوزهرة. (محبت فرزند قرار بدهد

M|﴿: فرمايد پس خداوند متعال مي. اهمال مي كنند يكي از نشانه هاي تكذيب روز قيامت قرار داده است ÷ƒ u™u‘ r& 

” Ï%©!$# Ü>Éj‹s3ãƒ É⎥⎪Ïe$!$$ Î/ ∩⊇∪ y7 Ï9 ẍ‹sù “Ï% ©!$# ‘í ß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9$# ∩⊄∪﴾ )كساني كه به دين وآئين و « .)1- 2 /ماعون
ز پيش خود مي ان كساني هستند كه يتيم را سخت اآن سزا و جزا ايمان ندارند، مي فهمي كه چگونه كسانيند؟

  .»رانند

Ÿω﴿: خداوند متعال مي رمايد. يكي و تصرف در اموال يتيمان تأكيد كرده استاسالم بر عدم نزد uρ (#θ ç/uø)s? 

tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# ω Î) ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr&﴾ )و به مال يتيم نزديك نشويد مگر به روشى كه آن بهتر « .)34 /ءاسرا
   .»است

%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: مي فرمايدخداوند متعال . و از خوردن اموال يتيمان ممانعت كرده است ©!$# tβθ è= à2ù'tƒ tΑ üθ øΒ r& 

4’ yϑ≈tG uŠø9$# $ ¸ϑù= àß $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ è= à2 ù'tƒ ’Îû öΝÎγ ÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹y™ uρ #[Ïè y™ ∩⊇⊃∪﴾ )بي گمان كساني كه « .)10 /نساء
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در ( .مي خورند) مي ريزند و(در شكمهاي خود  آتش انگار اموال يتيمان را به ناحق و ستمگرانه مي خورند،
   .»با آتش سوزاني خواهند سوخت) يامتروز ق

تصرف در اموال يتيمان جز به شيوه بهتر با نهي از قتل نفس همراه و همنشين  نهي از نزديكي ودر حقيقت 

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد. را جز به حق حرام كرده است آن همان قتلي كه خداوند. شده است uρ (#θ è= çFø)s? 

}§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§xm ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/ 3 ⎯tΒ uρ Ÿ≅ÏFè% $ YΒθ è=øàtΒ ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ ⎯Ïμ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù ’Íó¡ç„ ’Îpû È≅÷Fs)ø9$# ( …çμ ¯ΡÎ) 

tβ% x. #Y‘θ ÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ (#θ ç/uø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# ω Î) ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4©®L xm xè= ö7tƒ …çν£‰ä©r&﴾ )و « .)33 -34 /اسراء
هر كس كه مظلومانه كشته شود، به . حرام كرده است -جز به حق- كسي را نكشيد كه خداوند كشتن او را

ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند، بي گمان صاحب خون ياري  ،قدرت را داده ايم) اين(صاحب خون او 
   .»تا اينكه يتيم به سن بلوغ مي رسده اي كه بهتر باشد مگر به شيو نزديك نشويدو در مال يتيم . شونده است

بنابراين دعوت به توجه به يتيمان در تمامي اديان و در . ها مي باشدآن اسالم دين رسوالن و دعوت همگي

≅ö﴿: خداوند متعال مي فرمايد. ها اسالم آمده استآن رأس è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§xm öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( ω r& (#θä.Îô³è@ 

⎯Ïμ Î/ $Z↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ)﴾ )بيائيد، چيزهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر : بگو« .)151 /انعام
  .»كنيد، و به پدر و مادر نيكي كنيداينكه هيچ چيزي را شريك خدا ن. شما حرام كرده است

Ÿω﴿: ديگري را بيان مي كند و مي فرمايدسپس خداوند متعال بعد از اين آيه، آيه  uρ (#θç/uø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ω Î) 

©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4©®L xm xè= ö7tƒ …çν£‰ä©r&﴾ )عنايت خاصي به  آن سپس سوره نساء نازل شد كه در). 152 /انعام
خداوند متعال . شده اندآفريده و بيان كرده است كه تمامي مردم از يك نفس واحد . يتيمان نشان داده شده است

$﴿: مي فرمايد pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)¨?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn üρ﴾ )خشم(اي مردمان از « .)1 /نساء (

θ#)﴿: سپس بعد از اين مي فرمايد .»بيافريد انانس پروردگار بپرهيزيد پروردگاري كه شما را از يك è?#u™uρ 

#’ yϑ≈tFu‹ø9$# öΝæη s9 üθ øΒ r& ( Ÿω uρ (#θä9£‰t7oKs? y]ŠÎ7sƒù: $# É=Íh‹©Ü9$$ Î/ ( Ÿω uρ (#ûθ è=ä.ù's? öΝçλm; üθ øΒ r& #’n< Î) öΝä3Ï9 üθ øΒ r& 4 …çμ̄ΡÎ) tβ% x. $ \/θ ãm #[Î6 x. ∩⊄∪﴾ 
ان را آن والو به يتيمان اموالشان را باز پس دهيد، و اموال ناپاك را با اموال پاك جابجا نكنيد و ام« .)2 /نساء(

  .»گمان چنين كاري، گناه بزرگي است بي. با اموال خودتان نخوريد
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را به  آن و چيزي از ها قرار دهيدآن معني باز پس دادن اموال يتيمان اين است كه اين اموال را فقط براي
رسند، در اين  ان هزينه كنيد تا وقتي بزرگ مي شوند و به سن رشد ميآن ها برايآن باطل نخوريد يعني از اموال
  .اي زمان كودكي به وي باز گردانيدهزينه ه كم كردن هنگام بقيه اموالشان را بعد از

 آن هر حالتي بر حسب. ها در دو حالت يتيم بودن و رشد آمده استآن اين آيه بخاطر دادن اموال يتيمان به
در اين حالت نبايد  ،گفته انده و همچنان ك. و اين حالت مخصوص رشد است. ها پس مي دهندآن اموالشان را به

كه بر باز پس گرداندن مال يتيم به . نفقه ولي يتيم بايد از مال يتيم باشد. صبر كرد و بايد مال وي را باز گرداند
  ).343، ص4، ج1346رضا، . (وي صدق مي كند

  .خرج مي كند وصي طبق مال و حال يتيم براي او: امام قرطبي مي گويد
و مراقب مي گيرند و در هزينه كردن » زن شيرده«و مال زيادي داشت براي وي دايه اگر يتيم كوچك بود 
  . دنوي گشاده دستي مي كن

 .اگر بزرگ بود براي وي لباس برازنده و راحت و غذاهاي دلپذير و خادم مي گيرند

 .با وي عمل مي كنند آن اگر پول كمتري داشت بر حسب

سپس امام قرطبي . لباسهاي زبر و غذاهاي سفت به وي مي دهندايي بر حسب دارو اگر كمتر از اين نيز بود 
 .اگر يتيم فقير بود و مالي نداشت؛ بر امام امت واجب است كه از بيت المال به امور وي رسيدگي كند: مي گويد

  .)33، ص5القرطبي، ج(
مسلمانان - بگيرند نداد بر مسلمانان واجب است كه سرپرستي وي را به عهده انجام اگر امام اين كار را

بنابراين شير دادن به وي و رسيدگي كردن به او بر  ،مادر يتيم نزديكترين كس به وي است -نزديكتر به وي
 .ها به يتيم يا كس ديگري بر نمي گرددآن مادر واجب است و هزينه

 آن اي است كه دربهترين خانه مسلمانان، خانه «: مي فرمايد دليل توجه اسالم به يتيمان از سنت؛ پيامبر 
يتيمي  آن و بدترين خانه مسلمانان، خانه اي است كه در ،يتيمي وجود داشته باشد كه با وي نيكي مي شود

  ).3679 ، شماره1213 /2، ابن ماجه( .»باشد كه با وي بد رفتاري مي كنند
جايگاهش در وعده داده است كه كسي كه يتيمان را سرپرستي كند،  خداوند متعال بر زبان پيامبرش 

و جايگاه وي در بهشت نزديك  ،بهشت تعالي مي يابد و به درجه روزه دار شب زنده دار مجاهد مي رسد
ها را پرداخت آن كسي كه سه يتيم را سرپرستي كند و هزينه«: مي فرمايد پيامبر . مي باشد جايگاه پيامبر 

و ماهرانه در راه خدا  يرد و مي جنگدروزها روزه مي گكند مثل كسي است كه شب زنده داري مي كند و 
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) اشاره و مياني انگشت اشاره به( انگشت همچنان كه اين دو. مو من با او در بهشت برادر هست. دششمشير مي ك
  ).3680 ، شماره1213 /2، ابن ماجه( .»خواهر هستند

ت و اين افراد را به ها تشويق كرده اسآن به سرپرستي يتيمان و مهرباني و توجه به همچنان كه پيامبر 
 ت و عهده دار يتيمان در بهشتمن و سرپرس«: ثواب نيك و درجه عالي در بهشت مژده داده است و مي فرمايد

 .)439 /10البخاري، ( .»ها را به هم چسپانده بودآن اشاره و ميانه اشاره كرد كه انگشت و به دو. اينگونه هستيم
ها با هم همسايه آن و ،هستند انبياء ت و عهده دار يتيمان مانند مقاماين حديث بيانگر اين است كه مقام سرپرس

  .مي باشند
را در شمار گناهان كبيره به حساب  آن در حقيقت اسالم از خوردن اموال يتيمان عيبجويي كرده است و

شرك به  :كدام هفت چيز؟ فرمود :گفته شد. از هفت چيز ماندگار بپرهيزيد«: مي فرمايد پيامبر . آورده است
را حرام كرده است مگر در صورت حق، جادو، رباخواري، خوردن مال يتيم،  آن كه خداوند انانس خدا، قتل

 /1، مسلم، 393 /5خاري، الب( .»و تهمت ناروا به زنان مؤمنپشت كردن به لشكر مسلمانان در روز جنگ، 
  ).89، شماره 92

مادري كه خود را محبوس نگهداري و . شامل مي شودنسبت به يتيمان مادر يتيم را نيز  سفارش پيامبر 
تربيت فرزند يتيم خود مي كند و ازدواج نمي كند با وجود اينكه جوان و زيبارو است تا اينكه چهره اش تغيير 

ت به خداوند وي را عاقب. ز دست مي دهدرنگ مي دهد و زيبايش را به علت محافظت و رعايت فرزندان يتيم ا
و همين جايگاه . و نزديك جايگاه وي قرار مي دهد او را در بهشت همنشين پيامبرش خير مي گرداند و 

دارد در روز قيامت اينگونه من و زني كه صورتش دملهاي چركين «: مي فرمايد براي او بس است كه پيامبر 
 /6، احمد، 5150، شماره 338 /4 ، شماره13732ابوداود، ( .هاي اشاره و مياني اشاره كردانگشت و به .»هستيم

29.(  
ها با مؤدت و رحمت و مهرباني تأكيد كرده آن بدين ترتيب ديديم كه اسالم بر محافظت از يتيمان و رعايت

  .ها نگريستن اصرار كرده استآن ها و ديد منفي و سنگدالنه بهآن و بر منع آزار و اذيت .است
نفرت پيدا مي كنند و  انهاانس آتي عمرشان از رآينده و سالهايها نگريسته شود دآن به اگر با ديد منفيچون 

 و پوچي و دشمني در انحراف .و اگر با ديد بچه بي صاحب به وي نگريسته شود. از جامعه كينه و نفرت دارند
  .ها ايجاد مي شود و احساس صميميت و هماهنگي نمي كنند تا به آمال و آالم جامعه بيانديشندآن
  .)120ص ت،.د ،ابوزهرة( 
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  .ي صالح در هر زمان و مكاني استانهاانس الم پيدايش و به وجود آمدنهدف اس
  :احكام بچه هاي سر راهي در اسالم -4-3-3

بچه سر . اسالم به بچه هاي سر راهي توجه كرده است و جز به خاطر اين نيست كه اسالم دين رحمت است
  .د به هر علتي كه باشدنا اختهاند راهي وقتي با زندگي روبه رو مي شود كه والدينش وي را در جايي

هر بچه زنده اي كه خانواده اش وي را به خاطر ترس : كه كرده اندبچه سر راهي را اين گونه تعريف  ءفقها
 گناهكار و بردارنده آن كه پرت كننده. بچه سر راهي است باشند انداخته از فقر يا فرار از تهمت بدگماني دور

  ).323 ص ،3ج ابن عابدين،(. كفايي است فرض آن سودمند است و برداشتن آن
باخبرند، فرض  آن بر تمامي كساني كه از آن برداشتن راه يا هر مكان ديگري پيدا بشود هر گاه بچه اي سر

ها واجب است كه آن ند بر همگينوقتي گروهي بچه اي را در سر راه عمومي يا خصوصي مي بي .كفايي مي باشد
ها بچه را به حال خود رها كنند همگي در مقابل آن به گونه اي كه اگر همگي. وي را بردارند و پناه بدهند

ها وي را بردارند گناه آن ها ضامن هستند و اگر بعضي ازآن و اگر بميرد همگي. خداوند متعال گناهكار مي شوند
 كه همگي از ديگران برداشته مي شود و اين همان چيزي است كه در فقه اسالمي فرض كفايه ناميده شده است

  .)130ص ت، .د هره،ابوز( .بعضي، گناه از بقيه ساقط مي شود انجام را مخاطب قرار مي دهد و با انهاانس
ا همچنان كه كه وي را پناه بدهد و رها نكند ي اما وقتي كسي به تنهايي اين بچه را بيابد، بر او واجب است

عين مي شود به گونه اي كه اگر وي را رها كند  پناه دادن به اين بچه و برداشتن وي فرض ،مي گويند ءفقها
  ).130ص ت، .د ،ابوزهرة(. شديداً مرتكب گناه شده است

 چون. ي بخشيدن كسي از مرگ استيداشتن وي واجب و بردارنده وي سود مي برد به خاطر رهاوقتي بر
برداشتن اسباب نابودي و رهايي بخشيدن كسي از مرگ مي تواند با . اين حالت بچه نزديك به نابودي است در

ôô⎯tΒ﴿: صدق مي كند كه مي فرمايد آن وي باشد كه اين آيه بر uρ $ yδ$uŠômr& !$ uΚ ¯Ρr'x6sù $ uŠômr& }̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_﴾  

   .»ست كه همه مردم را زنده كرده استي بخشد، چنان ايي را از مرگ رهاانانس هر كس« .)32 /مائده( 
چون رها . جايز نيست كه بعد از اين دوباره وي را دور بيندازد اردكسي كه بچه اي را از سر راه بر مي د
چون باعث از بين بردن نفس محترم و مصون است و هيچ بهانه و . كردن وي از آغاز و پايان حرام مي باشد

  . دليلي براي رها كردن وي وجود ندارد
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بچه تازه متولد شده اي است كه : كه كرده انداما بعضي ها در قوانين وضعي بچه سر راهي را اينگونه تعريف 
بدون اينكه نام و نسب و . يا در هر مكاني كشف شود ،در كنارش نباشد و از سر راه برداشته شود آن صاحب

  ).115، ص1991مصيلحي، ( .ديانت و جنيست و وطن وي مشخص باشد
ناه است، كسي كه اين كار را اسالم بر اين باور است كه رها كردن بچه سر راهي عالوه بر اينكه بزرگترين گ

  . مي كند قاتل عمد شناخته مي شود
ا كه هيچ گناهي ندارد دور ت كه بچه مسلمان كوچكي رهيچ گناهي بزرگتر از اين نيس: ابن حزم مي گويد

بدون شك او  ).273، ص8، ج1350ابن حزم، ( .تا از گرسنگي يا سرما بميرد يا سگها او را بخورند بيندازد
كسي كه رحم نداشته باشد به او «: به درستي روايت شده است كه مي فرمايد ست و از پيامبر قاتل عمد ا

  ).1808 -1809 /4، مسلم، 426 /1البخاري، ( .»م نمي شودرح
ليلي بر صحت او وجود ندارد چه غير شرعي باشد هر چند كه هيچ دضروري نيست كه بچه سرراهي يك ب
  .ازدواج صحيح يا فاسد يا وطء به شبه باشدپس ممكن است كه اين بچه حاصل يك 

بعضي از قوانين وضعي ميان بچه سرراهي با بچه غير . كودكي است كه حاصل زنا باشد: كودك غير شرعي
و دومي را اينگونه  ،كه تازه متولد شده است كرده انداولي را اينگونه توصيف . شده اندشرعي تفاوت قائل 

ر شرعي نيست مگر اينكه با دليل داخته مي شوند كودك غينني كه سرراه اكه تمامي كودكا كرده اندتوصيف 
  ).117، ص1991مصيلحي، . (قطعي ثابت شود

را از  آن شايسته تر است و كسي نمي تواند آن بچه اي را از سرراه بر مي دارد، خودش به نگهداري كسي
شايسته تر است چون به  آن داريوي بگيرد مگر اينكه نسبتش را ثابت كند كه در اين صورت وي به نگه

را بر مي دارد نه به اعتبار اينكه بچه سر راهي است چون با اثبات نسب صفت برداشتن بچه  آن اعتبار پدر بودن
  ).131ت، ص. ، دابوزهرة. (سرراهي از بين مي رود

ه است كه از را بر مي دارد واجب كرد آن شريعت اسالمي بر هر فردي كه با بچه سرراهي مواجه مي شود و
وي محافظت كند و بايد وي را همچنان نزد خود نگاه دارد و در اين حال الزم است كه مخارج و هزينه هاي 

به گونه اي كه در اين حالت . پناهگاه و درمان وي را تحمل كند يا وي را به متوليان اين امر بسپارد پوشش و
و حقوق و واجباتي كه براي . ساير شهروندان است دولت متولي رعايت و نگهداري و پرورش اين بچه ها مثل

  ).116، ص1991مصيلحي، . (تمامي شهروندان وجود دارد براي بچه هاي سرراهي نيز بايد وجود داشته باشد
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بچه سرراهي مادامي كه نسب وي ثابت نشده باشد همچنان در دست كسي است كه وي را پيدا كرده است و 
   .يابنده است بر شخص وي بجز حق ازدواج و تمامي حقوق. يت وي را دارداو واليت حفظ و نگهداري و ترب

را نداشته باشد قاضي بايد بچه را از او  انانس امين نباشد يا شروط واليت بر ،وقتي شخص يابنده بچه
چون نيروي . شده بخواهد، قاضي بايد وي را از كف يابنده در بياورد همچنين اگر مصلحت كودك پيدا. بگيرد
  ).131ت، ص. ، دابوزهرة. (چون نسب ولي ثابت شده است. يت وي بر واليت ولي بيشتر نيستوال

به اذن  داشته باشد و شخص يابنده كودك جزهزينه و مخارج بچه پيداشده از مال اوست، وقتي كه مالي 
ولي شخص  به گونه اي كه حقوق شخص يابنده مثل حقوق .قاضي نمي تواند از مال كودك براي وي هزينه كند

چون حقوق ولي شخص با ضرورت ثابت مي شود و . است و حق واليت بر مال ندارد آن بلكه كمتر از. است
  .خودشان شناخته مي شوند و از حد خود تجاوز نمي كنند اندازه ضرورتها به

د از وقتي كودك سرراهي مالي نداشته باشد يعني هنگام برداشتن وي مالي همراهش نباشد، شخص يابنده باي
كودك را از نابودي  آن ن كودك بر خود واجب كرده است كهفقه وي را بدهد چون هنگام برداشتمال خودش ن

ولي تداوم و استمرار اين نفقه در آينده . معاش و نفقه مي باشد تأمينظ كند و حفظ وي از نابودي توسط حف
خواهد كه از بيت المال مسلمانان نفقه وي ولي وقتي خواست نفقه او را نپردازد بايد از قاضي ب. الزامي نيست

و اين . پرداخت شود چون وظيفه بيت المال مسلمانان است كه به كساني كه مخارج و هزينه ندارند، نفقه بدهند
درخواست وي از قاضي واجب مي باشد و اگر اين كار را نكرد بر قاضي واجب است كه در اين حالت حكم به 

دست به دست كردن  و اين امر به دليل نگهداري از كودك و حفظ وي از. انان بدهدنفقه وي از بيت المال مسلم
نگهداري وي از  قاگر شخص يابنده از بيت المال نفقه كودك را خواست ح. به سوي همديگر است كودك

كودك ساقط نمي شود مگر اينكه عدم صالحيت وي ثابت شود، چون حق نگهداري وي از كودك به مقتضاي 
 آن چون هيچ واجبي وجود ندارد كه حقي بعد از. كه هنگام برداشتن كودك ايجاد شد ثابت مي شودواليتي 
  ).132ت، ص. ابوزهرة، د. (و برداشتن كودك واجب شده است و نگهداري از وي نيز واجب مي باشد. نيايد
و بدين ترتيب از  چه كه گذشت براي ما معلوم شد كه چگونه اسالم به كودكان اهتمام مي ورزدآن بر اساس 

بلكه ما در مي . دارند، حفظ مي كند ن قوانين وضعيچه كه متوآن وي حمايت مي كند و حقوقش را بيشتر از
  . يابيم كه حقوق كودك اصل محكمي در قواعد كلي يا جزئي شريعت اسالمي دارد

  
  حقوق متهم - 4- 4
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  :در فقه اسالمي آن انواع اتهام و -4-4-1
، يعني عليه او به شخص معيني نسبت داده شده است آن جا، جرمي است كه ارتكابمنظور ازاتهام در اين

 داده مي شود و آن حكم به عقوبت مناسب آن در اينجا اثبات اتهام ضرورت دارد و بعد از .شكايت شده است
  . سپس اين عقوبت اجرا مي شود

نوعات و محظورات شرعي هستند مم«: را اينگونه تعريف كرده است كه آن )يشافع(ماوردي : تعريف جرم
مقتضي  آن هر جرمي هنگام رهايي جستن از .»را شكنجه مي كند آن تعزير مرتكب كه خداوند متعال با حد يا

  . مقتضي وجوب احكام شرعي است آن و هنگام اثبات و صحت ،سياست ديني است
  :از اين تعريف وجوب محقق شدن ارتكاب جرم روشن مي شود

نهي شده است، تمام مي شود كه يا با  آن يك فعل ايجابي يا ارتكاب فعل كه از امانج جرم با: نخست
  .شده اندي كه بدان امر يندادن كارها انجام رضايت و خشنودي سلبي است و يا با

به  آن يعني از جهت سبب يا ايجاد ،نهي و ممانعت شده بايد جنبه شرعي داشته باشد آن چيزي كه از: دوم
 حد و ،جرم را بيان كرده باشد خواه اين عقوبت معين باشد مانند آن شارع عقوبت. تهي شودشريعت اسالمي من

  . تعزير ،قصاص و خواه نامعين باشد مانند
  .مي دهد بايد مكلف باشد انجام كسي كه جرمي را: سوم
عددي تقسيم مت انواع جرمها بر اساس معيارها و اصولي كه در تقسيم معتبر هستند به اقسام و: جرمها انواع
از جمله اينكه جرمها را نسبت به قصد و هدف مجرم به جرايم عمد و شبه عمد و خطايي تقسيم مي . مي شوند

  .د و از ناحيه رفتار خود مجرم به جرمهاي سلبي و ايجابي تقسيم مي شودشو
. استبر اساس طبيعت حق كسي است كه به وي تجاوز شده  آن ولي مهمترين دسته بندي جرمها، تقسيم

  . بر اساس تعيين عقوبت نزد شارع است آن بنابراين تقسيم
  .تقسيم جرمها بر حسب تعيين عقوبت شارع: نخست

و جرمهاي غير معين  ،بر اين اساس جرمها به جرمهاي معين كه جرمهاي حدود و قصاص و ديات مي باشند
ها را آن كه شارع يا ولي امر سياسي جرمهاي تعزيري معين نيستند،. كه جرمهاي تعزيري هستند، تقسيم مي شوند

  .معين مي كنند
  .جرمهاي هستند كه با حد معاقبه مي شوند: جرمهاي حدود
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و اين عقوبتها حق  ،عقوبت معيني است كه از طرف شارع حكيم معين شده است: حد از لحاظ شرعي
  ).250، ص7الشوكاني،  ج( .خداوند متعال بر عليه مجرم است

 آن از طرف شارع معين و مشخص شده است كم كردن يا زياد كردن يا تغيير دادن عقوبت حد براي اينكه
  .، عقوبتي متمايز مي باشدجايز نيست

  .را ايجاب مي كند آن و از طرف ديگر حق خداوند متعال يا حق تمام مسلمانان است كه مصلحت عمومي
 اصطالحتداد، و ظلم و تجاوز زنا، قذف، شرب خمر، دزدي، حرابه، ار: جرمهايي كه مستوجب حد هستند

ها آن و با بيان. حدود نيز اطالق مي شود آن همچنين بر عقوبتهاي .حدود به خود جرمها اطالق مي شود .هستند
  .ميانشان تفاوت حاصل مي شود، مثل حد قذف يا عقوبت قذف

  :ويژگيهاي حدود
هاي دوري از اين  انگيزه يانو جنگ م. هدف از حدود ادب كردن مجرم و شكنجه دادن وي و ديگران است

و از طرف ديگر حدود  ،دنو حدود به طور آشكار اجرا مي شوند تا اين زجر و شكنجه را برسان. جرم مي باشد
تا جايي كه مي «: فرمود  پيامبر  :روايت شده است كه گفت لاز عايشه  .با شبهات برطرف مي شود

. داشته باشد، راه را برايش بگشاييد آن گر مجرم راه گريزي ازتوانيد حدود را از مسلمانان دور و دفع كنيد و ا
   .»ست از اينكه در عقوبت اشتباه كندچون اگر امام در عفو و بخشش اشتباه كند بهتر ا

  ).238 /8 ، البيهقي،384 -385 /4، الحاكم، 1424 ، شماره33 /4الترمذي، (
داستان زن مخزومي مشهور است كه . مي كنداز مهمترين ويژگيهاي حدود اين است كه شفاعت را قبول ن

  .زن نپذيرفت آن شفاعت اسامة بن زيد را براي
به امير يا ولي امر مسلمانان نرسيده باشد و به صورت راز  آن اين منع شامل شفاعتي نمي شود كه هنوز خبر

 آن خشيد وقتي كه خبرحدود را در ميان خودتان بب«: مي فرمايد پيامبر . در ميان مسلمانان پوشيده مي ماند
  ).4376 ، شماره133 /4ابوداود، ( .»حد واجب مي شود آن به من رسيد اجراي

  جرمهاي قصاص و ديات: دوم
جاني يا مجرم با از بين بردن جان كسي به وي تجاوز مي كند كه جرم  آن ي هستند كه دريقصاص جرمها

جرمهايي كه بر اعضا و قطع عضو وارد مي و همچنين  ،مي نامند» جنايت بر نفس«قتل هستند و بعضي ها 
مورد تجاوز قرار مي ) هاآن منفعت( و گاهي معاني و مفاهيم اعضا. مندمي نا» جرمهاي غير از نفس«شوند كه 

  . ها باقي بماندآن گيرد هر چند كه عين
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  .قصاص و ديه مي باشد ،عقوبت اينگونه جرائم
واجب مي كند ) تجاوز قرار گرفته كسي كه مورد(يه عقوبت معيني است كه حقي را براي مجني عل: قصاص

كه در جرم قتل اولياي  .بدهد انجام كاري را كه جاني با وي كرده است، با وي آن به گونه اي كه حق دارد مثل

$﴿ :چون خداوند متعال مي فرمايد .قصاص در قتل عمد واجب مي شود. دم وي متولي قصاص هستند pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$#﴾ )درباره ! اي كساني كه ايمان آورده ايد« .)178 /بقره
   .»، بر شما فرض شده استكشتگان قصاص

فراهم باشد، وجود دارد، دليل  آن ديگر غير از قتل اگر شرايط همچنين قصاص در جرمهاي عمدي

$﴿: فرمايدمشروعيت قصاص كالم خداوند است كه مي  sΨ ö; tFx.uρ öΝÎκö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ š⎥ ÷⎫yè ø9$#uρ 

É⎥ ÷⎫yè ø9$$ Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$ Î/ šχ èŒW{$#uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £⎯Åb¡9$#uρ Çd⎯Åb¡9$$ Î/ yyρ ãàfø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï%﴾ )و در آن بر « .)45 /مائده
ر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و آنان مقرر داشتيم كه جان در برابر جان و چشم در براب

  .»قصاص دارند]  هم[و جراحتها . دارد]  قصاص[دندان در برابر دندان 
  :شروط قصاص در جرمهاي عمدي غير از قتل سه مورد مي باشند

امكان تساوي بدون ظلم وجود داشته باشد، و تساوي وقتي محقق مي شود كه محل قطع از مفصل : نخست
  .جاي مشخصي مثل مچ دست باشد يا

بدين معني كه هيچ  ،عضو مجرم و عضو مجني عليه بايد در محل اسمي خاص اشتراك داشته باشند: دوم
  .قطع نمي كنند آن عضوي را جز در مقابل تشابه اسمي و مكاني

مساوي يعني در منفعت و كمالشان  ،عضو جاني و مجني عليه در سالمت و كمال بايد مساوي باشند: سوم
و زبان سالمي را به خاطر زبان  ،بنابراين دست صحيح و سالمي را به خاطر دست فلجي قطع نمي كنند .باشند

و اين وقتي است كه . گي و بلندي و كلفتي اعضاء اعتباري نداردو تفاوت در بزر. ي، الل نمي كنندالل و گنگ
. ف به عدم سالم بودن عضوش مي باشدو مجني عليه كسي است كه متص .مجرم همان صاحب عضو كامل باشد

قصاص دست فلج . و برعكس اگر مجرم غير سالم باشد مانند فلج و دست سالم مجني عليه را قطع كرده باشد
  .)268، ص10، ابن قدامة، ج403، ص2ابن رشد، ج( .جاني به طريق اولي مي باشد
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ن قصاص يا ليه يك چشم باشد مياچه كه اگر مجني عآن نسبت به يك چشم بودن فرق قائل مي شويم ميان
قصاص نمي  :ولي اگر جاني يا مجرم يك چشم باشد بعضي از علماء مي گويند كه ديه كامل حق خيار دارد،

  .شود بلكه بايد ديه كامل بدهد
غير  و همچنين در جرمهاي تجاوز به شخص. مال واجبي است كه جايگزين نفس مجني عليه مي شود: ديه

ديه متعلق به مجني عليه است و به خزانه دولت وارد نمي . نيز ديه تعلق مي گيرد ز به اعضاتجاو ،از قتل مانند

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد. شود tΒ uρ šχ% x. ?⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 βr& Ÿ≅ çFø)tƒ $ ·ΖÏΒ ÷σãΒ ω Î) $Z↔sÜyz 4 ⎯tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $ ·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ Z↔sÜyz 

ãƒ ÍóstG sù 7π t7s% u‘ 7π sΨÏΒ ÷σ–Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡–Β #’n< Î) ÿ⎯Ï& Í#÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è% £‰¢Á tƒ﴾ )هيچ مؤمني را نسزد كه مؤمن « .)92 /نساء
برده مؤمني را آزاد كند و كسي كه مؤمني را به خطا كشت بايد كه  ،ديگري را بكشد مگر از روي خطا

   .»ان در گذرندآن ي هم به كسان كشته بپردازد مگر اينكهخونبهاي
ا چوبدستي باشد، اگر قتل در اثر تازيانه ي ،يد كه ديه خطا مانند ديه عمد استبدان«: مي فرمايد پيامبر 

 ).4548 و 4547 -185 /4 ، شماره1372ابوداود، ( .»صد شتر ديه دارد

نيز گاهي ) ديه اعضا(و ارش  ،صد شتر يا هزار دينار طال يا ده هزار درهم نقره مي باشد انانس ديه جان
در  آن و گاهي مقدار .مانند قطع دست يا پا نصف ديه كامل را دارد ،شده استاز طريق شرع مشخص  آن مقدار

كه قاضي با پيروي از قواعد معين در اين خصوص و با . نام دارد) ارش حكومتي(شرع مشخص نشده است كه 
  ).671ت، ص. عودة، د. (مي كند نرا تعيي آن كمك اهل فن

  جرايم تعزيري: سوم
حاظ شرعي معين نيست و اين جرايم، كارهايي هستند كه از لحاظ شرعي منع ها از لآن جرايمي كه عقوبت

مانند ربا . مشخص نكرده است آن ولي عقاب مشخصي را براي ،ها نهي كرده استآن و شريعت از شده اند
فحش و ناسزا به ديگران، كم فروشي در كيلو و ترازو، شهادت دروغ و غضب به ) گرفتن و دادن(خواري، رشوه 

  .قصاص و حد ندارند، تعزيري هستند كه  ديگر تمام گناهان ديگر ،تعباد
ته است كه گاهي بعضي از كارها را حتي اگر انسيعت اسالمي براي ولي امر مسلمانان مباح دبدين ترتيب شر

تا سازگار با مصلحت عمومي باشد به شرطي كه اين امر با نص شرعي . مباح هم باشد جرم محسوب كند
: خداوند متعال مي فرمايد. اتمام رسيده باشد طبق روش شرعي به آن و اصل و قواعدباشد  تعارض نداشته

﴿Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪Ï‰Å¡øãΒ ∩∉⊃∪﴾ )همچون تباهكاران در زمين به الف و گزاف تجاوز و « .)60 /بقره
  .»ازيدتعدي نپرد
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مترتب شده و حال خود جاني از اين لحاظ  آن كه بر يجرم با شرايط اندازه در عقوبتهاي تعزيري حجم و
عقوبتهاي تعزيري دو حد دارند كه از توبيخ و . كه معتاد به جرم كردن باشد، همگي در نظر گرفته مي شود

  .سرزنش شروع مي شود و تا قتل و اعدام مي رسد
و ديگران نيز قاضي با مقام خود نيروي زيادي براي برگزيدن عقوبت مناسب براي باز داشتن خود مجرم 

  ).187، ص1403رشدي، ، 675 ، ص2ت، ج. عودة، د. (دارد
  :حكمت مشخص كردن عقوبات براي جرايم معين

خداوند : ابن قيم مي گويد. كه به مصلحتهاي اصلي و معتبر تعدي مي كنند جرمهاي خطرناكي وجود دارند
را در كاملترين  آن وضع كرده است ومتعال عقوبتهاي باز دارنده اي را براي اين جرمها و در نهايت حكمت 

همراه با اينكه بيشتر از جرمي كه مستحق  ،ندگي و شكنجه تشريع كرده استرصورتهاي متضمن مصلحت بازدا
قطع بيضه ها وضع  و به خاطر زنا ،طع زبان تشريع نشده استبه خاطر دروغ ق. جاني است تجاوز نمي كند

و اگر تمامي مردم عقلهايشان را براي مترتب كردن . استو به خاطر دزدي قتل وضع نشده  ،نشده است
به كار گيرند، نظر و آراي تمامي مذاهب از بين مي  اندازه عقوبتهاي مناسب جرم از لحاظ جنس و وصف و

  . رود
  ).114، ص2، ج1389ابن القيم، (

. رده استاما در مورد عدم مشخص كردن عقوبت براي جرايم تعزيري شارع مصلحت جامعه را رعايت ك
ها متفاوت و نسبت به شدت و ضعف و كمي و زيادي آن مفسده و ،چون جرمهاي تعزيري مشخص نيستند

ها را به اجتهاد ائمه بر حسب مصلحت هر زمان و مكاني و بر حسب مجرمان واگذار آن و عقوبت. منضبط نيست
  ).128، ص2، ج1389ابن القيم، . (كرده است

 ، ص1387ابن تيميه، . (ن يا نبودن عقوبتها مترتب مي شودنظر معلوم بودنتايجي كه بر تقسيم جرمها از 
128.(  

. پافشاري در اثبات جرمهاي حدود و قصاص كه با بينه و اقرار ثابت مي شوند: از ناحيه اثبات جرم
  .همچنان كه در اثبات جرم زنا اگر متهم اقرار نكند شهادت چهار نفر شرط است

در عقوبتهاي معين حدود و قصاص وظيفه قاضي است كه : محدود كردن عقاباز ناحيه قدرت قاضي براي 
بر حسب زيادي و كمي گناه در ميان مردم و  آن بر خالف جرمهاي تعزيري كه عقوبت ،به عين اينها حكم كند
 . و بر حسب حجم گناه مي باشد) گناهكار(بر حسب حال مجرم 
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بنابراين  ،ها با اختالف اشخاص اختالف پيدا مي كندتعيين جرم« :در حاشيه ابن عابدين آمده است كه
را تعيين مي  آن براي دستيابي به مقصود است كه بنا بر رأي قاضي است كه بنابر مصلحت آن مشخص كردن

  ).183، ص3ابن عابدين، ج( .»كند
حدودي دارند متعلق به حقوق خداوند يعني مصلحت جامعه  جرمهايي كه عقوبت: احيه بخشش جرماز ن

براي بخشش ندارند و به هر دليلي مثل بخشش و  يها واجب مي باشد و جايآن كه اجراي. اسالمي هستند
  .را ساقط كرد آن شفاعت نمي توان

 آن قصاص فقط حق صاحب انجام و. اما ولي امر مسلمانان حق اسقاط يا بخشش عقوبت قصاص را ندارد
ولي عفو مانع . ها بگذردآن ضايت بدهد يا از هر دويو اوست كه مي تواند از قصاص بگذرد و به ديه ر. است

  . قوبت عليه جاني نمي شوداجراي ع
و اجراي اين  ،اما عقوبتهاي تعزيري با جرايم تعزيري كه حق خداوند متعال محسوب مي شوند فرق مي كنند

  .ها مصلحت وجود داشته باشدآن عقوبتها بر قاضي واجب مي باشد مگر اينكه در عفو و بخشش
از طرف قاضي منوط به اقامه دعوي از طرف مجني  آن ما عقوبتهاي تعزيري كه حق فرد هستند، اجرايا

  .جايز نيست اقامه دعوي كند و شفاعت و بخشش مجرمپس اگر مجني عليه زودتر . عليه مي باشد
  ).106، ص1372ابن القيم، ( 

حدود و قصاص هستند،  معين كهمعتقدند كه عقوبتهاي  -غير از حنفيه- جمهور: از جهت گذشت زمان
وقتي . بر عكس جرمها و عقوبتهاي تعزيري با گذشت زمان ساقط مي شوند. ها نداردآن ثيري درگذشت زمان تأ

  . كه اين امور به خاطر مصلحت عمومي در دست ولي امر باشد و به حقوق افراد تجاوزي نشود
   ستبه او تجاوز شده اتقسيم جرمها از جهت طبيعت حق كسي كه 

ها به جامعه اسالمي بر مي گردد يعني مصلحت جامعه آن جرايمي كه متعلق به خداوند متعال هستند و نفع
يا گروهي از افراد بر  فردنفع  به و جرايم ديگري كه  متعلق به حقوق بندگان هستند و. اسالمي را محقق مي كند
  . را دارند آن ها حق اسقاطآن مي گردد به گونه اي كه

  : كرده اندين حقوق را به چهار قسم تقسيم ا ءعلما
ها به تمامي جامعه اسالمي مي رسد مثل آن حقوقي كه نفع: حقوقي كه فقط مختص خداوند متعال هستند

  . ها برپايي ديني است كه اساس زندگي در جامعه اسالمي استآن ايمان و عبادات كه مقصود از
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ها به همه جامعه آن سوب مي شوند چون منفعت اجراياز جمله حقوق خداوند متعال مح ،عقوبتهاي حدود
و . ها بجز حد قذف حقوق خداوند متعال محسوب مي شوندآن اما خود حدود يعني جرايم حدودي. بر مي گردد

  .ادعا يا شكايتي داشته باشد مجني عليهها به تنهايي موجب اجراي حد مي شود بدون اينكه آن از ظهور
ها به فرد بر مي گردد يعني مصالح وي را محقق آن تمامي معامالتي كه نفع: دحقوقي كه مختص بندگان هستن

  .مي كند خواه متعلق به اموال وي باشد يا متعلق به كار وي باشد
مانند حد قذف كه اين جرم شنيع و : ها غالب باشدآن حقوق مشترك ميان حق اهللا و حق الناس كه حق اهللا در

بر حق الناس غلبه دارد و  آن كه حق اهللا درحقوقي . د تجاوز قرار مي دهدآبرو و نسب فرزندان را مور ،زشت
اما قبل از اين اقامه دعوي قذف به تنهايي . اين هنگامي است كه با شكايت مقذوف به قاضي ثابت شده باشد

 . و اين ديدگاه حنفيه مي باشد ست چون پوشاندن حق افراد جرم استجايز ني

مثل قتل و زخمي كردن، چون در مرحله : حق الناس كه حق الناس غالب باشدحق مشترك ميان حق اهللا و 
و از طرف ديگر حق فرد . است انداخته اول به حق اهللا تجاوز كرده است و امنيت جامعه اسالمي را در خطر

از طرف  آن چون بخشيدن. غالب مي باشد آن و حق الناس در. تقام جوئي مي شودنا است كه منجر به كينه و
، ابن 56، ص7الكاساني، ج( .جايز است و شافعيه و حنابله حد قذف را از زمره اين حقوق مي دانند جني عليهم

  .)332، ص5رشي، ج، الخ138، ص8قدامة، ج

  :نتايجي كه بر اين تقسيم مترتب مي شود
ي جز با ها غالب مي باشد، اقامه دعوآن تجاوز به حق الناس هستند و حق الناس دررايمي كه متضمن در ج

بر عكس . را درخواست كرد، قاضي حق قصاص ندارد آن و هنگامي كه. درخواست صاحب حق نمي باشد
ها كافي آن ي براي اجراي عقوبتيها غالب مي باشد، خود به تنهاآن جرايمي كه حق اهللا هستند يا حق اهللا در

  .هستند
ند، جايز نيست، همچنين بخشيدن يا مصالحه كردن يا ساقط كردن جرايم حدودي كه حق خداوند متعال هست

 .جايز نيست آن بري كردن يا شفاعت كردن

. يا خانواده وي بعد از او مي توانند از حق خود بگذرند مجني عليهبر عكس در جرايم قصاص و ديه 
را نداشتند امام ولي كسي است كه ولي  آن و اگر اهليت. همچنين جرايم تعزيري متعلق به حق الناس هستند

ولي بخشيدن يا برداشتن يا شفاعت كردن اينها از جانب . جايز است كه قاتل را قصاص كند يا ديه بگيرد. ردندا
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ها غالب هستند ولي امر مي آن و نسبت به جرمهاي تعزيري كه حق اهللا هستند يا حق اهللا در. قاضي جايز نيست
  . ند جاني را تعزير كند، ولي امر مي توامجني عليهو در حالت عفو . ها درگذردآن تواند از

تعلق به حق الناس حق دارند كه جاني را تعقيب كنند و درخواست اجراي در جرايم م مجني عليهوارثان 
، ابن 266، ص1257ابوبعلي، ( .بر خالف جرايم متعلق به حدود خداوند كه اينگونه نيستند ،عقوبت كنند
  .)81، ص1ت ، ج. ، عودة، د192، ص3عابدين، ج

  :متهم و فرق ميان وي با جاني و مشروعيت زنداني كردن متهم معني -4-2

ميان مراتب شكايت و  ءچون فقها. جدا كردن متهم، جاني، زنداني و محكوم عليه از همديگر واجب است
اثبات جرم و آوردن دليل و اثبات  :اولين مرتبه .ها را در سه مرتبه قرارداده اندآن و شده اندمحاكمه فرق قائل 

عدل  آن حكم دادن است كه اساس: صدق و راستي است، مرتبه دوم آن براي قاضي است كه اساس نآ سبب
 ).52، ص1393الطرابلسي، . (اجراي اين حكم است: و مرتبه سوم .است

$﴿: خداوندمتعال مي فرمايد. به طور كل در اسالم اصل برائت ذمه است ¨Ζä. t⎦⎫Î/Éj‹yè ãΒ 4©®L xm y]yè ö6 tΡ Zωθß™ u‘ 

  .»د، مگر اينكه پيامبري روان سازيمو ما مجازات نخواهيم كر« .)15 /اسراء( ﴾∪∋⊆∩
ها آن ها داده شود، عده اي ادعاي خون مردم و اموالآن ي بكنند، بهياگر مردم هر ادعا«: مي فرمايد پيامبر 

  ).1657 /4، ج1388البخاري، ( .»سم بخوردرا مي كنند، ولي كسي كه عليه او شكايت شده بايد ق
متصل مي  آن رائت ذمه مالي و برائت ذمه جاني بررا مي رساند كه ب انانس اين حديث برائت اصلي ذمهو 
  .شود

قرايني براي  داو در ابت. كسي است كه ادعا يا شكايتي با عنوان ارتكاب جرم معيني متوجه او مي شود ،متهم
  . م بشودتا وقتي كه وضعيت معلو. احتمال ارتكاب اين جرم توسط وي وجود دارد

اولين مرحله  نو اي ،كسي است كه اتهام ارتكاب جرم بعد از آوردن دليل عليه وي ثابت شده است ،جاني
  .دعوي جنايي است كه اثبات جرم است

ر مرحله و اين د. كسي است كه حكم قاضي بعد از آوردن دليل بر ضد وي صادر شده است: محكوم عليه
و محكوم عليه كسي است كه اجراي حكم عليه وي تمام  .است ن مرحله حكمدوم دعوي مي باشد كه هما
  .خواهد شد كه مرتبه سوم است
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ي هر فردي جايز است كه اتهام ارتكاب جرم را متوجه شخص ديگري كند و برا: جهتي كه مالك اتهام است
اي اميرجايز بر«: قاضي ابويعلي مي گويد. اين اتهام گاهي از طرف پليس و نيروهاي دولتي نيز وارد مي شود

  ).258، ص1257ابويعلي، ( .»دنواست كه بيزاري و نفرت متهم را از همكاران و ياران حكومت بش
  .ابن قيم حاالت متهمان را در دعاوي جنايي مانند قتل و دزدي و تجاوز به سه بخش تقسيم كرده است

معاقبه نمي شود ولي اگر مدعي به  ءاتهام نباشد بنابر اتفاق فقها آن شايسته اگر متهم بري شود و: بخش اول 
ي بي گناه از تسلط شروران انهاانس و اين به هدف حفظ. معاقبه مي شود. قصد اذيت متهم اين كار را كرده باشد

دعوي عليه اين متهم شنيده نمي شود و او را سوگند نمي دهند، هر چند كه بعضي  :و گفته شده است كه. است
داللت كند، ادعاي وي شنيده مي  آن به حق فردي باشد و شواهد بر صحتاگر اين دعوي متعلق : گفته اند

  .شود
معلوم باشد و معروف به خوبي يا بدي نباشد زنداني مي شود تا وقتي  وضع متهم نااگر حال و : بخش دوم

. كه وضعيتش معلوم شود اگر بي گناه بود، آزاد مي شود و اگر گناهكار بود، حكم عقوبت وي صادر مي شود
و حديث . و امر به زنداني كردن وي از طرف ولي امر مسلمانان يا قاضي صادر مي شود ءنابر رأي اكثر فقهاب

در  بهز بن حكيم بر اين امر استدالل مي كند كه وي از پدرش و از پدربزرگش روايت كرده است كه پيامبر 
  ).59-62 /8ئي ، جالنسا. (ي را حبس و زنداني مي كردحال اتهام نسبت به كسي و

مسافت دور مسافتي است كه رفت و برگشت شخص «. ي جايز استمتهم از مسافت دور براي قاضاحضار 
مسير دو «. يز وي را فرا خواندو همچنين مي تواند از مسافت كوتاه ن .»جا در يك روز امكان پذير نباشدآن به

وي با مدعي اقامه دعوي كنند، در زندان ، مدعي عليه را مي توان حبس كرد و تا زماني كه بخواهند ميان »روزه
و اگر كسي باشد كه ضمانت او را بكند كه هر گاه او  ،مي ماند و اين زنداني در اتهام اوليه بدون اتهام مي باشد

  . را احضار كنند، وي را بياورد، آزاد مي شود
راهزني معروف باشد وي را متهمي به دزدي كردن يا  مثالً اگر: اگر متهم به بدكاري معروف باشد: بخش سوم
ف نيست جايز است، به طريق اولي وچون اگر زنداني كردن شخص كه به بدي يا خوبي معر. زنداني مي كنند

  ).101، ص1372ابن القيم، (. معروف زنداني مي شود كارو تجاوز بدكار
داده  انجام جم جرمي كهو بعداً ح ،و اين مورد به ولي امر ارجاع داده مي شود تا مدت زنداني را تعيين كند

و تا زماني كه از برائت وي مطمئن نشده باشد، ). 155، ص2، ج1202ابن فرحون، . (اضافه مي شود آن به
  .همچنان زنداني مي ماند
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كشف شوند و پيرامون  اين گروه جرمها بايد« :مده است كهالحكام درباره گروهي از اين متهمان آ در تبصرة
  .»ر با زدن يا زنداني كردن مي باشدو گاهي اين كا. اين جرم دقيقا تحقيق مي شود ها و شهرتشان بهآن اتهام

  ).154ص ،2ج ،1202ابن فرحون، ( 
و اشاره مي كنيم كه گاهي زنداني كردن براي ادب كردن و مجبور كردن افراد ثروتمندي است كه بدهيهاي 

  .مي اندازندخود را به تأخير 
  :حكم شكنجه متهم -4-3 -4

است، و از مهمترين  انانس ر شريعت اسالمي محافظت و ضمانت آزادي شخصي و سالمت جسماصل د
  .عدم زنداني كردن فرد يا شكنجه كردن وي بدون هيچ دليل شرعي استصورتهاي عناصر شخصيت 

  .اختالف وجود دارد ءدر مورد شنكجه كردن يا زدن متهمي كه معروف به بدكاري است ميان علما
كه گروهي از مالكيه و يك روايت از امام احمد است، قايل به جواز زدن متهم با  ءن علمادسته اول از اي

. را فقط منحصر به والي مي دانند آن در حالي كه بعضي از شافعيه و بعضي از حنابله. علم قاضي يا والي هستند
را به شكنجه كردن  زبير  :هاستدالل مي كنند ك كساني كه قايل به جواز زدن متهم هستند به اين كار پيامبر 

اقرار كند و اين امر در داستان ابن ابي الحقيق بعد از  آن متهمي كه مالش را پنهان كرده بود، امر كرد تا به
بدين ترتيب كه و امام شوكاني بر اين امر تعليقي را آورده است . بر اهل خيبر روي داد پيروزي پيامبر 

 .غالب نسبت به دروغ بودن چيزي كه ادعا مي كند، وجود داشته باشدشكنجه متهم وقتي درست است كه ظن 
  ).218 -216ص، 8ت، ج .وطار، الشوكاني، دنيل األ(

به اينكه اگر بينه و دليلي وجود نداشته باشد جز با زدن نمي توان جرم دزدها و  كرده اندهمچنين استدالل 
  .غاصبان را ثابت كرد

 آن بلكه تنها زنداني مي شود و در. قايل به عدم جواز زدن متهم هستند ءو گروهي از مالكيه و بيشتر علما
نزدن گناهكار بهتر است از زدن فرد بي گناه، هر چند كه در . حال باقي مي ماند تا وقتي كه از گناه بري شود

  .مي شود زدن گناهكاران اموال دزديده شده راحتتر برگردانده مي شود ولي در زدن، باب شكنجه بي گناهان باز
همديگر  بر خون و مال و آبرو و زدن شما«: ستدالل كرده است كه مي فرمايدا ابن حزم به حديث پيامبر 

  ).116، ص1387ابن تيمية، . (حرام استپس زدن مسلمانان  .»حرام است
ر سالم ابن تيميه صفت زدن را تعيين كرده است كه در حدود به صورت معتدل شالق مي زنند ولي دشيخ اإل

  .تعازير از تازيانه استفاده مي شود
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قاضي ابويعلي حنبلي معتقد است كه زدن در حدود و تعزير بر تمام بدن بجز جاهاي خطرناك الزم است و 
همچنان كه در تعزير صحيح نيست كه خون از بدن . نبايد همگي اين ضربه ها را بر جاي مشخصي از بدن زد

  ).283، ص 1257ابويعلي، . (متهم جاري بشود
مي  تأمينو تمام ضمانت هايي كه اين امر را  ،شريعت اسالم حق متهم را در دفاع از خود تضمين كرده است

  .كرده اندكند براي او فراهم 
وقتي دو نفر براي « :، فرمودوقتي كه او را به عنوان قاضي به يمن فرستاد به علي بن ابوطالب  پيامبر 

با مشكلي  آن بعد از: علي گفت» ن هر دو را نشنيده اي، قضاوت نكنسخ قضاوت پيش تو مي آيند تا وقتي كه
  ).137 /10، البيهقي، 1331شماره  618 /3، الترمذي، 111-149 /90-96 /1احمد، المسند، ج. (مواجه نشدم

د مدعي بايد دليل يا شاهد بياورد و كسي كه شاه» «کرنأ  علی مننيميالعلی املدعی و نةيالب«همچنين قاعده 
  .در مورد مسايل مدني و جنايي عام مي باشد .»يا دليلي ندارد بايد قسم بخورد

اتفاق نظر دارند كه اگر قاضي در  ءشايد اين قويترين دليل براي ضمانت حق دفاع از متهم باشد و فقها
بت و اين امر با اقرار وي در تجديد نظر كردن درحكمش ثا ،احكام خود به طور عمدي ظلم بكند مسؤول است

  ).73ص ،1،ج1202ابن فرحون،. (مي شود
به اقرار متهم بعد از زدن و  :جمهور مي گويند كه زير شكنجه تا كجا است؟» اعتراف«ولي حوزه اقرار 

صورت  آن معتبر نيست و ناچار بايد يك بار ديگر بعد از زدن اقرار كند چون در و. شكنجه وي عمل نمي شود
  ).172ص ،10ج دامة،ابن ق( .مجبور به اقرار بوده است

. اگر متهم در حال شكنجه اقرار كند، اقرار وي مبتني بر زدن وي است ،كه ماوردي و قاضي ابويعلي معتقدند
اگر به خاطر اقرار گرفتن وي را بزنند، اقرار صحيح نيست، و اگر متهم را بزنند تا به كار خود زير شكنجه «

را تكرار كند اقرار دوم از وي قبول  آن مي شود و اگر انداخته د و اقرارش دورناقرار كند، زدن را قطع مي كن
را به خاطر نياورد بر او سخت گرفته نمي شود كه به اقرار اولش  آن و اگر به اقرار اول اكتفا كرد و ،مي كنند

  .»ر چند كه وي را مجبور كرده باشندعمل كند ه
  

  حقوق زندانيان در اسالم - 5- 4
  :آن انواع و آن يتمعني حبس و مشروع -4-5-1
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$﴿ :خداوند متعال مي فرمايد. زندان از حصر كردن مشتق شده است. حبس مترادف زندان است uΖù= yè y_uρ 

tΛ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ù= Ï9 #¶ÅÁ xm﴾ )يعني همچنان كه طرابلسي . »سازيم و جهنم را زندانى براى كافران مى « .)8 /اسرا
  ).196، ص1392الطرابلسي، . (بس استحصير به معناي زندان و ح :حنفي مي گويد

يوسف . را همراه عذاب دردناك آورده است آن چون خداوند متعال. زنداني كردن از عقوبتهاي سخت است

 خداوند متعال مي فرمايد. رهايي از زندان را نيكي به حساب آورده است :﴿ô‰s% uρ z⎯|¡ômr& þ’ Ï1 øŒÎ) ©É_ y_u÷zr& 

z⎯ÏΒ Ç⎯ôfÅb¡9$#﴾ )چرا كه از زندان رهايم نموده براستي خدا در حق من نيكيها كرده است، « .)100 /يوسف
   .»است

شخص  انداختن بدان كه حبس شرعي، زنداني كردن در مكاني تنگ نيست، بلكه به تأخير: ابن قيم مي گويد
ا وكالت و و او را از تصرف آزادانه منع مي كند خواه در خانه باشد يا مسجد يا با ضمانت خود شخص ي ،است

  . ده استزنداني را اسير نمو ل پيامبر به همين دلي ،ضمانت ديگري يا همراه كردن كسي با او باشد
مبادالت و بخشش ها و اقرار به حقوق را دارد غير  انواع زنداني شخصي است كه اهليت كامل براي اجراي

است كه در حال مرگ مي  ريضياز زنداني كه به قتل محكوم شده است كه تصرفات وي در حكم تصرفات م
  ).346، ص1403حمد، أ. (باشد

   ، سنت و اجماعقرآنداليل مشروعيت حبس از 
ρ÷﴿ :هنگامي كه از جزاي حرابه مي گويدخداوند متعال در سوره مائده : كريم قرآن r& (#öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$#﴾ 

منظور از نفي، زنداني  :كه گفته اندعلماء  .»دگر تبعيد گردند و يا زنداني شوناز جايي به جايي دي« .)33 /مائده(
  .كردن مي باشد
و  .»مي را يك شبانه روز زنداني كردندمردي مته«روايت شده است كه ايشان  از پيامبر : سنت نبوي

ابوداود، ( .»را يك شبانه روز زنداني مي كردمرد متهم « روايت كرده است كه پيامبر  حاكم از ابوهريره 
 ).263ره شما 314 /3

سراها مي كردند و و اين كار را در مسجد يا كاروان داشته اندبر زنداني كردن اجماع  صحابه پيامبر : اجماع
ولي بعضي . زنداني را براي اين كار ساخت و علي بن ابي طالب  .حطيئة را زنداني كرد عمر بن خطاب 

روايت  چه كه از پيامبر آن و. كرده اندرد  ي صريحقرآنمشروعيت حبس را به دليل عدم وجود نص  ءاز فقها
نبوده كه  يو حبس ،شده است فقط به خاطر احتياط بوده است كه يك شبانه روز كسي را زنداني كرده است
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. ، ابوالمعاطي، د196، ص1392، الطرابلسي، 225، ص1202ابن فرحون، . (حكمي را استنتاج كرد آن بتوان از
 ).502ت، ص

  :در شريعت اسالميحبس  انواع -4-5-2
در اين حالت يا مدتي معيني دارد يا غير . حبس و زندان گاهي به عنوان عقوبت در نظر گرفته مي شود

  .معين
مي باشد تا وقتي كه متهم يا بري مي شود يا اتهام وي ) بازداشت(گاهي حبس كردن به صورت احتياطي 

  . ثابت مي شود
  :حبسهايي با مدت معين
مثالً حبس مسلماني كه در . در حكم قاضي مدت معيني در نظر گرفته شده است آن حبسي است كه براي

يا مسلماني كه شراب مي فروشد يا ربا خواري مي كند يا فحش و  ،ماه رمضان بدون علت روز خواري مي كند
 بيشترين مدت: شافعيه مي گويند. علماء در مورد بيشترين مدت حبس اختالف نظر دارند. ناسزا مي گويد

ولي جمهور حدي براي . يعني كمتر از يكسال است هر چند كه يك روز باشد ،حبس به يكسال نمي رسد
. الماوردي، د. (اتفاق نظر دارند كه يك روز است آن كمترين مدت بر ولي كرده اندبيشترين مدت حبس مقرر ن

  ).25، ص2، ج1202، ابن فرحون، 236ت، ص
  :حبسهايي با مدت نامعين

و يا به مرگ منتهي مي شوند يا  ،جرم وجود داردمعتاد به جرايم بزرگ و حجيم و مجرمان  اين حبسها در
  .دعوت مي كند آن سرقت و دزدي براي بار سوم يا كسي كه بدعتي مي گزارد و به ،به توبه مانند

  ).75، 3، ج1402البهوتي، ( 
  :)بازداشت(حبسهاي احتياطي 

زنداني كردن كسي . تا زماني كه جرم وي معلوم يا بري مي شود منظور از اين حبسها، نگهداشتن متهم است
روشن مي  آن و تا زماني كه صحت اتهام يا عدم است كه قراين احتمال ارتكاب جرم توسط او وجود دارد

  . شود، زنداني مي شود
نكند يا در  حفظ مي كند تا در اثناي تحقيق فرار آن به عبارتي ديگر عملياتي است كه متهم را از مواجهه با

  .اثناي عمليات تحقيق بر شاهدان تأثير نگذارد
  :منع شكنجه زندانيان -4-5-3
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  :يت وي هنگام اجراي عقوبت و منع شكنجه ويانانس احترام به كرامت فرد و
جمهور معتقدند كه مرد را در حالت ايستاده سنگسار مي كنند و مي زنند و زن را در حالت نشسته، تا 

و كساني كه قائل به لخت كردن . و در مورد لخت كردن زنداني دو قول وجود دارد. ودعورت وي آشكار نش
  .درآوردن شلوار زنداني جايز نيست تا عورت وي پوشيده بماند ،كه كرده اندزنداني هستند بيان 

ا متهم را با لباسش شالق مي زنند ولي لباسهاي ضخيم و پشمينه ر :مي گويند كه ءو نسبت به حد قذف علما
  ).31 /5ابن نجيم، ج. (از بدن او در مي آورند

در مورد ابزار مورد استفاده در شالق زدن يعني تازيانه، بايد از تازيانه متوسط و مناسبي استفاده شود كه نه 
چون در زدن . و از استعمال چوب يا عصا منع شده است. خيلي تازه و سفت باشد و نه خيلي نرم و كهنه باشد

  .ها مي شكند و بدن زخمي مي شوداستخوان آن با
از شمشير استفاده مي شود چون شمشير سرعت  ،و در عقوبت قصاص قتل يا حد غير از جرم زنا و تعزير

مي  چون پيامبر . ، جايز استدبنابراين استعمال چيزهايي كه اين هدف را محقق  كن. برندگي بيشتري دارد
ذبح  شيد به نيكي بكشيد و هنگامي كه مي خواهيد حيواني رابك) به قصاص(وقتي خواستيد كسي را «: فرمايد
  ).336ت، ص. العسقالني، د( .»را به نيكي سر ببريد آن كنيد

همراه با . رعايت تماثل و عدم ظلم و تجاوز واجب است) غير از قتل(قصاص غير نفس  در مورد اجراي
ر از ميان اولياي دم كساني باشد كه بتوانند بايد اجازه اولياي دم رعايت شود، اگقصاص قتل اينكه در اجراي 

ولي امر ) اعضاي بدن(ولي در قصاص غير از قتل  ،اين كار را بكنند تحت قدرت ولي امر اين كار را مي كنند
  ).583ت، ص. ، ابوزهرة، د270، ص2ابن فرحون، ج. (مي تواند عمل كند مجني عليهبدون اجازه اولياي دم يا 

ها همان آن با«: فرموده است چون پيامبر  .وي به خانواده اش سپرده مي شودبعد از قتل محكوم جسد 
اما كسي كه محكوم به مرگ باشد و بعد  .)282 /7الشوكاني، ( .»كنيد كه با مرده هاي خود مي كنيدكاري را ب

هزينه كفن و  از مرگ ولي يا فاميلي نداشته باشد كه او را بشويند و كفن و دفن كنند، از بيت المال مسلمانان
، 282 -285ص، 7الشوكاني، ج. (را دفن مي كننددفن وي پرداخته مي شود و بر او نماز گزارده مي شود و او 

  ).765، ص1ت، ج. ، عودة، د336 -338 ، ص10ابن قدامة، ج
  :رعايت حال محكوم عليه -4-5-4

عقلي وي  ت حالت سالمتييرعايت حال محكوم عليه از اينكه مرد باشد يا زن، واجب است، همچنين رعا
در  او و همچنين عقوبت شالق زدن ،بنابراين سنگسار زن باردار در عقوبت زنا به تأخير مي افتد. واجب است
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معتقدند  ءو حتي بعضي از علما. تي كه بچه اش را به دنيا مي آوردمي افتد تا وقتأخير شرب خمر يا قذف به 
م همچنين به وضعيت زن محكو ءبلكه اين علما. ه تأخير بيندازندرا تا پايان دوران شيردهي ب زن كه سنگسار

پس اگر زن قوي بود حكم قطع يا تازيانه در مورد او اجرا مي شود و اگر در  ،دنيز بعد از والدت توجه داشته ان
ود زن قوي بش آن جمهور معتقدند كه عقوبت را به تأخير بيندازند تا زماني كه ه آوردن ضعيف شده بود،بچاثر 

  .مانند حالت مريضي كه اميد شفاي وي وجود داشته باشد
  ).280-285ص، 7الشوكاني، ج(مورد آمده است،  به خاطر دليلي كه از سنت در اين

جمهور معتقدند كه اقامه حد عليه  -)غير حامل(خواه مرد خواه زن -. نسبت به محكومي كه مريض است
باشد كه اميد شفاي وي به زودي وجود داشته باشد، اقامه  وي به تأخير مي افتد اگر شخص در حالت بيماري

اما حالت ديگري وجود دارد . چون در حال شفا و سالم بودن، قوي مي شود ،به تأخير مي افتد او حد عليه
د از مدت طوالني وجود د نداشته باشد يا اميد شفاي وي بعوقتي كه محكوم مريض باشد و اميد شفاي وي وجو

ول راجح اين است كه با ابزار مناسب با حال وي حد را بر او اجرا مي كنند همچنانكه در سنت نداشته باشد، ق
امر به زدن شخص بيمار ناقصي كرد كه وي را با صد شاخه نرم درخت خرما يك بار  آمده است كه پيامبر 

  ).283، ص7الشوكاني، ج. (زدند و اين عقوبت وي براي جرم زنا بود
  :اجراي حد مست

ها حد زدن وي را در آن بعضي از. در مورد اجراي حد بر فرد مست در حال مستي اش اختالف دارند ءفقها
روايت شده است كه ايشان امر به زدن شراب خورنده اي  چون از پيامبر  ،همان حال مستي واجب مي دانند

معتقدند كه كه عده اي ديگر  در حالي. كردند كه در حال مستي بود و منتظر نشدند تا از حال مستي بيرون بيايد
بكند و براي ديگران تا احساس شكنجه  انداخت به تأخير ،حد زدن را بايد تا زمان سرحال آمدن شخص مست

  ).165ت، ص. ابويوسف، د. (اي باشدنيز عامل بازدارنده 
  :تأثير جنون ايجاد شده در اجراي حكم بر شخص محكوم

 آن چون مالك حالتي است كه مكلف در ،وي هستند برشافعي و احمد معتقد به وجوب اجراي حكم 
باشد و تنها دليل ن جرم از جرايم حدودمگر اينكه اين . مالك نيست آن مرتكب جرم شده است و قبل و بعد

و اجراي حكم را تا زمان به . چون جنون وي مانع از رجوع به اقرارش مي شود. اقرار مجرم باشد آن اثبات
و مالكيه معتقدند كه اجراي حكم را تا زمان به هوش آمدن  .وي متوقف مي كنند هوش آمدن و سر حال شدن

ولي وقتي كه اجراي حكم شروع . كه اجراي حكم متوقف مي شود و ابوحنيفه معتقد است .متوقف مي كنندوي 
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ر قصاص بود بناب ،و از طرف ديگر اگر عقوبت. جنون عارضي تأثيري در ادامه تكميل اجراي حد ندارد. شد
  ).597 -599ص، 1ت، ج. عودة، د. (گرفته مي شوداستحسان از او ديه 

  :رعايت وضعيت هوا هنگام اجراي حكم
كه عقوبت  اين است از جمله ضمانتهايي كه وسعت و گستردگي اسالم را آشكار مي سازد و بيان مي كند

حكم وضعيت هوا را رعايت  اسالم هنگام اجراي. بلكه براي بازداشتن و شكنجه است ،براي شفا يافتن نيست
  .كرده است

مي قطع عضو باشد، هنگام سرما و گرماي شديد به تأخير  يا بنابراين عقوبات حدود و قصاص اگر با تازيانه
. چون هدف از بين بردن محكوم نيست، بنابراين تا زماني كه ضرر دفع مي شود، بازداشت مي شود ،فتدا
  ).133، ص4، ج1212ي، نصاراأل(

  :رعايت حقوق ديني و اجتماعي محكومين به زندان -4-5-5
. هدف از زنداني كردن از بين بردن شخص محكوم نيست و يا هدف خارج كردن وي از دايره بشريت نيست

  : بنابراين شخص زنداني حقوقي دارد از جمله
  مناسك و عبادتهاي ديني در زندان انجام

امام احمد بن . دهد انجام مله نماز، روزه و زكات رازنداني حق دارد كه تمام عبادتهاي ديني خود از ج
من در حالي كه «: و مي گويد. كريم، بيش از دو سال در زندان بود قرآنحنبل به علت آشوب و فتنه خلق 

  ).2238، ص1403األحمد، ( .»بودم با زندانيان نماز مي خواندمبسته شده 
را در زنجير و  در زندانهاي خود مسلمانان«: است كهبه امرايش آمده  /در نامه خليفه عمر بن عبدالعزيز 

مگر كسي كه قرار است  و زنجير تحقير نكنيد ها را در بندآن و. بخوانند بندي قرار ندهيد كه نتوانند ايستاده نماز
  ).162ت، ص. ابويوسف، د( .»اعدام بشود

  :نيازهاي ضروري زنداني
: خداوند متعال مي فرمايد. ن و پوشيدن دارندكريم حق خوردن و نوشيد قرآنمسلمانان بنابر نص 

﴿tβθ ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã ⎯Ïμ Îm7ãm $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒ uρ #¶Å™ r&uρ ∩∇∪﴾ )به رغم دوست  -و خوراك را« .)8 /انانس
   .»بخشند به بينوا و يتيم و اسير مى -داشتنش
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يا مسلماني است كه به حق  ،است اسير شخص مبارزي است كه در حال جنگ با مسلمانان اسير شده
بدهيد و به به او غذا و آب «: در مورد قاتل خود ابن ملجم مي گويد علي بن ابوطالب . زنداني شده است

  ).101ص ت، .د عودة،( .»نيكي وي را اسير كنيد
اگر  و ،ت مي شود و بر عهده خود وي استانيان از مال مخصوص زنداني پرداخهزينه اين نيازمنديهاي زند

چون جرم وي مهم و  .مالي نداشت از بيت المال پرداخت مي شود و اين امر نسبت به زنداني تعزيري است
  ).220ت، ص. الماوردي، د. (ولي در هزينه زندانيان بايد حد وسط را رعايت كرد. خطرناك است

  ).189، ص2ابويحيي، ج. (زن زنداني حق دارد كه فرزند كوچكش را شير بدهد
او را مجبور به اين كار نمي  ،ق دارد كه با زن خود در زندان خلوت كند تا نيازش را برآورده كندزنداني ح

  . كنند
   :آموزش دادن به زندانيان

اين امر شرعي است كه در سوره يوسف آمده است كه زندانيان همراه وي وجوب عبادت خداوند يگانه را 

≈Ä©t<Ås9|Á﴿: خداوند متعال مي فلرمايد. ياد مي گرفتند tƒ Ç⎯ôfÅb¡9$# Ò>$t/ö‘ r&u™ šχθè% ÍhxtG –Β íöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn üθ ø9$# 

â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊂®∪﴾ )آيا خدايان پراگنده بهترند يا خداي يگانه چيره! وستان زنداني مناي د« .)39 /يوسف«.  
اني را از كاري كه در زند :گفته اند ءزندانيان حق دارند كه در زندان كار كنند به گونه اي كه بعضي از علما

نفقه خودش يا پرداخت : مانند ،مي دهد منع نمي كنند تا از اين طريق ثمره پاكي به دست بياورد انجام زندان
ردن وي از اين كار، او چون منع ك. قائل به عدم جواز اين كار هستند ءدر حالي كه بعضي از علما. هايش بدهي

  ).193ت، ص. ، دابويوسف. (ندرا دل شكسته و ناراحت مي ك
  .اجراي هيچ عقوبتي جايز نيست مگر اينكه يك حكم قضايي محكم صادر شود

  :هيچ جرم و عقوبت جز با نص شرعي ثابت نيست
خواه ذمه مالي باشد يا –برائت ذمه مي باشد  آن است كه گذاشته شريعت اسالمي يك اصل اساسي را

$﴿: خداوند متعال مي فرمايد .شرعي نيستبنابراين هيچ جرم و عقوبتي جز در مقابل نص  -جنايي tΒ uρ $ ¨Ζä. 

t⎦⎫Î/Éj‹yè ãΒ 4©®L xm y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪﴾ )مگر  مجازات نخواهيم كرد،) ص و قومي راهيچ شخ(ما « .)15 /اسراء
  .»اينكه پيامبري روان سازيم
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ذاب ضرورتاً واجب ي و احاديث شريف نبوي بر اين امر اجماع دارند كه قبل از اجراي عقاب و عقرآنآيات 
  .را براي افراد به طور عمومي اعالم كرده باشند آن و عقاب) جرم(است كه گناه 

$﴿: از جمله خداوند متعال مي فرمايد tΒ uρ tβ% x. y7š/u‘ y7 Ï= ôγ ãΒ 3“uà)ø9$# 4©®L xm y]yè ö7tƒ þ’Îû $ yγ ÏiΒ é& Zωθ ß™ u‘ (#θ è= ÷G tƒ öΝÎγ øŠn= tæ 

$ uΖÏF≈ tƒ#u™﴾ )رسولى ] ديار[ت هرگز نابود كننده شهرها نيست مگر آنكه در كانون آن و پروردگار« .)59 /قصص
  .»بفرستد كه آيات ما را بر آنان بخواند
  . را بيان كرديم آن قصاص اثبات تعيين جرم و عقوبت هنگام تقسيم جرايم به حدود و

چون . ودشنسبت به جرايم تعزيري نيز اصل اين است كه هيچ جرمي جز با نص شرعي جرم شناخته نمي 
با وجود . مانند رشوه، رباخواري و دشنام دادن ،ت به طور عمومي نهي كرده استشريعت از بعضي از ممنوعا

بنابراين . اينكه ولي امر مسلمانان بر حسب شرايط مكاني و زماني مي تواند بعضي كارها را جرم اعالم كند
 آن به گونه اي كه قاضي. خص كرده استشريعت اسالمي چهارچوب عقوبات تعزيري را به صورت اجمالي مش

  .ارچوب ضوابط استاست بر مي گزيند، و اين در ضمن چچه را كه متناسب با شرايط جرم و مجرم بوده 
تفاوت پيدا مي كنند، و شامل تهديد به عقاب ذي بودن آنها زشتي و مؤعقوبت تعزيرات با تفاوت گناهان در 

 آن بنده اي كه در خانه اش تازيانه اي را آويخته كه خانواده اش را باخداوند به «: فرمود پيامبر . مي شوند
همچنين پند دادن و تبعيد كردن از عقوبتهاي  .)1642 /4، شماره1404ابن عدي، ( .»ادب كند، رحم مي كند

  .سه نفري كه به غزوه تبوك پشت كردند و از جنگ خودداري كردند آن مانند تبعيد. تعزيري است
دو  روايت شده است كه پيامبر . شهر، نيز عقوبت تعزيري است آن د كردن به جايي غير ازهمچنين تبعي

  .را از مدينه تبعيد كرد) دو جنسه(نفر مخنث 
همچنين حبس كردن نيز از عقوبتهاي . همچنان كه تحت مراقبت داشتن افراد تبعيد شده نيز جايز است

∅ ﴿: عال مي فرمايدتعزيري هستند همچنان كه بيان كرديم، خداوند مت èδθä3Å¡øΒ r'sù ’ Îû ÏNθ ã‹ç6 ø9$# 4©®L xm £⎯ßγ8 ©ùuθ tFtƒ 

ßNöθ yϑ ø9$# ÷ρ r& Ÿ≅ yèøgs† ª!$# £⎯çλm; Wξ‹Î6 y™ ∩⊇∈∪﴾ )آنان را در خانه هاي خود نگاه داريد تا مرگشان فرا مي « .)15 /نساء
   .»ان باز مي كندآن رسد يا اينكه خداوند راهي را براي

ان، اشاره آن متهمان جرايم تا بري شدن معلوم شدن وضعيت) بازداشت(احتياطي همچنين به جواز حبس 
و در جرمهاي سياسي اعدام است و شالق  ،از جمله عقوبتهاي تعزيري پرداخت غرامت و مصادره است. كرديم

ن تعزيري و به تيرك بستن تا سه روز جزء جرمهاي تعزيري است كه در اين مدت نبايد مجرم را از غذا خورد
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ت، . ، عودة، د238ت، ص. الماوردي، د. (چون اين كار به قصد تأديب وي است ،و نماز خواندن ممنوع كرد
    ).353، ص1396عامر، ، 690-699، ص1ج

  .بنا بر تعزير، تجاوز نكند آن قاضي بايد در اين عقوبتها معين از باالترين حد
و در جرم قذف اشاره به عقوبت فحش و  ،ستهاانانس مثالً در عقوبت زنا اشاره به جرم تجاوز به آبروي

  .دشنام است
البهقي، ( .»تجاوز كند، از متجاوزان است آن كسي كه در جرم غير حدي از حد«: مي فرمايد پيامبر 

  ).328 /8، شماره 1353
  :اختصاص مؤسسه ها و سازمانها به عقاب مجرمان در اسالم

  .اندداشته فقها ضرورت گردآوري زندانيان را بيان 
مگر در حاالتي استثنايي كه بر . بنابراين اصل در زندانيان اين است كه به صورت جمعي باشند نه فردي

شخص مرتد در ايامي كه مي خواهد به اسالم باز گردد حبس مي  مثالً. س مصلحت و حالت مجرم باشداسا
ابن . (بايد تنها باشد )يا تنها باشده با زندانيان باشد خوا(شود و در جايي كه مي خواهند وي را زنداني كنند 

  ).329، ص2، ج1202فرحون، 
هنگامي كه ترس  و. جايز است بخاطر شري كه براي جامعه دارندهمجنس خواه زنداني كردن اشخاص 

  .زنداني مي كنند انفرادي آميزش زندانيان با او وجود داشته باشد، او را
جاي مناسب و مخصوص خود  نيست بلكه هر كدام بايدايز زنداني كرن مردان و زنان در يك جاي واحد ج

ها را از آن وجود داشته باشد، بعضي از) هم جنس بازي زنان با هم(و اگر احتمال مساحقه . را داشته باشند
  ).277، ص4ابن القيم، ج. (همديگر جدا مي كنند

دان ديگري را براي زن و ،براي ولي امر جايز است كه زنداني را مخصوص دزدها و مجرمان قرار بدهد
افكار مجرمان  د تا اين افراد از تصرفات، قرار بدهمي اندازندبدهكاران و كساني كه بدهي خود را به تأخير 

ها مثل جنس و سن آن اصل در شريعت اسالمي رعايت حال تمامي محكومان و شرايط شخصيتي. تأثير نپذيرند
  ).322، ص14013د، األحم. (است هاآن جرم و سبب زنداني كردن اندازه و

  :حق رعايت اجتماعي محكومان
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درمان وي بايد در داخل . شخص زنداني هنگام بيماري در اثناي اجراي عقوبت زندان حق درمان دارد
  . زندان باشد اگر ممكن بود و اگر ممكن نبود بايد براي درمان به خارج از زندان منتقل شود

  ).188، ص1313ابويحيي، (
ها و آن تا خوگرفتن به. اني از طرف خويشان و دوستان براي مدت كوتاهي جايز استهمچنين مالقات زند

تا وي را از بازگشت به . ها براي وي محقق نشود و وجود خود را در زندان دردناك احساس كندآن مهرباني
  .جرمي كه علت و ورود وي به زندان بوده است باز دارد

و همچنين  ،و فرزندانش در حالت بيماري شديد جايز است خروج محكوم از زندان براي مالقات والدين
، 1313ابويحيي، . (شودضمانت جايز است تا مانع فرار وي حاضر شدن بر جنازه يكي از والدينش با 

  ).188ص
   :حق آزاد سازي زنداني بعد از پايان مدت عقوبت وي

ر نيز عقوبت شخصي مي باشد و از طرف ديگ. عقوبت در شريعت اسالمي جز با نص شرعي ثابت نمي شود
. است و عقوبت بر ديگري نيست انداخته كه مستوجب عقوبت است، كاري آن خود را در ،چون شخص محكوم

Ÿω﴿: خداوند متعال مي فرمايد uρ â‘Í“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 2” u÷zé&﴾ )هيچ كس بار گناه ديگري را بر دوش « .)18 /فاطر
   .»نمي كشد

حمايت از مصالح معتبر در اسالم آمده است كه حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، عقوبت در اصل به منظور 
  .حفظ نسل و حفظ مال

و گرنه بعد از اين باقي  ،آزاد كردن شخص محكوم بعد از پايان مدت زنداني وي واجب است ،بنابراين
  .گذاشتن وي در زندان تجاوز به آزادي شخص وي و اذيت كردن وي به ناحق مي باشد

وظيفه ولي امر و قاضي است كه هر روز به حال زندانيان رسيدگي كند و كساني كه استحقاق باقي بلكه 
  ).163ت، ص. ابويوسف، د. (ماندن در زندان را ندارند، آزاد كنند

چون جرمي مرتكب شده است كه وي را از بعضي از اين حقوق مثل  ،بنابراين ادب كردن زنداني جايز است
  ).167، ص1403األحمد، . (همسر، منع كرده استهمبستري يا خلوت با 

  :حقوق بچه هاي گناهكار
حضانت و اصل در اسالم اين است كه حال بچه ها رعايت شود يعني از آغاز والدت وي بايد حفظ و 

براي ما الگوي نمونه اي بود و  و در اين امور پيامبر . ن وي در نظر گرفته شودرعايت وي تا زمان بالغ شد
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اي پسر، به ياد «: فرمود و پيامبر . مي رفتم من پشت سر پيامبر : شده كه گفتروايت  بعباس از ابن 
تو را مقام  داشته باش كه خداوند تو را حفظ مي كند، به ياد داشته باش كه خداوند تو را به وجود آورده است و

   .»ند مدد جويخداو ز خدا بخواه، و هرگاه مدد جستي ازمي دهد، هرگاه درخواستي داشتي ا
  ).2516 شماره 677 /4الترمذي، (

هر چند . ر شودمفرايض و عبادات ا انجام كودك مادامي كه عاقل است بايد به :مي گويند كه ءهابعضي از فق
فرزندانتان را «: مي فرمايد پيامبر . تأديب مي باشد و اين بنابر وجه تعليم و. كه به سن تكليف نرسيده باشد

  ).187 /2، احمد، ج495ابوداود، ( .»دنامر كنيد هر چند كه هفت ساله باش به نماز خواندن
يا او را  ،داده است، ادب كنند انجام امام يا قاضي مي تواند بچه اي را كه به سن تمييز رسيده است و جرمي

  .بزنند و يا وي را در جايي براي تعليم و تربيت قرار دهد
حد تجاوز كند و بچه تلف شد قاضي  آن مشروعي باشد و اگر از ادب كردن بچه توسط قاضي بايد تا حدود

  ).249 ، ص10ابن قدامة، ج، 305 ، ص8الكاساني، ج. (است آن مسؤول
ها است، با اين هدف كه آن تعليم پس روشن شد كه هدف اصلي از معاقبه بچه هاي گناهكار، تأديب و

  .شهروند صالحي براي جامعه اسالمي بشوند
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  انـپاي
. ه مي باشد كه چهار فصل استلدر اسالم يك تحقيق بنيادين است كه موضوع اين رسا انانس وقدرس حق
  .باروري و سودمندي اسالم در اين موضوع استابراز  آن كه منظور از

 ي محض ازانانس شتبراي سر يكه معيارهاي. در اسالم يك بنيانگذاري ديني است انانس بنيان نهادن حقوق
  .ي قرار مي دهندانانس ليست كرامت را در آن خارج مي شود، كه آن

خواه اين نسبت از طرف . اين تحقيق به من اين امكان را داد كه اسالم را از قفس اتهام بيرون بياورم
به باالترين درجه ترقي مي  آن ي كه به وسيلهانانس ي باشد كه مي خواهند اسالم را از تمام ارزشهايانمسلمان

از طرف مسلماناني باشد كه براي توجيهه ديدگاه خود به مناقشه روي مي آورند كه رسند، خلع كنند وخواه 
  .بيزار است آن اسالم از

است كه رنگ فراگير و احترام را  انانس ي از ديدگاه اسالم، قاعده اساسي براي حقوقانانس موضوع كرامت
ر تغيير و اختالف ميان بشردر جنس اصل تسامح و مدارايي كه اسالم بيان كرده است ب ،به اين حقوق مي بخشد

ي نمي كاهد و در نتيجه حقوق وي را انانس و رنگ و عقيده و مقام و ثروت و فقر تأكيد مي كند و از كرامت
  .نمي كندضايع 

و با اسلوب علمي در ساختاري گذاشته شده است كه اصالت . از ديدگاه اسالمي آزادي حق بنادين است
. مترتب مي شود آن ي و اصول تشريعي برانانس حقوقي كه ارزشهاي. شكار مي كنداسالم را در بيان اين حق آ

 و آزادي بيروني كه متعلق به بعد جمعي بودن. است كه متعلق به اراده و اختيار است) ذاتي(آزادي دروني  آن و
و جانشيني  ي توسط خداوندانانس كه در اين اسالم از كرامت كه به آزاديهاي عمومي معروف است است انانس

را  آن بتواند تا آزادي كامل براي بهره برداري از هستي داشته باشد و. وي در روي زمين سرچشمه مي گيرد
در خالل اين تحقيق روشن شد  .طبق روش جانشيني كه عبادت و سيادت مي باشد، تسخير و بهره برداري كند

 شد از ديدگاه اسالمي با بعد مادي و معنويچون ر. وجود دارد انهاانس كه ارتباط محكمي ميان رشد و حقوق
جز با اجراي اصل ضمانت و تعهد  حاضر و اين امر در عصر. است انانس در اصل خوشبخت كردن و تكريم آن

  .و اين امر بر دولت واجب است كه براي رسيدن به اين هدف همكاري كند. اتمام نمي شود
توجيهاتي كه . از هر گونه توجيه و اسقاط مي باشددر چارچوب قرارداد اسالمي و به دور  انانس حقوق

  .اسالم را از دعاوي كه در اين مورد مبالغه مي كند، خارج مي كنند
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اين هدف، تعليم و بنيان گذاردن است كه بنابر التزام من به اصل همان . مسيري كه در اين تحقيق پيموده ايم
چه كه آن و بر حسب آن گ اسالم و كليات اساسيكه بر طبق مقاصد بزر ه امگرفت را از نصوص ديني اصلي

  .مي داده است، به پايان رسانده ام كلمات به من اجازه مي دادند و عقل مرا ياري
ي، بر طبق عقيده اسالمي انانس بر كرامت آن در خالل بناي آن و ريشه گيري انانس عميق كردن دقت حقوق

  .بي حرمتي مي شود انانس به حقوقمدام  آن عصري كه در. در اين عصر امري ضروري است
ضمانتي را براي اين حقوق تشكيل مي دهد و دعوت به تركيب و  انانس تكيه كردن به اسالم در زمينه حقوق

  .محسوب مي شود انانس ساخت مشروع حقوق
چون . و اين حقوق تا جايي كه الزم است بايد به طور فراگيري چاپ بشوند و رنگ جهاني به خود بگيرند

مثالً مساوات همان . است ش، جداي از ويژگيهايش گذاشته شدهبودن انانس به مجرد انانس حقوق براي اين
بنابراين نبايد كه خصوصي كردن را بنابر امتياز امتها از همديگر . است انانس اصل اساسي منظم كننده حقوق

  .اهمال كنيم
 انانس مي ما، نيازمند نشر فرهنگ حقوقجامعه هاي عربي و اسال ،آنچه كه قابل مالحظه است اين است كه

تا كودكان . در مدارس و سازمانها و دانشگاهها امكانپذير نيست آن و به اعتقاد من اين امر جز با تدريس. است
  .دنترببيت شوند و در بافت اجتماعي ما نفوذ كن آن بر اساس

ده است و ما را واداشته است كه در مواجه كر آن بر اصول بزرگي است كه اسالم ما را با انانس بناي حقوق
تكيه مي كنند همان  آن مقابل دو معياري بودن سر خم نكنيم همان چيزي كه دولتهاي قدرتمند در روابطشان بر

  .كشورهايي كه توسعه يافته نام دارند
اگير ن روش فرو اي ،يم خداوندي گرامي داشته استاست كه وي را با تكر انانس اين ديدگاه اسالم در مورد

و دعوت هميشگي و شايسته به تمام  آن تا از اصول ارزشمند. براي همه است انانس اسالم در بيان حقوق
  .مكانها و زمانها اشاره كرده باشد

﴿ª!$#uρ ãΑθ à)tƒ ¨,ysø9$# uθ èδ uρ “Ï‰ôγ tƒ Ÿ≅‹Î6 راه ]  به[و او . گويد و خداوند سخن حقّ مى«).  4/ احزاب( ﴾9$#¡¡
  .»ودش رهنمون مى]  راست[

  .نيمجعدنا حممد وعلی آله وصحبه أيوصلی اهللا وسلم علی س
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  عـمناب
قتصاد، السنة السادسة العدد االمجلة القانون و–، األحكام الشرعية لألحوال الشخصية )1926(إبراهيم، أحمد 

  .م1926الثاني فبراير
  .دار الشعب: بة، القاهرة، أسد الغابة في معرفة الصحا)1972(ابن األثير، علي بن أحمد بن أبي الكرم 

  .عة، طبعة مصر، الموضو)ت. د(ابن الجوزي 
  .، طبعة دار الفكرقرآن، أحكام ال)ت.د(ابن العربي 

  .مكتبة دارالبيان األرناؤوط ودود بأحكام المولود، تحقيق عبدالقادرتحفة ال) 1971-1391(ابن القيم 
  .مطبعة السنة المحمدية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، )1372(ابن القيم 
  .، مدارج السالكين)1955 -1275(ابن القيم 
  .مطبعة الحلبي: ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، القاهرة)1357(ابن القيم 
  .المكتبة التجارية بالقاهرة: ، إعالم الموقعين عن رب العالمين، القاهرة)1389(ابن القيم 
مطبعة : ، بيروت1عبدالقادر األرناؤوط، طخير العباد، تحقيق شعيب وفي هدي ، زاد المعاد )1399(ابن القيم 

  .الرسالة
مطبعة : ، الحسبة في اإلسالم، القاهرة)ـه1333(ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني 

  .الخانجي
شرعية في إصالح الراعي سياسة ال، ال)ـه1387(ابن تيمية، شيخ اإسالم تقي الدين أبوالعباس أحمد الحراني 

  .المطبعة السلفية: الرعية، القاهرةو
طبعة مكتبة المعارف، : ، الفتاوي، الرباط)ت.د(ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أبوالعباس أحمد الحراني 

  .المغرب
  .المطبعة الرحمانية، مصر: ، القاهرة2، بلوغ المرام، ط)1933 -1353(ابن حجر، العسقالني 

  .مطبعة الحلي: بشرح صحيح البخاري، القاهرة ، فتح الباري)1959 -1378(العسقالني  ابن حجر،
  .طبعة دار الكتب العلمية) ت. د(، المطالب العالية، )ت. د(ابن حجر، العسقالني 

  .إدارة الطباعة المنبرية: ، المحلي، القاهرة)1350(ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن حزم 
مطبعة : ، القاهرة1األحكام في أصول األحكام، ط) 1937 -1246(بومحمد علي بن حزم ابن حزم الظاهري، أ

  .السعادة بالقاهرة
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  .المطبعة التونسية: ، الحرية في اإلسالم، تونس)1959 -ـه1327(ابن حسين، محمد الخضر 
  .17، عدد1، السعادة العظمي، المجلد)ت. د(ابن حسين، محمد الخضر 
  ..ه1411صفر 25، السنة 388المسلمة مصانة الحقوق، مجلة الرابطة، ع هللا، المرأةابن حميد، صالح بن عبدا

، تصحيح محمد منير )ت. د(، األحكام شرح عمدة األحكام )ت. د(الفتح تقي الدين  ابن دقيق العيد، أبو
  .الدمشقي، القاهرة

، بداية )1965 - ـه1279(ابن رشد الحفيد، اإلمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
  .نهاية المقتصد، مطبعة الحلبي، طبعة مصورة عن طبعة الخانجي، دار الفكرالمجتهد و

ابن عابدين، ، حاشية )ت. د(العزيز الدمشقي المعروف بابن عابدين  بن عبد وابن عابدين، محمد أمين بن عمر
دار إحياء التراث : شية ابن عابدين، بيروتالمختار، شرح تنوير األبصار المعروف باسم حا رد المختار علي الدر

  .العربي، لبنان
  .، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، الشركة التونسية للتوزيعة الدار العربية للكتاب)ت. د(ابن عاشور 
  .، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع)ت. د(ابن عاشور 
  .الدار التونسية للنشر: ، تونس15التنوير، جحرير و، الت)ت. د(، محمد الطاهر ابن عاشور

  .دار النهضة بمصر: علي محمد البجاوي، القاهرة) ت(، االستيعاب في معرفة األصحاب، )ت. د(ابن عبدالبر 
  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت4بشار معروف عواد، ط) ت(فضله، ، جامع بيان العلم و)1985(دالبر ابن عب

  .القسم التاريخي، تحقيق عبدالمنعم عامر، القاهرةتوح مصر والمغرب و، ف)1961(ابن عبدالحكم 
دار الفكر : الرياض) ت(، الكامل في ضعفاء الرجال، )1404(ابن عدي، أبوأحمد عبداهللا بن عدي الجرجاني 

  .بيروت الطبعة األولي
مناهج األقضية وتبصرة الحكام في أصول  ابن فرحون، القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون،

  .م1958 /ه1278مطبعة مصطفي الحلبي ـ، وه1202األحكام، المطبعة البهية بمصر سنة
  .مطبعة المنار: ، المغني، القاهرة)ت. د(موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي  ابن قدامة،

مكتبة : ، بيروت1ط العظيم، قرآن، تفسير ال)1988 -1408(ابن كثير، عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن كثير 
  .المعارف المعارف

  .، طبعة الحلبي، الطبع، األوليابن ماجهسنن  السنن، ،)1384( «ابن ماجه
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، طبعة دار إحياء الكتب ابن ماجهسنن : ، السنن)1272(، الحافظ أبوعبداهللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه
  .العلمية

  . طبعة دار صادر: حمان األعظمي، بيروت، السنن، تحقيق حبيب الر)ت. د(ابن منصور، سعيد 
  .طبعة دار صادر: ، لسان العرب، بيروت)1275(ابن منظور اإلفريقي، محمد بن بكر منظور 

  .نشر دار المعرفة: ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، بيروت)ت. د(ابن نجيم 
معية المصرية مراجعة جمال العطيفي، الجو تقديم اننس، موسوعة حقوق اإل)1970(محمد وفيق أبوأتله، 

  .التشريع، القاهرةو اإلحصاءلالقتصاد السياسي و
  .مطبعة الحلبي: ، السنن، القاهرة)1952-1372(أبوداود، سليمان ابن األشعث السجستاني 

  .ي في ظل اإلسالم، دار الفكر العربياننس، المجتمع اإل)ت. د(أبوزهرة، محمد 
  .، التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار الفكر العربي)ت. د(أبوزهرة، محمد 
  .العقوبة في الفقه اإلسالمي، دارالفكر العربي، الجريمة و)1987(أبوزهرة، محمد 
  .، تنظيم اإلسالمي للمجتمع، دار الفكر العربي)ت. د(أبوزهرة، محمد 

اإلسالمية، مجلة التوجيه  بحث لمجلة البحوث(، نظرة إلي العقوبة في اإلسالم )ت. د(أبوزهرة، محمد 
  ).التشريعي في اإلسالم

  .، حلية األولياء، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت)ت. د(أبونعيم، األصفهاني 
، أسني المطالب، شرح روض المطالب، نشر المكتب، اإلسالمية بمصر عن طبعة )1313(ي نصارأبويحيي، األ

  .الميمنية
: ، القاهرة، األحكام السلطانية)1257(مد بن الحسين الفراء الحنبلي أبويعلي الحنبلي، القاضي أبويعلي مح

  .مطبعة الحلي
  .دار المأمون للتراث: ، دمشق1حسن سليم أحمد، ط) ت(، المسند )1984(أبويعلي الموصلي 

  .المطبعة السلفية: كتاب الخراج، القاهرة: ، الخراج)ت. د(أبويوسف 
  .قيق أحمد شاكر دار المعارف بمصر، المسند تح)1975 -1956(أحمد بن حنبل 

  .، الجنايات في الشريعة اإلسالمية)1403(إسماعيل، محمد رشدي 
  .مكتبة الرشد: ، الرياض1، حكم الحبس في الشريعة اإلسالمية، ط)1403(األحمد، محمد بن عبداهللا 
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لب، نشر المكتبة ، أسني المطالب شرح روض المطا)ـه1212(ي الشافعي نصاري، أبويحي زكرياء األنصاراأل
  .اإلسالمية عن طبعة الميمنية بمصر

دار الشعب : ، الجامع الصحيح، القاهرة)1961 - ـه1388(البخاري، أبوعبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري 
  .بالقاهرة

، دار 3شرائع اإلسالم، طمحاسن اإلسالم و) 1406(بن أحمد  البخاري، أبو عبداهللا محمد بن عبدالرحمن
  .عربيالكتاب ال

  .، تاريخ بغداد، طبعة دار الكتاب العربي، بيرت. )د(البغدادي، الخطيب 
، فتوح البلدان، تحقيق رضوان، )1959 – ـه1379(البالذري، أحمد بن يحيي بن جابر البالذري البغدادي 

  .المكتبة التجارية: القاهرة
ناع، طبعة دار الفكر، بيروت، البهوتي، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع علي متن اإلق

   .ـه1294المطبعة الشرفية بالقاهرة، نشر مكتبة الحكومة بمكةالمكرمة سنة ـ، وه1402
  .المسلم، مكتبة وهبة، اإلسالم في حياة )ت. د(البهي، محمد 

  .ة، الهندمطبعة دائرة المعارف العثماني: بادر آ، السنن الكبري، حيد)ـه1353( البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين
  .دار الحلي: السنن، الجامع الصحيح المشهور بسنن الترمذي، القاهرة) ت.د(الترمذي، محمد بن عيسي 

  ..مكتبة وهبة: ، نضام الحكم في اإلسالم بأقالم فالسفة، القاهرة)1984(الجبري، عبدالعال 
  .مطبعة البهية بمصر، القرآن، أحكام ال)1938 -1347(الجصاص، أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 

  .دار الفكر: ، المستدرك، ط، بيروت)1978(الحاكم، اإلمام أبوعبداهللا الحاكم النيسابوري 
  .دارصادر: مختصر خليل، بيروت ، شرح الخرشي علي)ت. د(الخرشي محمد، أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا 

  .لتجاريةالمكتبة ا: ، تاريخ األمم اإلسالمية، القاهرة)1370(الخضري، محمد 
  .الذمة، معهد الدراسات العربية، الحق و)1962(الخفيف، علي 
  .دارالقلم: ، الكويت5 قضايا المرأة المعاصرة، ط، اإلسالم و)1404(الخولي، البهي 

  .نشر دارالمحاسن: ، السنن، القاهرة)1386(الدار القطني، علي بن عمر 
  .1السبع العلمي، طخالد فؤاد أحمد زمرلي و) ت(، السنن، )1987(الدارمي 

مكتبة فرقد : في األرض، المكتب اإلسالمي بيروت اننس، استخالف اإل)1986-1406(الدسوقي، فاروق 
  .الخاني الرياض
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  .النشر، لبنانالمعرفة للطباعة و ةادار: ، حجةاهللا البالغة، بيروت)ت. د(الدهلوي، ولي اهللا 
  .مؤسسة الرسالة: جماعة، بيروترناؤوط والنبالء، تحقيق شعيب األ، سير أعالم )1986(الذهبي 
  .إحياءالتراث العربي: ظ، تحقيق عبدالرحمن المعلمي، بيروتا، تذكرة الحف)ت. د(الذهبي 

    .، مفاتيح الغيب، الشهير بالتفسيرالكبير، المطبعة البهية بمصر)1928 -1357(الرازي، محمدالرازي فخرالدين 
تحصيل ، تفصيل النشأتين و)1988 -1408(محمد بن المفضل  الراغب األصبهاني، أبوالحسن القاسم بن

  .دارالغرب اإلسالمي: ، بيروت1المجيد النجار، طالسعادتين، تقديم وتحقيق عبد
  .، المدخل الفقهي العام)1952(الزرقاء، مصطفي أحمد 

يل في عيون األقاوتفسير الكشاف عن وجوه التنزيل و ،)1935 -1354(الزمخشري، محمد عمر الزمخشري 
  .مطبعة الحلي: وجوه التأويل، القاهرة

، شرح السير الكبير طبع آباد، والسير الكبير لإلمام )1225(، شمس األئمة أبوبكر محمد السرخسي خسيرالس
  .محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة

علمية حول التسامح لندوة الالتسامح في اإلسالم، مداخلة ألقيت في برنامج ا ،)1995-1415(السعفي، حمودة 
  .سالمفي اإل

  .العقل في الفكر اإلسالمي، سلسلة آفاق إسالمية، جدلي، النقل و)ت. د(السعفي، حمودة 
  .في اإلسالم، بحث مرقون في المكتبة األستاذ اننس، حقوق اإل)ت. د(السعفي، حمودة 
  .»سلسلة آفاق إسالمية«، دور األسرة في تحصين المجتمع )ت. د(السعفي، حمودة 

  .، موارد الظمĤن، الطبعةالحادية عشرة)1982 -1402(السلمان، عبدالعزيز 
، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي مقارنا بالفقه الغربي، معهد الدراسات )1968 /1967(السنهوري، عبدالرزاق 

  .العربي
  .دارالكتب العلمية: ، بيروت1النظائر في الفروع، ط، األشباه و)1990-1411(ل الدين السيوطي، اإلمام جال

  .محمد بن لطفي الصباغ، مطابع جامعة الملك سعود) ت(، الدرر المنتثرة )ت. د(السيوطي، اإلمام جالالدين 
  .»سلسةافاق إسالمية«، العلم في اإلسالم )ت. د(الشابي، علي 

  .، أثر تطبيق الحدود في المجتمع، القسم األول)ت. د(الشاذلي، حسن 
  ،)ـه751(اهيم بن موسي الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي، أبواسحاق إبر

  .دارالشعب: ، األمام، القاهرة)1969(الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي 
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   .الكويت 259ع» الوعي اإلسالمي مجلة«، العدل في اإلسالم، )ت. د(الشرقاوي، محمد 
ة عن ي، دراسات تطبيقاننسحقوق اإل أمام القضاء، ضمن اننس، حقوق اإل)ت. د(الشوربجي، البشير محمد 

  .دارالعلم للمايين: ، بيروت1العالم العربي، ط
، نيل األوطار شرح منتقي األخبار من أحاديث سيد )ت. د(الشوكاني، محمد بن علي محمد الشوكاني 

  .األخيار، طبعة الحلي
النظم ظام اإلسالمي وية في الناننسحرياته اإلو اننس، حقوق اإل)1980-1400(الشيشاني، عبدالوهاب 

  .المعاصرة، رسالة دكتوراه، الطبعة األولي
  .، الطفل في الشريعة)ت. د(الصالح، محمد بن أحمد 

، دليل الفالحين نظرة رياض الصالحين، )ت. د(الصديقي، محمد بن عالن الصديقي الشافعي األشعري المكي 
  .مطبعة الحلبي: القاهرة

: ، سبل السالم شرح بلوغ المرام، بيروت)1995 -1415(ل األمير محمد بن إسماعي الصنعاني، العالمة
  .دارالمعرفة بيروت طبعة

  .طبعة دارالكتب العلمية: ، المعجم الصغير، بيروت)1982(الطبراني 
  .طبعة دارصادر: ، مشكل اآلثار، بيروت)ت. د(حميدي سالمة األزدي ) ت(المعجم الكبير ) ت. د(الطبراني 

  .معين الحكام، )1392(الطرابلسي 
  .اإلدارة الحديثة، دارالفكر العربيب وأصل السياسة و، عمر بن الخطا)1969(الطماوي، سليمان 

  .م1953إبريل سنة، 25 العقاد، عباس محمد، عبقرية عمر، من سلسلة كتاب الهالل، عدد
  .، المكتبة العصريةقرآنفي ال اننس، اإل)ت. د(العقاد، عباس محمود 
النظام السياسي في الفكر و، الحريات العامة )1974 -1394(حسن العيلي المحامي  العيلي، عبدالحكيم

  .دارالفكر العربي» دراسة مقارنة«اإلسالم 
  .إحياء علوم الدين، طبعة دارالشعب: ، اإلحياء)1389(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد 

  .طبعة دارالكتاب العربيم: األوضاع االقتصادية، القاهرة، اإلسالم و)1950(الغزالي، محمد 
  .، المستصفي من علم األصول، المطبعة األميرية)1333(الغزالي، أبوحامد محمد بن محمد 

  .1إعالن األمم المتحدة، طبين تعاليم اإلسالم و اننس، حقوق اإل)ت. د(الغزالي، محمد 
  .، خلق المسلم، دارالقلم، دمشق، بيروت)ت. د(الغزالي، محمد 
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دراسات من العالم  اننساإل«في اإلسالم ضمن كتاب  اننس، لمحات عن حقوق اإل)1989( الفار، عبدالواحد
  .دارالعلم للماليين، لبنان: ، بيروت، ط»العربي

  .، القاموس المحيط، مطبعة بوالق، مكتبة البيان)1938 -1357(الفيروزأبادي، مجدالدين محمد بن يعقوب 
سالم، سلسلة آفاق إسالمية القرافي، شهاب الدين أبوالعباس أحمد ، العلم في اإل)ت. د(الدين  القاسمي، صالح

القواعد السنية في األسرار ، الفروق وبهاشمه تهذيب الفروق و)1346(لشهير بالقرافي بن إدريس بن عبدالرحمن ا
  .طبعة دارإحياء الكتب العربية: الفقيهة، القاهرة

طبعة دارالكتب : ، القاهرةقرآن، الجامع ألحكام ال)1356(ي نصارالقرطبي، أبوعبداهللا محمد بن أحمد األ
  .المصرية

  .طبعة مؤسسة الرسالة: حمدي عبدالمجيد السلفي، بيروت) ت(، مسندالشهاب 9ت. د(القضاعي، 
  .في اإلسالم اننس، حقوق اإل)ت .د(القطان، مناع خليل 

المركز العربي : قافي الثالث، الرياض، الثقافةاألمنية، سلسلة محاضرات الموسم الث)ت. د(القطان، مناع خليل، 
  .التدريبألمنية وللدراسات ا

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ت. د(الكاساني، اإلمام عالءالدين أبي بكر بن محمود الكاساني الحنفي 
  .مطبعة الجالية: القاهرة

نية، والواليات الدينية، ، األحكام السلطا)1386(الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
  .مطبعة الحلبي

دار » رسالة ماجستير«الكريم  قرآنية في ظل الاننس، تربية النفس اإل)1989-1409(المقرئ، أحمد محمد 
  .التوزيعحافظ للنشر و

  .مكتبة اإلمام الشافعي: ، التيسير بشرح الجامع الصغير، الرياض)ت. د(المناوي، زين الدين عبدالرؤوف 
  .محمد منير الدمشقي، مطبعة الحلبي) ت(الترهيب ، الترغيب و)ت. د(لحافظ لمنذري اا

  .المطبعة التجارية: الموافقات في أصول الشريعة، تعليق الشيخ عبداهللا دراز، القاهرة
، الفتح الرباني، ترتيب مسند اإلمام أحمد، الطبعة األولي )ت. د) (المعروف بالساعاتي(النباء، عبدالرحمن 

  .المصرية
: سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي، القاهرة: ، السنن)ت. د(النسائي، أبوعبدالرحمن بن شعيب 

  .المطبعة المصرية باألزهر



  

256

  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت1، منتخب الكنز، ط)ت. د(الهندي 
  .ربيطبعة دارالكتاب الع: منبع الفوائد، بيروت، مجمع الزوائد و)ت .د(الهيثمي 

، تنمية الريف في ضوء التعليم اإلسالمي، مجلة كلية كلية العلوم االجتماعية، )1410(بدر، عبدالمنعم محمد 
  .، جامعة اإلمام محمد بن سعود5ع

  .245مبادئ، مجلة الفيصل عدد، تنمية الشخصية شروط و)ت. د(يم بكار، عبدالكر
  .أكاديمية المملكة المغربية: التكولوجيا، الرباط، المعرفة و)ت. د(لخوجة، الحبيب ب

  .في ظل اإلسالم، دراسة مقارنة، داراالعتصام اننس، حرمات ال حقوق، حقوق اإل)ت. د(جريشة علي 
دارالوفاء : ، المنصورةط) رسالة دكتوراه(، المشروعية اإلسالمية العليا )01986 -1406(جريشة، علي 
  .التوزيعللطباعة والنشر و

  .نصارتوزيع داراأل: ، النظام العقابي في اإلسالم، نشر دارالتعاون عام، القاهرة)1976(حفاظ، أبوالمعاطي 
  .نجلو مصريةمكتبة األ: مر بن العزيز، القاهرة، ع)1969(خالد، خالد محمد 

  .اننسحوق اإل، اإلسالم و)ت. د(خضر، محمد 
  .، علم أصول الفقه)1952(خالف، عبدالوهاب 

  .راسات في السيرة، مؤسسة الرسالة، دارالنقاش، د)1974-1394(خليل، عمادالدين 
  .الكريم، المشهور بتفسير المنار، طبعة المنار قرآن، تفسيرالمنار، تفسير ال)1346(رضا، محمد رشيد 
  .، أصول الدعوة مكتبة المنار اإلسالمية، بغداد سنة)1981(زيدان، عبدالكريم 

  .ي، مطبعة المدن2، إسالمنا، ط)1967-ه1287(سابق، سيد 
  .، مطابع دارالكتاب1علم السموم، طلطب الشرعي و، أصول ا)1959(سليمان، محمد أحمد 

  .القاهرة ، الصراع بين البور جوازية واإلقطاع)1958(شكري، محمد فؤاد 
  .، الكتاب الجامعي1، عالقة اآلباء باألبناء في الشريعة اإلسالمية، ط)1981-1401(صالح، سعاد إبراهيم 

  .ه قطر1401شوال » مجلة األمة«ل نسال ، أضواء علي دعوة تحديد)1401(صبحي، محمد 
  .3، أحكام األسرة في اإلسالم، ط)1411(طاحون، نبيل بن كمال الدين 

  .، دراسة مقارنة، دارالفكر العربياننسحقوق اإل، اإلسالم و)ت. د(ة، القطب محمد طبلي
  .مطبعة دار الفكر العربي القاهرة :، القاهرة4، ط، التعزير في الشريعة اإلسالمية)1396(عامر، عبدالعزيز 
  .مؤسسة األنوار: ، معالم الثقافة اإلسالمية، الرياض)ت.د( عثمان، عبدالكريم
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بين الشريعة اإلسالمية والفكر القانوني، مجلة كلية العلوم  اننس، تقرير حقوق اإل)ت. د(عثمان، محمد فتحي 
  .محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام : ، الرياض2االجتماعية، ع

  .»سلسلة، دعوةالحق« اننس، اإل)ت. د(عثمان، نبيه 
  .القضاء في اإلسالم المطبعة المصرية األهلية بالقاهرة ، تاريخ)ت. د(عرنوس محمود 

ه، مايو 1405، شعبان 89، ضرورات ال حقوق، سلسلة عالم المعرفة اننسحقوق اإلعمارة، محمد، اإلسالم و
  .م1985

  .محمد، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، مطبعة نشر الثقافة بالقاهرةعمارة، 
  .طبعة دار العلوم للطباعة والنشر: ، المرأة في اإلسالم، الرياض)1402(عون، كمال أحمد 

  .، مؤسسة الرسالةقرآن، دستور األسرة في ظالل ال)ت. د(فائز، أحمد 
تشريع الجنائي اإلسالمي، طبعة دارالعلم للطباعة والنشر، سلسلة الكتاب ، مبادئ ال)ت. د(فوزي، شريف 

  .الجامعي، الكتاب الثاني
  .، دارالشرق، منهج التربية اإلسالمية)ت. د(حمد قطب، م

  . طبعة بيروت المصورة ، العدالة االجتماعية في اإلسالم،)1960(قطب، سيد 

  .دارإحياء التراث العربي: ، بيروت5، طقرآنفي ظالل ال، )1386(قطب، سيد 
  .دار الشعب: ، الموطأ، القاهرة)1970( انس مالك، مالك بن

ساسية في الوسط العربي، ترجمة عبدالسالم رضوان، األ اننس، حاجات اإل)ت. د(مجموعة من الخبراء 
  .سلسلة عالم المعرفة: الكويت

  .212الحضارة، مجلة الفيصل، ع، الدين و)ت. د(محجوب، عباس 
  .منشأة المعرف: ، حماية الطفولة في الشريعة اإلسالمية والقانون، اإلسكندرية)ت. د(محمد عبدالجواد محمد، 

: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت 9ت(، صحيح مسلم )ت. د(مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
  .إحياء التراث طبعة دار

  .القاهرة، 3، القانون الروماني، ط)1959(مصطفي، عمر ممدوح 
  .بين الشريعة والقانون، دارالنهضة العربية اننس، حقوق اإل)1991(مصيلحي، محمد الحسيني 

  . ، التاج الجامع ألحاديث الرسول)ت. د(ناصف، منصور علي 
  .دارالفكر العربي: اإلعالن، القاهرةو قرآنبين ال اننس، حقوق اإل)ت. د(ناصف، منصور علي 
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دارالنيـل للطباعـة، سلسـلة دراسـات     : في اإلسـالم، القـاهرة   اننس، حقوق اإل)ت .د(وافي، علي عبدالواحد 
   .إسالمية


