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 ناشر مقدمه

ال  نأ أشهد، أحمده تعالی وأشکره ورضی لنا اإلسالم دیناً، ومةأتم علینا النعلحمد هلل الذی أکمل لنا الدین، وا

بشیراً ونذیراً، وداعیاً إلی  رسوله، بعثه اهلل بین یدی الساعةمحمداً عبده و نأ أشهدوشریک له،  اهلل وحده ال إال إله

من جور لیخرج من شاء من عبادة العباد، إلی عبادة رب العباد، و أرسله إلی الناس کافةسراجاً منیراً، اهلل بإذنه و

جاهد و نصح األمةخرة، بلغ الرسالة وأدی األمانة وآلااإلسالم، ومن ضیق الدنیا إلی سعة الدنیا واألدیان إلی عدل 

 سلم تسلیماً کثیراً، أما بعد:علیه وعلی آله وأصحابه وفی اهلل حق جهاده حتی أتاه الیقین، صلی اهلل 

از جمله این حمله های  است. شدیدجهان اسالم در معرض حمالت نظامی، فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی 

می گیرد. که پیوسته  انجام ه از طرف بعضی از سازمانها، به اسم سازمان حقوق بشرتبلیغاتی، حمالتی است ک

  ی متهم می کنند.انانس حقوق بشر و کرامت اقضجامعه های ما را به جامعه های ن

نیست که در این قضیه عدالت را  آن جانبداریهای مشکوک از این سازمانها پوشیده نیست. و شکی در

 د.نا را سنجیده آن بلکه با دو معیار متفاوت .کرده اندطور مساوی حکم ن و به کرده اندرعایت ن

این  حقوق بشر متهم می شوند، به تروریست و ارهابی و ناقض در همان زمانی که مسلمانان )به دروغ(

زیر پا  قتل وآوارگی، هتک حرمت،و غصه های  اندوه سازمانها را می بینی که گوش و چشمشان را از دیدن

ن کرامت و غصب سرزمینها می بندند. همچنان که از تبعیض نژادی بین ملتها و قتل و سرقت و آدم ربایی گذاشت

ها، خود را به نفهمی می زنند. و این مثل آن و بی حرمتی و رواج جرمهای سازمان یافته و بی مالحظه میان

مرا با درد خودش »یعنی « لتانسرمتنی بدائها و »عربی در مورد چنین سازمانهایی صدق می کند که می گوید: 

 .«ه عیبی که در خودش بود سرزنش کردزد و رفت، مرا ب

 در می یابند که اسالم به جلب مصلحت و تکمیل حتماًاگر این سازمانها نگاهی منصفانه به اسالم بیاندازند، 

یات پنجگانه است: اهمیت زیادی می دهد. از جمله این امور، حفظ ضرورها آن و دفع مفسده ها و کم کردن آن

در حقیقت بر دو اصل  انانس دین، جان، عقل، نسب و مال که تجاوز به این امور حرام می باشد. بنابراین حقوق

 یت است، بیان شده است.انانس و سنت به طوری که شایسته قرآنمتکی است: آزادی و عدالت. و اینها در 

﴿د متعال در مورد عدل می فرماید: خداون                      

                                         

                  ﴾ ای کسانی که ایمان آورده اید! دادگری » .(535/ ء)نسا

پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بکوشید، و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان 
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یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت داده می شود دارا یا نادار باشد، چرا 

ان بهتر است پس از هوا و هوس پیروی نکنید که منحرف می گردید و اگر زبان از آن خداوند از هردویکه 

. و همچنین می فرماید: «چه می کنید آگاه استآن روی بگردانید، خداوند از آن ادای شهادت حق بپیچانید یا از

﴿                                 

         ﴾ /ای مومنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی » .(8 )مائده

نید دادگری کنید که دادگری به ندارد که دادگری نک آن دادگری گواهی دهید، و دشمنانگی قومی شما را بر

 .«می دهید انجام چیزی است که آن پرهیزگاری نزدیکتر است. از خدا بترسید که خدا آگاه از هر

﴿خداوند متعال می فرماید:                             

                                         

     ﴾ /وانه کرده ایم، خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن ر ما پیغمبران» .(25 )حدید

و موازین نازل نموده ایم تا مردمان دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده ایم که دارای  ان کتابهاآن و با

بداند چه کسانی او را و  دنیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف این است که خداون

و خداوند متعال در مورد  .«یره استومند و چگونه نهان و پنهان یاری می کنند. خداوند نیره فرستادگانش را ب

﴿دو گروهی که با هم می جنگند، می فرماید:                      

                                        ﴾ 

دسته ای که ستم می کند و تعدی  آن در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد با شما اگر یکی از» .(9 )حجرات/

. هرگاه (و حکم او را پذیرا می شود)اطاعت از فرمان خدا بر می گردد می ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی 

چرا که  شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و عدالت بکار برید، بازگشت و فرمان خدا را پذیرا

در مقابل این آیات خداوند ظلم و تعدی را حرام کرده و ظالمان را محکوم کرده  .«خدا عادالن را دوست دارد

﴿ ها وعده داده است. و می فرماید:آن و عذاب دردناک را به               ﴾ 

﴿ خداوند متعال می فرماید: .«ند، عذاب بزرگی را بدو می چشانیمهر کس از شما ستم ک» .(59 )فرقان/  

                                         

         ﴾  /ان را در بر آن ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده ایم که سراپرده» .(29 )کهف
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می گیرد، و اگر فریاد برآورند، با آبی همچون فلز گداخته به فریادشان رسند که چهره ها را بریان می کند! چه 

  ﴿ چنین می فرماید:و هم« بد نوشابه ای! و چه زشت منزلی!                 

     ﴾ /آن روزی که عذر خواهی ستمگران بدیشان سودی نمی رساند، و نفرین بهره» .(52)غافر 

﴿و یا می فرماید:  .«شدایشان خواهد  آن ان خواهد بود و سرای بد ازآن              

                 ﴾ /ناهی بکند، هر کس دچار لغزشی شود یا گ( »552)نساء

 .«تکب شده استرا به بیگناهی نسبت دهد، به راستی بهتان و گناه آشکاری مر آن سپس

از ظلم کردن »فرمود:   روایت شده است که رسول اهلل )رحمه اهلل( از جابر بن عبداهلل لم در صحیح مس

 باز عبداهلل بن عمرو /چه که بخاری آن طبق و پیامبر  .«روز قیامت است یبپرهیزید، چون ظلم، تاریکیها

ه بوی بهشت را کسی که شخص معاهدی را بکشد هیچ گا»روایت کرده است در مورد معاهدات می فرماید: 

روایت کرده   و مسلم از ابوهریره .«در مسیری تا چهل سال ادامه دارد آن احساس نمی کند در حالی که بوی

 که حقیقتاً روز قیامت حقوق تمامی موجودات به صاحبان حق داده می شود تا جایی»فرمود:  است که پیامبر 

 .«یرندچ( را از گوسفند بی شاخ می گحق گوسفند شاخ دار )قو

را )به شهروندانش( بدهد به گونه ای اما در مورد آزادی، هیچ دولتی یا قانونی وجود ندارد که آزادی مطلق 

هیچ کس قائل  را بدون قید و بند به حال خود رها کند. این نوع آزادی بر روی زمین وجود ندارد و انانس که

ها حکم می آن حکم می گیرند و به آن نابعی که ازبه این آزادی نیست. بنابراین هر دولتی یا امتی بر حسب م

. مرجع و منبع مسلمانان همان اسالمی است که گذاشته اندکنند، قید و بندها و قوانینی را برای این آزادی 

فرستاده است. و وظیفه امت اسالمی این است که در تمام امور خود  را به وسیله حضرت محمد  آن خداوند

در سنتش آورده است، عمل  را در کتابش و پیامبر  آن جعه کرده و به قوانینی که خداوندبه قوانین اسالم مرا

 کنند.

امر  اندازه را به آن داده است. و حتی اجرای انانس را به اندیشه وقتی اسالم آزادی بیان و ،به عنوان مثال

﴿رماید: واجبی مثل امر به معروف و نهی از منکر می داند. مثالً خداوند متعال می ف         

                                  /باید از » .(504 )آل عمران

 .«ان خود رستگارندآن ر نمایند، ومیان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منک
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 تجاوز کرد. بنابراین آن به علت خود آزادی از ، که جایز نیستگذاشته اندو حدودی  برای این آزادی مرز

 را به محکم و مستدل سخن گفتن راهنمایی کرده است. و می فرماید:  انانس

﴿                                      

 ﴾ به بندگانم بگو: سخنی بگویند که زیباترین باشد. چرا که اهریمن در میان ایشان فساد و » .(53 /ء)اسرا

 ﴿می فرماید: و خداوند متعال  .«اهریمن دشمن آشکار بوده است ، و بیگمانمی اندازدتباهی به راه   

                                (36 /ءاسرا). « از چیزی

 .«قرار می گیرد آن نا آگاهی. بیگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوی از آن دنباله روی نکن که از

حرام کرده است. خداوند  انهاانس و غیبت و سخن چینی و بهتان و دروغ و تهمت و تمسخر و امثال اینها را بر

﴿متعال می فرماید:                             

                                     

                                            

                                

        ﴾ /ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما » .(52-55 )حجرات

ان بهتر از اینان باشند، و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند، زیرا آن استهزاء کنند، شاید را گروه دیگری

، و یکدیگر را با القاب چه بسا از اینان خوبتر باشند، و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید

، سخنان ناگوار و گناه آلود زشت و ناپسند مخوانید و منامید. برای مسلمان چه بد است، بعد از ایمان آوردن

گفتن و بر زبان راندن! کسانی که دست بر ندارند و توبه نکنند، ایشان ستمگرند. ای کسانی که ایمان آورده اید! 

، و یکی از دیگری رخی از گمانها گناه است، و جاسوسی و پرده دری نکنیداز بسیاری گمانها بپرهیزید، که ب

غیبت ننماید؛ آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از مرده 

  .«داوند بس توبه پذیر و مهربان استخواری بدتان می آید از خدا پروا کنید، بیگمان خ

جنایت های وارده بر اسالم و مسلمین که این سازمانها را  اندازه ها نیز اینگونه هستند. بنابراینو سایر آزادی

 د، روشن شد.نا انداخته هاآن به جان

 الزم است که به دو امر مهم اشاره کنیم:
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 ایچه که آفریده است داناتر است و عدل را حسن ختام دعواهآن مخلوقات خدا هستند و او به انهاانس الف(

شان می داند و خداوند پاک و منزه، مهربانترین مهربانان و حکیم ترین حکیمان است. و او به و جدایی میانان آن

. هستی ملک او و بندگان مخلوق او هستند. خداوند مصلحت بندگان در زندگی دنیوی و اخرویشان داناتر است

 ﴿متعال می فرماید:                                   

                      /چرا که پروردگار تو دارای آمرزش » .(32 )نجم

روز که شما به صورت  آن از زمین آفریده است، و از گسترده و فراخ است. خداوند از همان زمان که شما را

جنینهای ناچیزی در درون شکمهای مادرانتان بوده اید، از شما به خوبی آگاه بوده است و هست. پس از پاک 

 ﴿و همچنین خداوند متعال می فرماید:  .«که او پرهیزگاران بهتر می شناسد بودن خود سخن مگوئید، زیرا

               ﴾ /و مگر کسی که می آفریند نمی داند، و حال این که ا» .(54 )ملک

پس هیچ کس نسبت به خلقت از خالق عالمتر نیست و همان خالق  .«دقیق و باریک بین بس آگاهی است

﴿است که شایسته پرستش می باشد.               ﴾ /پس » .(57 )نحل

 یکسی که به قوانین جاهل «کسی که می آفریند، همچون کسی است که نمی آفریند؟ آیا یادآور نمی شوید؟

حکم کند به قوانین بشری حکم کرده است و از غیر خداوند اطاعت کرده یا در اطاعت وی شریک قائل شده 

 ﴿ است. خداوند متعال می فرماید:                           

      ﴾ /خدا است و بس. خدا دستور داده است که جز  آن فرمانروایی از» .(40 )یوسف

﴿و خداوند متعال می فرماید:  .«یشتر مردم نمی دانندو ثابت ولی باو را نپرستید. این است دین راست    

                                           

             ﴾ /که او است آن آیا جز خدا قاضی کنم؟ و حال» .(554 )انعام

ستاده ایم می ان فرآن صیل و توضیح شده است. کسانی که کتاب برایاب را برای شما نازل کرده است و تفکه کت

و خداوند  .«مباش از تردیدگنندگان . پس توآمده است و مشتمل بر حق استدانند که این حقیقتاً از سوی خدا 

  ﴿متعال می فرماید:                ﴾ /آگاه باشید که تنها او » .(54 )اعراف

گار و دارای خیرات فراوان، خداوندی است که پرورد (بزرگوار و جاویدان)می آفریند و تنها او فرمان می دهد. 

﴿ :و یا می فرماید .«تجهانیان اس                ﴾ /(45 )رعد. 
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 سبحان اهلل! این .«مانعی ندارد او سریع الحساب است و ن می راند و فرمانش هیچ گونه رادّیخداوند فرما»

ها آن وردگار خود را بگذاریم و به قوانین وضعیی نادان چگونه از ما می خواهند که شریعت خالق و پرانهاانس

 ﴿ ؟که از افکاری که مساوی ذره ای از عقل الهی در ملک و ملکوت نیست، عمل کنیم     

﴾ /بدهد، عاقبت وی  انجام و کسی که چنین کاری را .«هان! چه قضاوت بدی که می کردند» .(59 )نحل

ها خبر آن مراهی آشکاری می باشد همان طور که خداوند متعال در سوره شعراء از حالخسران و در نتیجه گ

﴿داده است.                      ﴾ به » .(98-97 /ء)شعرا

پناه  .«تیمانسبا پروردگار جهانیان برابر می د خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری بوده ایم.آن زمان که ما شما را

احکام دین ما و عقیده ما، اصالً جایی برای چانه زنی که آن حالبدهیم  انجام بر خدا، اگر ما چنین کاری را

ما بر اساس این دین است.  نانگیخت یم. چون زندگی ما و مرگ ما و بررا رها کن آن ندارد. و امکان ندارد که ما

 ی باالتر از قدرت خدا نیست.و هیچ قدرت

، هیچ ظلم دیگری را نمی شناسد و تنها یک حق را می انهاانس ها، جز ظلم بهآن زمانها و امثالاین ساب ( 

م منظور از ظلم سه چیز می ال. در حالی که در اسشده اندشناسد )حق بشر(. در این مورد نیز دچار اشتباه 

﴿است. باشد: شرک ورزیدن و این بزرگترین ظلم ه         ﴾ واقعاً شرک » .(53 ن/)لقما

به خودش است )غیر از شرک( بنابراین  انانس و سومی ظلم .و دیگری ظلم به بندگان است .«ستم بزرگی است

کسی که از این سه ظلم در امان بماند، امنیت و هدایت کامل برای او حاصل می شود. خداوند متعال می 

﴿ید: فرما                            /کسانی » .(82 )انعام

اه ان رآن و ایمان خود را با شرک نیامیخته باشند، امن و امان ایشان را سزا است، و که ایمان آورده باشند

دقیقاً بیان کرده است که منظور از ظلم در این آیه، شرک می باشد. پس ظلم در  مبر و پیا .«یافتگان هستند

 ال اهلل است.ال إله إ کننده های نقض اینجا عبادت در غیر جای خودش است و این از

 آن در مقابل این سه امر حرام، سه امر واجب وجود دارد: اولین و بزرگترین و مهمترین چیزی که باید به

و عبادت وی می باشد. همان چیزی که هدف آفرینش  که همان توحید است حق خداوند بر بندگان پرداخت،

﴿است.               ﴾ /را جز برای پرستش  انس جن و» .(56 )ذاریات

﴿. و می فرماید: ترا برای این امر آفریده اس و خداوند متعال تمام پیامبرانش .«نیافریدیم          
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                     /ما پیش از تو هیچ پیغمبری را » .(25 )انبیا

 .«نیدمن نیست، پس فقط مرا پرستش ک نفرستاده ایم، مگر اینکه به او وحی کرده ایم که: معبودی جز

م که پیامبر یبودسوارچهارپایی بر روایت شده است که می گوید: من پشت سر پیامبر  از معاذ بن جبل 

  :به من گفت: ای معاذ، آیا می دانی که حق خداوند بر بندگان چیست؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند، فرمود

ا چیزی را شریک او نگردانند...)حدیث متفق حق خداوند بر بنده این است که او را پرستش کنند و اصالً کسی ی

 .علیه(

چه را که مصلحت دنیا و آخرت وی آن بر خودش است. یعنی باید سعی کند انانس و حق دوم همان حق

﴿خداوند متعال می فرماید:  رعایت کند. است،                      

   ﴾ /نگاه دارید.  خای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتش دوز( »6)تحریم

﴿: و خداوند متعال می فرماید .«مردم و سنگ خارا آتش افروز اوست چنان آتشی که         

                                        

﴾ /ای اهل ایمان، شما ایمان خود را محکم نگاه دارید که اگر همه عالم گمراه شوند و شما ( »505)مائده

خواهد رسید، بازگشت همه خلق به سوی خداست و همه شما را ها زیانی به شما نآن به راه هدایت باشید از کفر

 .«چه که کرده اید، آگاه می سازدآن در قیامت به نتیجه

ها آن ها را رعایت کند، و با عدالت باآن د سعی کند مصلحتو حق سومی، حقوق بندگان بر اوست که بای

 ن.د و مالشان را بپردازد. خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمابرخورد کن

که خدا  ای اندازه ای که خدا و پیامبرش را اجابت کرده باشد، پیشرفته و به اندازه در مراتب کرامت به انانس

پست می شود تا جایی که مانند چهارپایان و حتی گمراهتر ازآنها  اندازه و رسولش را ترک کرده باشد به همان

﴿می شود. خداوند می فرماید:                          ﴾ 

آنان که به راه کفر شتافتند و به تمتع و شهوت رانی و شکم پرستی مانند حیوانات پرداختند. » .(52 )محمد/

فراتر از دنیا را تواند نمی  ها را از آخرت دور می کند وآن چون دنیا .«ها آتش دوزخ خواهد بودآن عاقبت منزل

﴿خداوند متعال می فرماید: د. ببین                     ﴾ 

 .«و از عالم آخرت به کلی بی خبرند اکثر به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند( »7)روم/
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غها و ادعاهای این یی دارد که قادر به کشف دروانهاانس به تالش فراواناین موضوع مهمی است که نیاز 

و  قرآنو با دالیل آشکار از  باشندباشند و همچنین کسانی که با دالیل معتبر قادر به رد این شبهه ها  سازمان

ح بدهند تواند مقاصد کلی شریعت را روشن کنند و برای بشریت توضیسیره پیشینیان و شواهد تاریخی بسنت و 

م که در جنگها و که دینی مهربانتر و رئوفتر و عادالنه تر و کاملتر از دین اسالم وجود ندارد. و امتی غیر از اسال

 عاهدات خود دارای سیره ای عطرآگین تر و رفتاری پاکتر و تاریخی شفاف تر باشد، وجود ندارد.صلحها و م

و حقوق جامعه  انهاانس لش می باشد در دادن حقربستان سعودی که مطابق کتاب خدا و سنت رسوعدولت 

از دیگران ربوده است. حدود شرعی که این دولت اجرا می کند شامل: حد قتل، تازیانه،  اها گوی سبقت رآن به

و سنت  قرآنتعزیرها مانند قطع دست دزد می باشد. دولت این امور را اجرا می کند چون در  انواع زندان و

 .هستند مدون

سالم راضی نگه داشتن سازمان های حقوق بشر و عفو بین الملل نیست. و راست گفته است و هدف ا

﴿گاه که می فرماید: آن خداوند متعال                     ﴾ /بقره( 

  .«ها پیروی کنیآن که از آئینآن ند شد، مگرهرگز یهودیان و نصاری از تو راضی و خشنود نخواه» .(520

حامی  بر اساس شریعت اسالم دولت»مر تأکید می کند که: قانون اساسی عربستان بر این ا 26و ماده 

 قوق بشر است...ح

از دکتر عبداللطیف بن سعید الغامدی، یکی از مهمترین « فی االسالم اننسحقوق اإل»در این زمینه کتاب 

اهتمام ورزیده است. کتاب به چهار فصل تقسیم شده  آن به این موضوع پرداخته است و به تحقیقاتی است که

تا این منصف کمک می کند  انانس که اکثر مسائل حقوق بشر را در بر می گیرد. موضوعات این کتاب به

اهیم که موضوع را در یابد و حکم این سازمانها و اهداف و مقاصدشان را بفهمد. از خداوند متعال می خو

ه پاکی امر ماست، برایمان حفظ د. و دین ما را کناز این کتاب نفع ببر دیگران تالشهای مؤلف را مبارک گرداند و

. استو نزدیک و اجابت کنندهبرای این سرزمین حفظ بفرماید، که ا . و امنیت و ایمان و عقیده و رهبرمان رادکن

﴿سانم. وند سخنم را به اتمام می رو با این فرموده خدا                        

                                      

        ﴾ /کلمه حق که میان ما و  آن بگو ای اهل کتاب بیائید از» .(64 )آل عمران

و و چیزی را با او شریک قرار ندهیم، را نپرستیم  شما یکسان است پیروی کنیم، که بجز خدای یکتا هیچ کس
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بگوئید شما گواه  دنگردانها از حق روی آن برخی از ما برخی را به جای خدا به ربوبیت تعظیم نکنیم. پس اگر

 .«شید که ما تسلیم فرمان خدا هستیمبا

 الحمد هلل رب العالمین. نأ و آخر دعوانا

 صالح بن عبدالعزیز آل شیخ

 .مملکت عربستان سعودی ارشاد یر امور اسالمی و اوقاف و دعوت ووز
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 مؤلف مقدمه

 عد:للعالمین، أما ب والسالم علی المبعوث رحمةً ةوالصالالحمد هلل 

در  هاآن ان می نویسد، مالحظه می کند کهماز دید بسیاری از محققان مسل را در اسالم بشرمحققی که حقوق 

را  آن سعه کسید که جز این عصر تونا افزوده آن و حقوقی را به کرده اندتجاوز  قرآنادعاهای خود از مرز 

روش توجیهی در تحقیقات خود از  ن موضوع از تراوشات این عصر است. این محققاننمی شناسد. چون ای

که متکی بر تأویل ظالمانه این  کرده انداستفاده  خود نیان و مطالعهو اساساً از دو تفکر پیشی کرده انداستفاده 

 به دلیل اینکه در بر دارنده هر چیزی است. .داده اند آن ی بهقرآن گرایشعصر است که 

در این حقوقهای معاصر،  قرآناین تصور است که نبودن  ثابت این است که این عقب ماندگی متکی براصل 

کتابی است در بردارنده هر چیزی و مناسب هر زمان و مکان.  قرآنیک کاستی به شمار می رود به اعتبار اینکه 

 ﴿خداوند متعال می فرماید:                       ﴾ /در » .(38 )انعام

ولی  .«ه پروردگارشان جمع آورده می شوندان در پیشگاآن کتاب )کائنات( هیچ چیز را فرو گذار نکرده ایم پس

با  آن قتتمام جزئیات حقوق بشر را به حکم مطاب :چه ضرری می بیند وقتی که گفته می شود قرآناسالم یا 

این حقوق مورد بیان نکردن ون یا تاریخ است که برای کتاب قان قرآنیرد؟ آیا زمان و مکان در بر نمی گ

کتابی است که شامل تفصیل های دقیق هر چیزی بشود؟ یا کتابی است که  قرآنسرزنش واقع شود؟ آیا 

را مطابق ضوابط شریعت برای امت وا  آن تفکرات اساسی و مهم را در بر گرفته و تفاصیل و تمارین و اجرای

بسیاری از مردم بیش از »اسحاق شاطبی مرا خیلی خوشحال کرد که گفته است: این سخن ابوگذاشته است؟ 

اضافه می کنند، علوم طبیعی،  قرآنبه  آورده انددارند و هر عملی را که متقدمین و متأخرین  انتظار قرآنحد از 

ه استناد سخن نیست. چون ب قرآنو این به معنای منحصر کردن معانی  .«آن و امثالوریها فناتعلیمی، منطق و 

چه آن ،معجزه ای ماندگار است. پس الزم است قرآنتمام شدنی نیست به اعتبار اینکه  قرآنپیشینیان، عجایب 

بر اساس تغییر اوضاع و احوال تغییر می کند. و قضیه  انهاانس . چون فهمبگیرد در بر را که مصلحت است شامل

ضاع علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بستگی به این زمینه مرتبط است چون به تغییر او بشرحقوق 

بر اساس مقتضیات اجتهادی است. و  د،نا تهانسرا جایز د آن تون دینی،چه که مآن دارد و قدرت فهم و استنباط

شریف نبوی استنباط کنند، کم نیستند. همان کسانی کریم و سنت  قرآنمجتهدین جامع الشرایطی که بتوانند از 

می دهند. مطابق  انجام ائل امروزی را بر اساس مقاصد بزرگ اسالم و رعایت مصلحتهای معتبرکه مجموع مس

 .«جا شریعت خداوند استآن هر جا مصلحتی یافت شود،»قاعده ای که می گوید: 
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، آن آری، تردیدی در این نیست که اسالم حقوق بشر را با سخن از احترام خود بشریت و گرامی داشتن

﴿ت. دلیل این سخن، آیه خداوند متعال است که می فرماید: بنیاد نهاده اس          ﴾ ء)اسرا/ 

و به همین دلیل گوی سبقت را از سایر دینها و حتی قوانین  .«ما آدمیزادگان را گرامی داشته ایم...» .(70

باشد، از تمام فهم و ذهن  واحد سرنوشت و طبیعت و عقیده و پیدایش اصل که مبتنی برین وضعی ربوده است. ا

بر اساس دین دارای امنیت و صیانت می باشد. بنابراین یک مانع دینی  انانس بشری جداست. تأسیس حقوق

کاری قویترین مانع می باشد. چون این مانع از درون خود فرد می باشد و یک مانع بیرونی نیست.  انجام برای

در اغلب کشورها وجود دارد. حتی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز وجود  امروزه زیر پا گذاشتن حقوق بشر

نیازمند اعتقاد راسخی از طرف خود بشریت می  انانس دارد به دلیل اینکه حقوقشان معتبر نیست. و احترام

این در رفتارها راسخ نمی شود. آیا  آن در جانها و نمود آن از لحاظ تئوری( جز با نفوذباشد. و این اعتقاد )

 عظمت برای اسالم کافی نیست که این حقوق را بنیاد نهاده و جایگاه ارزشمندی را در میان سایر مخلوقات به

و یا خداوند از  داده است. انانس ینندگی را فقط بهداده است. مبتنی بر اینکه خداوند هوش و درک آفر انانس

را بیان کرده است چه ضرری می بیند؟ آیا این این گفته که وی تفاصیل و جزئیات را رها کرده و فقط کلیات 

 نیست؟ نیامر )رها کردن جزئیات( باز کردن مجال بیشتر برای اجتهاد و تحقیق و بررسی عقال

 را نمی بینیم و خداوند خواسته است که آن چرا که در این امر و غرق نشدن در تفاصیل حکمتی است که ما

مقاصد شریعت، کشف و استنباط  ارهای خود این حقوق را بر اساسرا به خودش واگذار کند تا با ابز انانس

 نو بنا نهد. اندیشه را به عنوان یک آن کند. و

این ابزارها و سایر وسایلی که در خالل بحث توضیح خواهیم داد توجه مرا در این کار علمی به اصل و 

وی نگاهداری کنیم. همچنان که تا را در یک مخزن محکم و ق آن در اسالم جلب کردند. تا بشرتأسیس حقوق 

این حقوق با اتکاء به نصوص دینی و بر اساس مقاصد  انواع جایی که در توان من بوده است در دستیابی به

 انانس شامل موضوعاتی است:« در اسالم بشرحقوق »بزرگ شریعت تالش کرده ام. این مطالعه و تحقیق به نام 

در اسالم در فصل  انانس در فصل دوم، حقوق در اسالم انانس قو نظریه حقیقت در فصل اول، اساس حقو

 ها در فصل چهارم.آن بر اساس وضعیت انهاانس سوم، و حقوق بعضی از

که منابع این تحقیق، گوناگون می باشند، در ابتدا از کتابهای اشاره شود این است  آن آنچه که الزم است به

 و سنت نیز پرداخته ام. قرآنون تدوینی مشابه در تفسیر و حدیث استفاده کرده ام و بعد به مت
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الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل وسلم علی خاتم النبیین وإمام المرسلین محمد بن عبداهلل  نأ و آخر دعوانا

 صحبه اجمعین.وعلی آله و
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 از دیدگاه اسالم انانس حقیقت -5-5

 :انانس خلقت -3-3-3

مخلوقی است که از خاک فشرده زمین و نفس روح  انانس که کرده اندو سنت برای ما بیان  قرآندر حقیقت 

  ﴿ه است. خداوند متعال می فرماید: الهی، آفریده شد                    

                 ﴾ /وقتی پروردگارت به فرشتگان ( »72-75)ص

سامان دادم و آراسته کردم. و از جان متعلق به  را سر و آن ی را از گل می آفرینم. هنگامی کهانانس گفت: من

 .«او دمیدم. در برابرش سجده ببرید خود در

غریزی و شهوانی با موجودات زنده دیگر  های انگیزه با ساختار و ترکیب مادی خودش و با داشتن انانس

باعث حفظ خود و نوع بشری می شود. ولی با داشتن عقل از سایر  ها انگیزه د اینویکی است. و وج

روش زدیکترین و شهوات را به ن غریزه هامی تواند، این  آن موجودات متمایز می گردد، عقلی که به وسیله

را به جلو برده و به حقایق بزرگ هستی می رساند. خداوند متعال می  انانس زندگی ،محقق کند. بلکه عقل

﴿فرماید:                                 

     ﴾ /چیزی  ن بیرون آورد در حالی کهخداوند شما را از شکمهای مادرانتا» .(78 )نحل

 .«چشم و دل داد تا سپاسگزاری کنید تید، و او به شما گوش وانسنمی د

با ساختار و ترکیب روحی خود می تواند با خالق خود ارتباط برقرار کند. با وجودی که حواس او  انانس و

 ی یابند و عقلها به او نمی رسند.را در نم

رعایت کرده است تا جایی که  موازنه انانس به طور یقیین اسالم میان این ساختار مادی و ساختار روحانی

برتری نداشته باشد. چون نبودن توازن باعث تجاوز به حقوق دیگران می شود خواه این دیگران  آن طرف یک

 یک فرد باشند و خواه یک جامعه.

را به طرف شهوات و لذتهای زندگی دنیوی می کشاند و این منجر به تجاوز به  انانس روی در مادیات زیاده

ناشی از  دچار می شوند، آن به انهاانس که امروزه یحقوق دیگران و حتی حقوق خود می شود. چون بیماریهای

نیز شخص را نسبت به تجاوز همین زیاده رویها در لذتهای دنیوی می باشد. همچنان که افراط از طرف روحی 

به حقوق وی تسلیم می کند، خواه مربوط به خود شخص باشد یا مربوط به دیگران باشد. بنابراین محافظت از 

در مورد رد افراط خداوند متعال  .حقوق مقتضی پیمودن مسیر اعتدال و میانه روی می باشد، نه افراط و تفریط
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 ﴿می فرماید:    ﴾ /و همچنین می  .«راه افراط و تفریط مپوییددر دین خود » .(77 )مائده

﴿فرماید:                       ﴾ /سیلهبه و» .(77 )قصص 

 .«یا فراموش مکنبهره خود را از دن سرای آخرت را بجوی و چه که خدا به تو داده است،آن

﴿و در جمع میان مطالب روح و جسم می فرماید:                     

                ﴾ /د ای مؤمنان چیزهای پاکیزه ای را که خداون» .(87 )مائده

 .«ه خداوند متجاوزان را دوست نداردبرای شما حالل کرده است، بر خود حرام مکنید و تجاوز ننمائید. زیرا ک

می خوانیم و نمی خوابیم و ما نماز  :ت به کسانی که می گفتندنیز دلیل اهمیت دنیا اس این توجیه پیامبر 

اما به خدا قسم من » :ها گفتآن به پیامبر یم. که روزه می گیریم و افطار نمی کنیم و از زنان کناره گیری می کن

با تقواترین شما نسبت به خداوند هستم. و روزه می گیرم و افطار می کنم و نماز می خوانم و می خوابم و با 

بخاری، جامع الصحیح، ) .«ت من دوری گزیند، از من نیستز ازدواج می کنم. پس کسی که از سنزنان نی

5/5950.) 

ها را به کارهای طاقت فرسا آن ت به بندگانش مهربان است و این مهربان بودن وی در اینکهخداوند نسب

صورت مبتنی بر ساختاری نیست که برآن ساخته شده  مکلف نمی کند، تجلی پیدا می کند. چون در غیر این

﴿است. خداوند متعال می فرماید:       ﴾ /قدر که در توان دارید از خدا آن پس( »56)تغابن

 ﴿و می فرماید:  .«رهیزگاری کنیدبهراسید و پ        ﴾ /خداوند به هیچ ( »286)بقره

  .«توانایی اش تکلیف نمی کند اندازه کس جز به

حال بماند و این  آن ه برمی نالد و دوست دارد ک وضعیت خود پیش پیامبر است که از  و این حنظله 

سم به کسی ق»فرمود:  است. سپس پیامبر  روحی بلندی است که گاهی احساس می کند نزد پیامبر  حالت

حالی که هستید می ماندید مالئکه در بستر و در مسیرهایتان به شما  آن اگر بر که جان من در دست اوست،

 (.2750سلم الصحیح، التوبه، م) .«ی ای حنظله این حالت گاه گاه استسالم می دهند ول

. پس متوسطی وجود دارد و شخص مسلمان راه خود را می پیمایدمیان افراط و تفریط مسیر مستقیم و 

الهامهای روح و ضرورتهای جسم با هم جمع می شوند. و این همان راه وسطی است که اسالم در حقوق و 

 شد یا مربوط به دیگران باشد.با انانس را خواسته است. خواه مربوط به خود آن واجبات
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براستی بدن تو بر تو حقی دارد، و همسر تو بر تو حقی دارد و پروردگارت بر تو »می فرماید:  پیامبر 

 (.2/243البخاری، الصوم، ) .«بده آن ، پس حق هر صاحب حقی را به صاحبحقی دارد

ن امت اسالمی است خداوند اصرار بر عدالت در حقوق یک مطلب اسالمی است. بلکه از خصوصیات ای

﴿متعال می فرماید:           ﴾ /ن شما را امتی میانه رو کرده ایمو بی گما( »543)بقره». 

 (.256، ص5356قرطبی، ) .«ها استآن بهترین کارها میانه روترین»و میانه روی همان اعتدال است.

را  میانه روی و اعتدال بر شما الزم است، چون میانه روی بلندی» روایت شده است که: از امام علی 

 (.256، ص5356قرطبی، ) .«پایین و پستی را بلند می کند

و هنگامی که توازن و تعادل در درون خود شخص محقق بشود، آغاز صحیحی برای دادن حقوق دیگران 

عاشور می گوید: طاهر بن شیخ محمدکه تعالی می دهد و همچنان  انصاف است بلکه نفس و روح را به درجه

به عدالت در درون رسوخ  کریمانه است. و باعث می شود که اشتیاق بارزترین مظاهر اخالق درونی، انصاف»

 (. 522)ابن عاشور، د. ت، ص .«پیدا کند

 آن اعتدال و میانه روی در تمامی کارها از صفتهای خوب و پسندیده و فطرت سالم است. و حتی پشتیبان

ماندگاری صفات پسندیده و فطرت سالم »طاهر بن عاشور می گوید: ز هست. و در این مورد شیخ محمدنی

همان اعتدال و میانه روی در کارهاست. و گرایش پیدا کردن به یکی از جوانب افراط و تفریط باعث منحرف 

 انگیزه ندارد و هوا یارا سخت می پ انحراف و باطن هوای نفس می شود. که درون انگیختنفطرت و بر شدن

 آن زای اخرویکند می بیند که جلذت می برند. وقتی تأمل می  آن و از را نیکو جلوه می دهند، آن های وی

 (.23)ابن عاشور، د. ت، ص .«از ابتکار یا تقلید ناشی می شود کجا و نفع زودگذر و بربادرفته کجا، و همه اینها

 :انانس ماهیت -3-3-2

ارشد و افضل مخلوقاتی است که بر روی کره خاکی می زیند. که دارای صفات و  انانس از دیدگاه اسالم

﴿ویژگیهایی می باشد که خداوند می فرماید:                ﴾ /ما» .(4 )تین 

 انانس رامی و اهداف عالی را بهگاه که مقصد گ آن و .«شکل و زیباترین سیما آفریده ایم را در بهترین انانس

﴿وعده داده است و می فرماید:                                    

               ﴾ /ان را آن ن را گرامی داشته ایم. وما آدمیزادگا» .(70 )اسراء

 .«ان خود کامالً برتریشان داده ایمدر خشکی و دریا حمل نموده ایم، و بر بسیاری از آفریدگ
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ولی اساس این مخلوقی که از یک طرف از لحاظ ایمان و عبادت و پیروی به حقیقت الهی متصل است و از 

موجودی  انانس ؟دن به هستی متصل است، چیستو تسخیر کردن و نفع بر اندیشیدن طرفی دیگر از لحاظ

از خاک آفریده شده باشد، همچنان که او یک موجود روحانی نیست که با هیچ ماده ای ترکیب  نیست که تنها

 انانس ،(. عالوه بر این دو عنصر55نشده باشد. ولی جز بریدن از عبادت چیزی نمی داند. )عثمان، د. ت، ص

ل از میان تمامی موجودات دنیا هوش و عقل را مختص وی کرده است. و این موجودی است که خداوند متعا

 انانس می شود. نظریه ای که آبادانی هستی را به عنوان مسؤلیتی بر عهده حدر خالل نظریه جانشینی واض

﴿موجودی مکلف است همچنان که این آیه بیان کرده است:  انانس گذاشته است. چون        

                                       

﴾ /ما امانت را بر آسمانها و کوهها عرضه داشتیم، و از پذیرش امانت خودداری کردند. و » .(72 )احزاب

ته( و واقعاً ستمگر و انسرا ند آن قدر انهاانس رفت. )اما برخی از آن زیر بار انانس کهآن ترسیدند، حال آن از

 .«نادانند

 واجب است که در تمایالت خود یک دل و یک جهت باشند و تنها یک إله و رب را بپرستند.  انهاانس بر

﴿                     ﴾ /خداوند شما، خداوند یکتا و » .(563 )بقره

 (. 26، ص5408راغب اصفهانی، ) .«که رحمان و رحیم است وجود ندارد یگانه است و هیچ خدایی جز او

شامل هر عملی که به خاطر رضای خداوند باشد، می شود. و از اینجا  آن عبادت به معنای وسیع اسالمی 

عبادت توسعه پیدا می کند و فقط به روح منحصر نمی شود بلکه به طرف جسم نیز کشیده می شود. پس  دایره

می گوید:  آبادانی زمین نیز اگر به منظور رضای خداوند باشد، عبادت محسوب می شود. کعب بن عجزه 

تعجب کردند و  وی صحبت کردند وفعالیت و نشاط و اصحاب رد شد، اصحاب از  مردی از کنار پیامبر »

معاش فرزندان کوچکش از  تأمیناگر برای »فرمود:  گفتند: آیا این امر می تواند در راه خدا باشد. پیامبر 

معاش والدین پیرش بیرون بیاید، در راه خداست. و  تأمین، در راه خداست و اگر به خاطر خانه بیرون بیاید

ی بیرون در راه خداست. و اگر به خاطر ریا و فخرفروشاگر به خاطر خودش و برای پاکدامنی بیرون بیاید، 

 (.5353)بیهقی،  .«بیاید، در راه شیطان است

راه رفتن بر روی زمین برای دستیابی رضایت خداوند عبادت است. چون با این کار راه صحیح آبادانی 

ن راه پر پیچ و خمی و هنگامی که از راه راست منحرف شده در مسیر شیطان است. و ای زمین را می پیماید.
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شابی می ده است. در این مورد استاد علی دا انجام است، تا جایی که همراهانش وی را ببینند که کار خوبی

ح در عالم دنیوی وجود برای رسیدن به شناخت و معرفت عالی باید امکان رسیدن به معرفت صحی»گوید: 

 (.54)الشابی، د. ت، ص .«داشته باشد

 وو حتی جزیی از عقیده زنده و آمیخته با هستی بود  انانس با زندگی واقعی آن و تطبیق این تعلیمات اسالم

از عبادت غیر خدا بوده  انانس به خاطر رهایی آن دعوت به اسالم و فتوحات یک فکر بیهوده نیست. بلکه

 است. تا شرایط مناسب برای تحقق این هدف به وجود بیاید.

 آن هلک ویژگی است که وی را از سایر موجودات جدا می کند تا به وسیبا نیروی عقل ی انانس مسلح شدن

 قرآنکلمه نظر که در »د. شیخ محمد بن طاهر بن عاشور می گوید که: از طریق تفکر و تأمل به علم برس بتوانند

 (.8/568التنویر، )ابن عاشور، التحریر و .«عنای نظر حسی و نظر عقلی می باشدکریم آمده است به م

عقلی را که علت تکلیف و مسؤلیت وی است، تعطیل می کند در واقع مهمترین ابزار رسیدن به  انانس یوقت

و امر  باشد چه که در هستی استآن علم را تعطیل کرده است، خواه این علم متعلق به خداوند باشد یا متعلق به

 شده است، باشد. آن و بهره مندی از آن به تأمل در

دعوت کرده است، شرط ایمان و  آن به سوی قرآنمعرفت و شناختی که »گوید:  سعفی میاستاد حموده 

 (.525)حموده، د. ت، ص .«می باشد آن عقل سند حقیقت دینی و برهان آن عمل است. و به دنبال

تکالیف بر عقل وارد می شوند. پس وقتی که عقل نباشد تکلیف هم نیست. امام شاطبی در این مورد می 

ایگاه تکالیف همان عقل است و این با استقراء کامل ثابت و قطعی شده است. تا جایی که اگر محل و ج»گوید: 

 .«به حساب می آورند جنگل فاقد عقل را مثل حیوان انانس د وعقل نباشد تکلیف هم ساقط می شو

 (.3/27الموافقات، )

.. حرام کرده است. چون چه را که برای عقل ضرر داشته باشد مثل مسکرات وآن اینجاست که اسالم هر 

به حساب می  جنگلمره حیوانات را در ز انانسآن  ی، محافظت از عقلی است که فقدانانانس مقتضای کرامت

 آورد.

اسالم به گشودن قید و بندهایی که بر عقل بشری دچار شده، دعوت می کند. و حق عقل با نقشی که در 

 ببخشد. آن آزادی و نشاط بهمدن سالم دارد این است که تیت در یک انانس ترقی
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کریم آمده است.  قرآنچه که در مورد ارزش عقل در آن قاسمی در مورداستاد حموده سعفی و صالح الدین 

و جمود و پستی و به شمار آورده است،  آن و آزادی شادابیتقلید را زنجیر عقل و مانع  قرآن»می گویند: 

 (.558الشابی، د. ت، ص) .«دچار می شوند آن ر اثر تقلید بهاز بیماریهایی است که جامعه د انحطاط زبونی و

﴿خدوند متعال می فرماید:                                

               ﴾ /چه آن ان گفته شود: ازآن و هنگامی که به» .(570 )بقره

کنیم. می یافته ایم، پیروی  آن چه پدران خود را برآن خدا فرو فرستاده است، پیروی کنید، می گویند: بلکه ما از

 .«(ردندها تقلید و پیروی می کآن )باز هم از نفهمیده باشند و راه نبرده باشندآیا اگر پدرانشان چیزی را 

بتواند  آن به وسیله داده است، تا قرار انهاانس تأکید اسالم برای ادای حق جسم؛ خداوند نیروی غریزه را در

از درجه حیوان بودن باال  را انانس همچنان که استفاده صحیح از این غریزه ها نوع خود را حفظ کند، خود و

ب دادن به خواسته های غریزه بر اساس روش جوا طبق اراده خالق غریزه است.وظیفه  ادای و می برد،

 بکند. فعدمصلحتها را جلب کند و مفاسد را  اسالمی، در واقع از فطرت سالم است، روشی که

بر می گردد  انانس چیزی که فطری است و به فطرت»در این مورد شیخ محمد طاهر بن عاشور می گوید: 

چیز وابسته باشد. پس اجرای  آن ها به دفعآن ، یا ضرربه چیزی بستگی داشته باشد انهاانس این است مصلحت

 (.582)ابن عاشور، د.، ت، ص .«ها مقتضای فطرت استآن ها و بقایآن مصلحتهای مردم تعیین کننده بقای

عقلی و  ، روحی،انانس ابعاداعتراف به تمام  آن را دیدیم و انانس بنابراین دیدگاه فراگیر اسالم در مورد

 جسمی است.

 :انانس طبیعت -3-3-3

همان  آن مبتنی بر ساختار و ترکیب وی است. ترکیبی که از دو چیز به وجود آمده و اساس انانس طبیعت

﴿م و روح می باشد. که می فرماید: بیان کرده است. جس انانس گونه که خداوند متعال در داستان خلقت  

                                     

      ﴾ /و آفرینشآن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید» .(7-9 )سجده ، 

او را  اندامهای گاهآن اچیز می آفرید.ریه او را از عصاره آب ضعیف و نخداوند ذسپس  را از گل آغازید. انانس

 .«تکمیل و آراسته کرد
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کرد. پس جایز  انکار ها راآن دیگری نباید یکی از راهی است و در انانس مالک ذات قرآنروح و جسم در »

نباید  انانس نیست که شخص مؤمن از حق جسم کم کند تا حق روح را ادا کند. و برای رضایت یکی از جوانب

 (.54)العقاد، د. ت، ص .«ده روی کرداسراف و زیا

گذاشته است.  آن بر اساس انانس خطاب خود را نسبت بهاین طبیعت دوگانه همان چیزی است که اسالم 

میان خواسته های  زن مادی بودن و روحی بودن ، مبتنی بر نوعی تواآن چون فلسفه زندگی در تصور اسالمی

 (.87)السعفی، د. ت، ص .«جسم و روح است

 گاهی کامالً ستایش شده و گاهی کامالً سرزنش شده است و این قرآندر  انانس یابیم کهین ترتیب در میبد

را  انانس واحد آنِ آمده است. و این بدین معنی نیست که در با هم در آیات متعدد و یا در یک آیه نیز دو امر

کمال و نقصان را دارد چون بر اساس  شایستگی انانس این است که آن سرزنش و مدح کرده باشد. بلکه معنای

شایستگی خیر و شر بودن را نیز دارد چون مکلف است.  انانس فطرت استعداد هر یک از اینها را دارد. و

 (.54)العقاد، د. ت، ص

یت آدمی در رشد وی به سوی گونه و نوع بشری نیست همچنان که وی بشر صرف نیز نیست که انانس علت

است می خداوند که خالق و به وجود آورنده وی  فقط با کمک انانس د.نتسلط پیدا کن عارضه های مادی بر او

 آن را برای خالفت بر روی زمین مناسب ساخت و تبعات انانس همان خالقی که تواند به درجات عالی برسد،

 (.55بر وی تحمیل کرد. )عثمان، د. ت، صرا مثل تکلیف و امانت 

نقیض توحش می باشد. )القاموس المحیط،  نسأ مشتق شده است و نسأ از لحاظ لغوی از انانس کلمه

 د.ت(.

را به حیوان ناطق تعریف کنند و  انانس وقتی به منطق دانان اجازه بدهیم که با توجه به قدرتهای عقل،

از دیدگاه اسالمی نیز  آن جامعه شناسان وی را به حیوانی که خوی مدنی دارد تعریف کنند. پس تعریف

است که آزادی اراده  تنها موجودی انانس را به مخلوق مکلف تعریف کنند. چون انانس یر است یعنیامکانپذ

 ین ترتیب مسؤلیت بر عهده وی گذاشته شده است.دارد. و بد

را با ویژگی تکلیف متمایز ساخته است. همان دینی که عقل را اینگونه  انانس اسالم همان دینی است که

  صاحبش را از تکلیفی که نپذیرفته است، منع می کند.خطاب کرده است که عقل، 

توان بر وی تکلیف گذاشته است و سپس مسؤلیتها را به  اندازه این است که به انانس از عنایتهای خداوند به

دو نیروی ترقی و عالم است.  ،به حقیقت این موجودی که آراسته است انانس ترتیب آورده است. چون خالق



 

25 
 
 
 

را به سوی خود می کشند و نیروی فساد و تباهی به حکم ترکیب مادی  آن ،ینی بودن روحتعالی به حکم تکو

 ، پیشرفت و ترقی را از وی می گیرند.انانس بودن

، علوم نقلی و عقلی برای مشخص کردن یاسالم معرفتدر »شابی در این زمینه می گوید: استاد علی 

به اعتبار عبد خداوند بودن و جانشینی وی بر روی  در نظام هستی جنگ و گریز دارند. پس انانس جایگاه

 (.53)الشابی، د. ت، ص .«را به پیشگاه خداوند عرضه می کندزمین غلبه می یابد و شوق و خضوع خود 

 :(نظریه خالفت) انانس هدف از وجود -3-3-4

امت این موجود ول اعتقادی اسالم است، که کرجانشینی او بر روی زمین یکی از اصو  انانس داستان خلقت

﴿را بیان می کند. خداوند متعال می فرماید:                          

                                      ﴾ 

زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم. گفتند: آیا در زمین » .(30 )بقره/ 

که ما به آن و خونها خواهد ریخت، و حال می اندازدکسی را به وجود می آوری که فساد می کند و تباهی راه 

 .«ئقی را می دانم که شما نمی دانیدبادت تو مشغولیم؟ گفت: من حقاستایش و طاعت و ع حمد و

در خلیفه بودن یا نبودن مخیر نبوده  ی که برای خالفت برگزیده شده است،این آیه می رساند که این موجود

خلیفه شده است یعنی به مقتضای خلقت و فطرت وی را خلیفه کرده « انتصاب الهی»است بلکه به مقتضای 

 (.9، ص5406وقی، است. )س

از جمله این کارها  که عبودیت همراه کارهای دیگر است،خالفت و جانشینی بشر تنها عبودیت نیست بل

﴿و نامگذاری برای اشیاء است.  انانس قدرت یادگیری       ﴾ /سپس به آدم » .(35 )بقره

 .«نامهای همه را آموخت

بنیاد نهاده است. چون خداوند  آن جانشینی از اصولی است که اسالم حقوق را بر اساس عالوه بر این نظریه

 ﴿را برای آبادانی روی زمین آفریده است.  انانس متعال              ﴾ 

 .«مارداو شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردن گ» .(65 )هود/ 

عام است و  انهاانس ی محسوب می شود و این جانشینی برای تمامانانس و این جانشینی اولین اساس کرامت

بر اصل تساوی متکی است و متکی به نژاد و طبقه و گروه خاصی نیست و این جانشینی طبق مقاصد و اهداف 

 شریعت مقید شده است.
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برای خالفت و جانشینی آماده شده است در بهترین شرایط ی را که انانس مقتضای امر این است که خداوند،

عارضی  انحراف بر اساس فطرتی به دنیا می آید عاری از هر انانس بیافریند. و به بهترین شکل وی را بسازد. و

 بنا شده است. انانس که بر خالف شریعت خداوند باشد و همگام با خلقت

و وحدت  پیدایشبر وحدت  انانس م عالوه بر بنیان حقوقاسال»سعفی می گوید: در این مورد دکتر حموده 

را در طی دعوت مردم برای آموختن فضایل  اصلعقیده و نظریه جانشینی مبتنی است. چون اسالم این 

یت را به مرتبه ای برساند تا از توحش حیوانی باالتر برسد. و به همین دلیل انانس تا خود، نگهداری کرده است

 ﴿ی نیستند، مذمت کرده است و سپس می فرماید: انانس نی را که دارای اخالقخداوند متعال کسا   

                                        

         ﴾ /آنان دلهایی دارند که بدانها نمی فهمند، و چشمهایی دارند که » .(579 )اعراف

ترند، اینان نمی شنوند. اینان همسان چهارپایانند و بلکه سرگشته  نمی بینند. و گوشهایی دارند که بدانها بدانها

است و این در مورد کارهای زشتی  را به چهارپا تشبیه کرده انهاانس بنابراین خداوند .«واقعاً بی خبر هستند

 )السعفی، د. ت(. .«است که مرتکب می شوند

واحد یک  آن چون توحید در )به طور یکسان( است. انانس جانشینی غایت عالی وجود دنیوی و اخروی

ی و معرفتی است. انانس واحد یک حقیقت وجودی آن بنابراین جانشینی نیز در ،حقیقت وجودی و معرفتی است

ی و یکی از حقائق توحیدی است که جز بدان تکمیل نمی شود. )الدسوقی، انانس نشینی یک حقیقتپس جا

 (.29، ص5406

عبودیت و سروری است.  ،نمی شود. چون جانشینی محقّقبرای خداوند  خالصو این جز با عبودیت 

ی خود. )الدسوقی، ناانس عبودیت برای خداوند و سروری بر سایر موجودات روی زمین غیر از سایر همنوعان

 (.33، ص5406

بنده بودن خود را برای خداوند محقق نکند، سروری او بر روی زمین از بین می رود و  انانس بنابراین وقتی

بودن راضی دیگری مانند چهارپایان می شود. پس چطور می تواند سرور باشد در حالی که خودش به عبد 

 یگری است.است؟ چون کسی که عبد خداوند نباشد، عبد د

 روی زمین موجوداتبر تمامی  انانس حقیقی برای خداوند یگانه، برتری و سروری انانس تواضع و عبودیت

 (.33، ص5406چیزهاست. )الدسوقی،  آن به معنای رهایی از تمام و

 به سه رکن بستگی دارد: انانس سیادت و سروری
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ی قرار داده است، همان افق انانس فعالیتهایرا صحنه  آن این جهان هستی که خداوند آفریده است و الف(

﴿تفکر و تأمل است:                ﴾ /ر آسمانها و بگو، بنگرید د» .(505 )یونس

 (.95)السعفی، د. ت، ص .«ل و تفکر جز با علم حاصل نمی شودو این تأم .«زمین چه چیزهایی است

ی که با استفاده از انانس بخشیده است. و در فعالیتهای انانس است که خداوند متعال بهو این یک رکن ذاتی 

 انانس ، و همین علم تجربی است که وسعت دایره علم را برایمی کند، تجسم می یابد کسبراهنماییهای تجربه 

ها حکم می کند، آن ثیراتامکان پذیر می کند. چون علم تجربی با معرفت ویژه اشیاء و قوانینی که بر روابط و تأ

برای وی امکان پذیر می  آن یکسان نیست. پس وقتی به این نکته پی ببرد، تسخیر هستی و بهره برداری از

ها محقق می کند. پس علم تجربی همان صالحیت و آن شود. و بدین ترتیب سیادت و سروری خود را بر

 (.24، ص5406است. )الدسوقی، برای سیادت و سروری روی زمین  انانس شایستگی ذاتی محقق

 آفریده، جز یک برهان نیست و آن ها را بر اساسآن دلیلی که خداوند متعال خلقت آسمانها و زمین و ما بین

هاست. به گونه ای که وضعیت و آثار آن اینکه حکمت خداوند در خلقت مخلوقات و نظم و قوانین و فطرت آن

﴿(: 58/359حکمت متناسب است. )ابن عاشور، د. ت، و روابط بعضی از اینها با هم با مقتضای       

         ﴾ /و از روی حساب و نظام آفریده ایمالزم  اندازه ما هر چیزی را به» .(49 )قمر.» 

ها را آن در طبیعت اشیاء و موجودات زنده زمینی نهفته است. و در اینکه خداوند متعال انانس سروری ب(

ها آن دن ازنبودند، بهره بر انانس رام و مسخرمسخر و رام کرده است، تجسم پیدا می کند. چون اگر  انانس رایب

دقیقی استوار است که به جایی که جهان بر نظام آن (. از24، ص5406الدسوقی، )پذیر می شد. امکانچگونه 

نی و مسؤلیت را به عهده بگیرد. وظیفه جانشی انانس معروف هستند، پس شایسته است که« قوانین هستی»

﴿خداوند متعال می فرماید:              ﴾ و همه چیز را آفریده است» .(2 قان/)فر 

در این زمینه شیخ محمد طاهر بن عاشور می گوید: معنی  .«آورد کرده استگیری و کامالً بر اندازه ا دقیقاًر آن

را در مقدار و حد مشخصی قرار داده که تصادفی نیست. یعنی همه چیز را دقیق و  آن ست کهاین ا« رهقدّ»

 /58)ابن عاشور، د. ت، صدیده نمی شود.  آن و شایسته آفریده است که تفاوت و خللی در اندازه محکم و به

359.) 

 انانس گیری و ارزش اندازه نیز تجسم می یابد. نظریه تمکین یعنی« نظریه تمکین»در  انانس سروری ج(

﴿( خداوند متعال می فرماید: 2/500، 5935برای تصرف در عالم هستی. )زمخشری،        
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          ﴾ /شما را در زمین مقیم کرده ایم و قدرت و نعمتتان داده » .(50 )اعراف

 «.مهیا نموده ایم آن ایم و وسایل زندگیتان را در

 انانس گیری و قدرت تصرف دو وسیله برای درک حقیقتهای بزرگ هستی هستند که خداوند به اندازه این

﴿داده است. خداوند متعال می فرماید:                     

               ﴾ /خداوند شما را از شکمهای مادرانتان » .(78 )نحل

و  .«چشم و دل داد، تا سپاسگزاری کنیدتید، و او به شما گوش و انسبیرون آورد، در حالی که چیزی نمی د

﴿همچنین می فرماید:                         ﴾ /ما » .(53 )فصلت

ان آن ان هر چه زودتر دالئل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی و در داخل و در درون خودشان بهآن به

 .«حق است قرآننشان خواهیم داد، تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسالم و 

و این  ،نیان شکاک می گویندناچه که یوآن ان بشری را عرضه می دارد. بر خالفدیدگاه اسالمی امکان عرف

( روشن می شود. انهاانس قطار و نواحی و درون)أ نفسأ سخن در خالل دعوت اسالم به تأمل در آفاق و

 (.95)السعفی، د. ت، ص

گزیده و ممتاز کرده است را از میان سایر مخلوقاتش بر  انانس خداوند متعال نوع»امام ابن قیم می گوید: 

چون وی را گرامی داشته و شرف و فضیلت داده است و او را خلق کرده و تمام چیزها را برای او خلق کرده 

نداده است  موجودات چه که به دیگرآن و با و قربت خود وی را ممتاز کرده است،است. و در معرفت و حجیت 

 (.250، ص5، ج5955)ابن القیم،  .«وی را گرامی داشته است

بر اساس قوانینی است که خداوند  آن از اینجا در می یابیم که مطالعه و بررسی هستی و بهره برداری از

است. بلکه این تنها  آن از دستاوردهای انانس گیری اندازه تمکین و بر اساس ایجاد کرده است. و آن متعال در

به  انانس بدین ترتیب خداوند یگانه می باشد،نای عبودیت وسیله برای هدف بزرگتری است که محقق شدن مع

به اتمام می رساند یا به عبارت وظیفه جانشینی که عبودیت و سروری است، می پردازد. و آبادانی زمین را 

 (.90و هستی است، بنا می نهد. )السعفی، د. ت، ص انانس دیگر تمدنی را که در اصل تعامل بین
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 :نظریه حقیقت -3-2
 :در طول تاریخ انانس ای تاریخی از حقوق گزیده -3-2-3

بوده است. به همین دلیل دعوت اسالم در بیان این  انبیاء در حقیقت دعوت به سوی حقیقت، دعوت تمامی

﴿آمده است:  ‡ انبیاء منظور، برای تکمیل رسالت تمامی             

                                

                                   

                   ﴾ /مردمان یک دسته بودند. پس » .(253 )بقره

تا بشارت دهند و بترسانند. و کتاب که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت  انگیخت خداوند پیامبران را بر

در )مطالب  ان نازل کرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختالف می ورزیدند داوری کند.آن دعوت می کرد، بر

و به دنبال دریافت دالئل  کسانی اختالف ورزیدند که در دسترشان قرار داده شده بود.و حقانیت( کتاب تنها 

روشن، از روی ستمگری و کینه توزی اختالف نمودند. پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند، با اجازه 

اهد به که بخو اختالف ورزیده بودند، رهنمون شد، و خداوند هر کسی را آن چه که حق بود و درآن خویش به

 .«راه راست رهنمود می نماید

﴿قرطبی در تفسیر این جمله از آیه     ﴾ و از  بوده اندهزار نفر  524 انبیاء می گوید: تمامی

نفر می  52ام برده شده نها آن از قرآنو از میان اینها کسانی که در  ،بوده اندنفر رسول  353 انبیاء میان این

 (. 35، ص4، ج5356شند. )قرطبی، با

 و رسوالن این آیه می باشد که می فرماید:  انبیاء اسامیمصداق              

        /و عاد و ثمود و اصحاب الرس و ملتها و اقوام بسیار دیگری را که در ( »38)فرقان

 آمده است. و همچنین می فرماید:  ‡و این آیه بعد از اشاره به موسی و هارون و نوح  .«دندن بواین میا

﴿           ﴾ /ای به میانشان و هیچ ملتی هم نبوده است که بیم دهنده » .(24 )فاطر

﴿و این آیه که می فرماید:  .«فرستاده نشده باشد                    

                               

             ﴾ /یان مردم روانه )به مو ما پیامبران زیادی را » .(565 -564)نساء
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ان را قبالً برای تو بیان کرده ایم و پیامبران زیادی را )به میان مردم روانه کرده ایم( که آن که سرگذشت کرده ایم(

مژده  ان را برای تو بیان نکرده ایم. خداوند حقیقتاً با موسی سخن گفت. ما پیغمبران را فرستادیم تاآن سرگذشت

 ی حجت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند و خدا چیرهآمدن پیامبران  از رسان و بیم دهنده باشند و بعد

 .«حکیم است

چه که در تفسیر قرطبی آمده بود، روشن شد که هیچ امتی نیست که یک رسول یا نبی آن از آیات پیشین و

و عدم  یگانهکه عبادت خداوند  آمده اندیک دعوت واحد برای  ‡ انبیاء برایشان نیامده باشد. و رسوالن و

شرک می باشد. در زیر پرچم این دعوت و در جامعه مؤمنان به این دعوت، ظالم و استثمارگری وجود ندارد. و 

حقوق سیاسی و حقوق عام است. میان  فقط آزادی و مساوات حکم می کند و آزادی و مساوات نتیجه جمع 

 .(527د. ت، ص )طبلیه،

بر اساس خویشتن دوستی و خود برتربینی آفریده شده است. همان گونه که خوی اجتماعی دارد،  انانس

 (.53)جریشه، د. ت، ص

ها، این روابط را قطع آن طبیعی است که میان اعضای جامعه باید رابطه وجود داشته باشد و اختالفات میان

﴿نکند.                                   

                           ﴾ /اگر » .(558 -559 )هود

ان همیشه متفاوت خواهند ماند. مگر کسانی آن رد. ولیپروردگارت می خواست مردمان را ملت واحدی می ک

که خدا بدیشان رحم کرده باشد و خداوند برای همین ایشان را آفریده است و سخن پروردگار تو بر این رفته 

یام . از قدیم األ«)پیرو نفس اماره و اهریمن مکاره( پر می کنیم یانهاانس است که: دوزخ را جملگی جنیها و

د. در انداختن ران یوسف که به او حیله زدند و او را ته چاهن آدم اختالف وجود داشته است مثل برادفرزندا میان

 (.54بودند. )طبلیه، د. ت، ص ‡ انبیاء حالی که همگی فرزندان نبی خداوند )یعقوب( و از سالله

می شود و حقوق خود تعالی یافته و پاک  ،یت در طول تاریخ خود گواه بوده است که متناسب با ایمانانانس

را می شناسد و متناسب با کفر و دوری از رسالت، به طرف حیوان بودن و بربریت و دوری از تمدن کشیده می 

ی صرف نیست. موفقیت علمی و منصفانه تأثیر رسالتهای انانس شود. میراث جدید حقوق بشر یک تالش

 (.57می کند. )جریشه، د. ت، صرسیده است، مشاهده  آن آسمانی را در هر پیشرفتی که بشر به
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اگر رسالتهای آسمانی اثر زیادی در تعالی و پیشرفت این حقوق داشتند، پس تجربه تاریخی )وتالش 

دین ترتیب اعتماد و را افزایش می دهد. و ب آن بشری( که بر مبانی دینی و ایمانی متکی است، ثبات و استحکام

 . )السعفی، د. ت(.واقعیت و حقیقت ایجاد می شود اطمینان میان

رومی منتقل شد که  حقوق به آن را رواج داد و بعد از« طبیعی حقوق»و تفکر سپس فلسفه یونانی آمد 

بیای دیگری نیز بودند. پس نا  تفکری نزدیک به تفکر فطری بود. همچنان که می دانیم قبل از حضرت عیسی

مشاهده  حقوق ده باشند. و این تأثیر را در تعاریف اینبی تأثیر بو انبیاء بعید نیست که در اینجا رسالتهای این

 می کنیم. بعضی از تعریفهای این حقوق را ذکر می کنیم:

 الهی صادر می شود. اخالقی است که از اراده حقوقیک  رومی حقوق -

 آن ثابتی است که با تغییر معیارهای برتری که الزم است قوانین جامعه بر اساس حقوقرومی  حقوق -

د، تغییر نمی کند. چون این قانون مبتنی بر مبانی و ساختاری است که از عرف و قواعد محدود در کتاب، باش

را در روحیه برابری و عدالت موجود در خود  آن طبیعت است که عقل آن گرفته نشده است. بلکه سرچشمه

 (.  56، چاپ سوم، ص5959کشف می کند. )مصطفی

الت همان چیزی است که تالش قاضی های رومی را ممتاز داست که: عهمچنان که در مورد عدالت معتقد 

مبادی فرقی نمی کند که این قاضی ها هم وطن باشند یا بیگانه باشند.  اصول و در بیان بعضی از وساخته است 

روم، در طی فترتی که به عصر  حقوقو این همان تالشی است که برجسته شد و جایگاه خود را در تاریخ 

 (.638، ص24)عثمان، د. ت،  .«حاصل شدم(  284-ق م 530یا عصر علمی معروف بود، )کالسیک 

منتقل شد. سپس نظریه  انگلستان رومی به حقوقاز طریق آداب یونانی و « حقوق طبیعی»سپس نظریه 

 (.538، ص24. )عثمان، د. ت، جا آشکار شدآن میالدی در 53ز قرن )عدالت( ا

 ﴿، به هر حال نظریه عدالت از ادیان برخواسته است. این امر هر چه می خواهد باشد        

           ﴾ /یز بخشش به نزدیکان خداوند به دادگری، نیکوکاری و ن» .(90 )نحل

 .«دستور می دهد

تفکری دوری از تأثیرپذیریهای ادیان پس چنین در تمامی دینها تکرار شده است.  و این امری است که

 (.59نیست. )جریشه، د. ت، ص

در هر صورتی منجر شد، همچنین منجر به « مبادی عدالت»همچنان که نظریه حقوق طبیعی به نظریه 

برای اجرای حقوق طبیعی ممکن است یا برای اجرای مبادی  آن شد که اعتبار« نظریه قرارداد اجتماعی»
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رابطه حاکم و محکوم )شهروندان( ممکن است. )عثمان، د. ت، سیاسی یا مشخص نمودن عدالت در زمینه های 

 (.538، ص24

ای عمرو چگونه می »است که می گوید:  به عمرو بن عاص   این نظریه شبیه سخن عمر بن خطاب

، 5965بدالحکم، )ابن ع .«آورده اندها را آزاد به دنیا آن خواهی مردم را عبد خود کنی، در حالی که مادرانشان

 (.225ص

﴿دارای چنین مفهومی است:  ،و مسخره کردن فرعون توسط نبی خداوند، حضرت موسی       

            ﴾ /آیا این منتی است که بر من می گذاری اینکه بنی » .(22 ) شعراء

 .«ساخته ایئیل را بنده و برده خود اسرا

 

 در قانونها و عهدنامه های بین المللی انانس حقوق -3-2-2
در قوانین و عهدنامه های بین المللی بپردازیم، نباید تأثیر رسالتهای آسمانی را  انانس قبل از اینکه به حقوق

ل فراموش کنیم. چون این یک حقیقت است و ممکن نیست که یک دین آسمانی نازل شده باشد و به هر حا

 .کرده اندرا حتی در قبایل بدوی نیز ثابت  آن ثیری در بشر نداشته است. به گونه ای که نژادشناسان تأثیرتأ

داد  انانس اسالم با آمدن خود این حقوق را بنیاد نهاد و جایگاه ارزشمندی را در میان سایر مخلوقات به

طور تفصیلی در بر نمی گیرد؟ آیا در این این حقوق را به  :وقتی بگوییم که پس چه ضرری به اسالم می رسد

 کناره گیری اسالم از جزئیات، گشادگی عقل نیست تا تالش کند و مسایل را بررسی کند. )السعفی، د. ت(.

بنا  آن در اسالم از طریق مجموعه قراردادهایی است که اسالم حقوق را بر انانس ریشه دار بودن حقوق

 عقیده، و نظریه جانشینی می باشد.)السعفی، د. ت(. ، وحدتپیدایشوحدت  آن نهاده است و

است و این یک نظر فردی یا  جلو رفته ریشه دار بودن تفکر حقوق بشر، مطابق واقعیت زندگی نظر اسالم از

 را در روز انانس عهدنامه کامل حقوقاولین  تفکر آرمانی یا شعارهای بزرگ و توخالی نیست. رسول گرامی 

د. و حقیقتاً اسالم تأکید زیادی بر متون این عهدنامه دارد. به دلیل رتبه و درجه ای که ی کرالوادع صادر م حجة

الوادع بیان می کند. تا با اسلوب و  صت کم و در آن جمع بزرگ و روز حجةفر آن قرار داده تا در پیامبر 

بکند و جانها را هوشیار کند.  روشی منحصر به فرد در برابر جمعیت، به ذهنها هشدار بدهد و به عقلها یادآوری

 (.44)خضر، د. ت، ص

 :در عهدنامه های قانونی انانس الف( حقوق
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 Magna carta بزرگپیمان 

که اصطالحاً  انانس حقوق اولین قرارداد بشری م5255ژوئن  55صاً در روز میالدی و مشخ 53در قرن 

( انگلستاناین پیمان این بود که پادشاه ). محتوای تصویب شد( نامیده می شود، Magna cartaکارتا ) ماگنا

نباید به اموال و آزادیهای شخصی یکی از شهروندان تعدی کند. این پیمان بعد از شورش بارون ها در زمان 

 (.25بود. )جریشه، د. ت، ص« برادر ریچارد شیردل»پادشاه جان 

 Bills of rightsالیحه حقوق 

ه قدرت پادشاه را مقید می کرد و حق وی را در مجبور م تاریخ تصویب این قانون است ک5688 سال

 ها، رد کرد.آن بدون مدرک قانونی بر سر مورمأیا فرستادن  انهاانس یا زندانی کردن و رنج و آزار افرادکردن 

 (. 22)جریشه، د. ت، ص 

   :الت متحده آمریکااستقالل ایااعالم 

اتفاق افتاد، اعالم شد و در  م.5776ژوئیه  6ه در الت متحده آمریکا بعد از جنگ مشهوری کاستقالل ایا

را مثل: مساوات  انهاانس بعضی از حقوق آن ، و درآمده اندبه طور یکسان بدنیا  انهاانس اینجا اعالم شد که تمام

 و برابری، آزادی، زندگی، خوشبختی و تغییر حکومتهایی که این حقوق را رعایت نمی کنند، تأکید کردند. 

 (.539ت، ص )عثمان، د.

 :هانسشهروندان در فر اعالم حقوق بشر و حقوق

تأکید می کرد که  آن ه صادر شد و ماده اولانساعالمیه حقوق بشر در فر .م5789در آگوست سال 

ت ، و الزم نیست که تبعیض های اجتماعی جز بر اساس منفعشده انددر حقوق آزاد و مساوی آفریده  انهاانس»

 (.585 -590ص، 5958. )شکری، «عمومی وجود داشته باشد

 :ه بر پنج حق تأکید می کردانساعالمیه حقوق فر

ه که در انسل این اعالمیه فرملکیت، آزادی، برابری، امنیت، حق مقاومت بر علیه استبداد و ظلم. اصو

م ه و بسیاری از قوانین کشورهای اروپای غربی که در طول قرن نوزدهانسصادر شد، قوانین بعدی فر .م5789

 و اوایل قرن بیستم صادر شد، را در بر گرفت.

به طور رسمی پایان یافت، قوانین جدیدی از طرف بعضی از  .م5944بعد از جنگ جهانی دوم که در سال 

ه، ایتالیا و اتحادیه آلمان صادر شد. و اعالمیه های جدیدی برای حقوق بشر یا انسکشورهای غربی از جمله فر

 این حقوق بودند، فراهم شد. مقدمات قوانینی که متضمن
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و بعد از این، قوانین کشورهای آفریقایی که به استقالل رسیده بودند، صادر شد و در این اعالمیه های أخیر 

)بدون  یانهاانس و اصرار بر زندانی نکردنتابعیت  رعایت شده بود، از جمله، نسبیت، انانس به تدریج حقوق

آشکار شد که به جای تأکید بر حقوق اجتماعی و اقتصادی بیشتر بر  بود. همچنین در بیان حقوق بشر جرم(

  (.539حقوق سیاسی و قانونی وفکری تأکید شد. )عثمان، د. ت، ص

 :عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی حقوق بشر ب(

 صادر شد. .م5948جهانی حقوق بشر: از اتحادیه عمومی ملل متحد در دسامبر سال  یهاعالم -5

دسامبر سال  56ملل متحد در  رداد بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی از اتحادیه عمومیقرا -2

اعتبار یافت و یک پروتکل اختیاری در مورد شکایتهای افراد  .م5976مارس  55. صادر شد و از م5966

 ها در عهدنامه، به این عهدنامه ملحق شد.آن از تجاوز به حقوق بیان شده 

المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اتحادیه عمومی ملل متحد در  قرارداد بین -3

اعتبار  م.5976ژانویه  55صادر شد که در  .م5966دسامبر  56ارداد پیشین یعنی همان تاریخ صدور قر

 یافت.

 .م5950سال  عهدنامه اروپایی حمایت از حقوق بشر از مجلس اروپا صادر شد که در روم و در -4

 اعتبار یافت و نافذ شد. .م5953منعقد شده بود و از سپتامبر ( 5970)وفیق، 

« کمیته منطقه ای دائمی عرب»قطعنامه ای را با ایجاد  .م5968سپتامبر  3رای جامعه عرب در شو -5

که  و توصیه هایی ه در این مورد بود. و گردهماییهابرای حقوق بشر، شروع کرد که مبتنی بر توصیه سیاسی کمیت

  (.5970به شورای جامعه عرضه می شد، ادامه داشت. )وفیق، 

 بیانیه جهانی حقوق بشر در اسالم: -6

صادر شد.  .م5980المللی اسالم در آوریل سال  از شورای بین« قطعنامه جهانی اسالم»قرارداد اولیه  الف(

 که متضمن چارچوب عمومی نظام اسالم بود.

صادر شد که متضمن حقوق بشر  .م5985اسالم قرارداد دومی در سال  همچنین از شورای بین المللی ب(

 (.88در اسالم بود. )جریشه، د. ت، ص

یلی که بحث ما را در بر نمی به تفاص آن در طول تاریخ بود که در انانس این اشاره ای گذرا بر حقوق

 گرفت، نپرداخته ایم.
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 نظریه حق در فقه اسالمی

 :تعریف لغوی و اصطالحی حق

می یا صفات خداوند متعال می باشد لمه حق؛ فیروز آبادی صاحب القاموس المحیط می گوید: حق از اساک

موجودی که ثابت است، صداقت، مرگ  ، ضدباطل، امر وسیع و گسترده، عدل، اسالم، ملک وقرآن و به معانی:

 حق مفرد حقوق است. )القاموس المحیط(. آمده است. اندوه و

حقوق و حقاق می باشد و در  آن حق نقیض باطل است و جمع»العرب می گوید: ابن منظور در لسان 

 ﴿، یعنی غیر باطل و خداوند متعال می فرماید: « ک حقا حقايلب»حدیث تلبیه آمده است که:     

   ﴾ و حق را با باطل نیامیزید» .(42 ه/)بقر». 

﴿است. همچنین خداوند می فرماید:  قرآنو  پیامبر  و ابواسحاق می گوید: حق امر        

   ﴾ (58 /انبیاء). «دازیمنا بلکه حق را به جان باطل می». 

 به معنای واجب شدن است. :و ازهری می گوید که .حق ثابتی است :در مورد یک امر قانونی می گویند که

 ﴿آمده است که:  قرآنی بر او واجب شد، بر او الزم شد. و در یعن (ه القوليحق علو )       

  ﴾ /یعنی ثابت شده  .«ان مسلم شده است، می گویندآن کسانی که فرمان عذاب درباره( »63)قصص

 است.

 حق در لغت بیشتر از ده اطالق دارد: 

﴿بر خداوند متعال اطالق می شود:  -                         

 ﴾ /اگر حق و حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی می کرد، آسمانها و زمین » .(75 )مؤمنون

 .«به سر می بردند، تباه می گردیدند آن و همه کسانی که در

 ﴿می شود: به عنوان صفت خداوند اطالق  -             /سپس به » .(62 )انعام

و در این دو اطالق اسالم بعد خاصی را به حق داده  .«ر حقیقی ایشان برگردانده می شوندسوی خدا، یعنی سرو

 است.

﴿بر عدل اطالق می شود:  -      /ه حق و عدل داوری می کندخداوند ب» .(20 )غافر». 
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﴿بر اسالم اطالق می شود:  -            ﴾ /ایق قما تو را همراه با ح» .(559 )بقره

  .«م تا مژده رسان و بیم دهنده باشییقینی فرستادی

 ﴿بر صداقت اطالق می شود:  -       ﴾ /فرمود به حق سوگند و حق » .(84 )ص

 .«می گویم

﴿بر یقین اطالق می شود:  -                     ﴾ /ذاریات( 

 .«سخن می گوئید به خدای آسمان و زمین سوگند که این حق است، درست همان گونه که شما» .(23

﴿ ر حکمت اطالق می شود:ب -           ﴾ /زمین را آسمانها و » .(59 )ابراهیم

 .«چنان که باید آفریده است

چه که داریم به کار می بریم: آن بر بهره و نصیب اطالق می شود. و این اطالقی است که ما در مورد -

﴿                /انی ما را به دختر تو نیازی گفتند: تو که می د» .(79 )هود

﴿ .«نیست                     ﴾ /همان » .(24 -25 )معارج

 .«و بی چیزکسانی که در دارائی ایشان سهم مشخصی است برای دادن به گدا 

 اما تعریف حق در اصطالح فقها:

کرده را اینگونه تعریف  آن عده ایولی از فقهای متأخر  نپرداخته اندفقهای پیشین به تعریف این اصطالح 

ولی این تعریف جامع نیست چون هر حقی حکم است ولی هر  .«حق حکمی است که ثابت می شود»که:  اند

 حکمی حق نیست.

است که شارع چیزی را  آن ی دانیم یا تکلیفی است و یا وضعی، و حکم وضعیپس حکم همچنان که م

د بلکه احکام سبب یا شرط یا مانع چیز دیگر قرار دهد. در حالی که اسباب و شروط و موانع حقوق نیستن

می  را به عنوان نزدیکترین تعریف )به واقعیت( آن ذکر کرده که ما آن تعریفی برای /خفیف هستند. و شیخ علی 

، 3، ج5952)الزرقاء،  .«لحاظ شرعی معتبر و الیق می باشد حق مصلحتی است که از»دانیم. که می گوید: 

 (.54ص

یا  قدرت آن حق امتیازی است که شریعت توسط»زرقاء حق را اینگونه تعریف می کند: استاد مصطفی 

 (.50، ص3، ج5952)الزرقاء،  .«تکلیف را تصویب می کند
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و این  .«حمایت می کند آن مصلحتی است که قانون از»که:  کرده اندا اینگونه تعریف حق ر قانون دانان

حمایت کند و در سایه اسالم  آن تعریف درستی است. پس حق در سایه قوانین مصلحتی است که قانون از

 حمایت می کند. آن مصلحتی است که شریعت از

 آن حفظ دین در فظ عقل، حفظ نسل در حالی کهجان، حفظ مال، حمصلحت ها در قانون عبارتند از: حفظ 

 الف اساسی است.تخاوجود ندارد که این یک 

مانند جایگاه سایر امور در  آن با توحید مرتبط است، و جایگاه بشر حقوق در اسالم و به ویژه حقوق

ق ح ی و تشریع. پس قانونگذارشدنخداوند  . یعنی تسلیم توحید خالص و عبدشریعت اسالمی می باشد

 می باشد. حق اهلل و امر عقیده و ایمان خالص خداوند است

ها وجود آن که نصی در مورد وارد کند اما قانونگذاری ممکن است بشر را در چارچوب دایره امور مباح

 (.38، ص5406ندارد. )جریشه، 

 :حقوق در فقه اسالمی انواع

یم در می یابیم که منظور از این احکام کرد بررسیوقتی احکام شریعت اسالم را در بیان حقوق و تکالیف 

 تحقق مصلحت مردم است.

این مصلحتها گاهی مصلحتهای عمومی برای جامعه هستند و گاهی مصلحتهای خصوصی برای افراد هستند 

 (.248، ص5952و گاهی مصلحتهای مشترک میان این دو هستند. )خالف، 

ها به طور جزئی به روشی ممتاز آن ن احکام حق و بیانو اصرار در بیا تأکیدبنابراین فقها در تقسیم حق با 

اران مستقیماً به بیان ذها دیده می شود. و برخالف قانونگآن ، همچنان که در تقسیم حق توسطآورده اندروی 

تقسیم حق از دیدگاه فقها یا نسبت  ها می شدند.آن و فقها اگر این کار را می کردند، تابع .نپرداخته اندمعنای حق 

 (.506، ص5962است. )الخفیف،  تقسیم شده چهار قسم که به صاحب حق است و یا نسبت به مکان حقبه 

 حقی که تنها برای خداست، حقی که تنها برای بنده است، حق نسبت به صاحب حق چهار قسم است: اول:

 اس غالب است.چه که هر دو حق را دارد و حق النآن و ،چه که هر دو حق را دارد ولی حق اهلل غالب استآن

را تشریع کرده و مختص فرد خاصی  آن حقی که تنها مختص خداست این است که بخاطر مصلحتی الف(

 (.550نیست. )طبلیه، د. ت، ص

 (.579، ص5394حکم این حق فقط بخاطر مصلحت جامعه است. )العیلی، 
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ی این حق است چون در واال ا برای تأکید بر اهمیت و شأنتنهاینکه حق به اهلل اضافه شده است )حق اهلل( 

نهفته است. و در سستی و بی حرمتی به این حقوق تباهی و نابودی  آن بقای جامعه و صالح ،اجرای این حقوق

 جامعه نهفته است.

آنچه که متعلق به نفع عمومی است و بخاطر »بدین ترتیب دکتر سنهوری حق اهلل را چنین تعریف کرده است: 

 (.54، ط5967 -68. )السنهوری، «شده است اضافهبه اهلل  آن عفراگیری نف و اهمیت زیاد

 حقوقی که تنها برای خداوند است به طور استقرائی در هشت نوع منحصر می شود:

 عبادات محض مانند نماز، زکات و جهاد. -5

 عباداتی که معنای پرداخت داشته باشند مثل صدقه فطر. -2

 مانند عشریه )یک دهم( ،دت و نزدیکی داشته باشندپرداخت ها و بخشش هایی که معنای عبا -3

 محصوالت کشاورزی.

 .پرداختهایی که معنای عقوبت داشته باشند مثل خراج )مالیات زمین و محصول و ...( -4

تعلق پیدا  انانس ثابت می شود تا اینکه به ذمه آن چیز باشد یعنی با ذات آن حقی که وابسته به خود -5

 جنگی یا خمس گنجینه های پیدا شده یا معادن.ل خمس غنایم ثکند. م

 عقوبتهای کامل که حدود هستند مثل حد زنا و همچنین تعازیر. -6

سبب محدودیت این است که ممنوع »کاهنده یا محدود، مثل ممنوع کردن قاتل از میراث، عقوبتهای  -7

و دارایی وی و همچنین به مال بودن از ارث یک ضرر مالی است که ضرری به جسم جانی یا قاتل نمی رساند 

 .«نیز لطمه ای نمی زند

 (.550ها معنی عبادت و عقوبت باشد که کفارات هستند. )طبلیه، د. ت، صآن حقوقی که در -8

است: این حقوق بسیار زیاد و غیر قابل شمارش هستند از جمله؛ تمامی  انانس حقی که تنها مختص ب(

شده تب می شود. و بسیاری امور دیگر که بخاطر مصلحت دنیوی وضع حقوقی که بر معامالت و قراردادها متر

 .اند

حقوقی که مشترک میان حق اهلل و حق الناس است ولی حق اهلل غالب است: مثالً در جایی حق عده ای  ج(

 . به اعتبار اینکه آبروی مردمزده انددر مورد این حق به حد قذف مثال  ءو فقها ،آشکارتر باشد از حق یک نفر

انی را مها مصلحت عمومی محقق می شود. و به اعتبار اینکه بدگآن کند و با ممانعت از دشمنی میان می را حفظ
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دارد مصلحت خاص را محقق می کند. جز این نیست که مصلحت اولی دارای اعتبار بیشتری می  از مقذوف بر

 است.

به حق قصاص  ءفقها لب است. وغا حقی که مشترک میان حق اهلل و حق الناس است ولی حق الناس د(

ها اولیتر از آن چون شایسته تر است که در اینجا رعایت احساسات اولیای دم و آرامش درونی زده اندمثال 

 (.580، ص5974، العیلی( )55. )طبلیه، د. ت، صباشدرعایت حق جامعه 

 :و جایگاه وی حلدوم: حق نسبت به م

را حق تصور کرد، یا خود حق  آن هر چیزی است که بتوان منظور از محل حق»خفیف می گوید: ی شیخ عل

چه که آن یا اضافه می شود، آن داللت می کند یا به آن منطبق می شود و بر آن چه که اسم حق برآن می باشد، یا

حق را از غیر حق جدا می کند. همچنان که در حق ملکیت هم همین طور است. چون ملک همان محل حق 

صدق و  آن ملک خود حق است که کلمه حق بر آن کهرج وجود دارد. پس می بینیم است که در عالم خا

ملک است. )الخفیف،  خود اضافه می شود مثل: حق ملکیت یعنی حقی که آن داللت می کند. همین طور به

 (.524، ص5962

باه است. ولی که محدود کردنش اشت است آن و اسامی انواع به تعدادمتعدد است یعنی  اقسام حق از این نظر

حق از حیث محل به اقسامی تقسیم می شود مانند حقوقی که  :به صورت اجمالی و عام می توان گفت که

متعلق به اموال هستند: حقوقی که متعلق به امور خانواده هستند، حقوقی که متعلق به عبادت هستند و حقوقی 

 (.552که متعلق به امور اجتماعی عام هستند. )طبلیه، د. ت، ص

پس آزادیهای  را نیز در بر می گیردی آزادی ابنابراین حق در فقه اسالمی دارای معنی فراگیری است که معن

عمومی نوعی از حقوق هستند. پس هرگاه در شریعت اسالمی کلمه حق بیاید، به معنای حق مالی یا حق اهلل یا 

 (.588( ص5974، العیلی) ها می آید.آن آزادیهاست که بر حسب معانی انواع حق شخص یا یکی از

 :آثار مترتب بر تقسیم حقوق در اسالم

 این آثار را به طور اجمالی می توان به شکل زیر بیان کرد:

 .دعوی اقامهو  مقاومت و دفاع کردناز نظر مفهوم و پشتوانه، اسقاط و وراثت، 

 : از نظر مفهوم: در عرف مردم و در فقه قانون، حق عام بر خاص مقدم است.نخست

از دیدگاه فقه اسالمی حق خاص بر عام مقدم است به معنی اینکه حق خاص حمایت بیشتری را از حق 

 عام می طلبد.
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فرد تجاوز کار  ویتجاوز به حق خاص یا حقی یا از حقوق بندگان از طرف خداوند بخشیده نمی شود تا 

 را نبخشد یا حق گرفته شده را از وی نگیرد.

ه نیابت از فردی از حق وی چشم پوشی کند، همچنان که نمی تواند شخص را حاکم یا قاضی نمی تواند ب

ها بر آن نباشد ولی یکی از آن نیست که حق اهلل در «یحق الناس»هیچ  حق کند. آن مجبور به چشم پوشی از

ر نباشد و این در حقوق بش آن دیگری غلبه می یابد. بنابراین هیچ حق خاصی نیست که حق عام یا حق اهلل در

 (.29بارزتر است. )جریشه، د. ت، ص

را نیز در  آن ازته است، دورتر انسدر حقیقت اسالم وقتی از بین رفتن بهره و نصیب یا حق را ظلم به خود د

 .«نباید خود را خوار و پست کند انانس»روایت شده است که فرمود:  از پیامبر  نظر داشته است. 

 (.369 /2، چاپ اول ج5384، ابن ماجه) 

ی خودشیفته و مغرور می انهاانس این از یک طرف و از طرف دیگر امثال چنین مسلک هایی باعث تشویق

 همان چیزی است که به این اعتقاد آن شود که حقوق دیگران را از بین ببرد، تکرار این عمل و معتاد شدن به

فراعنه مصر بود و همان اخالق « قاز بین بردن ح»ها ندارد، اتمام می دهد. در حقیقت آن ها که کسی حقی برآن

ل و سرزنش شده است. )طبلیه، د. ت، وخود فرعون به تنها سزاوار نکوهش نیست. در حالی که فرعون مسؤ

 (.322ص

را برتری بخشیده است و این حقوق نزد خداوند از خانه خدا گرامیتر  انانس خداوند متعال با دادن حقوق،

 .«ی که خانه خدا را ویران کرده استمسلمانی را بدون حق بیازارد گوی کسی که»می فرماید:  است. پیامبر 

 (.5982)الطبرانی، المعجم الصغیر، 

نزدیکی به خداوند است. و  آن و دفاع کردن از آن از نظر حمایت و پشتوانه: حمایت از حقوق و حفظ دوم:

 امور زیر سرچشمه می گیرد:در تفکر اسالمی برای این حقوق حمایت و قداستی هست که این حمایت از 

جایی که آن حمایت وی را احساس می کند. از د: شخص مؤمن از ایمانش به خداوندحمایت خداون الف(

ایمان قویترین محرک برای رفتار و احساس عظمت خداوند است، و استمرار این ایمان بستگی به مراقبت برای 

 از بین نرفتن این حقوق دارد.

سپس درون و بر می آید، کدام امور حق اهلل و حرام هستند.  انانس از احساس: حمایت درون و باطن ب(

 حق پاسداری می کنند. هر چند که پاسدار غیابی هستند. آن وجدان از
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جامعه: این پشتوانه از ضمانت سیاسی و اجتماعی که از صفات جامعه مسلمانان  حمایت و پشتیبانی ج(

مؤمنین در رحم و مهربانی نسبت به همدیگر مانند بدنی می مانند »  چنانچه پیامبر است سرچشمه می گیرد.

 .«تابی و تب با وی همدردی می کنند به درد گرفت، سایر اعضای بدن با بی آن که هرگاه عضوی از

 (.2586 /4)مسلم الصحیح، ج 

 ولی امرحمایت و پشتوانه دولت: در اجرای حدود و قصاص این پشتوانه نمود پیدا می کند و حق  د(

مسلمین است که تعازیر را بر طبق مقررات معین اجرا کند و دولت می تواند حتی در خارج از مرزهای خود از 

 (.42طریق وسایل ممکن و جلسات بین المللی از این حق دفاع کند. )جریشه، د. ت، ص

مکلف جایز است  از نظر اسقاط و برداشتن حق: اسقاط و برداشتن حقوق اهلل جایز نیست، اما شخص سوم:

 (.252، ص5952. چون در این امر صاحب حق است. )خالف، بخشدرا ب آن که از حق خود بگذرد و

جایز نیست مانند حد قذف، و  آن غالب است، اسقاط آن اما در مورد حقوق مشترک، حقوقی که حق اهلل در

 . مثل قصاص. ندرا ساقط ک آن غالب است برای مکلف جایز است که آن حقوقی که حق الناس در

 (.583، ص5974)العیلی، 

از نظر وراثت: اگر از حق اهلل باشد و یا از حقوق مشترک و جانب غالب با حق اهلل باشد ارث می  چهارم:

را ارث می برد و بعضی را نمی برد. و امام قرافی ضابطه مشخصی  آن برد. اما اگر از حق الناس باشد، بعضی از

برد مشخص کرده است. پس تنها از ارث می برد و جاهایی که ارث نمی  اس کهرا برای جاهایی از حق الن

چه که آن اما مال دور کرده باشد. آن حقوقی ارث می برد که متعلق به مالی باشد که به ارث برده یا ضرری را از

 . به ارث نمی برد آن متعلق به خود مورث یا عقل و تمایالت و اراده وی بوده باشد، وارث چیزی از

 (.283-285 /3، ج5346)القرافی، 

ها غالب است، ملک جامعه هستند. آن از نظر دفاع و مقابله کردن: حقوق اهلل یا حقوقی که حق اهلل در پنجم:

دفاع می کند و جامعه را  آن با اتکای به خود از قاضیاز جمله این حقوق امر به معروف است که شخص 

 ند نخواندن نماز جمعه.دعوت می کند. مان آن همچون افراد به

باید امر کند که با توجه به وسایل و  قاضیاما وقتی حق خاص باشد مانند حقوقی که به تعویق افتاده است 

 خیر بیرون بیایند.از این تأ کرده اندصاحب حق فراهم امکاناتی که 

د و بعضی جز با ها دفاع کنآن می تواند با اتکای به خود از قاضیها آن اما حقوق مشترک که بعضی از

 (.584، ص5974لی، یعدفاع کند. )ال آن درخواست از او نمی تواند از
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 حق می باشد. آن و این امر در هر حقی بر حسب

یعنی کسی که از گناهان کبیره دوری »: نسبت به حق اهلل برای هر مسلمان عادلی از نظر اقامه دعوی ششم:

جایز است که از  .«ه باشدوی بر گناهان و بدیهایش غلبه داشتکند و واجبات را ادا کند و حسنات و نیکیهای 

غالب است، دفاع کند و این از نظر برداشتن کارهای منکر و  آن حقوق خالص خداوند یا حقوقی که حق اهلل در

﴿زشت است. و اجرای این فرموده خداوند:                          

     ﴾ /ر به معروف و باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و ام» .(504 )آل عمران

  .«نهی از منکر نمایند

را تغییر  آن هر کس از شما که کار منکری را دید با دستش»که می فرماید:  و به دلیل این حدیث پیامبر 

ایمان  درجه را تغییر دهد. و این ضعیف ترین آن ت با قلبشانست با زبانش و اگر هم نتوانسو اگر نتودهد 

 (.69، ص5مسلم، ج ،)صحیح .«است

اما در مورد حق الناس و حقوق افراد، فقط خود صاحب مصلحت می تواند، اقامه دعوی کند و این در 

باشد ولی اگر اینگونه نبود، برای هر مسلمان عادلی صاحب مصلحت مکلف و قادر به این کار  صورتی است که

 (.585، ص5974)العیلی،  .«ز است که برای او اقامه دعوی کندجای
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 در اسالم بشر اساس حقوق

 :یتانانس وحدت -2-3

 :وحدت پیدایش -2-3-3

﴿ . خداوند متعال می فرماید:آمده اندهمگی از سرچشمه واحدی  انهاانس             

                          ﴾ /ای مردمان از » .(5 )نساء

بیافرید و همسرش را از نوع او بیافرید و  انانس یک)خشم( پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاری که شما را از 

﴿ و همچنین می فرماید: .«راوانی )بر روی زمین( منتشر ساختدو نفر مردان و زنان ف آن از     

              ﴾  /مسأله )آفرینش( عیسی برای خدا، همچون» .(59 )آل عمران 

 .«فریدکه او را از خاک بیاله )آفرینش( آدم است مسأ

می فرماید:  سپس این سرچشمه به پدر واحدی باز می گردد که او نیز از خاک آفریده شده است. پیامبر 

ای مردم، پروردگار شما یکی و پدر شما یکی است. همگی شما از نسل آدم هستید و آدم از خاک آفریده »

نزد خداوند باتقواترین شماست و عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفید و  شده است گرامیترین شما

 (.455 /5 )احمد، المسند، .«ر سرخ جز با تقوا برتری نمی یابدسفید ب

گمان نمی رود که یکی  متکی بر اصل و نسب واحدی می باشد،یت که انانس با این برابری در ارزش مشترک

یت و نه در حقوق انانس نه آفریده شده باشد نه در کرامت و نه در ارزش مشترکاز افراد بنی آدم به طور جداگا

 نها.آمربوط به 

و برای هر فردی اسباب و لوازم نبوغ و پیشرفت در زمینه  شده انددر شرایط مساوی آفریده  انهاانس تمام»

به وسیله تمام ابزارهای زمینه ها فراهم شده است. و این  آن که استعداد ویژه ای برای نبوغ در است هایی

، پیش کسب می کند انانس و به طرف مهارتهایی که (55ص)خضر، د.ت،  .«می باشد تعقل و تفکرفهمیدن و 

 می رود.

﴿حق تبارک و تعالی می فرماید:                      

              ﴾ /ا را از شکمهای مادرانتان و خداوند شم» .(78 )نحل

 .«چشم و دل داد تا سپاسگذاری کنید تید و او به شما گوش وانسورد در حالی که چیزی نمی دبیرون آ
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ها نیست و خداوند متعال آن ی میاندم از خاک است بنابراین باال و پاییناز آدم هستند و آ انهاانس پس همگی

﴿ت کرده است و می فرماید: مذم روی زمین برتری طلبی می کنند، کسانی را که در        

                       ﴾ /خرت را ای آسر آن ما». (83 )قصص

. و عاقبت تنها بهره کسانی می گردانیم که در زمین خواهان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی جویند

 .«پرهیزگاران است آن از

پس  برتری طلبی و تکبر بر مردم ظلم است. چون مردم همگی از یک جنس هستند.»: می گوید /ابن تیمیه 

از کسی که اینگونه است خشم گین می  ل او برتر هستند، منجر به ظلم می شود.او و امثا :ی بگوید کهانانس اگر

چون عادلترین مردم دوست ندارد که مقهور امثال خودش باشد و غیر عادل نیز  شوند و با او دشمنی می ورزند.

 (588،ص 5388)ابن تیمیه، . «می کند که خود قاهر و برتر باشد سعی

به اهل و سرچشمه ای واحد، لوازم تعصب و برتری طلبی را بر دیگران خنثی  یتانانس اسالم با بازگرداندن

 کرده است.

 ی می شود.انانس )تعصب و برتری طلبی( باعث جدایی و تمایز میان افراد جامعه چون هر یک از این دو امر

و  .ی می بیندچون هر کس را جدای از دیگر می شود. آن ز اینجا منجر به نابودی حقوق و زیر پا گذاشتناو 

بدین ترتیب حقوقی را بیشتر از حقوق  ، طبقه یا نژاد برگردد.ر رنگکند که این جدایی به تعصب بفرقی نمی 

برای خود در نظر می گیرد. و سپس این حقوق زیادی از حقوق سایرین می کاهد و اینگونه میان  سایرین 

، به متعال برای وی در نظر گرفته است وندیت از حد باالیی که خداانانس و مردم کشمکش ایجاد می شود.

، محقق می شود آن با انانس یتانانس . به این وسیله اسالم قواعد و قوانینی را کهسقوط می کند قانون جنگل

دم نیه فرصتها میان بنی آمساوات و برابری در اصل پیدایش و در یک ثا آن استوار گردانیده است. که اساس

 است.

از بند بندگیهای ، این بندگی بر حق اسالم  همگی بندگان ناچیز خداوند می باشند که بااز دیدگاه  انهاانس

ول تاریخ  طوالنی خود زادی و کرامت  زیبا ترین شکلی است که بشریت در طو این آ رسته اندغیر خدا 

 تمدن ه که  بشریت از اطاعت بندگان رسته و روی به سوی رب العباد آورده است،اپس هرگ .شناخته است

ی بر پا می شود و جانشینی وی بر روی زمین تحقق پیدا می کند و مصداق این آیه خداوند متعال می انانس

  ﴿ :شود                 ﴾ /زمانی که پروردگارت به  و». (30 )بقره
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ه بیان کردیم ، عبادت و چون خالفت و جانشینی ، همچنان ک .«ینمفرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافر

 .)سروری( است سیادت

رامتی است و ک ن گرامیداشتدیگری را نیز اضافه کرده است وآ بلکه اسالم عالوه بر وحدت  پیدایش چیز

 .(34 )بقره/ را مختص وی کرده است. آن ،انانس مر به سجده مالئکه برایکه خداوند متعال با ا

ابلیس که سر باز زد و ، جز برید، همگی سجده بردند: برای آدم سجده بمو هنگامی که به فرشتگان گفتی»

 .«تکبر ورزید. از زمره کافران شد

. هر این پیشرفت در هر زمان و مکانی، به زیبایی احساس می شود نسبت به هاانانس خت فردی و جمعیشنا

. عدل باعث می شود ه حقوق خود و دیگران را تباه کنددهد کفردی از نظر خودش بزرگ است  و اجازه نمی 

یت و ظلم راه طغیان و گمراهی . چون عدل راه هداها رفتار شودآن به هر شکلی که دوست دارند با انهاانس که

﴿است.                   ﴾ (3 /انانس) .«ده ایم  چه او ما راه را به او نمو

 .«سپاسسپاسگزار باشد یا بسیار نا

﴿ :با این آیه خداوند متعال سخن را از سر می گیریم که می فرماید                 

   ﴾ /شما را از یک، پروردگاری که )خشم( پروردگارتان بپرهیزید ، ازای مردمان» .(5 )نساء 

نظریه  که این تا در خالل این آیه به وحدت پیدایش بیاندیشیم و این آیه برای ما روشن می کند .«بیافرید انانس

سطح  ی عمیقی به بشریت می دهد که در زمینه حقوق  وی را ازانانس وحدت جهت و وحدت پیدایش یک بعد

قوا، ربط می ویترین رابطه به هم پیوسته و محکم یعنی تیت را با قانانس . و تمامفرد و اجتماع باالتر می برد

، همان ی خداوند است. و تقوا رابطه عقیدتی است که متکی بر ربوبیت خداوند است و ربوبیت توحید فاعلدهد

﴿ . خداوند متعال می فرماید:اقرار می کردند آن به  ار زمان پیامبرتوحیدی که کف         

           ﴾ (/25 لقمان) .«آسمانها و زمین چه کسی استها بپرسی که خالق آن اگر از ،

﴿ همراه با تعلیم است. انانس تربیت در .«خدامی گویند:  حتماً            ﴾ /(5 )علق. 

 .«مه جهان را( آفریده است)ه که آن بخوان به نام پروردگارت»

 ماده ساختنبه هدف آ که بر اساس فضیلت و مکارم اخالقی است انانس تربیت ،اصول تربیتی جمله از

 .ایجاد شده استبرای هر مکان و زمانی صالح  انانس
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این  خواه. یت استانانس ارزشها  و اصول جمله از ، کهدایش مقتضی مساوات و برابری باشدوقتی وحدت پی

﴿ واحد باشد )ربکم( و یا در اصل پیدایشواحد وات در خداوند مسا           ﴾  باشد

 زن و مرد باشد. ی بودن حقوق واجباتمساو در و یا

 برای امت اسالمی ناظر به مساوی بودن پس مساوات در تشریع»گوید: شیخ محمد طاهر بن عاشور می 

همگی  انهاانسرد که جدایی میان این فروعات اثری در صالح بودن جهان نداتی است ها در خلقت و فروعاآن

و در حقوق زندگی در این دنیا و بر اساس فطرت نیز مساوی هستند و « کلکم آلدم»در بشریت مساوی هستند 

ی که البته از این امور ت، تأثیری در این تساوی نداردهاسآن اختالف رنگ و شکل و نسل و شهر که میان

به حفظ جان و حفظ  آن ، اموری حاصل می شود مانند؛  حق بودن که ازها را در شریعت ذکر کردیمآن تساوی

. و کسانی که برای اولین بار به حفظ مال تعبیر شده است آن که از لوازم زندگی حق و نسب تعبیر شده است

ها به حفظ آن لوازم بقای منفعت که از حقوق اقامت در روی زمین ایجاد و کسب کردند مانند ساکنان قبایل و

به حفظ  آن تساب به جامعه دینی است که ازنا ، حقآبرو تعبیر می شود. و بزرگترین این حقوقعقل و حفظ 

 .(95. )ابن عاشور ، د . ت ، ص«دین تعبیر شده است

 آن که حقوق بشر بر. بدون اینکه به یکی از عواملی یت وی گرفته شده استانانس ، ازدر اسالم انانس کرامت

، شده اندقتی از وحدت پیدایش خودشان که با کرامت خداوندی تکریم و انهاانس .متکی است نگریسته شود

﴿ .د، خود را به غفلت می زننغافل می شوند          ﴾  ( /70اسراء). 

  :وحدت طبیعت -2-3-2

فطرت است که همان  طبیعت می باشد، وحدت ساخته است آن از اصولی که اسالم حقوق خود را مبتنی بر

 .چون اسالم دین فطرت است

 به معنای واحدی می باشند. همگی غریزه است کهخلق و طبیعت، : سرشت،ر لغت به معنایفطرت د

 الن)خداوند او را بر اساس ف جبله اهلل علی کذا )دندان نیش شتر درآمد( یا گفته می شود: ر عن نابهيفطر البع

یعنی )چشمان   ةين ساجيع :اخالق است فطرت گفته می شود آن بر انانس همچنین به اخالقی که .(فریدآ چیز

ها را تغییر داد. )ابن منظور، آن . اکثر استعماالت این کلمه برای چیزهایی است که نمی توانسست و بی حال(

 (.5580، ص2، ج5275

ده است، همان اسالم می باشد بدین معنی که اسالم همان دینی آفری آن را بر اساس انانس فطرتی که خداوند

ی که خداوند با دادن عقل به وی، او انانس بودنش است. انانس صفتبا  انانس است که موافق فطرت و سرشت
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متمرکز کرده است و قدرت  انانس را از سایر مخلوقات جدا کرده است. و استعداد پذیرش معلومات را در عقل

 (.95، ص5409ا و شناختهای گوناگون را به وی داده است. )المقری، کسب معرفته

﴿ند. خداوند متعال می فرماید: اسالم وحدت را با اصل تکوینی بودن بیان می ک       

                                   

                                      

                            ﴾  /مردمان یک » .(253 )بقره

تا بشارت دهند و بترسانند. و کتاب )آسمانی( که مشتمل بر  انگیخت دسته بودند. سپس خداوند پیامبران را بر

ان نازل کرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختالف می آن حق بود و به سوی حقیقت دعوت می کرد، بر

که در دسترسشان ( کتاب )آسمانی( تنها کسانی اختالف ورزیدند ورزیدند، داوری کند. در )مطالب و حقانیت

قرار داده شده بود. و به دنبال دریافت دالیل روشن، از روی ستمگری و کینه توزی اختالف نمودند. پس 

اختالف ورزیده بودند،  آن چه که حق بود و درآن خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند، با اجازه خویش به

 .«اهد به راه راست رهنمود می نمایدشد و خداوند هر کس را که بخورهنمون 

ی سبب اختالف می شود. و ناچار باید انانس پس اتحاد در اصل تکوین، از نظر اتحاد غریزه ها و تمایالت»

در حقیقت کتاب نازل شده از طرف خداوند متعال می باشد، که رسالتش  آن یک حد فاصلی باشد و حد فاصل

که بیانگر حق و هادی  آمده اندمردم بیان می کند. و به این دلیل هر رسولی از رسوالن خداوند با کتابی را برای 

 (.35، د. ت، صابوزهرة) .«هستند آن به

﴿خداوند متعال در این مورد می فرماید:                                 

                                            

           ﴾ /جزات روشنن  ما پیغمبران خود را همراه با دالیل متقن و مع. »(25 )حدید

)آسمانی( و موازین نازل نموده ایم تا مردمان دادگرانه رفتار کننند. و آهنن را   کتابهای ان آن روانه کرده ایم. و با

پدیدار کرده ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف این است که خداوند بدانند  

  .«کنند، خداوند نیرومند و چیره استو پنهان یاری می  چه کسانی او را و فرستادگانش را بگونه نهان

دیگر فرق نمی کند، از نظر رابطه ای که با زمین و حسب متاع  انانس ی بهانانس یکی است و از انانس طبیعت

 ﴿دنیوی و شادیها و شهوتها و زینتهای زندگی دنیا دارند، یکی هستند. خداوند متعال می فرماید:   
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                ﴾ محبت شهوات جلوه دادهانانس برای» .(54 ل عمران/)آ ، 

شده است، از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و الوف طال و نقره و اسبهای نشان دار و 

. و همچنین از نظر استعداد برای خیر و «چهارپایان و کشت و زرع. اینها )همه( کاالی دنیای پست )فعلی( است

﴿شر نیز، یکی است.          ﴾ /نشان داده ایم انانس راه خیر و شر را به» .(50 )بلد». 

﴿ ،همچنین از نظر استعداد برای اصالح و افساد یکی است             

                     ﴾ /نفس آدمی، و سوگند به » .(7 -50)شمس

که او را ساخته و پرداخته کرده است، سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است. کسی رستگار و  آن و به

کامیاب می گردد که نفس خویشتن را پاکیزه دارد و بپیراید. و کسی ناامید و ناکام می گردد که نفس خویشتن 

 .«پنهان بدارد و بپوشاند و بیاالید

﴿از نظر استعداد برای شکر و کفر نعمت یکی است. و این طبیعت و سرشت             

     ﴾ (3/انانس« )با وجود  .«و سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاسما راه را به او نموده ایم، چه ا

 صدق می کند که می فرماید: آن بر قرآنیه می باشد و این آ انهاانس ایمان یک چیز فطری است که در ذاتاینها 

﴿                                           

            ﴾ /ن )اسالم( کن، این یئرا خالصانه متوجه آ ودروی خ» .(30 )روم

ن محکم و یئ. این است دین و آرا تغییر داد سرشته است. نباید سرشت خدا آن سرشتی که خداوند مردمان را بر

 .«وار، و لیکن اکثر مردم نمی داننداست

ر وی او را ی بر اساس فطرت به دنیا می آید. پس پدر و مادانانس هر»می فرماید:  رسول گرامی اسالم 

او را : »(. و نفرموده است54454، ج5965-5388اری، بخ. )«دی یا مسیحی یا مجوسی می گردانندیهو

 چون اسالم دین فطرت است.« مسلمان می گردانند

﴿ی استعداد کفر و ایمان را نیز دارد. خداوند متعال می فرماید: انانس این طبیعت واحد        

         /رد و هر کس که می خواهد کافر پس هر کس که می خواهد ایمان بیاو» .(29 )کهف

 .«شود
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 ﴿مصداق این فرموده خداوند می باشند:   انانس ی اراده باهمسازی آزاد      ﴾  /(256 )بقنره. 

 .«اجبار و اکراهی در دین نیست»

سرشت خود به سوی هر کار خیر و شایسته و شکرگزاری، از فطرت سالم با طبیعت و  انانس میل و گرایش

بر می خیزد. چون همگی اینها بر یک اصل ایمانی استوار هستند. بنابراین گرایش به طرف صفات شر و فساد و 

ی می باشد. انانس کفرورزی بر خالف فطرت است. اینجاست که استواری حقوق در اسالم بر اساس طبیعت سالم

 و ویژگیهایی انانس یتانانس یت به سطح تکریمی که خداوند برای او خواسته است. چونانانس شرفتو پی

 از نظر اسالم همان ارزش عالی و بزرگ می باشد. آن ی درانانس

می آیند و  هاانانس هنگامی که این مفهوم در واقعیت زندگی اسالمی جریان پیدا کند، بهترین امت برای

ارزشهای واال و فضایل و مکارم اخالقی را  ا شناخته است، معین می شود. که ر آن یتاننسا زیباترین تمدنی که

ندادن  انجام حمایت می کند تا جایی که از سطح رعایت حقوق به سطح انهاانس حفظ می کند و از حقوق

گر حرام مسلمان دیخون و مال و ناموس هر مسلمانی برای »می فرماید:  چیزهای حرام می رسند. پیامبر 

می باشد. انها انسو این فقط برای مسلمانان نیست بلکه برای تمامی  .(4/325ترمذی، السنن، ) .«می باشد

 .«را بکشد بوی بهشت را حس نمی کند هر کسی که شخص معاهد و هم پیمانی»فرموده است:  پیامبر

ر از اهل ذمه را بکشد، هر کس که یک نف»(. و همچنین می فرماید: 2533 /6، ج5965-5388البخاری، )

 (.23 /8النسائی، السنن، ) .«ند بهشت را بر وی حرام می گرداندخداو

 :وحدت سرنوشت -2-3-3

را خلق  کرده است تا وی  انانس ایمان به روز قیامت یکی از مقتضیات ایمان به خداوند می باشد و خداوند

را در بر می گیرد، بر روی زمین  انهاسان را بر اساس شروط و ضوابطی که تمامی کارهای کوچک و بزرگ

و حساب و عقاب و پاداش، همان چیزی  انگیختناز جمله بر آن . ایمان با وحدت سرنوشت و تبعاتخلیفه کند

ایمان  آن است که رفتار بشری را اصالح می کند. این احساس از یک رقابت ذاتی سرچشمه می گیرد که نتیجه

 رزشها اسالم آورده است اآن ابراین ارزشها و اصولی که ادیان و در رأسعمیق به خدا و روز قیامت باشد بن

 و ممنوع کردن ظلم و عدم تجاوز است. انهاانس می یابند. و از جمله احترام به حقوق

 آن انتهای ایمان به خداوند و آن ایمان تمام مقتضیات خود ترسیم کرده است، ابتدای با وحدت بزرگی که

رسوخ بیابد که در پشت این زندگی حکمتی وجود دارد.  هاانانس است. تا در جان و روانایمان به روز قیامت 

خداوندی می باشد  آن رابطه بین وحدت پیدایش و وحدت سرنوشت، استدالل به مشاهدات غیبی است که از
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آیات ایمان به  وجود آورده و همگی به سوی او باز گردانده می شوند. به این دلیل در بسیاری ازه را ب انانس که

خدا و ایمان به روز قیامت ذکر شده است بدون اینکه مقتضیات ایمان دیگری را ذکر کرده باشد و این جزء 

 ﴿ برای تأکید این رابطه نیست. خداوند متعال می فرماید:                   

    /چنین افرادی  داده باشد، انجام هر که به خدا و روز قیامت ایمان داشته و کردار نیک» .(62 )بقره

﴿ و همچنین می فرماید: .«پاداششان محفوظ است                   

                ﴾ /به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و » .(554 )آل عمران

بایسته بر یکدیگر سبقت می  اعمال شایسته و انجام به کار نیک می خوانند و از کار زشت باز می دارند و در

دیدگاه ایمان به روز قیامت در اسالم، همان مسیر جداگانه دیدگاه اسالمی به وحدت سرنوشت با سایر  .«گیرند

ی انانس نهایت عمر هر مرگ  ، ودانجام . پس وحدت همان عاقبتی است که به مرگ مییگر می باشدهای د

را تأیید می کند قبر است ولی عاقبتی که منظور اسالم است بعد از مرگ و  آن نیست. و عاقبتی که اسالم نیز

ن می باشد و یک ضرورت و حساب و جزا می باشد. و از طرف دیگر این یکی از ارکان ایما انگیختنعقیده بر

در اوج ظلم خود نیز می میرد. و در این زندگی دنیوی از ظالم  انانس عقلی و روحی نیز می باشد. در حقیقت

او قصاص گرفته نمی شود و مظلوم نیز می میرد و بعد از این ظلم نیز موفق نشده است و کسی را نیافته است 

خلق کرده است، سازگار نمی باشد. و  آن را به خاطر انانس دکه وی را کمک کند. و این با حکمتی که خداون

و اعمال وی در تمامی زمینه ی انانس این یک فکر یا نظر فلسفی نیست. بلکه این قویترین ارتباط میان اخالق

های زندگیش می باشد بلکه با این تفکر نظرش نسبت به زندگی دنیا تغییر می کند. پس این شعور و احساس 

جا زندگی فراخ و آزادی وجود دارد که غیر از این زندگی دنیای فانی است. دنیایی که غیر آن اینکه وی است به

رواج می دهند و برای تحقق  انهاانس را برای آن احساس آرامش می کنند. و تمایل و رغبت به آن مؤمنان به

  د. خداوند متعال می فرماید: جاودانگی در این دنیا می جنگند و دریغا که بتوانند این آرزو را محقق کنن

               /انگار و دژها و قلعه های می سازید که»(. 529)شعراء 

 .«جاودانه می مانید

سؤول می با این طرز تفکر خودش را آزاد و رها شده احساس نمی کند بلکه موجودی فرمانبردار و م انانس

﴿ داوند متعال می فرماید:بیند. خ                      ﴾  

پس  .«و به سوی ما برگردانده نمی شوید آیا گمان برده اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم » .(555 )مؤمنون/
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چون نمی دهد  انجام اعمال و تصرفات خود را جز با یقین کاملمؤمن تمامی  انانس از این آیه بر می آید که

تبعات و عواقب اعمال و تصرفاتش به خودش باز می گردد. البته اسالم در عقیده خود آورده است که تمامی 

﴿خداوند متعال می فرماید:  مردم به سوی خداوند بازگردانده می شوند.             

                  ﴾  /عذاب و عقاب( روزی بپرهیزید  و از» .(285)بقره(

چه را که به دست آورده است به تمامی باز آن ؛ سپس به هر کسیبه سوی خدا بازگردانده می شوید آن که در

نیز به سوی خداوند متعال  انانس و تمامی موجودات و از جمله .«شدان ستم نخواهد آن و به پس داده می شود

﴿: باز می گردند. خداوند متعال می فرماید             ﴾ /ما، بلی » .(43 )ق

 .«ازگشت مردمان به سوی ما است و بسفقط ما زنده می گردانیم و می میرانیم، و ب

در داشتن سرنوشت و عاقبت نیز یکی هستند.  در پیدایش و تکوینشان یکی بودند، انهاانس همچنانکهپس 

اعتقاد به وحدت سرنوشت و لزوم بازگشت به طرف خداوند متعال از بارز ترین اموری است که منجر به نتایج 

 نیک و عواقب شایسته می شود.

می شود. و این  آن جان و آرامش قلب و ثبات ایمان به وحدت سرنوشت جدای از بودنش باعث راحتی

و گسترش خیر و فضیلت ها است و   آن عامل بسیار مهمی است. و الگویی برای ارزیابی اخالق و آالیش

. ی پاسخ مثبت می دهدانانس ی نهفته است و به تمام فعالیتهایانانس همچنین برای ارزشهایی که در اعماق وجود

 ایمان در اسالم با وحدت اصل و سرچشمه خود برای این .حاصل می شود سایش از اینجاپس امنیت و آ

باز خواهند گشت. یکی از عوامل اصلی تصور خالق  آن به انهاانس و همچنین وحدت سرنوشتی  که تمام انانس

﴿ است. خداوند متعال می فرماید: انانس هستی، هستی و                  

                                   ﴾  

ان را در روز [ مرگ است. و جز این نیست که پاداشهایتاى چشنده ]طعمهر موجود زنده. »(585 ل عمران/)آ

[ دور داشته و به بهشت در آورده شود، قیامت، به تمام و کمال خواهید یافت. پس هر کس که از آتش ]جهنّم

 .«بى شک رستگار شده است. و زندگانى دنیا جز مایه فریب نیست

خرت  می شود که میان امور دنیا و آ آن بنابراین اسالم دین و دنیا است که شامل زندگی  به معنای کلی

حکم به وصل می کند. و بدین ترتیب رفتار بشری  را در این دنیا نظم و قانون می دهد. و این نظم و قانون 

 گذاشته است. آن یکی از اصولی است که اسالم بنای حقوق را بر
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را وادار می کند که احترام به  انانس روز محقق می شود، آن به روزی که جزای اعمال در انانس ایمان

 ، بپردازد.دیگران را با جدیت رعایت کند. و در نتیجه به کارهای خوبی که پاداش وی را نیکو می گرداندحقوق 

های  مسلمانان برای روی آوردن به  انگیزه و دوباره زنده شدن در اسالم  یکی از بزرگترین نانگیخت عقیده بر

یختن از روش حق ممنوع است. و از بنابراین فرار کردن و گر رام به حقوق مردم است.تکارهای خیر و اح

حاصل می شود. چون ارتباط زندگی دنیوی با زندگی  انانس عدم جرأت  زیر پا گذاشتن حقوق ،ممنوعیت

بداند که از کارهای دنیایی او محاسبه می شود و  انانس اخروی در اسالم واضح و آشکار است. هنگامی که

 ت این دنیا نابودی است، پس از غوطه ور شدن در شهواتو عاقب ند که زندگی دنیا مزرعه آخرت است،بدا

فانی دنیا بیرون می آید. شهواتی که او را فریفته و بر بی احترامی به حقوق دیگران  جری می کند. چون وقتی 

منجر به ظلم به خود یا ظلم به دیگران می شوند. و همیشه به وجود آمدن  حتماًاین شهوات به جوش می آیند 

 از این حقیقت بوده است.  انهاانس به علت غفلت آن انتشار و ظلم و پخش

دن عاقبت( بهترین و)یکی ب نچه که در این باب قابل مالحظه است این است که احساس وحدت سرنوشتآ

 با توجه به تغییر زمان و مکان در مسیری که بشریت را آن ضمانت برای حمایت از حقوق بشر و توانگر کردن

 به و درجه برساند.به باالترین مرت

    :ن(د)هم عقیده بو وحدت عقیده -2-3-4

در پیدایش و طبیعت و عاقبت و سرنوشت یکی هستند، پس ناچار بایستی یک رسالت  انهاانس مادامی که

عبادت إله و معبود واحد می باشد که خداوند متعال است. که این کار را نیز از روی  آن نیز داشته باشند، که

﴿د. خداوند متعال می فرماید: فطرت می دان                         

              ..﴾ /هنگامی را که پروردگارت فرزندان، آدم را از » .(572 )اعراف

ان آن گان، پدیدار کرد و ایشان را بر خودشان گواه گرفته است، که: آیا من پروردگار شما نیستم؟پشت آدمیزاد

 .«: آری گواهی می دهیمگفته اند

﴿را بر فطرت موحد آفریده است. که می فرماید:  انانس خداوند متعال در حقیقت        

                                     

      ﴾ /ن )اسالم( کن. این سرشتی است که یئآرا خالصانه متوجه  روی خود»  .(30 )روم

وار. و ن محکم و استیئغییر داد، این است دین و آا را تسرشته است. نباید سرشت خد آن خداوند مردمان را بر
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همگی بندگانم را »ارش روایت می کند و می فرماید: از پروردگ و پیامبر  .«لیکن اکثر مردم نمی دانند

 چه را که برایآن شان بازداشت و ها را از دینآن ها خود اهریمنانی را آوردند کهآن خالصانه آفریدم، در حالی که

 .«سلطه ای ندارند، شریک من گردانندها امر کرد که چیزهایی را که آن ده بودم، حرام کرد و بهها حالل کرآن

 (.4/2597)مسلم، الصحیح، 

و اصالح  دارشادارد بهترین شکل را که رتی طاست تا بشریت را به ف دهرسوالنی را فرستا داوندمان خبی گ

  ید:متعال می فرما د خداوندمی باش د که همان توحیدکن               

                            .. /(53 )شوری. 

را به تو  آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن نموده است کهیان داشته و روشن برای شما بینی را ئخداوند آ»

تفرقه نکنید و اختالف  آن دین را پا بر جا دارید و در م و موسی و عیسی سفارش نموده ایم،وحی و به ابراهی

   .«نورزید

﴿خداوند متعال می فرماید:                                

                                 

                                  

                                 ﴾ 

وحی از او پیامبران بعد  و به نوح همان گونه که پیش از تو ما به تو وحی کردیم،». (565-563 )نساء/ 

و به  هارون و سلیمان وحی کردیم، یونس، ایوب، عیسی، )او(، نوادگان یعقوب، اسحاق، به ابراهیم،کردیم. و 

برای تو بیان کرده ایم، و  ان را قبالًآن ذشتکرده ایم که سرگ و ما پیامبران زیادی را روانه داوود زبور دادیم.

بیان نکرده ایم. و خداوند  ان را برای توآن )به بیان مردم روانه کرده ایم( که سرگذشت زیادی را ()دیگر پیامبران

و بیم دهنده باشند، و بعد از آمد پیامبران  یامبران را فرستادیم تا مژده رسانبا موسی سخن گفت. ما پ حقیقتاً

 .«و خدا چیره ی حکیم است و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند. محبت

وحدت عقیده  ،عقیده آن اساس و بنیاد اسالم همان عقیده است. بنابراین استواری و پابرجایی  تمامی احکام

از وحدت عقیده ناشی می شود. و از اینجاست که سالمت  انانس که یکی بودن گناه به هستی و به می باشد.

و موجودات زنده اطرافش و  انانس با خودش و میان انانس می شود. پس جنگ و در گیری میان تأمینامعه ج

، صورت نمی گیرد. چون خالق تمام هستی یکی است. از این رو اراده و قانون ها و و هستی انانس میان
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 ﴿ ل می فرماید:، یکی است. خداوند متعاحکم می کند انانس شریعت خداوند که بر هستی  نیز مانند   

                                       

      ﴾ /[ با او ىخداوند هیچ فرزندى بر نگرفته است و هیچ معبود ]دیگر». (95 )مؤمنون

برد و قطعا برخى بر برخى ]دیگر[ چیره نیست. ]اگر باشد[ آن گاه هر معبودى آنچه را که آفریده بود، مى

 .«[ استکنند پاک ]و منزهشدند. خداوند از آنچه وصف مىمى

است. و این اسالم  انهاانس حدنیت و دعوت تمامی رسوالن خدا و همچنین این وحدت همگیاسالم دین وا

را بیان کرد، این مردمان را جدای  انهاانس طور که وحدت پیدایش و وحدت طبیعت و وحدت سرنوشت همان

 از وحدت عقیده، نسبت به اجرای احکام در شرایط مساوی قرار می دهد.

یها أیا »که تمام آیاتی که با نداء شروع می شوند با خطاب عام  کرده اندبی گمان مفسر بر این نکته تأکید 
 انانس ها را به عنوانآن است که تمامی مردم را شامل می شود. و مختص گروهی از مردم نیست. چون« الناس

 یت باشد را فرا می گیرد.انانس خطاب کرده است پس هر چیزی که مصداق

وقتی زیر سیطره کسی غیر از رب العالمین باشد، کلمه بی مفهومی است و ارزشهای اخالقی  انانس دنیای

باب و لوازم میان خوبیها و بدیها و ثواب و عقاب جدا می شود، معیاری بیهوده و گزاف است. و وقتی که از اس

 به وجود بیاید، وجودی نداشت.« مسؤول انانس»چیزی است که « انانس»

به یگانه إله خود روی  انهاانس با هم، هنگامی به وجود می آید که همگی انهاانس و تساوی« واحد انانس»

 نزد وی با تقواترینشان است و صالح انهاانس ترین ی که رب الناس و رب العالمین است و فاضلبیاورند. خدای

 .(53)العقاد، د. ت، ص .«ر خیرات بر همدیگر پیشی می گیرندهایی هستند که دآن نزد وی انهاانس ترین

مانی است، آمده کریم، که خالصه تمامی ادیان آس قرآنبر محور  انهاانس یقت اسالم برای گردآوردنقدر ح

را با احکام اسالم مخاطب قرار داده است، بدون  انهاانسقرآن است. همچنین در می یابیم که بسیاری از آیات 

 مخاطب این احکام هستند. انهاانس اینکه توجهی به رنگ و جنس و نژاد و ملیت و... کرده باشد، بلکه همگی

را در نظر گرفته است. از جمله این  آن خداوند متعالهدافی ارزشمند است که اختالف میان ملتها دارای ا

اهداف: روابط این ملتها مبتنی بر مهربانی و رحمت و امنیت و سالمت همدیگر باشد نه همیشه در جنگ و زد و 

ها با هم باشد به گونه ای که ساکنان یک منطقه آن خورد باشند. آشنایی میان ملتها که منجر به تعاون و همکاری

 ، د. ت(.ابوزهرةن از ساکنان سایر سرزمینها بهره ببرند و استفاده کنند. )و سرزمی
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بر روی زمین است. و در سایه این تکریم،  انانس یکی بودن عقیده اصل روشنی برای گرامیداشت و تکریم

د رحمت و مهربانی عام و فراگیر است و بدین ترتیب مدارا و سازگاری عمومی میان تمامی مردم ایجاد می شو

و عمل مطابق زندگی واقعی  اندیشه و این رحمت و مدارا از اصول این دین سرچشمه می گیرد که از لحاظ

 و یک تفکر دور از نظر و شعارهای توخالی و یک مطابقت منفی نیست. چرا چنین نباشد و حال ،اسالمی است

ر می باشد همچنان که همان رحمت و مهربانی خواسته شده و نعمت بی شما که صاحب آخرین رسالت آن

﴿خداوند متعال بیان کرده است:              ﴾ /ما تو را جز به » .(507 )انبیاء

﴿و همچنین می فرماید:  .«عنوان رحمت جهانیان نفرستاده ایم                

   ﴾ و سنگ دل بودی از پیرامون تو پراگنده می شدندخوی  و اگر درشت» .(559 ل عمران/)آ». 

 :دعوت به خصوصیات بزرگوارانه اخالقی -2-3-9

 آن دعوت به خصوصیات بزرگوارانه اخالقی در اسالم، یک دعوت اصلی در عقیده توحید می باشد، بلکه از

وحید یعنی پشت کردن به خصوصیات بزرگوارانه اخالقی و عقیده سرچشمه می گیرد. عدم بر آوردن دعوت ت

 به وجود آمدن فساد در روی زمین. خداوند متعال می فرماید:              

           /دارید که در  ارانتظ آیا اگر روی گردان شوید، جز این» .(22 )محمد

 .«میان خویش را بگسلید؟زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی 

در بنای این قصر  انبیاء می باشد و هر یک از ‡ انبیاء خصوصیات بزرگوارانه اخالقی، همان دعوت تمامی

من برای تمام کردن خصوصیات »حق داشت که بگوید:   بلند اخالقی سهمی دارند. به همین دلیل پیامبر

 (.95545970)مالک، الموطأ،  .«رگوارانه اخالقی برگزیده شده امبز

از جمله خصوصیات بزرگوارانه اخالقی، عدم فساد بر روی زمین و اجرای وظیفه جانشینی طبق روش 

 که خداوند پاک و منزه برای بندگانش در نظر گرفته است. است ربانی

روش ربانی خلل ایجاد می کند و قطع صله رحم و  آن بد اخالقی و بد رفتاری و فساد در روی زمین در

در اسالم  انانس بیزارند. چون از مهمترین اولویتهای حقوق آن مهربانی، اخالقی پست است که فطرت و دین از

ی انانس و توحید و عدم شرک، حقوق والدین است. و رعایت حقوقبعد از حق اهلل بر بندگان،  عبادت خداوند 

 های نزدیکتر و بعد نزدیک و بعد دور... است. ( یعنی ابتدا فامیلفاألقرباألقرب تابع قاعده )
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چون کسی که حقوق نزدیکترها )خویشاوندان نزدیک( را رعایت نکند، به طریق اولی حقوق خویشاوندان 

های ظلم هستند و بزرگترین ظلم شرک به خداوند متعال  انگیزه دورتر را رعایت نمی کند. فخر و تکبر از

و بعد از بزرگترین ظلم، ظلم به دیگران است. چون فخر و تکبر از جمله بداخالقی و بدرفتاری هستند. و است. 

﴿از جمله خصوصیات بزرگوارانه اخالقی نیستند و خداوند متعال در این مورد می فرماید:       

                                              

                                 ﴾ 

ویشان، را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او مکنید و نیکی کنید به پدر و مادر، خخدا » .(36 /ء)نسا

گان، همسایگان خویشاوند، همسایگان بیگانه، همدمان، مسافران و بندگان و کنیزان. یتیمان، درماندگان و بیچار

 .«ی دارد که خودخواه و خودستا باشدبی گمان خداوند کسی را دوست نم

ی را در بر انانس فعالیتهای انواع محدود و منحصر به چارچوب معینی نیست، بلکه تمامیاخالق در اسالم 

نمی کند  که حقوق اساسی  باشد در بر می گیرد و فرقی انانس می گیرد. یعنی هر فعالیتی را که مربوط به حقوق

عدالت  آن می زنیم؛ وبرای حقوق سیاسی که اخالق خاص خود را دارد مثال  مثالً یا اجتماعی باشد. یا مدنی

میان مردم است که باید به طور مساوی اجرا شود. به این دلیل که خداوند سبحان  و متعال به حکم  و قضاوت 

را میان تمامی  آن بلکه عادالنه میان مردم، تشویق کرده است. و عدل را فقط منحصر به مسلمانان نکرده است.

پایداری اخالق است و به وسیله عدالت حقوق الم و نشان شعار اس مردم تقسیم کرده است. چون عدالت،

﴿ ها بازگردانده می شود.آن صاحبان حق به              . و » .(58 /)نساء

 .«شستید اینکه داوری دادگرانه کنیدهنگامی که در میان مردم به داوری ن

، تا شامل موجودات  زنده دیگر غیر از ی  نیز فراتر نهادهانانس خالقی پا را از دایرهخصوصیات بزرگوارانه ا

یک نم هم باشد، اجر و پاداش وجود  اندازه در هر دلی )تمام موجودات(» می فرماید:  بشر نیز بشوند. پیامبر

را بیان کرده  آن المو این معنای همان احسانی است که اس .(833 /2 شماره ،5965-5388 البخاری،). «دارد

 است.

جامعه ای پیشرفته و منظم به وجود می آید  ،آن دعوت به خصوصیات بزرگوارانه اخالقی و پاسخ مثبت به

و این » ، محکم و استوار می گردد.رفته اندگکه با قواعد و قوانین اسالمی و منضبط که از اصل دین سرچشمه 

آشکار می گردد هر چند که رنگ و  انهاانس ی میانانانس ابطقواعد در خانواده و جامعه و کشورها و در رو
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همکاری عمومی،  ، عدالت،یانانس مختلف باشد. و این  قواعد در محافظت بر کرامت انهاانس جنس و دین این

 .(25،د.ت ،صابوزهرة. )«ی، مصلحت و دفع فساد  از روی زمین خالصه می شودانانس مودت و مهربانی

چه که بر این رفتارها آن و سرچشمه می گیرند، آن ی که ازیارانه اخالقی و رفتارهااسالم خصوصیات بزرگو

واجب  آن ها با حقوق مترتب می شود، به عنوان عهد با خداوند متعال قرار داده است که وفای بهآن و ارتباط

را  آن می توانددر هر حال و شرایطی جایز نیست، و هیچ بهانه ای ن آن است و بی احترامی و زیر پا گذاشتن

﴿توجیه کند. خداوند متعال می فرماید:                            

                                     

                                  

                                ﴾ /رعد( 

همانند کسی  ت، حق است،چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده اسآن پس آیا کسی که می داند» .(22-59

کسانی که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان را  آن که نابینا است؟! تنها خردمندان درک می کنند. خواهد بود

ها دستور داده است و از آن به حفظ نمی شکنند. و کسانی که برقرار می دارند پیوندهایی را که خدا

پروردگارشان می ترسند و از محاسبه بدی هراسناک می باشند. و کسانی که به خاطر پروردگارشان شکیبایی 

می ورزند، و نماز را چنان که باید می خوانند و از چیزهایی که بدیشان داده ایم، به گونه پنهان و آشکارا می 

 .«ایشان است آن عاقبت نیک دنیا از نیکها بدیها را از میان بر می دارند. جامان بخشند و خرج می کند. و با

﴿خود را با حسن خلق )خوش اخالقی( وصف کرده است و می فرماید:  خداوند متعال رسول      

    ﴾ /هنگامی که از اخالق پیامبر . «تو دارای خوی سترگ هستی. »(4 )قلم  حضرت از

 (.746شماره  554-5/552صحیح، )مسلم ال .«بود قرآناخالق وی »که: ال شد، جواب داد ؤس لعایشه 

 در زندگی واقعی بود. قرآنالگوی کامل  یعنی پیامبر  .ی بود که روی زمین راه می رفتقرآن پس پیامبر 

 اشتند، چرا چنین نباشد حالچون کامل ترین ایمان را د ودخوش اخالق ترین مردم ب  بدین ترتیب پیامبر

مؤمنانی که » منان کاملترین ایمان را دارند؟ فرمود:ال شد که کدام یک از مؤسؤ  که هنگامی که از پیامبرآن

 (.4682شماره  4/220ه، 5372)ابوداود،  .«خوش اخالق ترین باشند

این چشمه جاری زندگی با رفتار پایدار تابع عقیده صحیح است. و از »ایمان قویترین محرک رفتار است و 

برای تربیت شخص و جامعه ترسیم  قرآنمفاهیمی از اخالق آبیاری می شود. و بر اساس روش و مسیری که 
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و مسؤولیت وی در مقابل خداوند و عشق به خدا و احساس بزرگ  انانس کرده است، آماده می شود. و آزادی

این مفاهیم و مفاهیم دیگر، جز اخالق پایدار و رفتار برای آبادی زمین شکل می گیرد. تمامی  انانس جانشینی

 (.262، ص5409)المقری:  .«ناشی نمی شود آن مداوم )سالم( از

رحمت، مهربانی، مروت، حمایت، صداقت، عفت، مدارا، تعهد، وفای به عهد، فروتنی، صبر، مقاومت و 

ی می کنند و به یراهنما آن را به نهااانس چه که خردمندان می شناسند وآن استحکام در برابر هوای نفس، و

د به خدا و روز و سالم بودن اعتقا انهاانس کتابهای آسمانی اقرار می کنند، همگی اینها بر درستی ایمان در درون

قیامت صدق می کند. اخالق بدون این ایمان، تبدیل به لفظی می شود که مفهوم و حقیقتی دارد، )المقری، 

 (.262، ص5409

 توسط اسالم انانس اشتبزرگد -2-2
 :ایمان با انانس بزرگداشت -2-3 -2

ایمان به خداوند متعال آرامش درونی و امنیت اجتماعی را به شخص و جامعه می بخشد. خداوند متعال می 

﴿ فرماید:                            ﴾ /آن» (،28 )رعد 

! دلها با یاد خدا آرام می پیدا می کند هان آرامشو دلهایشان با یاد خدا سکون و  کسانی که ایمان می آورند

 .«گیرند

﴿ چنین می فرماید:و هم                            

﴾ /کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک  نیامیخته باشند، امن و ایمان ایشان . »(82 )انعام

 .«ندان راه یافتگان هستآن است وا را سز

  باشد که می فرماید: قرآنتا مصداق آیه دیگری از  است ظلم را در این آیه  به شرک تفسیر کرده  و پیامبر

﴿         ﴾ /شرک ظلم بسیار بزرگی است واقعاً». (53 )لقمان». 

روز  که عبارتند از: ایمان به مالئکه، کتب آسمانی، پیامبران، بعد از ایمان به خداوند، ارکان ایمان می آید

ثار ایمان بر رفتار یر آسرچشمه می گیرد، تصور تأثچیزی که از این ایمان  آن .قیامت، قضا و قدر و خیر و شر

پس همان ایمان است که استقامت  جایی که ایمان  آرامش روحی و عقلی  می بخشد آن فرد و جامعه است از

را که خداوند متعال با اصل خلقت و فطرت برای این  انانس و پایداری را در رفتار ایجاد می کند تا کرامت

﴿ی فرماید: موجود خواسته است، محقق سازد. خداوند متعال م                  
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                             ﴾ /ما» .(4-6)تین 

یم. سپس ما او را به میان پست ترین پستان بر می گردانیم. را در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده ا انانس

  .«پاداش قطع ناشدنی و بی منت دارندان آن مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند که

کریم آمده است، همیشه همراه با عمل صالح بوده است، گویی که خداوند  قرآنهر بار که کلمه ایمان در 

ز لحاظ قولی و عملی در نظر گرفته است. هر عملی که باشد مدنظر نیست بلکه تنها عملی که با متعال ایمان را ا

در دنیا و  انهاانس و تمام انانس به خود آن قبول است و عملی که نفع صالح و صالح بودن مشروط شده باشد،

 سیاری از حقوق را براست که اسالم ب ییآزاد آن را محقق کند که اصل و اساس انانس آخرت برسد و کرامت

، و هنگامی که چنین احساسی در دغیر خداوناز عبودیت  انانس بنا نهاده است. چون ایمان یعنی آزاد کردن آن

را از ترس و بزدلی خواری می رهاند. و این مخلوق را از  ، شخصوجود آمد، همان احساسه درون ب

 بدیل می کند.ی صاحب رسالت و هدفمند تانانس موجودی پست و فرومایه به

می بخشد همان چیزی  انانس از بزرگترین ثمره ایمان همان آرامشی است که امنیت روحی و اجتماعی را به

محقق می سازد. پس بر خالف کافران، مؤمنان خوف و اضطراب و ترس ندارند و این  انانس که کرامت را برای

﴿مصداق سخن خداوند متعال است که می فرماید:                    

             ... ﴾ انداخت در دلهای کافران رعب و هراس خواهیم. »(555 ل عمران/)آ .

  .«انی فرو فرستاده استکه خداوند دلیل و بره ساخته اندخدا  انباز رو که چیزهای را آن از

خودش را گوشه گیر و در  انانس ، سبب می شود کهآن بلکه عدم ایمان به خداوند متعال و فراموش کردن

حاشیه قرار بدهد و خودش را کم ارزش و حقیر جلوه بدهد پس این احساس شخص را به پستی و گوشه 

 نشینی و خواری می کشاند.

 ﴿                        ﴾ /و همسان » .(59 )حشر

ون روندگان و خارج ان بیرآن کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند و خدا هم خودشان را از یاد خودشان برد.

  .«شوندگان هستند

را از دید خودش باال می  انانس زشداده است، ار انانس در حالی که ایمان و اعتقاد به کرامتی که خداوند به

 کارهای مهم و انجام س شخص را بهبرد پس اعتماد به نفس پیدا کرده و غرور و عزت می یابد و همین احسا

اطمینان و اعتماد می بخشد و یأس و ناامیدی را از شخص  انانس دوری از خواری و پستی می کشاند. ایمان به
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را به خوشبینی فرا می خواند. و  خواند. حتی در بدترین شرایط شخص می راند و او را به خوشبینی فرا می

اطمینان و توازن را در اقوال و افعال به شخص می دهد. و این باعث می شود که شخص همیشه تالش کند تا 

اشتباه است و اشتباهی را که مرتکب  :می دهد نمی بایست بگوید که انجام چیزی را که درست»اد بگیرد که ی

 .(455 /4)ترمذی، السنن،  .«: درست استود نمی بایست که بگویدمی ش

، اشتباه شانه خالی کردن نیست نگرفتن و از زیر بار مسؤولیت و کارهایاین به معنای بی اعتنایی و تصمیم 

و بدین  می دهد انجام ندارد. ولی شخص با توکل به خدا  کاری را اسباب و ابزارهای یک کار ربطی به نتایج 

 فاعل محسوب می شود.  انانس یبترت

ی شود و از کمک تبدیل به بار سنگینی برای دیگران نم انانس و تحقق پیدا کرده انانس کرامت ،بنابراین

ی در انانس و لوازم مأیوس نمی شود. چون این امر سفاهت و حماقتی وجود دارد که با کرامت گرفتن از ابزارها

و اسباب  ه خالی نمی کند. چون این امر دلیل بر ضعف و درماندگی استتضاد است. و از زیر بار مسؤولیت شان

، محقق نشود، که  مربوط به ابزار و لوازم است و لوازم را  به نتایج ربط نمی دهد. به گونه ای که اگر نتیجه ای

 انواع و اعتیاد به مواد مخدر و)مسکرات( نوشیدن  ناراحتی، دیوانگی، خودکشی، بیماریهای روانی و عصبی،

می شود. و اینها همگی  انهاانس فردی و جمعی انحطاط جرائم دیگر را به دنبال دارد. جرائمی که باعث سقوط و

کار یک » است که می فرماید:  مؤمن  مصداق این سخن پیامبر انانس شایسته غیر مؤمن است. ولی برعکس

به او برسد، صبر می کند و این برای او  ها برای او خیر است، اگر ناراحتی و دردی آن و همگی مؤمن عجیب

خیر است. و اگر شادی و خوشحالی به او برسد شکرگزار است و این نیز برای او خیر است، و این خیر فقط 

 .(2295 /3مسلم، ). «مؤمن است برای شخص 

ه و از اوهام و ایمان به یگانه خالق هستی، افزون بر اینکه قلبها را پاک و مطهر می کند و عقل ها را آراست»

دور  از اهل ایمان آن درماندگی باطل و اهل و ، عزت می یابندمؤمنان های فاسد دور می کند، گروههای خیال

﴿(. 58، د. ت، صابوزهرة) .«می شود             ﴾ /عزت و قدرت از» .(8 )منافقون 

 .«فرستاده او و مؤمنان است ،خدا آن

دن به رسان آن های گمراه کننده است. ایمانی که نقش ایمان درست اساس تفکر سالم و دوری از خیال

 می فرماید: . و این ایمان یکی از عوامل اصلی جانشینی است. پیامبر حقایق و استنباطهای درست است

 (.89، شماره 508، ص5)القضاعی، ج .«هوشیار است زیرک ومؤمن  انانس»
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 انانس برای اساس تفکر است، و این مهمترین تفکر البته عقیده»هر ابن عاشور می گوید: شیخ محمد طا

بر اساس اعتقاد درست تربیت کند و پرورش دهد،  می باشد. پس هر گاه عقل را انانس است که خارج از خود

یح جوالن می زند. ی حقایق و استنباطهای صحوارثمیان  از دسیسه های اوهام گمراه کننده در امان می ماند. و

)ابن عاشور، د. ت،  .«درست و عمل بر حق آماده می شود د و برای قبول آموزشهایاز باطل دور می افت

 (. 55ص

 :به وسیله عبادت انانس بزرگداشت -2-2-2

تعریف عبادت: تمام اعمال و گفتار ظاهری و باطنی که موجب رضایت و خشنودی خداوند می شود، 

 عبادت نام دارد.

﴿است. خداوند متعال می فرماید:  انانس دت؛ هدف وجودعبا              ﴾ 

 .«ا جز برای پرستش خود نیافریده امر انهاانس ها و من پری» .(56 )ذاریات/

﴿ همچنان که هدف تمامی موجودات نیز هست.                  

  ﴾ /ته ای که تمام کسانی که در آسمانها بوده و همه کسانی که در انسآیا ندیده ای و ند» .(58 )حج

   .«هستند... برای خدا سجده می برند زمین

می دهد، نیست، بلکه هر عملی  انجام ، منحصر به اعمال دینی که شخص مسلمانعبادت از دیدگاه اسالم

﴿باشد، عبادت است.  طر رضای خدابخا                      

                 ﴾ /بگو، نماز و عبادت و زیستن و » .(562-563 )انعام

شده ام.  و به همین دستور دادهکه پروردگار جهانیان است. خدا را هیچ شریکی نیست.  خداست آن مردن من از

  .«و من اولین مسلمان هستم

ی را در دنیا و قیامت هدف قرار می دهد. نماز، زکات، روزه و انانس ، تحقق بعدآن عبادت به معنای خاص

فتار بشری است. و از حد فرد و جامعه به حج تمامی اینها دارای اهداف فردی و اجتماعی هستند که ضابطه ر

خواسته است، باال می رود و اولین تکریم تحقق وحدانیت و  انانس درجه تکریمی که خداوند بزرگوار برای

عبد خداوند و سرور  انانس یکی بودن خداوند است. چون کسی که خداوند را نپرستد، دیگری را می پرستد.

س هر گاه که غیر خدا را پرستش کند عبد کسی می شود که در اصل تمامی موجودات غیر از خدا است. پ

واجب شده است دگرگونی  انانس و اینجا در موازین و معیارها با اختالل در روشی که بر سرور بوده است.
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ایجاد می شود و سستی جای بزرگداشت و تکریم را می گیرد. خداوند متعال این گروههای بسیار بزرگ 

 ها را برای خداوند بیان می کند، جز اینکهآن اروان متواضع هستی یاد می کند و سجده همگیمخلوقات را در ک

﴿اجتماع بزرگ جدا شده و به دو دسته تقسیم شده است: آن از انانس         ...  /حج( 

 .«تمی استسیاری از مردمان هم، عذاب ایشان حو ب» .(58

﴿رده است که: آو آن سپس بعد از         .﴾ /و خدا هر که را بی . »(58 )حج

 .«یچکس نمی تواند او را گرامی داردارزش کند، ه

با تکریم و بزرگداشت خداوندی، گرامی داشته شده و با عزت وی عزیز داشته شده است و هر  انانس پس

 خوار و ذلیل می شود.گاه به غیر خداوند نزدیک شده است، 

 اشاره کرده است که عبادات به دو نتیجه منتهی می شوند:  ابوزهرةشیخ محمد 

الف( روی آوردن به وجدان دینی که مؤمن به اسالم را با غیر خود به عنوان یک گروه به حساب می آورد 

 وجود آید که همدیگر را دوست داشته باشند.ه ی بانانس تا از این ائتالف جامعه

منجر می شود و به  انانس ب( هدف عبادت در اسالم تنهای تقوای سلبی نیست. چون این امر در دنیا به نفع

خالص برای خداوند باید پاک د. رابطه اانجام نیست می آن ایجاد جامعه دوست داشتنی، که بغض و نزاعی در

ی و زیاده روی الفت ن کمی و کاستقلب و دفع کننده شر باشد و باید این رابطه میان وی و مردم، بدو کننده

﴿(.  96-97، د. ت،صصابوزهرةایجاد کند. )                ﴾ /(56 )ذاریات. 

را با تمام هدفهای هستی ربط می دهد، همان عبادت خداوند یگانه و بدون شریک  انانس وظیفه اصلی که

ویش را ، هدف از وجود خعمل کند بر اساس روشی که خداوند خواسته است است. کسی که به این وظیفه خود

خلق  آن حقیقت هدف وجودی که به خاطراز این وظیفه خودداری می کند در  محقق ساخته است و کسی که

ن محتوا و ود، خالی و بیانانس وظیفه می شود و زندگی ی بیانانس شده است را باطل کرده است و تبدیل به

خواهد شد. و این امر منجر به نابودی مطلق در دنیا و آخرت می شود. همچنان که ایمان قویترین  بدون هدف

رفتار می باشد، عبادت نیز قویترین ضابطه رفتار می باشد. و عبادت بر حق همان تکریم و  انگیزه محرک و

هی در روی زمین محقق ی است. پس هر گاه که این جانشینی را بر اساس روش الانانس بزرگداشت این موجود

فعالیتهای مختلف به آبادانی زمین می پردازد تا این بزرگداشت را با بندگی خداوند و سروری  انواع ساخت، با

 سایر موجودات احساس کند.
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 تنها بنده خداوند نباشد و عبادت را مختص خداوند کند و این عبادت را به تنهایی انانس اگر»بر عکس 

عبادت  انانس و این بدان معنا نیست که اگر ر عبودیت و بندگی غیر خداوند می افتددهد، ضرورتا د انجام

از  انانس ی غیر خدا افتاده است پس رهاییرسته است بلکه با این کار در بندگگی دکند از بن انکار خداوند را

دگان ناچیز شان بن است و تمامی مخلوقات به مقتضای خلقت مخلوق انانس عبودیت مطلق، محال است. چون

را  انانس ها کنار می کشد و خداوند متعال بندگیآن را از با این کارش خود انانس در حالی که خداوند هستند،

 (.25،ص5406. )الدسوقی، «محل آزمایش و امتحان قرار داده است

ی گونه است چون یاد خداوند ممی دهد عبادت نیز این انانس همچنان که ایمان آرامش روحی و قلبی به

﴿باشد.                             ﴾ /آن کسانی » .(28 )رعد

 .«که ایمان می آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می گیرند

چون ست. ر از خالق  و به وجود آورنده وی ابرای قلبها چیزی محبوب ت» د می گوید:ابن قیم در این مور

وی اله و معبود و ولی و پروردگار و مدبر و رازق و میراننده و زنده کننده وی نیست. پس محبت او نعمت 

 .«روشنی چشمها و آبادانی زمین است عقل ها وروح ها و نیروی قلبها و روشنایی  جانها و زندگی

 (.597ص ،2ج ،5357 )ابن القیم، 

 :با علم انانس بزرگداشت -2-2-3

با دادن علم نیز وی را  بر روی زمین به وی ارزش داد انانس بعد از اینکه خداوند متعال با جانشین کردن

﴿ ستایش کرد.      ﴾ «قرنها اینک بشر با گذشت .«های همه را آموختسپس به آدم نام ،

 در می یابد.، به امانت گذارده است، ه خداوند در وجود این موجود بشریرا کگوشه ای از اسرار الهی 

تنیها  در طول تاریخ بشریت از نسلی به نسل دیگر انسقدرت یادگیری دارد. و به همین دلیل علوم و د انانس

کی از دستاوردهای علم این است  که بر منتقل خواهد شد، ی بر روی زمین انهاانس منتقل شده و به وارثان

پیش  ادی در فهمیدنسختیهای زی این قدرت را نداشت، انانس و اگر زها و موجودات می توان اسم گذاشتچی

 مسمای ن نامها برایاگر ای که یک مرد نیاز داشت که با سایر افراد تعامل پیدا کند. هنگامی می آمد مخصوصاً

فهم حاصل شود و ممکن است  یداتا شمی آورد چیز را  آن صحبت کردن خودباید هنگام  ها وجود نداشتآن

 مخاطب نفهمد که منظور متکلم چیست. که اصالً
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﴿ نازل شد، متضمن امر به خواندن بود. خداوند متعال می فرماید: نقرآاولین چیزی که از       

                                           

  ﴾ /(5 -5 )علق. 

فریده است. بخوان پروردگار تو را از خون بسته آ انانس ریده است.فکه آ آن به نام پروردگارت،بخوان، »

ی مبه او چیزهایی را آموخت که ن ئی  که به وسیله قلم آموخت.ان خداهمبزرگوارتر و بخشنده تر است. 

 .«تانسد

کرامت و بزرگ منشی را برای خودش می خواهد. چون عدم  ،ی است که  با یادگیریانانس این اشاره به

در  توجه به اسباب و ابزارهایی که منجر به علم می شوند به معنای تکیه بر غفلت و فراموشی و بیسوادی است.

به این موجودی که از خون لخته آفریده است، کرامت و بزرگی داده است، و او را از این  قت خداوند متعالحقی

. و قلم را ذکر کرده است ی تبدیل کرده است که یاد می گیرد و یاد می دهدانانس موجود کوچک و ساده به

که ما در معلوماتی  انفجار و یر دارد.تأث انانس که در زندگی ترین و عمیق ترین ابزار تعلیم استچون قلم وسیع

علم  تنها نتیجه قلم و ابزار و لوازم مشاهده خواهند کرد، آتی و دیگران در عصرهای این عصر مشاهده می کنیم

بدون  دارد و این پیشرفت و ترقی انانس و ترقی جایی که قلم بزرگترین اثر را در پیشرفتآن و تعلیم است. از

دو معیار دین و علم می  آن وجانشینی است  کننده محقق ی که یکی از دو معیارعلم علم محقق نمی شود،

 باشند.

هستی ارتباط  شگفت انگیزسلسله منظومه های  وعهایی را که با نشانه های وجودیاستفاده از موض قرآن»

چه که علم  نآ از می باشد و دوم؛  به خاطر استفاده . و این نخست به خاطر شناخت خالق، تشویق می کنددارد

 .«ی صالح استانهاانس و مسخر مکه را ، از جمله حقیقت های طبیعتمی رسد آن به طور کلی به

 .(205ص ت، د. )السعفی، 

با عقل گرامی و بزرگ داشته شده با علم نیز گرامی و بزرگ داشته شده است. چون علم  انانس همچنانکه

 شد.می با« ثمره عقل»طبق دیدگاه ابوحامد غزالی همان 

ا کریم در بسیاری از آیات به تفکر تشویق کرده است و خردمندان را مخاطب قرار داده است و عقل ر قرآن

﴿خداوند متعال می فرماید:  نشود. منتج و شناخت حق ستوده است، بجز عقلی که به علم     
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 ﴾ (595-590 ل عمران/آ)« .ًو آمد شب و روز، نشانه ها و  آفرینش آسمانها و زمین و رفت در مسلما

و درباره  افتاده یاد می کنند لی برای خردمندان است. کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشاندالی

ا را پس ماین را بیهوده و عبث نیافریده ای؛ تو منزه و پاکی.  . پروردگارا!می اندیشندآفرینش آسمانها و زمین 

 .«از عذاب آتش محفوظ بدار

﴿: شیخ محمد طاهر ابن عاشور در تفسیر این جمله     ﴾ در آیه ﴿           

     ﴾ /ینکه شما را کتاب خواندنی )و به زبان( عربی فرو فرستادیم تا ا آن ما. »(2 )یوسف

برای شما میسر است چون   قرآنمی گوید: به این معنی است که امکان حصول علم از لفظ و معنای  .«بفهمید

، مشتمل بر چیزی است که نفع شما را که همان عقل شما است، به به زبان شما قرآنشما عرب هستید و نزول 

به حدی رسیده است که  که در وضوح لم استبر این ع قرآندنبال دارد. و تعبیر عقل برای اشاره به داللت 

 (.52/202)ابن عاشور،د.ت،. «که عقل ندارد نداشته باشد به منزله این است قرآنکسی که علمی از 

به  که مرتبه علمی را در گواهی دادن را با علم بزرگی بخشیده است، به گونه ای انانس در حقیقت خداوند

 خداوند متعال می فرماید: خود آورده است. وحدانیت و اقرار به عدالت خداوند، همنشین خود و مالئکه

 ﴿                                          

﴾ /و  و نیست. و اینکه او دادگری می کند،که معبودی جز اخداوند گواهی می دهد این». (58 ) آل عمران

و این  .«نیست که هم توانا است و هم حکیم جز او معبودی. فرشتگان و صاحبان دانش گواهی می دهند

منحصر و محدود به زندگی دنیوی نیست بلکه به زندگی اخروی نیز مربوط  انانس بزرگداشت و کرامت برای

 می شود.

ال روز قیامت، هنگامی که بر جایگاه خود نشسته تا میان بندگان داوری خداوند متع» می فرماید:  پیامبر

شما نداده ام و چیزی بر من  را بیامرزم به و صبر خود را جز برای اینکه شما می گوید: من علم ءکند به علما

 (.5/255، چاپ چهارم،5985 عبدالبر، )ابن، (598245/2253 )الطبرای،. «نیست

همان مغفرت و بخشش خداوند  محسوب کرد( آن کرامت به گونه ای که نمی توان) کرامت و بزرگی این علم

 .در دنیا و قیامت است

 :به وسیله عقل انانس بزرگداشت -2-2-4
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در میان سایر مخلوقات جایگاه  و به وسیله عقل را گرامی داشته است وی انانس با دادن عقل به خداوند

 مترتب می شود. از آن تکلیف می باشد. تکلیفی که مسؤولیت بر گیزهان است. که همانبه او داده ویژه ای را 

و  خود را در قلمرو سنت ها و قوانینمی تواند مسیر  آن که توسط جایی که عقل مالک اراده آزادی استآن

 تخاب کند.نا ،رفته اندگی که وی را فرایارزشها

ها گذاشته آن که خداوند متعال برای ی هستندیجامدات بدون اراده و اختیار خاضعانه  مطیع قوانین و سنت ها

و  ر داده است و نمی تواند از قاعدهها قراآن هستند که خداوند برای ت. ولی حیوانات محکوم به غریزه ییاس

 .(558ص ت، د. )عثمان،. «غالب بیرون بروندقوانین این غریزه 

 که کم نیستند و ستوده اندعقل را را می بینیم که نصوص شماری از  کریم و سنت پاک محمدی  قرآندر 

هره برده و و سنت( ب قرآن)نصوص ، صاحبان این عقل ها کسانی هستند که از این قرار داده اندرا مخاطب  آن

ثمره عقل » ،م همچنان که امام غزالی گفته استو معرفت حق می رساند. چون عل عقل هایشان را به علم

 .«است

 ضرر می رساند و نقش آن که به تضی حفظ عقل از تمام چیزهایی استبه وسیله عقل مق انانس بزرگداشت

را در زندگی تعطیل می کند و از چرک های مادی و معنوی که عقل را ضایع و تباه می کنند، پاکیزه نگه  آن

نماد پاکی معنوی نیست. همچنانکه تحریم مواد مست کننده و مخدر نماد بدارد. و تحریم عبادت بتها جز برای 

تحریم شراب، از نزدیک شدن  که به صورت تدریجی در مرحله سوم کی مادی می باشند. به این دلیل استپا

﴿ ت های اولیه در حال مستی بوده است.ماز نهی شده است. در حالی که عبادبه ن             

              ﴾ /ای کسانی که ایمان آورده اید، در حالی که . »(43 )نساء

 .«گاه که می دانید چه می گوییدآن مست هستید به نماز نایستید تا

و قلب را  ز کلماتی است که عقل را می نوازدادای نماز و اذان یک عمل عقلی خالص است و دعوت به نما

اکبر گفتن و شهادت به وحدانیت خداوند و تشویق به رستگاری است. اذان زنگی اهلل  ،، این کلماتبیدار می کند

و احساسات مبهم را مخاطب قرار دهد. خود نماز آیاتی است که از  نددر فضا طنین افگ آن نیست که صدای

ه بستگی ب آن قبول اندازه کتابی که در بردارنده مقاصد خیر و راهنمای های رشد است، خوانده می شود. و

 .(220ص ت، د. ،ی)الغزال. «است آن هوشیاری هنگام نماز خواندن و تفکر در معانی
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می   . پیامبرحرمتی به عقل بشود، منع کرده استدر حقیقت اسالم هر سخن یا فکری را که باعث بی 

 ان را مجذوب خود کند،مقلب های مرد آن کسی که شیوایی و بالغت کالم بیاموزد تا به وسیله» فرماید:

 (.5006، شماره537244/302ابو داود،. )«خداوند در روز قیامت هیچ شیوایی و عدلی را از او نمی پذیرد

 ﴿ :خداوند متعال کسانی را که عقل های خود را به کار نمی گیرند، سرزنش کرده است. و می فرماید  

                ﴾ (22 /انفال)« .در پیشگاه  انهاانس بی گمان بد ترین

 .«اد کر و اللی هستند که نمی فهمندیزدان، افر

﴿ :و می فرماید را با ایمان تکریم کرده است انانس همچنان که خداوند متعال        

     ﴾ (/8 منافقون). «است، به خاطر ل و کفر  را همراه پلیدی آورده همچنین ایمان را همراه عق

ان مؤمن کسی است که از این هدیه الهی استفاده انسچون  .(562ص ت، د. )السعفی،. «عدم استفاده از عقل

﴿ آخرت رفیع گرداند. خداوند متعال می فرماید:کند تا جایگاه وی را در دنیا و            

                ﴾ /را برای ایشان فرستاده ایم که  مان کتاب بزرگیبی گ. »(52 )اعراف

 .«یه هدایت و رحمت برای کسانی باشد که مؤمنین باشندرا توضیح داد. و تبیین کرده ایم تا ما آن با آگاهی

﴿                         ﴾ /خداوند . »(27 )ابراهیم

  .«داردمؤمنان را در زندگانى دنیا و در آخرت به سخن استوار، پایدار مى

 ﴿ و همچنین می فرماید:                  ﴾ «انانس گمان بدترین بی 

 .«تند که کافرند و ایمان نمی آورندها در پیشگاه یزدان، کسانی هس

﴿ و می فرماید:                              

                              ﴾ 

 هیچ کسی نمی تواند ایمان بیاورد، مگر اینکه خدا اجازه بدهد و خدا عذاب را نصیب» .(505-500)یونس/ 

ات و ؟! آیر آسمانها و زمین چه چیزهایی استد : بنگریدکه تفکر و تعقل نمی ورزند. بگو کسانی را می سازد

 .«فتد که نمی خواهند ایمان بیاورندبیم دهندگان به حال کسانی سودمند نمی ا

را از قله رفیع کرامت به دره  انانس که این امر عنای عدم استفاده از عقل می باشددر حقیقت عدم ایمان به م

 ﴿ تا رتبه و مقام وی را کمتر از چهار پایان نیز برساند. می اندازدپست گمراهی       
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                     ﴾ (/44 فرقان)« .یا گمان می بری که آ

 .«ان هستند و بلکه گمراه تران می شنوند یا می فهمند؟! ایشان مثل  چهارپایآن بیشتر

﴿ ضرر و تباهی را به دنبال دارد. است و در آخرت بزرگتریناین امر در دنیا ضرر و تباهی و      

                ﴾ (/50 ملک)« .اگر ما گوش شنوا می داشتیم، و یا و می گویند :

  .«عقل خود را به کار می گرفتیم، هرگز از زمره دوزخیان نمی گشتیم

این در خالل کشف بر روی زمین است و  انانس همچنانکه قبالً بیان کردیم  علم یکی از معیارهای جانشینی

 مر جز توسط عقل امکان پذیر نیست. و برو این ا تجسم می یابد هاآن که در بهره برداری از قوانین هستی است

و تجربی و  رسیدن به شناخت ذهنی قلی که راهو ادراک ع رابطه پشتیبانی و یاری کردن میان ادراک حسی»

﴿ (. خداوند متعال می فرماید:565السعفی، القاسمی،د.ت،ص. )«ریاضی است تکیه می کند      

                              ﴾ نحل(/ 

تید، و او به شما گوش و انسخدا شما را از شکم های مادران تان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی د. »(78

 .«چشم و دل داد تا سپاسگذاری کنید

 :با بیان و صحبت کردن انانس بزرگداشت -2-2-9

﴿ خداوند متعال می فرماید:                       ﴾  

 «.را بیافرید، به او بیان آموخت انانس را یاد داد، قرآنخداوند مهربان، . »(4-5 )الرحمن/

امر بسیار عجیبی است که عقل ها را حیران و سرگردان کرده  انانس بخش ابزاری در تشکیل دستگاه ناطقه

نایژه و ریه ها، تمامی اینها چگونه در و  ره و لوله های هواییدان ها و حنجاست. زبان و دو لب و فک و دن

زنجیره های  آن و این حلقه ای از حلقه های رکت می کنند تا صدا بیرون بیاییدیک عملیات اصیل و ابزاری ش

بخشیده است. و ابزار و وسایلی که به این عملیات  انانس گره خورده نعمت بیان است که خداوند متعال به

برخورد می کنند سپس  آن از گوش شروع می شود که اولین ابزاری است که لغت و بیان با می شود مربوط

، بیان آن و سپس به وسیله کنند تا این لغت را ذخیره کنند، عصب هایی این امواج را به داخل مغز منتقل می

عمل لغت به بیان در واقعیت ، برای اجرای هر یک از اینها که علم و عمل استایجاد کنند. سپس عقل و نتیجه 

﴿ ی شروع به کار می کند.انانس زندگی                       



 

70 
 
 
 

          ﴾ /آن د که خودتان برابرییای مؤمنان چرا سخنی می گو». (3-2 )صف 

 .«وجب کینه و خشم عظیم خدا می گرددعمل نکنید، م آن عمل نمی کنید. اگر سخنی را بگوئید و خودتان برابر

میان خالق و مخلوق توسط این نعمتی که جز نماد  قرآنها  آن و در رأس چرا و چگونه کتاب های آسمانی

ل زنده ای برای این امر است، شنیدن، کریم مثا قرآنی نیست، ارتباط برقرار می کنند. انانس آثار این بزرگداشت

ه بیان می باشد. که خداوند معجز واضحی برای در واقعیت زندگی، قرآنو اجرای  تالوت، تدبر،حفظ کردن، 

دین و علم همچنان برپا می شود. اگر   انانس هدیه داده است. و با این نعمت جانشینی برای انانس به این متعال

پس بیان  .(20ص ،5406 )الدسوقی،. «و معیار برای تحقق جانشینی هستندد» دسوقی  می گوید: که دکتر

ولیت به وسیله بیان است و و تکلیف و مسؤ ذخیره می کنند آن همان ظرفی است که این دو معیار را در

از سلسله مراحل  وده است. نعمت بیان در مرحله سومبیان و ابالغ شروط جانشینی ب فرستادن پیامبران برای

و تعلیم و یادگیری آمده است.  به وسیله جانشینی در روی زمین انانس یعنی بعد از ستایش ،م آمده استتکری

 ﴿ خداوند متعال می فرماید:         ﴾  (/33 بقره) .«!و  ان را از نام هاآن فرمود: ای آدم

 .«پدیده ها آگاه کن خواص و اسرار این

ی به وسیله بیان شکل می گیرد و توسعه می انانس رسانی جز به وسیله بیان ممکن نیست و تمدن آگاهی

 ریتو به دیگران می رساند و دانش ها در طول تاریخ بش است، بیان می کندآموخته چه را که ان آنانس یابد و

حیوان : »که گفته اند، انانس در مقام تعریف شود. تا جایی که بعضی از فالسفه از نسلی به نسل دیگر منتقل می

نمادی از نمادهای بیان می باشد.  آن و نویسندگی با تمام گونه های فطرتاً قدرت بیان دارد انانس است.« ناطق

ریم و چه معجزه و تک اشت. نویسندگی معجزه استچون اگر نویسندگی نبود، تمدنی برای بشریت وجود ند

این نعمت را فراموش  ین معجزه نبود بزرگی و عمق تأثیرشینی با انزدیکی و همن طول که اگر ی استگرانبهای

و ثروت  گذاشته است. توانگری ها  انهاانس می کردیم. که در طول تاریخ زیاد خود اثرات زیادی بر زندگی

 و از زبانی به زبان دیگر خواهد بود، که خداوند به ین دانش ها از  نسلی به نسل دیگرا انتقال های زیادی در

 بخشیده است. انانس

اسالم در استفاده از این هدیه الهی که محکم و مستدل سخن گفتن است، اصرار ورزیده است و این امر 

﴿ شامل تمام خیر ها می شود. خداوند متعال می فرماید:                

                               ﴾ (/70احزاب-
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اعمالتان را شایسته می کند.  در نتیجه خدا بگوئید. و درست ای مؤمنان! از خدا بترسید و سخن حق. »(75

به پیروزی و کامیابی دست د. قطعاً ا و پیغمبرش فرمان برداری کنهر که از خد گناهانتان  را می بخشاید. )اصالً(

 .«می یابد

که برادر  خیانت بزرگی است» فرموده است:  . پیامبردروغ خیانت بزرگی محسوب شده است برعکس

، 393. )البخاری، ص«ی تو سخن راستی را به تو بگوید در حالی که تو به او دروغ بگوییدین

 (.583 /4 ،5956 احمد،، 537244975ابوداود،

واجب است. خداوند متعال می  آن ، وفای بهگرفته شده از بنی اسرائیلسخن گفتن پیمانی است که بلکه 

﴿ فرماید:                                    

                              

  ﴾ /را نپرستید و زمان را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا  آن و». (83 )بقره

و  ک بگوئید، و نماز را بر پا داریدو بینوایان نیکی کنید، و به مردم نی مادر و نزدیکان و یتیماننسبت به پدر و 

چون سخن  .«گردان شدید روی افتید و سرپیچی کردید وا جز عده کمی روی بر نتسپس شم ،دزکات را بپردازی

مؤمن را  چونرد ادوست درا  آن خداوند متعال محکم و مستدل همنشین تقوی است و یکی از صفاتی است که

﴿ تشویق کرده است. آن به استفاده از                  ﴾ /ای . »(70) احزاب

 .«ا بترسید و سخن حق و درست بگوئیدمؤمنان! از خد

ی ظلم می انانس که بر امی استهنگ آن را خداوند متعال جز در یک حالت دوست ندارد و چون سخن بد

و این امر در مدت ارتباط درست با این حق برای ما بیان می کند که از حق وی دفاع کنیم و باطل و ظلم  ،شود

 ﴿ را دور کنیم. خداوند متعال می فرماید:                   ﴾ (/548 نساء) .

 .«سی که مورد  ستم قرار گرفته باشدک آن ند دوست ندارد زبان به بد گوئی گشایند، مگرخداو»

است در گفتار و رپایداری بر راه جز کسی که نعمت بیان همراه با  دل همان شعار و نشان اسالم باشداگر ع

نعمت را حرام  که این کسی است آن و مخالف به آن عمل نمی کند، به او داده شده است کردار و راه درست

﴿ کرده باشد. خداوند متعال می فرماید:                         
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  (76 /نحل)« .چیزی  انجام مادرزاد است و بر ان گنگآن و خداوند دو مرد را مثل می زند که یکی از

و سربار صاحب خود بوده و هر جا او را بفرستد نفعی نخواهد داشت آیا او برابر با کسی است  توانایی ندارد.

 .«ده صاف و راست قرار داردو در جا که به عدل و داد می خواند

میان مردم جز به وسیله بیان، امکان پذیر نمی باشد. خداوند متعال  آن انتشار رواج حق و عدل و پخش و

﴿می فرماید:                                      

     ﴾ باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به » .(504 ل عمران/)آ

 .«ارندان خود رستگآن معروف و نهی از منکر نمایند، و

را نیز در نظر گرفته است از جمله اینکه کالم و سخن حق را پیش سلطان و  آن اسالم مطالب دورتر از

ظالم از جمله بزرگترین جهادها به شمار آورده است در حالی که خود جهاد قله رفیع اسالم است.  حاکم

، ابن ماجه)  .«ین جهادها استکالم و سخن حق پیش سلطان ظالم از جمله بزرگتر» می فرماید: پیامبر

5384 ،2/ 5367.) 

ترین درجات تکریم در دنیا و گاهی در دین اسالم آمده است که بیان سخن حق، صاحب سخن را به باال

حمزه بن عبدالمطلب )سیدالشهداء( کسی را که کارهای امام ظالم را »می فرماید:  قیامت می رساند. پیامبر 

 (.595 /3، 5978 )الحاکم، .«د و سپس او را کشتعهده دار بود امر و نهی کر

 :انانس تخاب نسبی از جنسنا با انانس بزرگداشت -2-2-6

، وی را گرامی و بزرگ داشته است. انانس قبالً بیان کردیم روشن شد که اسالم با دادن ایمان به چه کهآن در

ایمان یک امر چون گذاشته است اصلی محکم و استوار است.  آن و ایمان از میان اصولی که اسالم حقوق را بر

﴿بوده است.  انانس فطری در ذات                             

                    ﴾ /روی خود را خالصانه » .(30 )روم

[. آفرینش خداوند از فطرت الهى که مردم را بر اساس آن پدید آورده است ]پیروى کن ،متوجه آئین کن

 .«دانندپذیرد. دین استوار این است. ولى بیشتر مردم نمىدگرگونى نمى

کفر و گمراهی بر او عارض شده است. پس رحمت  آن بشر در آغاز عهد خود موحد بوده است. و بعد از

فاسد کرده است، چه را که اعتقاد مردم را آن را برانگیخته تا انبیاء خداوندی است که رسوالن را فرستاده و

ها فرستاده آن ، رسوالنی را برایانهاانس صحیح و درست کنند. خداوند متعال به صورت تدریجی در طول تاریخ



 

73 
 
 
 

به مرحله رشد برسند و  انهاانس و تدریجی بودن قانونگذاری بوده است تا انهاانس است و این به هدف تربیت

 دست او باشد. و رسالت به وی ختم شد.را فرستاد تا هدایت و دین حق بر  سپس حضرت محمد 

در روی  انانس بزرگداشت و ارزش است و انانس فرستادن رسوالن از جنس بشر در حقیقت بزرگداشت

زمین نسبت به ملکوت خداوند چیست؟ براستی که زمین ذره ای از این هستی فراخ و و زمین چقدر است؟ 

 شد تا فضل و تکریم بیشتری را به انداختهان انس ردن اینوسیع می باشد. با وجود این عنایت و لطف خدا بر گ

 انانس کهآن خاصی را برای او در نظر گرفته است، چرا چنین نباشد حال جایی که جایگاهآن عطا کند. از انانس

﴿به مقتضای قرار الهی جانشین روی زمین است.                       ..﴾ 

  .«فت: من در زمین جانشینی بیافرینمزمانی که پروردگارت به فرشتگان گ» .(30 )بقره/

 تیم جانشینی همان عبودیت و سروری است. و شروط جانشینی جز از طرف کسی کهانسهمچنان که د

س راه و روش درست ته نمی شود و این امر جز با فرستادن رسوالن بر اساانسرا جانشین کرده است، د انانس

امکان پذیر نیست. تا دو جنبه جانشینی یعنی عبودیت وسروری را محقق کند. و به وسیله پیامبران است که 

مترتب می شود. چون ما با موازین بشری خود  آن معنی پیدا می کند و سپس مسؤولیت بر انانس تکلیف برای

را بلند می گرداند و او  انانس ولیت تکلیف جایگاهفقط کسی را که جایگاهی دارد مؤاخذه می کنیم. چون مسؤ

 انبیاء خودش است. و بر همین منوال بدون فرستادن آن را تبدیل به موجودی می کند که وجود و کرامت وی از

و رسوالن پیش می رود مسؤولیت همچنانکه که فردی است، جمعی نیز می باشد. خداوند متعال می فرماید: 

﴿                                ﴾ /38 )نجم-

چه در صحف ابراهیم بوده آن ؟ یا ازکرده اندیا بدانچه در تورات موسی بوده است، مطلع و باخبرش نآ» .(36

گناهان دیگری را  هترین وجه ادا کرده است. که هیچ کس بار؟ ابراهیمی که به بکرده انداست، مطلع و باخبرش ن

 .«بر دوش نمی کشد

﴿و همچنین می فرماید:                             

  ﴾ /گرفتند.آنچه به چنگ آوردند متعلق به  ایشان قومی بودند که مردند و سرخود» .(534 )بقره

از شما پرسیده  کرده اندچه می آن شما است، و درباره آن چه شما فرا چنگ آورده اید ازآن خودشان است، و

 .«نمی شود
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ها به آن ها وجود داشته باشند، آخرین درجه شناختآن ، هر چند که صاحبان خرد و مصلحان میانانهاانس

ها نیست، تا زمانی که آن ها میسر نیست پس تکلیف و مسؤولیتی برآن ز جزئیات برایکلیات می رسد و اطالع ا

 ها نماند. آن رسوالنی فرستاده نشده باشند و بدین ترتیب حجت برای

مانند فقیهی که حوادث هستی را می داند ولی نیروی برتری برای »شیخ محمد خضر بن حسین می گوید: 

ها را می شناسد ولی مهارت کافی در آن ا مانند پزشکی که داروها و خواصها ندارد. یآن حکم دادن در مورد

درمان بیماریها ندارد یعنی دانش وی با عمل وی مطابق نیست. به همین دلیل خداوند متعال به آوردن دلیل 

 ﴿برای مردم اکتفا نکرده است بلکه بهانه سست کاران را در عدم هدایتشان قرار داده است. و می فرماید: 

                            ﴾ (565 /)نساء. 

ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان، و بیم دهنده باشند، و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی برای خدا و »

﴿ و همچنین می فرماید: .«قی نماند. و خدا چیره ی حکیم استبابرای مردمان         

﴾ /د، مگر اینکه پیغمبری روان سازیمو ما مجازات نخواهیم کر» .(55 )اسرا». 

، 5ن حسین، ج)اب  .«وخته هایش را با احکام ربط بدهدهدف نهایی و زیرکی عادالنه این است که آمپس »

 (.257 -58ص، 57ع

و رسالتهای آسمانی امر کرده است، به این وسیله خواسته است که  انبیاء اسالم وقتی که به ایمان آوردن به

 ها و وحدتآن و وحدت رسالت کرده اندرا قبول  آن و رسوالن انبیاء وحدت اصل را بیان کند وحدتی که تمام

. پس با وحدت پیدایش و روش و مسیر در عقیده ها یکی استآن که خلقت و طبیعت و سرنوشت هایانانس

 ﴿تبدیل به امت واحد می شوند.              ﴾ این . »(92 /ء)انبیا

 .«شما هستم پس تنها مرا پرستش کنیدملت یگانه ای بوده و من پروردگار همه 

﴿و رسوالن محقق نمی شود. خداوند متعال می فرماید:  انبیاء اسالم جز با ایمان به تمامیایمان در   

                                  

                           ﴾ /بگوئید: . »(536 )بقره

چه بر ابراهیم، اسماعیل، و اسحاق، یعقوب و اسباط نازل شده آن چه بر ما نازل گشته، وآن ایمان داریم به خدا و

چه برای پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده است. آن عیسی آمده است، و به چه برای موسی وآن است، و به

 .«و ما تسلیم خدا هستیم می اندازدی نیان جداآن میان هیچ یک از
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 ﴿و همچنین می فرماید:                               

                                        ﴾ 

فرستاده معتقد است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است و مؤمنان بدان باور . »(285 )بقره/

فرق همگی به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و پیغمبرانش ایمان داشته، میان هیچ یک از پیغمبران او  دارند.

واهانیم، و بازگشت به سوی تو : شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را خگفتندنمی گذاریم و 

 .«است

آخرین دوره رسالت  ، مزین کرد. پیامبر با آوردن این دین فراگیر پیامبر را بعثت  انهاانس این بزرگداشت

سمانی برداشته است. و آخرین گامها را برای کمال دین آرا بیان کرده است و ا آن الهی است و او به طور جامع

﴿کریم نازل فرموده است، می فرماید:  قرآنبه همین دلیل خداوند متعال در آخرین آیه ای که از        

                     ﴾ /امروز دین شما را برایتان . »(3 )مائده

  .«اپسند برای شما برگزیدمکامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل کردم و اسالم را به عنوان آیین خد

 د. نمنتهی می شو آن چون همگی بهپس اسالم ادامه تمامی ادیان صحیح آسمانی است. 

 (.30ابو زهره، د. ت، ص)
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 فصل سوم

 در اسالم بشر حقوق
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 در اسالم بشر حقوق

 :حقوق اساسی -3-3

 :حق برابری -3-3-3

 قبل از هر چیز باید فهم اشتباه قاطی شدن دو مفهومی که مربوط به برابری و مساوات هستند را روشن کنیم.

عرفها و زبانها و رنگها مختلف باشد در اصل خلقت و ابتدای زندگی مساوات و ند که مفهوم اول: هر چ

 برابری وجود دارد و این درست است.

خواه چه که افراد و گروهها در چارجوب کسب ذاتی بدست می آورند آن مفهوم دوم: مساوات و برابری در

﴿: این کسب علم یا عمل یا اخالق باشد. خداوند متعال می فرماید        ﴾ /انعام( 

﴿و همچنین می فرماید:  .«ی درجاتی بر طبق اعمال خود هستندو هر یک دارا. »(532        

               .﴾ /زمین  خدا است که شما را جانشینان. »(565 )انعام

 .«ی را بر برخی، درجاتی باالتر بردگردانید، و برخ

ممکن نیست، چون اساس طبیعت بشری تفاوت در ملکه  آن و این چیزی است که مساوات و برابری در

د. و از انجامسرچشمه می گیرد، تا به عمل و کار بی آن های فکری میان افراد است که استعداد هر فردی از

عمل  آن همچنین از مقدار استحکام و استواری عمل ظاهر می شود و آن دادن جامان ی که هنگامیتفاوتها

سرچشمه می گیرد. و این تفاوتها برای برپایی جانشینی در روی زمین ضروری است. اگر همه مردم مثل هم 

ای فعالیته چگونه غنی می شد؟ انانس بودند و نسخه های تکراری بودند تمدن چگونه بوجود می آمد و زندگی

گذاشته شده است. و بدین ترتیب میان کسانی که می دانند  آن متنوع است که جانشینی بر روی زمین بر اساس

و کسانی که کریم  ،کسانی که کار می کنند با کسانی که سست و بی اراده هستندو  ،با کسانی که نمی دانند

﴿ال می فرماید: هستند و با کسانی که پست و خوار هستند مساواتی نیست. خداوند متع        

         ﴾ /نی که نمی دانند برابر و بگو: آیا کسانی که می دانند، با کسا. »(9 )زمر

﴿و همچنین می فرماید:  .«یکسانند                 .﴾ /انجام بگو:. »(505 )توبه 

 .«و پیغمبر اعمال شما را می بینند دهید خداوند

 ﴿و نیز می فرماید:          .﴾ /همانا گرامیترین شما نزد خداوند . »(53 )حجرات

 .«ترین شماست با تقوا
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مساوی خلق کرده را بر حسب فطرتشان به طور  انهاانس خداوند» حسن می گوید: شیخ محمد خضر بن

شدن در نبرد زندگی اجتماعی لباس . ولی وارد شده انداست و همچنین به طور یکسان و برابر و آزاد متولد 

برابر بعضی دیگر درجاتی بلند تر  را در مقابل هاآن خلع می کند و بعضی از انهاانساز  تساوی و شبیه بودن را

﴿ متعال جمع شده است که می فرماید: می کند و این مراحل سه گانه در این سخن خداوند        

                                 ﴾ (/حجرات 

شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا همدیگر را ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده ایم، و . »(53

 .«تقی ترین شما استدر نزد خدا م بشناسید، بی گمان گرامی ترین شما

﴿: پس جمله            ﴾ نشان فطرت اولیه است و جمله: ﴿         

  ﴾ جملهو  ،ره به پایگاههای اجتماعی دارداشا: ﴿            ﴾  اشاره به جدایی و

اوست و همان به مقام کرامتی که نزد  آن اذن داده است تا به وسیله آن برتری جویی است که خداوند متعال به

  (.25، ص5959)ابن حسین،  .«تقوا می باشد، برسند

را  آن مترتب می شود، همان چیزی است که اسالم آن ی و حقوق و واجباتی که برانانس اصل اما برابری در

نواحی است. بشر در مندرج  آن بیان کرده است و یکی از قاعده های آزادی است که بسیاری از حقوق در

ر و مادر . و همگی به یک پدرفته اندگها از یک اصل سرچشمه آن نده است و همگیمختلف زمین پخش و پراگ

ان نیست و تکلیف آن شروع زندگی برتری و تفاضلی میان نسبت داده می شوند به گونه ای که در اصل خلقت و

 ها به طور یکسان، است. آن الهی متوجه همگی

ها با تکریم الهی مکرم و بزرگ آن ی را از نسلهای گذشته به ارث می برند. پسانانس ویژگیهای جنسانها انس

﴿خداوند متعال می فرماید:  .شده اندداشته                        

                  ﴾ بپرهیزید. پروردگاری ای مردمان! از پروردگارتان . »(5 /)نساء

مردان و زنان فراوانی منتشر دو نفر  آن بیافرید و همسرش را از نوع او آفرید، و از انانس که شما را از یک

 .«ساخت

  .«های شن کش مساوی هستنده دندان دهمگی مانن انهاانس»می فرماید:  و پیامبر 

 (.3/80ابن الجوزی، ، 3/5099، 5404)ابن عدی، 
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بلکه واجب است  آن وجود دارد و ایمان به آن ی برقرآنمساوات در اسالم یک مبنای اعتقادی است که نص 

نیست یا شعاری بلند و بی معنی نیست و قضیه مساوات در اسالم یک یک اصل قانونی در اعالمیه های جهانی 

تفکر ذهنی نیست بلکه مطابق واقعیت زندگی با رفتار متکی بر اعتقاد است. و مساوات در نماز و حج جز برای 

 یت زندگی نیست. اجرای این روش در واقع

 نمایان است. پس آن بانها و رنگها نشانی از نشانه های خداوند است که قدرت خالق عظیم دراختالف ز

﴿نژادپرستی است، باقی نمی ماند.  آن ای برای فخرفروشی که اوج انگیزه           

                        ﴾ /ی نشانه و از زمره. »(22 )روم

لی است برای بیگمان در این دلیههای خدا آفرینش آسمانها و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. 

 .«فرزانگان و دانشوران

تو هنوز در »به او گفت:  یامبر مردی را به داشتن رنگ مادرش نکوهش کرد، پ هنگامی که ابوذر 

 (.2248 /5 ، شماره5388)البخاری،  .«جاهلیت هستی

ها را از ملتها و قبائل گوناگون قرار داد تا علت آشنائی آن را از مرد و زن آفرید سپس انهاانس خداوند متعال

به همدیگر نفرت  باشند نه همدیگر را کنار کردن و تا علت صمیمیت و مهربانی میان مردم باشد نه نسبت

ورزیدن. و حتی تقوایی که در جدایی میان فرد و دیگران و میان ملتی با ملت دیگر و میان امتی با امتی دیگر 

معتبر است، وسیله ای برای دست یابی به حقی که او را از دیگران جدا کند، نیست. بلکه تنها تقدیر و احترام او 

﴿ وند متعال می فرماید.به دیگران است که اکتساب ذاتی است. خدا                  

                              ﴾ /(.53 )حجرات 

مخاطب قرار می داد، می  حجة الوداعدر حالی که مردم را در  ، صاحب بزرگترین رسالت، حضرت محمد

 ،ای مردم، پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است همگی از آدم هستید و آدم از خاک است»د: فرمو

ین شماست، عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفید و سفید بر رگرامیترین شما نزد خداوند با تقوات

آیا نرساندم؟ خداوندا شاهد باش که رساندم، ای مردم هوشیار باشید، کسانی  برتری نداردسرخ جز تقوا هیچ 

 .(5/455. )احمد، المسند، «به کسانی که غایب هستند برسانند که حاضر هستند

مترتب می  آن بنابراین مساوات در اسالم بستگی به شرایطی دارد که تساوی در اصل خلقت و حقوقی که بر

بودن مشترک باشند. شیخ محمد طاهر بن عاشور در این مورد  انانس ه باشد. تا همگی در صفتشود، را داشت
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میان  آن چه که فطرت به تساویآن فطرت می باشد هر آن بیان کردیم که اسالم دینی است که اساس»می گوید: 

هب بشری گواهی چه که فطرت به تفاوت مواآن آهنگ مساوات می کند و هر آن گواهی بدهد، اسالم در مردم

 (.544)ابن عاشور، د. ت، ص .«چنانکه شایسته است به وی می دهد را آن بدهد، اسالم حق

 :حق زندگی -3-3-2

، همان حفظ زندگی می کرده اند آن ها اسالم، امر به حفظآن از کلیات پنجگانه ای که تمامی ادیان و در رأس

اسالم حق زندگی را به عنوان قاعده ای اساسی قرار داده  دارد. و انانس باشد و این گرانبهاترین چیزی است که

جرم محسوب می  ،تجاوز به حق زندگی با قتلاست.  آن که بسیاری از احکام و محافظت از این حق مبتنی بر

 شود و همچنین تجاوز به بخشی از این حق عقوبت مناسب خود را دارد.

قلمداد می کند و در مقابل  انهاانس رمی ضد تماماسالم گرفتن جان دیگری که حیات و زندگی اوست را ج

﴿قلمداد کرده است. خداوند متعال می فرماید:  انهاانس رهانیدن جان از مرگ و نابودی نعمتی برای تمام   

                                  

    ﴾ /ی را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است انانس که هر کسی. »(32 )مائده

گوئی همه مردم  رهائی بخشد، چنان است که ی را از مرگانانس را کشته است، و هر کسی انهاانس که گوئی همه

 .«را زنده کرده است

و در مدینه کشته شده بود و  یک نفر در زمان پیامبر »روایت شده است که می فرماید:  ب از ابن عباس

ای مردم یک نفر کشته »باالی منبر رفت و فرمود:  ت که چه کسی وی را کشته است. پیامبر انسکسی نمی د

تمامی اهل  که من میان شما هستم و کسی نمی داند که چه کسی وی را کشته است. اگرآن شده است و حال

ها را عذاب می دهد، مگر چیز دیگری آن آسمان و زمین در قتل یک نفر مشارکت بکنند، خداوند متعال همگی

 (.6/26)الهندی،  .«می دهد انجام بخواهد که خود

، 56 /4)الترمذی،  .«ر از کشته شدن یک نفر مسلمان استقطعاً نابودی دنیا بهت»می فرماید:  پیامبر 

 (.5395 شماره

مسلمان و غیر مسلمان از دیدگاه اسالم در حرام بودن خونشان و استحقاق زندگی یکسان هستند. به همین 

ها مانند تجاوز به مسلمان است و در دنیا و آن و فحش دادن به انکار دلیل تجاوز به صلح پذیران اهل کتاب و

کسی که شخص معاهد و هم پیمانی »می فرماید:  آخرت فرد متجاوز عاقبت بدی دارد. در این مورد پیامبر 
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و همچنین می فرماید:  .(2534، 2533 /6، 5388)البخاری،  .«بکشد، بوی بهشت را احساس نمی کندرا 

 (.23 /8)النسائی،  .«داوند بهشت را بر وی حرام می کندکسی که یک نفر از اهل ذمه را به قتل برساند، خ»

عمل ترساندن، اهانت، زدن،  آن اهد، حرام کرده است. خواهاسالم قطعاً هر عملی را که از حق زندگی بک

بازداشت کردن، تجاوز کردن یا طعنه به آبروی شخص باشد، فرقی نمی کند. چون این حق زندگی نعمتی است 

را از هر  آن را با بزرگترین حصار ضمانتی محصور کرده است. تا آن داده است و انانس بهمتعال که خداوند 

جایگاه رعایت و احترام است. و این حقی  انانس حمایت کند. در اسالم زندگی مادی و ادبی تجاوز و دشمنی

﴿برخوردارند. خداوند متعال می فرماید:  آن بدون تمایز و تفرقه از انهاانس است که همگی          

                          

﴾ و چشم در برابر چشم و بینی در برابر  انانس در برابر انانس مقرر داشتیم که آن و در» .(45 /)مائده

 .«قصاص دارد دندان در برابر دندان و جراحتها بینی و گوش در برابر گوش و

 (.2/250)الدارمی، ج .«رده اش را بکشد ما او را می کشیمکسی که خادم و ب»فرماید: می  و پیامبر 

. با وجود اینکه عاطفه پدری و عشق والدین به فرزندانشان معروف تداوم این حق به فرزندان نیز می رسد

ای نادر این امر در حالتهبه هر حال است، چگونه می توان تصور کرد که پدری فرزندش را کشته است ولی 

اتفاق افتاده و خواهد افتاد. و حالت و موقعیت شاذ و نادر همچنان که فقها می گویند؛ حکمی ندارد. و با وجود 

را گناه بسیار بزرگ قلمداد می کند. خداوند متعال  آن نهی کرده و این جرم را حرام می داند و آن این اسالم از

 ﴿می فرماید:                                  ﴾ 

گمان  و شما را روزی می دهیم بی انآن و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما» .(35 )اسراء/ 

﴿و همچنین می فرماید:  .«کشتن ایشان گناه بزرگی است                   ﴾ 

 .«سبب کدامین گناه کشته شده است و هنگامی که از دختر زنده بگور پرسیده می شود. به» .(8-9 )تکویر/

ور کردن خداوند قطعاً نافرمانی و بی حرمتی به مادران و زنده به گ»در این مورد می فرماید:  و پیامبر 

 (. 484 /2)البخاری،  .«ده استدختران را حرام کر

 ﴿حرام اعالم کرده است. خداوند متعال می فرماید:  )ناحق(شریعت اسالم تجاوز به این حق را    

         ﴾ /جز به حق–او را  و کسی را نکشید که خداوند کشتن» .(33 )اسرا- 

 .«حرام کرده است
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صاص را برای کسی که به این حق تجاوز کند، در نظر گرفته است. خداوند متعال می فرماید: قعقوبت و 

﴿             ﴾ /گشتگان قصاص بر شما فرض شده است درباره» .(578 )بقره». 

تن جان دیگری و سلب ته است هر چند که خود قصاص گرفانسشریعت اسالم عقوبت قصاص را معتبر د

مترتب است تا بنیاد مجرمان را بر کند. همان  آن حیات از وی است حیاتی که قضاوتهایی در مورد جرمها بر

جرم هموار  آن به جرم نمی بینند مسیر را برای ورود دیگران نیز انجام مجرمانی که وقتی عقوبت و مانعی برای

﴿می کنند. خداوند متعال می فرماید:                .﴾ /ای صاحبان » .(579 )بقره

 .«خرد! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است

هر چند که اسالم در دنیا عقوبتهایی را برای ادامه زندگی و حمایت و دفاع از این حق گذاشته است و این 

عقوبتهای اخروی گذاشته است که شدیدتر از عقوبتهای دنیوی بخاطر زشتی این کار بوده است، در آخرت نیز 

﴿می باشد. خداوند متعال می فرماید:                             

              ﴾ مؤمنی را از روی عمد بکشد کیفر او دوزخ و کسی که » .(93 /ء)نسا

جا می ماند و خداوند بر او خشم می گیرد و او را از رحمت خود محروم می سازد و آن است و جاودانه در

 .«عذاب عظیمی برای وی تهیه می بیند

ن اسالم در محافظت از این حق بسیار دورنگر بوده است. تا جایی که از خودکشی نیز نهی کرده است و ای

قتلها به شمار آورده است. چون حق حیات و زندگی فقط ملک خداوند می باشد که  انواع کار را زشت ترین

را حرام کرده است حتی برای کسی که از این حق  آن خود هستی بخش و زندگی بخش است. پس تجاوز به

خود اصرار بورزد. این است که بر حفظ جان  انانس برخوردار است و خود صاحب حق می باشد چون طبیعت

مقدم نمی کند و این زمانی است که خللی در  آن هیچ کس کاری را بر ،ی ناامید از رحمت خداوندانهاانس و جز

 ﴿قوای عقلی فرد نباشد. خداوند متعال می فرماید:      ﴾ /خودکشی مکنید. »(29 )نساء». 

را  آن با آلت آهنی بکشد، همان آلت در دستش است در حالی کهمی فرماید: کسی که خود را  و پیامبر 

ی که در دست دارد رو به شکمش گرفته در جهنم به طور ابدی می ماند. و کسی که خود را با سم بکشد، با سم

را احساس می کند در آتش جهنم وارد می شود و تا ابد می ماند و کسی که خود را از کوهی پرت کند تا  آن و

 (.459 /5، 5388)البخاری،  .«می ماند آن کند، در آتش جهنم پرت می شود و تا ابد درخودکشی 
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 :در امن زیستن انانس حق -3-3-3

نیز حریص است و این جز با تمام صورتهای  انهاانس اسالم عالوه بر محافظت از زندگی، بر پیشرفت زندگی

با اعتقاد صحیح باشد و خواه امنیت جمعی و با امنیت حاصل نمی شود. خواه این امنیت در درون خود فرد و 

 رفتار متمرکز بر عقیده باشد، فرقی نمی کند.

ها آن جز محافظت بر کلیات پنجگانه که ادیان سماوی و در رأس وقتی امکانپذیر است که زیستن با امنیت

ود که عبارتند از: . این کلیات پنجگانه مقاصد شریعت نامیده می شمحافظت شود شده اندنازل  آن اسالم بر

همانا جلب منفعتها »حفظ مال. امام غزالی می گوید:  جان، حفظ عقل، حفظ آبرو و ناموس وحفظ دین، حفظ 

، می باشد. ولی منظور ما از مصلحت و دفع ضررها، مقاصد حق و صالح مردم در بدست آوردن اهدافشان

پنج چیز می باشد؛ حفظ  انهاانس خلقت و مقصود شریعت از ،محافظت از اهداف و مقاصد شریعت می باشد

چه که حفظ این اصول پنجگانه آن نسلشان و حفظ اموالشان. هردینشان، حفظ جانشان، حفظ عقلشان و حفظ 

چه که این اصول را از بین ببرد، مفسده است. و دفع این مفسده ها مصلحت آن را تضمین کند مصلحت و هر

روریات واقع شده است و در میان مصلحتها قویترین مرتبه را دارد. است. حفظ این اصول پنجگانه در مرتبه ض

برای مثال داوری شرع در مورد قتل کافر گمراه کننده و عقوبت شخص بدعت گزاری که دیگران را به بدعت 

خود می خواند. چون این اعمال باعث از بین رفتن دین مردم می شود. و همچنین قضاوت و داوری شریعت و 

ین واجب کردن حد شرب خمر حفظ جانهای دیگران نهفته است. و همچن آن وب قصاص، چون درامر به وج

چون حفظ عقلها را در بر دارد. که معیار و مالک تکلیف می باشد. و واجب کردن حد زنا، چون حفظ نسب را 

اموالی که به دنبال دارد و واجب کردن زجر و عذاب غاصب و سارق، چون بدین وسیله اموال حفظ می شود. 

ها محال است مگر اینکه آن معاش مردم هستند و بدان نیاز دارند. از بین بردن این امور پنجگانه و دفع کردن

بخواهند مردم را اصالح کنند. بنابراین شریعتها در  آن ملتی یا شریعتی از شریعتها را در بر بگیرد که به وسیله

، 5)المستصفی، ج .«ها( اختالفی ندارندت )مست کنندهتحریم کفر و قتل و زنا و سرقت و نوشیدن مسکرا

 (.287-88ص

وجود دارد. این ضروریات به طور کلی حفظ  1در هر یک از این ضروریات تمامی حاجیات و تحسینیات

تشکیل می دهند. چون  انانس کلیات پنجگانه را هدف قرار می دهند. کلیاتی که با هم زندگی امنی را برای

                                      
ختنل نمنی   حاجیات اموری هستند که انسانها برای برداشتن سختی و مشقت از خودشان به آن نیاز دارند ولی اگر این امور از بین رفتند، نظام زنندگی م  -1

رخصت در عبادات )نماز مسافر و ...( و تحسینیات اموری هستند که مقتضی آداب عنالی و اخنالق اسنتوار    شود، بلکه مردم در سختی قرار می گیرند. مثل 
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تجاوز به یکی از کلیات پنجگانه می شود. اسالم برای حمایت از این مصلحتها دو روش را  سلب این حق باعث

 قرار داده است: 

 روش حفظ و نگهداری الف(

 روش عقاب و عذاب ب(

سالم بودن فطرت است. چون  ،انانس روش برقراری امنیت از طریق حفظ و نگهداری: اصل در الف(

 را بر انانس اصل است، فطرتی که خداوند انانس در طبیعت و فطرتارزشهای حق و خیر و عدالت و فضیلت 

چیز زشت و ناپسندی است. و دلیل خللی که بر نفس و روان بشریت عارض می  آن سرشته است. و خالف آن

اسالم از تربیت فرد به تزکیه نفس یاد  شود به کوتاهی در تربیت یا خطای توضیح یا الگوی بد بر می گردد.

کاشتن نمونه های و تزکیه نفس در خالل رسوخ و نفوذ ایمان در قلب و پاک کردن ظاهر و باطن و کرده است. 

طی تربیت و راهنمایی درست و سالم برای بیدار کردن اوامر نهفته خیر در درون  ،ل در درونبرتر و اخالق فاض

پیدا کند ر ذات وی رسوخ ی دانانس و ریشه کن کردن شر و تجاوز می باشد. و هنگامی که این مفاهیم بلند

 . و زندگی امن را ممکنندمی شو انانس همگی تازیانه بزرگی جهت حد زدن متجاوزین به مصلحتهای اصلی

 می کند و این با مسائل زیر به دست می آید:

 با رسوخ اعتقاد و و این  می باشد. انانس کردن یک مانع دینی در درونبرپا با  :انانس درون و باطنتربیت 

﴿عبادات از روی ایمان و خشوع می باشد.  امانج               ﴾ 

  .«زرگ و کارهای ناپسند باز می داردمسلماً نماز از گناهان ب» .(45 )عنکبوت/

ی هستند که از جمله نماز و زکات و روزه و حج دارای بازدارنده های درون ،چون تمام عبادات در اسالم

می شود که از جمله این ارزشها ی انانس باعث تهذیب رفتار و باال رفتن فرد به مکارم اخالق و ارزشهای عالی

هر دینی »را اخالق این دین می داند و می فرماید:  آن تشویق کرده است و آن به حیا و عفتی است که پیامبر 

  (.655،ص5970)مالک، الموطأ،  .«می باشد اخالقی دارد و اخالق اسالم حیا و عفت

با امنیت زندگی کند اسالم قصد برپایی جامعه فاضل کرده است که  انانس برپایی جامعه فاضل: برای اینکه

د. حاصل تمامی انجام بر اساس مسؤولیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی است که به توازن اجتماعی می

محافظت از حق و آزادی  یازهای اساسی فرد به طریق مشروع نبرآوردن اینها عدالت اجتماعی می باشد. چون 

                                                                                                                  
ی و است و اگر نباشند نظام زندگی مختل نمی شود و مردم دچار سختی نیز نمی شوند بلکه زندگیشان بر خالف مروت و خصوصیات بزرگ منشنانه اخالقن  

   وب پوشیدن و ...) مترجم(فطرت سالم است. مثل ستر عورت و لباس خ
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 انانس گاه اجتماعی درست،لو در این منز وی است و به همین دلیل فرد خودش را مغبون و متضرر نمی بیند.

 درست و شایسته بار می آید.

ضرری  بدون شک برپایی جامعه بر اساس مسؤولیت، این کار وی است که هر گونه احساس ظلم و ستم و»

)نوذری، د. ت،  .«به مصلحتهای اساسی جامعه دور کندمسلمان بزداید و او را از تفکر تجاوز  انانس را از درون

 (.25ص

تشکیل افکار عمومی درست: و این با امر به معروف و نهی از منکر به دست می آید. خداوند متعال می 

﴿فرماید:                                        

     ﴾ /باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به » .(504 )آل عمران

 .«منکر نمایند وآنان خود رستگارند معروف و نهی از

طر داشتن این صفت مدح و ستایش کرده است و حتی گاهی امر به بخا را امت اسالم ،و خداوند متعال

ایمان مقدم کرده است با وجود اینکه از ثمره های ایمان، امر به معروف و نهی از  معروف و نهی از منکر را بر

﴿منکر است. خداوند متعال می فرماید:                        

         ﴾ /شما بهترین امّتى هستید که براى مردم پدید آورده شده است، » .(550 )آل عمران

 .«دارید و به خدا ایمان داریددهید و از کار ناشایست باز مى[ به کار شایسته فرمان مى]که

. و از آماده سازی بسترهای مناسب برای حفظ می کند از منابع فساد جامعه را تتشکیل افکار عمومی درس

 (.26بی احترامی به چیزهایی که خداوند حرام کرده است، ممانعت به عمل می آورد. )فوزی، د. ت، ص

امرها و نهی های خداوند را به جزای آخرت ربط بدهد: در حقیقت اسالم قوانین و تشریعهای خود را به 

 ب و عقاب آخرت ربط داده است و این برای حمایت از مصلحتهای اساسی است که قوام و پایداری حقثوا

ها دارد. و نفس و آن و این ارتباط اثر زیادی در اجرای احکام و اطاعت از»در زیستنی آرام و امن است.  انانس

است. خداوند  آن درون با طبیعت خود در معرض جنگهای شدید میان نیروهای خیر و شر در انانس درون

﴿ متعال می فرماید:    ﴾ /را ساخته و پرداخته  آن کهآن سوگند به نفس آدمی و» .(7 )شمس

عمل می کند  ،به نفع نیروهای خیر آن و اسالم برای کم کردن شدت این جنگها و تضعیف کردن .«کرده است

به کسانی وعده ثواب  التزام می باشند پس انگیزه وجود دارد کهچون نیروهایی در درون مخاطبین احکام اسالم 
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 آن ها و نهی های اسالم عمل می کنند و وعید عقاب اخروی برای کسانی که مخالفداده شده است که به امر

 (.25)فوزی، د. ت، ص .«عمل می کنند

﴿خداوند متعال می فرماید:                          

                             

            ﴾ /داست، هر کس از خدا و این حدود خ» .(53 -54 )نسا

 ها رودبارها روان است و جاودانه درآن پیامبرش اطاعت کند خدا او را به باغهای )بهشت( وارد می کند که در

کس که از خدا و پیامبرش نافرمانی کند و از مرزهای )قوانین(  آن می مانند و این پیروزی بزرگی است. و آن

و او را عذاب خوار کننده ای  می ماند آن می گرداند که جاودانه درخدا در گذرد. خداوند او را به آتش وارد 

 .«است

﴿خداوند متعال در مورد جرم قتل می فرماید:                          

                     ﴾ (/93 نساء). « .و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد

جا می ماند. و خداوند بر او خشم می گیرد و او را از رحمت خود محروم آن کیفر او دوزخ است و جاودانه در

 .«عذاب عظیمی برای وی تهیه می بیندمی سازد و 

دگان گناهکارقرار داده شده که توبه: باز بودن در توبه و امکان توبه کردن از طرف خداوند متعال برای بن

﴿تأثیر زیادی در محقق کردن امنیت )حفظ و نگهداری( دارد.                

                             ﴾ /بگو ای بندگانم! » .(53 )زمر

ان که در معاصی زیاده روی هم کرده اید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند آن ای

 .«ی مهربان استسهمه گناهان را می آمرزد چرا که او بسیار آمرزگار و ب

نمی بیند و از وسایل قطع امید نمی می لغزد و راههای جلوش را بسته  قتی که فرد در خطاها و گناهان فروو

کند و در عفو و مغفرت خداوند راهی می یابد و بازگشت به مسیر درست را می داند، عضو مفید و درستی برای 

 جامعه می شود هر چند که این طور هم نباشد.

ورد. از این امر به دست می آید که شخص گناهکار و خاطی در روی زمین با فساد ویرانی به بار می آ

چون او خود را گناهکار می بیند و تا ابد خود را طرد شده و رانده شده می داند پس گناه و جرم در درون او 
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ریشه دوانده و برای امنیت خطر ایجاد می کند پس او در درون خود آرام و امن نیست و جامعه از تجاوز وی 

 در امنیت و سالمت زندگی می کنند. نهااانس به حق امنیت در امان نیستند. در حالی که با توبه همگی

واجب کرده است.  انانس اسالم این وسیله را برای حمایت از مصلحتهای اساسی روش عقاب و عذاب: ب(

 نمی برند.اسالم استفاده روش بازدارنده و حفاظتی  کنند و این برای کسانی است که ازتا با حالت امن زندگی 

تناسب با هر تجاوز و جرمی عقوبتی را در نظر گرفته است. هر کدام بر اسالم در روش و نظام عقابی خود م

حسب جرم مساوی هستند خواه حد یا قصاص یا دیه یا تعزیر باشد. چون هر کدام از این جرمها و تجاوزها به 

 محقق می آن ها حفظ دین است. همان چیزی که امنیت به وسیلهآن یکی از کلیات پنجگانه بر می گردد و اولین

﴿به وجود آمده است. خداوند متعال می فرماید:  آن بخاطر انانس شود. و این همان غایت برتری است که  

           ﴾ (/56 ذاریات). «جز برای پرستش خود نیافریده  را انهاانس من پریها و

  .«ایم

ی انهاانس محصول تمدن و دین است و این با نقش انانس چونو از اینجا است که زندگی رونق می یابد. 

 .کرده اندصالح در هر مکانی و زمانی است که آماده 

سرچشمه گرفته است و  آن وانینقمی باشد که از تشریعات و  انانس جایی که دین در اسالم منبع حقوقآن از

﴿فرماید:  رهایی از بزرگترین ظلمها می باشد. خداوند متعال می ،اولین حقوق          

                   ﴾ /کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود » .(82 )انعام

ظلم در این  یامبر و پ .«ندان راه یافتگان هستآن را با شرک نیامیخته باشند، امن و امان ایشان را سزاست. و

﴿آیه را به شرک تفسیر کرده است که مصداق آیه           ﴾ /واقعاً شرک . »(53 )لقمان

  .«ستم بزرگی است

را آماده رسالت و  انانس همان محصول تمدن می باشد. و دین همان چیزی است که این انانس بنابراین

میان نیروهای مادی  انانس ایسته می گرداند. چون دین همان چیزی است که درمسؤولیت درست و پیشرفت ش

رای خودش و بچه که آن رهای وی را به خیر می گرداند و بهو روحی وی توازن به وجود می آورد. و رفتا

. و دین همان چیزی است که تمام بشریت را به صورت مساوی و بدون تبدیل می کند دیگران مفید است،

می نگرد و فقط معیار مسابقه در کارهای نیک و نزدیکی به خداوند مالک برتری است. دین همان تفاوت 
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دت و دوستی و عدالت، ثبات و برتری ارزشهای برادری و موچیزی است که جامعه ها را با امنیت و آرامش و 

 (.65، ص242نعمت می دهد. )عباس، د. ت، ع

و اسالم حفظ امنیت را بر عهده گرفته است و این  ،ی می باشددر زندگی امنیت درون انانس از جمله حقوق

مترتب کرده است. همچنانکه  آن حق را با حصار حمایتی احاطه کرده است و عقوبات دنیوی و اخروی را بر

گرانترین  انانس زندگی امن میسر شود. چون نفس و جان انانس در حدیث حق حیات بیان کردیم. تا برای

گرفته ای. را بگیری لذت زندگی وی  آن ن موجود بشری دارد. پس وقتی که امنیت را ازدارائی است که ای

ازجمله بزرگترین نعمتها است و امنیت جانی وضعیت ویژه ای دارد. چون  آن چون امنیت با تمام گونه های

چون امنیت و  بستگی دارد. جنگی که برای برتری کلمه اهلل بر پا می شود. آن زندگی و حتی جنگ در اسالم به

و اصل می باشند و جنگ استثناء است. جنگ در اسالم ضد تمام چیزهایی است که مانع رسیدن سالمت قاعده 

به خداوند می شوند و برای دور کردن شرک که بزرگترین ظلمها می باشد، است و برای بیرون آوردن مردم از 

ترین قله آزادی است که فرد و جامعه می سرایند. ها به عبادت رب العباد است که برآن عبادت بندگان و هدایت

﴿خداوند متعال می فرماید:                           

   ﴾ /خدا گردد پس اگر  آن اند و دین ازان پیکار کنید تا فتنه ای باقی نمآن و با» .(593 )بقره

 «دست برداشتند تجاوز کردن جز بر ستمگران نیست.

﴿و همچنین می فرماید:                ﴾ /و » .(39 )انفال

  .«دخدا گرد آن ان پیکار کنید تا فتنه ای باقی نماند و دین خالصانه ازآن با

صورت می گیرد. عقوبت قصاص و  انانس همچنان که اسالم قصاص و دیه را برای جرائمی که علیه جان

 آن از ءچیزی است که فقها آن دیه را بر جرایمی که علیه غیر از جان صورت می گیرد نیز تشریع شده است. و

کتابهای فقه اسالمی به طور مفصل  . و این امر درکرده اندبه جنایت علیه جان و جنایت علیه غیر جان تعبیر 

 یافت می شود.

شدت عمل به خرج  آن احساس می کند، اسالم در حفظ آن لذت امنیت زندگی را با انانس اما حفظ عقل که

 آن به وسیله مسکرات از طرف صاحب عقل مستحق جریمه عقوبت است و عقوبت آن داده است و تجاوز به

در اسالم و این جز برای  .اط و برداشتن نیست، چون حق اهلل استجزء عقوبتهای حدی است که قابل اسق

جایگاه عقل نیامده است. چون عقل، علت تکلیف و یکی از پایه های تکریمی است که اسالم حقوق را 
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را وادار می کند تا به بقیه افراد جامعه تجاوز صاحبش  ،آن کوتاهی در حفظگذاشته است. چون  آن براساس

بش است که به حفظ عقل ضرر می چیزها علیه صاح آن تمام و شأن چنین دینی در تحریم د. پس جایگاهکن

نسبت به صاحب عقل بیشتر است. پس به طریق اولی تمام تجاوزهایی که از بیرون علیه  آن ند و عقوبترسا

اری تجاوز بی احترامی به عقل باشد و خواه یک تهدید و خرابک آن می شود، حرام است خواه انجام عقل

 فکر سالم از عقل سالم ناشی می شود. بنابراین فکری باشد، فرقی نمی کند 

فکر صحیحی که از تفکرات و تأثرات باطل و بدگمانی و نتایج گمراه کننده سالم بماند صاحبش را به »

 ندکه به صاحبش اطمینان عقیده و امنیتی می بخشد که هیچ مخالفی نتوا عقاید بر حق هدایت می کند همچنان

  (.5995)السعفی،  .«را متزلزل کند آن

حفظ عقلهای تمامی مردم می باشد از  به طور کلی معنی حفظ عقل،»شیخ محمد طاهربن عاشور می گوید: 

چون وارد شدن خلل در عقل منجر به فساد بزرگ، از جمله عدم قانونمند بودن  ،ها وارد شودآن اینکه خللی در

بر  آن ر عقل یک فرد منجر به فساد جزئی می شود در حالی که وارد شدنتصرف می باشد و وارد شدن خلل ب

 (.80)ابن عاشور، د. ت، ص .«جمعی و عموم امت خیلی بزرگتر استعقلهای 

عدم منظم بودن اعمال و تصرفات منجر به فساد بزرگ می شود به گونه ای که تمام معامالت دینی و دنیوی 

افراد جامعه را فرا می گیرد. و به جای وجود راحتی و عدم آرامش مردم را مختل می کند. سپس ترس و نا

 ها را فرا می گیرد. پس افراد و گروهها در چنین جامعه انانس تمدن و نظم و ترتیب، ناهنجاری و آشوب رفتار

اساس آرامش و امنیت زندگی است. به  آن چگونه احساس امنیت می کنند. عقل نعمت است و محافظت از ای

 هستند.  وی عقل است که اعضای بدن خدمتگزار انانس :گفته اندلیل خردمندان همین د

کند، حرام کرده می را به دروغ لکه دار  انانس چیزهایی را که آبروی آن در مورد حفظ آبرو، اسالم تمام

باعث تحقیر و پست  انهاانس ته است. چون لکه دار کردن آبرویانسعذاب درا جرمی مستحق  آن است. و

می شود و بهانه و دستاویزی جهت دشمنی و کینه و نفرت و فاسد کردن محیط اجتماعی  انانس ردن کرامتشم

 سخنانی که خداوند حرام کرده است. بدین ترتیب آن می شود. این امر تمرین گوشهاست با تمرین شنواندن

ه جای اطمینان، شک به شنیدن فحش و ناسزا عادت کرده و سخنان زشت در جامعه پخش می شود و ب انانس

  ﴿و به جای امنیت، ترس جایگزین می شود. خداوند متعال می فرماید:             

               ﴾ /خداوند دوست ندارد زبان به بدگوئی گشایند، » .(548 )نساء

  .«رفته باشند و خدا شنوای آگاه استه مورد ستم قرار گکسی ک آن مگر
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شما بر یگدیگر حرام است مانند حرام  -و آبروی -همانا خون و اموال»فرمود:  حجة الوداعدر  پیامبر 

 (.659 /2 ، شماره5388)البخاری،  .«روزی در چنین ماهی در چنین شهری بودن چنین

حرمتی و بی احترامی به آبرو شدت عمل به خرج داده است. به  گاهی اوقات اسالم در اثبات کردن جرم بی

که اسالم در شرایطی عمل را  آن گونه ای که این جرم جز با چهار شاهد ثابت نمی شود و این چهار شاهد  باید

 بیان کرده است، دیده باشند تا حد اجرا شود. و این باالترین میانگین تعداد شهود می باشد. وقتی می دانیم که

و تجسس خانگی در اسالم ممنوع است. پس دیدن چنین جرمی توسط چهار  ،و باال رفتن از دیوار ،جاسوسی

در مکانهای عمومی از زشت ترین درجات خواری و  آن انجام نفر شاهد در حالت بی احترامی و حقارت و

﴿است. خداوند متعال می فرماید:  انانس بزرگترین توهین به کرامت و آبروی              

                               ﴾ /کسانی که به زنان » .(4 )نور

 زنید و هرگز گواهی دادنپاکدامن نسبت زنا می دهند، سپس چهار گواه نمی آورند، بدیشان هشتاد تازیانه ب

 .«ان را نپذیریدآن

چون  فقط وقتی که تهمت از جانب زوج )شوهر( باشد و شاهدی نداشته باشد از این حکم استثناء می باشد.

غالباً در این تهمت ها مصلحتی عاید زوج نمی شود بلکه ننگ و عار برای او می ماند، بنابراین اسالم در این 

ها ایجاد می شود. چون آن زوجین قرار داده است. و از اینجا جدایی و طالق ابدی میانرا میان « مالعنه»حالت 

و بعد از مالعنه جایی برای این  ،زندگی زناشویی مبتنی بر مودت و مهربانی و عفت و اطمینان و کرامت است

 مفاهیم نمی ماند. 

را آلوده  آن ارتکاب جرمی مانند زنا است پس هر گاه با آن این ضمانتها در محافظت از آبرو ابتدا در پاکی

فرزندی که از زنا متولد می  بلکه مترتب می شود تنها یک جنایت نیست آن زنایی که نابودی جانها بر»کرد، 

مهربانی کند و او را تربیت کد و نه  او شود در جامعه نابود شده و تباه گردیده است، نه پدری دارد که به

 ی را نمی پذیرد وانانس . و بنابراین دیدگاه جامعه چنینببالد آن راقبت کند و او نیز بهخانواده ای دارد که از او م

از وی خوششان نمی آید. پس وقتی چنین چیزهایی بر زنا مترتب می شود واجب است که تمام  انهاانس

 (.29)الشاذلی، د. ت، ص .«د، ببنددانجام ی را که به نابودی و قتل و خواری جانها مییدرها

قوبت برای سالم بودن خانه های مسلمانان و ایجاد جامعه ای امن تشریع شده است. خداوند متعال می ع

﴿فرماید:                                  ﴾ /نور( 

  .«ین خدا رأفت بدیشان نداشته باشیدمرد زناکار را صد تازیانه بزنید و در د هر یک از زن و» .(2
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این عقوبت مرد و زن، زناکاری است که محصن نباشند )مجرد باشند( و اگر فرد زناکار مرد باشد عالوه بر 

ار است. یک سال تبعید می شود. ولی عقوبت مرد و زن زناکاری که محصن باشند )متأهل باشند( سنگس تازیانه

. و خلفای بعد ثابت شده است ،وقتی که با سنگسار معاقبه می کرد و این سنگسار با فعل و عمل خود پیامبر 

 عقوبت سنگسار در طول تاریخ اسالمی نزدیک به تعداد انجام ، با وجود اینکرده انداز وی نیز اینگونه معاقبه 

و این نکته قابل توجهی است که اسالم در  ،ت شده استبوده است و بیشتر جرمها )زنا( با اقرار ثاب انانگشت

در محیطی پاک و عفیف و امن و درونی سالم و خانه و  انهاانس حفظ آبرو چه امنیتی را عهده دار شده است تا

 جامعه ای سالم زندگی کنند.

ناشی شده سلب ملکیت فرد یا گروهی که از کسب حالل  و را حفظ کرده است اما حفظ اموال؛ اسالم اموال

باشد را حرام کرده است، جز برای مصلحت عمومی و همراه با تعویض برابر که حرام نیست. خداوند متعال می 

﴿فرماید:                            ﴾ 

او را سخت دچار  ربا می خورند بر نمی خیزند مگر همچون کسی که شیطانکسانی که » .(275 )بقره/ 

 .«دیوانگی می سازد

مت او را تا هفت زمین فرو می کسی که چیزی را به ناحق از زمین بردارد، روز قیا»می فرماید:  و پیامبر 

 (.866 /2، ج5388)البخاری،  .«برد

را از ملکیت خصوصی  آن م کرده است و تجاوز بهاسالم حرام بودن ملکیت های عمومی را شدیدتر اعال

کسی که »می فرماید:  تجاوز به جامعه و خیانت به امت است. پیامبر  آن چون تجاوز به ،بیشتر حرام می داند

 .«ندسر سوزنی را از ما پنهان کند، روز قیامت او را دست بسته می آور اندازه ما او را بر کاری گمارده ایم و

 (.3/5460یح، ج)مسلم، الصح

را اصل خرید و فروش قرار داده است. و خشنودی آنها بدین ترتیب اسالم رضایت دو طرف معامله و 

ی است، و ا روح مرتبط است و ریشه و اساس زندگچون مال ب ،ته استانسحرمت اموال را مانند حرمت خون د

ه شریعت قرار داده است، اقرار به اصل و سرچشمه ملکیت و آزادی و تصرف در اموال بر اساس ضوابطی ک

 خون و مال شما مثل حرمت چنین روزی بر شما»: فرمود حجة الوداعدر روز عرفه در   کرده است. پیامبر 

 (.659 /2، ج5388 )البخاری، .«حرام است، تا زمانی که می میرید
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ده است. بلکه عقوبتهای اسالم برای حفظ اموال به پند و راهنمایی و ترساندن از عقوبات اخروی اکتفا نکر

دنیوی را نیز برای مجرمان تعیین کرده است، تا کارها راست آید و زندگی رونق یابد و کسانی را که از پند و 

 راهنمایی و ترساندن از عقوبتهای اخروی بهره ای نمی برند، رنج و عذاب بدهد.

اسالم برای هر کدام از حالت ها  اموال صورتهای متعدد به خود می گیرد،   وقتی که جرمهای تجاوز به 

عقوبت دنیوی مناسب خود دارد که این عقوبت ها با عدالت شریعت متناسب است. پس گرفتن اموال دیگران 

و گاهی به صورت هجومی و غلبه و ترساندن و تهدید کردن می  ،گاهی به صورت پنهانی و دزدی می باشد

 ه صورت اختالس و خیانت می باشد.و گاهی ب ،و گاهی به صورت غصبی می باشد ،باشد

 برای جنایت اول : حد سرقت وضع شده است.

 برای جنایت دوم: حد حرابه وضع شده است.

 و تعزیر وضع شده است. برای جنایت سوم: ضمانت

باید  ضامن مال است و :که گفته اندجنایت چهارم: بنابر رأی بعضی از فقها حد سرقت و بعضی دیگر  برای

 (.42الشاذلی، د. ت، صتعزیر شود. )

 د. و ریشه های غارتباود و حرکت اقتصادی رشد و نمو می یبا این ضمانتها در شریعت اموال حفظ می ش

با اموال خود که قوام و اساس زندگی  انانس و ،و دزدی و اختالس و راهزنی و دزدی دریایی از بین می رود

 اوست، امن زندگی می کند.

جز با ایجاد جایگاه  آن عزت حفظ نظام امت و تقویت قدرت و»ی گوید: شیخ محمد طاهر بن عاشور م

دال بر توجه به اموال امت و سنت که  قرآنمهم و ارزشمند ثروت حاصل نمی شود، و هنگامی که از دالیل 

ه ، جستجو می کنیم، دالیل زیادی را می یابیم کمی کننداشاره  انانس و کلید نیازهای آنبودن  صلبه ا باشند که

)ابن  .«توهین کرد آن ها ما را مطمئن می کنند که اموال از نظر شریعت بهره و نصیبی است که نباید بهآن زیادی

 (.567عاشور، د. ت، ص

 :حق کرامت -3-3-4

﴿خداوند متعال می فرماید:                                  

                ﴾ /ما آدمی زادگان را گرامی داشته ایم و» .(70 )اسراء 

خوشمزه روزیشان نموده ایم. و بر بسیاری از ان را در خشکی و دریا حمل کرده ایم. و از چیزهای پاکیزه و آن

 .«برتریشان داده ایمد کامالً آفریدگان خو
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امکاناتی را برای سروری و برتری مردم در روی  انهاانس و این کرامت در مردم تجلی پیدا می کند و خالق

گوش و چشم و عقل می باشد که همان وسایل فهمیدن می  نعمتهای زمین آماده کرده است که همان جانشینی و

دادن آزادی اراده ای که ابزار عمل خواسته شده طبق  خداوند متعال با ،هاستآن باشند و کسب علم از طریق

 احیای عمومی را محقق می کند. و انانس الح نوعاست آبادانی زمین و اص -و نباید باید –روش و دستورالهی 

ند تعصب نژادی مذموم را رها کرده و نحقیقت این بزرگداشت و مساوات میان بشر را درک ک انهاانس اگر»

 آن د. و خود را از مصیبتهای جنگی که بی نیاز ازنه عنوان اصل در برخوردها قرار می دهارا را بدسازش و م

جدایی میان ای دیگر به علت تعصب نژادی و هد. جنگ جهانی دوم و بسیاری از جنگن، دور نگه می دارندسته

 (.5955)السعفی،  .«جنس بشری به وجود آمد

 ی نباشد وانانس و اگر تمامی این حقوق مبتنی بر کرامت ،اسالم قسمت بیشتر حقوق بشر را بنا نهاده است

را هدر  انانس چه را که شایسته این حقوق است، نداشته باشد. چگونه حق کرامتآن با تکریم خداوندی انانس

 ی است.انانس ویژگیهایکه این از خصوصی ترین آن می دهد حال

 آن الم کنیم که ما اهل احترام هستیم و از اینجاخود اعمت ما را وا می دارد که در مقابل درون احساس کرا

ی در شخصیت ما وجود انانس احترام الگوهای بلند آن را بر دیگران نیزالزم می دانیم، ما را وا می دارد که در

خودش معیارهای بلند و  اندازه چون ایمان به ،دارد و اسالم این امر را در خالل معیارهای ایمان قرار داده است

خداوند است. و این باالترین درجه کرامت است جانب از  انانس . ایمان کرامت و بزرگداشتداردی اننسا کریم

از  انانس را از دید خودش باال می برد و هر نیازی از ارزش انانس و این یک مبنای اعتقادی است که اعتبار

ینها صریح و آشکار باشند و خواه فرا می خوانند خواه ا انحطاط نیازها به خواری و آن دید خودش می کاهد و

 درونی و مخفی باشند، یکسان است.

 انهاانس ی که نسبی هستند برای تمامانانس ی را با چشم پوشی از معیارهایانانس وقتی که اسالم مفهوم کرامت

 .ثابت کرد از این مفهوم احساسی بدست می آید که عزت و کرامت در عنصر اصلی شان ریشه دار هستند

﴿متعال می فرماید:  خداوند                ﴾ /(29 )حجر. 

 .«دمیدم در برابرش به سجده افتاد گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود در اوآن پس»

﴿و همچنین می فرماید:               ﴾ /خدا و  آن عزت و قدرت از» .(8 )منافقون

 .«فرستاده او و مؤمنان است
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و یاری  آن به حق و روی آوردن به سوی ی همان دعوت پایبندی و التزامانانس دعوت اسالم به کرامت»

ر را دوست داشتن و به که به او یاری رسانده است و اسالم به روابط میان هم و همدیگ است رساندن به کسی

ری می رساند حق را یاری ایمان به خداوند و به حق دعوت می کند و کسی که در ارتباط و ایمان به خدا یا

 (. 559-560)بیهقی، د. ت، صص .«کرده است

 بنابراین دعوت به حق دور از فطرت بشری نیست. و اسالم هنگامی که به کرامت و به حق دعوت می کرد،

چون تطابق تعالیم  ،ی از مضمون و محتوای اسالم نبود بلکه از لحاظ قولی و عملی مطابق بوددعوت خال آن

عدم هماهنگ بودن قول و فعل را  قرآناسالم در واقعیت زندگی همان دستاورد اصلی در دین اسالم است. و 

﴿نکوهش کرده است. خداوند متعال می فرماید:                       

                    ﴾ /چه آن آنچه در آسمانها و» .(5-2 )صف

در زمین است به تسبیح و تقدیس خدا مشغول است، و او چیره کار بجا است. ای مؤمنان! چرا سخنی می 

 .«عمل نمی کنید؟ آن ه خودتان برابرگوئید ک

ی که تا قرآنمی باشد، تکریم کرده است،  قرآنرا در باالترین جایگاه خود که کتاب  انانسدین اسالم 

بر این تکریم حقوقی مترتب می شود که  و است توسط خداوند، باقی می ماند. آن چه که درآن براندازی زمین و

بیشتر در پله های کمال و به وسیله استعدادهای فطری که خداوند به  اننسا تأثیر و رسوخ بیشتری دارد هر چه

او داده است و با دادن اهلیت جانشینی به او، ترقی کند. در این هنگام فهمیده می شود که او شایسته تکریم 

اشند که این حقوق از اصول روشهای الهی مدد گرفته بولی به شرطی  است، پس دایره حقوق را توسعه می دهد

کرامت داد، و حقوق عطا کرده است و اگر این چنین نباشد، نابودی سختی است که  انانس همان اصولی که به

 ی را تباه و حقوق را ضایع کرده است.انانس کرامت

کرده است که در احترام کرامتی که ثابت  انانس در حقیقت اسالم در طول چهارده قرن حقوقی را برای

در روی زمین سازگار  انانس ده است، نمود و تجلی می یابد. و این حقوق با جانشین بودنخداوند تنها به او دا

و حقوقی را برای این موجود گرامی داشته شده و مسؤول در مساوات و عدالت و ملکیت قرار داده است  ،است

و  ی آنیهاویژگ، حق حفظ دین و عقل آبرو و مال و نیک نامی و آن و حق سالم بودن زندگی و حمایت از

دفاع از آزادیهای تضمین کننده حقوق اساسی و سیاسی و مدنی و اجتماعی و غیره که مبتنی بر طبیعت فطری 

 هستند.
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را هدر بدهد. چون این کرامت  آن بکاهد یا آن و برای هیچ کس جایز نیست که از ،این کرامت ثابت است

را بزرگ داشته و بر بسیاری از مخلوقات خود  انسان داده شده است و اوست که انانس از طرف خالق متعال به

در اسالم توسط خالق متعال تشریع شده است. پس هیچ بشری نمی  انانس برتری داده است. بنابراین حقوق

اراده فرد،  ذاتی است که باتجاوز کند. این حقوق دارای استحکام و مصونیتی  آن را تعطیل کند یا به آن تواند که

 د و هر نیرویی که بهنبا هر طبیعت و کیفیتی که باش خواست گروهها و مؤسسات مختلفنیز ساقط نمی شود. و

 (.94)جریشه، د. ت، ص .«را بر دارند آن ها سپرده شده باشد، نمی تواندآن

 :حق عدالت -3-3-9

﴿ عدات شعار تمامی ادیان سماوی است. خداوند متعال می فرماید:                   

                                         

                  ﴾ (/25 حدید). « ما پیامبران خود را همراه با دالئل

( و موازین )شناسایی حق و عدالت( نازل ان کتابهای )آسمانیآن متقن و معجزات روشن روانه کرده ایم، و با

نموده ایم تا مردمان دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی 

ن است. هدف این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را به گونه نهان و پنهان برای مردما

  .«ی کند خداوند نیرومند و چیره استیاری م

جایی که اسالم نزد خداوند همان آن است. و از انبیاء عدالت به مقتضای این آیه عام و فراگیر شریعت تمامی

عدالت است که در اسالم ترازوی جامعه می  ،ان می باشد. مشخصه اسالمآن و دعوت انبیاء دین است و دین

تا زمانی که نیروی نظم  بستگی دارد. و تمام دسته بندیهای اجتماعی آن باشد. و چیزی است که بنای جامعه به

 نباشد، مبتنی بر عدالت نیستند. آن و تربیت در

به همین دلیل  .دی سالم برای تمام بناها می باشدچون عدالت همان تکیه گاه و نظام حقیقی است و دسته بن

 ﴿کریم جمع می کنیم که می فرماید:  قرآنآیاتی را از                      

                          ﴾ /خداوند به » .(90 )نحل

کارهای  انجام دادگری، و نیکوکاری و نیز بخشش به نزدیکان دستور می دهد و از ارتکاب گناهان بزرگ و

 .«می دهد تا اینکه پند گیرید اندرز ناشایست و دست درازی و ستمگری نهی می کند. خداوند شما را
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اسالم سؤال کرد، جواب داد: خداوند متعال عدالت را در میان  در جواب کسی که از معنی جامع و پیامبر 

را برای خداوند  آن و این از مؤمن خواسته شده است کهمردم به عنوان نزدیکترین وسیله قربت خود قرار داد. 

 (.558، د. ت، صابوزهرةمتعال خرج کنید و این همان راه نزدیک به خداوند متعال است. )

﴿متعال فرموده است: به همین دلیل خداوند                    

                                        

   ﴾ /ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری  ای مؤمنان! بر» .(8 )مائده

ندارد که دادگری نکنید. که دادگری به پرهیزگاری نزدیکتر است.  آن گواهی دهید، و دشمنانگی قومی شما را بر

 .«می دهد انجام چیزی است که آن از خدا بترسید که خدا آگاه از هر

و عدل از نامهای خداوند متعال و یکی از صفات خداوند متعال است و  ،ز عدل گرفته شده استعدالت ا»

و این امر به نوع یا طایفه خاصی مربوط نمی شود. چون عدل  ،اسالم به طور فراگیری به عدل امر کرده است

ر و مؤنث و مسلمان و نظام خداوند است که تشریع کرده است. و مردم بندگان او هستند و سفید و سیاه و مذک

 ،259د. ت،  )الشرقاوی، .«شده اندخداوند به طور یکسان خلق ها در مقابل عدل و حکمت آن غیر مسلمان

 .(55ص

نقطه مقابل عدل، ظلم است و بزرگترین ظلمها، شرک به خداوند است و خداوند متعال ظلم به خویشتن را 

 چون ظلم تاریکیهای روز قیامت است. پیامبر  ،استرا میان مردم نیز حرام کرده  آن حرام کرده است و

 (.864 /2، ج5388)البخاری،  .«ظلم تاریکیهای روز قیامت است»ت: فرموده اس

ی عادل در روز قیامت بر منبرهایی از نور در سمت راست خداوند عزوجل انهاانس»می فرماید:  پیامبر 

ها هستند، عدل آن ده خود و کسانی که تحت سرپرستیخود و خانوانسبت به قرار دارند و همچنین کسانی که 

  (.5458 /3، الصحیح، ج)مسلم .«دارند

  ﴿خداوند متعال می فرماید:  و                       

                        ﴾ /بی گمان خداوند به » .(58 )نساء

)مؤمنان( دستور می دهد که امانتها را به صاحبان امانت برسانید، و هنگامی که درمیان مردم به داوری  شما

ائماً شنوای د می دهد بی گمان خداوند دپن اندرز نشستید اینکه دادگرانه داوری کنید. خداوند شما را به بهترین

 .«بینا بوده و می باشد
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همچنانکه گذشت عدالت حق تمامی مردم است. و این حتی حق دشمنان نیز می باشد. خداوند متعال می 

 ﴿فرماید:                       ﴾ /و » .(8 )مائده

   .«دادگری به پرهیزگاری نزدیکتر استندارد که دادگری نکنید. دادگری کنید که  آن دشمنانگی قومی شما را بر

 بودن مانند عدل در قول می باشد هر چند که عدل متعلق به قول نزدیک باشد، بحثی در حق ،عدل در حکم

﴿نیست.  آن                  ﴾ /کنید  و هنگامی که سخن گفتید، دادگری» .(552 )انعام

  .«هر چند از خویشاوندان باشد

 .«گان در مقابل همگان حرام می باشدعدل بر همگان در مقابل همگان واجب است و ظلم نیز بر هم»

نیز بر فرد مقابل فرد حرام  و ظلم ،(. و همچنین بر فرد در مقابل فرد نیز واجب است60، ص5405)عماره، 

 می باشد.

شیخ محمد طاهر بن  .عدالت از صفتهای بزرگ منشانه اخالق می باشد. عدالت و مروت برادر تنی هستند

کسی »حدیثی روایت شده که جمع میان عدالت و مروت است که می فرماید: »عاشور در این مورد می گوید: 

هنگام سخن گفتن نباید به آنها ها ظلم کند و آن نباید به ار می کند،و برای آنها ک که کارکن و خادم مردم است

مروت خود را  رعایت بکند ، پس اگر این کارها رادکنهنگام وعده و قولی دادن، خالف وعده ن، و دروغ بگوید

 (.532)ابن عاشور، د. ت، ص .«کار و برادری خود را ثابت کرده استکامل و عدالت خود را آش

 دو بخش است: عدالت دارای 

ی احقوقی را که برای دیگری در نظر می گیرد بر انانس عبارت است از اینکه»بخش اول: عدالت درونی: 

و در واجبات حق را بر خود بیشتر فرض  ،خود نیز در نظر بگیرد تا حقی را نسبت به مردم بیشتر نداشته باشد

مداوم را ایجاد کند و همان چیزی است که  کند و این عدالت درونی همان چیزی است که ارتباط همیشگی و

حکم می  بلکه از درون و باطن خود ،سلطه نافذ می کند بنای جامعه را محکم می کند و دینی را بدون قهر و

 (.558)ابو زهره، د. ت، ص .«دهد

عدالت می باشد. چون کسی که این صفت را مطلب درونی است که اوج  انصاف و این بخش از عدالت همان

چون فاقد چیزی  .شته باشد به دیگران نیکی می کند و کسی که از درون منصف نباشد به دیگران ظلم می کنددا

 است که به دیگران ببخشد.

درونی بارزترین نماد اخالق کریمانه است. و  انصاف»شیخ محمد طاهر ابن عاشور در این مورد می گوید: 

چیزی است که به دادن حق دیگران  آن مشهورتر از انصاف بر نفوذ محبت عدل در درون داللت می کند. کلمه



 

98 
 
 
 

)ابن  .«داشته باش انصاف وقتی چیزی را داوطلبانه می بخشی»از روی میل اطالق می شود. گفته می شود: 

 (.533عاشور، د. ت، ص

﴿خداوند متعال می فرماید:                       ﴾ 

ای کسانی که ایمان آورده اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بکوشید و به خاطر » .(535 )نساء/ 

است که  باهوش کسی»می فرماید:  و پیامبر  .«که شهادتتان به زیان خودتان باشدخدا شهادت دهید هر چند 

 (.564ص ،5)السیوطی، ج .«ندنفسش را مطیع خود گردا

اصالح ظاهر  ورا تنظیم کرده است؛ جایگاه این عدالت در سازماندهی  آن بخش دوم: عدالتی است که دولت

ولی این عدالت تا زمانی که حاکم و محکوم )شهروندان( به طور یکسان از عدالت درونی برخوردار  ،است

 (.559. ت، ص، دابوزهرة) .«نباشند به طور کامل اجرا نمی شود

 را بیان می کنیم: آن این بخش از عدالت دارای سه قسم می باشد که به طور خالصه

الف( مساوات در مقابل نص شریعت که عدالت قانونی نام دارد و شریعت اسالمی خطاب خود را متوجه 

و  .اردجمع می کند و در اجرای مساوات میان جمع تفاوتی در جنسیت، رنگ، طبقه و دین شخص وجود ند

و  تندانسدمی را مهم و بزرگ  مخزومیانمبدأ و اساس این امر را بیان می کند هنگامی که قریش   پیامبر 

شدیداً از او عصبانی می    و پیامبر ،ها شفاعت کندآن می خواستند که برای  هنگام دزدی از اسامه بن زید

 انانس ما هالک شدند همان کسانی که وقتیای مردم پیشینیان ش» :و میان مردم خطبه خواند و فرمود شد

. ی دزدی می کرد، بر او حد می زدندضعیف انانس و هرگاه که شریف و بزرگی دزدی می کرد وی را رها کرده

 (. 3/5282) البخاری، ج  .«د حتماً دست وی را قطع خواهم کردقسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کن

و این مقتضی از بین رفتن فقر  ،و برابری میان مردم است مساوات آن علتو  انگیزه ب( عدالت اجتماعی که

به گونه ای که فرصت های شان است توان اندازه تمام نیروها بهکار کردن  آن میان مردم نیست. بلکه معنی

از کار آشکار و ظاهر شده و هر کدام در جایگاه خود قرار گیرند. و ضمانت  مناسب را آماده کند تا تمام نیروها

تا اگر کوچک باشند  ببرند. زندگی  و سهم و نصیب خود را از اشته باشد تا بتوانند زندگی کنندافتاده ها وجود د

 و اگر بزرگ باشند از گرسنگی و برهنگی در امان باشند. به امید اینکه سبب ناتوانی ،در میان جمع نیرو بگیرند

و غذای  زندگی و مسکن مناسب و پوشش مناسبکه لوازم ها نشود. و این در صورتی است که برای کسانی آن

 (.528ص ت، ابو زهره، د.) کنند. فراهم ها راآن ،فع گرسنگی و بال کنندر آن که باندارند مناسبی 
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 ﴿ عدالت بین المللی: خداوند متعال برای بیان این اصل فرموده است: ج(          

                                          

                                     

              ﴾ /از اینکه نیکی و  خداوند شما را باز نمی دارد. »(8-9 )ممتحنه

د. خداوند نا نرانده د و از شهر و دیارتان شما را بیروننا به سبب دین با شما جنگیده به کسانی که بخشش بکنید

خاطر  نیکو کاران را دوست می دارد. بلکه خداوند شما را باز می دارد و از دوستی ورزیدن  با کسانی که به

و  کرده اندخراج شما پشتیبانی و برای ا د،نا بیرون راندهو شما را از شهر و دیارتان  جنگیده انددین با شما 

 .«به دوستی بگیرند، ظالم و ستمگرندکسانی که ایشان را  .داده اند یاری

را بر  انهاانس طام روابمروابط میان مسلمانان با غیر مسلمانان بر اساس مودت و رحمت است. بلکه اسالم ت

ی است. و انانس روابط رده است. پس مودت و مهربانی اساساساس مودت همیشگی و رحمت دایمی فرض ک

 که قانون برتر، فرض می کندو و دولتها تفاوتی نمی کند.  ن افراد به تنهایی و میان گروههااین روابط میا

در روابط  فی ندارد. پس هرگاه یکی از اموراختالو روابط افراد با یکدیگر  برخورد و روابط گروهها و دولتها

و گروهی و بین المللی نیز همان حکم را دارد. فضیلت یکی است  یا ممنوع باشد در روابط اجتماعی فرد مباح

 .ری برای گروههاو دیگ می باشد و دو معیار متفاوت ندارد که یکی برای افراد باشدذیر و جزء ناپ

 (.539 ص ت، ابو زهره، د.) 

فرقی  و دو ترازو در اسالم ممنوع است. با دو معیار ش یک چیزچه که بیان کردیم، می بینیم که سنجآن طبق 

نمی کند که خواه در مورد افراد یا گروهها یا دولتها باشد. پس مردم در تمامی سطح ها و طبقه ها مساوی می 

 باشد.

با یک  انهاانس و این امر در حق ،می باشدقضاوت در اسالم از ابزارهای دفاع از حقوق و تحقق عدالت 

 محاکمه و داوری عادالنه می باشد.

به  ، در یک محاکمه و داوری عادالنه، در نامه فاروق؛ عمر بن خطاب انانس عناصر و مقتضیات حق»

 (.85 ص ،5، ج5389ابن القیم، ) شده است.بیان  قاضی ابوموسی اشعری 

 بل تمجید است، بیان خواهیم کرد.فان غیر مسلمان ذکر شده و قامنصو آنچه که از پیشینیان و گذشتگان 
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مورد  این نامه عمربن خطاب » از ابن سهل نقل کرده است که: الحکام( ابن فرحون در کتاب خود )تبصرة

 ءو بسیاری از علما کرده اندپیروی  آن و قاضی های مسلمان از اصل می باشد.حکم دادن داوریهای قاضیان و 

 (.54 ت، ص عرنوس، د.. )«آورده انددر کتابهای خود  را آن

کرده از این نامه استفاده نظام های قضایی خود  در سلمانم اکثرقاضی های» شیخ محمد خضری می گوید:

  (.55 ص ،2ج ،5370خضری، . )«و این نامه شایسته این امر است. اند

در بردارنده اصول اساسی  مه عمر بن خطاب استاد حافظ سابق، دادستان کل پیشین مصر، می گوید: این نا

و صفات قاضی و ادب قاضی است. و شایستگی این را دارد  که در هر دوره و  راههای داد خواهی کردن و قضا

باشد. که این امر را  آن زمانی قانونی برای قضا بشود. و الزم است که تمامی قانون گذرایهای جدید بر اساس

ب و پاکی درون و فهم معنای عدالت و ظلم قل ا و سنت رسول وی و صفایاز کتاب خدعمر بن خطاب 

 (.87 ص ،3 چاپ اول، ج ت، الشوربجی، د.استنباط کرده است. )

را در برابر قاضی بیان می  انانس به نظر من این نامه حقوق» قاضی حقوق بشر محمد شوربجی می گوید:

. «ر دارنده  آداب و اصول اقدامات قضایی در اسالم استکند تا به قاضیان توضیح بدهد. عالوه بر این در ب

 (.88 ، ص3)الشوربجی، ج

 آن چه را که مسلمان در تعریف امور قضایی و اقداماتآن این نامه تمامی»می گوید:  گوستاوگرینبالول

 (.98 ، ص5984)الجبری،  .«د، شامل می شودآن تهانسالگوی برتر د

 

 حقوق اجتماعی و فرهنگی -3-2
 :حق ضمانت اجتماعی -3-2-3

وقتی که اسالم حق ضمانت اجتماعی را بیان داشت از نفوذ عاطفه دوست داشتن و رحمت در درون افراد 

ها باشد. چرا آن شروع کرد. دوست داشتن خالصی که برای همه مردم باشد و رحمت و مهربانی که برای همه

همان رحمت هدایت کننده و نعمت زیاد می  می کند را رفیع پرچم اسالم چیزی که که اولینآن چنین نباشد حال

﴿باشد. خداوند متعال می فرماید:              ﴾ عنوان ما تو را جز به » .(701 /ء)انبیا

  .«رحمت جهانیان نفرستاده ایم
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تماعی نیز اهتمام ورزیده است: و همچنان که اسالم به حق ضمانت اجتماعی اشاره کرده است به تربیت اج

افراد جامعه نمود پیدا می کند تا جامعه ای قوی و محکم پدید آید که به بنیان  در این امر با تحقق عدالت

 محبت بورزند. و همدیگر عشق

ها در آن ها ایجاد می کند چونآن اسالم با بازگرداندن مردم به یک جان و یک روح، احساس نزدیکی را در

﴿و طبیعت و عقیده و سرنوشت یکسان هستد. خداوند متعال می فرماید: پیدایش           

                                     

                   ﴾ /ن از )خشم( پروردگارتان ای مردما» .(7 )نسا

دو نفر مردان و  آن بیافرید. و همسرش را از نوع او آفرید. و از انانس پروردگاری که شما را از یک بپرهیزید

یگر را بدو سوگند می دهید؛ و بپرهیزد از اینکه پیوند و از خدائی بپرهیزید که همد ،زنان فراوانی منتشر ساخت

 .«خداوند مراقب شماست را گسیخته دارید. زیرا که بی گمانخویشاوندی 

وقتی که از این اعتقاد می نوشد، برای مزین شدن به اخالق اسالمی آماده می گردد که از  انانس جان و روح

 د.جمله این اخالقها مدارا و همکاری و صلح می باش

نمی شود بلکه شامل ضمانت روحی  انانس مادیبخش را معرفی کرده است محدود به  آن ضمانتی که اسالم

و رسالت اسالمی مبتنی بر ارزشهای اخالقی تمام  ،روح و جسم می باشد انانس و اخالقی نیز می شود. چون

 .«اخالقی برگزیده شده ام ن ارزشهایو تمام کردمن برای کامل کردن »می فرماید:  شده است که پیامبر 

 (.655 ، ص5970)مالک، الموطأ، 

خودش، فرد با خانواده های نزدیکش، فرد با  فرد در مقابلرا توسعه داده تا احساس مسؤولیت اسالم دایره 

 ، ص8، چاپ5960. )قطب، احساس مسؤولیت کند امت با امت و نسل با نسلهای بعدی ،فرد، فرد با گروه

63.) 

 داشته است:  آن خودش به دو صورت است که اسالم توجه کامل به در برابر فردت احساس مسؤولی

در عمل توجه داشته است. تا فرد با عمل  آن الف( اسالم به بیداری احساس مسؤولیت شخصی و بیداری

 برسد. آزادیی که از وجود خاص سرچشمه می گیرد و از آن خود اعتماد به نفس پیدا کرده و به کار و نتیجه

دیگران تحمیل مسؤولیت خود را می پذیرد و نیازی به  آن توسعه پیدا می کند. عالوه بر آن اینجا دایره ثمره

ها آن کار بکنند، یا اینکه کار نیست و اگر از خود فرد بیشتر باشد به دیگران می رسد، کسانی که نمی توانند

 اندازه به انهاانس برای تمامی کار و عملون فرصت ان هدف اسالم است. چکفایتشان را نمی کند. و این هم
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از  انانس استعدادشان آماده شده است. پس نیروهای مخفی و استعدادهای پنهانی درون اندازه توانشان و به

 د.نمنفجر می شوخود به خود جمله آزادی و عزت و افتخار 

ینی و خودپرستی فرد به گونه ای که خودب ،آن ب( بیداری احساس همکاری در راه خیر، و مشخص کردن

های ذاتی و آزادی فردی خود را  انگیزه و در این هنگام ،را از بین ببرد تا در یکی از امور طغیان و تجاوز نکند

 (.565در مسیر مشارکت و همکاری مفید با دیگران هموار می کنند. )البهی، د. ت، ص

و یا به علت ترک  ،ده فرد استیا به علت سلب شخصیت و آزادی و ارادر تصمیم گیریهای  انحراف 

 شخصیت و خود بینی شخص است که رشد می کند تا جایی که برای کارهای خود مرز و معیاری نمی شناسد.

می رسد.  آن فرد با راهنمایی و مراقبت یک امر بیرونی، مداوم به کار و فعالیت و نتیجه ،در حالت اول

ست چون آزادی را گم کرده است پس او را یک عامل همچنان که در درون خود ابزار عمل را گم کرده ا

افتاده  آن بیرونی مجبور کرده است. و در اعماق درون مجبور واقع شده است و این امر شری است که بشر در

 (.565 )البهی، د. ت، ص است.

باشد. و  تنگ می شود، تاجایی که فرد نمی تواند مسؤولیت خود را داشته آن بدین ترتیب دایره ثمره و بهره

این امر در کشورهای کمونیستی واقع شده است، تا جایی که اتحاد شوروی سابق از ایاالت متحده آمریکا گندم 

 وارد می کرد با وجود اینکه مساحت شوروی چند برابر مساحت ایاالت متحده بود.

ه دیگری به ااما در حالت خودبینی در تصرف و عمل از بین می رود و شخص را وادار می کند که همر

او را نمی بیند و شعور و وجود و حقوق و حرمت وی را رعایت نمی کند. مانند  جامعه اش تجاوز کند،

کشاورزان کالیفرنیا در ایاالت متحده آمریکا که چهارصد برابر همکاران خود در پاکستان و هند مصرف می 

 (.28 ، ص5405)صبحی،   کنند.

وی با این حالت، از وضعیت پیشین وی نمی کاهد، از جهت آثار  گذاشتن فرد در میان بشر و رها کردن

 (.565 د. ت، ص هدف گیری مترتب می شود. )البهی، انحراف دوبدی که بر 

اسالم در تحقق مسؤولیت و ضمانت فرد با خودش راه میانه ای پیموده است. که مطابق روش کلی میانه 

﴿داوند متعال می فرماید: روی می باشد که نه کم روی است نه زیاده روی. خ         

 ...﴾ /جایی که آن ازمسؤولیت فرد با خانواده؛  .«ن شما را ملت میانه روی کرده ایمبی گما» .(741 )بقره

طرف نظام اجتماعی و از یک  ،مودت و رحمت می باشد آن بنای جامعه است که اساس خانواده خشت اول

 و یکی از نشانه های خداوند می باشد. خداوند متعال می فرماید: نظام بیولوژی و درونی می باشد، است و یک
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﴿                                 

       ﴾ (/25 روم)« .همسرانی  ای خدا این است که از جنس خودتانو یکی از نشانه ه

) امور(  مسلماً در این انداخت و ایشان مهر و محبت ان بیارامید، و در میان شماآن را برای شما آفرید تا در کنار

 .«می اندیشندبرای افرادی که  نشانه ها و دالئلی است

 سکونت می گزیند. خداوند متعال می فرماید: آن در انانس که بی و جسمی مانند خانه ای استش قلآرام

﴿             ...﴾ حل آرامش و خدا است که خانه هایتان را م» .(00 /)نحل

 .«آسایشتان گردانده است

ه های مسلمان ریشه می افراد خانواد از درون است که مودت و رحمت و سرشار از روح اخالق این فضا 

را  آن پیوستگی و روحیه وفای به عهد کاشته می شود. پس با مودت و رحمت ،صداقت آنگیرد و در مراحل 

. و اینها می یابد پرورشوی  و خیر و فضیلت درمی شود اساس تربیت  آن در بر می گیرد. و در کودکی بر

کودکی از میان تمام موجودات زنده روی زمین،  دوران طوالنی ترینچون . همگی نیاز به زمان و تالش دارد

کسی که بر اساس  آن امروز شدند.قوی های دیروزی، ضعیفان است. پس وقتی که بزرگ شد و  انانس کودکی

خوشبخت  آن مودت و رحمت تربیت شده است عهده دار این امر می شود تا چیز هایی که دیروز به وسیله

ی مثل خودش را به دنیا می آورد خداوند متعال می فرماید: انانس ا به دیگران برگرداند. چون هرشده است ر

﴿                ﴾ بدیشان مرحمت فرما، ابگو: پروردگار» .(24 /ء )اسرا !

ر تقویت رشته های نزدیکی روابط میان اسالم ب .«را تربیت و بزرگ نمودندان در کوچکی مآن همانگونه که

همان مودت  آن مادی و معنوی ایجاد می کند که اساسضمانت  آن افراد خانواده تأکید می کند. پس میان افراد

﴿مت است. خداوند متعال می فرماید: و رح                         

          ﴾ /درباره پدر و مادرش سفارش کرده ایم مادرش  انانس ما به» .(54 )لقمان

بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه ای دچار شده است. پایان دوران شیرخوراگی او دو سال 

  .«ادرت باشممن و هم سپاسگزار پدر و  سپاسگزاراست که هم 

﴿و همچنین می فرماید:                 ...﴾ (6 اب/)احز. 

. «ت بیشتری برخوردارند( از اولویقرآنو مهاجران در کتاب یزدان ) اوندان نسبت به همدیگر از مؤمنانخویش»

ه است. که نظام دو نظام بزرگ تشریع کرد ،لیت افراد خانوادهتضمین مرز مشخص مسؤو اسالم برای ضمانت و
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. توزیع مال نیز تابع آن است مترتب می شود، آن و واجباتی که بر آن احکام پیرو ارث و نظام نفقه می باشد که

ی که شخص در نظام نفقه متحمل نفقه می شود. هدف و قصد بزرگ اسالم را یو طبقه ها ،و دارایی در نظام ارث

 (.252این تشریع می رساند. )عثمان، د. ت، ص از

را بیان کرده است.  آن امر واجبی است که اسالم برای مصلحت جامعه همکاری میان افراد با همدیگر

﴿خداوند متعال می فرماید:                      ﴾ در » .(2 /ئده)ما

و ستمکاری یاری و راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نمائید و همدیگر را در راه تجاوز 

 .«پشتیبانی مکنید

خود می  عیت )افراد تحت والیت(هستید و همگی مسؤول رمسؤول همگی شما »ی فرماید: م و پیامبر 

 (.853 /2)البخاری،  .«باشید

 از عهد برادری و مهاجرین عهد اخوت و برادری بست. سیره این اصحاب بعد انصار امیمیان تم پیامبر 

مکه گذاشتند تا در در و محرک تالش و کوشش مهاجرین شد. همان کسانی که اموال و دارایی خود را  انگیزه

داستان  خود سنگینی نکنند که انصار زمین کوچ کنند و رزق و روزی به دست بیاورند. و بر دوش برادران

 عبدالرحمن بن عوف بزرگترین دلیل بر این مدعا می باشد.

زکات واجب می باشد ولی محدود به  آن گروهها است که اساسدر برابر سپس مسؤولیت و ضمانت فرد 

تشویق کرده است که فرد با رضایت خاطر بدون  آن که اسالم به می شود اتیصدق شامل زکات نیست بلکه

 اجبار می بخشد.

که اسالم کفاره گناهان را به عنوان همکاری اجتماعی و مسؤولیت قرار داده است.  ،کفاره است ل دیگرو مثا

 رابطه میان مسؤولیت روحی و اخالقی با مسؤولیت مادی در اسالم مشاهده می کنیم. آن که در

ده و کوتاهی همچنین کفاره گناهان را به عنوان یک مسؤولیت اجتماعی می یابیم. گویی که گناه مرتکب ش

ر می رود که جز همکاری اجتماعی آن را جبران نمی کند تا در عبادات یک تجاوز و دشمنی اجتماعی به شما

 (.54، د. ت، صابوزهرة. )نقص را بسته و خللها را بزداید

 فرد و جامعه قرار داده شده است تا جایی که اگر مسؤولیت میان همچنین دیه ها در اسالم به عنوان نوعی

 بر خود یا دیگری قتل خطائی کرد، دیه مقتول بر عاقله قاتل است که در اسالم نوعی مسؤولیت است. انسان

مسؤولیت میان امتی با امت دیگر بخاطر ثمره و بهره اختالف ملتها در روی زمین است. چون این اختالفات 

از تمام  انهاانس مک به استفادهمکاری و که» در را آن هدف ارزشمندی دارند که خداوند متعال خواسته است و
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. به گونه ای که اهالی یک سرزمین از خیر و برکات سرزمین دیگر نفع قرار داده استزمین منفعتها و خیرات 

و سود و بهره سرزمین خود را با سود و بهره سرزمینهای دیگر مقابله و معامله کند. پس وقتی بهره و ثمره  ببرند

ست. و جدایی و اختالف سرزمینها برای انهاانس ی این بهره و ثمره برای تمامیزمین ها مختلف می باشد تمام

بهره برداری می  آن نده باشد از تمام اجزایست. و زمین هر چقدر که دور و پراگهاآن بهره برداری کامل از

 (.54 ، د. ت، صابوزهرة) .«شود

خبر  مبر امت کافر باشند. به پیا آن همثال مسؤولیت میان امتها می باشد حتی اگر چبزرگترین  پیامبر 

 از این خبر مطلع شد همراه حاطب بن ابی . وقتی پیامبر شده اندمواجه  یی ویرانگردادند که قریش با بال

توزیع و میان مردم  گندم بخرند آن پانصد دینار، به پیش ابوسفیان رهبر مکه فرستاد تا به وسیله حدود بلتعه

 (.35 ص، د. ت، ابوزهرةکنند. )

نظام میراث هر چند که نمادی از نمادهای مسؤولیت اجتماعی میان افراد خانواده واحد می باشد، همچنین 

 ثروت می باشد تاکم کردن مسؤولیت میان نسلهای بعدی نیز می باشد. هر چند که ظاهراً یکی از وسیله های 

د و ملکیت را به اشخاصی که انجام رشد ثروت میدر واقع به ته نشود و جامعه را نیازارد. ولی باشآن ثروتها این

از مالی که به ارث می برند بهره برداری و  بعد از وفات مورث حق ارث دارند، منتقل می کند. سپس این وارثان

و هر کدام به تناسب خود در میدانهای مختلفی رشد می کنند. بسیاری از مردم استعدادهای استفاده می کنند، 

د تا نسلهای نکم می کنطی می کند، اولین پله ترقی و رشد را از مالی که  ومال و ثروت را دارند بهره برداری از 

استفاده کنند. اسالم در نظام میراث خیلی  وبعدی بتوانند مانند او استفاده کنند. در رشد مال و امثال او مانند ا

یراث را به عهده گرفته است و وصیتی سخت گرفته است به گونه ای که خداوند متعال توزیع و پخش ترکه و م

نهفته است. به  آن در این امر حفاظت مال و رشد بیشتر از یک سوم قرار نداده است کهکه حق مورث است 

گونه ای که اموال بیهوده و بارآورده در غیر صورتهایی که خداوند خواسته است، وارد این اموال نشود. و این بر 

ی از نظامها و جامعه ها در تصرف سفیه نسبت به اموالشان جایز می دانند. به چیزهایی است که بعض آن خالف

را بیان کرده است و میان  آن که به گربه ها و سگ ها وصیت می کنند. این کجا و مسؤولیتی که اسالمگونه ای 

 نسلی با نسلهای دیگر شدت ورزیده است، کجا؟

نقش خود در مسؤولیت نسلها سهیم هستند. حتی اگر چه شبیه نظام میراث، نظام وقف و وصیت در اسالم با 

در حق نسب فرزندان و در مجموع نسلها با نداشته باشد. اما مسؤولیت معنوی  ها وجودآن رابطه نسبی میان

نیروهای خالق در  انفجار نسلهای دیگر برجستگی می یابد و بزرگترین مسؤولیت محسوب می شود. فوران و
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به والدین و خانواده  انانس تسابنا بات نفس و سالمت باطن سرچشمه می گیرد. که درافراد و جامعه ها از ث

﴿ها عزت و شرف می یابد. خداوند متعال می فرماید: آن نمود پیدا می کند و به وسیله      

                           ﴾ آنان را به نام » .(5 اب/ز)اح

ان آن ا عادالنه تر بشمار است، اگر هم پدران ایشان را نشناختید،دپدرانشان بخوانید که این کار در پیش خ

 به غیر پدرش اگر مجهول انانس بنابر مقتضای این آیه کریمه نسبت دادن .«برادران دینی و یاران شما هستند

متولد شده نسبت داده می شود.  آن ی که پدرش معلوم نباشد فقط به قومی که درانانس باشد، باطل است و

  .«خص خود را به غیر پدرش نسبت بدهداز بزرگترین دروغها این است که ش»می فرماید:  پیامبر 

 (.5293 /3 ، شماره5388)البخاری، 

رش نیست، بهشت بر درش نسبت بدهد و بداند که او پدکسی که خود را به غیر پ»و همچنین می فرماید: 

 (.555 /36)مسلم الصحیح، شماره  .«وی حرام می شود

در تمتع جنسی ملحق می شود که  انانس مسؤولیتها معنوی محسوب می شود، حق انواع به حق نسب که از

 حرام کردن و سلب کردن این حق از وی جایز نیست.

در توازن و تعادل درونی و عقلی و  یت معنوی و مادی بزرگترین اثر راؤولبدین ترتیب در می بابیم که مس

بعضی از صورتهای تشویش عقل  چون»محیطی با ابعاد چهارگانه طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. 

تیبان از رویارویی شخص با مشکالت و سختیهای بزرگ ایجاد می شود. بدون اینکه تکیه گاه اجتماعی و پش

 (.43 ، ص245 )بکار، د. ت، ع .«دروارانه ای داشته باشدبرا

 :حق بنای خانواده -3-2-2

. خانواده در اسالم شامل زن و دکلمه خانواده در اسالم از کلمه خانواده در قوانین وضعی وسیعتر می باش

ل والدین می ها می شود همچنان که شامآن د و فرزندان فرزنداننشوهر و فرزندانی که ثمره این ازدواج هست

و همچنین فروع والدین یعنی برادران و خواهران  ،دننیز داخل این دایره می شو شود پس اجداد پدری و مادری

 ها یعنی دایی ها وخاله ها و فروعآن ها و فروع اجداد پدری ومادری یعنی عموها و عمه ها و فروعآن و فرزندان

 ها نیز می شود.آن

 .ر شامل زن و شوهر و تمامی فامیلهای دور و نزدیک می شودپس خانواده با این معنی فراگی
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 مردود است اسالم، ازدواج را از جمله عبادات به حساب آورده است. و توصیف میل جنسی به کثیف بودن

رابطه میان زوجین قربت و  می کندحرکت  آن تا زمانی که در مرز شریعت حرکت می کند، و بر اساس ضوابط

 (.558 ص ، تداوم کاروان زندگی بر روی زمین است. )غزالی، د. ت، چاپ اول،آن وجودنزدیکی است که 

﴿ازدواج و بنای خانواده از سنت های نبوی است. خداوند متعال می فرماید:             

         .﴾ زنان و فرزندان بدیشان  رانی را روانه کرده ایم وما پیش از تو پیامب» .(10 /د)رع

 .«داده ایم

جامعه ایمان و نیرو شکل می گیرد و جمعیت امت با نسل صالح افزوده می شود و این با پیوستن فرزندان 

 شکل می گیرد. آن به پدران و مانند

ان را تربیت و بزرگ کودک آن اسالم خانواده را همان خشت اول بنای خود و پرورشگاهی می داند که در

، 5386. )قطب، به آنان می دهند می کنند و سرمایه های دوست داشتن و همکاری و مسؤولیت و سازندگی را

 (.3265 ، ص26، ج5چاپ

 در بنای خانواده بسیار تأکید کرده است که این امر از توجه شریعت اسالمی و فقهای انانس اسالم بر حق

ت ت که خانواده جایگاه پیدایش و نشأیلی آشکار می شود. و جزء این نیسفصاسالم در طول قرنها با احکام ت

    کودک است.

تربیت می شود. برخالف کودکی که از پرورشگاه  انهاانس به گونه ای که بر اساس عشق به والدین و دیگر

یابد، هر چند  ت میأخانواده محروم بوده در بسیاری از جنبه های زندگی به صورت استثنایی و غیر طبیعی نش

 که ابزارهای راحتی و تربیت را در محیطی غیر از خانواده داشته باشد. 

تجربه علمی ثابت کرده است کودکانی که در میان والدینشان زندگی می کنند از لحاظ جسمی و عقلی و 

ای را  عاطفه قویتر از کودکانی هستند که در پرورشگاهها زندگی می کنند. جنگ جهانی دوم مجال گسترده

ی نداشتند پس یز کودکان پناه و مأواچون بسیاری ا ،بچه ها فراهم آورد برای بررسی مقارن این نوع از

کودکان »زمینه نوشته شده است کتاب  ها را در پناه خود گرفت. از مهمترین کتابهایی که در اینآن پرورشگاهها

ان شده که کودکانی که در خانواده های خود به روشنی بی آن است که در (فروید انا دکتر)از « بی خانواده

زندگی می کنند از لحاظ صحبت کردن و تأثیرپذیری یا از لحاظ تعلیم به طور کلی برتر هستند. )عثمان، د. ت، 

  (.267ص
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ر یک از زوجین برای حمایت از وجود خانواده اسالم حقوق و واجبات و آدابی را تشریع کرده است که ه

خانواده های اسالمی چون هستند تا بنای خانواده محکم و قوی بماند.  آن ظف به رعایتدر داخل خانواده مؤ

 آن و خانواده یکی از خشتهای جامعه است که به طور کامل از اصول ،هستندمودت و رحمت و شرف  رمبتنی ب

 حمایت می کند.

شویق می کند. پس شوهر تخود  اموری که حقوق و واجبات مربوط به انجام اسالم هر یک از زوجین را به

و زن به امانت در خانه همسرش و حفظ آبروی  ،مخارج زن و فرزندان امر شده است تأمینبه کار و کسب و 

 خود و مال شوهرش و رعایت فرزندانش امر شده است.

اسالم کیان خانواده را با حصاری از فضیلت محصور کرده است و طوالنی ترین عقوبتها را برای کسانی که 

د، تشریع کرده است. جامعه با انجام خواهند با ارتکاب رفتارهای منحرف کننده که به نابودی این بنا می می

هر چند که این »تمام نهادها و ارگانهایش مسؤول دفاع بر ضد هر نوع دشمنی علیه کیان این خانواده می باشد. 

یوع خواری و فساد و نابودی اخالق امر از اهمیت دفاع بر ضد دشمن خارجی نمی کاهد. دشمن داخلی در ش

)خضر،  .«نمونه است. چون در نابودی کیان خانواده در جامعه اسالمی بدترین و وحشتناک ترین امر می باشد

 (.66د. ت، ص

 :حق تعلیم و فرهنگ -3-2-3

 آن دیدگاه اسالم در مورد تعلیم و فرهنگ یکی از اهداف اساسی است که الزم است جامعه اسالمی به

اشاره دارد، آشکار  که به پیامبر  قرآناسته شود. که این امر در دعوت صریح و آشکار اسالم و با نص آر

﴿ین سوره ای که نازل شد، خداوند متعال می فرماید: ولاست. در ا              

                                          

      ﴾ /را از خون بسته  انانس که آفریده است، آن بخوان به نام پروردگارت،» .(7-6 )علق

خدائی که به وسیله قلم آموخت، بدو  است، همانآفریده است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر 

 .«سرکشی و تمردی آغازند انهاانس ت. قطعاًانسچیزهایی را آموخت که نمی د

از تاریکیهای جهل و خرافات دعوت شده است و به علم و معرفت و  انانس در این آیات به آزادی عقل

 تربیت دعوت شده است. و این یکی از نشانه های این دین می باشد.

حق دارد که غذا بخورد تا زندگی جسمانی را حفظ کند همچنین حق دارد که حقوق و  انانس نکههمچنا

 واجبات خود را یاد بگیرد.
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هیچ کس عالم به دنیا نمی آید بلکه به وسیله حواسی که خداوند متعال به او داده است، امکان ارتباط با 

ی که خداوند متعال به او داده است از تجربه های خود اشیاء و جانداران اطراف را پیدا می کند و به وسیله عقل

استفاده می کند. و بدین ترتیب وجود معنوی شکل می گیرد که به حق  (غیر معاصرمعاصر و )و دیگران 

به مواد مختلف دیگری  انانس «فیزیولوژی»پیشرفته تر از وجود حسی وی می باشد. چون رشد جسمی 

 ر هستند. اما رشد روحی و عقلی در زیبایی یا بهره برداری محصور نیست.بستگی دارد. که غیر قابل استمرا

﴿خداوند متعال می فرماید:                          

            ﴾ /خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون » .(10 )نحل

 .«چشم و دل داد تا سپاسگزاری کنید تید و او به شما گوش وانسآورد در حالی که چیزی نمی د

جز با علم بر مالئکه مقرب درگاه خداوند برتری نیافت. و شخص دانا و یاد گیرنده از دیدگاه اسالم  آدم 

﴿خداوند متعال می فرماید:  .شخص عابد هم باشد آن مانند شخص جاهل نیست هر چند که      

            ﴾ (9 مر/ز). « بگو: آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند، برابر

﴿و همچنین می فرماید:  .«هستند؟                     ﴾ 

 .«ها را فهم نمی کنندآن اینها مثالهائی هستند که ما برای مردم می زنیم و جز فرزانگان» .(41 )عنکبوت/ 

و علومی که در گذشته به دست  ه مردم به دست می آورندعلومی ک»شیخ محمد بن عاشور می گوید: 

رند، همگی به سوی غایتی پیش می روند که یا اصالح فکر است تا از و در آینده به دست می آو آورده اند

بدهد  انجام در هر هدفی به دور بماند و یا به خاطر اصالح عمل است هنگامی که بخواهد کاری اندیشه خطای

کار به دور باشد. پس ناگزیر تشویق به علم آموزی، تشویق به اصالح فکر و  آن تا از خطای وارده بر فاعل

د. ت،  )ابن عاشور، .«است و وسیله ای برای اصالح اعتقاد است تا مانع و بازدارنده درونی را کامل کند عمل

 (.95ص

طلب علم بر هر »فرموده است:  تعلیم و آموزش حق الزامی بزرگترها و دولت است. چون پیامبر 

 (.85 /5 ، شماره5384، ابن ماجه) .«مسلمانی واجب است

اجرا شده است. به گونه ای که در قبال آزادی اسیران جنگ بدر باید هر  رف پیامبر و این امر گاهی از ط

 کدام از اسراء به ده نفر از کودکان مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند. 
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جامعه مسلمانان را به ریشه کن کردن بیسوادی و نابودی جهل ملزم کرده است. و مسؤولیت تعلیم  پیامبر 

با فرهنگ، فرهنگ یاد بگیرد. و  انانس به دانا واگذار کرده است و وظیفه جاهل است که از جاهل و نادان را

 این امر را یکی از حقوق همسایگی بر شمرده است.

به این قوم و طایفه را چه می شود که »روزی گروهی از مسلمانان را ستود و سپس فرمود:  پیامبر 

ها یاد نمی دهند. و این قوم را چه می شود که از همسایگانشان نآ همسایگانشان چیزی نمی آموزند و چیزی به

ها یاد دادند یا عقوبت خود را به آن چیزی یاد نمی گیرند، قسم به خدا گروهی از همسایگانشان یاد گرفتند و بر

 مبرمنظور اینها چه کسانی بودند؟ سپس فهمیدند که منظور پیا»سپس پایین آمد. و گفته شد:  .«آورده اندپیش 

اشعریها بوده است چون اینها گروهی از فقها بودند که همسایگان نادان و جفاکاری بودند. این مطلب به گوش 

گروهی از ما را به نیکی و گروهی از ما را به   ای رسول اهلل»و گفتند:  آمدند اشعریها رسید و نزد پیامبر 

ا به همسایگانشان علم بیاموزند یا از همسایگانشان بدی یاد کرده ای ما را چه می شود؟ فرمود: گروهی از شم

دیگران بر ما می خروشند.   علم بیاموزند و یا عقوبت خود را در دنیا جلو بیاندازند. گفتند: ای رسول اهلل

یک سال مهلت خواستند تا این توضیح ارزشمند  ها از پیامبر آن ها تکرار کرد وآن سخنش را برای پیامبر 

 (.567 /5لم را اجرا کنند: )الطبرانی، المعجم الکبیر، مع پیامبر 

ی که برای فرد و یاسالم تشویق خود را تنها منحصر به علوم دینی نکرده است بلکه به آموختن تمام معرفتها

است که بر  آن جامعه سودمند است، تشویق کرده است. چون علم همان ابزار کشف قوانین هستی و رازهای

داللت می کند که عقل بشری در مقابل قدرت خالق می ایستد، خالقی که شگفتیهای عظمت خالق متعال 

کریم به تحصیل علوم طبیعی و گیاهی و حیوانی و علم الیه های زمین اشاره کرده  قرآنخلقتش بارز است و 

خداوند  را به شایستگی نمی دانند. آن علماء و دانشمندان ارزش و قدر ست و این امر قابل درک نیست و جزا

﴿متعال می فرماید:                                      

                                  

                          ﴾ آیا » .(21 -20 ر/ط)فا

بر  هایى به رنگهاى گوناگون[ فرآوردهاى که خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، آن گاه از آن ]آبنیندیشیده

ها راههایى است با رنگهاى گوناگون که برخى از آنها سفید و برخى دیگر سرخ و برخى سیاه آوردیم. و از کوه

[. جز این و ]نیز[ از مردم و جانوران و چارپایان که هم چنان رنگش گوناگون است ]پدید آوردیم .سیاهند

 .«پیروزمند آمرزنده است نیست که از خداوند، بندگان عالمش بیم دارند. بى گمان خداوند
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آخرت  همان علم به  بدون در نظر گرفتن بیان می دارد که محدود شدن به علم دنیوی  قرآنبا وجود این 

ظواهر اشیاء است. و از هنگام والدت نابودی و فنای خودش را با خود دارد و این به فروپاشی تمدنها اشاره 

ها در جهت آن علمی برای جنگ و نابودی بیشتر از استفاده از وسایل جدید انانس دارد در نتیجه استفاده

﴿خداوند متعال می فرماید:  .ی استانانس مصلحت و نفع عمومی تمامی افراد            

           ﴾ /و ایشان از ند نا را می داتنها ظاهر و نمادی از زندگی دنی» .(1 )روم

 .«آخرت کامالً بی خبرند

چه که خداوند در آن ها را از تشویق به علم و معرفت و استفاده ازآن و سنت را مطالعه می کند قرآنکسی که 

. و این امر می بیند باشتهنا مسخر کرده است و بهره برداری از منابع الیق و شایسته بشریت، انانس هستی برای

را به  انانس داده است، می باشد. چون عقل سالم و متکی بر ایمان صادق انانس عقل که خداوند به توسط نعمت

ته انسعلم درست و مفید هدایت می کند. اسالم تخصص و تعمق در علوم گوناگون را بر جامعه فرض کفائی د

)خضر، د. ت،  ی پردازند.م آن است و کسانی که نبوغ کافی برای برجسته شدن در این زمینه ها را دارند، به

 (.69ص

روشهای تربیت اسالمی که از کتاب و سنت و کتابهای پیشینیان و گذشتگان سرچشمه گرفته است وقتی که 

بدهند، ضامن ایجاد نسل روشنفکری خواهند شد که نیروهای نهفته خیر در  انجام وظیفه خود را به درستی

ا شناخته و به ارزشهای اخالقی آراسته می شوند و پس دین خود ر ،درون را روشن و نورانی می کنند

ی را برای تمامی انانس تا رشد کند و پیشرفتاست حقوق و آزادیهای وی  در خدمت انانسی انانس شخصیت

 ها را در کنار هم جمع می کند.آن ملتهای زمین فراهم می کند به گونه ای که نسب واحد و سرنوشت واحد

﴿ه اسالمی است. طلب زیاد کردن علم یک خواست           ﴾ (774 ه/ط). « و بگو

 .«پروردگارا بر دانشم بیافزا

می فرماید:  باال می برد. پیامبر  انبیاء را تا جایگاه انانس و طلب علم تا آخرین لحظه زندگی دنیوی

 حالی می میراند که میان وی وکسی که اجلش فرا برسد در حالی که طلب علم می کند، خداوند او را در »

، 5985ابن عبدالبر، . 5/5552، چاپ اول، شماره5987رمی، )الدا .«بجز درجه نبوت چیزی نباشد انبیاء

 (.585، 5/403، شماره 4چاپ 
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فرهنگهای بیگانه را به شرط آموختن از فرهنگ اسالمی بیان داشته است و استفاده از آموزش اسالم 

نباشد و به عقیده های فاسد و مذهب های  آن ای که معارض اصول اسالم و فضائلفرهنگهای دیگر به گونه 

 ویرانگر و فلسفه های گمراه کننده و منحرف از روش استوار اسالمی دعوت نکند، ممکن است.

 :در داشتن محیطی سالم انانس حق -3-2-4

، توجه کرده است. از جمله این دانجام می انهاانس اسالم به اصول و مبادی مهمی که به سعادت و خوشبختی

 ناشی می شود. از جمله حق کرامت آن در داشتن محیطی سالم است که امور دیگری از انانس اصول حق

د را در اسف انواع ی و جانشینی وی در روی زمین، خصوصیات بزرگ منشانه اخالقی و مقاصد شریعت کهانانس

در اسالم نه ضرر رساندن به دیگری وجود دارد و »است: فرموده  چون پیامبر  .ریشه کن می کند روی زمین

 (.529، ص5970)مالک، الموطأ،  .«دفع و جبران این ضرر با ضرر دیگرنه 

اصل است که یکی از کلیات پنجگانه به حساب می آید که « ال ضرارال ضرر و »این حدیث برای قاعده فقهی 

و ضرار مقابله  ،نای وارد کردن مفسده به دیگری استجدا می شوند. ضرر به مع آن قاعده های دیگری نیز از

به طور مطلق واجب است که  آن ضرر است. و این حدیث ضرر را به طور کل نفی می کند. پس منع ضرر با

نیز با استفاده از راههای جلوگیری  آن شامل ضرر عام و خاص می شود. و شامل دفع ضرر قبل از وقوع

بشود،  آن عد از وقوع به وسیله تدبیرهایی که آثار ضرر را بزداید و مانع تکرارنیز ب آن ممکن، می شود. و رفع

 (.977 ، ص2ج ،5952شامل می شود. )الزرقاء، 

 آن وقتی ما چشمه ها و منابع شریعت را که بر مقاصد»شیخ محمد طاهر بن عاشور در این مورد می گوید: 

 روشن می شود که هدف کلی شریعت از آن جزئی ثابت برای ما دالیل کلی و ثابت گرداندیم ند،داللت می کن

است که  انانس من کننده بستگی دارد. و این نوعبه صالح ا آن ها حفظ نظام امت و ادامه صالح و شایستگیآن

  .«که در دنیا زندگی می کننداست  صالح وی شامل صالح عقل و عمل و صالح تمامی موجوداتی

 (.63 )ابن عاشور، د. ت، ص

 عد دارد که عبارتند از: اسالم با دیدگاه فراگیر خود قصد ایجاد محیط سالمی را دارد که چهار بُ ،ینبنابرا

 .بعد طبیعی -5

 .بعد اقتصادی -2

 .بعد اجتماعی -3

 .بعد سیاسی -4
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و  انانس هر یک از این ابعاد در بردارنده ابعاد فرعی دیگری در داخل خود هستند. به گونه ای که صالح

به صورت  انانس وی در محیط است. عقلی که علت تکلیف و تفکر و نوآوری است. و صالح عمل صالح عقل

را سالم  آن را آلوده می کند یا آن یامی دهد  انجام فعالیتهای کهکه با سلبی یا ایجابی در محیط تأثیر می گذارد 

 آن م بودن محیط با تمام ابعاد. سالاست جانشین خود کرده این عقل و خداوند وی را به وسیله نگه می دارد.

حق هر نسلی است که محیط سالم را از نسل قبل از خودش به  ،نسل امروزی و نسلهای آینده است انانس حق

در طول نسلهای گذشته و در طول  انانس ارث ببرد. و این امر از امانت و مسؤولیتی سرچشمه می گیرد که

 و تمام موجودات دیگر را از بین می برد. انهاانس دتاریخ خود متحمل شده است تا زمانی که خداون

و خاک تأکید  ،و هوا ،از آب آن اسالم بر سالم بودن محیط طبیعی با تمام ابعاد فرعی ،از جانب بعد طبیعی

کرده است و ما را بر حفظ تمامی اسباب و لوازم نگهدارنده برای حفظ سالمت و نظافت و نگهداری محیط از 

ویق کرده است. ما برای حفظ ضروریات زندگی، غذا و نوشیدنی و هوا از محیط استفاده می تمام آلودگیها تش

م می کند. و ایجاد محیط پاک فراه محیط سالمی را برای ما  ،از این ضروریات استفاده درست و سالمکنیم. و 

 بخت می شود.در این محیط خوش انانس شیرین می کند و آن ارچوب زیبای طبیعت زندگی کردن را دردر چ

﴿در مورد آب که اصل زندگی است، خداوند متعال می فرماید:            ﴾  

وجودیشان بر آب متکی اصل تمامی موجودات زنده  .«را از آب آفریده ایم ه ایهر چیز زند» .(10 /ء)انبیا

﴿دارد. خداوند متعال می فرماید: به آب بستگی  است و همچنین استمرار این وجود نیز        

                    ... ﴾ /و از آسمان » .(24 )روم

ان در این دالیلی ی گرداند. بی گمآب زنده م آن آب مهمی را می باراند، و زمین را قبل از مرگش، به وسیله

﴿می فرماید: نین چو هم .«دمنداناست برای فهمیدگان و خر                   

     ﴾ /ه آب، هم آن ، و ما به وسیلهآب  فرو می فرستد و او کسی است که از آسمان،»  .(99 )انعام

 .«رستنیها را می رویانیم

جایی که آب وظیفه اجتماعی و دینی دارد که پاک کردن بدن، لباس و آن آب در اسالم اهمیت خاصی دارد از

مسکن از کثیفیها و نجاستها می باشد. اسالم غسل و پاکی برای عبادتها مانند نماز و حج و عمره را تشریع کرده 

﴿است. خداوند متعال می فرماید:                 .﴾ /و از آسمان » .(55 )انفال

  .«راند تا بدان شما را پاکیزه داردآب بر شما با
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در پاکی و نظافت و قبل از اینکه اصل زندگی باشد، منبع سیراب سازی موجودات  آن آب عالوه بر استعمال

﴿فع می کنند. خداوند متعال می فرماید: عطش و تشنگی خود را ر آن زنده است و به وسیله    

                                ﴾ 

آب  آن اک و پاک کننده را نازل می گردانیم. تا باپ آب و این ما هستیم که از آسمان» .(40-49 )فرقان/ 

زیاد  را برای نوشیدن در اختیار مخلوقاتی که آفریده ایم، از جمله چهارپایان آن سرزمین مرده زنده گردانیم، و

 .«و مردمان فراوان قرار دهیم

نیای دریاها جایی که دآن زندگی می کند از آن است که مخلوقات در محیطی به عنوانآب از طرف دیگر 

تا مردم به فضل  است، انانس رام و مسخر ،آن موجودات عجیبی را در خود دارد و آب دریا و موجودات

﴿ها داده است وی را شکر بگویند: خداوند متعال می فرماید: آن خداوند برسند و برای نعمتهایی که به  

                                     

           ﴾ /و اوست که دریا را مسخر ساخته است » .(74 )نحل

کشتیها را می بینی که د که بر خود می پوشید. زیوری بیرون بیاوری آن گوشت تازه بخورید و از آن تا اینکه از

 .«ل او را بجوئید و سپاسگزاری کنیددریا را می شکافند و تا شما فض

حق استفاده از آب، حق تمامی موجودات است. بدین ترتیب محافظت از سالم بودن محیطهای آبی بر 

﴿واجب است. خداوند متعال می فرماید:  انهاانس تمامی                         

﴾ /بت هر کدام باشد بر سر آب تقسیم شده است نو (و شتران)آب میان ایشان  :ان بگو کهآن به» .(20 )قمر

و در  ،و در خوراک ،مسلمانان در سه چیز شریک هم می باشند: در آب»می فرماید:  و پیامبر  .«می رود

 (.836 /2، شماره5، چاپ5384، ابن ماجه) .«آتش

بیماری می  شیوع از ادار کردن در چشمه های آب نهی کرده است، چون باعث کثیفی و پخش و و پیامبر 

در آب چشمه ها،  از سه چیز که لعن و نفرین شده است، بپرهیزید؛ مدفوع کردن»شود. و همچنین می فرماید: 

 (.29 /5 ، شماره5372)ابوداود،  .«کردن در سایه درختانو مدفوع  ،راه مدفوع کردن در سر

می شود به حدیث باال  انداخته تمام آشغالهای خشک و تری که در آب رودخانه ها، دریاها و اقیانوسها

باشد یا بازمانده های  انهاانس شده انداخته قیاس می شود. و فرقی نمی کند که این آشغالها، چیزهای دور
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چون عمر  .و یا آشغالها و بازمانده های اتمی باشد که بسیار کشنده تر و ویرانگرتر هستندها باشد کارخانه 

 بیشتری می کند و ضرر بیشتری از سایر مواد دارند.

است که هوا فوائد  آن دلیل به برای جلوگیری از آلودگی، اسالم تأکید زیادی بر پاکی هوا می کند و این

فوائد  آن و بزرگترین ،کرده اندو بعضی دیگر را درک ن دریافته اندد را مردم بسیاری دارد که بعضی از این فوائ

بستگی دارد. و  آن و حیوان و گیاهان به انانسادامه حیات تمامی موجودات زنده یعنی  نفس کشیدن است که

گیاهان از این از حکمتهای خداوند متعال است که عملیات و روند فتوسنتز را در گیاهان قرار داده است. این 

می  انجام ند و در شب عکس این عمل رانتنفس کرده و در طول روز اکسیژن آزاد می ک (دی اکسید کربن)

ی و انانس نمی باشد که قاتل موجودات زنده (دی اکسید کربن)دهند و این کار جز برای پاک کردن هوا از 

ذوب شدن یخهای اقیانوسهای منجمد می  حیوانی است. عالوه بر این درجه حرارت هوا باال می رود و منجر به

ها باال می آید و بسیاری از قسمتهای دنیا که در کنار اقیانوسها هستند به زیر آب آن شود و از اینجا میانگین مد

و این امر بیشتر از هزار و چهارصد سال پیش  ،به کاشت درخت تشویق کرده است می رود بنابراین پیامبر 

اگر روز قیامت »می فرماید:  تند. پیامبر انساز اکسیژن و دی اکسید کربن چیزی نمی دزمان  آن بوده که مردم

(. و همچنین می فرماید: 584 /3)احمد، المسند،  .«را بکارد آن برپا شد و در دست یکی از شما نهالی بود،

 آن شود، و اگر از بخورد، برای او صدقه ای نوشته می آن هر مسلمانی که نهالی را بکارد اگر کسی از ثمره»

قیامت برای صاحب درخت، صدقه  صدمه بزند تا روز آن صدقه است و کسی که به دزدی بشود، برای او

 (.857 /2 ج ،5388 )البخاری، .«است

را به طبیعت می دهند که مصداق این آیه  یمی دهند، منظره زیبای انجام عالوه بر پاکی هوا که گیاهان

﴿خداوند است که می فرماید:           ﴾ /آسمان آبی )برای شما از » .(60 )نمل

 .«ی زیبا و فرح افزار رویانیده ایمباغها آن با (بارانده است که

از کشتن موجودات زنده بدون علت و نیاز نهی کرده است، حتی اگر پرنده کوچکی باشد. چون در  پیامبر 

که خداوند مسخر کرده است. و نتیجه ای جز  گی و بی فایده بودن موجوداتی می شوداین صورت سبب بیهود

کسی که گنجشکی را بیهوده و بی فایده بکشد، روز قیامت وی را »می فرماید:  آلوده کردن هوا ندارد. پیامبر 

 .«و نرسیدت و از کشتن من سودی به ااین شخص مرا بیهوده کش !می آورند که می گوید: ای پروردگار من

  (.249 /6)النسائی،
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ند و نکارخانجات و نیروگاههای هسته ای از خود رها می ک لوله های چه که اگزوزهای ماشین ها وآن

باعث آلودگی هوا می  ت، از جمله گازهای خطرناک هستند کههمچنین سوزاندن درختان و فضوالت حیوانا

ها را حفظ کنید؛ آن شما را به ده چیز توصیه می کنیم ای مردم»می فرماید:  و در این مورد پیامبر  .شوند

پیرمردان بزرگ را  افراط نکنید، فریب ندهید، خود را شبیه دیگران نکنید، و کودکان کوچک را نکشید، و

نکشید، زنان را نکشید، درختان خرما را زخمی نکنید، این درختان را نسوزانید، درختان میوه دار را قطع نکنید، 

شاهد  .(5735، شماره 5357 /3)مسلم، الصحیح،  .«شتر را جز برای خوردن ذبح نکنید گاو وگوسفند و 

د ،گازهای خطرناک می شو انگیختنمثال ما در اینجا سوزاندن درخت خرما و سایر درختان است که باعث بر

ها آن رناک ازآتشها و همچنین الشه حیواناتی که برای غیر خوردن ذبح می شوند، گازهای خط انواع و تمام

 در زمان جنگ بوده است، در زمان صلح چگونه می تواند باشد. متصاعد می شود. و این توصیه پیامبر 

تشویق کرده است. چون کثیف بودن خاک عبارت است از  آن اسالم بر سالم بودن خاک و عدم کثیف کردن

یکی خاک تغییر پیدا  کند. غالباً در نتیجه ها ترکیب شیمیایی و فیزآن که در نتیجهترکیبات نامعلومی وارد کردن 

، و آبهای آزمایشگاهی انانس زباله های انداختن استفاده از سم ها و کودها و بارش سنگین بارانهای اسیدی و

 ها را آزمایش کنند باعث بسیاری از مشکالت سالمتی و محیطی می شود. و همچنینآن در خاک بدون اینکه

ها و پاالیشگاههای نفت و زباله های اتمی که شدیداً ویران کننده سالمت و محیط  آشغالهای کارخانه انداختن

 هستند.

در آب چشمه ها و مکانهایی که محل رفت و آمد مردم هستند و بر سر  انهاانس زباله های انداختن اسالم از

را مستحق لعن یعنی  آن دهنده انجام و ،تأکید کرده است آن راهها و زیر سایه درختان نهی کرده است و بر

دوری از رحمت خداوند می داند و این امر باعث بروز بیماریها و مشکالت محیطی می شود صرف نظر از 

 های اینکه این کار یک امر غیر متمدنانه است که با تمدن جاویدان اسالم سازگار نیست. و تمام کثیف کننده

از سه چیز که لعن و نفرین شده است، بپرهیزید؛ »می فرماید:  د. پیامبر نقیاس می شو آن خاک و آب به

 (.29 /5، شماره5372)ابوداود،  .«، و در سایه درختانو در سر راهها ،مدفوع کردن در چشمه ها

همچنین اسالم بر سالمت خانه ها و مردم از هیاهو و شلوغی که امروزه یکی از آلودگیها می باشد، تأکید 

﴿د: کرده است. خداوند متعال می فرمای                       

   ﴾ /و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه، چرا که زشت ترین صدا » .(79 )لقمان

که صدا بلند و ناراحت کننده  وقتی اسالم به پایین آوردن صدا امر کرده است، هر چند .«ی خران استصدا
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به طریق اولی به پایین آوردن تمام  دید پر سر و صدا و هیاهو نمی رسد،به صدای ناهنجار آالت ج، باشد

و آشفتگی فکر وی می شد، امر می کند. چون باعث سلب  انانس صداهای بلند و ناهنجاری که باعث پریشانی

الیت وی می شود و او را در حالت آشفتگی و ناراحتی و نفس کشیدن راحت می شود و منجر به کم شدن فع

جام سالم، قرار می دهد. و بر گوشهای وی تأثیر می انس گیجی و پریشانی و کم شدن تفکر و عدم هماهنگی و

یی که انهاانس می شود. و اگر این صداها به گوش انانس ها را ضعیف می کند و گاهی باعث کر شدنآن گذارد و

ها ذهنی باشد یا آن و فرقی نمی کند که کار ،ها کم می شودآن سمی هستند برسد نتیجه بهبودیمریض روحی یا ج

 جام وی با کار باشد.انس یا عدم تمرکز وعضالنی و جسمی باشد و یا بخاطر نبود علت بیماری 

آسمان و که اسالم بر کار و استفاده از نعمتهای منتشر شده خداوند در  در محیط اقتصادی سالم؛ انانس حق

تعبیر می کنند. پس هر چه دایره کار « در آمد»به بهره برداری از  آن دانان از زمین تشویق می کند که اقتصاد

و  جایی که فراوانی همان اصل اقتصادی می باشدآن توسعه پیدا کند، دایره نتیجه و سود توسعه می یابد. از

﴿می فرماید: ندرت و کمی درآمد مصداق این آیه خداوند نمی باشد که             

                     ﴾ /او در زمین کوههای استواری قرار داد و » .(70 )فصلت

اینها همه  ،الزم مقدر و مشخص کرد اندازه آفرید، و مواد غذایی زمین را به آن خیرات و برکات زیادی در

 .«کند( روزی روزی خواهان را بر آورده)رویهم در چهار روز کامل به پایان آمد. بدانگونه که نیاز نیازمندان و 

 از قرآنو  ،بد خرج کردن که کفران نعمت می باشد دیگری بر می گردد از جمله؛ بلکه کمی در آمد به عوامل

 ﴿یر تعبیر کرده است و می فرماید: به اسراف و تبذ آن                   

     ﴾ /روردگار خود پستان اهریمانند و اهریمنان بسیار ناسپاس ددستان دوبی گمان با» .(21 )اسرا

 .«هستند

اده و بهره برداری از درآمد ها و منابع که تجاوز از حد خویشتن است. ظلم کردن مردم به همدیگر در استف

﴿خداوند متعال می فرماید:               .﴾ /ای مردم! ظلم و ستمی » .(21 )یونس

  .«متوجه خود شما می شود آن که مرتکب می شوید، وبال و زیان

کسب می کند امکان  انانس چه کهآن بر استفاده از تمامی درآمدهای اقتصادی و تمام انانس عدم قدرت

و از اینجا زندگی کریمانه ای برای وی فراهم می  ،درآمدها را گسترش می دهد ترش دایره بهره برداری ازگس

بت به خداوند سن انانس که از کرامت دارد، شود. چون فقر آثار منفی بر سالمتی فرد و اخالق و احترام ذاتی
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دوست دارد و  آن را . و خداوند متعال ثروتمندی مردم را وقتی به خود نسبت می دهد،سرچشمه می گیرد

﴿فقری را که به شیطان نسبت می دهد، دوست ندارد. خداوند متعال می فرماید:           

                          ﴾ /اهریمن شما » .(260 )بقره

گناه شما را دستور می هد ولی خداوند به شما وعده آمرزش خویش و  انجام را وعده تهیدستی می دهد و به

 .«فزونی می دهد. و خداوند )فضل و مرحمتش( وسیع و )از همه چیز( آگاه است

)ابونعیم، د. ت،  .«دانجامنزدیک است که فقر به کفر بی»می فرماید:  همنشین کفر است. پیامبر فقر 

پروردگارا از غم و غصه، ناتوانی و تنبلی، فقر و »این است که می فرماید:  (. و از دعاهای پیامبر 565ص

 (.573 /55، شماره5388)البخاری،  .«و غضب مردمان به تو پناه می برم کفر و غلبه قرض و بدهی و قهر

اسالم به صراحت در بیشتر از یک آیه به کسب درآمد دعوت کرده است. از جمله خداوند متعال می فرماید: 

﴿                                  

                                   

                                     

                                 

                                   

                             

                      ﴾ /او کسی است که از آسمان » .(70-76 )نحل

گیاهان و درختان می رویند و شما حیوانات خود  آن می نوشید و به سبب آن آبی فرو فرستاده است و شما از

گور و همه میوه ها را برای شما می آن زراعت و زیتون و خرما و آن می چرانید. خداوند به وسیله آن را در

. و خدا شب و روز و خورشید و ماه را است برای کسانی که بیاندیشندرویاند. بی گمان در این نشانه روشنی 

مسخر هستند. مسلماً در این کار دالیل روشن و نشانه های  او برای شما مسخر کرد و ستارگان به فرمان

و چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین برای شما به  .بزرگی است برای کسانی که تعقل می ورزند

گوناگون آفریده است. مسلماً در این دلیل واضح و نشانه روشنی است برای مردمی  انواع ای مختلف و دررنگه

زیوری  آن گوشت تازه بخورید و از آن که عبرت می گیرند. و اوست که دریا را مسخر ساخته است تا اینکه از
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شکافند و تا شما فضل او را بجوئید و ها را می بینی که دریا را می  بیرون بیاورید که بر خود می پوشید کشتی

سپاسگزاری کنید. و در زمین کوههای استوار و پابرجایی قرار داد تا اینکه زمین شما را نلرزاند، و رودخانه ها 

و راههایی را پدیدار کرد تا اینکه راهیاب شوید. و نشانه هائی )را پیدا می کنند( و ایشان به وسیله ستارگان 

 .«شوند رهنمون می

 تشویق کرده است و این امر با پاک کردن انانس اسالم بر صحت عقل ،و در مورد سالمت محیط اجتماعی 

می  انانس به طرف ایمان است، ایمانی که امنیت درونی و آرامش عقلی به آن از کفر و هدایت و دعوت آن

﴿ محیط اجتماعی سالم است. خداوند متعال می فرماید: آن بخشد که نتیجه            

               ﴾ (82 /عامنا)« .خود را با شرک  کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان

 .«ان راه یافتگان هستندآن و نیامیخته باشند، امن و امان ایشان را سزا است،

از جمله خوردن مست کننده ها و مواد  .حرام کرده است یی را که برای عقل ضرر دارد،یزهااسالم تمامی چ

دعوت عقل به علم است. علمی که  ای اسالم  برای صحت و درستی عقل،از جمله تالش ه مخدر است.

در طول تاریخ طوالنی خود به دست آورده است.  انانس و مربوط به هم است که مجموعه دانشهای منضبط

 انکه تعلیم، کانال اصلی اتصال به این دانشها و علوم است.همچن

ر رسمی از نسلی به نسلی معرفت و دانش از طریق کانال های رسمی و غیو ارتباط  انتقال تعلیم همان»

 (.534 ، ص5 ع ،5405بدر، . )«دیگر است

به مسؤولیت  نآ تشویق کرده است و این در خالل دعوت های انهاانس اسالم به صحت و سالمت جامعه

.﴿ اجتماعی است که یکی از ابعاد محیط اجتماعی است. خداوند متعال می فرماید:          

          ﴾ (2 ئده/ما)« . و پشتیبانی در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری

 .«ستمکاری  یاری و پشتیبانی مکنید مدیگر را در راه تجاوز وو هنمائید، 

چه که نیاز به نیکی آن ی خود را در حالت سختی و گرفتاری بیان کرده است. و هرانانس اسالم توجه به برادر

 ﴿ داشته باشد همان زاییده خیرات است. خداوند متعال می فرماید:              
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          ﴾ کنید، نیکی یاینکه چهره هایتان را به جانب مشرق و مغرب م. »(577 /) بقره

نیست. بلکه نیکی کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب و پیغمبران ایمان آورده باشد، و مال 

و  ان در راه و گدایان دهد،و درماندگان و واماندگ را با وجود عالقه ای که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان

در راه آزاد سازی بردگان صرف کند، و نماز را بر پا دارد،  و زکات را بپردازد، و وفا کنندگان به پیمان خود 

اینان کسانی هستند که راست  ماری و به هنگام نبرد، شکیبایند.بوده هنگامی که پیمان بندند، و در برابر فقر و بی

 .«یزکاران اینانندد و به راستی پرهمی گوین

ی و سالمت محیط اجتماعی انانس کرامت تو حفاظ ،منت نهادن مکروه است بخشیدن، در دعوت اسالم به

یرنده، چیزی را با منت است. چون نفس بشری جز برای تمایل به برتری طلبی دروغین و خوار کردن شخص گ

پس سعی می کند که بر شخص  ی شود.گیرنده و احساس خواری وی مو این باعث نقص و کاستی  نمی بخشد.

﴿ بخشنده برتری بیابد و از اینجا دشمنی و کینه را در دل می پروراند. خداوند متعال می فرمابد:     

                   ﴾ (262 /بقره« .)خود را در  کسانی که دارائی

 .«ی نمی گذارند و آزاری نمی رسانندمنت آن و به دنبالراه خدا صرف می کنند 

به رعایت سالمت تشویق کرده است. چون عقل سالم در بدن سالم است.  در زمینه سالمت جسمانی اسالم

 ی میمختلف خطرهایی که به بیماری جسم انواع اسالم طبق عادت خود ابزارهای حفظ کننده ای را برای

در سوره علق به نازل شد  قرآنشته است. اسالم به نظافت تشویق کرده است. اولین سوره ای که از اد، گذانجام

یعنی بخوان و در دومین سوره ای که نازل کرد به نظافت فرا خواند، که می  .(5 ) علق/ «اقرأ»علم فرا خواند. 

﴿ فرماید:     ﴾ (4 دثر/م)« .ست را پاکیزه گردانلبا». 

و سایر امور را از هم نزدیک می گرداند. همچنان که اسالم بر  داوند متعال توبه و گناهان و پاک بودنخ

سالمت محیط زیست تأکید می کند. چون گناهان منجر به آلودگی شنوایی و دیداری و عقلی می شوند. خداوند 

 ﴿ متعال می فرماید:             ﴾ (/222 بقره).  «ه بی گمان خداوند توب

 .«کاران و پاکان را دوست می دارد

چون مسلمان حقیقی بدن و لباس  می باشد. آن و تقویت کننده ایمان و دلیل بر ای ایمان،هنظافت از نشانه 

یکروب هایی می شود که سبب بیماری و محیطش پاکیزه است. نظافت در این امور ضامن برطرف شدن م

هنگامی که نزد جمع است، تأکید  مخصوصاً هستند. پس مشاهده می کنی که اسالم بر شستن بدن و عطر زدن
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د و یز نیستند، بر می خیزیچون به علت شلوغی و تراکم مردم در یک جا بوهای بد از بدنهایی که تم کرده است.

وی می  .به شستن بدن و عطر زدن تشویق کرده است  . پیامبرو آزار دیگران می شود سپس سبب اذیت

. «نب هم نباشید و به خود عطر بزنیدروز جمعه بدن و سرهای خود را بشویید و هر چند که ج» فرماید:

 (.302 /5 ، ج5965البخاری، )

هدایتگر  رمدت زمانی را تعیین کرده است که شخص مسلمان نظافت بدنش را رعایت کند. پیامب بلکه اسالم

. «یک بار سر و بدن خود را بشوید حداقل حق هر مسلمانی است که در هر هفته» می فرماید:  و مژده دهنده

 (.533/ 6)مسلم، ج 

و همچنین پیشرفت ملت ها می باشد. همچنانکه  عبادت و سالمت است، و معیار تمدن نظافت در اسالم

  است. مفاهیم عمیق رفتار متمدنانهیکی از 

و زیبایی ظاهر و کوتاه  و شانه کردن موی سر، آن م عالوه بر نظافت بدن به نظافت لباس و مرتب کردناسال

که  و این امور فقط برای این است  و عطر زدن اشاره کرده است ،از بین بردن موهای زائد و ،کردن ناخن

اشتن وی در میان مردم شخص مسلمان  با ظاهری آراسته و شایسته ظاهر بشود تا موجب احترام و دوست د

 بشود.

 خود را برای خانواده و اصحاب و گروههایی که پیش او می آمدند، می آراست.  پیامبر

زندگی می کنند، امر کرده  آن اسالم به تشویق مردم به نظافت اکتفا نکرده است بلکه به پاکی محیطی که در

خود را تمییز و پاک کند محیط ر بدون اینکه به نظافت بدن و درست کردن ظاه انانس است، چون بسنده کردن

نمی کند. بنابراین اسالم به نظافت حیاط منزل  حفظ وی را از جریان بیماریهایی که در خانه و بیرون است،

ی خوشبو را دوست دارد. و پاکیزه انهاانس خداوند خوش بو است و» می فرماید:  تشویق کرده است. پیامبر

 و بخشنده است و ،ی کریم را دوست داردانهاانس و کریم است و ،ا دوست داردی پاکیزه رانهاانس است و

 (.598 /4ج )ترمذی، .«پس حیاط خانه ی خود را تمیز کنید. ی بخشنده را دوست داردانهاانس

ها را یکی از آن اسالم نظافت کثیف می کنند، را آن برای سالم نگه داشتن محیط از تمامی عواملی که

دی بخش دارد که باالترین و نا اسالم هفتاد و» فرموده است:  ه حساب آورده است. پیامبربخشهای ایمان ب

ها برداشتن چیزهای سر راهی است که موجب آزار مردم می آن و پایینترین ،ال اهلل استها کلمه ال إله إآن برترین

 (.63 /5 مسلم، ج. )«شوند
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ترین بخش ایمان است حال چه کسی حافظ  اینوقتی برداشتن چیزهای آزار دهنده از سر راه مردم پ

 انانس تأکید اسالم بر حقو اجتماعی است. و این فقط نشانه  مختلف آلودگیهای محیطی انواع محیط ازسالمت 

 در داشتن محیطی سالم است بلکه از سالمت به نظافت فراتر رفته که نشانه عنایت و توجه اسالم است.

 :اما سالمت محیط سیاسی

 چیزی است که آن یشترین توجه را به این محیط کرده است. چون ثبات سیاسی و رشد کامل همراهاسالم ب

از بهترین و بزرگترین نعمتهاست   چون امنیت در سرزمینها و کشورها در زندگی کریمانه خود می خواهد. انانس

یا طبیعی را پشت سر  و این امر جز با سالمت محیط سیاسی نمی باشد که هر نوع رشد اجتماعی، اقتصادی،

همترین ویژگیهای این دین می می باشد حتی جزء م اندیشه و ندای اسالم به مشورت و آزادی ،گذاشته باشد

و در بدترین شرایط بعد از شکست در غزوه احد به مشورت امر کرده  و میدان و زمینه اعتقاد نیز هست. باشد

 انانس و تمایل اسالم به کرامت د تمامی اینها بر اشتیاقمشورت بونیز مبتنی بر  آن است. غزوه ای که آغاز

و آزادی در  را در بیان جایگاه شورااست. و این امر سرچشمه گرفته سنت  و قرآنتأکید می کند که از متون 

اسالم  توضیح خواهم داد که اینها یکی از ابعاد فرعی بعد سیاسی هستند که یکی از پایه های سالمت محیط به 

 رود. شمار می

 :حق رعایت بهداشت -2-3-9

واجبات دینی و  انجام ها را بهآن به اعتبار اینکه تندرستی افراد اهتمام ورزیده استاسالم به سالمت و 

را  آن ی راهنمایی می کند. چون افراد بدین وسیله می توانند که به جامعه نفع برسانند و آمال و آرزوهایتمعیش

 (.489ص ،5394العینی، ) د.بر آورده کنن

  اهتمام به سالمتی افراد منجر به جامعه ای بدون بیماری می شود که دین و بدن و عقل قوی دارند. پیامبر

ر تمام دمؤمن و ضعیف است و  انانس با ایمان و قوی نزد خداوند بهتر و دوست داشتنی تر از انانس می فرماید:

 (.2052 /4مسلم،) .«خوبیها نیز این گونه است

ق فرد را در رعایت بهداشت بیان کرده است و این حق را به عنوان واجبی بر گردن فرد گذاشته اسالم ح

 (.589 ، ص5394است. همچنانکه این حق را برای فرد به صورت الزام بر دوست قرار داده است. )العیلی، 

ت که از تمام در مورد اعتبار واجب بودن رعایت بهداشت بر فرد، خداوند متعال به مردم امر کرده اس

ها حرام کرده است و حرام بودن آن و شراب و زنا را بر ،ها ضرر می رساند دوری کنندآن چیزهایی که به سالمتی

اینها یکی از نشانه های حفظ سالمتی در اسالم می باشد خواه این سالمتی عقلی باشد یا جسمی فرقی نمی 
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﴿می فرماید: کند. در مورد تحریم نوشیدن می و شراب خداوند متعال              

                      ﴾ (/90 مائده). « میخوارگی و قماربازی

 .«که رستگار شویددوری کنید تا این و عمل شیطان می باشند پس از پلیدی و بتان و تیرها پلیدند

 ﴿ و در مورد حرام بودن زنا می فرماید:                 ﴾ /و » .(12 )اسرا

 .«شیوه است به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و

می رساند و نیروی بدن را تحلیل می برد، نهی کرده اسالم از تمام چیزهایی که به سالمتی و تندرستی ضرر 

 ﴿است. خداوند متعال می فرماید:             ﴾ /خود را با دست خویش و » .(795 )بقره

ن (. و همچنی529 ص ،5970)مالک، الموطأ، « ال ضرارالضرر و »می فرماید:  و پیامبر  .«به هالکت نیفگنید

 (.5498 ص ،8 ، ج5389)الغزالی،  .«روزه بگیرید تا سالم بمانید»ید: می فرما

شکم آدمی را هیچ »هاضمه گرفتن نهی کرده است. و می فرماید:  از زیاد خوردن تا سرحد سوء پیامبر 

. پس لقمه ای چند بس است که پشت وی بدان راست نگه داشته شود برای آدمی چیز بدتر پر نمی کند پس

. «یک سوم را برای نفس کشیدن بگذاردچاراً باید یک سوم شکمش را برای غذا، یک سوم را بری نوشیدن و نا

 الترمذی، السنن(.، 532، 4)احمد، المسند، ج

همچنانکه اسالم به نظافت تشویق کرده است و فرقی نمی کند که این نظافت در جسم باشد، یا در محیطی 

 شد،زندگی می کند با آن در انانس که

غسل »می فرماید:  قبل از نماز و غسل جنابت و غسل روز جمعه امر کرده است. پیامبر  گرفتن به وضو

 .«طری که نزد خود دارد به خود بزنداز ع روز جمعه بر هر شخص محتلم و غیر محتلم است. و

 (.585 /2)مسلم، الصحیح، ج 

ق کرده است، از نوشیدن از دهانه ظرف نهی همچنان که اسالم توجه به غذای بهداشتی و آب پاک را تشوی

  .«بدن تو بر تو حقی دارد»فرماید:  می و پیامبر  .چون احتمال سرایت بیماری وجود دارد ،کرده است

 (.28 /4)البخاری، 

چون این امور منجر به  ،همچنین به ورزش و اموری که در تقویت بدن تأثیر دارند اشتیاق نشان داده است

وزید و به به فرزندان خود شنا و تیراندازی بیام»می فرماید:  ر مقابل بیماریها می شود. پیامبر مقاومت بدن د

 (.405 /6 ، شماره5353)البیهقی،  .«زنان ریسندگی بیاموزید
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همچنین اسالم به رعایت بهداشت اهتمام ورزیده است و در عبادات به خاطر بیماری رخصت قرار داده شده 

یا  ،ماه رمضان اگر ترس زیاد شدن بیماریدر برای مریض رخصت قرار داده شده است که  به همین دلیل .است

و  ،دیر افتادن شفا وجود داشته باشد می تواند روزه نگیرد و بعد از شفا یافتن و تمام شدن بیماری باید قضا کند

ش وجود جان فرزندداشته باشد، یا ترس همچنین برای زن شیرده و باردار نیز وقتی ترس جانشان وجود 

 یا قضا کنند و غذا نیز بدهند.را قضا کنند  آن داشته باشد می توانند در طول روز روزه نگیرند و بعداً

مباح است که روزه نگیرد و به جای هر روزی که روزه  ،برای کسی که روزه گرفتن بر او سخت است

وجود دارد که در طول ماه رمضان  نگرفته است غذای مسکینی را بدهد. همچنین برای شخص مسافر رخصت

روزه نگیرد و این بخاطر مشقت و سختی است که در سفر وجود دارد و بر سالمتی فرد تأثیرمی گذارد. خداوند 

﴿متعال می فرماید:                              ﴾ 

را روزه بدارد. و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد  آن باید که پس هر که از شما این ماه را در یابد،» .(705 )بقره/

 .«روزه بگیردچندی از روزهای دیگر را 

﴿و همچنین می فرماید:            ﴾ /ه و برکسانی ک» .(704 )بقره

 .«خوراک مسکینی است آن را ندارند الزم است که کفاره بدهند، و آن انجام توانایی

﴿و همچنین می فرماید:                  ﴾ /خداوند آسایش » .(705 )بقره

  .«نیست شما را می خواهد و خواهان زحمت شما

( 254، 5953)العقاد،  در مورد تشویق به رعایت بهداشت است که می گوید. از سخنان عمر بن خطاب 

 (:490، ص5394)العیلی، 

 ( گره ایجاد می کند.برحذر می دارم چون )چاقی در بدن شما را از چاقی -

شما را از پرخوری برحذر می دارم چون برای نماز خواندن تنبلی ایجاد می کند و برای بدن نیز مفسده  -

 نجر به بیماری می شود.است و م

ت تر است و برای میانه روی در غذا خوردن وظیفه شماست. چون از اسراف دور است و برای بدن درس -

 .«عبادت قویتر است

از  ،اسالم رعایت بهداشت را در صورتهای مختلفی به اعتبار اینکه حق افراد بر دولت است بیان کرده است

یک شتر  به مدینه رسیدند، اسالم آوردند ولی دچار وبا شدند و پیامبر داستان بدویان است وقتی که »جمله 

 (.333 /5، شماره5388)البخاری،  .«بنوشند. تا سالم و سر حال شدند آن ها داد که از شیر و بولآن صدقه به
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وقتی که از شام بر می  . عمر بن خطاب اسالم حق رعایت اجتماع را بر عهده شخص مریض گذاشته است

ها را از گدایی کردن آن ها داد و بدین ترتیبآن بر گروهی از جذامیان گذشت و مقداری از بیت المال را به گشت

 (.295، ص5394در میان مردم منع کرد. )العیلی، 

ها اختصاص داد و برای هر شخص فلج و زمین آن بن عبدالملک مقداری از درآمدها را به دهمچنان که ولی

و برای هر نابینایی، راهنمایی گذاشت تا از وی مراقبت  ،بدهد انجام رهای وی راگیری خادمی گذاشت که کا

مسجد خود اتاقی ساخت و داروخانه ای با داروها و شربت های مختلف  انتهای کند. همچنان که ابن طولون در

همچنین  ،درست کرد و برای این مکان خادم و پزشک مخصوص تعیین کرد تا نمازگزاران بیمار را معالجه کند

کان و را مرتب کرد و خود در روز جمعه ها از داروخانه و کار پزش آن بیمارستان نظامی ساخت و خوب

 (.295 ، ص5394)العیلی،  .«درمان بیماران دیدن می کرد

ها نیست. آن لی دادنهمچنین اسالم به عیادت بیماران امر کرده است و این امر جز به خاطر خوشحالی و تس

ار در اثنای بیماری حالت روحی اش تغییر می کند پس عیادت وی را خوشحال می کند و چون شخص بیم

این امر را  . و او را به سالمتی خود امیدوار می کند. و پیامبر می اندازدمهربانی کردن با او شفای او را جلوتر 

مریض و  کسی وقتی که» بیان کرده و عیادت بیمار را به عنوان حقی بر دیگران گماشته است و می فرماید:

 (. 552 /3، شماره5388)البخاری،  .«ناخوش احوال شد از او عیادت کنید

ها رسیدگی کند و هنگامی که آن والیان خود را به عیادت بیماران امر می کرد تا به کار عمر بن خطاب 

می  کردند. سپس عمر  ها از وی به نیکی یاد میآن ی نزد عمر می آمدند از امیرشان سؤال می کرد ویگروهها

 امیر را عزل می کرد. )الطماوی، آن ها می گفتند: خیر،آن گفت: آیا از مریض های شما عیادت می کند؟ وقتی

 (.278، ص5969

 :در رشد و توسعه انانس حق -3-2-6

می  رشد و توسعه ایجاد ثروت مالی و ثروت طبیعی و ثروت بشری و ثبات سیاسی و آمیزش اینها با هم

از دیدگاه اسالمی ثروتمندتر و شایسته تر از زمینه  انانس تکنولوژی حاصل همان رشد و توسعه است. .کند

 .«می باشد آن سازنده تکنولوژی و موضع رشد و پرچم دار» انانس های رشد و توسعه است. جز این نیست که

 (. 87)بلخوخه، د. ت، ص
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ن به او فاده از نیروها و گنجینه های زمیبرای استخداوند متعال نیروهای مخفی و استعدادهای ذخیره شده 

، 5386مشیت و خواست الهی را محقق بکند. )قطب،  داده است. و نیروهای پنهان به او داده است تا بتواند

 (.56 ، ص5، ج5 چاپ

را از سایر حیوانات  انانس داده است، همان جوهری است که انانس چیزهایی که خداوند به آن و باالترین

د که منبع و مطلع و اساس علم می باشد. علم مانند میوه درخت، نور خورشید شعقل می با آن ا می کنند وجد

و بینایی چشم است. و همین امر است که علوم نظری را طلب می کند و صنعت های فکری مرموز را تدبیر می 

ها در شرایط مختلف به دست  کند. همچنان که اگر به وظیفه خود عمل کند علوم مختلف دیگری که از تجربه

 (.79 ، ص3 ، ج5389آمده، برآن مترتب می شود. )الغزالی، 

 باشد، اسالم به رشد آن همان ثروت گرانبها و شایسته میدان رشد و موضع رشد و پرچم دار انانس وقتی

کرده است، شروع  انانس که همان شخصیت جدی انانس را با ویژه ترین خصوصیت آن تأکید کرده و انانس

مسؤول محقق کردن رشد محیط با ابعاد  رشد کرده انانس به پایان رسید این انانس است. وقتی که رشد

 چه که در این هستی است مسخر و رامآن است، )بعد طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( چون آن چهارگانه

شگفت و عجیب و ابزارهای می باشد. سپس وقتی که شخصیت، جدیت و کارآمدی را بیابد، نیروهای  انانس

است که ابتدا شخصیت خود را رشد بدهد و اسالم قاعده های ثابت و  انانس برتر منفجر می شوند. پس حق

ی که بر او الزم است از انانس وضع کرده است، همان انانس اساسی را برای رشد شخصیت کوشا و کارآمد برای

و توسعه را محقق کند. از جمله این قواعد امور زیر می تمامی توسعه ها پیشی بجوید تا تمامی ابعاد رشد 

 باشند: 

مشخص کرده که باالتر از اهداف و مصالح دنیوی می باشد و از این  انانس در حقیقت اسالم هدفی را برای

ی برای جدیت در کار و محقق کردن بزرگترین سود برای خود و یزیاد می شود و نیرو انانس جا کارآمدی

 در او ایجاد می شود. چون هدف وی فراتر از این دنیای فانی است. اانهانس تمامی

توسط  انانس به وسیله عبادت است، همچنان که عبادت در اسالم اساس گرامیداشت انانس رشد شخصیت

ی انانس جایی که امنیت در جامعهآن بنابراین عبادت یکی از قواعد رشد شخصیت می باشد از .خداوند است

رشد محیط می باشد. مثالی را برای  انواع می باشد و عبادت با نقش خود کلید فراگیر اجتماعی همان کلید رشد

مسجد می باشد و مسجد همان مکانی  آن و ادای انجام تها می آوریم؛ نماز خواندن که مکانعباد انواع یکی از

کند. خداوند متعال  مسلمان در دفاع اجتماعی که محقق کننده امنیت است، رشد می انانس است که شخصیت
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﴿می فرماید:                   /ناهان مسلماً نماز از گ» .(45 )عنکبوت

  .«و از کارهای ناپسند باز می دارد بزرگ

 شنودی را در شخص به وجود میاسالم با امکان تغییر از بد به خوب و از خوب به خوبتر رضایت و خ

. بلکه حتی تغییر را ضرورت می داند. و سرعت رشد را به جلو و شرایط بهتر هر چند که سخت و دشوار آورد

﴿باشد، تشویق و تحریک کرده است. چون بنابر کالم خداوند متعال:               

  ﴾ /ختی و ختی و دشواری، آسایش و آسودگی است. مسلماً با سچرا که همراه با س» .(5 -6 )شرح

  .«دشواری آسایش و آسودگی است

﴿و همچنین می فرماید:                    ﴾ خداوند حال » .(77 /د)رع

  .«ل خود را تغییر دهندان احواآن و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه

رشد احساس مسؤولیتی که با نقش خود منجر به ظهور شخصیت یگانه ای شود که مسؤولیتهای خود را  

 ی که در دست اوست امانت می باشد. و بر او الزم است که با امانت و اخالص بهیتحمل کند چون تمام چیزها

﴿متعال می فرماید:  وظیفه رشد خود بپردازد با این احساس که خداوند انجام         

                                       

﴾ عرضه داشتیم و از پذیرش امانت خودداری ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها » .(12 اب/ز)اح

  .«ان واقعاً ستمگر و نادانندآن نرفت آن زیر بار انانس ترسیدند و حال اینکه آن کردند و از

و  انانس کوتاهی کردن همان نتیجه عدم احساس مسؤولیتی است که منجر به در حاشیه قرار دادن خود

 ی می شود.انانس کارآمدی در فعالیت رشدسپس اطرافیانش از محیط می شود که منجر به عدم 

رشد اراده محکم و متکی به ایمان؛ چون مؤمن شخصیتی قوی و محکم دارد که ناامیدی در او راه پیدا نمی 

 ﴿کند چون مدام از ایمان عمیقش به همراهی خداوند با او نیرو و قوت می گیرد. خداوند متعال می فرماید: 

                  ﴾ (539 ل عمران/آ). « و سست و زبون نشوید و

  .«هستید اگر که براستی مؤمن باشید غمگین و افسرده نگردید و شما برتر

اقدامات  نیرو و استحکام در حقیقت و بر اساس حقیقت می باشد پس تمامی نقشها و تصمیمات وبنابراین 

 محقق کند.  رشد مبتنی بر قواعد محکم را آن می برد تا همراه با اراده ای آهنین جلو را
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است  انانس صالح آن را وضع کرده است تنها هدف انانس وقتی اسالم اصول و مبانی رشد شخصیت کارآمد

 را به هدف جانشینی در روی زمین رشد می دهد. آن و ،و سپس او به صالح محیط می پردازد

 (:46، ص5406نشینی بر دو امر متکی است و با دو حرکت کامل می شود )الدسوقی،چون جا

 در زمینه تحقق عبودیت و بندگی  انانس حرکت الف(

 در زمینه تحقق سروری و سیادت انانس حرکت ب(

ناچار باید رشد فراگیر تمام ابعاد محیط )طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و  انانس برای تحقق سیادت و برتری

اسی( وجود داشته باشد. رشدی که نیکی و خوبی محیط را مورد هدف قرار می دهد و از اینجا رشد سی

که خالق متعال بهره برداری از تمام چیزهایی که روی زمین است شروع می شود ارزشمند حیات از بعد طبیعی 

 انانس الیتها تمسک بجوید،ها و فعو اساس عظمت در همه کار خشیده است، به شرط اینکه به مبدأب انانس را به

به حکم سیادت خود در بهره برداری از منابع طبیعی زبر دست می شود ولی طبق دیدگاه اسالمی باید به امانت 

  را داشته باشد. چون در این صورت آن داری مقید باشد. یعنی مسؤولیت حفظ صالح محیط و عدم فساد

﴿اوند متعال می فرماید: تعارض پیدا می کند. خد قرآنبا مفهوم رشد و نص            

         ﴾ /او  پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک بخواهید» .(55 )اعراف

 ﴿و همچنین می فرماید:  .«تجاوز گران را دوست نمی دارد              

    ﴾ /خدا تباهکاران را دوست نمی دارد و در زمین تباهی مجوی که» .(77 )قصص». ﴿  

                      ﴾ /و )از روزی خدا بخورید و بنوشید » .(60 )بقره

 .«و گزاف و( تجاوز و تعدی نپردازید الف)در زمین به  (هکارانهمچون تبا

در مورد بعد اقتصادی، اسالم به کار و دور کردن فقر و تنبلی تشویق کرده است. و به بهره برداری از 

. پس هر ادن دایره نتایج و ثمرات می باشدنعمتهای خداوند در هستی تشویق کرده است. و این امر با وسعت د

که با نقش  سپس رشد اقتصادی زیاد می شود، بیابد پایه های اقتصادی وسعت می یابد.ه نتایج وسعت گاه دایر

ا در زندگی کریمانه ای ممکن می سازد و تأثیر مثبتی رخود منجر به زیادی درآمد فرد می شود که هزینه وی 

 بر تمام امت دارد.

یده است و این امر در خالل تالش وی به سالمت اسالم به رشد این بعد اهتمام ورز ،در مورد بعد اجتماعی

است. و این امر به دعوت اسالم به علم و حرام کردن تمام چیزهایی که به عقل و سالمت  انانس و صحت عقلی
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جسمانی ضرر می رساند، می باشد و این نیز با تأکید بر حق وی در رعایت بهداشت و سالمت جامعه اش می 

مسؤولیت اجتماعی نمود می یابد. خواه این مسؤولیت معنوی باشد و خواه مادی  باشد که در دعوت اسالم به

 فرقی نمی کند.

اسالم بیکاری و عقب ماندگی را با دعوت به رعایت تمامی جنبه های بهداشت و مسؤولیت  ،بنابراین

 محکوم می کند. 

دلیل این است که بعد سیاسی روا داشته است به  آن اما بعد سیاسی که اسالم توجه خاص و مهم خود را به

سنگ بنای هر اجتماعی است، به گونه ای که ایجاد یا بقای هر رشد و توسعه ای چه طبیعی، چه اجتماعی و 

رشد سیاسی بوده باشد. چون امنیت سرزمینها از  آن یا همراه آن چه اقتصادی ممکن نیست مگر اینکه قبل از

﴿د: بزرگترین نعمتهاست. خداوند متعال می فرمای                

                                     

                                    

    ﴾ /داده اند انجام و کارهای شایسته آورده اندخداوند به کسانی از شما که ایمان » .(55 )نور ،

رد همان گونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود ان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد کآن وعده می دهد که

ان می پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و آن همچنین آئین ایشان را که برای ،کرده است

م نمی گردانند. بعد از این انباز ان را به امنیت و آرامش مبدل می سازد، مرا می پرستند و چیزی راآن هراس

 .«ان کامالً بیرون شوندگان بشمارندآن افر شوند،کسانی که ک

کسی که در گروه و جامعه خود امنیت داشته باشد و بدنش سالم باشد و خوراک »می فرماید:  و پیامبر 

 (.574 /4، 34 . )الترمذی، شماره«روزانه اش را بیابد گویی که دنیا ملک وی است

ی و کرامت به دست می آید که این امر منجر به ثبات امنیت با وجود رشد سیاسی مبتنی بر شورا و آزاد

 زندگی کریمانه و توسعه یافته تکمیل می شود. آن سیاسی می شود که همراه

 حقوق سیاسی و مدنی -3-3
 حق آزادی -3-3-3

 :آزادی شخصی -3-3-3-3
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است چه که مربوط به خود آن در امور شخصی خود و تمامی فرد» اینکه آزادی شخصی عبارت است از

قادر به تصرف باشد و از تجاوز به خود یا آبروی خود یا تجاوز به اموالش یا هر یک از حقوقش در امان باشد 

 (.359، ص5394)العیلی،  .«اوزی علیه دیگری وجود داشته باشدو نباید در تصرفات وی تج

نمی شود. چون  احترام می گذارد و وجود چنین شخصیتی جز با آزادی محقق انهاانس اسالم به شخصیت

است. که الزم است معیار تمامی چیزها باشد و در  انانس شخصیت و آزادی شخصی یکی از مقتضیات متعلق به

 بودن می کند. انانس احساس کرامت و انانس سایه این آزادی

است به  انانس ها آزادیی که مهمترین ویژگیآن آزادی شخص به چند قسمت تقسیم می شود که از مجموع

 ها عبارتند از:آن ی آید ودست م

 .آزادی خویشتن

 .آزادی مسافرت و مهاجرت و پناهندگی

 .حق امنیت

 .احترام و ارزش مسکن

 .حق سری بودن نامه ها و مکاتبه ها

همان صفت رشدی است که شخص لیاقت و اهلیت تصرف در امور خود و محافظت از  ،آزادی خویشتن

 رامتی که از ایمان وی به کرامت ذاتی از طرف خداوند به او و تماموجود خود و کرامت خود را پیدا می کند. ک

ناشی می شود. و نیز حق آزادی و رعایت کردن حقوق دیگران ناشی می شود. چون آزادی به طور عام  انهاانس

 گفته اندفقط در جامعه متصور است. و از قدیم بعضی از دانشمندان  آن و آزادی خویشتن به طور خاص، وجود

خوی اجتماعی دارد. ولی این تعریف عام تر و درست  انانس :که گفته اند. هر چند خوی مدنی دارد انانس » :که

 آن در جامعه زندگی می کند و آزادی معنای جمعی دارد. و جامعه ای که افراد را از انانس تر می باشد. چون

که به آزادی  به آزادی دیگران بکند مقید خودش را آزادی باید ،آزاد انانس بگیرند جامعه نیست. به همین دلیل

دیگران لطمه وارد نکند وقتی که از درون خودش را مقید نکند الزم است که قید و بندهای بیرونی از جمله 

ی وی مانع آزادی دیگران می یعذاب و عقاب بر او گذاشته شود. و او را از آزادی منع کنند چون آزادی و رها

 (.588 د. ت، ص ،ابوزهرة) .«شود

چه آن دهد و انجام چه را که می خواهدآن با دادن آزادی اراده تأکید می کند تا ،اسالم بر این آزادیبنابراین 

﴿را که نمی خواهد رها کند. خداوند متعال می فرماید:                    ﴾  



 

535 
 
 
 

و همچنین می فرماید:  .«و سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاسده ایم، چه اما راه را بدو نمو» .(1 /انانس)

﴿        ﴾ آزادی عقیده یکی از  .«ایماو را به دو راه ]نیک و بد[ رهنمون شده» .(70 /د)بل

ویژگی می باشد.  آن به اسالم آوردن نیز جزء انانس ی می باشد و عدم اجبارانانس مهمترین ویژگیهای ذات

 ﴿خداوند متعال می فرماید:               ﴾ /اجبار و اکراهی در » .(256 )بقره

مسؤولیت در اسالم فردی است و  .«ل از گمراهی و ضالل مشخص شده استدین نیست، چرا که هدایت و کما

﴿شد و تبعات عمل خودش را می بیند. خداوند متعال می فرماید: ی مسؤول خودش می باانانس هر      

                                                 

     ﴾ ما اعمال هر کسی را به گردنش آویخته ایم و در روز قیامت کتابی را » .(71-74 /ء)اسرا

ه خودت امروز حسابگر کافی است ک به او می رسد. کتاب خود را بخوان،برای وی بیرون می آوریم که گشوده 

  .«خویشتن باشی

﴿و همچنین می فرماید:                        ﴾ 

داند که چه کسی راهش بگو: هر کسی برابر روش خود کار می کند و پروردگارتان بهتر می » .(04 /ء)اسرا 

  .«درست تر است

 ﴿مسؤول اعضای بدن خود می باشد. خداوند می فرماید:  انانس و           

                     ﴾ آن از چیزی دنباله روی مکن که از» .(16 /ء)اسرا 

  .«قرار می گیرد آن بیگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوی از ناآگاهی،

 ﴿ل می فرماید: تبعات عمل دیگری را متحمل نمی شود. خداوند متعا انانس         ﴾ 

آزاد نباشد چطور می تواند  انانس اگر .«ار گناه دیگری را بر دوش نمی کشدو هیچ کسی ب» .(75 /ء)اسرا

مسؤول باشد و اگر این ذات بشری آزاد و مکرم نباشد چطور و چگونه حساب و ثواب و عقاب بر او مترتب 

 آن معیارهای بشری خود نمی توانیم محاسبه و سؤال بکنیم بلکه کسی که شأن و جایگاه می شود. چون ما با

 را دارد می تواند این کار را بکند. 
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واند حقوق والدین را نمی ت انانس کند کهته است وقتی بیان می انسراتر داسالم شأن این آزادی را خیلی ف

 ﴿والدین قرار داده است و می فرماید: اداء کند و خداوند تشکر از خود را همسان تشکر از     

   ﴾ /ن و هم سپاسگزار پدر و مادرت باشکه هم سپاسگزار م» .(74 )لقمان». 

ها را جبران کند که آزادی آن هر چقدر می تواند به والدین نیکی کند فقط در صورتی می تواند نیکی انانس

ها را آزاد کند. مسلم در صحیح آن یعنی وقتی والدینش برده دیگری هستند و او ،ان ببخشدآن ها را بهآن شخص

هیچ فرزندی نمی تواند نیکی والدینش را جبران کند »فرمود:  روایت می کند که پیامبر  خود از ابوهریره 

ه به جای والدین، و در روایت ابی شیب .«ا بخرد و آزادش کندمگر اینکه او را مملوک و برده دیگری بیابد و او ر

 (.5548 ، ص2، ج5550پدر آمده است. )مسلم، الصحیح، شماره

یعنی شخص قدرت سفر کردن را با آزادی کامل در داخل کشورش داشته باشد و نیز »آزادی مسافرت؛ 

کشور را به خاطر نیاز یا به خاطر مصلحت، داشته باشد. بدون اینکه مانعی داشته باشد  آزادی سفر به خارج از

 (.24، ص5400)الشیشانی، .«اینکه وی را زندانی یا منع کنند و هر وقت که خواست بتواند بر گردد بدون

اقتضاء کند قیودی را بر این از این امور، حاالتی استثناء می گردد به گونه ای که وقتی مصلحت عمومی 

بیان این آزادی ب عمومی است. المت و امنیت و آداهای س انگیزه آزادی می گذارند. و این مصلحتها به خاطر

 ها آمده است. آن و اعمال ءو فقها ءو سنت و سخنان خلفا قرآندر 

جا بدون مانع امر کرده آن به گردش و سیر و سفر در روی زمین برای کسب روزی و سفر به اینجا و قرآن

 است. 

﴿خداوند متعال می فرماید:                          

         ﴾ /و از فضل نده گردید نماز فرا خوانده شد، در زمین پراگآنگاه که » .(70 )جمعه

 .«اینکه رستگار شوید خدای را بسیار یاد کنید، تا خدا بجویید

 ﴿ همچنین می فرماید:و                          

  ﴾ (55 /ملک)« . اوست کسى که زمین را برایتان رام گرداند پس در گوشه و کنار آن راه روید و از

 .«زد اوست[ رستاخیز در ناش )خداوند( بخورید. و ]وقوعروزى

 همچنان که خداوند متعال مسلمانان را به خاطر طلب آزادی به مهاجرت امر کرد. خداوند متعال می فرماید:

﴿                                        
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                              ﴾  /نساء( .)« به راستى

[ انند، ]فرشنتگان  گیرند در حالى که آنان نسبت به خنویش سنتمکار بنوده   کسانى که فرشتگان جان آنان را مى

[ گویند: در زمین مستضعف بودیم. گویند: آیا زمین خدا فراخ نبود تنا در  بودید؟ ]در پاسخ گویند: در چه حالى

 .«آن هجرت کنید؟ این گروه جایگاهشان جهنّم است و بد جایى است

طلب علم کنید هر چند که در »به سفر برای طلب علم دعوت کرده است و می فرماید:  همچنان که پیامبر 

 (.22، باب5384، ابن ماجه) .«دچین باش

نشستن بر سر شما را از »ها تأکید می کند و می فرماید: آن بر سالمت راهها و رفت و آمد کردن در پیامبر 

ها صحبت کنیم. آن جز راهها برای نشستن نداریم که در یما جای !گفتند: ای رسول خدا .«راهها برحذر می دارم

گفتند: ای رسول خدا، حق راه چیست؟ فرمود:  .«دارید را نگه آن پس اگر در جایی نشستید، حق»رمود: ف

چشم پوشی )نگاه نکردن به دیگران(، اذیت نکردن، جواب دادن به سالم دیگران، امر به معروف، نهی از »

 (.2300 /5 ، ج5388)البخاری،  .«منکر

اند وقتی که او ایاس بن سلمه را با مرواریدی به طرف خود کش همچنان که امیر المؤمنین عمر بن خطاب 

 (.25 ع ،5953قاد، را به عنوان هدیه به او داد. )الع آن را دید که راه مردم را سد کرده بود، سپس

که اگر مسلمانی شهادت بدهد که مردی خانه اش را بر سر راه مسلمانان بنا  کرده اندبیان  ءهمچنان که فقها

راه به حالت عادی خود باز گردد. و بدیهی است که  می دهد تا ،بنا آن کرده است، امام دستور به خراب کردن

 (.63 ، ص3 ، ج5225راه حق تمامی افراد است. )السرخسی، 

این است که ضمانت حق سفر در خارج از کشور وجود داشته  /از سفارشهای خلیفه عمر بن عبدالعزیز 

 (.209 ص ،5969)خالد،  .«رای مسلمانان بگشاییدرا بدروازه هجرت »باشد و می گوید: 

خوانید به اینکه با اموالشان در دریا و خشکی به گردش و کسب درآمند   امردم را فر»و همچنین می گوید: 

 (.209 ص ،5969 )خالد، .«ها فاصله ایجاد نکنیدآن بپردازند و میان بندگان خدا و روزی

که پیامبر آن حال ته است. چگونه این طور باشدانساسالم موانعی برای آزادی مسافرت و هجرت الزم ند

خود از مکه به مدینه مهاجرت کرد و به اصحابش دستور داد که به حبشه مهاجرت کنند. بلکه ترک  ،اسالم

احساس ذلت و خواری و ضعف می کند واجب است. پس اگر ترک نکرد، گناهکار  آن سرزمینی که مسلمان در

ی که بدان هجرت کرده یبرای وی در جا است. وقتی که به خاطر حفظ دین هجرت کرد خداوند بر این اساس

اگر زنده ماند اسباب راحتی وسعادت را فراهم می کند و اگر فوت کرد، اجر وی با خداوند است و فضل 
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﴿عظیمی به وی می رسد. چون خداوند وی را مسؤول قرار داده است و می فرماید:           

                                          

                  ﴾ و هر کس در راه خدا هجرت کند، در » .(700 /ء)نسا

اش کنان به سوى خداوند و رسول او از خانه[ یابد و کسى که هجرتو گشایشى ]در زندگىزمین جایگاه بسیار 

 .«بیرون رود، آن گاه مرگ او را دریابد، پاداشش بر خداوند است و خداوند آمرزنده مهربان است

 دادن و تحقیر و عذاب آن و بنابراین تجاوز به شخصیت، آبرو و اموال افراد است ،حق امنیت؛ ضامن سالمت

، 5394)العیلی، خواه از طرف افراد، فرقی نمی کند.جایز نیست خواه این امور از طرف دولت باشد و  آن

 (.363ص

و بر دولت واجب کرده است که از  ،اسالم برای حمایت از این حق عقوبات بازدارنده ای را وضع کرده است

است. خداوند  آن ای احکام شرعی مربوط بهدفاع کند. چون دولت همان جهتی است که اجر آن تجاوز یا آزار

﴿متعال می فرماید:                                       

                                 

                    ﴾ /ای کسانی که ایمان آورده اید! » .(710 )بقره

برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن  درباره کشتگان قصاص بر شما فرض شده است: آزاد در

گیرد این  انجام است. پس اگر کسی از ناحیه برادر خود گذشتی شد باید نیک رفتاری شود و پرداخت با نیکی

ند او را عذاب دردناکی خواهد تجاوز ک آن پس اگر کسی بعد از ،تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان

 .«بود

 (.2564 /4)مسلم، ج .«وی هر مسلمانی بر دیگری حرام استخون و مال و آبر»می فرماید:   و پیامبر

برای تحقق این امر اسالم با اوامر و نواهی خود حدودی را تعیین کرده است و برای تجاوز به این حدود 

ت امیر و امام ها در دسآن و بعضی از شده اندعقوباتی را وضع کرده است. بعضی ها به عنوان حدود مشخص 

 (.65 -66، ص5387 )ابن تیمیه، است که تعزیر می باشند.

بر این امر موافق هستند که عقوبات حدودی با رأی و قیاس ثابت نمی شوند، بلکه تنها با نص ثابت  ءفقها»

 (.506ص ،5987)ابو زهره،  .«ت آزادی فردی و امنیت وجود داردو در این امر ضمان ،می شوند
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 بر آن بخشیده است و به وسیله انانس ش مسکن؛ مسکن یکی از نعمتهایی است که خداوند بهاحترام و ارز

﴿منت گذارده است. خداوند متعال می فرماید:  انانس         ﴾ /(00 )نحل. 

 .«حل آرامش و آسایشتان گردانده استخدا است که خانه هایتان را م»

 می حرمت این مسکن را مطابق سه امر بر عهده گرفته است که عبارتند از: شریعت اسال

 حق هر فردی است که در منزلی سکنی گزیند. الف(

 ارزش و جایگاه این مسکن که برای دیگران حرام می باشد. ب(

 ممنوع است. آن و بی احترامی به رازهای آن جاسوسی کردن مسکن و دزدی لوازم ج(

اسالم فراوان کردن خانه ها را برای تمامی افراد جامعه بر دولت واجب کرده است،  در مورد حق مسکن،

و کسی که نمی تواند وظیفه دولت است که مسکن مناسب  ،دنخانه مستقل داشته باشافراد حق دارند که پس 

 (.375 ، ص5394برای او تهیه کند. )العیلی، 

جا رسیدگی کنند و آن شهری واجب است که به فقرایبر ثروتمندان هر »در این مورد ابن حزم می گوید: 

ی که ضروری یو از غذا ان را یاری دهند تا نیرو بگیرند،آن ها نمی رسد،آن اگر زکات و سایر اموال مسلمانان به

ان مسکنی فراهم کنند تا از آن ها لباس مناسب بدهند و برایآن در تابستان و زمستان بهدهند و ها بآن است به

 (.556 ، ص6 ، ج5350)ابن حزم،  .«ب و چشمان عابران در امان بمانندرما و آفتاباران و گ

عین حال بعضی از مردم هستند خانه هایی مازاد بر خود  ی وجود دارند که پناهگاهی ندارند و دراگر کسان

 (.53 ، ص5333 وظیفه حاکم است که اینها را به زور در این خانه ها اسکان بدهند. )ابن تیمیه، ،دارند

است و وی را از سرما و باران  انانس و اینها فقط به خاطر اهمیت مسکن است. چون مسکن محافظ کرامت

زمستان و گرما و آفتاب تابستان حفظ می کند و مسکن محل اسرار و جای استراحت و پوشاننده عورت 

ست مایتی احاطه کرده امطلع نشود. حرام بودن مسکن، اسالم مسکن را با حصار ح آن شخص است تا کسی از

خانه شود. هر چند که خود حاکم  آن ز نیست که بدون اجازه صاحبش واردبه گونه ای که برای هیچ کس جای

 باشد. چه برسد به تجاوز و تجسس خانگی.

﴿خداوند متعال می فرماید:                            

                                      

                              ﴾ /اى » .(21 -20 )نور
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[ سالم گویید. هاى خود مشوید مگر آنکه اجازه گیرید و بر اهل آن ]خانههایى غیر از خانهمؤمنان، وارد خانه

شما  اگر کسی را در خانه ها نیافتید بدانجاها داخل نشوید تا به .این برایتان بهتر است، باشد که پند پذیرید

آگاه از  خدا بسی می باشد،پاکتر اجازه داده می شود. اگر هم به شما گفتند: برگردید، پس برگردید. این برایتان 

 .«کارهایی است که می کنید

است که بدون اذن وارد هیچ خانه ای نشود  یمازالبرای هر شخص بیگانه ای  قرآناین امر در آیات کریمه 

به کودکان و  حتی باشد. بلکه این حرام بودن ورود به خانه بدون اجازهو مهم نیست که صفت شخص چگونه 

 خادمانی که اهل خانه هستند نیز تجاوز کرده است.

دازند که آن چون مردم بیشتر وقتشان دوست دارند که در خانه راحت باشند و چیزی را روی خود می

فقط برای یا خدمتکارشان وارد می شود و این و در این حال فرزندان  ،آگاه بشوند آن دوست ندارند دیگران از

است که اخالق اسالم می باشد. خداوند متعال می  انانس و حیا و عفت انانس ی ادب و حفظ کرامتبیان نیکوی

﴿فرماید:                                       

                                       

                              

         ﴾ /اى مؤمنان، ملک یمینهایتان و کسانى از شما که به بلوغ » .(50 )نور

هایتان را در اند، باید سه نوبت از شما اجازه گیرند، پیش از نماز صبح و هنگامى از نیمروز که لباسنرسیده

[ خلوت است. پس از آنها بر شما و بر آنان هیچ [ سه نوبت برایتان ]اوقاتآورید و پس از نماز عشا. ]اینمى

شوید[. خداوند آیات ]خود[ را بدینسان گناهى نیست چرا که پیرامون شما در گردشند. ]و[ بر همدیگر ]وارد مى

 . «ه استسازد. و خداوند داناى فرزانبرایتان روشن مى

حتی اگر به  ،جا به زور نیز می شودآن و یا خراب کردن آن حرام بودن مسکن شامل عدم سلطه و تجاوز به

 .را با جای دیگری تعویض کرد آن خاطر مصلحتی عمومی باشد جز با رضایت مالک درست نیست و باید

زل یکی از مصریان تی از منبه بازگرداندن قسم چون داشتن پناهگاه و حفاظ ضروری است. عمر بن خطاب 

را گرفته و به مسجد متصل کرده  بود، دستور داده است. همچنان که عمر بن  آن والی مصر  که عمرو بن عاص

والی  داده است وقتی که به بازگرداندن خانه ای به مالکش دستور داده بود که انجام مثل این عمل را /عبدالعزیز 

 (.595، ص5969را به مسجد اموی ضمیمه کرده بود. )خالد،  آن ه شده وخانه چیر آن که بر است شام بوده
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جاسوسی خانگی ممنوع است: اسالم جاسوسی و دزدی خانه ها را حرام اعالم کرده است. چون عورتهای 

و خدشه دار کردن حیا و آبروی وی می شود.  انانس مردم ظاهر می شود و باعث بی احترامی به کرامت

﴿    فرماید:خداوند متعال می      ﴾ و جاسوسی و پرده ». (12 /ت)حجرا

تجسس حتی اگر به خاطر هدف مشروعی باشد، مباح نیست. .«نید، و یکی از دیگری غیبت ننمایددری نک

مشروع است  ها واجب است. پس اگر هدفآن چون در اسالم هماهنگی اهداف با وسایل و ابزار رسیدن به

و این گونه نیست که گفته می شود: هدف، وسیله را توجیه  ،نیز مشروع باشد آن بایستی که وسیله دستیابی به

 می کند.

گروهی را که در خانه هایشان به می خوارگی معتاد شده بودند محاصره کرد و بدون  عمر بن خطاب 

ها مواجه شد: ای امیر المومنین ما یک آن ا این سخنها شد و گناهشان را آشکار کرد. و بآن اجازه وارد حیاط

جاسوسی »خداوند می فرماید: که شما سه بار معصیت کرده ای. آن دادیم حال انجام بار معصیت خداوند را

که شما آن حال .«از در خانه ها وارد شوید»رماید: و خداوند می ف ،که شما جاسوسی کرده ایدآن حال .«نکنید

وارد خانه ای غیر از خانه خودتان نشوید. »پایین آمدید. و خداوند می فرماید:  آن ه اید، و ازاز دیوار باال آمد

به خاطر  و شما این کار را نکردی. پس عمر  .«نداده اید مسال آن آشنا نشده اید و بر اهل آن تا وقتی که با

 ها را بخشید.آن کید بر حرام بودن مسکنتأ

 ،طر بطالن اقدامات دستگیری و محاصره حیاط منزل و ورود بدون اجازهپس خلیفه عقوبت مجرم را به خا

 ، 5394ها مترتب شود. )العیلی، آن ل شریعت هستند که بخشش عقوبت بروبخشید که این امور مخالف اص

 (.374 ص

 وتجاوز  منزل با حصار حمایتی کفایت نکرده است به خاطرمحاصره اسالم پای را از این فراتر گذاشته و به 

بلکه تالش برای دزدانه نگاه کردن از شکاف و  ،حرام است و تصرف بدون حقزور ورود به منزل با 

ها و آشکار ساختن عورتهایشان را حرام ساخته است. و کاشتن آن برای فاش کردن اسرار ،سوراخهای در

یی و... نیز حرام است. و دوربینهای مدار بسته برای عکس گرفتن یا برای فیلم تلویزیونی یا ویدئویی یا سینما

آمد و چشمش را به شکاف در دوخت. و  خانه پیامبر  بادیه نشینی نزد درِ :ر این مورد روایت شده است کهد

و چشم وی را  و آن را در شکاف در فرو برد چشمش به او افتاد سپس چوب تیزی را برداشت پیامبر 

)البخاری،  .«را در چشمانت فرو می بردم آن می پاییتم که تو مرا انساگر می د»زخمی کرد و سپس فرمود: 

 (.243 /52، ج5388
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موجود  آن درباره حق سری بودن نامه ها؛ اسالم بر این حق و تمام حقوقی که خصوصیات اشخاص در

ا و نامه های پستی، برقی، فاکس، تلکس و همچنین ه مکاتبه انواع و این حق شامل ،است، تأکید کرده است

 ﴾ ﴿خداوند متعال می فرماید:  و اسالم از جاسوسی نهی کرده است و ،تلفنی می شودمکالمه های 

این حرکت بعد از  ویعنی آگاهی پیدا کردن از اسرار شخصی بدون اینکه خود بداند.  ،جاسوسی نکنید. تجسس

ی بد بوده است. در شک و گمان ایجاد می شود و درآغاز برای کشف عورت و آگاهی پیدا کردن از چیزها

ها باخبر شود، در حکم سری و آن حقیقت تمامی نامه ها و مکالمه های اشخاص وقتی نخواهند که کسی از

رار است که مساوی حرام بودن خانه ها می اس ها بدون اجازه فاش کردنآن پس باخبر شدن از محرمانه هستند.

 .«دارندنامه ها مانند زنان عورت » :گفته اندو از قدیم  ،باشد

دیدیم که چگونه چشم وی را زخمی کرد و  در داستان بادیه نشین و دزدانه نگاه کردن وی به خانه پیامبر 

ان است و آن و این دلیل حرام بودن آگاهی از خصوصیات اشخاص و خانه های ،نزدیک بود که او را کورکند

این یک نوع دزدی است که از  باشد. شم باشد یا از طریق شنیدنفرقی نمی کند که این آگاهی از طریق چ

نتواند به حق شخصی خود بپردازد و باعث  انانس دزدی اموال بدتر می باشد. چون این امر باعث می شود که

 بی حرمتی به کرامت و آزادی فکر و فاش کردن اسرار می شود.

ت پست و دنبال ااین توجهمخالفت می کند تا قلبها را از امثال  ،اسالم از ناحیه اخالقی با این عمل زشت

 مطابق اهداف اسالمدر نظافت اخالق و نظافت قلبها ان پاک کند. تا آن کردن عورت دیگران و کشف زشتیهای

 که اسالم دین پاکی و محبت است. آن باشد. چگونه این طور نباشد، حال

می فرماید:  پیامبر  هاست.آن ای برای فاسد و منحرف کردن انگیزه تالش برای کشف عورتها و اسرار مردم

 .«ها را منحرف کنیآن ها را منحرف می کنی یا نزدیک است کهآن اگر عورتهای مردم را دنبال کنید»

 (.4888، 272 /4، شماره5372ابوداود، ، 248، شماره 5388)البخاری،  

پس اسالم در کشف عورت و زشتیها نیز وجود دارد  ،آنچه که در مورد کشف سری بودن نامه ها وجود دارد

مثل اینکه شخص زنده به گور شده ای  ،پوشاند قرار داده استی را برای کسی که عورت مؤمنی را باجر و ثواب

 را از قبر زنده کند. و این هنگامی است که ما عقوبت کسی که دیگری را زنده به گور می کند می دانیم. پیامبر

ر شده ای را از قبرش زنده می شخص زنده به گو کسی که عورت مؤمنی را بپوشاند گویی که»می فرماید: 

(. پس عقوبت کسی که سعی می کند 335 /8 ، شماره5353هقی، یالب، 553 /4)احمد، المسند،  .«کند

 .؟ها سر در بیاورد، چگونه استآن ها از رازهایآن ن اجازه و اطالعوعورت مردم را کشف کند و بد
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  :آزادی عقیده -3-3-3-2

 ﴿فرماید: خداوند متعال می             ﴾ /اجبار و اکراهی » .(256 )بقره

  .«در دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضالل مشخص شده است

 را از است. پس کسی که آزادی عقیدهدرست بدان  انانس است که وصف انانس اولین حقوق ،آزادی عقیده 

 یت وی را از او سلب کرده است.انانس سلب کند در حقیقت انانس

وی تجلی پیدا می کند و  و اراده و فکر و احساس انانس و در اصل آزادی عقیده تکریم خداوند نسبت به

 و در داشتن اعتقاد آزاد است و بازتاب عمل ،را به خود واگذاشته است تا هدایت یابد یا گمراه شود انانس کار

  ،5368)قطب،  به شمار می رود. انانس وی به خودش بر می گردد و این یکی از مهمترین ویژگیهای آزادی

 (.295 ، ص3 ج

ایمان صحیحی که نزد خداوند قابل قبول باشد، فرزند بیداری عقل و رضایت قلب است، چون اسالم نیازی 

شد، وجود ندارد. و در حقیقت اسالم به مردم به منافق ندارد. پس خیر و برکتی در دینی که از روی اجبار با

ها عرضه داشته است. خداوند متعال می آن ن اجبار بهوو خود را در دایره این مفهوم بدآزادی بخشیده است 

﴿فرماید:                          ﴾ /ی بگو: حق از سو» .(29 )کهف

 .«رد و هر کس که می خواهد کافر شودپروردگارتان است پس هر کس که می خواهد ایمان بیاو

﴿ دعوت به اسالم با خشنودی و دلیل عقلی است. اینبنابر                      

    ﴾ /سنوی خندا منی خنوانم و     است که من با آگاهی و بینش بنه  بگو: این راه من » .(700 )یوسف

 .«پیروان من هم

حق دارد که با قوت از عقیده خود  ،وقتی که مورد آزمایش قرار گیردولی در مقابل  ،و بدون اکراه می باشد

 دفاع کند.

 ﴿خداوند متعال می فرماید:                                  

                      ﴾ /به کسانی  )دفاع از خود( اجازه» .(19 -40)حج

بر این که است و خداوند توان ،یشان ستم رفته استمی گردد، چرا که بد )تحمیل( ان جنگآن داده می شود که به

و تنها گناهشان این بوده  شده اندکند. همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج  همکاریایشان را 

 .«، پروردگار ما خداستگفته انداست که می 
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 آن این آزادی داللت می کند و اع می کند به طور آشکار بر تمجیدنظامی که با شمشیر از آزادی عقیده دف

 قرار داده است.این نظام  را در گرانبهاترین مکان از اصول و مبادی آن ه مردم گذاشته است ورا بر عهد

 (.283 ، ص5394 )العیلی، 

فکر کرده باشد و  آن اجازه نمی دهد که به چیزی ایمان بیاورد مگر اینکه قبل از به انسانی اسالم شریعت

دیگران تقلید می کنند،  ه بدون هوشیاری و تفکر از عقایدخداوند متعال کسانی را کتعقل ورزیده باشد. بنابراین 

﴿ده است. و می فرماید: سرزنش کر                               

                 ﴾ /ان گفته شود: آن و هنگامی که به» .(710 )بقره

یافته ایم پیروی  آن چه پدران خود را برآن چه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید، می گویند: بلکه ما ازآن از

 .«()باز هم پیروی می کنند می کنیم. آیا اگر پدرانشان چیزی را نفهمیده باشند و راه نبرده باشند.

شریعت اسالمی اسلوب عملی را برای حمایت و دفاع از آزادی عقیده برگزیده است که این اسلوب شامل 

 (:35 -32ص، 5 دو روش است. )عوده، د. ت، ج

اجبار و الزام مردم به احترام حقوق دیگران در اعتقادی که دارند. پس برای کسی جایز نیست که  -5

 ترک عقیده دیگر بکند.دیگری را مجبور به پذیرش عقیده ای یا 

صاحب عقیده را مجبور می کند که بر اساس حمایت از عقیده خود عمل کند و دیدگاه منفی نسبت به  -2

شهر  آن ت از عقیده خود حمایت کند الزم است که اگر بتواند ازانسعقیده خود نداشته باشد. وقتی که نتو

کریم  قرآنتوانایی بر او تکلیف نمی کند و این  اندازه همهاجرت کند. اما وقتی که نتواند مهاجرت کند خداوند ب

 ﴿تاکید می کند که می فرماید:  آن است که صراحتاً بر                

                                        

                                

                                 ﴾ به » .(99 -91 /ء)نسا

اند، گیرند در حالى که آنان نسبت به خویش ستمکار بودهراستى کسانى که فرشتگان جان آنان را مى

گویند: آیا زمین خدا فراخ [ گویند: در زمین مستضعف بودیم. [ گویند: در چه حالى بودید؟ ]در پاسخ]فرشتگان

مگر بیچارگانی از مردان و  .نبود تا در آن هجرت کنید؟ این گروه جایگاهشان جهنّم است و بد جایى است
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ان ساخته نیست و راه چاره ای نمی دانند. پس امید است که خداوند در گذرد و آن زنان و کودکانی که کاری از

 .«وند بسی عفو کننده و آمرزنده استخدا

زادی عقیده در اسالم در سیطره هیچ کس نیست. منزلت و ارزش وی هر چه می خواهد باشد حتی اگر آ

﴿ ین باشد. خداوند متعال می فرماید:این شخص یکی از والد                 

              ﴾ /تالش و کوشش  )والدین( دو، آن هرگاه» .(75 )لقمان

سراغ نداری، از ایشان فرمانبرداری مکن.  آن من قرار دهی که کمترین آگاهی از بودن کنند که چیزی را شریک

 .«کن با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته ای رفتار

دلیل به دلیل را قبول کرده است و از اینجا  اظرهنمت منجر بشود، و اسالم آزادی مباحثه دینی که به حقیق

 عقیده ای به دست می آید که از رضایت عقل آزاد و کامل سرچشمه گرفته است.

هنده و ترساننده فرستاده است تا بعد از این برای دبه همین دلیل خداوند متعال رسوالن را به عنوان مژده 

د. و کسی که هالک می شود با دلیل هالک می شود و کسی که زنده می شود با مردم حجت و دلیلی باقی نمان

ان در دعوت به خداوند با بصیرت و از طریق وسایل قانع کننده و دالیل قاطع می آن دلیل زنده می شود. مسیر

 باشد. 

عال می فرماید: است که در ادعای الوهیت بشر را با دلیل و برهان باطل می کند و خداوند مت این ابراهیم 

﴿                                       

                                    

                 ﴾ /آیا باخبری از کسی که با ابراهیم درباره » .(250 )بقره

هنگامی  پروردگارش راه مجادله و ستیز در پیش گرفت، بدان علت که خداوند بدو حکومت و شاهی داده بود؟

که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می گرداند و می میراند. او گفت: من زنده می کنم و می 

مرد کافر  آن پس را از مغرب برآور، آن خداوند خورشید را از مشرق بر می آورد، تو :میرانم، ابراهیم گفت

 .«نداوند مردم ستمکار را هدایت نمی کواماند و مبهوت شد. و خد

د که این ظالم نا هستند که در برابر یکی از بزرگترین ظالمان روی زمین ایستاده إو این موسی و هارون 

کارش به جایی رسیده است که ادعای ربوبیت و الوهیت می کند و با وجود این دلیل و برهان می آورد. و 
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﴿می فرماید: خداوند متعال موسی و هارون را به نرمی سخن گفتن با او امر می کند و        

        ﴾ (44 ه/ط). «ید، شاید یاد کند و بهراسداو سخن بگوی پس به نرمی با». 

خواندند و بر دروغگو لعنت  ارا به مباهله فر پیامبر  ، و تعدادی مجادله کننده در مورد حضرت عیسی

 ادعا نمی کرد که او راستگو و دیگری دروغ می گوید با وجود اینکه از راست بودن پیامبر می فرستادند. و 

﴿چه که می گوید مطمئن بود و با بهترین شیوه مجادله می کرد که مصداق این کالم خداوند باشد: آن   

     ﴾ /و بهتر گفتگو کنوه هر چه نیکوتر و با ایشان به شی» .(725 )نحل». 

بر مسلمانان واجب کرده است. چون تمامی مردم از  را اسالم اظهار و بیان نشانه های دین و ابالغ رسالت

، امت اجابت هستند که همان داده اندامت دعوت هستند و کسانی که به این دعوت پاسخ مثبت  ،دیدگاه اسالمی

 امت اسالم می باشند.

برای تحقق این آزادی و در  کرده است. و پیامبر  تأمیننی مخالفان را مناسک دی انجام اسالم آزادی

 مسجد خود زیباترین مثال را در زندگی عملی خود می زند. هنگامی که گروهی از مسیحیان نجران نزد پیامبر

ه ای از ها در گوشآن نمازشان را بخوانند. جاآن ها را به مسجد فرستاد و اجازه داد که درآن . پیامبر آمدند

مسجد مناسک دینی خود را به جای می آوردند و رسول اهلل و مسلمانان در گوشه دیگر مسجد نماز می 

 (.629 ، ص3 ، ج5399خواندند. )ابن قیم، 

اسالم طبق روال خود برای هر کدام از حقوق قانون و ضابطه ای وضع می کند به گونه ای که هر کاری 

که  آن و آزادی نیز اگر از حد خود فراتر برود به ضد ،تبدیل می شود آن وقتی از حد خود فراتر رفت به ضد

 تبدیل می شود. ،آشوب و هرج و مرج  است

اهل کتاب همان صاحبان اسالم در سازش با دیگر معتقدان میان اهل کتاب و مشرکین فرق قائل شده است. 

به توحید دعوت می کرده  صحیح بوده کهدر اصل ها آن دینهای پیشین یهود و مسیح هستند به گونه ای که دین

﴿که مصداق این کالم خداوند متعال است که می فرماید:  ل از اینکه دچار تحریف شده باشنداست و قب  

                                    

                                         

﴾ /را به نوح توصیه کرده  آن وده است کهخداوند آئینی را برای شما بیان داشته و روشن نم» .(71 )شوری

 آن دین را پابر جا دارید و در .را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده ایم آن و ما ،است
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تفرقه نکنید و اختالف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان می خوانید بر مشرکان سخت گران می آید. 

  .«برگردد، بدان رهنمودش می گرداند آن ای این دین بر می گزیند و هر که به سویخداوند هر که را بخواهد بر

ها می توانند شعائر و مناسک دینی خود را آن آنچه که به حقوق اهل کتاب مربوط می شود این است که

و اینها  و این در صورتی است که منجر به فتنه یا آشوب و هرج ومرج نشود ،همچنان که بیان کردیم اظهار کنند

 بجز در اوقات نماز در هر ساعت از شب و روز که بخواهند می توانند ناقوس خود را به صدا در بیاورند.

 (.546 )ابویوسف، الخراج، ص 

ها کسانی هستند که غیر خدا را می پرستند و ملحد می آن چه که به حقوق مشرکین مربوط می شود وآن اما

نمی دهد، همچنان که در صدر نیاز و بر طرف شدن ضرورت توسعه  اندازه بهها را جز آن باشند، اسالم تعامل با

 با کسانی که تازه ایمان آورده بودند رفتار می شد. اسالم

وقتی که  ،چون شرک مخالف نظام اجتماعی و نظام عمومی اسالم است. و صاحب عقیده مخالف در اسالم

شی به او نمی رسد. اما وقتی که کفر خود را ضرر و رنج نهان بدارد از طرف اسالمعقیده اش را در درون خود پ

یا قول یا عمل منافی اسالم را اظهار  ،دعوت کند یا به عقاید مسلمانان طعنه بزند آن اظهار کند و آشکارا به

و بر اساس این وصف با وی برخورد می شود. چون آزادی هر فردی بستگی به  کند، حربی شناخته می شود.

زندگی می  آن و عبادات مناسک دینی ه ملتی که در سایه شریعت ودارد. مخصوصاً احترام عقیآزادی دیگری د

 (.539 -540، ص55 ، ج5346کنند. )رضا،

 ینکه اسالم با شمشیراما جنگ در اسالم بر ضد کسانی است که مانع رسیدن دعوت می شوند، و ادعای ا

فتوحات خود طرف مقابل را میان سه امر ترتیبی مخیر  پیدا کرد، ادعای باطلی است. چون مسلمانان در انتشار

ان نیز آن چه که مال مسلمانان بود برایآن هر آن که در صورت اجابت به ،می کردند که عبارتند از: اسالم آوردن

 ان نیز می بود. اگر اسالم نیاوردند، جزیه می دادند و این جزیهآن چه که علیه مسلمانان بود، علیهآن می بود و هر

ها مکلف به وظیفه جنگ و جهاد در صف مسلمانان آن ها می بود. چونآن در برابر حمایت دولت اسالمی از

پس کسی که  ،، باید جنگ می کردند. تا دعوت به تمامی مردم برسدنبودند. پس اگر از جزیه نیز سر باز زدند

با اینکه باید جزیه پرداخت کند  خواست اسالم می آورد و کسی که نخواست بر دین خود باقی می ماند. همراه

همچنان که مسلمانان زکات پرداخت می کنند. در این مورد روایت شده است که قتیبه بن مسلم باهلی بعضی از 

د. اهل این سرزمینها به ن اسالم یا معاهده یا جنگ مخیر نکرها را میاآنو سرزمین های سمرقند را فتح کرد، 

ها را مخیر نکرده تا سرنوشت خود را خود تعیین کنند. آن ایت کردند که قتیبهحاکم عادل عمر بن عبدالعزیز شک
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و این ادعا  ، پس معلوم شد که شکایت درست استخلیفه این شکایت را پیش قاضی فرستاد تا بررسی کند

سرزمین خارج شوند و به خیمه های نظامی خود باز  آن پس به لشکر مسلمانان نوشت که از راست است.

 ،ان عهد و جزیه را پذیرفتندآن ها را میان این امور سه گانه مخیر کنند تا سرنوشت خود را برگزینند وآن وگردند 

 (.595، د. ت، صابوزهرة) م را به عنوان دین خود برگزیدند.و بعضی نیز اسال

 دفع ظلم و پرهیز از فتنه و دفاع از عقیده و جان و وطن است. جنگ در 

 این سؤال خاتمه می دهیم: بحث آزادی عقیده را با 

 را مباح کرده است؟ آن آیا اسالم آزادی مرتد شدن از

 یا به عبارت دیگر با وضوح بیشتر:

 ته است؟ انسرا مباح د آن آیا اسالم آزادی خروج بر علیه

اسالم یک عقیده صرف قلبی و تفکر خالی نیست بلکه رفتار اجتماعی و واقعیت عملی مطابق با واقعیت 

و  ،است. بر این اساس یک نظام اجتماعی است انانس و مطابق با تمام فعالیتهای آشکار و پنهان ،ستزندگی ا

 دنیا تبدیل به بی بندوباری پر هرج و است که در صورت مباح بودن ارتداد آن ارتداد خروج از این نظام و علیه

دانیم اسالم هیچ کس را مجبور به  مرجی به اسم آزادی می شود که هیچ مهار و افساری ندارد. همچنان که می

ی در رفتار و سلوک است و به نظام عمومی امت خلل وارد کرده است. و ارتداد به معنی دوروین آن پذیرفتن

 می کند.

بیرون  آن از آن می شوند و با ضرر زدن به آن اسالم با مردمانی مواجه می شود که با نیرنگ و فریب وارد»

 ،می رود که در مقابل این رفتار انتظار بیعتاً یک عقیده قلبی و شریعت اجتماعی است.آیا از دینی که طمی روند

 (.5 ص ،5 )الغزالی، د. ت، چاپ .«جاهالنه عمل کند؟ هرگز چنین نیست

این دین را بدنام کنند تا  ،که با این روش سخت کرده انددر حقیقت دشمنان اسالم از یهودیان گذشته سعی 

ان را ثبت کرده است. خداوند متعال آن این روش قرآنلمانان آشوب ایجاد کنند. و در صفوف جماعت نو مس

﴿می فرماید:                              

                                     

                                    

                  ﴾ جمعی از اهل کتاب گفتند: » .(72-74 ل عمران/)آ
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و در پایان روز بدان کافر شوید. تا شاید  است، در آغاز روز ایمان بیاورید بدانچه بر مسلمانان نازل شده

بگو: بی گمان هدایت، هدایت خدا است  ،ز آئین شما کرده باشدبه کسی که پیروی امگر برگردند. و باور نکنید 

اینکه به کسی همان چیزی داده شود که به شما داده شده است و اینکه دیگران بتوانند در پیشگاه پروردگارتان 

را به هر کس که  آن با شما به داوری بنشینند و اقامه حجت کنند. بگو: فضل و بزرگی در دست خدا است و

می دهد. و خداوند )عطاء و نعمتش( فراخ و آگاه است. هر کس را که بخواهد به رحمت خود  بخواهد

 .«د دارای فضل عظیم و لطف عمیم استمخصوص می گرداند. خداون

و اگر  ،د یک امر قلبی باشد و در رفتار واقعی شخص ظاهر نگرددیلی به ندرت پیش می آید که ارتداخ

فتارهای عملی است که از شخص مرتد از عقیده می کرد. ولی غالباً ارتداد ررا احساس ن آن چنین می بود کسی

بنابراین بسیاری از . »بنیان دولت اسالمی را نابود کند آن تا به وسیله و شریعت و روش اسالم سر می زند

ب ها واجآن جرمهایی که مترادف و همسان ارتداد هستند. جرم و خیانت بزرگی هستند که مقاومت در برابر

 (.503 ص ،5 چاپ ت، د. الغزالی،) .«مقدسی است

 :اندیشه و زادی فکرآ -3-3-3-3

برخوردار  آن از انانس . که واجب استدآزادیهای اساسی به شمار می روفکر یکی از مهمترین  زادیآ

ت می ی است و ابزاری برای کسب علم و دانش و معرفت و حکمانانس باشد. چون فکر گرانبهاترین موهبتهای

تعبیر می شود و شخص را قادر می سازد که میان  انانس به آزادی اراده آن از باشد. همچنین ابزاری است که

 در هر عصری نشان مدنیت« وابطبر طبق ض»فضیلت و رذیلت، خیر و شر تمییز قائل شود. بنابراین آزادی فکر 

 انحطاط نحصر کردن این آزادی سببتمدن و رشد و تعالی افراد می باشد. در همان حال مقید و م عصر و آن

 (.65 ، ص3 ، ج5989عصر می شود. )الفار،  آن عصر و افراد آن عصر و رواج جهل و نادانی در آن

الح نظر همان ثمره ای است که فکر و سپس عقل سالم به دست می فکر ثمره و نتیجه عقل است. و اص

نظر روشنفکرانه منتج می شود. و این همان چیزی آورد. فکر سالم مبتنی بر بینش درست و استدالل محکم به 

درخشان و روشنفگر باشد  ر تا زمانی که با دلیل قطعی نشدهممکن است. و این نظ آن است که اعالم و اظهار

کریم دقت می کند بسیاری از آیات را  قرآن. کسی که در آیات وجود ندارد فایده ای برای مردم آن و درنیست 

د. و همچنین آیاتی را می یابد که به نت یعقلون، یعلمون، یتفکرون، یتدبرون منتهی می شومی یابد که به کلما

﴿ها دعوت می کند. خداوند متعال می فرماید: آن نگریستن در ملکوت آسمانها و زمین و تدبر و تفکر در  



 

546 
 
 
 

                    ﴾ /ان به ملک آسمانها و آن آیا» .(705 )اعراف

 .«د؟نچه که خدا آفریده است نمی نگرآن زمین و به هر

مل در ذات خداوند می باشد. چون عقلهای را منع کرده است، تأ آن تنها چیزی که اسالم فکر کردن در مورد

ی فکری در مورد امثال چنین به ذات خداوند نمی رسد. هر نوع توجیهی از طرف نیروها انهاانس کوتاه

ی در چیزی بی فایده به شمار می رود. آثار خداوند بر روی هستی عقل را انانس موضوعی ضایع کردن نیروهای

 (.64بی نیاز از فکر کردن در مورد ذات خداوند می کند. )عثمان، د. ت، ص

را تأیید  آن که این کالم خداونداسالم، غیر از این مورد، عقل را به تفکر و تأمل بدون مرز دعوت می کند 

﴿می کند که می فرماید:                        ﴾ 

 .«بیندیشید در دنیا و آخرتاین چنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد، شاید » .(279-220)بقره/ 

مثل آزادی بیان و آزادی  آزادی مختلف انواع و اندیشه اسالم به آزادی فکر دعوت می کند، آزادیوقتی 

را حرام کرده است، دعوت بر ضد دین و اخالق می باشد. مانند  آن است. چیزی که اسالم آن عمل نیز تابع

 زندیقی یا خوب جلوه دادن گناهان و پستیها. دعوت به کفر و الحاد و

آزادی بیان عبارت است از بیان کردن نظر و اعتقاد تا »شیخ محمد طاهر بن عاشور می گوید:  در این مورد

 (.533)ابن عاشور، د. ت، ص .«اجازه داده است آن حدودی که شریعت به

ظار نا اسالم بر این نکته تأکید می کند که جامعه ای به دور از پلیدی وجود داشته باشد. بلکه باید پلیدی از

ولی فضیلت  ،ان بماند بنابراین تشویق کرده است که رذیلت ها و پستی ها اعالم نشود بلکه پنهان بماندمردم پنه

ها باید اعالم بشود و مخفی نماند. پوشیدنیهای یک جرم نباید برای مردم آشکار شود و هیچ جرمی جز همراه 

 فضای جامعه را فاسد می کند و آن نباید ظاهر شود. چون اعالم جرم به تنهایی و بدون ذکر عقاب آن عقوبت

 شده اندمی کند بسیاری از جرمهایی که اتفاق می افتند، از جرمهایی است که اعالم  جری ی شرور راانهاانس

بیان می کنند که  داده اند انجام جرمی را کهمجرمان تازه کار پس جرم دومی تابع جرم اولی است. و بسیاری از 

، د. ت، ابوزهرة) را اعالم می کند. آن نشریه یا رادیوی معلوم یا نامعلوم و از یک رفته اندگچگونه یاد 

 (.502-503ص

به خاطر خدا نباید از سرزنش هیچ  انانس بیان حق در هر شرایطی را تشویق کرده است. و  پیامبر

و حاکم  حق در پیش سلطاناز جمله بزرگترین جهادها بیان » فرموده است:  مالمتگری بهراسد. چون پیامبر

 (. 367 /2 شماره ،5384 ،ابن ماجه. )«ظالم است
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تخاب کرد و نا را برای محل جنگمکانی   در غزوه بدر کبری و درآغاز درگیری میان اسالم و کفر، پیامبر

در میان امت خود از احترام و ارزش خاصی برخوردار  فکر کرد که جای مناسبی است. با وجود اینکه پیامبر 

ل به وحی بود، اسالم زمینه نظرخواهی و مناقشه را گشوده است. به گونه ای که یکی از اصحاب بود و او متص

در نهایت ادب و احترام و با میل شدید به مصلحت عالی اسالم، بلند شد و  به نام حباب بن منذر بن جموع 

را نداشته باشیم یا  آن رتخاب شده است که ما حق تغیینا گفت: آیا این جایی که برگزیده ای از طرف خداوند

  .«ظر خودم و استراتژی جنگی می باشدآری ن»فرمود:  رأی و نظر خود و حیله جنگی است؟ پیامبر 

برسیم. سپس  چاههای بدر دار تا نزدیکجا مکان مناسبی نیست. مردم را براین !حباب گفت: ای رسول خدا

به این  و پیامبر  ،نمی توانند بنوشندکافران  ومنبع آب پشت سر ما قرار می گیرد پس ما از آب می نوشیم 

 (.575 ، ص3 ، ج5399صحابی سرباز قهرمان و مخلص جواب مثبت داد. )ابن قیم، 

 ، 3 ، ج5399)ابن قیم،  در حفر خندق عمل کرد. به رأی سلمان فارسی  در غزوه احزاب پیامبر 

 (.275 ص

 دارد و اگر موافق نبود یک اجر می برد. شخص مجتهد وقتی نظرش موافق حقیقت در آمد دو اجر

در  ، نماز عصر را جزمان داشته باشدکسی که به خدا و روز قیامت ای»فرمود:  در غزوه بنی قریظه پیامبر 

 (.325 /5 ، ج5388)البخاری،  .«بنی قریظه نمی خواند

باشد و بعضی  عصر سپری شده هر چند که وقت نماز نماز را باید در بنی قریظه بخوانیم :ها گفتندآن بعضی از

سرعت و عجله کردن بوده است و در راه نماز خواندند. و عمل این دو گروه به  دیگر گفتند: منظور پیامبر 

 ت.انسرا صحیح د آن ت وانسو رأی خودشان و د درسید و پیامبر هر کدام از اینها را بر اساس اجتها پیامبر 

 به معناینیست بلکه فراتر از این  اندیشه ی مباح بودن نشر و پخش ایندر اسالم تنها به معنا اندیشه آزادی

بدهد. و این امر اصلی است که  انتشار فرض می باشد که این نظر را در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر

شغال جای برتری را ا آن و توسط ی از ویژگیهای امت قرار داده استرا یک آن را بیان داشته است و آن اسالم

﴿می کند. خداوند متعال می فرماید:                          

         ﴾ (770 ل عمران/آ). « آفریده شده اید امر  انهاانس هستید که به سودشما بهترین امتی

 .«ر می نماید و به خدا ایمان داریدنکبه معروف و نهی از م

مادامی که نفع عمومی داشته باشد و منجر به و  است در اصل واجب بودن رأی نوعی مسؤولیت اجتماعی

را  آن ییقدرتی دارد که می تواند به تنها اندیشه صاحب رأی و .واجبی اسالمی استتری نشود مفسده بزرگ
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را  آن ت با زبانشانسرا تغییر بدهد و اگر نتو آن دید با دستش کسی از شما اگر امر منکری را»فرض کند. 

)مسلم، الصحیح،  .«و این ضعیف ترین مرحله ایمان استرا تغییر بدهد،  آن ت با قلبشانستغییر بدهد و اگر نتو

 (.69 /5ج

 رأی و نظر خود را محکم اعالم کردن یکی از صفات جامعه مسلمانان است. خداوند متعال می فرماید:

﴿                                 ﴾ /(17 )توبه. 

خوانند و از کار بد باز مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک می »

 .«می دارند

. و این نشانه آن و بدتر شدن فساد و رواج آن که عدم اعتراض به منکر یعنی بی احساس بودن نسبت بهبل

 ﴿هالک امتها و نابودی ملتها و دوری از رحمت خداوند است. خداوند متعال می فرماید:   

                              

                   ﴾ کافران » .(10 -19 ه/ئد)ما

ان پیوسته سرکشی آن بود که . این بدان خاطرشده اندبنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین 

می دادند دست نمی کشیدند و همدیگر را از  انجام ان از اعمال زشتی کهآن می کردند و از حد می گذشتند.

  .«ی دادند. و چه کار بدی می کردند!زشت کاریها نهی نمی کردند و پند نم

مخرب و مذاهب منحرف بر  را به عنوان وسیله ای برای دعوتهای اندیشه که واجب است که آزادیآن حال

نگزینیم و عقلهای مردم را تباه نکنیم به گونه ای که هر چیز باطل و چرندی را به بهانه اینکه آزادی بیان است 

علم و  آن ها رواج بدهیم. بلکه واجب است که در ایجاد رأی عمومی و بهتر و روشنگر که اساسآن میان

 ﴿داوند را محقق کنیم که می فرماید: مسؤولیت کلمه باشد بکوشیم. تا این کالم خ       

                            ﴾ از چیزی دنباله روی » .(16 /ء)اسرا

  .«قرار می گیرد آن از یو جوی . بی گمان چشم و گوش و دل همه مورد پرسناآگاهی آن مکن که از

 :حق عمل -3-3-2

 در اسالم هر عملی که به خاطر رضای خداوند باشد، عبادت است بنابراین اسالم بیکاری را نمی شناسد و

خداوند هیچ نبی ای را نفرستاده »می فرماید:  . پیامبر کرده اندهمگی کار  انبیاء را بیان نکرده است. تمامی آن
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برای گوسفندان  ت و چهارمسیک بیطبق نکرده باشد. گفتند: و شما ای رسول اهلل، فرمود: من  است که چوپانی

 (.789 /2 ، ج538)البخاری،  .«اهل مکه چوپانی کرده ام

هیچکس تا به حال »می فرماید:  بخورد. پیامبر  آن از انانس است که آن پاکترین و بهترین کسب و کار

ی خداوند از دسترنج خود می عمل خودش می خورد، نخورده است. و داود نب غذایی بهتر از غذای کسی که از

 (.730 /2)البخاری، ج .«خورد.

این بود که از دسترنج خود می خورد چون از یک طرف او نبی بود که مثل یک پادشاه  ویژگی برتر داود 

 می خورد.  که داود آن ، حالبود و پادشاهان به طور طبیعی نیازی ندارند که از دسترنج خود بخورند

را همراه نوعی از جهات ذکر می کند. خداوند متعال می  آن بلکه اسالم مرتبه کار را باال برده است یعنی

﴿فرماید:                                 ﴾ مل/ز)م 

و دسته هی دیگر برای جستجوی روزی و بدست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می کنند، گرو» .(20

 .«دیگر در راه خدا می جنگند

و فعالیت وی را دیدند و  نشاط  می گذشت و اصحاب پیامبر روایت شده است که مردی از کنار پیامبر 

مخارج فرزند  تأمیناگر برای »فرمود؛   ای رسول خدا اگر این فعالیت در راه خدا بود، پیامبر» گفتند:

هزینه پدر و مادر پیرش بیرون بیاید، در راه خدا است و  تأمینکوچکش بیرون بیاید، در راه خداست، اگر برای 

را سالم نگه دارد، در راه خداست. ولی اگر برای ریا و فخر  آن هزینه خود بیرون بیاید تا تأمیناگر برای 

 (.60 /2، الصغیر29 /59الطبرانی، المعجم الکبیر، . )«اه شیطان استشی بیرون بیاید در رفرو

می   از طرف دیگر کار اگر به قصد رضای خدا باشد عبادت است و بعضی از گناهان را می پوشاند. پیامبر

. «ها را نمی پوشاندآن بعضی از گناهان هستند که هیچ چیزی بجز تالش برای کسب در آمد و معیشت،» فرماید:

 (.المعجم الوسط لطبرانی،ا)

عبادت  عالوه بر ایند، انجام به برپایی یک نظام اجتماعی می آن عبادت به معنای عامدر مفهوم اسالمی 

در اسالم » از گوشه نشینی و رهبانیت نهی کرده است.  شود. بنابراین پیامبرانجام مراسمی است که باید 

 (.579 /2 ، شماره5987، الدارمی. )«رهبانیت و گوشه نشینی وجود ندارد

این  :مردی را دید که به مردم ظلم می کند در مورد او پرسید، گفته شد که  روایت شده است که پیامبر

  چه کسی خرج او را می دهد؟ گفتند: همگی ما خرج او را می دهیم. پیامبر :گفت  عابد ماست. پیامبر

 (.2959 ، شماره328 /2 )ابن منصور، .«رمود: همگی شما از او بهتر هستیدف
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در مورد او   وارد شد، و عمر مثل پیامبر  مردی مانند این مرد بر عمر بن خطاب :روایت شده است که

ت،  ، د.ابوزهرة) .«از خودش عابدتر است برادرش»گفت:   مرد است. به عمر آن سوال کرد گفتند: برادر

 (.98ص

را دوست ندارد. پس شایسته نیست که  آن قی است که اسالمبی اعتنا بودن نسبت  به کار و کار نکردن اخال

 در جامعه اسالمی نیروهای بیکار وجود داشته باشند که مایل باشند که بر دوش دیگران زندگی کنند و سر بار

ها شوند. بلکه بر هر مسلمانی الزم است که در هر حرفه ای که دوست دارد هر چند که از نظر مردم پست و آن

اگر هر کدام از شما طنابی بر دارد و به کوه برود و پشته ای چوب » می فرماید:  ، کار کند. پیامبرخوار باشد

ی به او می دهند و و بفروشد، بهتر است از اینکه از مردم گدایی کند که بعض را بیاورد آن بر پشتش بگذارد و

 (.535 /2 ج ،5388 البخاری،) .«بعضی نمی دهند

 در مورد دعوت به کار این است که می گوید: ر بن خطاب از جمله روایتهای عم 

 ترجیح می دهد، رحم می کند. آن خداوند به کسی که فضل سخن را رها کرده و فضل عمل را بر -

 . پس کار امروز را به فردا میانداز.ستقوت و توان در کار ا -

 ه خدا توکل می کند.و ب ت که دانه ای را در زمین می کاردتوکل کننده( کسی اس) متوکل -

ته است برای این است که جایز نیست که شخص با گدایی یا انسوقتی که اسالم کار کردن را بر فرد واجب د

غارت و چپاول زندگی کند. چون در همان حال پیدا کردن کار حق دولت است و بر دولت اسالمی واجب است 

 ،5394)العیلی،  ها دفاع کند.آن و از حقوق م کندکار دارند، کار فراه انجام که برای کسانی  که توانایی

 (.480ص

را برای کسی که کار  آن به اعتبار اینکه رئیس دولت و رهبر امت بود، دروازه کار و تهیه وسایل  پیامبر

به او گفت: آیا در خانه   از پیامبر گدایی کرد، پیامبر انصار باشد، گشوده است. مردی از آن بخواهد و قادر به

را می پوشم و قسمتی را پهن می کنم و قدحی دارم  آن زی داری؟ گفت: آری نمد زینی دارم  که قسمتی ازچی

ها را از او آن  دو را آورد و پیامبر آن ها را بیاور، اوآن فرمود: هر دوی  آب می نوشم. پیامبر آن که در

دو  را به یک درهم می خرم. پیامبر ها آن مردی گفت: من . و گفت: چه کسی این دو را از من می خرد؟گرفت

را به بیشتر از یک درهم می خرد؟ مردی گفت: من به دو درهم می خرم.  آن بار و سه بار فرمود: چه کسی

ت: با یکی از این درهمها ی داد و گفانصار ها را به او داد و دو درهم را از او گرفت و به مردآن  سپس پیامبر

آمد و  مرد نزد پیامبر  آن و با دیگری تیشه ای بخر و نزد من بیا، ،ی یابیتا از هالکت رهای غذایی بخر
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را بفروش و تا پانزده روز تو  آن با چوبی که در دست داشت او را زد و گفت: برو و هیزم جمع کن و پیامبر

رید و با لباس خ آن مرد رفت و هنگامی که آمد ده درهم کسب کرده بود. که با مقداری از آن را نبینم. پس

این برای تو بهتر از گدایی کردن است که در روز قیامت به »به او گفت:  مقداری غذا خرید. سپس پیامبر 

 (.2 ج ،5388 )البخاری، .«ت لکه ای بر صورت تو می ماندرصو

دنظر داشته است. یعنی بر ولی امر مسلمانان واجب کرده است که مان چیزی است که امام غزالی مو این ه

 (.746، ص9 ، ج5389)الغزالی،  ابزار کار را برای کار فراهم کند.و  آلت

 تهانسرا واجب د آن زیادی کار و تهیه فرصتهای ءکسی که فقه اسالمی را بررسی می کند در می یابد که فقها

یک از . و این همان تنظیم جمعی و سالمی است که ثمره هر کرده اندی کار مناسبی را واگذار انانس د و به هرنا

داده باشد. و یا  انجام کار اندازه که نیروی بیکار مانده باشد یا نیرویی کمتر ازآن نیروها زیاد می شود بدون

 (.528 ، د. ت، صابوزهرة) که کار را خراب می کند داده باشد انجام کار اندازه نیرویی بیش از

است بر کارگر نیز واجب کرده است که  بعد از اینکه اسالم به کار و زیاد کردن فرصتهای کار تشویق کرده

 یشما کار زوقتی یکی ا دارد ستدوخداوند »می فرماید:  بدهد. پیامبر  انجام کارش را با محکمی و درستی

 انجام (. و این کار را برای نزدیکی به خداوند5257 )ابویعلی، .«دهد انجام را با محکمی آن می دهد انجام

   دهد.

را  آن و کم کاری منفعت نتایکار خود سستی کند و منفعت کار را تباه کند یا با خ اما وقتی که کارگر در

 (.252 ، ص2 الکاسانی، ج، 496، ص5 است. )ابن قدامه، ج آن کند ضامن نابود

 .«ی که به ما خیانت کند از ما نیستکس». از لحاظ شرعی خیانت در کار کردن جایز نیست

به کار حالل دعوت می کند و کار حرام را ممنوع می داند. مانند کاری که اسالم  .(99 /5 ج )مسلم، الصحیح، 

ایل د. کاری که منجر به حرام می شود، خود نیز حرام است. و ابزار و وسانجام به درست کردن می و شراب می

 (.547 ، ص3، ج5389)ابن القیم،  نیز حکم هدف و غایت را دارند

یا دیگری تمام بشود نیز ممنوع و حرام اعالم کرده است بخاطر تحقق اسالم کاری را که به ضرر خود کارگر 

اسالم اشتیاق و تأکید  .(529 ، ص5970)مالک، الموطأ، « ال ضرارال ضرر و »این اصل شرعی که می گوید: 

کامل کرده است. خداوند متعال می  ،کارگر و دادن حق وی به طور کامل و بدون کمی یا ظلم انصاف خود را با

 ﴿ید: فرما       ﴾ و پیامبر .«از چیزهای مردم نکاهید» .(05 /د)هو  :می فرماید 

 (.857 /2 ، شماره5384، ابن ماجه) .«که عرقش خشک بشود، بپردازیدآن حق کارگر را قبل از»
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ه کارگر را مقرر کرده زگینا از طرف دیگر اسالم برای دادن حق کارگر به طور کامل و بدون کاستی سیستم

به طور کامل  کارگری که فعالیت وی قابل مشاهده است تا فعالیت و ثمره وی بیشتر بشود باید حقش را ،است

 ﴿پرداخت. خداوند متعال می فرماید:                    

          ﴾ /چه خود کرده آن پاداش و بهره ای نیست جز انانس و اینکه برای» .(19 -47 )نجم

سپس سزا و جزای کافی تالش نموده است. و اینکه قطعاً سعی و کوشش او دیده خواهد شد.  آن است و برای

 .«داده می شود

جان نیز نیرویی محدودی دارد که خسته  وح وروقتی که جسم نیروی محدودی دارد و خسته می شود و 

می شود بنابراین وقتی نیرو و توان شخص تمام شد، اسالم حق استراحت به کارگر داده است. و برای حفظ 

واجبات خدا و خود و خانواده اش ساعت کاری را مشخص و  انجام سالمت خود و تجدید نیروی وی و

 .«و بدن و بر تو حق دارد پس حق هرصاحب حقی را ادا کن تو بر تو حق دارد پروردگار» محدود کرده است.

 (.5559، 853 /2، شماره 5388)البخاری،  

شایسته برای کارگر ضمانت به طور چه که مورد هدف اسالم است این است که حق معیشت را آن خالصه

ان کردن فرصتهای وکند. که این حق شامل تغذیه، پوشاک، مسکن و توجه بهداشتی می شود. و این امر با فرا

دادن حق کامل وی بعد از پایان کارش می باشد. و دستمزد وی با کارش اگر زیاد نباشد باید  کار برای کارگر

کار  انجام وی، او را تشویق کند و مهارتهایش را توسعه بدهد و سطح انگیزه مساوی باشد. و با وجود عالقه و

و در رعایت این  ،کار طاقت فرسا و بیش از توان به او ندهدوی را تحسین کند و مواهب وی را صیقل بدهد. و 

چون مصلحت عمومی مقدم بر  .عمومی را رعایت کند و ضرری به مصلحت عمومی وارد نکند امور باید مصالح

 د.انجام مصلحت خصوصی است. چون به مصلحت غایی امت می

اسالم حق دیگری برای وی  مدزا نیستندو مخارج وی درآ هاهزینه  اندازه وقتی قدرتها و نیروهای فرد به

در نظر می گیرد که حق مسؤولیت و ضمانت اجتماعی است که از بیت المال مسلمانان باید پرداخت شود. 

 باشد، متعهد می شود.  انانس سطح مناسبی از زندگی کریمانه که شایسته حقوق و کرامت

 :حق مشارکت سیاسی -3-3-3

 ز معنا می شود: مشارکت سیاسی امروزه به دو چی

ی است که مدیریت های کوچک یا بزرگ را سرپرستی نماید. مادامی که شایستگی و انانس نخست: حق هر

 مدیریت را داشته باشد. آن اهلیت
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ی است که رأی و نظر خود را در مورد امور عمومی جامعه بدهد و طبق نظر خود در انانس دوم: حق هر

 (.67ص)الغزالی، د. ت،  بررسی کند. ها را نقد وآن چارچوب ضوابط شریعت

در مورد نمونه اول؛ اسالم به ندای فطرت فرد مسلمان پاسخ نمی دهد و به حکم مدنی و اجتماعی بودن 

سرشت وی نیاز او را به زندگی در جامعه لبریز می کند. بلکه او را به عنوان عنصری کارآمد در پیشبرد و 

کفایت و لیاقت  اندازه این است که فرصت های مناسب و به نصافا و ،هدایت زندگی روزمره قرار می دهد

ها داده شود. از اینجا عدالت محقق می شود و رشد و پیشرفت امت که آن افراد در مدیریتهای دولت مسلمان به

ها در مشارکت زندگی عمومی آن ، بی حرمتی به حق سیاسید. چون در حاشیه قرار دادن افرادصدق پیدا می کن

 ها است.آن ل کردن نیرو ها و ملکه های ثمر بخشو تعطی

کسی که »در این مورد می فرماید:  ی است. پیامبر انانس مشارکت سیاسی قدر دانی از منابع غنی و خالق

رهبر از  آن که خداوند بیشتر از گروه کسی وجود داشته باشد آن تخاب شده باشد و درنا به عنوان رهبر گروهی

  .«سول خدا و مؤمنان خیانت کرده استرهبر به خدا و ر آن یقتوی راضی باشد، در حق

  (.92 -93 /4، 5978)الحاکم، 

و همچنین آزادی مدیریت وظایف  ،تخاب بهترین فردنا است که حق مشارکت برای ر پیامبر واین دست

 را در خود می بیند، وجود داشته باشد. آن برای کسی که اهلیت

معه پر از مردمانی می اعشق به امت و جامعه بیشتر می شود. و سازمانهای جدر مشارکت اعتماد به نفس و 

که شیفته تعالی و پیشرفت امور از پستیها و گودیها می دارند شود که همتهای واال دارند و جانها و روحهایی 

 آن هایبا پرتوقتی پرتوهای آزادی بر امت تابید در این مورد شیخ محمد خضر بن حسین می گوید: و .دنباش

ان استعداد آن و در جانهای ،ها بزرگ می شودآن و همت ،در هر سرزمینی آمال و اهدافشان گسترش می یابد

ها به اهداف آن ها از لحاظ علمی سیراب می شود. و نظرآن و عقل ،کارهای ارزشمند زنده می شود انجام نیروی

 راههای مصلحت حقیقی جامعه را می دانند ونده از مردمانی می کند که حکومت را آگدور است که اداره های 

 (.65 ، ص5327 )حسین، مسیر سیاست عادالنه اش منحرف نمی کند.از را  آن

محقق می شود که به ایجاد جامعه مودت و رحمت  وقتی آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی ،مشارکت

زیدن و مهربانی کردن به همدیگر مؤمنان در محبت ور» است که می فرماید: که مصداق کالم پیامبر د انجامبی

به درد آمد سایر اعضای بدن با تب کردن و نخوابیدن با او همدردی  آن مانند بدنی هستند که هر گاه عضوی از

 (.438 /50، 5388)البخاری،  .«دنمی کن
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تواناترین ست که برای کارهای مسلمانان اوظیفه ولی امر مسلمانان  :که کرده اندبنابراین فقهای مسلمان بیان 

 ﴿تخاب کند تا اجابت این امر خداوند متعال باشد که می فرماید: نا ها راآن و شایسته ترین       

                        ﴾ بی گمان خداوند به » .(50 /ء)نسا

شستید اینکه ستور می دهد که امانتها را به صاحبان امانت برسانید. وهنگامی که در میان مردم به داوری نما دش

  .«دادگرانه داوری کنید

کار شایسته تر است  آن پس بر ولی امر واجب است که برای هر یک از کارهای مسلمانان فردی را که برای

تخاب کسی که به دلیل فامیلی یا سرپرستی یا نا شایسته تر و مسؤول کند. چون رویگردانی از فرد بر حق و

دوستی یا همشهری یا هم مذهبی یا هم جنسی یا بخاطر گرفتن رشوه )مال یا منفعت یا غیره( و یا به خاطر 

خدا و نفرت و کینه ای که از فرد شایسته تر دارد و یا دشمنی که با وی دارد، قطعاً خیانت به خدا و رسول 

 (.53 -54ص، 5387است. )ابن تیمیه، مؤمنان 

همچنان که اسالم به حق مرد اعتراف کرده است به حق زن نیز در مدیریت اموری که با ویژگی و 

 ی وی به عنوان یک زن معارض نباشد و یا به عفت وی خدشه وارد نکند، اعتراف کرده است. ااستعداده

 (.684)الشیشانی، د. تف ص

ی مساوی انانس ی و کرامتانانس ی مشترک و تعاملانانس زن در ارزش مرد وو  ،چون زن خواهر مرد است

هستند و نصوص زیادی از کتاب و سنت بر این امر داللت می کند، از جمله خداوند متعال می فرماید: 

﴿                          ﴾ 

دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از پس پروردگارشان » .(795 ل عمران/آ) 

 .«ره ای از شما پاره ای دیگر هستیدم کرد. پانخواهع ضای -خواه زن باشد یا مرد- ته باشدشما را که بکار خاس

﴿و همچنین می فرماید:                      ﴾ /و زنان از » .(220 )بقره

[ برترى [ به طور شایسته بر آنان دارند، بر خور دارند و مردان بر آنان ]به مرتبتىهمچون حقى که ]شوهران

 (.236، 65 ، شماره5372)ابوداود، .«زنان خواهر مردان هستند»فرماید: می  و پیامبر  .«دارند

گیری هم سطحها و حق مشارکت سیاسی در دولت اسالمی پای را فراتر از این گذاشته  اندازه بلکه اسالم در

و این شغلها نیز به اقتضای مشروط  ،داده است ربرای ذمیها بجز در بعضی از وظایف مهم قرا این حق را است و

و وزارت « والیت عظمی»ه این وظایف، حق ریاست دولت جملاز  ها نمی شود.آن بودن به اسالم، شامل
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 )استاندار( و امیر مناطق ،( که امروزه در مقابل نخست وزیری است و امیر جنگتفویض )وزیر مختاری

بدهد و در جمع و  انجام ها باید امور دینی و حمایت دولت راآن باشد. چون اینها وظایفی هستند که شاغلمی

و اینها اموری هستند که مرتبط به عقیده و عبادات می باشد که جایز نیست غیر مسلمان  جماعت امانتدار باشد 

 (.673 ، ص5400الشیشانی، . )«ها والیت داشته باشدآن بر

اما جایز است که اهل ذمه وظایف و مدیریتهای دیگری که مربوط به اجرا و اداره امور دنیوی هستند را در 

 (.25 -27 ص، 5386. )الماوردی، ی نه امور تفویضیامور اجرای دست بگیرند. مانند

ی نظر و رأی خود را در مورد امور عمومی اعالم بکند. توسط انانس که باید هر ،اما امر دوم از مشارکت

 (:205ت، ص  ، د.ابوزهرة) اسالم با سه امر حفظ و مصون شده است.

ها را آن ها قرار داده است. و این امرآن اسالم امور مسلمانان را به صورت امور مشورتی در میان نخست:

 و اگر ،بهره می برند ار خود باشند. پس از اختیار خوددرحکم به عنوان شریک قرار می دهد تا تابع اختی

را با امر به معروف و نهی از  آن هاست در این هنگامآن را می چشند. و وظیفه آن تخاب بد کرده باشند، بدینا

 منکر معالجه کنند.

و از جمله  ،اشاره کرده است آن اصلی اصیل در جوهر نظام سیاسی اسالم است که شریعت اسالمی به شورا

 می باشد. « الشوری»سوره  قرآنسوره های 

را می ستایند  آن کریم دو آیه بر شورا تأکید می کنند و قرآنو سنت، ثابت شده است. در  قرآنشورا با 

﴿متعال می فرماید: ین دو آیه این است که خداوند یکی از ا                 

                                           

             ﴾ (759 ل عمران/آ). «ان نرمش نمودی، و آن از پرتو رحمت الهی است که تو با

ان درگذر و برایشان طلب آمرزش آن نده می شدند. پس ازو سنگدل بودی از پیرامون تو پراگ اگر درشتخوی

تی بر خدا توکل کن؛ چرا کاری گرف انجام ان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که تصمیم بهآن و در کارها با ،نما

 .«دا توکل کنندگان را دوست می داردکه خ

و اصل این است که صیغه امر مقتضی بر وجوب  ،می باشدبا صیغه امر  است که مبر به پیا آیه خطاب این

است، در حالی که به خاطر نزول وحی بی نیاز از مشورت می  است. پس وقتی که این امر متوجه پیامبر 

 ریق اولی شورا بر والیان و مدیران کشور واجب می باشد. باشد. به ط
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﴿آیه دوم می فرماید:                                

  ﴾ /گویند، و نماز را چنان که باید می  و کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می» .(10 )شوری

که بدیشان داده ایم صرف  خوانند، و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است، و از چیزهائی

  .«می کنند

در این آیه خداوند مؤمنان را با صفات جماعت مسلمان وصف و مدح کرده است. و امور واجبی را از جمله 

خداوند و ادای نماز و کمک های واجب تضمین کرده است که بر اهمیت و وجوب شورا  گفتن به واجبات کلبی

 آیه وجوب عمل به شورا برای حاکم و محکوم و شهروندی می باشد. می کند. و وجوه داللتی اینداللت 

پس شورا بر حاکم واجب است تا حکومت تبدیل به دیکتاتوری نشود و بر شهروندان و مردم نیز واجب 

 که همراه حاکم در شورا سهم داشته باشند تا تبعات مشارکت خود را تحمل کنند.است 

و دیندارانی که مشورت  ءاحکام می باشد. پس علما شورا از قواعد شریعت و اهداف: »دابن عطیه می گوی

 (.249 ، ص4 ، ج5356)القرطبی،  .«ت. و این چیزی است که خالف نداردنکنند، عزلشان واجب اس

ان مشکل است با آن بر والیان واجب است در چیزهای که نمی دانند و برای»منداد می گوید: ابن خویز

مشورت کنند. و در امور متعلق به جنگ با جنگجویان و در امور متعلق به مصالح عمومی با مردم و در  ءعلما

سی که ک» :ه استامور متعلق به مصلحت و آبادانی کشور با نویسندگان و وزراء مشورت کند. در سنت آمد

﴿ یاو آیه  .«خودرأی باشد، گمراه می شود      ﴾  دلیل بر جایز بودن اجتهاد در امور و عمل

 (.543به ظن است. )طبلیه، د. ت، ص

ی سازد. برتری در یکی از زمینه های ضروری زندگی مبنابراین صفاتی که شخص را الیق و اهل شورا 

 ها اطمینان و اعتماد پیدا کرده باشند.آن است. عالوه بر این باید مردم به اخالص بر شایستگی برای بیداری امت

 (.250)القطان، د. ت، ص

له ای برای ت که حق با اقلیت باشد. مثالً مسأهمچنان که در شورا حق با اکثریت است گاهی ممکن اس

سپس امام و رهبر امت نظری را که مصلحت  ها رأی خود را اعالم می کنندآن شورا پیش می آید و هر یک از

و این امر در تاریخ سیاسی اسالم  .است بر می گزیند هر چند که رأی غالب را کسب نکرده باشد آن مردم در

 می باشد. اسالم ثبت شده است و مطابق واقعیت زندگی سیاسی صدر اول امت

رد. ولی از امنیت وجود دا آن اه بودندر هر حال شورا یک نظر اجتهادی است که امکان درست یا اشتب 

ندگی به دور می باشد و در عین حال بر حاکمی که شرایط امامت را دارد نیز الزم نیست که به نزدیک و از پراگ
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نظر شورا عمل کند. وظیفه حاکم است که مشورت خواهی کند و وظیفه اوست که بعد از مشورت نظر بهتر را 

 (.209 ص برگزیند. )القطان، د. ت،

در مقابل خداوند و شریعت او یکسان  انهاانس مصون و معصوم نیست. بلکه تمامی انهاانس دوم: رأی و نظر

در غیر از   گاهی اشتباه می کنند و گاهی درست نظر می دهند. پیامبر ، حتی پیامبر انهاانس هستند. همگی

رد و گاهی اشتباه اجتهاد می کرد. اگر و گاهی درست اجتهاد می ک ،زمینه های حالل و حرام اجتهاد می کرد

را تصحیح می کرد. و گاهی وی را  آن را تأیید و اگر اشتباه اجتهاد می کرد آن یدرست اجتهاد می کرد وح

در قبول فدیه سرزنش شد. خداوند   سرزنش می کرد همچنان که در مورد اسیران غزوه بدر بنا به رأی ابوبکر

 ﴿متعال می فرماید:                           

                                  

﴾ /گاه که کامالً بر دشمن آن مگر ندارد که اسیران جنگی داشته باشد،هیچ پیغمبری حق » .(61 -60 )انفال

پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد. شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید، در صورتی که خداوند 

در مقابل سرای آخرت را می خواهد و خداوند عزیز و حکیم است، اگر حکم سابق خدا نبود، عذاب بزرگی 

  .«به شما می رسید )به عنوان فدیه اسیران گرفته اید و شتابی که ورزیده اید( چیزی که

را به رأی عمومی واگذار می کرد تا  آن تا جایی که امکان داشت از خطا و اشتباه احتراز می کرد و  پیامبر

)سردسته منافقان( اشاره  ن سلولبتجاهل وی ممکن نباشد. بنابراین بعضی از صحابه به قتل عبداهلل بن ابی 

استفاده بعضی از دشمنان اسالم یا  را رد کرد. چون امثال این وقایع موجب سوء آن  کردند ولی پیامبر

اصحاب خود را می کشد. چون  محمد :و می گویند که ،مسلمانانی که کینه و نفرت در دل دارند، خواهد شد

 ، 5394)خلیل،  شمار می آمد. به بود و ظاهراً از زمره صحابه عبداهلل بن سلول اسالم خود را اظهار کرده

 (.348 ص

ی حاکم معتقد به دوری خود از یعنو نظرات و تنگی آنها می شود  ءباعث کم شدن آراتحمیل نظر حاکم 

از  باشد یا اطرافیان ریاکار وی این اعتقاد را برای او آراسته کرده باشند یا معصومیت حاکم به عنوان اصلی خطا

 (.202، د. ت، صابوزهرة) وابط وی با مردم قرار گرفته باشد.اصول ر

را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب کرده است این امر واجب یعنی  آن چه که اسالمآن سوم:

مشارکت سیاسی را برای مردم سهل می کند. و اسالم برای مردم مباح کرده است که در مورد اعمال وکارهای 

 کمان در اموری که فتنه یا تشویق به فساد نباشد رأی و نظر خود را اعالم کنند. حا
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امثال این نظرات را چه از طرف مؤمنان و چه از طرف منافقان می پذیرفت. از طرف مؤمنان مانند   پیامبر

اشتیاق او و اخالص دین وی و  که به خاطر عم پیامبر از صدق- در غزوه بدر  داستان حباب بن منذر جموح

با توجه   ان، که پیامبرآن و از طرف منافقان مانند سرزنشهای کالمی -به مصلحت عالی اسالمی از او پذیرفت

تا شاید  ان مدارا می کردآن ان خبر داشت ولی با وجود این باآن به اخبار خداوند متعال از کفر و دشمنی پنهانی

داً می آیند باز باشد و بهانه ای به عنوان ممانعت از حق نظر وازه ورود به اسالم برای امرا و کسانی که بعرد

﴿اشاره کرده و می فرماید:  گفته اندچه که منافقان آن کریم به قرآندادن مردم وجود نداشته باشد. و      

                                ﴾ /در » .(50 )توبه

چیزی از  نزکات از تو عیبجوئی می کنند و ایراد می گیرند، اگر بدانا (تقسیم)ان کسانی هستند که در آن میان

  .«ه نشود هر چه زودتر خشم می گیرندبدیشان داد آن غنائم داده شود خشنود می شوند و اگر چیزی از

در تقسیم غنائم   در جنگ حنین پیامبر»روایت شده است که می گوید:   ابن مسعوچه که از آن از جمله

و بعضی  ،د شتر دادبس صد شتر و به عیینة بن حصن نیز صاه اقرع بن حبعضی از مردم را ترجیح داد از جمله ب

؟ گفتم: قسم از اشراف عرب را نیز ترجیح داد. پس مردی گفت: این است تقسیم عادالنه و به خاطر رضای خدا

گفته بود به او خبر دادم. ناگهان  که آن مرد چه راآن آمد و  خبر می دهم، سپس پیامبر  به خدا به پیامبر

ی سچه ک دگرگون شد و مانند طال زرد شد. سپس گفت: وقتی که خدا و رسولش عدل نورزند،  چهره پیامبر

 ، ج5388)البخاری،  .«بیشتر اذیت شد و صبر کرداز این  عادل است. بعد گفت: خداوند موسی را بیامرزد که

8/ 34.) 

 نةی: عیشده است که می گوید روایت ب . از ابن عباسکرده اندپیروی   همچنین خلفای راشدین از پیامبر

بود و یکی از  بن حصن بر برادرزاده اش حر بن قیاس وارد شد. و این حربن قیس یکی از نزدیکان عمر 

تو نزد این  !به برادرزاده اش گفت: ای برادرزاده ام یینةعمر و یکی از مشاوران او بود. عقاریان اصحاب مجلس 

اجازه ورود داد و هنگام ورود  . و عمر من اجازه رفتن به پیش او را بگیراسیر جایگاه و شأنی داری. برای 

ما با عدل حکم نمی کنی.  زنده باشی ای ابن خطاب، قسم به خدا، تو زیاد به ما نمی بخشی و در مورد»گفت: 

 عصبانی شد و حتی نزدیک بود با او در افتد، حر به او گفت: ای امیرمؤمنین خداوند به نبیش گفته است:  عمر

﴿              ﴾ /عفو پیشه کن و امر به معروف و » .(599 )اعراف

و این شخص نیز از زمره جاهالن است، قسم به خدا عمر هنگام  .«ن و از جاهالن روی بگرداننیک بک کارهای

 (.347 ، ص7 ، ج5356تالوت این آیه دیگر کاری نکرد. )القرطبی، 
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ود مواجه شدند و با شدیدترین نقد و سرزنش و ناسزای مخالفان خ ب مان و علیثدو امام شهید وعادل، ع

 (.203، د. ت، صابوزهرة) به سلطان استفاده ای نکردند.غل از نیروی حاکم بودن و

چیزی بود که  آن و ،است که درحال سخنرانی کردن با کالم خالص و نابی روبرو شد  این امام علی

کالمی »: ان این بود کهآن و جواب امام علی با حکمت و مدارا به« اهلل الا إکم ال ح»خوارج به وی می گفتند: 

آری حکم فقط برای خداوند است ولی اینها می گویند  .«برداشت شده است آن باطلی ازحق است که منظور 

که برای امیر خوب یا بد الزم است که قدرت داشته باشد تا آن قدرت و سلطه فقط برای خداوند است حال :که

می رسد و دشمنان ها فرا آن مؤمنان در سایه قدرت وی کار بکنند و از کافران در امان باشند تا زمانی که مرگ

شوند و از بدی وی وی بگیرد تا از نیکی وی خوشحال ببکشد و راهها را امن کند و حق ضعیف را از ق آن را با

رهایی بیابند. و نیروی تحمل شنیدن نظر مخالف این گونه می باشد، حتی اگر از طرف فرد غیر شایسته ای 

 (.203د. ت، ص ،ابوزهرة) باشد.

 حق ملکیت -3-3-4

 :دیدگاه اسالم در مورد ملکیت -3-3-4-3

 انانس سرشته شده است، بیان کرده است. چون آن و فطرتی که بر انانس اسالم حق ملکیت را موافق طبیعت

﴿آفریده شده است. خداوند متعال می فرماید:  آن بر اساس عشق به مال و تنگ نظری نسبت به  

      ﴾ /و می فرماید:  .«و دارائی را بسیار دوست می داریدو اموال » .(20 )فجر﴿   

         ﴾ /ی و فرزندان، زینت زندگی دنیاینددارائ» .(46 )کهف». 

ی راه میانه ای را پیموده است. بعض ،اسالم در میان نظامهای مختلف اقتصادی از جهت نگرش وی به ملکیت

ن هیچ ضابطه ای اجازه می دهند و بعضی دیگر جز به ملکیت جمعی و ومختلف ملکیت بد انواع از اینها به

چه که محقق کننده مصلحت آن مخصوصاً ملکیت بهره آور اجازه نمی دهند. اما اسالم حق ملکیت فردی را در

ک بنیان نهاده است. تا نیروهای فرد است، بیان می دارد. و حق منسجم وی را همراه با خوی دوست داشتن تمل

ثمره بخش و نیروی فکر و رشد شخصیتی وی در همکاری با جامعه زیاد شود. و وظیفه اجتماعی خود را در 

. و از طرف دیگر حق ملکیت جمعی را نیز بیان داشته است و این همان چیزی است که بدهد انجامآن  قبال

را به طور کلی حق جامعه  آن مسلمانان قرار داده است و را به عنوان دست مایه عمومی جماعت آن شریعت

را به کسانی که نمی تواند امور مالی خود را اداره کنند یا کسانی که  آن جامعه منافع آن قرار داده است تا رهبر

رت مال داری ندارند، بدهد. و مقداری از این سرمایه اموال ثروتمندان است نه ملک خاص مالی ندارند یا قد
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می  لو مقداری از این سرمایه از مالی گرفته شده که همان نوع او قرار داده اندی که به عنوان حق جمع کس

 (.595 ص د. ت، )ابن عاشور،در وجهی که شریعت تعیین کرده است. باشد 

بدین ترتیب توازن بین فرد و جامعه محقق می شود. و جانب فردی بر جانب جمعی چیره نمی شود که 

ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر بگرداند. جانب جمعی نیز بر جانب فردی چیره نمی شود. که فرد را  ثروتمند را

های کارآمد را در خود  انگیزه حاشیه ای و بی ارزش قرار بدهد. مانند اینکه فرد ابزاری بیش نباشد که تمام

 شد.بک

 ﴿عال می فرماید: کریم حق ملکیت فردی را بیان می دارند. خداوند مت قرآنبعض از آیات   

       ﴾ خود در تصرف( کرده  ها نمایندهآن و از چیزهایی ببخشید که شما را در» .(1 /دید)ح(

﴿و می فرماید:  .«است           ﴾ /سیله آزمایش و اوالدتان، وقطعاً اموالتان » .(75 )تغابن

﴿و می فرماید:  .«شمایند          ﴾ /ائی خود کسانی که دار» .(214 )بقره

 .«را در شب و روز صرف می کنند

عالوه بر این آیاتی نیز وجود دارند که حق ملکیت جمعی را بیان می کنند و ملکیت را به خداوند متعال 

را برای کاسبان  آن و کسب ،را خلق کرده است آن کسی است که آن می دهند. بخشنده ملک و دارندهنسبت 

 آن انجام در خور این ملک وو خداوند متعال به سعی و تالش  ،را فراهم ساخته است آن آسان کرده و اسباب

ون اکثراً توجه مردم به اشاره کرده است. چ آن در مصلحت جمع و عدم بد استفاده کردن و بد تصرف کردن در

ملک خصوصی است تا ملک عمومی. از آیاتی که در این مورد آمده است. کالم خداوند می باشد که می 

﴿فرماید:            ﴾ که خدا به شما داده  ،ثروت خدا و از مال و» (.33 /)نور

﴿ و می فرماید: .«، بدیشان بدهیداست          ﴾ /بی » .(528 )اعراف

  .«خود واگذار می کند که خود بخواهدبه کسانی از بندگان  از آن خدا است گمان زمین

یا هتک  آن و عدم تجاوز به آن عمومی برای احترام ملکیت را بیان داشته است. التزاموقتی اسالم حق 

 ﴿ :مترتب کرده است و در این مورد خداوند متعال می فرماید آن ناحق بربه  آن حرمت      

     ﴾ /ن را به باطل در میان خود نخوریداموال خودتا» .(588 )بقره».  

 .«، حالل نیستنآ خشنودی صاحب و استفاده از مال هیچ مسلمانی جز با رضایت»می فرماید:   پیامبر

 (.66 /3، 5386الدار قطنی، ، 582 /8، 500 /6، 5353 البهقی،، 72 /5 )احمد، المسند،
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، فرض کرده است. ندرا برای کسانی که این التزام را نقض و به ملک غیر تجاوز می کن ذابیبنابراین اسالم ع

 (.242، ص5985 دان،. )زیهامثل عقوبت دزدی، راهزنی و غارت، خیانت در امانت و سایر عقوبت

 :شروطی که بر ملکیت وارد می شوند محدودیت ها و -3-3-4-2

نخست: از نظر کسب ملک، اسالم برای به دست آوردن ملک شروطی را گذاشته است که باید ناشی از 

ملک از نظر شرع یک  آن اسباب مشروع باشند. و اگر اینگونه نباشد، ملکیت را به رسمیت نشناخته است و

 ی ارزش است.ملک ب

 اسباب مشروع ملکیت عبارتند از: 

از جمله به دست آوردن چیزهای مباح مانند شکار،  ،کارها خواه بدنی باشد یا ذهنی باشد انواع الف( تمامی

احیای اراضی موات، استیالی بر چراگاهها، استخراج معادن و گنجهای زیرزمینی. همچنین حق دارد که از 

 ا اصول شریعت و ارزشهای اخالقی نفع ببرد. ملکیت های فکری سازگار ب

ب( عقود و تصرفاتی که ملکیت را منتقل می کند. ماند بیع، اجاره، هبه، وصیت و تمامی عقود دیگر که طبق 

 می باشند. مشروع شروط و تصرفات و کیفیتی که شریعت مقرر کرده است،

رشد می کند؛ مثل زاد و ولد حیوانات و  ج( زاد و ولد مال؛ یعنی چیزهایی که از ملک متولد می شود یا

 مشروع می باشند. ثمره درختان و ...

وجود  ملکیت بعد از مرگ مورث است که به وارث می رسد. وقتی اسباب و شروط انتقال د( میراث؛ که

 داشته باشد و موانع وجود نداشته باشد. و فرقی نمی کند که ملک منقول باشد یا غیر منقول باشد.

نظر رشد مال؛ اسالم بر طبق ضوابط مشروعی راههای رشد مال را منظم و مرتب کرده است. دوم: از 

د. چون هر شخصی انجام بنابراین آزادی مطلق را به مالک اجازه نداده است که حتماً به آشوب و ناهنجاری می

 رشد می دهد. -مشروع یا غیر مشروع -ملک خود را به هر طریقی که می خواهد

همه اشخاص حق رشد ملکشان را قرار داده است خواه ملک کشاورزی باشد یا تجاری، یا اسالم برای 

صنعتی باشد فرقی نمی کند. در چارچوب ارزشها و فضایل و قواعد اسالمی در رشد ثروت،  وقتی غایت و 

 نیز مشروع باشد. آن هدف مشروع باشد، باید وسیله رسیدن به

ها را حرام کرده است، اشاره می کنیم. و وسایل آن م در مورد رشد مالدر اینجا به بعضی از وسایلی که اسال

 قیاس کرد. که عبارتند از: آن دیگری را که با علت حکم اینها مشترک باشند، می توان به
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 خیانت و نیرنگ، چون خیانت در معامالت به فقدان اعتماد و همکاری میان مردم می انواع الف( حرام بودن

مسؤولیت اجتماعی و برادری و دوست داشتن همدیگر خلل وارد می کند. همچنان که به  د. و در اصلانجام

که به ما  کسی» د و باعث کم شدن معامالت مالی و از بین رفتن اقتصاد می شود.انجام کسب غیر مشروع می

 (.99 /5 ج ،5388 الصحیح، ،مسلم. )«خیانت کند، از ما نیست

های مردم ته است. چون شخص محتکر نیازانسار را راه غیر مشروعی دب( حرام بودن احتکار، اسالم احتک

بار نا بار می کند تا از این طریق سود کالنی به دست بیاورد. و بر بازار چیره شود. مخصوصاً کاالهایی کهنا را

که در می کند از نیاز های ضروری مردم باشد. این چیرگی بیشتر است. بنابراین وظیفه ولی امر مسلمانان است 

 بار شده را به قیمت روز خودشان بفروشد.نا این حالت بر خالف میل شخص محتکر کاالهای

بار کند، از خداوند بیزار است و خداوند نیز نا کسی که غذایی را چهل روز احتکار و» می فرماید:  پیامبر

که احتکار بکند، گناهکار  کسی» و همچنین می فرماید: (،488 )احمد، المسند، شماره .«ی باشداز او بیزار م

 (.275 /3 ، شماره5372)ابوداود،  .«است

﴿ج( حرام بودن ربا؛ اسالم ربا را حرام کرده است. خداوند متعال می فرماید:          

                                       

                                         

                                        

     ﴾ /خیزند مگر مانند کسى که خورند ]از قبر[ بر نمىکسانى که ربا مى» .(215 -216 )بقره

ن از آن است که گفتند: بیع مانند رباست، حال آنکه خدا بیع را شیطان او را به آسیبى آشفته حال کرده باشد. ای

[ پروردگارش پندى به او رسید، آن گاه حالل کرده و ربا را حرام شمرده است، پس هر آن کس که از ]جانب

[ باز آمد، آنچه گذشت، او راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس که ]به ربا[ باز ]از کار خویش

[ صدقات را رشد سازد و ]برکت[ ربا را نابود مىخداوند ]بهره. انداند. آنان در آن جاودانه، اینان دوزخىگردد

 .«دارددهد و خداوند هیچ ناسپاس گناهکار را دوست نمىمى

وجود دارد. شخص رباخوار وقتی به معامالت ربوی پناه می برد  آن چون در ربا اثر کردن مال و استفاده

را از نفع عمومی منع و حبس کرده است. چون اگر همین مالش را در ساخت کارخانه، فروشگاه یا  مال خود

ا در کارهای رمی برد. چون با این کار تعدادی از مردم  آن مزرعه به کار می برد سود بیشتری از استفاده ربوی
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هم به او و هم به جامعه می  نآ مشروع پرثمر متمرکز کرده است که بیکاری را نیز از بین برده است. و سود

رسد. در حالی که در معامله ربوی تنها کسی که ظاهراً سود می برد خود رباخوار است. و جامعه از این امر 

ربوی غالب می شود. و جرأت بهره برداریهای  ضرر کرده است. و عالوه بر این روح ترس ناشی از معامالت

را پرداخت کرد، از بین می رود. عالوه بر این معامالت ربوی در کالنی  باید سودهای آن مباح که برای کسب

 گیز است.نا میان مردم زشت و نفرت

ی انهاانس سوم: از نظر خرج کردن مال: اسالم بر خرج کردن مال تأکید کرده است به گونه ای که متعرض

و نامشروع منجر به  سفیه نشده است. مال و دارایی ریشه زندگی است و هزینه کردن مال به روش نادرست

ضعف توان اقتصادی امت می شود. چون اگر امور را به حال خود واگذارد. منابع امت خالی می شود و منجر به 

فقر و بدبختی می شود. بنابراین اسالم برای خرج کردن اموال راههای صحیح و مبتنی بر اصول و قواعد شریعت 

اشد را نیز حرام کرده است. و بر کسانی که اهلیت خرج کردن ب آن وضع کرده است و تمامی راههایی که منافی

ها آن )منع( گذاشته است. و امور زیر بعضی از ابزارهای منظم کننده هزینه ها و محافظت از مال را ندارند حجر

 را بیان می کند: 

اص خالف( اسالم اسراف و تنگ نظری را حرام کرده است و میانه روی را صفتی از صفتهای بندگان 

﴿خداوند قرار داده است. خداوند متعال می فرماید:                  

    ﴾ /و نه  دو کسانی هستند که به هنگام خرج کردن نه زیاده روی می کنن» .(61 )فرقان

 .«ه روی و اعتدال را رعایت می کننددو میان سختگیری، و بلکه در میان این

اسالم اسراف کاران را برادر شیطان قرار داده است و این صفت فقط برای چیزهایی است که مال را در غیر 

 ﴿جای خود خرج می کند یا کفران نعمت می کنند. خداوند متعال می فرماید:          

                 ﴾ و  بی گمان باددستان دوستان اهریمنانند» .(21 /ء)اسرا

 .«بسیار ناسپاس پروردگار خود هستنداهریمنان 

بار می کنند؛ وعده عذاب دردناک داده شده است. خداوند متعال می فرماید: نا و به کسانی که مال خود را

﴿                               ﴾ 

ان را به عذاب آن را در راه خدا خرج نمی نمایند، آن دوخته می کنند ونا و کسانی که طال و نقره» .(14 )توبه/ 

پنهان در امور خیر و نیک خرج  که اموال خود را آشکارا وو به کسانی  .«س بزرگ و بسیار دردناکی مژده بدهب
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﴿می کنند مژده اجر بزرگ و ثواب عظیم داده شده است. خداوند متعال می فرماید:     

                                  ﴾ 

، مزدشان نزد خرج می کنندکسانی که دارائی خود را در شب و روز و بگونه پنهان و آشکار » .(274 )بقره/

 .«شدگین خواهند اندوه ان است و نه ایشانآن )محفوظ( است و نه ترسی بر پروردگارشان

ها بر عهده وی است، خرج می آن شاوندانی که هزینهبرای خود، خانواده و خوی انانس بر اساس این دیدگاه

﴿کند و نیازهای نیازمندان و از کار افتاده ها را برآورده می کند. خداوند متعال می فرماید:         

                    ﴾ وند و حق مستمند و حق خویشا» .(26 /ء)اسرا

 .«پرداز، و به هیچ وجه باددستی مکنوامانده در راه را ب

)منع( واجب کرده است. مثل  ب( اسالم بر دارندگان اموال که در اموالشان به خوبی تصرف نمی کنند حجر

اسق. و نیز ها را از داراییشان بیشتر باشد، بیهوش، فآن ی نادان و ولخرج، کسانی که بدهیانهاانس بچه، دیوانه،

ها تحمیل می شود. حجر دست آن کسانی در حکم این افراد هستند صفت عدم اهلیت در تصرف اموال بر

ها در آن برداشتن مالک از ملک خود است تا زمانی که سبب حجر از بین برود. و این امر با احساس رشد

 ﴿تصرف اموال می باشد. خداوند متعال می فرماید:                   

                                       

                                              

           ﴾ [ قرار داده و اموالتان را که خداوند ]آنها را[ مایه قوام ]زندگى» .(5 -6 /ء)نسا

و  .[ آن به آنان بخورانید و بپوشانید و با آنها سخن پسندیده بگوییدم خردان مدهید و از ]ثمراتاست، به ک

[ ازدواج رسند. پس اگر از آنان حسن تدبیر یافتید، اموالشان را به آنان یتیمان را بیازمایید تا وقتى که به ]سنّ

مخورید و هر کس که توانگر باشد باید که  [ آنکه بزرگ شوند به اسراف و شتاببرگردانید و آن را ]از بیم

 . «خویشتندارى کند و هر کس که فقیر باشد باید به طرز شایسته بخورد

ج( سرمایه گذاری در مقابل یک ارزش گرانبها؛ که این امر با هزینه کردن اموال در جهاد در راه خدا می 

 ﴿ید: باشد که جزای این معامله بهشت می باشد. خداوند متعال می فرما          
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              ﴾ /ه بهشت بی گمان خداوند جان و مال مؤمنان را ب» .(777 )توبه

 .«خریداری می کند

نان بر می گردد به مسلما آن ها در امور مشروعی است که خیرآن د( به کارگیری اموال؛ که با سرمایه گذاری

عد فردی داشته باشند، فرقی عد اجتماعی داشته باشند و خواه بُو محقق کننده نفع است. خواه این امور مشروع بُ

﴿نمی کند. خداوند متعال می فرماید:                                   

             ﴾ /آن زکات مخصوص مستندان، بیچارگان، گردآورندگان» .(60 )توبه ،

کاران، )صرف( در راه خدا می )آزادی( بندگان، )پرداخت بدهی( بده کسانی که جلب محبتشان می شود،

 .«باشد

 ملکیت بود؛ سبب بیرون آمدن ملکیت از مورث به وارثه( میراث؛ همچنانکه میراث یکی از اسباب کسب 

همچنین  )نسب( و سرپرستی می باشد. و و اسباب و علتهای میراث ازدواج )سبب(، خویشاوندی نیز می باشد.

وارث زنده باشد، به جهتهای مقتضی ارث علم داشته  مرگ مورث شروط ارث عبارتند از: مرگ مورث، هنگام

 ردگی، قتل و اختالف دین وجود نداشته باشد.باشد، موانع ارث یعنی ب

 :حقوق مترتب بر ملکیت -3-3-4-3

اسالم حقوقی را بر ملکیت مترتب کرده است تا زندگی کریمانه را برای همه افراد ضمانت کند، فرد در اسالم 

م تحت سرپرستی و رعایت جامعه اسالمی است که از سرپرستی و رعایت خانواده وی آغاز می گردد. اسال

ها بر عهده اوست، شامل زن و بچه امر کرده است. و آن مخارج کسانی که خرج تأمینسرپرست خانواده را به 

و محله  است. شخص فقیر تحت حمایت جامعه هزینه خویشاوندان فقیر و صله رحم امر شده تأمینهمچنین به 

ه ای شب را به صبح برساند، ذمه هر گاه در میان اهل سرزمینی شخص گرسن»می فرماید:   خود است. پیامبر

 (.89 ، ص5950)الغزالی،  .«سرزمین بری می شود آن خدا و رسول وی از اهل

افراد تحت حمایت و کفایت دولت هستند. چون در اسالم دولت ملزم است که هزینه فقرا را از بیت المال 

هیچ مؤمنی نیست که من »می فرماید:   و پیامبر .بپردازد. و در اسالم ولی امر مسلمانان مسؤول این کار است

﴿تر نباشم. اگر خواستید بخوانید: او اولی در دنیا و آخرت از            ﴾ 

کسی که دین و بدهی دارد و یا چیزی را گم » . «ها اولیتر می باشدآن از خود مؤمنان به  پیامبر»(. 6)احزاب/ 

 (.845 /2 ، ج5388)البخاری،  .«من بیاورید که من سرپرست او هستماو را نزد  کرده است
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ظلم نمی کند و او را رها مسلمان برادر مسلمان است و به او » ابن حزم با استفاده از این حدیث می گوید:

وی باشد،  کسی که دیگری را با حالت گرسنگی و تنگدستی رها کند، در حالی که قادر به غذا دادن .«نمی کند

 (.556 -557ص، 6، ج5350)ابن حزم،  وی را رها کرده است.

 بعضی از حقوقی که بر ملکیت مترتب هستند: 

رکن بارز اسالم می باشد که عبادت است و با توجه به این وسیله ، ه اسالمنالف( زکات: یکی از ارکان پنجگا

در بسیاری از  آن ت و به خاطر اهمیتای برای محقق کردن مسؤولیت اجتماعی و سپس عدالت اجتماعی اس

﴿کریم همراه نماز ذکر شده است. از جمله این آیات؛ خداوند متعال می فرماید:  قرآنآیات      

                    ﴾ /پا دارید و  و نماز را بر» .(770 )بقره

و همچنین می  .«را در نزد خدا خواهید یافت آن زکات را بپردازید و هر کار نیکی که پیشتر برای خود بفرستید

﴿فرماید:                     ﴾ /کسانی هستند که » .(47 )حج

  .«ا می دارند و زکات را می پردازندقدرت بخشیم، نماز را بر پ هرگاه در زمین ایشان را

مسلمانان بر وجوب زکات اجماع دارند و صحابه گرانقدر در قتل کسانی که از دادن زکات ممانعت می کنند 

و کسی که با اعتقاد  ،کند، کافر است و خونش مباح است انکار توافق دارند. بنابراین کسی که وجوب زکات را

را به زور از وی می گیرد و او را تعزیر می کند. و  آن به امام ممانعت کند، امام آن از دادن آن جوببه و

داد و می  انجام این کار را  هنگامی که از تسلط امام خارج باشد وی را به قتل می رساند. همچنان که ابوبکر

 .«ها را می کشمآن ند، قطعاًزکات می دادند حال ممانعت می کن  اگر کسانی که به پیامبر»گفت: 

 (.247، ص5985)زیدان،  

ها آن به معنی دادن هزینه کسانی است که خرج ء: نفقه در اصطالح فقهامخارج خویشاوندان تأمینب( نفقه و 

 بر عهده اوست.

 نفقه از دو جهت به خویشاوندان استحقاق پیدا می کند.

)فرزند، فرزند فرزند و ...( می باشند وقتی  روع)پدر، پدرپدر و ...( و ف نخست: ستون نسب، که اصول

 شرایط نفقه را داشته باشند.

از موارد باال، که وقتی شروط نفقه را داشته باشند، بر ثروتمندترینشان واجب است  دوم: خویشاوندان غیر

 ها را بپردازد.آن که نفقه
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ق کرده است. هر چند که الزام کریم به صدقه دادن تشوی قرآنج( صدقه ها: اسالم در بسیاری از آیات 

ست. و این هنگامی است که فقیری دچار سختی و اذیت شده است که ها نیست بلکه الزام ادبی اآن شرعی در

 آن عدم صدقه دادن منجر به نابودی امت و از بین رفتن بنای اجتماعی .جز با صدقه ممکن نمی باشد آن دفع

 ها فقر می باشد.آن ی است که غالباً منشأیاندن امت از فتنه هامی شود. چون کمک و یاری فقیران در امان م

د( وقف: وقف از صدقه های غیر الزم است و از سایر صدقه ها جدا می باشد. چون صفت دوام دارد از این 

وقتی » می فرماید:  همیشگی است و در تحقق مسؤولیت اجتماعی نقش ایفا می کند. پیامبر آن نظر که منفعت

صدقه جاریه، علم مفید، فرزند صالح »این دنیا رفت. جز سه چیز عمل وی از این دنیا منقطع می شود: آدمی از 

 (.5376 ، شماره666 /3الترمذی، ، 5635 ، شماره5255 /3)مسلم، الصحیح،  .«که برای او دعا بکند

 وصیت در اصطالح به دو معنا اطالق می شود: وصیت:( ه

 در بعضی از اموالش بعد از مرگ. انانس ز مرگ یا تصرفگذاشتن چیزهایی برای بعد ا -5

 کس دیگری را برای مراقبت از اوالد و تصرف در ارثش بعد از مرگ خود، جانشین کند. انانس -2

غالب تر می باشد و همان منظور ما از وصیت در این بحث  ءمعنای اول بر اطالق لفظ وصیت از دید فقها

 می باشد.

حیات خود در اموالش دخل و تصرف کند اما بعد از مرگ نمی تواند که  در حال انانس و اصل این است که

ها تصرف کند ولی خداوند متعال به بندگانش لطف کرده و وصیت را استثناء کرده است. و شخص می آن در

 یک سوم اموالش را وصیت کند که بعد از مرگش و قبل از تقسیم ترکه نافذ می شود.  تواند تا

ت رضایت خاطری است که به شخص وصیت کننده و افراد جامعه می رسد. از جهت شخص عواید وصی

وصیت کننده کارهای خیری را برای بعد از مرگ خود تدارک دیده است که این کار حسنات وی را زیاد کرده 

   و اجر وی را بیشتر می کند.

و از یک طرف و میان کسانی که به اما از جهت اجتماعی باعث تقویت روابط میان وصیت کننده و وارثان ا

 او وصیت شده و خویشاوندانش از طرف دیگر می شود و این کار نیک و تقویت روابط است.
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 انآن حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه

 قوق والدینح -4-3

 :نیکی به والدین -4-3-3

﴿خداوند متعال می فرماید:                ﴾ (21 /ء)اسرا. 

این آیه کریمه را خداوند  .«پدر و مادر نیکی کنیدپروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید، و به »

اصل دوم از اصول  آن و بعد از ،با ذکر اصل کلی شریعت آغاز کرده است که توحید خداوند متعال استمتعال 

 ان عمل کنید.آن هر امر و سفارش به شریعت را بیان کرده است که نیکی به والدین می باشد یعنی

 عال همان خالقمر به عبادت خداوند متعال عطف شده است. چون خداوند متوالدین به ا امر به نیکی کردن

را به وجود آورده است. و به خاطر اینکه خداوند والدین را  انهاانس است که شایسته عبادت است چون انانس

ها امر کرده است. و خالق شایسته عبادت و پرستش آن علت ایجاد مردم قرار داده است به نیکی و احسان به

ولی  رین قدردانی در مقابل بزرگترین منت است.است و بی نیاز از احسان و نیکی است. چون عبادت بزرگت

ها محتاج احسان و نیکی آن والدین که سبب وجود هستند مستحق احسان و نیکی هستند نه عبادات چون

ها به وجود آورنده حقیقی نیستند. و خداوند متعال والدین را بر اساس مهربانی و آن و چون ،هستند نه عبادت

است و به فرزندان امر کرده است که جواب این مهربانی و شفقت را با نیکی و شفقت به فرزندانشان آفریده 

 (.68 ، ص55 د. ت، ج )ابن عاشور، احسان به والدین جبران کنند.

هدف اسالم از امر نیکی به والدین و صله رحم دو  :همچنان که شیخ محمد بن طاهر بن عاشور می گوید

(: یکی هدف درونی و نفسانی است که تربیت افراد امت بر 73، ص55)ابن عاشور، د. ت،ج چیز می باشد.

اساس اعتراف به زیبایی خالق است که همان شکرگزاری است. با تأسی از اخالق خداوند متعال در اسم 

داده است امر  انهاانس )بسیار شکرگزار( می باشد به شکر و قدردانی از نعمتها و روزیی که به خودش که شکور

 .، امر شده استداده اندها آن ین به تشکر والدین برای نعمت شکلی و صوری وجودی که بههمچن ،کرده است

 ها هستند امر به شکرگزاری فضایلآن حمت و مهربانی برایر و نعمت تربیت و انانس چون والدین سبب وجود

 ها اشاره شده است.آن ها شده و به رقابت بر شکرگزاریآن

چه که آن ی محکم و قوی باشد و بهباید پیوندهای پیوندهای خانواده دوم: هدف عمرانی و ساختاری است.

معاشرت خوب است تا در  برخورد و آن و ،این استحکام را میان افراد خانواده محقق می کند امر شده است

اضافه می شود که این ارتباط و اتصال  آن و هدف سومی نیز به .ها دوست داشتن همدیگر پرورش بیابدآن درون
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عبادت خداوند و توحید وی و نیکی به والدین به عنوان واسطه ای میان قانون خانواده های نزدیک و قانون با 

و  به هم ارتباط بدهد تا منبع تشریع ی می باشد تا با این پیوندها همگی پیوندهای دیگر راانانس روابط گسترده

 توجیه نیز یکی بشود.

و از پدر و  -و خداوند آگاهترین مردم است -ی بودن قبله است.رابطه خانواده بعد از رابطه با خدا و یک

است. پس فرزندان را به رعایت والدین و والدین را به رعایت فرزندان سفارش کرده  تر پسر به مردم با رحمت

 (.335 است. و این وصیت و سفارش را به معرفت واحد الهی و ربوبیت ربط داده است. )فائز، د. ت، ص

برای می باشد که والدین شایسته ترین مردم دلیل این به دین بعد از حق خداوند متعال است وقتی حق وال

سپس نیکی کردن به دیگران به تربیت نزدیکان و خویشان است. و این امر . هستند والدین هاآن نیکی کردن به

نه فرو می رود و تابع نیکی و احسان به والدین است چون با نیکی به والدین، شخص در اخالق نیکوکارا

نیکی می کند. تا مفاهیم عالی و ارزشمند این دین تحقق پیدا کند همان  انهاانس شخصیتی پیدا می کند که به تمام

ها را با توحید خود ذکر آن دینی که منزلت والدین تا درجه عظیمی رسانده است وقتی که خداوند متعال نیکی به

﴿ می کند و می فرماید:               ﴾ (21 /ءاسرا). « پروردگارت

ها ذکر می کند و آن و شکر خود را با شکر .«ستید، و به پدر و مادر نیکی کنیدفرمان داده است که جز او را نپر

 ﴿می فرماید:         ﴾ /ن و هم سپاسگزار پدر و مادرت سپاسگزار م که هم» .(74 )لقمان

 .«باش

ها مقدم آن ای که نیکی به ها ادامه می یابد به گونهآن سفارش به والدین در اسالم با حدیث نیکی و احسان به

سوال کردم که کدام عمل نزد   روایت شده که می گوید: از پیامبر  بر جهاد در راه خدا است. از ابن مسعود

نیکی به » گفتم: بعد کدام عمل؟ فرمود:« نماز خواندن سر وقت» محبوب تر است؟ فرمود:خدا و رسولش 

 (.538 -539 شماره 89 /5مسلم، الصحیح، «. )جهاد در راه خدا»  گفتم: بعد کدام عمل؟ فرمود:«. والدین

ی نمی آمد و گفت: من دوست دارم که در راه خدا جهاد کنم ول  روایت شده است که مردی نزد پیامبر

خداوند » فرمود:  مادرم زنده است. پیامبر . گفت:«آیا یکی از والدینت زنده هستند» فرمود:   توانم. پیامبر

کسی که به حج عمره رفته ر )تو را به نیکی کردن به او امر کرده است، اگر این کار را بکنی، حاجی و معتم

 (.85 /5 شماره ،5982الطبرانی،  ،(50 /5، شماره 5984ابو یعلی،. )«)مبارز( هستی است( و مجاهد

ها را سبب وارد شدن به بهشت قرار داده است. چون این کار آن اسالم رسیدگی به یکی از والدین یا هر دوی

 می فرماید:  ها را کرده است. پیامبرآن و اگر این کار را نکند مخالفت محسوب می شود هاآن نیکی کردن به
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کسی » فرمود:  گفتند: چه کسی ای رسول اهلل .«کرده است، مخالفت کرده استخالفت مخالفت کرده است، م»

 مسلم، الصحیح، ) .«رش رسیدگی کند وارد بهشت نمی شودکه با خودبینی و غرور و کبر به پدر و ماد

 (.2555، شماره 5978 /4

ده است. همچنان که ر شها همراه نهی از شرک به خداوند ذکآن همچنین امر به نیکویی به والدین و احسان به

﴿ در آیه می آید:                  ﴾ (16 /ءنسا). («خدا را عبادت تنها )

 .«د و نیکی کنید به پدر و مادرکنید و هیچ چیزی را شریک او مکنی

قرار داده شده است.  انبیاء ه شده و به عنوان یکی از صفاتنیکی به والدین ستود قرآندر آیات دیگری از 

﴿ خداوند متعال می فرماید:                             

                   ﴾ (/72-74مریم). « گفتیم:[ اى یحیى، به جدّ ]و[

. و از فضل خود، بدو مهر و محبت فراوان [ را بگیر. و به او در کودکى حکمت دادیم[ کتاب ]آسمانىجهد احکام

و  و او نسبت به پدر و مادرش نیک رفتار .ار و متقی بودهت و پاکی نصیبش کردیم و او پرهیزگدادیم و برک

 ﴿ می فرماید:  خداوند متعال از قول حضرت عیسی .«نیکوکار بود و زورگو و سرکش نبود      

                                

               ﴾ [ گفت: من بنده خدا هستم. به من کتاب ]عیسى» .(10-12/)مریم

و مرا هر جا که باشم خجسته داشته است و مرا تا آن گاه که زنده . [ داده و مرا پیامبر گردانیده است]آسمانى

[ و مرا گردنکش ]و[ نگون بخت ]مرا[ به مادرم نیکوکار ]ساختهو . باشم به نماز و زکات سفارش کرده است

 .«قرار نداده است

و احترام به والدین باعث افزایش عمر و فراوان شدن رزق و روزی می شود.  اسالم بیان کرده است که نیکی

نیکی و  رزق و روزیش فراوان، باید به والدین کسی که بخواهد عمرش زیاد بشود و»می فرماید:   پیامبر

 ، شماره252 /6ابن مالک و البیهقی، ، 266 /3)احمد، المسند،  .«ربانی کند و صله رحم به جای آوردمه

7947.) 

می فرماید:   کارهای نیک مغتنم بشماری. پیامبر انجام را برای آن طول عمر وقتی مفید است که بتوان

چنین فراوان بودن رزق و روزی زندگی هم .«که عمرش زیاد و اعمالش نیک باشد بهترین شما کسی است»

مال را در کارهای خیر و احسان پیدا می کند.  آن کریمانه ای را برای شخص مهیا می کند و امکان بخشش از
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ر دنیا و آخرت را کسب می یها والدین می باشند. چون بدین ترتیب خآن شایسته ترین مردم برای نیکی کردن به

 کند. 

بر نیکی و مهربانی با پدر مقدم است. چون مادر همان کسی است که فرد را حمل  نیکی و مهربانی با مادر

﴿می کند، به دنیا می آورد و شیر می دهد. خداوند متعال می فرماید:              

        ﴾ /ایم. ان درباره پدر و مادرش به نیکوکارى سفارش کردهو به انس» .(75 )احقاف

 .«مادرش با دشوارى به او آبستن شده و به دشوارى او را زاده است

﴿ جمله             ﴾ .جمله معترضه است که بیانگر حق مادر به تنهایی است 

؟ است برای همنشینی خوب چه کسی شایسته ترین مردمخدا  گفت: ای رسول آمد و  مردی نزد پیامبر

دیگر چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت: دیگر چه کسی؟ فرمود: مادرت گفت: دیگر فرمود: مادرت. سپس گفت: 

 (.2548 ، شماره5974 /4)مسلم،  .«پدرت چه کسی؟ فرمود:

ها آن حسان و فرمانبرداری ازها کافر و ظالم باشند حق نیکی و اآن نیکی به والدین واجب است هر چند که

در غیر معصیت خداوند وجود دارد. چون هیچ اطاعتی برای مخلوق در معصیت خداوند نیست، چون حق 

 خداوند و توحید او از حق والدین بزرگتر و برتر است. 

﴿ خداوند متعال می فرماید:                        

                                        ﴾ 

گاهی از دو تالش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کمترین آ آن هر گاه» .(75 )لقمان/

سراغ نداری، از ایشان فرمانبرداری مکن. با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته ای رفتار  آن بودن

. بعد هم همه به سوی من بر می گردید و من شما را کرده اندکن. راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من رو 

 .«چه می کرده اید آگاه می سازمآن از

مادرم را از دست داده بودم در حالی که در زمان »روایت شده است که گفته است:  ب ختر ابوبکراز اسماء د

سؤال کردم که: مادرم را از دست داده ام در حالی که وی به اسالم تمایل   مشرک بود از پیامبر  پیامبر

 (.233 /5 ، شماره5388)البخاری،  .«بله بر او نماز بخوان»داشت آیا بر او نماز بخوانم؟ فرمود: 

ها نیز ربط دارد. آن ها منحصر نمی شود بلکه به زمان بعد از وفاتآن نیکی به والدین در اسالم به زمان حیات

 ﴿آمده است:   کریم از زبان نوح قرآناز جمله در                  
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           ﴾ /همه کسانی را که مؤمنانه و  پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را، و» .(20 )نوح

  .«مردان و زنان با ایمان را بیامرزآیند و سایر  مندانه به خانه من در میباور

﴿ آمده است:  و از زبان ابراهیم                    ﴾ /(47 )ابراهیم. 

  .«روزی که حساب برپا می شود آن پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بیامرز و ببخشای در»

آمد و گفت: ای رسول خدا آیا بعد از  وفات والدین نیکی   در سنت نیز آمده است که مردی نزد پیامبر

ها، اجرا کردن عهد و آن ها و طلب آمرزش برایآن ماز خواندن برآری، ن» ها وجود دارد؟ فرمود:آن کردن به

هقی، ی)الب .«هاآن ها مرتبط بودند، احترام به دوستانآن صله رحم با کسانی که با ها بعد از مرگشان،آن قرارهای

 (.7896، 599 /6 ، شماره5353

 بی قرار داده است. از ابن عمرها را از مکمالت نیکآن اسالم عالوه بر نیکی به والدین ، نیکی به دوستان

و نیکی فرزند با کاملترین نیکیها، ارتباط »شنیدم که می گفت:   روایت شده است که می گوید: از پیامبر

 (.2552 ، شماره5979 /4 الصحیح، )مسلم، .«دوستان پدرش است

ها نیکی کند و آن به دوستان خدیجه هدیه می داد تا به  پیامبر» :کام خود گفته است کهقرطبی در اح

 وفاداری خود را به خدیجه ثابت کند؛ در حالی که وی همسر پیامبر بود. پس در مورد نیکی به والدین چه می

 (.3857 ، ص5 )القرطبی، ج .«دیشی؟نا

ولی اگر والدین مشرک باشند برای شخص مسلمان شایسته نیست که برای  ،این در مورد والدین مسلمان بود

آمرزش کند و طلب آمرزش ابراهیم برای والدینش منسوخ می باشد که می فرماید:  والدین مشرکش طلب

﴿                     ﴾ /پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و » .(47 )ابراهیم

 .«شود در آن روزی که حساب برپا می مؤمنان را بیامرز و ببخشای

الدین مشرک خود طلب ا برای وکه می گوید: شنیدم که مردی ر کرده اندروایت   ترمذی و نسائی از علی

این جریان را برای  ها مشرک بودند؟آن کهآن آمرزش می کند. گفتم: آیا برای والدینت استغفار می کنی حال

 ﴿ید: بیان کردند و آیه زیر نازل شد که خداوند متعال می فرما  پیامبر           

                                  

                                       

   ﴾ /پیامبر و مؤمنان را نسزد که برای مشرکان طلب آمرزش کند هر چند » .(771 -774 )توبه
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هل دوزخند. طلب آمرزش ابراهیم برای ان روشن شود که مشرکان اآن که خویشاوند باشند. هنگامی که برای

، دشمن خدا (پدرش)پدرش به خاطر وعده ای بود که بدو داده بود ولی هنگامی که برای او روشن شد که 

  .«دست به دعا و فروتن و شکیبا بود است، از او بیزاری جست. واقعاً ابراهیم بسیار مهربان و

چون پدر ابراهیم به  .بود که پدرش به وی داده بود برای پدرش، بخاطر وعده ای  طلب آمرزش ابراهیم

چون ابراهیم متردد بود که  .فرزندش وعده ایمان داده بود. پس استغفار برای او به منزله نو ایمان آوردگان است

﴿پدرش بت پرست بوده باشد. وقتی که به او گفت:          ﴾ /برو، برای مدتی » .(46 )مریم

از خداوند برای او طلب آمرزش کرد شاید عبادت بتها را رد کرده باشد. همچنانکه این  .«از من دور شو مدیدی

﴿ کالم وی داللت می کند.               ﴾  راه روشن شدن اینکه او دشمن خدا بوده

را از وی پنهان داشته است و یا بعد از مرگ وی بر  آن ابراهیمیا با وحی بوده چون خداوند با استغفار  ،است

 (.45 -46ص، 55 است. )ابن عاشور، د. ت، ج بوده اساس شرک

 :ثمرات نیکی به والدین

شنیده است   است که از پیامبر ب . از جمله روایت ابن عمرکند اجابت می را انانس دعاینیکی به والدین 

شما سه نفر از خانه هایشان گریختند و برای خوابیدن به غاری پناه بردند. وقتی  از مردمان قبل از»که فرمود: 

مگر  مشدند، سنگی از کوه پایین آمد و دهانه غار را بست. گفتند: از این سنگ رهایی نمی یابی آن که وارد

 (.793 /2 ، ج5388)البخاری،  .«اینکه هر کدام از ما با ذکر اعمال صالح خود دعا کنیم

از این سه نفر به والدینش نیکی کرده بود و به وسیله این نیکی از خداوند شفاعت خواست و خداوند یکی 

از امرای یمن سؤال کرد   سختی رهایی یافتند. عمر بن خطاب آن دعای وی و همراهانش را برآورده کرد و از

گفت: آیا تو اویس بن عامر هستی؟ که آیا در میان شما اویس بن عامر وجود دارد؟ اویس را یافتند. عمر به او 

 گفت: آری. گفت: از طایفه مراد و سپس از طایفه قرن هستی؟ گفت: آری. گفت: آیا تو جذام داشته ای که فقط

گفت: از   سپس عمر .آری. گفت: آیا مادر داری؟ گفت: آری مانده باشد؟ گفت: آن یک درهم از جای اندازه

عامر همراه با نیروهای کمکی از اهل یمن از طایفه مراد و طایفه قرن بر شنیدم که فرمود: اویس بن   پیامبر

خوب شده است، مادری دارد که  آن یک درهم همگی اندازه شما وارد می شوند. این اویس جذام دارد که جز

و تبه او نیکی می کند. اگر خداوند را قسم بدهد خداوند حتماً وی را اجابت می کند. اگر می خواهی که برای 

 پس برای او طلب آمرزش کرد و من نیز برای او طلب آمرزش کردم. این کار را بکن. طلب آمرزش بکند

 (.2542 ، شماره5969 -5968 /4مسلم، )
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روایت شده است که   انس نیکی به والدین سبب طول عمر و فراوان شدن رزق و روزی می شود. از

نیکی اد شود و رزق و روزی او فراوان شود. به والدینش کسی که می خواهد طول عمرش زی»فرمود:   پیامبر

 (.8949، 259 /6 ، شماره5353هقی، یالب، 266 /3)احمد، المسند،  .«کند و صله رحم به جا بیاورد

حاصل می کند و مصداق این کالم  انانس ح خیر و برکت دنیا و آخرت را برایطول عمر همراه با عمل صال

 .«که عمرش طوالنی و عملش صالح است بهترین شما کسی است: »است که می فرماید  پیامبر

مهیا می کند تا هزینه خود و  انانس و روزی زیاد زندگی کریمانه را برای .(2329 شماره 565 /4)الترمذی،  

ها موفق گردانده است، هزینه کند آن خانواده خود را بپردازد و در راههای خیر وقتی خداوند وی را برای

)احمد، المسند،   .«ترین مال صالح برای عبد صالح استبه»خیر دنیا و آخرت را به دست می آورد.  بنابراین

4/ 202-597.) 

محبت مردم به او است. و همچنین هزینه کردن در راه خداوند  از جمله خیرات دنیانیکی به والدین سبب 

د بهشت شدن در آغاز با رحمت عالی بهشت است چون وار ی اجتماعی است. و خیر آخرت در جاتمسؤولیت

و  .(208 ، ص7 ، ج5356)القرطبی،  خداوند است و رسیدن به درجات عالی بهشت با عمل می باشد.

﴿مصداق این آیه می باشد که می فرماید:                   ﴾ /اعراف( 

 .«اندکردید، به شما دادهدر دهند که: این بهشت است که آن را به پاس آنچه مىو به آنان ندا » .(41

از کارهای بد و عاقبت بد است. از جمله در آداب الکبری از ابن  انانس از ثمره های نیکی به والدین دوری

ش روایت شده است که گفت: خداوند عقوبت سلیمان از هدهد را به خاطر نیکی هدهد به مادر بعباس 

، چون هدهد به والدینش کمک می کرد و سلیمان از کشتن هدهد صرفنظر کرد نپذیرفت. و عکرمه می گوید:

 (.454 ص ،55 ، چاپ3 ، ج5402)السلمان،  .«ها می بردآن رزق و روزی را برای

 پس وقتی صرفنظر از ذبح این پرنده به خاطر نیکی به والدینش بوده است در حالی که غیر مکلف نیز بوده

 اولیتر است. به والدین به خاطر نیکی انانس است. صرفنظر کردن بدی از

 است وقتی که امر کشتن اسماعیل بر پدرش عرضه شد.  ی که در مورد نبی خداوند اسماعیلقرآنداستان 

﴿                                        

       ﴾ /[ تو را سر ام که من ]دارمگفت: فرزندم، من در خواب دیده )ابراهیم(» .(702 )صافات

اگر خدا  -مرایابى انجام بده. [ گفت: پدرجان، آنچه را فرمان مىبرّم، بنگر تو چه نظر دارى. ]فرزندشمى
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و خود را به خاطر رضایت و خشنودی پدرش تسلیم وی کرد ولی  .«از شکیبایان خواهى یافت -بخواهد

 خداوند متعال با ذبح و قربانی عظیم وی را گرامی داشت. خداوند متعال می فرماید: 

﴿         ﴾ /ا و بال گردان او را فد ما قربانی بزرگ و ارزشمندی» .(701 )صافات

 .«کردیم

با والدینش  انانس از ثمرات نیکی به والدین این است که فرزندان او نیز به وی نیکی می کنند. پس وقتی

چنان که او به ی می دهد که به او نیکی کنند، همنیک رفتار کند خداوند متعال فرزندان صالحی به وی ارزان

ب زنجیره نیکی از طرف فرزندان به پدران در طول نسلها به هم متصل والدینش نیکی کرده است و بدین ترتی

می فرماید:   ها نیک رفتار و مهربان هستند. پیامبرآن ایجاد جامعه ای است که همگی آن تیجهنمی شوند که 

 (.422، ص5)المناوی، د. ت، ج .«تا فرزندانتان به شما نیکی کنند به پدرانتان نیکی کنید»

مردی »روایت شده است که می گوید:  ب والدین سبب پوشاندن گناهان می شود. از ابن عمرنیکی کردن با 

آمد و گفت: من گناه بزرگی مرتکب شدم، آیا می توانم توبه کنم؟ فرمود: آیا مادر داری؟ گفت: نه   نزد پیامبر

 (.54 /2)احمد، المسند،  .«گفت: آری. فرمود: به او نیکی کن فرمود: آیا خاله داری؟

 :اطاعت از پدر و مادر -4-3-2

تعال مقدم بر . چون حق خداوند مو غیر معصیت خداوند واجب می باشداطاعت از والدین در کارهای نیک 

﴿ . چون خداوند متعال می فرماید:نیکی به والدین است                    

                                       

     ﴾ /دو تالش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که  آن هر گاه» .(75 )لقمان

راغ نداری، از ایشان فرمانبرداری مکن. با ایشان در دنیا به طرز شایسته ای و س آن کمترین آگاهی از بودن

. بعد هم همه به سوی من بر کرده اندگونه بایسته ای رفتار کن. راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من رو 

 .«چه می کرده اید، آگاه می سازمآن می گردید و من شما را از

ها در تمام گناهان حرام می باشد. چون آن در شرک حرام می باشد اطاعت ازهمچنان که اطاعت از والدین 

 (.64 ، ص54 ، ج5356فرمانبرداری از مخلوق در معصیت خداوند درست نیست. )القرطبی، 

گناهان کبیره و ترک واجبات رعایت نمی شود. و در  انجام اطاعت از پدر و مادر در»قرطبی می گوید: 

ب جایز است. مانند امر به جهاد ودر امور مباح الزم است و در ترک عبادات مند هاآن حالی که اطاعت از
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براین اساس قویتر از مندوب می  -وجود داشته باشد آن امکان اعاده که کفائی، جواب دادن به مادر در نمازی

مندوب می  ولی به خاطر ترس قضای نماز یا چیزهای دیگری که قطع نماز را مباح می کنند، قویتر از -باشد

اگر مادر شخص را از شرکت در نماز عشا به خاطر  :مخالف این تفضیل است و می گوید ،باشد. ولی حسن

 (.64، ص54ج ،5356)القرطبی،  منع کرد، اطاعت از او جایز نیست. مهربانی و شفقت

﴿ صاحب المنار در تفسیر این آیه می گوید:                 ﴾ 

امر شده ایم، این است که با نهایت  آن ین فطرت بهه بدانیم نیکی به والدینی که در دالزم است ک .(16 /ء)نسا 

 ود تا به وسیله ما سعادتمند شوند. و بهشادب و احترام در کالم و درعمل و بر حسب عرف با والدین رفتار 

-88ص، 5 ، ج5346)رضا،  وف را که بدان نیازمندند، برآورده کنیم.رکی از امور مشروع و معتوانمان ی اندازه

83.) 

هاست. چون لفظ رحمت در بر دارنده تمام آن دعای رحمت برای والدین از جمله طاعت و نیکی کردن به

 خیرات دین و دنیا است و اطاعت از والدین با زبان و با عمل می باشد.

﴿آیه که می فرماید: فخررازی از این                  ﴾ اموری را  .(24 /ء)اسرا

استنباط کرده است. از جمله: خداوند متعال در آموزش نیکی به والدین به آموزش قولی اکتفا نکرده است، بلکه 

 ﴿ پس می گوید: ها دعای رحمت بکندآن اینکه برای آن اضافه کرده است و آن آموزش فعلی را نیز به

   ﴾ :و لفظ رحمت در برگیرنده تمام خیرات دین و دنیا است. سپس می گوید ﴿      ﴾ 

 انجام هاآن ها در حق من کردند و در تربیت و رشد من بکار گرفتند، را برایآن یعنی خداوندا این نوع احسانی که

 (. 55 ، ج5 ، چاپ5386قطب، ، 555 ، ص20ج ،5357 زی،بده. )الرا

آیا جزای احسان جز با احسان است. همچنان که خالق پاک و منزه همان کسی است که از عدم به وجود 

قرار داده است  انانس پس مستحق عبادت است. و والدین را سبب ایجاد ی آورد و با نعمتها پرورش می دهد،م

 ی، دینی و اجتماعی قرار داده است،ها در تمامی ابعاد جسمی، ذهنی، اخالقآن دو همچنین سبب تربیت و رش

ها اطاعت از والدین در غیر معصیت خداوند است. آن و از جمله احسان به .بنابراین مستحق احسان می باشند

ه روایت شد ب اطاعت بر خالف میل شخص باشد. در سنت آمده است که از عبداهلل بن عمر آن هر چند که

و ولی پدرم از او بدش می آید و به من امر کرده که وی را م زنی دارم که او را دوست می دار»است که گفت: 

)احمد،  .«ای عبداهلل زنت را طالق بده»را آوردم و قضیه را برایش بیان کردم. فرمود:   طالق بدهم. پیامبر
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ر مخصوص عمر بوده است، چون عمر این کا :گفته اند. و بعضی (559 /2طحاوی،لا، 53-42 /2المسند

دلیلی بر این کارش داشته است. در حالی که عمر به زهد و تقوا مشهور است و این درست است و اطاعت از 

 ها حرام می باشد هر چند کهآن والدین نیز واجب می باشد که همان دروازه ورود به بهشت است. و سرپیچی از

می   ها نیست. پیامبرآن ولی با وجود این دلیل بر سرپیچی از ،استها به وی ظلم کنند و ظلم نیز حرام آن

کسی که برای رضای خدا مطیع والدینش باشد، دو در از درهای بهشت برای او باز می شود و اگر » فرماید:

ای او باز می شود. و کسی که از اطاعت والدین سرپیچی کند دو در از رمطیع یکی از والدین باشد. یک در ب

ها سرپیچی کند، یک در برای او باز می شود. و مردی آن او گشوده می شود و اگر از یکی از ی جهنم برایدرها

حتی حتی اگر به وی ظلم کنند،  ،حتی اگر به وی ظلم کنند»گفت: اگر والدین به او ظلم کنند چطور؟ فرمود: 

 (.2507 شماره ،374 /2)ابن حجر، .«به وی ظلم کنند اگر

 ه کریمانه سخن گفتن با والدین امر کرده است و کریم در هر چیزی باالترین و بلندترین نوعخداوند متعال ب

است ولی با این امر بهانه باال بردن صدا قطع می شود. به گونه ای که وقتی فرزند، یکی از والدینش را  آن

 ید. )ابن عاشور، د .ت(.ها را از کاری باز می دارد، باید با آرامی و نرمی سخن بگویآن نصیحت می کند یا

 و این از باب امر به معروف و نهی از منکر به والدین می باشد به گونه ای که هر گاه کار ناشایستی را از

باز دارد تا به مسیر درست بازگردند. و این کار  کار آن را ازآنها  کالم نیکو و آرام و نصیحت ها دید. باید باآن

ها را به خود آن گویی که با این کار خود و با سخن کریمانه اطاعت می سازد ممکن ها را برای اوآن اطاعت از

 چه که موجب اطاعت است از اطاعت نیز بیشتر می شود. آن انجام جلب کرده است. و با

که نسبت به  ، چون به فرزندان امر کرده استاسالم در سفارش به والدین پا را فراتر از این گذاشته است

ها از لحاظ تواضع خیلی محتاج فرزندان می باشند و این بخاطر آن متواضع باشند. چونوالدین مسن خود 

﴿شکستن تنهایی میان فرزندان و والدین می باشد. خداوند متعال می فرماید:          

  ﴾ رایشان فرود بیاورتواضع مهربانی را بو بال » .(24 /ء)اسرا». 

چون کسی که تا دیروز خود نفع رساننده و مفید بود حال امروز نیاز به نفع پیدا می کند و در فروتنی به 

و هدایا و فروتنی های فرزند را بدون احساس منت و اذیت قبول  ،والدین رضایت و خشنودی باطن نهفته است

اس کمتری و حقارت می کند و می کنند. چون بخشنده به طور طبیعی احساس برتری می کند و دیگری احس

و اینها جز شکل  .ها می رساندآن تمامی اینها تواضع فرزندان را برای والدین تا حد فروتنی و خواری در برابر

. در این مور فرزند به اخالق والدین برسدپذیرفتن اخالق چیز دیگری نیست و خیلی مانده است که اخالق 
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الم در سفارش به والدین پای را فراتر از این گذاشته است و اس»شیخ محمد طاهر بن عاشور می گوید: 

ها امر کرده است تا موقعی که نیاز به کمک و آن فرزندان را به تواضع در حد خواری و ذلیل کردن خود برای

 ها شکر نعمتیآن د و منظور از این تواضعنا یاری فرزند دارند، تنها نباشند. چون والدین به فرزندان نفع رسانده

 (.70، ص55 . )ابن عاشور، د. ت، جداده اندها آن است که والدین قبالً به

﴿ و در تفسیر این آیه می گوید:          ﴾ یعنی هر خواری  .(24 /ء)اسرا

 (.75، ص55 و تواضعی که از رحمت ناشی بشود نه از ترس و ریاکاری. )ابن عاشور، د. ت، ج

اطاعت از والدین واجب است که اینگونه از رحمت و مهربانی ناشی بشود نه از ترس و نیرنگ و  :یممی گوی

را اخالقی  آن بشود وشخص ریاکاری. تا جایی که این اطاعت که از رحمت سرچشمه گرفته است جزء عادت 

، از بین می رود. آن سبب و علت ماندگار بگرداند. ولی وقتی از روی ترس و ریاکاری باشد به سرعت با زوال

عالوه بر این متضمن مکر و حیله ای بوده است که شایسته حق اطاعت از والدین نیست. همان کسانی که در 

، و این به براین تربیت کامل کننده وجود استبنا». کرده اندزمان کودکی وی را پرورش داده و به او مهربانی 

ی از بی حرمتی و نابودی است که این نیز انانس رحمت حفظ وجود و تنهایی مقتضی شکر است و مهربانی

رحمتی که فرزند  .و تمامی این شکرها به وسیله دعای به رحمت برای والدین می باشد .مقتضی شکر است

، 55، د. ت، ج)ابن عاشور  .«به والدین نیست مگر با گریه و تضرع و نیایش خداوند نباشد آن قادر به رساندن

 .(72-73صص

 :تحریم بی حرمتی به والدین -4-3-3

اسالم از بی حرمتی به والدین نهی کرده است. و بی حرمتی، همان آزار و اذیت والدین است که یا با گفتار 

روایت شده است که   یا با کردار و یا با غیر از اینهاست که از جمله بزرگترین گناهان کبیره است. از ابوبکر

آری ای رسول خدا.  ناهان کبیره باخبر کنم؟ گفتیم:از بزرگترین گگناه آیا شما را از سه » فرمود:  پیامبر گفت:

تکیه داده بود سپس   در حالی که پیامبر -شریک قرار دادن برای خداوند، بی حرمتی به والدین» فرمود:

فتیم؛ ای کاش و او را تکرار می کرد تا اینکه ما گ آن ومدام .«سپس فرمود: مبادا که دروغ بگوییدو  -نشست

 (.939 /2، ج5388نیز ساکت شد. )البخاری، 

﴿خداوند متعال برای این بی حرمتی مثالی می زند و می فرماید:              
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    ﴾ /و کسى که به پدر و مادرش گفت: افّ بر شما. آیا به من وعده  » .(71 -70 )احقاف

اند و آن دو )پدر و مادر( از دهید که ]از گور[ بیرون آورده خواهم شد. حال آنکه نسلها پیش از من گذشتهمى

د: این [ گویخواستند: واى بر تو ایمان آر. به یقین وعده خداوند حقّ است. و ]در نهایتخداوند فریاد مى

[ امّتهایى از جنّ و انس که پیش از آنان اینانند که وعده عذاب در ]زمره .هاى پیشینیان نیست[ جز افسانه]وعده

 .«اند. بر آنان محقّق شده است. بى گمان آنان زیانکار بودندگذشته

در خوشبختی و  هاآن وقتی خداوند متعال حال مدعیان نیکوکار نسبت به والدینشان را بیان می کند و حال

عام می باشد و حق  کرده اندسعادت می باشد. به حال بدبخت و بیچارگانی که نسبت به والدینشان بی احترامی 

ها را به هدایت و صالح راهنمایی کردند ولی آن کرده و به والدین خود اف می گویند، همان کسانی که انکار را

می کند. و والدین از  انکار ظلم می کند و روز قیامت و جزا راها نافرمانی و بی احترامی و آن او در مقابل به

﴿خداوند می خواهند که او را هدایت کند و به فرزندشان می گویند:             ﴾  و او می

 ﴿ گوید:      ﴾  ،چاپ اول(.5408)ابن کثیر ، 

کرده است. و عقوبت کسی که از فرمان والدین سرپیچی می کند این رامی به والدین را منع م بی احتاسال

  باشند. و پیامبر دو در از درهای جهنم برای او باز می شوند، هر چند که والدین نسبت به او ظالم :است که

شود. و اگر به یکی از  کسی که نافرمانی والدین بکند. دو در از درهای جهنم برای او باز می» می فرماید:

 .«که والدین به او ظلم کرده باشند والدین نافرمانی کند، یکی در برای او باز می شود. مردی گفت: هر چند

هر چند که به او ظلم  هر چند که به او ظلم کرده باشند، هر چند که به او ظلم کرده باشند،» فرمود: پیامبر 

 (.250 شماره 374 /2)ابن حجر،  .«کرده باشند

خداوند عقوبت وی را در زندگی دنیا و قبل از مرگ جلوتر  ،جزای نافرمانی نسبت به والدین این است که

خداوند متعال » می فرماید:  و غیر از این عذاب اخروی را نیز برای او در نظر گرفته است: پیامبر می اندازد

بجز عقاب بی احترامی به والدین که خداوند  دازدمی انعذاب و عقاب تمامی گناهان را تا روز قیامت به تأخیر 

 (.556 /4، شماره 5978)الحاکم،  .«می اندازدرا برای شخص در زندگی دنیا وقبل از مرگ جلو  آن متعال

از جمله این عقوبتها این است که فرزندان وی نیز نسبت به او بی احترام باشند. بدین ترتیب دو امر بد با هم 

را به عنوان سنت بدی به وجود می آورد که به  آن ا او به والدینش بی احترامی می کند وجمع می شوند. ابتد
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وجود  آن علت وی زنجیره ای از فرزندان ایجاد می شود که نسبت به پدرانشان بی احترام هستند و نتیجه

انش نیز به او جامعه ای فاسد و قطع صله رحم و مهربانی می شود. پس کسی که به والدینش نیکی کند، فرزند

تا فرزندانتان به شما  به پدرانتان نیکی کنید»می شود که می فرماید:   نیکی می کنند و مصداق این کالم پیامبر

 (.422، ص5 )المناوی، د. ت، ج .«نیکی کنند

بی  ها سرپیچی وآن ها نیز ازآن ها بی احترامی کند، فرزندانآن در مقابل کسی که از والدینش سرپیچی کند و به

محبت و » می فرماید:  احترامی خواهند کرد و همچنان که اگر قرض کند باید قرض پس بدهد. پیامبر

 (.555، ص5388البخاری، . )«آورد می یدوستی، محبت و دوستی می آورد و دشمنی نیز دشمن

 ﴿: متعال می فرماید اظهار خستگی و بیزاری کردن از والدین بی احترامی به شمار می رود. خداوند

                   ﴾ ان مگو! و بر سر ایشان آن اف به» .(21 /ء)اسرا

 .«دو سخن بگو آن فریاد مزن و با سخنان محترمانه با

سطح اجتماعی خود را  یا ،ها نگریستنآن یا با تحقیر و کم بینی به ،با عصبانیت و خشم به والدین نگاه کردن

 ها را به عقب ماندگی و نفهمی و حماقت توصیف کند، بی احترامی به شمار می رود.آن از والدینش برتر بداند و

ها می بیند یا می شنود، مخصوصاً در هنگام پیری، بی احترامی آن چه که ازآن اظهار دلتنگی و اذیت از

ار و اذیت و بوهای کثیف تو را در بچگی با مهربانی و بلند محسوب می شود. والدین همان کسانی بودند که آز

 .کرده اندنظری و رحمت تحمل 

در میان پیشینیان صالح این امت الگوهای خوبی برای احترام و ادب با والدین و آزاد از بی احترامی زبانی  

او گفته شد: تو از  است که به از جمله علی بن حسین فرزند دختر پیامبر  ها وجود دارد.آن و عملی به

نیکوکارترین مردم به والدینت هستی چرا با مادرت در یک ظرف غذا نمی خوری؟ گفت: می ترسم که دستم از 

چشم دوخته بردارد و بدین ترتیب به او بی احترامی کرده باشم.  آن دست وی جلوتر بیافتد و چیزی را که او به

 (.354 ، ص3، چاپ5455)طاحون، 

ها در زیرش آن سقفی را که» که چقدر به والدینت نیکی می کنی؟ گفت: :العزیز گفته شدو به عمر بن عبد

ین منظور ا .«و پشت سرشان را همیشه شب می کنم هستند، باال می برم و مقابلشان را همیشه روز می گردانم

می رها خود را جلو و در شب به خاطر رویارویی با خط می اندازدها را به نشانه احترام جلو آن است که در روز

 (.355، ص3، چاپ5455)طاحون،  ها نرسد.آن به یتا خطر اندازد
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 حق والدین بر فرزند این است که در رفتار با والدین باالترین درجه ادب و تواضع را در سخن و عمل برای

 .«ها راه مروآن وتر ازها منشین، جلآن والدین را به اسم صدا نزن، قبل از»می گوید:  ها به کار ببرد. ابوهریره آن

 ها به اسمشان با سخن کریمانه سازگار نیست.آن (. چون صدا زدن553، ص5، چاپ5388)البخاری، 

ها جز به خاطر مصلحت، بی آن ها به منزله عدم احترام است و جلوتر حرکت کردن ازآن و نشستن قبل از

گریاندن »می گوید:  بن کبیره است. ابن عمر ها از گناهاآن ادبی است. گریاندن والدین به علت بی احترامی به

 (.94، ص5 ، ج5388)البخاری،  .«ها و از جمله گناهان کبیره استآن والدین بی احترامی به

بر فرزند الزم است که سعی  پس ها از جمله دعاهای مستجاب است.آن دعای والدین به نفع فرزندان یا علیه

روایت شده است که  ها را خشمگین نکند. از ابوهریره آن اورد وکند رضایت و خشنودی والدین را به دست بی

ر و سه دعا وجود دارد که بدون شک مستجاب می شوند: دعای مظلوم، دعای مساف»فرمود:   گفت: پیامبر

 (.94، ص5، ج5388)البخاری،  .«دعای والدین برای فرزندانشان

سزا بگویند و یا خود والدینش را فحش بدهد، بی سبب بشود که دیگران والدینش را فحش و نا انانس اینکه

از جمله گناهان کبیره »فرمود:  روایت شده است که پیامبر  باحترامی به والدین می باشد. از عبداهلل بن عمر 

آیا کسی والدینش را فحش می  !گفتند: ای رسول خدا .«شخص والدینش را فحش و دشنام بدهداین است که 

مادر تو  ه پدر کسی فحش می دهی، پدر تو را فحش می دهد، به مادر کسی فحش بدهی،آری، ب»دهد؟ فرمود: 

 (.2228 ، ج5388)البخاری،  .«را فحش می دهد

ا شامل پدربزرگ و مادربزرگ نیز بشود بلکه تاسالم در نیکی به والدین، دایره پدر و مادر را وسعت داده 

ها نیز آن کرده است. حتی در آماده شدن برای جنگ باید ازها آن فرزندان را ملزم به اطاعت وعدم سرپیچی از

پدربزرگها مثل پدر منذر می گوید:  ابن اجازه بگیرد، درحالی که این امر به طریق اولی حق والدین می باشد.

)القرطبی،  .«ها نمی تواند به جنگ و جهاد برودآن هستند و مادر بزرگها مثل مادر، پس شخص جز با اجازه

 (.3855، ص5 ، ج5356

 انانس حقوق -4-2
 :یانانس مساوات میان زن و مرد در کرامت -4-2-3

ی مشترک بیان انانس اسالم زنان را گرامی داشته است و اصل مساوات میان زن و مرد را از نظر ارزشهای

 کرده است. هر یک از زن و مرد در حقوق و واجبات مساوی هستند. چون مزیت و برتری نزد خداوند تقوا و

﴿عمل صالح است. خداوند متعال می فرماید:                      
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                 ﴾ /ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی » .(71 )حجرات

شما در نزد  یم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا همدیگر را بشناسید، بی گمان گرامی ترینآفریده ا

 .«خدا متقی ترین شماست

 رای کسی که به زنان بی ادبی بکنداسالم آبرو و شرف زن را حفظ کرده است و عقوبتهای بازدارندهای را ب

 تر یا خواهر یا همسر یا خاله یا عمه است. تشریع کرده است. چون زن یا مادر است یا دخ

کریم در بیشتر از ده سوره از زنان صحبت  قرآناین است که در  ،ماز جمله بزرگداشتهای زن توسط اسال

)بقره، نساء، مائده، نور، احزاب، مجادله، ممتحنه، تحریم( و در سوره  کرده است. که به طور خاص عبارتند از

ها بحث شده است. اسالم اصل مساوات میان زن و مرد را در حقوق مالی، آن از های دیگر نیز به طور کلی

ی که اینها نیز به خاطر یدر بعضی احکام استثنا دنیوی و اخروی بیان کرده است. جزمسؤولیت، ثواب، و عقاب 

 ﴿طبیعت زن و نقش هر کدام از زن و مرد در زندگی است. خداوند متعال می فرماید:       

                                     ﴾ 

اى هر کس در حالى که مؤمن است کار شایسته انجام دهد، مرد باشد یا زن، او را به زندگانى» .(91 )نحل/

  .«دهیمکردند، به آنان مى[ نیکوترین آنچه مىداریم و پاداششان را به ]حسبک زنده مىپا

زنان برادران »ماید: اصول مساوات و روابط میان زن و مرد را بیان کرده است. هنگامی که می فر و پیامبر 

 (.236، 65 /5 ، شماره5372)ابوداود،  .«مردان هستند

. چون تکالیف شرعی عقیده و سخن و عمل مانند مرد استاشتن مسؤولیت و همچنان که زن در اسالم در د

چه که بر مرد حکم می شود بر زن نیز حکم می آن مانند مرد متوجه زن نیز هست پس در اجرای عقوبات طبق

 (.59 ،ص5995شود. )مصیلحی، 

کرده است تا نقش  اسالم در تعلیم و تربیت و فرهنگ و بدست آوردن شغل میان زن و مرد تساوی رعایت

گیها و استعدادهای وی به عنوان یک زن که اسالم برای او تعیین ه خود در جامعه ایفا کند. به گونه ای که با ویژ

کرده است، مخالف نباشد. زن یک وظیفه عالی دارد که تربیت نسل های آینده است که مسؤولیت مداوم بنا و 

 است. آن پیشرفت تمدن امت مربوط به

می کند، این امر تقسیم ها آن الم وظایف اجتماعی را میان زن و مرد با توجه به طبیعت هر کدام ازوقتی اس

 و این یکی از ،برای اختالف در رتبه و مقام بشری نیست، بلکه بخاطر ضمانت روند جامعه به طور خوب است

 انجام . بنابراین قادر بهز آسایشهای زندگی مشاهده می کنیمرا در هر یک ا آن اختصاصی است که ما انواع
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اعمالی است که  انجام دهد و مرد نیز قادر به انجام را به خوبی و درستی او آن اعمالی است که مرد نمی تواند

 (.273)عثمان، د. ت، ص دهد. انجام را به درستی آن زن نمی تواند

ل باشد، بپردازد. مادامی که اسالم برای زن مباح کرده است که به هر کار و وظیفه ای که حتی خارج از منز

همراه با وقار و آزرم و حیا باشد. و از گمان فتنه به دور باشد. و باید در چارچوب قوانین و ویژگیها و 

د از این هر کاری بای انجام و در .استعدادهای وی به عنوان یک زن باشد که شریعت برای او تعیین کرده است

ی را از بین نبرد. از جمله روایت اسماء دختر انانس دار نکند. و کرامتامور محافظت کند تا عفت وی را خدشه 

انات و رعایت است که به همسرش زبیر بن عوام کمک می کرد و برای جمع کردن علف حیو ب ابوبکر

 (.359 -320 /9 ، شماره5388)البخاری،  .«مصلحت بیرون می رفت

﴿. خداوند متعال می فرماید: بلکه اسالم حق بیعت را به زنان نیز اجازه داده است         

                                    

                                   

﴾ /اى پیامبر، چون زنان مؤمن به نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند بر آنکه چیزى را با » .(72 )ممتحنه

شوند و فرزندانشان را نکشند و بهتانى را که با آن ]از روى خداوند شرک نیاورند و دزدى نکنند و مرتکب زنا ن

[ تو سر پیچى [ فرزندى را به شوهرانشان نسبت دهند، در میان نیاورند و در کارهاى نیک ]از فرماندروغ

  .«نکنند، با آنان بیعت کن و از خداوند براى آنان آمرزش بخواه. بى گمان خداوند آمرزگار مهربان است

شرکت   زن و مرد در جهاد مساوی هستند، و در بسیاری از جنگهای اسالمی در زمان پیامبر همچنان که

 (.5995)مصیلحی،  ها بود می پرداختند.آن ها به مداوای زخمیان و اموری که مناسبآن و داشته اند

ها آن در هفت غزوه شرکت کردم، پشت سر  ی نقل شده است که گفت: همراه رسول خداانصار از ام عطیه

ها رسیدگی آن ها را مداوا می کردم و به بیمارانآن ها غذا درست می کردم و زخمیانآن حرکت می کردم و برای

 (.2855 -952 /2 ، شماره5384،ابن ماجه، 407 /6می کردم. )احمد، المسند، 

دین با وی  اسالم از طلوع فجر خود جایگاه زن مسلمان را مرتفع کرده است. این زنان پیامبر هستند که در

 آن موافق بودند و بسیاری از علوم دین خواه در عقیده یا در تشریع، مخصوصاً در امری که فقط زنان از

علم و حدیث می  آن ایشان مدارسی بود که دانش دوستان ازه و خانه ،ها گرفته شده استآن باخبرند، از

 ر منزل باخبر می شدند. مخصوصاً د ها از احوال پیامبر آن گرفتند، و مسلمانان از طریق
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راوی و محدث بوده است. و بسیاری از علمای  ل زید بن حسن بن علی بن سیده نفیسه دختر حسین

هنگام  / . از جمله کسانی که از طریق او حدیث روایت کرده است امام شافعیکرده اندمشهور از او علم کسب 

زنان مثل مردان بسنده نکرده است، بلکه تعلیم را برای ورود به مصر بوده است. اسالم به مباح کردن تعلیم برای 

طلب علم »می فرماید:   زنان فرض کرده است. مخصوصاً در امور دینی و اموری که در دنیا مهم باشند. پیامبر

 (.3، ص5، ج5389الغزالی، ، 85 /5، ج5384، ابن ماجه) .«بر هر مسلمانی واجب است

منین ردم به حدیث و فقه بود. و ام المؤترین م از جمله حافظ ب یقشه دختر ابوبکر صدام المومنین عای

در جاهلیت و پیش زنی نویسنده به اسم شفای عدویه نوشتن را آموخت و بعد  ب حفصه دختر عمر بن خطاب

 (.5379ری، )البالذ مثل نوشتن نیز بیاموزد. پیش شفا رفت تا خوشنویسی را  از ازدواج با پیامبر

اختالف هیچ یک از مذکر و مؤنث، آزاد یا برده بدون ی گوید: بر هر مسلمان عاقل و بالغ م مامام ابن حز

. و طهارت و نماز خواندن در حال باشد و نماز بخواند و روزه بگیرند واجب است که طهارت داشته ،مسلمانان

 بدهد. انجام بیماری و سالمت الزم است، هر طوری که بخواهد

ذکر کردیم الزم است که حالل و حرام خود را از میان خوردنیها، نوشیدنیها و  همچنین بر تمام کسانی که

پوشیدنیها و ارتباطهای جنسی و خون و گفتار و کردار خود بشناسند و بدانند، بنابراین جهل نسبت به این امور 

اینها واجب است که  برای هیچ کدام از افراد مذکر، مؤنث و آزاد یا برده یا کنیز درست نیست. و بر هر کدام از

از وقتی که در حالت مسلمانی بالغ می شوند یا از وقتی که بعد از بلوغ اسالم می آورند، این امور را یاد بگیرند. 

 (.525، ص5 ، ج5937)ابن حزم، 

اعتراف کرده است و می فرماید:  آن چه که مربوط به حقوق سیاسی زن می شود. خداوند متعال بهآن اما

﴿                                  

              ﴾ /زنان مؤمن، برخی دوستان و مردان و» .(17 )توبه 

نان که باید می دیگرند. همدیگر را به کار نیک می خوانند و از کار بد باز می دارند، ونماز را چیاوران برخی 

  .«از خدا و پیامبرش اطاعت می کنند ارند. و زکات را می پردازند وگز

این آیه از دیدگاه بسیاری از فقها، تساوی زن با مرد را در بدست آوردن حق مشارکت سیاسی می رساند. 

 (.295، ص5394ه که مصلحت عمومی امت را محقق کند. )العیلی، چآن برای

وقتی که یکی از  ،کرده اندبعضی از فقهای مسلمان به نقش سیاسی زن در روز فتح مکه تأکید  ینهمچن

کسی که تو  ،ای ام هانی» به او اجازه داد و فرمود:  کافران به ام هانی پناه برد و از او امان خواست. پیامبر



 

586 
 
 
 

د که خلیفه عمر نا تهانس. بلکه بعضی از فقهای مسلمان این حادثه را نیز چنین دنیز پناه می دهیمما اده ای پناه د

یک زن وی را از این کار باز داشت و این  االترین میزان مهریه را مشخص کند،وقتی خواست که ب  بن خطاب

﴿آیه را به وی یادآوری کرد که می فرماید:                 

                       ﴾ اگر خواستید همسری را به » .(20/ء)نسا

اشید، برای شما درست نیست که ان کرده بآن جای همسری برگزینید، هر چند مال فراوانی هم مهر یکی از

 .«را دریافت می دارید آن مال دریافت دارید، آیا با بهتان و گناه آشکار آن چیزی از

 ،85ص ت، ابو زهره، د.. )«مر اشتباه کرد و این زن درست گفتع» گفت: در این حال عمر 

 (.65ص ،5995مصیلحی،

د می تواند به کارهای سفارش به فرزندان کوچک، ، زن مانند مراوات در نظام خانواده این است کهاما مس

 سرپرستی مال و دارائی و نظارت بر اوقاف بپردازد.

را دارد. و این وقتی است که زن  آن ، زن حق قبول کردن یا نکردنءتفاق فقهااهمچنین در مورد ازدواج به 

طالق را به مرد داده است بالغ و رشید باشد و در مورد طالق بعضی گمان می کنند که شریعت اسالمی حق 

بدون اینکه در این امر حقی برای زن در نظر گرفته باشد. و این مخالف اصل مساوات میان زن و مرد است. و 

عقد ممکن  آن با رضایت طرفین می کند. به طوری که فسخ یک عقد جزبه اصل الزامی بودن عقود خلل وارد 

ج در شریعت اسالمی این است که با رضایت طرفین عقد نیست. و این درست نیست چون اصل در عقد ازدوا

ی در جاهایی که شریعت بیان کرده است، حق طالق را یقبول می کند که مرد به تنها آن تمام می شود. و زن در

داشته باشد. بنابراین وقتی شوهر بنابر حق خود زنش را طالق داد، این طبق توافقی است که خود هنگام عقد با 

طالق وجود دارد که مربوط به زن است، و این هنگامی است که در عقد  انواع . چون نوعی ازدکرده انهم 

ازدواج شرط شده باشد که زن امور خود را خود به دست بگیرد. و شوهری که این شرط را قبول کرده باشد 

که زوج )شوهر(  ع دیگری از طالق وجود داردانواپیش بیاید، زن حق طالق دارد. همچنان که  آن وقتی شروط

 (.307-350ص، 5394وئی را قطع کند. )العیلی، به تنهایی نمی تواند رابطه زناش

اما عدم برابر بودن ارث زن و مرد بخاطر مالحظه جوانب مادی است که مترتب در نظام ازدواج می باشد. 

یادی بودن ارث برتری مانند عملیات تفریق بعد از عملیات جمع است تا نتیجه درستی به دست بیاید. یعنی ز

 (.36، ص3884، 5458نیست بلکه یک تعویض مادی صرف می باشد. )ابن حمید، 
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ها در می یابیم که اسالم آن را زشت می پندارند با تأمل در آن ی زن و مرد که بعضی از مردماما سایر تفاوتها

عایت کرده است. بنابراین طبیعت تکوینی و عاطفی زن را که جدای از طبیعت تکوینی و عاطفی مرد است، ر

حقوق زن در اسالم مربوط به ویژگیها، نیروها و شایستگیهای وی است. و در این مورد بخاری می گوید: 

با اجرای مصلحت های  عبادت جز انجام خداوند متعال بندگانش را با عبادت مخاطب قرار داده است، با»

م نمی شود. پس وقتی مردی به مصلحتهای بیرون از جسم و مصلحتهای مربوط به داخل و خارج از منزل فراه

منزل پرداخت، مصلحت های درون منزل بر او تباه می شوند و کسی که به مصلحتهای درون منزل پرداخت، 

نمی تواند مصلحتهای بیرون از منزل را بدست بیاورد. پس ناچار باید جمع میان مذکر و مؤنث وجود داشته 

  .«ون منزل بپردازدرلحتهای بیرون از منزل و یکی دیگر به مصلحتهای دها به مصآن باشد تا یکی از

 (.544، ص6، چاپ5406)البخاری، 

 اهلیت زن -4-2-2

 :اهلیت دینی زن -4-2-2-3

ان سپرده است، و ندای آن اسالم اهلیت دینداری را برای زنان مقرر داشته است و تکالیف شرعی را به

بودن همان چیزی است که هر یک  انانس ودن متوجه زن و مرد شده است.ب انانس شریعت به اعتبار و ویژگی

تقوای خداوند کرده است و زن در اسالم مبتنی برو تکالیف را  از زن و مرد را شایسته ندا قرار داده است.

علیه زن نیز  خواهر مرد است. حقوقی که برای مرد است، برای زن نیز هست و حقوقی که علیه مرد است،

مرد است، چون این  آن ها جز به تقوا نیست. ولی حق محافظت و نگهداری ازآن فضل و برتری میان هست. و

. اما در امور دینی و مسائل ایمانی زن و مرد از نظر اسالم تحق را با بخشندگی از مالش به دست آورده اس

متوجه عموم مردان و زنان  اندازه اسالم شامل همه مردم است و خطاب به یک تهدای ،مساوی هستند. بنابراین

ها را مخاطب قرار می دهد، خداوند متعال می فرماید: آن ،شده اندجدا د، و نا برخاسته آن است. با اصلی که از

﴿                                      

  ﴾ بیافرید انانس پروردگاری که شما را از یک ن از )خشم( پروردگارتان بپرهیزید،ای مردما» .(7 /ء)نسا 

  .«ساخت دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر آن و از او آفرید عو همسرش را از نو

د. بنابراین خداوند متعال با متوجه ها جز با عمل صالح فضل و برتری بر یکدیگر ندارنآن پس هیچ کدام از

ها را مخاطب قرار داده است و می فرماید: آن ها با اسمی که به جمیع نسبت داده می شود،آن ساختن ندا به همه

﴿                                         
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   ﴾ /زنی آفریده ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله  ما شما را از مرد و ن!ای مردما» .(71 )حجرات

  .«نزد خداوند، متقی ترین شما استنموده ایم تا همدیگر را بشناسید. بی گمان گرامیترین شما 

چه را آن ه عبادت خداوند متعال و یگانه امر شده است، هر کس هرزن اهلیت دینداری را دارد و ب ،بنابراین

که فرا چنگ آورده است به خود باز می گردد و زنان نیز هر کاری بکنند به خودشان باز می گردد. هیچ کس 

هر کسی برابر روش تبعات گناه دیگری را به گردن نمی گیرد و هیچ کس گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. و 

ها میان زن و مرد نو هر کسی در برابر کارهایی که کرده، گروگان می باشد. و در تمامی ای می کند خود کار

 ﴿تفاوتی نیست. خداوند متعال می فرماید:                      

                                      

   ﴾ و کسی را جز  ،دکیفر داده می شو آن هر کس که کار بدی بکند در برابر» .(721 -724 /ء)نسا

[ از کارهاى شایسته مؤمن است ]کارى و هر کس، مرد یا زن در حالى کهخدا یار و یاور خود نخواهد یافت. 

  .«بینندانجام دهد، اینان به بهشت در آیند و به کمترین میزانى ستم نمى

 ﴿و همچنین می فرماید:                            

  ﴾ پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ » .(795 ن/ل عمرا)آ

ای از شما از پاره ای پاره  ،ضایع نخواهم کرد از شما را که به کار خواسته باشد خواه زن باشد یا مردکسی 

  .«دیگر هستید

در داشتن صفات زیبا و از جمله این اهلیت و شایستگی این است که خداوند پاک و منزه زن و مرد را 

چه که شایسته فضل و کرامت و اجر است به وی تعلق آن و بدین ترتیب ،وضعیت کامل مساوی قرار داده است

 ﴿می گیرد. خداوند متعال می فرماید:                              

                                    

                                    

                 ﴾ مردان  مردان مسلمان و زنان مسلمان،» .(15 اب/ز)اح

، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان با ایمان و زنان با ایمان

روتن و زنان فروتن، مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر، مردان راستگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان ف
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می کنند و زنانی که  روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانی که بسیار خدا را یاد

  .«پاداش بزرگی را فراهم ساخته است ان آمرزش وآن یاد می کنند، خداوند برای همهخدا را بسیار 

 ﴿ند متعال می فرماید: و خداو                         

                ﴾ /هر کس چه زن و چه مرد کار شایسته» .(91 )نحل 

طبق بهترین ان را بر آن یم و پاداشششد، بدو زندگی پاکیزه و خویشاوندی می بخدهد و مؤمن با انجام

 .«کارهایشان خواهیم داد

متونی که در مورد اهلیت دینی زنان آمده است، زیاد می باشد. اما از متونی که در سنت آمده  نصوص و

یکدیگر مرد هر کدام مکمل ی کند. زن و ی است که بر اهلیت زن داللت مانصار است حدیث اسماء بنت یزید

ها توزیع کرده است که همان نوع توزیع ویژه ای آن هستند. و در اینجا اسالم وظایف دینی و اجتماعی را میان

را در آسایشهای مختلف زندگی مشاهده می کنیم. بدین ترتیب کار زن در خانه معادل تمام  آن است که ما

 کارهای بیرون از منزل مرد می باشد.

در میان   آمد، در حالی پیامبر  ی نزد پیامبرانصار شده است که اسماء بنت یزید بن سکنروایت 

ای رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد، من نماینده و فرستاده زنان به پیش شما هستم.  :اصحاب بود و گفت

ن آوردیم... ما زنان در برانگیخت و ما به تو و اله تو ایما خداوند عزوجل شما را برای تمامی مردان و زنان

که آن خانه ها محصور و زندانی هستیم و ستون خانه های شما می باشیم و فرزندان شما را حمل می کنیم، حال

از حج و مهمتر از  دشما در جماعت و عیادت بیماران و حاضر شدن بر جنازه ها و حج بع ،شما ای گروه مردان

که اگر شما برای حج یا عمره یا جهاد بیرون بروید، ما آن تید، حالهمه اینها جهاد در راه خدا بر ما برتر هس

و فرزندان شما را تربیت می کنیم، آیا شما را در این  م و لباسهای شما را می بافیماموال شما را حفظ می کنی

ده و فرمود: آیا هرگز درخواست زنی را شنی انداخت نگاه کاملی به اصحاب  اجر و خیر شرکت دهیم؟ پیامبر

ش باشد؟ گفتند: ما فکر می کردیم که این زن به چنین چیزی از درخواست این زن در امر دین اید که بهتر

بدان و بفهم که بعد از تو زنانی هستند که برای شوهرانشان  ،گفت: ای زن آن به  هدایت می کند. سپس پیامبر

ابع موافقت وی هستند. تا همگی اینها وی را و ت ها را برآورده می کنندآن همسر خوبی خواهند بود و آرزو های

  چه را که پیامبرآن زن منصرف شد. و تا وقتی که به میان زنان رسید شادی می کرد و آن معتدل گردانند. پس

 (.5787-5788 /4ها خوشحال و شادان شدند. )ابن عبدالبر، د. ت، آن ها بیان کرد وآن فرموده بود برای
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شد که زن مخلوق مستقلی است که مانند مرد مسؤول اعمال خود می باشد. و  بدین ترتیب برای ما روشن

ها مستثنی می باشند و آن هر کدام از مرد و زن مخاطب تکالیف شرعی هستند جز بعضی از تکالیف که یکی از

و هر کدام ا می برند بدون اینکه بر اجر دیگری افزایش داشته باشد. رعبادات اجر خود  انجام ها باآن هر کدام از

 ها کمتر از دیگری نیست.آن تاوان هیچ کدام از ها تاوان گناه خود را می بیند وآن از

ن کجی و اعوجاج را برای هر کدام وراه واضح و بد و ،اسالم جایگاه مرد را به مرد و زن را به زن داده است

ها باز کرده است. و آن ی هر کدام ازو نمونه بهتر شدن را برا بودن عالیالگوی ها رسم کرده است. و درهای آن از

 (.2، ج5402داده است. )عون،  انجام ها برای رسیدن به تعالی و پیشرفتآن سعی و تالش فراوان را بر دستان

 :اهلیت مدنی زن -4-2-2-2

جای که اهلیت آن وقتی زن با ارزشهای روحی و مواهب عقلی توسط خداوند گرامی داشته شده است از

خیرات و ترک کارهای منکر به وی داده است که باالترین  انجام الهی را با عبادت و پذیرفتن تکالیف

را از جمله ارزشهای مدنی داشته  آن ارزشهاست. بنابراین به طریق اولی الزم است که اهلیت ارزشهای کمتر از

 .اشته باشدباشد. پس الزم است که زن شخصیت اجتماعی و اهلیت معامله کردن و عقد بستن و حق تملک د

هبه و وصیت بشود. همچنان که زن  فروش و پس زن می تواند مالک اجرای عقود مختلف از جمله خرید و

(. و شوهر یا 594، ص3اهلیت تحمل التزامهای شرعی را دارد مادامی که عاقل و رشید باشد. )الشافعی، ج

ای شوهرش حالل نیست که در اموال کس دیگری از خانواده اش در این امر حقی با او ندارد، همچنان که بر

و زن  زنش دخل و تصرف کند مگر اینکه اجازه گرفته باشد یا به نیابت از وی وکیل اجرای عقدی شده باشد.

، 5394 می تواند هر وقت که خواست وکالت شوهر خود را ملغی کند و وکیل دیگری بگیرد. )العیلی،

 ﴿خداوند متعال می فرماید:  .(305-306ص              ﴾ /بقره( 

و همچنین می فرماید:  .«ه بدیشان داده اید باز پس بگیریدچآن برای شما حالل نیست که چیزی از» .(229

﴿                                

   ﴾ 

آنچه را که خداوند برخى از شما را بر برخى ]دیگر[ با آن برترى داده است، آرزو مکنید، مردان » .(12 /ء)نسا 

ابن حزم می  .«اى دارنداند بهرهاى دارند. و زنان ]نیز[ از آنچه به دست آوردهاند، بهرهاز آنچه به دست آورده

جایز نیست که زن را مجبور به بخشیدن مقداری از اموالش یا مهریه اش به شوهرش کرد. تمام مهریه » گوید:

 .«ه ای ندارد و حق اعتراض هم نداردبکند. شوهر در این کار اجاز آن زن مال او است و هر کاری می تواند با
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رگ و یا بیوه و همچنین برای سایر خویشاوندان یا غیر برای پدر دختر با کره کوچک یا بز» و بعد می گوید:

خویشاوندان حالل نیست که در مهریه دختر و فامیل خود حکم کند. و برای هیچکدام از این افراد که ذکر 

و چیزی از این مهریه نه برای زوج است و نه برای دیگران خواهد کردیم، جایز نیست که مهریه زن را ببخشد. 

بکند، باطل و مردود است. و زن خود حق دارد که مهریه خود را هر طور که می  آن فی دربود. و اگر تصر

 -555ص ،9 ج ،5350ابن حزم،. )«حق اعتراضی در این مسأله ندارند خواهد ببخشد، و پدر یا همسر

507.) 

اب تملک همچنین زن می تواند مالک زمینهای زراعی و خانه بشود و سایر صنفهای مالی همگی ابزار و اسب

و می تواند ضامن دیگری بشود و  و زن می تواند به تجارت و سایر تصرفات کسب مباح بپردازد ،هستند

و می تواند علیه  ،و به کسی غیر از وارث خود وصیت کند ،و می تواند بخشش کند ،دیگری ضامن او بشود

 ر وکیل بگیرد.دیگری اقامه دعوا کند. تا خود به دفاع از خود بپردازد یا برای این کا

زنان را  آن این درجه و منزلتی که خداوند با» امام محمد عبده تعلیقی بر این امر آورده است و می گوید:

هیچ دینی از دین های پیشین و هیچ شریعتی از شریعتهای پیشین این منزلت را به وی نداده  باال برده است

و این کشورهای اروپایی هستند که  ،دنا نرسیده آن به آن زاست. بلکه هیچ امتی از امتهای قبل از اسالم و بعد ا

و به تربیت و آموزش علوم و  شده انداست که برای زنان احترام و ارزش قائل  آن از جمله پیشرفت  تمدنشان

و بعضی از  ،و همچنان کمتر از درجه و رتبه ای است اسالم برای زنان قائل شده است کرده اندها توجه آن فنون

ها همچنان مانع حق تصرف زن در اموال شوهرش و بدون اجازه است. و حقوق دیگری شریعت اسالم آن نقوانی

در طول سیزده قرن و نیم به زنان بخشیده است، از این جمله می باشند. در حالی که زنان در طول پنجاه سال 

و بعد  .«هستند آن بدتر ازبه عنوان پیشرفته و متمدن در هر چیزی، همچنان در زمان جاهلیت عرب و شاید 

که بر ما آن این فرنگیان که مدنیتشان در دادن جایگاه عالی به زنان از شریعت ما کمتر است حال» می گوید:

ها می پندارند که آن فخر می فروشند و ما را به جهل و نادانی در رفتار با زنان متهم می کنند و بعضی از جاهالن

 (.375 -376ص ،5346 ضا،ر. )«این باور ما تأثیر ما است

ان حق تملک ارث آن شریعت اسالم بعد از اینکه زنان از حق تملک ارث در زمان جاهلیت محروم بودند، به

﴿ داد به طوری که این اصل را خداوند متعال بیان می دارد و می فرماید:           

                                     ﴾ 

چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می گذارند سهمی آن برای مردان و برای زنان از» .(1 /ءنسا)
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و شریعت اسالم  .«را خداوند مشخص و واجب کرده است ترکه کم باشد یا زیاد، سهم هر یک آن است، خواه

حق زن قرار داده است که از پدرش، برادرش، پسرش، شوهرش، و خویشان دیگرش غیر از اینها ارث ببرد. 

و در این مورد از سایر نظامهای دیگر  ،بدین ترتیب اسالم اهلیت مدنی زن و تعهد مالی وی را بیان کرده است

 پیش تر رفته است. 

 :اهلیت اجتماعی زن -4-2-2-3

 قرار داده است: آن اسالم اهلیت اجتماعی زن را مقرر کرده است و امور زیر را از مقتضیات

آشکار شد، والیت و سرپرستی ولی یا  وقتی دختری بالغ شد و عالمتهای رشد و تصرفات خوب در وی

خود و  یین زن در امور مالی و شخصبنابرا -خواه پدرش باشد یا غیر پدرش- ش بر او از بین می رودوصی

دخترها »زندگی می کند تصرف کامل دارد. شیخ احمد ابراهیم در این مورد می گوید:  آن برگزینی جایی که در

وظیفه پدر یا ولی و محرم و  و مورد اطمینان نباشند، -بیوه زن خواه دختر باکره باشند یا -وقتی بزرگ شدند

 ، ص5926)ابراهیم،  .« ،و را نزد خود نگه دارند و به زور مراقبت کنندشخص مورد اطمینان وی است که ا

558.)  

زن حق قبول یا رد خواستگار خود را دارد. و ولی وی حق ندارد که او را با کسی که نمی خواهد شوهر 

جایگاه زن  ،. بنابرایندبدهد. و از کسی که می خواهد، منع کند. اگر این شخص اهل دین و اخالق و امانت باش

ویژه ای دارد. و از مهمترین ویژگیهای وی این است که او به آینده زندگی خانوادگی اش متعلق است. ولی 

زن بیوه شایسته تر است »می فرماید:  وظیفه اوست که به طور پسندیده ای در این زندگی تصرف کند. پیامبر 

رفته می شود و اذن وی، سکوت وی است. و در ولی از دختر باکره برای ازدواج اذن گ د ولی خود باشد،که خو

 (.5425، شماره 5037 /2الصحیح،  ،)مسلم .«است که سکوت وی اقرار وی می باشدروایتی دیگر آمده 

پدرم مرا به پسر برادرزاده اش شوهر می دهد »آمد و گفت:   دختر جوانی نزد پیامبر :روایت شده است که

دختر  آن است. ل کردهواین امر را به خود او موک  باال ببرد. پس پیامبرتا به وسیله من پستی و ذلت خود را 

ها آن گفت: من به این کار پدرم راضی هستم ولی می خواهم به زنان بفهمانم که پدران در امر ازدواج نمی توانند

 (.536 /6احمد، المسند، . )«را مجبور کنند

لغ عاقل و رشید نمی تواند در کمترین چیز از مال پدر دختر با»ابن قیم در بیان این مطلب می گوید: 

کمی از مالش، مجبور  زینه کردن مقدارنمی تواند او را مجبور به هدخترش بدون رضایت وی تصرف کند. و 

؟ و بدیهی است که شوهر بدهد کند. سپس چگونه می تواند خود وی را بدون رضایت و خشنودی خودش
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 .«ر و بدون اختیار وی را شوهر بدهدایت وی آسانتر است از اینکه با زوهزینه کردن تمام اموال زن بدون رض

 (.2، ص4، ج5399)ابن القیم،  

اسالم در جنگ و صلح زنان را حمایت می کند. در فتح  ،اهلیت این است که آن از بارزترین نشانه های

که وی را بکشد، ام هانی با  وعلی می خواست مردی از مشرکان را پناه داده بود،مکه ام هانی دختر ابوطالب 

ی طالب، می خواهد مردی را که من پناه ببرادرم علی بن ا !رفت و گفت: ای رسول خدا  شتاب پیش پیامبر

اده ای ما نیز پناه می کسی را که تو پناه د ،ای ام هانی»فرمود:   پیامبر مرد به راه افتاد. آن داده بودم بکشد و

 (.336 ، شماره498 /5مسلم، ، 387 /5، شماره388)البخاری،  .«دهیم

ها را محافظت می کند آن دست مسلمانان بر غیر خودشان، خون» آمده است که:  و این امر در کالم پیامبر

، شماره 5372ابوداود،  ،255 /2)احمد، المسند،  .«ها را پناه دهندآن رین مسلمانان می توانندت و پایین

 (.2685، شماره 895 /2، ابن ماجه، 275 شماره 3/80

یعنی در حمایت مسلمانان است. و در حدیث  .«تواند به قوم خود پناهنده بیاوردن می ز»و می فرماید: 

 ، شماره84 /3 ، شماره5372)ابوداود،  .«زنی به مؤمنان ظلم کند، جایز استاگر »آمده است:  ل شهیعا

2764.) 

محترم  و عمل وی ،حمایت خودش است نت یاجایز بودن به معنای این است که کار و عمل زن در ضما

 است و کسی وی را تحقیر یا نقض نمی کند.

اسالم نسب زن شوهر کرده را حفظ می کند به گونه ای که  ،از نشانه های اهلیت اجتماعی زن این است که

و نام  ازدواجش، نام زن مسلمان بعد از . وندنسب زن بعد از ازدواجش تغییر پیدا نمی ک ،بیان کرده است

خانوادگی و نسب اصلی وی همچنان محفوظ می ماند. و اسم زوج بر وی تحمیل نمی شود، خواه جایگاه زوج 

ها به خانواده و طایفه آن هستند که اسم پدرانشان و نسبیت  هر چه می خواهد باشد. این همسران پیامبر

پدریش بنی تمیم نسبت داده می شود. و  عایشه دختر ابوبکر و به طایفه :گفته می شود خودشان را حفظ کردند.

، اسم حفصه دختر عمر که او نیز به طایفه پدریش بنی عدی نسبت داده می شود. و تمامی همسران پیامبر 

 ها تحمیل نشد در حالی که زن گرامیترین و اشرف مخلوقات بودند.آن بر  پیامبر

نسب زن بعد  به طور کلی ظاهر می شود. و از نسب ها آن و این در خالل تعالی شریعت اسالمی و حمایت

تا بدین  و عدم نابودی نسب وی ظاهر می شوداز ازدواج به شکل ویژه و هنگام مقایسه بزرگی ارزش زن 

 (.297ام خانوادگی وی را برداشته و نام خانوادگی همسر بر او گذاشته شود. )وافی، د. ت، صنوسیله نام و 
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  :نقش زن در بنای جامعه -4-2-3

 به خاطر اشتراک در ارزشهای -چه مرد و چه زن- اسالم زنان را گرامی داشته است و تمامی مردم را

است و اهلیت دینی و مدنی و اجتماعی زن  انهاانس و این وصف عام برای تمامی ،ته استانسی مساوی دانانس

برای یک هدیه الهی است  و ها متمایز می گرددآن با انانس مترتب می شود. و اینها مواهبی هستند که آن بر

تا نقش خود را در  کند که جانشینی بر روی زمین است، را محقق انانس برای اینکه هدف در نظر گرفته شده

کریم نشانه های این هدف را به تفصیل آورده  قرآنزندگی ایفا کند وزن و مرد در این امر یکسان هستند. و 

﴿این مورد را در بر بگیرد که می فرماید:  است. و شاید این آیه تمامی نصوص وارده در      

                                

                            ﴾ /(17 )توبه. 

از کار بد باز  زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک می خوانند و مردان و»

نبرداری می کنند. می دارند. ونماز را چنانکه باید می گزارند و زکات می پردازند و از خدا و پیامبرش فرما

شان را مشمول رحمت خود می گرداند، خداوند توانا و حکیم ایشان کسانی هستند که خداوند به زودی ای

تجزیه و تحلیل می خواهد و بعد  آن و این نصی است که برای بیان احاطه به همه امور زندگی و اوضاع .«است

بستگی دارد، آگاهی می یابد.  آن د رعایت شوند بهاز حقایق روحی که بنای فرد و جامعه و ارزشهایی که بای

را بر ما تحمیل می کند تا بدین ترتیب به  آن د پیروی از عناصر آیندهمی کنن دمقی زنولی ما را به بیان نقش 

 (.30، ص5404نقش خود برسند. )الخولی، 

د و جامعه با نگاه به هر د بین فرای جامعه که نماد حقیقت اسالم هستنالف( این نص و متن در میان ویژگیه

ها توازن ایجاد می کند. و این در خالل اصولی است که بنای متکی به تقویت کننده های روحی یعنی آن کدام از

جایی که رابطه ایمان قویترین روابط است چون جامعه روابطی آن از ،ایمان به خداوند و سایر ارکان ایمان است

  ها از معانی اصلی و ارزشها و عقاید می گیرد.آن و عقلهای لبهای افراد بر می خیزدقاست که از 

با هم همکاری می کنند مانند یک  دو آن پس وقتی ایمان رابطه وصل کننده میان فکر و عاطفه است و

قسمت دیگر را محکم می کند. وقتی که ایمان همان محور شخصیتی فرد در اسالم  آن ساختمان که قسمتی از

ی است، به اعتبار اینکه وحدت بشری در برابر خدا و جامعه دارای کیان واحد است که یا همان گنجینه فرد

ها تداعی می یابد. و این در کالم خداوند متعال آشکار آن با کمک و همیاری و حمایت انهاانس درون تمامی
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﴿است که می فرماید:                   ﴾ /مردان و زنان مؤمن » .(17 )توبه

در اینجا ایمان همان صفت ذاتی است که ویژگیهای شخصیت  .«رخی دوستان و یاوران برخی دیگرندب

تداوم و پیوستگی میان مردان و زنان  -برای هر فرد خواه زن یا مرد- متحد می شود آن مسلمانان به وسیله

 (.35، ص5404لخولی، مؤمن همان پیوستگی ارزشهای دینی است. )ا

﴿اولین اجرای این تداوم در محیط خانواده و میان زن و شوهر می باشد که مصداق این آیه می باشد:   

                                    

     ﴾ /از نشانه های خدا این است که از جنس خودتان همسری را برای  یو یک» .(27 )روم

نه ها و . مسلماً در این نشاانداخت بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبتاو  شما آفرید تا در کنار

 .«می اندیشنددالئلی است برای افرادی که 

بسیار بزرگ است. چون خانواده نسلی را بر اساس  قشی که خانواده برای محکم کردن جامعه ایفا می کندن

ها را به رویارویی با مشکالت آن می کارد و آن ی را درانانس تعاون و همیاری تربیت می کند و معانی ارزشمند

ه پیشرفت اجتماعی با وصف  وحدت در خالل تعاون افراد ارجاع می دهد. و بدین ترتیب سهم بزرگی در زمین

اصلی جامعه دارد. و بدون شک با اصالح افراد خانواده، افراد جامعه اصالح می شوند. و نسل جدیدی که 

جز با پناه دادن خانواده های با ثبات و  آن ستون جامعه هستند شکل می گیرد. و مراقبت از توجه و عنایت

ها آن ت و منظم کردن امور خانواده ها در جامعه همان اصل تمدنی مستمر و همکاری مداوم نیسانانس روابط

چه که فضای خانواده را از دوست داشتن و تعاون و همیاری و مهربانی و مدارا و سالمت آن چون هر است،

دهد، تمامی اینها در جامعه منعکس می شود. و این امور مسؤولیتی جسمی  برتر می آن جسمی و روحی افراد

مصمم به وجود آیند تا  ها آگاه می شود. تا نسلهای جوان و بانشاط و قوی وآن معه به وسیلههستند که جا

 (.89 -90صای جامعه بشوند. )السعفی، د. ت، مشعلی راهنما و نیرویی برطرف کننده و زنجیری نگهدارنده بر

﴿ب( در این آیه              ﴾ به ابراز بعضی از معانی این آیه  .(17 وبه/)ت

بیان نقش زن به عنوان مراعات جایگاه وی است که در اسالم واضح می باشد که  آن کریمه اکتفا می کنیم و

ها را آن مؤمن روشنفکر قرار داده است. و هر یک از انسانهای نت در دست تماماصالح جامعه را به عنوان ام

یت را ذکر کرده است نه انانس و فقط به زنان یا مردان محدود نشده است، چود وصفاین کار کرده است  لمسؤو
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که خداوند به وی داده است،  ینقش مهمی است که با اهمیت مواهب و مزایای آن وصف مذکر یا مؤنث بودن. و

 (.35، ص5404برابر و همسان می باشد. )الخولی، 

من و روشنفکر قرار داده است با این دست مردان و زنان مؤوان امانت در جامعه را به عنوقتی اسالم صالح 

کار شکل گیری نظر عمومی و روشنگرانه را در نظر داشته است که هر یک از مردان و زنان وظیفه مشخص 

که  انانس خود را بدانند. پس مرد نقش مؤثری در بنای جامعه دارد، نقش زن واالتر می باشد. چون به این

ست مهربانی و عطوفت می ورزد. پس هر مادری اگر اینگونه فرزندش را خوب تربیت کند گرامیترین مخلوق ا

بنای جامعه گذاشته است. و بنای اجتماعی از مهمترین گنجینه های رشد می باشد. و  در خشت درستی را

 و برابر می باشد که باید با هم همکاری کنند.قابل تم ه هر کدام از زن و مردوظیف

 هاآن گ کردنرز بچه ها و بزمراقبت ا -4-3
 :دفاع از جنین و حقوق وی -4-3-3

اسالم به نوزاد و سعادت وی قبل از اینکه در شکم مادرش جنین باشد و هنگامی که جنین است، توجه 

 کرده است و این امر را حق والدین قرار داه است. 

ر صالح و شایسته ای را برگزیند. و پدرش برای او ماد ،از جمله حقوق نوزاد در قبل از جنینی این است که

برای نطفه های خود با زنان هم سطح خود ازدواج کنید و » تخاب زن صالح می فرماید:نا در مورد  پیامبر

 .(5968، شماره 633 /5 ، شماره5384، ابن ماجه) .«هم سطح خود شوهر بدهید با دختران خود را نیز

 (.533 /7، 5353البیهقی، ، 377 /3، ابونعیم، 299 /3 ، شماره5386قطنی، )الدار

 شاعر در مورد نیکی و مهربانی به فرزندانش قبل از اینکه به دنیا بیایند، می گوید:

 عفافها دعراق بااإل ةلماجد           ير يکم تخيلإ نيوأول إحسا
که عفت و  مادری پاک نژاد برگزیدم برای شما اولین احسان و مهربانی که من به شما کردم این است که»

  .«پاکدامنی وی آشکار است

قسم به خدا شما از یک مرد و زن متولد شده اید. »خنساء فرزندانش را مخاطب قرار می دهد و می گوید: 

، 5972)ابن االثیر،  .«ام )به نشان شرمندگی( انداخته دایی شما را پایین سرنه به پدر شما خیانت کرده ام و نه 

 (.90، ص7ج

 عراقب األيت شعبا طدأعد           عددتهاأإذا  ةألم مدرساشاعر می گوید: 



 

597 
 
 
 

یب زاده را مرتب و منظم کرده مادر مدرسه است وقتی این مدرسه را مرتب و منظم کند، ملتی اصیل و نج»

  .«است

انتخاب مادر صالح یک درخواست اسالمی است. چون در این امر تحقق هدفی فراتر از ازدواج مدنظر است 

 پیشرفت و تقدم امت محقق می شود. آن بیت نسل صالحی است که به وسیلهکه همان تر

ینند. واجب است که مرد صالح و پرهیزگاری را برای ازدواج برگزوی : بر زن و ولی حق جنین بر مادرش

وقتی »می فرماید:  پیامبر موجب قطع شدن رحم و نابودی فرزندان می شود.  چون ازدواج زن با مرد فاسق

فساد  د شما آمد که از اخالق و دین او راضی بودید با او ازدواج کنید. اگر این کار را نکنید فتنه ومردی نز

 (.5085 ، شماره395 /3)الترمذی،  .«بزرگی زمین را فرا می گیرد

مراقبت شود و هنگام حمل او اما وقتی که فرزند در شکم مادر به صورت جنین است حق وی است که از 

کارهای سخت  انجام به عمل آورد. و این امر با اهتمام مادر به صحت و سالمت خود و عدم مراقبت الزم را

که این امر موجب سقط جنین می شود. عالوه بر این سقط جنین به دلیل کم کردن جمعیت و کم بودن  است،

 (.355 ، ص5455رزق و روزی و ... از دالیل واهی و باطل است. )طاحون، 

یت اثبات بعضی از حقوق را پیدا می کند که به اهلیت وجوب معروف است. چون علت بنابراین فرزند اهل

 چون فقط بعضی از حقوق را که مربوط به صفت .بودن است ولی اهلیت ناقصی است انانس این اهلیت، صفت

قوق را نیست و پنج ح انانس به خاطر اهتمام اسالم به این برای او اثبات می کند. و این جز بودن است انانس

 برای وی اثبات می کند که عبارتند از: 

نخست: نسب پدری و مادری و فامیلی که با واسطه پدر و مادر به او می رسند، اثبات می کند. اگر نعمت 

ده است و نشان قدرت خدا می ها را با خلقتشان برتری داآن وجود هدیه ای از طرف خداوند برای مردم است و

یروی بزرگی ها ایجاد کرده است که نآن مت وی است که رابطه قوی و ارزشمند میانبه خاطر لطف و رح باشند،

وچک ایجاد می کند. که اینها به عامل محبت و بازدارنده مهربانی بر می گردد. و رابطه را برای رعایت نوزاد ک

 ه بندگانش دادهی به حساب آورده است که خداوند بینعمتهارا یکی از  آن ها برپا می کند وآن نسب را میان

 (.50، ص5405را یکی از نشانه های قدرت خود قرار داده است. )صالح،  آن واست 

﴿خداوند متعال می فرماید:                            ﴾ 

که از آب بشرى آفرید، آن گاه آن را داراى پیوند نسبى و سببى قرار کسى است  )خداوند( و او» .(54 )فرقان/

 .«داد و پروردگارت تواناست
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: از مورث خود ارث می برد چون جنین از نسب وی جدا شده است. بنابراین برای جنین بیشترین دوم

ملکیت جنین در  :که اندگفته  ءمیزان ارث را بنابر تقدیر مذکر یا مؤنث بودن کنار می گذارند. و بعضی از فقها

 (.75 ، ص2، ج5952میراث از زمان وفات مورث معتبر است. )الزرقاء، 

 چه که به او وصیت می کنند را دارد.آن : استحقاقسوم

 چه را که به او وقف می کنند را دارد.آن : استحقاقچهارم

اشد یا طالق داده شده : نفقه: یعنی خرج مادر جنین بر عهده پدر است خواه این مادر همسر وی بپنجم

بنابراین به طریق  .می آید جایز استی برای کسی که بعداً به وجود عشر باشد. چون وصیت و وقف از لحاظ

 اولی برای جنین معین جایز خواهد بود.

ملکیت نافذ ندارد، بلکه  آن میراث یا وصیت یا درآمد وقف که برای جنین مشخص شده است، جنین در

حقوق برای وی ثابت نمی شود.  آن لد شدن جنین دارد. ولی اگر مرده به دنیا آمد چیزی ازبستگی به زنده متو

به سایر وارثان بر می گردد.  ،و میراث تعیین شده برای او ،به مستحقینی غیر از او می رسد فو درآمد وق

او ثابت می شود و  ولی نفقه بی گمان برای وآنچه که برای او وصیت شده به وارثان وصیت کننده بر می گردد

 از طریق مادرش قبل از والدت وی نافذ می شود.

هرگاه جنین زنده متولد شد، هر چند که تقدیری باشد، ملکیت وی در این حقوق ثابت می شود. که مستند 

 (.750، ص2، ج5952یعنی اثر ارجاعی دارد. )الزرقاء،  ،در قبل بوده است آن به زمان علت

ست که به علت جنایتی بر مادرش سقط شده باشد. همچنان که کسی زن حامله زندگی زن وقتی تقدیری ا

و در اثر این ضربه سقط می کند و جنین مرده به دنیا می آید. چنین جنینی در حکم زنده  ای را می زند

است به وارثان جنین « غره» محسوب می شود. و اگر با عمل جانی مرده باشد، باید دیه جنین را که به اسم

ردازد. همچنان که حق جنین در میراث کسی که قبل از وی فوت کرده است، ثابت می شود سهم جنین به بپ

 (.750-755ص، 5952)الزرقاء،  وارثان وی می رسد و به وارثان مرده بر نمی گردد.

در اینجا عظمت اسالم ظاهر می شود، چون حقوق جنین را اثبات می کند و مهمترین این حقوق، حق نسب 

 آن است و بعداً وقتی که از حقوق نوزاد صحبت می کنیم به تفصیل از آن که بیشتر حقوق جنین مبتنی بر است

 در زندگی جنین می باشد. آن در زندگی نوزاد بیشتر از اهمیت آن بحث می کنیم. چون آثار و اهمیت

 

 حقوق نوزاد بعد از والدت -4-3-2
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 :حق نوزاد در نسب -4-3-2-3

 در زندگی آن از مهمترین حقوق فرزندان بر پدر قرار داده است. و این به خاطر اهمیت اسالم حق نسب را

مترتب می  آن برگروهها و تکامل جسمی و روحی و عقلی می باشد. و آثار یکسانی نسبت به افراد و  انانس

ت. به همین دلیل تأکید کرده اس آن وی بر ترا ثابت کرده و از هنگام والد آن اسالم آن شود. و بخاطر اهمیت

قوم نیست. خداوند چیزی را برای  آن هر گاه زنی خود را به قومی نسبت بدهد که از»فرموده است:   پیامبر

کند در حالی که  انکار او قرار نمی دهد و او را هیچ وقت وارد بهشت نمی گرداند و هر گاه مردی فرزندش را

 .«او را زشت ترین خالیق می گرداند مخفی می کند و فرزند به او خیره شده است، خداوند خود را از وی

 (.580 -579 /6، النسائی، 2263 ، شماره279 /2)ابوداود، 

 : از قرار داده است که عبارتند آن اسالم ضوابطی را برای محقق کردن ،برای بیان این حق

 (.359-324، صص5455: اسباب اثبات نسب: )طاحون، بخش اول

 کامل باشند. آن مام ازدواجهایی می شود که ارکان و شروطازدواج صحیح که شامل ت

 پیوندی که متکی بر ملک یمین باشد. یعنی ارتباط جنسی ارباب با کنیز خود.

را به عنوان  آن وجود نداشته باشد و اسالم آن صحت طدخول در ازدواج فاسد؛ ازدواجی که شرطی از شرو

 است. وی قرار داده هداری از گم شدنسبب در ثبوت نسب و به عنوان حافظ فرزند و نگ

زن خوابیده  آن ؛ مثل کسی که با زنی غیر از زن خودش رابطه جنسی برقرار کند در حالی کهدخول با شبهه

یا بیهوش باشد و شخص گمان می کند که زن خودش است. و این نشان حرص و تأکید اسالم بر حق نسب 

 است و به خاطر عدم گم شدن نسب فرد می باشد.

 اقراری که تمام شروط خود را کامل داشته باشد، یکی از اسباب اثبات نسب است.اقرار به نسب، 

شاهد: وقتی فرزندی وجود داشته باشد که نسبش معلوم نباشد و شخصی ادعا کند که فرزند وی و حاصل 

ن شاهد به وی فرزند با ای آن یک ازدواج شرعی است و برای این ادعای خود شاهد بیاورد، بی گمان نسبت

 داده می شود.

همبستری صحیح؛ به گونه ای که اسالم برای شکل گیری نسب به طور واضح، پیوند زناشوئی را از طریق 

بودند باطل کرد از  آن چه را عرب جاهلیت برآن )صاحب کنیز بودن( قرار داده است و ازدواج با ملک یمین

فرزند مال کسی است »می فرماید:   پیامبر ری هستند.جمله ملحق کردن فرزندانی که حاصل زنا و روسپی گ

 (.5388شماره ، 2499 /6 )البخاری، .«حیح کرده باشد نه مال شخص زناکارکه ازدواج ص
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 این حدیث دو معنی دارد: 

نخست: فرزندی که از همبستری صحیح و متکی بر عقد ازدواج با ملک یمین به وجود آمده باشد، نسبش 

شایسته نیست که زنا و روسپی گری سبب نسب باشند. بلکه سبب چیزی دیگری می  به پدرش می رسد. و

 (.252 -260ص، 5372نگسار( است. )ابن القیم، د)س شوند که رجم

همسر مردی یا کنیز وی باشد و بعد از شش ماه یا بیشتر فرزندی بیاورد، نسب فرزند به  ،دوم: وقتی زنی

نسب  شوهر وده است هر چند که زن زناکار بوده باشد. مگر اینکهشوهر زن می رسد چون وی همسر این زن ب

 وی را با لعان رد کرده باشد.

ها وجود دارد و آن ملحق می شود چون شباهت میان او و ه اصول خود )پدر ، پدر برزگ و ...(قیافه: فرزند ب

ها می باشد چون در و این نظر جمهور فق .مشروع استشباهت داشتن عمل به قیافه در شناخت نسب هنگام 

با خوشحالی وارد شد و  روزی پیامبر »روایت شده است که گفت:  لصحیحین )بخاری و مسلم( از عایشه 

ها را آن گفت: ای عایشه! نمی دانی که قصابی امشب بر من وارد شد و اسامه و زید را دید که رواندازی سر

 .«د و جزئی از همدیگر هستندنا به هم شبیه بود و پاهایشان معلوم بود. سپس گفت: این پاها هپوشاند

 (.4559 ، شماره5085 /2، مسلم، الصحیح، 56 /52)البخاری، 

ر نوع شدند. د و شصت هزاصسپس با پیشرفت علوم سی ،چهار نوع بودندگروه خونی: گروه خونی در ابتدا 

 (.86 ، ص5959سلیمان، 572)الصالح، د. ت، ص

ی این حاالت ممکن است و شریعت اسالمی مانع استفاده از وسایل در تمام آن امر نفی نسب و اثبات

و این بنابر قیاس به قیافه شناسی است. چون قیافه شناسی با ظن غالب  ،پزشکی جدید در مسایل نسب نیست

)طاحون،  از طرف افراد خبره به دست می آید و این امر به طور فراوانی در وسایل پزشکی جدید مقدر است.

 (.325، ص5455

 یثابت کرد، تلقیح آن چه که از لحاظ شرعی جایز است و می توان نسب را به وسیلهآن تلقیح مصنوعی؛ و

باشد. به گونه ای که مانعی برای بارداری از طریق طبیعی میان  آن نیاز بههنگام مصنوعی است که میان زن و 

ان مسلمان باشد تا جایی که منی غیر از و به شرط اینکه این کار زیر نظر پزشک ،زن و مرد وجود داشته باشد

، 5455)طاحون،   طمع کند و نسبها را قاطی کند.دنیا  مردمانداخل نشود. تا در آبروی  آن منی مرد در

 (.325ص

 :: شروط ثبوت نسببخش دوم
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 برای اثبات نسب از طرف پدر از طریق یکی از اسبابی که ذکر شد، شروط زیر الزم است:

کسانی باشد که امکان بچه دار شدن و فرزند آوردن از وی وجود داشته باشد. بنابراین  شوهر باید از جمله

 مقطوع الذکر )کسی که آلت تناسلی وی قطع شده باشد( یا اخته شده باشد. ،پدر بچه نباید

شرق و دیگری در غرب دو در  آن اگر عدم همبستری زن و شوهر ثابت نشده باشد به گونه ای که یکی از

. اگر زن فرزندی به دنیا بیاورد نسبش باشد دو به صورت محسوسی ثابت شده آن عدم همبستری میان باشد و

 ی بر عقد صحیح بوده باشد.نزن نمی رسد حتی اگر مبت آن به شوهر

اگر زن در طول شش ماه یا بیشتر فرزندی به دنیا بیاورد؛ که این امر از تاریخ عقد در ازدواج صحیح یا از 

 در ازدواج فاسد یا دخول با شبهه باشد.تاریخ دخول 

زوج یا شوهر نسب فرزند را با لعانی که قبل از اقرار صریح یا ضمنی فرزند نبوده ، نفی کرده باشد. اگر 

هرچند که در حقیقت فرزند او بوده باشد. و حساب به او نمی رسد  فرزند را با لعان نفی کرده باشد، نسب وی

 (.323، ص5455است. )طاحون،  این فرزند با خداوند متعال

 : آثار ثبوت نسببخش سوم

تمامی نتایج مبتنی بر  را داشته باشد. آن ثبوت نسب وجود داشته باشد و تمامی شروط شرایط وقتی یکی از

ازدواج با محارم، حق ارث، نفقه خویشاوندان و سایر حقوق  ترتب می شود، از جمله: حرام بودنم آن ردنسب 

 دیگر.

حداقل حمل شش ماه است. که از این  ءنسب را ثابت کرد طبق اجماع فقها آن ملی که بتوان بااما مدت ح

﴿دو آیه کریمه گرفته شده است. اول: خداوند متعال می فرماید:           ﴾ /(75 )احقاف. 

 .«اه طول می کشددوران حمل و از شیر باز گرفتن او سی م»

﴿خداوند متعال می فرماید:  دوم:      ﴾ /دوران شیر خوارگی او دو  و پایان» .(74 )لقمان

 .«سال است

شیر خوارگی که در آیه اول و سال )بیست و چهار ماه( پایان شیر خوارگی را از سی ماه بارداری و وقتی د

. و بیشترین مدت زمان بارداری پنج سال است و فقط شش ماه برای بارداری باقی می ماندذکر شد کم کنیم، 

 نه ماه است.  آن ولی مدت زمان شایع و غالب ،گفته اندبعضی ها چهار سال و بعضی دو سال 

  :برای او حق فرزند در نامگذاری اسم خوب -4-3-2-2
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از  ابی الدرداء  د. ازبه پدران سفارش کرده است که اسمهای زیبا و نیکو برای فرزندانتان برگزینی پیامبر 

فرا خوانده می شوید،  های پدرانتاندر روز قیامت با نامهایتان و نام شما»روایت شده است که فرمود:  پیامبر 

 (.250 /7)ابوداود،  .«تخاب کنیدنا پس نامهایتان را نیکو و زیبا

ری کنید، و محبوب ترین نامگذا انبیاء با نامهای»روایت شده است که فرمود:  از پیامبر  بو از ابن عمر 

م است و زشت ترین اسمها و شایسته ترین اسمها حارث و هما ،اسمها نزد خداوند عبداهلل و عبدالرحمن است

 (.252 /7 ، ج5372)ابوداود،  .«است حرب و مرة

 ته است.انستخاب اسم زیبا و نیکو را حق فرزند بر والدین دنا بنابراین معلوم شد که چگونه شریعت اسالمی

و این اسم باید دارای صفتی پاک و معنایی پسندیده باشد. چون این اسم وی را از دیگران متمایز می سازد و 

یک بودن این اسم تأثیر مثبت بر خود شخص دارد و اسم زشت و ناسم در میان مردم خوانده می شود. و  آن با

 بد تأثیر منفی بر شخص دارد. 

عبداهلل و عبدالرحمن و امثال این اسمها است  ،هاآن االترین و بهتریننامهای محبوب سه قسم می باشند که ب

مانند عبدالرحیم و عبدالسالم. و متعادل ترین اسمها،  ،که به یکی از اسامی خداوند متعال اضافه شده باشد

ایی است و رسوالن. و شایسته ترین اسمها، اسمه انبیاء سایر اسمهای است مانند محمد، احمد و ‡ انبیاء اسمهای

 ، ص5405صالح، 275 -272ص ،5 ج ت، د. )ناصف، .«باشد مانند؛ حارث و همام انانس که وصفی در

55.) 

ی رسانند، حنرام هسنتند ماننند عبدالکعبنه، عبندالنبی، عبدالحسنن،       مکه پرستش غیر خدا را  تمامی اسمها

 عبدالرضا و غیره.

 ،وشی و قدرت و تکبر هستند، منع کرده استکه در بردارنده فخرفر یهمچنین شریعت اسالمی از نامهای

 .مانند ملک الملوک و جبار

می   حرام نیست. چون پیامبر آن حرام است ولی نامیدن به لقب ابوالقاسم برای کسی قرار دادنکنیه و 

 (.53 /5، ج5388)البخاری،  .«دهیدنرا کنیه یا لقب کسی قرار  آن با نام من نامگذاری کنید ولی»فرماید: 

و این اسم  ،نهی کرده است از اینکه با اسم برة )پارسا، نیکوکار، زاهد( نامگذاری کنید  چنین پیامبرهم

 آن م المومنین بشود این اسم را داشت و پیامبر که قبل از اینکه همسر پیامبر و أ بود بجویریة دختر حارث 

پارسایان شما داناتر وعالمتر ه نیکوکاران و خود را تزکیه نکنید. خداوند ب»را به جویریة تغییر داد و فرمود: 

 (.253 /7 ، ج5372)ابوداود،  .«است
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حیة، غیرة، جمرة و  مانند حرب، کلب، و .گیز دارند، مستحب نیستندنا ی که معنای زشت و نفرتینامها

 ها متنفرند.آن عامیة که طبیبعت و فطرت سالم از

به اسم دیگری که معنای پاک  آن سم نیکو بود، تغییروقتی اسم شخص بر خالف توصیه و سفارش اسالم به ا

به اثبات رسیده است که ایشان از امثال چنین نامهای بدشان می  و نیکویی را برساند، واجب است. از پیامبر 

نامهای  رسول اهلل »روایت شده است که:  لرا به اسمهای نیک دیگری تغییر می دادند. از عایشه  آن آمد و

 (.254 /4 )الترمذی، ج .«ر می دادزشت را تغیی

او را جمیله  و پیامبر  ،دختری داشت که به او عاصیة می گفتند روایت شده است که عمر  باز ابن عمر 

 (5230 /2، جابن ماجه) نامید.

 :حق نوزاد در عقیقه و ختنه کردن -4-3-2-3

حیوانی را ذبح کنند و از تولدش هر پسری در گرو عقیقه خود است که در روز هفتم »فرمود:  پیامبر 

 (.38 /3)الترمذی، ج .«اشند و اسمی را بر او بگذارندسرش را بتر

در  آن تا فرزند تازه متولد شده به وسیله ،برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند قربانی می کنند

که می باشد   برخود پیامزدیکی بجوید. دلیل مشروعیت عقیقه، کار و عمل اولین اوقات آمدنش به دنیا ن

 داد.  انجام این کار را بهنگام والدت حسن و حسین 

. و نامگذاری کردها را آن پیامبر روز هفتم تولد حسن و حسین حیوانی را سر برید و»می گوید:  لعایشه 

 (.37 /3)الترمذی، ج .«شنداها را بترآن امر کرد که سر

وزن این موی سر نقره ببخشید. به گونه ای  اندازه مر کرده است کهگاهی بعد از تراشیدن سر نوزاد ا پیامبر 

نقره صدقه  آن وزن اندازه ای فاطمه سرش را بتراش و»گفت:  لهنگام والدت حسن به فاطمه  که پیامبر 

 (.37 /3 ج )الترمذی، .«بده

و مستحق است که «. نفال ةليک عقيقبسم اهلل، اللهم لک وإ»هنگام ذبح حیوان )عقیقه( سنت است که بگوید: 

را نشکند به این نیت که اعضای نوزاد سالم بماند و  آن اعضای این حیوان را جدا جدا کند ولی استخوانهای

 شیرین کردن دهان نوزاد سنت است. 

عربها  :(544ص ،5الدهلوی،ج: )در مورد حکمت و مصلحتهای مترتب بر این کار امام دهلوی می گوید

 آن ها امری الزم و سنت مؤکدی بود. که درآن نی را سر می برند و این کار نزدبرای فرزندانشان حیوا

عمل کرد  آن ها را باقی گذاشت و بهآن این سنت ای فراوان مالی و مدنی و جانی بود. بنابراین پیامبر همصلحت
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در صورت تشویق کرد. از جمله این مصلحتها خوشرویی و مهربانی با رواج نسب فرزند است چون  آن و به

یا خود را به کری زده است، پس ندا می دهد که فرزندی برای  ،گفته نمی شود که او را دوست ندارد آن رواج

 او آمده است.

 بخشش و سخاوت می شود. و انگیزهآن  بنابراین مهربانی با امثال چنین کاری ایجاد می شود و بعد از

یحیان نیز هنگام والدت فرزند، وی را با آب زرد و مس .خسیس و تنگ چشم بودن برداشته می شود انگیزه

رنگ می کردند که به این مراسم غسل تعمید گفته می شد و می گفتند: فرزند بدین وسیله مسیحی می شود و 

﴿خداوند متعال در تشابه چنین اسمی می فرماید:             ﴾ /(710 )بقره. 

 .«و زینت خدا است و چه کسی از خدا زیباتر بیاراید و بپیراید؟ این رنگ»

شند برای پیروان دین راستین نیز مستحب است که در قبال این کار مسیحیان کاری مختص به خود داشته با

بکند. و مشهورترین  إ ست و راستین بودن به پیروی از ملت ابراهیم و اسماعیلکه فرزند با این کار احساس در

 ها به ارث رسیده است حادثه ای است که برای ابراهیم آن به ابراهیم و اسماعیل که به فرزندانای مختص کاره

بدهد. و  انجام ذبح عظیمی را آن پیش آمد تا فرزندش را سر ببرد. سپس خداوند به او نعمتی داد تا به وسیله

ها می باشد آن دارد. و تشابه به عملسر تراشیدن و قربانی وجود  آن مشهورترین شریعت وی حجی است که در

می دهد. و چنین کاری  انجام ی باشد که این فرزند نیز از اعمال این ملتیتا اشاره به ملت راستین باشد و ندا

 انگیزه که فرزندش را در راه خداوند بخشید و در این کار می اندازددر آغاز والدت فرزند، ما را به یاد ابراهیم 

 مانبرداری نهفته است. تداوم احسان و فر

روایت  در اسالم یک امر مشروع است. از ابوهریره  ،اما حق نوزاد در ختنه کردن که نشان پاکی می باشد

ختنه کردن، تراشیدن موهای »شنیدم که می فرمود: پاکی پنج چیز است:   شده است که گفت: از پیامبر

 (.2209 /5 ، ج5388)البخاری،  .«زیر بغل شرمگاه، کوتاه کردن سبیل، گرفتن ناخن، تراشیدن موی

بچه ختنه کرد یعنی  آن :ختنه کردن، محل قطع قسمتی از آلت تناسلی مرد یا زن است. که گفته می شود

 ءزنان مستحب می باشد. و بعضی از فقها پوست ختنه گاهش را قطع کرد. و این امر برای مردان واجب و برای

 نیست، و حیوان کشته شده توسطباشند وقتی بزرگ شوند شهادتشان پذیرفته  مردانی که ختنه نکرده :گفته اند

 (.95 ، ص5395)ابن القیم، ها خورده نمی شود. و نمی توانند امام مردم باشند.آن

ختنه کردن فایده های فراوانی برای مردان دارد. مردی که ختنه نشده باشد، دچار التهابات پوستی می شود. 

پوستی ختنه گاه زنان میکروبهای را با خود دارند که ضررش به وی نمی رسد بلکه چون چین و چروکهای 
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عالوه بر  .هنگام همبستر شدن با مرد راه خود را به داخل مهبل پیدا می کند و بیماریهای را به زن منتقل می کند

، 5455ست. )طاحون، سر آلت تناسلی مرد را برهنه می کند و این هنگام همبستری برای مرد بهتر ا ،این ختنه

 (.332ص

 ، پدرداست و اولین کسی که ختنه کر ‡ انبیاء عالوه بر اینکه ختنه کردن از ویژگیهای پاک بودن است، سنت

 (.565 ، ص5 ، چاپ اول، ج5408بود. )ابن کثیر،   ، ابراهیم انبیاء

 :حق نوزاد در شیر دادن -4-3-2-4

﴿خداوند متعال می فرماید:                              

                                   

                                           

                                       

    ﴾ /[ و مادران باید که فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند، ]این فرمان» .(233 )بقره

 [ شیر دادن را کامل کند. و خوراک و پوشاک آنها )زنان شیر دهنده( بهبراى کسى است که بخواهد ]دوره

شود. مادر نباید به خاطر اش تکلیف نمى[ توانایى[ پدر است. هیچ کس جز ]به میزانشایستگى ]بر عهده

[ الزم است. فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش زیان ببیند و بر وارث ]نیز[ همچون آن ]چه بر پدر الزم بوده

کنند، گناهى بر آنان نیست. و اگر [ تراضى و صالحدید یکدیگر قصد از شیر باز گرفتن پس اگر از ]روى

اید، پرداخت کنید، [ آنچه را که مقرر کردهخواهید که براى فرزندان خویش دایه بگیرید چون به شایستگى ]همه

  .«کنید بیناستگناهى بر شما نیست. و از خداوند پروا بدارید و بدانید که خدا به آنچه مى

 در مجموع به حق نوزاد و شیر دادناینها  شیردادن آمده است و در این آیه کریمه احکام فراوانی در مورد

 منجر می شود که از جمله این احکام عبارتند: 

﴿ شیر دادن بر مادر واجب است        ﴾  میان وجوب شیر دادن بر مادر از  ءقهافولی

 :شده اندلحاظ دیانتی و از لحاظ قضایی فرق قائل 

در واجب است که به فرزند فقها نیست که از لحاظ دینی بر ما اختالف میان ،آن از جهت وجوب دیانتی

و خواه در  ،ومیت پدر بچه باشد یا طالق داده شده باشدمزن تحت حمایت و قی آن کوچکش شیر بدهد خواه
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ورد گناهی ندارد. اگر در این مزمان عده شرعی باشد یا عده اش به پایان رسیده باشد. چون فرزند کوچک 

 منع کند، در برابر خداوند متعال مسؤول است. آن در قدرت شیر دادن به بچه را داشته باشد و ازما

: که از لحاظ گفته اندها آن مورد اختالف است. بعضی از ءدر میان فقها ،اما وجوب شیر دادن از لحاظ قضایی

سوز و مهربان دل، چون بیشتر مردم نسبت به فرزند خود قضایی نمی توان که مادر را مجبور به شیر دادن کرد

می باشند. پس وقتی مادری از شیر دادن ممانعت کرد دلیل عدم قدرت و ناتوانی وی می باشد. و اگر او را به 

کنی منجر به ضرر رساندن به او می شود که ضرر رساندن  به مادر به خاطر فرزند جایز نیست.  مشیر دادن ملز

 ﴿متعال می فرماید:  چون خداوند      ﴾ /(.211 )بقره 

زن را از لحاظ قضایی ملزم به شیر دادن به فرزندش کرد وقتی که می توان  ،این است که /ر امام مالک نظ

زن همسر پدر فرزند باشد یا از وی طالق گرفته باشد و در حال سپری کردن عده باشد. و فقهای شافعی می 

می توان زن را از لحاظ قضایی مجبور کرد که از اولین شیرش که موسوم به آغوز است به فرزند  :گویند که

بدهد. چون فرزند با این آغوز قوی و محکم می شود. و امروزه ثابت شده است که این شیر قدرت باز دارندگی 

این نمی توان مادر را  مجبور به شیر دادن به بعد از  :که گفته انداز بسیاری از بیماریها را به نوزاد می دهد. و 

 نوزاد کرد چون در این حال زن پدر بچه به وی شیر بدهد یا زن دیگری مساوی است.

و جز در سنه حالنت از لحناظ     ،شیر دادن مادر به فرزند از لحاظ دینی واجب است /و از دیدگاه ابوحنیفه 

 کرد که عبارتند از: قضایی نمی توان مادر را مجبور به شیر دادن فرزند

وقتی که نوزاد یا پدرش مالی نداشته باشند که زن شیرده ای را برای این کار استخدام کند و کسی نیز  -5

 پیدا نشود که بدون پول به وی شیر بدهد.

 شیر بدهد.کسی غیر از او پیدا نشود که به او  -2

 (.325 ، ص5455)طاحون، وقتی که نوزاد پستان کس دیگری را غیر از او قبول نکند.  -3

که دارد منجر به حق نوزاد در شیر دادن می شود. همچنان  شیر دادن حق مادر است. چون این حق با نقشی

تکمیل  آن . پس چیزی که حق بامی شود خود نیز واجب استتکمیل  آن : چیزی که واجب باگفته اند ءکه فقها

 می شود خود نیز حق است.

ه فرزندش شیر بدهد پدر یا کس دیگری حق ندارد او را از این کار منع کند و پس وقتی که مادر خواست ب

چون وی بیشتر از دیگران  .مخصوصاً اگر قبول کرد که مجانی به فرزندش شیر بدهد، نمی توان وی را منع کرد

نمی متفق هستند که شیر دادن حق مادر است. و زن  ءبه فرزندش مهربان و دلسوز است. و چون تمامی فقها
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 ، ص32 ، ج5333تواند که بچه ای غیر از بچه خودش را جز با اجازه شوهرش شیر بدهد. )ابن تیمیه، 

273.) 

همچنان که حق مادر است که به فرزندش شیر بدهد همچنین حق پدر است که وقتی مادر نمی تواند به 

 نوزاد می باشد.ز زندگی ، زنی را برای این کار استخدام کند و این بخاطر محافظت افرزندش شیر بدهد

﴿باالترین مدت شیر دادن دو سال است. چون خداوند متعال می فرماید:          

              ﴾ /این مدت شیردهی اهمیت ویژه ای در زندگی » .(211 )بقره

 ق وی از دو جهت دارد:نوزاد و حقو

و این هنگامی است کنه از غینر منادرش     ،کسی( است نخست: شیر دادن یکی از علتهای تحریم )ازدواج با

 شیر خورده باشد.

چون قدرت غذا خوردن ندارد. و این حق به نفقه ، است وی حقبرای محافظت از زندگی دوم: شیر دادن 

 بر عهده پدر است.  ربط پیدا می کند و هزینه و مخارج وی در اصل

بیان شده  آن خالصه مطلب: شیر دادن حقی از حقوق نوزاد است که در شریعت اسالمی به مقتضای نصوص

وجود  آن و علتهای انگیزه نیست، هر چند که آن است و هیچ زمینه ای برای ابطال یا زیر پا گذاشتن یا تعطیل

را باطل یا تعطیل کرد. چون شیر  آن وعی نمی تواندداشته باشد. و حتی با وجود پیشرفت وسایل شیردهی مصن

خوردن نوزاد از مادرش جایگزین سالمت و عاطفه نوزاد می باشد. و همچنین بر سالمتی مادرش نیز تأثیر 

چه که بدیهی است نوزاد در دوران اولیه آن باشد. چون در قید زندگی خیلی مهم می انانس دارد. و در بقای

غذایی بجز شیر بخورد و از اینجا شیر دادن مهم است و حق نوزاد می باشد تا جان و  زندگیش نمی تواند هیچ

 زندگیش را حفظ کند.

 :مخارج نوزاد تأمینحق نگهداری و  -4-3-2-9

چون  .مخارج بیان کرده است تأمینبی گمان اسالم به کودک توجه کرده است و حق وی را در نگهداری و 

هالکت و به  هستند. اگر نگهداری و حضانت به خاطر حفظ جان وی از هر یک از این امور مکمل دیگری

مخارج نیز به خاطر حفظ کرامت وی از فقر و بیچارگی به سبب عدم قدرت  تأمین سبب عدم قدرت وی است،

 وی برای کار کردن است. و از هر یک از اینها به طور جداگانه ای بحث خواهیم کرد.

وی: یعنی حفظ کسی که خود نمی تواند به کارهای خود رسیدگی کند و نخست: حق کودک در نگهداری از 

 (.266، ص3تربیت و نگهداری خود را از چیزهایی که به او ضرر یا صدمه می زند، است. )الصنعانی، ج
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کفالت )سرپرستی( می  آن از حضانت به لفظ دیگری یاد شده است که همان معنی را می رساند و قرآندر 

﴿تعال می فرماید: باشد. خداوند م                   ﴾ 

یک سرپرستی مریم را به عهده نند تا کدام هنگام که قلم های خود را می افگ آن تو در» .(44 ل عمران/)آ 

  .«گیرند نبودی

 ، سنت و اجماع می باشد.قرآناصل در اثبات حضانت 

 :یقرآنیل دل

 ﴿خداوند متعال می فرماید:        ﴾ /به خاطر فرزندش نباید زیان مادر » .(211 )بقره

 .«ببیند

جصاص می گوید: این آیه داللت می کند بر اینکه مادر شایسته تر است که از فرزند تا زمانی که کوچک 

نداشته باشد. چون بعد از شیر دادن چیزهایی هستند که نیاز به  است، نگهداری کند. هر چند که نیازی به شیر

نگهداری دارند چون نیاز وی به مادر بعد از شیر دادن نیز مثل قبل می باشد. و اگر در دوران شیر دهی بود این 

ش نیاز بیشتر می شد. هر چند که زن شیرده کسی غیر از مادرش باشد. پس فهمیدیم که فرزند حق دارد با مادر

 (.405 ، ص5 باشد و مادر نیز حق دارد که با فرزندش باشد. )احکام الجصاص، ج

 :دلیل سنت

این فرزند من است، شکم من جای  روایت شده است که زنی گفت: ای رسول خدا  باز عبداهلل بن عمر 

می خواهد  حال پدرش مرا طالق داده است و ،او بوده و پستان من شراب او و دامن من آرامش وی بوده است

نسبت به این تا زمانی که تو ازدواج نکرده ای تو »که این کودک را از من بگیرد. سپس رسول خدا فرمود: 

 (.529 ، ص5، ج5372ابی داود، ، 64ف ص5 ف چاپ57 )النباء، ج .«فرزند مستحق تر هستی

 :دلیل اجماع

ه کوچک مادر از هر کسی د: نسبت به بچو ابن تیمیه می گوی .ابن منذر اجماع بر این امر را بیان کرده است

شایسته تر و بهتر است چون وی با بچه کوچک سازگارتر است و نسبت به تغذیه وی و برداشتن و خواباندن  

وی ماهرتر و صبورتر و مهربانتر است. و در این موارد ماهرتر و خبره تر و تواناتر و صبورتر و مهربان تر 

 (.80، ص4)ابن دقیق، ج است.

درجاتی قرار داده است. به گونه ای که وقتی درجه ای  آن طر اهمیت این حق اسالم برای استحقاقبخا

 (. 335، ص5455منتقل می شود که عبارت است از: )طاحون،  آن به درجه پایین تر از دنباش
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زدیکتر، سپس مادر مادر و به ترتیب مادران ن ،مادر از میان همگی اینها مقدم تر است« اصول»مرتبه اول: 

 سپس بعد از اینها نوبت پدر می رسد و بعدمادران نزدیکتر به پدر.

 خواهر تنی مقدم است و سپس خواهر مادری و سپس خواهر پدری مقدم است.« خواهران»مرتبه دوم: 

 .«بنابراین خاله ها بر عمه ها مقدم هستند»مرتبه سوم: فرع پدر بزرگها و مادربزرگها 

به ترتیب فامیل های نزدیکتر سرپرست بچه را بنه عهنده منی گیرنند ولنی      « مرد فامیلهای»مرتبه چهارم: 

اگنر قبنل از    :که گفته اندحضانت و سرپرستی دختر به پسر عمو داده نمی شود چون محرم نیست. و بعضی ها 

 رسیدن به هفت سالگی باشد، قبول است. 

شد. و از میان اینها پدر مادر )پدربزرگ وقتی یکی از طبقات پیشین موجود نبا« خویشاوندان»مرتبه پنجم: 

 مادری( سپس برادر مادری و سپس دایی مقدم است. 

وقتی یکی از درجات پیشین موجود نباشد حاکم حضانت بچه را بر عهده می گیرد. « حاکم»مرتبه ششم: 

انان می چون حاکم ولی و سرپرست کسانی است که ولی و سرپرست ندارند و حاکم کودک را به یکی از مسلم

 سپارد تا از وی نگهداری کند. و این شخص باید اهلیت و مهربانی و شفقت داشته باشد.

ها را آن و برای دفاع و حمایت از این حق اسالم شروطی را قرار داده است. که باید شخص نگهدارنده کودک

ها وجود نداشته باشند، آن وقتی تمام شروط یا بعضی از .داشته باشد تا اهلیت نگهداری از کودک را پیدا کند

به خاطر منجر شدن به حق حضانت  و این امور جه پایین تر از او منتقل می شود.حق حضانت ندارد. و به در

د. امور زیر شروط انجامایجاد شده، بی آن از کودک به طریق شرعی و صحیح می شود. و به هدفی که به خاطر

 عمومی حضانت )نگهداری از بچه( هستند:

غ: حضانت بچه را به بچه واگذار نمی کنند چون وی عاجز از این کار است و خود نیاز به حضانت بلو -5

 دارد و چیزی ندارد که به بچه بدهد.

 عقل: حضانت بچه را به آدم های دیوانه و کم عقل نمی سپارند. -2

 اسالم: وقتی کودک مسلمان باشد حضانت وی به شخص کافر جایز نیست. -3

مت: حضانت بچه را به شخص ناتوان نمی سپارند هر چند که بزرگ و عاقل باشد همچنین قدرت و سال -4

 به شخص بیماری که همیشه بیمار است نمی سپارند.

در اخالق کودک می  انحراف چون اینها سبب امانت: حضانت بچه را به زناکار یا فاسق نمی سپارند. -5

 شود.
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آقا و ارباب خود مشغول هستند و وقتی برای خدمت و مراقبت خدمت کردن به آزادی: برده و کنیز به  -6

 از کودک ندارند.

اجرت و هزینه نگهداری از بچه باید از مال خود بچه پرداخت بشود اگر مالی داشته باشد و گرنه باید از 

وی  مال کسی که نفقه وی را بر عهده گرفته است، پرداخت شود. خواه پدر وی باشد و خواه کسی غیر از پدر

 باشد. مدت نگهداری کودک تا زمانی است که خود وی بی نیاز از نگهداری باشد.

وقتی بچه در حضانت  :از موضوعاتی که بر حق حضانت و نگهداری از بچه مترتب می شود این است که

 زن باشد، پدر فرزند حق دارد که فرزندش را ببیند و اگر در حضانت پدر یا کسی غیر از او است، مادر حق

هفته ای  :که گفته اندو بعض  .دارد که بچه اش را ببیند. و پدر و مادر را نمی توان از دیدن فرزندشان منع کرد

 را ببیند.  آن یک بار باید

مخارج فرزند از همان زمانی که در شکم  تأمینمخارج او: اسالم به  تأمین دوم: حق فرزند در نفقه و

ر چه مادرش طالق داده شده باشد. و اینها جز به خاطر محافظت مادرش است اهتمام ورزیده است. حتی اگ

یت کودک نیست. چون کرامت کودک از کرامت مادرش است. و دلیل بر وجوب نفقه به انانس اسالم از کرامت و

زن طالق داده شده است. و نفقه حق جنین است و اگر زنده بدنیا آمد، این نفقه همچنان حق کودک است و اگر 

 دنیا آمد یا بعد از والدت درگذشت، نفقه از تاریخ مرگ قطع می شود.مرده به 

﴿خداوند متعال می فرماید:                    ﴾ (6 الق/ط). «اگر 

سپس نفقه بعد از به دنیا  .«نندمانی که وضع حمل می کنفقه ایشان را بپردازید تا ز ند، خرج وان باردار باشآن

زن پدرش باشد همچنان نفقه به وی تعلق  ،آمدن کودک همچنان به وی تعلق می گیرد و اگر مادر این کودک

﴿می گیرد. خداوند متعال می فرماید:                  ﴾ /آن بر» .(233 )بقره 

 .«یسته بپردازدراک و پوشاک مادران را به گونه شارزند برای او متولد شده )پدر( الزم است خوکس که ف

نفقه دادن به پسرها تا زمانی که مرد می شوند ادامه می یابد و از اینجا به بعد مانعی برای بقای نفقه وجود 

و بعد از ازدواج به شوهر منتقل  ،ستندارد و نفقه دختران نیز تا زمانی است که ازدواج می کنند بر عهده پدر ا

در دوران جنینی واجب باشد که نفقه غیر مستقیم است، نفقه دادن به کودک  ی شود. اگر نفقه دادن به فرزندانم

 بعد از والدت نیز واجب است که نفقه مستقیم است.

 دالیل مشروع بودن نفقه فرزندان

 :یقرآندلیل 
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﴿خداوند متعال می فرماید:                              

                     ﴾ /باید که دارا از دارایى خود » .(7 )طالق

اش تنگ شده است، باید از آنچه خداوند به او داده است انفاق کند. خداوند [ که روزىنفقه دهد. و کسى ]هم

کند. خداوند پس از تنگدستى آسایش پدید خواهد [ آنچه به او داده است مکلّف نمىهیچ کس را جز به ]میزان

 .«آورد

﴿رمایند:  توان باید نفقه وی را بپنردازد. و خداونند متعنال منی ف     اندازه یعنی پدر یا سرپرست بچه به   

             ﴾ /کس که فرزند برای او متولد شنده )پندر( الزم    آن بر» .(233 )بقره

این آیه بر دو مفهنوم داللنت   »جصاص می گوید:  .«ادران را به گونه شایسته بپردازداست خوراک و پوشاک م

 می کند:

فرزندش شیر بدهد، و هنگامی که مادر راضی است به بچه اش شیر است که دو سال به نخست: حق مادر 

 بدهد، جایز نیست که پدر برای شیر دادن بچه کسی را به خدمت بگیرد.

دوم: مدتی که الزم است پدر نفقه زمان شیر دادن را بدهد، دو سال است. و این آیه داللت می کند بر اینکه 

با کسی شراکت نمی کند چون خداوند متعال این نفقه را بر پدر و به نفع مادر واجب دادن پدر در نفقه زمان شیر 

ته است، با انسکرده است در حالی که هر دوی اینها وارث هستند. پس الزام به نفقه دادن را برای پدر اولیتر د

ده است که الزام نفقه را به ان اصلی درآماین به عنو د با هم شریک هستند. ووجود اینکه در ارث بردن از نوزا

ها را بپردازد نیز این گونه است. آن در سایر کسانی که پدر باید نفقه آن پدر اختصاص داده است. همچنین حکم

ها مختص پدر است بدون اینکه با کسی مشارکت کند، آن مانند بچه های کوچک و بزرگساالن مریض که نفقه

 .(404، ص5ج)الجصاص،  داللت می کند. آن چون آیه بر

 ﴿و خداوند متعال می فرماید:                         

           ﴾ [ ىو اموالتان را که خداوند ]آنها را[ مایه قوام ]زندگ. »(5 ء/)نسا

[ آن به آنان بخورانید و بپوشانید و با آنها سخن پسندیده قرار داده است، به کم خردان مدهید و از ]ثمرات

 .«بگویید
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ها را آن ان قرار دهید. و این در مورد کسانی است که شخص  باید نفقهآن یعنی در این اموال سهمی را برای

دان کوچکش. این آیه دلیل وجوب نفقه فرزندان بر پدر و ها را بپوشاند از جمله همسرش و فرزنآن بپردازد و

 (.32، ص5نفقه زن بر شوهر است. )القرطبی، ج

 :دلیل سنت

بهترین دیناری که شخص خرج می کند »فرمود:  پیامبر  :حدیثی از ثوبان نقل شده است که می گوید 

اه خدا برای حیواناتش در ر و سپس دیناری است که شخص ،دیناری است که برای خانواده اش خرج می کند

)مسلم، الصحیح،  .«رای دوستان و آشنایان خرج می کندو بعد دیناری است که در راه خدا ب خرج می کند،

شخص با خانواده ظاهر می »(. ابوقالبة می گوید: 2760، شماره 922 /2، ابن ماجه، 994، شماره 2/692

ها را پاک گرداند تا بدین آن ی کوچک خرج بدهد وشود. یعنی مردی اجرش بیشتر است که به خانواده ها

  .«ها را بی نیاز کندآن ها نفع برساند وآن وسیله خداوند به

است، چون بعضی از خانواده ها نفقه دادن  آن این حدیث دلیل تشویق به نفقه خانواده و بیان عظمت  ثواب

است. و و گاهی صدقه و صله رحم  ها به وسیله خویشاوندی واجب است و نسبت به بعضی ها مندوبآن به

شان تشویق شده است. و انجام ین واجب می شود. و اینها همگی خوب هستند و بهگاهی با ازدواج یا ملک یم

می فرماید: در روایت ابن ابی شیبة  پیامبر  ،(. بنابراین545، ص5405از صدقه مستحب بهتر است. )صالح، 

 (.85 /7)مسلم، الصحیح، ج .«به خانواده اش بپردازد را آن نفقه ای اجر بیشتر دارد که شخص»

ابوسفیان آدم خسیسی است   ای رسول خدا»همسر ابوسفیان گفت:  ،روایت شده است که هند لاز عایشه 

ن اینکه خودش بفهمد، چیزی مگر اینکه از مالش بدو ه ما خرج نمی دهد،نیاز من و فرزندانم ب اندازه و به

، 2)ابن دقیق، ج .«خودت و فرزندانت از مالش بردار اندازه به طور منصفانه به»ود: فرم پیامبر  .«بردارم

 (. 270ص

 ها را بهآن چه که واجب است این است که نفقهآن این حدیث بر وجوب نفقه زن و فرزندان داللت می کند، و

صاحب نفقه به قدر کافی کافی به وی نفقه ندهد می تواند از اموالش  اندازه کافی بدهد و کسی که به اندازه

را بیان داشته است. مخصوصاً اگر پدر از این کار سرپیچی کند مادر نیز بر فرزندش  آن بردارد. چون پیامبر 

 (. 546، ص5405والیت نفقه دارد. )صالح، 
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ی خود را اداره کنند. بدین وسیله یتربیت کسانی است که نمی توانند به تنها ،از مفردات تعریف حضانت

حفظ و نگهداری کند حق  نت مفتخر می شود که می تواند کسانی را که در معرض هالکت یا ضرر هستندحضا

 شخص عضو مفیدی برای خود و جامعه اش می شود.  آن تربیت هدفی فراتر و واالتر دارد که با تحقق

گونه برای این منظور از تربیت، آماده کردن کودک از لحاظ بدنی و عقلی و روحی است. دیدیم که اسالم چ

طفل را تدارک دیده است. و به طور ویژه حق حضانت و نفقه را بیان کرده است، چون آمادگی تمامی حقوق 

این دو امر شدیداً با آمادگی بدنی و عقلی و روحی ارتباط دارند. چون در حضانت حفظ و تربیت فرد نهفته 

 زمان والدت تا زمان وفات وی نهفته است.  و در نفقه برآوردن هزینه ها زندگی کریمانه کودک از ،است

امام غزالی به این حقوق تربیتی جزء خاصی را اختصاص داده است که بر پدران و مربیان واجب است که 

ش بچه ها از مهمترین امور بدان که راه و رو»نند. و می گوید: فرزندانشان را برای بهتر شدن اخالقشان تربیت ک

د نزد والدینش امانت می باشد و قلب پاک و ساده وی جوهر نفیسی است که خالی هاست. فرزنآن و محکمترین

 آن چه که به وی نزدیک شود به طرفآن دارد. وهر تی است و قابلیت پذیرش هر نقشی رااز هر نقش و صور

د در دنیا و آخرت خوشبخت می شود و والدینش را در انجامگرایش پیدا می کند اگر به خیر و علم وی بی

و اگر به شر  ،ثواب شریک می کند آن شریک می کند و همچنین تمام معلمان و مربیان خود را در آن وابث

گرائید و مانند حیوانات سست و بدبخت شد، هالک می شود. و گناه وی بر گردن قیم و ولی اوست. خداوند 

﴿متعال می فرماید:                   ﴾ /ای کسانی که ایمان آورده »( 6 )تحریم

هر چقدر پدر وی را از آتش دنیا حفظ کرده باشد،  .«ود را از آتش دوزخ بر کنار داریداید! خود و خانواده خ

بدین ترتیب و به طریق اولی از آتش آخرت حفظ می شود. و حفاظت از وی به طوری است که او را ادب و 

ارد. واجب است که کند و نیکوهای اخالق را به وی یاد می دهد. و او را از همنشینان بد باز می دتهذیب می 

که همان مرحله والدت و شیر دادن است. که باید در حضانت  دوان کودکی و پیدایش وی باشتربیت از همان آ

شد، برکتی ندارد. وقتی با با. شیری که از مال حرام حاصل شده و شیر دادن وی زنی متدین و حالل خور باشد

 چه که مناسبآن این شیر بزرگ شد سرشت و طینت او با زشتیها و آلودگیها سرشته می شود و طبع وی به

 (.70، ص3، ج5389)الغزالی،  .«زشتی ها است، تمایل پیدا می کند

تا در رویارویی ماده کردن کودک برای اینکه جسمی سالم و بنیه قوی داشته باشد مقصود از آمادگی بدنی: آ

ی را که حرکت وی را کند و رشد وی را کاهش می دهند، دور یبا سختیها قوی باشد و او را از بیماریها و علتها

 کند. 
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این است که کودک را آماده کند تا فکر سالم داشته باشد و قادر به نظر و تأمل باشد و  معنی آمادگی عقلی:

به اشیاء حکم مناسب بدهد. و امکان استفاده از تجارب خود و  بتواند محیط اطرافش را درک بکند و نسبت

 دیگران را به او بدهد. 

ا و آمادگی روحی: به این معنی است که عاطفه ای جوشان و هیجان زنده داشته باشد که خیر و خوشی ر

تنگ کند.  آن اصرار کند و از شر دوری گزیند و راه را بر آن بر خوشحال شود. و آن و به وسیله بپراکند

 (.236 -245، ص2، چاپ5967، سابق، 28، ص5، قطب، د. ت، ج57 ، ص5455)صالح، 

 :عدم تکلیف بیشتر از توان کودک -4-3-2-6

 زندگی می کنیم شاید تحوالت بزرگی است که منجر به تغییر بنای اجتماعی و روابط آن عصری که ما در

جامعه های فقیر، تباه می شود و او را در معرض ی شده است. بنابراین حقوق کودک در بسیاری از انانس

به وضع مجموع قوانینی  ، هیأتهای بین المللیکارهای سخت قرار می دهند و با وی تجارت می کنند. بنابراین

حقوق کودک را تکمیل کنند و کرامت وی را حفظ کنند و به حکم جدید بودن این مطلب  آن د که بانا پرداخته

را ثابت کند و اصلی در  آن ز این موضوع می باشد. بنابراین بحث در مورد چیزی است کهکتابهای فقهی خالی ا

نیست، از جمله این حقوق:  آن تعالیم اسالمی داشته باشد و کسی که به مقاصد شریعت نگاه می کند، بی نیاز از

ف يعدم التکل»گوید: عدم تکلیف بیش از توان به کودک است: و این امر از قاعده فقهی ناشی می شود که می 

 ﴿و اصل این قاعده کالم خداوند متعال می باشد که می فرماید:  .(200ق،  5 )ابن العربی« طاقیبما ال 

       ﴾ /توانایی اش تکلیف نمی کند اندازه خداوند به هیچ کس جز به» .(206 )بقره». 

﴿و همچنین می فرماید:             ﴾ /ین کارهای دشوار و و در د» .(78 )حج

 .«سنگین را بر دوش شما نگذاشته است

خلق خود را به  ،این است که قانونگذار حکیم آن این یکی از قواعد ارزشمند فقه اسالمی است که مفاد

ها را خوشحال آن در امکانشان نیست، نمی کند. وها را مکلف به چیزی که آن بیش از توانشان مکلف نمی کند و

ها آن ها و دفع مفسده ازآن می کند که شریعت اسالمی به عنوان رحمت برای بندگان و برای محقق کردن مصلحت

 آن رحمت است و با تحقق و تحصیل آن ها را به بیش از توانشان مکلف کند نقیضآن آمده است. چون اگر

 . می اندازددیها ووجود آمدن فساد و ضرر می شود و او را در هالکت و ناب معارض می باشد. و باعث به
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 .(67)السیوطی، د. ت، ص« ريسيتجلب الت قةالمش»با تعبیرات دیگری از این قاعده نام برده شده است مثل 

و قواعد و اصول شرعی دیگری که بر هدف  .(83 -88. )السیوطی، د. ت، ص«نفی الضرر»و « زالیالضرر »

 ل گیری و تخفیف و دور کردن اذیت و مشقت و تنگی داللت می کند. سه

چه که به معنای خالفت و جانشینی ضرر وارد کند یا از آن جانشین خداوند بر روی زمین است و هر انانس

بکاهد، از لحاظ شرعی حرام است. و مجبور کردن کودک به بیش از توان وی خلل وارد کردن به  آن قوت

ست و مخالف مقاصد شریعت می باشد. چون این تکلیف وی را ضعیف می کند و این امر مانع اصول اسالمی ا

این است که مکانت و نیروی وی به عنوان جانشینی بر روی زمین همچنان محفوظ بماند. توجه اسالم به کودک 

های رعایتی  و حمایت از وی و عدم تکلیف بیش از توان وی و اهتمام به سالمتی وی، همگی اینها و جنبه

خون  آن دیگر، حافظ نیروی مادی و ادبی مسلمانان است. چون اسالم بدنهایی را می طلبد که در رگهای

ثیر سالم دارد نه تنها در و نشاط داشته باشند. جسم سالم تأ شادابی آن سالمتی جریان داشته باشد و پیروان

می  و پایداری رفتار تأثیر دارد. پیامبر  انهاانس با زندگی و سایر انانس سالمت فکر کردن بلکه در روابط

 .«به کار کردن بکنی، دزدی می کنند ها را مجبورآن بچه ها را به کار کردن مجبور نکنید چون هر گاه»فرماید: 

کار می باشد. یعنی بچه های در مورد مشغول کردن بچه ها به  ( و این کالم صریحی5980)مالک، الموطأ، 

 ها کامل نشده است. آن قیه تربیت اخالکوچک ک

ها تربیت اخالقیشان را کامل کنند و بر حسب مواهب آن است که آن وی مستحکم نشده است. و بهتر اندام و

 به میدانهای کار و کسب بیرون بروند.  آن ها را آموزش دهد. و بعد ازآن و استعدادهایشان

ستثمار وی واجب کرده است. بی گمان ی و سنگدلی و اانگار اسالم حمایت از کودک را نسبت به سهل

در جنگ قبل از رسیدن وی به پانزده سالگی منع کرد. چون کارهای  ب از شرکت عبداهلل بن  عمر پیامبر 

که قله بلند اسالم می باشد. چون اسالم  . حتی اگر جهاد در راه  خدا باشد،جنگی برای بچه ها خطرناک است

تی غایت سالم باشد الزم است که وسیله نیز سالم باشد. از ابن ق. بنابراین وربط می دهد آن غایتها را به وسایل

رفتم در حالی که چهارده سال داشتم و  روایت شده است که گفت: در روز جنگ احد پیش پیامبر  بعمر 

 (.537 /5به من  اجازه جنگ نداد. )البخاری،  پیامبر 

اسبابی را برای حفظ و نگهداری وی از تکلیف بیش  ،عتاسالم عالوه بر مبادی و اصول کلی و مقاصد شری

راه برود تا  آن تدارک دیده است. و این با ترسیم زندگی منظمی است که الزم است شخص مسلمان بر اندازه از
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و در اینجا به بیان اسباب حفظ و نگهداری کودک از تکلیف توان فرسا اکتفا  ،خود و خانواده اش را حفظ کند

 محور بحث ما هستند. از جمله: می کنیم که 

مسؤولیت والدین در حفاظت کردن از زندگی کودک. اسالم مسؤولیت رعایت کودک را به والدین سپرده  -5

امام مسؤول افراد  هستید.همگی شما نگهبان و مسؤول افراد تحت قیومیت خود »فرموده است:  است. پیامبر 

 آن بان خانه شوهر و مسؤول افرادهاست، زن نگ آن ؤول افرادو مرد نگهبان خانواده خود و مس ،جامعه است

ان و مسؤول بخش و خادم نگهبان اموال ارباب و سرورش و مسؤول بخش خود است. همگی شما نگهب ،است

 (. 853 /2، شماره 5388 )البخاری، .«و رعیت خود هستید

ه دلسوزی است. و دلسوزی نیز نگهداری از کودک و دلسوزی نسبت به او: چون نگهداری از وی نشان -2

روشی را برای دلسوزی کردن و مهربانی کردن و عدم تکلیف بیش از توان به  جزء نگهداری می باشد. پیامبر 

کسی که به کوچکترهای ما دلسوزی و مهربانی نکند و حق »فرزندانمان به ما عطا کرده است و می فرماید: 

بیان  و در این حدیث حضرت مصطفی  .(455 ، ص5البخاری، ج) .«شناسد، از ما نیستنبزرگترهای ما را 

ها مهربانی نکند از مسلمانان راستین نیست. و می آن می کند که کسی که به کوچکترها دلسوزی نکند و به

(. و در اینجا 462، ص5)البخاری، ج .«م نکند خداوند به وی رحم نمی کندکسی که به مردم رح»فرماید: 

و رحم و شفقت والدین به کودکانشان اولیتر و شایسته تر  ،بت به کودک خاص می باشدرحمت عام است و نس

بزرگ و کوچک به  انانس است. وقتی این اخالق رحمت و شفقت میان افراد جامعه ریشه بدواند با این حالت

 بیش از توانشان مکلف نمی شوند.

 دکانی که والدین و سرپرست ندارندتوجه اسالم به کو -4-3-2-7
 :توجه اسالم به یتیمان

و همچنین بچه هایی که  داده اندیتیم در اصطالح لغوی و شرعی: بچه هایی هستند که پدرانشان را از دست 

ی که یها نگذاشته است، به یتیمان ملحق می شوند. و همچنین بچه هاآن پدرانشان گم شده است و نفقه ای برای

، ابوزهرةستند تا زمانی که حکم اجرای عقوبت تمام می شود. )پدرانشان زندانی هستند در حکم بی سرپرست ه

 (.559د. ت، ص

ع کسی که تنها مادرش را از دست داده باشد، یتیم نامیده نمی شود. و در زبان عربی و در اصطالح شر

، ابوزهرة) نسبت به حضانت وی درست است که محتاج کسی شبیه مادرش یا کسی از نزدیکان مادرش بشود.

 (.559د.ت، ص
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ها را فراموش کرده است آن اسالم به یتیمان اهتمام ورزیده است، همان کسانی که اعالمیه جهانی حقوق بشر

 (.250ص ،5995)مصیلحی، ها برده نمی شود.آن و در اصول قوانین بین المللی نامی از

ت متعدد و جداگانه کریم در آیا قرآنو  ،اما شریعت اسالمی با توجه ویژه خود به یتیمها ممتاز گشته است

ها و حفظ حقوقشان و عدم تجاوز به اموالشان آن بر ضرورت توجه به یتیمان و رعایت -خواه مکی یا مدنی-ای

 ها تأکید کرده است.آن و نیکی به

که در پنج  .)عبدالجواد، د.ت( کریم با صیغه های جمع و مفرد بیست و سه بار آمده است. قرآنکلمه یتیم در 

ها احکام شرعی آن ها از لحاظ قضایی واجب است. و یازده موردآن م شرعی آمده است که اجرایها احکاآن آیه

و نوع دوم مخصوص  ،موال یتیمان استنوع اول ویژه ا ینی واجب می باشد.ها از لحاظ دآن هستند که اجرای

 تشویق به حسن روابط با یتیمان است.

ها از لحاظ قضایی واجب آن ی را وضع می کند که اجراینوع اول از آیاتی که ویژه اموال است، احکام شرع

ولی و وصی و  رشید شدن یتیم مطالبه قضایی برگرداندن مال وی امکان دارد. و یا می باشد یعنی بعد از بالغ و

چه را که خرج وی کرده است، محاسبه نماید. اما آیاتی که ویژه رفتار خوب با یتیمان آن سرپرستش می تواند

ها واجب است نه از آن یعنی احکامی که از لحاظ دینی اجرای ،شرعی و دینی را وضع می کننداست احکام 

و این جدایی و تمایز همان تمایزی است که قانونگذاران میان قواعد قانونی ملزم و قواعد لحاظ قضایی. 

 (.255،ص5995. )مصیلحی، دنمی اندازاخالقی جدایی 

ها و محافظت از آن خاصی روا داشته است و به تربیت صالح و شایستهاسالم نسبت به یتیمان توجه و عنایت 

 ها تشویق کرده است.آن نابودی و هالکت

  :ی توجه اسالم به یتیمانقرآندلیل 

قطع شد و دوباره به وی وحی شد، خداوند متعال به   وقتی برای مدت کوتاهی در مکه وحی از پیامبر

مبر توجه و عنایت خاصی داشته است تا اینکه بعثت را پذیرفت. به گونه تأکید می کند که او به پیا پیامبرش 

براین خداوند وی را با لطف و بنا یتیمی بود که مهر و عاطفه و توجه پدری را از دست داده بود. ای که پیامبر 

﴿ عنایت و مهربانی خود برتری داد و می فرماید:      ﴾ آیا خدا تو را » .(6 /)ضحی

سپس خداوند شکر این نعمت را از او می خواهد به گونه ای که شکر وی از جنس  .«یتیم نیافت و پناهت داد

﴿یعنی به یتیمان مهربانی و توجه کند. خداوند متعال می فر ماید:  ،همان نعمت باشد         

﴾ /و این آیه به طور صریح از قهر و زور گرفتن به « است( یتیم را زبون مدارل که چنین حا») .(9 )ضحی
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نسبت به یتیمان مانند پدر مهربان »اده در تفسیر این آیه می گوید: یتیم و خوار کردن وی نهی کرده است. و قت

 .«یدباش

ده است. و سپس بی گمان خداوند متعال مشرکانی را که به یتیمان احترام نمی گذارند، رسوا و نکوهش کر

  ﴿ می فرماید:                  ﴾  /57 )فجر- 

هرگز! هرگز! بلکه شما یتیم را گرامی نمی دارید و همدیگر را تشویق و ترغیب نمی کنید به خوراک (. »58

 .«دادن به مستمند

ها آن ها کار کنند وآن ها غذا بخورند و باآن ه اسالم به سرپرست یتیمان سفارش کرده است که بادر همین رابط

 ﴿را مساوی بچه های خود بدانند. خداوند متعال می فرماید:                     

                             ﴾ /در دنیا و »  .(220)بقره

 پسندیده است. و اگر با باشد، نیک و آن آخرت و درباره یتیمان می پرسند بگو: هر چیز که صالح ایشان در

 .«شناسدان بیامیزید ایشان برادران شما هستند و خداوند مفسد را از مصلح می آن

 به دو امر ارزشمند دعوت می کند: قرآناین نص 

ید در زندگی قابل قبول است و مال وی را ش وی بدانچه که از او به دست می آنخست: اصالح یتیم با آموز

 رشد بدهد و او را به صورت صالح و شایسته ای تربیت کند.

. ها مثل بچه هایشان رفتار کندآن آمیختگی با دوم: یتیمان را با خودشان و با فرزندانشان بیامیزند و در این

ها مثل فرزندانش رفتار کند. آن ها را مثل فرزندانشان ادب کند و به طور کامل و بدون تفاوت باآن در این حال

را احساس خواهد وقتی که این گونه باشد به طور فطری محبت فرزندان شدیدتر می شود. پس تقوای خداوند 

و شخص مؤمن باید محبت خداوند را باالتر از  ،بت یتیم از محبت خداوند متعال استکرد و می داند که مح

ها آن اسالم کسانی را که یتیمان را تحقیر می کنند و به کار .(520، د. ت، صمحبت فرزند قرار بدهد. )ابوزهرة

﴿فرماید:  اهمال می کنند یکی از نشانه های تکذیب روز قیامت قرار داده است. پس خداوند متعال می    

              ﴾ /کسانی که به دین وآئین و » .(7-2 )ماعون

ز پیش خود می ان کسانی هستند که یتیم را سخت اآن سزا و جزا ایمان ندارند، می فهمی که چگونه کسانیند؟

 .«رانند
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 ﴿یکی و تصرف در اموال یتیمان تأکید کرده است. خداوند متعال می رماید: اسالم بر عدم نزد   

       ﴾ و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به روشى که آن بهتر » .(34 ء/)اسرا

  .«است

 ﴿می فرماید: و از خوردن اموال یتیمان ممانعت کرده است. خداوند متعال        

                          ﴾ (/50 نساء). « بی گمان کسانی که

)در  ( می خورند.در شکمهای خود )می ریزند و آتش انگار اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه می خورند،

  .«یامت( با آتش سوزانی خواهند سوختروز ق

تصرف در اموال یتیمان جز به شیوه بهتر با نهی از قتل نفس همراه و همنشین  نهی از نزدیکی ودر حقیقت 

 ﴿را جز به حق حرام کرده است. خداوند متعال می فرماید:  آن شده است. همان قتلی که خداوند   

                                          

                       ﴾ /و » .(33 -34 )اسراء

حرام کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود، به  -جز به حق- کسی را نکشید که خداوند کشتن او را

ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند، بی گمان صاحب خون یاری  ،صاحب خون او )این( قدرت را داده ایم

  .«تا اینکه یتیم به سن بلوغ می رسده ای که بهتر باشد مگر به شیو نزدیک نشویدشونده است. و در مال یتیم 

ها می باشد. بنابراین دعوت به توجه به یتیمان در تمامی ادیان و در آن اسالم دین رسوالن و دعوت همگی

﴿ها اسالم آمده است. خداوند متعال می فرماید: آن رأس                   

          ﴾ /بگو: بیائید، چیزهایی را برایتان بیان کنم که پروردگارتان بر » .(555 )انعام

 .«کنید، و به پدر و مادر نیکی کنیدشما حرام کرده است. اینکه هیچ چیزی را شریک خدا ن

 ﴿دیگری را بیان می کند و می فرماید: سپس خداوند متعال بعد از این آیه، آیه        

          ﴾ /عنایت خاصی به  آن (. سپس سوره نساء نازل شد که در552 )انعام

. خداوند متعال شده اندآفریده یتیمان نشان داده شده است. و بیان کرده است که تمامی مردم از یک نفس واحد 

﴿می فرماید:                     ﴾ /ای مردمان از )خشم( » .(5 )نساء

﴿سپس بعد از این می فرماید:  .«بیافرید انانس پروردگار بپرهیزید پروردگاری که شما را از یک  
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                                       ﴾ 

ان را آن والو به یتیمان اموالشان را باز پس دهید، و اموال ناپاک را با اموال پاک جابجا نکنید و ام» .(2 )نساء/

 .«گمان چنین کاری، گناه بزرگی است با اموال خودتان نخورید. بی

را به  آن و چیزی از ها قرار دهیدآن معنی باز پس دادن اموال یتیمان این است که این اموال را فقط برای

رسند، در این  ان هزینه کنید تا وقتی بزرگ می شوند و به سن رشد میآن ها برایآن باطل نخورید یعنی از اموال

 ای زمان کودکی به وی باز گردانید.هزینه ه کم کردن هنگام بقیه اموالشان را بعد از

 آن ها در دو حالت یتیم بودن و رشد آمده است. هر حالتی بر حسبآن این آیه بخاطر دادن اموال یتیمان به

در این حالت نباید  ،گفته انده ها پس می دهند. و این حالت مخصوص رشد است. و همچنان کآن اموالشان را به

صبر کرد و باید مال وی را باز گرداند. نفقه ولی یتیم باید از مال یتیم باشد. که بر باز پس گرداندن مال یتیم به 

 (.343، ص4، ج5346وی صدق می کند. )رضا، 

 خرج می کند. امام قرطبی می گوید: وصی طبق مال و حال یتیم برای او

و مراقب می گیرند و در هزینه کردن « زن شیرده»و مال زیادی داشت برای وی دایه اگر یتیم کوچک بود 

 د. نوی گشاده دستی می کن

 اگر بزرگ بود برای وی لباس برازنده و راحت و غذاهای دلپذیر و خادم می گیرند.

 با وی عمل می کنند. آن اگر پول کمتری داشت بر حسب

لباسهای زبر و غذاهای سفت به وی می دهند. سپس امام قرطبی ایی بر حسب دارو اگر کمتر از این نیز بود 

 می گوید: اگر یتیم فقیر بود و مالی نداشت؛ بر امام امت واجب است که از بیت المال به امور وی رسیدگی کند.

 .(33، ص5)القرطبی، ج

مسلمانان - بگیرند نداد بر مسلمانان واجب است که سرپرستی وی را به عهده انجام اگر امام این کار را

بنابراین شیر دادن به وی و رسیدگی کردن به او بر  ،مادر یتیم نزدیکترین کس به وی است -نزدیکتر به وی

 ها به یتیم یا کس دیگری بر نمی گردد.آن مادر واجب است و هزینه

 آن ای است که دربهترین خانه مسلمانان، خانه »می فرماید:  دلیل توجه اسالم به یتیمان از سنت؛ پیامبر 

یتیمی  آن و بدترین خانه مسلمانان، خانه ای است که در ،یتیمی وجود داشته باشد که با وی نیکی می شود

 (.3679 ، شماره5253 /2، )ابن ماجه .«باشد که با وی بد رفتاری می کنند
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جایگاهش در وعده داده است که کسی که یتیمان را سرپرستی کند،  خداوند متعال بر زبان پیامبرش 

و جایگاه وی در بهشت نزدیک  ،بهشت تعالی می یابد و به درجه روزه دار شب زنده دار مجاهد می رسد

ها را پرداخت آن کسی که سه یتیم را سرپرستی کند و هزینه»می فرماید:  می باشد. پیامبر  جایگاه پیامبر 

و ماهرانه در راه خدا  یرد و می جنگدروزها روزه می گکند مثل کسی است که شب زنده داری می کند و 

اشاره و میانی(  انگشت )اشاره به انگشت م. همچنان که این دود. و من با او در بهشت برادر هستششمشیر می ک

 (.3680 ، شماره5253 /2، ابن ماجه) .«خواهر هستند

ت و این افراد را به ثواب ها تشویق کرده اسآن به سرپرستی یتیمان و مهربانی و توجه به همچنان که پیامبر 

 ت و عهده دار یتیمان در بهشتمن و سرپرس»نیک و درجه عالی در بهشت مژده داده است و می فرماید: 

 /50)البخاری،  .«ها را به هم چسپانده بودآن اشاره و میانه اشاره کرد که انگشت اینگونه هستیم. و به دو

ها با هم آن و ،هستند انبیاء ت و عهده دار یتیمان مانند مقاماین حدیث بیانگر این است که مقام سرپرس .(439

 همسایه می باشند.

را در شمار گناهان کبیره به حساب  آن در حقیقت اسالم از خوردن اموال یتیمان عیبجویی کرده است و

شرک به  کدام هفت چیز؟ فرمود: :از هفت چیز ماندگار بپرهیزید. گفته شد»می فرماید:  آورده است. پیامبر 

را حرام کرده است مگر در صورت حق، جادو، رباخواری، خوردن مال یتیم،  آن که خداوند انانس خدا، قتل

 /5، مسلم، 393 /5خاری، )الب .«و تهمت ناروا به زنان مؤمنپشت کردن به لشکر مسلمانان در روز جنگ، 

 (.89، شماره 92

شامل می شود. مادری که خود را محبوس نگهداری و نسبت به یتیمان مادر یتیم را نیز  سفارش پیامبر 

تربیت فرزند یتیم خود می کند و ازدواج نمی کند با وجود اینکه جوان و زیبارو است تا اینکه چهره اش تغییر 

ت به ز دست می دهد. خداوند وی را عاقبرنگ می دهد و زیبایش را به علت محافظت و رعایت فرزندان یتیم ا

و نزدیک جایگاه وی قرار می دهد. و همین جایگاه  او را در بهشت همنشین پیامبرش خیر می گرداند و 

دارد در روز قیامت اینگونه من و زنی که صورتش دملهای چرکین »می فرماید:  برای او بس است که پیامبر 

، احمد، 5550، شماره 338 /4 ، شماره53732)ابوداود،  های اشاره و میانی اشاره کرد.انگشت و به .«هستیم

6/ 29.) 

ها با مؤدت و رحمت و مهربانی تأکید کرده آن بدین ترتیب دیدیم که اسالم بر محافظت از یتیمان و رعایت

 ها نگریستن اصرار کرده است.آن ها و دید منفی و سنگدالنه بهآن و بر منع آزار و اذیت است.
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نفرت پیدا می کنند و  انهاانس آتی عمرشان از رآینده و سالهایها نگریسته شود دآن به اگر با دید منفیچون 

 و پوچی و دشمنی در انحراف از جامعه کینه و نفرت دارند. و اگر با دید بچه بی صاحب به وی نگریسته شود.

 ها ایجاد می شود و احساس صمیمیت و هماهنگی نمی کنند تا به آمال و آالم جامعه بیاندیشند.آن

 .(520ص د.ت، ،ابوزهرة) 

 ی صالح در هر زمان و مکانی است.انهاانس الم پیدایش و به وجود آمدنهدف اس

 :احکام بچه های سر راهی در اسالم -4-3-3

اسالم به بچه های سر راهی توجه کرده است و جز به خاطر این نیست که اسالم دین رحمت است. بچه سر 

 د به هر علتی که باشد.نا اختهاند راهی وقتی با زندگی روبه رو می شود که والدینش وی را در جایی

که: هر بچه زنده ای که خانواده اش وی را به خاطر ترس  کرده اندبچه سر راهی را این گونه تعریف  ءفقها

 گناهکار و بردارنده آن . که پرت کنندهبچه سر راهی است باشند انداخته از فقر یا فرار از تهمت بدگمانی دور

 (.323 ص ،3ج )ابن عابدین،کفایی است.  فرض آن سودمند است و برداشتن آن

باخبرند، فرض  آن بر تمامی کسانی که از آن برداشتن راه یا هر مکان دیگری پیدا بشود هر گاه بچه ای سر

ها واجب است که آن ند بر همگینوقتی گروهی بچه ای را در سر راه عمومی یا خصوصی می بی .کفایی می باشد

ها بچه را به حال خود رها کنند همگی در مقابل آن به گونه ای که اگر همگیوی را بردارند و پناه بدهند. 

ها وی را بردارند گناه آن ها ضامن هستند و اگر بعضی ازآن خداوند متعال گناهکار می شوند. و اگر بمیرد همگی

 که همگی از دیگران برداشته می شود و این همان چیزی است که در فقه اسالمی فرض کفایه نامیده شده است

 .(530ص ت، د. هره،)ابوز بعضی، گناه از بقیه ساقط می شود. انجام را مخاطب قرار می دهد و با انهاانس

ا همچنان که که وی را پناه بدهد و رها نکند ی اما وقتی کسی به تنهایی این بچه را بیابد، بر او واجب است

عین می شود به گونه ای که اگر وی را رها کند  پناه دادن به این بچه و برداشتن وی فرض ،می گویند ءفقها

 (.530ص ت، د. ،ابوزهرة). شدیداً مرتکب گناه شده است

 ی بخشیدن کسی از مرگ است. چونیداشتن وی واجب و بردارنده وی سود می برد به خاطر رهاوقتی بر

برداشتن اسباب نابودی این حالت بچه نزدیک به نابودی است. و رهایی بخشیدن کسی از مرگ می تواند با  در

﴿صدق می کند که می فرماید:  آن وی باشد که این آیه بر            ﴾ 

  .«ست که همه مردم را زنده کرده استی بخشد، چنان ایی را از مرگ رهاانانس هر کس» .(32 )مائده/ 
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جایز نیست که بعد از این دوباره وی را دور بیندازد. چون رها  اردکسی که بچه ای را از سر راه بر می د

کردن وی از آغاز و پایان حرام می باشد. چون باعث از بین بردن نفس محترم و مصون است و هیچ بهانه و 

 دلیلی برای رها کردن وی وجود ندارد. 

که: بچه تازه متولد شده ای است که  کرده انداما بعضی ها در قوانین وضعی بچه سر راهی را اینگونه تعریف 

یا در هر مکانی کشف شود. بدون اینکه نام و نسب و  ،در کنارش نباشد و از سر راه برداشته شود آن صاحب

 (.555، ص5995)مصیلحی،  دیانت و جنیست و وطن وی مشخص باشد.

ناه است، کسی که این کار را اسالم بر این باور است که رها کردن بچه سر راهی عالوه بر اینکه بزرگترین گ

 می کند قاتل عمد شناخته می شود. 

ا که هیچ گناهی ندارد دور ت که بچه مسلمان کوچکی رهیچ گناهی بزرگتر از این نیس: ابن حزم می گوید

بدون شک او  (.273، ص8، ج5350)ابن حزم،  تا از گرسنگی یا سرما بمیرد یا سگها او را بخورند. بیندازد

کسی که رحم نداشته باشد به او »به درستی روایت شده است که می فرماید:  ست و از پیامبر قاتل عمد ا

 (.5808 -5809 /4، مسلم، 426 /5)البخاری،  .«م نمی شودرح

لیلی بر صحت او وجود ندارد چه غیر شرعی باشد هر چند که هیچ دضروری نیست که بچه سرراهی یک ب

 ازدواج صحیح یا فاسد یا وطء به شبه باشد.پس ممکن است که این بچه حاصل یک 

کودک غیر شرعی: کودکی است که حاصل زنا باشد. بعضی از قوانین وضعی میان بچه سرراهی با بچه غیر 

و دومی را اینگونه  ،که تازه متولد شده است کرده اند. اولی را اینگونه توصیف شده اندشرعی تفاوت قائل 

ر شرعی نیست مگر اینکه با دلیل داخته می شوند کودک غیننی که سرراه اکه تمامی کودکا کرده اندتوصیف 

 (.557، ص5995قطعی ثابت شود. )مصیلحی، 

را از  آن شایسته تر است و کسی نمی تواند آن بچه ای را از سرراه بر می دارد، خودش به نگهداری کسی

شایسته تر است چون به  آن داریوی بگیرد مگر اینکه نسبتش را ثابت کند که در این صورت وی به نگه

را بر می دارد نه به اعتبار اینکه بچه سر راهی است چون با اثبات نسب صفت برداشتن بچه  آن اعتبار پدر بودن

 (.535، د. ت، صابوزهرةسرراهی از بین می رود. )

ه است که از را بر می دارد واجب کرد آن شریعت اسالمی بر هر فردی که با بچه سرراهی مواجه می شود و

وی محافظت کند و باید وی را همچنان نزد خود نگاه دارد و در این حال الزم است که مخارج و هزینه های 

پناهگاه و درمان وی را تحمل کند یا وی را به متولیان این امر بسپارد. به گونه ای که در این حالت  پوشش و
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سایر شهروندان است. و حقوق و واجباتی که برای  دولت متولی رعایت و نگهداری و پرورش این بچه ها مثل

، 5995تمامی شهروندان وجود دارد برای بچه های سرراهی نیز باید وجود داشته باشد. )مصیلحی، 

 (.556ص

بچه سرراهی مادامی که نسب وی ثابت نشده باشد همچنان در دست کسی است که وی را پیدا کرده است و 

  یابنده است. بر شخص وی بجز حق ازدواج یت وی را دارد. و تمامی حقوقاو والیت حفظ و نگهداری و ترب

را نداشته باشد قاضی باید بچه را از او  انانس امین نباشد یا شروط والیت بر ،وقتی شخص یابنده بچه

شده بخواهد، قاضی باید وی را از کف یابنده در بیاورد. چون نیروی  بگیرد. همچنین اگر مصلحت کودک پیدا

 (.535، د. ت، صابوزهرةیت وی بر والیت ولی بیشتر نیست. چون نسب ولی ثابت شده است. )وال

به اذن  داشته باشد و شخص یابنده کودک جزهزینه و مخارج بچه پیداشده از مال اوست، وقتی که مالی 

ولی شخص  به گونه ای که حقوق شخص یابنده مثل حقوق قاضی نمی تواند از مال کودک برای وی هزینه کند.

است و حق والیت بر مال ندارد. چون حقوق ولی شخص با ضرورت ثابت می شود و  آن است. بلکه کمتر از

 خودشان شناخته می شوند و از حد خود تجاوز نمی کنند. اندازه ضرورتها به

د از وقتی کودک سرراهی مالی نداشته باشد یعنی هنگام برداشتن وی مالی همراهش نباشد، شخص یابنده بای

کودک را از نابودی  آن ن کودک بر خود واجب کرده است کهفقه وی را بدهد چون هنگام برداشتمال خودش ن

معاش و نفقه می باشد. ولی تداوم و استمرار این نفقه در آینده  تأمینظ کند و حفظ وی از نابودی توسط حف

خواهد که از بیت المال مسلمانان نفقه وی الزامی نیست. ولی وقتی خواست نفقه او را نپردازد باید از قاضی ب

پرداخت شود چون وظیفه بیت المال مسلمانان است که به کسانی که مخارج و هزینه ندارند، نفقه بدهند. و این 

درخواست وی از قاضی واجب می باشد و اگر این کار را نکرد بر قاضی واجب است که در این حالت حکم به 

دست به دست کردن  انان بدهد. و این امر به دلیل نگهداری از کودک و حفظ وی ازنفقه وی از بیت المال مسلم

نگهداری وی از  قبه سوی همدیگر است. اگر شخص یابنده از بیت المال نفقه کودک را خواست ح کودک

کودک ساقط نمی شود مگر اینکه عدم صالحیت وی ثابت شود، چون حق نگهداری وی از کودک به مقتضای 

 آن که هنگام برداشتن کودک ایجاد شد ثابت می شود. چون هیچ واجبی وجود ندارد که حقی بعد ازوالیتی 

 (.532نیاید. و برداشتن کودک واجب شده است و نگهداری از وی نیز واجب می باشد. )ابوزهرة، د. ت، ص
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و بدین ترتیب از  چه که گذشت برای ما معلوم شد که چگونه اسالم به کودکان اهتمام می ورزدآن بر اساس 

دارند، حفظ می کند. بلکه ما در می  ن قوانین وضعیچه که متوآن وی حمایت می کند و حقوقش را بیشتر از

 یابیم که حقوق کودک اصل محکمی در قواعد کلی یا جزئی شریعت اسالمی دارد. 

 

 حقوق متهم -4-4
 :در فقه اسالمی آن انواع اتهام و -4-4-3

، یعنی علیه او به شخص معینی نسبت داده شده است آن جا، جرمی است که ارتکابمنظور ازاتهام در این

 داده می شود و آن حکم به عقوبت مناسب آن در اینجا اثبات اتهام ضرورت دارد و بعد از شکایت شده است.

 سپس این عقوبت اجرا می شود. 

نوعات و محظورات شرعی هستند مم»را اینگونه تعریف کرده است که:  آن (یتعریف جرم: ماوردی )شافع

مقتضی  آن هر جرمی هنگام رهایی جستن از .«را شکنجه می کند آن تعزیر مرتکب که خداوند متعال با حد یا

 مقتضی وجوب احکام شرعی است.  آن و هنگام اثبات و صحت ،سیاست دینی است

 از این تعریف وجوب محقق شدن ارتکاب جرم روشن می شود:

نهی شده است، تمام می شود که یا با  آن یک فعل ایجابی یا ارتکاب فعل که از امانج نخست: جرم با

 .شده اندی که بدان امر یندادن کارها انجام رضایت و خشنودی سلبی است و یا با

به  آن یعنی از جهت سبب یا ایجاد ،نهی و ممانعت شده باید جنبه شرعی داشته باشد آن دوم: چیزی که از

 حد و ،جرم را بیان کرده باشد خواه این عقوبت معین باشد مانند آن تهی شود. شارع عقوبتشریعت اسالمی من

 تعزیر.  ،قصاص و خواه نامعین باشد مانند

 می دهد باید مکلف باشد. انجام سوم: کسی که جرمی را

عددی تقسیم مت انواع : جرمها بر اساس معیارها و اصولی که در تقسیم معتبر هستند به اقسام وجرمها انواع

می شوند. از جمله اینکه جرمها را نسبت به قصد و هدف مجرم به جرایم عمد و شبه عمد و خطایی تقسیم می 

 د و از ناحیه رفتار خود مجرم به جرمهای سلبی و ایجابی تقسیم می شود.شو

است. بر اساس طبیعت حق کسی است که به وی تجاوز شده  آن ولی مهمترین دسته بندی جرمها، تقسیم

 بر اساس تعیین عقوبت نزد شارع است.  آن بنابراین تقسیم

 .نخست: تقسیم جرمها بر حسب تعیین عقوبت شارع
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و جرمهای غیر معین  ،بر این اساس جرمها به جرمهای معین که جرمهای حدود و قصاص و دیات می باشند

ها را آن که شارع یا ولی امر سیاسی که جرمهای تعزیری هستند، تقسیم می شوند. جرمهای تعزیری معین نیستند،

 معین می کنند.

 جرمهای حدود: جرمهای هستند که با حد معاقبه می شوند.

و این عقوبتها حق  ،حد از لحاظ شرعی: عقوبت معینی است که از طرف شارع حکیم معین شده است

 (.250، ص7)الشوکانی،  ج خداوند متعال بر علیه مجرم است.

 آن از طرف شارع معین و مشخص شده است کم کردن یا زیاد کردن یا تغییر دادن عقوبت حد برای اینکه

 ، عقوبتی متمایز می باشد.جایز نیست

 را ایجاب می کند. آن و از طرف دیگر حق خداوند متعال یا حق تمام مسلمانان است که مصلحت عمومی

 اصطالحتداد، و ظلم و تجاوز جرمهایی که مستوجب حد هستند: زنا، قذف، شرب خمر، دزدی، حرابه، ار

ها آن حدود نیز اطالق می شود. و با بیان آن همچنین بر عقوبتهای حدود به خود جرمها اطالق می شود. هستند.

 میانشان تفاوت حاصل می شود، مثل حد قذف یا عقوبت قذف.

 :ویژگیهای حدود

های دوری از این  انگیزه یانهدف از حدود ادب کردن مجرم و شکنجه دادن وی و دیگران است. و جنگ م

و از طرف دیگر حدود  ،دنجرم می باشد. و حدود به طور آشکار اجرا می شوند تا این زجر و شکنجه را برسان

تا جایی که می توانید »فرمود:   پیامبر  :روایت شده است که گفت لاز عایشه  .با شبهات برطرف می شود

داشته باشد، راه را برایش بگشایید. چون  آن گر مجرم راه گریزی ازحدود را از مسلمانان دور و دفع کنید و ا

  .«ست از اینکه در عقوبت اشتباه کنداگر امام در عفو و بخشش اشتباه کند بهتر ا

 (.238 /8 ، البیهقی،384 -385 /4، الحاکم، 5424 ، شماره33 /4)الترمذی، 

می کند. داستان زن مخزومی مشهور است که از مهمترین ویژگیهای حدود این است که شفاعت را قبول ن

 زن نپذیرفت. آن شفاعت اسامة بن زید را برای

به امیر یا ولی امر مسلمانان نرسیده باشد و به صورت راز  آن این منع شامل شفاعتی نمی شود که هنوز خبر

 آن خشید وقتی که خبرحدود را در میان خودتان بب: »می فرماید در میان مسلمانان پوشیده می ماند. پیامبر 

 (.4376 ، شماره533 /4)ابوداود،  .«حد واجب می شود آن به من رسید اجرای

 : جرمهای قصاص و دیاتدوم
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جانی یا مجرم با از بین بردن جان کسی به وی تجاوز می کند که جرم  آن ی هستند که دریقصاص جرمها

جرمهایی که بر اعضا و قطع عضو وارد می و همچنین  ،می نامند« جنایت بر نفس»قتل هستند و بعضی ها 

ها( مورد تجاوز قرار می آن )منفعت مند. و گاهی معانی و مفاهیم اعضامی نا« جرمهای غیر از نفس»شوند که 

 ها باقی بماند. آن گیرد هر چند که عین

 قصاص و دیه می باشد. ،عقوبت اینگونه جرائم

تجاوز قرار گرفته( واجب می کند  یه )کسی که موردقصاص: عقوبت معینی است که حقی را برای مجنی عل

که در جرم قتل اولیای  .بدهد انجام کاری را که جانی با وی کرده است، با وی آن به گونه ای که حق دارد مثل

﴿ چون خداوند متعال می فرماید: .دم وی متولی قصاص هستند. قصاص در قتل عمد واجب می شود    

                   ﴾ (/بقره ). « ای کسانی که ایمان آورده اید! درباره

  .«، بر شما فرض شده استکشتگان قصاص

فراهم باشد، وجود دارد، دلیل  آن دیگر غیر از قتل اگر شرایط همچنین قصاص در جرمهای عمدی

﴿فرماید: مشروعیت قصاص کالم خداوند است که می                  

                 ﴾ /و در آن بر » .(45 )مائده

ر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در براب

 .«[ قصاص دارند[ دارد. و جراحتها ]همدندان در برابر دندان ]قصاص

 شروط قصاص در جرمهای عمدی غیر از قتل سه مورد می باشند:

نخست: امکان تساوی بدون ظلم وجود داشته باشد، و تساوی وقتی محقق می شود که محل قطع از مفصل 

 جای مشخصی مثل مچ دست باشد. یا

بدین معنی که هیچ  ،دوم: عضو مجرم و عضو مجنی علیه باید در محل اسمی خاص اشتراک داشته باشند

 قطع نمی کنند. آن عضوی را جز در مقابل تشابه اسمی و مکانی

مساوی یعنی در منفعت و کمالشان  ،سوم: عضو جانی و مجنی علیه در سالمت و کمال باید مساوی باشند

و زبان سالمی را به خاطر زبان  ،بنابراین دست صحیح و سالمی را به خاطر دست فلجی قطع نمی کنند .باشند

گی و بلندی و کلفتی اعضاء اعتباری ندارد. و این وقتی است که ی، الل نمی کنند. و تفاوت در بزرالل و گنگ

ف به عدم سالم بودن عضوش می باشد. و مجنی علیه کسی است که متص .مجرم همان صاحب عضو کامل باشد
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و برعکس اگر مجرم غیر سالم باشد مانند فلج و دست سالم مجنی علیه را قطع کرده باشد. قصاص دست فلج 

 .(268، ص50، ابن قدامة، ج403، ص2)ابن رشد، ج جانی به طریق اولی می باشد.

ن قصاص یا لیه یک چشم باشد میاچه که اگر مجنی عآن نسبت به یک چشم بودن فرق قائل می شویم میان

قصاص نمی  :ولی اگر جانی یا مجرم یک چشم باشد بعضی از علماء می گویند که دیه کامل حق خیار دارد،

 شود بلکه باید دیه کامل بدهد.

غیر  دیه: مال واجبی است که جایگزین نفس مجنی علیه می شود. و همچنین در جرمهای تجاوز به شخص

نیز دیه تعلق می گیرد. دیه متعلق به مجنی علیه است و به خزانه دولت وارد نمی  ز به اعضاتجاو ،از قتل مانند

﴿شود. خداوند متعال می فرماید:                             

                      ﴾ /هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن » .(92 )نساء

برده مؤمنی را آزاد کند و کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که  ،دیگری را بکشد مگر از روی خطا

  .«ان در گذرندآن ی هم به کسان کشته بپردازد مگر اینکهخونبهای

ا چوبدستی باشد، صد اگر قتل در اثر تازیانه ی ،ید که دیه خطا مانند دیه عمد استبدان»می فرماید:  پیامبر 

 (.4548 و 4547 -585 /4 ، شماره5372)ابوداود،  .«شتر دیه دارد

و ارش )دیه اعضا( نیز گاهی  ،صد شتر یا هزار دینار طال یا ده هزار درهم نقره می باشد انانس دیه جان

در  آن و گاهی مقدار .مانند قطع دست یا پا نصف دیه کامل را دارد ،شده استاز طریق شرع مشخص  آن مقدار

شرع مشخص نشده است که )ارش حکومتی( نام دارد. که قاضی با پیروی از قواعد معین در این خصوص و با 

 (.675می کند. )عودة، د. ت، ص نرا تعیی آن کمک اهل فن

 سوم: جرایم تعزیری

حاظ شرعی معین نیست و این جرایم، کارهایی هستند که از لحاظ شرعی منع ها از لآن جرایمی که عقوبت

مشخص نکرده است. مانند ربا  آن ولی عقاب مشخصی را برای ،ها نهی کرده استآن و شریعت از شده اند

خواری، رشوه )گرفتن و دادن( فحش و ناسزا به دیگران، کم فروشی در کیلو و ترازو، شهادت دروغ و غضب به 

 قصاص و حد ندارند، تعزیری هستند. که  دیگر تمام گناهان دیگر ،تعباد

ته است که گاهی بعضی از کارها را حتی اگر انسیعت اسالمی برای ولی امر مسلمانان مباح دبدین ترتیب شر

مباح هم باشد جرم محسوب کند. تا سازگار با مصلحت عمومی باشد به شرطی که این امر با نص شرعی 

اتمام رسیده باشد. خداوند متعال می فرماید:  طبق روش شرعی به آن و اصل و قواعدباشد  تعارض نداشته
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﴿          ﴾ /همچون تباهکاران در زمین به الف و گزاف تجاوز و » .(60 )بقره

 .«ازیدتعدی نپرد

مترتب شده و حال خود جانی از این لحاظ  آن که بر یجرم با شرایط اندازه در عقوبتهای تعزیری حجم و

که معتاد به جرم کردن باشد، همگی در نظر گرفته می شود. عقوبتهای تعزیری دو حد دارند که از توبیخ و 

 سرزنش شروع می شود و تا قتل و اعدام می رسد.

و دیگران نیز قاضی با مقام خود نیروی زیادی برای برگزیدن عقوبت مناسب برای باز داشتن خود مجرم 

 (.587، ص5403رشدی، ، 675 ، ص2دارد. )عودة، د. ت، ج

 :حکمت مشخص کردن عقوبات برای جرایم معین

که به مصلحتهای اصلی و معتبر تعدی می کنند. ابن قیم می گوید: خداوند  جرمهای خطرناکی وجود دارند

را در کاملترین  آن وضع کرده است ومتعال عقوبتهای باز دارنده ای را برای این جرمها و در نهایت حکمت 

همراه با اینکه بیشتر از جرمی که مستحق  ،ندگی و شکنجه تشریع کرده استرصورتهای متضمن مصلحت بازدا

قطع بیضه ها وضع  و به خاطر زنا ،طع زبان تشریع نشده استجانی است تجاوز نمی کند. به خاطر دروغ ق

است. و اگر تمامی مردم عقلهایشان را برای مترتب کردن و به خاطر دزدی قتل وضع نشده  ،نشده است

به کار گیرند، نظر و آرای تمامی مذاهب از بین می  اندازه عقوبتهای مناسب جرم از لحاظ جنس و وصف و

 رود. 

 (.554، ص2، ج5389)ابن القیم، 

رده است. اما در مورد عدم مشخص کردن عقوبت برای جرایم تعزیری شارع مصلحت جامعه را رعایت ک

ها متفاوت و نسبت به شدت و ضعف و کمی و زیادی آن مفسده و ،چون جرمهای تعزیری مشخص نیستند

ها را به اجتهاد ائمه بر حسب مصلحت هر زمان و مکانی و بر حسب مجرمان واگذار آن منضبط نیست. و عقوبت

 (.528، ص2، ج5389کرده است. )ابن القیم، 

 ، ص5387. )ابن تیمیه، ن یا نبودن عقوبتها مترتب می شودنظر معلوم بودنتایجی که بر تقسیم جرمها از 

528.) 

از ناحیه اثبات جرم: پافشاری در اثبات جرمهای حدود و قصاص که با بینه و اقرار ثابت می شوند. 

 همچنان که در اثبات جرم زنا اگر متهم اقرار نکند شهادت چهار نفر شرط است.
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محدود کردن عقاب: در عقوبتهای معین حدود و قصاص وظیفه قاضی است که از ناحیه قدرت قاضی برای 

بر حسب زیادی و کمی گناه در میان مردم و  آن بر خالف جرمهای تعزیری که عقوبت ،به عین اینها حکم کند

 بر حسب حال مجرم )گناهکار( و بر حسب حجم گناه می باشد. 

بنابراین  ،ها با اختالف اشخاص اختالف پیدا می کندتعیین جرم» :در حاشیه ابن عابدین آمده است که

را تعیین می  آن برای دستیابی به مقصود است که بنا بر رأی قاضی است که بنابر مصلحت آن مشخص کردن

 (.583، ص3)ابن عابدین، ج .«کند

حدودی دارند متعلق به حقوق خداوند یعنی مصلحت جامعه  احیه بخشش جرم: جرمهایی که عقوبتاز ن

برای بخشش ندارند و به هر دلیلی مثل بخشش و  یها واجب می باشد و جایآن اسالمی هستند. که اجرای

 را ساقط کرد. آن شفاعت نمی توان

 آن قصاص فقط حق صاحب انجام اما ولی امر مسلمانان حق اسقاط یا بخشش عقوبت قصاص را ندارد. و

ها بگذرد. ولی عفو مانع آن ضایت بدهد یا از هر دویاست. و اوست که می تواند از قصاص بگذرد و به دیه ر

 قوبت علیه جانی نمی شود. اجرای ع

و اجرای این  ،اما عقوبتهای تعزیری با جرایم تعزیری که حق خداوند متعال محسوب می شوند فرق می کنند

 ها مصلحت وجود داشته باشد.آن عقوبتها بر قاضی واجب می باشد مگر اینکه در عفو و بخشش

از طرف قاضی منوط به اقامه دعوی از طرف مجنی  آن ما عقوبتهای تعزیری که حق فرد هستند، اجرایا

 جایز نیست. اقامه دعوی کند و شفاعت و بخشش مجرمعلیه می باشد. پس اگر مجنی علیه زودتر 

 (.506، ص5372)ابن القیم،  

حدود و قصاص هستند،  معین کهمعتقدند که عقوبتهای  -غیر از حنفیه- از جهت گذشت زمان: جمهور

ها ندارد. بر عکس جرمها و عقوبتهای تعزیری با گذشت زمان ساقط می شوند. وقتی آن ثیری درگذشت زمان تأ

 که این امور به خاطر مصلحت عمومی در دست ولی امر باشد و به حقوق افراد تجاوزی نشود. 

  ستبه او تجاوز شده اتقسیم جرمها از جهت طبیعت حق کسی که 

ها به جامعه اسالمی بر می گردد یعنی مصلحت جامعه آن جرایمی که متعلق به خداوند متعال هستند و نفع

یا گروهی از افراد بر  فردنفع  به اسالمی را محقق می کند. و جرایم دیگری که  متعلق به حقوق بندگان هستند و

 را دارند.  آن ها حق اسقاطآن می گردد به گونه ای که

 : کرده اندین حقوق را به چهار قسم تقسیم ا ءعلما



 

235 
 
 
 

ها به تمامی جامعه اسالمی می رسد مثل آن حقوقی که فقط مختص خداوند متعال هستند: حقوقی که نفع

 ها برپایی دینی است که اساس زندگی در جامعه اسالمی است. آن ایمان و عبادات که مقصود از

ها به همه جامعه آن سوب می شوند چون منفعت اجرایاز جمله حقوق خداوند متعال مح ،عقوبتهای حدود

ها بجز حد قذف حقوق خداوند متعال محسوب می شوند. و آن بر می گردد. اما خود حدود یعنی جرایم حدودی

 ادعا یا شکایتی داشته باشد. مجنی علیهها به تنهایی موجب اجرای حد می شود بدون اینکه آن از ظهور

ها به فرد بر می گردد یعنی مصالح وی را محقق آن د: تمامی معامالتی که نفعحقوقی که مختص بندگان هستن

 می کند خواه متعلق به اموال وی باشد یا متعلق به کار وی باشد.

ها غالب باشد: مانند حد قذف که این جرم شنیع و آن حقوق مشترک میان حق اهلل و حق الناس که حق اهلل در

بر حق الناس غلبه دارد و  آن که حق اهلل درحقوقی د تجاوز قرار می دهد. آبرو و نسب فرزندان را مور ،زشت

این هنگامی است که با شکایت مقذوف به قاضی ثابت شده باشد. اما قبل از این اقامه دعوی قذف به تنهایی 

 و این دیدگاه حنفیه می باشد.  ست چون پوشاندن حق افراد جرم استجایز نی

حق الناس که حق الناس غالب باشد: مثل قتل و زخمی کردن، چون در مرحله حق مشترک میان حق اهلل و 

است. و از طرف دیگر حق فرد  انداخته اول به حق اهلل تجاوز کرده است و امنیت جامعه اسالمی را در خطر

از طرف  آن غالب می باشد. چون بخشیدن آن تقام جوئی می شود. و حق الناس درنا است که منجر به کینه و

، 56، ص7)الکاسانی، ج جایز است و شافعیه و حنابله حد قذف را از زمره این حقوق می دانند. جنی علیهم

  .(332، ص5رشی، ج، الخ538، ص8ابن قدامة، ج

 نتایجی که بر این تقسیم مترتب می شود:

ی جز با ها غالب می باشد، اقامه دعوآن تجاوز به حق الناس هستند و حق الناس دررایمی که متضمن در ج

را درخواست کرد، قاضی حق قصاص ندارد. بر عکس  آن درخواست صاحب حق نمی باشد. و هنگامی که

ها کافی آن ی برای اجرای عقوبتیها غالب می باشد، خود به تنهاآن جرایمی که حق اهلل هستند یا حق اهلل در

 هستند.

ند، جایز نیست، همچنین بخشیدن یا مصالحه کردن یا ساقط کردن جرایم حدودی که حق خداوند متعال هست

 جایز نیست. آن بری کردن یا شفاعت کردن

یا خانواده وی بعد از او می توانند از حق خود بگذرند.  مجنی علیهبر عکس در جرایم قصاص و دیه 

را نداشتند امام ولی کسی است که ولی  آن همچنین جرایم تعزیری متعلق به حق الناس هستند. و اگر اهلیت
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رد. جایز است که قاتل را قصاص کند یا دیه بگیرد. ولی بخشیدن یا برداشتن یا شفاعت کردن اینها از جانب ندا

ها غالب هستند ولی امر می آن قاضی جایز نیست. و نسبت به جرمهای تعزیری که حق اهلل هستند یا حق اهلل در

 ند جانی را تعزیر کند. ، ولی امر می توامجنی علیهها درگذرد. و در حالت عفو آن تواند از

تعلق به حق الناس حق دارند که جانی را تعقیب کنند و درخواست اجرای در جرایم م مجنی علیهوارثان 

، ابن 266، ص5257)ابوبعلی،  بر خالف جرایم متعلق به حدود خداوند که اینگونه نیستند. ،عقوبت کنند

 .(85، ص5، عودة، د. ت ، ج592، ص3عابدین، ج

  :متهم و فرق میان وی با جانی و مشروعیت زندانی کردن متهم معنی -4-2

میان مراتب شکایت و  ءجدا کردن متهم، جانی، زندانی و محکوم علیه از همدیگر واجب است. چون فقها

اثبات جرم و آوردن دلیل و اثبات  :اولین مرتبه ها را در سه مرتبه قرارداده اند.آن و شده اندمحاکمه فرق قائل 

عدل  آن صدق و راستی است، مرتبه دوم: حکم دادن است که اساس آن برای قاضی است که اساس نآ سبب

 (.52، ص5393و مرتبه سوم: اجرای این حکم است. )الطرابلسی،  .است

﴿به طور کل در اسالم اصل برائت ذمه است. خداوندمتعال می فرماید:        

﴾ (/55 اسراء). «د، مگر اینکه پیامبری روان سازیمو ما مجازات نخواهیم کر». 

ها آن ها داده شود، عده ای ادعای خون مردم و اموالآن ی بکنند، بهیاگر مردم هر ادعا»می فرماید:  پیامبر 

 (.5657 /4، ج5388)البخاری،  .«سم بخوردرا می کنند، ولی کسی که علیه او شکایت شده باید ق

متصل می  آن رائت ذمه مالی و برائت ذمه جانی بررا می رساند که ب انانس این حدیث برائت اصلی ذمهو 

 شود.

قراینی برای  داکسی است که ادعا یا شکایتی با عنوان ارتکاب جرم معینی متوجه او می شود. و در ابت ،متهم

 م بشود. احتمال ارتکاب این جرم توسط وی وجود دارد. تا وقتی که وضعیت معلو

اولین مرحله  نو ای ،کسی است که اتهام ارتکاب جرم بعد از آوردن دلیل علیه وی ثابت شده است ،جانی

 دعوی جنایی است که اثبات جرم است.

ر مرحله محکوم علیه: کسی است که حکم قاضی بعد از آوردن دلیل بر ضد وی صادر شده است. و این د

و محکوم علیه کسی است که اجرای حکم علیه وی تمام  .است ن مرحله حکمدوم دعوی می باشد که هما

 خواهد شد که مرتبه سوم است.
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ی هر فردی جایز است که اتهام ارتکاب جرم را متوجه شخص دیگری کند و جهتی که مالک اتهام است: برا

ای امیرجایز بر»این اتهام گاهی از طرف پلیس و نیروهای دولتی نیز وارد می شود. قاضی ابویعلی می گوید: 

 (.258، ص5257)ابویعلی،  .«دنواست که بیزاری و نفرت متهم را از همکاران و یاران حکومت بش

 .ابن قیم حاالت متهمان را در دعاوی جنایی مانند قتل و دزدی و تجاوز به سه بخش تقسیم کرده است

معاقبه نمی شود ولی اگر مدعی به  ءاتهام نباشد بنابر اتفاق فقها آن شایسته بخش اول: اگر متهم بری شود و 

ی بی گناه از تسلط شروران انهاانس قصد اذیت متهم این کار را کرده باشد. معاقبه می شود. و این به هدف حفظ

دعوی علیه این متهم شنیده نمی شود و او را سوگند نمی دهند، هر چند که بعضی  :است. و گفته شده است که

داللت کند، ادعای وی شنیده می  آن به حق فردی باشد و شواهد بر صحت: اگر این دعوی متعلق گفته اند

 شود.

معلوم باشد و معروف به خوبی یا بدی نباشد زندانی می شود تا وقتی  وضع متهم نابخش دوم: اگر حال و 

که وضعیتش معلوم شود اگر بی گناه بود، آزاد می شود و اگر گناهکار بود، حکم عقوبت وی صادر می شود. 

و امر به زندانی کردن وی از طرف ولی امر مسلمانان یا قاضی صادر می شود. و حدیث  ءنابر رأی اکثر فقهاب

در  بهز بن حکیم بر این امر استدالل می کند که وی از پدرش و از پدربزرگش روایت کرده است که پیامبر 

 (.59-62 /8ئی ، جی را حبس و زندانی می کرد. )النساحال اتهام نسبت به کسی و

مسافت دور مسافتی است که رفت و برگشت شخص »ی جایز است. متهم از مسافت دور برای قاضاحضار 

مسیر دو »یز وی را فرا خواند. و همچنین می تواند از مسافت کوتاه ن .«جا در یک روز امکان پذیر نباشدآن به

وی با مدعی اقامه دعوی کنند، در زندان ، مدعی علیه را می توان حبس کرد و تا زمانی که بخواهند میان «روزه

و اگر کسی باشد که ضمانت او را بکند که هر گاه او  ،می ماند و این زندانی در اتهام اولیه بدون اتهام می باشد

 را احضار کنند، وی را بیاورد، آزاد می شود. 

راهزنی معروف باشد وی را متهمی به دزدی کردن یا  بخش سوم: اگر متهم به بدکاری معروف باشد: مثالً اگر

ف نیست جایز است، به طریق اولی وزندانی می کنند. چون اگر زندانی کردن شخص که به بدی یا خوبی معر

 (.505، ص5372)ابن القیم، معروف زندانی می شود.  کارو تجاوز بدکار

داده  انجام جم جرمی کهو بعداً ح ،و این مورد به ولی امر ارجاع داده می شود تا مدت زندانی را تعیین کند

(. و تا زمانی که از برائت وی مطمئن نشده باشد، 555، ص2، ج5202اضافه می شود. )ابن فرحون،  آن به

 همچنان زندانی می ماند.
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کشف شوند و پیرامون  این گروه جرمها باید» :مده است کهالحکام درباره گروهی از این متهمان آ در تبصرة

 .«ر با زدن یا زندانی کردن می باشداین جرم دقیقا تحقیق می شود. و گاهی این کا ها و شهرتشان بهآن اتهام

 (.554ص ،2ج ،5202)ابن فرحون،  

و اشاره می کنیم که گاهی زندانی کردن برای ادب کردن و مجبور کردن افراد ثروتمندی است که بدهیهای 

 .می اندازندخود را به تأخیر 

 :حکم شکنجه متهم -4-3 -4

است، و از مهمترین  انانس ر شریعت اسالمی محافظت و ضمانت آزادی شخصی و سالمت جسماصل د

 عدم زندانی کردن فرد یا شکنجه کردن وی بدون هیچ دلیل شرعی است.صورتهای عناصر شخصیت 

 اختالف وجود دارد. ءدر مورد شنکجه کردن یا زدن متهمی که معروف به بدکاری است میان علما

که گروهی از مالکیه و یک روایت از امام احمد است، قایل به جواز زدن متهم با  ءن علمادسته اول از ای

را فقط منحصر به والی می دانند.  آن علم قاضی یا والی هستند. در حالی که بعضی از شافعیه و بعضی از حنابله

را به شکنجه کردن  زبیر  :هاستدالل می کنند ک کسانی که قایل به جواز زدن متهم هستند به این کار پیامبر 

اقرار کند و این امر در داستان ابن ابی الحقیق بعد از  آن متهمی که مالش را پنهان کرده بود، امر کرد تا به

بدین ترتیب که بر اهل خیبر روی داد. و امام شوکانی بر این امر تعلیقی را آورده است  پیروزی پیامبر 

 غالب نسبت به دروغ بودن چیزی که ادعا می کند، وجود داشته باشد.شکنجه متهم وقتی درست است که ظن 

 (.258 -256ص، 8ت، ج وطار، الشوکانی، د.)نیل األ

به اینکه اگر بینه و دلیلی وجود نداشته باشد جز با زدن نمی توان جرم دزدها و  کرده اندهمچنین استدالل 

 غاصبان را ثابت کرد.

 آن قایل به عدم جواز زدن متهم هستند. بلکه تنها زندانی می شود و در ءو گروهی از مالکیه و بیشتر علما

حال باقی می ماند تا وقتی که از گناه بری شود. نزدن گناهکار بهتر است از زدن فرد بی گناه، هر چند که در 

 می شود. زدن گناهکاران اموال دزدیده شده راحتتر برگردانده می شود ولی در زدن، باب شکنجه بی گناهان باز

همدیگر  بر خون و مال و آبرو و زدن شما»ستدالل کرده است که می فرماید: ا ابن حزم به حدیث پیامبر 

 (.556، ص5387حرام است. )ابن تیمیة، پس زدن مسلمانان  .«حرام است

ر سالم ابن تیمیه صفت زدن را تعیین کرده است که در حدود به صورت معتدل شالق می زنند ولی دشیخ اإل

 تعازیر از تازیانه استفاده می شود.
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قاضی ابویعلی حنبلی معتقد است که زدن در حدود و تعزیر بر تمام بدن بجز جاهای خطرناک الزم است و 

نباید همگی این ضربه ها را بر جای مشخصی از بدن زد. همچنان که در تعزیر صحیح نیست که خون از بدن 

 (.283، ص 5257متهم جاری بشود. )ابویعلی، 

می  تأمینو تمام ضمانت هایی که این امر را  ،شریعت اسالم حق متهم را در دفاع از خود تضمین کرده است

 .کرده اندکند برای او فراهم 

وقتی دو نفر برای » ، فرمود:وقتی که او را به عنوان قاضی به یمن فرستاد به علی بن ابوطالب  پیامبر 

با مشکلی  آن علی گفت: بعد از« ن هر دو را نشنیده ای، قضاوت نکنسخ قضاوت پیش تو می آیند تا وقتی که

، البیهقی، 5335شماره  658 /3، الترمذی، 555-549 /90-96 /5مواجه نشدم. )احمد، المسند، ج

50/ 537.) 

د مدعی باید دلیل یا شاهد بیاورد و کسی که شاه« »کرنأ ن علی منيميالعلی المدعی و  نةيالب»همچنین قاعده 

 در مورد مسایل مدنی و جنایی عام می باشد. .«یا دلیلی ندارد باید قسم بخورد

اتفاق نظر دارند که اگر قاضی در  ءشاید این قویترین دلیل برای ضمانت حق دفاع از متهم باشد و فقها

بت و این امر با اقرار وی در تجدید نظر کردن درحکمش ثا ،احکام خود به طور عمدی ظلم بکند مسؤول است

 (.73ص ،5،ج5202می شود. )ابن فرحون،

به اقرار متهم بعد از زدن و  :جمهور می گویند که زیر شکنجه تا کجا است؟« اعتراف»ولی حوزه اقرار 

صورت  آن معتبر نیست و ناچار باید یک بار دیگر بعد از زدن اقرار کند چون در شکنجه وی عمل نمی شود. و

 (.572ص ،50ج دامة،ابن ق) مجبور به اقرار بوده است.

. اگر متهم در حال شکنجه اقرار کند، اقرار وی مبتنی بر زدن وی است ،که ماوردی و قاضی ابویعلی معتقدند

اگر به خاطر اقرار گرفتن وی را بزنند، اقرار صحیح نیست، و اگر متهم را بزنند تا به کار خود زیر شکنجه »

را تکرار کند اقرار دوم از وی قبول  آن می شود و اگر انداخته د و اقرارش دورناقرار کند، زدن را قطع می کن

را به خاطر نیاورد بر او سخت گرفته نمی شود که به اقرار اولش  آن و اگر به اقرار اول اکتفا کرد و ،می کنند

 .«ر چند که وی را مجبور کرده باشندعمل کند ه

 

 حقوق زندانیان در اسالم -4-9
 :آن انواع و آن یتمعنی حبس و مشروع -4-9-3
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﴿ حبس مترادف زندان است. زندان از حصر کردن مشتق شده است. خداوند متعال می فرماید:   

      ﴾ /اسرا( ). « یعنی همچنان که طرابلسی . «سازیمو جهنم را زندانى براى کافران مى

 (.596، ص5392بس است. )الطرابلسی، حصیر به معنای زندان و ح :حنفی می گوید

را همراه عذاب دردناک آورده است. یوسف  آن زندانی کردن از عقوبتهای سخت است. چون خداوند متعال

  :رهایی از زندان را نیکی به حساب آورده است. خداوند متعال می فرماید﴿          

 ﴾ /چرا که از زندان رهایم نموده استبراستی خدا در حق من نیکیها کرده است، » .(500 )یوسف».  

شخص  انداختن ابن قیم می گوید: بدان که حبس شرعی، زندانی کردن در مکانی تنگ نیست، بلکه به تأخیر

ا وکالت و و او را از تصرف آزادانه منع می کند خواه در خانه باشد یا مسجد یا با ضمانت خود شخص ی ،است

 ده است. زندانی را اسیر نمو ل پیامبر به همین دلی ،ضمانت دیگری یا همراه کردن کسی با او باشد

مبادالت و بخشش ها و اقرار به حقوق را دارد غیر  انواع زندانی شخصی است که اهلیت کامل برای اجرای

است که در حال مرگ می  ریضیاز زندانی که به قتل محکوم شده است که تصرفات وی در حکم تصرفات م

 (.346، ص5403حمد، باشد. )أ

  ، سنت و اجماعقرآندالیل مشروعیت حبس از 

 ﴿ هنگامی که از جزای حرابه می گوید:: خداوند متعال در سوره مائده کریم قرآن    ﴾ 

منظور از نفی،  :که گفته اندعلماء  .«دگر تبعید گردند و یا زندانی شوناز جایی به جایی دی» .(33 )مائده/

 زندانی کردن می باشد.

و  .«می را یک شبانه روز زندانی کردندمردی مته»روایت شده است که ایشان  : از پیامبر سنت نبوی

 /3)ابوداود،  .«را یک شبانه روز زندانی می کردمرد متهم » روایت کرده است که پیامبر  حاکم از ابوهریره 

 (.263ره شما 354

سراها می کردند و و این کار را در مسجد یا کاروان داشته اندبر زندانی کردن اجماع  : صحابه پیامبر اجماع

زندانی را برای این کار ساخت. ولی بعضی از  و علی بن ابی طالب  .حطیئة را زندانی کرد عمر بن خطاب 

روایت شده  چه که از پیامبر آن . وکرده اندرد  ی صریحقرآنمشروعیت حبس را به دلیل عدم وجود نص  ءفقها

 نبوده که بتوان از یو حبس ،است فقط به خاطر احتیاط بوده است که یک شبانه روز کسی را زندانی کرده است
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، ابوالمعاطی، د. ت، 596، ص5392، الطرابلسی، 225، ص5202حکمی را استنتاج کرد. )ابن فرحون،  آن

 (.502ص

 :در شریعت اسالمیحبس  انواع -4-9-2

حبس و زندان گاهی به عنوان عقوبت در نظر گرفته می شود. در این حالت یا مدتی معینی دارد یا غیر 

 معین.

گاهی حبس کردن به صورت احتیاطی )بازداشت( می باشد تا وقتی که متهم یا بری می شود یا اتهام وی 

 ثابت می شود. 

 :حبسهایی با مدت معین

در حکم قاضی مدت معینی در نظر گرفته شده است. مثالً حبس مسلمانی که در  آن حبسی است که برای

یا مسلمانی که شراب می فروشد یا ربا خواری می کند یا فحش و  ،ماه رمضان بدون علت روز خواری می کند

 ناسزا می گوید. علماء در مورد بیشترین مدت حبس اختالف نظر دارند. شافعیه می گویند: بیشترین مدت

یعنی کمتر از یکسال است هر چند که یک روز باشد. ولی جمهور حدی برای  ،حبس به یکسال نمی رسد

اتفاق نظر دارند که یک روز است. )الماوردی، د.  آن کمترین مدت بر ولی کرده اندبیشترین مدت حبس مقرر ن

 (.25، ص2، ج5202، ابن فرحون، 236ت، ص

 :حبسهایی با مدت نامعین

و یا به مرگ منتهی می شوند یا  ،جرم وجود داردمعتاد به جرایم بزرگ و حجیم و مجرمان  این حبسها در

 دعوت می کند. آن سرقت و دزدی برای بار سوم یا کسی که بدعتی می گزارد و به ،به توبه مانند

 (.75، 3، ج5402)البهوتی،  

 :حبسهای احتیاطی )بازداشت(

تا زمانی که جرم وی معلوم یا بری می شود. زندانی کردن کسی  منظور از این حبسها، نگهداشتن متهم است

روشن می  آن و تا زمانی که صحت اتهام یا عدم است که قراین احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود دارد

 شود، زندانی می شود. 

نکند یا در  حفظ می کند تا در اثنای تحقیق فرار آن به عبارتی دیگر عملیاتی است که متهم را از مواجهه با

 اثنای عملیات تحقیق بر شاهدان تأثیر نگذارد.

 :منع شکنجه زندانیان -4-9-3
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 :یت وی هنگام اجرای عقوبت و منع شکنجه ویانانس احترام به کرامت فرد و

جمهور معتقدند که مرد را در حالت ایستاده سنگسار می کنند و می زنند و زن را در حالت نشسته، تا 

ود. و در مورد لخت کردن زندانی دو قول وجود دارد. و کسانی که قائل به لخت کردن عورت وی آشکار نش

 درآوردن شلوار زندانی جایز نیست تا عورت وی پوشیده بماند. ،که کرده اندزندانی هستند بیان 

ا متهم را با لباسش شالق می زنند ولی لباسهای ضخیم و پشمینه ر :می گویند که ءو نسبت به حد قذف علما

 (.35 /5از بدن او در می آورند. )ابن نجیم، ج

در مورد ابزار مورد استفاده در شالق زدن یعنی تازیانه، باید از تازیانه متوسط و مناسبی استفاده شود که نه 

خیلی تازه و سفت باشد و نه خیلی نرم و کهنه باشد. و از استعمال چوب یا عصا منع شده است. چون در زدن 

 ها می شکند و بدن زخمی می شود.استخوان آن با

از شمشیر استفاده می شود چون شمشیر سرعت  ،و در عقوبت قصاص قتل یا حد غیر از جرم زنا و تعزیر

می  ، جایز است. چون پیامبر دبرندگی بیشتری دارد. بنابراین استعمال چیزهایی که این هدف را محقق  کن

ذبح  شید به نیکی بکشید و هنگامی که می خواهید حیوانی راوقتی خواستید کسی را )به قصاص( بک»فرماید: 

 (.336)العسقالنی، د. ت، ص .«را به نیکی سر ببرید آن کنید

قصاص غیر نفس )غیر از قتل( رعایت تماثل و عدم ظلم و تجاوز واجب است. همراه با  در مورد اجرای

ر از میان اولیای دم کسانی باشد که بتوانند باید اجازه اولیای دم رعایت شود، اگقصاص قتل اینکه در اجرای 

ولی در قصاص غیر از قتل )اعضای بدن( ولی امر  ،این کار را بکنند تحت قدرت ولی امر این کار را می کنند

، ابوزهرة، د. ت، 270، ص2می تواند عمل کند. )ابن فرحون، ج مجنی علیهبدون اجازه اولیای دم یا 

 (.583ص

ها همان آن با»فرموده است:  چون پیامبر  .وی به خانواده اش سپرده می شودبعد از قتل محکوم جسد 

اما کسی که محکوم به مرگ باشد و بعد  .(282 /7)الشوکانی،  .«کنید که با مرده های خود می کنیدکاری را ب

هزینه کفن و  از مرگ ولی یا فامیلی نداشته باشد که او را بشویند و کفن و دفن کنند، از بیت المال مسلمانان

 -285ص، 7را دفن می کنند. )الشوکانی، جدفن وی پرداخته می شود و بر او نماز گزارده می شود و او 

 (.765، ص5، عودة، د. ت، ج336 -338 ، ص50، ابن قدامة، ج282

 :رعایت حال محکوم علیه -4-9-4
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عقلی وی  ت حالت سالمتییرعایت حال محکوم علیه از اینکه مرد باشد یا زن، واجب است، همچنین رعا

در  او و همچنین عقوبت شالق زدن ،واجب است. بنابراین سنگسار زن باردار در عقوبت زنا به تأخیر می افتد

معتقدند  ء. و حتی بعضی از علماتی که بچه اش را به دنیا می آوردمی افتد تا وقتأخیر شرب خمر یا قذف به 

م همچنین به وضعیت زن محکو ءه تأخیر بیندازند. بلکه این علمارا تا پایان دوران شیردهی ب زن که سنگسار

پس اگر زن قوی بود حکم قطع یا تازیانه در مورد او اجرا می شود و اگر در  ،دنیز بعد از والدت توجه داشته ان

ود زن قوی بش آن جمهور معتقدند که عقوبت را به تأخیر بیندازند تا زمانی که ه آوردن ضعیف شده بود،بچاثر 

 مانند حالت مریضی که امید شفای وی وجود داشته باشد.

 (.280-285ص، 7مورد آمده است، )الشوکانی، ج به خاطر دلیلی که از سنت در این

جمهور معتقدند که اقامه حد علیه  -خواه مرد خواه زن )غیر حامل(-نسبت به محکومی که مریض است. 

باشد که امید شفای وی به زودی وجود داشته باشد، اقامه  وی به تأخیر می افتد اگر شخص در حالت بیماری

چون در حال شفا و سالم بودن، قوی می شود. اما حالت دیگری وجود دارد  ،به تأخیر می افتد او حد علیه

د از مدت طوالنی وجود د نداشته باشد یا امید شفای وی بعوقتی که محکوم مریض باشد و امید شفای وی وجو

ول راجح این است که با ابزار مناسب با حال وی حد را بر او اجرا می کنند همچنانکه در سنت نداشته باشد، ق

امر به زدن شخص بیمار ناقصی کرد که وی را با صد شاخه نرم درخت خرما یک بار  آمده است که پیامبر 

 (.283، ص7زدند و این عقوبت وی برای جرم زنا بود. )الشوکانی، ج

 :اجرای حد مست

ها حد زدن وی را در آن در مورد اجرای حد بر فرد مست در حال مستی اش اختالف دارند. بعضی از ءفقها

روایت شده است که ایشان امر به زدن شراب خورنده ای  چون از پیامبر  ،همان حال مستی واجب می دانند

معتقدند که که عده ای دیگر  کردند که در حال مستی بود و منتظر نشدند تا از حال مستی بیرون بیاید. در حالی

بکند و برای دیگران تا احساس شکنجه  انداخت به تأخیر ،حد زدن را باید تا زمان سرحال آمدن شخص مست

 (.565ای باشد. )ابویوسف، د. ت، صنیز عامل بازدارنده 

 :تأثیر جنون ایجاد شده در اجرای حکم بر شخص محکوم

 آن چون مالک حالتی است که مکلف در ،وی هستند برشافعی و احمد معتقد به وجوب اجرای حکم 

باشد و تنها دلیل ن جرم از جرایم حدودمالک نیست. مگر اینکه این  آن مرتکب جرم شده است و قبل و بعد

اقرار مجرم باشد. چون جنون وی مانع از رجوع به اقرارش می شود. و اجرای حکم را تا زمان به  آن اثبات
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و مالکیه معتقدند که اجرای حکم را تا زمان به هوش آمدن  .وی متوقف می کنند هوش آمدن و سر حال شدن

که اجرای حکم متوقف می شود. ولی وقتی که اجرای حکم شروع  و ابوحنیفه معتقد است .متوقف می کنندوی 

ر قصاص بود بناب ،شد. جنون عارضی تأثیری در ادامه تکمیل اجرای حد ندارد. و از طرف دیگر اگر عقوبت

 (.597 -599ص، 5گرفته می شود. )عودة، د. ت، جاستحسان از او دیه 

 :رعایت وضعیت هوا هنگام اجرای حکم

که عقوبت  این است از جمله ضمانتهایی که وسعت و گستردگی اسالم را آشکار می سازد و بیان می کند

حکم وضعیت هوا را رعایت  بلکه برای بازداشتن و شکنجه است. اسالم هنگام اجرای ،برای شفا یافتن نیست

 کرده است.

می قطع عضو باشد، هنگام سرما و گرمای شدید به تأخیر  یا بنابراین عقوبات حدود و قصاص اگر با تازیانه

چون هدف از بین بردن محکوم نیست، بنابراین تا زمانی که ضرر دفع می شود، بازداشت می شود.  ،فتدا

 (.533، ص4، ج5252ی، نصار)األ

 :رعایت حقوق دینی و اجتماعی محکومین به زندان -4-9-9

هدف از زندانی کردن از بین بردن شخص محکوم نیست و یا هدف خارج کردن وی از دایره بشریت نیست. 

 بنابراین شخص زندانی حقوقی دارد از جمله: 

 مناسک و عبادتهای دینی در زندان انجام

دهد. امام احمد بن  انجام مله نماز، روزه و زکات رازندانی حق دارد که تمام عبادتهای دینی خود از ج

من در حالی که »کریم، بیش از دو سال در زندان بود. و می گوید:  قرآنحنبل به علت آشوب و فتنه خلق 

 (.2238، ص5403)األحمد،  .«بودم با زندانیان نماز می خواندمبسته شده 

را در زنجیر و  در زندانهای خود مسلمانان»است که: به امرایش آمده  /در نامه خلیفه عمر بن عبدالعزیز 

مگر کسی که قرار است  و زنجیر تحقیر نکنید ها را در بندآن بخوانند. و بندی قرار ندهید که نتوانند ایستاده نماز

 (.562)ابویوسف، د. ت، ص .«اعدام بشود

 :نیازهای ضروری زندانی

ن و پوشیدن دارند. خداوند متعال می فرماید: کریم حق خوردن و نوشید قرآنمسلمانان بنابر نص 

﴿             ﴾ (8 /انانس). «به رغم دوست  -و خوراک را

  .«بخشندبه بینوا و یتیم و اسیر مى -داشتنش
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یا مسلمانی است که به حق  ،است اسیر شخص مبارزی است که در حال جنگ با مسلمانان اسیر شده

بدهید و به به او غذا و آب »در مورد قاتل خود ابن ملجم می گوید:  زندانی شده است. علی بن ابوطالب 

 (.505ص ت، د. )عودة، .«نیکی وی را اسیر کنید

اگر  و ،ت می شود و بر عهده خود وی استانیان از مال مخصوص زندانی پرداخهزینه این نیازمندیهای زند

چون جرم وی مهم و  .مالی نداشت از بیت المال پرداخت می شود و این امر نسبت به زندانی تعزیری است

 (.220خطرناک است. ولی در هزینه زندانیان باید حد وسط را رعایت کرد. )الماوردی، د. ت، ص

 (.589، ص2زن زندانی حق دارد که فرزند کوچکش را شیر بدهد. )ابویحیی، ج

او را مجبور به این کار نمی  ،ق دارد که با زن خود در زندان خلوت کند تا نیازش را برآورده کندزندانی ح

 کنند. 

  :آموزش دادن به زندانیان

این امر شرعی است که در سوره یوسف آمده است که زندانیان همراه وی وجوب عبادت خداوند یگانه را 

﴿یاد می گرفتند. خداوند متعال می فلرماید:                   

   ﴾ /وستان زندانی من! آیا خدایان پراگنده بهترند یا خدای یگانه چیرهای د» .(39 )یوسف». 

انی را از کاری که در زند :گفته اند ءزندانیان حق دارند که در زندان کار کنند به گونه ای که بعضی از علما

مانند: نفقه خودش یا پرداخت  ،می دهد منع نمی کنند تا از این طریق ثمره پاکی به دست بیاورد انجام زندان

ردن وی از این کار، او قائل به عدم جواز این کار هستند. چون منع ک ءهایش. در حالی که بعضی از علما بدهی

 (.593، د. ت، صند. )ابویوسفرا دل شکسته و ناراحت می ک

 اجرای هیچ عقوبتی جایز نیست مگر اینکه یک حکم قضایی محکم صادر شود.

 :هیچ جرم و عقوبت جز با نص شرعی ثابت نیست

خواه ذمه مالی باشد یا –برائت ذمه می باشد  آن است که گذاشته شریعت اسالمی یک اصل اساسی را

﴿خداوند متعال می فرماید:  شرعی نیست.بنابراین هیچ جرم و عقوبتی جز در مقابل نص  -جنایی    

     ﴾ /مگر  ص و قومی را( مجازات نخواهیم کرد،ما )هیچ شخ» .(55 )اسراء

 .«اینکه پیامبری روان سازیم
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ذاب ضرورتاً واجب ی و احادیث شریف نبوی بر این امر اجماع دارند که قبل از اجرای عقاب و عقرآنآیات 

 را برای افراد به طور عمومی اعالم کرده باشند. آن است که گناه )جرم( و عقاب

﴿از جمله خداوند متعال می فرماید:                           

   ﴾ /ت هرگز نابود کننده شهرها نیست مگر آنکه در کانون آن ]دیار[ رسولى و پروردگار» .(59 )قصص

 .«بفرستد که آیات ما را بر آنان بخواند

 را بیان کردیم.  آن قصاص اثبات تعیین جرم و عقوبت هنگام تقسیم جرایم به حدود و

ود. چون شنسبت به جرایم تعزیری نیز اصل این است که هیچ جرمی جز با نص شرعی جرم شناخته نمی 

مانند رشوه، رباخواری و دشنام دادن. با وجود  ،ت به طور عمومی نهی کرده استشریعت از بعضی از ممنوعا

اینکه ولی امر مسلمانان بر حسب شرایط مکانی و زمانی می تواند بعضی کارها را جرم اعالم کند. بنابراین 

 آن خص کرده است. به گونه ای که قاضیشریعت اسالمی چهارچوب عقوبات تعزیری را به صورت اجمالی مش

 ارچوب ضوابط است.است بر می گزیند، و این در ضمن چچه را که متناسب با شرایط جرم و مجرم بوده 

تفاوت پیدا می کنند، و شامل تهدید به عقاب ذی بودن آنها زشتی و مؤعقوبت تعزیرات با تفاوت گناهان در 

 آن بنده ای که در خانه اش تازیانه ای را آویخته که خانواده اش را باخداوند به »فرمود:  می شوند. پیامبر 

همچنین پند دادن و تبعید کردن از عقوبتهای  .(5642 /4، شماره5404)ابن عدی،  .«ادب کند، رحم می کند

 سه نفری که به غزوه تبوک پشت کردند و از جنگ خودداری کردند. آن تعزیری است. مانند تبعید

دو نفر  شهر، نیز عقوبت تعزیری است. روایت شده است که پیامبر  آن د کردن به جایی غیر ازهمچنین تبعی

 مخنث )دو جنسه( را از مدینه تبعید کرد.

همچنان که تحت مراقبت داشتن افراد تبعید شده نیز جایز است. همچنین حبس کردن نیز از عقوبتهای 

﴿عال می فرماید: تعزیری هستند همچنان که بیان کردیم، خداوند مت           

           ﴾ /آنان را در خانه های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا می » .(55 )نساء

  .«ان باز می کندآن رسد یا اینکه خداوند راهی را برای

ان، اشاره آن احتیاطی )بازداشت( متهمان جرایم تا بری شدن معلوم شدن وضعیتهمچنین به جواز حبس 

و در جرمهای سیاسی اعدام است و شالق  ،کردیم. از جمله عقوبتهای تعزیری پرداخت غرامت و مصادره است

ن تعزیری و به تیرک بستن تا سه روز جزء جرمهای تعزیری است که در این مدت نباید مجرم را از غذا خورد
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، عودة، د. ت، 238چون این کار به قصد تأدیب وی است. )الماوردی، د. ت، ص ،و نماز خواندن ممنوع کرد

   (.353، ص5396عامر، ، 690-699، ص5ج

 بنا بر تعزیر، تجاوز نکند. آن قاضی باید در این عقوبتها معین از باالترین حد

و در جرم قذف اشاره به عقوبت فحش و  ،ستهاانانس مثالً در عقوبت زنا اشاره به جرم تجاوز به آبروی

 دشنام است.

)البهقی،  .«تجاوز کند، از متجاوزان است آن کسی که در جرم غیر حدی از حد»می فرماید:  پیامبر 

 (.328 /8، شماره 5353

 :اختصاص مؤسسه ها و سازمانها به عقاب مجرمان در اسالم

 .اندداشته فقها ضرورت گردآوری زندانیان را بیان 

بنابراین اصل در زندانیان این است که به صورت جمعی باشند نه فردی. مگر در حاالتی استثنایی که بر 

شخص مرتد در ایامی که می خواهد به اسالم باز گردد حبس می  س مصلحت و حالت مجرم باشد. مثالًاسا

باید تنها باشد. )ابن  یا تنها باشد(ه با زندانیان باشد خوا)شود و در جایی که می خواهند وی را زندانی کنند 

 (.329، ص2، ج5202فرحون، 

هنگامی که ترس  جایز است بخاطر شری که برای جامعه دارند. وهمجنس خواه زندانی کردن اشخاص 

 زندانی می کنند. انفرادی آمیزش زندانیان با او وجود داشته باشد، او را

جای مناسب و مخصوص خود  نیست بلکه هر کدام بایدایز زندانی کرن مردان و زنان در یک جای واحد ج

ها را از آن را داشته باشند. و اگر احتمال مساحقه )هم جنس بازی زنان با هم( وجود داشته باشد، بعضی از

 (.277، ص4همدیگر جدا می کنند. )ابن القیم، ج

دان دیگری را برای زن و ،برای ولی امر جایز است که زندانی را مخصوص دزدها و مجرمان قرار بدهد

افکار مجرمان  د تا این افراد از تصرفات، قرار بدهمی اندازندبدهکاران و کسانی که بدهی خود را به تأخیر 

ها مثل جنس و سن آن تأثیر نپذیرند. اصل در شریعت اسالمی رعایت حال تمامی محکومان و شرایط شخصیتی

 (.322، ص54053د، است. )األحم هاآن جرم و سبب زندانی کردن اندازه و

 :حق رعایت اجتماعی محکومان
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شخص زندانی هنگام بیماری در اثنای اجرای عقوبت زندان حق درمان دارد. درمان وی باید در داخل 

 زندان باشد اگر ممکن بود و اگر ممکن نبود باید برای درمان به خارج از زندان منتقل شود. 

 (.588، ص5353)ابویحیی، 

ها و آن انی از طرف خویشان و دوستان برای مدت کوتاهی جایز است. تا خوگرفتن بههمچنین مالقات زند

ها برای وی محقق نشود و وجود خود را در زندان دردناک احساس کند. تا وی را از بازگشت به آن مهربانی

 جرمی که علت و ورود وی به زندان بوده است باز دارد.

و همچنین  ،و فرزندانش در حالت بیماری شدید جایز است خروج محکوم از زندان برای مالقات والدین

، 5353شود. )ابویحیی، ضمانت جایز است تا مانع فرار وی حاضر شدن بر جنازه یکی از والدینش با 

 (.588ص

  :حق آزاد سازی زندانی بعد از پایان مدت عقوبت وی

ر نیز عقوبت شخصی می باشد عقوبت در شریعت اسالمی جز با نص شرعی ثابت نمی شود. و از طرف دیگ

است و عقوبت بر دیگری نیست.  انداخته که مستوجب عقوبت است، کاری آن خود را در ،چون شخص محکوم

 ﴿خداوند متعال می فرماید:           ﴾ /فاطر( ). « هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش

  .«نمی کشد

حمایت از مصالح معتبر در اسالم آمده است که حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، عقوبت در اصل به منظور 

 حفظ نسل و حفظ مال.

و گرنه بعد از این باقی  ،آزاد کردن شخص محکوم بعد از پایان مدت زندانی وی واجب است ،بنابراین

 گذاشتن وی در زندان تجاوز به آزادی شخص وی و اذیت کردن وی به ناحق می باشد.

وظیفه ولی امر و قاضی است که هر روز به حال زندانیان رسیدگی کند و کسانی که استحقاق باقی بلکه 

 (.563ماندن در زندان را ندارند، آزاد کنند. )ابویوسف، د. ت، ص

چون جرمی مرتکب شده است که وی را از بعضی از این حقوق مثل  ،بنابراین ادب کردن زندانی جایز است

 (.567، ص5403همسر، منع کرده است. )األحمد، همبستری یا خلوت با 

 :حقوق بچه های گناهکار

حضانت و اصل در اسالم این است که حال بچه ها رعایت شود یعنی از آغاز والدت وی باید حفظ و 

برای ما الگوی نمونه ای بود و از  ن وی در نظر گرفته شود. و در این امور پیامبر رعایت وی تا زمان بالغ شد
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ای پسر، به یاد داشته »فرمود:  می رفتم. و پیامبر  من پشت سر پیامبر شده که گفت: روایت  بعباس ابن 

تو را مقام می  باش که خداوند تو را حفظ می کند، به یاد داشته باش که خداوند تو را به وجود آورده است و

  .«ند مدد جویخداو ز خدا بخواه، و هرگاه مدد جستی ازدهد، هرگاه درخواستی داشتی ا

 (.2556 شماره 677 /4)الترمذی، 

ر شود. هر چند مفرایض و عبادات ا انجام کودک مادامی که عاقل است باید به :می گویند که ءهابعضی از فق

فرزندانتان را »می فرماید:  تأدیب می باشد. پیامبر  که به سن تکلیف نرسیده باشد. و این بنابر وجه تعلیم و

 (.587 /2، احمد، ج495)ابوداود،  .«دنامر کنید هر چند که هفت ساله باش به نماز خواندن

یا او را  ،داده است، ادب کنند انجام امام یا قاضی می تواند بچه ای را که به سن تمییز رسیده است و جرمی

 بزنند و یا وی را در جایی برای تعلیم و تربیت قرار دهد.

حد تجاوز کند و بچه تلف شد قاضی  آن مشروعی باشد و اگر از ادب کردن بچه توسط قاضی باید تا حدود

 (.249 ، ص50ابن قدامة، ج، 305 ، ص8است. )الکاسانی، ج آن مسؤول

ها است، با این هدف که آن تعلیم پس روشن شد که هدف اصلی از معاقبه بچه های گناهکار، تأدیب و

 شهروند صالحی برای جامعه اسالمی بشوند.
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 انـپای
ه می باشد که چهار فصل است. لدر اسالم یک تحقیق بنیادین است که موضوع این رسا انانس وقدرس حق

 باروری و سودمندی اسالم در این موضوع است.ابراز  آن که منظور از

 ی محض ازانانس شتبرای سر یدر اسالم یک بنیانگذاری دینی است. که معیارهای انانس بنیان نهادن حقوق

 ی قرار می دهند.انانس لیست کرامت را در آن خارج می شود، که آن

این تحقیق به من این امکان را داد که اسالم را از قفس اتهام بیرون بیاورم. خواه این نسبت از طرف 

به باالترین درجه ترقی می  آن ی که به وسیلهانانس ی باشد که می خواهند اسالم را از تمام ارزشهایانمسلمان

از طرف مسلمانانی باشد که برای توجیهه دیدگاه خود به مناقشه روی می آورند که رسند، خلع کنند وخواه 

 بیزار است. آن اسالم از

است که رنگ فراگیر و احترام را  انانس ی از دیدگاه اسالم، قاعده اساسی برای حقوقانانس موضوع کرامت

ر تغییر و اختالف میان بشردر جنس اصل تسامح و مدارایی که اسالم بیان کرده است ب ،به این حقوق می بخشد

ی نمی کاهد و در نتیجه حقوق وی را انانس و رنگ و عقیده و مقام و ثروت و فقر تأکید می کند و از کرامت

 نمی کند.ضایع 

از دیدگاه اسالمی آزادی حق بنادین است. و با اسلوب علمی در ساختاری گذاشته شده است که اصالت 

مترتب می شود.  آن ی و اصول تشریعی برانانس شکار می کند. حقوقی که ارزشهایاسالم را در بیان این حق آ

 آزادی درونی )ذاتی( است که متعلق به اراده و اختیار است. و آزادی بیرونی که متعلق به بعد جمعی بودن آن و

و جانشینی  ی توسط خداوندانانس که در این اسالم از کرامت که به آزادیهای عمومی معروف است است انانس

را  آن بتواند وی در روی زمین سرچشمه می گیرد. تا آزادی کامل برای بهره برداری از هستی داشته باشد و

در خالل این تحقیق روشن شد  طبق روش جانشینی که عبادت و سیادت می باشد، تسخیر و بهره برداری کند.

 شد از دیدگاه اسالمی با بعد مادی و معنویوجود دارد. چون ر انهاانس که ارتباط محکمی میان رشد و حقوق

جز با اجرای اصل ضمانت و تعهد  حاضر است. و این امر در عصر انانس در اصل خوشبخت کردن و تکریم آن

 اتمام نمی شود. و این امر بر دولت واجب است که برای رسیدن به این هدف همکاری کند.

از هر گونه توجیه و اسقاط می باشد. توجیهاتی که در چارچوب قرارداد اسالمی و به دور  انانس حقوق

 اسالم را از دعاوی که در این مورد مبالغه می کند، خارج می کنند.
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این هدف، تعلیم و بنیان گذاردن است که بنابر التزام من به اصل مسیری که در این تحقیق پیموده ایم. همان 

چه که آن و بر حسب آن گ اسالم و کلیات اساسیکه بر طبق مقاصد بزر ه امگرفت را از نصوص دینی اصلی

 می داده است، به پایان رسانده ام. کلمات به من اجازه می دادند و عقل مرا یاری

ی، بر طبق عقیده اسالمی انانس بر کرامت آن در خالل بنای آن و ریشه گیری انانس عمیق کردن دقت حقوق

 بی حرمتی می شود. انانس به حقوقمدام  آن در این عصر امری ضروری است. عصری که در

ضمانتی را برای این حقوق تشکیل می دهد و دعوت به ترکیب و  انانس تکیه کردن به اسالم در زمینه حقوق

 محسوب می شود. انانس ساخت مشروع حقوق

و این حقوق تا جایی که الزم است باید به طور فراگیری چاپ بشوند و رنگ جهانی به خود بگیرند. چون 

است. مثالً مساوات همان  ش، جدای از ویژگیهایش گذاشته شدهبودن انانس به مجرد انانس حقوق برای این

است. بنابراین نباید که خصوصی کردن را بنابر امتیاز امتها از همدیگر  انانس اصل اساسی منظم کننده حقوق

 اهمال کنیم.

 انانس می ما، نیازمند نشر فرهنگ حقوقجامعه های عربی و اسال ،آنچه که قابل مالحظه است این است که

در مدارس و سازمانها و دانشگاهها امکانپذیر نیست. تا کودکان  آن است. و به اعتقاد من این امر جز با تدریس

 د.نترببیت شوند و در بافت اجتماعی ما نفوذ کن آن بر اساس

ده است و ما را واداشته است که در مواجه کر آن بر اصول بزرگی است که اسالم ما را با انانس بنای حقوق

تکیه می کنند همان  آن مقابل دو معیاری بودن سر خم نکنیم همان چیزی که دولتهای قدرتمند در روابطشان بر

 کشورهایی که توسعه یافته نام دارند.

اگیر ن روش فرو ای ،یم خداوندی گرامی داشته استاست که وی را با تکر انانس این دیدگاه اسالم در مورد

و دعوت همیشگی و شایسته به تمام  آن برای همه است. تا از اصول ارزشمند انانس اسالم در بیان حقوق

 مکانها و زمانها اشاره کرده باشد.

﴿            ﴾  /[ راه گوید. و او ]بهو خداوند سخن حقّ مى»(.  4)احزاب

 .«ودش[ رهنمون مى]راست

 .نيجمعدنا محمد وعلی آله وصحبه أيوصلی اهلل وسلم علی س
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 عـمناب

قتصاد، السنة السادسة العدد االمجلة القانون و–(، األحکام الشرعیة لألحوال الشخصیة 5926إبراهیم، أحمد )

 م.5926الثانی فبرایر

 بة، القاهرة: دار الشعب.(، أسد الغابة فی معرفة الصحا5972ابن األثیر، علی بن أحمد بن أبی الکرم )

 عة، طبعة مصر.ابن الجوزی )د. ت(، الموضو

 ، طبعة دار الفکر.قرآنابن العربی )د.ت(، أحکام ال

 مکتبة دارالبیان. األرناؤوط ودود بأحکام المولود، تحقیق عبدالقادر( تحفة ال5975-5395ابن القیم )

 مطبعة السنة المحمدیة.(، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، 5372ابن القیم )

 (، مدارج السالکین.5955 -5275ابن القیم )

 (، إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان، القاهرة: مطبعة الحلبی.5357ابن القیم )

 (، إعالم الموقعین عن رب العالمین، القاهرة: المکتبة التجاریة بالقاهرة.5389ابن القیم )

، بیروت: مطبعة 5عبدالقادر األرناؤوط، طخیر العباد، تحقیق شعیب وفی هدی (، زاد المعاد 5399ابن القیم )

 الرسالة.

(، الحسبة فی اإلسالم، القاهرة: مطبعة نه5333ابن تیمیة، شیخ اإلسالم تقی الدین أبو العباس أحمد الحرانی )

 الخانجی.

شرعیة فی إصالح الراعی سیاسة ال(، النه5387ابن تیمیة، شیخ اإسالم تقی الدین أبوالعباس أحمد الحرانی )

 الرعیة، القاهرة: المطبعة السلفیة.و

ابن تیمیة، شیخ اإلسالم تقی الدین أبوالعباس أحمد الحرانی )د.ت(، الفتاوی، الرباط: طبعة مکتبة المعارف، 

 المغرب.

 ، القاهرة: المطبعة الرحمانیة، مصر.2(، بلوغ المرام، ط5933 -5353ابن حجر، العسقالنی )

 بشرح صحیح البخاری، القاهرة: مطبعة الحلی. (، فتح الباری5959 -5378العسقالنی ) ابن حجر،

 ابن حجر، العسقالنی )د. ت(، المطالب العالیة، )د. ت( طبعة دار الکتب العلمیة.

 (، المحلی، القاهرة: إدارة الطباعة المنبریة.5350ابن حزم الظاهری، أبو محمد علی بن حزم )

، القاهرة: 5( األحکام فی أصول األحکام، ط5937 -5246بومحمد علی بن حزم )ابن حزم الظاهری، أ

 مطبعة السعادة بالقاهرة.
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 (، الحریة فی اإلسالم، تونس: المطبعة التونسیة.5959 -نه5327ابن حسین، محمد الخضر )

 .57، عدد5ابن حسین، محمد الخضر )د. ت(، السعادة العظمی، المجلد

 ه..5455صفر 25، السنة 388المسلمة مصانة الحقوق، مجلة الرابطة، ع هلل، المرأةابن حمید، صالح بن عبدا

الفتح تقی الدین )د. ت(، األحکام شرح عمدة األحکام )د. ت(، تصحیح محمد منیر  ابن دقیق العید، أبو

 الدمشقی، القاهرة.

(، بدایة 5965 - نه5279ابن رشد الحفید، اإلمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی )

 نهایة المقتصد، مطبعة الحلبی، طبعة مصورة عن طبعة الخانجی، دار الفکر.المجتهد و

ابن عابدین، العزیز الدمشقی المعروف بابن عابدین )د. ت(، حاشیة  بن عبد وابن عابدین، محمد أمین بن عمر

شیة ابن عابدین، بیروت: دار إحیاء التراث المختار، شرح تنویر األبصار المعروف باسم حا رد المختار علی الدر

 العربی، لبنان.

 ابن عاشور )د. ت(، أصول النظام االجتماعی فی اإلسالم، الشرکة التونسیة للتوزیعة الدار العربیة للکتاب.

 ابن عاشور )د. ت(، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، الشرکة التونسیة للتوزیع.

 ، تونس: الدار التونسیة للنشر.55التنویر، جحریر و، محمد الطاهر )د. ت(، التابن عاشور

 ابن عبدالبر )د. ت(، االستیعاب فی معرفة األصحاب، )ت( علی محمد البجاوی، القاهرة: دار النهضة بمصر.

 ، بیروت: مؤسسة الرسالة.4فضله، )ت( بشار معروف عواد، ط(، جامع بیان العلم و5985دالبر )ابن عب

 القسم التاریخی، تحقیق عبدالمنعم عامر، القاهرة.توح مصر والمغرب و(، ف5965ابن عبدالحکم )

(، الکامل فی ضعفاء الرجال، )ت( الریاض: دار الفکر 5404ابن عدی، أبوأحمد عبداهلل بن عدی الجرجانی )

 بیروت الطبعة األولی.

مناهج األقضیة وتبصرة الحکام فی أصول  ابن فرحون، القاضی برهان الدین إبراهیم بن علی بن فرحون،

 م.5958 ه/5278مطبعة مصطفی الحلبی ن، وه5202األحکام، المطبعة البهیة بمصر سنة

 موفق الدین بن قدامة المقدسی الحنبلی )د. ت(، المغنی، القاهرة: مطبعة المنار. ابن قدامة،

، بیروت: 5ط العظیم، قرآن(، تفسیر ال5988 -5408ابن کثیر، عماد الدین أبوالفداء إسماعیل بن کثیر )

 مکتبة المعارف المعارف.

 ، طبعة الحلبی، الطبع، األولی.ابن ماجهسنن  السنن، (،5384) »ابن ماجه
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، طبعة دار إحیاء ابن ماجه(، السنن: سنن 5272، الحافظ أبوعبداهلل محمد بن یزید القزوینی )ابن ماجه

 الکتب العلمیة.

 حمان األعظمی، بیروت: طبعة دار صادر. ابن منصور، سعید )د. ت(، السنن، تحقیق حبیب الر

 (، لسان العرب، بیروت: طبعة دار صادر.5275ابن منظور اإلفریقی، محمد بن بکر منظور )

 ابن نجیم )د. ت(، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، الطبعة الثانیة، بیروت: نشر دار المعرفة.

معیة المصریة مراجعة جمال العطیفی، الجو تقدیم اننس(، موسوعة حقوق اإل5970محمد وفیق )أبوأتله، 

 التشریع، القاهرة.و اإلحصاءلالقتصاد السیاسی و

 (، السنن، القاهرة: مطبعة الحلبی.5952-5372أبوداود، سلیمان ابن األشعث السجستانی )

 ی فی ظل اإلسالم، دار الفکر العربی.اننسأبوزهرة، محمد )د. ت(، المجتمع اإل

 ، التکافل االجتماعی فی اإلسالم، دار الفکر العربی.أبوزهرة، محمد )د. ت(

 العقوبة فی الفقه اإلسالمی، دارالفکر العربی.(، الجریمة و5987أبوزهرة، محمد )

 أبوزهرة، محمد )د. ت(، تنظیم اإلسالمی للمجتمع، دار الفکر العربی.

اإلسالمیة، مجلة التوجیه  أبوزهرة، محمد )د. ت(، نظرة إلی العقوبة فی اإلسالم )بحث لمجلة البحوث

 التشریعی فی اإلسالم(.

 أبونعیم، األصفهانی )د. ت(، حلیة األولیاء، طبعة دار الکتاب العربی، بیروت.

(، أسنی المطالب، شرح روض المطالب، نشر المکتب، اإلسالمیة بمصر عن طبعة 5353ی )نصارأبویحیی، األ

 المیمنیة.

، القاهرة: (، األحکام السلطانیة5257مد بن الحسین الفراء الحنبلی )أبویعلی الحنبلی، القاضی أبویعلی مح

 مطبعة الحلی.

 ، دمشق: دار المأمون للتراث.5(، المسند )ت( حسن سلیم أحمد، ط5984أبویعلی الموصلی )

 أبویوسف )د. ت(، الخراج: کتاب الخراج، القاهرة: المطبعة السلفیة.

 قیق أحمد شاکر دار المعارف بمصر.(، المسند تح5975 -5956أحمد بن حنبل )

 (، الجنایات فی الشریعة اإلسالمیة.5403إسماعیل، محمد رشدی )

 ، الریاض: مکتبة الرشد.5(، حکم الحبس فی الشریعة اإلسالمیة، ط5403األحمد، محمد بن عبداهلل )



  

252 
 
 
 

لب، نشر المکتبة (، أسنی المطالب شرح روض المطانه5252ی الشافعی )نصاری، أبویحی زکریاء األنصاراأل

 اإلسالمیة عن طبعة المیمنیّة بمصر.

(، الجامع الصحیح، القاهرة: دار الشعب 5965 - نه5388البخاری، أبوعبداهلل محمد بن إسماعیل البخاری )

 بالقاهرة.

، دار 3شرائع اإلسالم، ط( محاسن اإلسالم و5406بن أحمد ) البخاری، أبو عبداهلل محمد بن عبدالرحمن

 عربی.الکتاب ال

 البغدادی، الخطیب )د. (، تاریخ بغداد، طبعة دار الکتاب العربی، بیرت.

(، فتوح البلدان، تحقیق رضوان، 5959 – نه5379البالذری، أحمد بن یحیی بن جابر البالذری البغدادی )

 القاهرة: المکتبة التجاریة.

ناع، طبعة دار الفکر، بیروت، البهوتی، الشیخ منصور بن یونس بن إدریس، کشاف القناع علی متن اإلق

  .نه5294المطبعة الشرفیة بالقاهرة، نشر مکتبة الحکومة بمکةالمکرمة سنة ن، وه5402

 .المسلم، مکتبة وهبةالبهی، محمد )د. ت(، اإلسالم فی حیاة 
ة، باد: مطبعة دائرة المعارف العثمانیر آ(، السنن الکبری، حیدنه5353) البیهقی، أبوبکر أحمد بن الحسین

 الهند.

 الترمذی، محمد بن عیسی )د.ت( السنن، الجامع الصحیح المشهور بسنن الترمذی، القاهرة: دار الحلی.

 (، نضام الحکم فی اإلسالم بأقالم فالسفة، القاهرة: مکتبة وهبة..5984الجبری، عبدالعال )

 مطبعة البهیة بمصر.، القرآن(، أحکام ال5938 -5347الجصاص، أحمد بن علی الرازی الجصاص الحنفی )

 (، المستدرک، ط، بیروت: دار الفکر.5978الحاکم، اإلمام أبوعبداهلل الحاکم النیسابوری )

 مختصر خلیل، بیروت: دارصادر. الخرشی محمد، أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل )د. ت(، شرح الخرشی علی

 لتجاریة.(، تاریخ األمم اإلسالمیة، القاهرة: المکتبة ا5370الخضری، محمد )

 الذمة، معهد الدراسات العربیة.(، الحق و5962الخفیف، علی )

 ، الکویت: دارالقلم.5 قضایا المرأة المعاصرة، ط(، اإلسالم و5404الخولی، البهی )

 (، السنن، القاهرة: نشر دارالمحاسن.5386الدار القطنی، علی بن عمر )

 .5السبع العلمی، طخالد (، السنن، )ت( فؤاد أحمد زمرلی و5987الدارمی )



  

253 
 
 
 

: مکتبة فرقد فی األرض، المکتب اإلسالمی بیروت اننس(، استخالف اإل5986-5406الدسوقی، فاروق )

 الخانی الریاض.

 النشر، لبنان.المعرفة للطباعة و ة. ت(، حجةاهلل البالغة، بیروت: ادارالدهلوی، ولی اهلل )د

 جماعة، بیروت: مؤسسة الرسالة.رناؤوط والنبالء، تحقیق شعیب األ(، سیر أعالم 5986الذهبی )

 ظ، تحقیق عبدالرحمن المعلمی، بیروت: إحیاءالتراث العربی.االذهبی )د. ت(، تذکرة الحف

(، مفاتیح الغیب، الشهیر بالتفسیرالکبیر، المطبعة البهیة 5928 -5357الرازی، محمدالرازی فخرالدین )

   بمصر.

تحصیل (، تفصیل النشأتین و5988 -5408محمد بن المفضل ) الراغب األصبهانی، أبوالحسن القاسم بن

 ، بیروت: دارالغرب اإلسالمی.5المجید النجار، طالسعادتین، تقدیم وتحقیق عبد

 (، المدخل الفقهی العام.5952الزرقاء، مصطفی أحمد )

یل عیون األقاوتفسیر الکشاف عن وجوه التنزیل و (،5935 -5354الزمخشری، محمد عمر الزمخشری )

 فی وجوه التأویل، القاهرة: مطبعة الحلی.

(، شرح السیر الکبیر طبع آباد، والسیر الکبیر 5225، شمس األئمة أبوبکر محمد السرخسی )خسیرالس

 لإلمام محمد بن الحسن الشیبانی صاحب أبی حنیفة.

علمیة حول لندوة الالتسامح فی اإلسالم، مداخلة ألقیت فی برنامج ا (،5995-5455السعفی، حمودة )

 سالم.التسامح فی اإل

 العقل فی الفکر اإلسالمی، سلسلة آفاق إسالمیة.ت(، جدلی، النقل والسعفی، حمودة )د. 

 فی اإلسالم، بحث مرقون فی المکتبة األستاذ. اننسالسعفی، حمودة )د. ت(، حقوق اإل

 «.سلسلة آفاق إسالمیة»السعفی، حمودة )د. ت(، دور األسرة فی تحصین المجتمع 

 (، موارد الظمآن، الطبعةالحادیة عشرة.5982 -5402السلمان، عبدالعزیز )

(، مصادر الحق فی الفقه اإلسالمی مقارنا بالفقه الغربی، معهد 5968 /5967السنهوری، عبدالرزاق )

 الدراسات العربی.

دارالکتب ، بیروت: 5النظائر فی الفروع، ط(، األشباه و5990-5455ل الدین )السیوطی، اإلمام جال

 العلمیة.

 السیوطی، اإلمام جالالدین )د. ت(، الدرر المنتثرة )ت( محمد بن لطفی الصباغ، مطابع جامعة الملک سعود.
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 «.سلسةافاق إسالمیة»الشابی، علی )د. ت(، العلم فی اإلسالم 

 الشاذلی، حسن )د. ت(، أثر تطبیق الحدود فی المجتمع، القسم األول.

 (،نه755اهیم بن موسی الشاطبی اللخمی الغرناطی المالکی )الشاطبی، أبواسحاق إبر

 (، األمام، القاهرة: دارالشعب.5969الشافعی، محمد بن إدریس الشافعی )

  الکویت. 259ع« الوعی اإلسالمی مجلة»الشرقاوی، محمد )د. ت(، العدل فی اإلسالم، 

ة عن ی، دراسات تطبیقاننسحقوق اإل أمام القضاء، ضمن اننسالشوربجی، البشیر محمد )د. ت(، حقوق اإل

 ، بیروت: دارالعلم للمایین.5العالم العربی، ط

الشوکانی، محمد بن علی محمد الشوکانی )د. ت(، نیل األوطار شرح منتقی األخبار من أحادیث سید 

 األخیار، طبعة الحلی.

النظم ظام اإلسالمی ویة فی الناننسحریاته اإلو اننس(، حقوق اإل5980-5400الشیشانی، عبدالوهاب )

 المعاصرة، رسالة دکتوراه، الطبعة األولی.

 الصالح، محمد بن أحمد )د. ت(، الطفل فی الشریعة.

الصدیقی، محمد بن عالن الصدیقی الشافعی األشعری المکی )د. ت(، دلیل الفالحین نظرة ریاض الصالحین، 

 القاهرة: مطبعة الحلبی.

(، سبل السالم شرح بلوغ المرام، بیروت: 5995 -5455ل األمیر )محمد بن إسماعی الصنعانی، العالمة

 دارالمعرفة بیروت طبعة.

 (، المعجم الصغیر، بیروت: طبعة دارالکتب العلمیة.5982الطبرانی )

 الطبرانی )د. ت( المعجم الکبیر )ت( حمیدی سالمة األزدی )د. ت(، مشکل اآلثار، بیروت: طبعة دارصادر.

 معین الحکام.(، 5392الطرابلسی )

 .اإلدارة الحدیثة، دارالفکر العربیب وأصل السیاسة و(، عمر بن الخطا5969الطماوی، سلیمان )

 م.5953إبریل سنة، 25 العقاد، عباس محمد، عبقریة عمر، من سلسلة کتاب الهالل، عدد

 ، المکتبة العصریة.قرآنفی ال اننسالعقاد، عباس محمود )د. ت(، اإل

النظام السیاسی فی الفکر و(، الحریات العامة 5974 -5394حسن العیلی المحامی ) العیلی، عبدالحکیم

 دارالفکر العربی.« دراسة مقارنة»اإلسالم 

 (، اإلحیاء: إحیاء علوم الدین، طبعة دارالشعب.5389الغزالی، أبو حامد محمد بن محمد )
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 طبعة دارالکتاب العربی.األوضاع االقتصادیة، القاهرة: م(، اإلسالم و5950الغزالی، محمد )

 (، المستصفی من علم األصول، المطبعة األمیریة.5333الغزالی، أبوحامد محمد بن محمد )

 .5إعالن األمم المتحدة، طبین تعالیم اإلسالم و اننسالغزالی، محمد )د. ت(، حقوق اإل

 الغزالی، محمد )د. ت(، خلق المسلم، دارالقلم، دمشق، بیروت.

دراسات من العالم  اننساإل»فی اإلسالم ضمن کتاب  اننس(، لمحات عن حقوق اإل5989) الفار، عبدالواحد

 ، بیروت: دارالعلم للمالیین، لبنان.، ط«العربی

 (، القاموس المحیط، مطبعة بوالق، مکتبة البیان.5938 -5357الفیروزأبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب )

سالم، سلسلة آفاق إسالمیة القرافی، شهاب الدین أبوالعباس أحمد الدین )د. ت(، العلم فی اإل القاسمی، صالح

القواعد السنیة فی األسرار (، الفروق وبهاشمه تهذیب الفروق و5346لشهیر بالقرافی )بن إدریس بن عبدالرحمن ا

 الفقیهة، القاهرة: طبعة دارإحیاء الکتب العربیة.

، القاهرة: طبعة دارالکتب قرآن، الجامع ألحکام ال(5356ی )نصارالقرطبی، أبوعبداهلل محمد بن أحمد األ

 المصریة.

 ، مسندالشهاب )ت( حمدی عبدالمجید السلفی، بیروت: طبعة مؤسسة الرسالة.9القضاعی، )د. ت

 فی اإلسالم. اننست(، حقوق اإل القطان، مناع خلیل )د.

قافی الثالث، الریاض: المرکز العربی القطان، مناع خلیل، )د. ت(، الثقافةاألمنیة، سلسلة محاضرات الموسم الث

 التدریب.ألمنیة وللدراسات ا

، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، الکاسانی، اإلمام عالءالدین أبی بکر بن محمود الکاسانی الحنفی )د. ت(

 القاهرة: مطبعة الجالیة.

نیة، والوالیات الدینیة، (، األحکام السلطا5386الماوردی، أبوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی )

 مطبعة الحلبی.

دار « رسالة ماجستیر»الکریم  قرآنیة فی ظل الاننس(، تربیة النفس اإل5989-5409المقرئ، أحمد محمد )

 التوزیع.حافظ للنشر و

 المناوی، زین الدین عبدالرؤوف )د. ت(، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، الریاض: مکتبة اإلمام الشافعی.

 الترهیب )ت( محمد منیر الدمشقی، مطبعة الحلبی.لحافظ )د. ت(، الترغیب ولمنذری اا

 .الموافقات فی أصول الشریعة، تعلیق الشیخ عبداهلل دراز، القاهرة: المطبعة التجاریة
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النباء، عبدالرحمن )المعروف بالساعاتی( )د. ت(، الفتح الربانی، ترتیب مسند اإلمام أحمد، الطبعة األولی 

 المصریة.

النسائی، أبوعبدالرحمن بن شعیب )د. ت(، السنن: سنن النسائی بشرح الحافظ جالل الدین السیوطی، القاهرة: 

 المطبعة المصریة باألزهر.

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.5الهندی )د. ت(، منتخب الکنز، ط

 ربی.منبع الفوائد، بیروت: طبعة دارالکتاب العت(، مجمع الزوائد و الهیثمی )د.

(، تنمیة الریف فی ضوء التعلیم اإلسالمی، مجلة کلیة کلیة العلوم االجتماعیة، 5450بدر، عبدالمنعم محمد )

 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود.5ع

 .245مبادئ، مجلة الفیصل عددیم )د. ت(، تنمیة الشخصیة شروط وبکار، عبدالکر

 : أکادیمیة المملکة المغربیة.التکولوجیا، الرباطلخوجة، الحبیب )د. ت(، المعرفة وب

 فی ظل اإلسالم، دراسة مقارنة، داراالعتصام. اننسجریشة علی )د. ت(، حرمات ال حقوق، حقوق اإل

، المنصورة: دارالوفاء (، المشروعیة اإلسالمیة العلیا )رسالة دکتوراه( ط05986 -5406جریشة، علی )

 التوزیع.للطباعة والنشر و

 .نصار(، النظام العقابی فی اإلسالم، نشر دارالتعاون عام، القاهرة: توزیع داراأل5976حفاظ، أبوالمعاطی )

 نجلو مصریة.مر بن العزیز، القاهرة: مکتبة األ(، ع5969خالد، خالد محمد )

 .اننسحوق اإلخضر، محمد )د. ت(، اإلسالم و

 (، علم أصول الفقه.5952خالف، عبدالوهاب )

 راسات فی السیرة، مؤسسة الرسالة، دارالنقاش.(، د5974-5394خلیل، عمادالدین )

 الکریم، المشهور بتفسیر المنار، طبعة المنار. قرآن(، تفسیرالمنار، تفسیر ال5346رضا، محمد رشید )

 (، أصول الدعوة مکتبة المنار اإلسالمیة، بغداد سنة.5985زیدان، عبدالکریم )

 ی.، مطبعة المدن2(، إسالمنا، ط5967-ه5287سابق، سید )

 ، مطابع دارالکتاب.5علم السموم، طلطب الشرعی و(، أصول ا5959سلیمان، محمد أحمد )

 القاهرة. (، الصراع بین البور جوازیة واإلقطاع5958شکری، محمد فؤاد )

 ، الکتاب الجامعی.5(، عالقة اآلباء باألبناء فی الشریعة اإلسالمیة، ط5985-5405صالح، سعاد إبراهیم )

 ه قطر.5405شوال « مجلة األمة»ل نسال (، أضواء علی دعوة تحدید5405صبحی، محمد )
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 .3(، أحکام األسرة فی اإلسالم، ط5455طاحون، نبیل بن کمال الدین )

 ، دراسة مقارنة، دارالفکر العربی.اننسحقوق اإلة، القطب محمد )د. ت(، اإلسالم وطبلی

 مطبعة دار الفکر العربی القاهرة. ، القاهرة:4، ط(، التعزیر فی الشریعة اإلسالمیة5396عامر، عبدالعزیز )

 )د.ت(، معالم الثقافة اإلسالمیة، الریاض: مؤسسة األنوار. عثمان، عبدالکریم

بین الشریعة اإلسالمیة والفکر القانونی، مجلة کلیة العلوم  اننسعثمان، محمد فتحی )د. ت(، تقریر حقوق اإل

 محمد بن سعود اإلسالمیة.، الریاض: جامعة اإلمام 2االجتماعیة، ع

 «.سلسلة، دعوةالحق» اننسعثمان، نبیه )د. ت(، اإل

 القضاء فی اإلسالم المطبعة المصریة األهلیة بالقاهرة. عرنوس محمود )د. ت(، تاریخ

ه، مایو 5405، شعبان 89، ضرورات ال حقوق، سلسلة عالم المعرفة اننسحقوق اإلعمارة، محمد، اإلسالم و

 م.5985

 محمد، التشریع الجنائی اإلسالمی مقارناً بالقانون الوضعی، مطبعة نشر الثقافة بالقاهرة.عمارة، 

 (، المرأة فی اإلسالم، الریاض: طبعة دار العلوم للطباعة والنشر.5402عون، کمال أحمد )

 ، مؤسسة الرسالة.قرآنفائز، أحمد )د. ت(، دستور األسرة فی ظالل ال

تشریع الجنائی اإلسالمی، طبعة دارالعلم للطباعة والنشر، سلسلة الکتاب فوزی، شریف )د. ت(، مبادئ ال

 الجامعی، الکتاب الثانی.

 ، دارالشرق.حمد )د. ت(، منهج التربیة اإلسالمیةقطب، م

 طبعة بیروت المصورة.  (، العدالة االجتماعیة فی اإلسالم،5960قطب، سید )

 دارإحیاء التراث العربی.، بیروت: 5، طقرآنفی ظالل ال(، 5386قطب، سید )

 (، الموطأ، القاهرة: دار الشعب.5970) انس مالک، مالک بن

ساسیة فی الوسط العربی، ترجمة عبدالسالم رضوان، األ اننسمجموعة من الخبراء )د. ت(، حاجات اإل

 الکویت: سلسلة عالم المعرفة.

 .252الحضارة، مجلة الفیصل، عمحجوب، عباس )د. ت(، الدین و

 محمد عبدالجواد )د. ت(، حمایة الطفولة فی الشریعة اإلسالمیة والقانون، اإلسکندریة: منشأة المعرف.محمد، 

محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت:  9مسلم، أبوالحسین مسلم بن الحجاج النیسابوری )د. ت(، صحیح مسلم )ت

 إحیاء التراث. طبعة دار



  

258 
 
 
 

 القاهرة.، 3(، القانون الرومانی، ط5959مصطفی، عمر ممدوح )

 بین الشریعة والقانون، دارالنهضة العربیة. اننس(، حقوق اإل5995مصیلحی، محمد الحسینی )

 . ناصف، منصور علی )د. ت(، التاج الجامع ألحادیث الرسول

 اإلعالن، القاهرة: دارالفکر العربی.و قرآنبین ال اننسناصف، منصور علی )د. ت(، حقوق اإل

فی اإلسنالم، القناهرة: دارالنینل للطباعنة، سلسنلة دراسنات        اننس(، حقوق اإلت وافی، علی عبدالواحد )د.

  إسالمیة.


