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  راهنمای نویسندگان مقاالت 

 الف( شرایط تدوین و ارسال مقاالت

  ،رعایت ساختار علمی )عنوان، چکیده، مقدمهه، بیهان مسهئله و ضهرورت، سهاال یها فرضهیه

فهرسهت منهابع بهه  یافته های تحقیق و مباحه  تفصهیلی، نتیجهه ییهری و پیشهنهاد،روش، 

 ترتیب حروف(

  کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. 200تا  100چکیده مقاله حداکثر در 

 .چکیده دربردارنده هدف، روش و نتایج تحقیق باشد  

  واژه( و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود. 7واژه های کلیدی )حداکثر 

 چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد. مقاله قبال چاپ نشده و همزمان برای 

  ،عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندیان به زبان فارسی و انگلیسهی همهراه بها رتبهه علمهی

 محل

 اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک، در صفحه ای جدا از متن 

 .اصلی نوشته شود  

 صطالحات علمی، با شهماره یهراری در پهانویس توضیحات و معادل های خارجی واژه ها و ا

 آورده

 .شود 

  ط یکلمه، در مح 7۵00فایل مقاله حداکثر درWord .تایپ شود  

 ب( روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله 

 یارجاع به منابع به ش( وه درون متنیAPA ،71، ص 137۵( است؛ مثل )مطهری.)  

 مشخصهات )نهام مالهس، سهال ترجمهه، شهماره ایر از متن ترجمه شده استفاده شده است ،

 صفحه( آورده

 .شود  

 :فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم می شود 

  نام خانوادیی، نام )سال انتشار(، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشهر. نهام

شهماره صهفحات خانوادیی، نام )سال انتشار(، عنوان مقالهه، عنهوان مجلهه، دوره، شهماره، 

 ابتدا و انتهای مقاله.

  ج( تذکرات

 ن نظرات مجله نیست.یآرای مندرج در مجله، الزاما مب 

 .مسئولیت محتوای مقالت به عهده نویسندیان است  

 .مجله در ویراستاری و تلخیص مقالت آزاد است  

 .نقل مطالب مجله با ذکر مأخر بالمانع است 
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 بی جهاننظام سببی مسب   و توحید افعالی
 1محمد باقر سعیدی روشن

  2شمس حامد

 چکیده
کید ، مورد تأ لیعقی است که افزون بر دلیل از جمله مهمترین مفاهیم الهیاتتوحید افعالی 

جهان دارد؟ این با نظام سببی و مسببی چه نسبتی است. توحید افعالی  آیات متعدد قرآن

هدف  ی مختلفی را در میان متکلمان و فیلسوفان مسلمان بر انگیخته است.ها مسأله تحلیل

 نظام سببی و مسببی اشیا آن با و نسبت مفهوم توحید افعالیتبیین این پژوهش آن است که 

و تحلیل زبانی تحلیل فلسفی مبتنی بر روش انجام این پژوهش  د.بازخوانی کن قرآننظر  در را

اراده الهی بر نظام قانونمند »که رویکرد  دکنمیاثبات های این پژوهش  یافته است.یفتمانی 

  ست.با تقریرهای چهاریانه خود، همسو با برهان عقلی و منطق قرآن ا« جهان

، علیت حقیقی و علیت طولی نظام سببی و مسببی، : توحید افعالی،واژگان کلیدی

ی
ّ
 اعدادی، سنت الله، تشأن و تجل

  

                                                                    

 mbsaeidi@gmail.com . دانشیار یروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 1

 hshams.rihu@gmail.comقم و دانشجوی دکترای دانشگاه معارف.  حوزه علمیه 4. طلبه سطح  2

 مقاله علمی
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 طرح مسئله
قرآن، توحید افعالی یا همان اصل توحیدی و به ویژه  دیاناهای اساسی  یکی از اندیشه

ه» فلسفی
ّ
 (216، 2، ج 1981است.)صدرالدین شیرازی، « ل ماثر فی الوجود الالل

کیمان و متکلمان مسلمان با ، مفهومی است که حوالترین مسائل الهیات قرآنیکی از 

این مسأله با ( 387، 6، 1981مطرح کرده اند. )صدرالدین شیرازی، « توحید افعالی» عنوان

( یا افعال الواجب، 217، 4، 1409؛ تفتازانی، 103، 1406، )بحرانی، «الفعال»عناوین 

، مسأله در جهان اسالم ریشه این شده است. آن بررسی جزلکائنات، خلق العمال و حدوث ا

قی، عاریتی، و نافارغ از برهان 
ُّ
است. قرآن مستقل همه ممکنات، خود قرآن  عقلی بر وجود تعل

الهی و انحصار فاعلیت برای خدا را تاکید کرده است. مسأله توحید در فاعلیت  عددتدر آیات م

آیات، البته آیاتی دیگر از قرآن، سببیت و نقش موجودات را در پیدایش امور  در کنار این

تصریح است. حال باید دانست که رابطه توحید افعالی با نظام سببی و مسببی اشیا چیست؟ 

 باشد؟ ها چه می راز این دو نوع تعبیر متفاوت در بیان علت پدیده

 مفهوم توحید افعالی  .1
ح متکلمان و فیلسوفان مسلمان بدین معناست که خداوند، در توحید افعالی در اصطال

نیاز از هر یونه شریک و یاور است و هیچ موجودی جز خدای یکتا، در  افعال خود، مستقل و بی

افعال خود مستقل نیست و هر نوع تغییر و تحول در جهان هستی، وابسته به اراده و مشیت 

افعالی یا توحید در خالقیت و تدبیراست. بر مضمون این دو یزاره، همان توحید  خداست.

دست  سره به  ك یکار ]عالم[  (16۵: 2)سوره « آن خداست. از ها  تمام قدرت»اساس تاکید قرآن، 

)سوره «. خدا شریک و همتایی ]نه در ذات و نه در فعل[ ندارد»( و 1۵4: 3)سوره « خداست

لی آن است که: تنها موثر و فاعل ( یوهر توحید افعا389، 20، 1390، یی؛ طباطبا4: 112

حقیقی و مستقل در سراسر عالم هستی، ذات لیتناهی خداست و هیچ موجودی مستقل در 

تاثیر یراری نبوده، هر یونه نقش از هر موجودی وابسته به اراده خداست. توحید افعالی یا 

لولت و اسباب و ها و علل و مع ها و سنت توحید در آفرینش به معنای این است که همه نظام

مسببات، فعل خدا و کار او و ناشی از اراده خداست. موجودات عالم همچنان که در ذات خود، 

استقالل وجودی از خدا ندارند در مقام تأثیر و علیت نیز استقالل ندارند و در نتیجه خداوند 
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سببی، همان طور که در ذات خود شریک ندارد، در فاعلیت نیز شریک ندارد. هر فاعل و 

( تفسیر 103، ص 2ش،ج1369حقیقت خود و تأثیر و فاعلیت خود را از او دارد.)مطهری، 

جهان های  روابط سببی مسببی و انکار نظام اسباب میان پدیده ین باور، به معنای نفیصحیح ا

اشیا، و وابستگی ذات، و آثار موجودات، به واجب تعالی  یر استقاللیتأث ینبوده؛ بلکه مراد نف

گانه است یکتا و ی]در ذات و صفاتش[  یفرمود: خداوند تبارك و تعال  ع()امام جعفر صادق .است

د )مستقل( است )صدوق،یو در امر خو قرآن رابطه خدا با جهان  (1۵2ق، ص1416ش متفرِّ

هستی را عمیق و نایسستنی و پیوند سرمدی می داند. خدای قرآن پیوسته فیاض مطلق است و 

ُخرد و کالن خود، لحظه به لحظه از او فیض وجود می ییرند و های  پدیده جهان وجود با تمام

جامه نو بر تن می کنند و حیات تازه می یابند. هر که در آسمانها و زمین است)هرچه خواهد( از 

 (29: ۵۵سوره)او خواهد، او هر روز در کاری است.

 دالیل توحید افعالی .2
ن بینی توحیدی است که هم از پشتوانه عقلی اساسی جهاهای  توحید افعالی از پایه 

قرآنی. قرآن در تبیین مسأله توحید در آفرینش و تدبیر نه تنها به  از دلیلبرخوردار است و هم 

  دللی آن پرداخته است.تبیان آن بلکه به تبیین اس

 تحلیل عقلی  .1. 2

قر محض اند و به حسب تحلیل عقلی، موجودات عالم امکان، در کنه ذات و وجودشان، ف

از خود هیچ ندارند. این موجودات تمام هویت و موجودیت، اوصاف و افعالشان، وابسته و 

. خدا نیستندمتکی به افاضه الهی است و در هیچ ُبعدی از ابعاد وجود و آثارشان مستقل از 

همه  به یفته دیگر (138، 1۵، 1390طباطبایی، ؛ 426-7 ،3 ،1981)صدر الدین شیرازی، 

اند.  ها هیچ استقالیی در وجود خود ندارند و در همه شئونشان به خدا وابسته ها و معلول علت

نیاز از خدا انجام دهد.  بنابراین ممکن نیست موجودی بتواند کاری را به صورت مستقل و بی

 (3۵9ص، 2ش، ج1368.)مصباح یزدی،در نتیجه هر آفرینشی کار خدا است
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 از نگاه قرآن  .2. 2

قرآن این است که بیان بیشتر آیات شیوه  حید افعالی صریح و یویاست.آن به تورویکرد قر  

را فعل خدا می ها  ی رود، آنوقتی سخن از تحول و وقوع رخدادی در صحنه واقع هستی م

 :آیات ذیل نمونه ای از این یروه آیات استداند. 

ه هر چیز است و بگو خداوند آفرینند»آفریننده همه اشیای جهان، خدای یکتا است: . 1

 (16: 13)سوره « .یگانه و غالب فقط اوست

)سوره « .هر نعمتی دارید از خداست»دیگران هر چه دارند از فضل وجود خدا دارند: . 2

16 :۵3) 

اوست که خورشید را »پرتو افشانی خورشید و نورانی بودن ماه به جعل الهی است:  .3

 ( ۵: 10)سوره « تابان و ماه را درخشان آفرید.

رویانید یا  اید؟ آیا شما آن را می کارید دیده آیا آنچه را می»رویاندن ییاه کار خداست: . 4

 (63-4: ۵6)سوره « ؟رویاننده ماییم

بخش  یمان تنها خداست که بسیار روزی بی»روزی بخش موجودات زنده خداست: . ۵

 (۵8: ۵1)سوره « .توانمند استوار است

 (10: 8)سوره « .روزی و نصرت تنها از سوی خداستپی»پیروزی از جانب خداست: . 6

هدایت آنان با تو نیست؛ بلکه خداست که هر کس را که بخواهد »هدایت کار خداست: . 7

 (272: 2)سوره « .کند هدایت می

و تمامی سلسله علل و جهان معلولی  های علّی  همه نظام ین آیات آن است که،نتیجه ا

و یگانه موثر در عالم هستی  ،ل خدا و ناشی از ارادۀ خداستمعلولت جاری در عالم وجود، فع

 خداست.

 توحید افعالی، قانون علیت و تاثیر اشیا .3

نفی نظام علی معلولی،  ثابهآیا حاصل دلیل عقلی و مستندات قرآنی پیش یفته به م

 برای پاسخ، بیان دو مقدمه ضروری است:سببی مسببی و قانون علیت نخواهد بود؟ 

 م اول:
ّ
ن است که هر معلولی علت یا« نظام اسباب و مسّببات»ی  معلولی وفهوم نظام عل

ك معلول مشخص ممکن است از هر ینه  هر علتی معلول مخصوص خود را دارد؛خاص، و 
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تواند هر معلولی را  ن مییك علت معیابد و موجود شود و نه یعلتی بدون واسطه صدور 

دارد، در نظام علت و معلول، جای مشّخصی  ئییقت،  هر شیجاد کند. در حقیواسطه ا بی

ت شییء مع عنی آن معلول، معلول شیی
ّ
ما » آیه قین همان مفهوم دقین، و ایء مع نی است و عل

ده، ین عقیاست. به موجب ا (49: ۵4سوره ) «میا دهیر مشّخص آفرز را با اندازه و قد  یهمه چ

ن اراده یاء، عیت، و اراده خدا به وجود اشنی اسیب معینش، نظام خاص و قانون و ترتیبرای آفر

ت و معلول و ینظام است. از هم
ّ
وجود ه ب« نظام اسباب و مسّببات»ا ین جاست که قانون عل

ی 127، 1، 1368)مطهری،  د.یآ می
ّ
( بنابر این توحید افعالی به معنای نفی نظام ضروری عل

 است.نبوده، بلکه آن نظام خود نتیجه تقدیر الهی  جهانمعلولی 

 یمعنا علت به  ك مفهوم خاص.یك مفهوم عام دارد و ی، یعلت در اصطالح فلسف دوم:

بر آن توقس دارد و به آن وابسته  یا یونه گر، بهیز دیشود که تحقق چییفته م یزیعام، به هر چ

ا علت یخاص، تنها به فاعل  یمعنا اما علت به ؛ییونه توقف خواهد باشد و هریاست؛ هرچه م

، 1368، یزدیمصباح  ؛۵8۵، 6، 1390، یمطهر) .شود یجادکنندة فعل یفته میو ا یفاعل

2، ۵-14 ) 

همه حوادث است، و  فاعل و علت مستقل   بنابر این مفهوم توحید افعالی، آن است که خدا

توحید افعالی نقش که دارند در پرتو افاضه خداست.  دیگر هر نقش و خاصیتی ءاشیا

. از سوی دیگر علیت پدیده ها، ستقاللیکند نه نقش مأذون و غیر ا استقاللی اشیا را نفی می

، فعل ، نه ایجاد و آفرینش اشیاء که تنهااست همه در سطح علیت عام، زمینه، سبب و ُمعّد 

 ست. خدا

 ؟فاعلیت خدا یا تاثیراشیاء. 4 

در  بیردو نوع تعدارای قرآن  ارائه می کند؟ یی قرآن، چه تصویری از علیت اشیاتوحید یرا

. نسبت علیت به یک دسته از پدیده ها یکی حصر علیت در خدا و دیگری بیان علت اشیا است

ها را هنگام مریشان  خدا، جان» :را می ییردها  می فرماید خدا جانیاه  ،در مورد پدیده مرگ

بگو: آن » :شما را می ییردو یاه می فرماید فرشته مرگ جان  (42 :39)سوره  «ییرد می

ر مورد نزول باران د (11: 32سوره ) «.ستاند اند جان شما را می مرگ که بر شما یماردهفرشته 

: 42)سوره  «فرستد اوست که باران را پس از آنکه ]مردم[ نومید شوند فرو می» یاه می فرماید:
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انگیزد و آن را در  فرستد که ابرها را برمی خداست که بادها را می » و یاه می فرماید: (28

یرداند و آنگاه باران  هایی روی هم و متراکم می یسترد و آن را قطعه هریونه خواهد می آسمان

 ؟ستچیها  . راز این تفاوت(48 :30)سوره « ریزد لی آن بیرون می نگری که از لبه پیاپی را می

پیشتر یفته شد که علت یک معنای خاص، یعنی همان فاعل یا ایجاد کننده دارد. علت به این 

هریونه تاثیر به نحو اقتضا، شرط یا  ،تنها بر خدا اطالق می شود. اما علت به معنای عاممعنا 

بر این اساس هر دو تعبیر دیگر، شامل غیر فاعل هم می شود. های  ُمعّد در پیدایش پدیده

صحیح و دقیق است. فاعل حقیقی و یگانه موثر در پیدایش موجودات  قرآن در جای خود

ست، خداکه مرهون عطای شان وجود مرتبه هر یک به حسب  هانجهای  خداست. پدیده

را می شناسد و اشیا انسان تنها برخی از آن روابط  .دارای خواص ذاتی، آثار و روابطی هستند

بدین رو از نظر قرآن، . کندرمز یشایی می را دیگری از آن آثار و پیوندها های  زبان وحی پرده

 است، و علیت به معنای فاعلیت مأذون از سوی خدا مقبولو  سببیت عام به معنای علیت اشیا

 خدای یگانه است. برای تنها ل تقمسحقیقی و 

 ، علیت و تاثیر اشیاءقرآن .5  
ر علیت و تاثیر الهی بر همه احصانهمان طور که اشاره شد در کنار آیاتی که دللت بر 

جودات هستی را در پیدایش ن سببیت و نقش موالم دارد، یروه دیگری از آیات قرآحوادث ع

 مفهوم منتزع از رابطه تاثیر ؛ یعنیقرآن از واژه علت یا علیت امور بیان می کند. هر چند

فراوانی های  و مصداقها  ه است، لکن نمونهوردسخنی نیا یراری و تاثیر پریری میان دوشیئ،

آیات ذیل تنها نمونه ای از  .داردمفهوم علیت دللت بر که را آورده از بیان تاثیر و تاثر موجودات 

 :این یروه آیات است

 :21)سوره  «پدید آوردیم.را از آب  یا ز زندهیچ و هر»آب، سبب حیات هر موجود زنده: . 1

 30) 

فعل انسان منتسب به خود او و نتیجه و دستاورد زندیی هر کس معلول تالشش: . 3

 (39: آیه ۵3 )سوره« آدمی را چیزی جز آنچه کوشیده است نخواهد بود.»

هرکه خواهد ایمان آورد و هرکه خواهد کفر ». ایمان و کفر وابسته به اراده خود انسان: 4

 (29: 18سوره ) «پیشه کند.
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و ایر اهل شهرها و » :است یو آسمان ینیك انسان، سبب نزول برکات زمین ی. کارها۵

ن را بر آنان یو زم ها کردند، برکات آسمان یشه میآوردند و تقوا پ یمان میها ا یآباد

 (96 )سوره اعراف: .«مییشود یم

 شود: یا مین و دریدر زم تباهید آمدن یها موجب پد انسانست یناشا ی. کارها6

کردند به آنان  را خاطر کارهای مردم در دریا و خشگی تباهی ظاهر یشت، تا برخی از آنچه به»

 (41، 30)سوره « .بچشاند، باشد که بازیردند

 داند: انسان میسعادتمندی و فرجان نیک سبب  را و افعال نیک ان به خداایم. قرآن 7

« اند زندیی خوش و فرجام نیک است کرده و کارهای شایسته  برای کسانی که ایمان آورده

( و روی یردانی از ایمان به خدا و انجام اعمال زشت را سبب هالکت و سقوط 29 :13)سوره

روغ شمردند اهل آتش اند؛ آنان در آن های ما را د ند و آیهآنان که کافر شد» انسان می داند:

 ( 39: 2)سوره « دانندجاوی

سویند به ]فرشتگانی که[ امور را »موثر در اداره امور عالم می داند: . قرآن فرشتگان را 8

  (۵: 79)سوره « کنند تدبیر می

 تأثیر اشیاء  و فاعلیت الهیدر تبیین رویکردها . 6
از دایره فاعلیت و مشیت  یهمه چیز است وچیز ثر در امور عالم، و آفریدیارا موایر خدا تنه

او بیرون نیست، در این صورت نظم و نظام عالم و قانونمندی هستی چگونه مفهوم می یابد؟ و 

ند، مفهوم و افعال اها  پدیده وقوع سببایر وسایط و علل طبیعی و همین طور اراده انسان، 

ندارند، پس نظام علت و معلول ها  د؟ و ایر سببیت در وقوع پدیدهوحید افعالی چه می شوت

ول اعمال خویش دانسته می شود؟ این مسأله با توجه به ئچه می شود و انسان چرا مس

و رویکردهای یونایونی را در میان متکلمان و ها  اهمیت فوق العاده ای که دارد تحلیل

 فیلسوفان مسلمان بر انگیخته است. 

 نفی نظام علیت در جهان ممکنات، لمان اشعری. متک1 .6

تبیین اشاعره از توحید افعالی به یونه ای است که علیت را تنها در ارتباط میان واجب و  

می پریرند، اما نظام علیت در جهان ممکنات را نفی می کنند. آنان مستند عقلی  ،ممکن
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، 4، 1409می دانند. )تفتازانی، خدا و قدرت بی کران او فاعلیت مطلق  را تثبیت رویکرد خود

نیز بهره می  (16: 13)سوره « بگو خداوند آفریننده هر چیز است»آیه ( هم چنان که از 227

هر چه متّصس به  ،می یویند ،«جز خدا هیچ ماثری در وجود نیست» ییرند. آنان به استناد

وجودات در ( همه م173 8، 1370ایجی، بودن است بی واسطه فعل خداست. ) وصس موجود

می نمایند، در  ذات و صفت و فعل مشمول اراده خدا هستند. اسبابی که به نظرما سبب

میان اشیاء، مقارنت، اتفاق دائم، یا عادت الله است نه های  بلکه نسبت حقیقت سبب نیستند؛

(،  عادت حق بر ایجاد معلول و 238-9 ،1377؛ غزالی، 241-3، تفتازانی، همان) سنت الله.

 ب، مقارن با وجود این امور است، و سبب حقیقی فقط خداست. آنان با نفی نظام علّی ُمسب  

در همه  خدا ،معلولی، هر نوع واسطه در پیدایش موجودات را منکراند. بر اساس نگاه اشاعره

دارد و فعل انسان نیز مخلوق و از جمله فعل انسان نقش مستقیم و بی واسطه  حوادث

« کسب عمل»ست و نقش وی نیز نه ایجاد عمل، بلکه در قالب خداست و انسان مجبور ا

 در تبیین ( راهکار اشاعره226، 4، 1409تفتازانی،؛ ۵6ق، 1424غزالی، شود. فروکاسته می 

آیات  حصر افعال در خدا، و نسبت افعال به اشیا، تعارض انگاری آنها و تساقط در دسته دو 

قلی تاثیر تنها از آن خداست. مطابق این دللت، و رجوع به عقل است. به حسب دلیل ع

دال بر  دومرهیافت آیات یروه نخست در دللت اصلی خود ُمستقر می ماند و آیات یروه 

 (  1۵8، 8، ایجی ؛238، همان) معنای مجازی است.

 نقد 

ها  علیت و سببیت از اساس و در نتیجه، نقض غرض آناصل اشاعره مستلزم ابطال  نظریۀ

بر این که دیدیاه ایشان منجر به  ست. افزونقض انحصار سببیت در خدالزم نیعنی مست

ایر اصل علیت در چه این که ( 197-8، 9، 1390طباطبایی، .))ست.انسداد راه اثبات خدا

هر یونه برهان بر  یقرطعالم عین و میان اشیاء و یا در عالم ذهن نفی شود، در این صورت 

 همه امور علمی مسدود می شود. نیز و تیاثبات خدا به عنوان مبدأ پیدایش هس

 و نفی فاعلیت خدا در بقای اشیا . متکلمان معتزلی2 .6 

  
ّ
و تاثیر و تاثر میان اشیا، فاعلیت خدا  جهانی معلولی متکلمان معتزلی با پریرش نظام عل

 تمرار جهان راجهان موثر دانسته، با اذعان به اثر و فعل هر موجود، اس« حدوث»را تنها در 
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خدا اشیا را آفرید و بر افعال ظاهر قادر ساخت. بر اساس  خود اتکا می دانند و معتقدند،

را قادر به افعال خویش است که خدا با آفرینش وی  ینگرش ایشان انسان از جمله مخلوقات

 ( 264، 8؛ 230، 6 ،196۵قاضی عبدالجبار، )اختیار نمود. « تفویض»نمود و به او 

 نقد
 د که موجودات در استمرار وجود خودآن باش ،همز ایر به معنی واقعی کلنظریه معتزله نی

ر وادی شرک است. دن دافتافرو این باور، ند، می شو بی نیاز از هستی بخشی خدا

 (197-8 ،9 ،1390 ،طباطبایی)

 متکلمان امامیه و بیشتر حکما .3. 6

 فاعلیت طولی . 1. 3. 6

معلولی  پریرش اصل علیت و نظام علّی  باان متکلمان امامیه و بیشتر فیلسوفان مسلم

به نحو  ،را جهانب السباب می دانستند. آنان همه افعال سبّ عالم، خدا را علت العلل و مُ 

هم به خدا منسوب می داشتند، هم به فاعل قریب آن. خدا فاعل بعید است، و هر  ،طولی

خود مستقل و بی  انجام افعالشیئی در تاثیر خود فاعل قریب است. با این تفاوت که خدا در 

موجودات در افعال خود، وابسته به قدرت خدا و به اذن الله عمل می  سایر نیاز از غیر است و

ب به تمام وجوه پریرفته است و در عین حال فاعل مستقل در اسباکنند. پس علیت و نظام 

؛ سبحانی، 103، 1406 ابن میثم بحرانی،)همه شئون هستی، حتی افعال انسان خداست. 

 (447، 138۵؛ جوادی آملی، 3-۵2، 2، 1412

بر این اساس، هم فاعلیت مطلق و بی قید و شرط خدا پریرفته است، هم فاعلیت مشروط 

مسدود و دو یروه آیات حصر را ی هستی. این تبیین، راه تاویل کالمی ها  ذون سایر پدیدهأو م

ن فاعلیت اشیا، هر دو فاعلیت حق و آیات مُ  . مطابق این رویکرد جبر ی استحقیق یمعنابر بیِّ

 مردود است. هر دو  تفویض معتزلی و یرایی اشعری

 بررسی
بعید خدا واذعان به  یتنگرشی دقیق تر به توحید، نظریه فاعلیت طولی و فاعل وصسبا این 

را می  ایفای نقش موجودات امکانی عالم به مثابه فاعل قریب، ایهام خود اتکایی موجودات

ب قرآن احاطه و نفوذ شر  و مالزم با نوعی تفویض آفرینشی به آنهاست. در حالی که م   نماید
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: 4سوره«)خدا پیوسته بر هر چیزی احاطه دارد»خدا در عمق وجود همه پدیده هاست. 

126)   

 . نگاه ژرفتر، علت حقیقی و علل اعدادی2.3.6

ل می علت قریب و فاعل فعیفته شد فاعلیت طولی این محرور را دارد که وقتی انسان را 

ن  نیز خدا حضور دارد )ر. ک. جوادی، نمی داند که در این موط   داند، او خدا را نمی بیند و

لی یعنی فاعلیت تام از وفاق میان توحید افعا یتر عمیقتقریر  از این رو (6-304 ،7 ،1377

ت حقیقی و علل بر اساس تمایز و در عین حال جمع میان عل ،، و پریرش نقش پدیده هاخدا

عدادی صورت می پریرد. خالصه این تقریر آن است که علت حقیقی، )یعنی علت هستی ا  

مجرد یا )تاثیر موجودات امکانی  بالرات در جهان تنها خداست، و بخش( مستقل و قائم

نقش آنها  د و، و از جمله فعل اختیاری انسان در حد زمینه و ُمعّد محسوب می شو(مادی

فاعل حقیقی در همه جا این تحلیل معلول به مبدأ فیض است. بر اساس نزدیک کردن 

صفات و آثارشان بتمامی عین ربط و وابستگی به  ،ذات ،خداست از این رو موجودات امکانی

 او.بالرات است و نه مستقل از  الوجود واجبخدای 

 بررسی 
ر هستی هر نوع تاثیر و نیک می دانیم که با نگاهی دقیق تر نایزیریم تصدیق کنیم که در دا

 اتاثری رخ دهد م
ّ
حاط در قلمرو فاعلیت ذات حق هستند و ثر هر دو مخلوق خدا و مُ ر و متأث

قدرت و فاعلیت او در ژرفای وجود هر پدیده ای نافر و جاری است. البته جریان فاعلیت 

روابط و پروردیار آن یونه هست که در ذات هر شیئ خواص و آثاری نهاده است و بدین یونه 

 رات است. قد  را بر قرار ساخته است. این همان نظام مُ ها  پیوند و نظام وابستگی

 نظام قانونمند جهان  .3.3.6

به وجود نظامی قانونمند دارد و اراده خدا ن و یب معینش، ترتیبر اساس این نظریه، آفر

علیت و اسباب و نظام »ن ن همان اراده خدا به نظام خاص است. این ترتیب معیّ یاء، عیاش

که تدبیرخدا همان نحوه آفرینش و ایجاد پیوند میان است. پیشتر نیز یفته شد  «مسّببات

ر که اصل پیدایش و بقای آنها را به صو موجودات یونایون عالم است رت هماهنگ و ُمستم 

لزمه منطقی اصل  علیت، یزاره ذیل را تشکیل می دهد که: هر معلولی علت  تامین می کند.
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ئی جای یاهی مشّخص دارد، یاص، و هر علتی معلول مخصوص دارد. به یفته دیگر، هر شخ

: ۵4سوره ) .«میا دهیر مشّخص آفرز را با اندازه و قد  یما همه چ» آیه قین همان مفهوم دقیو ا

  (128، 1  ش،1368 )مطهری، است. (49

ست. علل موجده که از ارابطه علّی معلولی میان اشیاء عالم، بر دو یونه طولی یا عرضی 

نامیده می شوند. اما  « علل طولی»ن عالم اند یط بر اینظر مرتبه وجودی در سطح بالتر و مح

 های  علت
ّ
ت یمادی و زمانی که از لحاظ مرتبه وجود در عرض معلولت خود هستند، مانند عل

ادی را فراهم جیه فاعل اینه بوجود آمدن وجود از ناحیاه، که زمیآب و هوا و حرارت برای ی

عدادی یا  می  دارند. نام« علل عرضی»کنند، علل ا 

، و وابستگی و پیوند میان آن نظام جهان یعنی ترتیب و ترتب منطقی و طبیعی میان اشیا

سببی مسببی میان اشیاء این جهان است. خواص پایدار اشیاء  این همان نظام پایدارها. 

« نظام جهان»نهاست. آن چه در اصطالح فلسفه به نام منشأ صدور آثار پایدار و قانونمند میان آ

شود. قرآن می  ده میینام« سّنت الهی»ن یشود در زبان د خوانده می« قانون اسباب»و 

عنی ی؛ (23، 48سوره  ؛62، 33)سوره « افتیری نخواهی ییهریز در سّنت خدا تغ»فرماید: 

ن مضمون به ی، ا3۵ست. در سوره یر نیر پرییوه مخصوص و فرمول ثابتی دارد و تغیکار خدا ش

هریز برای سنت خدا دیریونی نخواهی یافت و هریز برای سنت » اد شده است:یطور ماّکد 

 ؟ن باشدیتر از ا  ند رساتر و محکمتوا می سخنکدام (. 43) «جایی نخواهی یافت خدا جابه

ی، قانونصورت قرآن به 
ّ
افزون بر این  ، وکند نش را یوشزد مییی و سّنت داشتن آفرمندکل

د: ییو ها می جامعهك بختی و بدبختی یباره ن د. قرآن درکن مییاد نیز  پاره ای از سنن الهی را

)سوره « جاد کنند.یری در خود اییکند تا که خودشان تغ چ ملتی را عوض نمییخدا وضع ه»

دبختی به چ مردمی از بیکند. ه ان مییرا بها  افول جامعهیا  توسعهه، رمز یآ نیا ؛(11، 43

ك ملت ین که عوامل بدبختی را از خود دور سازند، و به عکس، یرسند مگر ا خوشبختی نمی

رقم ش یکند مگر آنکه خودشان موجبات بدبختی را برای خو خوشبخت را خدا بدبخت نمی

هر فسادی، مقدمه شکست و بدبختی  :هک کند ادآوری مییك قاعده کلی را ی. قرآن سپس زنند

به بنی اسرائیل ]به عنوان سنتی »کند:  د مییمصلحانه رحمت خدا را تجد ردرویکاست و هر 
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اید و ایر بدی  .. ایر نیکی ورزید به خود نیکی ورزیده.قطعی[ در کتاب ]تورات[ اعالم کردیم

 ( 136، 1 ش، ج1368)ر.ک. مطهری،  .(4-8: 17)سوره « اید کنید به خود کرده

 به اشیاء  وسناد دو گانه فعل به خدا راز ا  .  7
جهان است های  مبدأ و فاعل ایجادی تمام پدیده ه دلیل عقلی و نقلی، خدابا وجودی که ب

و همه موجودات به اقتضای ذات و وجودشان فقر محض اند و از خود هیچ ندارند، چرا آیات 

یا و می دهد؟ به یفته دیگر قرآن به جای این که اشها  فراوانی را به آنهای  یونایون قرآن نقش

حوادث و افعال عالم را به اقتضای توحید، تنها به ذات احدی خدا اسناد دهد، چرا این همه 

 سناد می دهد؟ نقش را به دیگران ا  

 یاه می فرماید:دهد و یاهی به فرشتگان؛  نسبت می« خدا»ر خلقت را یاه به یقرآن تدب

د: یفرما و یاه می( ۵، 32وره )س «فرستد. کند و می ر میین تدبیخدا کار را از آسمان به زم»

همین طور قرآن (. ۵: 79)سوره « کنند. سویند به ]فرشتگانی که[ امور ]عالم[ را تدبیر می»

، 76)سوره « ایم. این قرآن را بر تو فرو فرستادهما » دهد: نسبت می خدانزول وحی را یاه به 

تو نازل کرده تا از بیم قرآن را روح المین )جبرئیل( بر قلب »: یک فرشتهو یاه به ( 23

ن دو یانگی آن است که به یبه نظر می رسد، رمز ا(؛ 193-4، 26)سوره « دهندیان باشی

نش یب و قانون است، و اراده خدا به آفریانسان تفهیم کند کار خدا بر اساس سنت و نظام و ترت

ن یی معی مسببّ ن اراده نظام قانونمند جهان است. نبودن نظام و قانون سببیر جهان، عیو تدب

ز یزی بشود و نیجاد هر چین موجودات، مستلزم آن است که هر موجودی بتواند منشأ امیادر 

ك معلول، جای علت خود قرار ید. ممکن باشد یزی بوجود آیزی از هر چیممکن باشد هر چ

 آن است که فعل تکوینی خدا و نظام ذاتی جهان را با برخید. اشتباه یایرد و علت جای او بیی

در حالی که علت بودن علتی برای معلول  ادی میان انسان ها، خلط کرده اند؛نظام قرارد

علت است از « الس»ست. ایر ین، قراردادی نین، و معلول واقع شدن معلولی برای علت معیمع

ساخته « ب»وجود دارد و آن را علت « الس»تی است که در ذات ی، به خاطر خصوص«ب»برای 

« الس»تی دارد که به خاطر آن، مربوط با یاست خصوص« الس»معلول  که« ب»ز یاست، و ن

ست. ارتباط هر علت با معلول یزی جز نحوه وجود آنها نیت، چین خصوصییشته است؛ و ا

زد؛ معلول به یخ خودش و ارتباط هر معلول با علت خودش از ذات علت و ذات معلول بر می
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ه تمام ذات خود منشأ صدور معلول است. از ز بیتمام ذات خود مرتبط با علت است و علت ن

س ناپرییردد که مرتبه هر وجودی ع نجا روشن مییا
ّ
ن همه یر است. بین ذات او و تخل

ن جمله قرآن در باره فرشتگان که یق برقرار است. این نظامی ذاتی و عمیموجودات جهان چن

( 164)صافات،« ین داردو هیچ یک از ما ]فرشتگان[ نیست مگر اینکه جایگاهی مع»د: ییو می

ر جای یزی جای خاصی دارد و فرض آن در غیدر باره همه موجودات صادق است. هر چ

افزون ( 132، 1 ج،ش1368 )مطهری، .لس استُخ  خودش مساوی با از دست دادن ذات آن و

 نب تاکید بر همه کاره بودن خدا، آن است کهمعلولی عالم، در ج   راز تاکید بر نظام علّی  بر این

سبب و  راهاز تنها ، جهان به عنوان موجود مختارنیز به انسان بیاموزد، سعادت و شقاوت او 

 .و بی سبب علت آن، برای وی رقم می خورد نه به صورت یزاف

 علیت، یا تشأن و تجلیحکیمان متأله اسالمی؛  .8
ذات علیت استثنا ناپریر و  ، تقریر دیگری از فاعلیت مطلقاندر میان حکیمان مسلم 

بدون  که هوشمندانه تر می نماید. این دیدیاه ، صورت بسته استنسبت به همه امور احدی

ن و نماید. مفهوم تشأ تلقی میالهی های  را به مثابه جلوهها  هستی، آنهای  انکار نقش پدیده

تجلی آن است که هر یک از موجودات جهان هستی و اوصاف و آثار وجودی ایشان، به تناسب 

جلیات ذات احدی را در مرتبه عه وجودی خود، شأنی از شئون خدا و جلوه ای از تس  ظرفیت و 

نه ذات( آشکار می سازند. از این رو هیچ موجودی، علیت و فاعلیت نامحدود خدا را فعل )

، به فاعل خود نیز خدامحدود نمی کند. بر پایه این بیان، هر فعل این عالم در عین انتساب به 

ء به عینه، فاعل بعید. همان طور که وجود شیی دا هم فاعل قریب است همب است. خس  نت  مُ 

ست. خدازیرا آن شییء از شئون  نسوب است حقیقتا، هم به خدای متعال؛هم به آن شییء م

 بهحقیتقت علیت ممکنات بر قرار است و ، در جهان بق این تفسیر، نظام علت و معلولیمطا

است که با خد، شأن خاصی از . هر یک از موجوداتتفسیر می شود ظهریت و تشأنمفهوم م  

 جوادی آملی،) اذن تکوینی او و به عنوان مظهریت افاضه او در موجودات دیگر موثر است.

138۵ ،4۵4  ) 
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 . دالیل عقلی1.8

چیزی  لت بودن نیست و حقیقت معلولجز ع چیزیاز منظر تحلیل عقلی، حقیقت علت  

عین ذات  . چیزی که معلول بودنّرد با  وصس معلول بودنجز معلول بودن نیست، نه ذاتی متف

ست. ماسوی الله اواوست از خود هیچ هویتی نداشته، عین وابستگی به علت و عین ظهور 

خود آن  جهتیء از ز خود هیچ هویتی ندارند. ظهور شیهمه ظهور و شأن حق تعالی بوده ا

م بتمامی یک اصل بیشتر ندارد 
 
خدای و آن همان حقیقت وجود شیء است. در نتیجه عال

 (299، 2، 1981است و باقی، شئون او و اطوار وجود اوست. )صدرالدین شیرازی،  متعال

موجودی، همان یونه که اصل وجود جهان و هر  ؛است خدای متعالن جهان سراسر شئو پس

؛  373، 6ظهور و جلوه او است، افعال صادر از موجودات نیز همه ظهور فعل اویند. )همان، 

 (298و2۵2، ۵، 293و 288، 4، 1379سبزواری، 

 . شواهد نقلی2.8

هستی را نه به عنوان ظهور تخیالت آدمی های  پدیده قرآن نیزافزون بر مبانی عقلی،    

لق و عینی وجود می نگرد که بودشان جلوه حق و وجودشان عین تعهای  بلکه به مثابه واقعیت

    وابستگی به حضرت احدیت است:

 :24)سوره  «است ها و زمین خدا نور آسمان»ا نور و ظهور عالم می داند: رآن خدا ر . ق1

و زمین به عنوان وجودهای واقعی همراه با آثار مربوط، چیزی جز وجود ها  یعنی آسمان (3۵

دین همان وجود آن هاست. )صدرال ،زمین وها  و ظهور فیض او نیست. مفهوم نور آسمان خدا

 (2۵6، 2، 1361، شیرازی

او »و (126: 4؛ سوره ۵4: 41سوره ) «دارد احاطه به همه اشیاء خدا،» ،در نگرش قرآن. 2

جهان هستی . (3 :۵7)سوره  «)خدا( آغاز و انجام و آشکار و نهان است و به همه چیز داناست

(و هیچ موجودی 18-13 ،بی تا ،همو، ایقاظ النائمین)وجود خدا و تجلیات اوست پر از 

اصل  . (368-72، 2، 1981، ر.ک: همو) .خدا در متن وجود او حاضراستکه نیست مگر آن 

موجودات ُمستفاض از اضافه اشراقی  .وجودی مانند حیات، رزق و..های  وجود و تمام حیثیت

( و هیچ موطنی از ظهور خدا خالی 120، 6 ،1981همو، است ) خدای متعالمیت و قیوّ 
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ش، 1360 ؛321 ،2،ش1363همو، )نیست. ه او نیست، از این رو غیر خدا جز آیت و جلو

36) 

وق نیستی و فنا را بر ، ط[در همان حال که موجودند]همه اشیاء » ،از منظر نگاه قرآن. 3

همه ذوات امکانی از ازل تا ابد معدوم  .(88: 28)سوره « یردن دارند مگر وجه )ذات( خدا.

خاص، های  نظهور خود در تعیّ  بالرات و هالک اند تنها وجود اوست که حقیقت دارد و با

حاصل  ( ۵42، 2، 1981؛ 130ش،  13۵4؛ 60، ش1360می دهد. )همو،  اسمایی را شکل

جهان های  این رویکرد آن است که خدا فاعل مطلق و حقیقی در سراسر ییتی است، و پدیده

قریب هستند. تمثیل نفس انسان و افعال وی مددکار سایه روشنی ازت خداهای  و آیتها  جلوه

ود، ذهنی توحید افعالی و شأنیت پدیده هاست. نفس در عین وحدت و تجزیه ناپریری خ

)ملکات و حالت نفسانی(  تعقل، خیال، حس( و قوای عملیجامع همه مراتب و قوای علمی)

سناد دارد و نفس به نحو وحدت در کثرت و کثرت است، به نحوی که فعل همه قوا، به نفس ا  

 در وحدت، در همه ا
ُ
وا، فعل نفس است، علوم و حوال و افعال خود حضور دارد. افعال همه ق

 ملکات، همه، تطورات وجودی و تجلیات ظهوری نفس اند.  

 وحدت وجود یا وحدت شهود  .9
همان طور که بدیهی می نماید عالم هستی انباشته از موجودات متعدد متفاوت است و 

لی وجوب دلیل عق (138، ق 1302 ،همو. )انکار آن انکار بدیهیات و موجب سفسطه است

و ماهیت امکانی و فقر ذاتی و وجودی موجودات نیز، واقعیت انکار  وجود و استقالل ذاتی خدا

، مبدأ همه هستی خداکه  این استناپریر دیگر است. با توجه به این دو واقعیت، طریق جمع 

نیز یویای این است که  قرآنی یلدل  انگاشته شوند. اوو نشان ها  عالم، آیتهای  ها، و پدیده

دور نیست. از آن ها  خدا احاطه و معیت به موجودات دارد یا نسبت به آنها قریب است و از آن

چه یفته شد این امر استنتاج می شود که نگرش توحیدی و توحید افعالی اقتضا دارد انسان 

استقاللی برای غیر خدا نبیند. موّحد از منظر باور درونی و نفسانی جز خدا نبیند و هیچ نقش 

 ، که وادی«وحدت وجود»است که امری استوار و متین است، نه « وحدت شهود»این همان 

آیا برای غیر تو  »یوید: شبهه ناک است. امام حسین )ع( در دعای عرفه چنین با خدا  می

  «هست که برای تو نیست تا آن تو را آشکار سازد؟ ظهوری
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ب ر م  چشم برسبب، دل ب .10  سبِّ
سناد همه رخدادهای عالم به خدا چیست؟ آیا قرآن در صدد راز این همه تاکید  قرآن بر ا  

خداست؟ یا قرآن در صدد است تا های  و آیتها  هستی به عنوان آفریدههای  انکار نقش پدیده

قت نگاه طبیعت یرایانه محض، و نگاه افقی به عالم هستی را، از اندیشه انسان بر ییرد؟ حقی

است. آنان  یعیآن است که عموم مردم بدون اعمال فکر، تمام توجهشان معطوف عوامل طب

چنان به رخدادهای طبیعت و خواص آن می نگرند که یویی غیر از همین طبیعت، عامل 

دیگری ورای این طبیعت وجود ندارد که آن را می یرداند. در حالی که نگاه عمیق و واقع 

، آن چه دارند شتهاز خود هیچ ندا ،آنهای  جهان طبیعت و پدیده بینانه اثبات می کند که

کند بلکه  یرا نف هار آنیو تأث یعیست. قرآن نمی خواهد واقعیت عوامل طبخدامرهون افاضه 

می خواهد این بینش را در وجود انسان مستقر سازد که جهان هستی با همه خواص و آثاری 

یی و دوام و بقایی نداشته، پیوسته و در کنه ذات خود، که دارد، هیچ یونه استقالل و خود اتکا

وابسته و متکی به خدای قیوم است. در نگاه تعالی جویانه توحیدی قرآن، اسباب عالم، ضمن 

هستند. پس توحید  خداانکار ناپریرند، در عین حال حجاب و مانع دیدن های  آن که واقعیت

 ی فعل حق بنگرد. اجر مقامت مظهر و در  تنهارا جهان ناب آن است که انسان اسباب 

 نتیجه
ی و معلولی اشیا دو مقوله های  یافته

ّ
این پژوهش آشکار نمود که توحید افعالی و نظام عل

ناهمخوان نیستند. برغم رویکرد متکلمان اشعری و معتزلی که در مواجهه با این دو مقوله، 

ن شیعه با استناد به مبانی عقل یکی بر یزیده و دیگری را نفی کرده اند، متکلمان و حکیما

برهانی و دلیل صریح قرآنی، توحید افعالی را نافی تاثیر اشیا و نظام سببی مسببی جهان 

جهان  فاعل حقیقی و مستقل درندانسته اند. آنان توحید افعالی را بدین مفهوم یافته اند که 

مستقل در تاثیر  ل فقر ذاتی،ات دیگر در عین برخورداری از تأثیر به دلیموجودتنها خداست، و 

. این رویکرد البته از چهار سطح ستو تأثیرشان وابسته به اراده خدا یراری نبوده، نقش

و سایر اسباب است. بر  خداتحلیل برخوردار است. یک تحلیل مبتنی بر فاعلیت طولی میان 

 فاعل قریب ار  و هر شیئی در تاثیر خودالعلل و فاعل بعید است علت  اساس این تحلیل خدا

به ذات دانسته می شود و  مستقل و قائم تلقی می شود. در تحلیل دیگر، خدا علت حقیقی، و
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علل اعدادی. در تحلیل سوم مفاد توحید افعالی، زمینه وبه منزله پیدایش  ثیر موجوداتتأ

جهان و پیدایش اشیا در چارچوب ترتیب معّین تفسیر  نظام قانونمنداراده خداوند به  همان

می شود و بر این اساس دویانگی رخت بر می بندد. در تحلیل چهارم همه اشیاء جهان به 

مثابه شئون و تجلیات الهی قلمداد می شوند که هر یک به اندازه رتبه وجودی خویش فعلی از 

افعال خدا را به نمایش می یرارند و بر این اساس سراسر عالم فعل خداست در مظاهر 

 مختلس.
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 قرآنی و روایی قاعده جب جستاری در استنادات 
 1جوادنظری                                                                                                                                    

 چکیده
وقی  مورد بحث قرار گرفته، این قاعده جب یکی از قواعدی هست که در قواعدفقهی و مباحث حق

( که از نظر سندی مرسل بوده  مَاقَبْلَهُجُبُیالْإِسْلَامُقاعده فقهی بیشتر به واسطه استناد روایی )

ولی به علت عمل مشهور وشهرت روایی به عنوان یک قاعده فقهی مبنای استنباط احکامی شرعی 

 فقها و علمای دینی هست.

به اصطالح قاعده جب که از عنوان روایی آن گرفته شده با روش توصییفی و  در این مقاله با توجه

تحلیلی  ضمن اشاره به بحث روایی از جهت سندی و داللی  همچنین دالیل تاریخی و عقلی این 

قاعده با هدف  بحث از  استناد قرآنی و آیاتی که مرتبط با قاعده جب هستند به استنادات قرآنی این 

ایم و در پایان ضمن  یک جمع بندی کلی از این قاعده در دو حوزه حقوق اهلل و  قاعده پرداخته

حقوق الناس شمول قاعده را با توجه به استناد قرآنی  در قسمت حقوق اهلل در دایره تمامی احکام و 

اعمال و اعتقادات پذیرفته و نسبت به حوزه حقوق الناس نیز تنها در آن بخشی که این حقوق از 

 ن اسالم و شارع به صورت تاسیسی بیان شده پذیرفته ایم.سوی دی

 

 .حقوق الناس۵.حقوق الله 4.دلیل روایی 3.دلیل قرآنی2.قاعده جب1 :کلید واژه ها

 

 

 

 

 

                                                                    

 .مرکز آموزش تخصصي تفسیر و علوم قرآن 4قرآن پژوه سطح  . 1

 مقاله علمی
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 مقدمه
فقهی وسایر های  قاعده جب از جمله قواعدی هست که از صدر اسالم در بیشتر کتاب

فقه مورد  بح  علما بوده و با توجه به  منابع روایی و تفسیری وبه تناسب در ابواب مختلس

اینکه از جمله قواعدی هست که به صورت مستقیم با تکالیس و اعمال و اعتقادات افراد کافر 

قبل از اینکه  به دین اسالم مشرف  شوند مرتبط هست از زوایای مختلس چه از جهت سندی یا 

ظایس و تکالیس فقهی و حقوقی این دللی ومفاد این قاعده  دارای جایگاه ویژه برای تبیین و

نوع از افراد هست. هر چند سابقه این بح  با توجه به استنادروایی به صدر اسالم بر می یردد 

اما با مطالعه آثار علمای اسالم شاهد برخی از اختالفات علمی با توجه به مراهب فقهی بین 

چن سند این قاعده به  فقهی هستیم هرهای  اهل سنت و شیعه و حتی در درون خود مرهب

علت عمل علمای اسالم مورد خدشه نیست ولی دایره شمول این قاعده مورد اختالف و بح  

هست که در تبین تکالیس کسانی که به دین اسالم مشرف می شوند برخی از علما با توجه به 

 دلیل و استباطات خویش دایره این قاعده را مختص حقوق الله دانسته  ونسبت به بح 

 حقوق الناس اشکال می کنند.

ما در این مقاله به دنبال بح  از استناد قرآنی این قاعده هستیم سندی که به عنول یک 

دلیل قطعی کم تر و در حاشیه دلیل روایی مطرح شده و حال اینکه این استنادقرآنی می تواند 

ین قاعده قرار ییرد و به عنوان یک سند قطعی ومورد اتفاق مسلمانان  در متن و محور بح  از ا

رای ایمان اهل کفر وشرک در چرا که دعوت قرآنی ب؛دلیل روایی نیز به عنوان موید بح 

ی از آیات و عدم بح  از تکلیس ویرشته آنها این دعوت را سست و کم رنگ می کند در بسیار

محوریت برابر هشدارهایی که به کافران به نسبت کفرشان داده لرا جهت توازن رجا و خوف که 

دعوت آیات قرآنی هست با رجوع به آیات الهی مشاهده می کنیم که خداوند نسبت به یرشته 

کافران سکوت نکرده بلکه با صدای رسا و صراحتا قلم عفو و چتر غفرانیت الهی را بر سرشان 

باز کرده و اعمال دوره شرک و کفرشان را و تکالیفی را که به جهت اسالم ودعوت الهی برای 

 .بشریت متوجه شان بوده بخشیده همه

با توجه به اینکه این بح  مورد ابتالی جامعه مسلمانان بودما  در روش بح  سعی کردیم 

در حد وسع به منابع مرتبط اعم از بح  لغوی و ادبی و تاریخی وفقهی و تفسیری به ویژه بح  
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سترس داشیم رجوع صورت یرفته که در دها  روایی و قرآنی که توجه کرده ومقالت و بح 

کنیم  تا با دید نسبتا جامع به بح  پرداخته ومباحثی را که کم تر در این زمینه مطرح شده را 

طرح کنیم اما بیشتر مباح   این مقاله  با محوریت استناد قرآنی و بررسی آرای صاحب نظران 

 و مفسران بزرگ قرآنی اعم از اهل سنت و شیعه مورد بح  قرار ییرد.

 غوی واصطالحی قاعده جبمفهوم ل

 )جبب(

د   یف  
ح 

ْ
ُم     یال

 
ْسال  

ْ
ُجُب   ُجُب ی  :" اإل ُة ت  ْوب  ُه، و  الت 

 
ْبل

 
ا ق اص    م  ع  م 

ْ
ْفر  و  ال

ُ
ک

ْ
ن  ال ا م  ه 

 
ْبل

 
ا ق و   یم 

." ُنوب 
ُّ

 الر

ُب  ْبُتهُ ی: القطع  و الج  ب   (.21ص ؛2 ج ؛نیمجمع البحر)من باب قتل: قطعته.  قال: ج 

  جبب

ان یالباء فم و یالج ْطع، و الث  ع الشئ. یالمضاعس أصالن: أحدهما الق   تجمُّ

بُّ القطع،  ا األول فالج  ْبُته  قالیفأم  ب  ه  ج  ُجبُّ
 
ص    أ ا. و خ  بًّ اب  نیب  مجبوب    یج  ب  ج 

ْ
.)معجم  ال

 (.423ص ؛1 ج ؛س اللغهییمقا

ُب  ْطُع  الج  هُ  : الق  ب  هی  ، ج  اب    ُجبُّ ب  ا کالج  بًّ س  ج 
 
 (.347ص ؛1 ج ؛)تاج العروسبالک

د  
ْنه الح  م  م یجبا وجبابا قطعه و 

 
ْسال  

ْ
ن اإل  ی  )إ 

 
ا قبله( أ ان  قبله من یقطع وی یجب م  ا ک  محو م 

کْفر والرُنوب.)معجم الوسیط ج
ْ
 (.104ص1ال

، 24، ص 6ل بن احمد، ج ینیز به معنای قطع کردن به کار رفته )خلها  ودر دیگر لغت نامه

ل یذ ،یحیر؛ ُطر  ی؛ ابن اث«جب »ل یذ ،ی؛ راغب اصفهان«جبب »ل یذ ،یر؛ جوه«جب »ل یذ

 .«(جبب »

به معنای قطع کردن  اشاره دارند و از جهت معنی ها  از جهت معنای لغوی همه لغت نامه

م 
 

ْسال  
ْ

ن اإل ا یهیچ اختالفی بین مفهوم جب به نظر نمی رسد و به جهت شهرت روایی )إ  جب م 

 خود روایت نیز مورد استناد قرار یرفته هست.ها  ت نامهقبله( در برخی از لغ

ن یاز جهت بالغی مرحوم سیدرضی در کتاب المجازات النبو ة خود ضمن ذکر حدی  )إ 

م 
 

ْسال  
ْ

ا قبله( می فرماید )و هرا القول مجاز؛ ألّن أصل الجّب: هو اختزالیاإل السنام من    جب م 



   30 قاعده جب ییو روا یدر استنادات  قرآن یجستار

 

 ذنب تقّدم لإلنسان قبله؛ حتّ ه الصالة و السالم جعل ایأصله،فکأّنه عل
ّ

 یإلسالم مستأصال لکل

ما تقّدم من  یعل  یعّف ی  عنها، بل یسوء الحدیحرر عاقبتها، و ل معّرة یة یدع له جنایل 

ما ظهر من العورات. که جب را در اصل به معنی اختزال که همان قطع  یحثو علیالسوءات، و 

هان شتر از ریشه قطع شد ویویی انسانی که شدن هست می ییرند که مانند اینکه بگویی کو

به دین اسالم ایمان  می آورد همه یناهانی که در دین اسالم در صورت ارتکاب دارای عقوبت 

هست برداشته می شود چرا که اسالم آوردن ریشه یناهان را از بین برده و انسان پاک شده از 

 ی شود.یناهان دارای مجازات در اسالم وارد دین مبین اسالم م

 معنای لغوی و اصطالحی واژه اسالم
به معنای صحت و عافیت و دوری از « م -ل -س»واژه اسالم مصدر باب افعال از ماده 

هریونه عیب و نقص و فسادو در باب  افعال به معانی زیر است: انقیاد، اطاعت کلی و بی قید و 

 اذعان به حکم الهی، اخالص در عبادت.،شرط و تسلیم محض بودن

 استفاده شده اشاره می کنیم:ها  که در ذیل به برخی از این معانی که از لغت نامه

ن یاألعمال الظاهرة، کما ب یاد إلیالنق یالشرع عل یطلق فیاد، و یهو لغة الطاعة و النق

ه عل یصل یذلك النب
ّ
ه و أن محمدا رسول »ه و سلم بقوله: یالل

ّ
 الل

ّ
اإلسالم أن تشهد أن ل إله إل

 
ّ
 ؛کشاف اصطالحات الفنون)«.تیالزکاة و تصوم رمضان و تحج الب یم الصالة و تاتیه و تقالل

 (.178ص ؛1 ج

: انقاد،دخل ف م 
 
ْسل

 
القاموس )ه: دفعه.یء إل یالش -السلم. ین اإلسالم، دخل فید یأ

 (.180ص ؛لغة و اصطالحا یالفقه

ُم 
 

ْسال  
ْ

ُم  و اإل
 

ْسال ْست   ؛نیکتاب الع)اد لطاعته، و القبول ألمره.ینق، و هو الیألمر الله تعال  : ال 

 (.266ص ؛7 ج

ُم ضربان:" أحدهما"
 

ْسال  
ْ

کون مع یأن  -"یمان، و هو العتراف باللسان. و" الثانیدون اإل  -اإل

ْمُت یالعتراف معتقدا واف
 
ْسل

 
م    ا بالفعل نحو أ

 
عال

ْ
بِّ ال ر   [.131/ 2]  ن  یل 

د   یو  ف  
ح 

ْ
ا    یال ُه م 

 
ُت ل

ْ
ل

ُ
ُم  " ق

 
ْسال  

ْ
: د   اإل

 
ال

 
، اْسُمهُ ی؟ ق ه 

 
ُم   ُن الل

 
ْسال  

ْ
ْن ی، و  ُهو  د   اإل

 
 أ

 
ْبل

 
ه  ق

 
ُن الل

وُنوا و  ح  
ُ
ک د  یت   ب 

ر 
 
ق

 
ْن أ م 

 
وُنوا، ف

ُ
ک ْن ت 

 
ْعد  أ  ُکْنُتْم، و  ب 

ُ
م  ی  ُهو  ُمْسل 

 
ه  ف

 
ُهو    ن  الل

 
ُه ف

 
ر  الل م 

 
ا أ م   ب 

 
ل م 

ْن ع  و  م 

." ن   (.87ص ؛6 ج ؛نیع البحرمجم)ُمْام 
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 نتیجه:مراد از واژه اسالم در قاعده جب
صورت یرفت و از خود آیات قرآن وروایات  ها  بنابراین با توجه به بررسی  که از لغت نامه 

استفاده می شود  مراد از اسالم طبق روایت قاعده جب  کفایت مرتبه اسالم در سطح زبانی 

همراه دارد  نه اسالمی که همراهش ایمان و اعتقاد قلبی هست که آثار و احکام اسالم را به 

 هست  به مناسبت همین بح  به فرق  دو واژه اسالم و ایمان نیز  اشاره می کنیم:

م  نیو الفرق ب
 

ْسال د   جاء به یمان الریو اإل   اإل 
ح 

ْ
 یال

ُ
ن    

 
م    : ُهو  أ

 
ْسال  

ْ
   اإل

 
ل  إ 

ه 
 
ل  إ 

 
ْن ل

 
ُة" أ اد  ه 

 
ش

ُه" و  
 
ْصد  الل  ی" الت 

 
ل اُء، و  ع  م  ت  الدِّ ن  ه  ُحق  " ب  ه  ُسول  ر  ار  یُق ب  و  م 

ْ
ُح و  ال اک  ن  م 

ْ
ت  ال ر   یه  ج 

 
ل ، و  ع 

ُ
ه   ی  ر  اه  ظ 

  
ْ

. و  اإل اس  ُة الن  اع  م  ُهد  یج 
ْ
اُن: ال ت  ف  یم  ب 

 
ا ث م   ی، و  م 

 
ْسال  

ْ
ة  اإل

ف  ْن ص  وب  م 
ُ
ُقل

ْ
.  ال ل  م  ع 

ْ
ن  ال ر  م  ه  ا ظ  ، و  م 

   و  
ْ

ن  یاإل ُع م 
 
ْرف

 
اُن أ م    م 

 
ْسال  

ْ
    اإل

ْ
ن  اإل

 
ة  أ
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ً
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ْ
ل  (87ص ؛6 ج ؛نیمجمع البحر)س 

از آیات شریفه قرآن نیز  می توان این استفاده را کرد که بین مرتبه  اسالم ظاهری و و اقعی  

ت  
 
که همان ایمان هست فرق هست که در آیه هفده سوره حجرات  به این فرق اشاره شده)قال

ا  م 
 
ْمنا و  ل

 
ْسل

 
وا أ

ُ
ول

ُ
ْن ق ُنوا و  لک  ْم ُتْام 

 
 ل

ْ
ل

ُ
ا ق ن  ْعراُب آم 

 ْ
  یاأل

ْ
ْم(. یماُن ف  یْدُخل  اإل

ُ
ک وب 

ُ
ل

ُ
 ق

به هر صورت مراد از اسالم  در روایت )السالم یجب ماقبله( با توجه به معنای واژیانی  

حدیثی، ولغوی همان مرتبه اسالم زبانی وظاهری هست وبنابر نظر اکثریت علمای ،قرآنی

اسالم داشته لرا بنابر این  اسالم، اسالم شخص کافر این آثار را دارد نه اسالم فردی که سابقه

 بیان اسالم آوردن فرد مرتد این آثار برایش جاری نمی شود. 

ومراد از واژه ماقبله نیز با توجه به مرجع ضمیر قبله که به واژه اسالم بر می یردد 

بخشودیی  تکالیس و یناهان صورت یرفته  در زمان قبل از اسالم آوردن هست حال این 

 .هایی را شامل هست را در ادامه مورد بح  قرار می دهیمبخشودیی تا چه پخش 

 تعریف اصطالحی قاعده جب
 حدیثی بنابراین تا کنون به مفاد کلی ازمفهوم  حدی  در رابطه با قاعده جب با دید قرآنی،

 لغوی اشاره مختصر کردیم. و
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جب  اشاره ی قواعد فقهیه در باب قاعده ها  و در اصطالح فقهانیز به چند تعریس از کتاب

 می کنیم:

ایر کافر  ،ق کفار به اسالم آوردنیتشو یة آن برایشود که بر پا ییفته م ی.به قاعده ا1

داشته است که در اسالم  یا اعتقادییفته  یا سخنیانجام داده  یش از مسلمان شدن کاریپ

از به جبران یآنکه ن یشود ب یده یرفته مین آثار نادیا ،ا عقوبت دارد، با اسالم آوردنیانبار یآثار ز

 (.38، ص 1ج  ،یبجنورد یکردن داشته باشد )موسو

مفاد القاعدة: ان )مرحوم آیت الله فاضل در کتاب قواعد فقهیه  خود می فرمایند.2

 جعلهما کالعدم(.یجّب ما قبله من الشرك و الکفر و یاإلسالم 

ا من ارتکبها یم خطاالقاعدة هو جب األسال ی: معنیجب ما قبله المعنی.قاعدة األسالم 3

سقط عن الناس ما ارتکبوه قبل تشرفهم باألسالم امتنانا لهم، فالکافر إذا یأن األسالم  یقبله، أ

ااخر یکلس بقضاء الواجبات ولم یترك الواجبات وفعل المحرمات حال کفره ثم أسلم لم 

 (.40ص1سید محمد کاظم،ج یمصطفو)بالمحرمات.. 

 مفاد قاعده جب 
بح   در بح  مفاد قاعده  های  رغ از اختالفات فقها در برخی از قسمتبه طور کلی فا

 جب سه قسمت مورد بح  هست:

 یقبل  گر نماز و روزهیمسلمان شد د یکس یك بخش آن مربوط به عبادات است، وقتی.1

 خود را نیازی به قضا کردن نداردطبق این قاعده.

که  یکه نداده، کفارات ییها کاتکه نداده، ز  ییها است؛ خمس ی. بخش دوم مسائل مال2

ُم »نداده همه بخشوده شده است: 
 

ْسال  
ْ

ُع ی» یعنی« ُجبُّ یاإل هُ ی»، «قط 
 
ْبل

 
ا ق  «. ُجبُّ م 

بخشوده نشده است؛ « حق الناس»ن بخش از یاست، ا« حق الناس».قسمت سوم 3

که مسلمان ست حال یطور ن نیوام یرفته، ا یا از کسید کرده یخر یا هیکرده، نس یا معامله

وام یرفته، حال که مسلمان شد  یا از کسیده یسه خریرا ن ییشده مال مردم را ندهد! ایر کال 

ُم »نکه ید بپردازد، نه ایزودتر با
 

ْسال  
ْ

هُ یاإل
 
ْبل

 
ا ق « حق الناس» یعنی، بنابراین این بخش «ُجبُّ م 

 بخشوده نخواهد شد.
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 ادله قاعده جب

توان در چند قسمت بح  کرد که شامل ادله روایی در  از جهت سندو ادله  قاعده  جب می

قسمت سیره عملی و یفتاری مورد استناد قاعده قرار می ییرد  در قسمت  دیگر ادله قاعده 

و در قسمت مستتندات قرآنی  نیز که به نظر می رسد  می توان  ادله عقلی و تاریخی را شمرد

فقهی با وجود آیات متعدد  در مقایسه با  پایگاه اسناد قرآنی  این قاعده در مباح  قواعد

استنادهای روایی کم تر مورد بح  قرار یرفته لرا  پخش اصلی  بح  را با محوریت مستندات 

قرآنی قاعده جب  مورد بح  قرار می دهیم. اما با توجه به اینکه بیشتر روایات تفسیری ما نیز 

ده  در ابتدای بح  ادله روایی و سند و این روایات را در ذیل آیات قرآنی مورد بح  قرار دا

 دللت  این روایات را مورد بح  قرار می دهیم:

 ادله روایی قاعده جب
مرحوم سید محمد حسینی شیرازی در کتاب قواعد فقهیه خود در قسمت ادله قاعده جب 

 ( روایت مشهوری است بین اهل سنت و شیعه جّب ما قبلهیاإلسالم )بیان می کنند که  روایت

که نزدیک به سی روایت را در همین مضمون با اندکی تغیر در الفاظ که غالبا با تعبیر یجب 

م اإلسالم ما کان )هست را می توان در بین روایات یافت  ودر برخی روایات نیز با تعبیر د  ه 

داد (و غیره به کار رفته، ایشان این روایت   را جزء روایات متواتر بین اهل شیعه و سنت  قلمقبله

 می کنند.

 همان تواتر اجمالی هست. مرحوم سید محمد حسینی شیرازیکه ظاهرا منظور 

ما نیز به جهت اینکه استناد اصلی و اسم قاعده جب از روایات یرفته شده به برخی از 

 روایات منتخب دراین بح  که  که از طریق اهل شیعه و سنت نقل شده اشاره می کنیم:

ل  1
اه   ی.ع  ْبر  ب  یْبُن إ 

 
ْن أ ، ع  د  یم 

م  م  ْبن  ُمح  اس  ق 
ْ
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 (.406، ص: 4 هم السالم )لبن شهرآشوب(، جیطالب عل یأب

ه عل ص بن القاسم قال سالت ابایعن الع ییحیصفوان بن  ی.و رو3
 
ه صلوات الل

 
ه یعبد الل

منه او  یصوموا ما مضیهم ان یام هل علیمنه ا یشهر رمضان و قد مض یعن قوم اسلموا ف

ری
ّ
ریهم قضاء و ل یس علیه فقال لیاسلموا ف یومهم ال

ّ
 ان یاسلموا ف یومهم ال

ّ
کونوا یه ال

 (.4۵4ص:  ،6 ه، جیمشهور به شرح فق یلوامع صاحبقران)اسلموا قبل طلوع الفجر.

ه جب ما قبلهی. إن اإلسالم 4
 
 ل إله إل الل

 
ْول

 
سی  ، و التوبة تجب ما قبلها/ إن ق من   ما قبله  ْطل 

 (.163ص ؛1 ج ؛ یب الحدیغر یالفائق ف)الرنوب.

و تعابیر دیگر از جمله محی السالم و هدم السالم که تعابیر نزدیک و یکسان به هم در دیگر 

 د قاعده جب نقل شده که به طور کلی بر مضمون واحد دللت دارند.روایات به عنوان سن

 ادله تاریخی

است که اسالم  یه وآله و روش آن حضرت با کسانیالله عل یامبر اکرم صلیره تاریخی پیس

س یشدند تکل یرا که مسلمان م یه وآله کافرانیالله عل ین که رسول خداصلیآوردند، چه ا یم

ن آنها را موظس به یکردند و همچن یآنان نسبت به دوران کفر نم عبادات فوت شده یبه قضا

بوده است در ذیل به  ین که اموالشان باقینمودند با ا یپرداخت زکاة دوران قبل از اسالم نم

 تاریخی وسیره نقل شده اشاره می کنیم:ها  که در کتاب چند جریان تاریخی
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 « سرح یابن أب»ه یأخ یشفع ف« عثمان»ة: ان یالحلبرة یالس یو ف .1
ّ
ه عل یقال صل

ّ
ه یالل

قال  ییستحیح، و یمنه معك من القب یرکر ما جری، و لکن یعته و آمنته، قال بلیو آله اما با

 
ّ
ه عل یصل

ّ
 .(10۵ص  3ة ج یرة الحلبیالس«.)جب ما قبلهیاإلسالم »ه و آله: یالل

ك ابن حسل بن مة بن مالیب بن جریسرح بن الحارث بن حب ی.عبد الله بن سعد:بن أب2

. ثم افتتن و خرج من یما و کتب لرسول الله. ص. الوحی. و کان قد أسلم قدیعامر بن لا

. یوم الفتح. فجاء عثمان بن عفان إلی النبینة إلی مکة مرتدا فأهدر رسول الله. ص. دمه یالمد

ه رسول الله. عیعه؟ فبایا رسول الله تبایص. فاستأمن له فأمنه. و کان أخاه من الرضاعة. و قال: 

جب ما کان قبله. و وله عثمان بن عفان مصر بعد یومئر علی اإلسالم و قال: اإلسالم یص. 

ا بها حتی قتل عثمان. رحمه الله. یزل والیعمرو بن العاص. فنزلها و ابتنی بها دارا.فلم 

 (.34۵،ص:7 الکبری،ج )الطبقات

ومئر ی، و هو یبی( وهب المخزومرة بن )أین بعد فتح مکة[و هرب هبی. ]العفو عن الفار3

معه إلی  -دة: الزبعری بالفتحیو قال أبو عب -زوج أم هانئ بنت أبی طالب، و ابن الّزبعری

ه و سلم، قال: قد جاءکم یصلی الله عل ینجران. فأما ابن الزبعری، فرجع مسلما. فلما رآه النب

ا رسول الله. و أشهد أن ل إله یك یاإلسالم. فقال: السالم عل وجهه نور یعبد الله و إنما أری ف

ه و سلم، فقبل عرره و قال: یصلی الله عل یإل الله و أن محمدا رسول الله. و اعترر إلی النب

ه الری هداك إلی اإلسالم،فقدمحااإلسالم ما کان قبله. و مات هب
ّ
رة بنجران یالحمد لل

 (4۵8،ص:1 زکار،ج )چاپ362،ص:1 األشراف،ج .)أنسابمشرکا

، باب الهاء بعده 6/280، جزء3، الصابة، ج یابن حجر عسقالنمنابع تاریخی  )ودیگر

، حرف الس، 1/160ر، ج ی، الجامع الصغیوطیس/م. 18۵3روت،یه، بیالباء، دارالکتب العلم

، ح 2/۵4، ج یالآلل یجمهور، غوال یابن اب /روت.یه، بیه، دارالکتب العلمیمنیالمطبعة الم

 .(ه. ق1403د الشهداء،یعة س، قم مطب38ح  224و ص  14۵

 دلیل عقلی 
بر  بنای عقالهمانظور که آیت الله مکارم شیرازی در کتاب قواعد فقهیه بیان کرده اند  

رج و مرج و اختالل نظام، نیز از ادله قاعده جّب عطس بماسبق نشدن قوانین برای پرهیز از ه

دا تاما ما اسلفناه عند یاکدها تأکیدل علی قاعدة الجب أو ی)بناء العقالء هنا ومما   .است

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
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ن العقالء وأهل العرف، ولعل الشارع امضاها، وهو یالسنة وانها بشکل آخر دارجة ب یالکالم ف

ن المجعولة عندهم ل یرادهم من ذلك ان القوانن عندهم ل تعطس علی ما سبق، ومیان القوان

ن ید یما إذا کان من العقوبات والداخل فیکانت سابقة علی جعلها، لس یق التیتشمل المصاد

 (180صفحه /2جلدة یلقواعد الفقه)ا.شمله ذلكیکون کمن سبق قانونا فال یالواقع  ید فیجد

برای تمامی عالمین وبا توجه به با  توجه به رحمانیت و فراییر بودن دین مبین اسالم 

ك ی یعنیسهل و آسان است،  یاسالم  مبان  یو از سوی دیگر چون مبان)ص(  ت پیامبر یخاتم

است   توانسته یاز آن عوامل یکیامت جرب کند، یتواند همه بشر را تا روز ق یدارد که م یمبان

ساله بخواهد اسالم  ك فرد کافر پنجاهید یبشر را جرب کند مسأله جب است وایر فرض کن

را قضا و روزها را قضا کن، زکات را هم بده ها  د برو از اول بلوغ تا اْلن نمازیامبر بفرمایاورد، پیب

کند،   یدا نمیش پیبه اسالم یرا یکس یگریماند و حوضش، د یم یخمس را هم بده، عل

ن بر یردن یهرا الد یزمان الدخول ف یس خود را من اول البلوغ إلیکه بخواهد تمام تکال ینید

ك مسلمان احکام را قضا کنند، یس کند که مانند ین بگرارد و به آنها تکلیافراد تازه وارد به آن د

 یو جهان یت که بتواند هم عالمین جاذبیاز حرج هم بالتر است ولرا بخاطر هم ین حتیا

ات یقطع ما قبله، حی یعنی« جّب ما قبلهیاإلسالم »قاعده جب را دارد  باشد و هم خاتم باشد،

قطع است، مجبوب به  یبه معنا« الجّب »کند،  یات قبل از اسالم قطع میك مسلمان را از حی

قت اسالم با یدر حق« جّب ما قبلهیاإلسالم »ند که آلتش را قطع کرده باشند، ییو یم یکس

رة یر حظجاد کند که آنها از ورود دیان مردم ایدر م یا کنوع جاذبهیقاعده توانسته است که 

 یعنیها حسابش با خداست،  که مسلمان شد، یرشته یاإلسالم وحشت نکنند و بدانند روز

د طبق اسالم عمل کنند )درس خارج یس ندارند، بعد از اسالم آوردن باینسبت به یرشته تکل

 (.22/01/94ه/ی/ قواعد فقهیت الله سبحانیفقه آ

 بح  بررسی اعتبارسند روایت قاعده جب

اهمیت بح  سند روایت قاعده جب قسمتی از بح  را به بررسی سند روایی با توجه به 

 قاعده جب  از دیدیاه علمای اسالم اختصاص می دهیم: 

س دانسته اند ولرا برخی از این علما ی  را از نظر سند، ُمرسل و ضعین حدیعه ایش یعلما

اند این روایت ضعس سند  به دلیل ضعس سند آن را فاقد اعتبار دانسته بزریان فراوانی فرموده
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 یموسو یدارد و قاعده جب که مستند به این روایت است ثابت نیست، مانند )محمد بن عل

( محقق خویی، محقق تبریزی در تنقیح مبانی ۵/42در کتاب مدارك الحکام، ج  یعامل

 العروه و محقق میالنی در کتاب زکاة که البته هر یک از اشکال بزریان در جای خود قابل

پاسخگویی هست ودر مقابل کسانی که به بح  سند هم اهمیت بیتری می دادند این روایت را 

 6و همچنین در جلد ۵48صفحه ۵مورد استناد قرار داده اند مانند شیخ در کتاب خالف جلد

در بح  سقوط زکات از کسی که در زمان کفر  380ص 1. ابن ادریس در سرائر ج117ص

خته و حال آن اموال وجود دارد به این روایت استدلل کرده و می اموال زکوی داشته و نپردا

 2فقول الرسول علیه السالم السالم یجب ما قبله. همچنین محقق در معتبر جلد»فرماید: 

در مسئله زکات کافر بعد از اسالم فرموده اند.بنابراین همانطور که استاد شب زنده  490ص

مایند استفاضه و تراکم نقل این روایت در میان عامه و دار نیز در درس خارج خویش نیز می فر

خاصه در قضایا و وقایع مختلفه که ارتباطی با هم ندارند و ناقلین هم مربوط به هم نیستند 

باع  می شود که اطمینان حاصل شود حتی برای کسی که اسناد جزمی را هم حجت نمی 

 (.13/12/92دانند.)درس خارج استاد شب زنده دار

کرده اند  ی  تلقیت را جبران کنندة ضعس سند حدیشهرت روا ،از آنان یاریبس یول

، ص 3ج  ،ی؛همدان62، ص 1۵ج  ،ی؛نجف494، ص 2ج  ،یمراغ ینید به حسیرجوع کن)

آن  ی  با الفاظ متعدد، قائل به تواتر اجمالین حدیباتوجه به کثرت نقل ا ،یبرخ ی(. حت17

ن اصطالح رجوع یا ی؛برا178ص  ،ینی؛مشک139، ص 1ج  ،ید به منتظریرجوع کن)اند 

 .(د به تواتر *یکن

مرحوم صاحب جواهر می فرمایندعالوه بر  عمل اصحاب  که ضعس سند و دللت روایت را 

سوره انفال نیز به عنوان تقویت بر  38جبران می کند موافقت مضمون روایت بامضمون  آیه

 (.62ص  1۵ضعس سندی این روایت هست)جواهر: ج 

ت الله جوادی در درس  خارج  با اشاره به روایت  جب می فرمایند یرچه روایت جب آی

ر که صاحب وسائل نقل یمسلم و زراره و ابوبص بن حه محمدیکه صح یمعروف یتهایر رواینظ

اهل سنت به طور پراکنده نقل شدبه  ییما و مجامع روا ییامادر مجامع روا ،ستیکرده باشد ن

 یپ یره عملیقبول است وسن میقیکه نزد فر یطور
ّ
م( برابر یالله عل یغمبر)صل

ّ
ه و آله و سل
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کردند، در زمان  یرا از او مطالبه نم یآورد حقوق شرع یاسالم م ین قاعده بود که ایر کسیهم

قبل از اسالم کرده بود حضرت  ییه( هم ایر شخص کارهایر)سالم الله علیخود حضرت ام

ره ما یو س یو اخالق ییت که در مجامع رواین روایپس ا کرد. یاو را مطالبه نم یمسائل حقوق

موثوق »ن جزء اخبار یا ،ن استیقیفراوان است در اهل سنت فراوان است مورد قبول فر

موثوق »ت خبر عدالت و وثاقت راوی نیست بلکه یار حجیاست. و بنا بر اینکه مع« الصدور

 ،ن صادر شدهیم ایداشته باش نهیم طمأنیما وثوق داشته باش یعنیبودن است؛ « الصدور

ان از وجود مبارك معصوم)سالم ین بیم که اینان داریاطم یهرچند راوی را نمی شناسیم ول

 یزیخ و بزریان به آن عمل کردند. ایر چین همه مشاینکه ایا یبرا ،ه( صادر شدیالله عل

ُم »شود حجت.  ین میبود ا« موثوق الصدور»
 

ْسال  
ْ

هُ یاإل
 
ْبل

 
ا ق موثوق »هم جزء »  ُجبُّ م 

ره حضرت ید سیبکن یبند نکه شما همه مجموعه را جمعیل ایبه دل ،هاست«الصدور

 
ّ
م( سیالله عل یرسول)صل

ّ
ه( در زمان حکومت یر)سالم الله علیره حضرت امیه و آله و سل

درس خارج فقه )است. یگر منتفید آن دیت انجام دادیفرمودند آنچه را که شما در جاهل یم

 (09/02/93عی/ مبح  بیادت الله جویآ

آیت الله مکارم شیرازی نیز  عمل فریقین و اصحاب و فقها را در ابواب مختلس فقهی جبران 

کننده ضعس سند روایت دانسته و می فرمایند به همین جهت مرحوم محقق همدانی نیز در 

بب کتاب مصباح الفقیه خود در قسمت بح  زکات با اشاره به ضعس سند عمل اصحاب را  س

 :،  ص2 :جلد،یرازیناصر مکارم ش :سندهیة نویالقواعد الفقه)حجیت این روایت می دانند.

17۵.) 

 ادله و مستندات قرآنی قاعده جب

هرچند در قرآن از واژه جب برای  بیان این قاعده نمی توان استفاده کرد ولی می توان به 

کفار و مشرکینی هست که به  آیات زیادی در این باب استناد کرد که تصریح بر بخشش اعمال

ما .دین اسالم مشرف می شوند وازبیشتر آیات هم اطالق بر بخشش یناهان استفاده می شود

ابتدا به آیاتی که در این بح  وارد شده و تصریح بیشتری دارد اشاره می کنیم و دیدیاه علمای 

ت اصلی بح  ما و مفسرین مشهور اهل سنت و شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم لرا قسم

مربوط به همین قسمت مستندات و ادله قرآنی هست با توجه به اینکه قرآن از نظر سند قطعی 
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الصدور هست و نزد مسلمانان نیز از جایگاه ویژه برخوردار هست لرا  به بررسی مستندات 

 قرآن قاعده جب می پردازیم:

1 
ْ

ل
ُ
ر   .آیه اول: ق

 
ل ُروا ن  یل  ف  ْن  ک  ُهوای إ  ْر غْ ی ْنت  ُهْم  ف 

 
ْد  ما ل

 
س   ق

 
ل ْن  و   س  ْد  ُعوُدوای إ  ق 

 
ْت  ف ض  ُت  م   ُسن 

ل   و 
 ْ
أل

 
 ﴾38 ، ﴿األنفال  ن  یا

در غالب استنادهای قرآنی قاعده جب  این آیه مورد بح  قرار یرفته ما نیز این آیه را به 

سانی که عنوان اولین استناد قرآنی مورد بح  قرار می دهیم، در توضیح این آیه به استناد ک

 :آیه را در جهت قاعده جب تفسیر کرده اند اشاره می کنیم

شود که با توبه از کفر و قبول  یاستفاده م« ما»مقصود، توبه از کفر است. از عموم کلمه 

ن  یبخشوده م -هر چه باشد -اسالم، یرشته ُهوا یشود.﴿إ  ُهْم﴾؛ ایر کسیْنت 
 
ْر ل  یها از لغزش یْغف 

 ذات اقدس الهیقیتوبه کرده است،  یقبل
ً
ه   یم ینا ُنوا ب  م﴾ که ایبخشد: ﴿آم 

ُ
ک

 
ْر ل ن مجزوم به یْغف 

 جواب امر است

ه  یه محمد صلیلنب یقول تعالیابن کثیر در توضیح مفردات آیه بیان می کند مراد از )
ّ
الل

ر    ه و سلمیعل
 
ل  ل 

ْ
ل

ُ
ْن یق ُروا إ  ف  ُهوا أین  ک   یدخلوا فیالعناد و ه من الکفر و المشاقة و یعما هم ف یْنت 

ْن   اهم و قولهیمن کفرهم، و ذنوبهم و خطا یغفر لهم ما قد سلس أیاإلسالم و الطاعة و اإلنابة   إ 
و 

ل    هیما هم ف یستمروا علی یُعوُدوا أی و 
 ْ
ُت األ ْت ُسن  ض  ْد م  ق 

 
ن یاألول یفقد مضت سنتنا ف یأ  ن  یف

ْد   قوله یجلهم بالعراب و العقوبة. قال مجاهد فعنادهم أنا نعا یأنهم إذا کربوا و استمروا عل ق 
 
ف

ل   و 
 ْ
ُت األ ْت ُسن  ض  و محمد بن إسحاق  یرها من األمم، و قال السدیوم بدر و غیش یقر یف یأ  ن  یم 

 (.48ص ؛4 ج ؛ر(یم )ابن کثیر القرآن العظیوم بدر.)تفسی یأ

 داللت آیه
یه بر بخشش یناهان اعتقادی و عملی آیت الله مکارم در دللت آیه می فرماینددللت آ 

هست اما در رابطه با اعمالی که باید قضا شوند و قابلیت جبران عمل هست آیه از آن ساکت 

ة ناظرة یهست  وبه همین جهت نیز مورد استناد بسیاری از علما در قاعده جب نیست: )ال 

تعلق بالقضاء و یو اما ما  ة للفروع و األصول،یة و العتقادی، و المخالفة العملیالمعاص یإل

ة لقاعدة الجب، و یر منهم بال یستدل کثیلرلك لم   منصرفة عنها، و لعله یرها فهیالتدارك و غ

من ارتکب الزنا و شرب الخمر و  یة علیة الجاریشمولها للحدود اإلله یالشك ف ینبغیلکن ل 
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    یرازیناصر مکارم ش :سندهیوة نیرهما من أشباههما، فإنها مشمولة للغفران.)القواعد الفقهیغ

 (.172 :صفحه  2 :جلد

ابن عاشور نیز به دیدیاه بزریان اهل سنت وایمه فقهی اهل سنت در این آیه اشاره می کند 

طبق این آیه ابن عربی به نقل از مالک بیان می کند که کسی را که در زمان شرکش طالق 

قسمی بخورد کفاره ای برای شکستن  دهد  بعد از اسالم آن طالق محسوب نمی شود یا ایر

قسمش نیست وطبق استناد به عموم آیه همه حقوق مالی و غیر مالی از یردنش به واسطه 

اسالمش ساقط می شود همچنین قرطبی نیز به نقل از شافعی نیز می یوید همه حدود از 

ی شخص اسالم آورنده ساقط می شود طبق یک نقل و طبق نقل دیگر حق الناس ساقط نم

شود و کشاف نیز نظر ابو حنیفه را در این آیه نقل می کند که ایشان نیز همه آثار شخص کافر 

ابن  یفرو)حربی را ساقط می داند ولی نسبت به شخص مرتد تنها حقوق الهی ساقط می شود

ة: أن یهره اْل  یأن ابن القاسم، و أشهب، و ابن وهب، رووا عن مالك ف« األحکام» یف یالعرب

ق
ّ
ها، و یه فینا ثم أسلم فال حن  علیمیه، و من حلس یالشرك ثم أسلم فال طالق عل یف من طل

ء، قال ابن  یقبل اإلسالم من مال أو دم أو ش یعز و جل ما قد مض یعنیعن مالك: إنما  یرو

ْن  یالعرب ُهوا یو هو الصواب لعموم قوله: إ  س  یْنت 
 
ل ْد س 

 
ُهْم ما ق

 
ْر ل ابن  ، و إن ابن القاسم، و ْغف 

 یه الحد، و لو زنیقام علیمسلم أو سرق ثم أسلم  یعل یا عن مالك أن الکافر إذا افتریوهب، رو

ه محضا و ما کان یثم أسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحد تفرقة ب
ّ
ن ما کان حقا لل

ج ، و أنه احتیمثل ذلك عن الشافع یعن ابن المنرر: أنه حک یه حق للناس.و ذکر القرطبیف

فة أن یحن یعن أب« الکشاف» یتسقط عنه الحدود کلها.و ذکر ف« المدونة» یة، و فیبهره اْل 

ه و تبقیفال  یه تبعة، و أما الرمیإذا أسلم لم تبق عل یالحرب
ّ
ه حقوق یعل یلزمه قضاء حقوق الل

 (.97، ص: 9 ر، جیر و التنوین،.)التحرییاْلدم

هُ 
 
ل

 
س  جم جرجانی  بیان می کند که مراد از قول ف

 
ل تهاست که در حال کفر یع معصیما س 

شان واقع یاز یتعال یکه در حقوق خدا یکن مخصص است به معاصیشان صادر شده لیاز

کافران در  یم شده بر آن که معاصیل قایرا که دلیر آن زیشده باشد مثل ترك نماز و روزه و غ

بمجرد آن که مسلمان شوند ده نشود یشان آمرزیراء و اهانت ایحقوق مردم مثل غصب مال و ا

نماند  یاز وجوه چنانکه مختار محققان اصحابست و مخف یما دام که ادا نکنند آن را به وجه
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کند بر آن که کافران مکلفند به فروع اسالم در حال کفر از جهة آن  یت مرکوره دللت میکه آ

س  دالست بر عموم
 
ل ْد س 

 
 (.96، ص: 2 (، جیانات األحکام )الجرجی)آ .که کلمه ما در ما ق

ابن عربی نیز در بیان اینکه آیا همه حقوق که بریردن کافر هست بخشیده می شود چه 

حقوق الهی و حقوق الناس به بخشیدن شدن حقوق الناس اشکال یرفته و بیان می کند که 

تنها حقوق الهی بخشیده می شود آنهم از باب تشویق کفار برای اسالم آوردن اما حقوق مردم 

ر  «: 1»ل: فقد قال تعالی یا رضایت خودشان بخشیده می شود )فإن قب
 
ل  ل 

ْ
ل

ُ
ْن یق ُروا إ  ف  ن  ک 

ُهوا ی س  فکانت هره المغفرة عامة فیْنت 
 
ل ْد س 

 
ُهْم ما ق

 
ْر ل کل حّق.قلنا: هره مغفرة عامة بال  یْغف 

م حکم اإلسالم فأّما من التز یض ألهل الکفر علی الدخول فیالتحر یخالف للمصلحة ف

ه علیسقط عنه حقوق المسلمیاإلسالم فال 
ّ
 یه و سلم فین إل أربابها.و قد قال النبّی صلی الل

ه تعالی یئة إل الّد یالشهادة: إنها تکّفر کل خط
ّ
ن.و أما من قال: إّن حکمها أنها تکّفر حقوق الل

ح  یفهو صح ُفور  ر 
 

ه  غ
 
ن  الل

 
ُموا أ

 
اْعل

 
.یح لقوله تعالی:ف  م 

ی نیز در ذیل این  آیه به دو معنا برای این آیه اشاره کرده در یک مورد به بح  ابن جوز

غفر لهم ما قد سلس من ینتهوا عن المحاربة یبریشت از توبه اشاره می کند: أحدهما: إن 

ه  ین فیالمحاربة، فقد مضت سّنة األّول یعودوا إلیااخرون به، و إن یحربهم، فال 
ّ
نصر الل

غفر لهم ما قد ینتهوا عن الکفر ی: إن یوم بدر و أسر. و الثانیقتل من قتل  یل: فیاءه، و قیأول

ن أخروا بالعراب ین من األمم الّسالفة حیه، فقد مضت سّنة األّولیعودوا إلیسلس من اإلثم و إن 

عجز عن هدم ما قبله من کفر، ل یدا لم یة: إّن توحیهره اْل  یبن معاذ ف ییحیالمستأصل. قال 

 (.یر/ ابن جوزیعلم التفس یر فیدم ما بعده من ذنب. )زاد المسعجز عن هی

اما عالمه در تفسیر این آیه ظاهرا با توجه به سیاق آیات این نهی  و غفران را مربوط به 

بلغهم ذلك یص أن  یجنگ وقتال  زمان یرشته آنها دانسته و چنین بیان می فرمایند)أمر النب

غفر الله لهم برلك ما یه دعوة إلی ترك القتال و الفتنة لقتیس و حقیع و تخویمعناه تطم یو ف

ن یاألول ینتهوا عما نهوا عنه فقد مضت سنة الله فین فإن لم یرائهم للمامنیتقدم من قتلهم و إ

 (.7۵، ص: 9 ر القرآن، جیتفس یزان فی.)المیمنهم باإلهالك و اإلبادة و خسران السع

یه دو احتمال می دهند که یک احتمال به عنوان آیت الله سبحانی نیز در رابطه با این آ

دلیل قاعده جب هست ولی ایشان در آخر این آیه را دلیل قاعده جب ندانسته و می فرمایند 
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ن: ییة تحتمل معنیة، أقول: اْل یدللة اْل  یدلیلی از قرآن بر این قاعده نیست )إّنما الکالم ف

ل یه دلین صورت آیشرك است، البته در ا م متعلق انتهاییبح  ما متعلق انتهاست، ایر بگو

د: یفرما یه که میل آیل ذیست به دلیم متعلق انتها شرك نییبح  ما، اما ایر بگو یاست برا

ل  »   و 
 ْ
ُت األ ْت ُسن  ض  ْد م 

 
م،قوم هود و صالح نابود شدند و هکرا قوم یقوم نوح را نابود کرد« ن  یق

ر به یبود که در مکه بودند و شمش ینیبه مشرک ن مربوطین باشد، اینابود شد، ایر ا یموس

د ایر دست از محاربه و جنگ با یخواهد بگو یه مبارکه مین آیدند، ایکش یآن حضرت م یسو

د، عراب یم اما ایر دست بر نداریکش یشما را نم یعنیم یبخش ید، ما شما را میامبر بکشیپ

ن بر یزم یه تخم بشر را از رور است کید، عراب استئصال، آن عراب فرا ییآ یاستئصال م

عرابش عراب  زند، قوم نوح، یشه را میبنده را مستأصل کرد، ر ید فالنییو یدارد، م یم

ل، بله! ایر ینه ذیدوم است. چطور؟ به قر یه ناظر به معناین آیکنم ا یاستئصال بود.من فکر م

لحه است که ایر از ن راجع به محاسبه و مصایا ل که آمد،یاما ذ ل نبود، احتمال داشت،یذ

م و ال عراب استئصال پشت سر یکش ینم یعنیم، یبخش ید، ما شما رامیدست بردار یدشمن

 (.22/01/94/یت الله سبحانیشماست.)درس خارج فقه آ

ه  ل 2
ّ
لل

 
ن  ا ْن ی. إ 

 
ُر أ ه  و  یْغف   ب 

ك  ر 
ْ

ْن یش م   ل 
ك  ُر ما ُدون  ذل  ْن یْغف  ق  یشاُء و  م 

 
ه  ف

ّ
الل ْك ب  ر 

ْ
رش ت 

ْ
ف  ید  ا 

ظ  
 ع 

ً
ما

ْ
ث   ﴿النساء،یإ 

ً
 ﴾48 ما

ش نازل یعنی وحشی و رفقایمجمع در ذیل این آیه با اشاره به شان نزول این که در باره مشرکان 

ز مانع یچ چیمانی خود را اعالم داشتند و نوشتند که هیامبر نوشتند و پشیای خدمت پ شد نامه

م که شرك و قتل نفس و زنا مانع توبه است و ما همه یدینکه در مکه از شما شنیست جز ایاسالم ما ن

ْن »ه: ینرو آیم. از ایآورد مان میین موانع در کار ما نبود به تو ایم و ایر ایا نها را مرتکب شدهیا  م 
 

ل إ 

 
ً
حا  صال 

 
ل م 

ن  و  ع  ش یه را برای وحشی و رفقایغمبر )ص( آید و پی( نازل یرد60م ی)سوره مر« تاب  و  آم 

م عمل صالحی یم نتوانیترس ن هم شرط سختی است، مییه را خواندند، نوشتند: ایاد. چون آفرست

 ه:ینرو آیم. از ایدا نکنیه را پین آیت از ایت تبعیم و صالحیانجام ده

ه  ل » 
 
ن  الل ْن یإ 

 
ُر أ ك  یْغف  ر 

ْ
ه را یشان فرستاد. آیه را برای ایامبر یرامی آید و پینازل یرد..« .ش

شان تعلق یت الهی بر آمرزش ایم که مشیم از آن کسانی نباشیترس ردند نوشتند، میقرائت ک

 ه نازل شد:ین آیرد، لرا ایی
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باد  ی ر   یا ع 
 
لییال وا ع 

ُ
ف ْسر 

 
ه    ن  أ

 
ن  الل ه  إ 

 
ة  الل

ْحم  ْن ر  ُطوا م  ْقن  ْم ل ت  ه  ْنُفس 
 
م  یأ

ُنوب ج 
ُّ

ُر الر  یْغف 
ً
عا

را یه قرآن است زین آیتر دوار کنندهیه امین آیند: اییو ن میی(می فرماید محقق۵3)سوره زمر 

م و یان بین را میت آمرزش خداوند داخل ساخته و مامنیدر مش -بجز شرك -تمام یناهان را

ن فضل و عدل خدا به انتظار روا داشته است )قال المحققون هره ید قرار داده و آنها را ما بیام

ئة یمش یف یع المعاصیها إدخال ما دون الشرك من جمیالقرآن ألن ف یة فیة أرجی آیاْل 

ن العدل و الفضل و ین الخوف و الرجاء و بیة بین بهره اْل ین الموحدیالغفران وقس الله المامن

 (.88، ص: 3 ر القرآن، جیتفس یان فی)مجمع الب.ذلك صفة المامن

از شرك است، به  تر نییر یناهانی که پایعالمه در ذیل این آیه می فرمایند خداوند سا

ن آمرزش یآمرزد، و خود او در ا له عمل صالح مییا به وسیعان از بندیانش و یله شفاعت شفیوس

امرزد، یست که هر یناهی از انواع یناهان معمول را از هر یناه کاری بین نیمقهور و محکوم به ا

ة أنه تعالی ل یاْل  آمرزد. )فمعنی آمرزد، و هر جا نکرد نمی بلکه هر جا حکمتش اقتضا کرد می

غفر سائر الرنوب دون الشرك بشفاعة شافع من عباده أو یغفر الشرك من کافر و ل مشرك، و ی

غفر کل ذنب من هره الرنوب لکل مرنب بل له أن یس هو تعالی مقهورا أن یعمل صالح، و ل

 (.371، ص: 4 ر القرآن، جیتفس یزان فیغفر، کل ذلك لحکمة.)المیغفر و له أن ل ی

فخر رازی نیز با تمسک به این آیه همه یناهان کبیره حتی قبل از توبه را قابل بخشش 

ن: الشرك و ما سوی الشرك، ثم إن ما یات علی قسمی: أنه تعالی قسم المنهیدانسته )الثان

رة، ثم حکم علی یرة بعد التوبة و الصغیرة قبل التوبة، و الکبیه الکبیدخل فیسوی الشرك 

شاء، فصار یحق من  یمغفور قطعا، و علی ما سواه بأنه مغفور قطعا، لکن ف ریالشرك بأنه غ

ة علی أن یحق من شاء. و لما دلت اْل  یغفر کل ما سوی الشرك، لکن فیة أنه تعالی یر اْل یتقد

ب، یح الغیضا مغفورة. )مفاتیرة قبل التوبة أیکل ما سوی الشرك مغفور، وجب أن تکون الکب

 (.98، ص: 10 ج

یز با تمسک به همین آیه وبیان یک روایت بیان می کند که تمامی یناهان یرشته  قرطبی ن

خا من العراب جاء إلی رسول الله صلی الله یانسان قابل بخشش هست)قال الضحاك: إن ش

لم أشرك  یا، إل أنیالخطا -الرنوب و یخ منهمك فیش یا رسول الله، إنیسلم فقال:  -ه ویعل
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ه  ل  یو آمنت به، فما حالئا منر عرفته یبالله ش
 
ن  الل ْن یعند الله؟ فأنزل الله تعالی: )إ 

 
ُر أ ْغف 

ه  و  ی  ب 
ك  ر 

ْ
ْن ی -ش م   ل 

ك  ُر ما ُدون  ذل   (.386، ص: ۵ ة.)الجامع ألحکام القرآن، جیشاُء( اْل یْغف 

ر  3
 
ل ه  ل 

 
ی الل

 
ل ُة ع  ْوب  ا الت  م  ن  ة  ین  ی. إ 

 
هال ج   ب 

وء  ون  السُّ
ُ
ل م  ْعم 

ُ
ر  یث

 
ْن ق ك  یُتوُبون  م  ولئ 

ُ
أ

 
ُه یب  ف

 
ُتوُب الل

 
 
ل ل  یع 

ُه ع 
 
ْم و  کان  الل ک  یه 

 ح 
ً
 )یما

ً
 17ما

 
ر  ی/نساء( و  ل

 
ل ُة ل  ْوب  ت  الت  ون  الس  ین  یس 

ُ
ل ذا یْعم  ی إ  ت  ئات  ح 

نِّ   إ 
 

ْوُت قال م 
ْ
ُهُم ال د  ح 

 
ر  أ ض  ر   یح 

 
  ُموُتون  ین  یُتْبُت اْلْن  و  ل ال

ً
رابا ُهْم ع 

 
ْدنا ل ْعت 

 
ك  أ ولئ 

ُ
ار  أ و  ُهْم ُکف 

ل  
 
 )یأ

ً
 /نساء(18ما

عالمه در المیزان مراد از توبه دراین آیه را اعم از توبه برای معصیت ویا شرک وکفر دانسته 

وبه چند نکته در باب توبه اشاره دارند که مرتبط با بح  ماهست. ایشان می فرمایند چه بسا 

دا کند، و یت شده ارتباطی با توبه پیع آن رعایام به حسب مصالحی که در تشرکه بعضی از احک

ی حکمی از یم خود توبه به تنهایر آن است که بگوئین غیکن ایله توبه برداشته شود، لیبه وس

شد که حاکم شرع دست از شکنجه مرد و زن زناکار بردارد،  احکام را بردارد توبه باع  آن می

ْنُهما.اما اینکه یی بلکه بضمیااما نه توبه به تنه ُضوا ع  ْعر 
 
أ
 
حا ف

 
ْصل

 
ْن تابا و  أ إ 

 
مه اصالح فرمود:" ف

در پاسخ به اینکه توبه باع  جری شدن انسان بریناه باشد همانطور که این شبهه نیز در بح  

قاعده جب هم جاری هست ایشان این شبهه را ناشی از این می دانند که معنا و مفهوم توبه در 

ای است که انسان را از یناه دلزده  ن شبهه توبه حقیقی نیست چرا که بح  ما در باره توبهای

 ن لقلقه زبانی.یکند، و یناه را از نظر انسان منفور سازد، نه ا

ه، تصور دارد، چون خدای تعالی 
 
ایشان در ادامه بح  می فرمایند توبه در باره حق الل

داما توبه  از حقوق الناس ما دام یکاران صرفنظر فرما بهخودش وعده داده از یناهان یرشته تو

چ انتخابی در یکه صاحب حق از  راضی نشده را صحیح ندانسته اند به دلیل اینکه چون ه

ست،  واز طرف دیگر چون خود خدای سبحان ین ظلم نین بردن آثار سوء ایارش برای از بیاخت

محترم شمرده هم چنان که خودش هم حقوقی برای مردم جعل کرده، و حقوق مردم را 

ه  ل 
 
ن  الل  یفرمود:" إ 

 
اس  ش ُم الن  ل 

ْ
)یونس/یظ

ً
( اما ایشان در ادامه بح  در توبه از شرک 44ئا

تمامی یناهان را بخشیده شده دانسته اند حتی حقوق الناس را به خالف بیشتر مفسرین و 

اس را در بیشتر ابوابش قابل جب فقها که در قاعده جب حقوق الناس و امور مربوط به حق الن

محو کل یو بخشش ندانسته اند اما عالمه می فرمایند)إل أن اإلسالم و هو التوبة من الشرك 
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جب ما قبله، و به یهقوله ع: اإلسالم یدل علیة متعلقة بالفروع کما یئة سابقة و تبعة ماضیس

ك مورد استثنا دارد، و یمطلب  نیعا... ایئات جمیات المطلقة الدالة علی غفران السیتفسر اْل 

ه را محو می
 
کند، بلکه یناهان  آن توبه از شرك است که نه تنها یناهان مربوط به حقوق الل

ها و یناهان مربوط به فروع یبرد، و خالصه اثر تمامی بد ن مییمربوط به حقوق الناس را هم از ب

جب ما قبله"  اسالم ما یالسالم برد، هم چنان که رسول خدا )ص( فرمود:"  ن میین را از بید

ات مطلق که دللت دارد بر آمرزش یت است که آین روایسازد، و با هم قبل خود را محو نابود می

 یشود ایر در آن آ ر میی( سوره زمر تفس۵4ه )یر آیهمه یناهان، نظ
ْ

ل
ُ
ه بطور مطلق فرموده:" ق

باد  ی ر   یا ع 
 
لییال وا ع 

ُ
ف ْسر 

 
ْم ل  ن  أ ه  ْنُفس 

 
ه   أ

 
ن  الل ه  إ 

 
ة  الل

ْحم  ْن ر  ُطوا م  ْقن  م  یت 
ُنوب  ج 

ُّ
ُر الر ُه ُهو  یْغف  ن   إ 

ً
عا

ح   ُفوُر الر  غ 
ْ
ن  یال

 
لییُم و  أ ُه" روا  ُبوا إ 

 
ُموا ل ْسل 

 
ْم و  أ

ُ
ک بِّ نکه راه یکند. به ا ر مییت بال آن را تفسیر 

 (.2۵0، ص: 4 لقرآن، جر ایتفس یزان فیآمرزش همه یناهان اسالم آوردن است.)الم

ج  یسوره احقاف  31همچنین عالمه در ذیل آیه 
 
نا أ ْوم 

 
ه   یُبوا داع  یا ق ُنوا ب  ه  و  آم 

 
ْم یالل

ُ
ک

 
ْر ل ْغف 

ْم و  
ُ
ک ُنوب 

ُ
ْن ذ ل  یم 

 
راب  أ ْن ع  ْرُکْم م  ْم" برای تبع31م  )یج 

ُ
ک ُنوب 

ُ
ْن ذ ض ی/احقاف( من" در جمله" م 

عنی آن یناهانی ی -د تا خدا بعضی از یناهان شما رایاوریمان بیان باشد که: یباشد، و منظور ا

ْن یامرزد، هم چنان که در جای دیب -دیمان داشتیکه قبل از ا ُهوا یگر قرآن فرموده:" إ  ْر یْنت  ْغف 

")انفال/ س 
 
ل ْد س 

 
ُهْم ما ق

 
ن ی( و در ادامه بح  نظر کسانی را که بیان می کنند مراد از ا38ل

ه داشته باشد، و اما آنچه جنبه حقوق الناس دارد بعض، یناهانی ا
 
ست که تنها جنبه حق الل

ست چون یح نیر صحین تفسیست رد نموده و می فرمایند ایبردار ن شود، و توبه بخشوده نمی

(. دلیلی 217، ص: 18 ر القرآن، جیتفس یزان فیکند. الم اسالم همه یناهان قبل را محو می

جب ما قبله به عنوان دلیل بر بخشش تمامی یناهان ییت اإلسالم دیگری را که عالوه بر روا

کفار  بیان می کنند دلیلی را که می توان از بیانات عالمه در المیزان بر بخشش همه یناهان 

استفاده کرد دلیل بیانی از خود فرمایش قرآن هست به این بیان که  چون وقتی مجازات در 

 (.27، ص: 20 ج ،همان)شود. س هم لغو مییود تکالس لغو شد، خیمقابل مخالفت آن تکال

4 
ّ
ل ْن  .إ  ن   و   تاب   م    و   آم 

 
ل م 

الً  ع  م    ع 
ً
حا ك   صال  ْولئ 

ُ
أ
 
 ی ف

ُ
ل دِّ هُ  ب 

ّ
لل

 
ْم یس   ا ه  نات   ئات  س  هُ  کان   و   ح 

ّ
لل

 
 ا

 
ً
ُفورا

 
ح   غ  یر 

ً
 ﴾70 ، ﴿الفرقان  ما
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قتل نفس و زنا مرتکب  ده باشند و همیفه مربوط به کسانی است که هم شرك ورزیه شری)آ 

ُه یا حد اقل مشرك بوده باشند و مقصود از تبدیل سیات به حسنات  یشده باشند و 
 
 الل

ُ
ل دِّ ب 

نات مقصود آثار عمل است که یس   س  ْم ح  ه  ا ثواب و همواره با آدمی یا مستتبع عقاب است و یئات 

ُر" خود را نما رائ  ی الس 
 
مان و عمل صالح یذاتی از راه توبه و ان یان کند. چنیهست تا در روز" ُتْبل

ب و طاهر و خالی از شقاوت و خباثت شد عنوان یناه از آن اعمالش برداشته یمبدل به ذاتی ط

 (.242و243، ص: 1۵ شود و عنوان حسنه و ثواب به اعمالش تعلق می ییرد.)همان  ج

عنی پس از یند: یمرحوم طبرسی نیز در یک از اقوال در ذیل این آیه می فرماید برخی یو

مان یام ایکند که در ایل بکارهای خوبی میام شرك، تبدیشان را در ایتوبه خداوند کارهای بد ا

کند به  ل میین را تبدیشان مامنیشود و کشتن ا مان مییل به ایدهند. شرك آنها تبدیانجام م

بدلهم الله یل یقکند. )و  ل به عفت و پاکدامنی میین را و زنای آنها را تبدیشان مشرکیکشتن ا

ن قتل یمانا و بقتل المامنیاإلسالم بالشرك إ یالشرك محاسن األعمال ف یبقبائح أعمالهم ف

محو یل إن معناه أن یو ق ین و بالزنا عفة و إحصانا عن ابن عباس و مجاهد و السدیالمشرک

 (.281: ، ص7 ر القرآن، جیتفس یان فیثبت له بدلها الحسنة.)مجمع البیئة عن العبد و یالس

ابن عاشور نیز در التحریر والتنویر به بح  از  قاعده جب در ذیل این آیه پرداخته و بیان می 

کند که این قبول توبه  از مشرکین و بخشش یناهان و تبدیلش به حسنات نوعی اطمینان 

بخشی به افرادی هست که زمانی دچار شرک و یناهان  زیادی بودن تا زمینه برای ایمان آنها 

راهم شود و ترس از یرشته آنها را از ایمان به خدا باز ندارد ابن عاشور درادامه بح  با استناد ف

به روایت جب همه یناهان شخص کافر را با تمسک به اطالق آیات قابل عفو و بخشش می 

ن یق من المامنین لنفوس فریداند حتی ایر مومنی را به صورت عمد کشته هست)هرا تطم

مان بعد یتلبسوا بخصال أهل الشرك ثم تابوا عنها بسبب توبتهم من الشرك و اإل  ن قد کانوایالر

جّب یاإلسالم »  یالحد یمدة شرکه کماف یوجب عدم المااخرة کما اقترفه المشرك فیالکفر 

ْن تاب  للتنو«ما قبله ن  علی م  مدة  یمان، و قتل النفس الواقع فیه باإل ی، و لرلك فعطس و  آم 

جّب ما قبله بال خالف، و إنما الخالف یمان، و اإلسالم یة اإل یمان القاتل ألجل مزیجّبه إیالشرك 

المامن القاتل مامنا متعمدا. و لما کان مما  یصحة توبة القاتل إنما هو ف ین السلس فیالواقع ب

ة علی أن التوبة تمحو آثام ین فقد دلت اْل یالثناء علی المامن یاقها فیة ألن سیتشمله هره اْل 
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ل ذنب من هره الرنوب المعدودة و منها قتل النفس بدون حّق و هو المعروف من عمومات ک

ْن  یالکتاب و السنة. و قد تقدم ذلك مفصال ف  یسورة النساء عند قوله تعالی: و  م 
ً
نا  ُمْام 

ْ
ْقُتل

 اْل 
ً
دا مِّ ع   (.9۵، ص: 19 ر، جیر و التنویة. التحریُمت 

ی کند که یناهانی که در زمان جاهلیت و شرک انجام سیوطی نیز با ذکر روایتی  اشاره م

ة و  ید عن عامر أنه سئل عن هره اْل یداده مورد بخشش قرار می ییرد)و أخرج عبد بن حم

ر  
 
ر  األ ین  ل یال  آخ 

ً
لها ه  إ 

 
ع  الل ة فأشرکوا و قتلوا و زنوا فقالوا یالجاهل یة قال هالء کانوا فیْدُعون  م 

ْن تاب  اْل غفر الله لنا فیلن   م 
 

ل مان و العمل الصالح و کان یة قال کانت التوبة و ال یانزل الله إ 

 (.79، ص: ۵ ر المأثور، جیتفس یالشرك و القتل و الزنا کانت ثالث مکان ثالث.)الدر المنثور ف

ر  ی. ل  ۵ فِّ
 
هُ  ک

ّ
لل

 
ْنُهْم  ا   ع 

 
أ ْسو 

 
ر   أ

 
ل
 
وا یا

ُ
ل م 

ُهْم  ُهْم یْجز  ی و   ع  ْجر 
 
ْح  أ

 
أ ن  ب  ر   س 

 
ل
 
ون  ی کاُنوا یا

ُ
ل  ﴾3۵ ﴿الزمر،  ْعم 

عالمه در ذیل این آیه  می فرمایند خداوند زمانی که بالترین مرتبه یناه را که شرک هست 

ُه یل  »ببخشد به طریق اولی یناهان مرتبه پایین تر از آن را هم می بخشد)قوله تعالی: 
 
ر  الل فِّ

 
ک

ر  
 
 ال

 
أ ْسو 

 
ْنُهْم أ وا یع 

ُ
ل م 

ة و من المعلوم أنه إذا کفر أسوأ أعمالهم کفر ما دون ذلك، و یإلی آخر اْل  «ع 

 (.261، ص: 17 ر القرآن، جیتفس یزان فیعملوا ما هو کالشرك و الکبائر. الم یالمراد بأسوإ الر

مرحوم طبرسی و شیخ طوسی هم مراد ازتکفیر اعمال را بخشش در عقاب اعمال سابق 

 یل  )»کافران دانسته اند 
 
ر  ک

 
 ال

 
أ ْسو 

 
ْنُهْم أ ُه ع 

 
ر  الل وا یفِّ

ُ
ل م 

أسقط الله عنهم عقاب الشرك و  یأ« ع 

 یان فیمانهم و إحسانهم و رجوعهم إلی الله تعالی. مجمع البیفعلوا قبل ذلك بإ یالت یالمعاص

فعلوها قبل  یالت یسقط عنهم عقاب الشرك و المعاصی ی(.)أ777، ص: 8 ر القرآن، جیتفس

ه.)التب ذلك بتوبتهم
 
 (.27، ص: 9 ر القرآن، جیتفس یان فیو رجوعهم إلی الل

ابن عاشور بیان می کند که ایر مراد از بخشش یناهان کافران قبل از اسالم باشد همه 

ء  ییعملوا کّفر عنهم ما دونه من س ییناهان کفار بخشیده می شود)و إذا کّفر عنهم أسوأ الر

د برلك ما یئات، فإن أریع ما عملوا من سیکفر عنهم جمیأعمالهم بدللة الفحوی، فأفاد أنه 

ه علیسبق قبل اإلسالم فاْل 
ّ
ی الل

ّ
م و القرآن بعد أن کان یة تعم کل من صّدق بالرسول صل

ّ
ه و سل

 (.88، ص: 24 ر، جیر و التنویجّب ما قبله.)التحریکافرا فإن اإلسالم 

6 
ْ

ل
ُ
باد   ای .ق ر   یع 

 
ل
 
وا ن  یا

ُ
ف ْسر 

 
لی أ ْنُف  ع 

 
ْم أ ه  ُطوا ل س  ْقن  ْن  ت  ة   م 

ْحم  ه   ر 
ّ
لل

 
ن   ا ه   إ 

ّ
لل

 
ُر ی ا ُنوب   ْغف 

ُّ
لر

 
 ا

م  
 یج 

ً
هُ  عا ن  ُفوُر  ُهو   إ  غ 

ْ
ل
 
ح   ا لر 

 
 ﴾۵3 ﴿الزمر،  ُم یا
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فه در مورد یه شریا عبادی" در آی)عالمه می فرمایند با توجه به سیاق آیات شمول لفظ" 

ر یناهان یابطه با بخشش یناهان، شرك و ساه در ر یست مورد آید نیچ تردین، جای هیمشرک

شود پس به  ده نمیین معنا معلوم است که شرك جز با توبه آمرزیاست، و از کالم خدای تعالی ا

، 17 ر القرآن، جیتفس یزان فیه به توبه نیست.)المید کردن اطالق آیای جز مق هر حال چاره

 (.278ص: 

خطاب به مشرکین دانسته )و الخطاب  ،سیاق آیات ابن عاشور نیز مراد از عباد را با توجه به

باد  یبعنوان  ْن یمراد به المشرکون ابتداء بدل یا ع 
 
ْبل  أ

 
ْن ق ُه م 

 
ُموا ل ْسل 

 
ت  یل قوله: و  أ

ْ
راُب یأ ع 

ْ
ُم ال

ُ
ک

ه  ۵4]الزمر: 
 
ن  الل ُنوب  دعوة إلی تطلب أسباب هره المغفرة فإذا ی[و... فکان قوله: إ 

ُّ
ُر الر ْغف 

م  یا المرنب عرف تفصطلبه
، أیلها. و ج  ُنوب 

ُّ
 حال من الر

ً
غفر یعمومها، ف یعها، أیحال جم یعا

 (.113و114، ص: 24 ر، جیر و التنویکل ذنب منها إن حصلت من المرنب أسباب ذلك.)التحر

ج  ی.7
 
نا أ ْوم 

 
ه   یُبوا داع  یا ق ُنوا ب  ه  و  آم 

 
ْم و  یالل

ُ
ک ُنوب 

ُ
ْن ذ ْم م 

ُ
ک

 
ْر ل رْ یْغف  ل  ج 

 
راب  أ ْن ع  م  یُکْم م 

 /احقاف(31)

آلوسی در بیان اینکه چه یناهانی از  اهل شرک بعد از ایمانشان بخشیده می شود به نقل 

فقط یناهانی که مربوط به حقوق الله ها  برخی از اقوال پرداخته که  در برخی از این نقل

اعم از حقوق الناس و  تمامی یناهانها  هست بخشیده می شود ولی در برخی دیگر از نقل

ْم أیحقوق الله همه بخشیده می شود.)
ُ
ک ُنوب 

ُ
ْن ذ ْم م 

ُ
ک

 
ْر ل ل: و هو ما کان یبعض ذنوبکم ق یْغف 

إذا  یر بأن الحربیمان. و تعقبه ابن المنیخالص حقه عز و جل فإن حقوق العباد ل تغفر باإل 

دم بال إشکال ثم قال و نهب األموال و سفك الدماء ثم حسن إسالمه جب إسالمه إثم ما تق

ه تعالی إل مبعضة و هرا  یمان فیر اإل ین علی تقدیرد وعد المغفرة للکافریقال: إنه لم ی
ّ
کتاب الل

بسط ین قبض ل بسط فلرلك لم یکن لطراده کرلك سر فما هو إل أن مقام الکافریمنه فإن لم 

ورده صاحب اإلنصاف بأن  را،ین کثیحق المامن یمغفرة جملة الرنوب، و قد ورد ف یرجاؤه ف

ه تعالی أن  یب الکافر فیمقام ترغ
ّ
 یاإلسالم بسط ل قبض و قد أمر الل

 
 ل

ً
ْول

 
 یقول لفرعون: ق

ً
نا

ْن 44]طه:  ُهوا ی[ و قد قال تعالی: إ  س  ]األنفال: یْنت 
 
ل ْد س 

 
ُهْم ما ق

 
ْر ل ر مبعضة و یغ ی[ و ه38ْغف 

و إن کان  ین: إن الحربیقال بعض أجلة المحقق الشرط.و یما و قد وقعت فیللعموم ل س« ما»

 (.189، ص: 13 م، جیر القرآن العظیتفس یف ی)روح المعان.ه تبعة أصالیإذا أسلم ل تبقی عل
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نِّ 8  إ 
د ی. و  ْهت  م  ا 

ُ
 ث

ً
حا  صال 

 
ل م 

ن  و  ع  ْن تاب  و  آم  م  ّفار  ل  غ 
 
 ﴾82 ، ﴿طه  یل

ناه شرک هست مرحوم مغنیه در تفسیر این آیه شریفه بیانگر شرایط ومراحل  بخشش ی

کاشس بیان می کنند که برای بخشش یناهان چهار مرحله هست توبه،ایمان به حق، عمل به 

ه الرنوب بشروط أربعة: األول التوبة، و هیحق، وثبات قدم )
ّ
الندم علی ما کان من  یغفر الل

کون، سواء أوافق یکان و نما یمان بالحق أیال  یمع طلب الصفح عنها. الشرط الثان یالمعاص

مان بال عمل کاللفظ بال یاألهواء و األغراض، أم خالفها. الشرط الثال  العمل بالحق، ألن ال 

ر یمعنی. الشرط الرابع الهتداء، و المراد به هنا الستمرار علی اّتباع الحق حتی الموت. )تفس

 (.233، ص: ۵ الکاشس، ج

ة إلی یالرجوع کما تکون عن المعص یو التوبة و ه )عالمه در تفسیر این  آیه می فرمایند

مان آورد ید... خداوند بر هر انسانی که توبه کند و ایالطاعة کرلك تکون من الشرك إلی التوح

ات من از یمان آورد و چه به آینکه به من ایت و چه اینکه از شرك توبه کند و چه از معصیچه ا

مان یشته عمل صالح کند، و ینچه تا کنون کرده پشآورند، و از آ غمبرانم و احکامی که مییپ

ار ید، من نسبت به او بسیمخالفت و تمرد را در یناهانی که کرده مبدل به اطاعت در آن نما

د، یم مخالفت و تمرد را در یناهانی که کرده مبدل به اطاعت در آن نماینکه یفتیام، و ا آمرزنده

، ص: 14 ر القرآن، جیتفس یزان فیابد.)المین جهت بود که اصل معنای بریشتن تحقق یبد

187.) 

آلوسی مراد از غفران الهی را در مورد بح  شرک و یناهان زمان شرک دانسته و بیان می 

نِّ   إ 
ار  کث یکند)و  ف  غ 

 
ْن تاب  من الشرك علی ما رویل م  ل: منه و یعن ابن عباس، و ق یر المغفرة ل 

ن  بما یان فیمن جملتها الطغ یالت یمن المعاص مان به. و اقتصر ابن یجب اإل یما رزق و  آم 

ه تعالی عنهما ف یعباس رض
ّ
ه تعالی و لعله من باب یروی عنه علی ذکر اإل یما یالل

ّ
مان بالل

 یف ید إرادة العموم مع ذکر التوبة من الشرك.)روح المعانیالقتصار علی األشرف و إل فاألف

 (.۵۵1، ص: 8 م، جیر القرآن العظیتفس

9. 
ُ
ر  ث

 
ن  ال ة  )یم  کان  م 

م  ْرح  م 
ْ
ال ْوا ب 

واص  ْبر  و  ت  الص  ْوا ب 
واص  ُنوا و  ت   (17بلد/ن  آم 

ابن عاشور در ذیل این آیه به بح  از اعمال خوبی که در زمان شرک  انجام یرفته اشاره 

کرده بیان می کند که این اعمال در صورت ایمان  بعد از کفر و شرک دارای اجر و پاداش 
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ة و آمن یالجاهل ین آمنوا أنه لو عمل هره القرب فیة بمفهوم صفة الریفهم من اْل یهست)و 

ه ح
ّ
ح: یالصح یم بن حزام فی  حکیحد ین جاء اإلسالم لکان عمله ذلك محمودا.فیبالل

ه أ رأیقال: قلت: »
ّ
ة من صدقة أو عتاقة وصلة یالجاهل یاء کنت أتحن  بها فیت أشیا رسول الل

ه عل یالنب یمن أجر فقال ل هایرحم فهل ف
ّ
أسلمت علی ما سلس من »ه و سلم: یء صلی الل

 (.318، ص: 30 ر، جیر و التنویالتحر«.)ریخ

ْم و  ی.10
ُ
ک ُنوب 

ُ
ْن ذ ْم م 

ُ
ک

 
ْر ل لیْغف  ْرُکْم إ  خِّ مًّ  یا  ل  ُمس  ج 

 
ذا جاء  ل  یأ ه  إ 

ّ
لل

 
 ا

 
ل ج 

 
ن  أ ْو ُکْنُتْم یإ 

 
ُر ل خ  ا 

ُمون   ﴿نوح
 
ْعل  ﴾4 ، ت 

مان و در حال کفر مرتکب شدند، ی)و منظور از بعضی یناهان آن یناهانی است که قبل از ا

، 20 ر القرآن، جیتفس یزان فیدند، و یناهانی کوچکتر مرتکب شدند. المیبه خدا شرك ورز

 (.27ص: 

 آیات مرتبط با قاعده جب 

 َ90 هود،﴿  وَدُودٌ مٌیرَحِ یرَبِّ إِنَّ هِیإِلَ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّکُمْ اِسْتَغْفِرُوا و﴾ 

 َال وَ قُوَّتِکُمْ إِلى قُوَّةً زِدْکُمْی وَ مِدْراراً کُمْیعَلَ اَلسَّماءَ رْسِلِی هِیإِلَ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّکُمْ اِسْتَغْفِرُوا قَوْمِ ای و 

 ﴾52 هود،﴿  نَیمُجْرِمِ تَتَوَلَّوْا

 ِمُحَمَّدٍ وَ هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کَفَّرَ عَنْهُمْ  یآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَل نَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ وَیوَ اَلَّذ

 .﴾2 محمد،﴿ئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ  یسَ

 مانِها یإِ یمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِینْفَعُ نَفْساً إِیاتِ رَبِّکَ ال یبَعْضُ آ یأْتِیوْمَ ی

 (.158)انعام/"راًیخَ

  ْعِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ  یقَدْ خَلَتْ فِ یمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِینْفَعُهُمْ إِیکُ یفَلَم

 (.85الْکافِرُون)غافر/

 َالنمل﴿  تُرْحَمُونَ لَعَلَّکُمْ اَللّهَ رُونَتَسْتَغْفِ ال لَوْ اَلْحَسَنَةِ قَبْلَ ئَةِیبِالسَّ تَسْتَعْجِلُونَ لِمَ قَوْمِ ای قال ، 

46﴾ 

  ْ110 النساء،﴿ماً  یجِدِ اَللّهَ غَفُوراً رَحِیسْتَغْفِرِ اَللّهَ یظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یعْمَلْ سُوءاً أَوْ یوَ مَن﴾ 

 ِاألعراف﴿مٌ  یمِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِ ئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّکَینَ عَمِلُوا اَلسَّیوَ اَلَّذ ، 

153﴾ 

 ِ25 ، یالشور﴿عْلَمُ ما تَفْعَلُونَ  یئاتِ وَ یعْفُوا عَنِ اَلسَّیقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ ی یوَ هُوَ اَلَّذ﴾ 

  74 ئدة،الما﴿مٌ  یسْتَغْفِرُونَهُ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیاَللّهِ وَ  یتُوبُونَ إِلَیأَ فَال﴾ 

 «َمِ یئاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِیوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْکِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَکَفَّرْنا عَنْهُمْ س

 سوره مایده[65]
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 َتُبْتُ اَلْآنَ وَ الَ  یإِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قالَ إِنِّ یئاتِ حَتّیعْمَلُونَ اَلسَّینَ یسَتِ اَلتَّوْبَةُ لِلَّذِیوَ ل

 ﴾18 النساء،﴿ماً  یمُوتُونَ وَ هُمْ کُفّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِینَ یاَلَّذِ

 َتُوبُ اَللّهُ یبٍ فَأُولئِکَ یتُوبُونَ مِنْ قَرِیعْمَلُونَ اَلسُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ ینَ یاَللّهِ لِلَّذِ یإِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَل

 ﴾17 النساء،﴿ماً  یماً حَکِیهِمْ وَ کانَ اَللّهُ عَلِیلَعَ

  ْغْفِرُ اَلذُّنُوبَ یأَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ  ینَ أَسْرَفُوا عَلیاَلَّذِ یا عِبادِیقُل

 ﴾53 الزمر،﴿مُ  یعاً إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِیجَمِ

 ْ3 غافر،﴿رُ  یهِ اَلْمَصِیاَلطَّوْلِ ال إِلهَ إِالّ هُوَ إِلَ یدِ اَلْعِقابِ ذِیبِ وَ قابِلِ اَلتَّوْبِ شَدِغافِرِ اَلذَّن﴾ 

   ً10 ، نوح﴿فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّارا﴾ 

 ِمٌ  یفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِغْیحْبِبْکُمُ اَللّهُ وَ ی یقُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللّهَ فَاتَّبِعُون

 ﴾31 ، عمران آل﴿

 ِبِهِ  یقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ اَلْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ اِفْتَدینَ کَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ کُفّارٌ فَلَنْ یإِنَّ اَلَّذ

 ﴾91 ، عمران آل﴿نَ  یمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِیأُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِ

 ِ160 البقرة،﴿مُ  یهِمْ وَ أَنَا اَلتَّوّابُ اَلرَّحِینُوا فَأُولئِکَ أَتُوبُ عَلَینَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیإِالَّ اَلَّذ.) 

بنابر آیاتی که مورد بح  قرار دادیم نقطه اشتراک قاعده جب از مستندات قرآنی و روایی 

ه مطلقا اعم از واجبات بدن بخشش حقوق الهی هست لرا حقوق
ّ
ا مرکب از یه یه و مالیالل

را که موضوع حد است و در زمان کفر  یمیگر مشمول قاعده است و اسالم همۀ جرایهمد

کنددر این قسمت از بح   بنابر مشهور ونظراکثر علما  یصورت یرفته است هدم و بال اثر م

ایمان کند تمامی یناهانش از جانب اختالفی نیست که ایر شخصی بعد از شرک و کفر اظهار 

خداوند بخشیده می شود ولی آنچه که مورد بح  و نقطه اختالف هست بح  حقوق الناس 

هست که آیا ایمان شخص کافر و مشرک زمینه و باع  بخشش یناهان وحقوقی هست که از 

ت غالب جهت حقوق الناس با آن روبرو هست یانه این حقوق باید ادا شوند.آنچه که از نظرا

مفسیرین در ذیل آیات قرآنی استفاده شد عدم بخشش حقوق الناس هست مگر با ادای 

حقوقشان و دایره قاعده جب این نوع از حقوق را شامل نمی شود و در بین مفسیرین عالمه 

را می توان به عنوان شاید تنها کسی بیان کرد که با تمسک به اطالق آیات و  )ره( طباطبایی 

اعده جب فرمودند در زمینه بخشش حق الناس توبه اثر یرر نیست مگر در مورد روایت باب ق

ایمان شخص کافر که با ایمان آوردنش تمامی یناهان چه از جهت حقوق الله و چه از جهت 

دلیلی را که برای عدم بخشش حقوق الناس مطرح می کنند .حقوق الناس بخشیده می شود

 ورت بیان کرد:می توان در چند دلیل کلی به این ص
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ُم »لسان .1
 

ْسال  
ْ

هُ یاإل
 
ْبل

 
ا ق له ین است که به وسیآن ا یاست; معنا یلسان امتنان«  ُجبُّ م 

 ،ن چون لسانیگران نهاده شد. بنابراینه بر د ،که بر شما بود برداشته شد ییاسالم فشارها

نند زکات و ما تواند بردارد یمآمده شارع مقدس  وهر آنچه که از سوی است یلسان امتنان

داد و ستدها که قبل از اسالم بوده این قاعده قاعات و معامالت و یاما مسئله عقود و ا ،خمس

ُم »ن یبنابرانمی تواند بردارد.
 

ْسال  
ْ

هُ یاإل
 
ْبل

 
ا ق  اما.خود اسالم است یسیناظر به حکم تأس«  ُجبُّ م 

مان باشد، چه کافر، مال اورده، انسان چه مسلیرا که اسالم  مصطلح ن« حق الناس» از آنجاکه

را  یات است که ایر مالینها جزء امضائین را امضا کرده، اید بدهد و اسالم آمده ایمردم را با

ات که ینها جزء تعبدی، اید بپردازی، ثمن آن را بایدیرا خر ی، مالید بپردازی، بایدیه خرینس

هیالسالُم »ست. قانون ین
 
بل

 
ا ق ن شخص عمل یم آورده است و اد آنچه را اسالییو یم« ُجبُّ م 

د ی، پول آن را بایدیخر یزی، چید بدهیم؛ اما مال مردم را بایکن ینکرد، ما صرف نظر م

نها را امضا کرده. یات مردم است که اسالم اینها جزء ارتکازیاورده، این را که اسالم نی، ایبده

هیالسالُم »پس قاعده 
 
بل

 
ا ق ا اطالق داشته باشد تا ما به یست که عموم یطور ن ن یا« ُجبُّ م 

ص   م.ید باشیا مقیدنبال مخصِّ

 یبر آن مترتب نبوده است؛ ول یاست که در حال کفر اثر یقاعدۀ جب در مقام رفع آثار .2

ون یشود و مشخص است که باب ضمانات و د ین آثار مترتب میبه سبب اسالم آوردن ا

شود.)قواعد فقهیه   یبر آنها اثر بار م یشرباشد و در تمام جوامع ب یم ییعقالصرفا  یا مسأله

 (122/بجنوردی/

 نتیجه گیری
بح  فقها و مفسیرین  به صورت تفصیلی در ها  با توجه به اینکه در بسیاری از قسمت

ابواب مختلس فقهی و حقوقی به ارایه و تحلیل و تفضیل بح  پرد اخته اند و در مواردی از 

ند ما به ارایه یک نتیجه ییری کلی از بح  قاعده جب با بح  به اختالف نظراتی  هم رسیده ا

به  در دو حوزه حقوق الله و حقوق الناس توجه به بررسی صورت یرفته در مباح  مطرح شده

 ویژه با توجه به استناد قرآنی بح  می پردازیم:
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 حقوق الله
آنی و روایی بر با توجه به اینکه در قسمت حقوق الله، مشهور علمای اسالم  با استنادات قر 

در قسمت حقوق الله با توجه ظواهر و سیاق آیات بخشش یناهان این قسمت اتفاق نظر دارند 

به بیان دیگر مراد استعمالی آیات این قسمت از حقوق بنابر تصریح آیات که غالبا با تعابیر 

د عفو و غفران غفران وتکفیرذنوب و قبول توبه به کار رفته تنها به شرط توبه و اظهار اسالم مور 

و هر نوع حکم الهی بعد از اظهار اسالم بر یردن مکلس می آید حتی بح  طهارت  الهی هست

و غسل که مربو ط به بعد از اسالم هست و هیچ ارتباطی با قبل از اسالم شخص ندارد لرا  

 هیچ تکلیفی مرتبط با قبل از اسالم شخص متوجه شخص نیست. 

فرصتی دوباره برای افرادی هست که از روی جهل و به الله  بنابراین غفران احکام و حقوق

ها  هر علت دیگر دچار کفر و شرک  بودن تا اعمال و کفر سابقشان مانع از ایمان و کمال آن

را برای رساندن بشر به سرمنزل غایی سعادت و ها  نشود و این نوع بخشش الهی تمامی زمینه

این نوع بخشش حقوق الهی از سوی مربی عالم  هدف خلقت عظیم الهی فراهم می کند و لرا

خلقت از باب تفضلش بیانگر یشایش درهای رحمت الهی برای نجات بشریت از سقوط از 

 دامنه رحمتش و صعود به قله سعادت هستی که هدف غایی جهان هست می باشد.

 حقوق الناس 
و دایره اختیار هر چند ایر بخواهیم به صورت اعتباری بح  نکنیم بازیشت همین حقوق 

آنها نیز برای خداوند هست ولی از باب عرضی و افاضه اختیار و حقوق وتکالیس انسانی 

ومکلس بودن انسان تعبیر به حقوق الناس می شود.بنابراین هر جا بح  از حق الله هست هر 

چند در برخی از حقوق که به اصطالح مشترک بین حق الله و حق الناس هست به شرط توبه 

 قسمت از حق الله بخشیده می شود.این 

حقوقی که قبل از اسالم مورد وضع . 1حقوق الناس را می توان در دو قسمت تقسیم کرد:

.حقوقی که از سوی  شارع  2را امضا نموده.ها  و احترام بین جوامع بشری بوده و شارع آن

 ودین اسالم تشریع شده.

رد عمل بود:با توجه به اینکه اسالم در اما آن قسمت از حقوق الناسی که قبل از اسالم مو

بسیاری از قواعد حقوقی که برپایه عقل بشری هست ومنافاتی با مصالح  و منافع جامعه 
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بشری نداشته و شارع نیز به عنوان ریس العقال به عنوان امضا کننده بر این قوانین بوده نه به 

و از سابق مورد عمل جوامع  عنوان موسس لرا این قوانین از سوی اسالم تشریع نشده هست

بشری جهت برقراری نظم و زندیی اجتماعی بوده و از سوی اسالم هم مخالفتی با این قوانین 

صورت نگرفته و مورد امضای شارع نیز قرار یرفته لرا قاعده جب در این موارد جاری نمی 

 شود.

اری می اما در آن قسمت از حقوق الناسی که دین اسالم تشریع کرده قاعد جب ج

شودقوانین و احکامی که  اسالم به صورت تاسیسی این احکام وقوانین را تشریع کرده در این 

قسمت بله می توان قاعده جب را جاری ساخت و شاید بیان کسانی همچون عالمه طباطبایی 

)ره(  را که می فرمایند ایمان آوردن و روی بریردان از شرک تمامی یناهان حتی تمامی حقوق 

س وفروعات اسالم را مورد عفو الهی قرار می دهد)البته نسبت به این بیان عالمه ما به النا

دیگر آثار ایشان مرااجعه نمودیم ولی جهت تبین بیشتر مطلب به مطلبی دست نیافتیم( 

همین قسمت باشد یعنی آن قسمت از حقوق الناسی را که شارع و دین اسالم تشریع کرده 

نه آن بخش از حقوق الناسی که قبل از تشریع دین اسالم هم  تحت دایره قاعده جب هست

مورد عمل جوامع بشری بوده و مکلس بودن به این حقوق نمی تواند به عنوان مانعی برای 

اسالم آوردن باشد چون درصورت اسالم نیاوردن باز هم مکلس وملتزم به رعایت این حقوق از 

از حقوق با تمامی آثارش بعد از اسالم آوردن  سوی جامعه و افراد جامعه هست لرا این قسمت

و معامالت  ایقاعات و عقود بهاکثر مقررات مربوط هم متوجه شخص ایمان آورنده هست 

مان ، اعتباربیع حلیت مثل . بنابراین با این وجه جمع اشکالتی هم که به جهت عقد ض 

 .امتنانی بودن قاعده وغیره  وارد می شد بر طرف می شود

 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
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 سی امکان تصدی ایجاب از جانب مرد در عقد نکاحر بر 
 1حجت ولئی راد

 کیده:چ

از آنجایی که عقد نکاح مانند سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد، مشهور فقها قائل به عدم 

صحت تصدی ایجاب توسط مرد در عقد نکاح شده اند. به طوری که صریحا در کتب فقهی و ارای خود 

که عرف به آن پرداخته اند. از طرفی ارتکاز متشرعه نیز موید همین موضوع است به این صورت 

متشرعه تنها زن را به عنوان موجب می شناسد. پس سوال اساسی که که مقاله حاضر به آن می پردازد 

این است که آیا دیدیاهی غیر آنچه در السنه فقها مشهور شده در فقه وجود دارد؟ آیا فقه و قانون 

 اساسی در عقد نکاح امکان تصدی ایجاب از جانب مرد را نیز صادر نموده است؟

این موضوع زمانی مهم می شود که لزوم تصدی ایجاب از جانب زوجه با حیا و عفت ذاتی زن که 

 شارع مقدس روی آن تاکید فراوان نموده است منافات دارد.

برای پاسخ دادن به این پرسش با بررسی نظرات متفاوت فقهی و حقوقی فقها و حقوق دانان به 

ر این موضوع وجود دارد. دیدیاه اول که همان دیدیاه این نتیجه می رسیم که سه دیدیاه عمده د

مشهور است بیان می دارد که تصدی ایجاب حتما از جانب زوجه باشد و امکان تصدی از جانب زوج 

وجود ندارد. دیدیاه دوم به عکس دیدیاه دوم مطلقا این را می پریرد که ایجاب نکاح از جانب زوج 

ه تفصیالتی در مسئله می باشد و تنها در برخی صور تصدی صورت بگیرد. دیدیاه سوم نیز قائل ب

 ایجاب را از جانب زوج بی اشکال می بیند.

مختلس و قوت ادله طرح شده از جانب های  با عنایت به روش تحلیل _ توصیفی ادله ی دیدیاه

هیچ قائلین به صحت، روشن می شود که ادله اقتضای این را دارد که موجب بودن زوج در عقد نکاح 

مانعی از جهت فقهی و حقوقی ندارد. و آنچه که در السنه مشهور وجود دارد دلیل محکمی نداشته و 

 صرف استحسانات عقلی می باشد. 

  : ایجاب، زوج، عقد نکاح، تصدی ایجابواژگان کلیدی

                                                                    

 حوزه 4. طلبه سطح  1

 مقاله علمی
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 مقدمه
عقد نکاح از جمله عقودی است که شارع مقدس اهتمام ویژه ای نسبت به ادای صحیح آن 

یکی از  مسائل مهمی که در اجرای صیغه نکاح وجود دارد این است که آیا موجب بودن  دارد.

مرد در عقد نکاح به صحت آن اشکالی وارد می کند؟ این مسئله زمانی مورد توجه قرار می 

و  1062ییرد که مشهور فقها حکم به لزوم موجب بودن زن در عقد نکاح داده اند. ماده 

ه به این موضوع شرایط صحت عقد نکاح پرداخته است، از این قانون اساسی هم ک 1063

 جهت سکوت نموده است.

آنچه مسلم است این است که این حکم مخالس حجب و حیای بانوان است. به طوری که 

شریعت مطهر اسالم شدن او برای ازدواج است. در حالی  حیای فطری زن مانع از پیش قدم

همچنین ممکن است در مواردی از  ت حیای بانوان دارد.نیز اهتمام ویژه ای نسبت به رعای

ایجاب از جانب زوج یا وکیل او ایراد شود. بنابراین بررسی ها  روی غفلت متعاقدین یا وکیل آن

این موضوع ضروری به نظر می رسد که آیا لزوم موجب بودن زوجه در عقد نکاح دلیل معتبر 

انب زوجه، امکان تصدی این ایجاب از جانب زوج فقهی دارد؟ آیا با توجه به رعایت حیا از ج

 وجود دارد؟

مانند کتاب النکاح  مسئله اشاراتی داشته اند این بهفقهای معاصر همگی در باب نکاح 

کتاب النکاح ها  آیت الله مکارم، کتاب نظام النکاح آیت الله سبحانی که مبسوط ترین آن

بری در کتب اربعه در باب النکاح وجود حضرت آیت الله زنجانی است. همچنین روایات معت

 رفته است.ولی تاکنون پژوهشی جامع که بتواند تمام ادله طرفین را در بر بگیرد انجام نگدارد 

مخالس حاضر در چهار قسمت کلی نگارش یافته است. ابتدا در بخش اول ادله پژوهش 

سپس در قسمت دوم ادله  حکم جواز تصدی ایجاب از جانب زوج را مورد بررسی قرار داده ایم.

موافق حکم جواز مورد کنکاش قرار یرفته است. در بخش سوم اشاره ای به قول تفصیل شده 

 است. و قسمت چهارم بررسی مسئله از دیدیاه قانون اساسی پرداخته شده است. 
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در  1همان یونه که ذکر شد در باره ی تصدی ایجاب توسط زوج در عقد نکاح سه نظریه

 مطرح شده است:میان فقها 

 برخی از فقها مطلقا قائل به عدم جواز تصدی ایجاب توسط زوج هستند. .1

 بعضی از محققین مطلقا قائل به جواز تصدی ایجاب توسط زوج هستند. .2

 عده ای از فقها نیز در این مسئله قائل به تفصیل شده اند. .3

ستدلل بر رای خود از آنجایی که قائلین به جواز با عنایت به عمومات قرآنی نیازی به ا

ندارند، به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب ابتدا ادله قائلین به عدم جواز را می آوریم و سپس 

 به نقد و برسس هر یک از این مستندات می پردازیم.

 گفتار اول: دیدگاه مخالفین جواز ایجاب مرد 
 .دلیل تمسک نموده اند 6این دسته از فقها برای اثبات عدم جواز به 

                                                                    

چیزی که در کتب فقهی قدما وجود دارد این است که ایجاب از جانب زوجه را یک مسئله مسلم دانسته اند. به همین .  1

 و عدم آن از جانب زوج نشده اند.خاطر متعرض جواز 

به نظر می رسد اّولین کسی که متعّرض موضوع شده مرحوم شیخ انصاری در کتاب النکاح است. ایشان در این باره 

اند که باید ایجاب از طرف زوجه باشد ولی این مسئله مسلم نیست و ما آن  ها تصّور کرده یوید علی رغم اینکه بعضی می

( و تحریر 8۵2، ص2ق، ج1419(. بدنبال ایشان صاحب عروه )یزدی، 83ق، ص141۵خ انصاری، را قبول نداریم)شی

( هم بدنبال صاحب عروه آن را مطرح کرده است، بنابراین این مسأله بیشتر در 246، ص2الوسیله )خمینی، بی تا، ج

 بین متأّخرین مطرح بوده است.

آید که آنها معیار برای ایجاب و قبول را فعل  ل آنان چنین به دست میعلت عدم طرح این بوده که با مراجعه و تأمل در اقوا

« قبلُت »بگوید ایجاب است و لو   اند، نه استعمال لفظی خاص، یعنی هر چه زن زن و عمل مرد در انشاء عقد دانسته

 عالمه در مختلس چنین « أنکحُت »باشد و هر آنچه مرد بگوید قبول است و لو 
ً

نویسد: تقدیم  میو متقدم باشد. مثال

قبول به صیغه ماضی جایز است. به این صورت که مرد می یوید: تمّتعت بك مّده کرا بکرا و زن می یوید: قبلُت. 

، 7ق، ج1413اند.)عالمه حلی،  زن را ایجاب دانسته« قبلُت »که قول مرد است را قبول، و ...« تمّتعت بك  »ایشان 

فرماید  نویسد: ))إّنما الکالم فیما وقع بلفظ تزّوجت أو نکحت(( بعد می (. همچنین شهید ثانی در مسالك می2۵0ص

با هر  -چه متقدم و چه متأخر -یویند. یعنی به قول مرد این یك اصطالح است که به این الفاظ از ناحیه مرد قبول می

یوید که:  همین را می(. مرحوم عاملی در نهایة المرام نیز شبیه 9۵، ص7ق، ج1413لفظی باشد قبول یویند.)عاملی، 

 (27، ص1ق، ج1419تزّوجت و نکحت و أتزّوجك  همه اینها قبول  متقدم است.)عاملی، 

 ایجاب از ناحیه مرد قابل تصور نیست،  در این عبارات در واقع اسم ایجاب را قبول یراشته
ً

اند. لرا بنابر این اصطالح اصال

یرا هر چه مرد بگوید قبول است، چه متقدم باشد و چه متأخر باشد. تا مسأله به این صورت در کالم فقهاء معنون باشد ز

ولی مسئله در میان متاخرین با این اصطالح فقها مطرح نشده بلکه منظور آنها از تصدی ایجاب همان ایجابی است که 

 مشهور قائلند که حتما باید از جانب زن ایراد شود.
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 دلیل اول: تمسک به حقیقت نکاح.1-1

اولین دلیلی که قائلین به لزوم انشاء ایجاب از جانب زوجه آورده اند تمسک به حقیقت 

نکاح است. به اعتقاد ایشان آنچه که از ماهیت نکاح بر می آید تنها اجازه انشاء آن از جانب 

نخواهد شد. ایشان برای زوجه را می دهد و انشاء از جانب زوج موجب انشاء این حقیقت 

 اشاره می شود.ها  متفاوتی از این دلیل آورده اند که در ذیل به آنهای  مدعای خود تقریر

به عقیده برخی از فقها حقیقت نکاح صرفا ایجاد علقه ای میان زوج و  تقریر اول:.1-1-1

کس که و مفهومی در مقابل فردیت نمی باشدتا انشاء ایجاب از جانب هر  زوجه نمی باشد

زن از جانب خود او و  ی مرد بر بلکه حقیقت عقد نکاح، انشاء سلطه بخواهد اتفاق بیفتد،

 قبول این سلطه از جانب زوج در ازای مهریه می باشد.

حقیقت   برخی از فقها در استدلل به انحصار موجب بودن از جانب زوج بیان می دارد

ط و قّیم بودن مرد را به دنبال دارد و  ای است کهنکاح به نظر عرف و شرع، اعتبار علقه
ّ
تسل

ب، این سلطه را برای مرد اعتبار می کند بنابراین باید این اعتبار از جانب زن انجام شود تا موج 

ط کند ولی مرد از جانب زن اختیار ندارد تا او را تحت 
ّ
زن از روی اختیار، مرد را بر خود مسل

ط خویش قرار دهد
ّ
، 2، جق1406)مرعشی نجفی، و  ۵98، ص۵ق، ج1419)یزدی، . تسل

 .((220ص

ومّیت خود را به غیر تواند قیاز فروع  سلطنت زن بر نفس خود این است که می نابراینب

ومّیتی را برای خود اعتبار کند باید بر دیگران کند ولی ایر مرد بخواهد چنین قی وایرار

طنتی برای مرد نیست تا سلطنت داشته باشد و روشن است که قبل از ازدواج چنین سل

. بنابراین از آنجایی که حقیقت نکاح قیومیت مرد نسبت به زن مصّحح انشاء  نکاح مرد باشد

است و همچنین انشاء این قیومیت باید از جانب زن صورت بگیرد، پس انشاء ایجاب منحصرا 

 باید ازجانب زوجه انجام پریرد. 

حقیقت نکاح بنابر ارتکاز عقال، امالک بضع : بنابه دیدیاه برخی فقها تقریر دوم.1-1-2

کند باید  زوجه عوض را دریافت می در عقد نکاح از آنجایی کهدر مقابل مهر است. یعنی 

یز از جانب او انشا شده باشد. به این صورت که با عنایت به ماهیت و حقیقت نکاح که ایجاب ن

 زن شوهر را دعبارت است اینکه 
ّ
د یتواند بگو مرد نمی ط کند، دیگرر مقابل مهر بر خودش مسل
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ط کردم. در واقع معنی تزو
ّ
ن است زن در مقابل مهر یج ایمن در مقابل مهر خودم را بر تو مسل

د که یتواند بگو ۀ او شروع شود و مرد نمیید از ناحیار شوهر قرار دهد پس بایخودش را در اخت

نراقی، و  93، ص: 1 ق، ج1424دهم. )مکارم شیرازی،  ار تو قرار مییخودم را تحت اخت

 . (98، ص16ق، ج141۵

اقتضای پس از آنجایی که زن در مقابل مهر، حق استمتاع خود را برل می کند نابراین ب

له انشاء قبول از جانب مرد است. ومعنی ندارد که انشاء ایجاب از جانب مرد صورت مقاب

 بپریرد.

اح است که اشاره به خرید بضع موید این تفسیر از حقیقت نکاح، برخی روایات باب نک

امام صادق علیه السالم نقل  طبق روایت ابن سنان از زوجه از جانب زوج دارد. به عنوان مثال

 :حقیقت نکاح، خرید بضع زوجه در مقابل مهر استکرده است 

ُجِل  ِه ع َعِن الرَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
ِه ْبُن ِسَناٍن أ َل َعْبُد اللَّ

َ
ْن یرِ یَسأ

َ
 َتَز یُد أ

َ
َة أ

َ
َج اْلَمْرأ َما یوَّ ْنُظُر ِإَلى َشْعِرَها َقاَل َنَعْم ِإنَّ

ْن یرِ ی
َ
َمِن یْشَترِ یُد أ ْغَلى الثَّ

َ
 (412، ص3ق، ج1413. )شیخ صدوق، َها ِبأ

خواهان ازدواج با یک زن می باشد، سوال شد علیه السالم در مورد مردی که  از امام صادق

ای او نگاه کند؟ امام علیه السالم می فرماید: بلی جایز )قبل از عقد( به موهکه آیا جایز است 

 است چون میخواهد در ازای خرید او بهای زیادی)ازجمله مهریه( متحمل خواهد شد.

این است که زوجه بضع خود را در قبال از این روایت استفاده می شود که حقیقت نکاح 

  .یع صورت میگیردطبق سیره عقال ایجاب از جانب با . بنابراینمهر می فروشد

علت اینکه باید ایجاب از جانب زوج باشد  برای روشن شدن موضوع می توان اضافه نمود

این است که او نفسش را در در اختیار زوج قرار می دهد. ومعطی همیشه موجب است. 

استعمالت ادبی نیز برهمین طریق وارد شده اند مثال در کسوت زیدا جبه از آنجایی که این 

در .دو مفعولی است ولی چون زید کاسی و فاعل در معنی است بنابراین باید مقدم باشدماده 

 بح  نکاح نیز همین یونه است یعنی فاعل معنوی موجب است و دیگری باید قابل باشد.

 .(73، ص30ق، ج1429)اشتهاردی، چنانچه برخی فقها به آن اشاره نموده اند 
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. به این صورت که ائمه همین سبک وارد شده اندروایات نکاح نیز بر به نظر مستدلین، 

علیهم السالم این وجه معطی بودن زوجه را در عقد اجرای عقد نکاح رعایت می کردند. به 

 عنوان نمونه به دو مورد از این روایات اشاره می کنیم:

ِد ْبِن  .1 ٍد َعْن َعلِ یْح یُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم یاْلَعََلِء ْبِن َرزِ ْبِن اْلَحَكِم َعِن  ىى َعْن أ ٍن َعْن ُمَحمَّ

بِ 
َ
بِ  ىَعْن أ ٌة ِإَلى النَّ

َ
ْجنِ  ىَجْعَفٍر ع َقاَل: َجاَءِت اْمَرأ َفَقاَل  -َفَقاَل َمْن ِلَهِذِه َفَقاَم َرُجٌل  -ىص َفَقاَلْت َزوِّ

َنا 
َ
ِه َقاَل َما ُتْعطِ یأ ْن َقاَل ٌء ِإلَ  ىَش  ىَقاَل َما لِ  -َهایا َرُسوَل اللَّ

َ
 ُتْحِسُن َش  -ى أ

َ
ئًا ِمَن اْلُقْرآِن َقاَل یَفَقاَل أ

ْمَها إِ  -َنَعْم  ْجُتَكَها َعَلى َما ُتْحِسُن ِمَن اْلُقْرآِن َفَعلِّ ، ۵ق، ج1407)کلینی،  اهُ یَقاَل َقْد َزوَّ

 (.481، ص21ق، ج1406و فیض کاشانی، 3۵4، ص7، ج1407و طوسی، 380ص

می فرماید: پیامبر اکرم صلی علیه السالم روایت نموده که  از امام صادق محمد بن مسلم

من او را به تو تزویج چنین فرمود که الله علیه و آله در ماجرای ازدواج یکی از مسلمانان این 

 کردم در مقابل آنچه که از قرآن بلد هستی.

ٍد َعْن ِإْبَراهِ  ىَعْن َعلِ  .2 ٍد َعْن ُسَو یَم ْبِن ِإْسَحاَق َعْن یْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن َعْبِد یِد ْبِن َسعِ یوُسَف ْبِن ُمَحمَّ
ِد ْبِن ِإْبَراهِ  ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ْحَمِن ْبِن أ بِ یالرَّ

َ
بِ یٍل َعْن ُزهَ یَثِم ْبِن َجمِ یَلى َعِن اْلَه یلَ  ىَم ْبِن أ

َ
ِإْسَحاَق  ىٍر َعْن أ

مِ « 1»)َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة(  َعْن 
َ
 َلِك َولِ یٍث َطِو یَحدِ  ىَن ع فِ یِر اْلُمْؤِمنِ یَعْن أ

َ
ٍة أ

َ
ُه َقاَل ِِلْمَرأ نَّ

َ
َقاَلْت  ىٍل أ

ْمرِ  -ىَنَعْم َهُؤَِلِء ِإْخَوتِ 
َ
ْخِتُكْم َجاِئٌز َقاُلوا َنَعْم َفَقاَل َعلِ  ىُكْم َو فِ یفِ  یَفَقاَل َلُهْم أ

ُ
َه َو  ىأ ْشِهُد اللَّ

ُ
ع أ

ْشِهُد َمْن َحَضَر ِمَن اْلُمْسِلمِ 
ُ
نِّ  -َن یأ

َ
ْجُت َهِذِه اْلَجارِ  ىأ ْقُد  -َة ِمْن َهَذا اْلُغََلِم یَقْد َزوَّ ْرَبِعِماَئِة ِدْرَهٍم َو النَّ

َ
ِبأ

 (.262، ص20ق، ج1409)حر عاملی،  ىِمْن َمالِ 

عاصم بن حمزه از امام صادق علیه السالم روایت نموده است حضرت امیرالمومنین 

 آوردم.  فرمود: این جاریه را به زوجیت این غالم در 

از این دو روایت و روایات مشابه آن به وضوح می توان دریافت که ائمه علیهم السالم 

همیشه هنگام ایراد صیغه نکاح همیشه زوجه را به عنوان معطی و موجب حساب می نموده 

اند. بنابراین ماهیت عقد نکاح این است که زوجه معطی بوده و زوج قابل باشد و غیر از این با 

  عقد نکاح سازیاری ندارد. حقیقت

که از دلیل اول و شاید بتوان یفت مهم ترین دلیل مخالفین آورده شد  ا توجه به دو تقریریب

می توان یفت که مخالفین در صدد اثبات این هستند که حقیقت و ماهیت نکاح ایجاب می 

 معتبر نمی باشد.  کند که ایجاب از جانب زوجه باشد و ایر ایجاب از جانب زوج انشاء شود عقد 
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 متشرعه. دلیل دوم: رجوع به سیره 1-2

طبق این دلیل آنچه که در نظر سیره متشرعه معهود است این است که ایجاب از جانب 

د من یم که زوجی به زوجه بگویا دهیست و ندیزوجه و قبول از جانب زوج انشا شود و معهود ن

یی که سیره متشرعه از جمله دلیل فقهی برای بنابراین از آنجا خودم را به همسری تو درآوردم.

اثبات حکم شرعی محسوب می شود پس باید یفت ایجاد عقد نکاح به یونه ای که خالف این 

 سیره باشد محل اشکال خواهد بود.

 . دلیل سوم: اجماع1-3

برخی از فقها برای اثبات عدم جواز تصدی ایجاب از جانب زوج تمسک به اجماع کرده  

ان ادعا می کنند که ما اجماع داریم براینکه ایجاب از جانب زوج موجب وقوع عقد اند. ایش

 (62ق، ص1421نمی شود.)لنکرانی، 

 . دلیل چهارم: تابع بودن زن و متبوع بودن مرد1-4

چهارمین دلیلی که برای اثبات عدم جواز آورده اند، این است که طبق آنچه که از شریعت 

کند  ت اولی است، بنابراین شرافت او اقتضاء مییمرد به متبوع مطهر اسالم به دست می آید،

طریقه استدلل ایشان این  (371، ص14ق، ج1416که زن به مرد منضم یردد.)حکیم، 

 چنین است که:

ا زن که به تنهائی فردند با انضمام یك از مرد یت است و هر یت باب نکاح در مقابل فردیزوج

عنی ین مرد زوج شده است یم ایییو شوند، پس وقتی می ج میگری به او از تجرد درآمده زو ید

عنی ین زن زوجه شده است یم ایییو رون رفته و زن به او منضّم شده است و وقتی مییاز تجرد ب

 برای مردان شرافتی بیاز  تجرد ب
ً
 و شرعا

ً
ش از زنان یرون رفته به او منضم شده است و چون عرفا

ج) است لرِّ  ال  ل 
 
ل ن  یع  ة  د   ه  ج  تی دارد و یك نحوه تابعیمه به حساب معمول و متعارف ی( و ضمر 

مه و تابع یای به کار رود که زن ضم د به یونهیت بایه اشرف از اوست، پس انشاء زوجیمنضم ال

مه شدن زن به او، یعنی ضمیغۀ نکاح، زوج شدن مرد یمرد باشد و لرا مناسب است که با ص

 .انشاء یردد
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 و مقتضای احتیاطاله الفساد . دلیل پنجم: اص1-5

ود یقین به ایجاد علقه یی که ایجاب از جانب زوجه انشاء شاین است که در جا دلیل پنجم

ح است یجاب از زوج و قبول از زوجه باشد، شک می کنیم که عقد صحینکاح داریم. ولی ایر ا

 در نکاحی که شبی
ً
ت است فساد ایفیه توقیا نه؟ و از آنجایی که اصل در معامالت خصوصا

 ر آن باطل و فاسد است.یجاب زوجه و قبول زوج و غیّقن ایاست، پس قدر مت

آن چه که در روایات موجود است، انشاء ایجاب از جانب زوجه است ولی  به بیان واضح تر

درمورد انشاء توسط زوج هیچ روایتی نداریم بنا براین شک می کنیم که آیا ایجاب می تواند از 

 ، رجوع به اصل می کنیم و حکم به عدم جواز می نماییم. جانب زوج باشد

دلیل دیگری که می تواند مستمسک برای قول به عدم جواز شود، احتیاط است. به این 

صورت که احتیاط در دماء و فروج باع  می شود که ما در این مسئله به خاطر اهتمام شارع، 

جایی که شارع مقدس اهتمام ویژه ای احتیاط نموده و حکم به عدم جواز دهیم. یعنی از آن

نسبت به نکاح دارد، باید از اسبابی که این اسباب یقینا باع  ایجاد این علقه می شود، 

 استفاده نمود.

 گفتار دوم: استدالل مجوزین ایجاب زوج 
دومین دیدیاه در مسئله دیدیاه قائلین به جواز انشاء ایجاب از جانب زوج می باشد. به 

 این دیدیاه عمومات قرآنی و روایی نکاح مانند )نظر قائلین 
َ
ْنِكُحوا اْل

َ
اِلِح یَو أ َن ِمْن یاَمى ِمْنُكْم َو الصَّ

ُه َواِسٌع َعلِ یُكوُنوا ُفَقَراَء یِعَباِدُكْم َو ِإَماِئُكْم ِإْن  ُه ِمْن َفْضِلِه َو اللَّ برای حکم به جواز کافی  1(ٌم یْغِنِهُم اللَّ

له با مویدهایی مانند موافقت حیاء بانوان با حکم جواز نیز همراه است. به خصوص اینکه مسئ

(. 140، ص29ق، ج1404چنانچه برخی محققین به این مطلب تصریح دارند)نجفی،  است.

یرشته از این از آیات قرآن نیز به روشنی دریافت می شود که به خاطر برخی مصالح که حیای 

به نکاح از جانب زوج صورت می ییرد. مانند آیه سوم باشد، اقدام ها  زن می تواند از جمله آن

ساِء  ِمَن  َلُكْم  طاَب  اَفاْنِكُحوا مسوره نساء که می فرماید: ) . تنها مانعی که وجود دارد استدلل 2(النِّ

                                                                    

 32، آیه 24النور:.  1

 3، آیه 4النساء: .  2
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و اشکالت مانعین می باشد. به همین منظور این دسته از فقها برای اثبات نظریه خود اقدام 

 اشاره می شود.ها  نموده اند. در ذیل به این پاسخ به پاسخ به ادله مانعین

 . نقد استدالل مبنی بر حقیقت نکاح از دیدگاه مخالفین جواز تصدی  2-1

قائلین به عدم جواز تالش نموده اند با تمسک به این دلیل بگویند حکم جواز تصدی 

اشکالت زیر را  ایجاب از جانب زوج در تنافی با حقیقت عقد نکاح است. با بررسی این دلیل

 می توان بر این استدلل وارد نمود:

قائلین به جواز حقیقت نکاح را تسلط زوج بر زوجه عنوان کرده اند در حالی که به .2-1-1

ماهیت نکاح ربط بین دو انسان است که نسبت به همدیگر حقوقی  عقیده برخی دیگر از فقها

 (121، ص1)سبحانی، بی تا، جباشد.  ان تسلط مرد بر زنخواهند داشت نه اینکه نکاح هم

 ه زوجه در فهمیجاب و صدور آن از ناحیم این بر لزوم تقدیقائل به اعتقاد این دسته از فقها،

ن تصّور یاند، ا نها یفتهیست که ایقت نکاح آن نیحقاند. یعنی  ت اشتباه کردهیقت زوجیحق

ر از مشتری است و یع غیر آن بادانند که د ع مییا بیك نوع معامله یکسانی است که نکاح را 

ن آن هر دو یطرف ه صلح و مصالحه است کهیشب نکاح دانند، در حالی که مهر را هم عوض می

، ص 29ق، ج1404مانند هم هستند. چنانچه برخی فقها به این مسئله اشاره دارند)نجفی، 

 (.160، ص6ق، ج1427و عاملی، 138

ن است که یست اینکه مهر جزء ارکان نکاح نیر ال بین دلیبهتربنابه نظر عده ای از فقها، 

نکه یت، زوج و زوجه هستند، نه ایشود و دو رکن زوج ایر مهر را ذکر هم نکنند عقد باطل نمی

زّوجتك نفسی بالمهر »یفتند:  زوجه و مهر باشد ایر زوجه و مهر رکن بودند در مقام مقابله می

ست یعنی مهر شرط است و رکن نی، «معلومعلی المهر ال»ند: ییو و حال آنکه می «المعلوم

 . (93،ص1ق، ج1424)مکارم شیرازی، 

به نظر می رسد آنچه مستدلین را بر آن داشته بود تا حقیقت نکاح را تسلط زوج بر زوجه 

از برخی احکام شرعی بوده که آن را در ظاهر تسلطی از جانب ها  عنوان کنند، برداشت آن

انند اینکه زوجه در برخی افعال خود حتی در برخی عبادات شریعت برای مرد دانسته اند. م

باید از زوج کسب اجازه نماید. ولی به نظر می رسد این احکام مبتنی بر پاره ای مصالح می 

باشد که این مصالح نیز به اقتضای یوهر وجودی زن به وجود آمده است. بنابراین با استناد به 
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د نکاح تسلط زوج بر زوجه است بلکه حقیقت آن این احکام نمی توان یفت که ماهیت عق

 صرف زوجیت در قبال فرد بودن است. 

این اشکال مربوط می شود به استدلل مخالفینی که سلطه مرد را بر زن بدون  .2-1-2

 اذن و درخواست او جایز نمی دانستند.

باشد، اشاره در این باره باید یفت: ایر منظور مخالفین از قیومیت همان سلطه مرد بر زن 

شد که این تصور کامال اشتباه است و این قیومیت را قبول نداریم. بر فرض اینکه این نکته را 

یردد بلکه برای  جاب حاصل نمییکند با مجرد ا دا مییای که مرد با عقد پ سلطههم بپریریم، 

ن مرد بر ز ومیتبه این صورت که حصول قی جاب هم هست.یاز به قبول آن ایت آن نیفعل

متوقس بر قبول و رضایت از جانب زوجه است. حال که این چنین شد، دیگر فرقی نمی کند 

 که انشاء این قیومیت از جانب زوج باشد یا از طرف زوجه. 

هم موید این سخن سایر عقودی است که در فقه به آن اشاره شده است. مثال در عقد بیع 

دار یگری قبول کند و هم خریومان فروختم و دن کتاب را به ده تید ایتواند بگو مالك کال می

 دم و صاحب کتاب آن را قبول کند، و در ما نحنید آن کتاب را به ده تومان خریتواند بگو می

بنابراین می توان یفت اینکه  (. 3172، ص9 ، جق1419.)زنجانی، ه قضیه این چنین استیف

ایجاب از جانب زوج می دانند هیچ مخالفین، قیومیت مرد بر زن را دلیلی بر عدم جواز تصدی 

 وجهی ندارد.

مورد دیگری که در استدلل نخست قائلین به عدم جواز بود، این بود که چون  .2-1-3

حقیقت نکاح، مبادله میان سلطه مرد بر زن در قبال مهریه است. بنابراین چون زوجه سلطه را 

ایر این چنین باشد که حقیقت  می فروشد، باید ایجاب از جانب او انشا یردد. در حالی که

نکاح مبادله ای میان سلطه مرد بر زن در مقابل مهریه است، می بایست ایجاب در عقد نکاح 

از جانب زوجه به صورت )سلطتک علی نفسی علی الصداق( باشد. در حالی که هیچ فقیهی 

ده می شود آنچه که از لفظ )علی( فهمیبنابراین قائل به صحت انشاء چنین ایجابی نیست. 

نکاح این است که حقیقت نکاح ایجاد سلطه نیست و مهریه صرفا به عنوان یک شرط در عقد 

. بنابراین این برداشت از حقیقت نکاح که (93ص 1ق، ج1424)مکارم شیرازی، کاربرد دارد

 این عقد را مبادله ای میان سلطه و مهر می داند اشتباه است.
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که در هر دو مبادله صورت می ییرد. به این صورت که  است  این اما وجه شبه بین این دو

بنابراین نکاح  در نکاح ربط بین دو انسان است همان طوری که بیع ربط بین دو مال است.

معاهده ای از جانب طرفین است بر اینکه هرکدام زوج برای دیگری باشد. وهرکدام نیز برای 

یان بیع و شرائی صورت یرفته باشد. خود حقوقی خواهند داشت و این چنین نیست که در م

پس زوجیت رابطه ای در مقابل فردیت است و هر کدام از زوجین در آن رابطه مساوی دارند 

همچنان که در قرآن به هرکدام از این دو زوج اطالق شده است. بنابراین وجهی برای 

 (121ص 1اختصاص ایجاب برای زوجه وجود ندارد.)سبحانی، بی تا، ج

می توان یفت این برداشت فقها از حقیقت نکاح بیراهه بوده است. و آنچه که می  بنابراین

توان از ماهیت نکاح فهمید، زوج شدن در مقابل فرد بودن است. و اینکه این رابطه به یونه ای 

باشد که یکی از طرفین فروشنده و دیگری خریدار باشد یا اینکه یکی از طرفین بر دیگری 

  ح نمی باشد.سلطه پیدا کند صحی

 ند ظهورهرچاما در مورد روایاتی که مستدل برای تایید کالم خود آورده است نیز باید یفت 

در تشبیه عقد نکاح به عقد بیع است ولکن به نظر می رسد این تشبیه از این باب  روایات

 نیست که زن فروشنده و مرد خریداراست. بلکه معنای روایت مرکور این است که: جواز نگاه

کردن خواستگار به موهای زنی که خواهان ازدواج با اوست از این جهت است که او قرار است 

 در صورت پسندین زن با ازدواج کند و متحمل خرج هایی شود که مهریه از جمله آن هاست.

به عبارت دیگر این روایات اصال نظری به تشبیه عقد نکاح به بیع ندارد. بلکه آنچه که روایت 

آن دارد جایز بودن نظر به زن در مجلس خواستگاری است. شاهد این سخن نیز این  تاکید به

است که فقهایی که جوامع روایی نگاشته اند، این روایت را تنها در باب جواز نظر جا داده اند و 

 این نشانگر این موضوع است که غیر از تعلیل چیزی مد نظر امام معصوم نبوده است.  

نمی توان ظهور این روایت را بدون تاویل پریرفت و عتقاد برخی از علما به ایرشته از این 

توان آنها را از خودشان  اول نمیتعبیر به بیع برای عقد نکاح صحیح نیست به این خاطر که 

رند در حالی که معامله فسخ یی ه مییدوفروش باشد چرا بعد از طالق مهرید ثانیا ایر خریخر

ن یه و مجاز است و معنی آن، ایدار و فروشنده کنایکه کلمۀ خر ل استینها دلیشده است. ا
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پردازند. کما اینکه برخی از فقها  است که به خاطر کمالت معنوی و انسانی بهای مهّمی می

 ( 70، ص1ق، ج1424این تاویل را پریرفته اند.)مکارم شیرازی، 

نیز می تواند متصدی به دیگر بیان از آنجایی که زوجیت جزو مفاهیم متضایس است زوج 

ایجاب شود به این صورت که هر طرفی در آن عین طرف دوم اطالق زوج بر آن صحیح است 

مانند اخوت که اطالق آن بر هر دو طرف یکسان و صحیح است. و این چنین نیست که 

پس همانطوری که مرد زوج برای زن است زن نیز زوج برای  زوجیت مانند ابوت و بنوت باشد.

نا و   » کریم به آن تصریح شده است مانند. چنانچه در آیات قرآن مرد است
ْ
ل

ُ
ُم  ای ق ْن  آد 

ُ
ْنت   اْسک

 
 أ

ْوُجك   و   ة   ز  ن  ج 
ْ
  .(83ق، ص141۵وکتاب النکاح، 136، ص33ق، ج1418)خویی، «. 1ال

که این روایات  اما در مورد روایاتی که به عنوان موید برای موضوع ذکر کرده اند.2-1-4

ن است که ائمه علیهم السالم در اجرای صیغه نکاح، معطی و موجب بودن زوج را مد نشانگر ای

را ها  از باب مثال هستند که معصومین علیهم السالم آنروایات این باید یفت  نظر داشته اند،

ذکر نموده اند نه اینکه خواسته باشند قاعده ای را برای عقد نکاح بیان نمایند. به عبارت 

 صحت از کالم ایشان برداشت نمی شود و اثبات شیئ نفی ماعدا نمی کند. اخری انحصار 

فراوانی در باب متعه مبنی بر جواز انشاء ایجاب از جانب زوج وارد یرشته از این روایات 

از امام  روایت اباناین مانند  شده است. خود این روایات تصریح در جواز ایجاب زوج دارد.

 :صادق علیه السالم
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ُجك  »ایشان می فرماید بگو  از امام می پرسد کهطریقه نکاح متعه را  در این روایت و  ز  ت 
 
ًة  أ  ُمْتع 

ی
 
ل اب   ع  ت  ه ک 

 
، ۵ق، ج1407کلینی، ) و وقتی زوجه یفت نعم، عقد صورت یرفته است. «الل

. لزم به ذکر است که فقها به این روایت برای حکم به جواز استناد نموده (4۵۵ص

ن نتیجه می ییریم که روایات مورد استدلل (. بنابرای337، ص8ق، ج1406اند)شوشتری، 

 دیگر ندارد.های  تنها یک صورت از صور صحت نکاح را اشاره داشته اند. واین منافات با شیوه

باب متعه با نکاح دائم یک تفاوت عمده دارد ممکن است کسی این اشکال را وارد نماید که 

گر )مبلغ و مّدت( هم وجود دارد که ایر یر از زوج و زوجه دو رکن دیو آن اینکه در عقد متعه غ

ن دو ذکر نشود باطل است. در عقد دائم تنها زوج و زوجه ارکان عقد هستند. بنا یکی از ای

 براین قیاس باب متعه با نکاح دائم مع الفارق است.

ت یالغاء خصوصبرخی از فقها به این پرسش این چنین جواب داده اند که ما در این مسئله 

ن یقت نکاح بید چون در حقیآ م آنچه در عقد متعه است در عقد دائم هم مییییو کرده و می

گر )مبلغ و یر از زوج و زوجه دو رکن دیست، درست است که در عقد متعه غین دو فرقی نیا

نها جزء ارکان نبوده ین دو ذکر نشود باطل است؛ ولی ایکی از ایمّدت( هم وجود دارد که ایر 

 
ّ

د که کلمۀ زوج به ییو ت، زوج و زوجه است و لرا زوجان مییرکن در زوج بلکه شرط است و ال

کند. )مکارم  ن نکاح منقطع و دائم فرقی نمییت نکاح بیهر دو اطالق شده است پس ماه

. یرشته از این، اینکه اقتصار برمورد متعه نموده و تسری (94، ص: 1 ق، ج1424شیرازی، 

با بعضی از نصوص پیدا میکند. به این خاطر که در برخی آن را بر نکاح دائم نپریریم منافات 

نصوص اشاره شده که در صورت عدم ذکر اجل، نکاح متعه تبدیل به دائم می شود. بنابراین 

 طبق روایات لفظ صیغه نکاح دائم با متعه از یک سنخ می باشد. 

رق بین احکام پس آنچه که به عنوان تفاوت در باب نکاح دائم و متعه یفته می شود که فا

 در انشاء صیغه باشد صحیح به نظر نمی رسد.ها  این

بنابراین با عنایت به توضیحات فوق روشن می شود آنچه که مانعین به واسطه حقیقت نکاح 

 برای مدعای خود استدلل کرده اند خالی از اشکال نیست.
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 نقد استدالل به سیره متشرعه.2-2

سک به سیره متشرعه بود. به این صورت که آنچه مستند دوم مستدلین به عدم جواز، تم

که از سیره متشرعه سراغ داریم انشاء ایجاب از جانب زوجه است. و انشاء ایجاب از جانب زوج 

 نزد متشرعه معهود نمی باشد.

برای تمسک اول سیره وارد می شود این است که  اشکالی که بر استناد بر استدلل به این

ات حکم شرعی باید یقین حاصل نماییم که این سیره متصل به زمان به سیره به منظور اثب

صوم علیه السالم بوده است و صرف این که یک عملی میان متشرعه شیوع داشته باشد عم

 کاشس از رای معصوم نمی تواند باشد.

ثانیا اثبات شیئ نفی ما عدا نمی کند. با این توضیح که نهایت چیزی که از تمسک به 

ان به دست آورد جواز تصدی ایجاب از جانب زوجه می باشد و این سیره نمی سیره می تو

 تواند عدم جواز تصدی از جانب زوج را اثبات نماید.

 نقد دلیل اجماع.2-3

دلیل سوم قائلین به عدم جواز، تمسک به اجماع است. اما با تامل در کلمات فقهایی که 

 برای ادعای اجماع به کتاب خالف مشخص می شود که ایشان ادعای اجماع نموده اند،

( استناد 1۵،ص2ق، ج1414( وغایه المراد )عاملی، 39، ص3ق، ج1407)شیخ طوسی، 

اجماع مورد بح  در این  با مراجعه به این دو کتاب مشخص می شود که نموده اند در حالی که

قد نکاح. در مورد تقدم ایجاب بر قبول در عقود است نه ایجاب از جانب زوج در عها  کتاب

بنابراین چون معقد اجماع در آن دو کتاب چیزی غیر از موضوع مورد ادعا می باشد پس این 

 ادعای اجماع به درد نخواهد خورد. 

 . نقد ادعای تابع بودن زن و متبوع بودن مرد در عقد نکاح2-4

ی بر دلیل چهارم قائلین به عدم جواز تصدی ایجاب از جانب مرد در عقد نکاح ادعایی مبن 

تابع بودن زن و متبوع بودن زن در عقد نکاح است. حضرت آیت الله زنجانی در این باره باید 

 می فرماید:
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: ا»
ً

را تنها متوقس بر « تیزوج»ت و قرار یرفتن تحت عنوان یخروج از فرد نکه مستدلیاول

می آن، آن را مطلب  لی بریو بدون اقامۀ دل  دانستهئی به او )به زوج( یمنضم شدن ش
ّ
مسل

ن یچن یردد، ء از تجرد می باع  خروج شی که« انضمام»را در یست. زیح نیصح ، یرفته

گر، یکدیا هر دو به یگری به او یا دیگری منضم شده ین به دیمفهومی مالحظه نشده است که ا

مساوی به ت عنوانی است که به نسبت یت صرف خروج از تجرد است و زوجیبلکه معنای زوج

ن دو به یعنی ایشود  ت حاصل میین زن و مرد زوجیوقتی ب شود.و ده مین نسبت دایطرف

ن نسبت داده یاند، و به طور مساوی به طرف رون رفتهیاند و هر دو از تجرد ب گر منضم شدهیکدی

ا بالعکس، وقتی دو آجر که فرد یست که مرد به زن منضم شده ین  نیشود و معنای آن ا می

ان رخ ین میعنی انضمامی در ایاند  م زوج شدهیییو د میشون گر منضم مییکدیهستند به 

ا هر دو به طرف یوسته یا آجر ب به آجر الس پیوسته ین که آجر الس به آجر ب پیداده است اما ا

تها در مفهوم زوج شدن، مالحظه ین عنایك از ایچ یاند. ه وستهیاند و به هم پ گر رفتهیکدی

 نشده است.

: ایر در معنای زوج یثان
ً
گری به او منضم شده و یای هم نهفته باشد که د ن نکتهیشدن چنا

ل و متبوع و ین شخص اصیست که این امر آن نیرون رفته است، لکن لزمۀ این از تجرد بیلرا ا

 گر فرع و تابع باشد.یشخص د

ده به فالنی یمه و چسبین شخص ضمیم ایییو توضح آن که: در استعمالت یاهی می

گری یانضمام د»ت باب نکاح ین فرع و تابع، لکن ایر معنای زوجیت و اعنی او اصل اسیاست 

ست، بلکه فقط یگر نین شخص و تابع بودن شخص دیهم باشد به معنای اشرف بودن ا« به او

ت نداشته و آن شرافت یز که جنبۀ متبوعین جهت است که از تجّرد در آمده و لرا به زن نیبه ا

ن مطلب استعمالت یح است و شاهد ایطالق زوجه صحست، بدون تجّوز ایخاص را دارا ن

ت به زنان اطالق زوج و ازواج شده است، یخ بدون عنای  و تاریفراوانی است که در قرآن و حد

ست که تو اصل هستی و من ین نی)تو را زوج خود قرار دادم( ا« زوجتك نفسی»پس معنای 

ن یا« زوج خود»است که ایر معنای ن مطلب آن یگر ایام و شاهد د دهیخودم را به تو چسبان

ْم »د اطالق یفرع، نباه )خود( یباشد که زوج اصل است و مضاف ال
ُ
ْزواُجک

 
در مورد زنان  «أ

ن است که زنان اشرف بوده و شوهرانشان تابع آنها باشند. در یح باشد چون لزمۀ آن ایصح



   74 از جانب مرد در عقد نکاح جابیا یامکان تصد یبررس

 

اد شده ی« ازواج النبی»ر یامبر با تعبیحالی که در موارد متعدد در قرآن و سنت از همسران پ

امبر تابع آنها؟ یت است که آنها اشرف هستند و پین عنایا معنای ازواج النبی به ایاست، آ

 ت و تجوزی در آن هستیامبر تابع فرض شده و نه عناین استعمالت نه پیروشن است که در ا

توان یفت  دانند می ت را در زوج ملحوظ مییشان که معنای متبوعیبلکه بر خالف نظر ا

ه آن است. هریاه یت مضاف الیکنند، به لحاظ اصالت و اعرف را به کسی اضافه می« زوج»وقتی 

ن مرد شوهر یند ایا ایر بگوین زن فالنی است، به لحاظ اعرف بودن آن مرد است و یند ایبگو

 ای تر از اوست ا مهمیای اعرف و  ن است که آن زن به یونهیفالن زن است به لحاظ ا
ً

ر مثال

 او را با اعرفیبخواهند برادر عالمۀ مجلسی را معرفی کنند طب
ً
ت عالمه مجلسی معرفی یعتا

ند عالمه برادر اوست. لرا ایر به ینکه بگویند فالنی برادر عالمه مجلسی است نه اییو کرده می

م( یح دادی)چنانکه توض« ازواج»نه تنها در مفهوم « ازواج النبی»ند یامبر بگویهمسران پ

ه ازواج قرار یرفته یاست که مضاف ال« النبی»ت در یست بلکه اصالت و اشرفیتی نیاشرف

 ( 3174، ص9 ق، ج1419کتاب نکاح، .)«است

برخی از فقها شرافت داشتن زوج بر زوجه را قبول نداشته و استدلل به آن بر لزوم بنابراین 

اد بر آن را برای اثبات انشاء ایجاب از جانب زوجه را صرف استحسانات عقلی دانسته و استن

 . (217ص 24ق،  ج1413)سبزواری،  مدعا کافی نمی دانند

 بررسی و نقد اصاله الفساد و احتیاط.2-5

با توجه به پاسخ هایی که از ادله مانعین دلیل آخر قائلین به عدم جواز، اصاله الفساد بود. 

ر که ما در این مسئله شک داده شد این دلیل نیز جایگاه خود را از دست می دهد به این خاط

نداریم و با دلیل محکم قائل به جواز می شویم. به این خاطر که جایگاه دلیل اجتهادی مقدم 

بر دلیل فقاهتی است و اصل زمانی می تواند دلیل باشد که هیچ دلیل اجتهادی در مسئله 

و سنت جواز را اثبات وقتی با ادله متقن از کتاب در مورد احتیاط نیز باید یفت:  موجود نباشد.

کردیم و سایر ادله مخالفین را جواب دادیم دیگر جایی برای احتیاط باقی نمی ماند. ثانیا به 

 2ق، ج1428عقیده برخی از محققین این مراعات این احتیاط واجب نیست.  )انصاری، 

 (138ص
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ن ها، مانعین و اشکالت مطرح شده نسبت به مستندات آهای  با توجه به ضعس استدلل

نتیجه میگیریم که دلیل قاطعی برای منع وجود ندارد.از طرفی می توان یفت مهم ترین 

دلیلی که می توان برای جواز تصدی ایجاب عنوان کرد همان عمومات موجود در کتاب و 

سنت است. یرشته از این، روایات باب متعه بهترین یواه برای ادعای جواز می باشد. البته 

که همان طوری که در اشاره شد هیچ خصوصیتی در نکاح متعه و جود باید توجه داشت 

 ندارد. بنابراین می توان همان حکم جواز را به نکاح دائم نیز تسری داد.

هر چند قول به عدم جواز میان فقها مشهور شده است ولکن فقهای بزریی مانند صاحب 

جاب و قبول فاعل مخصوصی یکه اد بتوان یفت یشاجواهر این قول را بریزیده و می فرمایند: 

رش اصل یژه مرد است پس بنا بر پریجاب مختّص زن و قبول ویم که چون ایندارد تا قائل شو

د، بلکه هر یجاب و سپس مرد اعالم قبول نماید الزاما زن مبادرت به ایجاب بر قبول بایتقّدم ا

ن باشد خواه مرد و جاب است خواه زیکس که مبادرت به اظهار قصد کند هم آن کس فاعل ا

ست همانگونه که در یش نیجاب و زن فاعل قبول باشد اصطالحی بینکه لزوما مرد فاعل ایا

 (.141، ص29ق، ج1404)نجفی، ن استیز چنیصلح ن

 قائلین به تفصیل گفتار سوم: دیدگاه
 در میان فقها دو نوع تفصیل در مسئله داده شده است.

فظ ایجاب به وسیله ماده نکح باشد، ایجاب از ایر لطبق این تفصیل  :تفصیل اول.3-1

طرف هر که باشد صحیح است ولی ایر ایجاب با غیر ماده نکح مثال با زوجت باشد در این 

صورت ایجاب از جانب زوج صحیح نمی باشد. دلیل این مسئله این است که چون انکحت در 

ُحوات   ل و  استعمالت صحیح مانند قرآن از برای زوج استفاده شده) ح   ما ْنک 
 
ک ّتی( )آباُؤُکْم  ن   ح 

ح   ْنک    ت 
ً
ْوجا   ز 

 
ُه یغ به کار نرفته  در مورد زوج ولی انکحت در استعمالت صحیح ((ر 

 ( 372، ص14ق، ج1416است.)مستمسک العروه الوثقی، 

اول ایرادی که از طرف فقها بر این تفصیل وارد شده است این است که  نقد تفصیل اول:

 زن فاعل و مرد مفعول به است. ونشان دهد است و اینکه نکاح بیان ماهیت  این آیه در مقام

این به لحاظ ماهیت قران در نکاح است به طوری که هریک از طرفین می توانند فاعل و 

د. )سند مفعول در اجرای عقد باشند. بنابراین تفاوت بین لفظ نکاح و زواج بی معنا می نمای
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نابراین آنچه که از آیات مورد استشهاد برداشت می شود . ب(428، ص1ق، ج1429العروه، 

این است که با هرلفظی که نکاح با آن صحیح است، می توان ایجاب آن را از جانب زوج قبول 

 نمود.

 صیل در کالم فقها با دو تقریر متفاوت آمده است.فاین ت: تفصیل دوم. 3-2

ای از باب تفعل یا شبیه آن که  این است که ایر لفظ ایجاب با صیغهتقریر اول . 3-2-1

دارای معنای مطاوعه می باشد، انشا شود در این صورت ایجاب از جانب زوج صحیح است 

وجود ندارد، در این صورت ها  ولی ایر از باب تفعیل یا افعال باشد که معنای مطاوعه در آن

 ایجاب از جانب زوج محل اشکال است.

در مفهوم نکاح وجود دارد این است که زوجه نفسش که در اذهان اهل شرع به این خاطر  

را برل کرده و زوج این برل را قبول میکند شبیه کاری که در معامله بیع میان بایع و مشتری 

اتفاق می افتد. بنابراین هر صیغه ای که بتواند این مفهوم را در ذهن تداعی مند قابل قبول 

ند صحیح است چون دارای باب تفعل انشا ک اب را با لفظی ازاست کما اینکه ایر زوج ایج

معنای مطاوعه است. ولی ایر انشا زوجیت از جانب زوج با غیر باب تفعل از باب هایی که 

دارای معنای مطاوعه ندارند باشد در این صورت از آنجایی که این الفاظ تداعی کننده مفهوم 

حل اشکال است. )عروه الوثقی توسط مرد ماین الفاظ  با ءزوجیت نمی باشند بنابراین انشا

 (830، ص2ق، ج1419محشی، 

ذکر  ایر صیغه نکاح با لفظ تفعل: به عقیده برخی از صاحب نظران تقریر دوم. 3-2-2

، 3ق، ج1429)مدارک العروه، شود صحیح است ولی در غیر این صورت صحیح نیست 

 .(7۵ص

ئل است که ما باید به همان آنچه که از کالم ایشان برداشت می شود این است که ایشان قا

الفاظی که در نکاح متعه در رابطه با تجویز ایجاب از جانب زوج وارد شده است اکتفا نماییم. به 

نظر می رسد ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که در جایی که ما یک مورد خالف قاعده 

یگر نداریم. به عبارت اخری در روایات یافتیم باید بر همان جمود کنیم. و حق تعدی به موارد د

قدر متیقن از تخلس قاعده، انشا با الفاظی از باب تفعل است و برای غیر آن دلیلی نداریم. پس 

 در غیر آن حکم به عدم تاثیر می نماییم.
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در رابطه با قاعده به خطا رفته اند. به این صورت که با این فقها  باید یفت نقد تقریر دوم:

برای جواز آوردیم و با توجه به عمومات قرآنی موجود باید مطلقا حکم به توجه به ادله ای که 

صحت نماییم. و در مورد الفاظی که در باب متعه بر باب تفعل انشاء شده اند نیز باید یفت که 

 امام علیه السالم آن را به عنوان مثال ذکر نموده اند وال این صیغه هیچ خصوصیتی ندارد.

ن یزان ایجاب شود و میتواند متصدی ا هر کس میبق این تقریر ط: تقریر سوم. 3-2-3

ت یرا زوجیشود، ز د چه کسی زوج قرار داده میید دیا زن باشد، بلکه بایه مرد یست که از ناحین

گری منضم شده، و آنکه اصل است و انضمام بر او یکی به دیج، یت است و با تزویمقابل فرد

ن ینجا اعم از زوج و زوجه است( و ایلمه زوج در ایردد )ک شود زوج محسوب می واقع می

ت اولی است، شرافت او اقتضاء یانضمام برای هر دو ممکن است و لکن چون مرد به متبوع

 کند که زن به مرد منضم یردد. می

ت برای یح است. چه خود، اثبات زوجیت شود عقد صحیایر برای مرد اثبات زوج بنابراین

د یا متأخر باشد، مرد به زن بگویرا انجام دهد و فرقی ندارد متقدم ن کار یخود کند و چه زن ا

ت برای یاما ایر اثبات زوج د زّوجتك نفسی، فرقی ندارد.یا زن به مرد بگویاك، یزّوجت نفسی ا

 ست.یح نین صحیجاب متقدم باشد ایا زن خود را زوج قرار دهد حتی ایر ایزن باشد 

 (371، ص14ق، ج1416)مستمسک العروه الوثقی، 

ل آنچه که از کالم ایشان برداشت می شود به نوعی استفاده از مراق شریعت در استدل

باشد، باید زن آن را انشاء کند تا با « زّوجتک نفسی»ایر ایجاب  نکاح با است. به این صورت که 

ضمیمه کردن خود به مرد، وی را از مجّرد بودن خارج سازد و انشاء این صیغۀ ایجاب توّسط 

باشد ولی ایر صیغۀ مرد، خالف مراق شرع و شرافت مرد است و صّحت آن مشکوک می

 و شود زوج او، به زن شدن منضّم  جهت به تا کند انشاء را آن باید مرد باشد «تزّوجتک» نکاح

 این و یرفت قرار زوجه مرد، شدن ضمیمه جهت به زن که است این زن توّسط آن انشاء معنای

  آن صّحت و است شرع مراق خالف
ّ

 (.3173،ص9ق، ج1419)کتاب نکاح، است شبهه محل

عنی تو را زوج ی« زوجتك نفسی»د ین است که ایر زن بگویا لزمۀ این قولنقد تقریر سوم: 

عنی خودش را ی« اكیزوجت نفسی ا» د:یح است ولی ایر بگوین عقد صحیخود قرار دادم، ا

ت برای یکه جعل زوج« اكیزوجت نفسی ا»د یست و ایر مرد بگویح نیزوج مرد قرار دهد صح
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اشکال داشته ت کند یتا برای زن جعل زوج« زوجتك نفسی»د یح و ایر بگویخود کند صح

  ن امر ملتزم باشند.یبه ا د است قائل به این نظریهیباشد و بع

 گفتار چهارم: بررسی مقتضای قانون در مسئله
ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا  شود بهیوید نکاح واقع میقانون مدنی می1062ماده 

قانون مدنی ابراز می کند که ایجاب و قبول  1063دللت بر قصد ازدواج نماید. همچنین ماده 

 ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

یجاب و قبول از جانب آنچه از اطالق این دو ماده قانونی استفاده می شود این است که ا

هر کدام از طرفین نکاح صورت بگیرد کفایت می کند. و قانون یرار هیچ محدودیتی برای 

اینکه زوج نیز بتواند موجب باشد قائل نشده است. بنابراین هیچ وجهی برای انحصار ایجاب از 

رائه ( بدون ا3۵3، ص4جانب زوجه وجود ندارد. هرچند برخی حقوق دانان)امامی، بیتا، ج

 دلیلی روشن با این مخالفت می نمایند

حسین صفایی در تفسیر این مواد قانونی بیان می دارد در حقوق جدید هیچ مانعی به نظر 

نمی رسد که نخست مرد اراده خود را بر نکاح اعالم کند و سپس زن اعتقاد خود را اظهار 

رد که تحقق معنای قبول نماید. هم چنین ایشان شاهدی از کالم مرحوم صاحب جواهر می آو

قبل از ایجاب می توان غیر ممکن دانست ولی لزم نیست که ایجاب همیشه از جانب زن باشد 

 (. 49بلکه ممکن است ایجاب از طرف مرد و قبول از جانب زن ایراد شده باشد)صفایی، ص

برخی از حقوق دانان هم این احتمال را مطرح می کنند که شاید بتوان یفت ایحاب و 

قبول فاعل مخصوصی نداردتا بگوییم که چون ایجاب مخصوص زن و قبول مختص مرد است، 

پس بنابر پریرش اصل تقدم ایجاب بر قبول، باید الزاما زن مبادرت به ایجاب سپس مرد اعالم 

قبول نماید، بلکه هر کسی که مبادرت به اظهار قصد نکاح نمایدهمان کس فاعل ایجاب 

ه مرد و اینکه لزوما باید زن فاعل ایجاب باشد و مرد فاعل قبول، استخواه زن باشد و خوا

و 122، ص۵اصطالحی بیش نیست، همان یونه که در صلح نیز چنین است)طاهری، ج

 (.169یزدی، بیتا، ص

بنابراین می توان نتیجه یرفت قانون یرار در این موضوع انحصاری برای موجب بودن 

 زوجه قائل نشده است.
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 نتیجه گیری
توجه به نقض و ابرام هایی که در این مسئله بیان شد و با عنایت به ادله طرفین، نتایج  با

 ذیل حاصل شد:

ها  ادله کسانی که ایجاب را در عقد نکاح منحصر در زوجه میدانستند این بود که آن .1

این حکم را موافق با مقتضای ماهیت نکاح می دانند، همچنین به ادعای ایشان 

ن زن و متبوع بودن همین است. یرشته از این دلیلی از روایات و مقتضای تابع بود

 سیره متشرعه و همچنین اجماع و احتیاط برای خود جمع آوری نموده اند. 

قائلین به جواز دلیلشان عمومات قرآنی و روایی باب نکاح است و تنها مانعی که برای  .2

نعین می باشد که قائلین به اثباتدجواز تصدی ایجاب مرد وجود دارد، دلیل ادعایی ما

جواز به تمامی این ادله خدشه وارد نموده و آن ادله را در اثبات مدعای مانعین کافی 

نمی دانند. و به نظر ایشان دلیل مانعین تنها استحسانات عقلی است که پایه و 

 اساسی ندارد.

دلیل دلیل قائلین به تفصیل نیز به تفسل مورد کنکاش قرار یرفت و مشخص شد  .3

 معتبری برای تفصیل وجود ندارد.

مواد قانونی مربوط به موضوع همراه با شروح مورد بررسی قراریرفت و مشخص شد از  .4

 لحاظ قانون مدنی هیچ مانعی برای موجب بودن مرد وجود ندارد. 

مهم ترین دلیل برای قائلین به جواز روایاتی است که در باب متعه در مورد جواز تصدی  .۵

می باشد. همچنین تحلیل صحیح عقد ها  میمه الغاء خصوصیت از آنایجاب به ض

نکاح و توجه به اینکه در حقیقت نکاح هیچگونه برتری از جانب زوج وجود ندارد ما را 

لحاظ فقهی هیچ مانعی برای تصدی ایجاب از  در وصول به این نتیجه یاری می دهد.

 جانب زوج در عقد نکاح وجود ندارد.
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 شهید مطهری دیدگاهانسان از  یدر زندگآن  چیستی ایمان دینی و نقش
 1محمد تقی اعلی

 چکیده
دینی و جایگاه و نقش آن در زندیی انسان از جمله مهم ترین ماهیت ایمان بررسی 

و بویژه دانشمندان حوزه ها  بشری بوده که از دیر باز تا به امروز مورد توجه انسانهای  دغدغه

قرار یرفته است. ایمان دینی آثار و فوائد فراوانی از جنبه نظری و عملی و فردی و  ،دین

در جهان اسالم، استاد مرتضی مطهری تالش وافری در دارد. ها  اجتماعی در حیات انسان

این زمینه نموده اند که در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، ابعاد و زوایای مسأله مزبور 

از دیدیاه ایشان برای واضح یشتن چیستی ایمان دینی و جایگاه و آثار آن در زندیی بشر 

 روشن یردیده است. 

 آثار ایمان، شهید مطهری ،ان دینیایم ،ایمان :ها کلید واژه

 

 

  

                                                                    

 حوزه 4. طلبه سطح  1

 مقاله علمی
 



   84 یمطهر دیشه دیاهیانسان ازد یو نقش آن در زندی ینید مانیا یستیچ

 

 مقدمه
دینی بشر بوده است که نقش بسزایی را در های  ایمان دینی یکی از مهم ترین مقوله

زندیی فردی و اجتماعی انسان از حی  نظری و عملی ایفاء می کند به یونه ای که اهمیت 

ینی و آثار مهم آن در جایگاه ایمان داین امر، برای هرفرد عاقل و منصفی پوشیده نیست. 

آن زمانی بیشتر نمود و بروز می کند که یک جامعه با ایمان را با جامعه دیگر  ،زندیی انسان

قطعا متفاوت با رفتار  ،رفتار فردی و اجتماعی یک جامعه با ایمان .بدون ایمان دینی بسنجیم

و شناخت نیست تنها صرف معرفت ایمان دینی  .خواهد بودایمان دینی جوامع بدون ایمان 

 ،اقرار زبانی ،اعتقاد مقرون به یرایش و تسلیم ،شناخت)بلکه دارای ارکان و مقوماتی همچون 

لرا آثار عظیمی بر فرد و جامعه با ایمان خواهد  .می باشد (...عمل با اعضاء و جوارح و

در به آثار آن  ،یراشت. در این تحقیق بعد از توضیح معنای لغوی و اصطالحی ایمان دینی

 زندیی انسان از حی  نظر و عمل و فرد و اجتماع از دیدیاه شهید مطهری اشاره شده است.

  یمطهر  دیاز نگاه شهایمان دینی و چیستی آن 

 معنای لغوی ایمان 

 اغلب که  -افعال  باب یمعان از یکیکه  .است افعال باب ،یکی از ابواب ثالثی مزید

« ایمان » کلمه  .کند     یم یمتعد را لزم فعل ،ز اینکهعبارت است ا  -معنا هست  آن به الفاظش

به خداوند   یوقت ،برای نمونه .بوده و یاهی بدان معنای مرکور می باشد ،هم مصدر باب افعال

 ایر یعنی .ت می باشدیامن معنایش آن است که خداوند بخشنده  ،«مامن  » میییو     یمتعال م

 یقدرت چیه گرید که کند     یم دایای پ یقلب نانیاطم کی و امان کی .اوردیب مانیا او به یا     بنده

 ذا صار» یکی دیگر از معانی باب افعال عبارت است از این معنا که  .کند متزلزل را او تواند     ینم

برخی اوقات هم به این معنا به کار می « ایمان » که کلمه  (.شد چیز فالن صاحب یعنی)« 

و معنایش چنین می یردد  .اطالق می شود ،خدا بنده ی به ،«مامن » فظ مثال"  یاهی ل .رود

ْمن    ذا صار   یعنی .«مامن  » میییو     یم به شخصی یکه وقت
 
 او سبب به یعنی .(«امن به  » یا)أ

 به یعنی میمامن ما ،مامن هستیم و هم خدا ما پس هم .کرد کسب خودش یبرا را تیامن
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 به (امنیت قلبی) تیامن بخشنده یعنی .است مامن م. اویکن     یم کسب را تیامن او لهیوس

  1.ماست

 معنای اصطالحی ایمان  

  ،در مورد عقیده و ایمان مصطلح (ایمان)مطالب فوق وجه مناسبت استعمال کلمه  از

یعنی   ،صاحب امن ،چون انسان به وسیله اعتقاد به خدا یا پیغمبر یا معاد .روشن می شود

 و علم هر مورد در که شود     یم روشن و همچنین این مطلب .نه نفس می یردددارای  طمأنی

 آهن مثال" ایر شخصی به خواص .ستین حیصح ،مان دینییا کلمه استعمال  ،ینیقی و دهیعق

 .دارد مانیا ،فالنی به خواص آهن ربا :شود که یفته ستین حیصح .علم داشته باشد ،ربایی

 و ینگران و  کرده نهیطمأن و تیامن دیتول که است حیصح یمورد در ،بلکه اطالق ایمان

 با که باشد یامور متعلق ایمان باید از ،به عبارت دیگر .کند از انسان سلب را اضطراب

 اعتقاد صرف ،مانیا لزم به ذکر است که .باشد داشته کار و سر یزندی هدف  و سرنوشت

 .احساسات و جانیه و شور ینوع به مقرون است یبلکه اعتقاد .ستیای ن یخال و خشک

 یضمن مفهوم .شود     یم استفاده لغت از آنچه بر عالوه  ،مانیا کلمه استعمال موارد از دیشا

 .شود استفاده .است دهیعق راه در یتفاد و یتفان اش     لزمه که ،شییرا و عشق و حب و عالقه

 آن و دارد زین گریید لکه جنبهب .ستین شییرا و حب به مقرون اعتقاد تنها ،مانیا ،همچنین

 به و .اوست یشخص اتیح و شخص خود از ،مانیو متعلق ا مورد بودن برتر و مقدس و آل دهیا

  2.وتعالی در مفهوم آن به کار رفته است تقدس ینوع اصطالح

و  .کنند یم ریتفس ،معرفت و شناخت به فقط را یاسالم مانیا ،ما یفلسف کتب معمول" 

غمبر و یو پ خدا به مانیا و .بس و فقط شناخت و معرفت یعنی اسالم در انمیا :ندییو یم

 اسالم که آنچه با وجه چیه به ،ادعا نیدر حالی که ا .آن موارد شناخت یعنی .مالئک و معاد

  ،آری .شناخت است از شیب یقتیحق  ،«مان یا » ،اسالم در .ستین انطباق قابل .دییو یم

 .ستین مانیاصال"ا ،شناخت بدون مان  یا بوده و مانیا ارکان یکی از ،شناخت که است درست
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 ،شییرا عناصر ،مانیا در .است میتسل ش وییرا ،مانیا .ستین مانیا هم تنها شناخت   یول

  .محبت نیز وجود دارد و عالقه ،خضوع ،میتسل

 که آنچنان -ست ین صرف شناخت ،مانیا آنکه لیدل :مدعی هستند که نیمسلم یعلما

ها  عالی ترین شناسنده از را کافر یها نمونه نیبهتر قرآن که است نیا -کنند  یم ادعا فالسفه

  یاعل حد در خدا  را یو پیامبر و حجت ها  کسی که خدا .است آورده ،(شیطان)و علماء 

و درباره او   خواند؟ یم کافر را طانیش ،قرآن کریم .ستین مسلمان بوده و کافر اما .شناسد یم

کاِفر ِمن   کان   و  » : دیفرما یم
ْ
 شناخت فقط  -اند  یفته فالسفه که آنچنان -مان یا . ایر1 «  ن  یال

 مقابل در چون ؛ستین مامن ،طانیش در حالی که .باشد مامن نیاول طانیش دیبا .بود یم

 نیبنابرا .ندارد قتیحق آن به وعالقه ای  شینبوده و یرا میتسل .شناسد یم که یقتیحق

 که مبارکه سوره نیا ریتفس در ما یحکما از یاریبس نکهیا پس .ستین اختشن فقط ،مانیا

 :دیفرما یم

ا و  . ن  ینیس طور   و  . تون  یالز   و   ن  یالتّ  و  » 
 

د   هر
 
ل ب 

ْ
م ال

ْ
ْد . ن  یال ق 

 
ا ل ْقن 

 
ل ْنسان   خ 

ْ
ن   یف ال  اْحس 

ْقو م  . م  یت 
ُ
ْدناُه  ث د    ر 

 
ل ل اْسف   . ن  یساف 

 
ر ال

 
نوا ن  یال وا و   ام 

ُ
ل م 

حات   ع   »  :ندییو یم . 2«الّصال 
 

ر ال
 
 ن  یال

نوا  وا»  و ینظر حکمت یعنی« ام 
ُ
ل م 

حات   ع  چرا که  .ستین حیصح ،یعمل حکمت یعنی « الّصال 

 »  در ینظر حکمت از بالتر یزیچ
 

ر ال
 
نوا  ن  یال  آن جزء ینظر حکمت آری .دارد وجود« ام 

 ،شناخت از بالتر یزیچ بلکه .ستین شناخت و معرفت و لمع و حکمت ،مانیا ولی تمام ،است

 3.دارد وجود مانیا در

 چرا که  .است دیمج قرآن نّص  ،نیا و است دل قلب  و به مربوط ،مانیشایان ذکر است که ا

 » :یفتند وسلم آمده و آله و هیعل الله یصل اکرم غمبریپ خدمت نینش هیباد از اعراب یا     عده

ا
ّ

ن س ای ام   ر 
 

ه  ول
َّ
ِت »  :شد که نازل قرآن هیآ .(میآورد مانیا ما  ،ای پیامبر خدا) «الل

 
ْعراب   قال

ْ
 اال

ا
ّ

ن   ام 
ْ

ل
 

ْم  ق
 
ِمنوا ل

ْ
ؤ

 
ْمنا قولوا لکْن  و   ت

 
ّما و   اْسل

 
ِل ی ل

 
  ْدخ

ْ
لوِبکْم  یف مان  یاال

 
 از ییروه یعنی). 4«      ق

 ما دیینگو شما :بگو آنها به .میآورد مانیا ما یفتند و «غمبر یپ»  تو نزد آمدند نینش هیباد اعراب
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 .آوردن زبان به را نیشهادت یعنی آوردن اسالم»  .میآورد اسالم ما دییبگو بلکه ،میآورد مانیا

   .(است نکرده نفوذ مردم شما دل در مانیا و هنوز«  .است قلب و دل به مربوط مانیا یول

می   انسان روح به که مربوط  است یقتیحق و تیواقع ،مانیا که میفهم     یم هیآ نیا از

 که انسان زبان به مربوط نه و باشد داشته سجده آثار که انسان یشانیپ به مربوط نه .باشد

 .است مربوط - یقلب حالت کی از است عبارت که -امور نیا شهیر به بلکه .باشد خدا مترکر

 :استاد شهید اضافه می کنند که

ایده و » عنصر دیگری به نام  ،بلکه در ایمان .ستیم نیو تسل عقیده و اعتقاد صرف ،مانیا  

 به - که بشود میتسل یقتیحق انسان باید به ،توضیح آنکه در ایمان .نیز وجود دارد«  آرمان 

بشری  یازهاین از یکی  ،آرمان و دهیا .کند دایپ قتیحق آن در را خودش آرمان -امروز اصطالح

  یزیغرا و عتیدارای طب ،وانیح .ندارد وجود ها  وانیح در ،ازبه یونه ای که این نی .می باشد

 شود یم تشنه مثال" .خواهد ینم را ییزهایچ و خواهد یم را ییزهایچ ،ز خودیغرا حکم به بوده و

 ،خودش ندهیآ یبرا بعدا"  که ندیب ینم را یدور و عیوس ندهیولی آ ....و .و لرا سراغ آب می رود

 و آرمان کی دنبال به شهیهم انسان یول .برسد آن به بخواهد و اشدب داشته ییآرزو و آرمان

 و دنیآشام و خوردن مانند -خودش  یعیطب اتیمشته از آرمانی که بالتر . یردد یم آرزویی

 کی خواهد یم که دارد یعیوس شهیو اند .می باشد –بردن  یجنس لرات و دنیپوش و دنیخواب

  .برسد آن به و بسازد ،دارد که ییایدن از ریغ یتر یعال جدیدتر و ،ع تریجهان وس

 به و  .دهد یم هدف و جهت انسان به که است یزیچ ،در زندیی آرمان و دهیداشتن ا

 و آرمان و دهیا انسان به کند یعنی  یم را کار نیهم مانیا و نید .دهد یم یمعن انسان یزندی

 انسان که است نیا آن جهینت که دهد یم یمیتسل و اعتقاد ،به عبارت دیگر .دهد یم هدف

 1.شود یم جهت و هدف و آرمان یدارا

اسالم  » اسمش که مانیا یدان مرتبه آن .دارد مراتبی و درجات ،مانیلزم به ذکر است که ا

 قلب در یاعتقاد کی و برسد قلب      مرحله ن که ایمان بهیو هم .است زبانی اقرار  همان .است «

 که یا     مرحله به رسد     ی.. تا اینکه م.و همینطور .است مانیا اول همرحل نیا .بشود دایپ انسان

 ،خودش وجود در انسان که یا     یونه به .دهد     یم قرار خودش نفوذ و ریتأث تحت کامال"  را انسان
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 به که است حیصح بوده و امری ذو مراتب ،مانیا پس .کند     یم دایپ یخالص تیثنو و شرک از

مرحله  نیاول در که یکسان یا یعنی .دیاوریب مانیا باز  ،مانیا اهل یا :شود یفته مانیا اهل

  1.به سوی مراحل بالتر حرکت کنید .دیا     یرفته قرار مانیا

ِتکْم ی » :دیفرما     یم که ،از این آیه قرآن
ْ

  ؤ
 
ل

ْ
ِتِه  ِمْن  ِن یکف ْحم   دایپ مانیا از بعد مانیا یعنی) 2     « ر 

رحمت  از رحمت کی مستحق را شما اولتان مانیا یعنی ( .دیببر حق رحمت از بهره دو تا دیکن

 فوق یرحمت[      مستحق شما را] (دومتان مانیا) ،مانتانیا از بعد مانیا و .کند     یم حق یها

 مانییا :آنکه اول :میکن یمعرف درجه دو یدارا را مانیا ،اعتبار کی به میتوان     یم .می کند رحمت

 جوارح و اعضا یعنی .است نکرده جوارح و اعضا در نفوذ قلب از هنوز و است قلب مرحله در تا که

 دهینرس کامل طاعت مرحله به هنوز یعنی ،به عبارت دیگر .اند     نشده مانیا و دهیعق نیا مسّخر

 چنین مسخر ،وجوارح واعضا .است کرده نفوذ وجوارح اعضا در که ایمانی :آنکه دوم .است

 مرحله دو یدارا مانیا یفت توان     یم پس .است رسیده کامل طاعت مرحله و به .اند شده انیایم

  3.طاعت و عمل در ماثر اعتقاد مرحله  -2اعتقاد      مرحله  -1 :است

و  .حقیقت اسالم را تسلیم شدن در مقابل حقیقت  می دانند ،شهید مطهری ،در ادامه

 :ندانواعی را ذکر می کن ،برای تسلیم

 از زور به ییاقرارها که نیمحکوم یزبان یم هایتسل مانند :جارحه و عضو ای تن میتسل -1

 ای و زور و زر  صاحبان مقابل در ،یبرخ چاپلوسانه یو یا تواضع ها .شود     یم یرفتهها  آن

قانه اشعار
ّ
 لزم به ذکر است که .بدن هستند میتسل لیقب که همگی از ،شعرا از یبرخ متمل

 .کرد میتسل به وادار ،زر ای زور لهیوس به توان     یم را عضو ای و تن

 جهینت و .شود     ینم خاضع و میتسل هریز برهان و لیدل برابر در جز عقل :عقل میتسل -2

 .است برهان و لیدل تابع و اعتقاد .است اعتقاد ن ویقی و علم ،لیدر مقابل دل عقل میتسل

 ،و به دنبال آن ،عقل تسلیم نشده ،در نتیجه .ندمی ما یباق شک نباشد. یکاف لیدل ایر

  .حاصل نمی یردد ،و اعتقادی نیقی و علم
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 1.می باشد مینوع از تسل نیا ،مانیا قتیحق :تیانسان جوهره و اراده میتسل -3

 ،میعظ به ریحق اتصال .می باشد ارتباط یبرقرار و اتصال ینوع ،مانیا»  :به نظر استاد

  2.« یابد به یو فان یازل به حادث ،ایدر هب قطره ،نامحدود به محدود

 بنده اتصال مانیا .است ناتیکا مبدأ از استمداد و التجاء و اتکاء  ،مانیبه عبارت دیگر، ا

 .خدا است به

 .حرکت و لیتما و شییرا  -2شعور     ای احساس  -1»  :دارد رکن دو مانیا بهتر ریتعب به 

 .زنده موجود کی اجزاء اتصال نوع از ینیتکو اتصال به است شعور و احساس ،مانیا اول جزء

 یاول .وجود است و یهست با خود طرف از اتصال یبرقرار .است جزء اول بر فرع که دوم جزء و

  3.«ع یتشر بر مترتب ای یعیتشر اتصال یدوم و است ینیتکو اتصال

علیهم  به کلمات معصومین  ،متفکر شهید عالمه مطهری درتبیین ماهیت ایمان دینی

 :السالم نیز تمسک کرده اند ودر این باره فرموده اند

 :فرمودند     یدر جواب مها  آن  ست؟یچ مانیا که ،کردند      یم ساال ما ائمه از که یوقت

« 
ْ

  مان  یاال
 
ة

 
ْعِرف ناِن  م  ج 

ْ
رار   و   ِبال

ْ
ساِن  اق

ِّ
  و   ِبالل

 
ل م  ْرکاِن  ع 

ْ
 محّقق زیچ سه با مانیا ،«      ِباال

 عمل ما ائمه اصال"  .جوارح و اعضا با عمل -3     زبان به اقرار  -2   یقلب اعتقاد -1  :شود     یم

 نکند که خوش را و دلش .ندارد مانیا .ندارد عمل که یکس یعنی .اند     شمرده مانیا جزو را

 .اند     شده دیتمج نیمامن ،قرآن در ایر .باشد داشته وجود تواند     یم ،عمل از یمجزا مانیا

 یاعضا و جوارح با و دارند اعتقاد دل در و ندییو     یم را نیشهادت که هستند یکسان ،مقصود

 یعمل برنامه در یول .دارند یاعتقاد شییرا کیفقط  که ینه کسان .کنند     یم عمل خودشان

  4.ندارند شرکت

زش و تعلیم وتعلم که آیا آمو» در جواب این سوال   ،لزم به ذکر است که استاد مطهری

جا دارد یا نه؟ به عبارت دیگر آنچه در قلمرو ایمان است می تواند  ،درحوزه ایمانی دین اسالم

آنچه در قلمرو ایمان  :بیان می دارند که« جزء قلمرو آموزش وتعلیم وتفکر منطقی قرار بگیرد؟ 
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 خدا و ن به خدا و رسولیعنی ایما .قرارییرد ،است حتما" باید جزء قلمرو آموزش و تعلیم وتعلم

اصول دین  :اموری آموزشی هستند. و این همان است که می یویند ،عدل و  امامت معاد و

 1.از نظراسالمی، خداشناسی مانند یک درس باید آموخته شود .باید تحقیقی باشد نه تقلیدی

از  .ستخالی از فائده نی«  وسیله؟  یا است هدف ایمان که آیا» ذکر این مطلب  ،ودر آخر

 :نظر استاد

 ،متقابل افراد نسبت به یکدیگر اعتماد ،اضطراب از ییرها  :مانند .دارد یادیز آثار مانیا

 خاطر این به ،آوردن مانیامر به ا ایآ یول ....عدم تعدی نسبت به جان و مال و آبروی یکدیگر و

 ه و خودش کمالمطلوبیت ذاتی داشت ،ن آثاریا از نظر قطع ،مانیا آثار هست ؟ یا اینکه 

 ؛هدف می باشد خودش  ،و همچنین ایمان .است مانیا به انسان کمال نفس بوده و یانسان

برای انسان نافع  ،آیا ایمان ،؟ به عبارت دیگر.است قتیحق و حق با انسان وندیپ ،مانیا چون

 .ن آننافع بود بودن چیزی و ریخ انیم است فرق رایاست ؟ یا اینکه برای او خیر می باشد؟  ز

 انسان یعنی .است مطلوب و کمال ،خودش ذات و نفس که است یزیچ آن ریخ بدین معنا که 

 است خوب که است یزیچ آن نافع یول  .گریید زیچ یبرا نه بخواهد خودش یبرا دیبا را آن

در  .باشد ریخ ذاته حد یف خودش نکهیا نه است ریخ مقدمه واقع در و .دارد که یآثار خاطر به

 خود گرید  عبارت  به و .است هدف خدا به مانیا خود ،در اسالم ،ما نظر ید یفت که ازجواب با

 نفس و .است حق با انسان وندیپ خودش که است واجب جهت آن از مانیو ا .است هدف خدا

 .کند ینم اقتضا ن رایا جز ،اسالم دیتوح اصول" .است کمال ،اسالم نظر از حق با انسان وندیپ

 .کند یم یرا معرف ،جهنم یا دوری از و بهشت مانند ورود به یگرید هدف هم ایر ،و اسالم

  2دوم محسوب می شود. هدف درجه

 :از مجموع مطالبی که یفتیم روشن می یردد که مقومات و ارکان ایمان عبارت اند از

          .معرفت و شناخت. 1

     .تسلیم و عالقه ضوع وخ ،یرایش ،و عشق حب ،هیجان به مقرون اعتقاد و باور قلبی. 2

     .ایمان مورد بودن متعلق و مقدس و آل ایده. 3
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         .و مرتبط با سرنوشت انسان باشد ،بوده جهت و ،هدف ،آرمان دارای باید ایمان .4

    .اتکاء و استمداد از مبدأ کائنات .۵

      .. اتصال و برقراری بنده با معبود6

   .       زبانی . اقرار7

         .جوارح و اعضاء با عمل .8

 .باشد می ایمان راه در تفادی و تفانی ،ایمان لزمه. 9

 آثار ایمان دینی در زندگی انسان

 فراوانی آثار ،احاظ فردی و اجتماعی همچنین از، از لحاظ نظری و عملی و یمرهب مانیا

 .بر شمرد ،را در تقسیم بندی ذیلها  دارد که می توان آن

 ری آثار نظ

 اخالق پشتوانه ،ایمان -1

 ،مانیا بدون ،اخالق یعنی ،است اخالق پشتوانه که است نیا مانیا آثار نظری یکی از

 همه سلسله سر بلکه و یاخالق اصول همه یربنایز اصال" .ندارد یدرست هیپا و اساس

 یبشر لتیفض که یامور همه  .است -خدا  به اعتقاد و مانیا یعنی - یمرهب مانیا ،اتیمعنو

 ،شرافت ،کرامت :مانند ،کنند یم سیتقد را آن امورها  ملت و افراد همه و به شمار می آیند

 مانیا اصل بر یمبتن ،بشر حقوق عدالت  و از یطرفدار ،صلح ،احسان ،یفداکار ،یدرستکار

ها  آن از کیهر به التزام و بوده یپرست  منفعت با اصل ریمغا  ،آن امور تمام رایز  ؛هستند

 تن به که باشد داشته یلیدل دیو انسان با .می باشد یماد تیمحروم نوع کی تحمل ستلزمم

 را تیمحروم که دهد یم و آن زمان تن به یک محرومیت مادی .بدهد ت مادییمحروم کی

 را آن لرت و برده یپ تیمعنو ارزش به زمانی محقق می شود که  نیا و .ت نشماردیمحروم

 به مانیا اثر و حداقل .خدا است به مانیا  ،ای یمعنو شهیاند ره یربنایز و .باشد دهیچش

 از خدا نزد در خوب کار که شود یم مطمئن یعاد مامن کی که است نیا میحک عادل یخدا
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ْجر   ع  یضیال  الله   ا ِنَّ » رود ینم نیب
 
ْحِسن ا م 

ْ
 عیضا را کوکارانین پاداش خداوند)  1« ن  یال

 چیه به و پرست بوده منفعت و خودپرست دیبا ای :ندارد شتریب راه دو" واقعا بشر .(یرارد ینم

 اخالق عنوان به که را ییت هایمحروم بوده و  خداپرست دیبا ای و نشود میتسل یتیمحروم

شایان ذکر است که ایر اصول  .بداند شده  جبران و آن را نشمارده تیمحروم ،شود یم متحمل

 :قرار دارند یخطرناک پرتگاه در ،نباشند یاله یرضا طلب و تقوا هیپا بر ،اخالقی

ْن  » م 
 
ف

 
س   ا سَّ

 
  ا

ْ
ن ه  یب 

 
ل ان و یع 

ْ
ق

 
  ِرْضوان   و   اللِه  ِمن   یت

 
ْم  ر  یخ

 
ْن  ا س   م  سَّ

 
  ا

ْ
ن ه  یب 

 
ل ان فا یع 

 
 ش

ف   ر   آن ای داد ؟ قرار خدا یرضا و تقوا بر را خود کار یبنا که است بهتر کس آن ایآ) .2«هار   ج 

 سقوط به مشرف و بوده  یخال آن ریز که داده قرار یپرتگاه لب بر را دخو کار یبنا که کس

 (است؟

 مشرف پرتگاه بر که است نیا مانند ،باشد خدا ریغ تشیشخص و اخالق یاه هیتک که یکس

 .دارد سقوط احتمال لحظه هر که ،دارد یبرم یام یسقوط به

«  
ُ

ل ث  ر م 
 
روا ن  یال خ  ْن  ات  ْول   الله   دون   م 

 
ل   اء  یا ث  ْنکبوت   کم  ع 

ْ
ْت  ال

 
ر خ  ن   و   تآیب   ات  ن   ا  ْوه 

 
بُ  ا

ْ
 وت  یال

ب  
 
ْنکبوت   ُت یل ع 

ْ
ل) 3«ال ث   اتکاها  آن به و کرده انتخاب خدا ر ازیغ یسرپرستان و دوستان که آنان م 

ل اند کرده ث   (است عنکبوت خانهها  خانه نیتر سست است، و همانا عنکبوت خانه و عنکبوت م 

 خدا می تواند ریغ ؛داد قرار عمل یاه هیتک توان ینم را خدا ریغ که است نیا به ظرنا هیآ نیا

 جادیا و نیتلق و دیتقل با .خواهد بود هیپا یب و چنین تکیه یاهی سست اما ،ردیبگ قرار یاه هیتک

 و اغفال ینوع نیا اما کرد تیترب یرشت با و فداکار یافراد توان یم" موقتا و" قسرا ،عادت

 » :اند که یفته لرا حکما .برد توان ینم نادرست راه از شهیهم یبرا را همه .ی باشدم قسر

ْسر  
 

ق
ْ
ل

 
 و قائم موجودات همه و است موجودات سر سلسله خداوند که یطور همان  .4« دوم  یال  ا

 لیفضا و اتیمعنو همه سلسله  سر هم خدا به مانیا و معرفت ،هستند او ذات به یمتک

 پشتوانه بدون منتشر اسکناس مانند یخداشناس یمنها اتیمعنو .ی باشدم یمعنو و یاخالق

 که چیزی آن دیگر؛ عبارت به .ستین شیب یاعتبار یب و کاغر ،ندارد اعتبار یعنی ،است

                                                                    

 120/ . توبه 1

 .109/ همان . 2

 .   41/  نکبوت. ع 3

 .داشت نخواهد دوام طبیعت، مخالس . کار 4
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 ادامه را اخالق می تواند راه آسانی به انسان ،آید پدید انسان در ایر بوده و اخالق پشتوانه

 ،مقدس امر یک عنوان به ،اخالق به زمانی آن انسان و .است اخالق خود به ایمان تنها ،دهد

 در انسان لرا .باشد داشته ایمان خدا یعنی تقدس اساس و ریشه به که کند می پیدا ایمان

 خداوند متعال در این  1.دارد ایمان خدا به که است پایبند اخالق به اندازه آن به عمل مرحله

 :دیفرما یم مهیکر هیآ

ب   » ر  ال هُ الل ض  ث  ًة  م  م  ًة یط   کل  ة   ب  ر  ج 
 

ة  یط   کش ها ب 
ُ
ْصل

 
ت   ا ْرُعها و   ثاب 

 
ماء   یف   ف ها یُتْات. الس 

 
کل

ُ
  ا

 
 کل

ن   ن  یح
ْ

ذ ا  ها ب  بِّ ُب ی و   ر    اللهُ  ْضر 
 

ْمثال  َ ْ
لّناس   ال ُهْم  ل 

 
ل ع 

 
کرون  ی ل

 
ر  دهیعق»  پاک سخن خداوند) 2«ت 

 و یرفته جا محکم ،نیزم در اش شهیر که ندز  یم مثل بیع یب و سالم درخت به را «پاک 

 یبرا وخداوند .پروردیار اذن به دهد یم وهیم وقت همه ،است دهیکش آسمان به سر اش شاخه

 .(کنند دایپ تنّبه که باشد ،آورد یمها  مثل مردم

ل نیا ث   دیبا باشد ده  وهیم و بارور یبه راست بخواهد ایر تیانسان درخت که است نیا یبرا م 

ل نیا ،به عبارت دیگر .باشد داشته یمانیا و یدیتوح هشیر ث   درخت که است یکسان درباره م 

 به اعتقاد از :عبارت اند درخت نیا یها     شاخه و .باشد دهییرو روحشان نیزم در یخداشناس

 نکهیا و جهان تیحقان به اعتقاد نیهمچن و یاله انیراهنما و انیاد وجود و تیول  و نبّوت

ها  آن به بدکاران فریک و یردد     ینم عیضا کوکارانین و اجر ،برپاست عدالت و حق به جهان

 عفت ،کرامت و شرافت :عبارت است از ،درخت نیا یها     وهیم و .امور نیا امثال و دیرس خواهد

  3.سعادت و نانیاطم ،قلب آرامش و تیرضا ،یفداکار و خدمت  ، یرشت و احسان ،تقوا و

ّوام کونوا یا أیها الذین آمنوا » :که فرمان این
 

ِقْسِط  ن  یق
ْ
داء   ِبال ه 

 
ِه  ش

ّ
ْو  و   ِلل

 
ل ل  یع 

ِسکْم 
 

ف
ْ
ن
 
وِ  ا

 
واِلد   ا

ْ
ب و   ِن یال ر 

ْ
ق  َ  نگه بپا جدا را عدالت ،ای کسانی که ایمان آورده اید) 4«ن  یاالْ

 ای مادر و پدر ه شما یایعل هرچند گر،ید مالحظات به نه دیبده خدا خاطر به را ییواه ،دیدار

 .(باشد شما بوده شاوندانیخو

                                                                    

 92 ص ،1396صدرا، معنوی،قم، آزادی مطهری، . مرتضی 1
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ّوام کونوا آمنوا الرین أیها یا » :ایو
 
ه   ن  یق

ّ
ل داء   ل  ه 

ُ
ْسط   ش ق 

ْ
ال کْم ی ل و   ب  ن  م  آُن  ْجر  ن 

 
ْوم   ش

 
ل ق  یع 

وا
ُ
ل ْعد  ت 

ّ
ل

 
لوا ا ْعد  ُب  ُهو   ا  ر 

ْ
ق

 
ْقو ا لت   امیق خدا یبرا اریبس ،اید آورده ایمان که کسانی ای ) 1«..ی.ل 

 سبب ه ینید یدشمن ولو ه شما با یقوم یدشمن مبادا ،دیکن شهادت یادا عدالت به ،دیکن

 کترینزد تقوا به عدالت که دیکن عدالت هرحال به ،دیشو منحرف عدالت و حق از که یردد

این  و چون .را صادر کندها  دارد که آن تیصالح نید فقط که است یدستوراتها  نیا .(است

 شود یم معلوم پس .عمل کرده اندها  به آن و رفتهیرا پرها  مردم آن لرا ، دهبو نید طرف اوامر از

 به که هستند ییها هیسرما همه ،تیانسان ،یاجتماع تیامن ،یاجتماع عدالت ،اخالق که

 نیرالمامنیام .می باشد مانیا نامش که دارد لزم یگرید هیسرماها  آن حفظ و آوردن دست

 :ندیافرم یم( هیعل  الله  صلوات)

ن   » ْت  م  ْحکم  ة   ه  یف یل اْست 
 
ْصل ْن  خ  صال   م  خ   خ 

ْ
ُتهُ  ر  یال

ْ
ل م    اْحت 

 
ل ْرُت  و   هایع  ف  ت 

ْ
ْقد   اغ

 
واها، ف  و   ماس 

ُر  ل ف 
ت 
ْ

غ
 
ْقد   ا

 
ْقل   ف ،ید ل و   ع  ن   ن  ة   ل 

 
ق ُة  ن  یالّد  ُمفار 

 
ق ْمن   ُمفار 

ْ
ال ال

 
 یف

ُ
أ ن  ه  ح   ت  ع   اة  یب  ، م  ة 

 
خاف ْقُد  و   م 

 
 ف

ْقل   ع 
ْ
ْقُد  ال

 
ح   ف

ْ
  قاُس ی ل و   اة  یال

ّ
ل ْموات   ا   َ ْ

ال   2«ب 

خصلت  و صفات ریسا که است یکاف ،باشد او در ریخ خصال از خصلت کی یکس ایر)

 نید که آنجا ی.مانیا یدیگری ب  و یعقل یب یکی :را زیچ دو مگر ببخشم و کنم تحمل را او یها

 .کرد نانیاطم و اعتماد شود ینم زیچ چیه در مانیا یب آدم به. ستین تیامن ستین مانیو ا

 ،خوف ،ینگران" و دائما ،ستین یوارا یزندی ستین نانیاطم و اعتماد و تیامن که آنجا

 دوستان همان هیناح از که باشد خود مواظب دیبا شهیهم یآدم .وجود دارد دلهره و اضطراب

 عقل ]فاقد ،است یمردی ،ستین یزندی و اتیح ،ستین عقل که آنجا اما .ندینب انتیخ خود

 .(آورد حساب به مردیان شمار[ ]در دیبا را[

 در یحت که میخواه یم امانت و عفت و تقوا اندازه آن یاخالق صفات در ما یکل طور به

 را ییتوانا و قدرت حال در یحت ردستانیز به عدالت ما .باشد بشر حافظ هم ها نهان خانه

 در فقط ایها  نیا که همه  ....م ویخواه یرا م خود به هیتک و ریغ به اعتماد قطع ،میخواه یم

                                                                    

 . 8/  . مائده 1

 .27 ص ، ق1407 ، السالمیه الکتب دار ، هرانت ، 1ج ، الکافی ، کلینی یعقوب بن . محمد 2



 1401بهار  / 1ش  پ/1/سسدید  9۵

 

یافت  ینید مانیا پرتو در" منحصرا آن یاعال و کامل فرد آنکه ای و شود یم دایپ مانیا پرتو

  1.شود یم

نه؟ در  ای باشد داشته وجود تواند یم ،(ایمان و)ن ید یمنها اخالق ایایر یفته شود که آ

به عنوان  .و اساسی ندارد  هیپا ،نید یمنها اخالق برخی معتقدند که :جواب باید بگوییم که

 مباح زیچ همه نباشد خدا ایر :دییو یم در این باره یروس سندهینو ،یوسکیداستا ،نمونه

 نیا در نتیجه مقصودش .است«  نباشد نید ایر»  ،« نباشد خدا ایر»  از منظورش و .است

  بتواند که یگرید زیچ چیه ،که ایر دین نباشد است
ً
 ضد اعمال انجام از انسان مانع واقعا

 ،یعنی فقط دین است که انسان را از انجام اعمال ضد اخالقی .وجود ندارد بشود یاخالق

   .مانع می شود

 و .است مانده عقب یلیخ اخالق ،شده جدا اخالق از نیکه هر جا د داده نشان تجربه

 عنوان به ،نیپس وجود د .اند افتهین تیموفق ودخ کار در ینیردیغ یاخالق مکاتب از کی چیه

 اخالق دییو یم که یکس شایان ذکر است که آن 2.ضرورت دارد ،بشر اخالق یبرا پشتوانه کی

  که باشد داشته توجه دیبا .داند یم یمعنو و امری معقول هم را ییبایز و است ییبایز مقوله از

 
ً
 میتوان ینم ،مینباش قائل خدا نام به یمعنو و لمعقو مطلق ییبایز و قتیحق کی به ما تا اساسا

 وقت آن ،فعلی یمعنو ییبایزیرا ز ؛میباش معتقد ،گری به نام اخالقید یمعنو ییبایز کی به

 ،نباشد ییخدا به یونه ای که ایر .میباش داشته اعتقاد یییک خدا به ما که کند یم دایپ یمعن

 اسا و ،باشد بایز و خوب ،فعلی که ندارد یمعن
ً
 یییو که یفعل ،ییخدا فعل یعنی بایز فعل سا

  3.هست آن در خدا نور از یپرتو

 و انسانی ارزش که مفاهیمی از یک هیچ و ،است انسانیت اساس و پایه ،خدا به ایمان پس

 اخالق» یا «انسانی حقوق»تحت عنوان  آنچه بالخره و امانت ،عفت ،تقوا :مانند دارند معنوی

 همانا .داشت نخواهد ارزشی ،اعتقاد به خدا و ایمان بدون ،ییرد قرار می ،«انسانی

 اینکه برای دلیل بهترین .می دهد ،«ارزش» و «اعتبار» مفاهیم این همه خداشناسی به

                                                                    

 162  تا 1۵7ص ،139۵یفتار،تهران،صدرا، مطهری،بیست . مرتضی 1
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 ملتی اولین فرانسویان که این هست ،است انسانیت پشتوانه و منطق و مبنا خداشناسی

 اعالمیه ،و در این رابطه شناختند رسمیت به را  -انسانی  حقوق یعنی  - بشر حقوق که هستند

 پشتوانه بدون اسکناس نشر قبیل ازها  آن طرف از اعالمیه این نشر چون ولی .کردند منتشر

 و جهانی اول های  جنگ در ،انسانیت مدافعین و بشر حقوق اعالمیه ناشرین خود این لرا ،بود

 1.اعمالی ضد حقوق بشر را مرتکب شدند ،دوم

 شهوات نه که یاخالق یعنی ،باشد داشته محکمی اخالق تواند     یم مانیبا ا آدم»  ،آخرو در 

 دیتهد هیناح دو از همواره اخالق را کهیز ؛گرانید یدهایتهد نه و کند متزلزل را آن خودش

 2.«دات یتهد هیناح از -2  مطامع هیناح از -1 :شود     یم

      عدالت پشتوانه ،ایمان -2

توضیح آنکه به حکم  .می باشد  عدالت پشتوانه که است نیا مانیا آثار نظری از گرید یکی

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » این آیه شریفه 

و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله 

برقرار ساختن عدالت اجتماعی است و برقرار  ،یکی از اهداف رسالت انبیاء 3«عزیز قوی 

یعنی  .حسن اجرا  -2وضع قانون عادلنه    -1 :ساختن عدالت هم متوقس بر دو چیز است

درست و  ،صحیح ،اول" قوانین و مقرراتی عادلنه در میان مردم وضع شود و ثانیا" آن مقررات

باید به این مطلب توجه کنیم که ایمان به عدالت و  ،بخش حسن اجرادر  .کامل اجرا شود

 اءیانب فرق به عبارت دیگر،  .ضامن اجرای عدالت در جامعه است ،مقدس و محترم شمردن آن

 ای به همراه خود آورده اند و عادلنه قانون تنهاها  آن که است نین بشری در ایمصلح ریسا و

ز با ین را به حقوق احترام و عدالت به مانیا ،آن بر عالوه اءیانب یول .اورندیب اینکه خواسته اند

 به انسان ،داشته باشد وجود انسان در ایر بوده و عدالت پشتوانه که یزیچ آن .آورده اند خود

و انسان آن زمانی  .عدالت می باشد خود   به مانیا تنها ، ردیی     یم شیپ در را عدالت راه سهولت

 یعنی تقدس اساس و اصل کند که به      دایپ مانیا ،مقدس امر کی عنوان به ،لتعدا می تواند به
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 معتقد خدا به که است بندیپا عدالت به اندازه آن به عمال" بشر لرا .باشد داشته مانیا ،خدا

بدون وجود  ،لزم به ذکر است که وجود قانون خوب و مقررات کافی برای حقوق بشر 1.است

اداره ثبت اسناد  ،به منزله این است که در یک کشوری ،قوق لزم الحترامایمان به عدالت و ح

اسناد به طور مرتب و بدون هیچ یونه نقصی تنظیم  ،معامالتی ای وجود داشته باشد که در آن

ها  قوانین و بیانیه ،در نتیجه .ولی در چنین کشوری قوه اجرایی ای وجود نداشته باشد ،شوند

و  .لرا فاقد اجرای عملی می باشند ،چون مقرون به ایمان نیستند ،ملل سازمانهای  و اعالمیه

 ،پس عدالت بدون ایمان .تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارد ،همه اقرار دارند که سازمان ملل

 عدالت و اخالق ،حاصل شود یمرهب مانیخالصه آنکه ایر ا 2.بی پشتوانه و بی اعتبار است

 و اخالق از مجزای امر کی صورت به خدا پرستش مسئله ،اسالم لرا در .حاصل خواه شد هم

 بشود و دیتجد انسان یمانیا اتیح عبادت برای این است که .است نشده داده قرار ،عدالت

 و ،خدا خواهد بود ادی به شتریب ،باشد شتریب انسان مانیا که اندازه هر به و .ردیبگ روین و قّوت

 ریدا ،نکردن و کردن تیمعص .کند     یم تیمعص کمتر دباش خدا ادی به انسان که اندازه هر به

 ،باشد کرده فراموش را خدا یعنی باشد غافل انسان که اندازه هر به .است ترکر و غفلت مدار

به  .کند     یم تیمعص کمتر ،باشد خدا ادی به شتریب که اندازه هر به و کند     یم تیمعص شتریب

 می تواند او ،یقدرت ولی یک .کند      فرار مجازات از که است نیا مجرم کار شهیهم ،عنوان نمونه

عبارت  ،و آن قدرت .بکشاند      مجازات یسو به ،خودش اراده و اریاخت به و خودش یپا با را

از این قبیل داریم که  یهای     نمونه ،میکن     یم نگاه اسالم صدر به یوقت ما ،مانیا قدرت است از

ه رسول ای :یفت و اکرم رسول خدمت آمد یشخص
 
 وچون .کن مجازات مرا ،ام     کرده زنا من! الل

 غمبریپ ،ستین یکاف ،بار اقرار کی و کند اقرار دیبا بار چهار شخص آن ،مسائل یونه      نیا در

ک»   :فرمود
 
ل ع 

 
ت   ل

ْ
ل ب 

 
ه رسول ای نه :یفت ،بوسیده ای را زن آن تو دیشا      «ق

 
 .کرده ام زنا! الل

 زنا ،الله رسول یا نه :یفت ،یرفتی نیشگون را طرف تو شاید « غمزت  لعلک »  :پیغمبر فرمود

 نکرده پیدا تحقق واقعی زنای ولی رسیده زنا حد به نزدیک تا شاید  :پیغمبر فرمود .کرده ام

 در و کنی جاری من بر حد تا ام آمده من ،ام شده آلوده من ،الله رسول یا نه :یفت .است
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 یروین نیا .بماند دیگر جهان مجازاتم برای خواهم نمی من که کنی مجازات مرا دنیا نهمی

 اخالق و عدالت میتسل را انسان و اندازد     یم چنگ انسان وجدان عمق در که است مانیا

 1.کند     یم

           عمل رفتن باال شرط قبولی و مان،یا -3

 ؛باشد داشته مانیا انسان باید که است نیا رودب بال انسان عمل نکهیوا ،عمل قبولی شرط

 ،به بیان دیگر .زیرا عمل باید انگیزه الهی داشته باشد تا اینکه مورد مقبول خداوند قرار ییرد

 رفتن بال قابل یو عمل .باشد خدا یسو به رفتن بال قابل عمل که است نیا عمل قبولی شرط

 از انسان یو وقت .باشد الهی طلب رضای ،آن از     زه انسانیانگ که هست خدا یسو به

 مانیا خدا به ایر انسان .رسید    خواهد  هم خدا یرضا به بطلبد را خدا یرضا عملکردش

بلکه برای منافع دنیوی و  .انجام بدهد خدا رضایت یبرا را یکار که ندارد امکان ،باشد نداشته

 را و  آخرت خدا اصال" ،ندارد نمایا که یکس آن 2.کارها را انجام خواهد داد ،شخصی خود

 انسان به آخرت در .داد او به را آن شود     ینم گرید خواهد     ینم را آخرت یو وقت ،خواهد     ینم

 آن یسو به و نخواسته که آنچه که ندارد یو معن ،دهند     یم است خواسته که در دنیا را آنچه

  3.بدهند او به را است نرفته

 رعمل  د مانیا ریتأث -4

 خداشناس و موحد یوقت فرد کی ،به طور مثال .کند     یم نییاو تع مانیا را انسان عمل نوع 

 قول و به .کند     یم نییتع برنامه عملی خاصی را ،انسان یبرا ،یخداشناس خود   ،شد

 ،ندیبب که هریونه را جهان انسان .سازد     یم یدئولوژیا ،انسان یبرا ینیب     جهان ها، یامروز

ْن  و   » .خواهد کرد میتنظ نشیب نوع آن اساس خود را بر یعمل برنامه ِمْن ی م 
ْ

ِه  ؤ
َّ
 یکس آن « ِبالل

 ی و   » باشد یدیتوح او نشیب که
ْ

ل   ْعم 
 
ْر ی » کند  عمل یدیتوح نشیب اساس بر و « صاِلحا

ِّ
 کف
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ه  سیئاته 
ْ

ن او را می ای ه ایمان و عمل صالح یناهان او را جبران می کند و روی بدی 1«ع 

 2.که این همان مسأله مغفرت الهی است .پوشاند

 ایمان، شرط به فعلیت رسیدن کماالت عالیه  بالقوه انسانی - 5

همه  دیبا و ،دارا بوده بالقّوه عالیه انسانی را کمالت همه انسان که است نیا به قرآن نظر

 و شرط .باشد شتنیخو معمار و سازنده دیبا که اوست خود نیا و .برساند تیفعل به راها  آن

 » ،کمالت عالیه بالقوه انسانی را به فعلیت برساند ،ای که انسان می تواند بوسیله آن یاصل

  .است «مان یا

 و مانیا فاقد انسان   که شود     یم استنباط اینگونهها  از آن وجود دارد که یاتیآ قرآن در

 او آرام ادی و او به مانیا با که یقتیحق گانهی به ایر انسان .ستین یواقع انسان ،خدا از جدای

 جدا ،-خدا   - قتیحق آن از ایر و .است کمالت عالیه انسانی همه دارنده ،ونددیبپ ،ردیی     یم

 را هیآ این نمونه عنوان به ما .است شده جدا شتنیخو شهیر از است که یمثل درخت ،بماند

 :شویم که     یم مترکر

ْصر   و  »  ع 
ْ
ْنسان   ن  إ  . ال  

ْ
ف   اإل

 
 . ُخْسر   یل

 
ل ر   إ 

 
ُنوا ن  یال وا و   آم 

ُ
ل م 

حات   ع  ال 
ْوا و   الص  واص  قِّ  ت  ح 

ْ
ال  و   ب 

ْوا واص  ْبر   ت  الص    3«ب 

مان آورده و شایسته عمل کرده یا که آنان مگر ،است انیز در انسان همانا عصر، به سویند)

 4. (ده اندو یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کر 

 ( تأثیرایمان در اخالص6

خداشناسی خود به خود بر روی تمام شخصیت و روحیه و اخالق و اعمال بشر اثر می 

هر اندازه ایمان انسان قوی  .یرارد. به یونه ای که میزان این تأثیر به درجه ایمان بستگی دارد

نتیجه تأثیر خداشناسی در  .و شدیدتر باشد نفوذ خداشناسی در وجود انسان فزونی می یابد
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از نظر قرب به خدا و کمال انسانی به این درجات ها  در انسان ذو مراتب بوده و تفاوت انسان

وقتی انسان در مقابل خدا سر  .تعبیر می کنیم« صدق و اخالص » بستگی دارد که ما از آن به 

ست. لرا برای تعظیم فرود می آورد چنین وانمود می کند که فقط خداوند شایسته ستایش ا

باید به سراغ درجه و مرتبه  ،سنجش این اظهار و میزان صادق بودن این مدعی در این ادعا

چون از نظر  .مسلما" همه افراد از نظر صدق و اخالص هم درجه نیستند .ایمان وی رفت

.در یک درجه نیستند ،ایمان
1
  

 آثار عملی فردی

 ینقش ایمان در ایجاد خوش بینی نسبت به هست -1

 نیا به ،دهد     یم خاص شکلی ،جهاْن را به نسبت انسان یتلق که جهت آن از یمرهب مانیا

  ،کند     یم یمعرف سعادت و تکامل و ریخ را هدف و هدف دار را نشیآفر که نحو
ً
 انسان دید طبعا

 شورک در مانیا با فرد حالت .سازد     یم نیآن را خوش ب بر حاکم نیقوان و یهست نظام به نسبت

 و التیتشک و نیقوان که کند     یم یزندی یکشور در که است یفرد حالت مانند ،یهست

 زین کشور یاصل یردانندیان تین     حسن به و ،داند     یم عادلنه و حیصح را کشور آن نظامات

  و .دارد مانیا
ً
 معتقد و ندیب     یم فراهم گرید افراد همه و خودش یبرا را یتعال و یترق نهیزم قهرا

 یتجربگ     یب و یتنبل بشود او و دیگران یماندی     عقب موجب است ممکن که یزیچ تنها که است

س مثل او که اوست مانند ییانسان ها و او خود
ّ
نه اینکه علت عقب ماندیی  .اند     مسئول و مکل

 به ار  بینشی ای او ن چنینیا .کشور هستی، می باشد نظامات و التیتشک ،او و دیگران

 فرد کی اما .دارد     یوا م جنبش و حرکت او را به ،یدواریام و ینیخوشب با و آورده      رتیغ

 و نیقوان که کند     یم یزندی یکشور در که است یفرد مانند ،یهست کشور در مانیا     یب

 درون .ندارد یا     چاره همها  آن قبول از و داند     یم ظالمانه و فاسد را کشور ساتیتأس و التیتشک

 نیچن ،افتد     ینم خودش اصالح فکر به هریز او .است نهیک و عقده از پر همواره یفرد نیچن
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 نیا .است هولناک زندان کی مانند همواره او یبرا و جهان .برد     ینم لرت جهان از هریز یکس

 1:دیفرما     یم میکر قرآن که است

ْن  و  »  ض   م  ْعر 
 
ْن  أ کر   ع  إ   یذ 

 
هُ  ن  ف

 
ع   ل

ًة یم 
 

  ش
ً
ْنکا  2«ض 

د رو من ادی و توجه از هرکس)  .(داشت خواهد فشار از پر و تنگ یا     یزندی ،بریردان 

 فشار مانع و بخشد     یم وسعت ما بر ما جان درون در را یزندی که است مانیاین ا ،یآر

   3.است عالم نظام هب ینیخوشب ،مانیا آثار عملی فردی از یکی پس .شود     یم یروح عوامل

  یروشندل ایجاد در ایمان نقش -2

 نیهم ،دید روشن قتیحق و حق نور به را جهان یمرهب مانیا حکم به که نیهم انسان

 روشن درونش در که یردد     یم یچراغ حکم در و کند     یم روشن را او روح یفضا ،ینیب     روشن

 از یو خال بوده  کیو تار پوچ نظرش در هانج که مانیا     یب فرد کی برخالف ،باشد شده

 فرض خود که ک خانه اییتار نیا در هم دل خودش خانه سبب نیهم به ،است ییروشنا

 دل یروشن ،مانیا آثار عملی فردی از گرید یکی در نتیجه  4.می باشد مظلم و کیتار ،کرده

 5.ندیب     یم روشنتر را جهان و مامن .است

 د امیدواریایجا در ایمان نقش -4

 ،باطل در راه و مردمی که حیصح راه در که یمردم به نسبت جهان ،یماد نظر شخص از

 وابسته« تالش  مقدار »تنها به  کار هر دو دسته جهینت و .است تفاوت     یب و طرف     یب روند     یم راه

 تفاوت     یب و رفط     یب ،دسته دو نیا تالش به نسبت جهان ،مانیا با فرد منطق در یول .است

 نشیآفر دستگاه بلکه ،ستین کسانی ،تالش نوع دو نیا برابر در جهان العمل     عکس و ،ستین

 :کنند     یم تالش یرخواهیخ و عدالت و یدرست و قتیحق و حق راه در که است یمردم یحام
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ْن »  وا َِ ر  ص 
ْ

ن
 
ه   ت

َّ
ْرکْم ی الل ص 

ْ
 شما خداوند «د یبردار یام حق هرا در»  دیکن یاری را خدا ایر) 1«      ن

ه   ِإنَّ »  .(کند     یم یاری را
َّ
ْجر   ع  یِض ی ال الل

 
ْحِسِن  أ م 

ْ
 هدر هریز کوکارانین پاداش و اجر)  2«      ن  یال

 .است قتیحق و حق دوار بودن بهیام ،گر از آثار عملی فردی ایمانید یکی پس 3.(رود     ینم

 در انسان ایر .ستییکسان ن باطل راه و حق راه در تالش و است روزیپ حق که داند     یم مامن

 4.کند     یم دییتأ را او که هست ییروین ،بردارد یام یدرست و حق راه

 خاطر آرامش ایجاد در ایمان نقش -4

  انسان
ً
 مسرت در غرق ،سعادت به تصور وصول و از ،است شیخو سعادت یایجو فطرتا

 دچار سخت افتاده و اندامش بر لرزه ،تیمحروم به مقرون و شوم ندهیآ کی فکر از و .یردد     یم

 :است زیچ دو شود یم انسان سعادت هیما آنچه. یردد     یم اضطراب و دلهره

      تالش -1

 طیمح طیشرا به نانیاطم -2

 -2   خودش تالش و یسع -1 :است زیچ دو معلول ،آموز     دانش کی تیموفق ،به طور مثال

 آموز     دانش کی   .مدرسه یایاول ریتقد و بیترغ و قیتشو و مدرسه طیمح یدیآما و مساعدت

 دهد     یم نمره سال آخر که یمعلم و خواند     یم درس آنجا در که یطیمح به ایر کوشا و یساع

 اضطراب و دلهره سال امیا تمام در ،باشد رعادلنهیغ رفتار کی نگران و باشد نداشته اعتماد

 و .است روشن خودش با انسان سیلزم به ذکر است که تکل .خواهد یرفت را شوجود یسراپا

 و انسان .دیآ     یم دیپد دیترد و شک از اضطراب رایز ؛دهد     ینم دست یاضطراب هیناح نیا از

 و اضطراب به را انسان که آنچه .ندارد دییترد و شک خودش هست به مربوط آنچه درباره

 کار ایآ - .است جهان ندیب     ینم روشن او درباره را شیخو سیتکل یآدم و کشاند     یم ینگران

 انیپاها  فهیوظ انجام وها  تالش همه با ایآ است؟ هودهیب امانت و صداقت ایآ دارد؟ دهیفا خوب

 .دهد      یم رخها  شکل نیتر     ب یمه در اضطراب و دلهره که نجاستیا - است؟ تیمحروم کار

                                                                    

 .7/ محّمد  . 1

 .120/ توبه  . 2

 41 ص ،139۵صدرا، انتشارات قم، ایمان، و مطهری،انسان . مرتضی 3

 473ص ،1393صدرا، قم، ،1ج مطهری استاد یادداشتهای مطهری، . مرتضی 4
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 طرف که جهان به نسبت ،است معامله طرف کی که انسان به نکهیا حکم به یمرهب مانیا

 در جهان رفتار به نسبت ینگران و دلهره و ،بخشد     یم نانیاطم و اعتماد ،است معامله گرید

 میییو     یم که است نیا 1.دهد     یم خاطر آرامش او به آن یجا به و سازد     یم لیزا ،انسان را برابر

 جادیا و روح و دل کردن یرم خاطر، آرامش ایجاد ،یمرهب مانیا ار عملی فردیآث از یکی

 و دیجاو و ثابت و پرستش قابل یقتیحق به محدود خود از انسان کردن جرب راه از نشاط

 2.می باشد ،کند     یم حفظ ای یستین و فنا هر از را خود او به وندیپ با انسان که محبوب

  یمعنو لذات از شتریب یبرخوردار در ایمان نقش -5

 :دارد لرت دویونه انسان

به یونه  دارد تعلق انسان حواس از یکی به وجود دارد که ییلرت ها نوع کی :لذت مادی 

 یأشیاء خارج از یکی با اعضاء بدن از عضو کی انیم ارتباط ینوع یبرقرار اثر ای که در

 دنیچش راه از دهان و دنیشن راه از شیو و دنید راه از چشم که یلرت مانند ،شود     یم حاصل

 .برد     یم تماس از راه لمسه و

 ،است مربوط یآدم وجدان و روح به وجود دارد که لرت گری ازید نوع  لذت معنوی: 

 و ،خودش در میان مردم تیمحبوب از ایو  ،خدمت به دیگران و احسان از انسان که یلرت مانند

اینکه  نه و دارد تعلق خاصی از بدن عضو به نه که برد     یم خود فرزندان ای خود تیموفق از ای

 هم یمعنو شایان ذکر است که لرات .است یخارج یماد عامل کی میمستق ریتأث تحت

 مردم یبرا خدا پرستش و عبادت لرت ،به طور نمونه .است ،یماد لرات رپاتر ازید هم و تر     یقو

 و حضور با توأم عبادتشان که عارف عابدان .می باشد تلرا یونه     نیا از ،پرست     حق عارف

 ،نید زبان در به طوری که .برند     یم عبادت از راها  لرت نیبالتر ،است استغراق و خضوع

 همه فوق ،یحالوت مانیو ا .به میان آمده است «مان یا حالوت » و «مان یا طعم » سخن از

 ،احسان ،علم کسب لیقب از ییکارها که شود     یم مضاعس آنگاه یمعنو لرت .داردها  حالوت

 3.ردیی قرار «عبادت  » قلمرو در و شود انجام خدا یبرا شده و یناش ینید حس از ،...و

                                                                    

 42ص  ،139۵صدرا، انتشارات قم، ایمان، و مطهری،انسان . مرتضی 1

 474، ص1393صدرا، قم، ،1ج مطهری استاد یادداشتهای طهری،م . مرتضی 2

 43، ص139۵صدرا، انتشارات قم، ایمان، و مطهری،انسان . مرتضی 3
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 عیوس انسان بر را یزندی دانیم که است نیا ،مانیا از آثار عملی فردی گرید یکی خالصه آنکه

ْن  و   » :که یمانیا یب برخالف ،دهد     یم انسان به یدرون لرت از یکانون و کند     یم ض   م  ْن  أْعر   ع 

إنَّ  یِذکر
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 2 (زندییش تنگ شود و در روز قیامت نابینا محشورش سازیم ،کند

 نقش ایمان در کاهش ناراحتی ها -6

 یناکام وها  یتلخ ،دارد هایی یابیکام وها  یخوش که همچنان ناخواه     خواه  شرب یزندی

 بشر که است یهیبد .است کردن برطرف ایو یریشگیپ قابلها  آن از یاریبس که .دارد هایی نیز

 در یمرهب مانیا .دینما ینیریش به لیتبد راها  یتلخ و ،کند نرم پنجه عتیطب با است موظس

 داند     یم مانیا با انسان .یرداند     یم نیریش راها  یتلخ و ندیآفر     یم قاومتم یروین انسان

 مطلوب نحو بهها  یتلخ برابر در العملش     عکس ایر و دارد ینیمع حساب جهان در یزیهرچ

 خود ،باشد
ً
 متعال خداوند طرف از گرید ینحو به ،باشد جبران رقابلیغها       یتلخ نیا و ایر فرضا

فرد با  نظر از .ستین ساختن برطرف ای و یریشگیپ که قابل ،مرگ ،برای نمونه .شود     یم برانج

دار یپا و یباق جهانی به یررا و یفان ییایدن از انتقال بلکه ،ستین فنا و یستین ،گرید ،ایمان

محصول  و جهینت جهان به ،کشت و عمل جهان از شدن منتقل ،مرگ ،به عبارت دیگر .است

 که کین یکارها در کوشش با مرگ را از شیخو یها ینگران ،فرد با ایمانی نیچن رو نیا از. است

آثار عملی  دیگر از یکیپس   3.سازد     یم برطرف ،شود     یم دهینام «صالح  عمل » نید زبان در

» زیرا که ایمان مفهوم مرگ را از ؛است  - یستین وحشت - مرگ وحشت کردن لیزا ،مانیفردی ا

  4.تغییر می دهد« گر ید نشئه به یا     تحول و تکامل و انتقال از نشئه» به « ستینی

بدین بیان که  .از عوارض نایوار عصبی و روانی نیز جلوییری می کند ،همچنین ایمان

احساس  ،و همچنین ،ارضاء نشدن تمایالت و غرایز ،روحی و روانیهای  منشأ اصلی بیماری

که مردم با ایمان در اثر  .اجتماعی می باشدهای  طه بی عدالتیمحرومیت ومغبونیت به واس

                                                                    

 .124. طه/ 1

 473ص ،1393صدرا، قم، ،1ج مطهری استاد یادداشتهای مطهری، . مرتضی 2

 46و4۵، ص 139۵صدرا، انتشارات قم، ایمان، و مطهری،انسان . مرتضی 3

 472،ص1393صدرا، قم، ،1ج مطهری استاد یادداشتهای مطهری، رتضی. م 4
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ها  در آن روانی و عصبی کمترهای  صدمات روحی و ضربه ها، و تحمل سختی ،ایمان و عقیده

لرا تحمل نامالیمات هم  ،ضعیس تر شده استها  چون ایمان ،در تمدن جدید .اثر می یرارد

جسمی ناشی از های  نی و همچنین بیماریرواهای  در نتیجه بیماری  .کمتر شده است

  1.زیاد شده است ،روحیهای  ناراحتی

      انسان سعادت در مانیا نقش - 7

 که کند     یم دایپ یوضع انسان عمل این است که ،مانیعملی فردی ا آثار دیگر از یکی

وجب شایان ذکر است که عمل و ایمان هر دو با هم م .شود     یوی م یابد سعادت موجب

الذین آمنوا و عملوا »  :لرا قرآن هم روی هر دو تکیه می کند .سعادت انسان می شوند

 3.به تنهایی موجب سعادت انسان نمی شوندها  در نتیجه هر یک از آن .2« الصالحات

 و مانیا یرو در هم ایدن بلکه در ،آخرت در تنها نه انسان لزم به ذکر است که سعادت

ا »م یرو یم کجا و به میا آمده کجا از که را ق قلبییتصد و مانیا نیا ایر .است ق قلبییتصد
ّ
 ِان

ِه 
ّ
ا و   ِلل

ّ
  ِان

 
 ،رندیبگ انسان از (میکن یم بازیشت او یسو به و میهست او آن   از)4« راِجعون   ِه یِال

گر ید یها شهیاند تمام .کند نیز سعادتمند ایدن نیهم در را انسان تواند ینم یزیچ چیدیگر ه

ارزش  همچنین همه و ،بشود یناش -خدا  تیمرجع و تیمبدئ  - شهیاند نیهم از دیبا بشری

لرا  .ردیبگ سرچشمه  -خدا  بودن منتها و بودن مبدأ -  ارزش نیا از دیبا گر انسانی نیزید یها

 یسو به و خدا از :است اصل دو نیهم هم اسالم یاجتماع و یاخالق یدستورها تمام هیپا

 5.تیابد و یجاودانگ یسو هب تیازل از ،خدا

 کی با دیتأک ضمن ،معروف است «عصر سوره » نام به که یکوچک سوره در میکر قرآن

م -1 :است بدبخت و انکاریز ،ذیل خصلت چهار داشتن با جز بشر » :د کهیفرما     یچنین م ،قس 

 هیتوص و قیتشو  -4 حق     به را گریکدی افراْد  کردن وادار و قیتشو  -3صالح     عمل  -2مان  یا

                                                                    

 182،ص138۵،قم، صدرا،6و ج1۵4،ص1389،قم، صدرا،4. مرتضی مطهری، یادداشتهای استاد مطهری ج 1

 .14.حج/ 2

 131 تا129،ص1393، تهران، صدرا، 4. مرتضی مطهری ، آشنایی با قرآن ج 3

 .1۵6/  بقره . 4

 132،ص139۵،قم، صدرا،11ج قرآن با ی.مرتضی مطهری، آشنای 5
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 کاخ ستون چهار و رکن چهارها  نیا .«صبر  و استقامت ،یدار شتنیخو به را گریکدی افراْد 

 .است یانسان اتیح رکن نیتر یاساس ،مانیا یعنی اول رکن اما .باشند     یم بشر سعادت

 یشیآسا به مقرون و خوش یزندی مانیا بدون تواند     ینم است انسان که جهت آن از انسان

 تجاوز زود یرر یلرت ها حدود از که قدر نیهم انسان یت هایفعال و حرکات .باشد داشته

 و نظم انسان یت هایفعال و حرکات نه ،اتکاء نقطه آن و بدون ،دارد لزم ییاّتکا نقطه  ،کرد

سایر  ،بر خالف انسان .بود خواهد رغبت و نشاط به مقرون نه و ردیی     یم خود به یانضباط

 و محدود اریبس ،واناتیح یت هایفعال وها  حرکت رایز ؛ندارند  «مان یا » به یاجیحیوانات احت

می ها  آن یعیطب زهیغر همان ،اعمالشان وانات دریح اتکاء نقطه و محرک ،است محصور

 آب دنبال یتزلزل ای دیترد یونه چیه بدون و یمعطل وقتی تشنه می یردند بدون – .باشد

 ،می بود یزیغر و یعیطب حرکات به محدود شیکارها و حرکات انسان نیز شعاع ایر .-روند      یم

 حرکات و اعمال اما .نداشت خود یعیطب زیغرا جز ییاتکا نقطه ،خود یکارها یبرا زین او

 وانیح با را انسان که یزهایییکی از چ نکهیا جهت به .نمی باشدها  انسان محدود به این

 وجود از انسان که شده سبب یاجتماع یزندی .است یو یجتماعا یزندی ،متمایز می کند

 برعهده جامعه برابر در یفیتکال و سیوظا لیدل نیهم به و ببرد حساب     یب یها     بهره گرانید

 عتیطب و زهیغر گرید ،است در میان یاجتماع سیتکال و سیوظا انجام یپا که و آنجا .دارد

 زهیغر و لیم و عتیطب برخالف سیتکل و فهیوظ انجام ،واردم از یاریبس و در .ستین فرما حکم

 ولی ،خواهد     یم امانت و یراست ،انسان از فه و تکلیسیوظ ،به طور نمونه .است یشخص

 و یفته دروغ یشخص منفعت و لرت جلب یبرا که کند     یم حکم او برعکس یشخص عتیطب

 مخالس جهت در بزرگ ماتیتصم سلسله کی برابر در را خود انسان که نجاستیا .بکند انتیخ

 .بتواند از عهده برآید ،ند و محال است که بدون نقطه اتکایییب     یم ،طبیعت و منفعت خودش

که همان رکن اول از چهار رکن  ،نامیده می شود« ایمان » این نقطه اتکاء همان است که 

 1.سعادت بشر است که قرآن مجید ذکر کرده است

 

                                                                    

  38تا 36،ص139۵، تهران، صدرا،1. مرتضی مطهری، حکمتهاواندرزهاج  1
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 در خود آگاهی تأثیر ایمان - 8

 -2خود فردی    -1 :است« خود » برخی از معاصرین بر این باورند که انسان دارای دو 

فردی و « من » را احساس می کند که « من » یک  ،خود اجتماعی.  انسان از نظر زیستی

« من » دیگری را احساس می کند که « من » شخصی او را تشکیل می دهد و از نظر اجتماعی 

او را شکل می دهد )شایان به ذکر است که جامعه شخصیت واقعی داشته و ترکیب  اجتماعی

که مستقل و صاحب اراده  -و همه افراد در یک جامعه .ترکیب اعتباری نیست ،جامعه از افراد

(.به شمار می روند« من » اجزاء یک  ،-می باشند 
1

 هم ،انسان ،با توجه به این مطالب 

      جهان بیرونی آیاهی از و هم خود که هم از دارد     یم دوست و ،آیاه     جهان هم و است خودآیاه

خود  به شتریب یبرخ .می باشد یآیاه دو نیا یرو در او سعادت و شرفتیپ و و تکامل .پیدا کند

 .اهمیت زیادی قائل هستند ،یآیاه     جهان  عده ای نیز به ،در مقابل .دهند     یم بها ،یآیاه

 هیسرما مانیا و یآیاه     جهان لهیوس علم که است نیا در مانیا و تمایز علم هوجو از یکی

 به رساند     یم یآیاه      جهان به که یونه     همان را انسان دارد یسع علم البته .است یخودآیاه

 اما .دارند عهده را بر یا     فهیوظ نیچن ها     الّنفس      علم ،به طور نمونه .برساند زین یخود آیاه

 ،ایجاد نمی کندها  دل در یبوده و شور جانیب و مرده دهد     یم علم که ییها یخود آیاه

 و نید هیناح از که ییها یخودآیاه برخالف .کند     ینم داریب را انسان خفته یروهاین همچنین

 خود که ای یخودآیاه آن .سازند     یم مشتعل را انسان وجود و سراسر شوند     یم دایایمان پ

 به دعوت .افکند     یم جانش به آتش زدوده و او از را غفلت ،آورد     یم ادشی به را انسان یواقع

 شیخو یخدا »همچنین  « یبشناس را شیخو یخدا تا بشناس را خود » که     نیا و یخودآیاه

 .است مرهب مات دین ویتعل سرلوحه ،« یکن     یم فراموش را خودت که مکن فراموش را

 :دیفرما     یم میکر قرآن

کوُنوا ل و  »  ر   ت 
 
ُسوا ن  یکال ه   ن 

 
ْنساُهْم  الل

 
أ
 
ُهْم  ف ْنُفس 

 
ک أ ولئ 

ُ
ُقون   ُهُم  أ فاس 

ْ
 2«      ال

د و چنان یفراموشان خودشان از راها  آن خدا پس کردند فراموش را خدا که دیمباش آنان از)

 .(اند     فاسقان همان آنان .کرد که خودشان را فراموش کنند
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هر که خود را بشناسد خدای خویش را می « من عرف نفسه عرف ربه »  :رسول اکرم فرمود

  1.شناسد

 جسمانی و روانی نقش ایمان در سالمت - 9

 :دیفرما یم تقوا درباره( ع) یعل .روانی است و جسمانی سالمتی ،مانیا گرید اثر

ن  »  إ 
 
ی ف ْقو  ه   ت 

 
اءُ  الل و  اء   د    د 

ُ
ْم ق

ُ
ک وب 

ُ
ُر  و   ل ص  ی ب  م  ْم  ع 

ُ
ک ت 

د  ئ 
ْ
ف

 
اءُ  و   أ ف  ض   ش  ر  ُکْم  م  اد  ْجس 

 
ُح  و   أ

 
ال اد   ص  س 

 
 ف

ُکْم  س   ُطُهوُر  و   ُصُدور  ن  ْم  د 
ُ
ک ْنُفس 

 
ءُ  و   أ

 
ال اء  ] ج 

 
ش ا[ غ 

 
ش ار ُکم ع  ْبص 

 
 و یروح یماریب یدوا ،تقوا) 2«   أ

 .(شماست یجسمان امراض یشفا

 ،روان و جسم سالمتی در اثرش بلکه .ستین کپسول و قرص ،نمایا که است معلوم البته

 و تر  مطمئن یروح ،مانیبا ا علم داشته باشد به اینکه آدم انسان که شود یم دهیفهم یوقت

 و ردیی ینم آتش ،حسادت از دندیرس یینوا به گرانید ایر ،دارد سالم تر یقلب و آرام تر یاعصاب

 زخم به را او یعصب یها یهمچنین ناراحت ،افکند ینم جانش به آتش ،طمع و بخل و حرص

 نشان آمار .کند ینم ناتوان و سیضع را او شهوت در افراط ،سازد ینم مبتال  روده و معده

 و اعتقاد مانیا موهبت از که است یطبقات انیم در ،روانیهای  یماریب اکثر ای همه که دهد یم

ت یمغبون وها  تیمحروم احساس ،یروان یها یماریب نیا منشأ .اند بهره  یب ،خدا به خالص

 آورد و ینم در پا از را انسانها  تیمحروم ،مانیا در حالی که با وجود .است یاجتماع یها

 3.دارد یم نگه محفوظ را او تعادل

 ه گرانبهای زندگی یسرما ،ایمان -10

 یکی داد دست زا را آن ایر می باشد که بشر یبرا ه اییسرما کی یمرهب اعتقاد و مانیا ایآ

 را در آن ایر که ،هست یسربار و دیق کی نکهیا ای ،داده دست از را یزندی یها ه یسرما از

 است؟ برداشته خود دوش از را یبار و بلکه نباخته را یزیچ ،داد دست از یزندی

                                                                    

 .۵۵ات ۵3 ص ،139۵ صدرا، ،قم، قرآن در انسان مطهری، . به نقل از مرتضی99ص/61النوار، ج بحار  . 1

 .312ق، ص1414قم ، هجرت ،  البالغه، . محمد بن حسین شریس الرضی ، نهج 2

 163و162،ص139۵یفتار،تهران،صدرا، مطهری،بیست . مرتضی 3



 1401بهار  / 1ش  پ/1/سسدید  109

 

 ،دارد یجهان شهرت و ماست قرن بزرگ سندیانینو و نیمتفکر از یکی که یتولستو

 که است نیا او مقصود و «کند  یم یزندی آن با یآدم که است یزیچ آن مانیا » :دییو یم

 خود را یزندی هیسرما نیمهم تر ،دست داد از را آن ایر است که یزندی هیسرما نیبهتر مانیا

به طور  .محسوب می شوند هیسرما ،در زندیی بشر زهایچ اری ازیبس .است داده دست از

بزرگ و مهم زندیی به شمار های  سرمایه ،...و معرفت و معل ، ثروت ،تیامن  ،سالمتی ،نمونه

 کمال و سعادت در ینقص ،وجود نداشته باشدها  نیا از به طوری که ایر هرکدام .می آیند

 میکر قرآن .آن هاست همه از بالتر و بلکهها  هیسرما از یکی هم مانیا .رخ می دهد انسان

 :دیفرما یم

  ای»
 
ایا ر ه 

 
نوا ن  یال  ه   ام 

ْ
کْم  ل

ُّ
ُدل

 
ل ا ة   یع  جار  ْن  کْم یُتْنج ت  راب   م  ل ع 

 
نون  . م  یا الله   ُتْام   و   ب 

ه   سول   1«...ر 

 یها  شکنجه از را شما که تجارتی کی به را شما ایآ ،ای کسانی که ایمان آورده اید)

 مانیا او غمبریپ و خدا به که است نیتجارت ا آن بکنم؟ ییراهنما دهد یم نجات ،دردناک

 ادی هیسرما و تجارت عنوان به غمبریپ و خدا به مانیا از میکر قرآن مینیب یم چنانکه .(دیورایب

 .است کرده

 یمعنو ارزش امور از زودتر را اتیماد و انسان ارزش محسوسات لزم به ذکر است که

 و شرفتیپ باع  که  - اخالقی را زودتر از ارزش خوش ثروت مثال" ارزش .تشخیص می دهد

ولی این باع  نمی شود که انسان از ارزش  .تشخیص می دهد  -سان می باشد ان یترق

 باشد سنج نکته  و رکیز و هوشمند یلیخ طبعا" دیبا ای یپس آدم .معنویات به کلی غافل بماند

 ای و معلم زبان از و باشند داده میتعل او به دیبا ای و کند درک را خوب اخالق تیاهم و ارزش که

ْسن  »  :دیفرما یم( ع) یعل نکهیا مثل .باشد دهیشن بشر بزریان ِق  ح 
ْ
ل

 
خ

ْ
  ال

 
ف ر  یخ   2« ق  یر 

ز» :دیفرما یم ای .است اری نیبهتر کوین اخالق بَّ ع  ه   ز  یر 
َّ
ل

 
ذ

 
ه   ا

 
ق

ْ
ل

 
بَّ  و   خ ل ر 

 
ه   ل  یذ زَّ ع 

 
ه   ا

 
ق

ْ
ل

 
 3« خ

 را یاش و دهیپسند اخالق که یلیذل بسا چه و کرده راخوار او بدش اخالق که یزیعز بسا چه
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 در برخوردار بوده و -ایمان  -این سرمایه یرانبها  از که یاشخاص اریبس چه .نموده است زیعز

 و ترس و رنج در یعمر عده ای هم ،در مقابل ،کنند یم یزندی تیرضا و یخوش به آن هیسا

» نام  به یبزری هیسرما نبود ،ن مشکالتیا همه یاصل نمی دانند که علت و برند یم بسر دلهره

 1.می باشد« ایمان 

 نقش ایمان درجلوگیری از پوچ پنداری  -11

 (سمیلینه) یزندی به نسبت یپندار پوچ و همچنین ازها  اصالت وها  ارزش تزلزل از ،ایمان

زندیی  .می کند یریجلوی ،است شده دایپ امروز نسل دراندیشه که آن از یناش یسریردان و

معنا و مفهوم پیدا کرده و دیگر به پوچ یرایی منتهی  ،اشدبشری ایر دارای هدف خاصی بوده ب

 2 .هدف و معنا می دهد ،تنها چیزی است که به زندیی ،ایمان .نمی یردد

  مان در تقویت ارادهینقش ا -12

تأثیر  انسان یل هایم بر دیبا3 بر این امر اتفاق نظر دارند که اراده ،همه مکاتب در جهان

 بر تسلط اراده یاجرا ضامن زییچ در این است که چه ،ختالف نظرولی ا .یرار و حاکم باشد

عقل راه را بر انسان  –ال می باشد ؟   عقل انسان که نقشی غیر از روشن یری محیط یام

لرا باید یک عنصر دیگری وجود  .ندارد ،-روشن می کند تا او مقصد و مطلوب خود را پیدا کند 

 شایان ذکر است که انسان .ری اراده بر امیال بوده باشدداشته باشد که بتواند سبب تأثیر یرا

 الشیام بر آن جایی تا اش اراده و رود یم خودش منافع دنبال که یونه است  نیا ذاته حد یف

 از را انسان جلو است قادر هم عنصری که آن ،پس .بکند  اقتضا منافعش که می کند حکومت

 منافع ماوراء یها خواسته وها  مطلوب ،انسان یبرا هم و ردیبگ یادیز حدود تا یپرست منفعت

چیزی جز  ،بوده باشد ،داشته و سبب تأثیر یراری وتسلط اراده بر امیال عرضه یماد و یفرد

 ،نفس بر تسلط اراده مسأله که کرد تصور نیچن دیلزم به ذکر است که نبا 4.نمی باشد ،ایمان
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 بر تسلط اراده ،نبود مرهب ری که ایربه طو  ،است مرهب بر فرع بوده و یمرهب مفهوم کی

 عدالت و استقامت لیقب از یاخالق میمفاه مثل نفس بر زیرا که تسلط اراده .نبود هم نفس

 پس .بشودها  آن منکر تواند ینم ،نباشد هم معتقد مرهبی به یایر کس فرضا" می باشد که

 مرهب بلکه ،اورده استین وجود به راها  نیا مرهب و باشند ینم مرهب و نید بر فرعها  نیا

نبرد در زندیی که برای های  و میدانها  یکی از صحنه .است کرده نیتأم بهتر راها  نیا یاجرا

 .صحنه و میدان وجود خودش است ،بشر لزم است که تسلط اراده خود را بر آنجا مستقر کند

انسان در  :یکی از دانشمندان و متفکرین مشهور جهان در عصر حاضر چنین می یوید که

جبهه  -2جبهه طبیعت      -1سه دشمن داشته و باید در سه جبهه مبارزه کند:   ،برابر خود

و بر  ،در قسمت اول تا حدود زیادی پیروز شده    .جبهه داخلی و نفسانی  -3افراد دیگر   

ایی هر چند هنوز باله ،و بالها تا اندازه ای مسلط شده استها  عوامل سرما و یرما و بیماری

مبارزه با افراد  .فائق آیدها  مثل زلزله و بیماری هایی مثل سرطان هست که بشر نتوانسته بر آن

دچار  ،هر کسی در داخل خود .از همه بالتر مبارزه با نفس است .دیگر نیز ادامه داشته و دارد

» حدی  معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود:  .یک کشمکشی است

مرحبا به مردمی که مبارزه  1«حبا بقوم قضوا الجهاد االصغر و بقی علیهم الجهاد االکبرمر 

از همین معنی حکایت  .باقی استها  و جهاد کوچک را انجام دادند و جهاد بزرگ به عهده آن

دین و  ،و چیزی که قادر است انسان را بر طبیعت خود مسلط کرده و آن را رام کند ،می کند

  2.شدایمان می با

 فکر و مغز در که است یا شهیاند نیتر سیلط و نیبلندتر ،گانهی یخدا به اعتقاد و مانیا

 ،دانشمندان و مانیحک یبرا امروز تا به شیپ سال هزاران از مطلب نیو ا. است افتهی راه بشر

م و یقطع
ّ
 با موافق بود بخش  لرت و مطبوع یزیچ ایر که ستین نیچن شهیهم که شده مسل

 و .ستین مصلحت موافق اما است لیم موافق و مطبوع یزیچ ییاه رایز ؛هست هم مصلحت

 و لیم خالف بر یول کند یم قیتصد را آن بشر عقل و هست مصلحت موافق یزیچ ییاه

 ییزهایچ غالبا" .دارد مخالفت عقل یمقتضا با طبع یمقتضا یعنی .است بشر ینفسان رغبت
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 یمقتضا بوده و مخالس با عقل یمقتضا طبق ،دقرار می ییرن کین تحت عنوان اخالق که

  - شود یم ریتعب اّماره نفس آن به از که - انسان طبع ،هم یطرف از .انسانی هستند طبع

 اخالق آمده و فائق خود عتیطب بر بتواند که شود یم دایپ یکس کمتر بوده و رومندین اریبس

 آن دو را بر عقل و اراده شتافته و به کمک که یزیچ نیبهتر ،در نتیجه. دینما تیرعا را نیک

 عیمط و رام را یآدم طبع که است مانیا .خدا است به مانیا همانا ،مسلط می یرداند طبع

 1.سازد یم عقل

 عملی اجتماعی  آثار

 نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی   -1

 قادر ییتنها به فرد به یونه ای که .است شده دهیآفر یاجتماع موجودی است که  انسان

 همه که دیدرآ «شرکت  » کی صورت به  دیبا یزندی لرا .سازد برطرف را شیخو یازهاین ستین

 سالم یزندی .شود برقرار افراد انیم «کار  میتقس » نوع کی و باشند میسهها       بهره و سیوظا در

 را تو عدال ،شمارند محترم را گریکدی حقوق و حدود و نیقوان افراد که است آن یاجتماع

 دوست خود یبرا که بدارد دوست را آن یگرید یبرا کی هر .آورند حساب به مقدس یامر

 داشته نانیاطم و اعتماد گریکدی به .پسندد     ینم شیخو یبرا که نپسندد را آن و دارد     یم

 ستم و ظلم مقابل در .بشمارد شیخو اجتماع مسئول و متعهد را خود یفرد و هر  ،باشند

 محترم را یاخالق یارزش ها ،ندهند افساد و یستمگر مجال فسادیر، و ستمگر به و زندیبپاخ

 هر از شیب که یزیچ و آن .باشند متفق و متحد کْر،یپ کی یاعضا مانند گریکدی با و ،بشمارند

 افراد انیم را متقابل اعتماد و مهربان گریکدی به راها  دل ،مقدس را عدالت ،محترم را حق زیچ

 جادیرا ا ستم با مقابله شجاعت ،بخشد     یم اعتبار یاخالق یارزش ها به ،سازد     یم برقرار

 مانیا ،کند     یم متحد و دهد     یم وندیپ هم به کریپ کی یاعضا مانند را افراد همه و کند     یم

 .است یمرهب

 برخورد اجتماعی و اخالقی مسائلی با خود اجتماعی زندیی در خواه نا خواه انسان

لرا ایر انسان دارای ایمان  .باشد داشته العملی عکسها  آن مقابل در که است ناچار و کند می
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ایمان طرز تلقی انسان را در برخورد با مسائل اخالقی و اجتماعی روشن  می کند و  ،باشد

به طوری که نبود ایمان در  .مشخص کرده  و او را از سریردانی نجات می دهد را او تکلیس

 خود در غرق و انسانیت و وجدان موجب می شود که یا او به صورت موجودی فاقد ،انسان

 ناهماهنگ رفتاری دارای و خود با جدال حال در و مردد و و یا انسانی سریردان خواهی در آید

 1.نقیض بگردد و ضد و

 :دارد جدایانه ای ییایدن ،خود یبرا یکس هر نباشد مانیا ایر

 در را ما کردار و یاجتماع رفتار بتواند که است لزم یفکر و یآرمان محور کی جامعه در »

 و ستهیشا و دهیناپسند و دهیپسند و بایز و زشت و بد و خوب و سازد استوار ینیمع جهت

 داشته ییایدن خودش یبرا یفرد هر که ستین یحیصح کار .کند مجزا گریکدی از را ستیناشا

 اقتضا اش     قهیسل ای) کند     یم جابیا سودش هک هرطور و ینییآ و یمسلک و یمرام و باشد

 2.«رد یبگ میتصم و کند ریتعب و بسنجد خود خاص دیاهید از را مسائل و ایقضا (کند     یم

مشخص و معین شد و خوب و بد و زشت و  (ایمان)وقتی انسان و جامعه تابع یک آرمان 

یک نظم اخالقی به  ،واه ناخواهخ ،زیبا و درست و نادرست با معیارهای معینی سنجیده شد

انسان  ،وجود خواهد آمد و تکلیس همه چیز روشن خواهد شد و در پرتو این نطام اخالقی

 3.تبدیل می یردد به یک موجود پارسا و همین پارسایی است که مشکل یشای همه چیز است

انسان را از  ،ابد و درست و نادرست و زشت و زیب و خوب برای معیاری ایجاد با ایمان و آرمان

 4.سریردانی نجات می دهد و از تباه شدن و هدر رفتن نیروی اندیشه او جلوییری می کند

 نقش ایمان در ایجاد امید نسبت به آینده بشریت  -2

 نقش به طوری که .دارند انسان ندهیآ یعلم و ایمان هر کدام نقشی متفاوت در سازندی

 توانا را انسان علم ،به تعبیر بهتر .دهد     یم ارائه انسان به را ساختن راه   که است نیا علم

 به را انسان که است نیا مانیا نقش ولی .بسازد را ندهیآ ،«بخواهد » که  هریونه که کند     یم

                                                                    

 479، ص1393صدرا، قم، ،1ج مطهری استاد یادداشتهای مطهری، .  مرتضی 1

 478.همان، ص 2

 439. همان، ص 3

 438. همان،ص 4
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دعوت   -باشد  بهتر جامعه و شتنیخو یبرا که -بسازد  «چگونه  » را ندهیآ و خود که     نیا یسو

 به مانیا .بسازد یفرد و یماد محور بر را ندهیآ ،انساْن  که یردد     یم آن مانع مانیا .می کند

 زین را اتیهمچنین معنو و کند     یم خارج اتیماد انحصار از را داده و آن جهت انسان خواست

 ،علم رو و ابزارین با انسان و سازد     یم را انسان مانیا .دهد     یم قرار ،انسانهای  خواست جزء

  1.جهان هم و ابدی     یم سامان انسان هم ،یردند توأم مانیا و علم که وآنجا .سازدرا می  جهان

نوعی بدبینی نسبت به آینده بشریت پیدا شده است که  ،امروزه در میان روشنفکران جهان

می یوییم زندیی بشر ها  ما مسلمان .این بدبینی با مقیاس علل و عوامل ظاهری بجا می باشد

از جمله )اما عده ای  .و دلیلی ندارد که بشریت منقرض بشود .اهد داشتهمچنان ادامه خو

دوران خودش را تمام کرده و وقت انقراضش  ،راسل در کتاب امیدهای نو( معتقدند که بشریت

اینشتین  ،یکی از کسانی که چنین بد بینی ای نسبت به آینده بشر دارد .فرا رسیده است

خودش را به کلی نابود  ،بشر با یک مهارت شگرفی ،به احتمال قوی :او می یوید .است

چون از نظر تولید نیروهای مخرب به جایی رسیده که قدرت از میان بردن   ؛خواهد کرد

 نظر ولی از. ها می باشد     نیبدب با حق ،یظاهر طیشرا اساس پس بر .بشریت را پیدا کرده است

همچنین  2.است کرده همیشه حفظ را آن داشته که به نام خدا یصاحب جهان ،نید منطق

در روایتی چنین  .شود     یم کاملها  عقل اسالم ریتعب به آن در که دارد رو شیپ یا     ندهیآ بشر

ّت  »یرارد      یم بندیان سر بر را خودش لطس دست دوره آن در خداوند :آمده است که       یح 

ْت 
 
ل ْم  کم  ه 

 
قول  و تر     یطولن عمرها دوره آن همچنین در .ابدی     یم باز را خودش عقل بشر و3»      ع 

ِلح   » .یردد     یم برقرار کامل طور     به تیامن و ،شود     یم کامل تر مردم بهداشت
 

ْصط
 
کِه  یف ت

ْ
ل  م 

باع   ِرج  ی » کنند     یم صلح گریکدی با درندیان4«      السِّ
ْ

ْرض   خ
ْ

  اال
 

الذ
ْ
 یزمین ینج ها .5« کِبِدها اف

»  :قرآن می فرماید .نازل می کند را برکاتش آسمان .یرارد     یم ار بشریدر اخت فون در خود رامد

                                                                    

 .36 و3۵، ص 139۵مطهری ، انسان در قرآن ، قم ، صدرا ،  . مرتضی 1

 22۵تا223،ص 1396. مرتضی مطهری، آزادی معنوی،قم، صدرا، 2

 .22۵، ص1396صدرا، معنوی،قم، آزادی مطهری، به نقل از مرتضی .1 ح ،12 ب ،7 ف الثر، منتخب . 3

 .22۵ص ،1396صدرا، قم،معنوی، آزادی مطهری، به نقل از مرتضی .2 ح ،1 ب ،9 ف همان، . 4

 .22۵ص ،1396صدرا، معنوی،قم، آزادی مطهری، مرتضی از نقل به .78 ح ،1 ب ،2 ف الثر، منتخب . 5
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موا
 
ه   انَّ  اْعل

َّ
ْرض   یْح ی الل

ْ
ْعد   اال ْوِتها ب  بدانید که خدا همین زمین مرده را در هنگام بهار ) 1« م 

طلب اختصاص به این آیه در احادی  ما این طور تفسیر شده است که این م .(زنده می کند

یعنی ایر شما دیدید که روزی  .بلکه زمین اجتماع بشر هم چنین می باشد ،زمین خاکی ندارد

ر  » فساد جهانگیر شد  ه 
 

ساد   ظ
 

ف
ْ
رِّ  یفِ  ال ب 

ْ
ْحرِ  و   ال ب 

ْ
ْت  ِبما ال ب  اِس  یِد یا کس 

ّ
، قطعا" 2« الن

 3.ا خواهد ساختبرپ ،حکومتی تشکیل خواهد شد که  عدالت و امنیت را در سرتاسر جهان

 نقش ایمان در تقویت قدرت اجتماعی   -3

نظامی  قدرت مقابل در بشر یک قدرت برای ،خود ،این است که ایمان ،از جمله آثار ایمان

دو قدرت بزرگ امپراطوری را به  ،و بهترین نمونه اش همان است که اسالم .محسوب می شود

غیره  و استعمار و کمونیسم مقابل رت بزرگ دریک قد (،ایمان)دین و ،امروزه نیز .زانو درآورد

داستان هایی نظیر داستان بالل و یاسر و سمیه می رساند که ایمان  ،در صدر اسالم .می باشد

 4.شهامت و جرأت می دهد ،استقامت ،در مقابل قدرت و زوریویی ،تا چه اندازه برای افراد

 یاجتماع فردی و یروهایمان در جهت دهی به نینقش ا - 4

 و تمامی افکار ،یمرکز ایمان به عنوان یک نقطه این است که ،یکی دیگر از آثار ایمان  

جهت ها  را در اطراف خود جمع کرده و به آن انسان یها خواسته و آرزوها و آمال و ها شهیاند

 تیخاص و هدف ایجاد می کند و آرمان ،در زندیی انسان یبرا مانیتوضیح آنکه ا .می دهد

 روهاین به تمام و داده نجات یپراکندی از را انسان یو فعالیت هاها  کوشش که است نیا آرمان

 »  .دهد  یم جهت انسان یت هایفعال و
ْ

ل
 

لوت إنَّ  ق ک و   یص  س 
 
ْح  و   ین مات و   یایم  ِه  یم 

ّ
بِّ  ِلل  ر 

م
 
عال

ْ
 آن   از همه ،ت هایمیوجود و فعال و سراسر ،مماتم و حیات و بلکه ،عبادتم ،نمازم) 5« ن  یال

  .(خداست یبرا و خدا

                                                                    

 .17. حدید/ 1

 .41. روم/ 2

 .226و22۵،ص 1396صدرا، معنوی،قم، آزادی مطهری، . مرتضی 3

 47۵،ص 1393صدرا، قم، ،1ج مطهری استاد یادداشتهای مطهری، . مرتضی 4

 162/  انعام . 5
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می سنجد و سراغ آن کاری می رود که  ،مان خودیا اسیمق با را زیچ همه ،مانیا با انسان 

 در که ییمطلوب ها وها  معشوق عدد به شایان ذکر است که انسان .سازیار باشد  مانشیا با

 از یلرا قسمت ،دارد دوست را«  الس» ء یش مثال"  .کند یم دایپ تیشخص تعدد ،دارد عالم

قسمت  ،را نیز دوست دارد« ب » همچنین شیء  .شود یم دهیکش آن شیء طرف به وجودش

 کی انسانی چنین در نتیجه .شود و همینطور... یم دهیکش آن طرف هم به وجودش از گریید

 همه و دارد هدف کی و محبوب کی که یکس آن برخالف ،شود یم یتیشخص چند موجود

  .شود یم یتیشخص تک انسان ،یانسان نیچن که .خواهد یم هدف آن ریمس در را زیچ

بِّ  ای»  :ند کهیفرما یم طور نیا ،علیه السالم نیرالمامنیام ،لیکم یدعا در بِّ  ای ر  بِّ  ای ر  ! ر 

وِّ 
 
ل ق ک یع  ت 

ْدم  ح خ  وار  ُدْد  و   یج 
ْ

  اش
 
ل ز یع  ع 

ْ
ة  یال

ح م  وان 
ْب  و   یج  د   یل   ه  ج 

ْ
  یف ال

ْ
ش کیخ   وام  الد   و   ت 

صال   یف   تِّ
ْ
ک  ال ت 

ْدم  خ   ،کن تیعنا روین من جوارح و اعضا به! پروردیارا! پروردیارا! پروردیارا) «ب 

 خدمت تو راه در بهتر تا خواهم یم روین تو از ،خواهم یم سالمت تو از ،خواهم یم قّوت تو از

بِّ  ای »  (تویام بردارم راه در تا! کن رومندترین را من اراده! کن تر راسخ را من میتصم .کنم  ای ر 

بِّ  بِّ  ای ر  ک! ر 
ُ
ل ک أْسئ  قِّ ح  ک و   ب  ْدس 

ُ
م   و   ق

 
ک أْعظ فات  ک و   ص    أْن  أْسمائ 

 
ل ْجع  ن   یأْوقات ت    م 

 
 و   ل  یالل

هار   کر ک الن  ر  ًة  ب  ْعمور  ک و   م  ت 
ْدم  خ  ًة  ب 

 
ْوصول ک یأْعمال و   م  ْند  ًة  ع 

 
ْقبول تّ  م  کون   یح  ْعمال ت 

 
 یرادأوْ  و   یأ

ها
ُّ
ْردا کل دا" و   و صفاتت نیتر میعظ به و تتیقّدوس و عزتت به کنم یم مسئلت تو از ایخدا) "« واح 

 و باشم تو خدمت در التصال یعل نکهیا و یکن آبادان خودت ادی با مرا اوقات تمام که ،اسمائت

 .(شودب زیچ کی من یو وردها اعمال نکه تمامیا تا ،باشد تو دریاه مقبول من اعمال

 تمام که کند دایپ را قیتوف نیا یهرکس :فرمود غمبراکرمیپ که است هم یمعروف  یحد

 .بشود مهیا شیبرا زیچ همه که کند یم فراهم یا لهیوس نیز خداوند ،بشود یکی همتش

 ،افراد همه دیبا ،باشد صالح اجتماع ایر .است طور نیهم هم در اجتماع ،بود فرد در نیا

 همه ایر .یردد متجّمع و متمرکز ،هدف کی یسو به شانیروهایاینکه ن ده تابو واحد فرد مانند

 وقت آن و شود یم جمع مانیا آن در یاجتماع یروهاین همه ،باشند داشته مان واحدیا مردم

 ،د که در به سعادت رساندن جامعهیآ یم وجود به مییعظ اریبس یاجتماع یروین کی که است
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 متمرکز آرمان هم تیخاص و بوده یبخش  آرمان مانیا تیصخا نیبنابرا .تالش خواهد کرد

 1 .می باشد یپراکندی از کردن نیروهای فردی و اجتماعی

 تأثیر ایمان در هم گرایی -5

 یحق «من  » و زمانی .است«  ما»  به«  من»  شدن تبدیل ،کامل انسان طیشرا از یکی 
ً
 قتا

 :شود دایپ خدا به مانیا یعنی .باشد شده «او  » به لیتبد قبال" که شود یم «ما  » به لیتبد

 « 
ْ

ل
ُ
  ای ق

 
کتاب   اْهل

ْ
ْوا ال

 
عال ة   یال ت 

م  واء   کل  نایب   س  کْم یب   و   ن    ن 
ّ

ْعُبد   ال   ن 
 

ه   ال
 
ر ک و   الل

ْ
ه   لُنش   ب 

 
 یش

ً
 و   ئا

 ی ل
 

ر خ 
ْعُضنا ت    ب 

ً
ْعضا   ب 

ً
ْن  اْربابا ه   دون   م 

 
 2. «..الل

واء    که یقتیحق ،میشو جمع قتیحق کی و کلمه کی یرد ما همه دییایب! کتاب اهل یا)  س 

نایب   کْم یب   و   ن   به ی «ما  » از که است یقتیبلکه حق ،شما از نه و  ماست از نه که یقتییعنی حق  ن 

 همه به و است همه یخدا او .ک هستیمیشر او در هر دو شما و ما یعنی ،است اعم یمعنا

ساز  من » و «مرزساز  » که محدود امر کی به متعلق ،کند دایپ تعلق او به انسان ایر و دارد تعلق

پس  .متعلق شده است ،است« ما ساز » بلکه به یک موجود نا محدود که  .نشده است ،باشد «

و  .میشو «ما  »  -ایمان به خدای احد و واحد و پرستش او  –همه به وسیله یک کلمه  دییایب

 » مقابل در ما تیمن نیا یعنی میشد «او » که یوقت و .میبشو «او » همه دیبا اول ،برای این کار

 .(میبشو «ما »  میتوان یم زمان آن ،میشد ک رنگی همه و رفت نیب از «او 

 ی ل و  »  
 

ر خ 
ْعُضنا ت    ب 

ً
ْعضا   ب 

ً
ْن  اْربابا ه   دون   م 

 
 ،شدیم دیگر بعضی از ما« ما » و وقتی همه )« الل

 3 (نکند خابانت خود رب را گرید یبعض

 شرائط تأثیرایمان در قدرت سازگاری با -6

شایان ذکر است که  .است جامعه و افرد نیب یهماهنگ و تعادل جادیا ،مانیا گرید اثر

 است نیا زنده موجود کی اتیح ادامه شرط :دییو یم که وجود دارد یشناس ستیز در یاصل

اما در   .باشد منطبق و سازیار هزند موجود آن فیزیکی خاص وضع با یزندی طیمح طیشرا که

                                                                    

  173تا171 ص ،1393، قم، صدرا،13ج . مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن 1
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 28۵تا 282 ، ص139۵. مرتضی مطهری، انسان کامل، قم، صدرا، 3
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 یعنی - کند جادیا یراتییتغ خود یک موجود زنده ایر بتواند در ،صورت عدم سازیاری شرائط

 در این صورت  -آید  وجود به زنده موجود آن در طیشرائط مح با مناسب یراتییتغ جا"یتدر ایر

 طیمح لحاظ از بشر نیز .ودفنا خواهد ب به محکوم و ال ،دهد ادامه خود اتیح به تواند یم

 یداخل جهازات یطرف از ،ردیبگ قرار یمناسب ریغ طیمح در یعنی ایر .اینگونه است یعیطب

 او ،گرید طرفی از و دهند وفق ،طیمح با را او تا افتند یم تیفعال به خودکار طور به بدنش

 و کند مبارزه ،عتیطب و طیمح عوامل و شرائط با خود ابتکار قوه که با کند یم یسع خودش

 طیمح ،یعیطب طیمح بر عالوه شایان ذکر است که انسان .کند سازیار خود با راها  آن

 یاجتماع عوامل و شرائط  .وفق دهد زین طیمح نیا خود را با دیو با ،دارد هم ای یاجتماع

آداب و  و مقررات و نیقوان   -2حالت و عملکرد مختلس سایر افراد       و صفات  -1 :عبارتند از

 جامعه  بر رسوم حاکم

امیال و آرزوهای  -1 :عبارتند از هم یاجتماع طیمح در انسان یخصوص یزندی طیشرا 

گر یکدی با دیبا ن عوامل و شرائط فردی و اجتماعییا ،حال  ی.شخص اجاتیاحت   -2فردی   

پس باید هم  .شندزندیی بهتری را در کنار یکدیگر داشته با ،تا اینکه افراد جامعه .شوند سازیار

 به اجتماع انعطاف .متقابل وجود داشته باشد یانعطاف ،از سوی اجتماع و هم از سوی افراد

که او  است فرد هم به این انعطاف .افراد بوده باشد منافع حافظ و عادل ،جامعه که است نیا

پوشی  خود چشم یمنافع شخص و الیام از بوده و از میتسل و راضی ،اجتماع نسبت به مصالح

 افراد از ،که اجتماع رایز ؛وجود ندارد اجتماع و فرد میان وفقی یونه چیه ،ابتداء در .کند

سلیقه خاصی دارد که مغایر با  و دهیعق و یهم رأ یفرد هر و .است شده لیتشک مختلس

با هم وفق  ،جامعه و افراد (،ایمان)ولی در سایه دین و  .عقیده و سلیقه خاص سایر افراد است

م یتسل و رضایت ،فرد به و ،عدالت ،جامعه به که ن و ایمان استیرا این دیز  ؛ا می کنندپید

 تیبرخی از افراد این طور یمان کنند که رضا است ممکن لزم به ذکر است که .عطاء می کند

 ،شود یافراد و جامعه م یتحرک یب و سکون موجب ،نسبت به مصالح جامعه افراد قناعت و

 دو بر تیولی در جواب باید بگوییم که رضا .است جنبش و تحرک عامل که یتینارضا برخالف

 سهم به فرد که است رضایت مطلوب آن ت مرمومیرضا  -2   مطلوب تیرضا -1  :است قسم

 تجعلنی و  ) .مشخصی از منافع دارد سهم و نیمع حق ،یفرد هر رایز ؛باشد یراض خود
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 ،در این قسم .است ظلم و تجاوز به همان رضایت ،رضایت مرموم .1("قاِنعا ا"یراِض  ِبِقْسِمک

محسوب  کمال یتینارضا و انیولی عص .می باشد یناه بلکه ستین مطلوب تنها نه ،تیرضا

   2.می شود

 جمع بندی و نتیجه گیری
 :از مجموع مطالبی که یفتیم روشن می یردد که مقومات و ارکان ایمان عبارت اند از

           .معرفت و شناخت. 1

     .تسلیم و عالقه خضوع و ،یرایش ،و عشق حب ،هیجان به مقرون اعتقاد و باور قلبی. 2

      .ایمان مورد بودن متعلق و مقدس و آل ایده. 3

         .و مرتبط با سرنوشت انسان باشد ،بوده جهت و ،هدف ،آرمان دارای باید ایمان .4

     .اتکاء و استمداد از مبدأ کائنات .۵

       .اتصال و برقراری بنده با معبود. 6

   .       زبانی . اقرار7

         .جوارح و اعضاء با عمل .8

 .باشد می ایمان راه در تفادی و تفانی ،ایمان لزمه. 9

ایمان دینی نقش بسزایی را در زندیی فردی و اجتماعی انسان از حی  نظری و همچنین  

هرفرد عاقل و منصفی پوشیده  اهمیت این امر، برایعملی ایفاء می کند به یونه ای که 

 نیست.
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