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چکیده
در این نوش��تار نخس��ت اصول س��بکزندگی قرآنی ،مفهومشناسی شده سپس
تقسیمات متعددی در مورد اصول سبکزندگی مطرح گردیده و در ادامه به اصول ثابت
و متغیر سبکزندگی قرآنی پرداخته شده است .در ادامه پس از بیان پیشینه آن در آثار
مفسران و فقها ،به ضوابط اصول ثابت (همچون نصوص قرآنی ،حدود الهی ،مقاصد
ش��ریعه و مانند آن) و اصول متغیر سبکزندگی قرآنی همچون عرف ،احکام ثانوی
اضطراری ،احکام حکومتی ،و  ...اش��اره شده است .در پایان ،نتیجهگیری شده که در
قرآن کریم بسیاری از اصول ثابت سبکزندگی قرآنی و اصول متغیر آن بیان شده است.
واژگان کلیدی :قرآن ،سبکزندگی ،اصول ،ثابت ،متغیر.
اول :مفهوم اصول
واژه «اصل» در لغت به معنای «پایینترین قسمت هر چیزی» (= پایه) و اساسی که بر آن استوار
میش��ود ،به کار میرود .اصول علوم به معنای قواعدی است که احکام بر آن مبتنی میشود (ر.ک:
ابن منظور ،المعجم الوسیط و نیز لسان العرب ،ذیل لغت «اصل») .اصول سبکزندگی را در اصطالح
اینگونه میتوان تعریف کرد« :اصول سبکزندگی مشتمل بر سلسلهای از ضوابط ،قواعد عام و کلی
2
و مستمر است که با تکیه بر مبانی خود ،پشتوان ه فکری و اجرایی در زندگی قرار میگیرد».
rezaee@quransc.com
 .1دانشیار جامعه المصطفی العالمیه،
تاریخ پذیرش1394/8/6 :
تاریخ دریافت1394/5/21 :
ً
 .2واژه «اصل» در فارســی و عربی ،مشترک لفظی اســت و عموما در زبان عربی معاصر ،معادل «مبانی» به کار رفته
است( .ر.ک :الحازمی ،التوجیه االسالمی الصول التربیه ،ص47ـ )38و واژه «اُسس» [جمع اساس] در عربی در برخی
کاربردها در کتب تربیتی معادل «اصول تربیت» فارسی به کار رفته است( .میرمرسی ،اصول التربیة الثقافیة والفلسفیة،
ص )8البته یکی از معانی «اصول» در زبان عربی نیز قاعده مســتمر و عام و کلی اســت که با معنای اصل در فارسی
همخوان است (ر.ک :الحازمی ،التوجیه االسالمی الصول التربیه ،ص.)38
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دوم :تقسیمبندیها در اصول سبکزندگی
در مورد اصول سبکزندگی میتوان از جهات و منظرهای مختلف ،تقسیمهای متفاوتی ارائه
کرد ،از جمله:
الف :اصول ثابت و متغیر
برخی از اصول ســبکزندگی ،در همه زمانها و مکانها و افراد انســان ثابت بوده و تغییر
نمیکنند؛ مثل توحیدمحوری ،اما برخی از اصول ،در شــرایط زمانی ،مکانی ،فردی و یا اجتماعیِ
خاص تغییر میکنند؛ به عنوان مثال ،آسانگیری و حسن ظن به دیگران در برخی موارد همچون
ش��رایط جنگ و جهاد تغییر میکنند و سختگیری و بدگمانی و احتیاط جای آنها را میگیرند.
البته قابل ذکر است که اصول ثابت و متغیر دارای ضوابط و مالکهایی است که در ادامه ،در این
رابطه مطالب مبسوطی بیان خواهد شد.
ب :تقسیم اصول فردی و اجتماعی
ـ سبک فردی همچون سبک غذا خوردن،لباس پوشیدن (در حریم خصوصی) و . ...
ـ سبک اجتماعی همچون سبک ارتباط با خانواده ،معاشرت با دیگران ،سبک رانندگی و . ...
ج :تقسیم اصول بر اساس ساحتهای وجودی انسان
ـ اصول سبکزندگی جسمانی
ـ اصول سبکزندگی علمی و عقلی
ـ اصول سبکزندگی اقتصادی
ـ اصول سبکزندگی سیاسی
ـ اصول سبکزندگی معنوی
ـ اصول سبکزندگی هنری
د :اصول سبکزندگی دنیوی و اخروی
گاهی انس��ان ،زندگی را از منظر تولد تا م��رگ میبیند و اصولی را برای آن تعریف میکند؛
همچون اصول ســبکزندگی جســمانی و اقتصادی و سیاســی که معموالً از همین منظر دیده
میشوند .اما ممکن است انسان ،زندگی را فرادنیوی بنگرد؛ یعنی زندگی دنیوی و مادی را بخشی
از زندگی طوالنی بشر (از عالم ذر تا رستاخیز و بهشت و دوزخ) در نظر بگیرید ،در این صورت
اصول سبکزندگی تغییر میکند .برای مثال اگر اصول اقتصادی زندگی با توجه به آخرت تعریف
ش��ود ،انفاق ،وقف ،رعایت مقررات شرعی معامالت مثل ممنوعیت رباخواری ،بامعنا میشود و
اصول اقتصادی سبکزندگی توسعه پیدا میکند.
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هـ  :تقسیم اصول بر اساس حوزههای دانشی
اصول سبکزندگی انسان میتواند بر اساس علوم مختلف تقسیم شود ،مث ً
ال:
ـ اصول جامعه شناختی (اجتماعی) سبکزندگی
ـ اصول روانشناختی سبکزندگی
ـ اصول کالمی (اعتقادی) سبکزندگی
ـ اصول اخالقی سبکزندگی
ـ اصول فقهی سبکزندگی
ـ اصول حقوقی سبکزندگی
ـ اصول مدیریتی سبکزندگی
ـ اصول سیاسی سبکزندگی
ـ اصول پزشکی (بهداشتی و درمانی) سبکزندگی
ـ اصول تاریخی (سنتها) حاکم بر سبکزندگی
ـ اصول تربیتی سبکزندگی
ـ و . ...
و :تقسیم اصول بر اساس دورههای زندگی بشر
ـ اصول سبکزندگی کودکان
ـ اصول سبکزندگی نوجوانان
ـ اصول سبکزندگی جوانان
ـ اصول سبکزندگی میانساالن
ـ اصول سبکزندگی کهنساالن
ز :تقسیم اصول سبکزندگی بر اساس جنسیت
ـ اصول سبکزندگی زنان
ـ اصول سبکزندگی مردان
ح :تقسیم اصول سبکزندگی بر اساس نقش افراد
ـ اصول سبکزندگی شوهر (پدر)
ـ اصول سبکزندگی همسر (مادر)
ـ اصول سبکزندگی فرزند
ـ اصول سبکزندگی خویشاوندی
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ـ اصول سبکزندگی همسایگان
ط :تقسیم اصول سبکزندگی بر اساس شغل و حرفه
ـ اصول سبکزندگی معلمان
ـ اصول سبکزندگی کارمندان
ـ اصول سبکزندگی کارگران
ـ اصول سبکزندگی تاجران
ـ اصول سبکزندگی نظامیان
ـ و مانند آن.
ی :تقسیم اصول سبکزندگی بر اساس مسئولیت افراد در نظام اجتماعی و سیاسی
ـ اصول سبکزندگی رهبری
ـ اصول سبکزندگی کارگزاران (دولتمردان)
ـ اصول سبکزندگی علماء (دانشمندان و روحانیون)
ـ اصول سبکزندگی مدیران
ـ و مانند آن.
الزم به یادآوری است که در قرآن کریم و احادیث اهل بیت شواهد زیادی برای هر کدام
از سبکها و موارد فوق میتوان یافت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .البته شیوه برداشت
این موارد از آیات و احادیث با توجه به روششناســی خاصی که در این نوشتار بیان شد ،انجام
میگیرد .یعنی گاهی اصول کلی سبکزندگی که در قرآن و احادیث مطرح شده بر مصادیق جدید
و بر اساس ضوابط ،تطبیق میگردد.
سوم :اصول ثابت و متغیر
همانطور که گذش��ت یکی از تقسیمهای متداول در اصول سبکزندگی ،تقسیم آن به اصول
ثابت و متغیر است که الزم است در مورد مفهوم ،ضوابط و مصادیق آن توضیح دهیم.
معنای لغوی «ثابت» و «متغیر» روشــن اســت و مقصود از «اصول ثابت سبکزندگی» همان
قواعد و پیشفرضهای حاکم بر زندگی انســان است که تابع شرایط زمان ،مکان و افراد نیست
بلکه همهجا و همیش��ه و در زندگی همگان ،یکس��ان جاری و اجرا میشود؛ مثل اصل توحید.
منظور از «اصول متغیر سبکزندگی» قواعدی است که در اصول متغیر ،مشروط به شرایط زمانی
یا مکانی یا فردی ویژه اس��ت که هرگاه آن ش��رایط وجود داشته باش��د اجرا میگردد و هرگاه
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آن ش��رایط تغییر کند اصول متغیر دیگری در آن ظرف مکانی یا مکانی جایگزین میش��ود؛ مثال
اصل جنگ با دشــمنان اســام یک اصل متغیر است که در شرایط زمانی صدر اسالم در مکه که
مسلمانان در ضعف بودند جاری نمیشود بلکه حتی در اوایل حضور پیامبر در مدینه در برابر
ير م ِ ْن أَ ْهلِ ال ْ ِكتَ ِ
اب ل َ ْو يَ ُردُّون َ ُك ْم م ِ ْن ب َ ْع ِد
آزار مخالفان دس��تور به مدارا و گذش��ت داده شد؛ « َو َّد َكث ِ ٌ
اص َف ُحوا َحتَّى يَ ْأت ِ َي اللّ
إِي َمان ِ ُك ْم ُك َّفارا ً َح َســدا ً م ِ ْن ِعن ِد أَن ْ ُف ِســهِ ْم م ِ ْن ب َ ْع ِد َما تَبَ َّي َن ل َ ُه ُم ال ْ َح ُّق َفا ْع ُفوا َو ْ
ير» (بقره 1)109 /ولی در شرایط قدرت مسلمانان در مدینه ،دستور
ب ِ َأ ْم ِره ِ إ ِ َّن اللّ َع َلى ُك ِّل َش ْ
يءٍ َق ِد ٌ
ين يُ َقاتَ ُلونَ ب ِ َأنَّ ُه ْم ُظل ِ ُموا» (حج.)39 /
جنگ و مقابله با دشمنان داده شد؛ «أُذِنَ ل ِ َّل ِذ َ
پیشینه
از دیرب��از موضوع اصول ثابت و متغیر در آموزههای اســامی و به ویژه در آیات قرآن کریم
مطرح بوده اس��ت؛ لیکن گاهی تحت عنوان آیات محکم و متش��ابه (آلعمران )7 /و گاهی تحت
عنوان احکام (احکام اضطراری) با توجه به آیات  137س��وره بقره و  3س��وره مائده ،مطرح شده
سپس در فقه به عنوان «احکام اولیه و ثانویه» بیان شد (ر.ک :کتب فقهی مثل جواهر الکالم ،نجفی
و کتب اصول الفقه مثل اصول الفقه،مظفر) و در عصر حاضر احکام حکومتی نیز به آن ملحق شده
است (ر.ک :مجموعه آثار کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد) .مرحوم شهید مطهری از آن با عنوان
«احکام ثابت و متغیر» یاد کرده اس��ت و آن را به عنوان یکی از راهکارهای پاسخگویی دین نسبت
به مقتضیات زمان مطرح کرده است (ر.ک :مطهری )1379 ،مرحوم شهید صدر نیز با عنوان «منطقه
الفراغ» به موضوعات و احکام متغیر اش��اره کرده است (صدر .)443 :1375 ،مرحوم امام خمینی
نیز با عنوان «تأثیر زمان و مکان در فقه و اجتهاد» به اصول متغیر اشاره کرده است(موسوی خمینی،
 .)98 ،21 :1378و مرحوم آیت اهلل معرفت نیز تحت عنوان «نســخ مشروط» از آن یاد کرده است
(ر.ک :معرفت 186 :1382 ،ـ )185
هر چند که اکثر موارد فوق در مورد احکام فقهی بوده است لیکن از دو جهت با سبکزندگی
پیوند میخورد.
اول از این جهت که بخش عمدهای از زندگی انس��ان تحت تأثیر احکام فقهی قرار میگیرد.
بنابراین وجود اصول ثابت و متغیر در اجتهاد و احکام فقهی در سبکزندگی انسان اثر میگذارد.
دوم از این جهت که اصول ثابت و متغیر که در فقه مطرح شــده منحصر به فقه نیست بلکه
با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط ،به حوزه آیات اخالقی،اجتماعی و مانند آن نیز سرایت میکند
که به صورت طبیعی سبکزندگی انسان را در این حوزهها تحت تأثیر قرار میدهد.
 .1سوره بقره اولین سوره نازل شده در مدینه است.
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ضوابط و معیارهای اصول ثابت و متغیر
برای شــناخت اصول ثابت و متغیر زندگی الزم است به منابع اصلی سبکزندگی یعنی قرآن
و حدیث و عقل و عرف مراجعه شود.
یک :اصول ثابت سبکزندگی
1
در قرآن کریم ،از اصول ثابت با عنوان «محکمات» یاد ش��ده که «ام الکتاب»(آلعمران)7 /
یعنی مادر و اصل بقیه آیات است و هنگام تردید در معنای آیات دیگر ،آنها را باید به محکمات
ارجاع دهی��م .محکمات ،همانطور که در آیات قرآن وجود دارد در احادیث و آموزههای عقلی
و علمی نیز وجود دارد .لیکن ش��ناخت محکمات نیازمند نشانه و شاهد است .شیوه بیان محکم
یا متشــابه یک اصل یا عمومی بودن یک اصل عقالنی (بناء عقالء) یا تأکید بر مطلب و مانند آن
میتواند نش��انهای بر ثابت بودن اصل مطرح شده باشد .بنابراین میتوان معیارها و ضوابط زیر را
در مورد اصول ثابت سبکزندگی مطرح کرد:
ال��ف :نصوص قرآنیِ همراه با تأکید :نص قرآنی به آیهای گفته میشــود که صد در صد بر
مطلب داللت داشته باشد و احتمال خالف در آن نباشد؛ در مقابل ظواهر که بین  51درصد ـ 99
درصد است و متشابهات که  50درصد و احتماالت که از  1درصد تا  49درصد را شامل میشود.
هنگامی که نص قرآنی ،مطلبی را بخواهد و بر آن تأکید ورزد روش��ن میشود که آن اصل ثابت
است که همگان باید آن را در همه زمانها و مکانها رعایت کنند.
ِ
نصوص مربوط به توحید؛ مث��لُ « :ق ْل ُه َو اهللُ أَ َحدٌ » (توحید )1 /و مانند آن  .با توجه به
مث�لا
تأکید پیامبران الهی در طول تاریخ بر این مطلب و تکرار آن در قرآن (ر.ک :اعراف،73 ،65 ،59 /
 ، 85هود 50/و 61و )...و تهدیدهایی که در مورد عنوان مخالف توحید یعنی شـ�رک شده است
(زمر ،65 /حج 2) 31 /نشان میدهد که توحید ،اصل ثابت اسالمی است که در هیچ مکان و زمان
و در هیچ فردی قابل تغییر نیست و این اُم االصول در سبکزندگی قرآنی است.
الزم به یادآوری است که اصول و فروع دین ،عموم ًا از نصوص قرآنی قابل استفاده است از
اینرو از اصول ثابت س��بکزندگی به شمار میآید .همچنین ظواهر مستقر آیات که انسان را به
اطمینان برس��اند یعنی ظن نزدیک به علم باش��د نیز از آیات محکم شمرده میشود و میتواند به
نصوص ملحق شود و مفاد آن اصول ثابت تلقی شود.
ب :حدود الهی :در قرآن کریم برخی قوانین مطرح شده که با عنوان «حدّ » از آنها یاد میشود
ُ « .1ه َو الَّ ِذي أَن ْ َز َل َع َليْ َ
ات ُه َّن أُ ُّم ال ْ ِكتَ ِ
اب .»...
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب مِنْ ُه آيَ ٌ
ك ال ْ ِكتَ َ
«حنَ َفا َء ِ َّل ِ
ت لَيَ ْحبَ َط َّن َع َم ُل َ
ين مِن َقبْل ِ َ
َ « .2ول َ َقدْ أُو ِح َي إِلَيْ َ
ك لَئ ِ ْن أَ ْش َر ْك َ
ك َولَتَ ُكون ََّن م ِ َن الْخَ ا ِسر َ
ك َوإِلَى الَّ ِذ َ
ِين» (زمر)65 /؛ ُ
َ
َ
السماءِ َفتَخْ َط ُف ُه َّ
يح فِي َم َكا ٍن َس ٍ
حيق» (حج)31 /
َغيْ َر ُم ْش ِركِ َ
الر ُ
الطيْ ُر أ ْو تَ ْهوِي ب ِ ِه ِّ
ين ب ِ ِه َو َمن يُ ْشر ِْك بِاهلل ِ َف َكأنَّ َما خَ َّر م ِ َن َّ
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و با تأکید بس��یار رعایت این حدود خواسته شده و برای مخالف با آنها وعده عذاب داده شده
اس��ت .این موارد نیز از اصول ثابت در س��بکزندگی قرآنی به شمار میآید .مثال قرآن کریم در
ك ُحدُ و ُد اللّ َو َمن يُ ِط ِع اللّ َو َر ُســول َ ُه يُدْ ِخ ْل ُه َجن ٍ
م��ورد قوانین ارث میفرماید« :ت ِ ْل َ
َّات ت َْجرِي مِن
ين فِي َها َوذل ِ َ
يم * َو َمن يَ ْع ِ
ص اللّ َو َر ُس��ول َ ُه َويَتَ َعدَّ ُحدُ و َد ُه يُدْ ِخ ْل ُه
ت َْحت ِ َها الْن ْ َها ُر خَ ال ِ ِد َ
ك ال ْ َف ْو ُز ال ْ َع ِظ ُ
ين» (نســاء14 /ـ)13.؛ «اينها مرزهاى خداســت؛ و هر كس خدا و
اب ُمهِ ٌ
نارا ً خَ الِدا ً فِي َها َول َ ُه َع َذ ٌ
فرســتادهاش را اطاعت كند ،وى را در بوستانهاى (بهشتى) در آورد ،كه از زير [درختانـ]ـــش
نهرها روان اســت؛ در حالى كه در آن ماندگارند .و اين ،كاميابى بزرگ است * و هر كس كه از
خدا و فرســتادهاش نافرمانىِ كند و از مرزهايش تعدّ ى كند ،او را در آتشى وارد مىكند كه در
آنجا ماندگار است؛ و برايش عذابى خواركننده است».
و نیز در مورد قوانین طالق و مهریه زنان میفرماید:
َّ
اك ب ِ َم ْع ُر ٍ
ال ُق َم َّرتَا ِن َفإ ِ ْم َس ٌ
«الط َ
ِيح بِإ ِ ْح َسا ٍن َو َال يَ ِح ُّل ل َ ُك ْم أَن ت َْأخُ دُ وا م ِ َّما آتَيْتُ ُمو ُه َّن
وف أَ ْو ت َْسر ٌ
َشــيْئ ًا إ ِ َّل أَن يَخَ ا َفا أَ َّل يُقِيَما ُحدُ و َد اللّ َفإ ِنْ ِخ ْفتُ ْم أَ َّل يُقِيَما ُحدُ و َد اللّ َف َ
ت
اح َع َليْهِ َما فِيَما افْتَدَ ْ
ال ُجنَ َ
ك ُه ُم َّ
ال تَ ْعتَدُ و َها َو َمن يَتَ َعدَّ ُحدُ و َد اللّ َف ُأولئ ِ َ
ب ِ ِه ت ِ ْل َ
الظال ِ ُمون * َفإِن َط َّل َق َها َف َ
ك ُحدُ و ُد اللّ َف َ
ال ت َِح ُّل ل َ ُه
اج َعا إ ِنْ َظنَّا أَن يُقِيَما ُحدُ و َد اللّ
مِ��ن ب َ ْعدُ َحتَّى تَن ِك َح َز ْوج ًا َغيْ َر ُه َفإِن َط َّل َق َها َف َ
اح َع َليْهِ َما أَنْ يَتَ َر َ
ال ُجنَ َ
َوت ِ ْل َ
ك ُحدُ و ُد اللّ يُبَ ِّينُ َها ل ِ َق ْومٍ يَ ْع َل ُمونَ » (بقره)229-230 /؛ «طالق (قابل بازگشت) ،دو مرتبه است؛
پس به طور پسنديده نگاه داشتن ،يا به نيكى آزاد كردن [همسر بر شما واجب است] .و براى شما
حالل نيست كه از آنچه به آنان دادهايد ،چيزى [باز] ستانيد ،مگر اينكه هر دو بترسند كه مرزهاى
خدا را برپا ندارند .و اگر بترسيد كه آن دو مرزهاى خدا را برپاى ندارند ،پس هيچ گناهى بر آن
دو نيســت در آنچه (زن به عنوان) تاوان بپردازد (و طالق گيرد) .اينها مرزهاى خداست؛ پس،
از آنها تجاوز نكنيد .پس هر كس از مرزهاى خدا تعدّ ى كند ،پس فقط آنان ســتمكارند * و اگر
(شوهر براى بار س ّوم) آن (زن) را طالق داد ،پس از [آن] به بعد بر آن (مرد) حالل نخواهد بود،
تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند و اگر (شوهر د ّوم) او را طالق داد ،پس هيچ گناهى بر
آن دو [همسران سابق] نيست كه به همديگر بازگردند ،اگر آن دو گمان مىكنند مرزهاى خدا را
برپا مىدارند .و اينها مرزهاى خداست كه آنها را براى گروهى كه مىدانند روشن بيان مىكند».
و نیز در مورد مقررات روزهداری و اعتکاف میفرماید:
«أُ ِح َّ
الر َف ُ
ــاس ل َ ُه َّن َعل ِ َم اللّ أَنَّ ُك ْم
ــل ل َ ُك ْم لَيْ َل َة ِّ
اس لَّ ُك ْم َوأَنْتُ ْم لِبَ ٌ
ث إِلَى ن ِ َســائ ِ ُك ْم ُه َّن لِبَ ٌ
الصيَامِ َّ
ْ
ُكنْتُ ْم تَخْ تَان ُونَ أَن ْ ُف َس ُ
ب اللّ ل َ ُك ْم َو ُك ُلوا
ــك ْم َفتَ َ
ــرو ُه َّن َوابْتَغُوا َما َكتَ َ
اب َع َليْ ُك ْم َو َع َفا َعنْ ُك ْم َفالنَ بَا ِش ُ
ض م ِ َن الْخَ يْ ِ
َو ْ
اش َربُوا َحتَّى يَتَبَ َّي َن ل َ ُك ُم الْخَ يْ ُط الْبْيَ ُ
الصيَا َم إِلَى ال َّليْلِ َو َال
ط ال ْْس َودِ م ِ َن ال ْ َف ْج ِر ث ُ َّم أَت ِ ُّموا ِّ
َ
ال تَ ْق َربُو َها َكذل ِ َ
ــرو ُه َّن َوأنْتُ ْم َعاكِفُونَ فِي ال ْ َم َســا ِج ِد ت ِ ْل َ
ك ُحدُ و ُد اللّ َف َ
ك يُبَ ِّي ُن اللّ آيَات ِ ِه لِلن ِ
َّاس
تُبَا ِش ُ
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ل َ َع َّل ُه ْم يَ َّت ُقونَ » (بقره)187 /؛ «در شب روزهدارى ،همبسترى با زنانتان بر شما حالل گرديده است؛
آنان لباسى براى شما ،و شما لباسى براى آنان هستيد .خدا مىدانست كه شما همواره به خودتان
قصد خيانت داشــتيد ،پس توبهى شما را پذيرفت و از شما درگذشت .پس اكنون [مىتوانيد] با
آنان همبستر شويد و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته بجوييد ،و بخوريد و بياشاميد ،تا رشتهى
ســپيد بامداد ،از رشتهى سياه (شب) بر شما نمودار گردد؛ سپس روزه را تا شب به اتمام رسانيد.
و در حالىكه شــما در مسجدها اعتكاف كردهايد ،با آنان همبستر نشويد؛ اين ،مرزهاى خداست،
پس بدان نزديك نشــويد! اينگونه خدا آياتش را براى مردم روشــن بيان مىكند ،تا شــايد آنان
[خود را] حفظ كنند».
و نیز در مورد مقررات ظهار میفرماید:
اســا ذل ِ ُك ْم
« َوالَّ ِذ َ
ِير َر َقبَ ٍة مِن َقبْلِ أَن يَتَ َم َّ
ين يُ َظا ِه ُرونَ مِن ن ِ َســائِهِ ْم ث ُ َّم يَ ُعو ُدونَ ل ِ َما َقالُوا َفتَ ْحر ُ
ير * َف َمن ل َ ْم يَ ِجدْ َف ِ
ماسا َف َمن
صيَا ُم َش ْه َريْنِ ُمتَتَاب ِ َعيْنِ مِن َقبْلِ أَن يَتَ َّ
تُو َع ُظونَ ب ِ ِه َواهللُ ب ِ َما تَ ْع َم ُلونَ خَ ب ِ ٌ
ك لِتُؤْ مِنُوا بِاهلل ِ َو َر ُس��ول ِ ِه َوت ِ ْل َ
ِّين م ِ ْس ِكين ًا ذل ِ َ
اب
ك ُحدُ و ُد اهلل ِ َول ِ ْل َكافِر َ
ل َ ْم يَ ْستَ ِط ْع َفإ ِ ْط َعا ُم ِس��ت َ
ِين َع َذ ٌ
َ
يم» (مجادله4 /ـ)3؛ «و كســانى كه زنانشان را ِظهار مىكنند (و مادر خود مىخوانند) ،سپس از
أل ِ ٌ
آنچه گفتهاند بازمىگردند ،پس پيش از آنكه با همديگر تماس گيرند ،آزاد كردن بندهاى (بر آنان
واجب اســت) .آن (چيزى اســت كه شما) بدان پند داده مىشويد؛ و خدا به آنچه انجام مىدهيد
آگاه اس��ت * و هر كس (بندهاى) نيافت ،پس پيش از آنكه با يکديگر تماس گيرند ،روزهى دو
ماه پياپى (بر او واجب اس��ت)؛ و هركس نتواند ،پس غذا دادن شصت بينوا (بر او واجب است).
اين به خاطر آن است كه به خدا و فرستادهاش ايمان بياوريد؛ و اينها مرزهاى خداست؛ و براى
كافران عذاب دردناكى است».
ج :شــعائر الهی :برخی مطالب در قرآن به عنوان شــعائر الهی مطرح شده است که نشانه و
پرچم الهی به شمار میآید؛ از اینرو باید احترام و حرمت آنها در زندگی رعایت شود .از اینرو
میتوان گفت این موارد از اصول ثابت سبکزندگی قرآنی است .اکثر شعائر الهی در قرآن کریم،
در مورد مطالب مربوط به حج است.
به عنوان نمونه خداوند در قرآن کریم میفرماید:
الش ْه َر ال ْ َح َرا َم َو َال ال ْ َهدْ َى َو َال ال ْ َق َ
ين آ َمنُوا َال ت ُِح ُّلوا َش َعائ ِ َر اللّ َو َال َّ
ت
ين الْبَيْ َ
«يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
الئِدَ َو َال آ ِّم َ
ال ْ َح َرا َم يَبْتَغُونَ َف ْض ً
اص َطا ُدوا َوال يَ ْج ِر َمن َُّك ْم َشنَآنُ َق ْومٍ أَن َص ُّدو ُك ْم
ال مِن َربِّهِ ْم َورِضْ َوان ًا َوإ ِ َذا َح َل ْلتُ ْم َف ْ
َعنِ ال ْ َم ْس ِج ِد ال ْ َح َرامِ أَن تَ ْعتَدُ وا َوتَ َعا َونُوا َع َلى الْب ِ ِّر َوال َّت ْق َوى َو َال تَ َعا َونُوا َع َلى ْالِث ْ ِم َوال ْ ُعدْ َوا ِن َوا َّت ُقوا اللّ
إ ِ َّن اللّ َش ِديدُ الْعِ َق ِ
اب» (مائده)2 /؛ «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! (نه مراسم حج و) نشانههاى خدا
و نه ماه[هاى] حرام و نه قربانىهاى بىنشان و نه نشاندار و نه قصدكنندگان خانهى محترم [خدا] در
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حالىكه بخششى و خشنودىاى از پروردگارشان مىجويند را (حرمتشكنى نكنيد و) حالل ندانيد.
و هنگامى كه از احرام بيرون آمديد ،پس (مىتوانيد) شكار كنيد .و البته ،كينهتوزى عدهاى ،براى اينكه
شما را از (آمدن به) مسجد الحرام (در صلح حديبيه) بازداشتند ،شما را وا ندارد كه تعدّ ى نماييد .و
بر(اى) نيكوكارى و خودنگهدارى با يكديگر همكارى كنيد و برگناه و تعدّ ى با يكديگر همكارى
ننماييد و خودتان را از [عذاب] خدا نگه داريد[ ،چرا]كه خدا سختكيفر است».
ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر َف َ
اح
الص َفا َوال ْ َم ْر َو َة مِن َش َعائ ِ ِر اللّ َف َم ْن َح َّج الْبَيْ َ
یا این آیه که میفرماید« :إ ِ َّن َّ
ال ُجنَ َ
َع َليْ ِه أَن يَ َّط َّو َ
يم» (بقره)158 /؛ «به راستى كه (كوه) «صفا»
ف بِهِ َما َو َمن ت ََط َّو َع خَ يْرا ً َفإ ِ َّن اللّ َشاكِ ٌر َعل ِ ٌ
و « َمروه» از نشانههاى خداست؛ پس كسى كه خانهى [خدا] را حج كند يا عمره به جا آورد ،پس
هيچ گناهى بر او نيست ،كه به [ميان] آن دو ،سعى (= رفت و آمد) كند؛ و كسى كه [فرمان خدا
را در انجام كار] نيك بپذيرد ،پس در حقيقت ،خدا سپاسگزارى داناست».
همچنین آیات ذیل« :ذل ِ َ
ك َو َمن يُ َع ِّظ ْم َش َعائ ِ َر اهلل ِ َفإِنَّ َها مِن تَ ْق َوى ال ْ ُق ُل ِ
وب * ل َ ُك ْم فِي َها َمنَاف ِ ُع إِلَى
ُ
أَ َجلٍ ُم َس�� ّم ًى ث ُ َّم َم ِح ُّل َها إِلَى الْبَيْ ِ
ت ال ْ َعت ِ ِ
اس َم اهلل ِ َع َلى َما َر َز َق ُه ْم
نسك ًا لِيَ ْذ ُك ُروا ْ
يق * َول ِ ُك ِّل أ َّم ٍة َج َع ْلنا َم َ
مِن بَهِي َم ِة الْن ْ َعامِ َفإِل ُه ُك ْم إِل ٌه َوا ِحدٌ َف َل ُه أَ ْس ِ
ت ُق ُلوب ُ ُه ْم
ين إ ِ َذا ُذكِ َر اهللُ َو ِج َل ْ
ين * الَّ ِذ َ
��ل ُموا َوب َ ِّش ِر ال ْ ُمخْ بِت ِ َ
الص َ
الة ِ َوم ِ َّما َر َزقْنَا ُه ْم يُنفِ ُقونَ * َوالْبُدْ نَ َج َع ْلنَا َها ل َ ُكم مِن َش َعائ ِ ِر
ِين َع َلى َما أَ َصاب َ ُه ْم َوال ْ ُمقِي ِمي َّ
َو َّ
الصابِر َ
��م اهلل ِ َع َليْ َها َص َو َّ
ت ُجنُوب ُ َها َف ُك ُل��وا مِنْ َها َوأَ ْطعِ ُموا ال ْ َقان ِ َع
اف َفإ ِ َذا َو َجبَ ْ
��م فِي َها خَ يْ ٌر َفا ْذ ُك ُروا ْ
اس َ
اهلل ِ ل َ ُك ْ
َوال ْ ُم ْعتَ َّر َكذل ِ َ
ك َس َّخ ْرنَا َها ل َ ُك ْم ل َ َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُرونَ » (حج)32-36 /؛ «اين (اعمال حج است)؛ و كسانى كه
نشانههاى خدا را بزرگ مىشمارند ،پس در واقع ،اين (كارِ آنان حاكى) از خود نگهدارى دلهاست
* براى شــما در آن (نشانههاى خدا و قربانى) ،تا سرآمدى معين ،سودهايى است؛ سپس محل (و
زمان) آن قربانى (كنار) خانهى باســتانى (كعبه) است * و براى هر ا ّمتى مراسم عبادى قربانى قرار
داديم ،تا نام خدا را (به هنگام قربانى) بر دامهاى زبانبســته كه به آنان روزى داده ،ببرند؛ و معبود
شما معبودى يگانه است؛ پس فقط تسليم (فرمان) او شويد؛ و فروتنان را مژده ده * (همان) كسانى
كه هرگاه خدا ياد شــود ،دلهايشان (از عظمت خدا و كيفر او) بهراسد؛ و كسانى كه در برابر آنچه
(از مصيبتها) به آنان مىرسد ،شكيبايند؛ و كسانى كه برپا دارنده نمازند؛ و از آنچه به آنان روزى
دادهايم (در راه خدا) مصرف مىكنند * .و براى شــما آن شــترهاى فربه (قربانى) را از نشانههاى
خدا قرار داديم؛ در آنها براى شــما خير (و بركت) اســت؛ پس در حالىكه (براى قربانى) در صف
ايستادهاند ،نام خدا را بر آنها ببريد؛ و هنگامى كه پهلوهايشان (بر زمين) افتاد (و جان دادند) ،پس،
از (گوشت) آنها بخوريد و به (نيازمندان) قانع و (فقيران) درخواستكننده بخورانيد .اينگونه آنها
را براى شما رام ساختيم ،تا شايد شما سپاسگزارى كنيد».
د :اهداف :در برخی آیات قرآن به اهداف آفرینش جهان و انسان اشاره شده و در برخی آیات
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به اهداف نبوت و قرآن اشاره شده است که این اهداف نیز از اصول ثابت به شمار میآید؛ چرا که
الزمه هدف بودن چیزی ،آن اس��ت که همهچیز برای آن و در راستای آن قرار میگیرد؛ البته همه
اهداف در یک س��طح نیست؛ گاهی هدف مقدماتی و واسطهای و گاهی اهداف نهایی و اساسی
است ولی اهداف اساسی تغییر نمیکند و بقیه امور فدای آن میشود .البته اهداف آفرینش جهان،
انس��ان ،نبوت و قرآن تأثیرات زیادی در جهتدهی به زندگی انسان دارد و این اصول مسیر کلی
زندگی هر فرد و جامعه را شکل میدهد و بدان معنا میبخشد.
در اینجا به مهمترین اهداف مطرح شده در قرآن اشاره میشود:
الف) اهداف آفرینش جهان
1ـ آفرینش جهان برای انسان؛
ض ف ِ َراش ًا َوال ْ َّس َما َء بِنَا ًء َوأَن ْ َز َل م ِ َن ال ْ َّس َماءِ َما ًء َف َأخْ َر َج ب ِ ِه م ِ َن ال َّث َم َر ِ
کم الْ ْر َ
ات رِزْق ًا
«الَّ ِذى َج َع َل ل َ ُ
کم َف َ
ال ت َْج َع ُلوا هلل ِ أَنْدَ ادا ً َوأَنْتُ ْم تَ ْع َل ُمونَ » (بقره)22 /؛ «(همان) کس��ى که زمین را بسترى و آسمان
لَ ْ
را بنایى براى شما قرار داد و از آسمان آبى فرو فرستاد و به وسیله آن ،از محصوالت رزقى براى
شما بیرون آورد؛ پس براى خدا همانندهایى (معبودگونه) قرار ندهید ،در حالىکه شما مىدانید».
2ـ دانشافزایی بشر؛
ض مِثْ َل ُه َّن یتَنَ َّز ُل الْ ْم ُر بَینَ ُه َّن لِتَ ْع َل ُموا أَ َّن اهللَ َع َلى ِّ
«اهللُ الَّ ِذی خَ َلقَ َسبْ َع َســما َو ٍ
ات َوم ِ َن الْ ْر ِ
کل
اط ب ِ ِّ
یر َوأَ َّن اهللَ َقدْ أَ َح َ
کل َشیءٍ ِع ْل َم ًا» (طالق)12 /؛ «خدا کسى است که هفت آسمان را
َشــیءٍ َق ِد ٌ
آفری��د و از زمین (نیز) همانند آنها را .فرمان (او) در میان آنها فرود مىآید ،تا اینکه بدانید که
خدا بر هر چیزى تواناست و اینکه به یقین ،علم خدا به هر چیزى احاطه دارد».
3ـ معاد و عدالت؛
ض بِال ْ َح ِّق َولِتُ ْج َزى ُّ
السما َو ِ
ت َو ُه ْم َال ْ
ات َوالْ ْر َ
کل ن َ ْف ٍ
یظ َل ُمونَ » (جاثیه/
کسبَ ْ
« َوخَ َلقَ اهللُ َّ
س ب ِ َما َ
)22؛ «و خدا آسمانها و زمین را بهحق آفرید تا هرکس به خاطر آنچه کسب کرده ،جزا داده شود،
در حالىکه آنان مورد ستم واقع نمىشوند».
ب) اهداف آفرینش انسان
1ـ آزمایش انسان؛
َ
َ
یکم أ ْح َس ُن َع َم ً
ال َو ُه َو ال ْ َعزِی ُز ال ْ َغ ُفو ُر» (ملک)2 /؛ «(همان)
«الَّ ِذی خَ َلقَ ال ْ َم ْو َ
کم أ ْ
ت َوال ْ َحیا َة لِیبْ ُل َو ْ
کسىکه مرگ و زندگى را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارتر است؛ و او شکستناپذیر
(و) بسیار آمرزنده است».
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2ـ عبادت؛
ِنس إ ِ َّل لِی ْعبُدُ و ِن» (ذاریات)56 /؛ «و جن و انسان را جز براى پرستش
« َو َما خَ َل ْق ُ
ت ال ْ ِج َّن َو ْال َ
[خود] نیافریدم».
3ـ رحمت؛
ی��ن * إ ِ َّل َمن َر ِح َم َربُّک َولِذلِک
َّاس أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة َو َال ی َزالُونَ ُمخْ تَلِفِ َ
« َول َ ْو َش��ا َء َربُّ��ک ل َ َج َع َل الن َ
ت کل ِ َم ُة َربِّک َ َل ْم َ َ
ل َّن َج َهن ََّم م ِ َن ال ْ ِجن ِ
َّ��ة َوالن ِ
ین» (هود)118-119 /؛ «و اگر
��م َوت ََّم ْ
َّاس أَ ْج َمعِ َ
خَ َل َق ُه ْ
(بر فرض) پروردگارت مىخواســت ،حتم ًا [همهى] مردم را یک ا ُ ّمت قرار مىداد؛ و[لى] پیوسته
اختالف کنندگاناند * مگر کســى که پروردگارت (بر او) رحم کند؛ و براى همین آنان را آفرید.
و سخن (سنتگونه) پروردگارت به اتمام رسیده که قطع ًا جهنّم را از (سرکشان) جن و انسانها
همگى پُر خواهم کرد».
4ـ مالقات الهی؛
َ
ِنســانُ إِنَّک کادِ ٌح إِلَى َربِّک کدْ ح ًا َف ُم َ
القِی ِه» (انشقاق)6 /؛ «اى انسان! در حقیقت ،تو
«یاأی َها ْال َ
به سوى پروردگارت کام ً
ال تالش مىکنى (و رنج مىکشى) و او را مالقات مىکنى».
ج) اهداف نزول قرآن
الف) اهداف مقدماتى
 .1قرآن نازل شد تا هشدارگر جهانیان باشد؛
ین ن َ ِذیراً» (فرقان)1 /؛ «خجســته (و پایدار)
«تَبَا َرک الَّ ِذی ن َ َّز َل ال ْ ُف ْر َقانَ َع َلى َعبْ ِده ِ لِیکونَ ل ِ ْل َعال َ ِم َ
است آن (خدایى) که جدا کننده[ى حق از باطل = قرآن] را بر بندهاش فرو فرستاد ،تا ُهشدارگرى
براى جهانیان باشد».
 .2قرآن نازل شد تا بیان کننده همه چیز باشد؛
ث فِی ِّ
کل أُ َّم ٍة َش ِ
یو َم نَبْ َع ُ
ــهیدا ً َع َلیهِم م ِ ْن أَن ُف ِسهِ ْم َو ِجئْنَا بِک َشهِیدا ً َع َلى هؤُ َالءِ َون َ َّزلْنَا َع َلیک
« َو ْ
اب تِبْیان ًا ل ِ ِّ
ین» (نحل)89 /؛ «و (یاد کن) روزى را که
کل َشیءٍ َو ُه ً
دى َو َر ْح َم ًة َوب ُ ْش َرى ل ِ ْل ُم ْسل ِ ِم َ
الْکتَ َ
از هر ا ّمتى ،گواهى از خودشان بر آنان برمىانگیزیم؛ و تو را (نیز) بر آنان شاهد آوردیم .و کتاب
(قرآن) را بر تو فرو فرســتادیم که بیانگر هر چیز (از کلیات دین) و رهنمود و رحمت و مژدهاى
براى مسلمانان است».
 .3قرآن نازل شد تا شما خردورزى کنید؛
َ
کم تَ ْعقِ ُلونَ » (یوسف)2 /؛ «در حقیقت ،ما آن را در حالىکه خواندنىِ
«إِنَّا أن ْ َزلْنَا ُه ُق ْرآن ًا َع َربِی ًا ل َ َع َّل ْ
عربى (= واضح) است ،فرو فرستادیم ،تا شاید شما خردورزى کنید».
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 .4قرآن برای تدبّر (اندیشیدن در پیامدها و عاقبت امور) نازل شده است؛
«کتَ ٌ َ
کر أُولُوا الْلْبَ ِ
ــاب» (ص)29 /؛ «(این) کتابى
ــاب أن َزلْنَا ُه إِلَیک ُمبَــا َرک لِیدَّ بَّ ُروا آیات ِ ِه َولِیتَ َذ َ
خجس��ته است که آن را به سوى تو فرو فرستادیم تا در آیات آن تدبّرکنند و تا خردمندان متذ ّکر
شوند».
 .5قرآن براى ّ
تفکر کردن شما نازل شد؛
ــات َوال ُّزب ُ ِر َوأَن َزلْنَا إِلَیک ِّ
«بِالْبَینَ ِ
ین لِلن ِ
کرونَ » (نحل)44 /؛
کر لِتُبَ َ
َّاس َما ن ُ ِّز َل إِلَیهِ ْم َول َ َع َّل ُه ْم یتَ َف ُ
الذ َ
«(پیامبران را) با دلیلهاى روشن (معجزهآسا) و نوشتههاى متین (فرستادیم ).و آگاه کننده (= قرآن)
را به س��وى تو فرو فرستادیم ،تا آنچه را به س��وى مردم فرود آمده ،براى آنان روشن کنى؛ و تا
شاید آنان تفکر کنند».
 .6قرآن ،بشارتگر و هشداردهنده است؛
«ب َ ِشــیرا ً َون َ ِذیرا ً َف َأ ْعر َ َ
یســ َم ُعونَ » (فصلت)4 /؛ «[و] بش��ارتگر و هشدارگر
ض أکث َُر ُه ْم َف ُه ْم َال ْ
َ
[است]؛ و[لى] بیشترشان روىگردان شدند و آنان گوش شنوا ندارند».
 .7قرآن ،یادآور است؛
«ص َوال ْ ُق ْرآ ِن ذِی ِّ
الذکرِ» (ص)1 /؛ «صاد ،سوگند به قرآن صاحب یاد (که تو بر ح ّقى)!»
 . 8قرآن ،هدایت و رحمت است؛
ث فِی ِّ
کل أُ َّم ٍة َش ِ
یو َم نَبْ َع ُ
ــهیدا ً َع َلیهِم م ِ ْن أَن ُف ِسهِ ْم َو ِجئْنَا بِک َشهِیدا ً َع َلى هؤُ َالءِ َون َ َّزلْنَا َع َلیک
« َو ْ
اب تِبْیان ًا ل ِ ِّ
ین» (نحل)89 /؛ «و (یاد کن) روزى را که
کل َشیءٍ َو ُه ً
دى َو َر ْح َم ًة َوب ُ ْش َرى ل ِ ْل ُم ْسل ِ ِم َ
الْکتَ َ
از هر ا ّمتى ،گواهى از خودشان بر آنان برمىانگیزیم؛ و تو را (نیز) بر آنان شاهد آوردیم .و کتاب
(قرآن) را بر تو فرو فرســتادیم که بیانگر هر چیز (از کلیات دین) و رهنمود و رحمت و مژدهاى
براى مسلمانان است».
ب) اهداف واسطهاى
 .1قرآن براى برپایى عدالت است؛
َّاس بِالْقِ ْس ِ
«ل َ َقدْ أَ ْر َســ ْلنَا ُر ُس َلنَا بِالْبَینَ ِ
ط َوأَن َزلْنَا ال ْ َح ِدیدَ
ات َوأَن َزلْنَا َم َع ُه ُم الْکتَ َ
اب َوال ْ ِمی َزانَ لِی ُقو َم الن ُ
ینص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه بِالْغ ِ
س َش ِدیدٌ َو َمنَاف ِ ُع لِلن ِ
َیب إ ِ َّن اهللَ َقوِی َعزِی ٌز» (حدید)25 /؛
َّاس َولِی ْع َل َم اهللُ َمن ُ
فِی ِه ب َ ْأ ٌ
«به یقین فرس��تادگانمان را با دلیلهاى روشن (معجزهآسا) فرستادیم ،و همراه آنان کتاب (الهى)
و ترازو را فرو فرســتادیم تا مردم به دادگرى برخیزند؛ و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویى
شدید و سودهایى براى مردم است؛ و تا خدا معلوم دارد که چه کسى او و فرستادهاش را در نهان
یارى مى کند؛ به راستى خدا نیرومندى شکستناپذیر است».
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 .2قرآن براى داورى بین مردم است؛
َّاس أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة َفبَ َع َ
کم
ِین َو ُمنْ ِذرِ َ
یین ُمبَ ِّشر َ
ث اللّ ال َّنب ِ َ
ین َوأَن ْ َز َل َم َع ُه ُم الْکتَ َ
اب بِال ْ َح ِّق ل ِ ْ
«کانَ الن ُ
یح َ
ُ
َّاس فِیما اخْ تَ َل ُفوا فِی ِه َو َمــا اخْ تَ َل َ
یــن الن ِ
ینات بَغْی ًا بَینَ ُه ْم
ین أوتُو ُه مِن ب َ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم الْبَ ُ
ف فِی ِه إ ِ َّل الَّ ِذ َ
بَ َ
ص َر ٍ
یشــا ُء إِلَى ِ
ین آ َمنُوا ل ِ َما اخْ تَ َل ُفوا فِی ِه م ِ َن ال ْ َح ِّق بِإ ِ ْذن ِ ِه َواللّ ی ْه ِدی َمن َ
ــتقِی ٍم»
اط ُم ْس َ
َف َهدَ ى اللّ الَّ ِذ َ
(بقره)213 /؛ «مردم ،م ّلتى یگانه بودند و خدا ،پیامبران را مژدهآور و هشــداردهنده برانگیخت؛ و
با آنان کتاب [خدا] را ،که به سوى حق دعوت مىکرد ،فرو فرستاد ،تا میان مردم ،در بارهى آنچه
در موردش اختالف داشتند ،داورى کند .و در مورد آن [کتاب] اختالف نکردند ،جز کسانىکه آن
[کتاب] به آنان داده شــد ـ پس از آنکه دلیلهاى روشن به آنان رسیده بود ـ به خاطر (حسادت
ِ
حقیقت آنچه
و) ستمى که بینشان [حکم فرما] بود .پس خدا کسانى را که ایمان آورده بودند ،به
در موردش اختالف کرده بودند ،با رخصت خودش ،راهنمایى نمود؛ و خدا ،هر کس را (شایسته
بداند و) بخواهد به راه راست راهنمایی مىکند».
 .3قرآن ،شفاست؛
ین»
کم َو ِش َفا ٌء ل ِ َما فِی ُّ
الصدُ ورِ َو ُه ً
دى َو َر ْح َم ٌة ل ِ ْل ُمؤْ مِن ِ َ
«یا أی َها الن ُ
َّاس َقدْ َجا َءتْکم َم ْو ِع َظ ٌة مِن َربِّ ْ
(یونس)57 /؛ «بگو :به بخشش خدا و به رحمت او (خوشحال شدن نیکوست؛) پس باید (مؤمنان)
به آن شادمان شوند( ،چراکه) آن از هر آنچه گرد مىآورند ،بهتر است»؛ « َول َ ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآن ًا أَ ْع َج ِمی ًا
ین َال یؤْ مِنُونَ فِی
ل َ َقالُــوا ل َ ْو َال ُف ِّص َل ْ
ین آ َمنُوا ُه ً
دى َو ِشــ َفا ٌء َوالَّ ِذ َ
ت آیاتُ ُه َءأَ ْع َج ِمی َو َع َربِی ُق ْل ُه َو ل ِ َّل ِذ َ
آ َذانِهِ ْم َوقْ ٌر َو ُه َو َع َلیهِ ْم َعمــی أُولئِک ینَا َد ْونَ مِن َمکا ٍن بَعِی ٍد» (فصلت)44 /؛ «و اگر (برفرض) آن
(قرآن) را خواندنى مبهم (و غیر عربى) قرار مىدادیم ،حتم ًا مىگفتند :چرا آیاتش تشــریح نشده
است؟! آیا (کتابى) مبهم (و غیر عربى و پیامبرى) عربى؟! بگو« :آن (کتاب) براى کسانى که ایمان
آوردهاند رهنمود و درمان اســت ،و[لى ] کســانى که ایمان نمىآورند ،در گوشهایشان سنگینى
اســت و آن براى آنان (مایه) کور (دل)ى است؛ آنان (گویى) از مکانى دور ندا داده مىشوند» و
ین َو َال یزِیدُ َّ
ین إ ِ َّل خَ َساراً» (اسراء)82 /؛ «و از
الظال ِ ِم َ
« َونُنَ ِّز ُل م ِ َن ال ْ ُق ْرآ ِن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ل ِ ْل ُمؤْ مِن ِ َ
قرآن ،آنچه را که آن درمان و رحمتى براى مؤمنان اســت ،فرو مىفرســتیم؛ و[لى] ستمکاران را،
جز زیان نمىافزاید».
ج) هدف نهایى
قرآن ،نازل شد تا مردم را از تاریکىها به سوى نور ببرد؛
َّاس م ِ َن ُّ
ص َر ِ
الظ ُل َم ِ
ات إِلَى النُّورِ بِــإ ِ ْذ ِن َربِّهِ ْم إِلَى ِ
اط ال ْ َعزِی ِز
«الــر کتَ ٌ
اب أَن َزلْنَــا ُه إِلَیک لِتُخْ ر َِج الن َ
ال ْ َح ِمی ِد» (ابراهیم)1 /؛ «الف ،الم ،را[ .این] کتابى اســت که آن را به ســوى تو فرو فرســتادیم،
بهخاطر اینکه مردم را به رخصت پروردگارشان ،از تاریکىها به سوى نور بیرون آورى؛ به سوى
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آیات بَینَ ٍ
راه ِ (خداى) شکســتناپذیر [و] ســتوده» و « ُه َو الَّ ِذی ینَ ِّز ُل َع َلى َعبْ ِده ِ ٍ
ات لِیخْ ر َِجکم م ِ َن
ُّ
الظ ُل َم ِ
کم ل َ َر ُؤ ٌ
یم» (حدید)9 /؛ «او کســى است که آیات روشنگرى
وف َر ِح ٌ
ات إِلَى النُّورِ َوإ ِ َّن اهللَ ب ِ ْ
بر بندهاش فرو مىفرســتد تا شما را از تاریکىها به سوى نور بیرون آورد؛ و قطع ًا ،خدا [نسبت]
به شما مهربانى مهرورز است».
بنابراین ،هدف اساســى و نهایى هدایت انسان به سوى نور الهى است ،و همه ِ
آیات قصص،
اشارات علمى به مطالب تربیتی و آیات تربیت در این راستا ،معنا و تفسیر مىشود.
د) اهداف بعثت
نبوت از منظر قرآن عبارتاند از:
اهداف ّ
الف) اهداف مقدماتی
 .1خواندن آیات بر مردم؛
ث فِی ْ ُ
« ُه َو الَّ ِذی ب َ َع َ
اب َوال ْ ِحک َم َة
ال ِّم َ
یین َر ُسوالً مِنْ ُه ْم یتْ ُلوا َع َلیهِ ْم آیات ِ ِه َوی َزکیهِ ْم َوی َع ِّل ُم ُه ُم الْکتَ َ
َوإِن کانُوا مِن َقبْ ُل لَفِی ضَ َ
ال ٍل ُمب ِینٍ » (جمعه)2 /؛ «او کســى اســت که در میان درسناخواندگان
فرســتادهاى از خودشان برانگیخت؛ که آیاتش را بر آنان مىخواند [و پیروى مىکند] و رشدشان
مىدهد [و پاکش��ان مىگرداند] و کتاب [خ��دا] و فرزانگى به آنان مىآموزد؛ درحالىکه قطع ًا ،از
پیش در گمراهى آشکارى بودند».
 .2بشارتگرى و تشویق مردم به کارهاى نیک؛
َ
«إِنَّا أَ ْر َســ ْلنَاک بِال ْ َح ِّق ب َ ِشیرا ً َون َ ِذیرا ً َو َال ت ُْس َأ ُل َع ْن أ ْص َح ِ
اب ال ْ َج ِحی ِم» (بقره)119 /؛ «در واقع ما
تو را ،به حق ،بشارتگر و هشدارگر فرستادیم و دربارهى اهل دوزخ از تو پرسشى نخواهد شد»
و «یاأَی َها ال َّنبِی إِنَّا أَ ْر َس ْلنَاک َشا ِهدا ً َو ُمبَ ِّشرا ً َون َ ِذیراً» (احزاب)45 /؛ «اى پیامبر! در حقیقت ،ما تو را
گواه و مژدهآور و هشدارگر فرستادیم».
 .3هشدار به مردم در مورد کارهاى بد؛
«إِنَّا أَ ْر َســ ْلنَاک بِال ْ َح ِّق ب َ ِشیرا ً َون َ ِذیرا ً َو َال ت ُْس َأ ُل َع ْن أَ ْص َح ِ
اب ال ْ َج ِحی ِم» (بقره)119 /؛ «در واقع ما
تو را ،به حق ،بشــارتگر و هشدارگر فرستادیم و دربارهى اهل دوزخ از تو پرسشى نخواهد شد»
و «یاأَی َها ال َّنبِی إِنَّا أَ ْر َس ْلنَاک َشا ِهدا ً َو ُمبَ ِّشرا ً َون َ ِذیراً» (احزاب)45 /؛ «اى پیامبر! در حقیقت ،ما تو را
گواه و مژدهآور و هشدارگر فرستادیم».
 .4چراغ روشنگر بودن؛
ــراج ًا ُّمنِیراً» (احزاب)46 /؛ «و (تو را) فراخواننده به ســوى خدا ،با
« َو َدا ِعی ًا إِلَى اهلل ِ بِإ ِ ْذن ِ ِه َو ِس َ
رخصت او ،و چراغى روشنىبخش (فرستادیم)».

اصول سبک زندگی قرآنی
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 .5فراخواندن مردم به سوى خدا؛
ــراج ًا ُّمنِیراً» (احزاب)46 /؛ «و (تو را) فراخواننده به ســوى خدا ،با
« َو َدا ِعی ًا إِلَى اهلل ِ بِإ ِ ْذن ِ ِه َو ِس َ
رخصت او ،و چراغى روشنىبخش (فرستادیم)».
ب) اهداف واسطهای
 .1آزادى مردم؛
ــول ال َّنبِی ْ ُ
الر ُس َ
ال ِّمی الَّ ِذی ِ
یجدُ ون َ ُه َمکتُوب ًا ِعندَ ُه ْم فِی التَّو َراة ِ َو ْالِن ْ ِجیلِ ْیأ ُم ُر ُهم
«الَّ ِذ َ
ین ی َّتب ِ ُعونَ َّ
یح ُّل ل َ ُه ُم َّ
وف َوینْ َها ُه ْم َعنِ ال ْ ُمنْک ِر َو ِ
ــر ِ
الطیبَ ِ
یح ِّر ُم َع َلیهِ ُم الْخَ بَائ ِ َ
ث َو َ
یض ُع َعنْ ُه ْم إ ِ ْص َر ُه ْم
ــات َو َ
بِال ْ َم ْع ُ
َوالْ ْغ َ
ین آ َمنُوا ب ِ ِه َو َع َّز ُرو ُه َون َ َص ُرو ُه َوا َّتبَ ُعوا النُّو َر الَّ ِذی أُنْز َِل َم َع ُه أُ ْولئِک
ال َل الَّتِی کان َ ْ
ــم َفالَّ ِذ َ
ت َع َلیهِ ْ
ُه ُم ال ْ ُم ْفل ِ ُحونَ » (اعراف)157 /؛ «(همان) کس��انىکه از فرســتادهى (خدا) ،پیامبر درسنخوانده،
پیروى مىکنند؛ آن (پیامبرى) که (صفات) او را نزدشــان در تورات و انجیل نوشــته مىیابند؛ در
حالىکه آنان را به [کار] پســندیده فرمان مىدهد و آنان را از [کار] ناپسند منع مىکند و برایشان
[خوارکىهاى] پاکیزه را حالل مىشمرد و پلیدىها را بر آنان حرام مىکند و تکلیف سنگینشان و
غلهایى را که بر آنان بوده ،از (دوش) آنها برمىدارد؛ و کسانى که به او ایمان آوردند و گرامىاش
داشــتند (و دشمنانش را از او بازداشتند) و یارىاش کردند و از نورى که با او فرود آمده پیروى
نمودند ،تنها آنان رستگارند».
 .2برپایى عدالت؛
َّاس بِالْقِ ْس ِ
«ل َ َقدْ أَ ْر َســ ْلنَا ُر ُس َلنَا بِالْبَینَ ِ
ط َوأَن َزلْنَا ال ْ َح ِدیدَ
ات َوأَن َزلْنَا َم َع ُه ُم الْکتَ َ
اب َوال ْ ِمی َزانَ لِی ُقو َم الن ُ
ینص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه بِالْغ ِ
س َش ِدیدٌ َو َمنَاف ِ ُع لِلن ِ
َیب إ ِ َّن اهللَ َقوِی َعزِی ٌز» (حدید)25 /؛
َّاس َولِی ْع َل َم اهللُ َمن ُ
فِی ِه ب َ ْأ ٌ
«به یقین فرس��تادگانمان را با دلیلهاى روشن (معجزهآسا) فرستادیم ،و همراه آنان کتاب (الهى)
و ترازو را فرو فرســتادیم تا مردم به دادگرى برخیزند؛ و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویى
شدید و سودهایى براى مردم است؛ و تا خدا معلوم دارد که چه کسى او و فرستادهاش را در نهان
یارى مى کند؛ به راستى خدا نیرومندى شکستناپذیر است».
 .3تزکیه و پاک کردن و رشد دادن مردم؛
ث فِی ْ ُ
« ُه َو الَّ ِذی ب َ َع َ
اب َوال ْ ِحک َم َة
ال ِّم َ
یین َر ُسوالً مِنْ ُه ْم یتْ ُلوا َع َلیهِ ْم آیات ِ ِه َوی َزکیهِ ْم َوی َع ِّل ُم ُه ُم الْکتَ َ
َوإِن کانُوا مِن َقبْ ُل لَفِی ضَ َ
ال ٍل ُمب ِینٍ » (جمعه)2 /؛ «او کســى اســت که در میان درسناخواندگان
فرســتادهاى از خودشان برانگیخت؛ که آیاتش را بر آنان مىخواند [و پیروى مىکند] و رشدشان
مىدهد [و پاکش��ان مىگرداند] و کتاب [خ��دا] و فرزانگى به آنان مىآموزد؛ درحالىکه قطع ًا ،از
پیش در گمراهى آشکار بودند».
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 .4حکمت.
ث فِی ْ ُ
« ُه َو الَّ ِذی ب َ َع َ
اب َوال ْ ِحک َم َة
ال ِّم َ
یین َر ُسوالً مِنْ ُه ْم یتْ ُلوا َع َلیهِ ْم آیات ِ ِه َوی َزکیهِ ْم َوی َع ِّل ُم ُه ُم الْکتَ َ
َوإِن کانُوا مِن َقبْ ُل لَفِی ضَ َ
ال ٍل ُمب ِینٍ » (جمعه)2 /؛ «او کســى اســت که در میان درسناخواندگان
فرســتادهاى از خودشان برانگیخت؛ که آیاتش را بر آنان مىخواند [و پیروى مىکند] و رشدشان
مىدهد [و پاکش��ان مىگرداند] و کتاب [خ��دا] و فرزانگى به آنان مىآموزد؛ درحالىکه قطع ًا ،از
پیش در گمراهى آشکارى بودند».
ج) هدف اساسی (نهایی)
حیاتبخشی معنوی.
َ
یح ُ
ین
ول ب َ َ
«یا أَی َها الَّ ِذ َ
ییکم َوا ْع َل ُموا أ َّن اللّ ُ
اکم ل ِ َما ْ
ین آ َمنُوا ْ
اســتَ ِجیبُوا هلل ِ َول ِ َّ
یح ْ
لر ُســو ِل إ ِ َذا َد َع ْ
َ
ــرونَ » (انفال)24 /؛ «اى کســانى کــه ایمان آوردهاید! [دعوت] خدا و
ال ْ َم ْرءِ َو َق ْلب ِ ِه َوأنَّ ُه إِلَی ِه ت ُْح َش ُ
فرســتادهاش را بپذیرید ،هنگامى که شــما را به ســوى چیزى فرا مىخواند که شــما را حیات
مىبخشد؛ و بدانید که خدا میان مرد و دلش حایل مىشود؛ و اینکه (در رستاخیز) فقط به سوى
او جمع خواهید شد».
هـ  :مقاصد ش��ریعت :از دیرباز اهداف دین (که مقاصد شریعت نامیده میشود) مورد توجه
دانش��مندان اسالمی بوده است .هرچند که تعریفها و مصادیق مختلفی از آنها بیان شده است؛
لیکن در حقیقت مقاصد شریعت همان اصول ثابتی است که در هیچ شرایطی تغییر نمیکند ،همه
چیز در راس��تای حفظ آنها قرار میگیرد و همگان موظفند از آنها محافظت کنند .نکته جالب
این اســت که در سیره پیامبر و اهل بیت نیز شواهدی مییابیم که به مقاصد شریعت توجه
ویژه داشــتهاند .برای مثال امام حســین جان خود را فدای حفظ اسالم کرد و حتی در هنگام
السال ُم اِذ َقد
بیعت نکردن با یزید در مدینه به این مطلب تصریح کرد و فرمودَ « :و َع َلى االســامِ َّ
بُلِيَ ِ
ت ا ُال ّم ُة بِرا ٍع مثلِ يزيد» (گروهی از نویسندگان284 :1416 ،؛ ابن اعثم کوفی 5 :1411 ،و)17؛
«هنگامیکه امت اسالمی مبتال شود به فرمانروایی همچون یزید ،کار اسالم تمام است» .این اصول
و عقاید از روح تعالیم اسالم به دست میآید که مشهورترین مقاصد شریعت عبارتند از:
1ـ حفظ دین (محافظت از اصل دین اسالم)؛
2ـ حفظ دماء (محافظت از خون و جان مردم)؛
3ـ حفظ نسل (یعنی جلوگیری از نابودی نسل بشر)؛
4ـ حفظ فروج (یعنی محافظت از ناموس افراد در اجتماع).
و :حرمت مکانها و زمانها مقدس :قرآن کریم گاهی بر حرمت مکان یا زمان خاصی تأکید
میکند و برای مخالفت با آن مقررات ،وعده عذاب میدهد .این مطلب نشان میدهد که رعایت
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حرمت آن مکانها و زمانها از اصول ثابت سبکزندگی قرآنی است.
به عنوان مثال قرآن در مورد مسجد الحرام میفرماید:
ين َك َف ُروا َويَ ُص ُّدونَ َعن َس ِ
َّاس َس َوا ًء ال ْ َعاكِ ُ
ــبيلِ اهلل ِ َوال ْ َم ْس ِج ِد ال ْ َح َرامِ الَّ ِذي َج َع ْلنَا ُه لِلن ِ
ف
«إ ِ َّن الَّ ِذ َ
فِيــ ِه َوالْبَادِ َو َمن يُ ِر ْد فِي ِه بِإِل ْ َحادٍ ب ِ ُظ ْل ٍم ن ُ ِذقْ ُه م ِ ْن َع َذابٍ أَلِي ٍم» (حج)25 /؛ «در واقع ،كس��انىكه كفر
ورزيدند و (مردم را) از راه خدا و مســجد الحرام بازداشــتند( ،مستحق عذابى دردناكاند؛ همان
مسجد الحرامى) كه آن را براى مردم قرار داديم ،در حالىكه مالزمِ در آنجا و (مسافران) بيابانى
يكســاناند؛ و هر كس در اين (سرزمين) انحرافى به همراه ستمكارى بخواهد ،از عذابى دردناك
به او مىچشانيم».
مث��ال دیگر اینکه قرآن کریم در مورد ماههای حرام (ذیالقعده ،ذیالحجه ،محرم،رجب) و
تغییر آن میفرماید:
الســما َو ِ
«إ ِ َّن ِعدَّ َة ُّ
ات َوالْ ْر َ
ــر َش ْهرا ً فِي كِتَ ِ
ض مِنْ َها
الش ُ
اب اللّ يَ ْو َم خَ َلقَ َّ
ــهورِ ِعندَ اللّ اثْنَا َع َش َ
أَ ْرب َ َعــ ٌة ُح ُر ٌم ذل ِ َ
ين ال ْ َق ِّي ُم َف َ
ك ِّ
ين َكا َّف ًة َك َما يُ َقات ِ ُلون َ ُك ْم
الد ُ
ال ت َْظل ِ ُموا فِيهِ َّن أَن ْ ُف َس ُــك ْم َو َقات ِ ُلوا ال ْ ُم ْشــ ِركِ َ
ين َك َف ُروا يُ ِح ُّلون َ ُه َعام ًا
َكا َّف ًة َوا ْع َل ُموا أَ َّن اللّ َم َع ال ْ ُم َّتقِ َ
ين * إِنَّ َما ال َّن ِس��ي ُء زِيَا َد ٌة فِي ال ْ ُك ْف ِر يُ َض ُّل ب ِ ِه الَّ ِذ َ
اح َّر َم اللّ َفيُ ِح ُّلوا َما َح َّر َم اللّ ُز ِّي َن ل َ ُه ْم ُس��و ُء أَ ْع َمالِهِ ْم َواللّ َاليَ ْه ِدي
َويُ َح ِّر ُمونَ�� ُه َعام ًا لِيُ َوا ِطئُوا ِعدَّ َة َم َ
ِين» (توبه)36-37 /؛ «در حقيقت ،تعداد ماهها نزد خدا [از] روزى كه آسمانها و زمين
ال ْ َق ْو َم ال ْ َكافِر َ
را آفريده ،در كتاب الهى ،دوازده ماه اس��ت ،كه از آنها چهار [ماه] حرام است .اين ،دين استوار
اس��ت؛ پس در اين [ماه]ها به خودتان ستم نكنيد و همگى با مشركان پيكار كنيد ،همانگونه كه
[آنان] همگى با شــما مىجنگند؛ و بدانيد كه خدا با متقین اســت * جز اين نيست كه به تأخير
انداختن (و جابهجا كردن ماههاى حرام) افزايشى در كفر است ،كه با آن ،كسانىكه كفر ورزيدند،
گمراه مىشوند؛ سالى آن را حالل و سالى [ديگر] آن را حرام مىكنند ،تا با تعداد آنچه خدا حرام
كرده موافق سازند و آنچه را خدا حرام كرده ،حالل كنند .بدى كردارشان ،براى آنان آراسته شده
است؛ و خدا گروه كافران را راهنمايى نمىكند».
ز :واجباتی که ترک آن موجب کفر میشود:
در قــرآن کریم ،ترک حج را کفر معرفی کرده اســت و در احادیث نیز ترک برخی واجبات
مثل نماز ،کفر نامیده شدهاند .اگر کفر در این موارد به معنای خروج از دین باشد (یعنی ترک این
واجبات همراه با انکار و عدم اعتقاد به آن ضروریات دینی باش��د) روشن میشود که این موارد
از اصول ثابت سبکزندگی قرآنی است که غیرقابل تغییر است.
يم َو َمن َدخَ َل ُه
ات ب َ ِّينَ ٌ
به عنوان مثال این آیه ش��ریفه اس��ت که میفرماید« :فِي ِه آيَ ٌ
ات َم َقا ُم إِب ْ َرا ِه َ
اع إِلَيْ ِه َس ِ
َّاس ِح ُّج الْبَيْ ِ
ــبي ً
َكانَ آمِن ًا َوهلل ِ َع َلى الن ِ
ين»
اس َ
ــت َط َ
ال َو َمن َك َف َر َفإ ِ َّن اللّ َغن ِ ٌّي َعنِ ال ْ َعال َ ِم َ
ت َمنِ ْ
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(آلعمران)97 /؛ «در آن ،نشــانههاى روشن (از جمله) مقام ابراهيم است و هركس در آن داخل
شود ،در امان خواهد بود؛ و براى خدا ،بر [عهدهى] مردم است كه آهنگ (حج) خانه(ى او) كنند،
(همان) كسىكه بتواند به سوى آن راهى بيابد .و هركس كفر ورزد( ،و حج را ترك كند) ،پس در
حقيقت خدا از جهانيان بىنياز است».
الص َلةِ»
مثال دیگر روایتی است از پیامبر اکرم که فرمودندَ « :ما بَيْ َن ال ْ ُك ْف ِر َو ْال ِي َما ِن إ ِ َّل ت َْر ُك َّ
(محدث نوری 4 :1408 ،و)43؛ «از رسول خدا روایت شده که :بین کفر و ایمان فاصلهای نیست
مگر ترک نماز».
ح :ترک گناهان کبیره :گناهان به دو دس��ته کبیره و صغیره تقسیم میشود و به گناهانی که
در مورد آنها وعده عذاب داده ش��ده است ،گناه کبیره گویند .وعده عذاب الهی نشانه آن است
که خدای متعال تأکید دارد که ایــن تخ ّلف صورت نگیرد .بنابراین ترک گناهان کبیره ،از اصول
ثابت درزندگی شمرده میش��ود؛ ولی گناهان صغیره قابل چشمپوشی است .البته این مطلب در
سبکزندگی انسان تأثیر دارد .در قرآن کریم به این مطلب اشاره شده است:
«إِن ت َْجتَنِبُوا َكبَائ ِ َر َما تُنْ َه ْونَ َعنْ ُه ن ُ َك ِّف ْر َع ُ
نك ْم َســ ِّيئَات ِ ُكم َونُدْ ِخ ْل ُكم ُمدْ خَ ً
ال َكرِيم ًا» (نســاء)31 /؛
«اگر از گناهان بزرگى كه از آن[ها] منع مىشــويد ،دورى كنيد ،بدىهايتان را از شما مىزداييم و
شما را در جايگاه ارجمندى وارد مىسازيم».
نکات تفسیری این آیه:
 .1همهى گناهان ،نافرمانى در برابر خدا و گناه بزرگ است؛ پس گناه بزرگ و كوچك ،نسبى
است .گناه «كبيره» به معنى هر گناهى است كه از نظر اسالم بزرگ و پراهميت است 1و در قرآن
كريم در مورد آن وعدهى آتش داده ش��ده اس��ت؛ مانند قتل ،رباخوارى و عمل منافى عفت .در
حديثى از امام باقر ،امام صادق و امام رضا (علیهم السـلام) نيز به همين مطلب اشاره شده است.
(ر.ک :محدث نوری 15 :1408 ،و 315؛ کلینی276 ،2 :1365 ،؛ فیض کاشــانی444 ،1 :1402 ،؛
عروسی حویزی473 ،1 :1415 ،؛ مکارم شیرازی.)359 ،3 :1364 ،
 .2در برخى از روايات ،گناهان كبيره شامل كفر ،قتل ،عاق والدين ،ربا خوارى ،خوردن مال
يتيم ،فرار از جنگ و بازگشت به حالت قبل از هجرت است (فیض کاشانی ) 444 ،1 :1402 ،و
در برخى ديگر از روايات ،تعداد گناهان كبيره بيست و يا هفتاد عدد ذكر شده است .اين مطالب
2
در حقيقت اشاره به درجات گناهان كبيره و مصاديق آنهاست.
 .3پرهيز از گناهان بزرگ موجب پوش��يدگى و بخش��ودگى گناهان كوچك مىشود؛ يعنى
 .1طبرســى بيان كرده است« :ما معتقديم كه همه گناهان بزرگ اســت و بزرگ بودن و كوچكبودن برخى نسبى
است( ».ر.ک :طبرسی)61 ،3 :1379 ،
 .2براى اطالعات بيشتر در مورد گناهان كبيره ،به ذيل آيه  32سوره نجم مراجعه فرماييد.
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پرهي��ز از گناهان بزرگ ،يك نوع حالت «تقواى روحانى» در انس��ان ايجاد مىكند كه مىتواند،
آثار گناهان كوچك را از وجود او بش��ويد؛ مانند هنگامى كه مىگوييم :اگر انســان از مواد سمى
خطرناك پرهيز كند ،مزاج سالم او مىتواند آثار نامطلوب برخى غذاها را از بين ببرد.
قابل ذکر اس��ت که گاهی از واجبات و محرمات (گناهان) با عنوان احکام اولی یاد میشود
که در مورد همه افراد و زمانها و مکانها اجرا میشــود .این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی
اس��ت و در برابر احکام ثانوی و حکومتی که متغیرند و در مبحث اصول متغیر به آنها اشــاره
خواهیم کرد ،قرار دارند.
ط :دستورات قطعی و تخلفناپذیر پیامبر و اهل بیت دستور داده شده و آن را در ردیف
اطاعت خدای متعال مطرح کرده است:
َ
َ
الر ُس َ
ول َوأُولِي الْ ْم ِر مِنْ ُك ْم» (نساء)59 /؛ «خدا را اطاعت كنيد و فرستاده[ى
«أ ِطي ُعوا اللّ َوأ ِطي ُعوا َّ
خدا] و صاحبان امر (خود)تان را اطاعت نماييد».
نکات تفسیری این آیه:
 .1تعبير «اطاعت كنيد ».در آيه تكرار ش��ده اس��ت؛ يك بار براى اطاعت از خدا و يك بار
براى اطاعت از پيامبر و رهبران .شايد اين تكرار براى آن است كه اطاعت خدا اصلى است ،ولى
اطاعت پيامبر به خاطر فرمان خداسـ�ت 1.يعنى اطاعت آنها در ظاهر يكسان ،اما در واقع دو نوع
است(ر.ك :مکارم شیرازی.)435 ،3 :1364 ،
 .2تعبير «اطاعت كنيد ».در مورد پيامبر كه معصوم و نمايندهى خداســت و رهبران الهى،
يك بار به كار رفته است؛ يعنى اطاعت بىقيد و شرطى كه از پيامبر الزم است ،از رهبران الهى
نيز الزم است ،پس روشن مىشود كه رهبران الهى كه در آيه بدانها اشاره شده ،بايد مثل پيامبر
داراى مقام عصمت باشند و خطا نكنند و اطاعت از آنان به صورت بى قيد و شرط مطلوب باشد.
 .3در مورد واژهى «صاحبان امر» ،مفس��ران ش��يعه و اهل سنت ،آراء متفاوتى ارايه كردهاند.
برخى از مفســران اهل سنت قائلند كه مقصود از صاحبان امر ،زمامداران و حاكمان ،چه ستمگر
و چه عادل ،زمامداران و صاحب منصبانى كه دســتورى خالف احكام اسالمى ندهند ،دانشمندان
عــادل كه از محتواى كتاب و ســنت آگاهى دارنــد ،خلفاى چهارگانه ،صحابــه و ياران پيامبر،
فرماندهان لشگر (همان) و اجماع امتاند.
مفســران شــيعه بر آناند كه مقصود از «صاحبان امر» در آيهى فوق ،افراد معصوم هســتند؛
چراكه ،همانطور كه گذشــت ،اطاعت از آنان ،مثل اطاعت از پيامبر ،بىقيد و شــرط واجب
است؛ پس آيهى فوق فقط شامل امامان معصوم (عليهم السالم) مىشود .اين مطلب در بسيارى از
 .1به عبارت ديگر ،اطاعت خدا بالذات و اطاعت پيامبر بالغير است.
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روايات نيز آمده است كه برخى از آنها را عالمان اهل سنت نيز حكايت كردهاند (ر .ك :تستری،
 1)425 ،3عالوه بر اين ،افراد و گروههايى كه مفســران اهل سنت نام بردندً ،
اول ،معصوم نيستند،
پس آيه ش��امل آنها نمىشود و ثاني ًا ،آيه صاحبان امر را به صورت مطلق و بىقيد و شرط آورده
است و اين تفسيرها با اطالق آيه ناسازگار است.
 .4برخى از مفسران اهلس��نت بیان نمودهاندنداند 2و رواياتى نيز حكايت كردهاند كه آيهى
فوق در مورد امام على و اهل بيت (عليهم الس�لام) نازل شدــه اس��ت (ر.ك :مکارم شـ�یرازی،
443 ،3 :1364؛ قندوزی114 :1416 ،و )116در روايات متعدد شــيعه نيز ذکر شــده كه مقصود
از «اولو االمر» ،همان امامان ش��يعهاند و نام تك تك آنان برده شده است (ر .ک :صدوق:1395 ،
253 ،1؛ ابن شـ�هر آشـ�وب282 ،1 :1379 ،؛ مجلسی289 ،23 :1404 ،؛ بحرانی103 ،2 :1416 ،؛
فیضکاشانی.)462 ،1 :1402 ،
« .5صاحبان امر» فقط رهبران معصوم جامعهى اسالمى ،يعنى امامان (عليهم السالم) هستند،
اما اگر كســانى از طرف امامان معصوم به مقامى منصوب شوند ،با شرايطى ،اطاعت از آنان الزم
اســت و دستورات آنان ،با واسطه ،به دســتور معصوم ،پيامبر و خدا منتهى مىشود .البته اين
تعيين و نصب مىتواند به صورت مس��تقيم انجام شده باشد ،مثل نايبان خاص امام عصر (عج)؛
و يا از طريق نصب عام باشــد ،كه فقها و واليت فقيه با شــرايطى خاص ،نايب حجة بن الحسن
(عج) هســتند و در زمان غيبت ،مردم را رهبرى مىكننــد ،كه نمونهى كامل آن در عصر ما ،امام
3
خمينى بود.
 .6مقصود از واژهى «امر» در «صاحبان امر» چيزهايى است كه مربوط به دين يا دنياى مؤمنان
است (طباطبایی.)416 ،4 :1417 ،
در مقابل این آیه که بحث از اطاعت از اولی االمر بود ،در مورد مخالفت با پیامبر هشــدار
شدید داده شده است و حتی مؤمنان از دوستی با دشمنان آن حضرت بر حذر داشته شدهاند.
«ذل ِ َ
ك ب ِ َأنَّ ُه ْم َشــا ُّقوا اللّ َو َر ُسول َ ُه َو َمن يُ َشاق ِ ِق اللّ َو َر ُسول َ ُه َفإ ِ َّن اللّ َش ِديدُ الْعِ َق ِ
اب» (انفال)13 /؛
«اين (كيفرها) بدان سبب است كه آنان با خدا و فرستادهاش مخالفت ورزيدند؛ و هر كس با خدا
و فرستادهاش مخالفت كند ،پس حتم ًا خدا سختكيفر است».
« َال ت َِجــدُ َق ْوم ًا يُؤْ مِنُونَ بِــاهلل ِ َوالْيَ ْومِ اآل ِخ ِر يُ َوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد اهللَ َو َر ُســول َ ُه َول َ ْو َكانُوا آبَا َء ُه ْم أَ ْو
َ
َ
َ
ــيرتَ ُه ْم أُولئ ِ َ
ب فِي ُق ُلوبِهِ ُم ْال ِي َمــانَ َوأَ َّيدَ ُهم بِرو ٍح مِنْ ُه َويُدْ ِخ ُل ُه ْم
ك َكتَ َ
أبْنَا َء ُه ْ
ــم أ ْو إِخْ َوان َ ُه ْم أ ْو َع ِش َ
 .1تفسير بحر المحيط و رسالة االعتقاد.
نابيع ال َمودة از اهل سنت تصريح كردهاند.
حر المحيط و يَ ُ
 .2صاحب تفسير ب َ ُ
 .3در روز  1378 /6 /1كه مصادف بود با آغاز جشــنهاى تولد حضرت زهرا عليها الســام و يكصدمين سالگرد
تولد امام خمينى تفسير اين آيه را نوشتيم.
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ض َي اهللُ َعنْ ُه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه أُولئ ِ َ
َجن ٍ
ين فِي َها َر ِ
ب اهلل ِ أَ َال إ ِ َّن
َّات ت َْجرِي مِن ت َْحت ِ َهــا الْن ْ َها ُر خَ ال ِ ِد َ
ك ِح ْز ُ
ب اهلل ِ ُه ُم ال ْ ُم ْفل ِ ُحونَ » (مجادله)22 /؛ «هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز بازپســين بياورند،
ِح ْز َ
نمىيابى كه با كس��انىكه با خدا و فرســتادهاش به شدت مخالفت ورزند ،دوستى كنند ،و گرچه
پدرانشــان يا پسرانشان يا برادرانشان يا خاندانشان باشند .ايناناند كه خدا ايمان را در دلهايشان
نوشــته و با روحى از (جانب) خود تأييد كرد و آنان را در بوستانهاى (بهشتى) وارد مىكند كه
نهرها از زير [درختانـ]ـش روان است ،درحالىكه در آنجا ماندگارند .خدا از آنان خشنود است
و آنان (نيز) از او خشنودند؛ آنان حزب خدایند؛ آگاه باشيد در واقع فقط حزب خدا رستگارند!».
ش��ایان توجه است که از لحن این آیات استفاده میشــود که پیروی از دستورات پیامبر
و اهل بیت الزم االجراســت و تخلف از آن جایز نیســت .پس این دستورات از اصول ثابت
س��بکزندگی قرآنی شمرده میش��ود .همچنین برخی آموزههای قولی یا عملی پیامبر و اهل
بیــت ،به صورت احادیث قطعی (متواتر و محفوف بــه قرائن) یا صحیح و معتبر و برخی از
آنها در قالب احادیث ضعیف به ما رسیده است که در اینجا مراد از اصول ثابت ،مفاد احادیث
ضعیف نیست ،بلکه مراد ،احادیث قطعی و معتبر است که داللت آنها نیز کامل باشد.
از س��ویی دیگر ،برخی از آموزههای پیامبر و اهل بیت به صورت واجب و حرام ابالغ
شده است (یا از متن حدیث اینگونه استنباط میشود) و گاهی به صورت مستحب یا مکروه بیان
شده است .در اینجا مقصود از اصول ثابت سبکزندگی ،آموزههای مشتمل بر دستورات واجب و
حرام است .نکته آخر اینکه سیره و سنت پیامبر و اهل بیت که در قالب احادیث بیان شده
و حکایتکننده افعال و اقوال و تقریرات آنهاست ،در حقیقت تفسیر و توضیح آیات الهی است
که نوعی وحی غیر قرآنی به شمار میآید که بر اساس آیه  44سوره نحل حجت است:
ك ِّ
��ات َوال ُّزب ُ ِر َوأَن َزلْنَا إِلَيْ َ
«بِالْبَ ِّينَ ِ
الذ ْك َر لِتُبَ ِّي َن لِلن ِ
��ز َل إِلَيْهِ ْم َول َ َع َّل ُه ْم يَتَ َف َّك ُرونَ »؛ «(پيامبران
َّاس َما ن ُ ِّ
را) با دليلهاى روش��ن (معجزهآسا) و نوش��تههاى متين (فرستاديم ).و آگاهكننده (= قرآن) را به
س��وى تو فرو فرستاديم ،تا آنچه را به س��وى مردم فرود آمده ،براى آنان روشن كنى؛ و تا شايد
آنان ّ
تفكر كنند» .بنابراین در واقع اصول مستفاد از آموزههای پیامبر و اهل بیت ،اصول ثابت
سبکزندگی قرآنی به شمار میآید.
ی :بناءهاــی عقالئی :عقل قوه تفکر اس��ت که در همه انسـ�انها وجود دارد و بر اســاس
برهان و اس��تدالل مطالب را تحلیل ،درک و اثبات میکند یا میپذیرد .در مورد برخی مطالب و
استداللهای عقلی بین انسانها اختالف وجود دارد ولی درباره برخی از مطالب عقلی ،بین همه
انس��انها درک مشترک وجود دارد که از این موارد تحت عنوان بناءهای عقالیی یا حسن و قبح
عقلی یاد میش��ود (ر.ک :کتابهای اصول الفقه مثل اصول الفقه مظفر) مثل نیکو شمردن عدل،
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نظم و مانند آن و بد شمردن ظلم ،بینظمی و امثال آن.
بر اساس آیات 1و احادیث اهل بیت 2،عقل به رسمیت شناخته شده و حجت باطنی شمرده
ش��ده اس��ت( .در برابر حجت ظاهر که پیامبراناند) از اینرو گفته شده است که« :ک ّلما حکم به
العقل حکم به الش��رع» (ر.ک :سبزواری۱۴۵ ،۱ :1407 ،؛ مظفر )217 ،۱ :1377 ،هر چیزی را که
عق��ل ب��ه صورت قطعی اثبات کند و طبق آن حکم کند ،ش��ریعت نیز آن را میپذیرد و طبق آن
حکم میکند .برای مثال بر اساس حکم عقل در مورد حسن نظم و نظام ،شریعت نیز این مطلب
را میپذیرد و بر اساس آن حکم به وجوب رعایت نظم و نظام میشود .بنابراین رعایت مقررات
راهنمایی و رانندگی الزم اســت ،پس ،عبور از چراغ قرمز حرام اســت 3.البته اینگونه بناءهای
عقالیی که ارشاد به حکم شرعی است ،میتواند به عنوان اصول ثابت زندگی مطرح شود و تأثیر
زیادی در سبکزندگی انسان دارد.
جمعبندی
اصول ثابت سبکزندگی قرآنی بر اساس معیارها و ضوابط فوق شناخته میشود؛ لیکن تذکر
این نکته الزم اســت که ممکن اســت برخی از اصول ،ذیلِ چند معیار و برخی اصول ،ذیلِ یک
معیار قرار گیرند .برای مثال ،عدالتورزی و ظلمســتیزی دو اصل ســبکزندگی قرآنی است که
هم در آیات قرآن 4مطرح شــده و هم در ســنت پیامبر و اهل بیت 5مطرح است و هم تحت
عنوان بناءهای عقالئی قرار میگیرند .البته اصول ثابت سبکزندگی قرآنی مصادیق متعدد دارد و
از جهات مختلف (فردی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ اخالقی و مانند آنها) تقس��یم میشوند که در
ادامه بدانها میپردازیم.
دو :معیارهای اصول متغیر سبکزندگی
اصول متغیر س��بکزندگی ،قواعد و پیشفرضهای حاکم بر سبکزندگی است که بر اساس
مقتضیات زمان ،مکان یا افراد قابل تغییر است.
 .1در آیات متعدد ،انسانها به تفکر دعوت شدهاند (بقره242 /؛ یوسف2 /؛ زخرف )3 /و حتی افراد به خاطر عدم
تفکر سرزنش شدهاند (انبیاء.)10 /
َّاس ُح َّجتَيْنِ ُ :ح َّج ًة َظا ِه َر ًةَ ،و ُح َّج ًة بَا ِطنَ ًةَ ،ف َأ َّما َّ
ِ
الظا ِه َر ُة َفال ُّر ُسلُ
َ
« .2عن موســی بن جعفر« :يا ِه َشا ُم ،إ ِ َّن هلل َعلى الن ِ
َو الْنْبِيَا ُء َو الْئ ِ َّم ُةَ ،و أَ َّما الْبَا ِطنَ ُة َفال ْ ُع ُقول» (کلینی)35 ،1 :1365 ،
 .3برخی از فقهای معاصر مثل آیت اهلل العظمی اراکی در رساله عملیه ،بر اساس استدالل فوق فتوا دادهاند (رساله عملیه ،ملحقات).
ين هلل ِ ُش َهدَ ا َء بِالْقِ ْس ِ
ب لِل َّت ْق َوى
ين آ َمنُوا ُكون ُوا َق َّوام ِ َ
« .4يَاأَيُّ َها الَّ ِذ َ
ط َو َال يَ ْج ِر َمن َُّك ْم َشنَآنُ َق ْومٍ َع َلى أَ َّل تَ ْع ِدلُوا إ ِ ْع ِدلُوا ُه َو أَقْ َر ُ
ير ب ِ َما تَ ْع َم ُلونَ » (مائده)8 /؛ «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! قيام كنندگان براى خدا[ ،و] گواهى
َوا َّت ُقوا اللّ إ ِ َّن اللّ خَ ب ِ ٌ
دهندگان به دادگرى باشيد؛ و البته كينهورزى گروهى ،شما را وا ندارد بر اينكه عدالت نكنيد؛ عدالت كنيد! كه آن
به خود نگهدارى نزديكتر است؛ و [خودتان را] از [عذاب] خدا حفظ كنيد؛ كه خدا به آنچه مىكنيد آگاه است».
« .5عن علی« :کون َا ل ِ َّ
لظال ِ ِم خَ ْصم ًا َو ل ِ ْل َم ْظ ُلومِ َع ْونا» (نهج البالغه ،نامه .)47
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ق��رآن کری��م به برخی از این م��وارد تحت عنوان اح��کام اضطراری (مائ��ده )2 /و عرف
(اعراف )199 /اشاره کرده است و در سنت پیامبر و اهل بیت نیز به برخی موارد اشاره شده
است .دانشمندان مسلمان و مفسران و فقها همچون امام خمینی ،شهید مطهری ،شهید صدر ،آیت
اهلل معرفت ،نیز در طول تاریخ راهکارهایی برای ش��ناخت اصول و احکام متغیر و شیوه استنباط
و اجرای آنها ارائه کردهاند و گاهی تحت عنوان مس��ایل مستحدثه از آنها یاد شده است که در
ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
الف :عرف
بسیاری از موضوعات جاری در سبکزندگی بشر همچون آداب غذاخوری ،لباس پوشیدن،
مهمانی رفتن و مثل آنها ،تحت تأثیر عرف اس��ت و گاهی در عرفهای متفاوت ،موضوع تغییر
میکند و به دنبال آن حکم نیز متغیر اس��ت .در قرآن و احادیث اهل بیت ،به موضوع عرف و
تأثیرات آن در سبکزندگی اشاره شده است.
«خُ �� ِذ ال ْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِال ْ ُع ْر ِ
ف َوأَ ْعر ْ
ين» (اعراف)199 /؛ «عفو (و مدارا پیش) گیر و
ِض َعنِ ال ْ َجا ِهل ِ َ
به (کار) پس��ندیده فرمان ده و از نادانان روی گردان» .در حدیثی از امام صادق نقل شده است
که خدا در این آیه ،پیامبرش را ادب آموخت (طیب.)60 ،6 :1366 ،
در مورد واژه «عرف» ،برخی مفسران آن را به معنای معروف گرفتهاند و معروف را به معنای
مطالب مورد پذیرش عقل و ش��رع دانستهاند که نزد عقالء قبیح و منکر نباشد (طوسی،5 :1411 ،
 1)63و نیز برخی مفسران آن را معروف در قول و عمل میدانند که مردم بر اساس فطرت خود آن
را میشناسند و به صورت طبیعی منکر آن نمیشوند (فضل اهلل .)311 ،10 :1419 ،عالمه طباطبایی،
«ع��رف» را چیزی از س��نتها و روشهای زیبایی در بین مردم میدانــد که عقالء اجتماع آن را
میشناسند ،در مقابل منکرات که عقل اجتماعی آنها را منکر میشود (طباطبایی.)380 ،8 :1417 ،
از این آیه (اعراف )99 /و تفس��یر آن به دس��ت میآید که عرف و معروف عالوه بر مطالب
مورد پذیرش عقل ،شرع و فطرت ،شامل آدابی است که نزد عقالء پذیرفته شده و مردود نباشد؛
یعنی هنجارهای اجتماعی که مورد پذیرش عقل اجتماعی است .قرآن معیار هنجارهای اجتماعی
را عرف شــرعی قرار داده و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه فردی و اجتماعی مســلمانان
میداند 2که تربیت فردی و اجتماعی مخاطبان بر اساس آنها شکل میگیرد.
« َولِتَ ُكــن م ِ ُ ُ
ْ
ــر ِ
وف َويَنْ َه ْونَ َعنِ ال ْ ُمنْ َك ِر َوأُولئ ِ َ
ك ُه ُم
نك ْم أ َّم ٌة يَدْ ُعونَ إِلى الْخَ يْ ِر َويَأ ُم ُرونَ بِال ْ َم ْع ُ
 .1البته در برخی احادیث از امام صادق نقل شده که مقصود« ،والیت» است که (اینگونه احادیث یکی از مصادیق
کامل آیه را بیان کرده است) (بحرانی.)625 ،2 :1416 ،
 .2البته معروف و منکر از نظر شرعی شامل واجبات و محرمات میشود( .ر.ک :موسوی خمینی :1364 ،ص)361
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ال ْ ُم ْفل ِ ُحونَ » (آلعمران)104 /؛ «و باید از میان شما ،گروهی (مردم را) به سوی نیکی دعوت کنند
و به [کار] پسندیده فرمان دهند و از [کار] ناپسند منع کنند و تنها آنان رستگارند».
الزم به ذکر اســت که درباره عرف چند اصطالح وجود دارد .1 :عرف عام؛  .2عرف خاص؛
 .3سیره عقالء؛  .4سیره متشرعه ،که هر کدام به زاویهای از عرف مانند سیره عمومی یا سیره گروه
خاصی از مردم و یا سیره عقالیی انسانها و سیره افراد متدین به دین خاصی ،اشاره دارد (ر.ك:
کتابهای اصول الفقه مثل اصول الفقه مظفر) .در هر ملتی آداب عرفی وجود دارد که رعایت آنها
الزم و تخطی از آنها خالف مروت و ادب به ش��مار میآید و این برخالف جوانمردی است و
خروج از عدالت محسوب میشود (ر.ك :کتابهای اصول الفقه مثل اصول الفقه مظفر).
به عنوان مث��ال ،هنگامیکه یکی از اصحاب امام صادق به آن حضرت عرض کرد که امام
علی لباس خشن و ارزان قیمت میپوشید ولی شما لباس جدید بر تن میکنید ،حضرت فرمود:
«امام علی در آن زمان میپوش��ید که ناپس��ند نبود ولی اگر امروز میپوش��ید مشهور میشد».
ِ
اس أَ ْهل ِ ِه»( ،کلینی) 412 ،1 :1365 ،
��اس ُك ِّل َز َما ٍن لِبَ ُ
ير لِبَ
(مخالف عرف بود) س��پس فرمودَ « :فخَ ُ
«بهترین لباس هر زمان ،پوشش مردم آن (عصر) است».
از اینگونه احادیث استفاده میشود که لباس ،تابع عرف است و نباید پدر و مادر یا مربیان و
معلمان و مسئوالن جامعه بر یک نوع لباس تعصب ورزند و نسل جدید را بر پوشیدن لباسهای
سنتی خود اجبار کنند .البته در پوشیدن لباس باید مقررات شرعی (واجبات و محرمات) رعایت
ش��ود و نباید لباس با حداقل دستورات ش��رعی در مورد پوشش آقایان و خانمها (مثل مقررات
حجاب) منافات داش��ته باش��د؛ ولی نباید سلیقههای شــخصی یا قومی یا سلیقه یک نسل را در
پوشش بر دیگران تحمیل کرد.
ب :احکام ثانوی (اضطراری)
احکام اولی،قوانینی اســت که تابع مصالح و مفاســد واقعی و در حقیقت از اصول ثابت به
ش��مار میآید (مثل واجبات و گناهان کبیره  .)...اما احکام ثانوی ،تابع اضطرار و شرایط زمان و
مکان است که موجب میشود حکم اولی به حکم ثانوی تغییر یابد که این احکام و اصول متغیر
سبکزندگی انسان را در شرایط خاص تحت تأثیر قرار میدهد.
ــت َع َليْ ُك ُم ال ْ َميْتَــ ُة َوالدَّ ُم َول َ ْح ُم ال ْ ِخنْزِي ِر َو َمــا أُ ِه َّل لِغَيْ ِر اللّ بِــ ِه َوال ْ ُمنْخَ ن ِ َق ُة َوال ْ َم ْو ُقو َذ ُة
«ح ِّر َم ْ
ُ
َ
َ
السبْ ُع إ ِ َّل َما َذ َّكيْتُ ْم َو َما ُذب ِ َح َع َلى الن ُُّص ِ
ب َوأن ت َْستَ ْق ِس ُموا بِالْ ْز َالمِ ذل ِ ُك ْم
َوال ْ ُمتَ َر ِّديَ ُة َوال َّن ِط َ
يح ُة َو َما أ َك َل َّ
ين َك َف ُروا مِن دِين ِ ُك ْم َف َ
ت
ت ل َ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
ال تَخْ َش ْو ُه ْم َواخْ َش ْو ِن الْيَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
س الَّ ِذ َ
ف ِ ْسقٌ الْيَ ْو َم يَئ ِ َ
ال َم دِين ًا َف َمنِ اضْ ُط َّر فِي َمخْ َم َص ٍة َغيْ َر ُمتَ َجان ِ ٍ
َع َليْ ُك ْم ن ِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت ل َ ُك ُم ْال ِْس َ
ف لِ ِث ْ ٍم َفإ ِ َّن اللّ َغ ُفو ٌر
ض ُ
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يم» (مائده)3 /؛ «بر شــما حرام شده اســت( :خوردن) مردار و خون و گوشت خوك و آنچه
َر ِح ٌ
[به هنگام سر بريدن ،نامِ] غير خدا بر آن بانگ زده شده و (حيوانات) خفه شده و بر اثر زدن (يا
بيمارى) مرده و از بلندى افتاده و جان ســپرده و به ضرب شاخ كشته شده و آنچه د ّرنده (از آن)
خورده ـ مگر آنچه را (زنده دريابيد و) ســر بِبُريد ـ و آنچه بر (آستان) بتهاى سنگى سر بريده
ش��ده است ،و (نيز) تقسيم كردن (گوشت حيوان) به وسيلهى چوبهاى شرطبندى؛ اين (كارها
همگى) نافرمانى است .ـ امروز ،كسانى كه كفر ورزيدند ،از (زوال) دين شما نااميد شدند؛ پس ،از
آنها نهراسيد؛ و (از مخالفت با من) بهراسيد! امروز ،دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود
را بر شــما تمام نمودم و از اســام براى شما [به عنوان] دين راضى شدم .ـ و هركس به اضطرار
افتد ،در حالىكه گرس��نه[ ،و] غيرمتمايل به گناه باشد ،پس (مانعى ندارد كه از آنها بخورد؛ چرا
(كه خدا ،بسيار آمرزنده [و] مهرورز است».
«إِنَّ َما َح َّر َم َع َليْ ُك ُم ال ْ َميْتَ َة َوالدَّ َم َول َ ْح َم ال ْ ِخنْزِي ِر َو َما أُ ِه َّل ب ِ ِه لِغَيْ ِر اللّ َف َمنِ اضْ ُط َّر َغيْ َر بَا ٍغ َو َال َعادٍ
َفــ َ
يم» (بقره)173 /؛ «[خدا] ،تنها (خوردن) مردار و خون و گوشــت
ا إِث ْ َم َع َليْ ِه إ ِ َّن اللّ َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
خوك و آنچه [به هنگام سربريدن ،نام] غير خدا بر آن بانگ زده شده را بر شما حرام كرده است؛
و[لى] كســى كه ناچار شود ،در صورتى كه ســتمگر و متجاوز نباشد ،پس گناهى بر او نيست؛
[چرا]كه خدا بسيار آمرزندهى مهرورز است».
«إِنَّ َما َح َّر َم َع َليْ ُك ُم ال ْ َميْتَ َة َوالدَّ َم َول َ ْح َم ال ْ ِخنزِي ِر َو َما أُ ِه َّل لِغَيْ ِر اهلل ِ ب ِ ِه َف َمنِ اضْ ُط َّر َغيْ َر بَا ٍغ َو َال َعادٍ
يم» (نحل)115 /؛ «[خدا] ،تنها (خوردن) مردار و خون و گوشت خوك و آنچه
َفإ ِ َّن اهللَ َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
را كه [به هنگام س��ر بريدن ،نام] غير خدا بر آن بانگ زده ش��ده ،بر شما حرام كرده است؛ و[لى]
كس��ى كه ناچار شود ،در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد ،پس (گناهى بر او نيست؛ چرا) كه
خدا بسيار آمرزنده [و] مهرورز است».
نکات تفسیری این آیه:
 .1اس�لام به بهداشت غذايى انسان توجه كامل داشته است و بارها به مصرف غذاهاى پاك
س��فارش كرده و از غذاهاى فاسد و مضر بازداشته است .آيهى فوق ،با همين مضمون ،چهار بار
در قرآن مورد تأكيد قرار گرفته است.
 .2ممكن است مقصود از جملهى شرطى آخر آيه (به شرط اينكه ستمگر و متجاوز نباشند)
آن باشد كه اجازهى مصرف در ضرورت ،مخصوص كسانى است كه خواهان لذت از آن نباشند
و از ح��د مصرف مجاز تجــاوز نكنند و زيادهروى ننمايند و يا مقصود آن اســت كه اين اجازه
مخصوص كس��انى است كه َسفر آنها سفر گناه و س��تم نباشد (ر .ک :مکارم شیرازی،1 :1364 ،
1
 )583يعنى مىفرمايد فقط اين موارد حرام است ،نه مواردى كه مشركان تو ّهم كردهاند.
 .1يعنى حصر «ان ّما» اضافى و نسبى است ،نه حقيقى.
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 .3حفظ جان واجب اس��ت؛ از اين رو هرگاه در اثر كمبود غذا ،جان انســان به خطر افتاد،
مىتواند از غذاهاى حرام به اندازهى ضرورت اســتفاده كند تا جان خود را نجات دهد .اشاره به
اين مطلب در آيهى فوق نشــان دهندهى اهميت حفظ جان و توجه قانونگذار اسالم به جزئيات
مسائل است.
« .4باغ» به معناى «طلب» و «عاد» به معناى «تجاوز» است و در اينجا مقصود آن است كه اگر
كســى در مسافرت يا قحطى و امثال آن گرفتار شد ،مىتواند از غذاهاى حرام بخورد و گناهكار
نيســت ،اما نبايد قصد او ّ
لذتطلبى يا حالل شمردن حرامهاى الهى باشد و از حدّ تجاوز كند و
بيش از مقدار ضرورت از غذاى حرام استفاده كند (مکارم شیرازی.)441 ،11 :1364 ،
ج :احکام حکومتی
برخی از احکام با عنوان احکام حکومتی اســت که تابع مصالح عمومی و اجتماعی شــکل
گیرد و توسط حاکم اسالمی صادر میشود .برای مثال؛ حکم جنگ یا صلح که بر اساس شرایط و
مقتضیات صادر میشود و یا قوانین مجلس و دولت و یا احکام مربوط به خیابانکشی در شهرها
با تخریب منازل و مانند آن .این احکام تأثیر زیادی در سبکزندگی مسلمانان دارد.
امام خمینی به ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی (1357ش) در این مورد مطالب مبسوطی
بیان کرده اســت« :زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ، . . .بدان معنا که با شــناخت
دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاســی ،همان موضــوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی
نکرده اس��ت واقع ًا موضوع جدیدی شده اس��ت که قهرا ً حکم جدیدی میطلبد .مجتهد باید به
مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» (موسوی خمینی.)98 ،21 :1369 ،
در جایی دیگر ،امام خمینی مینویسد« :مهم ،شناخت درست حکومت و جامعه است که بر
ِ
وحدت رویه و عمل ،ضروری
اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزی کند که
است و همینجاست که اجتهادِ مصطلح در حوزهها کافی نیست» (همان.)47 ،
همین معناست که از آن تحت عنوان «تمدن جدید» یاد میکنند(همان )34 ،و در همینجاست
که حضرت امام خمینی گاهی از تغییر موضوعات فقهی و گاهی از توسعه و تضییق آنها سخن
میگوید .همچنین ش��هید صدر نیز از مواردی با عنوان «منطقه» الفراغ یاد کردهاند که شــارع در
این موارد حکم خاص صادر نکرده است؛ لیکن دولت و حاکم ،حق قانونگذاری دارند .هر چند
که ش��هید صدر این مطلب را در کتاب اقتصادنا و با مثالهای اقتصادی مطرح کرده ولی با توجه
به مالک آن ،میتواند در همه حوزهها و س��احتهای زندگی بشر شریان یابد و سبکزندگی را
تحت تأثیر قراردهد.
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شهید صدر مینویسد« :فان المذهب االقتصادی فی االسالم یشتمل علی جانبین:
احدهما :قد ملی من قِبَل االسالم بصورة منجزة التقبل التغییر والتبدیل
ولی االمر
واالخر :یشکل منطقة الفراغ فی المذهب قد ترک االسالم مهمة ملئها الی الدولة او ّ
یملوها وفق ًا لمتطلبات االهداف العامة لالقتصاد االسالمی ومقتضیاتها فی کل زمان» (صدر:1375 ،
.)443 ،3
شــهید صدر بر آن اســت که «در منطقه الفراغ فقط احکام ثابت شــریعت بر موارد تطبیق
نمیش��ود بلکه تشریع میش��ود؛ طبق ظروف زمانی و مکانی»(همان )799 ،و منطقه الفراغ برای
تنظیم روابط انسـ�ان و طبیعت در ضمن یک عنصر متحرک وضع شده است و این نقص نیست.
و حاکم اس�لامی والیت شریعی در منطقه الفراغ دارد( .مث ً
ال در زمینها و قوانین اقتصادی و مثل
آنها) حق تشریع دارد (همان 443 ،و .)799
د :نســخ :نســخ از دیرباز در مباحث قرآنی حدیثی و به ویژه علوم قرآن و فقه مطرح بوده
است .نسخ در اصطالح علوم قرآن قدیم و جدید معانی متعددی دارد که در همه معانی به نوعی
اصول متغیر در زندگی بشر اشاره دارد که اجرای هر کدام از آنها تأثیر مستقیمی در سبکزندگی
مسلمانان دارد.
یک ـ نسخــ در اصطالح علوم قدیم :نس��خ اصطالحی مشهور اس��ت که طی چند قرن نزد
مشهور مفســران ،ارباب علوم قرآن و اصول الفقه مطرح بوده است .در این دیدگاه نسخ عبارت
اســت از« :رفع قانون سابق ـ که بر حســب ظاهر اقتضای دوام دارد ـ به وسیله قانون بعدی ،به
صورتی که اجتماع آن دو با یکدیگر ممکن نباشد( ».معرفت)274 ،2 :1412 ،
نسخ اصطالحی را به سه قسم تقسیم کردهاند:
 .1نس��خ حکم و تالوت :یعنی آیهای که شــامل قانون بوده ،به صورت کامل از صفحه قرآن
محو ش��ده باش��د .و لفظ و حکم محتوایی آن رفع شده است .این نوع از نسخ ،مستلزم تحریف
قرآن خواهد بود چون آیهای از قرآن کم شده و این مخالف وعده الهی بر حفظ قرآن است .پس
این نسخ مردود و باطل است.
 .2نسخ تالوت و بقای حکم :یعنی لفظ آیهای از صفحه قرآن محو شود ،ولی قانون و حکم
و محتوای آیه همچنان بین مس��لمانان باقی و نافذ باشد .اینگونه نسخ ،خالف حکمت است که
آیهای مستند حکم باشد ولی محو شود و حکم آن همچنان باقی بماند .عالوه بر این که پذیرش
اینگونه نس��خ ،مستلزم تحریف قرآن است که آیهای از قرآن کم شده باشد و این مخالف وعده
الهی درباره حفظ آیات قرآن از تحریف است.
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 .3نسخ حکم و بقای تالوت :یعنی حکم و محتوای آیه نسخ شده باشد ولی لفظ آیه همچنان
در قرآن باقی باش��د .این قسم از نسخ مورد قبول مشهور علمای اسالمی در قرون میانی است و
اغلب مثالهای نس��خ ،از این قسم اس��ت و این قسم نسخ را معقول و قابل توجیه میدانند؛ چرا
که حکم آیه ناســخ ،بعد از تغییر مصالح و مفاسد و پایان یافتن زمان حکم اول نازل شده است.
همانطور که گذشت زرقانی در هفت آیه و عالمه شعرانی در هفت آیه و آیت اهلل خوئی در یک
آیه این نوع نس��خ را پذیرفتهاند( .ر.ک :زرقانی 269 ،2 :1416 ،ـ 255؛ کاشــانی12 ،2 :1344 ،؛
خویی 376 :1395 ،ـ )7
از مهمترین آیاتی که نسخ آن را پذیرفتهاند« :آیه نجوی (مجادله 12 /و  )13آیه عدد مقاتلین
(انف��ال 65 /و  )66آیة االمتاع (بقره 240 /و 234؛ نس��اء )12 /آیه
الت��ورات باالیمان (انفال72 /؛
ْ
احزاب )6 /آیات الصفح (الجاثیه14 /؛ بقره109 /؛ حج39 /؛ انفال65 /؛ توبه )5 /و آیات المعاهده
(نساء 90 /و 92؛ انفال72 /؛ ممتحنه11 /؛ سوره برائت) تشریع قتال به صورت تدریجی (حج39 /؛
نساء91 /؛ انفال61 /؛ توبه 5 /و  29و  36و ( .»)123ر.ک :معرفت 300 ،2 :1412 ،به بعد؛ سیوطی،
 43 ،2 :1407به بعد)
دوـ نسخ در اصطالح علوم جدید:
آیت اهلل معرفت نیز معانی جدیدی از نسخ را مطرح کرده است:
نســخ مشــروط (تمهیدی ـ تدریجی) :مقصود آن است که با تغییر شرایط ،حکم سابق نسخ
ش��ود ،ولی با اعاده شرایط گذشته ،حکم منسوخ قابل بازگشت باشد .این قسم در حقیقت نسخ
مطابق نســخ اصطالحی مشهور نیســت ،بلکه احکام متعددی است که هر یک به شرایط خاصی
ِ
بس��تگی دارد و تغییر حکم با تغییر
شرایط لحاظ شده در متن حکم ،نسخ شمرده نمیشود؛ بلکه
صرف ًا تغییر موضوع است که حکم آن نیز تغییر میکند .این مقوله را نسخ مشروط مینامند؛ چرا
که رفع و اعاده حکم ،وابس��ته به شرایط است و نیز نسخ تدریجی و تمهیدی گویند؛ زیرا ممکن
است شارع برای برداشتن یک سنت یا حکم ،در چند مرحله اقدام کند و با فراهم آوردن مقدماتی
حکم جدید را بیان کند؛ همانطور که در تحریم شراب و نسخ بردهداری دیده میشود( .معرفت،
)185-186 :1382
ه��ـ ـ تقیه (مخفی کردن عقیده یا عم��ل مذهبی)« :تقیه» به معنای مخفی کردن عقیده حق یا
عمل مذهبی حق برای حفظ جان یا مدارای با مخالفان اســت .به عبارت دیگر در ظرف زمانی،
مکانی و اجتماعی ،ممکن است شرایطی فراهم شود که انسان نتواند مطالب حق دینی یا مذهبی
خود را ابراز کند که در این شرایط به خاطر تغییر شرایط موضوع ،حکم تغییر میکند و بر شخص
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واجب میشــود که مث ً
ال برای حفظ جان خود تقیه کنــد و عقاید یا اعمال خالف واقع در باطن
خود را ابراز کند .این مطلب میتواند در شرایط خاص سبکزندگی انسان مسلمان را تحت تأثیر
قرار دهد .در قرآن کریم به تقیه اشاره شده و در احادیث اهل بیت نیز بر آن تأکید شده است:
ين َو َمن يَ ْف َع ْل ذل ِ َ
س م ِ َن اللّ ف ِ ْي َش ْيءٍ
« َال يَت َِّخ ِد ال ْ ُمؤْ مِنُونَ ال ْ َكافِر َ
ِين أَ ْولِيَا َء م ِ ْن ُدو ِن ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
ك َف َليْ َ
إ ِ َّل أَنْ تَ َّت ُقوا مِنْ ُه ْم تُ َقا ًة َويُ َح ِّذ ُر ُك ُم اللّ ن َ ْف َس ُه َوإِلَى اللّ ال ْ َم ِ
ير» (آلعمران)28 /؛ «مؤمنان نبايد ،كافران
ص ُ
را ـ به جاى مؤمنان ـ سرپرســت [و دوست خود] گيرند و هركس چنين كند ،پس در هيچ چيز
از [رابطه با] خدا [او را بهرهاى] نيست ،مگر آنكه با تقيّهاى خودتان را از آنان نگه دارى .و خدا
شما را از (نافرمانى) خودش بيم مىدهد و فرجام [شما] فقط به سوى خداست».
نکات تفسیری این آیه:
« .1تقيّه» ،نوعى تغيير شكل مبارزه و يك حكم عقلى موافق فطرت انسان است؛ يعنى اسالم
صريح ًا اجازه داده اســت كه در موردى كه جان يا مال يا ناموس انســان در خطر است و اظهار
حــق ،هيچگونه فايدهى مهمى ندارد ،موقت ًا از اظهار حق خوددارى کند و پنهانى به وظيفهى خود
عمل نمايد تا نيروهاى انسانى نابود نشوند .در تاريخ اسالم ،سرگذشت «عمار ياسر» مشهور است
كه پيامبر به او دوست ،حامى و همپيمان و يار و ياور نيز مىآيد اجازهى تقيّه دادند كه هر چه
مشركان مىخواهند با زبان بگويد تا از مرگ نجات يابد.
البته تقيّه در صورتى واجب است كه جان انسان ،بدون فايدهى مهمى ،به خطر بيفتد؛ ا ّما در
مواردى كه موجب ترويج باطل و گمراه ســاختن مردم و تقويت ظلم و ســتم مىگردد ،حرام و
ممنوع اس��ت .آرى آنگاه كه اصل دين در خطر اســت تقيّه معنا ندارد و بايد حسينوار به ميدان
رفت و جان خود را نثار دين كرد .از آنچه بيان شد روشن مىگردد كه تقيّه در همهى مكانها و
زمانها حكم يكسانى ندارد؛ گاهى واجب و گاهى حرام و زمانى نيز مباح است( .مکارم شیرازی،
)373-375 ،2 :1364
 .2در احادیث شــیعه ،تقیه یکی از اصول سبکزندگی امامان معصوم بیان شده است« :عن
ين آبَائِي( ».برقی)255 ،1 :1330 ،
امام الصادق :إ ِ َّن ال َّتقِ َّي َة دِينِي َو دِ ُ
جمعبندی
اصول متغیر در س��بکزندگی قرآنی بر اساس مالکها و معیارهای فوق قابل شناسایی است
هرچند که مصادیق و موارد این اصول زیاد است و در هر عصری موارد جدید پیدا میشود؛ لیکن
جمعآوری همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است.
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