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واکاوی دالئل جامعیت دین مبین اسالم (با تمرکز بر محتوای دین)
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مقدم 3

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،استاد رشته حقوق در مؤسسه تحصیالت عالی ناصرخسرو والیت دایکندی افغانستان
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
مبحث جامعیت دین یکی از مباحث مهم علم کالم به شمار میرود که به خاطر پیدایش برخی مباحث کالم جدیث از جمله
قلمرو دین با رویکردی جدید به آن پرداخته شده و نظریاتی مانند دین اقلی و برداشتهای نادرست در ضمن آن مطرح شده
است .در این راستا اهمیت دارد به واکاوی جامعیت دین اسالم پرداخته شود و دالئل تشریح شوند .جامعیت دین اسالم دالئلی
دارد از جمله «جامعیت قرآن کریم»« ،داعیه جهانی بودن اسالم»« ،مطابقت محتوای اسالم با فطریات بشر»« ،وجود اصول و
قوانین کاربردی»« ،جامعیت احکام اسالم»« ،وحیانی بودن اسالم»« ،چندبعدی بودن اسالم»« ،کامل بودن محتوای دین»،
«منسجم بودن محتوای دین»« ،ثابت بودن محتوای دین»« ،پذیرفتن عناوین ثانویه»« ،خاتمیت دین اسالم» و غیره .در این
پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی به ارائه مستندات متقن به تشریخ این دالئل خواهیم پرداخت.
واژههای کلیدی :دین اسالم ،جامعیت ،دالئل جامعیت ،قرآن کریم ،احکام ،حقوق ،قوانین
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مقدمه
در این که اسالم دین جامع و کاملی است جای هیچ گونه تردیدی نمیباشد .این موضوع از نظر منابع اسالم بهقدری روشن
است که تقریباً بحث در اطراف آن وقت تلف کردن میباشد .هرچند که افرادی وجود دارند که هنووز هوم بوهاین وضووح قضویه
برایش روشن نیست .ولی از نظر کلیت مسلمانان جای هیچ درنگی نمیباشد که شخصی بیاید راجع بهاین قضیه مناقشه داشوته
باشد .منظور از جامعیت هم خیلی واضح میباشد .یعنی این دین دارای قوانین و احکامی است که قادر بوهحل مسوایل نوظهوور،
بوده و در هر برهه از زمان توان پاسخ گویی بهمشکالت بشریت را دارا میباشد.
 .1مفهوم جامعیت
جامعیت در لغت بهمعنای جامع ،کامل و فراگیر بودن است .مثالً در مورد یك تحلیل کامل علمی تعبیور میشوود کوها ایون
موضوع را بهاین وضوح و جامع کسی تقریر نکرده است .یا گفته میشود کها غرض از این مقودمات تعریفهوای هویوت بوود کوه
دایرة جامعیت آن بر تمامی مکنونات محیط میباشد .اصطالحاً بهیك پردازشی اطالق میشود که در زمینههای گوناگون علموی
و فرهنگی دارای اطالع فراگیر باشد ،یا از جهت علمی و فرهنگی دارای احاطوه توام باشود ،یوا بوهتحلیلی کوه از جهوت علموی،
فرهنگی و اخالقی ویژگیهای الزم را داشته باشد .مثالً این تعبیر در مورد بیان احوال و اوصاف اشخاص دارای ویژگوی فرهنگوی
استعمال میشود کها «اگر بخواهم ذرهای از آفتاب مکرمت ،فضیلت ،جامعیت و حسن اخالق آن فصیح عهد را شرح دهم کتابی
شود» .بنابراین منظور از جامعیت در عنوان مورد بحث جنبههای فراگیر و احاطه کامل خواهود بوود کوه در مطالوي آتوی ثابوت
خواهیم نمود که اسالم این ویژگی را دارد( .انوری 1381ا )2073/3
 .2مفهوم اسالم
اسالم از مادة تسلیم است .در لغت بهمعنای منقاد بودن ،گردن نهادن ،داخل شدن در صلح و آشتی و نیوز داخول شودن در
دین اسالم و مسلمان شدن را گویند( .عمید 1384ا  .)125اصطالحاً بهدینی اطالق میشوود کوه پیوامبر آن حضورت محمودبن
عبداهلل(ص) است .کتاب او قرآن نام دارد .و بزرگترین معجزة حضرت بهحساب میآید که تمام قوانین و احکام مورد نیاز بشریت
در آن آمده است .و عمل بر اساس آن سعادت کامل انسانیت را در پیخواهد داشت .یکی از مفاخر قرآن کریم این اسوت کوه از
ابتدای نزول تا زمان حاال یك حرف از آن کم یا زیاد نشده است .و خداوند متعال بهپشتوانه آن فرمودها
إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الوذكکْرَ وَ

(الحجرا  )9 /15ما قرآن را نازل کردیم و ما بهطور قطع نگهدار آنیم! بنوابراین هورکا ایون دیون را بدوذیرد و

بهانجام احکام آن ملتزم گردد ،مسلمان خوانده میشود .اسالم مهمترین و بزرگترین دین الهوی اسوت کوه قایول بور توحیود در
ربوبیت ،خاتمیت نبوت و جهان شمولی میباشد .اسالم دین جدید نیست ،بلکه در راستای ادیان ابراهیمی شکل مترقی و تکامل
یافتهای آنها است .چون قبل از بعثت پیامبر(ص) بر ادیان قبلی نیز اسالم اطالق شده اسوت .هموانطور کوه قورآن میفرمایودا
إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبك الْعالَمینَ

(البقرها  )131 /2در آن هنگام که پروردگارش به او گفتا اسالم بیواور! (و در
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برابر حق ،تسلیم باش! او فرمان پروردگار را ،از جان و دل پذیرفت و) گفتا «در برابر پروردگار جهانیان ،تسلیم شودم» .صواحي
تفسیر نمونه مینگاردا هنگامی که ابراهیم ندای فطرت را از درون خود میشنود که پروردگار به او فرمان" تسلیم باش" میدهد
او تسلیم کامل خدا میشود( .مکارم شیرازی 1374ا  )461/1مهمترین ویژگی این دین اعتقاد بهاصول خمسوه (توحیود ،نبووت،
معاد ،عدالت و امامت) و فروع دهگانة (نماز ،روزه ،زکاة ،خما ،حج ،جهاد ،امر بهمعروف ،نهی از منکرات ،توال و تبرا) میباشد.

 .3دالئل جامعیت اسالم
 .3-1جامعیت قرآن کریم
قرآن کریم کتابی است که در طول  23سال بر پیامبر(ص) نوازل گردیود ،ایون کتواب آسومانی در بردارنودة تموام نیازهوا و
احتیاجات بشریت میباشد ،این ادعای است که خود کتاب عزیز بهصراحت مطرح کرده و فرموده استا
مِنْ شَیْءٍ

ما فَرَّطْنا فِوی الْکِتوابِ

(االنعاما  .)38 /6ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم".اما در کتي سایر ادیان ما بهچنین مدعای بر نمیخوریم.

مفسران سه احتمال در باره «الکتاب» داده اند که عبارت از لوح محفوظ ،عالم هستی و قرآن کریم میباشد .اما علمایی اسوالم و
مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که منظور از کتاب قرآن کریم است .جهت رعایوت اختصوار بوه دو نمونوه اشواره میگوردد.
صاحي تفسیر شریف نمونه مینگاردا ممکن است منظور از کتاب ،قرآن بوده باشد که همه چیز (یعنی تمام اموری که مربوط به
تربیت و هدایت و تکامل انسان است) در آن وجود دارد ،منتها گاهی به صورت کلی بیان شده ،مانند دعوت به هور گونوه علوم و
دانش ،و گاهی به جزئیات هم پرداخته شده است مانند بسیاری از احکام اسالمی و مسوائل اخالقوی( .مکوارم شویرازی ،تفسویر
نمونها  )222 /5در تکمیل این فرمایش حیفم میآید که از دیدگاه استاد مطهری بهرهمنود نشوویم .ایشوان میگویودا بعضویها
جمود بهخرج میدهند ،خیال میکنند که چون دین اسالم دین جامعی است ،پا باید در جزئیات هوم تکلیوف معینوی روشون
کرده باشد .نه ،این طور نیست .یك حساب دیگری در اسالم است .اتفاقاً جامعیت اسالم ایجاب میکند که اساسواً در بسویاری از
امور دستور نداشته باشد؛ نه اینکه هیچ دستور نداشته باشد بلکه دستورش این است کوه موردم آزاد باشوند (مطهوری1348 ،ا
 .)194/21صاحي مجمع البیان نیز میگویدا منظور از کتاب قرآن است ،زیورا تموام نیازمنودیهای دینوی و دنیووی موردم ،بوه
اجمال یا تفصیل ،در قرآن کریم آمده است .تفصیل مطالي اجمالی قرآن ،بهوسیله پیامبر بیان گردیده و ما موأموریم کوه طبوق
حکم قرآن کریم از او پیروی کنیم .چنان که میفرمایدا

ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ موا نَهواکُمْ عَنْوهُ فَوانْتَهُوا

آنچه پیامبر برای شما بیاورد بگیرید و آنچه شما را از آن نهی کند ،ترك کنید .در آیه دیگر میفرمایدا
تِبْیاناً لِکُلك شَیْءٍ

(الحشورا )7/59

وَ نَزَّلْنا عَلَیْوكَ الْکِتوابَ

(النحلا  )89 /16این کتاب را که بیان هر چیزی است ،بر تو نازل کوردیم .فخوررازی نیوز میگویودا موراد از

الکتاب قرآن است .چون وقتی «ال» برسر اسم داخل شود انصراف بهمعنای عهدی سابق دارد که قرآن میباشد .بعد یك سوؤالی
را مطرح میکند که اگر مطلي چنین است پا چرا راجع بهعلوم پزشکی ،ریاضیات و هندسه ،مذاهي مردم و علم اصول و فروع
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در قرآن مورد اشاره واقع نشده است؟! در مقام پاسخ میگویدا وظیفه قرآن بیان احکامی است که دانستن آن واجي میباشود ،و
احاطه بر آن ضرورت داشته باشد .و این مهم بهدو صورت انجام شده .یكا از طریق استعمال لفظ تفریط .چون این کلموه فقوط
در جای کاربرد داردکه بیان آن امر ضرورت جدی داشته باشد .دوا آیات قورآن بوا یکوی از دالالت مطوابقی ،تضومنی و التزاموی
میفهماند که مقصود از.نزول قرآن بیان اصول کلی دین ،معرفت خدای متعال و احکوام الهوی میباشود ،بوا آگواهی ذهنوی ایون
منظور ،هرجا لفظ کتاب مطلق بیاید ما بههمین معنای معهود ذهنی حمل میکنیم( .و القول الثوانیا أن الموراد منوه القورآن ،و
هذا أظهر ألن األلف و الالم إذا دخال علی االسم المفرد انصرف إلی المعهود السابق ،و المعهود السابق من الکتاب عند المسولمین
هو القرآن ،فوجي أن یکون المراد من الکتاب فی هذه اآلیة القرآن .إذا ثبت هذا فلقائل أن یقولا کیف قال تعالیا موا فَرَّطْنوا فِوی
الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ مع أنه لیا فیه تفاصیل علم الطي و تفاصیل علم الحساب ،و ال تفاصیل کثیر من المباحوث و العلووم ،و لویا
شویْءٍ یجوي أن
فیه أیضا تفاصیل مذاهي الناس و دالئلهم فی علم األصول و الفروع؟ .و الجوابا أن قوله ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ َ
یکون مخصوصا ببیان األشیاء التی یجي معرفتها ،و اإلحاطة بها و بیانه من وجهینا األولا أن لفوظ التفوریط ال یسوتعمل نفیوا و
إثباتا إال فیما یجي أن یبین ألن أحدا ال ینسي إلی التفریط و التقصیر فی أن ال یفعل ما ال حاجة إلیه ،و إنما یوذکر هوذا اللفوظ
فیما إذا قصر فیما یحتاج إلیه .الثانیا أن جمیع آیات القرآن أو الکثیر منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو االلتزام علی أن المقصوود
من إنزال هذا الکتاب بیان الدین و معرفة اللَّه و معرفة أحکام اللَّه ،و إذا کان هذا التقیید معلوما من کل القرآن کان المطلق هاهنا
محموال علی ذلك المقید( .رازی  ،1420ج ،12ص  .)527بنابراین جای تردید نیست که تمام احکام موورد احتیواج بشوریت در
قرآن بیان شده و هیچ چیزی از آن فرو گذار نگردیده است .پا جامعیت قرآن دلیل بر جامعیت دین اسالم خواهد بود.
 .3-2داعیه جهانی بودن اسالم
یکی دیگر از دالیلی که بر جامعیت اسالم در قرآن مطرح شده و در تعلیمات دیگر ادیان بهچشم نمیخوورد پیوروزی نهوایی
َسوولَهُ
ْسولَ ر ُ
دین مقدس اسالم و احاطه آن در سراسر عالم و عالم گیر شدن آن میباشد .قرآن بهصراحت میفرمایدا هُوَ الَّذی أَر َ
بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقك لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدكینِ کُلكهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ (التوبها  )33/9او کسی است که رسوولش را بوا هودایت و آیوین
حق فرستاد ،تا آن را بر همه آیینها غالي گرداند ،هر چند مشرکان کراهت داشته باشند! .عالمه طباطبایی در المیزان مینگاردا
معنای آیه این است کها خدا آن کسی است که رسول خود محمد(ص) را با هدایت -و یا با آیات و معجزات -و با دینی فرسوتاد
که با فطرت و حقیقت آفرینش منطبق است ،فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غلبه دهد هر چند مشرکان نخواهند و ناراحت شوند
(طباطبایی 1374ا  .)329/9صاحي تفسیر خسروی میگویدا حضرت أبو جعفر الباقر(ع) فرمایدا این ظهور و غلبه موقوع خوروج
مهدی(ع) که از آل محمّد است وقوع مییابد و احدی باقی نمیماند مگر اینکه بهمحمّد(ص) اقرار مویآورد .و ایون قوول سودّی
است .و کلبی گویدا یعنی دینی باقی نمیماند مگر اینکه اسالم بر او غالي میشود و این بوزودی خواهود شود و بهبعود موکوول
نخواهد شد و روز رستاخیز بر پا نمیشود تا اینکه این ظهور واقع نشود) (خسروانی 139ا  .)46/4آلوسی در تفسویر خوود بیوان
میدارد که دین اسالم بر دیگر ادیان غلبه مییابد و حقانیت اسالم آشکار میگردد ،و همه بهاین دین میگروند .این تغلیي یا بوا
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منسوخ شدن سایر ادیان تحقق مییابد یا بهقول ابن عباس خداوند همه آموزههای دینی را بهپیامبر خود تعلیم داده و هیچ چیز
برای او مخفی نمیماند (که این یك نوع تغلیي علمی است) و گفتها اکثر مفسرین قایل به این است که آموزههای دیون اسوالم
بعد از ظهور عیسی بر همه ادیان پیروز میگردد چون در آن زمان غیر از دین اسالم دیگر دینی بر روی زموین بواقی نمیمانود.
(آلوسی 1415ا  )278/5بههر حال این دیدگاهها حکایت از جامعیت دین اسالم دارد چون اگر ایون دیون کامول نمیبوود دلیول
نداشت که خدا و پیامبر تا این حد با اطمینان سخن گوینود هموانطور کوه تاقبول از ظهوور اسوالم چنوین مطوالبی را مطورح
نفرمودند .در تفسیر «معالم التنزیل فی تفسیر القرآن» نیز بههمین مطالي فوق اشاره شده که نمایة اتفواق نظور در مودلول آیوه
میباشد و تأکیدی است بر این که آینده از آن اسالم است و با (بغوی 1420ا  .)340/2و نیز فخر رازی مینویسدا «و اعلوم أن
ظهور الشیء علی غیره قد یکون بالحجة ،و قد یکون بالکثرة و الوفور ،و قد یکون بالغلبوة و االسوتیالء ،و معلووم أنوه تعوالی بشور
بذلك ،و ال یجوز أن یبشر إال بأمر مستقبل غیر حاصل ،و ظهور هذا الدین بالحجة مقورر معلووم ،فالواجوي جملوه علوی الظهوور
بالغلبة (فخررازی  1420قا  .)33/16ظهور یك چیز بر دیگری بهیکی از سه عامل خواهد بود .1 .با ادله و برهوان قطعوی .2 .بوا
زیادی و فراوانی .3 .باغلبه قهری و استیال .خداوند .به این پیروزی بشارت داده در حالی که اگور چنوین اموری در آینوده محقوق
نشود جایز نیست که خداوند بشارت بدهد ،پیروزی دین اسالم از نظر برهان ثابت است ،پا الجرم این ظهوور بوا غلبوه خواهود
بود .صاحي تفسیر نمونه نیز با استدالل قوی و برهان قطعی میگویدا منظور از هدایت دالئل روشن و براهین آشکاری است کوه
در آیین اسالم وجود دارد و منظور از دین حق همین آیینی است که اصولش حق و فروعش نیز حق و باآلخره تاریخ و مدارك و
اسناد و نتیجه و برداشت آن نیز حق است و بدون شك آیینی که هم محتوای آن حق باشود و هوم دالئول و محتووای آن فقوط
اسالم است (مکارم شیرازی ،پیشینا  .)370/7و در جواب این سؤال کها «اسالم چگونه بر همه ادیوان پیوروز مویگوردد؟ و ایون
پیروزی به چه شکل خواهد بود؟ مینویسدا در میان مفسران اخوتالف اسوت .بعضوی ایون پیوروزی را تنهوا پیوروزی منطقوی و
استداللی دانستهاند و میگویند این موضوع حاصل شده است ،زیرا اسالم از نظر منطق و اسوتدالل قابول مقایسوه بوا آیینهوای
موجود نیست .ولی بررسی موارد استعمال ماده" اظهار" در آیات قرآن نشان میدهد که این ماده بیشتر به معنی غلبه جسمانی
و قدرت ظاهری آمده است چنان که در داستان" اصحاب کهف" و نیز در باره مشرکان میخوانیم کها هر گاه آنها بر شما چیره
شوند نه مالحظه خویشاوندی و قرابت را میکنند و نه عهد و پیمان را .بدیهی است غلبه در اینگونه موارد غلبه منطقی نیسوت،
بلکه غلبه عملی و عینی است (همانا .)372/7
 .3-3مطابقت اسالم با فطرت بشری
مقررات اسالم با فطرت ،ذات و سرشت آدمیت مطابقت دارد ،البته در دیگر ادیان نیز موواردی وجوود دارد کوه بوا آفورینش
انسان در تضاد نمیباشد .اما موارد آن جزئی میباشد و فاقد کلیت است .ولی اسالم در تمام جهات زیستی انسان قووانینی وضوع
کرده که در هیچ شرایطی با طبیعت بشر مخالفت ندارد .مثالً در مسیحیت تأکید فوراوان روی رهبانیوت اسوت ،مقاموات کلیسوا
افتخار دارند که حضرت عیسی در طول عمر خود ازدواج نکرد ،و خودشان نیز با سرکوب غرایز اصرار بر زیستن مجرد دارنود ،در
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حالی که غریزه جزء آفرینش انسان است و سر کوب آن بهمفهوم نادیده گرفتن بخش از آفرینش این جوهر خلقت میباشد .ولی
اسالم با تشریع زوجیت سعی کرد بین قوای جسمی تعادل ایجاد کند و فرمودا
لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِكَ آلیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

ُسوکُمْ أَزْواجواً
وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِونْ أَنْف ِ
(الروما  )21/30و از نشانههای او اینکه همسرانی

از جنا خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید ،و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد در ایون نشوانههوایی اسوت
برای گروهی که تفکّر میکنند! .صاحي تفسیر اطیي البیان مینگاردا «لِتَسْکُنُوا إِلَیْها» زوج و زوجه ،انا به یکدیگر و الفت بوین
این دو و سکون و اطمینان بین آنها با اینکه هیچگونه انتساب رحمی یا شغلی یا معاشرتی بین آنها نبوده ،بلکوه بسوا از یوك
شهر و یك محله و یك مملکت هم نیستند (طیي 1378ا  .)375/10شهید مطهری مینویسدا بشر دارای غرایز مختلوف اسوت،
دارای نیازها و احتیاجات مختلف است و تمام این احتیاجها و نیازها از طبیعت و فطرتش سرچشمه میگیرد .اگر شما همة ایون
نیازهای فردی و اجتماعی بشر را هماهنگ با یکدیگر اشباع کنید ،بشر دنبال تمام امور فطری خودش میرود .ولی گواهی میوان
غیریزههای مختلف ،میان نیازهای متخلف جنگ انداخته میشود .فرض کنید یکی از نیازهای طبیعی بشور نیواز جنسوی اسوت
یکی هم نیاز روحی و باطنی است .شما اگر این دو نیاز را در حد خود اشوباع و ارضوا کنیود اشوکالی پویش نمیآیود (مطهوری،
پیشینا  .)460/21این است که میگوییم اسالم با تشریع ازدواج بهاین نیاز جنسی پاسخ داد تا هوم میوان قووای جسومی بشور
تعادل ایجاد شود و هم نسل بشر از انقراض در امان بماند و هم نسل اصیل شرعی شکل گیرد و هم امنیت خوانواده و حوریم آن
از آلودگیها امن و پاك بماند .باز هم استاد مطهری در جای دیگری اظهار میداردا بدون شك تعلیمات اسالمی بر اساس قبوول
یك سلسله فطریات است؛ یعنی همة آن چیزهایی که امروز مسائل انسانی و مواوراء حیووانی نامیوده میشووند و اسوم آنهوا را
«ارزشهای انسانی» میگذاریم ،از نظر معارف اسالمی ریشهأی در نهاد و سرشت انسان دارند؛ و بعد خواهیم گفوت کوه اصوالت
انسانی و انسانیت واقعی انسان در گرو قبول فطریات است (مطهری 1372ا .)468/3
 .3-4داشتن اصول و قوانین کاربردی اسالم
اصول موضوعه اسالم از یك جامعیت فوقالعاده برخوردار میباشد ،این اصول کلی در آیات نورانی قورآن ،روایوات پیشووایان
معصوم و دیدگاههای فقهای اسالم به خوبی انعکاس یافته اسوت .بررسوی دقیوق و تفصویلی آن موجوي اطالوه بحوث میگوردد.
بنابراین سعی میکنم با تمسك با آیات کالم اهلل مجید و روایات نورانی معصومین ،فهرست وار بهتبیین آن بدردازم.
 .3-4-1اصل صداقت و اجتناب از غدر و خیانت
یکی از اصول مسلم اسالم صداقت است ،اسالم روی راستی و درستی تأکید مضاعف دارد ،و در هیچ شرایطی حاضور نیسوت
از این اصل کناره گیری کند و جهت رسیدن بهاهداف خود (ولو مشروع) بهغدر و خیانت متمسك گردد .امیرالموؤمین(ع) روزی
بر فراز منبر در کوفه سخن میگفت ،فرمودا ای مردم اگر مکر و فریي مردم مکروه نبود ،من از همة موردم زیرکتور بوودم ،آگواه
باشید هر فریبی فسق است و هر فسقی کفر است ،آگاه باشید جایگاه آدم نیرنگباز ،فاسق و خیانت کار در آتش میباشد( .یَا أَیُّهَا

96

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،24تیر 1400

النَّاسُ لَوْ ال کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ کُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّاسِ أَال إِنَّ لِکُلك غُدَرَةٍ فُجَرَةً وَ لِکُلك فُجَرَةٍ کُفَرَةً أَال وَ إِنَّ الْغَدْرَ وَ الْفُجُوورَ وَ الْخِیَانَوةَ فِوی
النَّارِ) (کلینی 1365ا  .)338/2نیز در جواب منتقدان خود فرمودا معاویه از من زیرکتر نیست ،لکون او مرتکوي فریوي و فسوق
میگردد و اگر این کار مکروه نمیبود من زیرکترین مردم هستم .ولی چه کونم کوه تموام فریبکواری فسوق و تموام فسوق کفور
میباشد تمام فریبکاران روز قیامت پرچمی دارند که با آن شناخته میشوند( .وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِیَةُ بِأَدْهَی مِنكی وَ لَکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُورُ وَ
لَوْ ال کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّاسِ وَ لَکِنْ کُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ کُلُّ فُجَرَةٍ کُفَرَةٌ وَ لِکُلك غَادِرٍ لِوَاءٌ یُعْرَفُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ) (صبحی
صالح ،نهجالبالغها .)318
 .3-4-2اصل عدم تجاوز بهحقوق دیگران
قرآن کریم میفرمایدا وَ قاتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِيُّ الْمُعْتَودینَ (البقوره  )190/2و در راه
خدا ،با کسانی که با شما میجنگند ،نبرد کنید! و از حدّ تجاوز نکنید ،که خدا تعدّیکنندگان را دوسوت نمویدارد! .بایود توجوه
داشت که قتال در این آیه قید برای جنگ میباشد نه این که شرط جنگیدن باشد .بهدیگر عبارت ،بین قید و شرط باید تفواوت
گذاشت .چون اگر دشمن جنگ را بر مسلمانان تحمیل کنند دفاع از کیان اسالم واجي میگردد .و باید جنگید .ولوی اگور قتوال
شرط باشد ما باید منتظر بمانیم که چه وقتی از سوی دشمن مورد هدف قرار میگیریم تا این که از خوود عکوا العمول نشوان
دهیم .یعنی مشروعیت دفاع منوط بهحمله دشمن باشد که این خالف ظاهر آیه است .و باز قتال قید احتورازی هوم نیسوت کوه
فقط با مردان کفار ما حق جنگ داشته باشیم بلکه اگر کودکان و زنان نیز در نبرد مؤثر باشند و دشمن را تقویت نمایند جنوگ
با آنها هم جایز خواهد بود( .طباطبایی ،پیشینا  )88/2اما این آیه بهمسلمانان گوش زد میکند که بههر حال متجاوز نباشند و
بدون دلیل اقدام بهعملیات نظامی ننمایند .آری از آنجایی که قتال در اسالم دفاع است ،و دفاع بالذات محدود به زمانی است که
حوزه اسالم مورد هجوم کفار قرار گیرد ،به خالف جنگ که معنای واقعیش تجاوز و خروج از حد و مرز اسوت ،لوذا قورآن کوریم
دنبال فرمان قتال فرمودا «وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِيُّ الْمُعْتَدِینَ» تجاوز مکنید که خدا تجاوزکاران را دوسوت نمویدارد (هموانا
.)89/2
 .3-4-3اصل اقتدار امت اسالمی
قرآن کریم میفرمایدا « وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ
ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ»( ،االنفال  )60/8هر نیرویی در قدرت
دارید ،برای مقابله با آنها [دشمنان] ،آماده سازید! و (همچنین) اسيهای ورزیده (برای میدان نبرد) ،توا بوه وسویله آن ،دشومن
خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را ،که شما نمیشناسید و خدا آنها را مویشناسود! و
هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسالم) انفاق کنید ،بهطور کامل به شما بازگردانده میشود ،و به شما ستم نخواهد شود!
این آیه بهخوبی داللت میکند که مسلمانان نباید ضعیف ،ناتوان و تو سری خور باشند ،ایون تشوویق و ترغیوي قورآن بوهمفهوم
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تهدید دیگران نیست ،بلکه ایجاد یك انگیزه قوی برای پیروان قرآن میباشد .که باید موقعیت شناس باشند ،و از کیود دشومنان
خود غافل نمانند .شهید مطهری در پیرامون این آیه مینگاردا «قرآن میگوید مسلمانان بایود آنقودر نیرومنود باشوند کوه هور
جمعیت غیر مسلمانی وقتی مسلمانها را میبینند ،رعي آنها در دلشان ایجاد بشود ،برای اینکوه خیوال تجواوز در دماغشوان
خطور نکند» (مطهری ،پیشینا  .)161/21بنابراین برای اینکه دین اسالم در دنیا تحقیر نگوردد ،پیوروان آن در امون باشوند ،و
انگیزه تجاوز و طمع تسلط دشمنان برای همیشه دفع گردد الزم است که پیروان این آیین آسمانی در آمادگی کامل قرار داشته
باشند .این غیر از اهداف کشورهای توسعه طلي است که خود را برای تصرف جهان مجهز میسازند و هر روز زندگی موردم را از
آنان میگیرند.
 .3-4-4اصل ساده زیستی امت اسالمی
از نگاه بینش اسالمی ،انسان برای این جهان آفریده نشده است .و اال خدای توانا بهمراتي امکانوات فراوانتور بورای بشوریت
میداد ،آفرینش انسان در این جهان جهت رسیدن بهکمال میباشد ،فرزندان بنی آدم باید در این عالم پاالیش گردنود ،بوا سویر
صعودی وجود خویش را از عالم خاکی باال ببرند و در این حرکت تکاملی محو در آیینه جموال و جوالل کبریوایی حوق گردنود.
قرآن کریم میفرمایدا «اللَّهُ یَبْسُطُ الركزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا فِی اآلخِورَةِ إِالَّ مَتواعٌ»( ،الرعود
 ) 26/13خدا روزی را برای هر کا بخواهد (و شایسته بداند) وسیع ،برای هر کا بخواهد (و مصلحت بداند )،تنگ قرار میدهد
ولی آنها [کافران] به زندگی دنیا ،شاد (و خوشحال) شدند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت ،متاع نواچیزی اسوت! .البتوه
باید توجه داشت که آنچه قرآن آن را مذموم میشمارد عالقه بهمعنای وابسته بودن و دلخوش بودن و رضایت دادن بهامور مادی
دنیوی است .و فرق است بین عالقه بهمال و فرزند و سایر شئون زندگی دنیوی و بین قانع بودن و رضوایت دادن و غایوت آموال
قرار ندادن اینها( .خوئینی 1383ا  )137منظور این است که ما نباید بهاین مظاهر مادی دلخوش باشویم و آن را هودف نهوایی
تلقی کنیم ،قانع بودن و ساده زیستی غیر از وابستگی و دلباختگی بهمظاهر مادی میباشد.
 .3-4-5اصل عدالت خواهی امت اسالمی
امت اسالمی طرفدار اصل عدالت در سراسر جهان میباشند ،برای تحقق این آرمان مقودس در توالش مضواعف هسوتند توا
زمینههای عینیت یافتن آن فراهم گردد .حتی در شرایط خصومت نیز این اصل نباید زمین بماند ،قورآن کوریم میفرمایودا «یوا
أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی وَ اتَّقُووا اللَّوهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ»( ،المائدها  )8ای کسانی که ایمان آوردهاید! همواره برای خدا قیام کنید ،و از روی عدالت ،گوواهی دهیود!
دشمنی با جمعیّتی ،شما را به گناه و ترك عدالت نکشاند! عدالت کنید ،که به پرهیزگاری نزدیکتور اسوت! و از (معصویت) خودا
بدرهیزید ،که از آنچه انجام میدهید ،با خبر است!.این فریاد جاویدانه علی(ع) است که در بلندای تاریخ میدرخشد ،و با صودای
شوعِیرَةٍ مَوا فَعَلْتُوهُ»،
رسا میفرمایدا «وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ األَقَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْالکِهَا عَلَی أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْيَ َ
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(صبحیالصالح (نهجالبالغة) ،پیشین ،خ  ،224ص  ) .346به خدا قسم اگر تمام آنچه در زیر قبة آسمان است به من بدهنود کوه
خدا را در گرفتن پوست جو از دهان مورچه گناه کنم ،گناه نمیکنم .استاد مطهری میفرمایدا علی(ع) در این جملة خود ارزش
دنیا و مٌلك دنیا را پایین نیاورده ،ارزش حق و عدالت را باال برده ،نمیخواهد بگویدا دنیا و آنچه در زیر آسمان است چون خیلی
بیقیمت است من آن را در ازای یك عمل کوچك (که ظلم بهمورچه است) نمیخواهم ،بلکه میخواهد بفرماید که ظلم اینقدر
بزرگ است که تمام ملك دینا را کوچك ترین افراد ظلم (که ظلم بهمورچه با گورفتن پوسوت جووی از دهوانش اسوت) برابوری
نمیکند (مطهری 1383ا .)346/23
 .3-4-6اصل گفتگو و تفاهم در جوامع
قرآن کریم مخالفان خود را دعوت میکند که «قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنوا وَ بَیْونَکُمْ أَالَّ نَعْبُودَ إِالَّ اللَّوهَ وَ ال
نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمرانا  )64/3بگوا «ای اهول
کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را ندرستیم و چیزی را همتای او قرار نودهیم
و بعضی از ما ،بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانه -به خدایی ندذیرد ».هر گاه (از این دعوت )،سرباز زنند ،بگوییدا «گوواه باشوید
که ما مسلمانیم!» فلسفه انتخاب اهل کتاب و پیروان ادیان آسمانی در این فراخوان این اسوت کوه قودر مشوترك بوین آنهوا و
اسالم ،در مقیاس وسیعی وجود داشته و تفاهم بهآسانی ممکن میباشد ،چون حداقل در خدا پرستی و اعتقاد بهتوحیود بوا هوم،
ُسونا»،
همعقیده اند (سلیمی 1382ا  .)211قرآن پیروان خود را دعوت کرده که با مردم بهنیکی سخن گویند «وَ قُولُوا لِلنَّواسِ ح ْ
(البقرها  )83/2و میفرمایدا «اُدْعُ إِلی سَبیلِ رَبككَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَونْ
ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ»( ،النحلا  )125/16با حکمت و اندرز نیکو ،به راه پروردگارت دعووت نموا! و بوا آنهوا بوه
روشی که نیکوتر است ،استدالل و مناظره کن! پروردگارت ،از هر کسی بهتر میداند چه کسی از راه او گمراه شده است و او بوه
هدایتیافتگان داناتر است .بنابراین اصل تفاهم و دیالوگ در باور اسالمی جزء اصول ثابت میباشد ،و مسولمانان حوق ندارنود در
هیچ شرایطی این اصل راهبردی را از یاد ببرند .همان گونه که میفرمایدا
اتَّبَعَنی وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ

قُلْ هذِهِ سَبیلی أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی بَصیرَةٍ أَنَوا وَ مَونِ

(یوسفا  )108/12بگوا «این راه من است من و پیروانم ،و با بصیرت کامل ،هموه

مردم را به سوی خدا دعوت میکنیم! منزّه است خدا! و من از مشرکان نیستم!» و باز در تأکید بیشتر میگویدا
یَقُولُونَ وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَکكرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعیدِ

نَحْنُ أَعْلَمُ بِما

(قا  )45/50ما به آنچه آنها میگویند آگاهتریم ،و توو موأمور بوه

اجبار آنها (به ایمان) نیستی پا بوسیله قرآن ،کسانی را که از عذاب من میترسند متذکر ساز (وظیفه تو همین است)
 .3-4-7اصل اعتزال در قران کریم
اصل عدم مداخله در امور کشورها از اصول مسلم حقوق بینالملل میباشد ،همه کشورهای عضو سازمان ملول ایون اصول را
پذیرفته اند و در منشور ملل متحد بهآن تصریح گردیده است( .منشور ملل متحود 1381ا  )4/2واژة اعتوزال در لغوت بوهمعنای

99

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،24تیر 1400

گوشه نشینی و کناره گیری آمده است ،این کلمه در قرآن بهمعانی مختلف استعمال شده از جمله آن عدم مداخلوه و بیطرفوی
میباشد که مسلمانان باید خود را از مناقشات سیاسی برکنار دارند یا در جنگ از کسی جاني داری ننمایند .آیواتی کوه در پوی
میآید دقیقاً همین معنا را تداعی مینماید .قرآن کریم میفرمایدا
اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبیالً

السولَمَ فَموا جَعَولَ
فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ َّ

(انساءا  )90/4پا اگر از شما کنارهگیری کرده و با شما پیکار ننمودند( ،بلکه) پیشونهاد صولح کردنود،

خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرّض آنان شوید .اما اگرا اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح نکردند و دست
از شما نکشیدند ،آنها را هر جا یافتید اسیر کنید و (یا) به قتل برسانید! آنها کسانی هستند که ما برای شما ،تسولّط آشوکاری
نسبت به آنان قرار دادهایم.
جَعَلْنا لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطاناً مُبیناً

فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُوا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ وَ یَکُفُّوا أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئِکُمْ
(النساءا .)91/4

 .3-4-8اصل حمایت از ملتهای تحت ستم
قرآن مسلمانان را در راه ترویج و توسعه این اصل تشویق کرده و آیات فراوانی در این زمینوه نوازل گشوته اسوت کوه بوه دو
نمونه اشاره میگردد .خدای متعال میفرمایدا

سومیعاً عَلیمواً
ال یُحِيُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَّ مَنْ ظُلِومَ وَ کوانَ اللَّوهُ َ

(النساءا  )147/2خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود ،بدیها (ی دیگران) را اظهار کند مگر آن کا که موورد سوتم واقوع
شده باشد .خداوند ،شنوا و داناست .و در آیه دیگری میآفزایدا

ُسوهِمْ فوی
إِنَّ الَّذینَ آمَنُووا وَ هواجَرُوا وَ جاهَودُوا بِوأَمْوالِهِمْ وَ أَنْف ِ

سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَالیَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا
وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدكینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِالَّ عَلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصویرٌ

(االنفوالا  )72/8کسوانی

که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند ،و آنها که پناه دادند و یاری نمودند ،آنها
یاران یکدیگرند و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند ،هیچ گونه والیت [دوستی و تعهّدی] در برابر آنها ندارید تا هجورت
کنند! و (تنها) اگر در (حفظ) دین (خود) از شما یاری طلبند ،بر شماست که آنها را یاری کنید ،جز بر ضدّ گروهوی کوه میوان
شما و آنها ،پیمان (ترك مخاصمه) است و خداوند به آنچه عمل میکنید ،بیناست! .و در آیوه آخور بوا یوك لحون تووبیخ آمیوز
میگویدا «چرا در راه خدا ،و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شدهاند ،پیکار نمیکنید؟! همان
افراد (ستمدیدهای) که میگویندا «پروردگارا! ما را از این شهر (مکه) ،که اهلش ستمگرند ،بیرون ببر! و از طرف خوود ،بورای موا
سرپرستی قرار ده! و از جاني خود ،یار و یاوری برای ما تعیین فرما» (النساءا .)75/4
 .3-4-9اصل مقابله به مثل در اسالم
این جمله انجیل که «هرکا بهصورت شما سیلی زد رخسار دیگر را بهسوی او برگردان» (انجل متوی 1969ا  )38/5نتنهوا
کمکی برای بشریت نمیکند که حتی حرمت و کرامت انسان را هم لکه دار میسازد و دست تجاوزگر را درازتر میگرداند .قورآن
کریم با این دیدگاه مخالفت کرده میگویدا

فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ
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طور کلّی) هر کا به شما تجاوز کرد ،همانند آن بر او تعدّی کنید! .اما در مقام تنبیه متجاوزان فرموده زیاده روی حوق نداریود،
بهمیزانی که بهشما بدی شده حق دارید بدی کنیود.
لِلصَّابِرینَ

صوبَرْتُمْ لَهُووَ خَیْورٌ
وَ إِنْ عواقَبْتُمْ فَعواقِبُوا بِمِثْولِ موا عُووقِبْتُمْ بِوهِ وَ لَوئِنْ َ

(النحلا  )126/16و هر گاه خواستید مجازات کنید ،تنها بمقوداری کوه بوه شوما تعودّی شوده کیفور دهیود! و اگور

شکیبایی کنید ،این کار برای شکیبایان بهتر است .انسان حق دارد بدی را بابدی پاسخ دهد ،اما این کل آن چیوزی نیسوت کوه
اسالم فرموده است ،بلکه اگر کسی گذشت کند و با مصالحه مشکل را حل نماید بهتر است.
عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ ال یُحِيُّ الظَّالِمینَ

سویكئَةٌ مِثْلُهوا فَمَونْ
وَ جَزاءُ سَیكئَةٍ َ

(الشورایا  )40/42کیفر بدی ،مجازاتی است هماننود آن و هور کوا عفوو و

اصالح کند ،پاداش او با خداست خداوند ظالمان را دوست ندارد! .اما اگر روزی دشمنان از رفتار انسانی مسولمان سووء اسوتفاده
نمایند ،و برخورد انسانی باعث تجری و تشویق متجاوزان گردد ،و آنها را وسوسه کند که بهفکر سیطره و توسعه طلبوی برآینود
مسلمانان حق دارند که درس خوبی بهآنان بدهند.
الْخائِنینَ

سوواءٍ إِنَّ اللَّوهَ ال یُحِويُّ
وَ إِمَّا تَخوافَنَّ مِونْ قَووْمٍ خِیانَوةً فَانْبِوذْ إِلَویْهِمْ عَلوی َ

(االنفالا  )58/8و هر گاه (با ظهور نشانههایی )،از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خوود را شکسوته ،حملوه

غافلگیرانه کنند) ،بهطور عادالنه به آنها اعالم کن که پیمانشان لغو شده است زیرا خداوند ،خائنان را دوست نمیدارد!.
 .3-4-10اصل مشارکت و تعاون در اسالم
در این راستا دستور اسالم رفتار نیك و پرهیز از خشونت است ،پیروان خود را سفارش میکند که در تمام شؤنات زندگی بر
اساس معرفت حرکت کند و یك لحظه هم به روشهای غیر مشروع متوسل نگردند.
عَلَی اإلِثْمِ وَ الْعُدْوان

وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِورك وَ التَّقْووی وَ ال تَعواوَنُوا

(المائدها  )2/5یعنیا و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هوم تعواون کنیود! و (هرگوز) در راه گنواه و

تعدّی همکاری ننمایید! .مفسر بزرگ عالمه طباطبایی میفرمایدا معنای این جمله روشن است و این جمله بیانگر اساس سونت
اسالمی است ،و خدایسبحان در کالم مجیدش کلمه" بر" را تفسیر کرده ،و فرمودها

لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ اآلخِورِ

در نتیجه برگشت معنای تعاون بر «بر» و تقوا به این است که جامعه مسلمین بر بر و تقوا و یا به عبارتی بر ایمان و عمل صوالح
ناشی از ترس خدا اجتماع کنند ،و این همان صالح و تقوای اجتماعی است ،و در مقابل آن تعاون بر گناه -یعنی عمل زشت کوه
موجي عقي افتادگی از زندگی سعیده است -،و بر" عدوان" که تعدی بر حقووق حقوه موردم و سولي امنیوت از جوان و موال و
ناموس آنان است ،قرار میگیرد( .طباطبایی ،پیشینا .)266/5
 .3-4-11اصل نفی سبیل
نفی سبیل یکی از اصول اساسی در روابط بینالمللی اسالمی میباشد ،بر اساس راهنمایی قرآن کریم دشمنان اسوالم هویچ
وقت دوست ندارند که مسلمانان دارای استقالل ،اقتدار سیاسی ،نظامی و اقتصادی باشند( .االنفالا  )60/8فقهای اسوالم باتوجوه
بهاهمیت اقتدار مسلمانان احکام راهبردی فقهی را از منابع دینی استخراج کرده در قالي فتاوا بهمقلدان خود عرضه داشوته انود.
حضرت امام خمینی(ره) در این باره میفرمایدا اگر در روابط تجاری و غیر آن ،ترس از تسولط اجانوي بور حووزه اسوالم و بوالد
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مسلمانان از جهت سیاسی و غیر آن که موجي استعمار مسلمانان یا بالد آنان را بهصورت غیر آشکار فوراهم مویآورد ،بور هموه
مسلمانان واجي است که از آن اجتناب کنند و این نوع رابطه حرام است( .امام خمینی 1408ا  )486/1قورآن کوریم میگویودا
وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً

(النساءا  )141/4و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسولطی نوداده اسوت.

همچنین روایتی معروفی از رسول خدا(ص) است که میگویدا «اإلِسْالمُ یَعْلُو وَ ال یُعْلَی عَلَیْهِ نَحْنُ نَورِثُهُمْ وَ ال یَرِثُونَّوا» (احسوایی
1405ا  ،496/3ح  )14اسالم برتری دارد و هیچ دینی در دنیا برتر از آن وجود نودارد .و بواز قورآن کوریم توصویه میکنود کوها
بهظالمان تکیه نکنید که موجي میشود آتش شما را فراگیرد و در آن حال هویچ ولیوی جوز خداونود نخواهیود داشوت و یواری
نمیشوید( .هودا .)113/11
 .3-5وضع قوانین و قواعد مترقی
از نظر حقوق دانان ،اسالم دینی است که دارای قوانین تکاملی بوده و در راستای نیازهوای موادی و معنووی انسوان چیوزی
فروگذار نشده است .قوانین حقوقی اسالم از یك جامعیت فوقالعاده برخوردار میباشد .در وضوع قووانین اسوالم صورف سوعادت
پیروان آن مورد نظر نبوده ،بلکه نگاه واضع (که از نظر جهان بینی اسالمی خالق هستی میباشد و دارای اوصاف حکویم و علویم
است) ترقی و تکامل بشریت است .چون او خالق انسان و جهان آفورینش بووده و نسوبت بههموة مخلوقوات خوود آگواهی دارد،
نیازمندیهای آنان را میداند و نسبت بههمه رئوف میباشد .بخشی از قوانین اسالمی که از کلیت و جهان شومولی قابول توجوه
برخوردار است بهقرار ذیل میباشدا
 .1آزادی و آزادگی( ،این عنوان بحث مفصل دارد که جای طرح آن نیست).
 .2نفی ضرر و سختگیریهای بیمورد .قال رسول اهلل(ص)ا ال ضَرَرَ وَ ال ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِن( .الکلینوی ،پیشوینا  )294/5و قَوالَ
علی(ع)ا ال ضَرَرَ وَ ال ضِرَارَ فِی اإلِسْالمِ فَاإلِسْالمُ یَزِیدُ الْمُسْلِمَ خَیْراً وَ ال یَزِیدُهُ شَرّاً (حرعاملی 1409ا  ،14/26ح .)3238229
 .3حفظ و پایداری از جان انسانها .جان و حیات آدمی باجعل قصاص در اسالم احیا شد .فقهواء فرمووده انودا (قتول العمود
یوجي القصاص عیناً) (الخمینی 1408ا .)533/2
 . 5حفظ نوامیا .در این حکم مسلمان و غیر آن بدون تفاوت هستند قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ا إِیَّاکُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ
إِبْلِیاَ( .حرعاملی 1409ا  ،89/20ح )25108
 . 6حراست از اموال .این حکم نیز عام است و شامل اموال شخصی ،عمومی و افراد دیگر میگردد ،که از طریق جعول قوانون
سرقت و مجازات سارقان امکان پیدا میکند( .الخمینی .)482/2 1408
 .7مقررات خاص خوردنیها و آشامیدنیها .حالل بودن خوردن آنچه با طبع سلیم بشر سازگار است.
کُلُوا مِنْ طَیكباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ

یا أَیُّهَا الَّوذینَ آمَنُووا

(البقرها  )172/2ای کسانی که ایموان آوردهایود! از نعمتهوای

پاکیزهای که به شما روزی دادهایم ،بخورید و شکر خدا را بجا آورید اگر او را پرستش میکنید!
 . 8مجازات متمردان و قانون شکنان .حفظ نظام اسالمی و پاسداری از دست آوردهای دین مقدس اسالم برای هموه واجوي
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است.

ُصولَّبُوا أَوْ تُقَطَّوعَ أَیْودیهِمْ وَ أَرْجُلُهُومْ مِونْ
إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی األَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ ی َ

خِالفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ األَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی اآلخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ

(المائدها  )33/5کیفور آنهوا کوه بوا خودا و

پیامبرش به جنگ برمیخیزند ،و اقدام به فساد در روی زمین میکنند( ،و با تهدید اسلحه ،به جان و مال و ناموس مردم حملوه
میبرند )،فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چو)) آنهوا ،بعکوا
یکدیگر ،بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند .این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت ،مجازات عظیمی دارند.
سوبِیلِ اهلل» پواداش کسوی کوه بوین
 .9تقدم صلح و اخالق حسنه .در حدیثی آمدها«أَجْرٌ الْمٌصْلِحِ بَیْنَ الْناسِ کَالْمٌجاهِدِ فِی َ
َلسوعْیِ فِوی
ْسوعادَةِ ا َّ
مردم صلح و صفا پدید آورد مثل مجاهد در راه خدا است .یا از علی(ع) نقل شده که فرموودا «مِون کَموالِ ال َ
صَالحِ الْجَمْهٌورِ» (مکارم شیرازی ،پیام قرآن 1374ا  )371/10تالش در راه اصالح و خوشبختی تودهها نهایت سعادت است .امام
صادق(ع) فرمودا صلح بین مردم امر جایز است« .الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ» (الکلینی ،پیشینا .)259/5
 .10عمل بهپیمانها و تعهدات .قرآن کریم میفرمایدا

ُضووا األَیْموانَ بَعْودَ تَوْکیودِها
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ ال تَنْق ُ

(النحلا  )91/16و هنگامی که با خدا عهد بستید ،به عهد او وفا کنید! و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید.
َشوطِ وَ» (المجلسوی،
 .11قاعدة مساوات در برابر حقوق طبیعی و وضعی .حضرت صادق(ع) فرمودا « النَّاسُ سَوَاءٌ کَأَسْنَانِ الْم ْ
بحار 1404ا  )215/75مردم مانند دندانهای شانه باهم برابر اند .و نیز آنچه را رسول خدا(ص) در حجة الوداع فرمود نص صریح
بر نفی انواع برتری قومی ،زبانی و غیر آن است( .المجلسی ،پیشینا  )348/73و علی(ع) بهمالك اشتر فرمودا قلي خوود را بورای
رعیت نرم کن ،مردم دو دسته اند ،یا برادران دینی تو هستند یا در آفرینش مثل تو و انسانند .گواهی عموداً یوا اشوتباهاً گرفتوار
لغزش میگردند تو باید نسبت بهآنها گذشت داشته باشی( .ابیالحدید معتزلی 1404ا .)320/17
 .12انتفاء مقررات فوق طاقت بشری .نفی عسر و حرج و نیز نفی تکلیف فوق طاقت انسانها( .که در حدیث معروف وضع یوا
رفع آمده است) و نه امر مشکل را از سرراه مردم برداشته است( .حر عاملی ،پیشینا .)293/7
 . 13وضع مقررات عام تکلیف .قرار دادن بلوغ ،عقل و قدرت را از شرایط عامه تکلیف و تعهدات .که در کتي مختلوف فقهوی
بهآن اشاره شده و فقهاء بهمناسبت بحث بهآن پرداخته اند.
 .14وضع قوانین خاص رافع مسؤولیت .قرار دادن اکراه و اجبار را بهعنوان رافع مسؤولیت( .وضع عن امتی تسعه).
 . 15ممنوعیت تأخیر بیان از وقت حاجت .قاعدة عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت یا عدم جواز عطف قوانون بماقبول آن.
که در میان حقوق دانان معروف میباشد بهعدم تسری حکم الحق بهسابق ،مگر این که موجي تخفیف مجوازات مرتکوي باشود.
قرآن میفرمایدا

ما کُنَّا مُعَذكبینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُوالً

(االسراءا  )15/17ما چنین نیستیم که کسی را عذاب کنیم تا وقتوی کوه

رسولی مبعوث گردانیم.
 . 16تأسیا قاعدة درء .پیامبر(ص) فرمودا حدود را باشبهات سواقط کنیود ،لغوزش بزرگوان را کوم کنیود (از لغوزش آنهوا
بگذرید) ،مگر در حدی از حدود الهی که جای گذشت نیست .ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ أَقِیلُوا الْکِرَامَ عَثَورَاتِهِمْ إِال فِوی حَودِ مِونْ
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حُدُودِ اللَّه (محدث نورى ،مستدرك الوسائل ،جا  18صا  ،26ح .)3 -21911
.17تأسیا قاعدة بینه بر مدعی و قسم بر منکر .در اسالم آوردن بینه بر کسی که مدعی است و قسم خوردن بر کسوی کوه
منکر میباشد الزم خواهد شد( .قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ا الْبَیكنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَوی مَونِ ادُّعِویَ عَلَیْوهِ) (الکلینوی ،پیشوینا
.)415/7
 .18قاعدة لزوم عقود .قرآن کریم میفرمایدا

یا أَیُّهَا الَّوذینَ آمَنُووا أَوْفُووا بِوالْعُقُودِ

(االمئودها  )1/5ای کسوانی کوه ایموان

آوردهاید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید!
 .19قاعدة لزوم دقت در اوزان و مکیال .قرآن میفرمایدا
أَشْیاءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فِی األَرْضِ مُفْسِدینَ

َسووا النَّواسَ
ِسوطِ وَ ال تَبْخ ُ
وَ یا قَوْمِ أَوْفُووا الْمِکْیوالَ وَ الْمیوزانَ بِالْق ْ

(هودا  )85/11و ای قوم من! پیمانه و وزن را بوا عودالت ،تموام دهیود! و بور اشویاء (و

اجناس) مردم ،عیي نگذارید و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید!.
 .20جعل قوانین ثابت .امام صادق(ع) فرمودا حالل محمد(ص) حالل و حرام او تا روز قیاموت حورام اسوت« .حَواللُ مُحَمَّودٍ
حَاللٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» (الکلینی ،پیشینا .)58/1

 .4منابع احکام دین اسالم
یکی از راهبردی ترین مباحث ادیان در جهان ،بحث منابع احکام آنها است .اطالعاتی را که بعد از مطالعوه پیراموون ادیوان
تحصیل میکنیم حاکی از این است که بسیاری این ادیان یا تك منبعی هستند ،بهاین معنوا کوه تعلیموات آنوان فقوط منحصور
بهکتي مقدس آنهاست و خارج از کتاب مقدس سیره یا روشی را جهت دست یابی بهرسیدن راه صواب معرفی نمینمایند .اموا
اسالم دارای منابع متعدد احکام میباشد ،برخی از علماء اصول در آثار خود تا چهار منبع را برای رسیدن بهاحکام برمیشومارند
که شامل قرآن ،سنت ،اجماع و عقل میباشد .اما اصولین جدید و علماء عصر حاضر ضومن پوذیرفتن ایون چهوار منبوع دیودگاه
فراتری را مطرح مینمایند .آنها میگویندا هدف اصلی استخراج درست احکام و استنباط قریي بهواقع فرمان الهی اسوت ،پوا
در این راستا از هر طریقی که امکان اجتهاد فراهم باشد میتواند بهعنوان مرجع حکم شرعی قابل اسوتفاده باشود( .لوذا صواحي
کفایه گفتها موضوع اصول کلی است که بر مسایل و موضوعات مختلف قابل تطبیق اسوت نوه خصووص ادلوه اربعوه) .وقتوی موا
بهمنابع دیگر ادیان مراجعه میکنیم میبینیم بهلحاظ ناقص بودن ،نتوانستند منبع نظام حقوقی قرار گیرند؛ لذا پیروان آن ادیان
در سراسر جهان بیشتر بهخانواده حقوق «کامنال» روی آورده اند که یك رویه قضوایی و معوروف بوهحقوق عرفوی میباشود .یوا
حقوق رومی-ژرمنی (حقوق نرمنهای فرانسه) را پذیرفته اند .علت این که چرا منابع ادیوان جهوان نتوانسوته نیازهوای حقووقی
پیروان خود را تأمین نمایند ،احتیاج به ریشه یابی دقیق دارد .اما آنچه که در یك اظهار نظر اولیه میشود گفت ایون اسوت کوه
ادیان بشری دارای منبع محدود است .آنها نمیتوانند بهفراتر از اندیشة پیشوایان آن دین تمسك نمایند .و چون ایون آموزههوا
بسیار کلی و محدود است نتوانسته پاسخ گوی نیازهای اجتماعی باشد.
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اما علت ناکامی ادیان آسمانی مثل یهودیت و مسیحیت ،در این است که یهودیت در طول تاریخ دسوت خووش طوفانهوای
ویرانگر بوده و هرگز نتوانسته کانونی را برای طرح اندیشههای خود پیدا کند .از حمله امدراتوری روم موا قبول تواریخ گرفتوه توا
اکنون ما در دین یهودیت ثبات و امنیت نمیبینیم ،علت دیگر شاید درونگرایی یهودیت باشد که آنها ظهور حضورت عیسوی را
ندذیرفتند و با افکار برتری جویی و ادعای اشرفیت ،با اقوام خارج از یهودیت موفق بهبرقراری ارتبواط نگردیدنود از هموه مهمتور
تحریف کتاب تورات است که توسط یهودیت انجام گردید .و این عوامل باعث ناکامی این دین در دنیا میباشد.
اما تعلیمات حضرت عیسی که پیروان فراوان در دنیا دارد و شانا نفوذ در مغرب زمین را پیدا کرده ،عالوه بر موواردی کوه
یهودیت با آن مواجه هستند ،روش نادرست مقامات کلیسا و روی آوری بهبهشت فروشوی بوود کوه از طورف کشیشوان صوورت
گرفت ،اتخاذ این رویکرد قبل از آن که بتواند عقاید مردم را خالص گرداند مورد انتقاد و مضحکه پیروان خود واقع شود و منجور
بهانشعاباتی در این دین گردید .و نیز امروز میان اهل نظر معروف است کوه مسویحیت فاقود نظوام حقووقی جهوت اداره جهوان
میباشد .و این شهرت نیز موجي روی گردانی از این آیین گردیده است.
هرچند که دین اسالم هم از گزند انشعاب دور نمانده و پدید آمدن فرقههای مختلف در انحطاط مسلمانان نقش اساسی ایفوا
کرد ،اما وجود مشترکات فراوان میان فرق اسالمی محور اصلی تمرکز مسلمانان میباشد .در میان فرق اسالمی افوراط و تفوریط
وجود دارد .بعض منبع حکم را منحصر بهاخبار رسیده از پیامبر و صحابه نمودند و بهاخبارگری شهرت یافتند ،برخی دیگر پشت
بهکتاب و سنت کرده عقلگرا گردیدند که معروف بهمذهي اعتزال میباشند؛ مکتي ابوحنیفه بهقیاس و استحسانات پنواه بردنود.
اما شیعه امامیه تالش کرد چشم خود را باز کند ،خرد خویش را بهکار گیرد؛ ضمن انتخاب راه صواب بوهفریاد دیون برسود و بوا
تحلیلهای علمی ،فنی و تحقیقی افکار امت اسالمی را در جهت شناخت درست دین هدایت نماینود .طبوق اظهوار نظور اسوتاد
مطهریا اگر ما آن راهی را که أئمة اطهار(ع) در مقابل راههای دیگران برای ما باز کردهاند بورویم ،هوم از افوراط و تنودرویهای
بعضی مصون میمانیم و هم از تفریط و جمود بعضی دیگر .مثل روشهای فقهی افراطی که در روش فقهوی حنفوی وجوود دارد
که استدالالت ذهنی ظنی را پایه قرار میدهند ،و نیز تفریط و جمودی که در فقه احمود حنبول وجوود دارد .آنچوه کوه موابین
ایندوست یعنی فقه شافعی و فقه مالکی هم راه معتدلی نیست ،مخلوطی است از جمودی که در اینجا است و جهوالتی کوه در
دیگری است( .مطهری 1348ا  )86 /21بههمین دلیل آنچه امروز در حوزة دینی شیعه تدریا ،تبیین ،تحقیق و عرضه میشود
گامهای بلندی است که در راه استواری و تعریف صحیح اسالم برداشته میشود و بهتنویر افکار عمومی منجر گردیده است.
شیعیان برای ممانعت از لغزش و انحراف دینی ضمن اعتقاد راسخ بهکتاب خدا ،سیرة پیامبر و أئمة اطهوار(ع) ،بورای پیوامبر
درونی یعنی عقل نیز ارج نهاده است .با این که خود قرآن در  18آیه از تفکر سخن گفته است ،در  149آیه از تعقل یاد نمووده،
در  120آیه از فقه گ) زده و در  192آیه از ذکر سخن بهمیان آورد است (میرموسوی و حقیقوتا پیشوین )248 ،و بشوریت را
بهاندیشه فراخوانده است .ولی فرق اسالمی توجه چندانی بهآن موارد مبذول نداشته اند؛ اما شیعیان با تأسی بوهکتاب خودا روی
احکام عقلی حساب ویژه باز کرده و بهمباحث حسن و قبح عقلی بهاء داده است .همانطور که شهید مرتضی مطهری میفرمایدا
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این پیوندی که میان عقل و دین اسالم هست ،در مورد هیچ دینی وجود ندارد .شما از علموای هور دیون دیگوری بدرسوید چوه
رابطهای میان دین و عقل هست میگویند هیچ .اصالً عقل را با دین چهکار؟ مسیحیت از تثلیث شروع میشود و در ایون موورد
حرفی میزنند که اگر بگوییم با عقل جور در نمیآید ،میگویند در نیاید( .مطهری 1348ا  .)168/21و باز استاد مطهری منبوع
آلودگیها را در اسالم برخاسته از سه جریان خوارج ،اشعریگری و اخباریگری میداند و برای تصوفیه آن فیلترهوای چوون خوود
قرآن ،سنت قطعی رسول خدا(ص) ،سنت قطعی أئمة اطهار(ع) ،و حجیت حکم عقل را تعبیه میکند که بر گرفته از کالم خوود
آن بزرگواران است که فرمودندا آنچه را که از من میشنوید بهقرآن عرضه بدارید ،اگر موافق قرآن بوود بدذیریود و اگور مخوالف
قرآن بود دور اندازید یا بهما برگردانید« .رُوِیَ عَنِ النَّبِیك(ص) وَ عَنِ األَئِمَّةِ(ع) أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَکُمْ مِنَّا حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ
اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَیْنَا» (شیخ طوسی 1365ا  )275 /7بر اساس نظر استاد این خوود
نوعی نقادی است .ما که علم را می آموزیم باید نقاد باشیم و کورکورانه تسلیم نشویم و این بهتورین روش بورای رهوایی از غورق
شدن در آلودگیها خواهد بود( .مطهری 1348ا .)119/21
یکی دیگر از صاحي نظران مینگارندا حقوق اسالم مبتنی بر احکام قرآن و سنت میباشد ،آنچه در اسالم موورد بحوث قورار
گرفته طریق رسیدن بهاحکام واقعی الهی است .یعنی استنباط و اجتهاد برچه وضعی صورت پذیرد تا احکام خداونودی بهدسوت
آید؟ با این که ظاهراً بهنظر میرسد راه تطور و تحول در حقوق مسدود باشد معالوصف ترقی علمی زیادی نمووده بوهطوری کوه
قواعد و مبانی حقوق اسالم با تمام تمدنها و همه ادوار تاریخ قابل تطبیق و عمل است دلیل این قابلیوت انطبواق نکتوه بسویار
ظریفی است که در هیچ یك از سیستمهای حقوقی بهواقع وجود ندارد( .مدنی 1374ا  )54این تحقیقات خود بهتورین مبیوین
جامعیت دین اسالم است و نشانگر این واقعیت است که دین اسالم بدون اغراق دین رهایی میباشود ،دیون موورد نیواز بشوریت
است ،دینی است که قابلیت فوقالعاده جهت اجتهاد و تحقیق دارد ،انسان واقع بین را تا سر چشمه معرفت هدایت مینمایود ،و
هرگونه اجمال و ابهامات احتمالی را پاسخگو بوده زمینههای تفحص در آن موج میزند و دارای منابع متعدد تحقیق میباشد.

 .5جنبههای دیگر دین اسالم
 .5-1ویژگیهای نظام حقوقی اسالم
نظام حقوقی اسالم از میان نظامهای حقوقی سایر ادیان دارای ویژگیهای خاصی اسوت .تفصویل ایون خصوصویات بایود در
قالي اثر مستقل ارائه گردد .بنابراین فهرست وار بهآن اشاره میگردد .قبول از ورود بهاصول مطلوي الزم اسوت تعریفوی از نظوام
حقوقی عرض شود تا جایگاه بحث روشن گردد .نظام حقوقی عبارت از اصول و قواعود کلوی اسوت کوه احکوام فرعوی از دل آن
بهدست میآید که در واقع منبع استنباط احکام فرعی الزم االجراء میباشد .بهعبارت دیگر مجموعوه قواعود و مقوررات حقووقی
الزم االجراء در زمان و جامعه معین را نظام حقوقی گویند( .منصور القاضی 1998ا  )1725پا آنچه که در یوك نظوام حقووقی
مطرح است و باید برآن توجه شود داشتن قابلیت عرضه فروعات برآن میباشد و اگر مجموعة اصول و قواعدی که تووان تحلیول
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مسائل مستحدثه را نداشته باشد نمیشود از آن بهعنوان نظام حقوقی نام برد.
 .5-1-1دینی و وحیانی بودن
اولین ویژگی نظام حقوقی اسالم الهی ،دینی و وحیانی بودن آن است .یعنی نظام حقوقی اسالم بهسر چشمه هستی متصول
می باشد و بر خاسته از اراده تشریعی ذات احدیت بوده و از جاني خدای یگانه توسط فرشته وحی بر زمین نازل گردیوده اسوت،
وجود این ویژگی حکایت از جامعیت و تمام بودن نظام حقوقی اسالم دارد .چون خداونود بوهمخلوقات خوود اشوراف دارد ،مثول
سازنده یك دستگاه ،که نیازهای آن را میداند و بر اساس آن آگاهی برای دستگاه قطعات تولید مینماید .قرآن کوریم میگویودا
ضواللٍ
هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی األُمكیكینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکكیهِمْ وَ یُعَلكمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفوی َ
مُبینٍ

(آلعمرانا  ) 164/3او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها

میخواند و آنها را تزکیه میکند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت میآموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودنود! .و
این ویژگی گذشته از ادیان بشری ،حتی برای ادیان الهی دیگر نیز وجود ندارد .چون وحیانی بودن کتاب آنهوا ثابوت نیسوت و
این چیزی است که حتی پیروان شان هم معتریف هستند که بعداً مورد اشاره قرار میگیرد و اعترافات خود شان این مطلوي را
ثابت مینماید.
 .5-1-2چند بعدی و جامع بودن
دومین ویژگی نظام حقوقی اسالم چند بعدی و جامع بودن آن میباشد .براساس دیدگاه کار شناسان مسایل اسالمی حقووق
اسالم دارای چهار رابطه راهبردی در زندگی انسان است .یكا رابطه انسان با خدا .دوا رابطه انسان با خودش .سها رابطه انسان با
طبیعت .و چهارا رابطه انسان با انسان (فرد و اجتماع) .هر کدام این ارتباطات دارای منشوأ و اثور خواص خواهود بوود کوه نقوش
اساسی در زندگی انسان ایفا میکند .در رابطهای که انسان باخدا دارد هیچ تحولی دیده نمیشود .یعنی مردم هوزار سوال پویش
هم باید خدا را پرستش میکردند ،اعتقاد بهتوحید میداشتند و از طریق نظام آفرینش بهشناخت باری تعالی میرسیدند ،انسوان
امروز هم این وظیفه را دارند که خدا پرست باشند ،راجع بهخدا و خالق هستی فکر کنند ،در شناخت آن اندیشه نماینود ،آنهوا
هم وظیفه داشتند که خدا شناس و خدا پرست باشند .ما هم وظیفه داریم خدا محور ،حق محور باشیم .قرآن کوریم میفرمایودا
وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدكینَ حُنَفاءَ وَ یُقیمُوا الصَّالةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِكَ دیونُ الْقَیكمَوةِ

(البینوها  )5/98و بوه

آن ها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بدرستند در حالی که دین خود را بورای او خوالص کننود و از شورك بوه توحیود
بازگردند ،نماز را برپا دارند و زکات را بدردازند و این است آیین مستقیم و پایدار!.
رابطه انسان با خودش ،این است که انسان باخودش رو راست باشد .خودش را فریي ندهد .در ترقوی و تکامول خوود توالش
کند ،استعدادش را بشناسد ،توانایی خود را کشف کند ،بهجوهر وجودی خود پیببرد و از توانایی خوود خووب اسوتفاده نماینود.
رابطه انسان با خودش سر منشأ اخالق او است ،زیر بنای اخالق از همین رابطه گذاشوته میشوود .خووب یوا بود بوودن اخوالق،
خصلت و صفات وجودی هرکا بهاین رابطه بستگی خواهد داشت .در قرآن کریم راجع بهاین رابطه آیات فوراوان وجوود دارد و
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آیات آغازین سوره مبارکه مؤمنون بهزیبایی رابطه انسان با خودش را تبیین مینماید.
رابطه انسان با طبیعتا نگاه انسان بهطبیعت در این رابطه بستگی دارد ،بعضی وقتی بهکوه ،درخوت و دریوا مینگورد بوهاین
فکر هستند که از آنها چگونه بهره برداری نمایند .چگونه از آن موجودات بوهنفع خوود اسوتفاده کننود ،چگونوه طبیعوت را رام
سازند و در جهت مطامع خود آن را بهخدمت گیرند .دستهای دیگر کووه ،دشوت و دریوا را آیوات الهوی میداننود ،بهدیود جلووه
کبریایی بهآن نگاه مینمایند ،شکوه و قدرت الهی را در آن احساس مینمایند و بهمعرفت الهی میرسند .قرآن هم میگویدا
سوطِحَتْ
فَال یَنْظُرُونَ إِلَی اإلِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَی السَّماءِ کَیْفَ رُفِعَتْ وَ إِلَی الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ وَ إِلَی األَرْضِ کَیْوفَ ُ

أَ

(الغاشویها

.)17-20 /88آیا آنان به شتر نمینگرند که چگونه آفریده شده است؟! و به آسمان نگاه نمیکنند که چگونه برافراشوته شوده؟! و
به کوهها که چگونه در جای خود نصي گردیده! و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشوته اسوت؟ خالصوه رابطوه اسوان بوا
طبیعت وابسطه بهزوایایی دید انسان دارد که از چه دیدی بهآن نگاه کند.
رابطه انسان با انسان (فرد یا جامعه) متحول و دست خوش تغییرات است ،هیچ دینوی در ایون رابطوه قایول بوهحالت ثبوات
نمیتواند باشد .لذا میبینیم قرار دادها فسخ میشود ،رابطهها گاهی تنکا تنگ است و گاهی اصطکاك دارد ،در این زمینه قوانون
باید انعطام پذیری داشته باشد.
در رابطه انسان با خدا محور حقوق شناخت و رعایت حقوق الهی و حقوق عمومی است .در رابطه انسان با خود محور حقوق
رعایت حق شخصی و خویشتن میباشد ،در رابطه انسان با طبیعت محور حقوق پرهیز از افوراط و تفوریط خواهود بوود و رابطوه
انسان با انسان زیر ساخت حقوق اجتماعی میباشد که الزم الرعایه خواهد بود .قواعد تجارت ،شروط ،وفای بهعهد و عقد و نظایر
آن در راستای همین رابطه وضع شده است.
 .5-1-3کامل و تمام بودن
سومین ویژگی نظام حقوقی اسالم کامل و تمام بودن آن است .قبالً اشاره کردیم که خود قورآن بهصوراحت گفتوه موا هویچ
چیزی را که مورد نیاز بشر باشد فروگذار نکردیم .اصل حقوق مربوط بهنیاز مخلوقات است .خداوند نخواسته که انسوان را خلوق
کند ،اما احتیاجات او را در نظر نگیرد .کار حقوق کشف آن نیازمندیها است و حقوق دانان تالش مینماینود بوادرك درسوت از
احتیاجات بشر دکترین حقوقی خود را عرضه دارند .انسان حا کمال جویی دارد .غرایز دارد .قوانون اسوالم نواظر بوهاین ابعواد
وجودی انسان وضع شده .لذا تحصیل علم را مشروع و فرض کرده است ،ازدواج را مباح ساخته ،مسافرت و مهاجرت را رسومیت
بخشیده است .برای انسان حق انتخاب داده است .در نهایت فرمودها

إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً (االنسوانا )3/76

ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسداس!.
 .5-1-4منسجم و هماهنگ بودن
چهارمین خصوصیات نظام حقوقی اسالم هماهنگی و انسجام آن است .یعنی نظام حقوقی اسالم با توجه و نظارت بر حقووق
خانواده ،حقوق دولت ،نظام مالیاتی ،حق امنیت و حقوق اجتماعی وضع شده و برای تمام نهادهوای اجتمواعی ،دولتوی و مودنی،
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حقوقی را لحاظ کرده است که باید رعایت شود .نمونه بارز انسجام حقوقی اسالم را در نامه امام علی(ع) بهمالك اشوتر میتووان
یافت .در آن نامه امام علی(ع) از فرد و اجتماع ،حقوق عمومی و خصوصی مشروحاً سخن گفتوه اسوت و نکوات اساسوی حقووق
اسالمی را بیان نمود.
مدرك دیگر در این زمینه سند افتخار آمیز رساله حقوقی امام سجاد(ع) است کوه بواز سیسوتم درونوی حقووقی اسوالمی را
به تحریر در آورده و تمام زوایایی آن را تفصیالً شرح داده است .بهعالوه نظام حقوقی اسوالم بوافطرت و آفورینش بشور مطابقوت
دارد ،قبالً در این خصوص بحث کردم ،منظور این است که یك هماهنگی سیستماتیك و رابطه زنجیرهای در حقوق دین مقدس
اسالم لحاظ شده که یکی مکمل دیگری میباشد.
 .5-1-5مستمر و ثابت بودن
پنجمین ویژگی نظام حقوقی اسالم ثبات و استمرار آن میباشد .اسالم دارای قوانین ثابت و الیتغییر میباشد .وقتی شریعت
میگویدا شرب خمر حرام است ،اکل مال بهباطل حرام است ،ربا حرام است ،أخذ رشوت حرام است .عبادت خدا واجي میباشد،
حفظ نظم و امنیت واجي میباشد ،خانواده دارای احترام میباشد ،و باید حریم آن حفظ شود .این قوانین موقتی و بورای زموان
معین وضع نشده و با تغییرات حکومتها دیگرگون نمیگردد .در طبیعت هم ،چنین قوانین ثابت وجوود دارد ،نظوام آفورینش از
آغاز تا کنون یك نواخت در گردش بوده و هست ،پیدایش چهار فصل و آمدن روز و شي از روز اول تا کنون هیچ تغییری در آن
دیده نشده و نخواهد شد .زمین اگر مورد توجه واقع شود بهموقع شخم زده و بزر کاشته شود ،آبیاری گردد ،کوود پاشوی گوردد،
محصول خواهد داد .در آغاز هم همین طور بوده حاال هم همین طور است .تا زمانی که قانون ثابت بورای رفوع احتیاجوات بشور
ضرورت داشته باشد ،استمرار و دوام خواهد داشت و بههیچ وجه دست خوش تحول قرار نخواهد گرفت .بهقول دانشمندان اصل
طبیعت قانون ثابت دارد ،اما مواد آن متغییر است ،نوع بزر و نوع کاشت فرق میکند نهنوع تولید .شهید مطهوری در فرمایشوات
خود میگویدا در نظام آفرینش تنها چیزی قابل بقاست که موردنیاز بوده باشد وهموان موورد نیواز بوودن ضوامن بقوای اوسوت.
بهعبارت دیگر تنها چیزی قابل بقاست که اثر نیك و مفید نسبت بهسایر اجزای عالم و پیکرة عالم داشته باشد .اگر بیخاصیت و
بیاثر باشد ،محکوم بهزوال و فنا و نیستی است( .مطهری ،پیشینا .)456/12
 .5-1-6پذیرفتن عناوین ثانویه
ششمین ویژگی نظام حقوقی اسالم درجه بندی احکام و پذیرفتن عناوین ثانویه میباشد .یعنی در اسالم وقتی گفتوه خوون
نجا است و معامله آن حرام میباشد ،این قانون ثابت خواهد بود و هیچ کارش نمیتوان کرد .اموا اگور عنووان عووض گوردد ،و
مکلف در شرایط اضطرار قرار گیرد ،حیات او منوط به شرب خمر و خوردن میته و مثل آن باشد دیگر خط قرمزی وجود نخواهد
داشت و بهمیزان رفع ضرورت و اضطرار استفاده و تصرف جایز میگردد .اسم این قاعدة اضطرار یا قاعودة اهوم و مهوم میباشود.
وقتی امر دایر شود بین اهم و مهم هرکدامی که مصلحت اهم دارد بر مصلحت مهم مقدم خواهد شده .شهید مطهری میفرمایدا
اسالم بهپیروان خود اعالم کرده است که همة دستورهای او ناشی از یك سلسله مصالح عالیوه اسوت و از طورف دیگور در خوود
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اسالم درجة اهمیت مصلحتها بیان شده است .این جهت ،کار کارشناسان واقعی اسالم را در زمینههایی که مصالح گوناگونی در
خالف جهت یکدیگر پدید میآیند آسان میکند .اسالم اجازه داده است که در ایون گونوه مووارد کوار شناسوان اسوالمی درجوة
اهمیت مصلحتها را بسنجد و با توجه بهراهنماییهایی که خود اسالم کرده است مصلحتهای مهمتر را انتخاب کنند .فقها این
قاعده را بهنام «اهم و مهم» مینامند( .مطهری 1378ا  )122/19یا مثال سرقت در اسالم حرام شده اما در سالهای قحطی و در
صورت قرار گرفتن در عسر و حرج ارتکاب آن بهمیزان معین جایز خواهد بود .و در فقه بحوث مفصول پیراموون آن انجوام شوده
است.
 .5-2خاتمیت دین اسالم
مسأله خاتمیت دین اسالم نیز بخشی از جامعیت این دین میباشد .چنین ادعای در دیگور ادیوان (بشوری و الهوی) مطورح
نشده است .مفهوم التزامی آن این است که آنان منتظر آمدن دین کاملتر هستند و اعتراف ضمنی بور نواقص بوودن دیون موورد
عمل شان میباشد .اما اسالم که مسأله خاتمیت را بهصراحت مطرح کرده حاکی از اطمینان این آیوین دارد مبنوی بور ایون کوه
قوانین جامع جهت زندگی بشر وضع گشته است .همان گونه که میفرمایدا
اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیكینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلك شَیْءٍ عَلیماً

َسوولَ
ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِونْ ر ُ

(الحزابا  )40/33محمّد(ص) پدر هیچ یك از مردان شما نبوده و نیست ولوی

رسول خدا و ختمکننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است! در حالی که در ادیان الهی دیکر شاهد چنوین
اعالمی نمیباشیم.
خاتمیت دین اسالم را از منظرهای مختلفی میشود مورد تحلیل قرار داد ،اما در آغاز سخن گفتم بحث ما حقوقی میباشود؛
پا خاتمیت را از این دیدگاه مطالعه خواهیم کرد .مهمترین سؤالی که وجود دارد این است که چرا قرآن اعالم خاتمیت کورده
است؟ آیا مگر ادیان قبلی ناقص بوده که با آمدن اسالم کامل شده باشد و دیگر بشر نیازمند قانون ،هادی و پیشوا نباشد؟!
در پاسخ باید گفتا خاتمیت بهمفهوم ناقص بودن ادیان قبلی نیست ،دین یك حقیقت بیش ندارد ،اما این بشریت است کوه
مراحل مختلفی را طی کرده است ،بدلیل این که بشریت در طول تاریخ ظرفیتهای مختلفی را کسي نموده و سیر تکواملی آن
تدریجی صورت گرفت؛ لذا پیروان ادیان قبلی چون بهبلوغ فکری نرسیده بودند کتاب زندگی خوود را گوم کردنود .اموا در عصور
بعثت رسول أعظم انسان ظرفیت و استعداد خود را یافت و کتاب زندگی خود را حفظ کرد.
استاد مطهری میفرمایدا از نظر اسالم ،اندیشة ختم نبوت نهنشانه تنزل بشریت و کاهش استعداد بشری و نوازا شودن موادر
روزگار است و نهدلیل بینیازی بشر از پیام الهی است و نهبا پاسخگویی بوهنیاز منودیهای متغیور بشور در دورههوا و زمانهوای
مختلف ناسازگار است...،در حقیقت ،یکی از ارکان خاتمیت ،بلوغ اجتماعی بشور اسوت بهحودی کوه میتوانود حوافظ و نگهبوان
مواریث علمی و دینی خود باشد و خود بهنشر و تبلیغ و تعلیم و تفسیر آن بدردازد( .مطهوری 1372ا  )154/3بنوابراین آنچوه را
که بهعنوان مهمترین دالیل ختم نبوت میتوان عنوان کرد بهشرح ذیل خواهد بود .که جهت رعایت اختصار فهرست وار تقودیم
میگردد.
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اوالًا قبالً گفتیم که خداوند فرموده که در کتاب خود چیزی را فرو گذار نکرده است.
ثانیاًا وعدة الهی مبنی براین که قرآن را بدون تحریف حفظ خواهد کرد.
ثالثاًا با آمدن قرآن سخن خداوند در مورد هدایت بشر کامل شد.
السَّمیعُ الْعَلیمُ

وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبككَ صِدْقاً وَ عَدْالً ال مُبَودكلَ لِکَلِماتِوهِ وَ هُووَ

(االنعاما  )115/6و کالم پروردگار تو ،با صدق و عدل ،به حدّ تمام رسوید هویچ کوا نمویتوانود کلموات او را

دگرگون سازد و او شنونده داناست.
رابعاًا بشر بهبلوغ فکری و توان حفظ مواریث خود رسیده است .لذا میبینیم که در حفظ آن نهایت دقت را نمووده توا نسول
اندر نسل از گزند در امان باشد.
خامساًا قرآن گفته ما همه راهها را بهبشر نشان دادیم.

إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً

(االنسانا  )3/76ما راه را

به او نشان دادیم ،خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسداس!.
سادساًا خداوند راه روشن را پیش پای بشر قرار داده و امر کرد که از راه راست حرکت کنید.
فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

ُسوتَقیماً
صوراطی م ْ
وَ أَنَّ هذا ِ

(االنعاما  )153/6این راه مستقیم مون اسوت ،از

آن پیروی کنید! و از راههای پراکنده (و انحرافی) پیروی نکنید ،که شما را از طریق حق ،دور میسوازد! ایون چیوزی اسوت کوه
خداوند شما را به آن سفارش میکند ،شاید پرهیزگاری پیشه کنید!».
سابعاًا اختیاراتی را که خدواند بهپیامبر ،أئمه(ع) و علماء دین داده اسوت .ایون اختیوارات در درجوة اول مربووط بوهحکومت
شخص پیغمبر است و از او بهحکومت امام و از او بههر حکومت شرعی دیگر منتقل میشوود .قورآن میفرمایودا
بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم

النَّبِویُّ أَوْلوی

(االحزابا  )6/33پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .این اختیارات دامنة وسیعی دارد.

حکومت اسالمی در شرایط جدید و نیازمندیهای جدید میتواند با توجه بهاصول و مبانی اساسی اسالمی ،یك سلسله مقوررات
وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفی بوده است .اختیارات قوة حاکمة اسالمی ،شرط الزم حسن اجورای قووانین آسومانی و
حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامههای مخصوص هر دوره است( .مطهری ،پیشینا )195/3

نتیجه گیری
دریافتیم که جامعیت دین اسالم دالئلی دارد از جملها
جامعیت قرآن کریما قرآن کریم به وحی الهی به بشر رسیده است و امروزه هم بدون هیچ تغییری در دست بشر قورار گرفتوه
است ،کتابی که از روی خداوند برای بشر ارسال شده و تاکنون هم از تحریف به دور مانده است قطعاً جامعیت را خواهد داشت.
داعیه جهانی بودن اسالما اسالم دینی جهانی است ،این نکته هم در آیات و هم در روایات به کرات بیان شده استریال بودین
رو دینی که جهانی است پا باید محتوایش هم جامعیت الزم را برای زندگی در دنیا داشته باشد.
مطابقت محتوای اسالم با فطریات بشرا تمام قانون و مقررات اسالم بوا فطریوات و روحیوات بشوری هوم راستاسوت و هویچ
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تضادی وجود ندارد.
وجود اصول و قوانین کاربردیا در اسالم اصول ثابتی میان انسانها برقرار است تا آدمیان با راحتی و آرامش زنودگی نماینود،
از جمله این اصولا اصل صداقت و اجتناب از غدر و خیانت ،اصل عدم تجاوز بهحقوق دیگران ،اصل اقتدار اموت اسوالمی ،اصول
ساده زیستی امت اسالمی اصل عدالت خواهی امت اسالمی ،اصل گفتگو و تفاهم در جوامع ،اصل اعتوزال در قوران کوریم ،اصول
حمایت از ملتهای تحت ستم ،اصل مقابله به مثل در اسالم ،اصل مشارکت و تعاون در اسالم ،اصل نفی سبیل وغیره
جامعیت احکام اسالما احکام اسالم شامل همه بایدها و نبایدهای زندگی بشری میشود و هیچ امری مبهم نمانده است.
وحیانی بودن اسالما دین مبین اسالم به صورت مستقیم از سوی خداوند بر پیامبرش نزول یافته است و تمام محتوای اسوالم
غیربشری و وحیانی است.
چندبعدی بودن اسالما اسالم به ابعاد مختلف اشاره دارند از جمله روابط انسان با خدا ،با دیگران ،با خودش و با طبیعت.
کامل بودن محتوای دینا محتوای اسالم ناقص نیستند و شامل تمام امور زندگی انسان میشوند و اسالم به تمام نکات کلی و
جزئی زندگی آدمی اشاره دارد.
منسجم بودن محتوای دینا محتوای دین اسالم در موضوعات مختلف نوعی انسجام دارند و برای همگان مشخص و آشوکارند
و ابهامی وجود ندارد.
ثابت بودن محتوای دینا با توجه به اینکه محتوای دین اسالم از روی حکمت الهی تنظیم شدند ،تغییور پوذیر نیسوتند و بوه
صورت کلی ثابت میباشند ،مگر در اضطرار.
پذیرفتن عناوین ثانویها دین اسالم در زمان و مکانهای مختلف احکام ثانویه را برای پیوروانش گذاشوته اسوت توا در مواقوع
ضرورت به آنها عمل نمایند و خودشان را به سختی نیندازند.
خاتمیت دین اسالما آموزههای مختلف اسالم تأکید میکنند که دین مبین اسالم ،آخرین دین به شمار میرود ،بدین رو بایود
محتوای آن جامع و کامل باشند ،در آیات و روایات مختلف به خاتمیت اشاره شده است.
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طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان ،قم ،جامعه مدرسین.1374 ،
طیي ،سیدعبدالحسین ،اطیي البیان ،موسسه سبطین.1378 ،
عمید ،فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.1384 ،
کلینى ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتي اإلسالمیة.1365 ،
مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء.1404 ،
مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،تهران ،صدرا.1382 ،
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مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتي االسالمیه.1374 ،
نورى ،حسین بن محمد تقى ،مستدرك الوسائل ،قم ،آل البیت ،بی تا.
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