
/ 8ê.3.19تاريخ در شده عنوان مطالب ل مفص و منقح متن /1

االخالق1 مكارم م مت Ô ال قرآن: داÄمي خطاب

تابنده نورعلي دكتر حاج

استفاده شستوشو براي يا آشاميدن براي Âمث گونا گوني راههاي به آب از
سيسال حدود شايد كه دارم بهخاطر دارد/ ما زندگي در مختلفي آثار آب ميشود/
شÇرح و كرده زيادي تحقيقات آن آثار و آب به راجع شوروي دانشمندان پيش

/30 آية انبيا¾, سورة /2

حي,2 ¾شي كل الما¾ ن م ميفرمايد: آيات از يكي در درقرآنهم بودند/ نوشته لي مفص
خÇطبههاي بعضي در اينرو از است/ آب به حيات است; آب به زنده چيزي هر
سÇرچشÇمة عÇلي, المÇاÄيه, Ô¸الحيا Ôاصل كÇه است آمده علي حضرت شأن در عرفاني
هÇمواره را انسان كه آبي است, حيات آب سرچشمة است/ آب به وابسته حيات
از هوا مثل آب اينكه با آب, با آشنايي و انس همه اين با ولي ميدارد/ نگه زنده
ا گر دارد, آب كه بساطت و سادگي همه اين با است, ما به امور دسترسترين قابل
قرآن دهيم/ پاسخ نميتوانيم كن, تعريف را آن چيست, آب كه بپرسد ما از  كسي
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بيعه ماورا¾الط قرآندر دارد, طبيعت در آب كه را مقام همين است/ همينطور هم
دربارةقرآنشده تحقيق همه اين پرسوجو, همه اين نظر, و بحث همه اين دارد/
دقÇيق مÇباحث تÇا آنÇها قراÄت نحوة اعراب, كلمات, ظاهر دربارة بحث از است/
انÇواع تا االحكام آيات و فقهي مباحث از قرآني; معنوي لطايف دربارة عرفاني
قÇرآنشÇناسي مسÇاÄل و مÇطالب جزو همه آنها تذهيب و قرآني خطوط نگارش
كÇالم بهعنوان را آن و هستيم مأنوس قرآنمجيد با مسلمانان ما از بسياري است/
ه وميÇي خÇوانÇدن فÇقري دستورات از يكي ميخوانيم/ ديني س مقد كتاب و الهي
و مÇجيد قÇرآن بÇا انس هÇمه اين با ولي است/ آن در تفكر و تدبر و قرآنمجيد
دربارة كسي ا گر استو نامعلوم ما حقيقتقرآنبراي دربارةآن, تفحص تحقيقو
نÇادرست و نسÇنجيده اقوال چهبسا و چيست نميدانيم ما بپرسد, الهي كتاب اين
سو¾استفادههاي كه هستيم آن شاهد اسالم تاريخ در چنانكه بگوييم/ آن دربارة

است/ درقرآنشده رأي به تفسير از Hخصوص فراواني فكري
جامعي شرح كه است گونا گوني تقسيمبنديهاي و وجوه داراي آياتقرآن
ايÇنها, مهمترين از يكي است/ آمده عاد¸ بيانالس شريف تفسير ابتداي در آن از
مذموم, و ممدوح تأويل تأويلقرآن, دربارة است/ تأويلقرآن و تنزيل موضوع
خود است/ شده گفته مختلفي مطالب و/// رأي به تفسير تفسير, و تأويل ميان فرق
هم تنزيل است/ مبدأ و اصل به رجوع و بازگرداندن بهمعناي لغت در تأويل  كلمة
و تنزيل داراي قرآني آيات است/ آوردن فرود و آوردن پايين بهمعناي لغت در
و شÇدن مكÇتوب درجÇة تÇا عÇاليه مراتب از آن نزول تنزيلقرآن, است/ تأويل
بÇه است آنÇها بازگرداندن هم آياتقرآن تأويل است/ درآمدن كتاب بهصورت
و شد نازل پيامبر بر سال سه و بيست طي در مجيد قرآن ليهاش/ او و اصلي معاني
كسي چه كه است اين ميشود مطرح اينجا در كه سÆالي كردند/ ابالغ را آن ايشان
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دارد/ تأويلقرآن به علم
اسخون والر اهللا الا تأويله Ôمل Öع ي ما و ميفرمايد: عمران, آل سورة پنجم آية درقرآن,
به و ÇÇ است متشابه آيات تأويل دربارة آيه اين بنا/ ر عند ن م كلٌّ به ن×ا آم قولون ي العلم في

مÇيدانÇد/ را آنها تأويل كسي چه اينكه و ÇÇ است قرآن كل تأويل ديگر اعتباري
آن اينجا در و اهللا الا تأويله Ôمعل ي ما و كه ميخوانند چنين را آيه اين ران, مفس از بعضي
نÇميدانÇد را تأويلقÇرآن كسي قراÄت, بنابراين ميكنند/ وقف و ميدانند تمام را
به تسليم جهت از اينباره در كه هستند كساني هم علم در راسخون خداوند/ مگر
است, ما پروردگار جانب از آنها همگي و آورديم ايمان آن به ميگويند: خداوند
ابÇتداي در واو كÇه مÇيگويند هم گروهي ولي نميدانند/ را تأويلقرآن آنها ولي
هÇمان ادامة و عاطفه جمله جمله, اين و است عطف واو العلم في اسخون والر جمله
علم در راسخون همچنين خداوند را تأويلقرآن قراÄت, بنابراين است/ ل او جمله
در كه آوردهاند داليلي خود نظر بيان در قراÄت دو از يك هر طرفداران ميدانند/

نيست/ آنها ذ كر مجال اينجا
را آن تأويÇل كÇه است ايÇن Çعاد¸ بيانالس مصنف نظر بنابر دقيق, قول ولي
و خÇدا جÇز نÇميدانÇد كسÇي است االمÇر نÇفس در كÇه آنگÇونه و اطÇالق بهنحو
و مقام بهقدر يك هر علم در راسخون مقام در اوليا و انبيا ديگر ولي معصومين(ع)
هÇمة مÇورد در عÇامتر بÇهمعنايي تأويÇل امÇا ميدانند/ را آن خويش معنوي شأن

است/ صادق مÆمنان
و ظÇاهر مÇوضوع يعني قرآني لطايف از ديگر يكي به مطلب اين فهم براي
و ظÇهر داراي كÇهقرآن است آمده نبوي حديثي در ميپردازيم/ آن داشتن باطن
طÖنه ب ل و HنÖطب و Gهرظ لقران ل ن ا) بطن هفت تا ديگر بطني داراي هم بطن آن و است بطني
آن نÇزول شأن كÇه است هÇمان آيÇه هÇر مÇصداق ظÇاهرترين ابطن)/ سبع¹ لي ا HنÖطب
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در تأملكننده خوانندةقرآنو است/ مرتبه همين به تنزيلقرآنمربوط و ميباشد/
راه آنÇها بÇاطن به آيات ظاهر از خويش معنوي درك و فهم مراتب برحسب آن
به برو; باال و بخوان يعني قأ Öار و قرا ا فرمودهاند: روايتي در كه است اين ميكند/ پيدا

كن/ سلوك عرفاني و معنوي باالتر مراتب
بÇرگردانÇيم/ آن بواطن به را ظاهرقرآن كه است آن عامش معناي به تأويل
نزولي سير در خويش تنزيل در اهللا كالم بهعنوان كهقرآن همانطور درست يعني
مخاطب الناس, خلق كه بهطوري شده ظاهرتر و ظاهر باطن, و الهي غيب مقام از
درجÇات بÇنابر صÇعودي, سير در قاريانقرآن و مخاطبان اين گرفتهاند, قرار آن

ميفهمند/ بيشتر و بيشتر را آن خويش, عرفاني
قÇرآن <در كÇه پÇرسيد روايت ايÇن دربارة اباجعفر(ع) حضرت از شخصي
و تنزيلش آن <ظهر فرمود: حضرت نباشد/> بطني و ظهر داراي كه نيست آيهاي

آيت اهللا كÇتابخانة چÇاپ تÇبريزي, بÇاغي كÇوچه محسن ميرزا حاج تصحيح رجات, الد بصاÄر قمي, صفار /1
/196 ص مرعشي,

و آيÇات ظÇاهر بÇه منحصر مجيدرا ا گرقرآن حال ميباشد/>1 تأويلش آن بطن
رسالت ايام سال 23 به منحصر خطابقرآنفقط كنيم, نزول شأن به مربوط موارد
و حÇوادث و وقÇايع همان و اسالم صدر مÆمنان و مسلمانان همان و ا كرم پيامبر
ا گر ولي ميشود/ العرب جزير¸ در هم آن زمان آن مردم براي شده مطرح مساÄل
بÇازگرديم آيÇات مÇبدأ و اصÇل بÇه و كÇنيم عÇبور (تنزيل) ظاهري معناي اين از
خطاب مورد ميتوانند مكانها همه در و زمانها همة در انسانها همة (تأويل)
بر گويي كه بخوان چنان كهقرآنرا آمده نيز روايت در چنانكه گيرند; قرار الهي
Çذين ال ها اي يا االنسان, ها اي يا اس, الن ها اي يا خطابهاي حال اين در است/ شده نازل تو
نÇميشود/ پÇيامبر رسالت دوران پيش سال 1ê00 انسانهاي به مربوط فقط آمنوا
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يعني آيه نزول تفسيرقرآنعلم گفت ميتوان هم تأويل و تنزيل تفاوت براساس
و است آيه دربارة لغوي و فقهي مباحث قبيل از مساÄلي و آن نزول شأن دانستن
احÇتمال و است آيه ظاهر مطابق كه است معنايي به آن بازگرداندن تأويلقرآن,
در كه است اين انسانها فعلي اجتماعي زندگي در مسأله اين ساده مثال ميرود/ آن
Âمث هدف مبنايآن ميشودوبر ذ كر ي خاص هدف Áمعمو پارلمان به مصو قوانين
عدالت) (تأمين قسمت اين كه///>/ ميگردد ر مقر عدالت تأمين <براي ميگويند:
و مكان و زمان با انطباق با رات مقر ولي است معمولي) بهمعناي ه البت) هميشگي
ذ كÇر قÇرآن از مÇثالهايي سÇادهتر زبÇاني به اينباره در است/ منظور همان براي

ميشود:

كاري× Ôس نتÔم ا و ¸لو الصَّ بوا رÖق ت ال آمنوا ذين ال ها اي يا ميفرمايد: نسا¾ سورة ,ê3 آية در
درحالي نشويد نزديك نماز به كه است اين آيه ظاهري معناي / ولون Ôق ت ما علموا ت حتي

بÇه مÇربوط نزول شأن نظر از آيه اين ميگوييد/ چه كه بدانيد تا هستيد مست  كه
خمر شرب يكباره به خداوند اينكه براي است/ خمر رب Ôش تحريم ليه او مراحل
ولي نÇباشيد/ مست خÇوانÇدن, نÇماز بÇههنگام ميفرمايد ابتدا بلكه نكرده نهي را
Çمر الخ Çن ع سألونك ي ميفرمايد: كه است 219 آية بقره, سورة در آن قطعي تحريم
يك با ÇÇ كسي اينباره در عها/ Öف ن Öن م Ôا كبر هما Ôم Öث ا و للناس Ôعمناف و كبير Õثم ا فيهما Öل Ôق يسر والم

هÇوشياري حالت از سلوك در شخصي ا گر كه بود كرده سÆال ÇÇ نادرست تأويل
ايÇن پاسخ ميشود/ محسوب آيه اين در (مست) كاري× Ôس مصاديق از شد, خارج
را چÇيزي باشد, معنوي مستي يا هوشياري عدم حالت اين در كسي ا گر كه است
اغما حالت در كه ميماند آدمي مثل و ندارد آ گاهي خويش حاالت به و نميفهمد
اين از ولي ندارد/ هم ارادهاي خود از او حالت اين در باشد/ شده بستري بيهوشي يا
و است اراده داراي كÇه است كسÇي آن مÇخاطب كÇه مÇيشود فÇهميده چنين آيه
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مÇيتوانÇد ÇÇ نادرست ه البت ÇÇ باطني (تأويل) معنا يك اين نخواند/ نماز ميتواند
باشد/

كÇه بدانيد تا ÇÇ تقولون ما تعلموا حتي جمله دربارة ديگر (تأويل) معنا يك در
كÇالم و ميگوييد چه كه بفهميد نماز در بايد يعني گفت: ميتوان ÇÇ ميگوييد چه
ايا ك العالمين رب الحمدهللا ميگوييد وقتي Âمث نباشد/ هذيان يا زبان لقلقه مصداق شما

ميگوييد/ كه به و ميگوييد چه كه بدانيد نستعين, ايا ك و Ôعبدن

بعضيهايش ه البت باشد/ آيه اين فهم باطني مختلف مراتب از ميتواند اينها
كه آنجا تا تأويلها اين است/ ديگري تفصيل بعضيها و است مختلف درجات در
ولي باشد مستند و مقبول ميتواند نباشد, مخالف تنزيل مقام در عبارات ظاهر با
هاي دÇع نزد تأويل لذا و است شده تأويلقرآن از سو¾استفادههايي گاه فانه متأس
در چنانكه بردهاند/ به كار ظاهر خالف تفسير بهمعناي را آن و يافته مذموم معناي
ه توج بدون آنان است/ داده رخ شدهاند مشهور ه باطني به كه كساني از برخي مورد

كردهاند/ تأويل ظاهرقرآنرا با باطن مطابقت و آيات ظاهر به
تفسير در متكلمان از گروهي كه است آن سو¾استفاده اين از ديگر مصداق
ÇÇ نميگنجد ظاهريشان فهم در كه آياتي مفاد دربارة آنان شدهاند/ مرتكب قرآن
شدهاند نادرست تأويلهاي مرتكب ÇÇ خدا رÅيت يا اختيار و جبر مثل مساÄلي در

ميگويد: موالنا كساني چنين به خطاب و
را ذ كÇر نÇه كÇن تأويÇÇل را خÇÇويش را بكÇÇر رفÇÇح تأويÇÇل  كÇÇردهاي

/1080 Ç 81 ابيات ل, او دفتر نيكلسون, طبع مولوي, مثنوي /1

Çني1 س  عنيÇم تÇو از شÇد كÇژ و پست مÇÇيكني قÇÇرآن تأويÇÇل هÇÇوا بÇÇÇر
مدني مكيو آيات و سورهها مسأله آيات, تنزيلقرآنو به مربوط مساÄل از
ÁماÇاج آنÇچه ولي است شÇده گفته مختلفي مطالب دو, اين تفاوت دربارة است/
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از و است Çي مك شÇده نÇازل پÇيامبر بر مكه در آنچه كه است اين فهميد ميتوان
اسÇالم بÇه پÇيامبر ليÇه او دعوت به مربوط چون كه است اين مكي آيات اوصاف
Çي, مك آيÇات با قياس در است/ اخالقي مطالب و دين اصول برگيرندة در است,
بÇه مربوط آيات اين چون و است مدني شده, نازل مدينه در آنچه گفت ميتوان
اقتضاي به و داده تشكيل را اسالمي جامعه مدينه, شهر در پيامبر كه ميشود زماني
سورههاي و آيات ميشد, تشريع نيز جزيي احكام و قوانين بايد جامعه اين اداره
كه است اين امر اين امروزي مثال است/ قوانين و احكام جزÄيات مشتمل بر مدني
قوانين جرم وقوع از احتراز مناسبت به ميشود, زياد جرمي كشوري در وقتي Âمث
نيز مدينه در اسالمي حكومت تأسيس ايام در ميگردد/ وضع آن دربارة بيشتري
هم آيات بعضي در و ميكرد تشريع را احكامي مختلف وقايع مناسبت به خداوند
در و درتوراتآمده كه احكامي به ميفرمود: پيامبر نميشد, تشريع حكمي  كه
آياتي داشت ضرورت هروقت ولي كنند/ عمل اهللا) حكم (فيها است الهي حكم آنها
بود/ اجرا قابل نميشد, نسخ آيات اين كه زماني تا و ميشد نازل احكام مشتمل بر
فÇرموده پÇيغمبر(ص) بÇه خطاب درقرآن اينرو از نبود, داÄمي ارجاع اين ولي

/1ë9 آية عمران, آل سورة /1

حتي كه ميدهد دستور پيغمبر به اهللا/1 لي ع Öوكَّل ت ف ت Öم زع ذا فا االمر في رهÔم شاو و است:
جامعه مورد در است/ پيغمبر خود با نهايي تصميم ولي بشنود هم را مخالفين نظر
هم/ ينÇب شÇوري× هÔم ÔرÇم ا مÇيكند: توصيف چنين را مÆمنين , شوري× سورة در مÆمنين
ه باتوج اما است/ مربوط مÆمنين شوراي به است نشده درقرآنگفته آنچه بنابراين

/21 آية احزاب, سورة /2

با است/ قانون بهمنزلة هم رسولخدا سنت حسنه,2 Õ¸سو Ôا اهللا رسول في كÔم ل كان قد ل آية به
ايشÇان رفÇتار كÇدام و است سÇنت پÇيامبر رفÇتار كدام داشت ه توج بايد حال اين
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/ ìآية لت, فص سورة و 110 آية كهف, سورة /1

چÇون كÇه گÇفت نÇميتوان لذا ميباشد/ ثلÔكم1 م Õر ش ب  نا

ا ما ن ا Öل Ôق آية مصداق برحسب
مطلب اين تشخيص شويم/ سوار شتر بايد ا كنون هم ما ميشدند سوار شتر حضرت
دارد/ وجود نظر اختالف آن مورد در و است بررسي قابل كه است اموري از خود
به د مقي لذا و است تنزيل موجب كه خارجي وقايع مكي آيات در اينرو از
در مالي مساÄل در Âمث شرعي احكام لذا است/ موردنظر كمتر است مكان و زمان
غÇلبه اخالقي جنبة هم آن در باز كه كلي و مجمل بهصورت مگر آمده كمتر آنها
,2ê و 2ë آيÇات مÇعارج, سورة در (مصلين) نمازگزاران اوصاف جزو Âمث دارد/
براي اموالشان در كه كساني حروم, والم لÄا لس ل Õمعلوم حقٌّ م ه اموال في ذين ال و ميفرمايد:
مÇيتوان آيه از كه استنباطهايي از يكي هستند/ قاÄل ن معي ي حق محروم و ساÄل
و ساÄل به كمكي هرگاه هستيد, شريفه آية اين مخاطب شما ا گر كه است اين  كرد
شÇما درواقÇع و دارد حق شما مال بر او زيرا نگذاريد او بر تي من ميكنيد, محروم
جنبة به زيرا است/ تغييرناپذير و هميشگي آيه قسمت اين ميپردازيد/ را حقش
Gبعد Âعم است شده مشاهده عمل در پيغمبر زمان آنچه اما دارد نظر ه قضي اخالقي
شهرنشينان امروز ميشود زكات مشمول كه را داراييهايي Âمث است تغيير قابل
اين حل ندارد/ ربا يا ندارد زكات اسكناس گفت نميتوان بنابراين و دارند  كمتر

هÔم/ ين ب شوري× هÔم Ôر Öما و آية بنابر است/ عقد و حل اهل با مسأله
خطابقرآن نيز آنها در ولي است احكام به ناظر بيشتر مدني آيات اينكه با
هÇمان و زمÇان هÇمان به راجع Hصرف و آيات اين نزول شأن به منحصر و مختص
حكمت مسير در بايد امر آن به مربوط رات مقر و قوانين همة بلكه نميشود واقعه
هÇمة و زمÇانها هÇمة بÇه مربوط و كلي آن, حكم تشريع حكمت لذا باشد, حكم
به است/ شده نازل ي خاص مناسبت به منتهي ميباشد آن مشابه كه است مواردي
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ام بÇه هÇجري ششÇم سال در آن در كه برد نام افك قضية از ميتوان مثال عنوان
ا گÇر كÇه نÇبود اسالم عليه توطÃهاي واقعه اين ه البت زدند/ تهمتي عايشه المÆمنين
چند كه بود توطÃهاي درواقع, ميكرد/ طرد را تهمتزنندگان پيامبر بود اينطور
كردند/ عايشه المÆمنين ام ايشان ديگر زن عليه مÆمنين, امهات پيامبر, زنان از تن
كÇردند/ مشورت علي(ع) با بار چند جمله از و نفر چند با پيامبر اينباره در
Ôبات لطي ا و خبيثات Öل ل بيثون الخ زيرا نيست, چنين كه كرد عرض پيامبر به بار يك علي

هستند/ مردانپا ك براي زنانپا ك و زنانناپا ك براي مردانناپا ك : 2ìآية نور, سورة /1
كه: است صادق مسأله همين نيز مالي امور در /2

حÇالل ال ا خÇدا مÇÇرد خÇÇورد مÇال كÇÇي مÇال را جÇهان خÇون بگيرد  گر

رأي بÇه بÇنا نÇميشود/2 به يÇط جز نيز تو نصيب هستي, پا ك و طيب تو لطَّيبين1; ل

ال ÇنكÔم م Õ¹صبÇ Ôع فك Ñ االÇ ب وا Ô¾جا ذين ال نَّ ا آية , Öفك ا قضية بهمناسبت ران مفس از هاي عد

/11 آية نور, سورة /3
است/ زدن تهمت بهمعناي لغت در ف ذق و فك ا /ê

و ذ كÇر لعÇان حكÇم و قÇذف4 دÇح بÇه و شد نازل لكم///,3 Õخير هو بل كÔم ل G ر ش Ôبوه س Öح ت

تخصيص علت نزول, سبب بودن خاص فقه, اصحاب قول به ولي شد/ يادآوري
نميشود/ حكم

بر خدا لعنت گفتن يعني فقهي اصطالح در و است كردن طرد و كردن دور بهمعني لغت در لعان /ë
است/ آمده شرعي احكام در كه ترتيبي به ميگويد دروغ كه  كسي

شأن و يÇافت صÇدور نÇهم سال در كه است مشهور نيز لعان5 حكم مورد در
يا معاذ بن سعد بزرگ صحابي (منسوب صحابه از يكي روزي كه بود آن نزولش
صÇادر زنا حد به حكم كه فرمودهايد شما كه كرد عرض پيامبر به عباد¸) بن سعد
باشد اين از غير ا گر و كنند اقرار يا بدهند شهادت شاهد چهار اينكه مگر نميشود
هÇنگام اين در فرمودند/ تأييد حضرت بزنند? تهمتزننده بر تازيانه هشتاد بايد
ديده زشتي حالت در را همسرش گفت و رسيد سعد) عم (پسر مسلمانان از يكي
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حضرت ندارم/ شاهدي كرد: عرض كيستند? شاهدانت فرمودند: حضرت است/
و شدند ناراحت سعد) عم (پسر او دوستان حال اين در بزنيد/ شالق را او فرمودند
بخورد? هم تازيانه است سزا آيا است/ ناراحت زنش بابت ا كنون او كردند: عرض
نÇزول حÇالت اوضÇاع اين در كرد/ تعطيل را خدا حكم نميتوان فرمود: حضرت
احكام است ممكن وحي حالت در ميدانستند صحابه شد/ عارض پيامبر بر وحي
حالت اينكه از پس كردند/ درنگ بنابراين شود/ نازل جديدي حكم يا شود عوض
زن و شÇوهر ميان را لعان حكم و كنيد آزادش فرمودند: شد/ تمام پيامبر بر وحي

كردند/ جاري
نيز ا كنون بود?يا پيامبر زمان به مربوط فقط حكم اين گفت ميتوان آيا حال

است? جاري خدا حكم همين آيد پيش وضعي چنين ا گر
و نÇدارد نÇزولي شأن احÇد اهللا هÇو قÇل مÇثل مÇجيد آياتقرآن از برخي ه البت
از بسياري ميدهد/ خبر بيمكاني و بيزماني عالم از كه چرا نشده نازل بهمناسبتي
ي خاص مكان و زمان به ناظر كه هم آياتي همان ولي است چنين نيز مكي آيات
جاري زمانها همة در و است عمومي آن حكم دارد, ي خاص نزول شأن و است
كه: كرد ه توج هم نكته دو اين به بايد الهي احكام جاودانگي دربارة ه البت ميشود/
دوام ميباشد فطرت با منطبق چون است شريعت قانون روح مطابق آنچه (1
فيالمثل ميباشد/ ر متغي مكان و زمان برحسب فطرت خارجي جلوههاي اما دارد
هر در منتهي× است فطرت قانون ÇÇ جانداران حتي و ÇÇ انسانها براي ازدواج اصل
انجام جغرافيايي و اجتماعي اوضاع با متناسب و ي خاص بهشكل آييني و مذهب

نÇس قÇرآن پسر, و دختر بلوغ سن مورد در گيرد/ قرار موردنظر بايد كه ميگردد
با منطبق عبادات در چه ازدواجو چهدر بلوغ جامعيت اصل نميكند/ ذ كر را ني معي
بلوغ سن است/ متفاوت جغرافيايي منطقه هر در ولي است فطرت و غريزي عقل
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در خÇود نÇس هÇم بÇا استوايي مناطق و آفريقا در ساله ده Âمث پسر يا دختر يك
است/ متفاوت اسكانديناوي و سيبري

ÇÇ قÇضاوت مÇبحث در چه و قانونگزاري مبحث در چه ÇÇ حقوق علم در (2
و نÇادر بسÇيار مÇورد يك حتي كه بنويسد قانون بهنحوي قانونگزار بايد معتقدند
نشد, حادث قرنها بلكه و سالها موردي ا گر ولي نكند/ دور نظر از را استثنايي
بÇعضي نÇدارد/ مÇصداق گÇفت بايد بلكه است شده نسخ آن حكم گفت نميتوان
چÇنين تÇنظيم نÇدارد/ اجÇرا امكÇان ولي نشده نسخ گرچه يعني است چنين احكام
مسألة است/ اجÇتماع نيازهاي تمام بر مقنن تسلط و مهارت نشاندهنده راتي مقر
نكÇته ايÇن به بايد ابتدا ه البت است/ امور اينگونه از اسالم در زوجات د تعد اجازه

/1ê07 بيت پنجم, دفتر مولوي, مثنوي /1

<چون كه باشيم بيتمثنوي1 اين مصداق خود, اعمال يا قضاوت در كه كنيم ه توج
سرفوا>/ Ôت ال بخوان خواندي لوا Ôك 

لحاظ از است شده داده اجازهاي چنين حقوقي لحاظ از كه قانوني همان در

/129 آية نسا¾, سورة /2

د تعد به امر نهتنها كه كنيم ه توج عدلوا///,2 ت ان تستطيعوا Öنل و ميفرمايد: ديني اخالق
امÇر بÇا را اجÇازه نبايد اينرو از و است شده نيز نهي ي حد تا بلكه نشده زوجات

كرد/ اشتباه
گذشته دوران در كه دهم توضيح HÄابتدا است/ چنين نيز بردهداري مورد در
خان مور آنچه بنابر و بود برقرار متفاوتي رات مقر با مختلف جوامع در بردهداري
ط توس آمريكا در انفصال جنگهاي مقارن يعني ميالدي 18ì3 سال در ميگويند
و اسÇتعمار ابÇزار تها مد تا لغو اعالميه حال اين با شد/ لغو Hرسم لينكلن آبراهام
و شÇد عÇبوديت و اسÇتثمار به تبديل قديم بردهداري بدينترتيب و بود استثمار
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است امر اين حقيقت اسالم مورد در گرفتند/ را قديم اربابهاي جاي  كارخانهها
بردهداري موجود نظام براي را راتي مقر بلكه نكرد برقرار را بردهداري اسالم  كه
و يكبÇاره لغÇو بهجاي اسالم شود/ منتفي Hنهايت و محدود بهتدريج كه كرد ر مقر
آنها همگي يكباره آزادي و نبودند بلد كاري كه بردهاي و غالم هزار كردن روانه

مستحب و واجب بهعنوان را فراواني راههاي ميكرد, مختل را اجتماع اقتصاد  كه
نمود محدود نيز را بردگي به ورود راه آن تكميل در و گذاشت آنان آزادي براي
ميشد, رفتار دستورات اين به ا گر و شد مسدود به كلي عصر امام غيبت از بعد  كه

,19 شÇماره ايÇران, عÇرفان در اسÇالم" در "بÇردهداري مÇقالة به كنيد رجوع مطلب اين تفصيل براي /1
/10 Ç 18 صص

نميماند/1 باقي بردهاي هيچ قرن يك از پس
اخالقي مثال نيست, اجتماعي احكام مورد در فقط الهي خطاب جاودانگي
Öن ا لي× وت و سب ع است: اين بس ع سورة آيات لين او است/ مكي آيات از يكي آن,
آن اينكه از برگرداند را خويش سر و كرد ش ÔرÔروت , يز كي× Ôلَّه ع ل دريك Ôي ما و مي× Öع اال Ôه ¾جا

ايÇن آيات اين نزول شأن شود/ تزكيه او شايد ميداني چه تو آمد/ او پيش نابينا
ايÇن در مÇيكردند/ نÇصيحت را Çه مك مستكبران از هاي عد پيامبر روزي كه است
و شد وارد قدمزنان بود, نابينا ولي پيامبر خاص صحابه از كه مكتوم ام ابن هنگام
از دور از و است, اسÇالم بÇه دعوت و گفتن سخن حال در آنان با پيامبر كه نديد
چÇيزي حÇضرت شÇوم/ پÇا ك تÇا بخوان ازقرآن برايم كه كرد درخواست پيامبر
ش ÔرÇÔروت او بÇه پÇيامبر كرد/ تكرار را خود درخواست بار چند هم او و نفرمودند
پيامبر شد/ نازل مذكور آيات كه شد خانهاش عازم نيز او برگردانيدند/ رو و  كردند
هÇم ران فسÇم از بÇعضي ه البت كردند/ دلجويي و زدند صدايش و دويدند بالفاصله
پÇيامبر شأن دون عÇتاب و است عÇتاب مشتمل بÇر چون آيات اين كه ميگويند
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از نÇهتنها وجÇه بيهيچ چيزي چنين كه درحالي است/ نبوده ايشان دربارة است,
شد گفته كه بود چنان آيه اين تنزيل ميبرد/ باال را آن بلكه نميكاهد پيامبر شأن
رو خÇويش مÆÇمن بÇرادر از كÇه كسÇاني هÇمة بÇه است عÇتاب آن, تأويÇÇل ولي
ديگري داستانهاي كه همانطور كريم نيزقرآن اينجا در بنابراين برميگردانند/
كه است خواسته و كرده ذ كر را واقعه اين است فرموده مسلمين آموزش براي را
ذ كÇر بهعنوان آيات خود و نيست نسخ قابل نتيجه آن كنيم/ نتيجه گيري ما خود
ميشود: گفته ا گر است نظر اين از و شرعي و فقهي حكم نه ميشود تلقي واقعه

است>/ جاودانه <خطابقرآن
زمان مسلمانان مدني, و مكي از اعم قرآني, آيات مخاطب كه نيست چنين
و شوند آن ترجمان گردند, آن مخاطب كه باشند كساني بايد منتهي باشند/ پيامبر
بين Õستور م طٌّ خ هو نما ا ÔرانÔالق هذا و ميفرمايد: علي(ع) چنانكه درآورند, زبان به را آن

/12ë خطبة البالغه, نهج /1

نوشتهاي اينقرآنخط جال;1 الر Ôنه ع Ôق طÖن ي نما  ا و رجمانت Öن م له بÔدَّ ال و لسان ب Ôق طÖن ي ال تين ف الدَّ

آن كه كساني باشد/ ترجماني را آن بايد ناچار و درنميآيد زبان به كه جلد دو ميان
القÇران نا ا فرمود: خويش دربارة علي(ع) كه اينروست از درميآورند/ زبان به را
بÇه رسولا كرم(ص) هستم, صادق برهان و ناطق منقرآن الصادق, والبرهان الناطق

آن تنزيل براي من كه همانطور ميجنگي تأويلقرآن براي تو فرمود: علي(ع)
جنگيدم/

تفكر و تأمل آن در و بخوانيم كهقرآنرا است شده داده دستور كه اين سبب
شÇويم/ نÇاÄل آن جاودان معاني درك به شده, مخاطبقرآن كه است همين  كنيم

انشا¾اهللا




