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محّمدعلی رضایی اصفهانی1

چکیده
در این نوشــتار نخســت اصول ســبک زندگی قرآنی، مفهوم شناسی شده سپس 
تقسیمات متعددی در مورد اصول سبک زندگی مطرح گردیده و در ادامه به اصول ثابت 
و متغیر سبک زندگی 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 
شــریعه و مانند آن( و اصول متغیر سبک زندگی قرآنی همچون عرف، احکام ثانوی 
اضطراری، احکام حکومتی، و ... اشــاره شده است. در پایان، نتیجه گیری شده که در 
قرآن کریم بسیاری از اصول ثابت سبک زندگی قرآنی و اصول متغیر آن بیان شده است. 

واژگان کلیدی: قرآن، سبک زندگی، اصول، ثابت، متغیر.

اول: مفهوم اصول
واژه »اصل« در لغت به معنای »پایین ترین قسمت هر چیزی« )= پایه( و اساسی که بر آن استوار 
می شــود، به کار می رود. اصول علوم به معنای قواعدی است که احکام بر آن مبتنی می شود )ر.ک: 
 ابن منظور، المعجم الوسیط و نیز لسان العرب، ذیل لغت »اصل«(. اصول سبک زندگی را در اصطالح 
این گونه می توان تعریف کرد: »اصول سبک زندگی مشتمل بر سلسله ای از ضوابط، قواعد عام و کلی 

و مستمر است که با تکیه بر مبانی خود، پشتوانه  فکری و اجرایی در زندگی قرار می گیرد.«2

rezaee@quransc.com                                                       ،العالمیه 1 . دانشیار جامعه المصطفی
تاریخ دریافت:  1394/5/21                                                                      تاریخ پذیرش:  1394/8/6
2 . واژه »اصل« در فارســی و عربی، مشترک لفظی اســت و عموماً در زبان عربی معاصر، معادل »مبانی« به کار رفته 
است. )ر.ک: الحازمی، التوجیه االسالمی الصول التربیه، ص47ـ38( و واژه »اُسس« ]جمع اساس[ در عربی در برخی 
کاربردها در کتب تربیتی معادل »اصول تربیت« فارسی به کار رفته است. )میرمرسی، اصول التربیۀ الثقافیۀ والفلسفیۀ، 
ص8( البته 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، ص38(.
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دوم: تقسیم بندی ها در اصول سبک زندگی
در مورد اصول سبک زندگی می توان از جهات و منظرهای مختلف، تقسیم های متفاوتی ارائه 

کرد، از جمله:
الف: اصول ثابت و متغیر

برخی از اصول ســبک زندگی، در همه زمان ها و مکان ها و افراد انســان ثابت بوده و تغییر 
نمی کنند؛ مثل توحیدمحوری، اما برخی از اصول، در شــرایط زمانی، مکانی، فردی و یا اجتماعِی 
خاص تغییر می کنند؛ به عنوان مثال، آسان گیری و حسن ظن به دیگران در برخی موارد همچون 
شــرایط جنگ و جهاد تغییر می کنند و سخت گیری و بدگمانی و احتیاط جای آن ها را می گیرند. 
البته قابل ذکر است که اصول ثابت و متغیر دارای ضوابط و مالک هایی 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 ساحت های وجودی انسان
ـ اصول سبک زندگی جسمانی

ـ اصول سبک زندگی علمی و عقلی
ـ اصول سبک زندگی اقتصادی
ـ اصول سبک زندگی سیاسی
ـ اصول سبک زندگی معنوی
ـ اصول سبک زندگی هنری

د: اصول سبک زندگی دنیوی و اخروی
گاهی انســان، زندگی را از منظر تولد تا مــرگ می بیند و اصولی را برای آن تعریف می کند؛ 
همچون اصول ســبک زندگی جســمانی و اقتصادی و سیاســی که معموالً از همین منظر دیده 
می شوند. 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 سبک زندگی تغییر می کند. برای مثال اگر اصول اقتصادی زندگی با توجه به آخرت تعریف 
شــود، انفاق، وقف، رعایت مقررات شرعی معامالت مثل ممنوعیت رباخواری، بامعنا می شود و 

اصول اقتصادی سبک زندگی توسعه پیدا می کند.
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هـ : تقسیم اصول بر اساس حوزه های دانشی
اصول سبک زندگی انسان می تواند بر اساس علوم مختلف تقسیم شود، مثاًل:

ـ اصول جامعه شناختی )اجتماعی( سبک زندگی
ـ اصول روان شناختی سبک زندگی

ـ اصول کالمی )اعتقادی( سبک زندگی
ـ اصول اخالقی سبک زندگی

ـ اصول فقهی سبک زندگی
ـ اصول حقوقی سبک زندگی

ـ اصول مدیریتی سبک زندگی
ـ اصول سیاسی سبک زندگی

ـ اصول پزشکی )بهداشتی و درمانی( سبک زندگی
ـ اصول تاریخی )سنت ها( حاکم بر سبک زندگی

ـ اصول تربیتی سبک زندگی
ـ و ... .

و: تقسیم اصول بر اساس دوره های زندگی بشر 
ـ اصول سبک زندگی کودکان

ـ اصول سبک زندگی نوجوانان
ـ اصول سبک زندگی جوانان

ـ اصول سبک زندگی میان ساالن
ـ اصول سبک زندگی کهنساالن

ز: تقسیم اصول سبک زندگی بر اساس جنسیت
ـ اصول سبک زندگی زنان

ـ اصول سبک زندگی مردان
ح: تقسیم اصول سبک زندگی بر اساس نقش افراد

ـ اصول سبک زندگی شوهر )پدر(
ـ اصول سبک زندگی همسر )مادر(

ـ اصول سبک زندگی فرزند
ـ اصول سبک زندگی خویشاوندی



دوفصلنامه علمیـ  تخصصی پژوهش نامه سبک زندگی/ سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 5094

ـ اصول سبک زندگی همسایگان
ط: تقسیم اصول سبک زندگی بر اساس شغل و حرفه

ـ اصول سبک زندگی معلمان
ـ اصول سبک زندگی کارمندان
ـ اصول سبک زندگی کارگران
ـ اصول سبک زندگی تاجران
ـ اصول سبک زندگی نظامیان

ـ و مانند آن.
ی: تقسیم اصول سبک زندگی بر اساس مسئولیت افراد در نظام اجتماعی و سیاسی

ـ اصول سبک زندگی رهبری
ـ اصول سبک زندگی کارگزاران )دولت مردان(

ـ اصول سبک زندگی علماء )دانشمندان و روحانیون(
ـ اصول سبک زندگی مدیران

ـ و مانند آن. 
الزم به یادآوری است که در قرآن کریم و احادیث اهل بیت شواهد زیادی برای هر کدام 
از سبک ها و موارد فوق می توان یافت که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. البته شیوه  برداشت 
این موارد از آیات و احادیث با توجه به روش شناســی خاصی که در این نوشتار بیان شد، انجام 
می گیرد. یعنی گاهی اصول کلی سبک زندگی که در قرآن و احادیث مطرح شده بر مصادیق جدید 

و بر اساس ضوابط، تطبیق می گردد.

سوم: اصول ثابت و متغیر
همان طور که گذشــت یکی از تقسیم های متداول در اصول سبک زندگی، 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 سبک زندگی« همان 
قواعد و پیش فرض های حاکم بر زندگی انســان است که تابع شرایط زمان، مکان و افراد نیست 
بلکه همه جا و همیشــه و در زندگی همگان، یکســان جاری و اجرا می شود؛ مثل اصل توحید. 
منظور از »اصول متغیر سبک زندگی« قواعدی است که در اصول متغیر، مشروط به شرایط زمانی 
یا مکانی یا فردی ویژه اســت که هرگاه آن شــرایط وجود داشته باشــد اجرا می گردد و هرگاه 
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آن شــرایط تغییر کند اصول متغیر دیگری در آن ظرف مکانی یا مکانی جایگزین می شــود؛ مثال 
اصل جنگ با دشــمنان اســالم یک اصل متغیر است که در شرایط زمانی صدر اسالم در مکه که 
مسلمانان در ضعف بودند جاری نمی شود بلکه حتی در اوایل حضور پیامبر در مدینه در برابر 
ونَُکْم مِْن بَْعِد  آزار مخالفان دســتور به مدارا و گذشــت داده شد؛ »َودَّ َکثِیٌر مِْن أَْهِل الِْکتَاِب لَْو یَُردُّ
اراً َحَســداً مِْن ِعنِد أَنُْفِســهِْم مِْن بَْعِد َما تَبَیََّن لَُهُم الَْحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّی  یَْأتَِي اهللُّ  إِیَمانُِکْم ُکفَّ
بَِأْمِرهِ إِنَّ اهللَّ َعَلی  ُکلِّ َشيْ ءٍ َقِدیٌر« )بقره/ 109(1 ولی در شرایط قدرت مسلمانان در مدینه، دستور 

جنگ و مقابله با دشمنان داده شد؛ »أُذَِن لِلَِّذیَن یَُقاتَُلوَن بَِأنَُّهْم ُظلُِموا« )حج/ 39(.

پیشینه
از دیربــاز موضوع اصول ثابت و متغیر در آموزه های اســالمی و به ویژه در آیات قرآن کریم 
مطرح بوده اســت؛ لیکن گاهی تحت عنوان آیات محکم و متشــابه )آل عمران/ 7( و گاهی تحت 
عنوان احکام )احکام اضطراری( با توجه به آیات 137 ســوره بقره  و 3 ســوره 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 اســت و آن را به عنوان یکی از راه کارهای پاسخ گویی 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 اشــاره کرده است )صدر، 1375: 443(. مرحوم امام خمینی
نیز با عنوان »تأثیر زمان و مکان در فقه و اجتهاد« به اصول متغیر اشاره کرده است)موسوی خمینی، 
1378: 21، 98(. و مرحوم آیت اهلل معرفت نیز تحت عنوان »نســخ مشروط« از آن یاد کرده است 

)ر.ک: معرفت، 1382: 186 ـ 185(
هر چند که اکثر موارد فوق در مورد احکام فقهی بوده است لیکن از دو جهت با سبک زندگی 

پیوند می خورد.
اول از این جهت که بخش عمده ای از زندگی انســان تحت تأثیر احکام فقهی قرار می گیرد. 
بنابراین وجود اصول ثابت و متغیر در اجتهاد و احکام فقهی در سبک زندگی انسان اثر می گذارد.
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 می کند 

که به صورت طبیعی سبک زندگی انسان را در این حوزه ها تحت تأثیر قرار می دهد.

1  . سوره 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 سبک زندگی یعنی قرآن 

و حدیث و عقل و عرف مراجعه شود.
یک: اصول ثابت سبک زندگی

در قرآن کریم، از اصول ثابت با عنوان »محکمات« یاد شــده که »ام الکتاب«)آل عمران/ 7(1 
یعنی مادر و اصل بقیه آیات است و هنگام تردید در معنای آیات دیگر، آن ها را باید به محکمات 
ارجاع دهیــم. محکمات، همان طور که در آیات قرآن وجود دارد در احادیث و آموزه های عقلی 
و علمی نیز وجود دارد. لیکن شــناخت 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 
می تواند نشــانه ای بر ثابت بودن اصل مطرح شده باشد. بنابراین می توان معیارها و ضوابط زیر را 

در مورد اصول ثابت سبک زندگی مطرح کرد:
الــف: نصوص قرآنِی همراه با تأکید: نص قرآنی به آیه ای گفته می شــود که صد در صد بر 
مطلب داللت داشته باشد و احتمال خالف در آن نباشد؛ در مقابل ظواهر که بین 51 درصد ـ 99 
درصد است و متشابهات که 50 درصد و احتماالت که از 1 درصد تا 49 درصد را شامل می شود. 
هنگامی که نص قرآنی، مطلبی را بخواهد و بر آن تأکید ورزد روشــن می شود که آن اصل ثابت 

است که همگان باید آن را در همه زمان ها و مکان ها رعایت کنند.
مثــال نصوِص مربوط به توحید؛ مثــل: »ُقْل ُهَو اهللُ أََحٌد« )توحید/ 1( و مانند آن . با توجه به 
تأکید پیامبران الهی در طول تاریخ بر این مطلب و تکرار آن در قرآن )ر.ک: اعراف/ 59، 65، 73، 
85 ، هود/50 و61 و...( و تهدیدهایی که در مورد عنوان مخالف توحید یعنی شــرک شده است 
)زمر/ 65، حج/ 31 (2 نشان می دهد که توحید، اصل ثابت اسالمی است که در هیچ مکان و زمان 

و در هیچ فردی قابل تغییر نیست و این اُم االصول در سبک زندگی قرآنی است.
الزم به یادآوری است که اصول و فروع دین، عمومًا از نصوص قرآنی قابل استفاده است از 
این رو از اصول ثابت ســبک زندگی به شمار می آید. همچنین ظواهر مستقر آیات که انسان را به 
اطمینان برســاند یعنی ظن نزدیک به علم باشــد نیز از آیات محکم شمرده می شود و می تواند به 

نصوص ملحق شود و مفاد آن اصول ثابت تلقی شود.
ب: حدود الهی: در قرآن کریم برخی قوانین مطرح شده که با عنوان »حّد« از آن ها یاد می شود 

 1  . »ُهَو الَِّذي أَنَْزَل َعَلیَْک الِْکتَاَب مِنُْه آیَاٌت ُمْحَکَماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْکتَاِب ...«.
 ِ 2  . »َولََقْد أُوِحَي إِلَیَْک َوإِلَی الَِّذیَن مِن َقبْلَِک لَئِْن أَْشَرْکَت لَیَْحبََطنَّ َعَمُلَک َولَتَُکونَنَّ  مَِن الَْخاِسِریَن« )زمر/ 65(؛ »ُحنََفاَء هلِلَّ
یُح فِي َمَکاٍن َسحیٍق« )حج/ 31( یُْر أَْو  تَْهِوي بِهِ الرِّ ماءِ َفتَْخَطُفُه الطَّ َغیَْر ُمْشِرکِیَن بِهِ َوَمن  یُْشِرْک بِاهللِ َفَکَأنََّما َخرَّ مَِن السَّ
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و با تأکید بســیار رعایت این حدود خواسته شده و برای مخالف با آن ها وعده عذاب داده شده 
اســت. این موارد نیز از اصول ثابت در ســبک زندگی قرآنی به شمار می آید. مثال قرآن کریم در 
مــورد قوانین ارث می فرماید: »تِْلَک ُحُدوُد اهللِّ َوَمن  یُِطِع اهللَّ َوَرُســولَُه یُْدِخْلُه َجنَّاٍت تَْجِري مِن 
تَْحتَِها  الْنَْهاُر َخالِِدیَن فِیَها َوذلَِک الَْفْوُز الَْعِظیُم * َوَمن یَْعِص اهللَّ َوَرُســولَُه َویَتََعدَّ ُحُدوَدُه یُْدِخْلُه 
ناراً َخالِداً فِیَها َولَُه َعَذاٌب ُمهِیٌن« )نســاء/ 14ـ.13(؛ »این ها مرزهای خداســت؛ و هر کس خدا و 
فرســتاده اش را اطاعت کند، وی را در بوستان های )بهشتی( در آورد، که از زیر ]درختانـ[ـــش 
نهرها روان اســت؛ در حالی که در آن ماندگارند. و این، کام یابی بزرگ است * و هر کس که از 
خدا و فرســتاده اش نافرمانِی کند و از مرزهایش تعّدی کند، او را در آتشی وارد می کند که در 

آن جا ماندگار است؛ و برایش عذابی خوار کننده است«.
و نیز در مورد قوانین طالق و مهریه زنان می فرماید:

ا آتَیْتُُموُهنَّ  تَاِن َفإِْمَساٌک بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَساٍن َواَل  یَِحلُّ لَُکْم أَن تَْأُخُدوا مِمَّ اَلُق َمرَّ »الطَّ
َشــیْئًا إاِلَّ أَن یََخاَفا أاَلَّ یُقِیَما ُحُدوَد اهللِّ َفإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ یُقِیَما  ُحُدوَد اهللِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلیْهَِما فِیَما افْتََدْت 
الُِمون * َفإِن َطلََّقَها َفاَل تَِحلُّ لَُه  بِِه تِْلَک ُحُدوُد اهللِّ َفاَل تَْعتَُدوَها َوَمن یَتََعدَّ ُحُدوَد اهللِّ َفُأولئَِک ُهُم الظَّ
مِــن بَْعُد َحتَّی  تَنِکَح َزْوجًا َغیَْرُه َفإِن َطلََّقَها َفاَل ُجنَاَح َعَلیْهَِما أَْن یَتََراَجَعا إِْن َظنَّا أَن یُقِیَما ُحُدوَد اهللِّ 
َوتِْلَک ُحُدوُد اهللِّ یُبَیِّنَُها لَِقْومٍ یَْعَلُموَن« )بقره/ 230-229(؛ »طالق )قابل بازگشت(، دو مرتبه است؛ 
پس به طور پسندیده نگاه داشتن، یا به نیکی آزاد کردن ]همسر بر شما واجب است [. و برای شما 
حالل نیست که از آنچه به آنان داده اید، چیزی ]باز[ ستانید، مگر این که هر دو بترسند که مرزهای 
خدا را برپا ندارند. و اگر بترسید که آن دو مرزهای خدا را برپای ندارند، پس هیچ گناهی بر آن 
دو نیســت در آنچه )زن به عنوان( تاوان بپردازد )و طالق گیرد(. این ها مرزهای خداست؛ پس، 
از آنها تجاوز نکنید. پس هر کس از مرزهای خدا تعّدی کند، پس فقط آنان ســتمکارند * و اگر 
)شوهر برای بار سّوم( آن )زن( را طالق داد، پس از ]آن [ به بعد بر آن )مرد( حالل نخواهد بود، 
تا این که با شوهری غیر از او ازدواج کند و اگر )شوهر دّوم( او را طالق داد، پس هیچ گناهی بر 
آن دو ]همسران سابق[ نیست که به هم دیگر بازگردند، اگر آن دو گمان می کنند مرزهای خدا را 
برپا می دارند. و این ها مرزهای خداست که آن ها را برای گروهی که می دانند روشن بیان می کند«.

و نیز در مورد مقررات روزه داری و اعتکاف می فرماید:
َفُث  إِلَی  نَِســائُِکْم ُهنَّ لِبَاٌس لَُّکْم َوأَنْتُْم لِبَــاٌس لَُهنَّ َعلَِم اهللُّ أَنَُّکْم  یَامِ الرَّ »أُِحــلَّ لَُکْم لَیَْلَۀ الصِّ
ُکنْتُْم تَْختَانُوَن أَنُْفَســُکْم َفتَاَب َعَلیُْکْم َوَعَفا َعنُْکْم َفاْلَن بَاِشــُروُهنَّ َوابْتَُغوا َما َکتََب اهللُّ لَُکْم َوُکُلوا 
یَاَم إِلَی اللَّیِْل َواَل  وا الصِّ َواْشَربُوا َحتَّی  یَتَبَیََّن لَُکُم الَْخیُْط الْبْیَُض مَِن  الَْخیِْط الْْسَودِ مَِن الَْفْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
تُبَاِشــُروُهنَّ َوأَنْتُْم َعاکُِفوَن فِي الَْمَســاِجِد تِْلَک ُحُدوُد اهللِّ َفاَل تَْقَربُوَها َکذلَِک یُبَیُِّن اهللُّ آیَاتِِه لِلنَّاِس 
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لََعلَُّهْم یَتَُّقوَن« )بقره/ 187(؛ »در شب روزه داری، هم بستری با زنانتان بر شما حالل گردیده است؛ 
آنان لباسی برای شما، و شما لباسی برای آنان هستید. خدا می دانست که شما همواره به خودتان 
قصد خیانت داشــتید، پس توبه ی شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون ]می توانید[ با 
آنان هم بستر شوید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته بجویید، و بخورید و بیاشامید، تا رشته ی 
ســپید بامداد، از رشته ی سیاه )شب( بر شما نمودار گردد؛ سپس روزه را تا شب به اتمام رسانید. 
و در حالی که شــما در مسجدها اعتکاف کرده اید، با آنان هم بستر نشوید؛ این، مرزهای خداست، 
پس بدان نزدیک نشــوید! این گونه خدا آیاتش را برای مردم روشــن بیان می کند، تا شــاید آنان 

]خود را[ حفظ کنند«.
و نیز در مورد مقررات ظهار می فرماید:

ــا  ذلُِکْم  »َوالَِّذیَن یَُظاِهُروَن مِن نَِســائِهِْم ثُمَّ  یَُعوُدوَن لَِما َقالُوا َفتَْحِریُر َرَقبٍَۀ مِن َقبِْل أَن یَتََماسَّ
ا َفَمن  تُوَعُظوَن بِِه َواهللُ بَِما تَْعَمُلوَن َخبِیٌر * َفَمن لَْم یَِجْد َفِصیَاُم َشْهَریِْن ُمتَتَابَِعیِْن مِن َقبِْل أَن یَتَماسَّ
لَْم یَْستَِطْع َفإِْطَعاُم ِســتِّیَن مِْسِکینًا ذلَِک لِتُْؤمِنُوا بِاهللِ َوَرُســولِِه َوتِْلَک ُحُدوُد اهللِ َولِْلَکافِِریَن َعَذاٌب 
أَلِیٌم« )مجادله/ 4ـ3(؛ »و کســانی که زنانشان را ِظهار می کنند )و مادر خود می خوانند(، سپس از 
آنچه گفته اند بازمی گردند، پس پیش از آن که با هم دیگر تماس گیرند، آزاد کردن بنده ای )بر آنان 
واجب اســت(. آن )چیزی اســت که شما( بدان پند داده می شوید؛ و خدا به آنچه انجام می دهید 
آگاه اســت * و هر کس )بنده ای( نیافت، پس پیش از آن که با یک دیگر تماس گیرند، روزه ی دو 
ماه پیاپی )بر او واجب اســت(؛ و هرکس نتواند، پس غذا دادن شصت بینوا )بر او واجب است(. 
این به خاطر آن است که به خدا و فرستاده اش ایمان بیاورید؛ و این ها مرزهای خداست؛ و برای 

کافران عذاب دردناکی است«.
ج: شــعائر الهی: برخی مطالب در قرآن به عنوان شــعائر الهی مطرح شده است که نشانه و 
پرچم الهی به شمار می آید؛ از این رو باید احترام و حرمت آن ها در زندگی رعایت شود. از این رو 
می توان گفت این موارد از اصول ثابت سبک زندگی قرآنی است. اکثر شعائر الهی در قرآن کریم، 

در مورد مطالب مربوط به حج است.
به عنوان نمونه خداوند در قرآن کریم می فرماید:

یَن الْبَیَْت   ْهَر الَْحَراَم َواَل الَْهْدَی َواَل الَْقاَلئَِد َواَل آمِّ »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل تُِحلُّوا َشَعائَِر اهللِّ َواَل الشَّ
وُکْم  الَْحَراَم یَبْتَُغوَن َفْضاًل مِن َربِّهِْم َورِْضَوانًا َوإَِذا َحَلْلتُْم َفاْصَطاُدوا َوال یَْجِرَمنَُّکْم َشنَآُن َقْومٍ أَن َصدُّ
َعِن الَْمْسِجِد الَْحَرامِ أَن تَْعتَُدوا َوتََعاَونُوا َعَلی الْبِرِّ َوالتَّْقَوی  َواَل تََعاَونُوا َعَلی اْلِثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اهللَّ 
إِنَّ اهللَّ َشِدیُد الْعَِقاِب« )مائده/ 2(؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید! )نه مراسم حج و( نشانه های خدا 
و نه ماه ]های[ حرام و نه قربانی های بی نشان و نه نشان دار و نه قصدکنندگان خانه ی محترم ]خدا[ در 
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حالی که بخششی و خشنودی ای از پروردگارشان می جویند را )حرمت شکنی نکنید و( حالل ندانید. 
و هنگامی که از احرام بیرون آمدید، پس )می توانید( شکار کنید. و البته، کینه توزی عده ای، برای این که 
شما را از )آمدن به( مسجد الحرام )در صلح حدیبیه( بازداشتند، شما را وا ندارد که تعّدی نمایید. و 
بر)ای( نیکوکاری و خودنگه داری با یک دیگر همکاری کنید و برگناه و تعّدی با یک دیگر همکاری 

ننمایید و خودتان را از ]عذاب [ خدا نگه دارید، ]چرا[که خدا سخت کیفر است«.
َفا َوالَْمْرَوَۀ مِن َشَعائِِر اهللِّ َفَمْن َحجَّ الْبَیَْت أَِو اْعتََمَر َفاَل ُجنَاَح  یا این آیه که می فرماید: »إِنَّ الصَّ
َع َخیْراً َفإِنَّ اهللَّ َشاکٌِر َعلِیٌم« )بقره/ 158(؛ »به راستی که )کوه( »صفا«  َف بِهَِما َوَمن تََطوَّ وَّ َعَلیِْه أَن یَطَّ
و »َمروه« از نشانه های خداست؛ پس کسی که خانه ی ]خدا[ را حج کند یا عمره به جا آورد، پس 
هیچ گناهی بر او نیست، که به ]میان [ آن دو، سعی )= رفت و آمد( کند؛ و کسی که ]فرمان خدا 

را در انجام کار[ نیک بپذیرد، پس در حقیقت، خدا سپاس گزاری داناست«.
ْم َشَعائَِر اهللِ َفإِنََّها مِن تَْقَوی الُْقُلوِب * لَُکْم فِیَها َمنَافُِع إِلَی   همچنین آیات ذیل: »ذلَِک َوَمن  یَُعظِّ
أََجٍل ُمَســّمًی ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَی الْبَیِْت الَْعتِیِق * َولُِکلِّ أُمَّۀٍ َجَعْلنا َمنَسکاً لِیَْذُکُروا  اْسَم اهللِ َعَلی  َما َرَزَقُهْم 
ِر الُْمْخبِتِیَن * الَِّذیَن إَِذا ُذکَِر اهللُ َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم  مِن بَهِیَمۀِ الْنَْعامِ َفإِلُهُکْم إِلٌه َواِحٌد َفَلُه أَْســِلُموا َوبَشِّ
ا َرَزقْنَاُهْم یُنفُِقوَن * َوالْبُْدَن َجَعْلنَاَها لَُکم مِن َشَعائِِر  اَلۀِ َومِمَّ ابِِریَن َعَلی  َما  أََصابَُهْم َوالُْمقِیِمي الصَّ َوالصَّ
اهللِ لَُکــمْ فِیَها َخیٌْر َفاْذُکُروا اْســَم اهللِ َعَلیَْها َصَوافَّ  َفإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبَُها َفُکُلــوا مِنَْها َوأَْطعُِموا الَْقانَِع 
ْرنَاَها لَُکْم لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن« )حج/ 36-32(؛ »این )اعمال حج است(؛ و کسانی که  َوالُْمْعتَرَّ َکذلَِک َسخَّ
نشانه های خدا را بزرگ می شمارند، پس در واقع، این )کارِ آنان حاکی( از خود نگه داری دل هاست 
* برای شــما در آن )نشانه های خدا و قربانی(، تا سرآمدی معین، سودهایی است؛ سپس محل )و 
زمان( آن قربانی )کنار( خانه ی باســتانی )کعبه( است * و برای هر اّمتی مراسم عبادی قربانی قرار 
دادیم، تا نام خدا را )به هنگام قربانی( بر دام های زبان بســته که به آنان روزی داده، ببرند؛ و معبود 
شما معبودی یگانه است؛ پس فقط تسلیم )فرمان( او شوید؛ و فروتنان را مژده ده * )همان( کسانی 
که هرگاه خدا یاد شــود، دل هایشان )از عظمت خدا و کیفر او( بهراسد؛ و کسانی که در برابر آنچه 
)از مصیبت ها( به آنان می رسد، شکیبایند؛ و کسانی که برپا دارنده نمازند؛ و از آنچه به آنان روزی 
داده ایم )در راه خدا( مصرف می کنند. * و برای شــما آن شــترهای فربه )قربانی( را از نشانه های 
خدا قرار دادیم؛ در آنها برای شــما خیر )و برکت( اســت؛ پس در حالیکه )برای قربانی( در صف 
ایستاده اند، نام خدا را بر آن ها ببرید؛ و هنگامی که پهلوهایشان )بر زمین( افتاد )و جان دادند(، پس، 
از )گوشت( آن ها بخورید و به )نیازمندان( قانع و )فقیران( درخواست کننده بخورانید. این گونه آن ها 

را برای شما رام ساختیم، تا شاید شما سپاس گزاری کنید«.
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 می آید؛ چرا که 
الزمه هدف بودن چیزی، آن اســت که همه چیز برای آن و در راستای آن قرار می گیرد؛ البته همه 
اهداف در یک ســطح نیست؛ گاهی هدف مقدماتی و واسطه ای و گاهی اهداف نهایی و اساسی 
است ولی اهداف اساسی تغییر نمی کند و بقیه امور فدای آن می شود. البته اهداف آفرینش جهان، 
 انســان، نبوت و قرآن تأثیرات زیادی در جهت دهی به زندگی انسان دارد و این اصول مسیر کلی 

زندگی هر فرد و جامعه را شکل می دهد و بدان معنا می بخشد.

در اینجا به مهم ترین اهداف مطرح شده در قرآن اشاره می شود: 
الف( اهداف آفرینش جهان

1ـ آفرینش جهان برای انسان؛
َماءِ َماًء َفَأْخَرَج بِِه مَِن الثََّمَراِت رِْزقًا  َماَء بِنَاًء َوأَنَْزَل مَِن الْسَّ »الَِّذی َجَعَل لَکُم الْْرَض فَِراشًا َوالْسَّ
لَکْم َفاَل تَْجَعُلوا هللِ أَنَْداداً َوأَنْتُْم تَْعَلُموَن« )بقره/ 22(؛ »)همان( کســی که زمین را بستری و آسمان 
را بنایی برای شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن، از محصوالت رزقی برای 
شما بیرون آورد؛ پس برای خدا همانندهایی )معبودگونه( قرار ندهید، در حالی که شما می دانید«.

2ـ دانش افزایی بشر؛
ُل الْْمُر بَینَُهنَّ لِتَْعَلُموا أَنَّ اهللَ َعَلی  کلِّ  »اهللُ الَِّذی َخَلَق َسبَْع َســماَواٍت َومَِن الْْرِض مِثَْلُهنَّ یتَنَزَّ
َشــی ءٍ َقِدیٌر َوأَنَّ اهللَ َقْد أََحاَط بِکلِّ َشی ءٍ ِعْلَمًا« )طالق/ 12(؛ »خدا کسی است که هفت آسمان را 
آفریــد و از زمین )نیز( همانند آن ها را. فرمان )او( در میان آن ها فرود می آید، تا این که بدانید که 

خدا بر هر چیزی تواناست و این که به یقین، علم خدا به هر چیزی احاطه دارد«.
3ـ معاد و عدالت؛

ماَواِت َوالْْرَض بِالَْحقِّ َولِتُْجَزی  کلُّ نَْفٍس بَِما کَسبَْت َوُهْم اَل یْظَلُموَن« )جاثیه/  »َوَخَلَق اهللُ السَّ
22(؛ »و خدا آسمان ها و زمین را به حق آفرید تا هرکس به خاطر آنچه کسب کرده، جزا داده شود، 

در حالی که آنان مورد ستم واقع نمی شوند«.

ب( اهداف آفرینش انسان
1ـ آزمایش انسان؛

»الَِّذی َخَلَق الَْمْوَت َوالَْحیاَۀ لِیبُْلَوکْم أَیکْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو الَْعِزیُز الَْغُفوُر« )ملک/ 2(؛ »)همان( 
کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارتر است؛ و او شکست ناپذیر 

)و( بسیار آمرزنده است«.
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2ـ عبادت؛
»َوَما َخَلْقُت الِْجنَّ َواْلِنَس إاِلَّ لِیْعبُُدوِن« )ذاریات/ 56(؛  »و جن و انسان را جز برای پرستش 

]خود[ نیافریدم«.
3ـ رحمت؛

ًۀ َواِحَدًۀ َواَل یَزالُوَن ُمْختَلِفِیــَن *  إاِلَّ َمن َرِحَم َربُّک َولِذلِک  ـک لََجَعَل النَّاَس أُمَّ »َولَْو َشــاَء َربُـّ
ْت کلَِمُۀ َربِّک َلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم مَِن الِْجنَّــۀِ َوالنَّاِس أَْجَمعِیَن« )هود/ 119-118(؛ »و اگر  َخَلَقُهــْم َوتَمَّ
)بر فرض( پروردگارت می خواســت، حتمًا ]همه ی [ مردم را یک اُّمت قرار می داد؛ و]لی [ پیوسته 
اختالف کنندگان اند * مگر کســی که پروردگارت )بر او( رحم کند؛ و برای همین آنان را آفرید. 
و سخن )سنت گونه( پروردگارت به اتمام رسیده که قطعًا جهنّم را از )سرکشان( جن و انسان ها 

همگی پُر خواهم کرد«.
4ـ مالقات الهی؛

»یاأَیَها اْلِنَســاُن إِنَّک کادٌِح إِلَی  َربِّک کْدحًا َفُماَلقِیِه« )انشقاق/ 6(؛ »ای انسان! در حقیقت، تو 
به سوی پروردگارت کاماًل تالش می کنی )و رنج می کشی( و او را مالقات می کنی«.

ج( اهداف نزول قرآن
الف( اهداف مقدماتی 

1. قرآن نازل شد تا هشدارگر جهانیان باشد؛
َل الُْفْرَقاَن َعَلی  َعبِْدهِ لِیکوَن لِْلَعالَِمیَن نَِذیراً« )فرقان/ 1(؛ »خجســته )و پایدار(  »تَبَاَرک الَِّذی نَزَّ
است آن )خدایی( که جدا کننده ]ی حق از باطل = قرآن [ را بر بنده اش فرو فرستاد، تا ُهشدارگری 

برای جهانیان باشد«.
2. قرآن نازل شد تا بیان کننده همه چیز باشد؛

لْنَا َعَلیک  ٍۀ َشــِهیداً َعَلیهِم مِْن أَنُفِسهِْم َوِجئْنَا بِک َشهِیداً َعَلی  هُؤاَلءِ َونَزَّ »َویْوَم نَبَْعُث فِی کلِّ أُمَّ
الْکتَاَب تِبْیانًا لِکلِّ َشی ءٍ َوُهدًی َوَرْحَمًۀ َوبُْشَری  لِْلُمْسلِِمیَن« )نحل/ 89(؛ »و )یاد کن( روزی را که 
از هر اّمتی، گواهی از خودشان بر آنان برمی انگیزیم؛ 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 مژده ای 

برای مسلمانان است«.
3. قرآن نازل شد تا شما خردورزی کنید؛

»إِنَّا أَنَْزلْنَاُه ُقْرآنًا َعَربِیًا لََعلَّکْم تَْعقُِلوَن« )یوسف/ 2(؛ »در حقیقت، ما آن را در حالی که خواندنِی 
عربی )= واضح( است، فرو فرستادیم، تا شاید شما خردورزی کنید«. 
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4. قرآن برای تدبّر )اندیشیدن در پیامدها و عاقبت امور( نازل شده است؛
بَُّروا آیاتِِه َولِیتََذکَر أُولُوا الْلْبَــاِب« )ص/ 29(؛ »)این( کتابی  »کتَــاٌب أَنَزلْنَاُه إِلَیک ُمبَــاَرک لِیدَّ
خجســته است که آن را به سوی تو فرو فرستادیم تا در آیات آن تدبّرکنند و تا خردمندان متذّکر 

شوند«.
5. قرآن برای تفّکر کردن شما نازل شد؛

َل إِلَیهِْم َولََعلَُّهْم یتََفکُروَن« )نحل/ 44(؛  کَر لِتُبَیَن لِلنَّاِس َما نُزِّ بُِر َوأَنَزلْنَا إِلَیک الذِّ »بِالْبَینَــاِت َوالزُّ
قرآن(  »)پیامبران را( با دلیل های روشن )معجزه آسا( و نوشته های متین )فرستادیم.( و آگاه کننده )=
را به ســوی تو فرو فرستادیم، تا آنچه را به ســوی مردم فرود آمده، برای آنان روشن کنی؛ و تا 

شاید آنان تفکر کنند«.
6. قرآن، بشارت گر و هشداردهنده است؛

»بَِشــیراً َونَِذیراً َفَأْعَرَض أَکثَُرُهْم َفُهْم اَلیْســَمُعوَن« )فصلت/ 4(؛ »]و[ بشــارتگر و هشدارگر 
]است [؛ و]لی [ بیش ترشان روی گردان شدند و آنان گوش شنوا ندارند«.

7. قرآن، یادآور است؛
کِر« )ص/ 1(؛ »صاد، سوگند به قرآن صاحب یاد )که تو بر حّقی(!« »ص َوالُْقْرآِن ذِی الذِّ

8 . قرآن، هدایت و رحمت است؛
لْنَا َعَلیک  ٍۀ َشــِهیداً َعَلیهِم مِْن أَنُفِسهِْم َوِجئْنَا بِک َشهِیداً َعَلی  هُؤاَلءِ َونَزَّ »َویْوَم نَبَْعُث فِی کلِّ أُمَّ
الْکتَاَب تِبْیانًا لِکلِّ َشی ءٍ َوُهدًی َوَرْحَمًۀ َوبُْشَری  لِْلُمْسلِِمیَن« )نحل/ 89(؛ »و )یاد کن( روزی را که 
از هر اّمتی، گواهی از خودشان بر آنان برمی انگیزیم؛ 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 مژده ای 

برای مسلمانان است«.
ب( اهداف واسطه ای 

1. قرآن برای برپایی عدالت است؛
»لََقْد أَْرَســْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَینَاِت َوأَنَزلْنَا َمَعُهُم الْکتَاَب َوالِْمیَزاَن لِیُقوَم النَّاُس بِالْقِْسِط َوأَنَزلْنَا الَْحِدیَد 
فِیِه بَْأٌس َشِدیٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولِیْعَلَم اهللُ َمن ینُصُرُه َوُرُسَلُه بِالَْغیِب إِنَّ اهللَ َقِوی َعِزیٌز« )حدید/ 25(؛ 
»به یقین فرســتادگانمان را با دلیل های روشن )معجزه آسا( فرستادیم، و همراه آنان کتاب )الهی( 
و ترازو را فرو فرســتادیم تا مردم به دادگری برخیزند؛ و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی 
شدید و سودهایی برای مردم است؛ و تا خدا معلوم دارد که چه کسی او و فرستاده اش را در نهان 

یاری می کند؛ به راستی خدا نیرومندی شکست ناپذیر است«.
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2. قرآن برای داوری بین مردم است؛
ِریَن َوُمنِْذرِیَن َوأَنَْزَل َمَعُهُم الْکتَاَب بِالَْحقِّ لِیْحکَم  ًۀ َواِحَدًۀ َفبََعَث اهللُّ النَّبِییَن ُمبَشِّ »کاَن النَّاُس أُمَّ
بَیــَن النَّاِس فِیما اْختََلُفوا فِیِه َوَمــا اْختََلَف فِیِه إاِلَّ الَِّذیَن أُوتُوُه مِن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الْبَیناُت بَْغیًا بَینَُهْم 
َفَهَدی اهللُّ الَِّذیَن آَمنُوا لَِما اْختََلُفوا فِیِه مَِن الَْحقِّ بِإِْذنِِه َواهللُّ یْهِدی َمن یَشــاُء إِلَی  ِصَراٍط ُمْســَتقِیٍم« 
)بقره/ 213(؛ »مردم، مّلتی یگانه بودند و خدا، پیامبران را مژده آور و هشــداردهنده برانگیخت؛ و 
با آنان کتاب ]خدا[ را، که به سوی حق دعوت می کرد، فرو فرستاد، تا میان مردم، در باره ی آنچه 
در موردش اختالف داشتند، داوری کند. و در مورد آن ]کتاب[ اختالف نکردند، جز کسانی که آن 
]کتاب [ به آنان داده شــد ـ پس از آن که دلیل های روشن به آنان رسیده بود ـ به خاطر )حسادت 
و( ستمی که بینشان ]حکم فرما[ بود. پس خدا کسانی را که ایمان آورده بودند، به حقیقِت آنچه 
در موردش اختالف کرده بودند، با رخصت خودش، راهنمایی نمود؛ و خدا، هر کس را )شایسته 

بداند و( بخواهد به راه راست راهنمایی می کند«.
3. قرآن، شفاست؛

ُدورِ َوُهدًی َوَرْحَمٌۀ لِْلُمْؤمِنِیَن«  »یا أیَها النَّاُس َقْد َجاَءتْکم َمْوِعَظٌۀ مِن َربِّکْم َوِشَفاٌء لَِما فِی الصُّ
)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 می آورند، بهتر است«؛ »َولَْو َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا أَْعَجِمیًا 
َلْت آیاتُُه َءأَْعَجِمی َوَعَربِی ُقْل ُهَو لِلَِّذیَن آَمنُوا ُهدًی َوِشــَفاٌء َوالَِّذیَن اَل یْؤمِنُوَن فِی  لََقالُــوا لَْواَل ُفصِّ
آَذانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعَلیهِْم َعمــی أُولئِک ینَاَدْوَن مِن َمکاٍن بَعِیٍد« )فصلت/ 44(؛ »و اگر )برفرض( آن 
)قرآن( را خواندنی مبهم )و غیر عربی( قرار می دادیم، حتمًا می گفتند: چرا آیاتش تشــریح نشده 
است؟! آیا )کتابی( مبهم )و غیر عربی و پیامبری( عربی؟! بگو: »آن )کتاب( برای کسانی که ایمان 
آورده اند رهنمود و درمان اســت، و]لی [ کســانی که ایمان نمی آورند، در گوش هایشان سنگینی 
اســت و آن برای آنان )مایه( کور )دل(ی است؛ آنان )گویی( از مکانی دور ندا داده می شوند« و 
الِِمیَن إاِلَّ َخَساراً« )اسراء/ 82(؛ »و از  ُل مَِن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌۀ لِْلُمْؤمِنِیَن َواَل یِزیُد الظَّ »َونُنَزِّ
قرآن، آنچه را که آن درمان و رحمتی برای مؤمنان اســت، فرو می فرســتیم؛ و]لی [ ستمکاران را، 

جز زیان نمی افزاید«.
ج( هدف نهایی 

قرآن، نازل شد تا مردم را از تاریکی ها به سوی نور ببرد؛
ُلَماِت إِلَی النُّورِ بِــإِْذِن َربِّهِْم إِلَی  ِصَراِط الَْعِزیِز  »الــر کتَاٌب أَنَزلْنَــاُه إِلَیک لِتُْخِرَج النَّاَس مَِن الظُّ
الَْحِمیِد« )ابراهیم/ 1(؛ »الف، الم، را. ]این [ کتابی اســت که آن را به ســوی تو فرو فرســتادیم، 
به خاطر این که مردم را به رخصت پروردگارشان، از تاریکی ها به سوی نور بیرون آوری؛ به سوی 
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ُل َعَلی  َعبِْدهِ آیاٍت بَینَاٍت لِیْخِرَجکم مَِن  راهِ )خدای( شکســت ناپذیر ]و[ ســتوده« و »ُهَو الَِّذی ینَزِّ
ُلَماِت إِلَی النُّورِ َوإِنَّ اهللَ بِکْم لََرُؤوٌف َرِحیٌم« )حدید/ 9(؛ »او کســی است که آیات روشنگری  الظُّ
بر بنده اش فرو می فرســتد تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد؛ و قطعًا، خدا ]نسبت [ 

به شما مهربانی مهرورز است«.
بنابراین، هدف اساســی و نهایی هدایت انسان به سوی نور الهی است، و همه آیاِت قصص، 

اشارات علمی به مطالب تربیتی و آیات تربیت در این راستا، معنا و تفسیر می شود.

د( اهداف بعثت
اهداف نبّوت از منظر قرآن عبارت اند از:

الف( اهداف مقدماتی
1. خواندن آیات بر مردم؛

ییَن َرُسوالً مِنُْهْم یتُْلوا َعَلیهِْم آیاتِِه َویَزکیهِْم َویَعلُِّمُهُم الْکتَاَب َوالِْحکَمَۀ  »ُهَو الَِّذی بََعَث فِی اْلُمِّ
َوإِن کانُوا مِن َقبُْل لَفِی َضاَلٍل ُمبِیٍن« )جمعه/ 2(؛ »او کســی اســت که در میان درس ناخواندگان 
فرســتاده ای از خودشان برانگیخت؛ که آیاتش را بر آنان می خواند ]و پیروی می کند[ و رشدشان 
می دهد ]و پاکشــان می گرداند[ و کتاب ]خــدا[ و فرزانگی به آنان می آموزد؛ درحالی که قطعًا، از 

پیش در گمراهی آشکاری بودند«.
2. بشارتگری و تشویق مردم به کارهای نیک؛

»إِنَّا أَْرَســْلنَاک بِالَْحقِّ بَِشیراً َونَِذیراً َواَل تُْسَأُل َعْن أَْصَحاِب الَْجِحیِم« )بقره/ 119(؛ »در واقع ما 
تو را، به حق، بشارت گر و هشدارگر فرستادیم و درباره ی اهل دوزخ از تو پرسشی نخواهد شد« 
راً َونَِذیراً« )احزاب/ 45(؛ »ای پیامبر! در حقیقت، ما تو را  و »یاأَیَها النَّبِی إِنَّا أَْرَسْلنَاک َشاِهداً َوُمبَشِّ

گواه و مژده آور و هشدارگر فرستادیم«.
3. هشدار به مردم در مورد کارهای بد؛

»إِنَّا أَْرَســْلنَاک بِالَْحقِّ بَِشیراً َونَِذیراً َواَل تُْسَأُل َعْن أَْصَحاِب الَْجِحیِم« )بقره/ 119(؛ »در واقع ما 
تو را، به حق، بشــارتگر و هشدارگر فرستادیم و درباره ی اهل دوزخ از تو پرسشی نخواهد شد« 
راً َونَِذیراً« )احزاب/ 45(؛ »ای پیامبر! در حقیقت، ما تو را  و »یاأَیَها النَّبِی إِنَّا أَْرَسْلنَاک َشاِهداً َوُمبَشِّ

گواه و مژده آور و هشدارگر فرستادیم«.
4. چراغ روشنگر بودن؛

اجًا مُّنِیراً« )احزاب/ 46(؛ »و )تو را( فراخواننده به ســوی خدا، با  »َوَداِعیًا إِلَی اهللِ بِإِْذنِِه َوِســرَ
رخصت او، و چراغی روشنی بخش )فرستادیم(«.
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5. فراخواندن مردم به سوی خدا؛
اجًا مُّنِیراً« )احزاب/ 46(؛ »و )تو را( فراخواننده به ســوی خدا، با  »َوَداِعیًا إِلَی اهللِ بِإِْذنِِه َوِســرَ

رخصت او، و چراغی روشنی بخش )فرستادیم(«.
ب( اهداف واسطه ای

1. آزادی مردم؛
ُســوَل النَّبِی اْلُمِّی الَِّذی یِجُدونَُه َمکتُوبًا ِعنَدُهْم فِی التَّوَراۀِ َواْلِنِْجیِل یْأُمُرُهم  »الَِّذیَن یتَّبُِعوَن الرَّ
ُم َعَلیهُِم الَْخبَائَِث َویَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم  یبَــاِت َویَحرِّ بِالَْمْعــُروِف َوینَْهاُهْم َعِن الُْمنْکِر َویِحلُّ لَُهُم الطَّ
ُروُه َونََصُروُه َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذی أُنِْزَل َمَعُه أُْولئِک  َوالْْغاَلَل الَّتِی کانَْت َعَلیهِــمْ َفالَِّذیَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ
ُهُم الُْمْفلُِحوَن« )اعراف/ 157(؛ »)همان( کســانی که از فرســتاده ی )خدا(، پیامبر درس نخوانده، 
پیروی می کنند؛ آن )پیامبری( که )صفات( او را نزدشــان در تورات و انجیل نوشــته می یابند؛ در 
حالی که آنان را به ]کار[ پســندیده فرمان می دهد و آنان را از ]کار[ ناپسند منع می کند و برایشان 
]خوارکی های[ پاکیزه را حالل می شمرد و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و تکلیف سنگینشان و 
غل هایی را که بر آنان بوده، از )دوش( آنها برمی دارد؛ و کسانی که به او ایمان آوردند و گرامی اش 
داشــتند )و دشمنانش را از او بازداشتند( و یاری اش کردند و از نوری که با او فرود آمده پیروی 

نمودند، تنها آنان رستگارند«.
2. برپایی عدالت؛

»لََقْد أَْرَســْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَینَاِت َوأَنَزلْنَا َمَعُهُم الْکتَاَب َوالِْمیَزاَن لِیُقوَم النَّاُس بِالْقِْسِط َوأَنَزلْنَا الَْحِدیَد 
فِیِه بَْأٌس َشِدیٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولِیْعَلَم اهللُ َمن ینُصُرُه َوُرُسَلُه بِالَْغیِب إِنَّ اهللَ َقِوی َعِزیٌز« )حدید/ 25(؛ 
»به یقین فرســتادگانمان را با دلیل های روشن )معجزه آسا( فرستادیم، و همراه آنان کتاب )الهی( 
و ترازو را فرو فرســتادیم تا مردم به دادگری برخیزند؛ و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی 
شدید و سودهایی برای مردم است؛ و تا خدا معلوم دارد که چه کسی او و فرستاده اش را در نهان 

یاری می کند؛ به راستی خدا نیرومندی شکست ناپذیر است«.
3. تزکیه و پاک کردن و رشد دادن مردم؛

ییَن َرُسوالً مِنُْهْم یتُْلوا َعَلیهِْم آیاتِِه َویَزکیهِْم َویَعلُِّمُهُم الْکتَاَب َوالِْحکَمَۀ  »ُهَو الَِّذی بََعَث فِی اْلُمِّ
َوإِن کانُوا مِن َقبُْل لَفِی َضاَلٍل ُمبِیٍن« )جمعه/ 2(؛ »او کســی اســت که در میان درس ناخواندگان 
فرســتاده ای از خودشان برانگیخت؛ که آیاتش را بر آنان می خواند ]و پیروی می کند[ و رشدشان 
می دهد ]و پاکشــان می گرداند[ و کتاب ]خــدا[ و فرزانگی به آنان می آموزد؛ درحالی که قطعًا، از 

پیش در گمراهی آشکار بودند«.
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4. حکمت.
ییَن َرُسوالً مِنُْهْم یتُْلوا َعَلیهِْم آیاتِِه َویَزکیهِْم َویَعلُِّمُهُم الْکتَاَب َوالِْحکَمَۀ  »ُهَو الَِّذی بََعَث فِی اْلُمِّ
َوإِن کانُوا مِن َقبُْل لَفِی َضاَلٍل ُمبِیٍن« )جمعه/ 2(؛ »او کســی اســت که در میان درس ناخواندگان 
فرســتاده ای از خودشان برانگیخت؛ که آیاتش را بر آنان می خواند ]و پیروی می کند[ و رشدشان 
می دهد ]و پاکشــان می گرداند[ و کتاب ]خــدا[ و فرزانگی به آنان می آموزد؛ درحالی که قطعًا، از 

پیش در گمراهی آشکاری بودند«.
ج( هدف اساسی )نهایی(

حیات بخشی معنوی.
ُســوِل إَِذا َدَعاکْم لَِما یْحییکْم َواْعَلُموا أَنَّ اهللَّ یُحوُل بَیَن  »یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُوا اْســتَِجیبُوا هللِ َولِلرَّ
الَْمْرءِ َوَقْلبِِه َوأَنَُّه إِلَیِه تُْحَشــُروَن« )انفال/ 24(؛ »ای کســانی کــه ایمان آورده اید! ]دعوت [ خدا و 
فرســتاده اش را بپذیرید، هنگامی که شــما را به ســوی چیزی فرا می خواند که شــما را حیات 
می بخشد؛ و بدانید که خدا میان مرد و دلش حایل می شود؛ و این که )در رستاخیز( فقط به سوی 

او جمع خواهید شد«.
هـ : مقاصد شــریعت: از دیرباز اهداف دین )که مقاصد شریعت نامیده می شود( مورد توجه 
دانشــمندان اسالمی بوده است. هرچند که تعریف ها و مصادیق مختلفی از آن ها بیان شده است؛ 
لیکن در حقیقت مقاصد شریعت همان اصول ثابتی است که در هیچ شرایطی تغییر نمی کند،  همه 
چیز در راســتای حفظ آن ها قرار می گیرد و همگان موظفند از آن ها محافظت کنند. نکته جالب 
این اســت که در سیره پیامبر و اهل بیت  نیز شواهدی می یابیم که به مقاصد شریعت توجه 
ویژه داشــته اند. برای مثال امام حســین جان خود را فدای حفظ اسالم کرد و حتی در هنگام 
الُم اِذ َقد  بیعت نکردن با یزید در مدینه به این مطلب تصریح کرد و فرمود: »َو َعَلی االســالمِ السَّ
بُلِیَِت ااُلّمُۀ بِراٍع مثِل یزید« )گروهی از نویسندگان، 1416: 284؛ ابن اعثم کوفی، 1411: 5 و17(؛  
»هنگامی که امت اسالمی مبتال شود به فرمانروایی همچون یزید، کار اسالم تمام است«. این اصول 

و عقاید از روح تعالیم اسالم به دست می آید 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 مکان ها و زمان ها مقدس: قرآن کریم گاهی بر حرمت مکان یا زمان خاصی تأکید 
می کند و برای مخالفت با آن مقررات، وعده عذاب می دهد. این مطلب نشان می دهد که رعایت 
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حرمت آن مکان ها و زمان ها از اصول ثابت سبک زندگی قرآنی است.
به عنوان مثال قرآن در مورد مسجد الحرام می فرماید:

وَن َعن َســِبیِل اهللِ َوالَْمْسِجِد الَْحَرامِ الَِّذي َجَعْلنَاُه لِلنَّاِس َسَواًء الَْعاکُِف  »إِنَّ الَِّذیَن َکَفُروا َویَُصدُّ
فِیــِه َوالْبَادِ َوَمن یُِرْد فِیِه بِإِلَْحادٍ بُِظْلٍم نُِذقُْه مِْن َعَذاٍب أَلِیٍم« )حج/ 25(؛ »در واقع، کســانی که کفر 
ورزیدند و )مردم را( از راه خدا و مســجد الحرام بازداشــتند، )مستحق عذابی دردناک اند؛ همان 
مسجد الحرامی( که آن را برای مردم قرار دادیم، در حالی که مالزمِ در آن جا و )مسافران( بیابانی 
یکســان اند؛ و هر کس در این )سرزمین( انحرافی به همراه ستمکاری بخواهد، از عذابی دردناک 

به او می چشانیم«.
مثــال دیگر این که قرآن کریم در مورد ماه های حرام )ذی القعده، ذی الحجه، محرم،  رجب( و 

تغییر آن می فرماید:
ــماَواِت َوالْْرَض مِنَْها   ورِ ِعنَد اهللِّ اثْنَا َعَشــرَ َشْهراً فِي کِتَاِب اهللِّ یَْوَم َخَلَق السَّ ــهُ َۀ الشُّ »إِنَّ ِعدَّ
ْم َوَقاتُِلوا الُْمْشــِرکِیَن َکافًَّۀ َکَما یَُقاتُِلونَُکْم  یُن الَْقیُِّم َفاَل تَْظلُِموا فِیهِنَّ أَنُْفَســکُ أَْربََعــٌۀ ُحُرٌم ذلَِک الدِّ
َکافًَّۀ َواْعَلُموا أَنَّ اهللَّ َمَع الُْمتَّقِیَن * إِنََّما النَِّســي ُء زِیَاَدٌۀ فِي الُْکْفِر یَُضلُّ بِِه الَِّذیَن َکَفُروا یُِحلُّونَُه َعامًا 
َم اهللُّ ُزیَِّن لَُهْم ُســوُء أَْعَمالِهِْم َواهللُّ اَلیَْهِدي  َم اهللُّ َفیُِحلُّوا َما َحرَّ َۀ َماَحرَّ ُمونَــُه َعامًا لِیَُواِطئُوا ِعدَّ َویَُحرِّ
الَْقْوَم الَْکافِِریَن« )توبه/ 37-36(؛ »در حقیقت، تعداد ماه ها نزد خدا ]از[ روزی که آسمان ها و زمین 
را آفریده، در کتاب الهی، دوازده ماه اســت، که از آن ها چهار ]ماه [ حرام است. این، دین استوار 
اســت؛ پس در این ]ماه [ها به خودتان ستم نکنید و همگی با مشرکان پیکار کنید، همان گونه که 
]آنان[ همگی با شــما می جنگند؛ و بدانید که خدا با متقین اســت * جز این نیست که به تأخیر 
انداختن )و جابه جا کردن ماه های حرام( افزایشی در کفر است، که با آن، کسانی که کفر ورزیدند، 
گمراه می شوند؛ سالی آن را حالل و سالی ]دیگر[ آن را حرام می کنند، تا با تعداد آنچه خدا حرام 
کرده موافق سازند و آنچه را خدا حرام کرده، حالل کنند. بدی کردارشان، برای آنان آراسته شده 

است؛ و خدا گروه کافران را راهنمایی نمی کند«.
ز: واجباتی که ترک آن موجب کفر می شود:

در قــرآن کریم، ترک حج را کفر معرفی کرده اســت و در احادیث نیز ترک برخی واجبات 
مثل نماز، کفر نامیده شده اند. 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 باشــد( روشن می شود که این موارد 

از اصول ثابت سبک زندگی قرآنی است که غیرقابل تغییر است.
به عنوان مثال این آیه شــریفه اســت که می فرماید: »فِیِه آیَاٌت بَیِّنَاٌت َمَقاُم إِبَْراِهیَم َوَمن َدَخَلُه 
َکاَن آمِنًا َوهللِ َعَلی النَّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْســَتَطاَع إِلَیِْه َســِبیاًل َوَمن َکَفَر َفإِنَّ  اهللَّ َغنِيٌّ َعِن الَْعالَِمیَن« 
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)آل عمران/ 97(؛ »در آن، نشــانه های روشن )از جمله( مقام ابراهیم است و هرکس در آن داخل 
شود، در امان خواهد بود؛ و برای خدا، بر ]عهده ی [ مردم است که آهنگ )حج( خانه )ی او( کنند، 
)همان( کسی که بتواند به سوی آن راهی بیابد. و هرکس کفر ورزد، )و حج را ترک کند(، پس در 

حقیقت خدا از جهانیان بی نیاز است«.
اَلۀِ«  مثال دیگر روایتی است از پیامبر اکرم که فرمودند: »َما بَیَْن الُْکْفِر َو اْلِیَماِن إاِلَّ تَْرُک الصَّ
)محدث نوری، 1408: 4 و43(؛ »از رسول خدا روایت شده که: بین کفر و ایمان فاصله ای نیست 

مگر ترک نماز«.
ح: ترک گناهان کبیره: گناهان به دو دســته کبیره و صغیره تقسیم می شود و به گناهانی که 
در مورد آن ها وعده عذاب داده شــده است، گناه کبیره گویند. وعده عذاب الهی نشانه آن است 
که خدای متعال تأکید دارد که ایــن تخّلف صورت نگیرد. بنابراین ترک گناهان کبیره، از اصول 
ثابت درزندگی شمرده می شــود؛ ولی گناهان صغیره قابل چشم پوشی است. البته این مطلب در 

سبک زندگی انسان تأثیر دارد. در قرآن کریم به این مطلب اشاره شده است:
ْر َعنُکْم َســیِّئَاتُِکم َونُْدِخْلُکم ُمْدَخاًل َکِریمًا« )نســاء/ 31(؛  »إِن تَْجتَنِبُوا َکبَائَِر َما تُنَْهْوَن َعنُْه نَُکفِّ
»اگر از گناهان بزرگی که از آن ]ها[ منع می شــوید، دوری کنید، بدی هایتان را از شما می زداییم و 

شما را در جایگاه ارجمندی وارد می سازیم«.
نکات تفسیری این آیه:

1. همه ی گناهان، نافرمانی در برابر خدا و گناه بزرگ است؛ پس گناه بزرگ و کوچک، نسبی 
است. گناه »کبیره« به معنی هر گناهی است که از نظر اسالم بزرگ و پراهمیت است1 و در قرآن 
کریم در مورد آن وعده ی آتش داده شــده اســت؛ مانند قتل، رباخواری و عمل منافی عفت. در 
حدیثی از امام باقر، امام صادق و امام رضا )علیهم الســالم( نیز به همین مطلب اشاره شده است. 
)ر.ک: محدث نوری، 1408: 15 و 315؛ کلینی، 1365: 2، 276؛ فیض کاشــانی، 1402: 1، 444؛ 

عروسی حویزی، 1415: 1، 473؛ مکارم شیرازی، 1364: 3، 359(.
2. در برخی از روایات، گناهان کبیره شامل کفر، قتل، عاق والدین، ربا خواری، خوردن مال 
یتیم، فرار از جنگ و بازگشت به حالت قبل از هجرت است )فیض کاشانی، 1402: 1، 444 ( و 
در برخی دیگر از روایات، تعداد گناهان کبیره بیست و یا هفتاد عدد ذکر شده است. این مطالب 

در حقیقت اشاره به درجات گناهان کبیره و مصادیق آن هاست.2
3. پرهیز از گناهان بزرگ موجب پوشــیدگی و بخشــودگی گناهان کوچک می شود؛ یعنی 

1  . طبرســی بیان کرده است: »ما معتقدیم که همه  گناهان بزرگ اســت و بزرگ بودن و کوچک بودن برخی نسبی 
است.« )ر.ک: طبرسی، 1379: 3، 61(

2  . برای اطالعات بیش تر در مورد گناهان کبیره، به ذیل آیه  32 سوره  نجم مراجعه فرمایید.
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پرهیــز از گناهان بزرگ، یک نوع حالت »تقوای روحانی« در انســان ایجاد می کند که می تواند، 
آثار گناهان کوچک را از وجود او بشــوید؛ مانند هنگامی که می گوییم: اگر انســان از مواد سمی 

خطرناک پرهیز کند، مزاج سالم او می تواند آثار نامطلوب برخی غذاها را از بین ببرد.
قابل ذکر اســت که گاهی از واجبات و محرمات )گناهان( با عنوان احکام اولی یاد می شود 
که در مورد همه افراد و زمان ها و مکان ها اجرا می شــود. این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی 
اســت و در برابر احکام ثانوی و حکومتی که متغیرند و در مبحث اصول متغیر به آن ها اشــاره 

خواهیم کرد، قرار دارند.
ط: دستورات قطعی و تخلف ناپذیر پیامبر و اهل بیت دستور داده شده و آن را در ردیف 

اطاعت خدای متعال مطرح کرده است: 
ُسوَل َوأُولِي الْْمِر مِنُْکْم« )نساء/ 59(؛ »خدا را اطاعت کنید و فرستاده]ی  »أَِطیُعوا اهللَّ َوأَِطیُعوا الرَّ

خدا[ و صاحبان امر )خود(تان را اطاعت نمایید«.
نکات تفسیری این آیه:

1. تعبیر »اطاعت کنید.« در آیه تکرار شــده اســت؛ یک بار برای اطاعت از خدا و یک بار 
برای اطاعت از پیامبر و رهبران. شاید این تکرار برای آن است که اطاعت خدا اصلی است، ولی 
اطاعت پیامبر به خاطر فرمان خداســت.1 یعنی اطاعت آنها در ظاهر یکسان، اما در واقع دو نوع 

است)ر.ک: مکارم شیرازی، 1364: 3، 435(.
2. تعبیر »اطاعت کنید.« در مورد پیامبر که معصوم و نماینده ی خداســت و رهبران الهی، 
یک بار به کار رفته است؛ یعنی اطاعت بی قید و شرطی که از پیامبر الزم است، از رهبران الهی 
 نیز الزم است، پس روشن می شود که رهبران الهی که در آیه بدان ها اشاره شده، باید مثل پیامبر
دارای مقام عصمت باشند و خطا نکنند و اطاعت از آنان به صورت بی قید و شرط مطلوب باشد.
3. در مورد واژه ی »صاحبان امر«، مفســران شــیعه و اهل سنت، آراء متفاوتی ارایه کرده اند. 
برخی از مفســران اهل سنت قائلند که مقصود از صاحبان امر، زمام داران و حاکمان، چه ستمگر 
و چه عادل، زمام داران و صاحب منصبانی که دســتوری خالف احکام اسالمی ندهند، دانشمندان 
عــادل که از محتوای کتاب و ســنت آگاهی دارنــد، خلفای چهارگانه، صحابــه و یاران پیامبر، 

فرماندهان لشگر )همان( و اجماع امت اند.
مفســران شــیعه بر آن اند که مقصود از »صاحبان امر« در آیه ی فوق، افراد معصوم هســتند؛ 
چراکه، همان طور که گذشــت، اطاعت از آنان، مثل اطاعت از پیامبر، بی قید و شــرط واجب 
است؛ پس آیه ی فوق فقط شامل امامان معصوم )علیهم السالم( می شود. این مطلب در بسیاری از 

1  . به عبارت دیگر، اطاعت خدا بالذات و اطاعت پیامبر بالغیر است.
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روایات نیز آمده است که برخی از آن ها را عالمان اهل سنت نیز حکایت کرده اند )ر. ک: تستری، 
3، 425(1 عالوه بر این ، افراد و گروه هایی که مفســران اهل سنت نام بردند، اواًل، معصوم نیستند، 
پس آیه شــامل آن ها نمی شود و ثانیًا، آیه صاحبان امر را به صورت مطلق و بی قید و شرط آورده 

است و این تفسیرها با اطالق آیه ناسازگار است.
4. برخی از مفسران اهل ســنت بیان نموده   اندنداند2 و روایاتی نیز حکایت کرده اند که آیه ی 
فوق در مورد امام علی و اهل بیت )علیهم الســالم( نازل شــده اســت )ر.ک: مکارم شــیرازی، 
1364: 3، 443؛ قندوزی، 1416: 114و116( در روایات متعدد شــیعه نیز ذکر شــده که مقصود 
از »اولو االمر«، همان امامان شــیعه اند و نام تک تک آنان برده شده است )ر. ک: صدوق، 1395: 
1، 253؛ ابن شــهر آشــوب، 1379: 1، 282؛ مجلسی، 1404: 23، 289؛ بحرانی، 1416: 2، 103؛ 

فیض کاشانی، 1402: 1، 462(.
5. »صاحبان امر« فقط رهبران معصوم جامعه ی اسالمی، یعنی امامان )علیهم السالم( هستند، 
اما اگر کســانی از طرف امامان معصوم به مقامی  منصوب شوند، با شرایطی، اطاعت از آنان الزم 
اســت و دستورات آنان، با واسطه، به دســتور معصوم، پیامبر و خدا منتهی می شود. البته این 
تعیین و نصب می تواند به صورت مســتقیم انجام شده باشد، مثل نایبان خاص امام عصر )عج(؛ 
و یا از طریق نصب عام باشــد، که فقها و والیت فقیه با شــرایطی خاص، نایب حجۀ بن الحسن 
)عج( هســتند و در زمان غیبت، مردم را رهبری می کننــد، که نمونه ی کامل آن در عصر ما، امام 

خمینی بود.3
6. مقصود از واژه ی »امر« در »صاحبان امر« چیزهایی است که مربوط به دین یا دنیای مؤمنان 

است )طباطبایی، 1417: 4، 416(. 
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 شده اند.
»ذلَِک بَِأنَُّهْم َشــاقُّوا  اهللَّ َوَرُسولَُه َوَمن یَُشاقِِق اهللَّ َوَرُسولَُه َفإِنَّ اهللَّ َشِدیُد الْعَِقاِب« )انفال/ 13(؛ 
»این )کیفرها( بدان سبب است که آنان با خدا و فرستاده اش مخالفت ورزیدند؛ و هر کس با خدا 

و فرستاده اش مخالفت کند، پس حتمًا خدا سخت کیفر است«.
وَن َمْن َحادَّ اهللَ َوَرُســولَُه َولَْو َکانُوا آبَاَءُهْم  أَْو  »اَل تَِجــُد َقْومًا یُْؤمِنُوَن بِــاهللِ َوالْیَْومِ الِخِر یَُوادُّ
أَبْنَاَءُهــْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشــیَرتَُهْم أُولئَِک َکتََب فِي ُقُلوبِهُِم اْلِیَمــاَن َوأَیََّدُهم بِروٍح مِنُْه َویُْدِخُلُهْم 

1  . تفسیر بحر المحیط و رسالۀ االعتقاد.
2  . صاحب تفسیر بَحُر المحیط و یَنابیُع الَمودۀ از اهل سنت تصریح کرده اند.

3  . در روز 1/ 6/ 1378 که مصادف بود با آغاز جشــن های تولد حضرت زهرا علیها الســالم و یکصدمین سالگرد 
تولد امام خمینی تفسیر این آیه را نوشتیم .
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َجنَّاٍت تَْجِري مِن تَْحتَِهــا الْنَْهاُر َخالِِدیَن فِیَها َرِضَي اهللُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه أُولئَِک ِحْزُب اهللِ أاََل إِنَّ 
ِحْزَب اهللِ ُهُم الُْمْفلُِحوَن« )مجادله/ 22(؛ »هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز بازپســین بیاورند، 
نمی یابی که با کســانی که با خدا و فرســتاده اش به شدت مخالفت ورزند، دوستی کنند، و گرچه 
پدرانشــان یا پسرانشان یا برادرانشان یا خاندانشان باشند. اینان اند که خدا ایمان را در دل هایشان 
نوشــته و با روحی از )جانب( خود تأیید کرد و آنان را در بوستان های )بهشتی( وارد می کند که 
نهرها از زیر ]درختانـ[ـش روان است، درحالی که در آن جا ماندگارند. خدا از آنان خشنود است 
و آنان )نیز( از او خشنودند؛ آنان حزب خدایند؛ آگاه باشید در واقع فقط حزب خدا رستگارند!«.
 شــایان توجه است که از لحن این آیات استفاده می شــود که پیروی از دستورات پیامبر
و اهل بیت الزم االجراســت و تخلف از آن جایز نیســت. پس این دستورات از اصول ثابت 
ســبک زندگی قرآنی شمرده می شــود. همچنین برخی آموزه های قولی یا عملی پیامبر و اهل 
بیــت، به صورت احادیث قطعی )متواتر  و محفوف بــه قرائن( یا صحیح و معتبر و برخی از 
آن ها در قالب احادیث ضعیف به ما رسیده است که در این جا مراد از اصول ثابت، مفاد احادیث 

ضعیف نیست، بلکه مراد، احادیث قطعی و معتبر است که داللت آن ها نیز کامل باشد.
از ســویی دیگر، برخی از آموزه های پیامبر و اهل بیت به صورت واجب و حرام ابالغ 
شده است )یا از متن حدیث این گونه استنباط می شود( و گاهی به صورت مستحب یا مکروه بیان 
شده است. در اینجا مقصود از اصول ثابت سبک زندگی، آموز ه های مشتمل بر دستورات واجب و 
حرام است. نکته آخر این که سیره و سنت پیامبر و اهل بیت که در قالب احادیث بیان شده 
و حکایت کننده افعال و اقوال و تقریرات آن هاست، در حقیقت تفسیر و توضیح آیات الهی است 

که نوعی وحی غیر قرآنی به شمار می آید که بر اساس آیه 44 سوره نحل حجت است:
ُروَن«؛ »)پیامبران  َل إِلَیْهِْم َولََعلَُّهْم یَتََفکَّ ْکَر لِتُبَیَِّن لِلنَّاِس َما نُــزِّ بُِر َوأَنَزلْنَا إِلَیَْک الذِّ »بِالْبَیِّنَــاِت َوالزُّ
را( با دلیل های روشــن )معجزه آسا( و نوشــته های متین )فرستادیم.( و آگاه کننده )= قرآن( را به 
ســوی تو فرو فرستادیم، تا آنچه را به ســوی مردم فرود آمده، برای آنان روشن کنی؛ و تا شاید 
آنان تفّکر کنند«. بنابراین در واقع اصول مستفاد از آموزه های پیامبر و اهل بیت، اصول ثابت 

سبک زندگی قرآنی به شمار می آید.
ی: بناء هــای عقالئی: عقل قوه تفکر اســت که در همه انســان ها وجود دارد و بر اســاس 
برهان و اســتدالل مطالب را تحلیل، درک و اثبات می کند یا می پذیرد. در مورد برخی مطالب و 
استدالل های عقلی بین انسان ها اختالف وجود دارد ولی درباره برخی از مطالب عقلی، بین همه 
انســان ها درک مشترک وجود دارد که از این موارد تحت عنوان بناء های عقالیی یا حسن و قبح 
عقلی یاد می شــود )ر.ک: کتاب های اصول الفقه مثل اصول الفقه مظفر( مثل نیکو شمردن عدل،  
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نظم و مانند آن و بد شمردن ظلم، بی نظمی و امثال آن.
بر اساس آیات1 و احادیث اهل بیت،2 عقل به رسمیت شناخته شده و حجت باطنی شمرده 
شــده اســت. )در برابر حجت ظاهر که پیامبران اند( از این رو گفته شده است که: »کّلما حکم به 
العقل حکم به الشــرع« )ر.ک: سبزواری، 1407: 1، 145؛ مظفر، 1377: 1، 217( هر چیزی را که 
عقــل بــه صورت قطعی اثبات کند و طبق آن حکم کند، شــریعت نیز آن را می پذیرد و طبق آن 
حکم می کند. بر ای مثال بر اساس حکم عقل در مورد حسن نظم و نظام، شریعت نیز این مطلب 
را می پذیرد و بر اساس آن حکم به وجوب رعایت نظم و نظام می شود. بنابراین رعایت مقررات 
راهنمایی و رانندگی الزم اســت، پس، عبور از چراغ قرمز حرام اســت.3 البته این گونه بناءهای 
عقالیی که ارشاد به حکم شرعی است، می تواند به عنوان اصول ثابت زندگی مطرح شود و تأثیر 

زیادی در سبک زندگی انسان دارد.

جمع بندی
اصول ثابت سبک زندگی قرآنی بر اساس معیارها و ضوابط فوق شناخته می شود؛ لیکن تذکر 
این نکته الزم اســت که ممکن اســت برخی از اصول، ذیِل چند معیار و برخی اصول، ذیِل یک 
معیار قرار گیرند. برای مثال، عدالت ورزی و ظلم ســتیزی دو اصل ســبک زندگی قرآنی است که 
هم در آیات قرآن4 مطرح شــده و هم در ســنت پیامبر و اهل بیت5 مطرح است و هم تحت 
عنوان بناء های عقالئی قرار می گیرند. البته اصول ثابت سبک زندگی قرآنی مصادیق متعدد دارد و 
از جهات مختلف )فردی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ اخالقی و مانند آن ها( تقســیم می شوند که در 

ادامه بدان ها می پردازیم.
دو: معیارهای اصول متغیر سبک زندگی

اصول متغیر ســبک زندگی، قواعد و پیش فرض های حاکم بر سبک زندگی است که بر اساس 
مقتضیات زمان، مکان یا افراد قابل تغییر است.

1  . در آیات متعدد، انسان ها به تفکر دعوت شده اند )بقره/ 242؛ یوسف/ 2؛ زخرف/ 3( و حتی افراد به خاطر عدم 
تفکر سرزنش شده اند )انبیاء/ 10(.

ُسُل  اِهَرُۀ َفالرُّ ا الظَّ ًۀ بَاِطنًَۀ، َفَأمَّ ًۀ َظاِهَرًۀ، َو ُحجَّ تَیِْن: ُحجَّ 2  . »عن موســی بن جعفر: »یا ِهَشاُم، إِنَّ هللِ َعَلی النَّاِس ُحجَّ
ا الْبَاِطنَُۀ َفالُْعُقول « )کلینی، 1365: 1، 35( ُۀ، َو أَمَّ َو الْنْبِیَاُء َو الْئِمَّ

3  . برخی از فقهای معاصر مثل آیت اهلل العظمی اراکی در رساله عملیه، بر اساس استدالل فوق فتوا داده اند )رساله عملیه، ملحقات(.
امِیَن هللِ ُشَهَداَء بِالْقِْسِط َواَل یَْجِرَمنَُّکْم َشنَآُن َقْومٍ َعَلی أاَلَّ تَْعِدلُوا إِْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب لِلتَّْقَوی   4  . »یَاأَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ُکونُوا َقوَّ
َواتَُّقوا اهللَّ إِنَّ  اهللَّ َخبِیٌر بَِما تَْعَمُلوَن« )مائده/ 8(؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید! قیام کنندگان برای خدا، ]و[ گواهی 
دهندگان به دادگری باشید؛ و البته کینه ورزی گروهی، شما را وا ندارد بر این که عدالت نکنید؛ عدالت کنید! که آن 
به خود نگه داری نزدیک تر است؛ و ]خودتان را[ از ]عذاب[ خدا حفظ کنید؛ که خدا به آنچه می کنید آگاه است«.

الِِم َخْصمًا َو لِْلَمْظُلومِ َعْونا« )نهج البالغه، نامه 47(. 5  . »عن علی: »کونَا لِلظَّ
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قــرآن کریــم به برخی از این مــوارد تحت عنوان احــکام اضطراری )مائــده/ 2( و عرف 
199( اشاره کرده است و در سنت پیامبر و اهل بیت  نیز به برخی موارد اشاره شده  )اعراف/
است. دانشمندان مسلمان و مفسران و فقها همچون امام خمینی، شهید مطهری، شهید صدر،  آیت 
اهلل معرفت، نیز در طول تاریخ راه کارهایی برای شــناخت اصول و احکام متغیر و شیوه  استنباط 
و اجرای آن ها ارائه کرده اند و گاهی تحت عنوان مســایل مستحدثه از آن ها یاد شده است که در 

ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

الف: عرف
بسیاری از موضوعات جاری در سبک زندگی بشر همچون آداب غذاخوری، لباس پوشیدن، 
مهمانی رفتن و مثل آن ها، تحت تأثیر عرف اســت و گاهی در عرف های متفاوت، موضوع تغییر 
می کند و به دنبال آن حکم نیز متغیر اســت. در قرآن و احادیث اهل بیت، به موضوع عرف و 

تأثیرات آن در سبک زندگی اشاره شده است.
»ُخــِذ الَْعْفَو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهلِیَن« )اعراف/ 199(؛ »عفو )و مدارا پیش( گیر و 
به )کار( پســندیده 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، 1366: 6، 60(.
در مورد واژه »عرف« ،برخی مفسران آن را به معنای معروف گرفته اند و معروف را به معنای 
مطالب مورد پذیرش عقل و شــرع دانسته اند که نزد عقالء قبیح و منکر نباشد )طوسی، 1411: 5، 
63(1 و نیز برخی مفسران آن را معروف در قول و عمل می دانند که مردم بر اساس فطرت خود آن 
را می شناسند و به صورت طبیعی منکر آن نمی شوند )فضل اهلل، 1419: 10، 311(. عالمه طباطبایی، 
»عــرف« را چیزی از ســنت ها و روش های زیبایی در بین مردم می دانــد که عقالء اجتماع آن را 
می شناسند، در مقابل منکرات که عقل اجتماعی آن ها را منکر می شود )طباطبایی، 1417: 8، 380(.
از این آیه )اعراف/ 99( و تفســیر آن به دســت می آید 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 

می داند2 که تربیت فردی و اجتماعی مخاطبان بر اساس آن ها شکل می گیرد.
ٌۀ یَْدُعوَن  إِلی الَْخیِْر َویَْأُمُروَن بِالَْمْعــُروِف َویَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر  َوأُولئَِک ُهُم  »َولِتَُکــن مِنُکْم أُمَّ

1  . البته 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، 1416: 2، 625(.

2  . البته معروف و منکر از نظر شرعی شامل واجبات و محرمات می شود. )ر.ک: موسوی خمینی، 1364: ص361(
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الُْمْفلُِحوَن« )آل عمران/ 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؛ 2. عرف خاص؛ 
3. سیره عقالء؛ 4. سیره متشرعه، که هر کدام به زاویه ای از عرف مانند سیره عمومی یا سیره گروه 
خاصی از مردم و یا سیره عقالیی انسان ها و سیره افراد متدین به دین خاصی، اشاره دارد )ر.ک: 
کتاب های اصول الفقه مثل اصول الفقه مظفر(. در هر ملتی آداب عرفی وجود دارد که رعایت آنها 
الزم و تخطی از آن ها خالف مروت و ادب به شــمار می آید و این برخالف جوانمردی است و 

خروج از عدالت محسوب می شود )ر.ک: کتاب های اصول الفقه مثل اصول الفقه مظفر(.
به عنوان مثــال، هنگامی که یکی از اصحاب امام صادق به آن حضرت عرض کرد که امام 
علی لباس خشن و ارزان قیمت می پوشید ولی شما لباس جدید بر تن می کنید، حضرت فرمود: 
»امام علی در آن زمان می پوشــید که ناپســند نبود ولی اگر امروز می پوشــید مشهور می شد.« 
)مخالف عرف بود( ســپس فرمود: »َفَخیُر لِبَــاِس ُکلِّ َزَماٍن لِبَاُس أَْهلِِه«، )کلینی، 1365: 1، 412 ( 

»بهترین لباس هر زمان، پوشش مردم آن )عصر( است«.
از این گونه احادیث استفاده می شود 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 لباس های 
سنتی خود اجبار کنند. البته در پوشیدن لباس باید مقررات شرعی )واجبات و محرمات( رعایت 
شــود و نباید لباس با حداقل دستورات شــرعی در مورد پوشش آقایان و خانم ها )مثل مقررات 
حجاب( منافات داشــته باشــد؛ ولی نباید سلیقه های 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 
شــمار می آید )مثل واجبات و گناهان کبیره ...(. اما احکام ثانوی، تابع اضطرار و شرایط زمان و 
مکان است که موجب می شود حکم اولی به حکم ثانوی تغییر یابد که این احکام و اصول متغیر 

سبک زندگی انسان را در شرایط خاص تحت تأثیر قرار می دهد.
ُم َولَْحُم الِْخنِْزیِر َوَمــا أُِهلَّ لَِغیِْر اهللِّ بِــِه  َوالُْمنَْخنَِقُۀ َوالَْمْوُقوَذُۀ  َمــْت َعَلیُْکُم  الَْمیْتَــُۀ َوالدَّ »ُحرِّ
یْتُْم َوَما ُذبَِح َعَلی النُُّصِب َوأَن  تَْستَْقِسُموا بِالْْزاَلمِ ذلُِکْم  بُْع إاِلَّ َما َذکَّ یَُۀ َوالنَِّطیَحُۀ َوَما أََکَل السَّ َوالُْمتََردِّ
فِْسٌق الْیَْوَم یَئَِس الَِّذیَن  َکَفُروا مِن دِینُِکْم َفاَل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الْیَْوَم أَْکَمْلُت  لَُکْم دِینَُکْم َوأَتَْمْمُت 
َعَلیُْکْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُکُم  اْلِْساَلَم دِینًا َفَمِن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍۀ َغیَْر ُمتََجانٍِف  ِلِثٍْم َفإِنَّ اهللَّ َغُفوٌر 
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َرِحیٌم« )مائده/ 3(؛ »بر شــما حرام شده اســت: )خوردن( مردار و خون و گوشت خوک و آنچه 
]به هنگام سر بریدن، نامِ [ غیر خدا بر آن بانگ زده شده و )حیوانات( خفه شده و بر اثر زدن )یا 
بیماری( مرده و از بلندی افتاده و جان ســپرده و به ضرب شاخ کشته شده و آنچه دّرنده )از آن( 
خورده ـ مگر آنچه را )زنده دریابید و( ســر بِبُرید ـ و آنچه بر )آستان( بت های سنگی سر بریده 
شــده است، و )نیز( تقسیم کردن )گوشت حیوان( به وسیله ی چوب های شرط بندی؛ این )کارها 
همگی( نافرمانی است.ـ  امروز، کسانی که کفر ورزیدند، از )زوال( دین شما ناامید شدند؛ پس، از 
آن ها نهراسید؛ و )از مخالفت با من( بهراسید! امروز، دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود 
را بر شــما تمام نمودم و از اســالم برای شما ]به عنوان [ دین راضی شدم.ـ  و هرکس به اضطرار 
افتد، در حالی که گرســنه، ]و[ غیرمتمایل به گناه باشد، پس )مانعی ندارد که از آن ها بخورد؛ چرا 

)که خدا، بسیار آمرزنده ]و[ مهرورز است«.
َم َولَْحَم الِْخنِْزیِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغیِْر اهللِّ َفَمِن اْضُطرَّ  َغیَْر بَاٍغ َواَل َعادٍ  َم َعَلیُْکُم الَْمیْتََۀ َوالدَّ »إِنََّما َحرَّ
َفــاَل إِثَْم َعَلیِْه إِنَّ اهللَّ َغُفوٌر َرِحیٌم« )بقره/ 173(؛ »]خدا[، تنها )خوردن( مردار و خون و گوشــت 
خوک و آنچه ]به هنگام سربریدن، نام [ غیر خدا بر آن بانگ زده شده را بر شما حرام کرده است؛ 
و]لی [  کســی که ناچار شود، در صورتی که ســتمگر و متجاوز نباشد، پس گناهی بر او نیست؛ 

]چرا[که خدا بسیار آمرزنده ی مهرورز است«.
َم  َولَْحَم الِْخنِزیِر َوَما أُِهلَّ لَِغیِْر اهللِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغیَْر بَاٍغ َواَل َعادٍ  َم َعَلیُْکُم الَْمیْتََۀ َوالدَّ »إِنََّما َحرَّ
َفإِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحیٌم« )نحل/ 115(؛ »]خدا[، تنها )خوردن( مردار و خون و گوشت خوک و آنچه 
را که ]به هنگام ســر بریدن، نام [ غیر خدا بر آن بانگ زده شــده، بر شما حرام کرده است؛ و]لی [ 
کســی که ناچار شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، پس )گناهی بر او نیست؛ چرا( که 

خدا بسیار آمرزنده ]و[ مهرورز است«.
نکات تفسیری این آیه:

1. اســالم به بهداشت غذایی انسان توجه کامل داشته است و بارها به مصرف غذاهای پاک 
ســفارش کرده و از غذاهای فاسد و مضر بازداشته است. آیه ی فوق، با همین مضمون، چهار بار 

در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. 
2. ممکن است مقصود از جمله ی شرطی آخر آیه )به شرط این که ستمگر و متجاوز نباشند( 
آن باشد که اجازه ی مصرف در ضرورت، مخصوص کسانی است که خواهان لذت از آن نباشند 
و از حــد مصرف مجاز تجــاوز نکنند و زیاده روی ننمایند و یا مقصود آن اســت که این اجازه 
مخصوص کســانی است که َسفر آنها سفر گناه و ســتم نباشد )ر. ک: مکارم شیرازی، 1364: 1، 

583( یعنی می فرماید فقط این موارد حرام است، نه مواردی که مشرکان توّهم کرده اند.1
1  . یعنی حصر »انّما« اضافی و نسبی است، نه حقیقی.
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3. حفظ جان واجب اســت؛ از این رو هرگاه در اثر کمبود غذا، جان انســان به خطر افتاد، 
می تواند از غذاهای حرام به اندازه ی ضرورت اســتفاده کند تا جان خود را نجات دهد. اشاره به 
این مطلب در آیه ی فوق نشــان دهنده ی اهمیت حفظ جان و توجه قانون گذار اسالم به جزئیات 

مسائل است.
4. »باغ« به معنای »طلب« و »عاد« به معنای »تجاوز« است و در این جا مقصود آن است که اگر 
کســی در مسافرت یا قحطی و امثال آن گرفتار شد، می تواند از غذاهای حرام بخورد و گناهکار 
نیســت، اما نباید قصد او لّذت طلبی یا حالل شمردن حرام های الهی باشد و از حّد تجاوز کند و 

بیش از مقدار ضرورت از غذای حرام استفاده کند )مکارم شیرازی، 1364: 11، 441(.

ج: احکام حکومتی
برخی از احکام با عنوان احکام حکومتی اســت که تابع مصالح عمومی و اجتماعی شــکل 
گیرد و توسط حاکم اسالمی صادر می شود. برای مثال؛ حکم جنگ یا صلح که بر اساس شرایط و 
مقتضیات صادر می شود و یا قوانین مجلس و دولت و یا احکام مربوط به خیابان کشی در شهرها 

با تخریب منازل و مانند آن. این احکام تأثیر زیادی در سبک زندگی 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 اســت واقعًا موضوع جدیدی شده اســت که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به 

مسائل زمان خود احاطه داشته باشد« )موسوی خمینی، 1369: 21، 98(.
در جایی دیگر، امام خمینی می نویسد: »مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر 
اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدِت رویه و عمل، ضروری 

است و همین جاست که اجتهادِ مصطلح در حوزه ها کافی نیست« )همان، 47(.
همین معناست که از آن تحت عنوان »تمدن جدید« یاد می کنند)همان، 34( و در همین جاست 
که حضرت امام خمینی گاهی از تغییر موضوعات فقهی و گاهی از توسعه و تضییق آن ها سخن 
می گوید. همچنین شــهید صدر نیز از مواردی با عنوان »منطقه« الفراغ یاد کرده اند که شــارع در 
این موارد حکم خاص صادر نکرده است؛ لیکن دولت و حاکم، حق قانون گذاری دارند. هر چند 
که شــهید صدر این مطلب را در کتاب اقتصادنا و با مثال های اقتصادی مطرح کرده ولی با توجه 
به مالک آن، می تواند در همه حوزه ها و ســاحت های زندگی بشر شریان یابد و سبک زندگی را 

تحت تأثیر قرار  دهد.
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شهید صدر می نویسد: »فان المذهب االقتصادی فی االسالم یشتمل علی جانبین:
احدهما: قد ملی من قِبَل االسالم بصورۀ منجزۀ التقبل التغییر والتبدیل

واالخر: یشکل منطقۀ الفراغ فی المذهب قد ترک االسالم مهمۀ ملئها الی الدولۀ او ولّی االمر 
یملوها وفقًا لمتطلبات االهداف العامۀ 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 
نمی شــود بلکه تشریع می شــود؛ طبق ظروف زمانی و مکانی«)همان، 799( و منطقه الفراغ برای 
تنظیم روابط انســان و طبیعت در ضمن یک عنصر متحرک وضع شده است و این نقص نیست. 
و حاکم اســالمی والیت شریعی در منطقه الفراغ دارد. )مثاًل در زمین ها و قوانین اقتصادی و مثل 

آن ها( 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 آن ها تأثیر مستقیمی در سبک زندگی 

مسلمانان دارد.
یک ـ نســخ در اصطالح علوم قدیم: نســخ اصطالحی مشهور اســت 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، 1412: 2، 274(

نسخ اصطالحی را به سه قسم تقسیم کرده اند:
1. نســخ حکم و تالوت: یعنی آیه ای که شــامل قانون بوده، به صورت کامل از صفحه قرآن 
محو شــده باشــد. و لفظ و حکم محتوایی آن رفع شده است. این نوع از نسخ، مستلزم تحریف 
قرآن خواهد بود چون آیه ای از قرآن کم شده و این مخالف وعده الهی بر حفظ قرآن است. پس 

این نسخ مردود و باطل است.
2. نسخ تالوت و بقای حکم: یعنی لفظ آیه ای از صفحه قرآن محو شود، ولی قانون و حکم 
و محتوای آیه هم چنان بین مســلمانان باقی و نافذ باشد. این گونه نسخ، خالف حکمت است که 
آیه ای مستند حکم باشد ولی محو شود و حکم آن هم چنان باقی بماند. عالوه بر این که پذیرش 
این گونه نســخ، مستلزم تحریف قرآن است که آیه ای از قرآن کم شده باشد و این مخالف وعده 

الهی درباره حفظ آیات قرآن از تحریف است.
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3. نسخ حکم و بقای تالوت: یعنی حکم و محتوای آیه نسخ شده باشد ولی لفظ آیه هم چنان 
در قرآن باقی باشــد. این قسم از نسخ مورد قبول مشهور علمای اسالمی در قرون میانی است و 
اغلب مثال های نســخ، از این قسم اســت و این قسم نسخ را معقول و قابل توجیه می دانند؛ چرا 
که حکم آیه ناســخ، بعد از تغییر مصالح و مفاسد و پایان یافتن زمان حکم اول نازل شده است. 
همان طور که گذشت زرقانی در هفت آیه و عالمه شعرانی در هفت آیه و آیت اهلل خوئی در یک 
آیه این نوع نســخ را پذیرفته اند. )ر.ک: زرقانی، 1416: 2، 269 ـ 255؛ کاشــانی، 1344: 2، 12؛ 

خویی، 1395:  376 ـ 7(
از مهم ترین آیاتی که نسخ آن را پذیرفته اند: »آیه نجوی )مجادله/ 12 و 13( آیه عدد مقاتلین 
)انفــال/ 65 و 66( آیۀ االمتاع )بقره/ 240 و 234؛ نســاء/ 12( آیه التــوراْت باالیمان )انفال/ 72؛ 
احزاب/ 6( آیات الصفح )الجاثیه/ 14؛ بقره/ 109؛ حج/ 39؛ انفال/ 65؛ توبه/ 5( و آیات المعاهده 
39؛  )نساء/ 90 و 92؛ انفال/ 72؛ ممتحنه/ 11؛ سوره برائت( تشریع قتال به صورت تدریجی )حج/
نساء/ 91؛ انفال/ 61؛ توبه/ 5 و 29 و 36 و 123(«. )ر.ک: معرفت، 1412: 2، 300 به بعد؛ سیوطی، 

1407: 2، 43 به بعد(

دوـ نسخ در اصطالح علوم جدید:
آیت اهلل معرفت نیز معانی جدیدی از نسخ را مطرح کرده  است:

نســخ مشــروط )تمهیدیـ  تدریجی(: مقصود آن است که با تغییر شرایط، حکم سابق نسخ 
شــود، 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 
بســتگی دارد و تغییر حکم با تغییر شرایِط لحاظ شده در متن حکم، نسخ شمرده نمی شود؛ بلکه 
صرفًا تغییر موضوع است که حکم آن نیز تغییر می کند. این مقوله را نسخ مشروط می نامند؛ چرا 
که رفع و اعاده حکم، وابســته 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؛ همان طور که در تحریم شراب و نسخ برده داری دیده می شود. )معرفت، 

)185-186 :1382
هــــ  تقیه )مخفی کردن عقیده یا عمــل 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 می کند و بر شخص 
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واجب می شــود که مثاًل برای حفظ جان خود تقیه کنــد و عقاید یا اعمال خالف واقع در باطن 
خود را ابراز کند. این مطلب می تواند در شرایط خاص سبک زندگی 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:
»اَل  یَتَِّخِد الُْمْؤمِنُوَن الَْکافِِریَن أَْولِیَاَء مِْن ُدوِن الُْمْؤمِنِیَن َوَمن یَْفَعْل ذلَِک َفَلیَْس مَِن اهللِّ فِْي َشيْ ءٍ 
ُرُکُم اهللُّ نَْفَسُه َوإِلَی اهللِّ  الَْمِصیُر« )آل عمران/ 28(؛ »مؤمنان نباید، کافران  إاِلَّ أَْن تَتَُّقوا مِنُْهْم تَُقاًۀ َویَُحذِّ
را ـ به جای مؤمنان ـ سرپرســت ]و دوست خود[ گیرند و هرکس چنین کند، پس در هیچ چیز 
از ]رابطه با[ خدا ]او را بهره ای [ نیست، مگر آن که با تقیّه ای خودتان را از آنان نگه داری. و خدا 

شما را از )نافرمانی( خودش بیم می دهد و فرجام ]شما[ فقط به سوی خداست«.
نکات تفسیری این آیه:

1. »تقیّه«، نوعی تغییر شکل مبارزه و یک حکم عقلی موافق فطرت انسان است؛ یعنی اسالم 
صریحًا اجازه داده اســت که در موردی که جان یا مال یا ناموس انســان در خطر است و اظهار 
حــق، هیچ گونه فایده ی مهمی ندارد، موقتًا از اظهار حق خودداری کند و پنهانی به وظیفه ی خود 
عمل نماید تا نیروهای انسانی نابود نشوند. در تاریخ اسالم، سرگذشت »عمار یاسر« مشهور است 
که پیامبر به او دوست، حامی و هم پیمان و یار و یاور نیز می آید اجازه ی تقیّه دادند که هر چه 

مشرکان می خواهند با زبان بگوید تا از مرگ نجات یابد.
البته تقیّه در صورتی واجب است که جان انسان، بدون فایده ی مهمی، به خطر بیفتد؛ اّما در 
مواردی که موجب ترویج باطل و گمراه ســاختن مردم و تقویت ظلم و ســتم می گردد، حرام و 
ممنوع اســت. آری آن گاه که اصل دین در خطر اســت تقیّه معنا ندارد و باید حسین وار به میدان 
رفت و جان خود را نثار دین کرد. از آنچه بیان شد روشن می گردد که تقیّه در همه ی مکان ها و 
زمان ها حکم یکسانی ندارد؛ گاهی واجب و گاهی حرام و زمانی نیز مباح است. )مکارم شیرازی، 

)373-375 ،2 :1364
2. در احادیث شــیعه، تقیه یکی از اصول سبک زندگی امامان معصوم بیان شده است: »عن 

امام الصادق: إِنَّ التَّقِیََّۀ دِینِي َو دِیُن آبَائِي .« )برقی، 1330: 1، 255( 

جمع بندی
اصول متغیر در ســبک زندگی قرآنی بر اساس مالک ها و معیارهای فوق قابل شناسایی است 
هرچند که مصادیق و موارد این اصول زیاد است و در هر عصری موارد جدید پیدا می شود؛ لیکن 

جمع آوری همه آن ها از حوصله این نوشتار خارج است.
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