
 

 

 

 

 
Legislative Miracle in the Qur'an 

Abbas Kowthari1 

Abstract 
The miracle of the Holy Qur'an has several aspects; one of them is the 
legislative miracle; which means that, God's challenge on the Qur'an also 
includes the legislative system (knowledge related to beliefs and rulings). This 
aspect of the miracle of the Qur'an has not been discussed like any other 
aspects of the Qur'anic miracle extensively. This study seeks to prove the 
miracle of the Qur'an in the aspect of legislation, which has been argued in an 
analytical and attributive method to the comprehensiveness, and scope of the 
Qur'anic teachings and rulings and the power to adapt to the requirements of 
time through keeping the principles and rules descended to the Prophet. A 
third idea has been put forward in explaining the Qur'an's comprehensiveness, 
by expressing the view of absolute comprehensiveness in relation to all divine 
and human sciences and the comprehensiveness in matters of human 
guidance and that is, the purpose of the comprehensiveness of the Qur'an is to 
express the principles and rules that make human beings achieve various 
sciences. To prove the third view, the Qur'anic and narrative evidence as well 
as the study of the scope of Qur'anic verses are considered. At the same time, 
the secret of conformity of the Qur'anic legislations to the requirements of time 
is explained by the five principles (conformity with nature, the expression of 
general and lasting principles, secondary titles, the authority of the Prophet 
and the Fourteen Infallibles' tradition, and the principle of ijtihad). The result 
is that these guidance teachings have only come from God, because the 
ordinary human cannot express his view without connecting to revelation 
(Wahy) in various aspects of the religious teachings in the general context 
from the beginning to the end of the world and by applying different ways of 
reasoning to the Afaq and Anfus verses. At the same time, in the legal and 
ethical rulings, the human must be the creator of the teachings, which are 
comprehensive, epidemic, and applicable to the requirements of all times. 

Keywords: Legislative Miracle, Comprehensiveness of the Quran, conformity, 
challenge. 
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 اعجاز تشریعی در قرآندرآمدی بر 

 *عباس کوثری
 

 چکیده
در نی تحدی خداوندد اعجاز قرآن کریم ابعادی داردل یگی از آنها اعجاز تشریعی استل یع

دربداره ایدن بُعدد از  شدود.آن نیز می تشریعی )معارف اعتقادی و احگام( قرآن شامر نظام مورد
هدف ایدن نوشدتار، اثبدات  ، بحث نشده است.اعجاز قرآن به تستردتی دیگر ابعاد اعجاز قرآن

ت و عامعید روش تحلیلدی و اسدنادی بده اعجاز قرآن در بُعد تشریع است که برای اثبدات آن بده
اصدول و قواعدد  تستره معارف و احگام قرآن و قددرت انطبداق بدر مقتمدیات زمدان بدا حفدظ

ت استدلال شده است. در تبیین عامعیت قرآن، با بیان دیددتاه عامعید شده بر پیامبرنازل
 ها،انسدان ت در امور مربوط به هدایتعلوم الهی و بشری و دیدتاه عامعیمطلق نسبت به تمامی 

سومی مطرح شده و آن اینگه مقصود از عامعیت قرآن، بیان اصول و قواعد راهگشدا بدرای ایده 
قرآنی و روایی و  ها به علوم توناتون است. برای اثبات این دیدتاه سوم، شواهددستیابی انسان

در ضدمن راز انطبداق تشدریعات  لشده اسدت نیز مطالعه در تستره و قلمرو آیات قرآن ذکر
انطباق با فطرت، بیان اصول کلدی و مانددتار، عنداوین زمان با پنج اصر ) قرآن بر مقتمیات
و اصر اعتهاد( توضی  داده شدده اسدت. نتیجده  ت پیامبر و معصومانثانویه، حجیت سن

صال با ی تنها از عان  خدا صادر شده استل زیرا بشر عادی بدون اتاینگه این معارف هدایت
از آغاز تا فرعام عهان و  ای عامف اعتقادی در تسترهف معارتواند در ابعاد مختلوحی نمی

های مختلف در اسدتدلال از آیدات آفداقی و انفسدی سدخن بگویدد و در ترفتن شیوه کار به
همان حال در احگام حقدوقی و اخلداقی آورندده تعدالیمی عدامع، فراتیدر، قابدر انطبداق بدر 

 ها باشد.مقتمیات همه زمان

 هاکلیدواژه
 .ی، عامعیت قرآن، انطباق، تحداعجاز تشریعی
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 مقدمه

عی است و همهنان بر تدارک زمدان می درخشدد و اعجاز قرآن دارای ابعاد توناتون و متنو 

، اعجاز در ، اعجاز از عهت عدم اختلافهایی از آن در اعجاز بیانی فصاحت و بلاغتعلوه

نده ر ایدن زمیبیان خبرهدای غیبدی، اعجداز علمدی متجل دی شدده اسدت. پژوهشدگران دیندی د

هایی از آن در آثدار فداخر بزرتدانی آمدده اند کده نموندهدهتحقیقات ارزشمندی را ارائه کر

الل  ده آیت .(26: ص3، جق3033؛ طباطبایی، 13: صق3130، خویی؛ 3: ص3، جق3064)بلاغی،  است

ز س  بدا هریدن او متنا این ابعاد پرداخته معرفت نیز در ادامه این حرکت به توضی  و تبیین

برای نمونه وعدوه اعجداز بیدانی را  کرده استل  وتوناتونی را بررسی آنها محورهای متنو

 ده است: کربا عناوین ذیر بررسی 

. دلنشینی کلمات و رواندی عبداراتل 8. سبن نو و شیوه عدید بیانیل 2. دقت در بیانل 1

پیوسدتگی و همه. ب8. نمایش معنا در آوای حروفل 3هال . آراستگی نظم و هماهنگی نغمه4

 های . اسدتعاره3های نیگدو و تصدویرهای زیبدای قدرآنل . تشدبیه 8انسجام در ساختار قدرآنل 

های تدازه و زیبدای . نگتده15ها زیبدای قدرآنل و تعریض ها. کنایه0زیبال  هایتصویرنیگو و 

، 3113، پژوهی پژوهنهاا: فره،ه  و اندینه، اسهلامی؛ لرو: قرآن32: ص1، ج3112)معرفت، بدیعی 

 . (103: ص1ج

تشریعی است که درباره آن بده تسدتردتی ابعداد اعجاز های اعجاز قرآن، یگی از علوه

هایی پرسدش ،، بحث نشده است. درباره این بُعد از اعجاز قدرآن کدریماعجازی دیگر قرآن

ی از قبیر منظور از اعجاز تشریعی چیست  آی لمطرح است ا قرآن بده اعجداز تشدریعی تحدد 

 اسددت اسددت  دلایددر اثبددات اعجدداز تشددریعی چیسددت  در ایددن نوشددتار، سددعی شددده دهکددر

 های یادشده بررسی شود.پرسش

 لغت و اصطلاحعجاز در . ا1

و  (616: ص0، جق3040فهار ، )ابناختن اسدت سداعجاز برترفته از ماده عجز به معنای ناتوان

، ق3034)فراهنهدی، خت مدرا نداتوان سدا ست که آن شخصا به این معنا« اعجزنی فلان»عمله 

العداده کده ست از امری خارقا و در اصطلاح علم کلام و تفسیر، اعجاز عبارت (611: ص3ج
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دهدد قرار میها است و مدعی منص  نبوت، آن را تواه صدق خویش خار  از توان انسان

بدده تعبیددر دیگددر اعجدداز امددری اسددت  ل(61: ص0، ج3112؛ معرفههت، 1: ص3ج، ق3064)بلههاغی، 

ی و اعلدام نداتوانی دیگدران از اخارق لعاده که به اذن الهی از سوی پیدامبران همدراه بدا تحدد 

 پایرد.همانند آن انجام می آوردن  

 معنای تشریع. 2

بودن اسدت. واژه تشریع از ریشه شر  است. واژه شدر  در اصدر بده معندای ظداهر و آشدگار

وند آن را برای مدا روشدن سداخته ست که خداا به این معنا« شر  الل  ه لنا کاا یشرعه»عبارت 

شر  در اصر مصدر است، سپس نویسد: کلمه راغ  می .(134: ص6، جق3041)فنّومی، است 

م و یعندی راهدی بده او نشدان داد« شرعت له طریقا»و عبارت  شده است برای راه روشن اسم

، نی)راغه  افهاناشدده اسدت  عاره به طریقه و دیدن خداوندد تفتدهاستطورآشگار کردم و به

ر . شریعت به معنای معارف دینی است که خ(014: صق3036 داوند برای بنددتان خدود مقدر 

. بدر (611: ص3، جق3030)فراهنهدی، ا فرمان داده است ه است و آنان را به اطاعت از آنهکرد

واسدطه ، بیان قوانین و دستورهای وحیدانی اسدت کده خداوندد بهاز تشریع این اساس مقصود

ای از نویسدد: تشدریع مجموعدهه است. علامه طباطبدایی دربداره تشدریع میکردپیامبران بیان 

ده و بدر مدوافقتش وعدده ها تگلیدف کدراعتقادات حق و اعمال نین است که خداوند به آن

الل  ده آیت .(102: ص3، جق3033)طباطبهایی، ه اسدت ثواب و بدر تدرک آنهدا وعدده عقداب داد

از تشریعی قرآن را در رابطده بدا ر داده است و اعجای عام قراتسترهمعرفت نیز تشریع را در 

 . (631: ص2، ج3112)معرفت، هرین از معارف اعتقادی و عملی قرار داده است 

 عنای اعجاز تشریعی. م3

رآن کریم است که اخیراً برخدی مفسدران بدر اعجاز تشریعی یگی از انوا  اعجاز محتوایی ق

شدود. اعجداز نیز تفتده می« اعجاز قانونگااری» ند. به این نو  اعجاز تاهیاآن تأکید کرده

های فدردی و تشریعی به این معنا است که مجمدو  احگدام و قدوانین قدرآن کدریم در زمینده

که نه قابدر  ن کریم استبودن قرآای بر الهیاعتماعی زندتی بشر در حدی است که نشانه

 روو ازایدن پدایر اسدتنندیدده امگانقض است و نه صدور آن از عان  فردی ام ی و تعلدیم
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هدای بنابراین یگدی از راه لست که بشر عادی قادر به آوردن چنین قوانین و احگامی نیستا

 بودن قرآن کریم تشریعات و قوانین آن است.اثبات وحیانی

 یشینه. پ4

 اعجاز تشریعی اخیراً در میان مفسران مطرح شده اسدت. آغدازتر طدرح ایدن ندو  اعجداز را

دانست. وی در مقدمده تفسدیر، اعجداز از عنبده  الرظمن آالءی در مقدمه تفسیر توان، بلاغمی

یدین ایدن ندو  اعجداز بدر ایدن نگتده و در تب نظام مدنی قرآن کریم را مطرحتشریع عادلانه و 

خدا که در عصر خویش و از عهدت محیطدی کده در  کند که یگی ویژتی رسولکید میتأ

هدای بددوی آندان، زیسدت، همدراه بدا عادتشان میآن رشد کرده بود و مردمی که در میان

مر شرایط برای آورنده قرآن کریم و تأنظرترفتن این با در بنابراین لبشری عادی بوده است

و دقت در احگام و قوانین حقوقی و اعتماعی و خانوادتی، عادتاً برای چنین بشدری عدادی 

معقدول موعدود در قدرآن  ممگن نیست بدون پشتوانه وحی الهی، عاعدر قدوانین بداارزش و

دادن احگدام مددنی و حقدوقی قدرآن کدریم بده تر نشدانکریم باشد. سپس وی برای برعسته

برخی احگام مخدوش و نامقبول و آمیخته به خرافات موعود در عهد قدیم و عدید اشداره 

خواندد و تفصدیر و خواننده را به مقایسه میان احگام قرآن کریم بدا عهددین فدرا می کندمی

دهدد ارعدا  می الرظلاة المدرسای)و  الهد  الی یین المصاطفیشتر را به دو کتاب دیگرش بی

الل  ده خدویی د از پس از ایشان، در آثدار علامده طباطبدایی و آیت .(30-31: صق3064)بلاغی، 

؛ 24: ص3جق، 3033)ر.ک: طباطبهایی، خورد به چشم میاین مباحث الل  ه بلاغی د شاتردان آیت

الل  ده معرفدت بسدط بعد از آن دو دانشمند در آثدار آیتاین بحث . (33ه36ص: ق3130خویی، 

 .(114ه633: ص2ج ،3112 )ر.ک: معرفت،بیشتر یافته است 

زمان با بلاغی، رشیدرضا نیز یگی از وعدوه اعجداز قدرآن را اعجداز تشدریعی معرفدی هم

ی سدازتار کند. از دیدتاه وی معارف احگام قرآن کریم که با شرایط هر زمدان و مگدانمی

 آید.است، از ظاهرترین وعوه اعجاز قرآن به حساب می

نگته قابر توعه در دیدتاه وی این است که افزون بر برتردانستن قوانین و معارف قرآن 

های آسمانی، به مقایسه احگام قرآن بدا دیگدر قدوانین کریم در مقایسه با احگام دیگر کتاب

و رشید  بلاغی با زمان. هم(320-321: ص3جتا، یب)رضا، بشری نیز روی آورده است موضوعه 
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 مهددددى اصدددفهانی و شدددیخ مجتبدددی قزویندددی  رضدددا، دانشدددمندانی از شدددیعه مانندددد میدددرزا

: 6، ج3113؛ قزوی،هی خراسهانی، 1: ص3111)افهانانی،  دندداعجاز تشریعی را مطدرح کری مسئله

 .(642-332ص

 تحدی قرآن به اعجاز تشریعی  .5

ی و اعلام همداوردی بدرای آوردن همانندد آن از ارکان مفهوم اعجا ز در منص  نبوت، تحد 

آور وحی الهدی اسدت. ی دیگران روشن تردد که آورنده آن، پیامناتوانصورت  است تا در

طدری تجل دی بودن آیاتش به معارف و احگام عدامع و فقرآن کریم در عهت اثبات آسمانی

ن بودن آن شده است کده اتدر در وحیدانیده و از همه افراد خواستیافته در آنها تحدی کر

اسدت. هددایت قرآندی در ری دارند، همانند آن را ارائه کنند. یگی از اوصاف قرآن هدایتگ

یگدی معدارف اعتقدادی و دیگدری احگدام و قدوانین عملدی و  :ی شده اسدتدو بخش متجل

عهدت شدمار آورده کده از یافتده بهبرای نمونده در سدوره بقدره کسدانی را هددایت لتشریعی

شده بر پیامبر خاتم و پیامبران پیشین و اعتقادی ایمان به غی ، ایمان به معارف و احگام نازل

عهت عملی به اقامه نماز و انفاق مال متعهد باشدند. در ایدن  یقین به آخرت داشته باشند و از

ب  ه مْ  ُأْولَئن َعلیَ »ند و رستگارند: ااست که آنان بر هدایت صورت  ن ر َ
َو ُأْولَئن ُهدُم  ُهًدى م 

« ندد رسدتگاراناند، و آنانا[ از پروردتار خویشالُْمفْل ُحونل ایشان بر رهنمونی ]به راه راست

توانند همانندد قدرآن فرماید اتر عن وانس عمع شوند نمیدرنتیجه وقتی قرآن می ل(1)بقر:: 

مینده اعتقدادات و یگی از ابعاد آن تحدی به آوردن قدرآن بدا ویژتدی هددایت در ز، بیاورند

قددرت هددایتی  در موردصراحت قرآن کریم به افزون بر آنهه تاشت احگام عملی است.

قُْر فَدأْتُوا ب گتداٍب »فرموده است:  ده وتره معارف اعتقادی و عملی تحدی کرخویش در تس

ْن  م ْن ع نْد  الل  ه  ُهَو َأْهدى قین ا فَإ  لَْم یْستَجیبُوا لَن فَاْعلَْم َأن َما یت َب عُون م نُْهما َأت َب عُْه إ ْن کنْتُْم صاد 

دال مینَ  ن  ات َبََع َهواُه ب غَیر  ُهدًى م َن الل  ه  إ ن َ الل  َه لا یْهد ی الْقَدْوَم الظ َ م َ
ل بگدو: َأْهواَ ُهْم َو َمْن َأَضر ُ م 

تدا آن را آن دو باشدد تدر از تویید، کتابی از نزد خداوند بیارید کده رهنمدوناتر راست می

هداى خدویش پیدروى هدا و کامپس اتر تو را پاسخ ندادند، بددان کده از هوس پیروى کنم.

رهنمونی از سوى خدا کام و هوس خویش را تر از آن کس که بیکنند و کیست تمراهمی

این در حدالی اسدت  .(14-03)قصص: « پیروى کند  همانا خدا تروه ستمگاران را راه ننماید
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ُر الُْمدْؤم نیَن ال َدایَن  إ ن َ هَاا الْقُْرآَن یْهدی ل ل َتی» فرموده است:که در آیه دیگر  ه ی َأقَْوُم َو یبَش  

ال حات  َأن َ لَُهْم َأْعراً کبیراًل این قرآن به راهی که استوارترین راه ست هددایت ا هایعَْملُوَن الص َ

دهد که بدرای آنهدا پداداش یبشارت م ،دهندکند و به مؤمنانی که اعمال صال  انجام میمی

ده و ردار از قدرت هدایت برتر اعلام کره قرآن خود را برخول درنتیج(3)اسرا: « بزرتی است

 است.  کردهدر هر دو بخش معارف اعتقادی و عملی افراد را به مبارزه دعوت 

 مفهوم جامعیت قرآن . 6

تدرین آنهدا ست که مهممختلفی ذکر شده ا یدر اینگه منظور از عامعیت قرآن چیست، آرا

 دو دیدتاه است: 

هدای مدرتبط بدا علدومی . تمامی علوم در قرآن بیان شده اسدت، حتدی قدوانین و فرمول1

 .(3411: ص6، جق3043)سنوطی، یاضی، فیزین و شیمی همانند علوم تجربی و ر

لْنا َعلَین الْگ»فرماید: کلام الهی است که می ،دلیلی که برای آن ذکر شده تاَب ت بْیاناً َو نَز َ

ل و ما ایدن کتداب را کده بیدانی رسدا بدراى هدر ل لُْمْسل مین ٍ َو ُهدًى َو َرْحَمًة َو بُْشرىل گر   َشی

ل زیدرا (13)نحل:  «چیزى و راهنما و بخشایش و مژده براى مسلمانان است بر تو فروفرستادیم

ی اسدت کده بدرای قدرآن روایدات ،بیانگر عموم و شمول است. دلیر دیگدر« لگر  شی »تعبیر 

کده از  (001: ص32، ج3121)فادقی تنرانهی، د نکنهای مختلفی اثبات می، لایهافزون بر ظواهر

. برخدی ایدن (30-33: ص1، جق3031)عروسهی حهویزی، شدود ن یداد میآن با تعبیر بطون قدرآ

 . (001ص : 32، ج3121)فادقی تنرانی، اند دانسته عامعیت را تنها برای پیامبر و معصومان

ت قرآن این است که آنهه بشریت بدرای هددایت از اصدلاح نفدوس، . منظور از عامعی2

استواری اعتما ، تزکیه و تربیت، اعرای عدالت، حقوق انسانی در ابعداد مختلدف آن بددان 

یدا  کسی کتابی را در ریاضدیات، فیزیدندر قرآن کریم بیان شده است. اتر  ،نیازمند است

شود همه چیز در این کتاب است، منظدور ایدن اسدت کده وقتی تفته میعلوم ادبی بنویسد، 

، ق3043)زمخنهری، فروتاار نگرده است  هه را که مربوط به موضوعش است،این کتاب آن

. دلیلش این است کده (120ص :1، ج3112؛ کاشانی، 640: ص31، جق3064عاشورابن؛ 261: ص1ج

ها قدرار داده اسدت. خداوندد هددف از نقرآن در آیات مختلف رسالت خود را هدایت انسا

َل ف یده  الْقُدْرَ اُن ُهدًدى »فرماید: تونه بیان مینزول قرآن کریم را این شدْهُر َرَمَمداَن ال َدا ى ُأندز 
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 َن الُْهَدى
ل  ل  لن َاس  َو بَینَاٍت م  مداهی کده قدرآن در آن  لماه رممدان اسدت ]ایام روزه[َو الْفُْرقَان 

هایی روشدن از هددایت که هدایت برای مدردم اسدت و در آن نشدانه همان قرآن ،نازل شده

َو لَقَدْد ع ئْنَداُهم »فرمایدد: نیدز می. (311)بقهر:: « است و فرق تاارنده میان حق و باطدر اسدت

لْنَاُه َعلیَ  با آوردیم که آن را  آنهال ما کتابی برای ع لٍْم ُهًدى َو َرْحَمًة ل  قَْوٍم یْؤم نُون ب گتَاٍب فَص َ

« آورنددآتاهی شرح دادیم که موع  هدایت و رحمت برای عمعیتی است کده ایمدان می

 که صفت برای قدرآن ذکدر شدده اسدت، بددین معندا« تبیانا لگر  شی »ل درنتیجه (16)اعرا : 

به صورت عدامع بیدان شدده  ،ستا ست که آنهه مرتبط با هدف قرآن و رسالت هدایتی اوا

که قرآن اصدول  معنا استباور است که عامعیت قرآن به این الل  ه معرفت بر این است. آیت

کامدر بیدان کدرده اسدت و طورهدایتی در زمینه معارف اعتقادی و احگام و تشریعات را بده

ینَگمْ »با عمله در قرآن موعود است. قرآن وقتی  آنهاهای وس و پایهرئ « الْیْوَم َأکَملُْت لَگْم د 

ه، از این عهت اسدت کده روی کرسدی تشدریع را بیان کردکمال و عامعیت دین  (1)مائد: : 

نشسته، نه روی کرسی تگوین. اتر مدعی این کلام، بر کرسی تگوین تگیه داده بود و تفته 

ام، در چنین ادعایی عا داشدت کده بود که هرآنهه که نیازمندی است، من برای شما آورده

اش در ریشده کمبشری بایدد دسدت هایبعاد فرآوردهبگوییم علوم تجربی و ریاضی و تمام ا

 اسدتل ولی این سخن را موقعی تفته است که بر کرسی تشدریع تگیده زده لقرآن بوده باشد

ریزی شریعت است، برای شما مطرح و پایه که مربوط بهپس معنایش این است که آنهه را 

یحضار  مان ال ام. این همانند آن است که ین فقیه مانند شیخ صدوق کتدابی را مثدر کرده
ام. این سخن بنویسد و بگوید: هرآنهه مورد نیاز بوده است، در این کتاب ترد آورده الفقی)

توید که بر کرسی فقاهت تگیه زده باشد، یا وقتی که محمد بن زکریا کتداب را موقعی می

های نویسم که تمدام نیازمنددیتوید: من کتابی مینویسد و میرا می من ال یحضر  الطبیاب

هرآنهه را که در عالم پزشگی مدورد نیداز اسدت، مدن  معنا استبه این  ،ا فراهم کنممردم ر

 . (013: ص6، ج3113، پژوهی پژوهناا: فره،  و اندین، اسلامی)لرو: قرآندهم ارائه می

که منظور از است  توان ایده سومی را محتمر دانست و آن ایندرکنار این دو نظریه می

ها به علوم توناتون است. بدا قواعد راهگشا برای دستیابی انسان عامعیت قرآن بیان اصول و

کار تیرد و همدواره آفداق ت و ابتگار خویش را بهوه، انسان در تلاش است که خلاقیاین شی

بدرای مثدال قدرآن بددون بیدان  لعدیدی از توسعه علوم را در زندتی خویش متجل دی سدازد
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َو »دهدد و مدی فرمایدد: تقددان خدویش قدرار میهای دانش نظامی، اصلی را فرا راه معفرمول

ةل هر نیرویی در قدرت دارید، براى مقابلده بدا آنهدا ]دشدمنان وا لَُهْم َما اْستََطعْتُْم م ْن قُو َ [، َأع د ُ

ها برای رسیدن به داندش نظدامی شود که انساناین اصر موع  می .(24:)اناال« آماده سازید

ها خواسته است که بده ای دیگر خداوند از انسانند. در نمونهتگاپو و تلاش لازم را داشته باش

ست که ا ُهَو َأنَْشَأکْم م َن الَْأْرض  َو اْستَعَْمَرکْم فیهال او»عمران و آباداتی زمین هم ت تمارند: 

. ایدن فرمدان موعد  (23)ههود:« شما را از زمدین آفریدد و آبدادى آن را بده شدما واتااشدت

و بده اختدرا  تولیدد  کار تیدردخدود را در عهدت آبدادانی زمدین بدهسان استعداد ان ترددمی

 ابزارهای برتر در عمران زمین دست یابد. 

 دلایل اعجاز تشریعی. 7

 جامعی ت حکیمانه .1-7

شدواهد و  ،ت داردمعیدعهت معدارف اعتقدادی و عملدی عا برای اثبات اینگه قرآن کریم از

 دلایر توناتونی به ترتی  زیر وعود دارد.

 . آیات قرآن 1-1-7

روشدنی یداد شدده اسدت و درنتیجده عامعی ت قرآن موضوعی است که در قرآن از آن به

ی با قدرآن در ارتبداط بدا عامعیدت آن اسدتیگی از ابعاد دعوت ب خداوندد . ه مبارزه و تحد 

لْنا َعلَین الْگتاَب ت بْیاناً ل گر   َشی»فرماید: درباره این ویژتی می َو َرْحَمدةل و مدا  ٍ  َو ُهدىً َو نَز َ

این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت بدراى 

َو لگدْن تَْصددیَق  ما کاَن َحدیثاً یفْتَدرى» فرماید: و در آیه دیگر می (13)نحل: « مسلمانان است

داستان دروغین نبدود،  هال قَْوٍم یْؤم نُوَنل این ْحَمةً ٍ  َو ُهدًى َو رَ ال َای بَیَن یَدیه  َو تَفْصیَر کر   َشی

های آسمانی پیش روی خود اسدت و شدرح و تفصدیر هدر چیدزی کننده کتاببلگه تصدیق

و بده همدین  (333)یوسف: « آورنداست و هدایت و رحمتی است برای تروهی که ایمان می

الل  ده معرفدت . آیت(1)مائهد:: « ینَگمْ الْیْوَم َأکَملُْت لَگْم د  : »فرمایداست کلام الهی که می سان

یدنَگمْ »نویسد: بدون شن ما به عامعیت قرآن معتدرفیم و اساسداً می معندای « َأکَملْدُت لَگدْم د 
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 طورکامر عرضدهرساند که اسلام و در رأس آن قرآن، آنهه را نیاز بشر بوده، بهکمال را می

 .(013: ص6، ج3113 لامی،پژوهی پژوهناا: فره،  و اندین، اس)لرو: قرآنه است کرد

 روایات. 2-1-7

ان َ الل  ه تبارک و تعالی انزل فدی القدرآن تبیدان »آمده است:  در روایتی از امام صادق

کُر َ ش  َحت ی و الل  ه ما ترک شیئاً تحتا  الیه العباد حتی لایستطیع عبد یقول لو کان هاا اندزل 

الی در قرآن همه چیز را بیان فرموده است. فی القرآن ال ا و قد انزله فیهل خداوند تبارک و تع

ین از آنهه را مورد نیاز مردم اسدت، فروتداار نگدرده اسدت تدا آنگده به خدا سوتند هیچ

هده را شد. آتداه باشدید کده خداوندد آنمی فردی نگوید اتر آن درست بود، در قرآن نازل

در  . ایشدان(30: ص1، جق3031)عروسهی حهویزی، « مردم به آن نیاز دارند نازل فرمدوده اسدت

وعدر »حدیثی دیگر فرموده است:  ما م ن اَمٍر یختلف فیه اثنان ال ا َو له اصر فی کتاب الل  ده عز 

تدوان ین از امور را که در آن دو نفر اختلداف دارندد نمیو لگن لاتبلُغه عقول الر  عالل هیچ

و داندش مدردم ای در قرآن وعود دارد، ولی عقر یافت مگر آن که برای آن اصر و ضابطه

 .)همان( «رسدبه آنها نمی

 گستره موضوعات قرآنی. 3-1-7

عملدده سددومین دلیددر بددر عامعیددت قددرآن نگدداه اعمددالی بدده موضددوعات قددرآن اسددت. از 

خواهد بداند از کجا آمده و برای چه هدف پدای انسان این است که می های اساسی  پرسش

د در حرکت است و ازسویی دیگر سوی کدامین مقص ه است و بهره خاکی تااشتبه این ک

. رابطده بدا 8. رابطده بدا خویشدتنل 2. رابطه بدا خداونددل 1انسان دارای روابط مختلف است: 

ها و قدوانین، . رابطه با همنوعان. معارف و احگام، برنامه4طبیعت، زمین، تیاهان، حیواناتل 

مرحلده بعدد هریدن از و در  پاسخگوی مسائر پیشین باشدد لاً د اوزمانی کامر است که بتوان

اینگه انسدان و عهدان  کند. دربارهختاری هماهنگ و متعادل تنظیم این چهار رابطه را در سا

الی ده و او را بدا صدفات متعدداوند را آفریننده هستی معرفی کراز کجا آمده است، قرآن خ

توحید ذاتی، صفاتی، عبدادی و افعدالی قرآن ده است. به دور از هرتونه شرک توصیف کر

ده اسدت. روآده و دلایدر مختلدف و متندوعی بدرای آن نیاز بیدان کدربرای ذات یگتای بی را
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هدا، دریاهدا، تیاهدان، حیواندات، ابدر، بداد، بداران، ها، زمدین، کوهآفدرینش آسدمانهمهنین 

هایی روشدن بدر وعدود ها و مانند آن را یدادآور شدده و همده آنهدا را نشدانهتگرگ، شهاب

و از پرستش غیرخدا، اعم از انسان یا فرشته یا خورشید یدا سدتاره یدا خداوند قرار داده است 

در بت برحار داشته است و تسبی ، تنزیه وکرنش همه موعودت و آتاهی دروندی آنهدا را 

 خالق هستی در آیات خود متجل ی ساخته است و اینها همه خدود هرکددام موضدوعاتی برابر

 .قت کرداند که در آنها باید تأمر و دخاص و مستقر

ده و برنامه ، هدف از آفرینش او را بیان کراینگه انسان برای چه آمده است بارهدرقرآن 

با بعثت پیامبران و تعیین الگو تنظیم کرده است و در این راستا اعجاز را دستیابی او به هدف 

قیامدت را معاد و اعتقاد به  را فراراه او قرارداده تا شن و شبهه را بزداید. برای تعیین مقصد،

 های مختلفدی بیدان کدرده اسدت و بدا ای در سبن زندتی دارد بدا شدیوهالعادهثیر فو قکه تأ

 ص سداخته اسدت و بدا راه مسدتقیم زنددتی را مشدخ« راععدونان ا لل  ه و ان دا الیده »عمله زیبای 

م و حشر مردتان و مراحر بین مرگ تدا قیامدت، سیم عهان پس از مرگ و بهشت و عهنتر

 ده اسدت. ایدن در حدالی اسدت کده یدات بخشدیای فراتدر از مادها را تسدترهسانان آفاق نگاه

 اسددت.  کددردهقددوانین و احگددامی عددامع ارائدده  در هریددن از ابعدداد و روابددط چهارتاندده بالددا

 ، مقدرر در زمینه روابط انسان بدا خداوندد، قدرآن عبدادات را کده مربدوط بده پرسدتش اسدت

روح و روان انسدان اسدت کده بدا شدناخت آفرینندده های فطری ه است. عبادت از علوهکرد

تدردد. نمداز، روزه، اعتگداف، حدج، ظهدور هستی و صدفات علدال و عمدال او پدیددار می

هدا از مقولده خددمات شگوهمند این حقیقت است. ایدن در حدالی اسدت کده برخدی عبادت

که لازم اعتماعی است که اسلام آن را با عبادت همراه ساخته است، همانند زکات و خمس 

انه با خویشتن بده نفدس ام داره است با قصد قربت انجام شود. برای رابطه صحی  و سعادتمند

و اندس و پیدروی از هدوای نفدس هشددار های شیاطین از عن هوسوس در مورده داده و توع

 داده است. 

. یادتیری و 2رل . تفگر و تدب1اند: ی تشودهیهابرخی برای رابطه انسان با خویشتن فصر

 بهداشدتل  . نظافدت و 3. حفظ تن و حرمت اضرار بده نفدسل 4. کار و تلاشل  8آموزیل دانش

. مسدگن و امگاندات 0. زیندت و آراسدتگیل 3. لبداس و پوشدشل 8. خوردن و آشدامیدنل 8

. در (23: ص3133)جوادی آملی، . تفریحات سالم و ورزش 11. خواب و بیداریل 15زندتیل 
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بیدان شدده  هایی خداصد برنامه و دسدتورالعمرمه این یازده مورفقه و اخلاق اسلامی برای ه

است. ترغی  به صفاتی مانند استقامت، صبر، عدالت، احسان، محبدت، ذکدر خددا، محبدت 

خدا، شگر خدا، ترس از خدا، توکر بده خددا، رضدا و تسدلیم در مقابدر فرمدان خددا، تقدوا، 

نده، ، ریدا، حسدادت، کیر حدرص، طمدعراستی و امانتداری، و بازداشتن از رذایر اخلاقی مث

برای روابط با همنوعان احگدامی خداص کده در همهنین . غیبت و تهمت بخشی ازآن است

ه است. بعمی بیدانگر مبادلدات اقتصدادى اسدت، مانندد آمده مقرر کردابواب مختلف فقهی 

بعمی در ارتباط بدا حقدوق خدانوادتی اسدت،  صل ل تجارت و خریدوفروش، اعاره، هبه و

ل عان. برخی دیگر مانند امر بده معدروف و نهدی از منگدر و عهداد در راه  و نند نگاح، طلاقما

، احگام ای دیگر از آنهاهای اعتماعی است و دستهتدا و آمادتی رزمی در شمار مسئولیخ

کده در ایدن رابطده از قدوانینی مانندد حددود، تعزیدرات،  اسدتمربوط به قماوت و شهادات 

ها که در فقه از آن بدا عندوان ها وآشامیدنین نام برد. احگام خوردنیتواقصاص و دیات می

 شدددود و نیدددز احگدددام انفدددال کددده درتسدددتره و صدددید و ذباحددده یددداد می اطعمددده و اشدددربه

و  نگر روابط انسان بدا طبیعدت اسدتآفرین است، بیاهای انفال نقشزمین و هاها، عنگردریا

ُهدَو َأنَْشدَأکْم م دَن »و عمران زمین قرار داده اسدت: ت انسان را آبادانی مسئولی دیگر ،ازسویی

و آبددادى آن را بدده شددما  سددت کدده شددما را از زمددین آفریدددا الْددَأْرض  َو اْسددتَعَْمَرکْم فیهددال او

 .(23)هود: « واتااشت

نویسدد: حیدات انسدان و می کندمیت با تعابیر مختلفی یاد عامعی الل  ه معرفت از اینآیت

ست همانند علاقه به خدود، علاقده بده همنوعدان، علاقده بده پروردتدار و دارای ابعاد مختلف ا

هدم بده صدورت تواند پاسدخگوی علاقده اول و دوم باشدد آنآفریننده. قوانین بشری تنها می

نیازهای فطری الهی انسان و عشق او به معبود ناتوان است. پاسدخگویی  تأمینناقصل ولی از 

نویسدد: آیدد. در مدورد دیگدر نیدز میویژه اسدلام برمیهی بدهبه این نیاز تنها از عهده ادیان ال

هه را متناس  بدا بین روح و ماده توازن برقرار کند و برای هرکدام آنقوانین اسلامی توانسته 

به صورت کامر مقرر دارد، اضطراب و نگرانی از آینده را از بین ببرد و فطرت و  ،آن است

نظور دارد و این خود برهانی است روشن بر اینگده های خویش مسرشت انسانی را در برنامه

خدایی کده ایدن اسدتعدادها را در او  لها نازل شده استاین معارف از عان  آفریننده انسان

قرار داده است و این برهان زمانی آشگارتر می شود که بدانی این معدارف بدر فدردی ندازل 
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ف در عهت تعلیم افگار و قوانین شده که به مگت  نرفته و خط ننوشته و به کشورهای مختل

آنهدده ذکددر شددد  .(631: ص2، ج3112)معرفههت، اصددلاحی سددیاحت و سددفری نداشددته اسددت 

ی برای ابعاد مختلف و عامع احگام تشریعی بود و اترخواسته باشیم با تفصدیر دورنمایی کل

 بررسی ابعاد پنجاه باب فقهی از حوصله این مقاله خار  است.  ،بیشتر ورود کنیم

تی تنها از عاند  خددا ست که این معارف هدایا تیجه دلیر عامعیت قرآن بیانگر ایندرن

تواندد آورندده معدارفی ، نمیزیرا فردی که مگتبی ندیده، درسی نخواندده صادر شده استل

صان از هماوردی آن عداعز باشدندها، دانشمندانباشد که تمامی انسان کده در چنان ل، متخص 

ه بیمین ن إ ذاً لاَْرتداَب : »فرمایدسوره عنگبوت می َو ما کنَْت تَتْلُوا م ْن قَبْل ه  م ْن کتاٍب َو لا تَخُط ُ

نوشدتی، در خواندى و با دست خود چیدزى نمدیالُْمبْط لُوَنل تو هرتز پیش از این کتابی نمی

ل زیرا بشر عدادی بددون (01بوت: )ع،ک« افتادنداندیشان قطعاً به شن میغیر این صورت باطر

از  ای عامبا عامعیت و در تسترهتواند در ابعاد مختلف معارف اعتقادی وحی نمی تصال بها

های مختلف در اسدتدلال ازآیدات آفداقی و انفسدی کارترفتن شیوههآغاز و فرعام عهان و ب

سخن بگوید و در همان حال در احگام حقوقی و اخلاقی آورندده تعدالیمی عدامع، فراتیدر، 

ها باشد. این درحالی اسدت کده محدیط درخشدش چندین میات همه زمانقابر انطباق بر مقت

هاى بشرى بوده است و از تمدن و فرهنگ بیگانده ترین محیطترین و عاهلیفردى از بدوى

 اند.بوده

 قدرت انطباق بر مقتضیات زمان .2-7

 عاودانگی و قدرت انطباق ،تواند بیانگر اعجاز تشریعی قرآن باشداز موضوعاتی که می

های بسدیاری از مبدانی نظدری و برنامدهزمان است. تجربه نشدان داده اسدت  های آن بربرنامه

بینیم احگدام ولی زمانی کده مدی لها دچار نقص و مشمول تار زمان شده استعملی انسان

، قددرت و از معدارف اعتقدادی و احگدام حقدوقی و اخلداقی آن و اسلام اعدم تشریعی قرآن

یابیم که روح و عدان آورندده آن ها محفوظ مانده است، درمیبا زماناش در انطباق توانایی

آن فراتدر از بوده و معدارف تشدریعی قدرلایزال هستی  در پیوند با مبدأ ،تبرای هدایت بشری

ویژه آنگه فردی کده مگتبدی ندیدده، درسدی به ،ن رقم خورده استاندیشه نوابغ و متخصصا

ای کده توندهبه ،آمدوز صدد مددر س شدودمسئلهشد که تواند آورنده معارفی با، نمینخوانده
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صددان از همدداوردی آن عدداعز باشددند. راز و رمددز ایددن ، متخصها، دانشددمندانمددامی انسددانت

 عاودانگی و انطباق ریشه در ابعاد زیر دارد: 

 انطباق با فطرت  .1-2-7

آن  اختصدار بدهکده بهبودن آن اسدت احگام قرآنی فطری های معارف ویگی از ویژتی

پرسدتش و عبدادت خداوندد  رهبداوعهی از معدارف الهدی قدرآن درپردازیم. بخش قابر تمی

است. هنگامی که انسان خداوند را قدرت برتر و آفریننده خویش بشناسد، به حگم فطدرت 

کده  اسدت کند. تاریخ بشری همواره شاهد آن بودهخویش در برابر او کرنش و خمو  می

کردند و و آنان را تقدیس می دانندمی اشتباه قدرت برتر قرارهها برخی موعودات را بانسان

 نمودند. در برابر آنها، به نشانه معبود خویش کرنش می

ترفته است و تاه بدا مختلفی به خود می هایشگر ،ها و عوامع مختلفها در موقعیتاین

اسدت.  سداخته از سدنگ و چدوب بدودههای دسدتصورت بتپرستش ماه و ستاره و تاه به

کردندد. قدرآن کدریم ایدن پرستیدند و بعمی دیگر عنیان را عبدادت میبرخی ملائگه را می

 ها خداوند یگتا شایسته پرستش اسدتتنها یادآور شد ان داد و به انسانترایش فطری را سام

مطالعده  مشدتهیات نفسدانی، احگدام قرآندی هواها و و در بخش احگام تشریعی، اتر فارغ از

از قرآن را کده تلداوت  آیاتیبودن آن را دریافتل برای نمونه اصالت و فطری توان، میشود

 دق ت و مطالعده در هریدن از .یمکن، ذکر میآن موع  اسلام یگی از بزرتان مدینه تردید

َم َرب ُگدْم َعلَدیگْم َألدا َ : »سازدای از تحسین فطرت را متجلی میآنها علوه قُْر تَعالَْوا َأتُْر ما َحدر َ

 ر کوا ب ه  َشیئاً َو ب الْوال َدین  إ ْحساناً َو لا تَقْتُلُوا َأْولاَدکْم م ْن إ ْملاٍق نَْحدُن نَدْرُزقُگْم َو إ یداُهْم َو لداتُشْ 

َش ما َظَهَر م نْها َو ما بََطَن َو لدا تَقْتُلُدوا الدن َفَْس ال َتدی َم الل  دُه إ لدا َ ب دالَْحق   ذل گدْم  تَقَْربُوا الْفَواح  َحدر َ

اکْم ب ه  لََعل َگْم تَعْق لُوَن ا َو لا تَقَْربُوا ماَل الْیتیم  إ لا َ ب ال َتی ُه َو َأْوفُدوا  َوص َ ه ی َأْحَسُن َحت َی یبْلَُغ َأُشد َ

لُوا َو لَْو کاَن ذا قُرْ  َو ب َعْهدد   بیالْگیَر َو الْمیزاَن ب الْق ْسط  لا نُگل  ُف نَفْساً إ لا َ ُوْسَعها َو إ ذا قُلْتُْم فَاْعد 

اکْم ب ه  لََعل َگْم تََاکُرونل بگو: بیایید آنهه را پروردتارتان بدر شدما حدرام  الل  ه  َأْوفُوا ذل گْم َوص َ

کرده بخوانم: اینگه چیزى را با او شرین مگیرید و به پدر و مدادر نیگدی کنیدد و فرزنددان 

دهدیم، و پیرامدون روزى مدی خود را از بیم درویشی و تنگدستی مگشید، ما شدما و آندان را

کارهاى زشت، چه آشگار و چه نهانش، مگردید و کسی را کده خددا ]کشدتن او را[ حدرام 
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باشد که خدرد را  ش کرده است.ست که شما را به آن سفارا کرده مگشید مگر به حق. اینها

و تدا بده عدوانی  -مگر به وعهی که نیگوتر اسدت -کار بندید ا و پیرامون مال یتیم مگردید

نیروى خود برسد و پیمانه و ترازو را به عدل و انصاف، تمدام بدهیدد هدیچ کدس را تگلیدف 

دهیدد[ بده عددل و داد کنیم مگر به اندازه توانش و چون سخن توییدد ]یدا تدواهی مدینمی

ست که ]خدا[ شدما را بده آن ا تویید اتر چه خویشاوند باشد، و به پیمان خدا وفا کنید اینها

ده  ،. در ایدن دو آیده(316-313)انعهام:  «تا شاید یاد کنید و پندد تیریدد است، سفارش کرده

  .. بده پددر و مدادر نیگدی کنیدد2 .. چیزى را شرین خدا قرار ندهید1حگم بیان شده است: 

. نزدین کارهاى زشت نروید، چه آشگار باشدد چده 4 .. فرزندانتان را از ترس فقر نگشید8

 . بده8 .مگر از روى اسدتحقاق ،حترم شمرده، به قتر نرسانید. انسانی را که خداوند م3 .پنهان

 .برسدد خود رشد حد به تا نشوید، نزدین اصلاح(، براى )و صورت بهترین به عز یتیم، مال

 تگلیدف ش،اتواندایی مقدداربه عزرا  کس. هیچ3 .کنید ادا به عدالت را وزن و پیمانه حق .8

 مدورد در اتدر حتدی د،کنید رعایدت را عددالت توییدد،می سخنی که . هنگامی0 .کنیمنمی

 کنید. وفا خدا پیمان به .15 .باشد تان بودهنزدیگان

توان برخلاف فطدرت یافدت  آیدا در کدامین حگم را می ،دوباره آیه را مرور کنیماتر 

بدرای  عدالت در پیمانه و پرهیز از فحشدااحگام عملی زیباتر از توصیه به عدالت در رفتار و 

توان یافت  این آیات را با عامعه عداهلی مقایسده کندیم کده عندگ و نواده میاستحگام خا

غارت برایشان افتخار بود و با عامعه امروزی مقایسه کنیم که با تصوی  قوانین منافی عفدت 

هدای زیبدای ایدن تداه اسدت کده علوهانددل آننظام خانواده را در سراشیبی سقوط قرار داده

 بیشتری خواهد یافت. ها در نگاهمان عظمتبرنامه

 ی و ماندگاربیان اصول کل .2-2-7

های مختلدف ایدن اسدت کده دومین عامر برای عاودانگی و انطباق احگام الهی بر زمان

ه کده ثابدت اسدت و ، قواعدد و اصدولی را بیدان کدردیئقرآن کریم افزون بر بیان احگام عز

ا فقها با عنوان قواعدد فقهیده اعد رباشد. بخشی از این قوها اعراشدنی همه زمان تواند درمی

یا َأیَها ال َدایَن آَمنُدوا َأْوفُدوا »اند، مانند قاعده لزوم وفای به عقد و پیمان: دهبحث و بررسی کر

ل اى کسانی که ایمان آورده َو َأْوفُوا » ،(3)مائد:: « ها و قراردادها وفا کنیداید، به پیمانب الْعُقُود 
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« َد کاَن َمْسُؤلاُل و به پیمان خویش وفا کنید، که از پیمدان پرسدیده خواهدد شددب الَْعْهد  إ ن َ الَْعهْ 

هدای فدردی و اعتمداعی در تسدتره عهد در این آیه شریف شامر تمدامی قرارداد .(10)اسرا: 

فَلَگدْم ُرُؤُس َأْمدوال گْم لدا  َو إ ْن تُبْدتُم»شدود. همهندین اصدر عددالت در مبادلدات: ها میزمان

سدودش را رد و [شماسدت  هداى شدما از آن  َن َو لا تُْظلَُموَنل و اتر توبه کردید سرمایهتَْظل ُمو

. نیدز اصدر لدزوم (633) بقهر:: « بینیددکنید و نه ستم مدینه ستم می ]کنید، که در این صورت

ل بده» رعایت عدالت در روابط با همنوعان: ْحسدان  خداوندد بده یقدین إ ن َ الل  َه یأُْمُر ب الَْعدْدل  َو الْإ 

 قدرآن کدریم .(34)نحهل: « دهددکردن فرمان می و نیگی ]فردى و عائلی و اعتماعی[عدالت 

َمن َگْم َشنَعُن قَْوٍم َعلی»دهد: حتی در روابط با دشمنان دستور به عدالت می لُوا  َو لا یْجر  َألا َ تَعْد 

لُوا ُهَو َأقَْرُب ل لت َقْوَىل دشمنی با عمعیتی، شما را  به تناه و ترک عدالت نگشاند! عددالت اْعد 

َو لَدْن »نیدز اصدر نفدی سدلطه بیگانگدان:  .(1)مائهد:: « است ترکه به پرهیزتارى نزدین کنید

ط[ بدر هرتز براى کافران راهدی ]بدراى تسدلیْجَعَر الل  ُه ل لْگاف ریَن َعلَی الُْمْؤم نیَن َسبیلاًل و خدا 

ها در تسدتره امی سدلطهتمد در مدوردیر در این آیه نفی سب .(303)نساء: « مؤمنان ننهاده است

ت و شمول دارد. همهنین اصر عفاف و پایبنددی بده نظدام خدانواده و دوری از زمان عمومی

ْم َأْو َمدا َملَگدْت َأیَمدانهمل آندان کده »فحشا:  ْم َحاف ُظون ا إ ل َا َعلَی َأْزَواع ه  یَن ُهْم ل فُُروع ه  َو ال َا 

اند، مگدر بدر همسدران یدا کنیدزان خدویش، کده ]بدراى [ نگهدارندهامشرمگاه خود را ]از حر

ل و اینگدده » .(2-1)مؤم،ههون: « [ سددرزنش نشددوندآمیددزش بددا آنددان َو َأْن یْسددتَعْف فَْن َخیددٌر لَُهددن َ

تدوان بده ایدن مانددتاری و ثبدات را می .(24)نهور: « دارى کنند برایشدان بهتدر اسدتیشتنخو

 ت.سان در موارد دیگر دریافهمین

 ه تشریع عناوین ثانوی. 3-2-7

ز قرآن و اسلام این است که در ساختار احگام و نظام تشدریعی های ممتایگی از ویژتی

های متفداوت را بدا عنداوین ثانویده، در های مختلف و زمان و مگانخویش، شرایط و حالت

 شدده اسدت  نگه نیاز بده تغییدر در قدوانین باشددل زیدرا از اول فدرضنظر ترفته است، بدون آ

 ش مهمدی د کده بخدندتردتونده احگدام موعد  میععر احگام در این حالدات اسدت. این

 ل بدرای دندحدر مناسد  خدود را دریافدت کنر مسدتحدثه راهاز رویدادهای مختلدف و مسدائ

 یریدُد الل  دُه ب گدُم الْیْسدَر َو لدا یریدُد »قاعدده عسدر و حدر  در آیدات قدرآن آمدده اسدت:  مثال
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 ،(311)بقهر:: « خواهددخواهد و براى شما دشوارى نمیل خدا براى شما آسانی میب گُم الْعُْسرَ 

ین  م ْن َحَر ٍل»  فرسدایی ت و سدختی طاقدتخدا براى شدما هدیچ مشدق ما َعَعَر َعلَیگْم ف ی الد  

 فََمدن  »همهندین حگدم حالدت اضدطرار در قدرآن آمدده اسدت:  .(31)حهج: « قرار نداده است

ل و هدر کده ]بده خدوردن اینهدا[ ناچدار شدود درحدالیاْضُطر َ غَیَر باٍغ   کده َو لا عاٍد فَلا إ ثَْم َعلَیده 

 نیدز  .(331)بقهر::  «تارندده، تنداهی بدر او نیسدت ه سدتمگار و سدرکش باشدد و نده از حددن

  إ لدا َ َمدنْ  َمدْن کفَدَر ب الل  ده  م دْن بَعْدد  إیمان ده »قرآن کریم قانون حالت اکراه را بیان کرده است: 

 ُ َه َو قَلْب ل هرُأکر   آوردندش بده خددا کدافر شدود، مگدر آنگده که پس از ایمانُه ُمْطَمئ ن ٌ ب الْإیمان 

« که دلش به ایمان آرام استسخنی خلاف ایمانش بگوید[ درحالی به ناخواه وادار شود ]که

 .(342)نحل: 

 و امامان معصوم ت پیامبرحجیت سن. 4-2-7

ی به وقو  پیوسدت، تحولات و رویدادهای مهم مبر اکرمسال نبوت پیا 28 در دوران

های اعتقادی تا رویارویی نظامی و از بیدان روابدط فدردی تدا روابدط اعتمداعی و از احتجا 

، عمدر، اردار حگومدت بودندد. تفتدویژه آنگه حمرت در مدینده عهددهالملر، بهروابط بین

 قهای زیبای اسدلام را تحقدد، علوهوشت یاد میامما و سگوت آن بزرتوا، که از آن به سن

یات زمدان تردیدد. قدرآن کدریم ت پاسخگویی بده مقتمدای عظیم در کیفیبخشید و سرمایه

ُسوُل فَخُُاوُه َو ما نَهداکْم َعنْدُهل و »فرماید: می استفاده از سنت پیامبر درباره َو ما آتاکُم الر َ

، آن در ادامده .(3)حنر: « بازایستید بازداشتپیامبر به شما داد بگیرید و از آنهه شما را آنهه را 

 ن الهدددی پیشدددوایانی اسددداس فرمدددا ، بدددرخدددویش پدددس از رحلدددت حمدددرت بدددرای

ایدن  مندد بدود وسال عامعده از حمدور مسدتقیم آندان بهره 235د که مدت معصوم تعیین کر

اصول و قواعدی را به یادتار تااشدتند کده راه انطبداق احگدام را بدر مقتمدیات  بزرتواران

یدعل وظیفده »که خود فرمودند: چنان لان فراهم ساختزم  َعلیندا القدا   الاُصدول َو َعلدیگُم الت َفر 

 و حگدم فروعدات  کدردهاساس آن تفریدع  ست که برا ما بیان قواعد و اصول است و بر شما

 . ایدن شدیوه تدا آن زمدان اسدت کده آخدرین (26: ص63، جق3043)حهّر عهاملی، « ن کنیدرا بیا

 و حاکمیددت عهددانی قددرآن را تحقددق ت بقی دده الل  دده رخ نمایددان سددازد حجددت الهددی حمددر

یا َأیَهدا ال َدایَن » د. دلایر قرآنی حجیت سنت معصومان در آیاتی تجلی یافته است، مثر:بخش
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ُسوَل َو ُأول ی الَْأْمر  م نْگْمل اى کسانی که ایمان آورده اید، خداى آَمنُوا َأطیعُوا الل  َه َو َأطیعُوا الر َ

الْیدْوَم »و  (13)نسهاء: « د، فرمدان بریددکده از شدماین ن برید و پیدامبر و صداحبان امدر رافرمارا 

َأکَملُْت لَگْم دینَگْم َو َأتَْمْمُت َعلَیگْم ن عَْمتیل امروز دین شما را بده کمدال رسداندم و نعمدت 

صیر بررسدی تفدر مباحث کلامی به. این دلایر و آیات (1)مائد:: « بر شما تمام کردم خود را

شده است. تعبیه حجت سنت معصومان در تشریع احگام الهی موع  تبیین احگام الهدی در 

 قرآن کریم است. 

 فقیهان و مجتهدان. 5-2-7

 شدود. دیدن تحولات عوامدع بشدری موعد  پیددایش مصدادیق و فروعدات بسدیاری می

 ر سدداختار مبددین اسددلام کدده عهددانی و عاوداندده اسددت، راهگددار پاسددخگویی بدده آنهددار را د

 های فقیهدان ه اسدت. یگدی از مسدئولیتبا اصر اعتهداد و فقاهدت بیدان کدرد قوانین خویش

 انطباق صحی  و منطقدی اصدول اسدلامی بدر مصدادیق و بیدان درسدت فدرو  مختلدف اسدت 

ه محرکده »توید ی میطور که اقبال لاهورو همان  ،3111)مطنهری،  «اسدلام اسدتاعتهداد قدو 

ا شیخ طوسی در زمان خود ارائده کدرد. ایشدان در پاسدخ بده از آن ر اینمونه ،(311: ص63ج

را نگاشدت و  المبساو علددی ، کتاب هشتفقه شیعه در بیان فروعات اشگال توانمندنبودن

. قدرآن کدریم از (6: ص3، ج3113)طوسهی، د اساس اصول کلی ذکر کدر مسائر بسیاری را بر

دار تردندد و هدت و اعتهداد را عهددههمان آغاز فرمدان داده تدا تروهدی خداص  وظیفده فقا

َو ما کاَن الُْمْؤم نُوَن ل ینْف ُروا کاف ًَة فَلَْو لا نَفََر م ْن کر   ف ْرقٍَة م دنُْهْم طائ فَدٌة : »باره فرموده استایندر

ْم لََعل َُهْم یْحَاُرونَ  ُروا قَْوَمُهْم إ ذا َرَععُوا إ لَیه  ین  َو ل ینْا  ل و شایسته نیست مؤمندان ل یتَفَق َُهوا ف ی الد  

کنندد تدا در دیدن آتداهی ای کوچ نمیچرا از هر تروهی از آنان طایفه .همگی کوچ کنند

از مخالفدت فرمدان [را بدیم دهندد شداید  آنهدایابند و به هنگام بازتشت به سدوی قدوم خدود 

وارد ی ات و شرایط فقیهان روایات مستفیمدهدر زمینه حجی .(366)توب،: « بترسند ]پروردتار

وعددود اعتهدداد روشددمند در فقدده موعدد   .(312: ص63، جق3043)حههّر عههاملی، شددده اسددت 

ها است و معنایش این اسدت کده پاسخگویی به همه نیازهای فقهی همه عوامع در همه زمان

تواند بستی وعود ندارد و این خود نشانی دیگر از اعجاز تشریعی میدر تشریعات اسلامی بن

 باشد.
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 گیرینتیجه

ی و اعلدام هی از سوی پیامبران همدراه بدا تحددالعاده است که به اذن الاعجاز امری خارق. 1

 پایرد.همانند آن انجام می ناتوانی دیگران از آوردن  

ی و اعلام هماوردی کرده، اعجاز در جاز قرآن کریم که قرآن به آن تحدهای اع. از علوه2

 تشریع است.

قادی و احگام، ما را بده اعجداز تشدریعی قدرآن کدریم ت قرآن در زمینه معارف اعت. عامعی8

 سازد.رهنمون می

. انطباق احگام تشریعی قرآن کریم با مقتمدیات زمدان از اعجداز تشدریعی قدرآن حگایدت 4

 کند.می

انده و منطبدق بدر مقتمدیات صال به وحی، ارائه معارف عامع و عاودها بدون ات. برای انسان3

 ر نیست.زمان میس
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