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لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً

قاً ِلما بَْیَن یَ َو أَْنَزْلنا إِلَْیَك اْلِكتاَب بِاْلحَ  ِ ُمَصد ِ َدْیِه ق 
ُ اْحُكْم بَْینَُهْم بِما أَ ِمَن اْلِكتاِب َو ُمَهْیِمناً َعلَْیِه فَ  ْنَزَل َّللاه

ا جاَءكَ  هبِْع أَْهواَءُهْم َعمه ِ َو ال تَت ْلنا ِلُكل ٍّ َجعَ ِمَن اْلَحق 
 ً ُ لََجعَلَُكْم أُ َو لَْو شاءَ ِمْنُكْم ِشْرَعةً َو ِمْنهاجا ةً  َّللاه مه

فَاْستَبِقُوا اُكْم ما آتِلیَْبلَُوُكْم فيواِحَدةً َو لِكْن 
ِ َمْرِجعُُكْم جَ  ما ُكْنتُْم میعاً فَیُنَب ِئُُكْم بِ اْلَخْیراِت إِلَى َّللاه

فیِه تَْختَِلفُوَن 

48: المائدة 
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لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً
« لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً»: قوله تعالى•
رعت شا: ، الشرع نهج الطريق الواضح يقاال:قال الراغب فی المفردات•

شرع و : هله طريقا و الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل ل
رْعَةً وَ»: شرع و شاريعة، و سسايعير كلال للطريقاة اةلهياة قاال شاِ

بيها سميت الشاريعة شاريعة تشا: قال بعضهم-إلى سن قال-«مِنْهاجاً
.بشريعة الماء انيهى

طرياق و لعل الشريعة بالمعنى الثانی مأخوك من المعنى األول لوضوح•
(: كونبالفيح فالسا)النهج : الماء عندهم بكثرة الورود و الصدور و قال

.هالطريق الواضح، و نهج األمر و سنهج وضح، و منهج الطريق و منهاج

350: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الملةو الدینوالشریعة
ة فی عرف و الفرق بينها و بين الدين و المل( )كالم فی معنى الشريعة)•

(القرآن
ريقاة الملة ط، و الدين و كذلل الطریقةةكما عرفت هو الشریعةمعنى •

خا  لكن الظاهر من القرآن سنه يسيعمل الشريعة فی معناى سميخذة 
آل : )«مُإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْال»: من الدين كما يدل عليه قوله تعالى

قْبَلَ مِنْهُ وَ مَنْ يَبْيَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُ»: و قوله تعالى( 19: عمران
: إكا انضما إلى قوله( 85: آل عمران: )«وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ

ثُامَّ جَعَلْناا َ »: و قولاه( اآلياة)« لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً»
(.18: الجاثية: )«شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهاعَلى

350: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الملةو الدینوالشریعة
هی الطريقة الممهدة ألمة مان األمام سوالشريعةفكان •

ح و شاريعة لنبی من األنبياء الذين بعثوا بها كشريعة نو
عة إبراهيم و شريعة موساى و شاريعة عيساى و شاري

ماة هو السنة و الطريقة اةلهية العاالدينمحمد ص، و 
بمعناا  لجميع األمم فالشريعة تقبل النسخ دون الادين

.*الوسيع
و هاالدينو الدين المرسل هو الشريعةهذا يعنی سن *•

مهااد  الهااادو  . ) فيأماالالاادين الاانفم ا ماار  
(الطهرانی

350: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الملةو الدینوالشریعة
و *و هنا  فرق آخر و هو سن الدين ينساب إلاى الوا اد•

وا د إ  الجماعة كيفما كانا، و لكن الشريعة   تنسب إلى ال
يان دين المسلمين و د: إكا كان واضعها سو القائم بأمرها يقال

محمد و دين اهلل و شريعيه و دين: اليهود و شريعيهم، و يقال
ياد و شريعة ز: دين زيد و عمرو، و   يقال: شريعيه، و يقال

عمرو، 
 ساب الادين المكشاوف الدين المنسوب إلی وا د هو *•

(مهد  الهادو  الطهرانی) تعابيرنا 
350: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الملةو الدینوالشریعة
المعناى و لعل كلل لما فی لفظ الشريعة من اليلميح إلى•

: ن يقالالحدثی و هو تمهيد الطريق و نصبه فمن الجائز س
نبای سو الطريقة اليی مهدها اهلل سو الطريقة اليی مهادت لل

زياد إك الطريقة اليی مهدت ل: لألمة الفالنية دون سن يقال
.ء  اخيصاص له بشی

ى مةن الشریعة أخص معنو كيف كان فالمسيفاد منها سن •
الدین 

350: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج



20

الدِّینِلَکُمْ مِنَ شَرَعَ

ینِ لَُكْم ِمَن َشَرعَ  ً ما وَ الد ِ َو صهى بِِه نُوحا
ْینا بِِه إِبْ الهذي أَْوَحْینا إِلَْیَك َو ما وَ  راهیَم َو صه

یَن َو ال أَْن أَقیُموا الد ِ َو عیسىُموسى
قُوا فیِه َكبَُر عَ  ْدُعوُهْم لَى اْلُمْشِركیَن ما تَ تَتَفَره
ُ یَْجتَبي دي إِلَْیِه ْیِه َمْن یَشاُء َو یَهْ إِلَ إِلَْیِه َّللاه

َمْن یُنیبُ 

13: الشورى 



21

الملةو الدینوالشریعة
ى بِاهِ الادِّينِلَكُمْ مِنَ شَرَعَ»: و سما قوله تعالى• ماا وََّاَّ

يْنا بِاهِ إِبْاراهِيمَ وَ نُو اً وَ الَّذِ  سَوْ َيْنا إِلَيْلَ وَ ماا وََّاَّ
فاال يناافی كلال إك ( 13: الشورى: )«وَ عِيسىمُوسى

شاريعة محماد ص المشاروعة اآلية إنما تدل على سن 
م و ألميه هی مجموع وَّايا اهلل سبحانه لنوح و إباراهي

موسى و عيسى مضافا إليها ما سو ا  إلى محمد َّالى
اهلل عليه و آله و عليهم، 

351: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج



22

الملةو الدینوالشریعة

عن كون اةساالم جامعاا لمزاياا إماو هو كناية •
عان كاون سوجميع الشارائع الساابقة و زياادة، 
لب و بحسب الالشرائع جميعا كات  قيقة وا دة 

فایمخيلفاة بحساب اخايالف األمام إن كانت 
: عاد ا سيعداد كما يشعر به سو يدل عليه قولاه ب

: رىالشاو: )«سَنْ سَقِيمُوا الدِّينَ وَ   تَيَفَرَّقُوا فِياهِ»
13.)

351: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الملةو الدینوالشریعة
عضاها و هو وا اد و الشارائع تنساخ ب-فنسبة الشرائع الخاَّة إلى الدين•

خ إلى سَّال كنسبة األ كام الجزئية فی اةسالم فيها ناسخ و منسو-بعضا
ه إ  سناه الدين، فاهلل سبحانه لم ييعبد عباد  إ  لدين وا د و هو اةسالم ل
 ساب سلل بهم لنيل كلل مسالل مخيلفة و سن لهم سننا مينوعة على

اخيالف اسيعداداتهم و تنوعها، و هی شارائع ناوح و إباراهيم و موساى و
خ فای عيسى و محمد َّلى اهلل عليه و آله و عليهم كما سنه تعالى ربما نس
وخ و شريعة وا دة بعض األ كام ببعض  نقضاء مصالحة الحكام المنسا
الجلد و ظهور مصلحة الحكم الناسخ كنسخ الحبم المخلد فی زنا النساء ب

لَكُامْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَ»: الرجم و غير كلل، و يدل على كلل قوله تعالى
(.اآلية)« سُمَّةً وا ِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِی ما آتاكُمْ

351: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الملةو الدینوالشریعة
و كاان ،*السنة الحيوية المسلوكة باين الناا فكان المراد بها الملةو سما •

ليم فيها معنى اةمالل و اةمالء فيكون هی الطريقة المأخوكة من الغير، و
ريعة األَّل فی معنا  واضحا كا  الوضوح، فاألشبه سن تكون مرادفة للشا
كاان بمعنى سن الملة كالشريعة هی الطريقة الخاَّاة بخاالف الادين، و إن

يل مهاد  اهلل بينهما فرق من  يث إن الشريعة تسيعمل فيها بعناية سنها ساب
عان تعالى لسلو  النا  إليه، و الملة إنما تطلق عليهاا لكونهاا ماأخوكة

ماا يضااف الغير با تباع العملی، و لعله لذلل   تضاف إلى اهلل سبحانه ك
.ملة اهلل: دين اهلل و شريعة اهلل، و   يقال: الدين و الشريعة، يقال

مهاد  الهاادو )  سب تعابيرنا ( دين نهاد )هذا هو الدين المؤسسی*•
(الطهرانی

351: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الملةو الدینوالشریعة
سو إلاى بل إنما تضاف إلى النبی مثال من  يث إنهاا سايرته و سانيه•

مِلَّاةَ إِبْاراهِيمَ»: األمة من جهة سنهم سائرون مسينون به، قاال تعاالى
و قال تعالى  كاية عن ( 135: البقرة: )« َنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

إِنِّی تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ   يُؤْمِنُونَ بِاللَّاهِ وَ هُامْ بِالْاآخِرَةِ هُامْ»: يوسف ع
حاقَ وَ يَعْقُاوبَ : فيوسا: )«كافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِی إِبْراهِيمَ وَ إِساْ

رِجَنَّكُمْ لَنُخْا»: و قال تعالى  كاية عن الكفار فی قولهم ألنبيائهم( 38
(.13: إبراهيم: )«مِنْ سَرْضِنا سَوْ لَيَعُودُنَّ فِی مِلَّيِنا

هما والملةو الشریعةفی عرف القرآن أعم من الدینفقد تلخص أن •
.   كالمترادفين مع فرق ما من حيث العنایة اللفظية

351: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
([بيان] )•
 فِی ماا وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ سُمَّةً وا ِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ»: قوله تعالى•

مة وا ادة بيان لسبب اخيالف الشرائع، و ليم المراد بجعلهم س« آتاكُمْ
وا اد الجعل اليكوينی بمعنى النوعية الوا دة فإن النا  سفاراد ناوع

نْ يَكُونَ وَ لَوْ   سَ»: يعيشون على نسق وا د كما يدل عليه قوله تعالى
ةٍ وَ النَّا ُ سُمَّةً وا ِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّ ْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ  فِضاَّ

(.33: الزخرف: )«مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ

352: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
بل المراد سخذهم بحسب ا عيبار سمة وا دة على مسيوى وا د مان•

اتهم ا سيعداد و اليهيؤ  يى تشرع لهم شريعة وا ادة ليقاارب درجا
ضاع من قبيل و« وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ سُمَّةً وا ِدَةً»: الملحوظة فقوله

عنای علة الشرط موضع الشرط لييضح باسيحضاارها معناى الجازاء س
طاكم و سنعم س  ليميحنكم فيما سع« وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِی ما آتاكُمْ»: قوله

ی عليكم، و   محالة هذ  العطايا المشار إليها فای اآلياة مخيلفاة فا
األمم،

352: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
فإن اهلل األلوانو األلسنةو المساكنبحسب ا خيالفاتو ليست هی •

فاات لم يشرع شريعيين سو سكثر فی زمان وا د قط بال های ا خيال
هيؤ و ، و ارتقاء اةنسان فی مدارج ا سيعداد و اليبحسب مرور الزمان

إلنساان ليست اليكاليف اةلهية و األ كام المشرعة إ  اميحانا إلهيا ل
ى إخراجا له من القاوة إلا: فی مخيلف مواقف الحياة و إن شئت فقل

لحازب تمييازا:الفعل فی جانبی السعادة و الشقاوة، و إن شائت فقال
ی الكياب الر من و عباد  من  زب الشيطان فقد اخيلف اليعبير عنه ف

العزيز، و مآل الجميع إلى معنى وا د،

352: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
يْنَ وَ تِلْلَ الْأَيَّامُ نُاداوِلُها بَا»: قال تعالى جريا على مسلل ا ميحان•

هَداءَ وَ اللَّاهُ   يُ حِاب  النَّا ِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَيَّخِذَ مِنْكُمْ شاُ
بْ يُمْ سَنْ الظَّالِمِينَ وَ لِيُمَحِّ َ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ سَمْ  َساِ
ابِ : «رِينَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصاَّ

.إلى غير كلل من اآليات( 142: آل عمران)
 اتَّبَاعَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّی هُدىً فَمَنِ»: و قال جريا على المسلل الثانی•

ةًهُدا َ فَال يَضِل  وَ   يَشْقى وَ مَنْ سَعْرَضَ عَنْ كِكْرِ  فَاإِنَّ لَاهُ مَعِيشاَ
(.124: طه: )«ضَنْكاً وَ نَحْشُرُ ُ يَوْمَ الْقِيامَةِ سَعْمى

352: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
وَ إِكْ قاالَ رَب الَ لِلْمَالئِكَاةِ إِنِّای»: و قال جريا على المسلل الثالث•

قالَ رَبِّ بِماا سَغْاوَيْيَنِی لَاأُزَيِّنَنَّ لَهُامْ فِای-قالإلى سن-خالِقٌ بَشَراً
ينَ قاالَ هاذا  الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ سَجْمَعِينَ إِلَّا عِباادَ َ مِانْهُمُ الْمُخْلَصاِ

تَّبَعَلَ َِّراطٌ عَلَیَّ مُسْيَقِيمٌ إِنَّ عِبادِ  لَيْمَ لَلَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ ا
إلاى غيار ( 43: الحجار: )«مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ سَجْمَعِينَ

.كلل من اآليات

353: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
د و اليهيؤ و بالجملة لما كانت العطايا اةلهية لنوع اةنسان من ا سيعدا•

واجاب مخيلفة باخيالف األزمان، و كانت الشريعة و السانة اةلهياة ال
خيلاف إجراؤها بينهم لييميم سعادة  ياتهم و هی ا ميحانات اةلهية ت

م   محالة باخيالف مراتب ا سيعدادات و تنوعهاا سنايج كلال لازو
ة و اخيالف الشرائع، و لذلل علل تعالى ما ككر  من اخايالف الشارع

: ليكم فقاالالمنهاج بأن إرادته تعلقت ببالئكم و اميحانكم فيما سنعم ع
ةً لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ سُمَّةً وا ِادَ»

.«وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِی ما آتاكُمْ

353: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
عال ج)لكل سمة جعلنا منكم : -و اهلل سعلم-فمعنى اآلية•

شرعة و منهاجا و لاو شااء اهلل ألخاذكم سماة( تشريعيا
وا دة و شرع لكم شريعة وا ادة، و لكان جعال لكام 

المخيلفاة، شرائع مخيلفة ليميحنكم فيما ءاتاكم من النعم
ذ  و اخيالف النعم كان يسيدعی اخيالف ا ميحاان الا
لقی هو عنوان اليكاليف و األ كام المجعولة فال محالة س

.ا خيالف بين الشرائع

353: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
و هذ  األمم المخيلفة هی سمم نوح و إباراهيم و موساى و عيساى و •

به على محمد َّلى اهلل عليه و آله و عليهم كما يدل عليه ما يمين اهلل
ى بِاهِ نُو ااً وَ الَّاذِ  »: هذ  األمة بقوله شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ماا وََّاَّ

: ىالشاور: )وَ عِيساىسَوْ َيْنا إِلَيْلَ وَ ما وَََّّيْنا بِهِ إِبْاراهِيمَ وَ مُوساى
13.)

353: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
( لاخإ)« فَاسْيَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَاى اللَّاهِ مَارْجِعُكُمْ جَمِيعااً»: تعالىقوله •

م ا سيباق سخذ السبق، و المرجع مصدر ميمی مان الرجاوع، و الكاال
زم بما له من  « لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً»: ميفرع على قوله

رائع المعنى س  و جعلنا هذ  الشريعة الحقة المهيمنة علاى ساائر الشا
يارات و شريعة لكم، و فيه خيركم و َّال كم   محالة فاسايبقوا الخ

يای هی األ كام و اليكاليف، و   تشيغلوا باأمر هاذ  ا خيالفاات ال
ينبئكم بماا بينكم و بين غيركم فإن مرجعكم جميعا إلى ربكم تعالى ف
.قضاء عد كنيم فيه تخيلفون و يحكم بينكم  كما فصال، و يقضی

353: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً
لساابقة مان ، هذا الصدر ييحد مع ما فی اآلية ا«وَ سَنِ ا ْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما سَنْزَلَ اللَّهُ وَ   تَيَّبِعْ»: تعالىقوله •

نهما، و يعلام ، ثم يخيلفان فيما فرع على كل م«سَنِ ا ْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما سَنْزَلَ اللَّهُ وَ   تَيَّبِعْ سَهْواءَهُمْ»: قوله
سهواء الناا  منه سن اليكرار لحيازة هذ  الفائدة فاآلية األولى تأمر بالحكم بما سنزل اهلل و تحذر اتباع

، 5قرآن، جألن هذا الذ  سنزله اهلل هی الشريعة المجعولة للنبی                        الميزان فی تفسير ال
354: ص

زل اهلل، و ص و ألميه فالواجب عليهم سن يسيبقوا هذ  الخيرات، و اآلية الثانية تأمر باالحكم بماا سنا•
هم لفساقهم تحذر اتباع سهواء النا  و تبين سن توليهم إن تولوا عما سنزل اهلل كاشف عن إضالل إلهی ل

(.26: بقرةال: )«يُضِل  بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِ  بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِل  بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ»: و قد قال اهلل تعالى
انی المفيقرة إلاى فييحصل مما تقدم سن هذ  اآلية بمنزلة البيان لبعض ما تيضمنه اآلية السابقة من المع•

د سراد البيان، و هو سن إعراض سرباب األهواء عن اتباع ما سنزل اهلل بالحق إنما هو لكونهم فاسقين، و ق
 سَنِ ا ْكُمْ بَيْنَهُمْ وَ»: اهلل سن يصيبهم ببعض كنوبهم الموجبة لفسقهم، و اةَّابة هو اةضالل ظاهرا، فقوله

:عطف على الكياب فی قوله« بِما سَنْزَلَ اللَّهُ
ح إلاى المعناى كما قيل، و األنسب  ينئذ سن يكون الالم فيه مشعرة بااليلمي« وَ سَنْزَلْنا إِلَيْلَ الْكِيابَ»•

زل اهلل و سنزلنا إليل ما كيب عليهم من األ كاام و سن ا كام بيانهم بماا سنا: الحدثی، و يصير المعنى
(.إلخ)

353: ، ص5الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الثابت والمتغير فی الدین
دَيْاهِ مِانَ وَ سَنْزَلْنا إِلَيْلَ الْكِيابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَايْنَ يَ»: قوله تعالى•

حصال على ماا يي-ءء على الشیهيمنة الشی« الْكِيابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ
ياه و ء فی  فظاه و مراقبء كا سلطة على الشیكون الشی-من معناها

سنواع اليصرف فيه، 

348: ، ص5يزان فی تفسير القرآن، جالم
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الثابت والمتغير فی الدین
بيان و هذا  ال القرآن الذ  وَّفه اهلل تعالى بأنه ت•

ب ء بالنسبة إلى ماا باين يدياه مان الكياكل شی
و ميغيرة األَّول الثابية غير اليحفظ منها : السماوية

ی الياالفاروعينسخ منها ما ينبغی سن ينساخ مان 
ى يناساب و اليبدل  ياليغيريمكن سن ييطرق إليها 

 ال اةنساان بحساب سالوكه َّاراط اليرقای و
اليكامل بمرور الزمان 
348: ، ص5يزان فی تفسير القرآن، جالم
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الثابت والمتغير فی الدین
: و قاال( 9: إسراء: )«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ  لِلَّيِی هِیَ سَقْوَمُ»: قال تعالى•

و ( 106: البقرة: )«ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ سَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها سَوْ مِثْلِها»
باً عِنْادَهُمْ الَّذِينَ يَيَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِ  يَجِدُونَهُ مَكْيُو»: قال

حِال  فِی اليَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَارِ وَ يُ
َلُهمُ          

348: ، ص5يزان فی تفسير القرآن، جالم



39

الثابت والمتغير فی الدین
349: ، ص5يزان فی تفسير القرآن، ج•
لَ الَّيِای الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إَِّْرَهُمْ وَ الْأَغْال•

لَّاذِ  كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُو ُ وَ نَصَرُو ُ وَ اتَّبَعُاوا الن اورَ ا
«سُنْزِلَ مَعَهُ سُولئِلَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

348: ، ص5يزان فی تفسير القرآن، جالم
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الثابت والمتغير فی الدین
(.157: األعراف): •
هِ مِانَ مُصَدِّقاً لِما بَايْنَ يَدَيْا»: ميممة لقول« وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ»: فهذ  الجملة سعنی قوله•

وراة و تيميم إيضاح إك لو ها ألمكن سن ييوهم مان تصاديق القارآن لليا« الْكِيابِ
غييار و اةنجيل سنه يصدق ما فيهما من الشرائع و األ كام تصديق إبقاء من غيار ت

ارف و شرائع  قاة تبديل لكن توَّيفه بالهيمنة يبين سن تصديقه لها تصديق سنها مع
ير إليه قولاه من عند اهلل و هلل سن ييصرف منها فيما يشاء بالنسخ و اليكميل كما يش

.«وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ سُمَّةً وا ِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِی ما آتاكُمْ»: كيال
ماا معنا  تقرير ما فيهاا مان المعاارف و األ كاام ب« مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ»: فقول•

زيادة كما يناسب  ال هذ  األمة فال ينافيه ما تطرق إليها من النسخ و اليكميل و ال
مات كما كان المسيح ع سو إنجيله مصدقا لليوراة مع إ الله بعض ما فيها من المحر

: كا  اهلل عنه فی قوله
آل : )«وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَ َّ مِنَ اليَّوْراةِ وَ لِأُ ِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّاذِ   ُارِّمَ عَلَايْكُمْ»•

(.50: عمران

348: ، ص5يزان فی تفسير القرآن، جالم



41

نظریه اندیشه مدون در اسالم

دین  

عناصر جهان شمول

عناصر موقعيتی
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نظریه اندیشه مدون در اسالم

مراتب دین  

دین نفس األمری
یگانه

جهان شمول

دین مرسل
متعدد

مشوب به 
موقعيتی
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نظریه اندیشه مدون در اسالم

مراتب دین  

عناصر جهان شمولدین نفس األمری

دین مرسل

عناصر جهان شمول

عناصر موقعيتی
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حاکمیت قانون
 (Rule of Law:انگلیستت بتت )حاکمیتتت قتتانون•

قاعتتتای ا  کلتتت   (État de droit:فرانستتتو بتتت )
استت کت  بت  یوآت  صن ماتمیما  حقوق عمتوی در

حکتتتتویر  بتتتتر استتتتاه ادتتتتوق   ا ر   تتتتا  حقتتتتوق  
  یرفرتتت( حقتتتوق عبی تتت )حتتتا ( اثبتتتا  یراحتتت  حقتتتوق )

.ی   ونا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A
A_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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مفهوم حاكميت قانون و شاخصه های آن در حقوق داخلی

داخلیحقوقدرآنهایشاخصهوقانونحاكميتمفهوم•
مقاماتقانونحاكميتمخاطبانترینمهمداخلیحقوقنظامدر•

ایدبهاآنتصميماتواعمالتمامیآناساسبركههستنددولتی
.باشدقانونیموازینبامنطبق

https://www.alimohsenzadeh.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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مفهوم حاكميت قانون و شاخصه های آن در حقوق داخلی

استنهادینیوهنجاریساختارقانونحاكميت•
ازحمایتوظيفهسياسینظامآنمبنایبركه

قدرتمحدودیتطریقازرافردیحقوق
وقدرتازسواستفادهازجلوگيریوسياسی
داردعهدهبرسرانهخودصورتبهآناعمال

عبارتقانونحاكميتهایشاخصهترینمهم
:ازاست

https://www.alimohsenzadeh.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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مفهوم حاكميت قانون و شاخصه های آن در حقوق داخلی

.باشندعامبایدقوانين-1•
وصریح؛آیندهبهمعطوفبایدقوانين-2•

.باشندروشن
.دباشنثابتنسبیطوربهبایدقوانين-3•
هكشوندتنظيمایگونهبهبایدقوانين-4•

.نندكریزیبرنامهآیندهبرایبتوانندشهروندان
https://www.alimohsenzadeh.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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مفهوم حاكميت قانون و شاخصه های آن در حقوق داخلی

مقابلدربایددولتیمقاماتخصوصاتابعان-5•
.باشندگوپاسخقوانين

طبيعیحقوقوفطریاصولبامنطبقبایدقوانين-6•
.باشند

.شودتضمينبایدقضایيهقوهاستقالل-7•
باتمصوقضاییبررسیاختيارازبایدهادادگاه-8•

.باشندبرخوردارمقننهومجریهقوه
https://www.alimohsenzadeh.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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مفهوم حاكميت قانون و شاخصه های آن در حقوق داخلی

.باشنددسترسدرسهولتبهبایدهادادگاه-9•
.دشواجراموثرصورتبهبایدكيفریعدالت-10•

https://www.alimohsenzadeh.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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مفهوم حاكميت قانون و شاخصه های آن در حقوق داخلی

ادابعهمهبهقانونحاكميتامروزهاوالكلیطوربه•
قانونحاكميتثانياشدهمربوطبشرزندگیشئونو
اینبنابرپس.شودمیمربوطموجودقواعداجرایبه

قواعدایناجرایتضمينوموجودقواعداستقرار
.دهندمیتشکيلراقانونحاكميتماهيت

https://www.alimohsenzadeh.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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توسعهو قانون اكميت
ای بررسی ابعاد و مولفه های حاكميت قانون در توسعه فراگير و پيامده•

سياسی آن
مقاله پژوهشی: نوع مقاله •
پورقصاب علی2ا مدرضا بهنيافر1علی اكبر نصير  خليلینویسندگان•

3امير 

دانشجو  دكير  تخصصی  قوق عمومی، وا د دامغان، دانشگا  آزاد 1•
اسالمی وا د دامغان

)اسياديارگرو  الهيات ومعارف اسالمی دانشگا  آزاد اسالمی وا د دامغان 2•
(نويسند  مسئول

اسياديارگرو   قوق بين الملل دانشگا  آزاد اسالمی وا د دامغان3•

http://psq.kiau.ac.ir/article_677575.html

http://psq.kiau.ac.ir/article_677575_c038f85be0d593cdbd073a09d08dbd54.pdf
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=2692722&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/article_677575.html#aff1
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=2675082&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A8%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://psq.kiau.ac.ir/article_677575.html#aff2
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=2692724&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/article_677575.html#aff3
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توسعهو قانون اكميت
ز  اكميت قانون منجر به برقرار نظام  قاوقی می شاود كاه يكای ا•

ين؛ همچنا. مولفه ها  برقرار  نظم اجيماعی و توسعه سياسی اسات
وجود  اكميت قانون در يال جامعاه نشاانه ا  از توساعه ياافيگی

است

http://psq.kiau.ac.ir/article_677575.html
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للیجایگاه حاكميت قانون در حقوق بين الم
جایگاه حاكميت قانون در حقوق بين المللی•
مقاله پژوهشی: نوع مقاله •
نویسندگان•
1محمود  اجی زاد •

2هيبت اله نژند  منش•

3محمد سين زارعی•

جف دانشجو  دكير   قوق بين الملل عمومی دانشگا  ازاد اسالمی ن1•
اباد

يیاسياديار دانشكد   قوق و علوم سياسی دانشگا  عالمه طباطبا2•
اسياديار دانشكد   قوق دانشگا  شهيد بهشيی3•

https://qjpl.atu.ac.ir/?_action=article&au=22105&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7431.html#aff1
https://qjpl.atu.ac.ir/?_action=article&au=22108&_au=%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%86%DA%98%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B4
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7431.html#aff2
https://qjpl.atu.ac.ir/?_action=article&au=22109&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7431.html#aff3
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للیجایگاه حاكميت قانون در حقوق بين الم
فظ  اكميت قانون، به مفهوم تحديد قدرت خودسرانه دولت به منظور  •

ز ا.  قوق و آزاديها  بنيادين فرد ، از اركان اساسی دموكراسی است
فظ سو  ديگر در عرَّه بين المللی ،  اكميت قانون ابزار  در جهت  

ند  اركان َّلح و امنيت بين المللی و ترويج و اعيال   قوق بشر و پايب
ار و واقعيت با توجه به ساخي. تصميم گير به مقررات پذيرفيه شد  است

ن ها   اكم بر جامعه بين المللی ، مفهوم  اكميت قانون در عرَّه بي
بر اين. المللی به َّورت ميفاوتی از  قوق داخلی اعمال خواهد شد

وانين ، اسا  عناَّر  اكميت قانون از قبيل قطعيت  قوقی ، عموميت ق
يات و شايسيه است مطابق واقع... شفافيت، تساو  در مقابل قانون و 

.ساخيار ميفاوت نظام بين المللی تبيين شوند
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• Constraints on Government Powers

محدوديت در اخييارات دولت•
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