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شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.  

مجلـــه ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   الزم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

کــه در یکــی از عرصه هــای . 	 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه ای انتشــار می یابــد 
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان رشــته ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

ــه از چــاپ ترجمــه ی . 	 ــان فارســی باشــد. مجّل ــه زب ــه ی ارســالی ب متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

مقالــه ی ارســالی در نشــریه ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ . 	
باشــد. فرســتاده نشــده 

مقاله ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشــی . 	
باشد.

حجم مقاله از 0	 صفحه فراتر نرود.. 	

	 . Microsoft ــا برنامــه ی ــا، ب ــان ســطور و خوان کافــی می ــه ی  ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجّل
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کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
گرفــت. ده روز انجــام خواهــد 

یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده ی . 	 کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
کامــل، شــماره تمــاس و درجــه ی علمــی  مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی 

کارگزینــی ضــروری اســت. ــه همــراه اســکن حکــم  هریــک ب

باشــد، . 	 اســتادیاری  از  پایین تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  صورتــی  در 
یــک اســتادیار ضــروری اســت.  انضمــام اســم 

مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:. 	

کلیدواژه هــا، مقدمــه، بدنــه ی اصلــی، نتیجــه و فهرســت  چکیــده، 
منابــع.

درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در . 0	
پرانتــز ضــروری اســت.

ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، . 		
گــردد. شــماره ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ . 		
مــی دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه ی دریافتــی معــذور اســت.

مقاله هــا بعــد از ارزیابــی اولّیــه، داوری می شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ . 		
آمــاده می گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیــم 

خواهد شــد.

صّحــت . 		 و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــًا  شــده  چــاپ  مقاله هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نیــز  نوشــتارهای علمــی 
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شیوه نامه ی ساختاری .  

ســهولت  به منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله هــا،  چــاپ  و  آماده ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به صــورت کوتاه و رســا 
گردد. ج  در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبه ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 00	 تــا 0		 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به گونه ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته هــای مهــم نتیجــه ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 	 واژه از میــان کلماتــی که نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه هــا: حدا
کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می ســازند. را ایفا می کنند و 

هـ ( درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله. 

ح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار  و( مقدمــه یــا طــر
آن و نیــز بــه زمینه هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

به صــورت واضــح اشــاره شــود.

ز( بدنــه ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیــر 
ضــروری اســت:

گراف بنــدی شــده باشــد، . 	 کــه متــن اصلــی اســت، پارا بدنــه ی مقالــه 
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  کــه هــر پارا به گونــه ای 
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باشد.

هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار . 	
بگیرنــد.

کلی تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی . 	 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان 
کــه مجموعه ی مقاله از شــاکله ی منســجم برخوردار بــوده و تقدیم 

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

در مــواردی کــه مطلبــی عینــًا از منبعی نقل می شــود، ابتدا و انتهای . 	
گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه  مطلــب، 

ج گیومــه نــدارد. در

هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.. 	

در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:. 	

	 ــان ــه، در پای ــان هــر مقال ــا پای ــر مراجــع در پاورقــی ی ــه جــای ذک ب
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
ــف  ــی مؤل ــام خانوادگ ــه ن ک ــی  ــه(. در صورت ــد و صفح ــماره جل ش
ــرد. در  گی ــرار  ــاره ق ــورد اش ــم م ــم وی ه ــد اس ــت، بای ــترک اس مش
صورتی کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
گرفتــه اســت، بــا  منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار 
آوردن حــروف الفبــا بعــد از ســال انتشــار میــان دو اثــر تفکیــک 

گیــرد؛  صــورت 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می گیــرد:
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)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره ی صفحــه و ســال 
انتشــار اثــر دوم، شــماره ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلــف با مؤلفان متفــاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیــش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« بــه ســایر مؤلفــان 

اشــاره می گــردد.

کلمــه، حــاوی جمع بنــدی و خاصه گیــری از  هـــ( نتیجــه: حــدود 00	 تــا 00	 
کــه نویســنده آنهــا را در مقالــه اش به طــور مســتند شــرح و  مهم تریــن مســایلی 

بســط داده اســت.

کــه نویســنده در مقالــه اش بــه آنهــا  کتــب و مقاله هایــی  ی( فهرســت منابــع: 
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

گانــه بــر اســاس 	  فهرســت منابــع در پایــان مقالــه و در صفحــه ای جدا
ــردد. گ ــم  ــی( تنظی ــام خانوادگ ــا )ن ــروف الفب ح

ــام مترجــم/ مصحــح، 	  کتــاب، ن ــام، عنــوان  ــام خانوادگــی، ن کتــاب: ن
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

ــام مجلــه، شــماره ی 	  ــه«، ن ــام، »عنــوان مقال ــام خانوادگــی، ن ــه: ن مقال
مجلــه، ســال انتشــار.

آدرس 	  مقالــه«،  »نــام  نــام،  خانوادگــی،  نــام  الکترونیکــی:  منابــع 
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اینترنتــی.

منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	 
ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، بــا نام 

اثــر آغــاز می شــود.

عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی جــا« )بــدون محــل 	 
اســتفاده شــود. تاریــخ(  نشــر(، »بی نــا« )بــدون ناشــر(، »بی تــا« )بــدون 

شیوه نامه ی نوشتاری )دستور خط(.  

که  رســم الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت 

کلمــات بحــث می کنــد. رعایــت نــکات رســم الخطی در  دربــاره ی شــیوه ی امــای 

ســرعت و دّقــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤّثــر اســت. الزم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه ی خــود را از دیــدگاه 

ــن  ــد. مهم تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم الخطی م ــکات رس ن

کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می شــوند _ در  ــکات رســم الخــط _  ن

گــردآوری  متنــی بــا عنــوان »شــیوه نامه ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد 

اینترنتــی صفحــه ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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نسبت میان انسان 
و علم آموزی

)سخن مدیر مسئول(

احسان پوراسماعیل
استادیار مؤسسۀ آموزش 
عالی آرمان رضوی
info@ 
ehsanpouresmaeil.com

گونی پیرامون اصناف مردم در دیدگاه اهل بیت؟مهع؟ در  گونا تقسیم بندی های 

کدام با هدف و حکمت خاصی است. تأمل بر روش  که هر  منابع ماثور وجود دارد 

ع تقسیم ها خود می تواند عنوان پایان نامه هایی در زیر مجموعه ی علم  این نو

فقه الحدیث باشد.

که جابر جعفی از  در یکی از این تقسیم بندی ها محور سخن »علم« است؛ جایی 

که رسول خدا؟ص؟ فرمودند:  کرده  امام باقر؟ع؟ روایت 

ج	،  المحاسن،  )برقی،  ذا«  ُمَتَلّذِ ِهیًا 
َ

ال َتُکوَن  ْن 
َ
أ اَك  ِإّیَ َو  مًا  ُمَتَعّلِ ْو 

َ
أ َعاِلمًا  »اْغُد 

که عاِلم یا متعلم باشید، و بپرهیزید از اینکه  کنید در حالی  ص			( یعنی: صبح 

بیکاِر لذت جو باشید.

بر اساس این روایت، نسبت میان انسان و علم باید در زندگی، آن هم به صورت 

گرفتن در نگاه دینی موضوعی تعطیل بردار  گردد؛ آموختن یا فرا روزانه مشخص 

برای  والدین  باید  ندارد،  اهتمام  بدان  آموزشی  نظام  گر  ا که  نکته ای  نیست، 

تعریف  از  تعطیل  روزهای  ترتیب  بدین  کنند،  ریزی  برنامه  خویش  فرزندان 

علم  سرچشمه ی  از  جستن  بهره  برای  آوردگاهی  و  گرفته  فاصله  آن  نادرست 

ترسیم می شود.
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گفته ناظر به تعریف دینی آن  که تعبیر علم در عبارت های پیش  دقت نظر داریم 

گر می خواهیم  کامًا متفاوت است؛ به بیان دیگر: ا که با تعاریف انسانی آن  است 

بپرهیزیم  باید  بگیرند  فاصله  مصطلح  علوم  کسب  از  همیشه  برای  ما  فرزندان 

کاغذ به دست آنان دهیم و تکلیف های متفاوتی برای روزهای  از اینکه قلم و 

کنیم. تعطیل آنان تعریف 

که بر عهده ی  از جهتی دیگر، توجه به نشر و گسترش علم، دیگر وظیفه ای است 

از  مختلف  آموزهای  در  که  اجتماعی  است  آیینی  اسام،  است.  شده  نهاده  ما 

کم بر  بی تفاوتی نسبت به جامعه، ما را بر حذر داشته است. روح اجتماعی حا

بسیاری از احکام نظیر: نماز جماعت، حج، خمس و… گویای این واقعیت است؛ 

علم، هم از این قاعده مستثنی نیست و باید برای انتقال آموزه های صحیح به 

دیگران اهتمام داشت.

کلینی، الکافی،  َمُه  ِعَباَد اهَّلِل«. )شیخ  ْن  ُتَعّلِ
َ
امام باقر؟ع؟می فرماید: »َزَکاُة اْلِعْلِم أ

که آن را به بندگان یاد بدهی. ج	، ص		(. یعنی: زکات علم این است 

آن که  امید،  گفت.  خواهیم  سخن  شاءاهَّلل  إن  آینده  در  دانش  زکات  پیرامون 

خداوند علیم همه ی ما را در نشر علوم و معارف قرآن و اهل بیت؟مهع؟ بیش تر از 

گرداند. کوشا  گذشته 
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کــتــابــشــنــاســی تــوصــیــفــی شـــروح 
حدیث عنوان بصری کیوان احسانی

استادیار
دانشگاه اراک
keyvan.ehsani@gmail.com

سیدمجید نبوی
)نویسنده ی مسئول(
دانشجوی دکتری 
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اراک
majidnabavi1366@gmail.
com

اکرم توانا
دانش آموخته ی کارشناسی ارشد 
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اراک
akram.tavana@yahoo.com

کنار قرآن دومین سبب از اسباب هدایت  چکیده: حدیث، در 
شهرت  از  احــادیــث  بــرخــی  کــه  آنجایي  از  مسلمان  هاست. 
ح  شر به  قلم  اهــل  اســت  بــرخــوردار  مــردم  میان  در  بیشتری 
گماشته اند. یکی از این احادیث، »حدیث عنوان  آنها، همت 
ح  های مختلفی برآن نوشته شده است.  که شر بصری« است 
کتاب شناسِی توصیفی بعضی  رو به معرفی و  نگارِش پیِش 
ح های »حدیث عنوان بصری« می پردازد و نمونه  هایی  از شر
از سبک نگارش آن را نقل می کند تا مخاطب، بدون نیاز به 
از محتوای آن  ، اطاعات اجمالی به دست  کتاب  مطالعه ی 
عامه  از  ملکوت«  »اســرار  از:  عبارتند  مذکور  ح های  شر آورد. 
گ ام ه ا ب رای  خ ودس ازی  و س ی ر و س ل وک « از سید  طهرانی، »اول ی ن  
ج ع ف ر م وس وی ، »ت ش ن گ ان  و پ وی ن دگ ان  راه  ح ق  ی ا در ج س ت ج وی  
ح ق ی ق ت« از رض ا ق رب ان ی ان، »حدیث دوست« از مهدی طیب، 
»راز دیدار علم« از سیدعلی اصغر علوی، »ره ت وش ه  ی س ال ک ان  
از  حقیقت«  »ســودای  م ل ک اح م دی،  ع ل ی اص غ ر  از  خ دا«  راه  
ح حدیث عنوان بصری« از محمدباقر   مهدی غامعلی، »شر
از مهدخت  بــصــری«  عــنــوان  بــر حدیث  تــحــریــری، »شــرحــی 
رم ض ان ی   رض ا  از  م ع رف ت ان دوزی«  و  »ع ل م آم وزی   و  میرصادقی 

گ ی ان ی. 
بصری،  عنوان  حدیث  توصیفی،  کتابشناسی  کلیدواژهها: 

ح حدیث. توصیه  های امام  صادق، شر

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳
پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۸



مقدمه.  

الزمـه ی انجـام تحقیق هـای پرمحتوا شـناخت منابع پیرامون آن تحقیق اسـت. 

کافـی آغـاز شـود؛ تحقیـق دقیـق، متین  کـه بـدون شـناخت منابـع الزم و  هـر پژوهشـی 

و خالـی از خطـا نخواهـد شـد؛ بنابرایـن باید در موضوعات مختلـف علمی، تحقیقاتی 

کتاب شناسـی و منبع شناسـی نگاشـته شـود تـا پژوهشـگران در تحقیقـات  بـا عنـوان 

خـود از سـهولت بیشـتری بـرای شـناخت منابـع برخـوردار باشـند و در شـناخت منابـع 

کار، تحقیقـات را دقیق تـر و صحیح تـر می کنـد و محقـق  در تنگنـا قـرار نگیرنـد. ایـن 

را بـا نظریـات مختلـف آشـنا می سـازد. هم چنیـن بـا فراهـم شـدن زمینه ی مقایسـه ی 

نظریـات، خطاهـای برخـی از نگارش هـا مشـخص می شـود.

پیشینه ی تحقیق.  

کنـون تحقیقـی بـه معرفـی و  گفـت تـا  دربـاره ی پیشـینه ی ایـن تحقیـق می تـوان 

ح های حدیـث عنـوان بصـری نپرداختـه اسـت، بنابرایـن نـو شـتاِر کنونی،  بررسـی شـر

پژوهشـی نـو در ایـن زمینه اسـت.

بیان مسأله و ضرورت تحقیق.  

بـرای ورود بـه هـر بحـث علمـی، اطـاع از منابـع نـگارش یافتـه ضـروری اسـت. 

کـه  کسـانی  بـرای  آنهـا  محتـوای  و  بصـری  عنـوان  حدیـث  ح های  شـر شـناخت 

دهنـد،  انجـام  تحقیقـی  یـا  و  باشـند  داشـته  اطاعاتـی  زمینـه،  ایـن  در  می خواهنـد 
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ایـن حدیـث  ح های  بـدون شـناخت شـر کـه محقـق  چـرا  نظـر می رسـد  بـه  ضـروری 

از  بایـد  محقـق  پـس  دهـد.  ارائـه  محتـوا  کـم  و  ضعیـف  نگارش هـای  اسـت  ممکـن 

کافـی داشـته باشـد تـا بتوانـد خألهـای  نگارش هـای قبلـی و محتـوای آنهـا اطاعـات 

ایـن صـورت،  ارائـه دهـد. در غیـر  نـو و جدیـدی  و تحقیـق  کنـد  کشـف  را  پژوهـش 

گیـرد و انـرژی و وقـت محقـق تلـف  احتمـال دارد تحقیقـات مـوازی و تکـراری انجـام 

شـود.

سؤال ها و فرضیه ی تحقیق.  

ح دربـاره ی »حدیث  کـه چـه تعداد شـر پرسـش نویسـندگان ایـن مقالـه ایـن اسـت 

عنـوان بصـری« نـگارش یافتـه اسـت؟ محتـوای ایـن شـروح چـه می باشـد و بـه چـه 

مسـائلی پرداختـه شـده اسـت؟

ح درباره ی  کـه حـدود 		 شـر بـا جسـت و جوهـای بـه عمـل آمـده بـه نظـر می رسـد 

کـه محتـوای نگارش هـا در متـن مقالـه  »حدیـث عنـوان بصـری« نوشـته شـده اسـت 

ارائـه می شـود.

حدیث عنوان بصری.  

دربـاره ی حدیـث عنـوان بصـری ابتـدا بـه مختصـری از شـخصیت عنـوان بصری 

پرداختـه می شـود سـپس حدیـث بررسـی می شـود.

شخصیت ُعنوان بصری.   .  

کامـل در کشـکول شـیخ بهایـی و بحاراالنـوار عامه مجلسـی  ایـن حدیـث بـه طـور 

گاهـی ترجمـه ی بخش هایـی  کامـل و جامـع و  نقـل شـده اسـت. هم چنیـن بـه طـور 
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کتـب و منابـع متعـددی نقـل شـده اسـت، مثـل وسـائل  از آن بـه عناویـن مختلـف در 

الشـیعه ی شـیخ حـر عاملـی، منیـة المریـد شـهید ثانـی و … . )قربانیـان، 				 ش، 

مقدمـه(. عامـه مجلسـی در بحاراالنـوار این گونـه می فرمایـد: ایـن عبـارت را بـه خـط 

گفتـه اسـت:  شـیخ خـود، شـیخ بهایـی دیـده ام: شـیخ شـمس الدین محمـد بـن مکـی 

کـه پیرمردی 		 سـاله بود  از دست نوشـته ی شـیخ احمـد فراهانـی، از عنـوان بصـری 

گفـت: … . کـه  نقـل می کنـم 

کـه عنـوان بصـری سـال ها بـرای کسـب علم و  در ادامـه ی حدیـث اشـاره می شـود 

دانـش نـزد مالـک بـن انـس می رفـت و چـون امـام صـادق؟ع؟ بـه مدینـه آمد، ایشـان 

کـه از مالـک بـن  کـرد و در نظـر داشـت همان گونـه  شـروع بـه رفـت و آمـد نـزد امـام 

انـس علـم می آمـوزد از امـام؟ع؟ نیـز علـم بیاموزد. مهـدی غامعلی در کتاب سـوادی 

حقیقـت می نویسـد: آنچـه از ایـن حدیـث دربـاره ی عنـوان می فهمیـم، این اسـت که 

وی تا 		 سـالگی از امام صادق؟ع؟ و جایگاه واالی ایشـان شـناختی نداشـته اسـت. 

پیش تـر مریـد مالـک بـن انـس )م 			 ق(، از فقهـای بنـام و صاحـب یکـی از ِفـَرق 

اهل تسـنن بوده اسـت. )همو، 				 ش، ص 		(. از متن حدیث و جریان عنوان 

گـذرش بـه مجلس امـام صـادق؟ع؟ می افتد  کـه وقتـی او  بصـری این گونـه بـر می آیـد 

می گشـته  آب  دنبـال  بـه  سـراب  در  و  می رفتـه  بیراهـه  بـه  کنـون  تـا  کـه  می یابـد  در 

کنـد. )طیـب،  اسـت و تنهـا در محضـر امـام صـادق؟ع؟ می توانـد گم شـده اش را پیـدا 

کـه از جریـان زندگـی عنـوان بصـری  کـرد  				 ش، ص 	(. هم چنیـن بایـد اشـاره 

کتب رجالی نیز نامی از  مخصوصًا قبل از 		 سـالگی او چیزی در دسـت نیسـت و در 

او بـرده نشـده اسـت امـا ایـن مطلـب، ضرری بـه این حدیث شـریف نمی زند به جهت 

آنکه این ضعف سـند به واسـطه ی »متن حدیث« جبران شـده اسـت. زیرا مطالب و 
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جمـات بیان شـده ی در حدیـث شـهادت می دهنـد که از غیر معصـوم نمی تواند بوده 

باشـد. عـاوه بـر ایـن بسـیاری از بـزرگان و اولیـاءاهَّلل ایـن روایـت را نصـب العیـن خـود 

قـرار داده و بـه آن عمـل می کردنـد و بـه دیگـران نیـز بـر طبـق مضامیـن آن توصیـه بـه 

عمـل می نمودنـد. )ملـک احمـدی، 				 ش، ص 		(. دربـاره ی مالـک بـن انـس 

کتـاب رجـال خـود او را مالـک بـن انـس  کـه: »شـیخ طوسـی؟حر؟ در  کـرد  نیـز بایـد اشـاره 

بـن ابـی عامـر االصبحـی المدنـی می دانـد و از اصحـاب امـام صـادق؟ع؟ می شـمارد. 

ولـی صاحـب معجـم رجـال حدیـث می نویسـد: او همـان مالـک بـن انـس ابـن مالـک 

ابن ابی عامر االصبحی ابوعبداهَّلل، یکی از پیشـوایان چهارگانه ی اهل تسـنن اسـت. 

گیانـی، 				 ش، ص 	(.  )رمضانـی 

حدیث ُعنوان بصری.   .  

حدیـث عنـوان بصـری توصیه هـای امـام صـادق؟ع؟ در موضوعاتـی ماننـد علـم 

واقعـی و حقیقـت بندگـی و حـاوی مطالـب جامعی در بیان کیفیت معاشـرت و خلوت 

کیفیـت تحصیـل علـم و تحمـل سـختی ها و شـداید  بـا خـدا و آداب غـذا خـوردن و نیـز 

گفتـه ی  کـه بنـا بـه  و مقـام عبودیـت و وصـول بـه اعـا درجـه ی عرفـان حقیقـی اسـت 

عامـه قاضـی، اسـاس سـیر و سـلوک اسـت )رضـا قربانیـان، 				، مقدمـه(. 

کـه عامه مجلسـی؟حر؟ آن را نقل نموده اسـت،  در ایـن بخـش متـن کامـل حدیـث 

ارائه می شـود:

ـْیُخ 
َ

َس اهَّلُل ُروَحـُه َمـا َهـَذا َلْفُظـُه َقـاَل الّش
َ

ُقـوُل َوَجـْدُت ِبَخـّطِ َشـْیِخَنا اْلَبَهاِئـّیِ َقـّد
َ
»أ

؟حر؟ َعْن ُعْنَواَن  ْحَمَد اْلَفَراَهاِنـّیِ
َ
ـْیِخ أ

َ
ّي َنَقْلـُت ِمْن َخّطِ الّش ـُد ْبـُن َمّکِ یـِن ُمَحّمَ َشـْمُس الّدِ

ْخَتِلُف ِإَلی 
َ
ُکْنـُت أ ْرَبـٌع َو ِتْسـُعوَن َسـَنة َقاَل: 

َ
َتـی َعَلْیـِه أ

َ
َکِبیـرًا َقـْد أ َکاَن َشـْیخًا  اْلَبْصـِرّیِ َو 
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ْحَبْبـُت 
َ
ـاِدُق؟ع؟ اْلَمِدیَنـة اْخَتَلْفـُت ِإَلْیـِه َو أ ـا َقـِدَم َجْعَفـٌر الّصَ َنـٍس ِسـِنیَن َفَلّمَ

َ
َماِلـِك ْبـِن أ

ـي َرُجـٌل َمْطُلـوٌب َو َمـَع َذِلـَك ِلـي  َخـْذُت َعـْن َماِلـٍك َفَقـاَل ِلـي َیْومـًا ِإّنِ
َ
َکَمـا أ ْن آُخـَذ َعْنـُه 

َ
أ

 َتْشـَغْلِني َعـْن ِوْرِدي َو ُخـْذ َعـْن َماِلـٍك َو 
َ

َهـاِر َفـا ْیـِل َو الّنَ
َ
ُکّلِ َسـاَعة ِمـْن آَنـاِء الّل ْوَراٌد ِفـي 

َ
أ

ُکْنـَت َتْخَتِلـُف ِإَلْیـِه َفاْغَتَمْمـُت ِمـْن َذِلـَك َو َخَرْجـُت ِمـْن ِعْنـِدِه َو ُقْلُت  َکَمـا  اْخَتِلـْف ِإَلْیـِه 

ْخـِذ َعْنـُه َفَدَخْلـُت 
َ ْ
ِف ِإَلْیـِه َو ال

َ
َس ِفـّیَ َخْیـرًا َلَمـا َزَجَرِنـي َعـِن ااِلْخِتـا ِفـي َنْفِسـي َلـْو َتَفـّرَ

ْیـُت ِفیَهـا 
َ
ْوَضـة َو َصّل ْمُت َعَلْیـِه ُثـّمَ َرَجْعـُت ِمـَن اْلَغـِد ِإَلـی الّرَ

َ
ُسـوِل؟ص؟ َو َسـّل َمْسـِجَد الّرَ

ْن َتْعِطـَف َعَلـّیَ َقْلـَب َجْعَفـٍر َو َتْرُزَقِنـي ِمـْن ِعْلِمـِه 
َ
ُلَك َیـا اهَّلُل َیـا اهَّلُل أ

َ
ْسـأ

َ
َرْکَعَتْیـِن َو ُقْلـُت أ

ْخَتِلـْف ِإَلـی 
َ
ْهَتـِدي ِبـِه ِإَلـی ِصَراِطـَك اْلُمْسـَتِقیِم َو َرَجْعـُت ِإَلـی َداِري ُمْغَتّمـًا َو َلـْم أ

َ
َمـا أ

ة 
َ

ا  ِإَلـی الّصَ
َّ

ْشـِرَب َقْلِبـي ِمـْن ُحـّبِ َجْعَفٍر َفَمـا َخَرْجُت ِمـْن َداِري ِإال
ُ
َنـٍس ِلَمـا أ

َ
َماِلـِك ْبـِن أ

ْیـُت َو َقَصـْدُت َجْعَفـرًا َو 
َ

ْلـُت َو َتَرّد ـا َضـاَق َصـْدِري َتَنّعَ ـی ِعیـَل َصْبـِري َفَلّمَ اْلَمْکُتوَبـة َحّتَ

َج َخـاِدٌم َلـُه  َذْنُت َعَلْیـِه َفَخـَر
ْ
ـا َحَضـْرُت َبـاَب َداِرِه اْسـَتأ ْیـُت اْلَعْصـَر َفَلّمَ

َ
َکاَن َبْعـَد َمـا َصّل

ُه َفَجَلْسـُت 
َّ

ـِریِف َفَقـاَل ُهـَو َقاِئـٌم ِفـي ُمَصـا
َ

ُم َعَلـی الّش
َ

ـا َفَقـاَل َمـا َحاَجُتـَك َفُقْلـُت الّسَ

َج َخـاِدٌم َفَقـاَل اْدُخـْل َعَلـی َبَرَکـة اهَّلِل َفَدَخْلـُت   َیِسـیرًا ِإْذ َخـَر
َّ

ِبِحـَذاِء َباِبـِه َفَمـا َلِبْثـُت ِإال

ْطـَرَق َمِلّیـًا ُثـّمَ َرَفـَع 
َ
َم َو َقـاَل اْجِلـْس َغَفـَر اهَّلُل َلـَك َفَجَلْسـُت َفأ

َ
ـا  الّسَ

َ
ْمُت َعَلْیـِه َفـَرّد

َ
َو َسـّل

َبـا َعْبـِد اهَّلِل 
َ
َقـَك َیـا أ

َ
ُکْنَیَتـَك َو َوّف ـَت اهَّلُل  ُبـو َعْبـِد اهَّلِل َقـاَل َثّبَ

َ
ُبـو َمـْن ُقْلـُت أ

َ
َسـُه َو َقـاَل أ

ْ
َرأ

َعـاِء 
ُ

ْسـِلیِم َغْیـُر َهـَذا الّد َلُتَك َفُقْلـُت ِفـي َنْفِسـي َلـْو َلـْم َیُکـْن ِلـي ِمـْن ِزَیاَرِتـِه َو الّتَ
َ
َمـا َمْسـأ

ْن َیْعِطـَف َقْلَبَك َعَلّیَ 
َ
ْلُت اهَّلَل أ

َ
َلُتَك َفُقْلُت َسـأ

َ
َسـُه ُثـّمَ َقاَل َما َمْسـأ

ْ
َکِثیـرًا ُثـّمَ َرَفـَع َرأ َلـَکاَن 

َبـا 
َ
ْلُتُه َفَقـاَل َیـا أ

َ
ـِریِف َمـا َسـأ

َ
َجاَبِنـي ِفـي الّش

َ
ّنَ اهَّلَل َتَعاَلـی أ

َ
ْرُجـو أ

َ
َو َیْرُزَقِنـي ِمـْن ِعْلِمـَك َو أ

َمـا ُهـَو ُنـوٌر َیَقـُع ِفـي َقْلـِب َمـْن ُیِریـُد اهَّلُل َتَبـاَرَك َو َتَعاَلـی  ـِم ِإّنَ
ُ
َعّل َعْبـِد اهَّلِل َلْیـَس اْلِعْلـُم ِبالّتَ

ـة َو اْطُلـِب اْلِعْلـَم   ِفـي َنْفِسـَك َحِقیَقـة اْلُعُبوِدّیَ
ً

ال ّوَ
َ
َرْدَت اْلِعْلـَم َفاْطُلـْب أ

َ
ْن َیْهِدَیـُه َفـِإْن أ

َ
أ

َبـا 
َ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل ُقْلـُت َیـا أ

َ
ِباْسـِتْعَماِلِه َو اْسـَتْفِهِم اهَّلَل ُیْفِهْمـَك ُقْلـُت َیـا َشـِریُف َفَقـاَل ُقـْل َیـا أ
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َلُه اهَّلُل   َیـَری اْلَعْبُد ِلَنْفِسـِه ِفیَمـا َخّوَ
َ

ْن ال
َ
ْشـَیاَء أ

َ
َثـة أ

َ
ـة َقـاَل َثا َعْبـِد اهَّلِل َمـا َحِقیَقـة اْلُعُبوِدّیَ

َمَرُهـُم اهَّلُل 
َ
 َیُکـوُن َلُهـْم ِمْلـٌك َیـَرْوَن اْلَمـاَل َمـاَل اهَّلِل َیَضُعوَنـُه َحْیـُث أ

َ
ّنَ اْلَعِبیـَد ال

َ
ِمْلـکًا ِل

َمـَرُه َتَعاَلـی ِبِه َو َنَهـاُه َعْنُه َفِإَذا 
َ
ـُر اْلَعْبـُد ِلَنْفِسـِه َتْدِبیـرًا َو ُجْمَلـة اْشـِتَغاِلِه ِفیَمـا أ  ُیَدّبِ

َ
ِبـِه َو ال

َمـَرُه اهَّلُل َتَعاَلی 
َ
ْنَفاُق ِفیَما أ ِ

ْ
َلـُه اهَّلُل َتَعاَلـی ِمْلـکًا َهاَن َعَلْیـِه ال َلـْم َیـَر اْلَعْبـُد ِلَنْفِسـِه ِفیَمـا َخّوَ

ْنَیـا َو 
ُ

ـِرِه َهـاَن َعَلْیـِه َمَصاِئـُب الّد َض اْلَعْبـُد َتْدِبیـَر َنْفِسـِه َعَلـی ُمَدّبِ ْن ُیْنِفـَق ِفیـِه َو ِإَذا َفـّوَ
َ
أ

ُغ ِمْنُهَمـا ِإَلـی اْلِمـَراِء َو اْلُمَباَهاهـی   َیَتَفـّرَ
َ

َمـَرُه اهَّلُل َتَعاَلـی َو َنَهـاُه ال
َ
ِإَذا اْشـَتَغَل اْلَعْبـُد ِبَمـا أ

ْنَیـا َو ِإْبِلیـُس َو اْلَخْلـُق َو 
ُ

َثـة َهـاَن َعَلْیـِه الّد
َ

ا
َ
ْکـَرَم اهَّلُل اْلَعْبـَد ِبَهـِذِه الّث

َ
ـاِس َفـِإَذا أ َمـَع الّنَ

اَمـُه  ّیَ
َ
 َیـَدُع أ

َ
ـاِس ِعـّزًا َو ُعُلـّوًا َو ال  َیْطُلـُب َمـا ِعْنـَد الّنَ

َ
ْنَیـا َتَکاُثـرًا َو َتَفاُخـرًا َو ال

ُ
 َیْطُلـُب الّد

َ
ال

ِذیَن 
َ
ِخـَرة َنْجَعُلهـا ِلّل

ْ
اُر ال

َ
َقـی َقـاَل اهَّلُل َتَبـاَرَك َو َتَعاَلـی ِتْلـَك الـّد ُل َدَرَجـة الّتُ ّوَ

َ
 َفَهـَذا أ

ً
َباِطـا

ْوِصِنـي 
َ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل أ

َ
ِقیـَن ُقْلـُت َیـا أ ْرِض َو ال َفسـادًا َو اْلعاِقَبـة ِلْلُمّتَ

َ ْ
ال ُیِریـُدوَن ُعُلـّوا ِفـي ال

ُل 
َ
ْسـأ

َ
ِریـِق ِإَلی اهَّلِل َتَعاَلی َو اهَّلَل أ ِتـي ِلُمِریـِدي الّطَ َهـا َوِصّیَ ْشـَیاَء َفِإّنَ

َ
وِصیـَك ِبِتْسـَعة أ

ُ
َقـاَل أ

َثـة 
َ

َثـة ِمْنَهـا ِفـي اْلِحْلـِم َو َثا
َ

ْفـِس َو َثا َثـة ِمْنَهـا ِفـي ِرَیاَضـة الّنَ
َ

َقـَك اِلْسـِتْعَماِلِه َثا ْن ُیَوّفِ
َ
أ

ا  ّمَ
َ
ْغُت َقْلِبي َلـُه َفَقاَل أ َهـاُوَن ِبَهـا َقـاَل ُعْنـَواُن َفَفّرَ ـاَك َو الّتَ ِمْنَهـا ِفـي اْلِعْلـِم َفاْحَفْظَهـا َو ِإّیَ

 
َ

ـُه ُیـوِرُث اْلَحَماَقـة َو اْلَبَلـَه َو ال  َتْشـَتِهیِه َفِإّنَ
َ

ُکَل َمـا ال
ْ
ْن َتـأ

َ
ـاَك أ َیاَضـة َفِإّیَ َواِتـي ِفـي الّرِ

َ
الّل

ُسـوِل؟ص؟ َمـا   َو َسـّمِ اهَّلَل َو اْذُکـْر َحِدیـَث الّرَ
ً

ال
َ

َکْلـَت َفـُکْل َحـا
َ
ِع َو ِإَذا أ  ِعْنـَد اْلُجـو

َّ
ُکْل ِإال

ْ
َتـأ

 َفُثُلـٌث ِلَطَعاِمـِه َو ُثُلـٌث ِلَشـَراِبِه َو ُثُلـٌث 
َ

 ُبـّد
َ

َکاَن َو ال  آَدِمـّي ِوَعـاًء َشـّرًا ِمـْن َبْطِنـِه َفـِإْن 
َ َ
َمـأل

َواِتـي ِفـي اْلِحْلـِم َفَمـْن َقـاَل َلـَك ِإْن ُقْلـَت َواِحـَدة َسـِمْعَت َعْشـرًا َفُقـْل ِإْن 
َ
ـا الّل ّمَ

َ
ِلَنَفِسـِه َو أ

ُل 
َ
ْسـأ

َ
ُکْنَت َصاِدقًا ِفیَما َتُقوُل َفأ ُقْلـَت َعْشـرًا َلـْم َتْسـَمْع َواِحـَدة َو َمْن َشـَتَمَك َفُقْل َلـُه ِإْن 

ْن َیْغِفـَر َلـَك َو َمـْن َوَعـَدَك 
َ
ُل أ

َ
ْسـأ

َ
َکاِذبـًا ِفیَمـا َتُقـوُل َفـاهَّلَل أ ُکْنـَت  ْن َیْغِفـَر ِلـي َو ِإْن 

َ
اهَّلَل أ

ِل اْلُعَلَمـاَء َمـا َجِهْلـَت َو 
َ
َواِتـي ِفـي اْلِعْلـِم َفاْسـأ

َ
ـا الّل ّمَ

َ
َعـاِء َو أ ِصیَحـة َو الّرِ ِباْلَخَنـا َفِعـْدُه ِبالّنَ

ِیـَك َشـْیئًا َو ُخـْذ ِباالْحِتَیـاِط ِفـي 
ْ
ْن َتْعَمـَل ِبَرأ

َ
ـاَك أ تـًا َو َتْجِرَبـة َو ِإّیَ َلُهْم َتَعّنُ

َ
ْن َتْسـأ

َ
ـاَك أ ِإّیَ
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 َتْجَعـْل َرَقَبَتـَك 
َ

َسـِد َو ال
َ ْ
 َو اْهـُرْب ِمـَن اْلُفْتَیـا َهَرَبـَك ِمـَن ال

ً
َجِمیـِع َمـا َتِجـُد ِإَلْیـِه َسـِبیا

ـي   ُتْفِسـْد َعَلـّیَ ِوْرِدي َفِإّنِ
َ

َبـا َعْبـِد اهَّلِل َفَقـْد َنَصْحـُت َلـَك َو ال
َ
ـي َیـا أ ـاِس ِجْسـرًا ُقـْم َعّنِ ِللّنَ

َبـَع اْلُهـدی« . )مجلسـی، 	0		 ق، ج 	، ص  ـاُم َعلـی َمـِن اّتَ اْمـُرٌؤ َضِنیـٌن ِبَنْفِسـي َو الّسَ

)			

معرفی شرح های حدیث »عنوان بصری«.  

کـه ابتـدا بـه معرفـی  ح بـر حدیـث عنـوان بصـری نوشـته شـده اسـت  حـدود 		 شـر

ح آن توصیـف می شـود:  شمارشـی آن می پردازیـم سـپس یـازده شـر

اسرار ملکوت. 	

ح فشرده و ترجمه منظومه . 	 گام ها برای خودسازی و سیر و سلوک، شر اولین 
حدیث عنوان بصری

ح حدیث عنوان بصری. 	 بندگی حقیقی و حقیقت علم: شر

ح حدیث عنوان . 	 تشنگان و پویندگان راه حق یا در جستجوی حقیقت: شر
بصری

ح رهنمودها و دستورالعمل های سلوکی امام صادق؟ع؟ . 	 حدیث دوست: شر
به عنوان بصری

حکایت عنوان بصری. 	

ح مختصری بر روایت عنوان بصری. 	 در جستجوی حقیقت: شر

راز دیدار علم: دریچه ای به حدیث عنوان بصری. 	

ره توشه سالکان راه خدا، علی اصغر ملک احمدی. 	

ح حدیث عنوان بصری. 0	 سودای حقیقت: شر

ح حدیث عنوان بصری: بندگی حقیقی و حقیقت علم. 		 شر
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شرحی بر حدیث عنوان بصری. 		

ح روایت عنوان بصری. 		 عروج تا ملکوت: شر

ح حدیث عنوان بصری. 		 علم آموزی و معرفت اندوزی: شر

ح و تفسیر فقره ی »إنی رجل مطلوب« از حدیث عنوان . 		 ُعنوان بصری: شر
بصری

در این بخش به توصیف 		 نمونه ی آن پرداخته می شود.

سودای حقیقت: شرح حدیث عنوان بصری .   .  

ح موجـزی بـر حدیـث عنـوان بصـری اسـت. نویسـنده،  »سـودای حقیقـت«، شـر

انگیـزه ی نوشـتن چنیـن شـرحی را نبـوِد متـن کوتـاه و شـرحی مختصـر بـر ایـن حدیث 

می گویـد:  مقدمـه  در  ایشـان   )		 ص  ش،   				 )غامعلـی،  می دانـد.  ارزش  پـر 

کام واالی  کوتـاه و برداشـتی بدیـع را از ایـن  »نوشـتار پیـش رو بـر آن اسـت تـا شـرحی 

کنـد. بی تردیـد، متـن فاخـر حدیـث ُعنوان  صـادق آل محمـد؟ع؟ تقدیـم خواننـدگان 

اسـت  آن  تبیین کننـده ی  و  می درخشـد  اسـامی  عرفـان  ُرک  تـا  در  همـواره  بصـری 

گام بـرای دسـت یابی بـه مقامـات عرفانـی اسـت«. مؤلـف  کـه »عبودیـت« نخسـتین 

ایـن عناویـن می پـردازد: شـخصیت عنـوان  بـه  از مقدمـه و درآمـد  اثـر پـس  ایـن  در 

بصـری، راه کارهـای دسـت یابی بـه حقیقـت بندگی؛ سـپس در سـه مرحلـه راه کارهای 

دسـت یابی بـه حقیقـت بندگـی را بیـان می کنـد؛ مرحلـه ی نخسـت: درک فقـر ذاتـی، 

کـه عبارتنـد از: الـف( از بیـن رفتـن دلبسـتگی؛ ب( درک  کـردن فقـر ذاتـی؛  فوایـد بـاور 

گـذاری امور بـه خدا؛ که  گـذاری امـور بـه خـدا، فوایـد وا پسـتی دنیـا؛ مرحلـه ی دوم: وا

عبارتنـد از: الـف( تحمـل سـختی ها و ب( خـواری شـیطان؛ و مرحلـه ی سـوم: انجـام 

گناهـان  کـه عبارتنـد از: الـف( پرهیـز از  تکالیـف الهـی و فوایـد انجـام دادن تکالیـف 
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گرفتـن خـرده گیری مردم. و در پایان سـفارش امام؟ع؟ را در  اجتماعـی و ب( نادیـده 

گفتـه ی  سـه محـور: الـف( ریاضـت، ب( بردبـاری و ج( دانـش، بیـان می کنـد. بنـا بـه 

بـه همـراه  بـا قالـب آموزشـی  بـه شـکل درسـنامه و  کنونـی، پیش تـر  مؤلـف، نوشـتار 

پانـزده متـن دیگـر، بـا عنـوان: »حدیـث خوانـی روشـمند« بـرای دانشـجویان منتشـر 

کـه بـه شـکل مسـتقل بـرای عمـوم عاقمنـدان بـه  شـده بـود امـا ایشـان شایسـته دیـد 

معـارف عرفانـی اهل بیـت؟مهع؟ منتشـر شـود. 

اشـاره  آن،  از  بخشـی  بـه  نویسـنده،  نوشـتار  سـبک  بـا  آشـنایی  بـرای  پایـان  در 

می شـود؛ نویسـنده در ذیل عنوان »ریاضت« ]فرموده ی امام؟ع؟ درباره ی شـیوه ی 

غـذا خـوردن[، بیـان می کنـد: 

»غـذا هـم مـادی اسـت و هـم معنـوی. روح انسـان نیـز نیازمنـد تغذیـه اسـت تـا به 

ْنسـاُن ِإلـی َطعاِمـِه<  ِ
ْ

کمـال برسـد. امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیر آیـه ی >َفْلَیْنُظـِر ال درجـات 

ـن  )عبـس، 		(؛ پـس آدمـی بـه طعـام خـود بنگـرد، فرمـود: »ِعلُمـُه الـذی یأُخـُذه َعّمَ

یأُخـُذه«؛ )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 0	( یعنـی: مقصـود از طعـام، همـان دانـش 

کسـی می آمـوزد.  کـه دانـش خویـش را از چـه  کـه آدمـی بایـد بنگـرد  اسـت 

بـه  را  از روایـت عنـوان بصـری، »طعـام«  ایـن بخـش  نیـز در  مـا  حـال چنان چـه 

بگیریـم:  نتیجـه  این گونـه  می توانیـم  کنیـم،  تفسـیر  »دانـش« 

کـه بـه آن عاقـه داریـد. بنابرایـن دانشـجو بایـد در رشـته ای  دانشـی را بیاموزیـد 

گرنـه نتیجـه ی مطلـوب را نمی گیـرد.  کـه بـه آن عاقمنـد اسـت، و  کنـد  تحصیـل 

گرسـنگی[ نکرده ایـد؛ نبایـد سـراغش برویـد؛ زیـرا  تـا بـه دانشـی احسـاس نیـاز ]و 

کـرد و آن دانـش نیـز نهادینـه و وجدانـی نخواهـد  ارزش آن را چنـان درک نخواهیـد 
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شـد. بـه دنبـال هـر علمـی نباشـید؛ زیـرا دانسـتن برخـی علـوم عـاوه بـر آنکـه سـودی 

ایجـاد می کنـد.  غیـر مسـتقیم  یـا  بـه صـورت مسـتقیم  را  بسـیاری  نـدارد، ضررهـای 

گمراهـی انسـان می شـود، جایـز نیسـت. کـه موجـب  بنابرایـن آموختـن علومـی 

کـه مطالعـه و علم آمـوزی، همـراه بـا یـاد خـدا آغـاز شـود«.  بسـیار پسـندیده اسـت 

)مهـدی غامعلـی، 				 ش، صـص 		 و 		(.

شرحی بر َحدیث ُعنوان َبصری.   .  

نویسـنده در ایـن کتـاب، بـدون قیـد عنوانی بـرای مقدمه یا پیش گفتـار، پیش در 

آمـِد سـخن را بـا حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ مزّیـن می کنـد و متن اصلی را بـا حدیثی از 

امـام رضـا؟ع؟ آغـاز می کنـد و سـپس حدیـث عنـوان بصـری را از زبـان عامـه مجلسـی 

نقـل می کنـد. مؤلـف، فهرسـتی بـرای عناویـن مطالـب خویـش در نظـر نگرفته اسـت. 

انتخـاب  را  حدیـث  از  چنـد  جماتـی  ابتـدا  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  او  نوشـتار  سـبک 

کـه پـس از آوردن هـر جملـه از متـن اصلـی حدیـث بـه زبـان  می کنـد؛ بـه ایـن ترتیـب 

عربـی ترجمـه ی فارسـی را ذیـل آن مـی آورد و در پایـان تحـت عنـوان »توضیـح« بـا 

گاه آیـات قـرآن و در مـواردی سـخن بزرگانـی نظیـر سـعدی و …،  اسـتفاده از روایـات و 

کـه توضیـح  کوتـاه از حدیـث بـه فراخـور مطلـب می پـردازد و در مـواردی  بـه شـرحی 

ح« نیـز اسـتفاده می کنـد؛  مطلـب نیازمنـد بسـط بیشـتری بـوده اسـت، از عنـوان »شـر

ایـن عناویـن عبارتنـد از: شـرحی بـر زیـارت، شـرحی بـر علـم و عمـل بـه آن، شـرحی بـر 

اینکـه مـال را مـال خـدا بدانیـم، شـرحی در مورد تفویـض تدبیر به »مدّبر«، شـرحی در 

مـورد خودسـازی، شـرحی در مـورد حلـم و بردبـاری و شـرحی بـر ُمریـدان علـم.

کتاب ]که  اینک برای آشـنایی خوانندگان با سـبک نوشـتار نویسـنده، عباراتی از 
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ذیـل سـخن امـام صـادق؟ع؟ درباره ی آموختن علم اسـت[، نقل می شـود: 

توضیح)شرحیبرعلموعملبهآن(

کاّلرامی  »حضـرت علـی؟ع؟ در مـورد عالـم بی عمل می فرمایند: »الّداعـی ِبا َعَمل 

کـه خـودش عمل نـدارد ماننـد تیر اندازی اسـت که  کننـده ای  ِبـا َوَتـر« یعنـی: دعـوت 

کمـان و وسـیله ای برای انداختـن تیر ندارد. 

امـام  حضـرت  اسـت،  بهتـر  یادگیـری  بـرای  دانشـی  و  علـم  چـه  اینکـه  در  و 

ـک، َو  رَبـٍع: أّوُلهـا أن َتعـِرَف َرّبَ
َ
هـم فـی أ

َ
ُکّل صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »َوَجـدُت ِعلـَم الّنـاِس 

ن َتعِرَف ما 
َ
الّثانـی أن َتعـِرَف مـا َصَنـَع ِبـک، َو الّثالـُث أن َتعـِرَف مـا أراَد ِمنک، و اّلراِبـُع أ

ُیخِرُجـَک ِمـن دینـک«. یعنـی: »جملـه ی دانـش مردمـان در چهـار جملـه اسـت: اول 

اینکـه پـروردگارت را بشناسـی، دوم اینکـه بدانـی چگونـه تـو را آفریـده اسـت؟ و سـوم 

ج  اینکـه بدانـی از تـو چـه می خواهد؟ و چهارم اینکه بشناسـی آنچـه تو را از دینت خار

می کنـد.

)علـم چندانکـه بیشـتر خوانی/چـون عمـل در تـو نیسـت نادانـی( )نـه محقـق بود 

کتابـی چنـد( )مهدخـت میرصادقـی، 				 ش، ص 		(.  دانشـمند /چارپایـی بـر او 

اولین گام ها برای خودسازی و سیر و سلوک: شرح فشرده و ترجمه ی .   .  
منظوم حدیث عنوان بصری 

یـا  مقدمـه  نـام  بـه  مجـزا  عنوانـی  نیـز  و  مطالـب  فهرسـت  اثـر،  ایـن  در  نویسـنده 

پیش گفتار نیاورده اسـت و به شـیوه ی برخی نویسـندگان، ابتدا پیش در آمد سـخن 

کوتـاه از اربعیـن امـام خمینـی می آرایـد و بعـد در متـن اصلـی، سـخن را  را بـا عبارتـی 
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مقدمه و ار با توصیف مختصری از عرفان و سـیر و سـلوک شـروع می کند؛ در ادامه با 

مقایسـه ی حدیـث شـریف عنـوان بصـری بـا دسـتور العمل هـای دیگـر عارفـان، بـرای 

ایجـاز،  گوینـده ی حدیـث،  از جملـه: عظمـت  گران قـدر، ویژگی هایـی  ایـن حدیـث 

جامعیـت و عمومـی بـودن حدیـث و … بـر می شـمارد.

گفتـار دیگـر عارفـان  کتـاب اربعیـن امـام خمینـی و  مؤلـف در ادامـه، مطالـب را از 

کتـاب اربعیـن امـام خمینـی اقتبـاس نمـود  کـه از  و سـالکان، پـی می گیـرد و نکاتـی را 

اسـت، ذکـر می کنـد؛ از جملـه ایـن نـکات می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره نمـود: لـزوم 

گنـاه، اساسـی ترین رکـن سـیر و  عـزم و اراده ی قـوی بـرای پیمـودن راه خـدا، توبـه از 

کوچـک نشـمردن آن، علـم  ع مقـّدس و  سـلوک، بایسـتگی تقّیـد سـالک بـه ظاهـر شـر

کـه کمبودهـا و نقایـص نفـس قابل تغییـر اسـت، گامی بزرگ  و اعتقـاد بـه ایـن مطلـب 

برای خودسـازی و سـلوک، توجه به تدریجی بودن خودسـازی و دلسـرد نشـدن و … 

.

پـس از بیـان مطالـب مذکـور، نویسـنده مطلـب را بـا توضیحـی مختصـر از منابعـی 

کـه بـه نحـو اتصـال  کرده انـد و نیـز اشـاره ای بـه سـند حدیـث  کـه ایـن حدیـث را نقـل 

گواهـی و اسـتناد بزرگانـی چـون:  تـا معصـوم؟ع؟ نقـل نشـده اسـت و توجـه بـه اینکـه 

عامـه مجلسـی، شـیخ بهایـی، شـهید اول و شـیخ حـر عاملـی، آیـت اهَّلل قاضـی و … 

بـرای امتیـاز بـاالی ایـن حدیـث شـریف، اطمینـان آور اسـت، سـخن را پـی می گیـرد 

را  ح آن و مـوارد اختافـی متـن عربـی  را در متـن، و شـر و سـپس ترجمـه ی حدیـث 

]در صـورت قابل ماحظـه بـودن[ بـه شـکل زیـر نویـس ذکـر می کنـد، و در پایـان اصـل 

حدیـث را از نسـخه ی بحـار االنـوار، بـه همـراه ترجمـه ی منظـوم آن نقـل می کنـد. 
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گاهـی خواننـدگان از سـبک نـگارش نویسـنده، نمونـه ای از نوشـتار  اینـک بـرای آ

کتـاب نقـل می شـود:

ح  نویسـنده در ذیـل سـخن امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی تحذیـر از فتـوا دادن، شـر

کـه در روایـت بـه نظـر می رسـد و آن عبـارت اسـت از  کـه: »نکتـه ی لطیفـی  می دهـد 

کام آنکـه آن حضـرت ظاهـرًا  کـه بـرای فتـوی دادن فرمـوده و خاصـه ی  تشـبیهی 

و  تقلیـد  مراجـع  شـامل  تـا  نیسـت  دادن  فتـوی  مطلـق  از  کـردن  نهـی  مقصودشـان 

حامـان احادیـث هـم بشـود بلکـه مقصـود آن حضـرت، تحذیـر از فتـوی دادن کسـی 

کـه  کـه صاحیـت آن را نـدارد … و ایـن نکتـه را نیـز بایـد توجـه داشـته باشـیم  اسـت 

کـردن فتـوا نیسـت بلکـه در نقـل فتـوی  احتیـاط در بـاب فتـوی فقـط دربـاره ی صـادر 

کـه هنگام نقـل فتـوای مجتهدی  کامـًا احتیـاط رعایـت شـود بـه ایـن معنـی  نیـز بایـد 

کـه یقین بـه صحیـح فهمیدن  کامـًا مطابـق بـا واقـع باشـد و تـا زمانـی  کـه  دقـت شـود 

فتـوی نداریـم آن را نقـل نکنیـم … مسـئولیت کسـی که فتوی صـادر می کند یا فتوای 

مرجعـی را بـرای دیگـران نقـل می کنـد بسـیار سـنگین اسـت. وی بایـد توجـه داشـته 

کنـد و مسـئولیت اعمـال دیگـران را بـه عهـده  کـه می خواهـد حکـم خـدا را بیـان  باشـد 

گـردن  کـه وی می خواهـد  بگیـرد. و تشـبیهی بهتـر از آنچـه در روایـت آمـده نیسـت 

کنـد تـا دیگران از این پل وارد بهشـت شـوند …«. )سـید جعفر  خـود را بـرای مـردم پـل 

موسـوی، 0			 ش، ص 0	(.

در پایـان برگزیـده ای از متـن حدیـث عنـوان بصـری با مقابلـه ی ترجمه ی منظوم 

آن، ذکـر می گردد: 

گر خواهان  ه ی: پس ا  ِفـی َنْفِسـَک َحِقیَقـه ی اْلُعُبوِدّیَ
ً

ال ّوَ
َ
َرْدَت اْلِعْلـَم َفاْطُلـْب أ

َ
َفـِإْن أ



27 وح حدیث عنوان بصری کتابشناسی توصیفی شر

علمـی ای عـرب در دلـت اول عبودیت طلب

با حقیقت بندگی را توأمان اواًل جوینده شو در عمق جان 

کـه علمـت  تـا  بـه آن  آنچـه می دانـی  کـن  ِباْسـِتْعَماِلِه: هـم عمـل  اْلِعْلـَم  اْطُلـِب  َو 

بی گمـان آیـد  حاصـل 

کنـد فهمـت ز سـوی  کـن فهـم را تـا  َو اْسـَتْفِهِم اهَّلَل ُیْفِهْمـَک: از خـدای خـود طلـب 

خـود عطـا )همـان، صـص 		 و 		(. 

راز دیدار علم: »دریچه ای به حدیث عنوان بصری«.   .  

گرفتـه اسـت، یعنـی این  مؤلـف در ایـن اثـر، از زبانـی ادبـی و نگاهـی عرفانـی بهـره 

کـه بـه زبـان علمـی و عرفـی اسـت، لحنـی شـاعرانه و عارفانـه  اثـر بـر خـاف اغلـب آثـار 

همیـن  شـاید  می کنـد؛  متمایـز  شـروح  دیگـر  از  را  نوشـتار  ایـن  نکتـه،  همیـن  و  دارد 

که نویسـنده، عنوانی مجزا برای مقدمه یا پیش گفتار، در  سـاختار سـبب شـده اسـت 

نظـر نگیـرد؛ هرچنـد چنیـن بـه نظر می رسـد خاف شـیوه ی معمول در نـگارش کتب، 

کـه  کتـاب تحـت عنـوان »مـا بعـد التقریـر«، بیـان شـده اسـت، چـرا  مقدمـه در پایـان 

کتـاب در ایـن بخـش ذکـر گردیده اسـت: »… به  توضیـح مضمـون و شـیوه ی نـگارش 

یـک معنـا هـدف اصلـی مجموعـه، پاسـخ بـه ایـن سـؤال بودکـه »چگونه بـه عرصه ی 

ل شـان بود؟« و اساسـًا هدف  علـم اهل بیـت؟مهع؟ می تـوان وارد شـد و جرعـه نـوش زال

ح و بسـط همـه ی عبـارات نبـود، بلکـه حدیـث عنـوان  کتـاب از ابتـدا ترجمـه و شـر

راز دیـدار علـم«. )سـید  بـه سـوال اصلـی بحـث:  پاسـخ  بـرای  بـود  بصـری، بسـتری 

علی اصغـر علـوی، 				 ش، ص 			(. 

گزیـده ای از نوشـتار نویسـنده جهـت آشـنایی با سـبک نگارش ایشـان ارائه  اینـک 
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می شود:

گمشدهیعنوان

کـه از طـرف خداوند بـر دل هـا می تابد،  »علـم بـه تعّلـم نیسـت، بلکـه نـوری اسـت 

گـر طالـب علم هسـتی، ابتـداء از خود حقیقت عبودیت را بخـواه، علم را برای  اینـک ا

کنـد«. ایـن بـود خاصـه ای  کـن و از خداونـد بخـواه تـا فهـم شـما را زیـاد  عمـل طلـب 

گردی  کـه عنـوان بـه پایـش دویـد، خاصـه ای ژرف، همـه ی آن چیزی که برایش شـا

کـرد. خاصـه ای بـه بهـای التماس و اضطرار و توسـل و سـماجِت طالبـی مانند عنوان 

بصـری«. )همـان، ص 		(. 

علم آموزی و معرفت اندوزی: شرح حدیث عنوان بصری.   .  

نویسـنده در مقدمـه بـه نکاتـی در بـاب علـم و علم آمـوزی، وظایـف علـم آمـوز، 

نسـبت بـه اسـتاد، نسـبت بـه دیگـر علـم آمـوزان، نسـبت بـه درس و نسـبت بـه مـردم 

می کنـد. اشـاره 

کلـی می پـردازد: آزمایـش در پذیـرش  کتـاب بـه ایـن عنوان هـای  مؤلـف در متـن 

بـرای جلـب نظـر اسـتاد، جدّیـت در علم آمـوزی، لحظـه ی اسـتجابت  گرد، دعـا  شـا

کنـار محبـوب، ادب در مقابـل اسـتاد، حقیقـت علـم و علم حقیقـی، حقیقت  دعـا، در 

بندگـی، حـاالت عبـد واقعـی، آثار بندگـی حق، دعا و طلب توفیـق، ابعاد رهنمودهای 

سـفارش هایی  بردبـاری،  دربـاره ی  سـفارش هایی  نفـس،  ریاضـت  آداب  امـام، 

دربـاره ی علـم، پایـان دیـدار و بخـش پایانـی کتـاب، به متن کامل روایـت با ترجمه و 

سـپس بـه ترتیـب فهرسـت آیـات و روایـات، آورده اسـت. 

کـه هـر فصلـی را بـرای یکـی از  شـیوه ی نویسـنده در نـگارش بـه این گونـه اسـت 
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کـه ابتـدا عباراتـی از  عناویـن شـانزده گانه ی مذکـور در نظـر می گیـرد بـه ایـن صـورت 

ح عبـارت را بـه صـورت نکاتـی  حدیـث را بـا ترجمـه ی فارسـی آن مـی آورد و سـپس شـر

کـه از آن برداشـت نمـوده اسـت، بیـان می کنـد: )نکتـه ی اول، نکتـه ی دوم و …(.

ح نویسـنده بـرای آشـنایی بـا سـبک نوشـتار ایشـان ارائـه  کنـون نمونـه ای از شـر ا

می شـود:

کـه بـا عنـوان: »ابعـاد رهنمودهـای امـام« اسـت، و در واقـع  نویسـنده در فصـل 		 

ذیـل عبـارت توصیه هـای امـام؟ع؟ بـه عنـوان اسـت، بیـان می کنـد:

»نکتـه ی اول: امـام؟ع؟، سـفارش های نه گانـه ی خویـش را بـه پوینـدگان علـم 

و معرفـت در سـه بخـش ارائـه فرمودنـد: 	. تأدیـب و تربیـت نفـس سـرکش، 	. حلـم، 

صبـوری و بردبـاری؛ 	. علـم و دانـش. 

توجه به ابعاد سـه گانه ی مذکور نشـان گر اهمیت آنها در شـکوفایی اسـتعدادهای 

کـه خداونـد در اختیـار آدمـی قـرار داده اسـت. ارتبـاط تربیـت نفـس بـا  بی کرانـی اسـت 

کـه علـم، مربـوط بـه مقـام ذهـن و اندیشـه، و حلـم مربـوط  حلـم و علـم در آن اسـت 

کنتـرل و جهت بخشـی  بـه مقـام قلـب و باطـن اسـت، و تربیـت و تأدیـب نفـس بـرای 

کـه حلـم، بردبـاری و صبـر و اسـتقامت نداشـته باشـد  کسـی  مثبـت بـه آن دو اسـت. 

گـر ایـن دو  کنـد هم چنیـن ا کـه دارد، بـه درسـتی اسـتفاده  نمی توانـد از علـم و دانشـی 

بـا تربیـت صحیـح نفـس همـراه نباشـد، ممکن اسـت در خدمت اهداف شـیطانی قرار 

گیـرد و صاحبـش را بـه پسـت ترین مراتب حیات سـوق دهد«. )رضـا رمضانی گیانی، 

				 ش، صـص 		 و 		(. 
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امام .   .   سلوکی  العمل های  دستور  و  رهنمودها  شرح  دوست:  حدیث 
صادق؟ع؟ به عنوان بصری

که در شـهر تهران توسـط انتشـارات  کتاب نگاشـته ی مهدی طیب می باشـد  این 

سـفینه، به سـال 				، در 			 صفحه به چاپ رسـیده اسـت.

کـه  یـادآور می شـود  کتـاب  نـگارش  انگیـزه ی  نویسـنده در پیش گفتـار دربـاره ی 

کتـاب، برگرفتـه از مطالبـی اسـت که در جلسـات اهل والء از سـوی ایشـان، برای  ایـن 

ح می شـده اسـت و چـون شـنوندگان از  دانشـگاهیان در سـال 				، بازخوانـی و شـر

کنونـی بـه نـگارش  کتـاب  گفتارهـا بـه صـورت  آن اسـتقبال بسـیاری می کردنـد، متـن 

در آمـد.

کامـل حدیـث را بـه عربـی نقـل می نماید و سـپس ترجمه ی  مؤلـف، در ابتـدا متـن 

ح حدیـث  کتـاب وارد شـر را بـه فارسـی مـی آورد، سـپس در متـن اصلـی  همـه ی آن 

کـه ابتـدا مدخـل حدیـث را نقـل می کنـد و سـپس بـه فراخـور  می شـود بـه ایـن شـیوه 

ارائـه  را تحـت عناوینـی  ح آن  یـا عباراتـی مـی آورد و شـر را در عبـارت  مقـام حدیـث 

می دهـد. 

نقـل  پایـان  در  نویسـنده  ح  شـر از  نمونـه ای  خواننـدگان،  آشـنایی  بـرای  اینـک 

می شـود:

ح  ـی اْمـُرٌؤ َضِنیٌن ِبَنْفِسـی«، این گونه شـر نویسـنده ذیـل فرمـوده ی امـام؟ع؟: »َفِإّنِ

می دهـد:

بیشترینبهرهازعمر
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کـه نمی گذارم لحظـه ای از لحظات عمرم بـه هدر رود.  مقصـود حضـرت ایـن بـود 

کاری  خیلـی بـا خّسـت وقتـم را هزینـه می کنـم. بیـش از آنچـه ضـروری اسـت بـرای 

کاری را در حـّد معقـوِل زمان خودش انجـام دادم، بافاصله  زمـان نمی گـذارم. وقتـی 

کار دیگـر می شـوم. مشـغول 

کـه شـخص فرصـت عمـرش را چگونـه صـرف  ایـن نکتـه ی بسـیار مهمـی اسـت 

کـردن فرصت هـای خـود بـا دسـت بـاز عمـل  گاهـی اوقـات انسـان در هزینـه  می کنـد. 

می کنـد. خـوب اسـت انسـان خـودش را یـک هفتـه زیـر نظر بگیـرد. در پایان هـر روز یا 

کـه انجـام داده و زمـان مفیـد  کارهایـی را  حّتـی در وسـط روز، هـر فراغتـی پیـش آمـد، 

کنـد چهـارده سـاعت، شـانزده سـاعت،  کنـد. سـپس حسـاب  کارهـا را ثبـت  انجـام آن 

کارها واقعًا چند دقیقه وقت الزم داشـته  گذشـته هرکدام از  که وقت  هجده سـاعت، 

کنـار وقت های مفید  کار را بکند می بیند در  گـر ایـن  اسـت. آن زمان هـا را جمـع بزنـد. ا

گر این وقت های تلف شـده  صـرف شـده چـه حجـم عظیمـی وقت تلف شـده اسـت و ا

کنـد چقـدر رشـد می کند. را درسـت اسـتفاده 

کـرد از فرصت هـا بهره ی  زمـان هـدر رفتـه ی عمـر مـا خیلـی زیـاد اسـت. بایـد سـعی 

کـه در  کـه می بینـد حیـرت می کنـد  شایسـته بـرد. انسـان بعضـی از علمـای بـزرگ را 

اسـتفاده  نتیجـه ی درسـت  اینهـا  نوشـته اند.  کتـاب  مثـًا صـد جلـد  طـول عمرشـان 

کـردن از عمـر اسـت. )مهـدی طیـب، 				 ش، ص 			-			(.

ره توشه ی سالکان راه خدا: »شرحی بر روایت عنوان بصری«. . .  

اثـر موجـود، نـگارش علی اصغـر ملک احمدی اسـت؛ این کتاب در شـهر اصفهان، 

توسـط انتشـارات شـهید حسـین فهمیـده بـه سـال 				 در 			 صفحـه بـه چـاپ 
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رسـیده است.

کیـد بسـیار بـزرگان و اولیـاء  کتـاب، توجـه و تأ انگیـزه ی نویسـنده از نوشـتن ایـن 

ح نوشـته ی مسـتقلی دربـاره ی  خـدا در عمـل بـه ایـن حدیـث شـریف و نیـز نبـودن شـر

ایـن حدیـث بـوده اسـت. 

ح از آیـات قـرآن و روایـات و سـخنان بـزرگان بهـره بـرده اسـت  مؤلـف در ایـن شـر

کـرده  گاه حکایت هایـی از اولیـای خـدا و دیگـران یـاد  و بـرای تفهیـم بهتـر مطلـب، 

اسـت. 

کـه نویسـنده پـس از مقدمـه، ابتـدا  کتـاب بـه ایـن صـورت اسـت  روش نـگارش 

متـن عربـی حدیـث عنـوان بصـری را ذکـر می کنـد و سـپس در فصل دیگـری از کتاب، 

ح آن را بیـان  عبارت هایـی از حدیـث را مـی آورد و ذیـل آن ترجمـه ی فارسـی و شـر

می کنـد.

گـر طالـب یـاری بایـد دل  کلـی و سـر فصل هایـی ماننـد ا کتـاب عناویـن  در ایـن 

کنـی؛ تشـرف عنـوان بصـری بـه خدمـت امـام؟ع؟؛ عبودّیـت چیسـت؟  از غیـر خالـی 

فرمایـش امـام صـادق؟ع؟ بـه عنـوان بصـری پیرامـون ریاضـت نفـس؛ فرمایـش امـام 

صـادق؟ع؟ بـه عنـوان بصـری پیرامـون حلـم؛ بندگـی راز رسـیدن بـه علـم حقیقـی 

بحـث و بررسـی می شـود. 

کتاب برای آشنایی با سبک نگارش نویسنده ارائه می شود: اینک بخشی از 

ائمهیمعصومان؟مهع؟هماولینعامالنبهقرآنبودهاند

کـه الزم بـه تذکـر می باشـد و بسـیاری از مردم به علـت عدم اطاع و  مطلـب مهمـی 
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کنند،  گاهی از آن به انحراف رفته و خواسـته اند شـانه از زیر بار مسـئولیت آن خالی  آ

کـه رسـول خـدا و ائمـه معصومـان؟مهع؟، در درگاه الهـی بـه  کـه: مقام هایـی  ایـن اسـت 

آن رسـیده اند، همـه در نتیجـه ی مجاهدت هـا و اعمـال صالحـه و تزکیـه ی نفـس 

کـه خداونـد مقامـات  کـه بسـیاری تصـور می کننـد  بـوده اسـت و ایـن درسـت نیسـت 

معنـوی و قـرب خـود را رایـگان در اختیـار آنهـا قـرار داده اسـت. آنهـا هـم ماننـد مـردم 

کمین آنها هم  کرده اند. شـیطان همیشـه در  تمایات نفسـانی داشـته و با آنها مبارزه 

بـوده ولـی آنهـا عنـان اختیار خود را به دسـت او ندانده، و با شـیطان مبـارزه کرده اند. 

)علی اصغـر ملـک احمـدی، 				 ش، ص 	0	(.

از  بیش تـر حکایاتـی  تفهیـم  بـرای  نویسـنده  گفتـه شـد،  کـه پیش تـر  همان طـور 

گذشـته  کنـون نمونـه ای از آن بـه فراخـور بحـث  کـرده اسـت؛ ا ائمـه و بـزرگان نقـل 

می شـود: بیـان 

کنیزخود گذشتامامصادق؟ع؟از عفوو

سـفیان ثـوری می گویـد: روزی خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رسـیدم و آن حضـرت را 

کردم، حضرت فرمودند:  متغیر و ناراحت دیدم. از علت ناراحتی آن حضرت سـئوال 

کسـی بـاالی بـام بـرود، وقتـی داخـل خانـه شـدم  کـه در خانـه،  کـرده بـودم  مـن نهـی 

کـه تربیـت و نگـه داری اوالد مـن به عهـده ی او بود، در حالی  دیـدم یکـی از کنیـزان را 

کـه طفـل مـن در آغـوش او بـود بـاالی نردبـان اسـت. وقتـی چشـم او بـه مـن افتـاد 

متحیـر شـد و لرزیـد و طفـل از دسـت او بـه زمیـن افتـاد و ُمـرد، و ناراحتـی مـن از مـردن 

کـرد.  از مـن پیـدا  کنیـزک  کـه آن  از ترسـی اسـت  ناراحتـی مـن  طفـل نیسـت، بلکـه 

سـفیان ثـوری می گویـد: بـا ایـن حال آن حضـرت به کنیزک فرموده بودنـد که تو را به 
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کـی بـر تـو نیسـت. )همـان، ص 	0	(. کـی بـر تـو نیسـت، با کـردم، با جهـت خـدا آزاد 

تشنگان و پویندگان راه حق یا در جستجوی حقیقت؛ شرح حدیث . . .  
عنوان بصری

کـه در شـهر اصفهـان از سـوی انتشـارات  کتـاب نام بـرده، اثـر رضـا قربانیـان اسـت 

پیـام عتـرت بـه سـال 				 در 	0	 صفحـه منتشـر شـده اسـت. 

کتـاب پـس از ذکـر مقدمـه، متـن عربـی حدیـث عنـوان بصـری  نویسـنده در ایـن 

را نقـل می کنـد و سـپس ترجمـه ی حدیـث را مـی آورد و بعـد از آن ترجمـه ی منظـوم 

عنـوان:  بـا  را  حدیـث  از  واره ای  درخـت  نمـوداری  آن گاه،  و  می کنـد  ذکـر  را  حدیـث 

قـرآن،  آیـات  از  ح خـود  نـگاه« نشـان می دهـد. وی در شـر »حدیـث عنـوان در یـک 

اشـاره ی  کتـاب،  مقدمـه ی  در  و  گرفتـه  بهـره  شـاعران  اشـعار  و  معصومـان  روایـات 

کـرده اسـت از جملـه: )یـادآوری  مختصـری بـه برخـی فّعالّیت هـای امـام صـادق؟ع؟ 

دوران سـخت بعثـت و امامـان پیشـین، ترویـج و احیای نهضـت خونین کربا، زمینه 

سـازی ظهـور مصلـح جهانـی، تربیـت عمومـی و خصوصـی افـراد و ترویـج و تقویـت 

کـه  اخـاق الهـی، انقـاب فرهنگـی و نهضـت علمـی و فرهنگـی(. الزم بـه ذکـر اسـت 

ارجاعـات  بـه  بایـد  آن  منابـع  از  گاهـی  آ بـرای  و  نـدارد  منابـع  فهرسـت  کتـاب،  ایـن 

پاورقـی مراجعـه نمـود.

کلـی )بخـش اول: تشـنگان علـم واقعـی  کتـاب شـامل دو بخـش  محتـوای اصلـی 

بـه  صـادق؟ع؟  امـام  نه گانـه ی  وصایـای  دوم:  بخـش  خداونـد؛  حقیقـی  بندگـی  و 

پوینـدگان طریـق الـی اهَّلل( و در انتهـا، بخشـی بـا عنـوان »خاتمـه« می باشـد.

کتاب برای آشنایی با سبک نگارش نویسنده ارائه می شود: اینک بخشی از 
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اجتنابازتضییععمروبطالتیابیهودگی:

»و ال َیَدع اّیاَمُه باطًا« یعنی: و روزگار خویش را به بطالت نگذراند.

کـه خداونـد مهربـان بـه انسـان عطـا فرموده،  … یکـی از بزرگ تریـن سـرمایه هایی 

کـه غالبـًا بـه بیهودگـی سـپری می شـود و  گران مایـه اسـت  نعمـت عمـر و فرصت هـای 

بسـیاری از مـردم از آن غافـل می باشـند و هنگامی کـه عمـر تمـام شـد، بیـدار می شـوند 

کـه دیگـر فایـده ای ندارد.

گویی به خفتگان مانند مردمان غافلند از عقبی همه 

که می ورزند چون بمیرند آنگهی دانند ضرر غفلتی 

قال علی؟ع؟: »َالّناُس ِنیاٌم َفِاذا ما ُتوا انَتَبُهوا«.

یعنی: مردم در خوابند پس وقتی ُمردند بیدار می شوند.

مردم دنیا همه خوابند و در آز و هوا غافل از سرمایه ها و موهبت های خدا

کـه از عمـر می گـذرد بـاز نخواهـد گشـت بلکـه بـه ناچـار قدمـی  آری، هـر لحظـه ای 

بـه پایـان عمـر برداشـته خواهد شـد. 

ُکّلِ َلحَظٍه َاَجٌل« ُکّلِ َوقٍت َموٌت، فی  ُکّلِ َنَفٍس َفوٌت، فی  قاَل َعِلٌی؟ع؟: »فی 

کـه انسـان بـر مـی آورد دمـی از عمـرش در حـال فـوت شـدن  یعنـی: در هـر نفسـی 

اسـت، در هـر زمانـی و وقتـی مـرگ اسـت، در هـر لحظه ای مرگ را سررسـیدی اسـت«. 

)رضـا قربانیـان، 				 ش، ص 			(.
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شرح حدیث عنوان بصری )بندگی حقیقی و حقیقت علم(. . .  

که در شهر تهران توسط انتشارات  کتاب، نگارش محمدباقر تحریری است  این 

ُحر )سبحان( به سال 				 و در 			 صفحه، منتشر شده است.

کـه چـون  نویسـنده دربـاره ی شـیوه ی نـگارش خـود در مقدمـه یـادآور شـده اسـت 

ح مباحـث علمـی، خـودداری  کاربـردی بـه مطالـب مـد نظـر وی بـوده، از طـر نگـرش 

نمـوده و در عـوض توجـه ویـژه ای بـه هـدف واالی آفرینـش و راه رسـیدن بـه آن و 

این گونـه  بـه  ایشـان  کار  روش  اسـت.  داشـته  مبـذول  حرکـت،  شـرایط  و  مقّدمـات 

کـه پـس از ذکـر مقدمـه، متـن عربـی حدیـث عنـوان بصـری و ترجمـه ی آن را  اسـت 

کتـاب،  ح می دهـد و در پایـان  کلـی شـر نقـل می کنـد، سـپس حدیـث را در پنـج بخـش 

فهرسـت آیـات و روایـات و ادعیـه و … و نیـز فهرسـت موضوعـی را مـی آورد. 

ح پنـج بخـش اصلـی به ایـن ترتیب دارد: مقدمات سـیر الـی اهَّلل، بهترین  ایـن شـر

مقدمـه ی سـیر الـی اهَّلل، هـدف اصلـی آفرینـش، آثار تقـوا و مراتـب آن و دوری از موانع 

کمـال، دسـتورالعمل های ویـژه ی تربیتی امـام صادق؟ع؟.

کتاب برای آشنایی با سبک نگارش نویسنده ارائه می شود: اینک بخشی از 

کتـاب، بـه برخـی از روش هـای در امـان  نویسـنده در فصـل دوم از بخـش چهـارم 

مانـدن از شـیطان، اشـاره نمـوده اسـت از جملـه: 	- یـاد خـدا، 	- یـاد آخـرت؛

۲-یادآخرت

یکـی از روش هـای شـیطان، جلـوه دادن همیشـگی بـودن وجـود انسـان و عاَلـم 

بـرای او اسـت، یـاد آخـرت، مانـع از تأثیـر ایـن وسوسـه می شـود. 
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بنابرایـن خداونـد- تبـارک و تعالـی- یـاد و توجـه بـه آخـرت را عامل خالص شـدن 

>إّنـا  اسـت:  فرمـوده  و  دانسـته  خـدا(  )غیـر  دیگـران  بـه  توجـه  از  مخلصیـن،  وجـود 

کـه  اِر< )ص، 		( مـا آنـان را بـا موهبـت ویـژه ای _ 
َ

خَلصناُهـم ِبخاِلَصـٍه ِذکـَرَی الـّد
َ
أ

گردانیدیـم.  یـادآروِی آن سـرای بـود _ خالـص 

کـه در  هم چنیـن ایـن امـر سـبب دسـت نیافتـن شـیطان بـه آنـان می باشـد؛ چنـان 

گـروه از مؤمنـان تـوان رهایی از تسـّلط وسوسـه های  آیـه ای دیگـر آمـده اسـت تنهـا آن 

کـرده و به یاد آن هسـتند و افـراد دیگری  کـه آخـرت را بـاور  ابلیـس بـر خویـش را دارنـد 

کـه نسـبت بـه آخـرت بـا شـک و تردیـد می نگرنـد، وعده هـای پـوچ شـیطان را بـاور 

 َفِریقـًا ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن * َو مـا 
َّ

َبُعـوُه ِإال ـُه َفاّتَ َق َعَلْیِهـْم ِإْبِلیـُس َظّنَ
َ

می کننـد: >َو َلَقـْد َصـّد

ـْن ُهـَو ِمْنهـا ِفـي َشـٍك َو  ِخـَره ی ِمّمَ
ْ

 ِلَنْعَلـَم َمـْن ُیْؤِمـُن ِبال
َّ

کاَن َلـُه َعَلْیِهـْم ِمـْن ُسـْلطاٍن ِإال

ُکّلِ َشـْی ٍء َحِفیـٌظ< )سـبأ، 0	 و 		(. ـَك َعلـی  َرّبُ

گروهـی از  گمـان خـود را در مـورد آنهـا راسـت یافـت. و جـز  یعنـی: و قطعـًا شـیطان 

کردنـد. و ]شـیطان [ را بـر آنـان تسـّلطی نبـود، جـز آنکـه  مؤمنـان، ]بقیـه [ از او پیـروی 

که در باره ی آن در تردید اسـت باز شناسـیم  که به آخرت ایمان دارد از کسـی  کسـی را 

و پـروردگار تـو بـر هـر چیـزی نگاهبان اسـت.

از  بـه خـود و دنیـا و شـؤون آن و غفلـت  انسـان  کـردن  کار شـیطان سـرگرم  زیـرا 

حقیقـت انسـان و ارتبـاط آن بـا عالـم غیـب اسـت و در نهایـت نتیجـه ی آن )سـرگرم 

بـودن بـه دنیـا( ابتـا بـه بیماری هـای دنیایـی اسـت و بنـا بـه فرمایـش امیـر المؤمنین 

علی؟ع؟: »ذکر الّدنیا أدوأ االدواء ذکر االخره دواء و شـفاء« یاد دنیا بدترین بیماری ها 

اسـت، و یـاد آخـرت دوا و شـفا اسـت. نیـز می فرمایـد: هـر چیـزی از دنیـا، شـنیدنش از 
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دیدنش بزرگ تر اسـت و هر چیزی از آخرت دیدنش بزرگ تر از شـنیدن آن می باشـد، 

کنـد. )تحریـری،  کفایـت  گرفتـن از غیـب،  پـس بایـد شـما را شـنیدن از دیـدن و خبـر 

				 ش، صـص 			 و 00	(.

ُعنوان بصری: شرح و تفسیر فقره ی »إنی رجل مطلوب« از حدیث .   .  
عنوان بصری

کـه پدیـدآور آن سـّید محّمـد  کتـاب موجـود جلـد اول از »عنـوان بصـری« اسـت، 

حسـین حسـینی طهرانـی اسـت و در شـهر تهـران از سـوی انتشـارات مکتـب وحـی، به 

سـال 				 در 			 صفحـه منتشـر شـده اسـت.

محسـن  محّمـد  سـّید  حـاج  سـخنرانی های  متـن  بـر  مشـتمل  مجموعـه  ایـن 

طـی  کـه  اسـت  بصـری«  عنـوان  حدیـث  ح  »شـر عنـوان  تحـت  طهرانـی،  حسـینی 

سـالیان متمـادی بـرای ارادتمنـدان مکتـب عرفـان و توحیـد مرحـوم عامـه آیـت اهَّلل 

ح مبسـوط آن، بـا  کـه شـر حـاج سـّید محّمـد حسـین حسـینی طهرانـی بیـان فرمودنـد 

گردیـده و سـه مجّلـد از آن بـه  عنـوان اسـرار ملکـوت بـه قلـم ایشـان تنظیـم و تبویـب 

چـاپ رسـیده اسـت. لیکـن چـون هـر یـک از این دو کتاب حـاوی مطالبی اسـت که از 

دیگـری بی نیـاز نمی کنـد، مجمـع تحقیـق مکتـب وحـی، زیر نظـر اسـتاد طهرانی پس 

کتاب را ارائه نموده اسـت.  از پیاده سـازی صـورت جلسـات و ویرایشـی اجمالـی، ایـن 

مـه ی طهرانی )و 
ّ

کتـاب بـه گفتـه ی مؤلف در مقدمـه، به واقع یادنامه ی عا ایـن 

الِد مؤلف( اسـت. چکیده ی سـخن نویسـنده درباره ی عبارت: »إّنی رجٌل مطلوب«، 

کـه درک حضـوری و دیـدن ظاهـری یـا نبـودن درک حضـوری و ندیـدن  ایـن اسـت 

ظاهـری معصـوم؟ع؟، تأثیـری در هدایـت و سـلوک انسـان نـدارد زیـرا معصـوم؟ع؟ بـا 
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علـم لدنـّی بـر تمـام اعمـال و نفوس انسـان ها اشـراف دارنـد در حقیقت ارتباط انسـان 

ح  که در آن، زمان و مکانی مطر با خدا و معصوم؟ع؟ ارتباطی قلبی و ملکوتی اسـت 

کمـال دخالتـی نـدارد. در ایـن راه،  نمی باشـد و بنابرایـن در حرکـت انسـان بـه سـوی 

مهم پیروی عملی انسـان از راهنمایی و دسـتورهای معصوم؟ع؟ اسـت. بنابراین در 

دوران غیبـت امـام عصـر؟ع؟ خللـی در نقـش هدایت گـری امـام پدیـد نمی آیـد. چـون 

ایشـان از طریـق علـم حضـوری بـر تمـام اعمـال مـا احاطـه دارند. مضمـون کلی کتاب 

گفـت مؤلـف، »عنـوان« را  دربـاره ی سـلوک إلـی اهَّلل و سـالک ایـن راه اسـت. می تـوان 

کامل و هادی بصیر راه خدا یعنی  که از و لّی و اسـتاِد  در مقام سـالک إلی اهَّلل دانسـته 

امـام صـادق؟ع؟ کسـب فیـض نمـوده اسـت، از این رو بـه فراخور مطلب، سـخن را در 

گسـترده اسـت.  سـلوک و سـالک إلی اهَّلل به نیکویی 

تألیـف مذکـور، شـامل: مقدمـه، متـن و ترجمـه ی حدیـث عنـوان بصـری، هفـت 

مجلـس و در پایـان ذکـر فهـارس عامـه از قبیل: )آیـات، روایات، اشـعار، اعام، کتب، 

کـن، قبائـل، منابـع و مصـادر( و نیـز نـام آثـار منتشـره ی مؤلـف می باشـد. اما

کتاب عبارتند از: مجالس هفت گانه ی 

مجلس 	: اهمّیت حدیث عنوان بصری در تبیین سیر و سلوک الهی؛ )		 	 
محّرم الحرام 				 هجری قمری(

الخیر 				 هجری 	  کیفّیت هدایت؛ )		 صفر  و  مجلس 	: حقیقت والیت 
قمری(

 	 				 الخیر  صفر   		( ائّمه؟مهع؟؛  تشریعی  و  تکوینی  هدایت   :	 مجلس 
هجری قمری(

انسان؛ )		 صفر 	  امام مبین در هدایت  و علمی  احاطه ی عّلی  مجلس 	: 
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الخیر 				 هجری قمری(
مجلس 	: حقیقت و معنای سیر و سلوک الهی؛ )0	 صفر الخیر 				 هجری 	 

قمری(
مجلس 	: امکان طّی طریق، قبل از وصول به وحی الهی؛ )سنه ی 				 	 

هجری قمری(
کیفّیت هدایت؛ )0	 جمادی 	  کل، الزمه ی اختاف در  مجلس 	: اختاف شوا

الّثانیه 				 هجری قمری(

گزیده ای از این نوشتار برای آشنایی با سبک عرفانی آن، ارائه می شود: اینک 

و  اشـتباه  بـه  مـردم  و  شـده  مـردم  گیـر  گریبـان  امـروزه  متأسـفانه  کـه  مسـأله ای 

خطـا دنبـال پاسـخ پرسـش ها در مـورد اختیـار و عـدم اختیـار در تقّبـل و پذیـرش دیـن 

کـه: مـا از عالـم کثرت بـه عالم وحدت نـگاه می کنیـم؛ یعنی خود  هسـتند، ایـن اسـت 

ک و اختیـاِر انتخـاب نسـبت  را در ایـن دنیـا یـک موجـود مسـتقل دارای شـعور و ادرا

کـه در حـول و حـوش او قـرار دارد می دانیـم، و سـپس در ایـن مقـام بـر  بـه مسـائلی 

اًل: مصلحـت و  آیـا اوّ  کـه بـر مـا تحمیـل شـده اسـت،  کـه: پـس ایـن دینـی  می آییـم 

رجحانـی دارد یـا نـدارد؟ و ثانیـًا: تـا چـه انـداره انسـان در قبـول و عدم قبـول این دین 

و آییـن اختیـار دارد و آزادی او چـه می شـود؟

گر  کـه: مـا هیـچ گاه بـه جنبـه ی وحـدت نـگاه نمی کنیـم؛ ا اشـتباه مـا در ایـن اسـت 

کـه خداوند متعـال از باب لطف بـر بندگانش این دین  مـا از جنبـه ی وحـدت بنگریـم 

را فرسـتاده اسـت، در این صورت اصًا مسـأله ی آزادی فکر و آزادی اندیشـه و اختیار 

چـه معنی دارد؟!

مثـل اینکـه پـدری ببینـد فرزنـدش بـه بیمـاری دیف تـری و امثال آن مبتا شـده و 
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کسـن را بـه او نزنـد، ممکـن اسـت بعـد از دو سـاعت از دنیـا بـرود؛ در اینجـا  گـر فـان وا ا

کـه بگویـد مـن ایـن را نمی پذیـرم و  اصـًا جـای اختیـار و انتخـاب بـرای فرزنـد نیسـت 

کنـم؛ زیـرا بچـه  کـه بمیـرم ولـی نمی خواهـم درد ایـن آمپـول را تحّمـل  حاضـر هسـتم 

کوچـک اسـت و نمی فهمـد. در اینجـا پدر دسـت و پایش را می گیـرد و محکم می بندد 

تـا اینکـه ایـن دارو را بـه او تزریـق کننـد، و دیگـر نـگاه نمی کنـد بـه اینکه آیـا الن فرزند 

او ایـن مطلـب را می پذیـرد یـا نمی پذیـرد؟

تمامـی الطـاف و عنایـات پـروردگار نسـبت بـه بندگانـش بـا توجـه بـه جهـل آنهـا 

نسـبت بـه عواقـب امـور و مصالـح و مفاسـد- بـر اسـاس علـم احاطـی پـروردگار نسـبت 

بایسـتی مسـلمان شـوند و  بنـدگان اسـت. چـرا خداونـد می گویـد: مـردم  بـه مصالـح 

کـرده اسـت؟ مگـر نفعـی بـه او  در تحـت نظـام اسـام در آینـد؟ و چـرا جهـاد را مقـّدر 

کـه تمـام اینهـا بـر اسـاس لطـف خداونـد اسـت. او چـون بـر  می رسـد؟ بدیهـی اسـت 

 بایـد پیـروی از دیـن، 
ّ

بنـده ی خـود لطـف دارد بـه او می گویـد: بایـد بپذیـری! و اال

کـه تـو جاهـل هسـتی  گذاشـته شـود؛ چـون فـرض بـر ایـن اسـت  بـا زور بـر عهـده ی تـو 

.)		 ص  ش،   				 طهرانـی،  )حسـینی 

اسرار ملکوت؛ مقدمه ی شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق؟ع؟.    .  

کتـاب اسـرار ملکـوت در سـه جلـد، توسـط سـّید محسـن حسـینی تهرانـی نوشـته 

کتـاب از سـوی انتشـارات شـهریار در شـهر قـم بـه سـال  شـده اسـت. جلـد اول ایـن 

				 بـه چـاپ رسـیده اسـت.

یـک پیش گفتـار، مقدمـه و هشـت مجلـس،  از  اسـرار ملکـوت،  کتـاب  اول  جلـد 

اسـت. شـده  تشـکیل 
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کتـاب، خواهـش  کتـاب در پیش گفتـار انگیـزه ی خـود را از نـگارش  نویسـنده ی 

بسـیاری از دوسـتان والـد خویـش، پـس از درگذشـت ایشـان بـرای برگـزاری مجلـس، 

و  می کنـد  بیـان  بـود،  مانـده  خاطره هـا  بـر  او  از  کـه  راه  اسـرار  و  مبانـی  محـور  حـول 

کـه غـرض اصلـی از برپایـی مجالـس مذکـور، بهـره وری از سـخنان و  اذعـان مـی دارد 

نوشـتارهای مرحـوم والـد بـوده اسـت.

عنـوان  ح حدیـث  در حقیقـت مقدمـه ی شـر کتـاب  از  ایـن جلـد  گفـت  می تـوان 

ح  بصری اسـت. بنا به اشـاره ی مؤلف در پیش گفتار، سـبک نگارش آن با ِصرِف شـر

گرفته است و مطالبی بیرون از محدوده ی  حدیث عنوان بصری تا اندازه ای فاصله 

عرفـی و تعریف شـده ی اصطـاح تألیـف بـر آن افـزوده شـده اسـت امـا معتقـد اسـت که 

خواننـده بـا مطالعـه ی کتـاب می توانـد تناسـب مفیـد مطالـب را در یابـد.

کیـد اولیـای  کتـاب اشـاره بـه ایـن مطالـب شـده اسـت: تشـویق و تأ در پیش گفتـار 

الهـی بـه مطالعـه و عمـل بـه حدیـث عنـوان بصری، سـیر اجمالی فعالیت هـای عامه 

عنـوان  حدیـث  مجالـس  تشـکیل  انگیـزه ی  طهـران،  در  اقامـه  مـدت  در  طهرانـی 

از نظـرات عامـه طهرانـی  بهـره وری  و  کتـاب، نشـر  تألیـف  از  بصـری، هـدف غائـی 

اسـت، منابـع حدیـث عنـوان بصـری.

عامـه ی  ترجمـه ی  بـا  بصـری  عنـوان  حدیـث  متـن  حـاوی  کتـاب،  مقدمـه ی 

می باشـد. طهرانـی 

کتـاب دارای هشـت مجلـس اسـت؛ اولیـن مجلـس بـا عنـوان: »کتمـان  جلـد اول 

مناقـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ توسـط بعضـی صحابـه«، مجلـس دوم با عنـوان: »حرمت 

کتمـان حقیقـت«، مجلـس سـوم بـا عنـوان: »عـدم توّجـه بـه معـارف الهـی در حوزه ی 
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نسـبت  بی تفاوتـی  و  حـق  از  انعـزال  »حرمـت  عنـوان:  بـا  چهـارم  مجلـس  نجـف«، 

بـه آن«، مجلـس پنجـم بـا عنـوان: »لـزوم تحصیـل خبروّیـت و بصیـرت در آمـر بـه 

کیفّیـت تلّقـی تشـّیع  معـروف«، مجلـس ششـم بـا عنـوان: »اختـاف مراتـب نفـوس در 

و اطاعـت از امـام معصـوم؟ع؟ در قـرون گذشـته«، مجلـس هفتم با عنـوان: »اطاعت 

از امـام معصـوم؟ع؟ بایـد در همـه ی ابعـاد و شـؤون انسـان تحّقـق پذیـرد« و مجلـس 

هشـتم بـا عنـوان: »تلّقـی مسـلمین صـدر اسـام از خافـت و وصایـت؛ و جدایـی دیـن 

از سیاسـت« می باشـد.

اینـک نمونـه ای از نوشـتار مؤلـف بـرای آشـنایی بـا شـیوه ی نـگارش ایشـان نقـل 

می شـود. 

فرمـان  دربـاره ی  کـه  صافـات  سـوره ی   	0	-	0	 آیـات:  ذکـر  از  پـس  نویسـنده 

اسـماعیل؟ع؟  فرزنـدش  کـردن  قربانـی  بـرای  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  بـه  خداونـد 

ادامـه ذکـر  اوامـر امتحانّیـه ی مولـی سـخن می گویـد و در  از  بـه مناسـبت  می باشـد، 

بـه قصـد  ابراهیـم؟ع؟ واقعـًا  کـه حضـرت  اینجـا نتیجـه می گیریـم  کـه: »در  می کنـد 

کـرده بود؛ و ابـدًا در ذهن خود  کـردن او بـه پیشـگاه الهـی قیام  کشـتن فرزنـد و قربانـی 

خطـوری نسـبت بـه امتحانـی بـودن مسـأله نـداده بـود … و ایـن اسـت سـّر مطلـب در 

کـه موجـب عبور نفـس از کریوه های جهـل و انانّیت و حّب  اوامـر و نـو اهـی امتحانّیـه 

ذات و آثـار و لـوازم ذات و بیـرون آمـدن از حجـب ظلمانـی و نورانـی حریـم پـروردگار 

می شـود؛ و در غیـر ایـن صـورت دیگـر عبـوری نخواهـد بـود.

از  گـون  گونا انحـاء  بـه  الهـی  بنـدگان خالـص  بـرای  و همیـن مسـأله و نظائـر آن 

خ می دهد. در حدیث وارد اسـت: خداوند  جانـب پـروردگار بـه عنـوان هدیـه و تحفه ر
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کـه عبارتسـت از ابتـاء بـه بایـا شـاد  بنـده ی مؤمنـش را بـه تحفـه ای از جانـب خـود 

ع از سـفر یـا غیـره خانـواده اش  کـه بـزرگ خانـواده بـه هنـگام رجـو می کنـد، همان طـور 

کـه می فرمایـد: )مـا  را بـه هدیـه و تحفـه ای خرسـند می سـازد. در اینجـا سـّر ایـن نکتـه 

کـه طبـق بعضـی از اخبار  بـه جـای او ذبـح عظیمـی را مقـّرر فرمودیـم( روشـن می شـود 

کـه  و روایـات مقصـود از ذبـح عظیـم از سـاله ی او حضـرت سـید الشـهداء؟ع؟ اسـت 

نفـس خـود و فرزنـدان و بـرادران و اقـوام و اصحـاب خـود را در راه حضـرت حـّق فـداء 

نمـود و همـه را خالصـًا و مخلصـًا تقدیـم رضـا و مشـّیت و اراده ی پـروردگار سـاخت، و 

تأویـل رؤیـای صادقانـه ی ابراهیم؟ع؟ را عینّیت خارجی و تحّقق حقیقی بخشـید«. 

)حسـینی طهرانـی، 				 ش، ج 	، صـص 			 و 			(.

کتـاب در سـال 				 در  کـه ایـن  گفـت  کتـاب بایـد  امـا دربـاره ی جلـد دوم ایـن 

شـهر قـم از سـوی انتشـارات عـرش اندیشـه، در 			 صفحـه بـا چـاپ رسـیده اسـت.

جلـد دوم ادامـه ی مجالـس جلـد اول، و بدون مقدمه و پیش گفتار اسـت و شـامل 

دارای  آن  یازدهـم  مجلـس  کـه  اسـت؛  دوازدهـم  و  یازدهـم  دهـم،  نهـم،  مجالـس 

هفـت شـاخصه می باشـد. در ایـن تألیـف بـه فراخـور مقـام از آیـات، روایـات و اشـعار 

کفایـت اشـتغال بـه  گرفتـه شـده اسـت. و امـا مجلـس نهـم، بـا عنـوان: »عـدم  بهـره 

علـوم ظاهـری و متعـارف در تحصیـل مراتب یقین و کمـال«، مجلس دهم با عنوان: 

کامـل و عـارف واصـل عقـًا و شـرعَا«، مجلـس  ع بـه امـام؟ع؟ و یـا فـرد  »وجـوب رجـو

یازدهـم تحـت عنـوان: »خصوصیـات عارف واصل«، دارای هفت شـاخصه می باشـد 

و مجلـس دوازدهـم تحـت عنـوان: »راه هـای شـناخت عـارف بـاهَّلل و بأمر اهَّلل« اسـت.

انتشـارات  از سـوی  تهـران  کتـاب سـال 				 شمسـی، در شـهر  ایـن  جلـد سـوم 
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اسـت.  رسـیده  بـه چـاپ  مکتـب وحـی در 			 صفحـه 

کتـاب عبارتنـد از: مجلـس سـیزدهم: بـا عنوان:  مبحث هـای مجالـس جلـد سـوم 

»نگرشـی تحلیلـی بـر مکتـب و عقائـد ابوحنیفـه« و مجلـس چهاردهـم تحـت عنـوان: 

»نگرشـی تحلیلـی بـر نهضت هـای علویـان و غایـت آن« و مجلس پانزدهـم با عنوان: 

بـا  الـی اهَّلل در صـورت وجـود وصـّی ظاهـر« و مجلـس شـانزدهم  »وظیفـه ی سـالک 

عنـوان: »وظیفـه ی سـالک الـی اهَّلل در صـورت عـدم وجـود وصـّی ظاهـر« 

کتـاب ارائـه  اینـک بـرای آشـنایی بـا سـبک نوشـتار نویسـنده، نمونـه ای از متـن 

می شـود: 

کـه سـالک را در شـب های سـرد زمسـتان از خـواب بیـدار می کنـد و خـواب  آنچـه 

خوش را بر او حرام می گرداند و در دل شب او را وادار به مناجات و راز و نیاز می کند، 

گاهـی از  صرفـًا عشـق و محبـت بـه خـدا و مقصـد نیسـت، بلکـه اطـاع بـر سرنوشـت و آ

صـاح و فسـاد و جریانـات سـرای آخـرت و فـاح ابـدی و خسـران ال یـزال و احوالـی 

گـر صرفـًا عاقـه به پروردگار باشـد در بسـیاری از  کـه بـا او مواجـه خواهـد شـد. و ا اسـت 

کـه بـه  کم رنـگ می شـود و سـالک در ایـن احـوال اسـت  اوقـات ایـن عاقـه در نفـس 

گـر سـالک مجّهـز و  سـختی از خـواب بـر می خیـزد و بـه تهّجـد و مناجـات می گذرانـد. ا

کـه  گاهـی از راه و روش نباشـد، مخالفیـن عرفـان و اولیـای الهـی  مسـّلح بـه علـم و آ

کمیـن او نشسـته و رهـزن او  ظاهـری دل فریـب و باطنـی چـون ابوسـفیان دارنـد، در 

خواهنـد بـود. )حسـینی طهرانـی، 				 ش، ج 	، ص 			(. 
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توجه  مــورد  کنونی  عصر  در  کــه  مباحثی  جمله  از  چکیده: 
روش  شناسی  است،  قرارگرفته  قرآنی  حوزه  های  پژوهشگران 
ابعاد  به  توجه  و  اهمیت  ایــن  می  باشد.  کریم  قــرآن  تفسیر 
باعث  که  می  باشد  جهت  آن  از  تفسیر  روش  شناسی  مختلف 
مــی  شــود.  کــریــم  ــرآن  قـ تفسیر  صحیح  روش  بــه  دســتــیــابــی 
مبنای  ــر  ب تفاسیر  طبقه  بندی  ــرای  بـ را  زمــیــنــه  هم چنین 
معیارهای روش  شناسی فراهم و الزامات روش  شناسی تفاسیر 

را بیشتر روشن می  کند.
یکی از تفاسیر قابل توجه و مهم در قرن هفتم هجری، تفسیر 
به  معروف  التأویل،  و  المباحث  تحقیق  فی  التنزیل  کشف 
تفسیر حداد یمنی می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی 
_ تحلیلی و هم چنین گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه  ای، 
گرایش های تفسیری این مفسر  سعی شده   است تا روش  ها و 
مورد مداقه قرار گیرد. در بررسی این تفسیر این نتیجه حاصل 
از  بهره گیری  مفسر،  روش  این  که  به  توجه  با  که  است  شده 
گرایش  های  با  همراه  اجتهادی  و  عقلی،  نقلی،  روش  هــای 
روش  مــی  تــوان  می باشد،  تفسیر  در  فقهی  و  کامی  لــغــوی، 

تفسیری ایشان را روش نسبتًا جامع در تفسیر دانست.
تحقیق  فــی  التنزیل  کشف  روش  شــنــاســی،  کــلــیــدواژههــا:   
تفسیری،  روش  ابوبکر  حدادیمنی،  الــتــأویــل،  و  المباحث 

گرایش تفسیری، تفسیر جامع.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۸
پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۷



مقدمه.  

کریـم، از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت تـا  کاربـرد روش تفسـیر در مـورد قـرآن 

ع و حـرام اسـت و در احادیـث نیـز بـر ایـن  کـه اسـتفاده از برخـی روش هـا ممنـو آنجـا 

بـه  -تفسـیر  خطایـی  روش  بـا  کسـی  گـر  ا کـه  گونـه ای  بـه  شـده  پافشـاری  اهمیـت 

رأی- بـه تفسـیر قـرآن بپـردازد و بـه مطلـب صحیحـی دسـت یابـد، باز هـم خطا کرده 

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر پیمـودن روش صحیـح تفسـیری موضوعیت دارد و شـناخت 

روش هـا و گرایش هـای تفسـیری بـرای هـر مفسـر قـرآن، الزم و ضـروری اسـت و ارزش 

کتاب خود به کار برده اسـت  که مفسـر در  و اهمیت هر تفسـیر بسـتگی به روشـی دارد 

و از ضرورت هـای مباحـث علـوم قرآنـی اسـت، زیرا برداشـت مفسـران از مـراد خداوند، 

یکسـان و هماهنگ نبوده و این ناهماهنگی در اسـتنباط از قرآن، معلول روش های 

متفـاوت مفسـران یـا تفـاوت در اسـتفاده از روش هـا می باشـد.

قـرن هفتـم  تفاسـیر  از  التأویـل،  و  المباحـث  فـی تحقیـق  التنزیـل  کشـف  تفسـیر 

هجری اثر ابوبکر بن علی حداد یمنی، نسـبت به دیگر تفاسـیر عامه ناشـناخته بوده 

و این خود انگیزه ای برای بررسـی و شـناخت روش های این تفسـیر بوده اسـت. این 

کامـل قرآن می باشـد که مفسـر در آن به  تفسـیر از مهم تریـن آثـار حـداد یمنـی و تفسـیر 

جمـع عقـل و نقـل، )یـا بـه تعبیـری روایت و درایت( پرداخته اسـت. حـداد یمنی تنها 

گـردآوری آرای سـابقین بسـنده نکـرده بلکـه در مـوارد بسـیاری آنهـا را مـورد نقـد و  بـه 

بررسـی قـرار داده و آنچـه بـه نظـرش درسـت آمـده برگزیـده اسـت و تفسـیر خـود را بـر 
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کامل و جامع تألیف نموده اسـت. در این پژوهش در جسـتجوی  این اسـاس به طور 

گرایش هـا و منابـع مفسـر در تفسـیر قـرآن هسـتیم و اینکـه ایـن روش هـا و  روش هـا و 

منابـع مـورد اسـتفاده چـه میـزان اهمیـت و اعتبـار داشـته و هم چنیـن شـیوه برخـورد 

و نحـوه ی اسـتفاده مفسـر از ایـن منابـع بـه چـه صـورت می باشـد. لـذا بـه تجزیـه و 

تحلیـل بیان هـای مفسـر بـر اسـاس توصیـف روش هـا و گرایش هـای تفسـیری ایشـان 

می پردازیـم. هم چنیـن بـا توجـه بـه اینکـه شناسـایی روش تحقیق و تفسـیر می تواند 

اطاعـات فراوانـی در زمینـه اعتبـار یـا عـدم اعتبـار یـک اثـر را در اختیـار پژوهشـگران 

قراردهـد. لـذا شـناخت روش تفسـیری حـداد یمنـی نیـز دارای اهمیـت می باشـد، چـرا 

کـه اواًل بـه روش هـای تفسـیری و منابـع مـورد اسـتناد ایـن مفسـر پـی خواهیـم بـرد، 

گاهـی مفسـر، بـا شـناخت روش  ثانیـًا اهمیـت و اعتبـار ایـن اثـر و هم چنیـن دانـش و آ

تفسـیری وی بـرای مـا نمایـان خواهـد شـد.

کتابـی  در رابطـه بـا ایـن تفسـیر، پژوهـش چندانـی صـورت نگرفتـه اسـت؛ تنهـا 

بـا عنـوان »المدخـل الـی تفسـیر القـرآن الکریـم« تألیـف دکتـر محمدابراهیـم یحیـی _ 

کـه بـه دو بخـش تقسـیم می شـود. در بخـش  محقـق تفسـیر حـداد یمنـی وجـود دارد 

بخـش  در  و  پرداختـه   … و  تفسـیر  جمـع،  نـزول،  ماننـد  قرآنـی  مباحـث  بـه  آن  اول 

دوم بـه زندگی نامـه علمـی حـداد یمنـی و هم چنیـن تفسـیر وی و برخـی روش هـا و 

کـه محقـق محتـرم در همـه ی ایـن مـوارد  مباحـث بـه صـورت ناقـص پرداختـه اسـت 

از  در هیچ کـدام  و  کـرده  ذکـر  را  تفسـیرش  در  یمنـی  تفسـیری حـداد  فقـط طریقـه ی 

کـه دارای نقـد و رد می باشـند _ مثـل اسـرائیلیات در ذیـل روش تفسـیر  زمینه هایـی 

کامـی و هم چنیـن مباحـث علـوم قرآنـی  گرایـش  روایـی یـا رؤیـت خداونـد در ذیـل 

)البتـه بـه جـز مبحـث قرائـات( _ هیـچ نقـد و بررسـی و یـا اشـاره ای نکـرده اسـت.
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شخصیت علمی حداد یمنی .  

فخرالدیـن ابوبکـر بـن علـی بن محمـد حداد عبادی زبیدی یمنـی، فقیهی حنفی 

که در زبید )از شـهرهای یمن( می زیسـت و در سـال 00	 هجری در همان مکان  بود 

ح زمـان خـود را _کـه  درگذشـت. )زرکلـی، 				 م، ج 	، ص 		( وی، علـوم مطـر

کمـان دولـت  در آن زمـان ضمـن جلسـاتی در مسـاجد و مـدارس نظامـی بـه دسـتور حا

وقـت برگـزار می شـدند- از جملـه علـوم تفسـیر و حدیث و فقـه و علم کام و علوم لغت 

و نحـو را زیـر نظـر علمـای کشـور خود فـرا گرفت. از جمله اسـتادان او عاوه بر پدرش، 

شـیخ علـی بـن نـوح و علـی بـن عمـر علـوی )م 			 ق( و ابوبکـر بـن علـی بـن موسـی 

هاملـی )م 			 ق( بودنـد. )یحیـی، 	00	 م، صـص 			 و 			(

کـه  محققـان او را بـه عنـوان فقیهـی توانـا و هم چنیـن مفسـری مشـهور در یمـن 

کـرده اسـت  کرده انـد؛ وی تفسـیری را تألیـف  در بیشـتر علـوم تبحـر داشـت معرفـی 

کـه مـردم یمـن آن را بـه اسـم تفسـیر حـداد می شناسـند. حـداد یمنـی از خاندانـی بـود 

گرفـت و  کـه ریشـه در علـم و دانـش داشـتند. وی بیشـتر علـوم را در محضـر پـدرش فرا

در آنهـا فقیـه شـد، ایشـان تألیفـات زیـادی را در زمینه هـای علـوم مختلـف بـه رشـته 

چنیـن  را  وی  الطالـع  البـدر  کتـاب  در  شـوکانی   )			 ص  )همـان،  درآورد.  تحریـر 

ع و عبادت بودند. )الشـوکانی،  توصیـف می کنـد: ایشـان )حـداد یمنـی( اهل زهد و ور

بی تـا، ج 	، ص 			( برخـی از علمـا او را یکـی از بزرگ تریـن علمـای مذهـب حنفـی 

در یمـن معرفـی می کننـد و می گوینـد: از مذاهـب فقهـی اهل تسـنن، مذهـب فقهـی 

کـه  کـه از اتبـاع ایـن مذهـب، جماعتـی از فقهـا در یمـن هسـتند  امـام ابوخنیفـه اسـت 

گرانبهـای وی بیشـتر از بیسـت جلـد  کـه تألیفـات  از جملـه ی آنهـا حـداد یمنـی اسـت 
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هسـتند، ایشـان )حداد( در سـال هشـتصد هجری در یمن درگذشت. )ایازی، 				 

ش، ج 	، ص 0		(

کـه هیچ کـس از علمـای حنفـی  گرانبهایـی دارد  حـداد یمنـی تألیفـات و تصنیفـات 

تألیـف نکـرده اسـت،  کیفیـت و فایـده  کمیـت و  از لحـاظ  تألیفاتـی این چنیـن  یمـن 

کـه مهم تریـن آنهـا عبارتنـد از: تألیفـات حـداد بـه بیسـت جلـد می رسـد 

حال . 	 در  که  )تفسیری  التأویل  و  الباحث  تحقیق  فی  التنزیل  کشف 
روش شناسی و معرفی آن هستیم(

کتاب مختصر القدوری.. 	 ح  السراج الوهاج الموضع لکل طالب محتاج در شر

که خاصه ای از السراج الوهاج می باشد.. 	 الجوهرة المنیره، 

ح منظومه شیخ علی بن موسی الهاملی.. 	 سراج الظام و بدر التمام، در شر

ح منظومه النسفی.. 	 النور المستنیر فی الخافیات، در شر

الرحیق المختوم. )یحیی، 	00	 م، صص 			 و 			( و )زرکلی، 				 . 	
م، ج 	، ص 		(

ساختار کلی تفسیر حداد یمنی .  

کشـف التنزیـل فـی تحقیـق المباحـث و التاویـل توسـط دارالمداراالسـامی  تفسـیر 

کـه  کامـل و جامـع اسـت  بیـروت در هفـت جلـد چـاپ شـده اسـت. ایـن اثـر تفسـیری 

کلـی درباره ی  کلـی در بـردارد و مفسـر در آن به صورت  همـه ی آیـات قـرآن را بـه شـکل 

کـرده اسـت. وی در تفسـیر هـر آیـه، ابتـدا بـه اسـم سـوره و  کریـم صحبـت  نـزول قـرآن 

کلمـات و حـروف آن و مکـی و مدنـی بـودن هـر سـوره و اقـوال مختلـف  تعـداد آیـات و 

در مـورد آن، تعـداد آیـات و کلمـات و حـروف سـوره و فضیلـت سـوره ها و اسـباب نـزول 

کـرده اسـت، سـپس شـروع بـه تفسـیر سـوره می کنـد. هم چنیـن روایـات و  آیـات توجـه 
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آرای منقول را در تفسـیرش به علمای تفسـیر خصوصًا صحابه و تابعین نسـبت داده 

کـه در برخـی مـوارد، روایتـی را بدون ذکـر راوی نقل کرده اسـت. حداد  اسـت؛ هرچنـد 

کـرده اسـت  تفسـیرش را بـدون مقدمـه، در بیـان >بسـم اهَّلل الرحمـن الرحیـم< شـروع 

و در آن بـه نقـل اقـوال مفسـران و آرای آنهـا در ایـن بـاب پرداخته اسـت. وی اختاف 

معنـا یـا تعـدد معنـا را بـا توجـه بـه اختـاف قرائـات بیـان می کنـد و در توجیـه قرائـات 

قرآنـی دیگـر استشـهاد می کنـد. هم چنیـن در مباحثـش  آیـات  بـه  و توضیـح معانـی 

و نظـرش  گفتـار  بـر  را شـاهدی  اشـعار عربـی  و  را ذکـر می کنـد  لغـت  نظـرات علمـای 

مـی آورد و در ایـن زمینـه اشـعاری از دو عصـر جاهلـی و اسـامی را ذکـر می کنـد. از دیگـر 

کـه مفسـر بـه آنهـا توجـه کرده اسـت، روش تفسـیر لغوی اسـت که بعـد از ذکر  زوایایـی 

آیـه و لغـات آن، از روایـات و اقـوال صحابـه و تابعیـن و تابعیـن آنهـا در توضیح معنای 

لغـات اسـتفاده می کنـد )ایـازی، 				 ش، صـص 0		 و 			(.

فضای علمی فرهنگی قرن هفتم و هشتم .  

کریـم، بـدون نـگاه بـه  بررسـی مجموعه هـای تأثیرگـذاری هماننـد تفاسـیر قـرآن 

کـه در آن بـه نـگارش درآمده انـد،  بسـتر تاریخـی و فرهنگـی و تأثیـر و تأثـر از فضایـی 

گرفتـه  کاری ناقـص و سـهل انگارانه اسـت. از بررسـی تفاسـیر و پژوهش هـای صـورت 

کـه در ایـن دوران تحلیـل و اجتهاد در تفاسـیر )روش  در ایـن زمـان، بـه دسـت می آیـد 

ع و نـگارش تفسـیر بـا رویکردهـای )گرایش هـای(  اجتهـادی( و هم چنیـن تـداوم تنـو

مختلـف و جدیـد ماننـد گرایـش کامـی، ادبـی، فقهـی و عرفانـی تـداوم داشـته اسـت. 

گرایش هـای تفسـیری متفـاوت  البتـه رویکـرد عالمـان فریقیـن نسـبت بـه روش هـا و 

بـوده اسـت؛ در میـان اهل تسـنن تفسـیر بیشـتر بـه صـورت تفسـیر روایـی بـوده اسـت. 
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گذشـته سـیر نزولـی داشـته  تفاسـیر شـیعه نیـز در قـرون هفتـم تـا نهـم در مقایسـه بـا 

اسـت و علت آن اوضاع نابسـامان سیاسـی )حمله ی مغول ها به کشـورهای اسـامی( 

و اقبـال دانشـمندان شـیعه بـه فقـه و تألیـف مهم ترین کتاب های فقهی بوده اسـت. 

ع قابـل تقسـیم  کـه بـه چهـار نـو در ایـن سـه قـرن حـدود سـیصد تفسـیر نوشـته شـده 

هسـتند: 	- ادامـه ی تفاسـیر اجتهـادی، 	- تکیـه بـر تفاسـیر روایـی، 	- توسـعه ی 

گسـترش تفاسـیر  که بیشـتر در قرن نهم مشـاهده می شـود، 	-  تفاسـیر آیات االحکام 

در  اسـامی  کشـورهای  بـه  و حملـه ی مغول هـا  نابسـامان سیاسـی  اوضـاع  عرفانـی. 

کرد.  سـده ی هفتـم هجـری، بیشـترین ضایعـات را بـه فرهنـگ و تمدن اسـامی وارد 

هم چنیـن سـقوط بغـداد )مهم تریـن شـهر اسـامی و مرکـز مسـلمانان( یکـی از حوادث 

کـه بـر توسـعه و نشـر فرهنـگ قرآنـی تأثیـر منفـی داشـت. بـا ایـن وجـود  بزرگـی بـود 

ک: علـوی مهـر، 				 ش،  تفاسـیر مهـم و زیـادی در ایـن شـرایط نوشـته شـد. )ر. 

صـص 			 و 			(

روش های تفسیری حداد یمنی .  

ارزش و اعتبـار هـر تفسـیر بسـتگی بـه روش یـا روش هایی دارد که مفسـر به کمک 

آنهـا بـه تفسـیر قـرآن می پـردازد. برخـی، در مـورد روش تفسـیر می گوینـد: »منهـج در 

کـه مطابق  اصطـاح بـه معنـای روش روشـن در تعبیـر، عمـل یـا آمـوزش دادن چیزی 

اسـت.  معیـن  هـدف  بـه  رسـیدن  بـرای  مشـخصی  نظـام  و  معیـن  پیش فرض هـای 

کـه مفسـر بـرای تبییـن و  بنابرایـن، منهـج تفسـیری شـیوه ی روشـن و منظمـی اسـت 

کتـاب الهـی مطابـق بـا افـکار صحیـح، آن را طـی می کند«)علـوی مهـر،  کشـف معانـی 

				 ش، صـص 		 و 		( برخـی نیـز در تعریـف روش تفسـیر می گوینـد: »مقصـود 
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کـه معانـی و مقصـود  از روش، اسـتفاده از ابـزار یـا منبـع خـاص، در تفسـیر قـرآن اسـت 

آیه را روشـن سـاخته و نتایج مشـخصی را به دسـت دهد. به عبارت دیگر، چگونگی 

کشـف و اسـتخراج معانـی و مقاصـد آیـات قـرآن را روش تفسـیر قـرآن گوینـد« )رضایـی 

اصفهانـی، 				 ش، ص 		(.

حـداد یمنـی از روش هـای مختلـف تفسـیری ماننـد تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، تفسـیر 

کـه بـه اختصـار بـه آنهـا  کـرده  قـرآن بـه روایـات، و تفسـیر عقلی-اجتهـادی اسـتفاده 

اشـاره می شـود:

روش تفسیر قرآن به قرآن.   .  

کریـم نخسـتین و مهم تریـن منبـع تفسـیر اسـت. منبـع بـودن قـرآن، عـاوه  قـرآن 

بـر آنکـه مقتضـای روش عقایـی محـاوره اسـت، در آیـات قـرآن و روایـات هـم بـر آن 

را در تفسـیر،  از آن  کیـد شـده اسـت و برخـی ماننـد عامـه طباطبایـی بهره گیـری  تأ

روش تفسـیری اهل بیـت؟مهع؟ بـه شـمار آورده اسـت. )همـو، 				 ق، ج 	، ص 		( 

کریم داشـته و برای تفسـیر  گاهـی و تسـلط خوبـی بـه تمامـی آیات قرآن  حـداد یمنـی آ

کـه مشـابه یـا روشـنگر معنـای آیـه بوده،  کریـم از برخـی آیـات دیگـر  برخـی آیـات قـرآن 

کـه تفسـیر وی شـیوه ی تفسـیر قرآن  کـرده اسـت و همیـن باعـث شـده اسـت  اسـتفاده 

بـه قـرآن را بـه خـود بگیـرد. در ادامـه بـه نمونه هایـی از تفسـیر قـرآن بـه قـرآن اشـاره 

می شـود:

کـه حضـرت آدم؟ع؟ بـرای توبـه از خـدا دریافت نمـود: ذیل آیه ی  کلماتـی  مـراد از 

حیـم< )البقـره، 		( در  اُب الّرَ ـّوَ ـُه ُهـَو الّتَ َکِلمـاٍت َفتـاَب َعَلیـِه ِإّنَ ـِه  ـی آَدُم ِمـْن َرّبِ
َ

>َفَتَلّق

تفسـیر ایـن آیـه، حـداد از تفسـیر قـرآن بـه قـرآن یـاری گرفتـه اسـت، زیـرا ایشـان اشـاره 
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کـه حضـرت آدم )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟( و حـوا از خداونـد  کـه مـراد از کلماتـی  می کنـد 

کـه می فرماید: >قاال  آموختنـد تـا توبـه نماینـد، این کام خداوند تبارک و تعالی اسـت 

ْنُفَسـنا َو ِإْن َلـْم َتْغِفـْر َلنا َو َتْرَحْمنا َلَنُکوَنّنَ ِمَن اْلخاِسـرین < )العراف، 		( 
َ
نـا َظَلْمنـا أ َرّبَ

)حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، ص 0	(.

َکمـا ُسـِئَل ُموسـی ِمـْن َقْبـُل  ْن َتْسـَئُلوا َرُسـوَلُکْم 
َ
أ ْم ُتریـُدوَن 

َ
حـداد ذیـل آیـه ی >أ

ـبیل< )البقـره، 	0	(، بـه تقاضـای   َسـواَء الّسَ
َ

یمـاِن َفَقـْد َضـّل
ْ

ِل اْلُکْفـَر ِبال
َ

َو َمـْن یَتَبـّد

کـه یـا محـال  قـوم موسـی و بنی اسـرائیل از حضـرت موسـی )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟( 

کـه مشـرکین قریـش و  ع آن نبـوده، اشـاره می نمایـد  عقلـی بـوده و یـا مصلحـت در وقـو

کـرم؟ص؟ چنیـن تقاضایـی می نمودنـد، بـا استشـهاد  یهـود زمـان پیامبـر نیـز از پیامبـر ا

ْو 
َ
ْنهـاَر ِخاَل هـا َتْفجیـرًا؛ أ

َ ْ
ـَر ال ـٌة ِمـْن َنخیـٍل َو ِعَنـٍب َفُتَفّجِ ْو َتُکـوَن َلـَك َجّنَ

َ
بـه آیـات >أ

ِتـی ِبـاهَّلِل َو اْلَماِئَکـِة َقبیًا< )السـراء، 		 و 
ْ
ْو َتأ

َ
ِکَسـفًا أ َکمـا َزَعْمـَت َعَلینـا  ـماَء  ُتْسـِقَط الّسَ

		( )همـان، ج 	، ص 			(.

ْمُن َو ُهْم 
َ ْ
ولِئَك َلُهـُم ال

ُ
ذیـَن آَمُنـوا َو َلـْم یْلِبُسـوا إیماَنُهـْم ِبُظْلٍم أ

َ
در تفسـیر آیـه ی >اّل

ُمْهَتـُدون< )النعـام، 		( آورده اسـت: هنگامی کـه ایـن آیـه نـازل شـد، بـر اصحـاب 

گفتنـد بـا ایـن وصـف هیچ کـدام از  کـرم؟ص؟  گـران آمـد و بـه همیـن جهـت بـه پیامبرا

کـه یـا در مـورد خـود یـا دیگـران سـتمی روا  مـا از عـذاب در امـان نخواهیـم بـود چـرا 

کـه می پنداریـد، بلکـه منظـور  داشـته ایم. آن حضـرت فرمودنـد: منظـور ایـن نیسـت 

از ایـن )ظلـم(، شـرک اسـت، آیـا در مـورد سـخن لقمـان بـه پسـرش نیندیشـیده اید که 

ـْرَك َلُظْلـٌم  گفـت: >َو ِإْذ قـاَل ُلْقمـاُن اِلْبِنـِه َو ُهـَو یِعُظـُه یـا ُبَنـی ال ُتْشـِرْك ِبـاهَّلِل ِإّنَ الّشِ

َعظیـٌم< )لقمـان، 		( )همـان، ج 	، ص 		(.
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روش تفسیر روایی.   .  

کـه از خـود قـرآن برخاسـته اسـت،>…  نیازمنـدی قـرآن بـه سـنت، واقعیتـی اسـت 

َل ِإَلیِهـْم..< )النحـل، 		(. بـه همیـن لحـاظ  ـاِس مـا ُنـّزِ ْکـَر ِلُتَبیـَن ِللّنَ ْنَزْلنـا ِإَلیـَك الّذِ
َ
َو أ

کـه ریشـه دارترین و بـا سـابقه ترین شـیوه تفسـیر قـرآن، تفسـیر روایـی  گفـت  می تـوان 

کـه از آن  اسـت؛ زیـرا متصـدی آن رسـول خـدا؟ص؟، و متـن اصلـی آن روایاتـی اسـت 

بزرگـوار بـه دسـت مـا رسـیده اسـت. حـداد یمنی نیز مانند بسـیاری از مفسـران از روش 

کثرًا روایاتی را نقـل می کند که  تفسـیر قـرآن بـه کمـک روایـات بهره برده اسـت؛ البتـه ا

که حداد،  کرد این اسـت  که باید به آن اشـاره  مؤید نظرات وی باشـد و مورد دیگری 

روایـات را بـدون ذکـر سـند از راوی نقـل می کنـد، مثـًا )قـال ابـن عبـاس(؛ یـا مسـتقیم 

کـرم؟ص؟ نقـل می کنـد، مثـًا )قـال رسـول اهَّلل یـا روی عـن رسـول اهَّلل(،  از خـود پیامبرا

یـا اینکـه حتـی اسـم راوی و منبـع را ذکـر نمی کنـد و از واژه )قیَل: گفته شـده( اسـتفاده 

می کنـد. ایشـان در جای جـای تفسـیر خـود از روایـات پیامبـر؟ص؟ و صحابـه و تابعـان 

کـرده اسـت. مـوارد زیـر از جملـه تفاسـیر روایـی  بـرای تفسـیر و توضیـح آیـات اسـتفاده 

وی می باشـد:

مـراد از >الباقیـات الصالحـات< تسـبیحات اربعـه می باشـد؛ در تفسـیر حداد یمنی 

َك  اِلحاُت َخیـٌر ِعْنَد َرّبِ ْنیـا َو اْلباِقیاُت الّصَ
ُ

ذیـل آیـه ی >اْلمـاُل َو اْلَبُنـوَن زیَنـُة اْلَحیـاِة الّد

کـرم ؟ص؟  َمـا< )الکهـف، 		(، حدیثـی از صحابـه و تابعـان و پیامبـر ا
َ
َثوابـًا َو َخیـٌر أ

کـه مصـداق »الباقیـات الصالحـات« را مشـخص می نمایـد؛ حدیث مذکور  آمـده اسـت 

این گونـه اسـت: »و عـن انـس؟ضر؟ ان النبـی؟ص؟ قـال »خـذوا جنتکـم مـن النـار، قولـوا 

کبـر و ال حـول وال قـوة اال بـاهَّلل، فانهـن   اهَّلل و اهَّلل ا
ّ

سـبحان اهَّلل و الحمـداهَّلل و ال الـه اال
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المقدمـات و هـن المنجیـات و هـن المعقبـات و هـن الباقیـات الصالحـات«. )همـان، 

ج 	، ص 			(.

مـراد از »سـبعًا مـن المثانـی«، سـوره ی فاتحـة الکتـاب اسـت؛ حداد یمنـی در مورد 

آیـه ی >َو َلَقـْد آَتینـاَك َسـْبعًا ِمـَن اْلَمثاِنـی َو اْلُقـْرآَن اْلَعِظیـَم< )الحجـر، 		(، از قـول 

کـرم؟ص؟ آورده اسـت: »قـال ابـن عبـاس، السـبع المثانـی: فاتحـة الکتـاب،  پیامبـر ا

هکـذا روی عـن رسـول اهَّلل؟ص؟ حیـث قـال »مـا انـزل اهَّلل فی التـوراة و االنجیـل و الزبور 

مثـل فاتحـة الکتـاب، و انهـا السـبع المثانـی« )همـان، ج 	، ص 0		(. مفسـر با توجه 

کـرم؟ص؟ بـه بیـان نـام دیگـر سـوره ی فاتحـة الکتـاب  بـه روایـت مذکـور از قـول پیامبرا

کـه همـان »سـبعًا مـن المثانـی« اسـت، پرداختـه اسـت. 

ـْم ُحُرمـاِت اهَّلِل َفُهَو  حـداد یمنـی در تفسـیر )قـول الـزور( در آیـه ی >ذِلـَك َو َمـْن یَعّظِ

ْوثاِن 
َ ْ
ْجَس ِمَن ال  مـا یْتلی َعَلیُکْم َفاْجَتِنُبـوا الّرِ

َ
ْنعاُم ِإاّل

َ ْ
ـْت َلُکُم ال

َ
ِحّل

ُ
ـِه َو أ َخیـٌر َلـُه ِعْنـَد َرّبِ

ور< )الحـج، 0	(؛ بـا اسـتناد بـه حدیـث پیامبـر؟ص؟ مـراد از »قـول  َو اْجَتِنُبـوا َقـْوَل الـّزُ

الـزور« را شـهادت دروغ و شـرک می دانـد؛ وی در تفسـیر آیـه ی مذکـور چنیـن آورده 

اسـت: »یعنـی قـول الکـذب و مـن اعظم الوجوه الکذب الکفر بـاهَّلل، و الکذب علی اهَّلل 

کما روی عن رسـول اهَّلل؟ص؟ انه قال: »عدلت شـهادة  و یدخل فی ذلک شـهاده الزور 

ک بـاهَّلل«. در ادامـه نیـز بـه ذکـر تلبیـه برخـی از قبایـل جاهلـی پرداختـه  الـزور باالشـرا

کـه در ذکـر آنـان شـرک و شـریک قائـل شـدن بـرای خداونـد متعـال، دیـده می شـود. 

)همـان، ج 	، ص 			(

اسرائیلیات در تفسیر حداد یمنی.   .   .  

اسـرائیلیات جمع »اسـرائیلیه« به معنی داسـتان یا افسـانه ای که منشـاء اسرائیلی 
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یـا  از شـخص  اعـم  بـه چنـان منشـأیی ختـم شـود،  دارد و سلسـله ی سـند داسـتان 

کـه از یـک  کتـاب. واژه ی اسـرائیلیات گرچـه در ظاهـر بـه معنـای داسـتان هایی اسـت 

گرفتـه باشـد ولـی در اصطـاح مفسـران و محدثـان، مفهـوم  منبـع یهـودی سرچشـمه 

وسـیع تری بـه خـود گرفتـه و شـامل تمامـی افسـانه های کهنی اسـت که از گذشـتگان 

وارد تفسـیر و حدیـث و تاریـخ شـده اسـت؛ اعـم از اینکـه منشـاء اصلـی آن یهـودی، 

مسـیحی یـا غیـر آن باشـد )معرفـت، 				 ش، ج 	، صـص 			 و 			(.

کـه بـه تفسـیر حـداد یمنـی وارد می باشـد، ذکـر و اسـتفاده از  از جملـه نقدهایـی 

کریـم اسـت. ایشـان در مـوارد  داسـتان ها و مطالـب اسـرائیلی در تفسـیر آیـات قـرآن 

ک:  از ایـن مطالـب بهـره بـرده اسـت؛ بـرای مثـال: )ن.  آیـات  زیـادی بـرای تفسـیر 

حدادیمنی، 	00	 م، ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			(؛ در ادامه به 

ذکـر مـواردی از آن می پردازیـم:

آفرینـش حـوا از اسـتخوان دنـده ی حضـرت آدم )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟(: حـداد 

یمنی در تفسـیر خود در ذیل آیه ی سـی و پنجم سـوره بقره، به داسـتان خلقت حواء 

کـه خداونـد، حـواء را از اسـتخوان دنـده ی چـپ آدم )علـی  این گونـه اشـاره می کنـد 

کـه آدم )علـی نبّینـا و آلـه  نبّینـا و آلـه و؟ع؟( آفریـد در حالی کـه او خـواب بـود؛ زمانـی 

کیسـتی؟ حـواء  گفـت تـو  کنـار سـرش نشسـته، بـه او  کـه  و؟ع؟( بیـدار شـد زنـی را دیـد 

کـرد. پـس از آن مائکه در  کـه خداونـد مـرا برای تـو خلق  گفـت: مـن همسـر تـو هسـتم 

کـه او از حی  مقـام سـنجش آدم از او پرسـیدندکه ایـن کیسـت؟ آدم گفـت: حـواء، چـرا 

)زنـده( خلـق شـده اسـت. )همـان، ج 	، صـص 		-		(

ذکـر افسـانه ی غرانیـق: حـداد یمنـی در ذیـل تفسـیر آیـه ی پنجـاه و دوم سـوره ی 



۶۱ وش  شناسی تفسیرکشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل ر

کـه باعـث شـادی مـردم بی ایمـان و  از ذکـر غیرخدایـی  کـه مـراد  حـج، آورده اسـت 

کـه ایـن امـر زمانـی اتفـاق  مشـرک می گـردد، ذکـر شـفاعت مشـرکان توسـط بت هـا بـود 

کـه  کـه روزی پیامبـر؟ص؟ سـوره ی نجـم را در مکـه تـاوت می نمـود و زمانـی  افتـاد 

 )	0 و   		 )النجـم،  ْخـری< 
ُ ْ
ال اِلَثـَة 

َ
الّث َمنـاَة  َو  ی؛  اْلُعـّزَ َو  َت 

َ
الـّا یُتـُم 

َ
َفَرأ  

َ
>أ آیـات  بـه 

کام را جـاری  رسـید، شـیطان در ایـن میـان دخالـت نمـود و بـر زبـان پیامبـر؟ص؟ ایـن 

کفـار مکـه از شـنیدن ایـن  سـاخت: »تلـک الغرانیـق العلـی عندهـا شـفاعه ترتجـی«، 

کام خوشـحال شـدند و بـه شفاعتشـان توسـط بت هـا -در روایـت دیگـر )مائکـه(- 

کـه قرائـت سـوره توسـط پیامبـر؟ص؟ بـه پایـان رسـید، ایشـان  امیـدوار شـدند و زمانـی 

کافـران همگـی بـرای تصدیـق و تعظیـم و خوشـحالی _از  سـجده نمـود و مومنـان و 

کردند غیر از ولید بن مغیره _در روایت دیگر )به همراه  آنچه شـنیده بودند- سـجده 

گرفـت و بـر آن  کـف دسـت  ک را در  کـه پیرمـرد و مسـن بـود، خـا سـعید بـن العـاص(- 

کـرد )همـان، صـص 			-			(. سـجده 

روش تفسیر عقلی _ اجتهادی.   .  

کـه در هـر انسـانی بـه ودیعـت نهـاده  عقـل بـه عنـوان یـک منبـع، نیرویـی اسـت 

اسـتلزامات  شـناختی،  ارزش  شـناختی،  هسـتی  کلـی  اصـول  مجموعـه ی  و  شـده 

کـه بدیهـی یـا نزدیـک بـه بدیهـی می باشـند، در اختیـار انسـان  بی واسـطه ی آنهـا را 

قـرار می دهنـد. نقـش عقـل در تفسـیر قـرآن در چهـار محـور متصـور اسـت: الـف( نقش 

سـلبی: گاه، ظاهـر آیـه ای بـر خـاف حکم قطعی عقل اسـت، مانند آیاتـی که در ظاهر 

بـرای خـدا جسـم قائـل اسـت ماننـد: >یـداهَّلل فـوق ایدیهـم< )الفتـح، 0	(، بـر اسـاس 

کـه بـا تجـرد ذات  کـرد  گونـه ای تفسـیر  حکـم عقـل، ظاهـر این گونـه آیـات را بایـد بـه 
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گاه ادلـه ی قطعـی عقل، ظاهـر آیه را  بـاری تعالـی سـازگار باشـند. ب( نقـش ایجابـی: 

تأییـد و تقویـت می کنـد و بایـد بـه همـان ظهـور آیـه اسـتناد جسـت. ج( نقـش تبیینـی 

و توحیـدی: عقـل در این گونـه مـوارد نقـش ابـزاری داشـته و متمـم منابـع دیگـر اسـت 

و می تـوان آن را مصـداق تدبـر در قـرآن دانسـت. د( کشـف اسـتلزامات: عـاوه بـر مفاد 

آنهـا نیـز مقصـود خداونـد اسـت )بابایـی، 				،  آیـات، اسـتلزامات عقلـی  ظاهـری 

صص 0		-			؛ رجبی، 				، صص 			-			(. در ادامه به مواردی از تفسـیر 

عقلـی و اجتهـادی در تفسـیر حـداد یمنـی اشـاره می شـود: 

ـْت 
َ
جسـمانیت خداونـد: حـداد یمنـی در آیـه ی >َو قاَلـِت اْلیُهـوُد یـُد اهَّلِل َمْغُلوَلـٌة ُغّل

َکیَف یشـاء …< )المائـده، 		(،  یدیِهـْم َو ُلِعُنـوا ِبمـا قاُلـوا َبـْل یـداُه َمْبُسـوَطتاِن یْنِفـُق 
َ
أ

کـه این عبارت بـه معنای جود و  ذیـل عبـارت >بـل یـداه مبسـوطتان< اشـاره می کند 

زیـادی بخشـش اسـت و در ادامـه بوسـیله ی اجتهـاد عقلـی، شـواهدی را ذکـر می کنـد 

کـه نفـی تجسـیم خداونـد اسـت می رسـیم و  کـه از لحـاظ عقلـی بـه معنـای مـورد نظـر 

کنایـه از زیـادی عطـا و بخشـش الهـی اسـت.  اینکـه مـراد از دسـت های بـاز خداونـد 

نیـروی  از  اسـتفاده  بـا  واقـع  در   .)			-			 صـص   ،	 ج  م،   	00	 )حدادیمنـی، 

کـرده اسـت و  کـرده و دسـت مـادی داشـتن خـدا را نفـی  عقـل، آیـه ی قـرآن را تفسـیر 

کـه مقصـود از دسـت خـدا، قـدرت او سـت. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت  کـرده اسـت  اشـاره 

کـه ذیل مبحث  کـه ایشـان در آیـات دیگـر، بـه نوعـی قائل به رؤیت خداوند می باشـد 

کامـی بـه آن خواهیـم پرداخـت. گرایـش 

کـه حـداد یمنـی بـه تفسـیر  خلقـت آسـمان ها، زمیـن و عـرش: از جملـه مـواردی 

عقلـی آیـات پرداختـه اسـت، نظـر ایشـان در مـورد خلقـت آسـمان ها، زمیـن و عـرش 

کـه »عـرش« بعـد از خلقـت آسـمان ها و  اسـت. آیـه ی 		 سـوره العـراف داللـت دارد 



۶۳ وش  شناسی تفسیرکشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل ر

زمیـن خلـق گردیـد. هم چنیـن برخـی معنـای اسـتوی را بـه )نشسـتن( تعبیـر کرده انـد 

واژه ی  مفهـوم  مـورد  در  اجتهـادی  عقلـی-  دالیـل  ذکـر  بـا  حـداد  مـورد  ایـن  در  کـه 

)اسـتوی( پرداختـه و نشسـتن بـر عـرش را از خداونـد نفی کرده و می گوید: اسـتوی به 

کامـل بـر چیـزی داشـتن اسـت. سـپس بـه خلقت عرش اشـاره  معنـای تسـلط و اقتـدار 

می کنـد و نظـرات وارده در مـورد خلقـت عـرش بعـد از آسـمان ها و زمیـن را رد می کنـد 

کـه خلقـت عـرش و اسـتیاء خداونـد بـر آن قبـل از خلقت آسـمان ها و زمین  و می گویـد 

بـوده اسـت )همـان، ج 	، صـص 			 و 			(.

 اهَّلُل َلَفَسَدتا َفُسْبحاَن 
َ
کاَن فیِهما آِلَهٌة ِإاّل توجیه عقلی حداد یمنی ذیل آیه ی >َلْو 

کـه ایـن آیـه ی قـرآن، خـود  ـا یِصُفـون< )النبیـاء، 		(؛ هرچنـد  َعّمَ اْلَعـْرِش  َرّبِ  اهَّلِل 

دربردارنـده ی برهـان عقلـی اسـت، بـا ایـن حـال، حـداد یمنـی در ذیل این آیـه به ذکر 

دالیـل منطقـی و عقلـی در مـورد محـال بـودن اجتمـاع و ارتفـاع نقیضیـن می پـردازد 

)همـان، ج 	، ص 			(.

گرایش های تفسیری حداد یمنی .  

کامـی، جهت گیری هـای عصـری  باورهـای مذهبـی،  تأثیـر  گرایـش،  از  مقصـود 

کـه بـر اسـاس عقایـد، نیازهـا و ذوق و  و سـبک های پـردازش در تفسـیر قـرآن اسـت 

سـلیقه و تخصـص علمـی مفسـر شـکل می گیـرد )رضایـی اصفهانـی، 				 ش، ص 

.)		

گرایش لغوی.   .  

کـه مـا را در فهـم معنـا و  مقصـود از منابـع لغـوی در تفسـیر، هرگونـه منبعـی اسـت 

کاربـرد واژگان قـرآن در زمـان نـزول یـاری دهـد. بـر ایـن اسـاس قـرآن مجیـد، روایـات، 
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سـخن صحابـه و فرهنـگ عامـه ی مـردم در دوران نـزول، همـه از منابع لغوی تفسـیر 

کاربردهای واژه های  بـه شـمار می آینـد. بـه ایـن معنی که با مراجعه به آنها، معانـی و 

قرآنـی در عصـر نـزول روشـن می گـردد )بابایـی، 				 ش، ص 			(.

حـداد یمنـی، در زمینـه ی مباحث لغوی اسـتفاده زیـادی از روایات و آرای علمای 

صحابـه و تابعیـن و اتبـاع آنـان نمـوده اسـت و نیـز از اشـعار عربـی دو دوره ی جاهلـی 

گفـت الگـوی ایشـان در روش تفسـیر لغـوی  و اسـام نیـز بهـره بـرده اسـت و می تـوان 

کـه بـرای فهم واژگان مشـکل و غریب قرآن به شـعر مراجعه  عبدالـه بـن عبـاس اسـت 

ک: سـیوطی، 				 ق، ص 	0	(. می کـرده اسـت )ر. 

تفسـیر حـداد یمنـی در ترجمـه ی واژه هـا، از برجسـتگی و امتیـاز ویـژه ای برخـوردار 

کـه در ادامـه بـه ذکـر نمونه هایـی از روش وی در ایـن زمینـه می پردازیـم: اسـت 

ارائه ی معنای مناسب و روان.   .   .  

کـرده اسـت؛ ماننـد:  حـداد یمنـی بسـیاری از واژه هـا را بسـیار سـاده و روان معنـا 

ـَک یعنـی لنحولنـک؛ َشـطَر یعنـی نحـوه و قصـده؛ ِمـَن  یّنَ َحنیفـًا یعنـی مخلصـًا؛ َفَلُنَوّلِ

و  َنَشـَر  یعنـی  ِفیهـا   
َ

َبـّث َو  القبلـه[؛  و  القـرآن  امـر  ]فـی  ّکین  الّشـا مـن  یعنـی  الُممَتریـَن 

وِلـی اللبـاِب یعنـی ذوی العقـول؛ 
ُ
َفـَرَق فیهـا؛ أِلیـٌم یعنـی و جیـع و هـو بمعنـی مؤلـم؛ أ

ُکرٌه َلُکم یعنی و هو شـاق علیکم؛ َزیٌغ یعنی میل  َثِقفُتموُهـم یعنـی وجدتموهـم؛ َو ُهـَو 

سـاِء، یعنـی مسـلطون علی ادب النسـاء  اُمـوَن َعَلـی الّنِ جـاُل َقّوَ عـن الحـق و الهـدی؛ الّرِ

بـا لحـق؛ َوالجـاِر ِذی الُقربـی یعنـی هـو الـذی یقاربـک فـی الجـوار تعرفـه و یعرفـک؛ و 

اِحـِب ِبالَجنـِب  الجـاِر الُجُنـِب یعنـی هـو مـن قـوم آخریـن ال قرابـه بینـک و بینـه؛ َوالّصَ

یعنـی هـو الجـار القریـب ]فـی نسـخه: الغریـب[ المتباعـد، و الجنـب فـی اللغـه: البعیـد؛ 
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 آّمیـَن الَبیـَت الَحـراَم یعنـی القاصدیـن المتوجهیـن نحـو البیت الحـرام؛ و … )حداد 
َ

َوال

یمنـی، 	00	 م، ج 	، صـص 			 و 			 و 			 و 			 و 			 و 			 و 			 و 			؛ 

ج 	، صـص 		 و 			 و 			 و 			(

تبیین واژه های غیرعربی و غیرحجازی .   .   .  

کـه از زبان هـای دیگـر وارد زبـان عربـی شـده نیـز اشـاره  حـداد یمنـی بـه واژه هایـی 

َفْوَقُکـُم  َرَفْعنـا  َو  َخْذنـا می ثاَقُکـْم 
َ
أ ِإْذ  >َو  کـرده اسـت؛ ماننـد واژه ی »ُطـور« در آیـه ی 

ُقـوَن< )البقـره، 		(؛ ایشـان  ُکـْم َتّتَ
َ
ٍة َو اْذُکـُروا مـا فیـِه َلَعّل ُکـْم ِبُقـّوَ ـوَر ُخـُذوا مـا آَتینا الّطُ

کـوه  بـه معنـی  ایـن واژه در زبـان سـریانی  گفتـه شـده  ایـن واژه می گویـد:  دربـاره ی 

اینکـه در قـرآن  لغتـی در دنیـا نیسـت مگـر  گفتـه شـده هیـچ  می باشـد، و هم چنیـن 

ایـن نظـر  باشـد )حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، ص 	0	(. حـداد در ادامـه و در تأییـد 

کـه جایـز نمی باشـد در قـرآن لغتـی غیـر  گفته انـد  می گویـد: »دانشـمندان سرشـناس 

کـه خداونـد بلنـد مرتبـه فرمـوده: >ُقْرآنـًا َعَرِبیـا …<)الزمـر،  از لغـت عـرب باشـد، چـرا 

کـه میـان  گفـت  		( و نیـز فرمـوده ی: >ِبِلسـاٍن َعَرِبـی …< )الشـعراء، 			(، لـذا بایـد 

آنچـه  ]یعنـی  دارد،  وجـود  کاربـرد[  ]در  توافـق  و  برابـری  ع  نـو یـک  واژه هـا  این گونـه 

کـه هـر  گمـان مـی رود از دیگـر زبان هـا در قـرآن آمـده، از بـاب »تـوارد لغتیـن« می باشـد 

کـه یکـی از دو زبـان از  گمـان بـرده شـده  کرده انـد، آن گاه  دو لغـت، یـک لفـظ را وضـع 

کام و شـعر عـرب یافتیـم؛ آنجـا  گرفتـه اسـت.[؛ و مـا نیـز واژه ی )طـور( را در  دیگـری 

کـه جریـر می گویـد: )فـإن تـر سـلمی الجـن یستأنسـوا بهـا * و إن یـر سـلمی صاحـب 

الطـور ینزل(«)حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، صـص 	0	 و 	0	(. البتـه حـداد در توجیـه 

کرده  کام عرب، به شعر جریر بن عطیه خطفی )م 			 ق( اشاره  کاربرد این واژه در 
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که این شـاعر در بعد از اسـام زیسـته و فوت  که توجیه ضعیفی می باشـد، چرا اسـت، 

کـه از شـعر دوران جاهلـی در جهـت اسـتناد خـودش اسـتفاده  کـرده اسـت، و الزم بـود 

کـه  می کـرد؛ مگـر اینکـه بگوییـم ایـن بیـت شـعر متعلـق بـه زمـان جاهلیـت می باشـد، 

بـا توجـه بـه تاریـخ فـوت شـاعر آن، ایـن نظـر نیـز بعیـد می باشـد. 

کـه )طـور(،  حـداد یمنـی، ذیـل تفسـیر آیـه ی اول سـوره ی طـور نیـز اشـاره می کنـد 

کـه در آنجـا خداونـد بـا حضـرت موسـی )علـی نبّینـا و آلـه و؟ع؟( تکلـم  کوهـی اسـت 

کـوه، )زبیـر( اسـت؛ هم چنیـن هـر کوهـی ]به صورت عـام[، در  نمـوده اسـت، و نـام آن 

کـه  زبـان سـریانی )طـور( می باشـد. هم چنیـن از ابوعبیـده )م 	0	 ق( نقـل می کنـد 

کـوه می باشـد. )همـان، ج 	، ص 			( )طـور( در زبـان عربـی بـه معنـی 

کـه حـداد یمنی در این زمینه به آنها اشـاره می کند، موارد ذیل  از دیگـر واژه هایـی 

می باشـند: واژه ی )أصبرهـم( در لغـت یمنـی بـه معنـی )أجرأهـم(؛ واژه )الطوفان( در 

لغـت اهـل یمـن بـه معنـی )طاعـون(؛ واژه )الّسـجل( در لغـت حبشـی بـه معنـی )مرد، 

ک: همان، ج  شـخص(؛ واژه ی )الفردوس( در لغت حبشـی به معنی )بهشـت( )ن. 

	، ص 			؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 	0	؛ ج 	، ص 	(.

اجتهاد در معنای واژه ها.   .   .  

کـرده، معنـای وسـیع و  گاه بـا توضیـح خـود، مفهـوم واژه را محـدود  حـداد یمنـی 

کلـی آن را بـه یـک مـورد خـاص نسـبت می دهـد؛ بـرای نمونـه در آیـه ی >. یِریـُد اهَّلُل 

ِبُکـُم الیسـَر..< )البقـره، 			(، واژه ی )یسـر( را بـه معنـای مـدارای دیـن بـا مریـض و 

گرفتـه اسـت )همـان، ج 	، ص 			(. مسـافر دربـاره ی روزه 

بـرای  اسـتوار نیسـت؛  بـر هیـچ دلیلـی  بـوده،  نـاروا  نیـز  از توضیحـات وی  برخـی 
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مثـال در آیـه ی >َوَشـَرْوُه ِبَثَمـٍن َبْخـٍس َدراِهـَم َمْعـُدوَدٍة..< )یوسـف، 0	( در معنـای 

فروختنـد؛  درهـم  بیسـت  بـه  را  او  برادرانـش  می نویسـد:  َبْخـٍس<  >ِبَثَمـٍن  عبـارت 

کـرده  ُه..< )یوسـف، 		( اقـوال مختلفـی را نقـل 
َ

ُشـّد
َ
ـا َبَلـَغ أ هم چنیـن در آیـه ی >َوَلّمَ

کـه می گوینـد  و می گویـد یعنـی هجـده سـال و نیـز در ادامـه ی نظـر دیگـران را مـی آورد 

یعنـی بیسـت و هشـت تـا سـی سـال، و سـی و دو سـال تـا چهـل سـال؛ در آیـه ی >فـی 

ِبضـِع ِسـنین …<)الـروم، 	( می گویـد: یعنـی بیـن سـه تـا ده سـال؛ در آیـه ی >َو ِجـیَء 

کـه جهنـم در روز قیامـت بوسـیله ی هفتـاد  ـَم..< )الفجـر، 		( می گویـد  یوَمِئـٍذ ِبَجَهّنَ

هـزار زمـام حرکـت داده می شـود و بـر هـر زمـام، هفتـاد هزار فرشـته اسـت )حدادیمنی، 

	00	 م، ج 	، ص 		 و 		؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			(.

وجوه معنایی.   .   .  

یکـی از نـکات مهـم در ترجمـه ی آیـات، توجـه بـه معانـی مختلـف واژه ه اسـت. 

از معنـای  بایـد  آیـه  بـه تناسـب هـر  از واژه هـا دارای معانـی متعـدد هسـتند و  برخـی 

خـاص آن اسـتفاده شـود. حدادیمنـی در تفسـیرش از ایـن دانـش بهـره بـرده اسـت 

کلمـات پرداختـه اسـت؛ البتـه ایشـان راجـع  و از ایـن طریـق بـه تفسـیر و معنـی برخـی 

بـه ایـن فـن اشـاره ای نکـرده اسـت امـا بـا مطالعـه و بررسـی تفسـیرش بـه ایـن نتیجـه 

کـه در ذیـل بـه  کـه در تفسـیر وی، ایـن دانـش و فـن نیـز بـه کار رفتـه اسـت  می رسـیم 

کمـک  کـه حـداد یمنـی آنهـا را در تفسـیرش بـه  صـورت مختصـر، نمونـه ای از الفاظـی 

ایـن فـن تبییـن و تفسـیر نمـوده، اشـاره می نماییـم.

یـِن< )الفاتحـه، 	( نوشـته  در ترجمـه ی واژه »دیـن« در آیـه ی >ماِلـِک یـوِم الّدِ

اسـت: یعنـی یوم الحسـاب؛ و در آیـه ی >اصَطَفـی َلُکـُم الّدیـن …< )البقـره، 			( و 
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یـِن …< )البقره،  ْکـراَه ِفـی الّدِ ُدوُکـم َعـن دیِنُکـم …< )البقـره، 			( و >الِإ ـی یّرُ >… َحّتَ

یـَن ِعنـَداهَّلِل اِلسـاِم …<  			( نوشـته اسـت یعنـی دیـن االسـام؛ و در آیـه ی >ِإّنَ الّدِ

)آل عمـران، 		( نوشـته اسـت یعنـی دیـن برگزیـده و مـورد رضایـت؛ و در آیـه ی >… 

 >… ِ
ـُه هَّلِلَّ

ُ
ُکّل یـُن  یـَن …< )العـراف، 		( و >… َویُکـوَن الّدِ َواْدُعـوُه ُمْخِلصیـَن َلـُه الّدِ

گرفتـه اسـت؛ و در آیـه ی >… َدَعـُوا  )النفـال، 		( آن را بـه معنـای طاعـت و عبـادت 

ْعُبـَد اهَّلَل ُمْخِلصًا َلُه 
َ
ْن أ

َ
ِمـْرُت أ

ُ
ـی أ یـَن …< )یونـس، 		( و >ُقـْل ِإّنِ اهَّلَل ُمْخِلصیـَن َلـُه الّدِ

یـَن< )الزمـر، 		( ایـن واژه را در معنـای اعتقـاد و توحیـد فطـری آورده اسـت )حداد  الّدِ

یمنـی، 	00	 م، ج 	، صـص 		 و 			 و 			 و 			 و 	0	؛ ج 	، ص 		؛ ج 	، 

ص 			 و 			 و 			؛ ج 	، ص 		(.

اسـت  آمـده  بـه وجـوه مختلفـی  تفسـیر حدادیمنـی  در  )سـوء(  واژه ی  هم چنیـن 

کـه بـه چنـد مـورد آن اشـاره می کنیـم: ذیـل آیـه ی >… یُسـوُموَنُکْم ُسـوَء اْلَعـذاِب …< 

 
َ
)البقـره، 		(، )سـوء( را بـه )شـدت( معنـی نمـوده اسـت؛ ذیـل آیـه ی >ِإْن َنُقـوُل ِإاّل

اْعَتراَك َبْعُض آِلَهِتنا ِبُسوء …< )هود، 		(، )سوء( را به )جنون( معنی نموده است؛ 

ْهِلـَك ُسـوءا …< )یوسـف، 		( در تفسـیر 
َ
راَد ِبأ

َ
ذیـل آیـه ی >… قاَلـْت مـا َجـزاُء َمـْن أ

ْخـَت هـاُروَن 
ُ
حـداد آمـده اسـت: مـراد از )سـوء(، )زنـا( می باشـد، و نیـز در آیـه ی >یـا أ

 َسـْوٍء …< بـه همیـن معنـی آمـده اسـت؛ ذیـل آیـه ی >اْسـُلْك یـَدَك 
َ
ُبـوِك اْمـَرأ

َ
کاَن أ مـا 

ْج َبیضـاَء ِمـْن َغیـِر ُسـوء …< )القصـص، 		(، حـداد در مـورد )سـوء(  فـی َجیِبـَك َتْخـُر

کـه در اثـر بیمـاری بـر ص  در ایـن آیـه می گویـد: »أی مـن غیـر بـرص« یعنـی: سـفیدی 

ـوء …< )الممتحنـه،  ْلِسـَنَتُهْم ِبالّسُ
َ
یِدیُهـْم َو أ

َ
نباشـد؛ ذیـل آیـه ی >. َو یْبُسـُطوا ِإَلیُکـْم أ

کـرده اسـت )همـو، ج 	، ص 		؛ ج 	، ص  	(، واژه ی )سـوء( را بـه )دشـنام( معنـی 

0		؛ ج 	، ص 		 و 			؛ ج 	، ص 			؛ ج 	، ص 			(.
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توجه به جنبه های ادبی و بالغی.   .   .  

حدادیمنـی، در تفسـیر آیـات قـرآن همـواره بـه نـکات باغـی و ادبـی توجـه خاصی 

داشـته اسـت. ایشـان در تفسـیر آیه ی >ِإیاَك َنْعُبُد َو ِإیاَك َنْسـَتعیُن< )الفاتحه، 	( به 

یکـی از محسـنات کام در زبـان عـرب، اعـم از آیـات قـرآن و خطـب و کلمـات فصحـاء 

ع از غیبـت بـه خطاب  کـردن مطلبـی یـا تلویـح و اشـاره بـه امـری، رجـو کـه بـرای بیـان 

ح می کنـد  کـرده اسـت. در ادامـه نیـز سـوالی را مطـر و یـا عکـس آن می نماینـد، اشـاره 

بـه خطـاب چـه می باشـد؟  از غیبـت  التفـات  ایـن  کـه علـت  پرسـیده شـود  گـر  »ا کـه 

می گوییـم ماننـد ایـن مـورد در قـرآن زیـاد وجـود دارد، خداونـد بلندمرتبـه فرمـود: >… 

ُکْنُتـْم ِفـی اْلُفْلـِك َو َجَریـَن ِبِهـْم …< )یونـس، 		( )همـو، ج 	، ص 		 و  ـی ِإذا  َحّتَ

گفتـه اسـت: >َو  کـه  		( در ایـن آیـه نیـز التفـات از خطـاب بـه غیبـت وجـود دارد، چرا

کام وجـود نداشـت، الزم بـود از عبـارت: )َو َجَریـَن  گـر التفاتـی در  َجَریـَن ِبِهـم< لـذا ا

کـه مسـئله ی التفـات را در آیـه ی پنجـم  ِبُکـم( اسـتفاده می کـرد. هم چنیـن مـوردی 

غ شـدن از سـتایش پـروردگار و شـروع بـه طلـب و  سـوره ی حمـد پررنگ تـر می کنـد، فـار

کردن، اقتضای خطاب  که طلب و درخواسـت  درخواسـت از حضرتش می باشـد، چرا

بـه طـرف خوانده شـده را دارد. 

کید  از دیگـر وجـوه ادبـی و باغی در تفسـیر حدادیمنی، اشـاره ایشـان بـه عناصر تأ

اْلُمْفِسـُدوَن …< )البقـره، 		( می باشـد؛  ُهـُم  ُهـْم  ِإّنَ ال 
َ
>أ آیـه ی  زبـان عربـی ذیـل  در 

کـه مفیـد تنبیـه  کیـد اسـت؛ )أال(  کـه ایـن جملـه متضمـن دو تأ ایشـان اشـاره می کنـد 

کید می باشـد. )همـو، ج 	، ص 		(  کـه ضمیـر عمـاد ]فصـل[ و بـرای تأ اسـت و )ُهـم( 

کـه تمامـی انـواع فسـاد، منحصر و ثابـت در این  کیدهـا اسـتفاده می شـود  لـذا از ایـن تأ

مفسـدین است.
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گرایش کالمی.   .  

کـه یـک مفسـر در تفسـیر آیات اعتقـادی یا  تفسـیر بـا گرایـش کامـی، روشـی اسـت 

فقهـی از مذهـب و عقایـد خـود دفـاع می کنـد. مفسـر در ایـن شـیوه تـاش دارد در هـر 

کـه ضمـن تفسـیر آیـات پیـش می آید به اثبـات عقیده ی خود یا نقـد و ایراد  مناسـبتی 

و ابطـال عقیـده ی مخالفـان خـود بپـردازد )علـوی مهـر، 				 ش، ص 			(.

بـا توجـه بـه اینکـه حـداد یمنی یکی از علمای حنفی مذهب اسـت، لذا باید توجه 

گرایـش فراوانـی بـه ابومنصـور  کـه علمـای حنفـی در مکتـب اعتقـادی خـود،  داشـت 

ماتریـدی )م 			 ق( دارنـد. هم چنیـن نقل شـده اسـت که کام اهل تسـنن سـاخته 

کـه یکـی حنفـی و دیگـری شـافعی اسـت؛ حنفـی ابومنصـور  و پرداختـه دو نفـر اسـت 

کامـی  ماتریـدی و شـافعی ابوالحسـن اشـعری اسـت. لـذا ریشـه ی مکتـب و عقایـد 

کـه ابوحنیفـه  کـرد، چـرا  کامـی ابوحنیفـه جسـتجو  ماتریـدی را بایـد در اندیشـه ای 

ایـن  هم چنیـن  بـود.  کوفـه  در  کام  اسـتادی  کرسی نشـین  فقـه،  در  ورود  از  پیـش 

مکتـب، یـک منهـج معتـدل میـان اهـل حدیـث و اعتـزال می باشـد؛ و حتـی نزدیـک 

 ،	 ج   ،			0 سـبحانی،  ک:  )ن.  اسـت  اعتزالـی ه  مکتـب  مؤیـد  حـدودی  تـا  بلکـه 

 .)	0-	 صـص 

هم چنیـن  اسـت؛  فـراوان  اشـعری،  مکتـب  بـا  ماتریـدی  مکتـب  اختـاف  مـوارد 

در مکتـب ماتریـدی بـه عقـل بیـش از مکتـب اشـعری توجـه نشـان داده می شـود. 

اسـت: ایـن دو مکتـب چنیـن  اختافـی  از مسـایل  شـماری 

ماتریدی هـا،  امـا  ندانسـته اند  عقلـی  و  ذاتـی  را  اشـیاء  قبـح  و  حسـن  اشـاعره   .	

کـه اشـیاء حسـن و قبـح ذاتـی داشـته و عقـل به خـودی خود  هماننـد معتزلـه، بـر آننـد 
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را درک می کنـد. آن 

کـه صفاتـی  گونـه اسـت: صفـات فعـل  بـر دو  	. اشـاعره معتقدنـد صفـات الهـی 

کـه صفاتـی قدیم انـد. در برابـر این اندیشـه، ماتریدیه،  حـادث هسـتند و صفـات ذات 

همـه ی صفـات الهـی را صفاتـی قدیـم دانسـته و صفـات افعـال را به یـک صفت ذاتی 

بازگردانیده انـد.

	. اشـاعره قائـل بـه جسـمانیت خداینـد و ماتریدیه آن را انـکار می کنند. اما رؤیت 

کیفیـت ایـن رویت  کـه  خداونـد در قیامـت را انـکار نکـرده بلکـه قایـل بـه ایـن هسـتند 

بـه آن دقـت  ماتریدیـه  کـه  گفـت مسـأله ای  بایـد  البتـه  مـا روشـن نمی باشـد.  بـرای 

کـه مسـتلزم جسـمانیت  نکرده انـد و محـل اشـکال اسـت همیـن مسـأله رؤیـت اسـت 

خداونـد اسـت.

کـه  	. اشـاعره، قـرآن را ناآفریـده و قدیـم دانسـته و ماتریدیـه باورشـان ایـن اسـت 

کـه از اصـوات  خداونـد دارای دو کام بـوده، یکـی نفسـی و ناآفریـده و دیگـری کامـی 

متشـکل شـده و آفریده اسـت. 

از دیگـر باورهـای ماتریدیـه می تـوان بـه ظلم نکردن خـدا و محال عقلی بودن آن 

کارهایش و …  نسـبت به او، مبتنی بودن افعال خداوند بر مصالح، آزادی انسـان در 

ک: همان، صص 		-		(. اشاره داشت )ن. 

کامـی در جماتـی بسـیار  از خصوصیـات تفسـیر حـداد یمنـی بیـان دیدگاه هـای 

کامـی  کـه در ادامـه بـه ذکـر مـواردی از روش  کوتـاه در ذیـل آیـات صفـات می باشـد 

می کنیـم: اشـاره  ایشـان 

رؤیـت خـدا: از آنچـه در تفسـیر حـداد یمنـی در ذیل آیاتی که بـه گونه ای به رویت 
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کـه امـکان رؤیـت خداونـد  کـه ایشـان معتقـد اسـت  خـدا اشاره شـده، می تـوان پی بـرد 

در دنیـا توسـط بنـدگان وجـود نـدارد اما می توان او را با چشـم در آخـرت دید. در ادامه 

ع و تفسـیر آن اشـاره  بـا توجـه بـه تفسـیر حـداد یمنـی، بـه آیـات مربوطـه در ایـن موضو

می نماییـم. در ذیـل آیـه ی >ِإلـی َرّبِ هـا ناِظـَرة< )القیامـه، 		(، و بـه واسـطه ی آراء 

کـرده اسـت، بـه  کـه حـداد در ذیـل آن آورده اسـت و بـه نوعـی آنهـا را تأییـد  و روایاتـی 

کـه بهشـتیان بـه خداونـد تبـارک و  کـه وی قائـل بـه ایـن اسـت  ایـن نتیجـه می رسـیم 

تعالـی بـا چشـم و بـه طـور ظاهـر می نگرنـد )حدادیمنـی، 	00	 م، ج 	، ص 			(. 

ِهْم یْوَمِئـٍذ َلَمْحُجوُبون< )المطففین، 		(  ُهـْم َعْن َرّبِ  ِإّنَ
َ
هم چنیـن در ذیـل آیـه ی >َکّا

کافران و جهنمیان در پس حجابی هسـتند  که  که معنای آن این اسـت  آورده اسـت 

کـه  و نمی تواننـد خداونـد متعـال را ببیننـد و ایـن معنـا و دلیـل الزمـه اش ایـن اسـت 

کافـران می تواننـد خداونـد را ببیننـد. )همـان، ج 	، ص  دیگـران غیـر از جهنمیـان و 

			( از آنچـه حـداد بـه عنـوان تفسـیر آیات 		 قیامـت و 		 مطففین و 		 و 		 نجم 

و 		 یونـس آورده اسـت، و هیـچ نقـد و یـا رّدی بـر آنهـا ذکر نکرده، بـه نوعی می توان 

کـه مؤمنـان، خداونـد را در روز قیامـت بـه طـور آشـکار  کـه ایشـان معتقـد اسـت  گفـت 

ْبصـاَر َو ُهـَو 
َ ْ
ْبصـاُر َو ُهـَو یـْدِرُك ال

َ ْ
و عینـی می بیننـد و آنچـه در مـورد آیـه ی >ال ُتْدِرُکـُه ال

طیـُف اْلَخبیـر< )النعـام، 	0	(، آورده اسـت نیـز ایـن مطلب را تأییـد می نماید، زیرا 
َ
الّل

ایشـان می گویـد: مـردم در دنیـا خداونـد را نمی بیننـد و احتمـال دیـدن او در قیامـت 

وجـود دارد و در آیـه ی مذکـور دلیلـی بـر نفـی دیـدن خـدا در قیامـت وجـود نـدارد چـرا 

کـه حـداد در  کـه رؤیـت، غیـر از احاطـه و درک اسـت )همـان، ج 	، ص 		(. هرچنـد 

برخـی مـوارد دیگـر تفسـیرش به وسـیله ی اجتهـاد عقلـی، شـواهدی را ذکـر می کنـد که 

از لحاظ عقلی تجسـیم خداوند را نفی می کند )همان، ج 	، صص 			-			( اما 
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ایشـان در ایـن آیـات قائـل بـه رؤیـت خداونـد در قیامـت می باشـد؛ لـذا بـه ایـن نتیجـه 

کـه ایشـان بـه نوعـی قائـل بـه جسـمانیت خداوند می باشـد. می رسـیم 

گرایش فقهی.   .  

کـه در  کریـم دارای آیـات متعـددی در مـورد احـکام تکلیفـی انسـان اسـت  قـرآن 

کـرم؟ص؟ بـه ایـن آیـات عمـل می شـد و مـوارد ابهـام از ایشـان پرسـیده  زمـان پیامبرا

می شـد؛ در عصـر صحابـه نیـز، از ایـن آیـات اسـتنباط می شـد و بـه آنهـا عمـل می شـد و 

کـه اختـاف امـام علـی؟ع؟  گاهـی صحابـه در مـورد آیـات االحـکام اختـاف می کردنـد 

و عمـر در مـورد اقـل مـدت حمـل و اسـتناد امـام بـه آیـات قـرآن و تعییـن مـدت شـش 

گرایـش فقهـی،  مـاه مشـهود اسـت )ذهبـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. مفسـران در 

آیـات االحـکام را بـر اسـاس قواعـد و اصـول فقهـی مذهـب خـود تفسـیر می کننـد. لـذا با 

توجـه بـه اینکـه حـداد یمنـی، حنفـی مذهـب اسـت، در تفسـیر آیـات االحـکام نیـز بـه 

کـه در ادامـه به مـواردی از  پیـروی و دفـاع از اصـول فقهـی مذهـب خـود برآمـده اسـت 

آن اشـاره می شـود: 

کامل درباره ی  حداد یمنی ذیل آیات )			 و 			 و 			 سوره البقره(، مبحثی 

هم چنیـن  اسـت.  کـرده  بیـان  مذکـور  روایـات  در  را  آن  احـکام  و  اسـت  آورده  روزه 

دربـاره ی مـاه رمضـان بـه موضوعاتـی از قبیـل )بزرگداشـت و تعظیـم مـاه رمضـان و 

نـام مـاه رمضـان( و در )اشـتقاق واژه رمضـان( اشـاره کرده اسـت )همـان، ج 	، صص 

 .)			-		0

از  االحـکام می تـوان  آیـات  مـورد  در  نمونه هـا  و مهم تریـن  بهتریـن  از  هم چنیـن 

کرد که فقها و نویسـندگان بسـیاری،  آیـه ی ششـم سـوره ی المائـده )آیـه ی وضو( یاد 
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کتـب دیگـر بـه آن پرداخته انـد. حـداد یمنـی نیـز در تفسـیر  چـه در تفسـیر و چـه در 

کـه اصـول فقهـی خـود را به اثبات برسـاند و نیـز رّدی بر  ایـن آیـه سـعی فـراوان داشـته 

برخـی نظـرات و تفاسـیر بیـاورد. ایشـان عاوه بـر نقل روایات و استشـهاد آیات دیگر و 

نیـز نقـل آرای برخـی صحابـه و تابعان و برخی مفسـران، بـه زوایای مختلف این آیه، 

طبـق اصـول فقهـی مذهـب خود پرداخته اسـت. مثًا در بحث مسـح گوش ها، حداد 

کـه ایـن عمـل، سـنت اسـت و بیـن اهـل علـم در مـورد آن اختافـی  یمنـی می گویـد 

کـه در  کیفیـت مسـح اختـاف وجـود دارد؛ حـداد در ادامـه مـی آورد  نیسـت و فقـط در 

کـرم؟ص؟ سـرش را مسـح می کـرد و دو انگشـت  کـه پیامبرا برخـی روایـات آمـده اسـت 

اسـت  سـر  جـزء  گوش هـا  می فرمـود:  و  مـی داد  قـرار  گوش هـا  مسـح  بـرای  را  سـبابه 

)همـان، ج 	، صـص 			-			(.

نتایج و یافته ها. .

کـه مفسـر بـرای تفسـیر  	- بـا بررسـی تفسـیر حـداد یمنـی چنیـن بـه دسـت می آیـد 

کریـم از روش هـای تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، تفسـیر قـرآن بـا روایـت، تفسـیر  آیـات قـرآن 

کامـی و فقهـی بهره بـرده اسـت. گرایش هـای لغـوی،  عقلـی و اجتهـادی، و 

از روایـات صحابـه ماننـد  بـر روایـات پیامبـر؟ص؟  آیـات عـاوه  	- وی در تفسـیر 

از  دیگـر  برخـی  و  کعـب  ابـن  ابـی  مسـعود،  ابـن  عبـاس،  ابـن  علـی؟ع؟،  )حضـرت 

صحابـه( و تابعـان )مجاهدبن جبـر، سـعیدبن جبیـر، عطاءبن ابی ربـاح و برخی دیگر 

کـه ایشـان، روایـات را بـدون ذکـر  از تابعـان( نیـز بهـره بـرده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 

سـند از راوی نقـل می کنـد، و در برخـی مـوارد حتـی اسـم راوی و منبـع را ذکـر نمی کند.

گاهـی خـود نسـبت بـه زبـان عربـی و  	- او از سـخن صحابـه، لغوییـون و نیـز آ
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لغـات سـایر زبان هـا و اشـعار جاهلـی و اسـامی بـرای تفسـیر لغـوی آیـات قـرآن بهـره 

بـرده اسـت. هم چنیـن واژه شناسـی تفسـیر، بـه دلیـل روانـی، اسـتناد بـه آیـات، توجـه 

بایـد توجـه  ارزنـده و قابل اسـتفاده اسـت. ولـی  بـه وجـوه معنایـی مفیـد و … بسـیار 

گرایـش دارد. کـه در برخـی مـوارد اجتهادهـای بی اساسـی در ایـن  داشـت 

	- حـداد یمنـی در تفسـیرش از نقـل اسـرائیلیات و آفـات آن در امـان نمانـده و 

کـه دور از شـأن آن بزرگـواران اسـت. مطالبـی را دربـاره ی پیامبـران الهـی آورده اسـت 

	- ایشـان در آیـات بسـیاری بوسـیله ی روش عقلـی، جسـمانیت خداونـد را نفـی 

گرایش هـای کامی حداد یمنی به دسـت می آید،  ع آنچـه ذیـل  می کنـد، امـا از مجمـو

اینکـه وی بـه نوعـی قائـل به جسـمانی بودن خداوند تبارک و تعالی در سـرای آخرت 

کنند. اسـت و مؤمنـان می تواننـد او را نظـاره 

کـرم؟ص؟،  	- در مباحـث صفـات خـدا، عصمـت پیامبـران به خصـوص پیامبـر ا

کـه ناشـی از تأثیرپذیـری از  مسـأله ی امامـت و … دارای نقـاط ضعـف فراوانـی اسـت، 

شـرایط زمانـه، اسـتفاده از اسـرائیلیات و نقل قول هـای ضعیـف اسـت.

کـه تفسـیر حدادیمنـی خالـی از ضعـف و اشـکال نیسـت امـا بـه دلیـل  	- هرچنـد 

گرایش هـای خـوب تفسـیری، ایـن  علـم و دانـش مفسـر آن و اسـتفاده از روش هـا و 

که در حال حاضر قابل اسـتفاده  تفسـیر جزء ارزنده ترین تفاسـیر عامه به شـمار می آید 

می باشـد. 

	- بـا توجـه بـه اینکـه روش حـداد یمنـی، بهره گیـری از روش های نقلـی، عقلی و 

گرایش هـای لغـوی، کامی و فقهی در تفسـیر می باشـد، می توان  اجتهـادی همـراه بـا 

روش تفسـیری ایشـان را روش نسـبتًا جامع در تفسـیر دانست. 
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کـه  اسـت  آدمـی  نفـس  در  حالتـی  و  صفـت  طمـع  چکیـده: 
بـا توجـه بـه آیـات قـرآن معانـی مختلفـی دارد. در ایـن مقالـه 
گرفتـه اسـت و  معانـی واژه ی طمـع در قـرآن مـورد بررسـی قـرار 
کریـم آمـده اسـت  بیـان مـی دارد واژه ی طمـع 		 بـار در قـرآن 
و بـه معنـای 	- امیـدواری، 	- حـرص 	- آرزوی محـال 	- 
کاربـرد آن امیـد و آرزو اسـت.  کـه بیشـترین  میـل نفسـانی اسـت 
واژگان رجـاء و حـرص واژگان متـرادف طمـع و واژگان یـأس، 
کریـم  هلـع، قناعـت و اسـتغنا واژگان متضـاد بـا طمـع در قـرآن 
معنـای  قـرآن،  در  غالـب طمـع  معنـای  نتیجـه  در  می باشـند. 
کامـًا متفـاوت بـا معانـی دیگـر طمـع در قـرآن. کـه  امیـد اسـت 

 کلیدواژهها: طمع، قرآن، امید، حرص.
تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۹
پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۵



مقدمه.  

متـرادف  آز  و  بـا حـرص  و  اسـت  زیـاده خواهـی  بـه معنـای میـل،  لغـت  طمـع در 

کریـم هـم بـه معنـای  می باشـد )بسـتانی، 				 ش، ص 			(. امـا طمـع در قـرآن 

حـرص و هـم بـه معنـای امیـد و آرزو و میـل نفسـانی آمـده اسـت. طمـع بـه معنـی امید 

یـِن< )الشـعراء، 		( )قرشـی  ْن َیْغِفـَر ِلـي َخِطیَئِتـي َیـْوَم الّدِ
َ
ْطَمـُع أ

َ
ـِذي أ

َ
در آیـه ی >َو اّل

بنایـی، 				 ق، ج 	، ص 			( قـرآن مجیـد در آیـه ی 		 سـوره ی احـزاب طمـع 

کـه از نـور معرفـت و ایمـان بـه خـدا و انبیـاء و  را ثمـره ی مـرض قلـب می دانـد. قلبـی 

ک طمع  گون از جملـه حاالت خطرنا گونا گرفتار حاالت ابلیسـی  اولیـاء محـروم اسـت، 

است. 

قـرآن مجیـد در سـوره ی المدثـر می فرمایـد: این گونـه افـراد هرچـه از نعمت هـای 

مـادی بـر خـوردار شـوند بـاز سـیر نشـده و طمع در اضافه شـدن دارند )توقع داشـتن در 

کـه بـه خـدا و خـودش متکـی نبـوده و بـه آنچه  امـوال مـردم( بـه عبـارت دیگـر، کسـی 

کمبود و محرومیت پنداشـته  دارد قانع و راضی نباشـد و همیشـه خود را در نقصان و 

و بـه مـال، مقـام، تجمـات دیگـران چشـم دوختـه و پیوسـته درصـدد بهره بـرداری از 

کامـًا عقانی اسـت زیرا در بسـیاری  دیگـران می باشـد. پرهیـز از طمـع دسـتور اخاقـی 

از مـوارد آدمـی از روی حـرص و طمـع منافـع قطعـی خـود را بـه امیـد رسـیدن بـه منافع 

مظنـون بیشـتر رهـا می کنـد. از امام باقر$ روایت شـده اسـت: »ِبْئـَس اْلَعْبـُد َعْبٌد َیکوُن 

ـُه« یعنـی: بـد بنده ای اسـت کسـی که 
ُ
َلـُه َطَمـٌع َیُقـوُدُه َو ِبْئـَس اْلَعْبـُد َعْبـٌد َلـُه َرْغَبـٌة ُتِذّل
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که  کـه او را بـه دنبـال خود می کشـاند و بد بنده ای اسـت آنکـه میلی دارد  طمعـی دارد 

کنـد. )حـر عاملـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		( او را خـوار 

اما آنچه در این مقاله بررسـی شـده اسـت واژه ی طمع از منظر قرآن اسـت و طبق 

کریـم بـا اصطـاح اخاقـی و عرفـی آن در  کاربـرد واژه ی طمـع در قـرآن  ایـن بررسـی، 

مـواردی متفـاوت می باشـد.

واژه شناسی طمع.  

کـرده سـپس بـه  بـرای بررسـی واژه ی طمـع ابتـدا معنـای آن را در لغـت بررسـی 

بررسـی آن در آیـات می پردازیـم. در فرهنـگ لغـات، طمـع بـه معنـای تمایـل نفـس 

بـه چیـزی از روی آرزوی شـدید و آزمنـدی اسـت. )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 

0		( در جـای دیگـر طمـع در مقابـل اسـتغنا نفـس اسـت و آن عبـارت اسـت از تمایـل 

نفـس بـه آنچـه در دسترسـش نیسـت: »هو ما یقابل االسـتغناء في النفـس، فهو عبارة 

ج عـن یـده«. )مصطفـوی، 0			 ش، ج 	، 			(  عـن تمایـل النفـس الـی مـا هـو خـار

کـه بـه خـدا و خودش متکی نبـوده و به آنچـه دارد قانع و  شـخص طامـع کسـی اسـت 

راضـی نباشـد و همیشـه خـود را در نقصـان و کمبـود و محرومیـت پنداشـته و بـه مال، 

دیگـران  از  بهره بـرداری  درصـدد  پیوسـته  و  بـدوزد  چشـم  دیگـران  تجمـات  مقـام، 

ُة اْلِحـْرِص ِفـي 
َ

ـَقاِء ُجُمـوُد اْلَعْیـِن َو َقْسـَوُة اْلَقْلـِب َو ِشـّد
َ

َمـاِت الّش
َ

ْرَبـٌع ِمـْن َعا
َ
باشـد. »أ

ْنـِب« یعنـی: چهـار عامـت فـرد شـقی، تنـگ نظـری و 
َ

ْصـَراُر َعَلـی الّذ ِ
ْ

ْنَیـا َو ال
ُ

َطَلـِب الّد

گنـاه اسـت )ابـن شـعبه حرانـی،  قسـاوت قلـب و حـرص زیـاد در طلـب دنیـا و اصـرار بـر 

	0		 ق، ص 		(.

موجـب  کـه  اسـت  نفسـانی  حالتـی  طمـع  می گویـد:  السـعادات  جامـع  در  نراقـی 



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان 82۱۳۹۶

کتفـا کند، بـه جمـع آوری اموالـی بپردازد  می گـردد انسـان بـدون اینکـه بـه حـد معّیـن ا

کـه نیـازی بـه آنهـا نـدارد )نراقـی، 				 ش، ج 	، ص 	0	(.

طمـع در اصطـاح قرآنـی توقـع داشـتن و حریـص بـودن در امـوال و زندگـی مـردم 

کـه طمـع در  تعریـف شـده اسـت )طباطبایـی، 				 ش، ج 	، ص 			( در حالـی 

کـه فقـط یک بـار در معنـای حـرص اسـت: »ُثـّمَ َیْطَمـُع  معانـی مختلفـی در قـرآن آمـده 

کـه بیفزاریـم )المدثـر، 		(. ِزیـَد« یعنـی: بـاز هـم طمـع دارد 
َ
ْن أ

َ
أ

معانی مختف واژه ی طمع در قرآن.  

واژه ی طمـع و مشـتقاتش 		 بـار در قـرآن آمـده اسـت امـا همـه ی آنهـا بـه یـک 

گاهـی بـه  گاهـی بـه معنـای امیـد،  معنـی بـه کار نرفته انـد بلکـه طمـع در ایـن آیـات 

گاهـی هـم میـل نفسـانی آمـده اسـت.  گاهـی حـرص و  معنـای آرزوی دسـت نیافتنی، 

کـه معناهـای مختلـف طمـع دارنـد آورده می شـود:  کنـون در ذیـل آیاتـی  ا

امید.   .  

کاربرد معنایی واژه ی طمع در قرآن معنای امید و امیدواری است بیشترین 

ْصَحـاَب 
َ
 ِبِسـیَماُهْم َوَنـاَدْوا أ

ّ
کا ْعـَراِف ِرَجـاٌل َیْعِرُفـوَن 

َ ْ
>و َبْیَنُهَمـا ِحَجـاٌب َوَعَلـی ال

ٌم َعَلْیکـْم َلـْم َیْدُخُلوَهـا َوُهـْم َیْطَمُعـوَن< یعنـی: و میـان آن دو ]گـروه[ 
َ

ْن َسـا
َ
ـِة أ اْلَجّنَ

که هر یک ]از آن دو دسـته[ را از سیمایشـان  حایلی اسـت و بر اعراف مردانی هسـتند 

آواز  امیـد دارنـد  ]بـدان[  ]لـی[  و  کـه هنـوز وارد آن نشـده  را  می شناسـند و بهشـتیان 

کـه سـام بـر شـما. )العـراف، 		( می دهنـد 

ِحَهـا َواْدُعـوُه َخْوًفـا َوَطَمًعـا ِإّنَ َرْحَمـَت اهَّلِل َقِریـٌب 
َ

ْرِض َبْعـَد ِإْصا
َ ْ
 ُتْفِسـُدوا ِفـي ال

َ
>َوال
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ِمـَن اْلُمْحِسـِنین< یعنـی: و در زمیـن پـس از اصـاح آن فسـاد مکنیـد و بـا بیـم و امید او 

کـه رحمـت خـدا بـه نیکوکاران نزدیک اسـت< )العـراف، 		(. را بخوانیـد 

َقـاَل< یعنـی: او سـت  ـَحاَب الّثِ ـِذي ُیِریکـُم اْلَبـْرَق َخْوًفـا َو َطَمًعـا َو ُیْنِشـُئ الّسَ
َ
>ُهـَو اّل

گرانبـار را پدیـدار  کـه بـرق را بـرای بیـم و امیـد بـه شـما می نمایانـد و ابرهـای  کسـی 

.)		 )الرعـد،  می کنـد 

ْرَض 
َ ْ
ـَماِء َماًء َفُیْحِیي ِبِه ال ُل ِمَن الّسَ >َو ِمـْن آَیاِتـِه ُیِریکـُم اْلَبـْرَق َخْوًفـا وَ َطَمًعا َو ُیَنّزِ

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلوَن<)الـروم، 		( یعنـی: و از نشـانه های او 
َ

َبْعـَد َمْوِتَهـا ِإّنَ ِفـي َذِلـک ل

]اینکـه[ بـرق را بـرای شـما بیـم آور و امیدبخـش می نمایانـد و از آسـمان بـه تدریج آبی 

کـه بـه وسـیله آن زمیـن را پـس از مرگـش زنـده می گردانـد در ایـن ]امـر  فـرو می فرسـتد 

کـه تعقـل می کننـد قطعا نشـانه هایی اسـت(  هـم[ بـرای مردمـی 

َرَزْقَناُهـْم  ـا  ِمّمَ َو  َطَمًعـا  َو  َخْوًفـا  ُهـْم  َرّبَ َیْدُعـوَن  اْلَمَضاِجـِع  َعـِن  ُجُنوُبُهـْم  )َتَتَجاَفـی 

ُیْنِفُقـوَن: پهلوهایشـان از خوابگاه هـا جـدا می گـردد ]و[ پروردگارشـان را از روی بیـم و 

امیـد می خواننـد و از آنچـه روزیشـان داده ایـم انفـاق می کننـد.( )سـجده، 		( 

کـه امیـد دارم روز  کـس  یـِن: و آن  ْن َیْغِفـَر ِلـي َخِطیَئِتـي َیـْوَم الّدِ
َ
ْطَمـُع أ

َ
ـِذي أ

َ
)َواّل

بـر مـن ببخشـاید.( )شـعراء، 		( گناهـم را  پـاداش 

اْلَقـْوِم  َمـَع  َنـا  َرّبُ ُیْدِخَلَنـا  ْن 
َ
أ َوَنْطَمـُع  اْلَحـّقِ  ِمـَن  َوَمـا َجاَءَنـا  ِبـاهَّلِل  ُنْؤِمـُن   

َ
َلَنـا ال )َوَمـا 

اِلِحیـَن: بـرای مـا چـه ]عذری[ اسـت که به خدا و آنچه از حق به ما رسـیده ایمان  الّصَ

نیاوریـم و حـال آنکـه چشـم امیـد داریـم که پروردگارمـان ما را با گروه شایسـتگان ]به 

بهشـت[ درآورد.( )مائـده، 		(

کـه  امیدواریـم  مـا  اْلُمْؤِمِنیـَن:  َل  ّوَ
َ
أ ـا  کّنَ ْن 

َ
أ َخَطاَیاَنـا  َنـا  َرّبُ َلَنـا  َیْغِفـَر  ْن 

َ
أ َنْطَمـُع  ـا  )ِإّنَ
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آورنـدگان  ایمـان  نخسـتین  کـه  ]چـرا[  ببخشـاید  مـا  بـر  را  گناهانمـان  پروردگارمـان 

)		 )شـعراء،  بودیـم.( 

آزوی محال.   .  

ُفوَنُه  َم اهَّلِل ُثّمَ ُیَحّرِ
َ

کا کاَن َفِریٌق ِمْنُهْم َیْسَمُعوَن  ْن ُیْؤِمُنوا َلکْم َوَقْد 
َ
َفَتْطَمُعوَن أ

َ
)أ

کـه ]اینـان[ بـه شـما ایمـان بیاورنـد  ِمـْن َبْعـِد َمـا َعَقُلـوُه َوُهـْم َیْعَلُمـوَن: آیـا طمـع داریـد 

گروهـی از آنـان سـخنان خـدا را می شـنیدند سـپس آن را بعـد از فهمیدنـش  بـا آنکـه 

تحریـف می کردنـد و خودشـان هـم می دانسـتند.( )بقـره، 		(

ـَة َنِعیـٍم: آیـا هـر یک از آنـان طمع می بندد  ْن ُیْدَخـَل َجّنَ
َ
 اْمـِرٍئ ِمْنُهـْم أ

ُ
کّل َیْطَمـُع 

َ
)أ

ج، 		( کـه در بهشـت پـر نعمـت در آورده شـود؟( )معار

کـه  آرزوی محـال یعنـی آرزوی دسـت نیافتنی. آرزو در واقـع میـل و امیـدی اسـت 

امـکان رسـیدن بـه آن وجـود دارد و اینکـه چـرا تعبیر محال را برای یـک آرزو آورده ایم 

و  اسـت  گاه  آ خـدا  فقـط  آنهـا  نتایـج  و  اعمـال  سـرانجام  از  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه 

کـه در قـرآن دربـاره محـال بودن رسـیدن به آرزویی داده شـده حتمی اسـت  وعـده ای 

و وقتـی آیـه قـرآن ایـن طمـع را غیـر ممکـن می دانـد پـس تعبیـر محـال منایـب ایـن 

کـردن  آرزو اسـت وگرنـه خـود امیـد و آرزو محـال نیسـت و بـا تـاش و کوشـش و فراهـم 

زمینـه رسـیدن بـه آن امـری ممکـن اسـت.

میل نفسانی.   .  

 َتْخَضْعـَن ِباْلَقـْوِل َفَیْطَمـَع 
َ

َقْیُتـّنَ َفـا َسـاِء ِإِن اّتَ َحـٍد ِمـَن الّنِ
َ
کأ ِبـّیِ َلْسـُتّنَ  )َیـا ِنَسـاَء الّنَ

 َمْعُروًفـا: ای همسـران پیامبـر شـما ماننـد هیچ یـک 
ً

ـِذي ِفـي َقْلِبـِه َمـَرٌض َوُقْلـَن َقـْوال
َ
اّل
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گـر پـروا داریـد پـس بـه نـاز سـخن مگوییـد تـا آنکـه در دلـش  از زنـان ]دیگـر[ نیسـتید ا

گوییـد.( )احـزاب، 		( گفتـاری شایسـته  بیمـاری اسـت طمـع و رزد و 

کـه بـا رعایـت آن افـراد  در ایـن آیـه خـدای متعـال بـه زنـان پیامبـر دسـتور می دهـد 

بیمـار دل دچـار طمـع و میـل و هـوس نفسـانی نشـوند. 

حرص.   .  

که بر آن بیفزاییم.( )مدثر، 		( ِزیَد: باز هم طَمع دارد 
َ
ْن أ

َ
)ُثّمَ َیْطَمُع أ

کـرده اسـت.  طمـع بـه معنـای اصطاحـی زیاده طلبـی تنهـا در ایـن آیـه نمـود پیـدا 

کفـار طمـع و زیاده طلبـی دارنـد.  بـه تعبیـر ایـن آیـه، 

گان مترادف و متضاد طمع در قرآن.   واژ

بـرای واژه طمـع، واژگان و مفاهیـم متـرادف و متضـادی در قـرآن وجود دارد که با 

توجـه بـه معنـای طمـع، در ذیل به آنها اشـاره می شـود

گان مترادف.   .   واژ

رجاء.   .   .  

امیـدواری بـه رحمـت خداونـد را رجـاء گویند و رجاء عبارت اسـت از انبسـاط سـرور 

در دل بـه جهـت انتظـار امـر محبوبی و این سـرور و انبسـاط را وقتـی رجاء و امیدواری 

کـرده باشـد مثل  کـه آدمـی بسـیاری از اسـباب رسـیدن بـه محبـوب را تحصیـل  گوینـد 

کـه تخـم بی عیـب را به زمیـن قابلی که آب به آن نشـیند  گنـدم از بـرای کسـی  انتظـار 

کـه هیچ یـک از اسـباب آن را  بینـدازد و آن را در وقـت خـود آب دهـد امـا توقـع چیـزی 

گـر کسـی بعضـی  مهیـا نکـرده باشـد آن را رجـاء نگوینـد بلکـه غـرور و حماقـت نامنـد و ا
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گوینـد مثـل آنکـه تخـم را بـه زمیـن قابلـی  اسـباب را تحصیل نکـرده آن را آرزو و تمنـا 

کوتاهـی و تقصیـر نماینـد. هم چنیـن بنـده هـرگاه زمیـن دل  افکننـد امـا در آب دادن 

کـرد و تخـم ایمـان را در آن پاشـید و آب  را از خـار و خـس و اخـاق زمیمـه رفـت و درو 

کـه او را از سـوء  طاعـت را بـر آن جـاری سـاخت پـس امیـد بـه لطـف پـروردگار اسـت 

ع  خاتمـه نگاهـدارد و او را بیامـرزد و ایـن امیـدواری او رجـاء محمـود و نـزد عقـل و شـر

متحسـن اسـت. )نراقـی، بی تـا، ص 			(

رجـاء  حالـت  پـس  اسـت  آمـده  امیـد  معنـای  بـه  قـرآن  در  طمـع  کـه  همان گونـه 

اسـت:  قـرآن  در  طمـع  متـرادف 

 َیْرُجـوَن َوکاَن اهَّلُل َعِلیًمـا َحکیًمـا: آنکـه شـما چیزهایـی از 
َ

)َتْرُجـوَن ِمـَن اهَّلِل َمـا ال

کار اسـت( )نسـاء،  که آنها امید ندارند و خدا همواره دانای سـنجیده  خدا امید دارید 

.)	0	

حرص.   .   .  

در لغـت بـه معنـای شـدت اراده و شـره بـه مطلـوب )ابـن منظـور، 				 ق، ج 	، 

ص 		( و در اصطـاح زیـاده طلبـی اسـت. الِحـْرص : زیـاده روی در آزمنـدی و میـل 

و اراده اسـت . )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			(( آیـه 		 سـوره بقـره از میـل 

شـدید قـوم یهـود بـه زندگـی طوالنـی در دنیـا با تعبیـر توبیخ آمیـز »َاْحَرَص الّنـاِس علی 

َحیـوٍة« )حریص تریـن مـردم بـر زندگـی( یـاد شـده اسـت.



87 وایات واژه شناسی طمع از منظر قرآن و ر

گان متضاد.   .   واژ

یأس.   .   .  

ُس : 
ْ
کنیـم شـی ء آرزو شـده بـه دسـت نخواهـد آمـد: »اْلَیـأ کـه یقیـن  یـأس آنسـت 

انتفـاء الّطمـع « )راغـب اصفهانـی، ج 	، ص 			( وقتـی یـأس بـه معنـای انقطـاع 

انتظـار و توقـع انسـان از رسـیدن چیـزی، بـه خـود اسـت هـرگاه طمـع بـه معنـای امیـد 

باشـد یـأس ضـد آن اسـت

کافـران کسـی از رحمـت خدا  گـروه   اْلَقـْوُم اْلکاِفـُروَن: جـز 
َّ

ُس ِمـْن َرْوِح اهَّلِل ِإال
َ
 َیْیـأ

َ
)ال

نومیـد نمی شـود( )یوسـف، 		(

 استغنا.   .   .  

کـه خداونـد، بـی نیـاِز سـتوده )صفـات (  َغِنـّي َحِمیـٌد: و بدانیـد  ّنَ اهَّلَل 
َ
أ و أعلمـوا 

 )			 بقـره،  اسـت: 

کفایـت و بی نیـازی اسـت )مصطفـوی، 0			، ج 	، ص  غنـا در لغـت بـه معنـای 

اسـت. )همـان، ج 	، ص 		(  اسـتغنا ضـد صفـت طمـع معرفـی شـده  لغـت   )			

ْیـُت 
َ
غنـای حقیقـی عبـارت اسـت از قطـع طمـع از غیـر خـدا. )َعِلـّیُ ْبـُن اْلُحَسـْیِن ع َرأ

اِس: حضرت سیدالسـاجدین  ْیِدي الّنَ
َ
ـا ِفي أ َمِع َعّمَ ـُه َقـِد اْجَتَمـَع ِفـي َقْطِع الّطَ

َ
کّل اْلَخْیـَر 

کـه در  کـه جمـع اسـت در قطـع طمـع از مـردم و هـر  کـه همـه خوبی هـا را دیـدم  فرمـود: 

گـذارد خـدا همه امـور او را  چیـزی امیـد بـه مـردم نداشـته باشـد و امـر خـود را بـه خـدا وا

بـر مـی آورد.( )حرعاملـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		( 
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قناعت.   .   .  

اسـت. قناعـت  بیاوریـم قناعـت ضـد آن  قـرآن در معنـی حـرص  را در  گـر طمـع  ا

در لغـت، بـه معنـای راضـی بـودن بـه آنچـه قسـمت و روزی انسـان اسـت یـا راضـی 

کر  کـه از آنچـه در دنیـا بـه برسـد قانـع و شـا کسـی اسـت  کـم و قانـع  بـودن بـه قلیـل و 

کـه انسـان  اسـت. )طریحـی، 				 ش، ج 	، ص 			( و ایـن بـدان معنـی اسـت 

بیـش از هـر چیـز بـه خداونـد متعـال متکـی بـوده و بـه هـر چـه در اختیـار دارد خشـنود 

و سـازگار باشـد و بـا عـزت نفـس و آبرومنـدی بـه سـر بـرده و هیـچ گاه چشـم داشـتی بـه 

کمبودها اندوهگین و حسـرت زده نباشـد.  دیگران نداشـته و از نداشـتن امور مادی و 

)داوودی، 				 ش، ج 	، ص 			(. ایـن معنـای اصطـاح قناعـت اسـت ولی لفظ 

قانـع در قـرآن یک بـار امـده و آنهـم بـه معنـای تهی دسـت اسـت: 

َعَلْیَهـا  اهَّلِل  اْسـَم  َفاْذکـُروا  َخْیـٌر  ِفیَهـا  َلکـْم  اهَّلِل  َشـَعاِئِر  ِمـْن  َلکـْم  َجَعْلَناَهـا  )َواْلُبـْدَن 

ْرَناَها َلکْم 
َ

کَذِلک َسـّخ ْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَتّرَ 
َ
 َفـِإَذا َو َجَبـْت ُجُنوُبَهـا َفکُلوا ِمْنَهـا َوأ

َ
َصـَواّف

کْم َتْشـکُروَن: شـتران فربه را برای شـما از شـعایر خدا قرار دادیم در آنها برای شـما 
َ
َلَعّل

کـه برپـای ایسـتاده اند ببریـد و چـون بـه  خیـر اسـت پـس نـام خـدا را بـر آنهـا در حالـی 

پهلـو در غلتیدنـد از آنهـا بخوریـد و بـه تنگ دسـت و بـه بینـوا بخورانیـد این گونـه آنهـا 

کـه شـکرگزار باشـید( )حـج، 		(  کردیـم امیـد  را بـرای شـما رام 
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ــریـــت آمــــوزشــــی حــضــرت  مـــدیـ
زهـــرا؟اهع؟ در خــطــابــه ی فــدک و 
اهمیت به کارگیری آن در آموزش 

به نسل امروز

سمانه پوراسماعیل
دانش آموخته کارشناسی ارشد 
مدیریت آموزشی
مدرس مدعو دانشگاه
آرمان رضوی مشهد
samane.pouresmaeil@
yahoo.com خطابه ی به  تازه  نگاهی  پیش  رو،  مقاله  ی  هدف  چکیده: 

به  تحلیل  روش  با  تا  است،  آموزشی  مدیریت  منظر  از  فدک 
که  آنجایی  از  بپردازد.  امروز  نسل  به  آموزش  در  آن  اهمیت 
ناب  حقایق  با  عمیق  فاصله  ای  دچار  گون  گونا دالیل  به  ما 
اعتقادی شده  ایم، نسل امروز از سویی در حقایق تردید دارد و 
کاوشگری در سیستم آموزشی  از سوی دیگر، لذت جستجو و 
کمرنگ شده،  ما به ویژه در رشته  های مرتبط با علوم انسانی 
و  قرآن  ارزشمند  منبع  دو  به  پیوند  با  می  توان  که  حالی  در 
حدیث، با حقایق معرفتی درستی مانند خطبه  ی فدک آشنا 
خطبه،  این  پیمود.  و  کرد  پیدا  را  زندگی  درست  راه  شده، 
بیان  و  جا  به  جسارت  و  شجاعت  چون  عناصری  آموزش  با 
و  معصوم؟ع؟  زبان  از  و  وحی  کام  چارچوب  در  حقیقت 
گذشته  ی نه چندان دور توسط  هم  چنین یادآوری آن چه در 
پیامبر؟ص؟ به مردم آموخته شده، دفاع از حق و حقیقت را از 
که  یادآور می شود  و  ما می  آموزد  به  کام فاطمی  جای جاِی 
حتی در عصر تکنولوژی و فناوری می  توان از حقیقت  جویی 
هر  در  که  بست،  کار  به  آن را  و  نداشت  فاصله  حق  گویی  و 
عصری و با هر میزان پیشرفتی، این دو عامل، الزمه  ی یک 
انسان کامل و زمینه  ساز آموزش درست و در نتیجه ی عملکرد 

مناسب او در زندگی است.
مدیریت  فــدک،  خطبه ی  زهـــرا؟اهع؟،  حضرت  کلیدواژهها:   

آموزشی، نسل امروز.
تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۵
پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۵



مقدمه.  

دوره  هـر  در  انسـان  نیازهـای  ضروری تریـن  و  حیاتی تریـن  جملـه  از  آمـوزش، 

کـه بـا شـیوه ی درسـت و بـه جـا و در زمـان مناسـب بـه  از زندگـی اسـت و در صورتـی 

معنـوی  و  مـادی  جهـات  از  را  وی  پیشـرفت  و  رشـد  زمینـه ی  یابـد،  انتقـال  انسـان 

فراهم می سـازد و این انتقال درسـت، مسـتلزم مدیریت آموزشـی صحیح اسـت. این 

کتاب هـای مرتبـط بـا مدیریـت و آموزش بر این اسـاس تعریف شـده  مفهـوم در بیشـتر 

کـه در موقعیتـی سـازمان یافته، بـرای  کـه منظـور از مدیریـت، فعالیـت و عملـی اسـت 

هماهنگـی و هدایـت امـور در جهـت هدف هـای معینـی صـورت می گیـرد. این اهداف 

در حـوزه ی مدیریـت آموزشـی، بـه عنـوان تصمیم گیری هـا و برنامه هـای آموزشـی بـه 

کار دارد و انسـان  گـرد آمـوزش و پرورش با انسـان سـر و  کـه فرا شـمار می رونـد و از آنجـا 

مسـئولیت ترین  پـر  و  دشـوارترین  مدیریـت  از  ع  نـو ایـن  پیچیـده،  اسـت  موجـودی 

وظایـف آموزشـی بـرای تربیـت، تکامـل و تعالـی یـک انسـان اسـت )عاقبنـد، 				، 

کنـار هـم،  ص 		(. بـر اسـاس ایـن تعریـف، تلفیـق دو عنصـر مدیریـت و آمـوزش در 

زمینه سـاز ایجـاد فرهنـگ فـردی و اجتماعـی در نسـل های مختلـف اسـت. مدیریـت 

کنار هم اسـت تا بتواند  آموزشـی موفـق و اثرگـذار، مسـتلزم آمـوزش و علـم و تجربـه در 

بـرای دانـش  تلقیـن شـده  و  تزریقـی  و فقـط مفهومـی  کنـد  بیـان  بایـد،  کـه  را  آنچـه 

آموختـگان اش نباشـد، بلکـه بـا اسـتفاده از روش هـا و سـبک های مناسـب آموزشـی و 

روان شـناختی، ماننـد یـادآوری، سـخنرانی، مقایسـه افـراد با گذشـته خویش، دعوت 



۹۳ مدیریت آموزشی حضرت زهرا؟اهع؟ در خطابه ی فدک و اهمیت …

انسـان بـه فطـرت و سـبک های قرآنـی همچـون بشـارت و انـذار و تشـویق و تنبیـه 

کـرده و در جهـت شـکل گیری  در زمـان و مـکان مناسـب بتوانـد در وجـود افـراد نفـوذ 

گام بـردارد. منابع قرآنـی و روایی، کم تـر به عنوان  یـک تربیـت صحیـح بـرای انسـان 

اینکـه  بـا  و  قـرار می گیرنـد  اسـتفاده  پـرورش مـورد  آمـوزش و  مـا در  مضامیـن درسـی 

بایـد در مدرسـه و دانشـگاه چگونـه زیسـتن را بیاموزیـم، امـا بیشـتر دروسـی معـدل و 

کـه اثری در  میانگیـن هـوش و اسـتعداد مـا در طـول سـال تحصیلـی را نشـان می دهـد 

زندگی آینده و به عبارت دیگر سـواد دینی، سـواد اجتماعی و سـواد زندگی ما ندارند. 

بررسـی  محـور  هفـت  در  آموزشـی  مدیریـت  نـگاه  از  را  فـدک  خطابـه ی  مقالـه،  ایـن 

ح ایـن مباحـث برای نسـل امروز را مـورد پردازش قـرار می دهد،  می کنـد و اهمیـت طـر

کـه نیازمنـد  کـه نقطـه ی آغـازی در عرصـه ی مدیریـت آموزشـی باشـد  بـا ایـن امیـد 

تغییـرات اساسـی بـرای تربیـت نسـلی، حقیقت جـو، شـجاع و امیـدوار بـه آینده اسـت.

توحید فاطمی.  

اصل شکرگزاری.   .  

در  سخنرانی هایشـان  ایـراد  معصومـان؟مهع؟در  تمـام  میـان  در  مشـترک  سـبک 

بحـث  ح  طـر بـا  و  می کننـد  آغـاز  سـخن  خداونـد  نـام  بـا  کـه  اسـت  ایـن  تاریـخ  طـول 

کـه هـدف تمامـی حجت هـای الهی  خداشناسـی در ابتـدای سـخن، توحیـد فطـری را 

در آمـوزش بـه بشـر بـوده اسـت را یـادآور می شـوند. خطابـه ی فـدک نیـز بـا نـام خـدا و 

کـه بانـوی دو جهـان لـب بـه سـخن  شـکر نعمت هـای او آغـاز می شـود، آن هنـگام 

ناُء ِبما 
َ
ـکُر َعلی ما َاْلَهـَم َو الّث

ُ
ِ َعلـی مـا َاْنَعـَم َو َلُه الّش

می گشـایند و می فرمایـد: »َاْلَحْمـُدهَّلِلَّ

ْحصاِء  ِ
ْ

ِغ االٍء َاْسـداها َو َتمـاِم ِمَنٍن َاْوالها َجـّمَ َعِن اال َم ِمـْن ُعُمـوِم ِنَعـٍم ِاْبَتَدَاها َو ُسـُبو
َ

َقـّد
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ک َاَبُدهـا َو َنَدَبُهـْم اِلْسـِتزاَدِتها  ْدرا ِ
ْ

َعَدُدهـا َو َنـأی َعـِن اْلَجـزاِء َاَمُدهـا َو َتفـاَوَت َعـِن اال

ـْدِب ِالـی َاْمثاِلهـا« یعنـی:  ـکِر اِلّتِصاِلهـا َو اْسـَتْحَمَد ِاَلـی اْلَخاِئـِق ِبِاْجزاِلهـاَو َثنـی ِبالّنَ
ُ

ِبالّش

حمـد و سـپاس خـدای را بـر آنچـه ارزانـی داشـت، و شـکر او را در آنچـه الهـام فرمـود، 

کـه خلـق فرمـود و  و ثنـا و شـکر بـر او بـر آنچـه پیـش فرسـتاد، از نعمت هـای فراوانـی 

کـه  کـه ارزانـی داشـت،  کـرد، و مّنت هـای بی شـماری  کـه اعطـا  گسـترده ای  عطایـای 

شـمارش از شـمردن آنهـا عاجـز، و نهایـت آن از پـاداش فراتـر، و دامنـه آن تـا ابـد از 

ک دورتـر اسـت، و مردمـان را فراخوانـد، تـا بـا شـکرگذاری آنهـا نعمت هـا را زیـاده  ادرا

گردانـد، و بـا گسـتردگی آنهـا مـردم را به سپاسـگزاری خود متوّجه سـاخت، و با دعوت 

کـرد«. سـبک آموزشـی توحیـد فاطمـی در  نمـودن بـه ایـن نعمت هـا آنهـا را دو چنـدان 

کـه در میـان نسـل  ابتـدای سـخن، سـپاس و شـکر در برابـر نعمت هـا اسـت. عاملـی 

کـه تقریبـًا از بیـن رفتـه و یکـی از  گفـت  کم رنـگ شـده و حتـی می تـوان  امـروز بسـیار 

گرفتن نعمت ها اسـت. اصل  عوامـل مؤثـر در بـروز افسـردگی ها و اضطراب هـا، نادیده 

شـکرگزاری یکـی از اساسـی ترین آموزش هـای قـرآن بـه بشـر بـوده و در آیـات بسـیاری 

البقـره، 			؛ آل عمـران، 	0	؛ العـراف، 		؛  الفاطـر، 	؛  کیـد شـده )نـک:  تا بـدان 

کـه انسـان می توانـد بـا یـادآوری نعمت هـای الهـی، به عنـوان یک اصل  النحـل، 		( 

ع نـگاه بـه زندگـی اش را سـامان بخشـد و بـا هـدف درسـتی زندگـی خـود را  تربیتـی، نـو

کتاب  بگذرانـد؛ از ایـن رو، حضـرت زهـراء؟اهع؟ بـه عنـوان عامل تریـن بانـوی روزگار به 

کـه بایـد در برابـر  گرفتـه و بـه همـه ی نسـل ها می آمـوزد  وحـی، از ایـن حقیقـت وام 

نعمـات الهـی سـپاس گزار بـود. نکتـه ی نهفتـه در آمـوزش حضـرت زهـراء؟اهع؟ بـه مـا 

که این شـکرگزاری و یاد خدا در سـخت ترین شـرایط زندگی توسـط ایشـان  این اسـت 

کـه بانـوی عالمیـان بـه سـبب شـهادت پیامبـر؟ص؟،  توصیـه می شـود، درسـت زمانـی 
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غصـب والیـت و سـکوت غافانـه ی مـردم، تحـت فشـار و آسـیب بسـیار هسـتند. 

انسـانه  بـه  زندگـی  سـبک  صحیـح  آمـوزش  آموزشـی،  مدیریـت  وظایـف  از  یکـی 

کاملـی برای نسـل امروز  اسـت و آنچـه در ابتـدای ایـن خطابـه آمـده، الگـوی آموزشـی 

اسـت تا در برابر نامایمات و سـختی های روزگار، آسـتانه ی تحمل باال داشـته و قادر 

گردنـد بـا توجـه بـه شـرایط و موقعیـت شـخصی خویـش، زندگـی را در مسـیر درسـت 

کنـار بحث توحید، هـدف واالتری  طـی کننـد. بانـوی عالمیـان در ابتـدای خطبـه، در 

گـزاری اسـت و بـا توجـه بـه اینکه ایشـان همواره  کـه سـخن از شـکر  را دنبـال می کننـد 

گرفتـار باهـا و مصیبت هـای فراوانـی بوده انـد، یـاد خـدا  کوتـاه خویـش  در طـول عمـر 

و آمـوزش بـه ویـژه شـکرگزاری در اوج سـختی ها و رضایـت بـه مقـدرات الهـی، درس 

گاه بـه  کـه  امـروز بـه شـمار مـی رود. نسـلی  بـرای آن روزگار و هم نسـل  خوبـی، هـم 

کوچـک، بسـیاری از نعمت هـا را از یـاد  واسـطه ی نداشـتن یـک یـا چنـد خواسـته ی 

را  زندگـی  آرزوهـا،  و  خواسـته ها  نیـاوردن  دسـت  بـه  اضطـراب  بـا  همـواره  و  می بـرد 

کر  کـه ایـن خطبـه بـه مـا می آمـوزد، در همـه حـال بایـد شـا سـپری می کنـد. در حالـی 

نعمت هـای الهـی بـود و فقـط بـه آنچـه نیسـت، نیاندیشـید و بـا آنچـه هسـت زندگـی 

کرد. 

مفهوم توحید.   .  

بـه معرفـی خـدای   ، از بخـش نخسـت، حضـرت زهـراء؟اهع؟  در دومیـن قسـمت 

کـه قـرآن خداونـد را بی مثـل و ماننـد معرفـی می کنـد:  قـرآن می پردازنـد و همان گونـه 

ْزَواًجا َیْذَرُؤکْم 
َ
ْنَعـاِم أ

َ ْ
ْزَواًجـا َوِمَن ال

َ
نُفِسـکْم أ

َ
ْن أ ْرِض َجَعـَل َلکـم ّمِ

َ ْ
ـَماَواِت َوال >َفاِطـُر الّسَ

ج از مدار  ـِمیُع الَبِصیُر< )الشـوری، 		( پـروردگار را خار کِمْثِلـِه َشـْیٌء َوُهـَو الّسَ ِفیـِه َلْیـَس 
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توصیـف و وهـم و خیـال، دور از زمـان و مـکان و شـنوا و دانـا بـه همه چیـز می دانـد، 

َن  ویَلهـا، َو َضّمَ
ْ
ْخـاَص َتأ ِ

ْ
کِلَمـٌة َجَعـَل اال  اهَّلُل َوْحـَدُه ال َشـریک َلـُه، 

َ
»َو َاْشـَهُد َاْن ال ِالـَه ِااّل

ِمـَن  َو  ُرْؤَیُتـُه،  ْبصـاِر  َ ْ
اال َعـِن  اْلُمْمَتِنـُع  َمْعُقوَلهـا،  َفکـِر  الّتَ ِفـی  َانـاَر  َو  َمْوُصوَلهـا،  اْلُقُلـوَب 

کـه معبـودی جـز  گواهـی می دهـم  ُتـُه« یعنـی: و  کْیِفّیَ ْوهـاِم  َ ْ
ْلُسـِن ِصَفُتـُه، َو ِمـَن اال َ ْ

اال

کـه اخـاص را تأویـل آن  کـه ایـن امـر بزرگـی اسـت  خداونـد نیسـت و شـریکی نـدارد، 

و قلـوب را متضّمـن وصـل آن سـاخت، و در پیشـگاه تفکـر و اندیشـه ی شـناخت آن 

از وصفـش  از دیدنـش بازمانـده، و زبان هـا  کـه چشـم ها  را آسـان نمـود، خداونـدی 

ناتـوان، و اوهـام و خیـاالت از درک او عاجـز می باشـند. 

ج اسـت و توصیـف در او راه ندارد،  وقتـی خداونـد از دایـره ی اوهـام و خیـاالت خار

کـه هیـچ علمـی از علـوم بشـری قـادر بـه معرفـی خداونـد بـه انسـان  بدیـن معنـا اسـت 

نبوده و هرگز نخواهد بود و تمامی آموزش ها به جز آنچه از ناحیه ی قرآن و احادیث 

اهل بیـت؟مهع؟ بـه مـا رسـیده، قـادر نیسـتند انسـان را بـه فهـم درسـت از معـارف الهیـه 

کم تر دیده می شـود و یا بهتر اسـت بگوییم اصًا  برسـانند. در مدیریت آموزشـی امروز 

کـه خداشناسـی بـا این کیفیت بـه دانش آموزان آموخته شـود و روش  دیـده نمی شـود 

که به طور مثال به هدف تحلیلی سـاختن اذهان، ابتدا  درسـت آموزشـی این نیسـت 

کـه قـرآن بـه عنـوان کتاب  کـرد و آنچـه را  گـون پـر  ذهـن دانش آمـوز را بـا نظریـات گونا

آسـمانی و روایـات ائمـه ی معصومان؟مهع؟بـه عنـوان معلمـان حقیقـی آن، بـه عنـوان 

کـرد تـا  کنـار دیگـر نظریـات بیـان  کـرده اسـت، را در  ح  مسـیر درسـت خداشناسـی مطـر

ْبصاُر َو ُهـَو ُیْدِرُك 
َ ْ
کریـم بـه صراحت می فرمایـد: >ال ُتْدِرُکـُه ال بـه حقیقـت رسـید. قـرآن 

طیـُف اْلَخبیـُر< )النعـام، 	0	( یعنـی: چشـم ها او را در نمی یابند اما او 
َ
ْبصـاَر َو ُهـَو الّل

َ ْ
ال

چشـم ها را در می یابـد. بایـد بـه نسـل امـروز، حقیقـت کام قـرآن و اهل بیت؟مهع؟ را در 
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کـه حـواس ظاهری  مباحـث توحیـد و خداشناسـی آموخـت و برایشـان روشـن سـاخت 

مثـل شـنیدن، دیـدن و لمـس و حـواس باطنـی ماننـد اوهـام و خیـال در خداونـد راه 

ندارد و همه ی این امور مخلوِق خالق ما هسـتند و حضرت زهراء؟اهع؟ نیز این چنین 

توحیـدی را بـرای مـا در خطابـه ی خویش معرفی می نمایند. در ادامه، بانوی دوسـرا 

گوشـه ای از حکمـت آفرینـش را آمـوزش می دهـد و  بـه سـراغ مبحـث آفرینـش رفتـه و 

خداونـد را آفریـدگار همـه ی مخلوقـات و حکمت آفرینـش را اطاعت از خداوند معرفی 

کاَن َقْبـَل هـا، َو َاْنَشـَا هـا ِبَااْحِتـذاِء َاْمِثَلـٍة ِاْمَتَثـَل  ْشـیاَء ال ِمـْن َشـْی ٍء  َ ْ
می کنـد: »ِاْبَتـَدَع اال

ِتِه، ِمـْن َغْیـِر حاَجـٍة ِمْنُه ِالی َتکویِن هـا، َو ال فاِئَدٍة   هـا ِبَمِشـّیَ
َ
َن هـا ِبُقْدَرِتـِه َو َذَرأ کـّوَ هـا، 

َلـُه فـی َتْصویـِر هـا« یعنـی: خداونـد همـه ی آفریـدگان را پدیـد آورد ولـی هیچ کدامشـان 

را از چیـز دیگـری نیافریـد. او آنهـا را آفریـد بـدون اینکـه از الگـو و نمونـه ای پیـروی 

کنـد. خداونـد بـا قـدرت خـود بـه آفریدگان اش هسـتی بخشـید و بـا اراده ی خـود، آنها 

را خلـق نمـود. او هرگـز بـه آفرینـش آنهـا محتـاج نبود و شـکل دادن آنهـا، برایش هیچ 

کله های  سـودی نداشـت. توجه دادن به نعمت ها، روش انبیای سـلف و یکی از شـا

ایـن روش  و  بـه شـمار مـی رود  روایـات  و  قـرآن  الهـی در  آموزشـی  اساسـی، مدیریـت 

سـبب می شـود، حقیقـت وجـود خداونـد در پرتـوی توجـه انسـان بـه نعمت هایـش در 

زندگـی قابـل پذیـرش بـوده و بـه عنـوان یـک مفهـوم تزریقـی در ذهـن جـای نگیـرد. 

کـه نعمت هایـی چـون، بینایی،  بـه طـور مثـال هـر فـردی بـا مراجعـه بـه خـود می یابد 

که دارند، بدون شـک از  کدام جدای از اهمیتی  شـنوایی، راه رفتن، تنفس و …، هر 

گرفته انـد و چـون پیوسـته همراه انسـان هسـتند، این  قـدرت بی منتهایـی سرچشـمه 

َر َلکـْم مـا ِفـي 
ّ

َنّ اهَّلَلَّ َسـَخ
َ
 َلـْم َتـَرْوا أ

َ
کننـد >أ کـه مـا را متوجـه خداونـد  قابلیـت را دارنـد 

ـاِس َمـْن  ْسـَبَغ َعَلْیکـْم ِنَعَمـُه ظاِهـَرًة َو بـا ِطَنـًة َو ِمـَن الَنّ
َ
ْرِض َو أ

َ ْ
ـماواِت َو مـا ِفـي ال الَسّ
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کتـاٍب ُمِنیر< )لقمـان، 0	( یعنی: آیا ندیدید  ِ ِبَغْیـِر ِعْلـٍم َو ال ُهـدًی َو ال 
ُیجـاِدُل ِفـي اهَّلَلّ

کـرده،  کـه خداونـد آنچـه را در آسـمان ها و آنچـه را در زمیـن اسـت بـرای شـما مسـّخر 

کـرده اسـت، ولـی بعضـی از  و نعمت هـای ظاهـری و باطنـی خـود را بـر شـما سـرازیر 

مـردم بـدون هیـچ دانش و هدایتی و بدون هیچ کتاب روشـنگری، درباره ی خداوند 

بـه جـدال و سـتیز می پردازنـد. روش فاطمـی چـون دیگـر فرسـتادگان الهـی، تذکـر و 

یـادآوری و بـه عبـارت دیگـر غفلت زدایـی و صیقـل دادن فطـرت اسـت. وقتـی انسـان 

بـه نعمت هـای الهـی متوجـه شـد، نـگاه وی نیـز بـه زندگـی متفـاوت می شـود و هرگـز 

کـه از اثبـات بـرای رسـیدن افـراد بـه خداشناسـی بهـره جسـت. ایمـان  نیـازی نیسـت 

بـه خداونـد در فطـرت و سرشـت انسـان نهـاده شـده، زیـرا تنهـا در ایـن صـورت اسـت 

کـه وی بـه ضعـف و احتیـاج و نیـاز خـود در برابـر یـک موجـود بی نیاز پی می بـرد و از او 

گاه بـا بیانـات بسـیار سـاده و قابـل درک  کمـک می گیـرد. در ایـن مسـیر اهل بیـت؟مهع؟ 

که برای سـنین مختلف،  کرده اند  برای سـنین مختلف، مثال های ارزشـمندی بیان 

که  ورودِی آموزشـی مناسـبی محسـوب می شـود. پاسـخ امام صادق؟ع؟ به شـخصی 

بر اثر جدل در خداشناسـی به شـک افتاده بود، از جمله این احادیث ارزشـمند اسـت 

کـه امـام او را بـه فطـرت فراموش شـده ی خـود ارجـاع دادنـد و فرمودنـد، آیـا تـا به حال 

سـوار کشـتی شـده ای؟ شـخص پاسـخ داد: آری، امام فرمودند: هیچ اتفاق افتاده که 

کـرد: آری. حضرت می فرماینـد: در آن وقـت آیا قلبت  کشـتی شـما غـرق شـود؟ عـرض 

کـه تـو را از مهلکـه نجات دهـد؟ می گوید: بلـه. و در انتها حضرت  متوجـه جایـی شـده 

می فرمایـد: ایـن همـان خداوند عالمیان اسـت )عامه مجلسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 

		، ح 		(. بـر اسـاس آنچـه در قـرآن و روایـات ائمـه ی اطهار؟مهع؟آمـده اسـت، توجـه 

بـه آیـات انفسـی )وجـود خود انسـان( و آیات آفاقی )طبیعـت و آفریده های خداوند(، 
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از سـوی دیگـر، مـا را از فراموشـی و غفلـِت ایـن جهانـی رهایـی می بخشـد و بـه اصـل 

فطـرت و خداشناسـی مان بـاز می گردانـد. 

نمونه هـای  کامل تریـن  از  نیـز  مفضـل  صادق؟ع؟بـه  امـام  خداشناسـی  آمـوزش 

کـه با چهـار رویکـرد تدبیـر در وجود خود  آموزشـی بـرای شـناخت خـدای فطـری اسـت 

انسـان، تدبیـر در آفرینـش حیوانـات، آفرینـش آسـمان ها و زمیـن و پاسـخ بـه سـؤاالت 

و  آفاقـی  آیـات  تفهیـم  ارزشـمندی در  اعتراضـات خداناشناسـان در جهـان، منبـع  و 

انفسـی بـه شـمار مـی رود.

اصل اطاعت از خداوند و تشویق و تنبیه.   .  

در پایـان ایـن بخـش حضـرت زهـراء؟اهع؟ ، بـه دو اصـل تشـویق و تنبیـه اشـاره 

کـه قـرآن، هـم کتـاب  کـه از اصـول مهـم در مدیریـت آموزشـی بـه اسـت، چـرا  می کننـد 

بشـارت اسـت و هـم انـذار، هـم بـه مـا خـوف می آمـوزد و هـم رجـا و ایـن رسـالت یـک 

کـه پیش گیـری را مقـدم بر درمـان بدانـد. اصالت این  مدیریـت آموزشـی موفـق اسـت 

شـیوه بـه قـرآن کریـم بـاز می گـردد و روش انبیـاء الهـی نیـز در بسـیاری از وقایـع قرآنی، 

تبشـیر و انذار در موقعیت های مقتضی خود بوده اسـت. تشـویق و تنبیه، چه از نظر 

دینـی و چـه از جنبـه ی تربیتـی، مسـئولیت پذیری انسـان و بـه بیـان دیگـر اختیـار او 

کارها و رفتارهایش می کند. هر فردی با تکیه بر عقل و فکر  که وی را مسـئول  اسـت 

خـود، می دانـد چـه می کنـد و چـه بایـد بکنـد. نتایـج حاصـل از کارش بـه تصمیمـات و 

انتخاب هـای او بـر می گـردد و بـه طـور طبیعـی از نتایـج مثبت و منفـی کارهایش بهره 

می گیـرد )میرکمالـی، 				 ش، ص 			(. بانـوی دو س را نیـز بـر اسـاس سـبک 

مدیریتـی خویـش از سـویی مـردم را بـا سخنان شـان بیـدار می کنـد و از دیگـر سـو بـه 
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کـه در  کارهایشـان هشـدار می دهنـد و می فرمایـد  عـذاب و عقـاب الهـی و نتیجـه ی 

گفته شـد و در نهایت خود شـما مسـئول رفتارها  نهایت آنچه شـرط باغ اسـت با شـما 

کـه بـه منظـور اجـرای مدیریـت  و نتایـج آن هسـتید. تشـویق و تنبیـه از اصولـی اسـت 

صحیـح و مؤثـر نیـز اجـرا می شـود. تشـویق، فرآینـد پاداش دهـی بـه رفتـار فـرد اسـت، 

یعنـی برانگیختـن شـوق و عاقـه مجـدد او بـه انجـام همـان رفتـار و سـاختار روانـی و 

گر مـورد تأیید و تشـویق و دریافت پـاداش قرار  کـه ا عاطفـی انسـان بـه گونـه ای اسـت 

گیـرد، معمـواًل خشـنود می شـود و انگیـزه ی فعالیـت بیش تـری پیـدا می کنـد و تنبیـه، 

کارهای ناپسـند و زشـت. تنبیـه در اصل مجازاتی  نیـز عاملـی اسـت بـرای جلوگیری از 

کنـد و از خطـا دورش بـدارد و در نهایـت  گاه  اسـت، در مـورد شـخص خاطـی تـا او را آ

بـه راسـتی و راه صـواب سـوقش دهـد؛ لـذا بیشـتر جنبـه ی تذکر و اصاح دارد و انسـان 

را از عمـل خـاف و مسـیر اشـتباه بـاز مـی دارد. در مکتـب تربیتـی سـایر اهل بیت؟مهع؟، 

ضـرورت  نمایانگـر  کـه  می خـورد،  چشـم  بـه  تنبیـه  و  تشـویق  مختلـف  نمونه هـای 

تشـویق و تنبیـه در نـگاه آنـان اسـت و در حقیقـت روش تشـویق و تنبیـه در مدیریـت 

اسـامی از پیامبران و برگزیدگان الهی اقتباس شـده اسـت. آنها هم بشـارت می دادند 

ـًرا َوَنِذیـًرا< )الحـزاب،  ک َشـاِهًدا َوُمَبِشّ ْرَسـْلَنا
َ
ـا أ ِبـُیّ ِإَنّ َهـا الَنّ ُیّ

َ
و هـم می ترسـاندند >َیـا أ

		(. یعنـی: ای پیامبـر مـا تـو را بـرای مـردم شـاهد فرسـتادیم که هم به آنان بشـارت 

کنـی. تشـویق و تنبیـه در اسـام جنبـه ی تربیتـی دارد. یعنـی بـرای  دهـی و هـم انـذار 

کارایـی، آنـان تشـویق یـا تنبیـه  کیفیـت و  تربیـت بهتـر نیروهـای انسـانی و افزایـش 

کنـار هـم ذکـر شـده اسـت؛ لـذا تشـویق و تنبیـه  می شـوند. در قـرآن ایـن دو مفهـوم در 

گـر چـه تقـدم بـا تشـویق اسـت )نـک: سـید علیپـور، 				 ش،  بایـد تـوأم باشـند، ا

سراسـر مقالـه(. حضـرت زهـراء؟اهع؟ نیـز اصـل تشـویق و تنبیـه را در واپسـین سـخنان 
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ح می کنـد و پس از روشـنگری در شـناخت خداوند به ما،  خـود در بحـث توحیـد، مطـر

از اهمیـت اطاعـت از خداونـد و پـاداش و عقـاب در آخـرت سـخن بـه میـان مـی آورد 

تـا بـه مـا بیامـوزد، اعمـال نیـک و بـد و انجـام یـا عـدم انجـام آن بی هـدف نیسـت؛ 

ِتـِه، َو ِاْعـزازًا  ـدًا ِلَبِرّیَ  َتْثبیتـًا ِلِحکَمِتـِه َو َتْنبیهـًا َعلـی طاَعِتـِه، َو ِاْظهـارًا ِلُقْدَرِتـِه َو َتَعّبُ
َ
»ِااّل

ـواَب َعلـی طاَعِتـِه، َو َوَضـَع اْلِعقـاَب َعلـی َمْعِصَیِتـِه، ِذیـاَدًة ِلِعبـاِدِه 
َ
ِلَدْعَوِتـِه ُثـّمَ َجَعـَل الّث

ِتـِه« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 		( یعنـی: خـدا  ِمـْن ِنْقَمِتـِه َو ِحیاَشـًة َلُهـْم ِالـی َجّنَ

کـه بایـد از او  کـرد و بـه مخلوقـات اش فهمانـد  بـا آفرینـش خـود حکمـت اش را ثابـت 

کننـد. او بـا خلقـت اش قـدرت خـود را آشـکار نمـود، بندگانـش را بـه پرسـتش  اطاعـت 

کـرد. پـس از ایـن  وا داشـت و بـا عـزت و اقتـدار، آفریـدگان اش را بـه بندگـی دعـوت 

کیفـر و  دعـوت، او را بـرای اطاعـت اش پـاداش و ثـواب قـرار داد و بـرای نافرمانـی اش 

کند و به بهشـت خود تشـویق  کرد تا بندگانش را از عذاب خود دور  عذاب مشـخص 

نماید«.

برترین معلم بشر، بهترین کتاب آموزشی.  

کـه دارای علـم  کامـل و بی نقـص نیازمنـد معلمانـی اسـت  یـک مدیریـت آموزشـی 

بی انـدازه و هم چنیـن روش تدریـس مناسـب بـرای هر سـن و شـرایطی از افـراد جامعه 

معلمـی  عنـوان  بـه  را  پیامبـر؟ص؟  مجـزا،  بخـش  دو  در  زهـراء؟اهع؟  حضـرت  باشـند. 

کـه هـدف اش سـواد آمـوزی به انسـان هایی نیسـت که فاقد سـوادند،  معرفـی می کنـد 

کـه در عصـر تاریـک جاهلیـت، دل هـای مـرده را بـه نـور  بلکـه ایشـان آمـوزگاری اسـت 

حقیقـت روشـنی بخشـید. 

کـدام دینـی بـرای  کـه هـر  رسـول خـدا؟ص؟ در عصـر خـود بـا افـرادی روبـه رو بـود 
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کـه اغلـب مـردم شـبه جزیره ی  گرایشـی بـود  خـود برگزیدنـد و در رأس آن، بت پرسـتی 

ایـن شـرایط  بـر اسـاس سـخنان فاطمـی؟اهع؟ ، در  عربسـتان بـدان تمایـل داشـتند. 

کـه نـه فقـط  کـرد  پیامبـر؟ص؟ بـا هدایـت خـود، تحولـی عظیـم در میـان مـردم ایجـاد 

که اخاق و احکام مورد پذیرش خداوند را نیز در بر داشت و نتیجه اش  خداپرستی، 

ی 
َ
دگـر زیسـتی انسـان در سـایه ی آمـوزش الهـی و پـرورش رسـول خـدا؟ص؟ بـود؛ »َفـَرأ

ِ َمـَع ِعْرفاِنهـا.
ْوثاِنهـا، ُمْنِکـَرًة هَّلِلَّ فـًا َعلـی نیراِنهـا، عاِبـَدًة اِلَ

َ
َمـَم ِفَرقـًا فـی َاْدیاِنهـا، ُعّک ُ ْ

اال

َکَشـَف َعـِن اْلُقُلـوِب ُبَهَم هـا،  ـی اهَّلُل َعَلْیـِه و اِلـِه ُظَلَمهـا، َو 
َ
ـٍد َصّل َفَانـاَر اهَّلُل ِبَابی ُمَحّمَ

َو  اْلِغواَیـِة،  ِمـَن  َفَاْنَقَذُهـْم  ِباْلِهداَیـِة،  ـاِس  الّنَ ِفـی  قـاَم  َو  ُغَمَمهـا،  ْبصـاِر  َ ْ
اال َعـِن  َجلـی  َو 

ریِق اْلُمْسـَتقیِم«  َرُهـْم ِمـَن اْلِعماَیـِة، َو َهداُهـْم ِاَلـی الّدیِن اْلَقویـِم، َو َدعاُهْم ِاَلی الّطَ َبّصَ

هـر  شـده اند؛  فرقـه  فرقـه  چگونـه  کـه  می دیدنـد  را  مـردم  یعنـی:   )		 ص  )همـان، 

کـه بـه دسـت خـود برافروخته اند،  کدامشـان دینـی بـرای خـود برگزیده انـد و بـه آتشـی 

رو کرده انـد. بت هـا را می پرسـتند و بـا اینکـه خدا را می شناسـند، انکارش می کنند. در 

که خداوند، تیرگی هایشـان را به وجود پدرم، محمد؟ص؟ روشـن  چنین شـرایطی بود 

کنـار  نمـود و نادانـی را از دل هایشـان زدود، پرده هـای ظلمـت را از برابـر چشمان شـان 

زد و دیده گانشـان را روشـنی بخشـید. 

بشـریت معرفـی  بـرای  نعمتـی عظیـم  را  پیامبـرش  نیـز خداونـد،  کریـم  قـرآن  در 

کـه بشـر در آموختـن بـه آن  می کنـد و او را سرچشـمه ی تمـام آن چیزهایـی می دانـد، 

گذاشـته تـا توسـط چنیـن  محتـاج بـوده و آموختـه اسـت، خداونـد بـر مؤمنیـن منـت 

کنـد و مـردم را تزکیـه و  پیامبـری مـا را نجـات دهـد، آیـات الهـی را برایمـان تـاوت 

ْنُفِسـِهْم َیْتُلـوا 
َ
گردانـد: >َلَقـْد َمـّنَ اهَّلُل َعَلـی اْلُمْؤِمنیـَن ِإْذ َبَعـَث فیِهـْم َرُسـواًل ِمـْن أ ک  پـا

کاُنـوا ِمـْن َقْبـُل َلفـي َضـاٍل  ُمُهـُم اْلِکتـاَب َو اْلِحْکَمـَة َو ِإْن  یِهـْم َو ُیَعّلِ َعَلْیِهـْم آیاِتـِه َو ُیَزّکِ
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کنـار مدیریـت، نیازمنـد  ُمبیـٍن< )آل عمـران، 			(. از دیگـر سـو، آمـوزش درسـت در 

همـه ی  بـرای  نه تنهـا  و  بـوده  جـا  بـه  و  درسـت  کـه  اسـت  مناسـب  آموزشـی  کتـاب 

کـه انسـان بـدان  کاربـرد داشـته باشـد، بلکـه بیان کننـده ی هـر چیـزی باشـد  زمان هـا 

َوُبْشـَری  َوَرْحَمـًة  َوُهـًدی  َشـْیٍء  ـکّلِ  ّلِ ِتْبَیاًنـا  اْلکَتـاَب  َعَلْیـک  ْلَنـا  >َوَنّزَ اسـت؛  نیازمنـد 

ِلْلُمْسـِلِمیَن<)النحل، 		( یعنـی: و مـا بـر تـو ایـن قـرآن را فرسـتادیم تـا حقیقـت هـر 

کنـد و بـرای مسـلمانان هدایـت و رحمـت و بشـارت باشـد.  چیـز را روشـن 

کتابـی  کتـاب، قـدم بـه عرصـه ی آمـوزش نگذاشـت و بـا  پیامبـر؟ص؟ نیـز بـدون 

گسـترش دادنـد. ایـن  کامـل از هـر آنچـه مـورد پرسـش بشـر اسـت، اسـام را در جهـان 

کـه مدیریـت آموزشـی امـروز نیـز بایـد بـه طـور شایسـته از مضامیـن و  در حالـی اسـت 

کـه شـاهدیم بـا وجـود ایجـاد مهدهـای  مفاهیـم قرآنـی بهـره جویـد، امـا هـم چنـان 

کام الهـی، بیشـتر بـه بحـث حفـظ  تخصصـی قـرآن و مؤسسـات مختلـف بـا رویکـرد 

آیـات قرآنـی اهمیـت داده می شـود تـا تفکـر و تدبـر در آیـات آن و زیسـتن بـر اسـاس 

کید شده است. نسل امروز  که در قرآن نیز بدان سفارش و تأ کتاب خدا  رهنمودهای 

گونـه ای  کـه بایـد بـا قـرآن مأنـوس نیسـت و چـون سیسـتم آموزشـی مـا بـه  مـا آن طـور 

کـه ذهـن دانش آمـوز در طـول سـالیان تدریس، بـا مضامیـن و نظریه های دیگر  اسـت 

نظریه پـردازان و پژوهشـگران پـر می شـود و در تعـداد اندکـی از دروس بـه آیـه ای از 

کـرد.  قـرآن اشـاره می شـود، هرگـز نمی تـوان اثـر پذیـری مفیـدی از ایـن روش دریافـت 

کـه بانـوی دو سـرا بـه طـور مسـتقیم بـه ایـن نکتـه ی مهـم اشـاره می کنـد  در حالـی 

کـه بـه درسـتی و راسـتی سـخن می گویـد"، بنابـر  کتـاب خـدا، قـرآن اسـت  کـه و "ایـن 

کتـاب  کـه معلمـان حقیقـی  کام وحـی و سـخنان اهل بیـت؟مهع؟  ایـن هـر چـه غیـر از 

کـه بی تردیـد فاقـد خطا و اشـتباه نیسـت. مدیریت  خـدا هسـتند، علمـی اسـت بشـری 
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کـه آزمـون و خطـا  آموزشـی حضـرت زهـراء؟اهع؟ مـا را بـه سـوی حقیقتـی فـرا می خوانـد 

راه و مسـیر  کـردن  بـه واسـطه ی پیـدا  نـام عمـر  بـه  نبـوده و هـدر دادن سـرمایه ای 

کنـد، بـه  کـه از قـرآن پیـروی  درسـت زندگـی نیسـت و بـه صراحـت اشـاره می کنـد، هـر 

کـه بـه آیـات آن دل بسـپارد، بـه نجـات و رسـتگاری  بهشـت راهنمایـی می شـود و هـر 

َنًة  ِمـُع، َبّیِ
َ
یاُء الّا ـاِطُع َو الّضِ ـوُر الّسَ ـاِدُق، و الّنُ اِطـُق َو اْلُقـْراُن الّصَ می رسـد؛ »ِکتـاُب اهَّلِل الّنَ

ْضواِن  َبصاِئـُرُه، ُمْنَکِشـَفًة َسـراِئُرُه، ُمْنَجِلَیـًة َظواِهُرُه، ُمْغَتِبَطًة ِبِه َاْشـیاُعُه، قاِئـدًا ِاَلی الّرِ

جـاِة اْسـِتماُعُه« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 		( یعنـی: کتـاب  باُعـُه، ُمـَؤّد ِاَلـی الّنَ ِاّتِ

کـه  کتابـی اسـت  خداونـد بـه روشـنی مایـه ی بینـش و بصیـرت مـردم اسـت. قـرآن، 

کتـاب، مـورد رشـک و  رازهایـش آشـکار شـده و ظاهـر آن جلوه گـر اسـت. پیـروان ایـن 

کنـد، بـه بهشـت راهنمایی می شـود و هر  کـه از قـرآن پیـروی  حسـرت دیگران انـد. هـر 

کـه بـه آیـات آن دل بسـپارد، بـه نجـات و رسـتگاری می رسـد.

چگونگی احکام برای درست زیستن.  

احـکام الهـی بـرای چگونگـی درسـت زیسـتن، از سـن تکلیـف در اختیار بشـر نهاده 

شـده و هـدف اش آمـوزش بندگـی و اطاعـت صحیـح مـا در مقابل فرامین الهی اسـت. 

حضـرت زهـرا؟اهع؟ پـس از یـادآوری توحیـد و نبـوت و اهمیـت قـرآن و نیـاز انسـان بـه 

کاوی وجوب آن برای  این سـه محور، بخشـی از سـخنان خود را به احکام الهی و وا

انسـان اختصـاص می دهـد و از ایـن جهـت بسـیار قابل تأمـل و الگـوی خوبـی بـرای 

کـه بـه حکمـت نهـاده شـدن ایـن تکالیـف بر  آمـوزش بـه نسـل امـروز بـه شـمار مـی رود 

دوش بنـده از طـرف خداونـد اشـاره می کنـد. 

دانش آمـوزان بـه ویـژه نسـل امـروز تمایـل دارنـد علـت و چرایـی مسـائل را بداننـد 
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کـه بـه چـه سـبب، عملـی را انجام  و خصوصـًا در مباحـث دینـی برایشـان تفهیـم شـود 

می دهنـد. حضـرت زهـرا؟اهع؟ دلیـل اساسـی ترین اعمـال و احـکام الهـی از جملـه: نمـاز 

یمـاَن 
ْ

کام خـود بـر می شـمارد و می فرمایـد: »َفَجَعـَل اهَّلُل اال و زکات و روزه و حـج را در 

ْفـِس َو  کاَة َتْزِکَیـًة ِللّنَ ـاَة َتْنزیهـًا َلُکـْم َعـِن اْلِکْبـِر، َو الـّزَ ـْرِک، َو الّصَ َتْطهیـرًا َلُکـْم ِمـَن الّشِ

ْخـاِص، َو اْلَحـّجَ َتْشـییدًا ِللّدیـِن، َو اْلَعْدَل َتْنسـیقًا  ِ
ْ

یـاَم َتْثبیتـًا ِلا ْزِق، َو الّصِ ِنمـاًء ِفـی الـّرِ

ک شـدن شـما از شـرک و نمـاز را  ِلْلُقُلوِب«)همـان(. یعنـی: خداونـد ایمـان را بـرای پـا

بـرای دور نگه داشـتن شـما از تکبـر واجـب نمـوده اسـت. او شـما را بـه زکات دسـتور 

تـا  داده  فرمـان  روزه  بـه  و  گـردد  زیـاد  روزی تـان  و  ک شـوید  پـا آلودگی هـا  از  تـا  داده 

اخـاص در دل هایتـان ثابـت شـود. حـج را بـرای تقویـت پایه هـای دیـن و عدالـت را 

بـرای نظـم و همدلـی شـما واجـب نمـوده اسـت. 

مختلـف  مقاطـع  در  درسـی  کتاب هـای  بـه  نـگاه  حتـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

کـه حساسـیت الزم بـرای آمـوزش احـکام بـه دانش آمـوزان  آموزشـی، نشـان می دهـد 

که باید، وجود ندارد و شـاید تنها در برخی مدارس، احکام توسـط مربیان  به میزانی 

پرورشـی آن هـم نـه بـه عنـوان یـک آموزش اصلـی و اساسـی، در اختیـار دانش آموزان 

کـه منابعـی ماننـد خطبـه ی فـدک می توانـد اثـر ارزشـمندی  نهـاده می شـود، در حالـی 

کنـد.  در یادگیـری و آمـوزش بـه نسـل امـروز ایفـا 

در ادامـه، حضـرت زهـرا؟اهع؟ مـا را بـه اطاعـت از ائمـه ی الهـی فـرا می خوانـد و بـر 

کـه عـدم فرمان بـرداری از اهل بیـت؟مهع؟ سـبب ایجـاد تفرقـه و از میـان  ایـن نکتـه 

میـان  در  جسـتجو  بـا  می کنـد.  کیـد  تأ گردیـد،  مسـلمانان  میـان  در  اتحـاد  رفتـن 

می تـوان  نیـز  آنـان  ذهنـی  شـبهات  میـان  در  کاوی  وا و  دانش آمـوزان  پرسـش های 

ایـن مهـم را دریافـت. مدیریـت آموزشـی، بایـد ایـن حقیقـت را بـه نسـل امـروز انتقـال 
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کـوچ پیامبـر؟ص؟ از دیـار هسـتی، و غفلـت از غدیـر  کـه مسـلمانان درسـت پـس از  دهـد 

بـه هفتـاد و دو فرقـه تقسـیم شـدند و تمـام شـبهات ذهنـی جوانـان نسـل امـروز ریشـه 

کافـی مفهـوم امامـت و نقـش اساسـی آن در زندگـی و ایجـاد همدلـی و  در انتقـال نا

ـِة، َو ِاماَمَتنـا َامانـًا ِلْلُفْرَقـِة« )همـان( 
َ
اتحـاد در میـان مـردم دارد »َو طاَعَتنـا ِنظامـًا ِلْلِمّل

یعنـی: خداونـد بـرای سـامان یافتـن جامعـه، اطاعـت و پیـروی از مـا اهل بیـت را بـر 

همـه واجـب نمـود و بـرای در امـان مانـدن از تفرقه ما را پیشـوا و امام قرار داده اسـت. 

کـه همدلـی از میـان مـی رود و هـر کـس بـه راهی مـی رود که  در غیـر ایـن صـورت اسـت 

کـه رنگارنگی  خـود می خواهـد. بـا نـگاه به جهـان کنونی به سـادگی می توان دریافت 

کـه  از امامانـی بـود  اعتقـادی در جهـان، ریشـه در عـدم همدلـی بشـریت و اطاعـت 

توسـط خداونـد برگزیـده شـدند. 

در سـطور پایانـی ایـن بخـش، مدیریت آموزشـی حضرت زهـرا؟اهع؟ در کم تر از چند 

سـطر، احـکام الهـی واجـب بـر انسـان را در ایـن خطبـه بـه مـا می آمـوزد و از جهـاد، 

از  نهـی  و  معامـات  در  کم فروشـی  عـدم  خویشـاوندان،  بـا  ارتبـاط  معـروف،  بـه  امـر 

شـراب خواری، بـه طـور مشـخص نـام می بـرد و بـه حکمت هـای انجـام احـکام االهی 

گفتـه شـد، جوانـان نسـل امـروز همـواره  کـه پیش تـر  کـه هم چنـان  نیـز اشـاره می کنـد 

کارهـا را بـه ویـژه در اعمـال عبـادی بداننـد و آشـنایی  دوسـت دارنـد حکمـت و دلیـل 

و مطالعـه و به کارگیـری چنیـن منابعـی می توانـد آنـان را بـه تأمـل وا دارد و شـوق و 

ْبَر َمُعوَنًة  ْسـاِم، َو الّصَ ِ
ْ

انگیـزه ی آموختـن را در وجودشـان بـارور سـازد »َو اْلِجهـاَد ِعّزًا ِلا

ِمـَن  اْلواِلَدْیـِن ِوقاَیـًة  ِبـّرَ  َو  ـِة،  ِلْلعاّمَ ِباْلَمْعـُروِف َمْصِلَحـًة  ْمـَر  َ ْ
َو اال ْجـِر  َ ْ

علـی اْسـتیجاِب اال

ماِء، َو  ْرحـاِم َمْنسـاًء ِفـی اْلُعْمـِر َو َمْنمـاًة ِلْلَعـَدِد، َو اْلِقصـاَص ِحْقنـًا ِللّدِ َ ْ
ـَخِط، َو ِصَلـَة اال الّسَ

ـْذِر َتْعریضـًا ِلْلَمْغِفـَرِة، َو َتْوِفَیـَة اْلَمکائیـِل َو اْلَموازیـِن َتْغییـرًا ِلْلَبْخـِس. اْلَوفـاَء ِبالّنَ
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َعـِن  اْلَقـْذِف ِحجابـًا  اْجِتنـاَب  َو  ْجـِس،  الّرِ َعـِن  َتْنزیهـًا  اْلَخْمـِر  ُشـْرِب  َعـْن  ْهـَی  الّنَ َو 

ُقوا  ِة. َفاّتَ بُوِبّیَ ـْرَک ِاْخاصًا َلـُه ِبالّرُ َم اهَّلُل الّشِ ـْرَقِة ایجابـًا ِلْلِعْصَمِة، َو َحّرَ ْعَنـِة، َو َتـْرَک الّسِ
َ
الّل

ُکْم   َو َاْنُتـْم ُمْسـِلُموَن، َو َاطیُعـوا اهَّلَل فیمـا َاَمَرُکـْم ِبـِه َو َنها
َ
اهَّلَل َحـّقَ ُتقاِتـِه، َو ال َتُموُتـّنَ ِااّل

مـا َیْخَشـی اهَّلَل ِمـْن ِعبـاِدِه اْلُعَلمـاُء« )همـان( یعنـی: خداونـد، جهـاد را  ِاّنَ ـُه  َفِاّنَ َعْنـُه، 

کـرده اسـت و شـما را بـه صبـر فرمـان داده تـا بـه  وسـیله ی عـزت و سـربلندی اسـام 

پـاداش الهـی دسـت یابیـد. او امـر بـه معـروف را واجـب نمـوده تـا جامعـه صالح شـود و 

بـرای اینکـه از خشـم اش در امـان بمانیـد، نیکـی به پدر و مادر را واجب نموده اسـت. 

زیـادی فرزنـدان  را مایـه ی طـول عمـر و  بـا خویشـاوندان  ارتبـاط  خداونـد، پیونـد و 

قـرار داده اسـت و بـه قصـاص امـر فرمـوده تـا حرمـت خون هـا نگـه داشـته شـود. او، 

وفـای بـه نـذر را، راهـی بـرای آمـرزش خـود قـرار داده و بـه رعایت انصـاف و عدالت در 

کم فروشـی نکنـد. او شـما را بـرای در امـان مانـدن از  کسـی  معامـات دسـتور داده تـا 

پلیدی هـا از شـراب خواری نهـی فرمـوده اسـت. خداونـد، نسـبت نـاروا دادن بـه زنـان 

گرفتـار نفریـن نشـوید و بـرای دوری از آلودگـی،  کـرده تـا  ک دامـن را بـر شـما حـرام  پا

شـما را از دزدی بازداشـته و شـرک را بـر شـما حـرام نمـوده تـا فقـط او را پـروردگار خـود 

کـه  کنیـد. مبـادا در حالـی  کـه شایسـته ی او سـت، تقـوا پیشـه  بدانیـد. پـس آن گونـه 

کـه از  کنیـد و بدانیـد  مسـلمان نیسـتید از دنیـا برویـد. در امـر و نهـی الهـی از او پیـروی 

میـان بنـدگان خـدا، تنهـا عالمـان از او می ترسـند. 

بـا  گـرد آمـوزش و پـرورش و هم چنیـن مدیریـت آموزشـی  اینکـه فرا بـه  بـا توجـه 

کمـال  کار دارد، در صورتـی می توانـد ادعـای ا موجـود پیچیـده ای ماننـد انسـان سـر و 

هـم  یعنـی  ایـن  و  باشـد  ح  آن مطـر در  انسـان  رشـد همه جانبـه ی  کـه  باشـد  داشـته 

توجـه بـه دنیـا و هـم آخـرت. حضـرت زهـرا؟اهع؟ در بخـش اشـاره بـه احـکام الهـی، بـه 
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از آن، علـت و  الهـی اشـاره می کننـد و پـس  اوامـر و نواهـی  از  بیسـت محـور اساسـی 

سـبب و بـه عبـارت بهتـر حکمـت انجـام ایـن امـور را نیـز بیـان نمـوده و بـا بیان روشـن 

کـه خداونـد هیـچ عملـی را بی حکمـت بـه انسـان  خویـش بـه نسـل امـروز می آموزنـد 

کار ناشایسـتی بی دلیـل نهـی نفرمـوده اسـت. امـا چالـش بـزرگ  امـر ننمـوده و از هیـچ 

که از سـویی شـیوه ی آموزش درسـتی برای انتقال این منبع ارزشـمند به  اینج اسـت 

نسـل جدیـد وجـود نـدارد و از سـوی دیگـر ذهـن دانش آمـوزان مـا در طـول تحصیـل 

ع نـگاه دانش آمـوزان بـه  بیشـتر بـا مطالـب غیـر اعتقـادی درگیـر اسـت و در نتیجـه نـو

این چنیـن مسـائل اعتقـادی ماننـد خطبـه ی فـدک، حرف هایی کهنه و نخ نما اسـت 

کـه فقـط بـا نـگاه بـه همیـن  کـه بـه زمـان خاصـی از تاریـخ مربـوط می شـود، در حالـی 

کـه احـکام و سـایر مطالـب اعتقـادی،  بخـش از سـخنان فاطمـی می تـوان دریافـت، 

کـه در طـول تاریـخ از نظـر زمانـی فاقـد ارزش نشـده و  مجموعـه ای از حقایقـی اسـت 

یـک انسـان معتقـد تـا روز قیامـت ملـزم بـه آمـوزش و عمـل بـه فرامیـن الهـی اسـت. 

حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا بیـان اثـر و حکمـت احـکام الهـی بـا زبانـی سـاده بـه نسـل امـروز 

کـه هـر عملـی چـه تغییـر و اثـری در زندگـی ایجـاد می کنـد و ایـن فرامیـن در  می آموزنـد 

کـه اصـاح جامعه از مدرسـه  جهـت اصـاح جامعـه اسـت و نکتـه ی مهـم اینجـا اسـت 

یـا همـان مدیریـت آموزشـی آغـاز می شـود. آموزش و پرورش به صورت آشـکار یا نهان 

کارکردهای مختلفی در جامعه مانند: انتقال  و در قالب مدیریت آموزشی، وظایف و 

کـه  فرهنـگ )فرهنگ پذیـری(، پـرورش اجتماعـی )جامعه پذیـری(، بـر عهـده دارد، 

دو مفهوم تغییر و رشـد شـخصیت در دانش آموزان از جمله اهداف مهم آن به شـمار 

می رود.
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معرفی دو معلم کامل در کنار هم.  

کتـاب  کنـار  پیش تـر از ایـن حضـرت زهـرا؟اهع؟ ، وجـود مقـدس پیامبـر؟ص؟ را در 

بـرای  کنـار خـود  را در  ایـن قسـمت، پیامبـر؟ص؟  امـا در  کـرد،  قـرآن معرفـی  آسـمانی 

کـه  کام ایشـان، چـرا  گواهـی اسـت بـر حقانیـت  کـه ایـن خـود  معرفـی قـرار می دهـد، 

کـه انتهـای سـخنم یکـی اسـت و در آن هیـچ تناقضـی وجـود ندارد:  کیـد می فرمایـد  تأ

ـٌد، َاُقوُل َعْودًا َو َبْدءًا، َو ال َاُقوُل  ـاُس! ِاْعَلُموا َاّنی فاِطَمُة َو َابی ُمَحّمَ َهـا الّنَ »ثـم قالـت: َاّیُ

مـا َاُقـوُل َغَلطـًا، َو ال َاْفَعـُل مـا َاْفَعـُل َشـَططًا، َلَقْد جاَءُکْم َرُسـوٌل ِمْن َاْنُفِسـُکْم َعزیـٌز َعَلْیِه 

ـْم َحریـٌص َعَلْیُکـْم ِباْلُمْؤِمنیـَن َرُؤوٌف َرحیـٌم. َفـِاْن َتْعـُزوُه َوَتْعِرُفـوُه َتِجـُدوُه َابـی  مـا َعِنّتُ

ـی اهَّلُل َعَلْیـِه َو 
َ
ُدوَن ِنسـاِئُکْم، َو َاَخـا اْبـِن َعّمـی ُدوَن ِرجاِلُکـْم، َو َلِنْعـَم اْلَمْعـِزّیُ ِاَلْیـِه َصّل

ـذاَرِة، ماِئًا َعْن َمْدَرَجِة اْلُمْشـِرکیَن، ضاِربـًا َثَبَجُهْم، اِخذًا  سـاَلَة صاِدعـًا ِبالّنَ ـَغ الّرِ
َ
اِلـِه. َفَبّل

ْصنـاَم َو  َ ْ
 اال

ُ
ـِه ِباْلِحْکَمـِة و اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة، َیُجـّف ْکظاِمِهـْم، داِعیـًا ِالـی َسـبیِل َرّبِ ِبَا

ْیـُل َعـْن ُصْبِحـِه، َو َاْسـَفَر 
َ
ی الّل ـی َتَفـّرَ ُبَحّتَ

ُ
ـُوا الّد

َ
ـی اْنَهـَزَم اْلَجْمـُع َو َو ّل ، َحّتَ َیْنُکـُث اْلهـاّمَ

َو  َو طـاَح  ـیاطیِن، 
َ

الّش َو َخَرَسـْت َشقاِشـُق  َنَطـَق َزعیُم الّدیـِن،  َعـْن َمْحِضـِه، و  اْلَحـّقُ 

ْخـاِص فـی َنَفـٍر ِمـَن  ِ
ْ

ـقاِق، َو ُفْهُتـْم ِبَکِلَمـِة اال
َ

ـْت ُعَقـُد اْلُکْفـِر َو الّش
َ
فـاِق، َو اْنَحّل شـیُظ الّنِ

اْلبیـِض اْلِخمـاِص« )همـان، ص 00	( یعنـی: ای مـردم! بدانید که من فاطمه و پدرم 

گفتـارم غلـط نبـوده و  محمـد اسـت، آنچـه ابتـدا می گویـم، در پایـان نیـز می گویـم، 

کـه رنج هـای شـما بـر او  ظلمـی در آن نیسـت، پیامبـری از میـان شـما برانگیختـه شـد 

گـر  گـران آمـده و دل سـوز بـر شـما اسـت، و بـر مؤمنـان مهربـان و عطـوف اسـت. پـس ا

کـه او در میـان زنانتـان پـدر مـن بـوده، و در میـان مردانتـان  او را بشناسـید می دانیـد 

بـرادر پسـر عمـوی مـن اسـت، چـه نیکـو بزرگـواری اسـت آنکـه مـن ایـن نسـبت را بـه 

کـرده،  کناره گیـری  از پرتـگاه مشـرکان  انـذار انجـام داد،  بـا  را  او دارم. رسـالت خـود 
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گرفته و با حکمت و پند و اندرز نیکو بسـوی  گلویشـان را  شمشـیر بر فرقشـان نواخت، 

کینه تـوزان را می شـکند،  پروردگارشـان دعـوت نمـود، بت هـا را نابـود سـاخته، و سـر 

کـه ماننـد صبـح روشـن بـود، بـا  گریختنـد. او  تـا جمعشـان شکسـت خورده و از میـدان 

روشـنایی خـود، تیرگی هـای شـب را شـکافت و از گوهـر نـاب حقیقـت پـرده برداشـت. 

گنـگ و  کـه سرپرسـت و نگهبـان دیـن بـود، بـه سـخن در آمـد و زبـان شـیاطین  او 

کفـر و  کشـیده شـدند و پیمان هـای  ل شـد. منافقـان پسـت و بی اصـل بـه نابـودی  ال

دشـمنی از هـم گسسـت. در نتیجـه شـما بـا اهل بیـت پیامبـر؟مهع؟ بـه ذکـر توحیـد لـب 

کـه چهره هایشـان روشـن و درخشـان اسـت و  کسـانی هسـتند  گشـودید و آنـان همـان 

کـه شـکم خـود را از دنیـا خالـی نگـه می دارنـد.  پرهیزکارانـی هسـتند 

کننده ی  گام نخسـت نشـان دهنده ی علم باالی فاطمی و آشـکار  این بیانات در 

زهـرا؟اهع؟  حضـرت  بـه  نسـبت  مـا  شـناخت  و  درک  میـزان  اسـت.  مـا  بـه  مهـم  ایـن 

ک دامـن و نجیبـه  بسـیار محـدود اسـت و بیشـتر شـاید ایشـان را بـه عنـوان بانویـی پا

که ایشـان دارای  که دارای درجات واالی بندگی و عبادت اسـت. البته  می شناسـیم 

گواهـی  ایشـان خـود  زبـان  از  ایـراد همیـن خطابـه  امـا  بوده انـد  چنیـن ویژگی هایـی 

کـه از محورهـای مختلـف و در آن جامعـه، و با چنین  اسـت بـر علـم سرشـار ایـن بانـو، 

کنـار پیامبـر  شـرایطی عالمانـه لـب بـه سـخن می گشـاید و خـود را از جهـت علمـی در 

که در شـأن ایشـان  ؟ص؟ قرار می دهد. در بسـیاری از روایات ما "محدثه"، لقبی اسـت 

بیـان شـده اسـت و فرشـتگان بـا ایشـان دربـاره ی حقایـق سـخن می گفتنـد و ایشـان 

امـا می نمـود و حضـرت علی؟ع؟ می نوشـت. امـام علی؟ع؟در این زمینـه می قرماید: 

ـة« )صفـار، 	0		 ق، ج 	، ص 			( َثـًة َو َلـْم َتُکـْن َنِبّیَ
َ

َکاَنـْت ُمَحّد »… َو َفاِطَمـُة 

کـه پیامبـر؟ص؟او را بـه عنـوان دروازه ی  در بـاب مقـام علمـی ایشـان همیـن بـس 
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کـرد و فرمـود: خداوند متعال علی و همسـر و فرزندان اش را حجت مردم  علـم معرفـی 

کـس بـه آنـان  گاهـی در میـان امـت هسـتند، هـر  قـرار داده و آنـان دروازه ی علـم و آ

تمسـک نمایـد، بـه راه راسـت هدایـت یافته اسـت )بحرانی اصفهانـی، 				 ش، ج 

		، ص 		(. 

از ایـن بیانـات چنـد نکتـه ی بسـیار مهـم آموزشـی قابـل برداشـت اسـت. نخسـت 

اینکـه مدیریـت آموزشـی و روش تربیتـی حضـرت زهـرا؟اهع؟ همـان مدیریـت آموزشـی 

که بانوی دو سـرا، از نام ایشـان  پیامبر؟ص؟ و در امتداد آموزه های ایشـان اسـت، چرا 

گـواه کام خـود بهـره می جویـد و بـا بیـان نسـب خـود بـا پیامبـر؟ص؟، مـردم  بـه عنـوان 

آموزه هـای  کـه  تـا مردمـی  از حقیقـت می کنـد،  انسـان  را متوجـه اصـل مهـم غفلـِت 

اعتقـادی و بـه بیـان بهتـر، حقیقـت را در زندگـی بـه دسـت فراموشـی سـپرده اند، از 

خـواب غفلـت بیـدار شـوند، دوم اینکـه: ایشـان جملـه ای تکان دهنـده در ایـن بخش 

کـه فقـط خطـاب بـه مردمـان روزگار خـود نیسـت؛ بلکـه بـه تمامـی نسـل ه اسـت:  دارد 

ٌد؟ص؟««  ِبي ُمَحّمَ
َ
ّنِي َفاِطَمُة َو أ

َ
اُس اْعَلُموا أ َها الّنَ ّیُ

َ
"من فاطمه هستم". »… ُثّمَ َقاَلْت أ

)طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 00	(.

کـه تـا ایـن انـدازه  ایـن عبـارت نشـان از غربـت بی انتهـای دختـر پیامبـر؟ص؟ دارد 

از حقیقـت دورنـد و نسـل امـروز نیـز بیـش و بیشـتر از ایـن بـا درک و مقـام حضـرت 

کـه در روایـات  زهـرا؟اهع؟ نـا آشـنا اسـت و درک ایشـان بـه انـدازه ای امکان پذیـر نیسـت 

بـه انـدازه ی شـب قـدر غیـر ممکـن تلقـی شـده اسـت، هم چنان کـه امـام صـادق؟ع؟ 

کـرده  کنـد، شـب قـدر را درک  کـه هسـت درک  کـه فاطمـه را آن گونـه  فرمـود: »کسـی 

اسـت.« )کوفـی، 				 ش. ص 			(.



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان ۱۱2۱۳۹۶

توصیف دوران جاهلیت.  

بـرای ورود بـه ایـن بخـش و تفهیـم نقش آموزشـی آن، ابتدا باید به درک درسـتی 

معنـای  بـه  فارسـی  لغت نامه هـای  اغلـب  در  جاهلیـت،  رسـید.  جاهلیـت  مفهـوم  از 

کـه نادانـان در آن  گفتـه می شـود،  گاهـی و بـه زمـان پیـش از اسـام  ندانسـتن و نـا آ

بسـیار بودنـد )آلوسـی، 				 ق. ج 	، ص 0	(. مـردم پیـش از پیامبـر؟ص؟ بـا نادانـی 

ح اعمـال آنـان در زمـان جاهلیـت خـود گواه بر این نکته اسـت  زندگـی می کردنـد و شـر

کـه ظهـور پیامبـر؟ص؟، همـه ی دانسـتن بـود در میـان جاهلیت هـا و رسـیدن از هیـچ 

اِمـِع، َو  ـاِرِب، َو ُنْهـَزَة الّطَ
َ

ـاِر، ُمْذَقـَة الّش ُکْنُتـْم َعلـی َشـفا ُحْفـَرٍة ِمـَن الّنَ بـه همه چیـز؛ »َو 

ًة خاِسـئیَن، 
َ
، َاِذّل

َ
ـْرَق، َو َتْقتاُتوَن اْلِقّد ْقداِم، َتْشـَرُبوَن الّطَ َ ْ

ُقْبَسـَة اْلِعْجـاِن، َو َمْوِطـی َء اال

ـٍد  ـاُس ِمـْن َحْوِلُکـْم، َفَاْنَقَذُکـُم اهَّلُل َتبـاَرَک َو َتعالـی ِبُمَحّمَ َفُکـُم الّنَ َتخاُفـوَن َاْن َیَتَخّطَ

جـاِل، َو ُذْؤباِن اْلَعَرِب،  تـی، َو َبْعـَد َاْن ُمِنـَی ِبُبَهِم الّرِ
َ
ـا َو اّل َتّیَ

َ
ـی اهَّلُل َعَلْیـِه َو اِلـِه َبْعـَد الّل

َ
َصّل

َها اهَّلُل« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، 
َ
مـا َاْوَقـُدوا نـارًا ِلْلَحْرِب َاْطَفأ

َ
ُکّل َو َمـَرَدِة َاْهـِل اْلِکتـاِب. 

ص 00	(. یعنـی: شـما بـر لبـه ی پرتـگاه آتـش جهنـم بودیـد. آن قـدر پرتـگاه و ضعیـف 

کـه هم چـون نوشـیدن آب، هـر تجاوزگـری می توانسـت شـما را بـه راحتـی از  بودیـد 

کـه هـر صیـادی در شـکارتان طمـع می کـرد. ماننـد  بیـن ببـرد. ماننـد صیـدی بودیـد 

کـه هـر سـودجویی می توانسـت از شـما بـرای خـود آتشـی بیفـروزد.  شـراره ای بودیـد 

کثیـف می آشـامیدید و  گندیـده و  شـما در نهایـت ذلـت و پامـال قدرت هـا بودیـد. آب 

پوسـت حیوانـات را می خوردیـد؛ ذلیـل بودیـد. همـه ی شـما را رانـده بودنـد. همیشـه 

کنند و شـما را بربایند.  می ترسـیدند که اطرافیان تان دسـت تجاوز به سـوی شـما دراز 

پـس از ایـن همـه خـواری و پسـتی خداونـد بلنـد مرتبـه شـما را بـه دسـت پـدرم از آن 

وضعیـت نجـات داد. 
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کوثـر، از یکـی از جدیدتریـن مسـائل روان شناسـی  در طـی ایـن سـخنان، بانـوی 

گذشـته ی خودشـان قیـاس  کـه بـا  بهـره می بـرد و آن اینکـه مـردم را نـه بـا یکدیگـر 

کـه شـما در دوران جاهلیـت چـه بودیـد و چـه شـدید  می کنـد. بـه یادشـان مـی آورد 

بـه زیـور دانسـتن  از منجـاب جاهلیـت بیـرون آورد و  را  کـه شـما  بـود  و پیامبـر؟ص؟ 

ح می شـود  آرا اسـت. ایـن مسـئله بـه طـرز قابـل توجهـی در روان شناسـی امـروز مطـر

کنیـد، تـا در  گذشـته ی خودشـان قیـاس  کـه بـه جـای مقایسـه بـا دیگـران، افـراد را بـا 

گام بعـدی بتواننـد نقـاط ضعـف خـود را  کاسـتی ها شـده و در  قـدم نخسـت متوجـه 

از نظریـات مرتبـط  کننـد و در مسـیر بهتـر شـدن قـدم بردارنـد. در بسـیاری  بازیابـی 

کتاب هـای روان شناسـی جهـان توسـط  بـا رشـد و بـه ویـژه در میـان پرفروش تریـن 

کـه تحـت هیـچ شـرایطی خـود را بـا  کیـد می شـود  ع تأ افـراد موفـق نیـز بـه ایـن موضـو

بـرای تغییـر طـرف مقابـل  از ایـن روش هرگـز نمی توانیـد  دیگـران مقایسـه نکنیـد و 

کـه یکـی از دالیـل  کنیـد،  بـا اهدافتـان مقایسـه  خـود، بهـره بـرده و همـواره خـود را 

ح شـده توسـط  توقف روان شناسـی مقایسـه اسـت )را بینز، 				(. این مقایسـه مطر

حضـرت زهـرا؟اهع؟ اثـر بسـیار مثبـت و مهـم دیگـری نیـز دارد و آنکـه مـردم را متوجـه 

کـه دریابنـد تغییـر در وجود آنـان به واسـطه ی رهنمودهای معلمی  ایـن مهـم می کنـد 

کوتـاه اتفـاق افتـاده  کامـل و دل سـوز بـه نـام پیامبـر؟ص؟، در طـول ایـن مـدت  الهـی، 

کسـی جـز ایشـان نمی توانسـت این گونـه در برابـر جاهلیت هـا و ظلم هـا بایسـتد تـا  و 

 َیکوُنـوا 
ّ

ال
َ
ـَک بـا ِخـٌع َنْفَسـَک أ

َ
کـه حتـی از سـوی خداونـد آیـه نـازل شـد: >َلَعّل جایـی 

از شـدت دل سـوزی  تـو )پیامبـر(  کـه  تردیـد نیسـت  یعنـی:  )الشـعراء، 	(  ُمْوِمِنیـَن< 

کـت برسـی. امـا بـا دقـت در مفهـوم جاهلیـت و بررسـی احادیـث و  بـرای قومـت بـه ها

کـه بـا زیـر پـا نهـادن حـق و والیـت امیـر  روایـات وارده از آن دوران، می تـوان دریافـت 
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المومنیـن؟ع؟، مـردم بـه جاهلیتـی بدتـر از زمـان جاهلیـت قبل از اسـام مبتا شـدند. 

کـه هـر  کـه بـه نـام اسـام، اسـام دیگـری سـاختند و نسـل امـروز مـا بایـد بدانـد  چـرا 

جایـی امـام نیسـت، مفهـوم جهـل در واقعی تریـن شـکل خود بروز می کنـد، هم چنان 

کـه امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمـود: »زمانی که پیامبـر خدا از دنیا رفت، گروهی از اصحاب 

آن حضـرت بـه دوران جاهلیـت پیشـین بازگشـتند و سـر از آییـن محمـد؟ص؟ برداشـته 

کـت افتادنـد. بـر  کـژروی و حرکـت در بیراهه هـا بـه ها و بی دیـن شـدند. آنـان بـر اثـر 

کـه بـه  اندیشـه های نادرسـت و منحـرف متکـی شـدند. بـر خـاف دسـتور پیامبـر؟ص؟ 

پیامبـر؟مهع؟  اهل بیـت  از  کننـد،  پیـروی  جنـاب  آن  اهل بیـت  از  بـود،  فرمـوده  آنـان 

کـه فرمان یافتـه بودند که با آن  بریدنـد و بـه دیگـران پیوسـتند و از سـبب و ریسـمانی 

گزیدنـد«. )سـیدرضی، 				 ق، ص 0		(.  دوسـتی بورزنـد، دوری 

معرفی برترین معلم )هدف اصلی بانوی دو سرا از ایراد خطابه(. .

کامـل و جامع از بیـان بانوی کوثر و یـادآوری تاریخ  پـس از بیـان ایـن مـوارد بسـیار 

و آنچه بر همگان گذشـته اسـت، ایشـان در این مرحله وارد فاز اساسـی سـخن خود و 

کـه قرار اسـت بـه همه بیاموزنـد. این مقدمه ی نسـبتًا  اصلی تریـن حقیقتـی می شـوند 

طوالنـی و بیـان یـادآوری و آمـوزش مجـدد مسـائل اصیـل اعتقادی هم چـون توحید، 

کـه برایشـان  گاهـی  نبـوت، احـکام و … و ورود ماهرانـه و معلم گونـه بـرای مـردم ناآ

کـه چـه کسـی زمامـدار آنـان باشـد، از بانوی دو سـرا مدیری شایسـته  تفـاوت نمی کنـد 

کـه بـه عنـوان نخسـتین مبلـغ بـه دفـاع از مظلومیـت و حـق غصـب شـده ی  می سـازد 

کـه تـا همیـن  کنـد  گام نخسـت از بیـان فضایلـی آغـاز  امیرالمومنین؟ع؟بپـردازد و در 

چنـدی پیـش بارهـا و بارهـا از زبـان پیامبـر؟ص؟ نقل شـده بـود، فضایلی که قرار اسـت 
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بـا قانـون منـع تدویـن حدیـث تـا صـد سـال آینـده بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـود. 

کـه امیرالمومنیـن؟ع؟  کـه زمانـی  بانـو در اینجـا بـه ایـن نکتـه ای تصریـح می فرمایـد 

در مسـیر ابـاغ و حفـظ رسـالت محمـدی؟ص؟ قـدم بـر می داشـت، هیچ یـک از شـما در 

اندیشـه ی چنیـن رفتـاری نبودیـد، در رفـاه و آسـایش بـه زندگی تـان مشـغول بودیـد و 

ـْیطاِن، َاْو 
َ

دل خـوش و عافیت طلـب روزگار خـود را می گذرانیدیـد؛ »َاْو َنَجـَم َقـْرُن الّش

 ِجناَحها 
َ
ی َیَطـأ َفَغـَرْت فاِغـَرٌة ِمـَن اْلُمْشـِرکیَن، َقـَذَف َاخـاُه فـی َلَهواِتهـا، َفا َیْنَکِفـی ُء َحّتَ

ْخَمِصـِه، َو َیْخِمـَد َلَهَبهـا ِبَسـْیِفِه، َمْکـُدودًا فـی ذاِت اهَّلِل، ُمْجَتِهـدًا فـی َاْمـِر اهَّلِل، َقریبـًا 
َ
ِبأ

ُخـُذُه ِفـی اهَّلِل 
ْ
کاِدحـًا، ال َتأ رًا ناِصحـًا ُمِجـّدًا  دًا فـی َاْوِلیـاِء اهَّلِل، ُمَشـّمِ ِمـْن َرُسـوِل اهَّلِل، َسـّیِ

ُصـوَن  َتَتَرّبَ آِمُنـوَن،  ِکُهـوَن  اِدُعـوَن فا اْلَعْیـِش، و  ِمـَن  ـٍة  َرفاِهّیَ َاْنُتـَم فـی  َو  َلْوَمـَة الِئـٍم. 

اْلِقتـاِل«  ِمـَن  وَن  َتِفـّرُ َو  ـزاِل،  الّنِ ِعْنـَد  َتْنُکُصـوَن  َو  ْخبـاَر،  َ ْ
اال ُفـوَن 

َ
َتَتَوّک َو  واِئـَر، 

َ
الّد ِبَنـا 

)طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 00	(. یعنـی: هـرگاه آتـش جنـگ برافروختنـد خداونـد 

خاموشـش نمـوده، یـا هـر هنگام که شـیطان سـر برآورد یـا اژدهایی از مشـرکین دهان 

کـه سـرآنان را بـه  کام آن افکنـد، و او تـا زمانـی  کـرد، پیامبـر؟ص؟ بـرادرش را در  بـاز 

زمیـن نمی کوفـت و آتـش آنهـا را بـه آب شمشـیرش خامـوش نمی کرد، باز نمی گشـت، 

کوشـیده در امـر او، نزدیـک بـه پیامبـر خـدا، سـروری از  فرسـوده از تـاش در راه خـدا، 

کوشـش کننده بـود، و در  کمـر بسـته، نصیحت گـر، تاش گـر، و  اولیـاء الهـی، دامـن بـه 

کـه شـما در  راه خـدا از مامـِت مامت کننـده نمی هراسـید. و ایـن در هنگامـه ای بـود 

آسـایش زندگـی می کردیـد، در مهـد امـن متنّعـم بودیـد، و در انتظـار بسـر می بردیـد تـا 

کارزار عقب گرد  گـوش بـه زنـگ اخبـار بودیـد، و هنـگام  گیـرد، و  ناراحتی هـا مـا را در بـر 

می کردیـد، و بـه هنـگام نبـرد فـرار می نمودیـد. 

آمـوزش متفـاوت و در  بـا وجـود معلمـان متفـاوت،  کـه  بایـد دریابـد  امـروز  نسـل 
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کـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـه معرفـی  نهایـت نتیجـه و ثمـره نیـز متفـاوت می شـود، اینجـا 

امیـر المومنیـن؟ع؟ می پردازنـد، مـدت زمـان زیادی از شـهادت پیامبر؟ص؟، نگذشـته 

و مـردم آن زمـان بسـیاری رخدادهـا و جان فدایی هـای حضـرت علـی؟ع؟ را بـا چشـم 

سـر، در راه اسـام و پیامبـر؟ص؟ دیـده بودنـد، امـا بـاز هـم بانـوی دو س را فراموشـی 

عمیـق و بی تفاوتـی را در فکـر و رفتـار مـردم زمانـه ی خویـش می دیـد و از همیـن رو 

کـه  کـرد تـا در اجتماعـی این گونـه، بـه یـاد همـگان بیاورنـد  در مقـام یـادآوری تـاش 

گـر مـا ایـن مسـائل را به نسـل امـروز منتقل  کـه بـود! اینـک در نظـر بگیریـم ا امام شـان 

نکنیـم و جوانـان مـا از حقیقـت مطلـع نشـوند، چـه تفاوتـی در مسـیر تربیتـی آنـان بـه 

کـه بسـیاری از اعمال ناشایسـت به نام اسـام در  وجـود خواهـد آمـد و در ایـن دنیایـی 

فضاهـای مختلـف مجـازی و اجتماعی در حال انتشـار اسـت، زمینه سـاز چه خطراتی 

بـرای نسـل امـروز و آینـده خواهـد بـود.

آموزش دفاع از حقیقت توسط نخستین مدافع. .

والیـت  غصـب  از  ؟ع؟  المومنیـن  امیـر  فضائـل  یـادآوری  از  پـس  سـرا  دو  بانـوی 

بفهمنـد،  آینـده  و هـم  گذشـته  روز، هـم  آن  تـا هم نسـل  معانـدان شـکوه می کننـد، 

گیـری تکـه ای زمیـن بـه مسـجد نیامـده، بلکـه  دختـر رسـول خـدا؟اهع؟ بـرای بـاز پـس 

کـه حقیقـت چیسـت و از آِن  کنـد  آمـده اسـت تـا تمـام نسـل را از خـواب غفلـت بیـدار 

بـه  و  اشـاره می کنـد  زمانـه ی خـود  مـردم  ویژگی هـای  بـه تک تـک  ایشـان  کیسـت؟ 

کـه از درون وجودهـا را  سـکوت نابجایشـان و همراهی شـان بـا شـیطان و آتـش فتنـه 

وی َاْصِفیاِئِه، َظَهَر فیُکْم 
ْ
ِه داَر َاْنِبیاِئِه َو َمأ ا ِاختاَر اهَّلُل ِلَنِبّیِ شـعله ور سـاخته اسـت. »َفَلّمَ

َقّلیَن،  َ ْ
کاِظُم اْلغاویـَن، َو َنَبَغ خاِمُل اال فـاِق، َو َسـَمَل ِجْلبـاُب الّدیـِن، َو َنَطَق  َحْسـَکُة الّنِ
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َسـُه ِمـْن َمْغـَرِزِه، 
ْ
ـْیطاُن َرأ

َ
َو َهـَدَر َفنیـُق اْلُمْبِطلیـَن، َفَخَطـَر فـی َعَرصاِتُکـْم، َو َاْطَلـَع الّش

ِة فیـِه ُماِحظیـَن، ُثـّمَ اْسـَتْنَهَضُکْم  ُکـْم ِلَدْعَوِتـِه ُمْسـَتجیبیَن، َو ِلْلِغـّرَ ْلفا
َ
هاِتفـًا ِبُکـْم، َفأ

َغْیـَر  َوَرْدُتـْم  َو  ِاِبِلُکـْم،  َغْیـَر  َفَوَسـْمُتْم  ُکـْم ِغضابـًا،  َفَاْلفا َاْحَمَشـُکْم  َو  َفَوَجَدُکـْم ِخفافـًا، 

ـا  ُسـوُل َلّمَ ـا َیْنَدِمـُل، َو الّرَ ُح َلّمَ َمْشـَرِبُکْم هـذا، َو اْلَعْهـُد َقریـٌب، َواْلَکْلـُم َرحیـٌب، َو اْلُجـْر

َلُمحیَطـٌة  ـَم  َجَهّنَ ِاّنَ  َو  َسـَقُطوا،  اْلِفْتَنـِة  ِفـی  َاال  اْلِفْتَنـِة،  َخـْوَف  َزَعْمُتـْم  ِاْبِتـدارًا  ُیْقَبـُر، 

ـی ُتْؤَفُکـوَن«. )همـان( یعنی: خداوند  َکْیـَف ِبُکـْم، َو َاّنَ ِباْلکاِفریـَن. َفَهْیهـاَت ِمْنُکـْم، َو 

کـه سـرای پیامبـران و جایـگاه  سـرای آخـرت را بـرای پیامبـرش برگزیـد. همان جایـی 

بنـدگان برگزیـده ی خـدا اسـت. بـا رفتـن او، نفـاق و دورویـی ماننـد بوته هـای خار، در 

گمراهانی  کهنه و فرسوده شد. آن  که لباسی زیبا بود،  گشت و دین  میان شما ظاهر 

کت بودنـد و چیـزی اظهـار نمی کردنـد، یک بـاره بـه سـخن آمدنـد و کسـانی که  کـه سـا

گهـان آشـکار شـدند.  گمنامـی بـه سـر می بردنـد، نا پسـت ترین انسـان ها بودنـد و در 

کـه نعـره می کشـد و دم می جنبانـد، بـه هیاهـو پرداختنـد  اهـل باطـل ماننـد شـتری 

و در اجتمـاع شـما جـوالن دادنـد. شـیطان، از مخفـی گاه خـود سـر بـرآورد و شـما را بـه 

کـه بـه دعوتـش پاسـخ مثبـت  کسـانی هسـتید  کـرد، او دیدشـما  طـرف خـود دعـوت 

می دهیـد و بـه فریبـش، چشـم دوخته ایـد، پـس شـما را در برابـر حـق برانگیخـت و 

دیـد بـه آسـانی بـر می خیزیـد. او آتـش فتنـه را در درونتان شـعله ور کرد و دید که شـما، 

در راه مخالفـت بـا حـق، بـه راحتـی رضایـت خـدا را نادیـده می گیریـد. آن جایگاهـی 

کـه غاصبانـه شـتر  کسـی  کـه مربـوط بـه شـما نبـود، بـه نـام خـود ُمهـر زدیـد، ماننـد  را 

دیگـران را بـه نـام خـود می زنـد و منفعت هایـی را که بـرای دیگران بـود ظالمانه برای 

کـه غاصبانـه از چشـمه ی آب دیگران اسـتفاده می کند.  خـود برداشـتید، ماننـد کسـی 

کـه از عهـد و پیمان تان بـا پیامبر چیزی نگذشـته بود؛ و داغ  اینهـا همـه در حالـی بـود 
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گرفتـه بـود. زخـم دل هـای داغ دیـده هنـوز التیـام نیافتـه بـود  رحلـت او همه جـا را فـرا 

ک سـپرده نشـده بـود. بـه سـرعت بـه دنبـال نقشـه های  و رسـول خـدا، هنـوز بـه خـا

کـه می ترسـید، مسـلمانان در فتنـه بیفتنـد.  کردیـد  فریب کارانـه خـود رفتیـد و وانمـود 

کافرنـد  کـه در فتنـه افتاده انـد، آنـان  پیمـان شـکنان بداننـد، ایـن خودشـان هسـتند 

کافـران را در بـر می گیـرد. ایـن رفتـار از شـما بعیـد اسـت! چـرا این گونـه  و آتـش جهنـم 

کرده ایـد؟« کجـا رو  عمـل می کنیـد؟ روی خـود را از حقیقـت برگردانده ایـد؛ بـه 

می کنـد  منـور  قـرآن،  بیشـتر  معرفـی  بـا  را  خـود  کام  زهـرا؟اهع؟  حضـرت  ادامـه  در 

کـه  می کنـد  کیـد  تا هـم  بـاز  امـا  بودنـد  گفتـه  سـخن  آن  از  هـم  پیش تـر  اینکـه  بـا  و 

ِکتاُب اهَّلِل َبْیَن َاْظُهِرُکْم،  کردند. »َو  که به قرآن پشـت  مخاطب شـان افرادی هسـتند 

ُاُمـوُرُه ظاِهـَرٌة، َو َاْحکاُمـُه زاِهـَرٌة، َو َاْعاُمـُه باِهَرٌة، و َزواِجُرُه الِئَحٌة، َو َاواِمُرُه واِضَحٌة، َو 

المیَن 
َ

َرْغَبًة َعْنُه ُتریُدوَن؟ َاْم ِبَغْیِرِه َتْحُکُموَن؟ ِبْئَس ِللّظ
َ
ْفُتُمـوُه َوراَء ُظُهوِرُکـْم، أ

َ
َقـْد َخّل

کتـاب خـدا، در میـان شـما اسـت؛ قـرآن  کـه  َبَداًل«)همـان( یعنـی: ایـن در حالـی اسـت 

کامـش آشـکار و دسـتورش روشـن اسـت. نشـانه های حقیقـت در  کـه  کتابـی اسـت 

آن می درخشـد. باطـن قـرآن سـپید و روشـن و فرمان هـای آن واضـح و آشـکار اسـت. 

آیـا  کنیـد؟  قـرآن بی اعتنایـی  بـه  آیـا می خواهیـد  کرده ایـد.  قـرآن پشـت  بـه  امـا شـما 

می خواهیـد بـا چیـزی غیـر از قـرآن، حقیقـت را اثبـات کنیـد؟ چـه بـد اسـت که قـرآن را 

کرده ایـد.  بـا چیـز دیگـری عـوض 

مدیریـت آموزشـی فاطمـی؟اهع؟ بـا کام الهـی پیـش می رود و چه نیکو و بجا اسـت 

آیـا  کنونـی مـا چگونـه اسـت؟  از خـود بپرسـیم، جایـگاه قـرآن در آمـوزش و پـرورش 

کـه قـرآن فقـط در روخوانـی و تجویـد و در مـدارس خـاص تدریـس  این گونـه نیسـت 

می شـود و عمـوم دانش آمـوزان عاقـه ای بـه ایـن درس ندارنـد؟ حضـرت زهـرا؟اهع؟ 
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آن  وسـیله ی  بـه  را  حقیقـت  و  می کنـد  معرفـی  آشـکاری  و  روشـنی  مایـه ی  را  قـرآن 

کتـاب و عـدم ایجـاد عاقـه  قابل اثبـات می دانـد امـا فاصلـه ی نسـل امـروز مـا بـا ایـن 

گذرانـدن مرحلـه ای بـه مرحلـه ی  بـه تدریـس آن و وجـود واحدهـای اجبـاری بـرای 

کرده اسـت. سـپس نیز حضرت  کام خدا ایجاد  بعد، شـکافی عمیق میان نسـل ما و 

زهـرا؟اهع؟ بـا مـرور چنیـن حقایقـی بـه نسـل امـروز مـا، تصویـری درسـت از شـخصیت 

و ویژگی هـای مـردم آن روزگار ارائـه می دهـد و ذهـن خواننـده را بـه سـمت تحلیـل 

فـردی تشـویق می کنـد تـا در نهایـت بتوانـد به تشـخیص و تحلیل درسـتی از حقیقت 

برسـند. حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا شـجاعت تمـام در مسـیر دفـاع از حقیقـت تمـام هسـتی 

خیانـت کار  و  ظالـم  زیـان کار،  شـان؟مهع؟را  طاهریـن  اوالد  و  المومنیـن  امیـر  منهـای 

کـه قـرآن و سـنت پیامبـر؟ص؟ را  کسـانی نمی دانـد  می خوانـد و اسـام واقعـی را از آن 

کردنـد و راه دشـمنی بـا اهل بیـت؟مهع؟ را برگزیدنـد.  رهـا 

ِخَرِة ِمَن اْلخاِسـریِن. ُثّمَ 
ْ

ْسـاِم دینـًا َفَلـْن ُیْقَبَل ِمْنُه، َو ُهَو ِفی اال ِ
ْ

»َو َمـْن َیْبَتـِغ َغْیـَر اال

َلـْم َتْلَبُثـوا ِالـی َرْیـَث َاْن َتْسـُکَن َنْفَرَتها، َو َیْسـَلَس ِقیاَدهـا، ُثّمَ َاَخْذُتْم ُتـوُروَن َو ْقَدَتها، َو 

 ، ، َو ِاْطفاِء َاْنواِرالّدیِن اْلَجِلّیِ ـْیطاِن اْلَغِوّیِ
َ

ُجوَن َجْمَرَتها، َو َتْسـَتجیُبوَن ِلِهتاِف الّش ُتَهّیِ

ْهِلـِه َو َوَلـِدِه ِفـی  وَن َحْسـوًا ِفـی اْرِتغـاٍء، َو َتْمُشـوَن اِلَ ، ُتِسـّرُ ِفـّیِ ِبـّیِ الّصَ َو ِاْهمـاِل ُسـَنِن الّنَ

َوْخِزالسنان فی الحشـا«  َو  اْلَمـدی،  َحـّزِ  ِمْثـِل  َعلـی  ِمْنُکـْم  َنْصِبـُر  َو  اِء،  ـّرَ
َ

الّض َو  اْلَخَمـِر 

کنـد، از  کـس غیـر از اسـام، دیـن دیگـری بـرای خـود انتخـاب  )همـان( یعنـی: هـر 

او پذیرفتـه نمی شـود و در آخـرت از زیـان کاران اسـت. شـما در ظلـم و خیانـت، هیـچ 

کـه پایه های  گـر هـم اندکـی صبـر نمودیـد، فقـط به انـدازه ای بود  تأخیـری نکردیـد و ا

کودتـا رم نکنـد و افسـار حکومـت در  حکومت تـان تثبیـت شـود. می خواسـتید مرکـب 

گیـرد. پـس از ایـن آتـش فتنه را به پـا کردید و آن را شـعله ور نمودید، به  دسـتتان قـرار 
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گرفتیـد، نـور درخشـنده ی دیـن خـدا  فریـاد شـیطان فریـب کار پاسـخ دادیـد و تصمیـم 

کنیـد. اینـک نیـز  کنیـد؛ و سـنت های پیامبـر؟ص؟ برگزیـده ی خـدا را رهـا  را خامـوش 

وانمـود می کنیـد بـه فکـر مصلحـت اسـام هسـتید، امـا در واقـع هدفتان، قـدرت و ری 

اسـت اسـت و می خواهیـد بـا اهل بیـت پیامبـر؟مهع؟ دشـمنی کنیـد. با اهل بیـت پیامبر 

کـه از شـما  کینه تـوزی رفتـار می کنیـد. ظلـم و سـتمی  و فرزنـدان او، بـا فریـب کاری و 

ک و مانند جراحت نیزه، جگرسـوز اسـت.  بـه مـا می رسـد، ماننـد زخـم شمشـیر، دردنـا

یکـی از ویژگی هـای یـک مدیریـت آموزشـی متعالـی، نشـان دادن مسـیر و میـدان 

دادن بـه فـرد اسـت تـا بتوانـد بـا بهره گیـری از تحلیـل و تفکـر انتقـادی، بـه نتیجـه ی 

درسـتی برسـد. در طبقه بنـدی آمـوزش و پـرورش صحیـح در همـه جـای جهـان چنـد 

کـه در آمـوزش و پـرورِش مبتنـی بر مدیریت درسـت، فرد باید  اصـل مهـم وجـود دارد، 

کنـد و معلم، تنهـا اطاعات الزم  بتوانـد مسـتقًا بیاندیشـد و بـا اعتمـاد بـه نفـس عمل 

کـرد. بنابرایـن بـا  را در اختیـار فـرد قـرار می دهـد و فـرد خـودش مسـیر را پیـدا خواهـد 

بهره گیـری از ایـن روش فاطمـی؟اهع؟ همـه ی نسـل ها بـه درک درسـتی از حقایـق ایـن 

گذشـته ی آن می رسـند و می تواننـد بـدون تزریـق و تقلیـد مفاهیـم،  مقطـع از تاریـخ و 

کنند و در حقیقت ایشـان در  خودشـان به حقیقت رسـیده و مسـیر صحیح را انتخاب 

کامل تریـن درس بشـریت را آموختند تـا امت پیامبر؟ص؟  طـول دقایقـی، بزرگ تریـن و 

کـرد و بـه نسـل های آینـده رسـاند.  بداننـد حقیقـت چیسـت و چگونـه بایـد از آن دفـاع 

پـس از ایـن سـخنان در آخریـن مرحلـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ از غصـب فدک شـکایت 

می کنـد و مخاطبـش، بـر خـاف آیـات قـرآن و بـا کمـک از جعل حدیـث از پیامبر؟ص؟، 

جواب هـای  قـرآن  آیـات  بـا  دوسـرا  بانـوی  امـا  می دهـد،  پاسـخ  او  بـه  ارث  دربـاره ی 

َک  ِکتـاِب اهَّلِل َتـِرُث َابـا کوبنـده ای بـه او داده و می فرماینـد: »َیاْبـَن َابی ُقحاَفـَة! َافـی 



۱2۱ مدیریت آموزشی حضرت زهرا؟اهع؟ در خطابه ی فدک و اهمیت …

ِکتـاَب اهَّلِل َو َنَبْذُتُمـوُه َوراَء  َو ال َاِرُث َابـی؟ َلَقـْد ِجْئـَت َشـْیئًا َفِرّیـًا، َاَفَعلـی َعْمـٍد َتَرْکُتـْم 

کتـاب  ُظُهوِرُکـْم، إْذ َیُقـوُل: >َو َوِرَث ُسـَلْیماُن داود< )همـان( یعنـی: ای ابابکـر! آیـا در 

کـه تـو می توانی از پـدرت ارث ببـری ولی مـن نمی توانم؟! به  خـدا نوشـته شـده اسـت 

کتـاب خدا را رها  کـه چیـز عجیـب و جدیـدی از پیـش خـود آورده ای. آیا عمدًا  راسـتی 

کرده ایـد و آن را پشـت سـر انداخته ایـد؟! قـرآن آشـکارا می گویـد: پیامبـران از خـود ارث 

کـه می فرمایـد: »داوود از سـلیمان ارث بـرد« )النمـل، 		(.  می گذارنـد، آنجـا 

سـبک پرسشـی حضرت زهرا؟اهع؟ در این قسـمت بسیار تأثیرگذار است و مخاطب 

انـدازه ای  ع بـه  آیـات قـرآن در ایـن موضـو کـه حقیقـت  را بـه فکـر فـرو می بـرد، چـرا 

کـه ایشـان بـه صورت سـوالی به دفـاع از کام خـود می پـردازد. امروزه در  روشـن اسـت 

فضـای مجـازی اسـناد جعلـی بسـیاری به خصـوص در مناسـبت ها در اختیـار جوانان 

کـه  کنـد  کـه بسـتری فراهـم  قـرار می گیـرد و از وظایـف مدیریـت آموزشـی ایـن اسـت 

دانـش آمـوزان قـدرت تشـخیص منابـع معتبر از غیر معتبر را داشـته باشـند و یا از افراد 

گاه جویـا شـوند.  متخصـص و آ

اسـت  ایـن  طوالنـی  مقدمـه ای  چنیـن  بیـان  از  ایشـان  آموزشـی  مدیریـت  هـدف 

کـه مـردم دریابنـد، نتیجـه ی زندگـی بـا زیـر پـا نهـادن حـق والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه  چـه می شـود و ایشـان حتـی سـکوت انصـار را مـورد مؤاخـذه قـرار می دهـد، چـرا 

عـده ی بسـیاری شـاهد بسـیاری از رخدادهـا از ابتـدای اسـام تـا آن زمـان بودنـد امـا 

به جاسـخن  می تـوان  کـه  این روسـت  از  نکردنـد.  دفـاع  حقیقـت  از  و  کـرده  سـکوت 

گفتـن و چگونگـی دفـاع از حقیقـت را آن هـم در شـرایط دشـوار آن زمـان، از بانـوی دو 

عالـم آموخـت و ایـن سـبک از مدیریـت آموزشـی را بـه عنـوان الگویـی مناسـب بـرای 

آمـوزش نسـل امـروز برگزیـد. گاه نسـل امـروز ما نسـبت های ناروا بـه حضرت علی؟ع؟ 
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کـه نمونه های  و بانـوی دو عالـم دربـاره ی دفـاع از حق شـان را بـاور می کنـد، در حالـی 

زمانـه ی  اجتمـاع  در  سـخنرانی ها  دیگـر  و  فـدک  خطابـه ی  همیـن  ماننـد  گونـی  گونا

گـواه محکمـی در دفـاع آنـان از حـق و حقیقـت اسـت. خودشـان، 

نتیجه گیری. .

اجتمـاع  در  فاطمـی؟اهع؟  عمومـی  سـخنرانی  یگانـه  عنـوان  بـه  فـدک  خطابـه ی 

زمانـه ی خویـش، بـا برخـورداری از روش سـخنرانی و اسـتفاده از شـیوه های مناسـب 

آموزشـی و روان شـناختی و اتصـال بـه کام وحـی و علـم الهـی، یک مدیریت آموزشـی 

کـه از زبـان دخـت پیامبـر؟ص؟  منحصـر بـه فـرد در زمانـه ی خویـش بـه شـمار مـی رود، 

بیـان شـد و بـا یـادآوری یـک دوره ی مختصـر از تاریـخ، مـردِم نه تنهـا زمانـه ی خـود را 

متوجـه حقایـق سـاخت بلکه انسـان سرگشـته و حیرت زده ی نسـل امـروز را به درنگ 

کـه بـرای درسـت زیسـتن بایـد خداونـد و حجت های  و ا مـی دارد و او را روشـن می کنـد 

الهـی او را بشناسـد و بـه جـای آزمایـش راه هـای متفـاوت و از بیـن رفتـن سـرمایه ای 

بـه نـام زندگـی در ایـن میـان، از مسـیر قـرآن و عتـرت گام بردارد و با مدیریت آموزشـی 

کنـد تـا هـم خـود بدانـد و دریابـد و هم نسـل بعـد را از  اهل بیـت؟مهع؟ زندگـی را سـپری 

ل  آموزش صحیح سرشـار سـازد. روش فاطمی، بهره گیری از آیات قرآن برای اسـتدال

کام شـان اسـت، تـا همـه ی نسـل ها بداننـد خداونـد قـرآن را بـرای  و اثبـات حقانیـت 

کامـل بـه نـام چهـارده  کـرد و معلمانـی  رویـش سـواد زندگـی، در وجـود انسـان نـازل 

معصوم؟مهع؟فرسـتاد تـا آمـوزش خویـش را بـرای هـر زمانـه ای تکمیـل سـازد. بنابراین 

کوتـاه، مبدع یک  ایشـان، بـا چینشـی بی نظیـر از موضوعـات مختلـف در طـول مـدت 

که از توحید، پیامبر شناسی، امام شناسی،  سبک از مدیریت آموزشی تأثیرگذار است 
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قرآن شناسـی و احـکام بـه عنـوان منابـع آموزشـی الهـی در یـک مجموعـه ی مـدون، 

بـرای همـه ی نسـل ها سـخن می گوینـد و تشـویق و تنبیـه و نتیجـه ی اعمـال انسـان 

کـدام از ایـن مجموعـه ی دروس، الگـوی  کـه هـر  در دنیـا و آخـرت را یـادآور می شـود 

کـردن ذهـن او از مطالـب  کامـل و متعالـی بـرای یـک انسـان، بـه جـای پـر  واقعـی، 

گـون و باورهـای اعتقـادی مختلـف اسـت. بـا تفکـر در بند بند این خطبـه با نگاه  گونا

کـه چگونـه بـا بیـان حقیقـت و چیدمـان تاریخی  مدیریـت آموزشـی می تـوان دریافـت 

که همان روش تمامی سـفیران الهی اسـت، می توان نسـل  درسـت و یادآوری و تذکر 

کـه هم حقیقت  امـروز را هـم، بـه تحلیـل تشـویق نمـود و بـه حقیقت رسـاند؛ تا جایی 

کـه بـوده دریابـد و هـم بتوانـد شـجاعت و جسـارت انتقـال بـه دیگـران را  را آن طـور 

داشـته باشد.
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آیـــات،  از مــنــظــر  ــودک  ــ ک تــنــبــیــه 
روایات و فقه سیدمحمدرضا قاسمیان 

)نویسنده ی مسئول(
دانش آموخته کارشناسی ارشد 
فقه و مبانی حقوق اسالمی 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
 mohamadreza.ghasemian
63@gmail.com

دکتر مصطفی رجائی پور 
استادیار
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 
mostafarajae@yahoo.com

در  ــه  ک اســـت  تــربــیــتــی  ــای  ــ روش هـ از  یــکــی  تنبیه  چــکــیــده: 
گاه  و  ــازدارنــده  ب روش  یک  می تواند  خاصی  موقعیت های 
گروه روش های ایجابی قرار  اصاحی باشد و از این جهت در 
که انجام دادن آن، اثر تربیتی دارد. از سوی دیگر  می گیرد، 
که در شرایط خاص  این روش در صورتی مؤثر است  اعمال 
این  غیر  در  شود.  گرفته  به کار  گون  گونا جوانب  رعایت  با  و 
پیامدهای  از  بیشتر  مراتب  به  آن  تخریبی  اثرهای  صــورت 
روش های  گروه  در  را  آن  امر،  این  که  بود  خواهد  آن  مثبت 

سلبی و آسیب زا قرار می دهد. 
در مــورد جــواز یــا عــدم جــواز تنبیه بــدنــی، مــحــدوده ی آن، 
آنها  تحلیل  و  امامیه  فقهای  و  ــات  روای و  قــرآن  دیدگاه های 

بحث و تحقیق شده است.
قواعدی  و  اصــول  رعایت  مستلزم  روش،  ایــن  کارگیری  به 
گــیــرد، آســیــب هــای جــّدی و  گــر مــورد غفلت قــرار  کــه ا اســت 

جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

کودک، تنبیه بدنی، تربیت دینی، آیات،  کلیدواژهها: تنبیه 
روایات، فقه.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲
پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۱



مقدمه.  

یکـی از عوامـل مهـم و اساسـی در تعلیـم و تربیـت مسـئله ی تنبیـه اسـت. تنبیـه، 

کـودک و نوجـوان از اعمـال ناشایسـت ایفـا می کنـد.  نقـش اساسـی در بـاز داشـتن 

کـه تنبیـه در فرآینـد تعلیـم و تربیـت و نیز کنتـرل رفتاری  نکتـه ی مهـم ایـن اسـت 

کـودک، بایـد بـا برنامـه ای از پیـش طراحی شـده و متناسـب بـا روحیـات کودک باشـد. 

اسـتفاده ی نادرسـت از تنبیـه نه تنهـا مؤثـر واقـع نمی شـود، بلکـه ممکـن اسـت آثـار 

کـه تنبیه ها برخاسـته  نامطلـوب و سـوئی نیـز بـه همـراه داشـته باشـد؛ بـه ویـژه زمانـی 

کـودکان و نوجوانـان  از خشـم، عصبانیـت و عقده هـای روانـی و بیـش از حـد و سـن 

باشد.

کـه از خـود بـر جـای می گـذارد  تنبیـه از نظـر روانشناسـان بـه دلیـل اثـرات منفـی 

کـرد. امـا بیشـتر دانشـمندان و علمـای  ع اسـت و بایـد از آن اجتنـاب  مطـرود و ممنـو

را  حـدودی  و  شـرایط  آن  بـرای  و  دانسـته  جایـز  اسـام  نظـر  از  را  تنبیـه  اسـامی 

برخـی  سـوی  از  مختصـری  بحث هـای  اسـام  در  تنبیـه  مـورد  در  می کننـد.  تعییـن 

کـه معمـواًل بـه ذکـر نظـرات و فتـاوی برخـی از  گرفتـه اسـت  از دانشـگاهیان صـورت 

کمتـری در روایـات شـده اسـت از سـوی دیگـر فقهـای  کتفـا نمـوده و تفحـص  فقهـا ا

کـرده و به جنبه هـای تربیتی  کتفا  اسـامی نیـز معمـواًل بـه بیـان حکـم فقهی مسـأله، ا

کـه  کم تـر وارد شـده اند. از آنجایـی  کیـف تنبیـه در روایـات  کـم و  و اخاقـی مسـأله و 

روشـن شـدن ایـن بحـث بـه ویـژه از نظـر اسـام؛ در محافـل تربیتـی از اهمیـت خاصی 



۱2۹ وایات و فقه تنبیه کودک از منظر آیات، ر

کـه در ایـن زمینـه وارد شـده اسـت جسـتجوی  بـر خـودار اسـت بـر آنیـم تـا در روایاتـی 

بیشـتری نمائیـم، و ضـرورت بحـث را در آیـات بیـان کنیـم. در پایـان بـه نظـرات فقها 

کـرد. اشـاره خواهیـم 

تنبیه در لغت و اصطالح.  

تنبیـه، مصـدر بـاب تفعیـل، از ریشـه ی »ُنبـه« بـه معنـای بیـدار شـدن از خـواب، 

گاه  گردانیدن بر چیزی و آ کردن، واقف  گرفته شـده اسـت و در لغت به معنای بیدار 

کـردن، آمـده اسـت )دهخـدا، 				 ش، 	، ص 		0	(.

یـک  بـا  کار  خطـا متربـی  سـاختن  »مواجـه  از:  اسـت  عبـارت  اصطـاح  در  تنبیـه 

گاه سـاختن وی از پیامـد رفتـار نامطلـوب خـود و  تجربـه ی ناخوشـایند، بـه منظـور آ

 .)			 ص  ش،   				 مقـدم،  )قائمـی  آن«  تکـرار  از  جلوگیـری 

حـال  عیـن  در  و  کم اثرتریـن  بی حسـاب ترین،  غالبـًا  و  تندتریـن  »بالطبـع 

کنـش مـا در برابـر رفتـار نامطلـوب دیگـران، تنبیـه بدنـی اسـت«  پرمسـؤولیت ترین وا

 .)	0 ص  ش،   				 )افـروز، 

یـا  آزارنـده  محـرک  یـک  »ارایـه ی  از  اسـت  عبـارت  تنبیـه  دیگـر،  تعریـف  بـر  بنـا 

کاهش  تنبیه کننـده )تقویت کننـده ی منفـی( بـه دنبـال یـک رفتـار )نامطلوب( بـرای 

گـر بعـد از انجـام رفتـاری نامطلـوب از سـوی  دادن احتمـال آن رفتـار. بـرای مثـال، ا

گفتـن یک حرف زشـت، بـا ارائه ی یک محرک آزارنده مثل سـیلی زدن  کـودک، مثـل 

کاهـش دهیـم، او را  کـه احتمـال بـروز رفتـار نامطلـوب را در او  بـه او، خواسـته باشـیم 

کرده ایـم« )سـیف، 0			 ش، ص 			(. تنبیـه 
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دیدگاه قرآن درباره ی اصل تنبیه .  

کـرده اسـت و به عنـوان یک اصل خدشـه ناپذیر، برای  قـرآن اصـل تنبیـه را قبـول 

اسـتمرار حیـات جامعـه ضـروری می دانـد. وقتـی قـرآن می گوید مـا قوم عاد و قوم سـبا 

کردیم: و قـوم ثمود را عـذاب 

کـه پـروردگارت بـا  >الـم تـر کیـف فعـل ربـک بعـاد< )الفجـر، 	( یعنـی: آیـا ندیـدی 

کرد؟ قـوم عـاد چگونـه رفتـار 

>و ثمـود الذیـن جابـوا الصخـر بالـواد< )همان، 	( یعنـی: و نیز به قوم ثمود که در 

کیفر سخت داد؟ کاخ هایشان چه  دل آن وادی سنگ را شکافته برای 

کنهم ءایـة … فأعرضـوا فأرسـلنا علیهـم سـیل العـرم …<  کان لسـبٍإ فـی مسـا >لقـد 

)سـبأ، 		 و 		( یعنـی: بـرای قـوم سـبا در وطنشـان نشـانه ای بـود … بـا وجـود این باز 

ک ایشـان فرسـتادیم … از شـکر و طاعـت حـق برتافتنـد مـا هـم سـیلی سـخت بـر هـا

ح می کنـد، بیان گـر ایـن اسـت که تنبیـه را به  کّفـار را مطـر و اینکـه اسـام جنـگ بـا 

صـورت یـک اصـل بـرای پشـتوانه ی امنیـت، آسـایش و آزادی پذیرفتـه اسـت و ایـن 

کـه وقتـی اعتقـاد، شـرف و حیثیـت یـک مّلـت، از جانـب دیگران  امـری طبیعـی اسـت 

گیـرد، اصـل تنبیـه متجـاوز ضـرورت خـود را می یابـد. از طرفـی اسـام  مـورد خطـر قـرار 

کنـد و فتنه هایی که بیشـتر جنبـه ی روانی دارد  کـم  بـرای اینکـه صلـح را بـر جهـان حا

ح نمـوده  و از قتـل نیـز باالتـر اسـت را از بیـن ببـرد، تنبیـه را بـه صـورت یـک اصـل مطـر

است. 

ح اسـت.  اّمـا ایـن اصـل مهـم آخریـن روش تربیتی به عنـوان عامل بازدارنده مطر

اندرزهـای خیرخواهانـه، سـودی نبخشـید  و  پنـد  و  یعنـی وقتـی نمونه هـای عملـی 



۱۳۱ وایات و فقه تنبیه کودک از منظر آیات، ر

ناچـار بایـد دسـت بـه اقـدام شـدیدتری زد. بعضـی از نظام های تربیتی جدیـد، نه تنها 

کیفـر نفـرت دارنـد، بلکـه حاضـر نیسـتند آن را بـه زبـان آورنـد.  از تنبیـه و 

نسـلی  آن  نمونـه ی  شـود،  تربیـت  تنبیـه  و  عقوبـت  بـدون  بخواهـد  نسـلی  گـر  ا

)قطـب،  می کننـد  زندگـی  آمریـکا  در  کـه  بی شـخصیت،  و  خودنمـا  و  القیـد  می شـود 

کـه اصـل تنبیـه و مجـازات متخلـف،  				 ش، ص 			(. در ایـن صـورت اسـت 

می یابـد.  را  خـود  جـای 

کـه در آثـار متفکـران اسـامی مـورد قبـول واقـع شـده اسـت، ریشـه در  اصـل تنبیـه 

کریـم دارد، قـرآن می فرمایـد:  قـرآن 

ْلباِب< )البقـره، 			( یعنی: ای صاحبان  َ ْ
>و  َلُکـْم ِفـی الِقصـاِص َحیـوٌة یـا ُاوُلی اال

فکـر و اندیشـه در امـر قصـاص و مجـازات متخلف حیات و زندگانی شـما پیش بینی و 

کـه نوعی  ضمانـت شـده اسـت. بـه عبارتـی حیـات و اسـتمرار زندگـی شـما بـه قصـاص 

مجازات اسـت، بستگی دارد.

کردیـد حیـات بـرای شـما تضمیـن شـده  گـر در جامعـه مجـرم و جانـی را قصـاص  ا

گرنـه امنیـت و آسـایش از جامعـه شـما رخـت بـر می بنـدد. قـرآن از آسـان ترین  اسـت و 

مرحلـه، تهدیـد، تـا سـخت ترین مرحلـه، تنبیه بدنی زن و مرد، آیاتـی را بیان می کند. 

در آسـان ترین مرحلـه تهدیـد شـخص خـاف کار را بـه عـدم رضایـت و خشـنودی خـدا 

از او تهدیـد می کنـد:

ذیـَن اَمُنـوآ َاْن َتْخَشـَع ُقُلوُبُهـْم ِلِذْکـِراهَّلِل و  مـا َنَزَل ِمَن اْلَحـّقِ و  الیُکوُنوْا 
َ
ِن ِلّل

ْ
َلـْم یـأ

َ
>أ

َکثیـٌر ِمْنُهـم  َمـُد َفَقَسـْت ُقُلوُبُهـْم و  
َ ْ
ذیـَن ُاوُتـوْا اْلکتـاَب ِمـن َقْبـُل َفطـاَل َعَلیِهـُم ال

َ
َکاّل

کسـانی  گرویـدگان[  کـه  فاِسـُقوَن< )الحدیـد، 		( یعنـی: آیـا نوبـت آن نرسـیده اسـت 
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کـه نـازل  گـردد، و قلبـًا بـه حقایقـی  کـه ایمـان آورده انـد ]قلبشـان بـه یـاد خـدا خاشـع 

کتاب آسـمانی برایشـان نازل  که قبًا  کسـانی نباشـند  کنند و مانند  شـده اسـت توجه 

گذشـته. پـس دل هایشـان سـخت  کـه دوره ی طوالنـی بـر آنـان  شـده اسـت )تـورات( 

شـده اسـت و بسـیاری از آنـان فاسـق و بدکارنـد.

کـرده اسـت و صراحتـًا خافـکاران و مجرمـان را  قـرآن مجـددًا تهدیـد شـدیدتری 

کـه در داسـتان افـک آمـده اسـت )نـک: مـکارم  از غضـب خـدا می ترسـاند، آن چنـان 

شـیرازي، 				، 		، 			(. خداونـد می فرمایـد: 

ـُکْم فیمـآ َاَفْضُتـم فیه  ْنیـا و الِخـَرِة َلَمّسَ
ُ

>و  َلـوال َفْضـُل اهَّلِل َعَلیُکـم و  َرْحَمُتـُه ِفـی الّد

ْوَنـُه ِبَاْلِسـَنِتُکْم و  َتُقولـوَن ِبَافواِهُکـْم مـا َلیـَس َلُکـْم ِبـِه ِعْلـٌم و  
َ

َتَلّق عـذاٌب َعظیـٌم، ِاْذ 

َم 
َ
َتْحَسـُبوَنُه َهینـًا و ُهـَو ِعْنـِد اهَّلِل َعظیـٌم و  َلـْوال ِاْذ َسـِمْعُتُموُه ُقْلُتْم ما یُکوُن َلنـآ َاْن َنَتَکّل

کنتـم  ِاْن  َاَبـدًا  ِلِمْثِلـِه  َتُعـوُدوا  َان  اهَّلُل  یِعُظُکـُم  َعظیـٌم.  ُبْهتـاٌن  هـذا  ُسـبحاَنَک  ِبهـذا 

گـر فضـل و رحمـت خـدا در دنیـا و آخـرت شـامل  ُمومنیـَن< )النـور، 		-		( یعنـی: و ا

حـال شـما مومنـان نبـود، بـه مجرد خـوض )فرو رفتن( در این گونه سـخنان، به شـما 

عـذاب سـخت می رسـید، همین کـه ایـن حرف هـای نفاق انگیـز را از یکدیگـر دریافـت 

کردیـد، بـدون اینکـه نسـبت بـه آن علـم و اطاعـی داشـته باشـید، بـه زبـان می آوریـد 

ع مهـم و بزرگـی  کـم و آسـانی می پنداریـد و در صورتی کـه در نـزد خـدا موضـو و چیـز 

کـه  اسـت. چـرا همین کـه ایـن سـخنان را شـنیدید، نگفتیـد بـه مـا نیامـده و روا نیسـت 

این گونـه حرف هـا را بـه زبـان آوریـم و نگفتیـد بـار پـرورگارا از هـر عجیبـی منزهی، این 

گـر ایمـان داریـد  کـه ا تهمـت بهتـان بزرگـی اسـت. خـدا بـه شـما پنـد و انـدرز می دهـد 

گفته هـا نگردیـد. گـرد ایـن قبیـل  هرگـز 
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رسـولش  و  خـدا  بـا  جنـگ  اعـام  کـرده،  شـدیدتر  و  سـخت تر  را  تهدیـد  بـار  دیگـر 

می فرمایـد:  و  می کنـد 

ُکْنُتـْم ُمومنیـَن، َفـِاْن  بـوا ِاْن  ُقـو اهَّلَل و  َذُروا مـا ِبَقـی ِمـَن الّرِ ذیـَن اَمُنـوا اّتَ
َ
>یـا َایَهـا اّل

َلـْم َتْفَعُلـوا َفْاَذُنـوا ِبَحـْرٍب ِمـَن اهَّلِل و  َرُسـوِلِه …< )البقـره، 			-			( یعنـی: ای اهـل 

کـه از ربـا و سـود آن باقـی مانـده اسـت رهـا کنیـد و از  ایمـان، از خـدا بترسـید و هرچـه را 

گـر چنین نکنیـد آماده ی  گـر واقعـًا بـه خـدا ایمـان داریـد که ا فکـر آن منصـرف شـوید، ا

جنـگ بـا خـدا و رسـول او باشـید.

در آیه ی دیگری به عذاب در دنیا تهدید می کند و می فرماید: 

وُه َشـیئًا و اهَّلُل  َبُکـْم َعذابـًا َالیمـًا و یْسـَتْبِدُل َقْومـًا َغیَرُکـْم و  ال َتُضـّرُ >… اال َتْنِفـُروا یَعّذِ

گـر در راه دین خـدا برای جهاد  ُکّلِ شـیٍء قدیـٌر …< )التوبـه، 		( یعنـی: بدانیـد ا َعلـی 

کـرد و قومـی دیگـر  ک معـذب خواهـد  بیـرون نشـوید، خـدا شـما را بـه عذابـی دردنـا

بـرای جهـاد بـه جـای شـما بـر می گمـارد و شـما بـه خـدا زیانـی نرسـانیده اید )بلکه خود 

کرده ایـد( و خـدا بـر همه چیـز توانـا اسـت.  را زیـان کار ابـدی 

ْبُکـْم َعذابـًا  یُتـْم ِمـْن َقْبـُل یَعّذِ
َ
َکمـا َتَوّل ـْو 

َ
و در جـای دیگـر می فرمایـد: >… و  ِاْن َتَتَوّل

گـر مثـل گذشـتگان نافرمانـی و پشـت کردیـد خـدا شـما  َالیمـًا< )الفتـح، 		(. یعنـی: و ا

کرد. کـی معـذب خواهـد  را بـه عـذاب دردنا

تعییـن  جـدا  کیفـر  بـد،  عمـِل  بـا  متناسـب  و  اسـت  متفـاوت  هـم،  کیفـر  درجـات 

می فرمایـد:  کار  زنـا مـرد  و  زن  بدنـی  تنبیـه  مـورد  در  خداونـد  می کنـد، 

 واِحـٍد ِمْنُهمـا ِمْاَئـَة َجْلـَدٍة و  ال تأُخْذُکـم ِبِهَمـا َرأَفـٌة 
َ

ُکّل >الّزاَنیـُة و الّزانـی َفاْجِلـُدوا 

ِمـَن  لیْشـَهْد َعذاَبُهمـا طائَفـٌة  ِخـِر و 
َ
ال اْلیـوِم  ِبـآهَّلِل و   ُتوِمُنـوَن  ُکْنُتـم  ِفـی دیـِن اهَّلِل ِان 
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کار را به  الُموِمنیـَن< )النـور، 	( یعنـی: بایـد شـما مؤمنـان، هر یـک از زنان و مـردان زنا

صـد تازیانـه مجـازات و تنبیـه کنیـد و هرگـز دربـاره ی آنـان در دیـن خـدا رأفـت و ترحم 

گـر بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان داریـد و بایـد عـذاب آن بـدکاران را جمعی  روا مداریـد، ا

کننـد. از مومنـان مشـاهده 

ِبمـا  َجـزاًء  َایدیُهمـا  َفاْقَطعـُوا  الّسـاِرَقة  الّسـاِرُق و  >و   و در جـای دیگـر می فرمایـد: 

َکَسـبا َنـَکااًل ِمـَن اهَّلِل و اهَّلُل َعزیـٌز َحکیـٌم< )المائـدة، 		( یعنـی: دسـت مـرد و زن دزد را 

کـه خـدا بـر آنـان مقـرر داشـته و خـدا ]بـر  کیفـر عملشـان ببریـد، ایـن عقوبتـی اسـت  بـه 

کار[ مقتـدر و ]بـه مصالـح خلـق[ دان  اسـت. هـر 

ذیَن یحاِرُبوَن اهَّلَل و  َرُسـوَلُه و  
َ
ما َجزاُؤوا اّل و بـاز قـرآن در جـای دیگـر می فرمایـد: >ِاّنَ

ـَع َایدیِهـْم و  َاْرُجُلُهـْم ِمـْن ِخاٍف  ُبـوا َاْو ُتَقّطَ
َ
ُلـوا َاْو یَصّل ْرِض َفسـادًا َاْن یَقّتَ َ ْ

یْسـَعْوَن ِفـی اال

 
ّ

نیـا و  َلُهـْم ِفـی الِخـَرِة َعـذاٌب عظیـٌم. ِاال
ُ

ْرِض ذاِلـَک َلُهـْم ِخـْزی ِفـی الّد َ ْ
َاْو یْنَفـوا ِمـَن اال

الذیـَن تـا ُبـوا ِمـْن َقْبـِل َاْن َتْقـِدُروا َعَلیِهْم فاْعَلُمـوآ َاّنَ اهَّلَل غفوٌر رحیـم< )المائدة، 		-

کـه بـا خـدا و رسـول او بـه جنـگ برخیزنـد و در زمیـن بـه  کیفـر آنـان  		( یعنـی: همانـا 

کـه آنهـا را بـه قتـل رسـانده یا به دار کشـند و یا دسـت و  فسـاد کوشـند، جـز ایـن نباشـد 

پایشـان را بـه خـاف ببرنـد )یعنـی دسـت ر اسـت را بـا پـای چـپ و بالعکـس( یـا با نفی 

کننـد، ایـن ذلـت و خـواری دنیـوی آن ه اسـت و امـا  و تبعیـد از سـرزمین صالحـان دور 

کـه پیش از  خ( بـه عذابـی بـزرگ معـذب خواهنـد بـود؛ مگـر آنان  در آخـرت بـاز )در دوز

کـه خدا بخشـنده و مهربان اسـت )و  کننـد، پـس بدانیـد  آن بـر آنهـا دسـت یابنـد توبـه 

تـا ئبـان را هرگـز عـذاب نخواهـد کرد(. 

که فرمود:  کرده  کافی به سند خود از ابی صالح از امام صادق؟ع؟ روایت  در 
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رسـول  حضـور  بـه  بودنـد  بیمـار  همـه  کـه  حالـی  در  ضبـه  بنـی  قبیلـه  از  عـده ای 

خـدا؟ص؟ رسـیدند، حضـرت بـه ایشـان دسـتور داد چنـد روزی نـزد آن جنـاب بمانند تا 

بیماریشـان بـر طـرف شـده و بهبـود یابنـد، آن گاه ایشـان را بـه جنـگ خواهـد فرسـتاد، 

کـرد تـا در  ج شـدیم، رسـول خـدا؟ص؟ مـا را مأمـور  ایـن عـده می گوینـد: از مدینـه خـار

بیابـان مدینـه نـزد شـتران صدقـه برویـم و از شـیر آنهـا بخوریـم و بـول آنهـا را بنوشـیم 

کامًا نیرومند شـدیم، امـام؟ع؟ اضافه  کردیـم تـا همـه بهبـودی یافتیـم و  و مـا چنیـن 

کـه ایـن عـده همین که نیرومند شـدند، سـه نفـر از چوپان های رسـول خدا؟ص؟  کردنـد 

را بـه قتـل رسـاندند، رسـول خـدا؟ص؟ علـی؟ع؟ را بـرای دسـت گیری و سـرکوبی آنـان 

کـه بـه حـال سـرگردانی  کـرد  کـرد، حضـرت علـی؟ع؟ آنـان را در یـک وادی پیـدا  روانـه 

افتـاده بودنـد، چـون آن بیابـان نزدیکی هـای یمـن بـود و آنـان نمی توانسـتند از آن 

کـرده بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آورد، و  ج شـوند، پـس علـی؟ع؟ اسیرشـان  وادی خـار

ْرِض 
َ ْ
َرُسـوَلُه و  یْسـَعْوَن ِفـی ال ِذیـَن یحاِرُبـوَن اهَّلَل و  

َ
اّل مـا َجـزاُء  >ِإّنَ آیـه ی شـریفه ی: 

ْرُجُلُهـْم ِمـْن ِخـاٍف< در این مورد نازل 
َ
یِدیِهـْم و  أ

َ
ـَع أ ْو ُتَقّطَ

َ
ُبـوا أ

َ
ْو یَصّل

َ
ُلـوا أ ْن یَقّتَ

َ
َفسـادًا أ

. شد

و در الکافـی بـه سـند خـود از عمـرو بـن عثمـان بـن عبیـد اهَّلل مدائنـی از امـام ابـی 

کـه شـخصی از آن جنـاب از قـول خـدای؟زع؟ پرسـید  کـرده  الحسـن رضـا؟ع؟ روایـت 

ْن 
َ
ْرِض َفسـادًا أ

َ ْ
ِذیـَن یحاِرُبـوَن اهَّلَل و  َرُسـوَلُه و  یْسـَعْوَن ِفی ال

َ
مـا َجـزاُء اّل کـه فرمـوده >ِإّنَ

کـس مرتکـب شـود مسـتوجب یکـی از ایـن  کـه هـر  کـه آنچـه عملـی اسـت  ُلـوا …<  یَقّتَ

چهـار مجـازات می گـردد؟ امـام فرمـود:

کنـد و در گسـتردن فسـاد در زمین بکوشـد و مثًا  اینکـه بـا خـدا و رسـولش محاربـه 

گـر هم" بکشـد"" و هم  کـه بـه همـان جـرم کشـته می شـود. و ا کسـی را بـه قتـل برسـاند 
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کسـی  گر مال را بدزدد ولی  کشـته و هم بدار آویخته می شـود، و ا مالی را برباید"، هم 

گر شمشـیر بکشـد و به  را نکشـد تنهـا دسـت و پایـش بـه طـور خـاف قطـع می گردد، و ا

محاربـه ی خـدا و رسـول؟ص؟ برخیـزد و فسـاد را هـم در زمیـن بگسـتراند ولـی نه کسـی 

را بکشـد و نـه مالـی را بـدزدد، از آن شـهر تبعیـد می شـود عرضه داشـتم:

که در  چگونه تبعید می شـود؟ و حد و اندازه تبعید چیسـت؟ فرمود: از آن شـهری 

آن شـهر دسـت بـه چنیـن کارهایـی زده بـه شـهری دیگـر تبعید می شـود، و به اهل آن 

کـه ایـن شـخص بـه جـرم فسـاد انگیـزی از فان شـهر بدینجـا تبعید  شـهر می نویسـند 

شـده، بـا او مجالسـت و معاملـه نکنیـد و بـه او زن ندهیـد و بـا او هم سـفره نشـوید و 

گـر  در نوشـیدنی ها بـا او شـرکت مکنیـد، اینـکار را بـه مـدت یـک سـال بـا او می کننـد، ا

در بیـن سـال خـودش از آن شـهر بـه شـهری دیگـر رفـت بـاز بـه اهـل آن شـهر همیـن 

گـر بـه طـرف سـرزمین  سـفارش ها را می نویسـند تـا یـک سـالش تمـام شـود، پرسـیدم: ا

بایـد  کـرد  چنیـن  گـر  ا فرمـود:  چطـور؟  کنـد  سـکونت  آنجـا  در  تـا  کـرد  حرکـت  شـرک 

کننـد )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			-			(. مسـلمانان بـا اهـل آن شـهر قتـال 

کردند، مشـخص می شـود  ح  که امام نسـبت به این آیه مطر با توجه به تفسـیری 

کـه بـرای تنبیـه فرزنـد که خیلی مهم تر و نسـبت به تربیت او در آینده سرنوشت سـازتر 

می باشـد، بایسـتی برای موارد تنبیه کودک دلیلی از روایات داشـته باشیم. 

تنبیه از منظر عقل .  

عقـل انسـان در مـورد حسـن و قبـح اشـیاء تشـخیص صحیـح از سـقیم و امتیـاز 

ح اسـت و چیـزی را که عقل  دادن اشـیاء از هـم، بـه عنـوان یـک منبـع اجتهادی مطر

کـه تحت عنـوان قاعده ی زیر  ع هـم آن را امضـاء و تأییـد می کنـد،  تأییـد می کنـد، شـر
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ح اسـت:  در کتـب اصولـی مطـر

ع، حکم بـه العقل«  کّلمـا حکـم به الشـر ع و  مـا َحکـم بـه العقـُل، حکـم بـه الّشـر
َ
»کّل

ع  کـه عقـل بـه آن حکم کند شـر )مظّفـر، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: هـر چیـزی 

کنـد عقـل نیز بـدان حکم  ع بـدان حکـم  کـه شـر نیـز بـه آن حکـم می کنـد و هـر چیـزی 

می کند.

کـه  مسـأله ی حسـن و قبـح ذاتـی و عقلـی از بحث هـای مهـم و ارزشـمندی اسـت 

کام و علـم اخـاق دارد. جایگاهـی در علـوم از قبیـل علـم اصـول، علـم 

کـه زیربنـای  کام اسـت  بـه عبـارت دیگـر قاعـده ی مذکـور از مسـائل مهـمّ  علـم 

بسـیاری از مسـائل آن بـه حسـاب می آیـد. در عین حـال می تـوان از آن، در پـاره ای از 

گرفـت و به عنـوان اصل موضوعی و قاعده ی ثابت شـده در علم کام  علـوم نیـز بهـره 

از آن اسـتفاده بـرد )سـبحانی، 				 ش، ص 	(. عقـل نیکـی و زیبایـی را حسـن 

می شـمارد و برعکـس بـدی و زشـتی را قبـح می انـگارد.

کـه  اسـت  قائـل  و  می دانـد  عقـل  را،  قبـح  و  حسـن  تشـخیص  ک  مـا معتزلـه 

کننـده واقعیـت و  کشـف  ع تنهـا  فعـل انسـان فی نفسـه یـا بـد اسـت و یـا خـوب و شـر

روشـن کننده آن اسـت. ولـی اشـاعره بـه صراحـت، حسـن و قبـح عقلـی را منکرنـد و 

کـه حسـن و قبـح را یـا اصلـح و غیـر اصلـح را درک  می گوینـد عقـل عاجزتـر از آن اسـت 

کـرده باشـد و قبیـح نیـز چیزی  ع آن را َحسـن اعـام  کـه شـار کنـد. ُحسـن چیـزی اسـت 

کـه از سـوی خداونـد قبیـح اعـام شـده باشـد )فرمانیـان، 				 ش، ص 0	 و  اسـت 

.)			

اشـاعره بـا تکیـه بـر توحیـد افعالـی قائل به جبر شـده و عـدل خداوند را زیر سـئوال 
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انسـان شـدند )تفویـض( و عمـًا توحیـد  اسـتقال مطلـق  بـه  بردنـد و معتزلـه قائـل 

افعالـی را مـورد انـکار قـرار داده و دچـار شـرک افعالـی شـدند ولـی شـیعه بـه پیـروی از 

که از افراط و تفریط دور اسـت، این  گرفـت  امامـان معصومـش؟مهع؟ راهـی را در پیـش 

کـه در روایـات و احادیـث اهل بیـت؟مهع؟ بـه امـر بین االمرین تعبیر شـده  راه همانسـت 

اسـت )قائمـی، 				 ش، ص 		(.

آیـا تنبیـه از نظـر عقـل قابل سـتایش اسـت یـا قابـل  کـه  حـال سـؤال اینـج اسـت 

نکوهـش؟

بعضی همانند »جرمی بنتام« فیلسوف سودانگار انگلیسی می گوید:

کـه پیامـد تنبیـه،  درد شـّر اسـت و ِاعمـال تنبیـه نیـز ضرورتـًا شـرارت اسـت، چـرا 

نیسـت. )عطـاران، 				 ش، ص 		(.  چیـزی جـز درد 

کـه نتیجـه  ل ایشـان منطقـی بـه نظـر می رسـد و تصدیـق می کنیـم  ظاهـرًا اسـتدال

کـه  از دردهـا نتیجـه اش حیـات اسـت. درسـت اسـت  امـا بعضـی  تنبیـه درد اسـت، 

کـه ناشـی از تنبیـه باشـد نـاالن اسـت و فریـادش بلنـد اسـت و فطرتًا از  انسـان از دردی 

درد گریـزان اسـت ولـی غالبـًا نتیجـه تنبیـه تنهـا درد نیسـت، بلکـه نتایـج دیگری هم 

بـه دنبـال دارد.

کـه مـا می خواهیـم بـه  گـر کودکـی مریـض باشـد و بـه او بگوییـم  بـه عنـوان مثـال ا

تـو آمپـول تزریـق کنیـم، او بـه طـور طبیعـی ناراحت می شـود و ممکن اسـت فریاد کند 

کـه تحمـل می کنـد یک جهـت قضیـه اسـت، جهـت  کـودک و دردی را  ولـی ایـن فریـاد 

دیگـر قضیـه ی ادامـه ی حیات او سـت.

کـه اهـداف و نتایـج  کـه عقـل، تنبیهـی را  بنابرایـن می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت 
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صحیـح بـه دنبـال دارد را امـری حسـن و نیـک می انـگارد. وقتی کـه تنبیـه حیـات فرد 

کـه فـرد بـه نتیجـه ی آنـی آنکـه درد  کنـد، خـوب اسـت و از جهتـی  و جامعـه را بیمـه 

کنـد، بد اسـت. اسـت توجـه 

کـودک از نظـر عقـل امـر پسـندیده ای اسـت چـون باعـث رشـد فـرد و  پـس تنبیـه 

پیش رفـت جامعـه می شـود ولـی از نظـر خـود کودک چـون باعث ناراحتی او می شـود، 

خـوب نمی باشـد.

تنبیه از منظر روایات.  

در زمینه ی تنبیه سه دسته روایت از ائمه ی معصوم؟مهع؟ وارد شده است:

کـم می دهـد تـا در  کـودک را بـه حا کـه اجـازه ی تنبیـه  دسـته ی اول روایاتـی اسـت 

کـودک انجـام می هـد ماننـد: سـرقت، زنـا، لـواط و … او را تنبیه و یا  کـه  گناهانـی  برابـر 

کنـد. ایـن دسـته از روایـات در مـورد حقـوق کیفری اسـت و تحقق آن به دسـت  تعزیـر 

قاضی می باشـد.

روایـت اول: »عـن اسـحاق بـن عّمـار، قال: َسـألُت ابـا ابراهیم؟ع؟ عـن التعزیر کم 

ُهـو؟ قـال: بْضَعـَة عشـر سـْوطًا مـا بیـن العشـرة الـی العشـرین« )حّرعاملـی، 	0		 ق، ج 

		، ص 			(. یعنـی: اسـحاق بـن عمـار می گویـد: از موسـی بـن جعفـر؟ع؟ سـؤال 

کـردم مقـدار تعزیـر چقدر اسـت؟ حضرت در پاسـخ فرمودنـد: »ده تازیانه و اندی، بین 

ده تـا بیسـت تازیانه«.

کـودک این مقدار اسـت؟ در  کـه در تمـام مـوارد، تعزیر  آیـا مـراد حضـرت ایـن اسـت 

پاسـخ بایـد گفـت: ایـن روایـت را بایـد حمـل نمـود بـه اینکـه امـام؟ع؟ در مقـام تمثیل 

و مصـداق در مـورد مشـخصی چنیـن پاسـخی را به اسـحاق بن عّمـار دادند. نه اینکه 
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کـه تعـداد ضربـات تعزیـر محـدود و منحصـر بـه ایـن مقـدار  مـراد روایـت ایـن باشـد 

کـه در مـورد تعزیـر آمـده اسـت تعـداد سـوط و  باشـد، زیـرا بـا توجـه بـه روایـات دیگـری 

کم تـر از روایـت مذکـور و در بعضـی بیشـتر از ایـن مقـدار ذکـر  تازیانـه در بعضـی روایـات 

کـودک را سـه ضربـه می دانـد و بیـش از  شـده اسـت. مثـًا در حدیثـی میـزان تازیانـه بـر 

ب یـا تأدیب کننـده می دانـد. سـه ضربـه را موجـب قصـاص مـؤّدِ

کـه میـزان تعزیـر را بیـش از سـه ضربـه جایـز نمی دانـد  روایـت دو م: روایتـی اسـت 

و حتـی در صـورت تجـاوز از سـه ضربـه، تأدیب کننـده را مسـتحق قصـاص می دانـد.

الکتـاب  صبیـان  ألقـی  امیرالمؤمنیـن  اّن  ابی عبـداهَّلل؟ع؟  عـن  الّسـکونی  »عـِن 

کالجـور فـی  اْلواحهـم بیـن یدیـه لیخیـر بیَنُهـم، فقـاَل: اّمـا اّنهـا ُحکومـٌة و اْلَجـْوُر فیهـا 

منـه«  ُاْقُتـّصُ  ااَلَدِب،  فـی  ضربـاٍت  ثـاث  فـوق  ضربکـم  ِاْن  مکـم  ُمعّلِ اْبَلُغـوا  اْلحکـِم 

مدرسـه  کـودکان  فرمودنـد:  صـادق؟ع؟  امـام  یعنـی:   .)			 ص   ،		 ج  )همـان، 

خط هـای خـود را در مقابـل علـی؟ع؟ قـرار دادنـد تـا بهتریـن آنها را انتخـاب نماید. آن 

کار نوعـی حکومـت اسـت و سـتم روا داشـتن در آن ظلـم و سـتم  حضـرت فرمـود: ایـن 

گـر بیـش از سـه تازیانـه  در امـر حکومـت و قضـاوت اسـت. بـه معلـم خودتـان بگوییـد ا

بـه منظـور تأدیـب بـه شـما بزنـد، از او قصـاص می کنـم.

ایـن روایـت هـم ماننـد روایـت قبـل ناظـر بـه مصادیـق تأدیـب و مـوارد تعزیر اسـت 

کّلـی و عـام زیـرا بـا توجـه بـه صدر روایـت مصداق و مورد آن مشـخص شـده  نـه حکـم 

است.

روایـت سـوم: در بعضـی روایـات میـزان تعزیـر بـر کودک را پنـج تا شـش تازیانه ذکر 

می کند.
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ِبـی و  اْلَمْمُلوک  َدِب الّصَ
َ
ِبـی َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ِفی أ

َ
ـاِد ْبـِن ُعْثَمـاَن َقـاَل: ُقْلُت ِل »َعـْن َحّمَ

ٌة و  اْرُفـْق«. )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: حمـاد  ْو ِسـّتَ
َ
َفَقـاَل َخْمَسـٌة أ

کـودک و مملوک سـؤال  بـن عثمـان می گویـد از حضـرت صـادق؟ع؟ دربـاره ی تأدیـب 

کـردم، حضـرت فرمـود: پنـج یـا شـش تازیانـه مایم اسـت.

این روایت هم مانند روایات پیشین به موارد و مصادیق تأدیب توجه دارد.

کـه  روایـت چهـارم: در مـورد اصـل تأدیـب و تنبیـه از امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت 

فرمـود: “انـه قـال فـی الصبـی الصغیـر الـذی لـم یبلـغ الُحُلـم، یفُجـُر بالمـرأِة و الکبیرِة، 

 البالـَغ منهـا 
ُ

ُجـُل البالـُغ یْفُجـُر بالّصبیـِة الّصغیـرِة اّلتـی ثـم تبلـُغ الُحُلـم. قـال یَحـّد و الّرَ

ُبـوَن َاَدبًا بلیغًا.«  دون الّطفـِل ان کان بکـرًا حـّد الّزانـی و الحـّد علـی ااَلطفاِل و لکْن یَؤّدِ

کـه صغیـر اسـت و  )نـوری، 	0		 ق، ج 		، ص 		(. یعنـی: در مـورد پسـر بچـه ای 

هنـوز بالـغ نشـده اسـت و عمـل نامشـروع بـا زن بالـغ انجام داده اسـت و مـرد بالغی که 

غ نرسـیده اسـت، فرمودند: مرد  که به سـن بلو عمل نامشـروع با دختربچه ی صغیره 

گرچـه زن بکـر باشـد  و زن بالـغ حـد زده می شـوند، بـدون اینکـه طفـل حـّد بخـورد. ا

حـّد زنـا زده می شـود. و حـدود شـرعی دربـاره ی اطفـال جـاری نمی گـردد، ولـی بایـد 

مجـازات تأدیبـی شـوند.

کـودکان جاری نیسـت،  کـه حـدود الهـی در مـورد  ایـن روایـت بـر ایـن تصریـح دارد 

کـودک انجـام می دهـد، شـدت و ضعـف پیـدا  کـه  امـا تأدیـب و تعزیـر حسـب جرمـی 

ع دارد. مضافـًا اینکـه از  کـم شـر می کنـد و ایـن عمـل بسـتگی بـه تشـخیص و نظـر حا

کـه پرسـش از مقـدار تعزیـر از حضـرت موسـی  روایـت اسـحاق بـن عّمـار )روایـت اول(، 

بـن جعفـر؟ع؟ شـده بـود. حضـرت در جـواب فرمودنـد: ده تازیانـه و انـدی یعنـی مـا 
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بیـن ده تـا بیسـت تازیانـه. بـه زبـان سـاده نـه کم تـر از ده تازیانـه و نه بیشـتر از بیسـت 

تازیانه.

بـوَن َاَدبـًا َبلیغـًا« با توجه به صدر روایت اسـت که حضرت 
َ

بنابرایـن جملـه ی »یَؤّد

کودکان مستحق  در جواب پرسش کننده چنین فرمودند، نه اینکه در همه ی موارد 

ادب سختی باشند.

روایـت پنجـم: در کتـب حدیثـی بـا روایتی برخـورد می کنیم که به ظاهـر با روایات 

قبلی تعارض دارد.

کان یضـرُب بـا لّسـوِط و  کتـاب علـی؟ع؟ اّنـه  »عـن ابی عبـداهَّلل؟ع؟ قـال: اّنَ فـی 

بنصـف الّسـوط و ببعضـه فـی الحـدود، و کان اذا اتی ِبُغاٍم و جاریـٍة، لم یدرکا الیْبِطُل 

کان یأُخـُذ الّسـوَط بیـِدِه  کان یْضـِرُب؟ قـال:  کیـَف  َحـّدًا ِمـْن ُحـدوِد اهَّلِل؟زع؟، قیـَل َلـُه و 

ِمـْن و َسـِطِه َاْو مـن ُثْلِثـِه، ُثـّمَ یْضـِرُب بـه علـی َقـْدِر اْسـناِنِهم و الیبُطـُل َحـّدًا ِمـْن ُحـدوِد 

در  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  یعنـی:   .)			 ص   ،	 ج  ق،   		0	 )کلینـی،  اهَّلل؟زع؟« 

کـه آن حضـرت بـا شـاق، و نصـف  کتـاب امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ چنیـن آمـده اسـت 

شـاق و جزیـی از شـاق، حـّد جـاری می کـرد و حتـی موقعی که پسـربچه یـا دختربچه 

غیربالـغ را پیـش آن حضـرت می آوردنـد اجـرای حـّد را تعطیـل نمی گـذارد. سـؤال شـد 

حضـرت علـی؟ع؟ چگونـه مـی زد؟ در پاسـخ امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: بـا دسـت خـود 

وسـط تازیانـه یـا یـک سـوم آن را می گرفـت و بـه تناسـب سـن، آنهـا را مـی زد و بدیـن 

ترتیـب اجـرای هیـچ حـّدی را مهمـل نمی گذاشـت.

طفـاِل« یعنـی  َ ْ
 َعَلـی اال

َ
کـه می گفـت: »ال َحـّد ایـن روایـت بـه ظاهـر بـا روایـت قبلـی 

ایـن  کـودکان نیسـت( تعـارض دارد. ناچاریـم در معنـای »حـد« در  بـر  )اجـرای حـّد 
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یـا توجیـه  کنیـم  تعزیـر  بـر  را حمـل  کـه حـّد  کنیـم، بدیـن نحـو  روایـت تجدیـد نظـر 

باشـیم. آن داشـته  بـرای  دیگـری 

کـه بتواننـد جمع داللی  فقهـای عظـام در هنـگام تعـارض بیـن دو روایـت آنجایـي 

می کننـد تـا اینکـه هـر دو روایـت بـر اثـر تعـارض تسـاقط نکننـد و به هـر دو روایت عمل 

شود. 

حـّد  اجـرای  و  نمی گـردد  جـاری  شـرعی  حـّد  مطلقـًا  کـودک  بـر  کـه  اسـت  روشـن 

کـه بـه سـّن تکلیـف رسـیده اند. دلیـل ایـن سـخن  مخصـوص بالغیـن و کسـانی اسـت 

فرمـود: کـه  اسـت  رسـول خدا؟ص؟  روایـت 

مه حّلـی، 				 م، ص 			(. 
ّ

بی حّتی یحتلم )عا ُرِفـَع الَقَلـُم عـن ثاَثـِة َعِن الّصَ

کـودک رفع تکلیف شـده  کـه یکـی از آنهـا از  یعنـی: از سـه چیـز رفـع تکلیـف شـده اسـت 

اسـت تا بالغ شـود. 

کـه روایـت پنجـم در نحـوه و شـیوه ی اجـرای حـدود بـر  گفـت  در واقـع می تـوان 

کـه  گناهـی انجـام نـداده اسـت  کـه نوجـوان  کـودکان و نوجوانـان اسـت. در مـواردی 

که این  کیفـر سـنگینی داشـته باشـد، تأدیـب و تعزیر سـبک تری می شـود  بـه دنبالـش 

بـه میـزان جـرم و نیـز بـه قـدرت جسـمانی نوجـوان و غیـره بسـتگی دارد. یـا اینکـه 

کیفیـت اجـرای حـد از ناحیـه امـام؟ع؟ اسـت و از مختصـات  بگوییـم روایـت در مقـام 

و اختیـارات معصـوم؟ع؟ می باشـد، و ظاهـرًا ایـن توجیـه محکم تـر بـه نظـر می رسـد.

کـودک را در مـواردی جایـز نمی شـمارد.  کـه تنبیـه  دسـته ی دوم روایاتـی اسـت 

کـودک جایـز نیسـت. چـون خـدای تعالـی  کـه، تنبیـه  تذکـر ایـن نکتـه اهمیـت دارد 

کسـی را بـر دیگـری تسـلطی نیسـت مگـر آنکـه او اجـازه  انسـان را آزاد آفریـده اسـت و 
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دهـد. بـه عـاوه تنبیـه و زدن دیگـری ایـذاء، اذیـت و ظلـم بـه او سـت و ایـن اعمـال 

کفـر  کـه برخـی از روایـات آن را حـرب بـا خـدا و  ع نهـی شـده اسـت، بـه طـوری  در شـر

می داننـد.

عبـد  ابـا  سـألت  گفـت:  کـه  می کنـد  نقـل  عمـار  بـن  معاویـة  از  عمیـر  ابـی  ابـن   .	

اهَّلل؟ع؟ عـن قـول اهَّلل؟زع؟ »و مـن یـرد فیـه بالحـاد بظلـم …« قـال: »کُل ُظلـم الحـاد و 

ضـرب الخـادم مـن غیـر ذنب من ذلک االلحـاد« )کلینی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. 

یعنـی: از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی قـول خـدای سـبحان »و مـن یردفیـه بـا لحـاد« 

کـردم امـام فرمـود: هـر ظلمـی الحـاد اسـت و زدن خادمـی که گناه نکرده اسـت  سـوال 

از ایـن الحـاد اسـت. 

کنیـم اصـل عـدم  گـر نتوانیـم از روایـات بـاب تنبیـه جـواز آن را اسـتفاده  بنابرایـن ا

کـه شـک در جواز داریـم باید  جـواز بـه جـای خـود باقـی اسـت. همین طـور در مـواردی 

بـه اصـل عـدم جـواز تمسـک کرد.

	. قـال رسـول اهَّلل؟ص؟: »مـن َقبـل و لـده کتـب اهَّلل لـه حسـنًه« )حـر عاملـی، 	0		 

کس فرزند خود را ببوسـد خدای متعال برای او یک  ق، ج 		، ص 			( یعنی: هر 

حسـنه خواهد نوشت. 

کرمـوا او الدکـم و احسـنوا آدابهـم یغفـر لکـم« )همـان، ج  	. قـال الصـادق؟ع؟ »ا

کنیـد و آنـان را نیکـو ادبکنیـد تـا آمرزیـده  		، ص 			( یعنـی: فرزندانتـان را احتـرام 

شوید. 

	. قـال الصـادق؟ع؟: »ان اهَّلل ِلیرحـم الرجـل بشـدة حبـه لولـده« )همـان، ج 		، 

اثـر شـدت محبتـش بـه فرزنـد خـود، رحـم  بـر  ص 0		( یعنـی: خداونـد بـه انسـان 
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می کنـد. 

	. قـاَل َبعُضهـم شـکوت الـی ابـی الحسـن موسـی؟ع؟: ابنـًا لـی فقـال: »ال تضربـه 

و اهجـره و ال تطـل« )مجلسـی، 	0		 ق، ج 	0	، ص 		( یعنـی: یکـی از اصحـاب 

کـن، امـا طولـش نـده.  کـرد، حضـرت فرمـود: او را نـزن و بـا او قهـر  از پسـرش شـکایت 

	. قـال رسـول اهَّلل؟ص؟: »علمـوا و ال تعنفـوا فـاّن المعلـم العالـم خیـر مـن المعنـف« 

)همـان، ج 		، ص 			( یعنـی: آمـوزش دهیـد امـا درشـت خویی نکنیـد، زیرا معلم 

دانـا بهتـر از درشـت خوی اسـت.

کودک را در مواردی جایز می شمارد. که تنبیه  دسته ی سوم روایاتی است 

از  کـه  ائمـه معصومـان؟مهع؟ وارد شـده اسـت  از پیامبـر؟ص؟: و  روایـات متعـددی 

کرد که اصـل تنبیه کودک به منظـور تربیت و تأدیب  ع آنهـا می تـوان اسـتفاده  مجمـو

او جایـز اسـت. 

رسـوُل  نهـی  قـال:  بعـِض اصحابنـا  عـن  َاسـباط  بـن  علـی  ابیـه،  عـن  عنـه  »و   .	

الَغَضـِب«؛ )حّرعاملـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		( یعنـی:  ِعنـَد  ااَلَدِب  اهَّلِل؟ص؟ عـن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: در  علـی بـن اسـباط از بعضـی از اصحـاب مـا نقـل می کنـد: 

کسـی را تأدیـب نکنیـد( ]از روی خشـم فرزنـدان خـود را  هنـگام غضـب و عصبانیـت 

تنبیـه نکنیـد[.

کـه در امـر تأدیب کودک باید در نظر گرفت، این اسـت که تأدیب  نکتـه ی مهمـی 

کـودک نبایـد از روی خشـم و غضـب باشـد. مربـی نبایـد از آن بـرای تسـلی  و تنبیـه 

خاطـر و اطفـاء خشـم خـود اسـتفاده نمایـد، چـون بـه روح و جسـم حسـاس و ظریـف 

گشـت. مفهـوم ایـن روایـت ایـن اسـت  کـودکان آسـیب جبـران ناپذیـری وارد خواهـد 
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کـودک بـه دور از خشـم و غضـب باشـد جایـز می باشـد. گـر تنبیـه  کـه ا

	. قـال ابی عبـداهَّلل؟ع؟: اتـی علی؟ع؟: بجاریة لم تحض قد سـرقت،»فضرب ها 

غ  اسـواطا و لـم یقطع هـا« )همـان، ج 		، ص 			( یعنـی: دختـری را بـه حـد بلـو

کـرده بـود نـزد امـام علـی؟ع؟: آوردنـد، حضـرت انگشـتانش را قطـع  نرسـیده و سـرقت 

کـرد. نکـرد، لکـن بـا چنـد تازیانـه او را تأدیـب 

	. قـال أبی عبـداهَّلل؟ع؟: اتـی علی؟ع؟: غام یشـک فی احتامـه، »فقطع اطراف 

کـه شـک در بلوغـش بـود و  االصابـع«؛ )همـان، ج 		، ص 			( یعنـی: نوجوانـی را 

کـرده بـود نـزد علـی؟ع؟: آوردنـد، حضـرت انگشـتانش را زخمی کرد.  دزدی 

	. ابی عبـداهَّلل؟ع؟: قـال امیـر المؤمنیـن؟ع؟: ادب الیتیـم مما تـؤدب منه و لدک 

و اضربـه ممـا تضـرب مـن ولـدک؛ »امـام صـادق؟ع؟: بـه نقـل از علـی؟ع؟: فرمـود: 

کـن و همـان طوری که  کـه فرزنـدت را ادب می کنـی تأدیـب  پسـربچه یتیـم را آن طـور 

فرزنـد خـودت را می زنـی او را بـزن« )حرعاملـی، 	0		 ق، 		، 			(.

َث 
َ

ُم َثـا
َ

ِبـی َجْعَفـٍر؟امهع؟ َقـاَل »َسـِمْعُتُه یُقـوُل ِإَذا َبَلـَغ اْلُغـا
َ
ِبـی َعْبـِد اهَّلِل و  أ

َ
	. َعـْن أ

ُث ِسـِنیَن و  
َ

ـی یِتـّمَ َلـُه َثـا اٍت ُثـّمَ یْتـَرک َحّتَ  اهَّلُل َسـْبَع َمـّرَ
َّ

 ِإَلـَه ِإال
َ

ِسـِنیَن یَقـاُل َلـُه ُقـْل ال

ی  اٍت و  یْتَرک َحّتَ ٌد َرُسـوُل اهَّلِل َسـْبَع َمّرَ ْشـُهٍر و  ِعْشـُروَن یْومًا َفیَقاَل َلُه ُقْل ُمَحّمَ
َ
َسـْبَعُة أ

ـٍد و  آِلـِه- ُثـّمَ  ـی اهَّلُل َعَلـی ُمَحّمَ
َ
اٍت- َصّل ْرَبـُع ِسـِنیَن ُثـّمَ یَقـاَل َلـُه ُقـْل َسـْبَع َمـّرَ

َ
یِتـّمَ َلـُه أ

یُهَمـا ِشـَماُلک َفـِإَذا 
َ
یُهَمـا یِمیُنـک و  أ

َ
ـی یِتـّمَ َلـُه َخْمـُس ِسـِنیَن ُثـّمَ یَقـاَل َلـُه أ یْتـَرک َحّتَ

ـی یِتـّمَ َلـُه َسـْبُع  َل و ْجُهـُه ِإَلـی اْلِقْبَلـِة و  یَقـاُل َلـُه اْسـُجْد ُثـّمَ یْتـَرک َحّتَ َعـَرَف َذِلـک ُحـّوِ

یک َفِإَذا َغَسـَلُهَما ِقیَل َلُه 
َ

کّف ِسـِنیَن َفِإَذا َتّمَ َلُه َسـْبُع ِسـِنیَن ِقیَل َلُه اْغِسـْل و ْجَهک و  

ـَم اْلُوُضـوَء و  ُضـِرَب َعَلیـِه و   ـْت َلـُه ُعّلِ ـی یِتـّمَ َلـُه ِتْسـُع ِسـِنیَن َفـِإَذا َتّمَ َصـّلِ ُثـّمَ یْتـَرک َحّتَ
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َة َغَفـَر اهَّلُل؟زع؟ َلـُه و  ِلَواِلَدیـِه ِإْن 
َ

ـا ـَم اْلُوُضـوَء و  الّصَ
َ
ِة و  ُضـِرَب َعَلیَهـا َفـِإَذا َتَعّل

َ
ـا ِمـَر ِبالّصَ

ُ
أ

َشـاَء اهَّلل« )ابن بابویـه، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: امـام باقـر و امـام صـادق؟امهع؟ 

می فرماینـد: چـون پسـر بـه سـه سـالگی رسـید بایـد بـه او بگوینـد: هفـت مرتبـه بگـو 

کننـد تـا چهـار سـال او تمـام شـود. آن گاه بایـد بـه او  »محمـد رسـول اهَّلل«؛ و او را رهـا 

تـا  کننـد  رهایـش  سـپس  آلـه«.  و  علی محمـد  »صلـی اهَّلل  بگـو  مرتبـه  هفـت  بگوینـد: 

گـر  کـدام اسـت؟ ا پنـج سـال او تمـام شـود. آن گاه از او بپرسـند: دسـت چـپ و راسـتت 

کـن.  شـناخت، بایـد صورتـش را بـه سـمت قبلـه برگردانـده، بـه او بگوینـد: سـجده 

کننـد تـا هفـت سـال او تمـام شـود. پـس وقتـی هفـت سـال او تمـام  سـپس، رهایـش 

شـد، بایـد بـه او بگوینـد: صـورت و دو دسـتت را بشـوی وقتـی آن دو را شسـت، بایـد 

کننـد تـا نـه سـال او تمـام شـود.. وقتـی  بـه او بگوینـد: نمـاز بخـوان. سـپس، رهایـش 

گـردد و بـه نمـاز امـر شـود،  تمـام شـد، وضـو بـه او یـاد داده شـود و بـر ]تـرک[ آن، تنبیـه 

گرفت، خداونـد، او و پدر و مادرش  گـردد. وقتـی وضـو و نمـاز را فرا و بـر تـرک آن تنبیـه 

را می آمـرزد؛ ان شـاءاهَّلل. 

کـودک نسـبت بـه تـرک وضـو و نمـاز در سـن نـه  منظـور مـا از ایـن روایـت تنبیـه 

کـه ائمـه؟مهع؟ نسـبت بـه تربیت دینـی فرزند در این سـن، در صورت  سـالگی می باشـد 

کرده انـد. تـرک عبـادت او، مجـوز تنبیـه صـادر 

	. قـال علـی؟ع؟ »اّدب صغـار اهـل بیتـک بلسـانک علـی الصلـوه و الّطهـور، فـاذا 

بلغـوا عشـر سـنین؛ فاضـرب و ال تجـاوز ثاثـًا«)ورام، 0			 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: 

کـن، آن گاه  گرفتـن تشـویق  فرزنـدان خردسـالت را بـا زبـان بـه نمـاز خوانـدن و وضـو 

کـه بـه ده سـالگی رسـیدند، در صـورت تـرک نمـاز آنهـا را بـزن، ولـی بیـش از سـه ضربـه 

نباشد.
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مبحث چهارم: نظر فقهای امامیه درباره ی تنبیه

از  بیـش  را  کـودک  تأدیـب  »النهایـة« میـزان  گران قـدر  کتـاب  شیخ طوسـی؟حر؟ در 

پنـج و شـش تازیانـه جایـز نمی شـمارد. عبـارت ایشـان چنیـن اسـت:

بـا بَخْمـِس ضربـاٍت الـی سـّت و ال یـزاُد علـی  »و الّصبـی و المملـوک ِاذا اْخطـاءا ُاّدِ

گـر مرتکـب خطایـی  ا بـرده،  و  کـودک  یعنـی:  ذلک«)طوسـی، 00		 ق، ص 			( 

شـدند، پنـج تـا شـش تازیانـه بـه آنهـا زده می شـود نـه بیشـتر.

عثمـان  بـن  حّمـاد  روایـت  قـول  ایـن  بـر  را  طوسـی؟حر؟  شـیخ  دلیـل  بتـوان  شـاید 

کـودک می پرسـد؛ و حضـرت در  کـه از حضـرت صـادق؟ع؟ در مـورد تأدیـب  دانسـت 

پاسـخ می فرماینـد: پنـج تـا شـش تازیانـه مایـم اسـت. )در روایـت سـوم مبحـث سـوم 

بیـان شـد.(

محقـق حّلـی؟حر؟ در کتـاب »شرایع االسـام« در مقـدار تنبیـه و تأدیـب کودک چنین 

بـی علـی عْشـَرَة اْسـواٍط«)محّقق  بیـان داشـته اسـت: »یْکـَرُه َاْن یـزاَد فـی تأدیـب الّصَ

کـودک بیـش از ده تازیانـه زدن  حّلـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: در تأدیـب 

مکـروه اسـت.

شـهید ثانـی؟حر؟ بـا محقـق حّلـی؟حر؟ در ایـن قـول موافق اسـت عبارت شـهید چنین 

کاَن  کـذا المملـوک، سـواٌء  بـی َعَلـی َعَشـَرة َاْسـواٍط و   اسـت: »و  الیـزاُد فـی تأدیـِب الّصَ

کـودک  التأدیـب ِلَقـْذف َام غیِرِه«)عاملـی، 0			 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: در تأدیـب 

یـا  باشـد  قـذف  بـرای  تنبیـه  و  تأدیـب  خـواه  نیسـت  روا  تازیانـه  ده  از  بیـش  بنـده  و 

غیرقـذف. 

کـه شـیخ طوسـی، محقـق حّلـی، شـهید ثانـی و دیگـر  البتـه بایـد در نظـر داشـت 
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کـودک  ع یـا مربـی  کـم شـر بـزرگان مقصودشـان در تأدیـب و تنبیـه، بـر طبـق نظـر حا

اسـت نـه اینکـه بـه طـور مطلـق در همـه مـوارد بیـش از ده تازیانـه زده نشـود.

بـه تعبیـر دیگـر میـزان تأدیـب و تنبیـه از حیث زیـاده و نقصان به توانایی جسـمی 

ع یا مربی  کم شـر کـودک، شـدت و ضعـف جـرم و دیگـر شـرایط همچـون نظر و رأی حا

کمـا اینکـه امـام  کـودک را بـه عهـده دارد، بسـتگی دارد.  کـه قیمومـت  و یـا هرکسـی 

کـودک می فرمایـد: کتـاب »تحریرالوسـیله« در مـورد میـزان تأدیـب  خمینـی در 

»ِاّنـه یکـرُه اْن یـزاُد فـی تأدیـب الصبـی علـی عشـَرِة أسـواٍط و الّظاهـُر اّنَ تأدیبـُه 

کثر، و  مـا تقتضی ال مـا تقتضـی المصلحـُة اقل و ُرّبَ ِب و الوالـی، َفُرّبَ
َ

بحَسـِب نظـر الُمـؤّد

ال یُجـوُز التجـاُوُز، َبـْل و ال التجـاُوُز عـن تعزیـر البالـغ، َبـِل ااَلْحـَوط ُدون تعزیـر، و احـوط 

ِة َاْو َخْمَسـِة« )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: در تأدیـب  کِتفـاُء ِبِسـّتَ منـُه ااِل

کـه تأدیـب بـر  و تنبیـه طفـل، زیادتـر از ده تازیانـه، مکـروه اسـت و ظاهـر ایـن اسـت 

کـم می باشـد. پـس چه بسـا مصلحـت کم تـر را اقتضـاء می کنـد  حسـب نظـر مربـی و حا

کنـد. و جایـز نیسـت تجـاوز از ده تازیانـه، بلکـه  و چه بسـا مصلحـت بیشـتر را اقتضـا 

کـه زیادتـر از تعزیـر بالـغ بزنـد حـق نـدارد بلکـه احوط این اسـت که  گـر مربـی خواسـت  ا

کفایـت می کنـد. کم تـر از تعزیـر بالـغ بزنـد و قـول بـه احتیـاط شـش یـا پنـج تازیانـه 

کودک چنین است:  کتاب »جواهرالکام« در تأدیب و تنبیه  نظر صاحب 

ِجـْد 
َ
ـه یْکـَره ان یـزاُد فـی تأدیـب الّصبـی، علـی َعشـرِة َاْسـواٍط لِکـْن لـْم أ »قـد ُذِکـَر اّنَ

دلیـًا و اضحـًا علیه«)نجفـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			( یعنـی: جماعتـی از فقهـا 

دلیـل  لکـن  و  دارد  کراهـت  زدن  تازیانـه  ده  از  بیـش  کـودک  تأدیـب  در  فرموده انـد 

روشـنی نسـبت بـه ایـن قـول نیافتـم. 
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صاحب جواهر ادامه می دهد، بله در حدیث مرسله فقیه چنین آمده است:

کـه ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت دارد نباید کسـی را به غیر از حـّد، بیش از ده  والـی 

کنیـز و غـام بیش از سـه تا پنج تازیانـه نباید بزند. تازیانـه بزنـد و نسـبت بـه 

و  دارد،  حـد  از  تعزیـر  بـودن  پاییـن  بـر  داللـت  کـه  قولـی  بـا  حدیـث  ایـن  ارتبـاط 

کـه داللت بر مقـدار تازیانه ای می کنـد که مطابق  هم چنیـن بـا حدیـث رسـول اهَّلل؟ص؟ 

گنـاه ارتکابـی و توانایـی بدنـی مجـرم و  کوچـک و بـزرگ بـودن  آن والـی بـر اسـاس 

گنـاه کاران را تأدیـب می کنـد، مناسـب تر بـه نظـر می رسـد. تشـخیص و علـم خـود، 

کـه تعزیـر را ده تـا بیسـت تازیانـه می دانـد تعارض  بـه عـاوه ایـن روایـت بـا روایتـی 

کـه امـر را آسـان می کنـد، این اسـت که حکم بـر کراهت نوعی  دارد و لیکـن آن چیـزی 

تسـامح در ادله اسـت. 

کـه از شـیخ الطائفـه ابـی جعفر محمدبن الحسـن الطوسـی در  در نظـر فقهـی دیگـر 

کتـاب الخـاف می باشـد، می فرمایـد: »َعَلی االبوین َاْن یؤدبا الَوَلَد ِاذا َبَلَغ َسـْبَع سـنیَن 

ـاُة و  ِاذا َبَلـَغ عشـرًا َضَرَبـُه علـی ذِلـَک،  َاْو ثمانیـًا و َعلـی ولیـِه َاْن یعَلَمـُه الصـوُم و الّصَ

بـی …« )شـیخ طوسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	(  یجـب ذِلـَک علـی الَولـی دوَن الّصَ

کـه تأدیب نماینـد فرزند خود را، هنگامی که برسـد به سـن  یعنـی: بـر پـدر و مـادر اسـت 

کـه روزه و نمـاز را یـاد او دهـد، و  هفـت سـالگی یـا هشـت سـالگی، و بـر ولـی او سـت 

هنگامی کـه بـه سـن ده سـالگی رسـید، تنبیـه نمایـد او را به خاطر انجام نـدادن نماز و 

که به سـن ده سـالگی رسـیده اسـت( بر ولی واجب  روزه. این تأدیب و تنبیه )کودکی 

اسـت امـا بـر بچـه )کم تـر از ده سـال( واجـب نیسـت.

کـودک و بنده  کتـاب لمعـه دمشـقیه در مـورد میـزان تأدیـب و تنبیه  شـهید اول در 
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َکـَذا الَمْمُلوک« )عاملی،  بی َعلی َعَشـَرِة أْسـواٍط و  دیِب الّصَ
ْ
می فرمایـد: »و ال یـزاُد فـی َتأ

کـودک و بنـده بیـش از ده ضربـه  0			 ق، ص 			( یعنـی: بـرای تأدیـب و تنبیـه 

تازیانـه بـر آنهـا زده نمی شـود. 

قاضـی  نظـر  تنبیـه  و  تأدیـب  مرجـع  چـون  اسـت  کراهـت  صـورت  بـه  نهـی  ایـن 

کتـب فقهـی،  کـه در  ع فتـاوی فوق الذکـر  می باشـد. بـه عنـوان نتیجه گیـری از مجمـو

تنبیـه  و  تأدیـب  کـه  ایـن مطلـب می رسـیم  بـه  یافـت،  را بسـیار می تـوان  آنهـا  نظیـر 

کـودک از ده ضربـه تجـاوز نمی کنـد. بـه هـر حـال اولیـاء و مربیان باید به خاطر داشـته 

کـه در اسـام بـرای آن دیـه و جریمـه  کـودک نبایـد بـه حـدی برسـد  کـه تأدیـب  باشـند 

تعییـن شـده اسـت.

کتـک، صـورت  کتـک بزنـد، و در اثـر ایـن  کسـی، شـخصی را  گـر  در قانـون اسـام ا

گر در اثر ضرب او،  شـخص مقابل سـیاه شـود، ضارب باید شـش دینار طا بپردازد و ا

خ شـود،  گر سـر صـورت شـخص مضـروب، سـبز شـود، ضـارب بایـد سـه دینـار بدهـد و ا

گـر ایـن حالت هـا در سـایر قسـمت های بـدن پدیـد آید،  یـک دینـار و نیـم طـا بدهـد و ا

دیـه ی آن نصـف آنچـه ذکـر شـده اسـت »و  فـی اْحِمـراِر الَوْجـِه ِبالِجنایـِة دینـاٌر و ِنْصٌف 

ْصـِف« )همـان،  ٌة، و  ِفـی اْلَبـَدِن َعَلـی الّنِ و  ِفـی اْخِضـراِرِه َثاَثـُة َدنانیـَر ِفـی اْسـِوداِدِه ِسـّتَ

 .)			

نظر فقهای عامه درباره ی تنبیه.  

که نظـرات مذاهب »مالکی، شـافعی،  کتـاب »الفقـه علـی المذاهـب الخمسـه«  در 

را  کـودک  تأدیـب  و  تنبیـه  اسـت،  نمـوده  جمـع آوری  را  جعفـری«  و  حنفـی  حنبلـی، 

جایـز  کـودک  بـرای  را  تأدیـب  و  اسـت  دانسـته  جـدا  اسـامی  مجازات هـای  سـایر  از 
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می دانـد. ایـن مطلـب بـه صـورت ذیـل آمـده اسـت:

بـی ِاْنسـانًا، َاْو َجَرَحـه، َاْو َقَطـَع َبْعـَض َاعضائـِه َفـا یْقَتـّص مْنـُذ َتمامـًا  »ِاذا َقَتـل الّصَ

بی َخطاٌء«  ـُه َلیـَس َاْهـًا ِلْلُعُقوَبِة ُدنیًا و ال آِخَرًة و  ِفی الحدیِث »َعْمُد الّصَ ّنَ َکاَلَمْجُنـوِن اِلَ

یـِه فتتحملهـا العاقلـه، و اذا جـاز َضـَرَب  و  ال ِخـاَف ِفـی ذِلـَک َبیـَن الَمذاِهـِب، َاّمـا الّدِ

 للتعزیـر« )مغنیـه، 
َ

لْلِقصـاص و ال
َ

أدیـِب ال مـا هـو ِللّتَ الصبـی، فـی بعـض الحـاالت، َفِاّنَ

کـرد یـا بعضی  گـر طفـل، کسـی را کشـت یـا مجـروح  				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: ا

کـرد ماننـد دیوانـه بـه هیچ وجـه از او قصـاص نمی شـود زیـرا او  از اعضـای او را قطـع 

کار عمدی طفل  اهـل عقوبـت دنیـوی و اخـروی نیسـت و در حدیث اسـت، که حکـم 

حکـم خطـا اسـت و در آن بیـن مذاهـب اختافـی نیسـت. ولـی در دیـه، عاقلـه بایـد 

گـر زدن طفـل در بعضـی مواقـع جایـز شـده بـرای تأدیـب اسـت نـه  دیـه آن را بدهـد. ا

قصـاص و تعزیـر.

کـودک و نظـرات فقهـاء امامیـه و  از روایـات و احادیـث وارده در تأدیـب و تنبیـه 

کـودک بـه َحَسـب جـرم و قـدرت  کـه میـزان تأدیـب  عامـه چنیـن اسـتفاده می شـود 

کـودک  ع یـا مربـی  کـم شـر جسـمی و روحـی او فـرق می کنـد و تشـخیص آن بـه نظـر حا

که در دسـته ی اول  اسـت و به همین جهت روایات، نظر به مصادیق خارجی دارد، 

روایـات آمـد. 

کـودک جایـز نمی دانسـت، نظـر بـه اینکـه هر ظلمی  کـه تنبیـه را بـرای  آن روایاتـی 

کـه تنبیـه  کـه شـک داشـتیم  بـه دیگـران نوعـی الحـاد و بی دینـی اسـت. در صورتـی 

کـودک جایـز یـا نـه، اصـل عـدم جـواز تنبیـه را جـاری می کنیم چـون خداوند انسـان ها 

را آزاد آفریـده اسـت.
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کـه توسـط  کـودک را اجـازه می دهـد، غیـر از مـواردی  کـه تنبیـه  دسـته آخـر روایـات 

کـه ائمـه؟مهع؟ بـرای  ع و قاضـی بـه عنـوان تعزیـر می باشـد، مـواردی اسـت  کـم شـر حا

گفته انـد. کلـی و نصیحتـی بـه افـراد  تربیـت دینـی و یـا توصیه هـای 

کـه مربوط بـه تعزیر  کـه در مـواردی  از نظـرات فقهـاء این چنیـن برداشـت می شـود 

کـودکان می باشـد، حکـم و فتـوا می دهنـد، بـه عبارت دیگـر وظایفی  یـا پرداخـت دیـه 

کثر فقهای شـیعه و عامـه جواز تنبیه  ع دارد فقیـه نیـز دارد. حکم ا کـم شـر کـه یـک حا

کـودک اسـت امـا بنـا بـر موقعیت و وضعیـت کودک تغییـر می کند. 

نتیجه. .

کـه اسـام، تنبیـه و مجـازات بدنـی را  ع نظـرات چنیـن اسـتفاده می شـود  از مجمـو

یـک عامـل بازدارنـده و یـک وسـیله ی تربیتـی می دانـد. و انجـام آن را نه تنهـا مفیـد 

و جایـز بلکـه در بعضـی مـوارد واجـب و الزم می دانـد. بدین منظـور حـدود و دیـات و 

ع را ضامـن اجـرای  تعزیـرات و قصـاص را جعـل نمـوده اسـت، و حـکام و قضـات شـر

کـه حـدود الهـی را جـاری سـازند. اّمـا اجـرای حـدود را  آنهـا می دانـد و توصیـه می کنـد 

دربـاره ی افـراد نابالـغ تجویـز نمی کنـد. لیکـن بـه حـکام و قضـات اجازه داده اسـت در 

کـودکان نابالـغ مرتکب جرم شـوند آنهـا را تعزیر و تأدیـب نمایند، تا طعم  کـه  مـواردی 

کننـد. بـه اولیـاء و مربیـان نیـز اجـازه  تلـخ مجـازات را بچشـند و از تکـرار آن خـودداری 

کـودکان، در مـوارد ضـروری و بـا رعایـت شـرایط ذکـر شـده، از  کـه جهـت تربیـت  داده 

کـودک بایسـتی بـه مقـدار  مجـازات و تنبیه هـای بدنـی اسـتفاده نماینـد. امـا در تنبیـه 

ضـرورت باشـد و از روی خشـم نباشـد.
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قــرآنــی  واژه ی  مــفــهــوم شــنــاســی 
»خبیر« حامد دهقانی فیروزآبادی 

طلبه سطح سه 
حوزه ی علمیه قم
و دانشجوی کارشناسی ارشد 
رشته علوم قرآن و حدیث 
پردیس فارابی دانشگاه تهران 
hdf.dehghani@gmail.com

در  لغوی،  معجم های  در  »خبر«  ریشه ی  مشتقات  چکیده: 
نظر  به  متنافر  و  کنده  پرا بسیار  مفهومی  لحاظ  از  اول  نگاه 
می رسد، ولی می توان تمامی این استعماالت را در سه حوزه ی 
کدام از این حوزه های معنایی پیرامون  معنایی جای داد. هر 
»حفره  از:  عبارتند  که  گرفته اند  شکل  نخستین  کاربرد  یک 
خ زمین«، »مشک بزرگ«، »نهان و باطن انسان«. در  و سوار
گذشت زمان و نیاز به  هر یک از حوزه های معنایی مذکور، با 
حوزه ی  شدن  گسترده  با  مطابق  واژگــان  دایــره ی  توسعه ی 
کاربردهای دیگری نیز  کاربردهای نخستین،  مفاهیم، از دل 
گرفته است. بررسی های ریشه شناختی نشان می دهد  نشأت 
مفهوم  معنایی  حــوزه ی  سه  ایــن  بین  ارتباطی  حلقه ی  که 
»نهان و باطن« است. هم چنین بر اساس سیر تطور ماده ی 
به  »خبر«  فعل  که  بگیریم  نتیجه  می توانیم  »خبر«  لغوی 
گاهی یافتن به نهان و حقیقت یک امر« و نیز فعل  معنای »آ
»أخبر« به معنای »عرضه داشتن باطن یک چیز« و منظور از 

گاه به نهان و حقیقت اشیاء« است. صفت »خبیر«، »آ
اسماء  معنایی،  حوزه  اشتقاق،  قــرآن،  مفردات  کلیدواژهها: 

اهَّلل، خبیر، خبر.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۷
پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۰



مقدمه.  

گـون مفردات قرآن کریم و دسـت یابی به  بررسـی تطـورات معنایـی مشـتقات گونا

پیوندهـای معنایـی بیـن مشـتقات ایـن واژه ها و در نهایت ریشـه یابی معنای اصلی و 

نزدیـک بـه زمـان نـزول، نخسـتین و مهم تریـن گام در مسـیر تدبـر در ایـن کتاب الهی 

کریـم، فهـم دقیـق اسـماء و صفـات خداونـد متعـال  اسـت. در میـان مفـردات قـرآن 

کریـم،  آیـات قـرآن  از ایـن صفـات در  و نیـز درک جایـگاه و زمینـه ی بیـان هـر یـک 

نقـش به سـزایی در ارائـه ی نظـام توحیـدی اسـام ایفـا می کنـد؛ بـرای غالـب افـرادی 

کـه راز نهفته در ذکر مکرر اسـمای  ح اسـت  کـه بـا قـرآن سـروکار دارنـد این پرسـش مطر

کتـاب مقـدس چیسـت؟ هـر یـک از ایـن صفـات  حسـنای الهـی در فواصـل آیـات ایـن 

ح می گردنـد؟ بین صفاتـی از خداوند  بـرای چـه غایتـی و همـراه بـا چـه مضامینی مطـر

کـه معمواًل قرین با یکدیگر اسـتعمال می شـوند، چـه ارتباطی وجود دارد؟ چرا  متعـال 

معمـواًل تقـدم و تأخـر خاصـی در اسـتعمال ایـن اسـمای الهـی رعایـت شـده اسـت؟ امـا 

ایـن پرسـش های مهـم و بسـیاری دیگـر از ایـن قبیـل، هنگامـی موضوعیـت می یابند 

دسـت یافته  متعـال  خداونـد  صفـات  از  یـک  هـر  دقیـق  معنـای  بـه  پیش تـر  مـا  کـه 

باشـیم؛ بایـد بدانیـم بیـن صفـات »علیـم«، »خبیـر«، »حکیـم«، »بصیـر« و … دقیقـًا 

چـه تفاوت هایـی وجـود دارد تـا پـس از آن بتوانیـم قصد متکلم را از اسـتعمال هر یک 

از ایـن واژه هـا در محـل ظهـور آنهـا تبییـن نماییـم.

ح شـده، ایـن نوشـته بـه بررسـی یکـی از ایـن مفـردات  بـا توجـه بـه دغدغـه مطر



۱5۹ مفهوم شناسی واژه ی قرآنی »خبیر«

کاربردهای مـاده ی »خ ب  کـه معنـای دقیـق  پرداختـه و ایـن هـدف را دنبـال می کنـد 

کـه نگارنـده  ر« و بـه خصـوص صفـت »خبیـر« بـرای خداونـد متعـال را دریابـد. روشـی 

ریشه شـناختی  و  اشـتقاقی  بررسـی  می کنـد،  دنبـال  هـدف  ایـن  تحقـق  راسـتای  در 

کـه تمامـی مشـتقات ریشـه ی »خ ب ر«  اسـتعماالت ایـن مـاده اسـت؛ بدین صـورت 

گشـته و سـعی شـده اسـت هم چـون حـل یـک جورچیـن، ارتباط هـای بیـن  ماحظـه 

تطـور  و  لفظـی  اشـتقاق  سـیر  یـک  بـه  نهایـت  در  و  شـود  زده  حـدس  مشـتقات  ایـن 

لغت شناسـان  عنایـت  مـورد  دیربـاز  از  چنـد  هـر  روش،  ایـن  یافـت.  دسـت  معنایـی 

عـرب بـوده اسـت و تألیفاتـی را در ایـن زمینـه صـورت داده انـد، امـا بـه نظر می رسـد در 

پژوهش هـای لغـوی متأخـر، پرداختـن بـه ایـن رویکـرد تـا حـدی بـه دسـت فراموشـی 

سـپرده شـده اسـت و لـذا تاش های لغت شناسـان نخسـتین نیـز در این زمینـه ناتمام 

مانـده اسـت.

»خبر« در گستره مشتقات و استعماالت.  

ذیـل ریشـه ی »خ ب ر« در لغت نامه هـا مشـتقات و وجـوه معنایـی مختلفـی ذکـر 

کـه در نـگاه اول ایـن مفاهیـم بسـیار متنافـر نمـوده و یافتـن ارتباطـی بیـن  شـده اسـت 

ایـن مشـتقات را سـخت می نمایانـد. برخـی از ایـن مفاهیـم عبارتنـد از: زمیـن نرم و پر 

ک )الَخْبـر(، شـخص شـخم زن )الخبیـر(،  گیـاه )الَخبـار(، درخـت سـدر و ارا از علـف و 

سـوراخ مـوش )الخبـار(، مشـک بـزرگ )الَخْبـر(، پشـم شـتر )الخبیـر(، کف دهان شـتر 

)الخبیـر( و … .

کریـم تنهـا شـاهد مشـتقات »الُخْبـر«، »الَخَبـر«، »الخبـار« و »الخبیـر«  امـا در قـرآن 

هسـتیم و ایـن ریشـه بـه صـورت فعلـی اسـتعمال نشـده اسـت.
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در پـی یافتـن معنـای حقیقـی ریشـه ی »خ ب ر«، الزم اسـت تمامـی اسـتعماالت 

کاربرهای مختلف  مذکور را در نظر داشـته باشـیم و با یافتن حلقه های ارتباطی بین 

ایـن ریشـه، بـه تحلیلـی قابل قبـول در مـورد چگونگـی تطـورات صورت گرفتـه در طی 

زمـان دسـت یابیم.

حوزه های معنایی ریشه ی »خ ب ر«.  

بررسـی اصـل لغـوی »خ ب ر« در لغت نامه هـا، صاحـب ایـن قلـم را بـه ایـن نتیجه 

کـه تمامـی اسـتعماالت ایـن ریشـه را در سـه حـوزه ی معنایی مرتبط بـا یکدیگر  رسـاند 

خاصه می شـوند.

از واژه هـای هم ریشـه  از حـوزه ی معنایـی در ایـن نوشـتار، مجموعـه ای  منظـور 

گرفته انـد. کانونـی نشـأت  کـه همگـی از یـك اسـتعمال  هسـتند 

گسـتره ی معنایـی و واژگانـی هـر یـک از حوزه هـای معنایـی  لـذا نخسـت بـه بیـان 

و سـیر تطـور آنهـا پرداختـه و سـپس سـعی می نماییـم حلقه هـای وصـل بیـن این چند 

حـوزه معنایـی را دریابیم.

که در اسـتنادات لغوی، سـعی شـده اسـت تمامی شـواهد لغوی  الزم به ذکر اسـت 

کتـاب العیـن تـا لسـان العـرب( ذکـر شـود تـا خواننـده ی محتـرم از  کتـب )از  موجـود در 

کندگـی هـر واژه در لغت نامه هـا نیـز تصویـری بیابـد. میـزان پرا

سوراخ و حفره های زمین.   .  

کاربردهـای مـادی ریشـه ی »خ ب ر«  کـه بیشـترین  نخسـتین حـوزه ی معنایـی 

در آن قـرار می گیـرد، پیرامـون اسـتعمال »الَخبـار« بـه معنـای »حفـره و سـوراخ« شـکل 



۱۶۱ مفهوم شناسی واژه ی قرآنی »خبیر«

گرفته انـد. گرفتـه اسـت و دیگـر مشـتقات ایـن حـوزه از آن نشـأت 

بـه سـوراخ و حفـره مـوش و برخـی دیگـر از حیوانـات لفظ »الَخبار« اطـاق می گردد 

العـرب، 				 ق و صاحـب، 				  لسـان  بی تـا،  ابـن سـیده،  )ابـن سـیده، 				، 

نیـز  می رونـد،  فـرو  آن  در  پایـان  چهـار  کـه  نرمـی  و  سسـت  زمیـن  بـه  طرفـی  از  ق(. 

گفتـه می شـود )فراهیـدی، 	0		 ق و ابن دریـد، 				 ق، ازهـری، 				  »الَخبـار« 

 				 راغـب،  ق،   		0	 ابن فـارس،  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 صاحـب،  ق، 

ق، ابـن سـیده، 				، زمخشـری، 				 م، حمیـری، 0			 ق، مطـرزی، 				 

ـَب الَخبـاَر  م، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(. در ضرب المثـل »مـن تجّنَ

ِمـَن الِعثـار« نیـز همیـن معنـا مـد نظـر اسـت؛ )رك: می دانـی، 				 ش، ج 	، ص 
َ
أ

نیـز  را  بـودن«  قیـد »حفـره حفـره  قاموس نویسـان  برخـی  بـه درسـتی  البتـه  و   )			

کرده انـد )ابـن دریـد؛ 				، ابـن دریـد، 				، ازهـری،  بـرای چنیـن زمینـی اضافـه 

				 ق، جوهری، 				 ق، ابن سیده، 				، زمخشری، 				 ق، ابن منظور، 

کـه بـه دلیـل پسـت بـودن، آب در  				 ق(. هم چنیـن بـه زمینـی نـرم در دل بـاغ 

ک می رویـد، »الَخْبـراء«  گیاهانـی همچـون علـف و سـدر و ارا آنجـا جمـع می شـود و 

ازهـری، 				 ق، صاحـب، 				 ق،  ابن دریـد، 				 ق،  )فراهیـدی، 	0		 ق، 

جوهـری، 				 ق، ابـن فـارس 	0		 ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، 

زمخشـری، 				 م، زمخشـری؛ 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن منظـور، 				 

گفتـه شـده اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق،، ازهـری،  گیاهانـی »الَخْبـر«  ق( و بـه چنیـن 

				 ق، صاحـب، 				 ق، ابـن منظـور، 				 ق(. 

گیـاه و علـف نیـز از همیـن بـاب اسـت  بـه نظـر می رسـد اطـاق لفـظ »الخبیـر« بـر 

 				 زمخشـری؛  ق،   		0	 ابن فـارس،  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 )ازهـری، 
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اسـاس  بـر  ق(.   				 ابن منظـور،  ش،   				 اثیـر،  ابـن  ق،   			0 حمیـری،  ق، 

لفـظ »الخبیـر«  آنهـا  بـر  کـه  گیاهانـی  بیـن پشـم شـتر و  گفتـه ی برخـی لغت نامه هـا، 

کـه بـر همیـن اسـاس می تـوان گفـت وجـه  اطـاق می شـده اسـت شـباهتی وجـود دارد 

نام گـذاری پشـم شـتر بـه »الخبیـر« نیـز همیـن بـوده اسـت. )رک: ازهـری، 				 ق، 

زمخشـری، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 

ق(.

کار«  کـه در لغت نامه هـا نقـل شـده اسـت، »الخبیر« به معنـای »ال واژه ی دیگـری 

اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق، ازهـری، 				 ق، صاحـب، 				 ق، جوهـری، 				 

ق، ابـن فـارس 	0		 ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، 

مطـرزی، 				 م، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(.

»حفـره«  معنـای  بـه  کـَرة«  »ااُل واژه ی  از  شـخم زننده،  شـخص  معنـای  بـه  کار  أ

کـه در عمـل  مشـتق شـده اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق، ابن منظـور، 				 ق(. چـرا 

شـخم زدن، زمیـن حفـره حفـره می گـردد. پـس می توان گفـت خبیر نیـز از همان خبار 

)حفـره ی زمیـن( مشـتق شـده اسـت. مؤیـد ایـن مطلـب، اسـتعمال فعـل »َخَبـر« بـه 

ِإذا شـققت ها«)زجاج، 				 م(. ْرَض 
َ
ال معنـای شـکافتن اسـت: »خبـرُت 

کمـی متفـاوت  کرده انـد  کـه برخـی قاموس نویسـان در ایـن بـاره ذکـر  البتـه وجهـی 

اسـت؛ از نظـر ایشـان شـخم زن را بـدان جهـت خبیر نامیده اند که با َخبـار )زمین نرم( 

کار دارد )مطـرزی، 				 م، مدنـی، 				 ش(. سـر و 

گرفته شده است، لفظ »المخابرة«  که از واژه ی خبیر )شخم زن(  مفهوم دیگری 

کشـاورزی  کـه بـر اسـاس آن زمیـن  می باشـد؛ منظـور از مخابـره نوعـی قـرارداد اسـت 
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گرفتـن مقـدار معلـوم و معینی از محصول نهایی، به کسـی  جهـت کشـت وکار در برابـر 

اجـاره داده می شـود. در ایـن معاملـه، بـه زمین مورد معامله، »الُخبَرة« گفته می شـود 

ابـن فـارس 	0		  )فراهیـدی، 	0		 ق، صاحـب، 				 ق، جوهـری، 				 ق، 

ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، زمخشـری، 				، حمیـری، 0			 ق، 

مطـرزی، 				 م، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(.

از  گذشـته  شـخم زن،  معنـای  بـه  خبیـر  از  مخابـره  واژه ی  بـودن  مشـتق  شـاهد 

تصریـح برخـی لغویـون، ذکـر ایـن واژه در لغت نامه هـا قریـن بـا واژه خبیـر بـه معنـای 

کـرة  کـه واژه مؤا کـرة« اسـت؛ یعنـی همان طـور  کار و نیـز تفسـیر واژه مخابـره بـه »المؤا ا

گرفتـه شـده اسـت، واژه مخابـره نیـز از خبیـر مشـتق می باشـد. کار  از أ

م،   				 مطـرزی،  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 ازهـری،  ماننـد:  لغویـون 

کـه بـه نظـر  ابن منظـور، 				 ق( برخـی اصـل مخابـره را از »خیبـر« دانسـته اند، چـرا 

گرفتـه  ع معاملـه بـر روی زمین هـای سـرزمین خیبـر صـورت  ایشـان اولیـن بـار ایـن نـو

ک: ابـن فـارس 	0		 ق، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(. اسـت؛ )ن. 

کـه شـاهد هسـتیم، می تـوان بـا مـد نظـر داشـتن »اصـل تطـور واژه ها«،  همان طـور 

مشـتقات مختلـف یـک ریشـه ی لغـوی را بـه یکدیگـر پیونـد داد. منظـور از اصل تطور 

کـه واژه هـا هم چـون یـک موجـود زنـده، رشـد و نمـو و مـوت و حیـات دارنـد،  آن اسـت 

لـذا در یـک سـیر تاریخـی، واژه، توسـعه ی معنایـی می یابـد و یـا برخـی از اسـتعماالت 

اولیـه آن مهجـور و متـروک می گـردد. بی توجهـی بـه ایـن اصـل مهـم باعـث می شـود 

که ما تمامی اسـتعماالت یک ریشـه را در عرض یکدیگر بدانیم و با قرار دادن تمامی 

آنهـا در مقابـل خویـش، سـعی در یافتـن یک جامع معنایی نماییم، که معمواًل بسـیار 
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کلـی و انتزاعی اسـت.

مشک بزرگ.   .  

کـه می توانیـم برخـی مشـتقات ریشـه ی »خ ب ر« را در  حـوزه ی معنایـی دیگـری 

گرفته اسـت. این واژه به معنای  آنجای دهیم، از اسـتعمال ماده ی »الَخْبر« نشـأت 

کـه بـا خـود در سـفر می برنـد و در آن آب و دیگـر مایعـات ریخته  مشـک و ظـرف بزرگـی 

می شـود )ابـن دریـد، 				، ازهـری، 				 ق، ابـن فـارس 	0		 ق، صاحب، 				 

ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن منظـور، 				 

ق(.

کـه بـه علت شـیر زیاد،  جمـع ایـن واژه »الُخبـور« اسـت. هم چنیـن بـه شـتر پـر شـیر 

شـکمش بـزرگ شـده اسـت، نیـز »الَخْبر« گفته می شـود و جمـع این واژه نیـز »الُخبور« 

اسـت )ازهـری، 				 ق، ابن دریـد، 				، ابـن فـارس 	0		 ق، راغـب، 				 ق، 

ابـن منظـور، 				 ق(  ابن سـیده، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، حمـوی، 				، 

کرده انـد )جوهـری، 				 ق، ابـن فـارس  کـه بسـیاری از لغویـون اشـاره  همان طـور 

	0		 ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، ابن سـیده، بی تـا، حمیـری، 0			 

ق، حمـوی، 				، ابـن منظـور، 				 ق(.

بـه نظـر می رسـد اسـتعمال اخیـر )شـتر پر شـیر( در یک توسـعه ی معنایـی از همان 

کـه شـکم چنیـن  واژه ی »الَخْبـر« بـه معنـای مشـک بـزرگ مشـتق شـده اسـت، چـرا 

شـتری همچـون یـک مشـک بـزرگ و پـر از شـیر اسـت.

کـه می تـوان آن را نیـز برگرفتـه از مفهـوم مشـک بزرگـی  »الُخْبـَرة«: واژه ی دیگـری 

که  ع ظرف غذا اسـت  که در سـفر همراه می برند، دانسـت. این واژه به معنای یک نو
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نـان و گوشـت در آن می ریزنـد و بـا خـود بـه سـفر می برنـد و گنجایـش آن بـه اندازه ای 

کـه چهـار یـا پنـج نفر را سـیر می کند )شـیبانی 				 م، ج 	، ص 			(. اسـت 

البتـه ایـن واژه نیـز از لحـاظ معنایـی گسـترش یافته اسـت و نام ظـرف غذا بر خود 

که در سـفر به همراه برده  گوشـت و غذا  غذا منتقل شـده اسـت و لذا به هر نصیبی از 

می شـود، نیـز اطـاق شـده اسـت )شـیبانی 				 م، صاحـب، 				 ق، جوهـری، 

				 ق، ابن سـیده، 				 ق، ازدی، 				 ش، ابن اثیـر، 				 ش، حمیـری، 

0			 ق، ابـن منظـور، 				 ق(.

جمعـی  خریـد  معنـای  )بـه  خبـرًة«  بینهـم  القـوم  »تخّبـر  اسـتعمال  نیسـت  بعیـد 

کـه برخی لغویون نقـل کرده اند نیز از  گوسـفند و امثـال آن و تقسـیم آن بیـن یکدیگـر( 

گوشـت و طعـام مشـتق شـده باشـد؛ همیـن واژه »خبـرة« بـه معنـای نصیـب از 

ک: ابن دریـد، 				، حمیـری، 0			 ق(. هم چنیـن می تـوان ایـن عبـارت  )ن. 

برخـی قاموس هـا را نیـز بـر همیـن اسـاس دانسـت: »الخبیـر و الخبـرة: الدام. و قیـل 

ک: ابن اثیـر، 				 ش(. هـی الطعـام مـن اللحـم و غیـره «؛ )ن. 

کـه تـا ایـن قسـمت از  پیـش از ورود بـه حـوزه ی معنایـی سـوم، الزم بـه ذکـر اسـت 

بحث، تمامی اسـتعماالت حسـی ریشـه ی »خ ب ر« در این دو حوزه ی معنایی جای 

کـدام بـه نحـوی قابل تبیین اسـت. گرفتـه اسـت و وجـه اشـتقاقی هـر 

ک بین دو مفهوم حفره و مشـک بزرگ در معنای  نکته مهم در اینجا وجه اشـترا

»بطـن« اسـت. یعنـی هـم حفـره و هم مشـک دارای یـک وجه نهان و باطنی هسـتند 

کـه البتـه همیـن وجـه، مشـخصه ی اصلـی ایـن دو مفهـوم می باشـد. پـس می تـوان 

رابطـه ی ایـن دو حـوزه ی معنایـی را همیـن حیـث »بطـن و نهـان« داشـتن دانسـت. 
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کـه بـه خوبـی در حـوزه ی معنایـی سـوم نیـز خـود را نشـان می دهـد، در  ایـن ویژگـی 

حقیقـت همچـون نـخ تسـبیحی ایـن سـه حوزه را بـه یکدیگر پیوند می دهـد و ما را به 

معنـای اصلـی اسـتعماالت معنـوی ایـن ریشـه رهنمـون می سـازد.

نهان و باطن انسان.   .  

کـه ناظـر بـه مفهـوم نهـان و  حـوزه ی معنایـی سـوم مربـوط بـه اسـتعمالی اسـت 

که البته تا حدی از نگاه لغت پژوهان مغفول  باطن انسـان می باشـد. این اسـتعمال، 

مانده اسـت، از اهمیت باالیی در شناسـایی معنای دقیق اسـتعماالت معنوی و رایج 

که مفاهیم مادی پیشـین  ریشـه ی »خ ب ر« برخوردار اسـت و در حقیقت پلی اسـت 

را بـه مفاهیـم معنـوی و مصطلـح پیونـد می دهـد. ارزش ایـن اسـتعمال وقتـی بیشـتر 

کاربردهای حسـی  گـر تبیین ها و توضیح هـای مربوط به  کـه بدانیـم ا روشـن می گـردد 

گیـرد، ایـن اسـتعمال بـه تنهایـی و مسـتقل از اسـتعماالت پیشـین  مـورد مناقشـه قـرار 

قـادر خواهـد بـود مدعـای نهایـی مـا را در مـورد معنـای دقیـق اسـتعماالت قرآنـی ایـن 

کند. ریشـه اثبـات 

إذا  ُخبـوری …  أخبرُتـه  »یقـال:  می کنـد:  نقـل  اللغـة  جمهـرة  کتـاب  در  دریـد  ابـن 

کـه  أخبرتـه بمـا عنـدک« )ابـن دریـد، 				 م، ج 	، ص 				(. ایـن ضرب المثـل 

بی تـا،  سـیده،  ابـن  اسـت،)نک:  شـده  نقـل  نیـز  دیگـری  کتاب هـای  در  آن  مشـابه 

می دانـی، 				 ش، ابـن منظـور، 				 ق، فیروزآبـادی، 				 ق، مدنـی، 				 

ق(.  				 زبیـدی،  ش، 

گفته های خویش را با دوسـت  که شـخصی اسـرار و نا هنگامی اسـتعمال می شـود 

مـورد اعتمـادش در میان بگذارد:
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ُسـود. و قال 
ُ
َسـٍد و أ

َ
کأ ِلـِه، و هـو َجْمـُع َخَبٍر؛  ّوَ

َ
ْخَبْرُتـُه ُخُبـوِری ( قـاَل الفـّراء: بَضـّمِ أ

َ
»)أ

ی َمـا َخَبْرُتـُه و عِلمُتـُه. یضَرُب فـی ِإْخَباِر 
َ
أبـو الجـّراِح: بالفتـِح، َفُعـوٌل بمعنـی مفعـوٌل، أ

ُجـِل أخـاُه ِمـن خَبـِرِه ما یسـُتُره عن غیره«)مدنـی، 				 ش(. الّرَ

از واژه ی »الُخبـور« بـه معنـای  بـه نظـر می رسـد واژه ی »ُخبـور« در اینجـا مجـاز 

مشـک ها اسـت )جمـع واژه ی الَخْبـر بـه معنـای مشـک بـزرگ( البتـه بـه نظـر می رسـد 

کـه در نقـل پیشـین از فـراء آمـد، مفـرد واژه ی خبـور بـر اثـر اسـتعمال زیـاد،  همان طـور 

جهـت سـهولت بیـان، از »الَخْبـر« بـه »الَخَبـر« تغییـر شـکل یافتـه اسـت.

گوینـده در اینجـا مخـزن و صندوقچـه اسـرار خویـش را بـه یـک مشـک  در واقـع 

که آن را برای محرم  کرده اسـت  که درون آن بر همگان مخفی اسـت، تشـبیه  بزرگ 

گذاشـته اسـت. لذا بر اسـاس این تحلیل، باید معنای باب افعال  اسـرارش به عرضه 

را در اینجـا »تعریض« دانسـت.

گفته می شـود  از معانی باب إفعال، تعریض به معنای عرضه داشـتن اسـت؛ مثا 

کـه نوشـیدنی را بـرای او عرضـه داشـتم، بـر خـاف »سـقیته«  »أسـقیته« بـه ایـن معنـا 

گفتـه می شـود »أقبرتـه«، یعنـی بـرای او  کـه یعنـی نوشـیدنی را بـه او نـو شـاندم. یـا 

قبـری را مهیـا سـاختم تـا در حـال یـا آینـده در آن دفـن گردد. )نک: ابن سـیده، بی تا، 

ج 		، ص 			(.

ع مـادی و حسـی  کـه در اینجـا بایـد مـورد اشـاره قـرار بگیـرد، موضـو بحـث مهمـی 

کاربردهـای بنیادیـن هـر واژه اسـت؛  بـودن 

کاربردهـای نخسـتین یـک مـاده، بحثـی قدیمـی و طوالنـی  در زمینـه ی چیسـتی 

کوفیـون فعـل را ریشـه  گرفتـه اسـت؛ نحویـون بصـره مصـدر را اصـل مشـتقات و  در 
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مشـتقات دانسـته اند. امـا نظریـه ی اصـل بـودن اسـماء اعیـان، بیشـتر بـه متأخـران 

تعلـق دارد )نـک: صالـح، 	00	 م، صـص 0		- 			(.

گام هـای آغازین یک واژه،  بررسـی های زبان شـناختی نشـان می دهـد که معمواًل 

کـه انسـان ها بـه آنهـا انس بیشـتری دارند، تعلـق دارد و در ادامه بر اسـاس  بـه امـوری 

نیـاز بـه توسـعه ی زبـان، مشـتقات معنـوی از ایـن اسـتعماالت مـادی ریشـه می گیـرد. 

کـه مـا را از انتزاعی و غیر محسـوس  بی توجهـی بـه ایـن اصـل نیـز زنـگ خطری اسـت 

دانسـتن اصـل معنایـی یـک واژه، بر حـذر می دارد.

البتـه اسـتعمال واژه ی »الخبـور« و مفـرد آن »الَخْبـر« و فعـل »أخبـر« در ایـن معنـا، 

کثـرت اسـتعمال بـه صـورت یـک  گذاشـته و در اثـر  کاربردهـای مجـازی فراتـر  پـا را از 

بـه معنـای »باطـن  »الَمخَبـر«  واژه  ایـن سـخن،  معنـای حقیقـی درآمده انـد. شـاهد 

انسـان« می باشـد: »الَمْخَبـُر: خـاف المنظـر. و کذلـک الَمْخَبـَرُة و الَمْخُبـَرُة أیضًا بضم 

البـاء، و هـو نقیـض الَمـْرآة« )جوهـری، 				 ق(.

»َمْنَظـَرة الرجـل: مرآتـه إذا نظـرت إلیـه أعجبک أو سـاءک، و تقـول: إنه لذو منظرة 

با مخبرة« 

کـه از یـک شـیء ظاهـر و قابل رؤیـت اسـت.  منظـر بـه معنـای هـر آن چیـزی اسـت 

کـه فـان شـخص ظاهـر خـوب و زیبایـی دارد،  منظـور از ایـن ضرب المثـل آن اسـت 

ولـی باطـن او بـد اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.

واژه ی »المخبـر« بـا وجـود آنکـه کم تـر در لغت نامه هـا ذیل مـاده ی »خ ب ر« نقل 

کتـاب خـود  شـده اسـت، امـا تقریبـًا تمامـی لغویـون ایـن واژه را در جـای دیگـری از 

بـه  بـرای آن  را  آدمـی  آورده و معنـای باطـن و نهـان  )اغلـب ذیـل مـاده »ن ظ ر«( 
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صـورت صریـح و یـا ضمنـی برشـمرده اند )فراهیـدی، 	0		 ق، ابـن دریـد، 				، 

ق،   				 راغـب،  ق،   		0	 فـارس  ابـن  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 ازهـری، 

ابن سـیده، 				 ق، زمخشـری، 				 ق، حمیری، 0			 ق، حموی، 				، ابن 

منظـور، 				 ق(.

کـه معنـای واژه خَبر و جمـع آن أخبار  گرفـت  بـا توضیحـات فـوق می تـوان نتیجـه 

و خبـور، بـه معنـای نهـان و باطـن چیـزی و فعـل أخبـر بـه معنـای عرضـه داشـتن آن 

باطـن و نهـان اسـت.

کـه در نقـل ذکـر  کرده انـد، امـا همان طـور  مشـهور جمـع واژه ی خبـر را اخبـار ذکـر 

شـده در متـن آمـد، فـراء خبـور را نیـز جمـع خبـر می دانـد. هم چنیـن سـید علی خـان 

کنـار یکدیگـر برای واژه خبر برشـمرده اسـت )نـک: همومدنی،  مدنـی ایـن دو جمـع را 

ش(.  				

گاهـی یافتن به  ـر« همگـی بـه معنـای آ هم چنیـن افعـال »َخَبـَر« و »اخَتَبـر« و »َتَخّبَ

گاهـی معمـواًل بـا داشـتن  حقیقـت و نهـان یـک شـخص یـا امـر اسـت، امـا چـون ایـن آ

ارتبـاط طوالنـی بـا آن شـخص و قـرار گرفتـن وی در موضع هایـی اسـت که شـخصیت 

گاهـی و یـا مطلـق  گاهـی ایـن افعـال را بـه مطلـق آ و اخـاق واقعـی او را آشـکار سـازد، 

کرده انـد. امتحـان و آزمایـش تفسـیر 

کـه معمول  گاهی باعث شـده اسـت  ترجمـه ی فعـل »خبـر« بـه مطلـق امتحـان و آ

کَمَثـِل …« بـه تکلـف بیافتنـد؛ )نـک:  ْنیـا 
ُ

َمـا َمَثـُل َمـْن َخَبـَر الّد مترجمـان در حدیـث »ِإّنَ

رضـی، 				( ترجمـه ی مرحـوم فیـض االسـام بـرای ایـن حدیث، مناسـب تر به نظر 

کـه دنیـا را بـا آزمایـش شـناخته ماننـد مثل …«. می رسـد: »مثـل کسـی 
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مؤید دیگر برای تحلیل فوق، این عبارت خلیل بن احمد است:

ْخَبـاُرُه أی أخاقـه. و الِخْبـَرُة: 
َ
»الُخْبـُر: مخبـرة النسـان إذا ُخِبـَر أی جـرب فبـدت أ

االختبـار، تقـول: أنـت أبطـن بـه ِخْبـَرًة، و أطـول بـه ِعْشـَرًة«)فراهیدی 	0		 ق(.

می گـردد:  روشـن  مذکـور  معانـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا  گنـگ،  نسـبتًا  عبـارت  ایـن 

گیـرد  کـه باطـن انسـان مـورد امتحـان قـرار  گاهـی بـه باطـن( هنگامـی اسـت  »ُخبـر )آ

گاهـی از باطـن. می گویـی: تـو  گـردد. ِخبـرة یعنـی آ و اخبـارش یعنـی اخاقـش آشـکار 

گاهـی بـه حقیقـت وی، بـا او سـر و سـّر بیشـتری داری و مـدت بیشـتری را بـا  بـرای آ

کـرده ای. زندگـی  وی 

»الَمْخُبـَرة«  و  »الَمْخَبـَرة«  »الُخْبـَرة«،  »الِخْبـَرة«،  »الُخْبـر«،  »الِخْبـر«،  هم چنیـن 

همگـی مصـدر فعـل »َخَبـَر« هسـتند؛ )نـک: ابـن منظـور. 				 ق(.

معناشناسی ریشه ی »خ ب ر«.  

حاصل تمامی گفته های پیشـین این اسـت که عنصر معنایی مشـترک و حلقه ی 

کاربردهـای مـاده ی »خ ب ر«، »نهـان و باطـن« اسـت. عـرب بـرای  ارتباطـی تمامـی 

کـه در واقـع بطنـی اسـت در دل زمیـن و درون آن بـرای مـا پنهـان  »حفـره و سـوراخ« 

اسـت، و نیـز بـرای »مشـک و ظـرف بـزرگ« که شـکل و ویژگی ای همچـون حفره دارد 

و در اینجـا نیـز مـا از محتـوای داخـل آن بی اطـاع هسـتیم و هم چنیـن بـرای »باطـن 

و نهـان آدمـی«، واژه هایـی از ریشـه ی »خ ب ر« بنـا نهـاده اسـت و از دل هـر یـک از 

گرفتـه اسـت و نتیجـه آن سـه حـوزه ی  ایـن واژه هـا، الفـاظ و مفاهیـم دیگـری شـکل 

معنایی پیشـین اسـت.

از نهـان  بـر ایـن اسـاس »ُخبـر«، مصـدر فعـل »َخَبـَر«، بـه معنـای »اطـاع یافتـن 
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اسـت. یک چیـز«  )کنـه(  حقیقـت  و  )غیـب( 

کرده انـد، ولـی بـه وجـه  ایـن معنـا را برخـی لغویـون نیـز بـرای ریشـه »خبـر« ذکـر 

تکیـه  زمینـه  ایـن  در  خویـش  ارتـکاز  بـه  یـا  لـذا  و  نداشـته اند  اشـاره ای  آن  اشـتقاقی 

ق،   		00 عسـکری،  )نـک:  خـود؛  از  پیـش  لغت شناسـان  عبـارات  بـر  یـا  و  کرده انـد 

ش،   				 طریحـی،  ش،   				 اثیـر،  ابـن  ق،   		0	 غزالـی،  ق،   				 راغـب، 

ق(.  				 زبیـدی.  ش،   				 مدنـی، 

َلـْن  ـک  ِإّنَ >قـاَل  مبارکـه ی  آیـه ی  در  را  معنـا  ایـن  تأثیـر  می توانیـم  همین جـا  در 

ُخْبـرًا< )الکهـف، 		 -  ِبـِه  ُتِحـْط  َلـْم  َتْصِبـُر َعلـی مـا  کیـَف  َمِعـی َصْبـرًا؛ و   َتْسـَتطیَع 

		( یعنـی: گفـت: تـو هرگـز نمی توانـی همپـای مـن صبـر کنـی. و چگونـه می توانـی بر 

کنـی. کـه بـه شـناخت آن احاطـه نـداری صبـر  چیـزی 

گفتـه حضـرت خضـر )علـی نبینـا و آلـه و؟ع؟( بـه  بـه روشـنی ببینیـم؛ آیـه ی فـوق 

کـه در آن بـر عـدم صبـر ایشـان بـر رخدادهای  پیامبـر خـدا، حضـرت موسـی؟ع؟ اسـت 

عـدم  و  بی اطاعـی  را  بی تابـی  ایـن  علـت  خضـر  حضـرت  می کننـد.  کیـد  تأ پیـش رو 

کردن بر اسـاس ظواهر افعال می دانند. یعنی همان طور  گاهی از باطن امور و حکم  آ

کـه در ادامـه ی داسـتان هـم مشـخص می گـردد، حضـرت موسـی؟ع؟ بـا آنکـه پیامبـر 

گاهـی دارنـد، امـا چـون  و فرسـتاده ی خداونـد متعـال اسـت و بـر حکـم تمامـی امـور آ

نمی تواننـد  نیسـتند،  مطلـع  خضـر  حضـرت  افعـال  پنهـان  و  پـرده  پشـت  مصالـح  از 

کننـد. هم پـای ایشـان صبـر 

که از باطن و حقایق  هم چنیـن مطابـق بـا معنای ُخبر، »خبیر« را کسـی می دانیم 

کثیر النقل  اشـیاء باخبـر اسـت. ایـن تفسـیر از صفـت خبیـر، با روایتـی صحیح السـند و 
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کتـب حدیثـی معتبـر به خوبی تأیید می شـود: در 

ْحَمـَد ْبِن ِإْسـَحاَق َجِمیعًا 
َ
ـٍد َعْن أ ِبیـِه و  اْلُحَسـیُن ْبـُن ُمَحّمَ

َ
»َعِلـی ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َعـْن أ

َث 
َ

ُخـُذ َمْضَجَعـُه َثـا
ْ
ِبـی َعْبـِد اهَّلِل ع َقـاَل: َمـْن َقـاَل ِحیـَن یأ

َ
ـٍد َعـْن أ َعـْن َبکـِر ْبـِن ُمَحّمَ

ـِذی 
َ
ِ اّل

ـِذی َبَطـَن َفَخَبـَر و  اْلَحْمـُد هَّلِلَّ
َ
ِ اّل

 َفَقَهـَر و  اْلَحْمـُد هَّلِلَّ
َ

ـِذی َعـا
َ
ِ اّل

اٍت اْلَحْمـُد هَّلِلَّ َمـّرَ

َمَلـک َفَقـَدَر …«)کلینـی، 				 ق، ج 	، ص 			، ابن بابویـه، 				 ق، ج 	، ص 

0		، ابن بایویه، 	0		 ق، ص 			، ابن بابویه، 				 ق، ص 			، مفید، 				 

ق، ص 			، طوسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			 و ج 	، ص 		، طوسـی، 				 ق، 

کتـب متأخرتـر. ج 	، ص 			 و دیگـر 

ح  در مـورد معنـای فعـل »بطـن«، لغت نامه هـا مفهـوم »دخـول در شـیء« را مطـر

کرده انـد:

»و َبَطْنـُت الـوادَی: دخلُتـه« )جوهـری، 				 ق(. »و قـد َبَطْنُتـُه : أصبـت بطنـه« 

)نـک:  هم چنیـن  المر«)همـان(  باطـن  فـی  دخـول  ـن  :  َبّطُ »الّتَ ق(،   				 )راغـب، 

ازهـری 				 ق، صاحـب، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن منظـور، 				 ق(.

کـه چـون خداونـد  اسـت  امـام صـادق؟ع؟ آن  بـه نظـر می رسـد منظـور  واقـع  در 

متعـال بـر باطـن اشـیاء احاطـه دارد، پـس از حقیقـت و نهـان آنهـا مطلـع اسـت. البتـه 

گذشـته  که  کرده اند  برخی فعل »بطن« را به معنای »پنهان شـدن« ترجمه و تفسـیر 

از آنکـه ایـن معنـا بـرای فعـل »بطـن« در هیـچ لغت نامـه معتبـری نقـل نشـده اسـت، 

تبییـن مناسـبی نیـز نمی تـوان بیـن پنهـان شـدن و باخبـر شـدن ارائـه داد.

کریـم نیـز مـا را بـه معنـای  کاربـرد صفـت خبیـر در قـرآن  توجـه بـه جایگاه هـای 

گاهـی از حقایـق اشـیاء بیشـتر متمایـل می سـازد؛ تمامی صفت های »خبیـر« در قرآن  آ
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کریـم، اختصـاص بـه خداونـد متعـال دارد و تنها در مورد آیه ی 		 سـوره ی مبارکه ی 

یـاٍم ُثـّمَ اْسـَتوی َعَلـی 
َ
ِة أ ْرَض و  مـا َبیَنُهمـا فـی ِسـّتَ

َ ْ
ـماواِت و  ال ـذی َخَلـَق الّسَ

َ
فرقـان >اّل

کنـار اختصـاص داشـتن این  ْحمـُن َفْسـَئْل ِبـِه َخبیـرًا< اقـوال دیگـری نیـز در  اْلَعـْرِش الّرَ

ص  ج 	،  ش،   				 طبرسـی  )نـک:  اسـت.  شـده  ذکـر  متعـال  خداونـد  بـه  صفـت 

			، طباطبایـی، 				 ق، ج 		، ص 			(.

کاربـرد واژه ی خبیـر نشـان دهنده ی عظمـت معنـای ایـن صفـت  ایـن نحـوه ی 

نظـر  بـه  مناسـب تر  امـور«  باطـن  بـه  گاه  »آ بـه  صفـت  ایـن  ترجمـه ی  لـذا  می باشـد، 

می رسـد.

کریـم نیز تطبیق  در اینجـا حاصـل گفته هـای پیشـین را در آیـه ی دیگـری از قـرآن 

و   ِمْنکـْم  اْلُمجاِهدیـَن  َنْعَلـَم  ـی  َحّتَ کـْم  َلَنْبُلَوّنَ >و   مبارکـه ی  آیـه ی  در  می دهیـم. 

ْخباَرکـْم< )محمـد؟ص؟، 		(.
َ
أ َنْبُلـَوا  و   اِبریـَن  الّصَ

گنـگ و نامفهـوم  تعبیـر »نبلـوا أخبارکـم« در نـگاه اول بـرای مفسـران و مترجمـان 

گون و یا دسـت بردن در  گونا کرده اند با تمسـک به تقدیرهای  بوده اسـت، لذا سـعی 

معانـی حقیقـی واژگان بـه تفسـیر قابـل قبولـی از عبـارت مذکـور دسـت یابنـد. از جملـه 

)نـک: طباطبایـی، 				 ق، ج 		، ص 			، ابـن عاشـور، 0			 ق، ج 		، ص 

.)	0	

بـاره، ماحظـه ی  ایـن  اقـوال مفسـران در  نقـل  از  کـردن  بـا صرف نظـر  اینجـا  در 

تشـتت موجـود در ایـن آراء را بـه عهـده خواننـده محتـرم می سـپاریم، امـا در مورد این 

کـه فعـل »نبلـوا«، بـا توجـه بـه عطـف آن بـر  کنیـم  آیـه ی مبارکـه، نخسـت بایـد توجـه 

کـردن«  »نعلـم«، نتیجـه »لنبلوّنکـم« محسـوب می شـود، لـذا تفسـیر آن بـه »آزمایـش 
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صحیح به نظر نمی رسـد، بلکه منظور از آن نتیجه آزمایش، یعنی »آشـکار سـاختن« 

اسـت. هم چنیـن بـا توجـه به نتایج این مقاله، منظـور از »أخبارکم«، »نهان و باطن« 

اسـت، نـه »خبرهـا«، »اظهـارات« و یـا »اعمـال« )نـک: طباطبایـی، 				 ق، ج 		، 

ص 			، ابـن عاشـور، 0			 ق، ج 		، ص 	0	(.

لـذا ترجمـه ی آیـه ی مبارکـه چنیـن اسـت: »بـه یقیـن مـا شـما را امتحـان می کنیـم 

تـا مجاهـدان از شـما و صابـران را مشـخص نماییـم، و تـا نهفته هـای در باطـن شـما 

گفـت عبـارت »نبلـوا أخبارکـم« همـان معنایـی را  گـردد«. در حقیقـت می تـوان  ظاهـر 

ـراِئُر< )الطـارق، 	( روشـنگر آن اسـت. کـه آیـه ی مبارکـه >یـْوَم ُتْبَلـی الّسَ می رسـاند 

نتیجه گیری.  

کاربردهـای ریشـه »خ ب  بررسـی دقیـق واژه نامه هـا نشـان داد می تـوان تمامـی 

ر« را در سـه حـوزه ی معنایـی »حفره هـای زمین«،»مشـک بـزرگ« و »نهـان انسـان« 

جـای داد. بـا توجـه بـه عنصـر معنایـی مشـترک »نهـان و باطـن« در ایـن سـه حـوزه 

گشـت معنـای  کاربرهـای ایـن ریشـه در معنـای باطـن انسـان، مشـخص  و تکیـه بـر 

و  )غیـب(  نهـان  از  یافتـن  »اطـاع  معنـای  بـه  »َخَبـَر«،  فعـل  مصـدر  »ُخبـر«،  اصلـی 

باطـن و  از  گاه  بـه معنـای »آ اسـاس »خبیـر«  بـر همیـن  و  حقیقـت )کنـه( یک چیـز« 

اسـت. اشـیاء«  حقایـق 
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محقق: . 	 الثر،  و  الحدیث  غریب  فی  النهایة  محمد،  بن  مبارک  اثیر،  ابن 
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الحیاء . 		 البیت؟مهع؟  آل  موسسة  الول،  الطراز  احمد،  بن  علی خان  مدنی، 
التراث، مشهد: چاپ اول، 				 ش.

مطرزی، ناصر بن عبدالسید، المغرب، محقق: فاخوری، محمود؛ مختار، . 		
عبدالحمید، مکتبه اسامه بن زید، حلب: چاپ اول، 				 م.

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید؟حر؟، قم: . 0	 مفید، محمد بن محمد، المقنعة، 
چاپ اول، 				 ق.

میدانی، أحمد بن محمد، مجمع المثال، آستان قدس، مشهد: 				 ش.. 		
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Abstract: Derivatives root of “Khabar” in dictionaries, 
at first glance, seems conceptually very scattered and 
diverse, but can be placed all kinds of these usages in 
three areas of meaning. Each of these semantic ar-
eas were formed on a primary application including 
“holes and openings on the earth,” “Big musk”, “se-
cret and inner part of the human.” In each of these 
semantic fields, according to passing of the time and 
the need to develop a wide range of vocabularies in 
accordance with the expansion of the semantic con-
cepts of the first applications of some words, other 
terms have been originated. Etymological studies 
show that the link is exactly between these three se-
mantic areas of “ secret and inner part of the human “. 
Based on the evolution of the word “Khabar” we can 
conclude that the verb “Khabar” means “understand-
ing of the secret and the truth of the matter” and the 
verb “Akhbara” means “presenting the secret of one 
thing” and the adjective “Khabeer”, comes to mean as 
“conscious of the secret and the truth of things”.

Keywords: Quranic verses, Derivation, Semantic ar-
eas, Asma’ullah (God’s names), Khabeer, Khabar.
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Abstract: Punishment is one of the educational and 
nurturing methods that could be a deterrent, in cer-
tain situations, and sometimes leads to modification 
of child’s behavior. Therefore, it is placed in the cate-
gory of positive treatments, and conducting it may 
have the significant effects on educational and nur-
turing success. On the other hand, the application of 
this method is effective if it is used in specific circum-
stances and in accordance with different aspects. 
Otherwise, the destructive effects of it will be much 
more than its positive effects, that leads the punish-
ment on the category of the negative and harmful 
ways of educating and nurturing the children.

 The permissibility or impermissibility of corporal 
(physical) punishment and the range of it, the per-
spective of the Quran, Hadith, Narrations, and Shiite 
jurists and also their analysis and research have been 
discussed.

Applying this method requires observance of the 
principles and rules that if neglected, there will be 
serious and irreparable damage.

Keywords: Child punishment, Corporal punishment, 
Religious education, (Quranic) Verses, Narrations, 
Jurisprudence.
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Abstract: The purpose of the present article, is a fresh 
look at Fadak’s sermon from the perspective of educa-
tional management, by using analyzing procedure to 
determine the importance of it to the process of the 
education of today’s generation. Since, for various rea-
sons, we have been faced a huge gap  in pure truths;  
today’s generation, on the first hand, has doubts about 
the facts, and on the other hand, the pleasure of search-
ing and exploring in our educational system, especially 
the fields which are related to human sciences; while it 
can be useful to link to the two valuable sources, that is, 
the Quran and hadith, to be familiar with the acceptable 
epistemic truths such as sermons of Fadak, in order to 
find the right way of life and reaching to the salvation in 
this world and the hereafter. This sermon, with the train-
ing of elements such as courage and boldness and ex-
pressing of the truth within the framework of the word 
of revelation and from the Ma’soums point of views (A. 
S.); and also mentioning of what was taught in the past 
to the people by the Prophet (P. B. U. H.); in the Fatimah’s 
point of view the way of defending the truth has clearly 
been indicated, and also taught and remembered  us 
that even in the age of technology we can apply hon-
esty and truthfulness in every single aspect of our life, 
that thereby in any era and with any rate of progress, 
these two factors required to turning a usual man to a 
perfect one and paving the way of the correct training 
and therefore the proper performance of man in his life.

Keywords: Hazrat Zahra (SA), Fadak sermon, Educa-
tional management, Today’s generation.
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Abstract: Greed is a trait and a state in the soul of 
a person who has different meanings according to 
Quranic verses. In this article the meanings of greed 
are investigated. Greed has been stated 12 times in 
the Quran; and the term has come to mean 1. hope, 2. 
greed, 3. impossible dream, 4. sensual desire- which 
the most application of that is hope and desire. In 
Quran the words hope and avarice are the synony-
mous with greed; and the words despair, impatience, 
and contentment are supposed as the antonyms 
with greed. As a result, the predominant meaning of 
the word greed in the Quran is the meaning of hope, 
which is completely different from the other mean-
ings of greed in the Quran.

Keywords: Greed, Quran, Hope, Avarice.
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Abstract: Among the issues that draw the interest of 
the Quranic science researchers in the present era  is 
the methodology of the Quran interpretation. Pay-
ing attention considerably to the various dimensions 
of the methodology of the Quran’s interpretation is 
due to reaching the correct way of interpreting the 
Quran.  It paves the way for classifying the interpre-
tations based on methodological criteria and also 
provide the clear-cut ways to use requirements of 
the methodology of the Quran interpretation. One 
of the notable and important interpretations in the 
seventh century AD, is the “Kashf Al-Tanzil fi Tahgigh 
Al- Mabaheth va Al-Taewil”, also known as “Interpre-
tation of Haddad Yamani”. A descriptive - analytical 
method is conducted in this research and the process 
of collecting data is based on the library research 
procedure by which the methods of interpreting of 
this interpreter will be scrutinized. In examining this 
interpretation, it is concluded that this interpretation 
is a relatively comprehensive approach to interpre-
tation, because of utilizing transmitted, rational, and 
Ejtihadi ways along with orientations toward  lexical, 
theological and Jurisprudential in the interpretation.

Keywords: Methodology, Kashf Al-Tanzil fi Tahgigh 
Al- Mabaheth va Al-Taewil, Abu Bakr  Al-Hadad Yama-
ni, Interpretative method, Interpretative orientation, 
Comprehensive interpretation.
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Abstract: The hadith, after the Quran, is the second 
cause of the Muslim guidance. Since some of the 
hadiths have a greater reputation among the people, 
writers try to interpret them. One of these hadiths is 
“The Hadith of the Onvan-Basri “, which several differ-
ent interpretations have written about it. The present 
article’s aim is to introduce the descriptive bibliog-
raphy of some of the interpretations of this book 
and narrates some of the examples of these writ-
ings by which the audience without having to study 
the book, can grasp a brief summary from the main 
content. The aforementioned interpretations are: 
“The Mysterious of Kingdome”, written by Allameh 
Tehrani; “The First Steps of the Retreat And Spiritual 
Progress”, by Seyyed Ja’far Mousavi; “Explorers of The 
Right Path”, by Reza Ghorbanian; “Friend’s Hadith”, 
written by Mahdi Tayyeb; “The Mystery of Visiting 
the Knowledge”, by Seyyed Ali Asghar Alavi; “Good 
Deeds of the Mystics by Ali Asghar Malekahmadi; 
“The Looking For the Truth”, by Mehdi Gholamali; 
“The Interpretation of the Onvan-Basri’s Hadith “by 
Mohammad Baqer Tahriri; “An Interpretation of the 
Hadith of Onvan-Basri”, by Mahdokht Mirsadaghi; 
and “Literacy and Education “by Reza Ramezani Gi-
lani.

Keywords: Descriptive bibliography, Onvan-Basri’s 
Hadith, Recommendation of Imam  Sadegh (A. S.), 
Hadith interpretation.
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