
دوفصل نامه ی » «
سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
دکتر احسان پوراسماعیل

)استادیار مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی(

سردبیر:
دکتر نهله غروی نائینی

 )استاد دانشگاه تربیت مدّرس(

ه بر اساس پروانه ی انتشار معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ّ
این مجل

ارشاد اسالمی به شماره ثبت ۹2/25۱70 در تاریخ ۱۳۹2/۹/۱2منتشر می گردد.
شاپا: ۱۳۸۳_2۳۸۳
http://qsahe.ir

E-mail: info@qsahe.ir

چاپ و صحافی: دفتر فنی پیام         شمارگان: 500 نسخه       تک شماره: 000؍600 ریال
 مشهد، صندوق پستی: ۹۱۸6-۳۸4

تماس از طریق پیام رسان های ایتا، سروش، تلگرام و واتس اپ: ۹۸۹220۱۱27۳۸+
این مجله در پایگاه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )ensani.ir(،مجالت تخصصی نور 

)noormags.ir(، مگ ایران )magiran.com( و سیویلیکا )civilica.com( نمایه می شود.



هیأت تحریریه:

دکتر سّیدمحّمدباقر حّجتی؛ استاد دانشگاه تهران. ۱

دکتر محمد تقی دیاری؛ استاد دانشگاه قم. 2

دکتر سّیدرضا مؤّدب؛ استاد دانشگاه قم. ۳

دکتر غالمحسین اعرابی؛ دانشیار دانشگاه قم. 4

دکتر قاسم بستانی؛ دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز. 5

کبر ربیع نّتاج؛ دانشیار دانشگاه مازندران. 6 دکتر سّیدعلی ا

دکتر محّمد سعیدی مهر؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدّرس. 7

دکتر نادعلی عاشوری تلوکی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد. ۸

دکتر قاسم فائز؛ دانشیار دانشگاه تهران. ۹

دکتر فتحّیه فتاحی زاده؛ دانشیار دانشگاه الزهراء؟اهع؟. ۱0

ویراستار فّنی و ساختاری: دکتر علی ایمان پرست؛ عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

مترجم و ویراستار انگلیسی چکیده مقاالت: حسین رسولی پور؛ استاد مدعو دانشگاه 

فردوسی مشهد



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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ندارد،  مخلوقات  همه ی  بر  احاطه  که  انسانی  برای  پدیده،  دو  میان  مقایسه 

کاربردهای دین،  دقیق نیست و در بسیاری از موارد ناروا است، از این رو یکی از 

کردن بشر با حقیقِت پدیده ها است. آشنا

شدن  برطرف  عامل  نیست:  پوشیده  کسی  بر  ما  روزگار  در  عبادت  مثبت  تأثیر 

نگرانی ها و پریشانی ها و رسیدن به آرامش در این دنیای پرهیاهو در بستر عبادت 

ع می پیوندد، اما در روایات مأثور شاهد تفوق جایگاه عالم بر عابد هستیم. به وقو

کام پیامبر؟ص؟ آمده است: رمز این برتری در 

َسْبِعیَن  اْلَفَرِس  ُحْضُر  َدَرَجَتیِن  ُکّلِ  َبیَن  َدَرَجًة  ِبَسْبِعیَن  اْلَعاِبِد  َعَلی  اْلَعاِلِم  »َفْضُل 

اِس َفیْبِصُرَها اْلَعاِلُم َفیْنَهی َعْنَها َو اْلَعاِبُد  یَطاَن یَضُع اْلِبْدَعَة ِللّنَ
َ

ّنَ الّش
َ
َعامًا َو َذِلَك أ

الواعظین  یْعِرُفَها« )فتال نیشابوری، روضة   
َ

َو ال َلَها  ُه  یَتَوّجَ  
َ

ِعَباَدِتِه ال ُمْقِبٌل َعَلی 

و بصیرة المتعظین، ج 	، ص 		( یعنی: عالم، هفتاد درجه بر عابد برتری دارد 

که یک اسب هفتاد سال بدود.  که فاصله هر درجه از دیگری به اندازه ای است 

که شیطان در میان مردم بدعتی می گذارد و دانشمند  علت این برتری آن است 

به آن پی می برد و مردم را از آن نهی می کند، اما عابد سرگرم عبادت خود است و 

به بدعت نه توجهی دارد و نه آن را می شناسد.
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به این ترتیب در معیارسنجش نبوی؟ص؟:

	. فاصله ی درجه ی عابد و عالم برای بشر قابل درک نیست.

از راه کارهای فریبنده ی شیطان برای دوری انسان از  	. ایجاد بدعت در دین 

کند. که مواجهه ی علمی می تواند با آن مقابله  »صراط مستقیم« است 

	. در میان انسان ها، فقط عالم است که می تواند از حیله ی شیطان با خبر شود، 

که بدعت شناس روزگار خود  به عبارت دیگر عالمی در تراز دین مورد تأیید است 

باشد و به رویارویی با شیطان در چالش ایجاد بدعت بپردازد و مردم را از آن نهی 

کند.

که اول:  	. دو نقطه ی ضعف در مقام مقایسه ی جایگاه عالم و عابد این است 

»بدعت«  به  بنابراین  خویش،  پیرامون  جهان  نه  است،  مشغول  خود  به  عابد 

توجهی ندارد؛ دوم: بر فرض پرداختن به بدعت ها، توان شناخت آن را ندارد، 

گمراهی باشد. که نتیجه ی این عدم معرفت چه بسا 

به نظر می رسد یکی از برنامه های مجّرب شیطان، آسیب به انسان مؤمن از راهی 

است که خود در آن موفق نبوده است؛ به همین جهت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ساله  هزار  شش  عابِد  رفتن  بیراهه  از  می خواهد  همگان  از  قاصعه  خطبه ی  در 

درس بگیریم:

ِویَل َو َجْهَدُه اْلَجِهیَد َو  ْحَبَط َعَمَلُه الّطَ
َ
َکاَن ِمْن ِفْعِل اهَّلِل ِبِإْبِلیَس ِإْذ أ »َفاْعَتِبُروا ِبَما 

ِخَرِة َعْن 
ْ

ْم ِمْن ِسِنی ال
َ
ْنیا أ

ُ
 ِمْن ِسِنی الّد

َ
 یْدَری أ

َ
ِف َسَنٍة ال

َ
َة آال َکاَن َقْد َعَبَد اهَّلَل ِسّتَ

َکاَن اهَّلُل   َما 
َّ

َکا ِکْبِر َساَعٍة َواِحَدٍة َفَمْن َذا َبْعَد ِإْبِلیَس یْسَلُم َعَلی اهَّلِل ِبِمْثِل َمْعِصیِتِه 

َماِء َو  ْهِل الّسَ
َ
َج ِبِه ِمْنَها َمَلکًا ِإّنَ ُحْکَمُه ِفی أ ْخَر

َ
ْمٍر أ

َ
َة َبَشرًا ِبأ ُسْبَحاَنُه ِلیْدِخَل اْلَجّنَ
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َمُه  َحٍد ِمْن َخْلِقِه َهَواَدٌة ِفی ِإَباَحِة ِحًمی َحّرَ
َ
ْرِض َلَواِحٌد َو َما َبیَن اهَّلِل َو َبیَن أ

َ ْ
ْهِل ال

َ
أ

الفقیه، ج 	،  ح من ال یحضره  المتقین فی شر اْلَعاَلِمین « )مجلسی، روضة  َعَلی 

ص 			( یعنی: عبرت بگیرید از کاری که خداوند درباره شیطان انجام داد، زیرا 

کوشش جدی او را به جهت تکبر در زمانی اندک پوچ ساخت، در  عمل طوالنی و 

که این مدت  کرده بود، معلوم نیست  که خداوند را شش هزار سال عبادت  حالی 

از سال های دنیا بود یا از سال های آخرت!

که بعد از شیطان، مانند معصیت شیطان را مرتکب شود و در پیشگاه  کیست 

خداوند سالم بماند؟! 

که  گناهی  نه، هرگز خداوند سبحان بشری را به بهشت داخل نمی کند با داشتن 

که حکم  کرد. قطعی است  ملکی )شیطان( را به همان جهت از بهشت بیرون 

خداوندی درباره ی اهل آسمان و زمین یکسان است و میان خداوند و هیچ یک 

که آن را برای  از مخلوقاتش رخصت و محبتی برای تجویز ورود به منطقه ای 

جهانیان تحریم فرموده، نیست.

که باید از شر شیطان  با تأمل بر فرموده ی امیرعالم؟ع؟ به این نتیجه می رسیم 

ُعوُذ 
َ
گردیم. »أ به حّجت عصر، امام زمان؟ع؟ پناهنده شد تا از عالمان حقیقی 

ْن َیْحُضُرون « )سیدبن طاوس، القبال، 
َ
ُعوُذ ِباهَّلِل أ

َ
یاِطیِن َو أ

َ
ِباهَّلِل ِمْن َهَمزاِت الّش

ج 	، ص 			(.
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اقوال  با  مالصدرا  نظر  مخالفت 
اعالم در معاد جسمانی

حجت االسالم سید 
محمود هاشمی نسب
مدرس حوزه ی علمّیه ی مشهد

حجت االسالم شیخ 
شعیب حدادی
)نویسنده ی مسئول(
مدرس حوزه ی علمّیه مشهد

روح  و  جسم  همراهی  معنای  بــه  جسمانی  معاد  چکیده: 
که  است  معاد  مسأله ی  مهم  مباحث  از  همواره  قیامت،  در 
با  اســت.  گرفته  قــرار  دانــشــوران  از  بسیاری  مناقشه ی  محل 
بررسی های انجام شده پی بردیم صدرای شیرازی دیدگاهی 
می کند.  ارائـــه  معاد  مسأله ی  در  شیعه  بــزرگــان  از  متفاوت 
معاد،  علما،  اجماع  نظر  به  بنا  که  است  حالی  در  همه  این 
با احادیث رسیده  جسمانی است و نظر وی مخالفت جدی 

از اهل بیت؟مهع؟ دارد.

اهل بیت؟مهع؟،  مکتب  معادجسمانی،  ماصدرا،  کلیدواژه ها: 
فقه الحدیث، محمدحسن وکیلی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۱۰
پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۱۳



مقدمه.  

بـه دلیـل اهمیـت مسـأله ی معاد، همواره دانشـوران مسـلمان بـه آن پرداخته اند؛ 

بـه  روایـات  و  قـرآن  اسـاس مکتـب  بـر  اسـت  از علمـای شـیعه  انتظـار  میـان  ایـن  در 

ع معـاد و سـایر مباحـث اعتقـادی بپردازنـد. ایـن مهـم در حالـی اسـت  تبییـن موضـو

کـردن دیدگاه هـای خـود بـه حقیقـت معـاد، مخاطـب را از فهم  کـه ماصـدرا بـا اضافـه 

درسـت منحـرف می کنـد. اینکـه آیـا قـول او مـورد پذیـرش قـرآن، روایـات و نظـر رایـج 

علمـای شـیعه اسـت یـا نـه، مسـأله ی ایـن مقالـه اسـت.

اقوال أعالم در معاد جسمانی.  

در ابتدا به مرور نظر برخی دانشوران شیعه پیرامون معاد جسمانی می پردازیم:

کام خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی؟حر؟ می نویسـد:  	. عامـه حّلـی؟حر؟ در توضیـح 

»اسـتدل علـی ثبـوت المعـاد الجسـمانی بأّنـه معلـوم بالضـرورة مـن دیـن محّمـد؟ص؟ 

إلیـه و  أّنـه ممکـن فیجـب المصیـر  کثیـرة بالنـّص مـع  آیـات  القـرآن دّل علیـه فـی  و 

المتفرقـة و ذلـک جائـز  الجـزاء  اإلعـادة جمـع  المـراد مـن  بأّنـه ممکـن لن  قلنـا  إّنمـا 

.)	0	 ص  بی تـا،  بالضرورة«)همـو، 

مـه مجلسـی؟حر؟ می نویسـد: »مـا یشـاهد فـی بعـض النـاس مـن نفـی بعـض 
ّ

	. عا

کحـدوث العالـم و المعـاد الجسـمانی و نحـو ذلـک مـع اإلقـرار فـی الظاهـر  الضروریـات 



۱7 مخالفت نظر ملاصدرا با اقوال اعلام در معاد جسمانی

بنبـّوة نبینـا؟ص؟ و اعترافهـم بسـائر الضروریـات و مـا جـاء بـه النبـی؟ص؟ فذلـک لحـد 

کـون أباطیـل  کتوّهمهـم  المریـن: إّمـا لکونهـم ضاّلیـن لشـبهة اعترتهـم فیمـا زعمـوه 

بعـض الفاسـفة و سـائر الزنادقـة برهانـًا یوجـب تأویـل الدّلـة السـمعیة و نحـو ذلـک، 

الدنیویـة ال  المضـاّر  و  القتـل  لکـن لخـوف  الباطـن و  فـی  للنبـّوة  أو لکونهـم منکریـن 

یتجـّرءون علـی إنـکار غیـر مـا کشـفوا عـن إنکاره مـن الضروریـات، و أّما إظهارهـم إنکار 

ذلـک البعـض فارتفـاع الخـوف فـی إظهـاره الختاط عقائد الفاسـفة و غیرهـم بعقائد 

 عنـد مـن عصمـه اهَّلل سـبحانه« 
ّ

المسـلمین بحیـث ال تتمیـز إحداهمـا عـن الخـری إال

)همـو، 	0		 ق، ج 0	، ص 			(.

	. آیة اهَّلل خوئی؟حر؟ درباره ی لزوم اعتقاد به معاد جسـمانی می نویسـد: »اإلیمان 

بالمعـاد الجسـمانی و اإلقـرار بیـوم القیامـة و الحشـر و النشـر و جمـع العظـام البالیـة، و 

کافـر بالضـرورة، و  کونـه جسـمانیًا فهـو  إرجـاع الرواح فیهـا، فمـن أنکـر المعـاد أو أنکـر 

البـّد أن یعلـم أّن اإلقـرار بهـذه المـور الربعـة لـه موضوعیة فی التلبس بحلیة اإلسـام، 

کان مسـتندًا إلـی العنـاد و  و إنـکار أّی واحـد منهـا فـی حـّد نفسـه موجـب للکفـر سـواء 

کان مسـتندًا إلـی الغفلـة و عـدم اإللتفـات الناشـئ عـن التقصیـر و القصـور و  اللجـاج أم 

کفـر منکـر المعـاد« )همـو، بی تـا، ج 	 ص 			- قـد دّلـت الیـات الکثیـرة أیضـا علـی 

.)			

کاشـف الغطـاء؟حر؟ می نویسـد: »و یجـب العلـم بأّنـه تعالـی  	. آیـة اهَّلل شـیخ جعفـر 

ولی بعـد أن صارت إلی التـراب، و یحّل 
ُ
یعیـد البـدان بعـد الخـراب، و یرجـع هیئتهـا ال

کانـت، و یضّمها إلیهـا بعد ما انفصلت و بانـت« )همو، بی تا،  بهـا الرواح علـی نحـو مـا 

ج 	، ص 		(.
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نظر ماّلصدرا در باب معاد.  

کور بحث  گره های  که توانست  کسی  وکیلی در معاد شناسی می نویسد: »اولین 

صدرای شیرازی بود«)همو، ص 0	( 
ّ

کند فیلسوف بزرگ شیعه ما معاد قرآنی را باز 

که به صراحت در آیات و احادیث بیان شده  صدرا در اسفار معاد بدن دنیوی 
ّ

ولی ما

النشأة  که می گوید: »ال یخفی علی ذی بصیرة أن  انکار می کند، در جایی  را  است 

الطین  و  الماء  و  التراب  المخلوق من  الطور  یباین هذا  الوجود  آخر من  الثانیة طور 

ع إلی اهَّلل أو القرب منه ال العود إلی الخلقة  و أن الموت و البعث ابتداء حرکة الرجو

المادیة و البدن الترابی الکثیف الظلمانی« )نک: همو، 				 ش، ج 	، ص 			(

توضیـح  این گونـه  را  معـاد  بـاب  در  صـدرا 
ّ

ما نظریـه ی  قزوینـی  رفیعـی  مـه 
ّ

عا

کـه می فرماید: »نفس  می دهـد: »قـول چهـارم )در معـاد( مذهب صدر الحکماء اسـت 

بعـد از مفارقـت از بـدن عنصـری، همیشـه خیـال بـدن دنیـوی خـود را می نماید چون 

قـوه ی خیـال در نفـس، بعـد از مـوت باقـی اسـت و همین که خیال بدن خـود را نمود، 

از  کـه  بـا چنیـن بدنـی  از نفـس صـادر می شـود و نفـس  بدنـی مطابـق بـدن دنیـوی 

قـدرت خیـال بـر اختـراع بـدن فراهـم شـده اسـت در معـاد محشـور خواهـد شـد و ثـواب 

و عقـاب او بـا همیـن بـدن اسـت در حقیقـت در نـزد ایـن مـرد بـزرگ، بـدن اخـروی بـه 

کـه باشـد و ایـن بـدن چـه باشـد، یـا  منزلـه ی سـایه و پرتـوی اسـت از نفـس، تـا نفـس 

کتـب خـود بـا اصـول حکمیـه تقریـب  کـه در  نورانـی اسـت و یـا ظلمانـی، بـه تفصیلـی 

و تقریـر فرمـوده اسـت. لیکـن در نـزد ایـن ضعیـف، التـزام بـه ایـن قـول بسـیار سـخت 

کـه بـه طـور قطـع مخالـف بـا ظواهـر بسـیاری از آیـات و مبایـن بـا  و دشـوار اسـت زیـرا 

صریـح اخبـار معتبـره اسـت« )همـو، 				 ش، ص 		(.
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ارزیابی نظریه ی ماّلصدرا در معاد.  

چـون نظـر ماصـدرا بـا نظـر اجمـاع شـیعه متفـاوت اسـت بایـد دیـدگاه او را ارزیابـی 

ح زیـر ارائـه می شـود: کنیـم، ایـن ارزیابـی در پنـج بخـش بـه شـر

اّول: معـاد بـر طبـق نظریـه ی مـّا صـدرا قائم به نفس می باشـد و بهشـت و جهنم 

در روز قیامـت از صـور خیالیـه و از منشـئات نفـس اسـت پـس در حـال حاضـر موجـود 

کـه  می گـردد  روشـن  شـود  مراجعـه  روایـات  و  آیـات  بـه  گـر  ا حالی کـه  در  نمی باشـد، 

جّنـت و جحیـم دو واقعیـت مسـتقل و حقیقتـی مـاورای انسـان و تخّیـات او دارنـد 

پـاداش  و  عاصیـن  کیفـر  بـرای  را  دو  آن  خداونـد  و  می باشـند  موجـود  کنـون  هم ا و 

گونـه ای  مطیعیـن آفریـده و هیچ گونـه ارتباطـی بـا قـوه ی خیالیـه انسـان ندارنـد و هـر 

خ نخواهـد داد. از بـاب نمونـه بعضـی  کـه او خیـال نمایـد تغییـری در حقیقـت آن دو ر

از آیـات و روایـات را در ایـن بـاب ذکـر می نمائیـم: 

کـرم؟ص؟ در معـراج بهشـت را رؤیـت نمـوده  کـه پیامبـر ا کریـم خبـر می دهـد  قـرآن 

است:

َوی< )النجـم، 
ْ
ـُة اْلَمـأ ْخـَری * ِعنـَد ِسـْدَرِة اْلُمنَتَهـی * ِعنَدَهـا َجّنَ

ُ
>َوَلَقـْد َرآُه َنْزَلـًة أ

.)		-		

ْت 
َ

ِعـّد
ُ
أ ْرُض 

َ
َوال ـماَواُت  الّسَ َعْرُضَهـا  ـٍة  َوَجّنَ ُکـْم  َرّبِ ِمـن  َمْغِفـَرٍة  ِإَلـی  >َوَسـاِرُعوا 

.)			 )آل عمـران،  ِقیـَن<  ِلْلُمّتَ

ْت ِلْلَکاِفِریَن< )همان، 			(.
َ

ِعّد
ُ
ِتی أ

َ
اَر اّل ُقوا الّنَ >َواّتَ

ْت 
َ

ِعـّد
ُ
أ ْرِض 

َ
َوال ـماِء  الّسَ َکَعـْرِض  َعْرُضَهـا  ـٍة  َوَجّنَ ُکـْم  َرّبِ ِمـن  َمْغِفـَرٍة  ِإَلـی  >َسـاِبُقوا 
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)		 )الحدیـد،  َوُرُسـِلِه<  ِبـاهَّلِل  آَمُنـوا  ِذیـَن 
َ
ِلّل

جهّنـم،  و  بهشـت  حاضـر  حـال  در  کـه  می کنـد  داللـت  عـّدت« 
ُ
»أ ماضـی  فعـل 

ج موجـود اسـت. روایـات نیـز ایـن حقیقـت را اثبـات می کنـد؛ بـه  خلق شـده و در خـار

مثـال: عنـوان 

کـّذب النبـی؟ص؟ و  	. عـن اإلمـام الرضـا؟ع؟: »مـن أنکـر خلـق الجّنـة و النـار فقـد 

کّذبنـا و لیـس مـن والیتنـا علـی شـیء و خّلـد فـی نـار جهّنـم« )عامـه مجلسـی، 	0		 

ق، ج 	، ص 			(.

	. عـن اإلمـام الصـادق؟ع؟: »لیـس مـن شـیعتنا مـن أنکـر أربعـة أشـیاء: المعـراج و 

المسـألة فـی القبـر و خلـق الجّنـة و النـار و الشـفاعة« )همـان، ج 	، ص 			(. 

	. عـن اإلمـام الرضـا؟ع؟: »مـن أقـّر بتوحیـد اهَّلل … و آمـن بالمعـراج و المسـألة فـی 

القبـر و الحـوض و الشـفاعة و خلـق الجّنـة و النـار و … فهـو مؤمـن حّقا و هو من شـیعتنا 

أهل البیـت )همـان، ج 	، ص 			(. 

	. عـن أمیرالمؤمنیـن؟ع؟: »و اّمـا الـرّد علـی مـن أنکـر خلـق الجّنـة و النـار، فقـال 

َوی< و قال رسـول اهَّلل؟ص؟: دخلت 
ْ
ُة اْلَمأ اهَّلل تعالـی >ِعنـَد ِسـْدَرِة اْلُمنَتَهـی؛ ِعنَدَهـا َجّنَ

الجّنـة فرأیـت فیهـا قصـرا مـن یاقـوت أحمـر …« )همـان، ج 	، ص 			(. 

أّن  و  الجّنـة و أطیبهـا و طّیـب ریحهـا  أبـی عبـداهَّلل؟ع؟: »اّن اهَّلل خلـق  	. عـن 

.)		 ص   ،	 ج  ق،   		0	 )الکلینـی،  عـام«  ألفـی  مسـیرة  مـن  لتوجـد  ریحهـا 

	. عـن النبـی؟ص؟: »لّمـا أسـری بـی إلـی السـماء دخلـت الجّنـة فرأیـت فیهـا قصـرا 

مـن یاقـوت أحمـر یـری باطنـه مـن ظاهـره لضیائـه و نـوره …« )شـیخ طوسـی، 				 
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ق، ص 			(.

صـدرا در بـاب معـاد، اصالـت وجـود و 
ّ

دوم: مهم تریـن اصـل و اسـاس نظریـه ی ما

کتـاب »تأّملـی در نظریـه ی اصالـت وجـود و وحـدت  تشـکیک در وجـود اسـت و مـا در 

که برای آن اقامه  که آن دو برهانی نیسـت و براهین و ادّله ای  کردیم  وجود« اثبات 

شـده مغالطـی اسـت و جـز کشـف و شـهود راهـی بـرای وصـول بـه ایـن نظریـه ی یافت 

کتـاب مذکـور عـدم حجیـت کشـف و شـهود را اثبـات  نمی شـود؛ هم چنیـن در ابتـدای 

کردیم. 

کـه نظریـه ی  گـر انـدک تأمّلـی در مسـأله ی معـاد شـود روشـن خواهـد شـد  سـوم: ا

ماصـدرا در بـاب معـاد بـا عدالـت حـّق تعالـی سـازگاری نـدارد زیـرا هـدف از برپایـی 

>َوَنَضـُع  یـا مطیـع اسـت.  بنـدگان عاصـی  بـه  اجـرای عدالـت و جـزاء دادن  قیامـت 

ـٍة ِمْن َخْرَدٍل  َکاَن ِمْثَقاَل َحَبّ  ُتْظَلـُم َنْفٌس َشـْیًئا َوِإْن 
َ

اْلَمَواِزیـَن اْلِقْسـَط ِلَیـْوِم اْلِقَیاَمـِة َفـا

َتْیَنـا ِبَهـا َوَکَفـٰی ِبَنـا َحاِسـِبیَن< )النبیـاء، 		(.
َ
أ

ح بـدن دنیـوی اطاعـت یـا عصیـان حـّق تعالـی  کـه اعضـاء و جـوار واضـح اسـت 

ـق 
َ
را می کننـد پـس ثـواب و عقـاب می بایسـت بـه آن تعلـق بگیـرد ولـی ماصـدرا متعّل

کـه  بـدن دنیـوی  ایـن  بـدن دینـوی می دانـد و می گویـد  بـدن دیگـری غیـر  را  جـزاء 

کـرده نابـود می شـود و حـّق تعالـی توسـط نفـس انسـان، در قیامت  اطاعـت و عصیـان 

کیفـر یـا پـاداش می دهـد،  بـدن دیگـری را خلـق می فرمایـد آن گاه آن بـدن أخـروی را 

کـه آن بـدن جدیـد هیـچ اطاعـت یـا معصیتی انجـام نداده اسـت. این  و روشـن اسـت 

امـر مصـداق ضرب المثـل معـروف اسـت: 

گردن مسگری به شوشتر زدند  کــــرد در بــــلــخ آهـــنگـــری  گـــنــه 
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کـه اطاعـت و عصیـان نموده  عقـل سـلیم حکـم می کنـد همـان اعضـاء و جوارحـی 

می بایسـت ثـواب و عقـاب داده شـوند، نـه عضـو دیگـری که اصـًا در دار دنیـا نبوده و 

اطاعت و عصیانی از او سـرنزده اسـت. 

صـدرا در بـاب معـاد از یک جهـت مبتنـی بـر مبنای تشـکیک 
ّ

چهـارم: نظریـه ی ما

در وجـود اسـت ولـی از جهـت دیگـر متنافـی با آن اسـت. 

کـه وجودات عینی  توضیـح اینکـه: نظریـه ی تشـکیک در وجود بدین معنا اسـت 

بـاز  کشـان  االشترا بـه  مـا  بـه  آنهـا  االمتیـاز  بـه  مـا  و  دارای اختـاف تشـکیکی هسـتند 

می گـردد ماننـد: اختـاف نـور شـدید با نـور ضعیف یعنی اختاف وجودهای تشـکیکی 

به معنای اختاف در مراتب حقیقت می باشد نه اختاف در ذات و جوهر. سبزواری 

می گویـد: »لبسـاطة کل مرتبـة مـن الوجـود فلیـس فیهـا المتقـدم ممتـازا عـن التقـدم و 

ال الشـدید عـن الشـّدة و الکامـل عـن الکامـل و لـذا کان مـا بـه اإلمتیاز عـن الوجود عین 

ک« )سـبزواری، بی جـا، ص 			(. مـا بـه اإلشـترا

بنابرایـن در دار وجـود، هیـچ موجـودی بـا موجـود دیگـر تبایـن در ذات و تخالـف 

در حقیقـت ندارنـد و اختـاف در همـه موجـودات بـه اختـاف در مرتبه اسـت و تفاوت 

در شـّدت و ضعـف در وجـود می باشـد. 

صـدرا در بـاب معـاد مبتنی بر تباین و تخالـف در ذات و حقیقت 
ّ

ولـی نظریـه ی ما

بیـن عالـم دنیـا و عالـم آخـرت می باشـد. وی دربـاره ی تفـاوت و تبایـن بیـن دنیـا و 

آخـرت می گویـد: »و بالجملـة فنحـو وجـودی الدنیـا و الخـرة مختلفتـان فـی جوهـر 

کانـت الخـرة مـن جوهـر الدنیـا لـم یصـح أّن الدنیـا یخـرب و الخـرة یبقـی،  الفـرد ولـو 

فهـذ الوجـود یخالـف وجـود الخـرة ذاتـا و جوهـرا« )همـو، 				 ش، ص 	0	(. 
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ع متباینتـان فـی نحـو الوجـود  »لّن النشـأتین ااُلولـی و الخـرة متخالفتـان فـی النـو

ع مـن الوجـود مبایـن لجوهـر  ال فـی الوصـاف و العـراض … فـإذن جوهـر الخـرة نـو

الدنیـا« )ماصـدرا، 0			 ش، ص 		(.

او بـه جهـت اعتقـاد بـه تفـاوت ذاتـی و جوهـری بیـن عالـم دنیـا و آخـرت، حشـر 

کـه در آخـرت  بـدن دنیـوی را انـکار نمـوده و آن را مسـتحیل دانسـته و لـذا قائـل شـده 

بـا نشـئه آخـرت خلـق می شـود و محشـور می گـردد؛ و روشـن  بـدن دیگـری مطابـق 

کـه تبایـن ذاتـی و جوهـری بیـن دنیـا و آخـرت بـا نظریـه ی تشـکیک در وجـود  اسـت 

کـه اختـاف بیـن همـه ی موجـودات را بـه اختـاف در مرتبـه می دانـد نـه در ذات و 

گفـت: وجـود  حقیقـت سـازگار نیسـت بلکـه طبـق نظریـه ی تشـکیک در وجـود بایـد 

ک  آخـرت مسـانخ وجـود دنیـا اسـت چـون هـر دو در حقیقـت وجـود، وحـدت و اشـترا

دارنـد و تفاوتشـان بـه اختـاف در مرتبـه اسـت. 

صـدرا در بـاب معـاد از جهتـی مبتنـی بـر نظریـه ی تشـکیک 
ّ

پنجـم: نظریـه ی ما

توضیـح  این گونـه  معـاد  در  را  وجـود  در  تشـکیک  مبنـای  نقـش  او  اسـت.  وجـود  در 

می دهـد: »اّن بعـض افـراد البشـر فـی کمـال ذاته بحیث یصیـر من المائکـة المقّربین 

الذیـن ال یلتفتـون إلـی مـا سـواه و إلـی شـیء من لـّذات الجّنة و طبقـات نعیمها و ذلک 

بحکـم الصـل الثالـث« )همـو، 				 ش، ص 			(. 

ک تشـخص شـیء اسـت دارای مراتـب اسـت از  کـه مـا حاصـل آنکـه: وجـودی 

کـه یـک شـخص در تمـام ایـن مراحـل می باشـد و هـر چـه  مراحـل ضعیـف تـا قـوی 

 .)			 ص  ش،   				 )حکیمـی،  می باشـد  قوی تـر  هـم  آن  آثـار  کامل تـر  وجـود 

نداشـته  فـرض  وجـود  یـک  حقیقـت  مراتـب  و  ضعـف  و  شـّدت  در  تشـکیک  تـا 
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کودکـی و پیـری را از مراتـب یـک انسـان دانسـت و  باشـد نمی تـوان مـاّدی و مجـّرد و 

کـودک همـان انسـان پیـر  کـه انسـان  کـرد  کمـک از اصـول بعـدی اثبـات  نمی تـوان بـا 

اسـت )همـان، ص 			(. 

از مقدمـات  یکـی دیگـر  منتفـی شـود  تشـکیک در وجـود  مبنـای  گـر  ا اینکـه  کمـا 

نظریـه اش یعنـی حرکـت جوهـری نیـز منتفی خواهد شـد. بعـد از دانسـتن این مقدمه 

کـرده و  کـه بایـد دانسـت ماصـدرا از نظریـه ی تشـکیک در وجـود عـدول  می گوییـم 

کـه بایـد در نوشـتاری  نظـر نهایـی اش رأی صوفیـه وحـدت شـخصی وجـود می باشـد 

مسـتقل ایـن مطلـب تبییـن شـود.

کسـی نظریـه ی صوفیـه را بپذیـرد دیگـر قـول ماصـدرا در بحـث معـاد منتفـی  گـر  ا

می شـود چـون بنابـر مبنـای وحـدت شـخصی وجود، عالـم توهم، خیال و هسـتی نما 

ع  پنداشـته می شـود. در این صورت مسـأله ی جسـمانیت معاد، سـالبه بانتفاء موضو

إاّل اهَّلل« )همـو، بی تـا، ج 	، ص  می گـردد چـون صوفیـه معتقدنـد: »مـا فـی الوجـود 

	، ص 			( در دار تحقـق، جـز خـدای متعـال نیسـت پـس موضوعـی بـرای بحـث 

کیفیـت آن باقـی نمی مانـد، نتیجـه آنکـه تـاش أتبـاع ماصـدرا  جسـمانیِت معـاد و 

بـرای اثبـات نظریـه ی او در بـاب معـاد سـودی نـدارد چـون بـا إعراضـش از نظریـه ی 

گفتـارش در مسـأله ی معـاد  تشـکیک در وجـود و پذیـرش نظریـه ی صوفیـه، دیگـر 

ع می باشـد. زیـرا در آن صورت وجودی غیر از حـّق تعالی موجود  بـدون مـورد و موضـو

کیفیتـی در قیامـت مبعـوث می شـود. بنابرایـن  کـه او بـا چـه  کنیـم  نیسـت تـا بحـث 

صـدرا بـا عـدول از مبنـای تشـکیک در وجـود، از بنـاء نظریه اش در معـاد نیز عدول 
ّ

ما

اسـت.  کرده 
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مخالفت أعالم با نظریه ی ماّلصدرا.  

کـه بـر  کام را ذکـر می نماییـم  در اینجـا سـخنان جمعـی از متخّصصـان فلسـفه و 

صـدرا در معـاد را مخالـف بـا مضامیـن آیات و احادیث اسـت: 
ّ

ایـن باورنـد نظریـه ی ما

مـه رفیعـی قزوینـی می نویسـد: »در حقیقـت در نـزد ایـن مـرد بـزرگ 
ّ

	. مرحـوم عا

کـه باشـد و ایـن  بـدن اخـروی بـه منزلـه ی سـایه و پرتـوی اسـت از نفـس، تـا نفـس 

کتـب خـود بـا اصـول  کـه در  بـدن چـه باشـد یـا نورانـی اسـت یـا ظلمانـی، بـه تفصیلـی 

حکمیـه تقریـب و تقریـر فرمـوده اسـت لیکـن در نـزد ایـن ضعیـف التـزام بـه ایـن قـول 

کـه بـه طـور قطـع مخالف بـا ظواهـر بسـیاری از آیات  بسـیار صعـب و دشـوار اسـت زیـرا 

و مبایـن بـا صریـح اخبـار معتبـر اسـت«)همو، 				 ش، ص 		(.

صـدرا گفته انـد، معاد جسـمانی اسـت، 
ّ

	. اسـتاد مطهـری آورده اسـت: »امثـال ما

امـا همـه ی معـاد جسـمانی را برده اند در داخل خـود روح و عالم ارواح، یعنی گفته اند 

کـه قدمـا از قبیـل  ایـن خصائـص جسـمانی در عالـم ارواح وجـود دارد ایـن فاصلـه ای 

بوعلـی میـان روح و جسـم قائـل بوده انـد و فقـط عقـل را روحـی می دانسـتند و غیـر 

عقـل را روحـی نمی دانسـتند ایـن فاصلـه وجود ندارد اما البته این مطلب هم مشـکل 

ع آیـات قـرآن نمی توانیـم تطبیـق کنیـم  را حـل نکـرده اسـت یعنـی مـا ایـن را بـا مجمـو

حـرف، حـرف خیلـی خوبـی اسـت و آن را بـا دالیل علمی هم می شـود تأییـد کرد، ولی 

کرد چون معـاد قرآن تنها روی انسـان  معـاد قـرآن، را بـا ایـن مطلـب نمی شـود توجیـه 

نیسـت روی همـه عالـم اسـت قـرآن اساسـًا راجـع به عالـم ماده بحث می کنـد نه فقط 

انسـان« )همـو، 				 ش، ج 	، ص 			(.

اصا  اّسستم  التی  الصور  هــذه  »ان  می گوید:  آشتیانی  احمد  میرزا  مرحوم   .	
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الثباتها و احکمتم قواعدها و شّیدتم بیانها و أتعبتم افکارکم فی تقریبها ال تنطبق 

االمر  ظاهر  فی  انطباقها  امکن  ان  و  اصا  بوجه  الکبری  القیامه  فی  المحشور  علی 

خ … فانکار المعاد الجسمانی و عود الروح  علی القوالب المثالیه التی فی عالم البرز

الی االجسام- الذی یساعده العقل السلیم یخالف نص القرآن بل جمیع االدیان و 

انکار لما هم ضروری االسام اعاذنا اهَّلل تعالی من زالت االوهام و تسویات الشیطان« 

گانه صدرایی  که از اصول 		  )همو، 				 ش، ج 	، ص 		( یعنی: این صوری 

کردید، و قواعد آن را محکم ساختید و بنیان آن را استوار  برای اثبات آن تأسیس 

که در قیامت  کردید، به هیچ روی با بدنی  کردید و افکار خود را در تبیین آن خسته 

گرچه در ظاهر ممکن است با قالب های مثالی  بزرگ محشور می گردد منطبق نیست ا

خ انطباق داشته باشد … بنابراین انکار معاد جسمانی و بازگشت ارواح به  عالم برز

بدن ها که عقل سلیم نیز با آن مساعد است مخالف نص قرآن بلکه مخالف همه ی 

ادیان است و انکار یک امر ضروری در اسام می باشد. خداوند ما را از لغزش های 

وهمی و آراء زینت داده شده به وسیله شیطان محفوظ نماید.

 هـادی سـبزواری آمـده اسـت: »فظهـر أّن الُمعـاد فـی 
ّ

ح المنظومـه از مـا 	. در شـر

المعـاد هـذا البـدن الشـخصی بعینـه ال بـدن مماثـل لـه عنصریـًا کان او مثالیـا« )همـو، 

بی تـا، ج 	، ص 			( یعنـی: آنچـه در قیامـت بـر می گردد خود همین بدن شـخصی 

کـه مثـل بـدن دنیـوی باشـد چه مـادی و چـه مثالی. اسـت نـه بدنـی 

	. شـیخ محمـد تقـی آملـی می نویسـد: »هـذا غایـة مـا یمکـن أن یقـال فـی هـذه 

الطریقـة و لکـن اإلنصـاف أّنـه عیـن إنحصـار المعـاد لکـن بعبـارة أخفی فأنـه بعد فرض 

کـون شـیئیة الشـئ بـه صورتـه و أّن صـورة ذات النفس و هو نفسـه و أّن مادة الدنیویة 

لمـکان عـدم مدخلّیتهـا فـی قـوام الشـئ ال تحشـر و أّن المحشـور هـو نفـس غایـة المـر 
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ّ

إّمـا مـع إنشـائها لبـدن مثالـی قدیـم بهـا قیامـا صدوریـا مجـردا عـن المـادة و لوازمهـا إال

کمـا فـی نفـوس المتوسـطین مـن أصحـاب الشـمال أو أصحـاب الیمیـن و إّمـا  المقـدار 

ع المقـّدس صادعه  بـدون ذلـک و لعمـری أّن هـذا غیـر مطابـق مـع ما نطق علیه الشـر

أّنـی اعتقـد فـی هـذه  أنبیائـه و رسـله  أنـا أشـهد اهَّلل و مائکتـه و  التحّیـة و  السـام و 

السـاعة و هی سـاعة الثاث من یوم الحد الرابع عشـر من شـهر شـعبان المعظم سـنة 

				 فـی أمـر المعـاد الجسـمانی بمـا نطـق بـه القـرآن الکریـم و اعتقـد بـه محّمد؟ص؟ 

و الئمـة المعصومیـن؟مهع؟ و علیـه اطبقـت الّمـة اإلسـامیة و ال أنکـر مـن قـدرة اهَّلل 

کـه می تـوان  شـیئا« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 0		(. یعنـی: ایـن نهایـت تقریبـی اسـت 

کـه ایـن معـاد عینـًا همـان  کـرد ولـی انصـاف ایـن اسـت  در ایـن مشـرب فلسـفی بیـان 

منحصـر دانسـتن معـاد اسـت بـه روحانـی ولـی بـا مخفـی کاری در عبـارت، زیـرا مطلب 

کـه پـس از ایـن سـه فـرض: الـف( شـیئیت شـیء بـه صـورت آن اسـت ب(  ایـن اسـت 

صـورت هـر صاحـب نفـس، همـان نفـس اسـت ج( مـا ّده ی دنیـوی چـون دخالتـی در 

تحقـق شـیء نـدارد بـاز نمی گـردد. آنچه محشـور می شـود خود نفس اسـت نهایت امر 

کـه قائـم بـه نفـس  اینکـه بـا نفـس خـود، بـرای خـود یـک بـدن مثالـی ایجـاد می کنـد 

اسـت بـه قیـام صـدوری و بـه جـز انـدازه و شـکل هیچ چیز دیگـر از اعضا و اجـزای بدن 

)دنیوی( را دارا نیسـت و این در مردمان متوسـط اسـت چه از خوبان و چه از بدان و 

یـا چنیـن بدنـی هـم بـرای خود ایجـاد نمی کند و این در مورد کامان و مقربان اسـت. 

ع مقـّدس فرمـوده اسـت _ درود و  کـه ایـن معـاد مخالـف بـا آنکـه شـر و قسـم بـه جانـم 

تحیـت بـر آورنـده شـریعت بـاد _ و مـن خداونـد را و فرشـتگان را پیامبـران و رسـوالن 

کـه سـاعت سـوم از روز یک شـنبه چهاردهـم مـاه  گـواه می گیـرم در ایـن سـاعت  خـدا را 

کـه دربـاره ی معـاد جسـمانی معتقـدم بـه  معظـم شـعبان سـال 				 قمـری اسـت 
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کریـم فرمـوده اسـت و حضـرت محّمـد؟ص؟ و ائمـه معصومـان؟مهع؟ بـه آن  آنچـه قـرآن 

کرده انـد و مـن ذره ای از قـدرت خداونـد را  اعتقـاد داشـتند و امـت اسـام بـر آن اجمـاع 

منکـر نمی شـوم.

	. آیـت اهَّلل سـبحانی می نویسـد: »اّن الحکیـم المؤّسـس اّنمـا اختـار مـا اختـار مـن 

کمـل مـن المثالـی و لکّنهـا  تعّلـق النفـس بالبـدن المثالـی أو البـدن ااُلخـری الـذی هـو أ

غیـر البـدن العنصـری الـذی شـهد الکتـاب العزیز بعـوده و بعثه« )همـو، 				 ق، ص 

کـرده  کـه در بـاب معـاد انتخـاب  			( یعنـی: فیلسـوف مؤّسـس، ایـن نظریـه ای را 

کـه کامل تر از بدن مثالی اسـت  اسـت یعنـی تعلـق روح بـه بـدن مثالـی یا بـدن اخروی 

کریـم بـه بازگشـت آن و برانگیختـه  کـه قـرآن  ایـن بـدن غیـر از بـدن عنصـری اسـت 

شـدن آن از قبـل شـهادت داده اسـت.

گفتار متعارض ماّلصدرا در معاد.  

صـدرا در عبـارت ذیـل قائـل بـه معاد بدن دنیوی می شـود و انـکار آن را موجب 
ّ

ما

انکار شـریعت می داند: 

مـات  الـذی  المشـّخص  اإلنسـان  بـدن  بعینـه  هـو  المعـاد  فـی  الُمعـاد  أّن  »الحـّق 

کان فـی الدنیـا و  بأجزائـه بعینهـا ال مثلـه بحیـث لـو راه أحـد یقـول بعینـه هـو الـذی 

کافـر عقـا و شـرعا و مـن أقـّر بعود  مـن أنکـر هـذا فقـد أنکـر الشـریعة و مـن أنکـر الشـریعة 

مثـل البـدن الّول بأجـزاٍء ُاخـر فقـد أنکـر المعـاد حقیقة و لزمه إنکار شـئ مـن النصوص 

کـه آنچـه در معـاد باز  القرآنیـة« )همـو، 				 ش، ص 			(. یعنـی: حـّق ایـن اسـت 

می گـردد بـه عیـن همیـن بـدن مشـخص انسـانی اسـت بـا همـان اجـزا )عنصـری( نـه 

کـه  کسـی اسـت  کـس او را ببینـد می گویـد ایـن همـان  کـه هـر  گونـه ای  ماننـد آن، بـه 
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در دنیـا زندگـی می کـرد هـر کـس منکـر این گونـه معـاد باشـد منکـر شـریعت شـده اسـت 

کافـر اسـت و هرکـس بگویـد بدنـی ماننـد بـدن  ع  و منکـر شـریعت از نظـر عقـل و شـر

کسـی  کـرده اسـت و چنیـن  نخسـت ولـی بـا اجزایـی دیگـر، در حقیقـت معـاد را انـکار 

نصـوص قرآنـی را انـکار می کنـد.

وی در موردی دیگر معاد بدن دنیوی را نفی می کند: 

»ال یخفـی علـی ذی بصیـرة أن النشـأة الثانیـة طـور آخـر مـن الوجـود یبایـن هـذا 

ع  الطـور المخلـوق مـن التـراب و المـاء و الطین و أن المـوت و البعث ابتداء حرکة الرجو

إلـی اهَّلل أو القـرب منـه ال العـود إلی الخلقة المادیـة و البدن الترابی الکثیف الظلمانی« 

کـه عالـم  )همـو، 				 م، ج 	، ص 			( یعنـی: بـر صاحـب بصیـرت مخفـی نمانـد 

ک و آب  کـه مبایـن بـا گونه ای اسـت که از خـا آخـرت بـه گونـه دیگـری از وجـود اسـت 

ع بـه خـدا اسـت یـا  گل خلـق شـده و مـرگ و بـر انگیختـه شـدن، شـروع حرکـت رجـو و 

کی ثقیل ظلمانی.  شـروع نزدیکی به او اسـت نه بازگشـتن به خلقت مادی و بدن خا

الخیـال« )همـان، ج 	، ص  بعیـن  یـراه  القیامـة  یـوم  اإلنسـان  یـراه  مـا  »جمیـع 

			( یعنـی: همـه ی آنچـه انسـان در روز قیامـت می بینـد بـا چشـم خیـال می بینـد. 

هم چنیـن وی داللـت اّدلـه ی خلـود در عـذاب را غیـر قطعـی می دانـد و معـارض با 

کشـف صحیح می شـمارد: 

الفقهـاء و  باطـا عنـد جمهـور  کان  للکّفـار و إن  التعذیـب  بانتهـاء مـدة  القـول  »و 

المتکلمیـن و بدعـة و ضالـه إلدعائهـم تحقـق النصـوص الجلّیـه فـی خلـود العـذاب 

کا منهـا غیـر قطعـی الداللـه بحیـث  ع اإلجمـاع مـن ااُلمـه فـی هـذا البـاب إال أن  و وقـو

تعـارض الکشـف الصریـح« )ماصـدرا، 				 ش، ج 	، ص 			(. یعنـی: نظریـه ی 
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گمراهـی اسـت زیـرا  کثـر فقهـا و متکلمـان بدعـت و  کفـار در نـزد ا انقطـاع عـذاب بـرای 

کـه نصـوص واضحـی بـرای خلـود و جاودانگـی عـذاب یافت می شـود  آنـان مّدعی انـد 

و اجمـاع اسـت هـم در ایـن مسـأله موجـود اسـت اال اینکـه داللت هر یـک از نصوص و 

کـه بـا مکاشـفه صریـح تعـارض دارد. اجمـاع قطعـی نیسـت بـه طـوری 

کمـال وجـود  کافـر و موجـب  و در مـوردی دیگـر عـذاب و عقـاب را موافـق بـا طبـع 

می شـمارد:  او 

»فـإّن المخلـوق الـذی غایـة وجـوده أن یدخـل فـی جهنـم بحسـب الوضـع االلهـی 

اذ  لوجـوده  کمـاال  و  لطبعـه  موافقـا  الدخـول  ذلـک  یکـون  أن  البـّد  الرّبانـی  القضـاء  و 

لـه ال یکـون عذابـا فـی حّقـه و  کمـال الشـئ الموافـق  کمـاالت للوجـودات و  الغایـات 

إّنمـا یکـون عذابـا فـی حـّق غیـره مّمـن خلـق للدرجـات العالیـة« )همـو، 				 م، ج 	، 

کـه غایـت وجـودش داخـل شـدن در جهنـم اسـت  ص 			( یعنـی: همانـا مخلوقـی 

کمـال بـرای وجـودش باشـد  بـه حسـب قضـاء الهـی بایـد آن دخـول موافـق طبعـش و 

کـه موافـق او اسـت  کمـال هـر چیـزی  کمال انـد و  زیـرا غایـات )الهـی( بـرای وجودهـا 

کـه درجـات بـاال  کسـانی  در حقـش عـذاب نخواهـد بـود تنهـا عـذاب در حـّق غیـر او از 

می باشـد. دارنـد 

صـدرا در جایـی دیگـر جهنـم را جایـگاه نعمـت و راحتـی نمی دانـد و موضـع درد 
ّ

ما

و رنـج و عـذاب دائمـی به حسـاب مـی آورد: 

»الـذی الح لـی بمـا أنـا مشـتغل به من الریاضات العلمیـه و العملیه أّن دار الجحیم 

لیسـت بـدار نعیـم و إّنمـا هـی موضـع اللـم و المحـن و فیهـا العـذاب الدائم لکـن آالمها 

ک  مّتفتـة متجـّدده علـی اإلسـتمرار بـا انقطـاع و و الجلـود فیهـا متبّدلـه و لیـس هنـا
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موضـع را حـة و اطمینـان« )همـو، 				 ش، ص 			(. یعنـی: آنچـه بـه وسـیله ی 

کـه جهنـم محـل نعمـت  گشـت ایـن اسـت  ریاضـات علمـی و عملـی بـرای مـن آشـکار 

نیسـت و فقـط مـکان درد و رنـج اسـت و در آن عـذاب دائمـی اسـت ولـی دردهـای آن 

دائمـًا تجدیـد می شـوند و پوسـت های )انسـان ها( تبدیـل و تعویـض می گردند و آنجا 

محـل راحتـی و اطمینـان نیسـت.

نتیجه گیری.  

کنـون وجـود خارجـی  خ هم ا شـواهد قـرآن و روایـات نشـان می دهـد بهشـت و دوز

کـه بـه آن نقـد جـدی وارد اسـت نمی توانـد  دارنـد؛ هم چنیـن نظریـه ی اصالـت وجـود 

دسـتاویز نظریـه ی ماصـدرا در نبـودن بهشـت و جهنـم در حـال حاضـر باشـد. 

کـه هیـچ  ع خواهـد یافـت نـه بدنـی  عـذاب و عقـاب بـا همیـن بـدن دنیـوی وقـو

عملکـرد مثبـت و منفـی ای نداشـته اسـت. هم چنیـن شـاهد تناقـض در نظریـه ی 

ماصـدرا در بـاب معـاد هسـتیم چـون از سـویی ایـن نظریـه مبتنی بر مبنای تشـکیک 

در وجـود اسـت ولـی از سـویی دیگـر متنافـی بـا آن اسـت؛ ایـن همـه در حالـی اسـت 

کـه او در دیگـر اثـر خـود، قائـل بـه معـاد بـدن دنیـوی اسـت و انـکار آن را موجـب انـکار 

شـریعت می دانـد؛ هم چنیـن ماحظـه شـد وی داللـت اّدلـه ی خلـود در عـذاب را غیـر 

کشـف صحیـح می شـمارد. قطعـی می دانـد و معـارض بـا 
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مقدمه.  

شـصت تـن از برگزیـدگان مسـیحیان نجـران )منطقـه ای در مـرز یمـن و حجـاز( در 

گفت وگوهـای  پاسـخ بـه دعـوت قبـول اسـام توسـط پیامبـر؟ص؟ وارد مدینـه شـدند و 

بـه  زدنـد و حاضـر  اسـام سـرباز  قبـول  از  ایـن حـال  بـا  گرفـت  آنهـا در  بیـن  بسـیاری 

پرداخـت جزیـه نشـدند. رسـول خـدا؟ص؟ ایشـان را به مباهلـه فراخواندند. قـرار بر این 

ج از مدینـه بـه نفریـن  شـد از هـر یـک از دو طـرف، برگزیده ترین هـا، در نقطـه ای خـار

برخیزنـد تـا خداونـد دروغگویـان را از رحمـت خویـش دور سـازد و بـر آنـان عـذاب فـرو 

َجـاَءک  َمـا  َبْعـِد  ِمـن  ِفیـِه  ـک  >َفَمـْن َحاَجّ کریـم این چنیـن می فرمایـد  فرسـتد؛ قـرآن 

نُفَسـکْم ُثـَمّ 
َ
نُفَسـَنا َوأ

َ
ْبَناَءکـْم َوِنَسـاَءَنا َوِنَسـاَءکْم َوأ

َ
ْبَناَءَنـا َوأ

َ
ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقـْل َتَعاَلـْوا َنـْدُع أ

ِ َعَلـی اْلکاِذِبیـَن< )آل عمـران، 		( یعنـی: پـس بگـو: بیابیـد 
ْعَنـَت اهَّلَلّ

ّ
َنْبَتِهـْل َفَنْجَعل َل

حاضـر شـویم تـا پسـرانمان و پسـرانتان و زنانمـان و زنانتـان و خودمـان و خودتـان را 

گرفتـار  گویـان را بـه لعنـت خویـش  کنیـم تـا خداونـد دروغ  فـرا بخوانیـد؛ سـپس دعـا 

سازد.

پیامبـر؟ص؟  مباهلـه،  هنـگام  بـه  رسـید.  فـرا  هجـری   	 سـال  ذی الحجـه   		

کسـان خود یعنی: امام علی به عنوان َنْفس خویش، حضرت فاطمه؟اهع؟  عزیزترین 

کـرد. ترکیب  دخـت خویـش و امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ را بـا خویـش همراه 
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گفـت: مـن  نفـرات مباهلـه سـبب هـراس در بیـن مسـیحیان نجـران شـد. بـزرگ آنـان 

می کننـد،  جابه جـا  را  کوه هـا  بردارنـد،  دعـا  بـه  دسـت  گـر  ا کـه  می بینـم  چهره هایـی 

ک می شـوید )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(…  کـه هـا مباهلـه نکنیـد 

ک، از دِر صلـح درآمدنـد. کـه نجرانیـان از بیـم هـا چنیـن شـد 

روایتـی،  اسـاس  بـر  مفیـد؟حر؟  شـیخ  از  نقـل  بـه  الهـدی؟حر؟  علـم  مرتضـی  سـید 

بزرگ تریـن فضیلـت امیـر المومنیـن؟ع؟ را مباهلـه معرفـی می کنـد: »و حدثنـی الشـیخ 

کبـر فضیلـة المیـر  أدام اهَّلل عـزه أیضـا قـال: قـال المأمـون یومـا للرضـا؟ع؟: أخبرنـی بأ

المؤمنیـن؟ع؟ یـدل علیهـا القـرآن قـال: فقـال لـه الرضـا؟ع؟: فضیلتـه فـی المباهلـة 

قـال اهَّلل؟ج؟: »فمـن حاجـک فیـه مـن بعدمـا جـاءک مـن العلم فقـل تعالوا نـدع أبناءنا 

و أبناءکـم و نسـاءنا و نسـاءکم و أنفسـنا و أنفسـکم ثـم نبتهـل فنجعـل لعنـة اهَّلل علـی 

الکاذبین« فدعا رسول اهَّلل؟ص؟ الحسن و الحسین؟امهع؟ فکانا ابنیه و دعا فاطمة؟اهع؟ 

بحکـم  نفسـه  فـکان  المؤمنیـن؟ع؟  أمیـر  دعـا  و  نسـاءه  الموضـع  هـذا  فـی  فکانـت 

أنـه لیـس أحـد مـن خلـق اهَّلل سـبحانه أجـل مـن رسـول اهَّلل؟ص؟  اهَّلل؟زع؟، و قـد ثبـت 

و أفضـل فوجـب أن ال یکـون أحـد أفضـل مـن نفـس رسـول اهَّلل؟ص؟ بحکـم اهَّلل؟زع؟« 

)علم الهـدی، بی تـا، ص 		( یعنـی: روزی مأمـون از حضـرت امـام رضـا؟ع؟ پرسـید: 

چیسـت؟  می کنـد،  داللـت  آن  بـر  قـرآن  کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  فضیلـت  بزرگ تریـن 

کـه می گویـی در آیـه ی  حضـرت رضـا؟ع؟ فرمودنـد: ایـن فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـس بعـد از آنچـه از علـم برایـت  کـه خداونـد می فرمایـد: »هـر  مباهلـه اسـت، آنجـا 

کنـد، بگـو: بیاییـد پسـرانمان و پسـرانتان، زنانمـان و  آمـده اسـت، بـا تـو مخاصمـه 

کنیم و لعنت خداوند را بر  زنانتان، خودمان و خودتان را فراخوانیم. سـپس مباهله 

دروغگویـان قـرار دهیـم« ]بـر اسـاس ایـن آیـه[ رسـول خـدا؟ص؟، حسـن و حسـین؟امهع؟ 
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را بـه عنـوان پسـرانش، فاطمـه؟اهع؟ را بـه عنـوان زنانـش، و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـه 

کـه هیچ یـک از مخلوقـات خداونـد، باالتـر و برتـر از  عنـوان نفـس خـود آورد. از آنجـا 

کرم اسـت هیچ  کـه همـان نفس رسـول ا رسـول خـدا نیسـت، پـس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

مخلوقـی برتـر از او نیسـت.

تعبیـر بزرگ تریـن فضیلـت باعـث شـد، برخـی مخالفـان شـیعه درصـدد مخـدوش 

علمـای  از  جـوزی  ابن قیـم  افـراد  ایـن  از  یکـی  ورزنـد.  اهتمـام  فضیلـت  ایـن  کـردن 

کـه ابن کثیـر او را بـا الفاظـی ماننـد: شـیخ، امـام، عامـه یـاد می کنـد:  وهابیـت اسـت 

إمـام  الزرعـی  أیـوب  بـن  بکـر  أبـی  بـن  محمـد  شـمس الدین  العامـة  االمـام  »الشـیخ 

.)			 ص   ،		 ج  بی تـا،  )ابن کثیـر،  قیمهـا«  ابـن  و  الجوزیـة 

االنـام«  السـام علـی خیـر  و  الصـاة  فـی فضـل  االفهـام  کتـاب »جـاء  ابن قیـم در 

گـر چـه بـه زعـم خـود دنبـال »صفـا دادن ذهنهـا در فضیلـت درود و سـام بـر بهتریـن  ا

کـه متعلـق بـه پنـج تـن آل عبـا اسـت،  بشـر!« اسـت، امـا بعـد از نقـل آیـه ی مباهلـه 

نـام امیرالمومنیـن؟ع؟ را حـذف می کنـد و می نویسـد: »و لمـا انـزل اهَّلل سـبحانه آیـة 

المباهلـة، فمـن حاجـک فیـه مـن بعـد مـا جـاءک مـن العلـم فقـل تعالـوا نـدع أبناءنـا و 

ج للمباهلـة«  أبناءکـم دعـا النبـی صلـی اهَّلل علیـه و سـلم فاطمـة و حسـنا و حسـینا و خـر

کـرد،  )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: وقتـی خداونـد آیـه ی مباهلـه را نـازل 

پیامبـر، فاطمـه و حسـن و حسـین را خوانـد و بـا اینهـا بـرای مباهلـه رفتنـد. 

کـه ایـن حدیـث را مسـلم نیـز در صحیـح  وی هم چنیـن در پاورقـی می نویسـند 

کـه آنچـه در صحیـح مسـلم آمـده اسـت بـا آنچـه  کـرده اسـت، در حالـی  خـود بیـان 

اسـت! متفـاوت  کـرده،  نقـل  ابن قیـم 
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ْبَناَءکـْم َدَعـا رسـول اهَّلِل صلـی اهَّلل 
َ
ْبَناَءَنـا َوأ

َ
یـُة فُقـْل َتَعاَلـْوا َنـْدُع أ

ْ
ـا َنَزَلـْت هـذه ال »و َلّمَ

ْهِلـی« )مسـلم، بی تا، 
َ
ِء أ

َ
علیـه و سـلم عِلیـا و َفاِطَمـَة َوَحَسـًنا َوُحَسـیًنا فقـال اللهـم َهـُؤال

ج 	، ص 				( یعنـی: وقتی کـه ایـن آیـه نـازل شـد، پیغمبـر، علـی و فاطمـه و حسـن 

و حسـین را فـرا خوانـد و گفـت: خدایـا اینهـا اهل بیـت مـن هسـتند.

در اینجـا پرسـش هایی بـه ذهـن می رسـد: چـرا ابن قیـم دروغـی این چنیـن آشـکار 

کتـاب مسـلم اعتقـادی نـدارد؟  را بـه مسـلم نسـبت می دهـد؟ آیـا او بـه صحیـح بـودن 

کتاب دسـته اول اهل تسـنن چیسـت؟ آیا سایر دانشوران اهل تسنن  علت تحریف در 

بـا نظـر ابن قیـم هـم نظرند؟

گونه ای  کتـاب دیگـر خـود در هنگام نقل جریان مباهلـه، به  ابن قیـم الجوزیـه در 

بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و در نتیجـه  دیگـر دسـت بـه تحریـف می زنـد و دشـمنی خـود 

نفـاق خـود را بیشـتر آشـکار می کنـد!

آیـه،  بیـان  از  بعـد  و  نقـل می کنـد  را  مباهلـه  المعـاد« جریـان  »زاد  کتـاب  در  وی 

کنـد و بـرای  روایتـی از رسـول خـدا؟ص؟ در ادامـه مـی آورد تـا شـأن نـزول آیـه را بیـان 

کسـانی بـه همـراه پیامبـر بـه مباهلـه رفتنـد همـه را ذکـر می کنـد: اینکـه چـه 

کـه حسـنین؟امهع؟ و  کـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ و >ابناءنـا<  یعنـی نسـاء پیامبـر؟ص؟ را 

کیسـت،  خود پیامبر؟ص؟! بنابراین سـخنی از اینکه مصداق نْفس پیامبر در این آیه 

بیـان نمی کنـد!

ْنُفَسـکْم ُثّمَ َنْبَتِهْل 
َ
ْنُفَسـَنا َوأ

َ
ْبَناَءکْم َوِنَسـاَءَنا َوِنَسـاَءکْم َوأ

َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
»َفُقـْل َتَعاَلـْوا َنـْدُع أ

ِبَذِلـک«،  وا  یِقـّرُ ْن 
َ
أ َبـْوا 

َ
َفأ  ،]		  - ]آل عمـران: 		  اْلکاِذِبیـَن  َعَلـی  اهَّلِل  َلْعَنـَة  َفَنْجَعـْل 

ْقَبـَل 
َ
ْخَبَرُهـُم اْلَخَبـَر، أ

َ
َم - اْلَغـَد َبْعـَد َمـا أ

َ
ـی اهَّلُل َعَلیـِه َوَسـّل

َ
ْصَبـَح َرُسـوُل اهَّلِل - َصّل

َ
ـا أ َفَلّمَ
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 َعَلی الحسـن و الحسـین؟امهضر؟ ِفی َخِمیٍل َلُه، و فاطمة؟اهضر؟ َتْمِشـی ِعْنَد َظْهِرِه 
ً

ُمْشـَتِما

و  بیاییـد پسـرانمان  یعنـی: بگـو:  ِلْلُمَباَهَلِة«)ابن قیـم، 				 ق، ج 	، ص 			(. 

نزدیـک  خویشـان  شـما  و  نزدیـک  خویشـان  مـا  و  زنانتـان،  و  زنانمـان  و  پسـرانتان، 

کنیـم، و لعنـت خـدا را بـر دروغگویـان قـرار دهیـم  خـود را فـرا خوانیـم؛ سـپس مباهلـه 

)سـوره ی آل عمـران آیـه 		( پـس خوانـدن آن چنان. فـردای آن روز، بعـد از آنچه که 

که شـامل بودند بر حسـن و حسـین؟امهع؟ در لباسـی  کردند  خبر داده شـد به آنها قبول 

کـه بـرای مباهلـه رفتنـد و ظاهـر شـدند. و فاطمـه؟اهع؟ 

در حقیقـت ابن قیـم هیـچ توضیحـی دربـاره ی نْفـس پیامبـر نـدارد تا بـه زعم خود 

کـه سـایر  کنـد، ایـن در حالـی اسـت  کتمـان  مهم تریـن فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را 

کرده انـد. ع اعتـراف  دانشـوران هم مکتـب خـود، بـدون هـراس بـه ایـن موضـو

استدالل علمای بزرگ شیعه بر واقعه ی مباهله .  

ع مباهلـه نوشـتاری  بررسـی اسـتناد دانشـوران شـیعه و تحلیـل هـر یـک بـر موضـو

گفتمـان  سـیر  بیـان  درصـدد  مقالـه  از  قسـمت  ایـن  در  بنابرایـن  می طلبـد،  مسـتقل 

بیـان  قسـمت،  ایـن  در  هـدف  نیسـتیم.  ع  موضـو ایـن  بـه  نسـبت  شـیعه  دانشـوران 

ع مباهله در نگرش آنان اسـت  اجمالـی سـخن برخـی عالمـان شـیعی و اهمیت موضـو

تـا عمـق خیانـت علمـی ابن قیـم مشـخص شـود.

شیخ اربلی؟حر؟.   .  

فـإّن  النبـی؟ص؟  معجـز  ظهـور  و  علـی؟ع؟،  لفضـل  بیـان  القضیـة  هـذه  »ففـی 

النصـاری علمـوا أّنهـم متـی بـا هلـوه حـّل بهـم العـذاب، فقبلـوا الصلـح، و دخلـوا تحـت 

کاشـفا بذلـک عـن بلوغـه  الهدنـة، و إّن اهَّلل تعالـی أبـان أّن علیـا هـو نفـس رسـول اهَّلل، 
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نهایـة الفضـل، و مسـاواته للنبـی؟ص؟ فـی الکمـال و العصمة و الثـام، و إّن اهَّلل جعله و 

زوجتـه و و لدیـه مـع تقـارب سـّنهما حّجـة لنبیه؟ص؟، و بر هانا علـی دینه، و نّص علی 

الحکـم بـأّن الحسـن و الحسـین أبنـاؤه، و أّن فاطمـة؟اهع؟ نسـاؤه و المتوّجـه إلیهـّن 

الذکـر و الخطـاب فـی الدعـاء إلـی المباهلـة و االحتجـاج، و هـذا فضـل لـم یشـارکهم 

أقاربهـم« )همـو، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: ماجـرای  فیـه أحـد مـن االّمـة و 

کـه  کـرم؟ص؟ حکایـت دارد، چـرا  مباهلـه، از فضیلـت علـی؟ع؟ و معجـزه ی پیامبـر ا

از  گرفتـار عـذاب می شـوند.  بـه مباهلـه،  اقـدام  کـه در صـورت  مسـیحیان دریافتنـد 

همیـن رو، صلـح را پذیرفتنـد و بـه مخاصمـات پایـان دادنـد. در ایـن جریـان، خداوند 

کـه علـی؟ع؟ همـان نفـس رسـول خـدا؟ص؟  ع پـرده برداشـت  متعـال، از ایـن موضـو

گنـاه، هماننـد  از  پرهیـز و عصمـت  و  کمـال  و در  دارد  قـرار  اوج فضیلـت  در  و  بـوده 

ایشـان اسـت. خداونـد متعـال هم چنیـن وی، همسـر و دو پسـرش را ـ بـا وجـود سـن 

کـه  کـم ـ دلیـل و حّجـت حقانیـت پیامبـر و دیـن ایشـان قـرار داد و چنیـن حکـم نمـود 

حسـن و حسـین؟امهع؟ بـه مثابـه ی فرزنـدان و فاطمـه؟اهع؟ مصـداق زنان ایشـان اسـت 

کـه می بایسـت در جریـان مباهلـه بـه واسـطه ی آنـان حقانیـت خود را ثابـت کند. این 

کـه تنهـا بـه ایشـان مختـّص اسـت و از بیـن مسـلمانان کسـی حتـی به  فضیلتـی اسـت 

نزدیـک آن، دسـت نمی یابـد.

را بتـوان  أقاربهـم«  االّمـة و  لـم یشـارکهم فیـه أحـد مـن  شـاید تعبیـر »هـذا فضـل 

گـر چـه اهل بیت؟مهع؟ در بسـیاری از  مهم تریـن قسـمت تحلیـل شـیخ اربلـی دانسـت. ا

فضائـل منحصـر بـه فـرد هسـتند، نظیـر: 

ـاَة َو  ِذیـَن یِقیُمـوَن الّصَ
َ
ِذیـَن آَمُنـوا اّل

َ
مـا َوِلیُکـُم اهَّلُل َو َرُسـوُلُه َو اّل آیـه ی والیـت: >ِإّنَ

ِکُعـوَن< )المائـده، 		(. کاَة َو ُهـْم را یْؤُتـوَن الـّزَ
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ْغَت 
َ
َك َو ِإْن َلـْم َتْفَعْل َفما َبّل ْغ مـا ُاْنِزَل ِإَلیَك ِمْن َرّبِ ُسـوُل َبّلِ یَهـا الّرَ

َ
آیـه ی تبلیـغ: >یـا أ

اِس ِإّنَ اهَّلَل ال یْهِدی اْلَقْوَم اْلکاِفِریَن< )المائده، 		(. ِرساَلَتُه َو اهَّلُل یْعِصُمَك ِمَن الّنَ

َرُکـْم  یَطّهِ َو  اْلَبیـِت  ْهـَل 
َ
أ ْجـَس  الّرِ َعْنُکـُم  ِلیْذِهـَب  اهَّلُل  یِریـُد  مـا  >ِإّنَ آیـه ی تطهیـر: 

.)		 )الحـزاب،  َتْطِهیـرًا< 

ِسـیرًا< )اإلنسـان، 
َ
ِه ِمْسـِکینًا َو یِتیمًا َو أ عاَم َعلی ُحّبِ آیه ی اطعام: >َو یْطِعُموَن الّطَ

)	

و …

کـه جنبـه ی  امـا ویژگـی آیـه ی مباهلـه، مواجـه دیـن اسـام بـا مسـیحیت اسـت 

بـر  مسـتقل  دلیلـی  می توانـد  مباهلـه  فضیلـت  انحصـار  هم چنیـن  دارد،  فرامکتبـی 

باشـد.  جانشـینی  ع  موضـو در  شـیعه  دیـدگاه  حقانیـت  اثبـات 

شریف رضی؟حر؟.   .  

إلیهـا و جعـل حضـوره  المباهلـة علـی فضـل مـن دعـی  آیـة  »ال شـبهة فـی داللـة 

النبـی؟ص؟ الیجـوز أن  تقدمـه علـی غیـره، لن  اقتضائهـا  و  المخالفیـن،  حجـة علـی 

یدعـو إلـی ذلـک المقـام لیکـون حجـة فیـه إال مـن هـو فـی غایة الفضـل و علـو المنزلة، 

و قـد تظاهـرت الروایـة بحدیـث المباهلـة و أن النبـی؟ص؟ دعـا إلیهـا أمیرالمؤمنیـن و 

فاطمـة و الحسـن و الحسـین؟مهع؟، و أجمـع أهـل النقـل و أهـل التفسـیر علـی ذلـک.

و لسـنا نعلـم إلـی أی أصحـاب الثـار أشـار بدفـع أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ فـی المباهلـة 

و مـا نظـن أحـدا یستحسـن مثـل هـذه الدعـوی، و نحـن نعلـم أن قولـه: >أنفسـنا و 

یجـوز  ال  و  الداعـی،  هـو  لنـه  النبـی؟ص؟  فیـه  بالمدعـو  یعنـی  أن  یجـوز  ال  أنفسـکم< 
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کمـا ال یجـوز أن یأمـر نفسـه و  أن یدعـو االنسـان نفسـه، و إنمـا یصـح أن یدعـو غیـره، 

کان قولـه تعالـی: >و أنفسـنا و أنفسـکم< البـد أن یکـون إشـارة إلـی غیـر  ینهاهـا، و إذا 

الرسـول؟ص؟ وجـب أن یکـون إشـارة إلـی أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ لنه ال أحـد یدعی دخول 

غیـر أمیـر المؤمنیـن و غیـر زوجتـه و و لدیـه؟مهع؟ فـی المباهلـة« )همـان، 0			 ق، ج 

	، ص 			(

کـه آیـه ی مباهلـه بـر فضیلـت و برتـری دعـوت شـدگان بـه  یعنـی: شـکی نیسـت 

کـه بـه واسـطه ی حضورشـان حّجـت بـر مخالفـان تمام شـد،  مباهلـه، همـان کسـانی 

کید بر حقانیت خود، کسـانی  کـه ممکـن نیسـت پیامبـر؟ص؟ بـرای تأ داللـت دارد، چرا

کـه در اوج فضیلـت و منزلـت قـرار نداشـته باشـند. کنـد  را بـه مباهلـه دعـوت 

احادیـث بسـیاری بـر ماجـرای مباهلـه داللـت دارنـد و بـر اسـاس ایـن احادیـث و 

اّتفاق نظـر حدیث شناسـان و مفّسـران، پیامبـر خـدا؟ص؟ در روز مباهلـه، امیرمؤمنـان 

علـی، فاطمـه، حسـن و حسـین؟مهع؟ را فـرا خواندنـد.

برداشـت  چنیـن  ْنُفَسـکْم< 
َ
َوأ ْنُفَسـنا 

َ
>َوأ متعـال  خداونـد  سـخن  از  می دانیـم  مـا 

کـه  چـرا  باشـد،  پیامبـر؟ص؟  خـود  نفـس  مباهلـه،  بـه  دعوت شـده  کـه  نمی شـود 

کـه شـخص نمی توانـد بـه خـود امـر  دعوت کننـده، خـود ایشـان هسـتند و همان طـور 

کنـد، نمی توانـد نفـس خـود را بـه چیـزی فرابخوانـد، شـخص، تنهـا می توانـد  و نهـی 

ایـن عمـل را در مـورد دیگـران انجـام دهـد.

ْنُفَسـکْم< شـخصی غیـر از رسـول 
َ
ْنُفَسـنا َوأ

َ
گـر منظـور خداونـد متعـال از >َوأ پـس ا

کسـی  کسـی جـز امیرمؤمنـان؟ع؟ نیسـت، زیـرا  خـدا؟ص؟ باشـد، پـس ایـن شـخص، 

کـه افـرادی غیـر از امیرالمؤمنیـن، همسـر و دو پسرشـان؟مهع؟ در مباهلـه  اّدعـا نکـرده 
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داشـته اند. شـرکت 

کـه او ارائـه می کنـد، راه را بـرای ادعاهـای  کامـی سـیدمرتضی و تحلیلـی  نـگاه 

صحابـه  از  برخـی  کـه  اسـت  شـده  دیـده  همـواره  می بنـدد.  شـیعه  مخالفـان  گـزاف 

بـرای فضیلـت نداشـته ی خـود بعـد از اتفـاق یـک رویـداد در فضیلـت امـام علـی؟ع؟ 

از پیامبـر؟ص؟ مسـیر  تـا بتواننـد بعـد  بـرای خـود بوده انـد  اثبـات آن فضیلـت  در پـی 

ع جانشـینی بـدون  غصـب خافـت را هموارتـر بپیماینـد بنابرایـن انحـراف در موضـو

اسـت سـاده انگاری  یـک  قبـل  از  برنامه ریـزی 

شیخ مفید؟حر؟.   .  

وی می نویسـد: »وفـی قصـة أهـل نجـران بیـان عـن فضـل أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ مـع 

مـا فیـه مـن الیـة للنبـی؟ص؟ و المعجز الدال علـی نبوته. أالتری إلی اعتـراف النصاری 

لـه بالنبـوة، و قطعـه؟ع؟ علـی امتناعهـم مـن المباهلـة، و علمهـم بأنهـم لـو بـا هلـوه 

لحـل بهـم العـذاب، و ثقتـه علیـه و آلـه السـام بالظفـر بهـم و الفلـج بالحجـة علیهـم. 

و أن اهَّلل تعالـی حکـم فـی آیـة المباهلـة لمیـر المؤمنیـن؟ع؟ بأنـه نفـس رسـول اهَّلل، 

فـی  السـام  آلـه  و  علیـه  للنبـی  و مسـاواته  الفضـل،  نهایـة  بلوغـه  عـن  بذلـک  کاشـفا 

الکمـال و العصمـة مـن الثـام، و أن اهَّلل جـل ذکـره جعله و زوجتـه و ولدیه -مع تقارب 

سـنهما- حجـة لنبیـه علیـه و آلـه السـام و برهانـا علـی دینـه، و نص علـی الحکم بأن 

الحسـن و الحسـین أبنـاؤه، و أن فاطمـة؟اهع؟ نسـاؤه المتوجـه إلیهـن الذکـر و الخطاب 

فـی الدعـاء إلـی المباهلـة و االحتجـاج، و هـذا فضـل لـم یشـرکهم فیـه أحـد مـن المـة، 

أمیـر  تقـدم مـن مناقـب  ثلهـم فـی معنـاه، و هـو الحـق بمـا  مـا  و ال قاربهـم فیـه و ال 

المؤمنیـن؟ع؟ الخاصـة لـه، علـی مـا ذکرنـاه« )همـو، 				 ق، ج 	، ص 0		( یعنـی: 
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مباهلـه نجرانی هـا بـا پیامبـر؟ص؟، نشـان دهنده ی نبـّوت انکارناپذیـر آن حضـرت و 

کـه مسـیحیان بـه نبـوت پیامبر؟ص؟  فضیلـت امـام علـی؟ع؟ اسـت. آیـا نـه ایـن اسـت 

گـر  کـه ا کننـد؟ آنهـا می دانسـتند  کـه نبایـد بـا وی مباهلـه  کردنـد و دریافتنـد  اعتـراف 

گرفتـار عـذاب می شـوند و پیامبـر؟ص؟ نیـز بـر پیـروزی و بـه شکسـت  کننـد،  مباهلـه 

بـر آن، خداونـد  افـزون  ارائـه ی دلیـل و برهـان اطمینـان داشـتند.  بـا  آنهـا  کشـاندن 

متعـال بـا نـزول آیـه ی مباهلـه بـر اینکـه امـام علـی؟ع؟ نفـس رسـول خـدا؟ص؟ بـوده 

کیـد  گنـاه هماننـد ایشـان اسـت، تأ کمـال و پرهیـز از  و در اوج فضیلـت قـرار دارد و در 

ورزیـده اسـت. خداونـد متعـال بـر اسـاس ایـن آیـه، حضـرت علـی؟ع؟، همسـر و دو 

کـم، دلیـل و حّجت حقانیـت پیامبر؟ص؟ و دین ایشـان قرار  فرزنـدش را بـا وجـود سـن 

داد و چنیـن حکـم نمـود: حسـن و حسـین؟امهع؟ فرزندان، و فاطمـه؟اهع؟ مصداق زنان 

کـه می بایسـت در جریـان مباهلـه بـه واسـطه ی آنـان حّقانیـت خـود را  ایشـان اسـت 

کنـد. در بیـن مسـلمان هیچ کـس از چنیـن فضیلتـی حتی از فضیلـت نزدیک به  ثابـت 

گفتیـم، ایـن فضیلـت یکـی از مناقـب مختـص بـه  آن نیـز برخـوردار نیسـت. چنان کـه 

امـام علـی؟ع؟ بـه شـمار مـی رود.

کـه از دقـت نظـر او حکایـت دارد اسـتفاده ی  کام شـیخ مفیـد  نقطـه ی عطـف در 

وی از ایـن آیـه در جهـت اثبـات عصمـت امـام علـی؟ع؟ اسـت. نیـک می دانیـم در 

میـان همـه ی مکاتـب االهـی و غیـر االهـی، تنهـا شـیعه بـر این باور اسـت که پیشـوای 

کوشـیده اند  همـواره  شـیعه  دانشـوران  اسـاس  همیـن  بـر  باشـد،  معصـوم  بایـد  خـود 

مسـأله ی عصمـت را بـرای پیامبـران و امامـان اثبات کننـد و چالش های پیرامون آن 

کریـم از روش هـای تقریـر  ل ها اسـتفاده از آیـات قـرآن  را پاسـخ دهنـد. در ایـن اسـتدال

کـه معمـواًل کم تر از آیـه ی مباهله در مباحث اثبات اسـتفاده  مسـأله ی عصمـت اسـت 
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کار شـیخ مفیـد ابتـکاری اسـت.  کـه در ایـن زمینـه بـه نظـر می رسـد  می شـود 

عالمه حلی؟حر؟.   .  

او می نویسـد: »السادسـة: أجمع المفسـرون: علی أن: »أبناءنا« إشـارة إلی الحسـن 

و الحسـین، »و أنفسـنا« إشـارة إلـی علـی؟ع؟. فجعلـه اهَّلل نفـس محمـد؟ص؟، و المـراد 

کمـل و أولـی بالتصـرف. و هـذه الیـة  کمـل الولـی بالتصـرف، أ المسـاواة و مسـاوی ال

أدل دلیـل علـی علـو رتبـة موالنـا أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ لنـه تعالی حکم بالمسـاواة لنفس 

رسـول اهَّلل؟ص؟، و أنـه تعالـی عینـه فـی اسـتعانة النبـی؟ص؟ فـی الدعـاء. و أی فضیلـة 

أعظـم مـن أن یأمـر اهَّلل نبیـه، بـأن یسـتعین به علـی الدعاء إلیه، و التوسـل به؟ و لمن 

حصلـت هـذه المرتبـة؟ )همـو، 				 م، ج 	، ص 			( یعنـی: مفّسـران اّتفـاق نظـر 

ْنُفَسـنا< بـه علـی؟ع؟ اشـاره دارد. 
َ
ْبناَءنـا< بـه حسـن و حسـین؟امهع؟ و >َوأ

َ
کـه >أ دارنـد 

بنابرایـن، خداونـد متعـال او را نفـس پیامبـر؟ص؟ قـرار داده اسـت. در اینجـا، منظـور 

اولی تریـن  و  انسـان ها  کامل تریـن  بـا  ابـِر  بـر  اسـت و شـخِص  بـودن  برابـر  و  تسـاوی 

آنهـا بـه تصـّرف، در واقـع کامل تریـن و اولی تریـن بـه تصـّرف اسـت. پـس او نیـز ماننـد 

کامل تریـن والیـت در تصـّرف را دارد. رسـول خـدا، 

کـه  ایـن آیـه بهتریـن دلیـل بـر بـاال بـودن مقـام و رتبـه امـام علـی؟ع؟ اسـت، چـرا 

خداونـد متعـال او را بـا نفـس رسـول خـدا؟ص؟ برابر دانسـته و به او امر نمـوده که برای 

انجـام مباهلـه آن بزرگـوار را بـه یـاری بطلبـد.

کنـد بـرای  کـه خداونـد بـه پیامبـر خـود؟ص؟ امـر  کـدام فضیلـت از ایـن بهتـر اسـت 

مباهلـه از آن حضـرت یـاری بخواهـد؟ و چـه کسـی بـه ایـن مقـام و مرتبه دسـت یافته 

است؟
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اثبـات والیـت و تصـرف در هسـتی نکتـه ی حائز اهمیت کام عامه ی حلی اسـت 

خ داده اسـت، پرسـش  کـه بـا وجـه بـه معرفـی امـام علی؟ع؟ بـه عنوان نفـس پیامبر ر

نهایـی عامـه، بیدارباشـی بـه جهـان اسـام اسـت تـا حـول محـور حـق وحدت داشـته 

کـرم بـودِن امیرمومنان علی؟امهع؟ در آیـه مباهله به چه  باشـند. اطـاق نْفـس پیغمبـر ا

معنا اسـت؟

عالمه مجلسی؟حر؟.   .  

وی در پاسـخ پرسشـی می نویسـد: حق تعالـی نفـس علـی؟ع؟ را نفـس محمـد؟ص؟ 

کـه مجـاز باشـد،  گفتـه اسـت و اتحـاد حقیقـی میـان دو نفـس محـال اسـت پـس بایـد 

کـه حمـل لفـظ بـر اقـرب َمجـازات بـه حقیقـت اولـی اسـت  و ایـن مقـرر اسـت در اصـول 

کمـاالت  از حمـل بـر ابعـد، و اقـرب َمجـازات اسـتواء در جمیـع امـور و شـرکت در جمیـع 

اسـت مگـر آنچـه بـه دلیـل بـدر رود و آنچه به اجمـاع بیرون رفته پیغمبری اسـت؟ص؟ 

کـه علـی؟ع؟ بـا او شـریک نیسـت پـس بایـد در کمـاالت دیگر با هم شـریک باشـند و از 

که او افضل اسـت از سـایر پیغمبران و از  کماالت حضرت رسـول؟ص؟ آن اسـت  جمله 

کـه افضل از آنها باشـد )همـو، بی تا،  جمیـع صحابـه. پـس حضـرت امیـر؟ع؟ نیـز بایـد 

ج 	، ص 		(.

و در ادامه می گوید:

اول: آنکـه مجـاز در اطـاق نفـس شـایع تر از مجـاز دیگـر اسـت و در میـان عـرب و 

کـه تـو بمنزلـه ی جـان منـی و در خصـوص حضـرت  کـه می گوینـد  عجـم شـایع اسـت 

اسـت  شـده  وارد  عامـه  و  خاصـه  طـرق  از  بسـیار  روایـات  در  معنـی  ایـن  امیـر؟ع؟ 

چنان چـه در صحـاح عامـه منقـول اسـت که حضرت رسـول؟ص؟ بـه حضرت امیر؟ع؟ 
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گفـت: »انـت منـی و انـا منـک« یعنـی یـا علـی تـو از منـی و مـن از تـو ام، و در فـردوس 

کـه: علـی؟ع؟ بـه منزلـه ی سـر من اسـت از بـدن من  کـرده اسـت گفـت  االخبـار روایـت 

گروهـی از منافقـان  و بـه روایـت دیگـر بـه منزلـه ی روح مـن اسـت از بـدن مـن و بـه 

کـه  کنیـد و زکات دهیـد یـا آنکـه می فرسـتم بـه سـوی شـما مـردی را  کـرد نمـاز  خطـاب 

بـه منزلـه ی نفـس مـن اسـت یعنـی علـی؟ع؟ و از ایـن بـاب احادیـث بسـیار اسـت و 

اینهـا همـه قرینـه ی آن مجـاز اسـت.

دویـم: آنکـه ایـن آیـه ی کریمـه بـر هـر احتمالی داللـت می کند بر فضیلـت و امامت 

کـه >نـدع< حق تعالـی بـه صیغـه ی متکلـم مـع الغیـر فرمـوده اسـت،  آن حضـرت زیـرا 

کـه در ایـن مقامـات  یـا بـه اعتبـار دخـول مخاطبـان اسـت یـا از بـرای تعظیـم اسـت 

شـایع اسـت یـا از بـرای دخـل بودن امت اسـت و بنابـر دو احتمال آخـر تقدیر کام این 

کـه >نـدع ابنائنـا و نـدع ابنائکـم< و شـک نیسـت در آنکـه احتمـال اول  خواهـد بـود 

اظهـر احتمـاالت اسـت )همـان، بی تـا، ج 	، ص 		(.

تأثیر رویکرد ابن قیم بر سایر دانشمندان اهل تسنن.  

برخـی از دانشـمندان اهل تسـنن، از همـان روش حـذف نـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه دیـدگاه  بـه تأسـی از ابن قیـم پرداخته انـد و اینجـا بـاز ایـن پرسـش پیـش می آیـد 

حقیقـی آنـان پیرامـون صحیحیـن چیسـت؟ 

إلیهـم رسـول اهَّلل صلـی اهَّلل علیـه و  مثـًا: ابن ابی شـیبه نقـل می کنـد: »و لمـا غـدا 

کانـت فاطمـة تمشـی خلفـه« )همـو، 	0		 ق، ج  سـلم أخـذ بیـد حسـن و حسـین و 

	، ص 			( یعنـی: وقتـی پیامبـر؟ص؟ بـه سـمت آنهـا راه افتـاد، دسـت حسـن؟ع؟ و 

حسـین؟ع؟ را گرفـت و فاطمـه؟اهع؟ نیز پشـت سـر اینهـا حرکت می کـرد؛ بنابراین نامی 
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از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نمـی آورد.

امـا  امـام علـی؟ع؟ بگـذرد  نـام  از  نویسـنده ی »تاریـخ مدینـة دمشـق« نتوانسـته 

کـذب مشـهورند، روایتـی را نقـل می کند مبنی  کـه بـه  جـدای از نقـل روایـت از راویانـی 

بـر حضـور ابوبکـر، عمـرو عثمـان بـا فرزندانـش و امـام علـی؟ع؟ را هـم بـا فرزندانـش 

امـا فرامـوش می کنـد در ایـن آیـه تعبیـر >نسـاءنا< وجـود دارد ولـی بیانـی دربـاره ی آن 

ندارد! 

»أخبرنـا أبـو عبـداهَّلل محمـد بـن إبراهیـم أنبـأ أبـو الفضـل بـن الکریـدی أنبأنـا أبـو 

الحسـن العتیقـی أنـا أبـو الحسـن الدارقطنـی أنـا أبـو الحسـین أحمـد بـن قاج أنـا محمد 

بـن جریـر الطبـری إمـاء أنـا سـعید بن عنبسـة الرازی أنـا الهیثم بن عدی قال سـمعت 

جعفـر بـن محمـد عـن أبیـه فـی هـذه الیـة >تعالـوا نـدع أبناءنـا و أبناءکـم و نسـاءنا و 

نسـاءکم و أنفسـنا و أنفسـکم< قـال فجـاء بأبـی بکـر و ولـده و بعمـر و ولـده و بعثمـان و 

ولـده و بعلـی و ولده«)همـو، 				 م. ج 		، ص 			(.

کـه آلوسـی سـلفی متوفـای )0			 ق(  ایـن برداشـت بـه قـدری خـاف واقـع اسـت 

کر عن جعفر  ج ابن عسـا آن را خـاف نظـر جمهـور علمـای اهل تسـنن می دانـد: »و أخـر

بـن محمـد عـن أبیـه رضـی اهَّلل تعالـی عنهـم أنـه لمـا نرلـت هـذه الیـة جـاء بأبـی بکـر و 

ولـده و بعمـر و ولـده و بعمـر و ولـده و بعثمـان و ولـده و بعلـی و ولـده و هـذا خـاف مـا 

رواه الجمهـور« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 0		(.

ایـن  دروغگـوی  راویـان  از  یکـی  الـرازی«  عنبسـة  بـن  »سـعید  دربـاره ی  ذهبـی 

جریـان می نویسـد: »سـعید بـن عنبسـة الـرازی عـن عبـاد بـن العـوام، کذبه ابـن معین 

کـه  گفته انـد  و غیـره.« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 			(. یعنـی: ابـن معیـن و دیگـران 
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کـّذاب و آدم دروغ پـرداز و دروغگـو بـوده اسـت. ایـن فـرد 

آیه ی .   در  علی؟ع؟  امام  فضیلت  به  اهل تسنن  دانشوران  اعتراف 
مباهله

علی رغم بی انصافی های بیان شـده نسـبت به فضیلت آشـکار امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ح زیر اسـت: برخـی از دانشـمندان بـه ایـن فضیلـت اعتراف کرده اند که به شـر

ابراهیم بن محمد بیهقی.   .  

کـه متوفـای 0		 قمـری اسـت می نویسـد: »مـن أفضـل أصحـاب رسـول اهَّلل،  وی 

سـعد  و  الزبیـر  و  طلحـة  و  عثمـان  و  عمـر  و  بکـر  أبـو  فقـال:  سـلم؟  و  علیـه  صلـی اهَّلل 

وسـعید و عبـد الرحمـن بـن عـوف و أبـو عبیـدة بـن الجـراح. فقـال لـه: فأیـن علـی بـن 

أبـی طالـب،؟ضر؟؟ قـال: یـا هـذا تسـتفتی عـن أصحابـه أم عـن نفسـه؟ قـال: بـل عـن 

أبناءکـم و  أبناءنـا و  >قـل تعالـوا نـدع  أصحابـه. قـال: إن اهَّلل تبـارك و تعالـی یقـول: 

نسـاءنا و نسـاءکم و أنفسـنا و أنفسـکم<، فکیف یکون أصحابه مثل نفسـه؟« )همو، 

0			 ق، ج 	، ص 		(.

گفتنـد: ابوبکـر و عمـر و  کسـانی هسـتند؟  یعنـی: افضـل اصحـاب رسـول اهَّلل چـه 

گفـت: اصحـاب پیغمبـر را شـمردی ولـی علـی؟ص؟ در میـان آنـان  عثمـان و … راوی 

گفـت: از اصحـاب پیغمبـر سـؤال می کنـی یـا از جـان پیغمبـر سـؤال می کنـی؟  نبـود. 

کـه شـمردم، اصحـاب  گفـت: اینهایـی  کـردم.  گفـت: مـن از اصحـاب پیغمبـر سـوال 

کـه اصحـاب پیغمبـر  گفـت: چطـور می شـود  پیغمبـر بودنـد. بعـد ایـن آیـه را خوانـد و 

مثـل جـان پیغمبـر باشـند؟
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حاکم نیشابوری .   .  

ِفـی  ْخَبـاُر 
َ
ال َتَواَتـَرِت  َقـْد  »و  می نویسـد:  اسـت،  قمـری   			 متوفـای  کـه  وی 

َخـَذ 
َ
َم أ

َ
ـی اهَّلُل َعَلیـِه َوَسـّل

َ
ّنَ َرُسـوَل اهَّلِل َصّل

َ
ـاٍس، َوَغیـِرِه، أ َفاِسـیِر، َعـْن َعْبـِد اهَّلِل ْبـِن َعّبَ الّتَ

یـْوَم اْلُمَباَهَلـِة ِبیـِد َعِلـی, َو َحَسـٍن, َو ُحَسـیٍن َو َجَعُلـوا َفاِطَمـَة َوَراَءُهْم، ُثّمَ َقـاَل: »َهُؤالِء 

َفَنْجَعـْل  َنْبَتِهـْل  ُثـّمَ  َوِنَسـاَءکْم،  ْبَناَءکـْم 
َ
َوأ ْنُفَسـکْم 

َ
أ ـوا  َفَهُلّمُ َوِنَسـاُؤَنا،  ْنُفُسـَنا 

َ
َوأ ْبَناُؤَنـا 

َ
أ

اْلکاِذِبیَن«)همـو، 				 ق، ج 	، ص 0	(ٰ  یعنـی: اخبـار در تفاسـیر  َعَلـی  اهَّلِل  َلْعَنـَة 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در روز مباهلـه دسـت علـی و  متواتـر اسـت از ابن عبـاس و غیـره 

حسـن و حسـین؟مهع؟ را گرفـت و فاطمـه؟اهع؟ را هـم در پشـت سـر آنهـا قـرار داد، سـپس 

ْنُفَسـکْم 
َ
کتـاب >أ ْنُفُسـَنا َوِنَسـاُؤَنا< می باشـند، پـس ای اهـل 

َ
ْبَناُؤَنـا َوأ

َ
فرمـود: اینهـا >أ

کنیـم و لعنـت خـدا را بـر دروغگویـان  ْبَناَءکـْم َوِنَسـاَءکْم< را بیاوریـد، سـپس مباهلـه 
َ
َو أ

قـرار دهیـم.

که همراهان پیامبر؟ص؟ را در مباهله  کم نیشابوری در خصوص تواتر اخباری  حا

فاسـیِر َعـن َعبـداهَّلل بِن  معرفـی می کنـد، چنیـن می گویـد: »َو َقـد َتواَتـرٍت الخبـاُر ِفـی الّتَ

م أَخـَذ ِبیـِد َعلـی و حسـٍن 
َ
عّبـاٍس َو َغیـِره، أّن رسـوَل اهَّلل صلـی اهَّلل علیـه ]و آلـه[ و َسـّل

ـوا  و ُحسـیٍن َو َجعلـوا فاِطمـَة َوراَءهـم. ثـّم قـاَل: هـؤالِء أبناُؤنـا و أنُفُسـنا َو ِنسـاؤنا َفَهُلّمُ

أنُفَسـکم َو أبناَءکـم َو ِنسـاَءکم ثـّم َنبَتِهـل َفَنجَعـل لعَنـَة اهَّلِل عَلـی الکاِذبیـَن« )همان(.

یعنـی: در تفاسـیر از قـول ابن عبـاس و غیـر ابـن عبـاس اخبـار متواتـری نقـل شـده 

گرفـت  کـه در روز مباهلـه، پیامبـر خـدا دسـت علـی و حسـن و حسـین؟مهع؟ را  اسـت 

گفـت: اینـان فرزنـدان پسـر مـا  آنـان قـرار داد. سـپس  و فاطمـه؟اهع؟ را در پشـت سـر 

زنانتـان  و  ینـد؛ پـس شـما هـم جان هایتـان و پسـرانتان  مـا  زنـان  و  مـا  و جان هـای 
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کاذبـان قـرار  ع فـراوان بـه سـوی خـدا، لعنـت خـدا را بـر  را بیاوریـد. آن گاه مـا بـا تضـر

می دهیـم.

کـم نیشـابوری هـم بعـد از نقـل جریـان مباهلـه و نـام بـردن پنج تـن می نویسـد:  حا

»هذا حدیث علی شـرط الشـیخین و لم یخرجاه« )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

بغوی.   .  

که مورد اعتماد اهل تسـنن اسـت  که متوفای 			 قمری اسـت در تفسـیر خود  او 

أبناءکـم و نسـاءنا و نسـاءکم و  و  را مـی آورد و می نویسـد: »>أبناءنـا  نکتـه ی مهمـی 

أنفسـنا و أنفسـکم< قیـل أبناءنـا الحسـن و الحسـین و نسـاءنا فاطمـة و أنفسـنا عنـی 

کـه مـراد از >ابناءنـا<  گفته شـده  نفسـه و علیـا« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 0		( یعنـی: 

حسـن و حسـین؟امهع؟ است،>نسـاءنا< فاطمـه؟اهع؟ اسـت و از >انفسـنا< پیامبـر؟ص؟، 

کـرده اسـت. نفـس خـودش و علـی؟ع؟ را قصـد 

در ادامـه آورده اسـت: »فأتـوا رسـول اهَّلل و قـد غـدا رسـول اهَّلل محتضنـا للحسـین 

آخـذا بیـد الحسـن و فاطمـة تمشـی خلفـه و علـی خلف هـا« )همان( یعنی: مسـیحیان 

بـرای مباهلـه پیـش پیغمبـر؟ص؟ آمدنـد و فـردای آن روز دیدنـد پیغمبـر؟ص؟ از خانـه 

گرفتـه اسـت. فاطمـه زهـرا؟اهع؟ پشـت سـر  بیـرون آمـد دسـت حسـن و حسـین؟امهع؟ را 

پیامبـر؟ص؟ و امیرالمومنیـن؟ع؟ پشـت سـر فاطمـه؟اهع؟.

پیامبـر؟ص؟ بـه همراهـان خـود گفت: »و هـو یقول لهم إذا أنا دعـوت فأمنوا. فقال 

أسـقف نجـران: یـا معشـر النصـاری إنـی لری و جوهـا لـو سـألوا اهَّلل أن یزیـل جبـا مـن 

مکانـه لزالـه فـا تبتهلـوا فتهلکوا وال یبقی علی وجـه الرض نصرانی إلی یوم القیامة« 

کـردم، شـما آمیـن بگوییـد. اسـقف نجـران گفت:  )همـان(. یعنـی: هـرگاه مـن نفریـن 
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کوهـی را از  گـر اینهـا از خـدا بخواهنـد  کـه ا گـروه انصـار! مـن چهره هایـی می بینـم  ای 

گر  ک می شـوید ا جـا بکننـد، کنـده خواهـد شـد، مبـادا مباهله کنید که تمامی شـما ها

کنیـد تـا قیامـت یـک نصرانـی در روی زمیـن پیدا نخواهد شـد. مباهلـه 

گفتنـد: »فقالـوا یـا أبـا القاسـم قـد رأینـا أن ال ناعنـك و أن نتـرکك علـی  مسـیحیان 

)همـان(.   »)	 )الکافـرون،  دیـن<  ِلـی  َو  دیُنُکـْم  >َلُکـْم  دیننـا  علـی  نثبـت  و  دینـك 

کـه مباهلـه نکنیـم و تـو را بـر دیـن خـودت  یعنـی: ای محمـد! مـا نظرمـان ایـن اسـت 

کنیـم و خودمـان بـر دیـن خودمـان باشـیم؛ دیـن شـما بـرای خودتـان، و دیـن مـا  رهـا 

بـرای خودمـان.

در ادامـه نقـل می کنـد: »فقـال رسـول اهَّلل: فـإن أبیتـم المباهلـة فأسـلموا یکـن لکم 

مـا للمسـلمین و علیکـم مـا علیهـم فأبـوا فقـال: فإنـی أنابذکـم، فقالـوا: مـا لنـا بحـرب 

العـرب طاقـة و لکنـا نصالحـك علـی أن ال تغزونـا وال تخیفنـا وال تردنـا عـن دیننـا أن 

کل عـام ألفـی حلـة ألفـا فـی صفـر و ألفـا فـی رجـب فصالحهـم رسـول اهَّلل  نـؤدی إلیـك 

علـی ذلـك و قـال: و الـذی نفسـی بیـده إن العـذاب قـد تدلـی علـی أهـل نجـران و لـو 

تاعنـوا لمسـخوا قـردة و خنازیـر و الضطـرم علیهم الوادی نا را و السـتأصل اهَّلل نجران 

کلهم حتـی هلکوا«  و أهلـه حتـی الطیـر علـی الشـجر و لمـا حـال الحـول علـی النصـاری 

)همـان، 			(.

کـه  چـه  هـر  و  شـوید  مسـلمان  نمی کنیـد،  مباهلـه  کـه  حـال  فرمـود  پیامبـر؟ص؟ 

گفتند: نه ما حاضر نیسـتیم. فرمود:  مسـلمان ها امتیاز دارند شـما هم داشـته باشـید. 

گفتنـد: مـا طاقـت جنـگ بـا عرب هـا را نداریـم،  در این صـورت بـا شـما می جنگیـم. 

ولـی مصالحـه می کنیـم بـر اینکـه بـا مـا نجنگیـد، مـا را نترسـانید و مـا را از دینمـان بـر 
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نگردانیـد؛ هـر سـال دو هـزار حلـه، در رجـب بـه شـما می دهیـم. پیامبـر؟ص؟ بـه ایـن 

کـرد. بعـد حضـرت؟ص؟ فرمـود: بـه خدایـی که جانم در دسـت  شـیوه بـا آنهـا مصالحـه 

گـر اینهـا  او اسـت، عـذاب بـاالی سـر نصـارای نجـران بـود. ]ایـن را می گوینـد مباهلـه[ ا

مباهلـه می کردنـد تمـام اینهـا بـه صـورت خـوک و بـه صـورت میمـون در می آمدنـد. و 

کـه بودنـد آتشـی می فرسـتاد و همـه را می سـوزاند. خـدا در آن دره ای 

تفسـیر البغـوی، ج 	، ص 0		 و 			؛ دار النشـر: دار المعرفـة - بیـروت، تحقیـق: 

خالـد عبـد الرحمـن العك

زمخشری.   .  

یـا  کـه: »فقـال أسـقف نجـران  را ماننـد بغـوی نقـل می کنـد  وی جریـان مباهلـه 

معشـر النصـاری إنـی لری و جوهـا لـو شـاء اهَّلل ان یزیـل جبـا مـن مکانـه لزالـه بهـا 

فـا تباهلـوا فتهلکـوا وال یبقـی علـی وجـه الرض نصرانـی إلـی یـوم القیامـة فقالـوا یـا 

أبـا القاسـم رأینـا ان ال نباهلـك وان نقـرك علـی دینـك و نثبـت علـی دیننـا قـال: فـإذا 

المباهلـة فأسـلموا یکـن لکـم مـا للمسـلمین و علیکـم مـا علیهـم؛ فأبـوا قـال:  أبیتـم 

کـه وقتـی  ح می کنـد  فإنـی أناجزکـم« )همـو، 	00	 م، ج 	، ص 			( و در ادامـه مطـر

و  امـام علـی؟ع؟  پیامبـر؟ص؟  آیـه ی تطهیـر،  در  پیامبـر هـم می گویـد  عایشـه همسـر 

کسـا قـرار داد و فرمـود:  حضـرت زهـرا؟اهع؟ و امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ را زیـر 

َرُکـْم َتْطهیـرًا< )الحـزاب،  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ مـا یریـُد اهَّلُل ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ >ِإّنَ

بـه  افـراد جریـان مباهلـه هسـتند؛  آیـه ی تطهیـر همـان  		( یعنـی: »اهل بیـت« در 

عبـارت دیگـر نـام سـایر همسـران پیامبـر در ایـن جرگـه نیسـت؛ بعـد تحلیـل منحصـر 

بـه فـردی را بیـان می کنـد و می نویسـد: »و خـص البنـاء و النسـاء لنهـم أعـز الهـل و 
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ألصقهـم بالقلـوب و ربمـا فداهـم الرجـل بنفسـه و حارب دو نهم حتـی یقتل« )همان( 

کـرد و اختصـاص داد، چـون ایشـان  یعنـی: پیامبـر؟ص؟، فرزنـدان و همسـران را اشـاره 

عزیزتریـن افـراد هسـتند و بـه قلـب انسـان چسـبیده اند و چه بسـا انسـان خـود را بـرای 

کشـته شـود. آنهـا فـدا می کنـد و نبـرد می کنـد تـا 

أصحـاب  فضـل  علـی  منـه  أقـوی  شـیء  ال  دلیـل  فیـه  »و  می گویـد:  ادامـه  در  و 

الکسـاء؟مهع؟ و فیـه برهـان واضـح علـی صحـة نبـوة النبـی« )همـان(. یعنـی: در ایـن 

کسـاء؟مهع؟  اصحـاب  فضیلـت  در  مباهلـه  آیـه ی  از  قوی تـر  کـه  اسـت  دلیلـی  روایـت 

اسـت. پیامبـر؟ص؟  رسـالت  صحـت  بـر  واضحـی  برهـان  و  نداریـم،  حدیثـی 

کـه می گویـد آیـه ی مباهلـه نه تنهـا  کام زمخشـری ایـن اسـت  نکتـه ی مهـم در 

بهتریـن دلیـل بـر افضلیـت اهل بیـت؟مهع؟ اسـت بلکه می گویـد آیه ی مباهلـه، برهانی 

واضـح بـرای اثبـات رسـالت رسـول اهَّلل؟ص؟ اسـت.

وقتـی ایـن سـخن مهم تـر می شـود که جانشـینان غاصـب پیامبر، نه تنهـا در طول 

عمرشـان عملکـردی در جهـت اثبات رسـالت پیامبر؟ص؟ داشـته اند بلکـه در جریاناتی 

مثـل صلـح حدیبیـه بـه تشـکیک رسـالت رسـول خـدا پرداخته انـد )نـک: صنعانـی، 

	0		 ق، ج 	، ص 			(.

نجم الدین الطوفی.   .  

که متوفای 			 قمری است می نویسد: وی 

َراَد ُمَباَهَلَة َنَصـاَری َنْجَراَن، 
َ
ـا أ َم - َلّمَ

َ
ـی اهَّلُل َعَلیـِه َوَسـّل

َ
ـُه - َصّل ّنَ

َ
ِحیَحیـِن أ »ِفـی الّصَ

ْهـُل َبیِتـی 
َ
ِء أ

َ
ِء اْلَمْذکوِریـَن ِبکَسـاٍء، َوَجـاَء ِبِهـْم ِلیَباِهـَل ِبِهـْم، َوَقـاَل: َهـُؤال

َ
َشـَمَل َهـُؤال

)آل عمـران: 		[  ْبَناَءکـْم< 
َ
َوأ ْبَناَءَنـا 

َ
أ َنـْدُع  َتَعاَلـْوا  >َفُقـْل  َقْوُلـُه؟زع؟:  َنـَزَل  ِحیـَن  َوَذِلـک 
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َسـاُء ُمـَراَداٍت   َغیـُر، َوَلیـَس الّنِ
َ

ِء ال
َ

ْهـَل اْلَبیـِت ُهـْم َهـُؤال
َ
ّنَ أ

َ
ـُه َعَلـی أ

ُ
کّل  َذِلـک 

َ
یـَة، َفـَدّل

ْ
ال

کْوِنَها  ِمـِه َنْفی 
َ

کا ْنـِت ِمْنُهـْم َوَلـْم یُقْل َلَهـا َذِلک، َبْل َظاِهُر 
َ
ّمِ َسـَلَمَة: أ

ُ
 َلَقـاَل ِل

َّ
ِمْنـُه، َوِإال

کـه ایشـان -  ِمْنُهـم« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 0		( یعنـی: و در صحیحـن آمـده اسـت 

ـی اهَّلُل َعَلیـِه )والـه( آن هنگامی کـه خواسـتار مباهلـه بـا نصـارای نجـران شـد ایـن 
َ
َصّل

کـرد و آنان را به صحنه مباهله آوردنـد و گفتند اینان اهل بیت  افـراد را بـا کسـاء جمـع 

ْبَناَءکـْم< 
َ
َوأ ْبَناَءَنـا 

َ
أ َنـْدُع  َتَعاَلـْوا  >َفُقـْل  آیـه ی  نـزول  حیـن  هنـگام  آن  و  هسـتند  مـن 

کـه اهل بیـت ایـن  )آل عمـران، 		( بـوده اسـت پـس ایـن امـر داللـت بـر ایـن می کنـد 

افـراد هسـتند و زنـان از ایـن اهـل نیسـتند و اال بـه ام سـلمه می گفتنـد تـو از آنهـا هسـتی 

کردنـد. کـه نفـی  ول کـن ظاهـر کامشـان ایـن اسـت 

ابن کثیر .   .  

ْنُفَسـَنا 
َ
>َوأ َجاِبـٌر:  »َقـاَل  اسـت:  آورده  قمـری   			 متوفـای  دمشـقی  ابن کثیـر 

ْبَناَءَنا< اْلَحَسـَن 
َ
ِبی َطاِلٍب >َوأ

َ
َم َو َعِلی ْبَن أ

َ
ی اهَّلُل َعَلیِه َوَسـّل

َ
ْنُفَسـکْم< رسـوُل اهَّلِل َصّل

َ
َوأ

َواْلُحَسـیَن >و ِنَسـاَءَنا< َفاِطَمـَة )همـو، 0			 ق، ج 	، ص 		( یعنـی: جابـر می گوید: 

منظـور از >أنفسـنا و أنفسـکم< پیامبـر؟ص؟ و امـام علـی؟ع؟ و مـراد از >ابناءنـا< امـام 

حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ و مـراد از >نسـاءنا< حضـرت زهـرا؟اهع؟ می باشـد.

و هـم در جلـد 		  العظیـم« خـود  کتـاب »تفسـیرالقرآن  آنکـه هـم در  بـا  ابن کثیـر 

کتـاب »البدایـة و النهایـة« چـاپ دار هجـر صفحـه 		 تصریـح می کنـد: آیـه ی مباهله 

در شـأن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نـازل شـده اسـت امـا در همیـن اثـر می نویسـد: »هیچ 

کـه روایـات  فضیلـت مخصوصـی بـرای علـی؟ع؟ در آیـات قـرآن وجـود نـدارد! و آنچـه 

شـده صحیـح نیسـت!« )همـان، ص 		(.
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سمهودی.   .  

کـه آیـه ی تطهیـر در  سـمهودی شـافعی، از از علمـای اهل تسـنن اعتـراف می کنـد 

کتابش پس از آنکه این آیه را در باب فضائل  کسـاء نازل شـده اسـت و در  شـأن اهل 

کسـاء مـی آورد، روایـات مختلفـی را در مـورد آیـه ذکـر می کنـد و در پایـان پـس از  اهـل 

کسـاء می دانـد و می نویسـد: »و هـؤالء هـم أهـل  ذکـر ادلـه ای آن را مربـوط بـه اهـل 

الکسـاء فهـم المـراد مـن الیتیـن« )همـو، بی تـا، ص 		(.

کسـاء  و اینها )امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسـن و امام حسـین؟مهع؟( اهل 

کـه منظـور دو آیه )آیـه ی تطهیر و آیه ی مباهله( آنها هسـتند. هسـتند 

شوکانی . . .  

وی بـا صراحـت می گویـد: امـام علـی؟ع؟ نفـس پیامبر؟ص؟ در آیه ی مباهله اسـت 

)شـوکانی، بی تا، ج 	، ص 			(.

بیضاوی. . .  

امـام  و  امـام حسـن  و  امـام علـی؟ع؟، حضـرت فاطمـه؟اهع؟  بـردن  نـام  او ضمـن 

حسـین؟امهع؟ می نویسـد: رسـول خدا؟ص؟ عزیزترین اشـخاص را برای مباهله آوردند. 

کل منـا و منکـم نفسـه و أعـزه أهلـه و ألصقهـم بقلبـه إلـی المباهلـه و یحمـل  »یـدع 

علیهـا …« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 0	( 

ابوسعید الخادمی.   .  

ْبَناَءُکْم َوِنَسـاَءَنا 
َ
ْبَناَءَنـا َوأ

َ
در »بریقـة محمودیـة« آمـده اسـت: »آیـُة اْلُمَباَهَلـِة >َنـْدُع أ

ـُه  ّنَ
َ
ِحیَحـَة أ ْخَبـاَر الّصَ

َ ْ
ّنَ ال

َ
ْنُفـِس َعِلـی ِل

َ ْ
ّنَ اْلُمـَراَد ِبال

َ
ْنُفَسـُکْم< ِل

َ
ْنُفَسـَنا َوأ

َ
َوِنَسـاَءُکْم َوأ
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َم َدَعـا َعِلیـا إَلـی َهـَذا اْلَمَقـاِم« )همـو، ج 	، ص 	(. یعنـی: 
َ
ـی اهَّلُل َتَعاَلـی َعَلیـِه َوَسـّل

َ
َصّل

در آیـه ی مباهلـه مـراد از جـان پیامبـر؟ص؟ علـی بـن ابی طالب؟ع؟ اسـت. چـون اخبار 

کرم؟ص؟، علی؟ع؟ را انتخـاب فرموند. صحیحـی هسـت بـر اینکـه در مباهله پیامبـر ا

البانی .    .  

َوِنَسـاَءَنا  ْبَناَءکـْم 
َ
َوأ ْبَناَءَنـا 

َ
أ َنـْدُع  >َتَعاَلـْوا  الیـه  هـذ  اهَّلل  نـزل  »لمـا  می نویسـد:  وی 

َوِنَسـاَءکْم< الیـة، دعـا رسـول اهَّلل؟ص؟ علیـًا و فاطمـه و حسـنًا و حسـینًا، فقـال: »اللهـم 

هوالء أهلی« صحیح اإلسـناد. قال ابوعیسـی: ذا حدیث حسـن غریب صحیح )همو، 

		0	 م، ج 	، ص 	0	(.

ح »العقیـده الطحاویـه« می نویسـد: روایـت مباهلـه در صحیحن  هم چنیـن در شـر

ایـن  کـه  اسـت  شـده  حـذف  بخـاری  صحیـح  از  حاضـر  حـال  در  ولـی  اسـت  بـوده 

کریـم  قـرآن  از  بعـد  اهل تسـنن  علمـی  اثـر  مهم تریـن  در  آشـکار  تحریـف  معنـای  بـه 

فـی  مـا  علی بن ابی طالـب؟ضر؟:  أمیرالمؤمنیـن  فضائـل  مـن  »و  می نویسـد:  او  اسـت. 

»الصحیحیـن« عـن سـعدبن أبی وقاص، قـال: … و لمـا نزلـت هـذه الیـة >َفُقـْل َتَعاَلـْوْا 

ْنُفَسـُکْم< دعـا رسـول اهَّلل، علیـا و 
َ
ْنُفَسـَنا َوأ

َ
ْبَنآَءُکـْم َوِنَسـآَءَنا َوِنَسـآَءُکْم َوأ

َ
ْبَنآَءَنـا َوأ

َ
َنـْدُع أ

فاطمـه و حسـنا و حسـینُا، فقـال: اللهـم هـوالء أهلـی« )البانـی، بی تـا، 			( علی رغم 

کـه پیش تر بیان شـد ایـن روایت در حال حاضر در صحیح مسـلم  ایـن ادعـا آن چنـان 

وجـود دارد.

عثیمین.    .  

المفسـرین  کثـر  اینکـه می گویـد: »أ اعتـراف جالبـی دارد و آن  از علمـای سـلفیه، 

یختـارون القـول الول أن المـراد بأبنائنـا الحسـن و الحسـین و نسـائا فاطمـه و أنفسـنا 
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علی بن ابی طالـب لحدیـث ورد فـی ذلـک« )همـو، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: 

کثـر مفسـران اهل تسـنن، آیـه ی مباهلـه را بـه علـت ورود حدیـث، خـاف ظاهـر آن  ا

تفسـیر می کننـد.

نتیجه.  

کتاب هـای رجالـی اهل تسـنن از او  کـه بـه عنـوان شـیخ، امـام، عامـه در  ابن قیـم 

یـاد می شـود بـه جهـت دشـمنی و بغـض نسـبت بـه امیرالمومنیـن؟ع؟ بـه حـذف نـام 

امـام علـی؟ع؟ از جریـان مباهلـه پرداختـه اسـت و بر آینـدگان بعد از خود نیـز تأثیرگذار 

قاطبـه ی  پذیـرش  مـورد  کتابـش  کـه  نیشـابوری  مسـلم  کـه  حالـی  در  اسـت،  بـوده 

اهل تسـنن اسـت از امـام علـی؟ع؟ در جریـان مباهلـه نـام می بـرد.

دلیـل حـذف نـام امـام علـی؟ع؟ یـا از سـر تعصـب ابن قیـم اسـت یـا او منابـع دسـته 

اسـت؛  بـه تحریـف صحیـح مسـلم  قائـل  و  دفـاع نمی دانـد  قابـل  را  اهل تسـنن  اول 

کـه ترجیـح ابن قیـم ورود  کـی از اسـتنباط مطلـب مهمـی از آیـه اسـت  آنچـه هسـت حا

روشـن  شـیعه  دانشـوران  تحلیل هـای  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  تحریـف  دایـره ی  بـه 

می گـردد آیـه ی مباهلـه می توانـد خـود بـه تنهایـی از آیـات اثبـات برتـری و فضیلـت 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت بـه سـایر مـردم بعـد از پیامبر؟ص؟ در مقام جانشـینی باشـد؛ 

چـون رسـول خـدا؟ص؟ در روز مباهلـه، نفـس خویـش را بـه میـدان آورد؛ بنابرایـن ایـن 

کـه بـا وجـود امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چـرا دیگـری بـر مسـند هدایـت  پرسـش پیـش می آیـد 

گویـه  امـت بعـد از نبـی؟ص؟ تکیـه زد؛ بدیـن ترتیـب مباهلـه فصلـی مسـتقل بـرای وا

حقایـق بعـد از شـهادت پیامبـر؟ص؟ می شـود.

را  تـن  پنـج  نـام  اهل تسـنن،  از  بسـیاری  علمـای  کـه  اسـت  حالـی  در  همـه  ایـن 
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توسـط علمـای عامـه  در جریـان مباهلـه ذکـر می کننـد و حتـی نگرش هـای خاصـی 

رسـالت  اثبـات  بـرای  واضـح  برهانـی   .	 مثـًا:  اسـت  شـده  بیـان  آیـه  ایـن  دربـاره ی 

کـردن همسـران پیامبـر؟ص؟  ج  رسـول اهَّلل؟ص؟، 	. تعییـن مصـداق اهل بیـت، 	. خـار

مشـخص   .	 اهل بیـت؟مهع؟  افضلیـت  بـر  دلیـل  بهتریـن   .	 اهل بیـت،  مصـداق  از 

پیامبـر؟ص؟. واقعـی  جانشـین  شـدن 

منابع
کریم. 	 قرآن 

ابن أبی بکر أیوب الزرعی، محمد أبو عبد اهَّلل، جاء الفهام فی فضل الصاة . 	
علی محمد خیر النام، تحقیق: شعیب الرناؤوط و عبد القادر الرناؤوط دار 

النشر: دار العروبة، الکویت: الطبعة الثانیة، 	0		 ق - 				 م.

فی . 	 المصنف  الکتاب  الکوفی،  شیبة  أبی  بن  محمد  بن  اهَّلل  عبد  أبوبکر 
کمال یوسف الحوت، دار النشر و مکتبة الرشد،  الحادیث و الثار، تحقیق: 

الریاض: الطبعة الولی، 	0		 ق.

أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبة اهَّلل بن عبد اهَّلل الشافعی، تاریخ مدینة . 	
دمشق و ذکر فضل ها و تسمیة من حل ها من الماثل، تحقیق: محب الدین 

أبی سعید عمر بن غرامة العمری، بیروت: دار النشر: دار الفکر، 				 م.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، اعداد: خلیل شحاده، بیروت: . 	
دار الفکر، بی تا. 

همو، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامی بن محمد سامة، ریاض، دار . 	
طیبة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، 0			 ق - 				 م.

ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، محقق: . 	
انس محمد شافعی، قاهره: دار الفاق العربیة، 				 ق.
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اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الئمة، مصحح: هاشم رسولی . 	
محاتی، ناشر بنی هاشمی، تبریز: 				 ق.

ح العقیدة الطحاویة، بی جا، المکتب االسامی، بی تا.. 	 البانی، همو، شر

المعانی . 0	 روح  محمود،  السید  شهاب الدین  الفضل  أبی  البغدادی،  اللوسی 
إحیاء  دار  النشر:  دار  بیروت:  المثانی،  السبع  و  العظیم  القرآن  تفسیر  فی 

التراث العربی، بی تا.

النشر؛ دار . 		 العك، بیروت: دار  الرحمن  التفسیر، تحقیق: خالد عبد  البغوی، 
المعرفة، بی تا. 

أسرار . 		 و  التنزیل  انوار  عمر،  بن  عبداهَّلل  الخیر  أبی  ناصرالدین  بیضاوی، 
التراث  داراحیاء  بیروت:  المرعشلی،  عبدالرحمن  محمد  اعداد:  التأویل، 

العربی و مؤسسه التاریخ العربی، بی تا.

البیهقی، إبراهیم بن محمد، المحاسن و المساوئ، تحقیق: عدنان علی، . 		
بیروت: دار النشر: دار الکتب العلمیة، 0			 ق- 				 م.

الضعفاء، . 		 فی  المغنی  عثمان،  بن  أحمد  بن  محمد  شمس الدین  الذهبی، 
تحقیق: الدکتور نور الدین ع تر، بی تا، بی نا.

کم النیسابوری، أبو عبد اهَّلل محمد بن عبد اهَّلل، معرفة علوم الحدیث، . 		 الحا
تحقیق: السید معظم حسین، بیروت: دار النشر، دار الکتب العلمیة، 				 

ق- 				 م.

عطا، . 		 عبدالقادر  مصطفی  تحقیق:  الصحیحین،  علی  المستدرک  همو، 
بیروت: دارالکتب العلمیه، 				 ق.

الکتاب . 		 بیروت: دار  الصدق،  کشف  الحق و  حلی، حسن بن یوسف، نهج 
اللبنانی، 				 م.

حقائق . 		 عن  الکشاف  عمر،  بن  محمود  القاسم  أبو  الخوارزمی،  الزمخشری 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 62۱۳۹۸

التنزیل و عیون القاویل فی وجوه التأویل، تحقیق: عبد الرزاق المهدی، 
بیروت دار النشر، دار إحیاء التراث العربی، 	00	 م.

سمهودی شافعی، جواهر العقدین، بغداد: مطبعة العانی، بی تا.. 		

شوکانی، محمدبن علی، فتح القدیر، تحقیق: الدکتور عبدالرحمن عمیده، . 0	
بیروت: دارالمعرفة، بی تا.

الرحمن . 		 حبیب  تحقیق:  المصنف،  بن همام،  عبدالرزاق  أبوبکر  صنعانی، 
االعظمی، بیروت: المکتب االسامی، الطبعه الثانیه، 	0		 ق.

الدکتور . 		 تحقیق:  الروضة،  مختصر  ح  شر سعید،  ابن  الدین  نجم  طوفی، 
عبداهَّلل بن عبدالمحسن الترکب، بیروت: مؤسسه الرسالة، بی تا.

عثیمین، محمدبن صالح، تفسیر القرآن الکریم، المملکة العربیة السعودیة: . 		
دارابن الجوزی، 				 ق.

حسینی . 		 سیدفاضل  مصحح:  اإلمامة،  فی  الشافی  سیدعلی،  الهدی،  علم 
میانی، تهران: موسسه الصادق؟ص؟، 0			 ق.

بمناسبه . 		 العالمی  المؤتمر  المختارة،  الفصول  مرتضی،  سید  الهدی،  علم 
الذکری االلفیه لوفاة الشیخ المفید، بی تا.

مجلسی، محمد باقر، بحار النوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 	0		 . 		
ق.

همو، حق الیقین، تهران: علمیه اسامیه، بی تا.. 		

مسلم، ابن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، الصحیح، تحقیق: . 		
محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار النشر؛ دار إحیاء التراث العربی، بی تا.

قم : . 		 العباد،  علی  اهَّلل  حجج  معرفة  فی  اإلرشاد  محمد،  بن  محمد  مفید، 
کنگره شیخ مفید؟حر؟، 				 ق .
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شخصیت  الگوی  شاخصه های 
و  قرآن کریم  منظر  از  »عــبــاداهلل« 

روایات دکتر محمدرضا جواهری
)نویسنده ی مسئول(
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهر ری،
 Javaheri@ferdowsi.
um.ac.ir

اعظم عرفانیان
دانشجوی کارشناسی ارشد، 
دانشکده تربیت مدرس قرآن 
مشهد،
A.Erfani07@gmail.com

چکیده: قرآن کریم با برخورداری از ویژگی جهانی بودن، جامعیت 
و  دقیق  تصویر  انسان  وجودی  ابعاد  و  شخصیت  از  جاودانگی،  و 
کرده است. خداوند در قرآن کریم شخصیت انسان  منطقی را ارائه 
کْم  َفَرّبُ کَلِتِه  شا َعلی  َیْعَمُل  کّل  >ُقْل  می داند  وی  رفتار  از  ناشی  را 
ْهدی َسبیًا< )اإلسراء، 		(. انسان، عاوه برفطرت 

َ
ْعَلُم ِبَمْن ُهَو أ

َ
أ

هدف  به  می تواند  خرد  و  تعقل  سلیم،  قلب  داشتن  با  خداجویی 
خلقت یعنی مقام عبودیت نائل آید. عباِد صالح خداوند، با تهذیب 
نفس راه بندگی را پیموده و با بهره مندی از علم االهی و مصونیت 
گرفته اند.  گناه، مسئولیت هدایت جامعه را نیز به عهده  از خطا و 
جمله:  از  شاخصه هایی  بــا  را  »عــبــاداهَّلل«  شخصیت  قــرآن کــریــم 
توصیف   … و  شیطان  ــوای  اغ از  مصونیت  شــکــرگــزاری،  ــاص،  اخ

نموده است.

و  بــه صـــورت توصیفی  کــتــاب خــانــه ای  بــا روش  پــژوهــش حــاضــر 
کتب، مقاالت و بانک های اطاعاتی موجود،  تحلیلی، استفاده از 
قرار  بررسی  مــورد  قرآن کریم  آیــات  منظر  از  را  عــبــاداهَّلل  شخصیت 
داده است. از نتایج دست یابی به شاخصه های فردی و اجتماعی 
عصر  در  ولی عصر؟جع؟  حضور  شناخت  به  می توان  »عــبــاداهَّلل« 
کسب آمادگی الزم  گاهی و تاش برای  حاضر اشاره نمود. بنابراین آ
برای ظهور مصلح و منجی بشریت و تشکیل حیات طیبه، ضروری 

و از باالترین عبادات شمرده می شود. 

کلیدواژه ها: الگوی شخصیت، عباداهَّلل، قرآن کریم.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۲
پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۱۳



مقدمه.  

گاهـی و شـناخت ابعـاد  ک هـای شـخصیت انسـان در قرآن کریـم بـا توجـه بـه آ ما

قـدرت  داشـتن  وجـود  بـا  فـردی  تفاوت هـای  شده اسـت.  ح  مطـر انسـان  وجـودی 

انتخـاب و اختیـار، برخـورداری از عقـل و وجـدان، بهره منـدی از فطـرت خداجویـی، 

بـاور بـه نگـرش اعتقـادی بـا خـدا زیسـتن و بازگشـت بـه سـوی او بـه وجـود آمـده و 

تـاش بـرای تکامـل فـردی و اجتماعـی وی شـکل می گیـرد.

در بررسـی شـناخت عبـاداهَّلل، رابطـه ی انسـان بـا خـدا مـورد توجـه قـرار می گیـرد؛ 

گیر  رابطـه ی تکوینـی و تشـریعی.« رابطـه ی تکوینی میان انسـان و خدا، رابطه ی فرا

آفریـدگار،  میـان  وجـودی  نسـبت  و  موقعیـت  از  برخواسـته  کـه  اسـت  گسـترده ای  و 

تکوینـی،  رابطـه ی  در  اسـت.  انسـان  و  خـدا  حقیقـی  مالـک  و  رب  اختیـار،  صاحـب 

سـبحان،  خداونـد  رابطـه  ایـن  اسـاس  بـر  مشـترکند.  کافـر  و  مؤمـن  از  اعـم  آدمیـان 

اسـت و انسـان موجـودی آفریـده، بنـده و نیازمنـد مطلـق به خدا اسـت. مـراد از رابطه 

تشـریعی، انسـان موجـودی فعـال و بـا اراده و اختیـار اسـت و خـود شـیوه ی تعامـل بـا 

خـدا را بـر می گزینـد. رابطـه ی تشـریعی مطلـوب میـان خـدا و انسـان از منظـر نصـوص 

دینی عبارت است از عبادت و پرستش خداوند توسط انسان، در رابطه ی مطلوب، 

خـدا معبـود و انسـان )عبـاداهَّلل( پرستشـگر اسـت.«)برنجکار، 				، ص 			(
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اسـتاد مطهـری انسـان را در مکتـب پیامبـران چنیـن معرفـی می کنـد: »انسـان در 

کـه بشـر از راه علـوم  کامل تریـن بیـان آن اسـت بـا انسـانی  کـه قـرآن  مکتـب پیامبـران 

که  گسـترده تر اسـت. انسـانی  می شناسـد بسـی متفاوت اسـت یعنی این انسـان بسـی 

بشـر از راه علـوم می شناسـد در میـان دو پرانتـز )تولـد و مـرگ( قـرار دارد و قبـل و بعـد 

گرفتـه اسـت و از نظـر علـوم بشـری مجهـول اسـت … امـا  از ایـن پرانتـز را تاریکـی فرا

انسـان قـرآن بایـد بدانـد از کجـا آمـده؟ بـه کجـا مـی رود؟ در کجا هسـت؟ چگونـه باید 

باشـد؟ چـه بایـد بکنـد؟« )مطهـری، 				 ش، ص 	0	(.

کامل عبودیت  قرآن کریـم بـا معرفی انسـان مخلص )عباداهَّلل( الگوی شـخصیت 

ِذیَن َمَعه< 
َ
ْسـَوٌة َحَسـَنٌة فِی ِإْبَراِهیَم َو اّل

ُ
کَاَنْت َلکْم أ و بندگی را ارائه نموده اسـت >َقْد 

که با  )الممتحنـه، 	( یعنـی: بـرای شـما سرمشـق خوبـی در زندگـی ابراهیـم و کسـانی 

او بودند وجود داشـت.

کـه همـان پیامبـران و اولیـای  مصادیـق و شـاخصه های شـخصیت »عبـاداهَّلل« 

کامـل می شـوند، سـپس  االهـی هسـتند بـا فطـرت خداجویـی و عـروج بـه سـوی حـق 

بـه هدایـت خلـق خـدا همـت می گمارنـد. پیامبـران و امامـان بزرگـوار تـاش می کننـد 

کننـد و مقـام واالی انسـان را بـه وی متذکـر شـوند، بـرای  فطـرت انسـان ها را بیـدار 

َعلـی  َنْفَسـک  باِخـٌع  ـک 
َ
>َفَلَعّل و زحمـت می اندازنـد  رنـج  بـه  را  انسـان خـود  هدایـت 

گویـی می خواهـی  َسـفًا< )الکهـف، 	(. یعنـی: 
َ
آثاِرِهـْم ِإْن َلـْم ُیْؤِمُنـوا ِبهـَذا اْلَحدیـِث أ

گفتـار ایمـان  گـر بـه ایـن  کنـی ا ک  بـه خاطـر اعمـال آنـان، خـود را از غـم و انـدوه هـا

کمک می کند تا با الگو قراردادن  نیاورند. شـناخت شـاخصه های عباداهَّلل به انسـان 

آنـان، راه رسـتگاری و سـعادت را بیابـد.
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معرفی شخصیت انسان در قرآن کریم.  

>ُثـّمَ  نموده اسـت  معرفـی  انسـان  را،  خداونـد  مخلـوق  زیباتریـن  قرآن کریـم، 

ْحَسـُن اْلخاِلقیـَن< )المؤمنـون، 		( یعنـی: سـپس آن 
َ
ناُه َخْلقـًا آَخـَر َفَتبـاَرک اهَّلُل أ

ْ
ْنَشـأ

َ
أ

کـه بهترین آفرینندگان اسـت؛ و  را آفرینـش تـازه ای دادیـم؛ پـس بـزرگ اسـت خدایی 

همـه ی ابزارهـای پیشـرفت وی را بـرای رسـیدن بـه هـدف متعالـی در اختیـارش قـرار 

ْفِئـَدَة 
َ ْ
ْبصـاَر َو ال

َ ْ
ـْمَع َو ال اُه َو َنَفـَخ فیـِه ِمـْن ُروِحـِه َو َجَعـَل َلکـُم الّسَ داده اسـت >ُثـّمَ َسـّوَ

َقلیـًا مـا َتْشـکُروَن< )السـجده، 	( یعنـی: سـپس )انـدام( او را موزون سـاخت و از روح 

گـوش و چشـم ها و دل هـا قـرار داد؛ اّمـا کم تر شـکر  خویـش در وی دمیـد؛ و بـرای شـما 

نعمت هـای او را بجـا می آوریـد.

خداونـد دو راهنمـا، عقـل و وحـی را در اختیـار انسـان قـرار داد. در روایـات از ارزش 

و فضیلـت عقـل بسـیار سـخن گفته شده اسـت. اولیـن چیـزی که خداونـد آفرید، عقل 

بـود. پیامبـران االهـی از عاقل تریـن مـردم هسـتند. خداونـد در سـوره ی الحـزاب، بـه 

ماَنـَة َعَلـی 
َ ْ
ـا َعَرْضَنـا ال طـور غیـر مسـتقیم انسـان را وادار بـه تفکـر و تعقـل می کنـد >ِإّنَ

ُه  ْنسـاُن ِإّنَ ِ
ْ

ْشـَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اإل
َ
ْن َیْحِمْلَنها َو أ

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َو اْلِجباِل َفأ

َ ْ
ـماواِت َو ال الّسَ

کاَن َظُلومـًا َجُهـواًل< )الحـزاب، 		( یعنـی: مـا امانت )تعّهد، تکلیـف، و والیت الهّیه( 

کوه ها عرضه داشـتیم، آنها از حمل آن سـر برتافتند، و از آن  را بر آسـمان ها و زمین و 

کشـید؛ او بسـیار ظالـم و جاهـل بـود، چـون قـدر  هراسـیدند؛ اّمـا انسـان آن را بـر دوش 

ایـن مقـام عظیـم را نشـناخت و بـه خـود سـتم کرد.

کافی نیسـت، زیرا محدودیت هایی  باید توجه داشـت عقل مفید و الزم اسـت اما 

دارد و خطاپذیـر اسـت. علـم حاصـل از آن نیـز عـاوه بـر محدودیـت و خطاپذیـری، 
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جزئی نگـر نیـز هسـت. در مقابـل آن وحـی می توانـد راه کارهـای دقیـق و جامعـی ارائـه 

جسـمانی  بعـد  شـامل  انسـان،  وجـودی  ابعـاد  از  کامـل  شـناخت  خداونـد  زیـرا  کنـد. 

هدایـت  را  او  سـعادت،  بـه  شـدن  نائـل  بـرای  هم چنیـن  و  داشـته  وی  روحانـی  و 

نموده اسـت.

واژه شناسی عباداهلل.  

واژه ی عبـد در مفـردات راغـب بـه معنـای عابـد آمـده بلکـه عبـد بلیغ تـر از عابـد 

عبـاداهَّلل  اشـیاء  همـه ی  بلکـه  مـردم  همـه ی  نه تنهـا  اینکـه  بـه  اشاره شـده  و  اسـت 

کـراه و بعضـی بـا انتخـاب و اختیـار. هسـتند لکـن بعضـی بـا جبـر و ا

ع اول: عبودیت تکوینی >َو  ع عبودیـت را نـام می برد: نـو راغـب در مفـردات دو نـو

ُهـَو اْلقاِهـُر َفـْوَق ِعبـاِدِه< )النعام، 		( عبد بـه معنای تکوین. 

ْعُبـُد ما 
َ
ع دوم: عبودیـت اختیـاری، عبودیـت بـرای صاحبـان عقـل اسـت. >ال أ نـو

ع می دانـد؛  َتْعُبـُدوَن< )الکافـرون، 	( هم چنیـن مـردم را در عبودیـت اختیـاری دو نـو

ـوب< )ص، 		( و گروهـی  ّیُ
َ
گروهـی بـا اخـاص عبـد خداونـد هسـتند >َو اْذکـْر َعْبَدنـا أ

بنـده ی دنیـا بـوده بـه آن روی آورده و در خدمتـش می باشـند. 

جمـع عبـد بـه معنـای بـرده، عبید اسـت، در قرآن کریـم لفظ عبید بیشـتر درباره ی 

کـه در حقیقـت  اطـاق شده اسـت  بـه دنیـا و سـرمایه های دنیایـی  کفـار و مغـروران 

ٍم ِلْلَعبیِد< )ق، 		( یعنی: 
َ
َنا ِبَظـّا

َ
ُل اْلَقـْوُل َلَدّیَ َو ما أ

َ
بـردگان واقعـی آنهاینـد >مـا ُیَبّد

کـرد )راغـب  سـخن مـن تغییـر ناپذیـر اسـت، و مـن هرگـز بـه بنـدگان سـتم نخواهـم 

اصفهانـی، 				 ق، ج 		، ص 			(.

در  اسـت  از حـق  فرمان بـرداری  و  و طاعـت  فروتنـی  اظهـار  کـه همـان  عبودیـت 
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معجـم قامـوس قـرآن بـه اطاعـت و تذلـل و تقدیـس تعریـف شده اسـت. قرشـی بـه 

نقـل از اقـرب المـوارد، تقسـیم دقیـق و قابل توجهـی از عبادت آورده اسـت: »درباره ی 

خداونـد دو جـور عبـادت داریـم، یکـی اطاعـت از فرامیـن او و اینکـه در زندگـی روزمـره 

راجـع بـه حـال و حـرام و غیره از دسـتورات خدا پیـروی کنیم، این عبادت به معنای 

ک َنْسـَتعیُن< )الفاتحه، 	( و دیگری  ا ک َنْعُبُد َو ِإّیَ ا طاعت و فرمان برداری اسـت >اّیَ

ع و ذلت را در برابـر حق اظهار  تذللـی اسـت تـؤام بـا تقدیـس یعنـی بنـده، نهایت خضـو

کمـاالت دارا می دانـد.  ک و بـه تمـام  مـی دارد و در عیـن حـال او را از تمـام نقایـص پـا

البتـه واژه ی عبـد در قـرآن بـه دو معنـا اسـتعمال شده اسـت. یکـی بنـده ی مملـوک 

)العبـد بالعبـد( و دیگـری، عبـد بـه معنـای عابـد و مطیـع خـدا در اخـاص و عبـادت و 

اطاعـت )نـک: جـن، 		(، عبـد در قـرآن دارای دو جمـع اسـت: عبـاد، عبیـد )قرشـی، 

				 ق، ج 	، ص 			(.

رفته اسـت  بـه کار  خـدا  بنـده ی  معنـای  بـه  قـرآن  جـای  همـه  در  عبـاد  واژه ی 

معنـای  بـه  را  آن  بعضـی  کـه  نـور  سـوره ی   		 آیـه ی  مگـر  مطیـع  و  مملـوک  از  اعـم 

>َقـاَل  می شـود  اطـاق  نیـز  جمـادات  بـر  گاهـی  عبـد،  کلمـه ی  خوانده انـد.  »عبیـد« 

کل ِفیَهـا ِإّنَ اهَّلَل َقـْد حکـم بیـن اْلِعَبـاد< )العـراف، 			( یعنـی:  ـا  ِذیـَن اْسـَتکبُروْا ِإّنَ
َ
اّل

مسـتکبران می گوینـد: مـا همگـی در آن هسـتیم، زیـرا خداونـد در میـان بندگانش )به 

.)			 ص   ،	 ج  ق،   				 )قرشـی،  کرده اسـت  حکـم  عدالـت( 

بیـن  و  کرده اسـت  ذکـر  ع  خضـو بـا  طاعـت  را  عبـادت  معنـای  نیـز  تهذیب اللغـه 

عبـاداهَّلل یعنـی بنـده ای از بنـدگان خـدا بـا عبیـد یعنـی ممالیـک فـرق دانسـته اسـت 

.)			 ص   ،	 ج   ،				 )ازهـری، 
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و  کـردن  پرسـتش  معنـای  دو  بـه  عبـادت  معنـای  نیـز  دهخـدا  لغت نامـه ی  در 

.)	0		 ص   ،	 ج   ،				 )همـان،  اسـت  آمـده  خـدا  کـردن  اطاعـت 

گرامی اسـام؟ص؟ در تعریف مفهوم عبد  کتاب حدیثی مصباح الشـریعه از نبی  در 

گـر تو او را نبینـی باز او تو  چنیـن آمده اسـت: خـدا را بپرسـت گویـا او را می بینـی، حتـی ا

را می بینـد. حـروف عبـد سـه حـرف: عیـن، بـاء و دال اسـت »فالعین علمه بـاهَّلل و الباء 

کیـف و ال حجـاب« یعنـی: عیـن آن  بونـه عمـن سـواه و الـدال دنـوه مـن اهَّلل تعالـی بـا 

یعنـی علـم و شـناخت او نسـبت بـه خداونـد، بـاء یعنـی دوری از هرچـه غیـر او اسـت، 

دال در کلمـه ی عبـد یعنـی نزدیکـی بـه خداونـد بـدون هیچ واسـطه و مانعی )همان، 

0			، ص 	(.

ع  بـا تعاریـف ذکـر شـده عباداهَّلل بـه معنای بنده ای از بندگان خـدا که همراه خضو

و تواضـع بـا اختیـار بـه اطاعـت و فرمان بـرداری حـق توصیف شده اسـت. مسـیر کمال 

بـه سـوی حـق عبودیـت اسـت و پیامبـران االهـی ماننـد حضـرت ابراهیـم؟ع؟ عبـد 

محـض خـدا شـده اند، زندگـی و ممـات آنـان بـرای خـدا اسـت. چنان چـه خداونـد بـه 

گرامـی؟ص؟ نیـز دسـتور می دهـد >ُقـْل ِإّنَ َصاتـي َو ُنُسـکي َو َمْحیـاَي َو َمماتـي  رسـول 

ِ َرّبِ اْلعاَلمیـن< )النعـام، 			( یعنـی: بگـو: نمـاز و تمـام عبـادات مـن، و زندگـی و 
هَّلِلَّ

مـرگ مـن، همـه بـرای خداونـد پـروردگار جهانیـان اسـت.

مفهوم شناسی عباداهلل از منظر قرآن کریم.  

و  سـنت  و  قرآن کریـم  ماننـد  گرانب هایـی  گنجینه هـای  اسـاس  بـر  اسـام  دیـن 

ک هایی برای شـخصیت انسـان ارائه  سـیره ی معصومـان؟مهع؟ بـا تعریـف انسـان، ما

که در جهت هدایت و رسـیدن به سـعادت  کرده اسـت و از انسـان برگزیده ی خداوند 
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بشـر قـدم بـر مـی دارد بـا نـام »عبـاداهَّلل« یـاد می کنـد. انسـان، بـا پیـروی از عبـاداهَّلل 

می توانـد بـا شـناخت هسـتی و درک وظایـف خویـش در جهت تعالی خویشـتن و نائل 

آمـدن بـه مقـام تقـرب االهـی دسـت یابـد.

از جملـه تعاریـف قرآن کریـم دربـاره ی انسـان بـه ایـن مـوارد مهـم می تـوان اشـاره 

نمود:

گفته شده است >ُثّمَ  که جان نیز  الف( انسان دارای دو بعد جسم و روح یا نفس 

ْطَفـَة َعَلَقـًة َفَخَلْقَنـا اْلَعَلَقـَة ُمْضَغـًة َفَخَلْقَنـا اْلُمْضَغـَة ِعظامـًا َفکَسـْوَنا اْلِعظـاَم  َخَلْقَنـا الّنُ

ْحَسـُن اْلخاِلقیـَن< )المؤمنـون، 		( یعنـی: 
َ
ناُه َخْلقـًا آَخـَر َفَتبـاَرک اهَّلُل أ

ْ
ْنَشـأ

َ
َلْحمـًا ُثـّمَ أ

سـپس نطفـه را بـه صـورت علقـه ]خـون بسـته [، و علقـه را بـه صـورت مضغـه ]چیـزی 

گوشـت جویده شـده [، و مضغـه را بـه صـورت اسـتخوان هایی در آوردیـم؛ و بـر  شـبیه 

بـزرگ  پـس  دادیـم؛  تـازه ای  آفرینـش  آن را  پوشـاندیم؛ سـپس  گوشـت  اسـتخوان ها 

کـه بهتریـن آفریننـدگان اسـت. اسـت خدایـی 

عبودیـت  را  انسـان  آفرینـش  هـدف  قـرآن،  انسـان:  آفرینـش  هدفمنـدی  ب( 

 ِلَیْعُبـُدوِن< )الذاریـات، 		( یعنـی: مـن جـّن 
َ
ْنـَس ِإاّل ِ

ْ
می دانـد >َو مـا َخَلْقـُت اْلِجـّنَ َو اإل

کننـد. و انـس را نیافریـدم جـز بـرای اینکـه عبادتـم 

گرامـی؟ص؟  نیسـت. رسـول  انسـان  زندگـی  پایـان  مـرگ،  انسـان:  ج( جاودانگـی 

)مجلسـی،  فنـا«  و  نابـودی  بـرای  نـه  شـده اید،  خلـق  بقـا  بـرای  »شـما  می فرمایـد: 

.)		 ص   ،		 ج   ،				

د( اختیـار و آزادی انسـان: امتحـان االهـی، ارسـال پیامبـران، معـاد و جهـان پـس 

از مـرگ، دلیـل وجـود قـدرت انتخـاب در انسـان خواهدبـود. انسـان، مسـئول آینـده و 
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سرنوشـت خویش اسـت. از عوامل تربیت و رشـد انسـان، شناسـایی وظیفه و تکلیف 

االهـی در قبـال خـود، جامعـه و خداوند اسـت.

کـه در سـیره و روش انبیـا و  بـا شـناخت ویژگی هـای انسـان مؤمـن در قرآن کریـم 

اولیـاء االهـی وجـود دارد، می تـوان تصویـر درسـت و دقیقـی از از عبـاداهَّلل ترسـیم کرد. 

در سـوره ی الصافـات، سـام و رحمـت االهـی بـر انبیـاء چـون حضـرت نـوح و حضـرت 

کذِلـک َنْجـِزي اْلُمْحِسـنین  ابراهیـم؟امهع؟ و … یـاد شـده اسـت >َسـاٌم َعلـی ِإْبراهیـَم 

ـُه ِمـْن ِعباِدَنـا اْلُمْؤِمنیـن< )الصافـات، 	0	-			( یعنـی: سـام بـر ابراهیـم. این گونه  ِإّنَ

نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. او از بنـدگان بـا ایمـان مـا اسـت.

کـه دارای فطـرت بیـدار هسـتند بـرای درک حقیقـت بسـیار تـاش  انسـان هایی 

نمـوده و فقـط دانسـتن، آنهـا را اقنـاع نمی کنـد بلکـه فهـم و درک صحیـح و در نهایـت 

کمـک می کنـد.  بـه مقصـود  رسـیدن  بـرای  را  آنـان  باطـل  از  قـدرت تشـخیص حـق 

یـاد  و  تفکـر  تعهـد،  و  مسـئولیت  انسـانی،  کرامـت  شـکیبایی،  و  صبـر  از  جلوه هایـی 

بیـان  قرآن کریـم  منظـر  از  عبـاداهَّلل  شـاخصه های  از  زندگـی  حـاالت  همـه ی  در  خـدا 

شده اسـت.

شاخصه های الگوی شخصیت عباداهلل از منظر قرآن کریم.  

سرچشـمه  االهـی  وحـی  از  اسـام،  در  کامـل  انسـان  شـناخت  روش  قوی تریـن 

گرامـی اسـام؟ص؟ اولیـاء االهـی نمونـه و الگـو معرفـی شـده اند.  گرفته اسـت و پیامبـر 

بررسـی  قرآن کریـم  منظـر  از  عبـاداهَّلل  اختصاصـی  شـاخصه های  از  برخـی  اسـت  الزم 

شـود:
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اخالص عباداهلل در اطاعت خداوند.   .  

چنان چـه در مفـردات الفـاظ قـرآن آمـده اسـت: حقیقـت اخـاص، تبـری جسـتن 

از هرچـه غیـر از خداونـد متعـال اسـت )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			(. امـا 

ـُه ِمـْن ِعباِدَنـا اْلُمْخَلِصیـَن< دو  کتـاب تهذیب اللغـه، در ذیـل آیـه ی شـریفه ی >ِإّنَ در 

قرائـت ذکرشـده اسـت. مخلصـون به فتـح الم یعنی المختارون، و مخلصون به کسـر 

الم بـه معنـای الموحـدون آمده اسـت.

لـه  >مخلصیـن  آیـات شـریفه ی  در  واژه ی مخلـص  لغت شناسـی  کتاب هـای  در 

کسـر الم از یعقـوب، ابن کثیـر و  الدیـن، عبـاداهَّلل المخلصیـن، عبادنـا المخلصیـن< بـا 

کـه  کسـانی  نافـع ذکرشده اسـت. بـه معنـای »الذیـن اخلصـو طاعـه اهَّلل تعالـی« یعنـی: 

بـا اخـاص خـدا را اطاعـت کردنـد، و بقیـه، بـه فتـح الم خوانده انـد بـه معنـای »الذین 

کـه خداونـد متعـال آنـان را  کسـانی  اخلصهـم اهَّلل تعالـی لرسـالته ای اختارهـم« یعنـی: 

بـرای رسـالت خویـش برگزیـد یعنـی آنـان را انتخـاب نمـود )حمیـری، 0			 ق، ج 	، 

ص 	0		(.

کـه از غیـر خـدا دوری جسـته و فقـط  شـاید بتـوان چنیـن برداشـت نمـود، بنـده ای 

برگزیـده  رسـالت  بـه  از طـرف خداونـد  کـه  مقامـی می رسـد  بـه  اطاعـت می کنـد  را  او 

می شـود. 

و  شـیعه  تفاسـیر  در  المخلصیـن«  »عبـاداهَّلل  تعریـف  شـریفه،  آیـه ی  ذیـل  در 

ذکرشده اسـت: گونـه  دو  اهل تسـنن 

ـا َلتاِرکـوا آِلَهِتنـا   ِإّنَ
َ
طبـری در تفسـیر جامـع البیـان ذیـل آیـات شـریفه >َو َیُقوُلـوَن أ

لیـِم< 
َ ْ
ال اْلَعـذاِب  َلذاِئُقـوا  کـْم  ِإّنَ اْلُمْرَسـلیَن  َق 

َ
َصـّد َو  ِباْلَحـّقِ  َبـْل جـاَء  َمْجُنـون  ِلشـاِعٍر 
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)الصافـات، 		-		( چنیـن مـی آورد: مشـرکان مکـه، پیامبـر؟ص؟ را شـاعر مجنـون 

کـرده  می خواندنـد، لـذا آیـه، عـذاب الیـم را جـزای آنـان بیـان نموده اسـت و اسـتثناء 

کـه در روز خلقتشـان آنـان را بـرای خـود برگزیـده و در ام الکتـاب برایشـان  کسـانی را 

کـرده و چـون آنـان اهـل طاعـت و ایمان هسـتند عـذاب را نمی چشـند.  سـعادت ثبـت 

کتـب لهـم السـعاده فی ام الکتـاب  »عبـاداهَّلل الذیـن اخلصهـم یـوم خلقهـم لرحمتـه و 

کسـانی  خداونـد  بنـدگان  یعنـی:  الطاعـه«  اهـل  النهـم  العـذاب  یذوقـون  ال  انهـم  و 

هسـتندکه خداونـد در روز خلقت شـان بـا رحمـت خویـش آنـان را بـرای خـود برگزیـد و 

کـرد و آنهـا عـذاب را نمی چشـند، زیـرا اهـل  کتـاب محفـوظ برایشـان سـعادت ثبـت  در 

طاعـت االهـی هسـتند )طبـری، 				 ق، ج 		، ص 		(.

اما صاحب تفسـیر مجمع البیان، تعریف »عباداهَّلل المخلصین« را چنین می آورد: 

»الذیـن اخلصـو العبـاده هَّلل و اطاعـوه فـی کل ما امرهم به فانهـم ال یذوقون العذاب و 

کـه عبادت را برای خـدا خالص نموده  ک خدا  انمـا ینالـون الثـواب« یعنـی: بنـدگان پـا

و او را در تمـام اوامـر اطاعـت کردنـد پـس ایشـان عـذاب را نمی چشـند و از گروه عذاب 

شـدگان جدا، بلکه به ثواب نایل می شـوند )طبرسـی، 				 ق، ج 	، ص 0		(.

کامـی متفـاوت آنـان  بـه نظـر می رسـد ایـن تعاریـف ناشـی از اعتقـادات و عقایـد 

کـه خداونـد انسـان را مختـار آفریـده و انتخـاب عبودیـت و  می باشـد، شـیعه بـاور دارد 

بندگـی خـدا، عامـل افتخـار و سـجده ی مائکـه بـر انسـان شـده اسـت.

قرآن کریـم در آیـات بسـیاری عبـاداهَّلل را توصیـف نمـوده و بـرای ایشـان پـاداش 

 ِعباَد 
َ
کْنُتْم َتْعَمُلوَن ِإاّل  ما 

َ
دنیوی و اخروی بسیاری وعده داده است >َو ما ُتْجَزْوَن ِإاّل

عیـم<  ـاِت الّنَ کـُه َو ُهـْم ُمکَرُمـوَن فـي َجّنَ ولِئـک َلُهـْم ِرْزٌق َمْعُلـوٌم َفوا
ُ
اهَّلِل اْلُمْخَلصیـَن أ
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کیفـر داده نمی شـوید،  )الصافـات، 		-		( یعنـی: و جـز بـه آنچـه انجـام می دادیـد 

کیفرهـا برکنارنـد( برای آنـان ]بنـدگان مخلص [  جـز بنـدگان مخلـص خـدا )کـه از ایـن 

گرامـی داشـته  گـون پـر ارزش(، و آنهـا  گونا روزی معّیـن و ویـژه ای اسـت، میوه هـا )ی 

می شـوند.

کـه مطیـع پـروردگار خویـش اسـت، قطعـًا از عـذاب االهـی مصـون بـوده و  انسـانی 

همیـن عبودیـت و بندگـی خالص، موجب رهایی از عـذاب االهی خواهدبود. آنچه از 

آیه ی شـریفه برداشـت می شـود بهره مندی عباداهَّلل از رزق و روزی ویژه ممتاز االهی 

اسـت و مقـام و منزلتـی بلنـد در پیشـگاه خداونـد خواهنـد داشـت، آیـه ی شـریفه انواع 

کـه  نعمت هـای بهشـتی را نام برده اسـت. از جملـه تکیـه زدن بـر تخت هـای بهشـتی 

بنـدگان مخلـص در بهشـت از آن متنعـم خواهنـد شـد. ایـن توفیـق االهـی نتیجـه ی 

الطـاف ربوبـی پـروردگار بـه بنـدگان مخلص اسـت.

گروه از بندگان را با ویژگی »مکرمون« توصیف نموده است: قرآن کریم دو 

ْحمـُن َوَلـدًا ُسـْبحاَنُه َبـْل ِعبـاٌد ُمکَرُمـون ال َیْسـِبُقوَنُه  َخـَذ الّرَ 	- مائکـه: >َو قاُلـوا اّتَ

گفتنـد: خداونـد رحمـان  آنهـا  َیْعَمُلـوَن< )النبیـاء، 		( یعنـی:  ْمـِرِه 
َ
ِبأ ُهـْم  َو  ِباْلَقـْوِل 

نقـص(؛  و  عیـب  ایـن  )از  منزه اسـت  او  کرده اسـت،  انتخـاب  خـود  بـرای  فرزنـدی 

آنهـا ]فرشـتگان [ بنـدگان شایسـته اوینـد. هرگـز در سـخن بـر او پیشـی نمی گیرنـد؛ و 

او عمـل می کننـد. بـه فرمـان  )پیوسـته( 

کامـل اسـت. در سـوره ی الصافـات بـا مکرمـون  کـه ایمانشـان  	- عبـاداهَّلل: آنـان 

)ی  میوه هـا  یعنـی:   )		 )الصافـات،  ُمکَرُمـوَن<  ُهـْم  َو  کـُه  >َفوا شـده اند  توصیـف 

گرامـی داشـته می شـوند. گـون پـر ارزش( و آنهـا  گونا
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در سـوره ی الزمـر نیـز خداونـد، پیامبـرش را در چنـد نوبـت دعـوت بـه توحیـد و 

یـَن< )الزمـر،  ْعُبـَد اهَّلَل ُمْخِلصـًا َلـُه الّدِ
َ
ْن أ

َ
ِمـْرُت أ

ُ
ـي أ اخـاص در عبـادت می کنـد >ُقـْل ِإّنِ

کـه دینـم را بـرای او  کنـم در حالـی  کـه خـدا را پرسـتش  		( یعنـی: بگـو: مـن مأمـورم 

کـرده باشـم. خالـص 

تقوا در اخالص عباداهلل.   .  

هیبـت  و  خشـیت  معنـای  بـه  قرآن کریـم  در  را  تقـوا  البحریـن،  مجمـع  صاحـب 

کاِفـٍر  َل  ّوَ
َ
قـًا ِلمـا َمَعکـْم َو ال َتکوُنـوا أ ْنَزْلـُت ُمَصّدِ

َ
دانسته اسـت و در آیـه ی >َو آِمُنـوا ِبمـا أ

ُقـوِن< )البقـره، 		(. تقـوا را بـه طاعـت و  ـاَي َفاّتَ ِبـِه َو ال َتْشـَتُروا ِبآیاتـي َثَمنـًا َقلیـًا َو ِإّیَ

کرده اسـت. تقـوا در قـرآن عامـل سـعادت و رسـتگاری انسـان معرفـی و  عبـادت معنـا 

اصل تقوا به معنای خود را نگه داشـتن اسـت، ترس انسـان را وا می دارد تا خویشـتن 

کاربـرد واژه ی تقـوا در  کنـد بنابرایـن چـون خـوف الزمـه ی تقـو اسـت  را از خطـر حفـظ 

خـوف در معنـای التزامـی آن خواهدبـود )طریحـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

بـا  خالصانـه  عبودیـت  اسـت.  خـدا  مخلـص  بنـدگان  و  عبـاداهَّلل  اوصـاف  از  تقـوا 

مصـون مانـدن از نافرمانـی خداونـد، موجـب نجات از عذاب االهـی در قیامت خواهد 

بود.

کیفر روز رسـتاخیز را تقوا  خداوند در سـوره ی صافات، عامل نجات قوم الیاس از 

ُقـوَن< )الصافـات، 			( یعنـی: بـه خاطـر بیـاور   ال َتّتَ
َ
معرفـی می کنـد >ِإْذ قـاَل ِلَقْوِمـِه أ

گفـت: آیا تقـوا پیشـه نمی کنید؟ کـه بـه قومـش  هنگامـی را 

کردنـد امـا بنـدگان مخلـص خـدا اسـتثناء شـده اند  بـا آنکـه قومـش او را تکذیـب 

 )			  ،			 )الصافـات،  اْلُمْخَلصیـَن<  اهَّلِل  ِعبـاَد   
َ
ِإاّل َلُمْحَضـُروَن  ُهـْم  َفِإّنَ ُبـوُه 

َ
>َفکّذ
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کردنـد؛ ولـی بـه یقیـن همگـی )در دادگاه عـدل الهـی(  یعنـی: اّمـا آنهـا او را تکذیـب 

خـدا. مخلـص  بنـدگان  مگـر  می شـوند.  احضـار 

کاشـف آمده اسـت: تنهـا بنـدگان اخاص مند خداونـد، فراخوانی الیاس  در تفسـیر 

کردنـد و اینـان از عـذاب خـدا رهایـی می یابنـد و از پـاداش بـزرگ بـر خـوردار  را اجابـت 

کننـد و بـه یکتا  می شـوند، حضـرت الیـاس بـه قـوم خـود هشـدار داد تـا از شـرک دوری 

)مغنیـه،  اسـت  عبودیـت  و  بندگـی  در  اخـاص  همـان  ایـن  نمـود،  هدایـت  پرسـتی 

				 ش، ج 	، ص 			(.

کرده انـد: تقـوا، هم چون  اسـتاد جـوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم تقـوا را چنیـن معنا

سـپر، وسـیله ی حفـظ انسـان از خطـر اسـت )در تقـوا معنـای حفـظ اسـت نـه خـوف( 

خطرهـا  از  تـا  دهیـد  قـرار  سـپر  را  خـدا  فیـض  می ترسـید  چـه  هـر  از  یعنـی  »فاتقـون« 

مصـون بمانیـد نـه اینکـه از او بترسـید چـون خـدا منشـأ رحمـت برکـت و لطـف اسـت 

ـْم َحریـٌص َعَلْیکـْم ِباْلُمْؤِمنیـَن  ْنُفِسـکْم َعزیـٌز َعَلْیـِه مـا َعِنّتُ
َ
>َلَقـْد جاَءکـْم َرُسـوٌل ِمـْن أ

َرُؤٌف َرحیـٌم< )التوبـه، 			( یعنـی: بـه یقیـن، رسـولی از خود شـما به سـویتان آمد که 

رنج های شـما بر او سـخت اسـت؛ و اصرار بر هدایت شـما دارد؛ و نسـبت به مؤمنان، 

رئـوف و مهربـان اسـت.

ک اسـت نـه تـرس از  کـردن خـود از هـر چـه انسـان از آن هراسـنا تقـوا یعنـی حفـظ 

گاهـی  خـدا، چـون خـدا نـور محـض و جمـال و جـال صـرف اسـت و هراسـی نـدارد. 

کارهـای خویـش می ترسـد از ایـن رو خـدا رجـاء را بـه خـود و تـرس را  انسـان از عاقبـت 

کار آدمـی نسـبت می دهـد )جـوادی آملـی، 				 ش، ص 			(. بـه عاقبـت 

خ  در سـوره ی الزمـر نیـز تقواپیشـگی و پـروای االهـی موجـب رهایـی از آتـش دوز
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ُف  ـاِر َو ِمـْن َتْحِتِهـْم ُظَلـٌل ذِلـک ُیَخـّوِ بیـان شده اسـت >َلُهـْم ِمـْن َفْوِقِهـْم ُظَلـٌل ِمـَن الّنَ

سرشـان  بـاالی  از  آنـان  بـرای  یعنـی:   )		 )الزمـر،  ُقـون<  َفاّتَ ِعبـاِد  یـا  ِعبـاَدُه  ِبـِه  اهَّلُل 

سـایبان هایی از آتـش، و در زیـر پایشـان نیـز سـایبان هایی از آتـش اسـت؛ ایـن چیزی 

کـه خداونـد بـا آن بندگانـش را می ترسـاند! ای بنـدگان مـن! از نافرمانـی مـن  اسـت 

کننـد. بپرهیزیـد. خداونـد بندگانـش را می ترسـاند تـا از معاصـی اجتنـاب 

کـه تقـوا پیشـه می کننـد در سـوره ی مریـم نیـز بیـان  وعـده ی خداونـد بـه بندگانـی 

شده اسـت، بهشـت االهـی بـا شـرط تقـوا ارث عبـاداهَّلل خواهدبـود >ال َیْسـَمُعوَن فیهـا 

تي ُنوِرُث ِمـْن ِعباِدنا َمْن 
َ
ُة اّل  َسـامًا َو َلُهـْم ِرْزُقُهـْم فیهـا ُبکـَرًة َو َعِشـّیا ِتْلـک اْلَجّنَ

َ
َلْغـوًا ِإاّل

کاَن َتِقّیـا< )مریـم، 		-		( یعنـی: در آنجـا هرگـز گفتار لغو و بیهوده ای نمی شـنوند؛ 

و جـز سـام در آنجـا سـخنی نیسـت؛ و هـر صبـح و شـام، روزی آنـان در بهشـت مقـّرر 

کـه بـه بنـدگان پرهیـزگار خـود، بـه ارث می دهیـم. اسـت. ایـن همـان بهشـتی اسـت 

و  ارث  کلمـه ی  بهشـتیان می فرماینـد:  میـراث  توضیـح  در  عامـه ی طباطبایـی 

کـه مـال یا شـبه مال از شـخصی بـه دیگری برسـد بعد از  وراثـت بـه معنـای ایـن اسـت 

گفتـه باشـد و  آن شـخص اول آن را بـا مـردن خـود و یـا جـای وطـن و امثـال آن تـرک 

کـه بـه  کـه بهشـت در معـرض آن بـوده  در اینجـا بهشـت را از ایـن جهـت ارث نامیـده 

تمامـی افـراد اعطـا شـود چـون خـدا آن را بـه شـرط ایمان و عمـل صالح بـه همه وعده 

گـر بـه متقیـن اختصـاص یافـت و دیگـران بـه خاطـر اضاعـه ی نماز و  داده بـود. پـس ا

پیـروی شـهوات محـروم شـدند، در حقیقـت از اینـان بـه آنـان ارث رسـیده، نظیـر ایـن 

ْرَض َیِرُث هـا ِعبـاِدَي 
َ ْ
ّنَ ال

َ
کـِر أ ُبـوِر ِمـْن َبْعـِد الّذِ کَتْبنـا ِفـي الّزَ عنایـت در آیـه ی >َو َلَقـْد 

ـذي َصَدَقنـا 
َ
ِ اّل

اِلُحـوَن< )النبیـاء، 	0	( بـه کار رفتـه و در آیـه ی >َو قاُلـوا اْلَحْمـُد هَّلِلَّ الّصَ

ْجـُر اْلعاِملیـَن< )الزمـر، 		( 
َ
ـِة َحْیـُث َنشـاُء َفِنْعـَم أ  ِمـَن اْلَجّنَ

ُ
أ ْرَض َنَتَبـّوَ

َ ْ
ْوَرَثَنـا ال

َ
َوْعـَدُه َو أ



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 7۸۱۳۹۸

میـان ارث و اجـر جمـع شده اسـت. )همـو، 				 ش، ج 		، ص 	0	(.

قرآن کریـم، جنـات عـدن را بشـارت و وعـده ی خداونـد بـه بندگانش بیـان می کند 

ِتّیـا< )مریـم، 	( 
ْ
کاَن َوْعـُدُه َمأ ـُه  ْحمـُن ِعبـاَدُه ِباْلَغْیـِب ِإّنَ تـي َوَعـَد الّرَ

َ
ـاِت َعـْدٍن اّل >َجّنَ

آن  بـه  را  بندگانـش  رحمـان  خداونـد  کـه  می شـوند  جاودانـی  باغ هایـی  وارد  یعنـی: 

وعـده داده اسـت؛ هـر چنـد آن را ندیده انـد؛ مسـلمًا وعـده خـدا تحقق یافتنـی اسـت.

کـه همـان عبـاداهَّلل  انسـان در بهشـت، جاویـدان و ابـدی اسـت، پـس متقیـن، 

هسـتند بهشـت را بـه ارث می برنـد و وعـده االهـی تخلف ناپذیر اسـت >َلـْن ُیْخِلَف اهَّلُل 

َوْعـَدُه< )الحـج، 		( یعنـی: خداونـد خلـف وعـده نمی کنـد.

کسـب فضائل و ارزش های فردی و هم با  عباداهَّلل، آراسـته به صفت تقوا هم در 

توانمندی هـای اجتماعـی در هدایـت خلـق، صاحب عظمت و شـکوه وصف ناشـدنی 

در زمیـن و در جنـت االهـی قرار خواهند گرفت.

تفکر و تعقل عباداهلل .   .  

ْلباِب< 
َ ْ
وِلـي ال

ُ
یـاٍت ِل

َ
هـاِر ل ْیـِل َو الّنَ

َ
ْرِض َو اْخِتـاِف الّل

َ ْ
ـماواِت َو ال >ِإّنَ فـي َخْلـِق الّسَ

)آل عمـران، 0		( یعنـی: مسـلمًا در آفرینـش آسـمان ها و زمیـن، و آمـد و رفـت شـب و 

روز، نشـانه های )روشـنی( بـرای خردمنـدان اسـت.

کـه بـا مشـاهده ی حقایـق و بـه کار بسـتن  عبـاداهَّلل، بنـدگان بـا بصیـرت هسـتند 

گرفتنـد و اینـان دریافتند که هسـتی بی هـدف آفریده  خـرد و تعقـل »اولوااللبـاب« نـام 

گرفتـن آنـان در زمـره ی ابـرار  نشـده اسـت لـذا دو ویژگـی فطـرت و خـرد، عامـل قـرار 

شده اسـت. مسـلمًا در آفرینش آسـمان ها و زمین، آمد و رفت شـب و روز، نشـانه های 

)روشـنی( بـرای خردمنـدان وجـود دارد.
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کـه بـا تعقـل و اندیشـه، قـول نیـک را می شـنوند  عبـاداهَّلل، افـراد متفکـری هسـتند 

ِإَلـی  ناُبـوا 
َ
أ َو  َیْعُبُدوهـا  ْن 

َ
أ اُغـوَت  الّطَ اْجَتَنُبـوا  ذیـَن 

َ
اّل >َو  و احسـن آن را بـر می گزیننـد 

ذیَن 
َ
ولِئک اّل

ُ
ْحَسـَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ ذیـَن َیْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَیّتَ

َ
ـْر ِعبـاِد اّل اهَّلِل َلُهـُم اْلُبْشـری َفَبّشِ

کـه از عبـادت  کسـانی  ْلبـاِب< )الزمـر، 		( یعنـی: و 
َ ْ
وُلـوا ال

ُ
ولِئـک ُهـْم أ

ُ
َهداُهـُم اهَّلُل َو أ

کردنـد و بـه سـوی خداونـد بازگشـتند، بشـارت از آن آنـه اسـت؛ پـس  طاغـوت پرهیـز 

کـه سـخنان را می شـنوند و از نیکوتریـن آنهـا  کسـانی  بنـدگان مـرا بشـارت ده همـان 

کـرده، و آنهـا خردمنـدان  کـه خـدا هدایتشـان  کسـانی هسـتند  پیـروی می کننـد؛ آنـان 

هسـتند. 

تفکـر و اندیشـیدن در آفرینـش، باالتریـن رتبـه در عبـادت اسـت. امـام رضـا؟ع؟ 

التفکـر فـی  کثـره  العبـاده  انمـا  الصلـوه،  و  الصیـام  کثـره  العبـاده  می فرمایـد: »لیسـت 

امـراهَّلل؟زع؟« )مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 			( یعنـی: عبـادت، زیـادی در نمـاز 

و روزه نیسـت بلکـه عبـادت تفکـر بسـیار در امـور خداونـد؟زع؟ اسـت.

خداونـد در قرآن کریـم انسـان را بارهـا دعـوت بـه تفکر و تعقل نموده اسـت، گاهی 

گاهـی غیـر مسـتقیم ماننـد: اشـاره بـه  بـه طـور مسـتقیم ماننـد: )آیـا نمی اندیشـید؟( و 

نظـم در آفرینـش و آیـات االهـی در گسـتره ی هسـتی، آفاقی و انفسـی. عبـاداهَّلل، افراد 

که با تعقل و اندیشـه به حقیقت توحید و یگانه پرسـتی راه یافتند. متفکری هسـتند 

منطـق  و  ل  اسـتدال بـا  حـق  پذیـرش  بـه  دعـوت  نیـز،  االهـی  آوران  پیـام  دعـوت 

کورکورانـه و بـدون تفکـر نهـی نموده انـد. در زندگـی  تـؤام بوده اسـت. آنـان از عبـادت 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ پیامبـر بـزرگ االهـی، نمونه های بسـیاری یافت می شـود >قاَل 

ّف َلکـْم َو ِلمـا َتْعُبـُدوَن ِمـْن 
ُ
کـْم أ  َفَتْعُبـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهَّلِل مـا ال َیْنَفُعکـْم َشـْیئًا َوال َیُضّرُ

َ
أ
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آیـا جـز خـدا  گفـت:  )ابراهیـم(  یعنـی:  )النبیـاء، 		، 		(  َتْعِقُلـوَن<  َفـا   
َ
أ اهَّلِل  ُدوِن 

کمتریـن سـودی بـرای شـما دارد، و نـه زیانـی بـه شـما  کـه نـه  چیـزی را می پرسـتید 

می رسـاند. )نـه امیـدی بـه سودشـان داریـد، و نـه ترسـی از زیانشـان( اف بـر شـما و بـر 

آنچـه جـز خـدا می پرسـتید. آیـا اندیشـه نمی کنیـد.

حضـرت ابراهیـم؟ع؟، بـا تدبیـر حکیمانـه ی خویـش، مـردم عصـر خـود را دعـوت 

ل او بـا پرسـش  بـه تفکـر نمـود و پرسـتش غیرخـدا را نشـانه بی خـردی نامیـد. اسـتدال

و پاسـخ بـه قـوم خـود، در مسـیر هدایـت جامعـه صـورت می گرفـت و ایشـان بـا عبـارت 

>اف لکـم< بـه صراحـت بی منطقـان را توبیـخ نمـود.

کمـال  گفته شـده انسـانیت انسـان بـه عقـل او اسـت و باالتریـن ارزش و  چنان چـه 

کتـاب انسان شناسـی اسـامی، عقـل  گـروی ایـن موهبـت االهـی اسـت. در  انسـان در 

کشـف واقعیت هـا، عقـل  بـه سـه دسـته تقسـیم شده اسـت. عقـل نظـری مربـوط بـه 

ک بایدهـا و نبایدهـا و امـا عقـل ابـزاری مربـوط بـه معـاش دنیـا و  عملـی نیـز بـه ادرا

تدبیـر زندگـی اسـت )رنجـکار و خدایـاری، 				 ش، ص 			(.

کـه در  انسـان، عـاوه بـر فطـرت از وجـود عقـل نیـز بهره منـد اسـت لـذا بـا اهمیتـی 

ک  جهان بینـی اسـامی بـرای آن قائـل اسـت در رشـد شـخصیت انسـان به عنـوان ما

اصلـی در مقابـل نفـس و فطـرت مورد بررسـی قرار می گیـرد )احمدی، 				 ش، ص 

.)		

کامـل عقل در  کـه در آنهـا نفس، تحت سـیطره ی  عبـاداهَّلل، انسـان هایی هسـتند 

کمیـت عقـل تعیین می شـود. پیامبـران و اولیای  آمـده اسـت و مسـیر زندگیشـان بـا حا

ع انتخاب راه هسـتند. االهـی نمونه هـای بـارز این نـو
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عبادت خالصانه عباداهلل.   .  

خداونـد بـه پیامبـر؟ص؟ عبـادت بـا شـرط اخـاص را امـر نموده اسـت >ُقـْل یـا ِعبـاِد 

ما  ْرُض اهَّلِل واِسـَعٌة ِإّنَ
َ
ْنیا َحَسـَنٌة َو أ

ُ
ْحَسـُنوا فـي هـِذِه الّد

َ
ذیـَن أ

َ
کـْم ِلّل ُقـوا َرّبَ ذیـَن آَمُنـوا اّتَ

َ
اّل

کـه  ْجَرُهـْم ِبَغْیـِر ِحسـاٍب< )الزمـر، 0	( یعنـی: بگـو: ای بنـدگان مـن 
َ
اِبـُروَن أ ـی الّصَ

َ
ُیَوّف

کـه در این دنیا  ایمـان آورده ایـد. از )مخالفـت( پروردگارتـان بپرهیزیـد. بـرای کسـانی 

گر تحت فشـار سـران  نیکـی کرده انـد پـاداش نیکـی اسـت و زمیـن خدا وسـیع اسـت،)ا

پـاداش خـود را بی حسـاب دریافـت  کـه صابـران اجـر و  کنیـد(  کفـر بودیـد مهاجـرت 

و  می کنـد  دعـوت  تقـوی  بـه  را  ایمـان  اهـل  شـریفه،  آیـه ی  در  خداونـد  می دارنـد. 

وعـده ی پـاداش بـه صابـران می دهـد.

کرده اسـت.  تفسـیر نمونه در ذیل آیه ی شـریفه به یک مطلب مهم تربیتی اشـاره 

»هـر مربـی و رهبـری بایـد در انجـام دسـتورات مکتـب خویـش از همـه پیش گام تـر 

کارترین باشـد تا مردم  باشـد. او بایـد اولیـن مؤمـن بـه آیین خویش و کوشـاترین و فدا

او را اسـوه خـود بشناسـند« )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 		، ص 	0	(.

سـپس هفـت ویژگـی از عبـاداهَّلل )تقـوا، احسـان، هجـرت، صبـر، اخـاص، تسـلیم 

کـه اخاص در برابر شـرک ویژگـی خاصی دارد  و خـوف( را بـر شمرده اسـت. امـا از آنجـا 

یـَن< )الزمـر، 		(  ْعُبـَد اهَّلَل ُمْخِلصـًا َلـُه الّدِ
َ
ْن أ

َ
ِمـْرُت أ

ُ
ـي أ کیـد می کنـد >ُقـْل ِإّنِ بـار دیگـر تا

کـه خدا را پرسـتش کنم در حالی که دینـم را برای او خالص  یعنـی: بگـو: مـن مأمـورم 

کرده باشـم.

ْعُبـُد ُمْخِلصـًا َلـُه دینـي< )الزمـر، 		( یعنـی: تنهـا تـو را می پرسـتم. بـه 
َ
>ُقـِل اهَّلَل أ

اسـت.  عبـادت  در  اخـاص  بـه  دعـوت  و  کیـد  تأ »قـل«  واژه ی  تکـرار  می رسـد  نظـر 
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چنان چـه در آیـات بعـدی بـه نتایـج زیان بـار از تخلـف و عصیان در برابر آن و خسـران 

ذیـَن 
َ
گوشـزد نموده اسـت >َفاْعُبـُدوا مـا ِشـْئُتْم ِمـْن ُدوِنـِه ُقـْل ِإّنَ اْلخاِسـریَن اّل ابـدی را 

ال ذِلـک ُهـَو اْلُخْسـراُن اْلُمبیـُن< )الزمـر، 		( 
َ
ْهلیِهـْم َیـْوَم اْلِقیاَمـِة أ

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
َخِسـُروا أ

کـه  یعنـی: شـما هـر چـه را جـز او می خواهیـد بپرسـتید. بگـو: زیانـکاران واقعـی آناننـد 

گاه  آ داده انـد.  دسـت  از  قیامـت  روز  در  را  بستگانشـان  و  خویـش  وجـود  سـرمایه ی 

باشـید زیـان آشـکار همیـن اسـت.

در مناجـات شـعبانیه، عبـادت خالصانـه و درخواسـت های عارفانـه ی حضـرت 

کمـال االنقطـاع الیـک و  علـی؟ع؟ نمونـه ای از عشـق ورزیـدن اسـت »االهـی هـب لـی 

انـر ابصـار قلوبنـا بضیـاء نظرهـا الیک« )هاشـمی خویـی، 				 ق، ج 		، ص 0		(. 

موجـب  کـه  اسـت  االهـی  قـرب  مقـام  برجسـته ترین  پیامبـر؟ص؟  عبودیـت  مقـام 

دریافـت الطـاف و امـداد االهـی اسـت. در تشـهد نمـاز، قبـل از گواهی دادن به رسـالت 

در  اسـت  واجـب  مسـلمانان  همـه  بـر  و  شده اسـت  ح  مطـر عبودیـت  مقـام  ایشـان، 

کننـد. شـبانه روز 	 بـار بـر ایشـان درود و صلـوات خویـش را هدیـه 

بهره مندی عباداهلل از پاداش دنیوی و اخروی.   .  

آیـات بسـیاری از قرآن کریـم بـه پـاداش دنیـوی و اخـروی عباداهَّلل پرداخته اسـت. 

عبـاداهَّلل  االهـی،  عـذاب  از  قـوم نجات یافتـه  تنهـا  پیشـینیان،  تاریـخ  در  بـا مطالعـه 

ع نمـوده و از وی اسـتعانت جسـتند.  کـه خالصانـه بـه درگاه خداونـد تضـر بوده انـد 

در  خداونـد  گرفته انـد.  قـرار  خداونـد  برگزیـده ی  و  بـوده  پروردگارشـان  مطیـع  آنـان 

سـوره ی الصافـات بـه توصیـف نعـم و پـاداش االهـی بـرای اعمـال عبـاداهَّلل مخلـص 

پرداخته اسـت.:
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ِرْزٌق  َلُهـْم  ولِئـک 
ُ
أ اْلُمْخَلصیـَن  اهَّلِل  ِعبـاَد   

َ
ِإاّل َتْعَمُلـوَن  کْنُتـْم  مـا   

َ
ِإاّل ُتْجـَزْوَن  مـا  >َو 

عیـِم َعلـی ُسـُرٍر ُمَتقاِبلیـَن ُیطـاُف َعَلْیِهـْم  ـاِت الّنَ کـُه َو ُهـْم ُمکَرُمـوَن فـي َجّنَ َمْعُلـوٌم َفوا

ـاِربیَن ال فیهـا َغـْوٌل َو ال ُهـْم َعْنها ُیْنَزُفـوَن َو ِعْنَدُهْم 
َ

ٍة ِللّش
َ

ٍس ِمـْن َمعیـٍن َبْیضـاَء َلـّذ
ْ
ِبـکأ

یعنـی: و جـز  )الصافـات، 		-		(  َمکُنـوٌن<  َبْیـٌض  ُهـّنَ  ّنَ
َ
َکأ ـْرِف عیـٌن  الّطَ قاِصـراُت 

کیفـر داده نمی شـوید، جـز بنـدگان مخلـص خـدا )کـه از  بـه آنچـه انجـام می دادیـد 

کیفرهـا برکنارنـد( بـرای آنـان ]بنـدگان مخلـص [ روزی معّیـن و ویـژه ای اسـت،  ایـن 

گرامـی داشـته می شـوند … در باغ هـای پـر نعمـت بهشـت؛ در حالـی  میوه هـا، و آنهـا 

از  لبریـز  گردشـان قدح هـای  گردا و  روبـه روی یکدیگـر تکیه زده انـد،  بـر تخت هـا  کـه 

شـراب طهور را می گردانند؛ شـرابی سـفید و درخشـنده، و لّذتبخش برای نوشـندگان؛ 

کـه نـه در آن مایـه ی تباهـی عقـل اسـت و نـه از آن مسـت می شـوند. و نـزد  شـرابی 

کـه جـز بـه شـوهران خـود عشـق نمی ورزنـد. گویی از  آنهـا همسـرانی زیبـا چشـم اسـت 

کـه پنهـان مانـده. غ هایـی هسـتند  )لطافـت و سـفیدی( همچـون تخم مر

کامـل حـق  عبـاداهَّلل از رزق و روزی ویـژه و ممتـاز االهـی برخوردارنـد و عبودیـت 

هـم  مقابـل  تخت هـای  میوه هـا،  انـواع  اسـت.  االهـی  پـاداش  ایـن  دریافـت  عامـل 

مخصـوص بنـدگان مخلـص خـدا اسـت، جلـوه ای از تجلـی فضـل و رحمـت االهـی 

کـه در دنیـا بـه آنان وعده داده شـده بود. ایمان و عمـل صالح بندگان مخلص  اسـت 

خـدا موجـب دسـت یابی بـه پـاداش و جلـب الطـاف االهـی اسـت.

خداونـد در قرآن کریـم، سـام و رحمـت بیکـران خود را بر انبیـای االهی بیان کرده 

و عامـل آن را عبودیـت بـر پایـه ی ایمـان و احسـان بیـان مـی دارد. سـام بـر حضـرت 

ـُه ِمْن ِعباِدَنا  ا کذِلک َنْجِزي اْلُمْحِسـنیَن ِإّنَ نـوح؟ع؟ >َسـاٌم َعلـی ُنـوٍح ِفـي اْلعاَلمیَن ِإّنَ

مـا  بـاد.  میـان جهانیـان  نـوح در  بـر  یعنـی: سـام  )الصافـات، 		-		(  اْلُمْؤِمنیـَن< 
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کـه او از بنـدگان بـا ایمـان مـا بـود. این گونـه نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. چـرا 

اْلُمْحِسـنیَن  َنْجـِزي  کذِلـک  ـا  ِإّنَ ِإْل یاسـین  َعلـی  >َسـاٌم  بـر آل یاسـین؟مهع؟  سـام 

مـا  آل یاسـین.  بـر  یعنـی: سـام  )الصافـات، 			-0		(  اْلُمْؤِمنیـَن<  ِعباِدَنـا  ِمـْن  ـُه  اّنَ

اسـت. مـا  بنـدگان مؤمـن  از  او  پـاداش می دهیـم.  را  نیکـوکاران  این گونـه 

کـه حـزن و خوفی  پـاداش و بشـارت دیگـر قـرآن بـه عبـاداهَّلل در روز جـزا ایـن اسـت 

ْنُتْم َتْحَزُنـوَن< )الزخرف، 		( 
َ
بـر آنـان راه نـدارد >یـا ِعبـاِد ال َخْوٌف َعَلْیکُم اْلَیـْوَم َو ال أ

یعنـی: ای بنـدگان مـن. امـروز نـه ترسـی بر شـما اسـت و نـه اندوهگین می شـوید«.

که در بهشـت پروردگار و در جمع بندگان  این پاداش به نفس مِطمئنه ای اسـت 

شایسـته خـدا وارد می شـوند. هـم خداونـد از آنـان راضـی اسـت و هـم آنـان از جایـگاه 

ْفُس  ُتَها الّنَ ّیَ
َ
خویش که نتیجه ی عملکرد دنیوی شـان اسـت، خشـنود می باشـند >یا أ

تـي<  ـًة َفاْدُخلـي فـي ِعبـادي َو اْدُخلـي َجّنَ ـک را ِضَیـًة َمْرِضّیَ ـُة اْرِجعـي ِإلـی َرّبِ اْلُمْطَمِئّنَ

)الفجـر، 0	-		( یعنـی: تـو ای روح آرام یافتـه، بـه سـوی پـروردگارت بازگـرد در حالی 

کـه هـم تـو از او خشـنودی و هـم او از تـو خشـنود اسـت، پس در سـلک بندگانم درآی، 

و در بهشـتم وارد شـو. 

مرضیـه،  و  راضیـه  صفـت  دو  بـا  را  مطمئنـه  نفـس  بـه  خطـاب  شـریفه  آیـات  در 

کننـدگان نعـم االهـی در جـوار  آنـان دریافـت  کـرده اسـت.  مخصـوص عبـاداهَّلل ذکـر 

بـود. خواهنـد  او  مخصـوص  بهشـت  در  و  خداونـد  رحمـت 

شکرگذاری عباداهلل در محضر حق.   .  

خداونـد در قـرآن از آسـمان، زمیـن، ابرهـا، رعـد و بـرق، خـواب، زوجیـت، حرکـت 

از مـردم  آنـان،  یـاد می کنـد و در قبـال  آیـات و نشـانه های خـود  کشـتی در دریـا، بـه 
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ذیـَن اْصَطَفْینـا ِمـْن ِعباِدنا 
َ
ْوَرْثَنـا اْلکتـاَب اّل

َ
گـذار نعمت هـا، تجلیـل می کنـد >ُثـّمَ أ شـکر 

َفِمْنُهـْم ظاِلـٌم ِلَنْفِسـِه َو ِمْنُهـْم ُمْقَتِصـٌد َو ِمْنُهـْم سـاِبٌق ِباْلَخْیـراِت ِبـِإْذِن اهَّلِل ذِلـک ُهـَو 

ُلْؤُلـؤًا َو  سـاِوَر ِمـْن َذَهـٍب َو 
َ
ـْوَن فیهـا ِمـْن أ

َ
ـاُت َعـْدٍن َیْدُخُلوَنهـا ُیَحّل اْلَفْضـُل اْلکبیـُر َجّنَ

نـا َلَغُفـوٌر َشـکور<  ـا اْلَحـَزَن ِإّنَ َرّبَ ْذَهـَب َعّنَ
َ
ـذي أ

َ
ِ اّل

ِلباُسـُهْم فیهـا َحریـٌرَو قاُلـوا اْلَحْمـُد هَّلِلَّ

بنـدگان  از  گروهـی  بـه  را  )آسـمانی(  کتـاب  ایـن  سـپس  یعنـی:   )		-		 )الفاطـر، 

کردنـد، و  برگزیـده خـود بـه میـراث دادیـم؛ )اّمـا( از میـان آنهـا عـده ای بـر خـود سـتم 

گروهـی بـه اذن خـدا در نیکی هـا )از همـه( پیشـی گرفتند،  عـده ای میانـه رو بودنـد، و 

و ایـن، همـان فضیلـت بـزرگ اسـت. )پـاداش آنـان( باغ هـای جاویدان بهشـت اسـت 

کـه بـا دسـتبندهایی از طـا و مرواریـد آراسـته اند، و  کـه در آن وارد می شـوند در حالـی 

لباسشـان در آنجـا حریـر اسـت. آنهـا می گوینـد: حمـد )و سـتایش( بـرای خداونـدی 

کـه انـدوه را از مـا برطـرف سـاخت؛ پـروردگار مـا آمرزنـده و سـپاس گزار اسـت. اسـت 

در آیـه ی شـریفه، تجلـی صفـت شـکور، قـدر شناسـی خداونـد متعـال از بنـدگان 

و وعـده ی بهشـت بـه آنـان بیـان شـده اسـت. در تفسـیر قمـی ذیـل آیـه ی شـریفه از 

ْوَرْثَنـا 
َ
أ >ُثـّمَ  قـال  می فرمایـد:  علی بن ابراهیـم  شده اسـت،  تعبیـر  )ائمـه(  بـه  عبادنـا 

ذیـَن اْصَطَفْینـا ِمـْن ِعباِدنـا<: هـم االئمـه؟مهع؟« )قمـی، 	0		 ق، ج 	، ص 
َ
اْلکتـاَب اّل

	0	( سـپس وعده هـای االهـی را می شـمارد. مطابـق ایـن تفسـیر برگزیـدگان خداونـد 

از میـان عبـاد، ائمـه ی معصومـان؟مهع؟ ذکرشـده اند. همین طـور بـا توجـه بـه آیـه ی 

شـریفه می تـوان آرامـش و دوری از حـزن در دنیـا را از نعمت هـای خداونـد بـه شـما 

رآورد.
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عباداهلل مصون از اغواگری شیطان.   .  

خداونـد در سـوره ی صـاد بـه نقل از سـخن ابلیس آورده اسـت: »همـه ی بندگانت 

را اغـوا می کنـم جـز بنـدگان برگزیده ات را«. عامل آخرت اندیشـی و دوری از دنیاطلبی 

کـه رهبـران االهـی را از افتادن در دام شـیطان در امان نگه می دارد  از عواملـی هسـتند 

 .)		 )ص،  اْلُمْخَلصیـَن<  ِمْنُهـُم  ِعبـاَدک   
َ
ِإاّل ْجَمعیـَن. 

َ
أ ُهـْم  ْغِوَیّنَ

ُ َ
ل ِتـک  َفِبِعّزَ >قـاَل 

کـرد، مگر بندگان خالص  یعنـی: گفـت: بـه عّزتت سـوگند، همـه آنان را گمراه خواهم 

تـو، از میـان آنها. 

کـه پـس از مدتـی جهـاد  گفتـه می شـود  مخلـص )بفتـح الم( بـه مرحلـه ی عالـی 

کـه شـیطان از نفـوذ و وسوسـه در انسـان  بـا نفـس حاصـل شـود، همـان مرحلـه ای 

مأیـوس شـده در حقیقـت انسـان بیمـه الهـی می گـردد )مـکارم شـیرازی، 				 ش، 

ج 	، ص 			(. 

زیبایـی  بـه  شـیطان  اغـوای  برابـر  در  را  عبـاداهَّلل  ویژگـی  نیـز  الحجـر  سـوره ی  در 

و  می دهـد  زینـت  بنـدگان  نـگاه  در  بـرق  و  زرق  بـا  را  دنیـا  شـیطان  می کنـد،  ترسـیم 

َنـّنَ  َزّیِ
ُ َ
ْغَوْیَتنـي ل

َ
یکایـک بنـدگان را می فریبـد جـز بنـدگان مخَلـص را >قـاَل َرّبِ ِبمـا أ

)الحجـر،  اْلُمْخَلصیـَن<  ِمْنُهـُم  ِعبـاَدک   
َ
ِإاّل ْجَمعیـَن. 

َ
أ ُهـْم  ْغِوَیّنَ

ُ َ
ل َو  ْرِض 

َ ْ
ال ِفـي  َلُهـْم 

گمـراه سـاختی، مـن )نعمت هـای مـاّدی را( در  		، 0	( یعنـی: پـروردگارا! چـون مـرا 

گمـراه خواهم سـاخت، مگـر بنـدگان  زمیـن در نظـر آنهـا زینـت می دهـم، و همگـی را 

را. مخلصـت 

گفتـار شـیطان، اواًل اشـاره بـه اغـوای االهـی نسـبت بـه خـودش دارد، سـپس  ایـن 

از اغـوای او بـر بنـدگان خـدا سـخن گفته اسـت. اسـتاد جـوادی آملی در تفسـیر تسـنیم 
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کیفـری اسـت نـه  اغـوای االهـی را چنیـن تبییـن فرموده انـد: اغـوای االهـی، اغـوای 

خوانـی  رجـز  سـبحان  خـدای  اسـت.  او  تزییـن  شـیطان  گـری  اغوا ابـزار  و  ابتداعـی 

شـیطان دربـاره ی فرزنـدان آدم را نسـبت بـه بنـدگان مخَلـص از زبـان خـود ابلیـس 

اسـتثناء می کنـد زیـرا بـر پایـه ی توحیـد افعالـی وی هماننـد سـگ دسـت آموزی اسـت 

امان انـد  در  او  تیـررس  از  مخلـص  بنـدگان  و  می کنـد  حملـه  االهـی  امـر  بـه  تنهـا  کـه 

آملـی، 				 ش، ص 		(. )جـوادی 

خداونـد می فرمایـد: مـن عهـده دار حفـظ راه مسـتقیم خویـش هسـتم و هدایـت 

کننـد و  گمراهـان و تبهـکاران تبعیـت  گرخودشـان از  بندگانـم را ضمانـت می کنـم امـا ا

کـرده و  کننـد، شـیطان قـدرت پیـدا می کنـد بـر آنـان سـلطه پیـدا  راه آنـان را انتخـاب 

کنـد. وسوسـه 

کامـًا دقیـق و منطقـی بـه شـبهات جبریـون خواهـد بـود. در  ایـن دیـدگاه پاسـخ 

انـزال وحـی، حسابررسـی روز جـزا، صفـات  از ارسـال پیامبـران،  ایـن صـورت هـدف 

ثبوتیـه عدالـت و حکمـت خداونـد نیـز اثبـات می شـود.

توبه و انابه عباداهلل به خداوند. . .  

توبـه از اوصـاف مؤمنـان و بنـدگان مخلـص خدا اسـت. یکـی از مصادیق عباداهَّلل 

حضـرت ایـوب؟ع؟ اسـت. بنـده ی حقیقـی را حضـرت حـق بـا خطـاب عبـد و صفـت 

ـا َوَجْدنـاُه صاِبـرًا ِنْعـَم اْلَعْبـُد  ـوب. ِإّنَ ّیُ
َ
کـرده اسـت >َو اْذکـْر َعْبَدنـا أ گـزاری  »اّواب« نـام 

کـه بـه معنـای  اٌب< )ص، 		. 		( »اّواب« اسـم مبالغـه اسـت از مـاده ی اوب  ّوَ
َ
ـُه أ ِإّنَ

ع او به سـوی پـروردگارش اسـت )ابن منظور، 				  ع اسـت و منظـور کثـرت رجـو رجـو

ق، ج 	، ص 			(.
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کتـاب تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، صبـر چنـد تـن از پیامبـران االهـی را این گونـه 

کـه وی را در  بیـان می کنـد: صبـر ایـوب؟ع؟ در اطاعـت خـدا، صبـر ابراهیم؟ع؟ زمانی 

آتـش افکندنـد. صبـر اسـحاق؟ع؟ در زمـان ذبـح، صبـر یعقـوب؟ع؟ در نابینایـی وی 

)مقاتـل بـن سـلیمان، 				 ق، ج 	، ص 			(

ع می کردند،  پیامبـران االهـی در هنـگام هجـوم حـوادث و نامایمـات به خدا رجـو

ع اسـت: یعنـی بازگشـت بـه سـوی او، بـه توبـه و  کلمـه ی »انابـه« هـم بـه معنـای رجـو

کـه بـه معنـای برگشـتن پی درپـی  اخـاص عمـل. ایـن کلمـه از مـاده ی »نـوب« اسـت 

اسـت )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

کـه مغفرت خداوند، وعده ی  توبـه ی خالـص از ویژگی هـای مؤمنان واقعی اسـت 

بهشـت االهی و نورانیت در روز قیامت را به دنبال خواهد داشـت.

مقـام عبودیـت انبیـاء از رسـالت باالتـر اسـت، چنان چـه در تشـهد نماز مسـلمانان، 

بـه  گواهـی  سـپس  سـلم  و  محمـد؟ص؟  حضـرت  بـودن  عبـد  مقـام  بـه  گواهـی  ابتـدا 

مقـام رسـالت ایشـان داده می شـود، در آیـات شـریفه ی سـوره ی مریـم نیـز بعـد از نقـل 

َنِبّیـا<  ـي َعْبـُد اهَّلِل آتاِنـَي اْلکتـاَب َو َجَعَلنـي  ِإّنِ داسـتان تولـد ایشـان آمده اسـت >قـاَل 

کتـاب )آسـمانی( بـه مـن داده؛ و  گفـت: مـن بنـده ی خدایـم؛ او  )مریـم، 0	( یعنـی: 

مـرا پیامبـر قـرار داده اسـت«. ابتـدا بـه مقام عبد بودن حضرت عیسـی؟ع؟ اشاره شـده 

سـپس ایشـان بـه مقـام نبـوت مفتخـر شـده اند.

کسب فضایل اخالقی توسط عباداهلل. . .  

خداونـد در سـوره ی فرقـان ویژگی هـای فـردی و اجتماعـی عبـاداهَّلل را بـه تفصیـل 

بیـان می کنـد. در سـوره ی فرقـان 	 بـار واژه ی رحمـان آمـده اسـت. رحمـان از اسـامی 
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خداوند اسـت و جز خداوند با آن توصیف نمی شـود و 			 بار در قرآن ذکرشده اسـت 

کـه 			 بـار در آغـاز سـوره ها اسـت و 		 بـار در متـن آیـات شـریفه به کار رفته اسـت.

کـه منظـور  تفسـیر قمـی ذیـل آیـه ی شـریفه از امـام باقـر؟ع؟ روایتـی نقـل می کنـد 

از عبـاد الرحمـن، ائمـه؟مهع؟ هسـتند: »عـن ابـی جعفـر؟ع؟ فـی قولـه >عبـاد الرحمـن 

از  ابراهیـم، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی:  الذیـن …< قـال: االئمـه« )علـی بـن 

امـام باقـر؟ع؟ در بـاره ی آیـه ی >عبـاد الرحمان الذین …< آمده اسـت: فرمودند: ائمه 

هسـتند.

خداونـد در ایـن سـوره 	 بـار بـا آوردن عبـارت >الذیـن< بـه توصیـف جنبه هـای 

کرده اسـت؛ خداونـد در ایـن سـوره  اخاقـی، فـردی و اجتماعـی عبادالرحمـن اشـاره 

	 بـار بـا آوردن عبـارت >الذیـن< بـه توصیـف جنبه هـای اخاقـی فـردی و اجتماعـی 

کرده اسـت: اشـاره  عبادالرحمـن 

ْرِض َهْونـًا َو ِإذا خاَطَبُهـُم اْلجاِهُلـوَن قاُلوا َسـامًا< 
َ ْ
ذیـَن َیْمُشـوَن َعَلـی ال

َ
الـف( >و اّل

)فرقـان، 		( یعنـی: بنـدگان )خاص خداوند( رحمان، کسـانی هسـتند که با آرامش 

و بی تکّبـر بـر زمیـن راه می رونـد؛ و هنگامی کـه جاهـان آنهـا را مخاطـب سـازند، بـه 

آنهـا سـام می گویند.

کـه  کسـانی  دًا َو ِقیامـًا< )فرقـان، 		( یعنـی:  ِهـْم ُسـّجَ ذیـَن َیبیُتـوَن ِلَرّبِ
َ
ب(>َو اّل

شـبانگاه بـرای پروردگارشـان سـجده و قیـام می کننـد.

هـا  کاَن َغرامـًا؛ ِإّنَ ـَم ِإّنَ َعذاَبهـا  ـا َعـذاَب َجَهّنَ َنـا اْصـِرْف َعّنَ ذیـَن َیُقوُلـوَن َرّبَ
َ
ج( >َو اّل

کـه می گوینـد: پـروردگارا!  کسـانی  سـاَءْت ُمْسـَتَقّرا َو ُمقامًا<)الزمـر، 		 و 		( یعنـی: و 

گـردان، که عذابش سـخت و پر دوام اسـت. مسـّلمًا آن  عـذاب جهنـم را از مـا برطـرف 
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)جهنـم(، بـد جایـگاه و بـد محـّل اقامتی اسـت.

کاَن َبْیـَن ذِلـک َقوامًا<)فرقـان،  ْنَفُقـوا َلـْم ُیْسـِرُفوا َو َلـْم َیْقُتـُروا َو 
َ
ذیـَن ِإذا أ

َ
د( >َو اّل

کنند، نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری؛  گاه انفاق  که هر  کسانی  		( یعنی: و 

بلکـه در میـان ایـن دو، حّد اعتدالـی دارند.

 
َ
ِإاّل َم اهَّلُل  َحـّرَ تـي 

َ
اّل ْفـَس  الّنَ َیْقُتُلـوَن  َو ال  آَخـَر  ِإلهـًا  َمـَع اهَّلِل  َیْدُعـوَن  ذیـَن ال 

َ
اّل >َو  ذ( 

َلـُه اْلَعـذاُب َیـْوَم اْلِقیاَمـِة  ثامـًا؛ ُیضاَعـْف 
َ
َیْلـَق أ ِباْلَحـّقِ َو ال َیْزُنـوَن َو َمـْن َیْفَعـْل ذِلـک 

اهَّلُل  ُل  ُیَبـّدِ ْولِئـک 
ُ
َفأ صاِلحـًا  َعَمـًا  َعِمـَل  َو  آَمـَن  َو  تـاَب  َمـْن   

َ
ِإاّل ُمهانـًا؛  فیـِه  َیْخُلـْد  َو 

ـُه َیُتـوُب  کاَن اهَّلُل َغُفـورًا َرحیمـًا: َو َمـْن تـاَب َو َعِمـَل صاِلحـًا َفِإّنَ ئاِتِهْم َحَسـناٍت َو  َسـّیِ

کـه معبـود دیگـری را بـا خداونـد  کسـانی  ِإَلـی اهَّلِل َمتابـًا< )فرقـان، 		-		( یعنـی: و 

کـه خداونـد خونـش را حرام شـمرده، جز به حق نمی کشـند؛  نمی خواننـد؛ و انسـانی را 

کنـد، مجـازات سـختی خواهـد دیـد. عـذاب او در  کـس چنیـن  و زنـا نمی کننـد؛ و هـر 

قیامـت مضاعـف می گـردد، و همیشـه بـا خـواری در آن خواهـد مـا ند. مگر کسـانی که 

گناهان آنـان را به  کـه خداوند  کننـد و ایمـان آورنـد و عمـل صالـح انجـام دهند،  توبـه 

حسـنات مبـّدل می کنـد؛ و خداونـد همـواره آمرزنـده و مهربـان بوده اسـت. و کسـی که 

کنـد و عمـل صالـح انجـام دهـد، بسـوی خدا بازگشـت می کنـد )و پـاداش خود را  توبـه 

از او می گیـرد(.

کرامًا< )فرقـان، 		( یعنی: و  وا  ْغـِو َمـّرُ
َ
وا ِبالّل وَر َو ِإذا َمـّرُ ذیـَن ال َیْشـَهُدوَن الـّزُ

َ
ه(>َو اّل

کـه شـهادت بـه باطـل نمی دهنـد )و در مجالـس باطـل شـرکت نمی کننـد(؛ و  کسـانی 

کننـد، بزرگوارانـه از آن می گذرنـد. هنگامی کـه بـا لغـو و بیهودگـی برخـورد 

وا َعَلْیها ُصّمـا َو ُعْمیانًا< )فرقان، 		(  ِهـْم َلـْم َیِخـّرُ ذیـَن ِإذا ُذکـُروا ِبآیـاِت َرّبِ
َ
و( >َو اّل
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کـور روی  کـر و  گاه آیـات پروردگارشـان بـه آنـان گوشـزد شـود،  کـه هـر  یعنـی: و کسـانی 

آن نمی افتنـد.

اْجَعْلنـا  َو  ْعُیـٍن 
َ
أ َة  ُقـّرَ اِتنـا  ّیَ ُذّرِ َو  ْزواِجنـا 

َ
أ ِمـْن  َلنـا  َهـْب  نـا  َرّبَ َیُقوُلـوَن  ذیـَن 

َ
اّل >َو  ی( 

قیـَن ِإمامـًا< )فرقـان، 		( یعنـی: و کسـانی که می گویند: »پروردگارا! از همسـران  ِلْلُمّتَ

پیشـوا  پرهیـزگاران  بـرای  را  مـا  و  ده،  قـرار  مـا  چشـم  روشـنی  مایـه ی  فرزندانمـان  و 

گـردان.

رفتـار متواضعانـه، شـب زنـده داری، مناجـات بـا خداونـد، میانـه روی در انفـاق، 

رفتارهـای اجتماعـی صحیـح، اهمیـت دادن بـه خانـواده و درخواسـت مقـام امامـت 

کیـد شـده اسـت. در آیـه تأ

تحسـین  نیـک  اعمـال  انجـام  در  را  رسـول اهَّلل؟مهع؟  اهل بیـت  بارهـا،  قرآن کریـم 

مـا ُنْطِعُمکْم  سـیرًا؛ ِإّنَ
َ
ـِه ِمْسـکینًا َو َیتیمًا َو أ عـاَم َعلـی ُحّبِ نمـوده اسـت. >َو ُیْطِعُمـوَن الّطَ

ِلَوْجـِه اهَّلِل ال ُنریـُد ِمْنکـْم َجـزاًء َو ال ُشـکورًا< )اإلنسـان، 	 و 	( یعنـی: و غذای )خود( را 

بـا اینکـه بـه آن عاقـه )و نیـاز( دارنـد، بـه »مسـکین« و »یتیم« و »اسـیر« می دهند. ما 

شـما را بـه خاطـر خـدا اطعـام می کنیـم، و هیچ پاداش و سپاسـی از شـما نمی خواهیم.

بـا اسـتناد بـه آیه ی شـریفه، مصداق کسـب رضایـت خداوند بـدون انتظار پاداش 

از ویژگی هـای حضـرت علی؟ع؟ و خاندان مطهرشـان؟مهع؟ می باشـد.

تأسـی بـه رسـول خـدا؟ص؟ درس زندگـی در زمینـه ی اخـاق فـردی و اجتماعـی، 

نه تنهـا بـرای مسـلمانان بلکـه بـرای همـه ی آزادگان جهـان خواهـد داشـت.
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احسان و نیکو کاری عباداهلل.   .  

امـر  انسـان  بـه  احسـان  و  عـدل  عنـوان  را تحـت دو  افعـال خیـر  انجـام  خداونـد 

ْحسـان < )النحـل، 0	( یعنـی: خداونـد بـه عـدل و  ِ
ْ

ُمـُر ِباْلَعـْدِل َو اإل
ْ
می کنـد >ِإّنَ اهَّلَل َیأ

گاهـی  احسـان و بخشـش بـه نزدیـکان فرمـان می دهـد. احسـان نیـز دو مفهـوم دارد 

کار  گاهـی به معنای عـام آن یعنی انجـام هر  بـه معنـای بخشـش بـه دیگـران اسـت و 

نیـک را شـامل می شـود.

گرفتن در زمره ی محسنین در قرآن کریم  تشویق خداوند به نیکوکار بودن و قرار 

بارها ذکرشـده اسـت و از شـرایط واقع شـدن در زمره ی عباداهَّلل، احسـان و نیکوکاری 

پیامبـران  بـود.  خواهـد  االهـی  رحمـت  جلـب  باعـث  ایمـان  بـا  شـدن  تـوأم  و  اسـت 

اولوالعـزم حضـرت نـوح، حضـرت ابراهیـم، حضـرت موسـی، حضـرت عیسـی؟مهع؟ بـا 

کذِلـک َنْجـِزي  ـا  صفـت احسـان توصیـف شـده اند >َسـاٌم َعلـی ُنـوٍح ِفـي اْلعاَلمیـَن ِإّنَ

اْلُمْحِسـنیَن< )الصافـات، 		، 0	( یعنـی: سـام بـر نـوح در میـان جهانیـان بـاد، مـا 

کذِلـک  ـا  ِإّنَ این گونـه نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. >َسـاٌم َعلـی ُموسـی َو هـاُروَن 

ُهمـا ِمْن ِعباِدَنـا اْلُمْؤِمنیَن< )الصافات، 0		-			( یعنی: سـام  َنْجـِزي اْلُمْحِسـنیَن ِإّنَ

بـر موسـی و هـارون. مـا این گونـه نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم. آن دو از بنـدگان 

مؤمـن مـا بودنـد. قـرآن پیامبرانـی را ماننـد حضـرت موسـی و حضـرت هـارون؟امهع؟ 

کـرده و در برابـر خرافـه و جهـل  کـه در مقابـل بـا طاغـوت و اسـتکبار فرعونـی مقاومـت 

مبـارزه نموده انـد، بـا سـه صفـت احسـان، عبـادت و ایمـان بـه زیباتریـن وجـه تکریـم 

نمـوده اسـت.
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نتیجه.  

بـر اسـاس فطـرت، غریـزه و  خداونـد، همـه ی موجـودات را در هدایـت تکوینـی 

عقـل بـرای رسـیدن بـه کمـال، هدایـت می کند. »عباداهَّلل« برای کسـب کمـال با ابتا 

گرفتـه و بـا صبـر، ایمـان و عمـل صالـح رضایـت  بـه بایـا و فتنه هـا مـورد امتحـان قـرار 

حـق را جلـب می کنـد.

کـرده اسـت و  انبیـاء و اولیـاء االهـی را »عبـاداهَّلل« معرفـی  خداونـد در قرآن کریـم 

 … و  صبـر  اخـاص،  جملـه  از  خـود  خالـص  بنـدگان  انتخـاب  بـرای  شـاخصه هایی 

تبییـن می نمایـد. هـر انسـانی روزانـه در نمـاز بـا دعـای >اهدناالصراط المسـتقیم< راه 

عبـاداهَّلل را از خداونـد طلـب می کنـد. شـناخت شـاخصه های قرآنـی عبـاداهَّلل در عصـر 

غیبـت امـام و آخریـن حجـت خداونـد ضـروری اسـت تـا انسـان بتواند با الگو سـازی و 

عبـرت از تاریـخ پیشـینیان، قـدرت تشـخیص حـق از باطـل را بـه درسـتی پیـدا نموده 

راَط  و بـه صـراط مسـتقیم هدایـت شـود و از گمراهـی و ضالت نجات یابـد >اْهِدَنا الّصِ

ین < در این  اّلِ
َ

ْنَعْمـَت َعَلْیِهـْم َغْیـِر اْلَمْغُضـوِب َعَلْیِهـْم َو اَل الّض
َ
ذیـَن أ

َ
اْلُمْسـَتقیَم ِصـراَط اّل

گیر خواهد شـد و عدالت  صـورت دیـن حـق بـا ظهـور امام عصر؟ع؟ در سراسـر عالم فرا

گسـترش می یابـد.  جهانـی 
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االطهار؟مهع؟، . 		 اخباراالئمه  لدرر  الجامعه  االنوار  بحار  باقر،  محمد  مجلسی، 
بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 				 ق.

مطهری، مرتضی، اسام و نیازهای زمان، انتشارات صدرا، تهران: 				 . 		
ش.

همو، مقدمه ای بر جهان بینی اسامی )انسان در قرآن(، انتشارات صدرا، . 		
قم: 				 ش.

		 . 			0 تهران:  کبیر،  امیر  انتشارات  معین،  فارسی  فرهنگ  محمد،  معین، 
ش.

قم، . 		 بوستان  دانش،  موسی  مترجم:  کاشف،  تفسیر  جواد،  محمد  مغنیه، 
قم: 				 ش. 
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مقاتل بن سلیمان، التفسیر، محقق: شماته، داراحیا التراث العربی، لبنان: . 		
				 ق.

		 . 				 االسامیه،  دارالکتب  تهران:  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شیرازی،  مکارم 
ش.

منسوب به جعفر بن محمد الصادق؟ع؟، مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، . 		
اسامی  فلسفه  و  اسامی حکمت  انجمن  ناشر  مترجم: حسن مصطفوی، 

ایران، تهران: 0			 ش.

نهج الباغة، . 0	 ح  شر فی  البراعة  منهاج  حبیب اهَّلل،  میرزا  خویی،  هاشمی 
مترجم: حسن، حسن زاده آملی، مکتبه االسامیه، تهران: 				 ق. 
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چالش های نفوذ تفکر لیبرالیستی 
ــه و  ــع ــام ــیــتــی ج ــرب ت نـــظـــام  در 
نگاه  در  آن  با  مقابله  راه کارهای 

امام علی؟ع؟

دکتر بی بی حکیمه 
حسینی
استادیار دانشگاه علوم و 
معارف قرآن کریم مشهد،
dolatabad@quran.ac.ir

فاطمه پرستگاری
)نویسنده ی مسئول(
دانشجوی کارشناسی ارشد 
دانشگاه علوم و معارف قرآن 
کریم مشهد،
fp313 fp@yahoo.com

با نفوذ همه جانبه ی نظام سلطه و تفکر  در عصر حاضر  چکیده: 
غرب در سبک زندگی اقشار مختلف جوامع اسامی، نظام تربیتی، 
گرفته و به تدریج در حال  به ویژه تربیت دینی نیز تحت تأثیر قرار 
که یکی  تغییر ماهیت از تفکر اسامی به تفکر غربی است. از آنجا 
نفسانی  مطلق  آزادی  و  لیبرالی  ایدئولوژی  غرب  فرهنگ  ارکان  از 
علل  و  ریشه ها  به  تا  نمود  تحلیل  و  کــاوی  وا را  آن  بایستی  است، 
گرایش به آن پی برد. از سوی دیگر با توجه به غنای فرهنگی قرآن 
توجه  با  را  کارآمد  و  مناسب  راه کارهای  معصومان؟مهع؟  سیره ی  و 
این  از  و  کرده  استخراج  منابع اسامی  از دل  زمانه،  به مقتضیات 
فرهنگ غرب  نفوذ  از  و مشکات حاصل  رفع معضات  به  رهگذر 
در ساحت جامعه ی اسامی پرداخت. در این میان نهج الباغه و 
به  دست یابی  برای  شامل  و  جامع  منبعی  علی؟ع؟  امام  سیره ی 
برای  حضرت  آن  مشکل گشای  راه کــارهــای  و  علوی  ناب  معارف 

همه ی دوران ها است.

مقاله ی پیش رو تاشی است تا با استفاده از تحقیقات موجود در 
به  و  نموده  کــاوی  وا را  جامعه  در  آن  نفوذ  ابعاد  لیبرالیسم،  مــورد 
تأثیرات حاصل از آن در جامعه ی اسامی بپردازد، و با استفاده از 
کام امام علی؟ع؟ راه کارهای مقتضی با زمان و دوران  احادیث و 

کنونی را ارائه نماید.

کلیدواژه ها: لیبرالیسم، تربیت دینی، چالش ها، راه کارها.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۲۱
پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۱۰



مقدمه.  

مبانـی  از  جامعـه  عمومـی  فرهنـگ  جدایـی  ایـران  امـروز  معضـات  از  یکـی 

گرایـش بـه زندگـی مـدرن و مرفـه غربـی می باشـد. در ایـن میـان  فرهنگـی اسـام و 

کـه بـه  آزادی خواهی هـای شـخصی و منفعت طلبانـه و مقابلـه بـا محدودیت هایـی 

ع بـرای انسـان تعریـف شـده اسـت بـرای عاقه منـدان  واسـطه ی احـکام عقـل و شـر

و  دیـن  ایـن رو  از  نیسـت.  پذیـرش  قابـل  غرب گرایـان  و  مـدرن  دنیـای  تفکـرات  بـه 

دین مـداری را مخالـف لیبرالیسـم و آزادی هـای شـخصی نفسـانیت مدار می داننـد. 

کـه کشـورهای اروپایـی بـه رغـم ظاهـر بزک کـرده ی فرهنـگ خـود  ایـن در حالی اسـت 

بـه شـدت از درون تهـی شـده اند و بـه ویـژه در مسـائل فرهنگـی و اخاقی به بن بسـت 

رسـیده اند و بـه منظـور رهایـی از آن بـه معنویات سـاختگی و غیردینی پنـاه آورده اند.

ویـژه  بـه  تربیتـی  حـوزه ی  لیبرالیسـتی،  تفکـر  آسـیب های  اصلی تریـن  از  یکـی 

تربیت دینی و ارزشـی را نشـانه رفته اسـت. بنابراین برای جلوگیری از هجمه و نفوذ 

فرهنگـی لیبرالیسـم و آزادی هـای بی حـد و حصـر انسـان مدارانه بایسـتی ایـن معضل 

را شـناخته و بـا توجـه بـه دریـای بی کران آموزه های اسـامی راه کارهای مناسـب ارائه 

گنجینه هـای نـاب ایـن دریـای بی کـران قـول و فعـل امیرالمؤمنـان امـام  داد. یکـی از 

کـه بایـد الگـو بخـش نظـام تربیتـی جامعـه ی اسـامی باشـد. علـی؟ع؟ اسـت 
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ایجـاد  چرایـی  و  چیسـتی  و  ابعـاد  بایسـتی  ع  موضـو از  دقیق تـر  شـناخت  بـرای 

و  چالش هـا  ایـن  بـا  متناسـب  و  کـرده  شناسـایی  را  آن  از  ناشـی  اثـرات  و  لیبرالیسـم 

آسـیب ها بـه اسـتخراج راه کارهـای مناسـب از دیـدگاه امـام علـی؟ع؟ پرداختـه شـود.

تعریف لیبرالیسم.  

آزادی خواهـی  و  آزادی  معنـای  بـه  لغـوی  معنـای  در   )Liberalism( لیبرالیسـم 

اسـت  روشـن فکر  و  آزادی خـواه  فـرد  معنـای  بـه  و  فرانسـوی  واژه  ایـن  اصـل  اسـت. 

.)		0 ص  ش،   				 )آشـوری، 

امـا معنـای اصطاحـی لیبرالیسـم عبارتسـت از یک گونـه طـرز تفکـر در زمینه هـای 

کـه تکیـه اصلـی آن بـر آزادی هـر چـه بیشـتر، و  سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و دینـی 

توجـه بـه حقـوق طبیعـی افـراد اسـت. ارائـه ی تعریـف دقیـق و جامـع از لیبرالیسـم بـه 

کـه تعریف های  کاری دشـوار اسـت. چرا  عنـوان یـک ایدئولـوژی سیاسـی و اجتماعـی 

در  امـا  اسـت،  شـده  ح  مطـر این بـاره  در  غربـی  نظریه پـردازان  سـوی  از  متعـددی 

گفـت لیبرالیسـم در اصطـاح نگرشـی بـه زندگی و مسـائل آن اسـت  ع می تـوان  مجمـو

کیـدش بـر ارزش هایـی هم چون آزادی و خواسـت و اراده ی بشـری بـرای افراد،  کـه تأ

گروه هـا و جوامـع اسـت )شـاپیرو،  0		ـ ش، ص 	(.

لیبرالیسـم، ایدئولـوژی دنیـای مـدرن اسـت و پایـه و اسـاس آن اومانیسـم و بـه 

که انسـان با اسـتفاده  تبـع آن سکوالریسـم اسـت. بـر ایـن اسـاس، لیبرال هـا معتقدنـد 

کمـک و راهنمایـی از منابـع غیرانسـانی و غیـر طبیعـی؛  از عقـل و خـرد خـود و بـدون 

ماننـد دیـن می توانـد بـه اهـداف و امیـال خـود دسـت یابـد. از ایـن رو بایسـتی تـا حـد 

کلیسـا و مراجـع دینـی را  ممکـن آزاد باشـد، بـه همیـن دلیـل ایـن تفکـر نظارت هـای 
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در تمامـی حوزه هـا بـه ویـژه مسـائل اجتماعـی و سیاسـی بـر نمی تابـد و بـه شـدت از 

سکوالریسـم حمایـت می کنـد.

تاریخچه و عوامل پیدایش لیبرالیسم.  

بـر  و  عـرف  از  ج  خـار رفتـاری  معنـای  بـه  بیش تـر  لیبرالیسـم  هفدهـم،  قـرن  در 

امـا  اسـت.  بـوده  و دینـی  اخاقـی  قیـود  از  بـه دور  و  معنـای، هرزگـی، بی بندوبـاری 

ح آرای اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی نظریه پـردازان قـرن نوزدهـم،  تدریجـًا بـا طـر

معنـای جدیـدی بـه خـود گرفت. به نحوی که لیبرالیسـم در دنیای کنونی مهم ترین 

کم در  و اصلی تریـن ایدئولـوژی غـرب مـدرن محسـوب شـده، و بـه جریـان غالـب و حا

تفکر سیاسـی و اجتماعی جهانی تبدیل شده اسـت. از قرن هفدهم به بعد به تدریج 

نظریـه پـردازان روشـن فکر، زمینـه ی پیدایـش لیبرالیسـم را فراهم سـاختند؛ نظریات 

ک« و آرا و دیدگاه هـای »ولتـر«  اقتصـادی »آدام اسـمیت«، نظریـات سیاسـی »جـان ال

و دیگـر اندیشـمندان آن زمـان، پایه هـای اصلـی لیبرالیسـم را بنیـان نهـاد )زرشـناس، 

				 ش، ص 			(.

ک« یافـت. از نظـر  مواضـع اساسـی لیبرالیسـم را می تـوان در آثـار و افـکار »جـان ال

متفـاوت،  َاعمـال  و  افـکار  تحمـل  اسـت:  دارا  را  اساسـی  ویژگـی  سـه  لیبرالیسـم  او، 

منطـق. و  بی طرفـی 

نوعـی  از  متأثـر  ناخواسـته،  یـا  خواسـته  کلیسـا  کـه  بـود  بـاور  ایـن  بـر  وی 

گـر همیـن  ا امـا  اسـت،  از جامعـه  و  از دولـت  یک جانبه نگـری درخواسـته های خـود 

کلیسـا خـود را بـا سـه شـرط بـاال تطبیـق دهـد، خواسـته های او حالتی منطقـی به خود 

کید دارد که مؤسسـات  می گیـرد. تحمـل افـکار و عقایـد مخالـف و متفـاوت، بـر ایـن تأ
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کـه فضـای الزم بـرای افـکار و عقایـد متفـاوت  جامعـه بایـد بـه طریقـی سـاخته شـوند 

بـه وجـود آیـد. ایـن امـر شـامل آزادی مذهـب، آزادی بیـان، آزادی تشـکیل اتحادیـه 

و انجمـن و چندگانگـی در تمامـی شـئون زندگـی اجتماعـی را شـامل می شـود )رالـز، 

.)			 ص  ش،   				

بـه  لیبرالیسـم  بیسـتم،  و  نوزدهـم  قـرن  در  سـپس  و  هجدهـم  قـرن  نیمـه ی  در 

کـه بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن ایدئولوژی هـای  غ و رشـد الزم رسـید تـا آنجـا  حـد بلـو

ح شـد. دوران مـدرن مطـر

بررسی مبانی لیبرالیسم.  

کیـد بـر خـرد و تجربـه ی  مبنـای اصلـی لیبرالیسـم بـه عنـوان یـک ایدئولـوژی، تأ

فـردی بـه عنـوان مبنـای علم و یقین در امور اسـت )آرباس تر، 				 ش، ص 0		( 

امـا سـایر مبانـی هستی شـناختی، معرفت شـناختی و سیاسـی لیبرالیسـم متعـدد اسـت 

گـذرا بـه برخـی از آنهـا اشـاره خواهـد شـد )زرشـناس، 				 ش، 			- کـه بـه صـورت 

.)			

و  اسـت  مـدرن  دنیـای  بـر  کـم  حا روح  انسـان مداری  و  اومانیسـم  اومانیسـم:   .۱

گرفتـه  طبیعتـًا لیبرالیسـم، یـک ایدئولـوژی اومانیسـتی اسـت و بـر مبنـای آن شـکل 

اسـت.

۲. سکوالریسـم: سکوالریسـم ایدئولوژی بالذات سـکوالر اسـت و این امر ریشـه در 

کیـد و تصریـح ویـژه ای  ویژگی هـای اومانیسـتی آن دارد و لیبرال هـا بـر سکوالریسـم تأ

دارند.

کـه افـراد بشـر  ۳. ذره گرایـی حقوقـی و اجتماعـی: لیبرالیسـم بـر ایـن بـاور اسـت 
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ایـن  بـر  می کننـد.  دنبـال  را  خـود  نفسـانی  اراده ی  کـه  هسـتند  ذراتـی  مثابـه ی  بـه 

اسـاس هـر فـرد قائـم بـه خـود و مسـتقل از دیگـری اسـت و بـر ایـن اسـاس »حقـوق 

لحـاظ  بـه  لیبرالیسـم  گرچـه  ا بنابرایـن  می شـود.  تعریـف  لیبـرال  تفکـر  در  فـردی« 

حقوقـی، ایدئولـوژی فردگـرا محسـوب می شـود، اما با توجه به آنکـه قطعه ای از پازل 

سـلطه ی لیبرالیسـتی اسـت، فـرد از طریـق نهادهایـی چـون افـکار عمومـی، رسـانه، 

کنتـرل  کـه در ذات لیبرالیسـم نهفتـه اسـت آن چنـان  ع طلبـی ای  مصرف گرایـی و تنو

کـه بـه عنـوان نقـش  کـه بـه هیچ وجـه فردیـت معنـوی و شـخصیت ویـژه ای  می شـود 

وجـودی در فلسـفه و حکمـت خلقـت او وجـود دارد، بـه صـورت تـام و تمـام امـکان 

بـه صـورت  افـراد غالبـا  تحقـق نمی یابـد و قابلیت هـای خـاص و روحانـی و فطـری 

فعلیـت نیافتـه و معطـل باقـی می مانـد.

ایـن اسـاس  بـر  بـرای آزادی دیگـری:  ۴. آزادی لیبرالـی یعنـی عـدم مزاحمـت 

هـر فـرد بـه دنبـال منافـع خـود مـی رود و در راسـتای ارضـای نیازهـا و خواسـت های 

نفسـانی اش هیـچ محدودیتـی نـدارد، مگـر اینکـه آزادی نفسـانی او بـا آزادی نفسـانی 

بـه  توجهـی  هیـچ  »آزادی«،  از  تعریـف  ایـن  در  باشـد.  داشـته  مداخلـه  دیگـری  فـرد 

انسـانی نمی شـود. حقیقـت، عدالـت، مصلحـت و رشـد 

۵. نسـب گرایی: لیبرالیسـم از لحـاظ معرفت شـناختی و اخاقـی معتقـد بـه نسـبی 

انـگاری اسـت. اساسـًا لیبرالیسـم در حـوزه ی اخاقیـات معتقـد اسـت بـه اینکـه هیـچ 

ک و معیـار مطلـق و ثابـت اخاقـی ای وجود نـدارد مگر اصـل »لذت جویی«. یعنی  مـا

کـه لذت بخـش باشـد، »خـوب« محسـوب می شـود و هـر آنچـه لذت بخـش  هـر چیـز 

نبـوده و موجـب رنجـش شـود »بـد« تلقـی می شـود. مبنـای لـذت و رنـج در اندیشـه ی 

لیبرالی چیزی نیسـت به جز رنج و لذت جسـمانی. بر این اسـاس در چارچوب اخاق 
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لیبرالـی، هیـچ معیـار مطلـق عقانـی یـا و حیانـی وجـود نـدارد و بـه تبـع احساسـات 

نفسـانی هـر فـرد، متغیـر و نسـبی اسـت.

از پدیـده ی  اروپـا در قرن هـای شـانزده و هفـده میـادی  ۶. تسـاهل و تسـامح: 

کشـمکش های مذهبـی بـه شـدت رنـج می بـرد و ایـن سـتیزها بـه مانعـی  جنگ هـا و 

اساسـی در راه ایجـاد وحـدت و تشـکیل دولت های مدرن تبدیل شـده بـود. لیبرال ها 

کـه ریشـه در نسـبی گرایی دارد، بـه دنبـال ایجـاد  ح تئـوری »تسـاهل و تسـامح«  بـا طـر

از تنش هـای فرقـه ای و مذهبـی، زمینه هـای ایجـاد  کاسـتن  بـا  کـه  فضایـی بودنـد 

را  حقیقـت  لیبرالیسـت ها  چـون  اسـاس  ایـن  بـر  آوردنـد.  فراهـم  را  ملـی  دولت هـای 

امـری مجهـول می داننـد و بـرای دیـن نیـز منشـأی قدسـی و و حیانـی قائـل نبـوده و 

آن را حاصـل تـاش فکـری اذهـان بشـر در طـول تاریـخ قلمـداد می کننـد؛ لـذا معتقدند 

کـه  کامـی، امـوری بی پایـه و بی حاصـل هسـتند  کـه نـزاع و درگیری هـای اعتقـادی و 

موجـب ایجـاد تنـش و درگیری هـای دراز مـدت در بیـن اقشـار جامعـه می شـود. لـذا بر 

کافرانـه  کرده انـد تـا تمامـی باورهـا از شـرک آلود و  اسـاس ایـن اصـل شـرایطی را ایجـاد 

گیرنـد و بدیـن ترتیـب  کنـار یکدیگـر در جامعـه قـرار  گرفتـه تـا و حیانـی و قدسـی در 

امنیـت اجتماعـی خدشـه دار نگـردد.

بررسی تعارضات لیبرالیسم با مبانی دینی.  

که بیان شـد مفهوم »آزادی« در لیبرالیسـم و دنیای مدرن، بر پایه ی  همان گونه 

تمایـات نفسـانی بشـر و عـدم محدودیـت در دسـت یابی بـه خواسـته های مـد نظر هر 

فـرد اسـت و از سـوی دیگـر هـدف و غایـت لیبرالیسـم دسـت یابی بـه ایـن جنـس از 

کامـًا متفـاوت دارد، آزادی در اسـام  آزادی اسـت. امـا در مقابـل اسـام، دیدگاهـی 
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کـه بـا اسـتفاده از آن می توانـد بـه هـدف خلقـت مطلوب  بـه مثابـه ی وسـیله ای اسـت 

کـه قـرب بـه ذات االهـی اسـت، می رسـد. اسـام 

در قرآن مجید، یکی از هدف های بعثت انبیا، دادن آزادی به بشـر اسـت، بدان 

کـه افـراد را از اسـارت و بندگـی و بردگـی یکدیگـر نجـات بدهنـد. در حقیقـت،  معنـا 

آزادی مد نظر اسـام رها شـدن و برائت از فرمان برداری غیرخدا اسـت؛ حال این غیر 

خـدا انسـان دیگـری باشـد یـا خـود هـوای نفـس فـرد. در حقیقـت آزادی دین مدارانـه 

کـه بـه فـرد هـم آزادی فـردی می دهـد و هـم آزادی اجتماعی، و  آزادی معنـوی اسـت 

خ نخواهـد داد  در عیـن حـال هیچ گونـه تزاحـم و تصادمـی بیـن حقـوق فـردی افـراد ر

)مطهـری، 				 ش، ص 		(.

برخی تأثیرات لیبرالیسم بر تربیت دینی فرزندان.  

اخـاق و دیـن، جـزء جدایی ناپذیـر زندگـی فـردی و اجتماعـی اسـت، و از طرفـی 

اخـاق بـا مسـائل معنـوی، دینـی و فطـری ارتباطـی تنگاتنـگ دارد از ایـن رو دنیـای 

فـردی،  دینـی،  و  اخاقـی  مباحـث  کنـار  از  راحتـی  بـه  لیبرالیسـتی  تفکـر  و  غـرب 

کـه دیـن و معنویـت را تحت الشـعاع  خانوادگـی و اجتماعـی نمی گـذرد و همان گونـه 

خـود قـرار داده اسـت، بـر اخـاق و مسـائل خانوادگـی و تعامـات اجتماعـی نیـز تأثیـر 

اسـت. فـراوان داشـته 

تکلیف گریزی و اباحی گری.   .  

زدن  سـرباز  آن  در  کـه  اسـت  تفکـری  معنـای  بـه  تکلیف گریـزی  و  اباحی گـری 

هیـچ  حقیقـت،  در  می شـود.  دانسـته  جایـز  دینـی  واجبـات  و  مقـررات  و  قوانیـن  از 

بـر ایـن  الزامـی بـرای انجـام اعمـال دینـی و غیـر دینـی وجـود نـدارد.  محدودیـت و 
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کـه اسـاس سـعادت و رسـتگاری  کـه عـده ای از افـراد مدعـی می شـوند  اسـاس اسـت 

انسـان بـه بـاور قلبـی و ایمـان مربـوط می شـود و نـه انجـام اعمـال نیـک و در اصطاح 

و  صالـح  اعمـال  انجـام  بـه  نیـازی  و  باشـد  ک  پـا آدمـی  دل  بایسـتی  کـه  می گوینـد 

گروهـی دیگـر نیـز بـا تمسـک بـه ایـن  التـزام بـه عـدم انجـام محرمـات وجـود نـدارد. 

کمـال انسـانی رسـیده اند و انجـام تکالیـف الهـی مربـوط  کـه بـه  بـاور معتقـد هسـتند 

ج آنهـا  کـه بـه مـدار بـه آنهـا نبـوده و التـزام بـه آنهـا بـرای عوام النـاس و افـرادی اسـت 

.)		 ص  ش،   				 )جـوان،  نرسـیده اند 

کـه ذات پـروردگار دسـت یافتنی اسـت و بـا او  ایـن ادعـا بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت 

کـه انسـان هـر اندازه  می تـوان متحـد شـد. در بحث هـای توحیـدی ثابـت شـده اسـت 

کنـد، بـاز مخلـوق اسـت و مخلـوق، در عیـن نیـاز و ربـط و تعّلـق و وابسـتگی بـه  رشـد 

کـه هیـچ مخلوقـی،  خـدا اسـت. حق تعالـی، آن خالـق یکتـا و ذات بی همتایـی اسـت 

تـوان شـناخت و دسترسـی بـه ذات او را نـدارد، چـه رسـد بـه اینکـه بـه او واصـل و با او 

یکـی شـود. از ایـن رو، ایـن ادعـا که انسـان در سـیر تکاملـی خود به مرحله ای می رسـد 

اصـول خداشناسـی  بـا  بی نیـاز می شـود،  تکلیـف،  از  و  پـروردگار، متحـد  بـا ذات  کـه 

سـازگار نیسـت.

امامـان  و  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  و  کریـم  قـرآن  بـود،  درسـت  ادعایـی  چنیـن  گـر  ا

ایشـان،  آموزه هـای  آنکـه  حـال  می آوردنـد.  میـان  بـه  سـخن  آن  از  معصـوم؟مهع؟ 

برخـاف ایـن دسـت تفکـرات و ادعاهـا اسـت. در همـه ی آیه های قـرآن و روایت های 

امامان معصوم؟مهع؟ انجام واجبات االهی و ترک محرمات دسـتور داده شـده اسـت. 

آیه هـا و روایت هـا، نشـان دهنده ی وجـود تکالیـف االهـی تـا آخریـن لحظـه ی زندگـی 

انسـان اسـت و در ایـن زمینـه، هیچ کـس، حتـی امامان معصوم؟مهع؟ اسـتثنا نیسـتند. 
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کـه در باالتریـن درجـه ی قرب  بـه همیـن دلیـل، پیامبـر اسـام و امامـان معصـوم؟مهع؟ 

االهـی قـرار دارنـد، نه تنهـا هیـچ گاه دربـاره ی خـود چنیـن ادعایـی نداشـتند، بلکـه تـا 

آخریـن لحظـه ی زندگی شـان، بـه همـه ی تکالیـف االهی پای بنـد بودند و پیوسـته از 

بندگی خود در برابر پروردگار یاد می کردند. از این رو، سـیره ی زندگی معصومان؟مهع؟ 

نشـان دهنده ی نادرسـتی چنیـن ادعاهایـی اسـت )جـوان، 				 ش، ص 		(.

گذشـت اومانیسـم و مدرنیتـه چـون بـر مبنـای آزادی نفسـانی  کـه  امـا همان طـور 

گرفتـه اسـت هیـچ لزومـی بـه تکلیـف مـداری نـدارد و  انسـان از همـه ی قیـود شـکل 

حقـوق انسـان را بـر مبنـای آزادی مطلـق تعریـف می کنـد.

گـر ماهیـت تربیتـی فرزنـد بـر ایـن اسـاس شـکل بگیـرد، خروجـی تربیتی  بنابرایـن ا

و فرزنـدان چنیـن خانواده هایـی بـه شـدت دین گریـز و دین سـتیز خواهند بـود چرا که 

هـدف اسـام بندگـی ذات خداونـد متعـال اسـت و لـزوم دسـت یابی بـه ایـن هـدف، 

تکلیف مـداری و توجـه بـه فرامیـن االهـی و نبـوی اسـت. بنابرایـن عمـًا تربیـت فرزند 

قـرار داده اسـت  را سـرلوحه ی عملکـرد خـود  کـه مدرنیتـه  دین مـدار در خانـواده ای 

افـرادی در جامعـه دچـار دوگانگـی هویتـی  بـه نظـر می رسـد و چنیـن  امـری محـال 

خواهنـد شـد و بسـیاری از قوانیـن اجتماعـی اسـام بـرای آنهـا قابل قبـول و پذیـرش 

نیسـت از ایـن رو، رفتـار نابهنجـار و سـاختار شـکنانه ای را در دوران نوجوانـی و جوانی 

از خـود بـروز خواهنـد داد.

گسترش و ترویج فساد.   .  

در عصـر حاضـر و بـا ترویـج روز افـزون ترویـج سـبک زندگـی مـدرن و آزادی هـای 

غربـی، بسـاط مذهـب گام بـه گام در کشـورهای غربـی برچیـده شـد، و در حال حاضر 
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کـه در غـرب بـه  کامـًا بـه حاشـیه رفتـه اسـت. بدیهـی اسـت مذهبـی  دیـن و مذهـب 

بـه  یـا  انـزوا  بـه  مدرنیسـم  نظریه پـردازان  و  اصاح طلبـان  و  روشـن فکران  وسـیله ی 

کـه بـا  کشـیده شـده اسـت، مکتـب نجـات بخشـی نبـود،  حاشـیه ی زندگـی انسـان 

کاری بـر پیکـره ی اجتمـاع انسـانی و مدنیـت آن وارد شـد. منـزوی شـدنش ضربـه ی 

از همـان آییـن  گرفتـن شـهروندان مغرب زمیـن  در عیـن حـال جدایـی و فاصلـه 

و  بـرای شـکل گیری  را  فراوانـی  زمینه هـای  ناقـص هـم،  و  تربیتـی ضعیـف  و  دینـی 

ترویـج مفاسـد اخاقـی و فرهنگـی و اقتصـادی در غـرب فراهم آورده اسـت. به همین 

علـت حـوادث و آثـار زیانبـاری متوجـه خانواده هـای غربـی شـد و بـه از هـم پاشـیدگی 

انجامیـده  گسـیختگی نظـام اخاقـی و معنـوی در غـرب  از هـم  و  نظـام خانوادگـی 

اسـت.

کـه در آغـاز ورود بـه هـزاره ی  گردیـده اسـت  ایـن وضعیـت بـه قـدری رقت انگیـز 

سـوم، صـدای نالـه ی بسـیاری از خانواده هـای غربـی را در آورده اسـت و ایـن نگرانـی 

کـه در دهه های،  جـدی را دامن گیـر آنـان سـاخته اسـت و شـاید بـه همین دلیل باشـد 

گرایش  کنـش منفـی بـه وضع موجود فسـاد اخاقـی، فرهنگی و اقتصـادی  در مقـام وا

بـه معنویـات در غـرب رشـد نسـبتا فزاینـده ای داشـته اسـت )رهنمایـی، 				 ش، 

ص 			(.

کوتاه و اجمالی بین دو دسته از جوامع غربی ما را به این دریافت  یک مقایسه ی 

گریـزان از معنویـت اسـت و دیگـری پایبند به اعتقـادات مذهبی،  کـه یکـی  می رسـاند 

کـه نشـان می دهـد التـزام یـک جامعـه بـه دیـن تـا چـه حـد می توانـد در پیش گیـری از 

ناهنجاری هـای رفتـاری و روانـی افراد و ترمیم و اصاح بنیادهای اخاقی و فرهنگی 
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گـردد. امـروزه هنـوز در مغرب زمیـن خانواده هـای مذهبـی بـه  آن جامعـه مؤثـر واقـع 

ویـژه در روسـتاها و شـهرهای کوچـک زندگـی می کنند که به پشـتوانه ی التزام فکری 

و عملـی بـه دیـن، زندگـی تقریبـًا آرام و بـدون اضطـراب را پشـت سـر می گذرانـد و بـه 

آشـفتگی های اخاقـی  از  بـه دور  کوچـک  یـا  بـزرگ  صـورت مجموعـه ای خانوادگـی 

کنـار هم دیگـر بـه راحتـی زندگـی می کننـدو مثـًا  و فرهنگـی ناشـی از دین سـتیزی در 

کـه بـه آن پایبنـد هسـتند در بیـن آن رواج دارد. آییـن ازدواج بـر اسـاس شـریعتی 

کـه اقشـار دور از زندگـی معنـوی، هـر روزه بـا مشـکات متعـدد  ایـن در حالـی اسـت 

بلکـه  و  می دهنـد  تشـکیل  خانـواده ای  نـدرت  بـه  هسـتند.  درگیـر  روانـی  و  اخاقـی 

ج از محـدوده ی خانواده  بیشـتر، روابـط در محـدوده ی دوسـتی و روابـط جنسـی خـار

و بـه صـورت غیرقانونـی و ثبـت نشـده اسـت. روابـط عاطفـی و خانوادگـی در آنها عمًا 

گـر فرزنـدی هـم بـه وجـود آیـد یـا قبل از تولد سـقط  تعریـف نشـده اسـت؛ در ایـن بیـن ا

می شـود و یـا در صـورت تولـد رهـا می گـردد و یـا بـه صـورت تـک والـد بـزرگ می شـود. 

بـه دلیـل وجـود همیـن بن بسـت های اخاقـی، خشـونت های رفتـاری و بـزه کاری از 

جملـه تیرانـدازی و قتـل، سـرقت تجـاوزات جنسـی، خودکشـی و … در میـان جوانـان 

غربـی بـه شـدت رواج دارد.

کـه در نظـام فکـری و سیاسـی و فرهنگـی غـرب آنچـه روح  امـا حقیقـت آن اسـت 

کالبـد غـرب را تشـکیل می دهـد تفکـر ضـد دینـی و ضـد اخاقـی  بـر  غالـب و مسـلط 

اسـت. 

کـه بیـان شـد حاصل ایـن ضدیت تلـخ را می توان »برهنگـی فرهنگی«  همان طـور 

جـای  بـه  غربـی  جوامـع  در  وسـیع  صـورت  بـه  را  خـود  فتنه انگیـز  آثـار  کـه  دانسـت 
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گذاشـته اسـت و زمینـه ی بسـیاری از مفاسـد اخاقـی و انحرافـات تربیتـی و روانـی را 

فراهم آورده اسـت. این پدیده ی شـوم حتی در حوزه ی اقتصاد و سیاسـت هم ورود 

کـرده اسـت و رفتارهـای اقتصـادی و سیاسـی را نیـز بـه صورت اسـف باری تحـت تأثیر 

قـرار داده اسـت. چنان کـه در اقتصـاد غـرب، قمـار، ربـا و … هیـچ جایـگاه منفـی در 

بیـن اقشـار جامعـه نـدارد. بـه همیـن دلیـل فاصلـه ی طبقاتـی اقشـار جوامـع غربی روز 

گذاشـته اسـت. در دنیای سـی اسـت  به روز بیشـتر شـده و آثار سـویی را بر این جوامع 

نیـز البی هـای صهیونیسـتی و سـرمایه داران پول پرسـت بـرای دسـت یابی بـه ثـروت 

و قـدرت، از ریختـن خـون هیـچ انسـان و تضییـع حقـوق هیـچ فـردی ابایـی ندارنـد.

تربیـت و رشـد معنـوی فرزنـدان در چنیـن جوامعـی بسـیار سـخت و دشـوار اسـت. 

ع رفتـار افـراد در ایـن جوامـع تعریـف شـده  کـه اخاقـی و حـدود الـزام آوری بـرای نـو چرا

است. 

به همین دلیل، تربیت دینی در این شـرایط مقوله ای بسـیار مهم و دشـوار اسـت 

کـه خانـواده در مـورد آن دغدغـه و الزامـی نداشـته باشـد فرزنـدان نیـز بـه  و در صورتـی 

که بر اساس  صورت طبیعی دین دار و دین مدار نخواهند بود. بنابراین جامعه ی ما 

گرفته اسـت، بایسـتی تفکر و تدبیر الزم را چه در سـطح خانواده و  مبانی دینی شـکل 

که دغدغه ی دینی داشـته باشـند را  چه در سـطح اجتماع برای تربیت و رشـد نسـلی 

بـه کار گیرنـد؛ هم چنیـن در مواجهـه بـا دنیـای غرب و مدرنیته به اثرات سـوء مواجهه 

بـا تأثیـرات غیـر قابـل اجتناب عصر مدرنیته توجه داشـته باشـند.

کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج.   .  

یکـی از تأثیـرات فرهنـگ غـرب بـر جامعـه ی ایـران پـس از انقـاب، به ویـژه در دو 
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کاهـش آمـار ازدواج بـه نسـبت جمعیـت، آمادگـی بـرای ازدواج و نیـز  دهـه ی اخیـر، 

کـه عامـل هـر دو، تغییـر در سـبک زندگـی و  افزایـش قابل توجـه سـن ازدواج اسـت 

گسـترش تفکـر اومانیسـتی و خودخواهانـه ی  نگـرش قشـر جـوان جامعـه بـه سـبب 

از مدرنیتـه می باشـد. حاصـل 

کمـی بعـد  غ یـا  در دهه هـای قبـل، پسـران و دختـران پـس از رسـیدن بـه سـن بلـو

نابه هنجـار محسـوب  رفتـار  یـک  مانـدن  ازدواج می کردنـد و مجـرد  بـه  اقـدام  آن  از 

می شـد. امـا بـا پیچیده تـر شـدن جوامـع و الگوپذیـری آنهـا از جهان بینـی مدرنیسـم 

هـم  بـاز  کـه  کاذب  انگیزه هـای  و  خواسـته ها  ایجـاد  نیـز  و  سـکوالر  زندگـی  سـبک  و 

زاییـده ی تفکـر اومانیسـتی و لیبرالیسـتی اسـت، زمینـه ی پاسـخ عقانـی و اخاقـی 

گردیـد؛ و  بـه ایـن نیـاز طبیعـی و غریـزی از طریـق ازدواج عرفـی و معمـول، سـرکوب 

کـه امـروزه در بعضـی جوامـع غربـی جوانـان بـه طـور  ایـن رونـد تـا جایـی پیش رفـت 

کلـی از ازدواج سـر بـاز زدنـد و نیازهـای حاصـل از ازدواج از قبیـل نیازهـای جنسـی و 

ج از ازدواج قانونـی دنبـال می کننـد. چـرا  عاطفـی را در قالـب روابـط دوسـتانه و خـار

کـه آنهـا ازدواج را مانعـی بـرای آزادی خـود می داننـد و تنهـا زمانـی ازدواج بـه ازدواج 

کـه نشـاط جوانـی را از دسـت بدهنـد و نیازمنـد مراقبـت باشـند  قانونـی روی می آورنـد 

)فـوالدی، 				 ش، ص 		(.

گسترش ازدواج های سفید.   .  

کـه در سـال های اخیـر جامعـه ی ایـران، بـا آن مواجـه اسـت و  یکـی از معضاتـی 

اسـت.  »ازدواج سـفید«  اسـت مقولـه ای تحـت عنـوان  فزاینـده ای داشـته  گسـترش 

ج نشـدن  ع ازدواج، سـفید بودن شناسـنامه ی دختر و پسـر و در وجه تسـمیه ی این نو
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نـام آنهـا در شناسـنامه ی یکدیگـر اسـت )مینـوی، 				 ش، ص 		(.

که مشـکات زیادی را برای  مسـأله ی ازدواج سـفید نوعی از الگوی زندگی اسـت 

فـرد و اجتمـاع ایجـاد می کنـد. ازدواج سـفید نوعـی رابطـه ی عاطفی-جنسـی بین زن 

کـه معـادل زندگـی مشـترک بـدون  و مـرد، بـدون خوانـدن صیغـه ی عقـد نـکاح اسـت 

از  ایـن پدیـده یکـی  بـه عنـوان هم خانگـی شـناخته می شـود.  ازدواج و در حقیقـت 

آمریکایـی  از دو سـوم زوج هـای  کـه بیـش  رایـج زندگـی در غـرب اسـت،  شـیوه های 

پیـش از ازدواج رسـمی، مّدتـی را بـدون ازدواج بـا یکدیگـر زیر یک سـقف می گذرانند. 

کـه در میانـه ی دهـه ی 0			 آغـاز شـد در مرحله ی اول  گسـترش هم خانگـی در اروپـا 

کشـورهای مرکـزی آن  ع پیوسـت و در مرحلـه ی دوم بـه  در شـمال ایـن قـاره بـه وقـو

و در مرحلـه ی سـوم بـه جنـوب اروپـا انتقـال یافـت و بـه تدریـج از رفتـار انحرافـی و 

نابه هنجـار بـه رفتـاری به هنجـار و پیش پـا افتـاده، تغییـر معنـا داد. متأسـفانه امـروزه 

کـه اقبـال بـه ازدواج در ایـران نیـز در بیـن جوانـان روشـن فکر و غـرب زده  شـاهدیم 

گرچـه در دنیـا  کـم شـده و جایگزیـن آن ازدواج سـفید شـده اسـت. ایـن پدیـده  بسـیار 

ح اسـت  پدیـده ی جدیـدی نیسـت؛ امـا در ایـران بـه عنـوان یـک شـوک فرهنگـی مطر

نـدارد  ایرانـی هم خوانـی  و فرهنگـی جامعـه ی  آموزه هـای دینـی  بـا  بـه هیچ وجـه  و 

)کاریـزی، 				 ش، صـص 		-	0	(.

کـه  از دیـدگاه شـریعت اسـام و شـیعه، ازدواج عبـارت اسـت از قـراردادی مشـروع 

دو فـرد ناهمجنـس و معمـواًل بالـغ را بـه هـم پیونـد می دهـد و برقـراری ارتباط جنسـی 

نمی تـوان  تعریـف  ایـن  اسـاس  بـر  می گردانـد.  مجـاز  را  آنـان  میـان  موقـت  یـا  دائـم 

قالـب مفهـوم  را در  بـدون خطبـه ی عقـد  مـرد  و  زندگـی مشـترک زن  یـا  هم خانگـی 

ازدواج گنجانـد و بـا اسـتناد بـه اینکـه زوج هـای هم خانـه معمـواًل روابطـی بلنـد مـّدت 
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بـا یکدیگـر داشـته و معمـواًل از حقـوق همسـران نیـز برخـوردار می شـوند، بـا ایـن تعبیـر 

ح می شـود. شـاید بتوان از لحاظ جامعه شناسـی  ادعـای تغییـر در مفهـوم ازدواج مطـر

ع پیونـد قـرار داد؛ امـا از لحـاظ شـریعت  و روان شـناختی لفـظ ازدواج را بـرای ایـن نـو

کـه از نظـر مبانـی فقهـی و  اسـام، صـدق عنـوان ازدواج بـر آنجـای اشـکال اسـت. چـرا 

گنـاه و زنـا می باشـد هرچند عنـوان ازدواج بر آن  شـرعی ایـن جنـس از ازدواج مصـداق 

کـه هیـچ صیغـه ای توسـط طرفیـن یـا وکیـل آنها خوانده نشـده اسـت  نهـاده شـود چـرا 

)ماجراجـو، 				 ش، ص 		(.

در جوامـع معاصـر، افـزون بـر عـرف و دیـن، قانـون نیـز بـه الـزام ثبـت ازدواج در 

دفاتـر رسـمی و صـدور سـند یـا قبالـه ی ازدواج بـرای زن و شـوهر، در ازدواج مداخلـه 

کـه در جوامـع دینـی، ایـن سـند صرفـًا مـدرک رسـمیت  می کنـد. امـا بایـد توجـه داشـت 

ازدواج اسـت نـه عامـل مشـروعیت آن؛ یعنـی صرفـًا جنبـه ی مدنـی دارد نه شـرعی؛ از 

ایـن رو گاهـی پسـر و دختـر بـه دلیل نرسـیدن به سـن قانونی یا به دلیـل ازدواج موقت 

یـا دلیلـی دیگـر، فقـط بـه طـور شـرعی ازدواج می کننـد، امـا ازدواج آنهـا ثبـت رسـمی 

بـدون ثبـت قانونـی، نمی توانـد  ارتبـاط زن و مـرد  نمی شـود؛ پـس صـرف وصلـت و 

مفهـوم درسـتی از ازدواج سـفید باشـد، زیـرا ازدواج بـا وجـود صیغـه ی عقـد امـا بـدون 

ثبـت قانونـی، مشـروع اسـت )بسـتان، 				 ش، ص 		(.

گسـترش  مشـکات اقتصـادی و ناامنـی شـغلی، پذیـرش آموزه هـای فمینیسـمی، 

روابط آزاد جنسی، گسترش سکونت انفرادی، عدم پذیرش تعّهد و مسؤلیت پذیری 

کـه در پیدایـش الگـوی ازدواج سـفید دخالـت دارد. در ازدواج  از عوامـل مهّمـی اسـت 

اصـل  آینده نگـری،  اصـل  مصلحـت،  اصـل  زندگـی،  در  مشـروعیت  اصـل  سـفید، 

گرفتـه شـده و افـراد بـا بسـیاری از مشـکات  اخـاق، اصـل انسـانیت و حرّیـت نادیـده 
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دسـت و پنجـه نـرم می کننـد؛ فشـارهای روانـی افـراد افزایش می یابـد، حریم و حرمت 

افـراد خدشـه دار می شـود، زمینـه ی رشـد معنـوی و کمـاالت انسـانی فراهم نمی شـود، 

ک محـروم می ماننـد. ایـن  بسـیاری از افـراد بی مسـؤلیت شـده و از فوایـد ازدواج پـا

پدیده آثار مخّرب خانوادگی نظیر افول ازدواج، فروپاشـی نهاد خانواده، ایجاد نسـل 

ک و بـروز مشـکات رفتـاری در فرزنـدان را در پـی دارد. هنجارشـکنی  و فرزندانـی ناپـا

ازدواج  نتایـج  از  کاهـش جمعیـت  باالخـره  تنـّزل جایـگاه زن، سـقط جنین و  دینـی، 

ع ازدواج  کـه بـرای ایـن نـو سـفید در سـطح جامعـه می باشـد. بـا ایـن بیـان تعبیـری را 

گرفـت ازدواج سـیاه اسـت. دیـن مقـّدس اسـام، ازدواج موّقـت را بهتریـن  بایـد بـه کار 

ع الگـوی ازدواج می دانـد )کاریـزی، 				 ش، صـص  راه حـل و جایگزیـن ایـن نـو

کرامـت مـرد و زن حفـظ می شـود و هم چنیـن از  کـه بـه واسـطه ی آن هـم   )	0	-		

کـه بـه آنهـا اشـاره شـد پیش گیـری می شـود. مشـکاتی 

کاهش نرخ موالید و فرزندآوری.   .  

کـه تحـت تأثیـر نگـرش مدرنیسـم، در جوامـع دچـار تغییـر  یکـی دیگـر از مـواردی 

کـه بـر اسـاس  گردیده اسـت، نگـرش بـه بـاروری و تعـداد فرزنـدان اسـت چـرا  و تحـول 

تفکـرات دنیـای غـرب و نظـام سـرمایه داری، زن هـم ماننـد مـرد یـک عنصـر فعـال 

اقتصـادی بـه شـمار می آیـد، از ایـن رو اشـتغال زن بـه امـور خانـه و فرزنـدآوری عمـًا 

کم تـر می کنـد. بـه همیـن  کار باشـد،  کـه زن در بـازار  کار را نسـبت بـه زمانـی  نیـروی 

اسـت  مخالـف  خانـه  امـور  بـه  زنـان  اشـتغال  و  فرزنـدآوری  بـا  مدرنیتـه  تفکـر  دلیـل 

کاهش  )حسـینی، 				 ش، ص 			(. از سـوی دیگر نظام سـلطه به شـدت برای 

کـه تحـت نفـوذ مسـتقیم نگرش هـای غربـی  سـرمایه ی انسـانی و کنتـرل کشـورهایی 
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یـک  بـه عنـوان  را  کـم  فرزنـدان  تعـداد  از یک سـو  کرده اسـت؛  برنامه ریـزی  نیسـتند 

کـه ایـن امـر در دراز مـدت موجـب پیـر شـدن  امتیـاز عقلـی و فرهنگـی جلـوه می دهـد 

کارایـی آن کشـور می گـردد، و از سـوی دیگـر اقشـار جامعـه را بـه  سـن آن کشـور و عـدم 

ترغیـب می نمایـد. مهاجـرت 

کنـار هـم سـبب تزلـزل و آسـیب پذیری سـرمایه ی انسـانی  همـه ی ایـن عوامـل در 

کـه در طـول  کشـورها در مواجهـه بـا انـواع هجمه هـای دنیـای غـرب خواهـد بـود. چـرا 

کاهـش محسوسـی خواهـد  کار  زمـان بـا افزایـش سـن جامعـه نیـروی جـوان و در سـن 

داشـت و هم چنیـن در صـورت بـروز جنـگ نیـروی انسـانی الزم بـرای مقابلـه توسـط 

کشـور قابـل تأمیـن نخواهـد بـود.

امـا دنیـای غـرب بـرای دسـت یابی به این هدف به شـدت فرهنگ سـازی می کند 

کـم و خانواده های  کـه در رسـانه ها و برنامه هـای هـدف خود تعـداد فرزند  بـه نحـوی 

کوچـک را یـک آرمان شـهر جلـوه می دهـد و هم چنیـن از نظـر سیاسـی و اجتماعـی هـم 

در  خودشـان  آنچـه  برخـاف  و  می کنـد  دخالـت  کشـور  کان  تصمیم گیری هـای  در 

کشـورهای اروپایـی و آمریـکا بـرای افزایـش تعـداد فرزنـدان امتیازاتـی قائل می شـوند. 

در کشـور ایـران امتیـازات اجتماعـی و اقتصـادی از فرزنـد سـوم بـه بعـد صلب می شـود 

)شـمس الدینی، 				 ش، صـص 			-			(.

از نظـر اجتماعـی و  فرزنـدان  تعـداد  کاهـش  تأثیـرات سـوء  مـوارد  ایـن  از  گذشـته 

کـه فاقد خواهر و برادر هسـتند عمدتًا  روانـی نیـز بـر فرزنـدان تأثیـر می گـذارد. کودکانی 

در ارتباط گیری با اجتماع دچار ضعف هسـتند و وابسـتگی شـدیدی به والدین دارد، 

هم چنیـن انحصارطلبـی، خودخواهـی و عـدم ایثـار و روحیـه ی از خودگذشـتگی در 
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ایـن افـراد بیشـتر دیـده می شـود.

افزایش آمار طالق.   .  

گسـترش  در دهه هـای اخیـر بـا تحـوالت نظـام اجتماعـی تحـت تأثیـر مدرنیتـه و 

و محیـا شـدن شـرایط  اجتمـاع  بسـتر  در  زنـان  بـرای حضـور  اجتماعـی  فرصت هـای 

و دگرگونـی شـده  نیـز دچـار تحـول  نظـام خانـواده  آنـان،  بـرای  اشـتغال  و  تحصیـل 

کنـار عناصر  اسـت. بـا ورود زنـان بـه عرصـه ی اجتماعـی، فرصـت بـه دسـت آمـده، در 

خانوادگـی  تعارضـات  برخـی  منشـأ  و  منبـع  جامعـه،  پدرسـاالرانه ی  و  مردسـاالرانه 

گردیده و در موارد متعدد به تعارض بین ارزش های سـنتی و مدرن منجر شده اسـت 

بـروز اختـاف میـان زوجیـن، سسـت شـدن  بـه عنـوان عاملـی اساسـی در  گاه  لـذا  و 

ایفـای نقـش می کنـد  بـه طـاق در میـان زوجیـن  گرایـش  زندگـی مشـترک و  بنیـان 

.)	00-		 صـص  ش،   				 )ایران محبـوب، 

از طـرف دیگـر زنـان بـا تحصیـات بـاال بـه دنبـال توزیع قـدرت در سـاختار خانواده 

کـه  و داشـتن نقـش در تصمیم گیری هـای خانـواده می باشـند و ایـن در حالـی اسـت 

یعنـی  نـدارد  سـنخیت  امـروزی  شـده ی  ایجـاد  تحـوالت  بـا  مردسـاالرانه  آموزه هـای 

کردنـد، امـا زنـان دیگـر حاضـر  مـردان هم چنـان روحیـه مردسـاالرانه ی خـود را حفـظ 

کـه افزایـش آمـار طـاق و یـا گرایـش  بـه پذیـرش آن نیسـتند؛ بنابرایـن می تـوان گفـت 

برخـی  رشـد  از  گرفته اسـت،  قـرار  مدرنیتـه  مسـیر  در  کـه  جامعـه ای  در  طـاق،  بـه 

کـه می تـوان  ع برخـی تغییـرات در جامعـه خبـر می دهـد؛  گاهی هـای اجتماعـی و وقـو آ

بـه خـروج عقـل جمعـی از فهـم سـنتی و عاقه منـدی بـه دسـت یابی بـه حقـوق فردی 

گاهـی زنـان بـه حقـوق خـود و تن نـدادن به  و اجتماعـی، پذیـرش اجتماعـی طـاق، آ
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نظـام سـرکوب مردسـاالرانه و دگرگونـی دیدگاه هـای آنـان در مـورد نقش های سـنتی و 

ثابـت از پیـش تعیین شـده بـرای زن و مـرد، اعتقـاد زنـان بر لزوم خاصی از سرنوشـت 

تحصیـات،  و  اشـتغال  بـه  آوردن  روی  و  جامعـه  در  حضـور  و  اجبـاری  کارخانگـی 

تـاش زنـان در اتـکای بـه خـود بـرای رسـیدن بـه اسـتقال در عرصه هـای مختلـف 

زندگـی، تغییـر نقـش و جایـگاه زنـان در خانـواده و اجتمـاع، مرکزیـت تصمیم گیـری 

و تضعیـف  فعالیت هـای خانگـی  مـردان در  کارگیـری  بـه  بـرای  تـاش  در خانـواده، 

تعـارض  در  و  آموزه هـای فمینیسـتی  از  برگرفتـه  کـه  و همسـری  مـادری  نقش هـای 

کل تغییـر ارزش هـا و هنجارهـا و سـنت های جامعـه و  بـا مفاهیـم دینـی اسـت، و در 

گسـترش ایـن دسـت تفکـرات و تغییـرات در  کـرد. بـه  مـواردی از ایـن دسـت اشـاره 

نگرش هـا، ازدواج هـا بیشـتر در معـرض طـاق و خانواده هـا بیشـتر در معـرض از هـم 

گرفته انـد )شـکربیگی، 				 ش، صـص 		-		(. پاشـیدگی قـرار 

فاصلـه  مشـکات  از  دسـت  ایـن  شـکل گیری  علـت  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  البتـه 

کـه دسـتورات و احـکام االهـی  گرفتـن جامعـه بـا اسـام نـاب محمـدی؟ص؟ اسـت چـرا 

کیـد ویـژه دارد و مبنـای آن نـه مـرد سـاالری و نـه  اسـام بـه جایـگاه رفیـع خانـواده تأ

زن سـاالری، بلکـه حـق محـوری اسـت و بـر ایـن اسـاس مـرد و زن در مقـام تکمیـل 

یک دیگـر هسـتند و در همـه حـال بایسـتی یـار و همـراه یک دیگـر بـوده و بـر مبنـای 

شـکل گیری نظـام خانـواده بـر پایـه ی محبـت تمـام تـاش خـود را می کننـد تا بـا ایثار، 

کننـد.  کمـال و دسـت یابی بـه مقـام قـرب الهـی را طـی  گذشـت و درک متقابـل سـیر 

)بسـتان، 				 ش، ص 		(.

کشـورهای دیگـر  کشـور مـا علی رغـم سـیر صعـودی آن نسـبت بـه  آمـار طـاق در 

سـامت  بـودن  بـاال  بـاب  در  منطقـی  توجیـه  نمی توانـد  امـر  ایـن  امـا  اسـت  پایین تـر 
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گاه بـه خاطـر برخـی  کـه  روان خانـواده و سـازگاری زناشـویی بیـن زوجیـن باشـد، چرا

مسـائل فرهنگـی سـنتی و حتـی قانونـی طـاق بـه سـادگی امکان پذیر نیسـت. در این 

گـروه اجتماعـی  گـر چـه ممکـن اسـت بـا هـم بـودن را ماننـد یـک  شـرایط زن و شـوهر ا

ادامـه دهنـد امـا جاذبـه و اعتمـاد آنهـا نسـبت بـه یک دیگـر تغییـر یافتـه اسـت، و در 

گرچـه  ا احساسـات شـخصی یک دیگـر شـریک نیسـتند و در محیط هـای اجتماعـی 

خـوب و صمیمـی بـه نظـر می رسـند ولـی در خلـوت قـادر به تحمـل یک دیگر نیسـتند. 

ع توصیف کننده ی شـرایطی اسـت که به سـبب تغییراتی  تمامـی ایـن مـوارد در مجمو

کـدام از آنهـا بـا توجـه بـه  کـرده اسـت و هـر  کـه مدرنیتـه در سـاختار خانـواده ایجـاد 

گـردد  طـاق  و  خانوادگـی  اختافـات  بـروز  سـبب  می توانـد  افـراد  ظرفیـت  تفـاوت 

)افشـاری، 				 ش، ص 		(.

قانون گریزی.   .  

یکـی از احتیاج هـا و الزمه هـای زندگـی اجتماعـی، نظـم و امنیـت جامعـه اسـت 

کـه افـراد جامعـه در جریـان اجتماعـی شـدن هنجارهـا و آداب و قوانیـن جامعـه خـود 

را به تدریـج فـرا می گیرنـد و آن را جزئـی از شـخصیت خـود قلمـداد می کننـد. واضـح 

کـه زندگـی بـدون مقـررات و قوانین، نظم و امنیت هـر جامعه را تهدید می کند  هسـت 

و باعـث سـلب آرامـش و آسـایش افـراد جامعـه می شـود. زندگـی در جوامـع امـروزی 

کنـد تقریبـًا  کـه روابـط افـراد و نهادهـا و مؤسسـات را تنظیـم  بـدون وجـود قوانینـی 

غیرممکـن بـه نظـر می آیـد.

درجـه ی  و  میـزان  حقوقـی،  لحـاظ  بـه  امـروزه  کشـورها  کثـر  ا عمـده ی  مشـکل 

پذیـرش واقعـی قوانیـن از سـوی افـراد جامعـه اسـت. هـر انـدازه میزان پذیـرش قانون 
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کم تـر باشـد، امـکان اجـرای درسـت آن قوانیـن فراهـم  کثریـت افـراد جامعـه  از سـوی ا

نخواهـد شـد. اجـرا نشـدن قوانیـن در جامعـه، قوانیـن موجـود را زیـر سـؤال می برنـد 

گذاشـته  گون سیاسـی فرهنگی و اخاقی جامعه اثر  گونا این مسـأله می تواند در ابعاد 

گـردد )فخرایـی، 				 ش،  گسـیختگی و بی سـازمانی اجتماعـی  و احیانـًا موجـب 

.)			-			 صـص 

کتاب هـا و جزوه هـا بسـیار زیبـا و بـا صابـت و  گرچـه مفـاد و بندهـای قانونـی در 

کشـورها دارای مشـکل هسـتند،  کثـر  آرمانـی هسـتند امـا در مرحلـه ی عمـل و اجـرا ا

کـه اجـرا نشـدن قانـون، بـا عـدم وجـود آن تفـاوت چندانـی نـدارد. لـذا  بدیهـی اسـت 

بـرای بیشـتر جوامـع عـدم اجـرای قوانین یک مشـکل جدی و قابل توجه اسـت و این 

امـر بـه ویـژه در کشـورهای پیـروی تفکـر مدرنیسـم بیشـتر دیده می شـود؛ چـرا که روح 

گرفتـه اسـت و از ایـن رو  کـم بـر آن قوانیـن بـر اسـاس اومانیسـم و فردگرایـی شـکل  حا

کنتـرل درونـی در افـراد آن جامعـه تبییـن شـده اسـت بـه همیـن دلیـل  هیـچ ناظـر و 

بـرای اجـرای قوانیـن بـه حضـور ناظـر بیرونـی اسـت و افـراد بـه صـورت خودجـوش بـه 

اجـرای قانـون اهتمـام نمی ورزنـد )صالحـی، 				 ش، ص 		(.

کـه از مخالفت با قوانین رسـمی جامعه  قانون گریـزی را می تـوان رفتـاری دانسـت 

گاهانـه و  آ بـا رفتـار خـود بـه صـورت  کـه  کسـی اسـت  صـورت می گیـرد و قانون گریـز 

از روی عمـد قوانیـن رسـمی جامعـه را نادیـده می گیـرد. بـا توجـه بـه اینکـه همـه ی 

گاهـی  از قوانیـن تخطـی می کننـد و  افـراد جامعـه در طـول زندگـی خـود بـه نحـوی 

بنابرایـن  می گیرنـد،  نادیـده  را  قوانیـن  همیشـه  کـه  می شـوند  پیـدا  کسـانی  هـم 

کـه افـراد جامعـه آن را انجـام می دهنـد و عمومـًا  قانون گریـزی طیفـی از رفتـار اسـت 

شـامل قانون گریزی هـای شـدید و خشـن، ماننـد: سـرقت و قتـل و قانون گریزی هـای 
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خفیـف و گاه بـه گاه مثـل نپرداختـن مالیـات و عبـور از چـراغ قرمـز و … را در بر می گیرد 

)محسـنی، 				 ش، ص 		(.

زمینه هـای قانون گریـزی را در چهـار حـوزه می تـوان مورد بررسـی قـرار داد: تدوین 

کننـدگان قانـون، محتـوای قانـون، مجریـان قانـون و تابعـان قانـون که همـان مردم 

و جامعـه پیرامونی هسـتند.

قانون گـذار  دسـتگاه های  هـم  و  افـراد  می تواننـد  هـم  کـه  قانـون  واضعـان  گـر  ا

باشـند، بـه صـورت تخصصـی و پـس از فرآیندهـای انتخـاب مدنـی برگزیـده شـوند، 

کاهش داد. بدیهی اسـت وقتی  می توان قانون گریزی افراد جامعه را تا حد بسـیاری 

قانونگـذاران از مجـاری روابـط و در اصطـاح بـا پارتی بـازی، بـر مسـند قانون گـذاری 

تکیـه زننـد؛ شـکافی میـان آنـان و مـردم جامعه ایجاد می شـود که جز بـا قانون گریزی 

که توسـط این گونه افراد وضع می شـود را نمی پذیرند  پر نمی شـود و مردم قوانینی را 

کـه قانون گذاری که با بی قانونی به این مسـند  کـه آنهـا را از خـود نمی داننـد، چرا چـرا 

رسـیده باشـد خـود، اولیـن قانون گریـز چرخـه ی قانون گذاری اسـت.

از سـوی دیگـر ناقـص و نامربـوط بـودن محتـوای قانـون هـم می توانـد زمینـه ی 

کـه فلسـفه و وضع قوانیـن تثبیت نظم  کنـد از آنجـا  قانون گریـزی را در جامعـه فراهـم 

چنیـن  نتواننـد  قوانیـن  ایـن  چنان چـه  بنابرایـن  اسـت  انسـانی  اجتماعـی  امنیـت  و 

کننـد و مهم تـر از آن تبعیض آمیـز و بـا ارزش هـا و فرهنـگ عمومـی  هدفـی را تضمیـن 

کـه بـا بی اقبالـی در جامعـه مواجـه خواهند شـد  جامعـه در تضـاد باشـند طبیعـی اسـت 

گریزان خواهند شـد.  و در نتیجـه افـراد بـا زیـر پـا نهادن یا دور زدن از آن روی گردان و 

کـه با باورها یا پیـش باورهای  از سـوی دیگـر تابعـان قوانیـن، یعنـی تمـام افرادی 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان ۱20۱۳۹۸

که در آن زندگی می کنند،  که نشأت گرفته از فرهنگ فردی و جمعی جامعه ای  خود 

می تواننـد در قانون گریـزی یـا قانون مـداری مؤثـر واقـع شـوند. در نهایـت بی اعتنایـی 

گریـزی  مجریـان قانـون بـه قوانیـن مصـوب در جامعـه، عامـل دیگـری بـرای قانـون 

متولیـان  از جانـب  قوانیـن  بـه  بی احترامـی  و  نقـض  اسـت. بی شـک،  افـراد جامعـه 

کننـدگان آن، و در  مأمـوران و مجریـان آن قانـون، اثـر روانـی بسـیاری بـرای رعایـت 

همیشـه  قانون گریـزی  پدیدآمـدن  بنابرایـن  داشـت.  خواهـد  قانون گریـزی  نتیجـه 

مختـص نارسـایی و ناقـص بـودن قانـون نیسـت؛ بلکه در بسـیاری از مـوارد ناتوانی و 

کننـده ی  کارآمـدی و تخلـف مجریـان و دسـتگاه های اجرایـی نیـز می توانـد تشـدید  نا

قانون گریـزی باشـد )محرابـی، 				 ش، ص 	0	(.

گـر  کـه ا امـا مسـأله ی اصلـی در هـر چهـار حـوزه بـه ایـن مطلـب مربـوط می شـود 

تکلیفـی دینـی و یـا الزامـی عقلـی در تبعیـت از قوانیـن بـرای افـراد ایجـاد نشـده باشـد، 

که نیازهای اجتماعی آنها را برطرف نماید  معمواًل بسیاری خواهان قوانینی هستند 

گـر قانـون با طبـع مردم  و مشـکلی بـر مشـکات فـردی آنهـا اضافـه نکنـد. در حقیقـت ا

بـه عنـوان یکـی از مـوارد زمینه سـاز و قانون شـکنی هم راسـتا نباشـد مـردم از اجـرای 

آن سـرباز می زننـد و در عصـر حاضـر علـت اصلـی قانون گریـزی را می تـوان همیـن امـر 

که مبنای اصلی تفکر مدرنیسـم منافع و آزادی های شـخصی اسـت. به  دانسـت چرا 

همیـن دلیـل در کشـورهای پیـروی تفکـر مدرنیسـم، به دلیل عدم وجـود ناظر درونی 

ع( در افـراد جامعـه، نهادهـای اجتماعـی بـه بازدارنده هـای بیرونـی و  )عقـل یـا شـر

قانون گریـزی  بـا  طریـق  ایـن  از  تـا  می شـوند  متوسـل  نظارتـی،  نهادهـای  گسـترش 

کـه خـود نهادهـای نظارتـی از انحـراف و تخلـف از  کننـد. ایـن در حالـی اسـت  مقابلـه 

قانـون مسـتثنی نیسـتند.
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در .   دینی  تربیت  بر  لیبرالیسم  سوء  تأثیرات  با  مواجهه  راه کارهای 
سیره و کالم امام علی؟ع؟

مباحـث تربیتـی بـه ویـژه تربیـت فرزند، در دوران حاضر ابعاد و گسـتره ی وسـیعی 

کـه بـه علـل و عوامـل متعـددی وابسـته اسـت. رشـد و نمـو  را شـامل می شـود، چـرا 

اصلی فرزند از نظر جسـمی، روحی و عاطفی در بسـتر خانواده شـکل می گیرد و بسـته 

بـه فرهنـگ و بـاور والدیـن از سـنین دو تـا شـش سـالگی بـا ورود به محیـط مهدکودک 

و پیش دبسـتانی نخسـتین تعامـات اجتماعـی خـود را بـا محیـط غیـر خویشـاوندی 

ویـژه  بسـیار  جایگاهـی  از  معنـوی  و  دینـی  تربیـت  میـان  ایـن  در  داشـت.  خواهـد 

برخـوردار اسـت. امـام علـی؟ع؟ در نگـرش خـود بـه مسـائل و مشـکات، راه و روشـی 

گسـترش بـرای همـه ی مکان هـا و زمـان ه اسـت،  کـه قابـل تسـری و  را ارائـه داده انـد 

گذشـت هـزار و چهارصـد سـال هم چنـان می توانـد راه گشـای  کـه بعـد از  از این روسـت 

انسـان ها باشـد.

اهتمام و باور والدین و مربیان به تربیت دینی.   .  

از  مـادر  و  پـدر  گـر  ا و  پذیرنـد  تربیـت  انسـان،  فرزنـد  از دیـدگاه حضـرت علـی؟ع؟ 

گاه باشـند، از ایـن ویژگـی و تربیت پذیـر بـودن انسـان بـه  شـیوه ها و اصـول تربیتـی آ

خوبـی بهـره می برنـد و فرزنـدان خویـش را در رسـیدن بـه باالتریـن درجه هـای علمـی 

و معنـوی یـاری می رسـانند. آن حضـرت بر اسـاس اصـل »تربیت پذیر بودن انسـان«، 

یکـی از حقـوق فرزنـدان بـر پـدر را، تربیـت شایسـته فرزنـد می دانـد و می فرمایـد: »حـق 

الولـد أن یحسـن اسـمه و یحسـن ادبـه و یعلمـه القـرآن« )شـریف الرضـی، 				 ق، 

کـه نـام نیکـو بـرای او برگزینـد و به  ص 			( یعنـی: حـق فرزنـد بـر پـدرش ایـن اسـت 
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کامـی دیگـر  کنـد و بـه وی قـرآن بیامـوزد. آن حضـرت در  خوبـی ادب و تربیـت اش 

فرمـوده اسـت: »مـا نحـل والـد و لـدا نحـًا افضـل مـن ادب حسـن« )همـان( یعنـی: 

هیـچ پـدری بـه فرزنـدش، موهبتـی ماننـد تربیـت نیکـو نبخشـیده اسـت. آن حضرت 

در سـخنی در این بـاره، بـه فرزنـدش امـام حسـن؟ع؟ می فرمایـد: »فبادرتـک بـالدب 

قبـل أن یقسـو قلبـک و یشـتغل لبـک« )همـان، ص 			( یعنـی: پیـش از آنکـه قلـب 

تـو دچـار قسـاوت و اندیشـه ات سـرگرم ]امـور بیهـوده[ شـود، بـه تربیـت تـو پرداختـم. 

کـه در تربیـت  گفـت اصلی تریـن موضوعـی  کـه می تـوان  بـر همیـن اسـاس اسـت 

کـه والدیـن و فـرد مربـی خـود مؤمـن و  گیـرد ایـن اسـت  دینـی بایـد مـورد توجـه قـرار 

معتقـد بـه باورهـای دینـی باشـند و تربیـت دینـی فرزند بـرای آنها دغدغه اصلی باشـد 

بـرای  را  کـه در تمـام حـاالت و شـرایط تـاش و اهتمـام خـود  در ایـن صـورت اسـت 

کـردن ایـن امـر بـه کار خواهنـد بسـت. محقـق 

بدیـن منظـور والدیـن و مربـی بایسـتی بـه مبانـی اعتقـادی و ارزشـی دینـی معتقـد 

بـر  اسـت  الزم  دیگـر  سـوی  از  و  شـوند  قائـل  احتـرام  و  ارزش  تربیتـی  بـه کار  و  باشـند 

کار  مباحث و مسـائل دینی تسـلط داشـته باشـند، صداقت و صمیمیت را از ملزومات 

کـودک و فرزنـد داشـته  کـردار و رفتـار مایمـت و نرمـی بـا  گفتـار و  خـود قـرار دهنـد و در 

باشـند، صبـر و تحمـل الزم بـرای تربیـت دینـی را دارا باشـند، دوران تربیتـی فرزنـد را 

کـه می گویند،  کننـد و بـا آن در ایـن زمینـه، همراهـی نماینـد بـه هـر آنچه چیزی  درک 

عامـل باشـند.

ع »تربیـت فرزنـد« بـه دغدغـه ای در ذهـن پـدر و مـادر تبدیـل نشـود،  گـر موضـو ا

کـه دغدغه ی  نمی تواننـد فرزنـدان خویـش را بـه درسـتی تربیـت کننـد. پـدر و مـادری 
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تربیـت فرزنـد ندارنـد، یـا از تربیـت فرزنـدان خویـش بـاز می ماننـد یـا تربیـت فرزنـدان 

خـود را ناتمـام می گذارنـد یـا آنهـا را نادرسـت تربیـت می کننـد. بنابرایـن، بایـد پیـش 

از اقـدام بـه تربیـت فرزنـد، پـدر و مـادر در این بـاره، دغدغـه ای وجـود داشـته باشـد. 

دغدغـه ی تربیـت فرزنـد، پـدر و مـادر را نسـبت بـه فررزنـدان خویـش مسـئولیت پذیر 

گاهـی دربـاره ی تربیـت فرزنـد وا مـی دارد و مانـع از دسـت  کسـب آ می کنـد، آنهـا را بـه 

دادن فرصت هـا بـرای تربیـت فرزنـد می شـود.

فرزنـد  بـه  علـی؟ع؟  حضـرت  تربیتـی  راه کارهـای  کـه  نهج الباغـه   		 نامـه ی 

بزرگوارش امام حسـن؟ع؟ اسـت، نمونه ای آشـکار از دغدغه ی آن حضرت درباره ی 

در  خویـش  فـراوان  دغدغـه ی  دلیـل  بـه  حضـرت  آن  اسـت.  خویـش  فرزنـد  تربیـت 

راه نوشـتند.  از جنـگ صفیـن در میانـه ی  بازگشـت  را در حـال  نامـه  ایـن  این بـاره، 

ایشـان بـه تأخیـر انداختـن بیـان توصیه هـای تربیتـی خویـش بـه امـام حسـن؟ع؟ را 

پـس از رسـیدن بـه خانـه، نوعـی از دسـت دادن فرصـت و سـهل انگاری در تربیـت 

دانسـته اسـت. از این رو، در راه نامه ای را نگاشـته و آن را پیش از بازگشـت به خانه، 

فرزنـدش  می خواهـد  آنکـه  »آری  اسـت.  فرسـتاده  حسـن؟ع؟  امـام  فرزنـدش  بـرای 

نیکـو سـاخته شـود، بایـد همیشـه در صحنـه تربیـت حاضـر باشـد. و ایـن هشـداری 

گـر امـروز بـه فرزنـدان خویـش نرسـیم، چه بسـا  کـه ا گفـت  کـه بایـد بـه والدیـن  اسـت 

امکان رسـیدگی به طفل در فردا دیر خواهد شـد. اینجای تأسـف اسـت که اشـتغاالت 

که اغلب، ارتباط آنها با فرزندان را سـطحی  گونه ای شـده اسـت  مربیان و والدین به 

کـرده اسـت. پدرهـا تنهـا وقتـی بـه خانه می آینـد که کودک خوابیده اسـت  و بی ریشـه 

کـه بـاز هـم او خوابیـده و یـا خـواب آلـود اسـت.  و صبح هـا بـه هنگامـی سـرکار می رونـد 

کننـد و از فرصـت بـه  عـده ای زنـان یـا مـردان، می تواننـد بـا درآمـد متوسـطی زندگـی 
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کـرده، به پرورش فرزنـدان بپردازند، اما میل به داشـتن زندگی  جـای مانـده اسـتفاده 

مرفـه و جاذبه هـای لوکـس موجـب می شـود، وقـت فراوانـی را بـه کار در بیـرون از خانه 

اختصـاص دهنـد. در نتیجـه، از تربیـت فرزنـدان بـاز می مانند. این خود نشـانه ی آن 

کـه آنهـا از دغدغـه ی چندانـی نسـبت به تربیـت فرزندانشـان برخوردار نیسـتند  اسـت 

)قائمـی، 				 ش، ص 		(.

گاهی بخشی والدین به فرند نسبت به مسائل پیرامونی.   .   آ

عاقمنـد  مـادر  و  پـدر  تربیتـی  شـیوه های  از  پیـروی  بـه  را  فرزنـد  کـه  عواملـی  از 

گاهـی پـدر و مـادر دربـاره ی تربیـت فرزنـد و توانایی آنها  می کنـد، اطمینـان فرزنـد بـه آ

در ایـن زمینـه اسـت. بنابرایـن، پـدر و مـادر بایـد اعتماد فرزندان خـود را جلب و خیال 

کننـد.  آنهـا را دربـاره ی توانایی هـای خویـش در زمینـه ی تربیـت آسـوده 

حضـرت علـی؟ع؟ در نامـه ی 		 نهج الباغـه، این گونـه اعتمـاد امـام حسـن؟ع؟ 

عمـر  پیشـینیان  انـدازه ی  بـه  مـن  چـه  گـر  ا »پسـرم!  می کنـد:  جلـب  خویـش  بـه  را 

کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشـان اندیشـیدم و در آثارشـان سـیر  نکرده ام، ولی در 

گویـا تـا  کـه گویـی یکـی از آنهـا شـده ام، بلکـه بـا مطالعـه ی تاریـخ آنـان  کـردم، تـا آنجـا 

پایـان عمرشـان بـا آنـان بـوده ام. پـس قسـمت های روشـن و شـیرین زندگـی آنـان را 

از قسـمت های تیـره آن شـناختم و زندگانـی سـودمند آنـان را بـا دوران زیـان بـارش 

کـردم. سـپس از هـر چیـزی، مهـم و ارزشـمند آن را و از هـر حادثـه ای، زیبـا  شناسـایی 

کـردم. پـس ]با دانشـی  و شـیرین آن را بـرای تـو برگزیـدم و ناشـناخته های آنـان را دور 

فـراوان و اندوخته هایـی انبـوه[، آن گونـه که پدری مهربـان نیکی ها را برای فرزندش 

کنـم )شـریف الرضـی،  می پسـندد، مـن نیـز بـر آن شـدم تـا تـو را بـا خوبی هـا تربیـت 
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				 ق، ص 			( در حقیقـت، حضـرت علـی؟ع؟ بـا بیان این سـخنان می خواهند 

گـر می خواهیـد کسـی را تحـت تربیـت بگیریـد، اول بایـد اعتمـاد علمی  بیـان نماینـد: ا

کـه بـا چـه  کـه مـورد تربیـت قـرار می گیـرد، بدانـد  کسـی  کنیـد، تـا  او را بـه خـود جلـب 

گر شـنونده و متربی  کسـی رو به رو اسـت و آیا او قابلیت تربیت نمودن را دارد یا نه؟ ا

کـرد، اما  چنیـن اعتمـادی بـه مربـی خـود داشـته باشـد، به حرف هایـش توجه خواهد 

کـه بـا چـه کسـی رو بـه روسـت و چـه کسـی در صـدد تربیـت او بر آمـده و او را  گـر ندانـد  ا

گـوش نمی دهـد و دل نمی سـپارد و از  نصیحـت می کنـد، بـه سـخن او بـه طـور دقیـق 

پندهـای وی اسـتفاده نمی کنـد؛ یعنـی درسـت بـودن آن را درک نمی کنـد و در مقـام 

عمـل نیـز درسـت و دقیـق بـدان عمـل نمی کنـد. حضـرت علـی؟ع؟ در ایـن سـخنان، 

گوشـزد می کنـد تـا  گاهی هـا و تجـارب ارزشـمند خویـش را بـه فرزنـدش  اندوخته هـا، آ

کسـی بـه  مخاطـب بـه ایشـان به عنـوان یـک انسـان عـادی نـگاه نکنـد، بلکـه بدانـد 

گذشـتگان را در  کـه حاصـل عمـر همـه ی  ارشـاد و راهنمایـی وی روی آورده اسـت 

اختیـار دارد.

بـر همیـن اسـاس والدیـن بایسـتی بـا توجـه بـه سـن و میـزان ارتبـاط فرزنـد بـا ایـن 

گاهی بخشـی الزم و  اثـرات سـوء حاصـل از آزادی هـای بی حـد و حصـر دوران مـدرن، آ

بـه دور از تعصـب را بـه صورتـی واضـح، روشـن و بـا بیانـی سـاده و درخـور فهـم بـرای 

گاهی بخشـی می توانـد در گفتگوهـای  او از پیامدهـای احتمالـی داشـته باشـند. ایـن آ

ح شـود، بـرای مثال: گفت وگـو درباره ی  صمیمانـه روزانـه ی والدیـن بـا فرزنـدان مطر

گرفتـه باشـد در محیـط  کـه ممکـن اسـت فرزنـد در معـرض آن قـرار  یکـی از شـبهاتی 

ح شـده و درباره ی آن صحبت شـود و یا به صورت غیر مسـتقیم از تأثیرات  خانه مطر

منفـی اسـتفاده بی رویـه از فضـای مجـازی در قالـب یـک خاطـره می تـوان نـام بـرد. 
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کـه بیـان شـد والدیـن دغدغـه ی  کـه همان گونـه  ایـن امـر در صورتـی میسـر اسـت 

کـه فرزنـد را در عصـر جدیـد تنهـا رها نکنند و راهنما و راهگشـای  ایـن را داشـته باشـند 

وی در تمـام مراحـل زندگـی باشـند.

باشـد،  بـا سـیاه نمایـی  گاهی بخشـی همـراه  آ ایـن  گـر  ا بایـد توجـه داشـت  البتـه 

فرزنـد اعتمـاد خـود را نسـبت بـه والدیـن از دسـت داده و بـرای نظـرات آنـان احتـرام 

قائـل نخواهـد بـود و در آینـده و در سـایر مـوارد نیـز اعتمـاد خـود نسـبت بـه والدیـن 

کسـب  را از دسـت می دهـد و تـاش می کنـد از طریـق دوسـتان یـا بـه صـورت مسـتقل 

نمایـد. اطاعـات 

غیرمنطقـی  صـورت  بـه  مسـائل،  و  مشـکات  از  والدیـن  گـر  ا دیگـر  سـوی  از 

کننـد، فرزنـد  ح  کننـد و مشـکات احتمالـی را سـهل انگارانـه مطـر حساسـیت زدایی 

احتیـاط الزم را در مواجهـه بـا پیامدهـا نخواهـد داشـت و ممکـن اسـت ایـن امـر باعث 

شـود تـا فرزنـد پیـش از مواجهـه بـا مشـکل بـه سـوی آن بـرود و چـون ایـن تأثیـرات 

تبییـن شـده اسـت، دچـار مشـکل شـود. از سـوی والدیـن درسـت  منفـی 

همراه بودن والدین با پیشرفت های زمانه.   .  

اسـت«  خویـش  زمـان  فرزنـد  »انسـان  می فرماینـد:  سـخنی  در  علـی؟ع؟  امـام 

گفـت:  می تـوان  اسـاس  همیـن  بـر   )			 ص  ش،   				 خوانسـاری،  )آقاجمـال 

نیـز  آینـده  و  هسـتند  جامعـه  آن  آینـده ی  کامـل  انسـان های  نسـل،  هـر  فرزنـدان 

شـرایطی متفـاوت بـا زمـان حـال دارد. بنابرایـن، باید فرزندان را با توجـه به رویدادها 

کـم بـر آینـده تربیـت نمـود و آنهـا را مطابـق بـا آینـده پـرورش داد. حضرت  و شـرایط حا

علـی؟ع؟ در حدیثـی دیگـر در این بـاره می فرماینـد: »التقسـروا او الدکـم علـی آدابکـم 
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فانهـم مخلوقـون لزمـان غیـر زمانکم« )ابن أبی الحدید، 	0		 ق، ج 0	، ص 			( 

کـه آنهـا بـرای ]آینـده و[ زمانـی  یعنـی: فرزندانتـان را بـر آداب خـود تربیـت نکنیـد؛ چـرا 

غیـر از زمـان شـما آفریـده شـده اند. 

بر این اسـاس، والدینی می توانند به نیکوترین و بهترین شـکل فرزندان خویش 

کننـد تـا آینده نگـر باشـند و رخدادهـای آینـده را یپش بینـی و فرزنـدان خـود  را تربیـت 

کانـت می نویسـد:  کننـد.  را متناسـب بـا رخدادهـای پیش بینـی شـده آینـده، تربیـت 

دسـت اندرکاران  توجـه  مـورد  بایـد  همـواره  کـه  تربیـت  و  تعلیـم  اصـول  از  »یکـی 

کـودک نبایـد تنهـا بـر حسـب وضـع فعلـی  کـه  برنامه هـای تربیتـی باشـد، ایـن اسـت 

کـرد. معمـواًل  ع بشـر پـرورش یابـد، بلکـه بایـد او را بـر اسـاس شـرایط آینـده، تربیـت  نـو

والدیـن، فرزندانشـان را تنهـا بـرای اینکـه بـا شـرایط موجـود زندگـی سـازگار باشـند، 

تربیـت می کننـد و حـال آنکـه می بایسـت بـه آنـان تعلیـم و تربیـت مناسـب تری داد تـا 

بتواننـد فرزنـدان آینـده باشـند )کانـت، 				 ش، ص 		(.

نتیجه گیری. .

جملـه  از  غـرب  فرهنـگ  نفـوذ  آفـات  همـه ی  علی رغـم  گذشـت،  آنچـه  بـر  بنـا 

گـر والدیـن در زمینـه ی تربیـت فرزنـدان دغدغـه ی  لیبرالیسـم، در جامعـه ی دینـی، ا

قلبـی و اهتمـام ویـژه داشـته باشـند، بـا توجـه بـه ظرفیـت بی بدیـل معـارف علـوی 

گرداب و طوفان حوادث  می توانند، فرزندان خود و نسـل آینده ی این سـرزمین را از 

حضـرت  ظهـور  زمینه سـاز  شایسـته  فرزندانـی  تربیـت  بـا  و  دهنـد،  عبـور  سـامت  بـه 

مهـدی ارواحنـا فـداه باشـند.
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خوب  سخنرانی  با  می باشد.  سازمان  رهبری  در  مهم  امور  از 
در تبیین برنامه ها و مشکات و راه حل های موفق، نیروها را 
در  را  محبت  و  دوستی  و  ساخته  مرتفع  را  کدورت ها  دلگرم، 
کارکنان بوجود می آورند. در سازمان ها بسیار دیده شده  بین 
کرات نمی شود  گفتگوها نه تنها باعث پیشرفتی در مذا است، 
بلکه طرفین در عقاید باطل خویش راسخ و استوارتر می شوند.

و  طلبی  تفوق  و  جویی  بــرتــری  مــجــادلــه،  و  بحث  از  هــدف 
کام  شرمنده ساختن طرف مقابل نیست، بلکه هدف، تأثیر 
و نفوذ سخن در اعماق روح طرف است، و بهترین راه برای 
یا  احسن  جدال  است.  قرآنی  شیوه ی  هدف  این  به  رسیدن 
محمود، مناظره ای برای اثبات حق و نفی باطل، و ثمره ی 
ع  آن رشد و هدایت است. در این مقاله سعی بر آن است موضو
جدال احسن در مباحثات و مناظرات سازمانی بر طبق آیات 

قرآنی و روایات بررسی شود.

کلیدواژه ها: جدال احسن، مناظره، مباحثه، سازمان، جدال 
نیکو.

تاریخچه ی مقاله
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مقدمه.  

کوشش دو یا چند واحد اجتماعی پیچیده برای تأثیر متقابـل روی اندیشـه هـای 

گفتگـو می نامنـد. اّمـا ایـن  یکدیگـر جهـت رسـیدن بـه نظـری مشـترک در سـازمان را 

تعریـف در واقعیـت بـا پیچیدگی هایـی همراه اسـت.

کـردن افـراد در سـازمان در هـر سـطحی باشـد مهـم اسـت، اّمـا وقتی  ع صحبـت  نـو

مضاعـف  آن  تأثیرگـذاری  و  اهمّیـت  باشـد  همـراه  مجادلـه  و  جـدال  بـا  زدن  حـرف 

یـک  وحـدت  هویـت  و  فرهنـگ  بـرای  زیانبـاری  تبعـات  می توانـد  گاهـی  و  می شـود 

باشـد. سـازمان داشـته 

مباحثه، از ریشه ی بحث به معنای جستجو نمودن، تعامل اشخاص و افکاری 

گاهـی بـه  کـه بـه دنبـال یافتـن حقیقـت هسـتند. این گونـه مباحثـه در سـازمان  اسـت 

کشـیده می شـود؛ ولـی حتـی در ایـن صـورت، بحـث بـر سـرحقیقت و بـه  مشـاجره نیـز 

انگیـزه ای حقیقت جویـی انجـام می شـود و هیچ گونـه غـرض شـخصی و انگیزه هـای 

خودخواهانـه در آن وجـود ندارد.

بـه  بـه قصـد غلبـه و چیرگـی و  نـزاع  کـه ذات و مؤلفـه جـدل، نوعـی  آنجایـي  از 

دایـره ی  در  نمی توانـد  می باشـد  نظـرش  و  رأی  از  شـخص  کـردن  منصـرف  نیـت 

که امکان خروج از مبادی آداب  گفت وگوهای معمولی و عادی باشـد. از این روسـت 
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گفتارهـای پسـندیده و نیـک در آن بسـیار وجـود دارد. و رفتارهـا و 

منطقـی  بحث هـای  و  گفتگـو  از  کریـم  قـرآن  و  نیسـت  مذمـوم  مطلقـًا  مجادلـه، 

کـه سـرکوبگرانه و همراه با  نهـی نکـرده، بلکـه بحـث و جدالـی مذموم و ناپسـند اسـت 

فریـاد و جنجـال و خشـونت باشـد و سـرانجام بـه هتک حرمت و ریختـن آبروی مردم 

کـه هـدف از بحـث و مجادلـه  گرنـه در صورتـی  بی طـرف و بی گنـاه منتهـی شـود، و 

برتری جویـی نباشـد بهتریـن راه بـرای روشـن شـدن حقایـق خواهـد بـود.

ح می فرمایـد: تعبیـر  خداونـد متعـال بهتریـن شـیوه ی مناظـره بـا سـایران را مطـر

و  صحیـح  روش هـای  همـه  آیـه  ایـن  در   )		 )العنکبـوت،  ْحَسـن < 
َ
أ ِهـَي  تـي 

َ
>ِباّل

و  گفتـار  احتـرام، فصاحـت در  بـا  الفـاظ مؤدبانـه و همـراه  از  اعـم  مناسـب مباحثـه، 

کلی »جدال احسـن« را در بر می گیرد. زیرا هدف از مناظره  محتوای سـخن و به طور 

کرسـی نشـاندن سـخن  و مباحثـه برتـری جویـی، تحقیـر طـرف مقابـل، جـدال و بـه 

نمی شـود.  حاصـل  فکـری  پیش رفـت  هرگـز  صـورت،  ایـن  در  زیـرا  نیسـت،  خویـش 

کام و نفـوذ سـخن در اعمـاق روح دیگـری اسـت. هـدف از مناظـره تأثیـر 

در سـوره ی نحـل نیـز خداونـد بـه پیامبـر دسـتور می دهد که در مقـام دعوت مردم 

بـه وسـیله ی تحریـک  بـه وسـیله ی حکمـت؛ دوم  اّول  کنـد:  از سـه روش اسـتفاده 

احساسـات آنهـا در موعظـه و سـوم اسـتفاده از مقّدمـات جدلـی، آن هـم بـه صـورت 

ـَك  َرّبِ َسـبیِل  ِإلـی  >اْدُع  نشـود.  جریحـه دار  مقابـل  طـرف  احساسـات  کـه  زیبایـی 

ْعَلـُم ِبَمـْن 
َ
ـَك ُهـَو أ ْحَسـُن ِإّنَ َرّبَ

َ
تـي ِهـَي أ

َ
ِباْلِحْکَمـِة َو اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َو جاِدْلُهـْم ِباّل

ْعَلـُم ِباْلُمْهَتدیـَن< )النحـل، 			(.
َ
أ  َعـْن َسـبیِلِه َو ُهـَو 

َ
َضـّل

که علم مدیریت در قلمروی فلسـفه قرار داشـت  از دوران قبل از انقاب صنعتی، 
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و پـس از آن نیـز، ظهـور مدیریـت علمـی توسـط »فردریـک تیلور« تـا دیدگاه های نوین 

مدیریـت، از جملـه رویکردهـای اقتضایـی و سیسـتمی بـوده و هیچ یـک از درجـه ی 

کامل برخوردار  بهره وری و پویایی الزم جهت حل مشـکات جوامع انسـانی، به طور 

نبوده انـد، علـت ایـن امـر را می تـوان در بی توجهـی ایـن مکاتـب بـه اهمّیـت اصـول 

اخاقـی و معنویـات در زندگی انسـان دانسـت.

مدیریت اسـامی از قرآن نشـأت گرفته و منطبق با احکام االهی اسـت و بر اسـاس 

بینـش و اعتقـادات مذهبـی تدویـن می یابد. در این دیدگاه انسـان مخلوق و بنده ی 

کمال را طی نماید. خداوند متعال است و در عبودیت خداوند می تواند مسیر رشد و 

پیـروی مدیـران مسـلمان از ضوابـط و الگوهـای مدیریـت اسـامی در امـر هدایـت 

حکومـت  اسـت.  مهـم  و  ضـروری  امـری  اسـامی،  جوامـع  سـازمان های  اداره ی  و 

اشـخاص  مدیـران  و  کمـان  حا هـم  کـه  می یابـد  تحقـق  وقتـی  اسـامی  مدیریـت  و 

دین بـاور، پرهیـزگار، خوش خلـق باشـند و هـم شـیوه ی اعمـال حکومـت و مدیریـت 

آنـان منطبـق بـر معیارهـا و الگوهـای حکومتـی و مدیریـت مقـرر در شـریعت باشـد. 

کـه با تحقیـق در منابع اسـامی و  شـیوه ی اسـامی اداره ی یـک سـازمان امـری اسـت 

تأمـل و دّقـت در نحـوه ی عمـل رهبـران معصـوم االهـی می تـوان بـدان دسـت یافـت.

کار مدیـران  اوقـات  از  کـه بخـش عمـده ای  بـه حـدی اسـت  ارتباطـات  اهمّیـت 

گسـتردگی حـوزه ی مسـائل  بـا توجـه بـه  و رهبـران را بـه خـود اختصـاص می دهـد. 

کـه بسـیاری از مشـکات سـازمانی  کـرد  ارتباطـی در سـازمان و مدیریـت می تـوان ادعـا 

بدیـن  مؤثـر،  ارتباطـات  اهمّیـت  نشـأت می گیرنـد.  ارتباطـات  از ضعـف  اجتماعـی  و 

برنامه ریـزی،  ماننـد  وظایفـی  انجـام  کـه  می کنـد  ایجـاد  گـردی  فرا کـه  اسـت  دلیـل 
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کنترل را برای مدیران تسهیل می کند و هم چنین  سازمان دهی، هدایت و رهبری و 

می رسـاند.  یـاری  زمـان  از  اسـتفاده  و  هماهنگـی  وظیفـه ی  تحقـق  در  را  مدیـران 

ارتباطـی، فرسـتنده ی پیـام  الگـوی  را قلـب مدیریـت می داننـد. در  ارتباطـات مؤثـر 

گیرنـده  مفهـوم ذهنـی خویـش را در قالـب عینـی بـه صـورت پیـام ارسـال مـی دارد و 

کـرده و پیـام را درک می کنـد.  پـس از دریافـت آن بـرای خـود مفهومـی ذهنـی ایجـاد 

شـاید ایـن ذهنی_عینـی شـدن پیـام مشـکل ترین بخـش جریـان ارتباطـی باشـد، زیـرا 

کـه پیام، همـان اثـری را که فرسـتنده در نظر  بایـد ایـن جریـان بـه گونـه ای طـی شـود 

کنـد )جلیلیـان، 00		، ص 			(. مباحثـه و مناظـره  گیرنـده ایجـاد  دارد در ذهـن 

گاهـی منجـر بـه تعـارض در سـازمان می شـود.  کـه  در سـازمان نوعـی ارتبـاط اسـت 

کـره وقتـی می توانـد  کـه مذا راجرفیشـر می گویـد: »مهـم اسـت بـه خاطـر داشـته باشـیم 

کـه حرف ها و معیارهای ما، عینی باشـند. به عبـارت دیگر، همه ی  بـه نتیجـه برسـد 

کننـد«. کـره ی آن معیارهـا را بـه یک شـکل بفهمنـد و درک  طرف هـای درگیـر در مذا

بـی گاه  و  گاه  کـه  اسـت  گزیـر  نا امـری  کار  در  مباحثـه  و  نظـر  اختـاف  مجادلـه، 

سـازمان را دچـار چالـش می کنـد. چگونگـی مواجهـه و شـیوه ی برخـورد بـا این مسـأله 

تأثیـر بسـزایی در رونـد فعالّیت هـای سـازمان دارد. مـدل رفتاری مناظـره و مباحثه در 

مدیریـت اسـامی و در سـازمان آخرت گـرا، بایـد منطبـق با اصول و قوانیـن و الگوهای 

کـه شـیوه ی صحیـح آن اسـت. اسـامی باشـد 

و جـدال  احسـن  کـرد: جـدال  تقسـیم بندی  کلـی  ع  نـو دو  بـه  را می تـوان  جـدال 

و  عالمانـه  ع  نـو دو  بـه  را  می تـوان  جـدال  علمـی  زمینـه ی  اعتبـار  بـه  گاهـی  باطـل. 

کـرد. دسـته بندی  نیـز  جاهانـه 
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آداب جدال.  

کـرده  گـوی جدلـی بیـان  گفـت و  قـرآن آداب و شـرایط خاصـی را بـرای مجادلـه و 

گـردد تـا اهـداف مجادلـه بـه دسـت  کـه می بایسـت از سـوی مؤمنـان مراعـات  اسـت 

آید.

بیـان داشـته اسـت، برخـورد  کننـدگان  بـرای مجادلـه  قـرآن  کـه  آدابـی  از جملـه 

منطقـی و اسـتوار بـر علـم و دانـش اسـت

ْسـماٍء 
َ
أ فـي  ُتجاِدُلوَننـي   

َ
أ َغَضـٌب  َو  ِرْجـٌس  ُکـْم  َرّبِ ِمـْن  َعَلْیُکـْم  َوَقـَع  َقـْد  >قـاَل 

ِمـَن  َمَعُکـْم  ـي  ِإّنِ َفاْنَتِظـُروا  ُسـْلطاٍن  ِمـْن  ِبهـا  اهَّلُل  َل  َنـّزَ مـا  آباُؤُکـْم  َو  ْنُتـْم 
َ
أ ْیُتُموها  َسـّمَ

کـه عـذاب و خشـمی ]سـخت [  گفـت: »راسـتی  اْلُمْنَتِظریـَن< )العـراف، 		( یعنـی: 

کـه خـود و پدرانتـان  گردیـده اسـت. آیـا دربـاره نام هایـی  از پروردگارتـان بـر شـما مقـرر 

]بـرای بت هـا[ نام گـذاری کرده ایـد، و خـدا بـر ]حقانیـت [ آنهـا برهانـی فرو نفرسـتاده با 

کـه من ]هـم [ با شـما از منتظرانـم. >َو ِمَن  مـن مجادلـه می کنیـد؟ پـس منتظـر باشـید 

 َشـْیطاٍن َمریـٍد< )الحـج، 	( یعنـی: 
َ

ُکّل ِبـُع  ـاِس َمـْن ُیجـاِدُل ِفـي اهَّلِل ِبَغْیـِر ِعْلـٍم َو َیّتَ الّنَ

و برخـی از مـردم در بـاره خـدا بـدون هیـچ علمـی مجادلـه می کننـد و از هـر شـیطان 

می نماینـد. پیـروی  سرکشـی 

ِکتـاٍب ُمنیٍر< )الحج،  ـاِس َمـْن ُیجـاِدُل ِفـي اهَّلِل ِبَغْیـِر ِعْلـٍم َو ال ُهدًی َو ال  >َو ِمـَن الّنَ

کـه در باره خدا بدون هیـچ دانش و بی هیچ  	( یعنـی: و از ]میـان [ مـردم کسـی اسـت 

کتاب روشـنی به مجادلـه می پردازد، رهنمـود و 

ْسـَبَغ َعَلْیُکـْم 
َ
ْرِض َو أ

َ ْ
ـماواِت َو مـا ِفـي ال َر َلُکـْم مـا ِفـي الّسَ

َ
ّنَ اهَّلَل َسـّخ

َ
 َلـْم َتـَرْوا أ

َ
>أ

ِکتاٍب  ـاِس َمـْن ُیجاِدُل ِفي اهَّلِل ِبَغْیِر ِعْلٍم َو ال ُهدًی َو ال  ِنَعَمـُه ظاِهـَرًة َو باِطَنـًة َو ِمـَن الّنَ
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کـه در آسـمان ها و آنچـه  کـه خـدا آنچـه را  ُمنیـٍر< )لقمـان، 0	( یعنـی: آیـا ندانسـته اید 

کـه در زمیـن اسـت، مسـّخر شـما سـاخته و نعمت هـای ظاهـر و باطـن خود را بر شـما  را 

کتابـی  کـرده اسـت؟ و برخـی از مـردم در بـاره خـدا بی ]آنکـه [ دانـش و رهنمـود و  تمـام 

روشـن ]داشـته باشـند[ بـه مجادلـه بـر می خیزند.

ِعْنـَد  َو  ِعْنـَد اهَّلِل  َمْقتـًا  َکُبـَر  تاُهـْم 
َ
أ ُسـْلطاٍن  ِبَغْیـِر  آیـاِت اهَّلِل  ذیـَن ُیجاِدُلـوَن فـي 

َ
>اّل

اٍر< )الغافر، 		( یعنی: کسـانی  ٍر َجّبَ ُکّلِ َقْلِب ُمَتَکّبِ َکذِلـَك َیْطَبـُع اهَّلُل َعلـی  ذیـَن آَمُنـوا 
َ
اّل

کـه بـرای آنـان آمـده باشـد- مجادلـه می کننـد،  کـه دربـاره آیـات خـدا -بـدون حّجتـی 

کـه ایمـان آورده انـد ]مایـه [ عـداوت بزرگـی  کسـانی  ]ایـن سـتیزه [ در نـزد خـدا و نـزد 

اسـت. این گونـه، خـدا بـر دل هـر متکّبـر و زورگویـی ُمهـر می نهـد

 
َ
ِإاّل ُصُدوِرِهـْم  فـي  ِإْن  تاُهـْم 

َ
أ ُسـْلطاٍن  ِبَغْیـِر  اهَّلِل  آیـاِت  فـي  ُیجاِدُلـوَن  ذیـَن 

َ
اّل >ِإّنَ 

ـمیُع اْلَبصیـُر< )همـان، 		 )یعنـی: در  ـُه ُهـَو الّسَ ِکْبـٌر مـا ُهـْم ِبباِلغیـِه َفاْسـَتِعْذ ِبـاهَّلِل ِإّنَ

کـه دربـاره نشـانه های خـدا -بی آنکـه حّجتـی برایشـان آمـده باشـد-  حقیقـت، آنـان 

آن  بـه  آنـان  ]و[  نیسـت  بزرگ نمایـی  جـز  دل هایشـان  در  می خیزنـد  بـر  مجادلـه  بـه 

کـه آرزویـش را دارنـد[ نخواهنـد رسـید. پـس بـه خـدا پنـاه جـوی، زیـرا او خـود  ]بزرگـی 

شـنوای بینـا اسـت.

از دیگـر آداب مجادلـه برخـورد نیکـو و حسـن معاشـرت در بیـان و رفتـار اسـت. بـه 

کـه آن سـوی مجادلـه از رفتـار و نحـوه بیـان مومـن دلخـور نگـردد. طـوری 

ْحَسـُن 
َ
تي ِهَي أ

َ
ـَك ِباْلِحْکَمـِة َو اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َو جاِدْلُهـْم ِباّل >اْدُع ِإلـی َسـبیِل َرّبِ

ِباْلُمْهَتدیـَن< )النحـل، 			(  ْعَلـُم 
َ
أ ُهـَو  َو  َسـبیِلِه  َعـْن   

َ
َضـّل ِبَمـْن  ْعَلـُم 

َ
أ ُهـَو  ـَك  َرّبَ ِإّنَ 

کـن و با آنان به ]شـیوه ای [  یعنـی: بـا حکمـت و انـدرز نیکـو بـه راه پـروردگارت دعـوت 
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کـه نیکوتـر اسـت مجادلـه نمـای. در حقیقـت، پروردگار تو به ]حال [ کسـی که از راه او 

منحرف شـده داناتـر، و او بـه ]حـال [ راه یافتـگان ]نیـز[ داناتـر اسـت.

ذیـَن َظَلُمـوا ِمْنُهـْم َو ُقوُلـوا 
َ
 اّل

َ
ْحَسـُن ِإاّل

َ
تـي ِهـَي أ

َ
 ِباّل

َ
ْهـَل اْلِکتـاِب ِإاّل

َ
>َو ال ُتجاِدُلـوا أ

َلـُه ُمْسـِلُموَن<  ِإلُهُکـْم و اِحـٌد َو َنْحـُن  ِإلُهنـا َو  ِإَلْیُکـْم َو  ْنـِزَل 
ُ
أ ِإَلْینـا َو  ْنـِزَل 

ُ
أ ـذي 

َ
ـا ِباّل آَمّنَ

کتـاب، جـز بـه ]شـیوه ای [ که بهتر اسـت، مجادله  )العنکبـوت، 		( یعنـی: و بـا اهـل 

کـه سـتم کرده انـد- و بگوییـد: »بـه آنچـه بـه سـوی  مکنیـد -مگـر ]بـا[ کسـانی از آنـان 

گردیـده، ایمـان آوردیـم؛ و خـدای مـا و  مـا نازل شـده و ]آنچـه [ بـه سـوی شـما نـازل 

خـدای شـما یکـی اسـت و مـا تسـلیم او ییـم.«

کـه رفـق و مـدارا را در هنـگام  سـومین سـفارش قـرآن بـه اهـل مجادلـه آن اسـت 

کنند. طبرسـی در مجمع البیان، مراد از مجادله احسـن  مجادله با مخالفان مراعات 

را مجادلـه همـراه بـا رفـق و مدارتعریـف می کنـد )همـو، ج 	، ص 	0	(.

هدف از جدال احسن.  

هـدف از جـدال احسـن، نفـوذ در افـکار و اعمـاق روح مخاطـب اسـت. از ایـن رو، 

کـه وی مطلـب حـق را بـه عنـوان فرزنـِد روح خـود بپذیـرد  کوشـید  در ایـن روش بایـد 

تـا بـه آن عاقه منـد شـود و آن را نتیجـه فکـر خـود بدانـد. اسـتفهامی بـودن بسـیاری 

از حقایـق توحیـدی قـرآن، شـاهد ایـن معنـا اسـت؛ هم چنیـن بایـد از هـر آنچـه حـّس 

ِذیـَن َیْدُعـوَن ِمـن 
َ
وْا اّل  َتُسـّبُ

َ
کـرد: >َو ال لجاجـت مخاطـب را بـر می انگیـزد، خـودداری 

که مشرکان  وْا اهَّلَل َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلٍم< )النعام، 	0	( یعنی: به معبودانی  ُدوِن اهَّلِل َفَیُسّبُ

گاهانه و از سـر دشـمنی به خدا  بـه جـای خـدا می خواننـد، دشـنام ندهیـد، که آنان ناآ

دشـنام می گوینـد.
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اق می افتد؟.   .  
ّ

مجادله چه زمانی اتف

کـه ذهـن مخاطـب پر از افـکار باطلی اسـت که به  جایـی سـخن از جـدال می شـود 

گـر تفکـر غلـط در  سـازمان آسـیب می رسـاند. در اینجـا حکمـت و موعظـه اثـر نـدارد. ا

ذهـن باشـد، نمی توانیـم حقایـق را در آن، جـا دهیـم. در اینجـا بـه بیـان قـرآن سـخن 

از بحـث آزاد و جـدال بـه نیکوتریـن شـیوه بـه میـان می آیـد.

معنی لغوی جدال احسن.   .  

مجادلـه واژه ای اسـت، عربـی از مـاده ی جـدل؛ این لغت در کتب لغت به معنای 

درگیـری و خصومـت و سرشـاخ شـدن بـا یکدیگـر بـا انـواع فنـون آمده اسـت. این لغت 

کلمه  هـم در معنـای مثبـت و هـم در معنـای منفـی بـه کار رفته اسـت، اما بیشـتر، این 

در معنـای منفـی آن اسـتعمال شـده اسـت )ابن منظـور، 				 ق، ج 		، ص 	0	-

.)	0	

گفتنـی اسـت برخـی  واژه ی »احسـن« اسـم تفضیـل از ریشـه ی »ُحسـن« اسـت. 

بـرای  در جـدال  احسـن  گرفته انـد:  نظـر  در  المفاضلـه«  را »مسـلوب  احسـن  کلمـه ی 

مبالغـه در ُحسـن اسـت؛ یعنـی تقدیـر آیه ای که در آن جدال احسـن آمـده »بالمجادلة 

الُحسـنی«، بهتریـن شـکل مجادلـه بوده اسـت. ابن منظـور آن را به معنـای ضد قبح، 

نازیبایـی آورده اسـت )همـو، ج 		، ص 			(. امـا راغـب اصفهانـی، ُحسـن را عبـارت 

از هـر اثـر بهجـت آفریـن و شـادی بخش می داند که به آن رغبت داشـته باشـیم. پس 

سـخن راغـب، هـر دو وجـه قبلـی را شـامل می شـود؛ زیـرا هرچـه زیبـا یـا نیکـو باشـد، 

بالطبـع شـادی بخش و مطلـوب نیـز هسـت. وی در ادامـه سـه شـکل بـرای حسـن بـر 

می شـمارد:
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	- آن چه عقل می پسندد.

	- آنچه هوای نفس می پسندد

	- آن چـه از جهـت حـس، شـایان تـو ّجـه اسـت؛ بنابرایـن جـدال احسـن بـه هـر 

جـدال نیکـو و مطلـوب اطـاق می شـود )همـو، ص 		(.

جـر،  پیـکار،  پرخاش جویـی،  بحـث،  آرزم،  از:  اسـت  عبـارت  جـدال  متـرادف 

گیرودار،  جنـگ، حـرب، خصومـت، رزم، زدوخورد، سـتیز، سـتیزه، عناد، کشـمکش، 

نبـرد،  مناقشـه،  منازعـه،  مقاتلـه،  معرکـه،  مرافعـه، مشـاجره،  مجادلـه، مخاصمـه، 

نـزاع، نقـار.

)ع  کشـمکش. دال. ]ج[  رزم،  کارزار،  نبـرد،  و خـورد،  زد  پارسـیآن شـامل:  برابـر 

کسـی. )منتهـی االرب( از آننـدراج. سـخت خصومت کردن  کـردن با مـص( خصومـت 

پیـکار،  بیهقـی(.  المصـادر  )تـاج  بخصومـت  کاویـدن  ا و  کسـی  بـا  المـوارد(.  )اقـرب 

نبـرد، رزم، جنـگ، نـزاع، مناقشـه و خصومـت. )ناظـم االطبـاء(. جنـگ و خصومـت 

کـردن. )غیـاث اللغـات(. سـختی در مخاصمـت. گفتگو بر سـبیل منازعت و مغالبت، 

که از کشـش و کوشـش  خصام، داوری، جدل، مجادله. در عربی مرادف قتال اسـت 

کـردن باشـد.  کاویـدن بدشـمنی و دشـمنی  کسـی  بـا 

کنه بر دلم بتپید که نام  کنون 

کجادل بددل تپد بروز جدال« آغاجی )نک: لغت نامه اسدی، ص 			( چنان 

یـک  ناپسـند  و  زشـت  اوصـاف  از  را  سـتیزه جویی  و  مجادلـه  خـدا؟ص؟  رسـول 

مسـلمان برشـمردند و همـواره مسـلمانان را از پرداختـن بـه آن بـر حـذر داشـته، از آن 
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نهـی می فرمودنـد. مجادلـه، واژه ای اسـت، عربـی از مـاده ی »جـدل«. ایـن لغـت در 

کتـب لغـت بـه معنـای درگیـری و خصومت و سرشـاخ شـدن با یک دیگر بـا انواع فنون 

آمـده اسـت )ابـن منظـور، 				 ق، ج 		، ص 	0	-	0	(.

ایشـان  روایت شـده،  کـه  طـوری  بـه  داشـت،  پرهیـز  مجادلـه  از  خـدا؟ص؟  رسـول 

خـود را از سـه چیـز بـه شـدت دور نگـه می داشـت: جـدال و کشـمکش، پرحرفـی و ذکـر 

مطالـب بی فایـده )شـیخ صـدوق، 				 ش، ج 	، ص 			(.

گـر چـه شـخص محـق نیـز باشـد فاقـد خیـر برشـمرده  رسـول خـدا؟ص؟ جـدال را ا

تـرک آن را از نشـانه های تواضـع دانسـتند، )شـیخ صـدوق، 				 ش، ص 			(.

درگیری هـای لفظـی و قسـم خـوردن را ِجـدال می گوینـد و از جدال بـه معنای اول 

در بـاب صـوم و اعتـکاف و در معنـای دوم در بـاب حـج سـخن رفتـه اسـت. جـدال بـه 

گو )ِمراء( اسـت. واژه ی مـراء: یعنی گفتگوهایی که  معنـای درگیـری در مقـام گفت و 

نه برای روشـن شـدن حق اسـت بلکه برای نشـان دادن خود اسـت.

بـه قصـد اظهـار  یـا  رّد باطـل انجـام می گیـرد،  بـه قصـد احقـاق حـق و  یـا  جـدال 

فضـل و چیرگـی بـر طـرف مقابـل. قسـم اّول، پسـندیده، بلکه از برترین طاعات اسـت 

)النجفـی الجواهـری، 				 ش، ج 		، ص 	0	(.

کرده اند: برخی، جدال را به لحاظ حکم تکلیفی به پنج قسم تقسیم 

کـه به قصد احقاق حـق و از بین بردن باطل  	. جـدال واجـب: و آن جدالـی اسـت 

صـورت می گیـرد و دفـع منکر و اقامه ی واجب متوقف بر آن اسـت.

کـه بـه قصـد یـاد شـده در جـدال واجـب انجـام می شـود و  	. جـدال مسـتحب: 
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برپایـی عمـل مسـتحب و جلوگیـری مکـروه منـوط بـه آن اسـت.

کننـده یـا  کـه بـا غـرض اظهـار حـق- بـدون آنکـه بـرای جـدال  	. جـدال مبـاح: 

دیگـری نفعـی دینـی متصـور باشـد و تـوأم بـا رفتـار قبیـح نیـز نباشـد- انجـام می گیـرد، 

کـردن آن از نظـر ادبـی. کسـی بـه جهـت غلـط ادا  ماننـد: نقـد سـخن 

لیکـن  اسـت؛  دینـی  نفعـی  فاقـد  مبـاح،  جـدال  هم چـون  کـه  مکـروه:  جـدال   .	

شـود. کشـیده  قبیـح  رفتـاری  ارتـکاب  بـه  بحـث  مـی رود  احتمـال 

کـردن او و اظهـار  کـه بـا غـرض بـه زانـو درآوردن طـرف و رسـوا  	. جـدال حـرام: 

چیرگـی و ماننـد آن انجـام می گیـرد، یـا آنکـه مسـتلزم تـرک واجبـی می گـردد؛ بلکـه هـر 

کـه فاقـد غـرض صحیـح و اظهـار حـق می باشـد )نـک: مجمـع الفائـدة،  بگـو مگویـی 

ج 	، ص 			(.

معنای جدل و حکمت.  

گاه برهـان ابتدایـی ارایـه شـده، از مقدمـات حـق  کـرم؟ص؟  در احتجاج هـای نبـی ا

گاهـی بـه  ل را حکمـت می نامنـد و  ع اسـتدال کـه ایـن نـو و یقینـی اسـتفاده می شـود 

صـورت جـدال ثانـوی، مقدمـات مـورد پذیـرش رقیـب و خصـم مـورد اسـتفاده قـرار 

ل، جـدال نـام دارد، لیکـن جـدال بـه نحـو احسـن، زیـرا  ع اسـتدال کـه ایـن نـو می گیـرد 

در هیچ یـک از محورهـای مقدمـات و نتیجـه ایـن قیـاس جدلـی نه حقـی باطل جلوه 

کسـی تحمیـل می شـود و نـه از جهـل  داده می شـود و نـه باطلـی حـق؛ نـه جهلـی بـر 

مخاطـب سـوء اسـتفاده خواهـد شـد، زیـرا محـور اصیـل رسـالت، دعـوت بـه عقـل و 

 	 ج  کریـم،  قـرآن  موضوعـی  تفسـیر  آملـی،  جـوادی  )نـک:  اسـت  خـرد  شـکوفایی 

کـرم؟ص؟ در قـرآن(. )سـیره ی رسـول ا
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کـردن )مجادلـه در اصـل  در ویکـی الکتـاب آمـاده اسـت: »معنـی ِجـَداَل: مجادلـه 

کـردن در یـک مسـأله بـرای غالـب شـدن در  بـه معنـای اصـرار در بحـث و پافشـاری 

رأی اسـت(« جـدال احسـن، روش انبیـاء؟مهع؟ در دعـوت بـه راه خـدا بـوده اسـت. بـر 

گاهانـه باشـد؛ زیـرا جـدل از روی علـم،  پایـه ی آیـات 	 و 	 حـج، جـدال احسـن بایـد آ

بـه اعتقـاد حـق منتهـی می شـود و جـدال بـدون علـم، بـه اعتقـاد باطـل می انجامـد 

ص   ،		 ج  التفسـیر،  رازی،  فخـر  0		؛  ص   ،	 ج  مجمع البیـان،  طبرسـی،  )نـک: 

		( در روایـات اهل بیـت؟مهع؟ نیـز بـه جـدال احسـن ترغیـب شـده اسـت؛ چنان کـه 

کـه جوانان تـان را  در حکمت هـای منسـوب بـه امیـر مؤمنـان، علـی؟ع؟ آمـده اسـت 

کنیـد. هم چنیـن به فرمـوده ی امام عسـکری؟ع؟ وقتی  بـه بحـث و مجادلـه توصیـه 

کـرم؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ از جـدال در دیـن  کـه پیامبـر ا بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض شـد 

نهـی کرده انـد، امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: از جـدال بـه طـور مطلـق نهـی نشـده، بلکه از 

جـدال غیـر احسـن نهـی شـده اسـت؛ آن گاه امـام صـادق؟ع؟ بـه آیـات 			 النحـل و 

کردنـد )نـک: التفسـیر  کـه بـه جـدال احسـن ترغیـب می کننـد، اسـتناد  		 العنکبـوت 

العسـکری؟ع؟، ص 			، ح 			؛ عامـه مجلسـی، 				  اإلمـام  إلـی  المنسـوب 

ش، ج 	، ص 			( جـدال احسـن بایـد بـا سـخن مهرآمیـز و تـوأم بـا نرمـی و وقـار و 

گیـرد و بـا حجـت و دلیـل عقـل پسـند و پرهیـز  آرامـش، و بـرای یـاری حـق صـورت 

گیـری باشـد. آیـات فراوانـی در قـرآن  از هرگونـه اذیـت، درشـتی، خشـونت و سـخت 

کریـم، از مصادیـق جـدال احسـن اند؛ ماننـد:

اِر< )الغافر، 		(. یعنی: ای  َجوِة َو َتْدُعوَنِنـی ِإَلی الّنَ ْدُعوکـْم ِإَلی الّنَ
َ
>َو یَقـْوِم َمـا ِلـی أ

کـه مـن شـما را بـه نجـات فـرا می خوانـم و شـما مـرا بـه آتـش  گـروه مـن، چـه می شـود 

فـرا می خوانیـد؟
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ِبیـٍن< )سـبأ، 		( یعنـی: مـا یـا شـما بـه  ْو ِفـی َضَلـٍل ّمُ
َ
کـْم َلَعَلـی ُهـًدی أ ْو ِإیا

َ
ـآ أ >َو ِإّنَ

گـم راهـی آشـکاریم. طریـق هدایتیـم و یـا در 

ـْن ُهـَو ِفـی ِشـَقاٍق   ِمّمَ
ُ

َضـّل
َ
کَفْرُتـم ِبـِه َمـْن أ کاَن ِمـْن ِعنـِد اهَّلِل ُثـّمَ  َرَءیُتـْم ِإن 

َ
>ُقـْل أ

گـر قـرآن از جانـب خداونـد  َبِعیـٍد< )فصلـت، 		( یعنـی: بگـو: بـه مـن خبـر دهیـد؛ ا

که به مخالفتی  گم راه تر از آن کس اسـت  کسـی  کرده باشـید، چه  باشـد، و آن را انکار 

دور و دراز آمـده باشـد.

اهمیت جدال و مناظره.  

جدال و مناظره از دو جهت است:

گاهـان مسـلمان:  گاهـی دادن بـه ناآ 	-دعـوت مـردم غیرمسـلمان بـه اسـام و آ

کـردن آنهـا بـه اینکـه دیـن اسـام، دیـن حقـی  جـدال احسـن بـا غیرمسـلمانان و قانـع 

کـه خـود مسـلمان اند، امـا در  گفتگـو بـا آنهایـی  کـه هیـچ شـکی در آن نیسـت و  اسـت 

کـه بـرای بازگرداندن آنها  کـج رفتـه و از سرچشـمه دین دو رگشـته اند  دیـن بـه دالیلـی 

بـه قـرآن و سـنت و عتـرت، جـدال احسـن بسـیار اثرگـذار اسـت.

گفتگـو می تـوان  کـردن مسـائل اجتهـادی اختافـی: از جـدال احسـن و  	- حـل 

کـردن اختافـات اجتهـادی مجتهـدان  بـرای رسـیدن بـه نکتـه ی مشـترک و روشـن 

کـه حتمـًا بایـد یک طـرف  کننـد  بهـره بـرد. در ایـن مناظـرات نبایـد مجتهـدان تصـور 

کـه ادلـه ی طـرف مقابلـش را قوی تـر  حـق باشـد و طـرف دیگـر باطـل، بلکـه هـر طـرف 

ع اساسـی  تشـخیص دهـد بایـد آن را بپذیـرد. بنابرایـن جـدال احسـن همـان موضـو

کـه امـروزه، جامعـه ی جهانـی بـه شـدت بـه آن نیـاز دارد و شـیوه و سـیره ی  اسـت 

کنار سـایر ائمه؟مهع؟ می بایسـت  امـام رضـا؟ع؟ بـه عنـوان مبـدأ این گونـه مناظـرات در 
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موردتوجـه همـه ی اهـل فضـل و نخبگان علمی جامعه بـه عنوان یک میراث فکری 

گیـرد )طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 			(. و انسـانی قـرار 

نظر مفسران پیرامون جدال احسن.  

ک  گـون دارنـد؛ برخـی بـا مـا گونا مفسـران دربـاره ی جـدال احسـن سـخن هایی 

کـه بـا نرمـی و مـدارا  گفته انـد: جـدال احسـن جدالـی اسـت  قـرار دادن شـیوه ی جـدل 

کـه  و حسـن معاشـرت همـراه باشـد )نـک: تفسـیر نسـفی، ج 	، ص 			( بـه نحـوی 

دشـمنِی طـرف مقابـل را بـر نیانگیـزد و احساسـات او را جریحـه دار نسـازد. بعضـی بـا 

کـه جـدل بـر آنهـا متوقـف اسـت، جـدال احسـن را جدالـی  محـور قـرار دادن مقدماتـی 

گفتگـو تشـکیل شـود. کـه از مقدمـات مقبـول عمـوم مـردم یـا طـرف  دانسـته اند 

عده ای هم نیت و هدف را دخالت داده و جدال احسن را محاّجه ای دانسته اند 

کـه بـا رفـق، نرمـی، لطافـت، گذشـت و احسـان در مقابل بدی ها، و بـا نّیت خیر و نفع 

گویـی، زورگویـی  کـردن صـدا، ناسـزا  رسـاندن بـه حـق همـراه باشـد و در آن از بلنـد 

و اسـتهزاء پرهیـز شـود )نـک: شـیخ طوسـی، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 	، ص 

.)			

کرده انـد  گروهـی هـم جـدال احسـن را بـه مناظـره بـا قـرآن و حّجت هایـی تفسـیر 

گفتارهـای عنادآلـود خصـم را در هـم بکوبـد )نـک:  کـه شـبهه ها را برطـرف سـازد و 

کـه در خـور فهـم و درک  طنطـاوی، تفسـیر الوسـیط، ج 	، ص 				( یـا بـه جدالـی 

مخاطـب اسـت، یـا بـرای فرایـض، یـا اثبـات حـق و ابطـال باطـل در امـر دیـن صـورت 

بیانـی جامـع  برخـی در  پذیـرد )مجلسـی، 				 ش، ج 	، ص 			(؛ و سـرانجام 

گفتـار، طعنـه و اهانـت  کـه در آن، شـّدت در  گفته انـد: مجادلـه، هنگامـی نیکوسـت 
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کنـد، بـه  کـه َجـَدل، مجـادل را بـه خصـم نزدیـک  نباشـد. جـدال وقتـی احسـن اسـت 

گردنـد و بـی هیـچ لجاجـت و عنـادی بـرای اظهـار حـق بـه  کـه بـا هـم متفـق  گونـه ای 

یکدیگـر یـاری رسـانند )نـک: طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 			- 			(.

کننده باید از آنچه انکار و دشمنی خصم را بر می انگیزد، بپرهیزد  از این رو جدال 

کـه  و نیـز بایـد از مقدمـات دروغ )هرچنـد مقبـول طـرف مقابـل باشـد( جـز در مـواردی 

بخواهـد کام او را نقـض کنـد، دوری گزینـد وگرنـه چنین فردی در حقیقت با احیای 

کـرده اسـت  باطلـی، حّقـی را بـه پـا داشـته یـا بـا می رانـدن حّقـی، حـّق دیگـری را زنـده 

کـه امـری نـاروا اسـت و زیبنده ی مؤمن نیسـت )همـو، ج 		، ص 			(.

اصول مناظره.  

که عبارتند از مناظره دارای اصول و قواعدی می باشد؛ 

اصـول و قواعـد فنـی جـدل و مناظـره: این گونه قواعـد، مثل فرمول هـای ریاضی، 

کتـب  کـه اهـل منطـق ان هـا را در بخـش جـدل  امـوری عـام و فـرا دینـی می باشـند، 

منطقـی بـه تفصیـل بیـان نموده انـد.

کـه کسـی قصـد هدایـت و ارشـاد یکـی از هـواداران فرقه ها را  بسـیار اتفـاق می افتـد 

گرفتـه  گفت وگـو می کنـد، بیش تـر بـا مخاطـب خـود فاصلـه  دارد، امـا هرچـه بیش تـر 

و جـدال و تنـش بیشـتر می شـود. یکـی از علت هـای تکـراری در چنیـن مواقعـی ایـن 

کـه ناقـد، همـه ی مطالـب موجـود در یـک فرقـه را بدبینانـه تحلیـل می کنـد و  اسـت 

کـه ایـن روش نـه  مسـایل مثبـت را هـم بـا عینـک بدبینـی نظـاره می کنـد. در صورتـی 

اسـامی اسـت و نـه اساسـًا انسـانی و منصفانـه.

کننـدگان بـرای دسـت یابی بـه خواسـته ی خـود، موضع گیـری  کـره  »معمـوال مذا
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می کننـد. موضع گیـری، در واقـع بیـان مسـتقیم یـک خواسـته اسـت؛ امـا خطـر اینجـا 

بـا  هـم  مقابـل  طـرف  کـه  شـود  باعـث  اسـت  ممکـن  صریـح  موضع گیـری  کـه  اسـت 

.)	0 ص  ش،   				 )تامپسـون،  کنـد«  موضع گیـری  صراحـت 

کـه بسـیار تحـت نفـوذ و تأثیـر فرهنـگ  کـره یـک فرآینـد پیچیـده اسـت  فرآینـد مذا

یـک  برقـراری  جریـان  در  مثـال  بـرای  دارد.  قـرار  کننـدگان  کـره  مذا )فرهنگ هـای( 

کـره تحـت تأثیـر و نفوذ میـراث قومی )نـژادی(، نگرش ها  تمـاس بیـن اشـخاص، مذا

کننـدگان قـرار می گیـرد. کـره  و عـادات شـکل گرفته در فرهنـگ مذا

گرایش به ارایه و نمایش الگوهای  افراد با دارا بودن زمینه های فرهنگی مشابه 

مشـترکی از تفکر، احسـاس و عکس العمل در راسـتای میراث فرهنگی خود دارند. در 

کـره، بـا فرهنـگ سـازگاری داشـته  کـه رفتـار در مذا کـرد  نتیجـه می تـوان چنیـن اظهـار 

فرهنگـی  درون  ادبیـات  در  می طلبـد.  را  متمایـزی  کـره  مذا سـبک  فرهنگـی  هـر  و 

گرفته انـد، ایـن  کـه خریـداران و فروشـندگان بـا فرهنـگ مشـترک مـورد بررسـی قـرار 

)		 ;				 ,Simintiras and Thomas( .گرفتـه اسـت سـازگاری مـورد تأییـد قـرار 

کـرات تجـاری  کـه می تـوان از طریـق آن در مذا کامـل دیگـران روشـی اسـت  درک 

فرهنـگ  از  صحیحـی  شـناخت  و  درک  داشـت.  موفقـی  عملکـرد  فرهنگـی  میـان 

کـره و اسـتفاده ی مؤثـر از ایـن شـناخت بـرای پـی بـردن بـه  طرف هـای درگیـر در مذا

کـرات بـه سـوی وضعیـت  کـره و جهـت دادن مذا خواسـته های هـر یـک از طرفیـن مذا

کـرات تجـاری میـان  از طریـق آن در مذا کـه می تـوان  برنـده- برنـده، روشـی اسـت 

)	0  .				 ,Gulbro and Herbigs( فرهنگـی بـه نتایـج مطلوبـی دسـت یافـت
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قابل فهم بودن سخنان مناظره کننده.   .  

گفتـه اسـت: »منظـور از جـدال احسـن آن اسـت  طبرسـی در اهمیـت ایـن عنصـر 

کـه در حدیـث  کـه بـا ایشـان بـه انـدازه ی قـدرت درک آنهـا سـخن بگویـد، همان گونـه 

کـه بـا مـردم بـه انـدازه عقـل ایشـان سـخن  آمـده: بـه مـا جماعـت پیامبـران امـر شـده 

بگوییـم )نـک: همـو، مجمع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 	، ص 	0	( اسـتفاده از 

عبارت هـای سـاده و قابل فهـم در جـدال بسـیار مهـم اسـت، زیـرا اسـتفاده از لغـات 

تفسـیر  دربـاره ی  صـادق؟ع؟  امـام  شـود.  سـوِءتعبیر  موجـب  اسـت  ممکـن  پیچیـده 

جـدال احسـن فرموده انـد: »ایـن اسـت معنـای جـدال احسـن که به شـبهه ی مخالف 

کـه مطابـق درک و فهـم او باشـد و بطـان  و اعتـراض طـرف طـوری پاسـخ داده شـود 

حـرف او از راه حـق آشـکار شـود )عامـه مجلسـی، بحاراالنـوار، ج 	، ص 			(.

بـه موجـب روایـت »إّنـا عاِشـر االنبیـاِء أمرنـا أن نکلـَم النـاَس علـی قـدِر عُقِولِهـم« 

یعنـی: مـا پیغمبـران مأموریـم که با مردم به اندازه ی عقلشـان سـخن بگوییم )شـیخ 

که با مردم به قدر فهم و  کلینی، 				 ش، ج 	، ص 		( از پیامبران خواسته شـده 

کـه در مناظـره باید  سـطح فکـر ایشـان سـخن بگوینـد؛ عنصـر مزبور نشـان گر آن اسـت 

ثوا 
َ

بـه زبـان و اسـتعداد مخاطب توجه شـود، چنان کـه امام رضا؟ع؟ فرموده انـد: »َحّد

کنند و  اّلنـاِس بمـا یعرفـون و ُدُعـوا عّمـا ینکرون« یعنی: از آنچه مـردم می توانند درک 

بشناسـند سـخن بگوییـد و از آن چـه نمی داننـد درک و بـاور داشـته باشـند، خودداری 

کـه از روایتـی  کنیـد. هم چنیـن، آن حضـرت بـا تکیـه بـر ایـن روش، در پاسـخ فـردی 

دربـاره ی خلقـت حضـرت آدم؟ع؟ بـه صـورت خـودش پرسـیده، بـه صـورت سـاده و 

کـه فرمودنـد: »مـا عرفنـی مـن  قابل فهـم، بـا اسـتناد بـه حدیـث قدسـی پیامبـر؟ص؟ 
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کردنـد )ابن بابویـه، 				 ش، ج 	، ص 			(. شـبهنی« اشـتباه آن فـرد را بازگـو 

از جملـه دالیـل اهمیـت عنصـر مـورد اشـاره در تحقـق جـدال احسـن آنکـه امـام 

رضـا؟ع؟ در مناظـره بـرای فهـم بهتـر مطلـب، از تمثیـل و تصویرسـازی بهـره برده اند:

آیـا خداونـد درون مخلوقـات  کـه  فرمـا  گاه  آ مـرا  آقـای مـن!  عمـران پرسـید: ای 

جـای دارد یـا مخلوقـات درون اوینـد؟ امـام؟ع؟ فرمـود: ای عمـران! خداونـد برتـر از 

کـه می گویـی. خداونـد نـه درون خلـق اسـت و نـه خلـق درون او و خداونـد  آن اسـت 

کنون  برتـر از آن اسـت. اینـک مـن رابطـه ی خداونـد بـا مخلوقـات را به تو می آمـوزم. ا

کـه عکـس تـو در آینـه منعکـس می شـود، تـو در آینـه ای یـا  بـه مـن بگـو آن هنـگام 

گـر هیچ یـک درون دیگـری نیسـت، چگونـه بـه انعـکاس عکـس  آینـه در توسـت؟ ا

ل می کنـی؟ )کـدام سـبب، موجـب می شـود تصویـر خـود را در  خـودت در آینـه اسـتدال

کـه بیـن مـن و آینـه وجـود  آینـه بنگـری؟( عمـران پاسـخ داد: بـا آن پرتـو و روشـنایی 

کـه  کـه در آینـه می بینـی، بیـش از پرتـوی اسـت  دارد. امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: پرتـوی 

گفـت: آری. امـام فرمـود: آن را نشـانم بـده. عمـران  در چشـم خـود می بینـی؟ عمـران 

دیگـر نتوانسـت پاسـخی بدهـد.

کـه نـه در آینـه اسـت نـه در تـو؛ بلکـه چیـزی  امـام فرمـود: نتیجـه آنکـه نـور اسـت 

کـه شـما را بـه یک دیگـر مربـوط سـاخته اسـت )و هـم تـو را و هـم آینـه را  اسـت جـدا 

نشـان می دهـد( البتـه، بـرای توضیـح این حقیقـت مثال های دیگری وجـود دارد که 

افـراد نـادان را راهـی بـه آن نیسـت >َو هَّلل المثـُل ااَلعلـی< )النحـل، 0	 )یعنـی: صفـت 

برتـر از آن خداونـد اسـت و او اسـت پیروزمنـد و حکیـم.
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تسلط کامل بر موضوع.   .  

کـه تسـلط  کـه در می دانـی  ائمـه؟مهع؟ طـوری دوستانشـان را پـرورش داده بودنـد 

ع هسـت، مثًا در پزشـکی  نداشـتند داخـل نمی شـدند. در بعضـی حرفه هـا ایـن موضـو

گـر مـا دخالـت کنیـم، پزشـک ناراحـت می شـود، چون تخصص اسـت، اما متأسـفانه  ا

یـک  در  گاهـی  می کننـد.  نظـر  اظهـار  و  می شـوند  مجتهـد  همـه  مذهبـی  وادی  در 

یـک  در  بدهـد،  را  حکمـش  تـا  می کشـد  زحمـت  ماه هـا  مجتهـد،  فقهـی،  مسـأله ی 

از بزرگ تریـن  بـه غیـر علـم  ایـن قـول  جلسـه، یـک عـوام، فـوری نظریـه می دهـد و 

گناهـان اسـت. پـس جـدال >بالتـی هـی احسـن< مشـروط بـه اهلیـت، تـوان، قـدرت 

و … می باشـد.

عوامل مؤثر در جدال احسن. .

که در جدال احسن مؤثر است عبارتند از: عوامل و ویژگی هایی فردی، 

سعه ی صدر.   . .

مقصـود  اسـت،  سـینه  معنـای  بـه  صـدر  و  فراخـی  و  گشـادگی  معنـای  بـه  سـعه، 

گشـادگی  کـه از  کسـی دارای سـعه صـدر اسـت  همـان روح متعالـی بشـر اسـت. پـس، 

موجـب  صـدر  سـعه ی  باشـد.  برخـوردار  بلنـد  اندیشـه ای  و  عالـی  همتـی  و  روح 

دوراندیشـی و واقع نگـری مدیـران و شـکیبایی آنـان در برابر مشـکات می گردد. >ألم 

گشـاده بـه تـو ندادیـم. از  ح لـک صـدرک< )اإلنشـراح، 	( یعنـی: آیـا مـا سـینه ی  نشـر

ـْدِر« یعنـی: ابـزار ری  َئاَسـِة َسـَعُة َالّصَ کـه فرمـود: »آَلـُة َالّرِ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل اسـت 

اسـت، سـعه ی صـدر اسـت، و عائـم سـعه ی صـدر نیـز: حلـم و متانـت در شـادی ها و 

مقاومـت در برابـر مشـکات می باشـد. )حسـنی بیرجنـدی، 				 ش، ج 	, ص 0	( 
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گفتـار فـرد می شـود. سـعه ی صـدر باعـث ایجـاد فرصـت و تأمـل در 

قصد )نیت(.   . .

کارها بر اسـاس نیات  در اسـام هر عملی باید بر اسـاس قصد و نیت انجام شـود. 

انجـام می شـود و فـرد نیـز طبـق همـان نیـات، پـاداش می گیـرد یـا مجـازات می شـود. 

هـر فـرد دارای اختیـار بـوده و مسـئول تغییـر در جامعـه اسـت. قـرآن بیـان می کنـد: 

کـه در  را  آنچـه  آنهـا  اینکـه  تغییـر نمی دهـد، مگـر  را  مـردم  زندگـی  »خداونـد شـرایط 

قلب شـان می گـذرد تغییـر دهنـد«. تأثیـرات ایـن اصـل در مدیریـت منابـع انسـانی این 

کـه افـراد نبایـد بـه خاطـر اشـتباهات سـهوی و ناخواسته شـان مجـازات شـوند و  اسـت 

بایـد بـر اسـاس عمـل، نظـرات، برنامـه و استراتژی هایشـان مـورد قضـاوت قـرار گیرنـد 

کـه  کارهایشـان؛  )پـاداش بگیرنـد یـا مجـازات شـوند(، نـه بـر اسـاس حاصـل و نتیجـه 

گرفتـه باشـد.  کنترل شـان قـرار  ج از  ممکـن اسـت تحـت تأثیـر عوامـل بیرونـی و خـار

همیشـه بـه یـاد خداونـد باشـید. نیـت فـرد در مجادلـه بایـد بـه قصـد سـازندگی و نـه 

تخریـب باشـد.

عنـوان  اسـت  الزم  باشـد،  حقیقـت  بیـان  و  اثبـات  بـرای  گـر  ا گفت وگـو  و  بحـث 

ج اسـت؛ از مرحله ی  تعلیـم یـا تعلـم در آن منظـور شـود، و آنچـه از ایـن دو عنـوان خـار

حقیقـت، بیـرون و بـه منظـور خودنمایـی و خودبینـی خواهـد بـود. طرفیـن مناظـره و 

گـر بخواهنـد از گفت وگـوی خودشـان نتیجـه مثبـت و مفید بگیرنـد می باید با  بحـث ا

خلـوص نیـت و آزادی فکـر در صـدد تعلیـم باشـند. مجادله و مناظـره ای که در جهت 

غلبـه بـر طـرف مقابـل و یـا بـه عنـوان اظهـار فضـل و دانـش باشـد، نه تنهـا بی فایـده و 

بی نتیجـه اسـت، بلکـه موجـب تیرگـی و تاریکـی دل و پیدایـش خـاف و دشـمنی در 
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کننـدگان خواهـد شـد. میـان بحـث 

تقوا.   . .

کـه یکـی از بارزتریـن  »تقـوی« از نظـر لغـوی بـه معنـای صیانـت و حفاظـت اسـت 

کـه نقـش خـود را بـا تقـوی حفـظ  صفـات فـرد مسـلمان می باشـد. مدیـر یـا مسـئولی 

نکنـد، مقـام و مسـئولیت، برایـش نوعـی آفـت محسـوب می گـردد؛ زیـرا نفـس آن گاه 

کـه توسـط تقـوی مهـار نشـود، قطعـًا در خدمـت هـوی و هوس قـرار می گیـرد. حضرت 

المعـاذ«  بـه  و  لـزاد  هـی  التـی  اهَّلل  بتقـوی  عبـاداهَّلل  »اوصیکـم  می فرمایـد:  علـی؟ع؟ 

کـه هـم زاد و توشـه اسـت  یعنـی: ای بنـدگان خـدا، شـما را بـه تقـوی توصیـه می کنـم، 

و هـم پناهگاهـی بـرای نجـات انسـان )سـیدرضی، خطبـه 			(

پیشـه  خـدا  تقـوای  کـه  کـس  هـر  یعنـی:  مخرجـًا<  لـه  یعجـل  اهَّلل  یتـق  مـن  >و 

کنـد )الطـاق، 	( یعنـی: خداونـد بـرای او راه خـروج از مشـکات و سـختی ها را قـرار 

می دهـد.

>و الذیـن اهتـدوا زادتهـم هـدی و آتیهـم تقویهـم< )محمـد؟ص؟، 		( یعنـی: و 

کـه هدایـت را یافتنـد، خـدا بـر هدایتشـان افـزود و بـه آنهـا تقـوی عطـا فرمـود. کسـانی 

گـر وجـود شـخص پـر از تقـوا باشـد، از بـروز رفتارهـای نابه هنجـار و قضاوت هـای  ا

کـه  ناعادالنـه خـودداری نمـوده و روح خـود را از مرحلـه ی شـیطانی شـدن )امـاره( 

مرحلـه ی مهمـی بـوده و انسـان و حیـوان هـر دو آن را دارا هسـتند، بـه سـمت لوامـه، 

گاه بـوده و بـا ندامـت و توبـه بیـن دو نیروی  کـه در ایـن مرحلـه فـرد از وجـود شـیطان آ

نیـک و شـر، دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و سـپس به باالتریـن مرحله، یعنـی مطمئنه، 

کارهـای نیـک، تقـوا و عدالـت پـر  کـه در ایـن مرحلـه، ذهـن تنهـا بـا  سـوق می دهـد؛ 
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کـه فـرد در جسـتجوی حقیقـت و عدالـت ثابت قدم  شـده اسـت. تقـوا باعـث می شـود 

باشـد، چـون انسـان ها از هیچ کـس بـه جـز خـدا تـرس و ابایـی ندارنـد.

گنـاه  در مدیریـت منابـع انسـانی، ارائـه ی انتقـادات سـازنده و پنـد و انـدرز، هـرگاه 

و اشـتباهی در سـازمان یـا جامعـه ای مشـاهده شـود، کامـًا طبیعـی و رایـج و حتی یک 

وظیفـه محسـوب خواهد شـد.

عدالت.   . .

کـه هـر فـردی بایـد آن را بـدون توجـه بـه اینکـه رهبـر یـا  عدالـت فضیلتـی اسـت 

کـه  کسـانی  کنـد. در قـرآن آمـده اسـت: »ای  کسـی می باشـد، رعایـت  زیردسـت چـه 

ایمـان آورده ایـد، خـود را بـرای خـدا خالـص سـازید و نظاره گـر روابـط عادالنـه باشـید و 

کارهای غلط و نادرسـت  کـه قسـم به انجـام  کـه تنفـر از دیگـران باعـث شـود  نگذاریـد 

بخوریـد و از عدالـت دور شـوید«. 

قـرار  ملزومـات  دیگـر  و  شـخصی  عایـق  تأثیـر  تحـت  هرگـز  اسـام  در  عدالـت 

در  انسـان ها  می باشـد.  برابـری  و  افـراد  آزادی  حفـظ  هم چنیـن  عدالـت  نمی گیـرد. 

کراهـی در دیـن نیسـت.  ا آزادنـد عقایـد خـود را داشـته باشـند؛ هیـچ اجبـار و  اسـام 

همـه ی مـردم از نظـر جنسـیت، رنـگ، نـژاد، ثـروت، شـأن و منزلـت، شـغل، جایـگاه، 

آنهـا برتـری و ارزش می دهـد، اعمـال  کـه بـه  و علـم و دانـش برابرنـد. تنهـا چیـزی 

کـرم؟ص؟ بـا بیـان اینکـه عـرب و غیرعـرب، سـفید  کارهـای نیـک می باشـد. پیامبـر ا و 

برابرنـد، مگـر  بـا هـم  و  بـه هـم ندارنـد  برتـری نسـبت  پوسـت و سیاه پوسـت، هیـچ 

ابعـاد عدالـت را روشـن  کارهـای نیـک انجـام دهـد،  اینکـه ثوابـش بیش تـر باشـد و 

نمودنـد. رسـتگاری تنهـا معیـار بـوده و اسـتثنائی نـدارد؛ تنهـا خـدا از میزان رسـتگاری 
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می باشـد. مطلـع  افـراد 

قـرآن می فرمایـد: حتـی نسـبت بـه دشـمنان خودتـان هم مبـادا پا از حریـم عدالت 

بیـرون بگذاریـد )المائده، 	(.

کـه  کنـد  کـرد تـا مخاطـب حـس  کـس رعایـت  بایـد نهایـت انصـاف را دربـاره ی هـر 

کـردن واقعیـات اسـت. عدالـت، منجـر بـه برابـری می شـود  گوینـده در صـدد روشـن 

کـه  کسـانی  وجـود  در  انسـانیت  حـس  بایـد  برابـری،  و  عدالـت  حفـظ  منظـور  بـه  و 

سـازمان هایی  و  ادارات  در  یابـد.  تبلـور  نموده انـد،  اتخـاذ  را  مدیریتـی  سـمت های 

کارکنـان بـا عدالـت و برابـری رفتـار خواهـد شـد.  کـه عدالـت حـرف اول را می زنـد، بـا 

کننـد و هرگـز بـا دیـده ی  مدیـران بایـد بـا زیردسـتان خـود بـا احتـرام و عدالـت رفتـار 

تحقیـر بـه آنهـا ننگرنـد یا دیدگاه ها و پیشنهادهایشـان را نادیده بگیرنـد. بدین گونه، 

قوانیـن و مقـررات، خـط مش هـا و روش هـا بـه روشـنی دنبـال خواهـد شـد و بـه طـور 

گـر در جایـی عنصـر حـق پذیـری نیسـت، تقـوا اقتضـا  گردیـد. ا مؤثـری اجـرا خواهـد 

کنیـد تـا حالـت ِمـراع پیـش نیایـد. می کنـد بحـث را رهـا 

کرامت انسانی.   . .

خداونـد، انسـان را در قـرآن کریـم مـورد کرامـت قـرار داده و فرمـوده: >و لقـد کرمنـا 

جملـه  از  مختلـف  انسـان های  کـه  باشـد  داشـته  توجـه  بایـد  مدیـر  یـک  بنـی آدم<. 

کرامـت قـرار  کارکنـان و مراجعـان، همـه و همـه بنـدگان خداونـد هسـتند و بایـد مـورد 

بگیرنـد و ایـن یـک اصـل قرآنـی اسـت. بـه مـردم بـه دیـده ی خانـواده خـدا بنگـرد زیرا 

خداونـد فرمـوده: »الخلـق عیالـی، أقربهـم إلـی ألطفهـم بهـم« یعنـی: مـردم، خانـواده 

مـن هسـتند، نزدیک تریـن آنهـا بـه مـن، لطیف تریـن آنهـا بـا خلـق می باشـد. در اینجـا 
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نیـز محوریـت خـدا مـوج می زنـد.

گاهی از گذشته.   . . آ

یعنـی:   )		 )آل عمـران،  ْاإِلْنجیـَل<  َو  ـْوراَة  الّتَ َو  اْلِحْکَمـَة  َو  اْلِکتـاَب  ُمـُه  یَعّلِ >َو 

آموخـت. انجیـل  و  تـورات  و  حکمـت  و  کتـاب  عیسـی  حضـرت  بـه  خداونـد 

گاه باشـند و بداننـد  گذشـته آ مدیـران هـر برهـه از زمـان بایـد از حـوادث و قوانیـن 

گردیـده اسـت؛  خ داده و چـه مقرراتـی وضـع  گذشـته چـه  اتفاقاتـی در سـازمان ر در 

گذشـته بود، آموخت. که قوانین  چنان که خداوند به حضرت عیسـی؟ع؟، تورات را 

شناخت تهدیدها.   . .

)آل عمـران،   >… اهَّلِل  ِإَلـی  ْنصـاری 
َ
أ َمـْن  قـاَل  اْلُکْفـَر  ِمْنُهـُم  عیسـی  َحـّسَ 

َ
أ >َفَلّمـا 

گفـت: چـه  کفـر می ورزنـد،  کـرد اطرافیانـش  		( یعنـی: هنگامی کـه عیسـی احسـاس 

کسـانی مـرا در راه خـدا یـاری می کننـد.

سوءاستفاده از مقام. . . .

ُکوُنـوا  َة ُثـّمَ یُقـوَل ِللّنـاِس  ُبـّوَ ْن یْؤِتیـُه اهَّلُل اْلِکتـاَب َو اْلُحْکـَم َو الّنُ
َ
کاَن ِلَبَشـٍر أ >مـا 

کتاب و حکمت  که خداوند به او  ِعباًدا لی …< )آل عمران، 		( یعنی: هیچ انسـانی 

و نبـوت و حکومـت داده اسـت، حـق نـدارد بـه مردم بگوید: بندگان من باشـید. سـوء 

اسـتفاده از موقعیت و مسـئولیت، برای هیچ کس مجاز نیسـت و باید با آن به شـدت 

برخـورد نمود.

پیگیری تا حصول نتیجه. . . .

ِه ِإَلیـَک ِإاّلماُدْمـَت َعَلیـِه قاِئمـًا< )آل عمـران،  َمْنـُه ِبدینـاٍر الیـَؤّدِ
ْ
>ِمْنُهـْم َمـْن ِإْن َتأ
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گـر بـه او دینـاری  کـه ا کسـانی هسـتند  کتـاب )یهودیـان(  		( یعنـی: بعضـی از اهـل 

بدهـی آن را بـه تـو بـر نمی گردانـد، مگـر آنکـه بـرای مطالبـه ی آن دائمـًا بـاالی سـر او 

بایسـتی. هوشـیاری در شـناخت افـکار و عقایـد و تهدیدهـا، یکـی از شـروط اساسـی 

رهبـری اسـت.

نظارت، اصالح سازمان.   . .

َعِن اْلُمْنَکـر  َویْنَهـْوَن  ِباْلَمْعـُروِف  ُمـُروَن 
ْ
َویأ ِإَلی اْلَخیـِر  یْدُعـوَن  ـٌة  ّمَ

ُ
أ ِمْنُکـْم  >َوْلَتُکـْن 

کـه دیگـران را بـه خیر  …< )آل عمـران، 	0	( یعنـی: از میـان شـما بایـد گروهـی باشـند 

دعـوت نماینـد و از بدی هـا بـر حـذر دارنـد.

تقویت روحیه، بررسی عوامل شکست.    . .

از  پـس  یعنـی:   )			 )آل عمـران،   >… ْاالْعَلـْوَن  ْنُتـُم 
َ
أ َو  َتْحَزُنـوا  ال  َو  َتِهُنـوا  ال  >َو 

شکسـت در جنـگ احـد، خداونـد خطـاب بـه مسـلمانان می فرمایـد: سسـتی نکنیـد و 

کـه شـما برتریـد. غمگیـن نباشـید 

شکسـت موضعـی در یـک برهـه از زمـان، نشـانه ی شکسـت نهایـی نیسـت، بلکـه 

تجربـه ای بـرای رسـیدن بـه موفقیـت و پیروزی اسـت.

کنـد. در ضمـن روحیه دادن بایـد به عوامل  مدیـر و رهبـر بایـد روحیه هـا را تقویـت 

کرد شکسـت توجه 

عطوفت، مشورت.    . .

کـرم می فرماید:  خداونـد پـس از بیـان ضعف هـای جنـگ احد، خطاب بـه پیامبر ا

اهَّلِل<  َعَلـی  ْل 
َ

َفَتـَوّک َعَزْمـَت  َفـِإذا  ْاالْمـِر  ِفـی  شـاِوْرُهْم  َو  َلُهـْم  اْسـَتْغِفْر  َو  َعْنُهـْم  >َفاْعـُف 
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کـن و بـرای  )آل عمـران، 			( یعنـی: از تقصیـر آنـان درگـذر و برایشـان طلـب آمـرزش 

گرفتـی،  تصمیـم  هنگامی کـه  اّمـا  بگیـر.  مشـورت  آنـان  از  آینـده  تصمیم گیری هـای 

کـن و آن را عملـی سـاز. قاطـع بـاش و بـه خـدا تـوکل 

ْنُفِسـُکْم..< )آل عمران، 
َ
ّنی هذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أ

َ
صاَبْتُکْم ُمصیَبٌة …ُقْلُتْم أ

َ
>َوَلّما أ

			( یعنـی: هنگامی کـه مصیبتـی )هم چـون شکسـت جنـگ احـد( بـه شـما رسـید، 

کـج اسـت؟ بگو: آن از سـوی خودتان اسـت. گفتیـد: ایـن مصیبـت از 

 معرفت.    . .

شـناخت و معرفـت در رشـد و تعالـی انسـان، نقـش بسـزایی خواهـد داشـت و در 

فرمایـش مـوالی متقیـان؟ع؟ می بینیم که حضرت، از طرفـی معرفت خدا را باالترین 

نافع تریـن  را  نفـس  معرفـت  و  شـناخت  دیگـر  سـوی  از  و  می کنـد  معرفـی  معرفت هـا 

خـدای  معرفـت  یعنـی:  المعـارف«  اعلـی  سـبحانه  اهَّلل  »معرفـة  می دانـد.  معـارف 

سـبحان بلندمرتبه تریـن معرفت هـا اسـت )سـایر روایـات را نـک: آمـدی، غررالکلـم، 

ص 			( و »معرفـة النفـس انفـع المعـارف« یعنـی: معرفـت نفس خود سـودمندترین 

معرفت هـا اسـت. )همـان( و رسـول خـدا؟ص؟ در ارتبـاط ایـن دو بـا هـم می فرمایـد: 

کـه خـود را بشناسـد، پـروردگار خـود را  »مـن عـرف نفسـه، فقـد عـرف ربـه« یعنـی: هـر 

شـناخته اسـت.

حسن خلق.    . .

کـه بـرای مدیریـت بسـیار الزم و  حسـن خلـق، یکـی دیگـر از ویژگی هایـی اسـت 

کارهـا از طریـق دیگـران باشـد، از میـان  گـر مفهـوم مدیریـت، انجـام  ضـروری اسـت. ا

خصلت هـای مدیـر، می توانیـم بـه اهمیـت حسـن خلـق و داشـتن ارتبـاط حسـنه بـا 
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کـه قرآن در رابطه با پیامبـر؟ص؟ می فرماید: >فبما رحمه  دیگـران پـی ببریم، چه بسـا 

کنـت فّضـًا غلیـظ القلـب النفضـوا مـن حولـک< )آل عمـران،  مـن اهَّلل لنـت لهـم و لـو 

گر خشـن و سـنگدل بودی  			( تـو از پرتـوی رحمـت الهـی در برابـر آنهـا نرم شـدی و ا

کنـده می شـدند. از اطـراف تـو پرا

کـه سـبب برانگیختن لجاجـت طرف مقابل می شـود خودداری  بایـد از هـر عاملـی 

گـر ایـن مـوارد رعایت شـود ایـن بحث مثمر ثمـر خواهد بود. کنیـم و ا

توکل.    . .

کـردن  گـذار  کار بـه دیگـری. منظـور از تـوکل در اینجـا وا گذاشـتن  تـوکل یعنـی و ا

کار بـه خـدا اسـت. در حقیقـت یکـی از شـرایط تقـوا، تـوکل بـر خـدا اسـت، بدیـن معنـا 

کنیـم و تنهـا بـه رشـته ی امیـد او چنـگ زنیـم >و مـن یتـوکل علـی  کـه غیرخـدا را رهـا 

اهَّلل فهـو حسـبه< )الطـاق، 	( یعنـی: هـر کـس بـه خدا تـوکل کند، خدا بـرای او کافی 

کـرم؟ص؟ می فرمایـد: »و مـن احـب أن یکـون اقـوی النـاس فلیتـوکل  اسـت. و پیامبـر ا

علـی اهَّلل و مـن احـب أن یکـون اغنـی النـاس فلیکـن بمـا فـی یـداهَّلل اوثق لمافـی یده« 

کنـد و  کـه نیرومندتریـن مـردم باشـد، بایـد بـر خـدا تـوکل  کـس می خواهـد  یعنـی: هـر 

هـر کـس دوسـت دارد، از همـه ی مـردم توانگرتـر باشـد، باید اعتمادش بـه آنچه درید 

قـدرت خـدا اسـت، بیش تـر از آنچـه در دسـت خـود او اسـت باشـد.

تواضع.    . .

تواضـع بـه معنـی فروتنـی اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ در خطبـه ی همـام در وصـف 

کلـی آنهـا در زندگـی  متقیـن می فرمایـد: »مشـهیم التواضـع« یعنـی: خـط مشـی و روش 

کبـر و خودنمایی او فراهم شـود، ملکه ی تواضع  گـر زمینـه بـرای بروز  تواضـع اسـت و ا
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بافاصلـه آن را سـرکوب می کنـد و بـه طـور یکسـان حالـت تواضـع را در او حفـظ خواهـد 

نمود.

انتقادپذیری.    . .

کـه خیرخـواه  کسـانی  و  بیـن خـود  انتقادپذیـری،  اصـل  کـردن  کـم  بـا حا مدیـر، 

را  همکارانـش  و  خویـش  روزافـزون  توفیـق  و  سـازندگی  رشـد،  موجبـات  هسـتند،  او 

فراهـم می نمایـد. در ایـن رابطـه امـام علـی؟ع؟ بـه مالک اشـتر می فرمایـد: »ثم لیکن 

کـره  آثارهـم عنـدک أقولهـم بمـّر الحـق لـک و أقلهـم مسـاعدة فیهـا یکـون منـک مّمـا 

کسـی  ک حیـث وقـع« )سـیدرضی، نامـه ی 		( و از آنهـا  اهَّلل لولیائـه واقعـًا مـن هـوا

گـر چـه تلـخ باشـد، بـه صراحـت بـا تـو بگویـد و  کـه حـق را، ا را بهـای بیشـتری بـده 

کـه خـدا آن را بـرای اولیـای خـود نمی پسـندد،  کاری  کم تریـن همـکاری بـا تـو در  از 

کار بـر وفـق میـل تـو باشـد. گرچـه آن  خـودداری نمایـد 

قاطعیت. .  . .

کسـی  قاطعیـت از ریشـه ی قطـع بـه معنـای بـرش داشـتن اسـت و مدیـر شایسـته 

کـه در اداره ی سـازمان و افـراد تحـت مدیریـت خـود کم تـر دچـار ضعـف و تردید  اسـت 

در تصمیم گیـری شـود. امـام علـی؟ع؟ در نامـه ی خـود بـه مالـک اشـتر هنگامی کـه 

وی را بـه حکومـت مصـر گماشـتند توصیـه می کنـد؛ افـرادی را بـرای قضـاوت و انجام 

کریـم خطـاب بـه پیامبـر می فرماید:  کـه قاطعیـت داشـته باشـند. قـرآن  امـور برگزینـد، 

>یـا ایهـا النبـی، جاهـد الکفـار و المنافقیـن و اغلـظ علیهم< یعنـی: ای پیامبر با کفار و 

کـن و بـر آنـان سـخت بگیر. منافقـان جهـاد 
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تشویق و تنبیه. .  . .

گـر در سـازمانی، فعالیـت افـراد، از لحـاظ نتایـج مترتـب بـر آنهـا یکسـان باشـد و  ا

کار ارائه شـده، تفاوتـی منظور نگردد، باید شـاهد  کارگـزاران، دل زدگـی از جهـت  میـان 

رکـورد اسـتعدادها و خاموشـی ابتـکار عمل هـا، روحیه هـا و بی تفاوتـی و مسـامحه در 

امـور باشـیم. »وال یکونـن المحسـن و المسـی ء عندک بمنزله سـواء« )همـان، نامه ی 

		( یعنـی: و نبایـد )ای مالـک( نیکـوکار و بـدکار نـزد تـو بـه یـک پایـه باشـد.

کـه دیدگاهـی ماتریالیسـتی دارنـد،  در تئوری هـای مدیریـت ترجمه شـده از غـرب، 

بـا یـک دیـد مـادی  کارکنـان سـازمان، تنهـا  بـه عوامـل مشـوق و برانگیزاننده هـای 

نگریسـته می شـود و سـعی بـر ایـن اسـت که از طریـق پاداش های مـادی و ترفیع های 

اداری، افـراد را ترغیـب بـه کار و فعالیـت بیشـتر نماینـد، ولـی در مدیریـت اسـامی ایـن 

گرفتـه می شـوند و عامـل اصلی که  عوامـل به عنـوان برانگیزاننده هـای فرعـی در نظـر 

فـرد را بـه تاشـی مسـتمر و پی گیـر، ترغیـب می نمایـد، همانـا جلب رضایت خدا و سـیر 

إلـی اهَّلل اسـت و در ایـن دیـدگاه نیـز، بایـد به ایـن مهم و نقطه اتکا توجـه وافری نمود 

و بـه نحـوی شایسـته و بایسـته ای آن را مـورد اسـتفاده قـرار داد.

پیشگامی در اعمال.   . .

مدیـر در عمـل، بـه آنچـه که بیان مـی دارد، باید پیش قدم و پیش گام زیردسـتان 

بعـد  لحـاظ  از  نه تنهـا  نقیصـه،  ایـن  واسـطه ی  بـه  این صـورت  غیـر  در  باشـد.  خـود 

مدیریـت بـر خویشـتن شـرایط احـراز را از دسـت داده اسـت، بلکـه توصیه هـای او نیـز 

گفتـه باشـد. گرچـه بـه حـق  تأثیـری نخواهـد داشـت، ا

کـه  >اتامـرون النـاس بالبـر تتسـون انفسـکم< )البقـره، 		( یعنـی: چگونـه شـما 
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مـردم را بـه نیکـوکاری دسـتور می دهیـد، خـود را فراموشـمی کنید.

»ولیکـن تأدیبـه بسـیرته قبـل تأدیبـه بلسـانه« )سـیدرضی، حکمـت 		( یعنـی: 

کـردن و آراسـتن دیگـری بـه زبـان، بـه روش خـود او را مـؤدب و  و بایـد پیـش از ادب 

آراسـته نمایـد.

آیـات قـرآن و روایـات اسـامی مـا را از نـزاع و گفت وگوهـای بی فایـده و اعتـراض بـر 

که نه تنها فایده  گفتار دیگران بدون غرض و مقصود دینی بر حذر داشـته اسـت، چرا

و نفعـی نـدارد، بلکـه موجـب دشـمنی، نفـاق، و از بیـن رفتـن سـامت عقـل می گـردد. 

امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از امـام حسـین؟ع؟ می فرمایـد: جـدال از چهـار حـال بیـرون 

کـه هـر دو طـرف نسـبت بـه آن، علـم  نیسـت: اول اینکـه مباحثـه در مسـئله ای اسـت 

و اتفـاق نظـر نسـبت بـه آن دارنـد؛ در ایـن صـورت، هـر دو از مرحلـه خلـوص و صفـا 

کـرده و طلـب رسـوایی و فضیحـت نمودیـد. دوم،  بیـرون رفتـه و علـم خـود را ضایـع 

کـه در ایـن حالـت، نادانـی  ع مـورد بحـث هسـتند  آنکـه هـر دو جاهـل بـه آن موضـو

کرده انـد. سـوم، اینکـه یکـی  خـود را آشـکار نمـوده و روی جهـل بـا همدیگـر مجادلـه 

کـه جاهـل اسـت جـدال می کنـد. در ایـن صـورت، مقصـود  عالـم اسـت و بـا شـخصی 

کـردن لغـزش طـرف مقابـل از روی ظلـم بـه او اسـت و چهـار، یکـی  آن عالـم؛ روشـن 

بـا شـخص عالـم جـدال می کنـد. در این صـورت شـخص جاهـل،  کـه  بـوده  جاهـل 

کـرده اسـت. پـس جـدال  احتـرام و منزلـت عالـم را حفـظ نکـرده و نسـبت بـه او سـتم 

کـه انصـاف داشـته باشـد و در مقابـل حـق  بـه هـر صـورت زشـت و نـاروا اسـت، و کسـی 

کـرد، و در ایـن حالـت ایمـان خـود را محکم  تسـلیم باشـد، قهـرًا جـدال را تـرک خواهـد 

گرفته و عقل خود را از لغزش و اشـتباه حفظ  نگه داشـته و سـامتی دین خود را نیکو 

کرده اسـت.
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جدال های غیر احسن. .

جدال برای مقاصد شیطانی.   . .

گاه مناظـره کننـده درصـدد حقیقت یابـی یا اثبات سـخن خود نیسـت، بلکه برای 

رسـیدن بـه اهـداف شـیطانی مناظـره می کنـد. لـذا بایـد بـا شـرکت نکـردن در چنیـن 

مناظراتـی، توطئـه ی طـرف مقابـل را خنثـی نمود یـا باید به گونه ای مناظره شـود که 

اهداف شـیطانی او روشـن شـود تا وی به آنها نرسـد. خداوند متعال می فرماید: >َو ال 

ْوِلیاِئِهْم 
َ
ـیاِطیَن َلُیوُحوَن ِإلـی أ

َ
ُه َلِفْسـٌق َو ِإّنَ َالّش کُلـوا ِمّمـا َلـْم ُیْذکـِر ِاْسـُم َاهَّلِل َعَلْیـِه َو ِإّنَ

ْ
َتأ

کـْم َلُمْشـِرکون< )النعـام، 			( یعنی: از ذبحی که نام  َطْعُتُموُهـْم ِإّنَ
َ
ِلُیجاِدُلوکـْم َو ِإْن أ

کـه خود نافرمانی اسـت؛ و شـیاطین به دوسـتان  خـدا بـر آن یـاد نشـده اسـت مخوریـد 

کنید، از مشـرکانید.  گر از ایشـان پیروی  کنند. ا کـه با شـما مجادلـه  خـود القـا می کننـد 

بـا توجـه بـه آیـه ی >جاُدلـوِا بالباِطـِل ُلیْدِحُضـوِا بـِه ْالَحـق< )الغافـر، 	( ابطـال حـق 

یـا اثبـات باطـل از جملـه هدف هـای شـیطانی اسـت )نـک: مرتضـی رحیمـی و سـمیه 

سـلیمانی، جـدال احسـن از منظـر امـام رضا؟ع؟(.

جدال با جاهل و اهل باطل.   . .

هنگامی کـه بعضـی از حضـرت صـادق؟ع؟ پرسـیدند: جدال غیر احسـن چیسـت؟ 

کنـی، او دلیـل  کـه اهـل باطـل اسـت مجادلـه  کسـی  کـه با حضـرت فرمـود: آن اسـت 

کنـد ولـی تـو قـادر نباشـی بـا منطـق صحیـح بـه او پاسـخ بگویـی و  نادرسـتی اقامـه 

گفتـه تـو را قبـول نـدارم )بـدون اقامـه ی دلیـل( یـا  کـه مـن  کنـی  تنهـا بـه ایـن قناعـت 

کـه اهـل باطل اسـت سـخن حقـی را بگوید که بخواهـد از آن برای  اینکـه آن شـخص 

مقصـد نادرسـت خـود کمـک بگیـرد و تـو از تـرس نداشـتن جـواب صحیـح سـخن حق 
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کار بـر شـیعیان مـن حـرام اسـت که سـبب فتنـه و انحراف بـرادران  کنـی. ایـن  را انـکار 

گـواه  ل  ضعیـف االیمـان شـوند و اهـل باطـل از ناتوانـی این گونـه اشـخاص در اسـتدال

و شـاهدی بـر حقانیـت خـود دسـت و پـا نماینـد. سـپس امـام صـادق؟ع؟ نمونه هـای 

کـه قـرآن در امـر معاد در برابر مشـرکان داشـته، ذکر می فرماید  التی  متعـددی از اسـتدال

و آنهـا را بـه عنـوان مصادیـق جـدال احسـن می شـمرد )عامـه مجلسـی، 				 ش، 

ج 	، ص 			(.

نتیجه.  

گفت وگـوی  گفتـار،  از جملـه: خصومـت در  قـرآن، جـدال در معانـی متنوعـی  در 

کـردن خصـم بـه کار  جانب دارانـه، دفـاع سرسـختانه از باطـل و مناظـره بـرای مجـاب 

گفتاری اسـت  کاربـرد قرآنـی، جـدال بـه معنای رویارویی و کشـمکش  رفتـه اسـت. در 

ع احسـن آن، مجـاز  کـه بـه دو روش احسـن و غیراحسـن انجـام می شـود و تنهـا نـو

کرده انـد.  اسـت و آیـات بـه آن سـفارش 

بی تردیـد اساسـی ترین پایـه ی عبودیـت و بندگـی خـدا، تسـلیم و تواضـع در برابـر 

حـق اسـت و بـه عکـس هرگونـه تعصـب و لجاجـت مایـه ی دوری از حـق و محـروم 

شـدن از سـعادت اسـت.

هنگامی کـه بـه تاریـخ انبیـای بـزرگ باز می گردیـم و علل انحـراف و گمراهی اقوام 

کـه ایـن سـه امـر  پیشـین را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم بـه خوبـی می تـوان دریافـت 

)تعصـب و لجاجـت و دوری از حـق( نقـش اصلـی را در انحـراف آنهـا داشـته اسـت و 

یـک برنامـه ی عـام بـرای همـه ی اقـوام زشـت کار پیشـین بـوده اسـت، آنهـا بـه خاطـر 

وابسـتگی شـدید بـه افـکار و برنامه هـای خرافـی و لجاجـت و اصـرار بـر آنهـا، چشـم 
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ایـن طریـق، خرافـات  بـه  و  ادامـه می دادنـد  کانشـان  نیا پیـروی  بـه  گـوش بسـته  و 

بی اسـاس از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل می شـد و صـدای دل نشـین مـردان الهـی 

گـم می شـد.  کـه بـرای هدایـت آنهـا آمـده بودنـد، در میـان فریادهـای جاهانـه آنـان 

بنابرایـن در مناظـره نبایـد تعصـب نابـه جـا داشـت. ضـرورت ایـن عنصـر را می تـوان از 

جملـه ی امـام رضـا؟ع؟ »أالَن جئـَت بالنصفة یا نصرانی« )نک: طبرسـی، االحتجاج، 

بـا  کردیـدر مناظـره  رفتـار  انصـاف  بـه  کنـون  ا ج 	، ص 			(. یعنـی: ای نصرانـی، 

جاثلیـق نتیجـه گرفـت، زیـرا حضـرت از عـدم انصـاف جاثلیـق اعتـراض و بـه گونه ای 

کرده انـد. رعایـت انصـاف و پرهیـز از تعصـب را در مناظـره تشـویق 

کـه خودشـان را بـه خـواب زده انـد نمی توانیـم بـا حـرف حـق  اّمـا در مـورد افـرادی 

کـه خـدا بـه پیغمبـرش فرمـود، شـما هـم نمی توانـی.  کنیـم، آن چنـان  متقاعدشـان 

گـر نشـانه ای بیـاوری، ایمـان می آوریم.  )النعـام، 	0	- 			( آنهـا قسـم یـاد می کننـد ا

بگـو خـدا می توانـد نشـانه بیـاورد، ولی شـما ایمـان نمی آوریـد، چون اینـان اول ایمان 

نیاوردنـد مـا هـم، دل و دیـده آنـان را از ایمـان بگردانیدیـم تـا در ضالـت بماننـد و 

کنیـم، بـاز  گـر تمـام فرشـتگان را هـم بـر آنهـا بفرسـتیم و مـردگان را زنـده  چنان کـه ا

ایمـان نمی آورنـد، مگـر خـدا بخواهـد.

خداونـد در آیـه ی 		 سـوره ی النعـام بـه پیامبـر؟ص؟ می فرمایـد: از هدایـت اینهـا 

مأیـوس بـاش، بعضـی سـخن تو را می شـنودند ولی پرده بر دل هایشـان نهاده ایم که 

گـر همـه ی نشـانه های  نمی فهمنـد، گوش هـای آنهـا از شـنیدن حـق سـنگین اسـت، ا

الهـی را مشـاهده کننـد بـاز ایمـان نمی آورنـد و نزد تـو مجادله می کننـد و می گویند این 

نشـانه ها افسـانه ای بیش نیسـت.
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مسئولیت جامعه ی مؤمنین در 
مواجهه با اخبار فضای سایبری 

در پرتوی آیات قرآن
مریم بی نیاز
دانش آموخته ی کارشناسی ارشد 
علوم قرآن و حدیث، گرایش 
تفسیر اثری، دانشگاه قم، 
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مزیت های  و  جلوه ها  علی رغم  مــجــازی«  »شبکه های  چکیده: 
انکاری  غیرقابل  حواشی  و  ســوء  آثــار  هــمــواره  دارنـــد،  که  فــراوانــی 
است.  رنمانده  دو  عرصه،  این  منتقدان  دید  از  که  داشته اند  نیز 
جوامع  در  عــرصــه  ایــن  مــضــرات  از  یکی  آسیب شناسی،  منظر  از 
امروزی، فراهم نمودن عاملی برای ایجاد زمینه های تفرقه افکنی 
اتحاد ملت ها  با هدف اخال در  و فشارهای سیاسی و اجتماعی، 
مصون  آسیب ها  این  از  نیز  ما  جامعه ی  رهگذر،  همین  از  و  بــوده 

نمانده است.
نقد  و  آیــات  بررسی  با  و  کتاب خانه ای  روش  به  پژوهش،  این  در 
ایجاد  ــای مختلف  ــ زوای ــاوی  ــ ک وا بــه  نــبــوی،  اتــفــاقــات جــامــعــه ی 
ــواع  ان و  سایبری  فــضــای  در  کــه  اجتماعی  و  سیاسی  فــســادهــای 
تا  گرفته اند  را نشانه  انسجام ملی ما  اعتقاد و  شبکه های مجازی 
دهند؛  قرار  هدف  را  تشّیع  و  اسام  اساسی  باورهای  طریق  بدین 
مهم ترین  از  بررسی،  این  یافته های  اساس  بر  می شود.  پرداخته 
بــا اخــبــار ســوء فــضــای سایبری  بــه مقابله  کــه مــی تــوانــد  عــوامــلــی 
به  نسبت  جامعه  در  افزایی  بصیرت  و  قوی  بینش  ایجاد  بپردازد 
به  نسبت  حساسیت  گسترش  می باشد.  افــراد  اعتقادی  باورهای 
وظایف دینی در مردم، باعث پویایی جامعه و نیز جلوگیری از رواج 
بی تفاوتی اجتماعی در آن می شود و چنین جامعه ای می تواند در 

برابر توطئه های دشمنان مصون بماند.

شبکه های  ســایــبــری،  فــضــای  مسئولیت،  قـــرآن،  کــلــیــدواژه هــا: 

مجازی، جامعه ی نبوی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۱۰
پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۲۷



مقدمه.  

گسـترش  از جملـه  و  ارتباطـات  بشـر در عصـر  روزافـزون  بـه پیش رفـت  توجـه  بـا 

ویژگی هـای  از  زیـادی  اسـتقبال  الکترونیـک،  دولـت  گسـترش  و  اطاعـات  فنـاوری 

گسـترش اسـتفاده از  فضـای مجـازی در زمینه هـای مختلـف بـه عمـل آمـده اسـت. 

غ از هرگونـه دغدغه ی تعامات  کاربر آن، فار فضـای سـایبری بـه عنـوان محملـی که 

اجتماعـی عرصه هـای دیگـر، در آن فّعالیـت می کنـد، یـک پدیـده ی غیـر قابـل انـکار 

آنهـا،  بی بدیـل  جذابیت هـای  نیـز  و  فضاهـا  این گونـه  از  اسـتفاده  سـهولت  اسـت. 

کاربـران زیـادی را در سـنین مختلـف بـه سـمت آن سـوق می دهـد و البتـه  همـه روزه 

تأثیـرات مثبـت و منفـی زیـادی نیـز بـه همـراه داشـته اسـت.

گسـترده اسـت. آسیب شناسـی  عرصـه ی آسیب شناسـی فضـای سـایبری بسـیار 

ایـن فضـا، از دو منظـر »ضربـه بـه باورهـای دینـی و اعتقـادات مـردم« و نیـز »تأثیـرات 

سـوء آن بـر جامعـه ی اسـامی« از اهـداف بنیادیـن ایـن پژوهـش اسـت.

بـا توجـه بـه اینکـه فضـای سـایبری در واقـع فضـای تقابـل و ارتبـاط در محیطـی 

از  کـه اخبـار صـادره  ایـن اسـت  غیـر فیزیکـی اسـت، پرسـش اصلـی پژوهـش حاضـر 

ایـن فضـا را تـا چـه میـزان می تـوان مسـئوالنه و مسـتند دانسـت و ایـن اخبـار تـا چـه 

گسـترش اثـرات مخـرب اخبـار و  حـد واقعـی اسـت؟ و در ادامـه، چگونـه می تـوان از 

شـایعات حاصـل از ایـن فضـا در جامعـه جلوگیـری نمـود؟
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عنـوان  بـا  مقالـه ای  سـایبری،  فضـای  آسیب شناسـی  پیشـینه ی  حـوزه ی  در 

»تبییـن نقـش آمـوزش مبتنـی بر تعلیم و تربیت اسـامی در پیش گیری از آسـیب های 

کـه در  فردی-روانـی فضـای سـایبری« نگاشـته ی نایـب پـور و موسـوی وجـود دارد 

ع آسیب شناسـی فضـای سـایبر از دیـد تعلیـم و تربیـت نوجوانـان  آن بـه تبییـن موضـو

پرداختـه شـده اسـت. 

در ایـن مقالـه، بـر آنیـم تـا راهـکاری مناسـب در جهـت مقابله با اخبار سـوء فضای 

سـایبری و جلوگیـری از آثـار مخـّرب آن در جامعـه ی اسـامی از منظـر آیـات قـرآن )بـا 

تکیـه بـر نقـش عبرت آمـوز حـوادث جامعه ی صدر اسـام( ارائـه دهیم. البتـه خداوند 

ُثـّمَ  ْرِض 
َ ْ
ال ِفـی  >ُقـْل سـیُروا  کیـد می فرمایـد:  گذشـتگان تأ نیـز در قـرآن بـر عبـرت از 

بیـن<  )النعـام، 		(. کاَن عاِقَبـُة اْلُمکّذِ کیـَف  اْنُظـُروا 

فضـای سـایبری بـه دلیـل ویژگی هـای خـاص خـود، نوعـی از تعامـات اجتماعـی 

غیرمسـئوالنه را در جوامـع آسـان نمـوده اسـت و بـا انبوه اطاعات، اخبـار مّد نظر خود 

کاربـران تحمیـل می نمایـد. بـا ایـن توضیح، ایـن عرصه می تواند بـا وجود فواید  را بـه 

غیـر قابـل انـکار خـود، محمـل مناسـبی بـرای اسـتفاده ی ابـزاری هدف منـد دشـمنان 

و مخالفـان فراهم آورد.

گواهـی تاریـخ، اسـتعمار همـواره در صـدد ایجـاد تفرقـه در جوامـع مسـلمان بـا  بـه 

هـدف تأمیـن منافـع خـود بـوده اسـت و بـه همیـن طریق دولـت بزرگ عثمانی توسـط 

اسـتعمار انگلیـس بـه دولت هـا و ملت هـای مختلفـی چـون ترکیـه، عراق، سـوریه و … 

تقسـیم شـد و ایـن، حاصـل سیاسـت های تفرقه افکنانـه دولـت انگلیـس بـود )رجـاء، 

کاری تریـن سـاح ها  0			 ش، ص 		( در سـیره ی پیامبـر؟ص؟ می خوانیـم از جملـه 
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و سیاسـت های اصلـی منافقـان بـرای تضعیـف اسـام، تضعیـف روحیـه ی مسـلمانان 

کینه هـای او س  بـا هـدف ایجـاد تفرقـه و تحریـک انصـار بـر ضـد مهاجـران و احیـای 

کـه در ایـن میـان، حرکـت متیـن رسـول خـدا؟ص؟ در برابر ایـن اقدامات و  ج بـود  و خـزر

نـزول آیـات قرآنـی دربـاره ی منافقـان، عرصـه را بـر آنان تنـگ کرد )جعفریـان، 				 

ش، ص 			(.

گام نهاده اند و  امـروز نیـز دشـمنان و اسـتعمارگران بـا فهـم این مهـم در همیـن راه 

کاربردی آنها، اسـتفاده ی ابزاری از فضای سـایبری اسـت. یکی از ابزارهای دقیق و 

که در استفاده از فضای سایبر متوجه جامعه است،  به نظر می آید چالش جّدی 

مجازی و غیر مسـئوالنه بودن آن می باشـد. در این بخش، از منظر واژه شناسـی، به 

کریم می پردازیم. تبیین مفهوم مسـئولیت از نگاه قرآن 

مسئولیت.  

کلمـه ی مسـئول از ریشـه ی »سـأل« در العیـن بـه ایـن صـورت آمـده اسـت: سـأل، 

کـرده و می گوینـد:  را حـذف  اعـراب همـزه ی وصـل  یسـأل، سـؤاال، مسـأله، همـه ی 

سـل، امـا وقتـی فـا یـا واو داشـته باشـد، باقـی می مانـد: فاسـأل و اسـأل. اصـل مسـأله 

گفتـه می شـود مسـأله. فقیـر را سـائل  گـردد،  و مسـائل اسـت و وقتـی همـزه اش حـذف 

گوینـد. )فراهیـدی، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	(.

کـه انسـان را  ـَؤال، طلـب شـناختن، یـا چیـزی اسـت  در مفـردات آمـده اسـت: الّسُ

کـه بـه مـال می رسـاند. در  بـه معرفـت و شـناخت می رسـاند یـا خواسـتن مـال و آنچـه 

گفتـه شـود- سـؤال- بـرای  کـه چگونـه صحیـح اسـت بـه اینکـه  جـواب ایـن نکتـه 

کـه خـدای تعالـی از بندگانـش  معرفـت و شـناخت اسـت و حـال اینکـه معلـوم اسـت 
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سـؤال می کنـد، مثـل آیـه ی: >إْذ قـاَل اهَّلُل یـا ِعیَسـی اْبـَن َمْریـَم< )المائده، 0		( پاسـخ 

گاه نمـودن خـود مـردم، و سـرزنش ایشـان بـوده نـه  کـه آن سـؤال بـرای آ ایـن اسـت 

گاه بـر راز پنهانی ها و  م الغیـوب- یعنـی آ
ّ

گاه شـدن خـدای تعالـی، زیـرا او- عـا بـرای آ

ج  ناپیداهـا اسـت. بنابرایـن از اینکـه معنی سـؤال برای شـناخت و معرفت باشـد، خار

نمی شـود.

گاهی خبر داشـتن اسـت و زمانی به منظور  سـؤال در معنی فهمیدن و شـناختن، 

بـرای شناسـاندن و  کـه  ُسـِئَلْت<  )التکویـر، 	(  اْلَمـْوُؤَدُة  ِإَذا  >َو  آیـه:  سـرزنش، مثـل 

گذشـتن از نـوزادان بـه هـر تقدیـر اسـت )راغـب  معّرفـی مسـئول در سـقط جنیـن یـا 

اصفهانـی، 				 ق، ص 			(.

ثعلـب می گویـد: معنایـش وعـده ای محقـق شـده اسـت. می گوینـد: ای پـروردگار 

کـن )ابن منظـور،  کـه بـه مـا وعـده دادی پـس آن را بـرای مـا محقـق  مـا، بـه درسـتی 

				 ق، ج 		، ص 			(.

در قامـوس قـرآن در بـاب مسـئولیت اعمـال آمـده اسـت: مـراد از سـؤال در آیاتـی 

ْسـوُلون< )صافـات، 		( سـؤال عقوبـت و مـورد  ّمَ ـم  ِإنّهَ ِقُفوُهـْم  >َو  آیـه ی  از قبیـل 

موأخـذه واقـع شـدن اسـت و نـه سـؤال بـرای روشـن نمـودن مطلبـی )قرشـی بنایـی، 

				 ق، ج 	، ص 	0	(.

)اإلسـراء،   >
ً

َمْسـُؤال کاَن  اْلَعْهـَد  ِإّنَ  ِباْلَعْهـِد  ْوُفـوا 
َ
أ >َو  اسـت:  آمـده  کریـم  قـرآن  در 

< )الحـزاب، 		(. بـر اسـاس ایـن دو آیـه، شـخص در 
ً

کاَن َعْهـُد اهَّلِل َمْسـُؤال 		(،>َو 

کـه بـا خـدا می کنـد و مطلـق عهـد حتـی بـا مـردم، مسـئول می باشـد.  مقابـل عهـدی 

ْدبـاَر. 
َ ْ
ـوَن ال

ُ
کاُنـوا عاَهـُدوا اهَّلَل ِمـْن َقْبـُل الیَوّل قبـل از آیـه ی دوم چنیـن اسـت >َو َلَقـْد 
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< )الفرقان، 		( در قاموس 
ً

کاَن َعلـی َرّبِک َوْعدًا َمْسـُؤال َلُهـْم ِفیهـا مـا یشـاُؤَن خاِلِدیَن 

کـه ظاهـرًا مـراد از مسـئول بـودن در ایـن آیـات، حتمـی بـودن وعـده  قـرآن آمـده اسـت 

کـه خـدا بـر خـود ایـن عمـل را واجـب فرمـوده است )قرشـی بنایـی، 				 ق، ج  اسـت 

	، ص 	0	(.

بنابرایـن خداونـد سـبحان در این گونـه آیـات بـه بیـان مسـئولیت افـراد در برابـر 

کیـد نمـوده اسـت. پس مسـئول یعنی: انجـام دهنده  اعمال شـان پرداختـه و بـر آن تأ

کـه در نهایـت بـرای  کاری بـرای انجـام دادن بـه او محـول شـده باشـد  کـه  کسـی  و 

گرفتـه و بایـد پاسـخ گو باشـد. کار، مـورد بـا زخـو اسـت و سـؤال قـرار  انجـام آن 

فضای سایبری.  

کامپیوتـر  فضـای سـایبر بـه عنـوان مجموعـه ی تعامل هـای انسـان ها از طریـق 

گرفتـن زمـان و مـکان توسـط ویلیـام  و فناوری هـای نویـن ارتباطـات بـدون در نظـر 

آمـده  بندیکـت  تعریـف مایـکل  به کاربـرده شـده اسـت. در  گیبسـون در سـال 				 

کـه بـا خطـوط  اسـت »فضـای سـایبر: یـک دنیـای جدیـد، یـک دنیـای مـوازی اسـت 

کـه در آن تـردد  کامپیوترهـای جهـان خلـق و نگـه داری می شـود. دنیایـی  ارتباطـی و 

جهانـی دانـش، رمـوز، سـنجش ها، شـاخص ها، سـرگرمی ها و عاملیـت دیگـر انسـانی 

شـکل می گیـرد« )خانیگـی و بابایـی، 0			 ش، ص 		(.

کارهـای نوینـی ماننـد: شـبکه های اجتماعی،  تعامـل در ایـن فضـا از طریـق سـاز و 

ویدئویـی،  کنفرانس هـای  چـت،  اینترنتـی،  سـایت های  ایمیـل،  گ هـا،  وبا

سیسـتم های ثبـت پیـام فـوری، لیسـت های پسـتی، امکان پذیـر می شـود )همـان، 

.)		  :			0
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	. 	. تفاوت بنیادین فضای سایبری با اینترنت و یا فضای مجازی 

کوچکـی از فضـای مجـازی اسـت. فضـای مجـازی  اینترنـت تنهـا بخـش بسـیار 

کـه شـبکه های مختلـف رایانه ای را با اسـتفاده  یـک شـبکه ی گسـترده جهانـی اسـت 

گـون و بـا قراردادهـای ارتباطـی بـه یک دیگـر وصل  از سـخت افزار و نرم افزارهـای گونا

می کنـد )درسـتانی، 				 ش، ص 		(. 

در فضـای سـایبر افـراد، یـک هویـت جدیـد عـاوه بـر هویـت فیزیکـی خـود پیـدا 

می کننـد. در محیـط مجـازی افـراد می تواننـد مشـخصات هویـت حقیقـی خودشـان 

کننـد و ایـن هویـت سـاختگی )مخفی شـده( معنـای هویـت  را بـروز دهنـد یـا مخفـی 

مجـازی اسـت )خسـروی، 				 ش، ص 	(.

در فضـای سـایبر، هویـت مفهومی کـه در صفحـه دیـده می شـود همیشـه آن گونـه 

ع تقابـل در محیـط فیزیکـی  کـه تصـور می شـود. تقابـل افـراد در ایـن فضـا از نـو نیسـت 

نیسـت. در ایـن فضاهـا در مباحـث اجتماعـی، فرهنگـی و بـه ویـژه سیاسـی، احتمـال 

کنش گـران ایـن حوزه هـا عمدتـًا  اسـتفاده از هویـت جعلـی بسـیار بیشـتر اسـت. چـون 

نمی خواهنـد مسـئولیت رفتـار خـود را بـه عهده گرفتـه و هزینه احتمالـی آن را بپردازند 

)خانیگـی و بابایـی، 				 ش، ص 		(.

بـه لحـاظ  انـواع شـبکه های مجـازی  و  اخبـار فضـای سـایبر  بنابرایـن، پذیـرش 

کریـم  قـرآن  آیـات  از  اثبـات، غالبـًا دچـار چالـش جـدی اسـت. در برخـی  و  سـندیت 

اشـاره  شـایعات  و  کـذب  اخبـار  برابـر  در  جامعـه  وظایـف  تبییـن  بـه  متعـال  خداونـد 

می کنـد. آیاتـی هم چـون ماجـرای افک در سـوره ی نور و یا خبـر قبیله ی بنی مصطلق 

در سـوره ی حجـرات. امـا دربـاره ی چگونگـی برخـورد افـراد بـا یـک خبـر به طـور کلی، 
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قـرآن راه کار مشـخصی ارائـه نمـوده اسـت.

مسئولیت فردی در برابر اخبار فضای سایبری.  

کریم باشـیم با بررسـی  گـر بـه دنبـال فهـم دقیـق مفهـوم مسـئولیت از منظـر قرآن  ا

 َتْقـُف َمـا 
َ

کـه می فرمایـد: >و ال کلیـد واژه ای بـه آیـه ی 		 سـوره ی اس را می رسـیم 

< )اإلسـراء، 
ً

کَاَن َعْنُه َمْسـئوال ْوَلئک 
ُ
کل أ ـْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفَؤاَد  َلیَس َلک ِبِه ِعْلٌم ِإّنَ الّسَ

گـوش و چشـم و دل هـا همـه  		(. یعنـی: از آنچـه نمی دانـی پیـروی مکـن همانـا 

مسـئولند.

عامـه ی طباطبایـی در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد: در نتیجـه معنـای آیـه ایـن 

کـه تحصیـل علـم ممکـن اسـت، پیـروی از غیـر  کـه: در هـر اعتقـاد یـا عملـی  می شـود 

کـه نمی شـود بـه آن علـم پیـدا کرد زمانـی اقدام  علـم حـرام اسـت و در اعتقـاد و عملـی 

کـه دلیـل علمـی آن را تجویز نماید، مانند اخذ احـکام از پیغمبر  و ارتـکاب جائـز اسـت 

کـه از ناحیه پـروردگارش دارد و عمل  و پیـروی و اطاعـت آن جنـاب در اوامـر و نواحـی 

کـه طبیـب می دهـد و … زیـرا در همـه این مـوارد، دلیل  کـردن مریـض طبـق دسـتوری 

علمـی داریـم بـر اینکـه آنچـه اینان می گویند مطابق با واقع اسـت )همـو، 				 ش، 

ص 			(.

کـه بـه آن علـم و اطمینانـی  کـه پیـروی از آنچـه  آیـه بـه صراحـت بیـان مـی دارد 

نداریـم مسـئولیت سـنگینی بـرای مـا خواهـد داشـت و ایـن مسـئولیت بـا توجـه بـه 

کـه اشـاره بـه همـه ی  اسـتعمال ریشـه ی قفـو )العیـن، مدخـل واژه ی قفـو: ص 			( 

ع از جملـه فقـط شـنیدن یـا  گونـه پرداختـن بـه آن موضـو انـواع خبـر دارد، شـامل هـر 

ک عمـل قـرار دادن آن می باشـد. بـه درسـتی  دیـدن خبـر، یـا فراتـر از آن اعتمـاد و مـا
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ع  کیـد بـر ایـن موضو کـه همـه ی ایـن اعضـا در برابـر عمـل خـود مسـئول هسـتند. در تأ

 َلَدیِه َرقیٌب َعتیـٌد< )ق، 		( یعنی: هیچ کامی را 
َ
آمـده اسـت: >مـا یْلِفـُظ ِمـْن َقـْوٍل ِإاّل

کنـار او مراقبـی حاضـر اسـت. اینکـه خداونـد نگهبانانـی را در  نمی گویـد مگـر اینکـه در 

همه حال، همراه انسـان نموده اسـت نشـان دهنده ی مسـئولیت سـنگین انسـان در 

گفته هـا و اعمالـش اسـت. مقابـل 

»حـق  فرمـود:  الحسـین؟ع؟  بـن  علـی  حضـرت  کـه  اسـت  روایـت  در  هم چنیـن 

>َو ال  کنـی. زیـرا حق تعالـی در قـرآن می فرمایـد:  نـداری بـه آنچـه می خواهـی تکّلـم 

َتْقـُف مـا َلیـَس َلـک ِبـِه ِعْلـٌم< یعنـی: و هرگـز بـر آنچـه علـم و اطمینـان نـداری دنبـال 

مکـن و سـخن مـران؛ و بـه خاطـر آنکـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »َرِحـَم اهَّلُل َعْبـدًا َقـاَل 

ّنَ اهَّلَل َتَعاَلـی یُقـوُل ِإّنَ 
َ
ْن َتْسـَمَع َمـا ِشـْئَت ِل

َ
ْو َصَمـَت َفَسـِلَم َو َلیـَس َلـک أ

َ
َخیـرًا َفَغِنـَم أ

کاَن َعْنـُه َمْسـُؤال«)ابن بابویه، 				 ش، ج 	،  ولِئـک 
ُ
 أ

ُ
کّل ـْمَع َو اْلَبَصـَر َو اْلُفـؤاَد  الّسَ

گویـد تـا بهـره بـرد یـا  کام نیـک  کـه  کنـد بنـده ای را  ص 			(. یعنـی:. خـدا رحمـت 

کـه  گـوش فـرا دهـی زیـرا  کنـد تـا سـالم بمانـد و تـو حـق نـداری بـه هـر سـخنی  سـکوت 

گـوش، چشـم و دل هـا همـه مسـئولند.  خـدای تعالـی می فرمایـد: همانـا 

کریـم می فرمایـد: >َو ال َتْقـُف مـا َلیـَس  نیـز حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: »در قـرآن 

مگـو  نشـنوی  »تـا  مـرو  نـداری  علـم  آن  بـه  آنچـه  دنبـال  یعنـی:  ِعْلـٌم،…«.  ِبـِه  َلـک 

کـه گـوش و چشـم و دل همه  شـنیدم، تـا نبینـی مگـو دیـدم، تـا ندانـی مگـو دانسـتم« 

گـوش می پرسـند چـه شـنیدی و بـرای چـه شـنیدی؟ از چشـم  پرسـیده می شـوند »از 

چـه دیـدی و بـرای چـه دیـدی؟ از دل چـه دانسـتی و بـرای چـه دانسـتی؟« )علـی 

کـه  گفـت  ح ایـن حدیـث می تـوان  بـن الحسـین؟ع؟، 				 ش، ص 		(. در شـر

کـه خداونـد بـه بشـر عنایـت فرمـوده اسـت تـا  گـوش و دل نیروهایـی هسـتند  چشـم و 
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گرفتـه شـود و صـرف ایـن نعمـات در جهـت حـرام  در جهـت عبـادت و بندگـی او بـه کار 

از جملـه اشـاعه ی اخبـار کـذب و غیـر صحیـح بـرای انسـان ایجـاد مسـئولیت نموده و 

از ایـن محـل مـورد سـؤال واقـع خواهـد شـد.

حضـرت باقـر؟ع؟ در پاسـخ پرسـش زراره از حـق خـدا بـر بندگان فرمـود: »حق خدا 

کـه نمی داننـد درنـگ  کـه می داننـد و در آن چـه  گوینـد  کـه آن  بـر بنـدگان ایـن اسـت 

کننـد« )قمـی مشـهدی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

ابـن  بـه  وصیـت  در  نهج الباغـه   			 حکمـت  در  علـی؟ع؟  حضـرت  هم چنیـن 

محمـد ابـن حنفیـه فرمودنـد: آنچه نمی دانی مگو، بلکه همـه ی آنچه را که می دانی 

کـه از آنها در  نیـز مگـو، زیـرا خداونـد بـزرگ بـر اعضـای بدنت چیزهایـی را واجب کرده 

روز قیامـت بـر تـو حجـت آورد )قمـی مشـهدی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

	. اهمیت نپذیرفتن اخبار بدون تحقیق و بررسی

کـه در آنهـا خداونـد سـبحان  کاوش در مصحـف شـریف، بـه آیاتـی می رسـیم  بـا 

ـا  یّهُ
َ
>یأ از جملـه می فرمایـد:  روشـن می نمایـد.  رسـیده  اخبـار  برابـر  در  را  مـا  وظایـف 

ن ُتِصیُبـوْا َقْوَما بِجَهاَلـٍة َفُتْصِبُحوْا َعلَی َما 
َ
ِذیـَن َءاَمُنـوْا ِإن َجـاَءُم َفاِسـُق ِبَنَبـٍإ َفَتَبیُنـوْا أ

َ
اّل

گـر فاسـقی  کـه ایمـان آورده ایـد، ا کسـانی  َفَعْلُتـْم َناِدِمیَن<)الحجـرات، 	( یعنـی: ای 

کنید مباد از روی نادانی به مردم آسـیبی برسـانید آن گاه  برایتان خبری آورد تحقیق 

کرده ایـد پشـیمان شـوید. کـه  کاری  از 

کـه پیامبـر؟ص؟، ولیـد بـن عقبـه را مأمـور  گفته انـد  ح نـزول ایـن آیـه  دربـاره ی شـر

انجـام مأموریـت  بـرای  نمـود و هنگامی کـه  بنـی مصطلـق  قبیلـه ی  از  زکات  گرفتـن 

گمـان اینکـه  کـه بـه اسـتقبال وی می آمدنـد )بـا  مراجعـه نمـود، بـا دیـدن جمعیتـی 
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آنهـا بـه قصـد کشـتن وی می آینـد( بـه سـوی پیامبـر؟ص؟ بازگشـت و بـدون دلیـل ادعا 

کـه آنهـا از پرداخـت زکات خـودداری کرده انـد. بـه دنبال این خبر، مسـلمانان به  کـرد 

جنـگ بـر علیـه قبیلـه بنـی مصطلـق تحریـک شـدند.

گر  خبـر فاسـق یعنـی چـه؟ در تفسـیر ایـن آیـه در مجمع البیـان چنیـن می خوانیم: ا

کـه از اطاعت فرمـان خدا به  فاسـقی خبـر مهمـی بـرای شـما آورد و فاسـق کسـی اسـت 

کـذب او را بـه دسـت بیاوریـد  معصیـت او روی آورده اسـت،>َفَتَبیُنوا< اول صـدق و 

کـه »فتثبتـوا« خوانـده  کسـی  و فـورًا بـا خبـر او اقـدام بـه عمـل نکنیـد، و بنـا بـر قرائـت 

کـه در برابـر خبـری که فاسـق آورده اسـت بایسـتید تا حقیقت  اسـت معنایـش اینسـت 

آن بـرای شـما روشـن شـود )طبرسـی، 00		 ق، ص 			(.

گـر  ِذیـَن َءاَمُنـوْا ِإن َجاَءکـُم َفاِسـُق ِبَنَبـٍإ َفَتَبیُنـوْا …< مؤمـن ا
َ
ـا اّل یّهُ

َ
بنابـر آیـه ی >یأ

کـه موّثـق نبـود یـا از فـرد عـادل و مـورد اطمینـان نبـود، بایـد بررسـی و  خبـری شـنید 

گرفتـار شـدن و  کنـد و در نتیجـه ی ایـن بررسـی، خـود و جامعـه ی خـود را از  تحقیـق 

ضـرر و هم چنیـن از ندامـت نجـات دهـد.

کـه دشـمنان و منافقـان بـرای ضربـه زدن بـه  نکتـه ی حائـز اهمیـت ایـن اسـت 

کـه بـه  نظـام اسـامی، از جهـل مسـلمانان اسـتفاده می کننـد و بـه بیـان دیگـر آنچـه 

جامعـه ی مـا آسـیب می زنـد نقشـه ها و بدخواهی های دشـمنان نیسـت؛ بلکه جهل و 

نادانـی مسـلمانان و پذیـرش بـدون تحقیـق و بررسـی اخبـار اسـت.

نکنـد  تعّقـل  کـه  هـر  مفضـل،  »ای  اسـت:  فرمـوده  ششـم؟ع؟  امـام  روایتـی،  در 

کند به پرتـگاه افتد  کـه تقصیـر  رسـتگار نشـود و تعّقـل بی دانـش میسـور نگـردد،… هـر 

کند  کاری هجوم  که ندانسـته به  گام بر ندارد، هر  که از عاقبت ترسـد ندانسـته  و هر 
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کـه ندانـد، فهـم مطلـب نتوانـد، و هـر که نفهمد سـالم نباشـد  بینـی خـود را بریـده، هـر 

کـه  کـه گرامـی و محتـرم نبـود خـرد شـود و هـر  کـه سـالم نباشـد گرامـی نبـود و هـر  و هـر 

کـه چنیـن باشـد سـزاوار پشـیمانی اسـت )شـیخ  خـرد شـود شایسـته مامـت باشـد و هـر 

کلینـی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

مسئولیت افراد در برابر باورها.  

کـه مبغوض ترین مردم  از امـام سـجاد؟ع؟ این چنیـن روایت شـده اسـت: »بدانید 

کـه در مذهـب و روش پیـرو امامـی باشـد، ولـی در عمـل از  بـدرگاه خـدا آن کسـی اسـت 

آن امـام پیـروی نکند« )همـان، ج 	، ص 		(.

گاهـی افـراد جامعـه بـه وظایـف دینـی خـود و در  بـه نظـر می رسـد جهـل و عـدم آ

ایمانـی، سـبب  بـه وظایـف و مسـئولیت های  کوتاهـی مـردم نسـبت  نتیجـه ی آن، 

گاهـی  ایجـاد ضعـف در باورهـای دینـی جامعـه شـده اسـت. امـا ایـن مشـکل فقـط بـا آ

کـه بـا بی تفاوتـی و دین گریـزی  گـروه دیگـری نیـز هسـتند  دادن حـل نمی شـود. بلکـه 

کـه  افـرادی  می زننـد.  دامـن  دینـی  جامعـه ی  بـا  برخـورد  در  مسـئولیت ناپذیری  بـه 

مایـه ی  کـه  راسـخ  عزمـی  عمـل،  مرحلـه ی  در  امـا  پذیرفته انـد،  را  دیـن  چهارچـوب 

ثبـات قـدم در آنهـا باشـد ندارنـد و بـا هـر خبـری در جامعـه بـه سـمت و سـویی کشـیده 

می شـوند و دیـدگاه متفاوتـی نسـبت بـه دیـن و جامعـه ی خـود پیـدا می کننـد. 

گـر نسـبت بـه نعمـت بـزرِگ زندگـی در یـک جامعـه ی مسـتقل اسـامی  بنابرایـن ا

کر نباشـیم و بـا  هماننـد جامعـه ی عصـر پیامبـر؟ص؟ و بـا محوریـت مذهـب شـیعه شـا

بی تفاوتـی و رواج بی مسـئولیتی نسـبت بـه دیـن و اعتقاداتمـان قـدم برداریـم، ای 

بسـا ایـن نعمـت بـزرگ را از دسـت بدهیـم.



۱7۹ مسئولیت جامعه ی مؤمنین در مواجهه با اخبار فضای سایبری در …

مسئولیت جامعه ی مؤمنین در برابر والیت در اسالم.  

تذکر به حضور پیامبر؟ص؟ در بین مؤمنین.   .  

در ادامـه ی آیـه 	 سـوره ی حجـرات در بیـان اهمیـت اطاعت از حکم رسـول آمده 

ـْم َو َلکـّنَ  ْمـِر َلَعِنّتُ
َ ْ
ـَن ال کِثیـٍر ّمِ ّنَ ِفیکـْم َرُسـوَل اهَّلِل َلـْو یِطیُعکـُم فـِی 

َ
اسـت: >َو اْعَلُمـوْا أ

َه ِإَلیکـُم اْلکْفَر َو اْلُفُسـوَق َو اْلِعْصیاَن  کـّرَ یَمـاَن َو َزیَنـُه فـِی ُقُلوِبکـُم َو 
ْ

ـَب ِإَلیکـُم اال اهَّلَل َحّبَ

گـر در  کـه پیامبـر خـدا در میـان شـما اسـت. ا اِشـُدوَن< یعنـی: و بدانیـد  ْوَلئـک ُهـُم الّرَ
ُ
أ

بسـیاری از امـور از شـما فرمـان ببـرد بـه رنـج می افتیـد ولی خـدا ایمان را محبوب شـما 

را در نظرتـان مکـروه  کفـر و فسـق و عصیـان  و  بیاراسـت  را در دلتـان  سـاخت و آن 

گردانیـد، اینـان خـود راه یافتگاننـد.

ّنَ 
َ
گزیـده ای از تفسـیر المیـزان در بیـان تفسـیر ایـن آیـه آمـده اسـت: >َو اْعَلُمـوا أ در 

کنیـد یـا اینکـه در  کـه پیامبـر؟ص؟ را تکذیـب  ِفیکـْم َرُسـوَل اهَّلِل< یعنـی: از خـدا بترسـید 

حضـور او سـخن باطلـی بگوئیـد، زیـرا خداونـد عمـل شـما را بـه او خبـر می دهـد و شـما 

گفته انـد یعنـی: از اینکـه خداونـد دروغگویـی ولیـد را بـه  رسـوا خواهیـد شـد و بعضـی 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در میـان شـما اسـت و ایـن اطـاع  پیامبـر؟ص؟ اطـاع داد، بدانیـد 

یکـی از معجـزات او اسـت )طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 			(. 

کنیـم می بینیم اینکه آیه همـواره به حمایت  گـر بـا ظرافـت بـه این جمـات نگاه  ا

کیدی  خداوند از پیامبر؟ص؟ و بودن رسـول؟ص؟ در بین مؤمنین اشـاره دارد، شـاید تأ

گـر واقعـًا هـر یـک از مـا بـا  اسـت غیرمسـتقیم بـر حضـور خداونـد در بیـن مسـلمین و ا

بـاور قلبـی بـه قـدرت انکارناپذیـر خداونـد، او را حاضـر بـر اعمـال خـود ببینیـم، آنچـه 

از باطـل در بیـن مـا بـه خاطـر سسـتی و ضعـف در ایمـان و غفلـت پدیـدار شـده اسـت از 
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کـه خداونـد در بیـن مـا و  جامعـه رخـت بـر می بنـدد. البتـه همـه ی مـا بـر ایـن باوریـم 

حاضـر و ناظـر بـه اعمـال مـا اسـت. اما در واقـع، امر حضور خداونـد را حتی به اندازه ی 

کـه در مرتبـه ی پایین تـری نسـبت بـه آن قـدرت برتـر قـرار دارد در  حضـور پیامبـرش 

گرفتـن جامعـه ی مسـلمین از اسـام  ع، علـت اصلـی فاصلـه  نظـر نداریـم و ایـن موضـو

است.

لزوم اطاعت از حکم رسول خدا؟ص؟ و اولی االمر.   .  

ْم< )الحجرات، 	( یعنـی: حکم، حکم خدا  ْمـِر َلَعِنّتُ
َ ْ
َن ال کِثیـٍر ّمِ >َلـْو یِطیُعکـُم فـِی 

کـه  گـر از رسـول خـدا؟ص؟ پیـروی نکنیـد و انتظـار داشـته باشـید  و رسـول او اسـت. ا

کـت خواهیـد افتـاد. گنـاه و ها رسـول خـدا؟ص؟ تابـع شـما باشـد، بـه 

ْمـِر 
َ ْ
ال ِفـی  َو شـاِوْرُهْم  َلُهـْم  اْسـَتْغِفْر  >و  آل عمـران  آیـه ی 			 سـوره ی  اسـاس  بـر 

گـر چـه بـا مـردم مشـورت  کارهـا ا َفـِإذا َعَزْمـَت َفَتـَوکْل َعَلـی اهَّلل …< رسـول خـدا؟ص؟ در 

می کنـد، امـا تصمیـم و عـزم نهایـی بـا خـود او اسـت.

کنارگذاشتن تحقیق و بررسی در پیگیری اخبار، به آسیب های  با این توضیح، با 

گر ایمان  گرفتـار می شـویم و ا کفـر و فسـق و عصیان هسـت  کـه  ناشـی از ضعـف ایمـان 

کریـه  کفـر و فسـق و عصیـان در نظـر مـا  در دل هـای مـا زینـت داده شـده اسـت، حتمـا 

اسـت. در نتیجه، نسـبت به جامعه ی دینی خود حسـاس و مسـئولیت پذیر هسـتیم 

کـم نمی گذاریم و سـکوت نمی کنیم. و در اجـرای وظایـف خـود نسـبت بـه دین 

مسئولیت های جامعه ی ایمانی در برابر منافقین و معاندین.  

و  پیامبـر؟ص؟  بـرای  کـه  اتفاقاتـی  ضمـن  خداونـد  نـور،  سـوره ی   		 آیـه ی  در 



۱۸۱ مسئولیت جامعه ی مؤمنین در مواجهه با اخبار فضای سایبری در …

خانـواده ی ایشـان بـه وجـود آمـد، نکاتی را به مؤمنین گوشـزد می نمایـد که به تبیین 

کفـار و منافقـان می پـردازد.  برابـر فسـق و حیلـه ی  وظایـف مؤمنـان در 

کُم کُل 
َ
کم َبْل ُهـَو َخیْر ّل

َ
 تَحَسـُبوُه َشـّرا ّل

َ
نکـُم ال ْفـک ُعْصَبـٌة ّمِ

ْ
ِذیـَن َجـاُءو ِباال

َ
>إّنَ اّل

کبْرِمنـْه َلـُه َعـَذاٌب َعِظیـٌم< یعنـی:  ـِذی َتَولـَی 
َ
ْثـِم َو اّل

ْ
کَتَسـَب ِمـَن اال ـا ا نْهـم ّمَ اْمـِرٍی ّمِ

را  کـه شـما  ینـد. مپنداریـد  از شـما  گروهـی  را سـاخته اند،  بـزرگ  کسـانی که آن دروغ 

کـه  گنـاه  در آن شـری بـود، نـه! خیرشـما در آن بـود. هـر مـردی از آنهـا بـدان انـدازه از 

مرتکـب شـده اسـت بـه کیفـر رسـد و از میـان آنهـا که بیشـترین ایـن بهتـان را به عهده 

گرفتـار می آیـد. دارد بـه عذابـی بـزرگ 

کلمه ی »افک«-  در توضیـح معنـای »إفک« در تفسـیر مجمع البیـان می خوانیم: 

گفتـه- بـه معنـای مطلـق دروغ اسـت، و معنایـش در اصـل،  کـه راغـب  بـه طـوری 

کـه بایـد دارای آن  کـه از وجهـه اصلـی اش منحـرف شـود. وجهـه ای  هـر چیـزی اسـت 

باشـد، ماننـد اعتقـاد منحـرف از حـق بـه سـوی باطـل و عمـل منحـرف از صحـت و 

کذب و در  گشـته از صدق به سـوی  کام بر  پسـندیدگی به سـوی قباحت و زشـتی، و 

کام خـدای تعالـی در همـه ایـن معانـی و مـوارد اسـتعمال شـده اسـت. 

بـر اسـاس آیـات تبیین کننـده ی ماجـرای إفـک، افـراد منتشـرکننده ی اخبـار کذب 

در فضـای مجـازی را می تـوان بـه چنـد دسـته تقسـیم نمود:

که در ظاهر، آراسته به عقاید دینی می نمایانند؛  کسانی هستند  	- دسته ی اول 

کینـه و دشـمنی دارنـد و منتظـر فرصتی بـرای ضربه زدن  امـا بـه واقـع نسـبت بـه دیـن 

به باورها و عقاید مسـلمانان هسـتند.

که خطری  که مؤمن و معتقد به اسـام هسـتند، اما در شـرایط خاص  گروهی   -	
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جامعه ی مسـلمانان را تهدید می کند؛ به مسـئولیت های خود عمل نمی کنند.

کـه خـط فکـری آنهـا مشـّخص و واضـح اسـت و هم چـون دشـمنان  گروهـی   -	

صـدر اسـام دنبـال تضعیـف و زیرسـؤال بردن جامعـه ی دینـی هسـتند.

بـا توطئـه ی  مبـارزه  راه کار  بتـوان  نـور، شـاید  تـا 		 سـوره ی   		 آیـات  اسـاس  بـر 

نمـود: تبییـن  این گونـه  را  دشـمنان 

کـم …< یعنـی:« اهـل 
َ
 تَحَسـُبوُه َشـّرا ّل

َ
گـروه اول آیـه ی 		 سـوره ی نـور >ال در مـورد 

ضالـت و فسـاد بایـد شـناخته شـوند و ایـن بـه نفـع جامعه ی مسـلمین اسـت. 

نکـُم <  ّمِ ُعْصَبـٌة  ْفـک 
ْ

ِباال َجـاُءو  ِذیـَن 
َ
اّل >إّنَ  نـور  سـوره ی   		 آیـه ی  تصریـح  بـه 

از خـود شـما  گروهـی  آوردنـد،  را در میـان  بـزرگ  کـه آن دروغ  کسـانی  یعنـی: همانـا 

کـه توطئـه ی دشـمنان و منافقـان نمی توانـد در مـا  گرفـت  بـودن، می تـوان نتیجـه 

کنـد مگـر از طریـق خـود مـا. پـس، وسـیله ی دشـمن در منحرف کـردن جامعـه ی  اثـر 

کـه اهمیـت تکیـه  گروهـی از خـود آنـان اسـت. اینـج اسـت  مسـلمین، فریـب و اغـوای 

بـر تفـاوت جامعـه ی اسـامی بـا جوامـع دیگـر و نقـش و اهمیـت اتحـاد در جامعـه ای 

گـر افـرادی بـا ایمان ضعیـف و باورهای بیمـار به حال  ایـن چنینـی، روشـن می شـود. ا

ع، راه ضربـه و نفـوذ دشـمنان برای به چالش کشـیدن  خـود رهـا شـوند، همیـن موضـو

که همه ی  مسـلمانان خواهد بود. شـاید به دلیل همین ویژگی در دین اسـام اسـت 

گرفتـه اسـت.  عبـادات و حتـی عبـارات نمـاز هـم بـه صـورت جمعـی مـورد توجـه قـرار 

بنابرایـن، اهمیـت تذکـر و امربـه معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه ی اسـامی آشـکار 

کیـد قـرار می گیـرد. اسـت و همـواره مـورد تأ

گـروه سـوم )کفـار و یهودیـان و دشـمنان آشـکار دیـن( توّجه بـه این نکته  در مـورد 
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کـه مسـلمانان مراقـب باشـند وجهـه ی اسـام و مسـلمین را در برابـر  ضـروری اسـت 

ک عمـل  کـرم؟ص؟ بـا شـنیدن هـر خبـری آن را مـا دشـمنان تخریـب ننماینـد. پیامبـر ا

قـرار نمی دادنـد، بلکـه حوصلـه می نمودنـد و تحقیـق می کردنـد. همـواره افـراد قابـل 

که ایشـان از طریق آنها به صحت و درسـتی اخبار اطمینان  اعتمادی وجود داشـتند 

ک عمـل خـود قـرار می دادنـد. از نمونه هـای ایـن اخبـار  کننـد و بعـد آن را مـا پیـدا 

می تـوان بـه ماجـرای افـک، خبـر خـروج قبیلـه ی بنـی مصطلـق و.. اشـاره نمـود. 

بـه  بـرای  اجتماعـی  مختلـف  عرصه هـای  در  منافقـان  کـه  مجادالتـی  مـورد  در 

چالش کشـیدن جامعـه ی اسـام و مسـلمین بـه راه می اندازنـد، تکلیـف بنـا بـر روایتـی 

از امام صادق؟ع؟ این گونه مشـخص شـده اسـت: خدمت امام صادق؟ع؟ سـخن از 

کرده اند. فرمود:  کار نهی  کرم و ائمه؟مهع؟ از این  که پیامبر ا بحث و مناظره دینی شد 

گرفته جـدال و بحـث و مناظره ای  کلـی نهـی کرده انـد. آنچـه مـورد نهـی قـرار  بـه طـور 

کـه می فرمایـد: >َو ال  کـه از طریـق احسـن نباشـد. ایـن آیـه را توجـه نمی کنیـد  اسـت 

کتـاب نکنید مگر از طریق  ْحَسـُن < جدال با اهل 
َ
ِتـی ِهی أ

َ
 ِباّل

َّ
ْهـَل اْلکتـاِب ِإال

َ
ُتجاِدُلـوا أ

ـک ِباْلِحکَمـِة َو اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َو  احسـن. و ایـن آیـه ی دیگـر >اْدُع ِإلـی َسـِبیِل َرّبِ

ْحَسـُن< )عامـه مجلسـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.
َ
ِتـی ِهـی أ

َ
جاِدْلُهـْم ِباّل

مسئولیت مؤمنین در برخورد با اخبار در جامعه ی اسالمی. .

بـا اخبـار را می تـوان در  کنـش مسـلمانان در برخـورد  دربـاره ی دسـته ی دوم، وا

کـرد: گـروه تقسـیم  شـبکه های مجـازی بـر اسـاس آیـات سـوره ی نـور بـه سـه 

>فیمـا  می شـوند  خبـر  آن  درگیـر  خـود  هـم  و  می پذیرنـد  و  می شـنوند  را  خبـر   -	

می کننـد. کمـک  آن  اشـاعه ی  بـه  اجتمـاع  در  هـم  و  َفْضُتـم …< 
َ
أ
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گروه هـا و  	- خبـر را می شـنوند و نمی پذیرنـد، امـا آن را دهـان بـه دهـان و یـا در 

شـبکه های مجـازی انتشـار می دهنـد )این مسـأله امـروزه برای برخی افـراد جامعه ی 

مـا تبدیـل بـه نوعی سـرگرمی شـده اسـت!

گونـه ای آن را تأییـد  	- خبـر را می شـنوند و نمی پذیرنـد ولـی بـا سـکوت خـود بـه 

می کننـد.

گـر می خواهیـم در دایـره ی ایمـان باشـیم بایـد بدانیـم وظایـف مؤمنـان در  امـا ا

ح اسـت: کـذب بـر اسـاس آیـات سـوره ی نـور بدیـن شـر مقابلـه بـا اخبـار 

حسن ظن .   . .

 ِإْذ سـمْعُتُموُه 
َ

در آیـه ی 		 ایـن سـوره در ادامـه ی ماجـرای إفـک می خوانیـم >لْو ال

ِبیـٌن< یعنـی: چـرا  ّمُ ِإْفـک  َقاُلـوْا َهـَذا  َو  نُفِسـِهْم َخـی را 
َ
ِبأ اْلُمْؤِمَنـاُت  َو  اْلُمْؤِمُنـوَن  َظـّنَ 

گمـان نیـک نبردنـد و  وقتی کـه آن بهتـان را شـنیدید، مـردان و زنـان مؤمـن بـه خـود 

کـه ایـن تهمتـی آشـکار اسـت. نگفتنـد 

کید می نماید که در  ایـن آیـه نیـز بـر وجه تمایز جامعه ی اسـامی از دیگر جوامـع تأ

این چنیـن جامعـه ای باورهـا و عقایـد مـردم آن جامعـه و ایمـان قلبـی افـراد بـه خدای 

یکتـا تعیین کننـده ی بقـا و پیشـرفت جامعـه می باشـد. بنابراین بـرای تضعیف چنین 

جامعـه ای، بایـد نوعـی غفلـت از ایـن باورها و ایمان در افـراد ایجاد نمود.

کـه متّصـف بـه ایمـان  کسـی  عامـه ی طباطبایـی در بیـان ایـن معنـی می گویـد: 

کـه چـون او متصـف بـه ایمـان هسـتند ظـن خیـر داشـته  اسـت بایـد بـه افـراد دیگـری 

باشـد و دربـاره ی آنـان بـدون علـم سـخنی نگویـد. زیـرا همـه ی اهـل ایمـان هم چون 

کـه متصـف بـه ایمـان و لـوازم و آثـار آن اسـت )طباطبایـی،  شـخص واحـدی هسـتند 
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				 ش، ج 		، ص 0		(.

 ِإْذ سـمْعُتُموُه َظّنَ اْلُمْؤِمُنـوَن …< یعنی: مؤمنان نباید 
َ

پـس بـر اسـاس آیـه ی >لْو ال

بـه یک دیگـر ظـن بـد داشـته باشـند. جامعـه ی مؤمنـان بـر اسـاس ایـن آیـه و عبـارت 

>ِإْذ سـمْعُتُموُه..< ویژگـی متمایـزی بـا جوامـع دیگـر دارد و آن اینکـه در برابـر شـنیدن 

اخبـار، نه تنهـا نبایـد بـدون سـند و شـاهد آنهـا را بپذیـرد، بلکـه نپذیرفتـن اخبـار تنهـا 

کل جامعـه را فـرد واحـدی بدانـد و خـود را جزیـی از  شـرط نیسـت و البتـه مؤمـن بایـد 

گـر خبـری  آن. بـه بیـان دیگـر، جامعـه ی مسـلمین، پیکـر وجـود خـود مؤمـن اسـت و ا

دربـاره ی هـر قسـمت از ایـن پیکـر شـنید بایـد همان گونـه عمل کند که دربـاره ی خود 

کـه از خـود او رفـع اتهـام و سـوء ظـن شـود. از طرفـی بـدون  گویـی تـاش می نمایـد  او. 

علـم سـخن گفتن ویژگـی مؤمـن نیسـت و بایـد خـود را مبـّرا از ایـن خطـا نمایـد.

کنترل زبان .   . .

ْفَواِهکـُم 
َ
ْلِسـَنِتکُم َو َتُقوُلـوَن ِبأ

َ
ْوَنـُه ِبأ

َ
در آیـه ی 		 سـوره ی نـور می خوانیـم: >ِإْذ َتَلّق

کـه آن  ـا َلیـَس َلکـم ِبـِه ِعْلـٌم َو تَحَسـُبوَنُه َهیًنـا َو ُهـَو ِعنـَد اهَّلِل َعِظیـٌم< یعنـی: آن گاه  ّمَ

کـه دربـاره ی آن  سـخن را از دهـان یک دیگـر می گرفتیـد و چیـزی بـر زبـان می راندیـد 

نـزد خـدا  آنکـه در  کاری خـرد اسـت و حـال  کـه  هیـج نمی دانسـتید و می پنداشـتید 

کاری بـزرگ بـود.

کـه بـه آسـانی و ارزانـی هرچـه تمام تر بـه منافقین  بـر اسـاس ایـن آیـه، ابـزار بعـدی 

کمک می کند تا به اهداف خود و تخریب اجتماع مسـلمین برسـند، زبان اسـت. تنها 

کـه بـدون هیـچ درد و خسـتگی و اذیتـی اخبـار را بـه راحتـی انتشـار می دهـد و  عضـوی 

گنـاه می نمایـد )قرائتـی، 				 ش،  کـردن  جامعـه را درگیـر آن خبـر و تبعـات دنبـال 
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گسـترده ی اخبـار بـدون سـند و مـدرک در  کـه امـروزه انتشـار  ص 			( و می دانیـم 

کاربران آن  فضاهـای مجـازی، بـه گونـه ای اسـت که فرصت و انگیزه ی تحقیـق را از 

ع می توانـد از مصادیـق ایجـاد غفلت زدگـی در جامعـه و ایجـاد  می گیـرد و ایـن موضـو

گام هـای شـیاطین باشـد. نکتـه ی حائـز اهمیـت ایـن  کـردن  زمینـه ای بـرای دنبـال 

کـذب و ناصحیـح در  کنتـرل زبـان بـه عنـوان ابـزاری بـرای اشـاعه ی اخبـار  کـه  اسـت 

جامعـه، یـک وظیفـه ی مهـم دینـی بـرای هـر فـرد مسـلمان اسـت و در واقـع رعایـت 

ایـن مهـم یـک تکلیـف شـرعی و ایمانی برای همه می باشـد. پس چنانـه افراد جامعه 

بـه وظایـف دینـی خـود عمـل نماینـد، در نتیجـه ی ایـن پایبنـدی بـه ایمـان و تقـوای 

کـه بـا پـروردگار خـود بسـته اند از توطئه و حیله ی دشـمنان و منافقان  الهـی و عهـدی 

کریـم بـه ایـن مهـم تصریـح نمـوده اسـت و  در امـان خواهنـد مانـد و خداونـد در قـرآن 

می فرمایـد: >َو َلـْن یْجَعـَل اهَّلُل ِلْلکاِفریـَن َعَلـی اْلُمْؤِمنیـَن َسـبیا< یعنـی: خداونـد برای 

کافـران بـر مؤمنـان راهـی قـرار نـداده اسـت )النسـاء، 			( و نیـز در وصـف ویژگی هـای 

ُمْعِرُضـون< )المؤمنـون، 	( مؤمنـان  ْغـِو 
َ
الّل َعـِن  ُهـْم  ذیـَن 

َ
اّل >َو  مؤمنـان می فرمایـد: 

کـه از لغـو و سـخن بیهـوده دوری می نماینـد. کسـانی هسـتند 

که درباره ی  کامی است  بنابراین از ویژگی مؤمن دوری از سخن بیهوده و لغو و 

که به آن اطمینانی ندارد و افراد جامعه ی  آن اطاعاتی ندارد و یا بیان خبری است 

کـه پذیرنـده ی اسـام بـه عنـوان عهـد االهـی هسـتند در برابـر پـروردگار خـود  اسـامی 

کنتـرل زبـان، خـود و  مسـئولند و بایـد بـر زبـان خـود غالـب بـوده و از خطـرات عـدم 

گاه  آ می فرماینـد:  علـی؟ع؟  امیرالمومنیـن  دارنـد.  نگـه  مصـون  را  خـود  جامعـه ی 

گر آمادگی نداشـته باشـد، سـخن  باشـید، همانا زبان، پاره ای از وجود انسـان اسـت، ا

گفتـار او را مهلـت نمی دهـد. همانـا مـا امیـران سـخن  نمی گویـد و بـه هنـگام آمادگـی، 
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می باشـیم، درخـت سـخن در مـا ریشـه دوانـده، و شـاخه های آن بـر مـا سـایه افکنـده 

اسـت )شـریف الرضی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

نـگاه  را  زبانـش  کـه  »کسـی  اسـت:  آمـده  حضـرت  آن  از  دیگـری  روایـت  در  نیـز 

نمـی دارد، ایمانـش اسـتوار نگردیـده اسـت« )تمیمـی آمـدی، 				 ش، ج 	، ص 

.)			

 اهمیت اثبات خبر.   . .

َلـْم  >َفـِإْذ  اسـت:  آمـده  کریـم  قـرآن  در  »کاذبـون«  از  تعریفـی  بیـان  در  نهایـت  در 

کسـی خبـری  گـر  ولِئـک ِعْنـَد اهَّلِل ُهـُم اْلکاِذُبـون< )نـور، 		( یعنـی: ا
ُ
ـَهداِء َفأ

ُ
ُتـوا ِبالّش

ْ
یأ

 نـزد خداونـد 
ّ

یـا ادعایـی بیـاورد، بایـد حتمـًا شـاهدی بـر اثبـات آن داشـته باشـد و اال

در  پـس  اسـت )طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 			(  بـه دروغگویـی  محکـوم 

ک عمـل باشـد و نبایـد بـه اخبـار بـدون شـاهد و  ع مـا جامعـه هـم، بایـد همیـن موضـو

ک عمـل قـراردادن آنهـا. کـرد، چـه رسـد بـه انتشـار آنهـا و یـا مـا مـدرک اعتنایـی 

گفـت: حضـرت صـادق؟ع؟  در صحیفـه ی سـجادیه آمـده اسـت: مفّضل ابن یزیـد 

گـروه تبـاه شـدند: یکـی آنکـه  کـه در آن دو  فرمـود: تـو را از دو خصلـت بـاز مـی دارم 

خـدا را از روی نادرسـتی بپرسـتی، و دیگـر اینکـه از روی نادانـی بـرای مـردم فتـوا داده 

حکمـی بیـان نمایـی، )قمـی مشـهدی، 				 ش، ج 	، ص 		( و زرارة ابـن اعیـن 

می گویـد: از حضـرت باقـر؟ع؟ پرسـیدم: حـّق خـدا بر بندگان چیسـت؟ »فرمـود: اینکه 

بگوینـد آنچـه می داننـد و بـاز ایسـتند از آنچـه نمی داننـد )فیض االسـام، 				 ش، 

ج 	، ص 		(.
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جلوگیری از گسترش اخبار بدون سند.   . .

کریـم می خوانیـم: >َو َتْحَسـُبوَنُه َهینـًا َو ُهـَو ِعْنـَد اهَّلِل َعظیـم< )نـور، 		(  در قـرآن 

کاری بـس  نـزد خـدا  کاری سـاده پنداشـتید و حـال آنکـه  یعنـی: شـما رفتـار خـود را 

کـه دروغ و افترا  کـه می تـوان از ایـن آیـه گرفـت ایـن اسـت  عظیـم اسـت. درس بزرگـی 

کـه در  گناهـی بـس بـزرگ و موجـب عقوبـت سـخت اسـت. همان طـور  نـزد خداونـد 

ادامـه ی آیـه نیـز آمـده اسـت. پـس در نتیجـه نمی تـوان خبـری را بـه صـرف اینکـه 

کـه لطمه ای  گـر صحیـح نباشـد بـه کسـی  تصـور شـود شـاید صحیـح باشـد و یـا اینکـه ا

در  مـردم  عمـوم  توسـط  کـه  اخبـاری  از  بسـیاری  )ماننـد  داد  انتشـار  نمی کنـد،  وارد 

گسـترش اخبـار بـدون سـند و  شـبکه های مجـازی دسـت بـه دسـت می شـوند( بلکـه 

مـدرک در بیـن مسـلمین، می توانـد تبعـات سـوء زیادی بـرای جامعه به همراه داشـته 

کـه از جملـه ی آن می تـوان بـه ایجاد اضطـراب و دوگانگـی در جامعه، تضعیف  باشـد 

بـه  نسـبت  مسـلمین  ظـن  حسـن  تهدیـد  کنی،  شـایعه پرا افـراد،  اعتقـادات  و  باورهـا 

یکدیگـر و تغییـر وجهـه ی مثبـت دیـن در نظر غیرمسـلمانان اشـاره نمـود. پس، نباید 

گاهـی و غفلـت در ایـن زمینـه قـدم برداشـت و تبعـات سـوء فـراوان آن را ندیـده  بـا ناآ

کـه اسـام در حفـظ زبـان  گرفـت؛ بلکـه توصیـه می شـود همـان حساسـیت و مراقبتـی 

گفتـن دارد،  کامـی دارد و یـا توصیـه بـرای پرهیـز از بـدون فایـده سـخن  از بیـان هـر 

نسـبت بـه اشـاعه ی اخبـار در شـبکه های مجـازی نیـز اقـدام نمـود.

اولی االمر و علم استنباط خبر. .

قـرار  هـدف  را  جامعـه  مختلـف  عرصه هـای  کـه  گـون  گونا اخبـار  بـا  برخـورد  در 

کـذب منافقـان در بیـن مسـلمانان  می دهنـد، می تـوان بـه ماجـرای اشـاعه ی اخبـار 
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کـه پیامبـر؟ص؟ مشـغول تجهیـز نیروها جهـت آمادگی برای  در هنـگام آغـاز هـر جنگـی 

کـه البتـه بـا هـدف تضعیـف روحیـه مسـلمانان و شکسـت  آن جنـگ بودنـد پرداخـت 

آنهـا اتفـاق می افتـاد.

ْولِی 
ُ
ُسـوِل َو ِإلَی أ وُه ِإلَی الّرَ

ُ
َذاُعوْا ِبِه َو َلْو َرّد

َ
ِو اْلَخـْوِف أ

َ
ْمـِن أ

َ ْ
ـَن ال ْمـٌر ّمِ

َ
>َو ِإَذا َجاَءُهـْم أ

َبْعُتُم   َفْضـُل اهَّلِل َعَلیکْم َو َرْحَمُتُه اَلّتَ
َ

ِذیَن یْسـَتنِبُطوَنُه ِمنُهْم َو َلْو ال
َ
ْمـِر ِمنْهـم َلَعِلَمـُه اّل

َ ْ
ال

< )النسـاء، 		( یعنـی: چـون خبـری، چـه ایمنی و چـه ترس به آنها 
ً

 َقِلیـا
َّ

ـیَطَن ِإال
َ

الّش

گر در آن به پیامبر و اؤلواالمرشـان  برسـد، آن را در همه جا فاش می کنند و حال آنکه ا

گـر فضـل و رحمـت خـدا نبـود  ع می کردنـد حقیقـت امـر را از آ نـان در می یافتنـد و ا رجـو

جـز اندکی همگان از شـیطان پیـروی می کردند.

کردیـم، روشـن  کـه مـا  عامـه در تفسـیر ایـن آیـه می گویـد: و بـا ایـن اسـتظهاری 

کـه راجـع بـه خـوف و امن بـه آنان می رسـد و آن خبر  کـه منظـور از امـر چیـزی  می شـود 

کفـار و ایـادی آنهـا بـرای ایجـاد  کـه بـه وسـیله ی  را اشـاعه می دهنـد، اراجیفـی اسـت 

نفـاق و خـاف در بیـن مؤمنیـن سـاخته و پرداختـه می شـد و مؤمنیـن ضعیـف االیمان 

کـه انتشـار ایـن خبـر باعـث سسـتی عزیمـت  آن را منتشـر می کردنـد و فکـر نمی کردنـد 

مسـلمانان می شـود … )طباطبایـی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

بنابرایـن آیـه، مؤمنـان از انتشـار هـر خبـری منع شـده اند. باید آن خبر را به رسـول 

کـه صاحـب علـم و قـدرت اسـتنباط هسـتند مـردم  و اؤلـی االمـر ارجـاع دهنـد تـا آنهـا 

گاه سـازند و در نهایـت امیـد بـه فضـل خداونـد سـپر جامعـه ی  را از حقیقـت آن خبـر آ

گمراهـی و تبعیـت از شـیطان اسـت. مؤمنیـن از 
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مسئولیت نفس در برابر تکلیف.  

الُمْؤِمِنیـن<  ِض  َحـّرِ َو  َنْفَسـک   
َّ

ِإال ُتکَلـُف   
َ

>ال کـه:  می کنـد  اشـاره  بعـد  آیـه ی  در 

گاهنـد امـا در هنـگام  )النسـاء، 		( برخـی مواقـع افـراد از مسـئولیت خـود بـه خوبـی آ

کثـرت و جمعیت بر رأی و  عمـل بـه وظایـف، تابـع نظـر جمـع عمل می کننـد و در واقع 

نظـر عمومـی تأثیرگـذار اسـت. نکتـه ی مهـم ایـن آیـه ایـن اسـت که هر کسـی مسـئول 

ْمـُر 
َ ْ
ْعـُروٌف َفـِإَذا َعـَزَم ال کنـد. >َطاَعـٌة َو َقـْوٌل ّمَ خـود اسـت و بایـد بـه تکلیـف خـود عمـل 

ُهْم< )محمد؟ص؟، 		( عامه در تفسـیر این آیه می گوید: 
َ
َفَلـْو َصَدُقـوْا اهَّلَل َلـکَاَن َخیـْرا ّل

گفتنـد  گـر اینـان در هنگامی کـه تکلیـف منجـز می شـود خـدا را در آنچـه خـود  پـس ا

کـه از آن جملـه امـر بـه قتال اسـت- اطاعت  تصدیـق نمـوده و در آنچـه دسـتور داده- 

کننـد، برایشـان بهتـر اسـت )طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 0		(.

کـه عامـه می فرمایـد: »واجـب شـدن قتـال و امـر بـه دفـاع بـرای باطـل  ایـن نکتـه 

کـه مـا نیـز  نمـودن فتنه هـای دشـمن قولـی پسـندیده اسـت« بـه مـا یـادآوری می کنـد 

همـواره بایـد چنان چـه شـرایطی بـرای فتنـه انگیـزی دشـمن در دیـن و جامعـه ایجـاد 

شـد بـه ایـن عهـد خـود و قـول معـروف وفادار بـوده و آن خیر را که پـروردگار می فرماید 

بـرای خـود رقـم بزنیـم و نیـز اسـتقامت بـر عهـد خـود داشـته باشـیم. آنچـه در معنـی 

َنـا اهَّلُل ُثـّمَ اْسـَتقاُموا َفـا َخـْوٌف  ذیـَن قاُلـوا َرّبُ
َ
آیـات سـوره ی احقـاف می خوانیـم >ِإّنَ اّل

گفتنـد اهَّلل پـروردگار مـا اسـت  کـه  کسـانی  َعَلیِهـْم َو ال ُهـْم یْحَزُنـون< )الحقـاف، 		( 

کردنـد. سـپس اسـتقامت 

َمْسـُؤال<  اهَّلِل  َعْهـُد  کاَن  َو  ْدبـاَر 
َ ْ
ال ـوَن 

ُ
یَوّل ال  َقْبـُل  ِمـْن  اهَّلَل  عاَهـُدوا  کاُنـوا  َلَقـْد  >َو 

کـه پشـت بـه دشـمن  )الحـزاب، 		( آنهـا قبـًا بـا خـدا عهـد و پیمـان بسـته بودنـد 
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نکننـد، و )بـر سـر عهـد خـود در دفـاع از توحیـد و اسـام و پیامبـر؟ص؟ بایسـتند، مگـر 

کـه( عهـد الهـی مـورد سـؤال قـرار خواهد گرفـت و در برابر آن مسـؤولند  آنهـا نمی داننـد 

.)		0 		، ص  ش، ج   				 شـیرازی،  )مـکارم 

کنی  کنش به موقع می تواند زمینه های شـایعه پرا سـکوت نکردن، حساسـیت و وا

و نفـوذ را سسـت نمایـد و سـبب ایجـاد اتحـاد در قلب هـای مؤمنیـن و نیـز وسـیله ی 

گرفتـار شـایعات و فاصله گرفتـن از حقیقت  تمیـز حـق از باطـل باشـد تـا جامعـه، کم تـر 

ایمان شـود.

ـن یْشـَفْع َشـَفاَعًة َحَسـَنًة یکـن  و در ادامـه ی آیـه ی 		 سـوره نسـاءمی فرماید: >ّمَ

کـه  اسـت  امیـد  ْنَهـا<  ّمِ کْفـٌل  ـُه 
َ
ّل یکـن  َسـیَئًة  َشـَفاَعًة  یْشـَفْع  َمـن  َو  نهـا  ّمِ َنِصیـٌب  ـُه 

َ
ّل

کـه  کنـد. در واقـع تدبیـر نهایـی در جامعـه ی اسـامی  کفایـت  کافـران را  خداونـد مکـر 

ضامـن شکسـت باطـل و پیـروزی حـق اسـت، بـر عهده ی خـود خداوند اسـت و ایمان 

کفایـت  بـه خـدا یعنـی در بیراهه هـا و لغزش هـا نیـز مؤمنـان امیـد و تـوکل بـر قـدرت و 

پروردگارشـان بـرای نجـات از مکـر و حیلـه ی دشـمنان دارنـد.

مسئولیت تأیید اخبار.   

کـه یـک خبـر در عرصه ی سـایبری توسـط  چنان چـه پیـش از ایـن گفتیـم، زمانـی 

جمـع کثیـری از افـراد بیـان شـود، باعـث اعتمـاد عمـوم بـه آن خبر شـده و همین خود 

بـه خدمت گرفتـن  از طرفـی،  بـه آن خبـر خواهـد شـد.  اسـتناد  و  گسـترش  بـر  دلیلـی 

اعتبـار برخـی افـراد در اشـاعه ی اخبـار خـاص می توانـد بـه اعتمـاد عمـوم بـه آن خبـر 

کـه هـر فـرد بـا تأییـد و یـا تکـرار یـک خبـر می توانـد  منجـر شـود. بایـد در نظـر بگیریـم 

گر خیر اسـت یا شـر، حتمًا  سـهم بزرگی در پذیرش آن از سـوی جامعه داشـته باشـد و ا
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آحـاد جامعـه از آن نصیـب خواهنـد بـرد.

ـُه 
َ
ّل یکـن  َحَسـَنًة  َشـَفاَعًة  یْشـَفْع  ـن  >ّمَ بعـد می فرمایـد:  آیـه ی  کـه در  همان گونـه 

کـه از  کسـی  ْنَهـا< یعنـی: و  کْفـٌل ّمِ ـُه 
َ
نهـا َو َمـن یْشـَفْع َشـَفاَعًة َسـیَئًة یکـن ّل َنِصیـٌب ّمِ

کنـد بـرای او از آن خیـری خواهـد بـود  کار خوبـی اسـتفاده  اعتبـار خـود جهـت تأییـد 

گنـاه بهـره ای  کنـد نیـز بـرای او از آن  گناهـی اسـتفاده  گـراز اعتبـار خـود بـرای تأییـد  و ا

خواهـد بـود.

امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد: »َمـن َدعـا لخیـِه الُمسـِلِم ِبَظهـِر 

صیـب« )طبرسـی،  الَغیـِب، ِإسـَتجیَب َلـُه، َو قـاَل َلـُه الُملـک: و َلـک مثـاُه. َفذِلـک الّنَ

				 ش، ج 	، ص 			( یعنـی: هـر کـس در دل دعایـی بـرای بـرادر مؤمنـش بکند 

مسـتجاب می شـود و ملکـی بـه او می گویـد: و بـرای تو اسـت مثل آن. پـس آن معنای 

گنـاه می دانـد. >َو َمـْن َیْشـَفْع  کفـل را هـم نصیـب از  نصیـب اسـت. و در ادامـه معنـای 

کان خـاف ذلـك. و منهـا، الّدعـاء علـی المؤمـن. >َیُکـْن َلـُه  َئًة<: و هـي مـا  َشـفاَعًة َسـّیِ

ِکْفـٌل ِمْنهـا<: نصیـب مـن وزرهـا، مسـاولها فـي القـدر. و »الکفـل« الّنصیـب.

مسئولیت پرهیز از سخن باطل.   

 َمـا 
َّ

ْنَعـاُم ِإال
َ ْ
ـْت َلکـُم ال

َ
ِحّل

ُ
ـِه َو أ ـُه ِعنـَد َرّبِ

َ
ـْم ُحُرَمـِت اهَّلِل َفُهـَو َخیـْر ّل >َذاِلـک َو َمـن یَعّظِ

ْوَثـاِن َو اْجَتِنُبـوْا َقـْوَل الـزور< )حـج، 0	( یعنـی: 
َ ْ
ْجـَس ِمـَن ال یْتلـَی َعَلیکـْم َفاْجَتِنُبـوْا الّرِ

هم چنیـن هرکـس دسـت از حـرام بـدارد در نـزد پـروردگارش برایش بهتر اسـت … پس 

از بت هـای پلیـد و سـخن باطـل و دروغ اجتنـاب ورزیـد.

از سـخن دروغ  و  ور<:  الـّزُ َقـْوَل  اْجَتِنُبـوا  >و  تفسـیر مجمع البیـان می خوانیـم:  در 

کـه پیامبـر؟ص؟ ایسـتاد و فرمـود: مـردم، شـهادت دروغ را  بپرهیزیـد. در روایـت اسـت 
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ْجـَس ِمـَن  در ردیـف شـرک بخـدا قـرار دادم. سـپس ایـن آیـه را خوانـد: >َفاْجَتِنُبـوا الّرِ

وِر< یعنی: میان نهی از پرسـتش بت و شـهادت دروغ جمع  ْوثـاِن َو اْجَتِنُبـوا َقـْوَل الـّزُ
َ ْ
ال

شـده اسـت .

بنابرایـن اجتنـاب دادن از سـخن باطـل )بیهـوده و بی پایـه و اسـاس( منظـور این 

آیـه اسـت و نیـز ایـن مهـم طبـق سـیاق آیـات از ویژگـی و وظایف مؤمنان اسـت.

متفـاوت  اخبـار  هجمـه ی  برابـر  در  را  مـا  جامعـه ی  کـه  آنچـه  توضیـح،  ایـن  بـا 

از  گاهـی و زدودن غفلـت  آ شـبکه های مجـازی مصـون می سـازد، در درجـه ی اول 

کـه مـردم مـا در مجالـس و  باورهـای مـردم آن جامعـه اسـت. بـه نظـر می رسـد آنچـه 

گاهـی از وظایـف و مسـئولیت ها »و نیـز  گردهمایی هـا و جلسـات دینـی نیـاز دارنـد »آ

ائمـه ی  کـرم؟ص؟ و  بـه خصـوص پیامبرا اولیـای خـدا  »سـیره ی و روش پیامبـران و 

اطهـارٱ؟مهع؟ در برابـر اخبـار مختلـف« و هم چنیـن »اشـاعه ی فرهنـگ و تفکـر انتقادی 

گـواه و مـدرک و از هـر منبعـی« می باشـد.  و نیـز نپذیرفتـن بی دلیـل هـر خبـری بـدون 

که مسـئولیت و وظیفه ی هر مسـلمانی اسـت و بر اسـاس  مهم تر از همه، حسـن ظّنی 

تـا شـالوده ی اجتمـاع  بـه اجـرای آن متعهـد باشـیم  بایـد نسـبت  نـور  آیـات سـوره ی 

ایمانـی مـا حفـظ شـود و دشـمنان فرصـت رخنـه نمـودن در آن را نیابنـد. بیاموزیم که 

گاهـی و  گـر اسـام را پذیرفته ایـم بایـد نسـبت بـه وظایـف و مسـئولیت های خـود بـا آ ا

گاه باشـیم. جدیـت اقـدام نماییـم و از عقوبـت سـرپیچی از فرمـان پـروردگار نیـز آ

کـه بـه آن علـم نداریـم  کـه چگونـه زبـان خـود را بـر چیـزی  هم چنیـن بیاموزیـم 

گام مهـم راه هـای نفـوذ شـیطان را بـر خـود و جامعـه ی  ببندیـم وای بسـا بـا همیـن 

گم شـدن حضـرت یوسـف؟ع؟ در آیـات سـوره ی یوسـف  خـود بسـته ایم. در داسـتان 
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کـه پسـران یعقـوب نبـی؟ع؟ خبرکشـته شـدن  کـه زمانـی  کریـم می خوانیـم  در قـرآن 

یوسـف؟ع؟ را نـزد وی آوردنـد پیامبـر خـدا صبـر پیشـه سـاخت تـا پـروردگار مظلـوم را 

یـاری نمـوده و ظالـم و منافـق را رسـوا سـازد )یوسـف، 		(. 

تـا 		 سـوره ص طبـق روایتـی  آیـات 		  در ماجـرای حضـرت داوود؟ع؟ نیـز در 

اینکـه در قضـاوت  از  پـس  کـه حضـرت داوود؟ع؟  از حضـرت رضـا؟ع؟ می خوانیـم 

بیـن آن دو بـرادر بـدون تحقیـق و در نظرگرفتـن همـه ی جوانـب امـر شـتاب زده اقدام 

نمودنـد نـادم شـده و بـه توبـه و انابـه بـه درگاه حـق پرداختنـد )نـک: صافـی، ج 	، 

)			 ص 

نتیجه گیری.   

یافته ها و نتایج پایانی این پژوهش، از این قرار است:

از عوامـل مهـم ایجـاد مصونیـت اجتماعـی در برابـر اخبـار شـبکه های مجـازی و 

گاهـی و بصیـرت عمومـی در سـایه ی ارکان  فضـای سـایبری می تـوان بـه افزایـش آ

کـه همـواره یـک جامعـه بـدان نیـاز دارد زدودن  و باورهـای دیـن اشـاره نمـود. آنچـه 

غفلت و ایجاد اتحاد و همدلی در سـطح جامعه و بین آحاد مردم اسـت و در سـایه ی 

آن مؤمنیـن می تواننـد زیـر لـوای اسـام و آموزه هـای آن بـر توطئه های دشـمنان خود 

فائـق آیند.

بـه  می تـوان  جامعـه،  سـطح  در  پویایـی  و  بصیـرت  و  گاهـی  آ ایجـاد  راه هـای  از 

تاریـخ مسـلمانان صـدر  ایجـاد جلسـات بحـث و بررسـی  افزایـش مطالعـات دینـی و 

اسـام و نیـز بازتـاب آن در زندگـی اجتماعـی مؤمنیـن اشـاره نمـود. بررسـی تاریـخ و 

گذشـتگان همـواره راهگشـای بشـر بـوده اسـت و خداونـد نیـز در قـرآن بـر  عبـرت از 
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کاَن عاِقَبـُة  کیـَف  اْنُظـُروا  ُثـّمَ  ْرِض 
َ ْ
ال ِفـی  >ُقـْل سـیُروا  کیـد می فرمایـد:  تا ایـن نکتـه 

)		 )النعـام،  بیـن <  اْلُمکّذِ

از جامعـه ی مسـلمین سـدی  نیـز والیت پذیـری  ایمـان و اعتقـاد و عـزم راسـخ و 

محکـم در برابـر نفـوذ شـیاطین می سـازد و همـه ی توطئه های آنهـا را خنثی می نماید 

و در ایـن پایـداری بهره منـدی فراوانـی بـرای مسـلمانان اسـت. 

ایجـاد فرهنـگ نقـد و بررسـی مسـئوالنه و عـدم پذیـرش سـاده لوحانه ی اخبـار از 

هـر منبعـی از جملـه فضـای سـایبری می توانـد خدمـت بزرگـی بـه انسـجام اعتقـادات 

کنی و بی اعتمـادی و  گسـترش فضـای شـایعه پرا و باورهـای دینـی و نیـز جلوگیـری از 

هم چنیـن اشـاعه ی بی تفاوتـی دینـی و اجتماعـی در بیـن مومنیـن بنمایـد.

تقویـت روحیـه تذکـر و نیـز حفـظ و گسـترش فرهنـگ امر به معـروف و نهی از منکر 

گاهـی و غفلـت در جامعـه را کاهـش دهد و دشـمنان و منافقان دین را در  می توانـد ناآ

اجـرای نقشـه ها و توطئه هـای خـود تضعیـف نمایـد، از سـوی دیگـر بـه تقویـت اتحـاد 

و ایجـاد همدلـی و نیـز تقویـت حـس بـرادری و روحیـه ی حسـن ظـن و اعتمـاد بیـن 

کـه همیـن زمینه سـاز موفقیـت و پیـروزی جامعـه اسـت. مؤمنـان بیانجامـد 
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Abstract: "Virtual networks", despite their many ben-
efits and advantages, have always had undeniable side 
effects, which critics of the field have not diminished. 
From a pathological point of view, one of the disadvan-
tages of this field in today’s societies is to provide the 
means to create divisions and political and social pres-
sures aimed at disrupting the unity of nations; and in 
the same way, our society has not been immune from 
these damages.
In this research, through a library-based approach, ex-
amining verses and critiques of what is happening in 
the prophetic community, we examine the various as-
pects of political and social corruption in cyberspace 
that aimed to destroy our national belief and cohesion 
and ruin fundamental Islamic and Shiite beliefs. Accord-
ing to the findings of this study, one of the most import-
ant factors that can deal with fake news of cyberspace 
is the creation of a strong insight in society towards 
people’s religious beliefs. Extension of this religious sen-
sitivity toward religious affairs among people, leads to 
avoid of social indifference, and such a society can be 
protected from the plots of the enemies.

Keywords: Qu’ran, Responsibility, Cyberspace, Virtu-
al Networks, Prophetic Society.
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Abstract:  The ability to speak, debate and explain 
issues is one of the most important things in organi-
zational leadership. By giving a good speech explain-
ing successful plans and problems and solutions, 
they encourage the forces, remove the ambiguities, 
and create friendship and love among the employ-
ees.
It has been seen in many organizations that dialogue 
not only does not lead to progress in negotiations, 
but also strengthens the parties in their false beliefs.
The purpose of the debate is not to seek superiori-
ty and supremacy and to embarrass the other par-
ty, but the purpose is the effect of the word and the 
influence of speech in the depths of the soul of the 
other party, and the best way to achieve this goal 
is the Qur’anic method. The controversy of Ahsan 
or Mahmoud is a debate to prove the truth and the 
denial of falsehood, and its fruit is growth and guid-
ance.
In this article, an attempt is made to examine the 
issue of good debate in organizational debates and 
debates according to Quranic verses and hadiths.

Keywords: Good debate, Debate, Discussion, Orga-
nization.
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Abstract: In the present era, with the comprehensive 
influence of the Western system of domination and 
thought in the lifestyle of different strata of Islamic so-
cieties, the educational system, especially religious ed-
ucation, has been affected and is gradually changing 
the nature of Islamic thought to Western thought. Since 
one of the pillars of Western culture is liberal ideology 
and absolute carnal freedom, it must be researched and 
analyzed in order to understand the roots and causes 
of the tendency towards it. On the other hand, due to 
the cultural richness of the Qur’an and the manners of 
the Infallibles (AS), it has extracted appropriate and effi-
cient solutions from the heart of Islamic sources accord-
ing to the requirements of the time, and through this 
to solve the problems and difficulties resulting from the 
influence of Western culture. The field of Islamic society. 
In the meantime, Nahj al-Balaghah and the biography 
of the Imam Ali (AS) is a comprehensive and inclusive 
source for achieving the pure teachings of Alavi and the 
problem-solving solutions of that Imam for all periods.

The present article is an attempt to use the existing 
books and researches on liberalism to investigate the 
dimensions of its influence in the society and to deal 
with its effects in the Islamic society, and by using the 
hadiths and theology of Goharbar. Imam Ali (AS) should 
provide appropriate solutions with the present time 
and era.

Keywords: Economic promises, Usury, Alms, Charity, 
Trade, Quran, Allameh Tabatabai.
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Abstract: The Holy Qur’an, with its characteristics of 
universality, comprehensiveness and immortality, has 
provided an accurate and logical picture of the person-
ality and dimensions of human existence. (Say, ‘Every-
one acts according to his character. Your Lord knows 
best who is better guided with regard to the way) (Asra/ 
84). In addition to the nature of seeking God, man with 
a sound heart, intellect and wisdom can achieve the 
goal of creation, the status of worship. The righteous 
worshipers of God have followed the path of servitude 
by purifying their souls, and by benefiting from divine 
knowledge and protection from error and sin, they 
have also taken on the responsibility of guiding society. 
The Holy Qur’an describes the personality of Ibadullah 
(sincere [and devoted] Servants of Allah) with charac-
teristics such as sincerity, gratitude, protection from the 
temptation of Satan, and so on.

The present study has examined the personality of 
Ibadullah (sincere [and devoted] Servants of Allah) 
from the perspective of the verses of the Holy Quran 
by descriptive and analytical library method, using ex-
isting books, articles and databases. From the results 
of achieving the individual and social characteristics 
of the worship of God, we can point to the recognition 
of the presence of the Imam Mahdi in the present age. 
Therefore, awareness and effort to obtain the neces-
sary preparation for the emergence of the reformer and 
savior of humanity and the formation of a good life, is 
necessary and is considered one of the highest acts of 
worship.

Keywords: Personality Pattern, Worshiper, Holy 
Qran.
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Abstract: Mubahila (Cursing) has always been empha-
sized by the Shiites as a clear proof of the virtue of the 
Amir al-Mo’menin (pbuh). Although Muslim Neysha-
bouri has mentioned this fact in his Sahih and many Ahl 
al-Sunnah scholars in his works, Ibn al-Qayyim himself 
has allowed himself to remove the name of Imam Ali 
(as) as the soul (NAFS) of the Prophet (pbuh). This is a 
clear distortion of the approach that has always existed 
in many Ahl al-Sunnah scholars; While the question aris-
es as to whether he believes that the first handed sourc-
es of Ahl al-Sunnah have also been distorted, or wheth-
er he has allowed himself such a blatant distortion?
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Abstract: Physical resurrection, which means the 
companionship of body and soul in the resurrection, 
has always been one of the important issues in the 
issue of resurrection, which has been the subject 
of controversy among many scholars. Through our 
studies, we found that Sadra Shirazi offers a different 
view of the Shiite scholars on the issue of resurrec-
tion. All this while according to the consensus of the 
scholars, the resurrection is physical and his opinion 
is in serious opposition to the hadiths received from 
the Ahl al-Bayt (as).

Keywords: Mulla Sadra, Physical Resurrection, 
School of Ahl al-Bayt (PBUH), Fiqh al-Hadith, Moham-
mad Hassan Vakili.
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