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  مقدمه

جایگاه واالي  از ها آن در که آیاتى گذراندن نظر از و کریم قرآن به دقیق و پژوهشگرانه نگاهى

 جمیـع  در نسـان مبین این نکته اسـت کـه ا   است، رفتهبه میان  سخن و اندیشیدن اندیشه، علم

 این مهم، .به کسب معرفت به هر امري است که به آن اهتمام دارد موظفبه سهم خود،  شئون

پذیرش اصـول دینـی    حتیتمامی وجوه زندگی بشري تا آنجا مورد تأکید قرار گرفته است که 

  .   باشدمی افرادنیز منوط به تعقل و استدالل عقالنی 

ي آیات، روایات و احادیـث اسـالم   هاي مجدانه  توصیهمبانی عمیق فلسفی و نظري و همچنین 

، سبب گشته است تا داردقرآنی وجود  هايو آموزه آیات فهمیدن نیک و تدبر که در خصوص

به ویژه وجوه  اندیشه به تفسیر و بازاندیشی در حقایق قرآنی از دیرباز علما و فضالي صاحبِ

اي را از رمـوز قرآنـی و   هـاي تـازه  و از این رهگذر ابعـاد و افـق   پرداخته آن و اخالقی علمی

   ین الهی بنمایانند.مندان و پیروان این دهمچنین تعالیم اهل بیت بر عالقه

هـا و مرزهـاي   اي از معارف و علوم نامتناهی را بـراي تمـامی زمـان   چنان سرچشمهاین مهم، 

شـناس   شـرق ، پـس از آشـنایی بـا    »1هانري کربن«که دهد در اختیار انسان قرار میجغرافیایی 

االشـراق سـهروردي، فلسـفه     ي کتـاب حکمـت   و مطالعـه  »2لویی ماسینیون«معروف فرانسوي 

نهد و تمامـاً برآنچـه   را که خود مترجم آثار وي نیز بوده است، به کناري می» 3هایدگرمارتین «

  شود. نامد متمرکز میمی» فلسفه جدي«

زندگی بشر در عصر حاضر و همچنین قابلیت کـاوش   رسد با توجه به تحول سبکبه نظر می

ي رسـول خـدا،   ه معجزهسطور این یگان و اندیشیدن در خصوص مبانی عمیق نظري و فلسفی

به همـین روي نیـز    هاي زندگی امروزي باشد.پیچیدگیاز  انسان بخش نجات و بتواند راهگشا

                                                
1 Henry Corbin 
2 Louis Massignon 
3 Martin Heidegger 
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 .اسـت  اخیـر  دهـه  دو مهـم  ویژگیهـاي  از اسـالم  بـه  بازگشـت  است معتقد 1وات مونتگمري

تواند شاهدي بـر ایـن مـدعا     خود می، در یک قرن اخیر شناسان غربی هاي نوین شرق پژوهش

اسـالم در جهـان   «یاد کرد که آثاري همچون  2سمیتاکه از آن میان باید از ویلفردوکول باشد، 

و   4، ژمیـر  3روزنتـال  ها، اندیشمندانی همچونبراین ورده است. عالوهآبه نگارش دررا » امروز

به همـین  اند. اسالمی ارائه کردهي جدید نیز تفسیرهاي جالبی در مورد مسائل اندیشه 5راندوت

او نگرشـی را   چراکهاز دیدگاه متفاوتی مورد توجه قرار داد،  را باید 6کتاب کنت کراگجهت، 

  کند که بسیار کمیاب است. در مورد زندگی دینی مسلمانان عرضه می

هـاي اسـالمی را در    شاید بتوان علل رجـوع دوبـاره اندیشـمندان غربـی بـه بـازنگري آمـوزه       

 آنـه مـاري  « پروفسـور  در همین رابطه،کنند.  ها اعتراف می هایی دانست که خود به آن فهمی کج

 کـار  و سـر  الزامـا  و بوده مواجه آن با مسیحیت که ادیانی ي همه میان از دارد، بیان می» 7شیمل

. اسـت  گرفتـه  قرار شدید تحمال نتیجه در و سوءتفاهم مورد همه، از بیش اسالم دین داشته،

 ،)ص( محمـد ] حضرت[ آن پیامبر و اسالم از وسطی قرون اروپاي که تصویري ،وي اعتقاد به

  .است شده تحریف و مخدوش حقیقتاً دارد، ذهن در

ي فرهنگ،  مطالعه بازنگري در به طور جدي به نیز مسلمانان، علما و دانشمندان اما از دیگر سو

علمی و به دور از تعصـب و   ي عرضهسبب نان آهاي کوشش و انددین و تاریخ خود پرداخته

تفسیر عقاید اسـالمی توسـط   بوده است.  از تفسیر و مبانی دین خویش تر بسیار جدي و عمیق

ي تصـویر  موجب ارائه خودهاي مختلف مسلمانان اندیشمند از سراسر نقاط عالم و با فرهنگ

  ی از اسالم شده است.صحیح و دقیق

  بهزاد مریدي

دبیر همایش 

                                                
1 William Montgomery Watt 
2 W. C. Smith 
3 E. J. I. Rosenthal 
4 P. Yomier 
5 P. Rondot 
6 K. Cragg 
7 Annemarie Schimmel 



 

  مردزن و  نیقرآ ابطورکامل  نمونه (س)و فاطمه   (ع)علی گیخانواد طوابر

  دانشگاه شیراز، مبانی حقوق اسالمی فقه و دانشیار

msalman@rose. shirazu. ac. ir  

اصـیل معرفـی    خانواده و اجتماع، خانواده را بین سه موضوع فرد     (ع)دینی و سیره معصومین هاي آموزه

سـیره  . آمیزي فرد و اجتمـاع نقـش نخسـت را دارد     به این معنی که خانواده در تربیت و رنگ، اند  کرده

کیفیت روابط درون ، افزون بر بیان این نقش اصیل، سیره و تقریر خود، در سخنان     (ع)قرآن و معصومین

، والدین با فرزندان، مردها ساختار خانواده از چهار رابطه زن و   طبق این آموزه. اند  خانواده را بیان کرده

اساس سایر  رابطه زن و مرد، از این روابط. فرزندان با والدین و فرزندان با یکدیگر تشکیل شده است

نور علی "و  "لباس یکدیگر"، "مودت و رحمت"روابط درون خانواده معرفی شده است که در قالب 

نمونـه  . و معاونت معرفی کرده اسـت  و رحمت، عبودیت، ارائه گردیده و سایر روابط را ربوبیت "نور

به عنوان الگوي فطري و تجسم آیات قرانی ناظر بر      (ع)و علی (س)این روابط در خانه الهی فاطمه کامل

در این مقاله پس از تبیین مختصر روابط درون خانواده به . خانواده بایسته به بشریت عرضه شده است

  . پرداخته شده است (س)مهو فاط     (ع)روابط درون خانه الهی علی

  فرد، اجتماع، رابطه زن و مرد، خانواده،     (ع)علی،     (ع)فاطمه ها:  واژه کلید
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تـرین روابـط در عـالم و اثرگـذارترین       یکی از حسـاس ، رابطه زن و مرد و رابطه دختر و پسر

تحقیقـاً بایـد هـر دو را    ، بحث اصالت فرد یا اصالت اجتماعدر . عنصر در فرد و اجتماع است

بدون تردیـد  . اصیل دانست، تابع رابطه زن و مرد دانست و این رابطه را در بین فرد و اجتماع

با اصالح رابطه زن و مرد و قرار گرفتن آن در جایگاه فطري و واقعـی خـود و سـیالن آن در    

گـردد و هـم جامعـه بطـرف سـعادت        اصالح می هم فرد، بستر جریان کلی عالم و موجودات

  . واقعی و توسعه الهی خواهد رفت

انـد و    به این موضوع بسیار توجه داشته     (ع)و اهل بیت عصمت (ص)خداوند متعال و پیامبر اکرم

انـد و بـه بیـان نحـوه صـحیح آن رابطـه        از آن سخن گفته، سرباز یا با راز، با تصریح یا تلویح

شـیطان بـراي   . تقابالً همین رابطه از اهداف مهم شیطان و شیاطین بوده و هسـت م. اند پرداخته

گیري کـرده اسـت و    این رابطه را همواره نشانه، چیرگی و مسخ نمودن انسان و تباهی اجتماع

  .  کند  می

بقاء یا زوال انقالب اسالمی ایران بسـتگی بـه نـوع رابطـه زن و مـرد و      ، امروزه اگر ادعا کنیم

دالیل ، توان بر این حرف  ایم و می ادعا نکرده، آمیز به گزاف و اغراق، تر و پسر داردهمچنین دخ

ایمـان  ، محور اصلی تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگـی ، جهتبه همین . آشکاري اقامه نمود

، و مـرد و زن  رابطه ناسالم دختر و پسر. زن و مرد و خانواده است، مردم و رابطه دختر و پسر

تضعیف و تذلیل عقل و اراده و باالخره ایمان است و نطفه بسـیاري از جـرائم و   بستر گهواره 

از رابطه ، فروختن ایمان و ارزشها، هرزگی، شراب، ها چون گرایش به افیون و موادمخدر  تباهی

ساخته ، در ذهن دختر و پسر پیرامون رابطه دختر و پسر ناسالم یا تفکرات و تخیالت غیرسالم

نطفـه بسـیاري از کـرائم اخالقـی را     ، که رابطه سالم دختر و پسـر و زن و مـرد  کمااین. شود  می

  . باشد  سازد و بستر و گهواره رشد و تعالی عقل و فطرت می  می

  سه راه و فقط سه راه وجود دارد:، براي شناخت و درك رابطه صحیح و درست

 پژوهش تجربی  

 زودگذر شهوانیسیاست عقالنی یا داستان طلب نفسانی و کششهاي  حد .  

 (ع)رجوع به وحی و انسان فطري و روا بط خانواده فطري[معصومین     [  
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مفسر و سخنگوي رابطه صحیح و فطـري رابطـه زن و   ، تواند  هرگز نمی نخست منبعراه و  دو

، چون همواره در معرض مس شیطان و متاثر از وهم و خیال، باشدو روابط درون خانواده مرد 

بنـابراین  . و مشکل بزرگتر جزئی بودن و غیر قابل تعمیم بودن آن استغضب و شهوت است 

یا باید از وحی طلب نمود یا انسـان فطـري و    مدل فطري و انسانی خانواده و روابط درون آن

نگـاه کـرد و خطـوط کلـی و      (س)و فاطمـه      (ع)به رابطه علی وفارغ از مس شیطان را شناخت 

دریافـت  ، از اقوال و اعمال و از سـیره و صـورت آنـان    چهارچوب رابطه صحیح زن و مرد را

هـا   آن توان اقامـه نمـود کـه در اینجـا مجـال طـرح        بر این نفی و اثبات دالیل متقنی می. نمود

  . باشد نمی

 

نگرش ، خانوادهبه عنوان اولین عنصر ساختار ، رابطه زن و مرد سازنده عاملاولین و مهمترین 

اصـوالً  . اسـت  ] و نگرش زن به مـرد [شـوهر و پسـر]   دختر و همسرزن [ دید مرد نسبت به و

کننـد و    ارتباط برقرار میها  آن با اند  پیدا کردهها براساس نگرشی که نسبت به موضوعات   انسان

  . دهند  به مناسبات خود شکل می

توانـد موجـب ترقـی و      مع گردد و هم میتواند موجب انحطاط جوا  هم می، نوع نگرش به زن

به تاریخ غرب از قرون وسطی . خصوصاً توسعه معنوي در یک جامعه باشد، توسعه همه جانبه

ماندگی معنـوي در سـیر رو بـه     یابیم که علت عقب درمی، افکنیم نگاه که امروز و جهان غرب

، و مطهـري  5: 1362، (مطهـري  باشد  دید غلط و نادرست به زن بوده و می، غروب امروز آنان

نیز از نوع نگرش آنان به ، کمااینکه جهل و خشونت عرب قبل از اسالم درباره زن، )11: 1362

، از طـرف دیگـر  ) 58(نحل آیـه  » …اذ بشر احدهم باالنثی ظل و جهود مسودا«. زن ناشی بود

که یکی از عناصـر مهـم   یابیم   می، اگر موفقیت انبیاء عظام در سیر تکامل بشري را مطالعه کنیم

نسبت به زن بوده است و غالب پیامبران با کمـک   اننگرش و برخورد آن، در فرایند توفیق آنان

بـا   (ص)اند اسالم و رسـالت پیـامبر اکـرم    برخی از دانشمندان گفته. اند زن به توفیق دست یافته

  . )42: 1384، قزوینی(. توفیق و رونق یافت     (ع)پشتوانه مادي خدیجه و سیره علی

توانیم نگرش او را نسبت به زن بدست بیاوریم و بعنـوان بیـنش     می   (ع)ما از گفتار و سیره علی

اصیل و فطري در جان خود بریزیم و آن را در عمل پاس بداریم و به جهانیان نیز اعالم کنیم! 

و  )202خطبـه  ، (نهـج البالغـه   داند  زن و همسر را ودیعه خداوند و خانواده او می   (ع)اوالً علی
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به رسم امانت از آن پاسداري کرد و نیز زن ، خصوصیت ودیعه این است که باید با تمام وجود

یعنـی مـرد   ، و رهینه اعالم اعتماد خداوند و خانواده به مـرتهن (همان) کند  تلقی می» رهینه«را 

مـورد اعتمـاد خداونـد و     چـون  مرد که؛ آید از این دو تلقی این حقیقت زیبا بدست می. است

در اختیار مرد  -که باید به آنان بازگردد -؛ وجود گران قیمتی به عنوان ودیعه استخانواده زن 

  . )318/ص28نامه، (نهج البالغه اند گذاشته

هـاي    تقویت روح و بنیه روانـی و زائـل کننـده غـم    ، تسکین، زن را مایه آرامش   (ع)آن حضرت

: 1393، و خـوارزمی  1/429: 1364، اربلیو  43/134ق: 1457، (مجلسی کند  بیرونی معرفی می

اما ، اي در دل دریاست که در حال غرق است دید طوفان زده، و دید او به زن از این بعد )256

زن او ساحل این دریاي طوفانی و متالطم و نامردمان و روابط غلـط   ؛بیند ساحل را نزدیک می

  . آنان دریاي طوفانی است کشتی شکسته و اجتماع، اجتماعی

باید او را ، کرديازدواج  زنیداند و معتقد است با هر   همسر خود را بهترین همسر می   (ع)علی

خانواده را بستر اصالح اجتماع و    (ع)علی. )507/ص991کلمه قصار ، نهج البالغه(بهترین بدانی

عبودیـت و  ، سـه رابطـه ربوبیـت   چرا که ، )9آیه ، (حشرداند  مبدأ و کانون کمک به اجتماع می

در آن فـروزان اسـت و نـور آن سـرازیر      »نور علی نور«عشق و مودت در آن متجلی است که 

بخشد و او خـانواده را کـانون کسـب توشـه آخـرت       ها را روشنی می  اجتماع و فراروي انسان

  . داند  می

زن . کلیدي و آغازین در پدید آمدن رابطه صحیح زن و مـرد دارد چنانکه خواهد آمد زن نقش 

 يبراي اجتمـاع نقـش مـادر   ، اي نداشته باشد حتی اگر بخانه شوهر نرود و در دامان خود بچه

  . سال تفاوت زن و مرد در رسیدن بلوغ همین باشد 6 الی 5دارد و چه بسا راز 

، از مـرد دارد  صحیح ومنطبق بر واقعیات نیاز به بینش ، زن براي ایفاء نقش مادري یا همسري

  . صرف نباشد نیاز زودگذر عاطفی یا احساسی و مادي بینشی که ناشی از

در  - فطري که حکایت از تمام زنان خـوب دارد  و به عنوان جنس زن پاك - (س)فاطمه زهرا

ایـن   - در ایشان جمعندتمام مردان خوب  کهپاك و فطري  عنوان جنس مرده ب -   (ع)کنار علی

  . دنده  را به ما ارائه می بینش صحیح
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، (مجلسـی داند  خداونـد مـی   و رابطـه بـا وي را رضـایت    اساس گرایش به مرد (س)فاطمه زهرا

، مردي که برخوردار از معیارهاي الهـی باشـد  . )334/ 3: 1393، و خوارزمی 43/151ق: 1457

عنوان دوسـت  ه همسر را ب (س)حضرت فاطمه. )43/74، (مجلسی نماید بهترین همسر تلقی می

، (مجلسـی  جـدایی انـدازد  ها  آن تواند بین  حتی مرگ نمی، شناسد که هیچ امري و یار ابدي می

گـردد و همسـر را از همـه      و اشتیاق آنان به یکدیگر روز به روز افزونتر می )43/214ق: 1457

  .  )43/214، (همان داند  نزدیکتر می

دگرخواهی و نیل  ها و ظهور  کزي براي دفن خودخواهیکانون خانواده را مر (س)حضرت زهرا

اي براي سیالن خدمت به اجتمـاع و نجـات امـت بـه حسـاب       داند و چشمه  به مقام جمع می

در هـا   آن و ارزشها و نورافشـانی بـا  ، ها  خانواده را براي حفظ اصالت (س)فاطمه زهرا. آورد می

، (قزوینـی نمایـد   را تبدیل به شفاعت می از همین رو حضرت مهریه خود. کند  جامعه تلقی می

، محالتـی (کند  و لباس عروسی خود را به فقیر هدیه می) 1/367بی تا:، شوشتري و 159: 1384

 بخشد می، مسکین، فقیر، اسیر، و محبوبترین اموال را در مقاطع ضروري به یتیم) 1/106: 1385

فقط دیگران در دعاهایش  و) 3/121: 1380، ابن شهر آشوبو  84و 43/83ق: 1457، (مجلسی

  . )2/25: 1364، اربلیو  2/45تا:   بی، و صدوق 43/81:ق1457، آورد(مجلسی  به نظر می

و تن معرفی نموده و هریک از دو را لباس یکدیگر  لباس را رابطه زن و مردقرآن رابطه طبیعی 

وقتی . دارد یکدیگردر قلب  و مرد این رابطه ریشه در جایگاه زن. )187دانسته است (بقره/آیه 

، بـه یکـدیگر گرمـی   . آن دو لباس یکدیگر خواهنـد شـد  ، بین زن و مرد مودت و رحمت بود

 و غیـب  در محضـر . غمگسار یکدیگر خواهنـد بـود   و آرامش بخش. بخشند زیبایی و آبرو می

 را تـامین  نیازهاي روحی و معنـوي یکـدیگر   همانگونه که. دکنن  می  حفظ را همدیگر، دیگري

ي هـا  هـا و نارسـایی    ضـعف  کنند و  می نیازهاي جسمانی و طبیعی یکدیگر را برطرف، کنند می

سـوء   مـورد نه تنها اما ، شوند  مطلع مییکدیگر وصیاز مسایل خص. دهند  یکدیگر را پوشش می

وجـود دیگـري و    واقعیت موجود در. نمایند اظهار نمیبلکه نزد احدي ، دهند  قرار نمیاستفاده 

  عالوه. دهند  ها شکل می  را با آن واقعیات و نارساییخود انتظارات و تمناي  و پذیرند می خود را

  ي هستند!یگردبه فکر زیبایی و حیات بخشی به ، آیند ها برمی  بر اینکه درصدد پوشش ضعف
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در  و مرد نیز لباس یکدیگر و فانی در باشد؛ زن  می آنفانی در  و لباس معنی، همانگونه که لفظ

محـو   ويدر  و زن آینـه مـرد  ، کند  همانگونه که آیینه خود را فانی در تصویر می. باشند  هم می

  . تصویر هم هستند شود و هر دو  محو می اوشود و مرد نیز آینه زن و در   می

وقتـی  . ابطه قرانی استها ناشی از عدم وجود این ر  امروزه بسیاري از مشکالت درون خانواده

زن و مرد نتوانستند لباس هم شوند و نیازهاي غریزي و مادي یکدیگر را به نحو مقدر پوشش 

مرد در تمناي دیگري در خارج از خانه و زن در حسرت از دیگـران در درون خانـه از   ، دهند

عدم آگـاهی و   ،مشکل در این زمینه افزون بر عدم توجه به این مهم. کنند  یکدیگر تنفر درو می

مهارت در پوشش دادن این نوع نیازها و بینش نادرست نسبت بـه موضـوع مباشـرت جنسـی     

در ، کنـد   در حالیکه اسالم مباشرت جنسی حالل را عبادت و عملی انسانی معرفـی مـی  . است

از همین رو مهارت و کسـب  ، شود  اذهان بسیاري به عنوان عملی حیوانی و غیر الهی تلقی می

  . شود  پیرامون آن عالمانه و به عنوان تکلیف دنبال نمیآگاهی 

توان به وجود و   در تعبیر قرآن مودت و رحمت از آیات خداوند متعال است که بوسیله آن می

اي از اقیانوس رابطـه متقابـل خداونـد و     مودت و رحمت قطره. صفات پروردگار رهنمون شد

آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعـل بیـنکم    و من«. باشد  مخلوقاتش می

مودت  رابطه بخاطر، است آرامش و تسکین موجب خدا ذکر اگر. )21آیه، (روم» مودة و رحمۀ

 ریشه باید یکدیگرند بخش آرامش مرد و زن اگر لذا. باشد  میاتش مخلوق با خداوند و رحمت

  . نمود جستجو آنان بین رحمت و مودت در آن را

اگر در . هم نخواهند بوددیگري لباس ، نباشد رحمت و مودت، مرد و زن بین اگر تردید بدون

یابیم که ریشه پدید آمـدن مـودت و    درمی، تأمل نمائیم -با نگاه پیوستگی آیات - آیات پیشین

بیـنش  . درك و بینش صحیحی است که زن از مـرد و مـرد از زن دارد  ، رحمت بین زن و مرد

نگاه صحیح از . باشد  زا نمی   کند و هرگز رحمت  شهوانی زودگذر ایجاد می   فقط میل نادرست

من آیاته ان خلقکم مـن  «. زن و مرد نیز به نوبه خود ریشه در درك صحیح انسان از خود دارد

و درك درست انسان از خودش نیز فرع بر درك . )20روم/ آیه» (تراب ثم اذا انتم بشر تنشرون

 (س)و فاطمه زهرا   (ع)علی نوع معرفت. اي از جهان است آیه خلقت و شناخت جایگاه انسان در

  . بوداز یکدیگر از جهان و انسان موجب بینش الهی آنان 
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اگر بین زن و مرد پدیـد آمـد سـایر     زیرا، ترین روابط انسانی است  مودت و رحمت ازحساس

انتم لبـاس لهـن و هـن    «ابتدا دو نمود ، آید ید میروابط انسانی نیز به نحو بایسته و مطلوب پد

کند   کند و سپس سایر روابط درون خانواده را تصحیح می  پیدا می» نور علی نور«و » لباس لکم

 و روبه رشـد صالح و  اجتماعی، این جریان آید و از و از آنجا روابط صحیح اجتماعی پدید می

  . آید سعادت پدید می

آنـان   منیتـی در ، عشق و محبتی که در سراسر وجود زن و مرد نسبت به یکدیگر جاري اسـت 

عشـق بـا رحمـت     اما اگـر . تواند رحمت آفرین است  لذا می، گذارد  باقی نمینسبت به دیگري 

فقـدان  . بلکه خطرناك و مهلک است، نخواهد بودها دلپذیر و مطلوب   لذتنه تنها ، توأم نشود

چیـزي جـز تحریکـات شـهوي     ، کند که آن عشـق و محبـت    کشف می، زن و مرد رحمت بین

اي از عشق بـه   حیوانی زودگذر نبوده است! عشق و محبت اگر بستر و مهد رحمت شد؛ قطره

ظهـور و  ، خدا به مخلوقات و محبت به خداوند است! و این عشق و محبت همان آیه خداوند

، عالئم این نوع محبت خود افزا بودن عالی است!این عشق نردبان ت. تجلی آن حق متعال است

و سـاري بـه تمـام    ، آوري غیـرت ، تقوا آفرینـی ، نرمی دل به سایر مخلوقات و انسانها، استمرار

این محبت متأثر از عوامل فیزیولوژي و ترشحات غدد و نوع غـذا  . متعلقات طرف مقابل است

  . لذا در سراي آخرت نیز باقی است، یا حاالت جسمی نیست

و  »و جعل بینکم مـوده و رحمـه  « نوع محبت هدیه خداوند بعد از عقد به زن و مرد است این

هر یک دیگري  زیرا، شوند  یکدیگر می "کس"با وجود آن زن و مرد . شود  به تدریج تشدید می

.... جـاه و ، مال، قیافه، خواهد؛ نه به خاطر متعلقات دیگري مانند جسم  را فقط براي دیگري می

، برص، مرض، در حال فقر، کند  چون واقعا کس یکدیگرند در هیچ حالی دیگري را رها نمیو 

  . همانگونه که در غیر این حاالت کنار یکدیگر بودند، ترس و کهولت کنار همند

برابر شدن و یکی شـدن در  ، همراه شدن، هم پا شدن، همسنگی، همسريتالش براي  رحمت

حفظ اصول و فروع ، يدادن دیگر رشدو تکامل بخشی  در حقیقترحمت . است جهاتتمام 

بدون هیچ مزد و منتی و بدون هیچ این است که  رحمتمهمترین اثار . است در وجود یکدیگر

 پـاي  بـه ... جسمی و روحی و، هاي خود را اعم از مادي و معنوي ترس و طمعی؛ تمام سرمایه
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زن شدن مرد و مـرد شـدن زن بـا    . ها شود سرمایه همان صاحب هم او اینکه تا ریزد  می همسر

آنجـا محقـق    رحمـت ، شناسـانه   به بر اساس نگـاهی مفهـوم  حفظ نقش هر یک در مقام خود! 

تا او نیز ، دست موجود ضعیف را بگیرد، یطمع و بدون هیچ ترس، موجودي قویتر شود که  می

وجود ضعیف باشـد و نـه هـیچ امـر     و مالك دستگریش فقط و فقط  مانند خودش قوي گردد

  دیگري! 

هـایش جبـران شـود و      کند تا نقـایص و نـداري    میآنگاه که زن تمام سرمایه خود را بذل مرد 

 بـه  نسـبت  دهد براي مرد انجام، استو فقط از عهده زن  آید  از عهده بر نمیکارهایی که مرد 

 کنـد  کاري است باالتر مرد از ...اقتصاد، اگر زن از حیث آبرو است مثال رحمت داراي مردش

 خـود  سـرمایه  تمام مردي چنانچه و. رحمت زن است هاي شود از جلوه او همسان نیز مرد که

  . او نسبت به زن داراي رحمت است، بذل کند تا زن همپاي او شود را معنوي و مادي از اعم

باشد که هرآنچه الزمـه تکامـل     اینکه خداوند داراي رحمت به مخلوقات است بدین جهت می

 لـذا . اسـت  داده قـرار  در اختیارشان هیچ ترس و طمعی بدون، بوده شدنشان خدا تا مخلوقات

از . اي از اقیانوس رحمت پروردگار نسبت به موجـودات اسـت   قطره شوهر و زن بین رحمت

معرفی کـرده   از آیات خداوند متعال بین زن و شوهر را مودت و رحمت قرآن کریم همین رو

 »ومن آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مـوده و رحمـه  . «است

  )21آیه، روم(

ایـن  . بخشـد!  مـی  و گرما روشنایی نور، است نور علی نور رابطه، رحمت و مودت رابطه اوج

نحو بایسـته و  ه وقتی رابطه زن و مرد ب. رابطه ناظر بر روابط زن و مرد در بعد اجتماعی است

اصالح جامعـه از طریـق   ، و موجب روشنایی اجتماع، مطلوب در اجتماع انسانی بازتاب یافت

» نور علـی نـور  «ایجاد روابط و مناسبات الهی و انسانی در اجتماع شد؛ رابطه زن و مرد رابطه 

اجتمـاع  ، طریق این رابطـه زن و مـرد  خداوند از . شود  می» یهدي اهللا لنوره من یشاء«است که 

، تکامـل و توسـعه اجتمـاع اسـت    ، ها را به صراط مستقیم که صـراط سـعادت    انسانی و انسان

نمایـد و خـانواده را بیتـی      کند و خانواده را کانون مبدأ هدایت و اصالت جامعه مـی   هدایت می

، )35(نور/ آیـه  »  ان ترفعفی بیوت اذن اهللا«. دهد که ذکر خدا اساس و ظهور آن است  قرار می

سیاسی ، اداري، گذارند که روابط اقتصادي  از این خانواده مردان و زنانی پا به عرصه اجتماع می
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رجـال ال  «. آورنـد  درمی، است مدنیت و صالح، سعادت رنگ همان که الهی رنگ به آنان ....و

  . )35نور/ آیه» (تلهیهم تجارة و البیع عن ذکر اهللا

علی نور خانواده را کانون انتقال فطریات به جامعه و اصالت خانوادگی از یک نسل رابطه نور 

در واقع زن و مردي که رابطه لباس را در اثر رابطه مودت و رحمت . دهد  به نسل بعد قرار می

اصول فطـري و الهـی را در نهـاد خودشـان و افـراد خـانواده بـه فعلیـت         ، اند  به کمال رسانده

بـذر اصـول فطـري کـه     . کننـد   تقویت نموده و از انجا سرازیر اجتماع میآن را  رسانند و یا می

ها قرار داده شده اسـت    توسط خداوند متعال در تمام انسان، همان صفات فعل پروردگار است

خیر رسانی به . شود  هاي اصیل توفیق شکوفائی و پرورش این بذرها پیدا می  و فقط در خانواده

عشـق  ، عیب پوشـی ، عفو و گذشت بدي نزدیکان مؤمن، برابر احسان شکرگذاري در، دیگران

سـرازیر  هـا   موجـود در برخـی خانـه    »نور علی نور«ورزي برخی از اصول فطري است که از 

  . شود  اجتماع می

چـرا کـه رابطـه    ، اسـت  (س)و فاطمـه    (ع)علی  خانواده، ها در قله رفیع این نوع بیوت و خانواده

نـور  «بود! بسیاري از روایات تفسـیري مـراد از   » نور علی نور«رابطه  (س)و فاطمه زهرا   (ع)علی

 انـد  دانسـته    (ع)و فاطمـه زهـرا(ط) و ائمـه طهـار       (ع)را علـی ) 35(نور آیه در آیه نور» علی نور

کـه   (ص)خصوصاً از زبان پیامبر اکرم، و روایات دیگري وجود دارد )3/134ق: 1403، (بحرانی

اذن اهللا أن ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغـدو و   فی بیوت«مراد از بیوت را در آیه 

و    (ع)بیت علـی ها  آن باالترین و برترین که است کرده معرفی انبیاء بیوت. )36نور آیه (»االصال

چهار پـنج نفـري   ما یک کوخ « فرماید: امام خمینی(ره) می. )3/137، همان(است   (ع)فاطمه زهرا

است که از این کوخها هم محقرتر    (ع)و علی (س)در صدر اسالم داشتیم و آن کوخ فاطمه زهرا

لکن برکات این چیست؟ برکات این کوخ چند نفري آنقدر است که عالم را پر کرده است ، بود

در ، قـر این کـوخ نشـینان در کـوخ مح   . و بسیار راه دارد تا انسان به آن برکات برسد، نورانیت

رسـد و در   هـا هـم بـه آن نمـی     ناحیه معنویات آنقدر در مرتبه باال بودند کـه دسـت ملکـوتی   

» بیند برکات آنان در بالد مسلمین هسـت   هاي تربیتی آنقدر بوده است که هرچه انسان می جنبه

و ایـن   (س)ایـن خانـه کوچـک فاطمـه    «فرمایند:  و در جاي دیگر می )17/217: 1377، (خمینی

، پنج نفر بودند و به حسب واقـع ، چهار، که در آن خانه تربیت شدند که به حسب عددافرادي 

هایی کردند کـه مـا شـما را و همـه بشـر را بـه        خدمت. تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند
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  ) 16/67: 1377، خمینی»(اعجاب درآورده است

در دنیا و آخرت میزان  (س)و فاطمه زهرا   (ع)همانگونه که در روایات بسیاري وارد شده که علی

د؛ رابطه آنان نیز میزان و الگو براي جوامع انسـانی  نسنج می آن دو شاخصافراد را با و، هستند

  است!

ار امـر  امـا چهـ  ، اگرچه بسیار مشکل است (س)و زهرا   (ع)دستیابی به نحوه و کیفیت رابطه علی

   در این جهت به ما کمک نماید؛ در حد کفایت دتوان  می

  دیگریک از آنان نگرش و بینش به توجه .1

 . خانوادگی معاشرت آداب در پندها، مواعظ، سخنان به توجه .2

مصداق عینی اندرزها و مواعظ خود بودنـد و محـال بـود کـه     ، اند گفته خود که همانگونه آنان

 . مگرآنکه قبالً خود بدان عمل کرده باشند، پندي به بشریت ارائه کنند

 . به دست ما رسیده است (س)و فاطمه   (ع)طه علیراب درخصوص که روایاتی و ها  نقل از .3

 . ماست اختیار مرد در و زن بین صالح رابطه مبین که آیاتی تأویل و تفسیر از .4

 سـخنان  و روایـات  در. هستند آیات آن عینی نطق و ترجمان، تردید بدون (س)فاطمه و   (ع)علی

، کلینـی (است یـا در شـأن دشـمنان آن حضـرت       (ع)آمده که قرآن یا در شأن علی   (ع)اطهار ائمه

 و   (ع)علـی ، کنـد   مـی  بیـان  را مـرد  و زن الهـی  روابـط  بنابراین آنجا کـه قـرآن  ، )2/202: 1382

  . دارند قرار آیات آن رأس در (س)فاطمه

و لکم فـی رسـول اهللا اسـوة    «عنوان پیامبر خداوند نقش اسوه حسنه ه ب (ص)اگرچه رسول اکرم

آن حضرت به عنوان پدر زن نگاه نمود و نقـش آن حضـرت را در   به توان   اما می، رددا» حسنه

، در نحوه شکل دهی روابط داماد و دختر خودها   زن به عنوان الگوي پدر، زندگی داماد و دختر

  . مورد بررسی قرار داد

 ًابائنا ندع تعالوا فقل« کرد؛ معرفی "خویش نفس" را   (ع)علی خود داماد (ص)اکرم پیامبر  اوال 
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 عامـل    (ع)علـی  دامـادي  صـرف  اگرچه، !»انفسکم و انفسنا و نساءکم و نساءنا و ابنائکم و

 اما اگر، باشد و مطلب بسیار باالتر از این سخنان است  نمی معرفی و تلقی و حقیقت چنین

هاي زیادي براي ایفاي نقش پدر   درس. نگاه کرد صهر[دامادي]به این تعبیر از زاویه رابطه 

  . دهد  زنها در ساخت خانواده دختر و داماد به دست می

در روح دختـر   یمطلـوب  بسـیار  تـأثیري ، توسط پدر زن از داماد "نفس من" بدون تردید تلقی

! از طرف دیگر کند  ایجاد میقلب دختر نسبت به همسر در  یرفیع منزلت و جایگاهو  گذارد  می

بـه     (ع)به عنوان دختر و همسر علی (س)فاطمه زهرا در خصوص (ص)سیره و سخنان پیامبر اکرم

  بخشد! منزلت رفیعی می (س)فاطمهبه    (ع)اي است که در قلب علی گونه

، ابـن شـهر آشـوب   و  43/39ق: 1457، کند(مجلسـی   خود معرفـی مـی  پاره تن  را فاطمهپیامبر 

او پاره تن من و نـور  ، دخترم فاطمه سیده زنان جهان از اولین و آخرین است. )3/112: 1380

هی بضعۀ منی و هی ثمرة فـؤادي و هـی   «دل من و روح من در بدن من است  چشم من و میوه

جالب اینکه همان تفسیر ، )31: 1383، و قمی 100و  99تا:   بی، صدوق»(روحی التی بین جنبی

 "هی قلبـی "تعبیر اب (ص)نبی اکرم سخناندر ، در قرآن آمده است   (ع)که درباره علی "نفس من"

بـراي   فقـط  این سـخنان و رفتـار   البته. آمده است (س)درباره فاطمه "روحی التی بین جنبی"و 

ـ  (س)قـرار دادن زهـرا  براي بلکه ، نبود   (ع)در قلب علی (س)ایجاد رفعت فاطمه عنـوان چـراغ   ه ب

نیز مورد تحلیل و  توان از بعد پدرزن بودن  می در عین حال، هدایت در دل طوفانی دریاها بود

  . تفسیر قرار داد

 آن بانونسبت به    (ع)و با علی شوهرنسبت به  (س)با فاطمه (ص)ثانیاً: در سیره و گفتار پیامبر ،

خورد و آن تقویـت دیـد صـحیح بـه عنـوان زن و مـرد از         به وضوح به چشم مییک امر 

 یکـدیگر  از نادرست بینش داراي (س)یا زهراي اطهر   (ع)اگرچه حضرت امیر. یکدیگر است

تـوان اظهـارات آن     بلکـه مـی  ، بـه دنبـال ایجـاد یـا اصـالح آن باشـد       (ص)رپیامب تا نبودند

آنجا که خود حضـرت   سازي براي امت نمود ودر این زمینه را حمل بر الگو (ص)حضرت

ــر ــرم      (ع)امی ــول اک ــه رس ــود را ب ــت خ ــی  (ص)تربی ــبت م ــد  نس ــه ده (نهج البالغه/خطب

امر نیز  خانوادگی در زمینه (ص)اکرم دهد که بگوییم پیامبر  به ما اجازه می )؛288قاصعه/ص

  . تداوم بخشیده است را   (ع)علی تربیت

 بـا  خود خاص برخوردهاي در (س)فاطمه و   (ع)نسبت به علی (ص)ثالثاً: رفتار و گفتار پیامبر 
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 ایجـاد  دنبـال  بـه  همـواره  (ص)رسول اکـرم . زیباست حقیقت یک از حاکی، معصوم دو آن

سـبتی در ایـن جهـت    منا هـر  بـه  و بـود  آن دو معصوم بین محبت تقویت و جدید عشق

یا . رسول اهللا ۀبارك لک فی ابن«فرموند:   می (س)یا فاطمه   (ع)مثال خطاب به علی. کوشید  می

 و اللهم. الی الخلق أحب و ابنتی هذه اللهم. …نعم البعل علی، ۀ فاطمۀجنعمت الزو !علی

 فاطمه، باد مبارك تو بر (ص)خدا رسول دختر !  (ع)علی اي» …الی الخلق أحب و اخی هذا

 دختـر  این خدایا …و خوبی است بسیار شوهر علی، فاطمه اي. است خوبی بسیار همسر

 خالئـق  محبـوبترین    (ع)علـی  مـن  برادر این و من نزد در خالئق ترین  محبوب و است من

 (س)زهـرا  فاطمـه  بـه  (ص)اکرم پیامبر جایی در. )43/96ق: 1457، (مجلسی» است من پیش

 اهللا علی اکرم علیا ان: النبی قال! گردانم؟ زیاد علی به را تو رغبت آیا فاطمه اي«: فرماید  می

و الـذي بعـث    (ص)قال النبی. هارون اغضبت موسی و علی لم یغضبنی قط الن هارون من

  . »اباك بالحق نبیا ما غضبت علیه یوما و ما نظرت فی وجه علی اال ذهب الغضب عنی

اصـیل و فطـري    هـاي  آید که در خـانواده   این نتیجه مهم بدست می (ص)از این سیره پیامبر اکرم

خصوص پدر و مادر طرفین از هـر فرصـتی بـراي تقویـت عشـق و      به ، اطرافیان زن و شوهر

آنـان را بـه یکـدیگر    ، مودت بین عروس و داماد خود استفاده نموده و با سخن و عمـل خـود  

نمایند و از سخنان و یا رفتار عالقـه سـوز کـه آنـان را از یکـدیگر دور       می تر  نزدیک و نزدیک

سخن یا یک رفتار آگانـه یـا ناخودآگـاه والـدین      چرا گاهی یک. کنند  سازد بسیار پرهیز می  می

  طرفین تاثیري به مدت تمام عمر عروس یا داماد در تخریب یا اصالح زندگی آنان دارد!

سراسـر زنـدگی   ، وصف ناپذیر و براي ما غیرقابل درك اسـت  (س)و فاطمه   (ع)محبت بین علی

از . یعنـی مـودت بـود   ، یکدیگر حاکی از عنصر الهی و صـفت خداونـد متعـال   کوتاه آن دو با 

به یکدیگر متجلـی   آنان محبت و عشق، کمترین سخن آنان با یکدیگر و از ذره ذره اعمال آنان

  . بود

بعـداز     (ع)علـی . بـود  گذشته اوج تجلی عشق، (س)احاالت و سخنان آن دو در هنگام فراق زهر

 صفیتک عن قل …السالم علیک یا رسول اهللا« ؛درد دلی دارد (ص)ر اکرمبا پیامب (س)دفن فاطمه

 امـا  اهللا رسـول  یـا  الغبراء و الخصراء اقبح فما. …تجلدي نساءالعالمین سیدة من عفا و صبري



 23  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

 مقیم فیها انت التی دارك لی اویختاراهللا قلبی من الیبرج هم و فمسهد لیلی اما و فسرمد حزنی

 من از را شکیبایی و صبر فاطمه مرگ…خدا !  رسول از تو بر سالم» …یح و هم مهیجکمدمق

 هایش  زیبائی تمام با زمین و نیلگون آسمان او بعداز …ربوده کفم از را داریم خویشتن و برده

شبم بـه خرابـی مبـدل    . درحزن و اندوه من ابدي شد و پایانی ندا، نماید می زشت بسیار برایم

اي که تو اکنـون در آن   مگر اینکه خداوند خانه، رود  قلبم بیرون نمیگردید و هرگز اندوه او از 

  . )153- 105/ 1382:1، و کلینی 302خطبه، (نهج البالغهمقیم هستی برایم اختیار کند

 (س)زهرا است! فاطمه همسر از کف داده به نسبت مرد یک عشق اوج از برخواسته تعابیر فوق

بـه شـوهرش    پـس از وي کـه     (ع)هـا و دردهـاي علـی     و بـه رنـج     (ع)نیز در بستر از فراق علی

، لماحضـرت الوفـات بکـت   «فرماید:  می   (ع)امام صادق. ریزد  اندیشد و اشک می می، نماید رومی

فقال لها امیرالمؤمنین: یاسیدتی! ما یبکیک؟ قالت: ابکی لما تلقی بعدي! فقال التبلی فواهللا ان و 

 فراق هنگام ) چون149و  12 :1383، و قمی 43/218ق: 1457، (مجلسی …بک لصغیر عندي

اي سرور " از او پرسید   (ع)گریست حضرت امیر می و بود اشکبار (س)زهرا فاطمه چشمان رسید

 فاطمـه  !…گریـانم ، رسد  از من به تو می مشکالتی که بعد ! گریه تو از چیست؟! فرمود بر"من

چنانکه در طول زندگی با اعمـال و  هم، دارد دغدغه یاري شوهر رادر واپسین لحظات (س)زهرا

  . سخنان خود او را یاري نمود

انگیز است  شگفت و بسیار قابل تأمل "یا سیدتی"همسر خود به از    (ع)در این گفتگو تعبیر علی

آنقـدر   (س)فراق فاطمه. در چشمان همسر دارد (س)عظمت فاطمهعشق و حاکی از  تنهائیو به 

افتـد و   بـه زمـین مـی   ، است که چون خبر وفات را به آن حضرت میدهندجانکاه    (ع)براي علی

 )219/ 1: 1382، و مجلسـی  43/187ق: 1457، (مجلسی» فوقع علی وجهه«تواند برخیزد:   نمی

فغشـی علیـه حتـی رش    «. شود  دچار غش و بی هوشی می   (ع)و در روایات دیگر آمده که علی

هـا نشـان از وحـدت روحـی زن و       ) این واکـنش 1/224: 1382، (مجلسی» علیه الماء ثم افاق

گذشـته بودنـد و خواسـته    تو آنان از من و . دهد که در دو پیکر مستقر گردیده است  شوهر می

موجـب سـرور و خوشـحالی     ي یکـی و تقاضـا  دادنـد   یکدیگر را بر خواست خود ترجیح می

این زن . )2/143: 1385، تیمحالو  165تا:   بی،  و قمی 43/193ق: 1457، (مجلسی دیگري بود

آنـان هرگـز یکـدیگر را ناراحـت     . هماهنگ و یگانه بودند، در عمل و سخن همرنگ و شوهر

بخش یکدیگر در اوج نـاراحتی بودنـد و     بلکه برعکس آرام، نکردند و از هم خشمگین نشدند
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فرمایـد:    مـی    (ع)علی. گردید هاي آنان برطرف می  ها و اندوه  کردند رنج  چون به یکدیگر نگاه می

بخدا سوگند تا آنگاه که خداي جلیل او را قبض روح نمود هرگز او را خشمگین نسـاختم و  «

و او نیز مرا هرگز خشمگین نساخت و نافرمانی ننمود ، بر هیچ کاري او را اکراه و اجبار نکردم

، اربلی و 43/134ق: 1457، (مجلسی» هایم برطرف شد  ها و اندوه  هروقت به او نگاه کردم رنج

1364 :1/492(  .  

این نوع رفتار بین زن و شوهر نیاز اساسی براي بقاي خانواده در وضـع فرهنگـی و اجتمـاعی    

هـاي رسـمی و عـاطفی      تواند بسیاري از آمار طالق  بدون تردید این رفتارها می. امروزي است

  . کاهش دهد   (ع)موجود در بین شیعان علی

 (س)و فاطمـه زهـرا     (ع)رحمت بین زن و مـرد را بایـد در رابطـه علـی    باالترین تجلی و ظهور 

ش تـال  یکـدیگر  بـراي  آنـان . بوداساس زندگی آنان بر ایثار و از خودگذشتگی . جستجو نمود

، و پیوند آنـان  )89/ص86خطبه، ! (نهج البالغهاما تالشی بدون چشم داشت یا ترس، کردند  می

ارتبـاط و گرفتگـی   . )251/ص36و خطبـه  152/ص133بهخط، (نهج البالغهمنت بود  پیوندي بی

ـ      (ع)و گذشـت علـی   شـد   استوار میآنان در جهت تقویت اهدافشان  خداونـد  ه بـراي تقـرب ب

و نیکـی   بـر  عمل آنان در. )310/ص23نامه، نهج البالغه»(ۀو ان اعف فالعفو لی قرب.. «متعالبود

و بهترین یار در حرکت بسـوي تکامـل و خداونـد     »تعاونوا علی البر و التقوي«کمک یکدیگر 

 (س)رحمت و مودت آنان در حدي بود که فاطمه زهرا. »م العون علی طاعه اهللانع«متعال بودند 

اگرچه که شهادت او فقـط  . جان خویش را براي رساندن شوهر به جایگاه به حق از دست داد

   .به عنوان همسر نبود   (ع)ناشی از روابط ایشان با علی

 (س)هرگز راسـتگوتر از فاطمـه  «عایشه گوید: . اساس زندگی آنان بر صدق و صفا و امانت بود

. )3/119: 1380، ابـن شـهر آشـوب    و 1/30: 1364، اربلی و 43/53ق: 1457، (مجلسی» ندیدم

پسـرعمو! مـرا هرگـز    «فرمایـد:   می   (ع)در آخرین لحظات حیات خطاب به علی (س)فاطمه زهرا

دروغگو و خیانتکار نیافتی و از آن هنگام که با من زندگی کردي هرگز در هـیچ امـري بـا تـو     

ظاهر و باطن آنان در برخورد با  )165تا:  بی،  و قمی 43/193ق: 1457، مجلسی»(مخالفت نکردم

(نهج هنگ بودنـد آ هم و یکرنگ حرف و عمل در و )54/ص41خطبه، (نهج البالغههم یکی بود

ان الوفا توأم الصـدق و ال اعلـم اوقـی منـه و ال یغـدر مـن علـم کیـف         «. )191خطبه ، البالغه
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و  31/ 43و  41/30ق: 1457، (مجلسـی  آمدنـد  در هیچ سختی و شدتی به ستوه نمی. »المرجع

و آنان هیچگاه همدیگر را شرمنده نکردند و کاري که در تـوان  ) 1/282ق:1403، و بحرانی 59

خواستند و از تحمل کاري که در طاقت دیگري نبـود شـرم داشـتند و      دیگري نبود از هم نمی

یا ابالحسن انـی السـتحی مـن    «: (س)قالت فاطمه. کردند  اصوالً از یکدیگر تقاضاي مادیات نمی

مـن از  ) 162و  161تـا:   بـی ،  و قمـی  43/91ق: 1457، (مجلسی» الهی ان اکلفک ما التقدر علیه

کنم که کاري از تو درخواست نمایم که مقدور نباشد و در جایی دیگر حضرت  می خدایم شرم

کان رسول اهللا نهانی ان اسئلک شیئا قال: التسألین ابن عمک شیئا ان جائک و الفال «فرماید:  می

 استفاده آورد او هرچه و چیزي درخواست مکن   (ع)پدرم به من توصیه نمود که از علی »تسألیه

   بنما! تحمل گرنه و کن

اما این حالت را فقط براي ، نمود می زینت استعمال و بود معطر خانه محیط در (س)زهرا فاطمه

 (س)حضرت زهرا. داد که دیگري از عطر و زینت او بویی ببرد  خواست و اجازه نمی  می   (ع)علی

بیند من  مرا نمی اگر او«در جواب سؤال پیامبر که چرا خود را از نابینا پوشیده داشتی؟! فرمود: 

. )1/106: 1385، محالتـی » (اش سالم است بوید و شامه بینم و نیز رایحه و عطر را می او را می

فحجبته فقال رسول  (س)استأذن اعمی علی فاطمه   (ع)عن اباته قال علی«:   (ع)قال موسی بن جعفر

ان لم یکن یراتی فانی أراه و هو یشم الریح فقال رسول    (ع)اهللا لم حجبتیه و هو ال یراك؟ فقالت

: 1385، محالتـی (در شب عروسی اگرچه لباس خود را بخشید. »: اشهد انک بضعه منی(ص)اهللا

اما لباس و زینتی که در زمین در اوج زیبایی بود از بهشت نازل شد و حضرت پوشید ، )1/106

   (ع)ظاهر خود را فقط براي علـی  (س)فاطمه. )43/30ق: 1457، (مجلسی و در مراسم حاضر شد

براي زنان بهترین چیز آن است «، خواست و این خواست را به تمام زنان عالم توصیه نمود  می

،  و قمـی  3/119: 1380، ابـن شـهر آشـوب   و  24و  2/23: 1364، اربلی(»که مردان او را نبینند

فرمـود:   (ص)رسـول خـدا  . عطر بودبوي فاطمه مخلوطی از گل یاس و گل سرخ و . )161تا:  بی

بوي پیامبران از عطر(به) و بوي حوریان بهشت از عطر گل یاس و بوي مالئکـه از عطـر گـل    

: 1385، محالتی(. گل یاس و گل سرخ است، بهمیوه سرخ است اما بوي دخترم فاطمه از عطر 

ثـروت و تعلـق آن   در مسائل مادي هیچگاه بین آنان مشکلی پیدا نشد و اصوالً بحث . )1/208

مطرح نبود و اگر فاطمه بخاطر فدك بـه مبـارزه پرداخـت صـرفاً      (س)یا فاطمه زهرا   (ع)به علی

در آغاز شروع زنـدگی مشـترك   . در انجام رسالت امامتش بود   (ع)بخاطر تقویت بنیه مالی علی
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هدیـه   (س)زهرا را به خانهبالفاصله  آن حضرت، کند  هدیه می   (ع)حارثه بن نعمان منزلی به علی

در ایـن بـاره      (ع)علی. آنان موجب برکت و پرکردن خألهاي اقتصادي یکدیگر بودند. نماید می

روپـوش و یـک مـیش     را تزویج نمودم که جز یک فرش بی (س)فرماید: من در حالی فاطمه می

هاشم  زندگی شدم و صدقات من بنیلوازم داراي همه ، شیرده نداشتم و از برکت وجود فاطمه

  . را ثروتمند کرد

در قله رفیع آن    (ع)و فاطمه   (ع)این رابطه اوج رابطه معنوي و الهی یک زن و مرد است که علی

 و خـانواده  آن وجودي برکات و است ناپذیر وصف دو آن درخصوص رابطه این. قرار داشتند

 قـرار  وحـی  مهبط را   (ع)فاطمه و   (ع)علی خانه که است رابطه همین. است فراگیر عالم در بیت

درخشد و خداوند با آن نـور هـر کـه را بخواهـد      یم بشریت عالم در، آن از هدایت نور و داد

در جهـت   ینکه خانه آنانا. )35آیه، نور»(نور علی نور یهدي اهللا لنور من یشاء«. کند  هدایت می

یطعمـون الطعـام علـی حبـه     «اسیران و فقیران بـود  ، یتیمان ملجاء و پناه، رضا و حب خداوند

در گرسـنگی مـردم      (ع)؛ تجلی همین رابطه بود و اگر چشمان علی(دهر)» مسکینا یتیما و اسیرا

و  2/26: 1364، اربلـی ( داشتند گریان شد و درد اجتماعی را بر درد اهل و عیال خود مقدم می

اي را سـیر   بخشد و گرسـنه  فاطمه گردنبند خود را میو اگر ) 61و 59ق: 1457، و مجلسی 29

اي را آزاد  نــد و بنــدهک نیــاز مــی پوشــاند و فقیــري را بــی گردانــد و برهنــه را لبــاس مــی  مــی

، بخشد و از مما تحبـون  و لباس عروسی خود را می )58و  56/ 43ق: 1457، (مجلسینماید می

 را و مهریـه خـود   )106 /1: 1385، محالتـی و  84و  43/83ق: 1457، (مجلسـی کند انفاق مـی 

نـور علـی   «؛ همه ناشی از رابطـه  کند  می امت قرار داده و از صداق دنیوي صرف نظر شفاعت

  . آن دو وجود مبارك است» نور

این رفتارها اگرچه ریشه در عصمت و امامت آنان دارد اما ارتباط وثیقی بـا نـوع رابطـه زن و    

کارکرد اجتماعی خانواده دارد و قران از آن به نور علـی  شوهر در درون خانه دارد که ناظر بر 

هاي امروزي همه ناشی از فقدان چنین   آثار زیانبار اجتماعی برخی از خانواده. کند  نور تعبیر می

  . اي بین زن و شوهر در درون آن خانوادها دارد  رابطه
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از آیـات قـرآن و   . استپدر و مادر با فرزندان  روابط، آید در خانواده پدید میدومین رابطه که 

که ، آید  کیفیتی از تعامل و ارتباط والدین با فرزندان بدست می، سیره معصومین در این موضوع

  .  باشد  مخلوقاتش می ااي از رابطه ربوبیت پروردگار ب این رابطه قطره. توان نام آن را ربوبیت نهاد  می

آنـان را مـورد لطـف قـرار     ، خداوند متعال بدون آنکه مخلوقات بر گردنش حقی داشته باشند

نمایـد تـا    حرکت تکـاملی مـی   رحمتبخشد و هم به آنان  دهد؛ هم به آنان فیض وجود می می

هـا را    در این راه بهترین انسـان . مسیر رشد و تکامل را بپیمایند و تا مقام خداوندي تعالی یابند

، شـود   ها که متوجه آنان مـی   گزیند و سخت ترین رنج هدایت و سعادت برمی (ص)پیامبربعنوان 

  . (ص)مگر حب اهل بیت پیامبر، نماید بدون آنکه اجر و مزدي از بشریت طلب کند تحمل می

وسایل رشد و تعـالی   در حد توان، گاه که بدون ترس و طمع و بدون انتظار مزدآن مادر و پدر

را در محـیط تربیتـی الهـی و انسـانی قـرار دهنـد تـا جمیـع          آنـان فرزندان رافراهم نماینـد و  

انـد و از ایـن    را برقـرار کـرده   "ربوبیت"استعدادهاي آنان شکوفا گردد؛ با فرزندان خود رابطه 

ن رابطه نیز نشانه ای. کنند کنند و ربوبیت حق متعال را درك می  رابطه به خداوند تقرب پیدا می

گـذاري    بنابراین اگر فرزندپروري به عنوان یـک سـرمایه  . خداوند و آیه صفت ربوبیت اوست!

فرزندان نفع ، مادي تلقی شوند و توجه و خدمت به آنان به این انگیزه باشد که متقابال در آینده

ربوبیت نخواهـد  ها  آن رابطه والدین با، دنیائی به والدین برسانند و یا از سر ترس دنیائی باشد

  . نوعی سوداگري است و بسا نتیجه عکس بدهد بلکه، بود

آنان فرزنـدان  . جستجو نمود (س)و فاطمه   (ع)تفسیر و بیان این رابطه را باید در خانه محقر علی

د بـراي خودشـان پـیش آمـده     مآ آنچه براي آنان پیش می گویا، ندستدان  را عین وجود خود می

  . یافتند  تکامل آنان را عین تعالی خود می، دیدند را مرگ خود میمرگ آنان . است

وجدتک بعضی بل وجدتک کلی حتـی  «فرماید:  می   (ع)حسن امام به وصیتی در   (ع)امیر حضرت

  . )322ص، 31نامه، (نهج البالغه» تانیأ کأن لواصابک اصابنی و کأن الموت لو أتاك

نمودند و  را با بیانی گیرا و دلنشین نثار فرزندان خود میآنان بهترین و باالترین مواعظ و پندها 

به امـام     (ع)وصیت نامه علی. کردند نمی در جهت تحقیق عینی آن مواعظ از هیچ کوششی دریغ

. )324ص، 31نامـه ، (نهج البالغهباشد  میبه فرزند    (ع)تجلی ربوبیت علینمونه    (ع)حسن مجتبی

بلکـه  ، تنها به رشد معنوي فرزندان بذل توجه تمام داشـتند نه )43/280ق:1457، (مجلسی آنان
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، و مجلسـی  362و  1380:3/394، شهرآشـوب   ابن(المت جسمی فرزندانس اقناع عاطفی آنان و

و تالش داشتند فرزندان در دین و معنویت از خودشـان   مدنظرشان بود ) نیز43/181ق: 1457

، انـد   المت فرزندان خود بسیار توفیق داشـته امروزه غالب والدین در مراقبت از س. سرآمد باشد

اکثر والدین در تالشند که فرزندان . اند  اما در اقناع عاطفی و محبت از فرزندان خود دور افتاده

انـد کـه در     اما کمتر در اندیشـه ، شغل و دنیا از خودشان سرآمد و جلوتر باشند، در تحصیالت

انقطاع یا ضعف دینداري و معنویت از  نتیجه این رفتار. دین و معنویت از والدین جلوتر باشند

  . هاي مذهبی گذشته است  نسل جدید در برخی خانواده

هاي کودکانه با فرزندان خود تربیت الهی را به کام فرزندان خـود    در بازي (س)و فاطمه   (ع)علی

    فرمود: اب به او میخط   (ع)در هنگام بازي با امام حسن مجتبی (س)حضرت فاطمه زهرا. ریختند می

ــن  ــا حســ ــاك یــ ــبه ابــ   اشــ

  

  الوســــن الحــــق عــــن واخلــــع  

  
  الهــــــا ذامــــــنن اعبــــــد و

  

  االحــــــــــن ذا التــــــــــوال و  

  

 صـاحب  کـه  بپرسـت  را خدایی، برکن حق از را ظلم ریسمان، باش پدرت مانند، حسن پسرم

  . مکن دوستی تعدي و ظلم صاحبان با هیچگاه و است متعدد هاي  نعمت

 مـن  پـدر  بـه  تـو ، بأبی شبیه انت: کرد  می زمزمه چنین او گوش در   (ع)حسین با بازي ضمن در

خواستند یعنی  آنان همه چیز را براي فرزندان خود و فرزندان را براي خداوند می. یه هستیشب

فرماید:   می   (ع)علی. د که تجلی رضا و خشنودي خدا باشندنکر  تا آنجا خود را وقف فرزندان می

، 41نامـه  ، (نهـج البالغـه  …الحسین فعال مثل الذي فعلت ما کانت اهما عنديلو ان الحسن و 

  . )311ص، 24نامه ، (نهج البالغه …صدقه من فاطمه بنی ال ان و )399ص

بازي پدر و مادر با کودکان و صرف وقت در کنار خـانواده  ، در هجمه شدید فرهنگی امروزي

 پرورش روح و جسم آنان امري بسیار ضروريبه جهت ارتباط عاطفی و دوستی با فرزندان و 

متاسفانه اضافکاري چند شیفته پدران و در بسیاري موارد کار شغلی زیاد مادر در خارج . است

کوتاهی گسترش خأل عاطفی  نتیجه این. خانه مجالی براي این امر ضروري باقی نگذاشته است

ي و فـرو افتـادن در   و گسست نسلی و سـرگرم شـدن فرزنـدان و جوانـان در فضـاي مجـاز      

این وضعیت مجالی براي تجربه ربوبیت والدین بـاقی  . مخاطرات فرهنگی خارج از خانه است

  . نگذاشته است
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وقتی بین زن و مرد در خانه رابطه مودت و رحمت پدید آمد و در دو شکل لباس یکـدیگر و  

و ربوبیت نسبت به فرزندان از وجود مبارك زن و مرد در خانه جاري نور علی نور متجلی شد 

  . گردد الهی بین فرزندان با پدر و مادر نیز پدیدار می و گردید؛ رابطه صحیح

اي از رابطه بایسته مخلوقات و  این رابطه قطره. است "عبودیت"رابطه فرزندان با والدین رابطه 

قطعاً ، کنند تجربهها در خانه و خانواده این قطره را   انسان عالم است! اگر پروردگارها با   انسان

به اقیانوس عبودیت پروردگار دست پیدا خواهنـد کـرد و چنانچـه در خـانواده فرزنـدان مـزه       

 "اف"اگـر  . د هرگز مزه عبودیت خداوند را حس نخواهنـد کـرد  نعبودیت پدر و مادر را نچش

روز نماز کسی که با غضب  40و  »تقل لهما افوال « گفتن در چشمان پدر و مادر حرام است

بدلیل این است که این غضب مقدمه دوري از خداوند ، شود  به پدر و مادر نگاه کند قبول نمی

   (ع)علـی . و اف گرفتن و غضب ورزي نسبت به پروردگار است! چرا که آنان رب اوالد هستند

، (نهج البالغـه دانـد   ز والـدین مـی  از حقوق مهم والدین بـر گـردن فرزنـدان را اطاعـت آنـان ا     

. بود متجلی رابطه این (س)و فاطمه زهرا   (ع)و به زیباترین وجه در بیت علی )500ص، 400کلمه

و    (ع)چرخنـد و در جهـت فرمـان الهـی از علـی      وار به گرد وجود والـدین مـی   نهپروا فرزندان

د و عبودیت رنک  اطاعت می، مادرعنوان پدر و ه ب، بر شأن امامت و عصمتشان  عالوه، (س)فاطمه

  . ورزند می

ذکـر   و محـل تربیـت  ، کنـد   نورانیت پیدا می، خانواده، وقتی سه رابطه مزبور در خانه پدید آمد

شـود و    دین و دینداري از نسـلی بـه نسـل دیگـر مـی     ، خداوندایمان به کانون انتقال . گردد  می

 »فی بیوت اذن اهللا ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و اآلصال«شریفه مصداق آیه 

آینـد کـه مصـداق آیـه      هایی بیـرون مـی   مردان و زنانی از چنین خانواده. گردد  می) 36آیه، (نور

رجال ال تلهیهم تجارة و ال بیع عن ذکر اهللا و اقام الصالة و ایتاء الزکاة و یخافون یومـا  «شریفه 

  . باشند می )37آیه، نور(تتقلب فیه القلوب و االبصار

آزادمنشی و کرامت خود را مرهون پاکدامنی و طهـارت  ، فرماید: من شهادت  می   (ع)امام حسین

  . مادرم هستم

، و قمـی  86و  43/85ق: 1457، (مجلسی محیط زهد و تقوا و پارسایی بود   (ع)محیط خانه علی
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امـام حسـن   . بـود  (س)و فاطمـه زهـرا     (ع)تالوت قرآن توسط علـی محیط قرائت و . )161تا:  بی

شب جمعه در محـراب خـود بـه عبـادت     ، را دیدم (س)نماید که مادرم فاطمه نقل می   (ع)مجتبی

شـنیدم کـه    بود و مـی  برخواسته است و تا سرزدن سپیده صبح در عبارت و رکوع و سجود می

کرد و بـراي خـود     برد و برایشان دعا می را نام میفرمود و آنان   براي مؤمنین و مؤمنات دعا می

فرمایی براي خودت  چرا همانطور که براي دیگران دعا می، به او گفتم: مادر. کرد هیچ دعا نمی

 . )82و 43/81ق: 1457، (مجلسی. ابتدا همسایه سپس خانه خود، کنی؟ فرمود: پسرم دعا نمی

آنقدر بـه نمـاز و عبـادت    ، بدنیا نیامده استحسن بصري گوید: در این امت عابدتر از فاطمه 

 امـري ، فرزنـدان  محضـر  در   (ع)علـی  نیایش و ) عبادت84، کرد (همان ورم پاهایش ایستاد که

 صـبحگاهان  یعنی خاص مقطع دو در خانواده این در. است تاریخ مسلمات از و ناپذیر وصف

  . رود  می باال خدا نام و خدا ذکر شامگاهان و

اما در آیه نور به دو مقطع ، و یاد او متجلی است ذکر و خدا نام همواره خانواده این در اگرچه

کـه   غـروب شوند و هنگام   هنگام صبح که افراد خانواده وارد اجتماع می. کند  حساس اشاره می

این دومقطع بسیار حساس و اثرگذار در اجتمـاع  . گردند  افراد خانواده از اجتماع به خانه بازمی

اي که در هنگام خروج از کانال ذکر و یاد خدا عبور کنند و   افراد خانواده، واده استو خود خان

رجال التلهیم تجارة و ال "لذا ، کند  تمام صفات الهی را در جامعه جاري می، وارد اجتماع شوند

صـفات  . کننـد   و تمام مناسبات و روابط اجتماعی را انسانی و الهی می هستند "بیع عن ذکر اهللا

، مـدارا ، عفـو ، وجدان، نظم، سودرسانی، گذاري  خدمت، گشایی  مشکل، دلسوزي، شفقت، مرح

 پدیـد  جامعـه  را در …گرایـی و    گـویی و حـق    حق، سالم، غیرت، هماهنگی، همدلی، دوستی

  . آورند؛ صفاتی که امروزه جامعه ما سخت بدان نیاز دارد می

خورد با واقعه دردناك غصـب  بر در   (ع)علی سکوت و (س)زهرا فاطمه قیام به کلی نگاه در یک

  هاي بسیار بزرگ و عالی نهفته است!  درس، خالفت

عنوان جنس مرد تلقی کنیم که تمام زنان و ه را ب   (ع)عنوان جنس زن و علیه را ب (س)اگر فاطمه

در تحلیـل قیـام زن و سـکوت مـرد در واقعـه      ، کننـد مردان باید با آن دو میزان خود را تنظیم 

  . کنیم به حقایقی درباره زن و مرد دست پیدا می، خیانت به بشریت



 31  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

 است متفاوت نقشی، اجتماعی و فردي تکامل جریان در مرد و زن نقش .  

 هـر  تالش و شود  می حفظ و رسد  می انجام به مرد و زن تالش با انبیاء بعثت و تکامل راه 

  . است ناقص تنهایی به یک

 ختن روبنـا بـر اسـاس آن    سا نقش مرد و دارد ها را  اصالت و اصول فطري حفظ نقش زن

و یا به تعبیر دیگر نقش مرد پدیـد آوردن انـواع روابـط    . اصول و حفظ و حراست از آنها

مناسبات اجتماعی است و نقش زن نوربخشی و رنگ آمیـزي آن روابـط بـه رنـگ الهـی      

  . است

 اجتمـاع  در زن حضـور  امـا ، است ضروري خود نقش حفظ براي اجتماع رد مرد حضور ،

  . لی استتکمی حضوري

 کافی . تواند به تمام نقشهاي درونی و بیرونی خانه و خانواده عمل نماید  زن درون خانه می

است که رابطه نور علی نور را با کمک همسر ایجاد نماید و کاري نماید که در دو مقطـع  

 . شامگاهان در آستانه خانه ذکر خدا و صفات الهی زنده و یاد شودصبحگاهان و 

  بـا شـوهر و    "نور علی نور"در مواردي حضور همسر براي ایفاي وظیفه بر اساس رابطه

  . حیاتی و ضروري است ربوبیت نسبت به فرزند

 امـا ، حفظ محبت و عشق به خوبی، حفظ امام و امامت، قیام نمود براي حفظ اصول (س)فاطمه

حفظ مناسبات اسالمی که توسـط  ، سکوت کرد براي حفظ فرع و اتحاد جامعه اسالمی   (ع)علی

توان به   این دو نقش متفاوت با آنکه هر دو معصوم بودند را می. ایجاد شده بود (ص)پیامبر اکرم

را در اجتمـاع   (س)ما هر کجا که فاطمـه . مرتبط ساخت   (ع)و مرد بودن علی (س)زن بودن فاطمه

یابیم که حضرت براي ایجـاد روابـط اقتصـادي و معـامالت      با اندکی تأمل می، بینیم ضر میحا

اصول  و ها  ارزش از یکی حفظ براي بلکه، است نشده اجتماعی عرصه وارد تجاري یا خدماتی

هـا    از طریق ریختن اصول و ارزش (س)فاطمه. ه اجتماع نهاده استب قدمها  آن تحکیم و فطري

 (ص)شاید یکی از رازهایی که پیامبر. نمود آن اصول را سرازیر اجتماع می، فرزندان خودبه جان 

جالـب ایـن اسـت کـه اسـاس روابـط       ، را ام ابیها نامید در ارتباط با همین امر باشد (س)فاطمه

، بـر عهـده دارد   این رابطـه زن  آغازینمودت و رحمت است و نقش ، چنانکه گذشت، انسانی

، آیـد  کند و رحمت نیز بدست مرد پدید مـی   رابطه است که مودت ایجاد مییعنی زن اصل این 

در اجتمـاع متجلـی    و در نهایـت ، این رحمت است که مودت را در سـایر روابـط خـانوادگی   
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  . سازد می

، کانون خانواده محل تجربه مودت و رحمـت ، آید این است که  آنچه از این مختصر بدست می

براي این سـه جنبـه مقـدمی دارد و     "لباس"است و روابط مادي و جنسی  ربوبیت و عبودیت

بدین شکل پروردگار عـالم خـانواده را   . باشد  نتیجه و حاصل آن سه می "نور علی نور"رابطه 

قبل از هر امري محل تجلی آیات و صفات خود خواسته و ایجاد آن را به دست زن و مرد بـه  

ر پروردگار بر اجراي عقد نکاه و جاري شدن صیغه عقد با اصرا. عنوان زن و شوهر نهاده است

عبودیت و مودت و ، زبان رسا براي ابراز عهد انسان با خدا مبنی بر ایجاد کانون تجلی ربوبیت

 و این کانون هرگز بدن اعالم رسمی و ابراز عهد و جاري شدن صیغه. رحمت خدا بوده است

 بدون ایـن عهـد و پیمـان   ، نسی و عاطفی زن و مرداز همین رو تمامی روابط ج. آید  پدید نمی

  . گردد  زیان بار و ختم به صفات شیطانی و حیوانی بین آن دو و نهایتا اجتماع می

آن روشـنی   "نور علی نـور "آن صفات پروردگار است و  هائی که کانون تجلی  حاصل خانواده

ازنده جامعـه مهـدوي   عناصر جامعه مطلوب خداوند است و این افراد سـ ، بخش اجتماع است

  .  هستند

روابط مطلوب قرانی فوق بـه نحـو کامـل وجـود        (ع)و علی (س)در زندگی محقر و موقر فاطمه

از ایـن کـانون هـزاران درس    . کند  تعبیر می "نور علی نور" لذا قران از رابطه آن دو به، داشت

سـخت فرهنگـی و   توانـد در شـرایط     عملی براي خانوادهاي امروزي قابل براشت است و می

  . اجتماعی دنیاي معاصر بهبودبخش خانوداه و اجتماعات باشد

  کریم قرآن .1

  نشر ذره، تهران، ترجمه عبدالمجید معادیخواه، )1374(نهج البالغه .2

  القربی ذوي انتشارات ، قم، مناقب آل ابیطالب )1380(محمد بن على، ابن شهر آشوب .3

موسسـه  ، قم، کشف الغمه فی معرفۀ األئمه) 1364(ابوالحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح ، اربلی .4

  .   (ع)تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

مؤسسـه  ، بیـروت ، جلـدي  4، چاپ سـوم ، البرهان فی تفسیر القرانق) 1403سید هاشم(، بحرانی .5
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  الوفا

  مرکز فرهنگی انقالب اسالمی ، تهران، چاپ اول، صحیفه نور) 1377روح اهللا (، خمینی .6

  . مؤسسه نشر اسالمی (جامعه مدرسین)، قم، المناقب )1393(موفق بن احمد، خوارزمی .7

  انتشارات جهان، تهران، عیون االخبار الرضابی تا) (صدوق ابی جعفر محمد بن علی .8

چهارده معصوم (علیـه  ، قم، مترجم کریم فیضی، امالی) 1386(، علی ابن بابویهمحمدبن ، صدوق .9

  مکتبۀ آیۀ اهللا العظمی المرعشی النجفی، قم، احقاق الحقتا)   (بیقاضی نور اهللا ، شوشتري السالم)

نشـر  ، تهـران ، ؛ ترجمه علی کرمـی فاطمه زهرا از والدت تا شهادت) 1384( محمدکاظم، قزوینی .10

  مرتضی

    (ع)موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، قم، منتهی االمالتا)   (بی  عباس،  قمی .11

 اندیشه هادي، قم، بیت االحزان )1383عباس (، قمی .12

   موسسه الوفا، بیروت، سیدجواد مصطفويترجمه ، اصول کافی )1382(محمدبن یعقوب، کلینی .13

  مؤسسه الوفا، بیروت، جلدي 110، چاپ دوم، بحاراالنوار ق)1457محمد باقر(، مجلسی .14

  سرور، قم، جالءالعیون) 1382محمد باقر(، مجلسی .15

  دار الکتب االسالمیه، تهران، ریاحین الشریعه) 1385(ذبیح اهللا ، محالتی .16

  صدرا ، تهران، اخالق جنسی) 1362مرتضی(، مطهري .17

 صدرا ، تهران، نظام حقوق زن در اسالم )1362(مرتضی، مطهري .18



 

  رآنـدر ق (ع)نـام حسیـام

  انشگاه شیرازد، فقه ومبانی حقوق اسالمیدانشیار 

msalman@rose. shirazu. ac. ir 

از آیات روشن خداوند متعال در عالم است و در آیـات متعـددي از قـرآن حکـیم      امام حسین

باطن تمام آیات و تمام آیاتی که در شأن  (ع)بنا به روایات مأثوره معصومین. تجلی نموده است

. داللت دارند (ع)نازل گردیده است به روشنی برحسین (ع)و حسنین  (ع) بیت اهل، (ع)ائمه اطهار

بـه   (ع)یا ائمه (ص)باشد و پیامبر می (ع)البته آیات متعددي نیز به طور خاص در شأن آن حضرت

  . اند آن حضرت تأویل نموده

 (ع)به پنج دسته تقسیم شده و از چهار دسته که به آن حضرت   (ع)در این مقاله آیات امام حسین

(علیهما السالم) اشارت دارند به ذکر چند نمونه اکتفا  و یا حسنین (ع)بیت اهل، (ع)در ضمن ائمه

است با ذکر روایات تفسیري مورد  (ع)اما سعی شده است نوع پنجم که خاص امام حسین، شده

  . بررسی قرار گیرد
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بـراي   (ع)و ائمـه اطهـار   (ص)در تالش پیامبر اکـرم . مظهر کلمات تامه پروردگار است (ع)حسین

بسا یکی از مهمترین آن اسرار . راز و اسراري نهفته است (ع)توجه دادن امت اسالمی به حسین

 ترین مظهر پروردگـار روي زمـین و   آشکارترین آیات الهی و پرفروغ (ع)همین باشد که حسین

  . آسمان است در

رت در آیات کتاب الهی یعنی بر اساس این راز چگونه قابل تصور است که نام و نشان آن حض

اقتضـی   »انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون« قرآنقرآن حکیم نیامده باشد ؟! بله! سنت حفظ 

در این صـورت ایـن    چرا که، به صراحت و به نص در قرآن نیاید (ع)که نام امام حسین کند می

و شهیدش کردنـد و سـرش را بـر نیـزه      که قرآن ناطق بود (ع)مانند خود حسیندسته از آیات 

چنانکـه  ، کردنـد  و قرآن را بر نیـزه تحریـف مـی    داشتند بر می میان با شمشیر نیرنگ از، کردند

  . زیر پا گذاشته شد و کتمان گردید (ع)درباره امام حسین (ص)کلمات صریح و نص پیامبر

در بـاطن آیـات متعـدد     (ع)بنابراین جمع آن راز و این سنت چنین است که نام و نشان حسین

هـا در آیـات ظهـور بلکـه      اگر چه بر اهل بصیرت برخـی از آن نـام و نشـان   . قران آمده باشد

هماننـد خورشـید   ، در میان آیات قرآن (ع)آیات حسین، صراحت دارد و نزد اهل معنی و باطن

  .  درخشد می

  .توان در به پنج نوع تقسیم و ارائه نمود را می (ع)آیات مربوط به امام حسین

    از آنجا که طبق گفته معصومین تمام آیات در شأن ائمه یا دشمنان آنان است بـاطن تمـام

  .یا درباره دشمنان آن حضرت است (ع)آیات قرآن ضمناً در شأن امام حسین

 داللت دارند به طور ضمنی بر آن حضرت، آیاتی که درباره ائمه اطهار و امامت آنهاست.  

 و  (ع)حسـن ، (ع)فاطمه، (ع)علی، (ص)آیاتی که درباره اهل بیت و پنج تن آل عبا یعنی پیامبر

  .دارد (ع)است باز به طور ضمنی بر امام حسین (ع)حسین

 است (ع)امام حسین، (ع)آیاتی که در شأن امام حسن.  

 در مطلب دارند و یـا  این پنج دسته آیات یا ظهور . باشد می (ع)آیاتی که خاص امام حسین

آنچـه در ایـن   . و تأویل معصومین به مطلوب داللت دارنـد  (ع)بر اساس تفسیر باطنی ائمه
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باشـد و بـه    است مـی  (ع)باشد طرح آیات نوع پنجم که خاص امام حسین مقاله مد نظر می

روش مقاله نیز بر اساس اسـلوب  . هائی از آیات نوع اول تا چهارم اشاره شده است نمونه

  . باشد ري قرآن به سنت میتفسی

و امامان  (ع)در روایات متعددي از معصومین آمده است که تمام قرآن یا در شأن و منزلت علی

  . و امامان بعدي است (ع)بعدي است و یا در شأن دشمنان علی

) اهـل بیـت در   85خطبـه  ، البالغـه (نهـج  » فأنزلوهم بأحسن منازل القـرآن «فرماید:  می (ع)علی

مشـاهده  ها  آن ترین درجه از درجات قرآن را در وجود بهترین منازل از قرآن قرار دهید و عالی

  . کنید و وجود آنان را در بهترین منازل و آیات قرآن بیابید

، هـدایت ، نورهـا ، هـا  ییتمام آیات کریمه قرآن که در خصوص زیبا ؛خواهد بگوید حضرت می

  . را در آینه آن آیات بنگرید (ع)امامان و علی، باشد می... صالحین

فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن ان نطقوا صدقوا و ان « :فرماید حضرت در جاي دیگر می

  کریمه قرآن همه در شأن و منزلت اهل بیت است آیات» ...لم یسبقوا صمتوا

، باشـند (همـان   پروردگـا رحمـان مـی    هـاي  ] آنـان گنجینـه  .[واهل بیت ترجمه و تفسیر آیاتند

در شـأن دشـمنان   ، باشـد   شقاوتها و خباثتها می، مسلماً سایر آیات که بیان سفاهتها) 153خطبه

  . آنان است

کند که وي درباره قول  نقل می (ع)مرحوم کلینی از محمدبن منصور از حضرت موسی بن جعفر

فجمیع ما حرم اهللا فی ، ا ظهر و ما بطنقل انما حرم ربی الفواحش م« :فرماید خداوند حکیم می

و جمیع ما احل اهللا تعالی فـی الکتـاب هـو    . القرآن و هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمه الجور

بـراي   :فرمایـد  ) حضـرت مـی  202ص، 2ج، الظاهر و الباطن من ذلک ائمه الحق (اصول کـافی 

هر قـرآن اسـت و بـاطن آن    ظا، همه آنچه خدا در قرآن حرام کرده، ظاهر و باطنی است، قرآن

پیشوایان و خلفاي جور و باطلند که دشمنان ائمه حقند و آنچه خـداي تعـالی در   ، دسته آیات

قرآن حالل فرموده است ظاهر قرآن است و بـاطن آن پیشـوایان حـق و ائمـه اطهـار (علـیهم       

یومیه است امـا   ؛ ظاهر آن نماز»ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر «مثالً . باشند السالم) می

ان امیرالمؤمنین او  :است یعنی (ع)یا حسین (ع)علی، در تأویل آن روایات بسیاري است که مراد
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، انفـاق ، خمـس ، همینطور آیـاتی کـه راجـع بـه روزه    . تنهی عن الفحشاء و المنکر (ع)عبداهللا ابا

ه اطهـار  حسین و ائم، همه باطن علی، است،.... عمل صالح و بهشت، تقوي، عقل، حج، زکات

 آنـان (علـیهم السـالم)   ، دشمن، در باطن، باشند و آنجا که حرم الربا فرموده (علیهم السالم) می

  . است (ع)علی و حسین همه در باطن دشمنان... جهل و، قتل، فحشاء زنا، قمار، است هکذا شراب

ظلمـت و  جمیع آیات یا درباره فطرت است یا درباره طبیعت یا درباره نـور اسـت یـا دربـاره     

مگر با ، شود ناخته نمییعنی ش، طبیعت را شناخت مگر به تأویل، فطرت، ظلمت، توان نور نمی

زند کمـا اینکـه از     حرف می(ع)قرآن با علی و حسین. و دشمنان او (ع)و حسین (ع)علی شناخت

و  (ع)شود و این است کـه علـی و حسـین    و حسین نیز بر ما نمایان می (ع)مجراي دشمنان علی

  . ائمه (علیهم السالم) قرآن ناطق و میزان معیار فهم قرآن است سایر

  . شود یا به دشمنان وي تأویل می (ع)بدین ترتیب تمام آیات قرآن یا به امام حسین

 (ع)نیا به طور تضمنی و یا بـا تأویـل از ناحیـه معصـومی    ، بسیاري از آیات قرآن یا به صراحت

یکـی از امامـان    (ع)کنـد و از آنجـا کـه امـام حسـین      می (ع)داللت بر امامان یا امامت معصومین

تمام این آیات به طور ضمنی یا به تأویل بر ، معصوم و امامت وي از مسلمات اسالم ناب است

  . کند داللت می (ع)امام حسین

آیـه از   14قرآن به قرآن قریـب  پورفر بر اساس اسلوب تفسیر  حجت االسالم دکتر ولی اله نقی

انـد(رك: بررسـی    داشته و اثبات کرده (ع)آیات شریفه را درباراه ائمه اطهار از جمله امام حسین

  . شخصیت اهل بیت در قرآن به روش قرآن به قرآن)

ـ امامت کبري (بقره آیـه  3) 60ـ دوازده چشمه دین (بقره آیه 2) 5ـ امام امت عابد (حمد آیه1

ــ دوازده نقیـب و راهبـر    6) 3ـ کمال دین (مائده آیه5) 59ـ صاحبان فرمان (نساء آیه 4  )124

ـ منصـوب    9) 46ـ قضات محشر (اعـراف آیـه  8 )55ـ ولّی عاشقان (مائده آیه 7 )12(مائده آیه

ـ مقصدروح 12) 63ـ عبادالرحمن (فرقان آیه11) 32ـ نور خدا (توبه آیه10) 155الهی (اعراف 

  . )7ـ هادیان الهی (رعد آیه14) 101ـ رسالتمندان الهی (آل عمران آیه 13 )4و ملک (قدرآیه

شـماري از قـرآن در شـأن     بر اساس اسلوب تفسیر قرآن به سنت آیات بی، افزون بر این آیات

در احادیث تفسیري خود آن آیـات را     (ع)است که معصومین (ع)ائمه اطهار از جمله امام حسین



38   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

البته برخی از آیات صراحت یا ظهور در . اند تطبیق و تأویل نمودهها  آن تبه ائمه اطهار یا امام

در عین حـال برخـی از   . از مجال مقاله خارج استها  آن امامت و ائمه اطهار دارند که بررسی

پر واضح است که چون هـدف اصـلی   . گیرد  این آیات در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می

خـودداري     (ع)است از آوردن تمام آیـات ائمـه     (ع)خاص امام حسین مقاله طرح آیاتی است که

 اختصـار و آدرس  هایی هم که ذکر شده روایات تفسیري یا نیامده و یـا بـه   شده و براي نمونه

  . اکتفا شده استها  آن

  )200 عمران (آل »تفلحونیا ایها الذّین ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقّوا اهللا لعلکم «

اي کسانی که ایمان آوردید ! شکیبا باشید و یکدیگر را به شکیبایی و مقاومت سفارش کنید [و 

محمد بن ابراهیم بعد از هفت . مراقب کار دشمن باشید] و از خداوند بترسید تا رستگار گردید

عبداهللا بن « :کند نقل می (ع)و ایشان از پدرش امام علی بن الحسین (ع)واسطه از امام محمد باقر

شـخص   امام در جـواب ، عباس کسی را نزد امام فرستاد تا درباره این آیه از ایشان سئوال کند

شدم تا بـه   خیلی میل داشتم با آن کسی که تو را به این منظور فرستاده مواجه می :سائل فرمود

 1ج، (تفسیر البرهان ازل شدهاین آیه درباره ما اهل بیت و پدرم ن :سپس فرمود. گفتم خودش می

از جمله امام  (ع)کند آیه در شأن ائمه اطهار  رویات متعدد دیگري نقل شده که بیان می. )334ص

  .  )335و  334صص، 1ج، و البرهان 428- 424صص ، 1ج ، است (رك تفسیر نور الثقلین (ع)حسین

  »الکتاب باهللا شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم و یقول الذّین کفروا لست مرسال قل کفی«

تو پیامبر نیستی ! بگو تنها گواه میان من و شما  :گویند اند می کسانی که کافر شده )43(رعد آیه 

بعضـی از مفسـرین   . ذات پروردگار است و نیز کسانی که عالمان واقعی به کتاب خدا هسـتند 

از جملـه امـام   ، علی بن ابـی طالـب و ائمـه بعـد از او     را، من عنده علم الکتاب :مراد از، عامه

آن هم بنا به روایتی از اعمش که او از ابوصالح و وي نیز از ابن عباس ، اند ذکر نموده   (ع)حسین

هم چنین این مطلب از علی بن عباس هم روایت گردیده اسـت(رك تفسـیر   . نقل نموده است

یات متعددي آمده و تصریح دارند کـه مـراد آیـه    تفاسیر شیعی روا در. ثعلبی و کشف االسرار)

  و نور الثقلین)  باشند(رك: البرهان می   (ع)ائمه اطهار
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  )59(نساء آیه » و أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و اولی األمرمنکم«

اهل بیـت  ائمه از ، منظور از اولی االمر. و خدا و رسول و اولی االمر را پیروي و اطاعت نمایید

رسول خدایند [که امام حسین یکی از ائمه اهل بیـت اسـت] و ایـن موضـوع از امـام بـاقر و       

کنـد کـه منظـور از اولـی      روایـت نقـل مـی    32مرحوم محدث بحرانی قریـب  . است (ع)صادق

ورك: تفسـیرمفاتیح الغیـب از    1ج، (البرهان است (ع)االمرمنکم ائمه اطهار از جمله امام حسین

  و مجمع البیان و البرهان از خاصه)  لجنانعامه و روح ا

  )1(نساء آیه» و اتقوا اهللا الذّي تساءلون به و االرحام انّ اهللا کان علیکم رقیباً... «

نماییـد و دربـاره خویشـاوندان     و بترسید از خدایی که بـه نـام او از یکـدیگر درخواسـت مـی     

ابـن شـهر آشـوب از    . مراقب [اعمال و رفتار] شـما اسـت  [کوتاهی نورزید] که همانا خداوند 

صالح و او نیز از ابن عباس روایت کرده است که ایـن قسـمت از    او از ابو، او از کلبی، مرزبان

زیرا تمام خویشاوندي نسـبی و سـببی   ، و اهل بیت او نازل گردیده (ص)درباره رسول خدا، آیه

(البرهـان  . باشـد  (ص)نسبی و سببی که از پیامبر شود جز خویشاوندان   در روز قیامت منقطع می

حسـین بـن   ، ) و یکی از اهل بیـت 437ص، 1ج، و نور الثقلین 338ص، 1ج، فی تفسیر القرآن

  . است (ع)علی

  )46(اعراف آیه  »و بینهما حجاب و علی االعراف رجال یعرفون کال بسیماهم«

اسـت و بـر اعـراف [جایگـاه میـان دوزخ و      [اهل بهشت و اهل جهـنم] حجـابی   ها  آن و بین

 :گوید  برید بن معاویه العجلی می. شناسند هایشان می  بهشت]مردانی هستند که همه را به چهره

درباره امت پیـامبر اسـالم نـازل گردیـده و      :فرمود، درباره این آیه سئوال کردم (ع)از امام باقر«

) کـه حسـین بـن    18ص، 2ج، فی تفسیر القـرآن هستند(البرهان    (ع)ائمه اطهار، منظور از رجال

روایات دیگري به همـین مضـمون رسـیده       (ع)از ناحیه معصومین. باشد از زمره آنان می (ع)علی

  است(رك پیشین و بصائر الدرجات و منهج الصادقین و نور الثقلین)
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  ) 24(رعد آیه » سالم علیکم بما صبرتم و نعم عقبی الدار«

بر شما باد که [در عبادت و طاعت خدا ] صبر کردید تا سرانجام جایگاهی نیکو درود و سالم 

از  (ع)که امام حسین   (ع)روایت کرده که این آیه درباره ائمه اطهار (ع)جمیل از امام صادق. یافتید

  . و تفسیر علی ابن ابراهیم) 291ص، 2ج، زمره آنان است نازل گردیده است(البرهان

کم اله واحد فله أسلموا و بشر المخبتین الّذین إذا ذکر اهللا وجلت قلوبهم و الصابرین علی فإله«

  ) 35، 34(حج آیه » ...ما أصابهم

!] بـه   (ص)پس همه تسلیم فرمان او باشید و تو [اي پیامبر، پس معبود شما پروردگار یکتا است

هایشان هراسان شـده و هـر    دل، یاد خدا شود آنهایی که چون، متواضعان و فروتنان بشارت ده

  . شکیبا هستند، چه مصیبت بینند

از  (ع)[که امام حسـین  ما اهل بیت هستیم، منظور از مخبتین که در آیه آمده :فرمود (ع)امام کاظم

  . )92ص، 3ج، زمره آنان است] (البرهان فی تفسیر القرآن

 ۀالشّهور عنداهللا اثناعشر شهراً فی کتاب اهللا یوم خلـق السـموات و االرض منهـا اربعـ     ةان عد«

  . )36آیه ، (توبه» حرم ذلک الدین القیم فال تظلموا فیهن انفسکم

تأویـل     (ع)تا امام عصـر(عج) از جملـه امـام حسـین       (ع)دوازده ماه در آیه را به علی   (ع)امام باقر

  )124-122صص، 2ج ،فرمایند (رك البرهان می

  )76و  75آیه، (حجر» ان فی ذالک ألیات للمتوسمین و انّها لبسبیلٍ مقیمٍ«

ثم امیرالمؤمنین من بعده ثم الحسـن   (ص)فرمایند: فاول المتوسمین رسول اهللا می (ع)امام رضا.... 

  . )351ص، 2ج، و االئمه من ولد الحسین الی یوم القیمه(البرهان (ع)و الحسین
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  )32(فاطر آیه» ...ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا... «

 3اسـت (البرهـان ج     (ع)کنـد کـه آیـه مربـوط ائمـه اطهـار       روایـت نقـل مـی    20بحرانی قریب 

و وسـائل   217-23صـص ، 15و بحـار ج  46ص، 12ج، بصائر الـدرجات  :و رك 365ـ362ص

  )  149ص، 18ج ، الشیعه

  ) 130(صافات آیه » سالم آل یاسین«

و آل یاسین فرزنـدان محمـد و    (ص)کند که مراد از یس پیامبر روایت نقل می 15بحرانی قریب 

  . )35ـ33ص 4(البرهان ج. باشد می (ع)از جمله امام حسین   (ع)ائمه اطهار

  )185آیه ، (آل عمران »فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز«

و شیعیان دانسته و به آنـان تأویـل و تفسـیر کـرده      آیه را مربوط به ائمه راشدون (ع)امام صادق

  ) 329ص 1است (البرهان ج

  ) 29(سوره نساء آیه » و ال تتقلوا أنفسکم ان اهللا کان بکم رحیماً... «

 :قـال . اسـت    (ع)اهل بیت مقصود آیه از انفسکم در آیهاند که  اهل سنت از ابن عباس نقل کرده

قل تعالوا ندع ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا «التقلوا اهل بیت بینکم ان اهللا یقول فی کتابه 

و انفسـکم   (ع)و کـان نسـاؤهم فاطمـه    (ع)قال کان ابناء هذه االمه الحسن و الحسین» و انفسکم

  ) 364ص 1(البرهان ج (ع)و علی(ص)النبی

والذین امنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنابهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم مـن شـئ کـل    «

  ) 34(طور آیه  »امرئ بما کسب رهین

از جملـه   (ع)امیرالمؤمنین و ذریته را امامان و اوصـیاء  (ص)روایات متعددي الذین آمنوا را پیامبر

  . )241ص 4(البرهان ج اند معرفی کرده (ع)امام حسین



42   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

  )28آیه ، (رعد» الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکراهللا«

ــه را در شــأن شــیعیان و ائمــه  ــات متعــددي آی ــان     (ع)روای ــراد از ذکــر را ائمــه هــدي بی و م

  )295-291صص، 2ج، اند(البرهان کرده

  )7انبیاء آیه»(... فاسئلوا اهل الذکر«

در روایات متعددي    (ع)امام صادق. )40ص، 7ج، فرمود اهل ذکر ما هستیم (مجمع البیان   (ع)علی

  . )52ص، 3ج، و البرهان 279، 14ج، (المیزان اند اهل ذکر را آل محمد و ائمه بیان کرده

  )119آیه ، (توبه» یا ایها الذین ءامنوا اتقواهللا و کونوا نع الصادقین«

  )7آیه ، (بینه» ...أولئک هم خیر البریۀ... «

  )103آیه ، (آل عمران» ..و اعتصموا بحبل اهللا و ال تفرقوا... «

  )45آیه ، نساء»(و جئنا بک علی هؤالء شهیدا... «

البتـه تمـام آیـاتی کـه مـرتبط بـه ائمـه        . اهل بیت داللـت دارنـد  آیات متعددي به صراحت بر 

اما مراد از آیات اهل بیت در اینجا آن ، باشد می (ع)است در حقیقت مربوط به اهل بیت(ع)اطهار

داللت  (ع)و حسین (ع)حسن(ع)فاطمه، (ع)علی (ص)دسته از آیاتی است که به طور خاص بر پیامبر

  . دارد

، کننـد  و یا به تضمن و یا به تأویل بر اهل بیت داللت مـی  به صراحت این دسته از آیات نیز یا

این قبیـل آیـات برخـی نـص در     . داللت دارند (ع)،به طور تضمنی بر امام حسینها  آن لذا همه
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باشند و تعدادي ظهور دارند و برخی با قرینه دیگر آیات به روش تفسیر قـرآن بـه    بیت می اهل

آیات بعالوه آیات بسیار دیگري در پرتو روایات تفسیري به اهل  قرآن داللت دارند و این قبیل

  . گردند برمی   (ع)بیت

آیه را بر اساس اسلوب تفسـیر قـرآن    33دکتر ولی اهللا تقی پور در کتاب ارزشمند خود قریب 

ـ   1است: آیات   (ع)اند که درباره اهل بیت نبوت از جمله امام حسین به قرآن اثبات و تبیین کرده

ـ مظاهر اسـماءاهللا  4) 2ـ کتاب ناطق (بقره 3) 7ـ صدیقین (حمدآیه2) 1واسطه فیض (حمد آیه

ــ امـت مسـلمه    7) 58ـ باب ریزش گناه (بقـره آیـه  6) 37ـ کلمات اهللا (بقره آیه5) 31(بقره آیه

 ــ مخـرج از  10) 189ــ ابـواب دیـن (بقـره آیـه     9) 143ـ امت وسط (بقره آیه8) 128(بقره آیه

عمـران   ــ راسـخان در علـم (آل   12) 260ـ احیاگراموات (بقره آیـه  11) 257تاریکیها (بقره آیه

ـ حبـل  15) 18ـ داعیان مستجاب (آل عمران آیه14) 18عمران آیه  ـ صاحبان علم (آل13) 7آیه

ــ وسـیله الهـی (مائـده     17) 54ـ صاحبان ملک عظیم (نساء آیـه 16) 103الهی (آل عمران آیه 

ــ نجـم اهـل زمـین     20) 105ـ ناظران اعمال (توبه آیه19) 84ریه پیامبر (انعام آیهـ ذ18) 35آیه

هـاي   ــ خانـه  23) 47ـ ترازوهاي قسط (انبیاء آیـه 22) 43ـ اهل ذکر (نحل آیه21) 16(نحل آیه

ــ صـاحب عصـمت کبـري     25  )61ـ نگهبانان آسمان دین (فرقان آیه 24) 36نورخدا (نور آیه

) 32ـ وارثان برگزیده (فاطر آیه27) 56امبر در صلوات (احزاب آیهـ قرین پی26) 33(احزاب آیه

ـ اجر رسالت (شـوري  30) 69ـ گواهان محشر (زمرآیه29) 160ـ عباء مخلص (صافاات آیه28

) 6ـ عباداهللا (انسـان آیـه  33) 79ـ قرآن ناطق (واقعه آیه32) 10ـ السابقون (واقعه آیه31) 23آیه

  . ن)ن به روش قرآن به قرآقرآبررسی شخصیت اهل بیت در  :(رك

شمار دیگري بر اساس تفسیر قران با سنت وجود دارد که ائمـه   برخی از آیات فوق و آیات بی

اند البته برخـی   آن آیات را دربره اهل بیت نبوت دانسته و به آنان تأویل یا تفسیر کرده (ع)اطهار

مونه چند مورد آن در اینجـا  از ان آیات نص در اهل بیت یا ظهور در اهل بیت دارد که براي ن

  . گردد ذکر می

فمن حاجک فیه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم «

  )» 61(آل عمران آیه »و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۀ اهللا علی الکاذبین

پـس از آنکـه بـه    ، [درباره عیسـی] برخاسـت  پس هر کس با تو [اي پیامبر] به گفتگو و جدال 
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بگو بیایید [به همراهی] پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنـان شـما   ، دانستن آن آگاه شدي

سپس ما و شما به نفرین کردن بپردازیم و دوري ، [کسانی] از خود ما و از خود شما را بخوانیم

  . اننداز رحمت خدا را براي کسانی قائل شویم که از دروغگوی

زیرا در ایـن  ، اند بوده (ص)دو پسران رسول خدا(ع)این آیه شریفه داللت دارد که حسن و حسین

  . را آورد (ع)آیه که به مسیحیان وعده داده بود پسران خود را همراه آورد حسن و حسین

  )23(شوري آیه » قل الأسئلکم علیه اجراً اال المودة فی القربی«

مفاد آیه آل حم از دکتر حجتی و قرآن و اهل بیت از دکتر محقـق البرهـان و   (رك: کاوشی در 

  . در المنثور)

  )26(اسري » و آت ذا القربی حقه... «

  )41(انفال آیه» و اعملوا أنّما غنمتم من شئ فان خمسه وللرسول و لذي القربی... «

  )33(احزاب آیه» عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراّانّما یرید اهللا لیذهب .... «

 3(تفسـیر البرهـان ج  . اسـت    (ع)کند که آیه درباره اهل بیـت   روایت نقل می 65مرحوم بحرانی 

ضمن توقف کوتاه در هنگام ورود به مسجد شـام خطـاب بـه    (ع)امام سجاد. )325ـ   309صص

و اسـیران تطبیـق    (ع)را به خودشان و حسینکنند و همه  پیرمرد شامی آیات فوق را تالوت می

  .  )156الملهوف ص و 157و احتجاج ص 129و155و166ص 45(بحار ج. نمایند می

  )37بقره آیه(» فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم... «

نـورالثقلین  :(رك. اند گفتهها  آن برخی روایات منظور از کلمات را پنج تن آل کساء و توسل به

  . )86ص1ج، و البرهان 147ص، 1ج، درالمنثور و  67ص 1ج
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یوفون بالنّذر و یخافون یوماً کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسـکینا و یتیمـاً و   «

  ) 7، 8، 9(انسان(» اسیراً انّما نطعمکم لوجه اهللا ال نرید منکم جزاء و الشکوراً

، گیـرد  آنان وفاي به نذر نموده و از روزي که سختی و شر آن [همه اهـل محشـر] را فـرا مـی    

[چنین گوینـد  ، نمایند مسکین و فقیر و اسیر را اطعام می، ترسند و به خاطر دوستی خداوند  می

نمـاییم و از شـما پـاداش و شـکرگذاري      که] ما براي رضـا و خشـنودي خداونـد اطعـام مـی     

  . خواهیم نمی

نازل  (ع)اند که این آیه درباره علی و فاطمه حسن و حسین سرین عامه و خاصه روایت کردهمف

زیرا آنان مسکین و یتیم و اسیر را در سه شب با افطار خود سیر کردند و خـود گرسـنه   ، شده

. نازل گردیـد ها  آن را ستایش فرموده و این سوره به خاطرها  آن و خداوند با این آیات، ماندند

الغدیر و تفسیر تبیان و مجمع البیان و اختصاص و روح الجنـان و البرهـان از خاصـه و    (رك: 

  . مفاتیح الغیب و اسباب النزول از عامه)

  )124(بقره آیه » ...و اذابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال. ..«

 :در آیـه چیسـت ؟ فرمـود   در پاسخ مفضل بن عمر که پرسید منظور از کلمـات   (ع)امام صادق

یا رب «عبارت بودند ازها  آن توبه کرد وها  آن کلماتی بود که خداوند به آدم القاء نمود و آدم با

  . )147ص 1(البرهان ج. »علی و فاطمه و حسن و حسین، بحق محمد

در ایـن  . کننـد  داللـت مـی   (ع)و حسین (ع)برخی آیات به طور تضمنی یا به تأویل بر امام حسن

  . بسیار روشن است (ع)بر امام حسینها  آن صورت داللت

  )4-1آیه ، فجر( »...والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر«

الشفع ، در حدیث دیگرآمده است. است تأویل شده (ع)و حسین (ع)در روایتی شفع به امام حسن

  . )457ص، 4ج، (البرهان (ع)و الوتر امیرالمؤمنین (ع)و الحسین (ع)الحسن
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  )41(ابراهیم آیه» ربنا اغفرلی ولوالدي و للمؤمنین یوم یقوم الحساب«

هذه کلمه صحفها الکتاب انما کان اسـتغفار ابـراهیم البیـه اال عـن موعـده      « :فرمود (ع)امام باقر

و  (ع)و الحسین (ع)وعدها ایاه و انما قال رب اغفرلی ولولدي یعنی اسماعیل و اسحاق و الحسن

  . )321ص 2(البرهان ج» اهللا ابنا رسول اهللا

لذین انعم اهللا علیهم من النبیین و الصدیقین و الشـهدا و  و من یطع اهللا و الرسول فأولئک مع ا«

  )69(نساء آیه » الصالحین و حسن و اولئک رفیقا

اند مراد از الشهدا  و نیز علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه گفته (ص)ام سلمه به نقل از رسول اهللا

  . )393و  392ص 1هستند (البرهان ج (ع)حسن و حسین

  )5(قصص آیه »و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین«

مـراد از مستضـعفون در    (ص)کند پیامبر نقل می (ع)طبق روایتی که مفضل ابن عمر از امام صادق

  . دانستند می (ع)و امام حسین (ع)و امام حسن (ع)آیه را امام علی

 (ع)و الحسن (ع)نظر الی علی (ص)یقول رسول اهللا (ع)سمعت ابا عبداهللاعن المفضل ابن عمر قال 

فبکی وقال انتم المستضعفون بعدي قال المفضل قلـت لـه مـا معنـی ذلـک یـابن        (ع)و الحسین

و نریـد أن نمـن علـی الـذین     «رسول اهللا ؟ قال معناه انتم االئمه بعـدي ان اهللا عزوجـل یقـول    

» و نجعلهم الوارثین فهذه االیه فینا جاریه الی یوم القیامـه  استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه

  .  )217ص 3(البرهان ج

اسـت   (ع)آیاتی است که خاص آن حضرت، (ع)پنجمین دسته از آیات قرآن در باره امام حسین

کنند و حقیقـت آن حضـرت را بـراي مـا      می (ع)هاي مختلف داللت بر امام حسین که به شکل

از تتبعی که به ویژه در سراسر تفسیر روایی البرهان مرحوم بحرانـی بـه عمـل    . سازد آشکار می

  . اند تفسیر یا تأویل کرده (ع)آیات ذیل را به امام حسین   (ع)معصومین آمد



 47  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  )33(اسراء آیه » یسرف فی القتل انه کان منصوراًمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فال . ..«

، و کسی که مظلوم کشته شود ما براي ولی او حکومت و تسلط [بر قاتـل] قـرار دادیـم   ... یعنی

  » پس [ولی در مقام انتقام] نباید در قتل اسراف کند که همانا او یاري شده است

(تفسـیر  . نـازل گردیـده اسـت    (ع)ینامام حس این قسمت از آیه درباره :فرماید می (ع)امام صادق

  )  418ص 2البرهان ج

 (ع)کنـد کـه ایـن قسـمت از آیـه دربـاره کشـته شـدن حسـین          نیز نقل مـی  (ع)جابر از امام باقر

  . ) 418ص 2باشد(تفسیر علی بن ابراهیم قمی و البرهان ج می

بدم الحسین بن ذلک قائم آل محمد یخرج فیقتل .... « :فرماید در روایتی دیگر می (ع)امام صادق

لم یکن لیصنع شـیئاً  » فالیسرف فی القتل«علی فلو قتل أهل االرض لم یکن سرفاً و قوله تعالی

پس به جهت قصـاص خـون   ، کند فرماید قائم آل محمد ظهور می یعنی این آیه می. یکون سرفاً

ونـد  کشد و اگر تمام اهل زمین را از این جهت بکشد اسرافی نیست و اینکه خدا می (ع)حسین

، دهـد(بحاراالنوار  آن حضرت کاري که اسراف باشد انجـام نمـی  » اسراف در قتل نکنید«فرمود 

  . )418ص، 2ج، و البرهان 298ص، 45ج

کنـد کـه آن    درباره این آیه نقل می (ع)المستنیر نیز روایتی به همین مضمون از امام باقر سالم بن

و نحن اولیاؤه و القائم منا اذا قـام منـا    و قتل مظلوماً (ع)هو الحسین بن علی... «حضرت فرمود:

طلب بثار الحسین فیقتل حتی یقال قد أسرف فی القتل و قال الشیئ المقتـول الحسـین و ولیـه    

القائم و االسراف فی القتل ان یقتل غیر قاتله انه کان منصوراً فانه الیذهب من الدنیا حتی ینصر 

، 2ج، کمـا ملئـت ظلمـاً و جـوراً (البرهـان     برجل من آل الرسول یمـأل االرض قسـطاً و عـدال    

  .  )419ص

  )193(بقره آیه » ...فإن انتهوا فال عدوان اال علی الظالمین ....«

 اند و بـه  دانسته (ع)این آیه را درباره نسل و ذریه قاتالن امام حسین (ع)و امام صادق (ع)امام باقر

عـن   :کنـد  اي از قـول آنـان نقـل مـی     هروي در روایت مرفوعه حسن بیاع. اند  تأویل کردهها  آن

» (ع)قال: اال علی ذّریه قتله الحسین، »... فالعدوان اال علی الظالمین... «فی قوله تعالی (ع)احدهما
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  . )298ص، 45ج، و بحار 86ص، 1ج، (تفسیر العیاشی

ظـالمین را در آیـه مزبـور بـر اوالد      (ع)سماعه ابن مهران در روایت دیگري از قول امام صادق

، 1ج، و البرهــان 297ص، 45ج، تطبیــق و تفســیر نمــوده اســت(بحار (ع)قــاتالن امــام حســین

  .  )191ص

درباره آیه نقل کـرده   (ع)یا امام صادق (ع)علی بن ابراهیم در حدیث مرفوعه دیگري از امام باقر

 (ع)احـد اال علـی نسـل قتلـه الحسـین      ال یتعدي اهللا علی احـد اال علـی  ... «که ایشان فرمودند: 

  .  )191ص، 1ج، (البرهان

، نقل نموده که (ع)حدیثی از امام رضا (ع)عبدالسالم بن صالح هروي در تبین روایت امام صادق

یا بن رسـول اهللا مـا تقـول فـی حـدیث روي عـن       (ع)قتلت: البی الحسن علی بن موسی الرضا

قلت: . قتل ذراري قتله الحسین بفعل آبائها ؟ فقال هو کذلک (ع)انه قال اذا قال القائم (ع)الصادق

لکن ، ما معناه ؟ فقال: صدق اهللا فی جمیع اقواله» و ال تزر وازره وزر اخري«فقول اهللا عزوجل 

ولو . یرضوون فعال آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئاً کان کمن أتاه (ع)ذراري قتله الحسین

ضی بقتله رجل فی المغرب لکان الراضی عنداهللا عزوجـل شـریک   أن رجالً قتل فی المشرق فر

فقلت له بـإي شـئ یبـدء القـائم     ، قال. القاتل و انما یقتلهم القائم اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم

  . )191ص، 1ج، شیبه و یقطع ایدیهم ألنهم سراق بیت اهللا (البرهان فیکم؟ قال یبدء ببنی

إذ أخذنا میتاقکم التسفکون دمائکم و التخرجون انفسکم مـن دیـارکم ثـم أقـررتم و انـتم       و«

اولئک الذین اشتروا الحیوة الـدنیا  .... تشهدون* ثم انتم هوالء تقتلون انفسکم و تحرجون فریقا

  )86ـ84بقره (... باالخرة

ر ضـمن روایـت   د. نقـل شـده اسـت    (ع)در تفسیر این سه آیه روایتی طوالنی از امام عسـکري 

کنند که آیه بـه یهـود امـت اسـالم یعنـی قـاتلین امـام         بیانی نقل می (ص)حضرت از قول پیامبر

فقـال   :چنـین اسـت   (ص)بیان شریف رسـول اکـرم  . تأویل شده است (ع)و امام حسن (ع)حسین

و ، هوالء الیهود نقضوا عهداهللا و کـذبوا رسـل اهللا  . لما نزلت هذه االیه فی الیهود (ص)رسول اهللا

أفال أنبئکم بمن یضاهیهم من یهود هذه االمه؟! قالوا بلی یا رسول اهللا! قال: قوم . قتلوا اولیاء اهللا

من امتی یقتلون أفاضل ذریتی و أطائب ارومتی و یبـدلون شـریعتی و سـنتی و یقتلـون ولـدي      
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یلعـنهم و  اال و إن اهللا ، کما قتل اسالف هـؤالء الیهـود زکریـا و یحیـی     (ع)و الحسین (ع)الحسن

یجـرفهم   (ع)یبعث علی بقایا ذراریهم قبل یوم القیامه هادیاً مهـدیاً مـن ولـد الحسـین المظلـوم     

و محبیهم و ناصریهم و الساکتین عن  (ع)اهللا قتله الحسین بسیوف اولیائه الی نار جهنم اال و لعن

   )124ص، 1ج، البرهاان.... (لعنهم من غیر تقیه

الذین اخرجوا من دیـارهم بغیـر   . اتلون بأنهم ظلموا و ان اهللا علی نصر هم لقدیراذن للذین یق«

  )39(حج آیه » ...حق اال ان یقولوا ربنا اهللا

در عین حال روایات ، جعفر و حمزه نازل شده است، (ع)علی، (ص)آیه شریفه در شأن رسول اهللا

انـد و بـرآن    تأویل نموده (ع)به طور صحیح نقل شده که آیه را به امام حسین (ع)متعددي از ائمه

است که در ذیـل   (ع)وامام صادق (ع)از جمله روایات سخن امام باقر. اند تطبیق داده (ع)حضرت

  . نقل شده است

 الذین اخرجوا مـن دیـارهم بغیـر حـق اال ان     «فی قول اهللا تبارك و تعالی (ع)عن ابی جعفر

و علـی و جعفـر و حمـزه و جـرت فـی       (ص)نزلت فی رسـول اهللا  :قال، »... ربنااهللایقولوا 

  . )93ص، 3ج، (البرهان (ع)الحسین

  عن جعفرضریس
(ع)
 نصرهماذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان اهللا علی  :سمعته یقول، قال 

الحسن و الحسین :قال، لقدیر
  ) (همان (ع)

 و  94ص، کنـد (همـان   نقل می (ع)مون از امام باقرابی خالد کابلی نیز روایتی به همین مض

  .  )297ص، 45ج، بحار

 قال العامه یقولـون نزلـت فـی رسـول اهللا     :فرماید نیز درباره آیه می (ع)امام صادق
(ص)

لمـا   

نحن  :و هو قوله (ع)اذا خرج یطلب بدم الحسین (ع)اخرجته قریش من مکه و انما هو القائم

  . )94ص، 3ج، البرهان(... اولیاؤکم فی الدم و طلب الدیه

  فرمایـد  علی ابراهیم نیز در تفسیر خود درباره آیه الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق مـی: 

     حین طلبه یزید لعنه اهللا لیحمله الی الشام فهرب الی الکوفه و قتـل بـالطف   (ع)قال الحسین

  .  )94ص، 3ج، (البرهان
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(اسـري  » ...اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی االرض مرتین و لتعلن علـواً کبیـراَ   بنی و قضینا الی«

  )5و  4آیه 

  . تأویل و تفسیر نموده است (ع)از آیه را به قتل امام حسین»و لتعلّن علواً کبیرا«فقره  (ع)امام صادق

الکتـاب  اسـرائیل فـی    و قضـینا الـی بنـی   «عن صالح بن سهل عن ابی عبداهللا فی قوله عزوجـل 

 و لتعلنّ علواً کبیراً (ع)قتل امیرالمؤمنین و طعن الحسن بن علی :قال، »لتفسدنّ فی االرض مرّتین

بعثنا علیکم « (ع)قال: اذا جاء نصر الحسین بن علی، فاذا جاء وعد اولیها. (ع)قتل الحسین بن علی

ام القـائم الیـدعون وتـراً    قوما یبعثهم اهللا قبل قی» عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خالل الدیار

  . )407ص، 2ج، و البرهان 297ص، 45ج، آلل محمد اال احرقوه و کان وعداهللا مفعوالً (بحار

  .  )406 ص، 2ج، (البرهان کند نقل می (ع)همین روایت با دنباله آن از امام صادق عبداهللا قاسم البطل

  )6(اسري آیه» بنین و جعلناکم اکثر نفیراثم رددنا لکم الکرة علیهم و أمددناکم بأموال و «

کـه بـه    اند: اولین کسی اند و فرموده  این آیه را درباره رجعت دانسته (ع)و امام باقر (ع)امام صادق

در این صورت مصداق اتـم و اول ایـن آیـه امـام     . است (ع)کند امام حسین این دنیا رجعت می

  . باشد می (ع)حسین

الحسـین بـن      ان اول من یکر فی الرجعه :سمعنا یقول، قال (ع)عبداهللاعن زید الشحام عن ابی 

      مکـث فـی االرض اربعـین الـف سـنه حتـی یسـقط حاجبـاه علـی عینیـه مـن کبـره            ، (ع)علی

  .  )408ص، 2ج، (البرهان

فیملک  (ع)ان اول من یرجع لجارکم الحسین بن علی :قال (ع)عن حمران بن اعین عن ابی جعفر

  ه علی عینه (همان )حتی یقع حاجبا

  )85(قصص آیه » ان الذین فرض علیک القران لرادك علی المعاد«

امـام   (ع)) و امـام صـادق  239ص، 3ج، اند (البرهـان  این آیه را نیز درباره رجعت دانسته (ع)ائمه

  . نمایند اند که به دنیا رجعت می را اولین مصداق آیه معرفی کرده (ع)حسین
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 فیملک حتی (ع)اول من یرجع الی الدنیا الحسین بن علی (ع)قال ابوعبداهللا، خنیسعن المعلی بن 

ان الذي فـرض  «فی قول اهللا عزوجل  (ع)فقال ابوعبداهللا، قال. یسقط حاجباه علی عینه من الکبر

  . )239 ص، 3ج و 408ص، 2ج، فقال بینکم راجع الیکم (البرهان» علیک القرآن لرادك الی معاد

  )51(مؤمن آیه» إنا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم األشهاد«

ایـن آیـه    (ع)) و امام باقر100ص، 4ج، اند(البرهان این آیه را نیز مرتبط به رجعت دانسته (ع)ائمه

  . اند اند و آن حضرت را مصداق اتم این آیه معرفی کرده تطبیق داده (ع)را بر امام حسین

الحسـین بـن    (ع): قـال » ...إنـا لننصـر رسـلنا   «تال هذه االیه ، قال (ع)ابی بصیر عن ابی جعفرعن 

ج ، بحـار (واهللا لقد قتل قتله الحسین و لم یطلب بدمه بعد :منهم و لم ینصر بعد ثم قال (ع)علی

  . )100ص، 4ج، و البرهان 298ص ، 45

  )6 (نازعات آیه» ...یوم ترجعف الراجفۀ تتبعها الرادفۀ«

امام  در آیه» راجفه«فرماید: منظور از  این آیه را هم مربوط به رجعت دانسته و می (ع)امام صادق

شود و خاك را از  است و اولین کسی که قبر او شکافته می (ع)علی» رادفه«مراد از  و (ع)حسین

  . است (ع)کند حسین بن علی نماید و مجدداً به دنیا رجوع می سر خود پاك می

» یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه :فی قوله (ع)قال ابوعبداهللا، قال، عن سلیمان بن خالد العاقولی

و اول من ینشق عنه القبر و ینفض  (ع)و الرادفه علی بن ابی طالب (ع)قال الراجفه الحسین بن علی

  ) 424 و ص 101ص، 4ج، فی خمسه سبعین الفاً (البرهان (ع)عن رأسه التراب الحسین بن علی

  )7(مریم آیه » ...لم نجعل له من قبل سمیاً... «

امـام  ، (ص)در عین حـال پیـامبر  ، کند آیه با داللت مطابقی بر حضرت یحیی ابن ذکریا داللت می

 اند قبل از اند و فرموده تأویل کرده (ع)آیه را به امام حسین (ع)و امام صادق (ع)امام باقر، (ع)سجاد

همچنانکه آسمان بر کسی جز براي حضرت یحیی ، نیز کسی به این نام نامبردار نشد (ع)حسین
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  . چهل روز گریه نکرد (ع)و امام حسین

الحسـین بـن   » نجعل له مـن قبـل سـمیا    لم« (ع)سمعت اباعبداهللا، عن عبدالخالق بن عبدربه قال

لـه مـن قبـل سـمیاً و لـم تبـک        یکن لم یکن له من قبل قبل سمیا و یحیی بن ذکریا لم (ع)علی

کانت تطلع حمراء و تغرب حمراء  :قلت: ما بکاؤها ؟ قال، السماء اال علیهما اربعین صباحاً قال

  . )4ص، 3ج، و البرهان 211ص، 45ج، (بحار

نقل  (ع)داودبن فرقد و محمد بن علی الحلبی نیز با سند دیگري همین مضمون را از امام صادق

  .  )5ص، 3ج، کنند (البرهان  می

قال: یحیی بن ذکریـا لـم   » لم نجعل له من قبل سمیا«فی قوله تعالی  (ع)عن جابر عن ابی جعفر

یکن له سمی قبلـه و بکـت السـماء علیهـا اربعـین       لم (ع)یکن له سمی قبله و الحسین بن علی

صباحاً و کذلک بکت الشمس علیها و بکاؤها أن تطلع حمراء و تغیب حمراء و قیـل أي بکـی   

  . )218ص، 45ج، هل السماء و هم المالئکه (بحارا

اند که آن حضرت آیه را بـه نـور چشـم خـود امـام       نقل کرده (ص)اهل سنت نیز از پیامبر اکرم

  . تأویل نمود (ع)حسین

قـال  » لم نجعل له من قبـل سـمیاّ  « :فی قول اهللا عزوجل (ص)قال رسول اهللا :عن ابی عباس قال

  . )5ص، 3ج، (الفردوس از دیلمی به نقل از البرهان (ع)ذلک یحیی و قره عینی الحسین

  )29(دخان » فما بکت علیهم السماء و االرض و ما کانوا منظرین«

داللـت   (ع)کند که آیه شریفه به طور کنایه و استعاره بر امـام حسـین   تصریح می (ع)امیرالمؤمنین

  . تأویل نموده است (ع)به امام حسین نیز آیه را (ع)امام صادق. کند می

فجلس فی المسجد و اجتمع اصحابه حوله فجاء  (ع)خرج امیرالمؤمنین، عن ابراهیم النخعی قال

فقال یا بنی ان اهللا عیر اقوماًًً بـالقرآن فقـال   ، حتی قام بین یدیه فوضع یده علی رأسه (ع)الحسین

 لتقتلن من بعـدي ثـم تبکیـک    وایم اهللا» و ما بکت علیهم السماء و األرض و ما کانوا منظرین«

  ) 161ص، 4ج، و البرهان209ص، 45ج، السماء و االرض (بحار
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 مرحوم مجلسی نیز. کند به همین مضمون نقل می (ع)دیگر از علی محدث بحرانی چهار روایت

  . )201ص، 45ج، کند (بحار نقل می(ع)نزدیک به مضمون فوق در روایت دیگري از علی

اود بن فرقد و زراره بـن اعـین در سـه روایـت جداگانـه از امـام       محمد بن علی بن حلبی و د

 161ص، 4ج، اند (البرهـان  دانسته (ع)کنند که آن حضرت آیه را مربوط حسین نقل می (ع)صادق

  .  )162و 

فما بکت علیهم السـماء و االرض  «فی قوله تعالی  (ع)عن محمد بن علی الحلبی عن ابی عبداهللا

 (ع)تبک السماء احداً منذ قتل یحیی بـن زکریـا حتـی قتـل الحسـین      قال لم» و ما کانوا منظرین

  .  )161ص 4فبکت (البرهان ج

فرمایـد: چـون امـام     دانسـته و مـی   (ع)ابن عباس نیز در تفسیر خود آیه را مرتبط به امام حسین

) این تأویل 162ص 3(البرهان ج... کند شود آسمان همیشه براي او گریه می   کشته می (ع)حسین

ین آیه در صحیح مسلم نیز آمده است (آغاز جزء پنجم از صحیح مسـلم بـه نقـل از بحـار     از ا

  .  )217ص45ج

  )69(انبیاء » قلنا یا نارکونی برداً و سالماً علی ابراهیم... «

 کند و آتشی کـه بـه فرمـان خداونـد     تالوت می (ع)این آیه را خطاب به حسین (ص)پیامبر اکرم 

 در آن بـه شـهادت   (ع)به جنگی که امام حسین  شود و در آیه از آن ذکر شده می سالمخنک و 

در کـربال   (ع)فرمایند آیه به شهادت بی درد و شیرین امام حسین می نمایند و رسند تأویل می می

  . اشارت دارد

به مـن   (ص)رسول خدا، قبل از شهادت به اصحابش فرمود (ع)امام حسین :فرماید می (ع)امام باقر

انبیـاء و اوصـیاء بـا آن سـرزمین برخـورد      . اي فرزندم ! تو بسوي عراق خـواهی رفـت   :گفت

تو در آنجا با گروهی از یارانت شهید خواهی شد در حالیکـه هرگـز سـوزش و درد    . اند داشته

 (ص)شمشیرها حس نخواهی کرد [ بلکه آتش جنگ براي تو سرد و سالم خواهد بود ] و پیامبر

جنگ براي تو و اصحاب تو خنکی » قلنا یا نار کونی برداً و سلماً علی ابراهیم«ه تالوت کرد ک

خـواهیم   (ص)پس بشارت باد بر شما چه اینکه کشته شدیم وارد بر پیامبر  :و سالم خواهد بود

  .  )80ص، 45ج، (بحار. شد
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  )23(احزاب آیه» فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینظر«

پس از اذن دادن به هر کدام از اصـحاب بـراي    در روز عاشورا این آیه شریفه را (ع)امام حسین

نمود و بر هر یـک از اصـحاب خـود تطبیـق      عزیمت به میدان و خداحافظی با آنان تالوت می

  . کرد داد و تأویل نمود و خود را از من ینتظر معرفی می می

السالم علیک  :الرجل بعد الرجل فیقول (ع)و کان یأتی الحسین :قال، محمدبن ابی طالب و غیره

فمنهم مـن  «ثم یقرأ ، و علیک السالم و نحن خلفک و یقول: (ع)یابن رسول اهللا فیجیبه الحسین

حتی قتلوا عن آخرهم رضوان اهللا علیهم و لم یبق مع الحسین اال  »قضی نحبه و منهم من ینتظر

  .  )31ص، 45ج، اهل بیته (بحار

(آل » حتـی یمیـز الخبیـث مـن الطیـب     ... تحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیرٌ ألنفسهمفال «

  )179و 178عمران آیه 

در دو آیـه شـریفه بـر یزیـد و      »الخبیـث «و » الـذین کفـروا  « (ع)در روایات مأثوره از اهل بیت

و  (ع)حسین به امام» طیب«سپاهیان وي تطبیق داده شده و به آنان تأویل گردید و ذیل آیه یعنی 

  . اصحاابش تأویل و تطبیق داده شده است

و ) 3ص، 45ج، روز عاشورا این آیه را خطاب به سپاه یزید تالوت کردند (بحار (ع)امام حسین

) و چنـین تفسـیر و   158و ص133ص، 45ج، در مجلس یزید تالوت (بحار (س)حضرت زینب

  . اند تأویل کرده

  )10روم آیه»( عاقبۀ الذین أساؤا السوءي ان کذبوا بآیات اهللا و کانوا بها یستهزؤنثم کان «

به آیات اهللا و عمل زشت  و رأس آن حضرت را (ع)امام حسین حضرت زینب (سالم اهللا علیها)

 و استهزاء وي را بر این آیه تطبیق داده و آیه را بـه  (ع)یزید در زدن چوب دستی بر لبان حسین

  ) 157ص، 45ج، أویل کرده است (بحارعمل یزید ت

و  (ع) روي شیخ صدوق من مشایخ بنی هاشم و غیره من الناس أنه لما دخل علی بن الحسـین 
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فجعل یضرب ثنایـاه  ، و وضع یدیه فی طست (ع)جیء برأس الحسین، حرمه علی یزید لعنته اهللا

طالب و امها فاطمه بنـت  فقامت زینب بنت علی بن ابی ... بمخصره کانت فی یدیه و هو یقول

الحمداهللا رب العالمین و صلّی اهللا علی جـدي   :و قالت، رسول اهللا صلوات اهللا علیهم أجمعین

ثم کان عاقبه الّذین أساؤاالسوءي أن کذّبوا بآیات اهللا و « :صدق اهللا کذلک یقول، سید المرسلین

  )157ص، 45ج، (بحار ».کانوا بها یستهزؤن

شـهراً   وصینا االنسان بوالدیه احساناً حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً و حمله و فصاله ثالثونو «

اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، حتی بلغ أشد وعلی قال رب ي علی15(احقاف آیه» والد(  

و ما انسان را در حق پدر و مادر سفارش کردیم که مادر چگونه با رنج و زحمـت بـار حمـل    

، کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نموده و سی ماه تمام مدت حمل و شیرخوارگی بـود 

 :آن گاه شایسته اسـت] بگویـد  ، تا وقتی که طفل به حد رشد رسید [و فردي چهل ساله گشت

  ... توفیق شکرگذاري بده، خدایا! مرا بر نعمتی که به من و پدر و مادرم عطا فرمودي

تأویل نموده و به  (ع)به امام حسینآن را  نازل شده و ائمه اطهار (ع)حسیناین آیه در شأن امام 

نیز گواه صدق آیه بـر   (ع)مفاد آیه و تأمل در زندگی امام حسین. اند آن حضرت اختصاص داده

  . است (ع)امام حسین

نقل نموده که  (ع)محمد بن یعقوب کلینی بعد از هفت واسطه از ابو خدیجه و او از امام صادق

یـا   :جبرئیل نزد رسول خدا آمد و عرض کـرد ، را حامله شد (ع)حسین، (س)وقتی فاطمه :رمودف

بـه  ، رسول اهللا ! فاطمه صاحب پسري خواهد شد که بعدها به دست امت تو کشته خواهد شد

همین منظور فاطمه در حین آبستنی و نیز هنگام زاییدن با یک نوع نارحتی روحی تـوأم بـوده   

  . است

بالحسین جاء جبرئیل الی رسول اهللا  (ع)قال لما حملت فاطمه (ع)خدیجه عن ابی عبداهللاعن ابی 

فلما حملت فاطمه بالحسین کرهت حمله و حین وضعته ، فقال تلد غالماً تقتله امتک من بعدك

تر فی الدنیا ام تلد غالماً تکرهه و لکنها لما علمت انه سیقتل  کرهت وضعه ثم قال ابوعبداهللا لم

و وصینا االنسان بوالدیه احساناً حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و «نزلت هذه االیه  وفیه

  . )172ص، 4ج، البرهان» (فصاله ثلثون شهراً
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شش ماه بوده و دو  (ع)حسین) مدت حمل (بارداري :فرماید می (ع)در روایت دیگري امام صادق

و وصـینا االنسـان   «است که فرمـود   سال شیرخوارگی او طول کشی و این قول خداوند متعال

(البرهـان ج  » بوالدیه حسناً حملته امه کرهـاً و وضـعته کرهـاً و حملـه و فصـاله ثلثـون شـهراً       

  )  173ص4

کـه    نقل کرده (ع)صادق به ویژه از امام (ع)روایت از ائمه اطهار13مرحوم محدث بحرانی حدود 

  )174ـ 172صص 4(البرهان ج. اند تطبیق و تفسیر کرده (ع)همه آیه را به امام حسین

، (فجر» جنتی أدخلی و فأدخلی فی عبادي مرضیۀ راضیۀایتها النفس المطمئنۀ إرجعی الی ربک  یا«

  )30-26آیات 

عن ابی بصیر . اند  دانسته (ع)نفس مطمئنه در این آیات از سوره فجر را امام حسین (ع)امام صادق

یعنی » یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه«تعالی فی قوله  (ع)عن ابی عبداهللا

افـزون بـر ایـن ائمـه     . )614ص، 1ج، و مجمع البیان 58ص، 4ج، (البرهان (ع)الحسین بن علی

اند و بسیار سـفارش   معرفی کرده (ع)به خاطر همین حقیقت تمام سوره را سوره امام حسین (ع)اطهار

  .  نمازهاي واجب و مستحب و سایر اوقات این سوره را تالوت نماینداند که شیعیان در  نموده

قال: اقرؤا سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فانها سوره  (ع)عن داود بن فرقد عن ابی عبداهللا

یوم القیامه فی درجته من الجنـه ان اهللا عزیـز    (ع)من قرأها کان مع الحسین، (ع)الحسین بن علی

  . )456ص، 4ج، البرهان، منهج الصادقین، کنز الفوائد، الحکیم (مجمع البیان

نامیده شده به این خاطر  (ع)سوره امام حسین در ناسخ التواریخ نیز آمده است اینکه سوره فجر

وجـود مبـارك امـام     »...یا ایتهـا الـنفس المطمئنـه ارجعـی    «است که مصداق واقعی آیه شریفه 

  . (ناسخ التواریخ). است (ع)حسین

  )79(رعد آیه » قوم هاد لکلو یقول الذین کفروا لوال انزل علیه آیۀ من ربه انما انت منذر و «

 (ع)در تفسیر و تأویل این آیه بیانی دارد که به نوعی این آیه اشاره به امام حسین (ص)پیامبر اکرم

  . کند نیز می
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اهتـدیتم و قـرء    (ع)بی انذرتم و بعلی بن ابی طالب :(ص)قال رسول اهللا، عن عبداهللا بن عمرقال

تسـعدون و بـه    (ع)اعطیتم االحسـان و بالحسـین   (ع)و بالحسن» انما انت منذر و لکل قوم هاد«

، من یأبی حرم اهللا علیه ریح الجنـه (البرهـان  ، باب من ابواب الجنه (ع)اال و ان الحسین. تشقون

  .  )28ص، 2ج

فلما کتب علیهم القتال اذا .... الم ترالی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلوة و آتوالزکوة«

  )77نساء آیه »(... فریق منهم یخشون الناس

نقل شده است کـه قسـمت اول    (ع)و امام صادق (ع)چندین روایت به اسناد مختلف از امام باقر

فلما کتب علیهم .. «و قسمت دوم آن  (ع)درباره امام حسن» ...الم ترالی الذین قیل لهم کفوا«آیه 

دسـتور بـا امـام     است که نحوه تعامل مسـلمانان بعـد از ایـن دو    (ع)در باره امام حسین» القتال

  . کند را بیان می (ع)و امام حسین (ع)حسن

کفـوا ایـدیکم و   «سـخن خداونـد   :کند که فرمـود    نقل می (ع)حسن بن زیاد عطار از امام صادق

دربـاره امـام   » فلمـا کتـب القتـال   «و امـرش نـازل شـد و    (ع)درباره امـام حسـن  » اقیموا الصلوه

، 1ج، (برهـان . نازل شد و واجب شد بر اهـل زمـین تـا همـراه ایشـان قتـال نماینـد       (ع)حسین

  .  )395ص

کان خیراً لهذه  (ع)الذي صنعه الحسن بن علی قال: و اهللا! (ع)عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر

الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم «فواهللا لقد نزلت هذه االیه . مما طلعت علیه الشمساالمه 

انما هی طاعه االمام فطلبوا القتال فلما کتب علـیهم القتـال مـع    » و اقیموا الصلواه و آتوا الزکوه

تبـع  کتبت علینا القتال لوال اخرتنا الـی اجـل قریـب نجـب دعوتـک و ن      قالوا ربنا لم (ع)الحسین

  . )394ص، 1ج، أارادوا تأخیر ذلک الی القائم (البرهان. الرسل

مـع الحسـن و    الم ترالی الذین قیل لهـم کفـوا ایـدیکم   «فی تفسیر هذه االیه  (ع)عن ابی عبداهللا

(همـان  ... قالوا ربنا لم کتبـت علینـا القتـال    (ع)اقیموا الصلوه فلما کتب علیهم القتال مع الحسین

  )  395ص
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  )62آیه، (انعام »ثم ردوا الی اهللا مولیهم الحق االله الحکم و هو اسرع الحاسبین«

عن داود بـن  . اند دانسته (ع)آیه را درباره امام حسین (ع)کند که امام صادق داود بن فرقد نقل می

مولی  قال فاستلقی علی السریر و ثم، قال دخل مروان بن الحکم المدینه (ع)فرقد عن ابی عبداهللا

قـال فقـال    فقال ردوا الی اهللا مولیهم الحـق اال لـه الحکـم و هـو اسـرع الحاسـبین       (ع)للحسین

ردوا الـی اهللا مـولیهم   «لمواله قال هذا حین دخل ؟ قال استلقی علـی السـریر فقـرء     (ع)الحسین

ـ   (ع)فقال الحسین» الحق اال له الحکم و هو اسرع الحاسبین ی نعم و اهللا رددت انا و اصـحابی ال

  . )529ص، 1ج، (البرهان. الجنه و رد هو و اصحابه الی النار

  )164(انعام آیه » ...و ال تکسب کل نفس اال علیها و ال تزر وازرة ورز اخري.... «

عن عبداهللا بن  :فرمایند می لذا در تفسیر آن، اند دانسته (ع)آیه را اشاره به امام حسین (ع)امام رضا

انه اذا خرج القائم قتـل   (ع)ماتقول فی حدیث یروي عن الصادق (ع)صالح قال قلت البی الحسن

و ال تزر وازره وزر «قال قلت قول اهللا ، هو کذلک (ع)بفعال آبائها ؟ فقال (ع)ذراري قتله الحسین

یرضـون   (ع)لحسـین ما معنا ؟ قال صدق اهللا تعالی فی جمیع اقواله و لکن ذراري قتلـه ا » اخري

بفعال آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن أتاه ولو أن رجالً قتل بالمشرق فرضـی  

  . )568ص، 1ج، (البرهان... بقتله رجل فی المغرب لکان الراضی عنداهللا شریک القاتل

  )107و 106(صافات آیه » و فدیناه بذبح عظیم و ترکنا علیه فی اآلخرین«

  . فرمایند و شهادت آن امام عظیم تفسیر و تأویل می (ع)ذبح عظیم را به امام حسین (ع)امام رضا

هنگامی که خداوند بـه ابـراهیم   «شنید که فرمود  (ع)کنند که از امام رضا فضل بن شاذان نقل می

د اي آرزو نمو (ع)ابراهیم، امر نمود که به جاي اسماعیل کبش نازل شده از آسمان را ذبح نماید

نمود و در نتیجه قلبش آکنده از درد ذبـح   شد تا اسماعیل را ذبح می  کاش امر به ذبح کبش نمی

خداوند به خاطر این مصبیت و درد شدید قلبی باالترین  شد و در ازاي آن  پسر بدست پدر می

اي ابـراهیم کـدام یـک از    ، پس خداوند به ابراهیم وحـی نمـود  . نمود درجات را بوي عطا می
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هـیچ کـدام از مخلوقاتـت پـیش مـن      ، ؟ ابراهیم پاسـخ داد  داري وقاتم را بیشتر دوست میمخل

داري  اي ابراهیم! وي را بیشتر دوست می، خداوند با وحی پرسید. نیست (ص)محبوبتر از محمد

آیا فرزنـد  ، خداوند پرسید. دارم یا خودت ؟ ابراهیم گفت قطعاً او را از خودم بیشتر دوست می

ابراهیم پاسخ داد قطعاً نزد مـن فرزنـد او محبـوبتر     تر دوست داري یا فرزند او؟خودت را بیش

اي ابراهیم! اگر فرزند او و فرزند تو هر دو در راه اطاعت من به ، خداوند باز سئوال کرد. است

آورد و آکنـده از رنـج و     قتل کدام یک قلب تو را بیشتر به درد مـی ، دست ظالمان کشته شوند

اي ابراهیم! بدان  :پس خداوند فرمود (ص)قطعاً قتل فرزند پیامبر. ابراهیم پاسخ داد کند ؟ درد می

 را در (ص)فرزند محمـد  (ع)حسین، هستند در آینده (ص)کنند از امت محمد  گمان می گروهی که

کشند و در اثر این ظلم مستوجب سخط  کشند همانگونه کبش می وجور می اطاعت من به ظلم

ابراهیم با این خبر به گریه و ناله افتاد و قلـب او آکنـده از درد و رنـج    . شوند و غضب من می

فدیه فرزند تو شد و بـه   (ع)وحی آمد که ابراهیم! جزع و االم قلبی تو براي حسین. عظیمی شد

بردي و این اسـت قـول خداونـد     (ع)این سبب تو باالترین درجات ثواب را بر مصائب حسین

  . )426ص، 1ج، عیون اخبار الرضا و 30ص، 4ج، (البرهان» و فدیناه بذبح عظیم«فرمود 

ن به لیل سوره فجر و در پرتو تفسیر قرآبرخی از دانشمندان بدون تمسک به روایت بلکه با تح

(رك . باشـد  نمـی  (ع)چیزي جـز امـام حسـین    اند که ذبح عظیم در این آیه قرآن نیز اثبات کرده

  . )339ص، بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن

  )28(زخرف » و جعلها کلمۀ باقیۀ فی عقبه لعلهم یرجعون«

نقـل شـده کـه آن     (ع)امام باقر و امام صـادق  (ع)امام سجاد، (ص)روایات متعددي از پیامبر اکرم 

. انـد    دانسـته  (ع)و سایر ائمه بعد از امام حسین (ع)امام حسین، معصومین آیه را مربوط به امامت

ارجـاع   (ع)به امامت و ضمیر در عقبـه بـه امـام حسـین    » جعلها«در » ها«در این روایات ضمیر 

  . اند تأویل نموده (ع)و بدین شکل آیه شریفه را بر امام حسین. اند داده

قـال  » جعلها کلمه باقیـه فـی عقبـه   «عن قوله عزوجل  (ص)قال سئلت رسول اهللا، عن ابی هریر

... یخرج من صلبه تسعه من االئمه و منهم مهـدي هـذه االمـه    (ع)جعل االئمه فی عقب الحسین

  .  )140ص، 4ج، (البرهان
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انه قـال فینـا نزلـت هـذه االیـه و اولـوا        (ع)عن ابیه علی ابن ابی طالب (ع)عن علی بن الحسین

االرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهللا و فینا نزلت هذه االیه و جعلهاکلمه باقیه فی عقبـه و  

... الی یوم القیامه و ان للغایب منا غیبتین احدیها اطول مـن اخـري   (ع)ی عقب الحسیناالمامه ف

  .  )140ص، 4ج، (البرهان

و جعلها کلمه باقیه فی «قال المفضل فقلت یابن رسول اهللا فأخبرنی عن قول اهللا  (ع)عن الصادق

  . )138 ص، 4ج، (البرهان القیامه الی یوم (ع)قال یعنی بذلک االمامه جعلها فی عقب الحسین» عقبه

 (ع)و جعلها کلمه باقیه فی عقبه فقال فی عقب الحسـین «فی قول اهللا عزوجل  (ع)عن ابی جعفر

ینتقل من ولد الی ولد ال یرجع الی اخ و ال عـم و   (ع)فلم یزل هذا االمر منذ افضی الی الحسین

  . )138ص، 4ج، (البرهان... یتم بعلم احد منهم اال وله لم

  واقعه آیه)»(مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ الیبغیان یخرج منها اللؤلؤ و الرجان «

بـه طـرق مختلـف و طبـق سـخن       (ع)و از امام صادق (ع)و علی (ص)روایات متعددي از پیامبر 

سـعید بـن   ، فارسـی  سـلمان ، ابـوذر ، سعید ابی، عباس بزرگان و تفسیر مفسرین بزرگی چون ابن

کمـا اینکـه مـراد از    ، اسـت  (ع)ان سوري و ابی نعیم مراد آیه از مرجان امـام حسـین  سفی، جبیر

  . )267ـ 265ص، 4ج، است(البرهان (ع)و لؤلؤ امام حسن (ع)و فاطمه (ع)بحرین علی

مـرج البحـرین   «کند کـه آن حضـرت دربـاره آیـه فرمـود       نقل می (ع)جابر جعفی از امام صادق

و  (س)علی فاطمه (ع)قال ال یبغی علی» یبغیان بینهما برزخ ال«و  (س)و فاطمه (ع)قال: علی» یلتقیان

  . (همان ) (ع)قال الحسن و الحسین» یخرج منها اللؤلؤ والرجان« (ع)یبغی علی علی (س)ال فاطمه

  )9تکویر آیه( »... و اذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت«

نازل  (ع)فرماید: آیه درباره امام حسین دانسته و می (ع)آیه را مربوط به امام حسین (ع)امام صادق

  . شود که به کدامین گناه او را کشتید شده و از قتل او سئوال می

سئلت باي ذنب  ةو اذا الموؤد«قلت: قوله عزوجل ، قال (ع)عن اسماعیل بن جابر عن ابی عبداهللا

  (ع)قال الحسین» قتلت
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قال نزلت فی الحسین » سئلت باي ذنب قتلت ةالموؤدو اذا «فی قوله عزوجل  (ع)عن ابی عبداهللا

  . )432ص، 4ج، (البرهان (ع)بن علی

کانهـا کوکـب    جۀالزجا جۀاهللا نور السموات و االرض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح فی زجا«

  )31(نور آیه » ...دري

انـد کـه    نقـل کـرده   (ع)و علی ابن جعفر از امـام رضـا   (ع)صالح بن سهل همدانی از امام صادق

عبداهللا انصاري از  البته در روایت دیگري که جابربن.. (ع)یعنی امام حسین» المصباح فی زجاجه«

و امـام  (ع)آن حضرت فرمود است که مراد آیه از زجاجه امام حسن. کند نقل می (ع)امیرالمؤمنین

  . است (ع)حسین

آمده اسـت   (ع)ائمه هدي نام امام حسینبه هر حال در آیه شریفه نور بر اساس تأویل و تفسیر 

  . باشد و مربوط به ایشان نیز می

اهللا نور السموات و االرض مثل «فی قول عزوجل  (ع)عن صالح بن سهل الهمدانی قال ابوعبداهللا

الزجاجه کانها « (ع)الحسین» المصباح فی زجاجه«الحسن » فیها مصباح« (ع)فاطمه» نوره کمشکوه

، 3ج، (البرهان... کوکب دري بین نساء اهل الدنیا توقدمن شجره مبارکهف (ع)فاطمه» کوکب دري

  .  )133ص

» ...کمشکوه فیها مصـباح المصـباح  ... «عن قوله عزوجل  (ع)علی بن جعفر قال سئلت اباالحسن

، (البرهان... (ع)کوکباً دریاً بین نساء العالمین و المصباح الحسن و الحسین (ع)قال المشکوه فاطمه

  .  )136ص، 3ج

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم واولوا االرحـام بعضـهم اولـی بـبعض فـی      «

  )6(احزاب آیه» ...کتاب اهللا

در آیه شریفه را بـه  » و اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض «معصومین در روایات متعددي فقره 

  . اند در اوالد ایشان جاري است اختصاص داده و فرموده (ع)امام حسین

فقال نزلت فـی  ، »... بالمؤمنین یالنبی اول«فی قول اهللا عزوجل  (ع)عن عبدالرحیم عن ابی جعفر
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مـن   (ص)من بعد فنحن اولی بـاالمر و برسـول اهللا   (ع)ان هذه االیه جرت فی ولد الحسین. االمره

فقلـت هـل   ... فقلـت فلولـد جعفـر فیهـا نصـیب ؟ فقـال ال      . المؤمنین و المهاجرین و االنصار

، صیب غیرنا (البرهـان ندي فیها ملمحما، واهللا یا عبدالرحیم فیها نصیب ؟ فقال ال (ع)لولدالحسن

  .  )291ص، 3ج

ابداً انمـا جـرت    (ع)و الحسین (ع)االمامه فی اخوین بعد الحسنا دووقال ال تع (ع)عن ابی عبداهللا

کما قال اهللا واولوا االرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهللا فال تکـون   (ع)من علی بن الحسین

  . االعقاب ابقبعد علی بن الحسین اال فی االعقاب و اع

واولوا االرحام بعضهم اولـی بـبعض   « تبارك و تعالی هذه االیه انزل اهللا (ع)قال الحسین بن علی

ی بهـا غیـرکم و انـتم    عنـ و اهللا مـا ی عـن تأویلهـا ؟ فقـال     (ص)سئلت رسول اهللا » فی کتاب اهللا

  ... اولوااالرحام

واولـوا  «قال انه سئل عـن قولـه اهللا عزوجـل    (ع)عن عبدالرحمن بن روح القصیر عن ابی عبداهللا

قـال نزلـت فـی ولـد      »االرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهللا مـن المـؤمنین و المهـاجرین   

، ال :فقـال  ؟قلت فقی المواریـث ، ال :قالزلت فی الفرائض؟ ناك دقال قلت جعلت ف (ع)الحسین

  .  )293ص، 3ج، نزلت فی االمره (البرهان
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  دانشگاه شیراز تربیت و تعلیم فلسفۀ استادیار

msalman@rose. shirazu. ac. ir 

ها رمز موفقیت ایشان بود؛ زیرا شرایطی که ایشان در   در امر هدایت انسان (ص)روشمندي پیامبر

  . آن حضور داشت به هیچ وجه یاراي توفیقات نبود

عمران به ده شیوه تربیتی که در حقیقت تجلی   مبارکه آلسوره  161تا  159هاي   خداوند در آیه

  شمارد: می بر، اخالق قرآنی در شخصیت پیامبر تبلور یافته است

       مـنْهع ففَـاع ـکلوـنْ حیظَ الْقَلْـبِ الَنفَضُّـواْ ما غَلفَظ کُنت لَوو ملَه نتل نَ اللّهۀٍ ممحا رفَبِم

مرْ لَهتَغْفاسینَ       وکِّلتَـوالْم ـبحی إِنَّ اللّـه لَـى اللّـهکَّلْ عفَتَو تزَمرِ فَإِذَا عی األَمف مهشَاوِرو  إِن

وکِّـلِ  ینصرْکُم اللّه فَالَ غَالب لَکُم وإِن یخْذُلْکُم فَمن ذَا الَّذي ینصرُکُم من بعـده وعلَـى اللّـه فَلْیتَ   

ؤْمنُونَ الْم        ـافَّى کُـلُّ نَفْـسٍ متُـو ـۀِ ثُـمامیالْق موا غَلَّ یبِم أْتغْلُلْ ین یمغُلَّ وأَن ی نَبِیا کَانَ لمو

 اگـر  و شدى] مهر پر و[ خو  نرم آنان با، الهى رحمت]  برکت[ به : پسکَسبت وهم الَ یظْلَمونَ

 برایشـان  و درگذر آنان از، پس. شدند مى پراکنده تو پیرامون از قطعاً بودى دل  سخت و تندخو

 زیـرا ، کن توکل خدا بر گرفتى تصمیم چون و کن مشورت آنان با] ها[کار در و بخواه آمرزش

 غالـب  شـما  بر کس هیچ، کند یارى را شما خدا اگر. دارد مى دوست را کنندگان توکل خداوند

 و کرد؟ خواهد یارى را شما او از بعد کسى چه، بردارد شما یارى از دست اگر و شد نخواهد

 خیانت کس هر و ورزد خیانت که نَسزَد را پیامبرى هیچ و. کنند توکل خدا بر تنها باید مؤمنان

 کسـب  آنچـه ]  پـاداش [ کـس  هر به گاه آن بیاید کرده خیانت آن در آنچه با قیامت روز، ورزد

  . نرود ستم آنان بر و شود مى داده تمامى به، کرده
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 روشمندي در زندگی یک ضرورت است .  

 مندي نیست  توانمندي و اصالحات مالزم با روش .  

 با گفتار و کردار خویش به ما روش آموختند (ع)امامان . 

 

  معناشناسی

  1.کند خویى است که نیکى کردن به طرف مقابل را اقتضاء مى  نرمى و نرم، »رحمۀ«

  تجلی رحمت نبوي

 است (ص)رحمت اساس و مبناي دعوت پیامبر .  

  2 »أَساسی  الْحب: «(ص)پیامبر اکرم

 اي از جانب خداست  هدیه، بر عالمیان (ص)رحمت پیامبر .  

 امفَبِملَه نتل نَ اللّهۀٍ ممحر
  . شدى] مهر پر و[ خو  نرم آنان با، الهى رحمت]  برکت[ به : پس3

امو لْنَاكسۀً إِلَّا أَرمحینَ رالَملِّلْع
    . نفرستادیم جهانیان براى رحمتى جز را تو : و4

 شود  شامل فرشتگان نیز می (ص)رحمت پیامبر .  

  به هنگام نزول آیه به جبرئیل فرمود: (ص)پیامبرروایت شده که 

»ءشَى همالرَّح هنْ هذم کابلْ اَص؟ قال:   همما اَثْنَـى  ، نَعل بِک نْترِ فَآماالَْم هباَخْشى عاق نِّى کُنْتا

هلبِقَو لَىع اللّه ٍینکرْشِ مي الْعذ نْدةٍ عي قُوذ   اةو قَدهدۀٌ ممحآیا چیزى از این : 5». قَالَ: أنَا ر

اما به ، ناك بودم  من از پایان کار خویش بیم یل در پاسخ عرض کردئجبر رحمت عاید تو شد؟

                                                
 . 57ص ،2 ج ،تحقیق مفردات الفاظ قرآنترجمه و  1
 . 173ص ،11 ج ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل 2
 . 159: عمران  آل 3
 . 107انبیا: 4
 . 466ص ،2ج ،تفسیر نورالثقلین 5
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خداوند مرا با این  آنجا که، ن شدمئاز وضع خود مطم، اى که در قرآن بر تو نازل شد  آیه خاطر

بلند مقـام  ، جبرییل نزد خداوند خالق عرش» «عنْد ذى الْعرْشِ مکینٌ ةذى قُو: «جمله مدح کرده

  . ام  فرمود: من رحمت هدیه شده (ص)سپس پیامبر، »و بلند مرتبه است

 فرماید: نزدیک است خود را هالك کنی  به حدي بود که خداوند می (ص)مهربانی پیامبر .  

فًاأَس یثدذَا الْحنُوا بِهؤْمی إِن لَّم ملَى آثَارِهع کنَّفْس عاخب لَّک1َلَعسـخن  ایـن  به اگر، : شاید 

  . کنى تباه شان] کار[ پیگیرىِ در، اندوه از را خود جان تو، نیاورند ایمان

 باشد  سوز مؤمنان نیز می  دل، عالوه بر مهربانی (ص)پیامبر .  

لَقَد کُمولٌ جاءسنْ رم کُمزیزٌ أَنْفُسع هلَیما ع تُّمنع ریصح  کُملَـینینَ  عؤْمبِـالْم ؤُفحـیم  رر
2 :

]  هـدایت [ به، بیفتید رنج در شما است دشوار او بر که آمد خودتان از پیامبرى شما براى، قطعاً

  . است مهربان سوز  دل، مؤمنان به نسبت و حریص شما

  اهمیت پشتیبانی خداوند

 3.دارد دقیق علم مردم جزئى کارهاى خداست و تنها او به مخصوص ابدى حیات  

کَّلْ ولَى تَوع یال الَّذي الْح وتمی و حبس هدمبِح کَفى و  بِذُنُوبِ بِه  هبـادخَبیـرا  ع
 آن بـر  : و4

 بندگانش گناهانِ به او که بس همین و گوى تسبیح او ستایش به کن و توکل میرد نمى که زنده

  . است آگاه

 5.دارد و توانا بر هرکار است کامل سلطۀ و قدرت، خداوند  

و ورُ هقَ الْقاهفَو هبادع
  . است]  غالب و[ قاهر بندگانش بر که اوست و: 6

                                                
 . 6کهف: 1
 . 128توبه: 2
 . 272ص ،8ج ،تفسیر نور 3
 . 58فرقان: 4
 . 175ص ،3ج ،تفسیر نور 5
 . 61انعام: 6
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 ...ولى فَهکُلِّ  ع شَی قَدیر ء
  . تواناست چیزى هر بر او : پس1

 عبد خداست (ص)پیامبر .  

اإِنَّم رْتأَنْ أُم دبأَع بر هذةِ هلْدالْب...2را آن کـه  را شـهر  ایـن  پروردگار تنها که مأمورم : من 

  . کنم پرستش اوست آنِ از چیزى هر و شمرده مقدس

 ـک  و نمـاز ( (ص)پیـامبر زندگی  تشریعى و) حیات و مرگ( تکوینى مسیربـراى  فقـط ) نُس 

  3.است خداوند

ْی إِنَّ قُلالَتی صکنُسو ايیحمی واتممو لّهل بین رالَم4الْع و مـن  نمـاز ، حقیقـت  در: «: بگـو 

  . است جهانیان پروردگار، خدا براى من مرگ و زندگى و من عبادات] سایر[

 کند  در همۀ کارها به خداوند توکل می (ص)پیامبر .  

 ...امی ویقفإِالَّ تَو بِاللّه هلَیع کَّلْتتَو هإِلَیو یبأُن
 بـر . نیست خدا]  یارى[ به جز من توفیق : و5

  . گردم بازمى او سوى به و ام کرده توکّل او

 6.کند مى کفالت و کفایت را او امور خداوند، شد بندة خدا انسان اگر، پس  

َأ سلَی اللَّه بِکاف هدبع
  نیست؟ اش بنده کننده کفایت خدا : آیا7

  آثار پشتوانه بودن خداوند

 تکفّار و دشمنان برابر در ناپذیرى نفوذ و قاطعی  

و أَنْ ال لَو تْناكثَب لَقَد تدتَرْکَنُ ک هِمئاً إِلَییالً شَی8قَلقطعـاً ، داشـتیم  نمـى  استوار را تو اگر : و 

                                                
 . 17انعام: 1
 . 91نمل: 2
 . 395ص ،3 ج ،نور تفسیر 3
 . 162انعام: 4
 . 88هود: 5
 . 171ص ،10ج ،تفسیر نور 6
 . 36زمر: 7
 . 74اإلسراء: 8
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  . شوى متمایل آنان سوى به کمى بود نزدیک

 یاري خداوند  

لَکُم بفَالَ غَال اللّه رْکُمنص1إِن ینخواهد غالب شما بر کس هیچ، کند یارى را شما خدا : اگر 

  . شد

  معناشناسی 

رود و سـپس دربـاره    خشونت است که براي توصیف اجسام بـه کـار مـی   نرمى و ضد ، » لین«

 2. شود  اخالق و سایر معانى به طور استعاره استفاده می

  (ص)اهمیت لینت پیامبر

 بـه  ، اسـت  مبلّـغ  و رهبـر  براى الزم صفات از، زیردستان و پیروان، یاران برابر در انعطاف

  :فرماید مى خود قصار کلمات از یکى در (ع)على دلیل همین

  . است سینه گشادگى رهبرى وسیله: 3»آلَۀُ الرِّیاسۀِ سعۀُ الصدر«

 2 .4.آنان ضعف و ترس نه، است ایمان بندگی و، خدا بندگان خویى  نرم و مدارا سرچشمۀ  

و بادمنِ عینَ الرَّحشُونَ الَّذملَى یضِ عنا الْأَروه
 کـه  انـد  کسـانى  رحمـان  خداى بندگان : و5

  . دارند برمى گام نرمى به زمین روى

 بود که سبب جذب مسلمانان شد (ص)لینت و نرمی پیامبر .  

ضاخْفو کنَاحنِ جمل کعنَ اتَّبینَ منؤْمالْم
، انـد  کـرده  پیروى را تو که مؤمنانى آن براى : و6

                                                
 . 160آل عمران: 1
 . 176ص ،4 ج ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن 2
 . 18ص ،عیون الحکم و المواعظ 3
 . 277ص ، 8 ج ،نور تفسیر 4
 . 63 فرقان: 5
 . 215شعرا: 6
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  . گستر فرو را خود بال

 مسلمانان مخالفان را نیز جذب کردعالوه بر جذب ، (ص)نرمی پیامبر اکرم .  

     ـیملالْع یعـمالس ـوه إِنَّـه لَى اللّـهکَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجلسواْ لنَحإِن جو
 صـلح  بـه  اگـر  : و1

  . داناست شنواى او که نما توکّل خدا بر و گراى بدان] نیز[ تو، گراییدند

 نـرم  سـخنى  آنان با اینکه جمله از، دارد دستوراتی مردم با سخن گفتن دربارة نحوة قرآن ،

  . شود گفته رسا و معروف، استوار، آسان، مالیم

ْفَقُل مالً لَهوراً قَوسیم
2 ،فَقُوال الً لَهنـا  قَولَی

3 ،مـا  قُـلْ  والً  لَهکَریمـاً  قَـو
4 ، الً  قُولُـواقَـو 

سدیداً
5 ،قُولُوا و مالً لَهرُوفاً  قَوعم قُلْ و مفی لَه  هِمالً أَنْفُسلیغاً قَوب

6  

 نرمی در رفتار عامل سازندگی و هدایت است .  

خْشَىی تَذَکَّرُ أَوی لَّهنًا لَّعلًا لَّیقَو فَقُولَا لَه
 پنـد  کـه  شـاید ، گوییـد  نرم سخنى (فرعون) او با : و7

  . بترسد یا پذیرد

  آثار لین بودن

 ترسی و پذیرش حق خدا  

  8.شود مى امیدوار رحمت آیات شنیدن با و دارد خوف عذاب آیات شنیدن با، مؤمن

ینُ  ثُمإِلى  تَل مهقُلُوب و مهلُودج  کْرِ اللَّهذ 9گردد مى نرم خدا یاد به دلشان و پوستشان : سپس .  

                                                
 . 61انفال: 1
 . 28اسرا: 2
 . 44طه: 3
 . 23اسرا: 4
 . 70احزاب: 5
 . 63نسا: 6
 . 44طه: 7
 . 162ص ،10 ج ،نور تفسیر 8
 . 23زمر:  9
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  معناشناسی

 »ُّاین لفظ به صورت استعاره (یعنى آبى کـه خـوردنش   . خویى است  به معناي زشت» الفَظ

  1. گردد استفاده می، نوشیده نمی شود)، مکروه است و جز در ضرورت و نیازمندى زیاد

 »لْظَۀ2. استیعنى نرمى » رقّۀ«نقطه مقابل ، سختى و تندى» الغ  

  اهمیت عدم خشونت

 ت مبناى بر، اسالم حکومتى نظام3. است مردم به اتصال و محب  

 بود اصحاب از ایشـان فـرار     براي تشکیل حکومت اسالمی داراي تندخویی  (ص)اگر پیامبر

  .  کردند  می

ۀٍ فَبِمامحنَ رم اللَّه نْتل ملَه و لَو ا کُنْتـنْ  الَنْفَضُّـوا  الْقَلْـبِ  غَلـیظَ  فَظـک  ملوح
 بـه  : پـس 4

]ر و[ خو  نرم آنان با، الهى رحمت]  برکتهر پاز قطعاً بودى دل  سخت و تندخو اگر و شدى] م 

  . شدند مى پراکنده تو پیرامون

 زیـرا در ایـن   ، داراي نرمش و عطوفت کامل است کار  گناه و نادان افراد برابر در (ص)پیامبر

 در خشـونت  مورد در غالباً» الفَظُّ«کلمۀ  اما استفاده شده خشونت معنايکلمه با  دو آیه از

 5. رود مى کار به عمل در خشونت مورد در »الغلْظَۀ« و سخن

 گیـر    به وقت مقتضی و مناسب در برابر کفارِ لجـوج سـخت  ، خویی  عالوه بر نرم (ص)پیامبر

  . بود

اا یهأَی النَّبِی داهج ینَ الْکُفَّارقنَافالْماغْلُظْ وو هِملَیع
 کن جهاد منافقان و کافران با پیامبر! : اى6

  . بگیر سخت آنان بر و

                                                
 . 73ص ،4 ج ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن 1
 . 710ص ،2 ج ،همان 2
 . 184ص ،2ج ،تفسیرنور 3
 . 159آل عمران: 4
 . 141ص ،3ج ،تفسیر نمونه 5
 . 73 توبه: 6
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اا یهینَ أَینُواْ الَّذلُواْ آمینَ قَاتلُونَکُم الَّذنَ یواْ الْکُفَّارِ مجِدلْیو یکُملْظَۀً فغ
 ایمان که کسانى : اى1

  . بیابند خشونت شما در باید آنان، کنید کارزار هستند شما مجاور که کافرانى با، اید آورده

 2.است متفاوت باتوجه به شرایط، مخالفان با برخورد هاى شیوه  

سالماً قالُوا الْجاهلُونَ خاطَبهم إِذا. است کردن سالم گاهى )الف
3  

ذَرهم. است برخورد عدم و سکوت گاهى )ب
4 ،نَابسح اللَّه

5  

عنْهم أَعرِض. است اعتنایى بى و اعراض گاهى )ت
6   

علَیهِم اغْلُظْ و. است غلظت و درشتى گاهى )ث
7  

علَیکُم  اعتَدى ما بِمثْلِ علَیه فَاعتَدوا. است مثل به مقابله گاهى )ج
8  

  (ص)آثار عدم خشونت پیامبر

  جاهلیتجذب اعراب خشن و عقب مانده دوران  

را دیـده   (ص)اکثم بن صیفی اسدي از جمله کسانی بود که به اسالم گروید و بدون آنکه پیـامبر 

مردم را به اسالم دعوت  (ص)نقل است هنگامی که شنید پیامبر. باشد با ایمان به او از دنیا رفت

نیز با  ارسال نمود تا قومش را (ص)اي به حضرت  کند پسرش را خدمت ایشان فرستاد و نامه  می

هـا    بنی تمیم را جمع نمود و آن، رسید (ص)زمانی که جواب نامه پیامبر. حقیقت اسالم آشنا کند

  9.را به گرایش به اسالم تشویق و ترغیب کرد

                                                
 . 123همان: 1
 . 325ص ،3 ج ،نور تفسیر 2
 ».دهند مى پاسخ مالیمت به دهند قرار خطاب طرف را ایشان نادانان چون و« 63فرقان: 3
 ».بگذارشان« 3حجر: 4
 ».خدا ما را بس است« 173آل عمران: 5
 ».برتاب روى ایشان از« 43مائده: 6
 ».بگیر سخت آنان بر« 73توبه: 7
 ».کنید تعدى او بر ،کرده تعدى شما بر که گونه  همان ،کرد تعدى شما بر کس هر پس« 194بقره: 8
 . 87ص ،22ج ،بحاراالنوار 9
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 کنـد کـه     نقل می (ص)جویان سپاه پیامبر  یکی از جنگ: هاي مسلمانان  همبستگی و پیوند دل

آبـی در حـال حرکـت بـوده تـا اینکـه       پس از جنگ یرموك در میان زخمیـان بـا ظـرف    

در همـین حـال سـرباز    . نمایـد   بیند و قصد سیراب کردن او را مـی   پسرعموي خود را می

خواهد ابتـدا آب را بـه درخواسـت      دیگري اظهار تشنگی کرده و پسرعموي وي از او می

بب شـود و هربـار تقاضـا کننـده آب بـه سـ        این مسأله چندین بار تکرار می، کننده برساند

این ماجرا . رود  زند و تشنه از دنیا می  درخواست شخص دیگري از نوشیدن آن سر باز می

  1.دهنده تأثیر رفتار مهربانانه پیامبر با مسلمانان است  نشان

 ارِحِ :«(ع)امیرالمومنین: عاقبت به خیري مسلمانانولِ بِالْجمالْع انِ ولِ بِاللِّسی الْقَور فا الْأَجإِنَّم

: پـاداش و اجـر   2».النِّیۀِ و السرِیرَةِ الصالحۀِ الْجنَّۀَ  الْعبد بِصدقِ  إِنَّ اللَّه بِکَرَمه و فَضْله یدخلُ

در گفتار زبانى (ذکر خدا و غیره) و در اعمال و کارهاى بدنى است و خداوند به فضل و 

  . فرماید  شتن باطن نیک داخل بهشت میکرم خود بنده را از اثر نیت صادق و درست و دا

: بـدان کـه نیکـى و    3»یعمرَانِ الدیار و یزِیدانِ فی الْأَعمار  الْخُلُقِ  الْبِرَّ و حسنَ  إِنَ:«(ع)امام صادق

  . گردانند کنند و عمر را زیاد مى حسن خلق دنیا را آباد مى



  اهمیت عفو

 4.است همراه عطوفت و عفو با، صحیح مدیریت و رهبرى  

 ها را با شکسـت مواجـه     زیرا خشونت برنامه، بخشش از صفات پسندیده هر رهبري است

  .  کند  می

 َینمالْکَاظظَ وینَ  الْغَیـافالْعـنِ  والنَّـاسِ  ع
 در مـردم  از و برنـد  مـى  فـرو  را خـود  خشـم  : و5

  .  گذرند مى

                                                
 . 156ص ،1ج ،المستطرف 1
 . 317ص ،5 ج ،بحار األنوار 2
 . 82ص ،2ج ،اصول کافی 3
 . 184ص ،2ج ،تفسیر نور 4
 . 134آل عمران: 5
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 ِو هدایت است جذب هاي  از مؤلفه شرمنده کاران  گناه و پشیمان بخشش خطاکاران .  

 باشد  بلکه مأمور به صفح و احسان نیز می، نه تنها مأمور به عفو است (ص)پیامبر .  

ففَاع منْهع فَحاصإِنَّ و اللّه بحینَ ینسحالْم
 کـه  کـن  پوشى چشم و درگذر آنان از، : پس1

  . دارد مى دوست را نیکوکاران خدا

  نکته

  2.عفو و به معناي محو و پوشاندن خطاست از پس »صفح«است و  چیزى از پوشى چشم» عفو«

 بـر طبـق مقـررات     (ص)پیـامبر ، در ماجراي فتح مکـه . توزي است  عفو نشانۀ دوري از کینه

ها را اسیر نماید ولـى   توانست آن توانست مردم این شهر را از بین ببرد و یا مى اسالمى مى

  »الطُّلَقَاء  اذْهبوا فَأَنْتُم: «3با بزرگوارى فرمود

 مزد عفو نزد خداست .  

ْنفَا فَمع لَحأَصو رُهلَى فَأَجع 4اللَّهبـر  او پـاداش ، کنـد  نیکوکـارى  و درگـذرد  کـه  هر : پس 

  . خداست]  عهده[

  آثار عفو و بخشش. 2. 5. 2

 عزت یافتن نزد خدا  

، : بر شما باد گذشت5»الْعفْو لَا یزِید الْعبد إِلَّا عزّاً فَتَعافَوا یعزَّکُم اللَّه  بِالْعفْوِ فَإِنَ  علَیکُم: «(ص)پیامبر

  . یک دیگر بگذرید تا خدا شما را عزیز کنداز ، زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید

 حصول ملکه تقوا  

أَنفُواْ وتَع ى أَقْرَبلتَّقْول
  . است نزدیکتر تقوا به شما کردنِ : گذشت6

                                                
 . 13مائده: 1
 . 6ص ،7 ج ،روشن تفسیر 2
 . 140ص ،3ج ،تفسیر نمونه 3
 . 40شوري: 4
 . 108ص ،2 ج ،کافی 5
 . 237بقره: 6
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  اهمیت استغفارطلبی

 کنـد   می مردم عصیان و جرم آثار پوشانیدن و آمرزش را مأمور به طلب (ص)پیامبر، خداوند 

  1.بگیرند قرار پاك مسلمین زمره در بتوانند و شده محو ها  آن از معاصى آثار تا

 2.باشد الهى عفو تواند واسطۀ  است و ایشان می مستجاب مؤمنان حقّ در پیامبر دعاى  

و لَو موا إِذْ أَنَّهظَلَم مهأَنْفُس تَغْفَرُوا جاؤُكفَاس اللَّه تَغْفَرَ واس مـولُ  لَهوا  الرَّسـدجلَو  ابـاً  اللَّـهتَو 

رحیماً
 آمـرزش  خـدا  از و آمدنـد  مـى  تـو  پـیش ، بودنـد  کرده ستم خود به وقتى آنان اگر و :3

  .  یافتند مى مهربان پذیرِ توبه را خدا قطعاً، کرد مى آمرزش طلب آنان براى] نیز[ پیامبر و خواستند مى

  فرشتگان براي مردم و مؤمنان نیز پذیرفته استحتی طلب استغفار .  

کَۀُ والئونَ الْمحبسی  ـدمبِح  هِـم وبرُونَ  رـتَغْفسـنْ  یمـی  لض  فالْـأَر
 سـپاس  بـه  : فرشـتگان 4

  . طلبند مى آمرزش هستند زمین در که کسانى براى و گویند مى تسبیح پروردگارشان

َینلُونَ الَّذمحرْش یالْع ...رُونَ  وـتَغْفسینَ  یلَّـذنُـوا  لآم
 حمـل  را] خـدا [ عـرش  کـه  : کسـانى 5

  . کنند مى آمرزش طلب اند گرویده که به ایمان کسانى براى... کنند مى

 مؤمنـان  و فرشـتگان  یـا  و پیـامبر  کـردن  شفاعت معانى از یکى، طلب استغفار در این آیه 

  6.است خطاکاران براى دل  پاك

                                                
 . 116ص ،5ج ،تفسیر روشن 1
 . 319ص ،2ج ،تفسیر نور 2
 . 64نسا: 3
 . 5شوري: 4
 . 7غافر: 5
 . 452ص ،3ج ،تفسیر نمونه 6
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  استغفارآثار 

 مغفرت و رحمت الهی  

 1.رحمت و مغفرت، دارد دنبال به را قطعى لطف دو استغفار  

 است خداوند حرام رحمت از یأس .  

 رحمـت  اقتضـاى  گنـاه  آمـرزش  زیرا، تفاوتى ندارد آن مقدار و گناه نوع الهى بخشش در 

  2.است خداوند

  مغفرت

َکان إِنَّه کُمبرُوا رتَغْف3غَفَّاراً  اس :است آمرزنده همواره او که بخواهید آمرزش پروردگارتان از .  

نَابرْ ری اغْفل يدالولینَ ونؤْملْملو موی قُومی ابسالْح
 برپـا  حسـاب  کـه  روزى، : پروردگـارا 4

  . ببخشاى مؤمنان بر و مادرم و پدر و من بر، شود مى

: مثل استغفار چون برگى است 5»فَیتَنَاثَرُ  تُحرَّك شَجرَةٍ  مثَلُ ورقٍ علىمثَلُ الاستغْفَارِ : «(ع)امام رضا

  . بر درختى که بجنبد و پیاپى فرو ریزد

  رحمت 

ْا قُلی يادبینَ عرَفُوا الَّذلَى أَسع هِمن تَقْنَطُوا لَا أَنفُسۀِ ممحر إِنَّ اللَّه رُ اللَّهغْفی  ـا  الـذُّنُوبیعمج 

إِنَّه وه الْغَفُور یمالرَّح
 رحمت از اید داشته روا روى زیاده خویشتن بر که من بندگان اى: «: بگو6

  . است مهربان آمرزنده خود او که، آمرزد مى را گناهان همه خدا، حقیقت در. مشوید نومید خدا

ْرتَغْفاسو ملَه إِنَّ اللَّه اللَّه غَفُور یمحر
  . است مهربان آمرزنده خدا که بخواه آمرزش : برایشان7

                                                
 . 374ص ،10ج ،تفسیر نور 1
 . 188ص ،10 ج ،نور تفسیر 2
 . 10 نوح: 3
 . 41ابراهیم: 4
 . 504ص ،2ج ،کافی 5
 . 53زمر: 6
 . 62نور: 7
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 ولُ اللَّهسنْ«(ص)رـیقٍ       مـنْ کُـلِّ ضم فَرَجـاً و ـمنْ کُلِّ هم لَّ لَهج زَّ وع لَ اللَّهعج غْفَارتاسأَکْثَرَ ال  

، کسى که زیاد استغفار گوید و از خدا عذرخواهى کند: 1» یحتَسبمخْرَجاً و یرْزقْه منْ حیثُ ال 

اى برایش گشایشى قرار دهـد و از هـر تنگنـایى راه فـرارى پـیش پـایش         خداوند از هر غصه

  . دهد  گذارد و او را از جایى که گمان ندارد روزى مى  می

  اهمیت مشورت

  2.شود  سنت ارزشمندي است که مانع از خطا و لغزش میمشورت  

»عاضوم رَفع اءالْآر وهجلَ وتَقْبنِ اسمهـاى اندیشـه رو آورد (از     کـه بـه راه   کسـی : 3»الْخَطَـإ   و

  . شناسد  میخطاء و اشتباه را هاي   محلخردمندان کمک فکرى بطلبد) 

 دشـمن  دوست از شناسایى، استعدادها شکوفایى، نیروها از یاري گرفتن، امر مشورت در ،

  4.است نهفته عالقه و محبت ایجاد رأى و بهترین گزینش

: با دشـمنان  5» استَشرْ أَعداءك تَعرِف منْ رأْیِهِم مقْدار عداوتهِم و مواضع مقَاصدهم:«(ع)امام علی

  . ها را مطلع شوي  دشمنى و اهداف آنها میزان   خود مشورت کن تا از نظرات آن

 یکی از عوامل موفقیت در اداره امور و پیشبرد اهداف است، مشورت .  

  إِذَا کَانَ أُمرَاؤُکُم خیارکُم و أَغْنیاؤُکُم سمحاءکُم و أَمرُکُم شُورى بینَکُم فَظَهرُ الْـأَرضِ :«(ص)پیامبر

رٌ لَکُمنْ  خَیطْنُ  مفَب کُمائسإِلَى ن کُمورأُم و کُمخَلَاءب اؤُکُمیأَغْن و کُمرَارش رَاؤُکُمإِذَا کَانَ أُم ا وهطْنب 

 شـما  تـوانگران  و باشند شما نیکان، شما زمامداران که هنگامى: 6». الْأَرضِ خَیرٌ لَکُم منْ ظَهرِها

 بـراى  زمـین  زیـر  از زمین روى موقع در این، گیرد انجام مشورت به کارهایتان و سخاوتمندان

                                                
 . 228ص ،جعفریات 1
 . 118ص ،5ج ،تفسیر روض الجنان 2
 . 206ص ،1 ج ،البضاعۀ المزجاة 3
 . 185ص ،2ج ،تفسیر نور 4
 . 442ص ،تصنیف غررالحکم 5
 . 36ص ،تحف العقول 6
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 و از افـراد بـد  ، زمامـدارانتان  اگـر  ولـى ) هستید زندگى و حیات شایسته یعنى( است بهتر شما

 آن روى از زمـین  زیر، صورت این در نکنید مشورت کارها در و باشند بخیل افراد، ثروتمندان

 . است بهتر شما براى

 1.»الجماعۀ مع اهللا ید«زیرا ، دارد دنبال به را الهى جمعی است و امداد مشورت نماد تفکر  

منَهیى بشُور مرُهأَم2واست مشورت میانشان در کارشان : و .  

 شود  مأمور به مشورت با مردم می، پس از عفو عمومی (ص)پیامبر .  

 هر چند علم پیامبر به منبع الهی متصل استامـقُ  ونطـنِ  یى  عـوالْه ْإِن  ـوإِالَّ ه  ـیحو 

  . اما کار ایشان نوعی شخصیت دادن به دیگران است، و نیاز به مشورت ندارد 3یوحى

 مسـلمانان  نظر قانون اجراى طرز در تنها بلکه کرد نمى مشورت گذارى قانون در (ص)پیامبر 

   4.خواست مى را

 باشـد)  العاده فوق فکرى نظر از چند (هرداند  مى دیگران افکار از نیاز  بى را کسی که خود 

  5.شود اشتباه مى به سبب استبداد رأي گرفتار

 مشـورت  بـا  هرگـز  کـس   : هـیچ 6»رأىِ بِإستغنَاء سعد لَا و بِمشوِرةٍ قطّ عبد شَقَى ما: «(ص)پیامبر

  . است نشده خوشبخت، رأى استبداد با و بدبخت

: هر که مستبد به رأى شود به هالکت 7»بِرَأْیِه هلَک و لَا ظَهِیرَ کَالْمشَاورةمنِ استَبد : «(ع)امام علی

  . رسد و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست  می

 ًبرخی روایات افراد قابل مشـورت را  ، گیرد قرار مشورت طرف تواند نمى کسی هر مسلما

                                                
 . 413ص ،10ج ،تفسیر نور 1
 . 38شوري: 2
 ». نیست شود مى وحى که سخنی به جز سخن این. گوید نمى سخن هوس سر از و« 5و3نجم: 3
 . 143ص ،3ج ،تفسیر نمونه 4
 . 144ص ،3ج ،تفسیر نمونه 5
 . 687ص ،نهج الفصاحه 6
  . 53حکمت ،نهج البالغۀ 7
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  .  کنند  معرفی می

  خداترسان

: در امـور خـود بـا کسـانى کـه از خـدا       1» حدیثک الَّذینَ یخَـافُونَ اللَّـه  شَاوِر فی : «(ع)امام علی

  . ترسند مشورت کن مى

 صاحبان عقل

 خیرخواه عاقل با مشورت : در2»مشَاورةُ الْعاقلِ النَّاصحِ رشْد و یمنٌ و تَوفیقٌ منَ اللَّه: «(ص)پیامبر

  . است الهى توفیق و برکت و رشد

  صاحبان تجربه

کـه    بهتـرین کسـانی   :3» و الْعلْـمِ و التَّجرِبـۀِ و الْحـزْم     خَیرُ منْ شَاورت ذَوو النُّهـى « :(ع)امام علی

  . هستند تجربه و دوراندیشی، علم داراى عاقالن، توان با آنان) مشورت کرد  (می

  گویان  راست

صـدیقاً  ، متَدیناً، حرّاً، أَنْ یکُونَ الَّذي تُشَاوِره عاقلًا« فرماید:  امام صادق دربارة مشورت کردن می

پایبند به دین و اهل ، عاقل و آزادمرد باشند که کن   افرادى مشورت : با4» و أَنْ تُطْلعه علَى سرِّك

  ). دهد ارائه کامل و جامع رأى (بتواند کردي آگاه خود راز بر را او صداقت باشند تا اگر

 سه گروه از افراد شایستۀ مشورت نیستند، (ع)از نظر امام علی .  

بِک عنِ الْفَضْـلِ و یعـدك الْفَقْـرَ و لَـا جبانـاً        بخیلًا یعدلُ  مشُورتک  فی  لَا تُدخلَنَ: «(ع)امام علی

 الشَّرَه نُ لَکزَیرِیصاً یلَا ح ورِ ونِ الْأُمع فُکضْعریوزیـرا ، نکـن  مشـورت  بخیـل  افراد : با5»بِالْج 

 مشـورت  ترسـو  افـراد  با ترسانند و مى فقر از و دارند بازمى دیگران به کمک و بخشش از تورا

 کـه  نکن مشورت حریص افراد با نیز دارند و بازمى مهم کارهاى انجام از تو را ها  آن زیرا، نکن

                                                
 . 98ص ،72ج ،بحاراالنوار 1
 . 102ص ،همان 2
 . 238ص ،عیون الحکم و المواعظ 3
 . 142ص ،5ج ،هدایۀ االمۀ 4
 . 53نامه ،نهج البالغه 5
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  . دهند مى جلوه تو نظر در را ستمگرى، مقام) و کسب یا و ثروت آورى جمع (براىها  آن

  آثار مشورت. 2. 7. 2

 شریک شدن در عقل دیگران  

با یاران خود در جنگ خنـدق و پیشـنهاد تـاریخی سـلمان      (ص)نمونه ارزشمند مشورت پیامبر

  . فارسی است

مـردم مشـورت کـرد خـود را     : هر که با 1»و منْ شَاور الرِّجالَ شَارکَها فی عقُولها: «(ع)امام علی

  . شریک عقل آنان نمود

 جلب نظرات صحیح  

: مشورت کردن نظـرات صـحیح دیگـران را    2» الْمشُورةُ تَجلب لَک صواب غَیرِك: «(ع)امام علی

  . کند  جلب می

بهتر از مشـاوره   جا  : راه حق و صواب از هیچ3»ما استُنْبِطَ الصواب بِمثْلِ الْمشَاورة: «(ع)امام علی

 . آید به دست نمى

 پرهیز از اشتباه  

 . کننده از افتادن در خطا مصون است  : مشورت4»الْمستَشیرُ متَحصنٌ منَ السقَط: «(ع)امام علی

 بـدون وجـود  ... عفـو و ، لینـت ، دانستن صفات پیشـین (محبـت  ، نکته مهم و قابل توجه اینکه

 و نـرمش ، بایـد  مشـورت  بـه هنگـام   کـه  اندازه همان. ویژگی عزم و اراده کارآمد نخواهد بود

  5.بود قاطع باید نهایى تصمیم اتخاذ موقع در، داد به خرج انعطاف

                                                
 . 161حکمت ،نهج البالغه 1
 . 441ص ،تصنیف غررالحکم 2
 . 476ص ،عیون الحکم و المواعظ 3
 . 64ص ،غررالحکم 4
 . 149ص ،3ج ،تفسیر نمونه 5
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  معناشناسی

  1. به معناي تصمیم و پیمان قلبى بر انجام و گذراندن کار است» و العزِیمۀ  العزْم«

 اهمیت عزم و اراده قوي

 کنـار  را پراکنده و آراء تردید باید، مشورت نتیجه شدن روشن و مشاوره برگزارى از پس 

  2.گرفت تصمیم قاطعیت با و زد

 گیري قاطعانه دوراندیشی است  اساس تصمیم .  

: عزم و دوراندیشى یک اصل اسـت و میـوة آن   3».الْحزْم و ثَمرَتُه الظَّفَرُ  الْعزْمِ  أَصلُ:«(ع)امام علی

  . پیروزى است

  آثار عزم و اراده

 توفیق و امداد الهی

  . تر کن  : خداوندا! عزم و اراده مرا در راه توفیق خود قوي4» عزْمی  اشْدد بِتَوفیقک« :(ع)امام صادق

و عزْمی نُـور  ، الثَّباتو فکْرِي نُور ، و صدرِي نُور الْإِیمانِ،  و املَأْ قَلْبِی نُور الْیقینِ«:(ع)امام صادق

 .  ام را قوت بخش فکرم را ثابت و اراده، سینه ام را نور ایمان، : قلبم را سرشار از نور یقین5» التَّوفیق

  اهمیت توکل

 مسأله توکل سه بار به ، آل عمران)161-159( در این آیات (ص)در میان ده روش کار پیامبر

  . اشاره شده و این دلیل بر اهمیت موضوع است

 بـه خداونـد    بایـد ، عادى وسائل و اسباب نمودن فراهم عین در نهایى گیري  تصمیم هنگام

  6.توکل نمود

                                                
 . 597ص ،2ج ،ترجمه و تحقیق مفردات راغب 1
 . 148ص ،3ج ،تفسیر نمونه 2
 . 121ص ،عیون الحکم و المواعظ 3
 . 199ص ،األبوابفتح  4
 . 572ص ،المزار الکبیر 5
 . 149ص ،3ج ،تفسیرنمونه 6
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 پذیر است  مدیریت مشکالت با سپر توکل امکان .  

: هر کس بـر خـدا توکـل    1». لَا یهزَم  بِاللَّه  اعتَصم  و منِ  لَا یغْلَب  اللَّه  علَى  تَوکَّلَ  منْ« (ع)امام باقر

  . خورد شکست نمى، شود و هر کس به خدا متمسک شود مغلوب نمى، کند

عزَّ  تَرْك الْعجلَۀِ و الْمشُورةُ و التَّوکُّلُ عنْد الْعزْمِ علَى اللَّه  ینْدم  ثَلَاثٌ منْ کُنَّ فیه لَم« :(ع)امام علی

، شـود: تـرك شـتاب و عجلـه      : سه چیز است که اگر کسى انجام دهـد پشـیمان نمـی   2».و جلَّ

  . مشورت کردن و توکل بر ارادة خدا

  آثار توکل

 دوستی با خداوند  

َّإِن اللّه بحینَ یکِّلتَوالْم
  . دارد مى دوست را کنندگان توکل : خداوند3

 پیروزي و غلبۀ حق  

ْإِن رْکُمنْصی فَال اللَّه بغال لَکُم إِنْ و خْذُلْکُمنْ یالَّذي ذَا فَم  ـرُکُمنْصـنْ  یم  هـدعب لَـى  وع  اللَّـه 

الْمؤْمنُون فَلْیتَوکَّلِ
 اگـر  و شـد  نخواهـد  غالب شما بر کس هیچ، کند یارى را شما خدا : اگر4

 بر تنها باید مؤمنان و کرد؟ خواهد یارى را شما او از بعد کسى چه، بردارد شما یارى از دست

  . کنند توکل خدا

 ازدیاد ایمان  

 ...إِذَاو تیتُل هِملَیع اتُهآی متْهادانًا زلَى إِیمعو  هِـمبکَّلُـونَ  رتَوی
 آنـان  بـر  او آیـات  چـون  : و5

  . کنند مى توکّل خود پروردگار به و بیفزاید ایمانشان به شود خوانده

 پشتیبانی خدا از متوکل  

اْ فَإِنلَّوفَقُلْ تَو بِیسح ال اللّه إِالَّ إِلَه وه هلَیع کَّلْتتَو وهو برْشِ ریمِ الْعظالْع
 روى اگر : پس6

                                                
 . 425ص ،2 ج ،روضۀ الواعظین و بصیرة المتعظین. 1
 . 349ص ،2 ج ،کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ 2
 . 159آل عمران: 3
 . 160آل عمران: 4
 . 2انفال: 5
 . 129توبه: 6
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 پروردگار او و کردم توکل او بر. نیست او جز معبودى هیچ. است بس مرا خدا: «بگو، برتافتند

  . است بزرگ عرش

 دوري از سختی  

  . : براي هیچ متوکلی رنج و سختی وجود ندارد1».لَیس لمتَوکِّلٍ عنَاء« :(ع)امام علی

) (

  معناشناسی

    2.خیانت ورزیدن و جامه خیانت پوشیدن»  غُلُول«است و   دشمنى و عداوت»  غلّ«

 اهمیت صداقت 

 ت3.نیست و صداقت الزمه نبوت است سازگار خیانت با نبو  

کانَ ما و نَبِیغُلَّ أَنْ لی
  . کند خیانت پیامبرى سزاوار نیست هیچ : و4

إِنِّی ولٌ لَکُمسینٌ ر5أَمامینم اى فرستاده براي شما : من .  

 6.هستند امین الهى انبیاى همۀ بلکه، اسالم پیامبر تنها نه  

عز َّو جلَّ لَـم یبعـث نَبیـا إِالّ بِصـدقِ الحـدیث و َأَداء المانَـۀِ إِلَـى البـرِّ            إِنَّ اللّه: «(ع)امام صادق

: خداى عزوجل هیچ پیغمبرى را مبعوث نفرمود جز با راستگوئى و اداء امانـت بـه   7»و َالفاجِرِ

  . نیکوکار و بدکردار

 زشـت منـزه دانسـته و چنـین سـوءظنی را       این عمـل  را از (ص)خدا  رسول این آیه ساحت

                                                
  . 556ص ،غرر الحکم و درر الکلم 1
 . 707ص ،2 ج ،تحقیق مفردات الفاظ قرآنترجمه و  2
 . 187ص ،2ج ،تفسیرنور 3
 . 161آل عمران: 4
 . 18دخان: 5
 . 187ص ،2 ج ،نور تفسیر 6
 . 104ص ،2ج ،کافى 7
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  1. داند  دنیاطلبی مردم می و ایمان برخاسته از ضعف

 به همراه داشتن (مسئولیت) مال حرام در قیامت و خشم خداوند است، مجازات خیانت .  

 ...نْ وغْلُلْ می أْتغَلَّ بِما ی موۀِ ییامالْق فَّى ثُمما نَفْسٍ کُلُّ تُو تبکَس و مون ال هظْلَمی
 هر : و2

 کـس  هـر  بـه  گـاه   آن شـود   حاضر می کرده خیانت آن در آنچه با قیامت روز، کند خیانت کس

  . شود  نمی ستم آنان بر و شود مى داده تمامى به کرده کسب آنچه]  پاداش[

و   غَیرِ ملَّتی  علَى  مات  الْموت  أَدرکَه  أَهلها ثُم  یرُدها إِلَى  الدنْیا و لَم  أَمانَۀً فی  خَانَ  منْ:«(ص)پیامبر

: هر که در دنیا به امانتى خیانـت کنـد و آن را بـه صـاحبش بـاز      3» غَضْبان  و هو علَیه  اللَّه  یلْقَى

 . کند  مینگرداند و بمیرد به غیر دین اسالم مرده و خدا را خشمگین مالقات 

  آثار صداقت و عدم خیانت

 جایگاه نیکو نزد خداوند  

  . کنند  مشکالت صداقت در دنیا را به هدف آسایش در آخرت تحمل می، مؤمنان

َینالَّذو مه هِمانَاتأَمل مهدهعونَ واعرکلَئی أُوف نَّاتونَ جکْرَمم
 و هـا   امانـت  که کسانى : و4

  . بود خواهند گرامى، ] بهشت از[ هایى  باغ در که هستند ها  آن. کنند مى مراعات را خود پیمان

ذَاه موی نفَعینَ یقادالص مقُهدص ملَه نَّاترِي جن تَجـا  مهتتَح  ـاراألَنْه
، ایـن : «فرمـود  : خـدا 5

 زیـر  از کـه  اسـت  هایى  باغ آنان براى» .بخشد سود شان راستى را گویان  راست که است روزى

  . است روان نهرها آن]  درختان[

 (ص)شدن به پیامبر   نزدیک  

أَقْرَبکُم منِّی غَداً فی الْموقف أَصدقُکُم للْحدیث و آداکُم للْأَمانَۀِ و أَوفَاکُم بِالْعهد :«(ص)رسول اکرم

 کُمأَقْرَب خُلُقاً و نُکُمسأَح نَ النَّاسوتـان بـه مـن    تـرین   نزدیـک ، : فرداى قیامـت در موقـف  6» م ،

                                                
 . 88ص ،4ج ،تفسیرالمیزان 1
 . 161آل عمران: 2
 . 171ص ،72ج ،کافی 3
 . 35و 32معارج: 4
 . 119مائده: 5

 . 46ص ،تحف العقول 6
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باوفاترین شـما در عهـد و   ، دارترین شما در تحویل امانت امانت، گوترین شما در سخن  راست

 . ترین و نزدیکترین شما به مردم است اخالق  خوش، پیمان

  . الکریم القرآن دارتهران: ، )1415(، مهدى فوالدوند ترجمه محمد، قرآن کریم .1

  . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، )1378(، ترجمه جعفر شهیدي، نهج البالغه .2

 . المستطرف، شهاب الدین، االبشیهی .3

 . : نشر مکتبۀ النینوى الحدیثۀ تهران، الجعفریات، [بى تا]، محمد بن محمد، ابن اشعث .4

:  قـم ، اکبـر غفـارى    تصـحیح علـى   بـه ،  تحـف العقـول   ، )1363(، حسن بن على، ابن شعبه حرانى .5

  . نشرجامعه مدرسین

بـه  ،  فتح األبواب بـین ذوي األلبـاب و بـین رب األربـاب      ، )1409(، على بن موسى، ابن طاووس .6

  . قم: نشر مؤسسۀ آل البیت، تصحیح حامد خفاف

البضاعۀ المزجاة (شرح کتاب الروضـۀ مـن الکـافی البـن     ، )1387(،  محمد حسین، ابن قاریاغدى .7

 قم: نشر دارالحدیث، به تصحیح حمید احمدي جلفائی، قاریاغدي)

قم: دفتـر  ، به تصحیح جواد قیومى اصفهانى، المزار الکبیر، )1419(، محمد بن جعفر، ابن مشهدى .8

  . انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

: مشـهد ، تفسـیرالقرآن  فـى  انالجن روح و الجنان روض، )1408(، على بن حسین، رازى ابوالفتوح .9

  . رضوى قدس آستان اسالمى هاى  پژوهش بنیاد

بـه تصـحیح سـید هاشـم رسـولى      ، کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ ، )1381(، على بن عیسى، اربلى .10

  . تبریز: نشر بنى هاشمى، محالتى

 . تهران: نشر دنیاى دانش، نهج الفصاحۀ ، )1382(، ابو القاسم، پاینده .11

بـه تصـحیح   ،  تصـنیف غـرر الحکـم و درر الکلـم    ، )1366(، عبد الواحد بن محمد، تمیمى آمدى .12

  . : دفتر تبلیغات قم، مصطفى درایتى

به تصـحیح سـید مهـدى    ،  غرر الحکم و درر الکلم، )1410(، عبد الواحد بن محمد، تمیمى آمدى .13

 .  : نشر دار الکتاب اإلسالمی قم ، رجائى

بـه تصـحیح آسـتان قـدس     ، دایۀ األمۀ إلى أحکام األئمـۀ ه، )1414(،  محمد بن حسن، حر عاملى .14

مجمـع البحـوث   ، مشـهد: نشـر آسـتانۀ الرضـویۀ المقدسـۀ     ، هاى اسـالمى  رضوى و بنیاد پژوهش

  . اإلسالمیۀ
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: نشـر   تهـران ، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن راغب اصفهانى، )1374(، رضا  غالم، خسروى .15

  .  مرتضوي

، همـدانى  موسوى رباق محمد سیدترجمه ، المیزان تفسیر، )1374(، سید محمد حسین، طباطبایی .16

  . قم علمیه حوزه مدرسین ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر : نشرقم

  . اسماعیلیان انتشارات: قم، الثقلین نور تفسیر، )1415(، جمعه بن على عبد، حویزى عروسى .17

: انتشـارات   قـم ، بصـیرة المتعظـین  روضۀ الـواعظین و  ، )1375(، محمد بن احمد، فتال نیشابورى .18

  .  رضى

  . قرآن از درسهایى فرهنگى مرکز شرن :تهران، )1383(، نور تفسیر، محسن قرائتى .19

تهـران: کتـاب   ، ترجمـه سـیدجواد مصـطفوي   ، أصول الکافی، )1369(،  محمد بن یعقوب، کلینى .20

  فروشى علمیه اسالمیه

تهـران:  ، تصحیح على اکبر غفارى و محمد آخونـدى به ، الکافی،  تا]  [بی، محمد بن یعقوب، کلینى .21

  . نشر دار الکتب اإلسالمیۀ

  .  قم: دار الحدیث، عیون الحکم و المواعظ(للیثی)، )1376(، على بن محمد، لیثى واسطى .22

  . بیروت: نشر دار إحیاء التراث العربی، بحاراألنوار، )1403(، محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى .23

  . تهران: مرکز نشر کتاب، روشن تفسیر، )1380(، حسن، مصطفوى .24

  . اإلسالمیۀ دارالکتبنشر  :تهران، نمونه تفسیر، )1374(، ناصر، شیرازى مکارم .25

قم: نشر مؤسسۀ آل ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ، )1408(، حسین بن محمد تقى، نورى .26

  . البیت



 

  »سجادیه صحیفه«  در اقسام توحید

  دانشگاه شیراز، کالم اسالمی دانشیار بخش فلسفه و

و ارزش و کمال دعاي داعی به میزان معرفت توحیدي او ، توحید اصل و محور هر دعاي حقیقی است

دعاي او کاملتر و مراتب دعـا در سـیرة عملـی دعـا کننـده      ، هر چه معرفت موحد باالتر، وابسته است

ماهیـت و فعـل (بجـاي    ، معنا، دعا در هر چهار ساحت لفظ، در صحیفه سجادیه. تر خواهد بود روشن

در ایـن  . گـردد  توحید ناب در فعل و محتواي دعا متجلی می، آوردن دعا) با اصل توحید پیوند خورده

بـا  ، هبرآنیم تا مراتب توحید نظري و عملی را از متن ادعیه صحیفه سـجادیه اسـتخراج نمـود   ، جستار

علـیهم  _عرفانی در تحلیل مفاهیم توحیدي و اقسام آن از مکتب عرفانی اهل البیـت -رویکردي فلسفی

گردد که؛محوریت استدالل در مبحـث خداشناسـی     در این تحقیق معلوم می. خوشه چینی کنیم-السالم

ال "بیرکـه بـا تعـا   ، یا نا محدودیت ذات وصفات است"الیتناهی"عنصر، صحیفه(توحید ذاتی وصفاتی)

األعلی"، "تُحد در فرازهاي متعددي از ادعیـه اسـتعمال شـده    ... و"العظیم المتعظّم"، "األمجد"، "العلو

تحلیلی هرجا مناسـب باشـد بـه آیـات      -دراین راستا با بهره گیري از روش توصیفی، همچنین. است

از ؛شیوه تبیین مفـاهیم ، بنابراین. نیز رجوع خواهد شد -علیهم السالم-کریمه وسایر روایات ائمه اطهار

  . باشد قرآنی) و از سوي دیگر برهانی وشهودي می-یک سو نقلی(روایی

  . توحید در عبادت، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، انسان، دعا :ها کلید واژه
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ربط و ثیق و پیوند عمیق مضمون دعا و نیایش با اصل توحید در همۀ ابعاد نظري و ، در اسالم

  . عملی آن مشهود و مبرهن است

علـیهم   -بلکه در روایـات معصـومین  ، 2و ترك آن استکبار 1دعا خود عبادت است، از یک سو

ة و عبادت یعنـی پرسـتش معبـود یگانـه جلـو      3، باشد مغز و هستۀ مرکزي عبادت می -السالم

و از سوي دیگر فحوا و محتواي دعاهاي مأثور از امامان بزرگـوار  ، آید عملی توحید بشمار می

و سفیران الهی براي هدایت امت به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیانگر ابعـاد و اقسـام توحیـد    

هـا و بـه    که به بهترین و استوارترین روش -چنان که مفاد آیات قرآن نیز، نظري و عملی است

زیـرا اگـر نیـک بنگـریم     ، چنین اسـت  -4کند تر است هدایت می  ها جامع  نی که از همه آیینآیی

هاي قرآنی بـه اصـل توحیـد     ها و آموزه درس، ها یابیم که اصل زیر بنایی و بنیادین همۀ پیام می

. باشـد  هاي نظري و عملی توحید دلیل اصلی نزول آیات کریمه می و ساحت، کند بازگشت می

نیاز در ژرفاي اعتقادي خویش  کننده در مقام در خواست و خواهش از درگاه خالق بیدعا ، چه

به مراتبی ، نقص و نیاز و فقر وجودي خویش را یافته، توأم با درك رهبت و عظمت پروردگار

  . یابد که هرگز در هیچ شرایط دیگر براي او حاصل نخواهد شد از معرفت توحیدي دست می

 -علـیهم اسـالم  -معرفت توحیدي اهلبیت عصـمت و طهـارت   نور و دعاهایی که از سرچشمۀ

 -، شـود  منبع عظیم معرفت در حوزة معارف حقه الهیه شمرده مـی ، از یک سوي، صادر گشته

چنان که امام خمینی در تقریرات دروس فلسفه خود چنین مقامی را مقام اظهار حقیقت دانسته 

  است:

پی ببریم باید به ادعیه  -علیهم السالم-ئمه معصومیناگر بخواهیم به حقیقت معارف از زبان ا«

... انـد کـه   ها و دعاها معارف را کما هو حقه بیان کـرده  مراجعه نماییم که در بعضی از مناجات

  )137 -139: 2ج، 1385»(. مقام ادعیه مقام اظهار حقیقت بوده است

                                                
ذینَ  «خوانیم:  ) چنان که در قرآن می45/ 15(صحیفه سجادیه؛ » و تَرْکَه استکْباراً ،فَسمیت دعاءك عبادةً( 1 إِنَّ الـَّ

  )60غافر/( »سیدخُلُونَ جهنَّم داخرینَ  یستَکْبِرُونَ عنْ عبادتی
  . همان  2
  . )27: 7ج ،(وسایل الشیعه »الدعاء مح العباده«در روایت آمده است:   3

 )9(اسراء/. ان هذا القرآن یهدي للتی هی اقوم 4
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معرفـت موحـد بیشـتر     هر چه، اي که به گونه، سراسر آن نور و توحید است، و از سوي دیگر

تر و مراتب دعـا کننـده در سـیرة عملـی و بهـرة شـهودي و حضـوري او         باشد دعاي او کامل

  )549: 2ج، 1386، (جوادي آملی. تر خواهد بود روشن

دعـاي  ، دعـا ، توحید اصل و محور هر دعایی است و اگر این اصل ملحوظ نباشـد ، بدین سان

  همان)، (جوادي. حقیقی نخواهد بود

، معنا، گردد که دعا در هر چهار ساحت لفظ در صحیفۀ سجادیه با اندك تأملی معلوم می ،و اما

خورد و توحید ناب در فعل و فحـواي دعـا متجلـی     ماهیت و فعل آن با اصل توحید پیوند می

، 13/19(1لبیک گفتن به دستور خـدا  -علیه السالم-اوالً: دعا از منظر امام چهارم ، چه. گردد می

 3شـود  چـه خـدا بـراي آن خوانـده مـی       ) دریافتن لـذت آن 11/31(2اطاعت از فرمان او، )9/25

و این همه یعنی سـر سـپردگی تمـام    . )45/ 15(4و عبادت و پرستش خداي یکتاست، )9/22(

واین یعنی توحید نـاب برآمـده از   . عیار به آستان قدس ربوبی که یکتا پروردگار جهانیان است

، ثانیاً:صحیفه سجادیه همچون سایر منابع ادعیۀ مأثور.   (ع)هارتمتن معارف اهلبیت عصمت وط

اثبات توحید و اقسام توحیـد یعنی؛توحیـد   ، مشتمل بر مطالبی همچون: سعادت آفرینی توحید

باشد کـه؛ مطالـب اصـلی جسـتار حاضـر را تشـکیل         می، توحید افعالی توحید صفاتی و، ذاتی

  . دهد  می

                                                
عبدك الَّذي أَمرْتَه بِالدعاء فَقَـالَ:   ،یا إِلَهِی ،و أَنَا«) موصوف به دعاي آمرزش طلبی براي گناهان:13/16دعاي ( 1

کیدعس و کیموصوف به دعاي حضرت براي اوالد: 25/ 9و دعاي (. »لَب (»    قَـد و نْـکی عـائعد بجلَا تَح و

ی بِهرْتَنکه خود مرا به دعا فرمان دادي ،میان خود و دعایم پرده میفکن»:. أَم . 
یعاً لأَمرِك فیما أَمرْت بِه منَ اللَّهم فَها أَنَا ذَا قَد جِئْتُک مطموصوف به دعاي حضرت براي توبه:  31/ 11دعاي  2

اءعۀِ ،الدابنَ الْإِجم بِه تدعا ویمف كدعزا وتَنَجام تـا   که به سوي تـو آمـده   ،ام اینک من همان بنده ،: بار خدایام

 . فرمانت را اطاعت کنم آنگاه که ما را به دعا فراخواندي
و شَوقَ ثَوابِ الْموعود حتَّى أَجِد لَذَّةَ ما «ضرت به هنگام شدت و سختی: ) موصوف به دعاي ح24/ 9دعاي ( 3

لَه وكعخوانم بیابم تا لذت آنچه تو را براي آن می ،ام گردان و اشتیاق به ثواب موعود را روزي... »:... أَد . 
و  ،فَسمیت دعاءك عبادةً... «ان: ) موصوف به دعاي حضرت به هنگام وداع با ماه مبارك رمض45/ 15دعاي ( 4

 . (توضیح آن قبالً ذکر شد). »... تَرْکَه استکْباراً
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در قرآن کریم حمد و ستایش منحصراً به خدا اختصاص داده شده و همواره تعـابیر قرآنـی در   

این معنا که تنها مصـداق آن  ، در حمد است» باالستقالل«و » بالذات«این خصوص گویاي قید 

للَّه الْحمد رب السماوات فَ« نظیر آیۀ:، باشد خداي سبحان و صاحب صفات جمال و جالل می

هـا و    آسـمان : پس ستایش از آن خداسـت پروردگـار   )36جاثیه/( »و رب الْأَرضِ رب الْعالَمینَ

  . است جهانیان ها و همه جهان پروردگار، پروردگار زمین

ر علت استغراق در حمد و تکرا» ال«و » هللا«تقدیم لفظ جالله بر حمد وجود الم اختصاص در 

همه ظهور در حصر سـتایش  ، ستایش که همان ربوبیت حضرت حق بر جهان و جهانیان است

  . براي خداوند دارد

 -)536: 2ج، 1386، توان آن را توحید در حمد نامید (جوادي آملی که به تعبیري می -این معنا

 -علیه السالم–امام سجاد ، در دعاي یکم، از جمله. شود در صحیفۀ سجادیه فراوان مشاهده می

لَو حـبس عـنْ عبـاده    « فصل مقدم انسان و ممیز آن از حیوان را حمد الهی معرفی کرده است:

و لَو کَانُوا کَذَلک لَخَرَجوا منْ حدود الْإِنْسـانیۀِ  ... و معرِفَۀَ حمده علَى ما أَبلَاهم منْ منَنه الْمتَتَابِعۀ

دۀ إِلَى حیهِیم9/1»(الْب(  

یعنی: اگر خداوند شناخت حمد خود را از بندگان خویش دریغ دارد و راه معرفـت را برآنـان   

هـاي گونـاگون مبـتال     درپی و اعطاي نعمت هاي پی به احسان، ببندد چون آنان را براي امتحان

ردنـد) و او را  گ شـوند (و از مـنعم غافـل مـی     هاي الهی مشغول مـی  به استفاده از نعمت، کرده

و اگر چنین شوند ، آورند پردازند و شکر رازق را بجاي نمی کنند و به تکثیر مال می ستایش نمی

  . اند از حدود انسانیت خارج و به سر حد حیوانیت داخل شده

از ، نه در عمل و قلـب ، یا تنها در حد زبان اهل حمد الهی بود، اگر کسی حامد نبوده، بنابراین

هـا   و همچون چهار پایان از نعمت، و به مرز بهمییت رسیده است، خارج شدهحدود انسانیت 

از دیـدگاه امـام    –حمـد الهـی   ، نتیجـه ایـن کـه   ، برد ولی معرفت حمد الهی را ندارد بهره می

فصـل  ، بدین سـان ، شود و فصل اخیر انسان شمرده می، مالك تمایز انسان از حیوان -  (ع)سجاد

  . (جوادي آملی همان). اوست همان حامد بودن ممیز انسان

و از جمله در ادعیه صحیفه سجادیه  -علیهم السالم-حمد الهی در غالب ادعیۀ امامان معصوم 

هاي مادي  در طلیعۀ ذکر اسماي حسناي خدا و صفات جمال و جالل او و سر آغاز بیان نعمت
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   .نشانگر اهمیت حمد الهی است، و این نکته، و معنوي خدا قرار گرفته است

باز گو کننـدة   -1شود که هیچ نمازي بدون قرائت آن نماز محسوب نمی -سورة حمد، چنان که

توحید را دسـتاویزي محکـم    ـ  علیه السالم ـ  امام سجاد، به عالوه. همین هدف توحیدي است

  کند: در بارگاه حق تعالی عرض می، براي نیل به سعادت ابدي انسان معرفی نموده

و قَد فَرَرت ، و لَم أَتَّخذْ معک إِلَهاً، و ذَرِیعتی أَنِّی لَم أُشْرِك بِک شَیئاً، إِلَیک التَّوحیدو وسیلَتی «

یعنـی: دسـتاویزم بـه    » .و مفْزَع الْمضَیعِ لحظِّ نَفْسه الْملْتَجِئِ، ء و إِلَیک مفَرُّ الْمسی، إِلَیک بِنَفْسی

و ، ام آن است که چیزي را شریک تو نساختم و بهانه، تو (اي پروردگار من) توحید استسوي 

و اینک با همۀ وجودم به سوي تو گریختـه  ، در کنار تو خداي دیگري قرار ندادم و بر نگزیدم

و گریز گاه انسان بد کردار و پناه گاه کسی که بهرة خود را از کـف داده اسـت   ، ام و پناه آورده

  . باشد ه درگاه تو می(تنها ب

اي  چه با تمام وجودش به سمت خدا روي آورد و همچون قطـره   انسان چنان، و به تعبیر دیگر

بـه معـدن   ، گـردد  و چون به دریا بپیونـدد دریـا مـی   ، که تنها ماندنش مساوي با نابودي اوست

و بـه قـول   . عظمت و قدرت متصل گردد از حیات و سعادت واقعی برخـوردار گشـته اسـت   

روح نماز در وجود او متجلی ، گیرد بلکه اش پیوسته در نماز قرار می برخی عرفا وجود مجازي

  شود که:  می

  چون با تو بـوم مجـاز مـن جملـه نمـاز     

  

  چون بی تو بـوم نمـاز مـن جملـه مجـاز       

  

دارد کـه خداونـدا تـو را حمـد و      در نخستین دعاي صحیفه اظهـار مـی     (ع)همچنین امام سجاد

گوییم حمد و سپاسی که با آن در حلقۀ اولیاء نیکبخت و سعادتمند او جاي گیـریم:   سپاس می

»هائیلنْ أَوم اءدعی السف بِه دعداً نَسم30/1» (ح( .  

و ، رمان او را نگون بخت معرفی نمودهشخص رویگردان از خدا و ف، همین دعا 24و در فقرة 

فَالْهالـک منَّـا مـنْ    «آن که به او روي آورد و اشتیاق به طاعت او دارد سعادتمند و خوشبخت: 

هلَیع لَکه ،هإِلَی بغنْ رنَّا مم یدعالس 1/ 24» (و(  

ه نـابودي و تبـاهی   است و بدین جهـت اسـت کـ   » علی کُره علیه«به معناي » علیه«شبه جملۀ 

او هرگز راضی به هالك شدن هیچ یـک از بنـدگان   ، باشد بندگان مورد رضایت پروردگار نمی

                                                
  . "ال صلوه اال بفاتحۀ الکتاب" 1



 91  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

و در کیفـر و عقابشـان شـتاب    ، ها گسترانید رحمت خویش را برآن، و بهمین دلیل، خود نبوده

را بـاب توبـه   ، منتظـر مانـد تـا برگردنـد    ، با رحمت و رأفت با آنان برخورد کـرد ، بلکه، نکرد

  )390: 1ج 1409، (سید علی خان مدنی. ها را تکلیف ماال یطاق ننمود و آن، برویشان گشود

بلِّغْنـی مبـالغَ    وََ«خوانیم که:  ) یعنی در دعاي آن حضرت در روز عرفه می47/ 105و در فقرة (

بِه یتننْ عم ،هلَیع تمأَنْع و ،نْهع یتضر و ، شْتَهیداًفَأَعمیداً، حعس تَهفَّیتَو و .«  

، از او خشـنود هسـتی  ، نعمـت دادي ، یعنی: و مرا به مرتبۀ کسانی برسان که به او عنایت داري

  . اي و نیکبخت و سعادتمند جانش را ستانده، اش را ستوده ساخته زندگانی

مواهب و لذایـذ مـادي   نتیجه این که؛ از نظر اسالم سعادت بشري تنها در سایه برخورداري از 

، یـک بخـش آن همـین   . تر از مادیـات اسـت   توان گفت؛ شعاع آن وسیع و می، خورد رقم نمی

اگر توأم با سالمت و تندرستی جان و تن باشد و رزق و ، برخورداري از زندگانی دنیاست که

تـر آن   لـیکن بخـش مهـم   ، گیـرد  سهمی از خوشبختی آدمـی را در بـر مـی   ... روزي با برکت و

زندگی و حیات واقعی است و این ، که از نقطه نظر دینی، ورداري از سعادت اخروي استبرخ

سهم از حیات جز با مکارم اخالق و عقاید صحیح و طهارت نفس از همه رذایل اخالقی براي 

  . شود انسان حاصل نمی

حات ارشادات و اصال، براي تأمین سعادت دنیا و آخرت آدمی، اسالم براساس نظریه فوق، لذا

که انسان تنها بـه پرسـتش خـداي      تا پس از آن، خود را از دعوت به سوي توحید شروع نمود

به احکام و قوانین الهی که خداوند بر ، اینک، یگانه روي آورد و احدي را شریک او قرار نداد

هاي بشري آن را با قوانین عبادي تکمیـل   و همزمان با تعدیل خواهش، همین پایه تشریع نمود

که ثمرات دلنشین شـجرة طیبـۀ ایمـان و     –ملتزم گردد و معارف حقه و اخالق فاضله را ، کرد

  . از شاخسار آن کسب کند -توحید است

نیست معناي دقیق توحید ذاتی آن است که؛ نه تنها ذات خداوند بسیط است و مرکب یا متعدد 

: 2ج، 1386، (جـوادي آملـی  . اساساً ترکیب یـا تعـدد ذات الهـی امـري نـاممکن اسـت      ، بلکه

  )202ص
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علـو  ، تکیه بر عدم تنـاهی و نامحـدودیت ذاتـی   ، محور اثبات توحید ذاتی در صحیفه سجادیه

و استنتاج این حقیقت که ذات نامحدود و ، تعالی است  درجه و رفعت مقام و تعالی وجود حق

اي از جهان هستی است که مرتبۀ الحدي است و أحدي در  در مرتبه -علی االصول– نامتناهی

... ضـد و مقابـل و  ، ند و همتا، و مانند 1او از داشتن هرگونه مثل، پس، مرتبۀ وجودي او نیست

در دعاي عرفه صحیفه در پیشگاه  -علیه السالم–امام سجاد ، لذا. منزه و مبراست، فراتر، متعالی

، و لَم تُمثَّلْ فَتَکُونَ موجـوداً ، أَنْت الَّذي لَا تُحد فَتَکُونَ محدوداً«کند:  حضرت احدیت عرض می

هیچ حدي براي ذات (اقدس) تو نیست تا تو (به ، تویی آن که، بارالها» و لَم تَلد فَتَکُونَ مولُوداً

و مثال و مانند نداري تا (بنحو محسوس) موجود شوي و به تصـور ذهنـی   ، ن) محدود شويآ

  . و فرزند نداري تا (خود) فرزند (کسی) باشی، در آیی

همتـا و ماننـد   ، براین اساس که؛ ذات کامل مطلق و نامحدود عقالً محال است که براي او ضد

أَنْت « کند: عدل ونّد را از او نفی می حضرت هرگونه ضد و، لذا در فراز بعدي دعا، فرض شود

كدانعفَی کعم دي لَا ضالَّذ ،رَكکَاثفَی لَ لَکدلَا ع و ، ارِضَـکعفَی لَک دلَا ن 47/ 20(دعـاي » .و (

و همتایی نداري تا بر تو افزونی ، ات برخیزد تویی آن خداوندي که مخالفی نداري تا به دشمنی

  . همانندي نداري تا با تو معارضه کندو ، طلبد

رود و  مـی  2اي که با تأسی از قرآن کریم براي اثبات وحدانیت حضرت حق به کـار  چنین شیوه

نـه در میـان حکمـاي متقـدم     ، دارد 3نیز سـابقه  -علیه السالم-در نهج البالغه امیر مؤمنان علی 

بویژه در ، در میان متأخرین، ر چنده. و نه در لسان فالسفۀ پیش از اسالم، اسالمی معمول بوده

آراء صدرالمتألهین شیرازي و نیز در بین عارفان عرفان نظري همچـون ابـن عربـی و دیگـران     

وفور مشاهده   به   (ع)روایی و ادعیۀ معصومین، چنین از مجامع قرآنی توان رد پاي الهاماتی این می

  . نمود

اساس « توحید شیخ صدوق برآن است که:عالمه طباطبایی(ره) ضمن شرح حدیثی توحیدي از 

واقعیتـی اسـت کـه هـیچ گونـه       -سـبحانه وتعـالی   -بیان روي این اصل است که وجود حـق 

                                                
  . »لیس کمثله شئی«به فرمایش قرآن کریم:  1

  ... و صمد ،هاي احد بویژه سورة مبارکه توحید و تامل در واژه ،رجوع شود به آیات توحیدي قرآن 2
براي مثال اصل وحدت حقه حقیقیه خداوند و این که وحدت او عددي نیست و از جمله عبارت کوتاه ولی  3

  ... و. )63نهج البالغه (خطبۀ  ،»کُلُّ مسمى بِالْوحدةِ غَیرُه قَلیل«بسیار پر مغز نهج البالغه که فرمود: 
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وي واقعیت محض است که هـر چیـز واقعیـت داري در    ، زیرا، پذیرد محدودیتی و نهایتی نمی

ت حدود و خصوصیات وجودي خود به وي نیازمند است و هستی خاص خود را از وي دریاف

  )126ص، 2شمارة ، (مکتب تشیع. دارد می

خداوند محض فعلیت و وجوب است و چون وجود محض و واحـد  «و صدرالمتألهین گوید: 

در ، تواند مصداق حصول چیزي و فقدان چیز دیگر باشـد  بحسب ذاتش نمی، حقیقی است لذا

  )38ص، بوبیه(الشواهد الر» غیر این صورت ترکیب الزم آید که با وجوب ذاتی منافات دارد

زیـرا در ایـن   ، بیان مطلب از این قرار است که؛ فرض وجود دو نامتناهی فرض محـال اسـت  

صورت هر دو مرکب خواهند شد از دو حیثیت وجدان و فقدان؛ وجدان کمال مختص به خود 

و فقدان کمال دیگري که مقتضاي فرض ثنویت است و این ترکیـب: اوالً بـا وجـوب وجـود     

و ثانیاً: با بساطت حقیقت وجود در ، گردد ه امکان و فقر و حاجت منتهی میناسازگار است و ب

باشد که؛ حکما پیش از ورود به بحـث   نیازي به شرح مفصل در این مجال نمی. تعارض است

به عبارت . رسند جا به توحید می  و از آن، کنند نخست این هر دو حقیقت را مبرهن می، توحید

و در ، در حقیقـت اثبـات توحیـد نیـز هسـت     ، وجـوب وجـود   دیگر در حکمت بوعلی اثبات

از قاعـدة  ، حکمت متعالیۀ صدرا عالوه برتحکیم آراء بوعلی واثبات آن برمحور اصالت وجـود 

به اثبات توحید ذات کامل مطلق و بسیط الحقیقه از جمیـع  ، نیز استفاده نموده» بسیط الحقیقه«

  )70-67ش)ص:. ه1360و صدرا(28ص:، 4نمط، 3ج، ق). ه1403(ابن سینا(. رسد جهات می

گردیم تا فقراتی چند از ادعیۀ توحیـدي   باز می (ص)زبور آل محمد، در این زمینه به صحیفۀ نور

 »و الْجلَالُ الْأَمجد فَوقَ کُلِّ جلَـالٍ ، فَلَک الْعلُو الْأَعلَى فَوقَ کُلِّ عالٍ« را مرور کنیم:   (ع)امام سجاد

و شکوه باالتر از هـر شـکوه از   ، از آن توست، ترجمه: پس برتري برتر از همه )12/46دعاي (

  . آن توست

) هر بزرگی در برابر 13، (همو. »و کُلُّ شَرِیف فی جنْبِ شَرَفک حقیرٌ، کُلُّ جلیلٍ عنْدك صغیرٌ«

  . و هر شریفی در کنار شرف تو حقیر است، تو کوچک

بـا بیـانی کـه     -کـه همگـی   ، معرفی شـده اسـت  » العلی المتعال«به ) خداوند 47و در دعاي (

  . در حکم حد وسط براي برهان توحید ذاتی خداست -گذشت

عدم امکان توصیف ذات او بـه سـبب   ، همچنین در نفی حد و ماهیت از ذات الهی و در نتیجه
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حجتُـک  «کند:  در بارگاه حضرت احدیت عرض می   (ع)مجد و عظمت حق تعالی: آن امام همام

و نعمتُـک أَکْثَـرُ مـنْ أَنْ تُحصـى     ، و مجدك أَرفَع منْ أَنْ یحد بِکُنْهِه، أَجلُّ منْ أَنْ تُوصف بِکُلِّها

  )46/ 23» (و إِحسانُک أَکْثَرُ منْ أَنْ تُشْکَرَ علَى أَقَلِّه، بِأَسرِها

و مجد و عظمت تو باالتر از آن اسـت کـه   ، دلیل تو برتر از آن است که همۀ آن به وصف آید

و احسـانت  ، و نعمت تو افزون از آن است که تمام آن به شمارش آیـد ، واقعیتش معلوم گردد

  . تر از آن است که بتوان کمترین آن را سپاس گفت فراوان

در دعـایی  . آوردهاي دعاي مذکور اسـت  ن دستتری  توحید ذاتی و سپس توحید افعالی از مهم

و ملَکَـۀُ الْقُـدرةِ   ، وحدانیۀُ الْعـدد  -یا إِلَهِی -لَک« خوانیم: می -علیه السالم-دیگر از امام سجاد 

دمةِ، الصالْقُو لِ وویلَۀُ الْحفَض ۀِ، والرِّفْع و لُوۀُ الْعجرد 28/ 10(» .و(  

و ، و تنها از آن توست ملکه قدرت بـی نیـازي  ، یکتایی و یگانگی تنها از آن توست، ایاخد بار

  . فضیلت توانایی و نیرومندي و مرتبه واالیی و بلندي

مقصود از وحدانیۀ العدد در فقرة فوق وحدت عددي نیست که فرض دوئیـت در بـارة   ، مسلماً

  . باشد آن ممکن و میسر می

کـه در وصـف    -در چند مورد از نهج البالغه این نحوه از وحدت را   (ع)امیرالمؤمنین امام علی

  از ذات باري تعالی نفی نموده است: -باشد ممکن الوجودها صادق می

»ددلَا بِتَأْوِیلِ ع د150خطبه ، (نهج البالغه» الْأَح(  

  )140خطبه » لَا یشْملُ بِحد و لَا یحسب بِعد«و نیز: 

  )1(خطبه » منْ أَشَار إِلَیه فَقَد حده و منْ حده فَقَد عده«و نیز: 

  ) 63(خطبه» کُلُّ مسمى بِالْوحدةِ غَیرُه قَلیل«و نیز: 

در  -جـل و عـال   -چیزي جز تأکید در مورد یکتایی حضـرت حـق   1، مفاد عبارت فوق، بلکه

وحدانیت همۀ صفات حق ، ز وحدانیۀ العددو مقصود ا، مبدئیت و مصدریت و مرجعیت نیست

ناظر به وحدت ، همچنین، تعالی با وجود تعدد و تکثر در مفاهیم و جهات و حیثیات آن است

لذا بـا وجـود آن همـه    . و عینیت ذات و صفات الهی و عینیت همۀ صفات او با یکدیگر است

                                                
  )28/ 10(. در دعاي پیش گفته» وحدانیۀ العدد«عبارت  1
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از هر جهت بسیط  ذات، چه، ذات و صفات با وجودي واحد موجودند، کثرت اسماء و صفات

از جملـه دالیـل   ، ) ناگفتـه نمانـد کـه   296ص :4ج، ق. ه1409، خان مـدنی  (سید علی. باشد می

نظیـر علـم و قـدرت و    –عینیت ذات و صفات نیز همان عدم تناهی هر یـک از صـفات ذات   

  . به نامحدودیت ذات است -... حیات و

. شمارند وجود باري را بعید نمیبه وحدت شخصی » وحدانیۀ العدد«استاد جوادي آملی تأویل 

  )  206ص:،2ج 1386(

پیداست که اطالق وحدت عددي در مورد ذات خدا با سایر فرازهاي دیگـر از دعاهـاي امـام    

، )...و 47و  36در دعـاي ( » احـدیت «مفـاهیمی همچـون   . گیـرد  در تعارض قرار مـی    (ع)سجاد

اعلی مرتبه بـودن ذات حـق (در   و ... ) و5/35در همین فراز مورد بحث در دعاي (» صمدیت«

العلـی  "و »المتفـرّد «و » الفـرد «و  »المتوحـد «فلک العلو األعلی فوق کـل عـال) و   :13/46دعاي

فـرض چنـین   ، بنابراین، ) همگی در تغایر با مفهوم وحدت عددي است47در (دعاي "المتعال

، سزد را نمی   (ع)رفینامام العا، تفسیري از وحدانیۀ العدد فرض معقولی نیست و سید الساجدین

  . که به آن تفوه نماید

امام بزرگوار در دعاي بیست وهشتم؛ تعالی و کبریائیت حضرت حق را دلیل یگانگی ، همچنین

  داند: او و تنزهش از هر گونه شبیه و شریک و نظایر آن می

»ادالْأَضْد و اهنِ الْأَشْبع تالَینِ ، فَتَعع رْتتَکَب وادالْأَنْد ثَالِ والْأَم ،إِلَّا أَنْت لَا إِلَه انَکحب28/ 12(» .فَس(  

تر از آنی کـه هماننـد و همتـایی برایـت      و بزرگ، تو برتر از آنی که شبیه یا ضدي داشته باشی

  . پس پاك و منزهی و معبودي جز تو نیست، باشد

خن گفتن از خدا و با خدا با اسـتفاده از  س -که قبالً بدان اشاره شد -35از دعاي  5و در فقرة 

  کالم خدا در تبیین توحید است: 

»دمالص دالْأَح داحالْو إِنَّک ،    ـدکُفُـواً أَح کُـنْ لَـکی لَم و تُولَد لَم و دتَل ي لَم(بـه   :)5/35(» .الَّذ

وهمتایی براي ، باشی می راستی تویی آن یکتاي یگانه و بی نیاز که نه فرزند داري وفرزند کسی

  ). باشد نمی تو

تفسـیر  "تعابیر فوق که بر مبناي سورة اخالص (توحید) از قرآن کریم بیان شده است در آینـۀ  

او وجـودي اسـت   «یابد که؛خداي تعالی واحد است بدین معنا کـه؛   چنین انعکاس می "المیزان
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فرض دویی بـراي وي  ، نامحدود که هیچ حد ومرزي براي وجود او نیست تا بیرون از آن حد

تنها در جایی بـه کـار    "أحد"لفظ ، چون. این است معناي سوره مبارکه توحید و. ممکن باشد

 در آیـه "أحد"استعمال لفظ ، بنابراین.... کند  رود که امکان فرض [وحدت]عددي را دفع می  می

، که در جمله ایجابی واثباتی بدون هیچ نفی وقید وصفی یا اضافی آمده"قل هواهللا أحد"مبارکه 

مفید این معناست که؛هویت وذات حق تعالی به گونه اي است که فرض هرگونه مثل ومانندي 

و آیـات  . خواه [آن مماثل ]واحد باشـد یـا کثیـر   ، کند  در مقام ورتبه هویت [واجبی] را دفع می

غنی وبی نیازي کـه  ، زیرا اگر اوصمد(غیر مجوف. باشد می نیز به نوعی تفسیر همین آیهبعدي 

مرجع همه نیازمندان است)نباشد وبی نیاز از زاد و ولد وکفـو وهمتـا نباشـد خـود نیـاز منـد       

  .  )94ص، 6ج، ق. ه1377، (عالمه طباطبایی. ومحدود خواهد بود

را مـورد تعـریض    "تثلیث"اندیشه کلیسایی ، پس از این مطلب در تفسیر سوره توحید، عالمه

، چه. کند  بر آن است که؛این معنا از وحدت در واقع [آموزه]تثلیث نصاري را دفع می، قرار داده

  و آن را با آموزه تثلیث قابل جمع میاند  ها مدعی عقیده توحیدي  آن
  چگونه؟، لیکن. دانند    

و . نگاه وحدت عددي است و[نه وحدت حقه حقیقیه]با عنایت به این که نگاه آنان به وحدت 

بر این باورند که این نوع وحدت(عددي) با کثرت (سه اقنوم:اب وابن وروح القدس)سـازگار  

  . همان)، (طباطبایی. که در عین سه تا بودن یکی است"انسان حی عالم"همچون ، است

، لـیکن . ت ومحـال پیداست که جمع میان وحدت عددي با کثرت عددي جمـع متقـابلین اسـ   

براساس تعلیم قرآن وعترت اثبات وحدت غیر عددي براي ذات حق اثبات نـوعی از وحـدت   

منحصر به فرد است که با آن هیچ نوع کثرتی نه در ذات ونه در صـفات قابـل فـرض نیسـت     

در فلسفه وعرفـان اسـالمی عینیـت ذات وصـفات     . وچنان گفته شد فرض محالی بیش نیست

  . در ادامه به بحث خواهیم نهاد امري مبرهن است که

کـه از  -عرفا مقام واحدیت را مقام اسماء و صفات الهی و مقام احدیت را مقام کینونـت ذات  

واز آن(مقام احدیت) بـه مقـام   ، دانسته-هر جهت ازاحساسات و فاهمه و عقول ما بیرون است

، طلق است و از وحدتذات مطلق الوجود ووجود م، که در آن مقام، غیب الغیوب یاد کرده اند

  . بساطت وصرافت وجود برخوردار است

شود پیوند دو واژه واحد وقهار در   نکته نغز تفسیري دیگري که از عالمه در اینجا یاد آوري می

ها خداي تعالی به دو صفت قهاریـت و واحـدیت     آیات متعددي از قرآن کریم است که در آن
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در ابتدا خدا ، شود  قرآن نام قهاریت خدا برده می به این شرح که هر جا در. توصیف شده است

کند و سپس به قهاریت تـا ایـن معنـا را برسـاند کـه وحـدت او بـه          را به وحدت توصیف می

گذارد که بتواند براي او مماثلی فرض کند تا   اي است که براي هیچ کس مجالی باقی نمی گونه

فهرسـتی از  . )95ص، همـان ، یابـد(طباطبایی چه رسد به این که بخواهد در عالم واقع تحقـق  

  ... و )4(زمر/ ) و65(ص/، )16(رعد/، )40آیات با مضمون ومحتواي فوق عبارتند از(یوسف/

چنین خواهد شد که او واحدي است که این صفت را    (ع)پس معناي عبارت فوق در دعاي امام

، ئبه ترکیب (اعم از خـارجی بسیط و خالی از هرگونه شا، یعنی احدي المعنی، دارد أحد است

یعنی کسـی کـه همـۀ    ، صمد به تعبیر مفسران بمعناي مصمود است، همچنین. عقلی و وهمی)

پس او تنهـا مصـمود یعنـی    . کنند موجودات عالم تنها روي به سوي او دارند و او را قصد می

  . مقصد و هدف اصلی و غایی همه مخلوقات جهان است

تواندداللت کننده بر عدم ترکیب (بـه   نیز می، در ضمن دعا» ولَم یولَدلم یلد «مفاد آیۀ ، بنابراین

گوید چیزي از خدا جدا نشده و خود او  این جمله می، زیرا، هر نحو ممکن) در ذات حق باشد

و الزمۀ این امر بساطت محض و صرف الوجود بودن حق تعالی . نیز از چیزي جدا نشده است

مطلـق هسـتی و هسـتی    ، زیـرا . خواهد بود-تعالی-ی ذات حقاست و این به معناي عدم تناه

و نامحدود ، باشد پس او که صرف الوجود است نامحدود نیز می. زند مطلق به خودش قید نمی

یکی بیش نیست در غیر این صورت نامحـدود نخواهـد بـود زیـرا تعـدد و تکثـر مـرادف بـا         

  . محدودیت و نقص و نیاز بسیار است

دعاي چهل وهفتم صحیفه سجادیه دالّ بر توحید ذاتـی خداونـد اسـت:    فرازسوم از ، همچنین

"إِلَّا أَنْت لَا إِلَه اللَّه أَنْت ،تَفَرِّدالْم الْفَرْد دحتَوالْم دیعنی تو آن خدایی که معبودي . )47/ 3( "الْأَح

  . و نظیر نداري، تنهایی، یکتاي بی همتایی، جز تو نیست

، در آیات و ادعیه و روایـات بـه لسـان اثبـات    » أحد«ز مفسران بیان شد؛ لفظ چنان که به نقل ا

بیانگر این نکته است که؛ هویت خداي تعالی به ، بدون همراهی هر گونه نفی و تقیید یا وصف

، ونیـز ، همـان ، (طباطبایی. کند اي است که فرض مماثل در هویت را به طور کلی دفع می گونه

  )90: 7ج

اتحـادي (ترکیـب از وجـود و    ، مختلف خارجی (ترکیب از مـاده و صـورت)  ترکیب به انحاء 

ترکیب عقلـی (ترکیـب از مـاده و صـورت     ، انضمامی (ترکیب دو شئی متغایر با هم)، ماهیت)
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ترکیـب منشـأ   ، زیـرا ، گـردد  از ساحت قدس الهی سلب مـی ، عقلی) و یا هر نوع ترکیب دیگر

  . ي تعالی فرض نداردحاجت و حاجت منشأ امکان است که در مورد بار

     در قرآن کریم توحید ذاتی خداي سبحان با آیاتی چند مورد تحکیم واقـع شـده اسـت: از

: چیزي همانند او نیست و )11شوري/( »ء و هو السمیع الْبصیرُ لَیس کَمثْله شَی«جمله آیۀ: 

  . او شنوا و بیناست

) و 36: 9ج، ق. ه1408، (طبرسـی  البیـان به باور بسیاري از مفسران همچـون صـاحب مجمـع    

، لـذا . و براي تأکید نفی آمده است، زائده بوده» کمثله«) کاف در 26: 18ج، ق. ه1377المیزان (

آیۀ فوق در صدد نفی نظیر و مانند براي ذات خدا و بیانی جـامع بـراي همـۀ    ، به گفته مفسران

  . باشد اوصاف سلبی حق تعالی می

ست که ذات الهی از هر جهت غیر متنـاهی و غیـر محـدود اسـت و     حاصل معناي آیۀ چنین ا

هاي محدود قیاس و  توان با پدیده و ذات نامحدود را نمی، اند سایر موجودات متناهی و محدود

  .  )221: 2ج، 1386(. تنظیر کرد

 

ق خداوند داراي صفات کمال بنحـو مطلـ   -1مقصود از توحید صفاتی عمدتاً دو مطلب است؛ 

) بـا ذات نسـبت عینیـت اسـت و بـه      ... حیـات ، قدرت، است و نسبت این صفات (نظیر علم

نسبت هر یک از صفات با یکدیگر نسبت عینیت است ، همچنین. نامحدودیت ذات نامحدودند

  . و این در حالی است که مفاهیم صفات با یکدیگر متغایرند

ذات عینیت دارد ودر مورد غیر خـدا   کند که با  تنها این ویژگی در مورد صفات خدا صدق می

صـفات   در خصـوص رابطـه ذات و  ، همچنـین . )18-15ص، 1378، (مالصدرا اینچنین نیست

باري تعالی باید گفت که؛وجود واجب الوجود بعینه مظهر تمام صفات کمالیه خداونـد اسـت   

، (مالصدرا گرددصفات  یا ایجاد فیما بین ذات و قبول و، انفعال، منجر به کثرت، بدون این که

  .  )333:ص1363

    هر مفهومی که حاکی از کمال مطلق است براي خداوند قابل اطالق اسـت و حقیقـت آن

اي که هیچ کمالی در عالم نیسـت مگـر ایـن کـه منشـأ و       کمال با ذات یکی است به گونه

و بـا کـالم عرشـی مالصـدرا همـراه      . مصدر آن بی هیچ مرتبه و حد و مرزي نزد اوسـت 
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نقوش کلیه اشـیاء   عالم مانند صفحه اي از هستی است که صور و"گوید:   که می شویم  می

به قلم تکوین در آن ترسیم یافته واصول وحقایق آن در ذات حضرت الوهیـت موجودنـد   

به وجود علمی ایجادي وحدانی در عین کشف تفصیلی که از مرتبه ذات به عـالم اسـماء   

اسـماء وصـفات بـه عـالم عقـول بـه نـام عـالم         و از عالم  "الهوت"وصفات به نام عالم 

واز آنجا به عالم اجرام واجسام  "ملکوت"از آنجا به عالم نفوس به نام عالم  و "جبروت"

ء إِالَّ  و إن مـنْ شَـی  «و فرمایش قـرآن کـریم:   ... و اند. تنزل نموده "ناسوت"به إِنْ نام عالم 

یعنی: هیچ چیز نیسـت مگـر ایـن کـه      )21(حجر/» بِقَدرٍ معلُومٍعنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِالَّ 

  . »کنیم هاي آن نزد ما محفوظ است و ما جز به مقدار معلوم و صفتی از آن نازل نمی گنج

  به قول شاعر: و

ــی اســت " ــزد آن کــه جــانش در تجلّ   بــه ن

  

ــت      ــالی اس ــق تع ــاب ح ــالم کت ــه ع   "هم

  
  . )70ص، 1366، (مالصدرا

با یکدیگر قابل جمـع   و، دو معناي فوق از توحید صفاتی درامتداد یکدیگر بودهنظر به این که 

. توان از مفاد عبارات استنباط نمود  با دقت در فرازهاي ادعیه هر دو مفهوم را می، باشند لذا  می

عنصر عـدم تنـاهی یـا نامحـدودیت      -که گفته شد  چنان-زیرا محوریت در خداشناسی صحیفه

 علـم و ، مجد وعظمـت وکبریائیـت  ، ابدیت، واین محور در اثبات ازلیت .ذات پروردگار است

فلـک  "خـوانیم:   در صحیفه مـی ، براي مثال. قدرت و سایر اوصاف ذاتی ربوبی نقش ایفا میکند

انـت اهللا ال الـه اال   "و نیز:. )12/46("العلو االعلی فوق کل عال والجالل االمجد فوق کل جالل

و انت اهللا . الدائم االدوم، وانت اهللا ال اله اال انت الکریم االکرم. لخبیرانت السمیع البصیر القدیم ا

وانت اهللا ال اله اال انت الدانی فـی علـوه   . ال اله اال انت االول قبل کل احد واآلخر بعد کل عدد

هفـتم   هاي (فراز". ذوالبهاء والمجد والکبریاء والحمد، وانت اهللا ال اله اال انت. والعالی فی دنوه

  . )47الی یازدهم دعاي 

گردد؛وحدت در بلند مرتبگی وعلو ذاتی موجب وحدت   فوق استنباط می هاي چنان که از فراز

وحدت در الوهیت موجب وحـدت در  ، همینطور. مجد و عظمت است جبروت و در جالل و

 بـدیهی اسـت کـه   . باشـد   می... هر یک از صفات سمع وبصر وازلیت وعلم وکرامت وابدیت و

ها وحدت و عینیت برقرار   وقتی ذات وصفات از همه جهات نا متناهی است در نتیجه میان آن

  . صفات تناهی در ذات و میز مناط کثرت بوده وکثرت مناط محدودیت و غیریت و، واال، است



100   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

-همچون سـایر ادعیـه مـأثور از امـام چهـارم      ، توان گفت؛ در صحیفۀ سجادیه  می، بدین سان

 –توحید صفاتی در کنـار سـایر اقسـام توحیـد     ... ، مانند دعاي ابو حمزه ثمالی و -السالم علیه

مثـال بـارز آن؛ دعـاي (عرفـه     . در باالترین سطوح خود مطرح شده است -ملهم از قرآن کریم

متعـددي از ادعیـه آن امـام همام(علیـه السـالم)؛ از       هاي ) از فراز چهارم به بعد ونیز فراز471/

» العلی المتعال«، ). (همان» الکبیرُ المتکبر«، (عظیم ودر نهایت عظمت) 1»عظّمالعظیم المت«جمله 

  ....  و )7/47»(العلیم الحکیم«، ).5/47(

ترمطرح شده به گونـه اي    این موضوع در قرآن کریم به روشنی وگستردگی هر چه تمام، ضمنا

در قـرآن کـریم   . باشـد   که اصوال قابل مقایسه با مباحث خداشناسی در سایر کتب آسمانی نمی

. صـفات و افعـال بـراي خـداي سـبحان ذکـر شـده اسـت        ، بیش از یکصد و بیست اسم ذات

به معناي هویت مطلق برتر از اسـم  ، گرچه ذات خدا. )358 -356: 8ج، ق. ه1377، (طباطبایی

براي بیان ، به تناسب موضوع و محتواي آیه، و رسم و وصف است ولی معموالً در پایان آیات

اسمی از اسما یا وصفی از اوصاف یا فعلی از افعـال حـق بیـان    ، حکمت حکم یا تثبیت حکم

و «)؛ 17(نسـاء/ » و کانَ اللَّه علیماً حکیماً«)؛ 42(دخان/» إِنَّه هو الْعزیزُ الرَّحیم«شده است: نظیر؛ 

  2...و»کانَ اللَّه غَفُوراً رحیماً

صفات و افعال با هم به کار رفته است کـه مراتـب سـه    اسم ذات و ، همچنین در برخی آیات

و در سورة مبارکه حدید پنج وصف براي خـدا ذکـر شـده     3.گانه توحید را یک جا در بر دارد

  . )3(حدید/» ء علیم هو الْأَولُ و الْآخرُ و الظَّاهرُ و الْباطنُ و هو بِکُلِّ شَی«است: 

ــی  ــحیفه م ــوانیم:  در ص ــه  "خ ــان قبل ــال أول ک ــد هللا األول ب ــون   ، الحم ــر یک ــر بالآخ واآلخ

):سپاس و ثنا مخصوص خداوندي است که اول است بی آن کـه پـیش از او اولـی    1/1("بعده

  . باشد و آخر است بی آن که بعد از او آخري باشد

 (ع)در مقام دعا بر زبان مبارك امـام سـجاد  ) 3این فقرات که در تفسیر آیه فوق(حدید/، شک بی

                                                
  ) 47/ 4(دعاي  1
 ... ) و28(لقمان/ »إِنَّ اللَّه سمیع بصیرٌ«)؛ 27(احزاب/» ء قَدیراً کُلِّ شَی  و کانَ اللَّه على«همچنین مانند:  2
الْعزیزُ الْجبار الْمتَکَبرُ سبحانَ اللَّه عما هو اللَّه الَّذي ال إِله إِالَّ هو الْملک الْقُدوس السالم الْمؤْمنُ الْمهیمنُ «مانند :  3

 . »هو اللَّه الْخالقُ الْبارِئُ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى -یشْرِکُونَ 
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یعنی خداي سبحان پیش از همه اشـیاء  . است -تعالی-دال بر ازلیت وابدیت حق، جاري شده

زمـان ومکـان هـردو مخلـوق     ، چـه . به گونه اي که هیچ سابقی بر او پیشی نگرفته است، بوده

وند تـا آنجـا کـه همـه     او باقی خواهد بود پس از آن کـه همـه اشـیاءفانی شـ    ، همچنین. اویند

در اغلب نصوص فـانی شـدن اشـیاء بـه     ، هرچند. موجودات به سرآغاز اولیه خود رجوع کنند

  )23ص، 1385، (شیرازي. معناي تغییر حالت آنهاست ونه انعدام محض

یـابیم کـه آن     درمـی ، در آغازین خطبۀ نهج البالغه   (ع)با نظر به سخنان گهر بار امیر المومنین و

نفـی  ، سپس، 1ابتدا اصل صفات کمال براي خدا به وصف نامحدودیت را اثبات نمودهحضرت 

و کمالُ االخالص لـه نفـی الصـفات     -کَمالُ توحیده االخالص له"صفات زائد برذات با تعبیر:

(ودرست بـاور  . "وشهادة کل موصوف انَّه غیر الصفَۀ، لشهادة کل صفۀ أنّها غیر الموصوف. عنه

هـا را از او    صـفت ، ویگانه انگاشتن اورا بـه سـزا اطاعـت نمـودن    ، انگاشتن اوداشتن او یگانه 

هر صفتی گواه است که با موصوف دو تاست وهر موصـوف نشـان دهـد کـه از     ، چه، زدودن

  . )2ص:، خطبه اول. ش1373، (نهج البالغه ).موصوف جداست

 

مؤثر مستقلی در عالم نیسـت و قیومیـت   منظور از توحید افعالی آن است که جز خداوند هیچ 

و والیت که هـر یـک بـر دیگـري مترتـب اسـت       ، رازقیت، ربوبیت، مالکیت، آفرینش، هستی

  . )379ص: ، 2ج ، 1386، منحصراً از آن خداست (جوادي آملی

ي اقسـام   توحید در صفات فعل نیز مانند توحید در ذات انواع و اقسام متعددي دارد کـه همـه  

  . اند یه مورد اعتراف قرار گرفتهها در ادع آن

 توحید در خالقیت  

 توحید در مالکیت  

 توحید در ربوبیت  

 توحید در رزاقیت  

 توحید در والیت  

                                                
1 ...محدود موجود ،الذي لیس لصفته حد تال نَعیعنی صفتهاي او تعریف ناشندي و به وصف در 1: (خطبهو :(

 )1ط:  -(نهج البالغه. نیامدنی
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  توحید در خالقیت 

هل من خالق «کند:  توحید خالقیت و انحصار آفرینش در خدا را اثبات می، مجموع آیات قرآن

حتی اگـر خـالق   ، کند که دیگران و تبیین می. )3(فاطر / » غیر اهللا یرزقکم من السماء و االرض

ءانـتم تخلقونـه   «)؛ 14فتبارك اهللا احسن الخالقین (مؤمنون / «مظهر خالقیت حقند: ، اند هم بوده

در مناجات خود در روز عرفـه بـه درگـاه حـق        (ع)امام سجاد. )59(واقعه / » ام نحن الخالقون

» و خـالق کـل مخلـوق   ... سـموات و االرض اللهم لک الحمـد بـدیع ال  «دارند:  چنین عرضه می

ي  و اي آفریننده... ها و زمین ي آسمان سپاس تو را است اي پدید آورنده، )؛ خدایا2/47(دعاي 

  . ي مخلوقات همه

  توحید در مالکیت 

کند و از  را فقط براي خدا اثبات می ]1از یک سو اصل وجود و انحصار مالکیت حقیقی [، قرآن

یکـن   و لـم «)؛ 1تبارك الذي بیده الملـک (ملـک/  «کند:  دیگران سلب می آن را از، سوي دیگر

  . )13(فاطر/ » والذین تدعون من دونه ال یملکون من قطمیر«) و 111(اسرا / » شریک فی الملک

توحید ، ها نسبت ندهند مالکیت حقیقی را به آن، پیامبران نیز براي آن که گروهی از روي افراط

  . )188(اعراف / » قل ال املک لنفسی«کردند:  ادآوري میدر مالکیت را به مردم ی

و «اند مـثال:   در فرازهاي گوناگون ادعیه خود به این شاخه از توحید اعتراف کرده   (ع)امام سجاد

» و بارادتک دون نهیـک منزجـره  ، مضت علی ارادتک االشیاء فهی بمشیتک دون قولک مؤتمرة

پیش ، جریان یافته است و همه چیز به صرف مشیت تو ي تو )؛ اشیاء طبق اراده3و  2/7(دعاي 

، شود و چون نسبت به چیزي کراهت داشته باشـی  موجود می، ها بگویی از آن که چیزي به آن

  . شود واقع نمی

)؛ خداوندا! تو مـرا بـه چیـزي    1/22(دعاي » اللهم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک به منی«

  . ر آن از من بیشتر استاي که مالکیت خودت ب تکلیف نموده

  توحید در ربوبیت 

فلله الحمد رب السموات «ربوبیت نظام تکوین و تشریع منحصر به خدا است: ، از دیدگاه قرآن

که تـدبیر امـور را بـه    » و المدبرات امرا«آیاتی نظیر . )36و رب االرض رب العالمین (جاثیه / 

زیرا ، اند به عنوان مظهر تدبیر الهی مطرح کرده ها را در حقیقت تدبیر آن، اند فرشتگان اسناد داده
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و ما نتنزل اال بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بـین  «فرماید:  از زبان خود فرشتگان می

  . )64(مریم / » ذلک

)؛ 2/47(دعـاي  » رب االربـاب ... اللهم لک الحمـد «خوانیم:  می   (ع)العابدین در مناجات امام زین

  . پروردگار پرورندگان... تو را است خدایا سپاس

)؛ 4/43(دعاي » فاسال اهللا ربی و ربک«فرمایند:  ي هالل ماه نو می به هنگام مشاهده   (ع)حضرت

؛ »سـؤال مـن ال رب لـه غیـرك    «. ».. خـواهم  از خدایی که رب من و رب تـو اسـت مـی   ، پس

  . درخواست کسی که جز تو صاحب اختیاري ندارد

تنها به دسـت او اسـت و خـود    ، کنند که تدبیر امور و ربوبیت بندگان میدر جاي دیگر تأکید 

ال یملکون تأخیرا عما قدمهم الیه و ال یستطیعون تقـدما الـی مـا    «آنان توان تغییر آن را ندارند: 

  . )9/52(دعاي » اخرهم عنه

  توحید در رزاقیت 

اهللا «. )54(ذاریـات /  » الـرزاق ان اهللا هو «تنها خدا رازق است: ، هاي قرآن کریم بر اساس آموزه

  . )40(روم / » الذي خلقکم ثم رزقکم

مظهریـت الهـی آنـان در ایـن صـفت      ، اگر در بعضی آیات رازقیت به دیگران نسبت داده شده

و در نهایـت خـدا بهتـرین    . )5(نساء / » و ارزقوهم فیها و اکسوهم«االهی مد نظر بوده است؛ 

و ما من دابـۀ  «)؛11(جمعه / » و اهللا خیر الرازقین«، استي آفریدگان  رازق و مسؤول رزق همه

  )6(هود / » فی االرض اال علی اهللا رزقها

و جعل لکل روح منهم قوتا معلوما «این قسم توحید نیز به فراوانی در ادعیه متجلی است مثال: 

  . )5/1(دعاي » مقسوما من رزقه ال ینقص من زاده ناقص و ال یزید من نقص منهم زائد

. ام را روانـه سـاز   )؛ و از اسـباب حـالل روزي  3/30(دعاي » و أجر من اسباب الحالل ارزاقی«

فو رب السـماء و  "و » و فی السماء رزقکم و ما توعدون«ي  ضمن اشاره به دو آیه،   (ع)حضرت

بـه درگـاه حـق چنـین عرضـه      ، )22 - 23(ذاریـات /   "االرض انه لحق مثل ما انکم تنطقـون 

قاطعـا  ، ل ما صرحت به من عدتک فی وحیک و اتبعته من قسمک فی کتابکو اجع«دارند:  می

)؛ و 3/29(دعـاي  » و حسمأ لالشتغال بما ضمنت الکفایه لـه ، الهتمامنا بالرزق الذي تکفلت به

اي و در کتابت [قرآن کریم]  اي را که در وحی خود به طور روشن بیان کرده چنان کن که وعده



104   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

ما را از دویدن به دنبـال آن رزقـی کـه تـو آن را برایمـان      ، اي دهسوگند خود را آور، در پی آن

، اي اي بازدارد و مانع پریشانی خاطر ما نسبت به آن چه تو ضامن کفایت آن گشته کفایت کرده

  . نباشد

اللهم صـل علـی   «، بیند ي مصرف ارزاق در زندگی را به دست خدا می حتی نحوه، آن بزرگوار

و قـومنی بالبـذل و االقتصـاد و علمنـی حسـن      ، السرف و االزدیادمحمد و آله و احجبنی عن 

و خانـدانش درود   (ص))؛ بارالها بـر محمـد  3/30(دعاي » و اقبضنی بلطفک عن التبذیر، التقدیر

و ، فرست و مرا از اسراف و زیاده روي بازدار و به گشاده دسـتی و میانـه روي مسـتقیم سـاز    

و اجـر  «. اموز و مرا به لطف خود از ولخرجی حفظ کناندازه نگاه داشتن در خرج را به من بی

(همـان)؛ از اسـباب حـالل روزیـم را     » و وجه فی ابواب البر انفاقی، من اسباب الحالل ارزاقی

  . هاي خیر گردان روانه ساز و انفاقم را متوجه برنامه

 اشـتغل  فال، و ارزقنی من غیر احتساب، اللهم صل علی محمد و آله و اکفنی مؤونۀ االکتساب«

و  (ص)محمد بر، )؛ بارالها24/20(دعاي » عن عبادتک بالطلب و ال احتمل اصر تبعات المکسب

پنـدارم روزي ده تـا    خاندانش درود فرست و مرا از رنج کسب آسوده کن و از جایی که نمـی 

  . براي به دست آوردن آن از عبادتت باز نمانم و بار گناه کسب را به دوش نگیرم

  توحید در والیت 

به دو صورت تکوینی و تشریعی از صفات فعلی حق ، والیت به معناي سرپرستی و تدبیر امور

به دلیـل  ، باشد و دیگران اصالتا مخصوص خداي متعال می، هاي قرآن است که بر اساس آموزه

دون  ام اتخذوا مـن «، اصالتا هیچ سهمی از والیت ندارند، قدرت یا مالکیت ذاتی، نداشتن علم

  . )31(شوري/ » و ما لکم من دون اهللا من ولی و ال نصیر«)؛ 9(شوري / » اهللا اولیاء فاهللا هو الولی

انما «   (ع)و ائمه اطهار (ص)البته قرآن از دو نوع والیت سخن گفته است: اول والیت رسول خدا

و الذین کفروا «) و دوم والیت طاغوت و شیاطین: 55(مائده/ » ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا

  . )27(اعراف/ » انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین ال یؤمنون«)؛ 257(بقره / » اولیاءهم الطاغوت

یرا اوال حتی ز، در عرض والیت خدا و مستقل از آن نیست، اما هیچ یک از این دو نحو والیت

السـالم)   بنابراین انبیا و اولیا (علیهم. هاي کامل نیز از هیچ نوع استقاللی برخوردار نیستند انسان

اند و ثانیا والیت شیطان بر کفار نیز نـوعی عـذاب و کیفـر الهـی اسـت کـه        مظهر والیت الهی
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ت تشریعی دیگران والی، تکوینا مأمور است آن را نسبت به کسانی اعمال کند که عمداً، شیطان

. )432 - 435صـص:  ، 2ج: ، 1386، (جوادي آملی. اند را جایگزین والیت خداي سبحان کرده

  . این والیت نیز به خدا منسوب است و مستقل نیست، بنابراین

اللهـم  «، در صحیفه سجادیه آمـده اسـت  . این توحید نیز در ادعیه مورد اشاره قرار گرفته است

و  (ص))؛ خـدایا بـر محمـد   22/20(دعـاي  » سـمنی حسـن الوالیـه    و... صل علی محمد و آلـه 

انـه  «و . پـردازم بیـاراي   خاندانش درود فرست و مرا با زیبایی والیت در کارهایی که به آن می

  . )26/47(دعاي » ولی حمید

ورزي در حمد  در مقام اخالص. مقصود از توحید در عبادت اظهار توحید در مقام عمل است

نخستین دعـاي صـحیفه   . وثناي پروردگار عالمیان ودوري از هر گونه شرك جلی وخفی است

گـردد ودر   مـی  سجادیه دعاي تحمید است که غالبا فقرات دعا با تحمید خداي عز وجلّ آغاز

در این دعا آن . رسد  گوناگون به اوج خود می هاي این دعا ارادت ومحبت واخالص با عبارت

گوار همه مخلوقات را پویندگان راه ارادت خداوندي وبرانگیختگان مسیر محبت حضرتش بزر

ثـم سـلک بهـم    . ابتدء بقدرته ابتداعاً واخترعهم علی مشیتهم اختراعـاً "داند؛چنان که فرمود:  می

فطرت بشري خواهان خیر است وتمام ، زیرا. )4/1و3("... طریق ارادته وبعثهم فی سبیل محبته

همگان خواهان حـق  ، لذا، از آن ذات اقدس استها  چون تمام هستی، خداوند استخیرها از 

، (جـوادي آملـی  . خواه به ظاهر به حسن وجمال و جاه ومال دل سپرده باشند وخـواه نـه  ، اند

در شـرح ایـن    "ریـاض السـاکین  ")و قریب به همین مضمون از صـاحب  103ص، الف1372

ما أحب أحد غیر خالقه ولیکن احتجـب عنـه   "گوید:  آنجا که می. فقرات از دعا ذکر شده است

(سـید  . تحت نقاب زینب وسعاد وهند ولیلی والدرهم والدینار والجاه والمال وکل ما فی العالم

  .  )32ق:ص. ه1409، علی خان مدنی

(دعاي حضرت به هنگام غم واندوه) بـه درگـاه خـدا    21امام (علیه السالم)در دعاي ، همچنین

وهنگام غفلت مـرا بـه یـادت    ، بر محمد وخاندان او درود فرست، خداوندا دارد که:  عرضه می

هوشیار گردان ودر روزهایی که مهلت دارم مرا به طاعت خود بدار وبراي محبت خود راهـی  

  )29/21(. آسان برایم قرار ده وبه آن خیر دنیا وآخرتم را برایم کامل گردان

  . ترین ارکان عبادت اوست  طاعت پروردگار در حقیقت یکی از مهم، چرا که
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چنان که آن امام بزرگوار در رساله الحقوق خویش نیز نخسـتین حـق را حـق خداونـد بـراي      

فأما حق اهللا األکبر فانک " و آن را بزرگترین حق معرفی فرموده است:، پرستش وعبادت دانسته

أمـر الـدنیا   تعبده التشرك به شیئا فإذا فعلت ذالک بإخالص جعل لک علی نفسـه أن یکفیـک   

:واما حق بزرگتر خداوند ن است که او را بپرستی وچیزي ". واآلخره ویحفظ لک ما تحب منها

خدا بر خود مقـرر کـرده کـار دنیـا     ، را شریک او قرار ندهی واگر از روي اخالص چنین کنی

 ،(رساله الحقوق امام سـجاد . وآخرت تورا به عهده گیرد وآنچه بخواهی از آن برایت نگه بدارد

  .  )25ص، 1386، شرح نراقی

خواهد که عبـادتش را بـا عجـب      در دعاي بیستم صحیفه از خدا می -علیه السالم-امام سجاد 

ــود]:   ــارج نش ــالص خ ــه اخ ــا از حیط ــازد [ت ــراه نس ــادتی  "هم ــد عب ــک وال تُفس ــدنی ل وعبِّ

ـ  ، بنده وفرمانبردار تو باشم، )؛خدایا مرا توفیق ده تا مطیع3/20("بالعجب  ن عبـادت و خـدایا ای

  . خود بزرگ بینی وخود باوري من فاسد مکن، پرستش مرا با عجب

اخالص(ودوري از هرگونه شرك است)چنان که ، ترین شرط در عبادت پروردگار  بنابراین مهم

ومـا أمـروا اال لیعبـدوااهللا    "در قرآن کریم ما مأمور شده ایم که خدا را خالصـانه عبـادت کنـیم:   

فمـن  "ونیـز: . ور شده اید که خدا را خالصانه عبادت واطاعت کنیـد ):شما مأم5(بینه/"مخلصین

):پس هر که به 110(کهف/"کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا وال یشرك بعبادة ربه أحدا

کــس را در عبــادت   وهـیچ ، بایــد کــاري شایسـته انجــام دهــد ، لقـاي پروردگــارش امیـد دارد  

  . پروردگارش شریک نکند

براساس فلسفه وجودي خلقتش در مسیر عبودبت قرار دارد باید بداند که به  که، بنده، سرانجام

آسـمان وزمـین در دسـت     هاي ؛کسی که گنجینه-علیه السالم_فرمایش امیرالمومنین امام علی 

وپذیرفتن دعایش را برعهده گرفته وانسان را فرموده تا از ، اوست انسان را در دعا رخصت داد

ــه او بدهــد  ــا ب ــامرزد او بخواهــد ت ــا اورا بی ــد ت ــج البالغــه. واز او بطلب ــه ، 1368، (نه ترجم

و چون بخوانیش ، همچنین فرمود:خداوند درِ بازگشت را برویت باز گذارده. )303شهیدي:ص

پس حاجت خود بدو نمایی . وچون راز خود را با او در میان نهی آن را بداند، آوایت را بشنود

ز اندوه خویش بدو شکایت کنی وخواهی تا غم تـو  وا، وهر چه در دل داري پیش او بگشایی

 رحمتش آن را خواهی که بخشیدنش جز ازهاي  واز گنجینه. را گشاید ودر کارها یاریت نماید

. همان)، (نهج البالغه. ها فراوانی  ودر روزيها  او نیاید:از فزون کردن مدت زندگانی و تندرستی

شـود یـادآور     از انجام فرایض یومیه خوانـده مـی   توان بخشی از دعایی را که پس  می، در پایان
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در این دعاي [مـأثور] تکـرار    "وحده"زیرا عبارت . "،.... ال إله إالاهللا وحده وحده وحده"شد:

، (جـوادي آملـی  . باشـد   صـفاتی وافعـالی مـی   ، به ترتیب ناظر به توحید ذاتـی ، بلکه، باشد  نمی

  .  )551ب:ص1372

سئوال که؛اساس و پایه استدالل صـحیفه سـجادیه بـراي اثبـات توحیـد ذات      در پاسخ به این 

توان گفت؛ مجد وعلو مرتبه وجودي   وصفات الهی وتقسیمات آن بر چه امري استوار است می

وعظمت و بزرگی ذات وصفات و نامحدودیت یا عدم تناهی ذاتی و صفاتی باري تعالی محور 

که بـا شـواهد فـراوان در    ، باشد  می-علیه السالم-سجاد هاي خداشناسی در صحیفه امام  اندیشه

ربـط    (ع)از منظر آن امام همام، ابتدا. ادعیه ومعادل قرآنی وروایی آن در این مقاله به ثبوت رسید

، وثیق میان دعا واصل توحید و تأثیري که اعتقاد به این اصـل در گـوهر انسـانیت انسـان دارد    

إسناد وحدت عددي به حضرت حق نفـی  ، سپس، تبیین شدهمراه با معادل قرآنی وروایی آن 

با همین محـور اثبـات   ، و در پیِ آن. گردید و اتصاف به وحدت حقه حقیقیه براي ذات اثبات

. توحید صفاتی وتوحید افعالی وسرانجام توحیـد در عبـادت یـا توحیـد عملـی تحقـق یافـت       

بخشـی از مطالـب مقالـه حاضـر     تقسیمات و انشعاباتی که براي توحید افعالی مطرح است نیز 

در کنـار آن بـراي   ، استخراج شـده  (ص)تشکیل داده که از مجموعه اي از ادعیه زبور آل محمد

 آنچـه بـاقی  . بیان استواري سخن از کالم الهی ونکات برهانی وعرفانی نیز بهـره بـرداري شـد   

روند پژوهش ، فتهماند که در مقاله یا مقاالتی دیگر در باره آن الزم است تحقیق صورت گر می

اعتقاد توحیدي است کـه از صـحیفه همچـون     حاضر دنبال شود استخراج آثار وفواید ایمان و

عنـاوینی  . تحلیل وبررسی جهت درس آموزي اسـت  قابل استنباط و  (ع)سایر منابع مأثور از ائمه

ن شایسته اسـت کـه محققـا   ، لذا.... توحید وتسلیم ورضا و، همچون؛ توحید وتوکل در صحیفه

وبدین وسیله با نشر وگسترش معارف حقه اهلبیـت عصـمت وطهـارت(علیهم    ، بدان پرداخته

  . مانع از مهجوریت آن شوند، ها کنار زده  السالم) پرده حجاب از معانی بلند آن

ترجمه مبتنی برتفسیر المیزان عالمه طباطبایی به کوشـش سـید محمـد رضـا     ، )1387قرآن کریم( .1

  . آبنوس، قم، صفوي

سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـالب     ، تهـران ، ترجمه سید جعفر شـهیدي ، )1368نهج البالغه( .2
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  مواجهه با ادیان دیگر در (ع)از دیدگاه امام رضا نیکرامت انسا

  دانشگاه شیراز، استادیار بخش علوم قرآن و فقه

z_ghasemi62@yahoo. com 

. ادیان و مکاتـب مختلـف اسـت   ارتباط امام با پیروان ، (ع)حیات امام رضا دورانهاي   یکی از شاخصه

بسیار حساس و مهم است و از آن جهت کـه  ، براي جامعه امروز، تبیین چگونگی این ارتباط و تعامل

پژوهش حاضر به محور تعامـل و  ، ارتباط با سایر ادیان به وجوهی مختلف قابل بحث و بررسی است

پیرامـون   (ع)دیـدگاه امـام رضـا    توجه دارد و به هدف دست یـافتن بـه  ، ارتباط که کرامت انسانی است

بـا روش  ، کرامت انسانی و چگونگی مواجهه حضرت با پیروان سایر ادیان بـر اسـاس اصـل کرامـت    

مهمتـرین  . ها و سیره رضوي را مورد بررسی قـرار داده اسـت    توصیفی تحلیلی کرامت انسان در آموزه

دیدگاه امام سیستم پویـایی اسـت کـه بـا     کرامت انسانی در ، دارد می هاي حاصل از پژوهش بیان  یافته

هاي دیگر با محور قرار دادن اصل کرامـت    عناصر متعددي در ارتبساط است و امام در مواجهه با ادیان

ذاتی انسان که به سبب انسان بودنش آن را داراست با ارائه راهکارهایی عملی و نظري کرامت اکتسابی 

  . نمایند می بالو تعالی آن را در پیروان سایر ادیان دن

  . کرامت انسانی، تعامل، ارتباط، ادیان دیگر، (ع)امام رضا واژگان: کلید
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از ، اي که با سایر مخلوقات دارد  انسان به سبب انسان بودنش و تمایزات ویژه، در مکتب اسالم

باید محور تمام ارتباطات و تعـامالت انسـانی   عنصر کرامت ذاتی برخوردار است و این عنصر 

فلسفه و علـوم تربیتـی بـه ایـن موضـوع      ، هاي بشري چون حقوق  به همین سبب دانش. باشد

اي   نیـز ایـن موضـوع از حساسـیت ویـژه      (ع)ها و سیره عملی امـام رضـا    در آموزه. اند  پرداخته

، مکاتب و مـذاهب مختلـف  ، ها  به سبب حضور ادیان (ع)برخوردار است؛ زیرا دوران امام رضا

دوران منحصر به فردي است که تنها گزینه امام براي نشر معارف اسالمی ارتباط با سایر ادیان 

بررسی چگونگی این تعامل و ارتباط به منظور ارائه راهکـاري عملـی بـراي ارتبـاط     . باشد  می

این ارتباط و تعامل که  از سویی چگونگی. جامعه اسالمی امروز با سایر ادیان بسیار مهم است

گوي سخن کسانی باشد که معتقدند:   تواند پاسخ  می، بر اساس اصل کرامت انسانی استوار است

مسیحیت به دلیل تساهل و تسامح بهترین دین براي سـعادت بشـر اسـت و اسـالم بـه سـبب       

  . اول)ش: فصل 1374، تواند در این زمینه مؤثر باشد (هانتینگتون  آمیختگی با سیاست نمی

گویی به این سؤال   در صدد پاسخ، نماید  بنابراین پژوهش حاضر با توجه به اهدافی که دنبال می

چگونه تعریف شده است؟ ثانیـاَ ایـن    (ع)اساسی است که اوال کرامت انسانی در نگاه امام رضا

  نگاه به کرامت انسانی در مواجهه امام با پیروان سایر ادیان به چه صورت بوده است؟ 

مباحث ذیل در این نوشتار مورد بررسی و تحلیل قـرار  ، گویی به سؤاالت فوق  به منظور پاسخ

  گیرد:  می

 شناسی واژگان  مفهوم .  

 (ع)کرامت انسانی از دیدگاه امام رضا .  

 در مواجهه با سایر ادیان (ع)کرامت انسانی از دیدگاه امام رضا  

ي کیفی است که با   یک مطالعه، جستار حاضر، گردد  با توجه به اهداف و مباحثی که مطرح می

روایی و رجالی شیعه با رویکـرد  ، مقاالت و کتب تاریخی، هاي اطالعاتی  بانک، ي اسناد  مطالعه

انسـجام یافتـه   ، شکل گرفته و بر اسـاس تحلیـل محتـوا    (ع)ها و سیره امام رضا  تمدنی به آموزه

  . منابع مرتبط با موضوع بحث استمدارك و ، شامل کلیه اسناد، جامعه پژوهش. است
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اندیشمندان معاصر با توجه به ضرورت ارتباط بین ادیان در جهان معاصر سعی دارند با تکیـه  

عـالوه بـر   . مسأله حقوق بشر و ارتباطات انسانی بین ادیان را تبیـین نماینـد  ، بر کرامت انسانی

اي بـا اسـتخراج     عـده ، یتـی شـکل گرفتـه   فلسفه و علوم ترب، هایی که در دانش حقوق  پژوهش

از جملـه  . انـد   مطالبی پیرامون کرامت انسانی از متون و نصوص دینی به این موضوع پرداختـه 

آسـیب شناسـی   «، از محسـن نـورایی و حدیثـه سـلیمانی    » (ع)کرامت انسان در سیره امام رضا«

» کرامت انسان در قرآن«و  ،از صمد بهروز و عبداهللا نصري» کرامت انسان از منظر نهج البالغه

  . از طیبه صادق پور

بررسی مدقانه این آثار گواه آن است که متون و نصوص دینی ما قابلیت ارائه الگوي کاربردي 

و این خـود گفتـه قـرآن    ، جهت تعامل با پیروان ادیان گوناگون را بر اساس نقاط مشترك دارد

أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُشْرِك بِه شَـیئًا   وبینَکُم بینَنَا سواء کَلَمۀٍ إِلَى تَعالَواْ الْکتَابِ أَهلَ یا قُلْ( است:

. )65عمران:   (آل )والَ یتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَربابا من دونِ اللّه فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونَ

و ایـن تفـاوت از حیـث    ، الـذکر تفـاوت اساسـی دارد     رو با سایر تحقیقات فـوق   پژوهش پیش

بـه تبیـین    (ع)ها و سیره امام رضـا   کاربردي بودن آن است که سعی دارد با نگاه تمدنی به آموزه

موضوع بپردازد تا بر اساس آن بتوان تعامالت و ارتباطات جامعه و حکومت اسالمی را با سایر 

  . کرامت انسانی بدون تساهل و تسامح استوار ساخت ادیان بر اساس اصل

 

الزم ، هاي دیگـر پیرامون کرامت انسان در مواجهه با ادیان (ع)به منظور بررسی دیدگاه امام رضا

 . است مفهوم کرامت انسان و مفهوم سایر ادیان در مقاله تبیین گردد

ماننـد طاعـت کـه اسـم بـراي مصـدر       » اکـرام «اسم است براي ، »کرم«از ریشه  »کرامت«واژه 

 هاي زبـان عربـی معـانی متعـددي    در لغت نامه. ق: ماده کرم)1409، است (فراهیدي» اطاعت«

فراهیدي در بیان معناي . براي آن ذکر شده است ارجمندى و بخشندگى، مانند بزرگى ورزیدن

جـوهري  . ق: مـاده کـرم)  1409، یـدي (فراه »طبق یوضع على رأس الحـب «نویسد:   کرامت می

راغب به کاربرد دوگانـۀ ایـن   . م: ماده کرم)1990، دانسته است (جوهري» لئیم«را ضد » کریم«

اسم براي احسـان و  ، هرگاه خداوند با این واژه وصف گردد«نوشته است:  توجه داشته وواژه 
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ود از آن اسم بـراي  مقص، و هرگاه انسان با این واژه وصف گردد، بخشش خداوند متعال است

ابن منظور نیز در توضـیح  . )428ص :ق1404، (راغب اصفهانی» اخالق و افعال پسندیده است

اسم است براي چیزي یا کسی که همۀ اوصاف ستودنی را در  »کریم«کلمه «گوید:   این واژه می

اما ، گردد میاین صفت در اصل بر انسان اطالق . است »لئیم«این واژه متضاد . خود داشته باشد

گاه در کاربرد عام خود براي موارد دیگري نیز به کار رفته اسـت و بـراي وصـف موجـودات     

-74ص، 12ج  :ق1414، منظور (ابن» شود شتر و درخت نیز به کار گرفته می، دیگر مانند اسب

کریم صفتی است که بر چیزي «طریحی نیز با اندکی تفاوت در تعبیر چنین نگاشته است: . )75

. )152ص، 6: جق1408، (طریحـی » گردد اطالق می، ه رضایت عقالء را متوجه به خود نمایدک

روح ، قـرآن کـریم   ان معاصر نیز پس از مالحظۀ کاربردهاي گوناگون این واژه درقبرخی محق

» دانند که نقطه مقابل ذلت و خواري اسـت   در نفس شیء می» عزت و تفوق«را معنایی کرامت 

  .  )148ص، 6جق: 1416، (مصطفوي

کرامت ضد پستی و فرومایگی اسـت  ، چه در منابع لغوي پیرامون واژه کرامت ذکر شد  بنابر آن

کرامت به معناي نزاهـت و پیراسـتگی از پسـتی و    «نمایند:   آملی چنین بیان می  که استاد جوادي

جـان او از     روح و گوهر           نزاهتبه عبارت دیگر کرامت انسان یعنی بزرگی و . فرومایگی است

  .  )141-119ص :ش1388، پور ؛ یداهللا22-21ص: ش1372، جوادي آملی :ك. (ر »هر پستی

داراي حرمت اسـت و  که  ارزش وجودي انسان است، مراد از کرامت انسان در نوشتار حاضر

کند و کسی حق ندارد با گفتـار و رفتـار خـویش     زندگیحق دارد در جامعه به طور محترمانه 

  . حیثیت او را با خطر مواجه سازد

اولین مسأله این است که مراد از دیگر ادیان چیسـت؟ ایـن موضـوع بـر     ، در بحث دیگر ادیان

هـاي مختلـف     بندي به شـکل   قابل صورت، شود و هدف آن  حسب تعریفی که از دین ارائه می

ترین تصویري است که عالمه طباطبایی با الهـام    عام» راه و رسم زندگی«تعریف دین به . است

جا که فرعون نگران تغییـر دیـن مـردم بـه دسـت        دهد؛ آن می از کاربرد آن در قرآن کریم ارائه

ك: . ) (ر26 :(غـافر  )الْفَسـاد  الْـأَرضِ  فـی  یظْهِرَ أَن أَو دینَکُم یبدلَ أَن أَخَاف إِنِّی(موسی است 

ادیانی ، مراد از سایر ادیان را، نوشتار حاضر با تکیه بر تعریف عالمه. )9ق: ص1417، طباطبایی
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بنـابراین  . انـد   با آنان تعامل و گفتگو داشـته  (ع)رایج بوده و امام (ع)داند که در زمان امام رضا  می

گرفته تا سایر ادیان رایـج در زمـان امـام    رجالی و روایی مورد مطالعه قرار ، کلیه منابع تاریخی

اصلی تـرین ایـن   . ها تبیین گردد  شناسایی و مسأله کرامت انسانی در مواجهه امام با آن (ع)رضا

  . باشد می یهود و زردشت، مسیحیت، ادیان

 

هاي بشر صرفاً بر  حق. ترضوي اس   بناي حقوق انسان در فرهنگ  اعتقاد به کرامت انسان سنگ

پذیر است؛ و بر پایه همین کرامت انسانی است که مصادیق حـق بـه     پایه کرامت انسانی توجیه

دهد کرامت انسان   نشان می (ع)ها و سیره عملی امام رضا  مطالعه آموزه. شود  رسمیت شناخته می

. سیستم با هم در تعامل هستنداز دیدگاه امام یک سیستم پویا و زنده است که تمام عناصر این 

کـه   جـا بشر از آن. کرامت انسان در معارف رضوي ریشه در مخلوق و مصنوع بودن بشر دارد

شرافت ذاتی دارد و همین اصل حکم به تسـاوي همـه   ، مخلوق و مصنوع خداوند متعال است

تَبـارك وتَعـالَى واحـد     إِنَّ الـرَّب «فرماینـد:   می هاامام در مساوي بودن همه انسان. آدمیان دارد

الْأُمةٌ وداحو الْأَبو داحو زَاءالْجالِ وماعتقـاد بـه کرامـت    . )230ص، 8: ج1365، (کلینـی » بِالْأَع

یک    زبان و موارد مشابه را نفی نموده و هیچ، جغرافیا، هاي ظاهري مانند نژاد  تمام تفاوت، ذاتی

گفت: به  (ع)رضا وزي مردي به امامر«داند   از اسباب و امور مادي را سبب برتري اشخاص نمی

امام به آن مرد . تر نیست شریف شماکسی از ، خدا سوگند در روي زمین از نظر نیاکان و نسب

 .منـد گردانیـد   ایشـان را بـدان بهـره   ، این شرف را به آنان داد و اطاعت خداوند، تقوادند: فرمو

اي مـرد! سـوگند    نـد: امـام فرمود  تو بهترین مـردم هسـتی  ، دیگري عرض کرد: به خدا سوگند

بهتر از من کسی است که از من تقوایش نسبت به خداوند متعال بیشتر است و اطاعتش ؛ مخور

 شُـعوبا  وجعلْنَـاکُم ( :این آیه منسوخ نشده است کـه خداونـد فرمـود   ، به خدا سوگندر؛ ت افزون

، ) (صـدوق 13(حجـرات:   )خَبِیـرٌ  علـیم  اللَّـه  إِنَّ أَتْقَـاکُم  اللَّـه  عنـد  أَکْرَمکُم إِنَّ لتَعارفُوا ئلَوقَبا

هــا و   نعمــت کنــاردر  ذاتــان نــوع کرامــت یــابنــابراین از نگــاه امــام . )576ص، 2ق: ج1378

به . ودیعه گذاشته شده استدر نهاد او به ، اش عطا کرده  هاي خاصی که خداوند به بنده  قابلیت

نـه تنهـا   . گیرد که برتر از دیگر موجودات است  اي قرار می  انسان در مرتبه، واسطۀ این فضیلت

هـا نیـز     هاي امام به کرامت ذاتی انسان اشاره دارد؛ سیره عملی امام در برخورد با انسـان   آموزه

صـلت از مـرد بلخـی      عبداهللا بن ابیدر گزارشی که . حاکی از اعتقاد امام به کرامت ذاتی است

در سفر به خراسـان همـراه    (ع)با امام رضا«به خوبی این موضوع ترسیم شده است: ، ارائه داده
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گفـتم: فـدایتان   . اي طلبید و تمام خدمتکاران و غالمان را نـزدش فراخوانـد   روزي سفره. بودم

: دست بردار! خداي همۀ مـا  ندودفرم امام انداختید! اي جداگانه می کاش براي اینان سفره، شوم

، 8ج  :1365، (کلینـی » پدر و مادر همه یکی است و پاداش نیـز بـه اعمـال اسـت    ، یکی است

اعتقاد به کرامت ذاتی است که امام امـوري چـون   . )141ص، 49ق: ج1403، مجلسی ؛230ص

ق برخورداري از امتیازات اجتماعی را حق همگـان ولـو کـافر و فاسـ    ، حق آزادي، حق حیات

پرسـیدم کـه    (ع)گوید: از امـام رضـا    در پاسخ زکریا که می (ع)در همین زمینه امام رضا. دانند  می

فرزنـدش را آورد و گفـت:   ، مردي از اهل ذمه (غیر مسلمان) به فقر و گرسنگی مبتال شده بود

آزاده فرمـود: انسـان آزاد اسـت و     (ع)امام. او را خوراك بده و او برده تو باشد، فرزندم مال تو

، طوسـی باشـد (   شود این کار شایسته تو نیسـت از ذمیـان نیـز روا نمـی      خریده و فروخته نمی

بیانگر نهایت حرمت و کرامـت و اصـالت حقـوق انسـان      (ع)کالم امام. )83ص ، 3جق: 1390

با امور مـادي  ، دهد آزادي فرزند انسانی اگرچه ذمی و کافر باشد  اجازه نمی (ع)امام رضا«. است

از نظر امام انسان آزاد . دار شود  ه گردد و آزادي انسان به جرم اینکه گرسنه است خدشهمعاوض

تواند او را برده کسی سازد و آزادي خدادادي او را سلب کند   است و احتیاجات اقتصادي نمی

 .  )432ص  :1379، (حکیمی» اگرچه مسلمان نباشد

تواند تنهـا    کرامت انسانی یک سیستم پویاست انسان نیز نمی (ع)جا که از دیدگاه امام رضا  از آن

به وجود کرامت ذاتی دلخوش باشد؛ بلکه باید بر اساس کرامت ذاتی که خداوند بـه وي عطـا   

این تعالی و تکامل از . کرده به سمت تعالی و تکامل پیش رود و صاحب کرامت اکتسابی گردد

عنوي است که اولین مرحله تحقق آن تفکر و تعقل دیدگاه امام یک نوع علو روحی و اعتالي م

بـه سـبب ارزش تفکـر    . دانند  امام تفکر و تعقل را راهی به سمت تعالی کرامت ذاتی می. است

 بیان در دیگر جایی درحضرت  نمایند:  عقل هر انسانی را دوست او معرفی می (ع)است که امام

، 1: ج1365، (کلینی »يء عقله وعدوه جهلهصدیق کل امر: «فرمایند  می عقل گرانبهایی و قیمت

از دیدگاه امام . کند  صدیق به معناي دوستی است که هرگز در روابط خود خیانت نمی )؛11ص

کند و آن چراغی است   عقل سلیم دوستی است که در راهنمایی انسان صادقانه عمل می (ع)رضا

شود   تفکر و اندیشیدن ممکن میبه واسطه عقل است که . فرا راه آدمی به سوي خیر و سعادت

هاي او   جا که کرامت ذاتی انسان مربوط به تفاوت  از آن. آورد  و علم را براي انسان به ارمغان می

تفکر و تعقل کـه  . کرامت اکتسابی را به دنبال دارد، با سایر موجودات است؛ تعالی همین امور

امـام  . یـت مطلقـه خداونـد اسـت    هاي منحصر به فرد انسان است سبب پذیرش وال  از ویژگی
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لَا نُقْصانٌ فی الْعرْضِ وطَـولٍ    إِنِّی لَما نَظَرْت إِلَى جسدي فَلَم یمکنِّی زِیادةٌ و«فرمایند:   می (ع)رضا

اً فَأَقْرَرت بِه مع ما أَرى منْ دورانِ ودفْع الْمکَارِه عنْه وجرُّ الْمنْفَعۀِ إِلَیه علمت أَنَّ لهذَا الْبنْیانِ بانی

لک منَ الْفَلَک بِقُدرته و ِنْشَاء السحابِ وتَصرِیف الرِّیاحِ ومجرَى الشَّمسِ والْقَمرِ والنُّجومِ وغَیرِ ذَ

؛ 120ص، 1ق: ج1378، (صـدوق » اً ومنْشـئا الْآیات الْعجِیبات الْمتْقَنَـات علمـت أَنَّ لهـذَا مقَـدر    

برند به خـوبی    که امام در این روایت به کار می» نظرت«واژه . )  333ص، 2ق: ج1403، طبرسی

پذیرش والیت . دهد  بیانگر تفکري است که انسان را به سمت پذیرش والیت خداوند سوق می

کشاند و قـدم گذاشـتن     آفریدگار میانسان را به سمت عبودیت و بندگی ، مطلق خداوند متعال

نماید و این یاد خدا و عبودیـت حـق اسـت کـه       در این مسیر به رشد و تعالی انسان کمک می

ترین اصـل در    زیربنایی، چه بیان شد  بنابر آن. شود انسان بهترین زندگی را داشته باشد  سبب می

ایـد نشـأت گرفتـه از علـم و     البتـه ایـن عبودیـت ب   . توحید و عبودیت حق است، تعالی انسان

انسـان هرگـز مصـون از    ، بدون شناخت معرفت باشد تا بتواند در تعالی انسان مؤثر باشد؛ زیرا

به همین سـبب امـام کثـرت    . خطا و لغزش در تشخیص مصادیق تقوا و نوع عمل نخواهد بود

باده التفکر فی امر اهللا لیس العباده کثره الصلوه والصوم انما الع«دانند:   نماز و روزه را عبادت نمی

همچنین ایشان در روایتی دیگر ارزش علم و معرفـت را  . )972ق: ص1363، (حرانی» عزوجل

إِنَّ الْعلْم حیاةُ الْقُلُوبِ منَ الْجهلِ وضـیاء الْأَبصـارِ مـنَ الظُّلْمـۀِ وقُـوةُ      «فرمایند:   گونه بیان می  این

فنَ الضَّعانِ مدرَةِ  الْأَبالْآخا ونْیی الدلَى فالْع اتجرالدرَارِ والْأَب سالجمارِ ونَازِلَ الْأَخْیم دبلُغُ بِالْعبی

یعـرَف   م وبِـه الذِّکْرُ فیه یعدلُ بِالصیامِ ومدارستُه بِالْقیامِ بِه یطَاع الرَّب ویعبد وبِه تُوصـلُ الْأَرحـا  

اءیالْأَشْق هرِمحیو اءدعالس هلْهِمی هلُ تَابِعمالْعلِ ومالْع امإِم لْمالْع رَامالْحلَالُ والْح    ـنْ لَـممى لفَطُوب

  .  )171ص، 1ق: ج1403، (مجلسی» یحرِمه اللَّه منْه حظَّه

 دهند قدم اول انسان به ما هـو انسـان اسـت کـه      ه میدر سیستمی که امام از کرامت انسان ارائ

تعالی و کسب مراتب بیشتر کرامت در این سیستم به ارتباط انسان با ، داراي کرامت ذاتی است

در مرحله بعد ارتباط انسان بـا انسـان در   ، گردد و پس از رابطه محکم انسان با خدا  خدا بر می

والیت به معنـاي  . شود  مسأله سبب پذیرش والیت میگردد که این   محوري مطرح می  سایه خدا

ولی جامعه اسالمی کسی است که اجازه تصرف در امـور  . سرپرستی و حاکمیت دیگران است

اصل این است کـه کسـی مالـک بـر     ، ها در خلقت برابرند  جا که همه انسان  از آن. دیگران دارد

همه چیز است و حـق تصـرف در   و تنها خداوند متعال است که مالک حقیقی . دیگري نیست

ها را دارد و این والیت را خداوند به برخی از بندگان برگزیده خود عطا نموده تا به   امور انسان
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داننـد در حـدیث     پس از آن کـه والیـت را از آن خـدا مـی     (ع)امام رضا. هدایت مردم بپردازند

جلی او در بین مؤمنـان و  الذهب به چگونگی ظهور و بروز حاکمیت خدا در زمین و ت   سلسله

انی انا اهللا ال اله اال انـا فاعبـدونی مـن جـاء     «اند:   امام فرموده. فرمایند  انسانهاي زمینی اشاره می

» منکم بشهادة أن ال اله اال اهللا باإلخالص دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی أمن من عذابی

  .  )134ص، 2ق: ج1378، (صدوق

ایشان وصول به مقـام  . کنند  عمیقی را بین توحید و والیت برقرار میدر این روایت امام ارتباط 

دارد و براي چنین ورود و وصـولی بایـد از     دانند که انسان را محصون می  توحید را حصنی می

مقام والیت مدد خواست و بدون والیت ورود در حصن توحید غیر ممکن اسـت؛ زیـرا بایـد    

: 1368، و معناي مرآتی خدا همان والیت است (تهرانیتوحید حقیقی را در مرآت والیت دید 

با این توضیح که والیت خدا به معناي همراهی و معیت او با مخلوقات اسـت و  . )33ص، 1ج

رسیدن به مقام والیت الهی هم به این معنا بوده که شخص این معیـت و همراهـی را بالعیـان    

کـس    ن او و خدا نیست و بالطبع آنپس حجابی بی، دیده و در سیر و سلوك تجربه کرده است

خـودش هـیچ نیسـت و    ، که بیشترین مقام قرب و معیت را دارد و معنا در او پیدا کرده اسـت 

خواسته خدا و اراده اوست کـه بـه تعبیـر عرفـانی برخـوردار از      ، چه بخواهد و انجام دهد  هر

از اهـل   (ع)معصومین  کلیه الهیه است و مظهر اعالي آن حقیقت محمدیه و ائمه، والیت مطلقه

همبسـتگی  . )57-55ش: ص1367، اهللا هسـتند (قیصـري    اند که اول ما خلق  بوده (ص)بیت پیامبر

مبـادا  «فرماینـد:   می در روایتی (ع)اي است که امام  توحید و عبودیت حق تعالی به گونه، والیت

  آل  دوسـتى  مبادا و، کنید رها (ص)محمد  آل  دوستى  اتکاى  را به  در عبادت  و تالش  نیک  اعمال

  بـه  دو این  از  کدام  هیچ زیرا، بدهید  دست از  عبادت  اتکاى  به را  آنان  براى  تسلیم و (ص)محمد

  )347  ص، 78  جق: 1403، مجلسی( »شود نمى  پذیرفته  تنهایى

والیـت  ها به سبب کرامتی که خداوند به وي عطا کرده به سمت   انسان در رابطه خود با انسان

ها به ویژه خانواده را کـه    رابطه خود با تمام انسان (ع)بیت   رفته و در سایه توحید و والیت اهل

أحسن الناس إیمانا «فرمایند:   در روایتی می (ع)دهد: امام  بر پایه اخالق و معنویت است شکل می

در ایـن  . )387ص، 68ق: ج1403، (مجلسـی  » وألطفهم بأهله وأنا ألطفکم بأهلی، أحسنهم خلقا

دانند و در ادامه نیکویی رفتار   ترین می  برترین مردم از نظر ایمان را خوش اخالق (ع)روایت امام

دارنـد کـه مـن بـا       با خانواده را مورد تأکید قرار داده و به پیروان خود این نکتـه را اعـالم مـی   
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امـام از کرامـت ارائـه     در سیسـتمی کـه  . ترین و زیباترین برخـورد را دارم   خانواده خود لطیف

پذیري رسیده انصاف بر او حاکم است و حق هر صـاحب    دهند انسانی که به مرحله والیت  می

 (ع)امـام . ها و رفتارها عادل اسـت   گرایش، احساسات، اندیشه، و در تفکر. نماید  حقی را ادا می

لَم یخْرِجـه غَضَـبه عـنْ حـقٍّ       إِذَا غَضب  والْمؤْمنُأَفْضَلُ الْعقْلِ معرِفَۀُ الْإِنْسانِ نَفْسه «فرمایند:  می

قِّهنْ حأْخُذْ أَکْثَرَ می لَم رإِذَا قَدلٍ واطی بف رِضَاه لْهخدی لَم یضإِذَا ر75ق: ج1403، (مجلسی »و ،

، شود؛ خشـم  می گاه که خشمگین  مومن آن. بهترین عقل معرفت انسان به خود است. )352ص

خرسندي او را بـه باطـل وادار   ، سازد و هنگامی که خرسند گردد  او را از راه حق منحرف نمی

  . نماید  گاه که قادر شود بیش از حقّ خود طلب نمی  کند و آن  نمی

هاي رضوي حساس و مهـم اسـت کـه امـام در       اي در آموزه  کرامت انسان و تعالی آن به اندازه

در انجام امور مستحبی و پسندیده حاکمیت این اصل را به دوستان خود سیره عملی خود حتی 

این . دانستند  گوشزد نموده و انجام امور مستحبی بدون در نظر گرفتن کرامت انسان را روا نمی

به همراه جمعیـت فراوانـی در محضـر امـام     «توان در گزارش یسع بن حمزه دید:   مسأله را می

. پرسیدند مردم نیز از احکام شرعی و حالل و حرام می. کردم بودم و با ایشان گفتگو می (ع)رضا

خود را معرّفی کرد ، پس از عرض سالم. گونی وارد شد میان شخص بلند قامت و گندم   در این

ام و اکنون خرجـی راهـم را    و گفت از شیعیان شما هستم که از دیار خود به حج مشرّف شده

و چون مسـتحقّ دریافـت صـدقه    ، از شما درخواست کمک دارم تا به شهرم برسم. ام گم کرده

  . را از طرف شما صدقه خواهم داد غپس از رسیدن به دیارم آن مبل، نیستم

قدري . از او تفقّد نمود و از وي خواست تا بنشیند» رحمک اهللا«با تعبیر شیرین و دلنشین  امام

، در ایـن هنگـام  . ن ـ از مجلس برخاستند و رفتنـد  حاضر در جلسه ـ جز سه ت  گذشت و افراد

دسـتان  ، پـس از لختـی  . حضرت از افراد حاضـر رخصـت خواسـت و بـه اتـاق دیگـر رفـت       

شان را از باالي در خـارج نمودنـد و فرمودنـد: خراسـانی ـ فـرد درخواسـت کننـده ـ           مبارك

براي سفر و نیز دیگر : این دویست دینار را بردار و ندفرمود. کجاست؟ عرض کرد: اینجا هستم

اکنون بیرون برو تا همدیگر را نبینیم! . و الزم نیست از سوي من صدقه دهی، مخارج صرف نما

چـرا روي از  . بدو نیکی کردید و مبلغ زیادي بخشـیدید ، یکی از حاضران پرسید: فدایت گردم

ت کمک ـ در هاي خفّت و کوچکی ـ به خاطر درخواس پنهان نمودید؟ فرمود: از دیدن نشانه او

هـر کـه    نـد: را نشنیدي که فرمود (ص)چهرة او بیم داشتم! مگر سخن گهربار رسول گرامی خدا

  . )24 ص، 4ج  :1365، (کلینی» پادش او برابر هفتاد حج است؟!، نیکی خود را بپوشاند
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گزارشی که مرحوم کلینی نقل نموده به خوبی کرامت انسان و جایگـاه آن را در سـیره عملـی    

هاست که در حال تعالی و رشـد کرامـت ذاتـی      نشان داده و هشدار به تمام انسان (ع)رضاامام 

توان به رشد و تکامـل    خود هستند تا تصور نکنند تنها با انجام مناسک عبادي و مستحبات می

رسید بلکه انسان در مسیر تعالی و رشد باید همواره اصل کرامـت انسـانی و احتـرام بـه آن را     

  . اهتمام قرار دهد مورد توجه و

. شود  آن چه بیان شد کرامت از دیدگاه امام سیستمی پویاست که با تفکر و تعقل شروع می  بنابر

دهد و راه رسیدن به   تفکر و تعقل انسان را به سمت وجود خدا و مخلوق بودن خود سوق می

مراحل تعالی کرامت عنصر تفکر و تعقل در تمام . سازد  تعالی و کمال را براي انسان هموار می

(ع)انسان حضور دارد از دیدگاه امام رضا
اندیشه و تفکر نه تنهـا در ارتبـاط بـا خـدا بلکـه در        

 فرماینـد:   در کالمی زیبا و دلنشین مـی  (ع)امام. بدیل دارد  ها با یکدیگر نیز نقشی بیارتباط انسان

، (صـدوق » رأس العقل بعد اإلیمان باللّه التودد إلى الناس واصطناع الخیر إلى کـلّ بـرّ وفـاجر   «

، شـود  مـی  بـه سـؤالی کـه از ایشـان در مـورد عقـل پرسـیده        همچنـین . )35ص، 2ق: ج1378

، (مجلسـی  »اء ومداراةُ الْأَصـدقَاء أَنَّه سئلَ ما الْعقْلُ قَالَ التَّجرُّع للْغُصۀِ ومداهنَۀُ الْأَعد«فرمایند:   می

اساس تفکر و اندیشه و ارتباط    و اگر انسان ارتباط خود با خدا را بر. )393ص، 72ق: ج1403

شود که او را   داراي خصوصیاتی می، ها را نیز بر اساس اندیشه و عقالنیت بنا نهدخود با انسان

لَا یتم عقْلُ امرِئٍ مسلمٍ حتَّـى  «فرمایند: امام می. توان انسانی کریم و صاحب کرامت دانست  می

ه و یسـتَقلُّ  تَکُونَ فیه عشْرُ خصالٍ الْخَیرُ منْه مأْمولٌ والشَّرُّ منْه مأْمونٌ یستَکْثرُ قَلیلَ الْخَیرِ منْ غَیرِ

طَلَبِ الْحوائجِ إِلَیه ولَا یملُّ منْ طَلَبِ الْعلْمِ طُولَ دهرِه الْفَقْرُ فی کَثیرَ الْخَیرِ منْ نَفْسه لَا یسأَم منْ 

 ولُ أَشْـهالْخُمو هودی عزِّ فنَ الْعم هإِلَی بأَح ی اللَّهالذُّلُّ فنَى ونَ الْغم هإِلَی بأَح ـنَ   اللَّهم ـهى إِلَی

لَ ع الْعاشرَةُ وما الْعاشرَةُ قیلَ لَه ما هی قَالَ ع لَا یرَى أَحداً إِلَّا قَـالَ هـو خَیـرٌ منِّـی     الشُّهرَةِ ثُم قَا

مگـر اینکـه داراي ده خصـلت    ، عقل مسلمان کامل نیست. )443ق: ص1363، (حرانی»  وأَتْقَى 

خیـر   دیگـران بسـیار شـمارد؛    خیر انـدك  از بدي او در امان باشند؛ از او امید خیر باشد؛ باشد:

در عمر خود از دانش دل تنگ نشود؛، هرچه حاجت از او خواهند بسیار خود را اندك شمارد؛

از ، خواري در راه خـدا  تر باشد؛  از توانگري نزد او محبوب، فقر در راه خدا طلبی خسته نشود؛

سـپس پرسـیدند:    اهـد؛ گمنامی را از شهرت بیشتر بخو تر باشد؛عزت با دشمن نزد او محبوب

  . جز آنکه بگوید او از من پرهیزکارتر است، دهمی چیست؟ فرمود: احدي را ننگرد

توان انسان کریم و صاحب کرامـت را انسـانی دانسـت کـه عقـل او      با تکیه بر روایت فوق می
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 در. دهد  خود و مردم را سامان می، کامل شده است و تکمیل عقل در واقع ارتباط انسان با خدا

ها در راه خدا را همه سختی، نمایدارتباط با خالق هستی بر اساس علم و معرفتی که کسب می

داند به همین سبب در ارتباط با خود همه را برتر از خود می. داند  برتر از خروج از راه حق می

ي بـه  فـرد . روددارد؛ و منبع خیر و برکت براي دیگران به شمار میظلم در حق کسی روا نمی

منْ أَحسنُ النَّاسِ « :پرسد که  شود و این سؤال را می  وارد می (ع)نام علی ابن شعیب بر امام رضا

به این معنا که بهترین زندگی » معاشه فی غَیرِه معاش حسنَ منْ«دهند   حضرت پاسخ می »معاشاً

میزانی که در زندگی دیگران سهیم بـوده  است که دیگر زندگیها از باغ دستان تو بروید و به   آن

امام درادامـه حـدیث   . توانی بگویی زندگی من بهترین زندگی است  ومشارکت داشته باشی می

 لَم منْ«فرمودند: بدترین زندگی هم آن است که تو در زندگی دیگران هیچ نقشی نداشته باشی 

شعی رَهی غَیف هاشع334ص، 75 ق: ج1404، مجلسی(» م(  .  

هایی دارد کـه  گنج، شود (ع)هاي با کرامت یا عاقل از دیدگاه امام رضااگر جامعه صاحب انسان

هـا بـا   این انسان. برندخیر و امیدند و جامعه را به سمت تعالی و رشد به پیش می، منبع برکت

فساد را به وجـود  اي عاري از هرگونه   جامعه، اندها و فضائلی که کسب نمودهتوجه به ویژگی

  . خواهند آورد که این همان جامعه آرمانی است که در منابع دینی ما به آن اشاره شده است

 

با سایر ادیان و مسأله کرامت انسانی در نزد ایشان یکـی از مباحـث    (ع)بحث مواجهه امام رضا

از ، مورد نیاز جامعه علمی امروز است که با طرح حکومت اسـالمی و دیگـر مباحـث کالمـی    

رعایـت اصـل   . جهت بررسی مبانی نظري و کاربردي مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است

تواند الگوي رفتار جامعه اسالمی امـروز بـا     دیگر میکرامت انسانی در مواجهه با پیروان ادیان 

  . غیر مسلمانان را تبیین نماید

دهـد امـام در برخـورد بـا سـایر        نشان می (ع)ها و سیره عملی امام رضامطالعه و بررسی آموزه

اصل کرامت ذاتی را محور قرار داده و در تمام گفتارها و رفتارهاي خود با پیروان سایر ، ادیان

بنابراین رعایت حقوق طبیعی انسانها را وظیفه دینی خـود دانسـته؛ و   . ادیان به آن پایبند بودند

حـق آزادي و برخـورداري از امتیـازات اجتمـاعی را واجـب      ، براي هر انسـانی حـق حیـات   

سـیره عملـی   . اي به آزادي انسان داشتند  در ساحت اندیشه و فکر امام التفات ویژه. دانستند  می

از مناظرات   در یکی (ع)امام. دهد می برخورد با ادیان دیگر به خوبی این موضوع را نشان امام در
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تمام کسانی را که در جلسه محمد بن فضـل حاضـر   «از یاران خود فرمودند:    در بصره به یکی

الجالوت یهودي را نیز فراخوان و   جاثلیق مسیحی و رأس، بودند و بقیه شیعیان ما را دعوت کن

. )72ص، 49ق: ج1403، (مجلسـی » خواهند از من بپرسند  چه می  ان بخواه که در جلسه هراز آن

از نگاه امام انسان به سبب انسان بودنش داراي کرامت ذاتی است و به سبب وجود این کرامت 

ها مساوي است و هیچگاه در برخوردهـاي    شود که بین همه انسان  هایی براي او اثبات می  حق

هاي طبیعی خود به دلیل مسـلمان نبـودن     شود امام فردي را از حق  ر ادیان دیده نمیامام با سای

اي به مأمون رسید بـه ایـن     گوید: از نیشابور نامه  یاسر می، خدمتگزار امام. محروم نموده باشند

میان ، مضمون که مردي زردشتی هنگام مرگ وصیت کرده؛ ثروت زیادي را که از او باقی مانده

. قاضی نیشابوري آن اموال را میـان مسـلمانان تقسـیم کـرده اسـت     . بینوایان تقسیم کنندفقرا و 

فرمایید؟ امـام فرمودنـد:     عرض کرد: اي سرور من در این موضوع چه می (ع)مأمون به امام رضا

اي به قاضی نیشـابور بنـویس تـا همـان       نامه. کنند  زردشتیان براي بینوایان مسلمان وصیت نمی

در . )184ص، 2: ج1365، (کلینی» الیات مسلمانان بردارد و به بینوایان زردشتی بدهدمقدار از م

مـن ابوالحسـن الرضـا را    «گزارشی دیگر از ابراهیم بن عباس صولی نقل شده که گفته اسـت:  

هرگز ندیدم سخن کسی را پـیش از فـراغ از   ، هرگز ندیدم در سخن گفتن با کسی درشتی کند

، (صـدوق » رد نفرمـود ، ست کسی را که قادر به انجـام دادن آن بـود  هرگز درخوا، آن قطع کند

، مقدم داشتن اصل کرامت ذاتی در برخورد بـا صـاحبان سـایر ادیـان    . )184ص، 2ق: ج1378

ترین اصول مناسبات با   صلح و هم زیستی مسالمت آمیز از اصلی سبب شده در جامعه رضوي

ها از هـر دیـن و     نها خود با رفق و مدارا با دیگر انسانت  امام نه. رود   پیروان سایر ادیان به شمار

بلکه یکی از خصوصیات مؤمن حقیقی را مدارا کـردن بـا مـردم معرفـی     ، کردند  آیینی رفتار می

امـر فرمـوده اسـت    ، خداوند پیامبرش را به مـداراي بـا بنـدگان   ، نمایند؛ زیرا به گفته ایشان  می

  مراتبـى   و فروتنـى   تواضـع «فرماینـد:   می (ع)دیگر امامدر روایتی . )339ص، 3: ج1363، (کلینی

  آن  شایسـتگى   از آنچه  خود را بشناسد و بیش  موقعیت  انسان  که  است  این  از آن  اى مرتبه، دارد

دارد با او   دوست  و رفتار نماید که  معاشرت  اى گونه  به  نباشد و با مردم  متوقع  را دارد از کسى

، خود را فرو خـورد   خشم، کند  خوبى  در مقابل، نمود  او بدى  به  شود و اگر کسىرفتار   آنگونه

امـام در  . )355  ص، 78  ج ق:1403، مجلسـی ( »باشـد   و نیکـى   احسان  اهل، کند  پیشه  گذشت

زیستی مسالمت آمیزي که با ادیان دیگر داشتند تنها به کرامت ذاتی انسان اکتفا   سایه صلح و هم

. کردند حرکت پیروان ادیان دیگر را نیز به سوي سعادت همـوار سـازند    که تالش میننموده بل
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دانستند بلکه   به عبارت دیگر ایشان کسب مراحل واالي کرامت انسان را مختص مسلمانان نمی

برسانند بـه همـین منظـور امـام     ، نمودند سایر ادیان را نیز به کرامتی که شایسته است  سعی می

یکی از این اقدامات وسعت شناخت . گرفتند  در مواجهه با ادیان دیگر به کار میراهکارهایی را 

بـه همـه    (ع)اسناد تاریخی معتبر حکایت از آن دارد کـه امـام رضـا   . فرهنگها و ادیان دیگر بود

هاي مختلف آشنایی کامل داشتند و بـا زبـان متـداول و رسـمی مخاطـب بـا وي گفتگـو          زبان

مناظره مشهور امـام در بصـره بـا عالمـان و سـران      . )228ص، 2ج، ق1378، کردند (صدوق  می

شخصی به نام عمرو بن هداب بـه امـام عـرض کـرد:     . مؤید این مطلب است، ادیان و مذاهب

اید و با هر لغت و زبان   عالم، محمد بن فضل مدعی است شما به آن چه خدا نازل کرده است«

عمـرو بـن هـداب    . »توانید امتحان کنیـد   است؛ می او راست گفته«امام فرمودند: . »آشنا هستید

ما افرادي . آزماییم  تو را می، هاي مختلف  ها و لغت  قبل از هر چیز درباره آشنایی با زبان«گفت: 

باره   ایم تا با شما در این  فارسی و ترکی در اینجا حاضر کرده، هندي، هاي مختلف رومی  از زبان

إن شااهللا پاسخ خواهم . هرچه دوست دارند به زبان خود بپرسند«؛ امام فرمودند: »سخن بگویند

هاي مختلـف مسـلط بودنـد تـا       امام نه تنها به زبان. )79-73ص، 49ق: ج1403، (مجلسی» داد

، ها کمـک نماینـد    بتوانند در سایه صلح و همزیستی که وجود دارد به رشد و تعالی همه انسان

دانند که به خاطر احتـرام بـه عقایـد و کتـب       اي می  اندازهها را به   بلکه کرامت و شرافت انسان

. نمودند  ها صحبت و آنان را قانع می  مکتب و کتاب آسمانی خودشان با آن، با منطق، مقدسشان

بـا موبـدان بـه    ، با اهل انجیل به انجیلشـان ، من با اهل تورات به توراتشان... «فرمایند:   امام می

هـاي    ن به روش خودشان و با اهـل بحـث و گفـت و گـو بـه زبـان      با رومیا، شان  شیوه پارسی

. )105ص، 3بـی تـا: ج  ، (اربلـی » ...دارم  می   همه را به تصدیق خود وا، استدالل کرده، خودشان

شد امام برتري خود و اسـالم    همین وسعت شناخت فرهنگها و ادیان مختلف بود که سبب می

هاي مختلف جستجو کنند تـا از    در رویارویی با اندیشهرا   بلکه آن ، را در حذف دیگران ندانند

این موضوع در گفتگوي جاثلیق . این طریق انسانهاي دیگر نیز بتوانند به کسب کرامت بپردازند

مناظره  (ع)وقتی مأمون از جاثلیق خواست تا با امام رضا. به خوبی مشهود است مسیحی و امام

بـا رویـی گشـاده در     (ع)امام رضا »علی بکتاب أنا منکرهکیف أحاج رجالً یحتج «گفت: ، نماید

، 1ج، ق1378، (صـدوق » یا نَصرانی فإن احتججت علیک بإنجیلک أتقر بـه «پاسخش فرمودند: 

امام از این راهکارها براي ارتباط با سایر ادیان بهره گرفته و در برخورد و ارتباط بـا  . )154ص

بـه عبـارتی   . دادنـد   ا در رأس همـه امـور قـرار مـی    سایر ادیان دو عنصر عقالنیت و معرفت ر
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اشـاره بـه   . ترین اصل در ارتباط امام با سایر ادیان بود  علم و معرفت زیر بنایی، تفکر، عقالنیت

) و معرفـی آن بـه عنـوان حجـت خداونـد بـر       194ص، 1ق: ج1371، مقام واالي عقل (برقی

 (ع)ن مهم در منظومه فکري امام رضـا ) نشان از جایگاه ای25ص، 1ق: ج1365، جهانیان (کلینی

فَهو حجۀ اهللا تعالی علی «ایشان در کالمی قاطع عقل را اولین حجت خدا معرفی نمودند: . دارد

بنابراین امام اولین ابزار تعامـل خـود را عقـل و    . )433ص، 2ق: ج1403، (طبرسی» الخلق أوالً

وي اعتـراف نمایـد:   ، با جاثلیق مسـیحی همین مسأله سبب شد در مناظره امام  اند. تفکر دانسته

، (عیون االخبـار » کردم در میان مسلمانان کسی مانند تو باشد  قسم به حق مسیح که گمان نمی«

سـپس بـا   ، الجالوت یهودي امام ابتدا با دالیل نقلـی   در مناظره با رأس. )331ص، 1ج، ق1378

بیاء مطرح و به وي گفتنـد: آیـا   سخنی در مورد معجزه ان. دالیل عقلی شروع به گفتگو نمودند

هرکس که دست به خارق عادتی زند که دیگران از انجام مثل آن ناتوان باشند و دعوي نبـوت  

نباید پـذیرفت؟! پـس از مـدتی گفتگـو پیرامـون معجـزات انبیـاء و پـذیرش آن توسـط          ، کند

. درس نخوانده بود فقیر و، او یتیم. کار محمد نیز چنین است«امام بیان داشتند: ، الجالوت  رأس

آن تبیین شده و از حوادث گذشته و آینده   اما قرآنی آورد که اسرار تاریخ انبیاي پیشین دقیقا در

پـرده  ، دادنـد   گفتند یا انجام می  هاي خود می  چه مردم در خانه  و نیز پیامبر از آن، خبر داده است

بنابراین امام در ارتباط . )159ص، 1ق: ج1378، داشت و بسیاري معجزات دیگر (مجلسی  می  بر

علـم و معرفـت را در   ، با پیروان ادیان دیگر پس از رعایت اصل کرامت ذاتی عنصر عقالنیـت 

اي که هیچ سخن یـا عملـی از امـام      دادند به گونه  رأس همه گفتارها و رفتارهاي خود قرار می

ب ارتبـاط عمیـق امـام بـا     این موضوع سب. شود که فاقد پشتوانه عقلی و علمی باشد  دیده نمی

  . شد  پیروان سایر ادیان می

این ارتباط عمیق سبب تعالی کرامت ذاتی شده و پیروان ادیان دیگر از وجود امام براي رسیدن 

امام به منظور تقویت این ارتباط و تعامل در عین حال که در مباحـث  . گرفتند  به کمال بهره می

نمودند که او   گونه با مخاطب خود صحبت می  آن، نداشتندگونه تساهل و تسامحی   اعتقادي هیچ

امام ظرفیت مخاطب را در نظر گرفته و بر اساس . ترین وجه بفهمد  بتواند حقیقت را به راحت

نمودند؛ از دیگران نیـز    امام نه تنها خود به این شیوه برخورد می. گفتند  ظرفیتش به او سخن می

در . ها را در نظـر بگیرنـد    هاي معرفتی و فکري انسان  ها ظرفیت  خواستند در تعامل با انسان  می

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی اهللا عنه قال حدثنا محمد «روایتی آمده است: 

بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن علی بن سیف بن عمیره عن محمـد بـن   
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کلم ظللعباسی یکف عن الکالم فی التوحید وغیره وعبید قال دخلت علی الرضا ع فقال لی قل 

الناس بما یعرفون و یکف عما ینکرون وإذا سألوك عن التوحید فقل کما قال اهللا عز و جل قُلْ 

هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم یلد ولَم یولَد ولَم یکُنْ لَه کُفُواً أَحد وإذا سألوك عـن الکیفیـه فقـل    

 ووإذا سألوك عن السمع فقل کما قال اهللا عز و جل ه ء شَی هثْلکَم سکما قال اهللا عز و جل لَی

کـالم امـام بـه    . )67-66ق: ص1398، (شـیخ صـدوق   »السمیع الْعلیم فکلم الناس بما یعرفـون 

انـدازه   دارد که انسان باید در ارتباط خود ظرفیت مخاطـب را شناسـایی و بـه     وضوح بیان می

از سویی امام در تمام تعامالت و گفتگوهاي خود با صاحبان ادیـان  . فهمش با او سخن بگوید

فضاي اخالقی و انسانی را ایجاد نموده بودند که در عین رقابت علمی با تمرکز بر مشترکاتی که 

هاي   ادیان موجب برقراري نوعی ارتباط و ایجاد محبت و صمیمیت در بینبین ادیان وجود دارد 

  . هاي آسمانی بود  شدند و این خود بزرگترین خدمت به جهان اسالم و ادیان  مختلف می

، مبنـا را تفکـر  ، هاي مختلف  در مواجهه خود با ادیان (ع)توان گفت امام می آن چه بیان شد  بنابر

انسان دادند تا بر اساس این اصول که فطري هر انسانی است و   و علم و معرفت قرار می، تعقل

اي بر اساس دوستی و همزیسـتی مسـالمت آمیـز کـه عـدالت و        پذیرد بتوانند جامعه  آن را می

دهـد در    ایجاد نمایند که البته سیره امام به خوبی نشان می، اخالق و انصاف بر آن حاکم است

  . ایجاد چنین جوي ایشان موفق بودند

از . نیادین تمدنی است که در جامعه اتفاق افتاده استدوران تغییرات ب (ع)دوره حیات امام رضا

هاي مختلف در حال تالشند و از جنبه برون دینی نیز ادیـان    مذاهب و فرقه، حیث درون دینی

اصـل  ، در برخورد و مواجهـه بـا پیـروان سـایر ادیـان      (ع)امام. مختلف در جامعه حضور دارند

اساس کرامت ذاتی ارتباط و تعامل خـود را شـکل   و بر ، کرامت ذاتی انسان را محور قرار داده

منطـق و دینـی را محتـرم    ، ها با هر تفکر  هاي طبیعی انسان  امام حق، و در این تعامالتاند  داده

، در ایـن ارتبـاط  . شمرده و در پی ایجاد ارتباط بر اساس محبت بدون تساهل و تسامح هستند

توانـد هـر     است که حضور این عناصر مـی  علم و معرفت مبناي ارتباط، عقالنیت، عنصر تفکر

انسان منصفی را به سمت والیت مطلقه الهی سوق داده و به عبودیت و بندگی بکشاند و انصاف 

جامعه آرمانی را بـه وجـود خواهنـد    ، ها با این اصول  انسان. و عدالت را بر جامعه حاکم نماید

  . دینی و برون دینی حاکم است آورد که اخالق و معنویت بر تمام روابط و تعامالت درون
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  (ع)از منظر امام رضا میحکومت اسالجایگاه والیت در 

  دانشگاه شیراز، استادیار بخش علوم قرآن و فقه

z_ghasemi62@yahoo. com 

 

رسیم که اندیشمندان  می فرآیند نظري و عملی به مسأله والیت و حکومت یکپس از بحث امامت در 

و انـد   توجـه داشـته  هـا   اسالمی و رابطه بین آنو فقهاي اسالم از دیرباز به موضوع والیت و حکومت 

پـس از  . توان پیشینه بحث والیت و حکومت اسالمی را همـان زمـان صـدر اسـالم دانسـت      می حتی

پیروزي انقالب اسالمی ایران و با مطرح شدن بحث بیداري اسالمی در بسیاري از کشـورها پـرداختن   

مدونی شکل هاي  ز طرف صاحب نظران بحثبه این موضوع در سطح جهانی مورد توجه واقع شد و ا

شناسایی و تبیین جایگاه والیت در حکومت اسالمی از منظر ، با توجه به اهمیت موضوع. گرفته است

از اهداف پژوهش حاضر است؛ بنابراین با تکیه بر هـدف مـورد نظـر ایـن پرسـش بـراي        (ع)امام رضا

شـود کـه در حکومـت اسـالمی      مـی  ه مطـرح محققان مسلمان و از آن جمله پیروان تئوري والیت فقی

  والیت از چه جایگاهی برخوردار است؟ 

مقـاالت و کتـب   ، هـاي اطالعـاتی    بانک، ي اسناد  ي کیفی است که با مطالعه  یک مطالعه، جستار حاضر

شکل گرفته و  (ع)هاي امام رضا  روایی شیعه و اهل سنت با رویکرد میراثی و تمدنی به روایات و آموزه

مدارك و منابع مرتبط با ، شامل کلیه اسناد، جامعه پژوهش. انسجام یافته است، بر اساس تحلیل محتوا

و ها  از مؤلفه (ع)حکومت اسالمی از دیدگاه امام رضا، هاي این مقاله  بر اساس یافته. موضوع بحث است

قائل به مبناي والیت بر حکومـت   (ع)ساختارهاي خاصی که متکی به ارزش هاست شکل گرفته و امام

تـوان از حکومـت    نمـی  هستند که در این اندیشه والیت خود یک نظام حکومتی است و بدون والیت

  . اسالمی سخن گفت

  . والیت، فرهنگ رضوي، حکومت اسالمی، (ع)امام رضا واژگان: کلید
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پیـامبر  . مهم ترین اصل در قوام ادیان الهی به ویژه اسالم است، توحیدوالیت و امامت پس از 

گرامی اسالم و ائمه معصومین مقام امامت و رهبري جامعه اسالمی را با نصب و امر الهـی بـه   

و نیز محور تمامی اند  و اساس دیگر شؤون و اختیارات خویش دانسته مبناعهده داشته و آن را 

و عمال هر چند محدود بار این مسؤلیت را به دوش اند  لمانان شمردهاعمال و رفتار و باور مس

آمادگی خود را براي تصدي این مقام به مردم گوشـزد  ، کشیده یا همواره در طول دوره حضور

یابـد و   مـی  پس از غیبت آخرین امام معصوم امامت در قالـب بحـث والیـت تـداوم    . اند نموده

بـر  . امین و مدبر نهاده شده اسـت ، به عهده فقیه عادلتمامی اختیارات والیت تشریعی امامت 

این اساس والیت فقیه عادل مدیر و مدبر و جامع شرایط رهبري مرتبه نازله اي از رهبري امام 

بـا توجـه بـه    . معصوم و تأمین کننده همان هدفی است که در امامت معصوم منظور بوده است

عـده اي بحـث والیـت را یـک موضـوع      سبب شده است ، اهمیت موضوع و ابعاد گسترده آن

را عرفی شده یک اندیشـه   فقهی و برخی هم آن را یک نظریه سیاسی دانسته و عده اي نیز آن

نوشتار حاضر هیچ اشاره اي به بحث دیـدگاهها نـدارد و تنهـا سـعی دارد     ، قدسی تصور کنند

اهمیت بررسی . ایدرا پیرامون جایگاه والیت در حکومت اسالمی ترسیم نم (ع)دیدگاه امام رضا

 بـراي اولـین بـار    (ع)در زمان امام رضا از این جهت است که (ع)این موضوع از منظر امام رضا

به طور جـدي در جامعـه رواج    (ع)ي معصومین وگو در باب والیت ائمه گفتمان امامت و گفت

توان در  هاي قبل برداشته شد؛ این موضوع را می و تقیه در موضوع والیت نسبت به زمان  یافت

احتجاجات آن حضرت مشاهده کرد و از همین رو است که اکثر معارف سنگین حول مقامات 

، اي پدید آمد تـا معـارف بیشـتري در ایـن حـوزه      ي ایشان آشکار شد و زمینه در دوره (ع)ائمه

بیان شود و بسـتر   (ع)در زمان امام هادي، المومنین ي کبیره و زیارت ائمۀ همچون زیارت جامعه

با توجه به اهمیت موضوع و هدفی که پژوهش حاضـر  . ی امام و امامت از نو احیاء گرددمعرف

باشد این سؤال است  مهمترین پرسشی که این مقاله در صدد پاسخ دادن به آن می، کند دنبال می

بر مبناي  (ع)چیست؟ آیا سیره و سخنان امام که مبناي امام در بحث والیت و حکومت اسالمی

والیـت برحکومـت   ، والیت و اداره حکومت است یا این که امام مبنایشـان در بحـث والیـت   

است؟ به عبارت دیگر آیا فقیه در امور حکومت و رهبري سیاسی نیز داراي والیت اسـت؛ یـا   

فقیه تکلیف اداره حکومت را بر عهده دارد بدون این که والیتی از طرف شـارع در ایـن امـور    

ثابت باشد؟ پاسخ به این پرسش جایگاه ولی فقیه را در حکومت اسالمی از منظر امام براي او 
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توانـد در تعیـین حـوزه     مـی  مبناي امام در ارتباط بین حکومت و والیت. دهد می نشان (ع)رضا

  . اختیارات رهبري و والیت فقیه نقش داشته باشد

پـس از  ، (ع)از منظر امام رضـا  نگارندگان به منظور بررسی جایگاه والیت در حکومت اسالمی

هاي  والیت و حکومت در لغت و اصطالح به موضوع والیت در آموزههاي  مفهوم شناسی واژه

 بیـان  (ع)پرداخته اند؛ سپس جایگاه والیت در حکومت اسالمی از منظر امـام رضـا   (ع)امام رضا

به منظور بررسـی   .شود می اشاره، شود و در پایان به مهمترین نتایجی که حاصل شده است می

که پیرامون والیت یـا حکومـت    (ع)کلیه روایات امام رضا، جایگاه والیت در حکومت اسالمی

پرداخته شده تا با تحلیل موضوعی مفهوم ها  مطالعه و به تحلیل و بررسی آن، مطرح شده است

  . رابطه و جایگاه والیت در حکومت تبیین گردد، والیت و حکومت

 در والیـت کـه   معـانی  درست و دقیق فهم زمینه، والیت واژه اصطالحی و لغوي معانی بررسی

، والیـت ، ولـی  واژة. سـازد  می آماده را است رفته کار به امام و نبی حق در روایات و کریم قرآن

 پراسـتعمال تـرین   از، یافتـه  اشـتقاق ) ي، ل، و(مـادة   از که آن امثال و اولی، اولیاء، مولی، والء

، فعـل ، قالـب اسـم   در گوناگون صور به که است روایی شیعههاي  کریم و آموزه قرآن هاي واژه

، است (عبدالباقی رفته کار به مورد 233جمع استعمال شده است و تنها در قرآن کریم در و مفرد

  .  )873-872 ص، ق 1406

، أولی و مشتقات دیگـر آن ، مولی، ولی، والء به فتح واو و وِالیت به کسر واو، والیتهاي  واژه

، ؛ فیـومی 672ص، ق 1410، بغـدادي  عکبـري به معناي قرب و نزدیکی است (» ولی«از ریشه 

در قرآن کریم نیز گاهی این واژه در همان معناي لغوي خود استعمال شده . ماده ولی)، م1912

أحقهم منه و «) به معناي 68(آل عمران: »أولی الناس بابراهیم«در آیه شریفه » أولی«واژه . است

 ابـن منظـور نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره و       . ماده ولـی) ، ق1408، است (طریحی» أقربهم منه

این واژه یک معناي اصلی بیشتر ندارد و سایر معانی بـا توجـه بـه قـرائن لفظیـه و      نویسد:  می

و قدر مشترك  ماده ولی)، م2005، منظور (ابن حـــالیه براي همان یک مفهوم وضع شده است

  . همه این معـــانی همان قــرب معنوي است
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برخی معتقدند هر . شود می استعمال »وِالیۀ«و کسر واو » والیۀ«جه به فتح واو وبه دو » والیت«

مـاده  ، ق1408، (طریحـی » ء و ولی علیه وِالیـۀً و والیـۀً   ولی الشی«ه یک معنا است: وجه ب دو

در  انـد.  ولی)؛ اما بیشتر لغت پژوهان معانی متفاوتی براي دو واژه الوِالیۀ و الوالیـۀ ذکـر کـرده   

یاري و نصرت و محبت از معانی الوالیۀ به فتح واو دانسـته شـده اسـت    ، ربوبیت، منابع لغوي

ماده ولی) و معناي الوِالیۀ بـه کسـر واو را   ، م1970، ماده ولی؛ ابن السکیت، ق1383، (ابن اثیر

ابن اثیر نیز الوِالیۀ به کسر واو . ماده ولی)، م1970، (ابن السکیتاند  امارت و سلطان ذکر کرده

ایـن دانشـمند   ، مـاده ولـی)  ، ق1383، داند (ابن اثیـر  می را داراي معناي تدبیر و قدرت و فعل

بزرگ هرچند تنها والیت (با کسر واو) را به معنی امارت و زعامت تفسیر نموده و آن را با فتح 

هنـا لـک الوالیـۀ هللا    «واو در معانی دیگر به کار برده است لکن با توجه به آیه شـریفه قرآنـی   

نی سـه گانـه   شود و حمـل بـر معـا    می که با فتح واو به معنی آقایی و فرمانروایی تفسیر» الحق

شـود کـه واژه    مـی  نصرت و معتق در مورد خداوند متعال مناسب نیست؛ لـذا اسـتنباط  ، نسب

رود و کـاربرد دارد   مـی  تصدي و امارت به کـار ، والیت به هر دو تلفظ آن در مورد سرپرستی

نویسـد:   مـی  فراهیدي اختالف دو کلمـه را در مصـدر دانسـته و   . ماده ولی)، ق1383، (ابن اثیر

»سیبویه الوِالیـۀ  . ماده ولی)، ق1409، (فراهیدي» و الوِالیۀ مصدر الوالی، الیۀ: مصدر المواالةالو

راغـب  . )143ص، 2ج، ق1408، دانـد (سـیبویه   مـی  به کسر را اسم و الوالیۀ به فتح را مصـدر 

والء و توالی به این معناست کـه دو شـیء یـا    «گوید:  می اصفهانی در مورد معناي واژه والیت

والء و توالی را براي قرب . فاصله نیندازدها  تر به گونه اي قرار گیرند که چیزي در میان آنبیش

والیت . آورند می و اعتقاد استعاره، نصرت، دوستی، دین، نسبت، و نزدیک بودن از حیث مکان

با کسره به معناي نصرت و والیت با فتحه به معناي متولی شدن امور اسـت؛ چنـان کـه گفتـه     

وِالیت و والیت همانند داللت و داللت هستند و در حقیقت آن متولی شدن بر امر اسـت  شده 

. 1 :نمایـد  می بیان معنا 27معناي ولی  در امینی عالمه. )533ص، 2ج، ق1416، (راغب اصفهانی

. 12 علیـه  مـنعم . 11 تابع. 10 مالک. 9 عبد. 8 معتَق. 7 معتق. 5 اخت ابن. 4 ابن. 3 عم. 2 رب

 .21 عقیـد . 20 منعم.19 قریب. 18صهر .17نزیل  .16  جار. 15 صاحب. 14 حلیف. 13شریک 

، (امینی امر در متولی.27 امر در متصرف. 26ناصر . 25 محب. 24 سید. 23 بالشی اولی. 22 ولی

  .  )363-362ص، 1ج، ق1366

 ،شده اسـت  ذکر» والیت«با توجه به کاربردها و معانی گوناگونی که در منابع لغوي براي واژه 

توان نتیجه گرفت: ماده ولی بر قرب و نزدیکی دو چیز داللت دارد که این نزدیکی منجر به  می
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توان به سخن عالمه اشاره نمود  می به عبارتی دیگر. متولی شدن یک شیء بر شیء دیگر است

 والیت گونه اي از رابطه و نزدیکی بین دو شیء است که فرآیند آن حق تصرف«گوید:  می که

پـس  ، است نیز روایات و قرآن تأیید مورد نتیجه این دیگري است و و تدبیر و مدیریت یکی بر

، است (طباطبایی امام وجود و اهللا خلیفه تصرفات مبادي و مهم شؤون از یکی بحث مورد والیت

 .  )12ص، 6ق ج1417

سیاست ، چون فقه و حقوقفقهی است که در علوم مختلف _کالمیهاي  بحثبحث والیت از 

  . شود می و امور اجتماعی مطرح

در اصطالح فقه و حقوق اولویت تصرف در اموال و امور و نیز اولویت در تدبیر و نیز  والیت

این والیت ناشـی از حقـی اسـت کـه هـر انسـان       . رسیدگی به یک شیء یا یک شخص است

چنان چه براي برخی از افراد . اردمختاري در حوزه امور فردي نسبت به اموال و افعال خود د

قانون به فـرد  ، در اعمال این تصرفات مانعی پیش آید؛ به گونه اي که از انجام آن ناتوان شوند

تکلیف یا تجویز نموده است تا به عنوان حکم ثـانوي و بـا شـرایطی خـاص در     ، یا افراد ویژه

موال و افعـال خـود ناشـی از    والیت شخص بر ا. تصرف نماید، امور و اموال متعلق به آن فرد

، یک نوع رابطه وجودي بین آن دو و به حکم اولی است؛ اما والیت ولی بر مولی علیه (صغیر

) تکلیفی شرعی یا عرفی است کـه  ... و، غایب، اموال بی وارث، مفلس، محجور، مجنون، یتیم

) ...نیکوکـار و مؤمنان عادل و ، قاضی و حاکم، وکیل، وصی، براي افرادي خاص (همچون: پدر

 . به عنوان حکم ثانوي اعتبار شده است

قاعده سلطنت و یا اصل عدم مشروعیت والیـت شـخص بـر    ، اصل اولی جاري در این حوزه

قاعـده و اصـل   «نویسـد:   مـی  حضرت امام خمینی. نفس یا اموال و یا امور شخص دیگر است

ست؛ چه بـه عنـوان داوري   نافذ نبودن حاکمیت هیچ فردي بر فرد دیگر ا _طبیعی و عقالیی_

این اصل شامل پیامبر یا وصی او و یا هر فـرد  . باشد و چه غیر آن از هرگونه اعمال نفوذ دیگر

دانشـوري و فضـایل دیگـر در هـر     ، جانشینی پیامبر، مقام نبوت و رسالت. شود می دیگري نیز

، (خمینـی شـود   نمـی  باعث نفوذ فرمان صـاحب ایـن مقامـات بـر دیگـران     ، مرتبه اي که باشد

  .  )100ص، 2ج، ق1385

، مفهوم والیت در اصطالح سیاست و اجتماع مربوط به جامعه و امت است و نیاز بـه والیـت  
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ضروري تر از حوزه فردي است که در فقه ، تدبیر و هدایت و رهبري در حوزه اجتماع و امت

تشـویق   هشام بن حکم در مناظره خود با عمرو بـن عبیـد کـه مـورد تأییـد و     . شود می مطرح

فَقُلْت لَـه یـا أَبـا مـرْوانَ فَاللَّـه      «کند:  می قرار گرفت این گونه استدالل (ع)حضرت امام صادق

م قَّنُ بِهتَیی و یححا الصلَه ححصاماً یا إِملَ لَهعتَّى جح کارِحوج تْرُكی الَى لَمتَع و كارتَب ا شُک

تْرُكی و یهف       ـهونَ إِلَیـرُدامـاً یإِم ـملَه ـیمقلَا ی هِملَافاخْت و شَکِّهِم و هِمرَتیی حف مذَا الْخَلْقَ کُلَّهه

خداوند اعضاي تـو  «   »شَکَّهم و حیرَتَهم و یقیم لَک إِماماً لجوارِحک تَرُد إِلَیه حیرَتَک و شَکَّک

تا رفتارهاي  ـ قلبـ  بلکه براي آنان رهبري معین کرده است، خود رها ننموده استرا به حال 

چگونه ممکن است این همه . موارد تردید را رفع و یقین را حاکم نماید، را تأییدها  درست آن

تعیین نکند تا حیـرت  ها  انسان را به حال خود و در تحیر و تردید رها سازد و رهبري براي آن

  . )169ص، 1ج، ق1407، (کلینی» دور نماید؟!ها  آنو شک را از 

از مهم ترین و اساسی ترین مسـائل جامعـه و   ، تدبیر امور جامعه و هدایت آن تا سر حد کمال

، والیت در اصطالح اولـی قرآنـی  «به بیان دیگر: . محور و مبناي تمامی امور مرتبط با آن است

خـارجی در  هـاي   داخلی و نفی وابستگیهاي  و حفظ پیوستگی... هم جبهگی، به هم پیوستگی

متوقف بر وجود قدرت متمرکزي است که افراد جامعه را بـه هـم پیونـد    ، یک جامعه اسالمی

مختلف هاي  و جناحها  و قطبها  و موضع گیريها  دهد تا همه نشاط و فعالیت و جهت گیري

پاشـد؛   مـی  جامعه از هم ،اگر ولی نباشد. جامعه را مدیریت و رهبري کند و اسم آن ولی است

اصال جامعه و تشکلی به ، چون محوري براي تجاذب و تشکل وجود ندارد و اگر متعدد باشد

  .  )36ش، ش1360، اي (خامنه» آید نمی وجود

، والیت و سرپرستی جامعه همانند حق تصرف و اولویتی کـه یـک فـرد   ، بر اساس این دیدگاه

ی اصولی و قانونمند و اولی است که بر اساس حق–و امور شخصی خود دارد  نسبت به اموال

این حق تصرف . باشد می ویژه براي ولی تعریف شده و به عنوان شأنی از شؤون اوهایی  مالك

و تدبیر از اصل عدم نفوذ هر شخص فقط بر خود و امور متعلـق بـه خـود والیـت دارد و در     

حقـی بـراي تصـرف و    ، نـدارد اموري که متعلق به او نیست و در محدوده اختیارات او قـرار  

اصوال حوزه مناسبات اجتماعی ظرف تحقق ملکیت و سلطنت اشـخاص نیسـت   . والیت ندارد

» امـر النـاس  «جریان اصل عدم نفـوذ در  ، به تعبیري دیگر. تا قاعده سلطنت در آن جاري شود

، تـوان بـه آن تمسـک نمـود (جـوادي آملـی       نمـی  »امر اهللا« است و در حوزه امور اجتماعی یا

  .  )149ص، ش1381
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بنابراین مفهوم والیت در رابطه با جامعه همان حکومت و زمامداري است و منظور از والیـت  

 سرپرستی و تصدي امور به حکم عقل و شـرع اسـت و شـخص حـاکم را والـی و ولـی امـر       

  )11ص، ش1372، دفتر امور نیروي انسانی(نامند  می

اصطالح سیاست و اجتماع است که از دیدگاه امام مراد از والیت در این نوشتار نیز والیت در 

البته قابل ذکر . گیرد می ارتباط و جایگاهش با بحث حکومت اسالمی مورد ارزیابی قرار (ع)رضا

در . است که والیت بدین مفهوم در فقه شیعه نیز مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت      

و ، تگـوییم یعنـی حکومـ    سخن میوالیت فقیه هاي فقهی وقتی از  هاي سیاسی و کتاب بحث

  . معانی دیگري که دارد در این کاربرد مورد توجه نیست

در لغت به معناي منع و بازداشتن براي اصـالح و کـار    »حکم«. است »حکم« مادهحکومت از 

حکومت . باشد می محکم و استوار است و حکومت به معناي جلوگیري شخص از ظلم و ستم

اتقـان و  ، ثبـوت ، فیصله دادن و نیز به معنـاي اسـتقرار  ، دو به معناي داوري کردنهر ، و حکم

، ق؛ بسـتانی 1414، زبیـدي  م؛1990، م؛ جوهري2005، (ابن منظور قاطعیت در رأي آمده است

، حاء و کـاف و مـیم  «ابن فارس در مورد معناي لغوي حکم معتقد است: . ماده حکم)، م1993

نی آن منع و بازداشتن است و نخستین واژه آن حکم به معنـی  باشد و مع می یک اصل و ریشه

یعنی آن » حکم فالن فی فالن کذا«حکمت نیز بر همین مقیاس است و . بازداشتن از ظلم است

پیرامون مسئله . ماده حکم)، ق1420، موضوع را در چهارچوبه فرمان خود قرار داد (ابن فارس

معـانی حقیقـی   ، اصیل کههاي  مر با فرهنگ نامهاشتقاق حکومت از حکمت باید گفت که این ا

. الحکـم: القضـاء  «منطبق نیست؛ به عنوان مثال فیومی چنین آورده اسـت  ، کند می الفاظ را بیان

نعتُهعلیه بکذا: أي: م ومنه اشتقاق الحکمۀ؛ النها تمنع صاحبها من . وأصله المنع ویقال: حکمت

کنم به فالن کس کـه   می و اگر گفته شود: حکم، منع است، اصل معناي حکم«؛ »اخالق الراذل

از آن ، و اگر بر حکمت این نام را نیز نهـاده انـد  ، چنان کند؛ یعنی او را از خالف آن منع کردم

مـاده  ، م1912، (فیـومی . بـاز داشـته شـود   ها  جهت است که خردمند حکمت شناس از پلیدي

  .  حکم)
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اجتماع ، تشکیل هر جامعه است و با نبود آن اصولزعامت و والیت از اساسی ترین ، حکومت

، و تن دادن به والیت و زعامت نیز در طبع، انسان بالطبع مدنی است. گیرد نمی و مدنیت شکل

التزام به لوازم آن نیز خواهـد بـود؛ بـه دیگـر     ، خواه ناخواه، نهفته است؛ زیرا التزام به هر امري

کند که زعامت و والیت را از حکومـت بپـذیریم (ممـدوحی     می ایجاب، زام به مدنیتالت، بیان

که گاه اند  برخی معناي ابتدایی حکومت را فرمان راندن دانسته. )50ص، ش1389، کرمانشاهی

به دیگر سخن شکل اعمال حاکمیت و اقتدار سیاسـی  . شود می از آن با عنوان نظام سیاسی یاد

در اصـطالح علـوم سیاسـی و اجتمـاعی     گوینـد   مـی  کشور را حکومـت در داخل و خارج از 

کند  می دیگر مربوطیکرا به ها  پیوند بین دعایا و هیأت حاکمه که آن«حکومت عبارت است از 

ناً نضم. )69ص، ش1348، روسو( »سیاسی و مدنی استهاي  و عهده دار حفظ قانون و آزادي

و چـون انسـان   ، گـردد  می قانون است اطالقگاه حکومت به نیروي حاکمی که ضامن اجرایی 

آنچنـان  ، خواهد از دیگران بهره کشی کند می و، بالطبع گرایش به زندگی مشترك با مردم دارد

شود کـه معلـول فطـرت     می در نتیجه با مشکالتی روبرو، که دیگران نسبت به او چنین هستند

وما تفرقوا االمن «اند  پدید آمدهها  هبلکه به جهت ستم و حادث، انسانی و زندگی اجتماعی نیست

) در این صورت براي آن که هر صاحب حقی بـه حـق   14 :شوري( »بعد ما جاء هم العلم بغیا

نیاز به قانونی است که عامل رفع اختالف باشد و حاکمی الزم است که مجري این ، خود برسد

 نـه تعریـف نمـود:   تـوان حکومـت را ایـن گو    مـی  تدر یک عبارت جامع و کامـل . قانون باشد

 ایـن  در. دارد عهـده  بر را جامعه امور اداره که است اى یافته سامان قدرت  مجموعه حکومت

 هـاى  بخـش  شامل که است حاکمیت در موجود ساختار مجموعه بر مشتمل حکومت تعریف

 بـه  »قـدرت « تعبیـر  تعریـف  ایـن  در، دیگر سوى از. شود مى اجرایى و قضایى، گذارى قانون

 . دارد اشاره آن ساختار به »یافته سامان« عبارت و حکومت اقتدار و حاکمیت

 و مقررات اجرایی آن برگرفته قوانین ي برآنکه همه حکومتی است که عالوه، حکومت اسالمی

منصـوبند یـا بـه اذن خـاص یـا       خـدا  آن نیز مسـتقیماً از طـرف   مجریان، است اسالم احکام از

 کـرده  ایجاد مدینه در (ص)اکرم رسول آنچه، تعریف این اساس بر، اند منصوب شده معصوم عام

 بر را جامعه امور اداره که داد مى سامان را قدرتى زیرا بود؛ کلمه کامل معناى به حکومت یک

کنـد و شخصـی را کـه در رأس     مـی  داشت اسالم حکومت را با تعبیر والیت نیـز بیـان   عهده
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یعنـی فـردي والـی کـه در رأس     ، کنـد  مـی  حکومت قرار دارد به عنوان والی و مـولی معرفـی  

حکومـت  هـا   تواند بر آن می افرادي دارد که و اتصال جدایی ناپذیري باحکومت است ارتباط 

تحقق والیت و حاکمیتی که اسـالم بنـا داشـته    ، کند و چنان چه این خصوصیت را دارا نباشد

ارتبـاطی  ، داردهـا   اجرا نشده است؛ زیرا باید ارتباط والی با مردمـی کـه والیـت بـر آن    ، است

  . اساس کار در حاکمیت اسالم است نزدیک و محبت آمیز باشد که این

معنا و مفهومی فراتر از آن چیزي کـه در علـوم    رضويهاي  در آموزهاسالمی مفهوم حکومت 

ها  حکومت هر چند به معناي فرآیند اعمال سیاست. دارد، شود می سیاسی متعارف از آن بحث

رضـوي  هـاي   آموزهولی در ، و تصمیم گیري از سوي مقامات رسمی در دستگاه سیاسی است

خالفت و والیـت  ، رضويهاي  توان گفت: حکومت در آموزه می کند که می مفهومی فراتر پیدا

همه چیز در محور ، از این رو. از سوي خداوند براي بسترسازي درجهت کمال یابی بشر است

 . یابد معنا و مفهوم می، توحید و تکامل انسانی

یکی از مراتب توحیـد بـوده و تنهـا خداونـد     ، رماندر این راستا حکومت به معناي سلطه و ف

تواند براي اداره امور بشر و کمال یابی او شخصی  می پس. استها  مال و جان انسان حاکم بر

منظور از حکومت در اینجـا همـان   . را از جنس بشر مشخص کند تا از جانب او حکومت کند

د شده است؛ حکومت مطلـوبی  حکومتی است که در قرآن از آن به عنوان حکومت مطلوب یا

  باشد می صالح و در راستاي کماالت انسانی، که خدایی

به منظور بررسی جایگاه والیت در حکومت اسالمی الزم است مفهوم والیت در سخنان امـام  

بررسی شود به عبارت دیگر با روش معناشناسی مفهوم واژه والیت در کالم امام رضـا   (ع)رضا

، که امام در صدد بیان مسأله والیت بوده اند (ع)بررسی و مطالعه روایات امام رضا. روشن شود

، عروة الوثقی، اولی األمر، اطاعت، امامت، وصی نبی، نبیهاي  دهد کلمه والیت با واژه می نشان

  . دین حق در ارتباط است، نور، هدایت، حجت

حـدثَنَا  «نمایند که والیت ادامه نبوت اسـت:   می فلسفه والیت را مطرح (ع)در اولین مرحله امام

عبد اللَّه   بنُأَحمد بنُ الْحسنِ الْقَطَّانُ قَالَ حدثَنَا أَحمد بنُ یحیى بنِ زکَرِیا الْقَطَّانُ قَالَ حدثَنَا بکْرُ

] و سـأَلْتُه عـنِ    بنِ حبِیبٍ قَالَ حدثَنَا تَمیم بنُ بهلُولٍ قَالَ حدثَنَا عبد اللَّه بنُ أَبِی الهزیل [الْهـذَیلِ 

ـ   ى ذَلـک و الْحجـۀَ علَـى    الْإِمامۀِ فیمنْ تَجِب و ما علَامۀُ منْ تَجِب لَه الْإِمامۀُ فَقَالَ إِنَّ الـدلیلَ علَ
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للَّه و خَلیفَتُه علَى الْمؤْمنینَ و الْقَائم بِأُمورِ الْمسلمینَ و النَّاطقَ بِالْقُرْآنِ و الْعالم بِالْأَحکَامِ أَخُو نَبِی ا

زِلَۀِ هارونَ منْ موسى الْمفْرُوض الطَّاعۀِ بِقَـولِ اللَّـه   أُمته و وصیه علَیهِم و ولیه الَّذي کَانَ منْه بِمنْ

، ق1395، (صدوق » یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولی الْأَمرِ منْکُم  عزَّ و جلَ

، سأله نبوت پیامبر گرامی اسالمکنند که پس از م می امام در این سخن خود بیان. )333ص، 2ج

شود که جانشینان پیامبر داراي مقام امامـت هسـتند کـه ایـن      می موضوع جانشینی پیامبر مطرح

از دیـدگاه  . شـود  مـی  به همین علت بحث اطاعـت مطـرح   شود می مقام سبب والیت بر مردم

. الـوثقی هسـتند   عـروة ، این صاحبان امر که داراي مقام امامت و مفروض الطاعۀ هستند (ع)امام

حدثَنَا أَحمد «کنند:  می در روایتی امام را که داراي مقام والیت است عروة الوثقی معرفی (ع)امام

نُ عکْرُ بثَنَا بدا الْقَطَّانُ قَالَ حکَرِینِ زى بیحنُ یب دمثَنَا أَحدنِ الْقَطَّانُ قَالَ حسنُ الْحـنِ    بب اللَّـه ـدب

] و سأَلْتُه عنِ الْإِمامۀِ  حبِیبٍ قَالَ حدثَنَا تَمیم بنُ بهلُولٍ قَالَ حدثَنَا عبد اللَّه بنُ أَبِی الهزیل [الْهذَیلِ

جالْح و کلَى ذَلیلَ علۀُ فَقَالَ إِنَّ الدامالْإِم لَه نْ تَجِبۀُ ملَاما عم و نْ تَجِبیمف  ینَ ونـؤْملَى الْمۀَ ع

ـ  ه علَـى أُمتـه و   الْقَائم بِأُمورِ الْمسلمینَ و النَّاطقَ بِالْقُرْآنِ و الْعالم بِالْأَحکَامِ أَخُو نَبِی اللَّه و خَلیفَتُ

موسى الْمفْرُوض الطَّاعۀِ بِقَـولِ اللَّـه عـزَّ و     وصیه علَیهِم و ولیه الَّذي کَانَ منْه بِمنْزِلَۀِ هارونَ منْ

الْموصوف بِقَولـه عـزَّ و     یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولی الْأَمرِ منْکُم  جلَ

  نَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکعـونَ إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذی  جلَ

هإِلَی وعدالْم یرِ خُمٍ  وغَد موۀُ یامالْإِم لَه تثْبۀِ الْملَایبِالْو   نِ اللَّـهولِ ص علِ الرَّسـلَّ أَ     بِقَوج ـزَّ وع

قَالُوا بلَى قَالَ فَمنْ کُنْت مولَاه فَعلی مولَاه اللَّهم والِ مـنْ وااله و    کُم بِأَنْفُسکُملَست أَولَى بِکُم منْ

میـرُ  عاد منْ عاداه و انْصرْ منْ نَصرَه و اخْذُلْ منْ خَذَلَه و أَعنْ منْ أَعانَه علی بنُ أَبِی طَالـبٍ ع أَ 

 و إِمام الْمتَّقینَ و قَائد الْغُرِّ الْمحجلینَ و أَفْضَلُ الْوصیینَ و خَیـرُ الْخَلْـقِ أَجمعـینَ بعـد      منینَالْمؤْ

سـوانِ  رسولِ اللَّه ص و بعده الْحسنُ بنُ علی ثُم الْحسینُ سبطَا رسولِ اللَّه ص و ابنَـا خیـرَةِ النِّ  

رٍ ثُم علی أَجمعینَ ثُم علی بنُ الْحسینِ ثُم محمد بنُ علی ثُم جعفَرُ بنُ محمد ثُم موسى بنُ جعفَ

ثُم یلنُ عنُ بسالْح ثُم دمحنُ مب یلع ثُم یلنُ عب دمحم ى ثُموسنُ منِ بسنُ الْحب دمحع إِلَـى    م

لُـو الْـأَرض   یومنَا هذَا واحداً بعد واحد و هم عتْرَةُ الرَّسولِ ع الْمعرُوفُونَ بِالْوصیۀِ و الْإِمامۀِ لَا تَخْ

 انٍ وأَو و قْـتی کُلِّ وف انٍ ومز رٍ وصی کُلِّ عف منْهۀٍ مجنْ حثْقَى    مةُ الْـوـرْوالْع ـمصـدوق » ه) ،

  .  )40ص، 1ج، ق1378

صاحبان والیت بر امت را که اولی  (ع)هنگام بیان موضوع والیت ائمه  (ع)در روایاتی دیگر امام

أَحمد بـنُ  «فرمایند:  می (ع)امام. دانند می و هدایت، نور، حجت خدا بر روي زمین، االمر هستند
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سنِ الْحع رِیسـنِ       إِدـنِ بسنِ الْحـرَعمـنِ عـى بوسم نِ وـیسنِ الْحب دمحنْ مع اللَّه دیبنِ عنِ بی

 -محبوبٍ عنْ محمد بنِ الْفُضَیلِ عنْ أَبِی الْحسنِ ع قَالَ: سأَلْتُه عـنْ قَـولِ اللَّـه تَبـارك و تَعـالَى     

 ؤُا نُورطْفیونَ لرِیدیهِمبِأَفْواه اللَّه    لُـهقَو قُلْت هِماهینَ ع بِأَفْونؤْمیرِ الْمۀَ أَملَایئُوا وطْفیونَ لرِیدقَالَ ی

ـ    و اللَّه متم نُورِه  تَعالَى ع لُـهقَو کذَل و النُّور یۀُ هامالْإِم ۀِ وامالْإِم متم اللَّه قُولُ وـلَّ قَالَ یج زَّ و- 

امالْإِم وه ي أَنْزَلْنا قَالَ النُّورالنُّورِ الَّذ و هولسر و نُوا بِاللَّه365ص، 2ج، ق1404، (مجلسـی » فَآم (

اطاعـت کننـدگان از    (ع)امام رضـا ، و از آن جهت که والیت عین هدایت نور و دین حق است

 -و الْمفَارِقُ لَنَا و الْجاحد لولَایتنَا کَـافرٌ «دانند:  یم والیت را مؤمن و منکران مقام والیت را کافر

و منْ مات و هو یحبنَا کَانَ حقّـاً   -لَا یحبنَا کَافرٌ و لَا یبغضُنَا مؤْمنٌ، و متَّبِعنَا و تَابِع أَولیائنَا مؤْمنٌ

 ثَهعبأَنْ ی لَى اللَّهنَاععنَا، منْ تَبِعمل نُ نُورى بِنَا، نَحتَدنِ اهمى لده و-    سنَّـا فَلَـیکُنْ می نْ لَمم و

ی شَیلَامِ فنَ الْإِسم سخن پذیرش والیت را شرط  امام در این. )102ص، 2ج، ق1404، (قمی» ء

ارتبـاط واژه والیـت بـا    . نـد کن مـی  ایمان دانسته و جدایی از والیت را خروج از اسالم معرفی

و کُلُّ منْ خَالَفَهم ضَالٌّ مضـلٌّ تَـارِك للْحـقِّ و    « :(ع)توان در این سخن امام می هدایت و حق را

  . »دانند می به وضوح دید که امام مخالفت با مقام والیت را جدایی از حق و هدایت» الْهدى

و امام را ائمۀ اند  هدایت را مطرح نموده، مت و والیتدر موارد بسیاري در کنار واژه اما (ع)امام

و از طرفی در بحث والیت در یکی از روایات و سخنان خود بـه آیـه   اند  الهدي معرفی نموده

» آمنُـوا  للَّذینَ یستَغْفرُونَ و بِه یؤْمنُونَ و ربهِم بِحمد یسبحونَ حولَه منْ و الْعرْش یحملُونَ الَّذینَ

 امامت و استناد به آیه خمل عرش ما را بـه ایـن نتیجـه   ، بحث هدایت. کنند می ) استناد7(غافر:

به صورت غیر مستقیم بحث ملکوت و ارتباط آن با مقام والیت و امامـت   (ع)رساند که امام می

   اند. را مطرح نموده

ـ  (ع)از دیدگاه امام رضا برجسـته اي  هـاي   داراي ویژگـی ، ت داردامامی که در نفوس مردم والی

نَحنُ النُّجبـاء و نَحـنُ   «فرمایند:  می است که امام در برخی از سخنان خود به آن اشاره داشته و

اءأَفْرَاطُ الْأَنْبِی- اءیصالْأَو لَادنُ أَونَح لَى  -ونُ أَونَح و تَابِ اللَّهی کونَ فوصخْصنُ الْمنَح النَّـاسِ  و

ینَهلَنَا د اللَّه ینَ شَرَعنُ الَّذنَح ص و ولِ اللَّهبِرَس-  ى بِهصینِ ما ونَ الدم لَکُم شَرَع :تَابِهی کفَقَالَ ف

کنا إِلَییحي أَوالَّذ وسى  نُوحاً وم و یمراهإِب نا بِهیصما و و دمحا میسى  یع و  ،ا  قَدلَّغْنَا مب نَا وملع

مهلْمنَا ععدتَواس نَا وملع- اءثَۀُ الْأَنْبِیرنُ ونَح لْـمِ  -وی الْعثَۀُ أُولرنُ ونَح ـنَ     -وـزْمِ مـی الْعأُول و

  . )118ص، 1ج، ق1404، ر(صفا»  و ال تَموتُنَّ إِلَّا و أَنْتُم مسلمونَ  أَنْ أَقیموا الدینَ  الرُّسلِ

وهم الْمعبرُونَ عنِ الْقُرْآنِ و النَّاطقُونَ عنِ الرَّسولِ ص منْ مـات و  «فرمایند:  می در روایتی دیگر
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مرِفُهعلَا ی  اجال و لَاحالص قُ ودالص فَّۀُ والْع و عرالْو مینُهد ۀً ویلاهیتَۀً جم اتانَـۀِ  مالْأَم اءأَد و ادهت

صبرِ و حسنُ إِلَى الْبرِّ و الْفَاجِرِ و طُولُ السجود و قیام اللَّیلِ و اجتنَاب الْمحارِمِ و انْتظَار الْفَرَجِ بِال

  .  )466ص، 2ج، ش1362، (صدوق» الصحبۀِ و حسنُ الْجِوار

موضـوع والیـت در کنـار نبـوت از اساسـی تـرین        (ع)دیدگاه امام رضـا در پایان باید گفت از 

یا علی لَو لَا نَحنُ ما خَلَـقَ اللَّـه   «کنند:  می امام به استناد از پیامبر نقل. آفرینش استهاي  فلسفه

، 1ج، ق1378، (صدوق» رض فَکَیف لَاآدم ع و لَا الْحواء و لَا الْجنَّۀَ و لَا النَّار و لَا السماء و لَا الْأَ

آفرینش همه هستی به علت وجود مقام نبوت و امامت است که بـر هسـتی والیـت    . )253ص

روایتـی بـه    در (ع)و این موضوع از آغاز زندگی تا پایان باید مورد توجه قرار گیرد امـام . دارند

إذَا حضَرَت الْمیت الْوفَاةُ فَلَقِّنْـه  «فرمایند:  می موضوع والیت در هنگام دفن میت اشاره نموده و

یرِ الْمأَمۀِ للَایبِالْو الْإِقْرَار ص و ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م و إِلَّا اللَّه ةَ أَنْ لَا إِلَهادۀِ ع شَهمالْأَئ ینَ ع ونؤْم

  .  )230ص، 78ج، ق1403، (مجلسی» واحداً واحداً

مقـام والیـت کـه    ، دارنـد  می کنند بیان می نقل (ص)در روایتی که با استناد به رسول خدا )(عامام

حـدثَنَا  «مختص به اهل البیت و پیامبر اسالم است از مقام سایر انبیاء و مالئکـه واالتـر اسـت    

یالْکُوف یماشالْه یدعنِ سب دمحنُ منُ بسالْح  نَۀَ أَرثَنَا  بِالْکُوفَۀِ سـدائَۀٍ قَالَ حمثَلَاث ینَ وسخَم عٍ وب

 حـدثَنی  فُرَات بنُ إِبرَاهیم بنِ فُرَات الْکُوفی قَالَ حدثَنَا محمد بنُ أَحمد بنِ علی الْهمـدانی قَـالَ  

اسبو الْفَضْلِ الْعقَ  أَب خَارِيالْب اللَّه دبنُ عـنِ   بب ـدمحنِ مب یمرَاهنِ إِبمِ بنُ الْقَاسب دمحثَنَا مدالَ ح

 رَوِيحٍ الْهالنُ صلَامِ بالس دبثَنَا عدکْرٍ قَالَ حنِ أَبِی بب دمحنِ ممِ بنِ الْقَاسب اللَّه دبـنِ  عب یلنْ عع

وسم نْ أَبِیهى الرِّضَا عوسم نْ أَبِیهع یلنِ عب دمحم نْ أَبِیهع دمحنِ مفَرِ بعج نْ أَبِیهفَرٍ ععنِ جى ب

  اللَّه صعلی بنِ الْحسینِ عنْ أَبِیه الْحسینِ بنِ علی عنْ أَبِیه علی بنِ أَبِی طَالبٍ ع قَالَ قَالَ رسولُ 

ا خَلَقَ اللَّهم  أَفْضَلُ أَم فَأَنْت ولَ اللَّهسا ری ع فَقُلْت یلنِّی قَالَ عم هلَیع لَا أَکْرَم نِّی وخَلْقاً أَفْضَلَ م

هکَتلَائلَى مینَ علرْسالْم هاءالَى فَضَّلَ أَنْبِیتَع و كارتَب إِنَّ اللَّه یلا عیلُ فَقَالَ ص یرَئبالْج  قَرَّبِینَ وم

    كـدعـنْ بـۀِ مملْأَئل و ـیلا عی ي لَکدعالْفَضْلُ ب ینَ ولرْسالْم ینَ ویعِ النَّبِیملَى جی عإِنَّ  فَضَّلَن و

  ـیلـا عینَا یبحم امخُد نَا وامکَۀَ لَخُدلَائدر مقـام   (ص)) پیـامبر 5ص، 1ج، ش1385، (صـدوق  »الْم

شود کـه ایشـان افضـل انبیـاء      می نبوت با سایر انبیاء مشترك است اما مقام والیت پیامبر سبب

باشد و پس از پیامبر اهل بیـت افضـل هسـتند بـه گونـه اي کـه مالئکـه خـدام اهـل بیـت و           

  . دوستداران ایشان هست
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اثبات مقـام   نمایند بیشترین تأکید را در می پیرامون موضوع والیت مطرح (ع)در مباحثی که امام

 دارند و به همین سبب در بیشتر روایـاتی کـه از امامـت و والیـت سـخن      (ع)والیت امام علی

را کـه از   (ع)کنند و در واقع امام اعتقاد به والیت امام علـی  می را ذکر (ع)گویند نام امام علی می

ئمـه بـا   اعتقادات شیعه است در جامعه خود ترویج داده و پس از اثبات مقـام والیـت بـراي ا   

والیت فقیه به عنـوان   (ع)قابل ذکر است در برخی از سخنان امام. نمایند می دالیلی عقلی مطرح

حکومت اسالمی  امتداد بحث نبوت و امامت مطرح شده است که در قسمت جایگاه والیت در

  . شود می از آن سخن گفته (ع)از منظر امام رضا

  
  نمودار واژگان مرتبط با والیت

در حکومت اسالمی مطرح است این پرسش است که  والیتاولین بحثی که در حوزه جایگاه 

 ارتباط والیت و حکومت بر چه مبنایی است؟ پاسخ بـه ایـن پرسـش را    (ع)از دیدگاه امام رضا

 (ع)بـن شـاذان از امـام   فضـل  . جسـتجو نمـود   (ع)توان در سؤال فضل بن شاذان از امام رضا می

خواهد تا علت این که خداوند متعال صاحبان امري را قرار داده تا مردم از او اطاعت کننـد   می

حدثَنی عبد الْواحد بـنُ  « فرمایند: می در پاسخ چند علت را مطرح نموده و (ع)امام. را بیان دارد

الْع ورِيابسوسٍ النَّیدبنِ عب دمحـۀَ           مبـنِ قُتَیب ـدمحـنُ مب ـیلـنِ عسـو الْحی أَبثَنـدقَـالَ ح طَّـار

ورِيابسنُ شَاذَانَ النَّیالْفَضْلُ ب دمحو مقَالَ قَالَ أَب ورِيابسـرَ    النَّیأَم رِ وی الْأَملَ أُولعج مفَإِنْ قَالَ فَل

لَلٍ کَثعیلَ لق هِمتبِطَاع    ـکا ذَلوـدتَعرُوا أَنْ لَـا یأُم و وددحم دلَى حقَفُوا عا وا أَنَّ الْخَلْقَ لَمنْهیرَةٍ م

 أَم یـهف هِملَیلَ ععجإِلَّا بِأَنْ ی قُوملَا ی و کذَل تثْبکُنْ یی لَم مهادنْ فَسم یها فمل دالْح   مأْخُـذُهینـاً ی

یکُنْ ذَلـک  وقْف عنْد ما أُبِیح لَهم و یمنَعهم منَ التَّعدي و الدخُولِ فیما خَطَرَ علَیهِم لأَنَّه لَو لَم بِالْ
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یمنَعهم منَ الْفَساد  کَذَلک لَکَانَ أَحد لَا یتْرُك لَذَّتَه و منفعۀ [منْفَعتَه لفَساد غَیرِه فَجعلَ علَیهِم قَیماً

لِ بقُوا و عاشُوا و یقیم فیهِم الْحدود و الْأَحکَام و منْها أَنَّا لَا نَجِد فرْقَۀً منَ الْفرَقِ و لَا ملَّۀً منَ الْملَ

و الدنْیا فَلَم یجزْ فی حکْمۀِ الْحکـیمِ أَنْ یتْـرُك   إِلَّا بِقَیمٍ و رئیسٍ لما لَا بد لَهم منْه فی أَمرِ الدینِ 

و مهودع لُونَ بِهقَاتفَی إِلَّا بِه ملَه امولَا ق و نْهم ملَه دلَا ب أَنَّه لَمعا یمالْخَلْقَ م  و مـئَهفَی ونَ بِهمقَسی 

 و متَهعمج ملَه یمقامـاً    یإِم ـمـلْ لَهعجی لَم لَو ا أَنَّهنْهم و هِمظْلُومنْ مم مهمظَال نَعمی و متَهاعمج

    و کَـامالْأَح ـنَّۀُ والس ـرَتغُی ینُ والد بذَه لَّۀُ والْم تسرعاً لَددتَوسظاً مافیناً حماً أَمقَی   یـهف لَـزَاد

بـ الْم نْقُوصنَا الْخَلْقَ مدجو أَنَّا قَدینَ لملسلَى الْمع کوا ذَلهشَب ونَ ودلْحالْم نْهم نَقَص ونَ وعینَ تَد

 لَهم قَیمـاً  محتَاجِینَ غَیرَ کَاملینَ مع اخْتلَافهِم و اخْتلَاف أَهوائهِم و تَشَتُّت أَنْحائهِم فَلَو لَم یجعلْ

م و الْإِیمانُ حافظاً لما جاء بِه الرَّسولُ فَسدوا علَى نَحوِ ما بینَّا و غُیرَت الشَّرَائع و السنَنُ و الْأَحکَا

  . )247ص، 1ج، ق1385، (صدوق»  و کَانَ فی ذَلک فَساد الْخَلْقِ أَجمعین

پرسد چرا خداوند اولى االمر را قـرار داد و دسـتور داد     می (ع)حضرت رضافضل بن شاذان از «

در جواب او فرمـود بواسـطه علتهـاى زیـادى از آن      (ع)حضرت رضا. اطاعت کنندها  آن که از

جمله اینکه چون مردم باید طبق یک برنامه معین زندگى کنند و از حـدودى کـه تعیـین شـده     

شـد و دوام   این مطلـب ثابـت نمـى   . شود زیان ایشان مىتجاوز نکنند چون موجب ناراحتى و 

راجع بمسائل دینى قرار دهد تا شاهد انجام کارهـاى  ها  آن یافت مگر باینکه امینى در میان نمى

که منع گردیده اگر چنین نبود هیچ کـس   را از کارهائىها  آن الزم ایشان باشد و جلوگیرى کند

هـا   آن کرد بهمین جهت در میان ى دیگرى رها نمیمنفعت و لذت خود را براى زیان و ناراحت

علت دیگر اینکه . پاى دارده نگهبانى قرار داد تا جلوگیرى از فساد نماید و حدود و احکام را ب

هیچ یک از ملتها و اقوام نیستند مگر اینکه داراى سر پرست و رئیسى هسـتند چـون در امـور    

ند حکیم نیز نباید مردم را واگذارد و چیـزى  پس خداو. اى جز این ندارند دینى و دنیوى چاره

ـ  ها  آن آن دارند براىه که ناچار احتیاج ب آن بسـتگى دارد زیـرا   ه تعیین نکند و زندگى ایشـان ب

نماینـد و   کند و غنائم و درآمدها را تقسیم مـى  می بوسیله آن امام و پیشوا با دشمنان خود نبرد

دلیل دیگر اینکه اگـر امـام و   . کند می از مظلوم پاى میدارد و دفاعه نماز جمعه و جماعت را ب

رود و سنت و روش  می پیشوا و امین و نگهبان و امانت دارى را قرار ندهد ملت و دین از بین

افزایند و کافران از  گذار در آن مى گروهى بدعت. شود دست تغییر سپرده مىه پیامبر و احکام ب

دازند زیرا ما مشاهده میکنیم که مردم کامل نیسـتند و  ان کاهند و مسلمانان را باشتباه مى می دین

با هم اختالف دارند و هر یک داراى خواست و آرزوى مخصوصى بود حاالت مختلفى دارند 
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اگر خداوند ایمن و نگهبانى قرار ندهد آداب و شرایعى که پیامبر آورده از میان میرود و احکام 

  ».جهانیان است و ایمان نابود مى شود که این خود بضرر تمام

دهد مسأله والیت موضوعی است عام که شامل تمـام   می به فضل بن شاذان نشان (ع)پاسخ امام

مسأله والیت ائمه مطرح است و پـس   (ع)در زمان ائمه. شود ها می اقوام و ملتها و در تمام زمان

 (ع)تأکید امامچون . از ائمه اطهار بحث والیت فقیه است به این منظور که دین الهی حفظ گردد

به حفظ دین و سنت پیامبر است این مسأله اي است که در هر عصري باید توسط فقیه جـامع  

علـل و دالیـل متعـددي در    ، شود می استنباط (ع)چنان چه از فرمایش امام. الشرایط انجام گیرد

موقتی و محـدود  ، این علل و جهات. تشکیل حکومت و برقراري ولی امر را الزم آورده است

یعنی حـاکم  ، در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است و وجود ولی امر. به زمان نیستند

  )40ص:، ش1388، (خمینی. که قیم و برپادارنده نظم و قانون اسالم باشد نیز ضروري است

و با توجه به آن چه امام در بیان وظابف امام و پیشوا و حدود اختیارات و ضرورت وجـودش  

قائل به مبناي والیت بر حکومـت هسـتند بـه عبـارت دیگـر       (ع)دهد امام می کنند نشان می بیان

بنابراین والیت فقیه یک . دانند می مسئولیت اداره امور کشور را منصبی شرعی براي فقیه (ع)امام

ماننـد  ، باشـد  مـی  حکم وضعی مانند دیگر احکام وضعیه است که خارج از محـدوده تکـالیف  

احکام تکلیفی نیز ، وضعیه است؛ هر چند که این حکم وضعیزوجیت و ملکیت که از احکام 

منصب والیت و دیگر مناصب رسمی شرعی و ، همچنین منصب قضاوت. به دنبال داشته باشد

حتی والیت پدر و جد یا قیم بر صغار نیز از احکام وضعیه اسـت و اساسـا فقهـاء هـر گونـه      

  .  )53ص، ش1377، شمرند (معرفت می والیتی را حکم وضعی

، فقیه جامع الشرائط در تمامی شؤون مربوط به حکومـت ، بر اساس مبناي والیت در حکومت

پیامبر و امام تفاوتی در اختیارات وجود ، بین ولی فقیه (ع)طبق دیدگاه امام. داراي والیت است

ندارد و همگی داراي اختیارات یکسانی هسـتند؛ در نتیجـه والیـت فقیـه همچـون معصـومین       

نماز جمعه و اجـراي حـدود و عقـد قـرارداد صـلح و اخـذ خمـس و زکـات و         اختیار اقامه 

سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه و در یک کالم تشکیل حکومت اسالمی با تمام لوازم 

  . آن را داراست

و براي  دهد که امام قائل به مبناي والیت بر حکومت هستند می نشان (ع)امامهاي  بنابراین آموزه

فرمایند: از آن جا که هـر جامعـه اي نیازمنـد     می دگاه به دلیل عقلی استناد کرده واثبات این دی
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بنابراین ، حکومت است و حکومت نیز بدون اختیارات الزم از انجام وظایف خود ناتوان است

توسـط فقیـه جـامع    ، اختیارات مزبـور ، همچنان پابرجاست در عصر غیبت که نیاز به حکومت

آید و محدوده اختیارات حکومتی فقیه  می نب ائمه است به اجراء درالشرایط که منصوب از جا

با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه یکسان خواهد بود؛ زیرا هـدف از چنـین اختیـاراتی همـان     

پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشري به حکومتی است که اداره امـور عمـومی و اجتمـاعی    

أَنَّ «کننـد:   مـی  امام در ابتداي سخن خود ایـن گونـه بیـان   این مطلب را . آنان را بر عهده گیرد

مهادنْ فَسم یها فمل دالْح کا ذَلودتَعرُوا أَنْ لَا یأُم و وددحم دلَى حقَفُوا عا وکُـنْ   الْخَلْقَ لَمی لَـم 

هِملَیلَ ععجإِلَّا بِأَنْ ی قُوملَا ی و کذَل تثْبی    مهـنَعمی و ـملَه ا أُبِیحم نْدع قْفبِالْو مأْخُذُهیناً یأَم یهف

 تْـرُكلَا ی دلَکَانَ أَح ککَذَل ککُنْ ذَلی لَم لَو أَنَّهل هِملَیا خَطَرَ عیمخُولِ فالد ي ودنَ التَّعم  و لَذَّتَـه 

غَی ادفَسل تَهنْفَعمنفعۀ [م و کَامالْأَح و وددالْح یهِمف یمقی و ادنَ الْفَسم مهنَعمماً یقَی هِملَیلَ ععفَج رِه

هم منْه لما لَا بد لَ منْها أَنَّا لَا نَجِد فرْقَۀً منَ الْفرَقِ و لَا ملَّۀً منَ الْملَلِ بقُوا و عاشُوا إِلَّا بِقَیمٍ و رئیسٍ

لَا ب أَنَّه لَمعا یمالْخَلْقَ م تْرُكیمِ أَنْ یکۀِ الْحکْمی حزْ فجی ا فَلَمنْیالد ینِ ورِ الدی أَملَا ف و نْهم ملَه د

و مئَهفَی ونَ بِهمقَسی و مهودع لُونَ بِهقَاتفَی إِلَّا بِه ملَه اموق  نَعمی و متَهاعمج و متَهعمج ملَه یمقی

لَدرست الْملَّۀُ و  ظَالمهم منْ مظْلُومهِم و منْها أَنَّه لَو لَم یجعلْ لَهم إِماماً قَیماً أَمیناً حافظاً مستَودعاً

  .  )247ص، 1ج، ق1385، (صدوق» ذَهب الدینُ

 در سخنی دیگر با مأمون به این موضوع که والیت منصبی شرعی است اشاره نمـوده و  (ع)ماما

قَالَ أَبو الصلْت الْهرَوِي إِنَّ الْمأْمونَ قَالَ للرِّضَا ع یـا ابـنَ رسـولِ اللَّـه قَـد عرَفْـت       «فرمایند:  می

دتَـک و أَراك أَحـقَّ بِالْخلَافَـۀِ منِّـی فَقَـالَ الرِّضَـا ع       فَضْلَک و علْمک و زهدك و ورعک و عبا

     ا ونْیـنْ شَـرِّ الـدـاةَ مـو النَّججا أَرنْیی الدف دبِالزُّه رُ ولَّ أَفْتَخج زَّ وع لَّهۀِ لیودبـنِ    بِالْععِ عربِـالْو

و بِالتَّواضُعِ فی الدنْیا أَرجو الرِّفْعۀَ عنْد اللَّه تَعالَى فَقَالَ لَه الْمـأْمونُ  الْمحارِمِ أَرجو الْفَوز بِالْمغَانمِ 

نَت هـذه  فَإِنِّی رأَیت أَنْ أَعزِلَ نَفْسی عنِ الْخلَافَۀِ و أَجعلَها لَک و أُبایِعک فَقَالَ لَه الرِّضَا ع إِنْ کَا

لَافَۀُ لَکالْخ    إِنْ کَانَـت و ـرِكغَیل لَهعتَج و اللَّه کَهساساً أَلْببل أَنْ تَخْلَع وزجفَلَا ی لَک ا اللَّهلَهعج و

لَـا بـد    هالْخلَافَۀُ لغَیرِك فَلَا یجوز لَک أَنْ تَجعلَ لی ما لَیس لَک فَقَالَ لَه الْمأْمونُ یا ابنَ رسولِ اللَّ

یـئس مـنْ   لَک منْ قَبولِ هذَا الْأَمرِ فَقَالَ لَست أَفْعلُ ذَلک طَائعاً أَبداً فَما زالَ یجهد بِه أَیاماً حتَّى 

ع یلفَکُنْ و ی لَکتعایبم بتُح لَم لَافَۀَ ولِ الْختَقْب إِنْ لَم و فَقَالَ لَه هوللَافَۀُ قَبالْخ تَکُونَ لَکي لده

 ولِ اللَّهسنْ رینَ عنؤْمیرِ الْمنْ أَمع هائنْ آبی أَبِی عثَندح لَقَد اللَّه ي فَقَالَ الرِّضَا ع ودعص أَنِّـی  ب

ائکَۀُ السماء و ملَائکَۀُ الْـأَرضِ و أُدفَـنُ   أَخْرُج منَ الدنْیا قَبلَک مقْتُولًا بِالسم مظْلُوماً تَبکی علَی ملَ
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ابنَ رسولِ اللَّه و مـنِ   8فی أَرضِ غُرْبۀٍ إِلَى جنْبِ قَبرِ هارونَ الرَّشید فَبکَى الْمأْمونُ ثُم قَالَ لَه یا 

  . )222ص، 1ج، ش1375، (فتال نیشابوري»  الَّذي یقْتُلُک

 لباسى ندارى حقّ داده قرار تو براى خدا را خالفت اگر: فرمایند می در این جا (ع)رضا حضرت

 را آن توانى نمى نیست تو آن از اگر و دهى قرار غیر براى و درآورى نموده تو تن به خدا که را

صراحت گفتار و اعالن والیت و رهبـري خـود در برابـر مـامون بـا ذکـر       . دهى قرار من براى

. کنـد  مـی  راخشـمگین و عصـبانی   دهد که او می به گونه ایی بازخورد، قوياستدالل محکم و 

 جایگاه والیت و امامت خود را در جامعه و حکومت مسلمین به طور آشکار اعالم (ع)حضرت

دارند و آن را همچون حقی که از جانب خدا به ایشان داده شده ولی در عین حال به دست  می

 والـی حکومـت بـر    ازجملـه وظـایفی کـه بـراي     (ع)امام .کند می بیان، مامون غصب شده است

امـا  . کنـد  نقـض  را سـنّتى  و رسـمى  تواند می و شمرد این است که حق عزل و نصب دارد می

والیتعهدي خود را مشروط به عدم دخالت در امور ، در این مقام اجباري از سوي مامون (ع)امام

گري مامون باشـد و هـم تلنگـري باشـد     دهند تا هم اعتراضی بر جریان فتنه  می حکومتی قرار

 (ع)که به درجه مطلوب از درك و آگـاهی از مقـام والیـت کـه از آن امامـان      هایی  براي انسان

با والیتعهدي ظاهري به مردم نشـان داد کـه سیاسـتش از سیاسـت      (ع)امام اند. نرسیده، باشد  می

  . مامون کامال جداست

در  (ع)گردد کـه امـام   می نقل شد این موضوع اثبات (ع)مامو روایاتی که از اها  با توجه به آموزه

 (ع)با توجه به این مبنـا امـام  . بحث حکومت و والیت قائل به مبناي والیت بر حکومت هستند

  فرمایند:  می در روایت دیگري جایگاه والیت را به عنوان یک منصب شرعی این گونه بیان

کُنَّا مع الرِّضَا ع بِمرْو فَاجتَمعنَا فی الْمسجِد الْجامعِ بِهـا فَـأَدار النَّـاس    قَالَ عبد الْعزِیزِ بنُ مسلمٍ «

زَّ لَمع لَّ وج ۀِ إِنَّ اللَّهامرَ الْإِمأَم منَهیالْقُـرْآنَ     ب ـهلَیأَنْزَلَ ع ینَ والد لَ لَهتَّى أَکْمص ح هنَبِی قْبِضی

ت یهفانُ کُلِّ شَییب  النَّاس هإِلَی تَاجحا یم یعمج و کَامالْأَح و وددالْح و رَامالْح لَالَ والْح یهنَ فیب و ء

نْ شَیتابِ می الْکلًا فَقَالَ ما فَرَّطْنا فـرِ    کَممـرُ عآخ ـیه اعِ ودۀِ الْوجی حف هلَیأَنْزَلَ ع و صء ه- 

مامـۀِ مـنْ   الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتْممت علَیکُم نعمتی و رضیت لَکُم الْإِسالم دیناً و أَمـرُ الْإِ 

ما تَحتَـاج إِلَیـه   أَقَام لَهم علیاً ع علَماً و إِماماً و ما تَرَك شَیئاً م کَمالِ الدینِ و لَم یمضِ ص حتَّى

إِمامۀَ خَص اللَّه بِها الْأُمۀُ إِلَّا هلْ یعرِفُونَ قَدر الْإِمامۀِ و محلَّها منَ الْأُمۀِ فَیجوز فیها اخْتیارهم إِنَّ الْ

إِذ زَّ وع لَّ وةِ فَقَالَ جوالنُّب دعیلَ ع بالْخَل یمرَاهتَلى إِبنَّ قـالَ إِنِّـی       ابهفَـأَتَم مـاتبِکَل هبر یمراهإِب
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ـ    ت جاعلُک للنَّاسِ إِماماً قالَ الْخَلیلُ سرُوراً بِها و منْ ذُریتی قالَ ال ینالُ عهـدي الظَّـالمینَ فَأَبطَلَ

یمِ الْقومٍ إِلَى یۀَ کُلِّ ظَالامۀُ إِمالْآی هذةِهفْوی الصف تارص ۀِ وـنْ   امع ضعع ب تُهیا ذُرتَزَلْ تَرِثُه فَلَم

فَقَلَّدها النَّبِی ص علیاً ع فَصـارت فـی    بعضٍ قَرْناً فَقَرْناً حتَّى ورِثَها النَّبِی ص فَکَانَت لَهم خَاصۀً

اهم اللَّه الْعلْم و الْإِیمانَ و ذَلک علَى رسمِ ما جرَى و ما فَرَضَه اللَّـه فـی   ذُریته الْأَصفیاء الَّذینَ آتَ

إِنَّ الْإِمامۀَ منْزِلَۀُ الْأَنْبِیاء و إِرثُ الْأَوصـیاء إِنَّ الْإِمامـۀَ خلَافَـۀُ اللَّـه و خلَافَـۀُ       ولْده إِلَى یومِ الْقیامۀِ

  ینِ والـد امزِم امنِ ع إِنَّ الْإِمیسالْح نِ وسلَافَۀُ الْحخ ینَ ع ونؤْمیرِ الْمأَم قَامم ص و هولسر  ظَـامن

لْأَطْرَاف الْإِمام الْمسلمینَ و صلَاح الدنْیا و عزُّ الْمؤْمنینَ إِمضَاء الْحدود و الْأَحکَامِ و منْع الثُّغُورِ و ا

ینِ اللَّهنْ دع ذُبی و اللَّه وددح یمقی امى الْإِمنَ الرَّدنْجِی مالْم ى ودلَى الْهیلُ علالد   النَّـار ـامالْإِم 

کالفَه قَهنْ فَارم کالهی الْمیلُ فلا الد نُ الْغَزِیرَةُ ویالْع و امالْإِم     فْـزَعم و ـامضَـۀُ الْإِمالرَّو یرُ ولْغَـد

لداعی إِلَى اللَّه الْعباد الْإِمام أَمینُ اللَّه فی أَرضه و خَلْقه و حجتُه علَى عباده و خَلیفَتُه فی بِلَاده و ا

رِیمِ اللَّهنْ حع الذَّاب ینِ والد ظَامن امالْإِم  امرِینَ الْإِمالْکَاف اروب ینَ وقنَافظُ الْمغَی ینَ وملسزُّ الْمع و

 دأَح یهاندلَا یثْلٌ وم لَا لَه لٌ ودب لَه دوجلَا ی    ـفکَی و هِمائامٍ بِـآرۀَ إِموا إِقَامامإِذْ ر اتهیه اتهیه

و الْإِمام معدنُ النُّبوةِ مضْطَلع بِالْأَمرِ عالم بِالسیاسـۀِ مسـتَحقٌّ للرِّئَاسـۀِ مفْتَـرَض      لَهم بِاخْتیارِ إِمامٍ

 اللَّه مفِّقُهوص ی اءیصالْأَو و اءإِنَّ الْأَنْبِی اللَّه ادبعل حنَاص رِ اللَّهبِأَم مۀِ قَائالطَّاعدسی و یهِمؤْتی و مهد

لَ فـی  منْ مخْزُونِ علْمه و حکْمته ما لَا یؤْتیه غَیرُهم یکُونُ علْمهم فَوقَ علْمِ أَهـلِ زمـانهِم و قَـا   

هتیذُر و هتْرَتع و هتیلِ بنْ أَهۀِ مملى -الْأَئع ونَ النَّاسدسحی ما آت  أَم  ـهلإِلَى قَو هنْ فَضْلم اللَّه ماه

 قَد أَمنَ منَ الْخَطَإِ و الزَّلَلِ فَهلْ یقْـدرونَ علَـى مثْـلِ هـذَا     سعیراً و إِنَّ الْعبد إِذَا اخْتَاره اللَّه لأُمورِ

  .  )436ص، ق1363، (حرانی» فَیخْتَارونَه فَیکُونُ مخْتَارهم بِهذه الصفَۀ

 خداوند دو مقام نبوت و امامـت را  آن چه در این روایت طوالنی بیان شده است جالب است:

به بندگان برگزیده خود عطا نمود و مقام امامت در مرتبه اي واالتر از مقام نبوت قـرار گرفتـه   

 این مقام عهد الهی است کـه هرگـز بـه ظالمـان    . که حضرت ابراهیم پس از نبوت به آن رسید

  نمایند: می جایگاه مقام والیت را اینگونه ترسیم (ع)امام رضا. نخواهد رسید

 و مقام امیر ، امامت جانشینى خدا و خالفت پیغمبر. امامت مقام انبیا و میراث اوصیاء است

  . المؤمنین و جانشینى حسن و حسین است

 اجـراى حـدود و   . صالح دنیا و عزت مؤمنین است، نظام مسلمین، امام: زمام و عنان دین

  . و استحکام مرزها و سرحدات است، احکام
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 از دین خداوند دفاع نماید، امام است که حدود را اقامه کند .  

 و نجاتبخش از هالکت است، امام دلیل هدایت .  

 هر که از آن کناره گیرد نابود شود، راه بنماید، امام آن را که گرفتار مهالک شود .  

 امام پناهگاه بندگان است .  

   و در شـهرهایش  ، بـر بنـدگانش حجـت   ، امام: امین خدا در زمین و در میان خلـق اسـت

  . مردم را به خدا خواند و از حریم او دفاع کند، جانشین است

 خشم منافقین و نابودى کافرین است، عزت مسلمین، امام نظام دین .  

 جایگزین و مثل و مانند ندارد، امام هیچ کس به پایه او نرسد . 

 چگونـه حـق انتخـاب    ، همى خواهند امام را به آراى خود نصب کنند. …یهات!هیهات! ه

در ، در این امر (امامت) توانا و به سیاسـت داناسـت  ، دارند با اینکه امام معدن نبوت است

خداوند . قائم به امر خدا و خیر خواه بندگان اوست، و واجب االطاعه است، خور ریاست

 از علم نهفته و حکمتش چنـدان بـه  ، استوار سازد، توفیق دهدرا ها  آن پیامبران و اوصیاى

  . علمشان ما فوق همه دانشمندان زمان است، عطا کند که نصیب هیچ کس ننمایدها  آن

آیـد: در   مـی  فرمایند به دسـت  می در مورد جایگاه امام در جامعه (ع)با توجه به سخنانی که امام

جامع االبعادي است که از یـک سـو مبتنـی بـر      موضوع والیت موضوع گسترده (ع)دیدگاه امام

، مبانی کالمی و اصول اعتقادي و از سوي دیگر داراي بعد سیاسی و اجتماعی و از طرف سوم

تاریخی از دوران حضور امام معصوم تـا غیبـت صـغري و دوره طـوالنی     هاي  مسبوق به زمینه

  . سیاسی استهاي  غیبت کبري و شرایط ویژه تقیه و محدودیت

دانند و این والیـت فقیـه در جامعـه     می رسد امام خود والیت را یک نظام حکومتی می نظربه 

حکومت اسالمی معنـا  ، کند بدون وجود مقام والیت می است که حکومت را حکومت اسالمی

گیرد و چـون فقیـه داراي    می به عبارت دیگر تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیه انجام. ندارد

از . دي را که نصب کرده حتی پـس از مـرگ او عـزل نخواهنـد شـد     منصب والیت است؛ افرا

عمـل نمـوده و عمـل فقیـه     ها  تواند در دایره مصلحت می دست فقیه باز است و (ع)دیدگاه امام

  . مقید به تشخیص مصلحت است
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والیت اساس و پایه حکومت اسالمی است و بدون والیـت اسـالمی بـودن     (ع)در سخنان امام

در سخنان خود مقام والیـت در حکومـت اسـالمی را داراي     (ع)امام رضا .حکومت معنا ندارد

والیت دینی را سبب ممانعت از  (ع)امام رضا. دانند می اقتصادي و حقوقی، سیاسی، والیت دینی

دانند که  می فرهنگی در راستاي اهداف حکومت اسالمیهاي  انحراف و توانایی تعیین سیاست

االمـام الـدال   «فرمایند:  می تکوین امام از آن برخوردارست؛ امامدر حوزه تشریع و همچنین در 

این جمله امـام والیـت دینـی را    . )436ص، ق1363، (حرانی »علی الهدي والمنجی منَ الرّدي

پذیرند والیت  نمی چون مبناي جدایی سیاست از دین را (ع)امام. کند می براي مقام والیت اثبات

» الْإِمـام زِمـام الـدینِ و نظَـام الْمسـلمینَ     «فرماینـد:   مـی  ت نموده وسیاسی را نیز براي والی اثبا

در اسالم اداره امور سیاسی در متن دین قرار دارد و افراد معینی از . )436ص، ق1363، (حرانی

در جامعه مسلمانان به بعد سیاسـی و حکـومتی   . سوي خداوند باید عهده دار اجراي آن باشند

 مقـام والیـت را داراي والیـت حقـوقی     (ع)امـام . از سایر ابعاد توجه شـده اسـت   امامت بیشتر

است که خداوند بـه جانشـینان   هایی  مقام قضاوت و قاضی جامعه اسالمی از موهبت. دانند می

خود در زمین داده است تا زمینه اجراي احقاق حق در حکومت اسـالمی فـراهم شـود و ایـن     

االمـام االنـیس الرفّیـق    «. باشد نمی و نزدیکی است امکان پذیرمقام جز با والیت که مقام قرب 

با یک دید جامع توجه به بعد  (ع)امام. )436ص، ق1363، (حرانی» والوالد الشفیق واالخ الشقیق

اقتصـادي  هـاي   اقتصادي و معیشتی جامعه را مد نظر قرار داده و معتقدند مقام والیت با برنامه

و بوار ، و غیظ المنافقین، االمام عزّ المسلمین«جامعه اسالمی گردد باید سبب عزت مسلمانان و 

  .  )436ص، ق1363، (حرانی» الکافرین
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ي  وگـو در بـاب والیـت ائمـه     گفتمـان امامـت و گفـت    بـار  اولـین براي  (ع)در زمان امام رضا

بسـیاري از زبـان   به همـین سـبب روایـات    .  به طور جدي در جامعه رواج یافت (ع)معصومین

واژه هـا   بررسـی روایـاتی کـه در آن   . مبارك ایشان پیرامون والیت و امامت مطرح شده اسـت 

مفـروض  ، امامـت ، وصی نبـی ، نبی، دهد؛ این واژه با کلمات می والیت به کار رفته است نشان

تحلیـل  ، در بحث جایگـاه والیـت  . در ارتباط است، عروة الوثقی، اولوا العلم، حق، نور، الطاعۀ

روایات بیانگر این موضوع است که امام در بحث والیت و حکومت قائل به مبناي حکومت بر 

فقیه جامع الشرائط در تمامی شؤون مربوط ، بر اساس مبناي والیت بر حکومت. والیت هستند

طبـق دیـدگاه   . داراي والیت است زیرا این مقام یک مقام و منصب شرعی اسـت ، به حکومت

پیامبر و امام تفاوتی در اختیارات وجود ندارد و همگی داراي اختیـارات  ، لی فقیهبین و (ع)امام

یکسانی هستند؛ در نتیجه والیت فقیه همچون معصومین اختیـار اقامـه نمـاز جمعـه و اجـراي      

حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامـه  

به عبـارتی مقـام والیـت    . سالمی با تمام لوازم آن را داراستو در یک کالم تشکیل حکومت ا

با توجه به مبناي امـام در ارتبـاط بـین    . اقتصادي و حقوقی است، سیاسی، داراي والیت دینی

  . والیت و حکومت بدون والیت حکومت اسالمی فاقد معنا و مفهوم است

 . قرآن کریم .1

تحقیـق: طـاهر احمـد الـراوي و     ، واألثر النهایه فی غریب الحدیث  ، )  ق1383الدین(مجد ، ابن اثیر .2

 . دار احیاء الکتب العربیه لعیسی البابی الحلبی، چاپ اول، محمود محمد الطناحی

و عبدالسـالم   تحقیق احمد محمد شاکر، اصالح المنطق، )  م1970یعقوب بن اسحاق(، ابن سکیت .3

 . قاهره، دارالمعارف، محمد هارون

، دارالجیـل ، تحقیـق: عبدالسـالم محمـد هـارون    ، معجم مقاییس اللغه، )  ق1420احمد(، ابن فارس .4

 . بیروت

 . بیروت، دار صادر، چاپ چهارم، لسان العرب، )  م2005محمد بن مکرم(، ابن منظور .5

 . تهران، کتابفروشی اسالمیه، الغدیر، ش)1366عبدالحسین(، امینی .6

 . بیروت، مکتبۀ لبنان ناشرون، محیط المحیط، )  م1993بطرس(، بستانی .7
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 .  قم  ، جامعه مدرسین،  تحف العقول  ،   ق)  1363حسن بن على(، حرانى .8

  . قم، اسراء، والیت فقاهت و عدالت، فقیهوالیت ، ش)1381عبداهللا(، جوادي آملی .9

، چـاپ چهـارم  ، تحقیق: احمد عبـدالغفور عطـار  ، الصحاح، )  م1990اسماعیل بن حماد(، جوهري .10

  . بیروت، دارالعلم للمالیین

  . نشر حزب جمهوري اسالمی، والیت، ش)1360سید علی(، خامنه اي .11

 . قم، اسماعیلیان، والتقلیداالجتهاد ، ق)1385سید روح اهللا(، خمینی .12

مرکـز آمـوزش مـدیریت    ، حکومت اسـالمی و والیـت فقیـه   ، ش)1372دفتر امور نیروي انسانی( .13

 . تهران، دولتی

  . بیروت، دارالقلم، مفردات الفاظ القرآن، ق)1416محمد حسین(، اصفهانی راغب .14

 . تهران، انتشارات دریا، ترجمه منوچهر کیا، قرداد اجتماعی، )  ش1348ژان ژاك(، روسو .15

 . چاپ دوم، بیروت، دارالفکر، تاج العروس من جواهر القاموس، )  ق1414مرتضی(، زبیدي .16

مکتبـۀ  ، چـاپ سـوم  ، هارونتحقیق عبدالسالم محمد ، الکتاب، )  ق1408عمروبن عثمان(، سیبویه .17

 . قاهره، الخانجی

 . قم  ، جامعه مدرسین، علی اکبر غفارى،  الخصال  ، ش)  1362محمد بن على(، صدوق .18

 . تهران،  نشر جهان  ، الجوردى  مهدي، (ع)عیون أخبار الرضا، ق)  1378( محمد بن على، صدوق .19

 . قم  ، کتاب فروشى داورى  ، علل الشرائع  ، ش)1385محمد بن على(، صدوق .20

 .  تهران،  اسالمیه، علی اکبر غفارى، کمال الدین و تمام النعمۀ  ، ق)1395محمد بن على(، صدوق .21

محسـن  ، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلّى اهللا علیهم، ) ق  1404( محمد بن حسن، صفار .22

 . قم، کوچه باغى بن عباسعلى

دفتر انتشارات اسـالمی جامعـه   ، فی تفسیر القرآن المیزان، )ق1417سید محمد حسین(، طباطبایی .23

 . قم، مدرسین حوزه علمیه

 . تهران، کتاب فروشی مرتضوي، چاپ سوم، مجمع البحرین، ق)1408فخر الدین محمد(، طریحی .24

دار احیـاء  ، بیـروت ، المعجم المفهـرس أللفـاظ القـرآن الکـریم    ، ق)1346محمد فؤاد(، عبدالباقی .25

 . بیروت، التراث

مؤسســـه النشـــــر   ، المقنعـه ، ق)  1410ابی عبداهللا محمد بن محمد بن نعمان(، عکبري بغدادي .26

 . چاپ دوم، قم، االسالمی

  ، انتشارات رضى، روضۀ الواعظین و بصیرة المتعظین، ش)  1375محمد بن احمد(، فتال نیشابورى .27
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 . قم

چـاپ  ، تحقیق دکتر مهدي المخزومی ودکتر إبراهیم السـامرائی ، العین، خلیل بن أحمد، فراهیدي .28

 . ق1409، تهران، دار الهجرة، دوم

 . مطبعه االمیریه، مصباح المنیر، ق)1912احمد بن محمد بن علی(، فیومی .29

   ، قم،  دار الکتاب، موسوى جزائرى  طیب،  تفسیر القمی، ) ق  1404( على بن ابراهیم، قمى .30

دار ، على اکبر غفارى و محمـد آخونـدى  ، الکافی، ق)1407محمد بن یعقوب بن اسحاق(، کلینى .31

 .   تهران، الکتب اإلسالمیۀ

 . بیروت  ، دار إحیاء التراث العربی، بحار األنوار، ق)  1403محمد باقر بن محمد تقى(، مجلسى .32

هاشـم  ، مرآة العقول فـی شـرح أخبـار آل الرسـول    ، ق)  1404( محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى .33

 .  تهران، دار الکتب اإلسالمیۀ، رسولى محالتى

 . قم، التمهید، والیت فقیه، ش)1377( محمد هادي، معرفت .34

 . قم، موسسه بوستان کتاب، حکمت حکومت فقیه، ش)1389( حسن، ممدوحی کرمانشاهی .35

 

  



 

  قرآن کریم همتاي (س)راـه زهـفاطم

کلمـۀ  «هـر دو  . سان کامل و انسان کامل تجسم عینی و خارجی آن اسـت ان کتیبۀ صورت قرآن

 عتـرت طـاهره  . دیگـري کـالم تکـوینی خـداي سـبحان اسـت       اند؛ یکی کـالم تـدوینی و   »اهللا

کـه همـۀ     چنان. نیستنداند و در هیچ مرحله از مراحل علمی از قرآن جدا  قرآن ناطق، بیت) (اهل

صورت محذور انفکـاك قـرآن از      چرا که در غیر این. دارند، کماالتی را که قرآن فرموده است

  . آمد عترت یا انفکاك عترت از قرآن الزم می

. ندارند جدایی و انفکاك هم از که واحدند حقیقت یک از تجلی دو عترت (اهل بیت) و قرآن

  . فرمودند تأکید حقیقت این بر (ص)اسالم مکرم نبی مبارك وجود ثقلین حدیث در که  چنان

 اعم از شیعه و سنی معناي خاصی محدودتر از معناي لغوي، در فرهنگ مسلمانان »أهل البیت«

شـمول ایـن    ٔاختالفی که وجود دارد بـه دایـره  . و براي افراد مخصوصی علَم شده است 1دارد

 ه کسانی هستند؟چ، گردد که این افراد مخصوص ترکیب بر می

، فاطمه اَطهر، امیرالمؤمنین، )(صاکرم یعنی رسول، نزد شیعه و سنّی مسلّم است که اصحاب کسا

» البیـت  أهـل « مشـمول عنـوان  ، نیـز مشـهورند  » خمسه طیبه« که به )ع(امام حسن و امام حسین

پیـامبر  اي از اهل سنت معتقدند که افزون بر این حضـرات شـامل همسـران     هستند؛ لیکن عده

دیگران را هم شامل ، اي دیگر قائلند که غیر از همسران آن حضرت شود و عده نیز می (ص)اکرم

نیـز داخـل در    )ع(بقیه ائمـه ، شیعه معتقد است که افزون بر خمسه طیبهها  آن در مقابِل. شود می

  . را درك نکرده بودند (ص)هر چند که دوران رسول اکرم، این عنوان هستند

                                                
... نـس مـع اإلختصـاص والتعلـق    هـو األ : در لغت به معناي انس همراه با تعلق خاطر و وابستگی است» أهل« 1

 . )»أهل« ،(التحقیق
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 داده برتـري  پیـامبران  جمیع بر – روایات برخی طبق – را (س)زهرا حضرت منیع مقام خداوند

 زهـرا ، را زهـرا  فاطمـه  چـرا : کردم عرض: کند می روایت   (ع)صادق امام از جابر که چنان. است

  :فرمودند اند؟ نامیده

پس هنگامی که فاطمه پرتو ، آفرید خود عظمت نور از را ایشان ـ عزوجلـ که خداي   براي آن«

فرشـتگان بـراي   . آسمان و زمین به نور او روشن شد و دیدگان فرشتگان را فرا گرفـت ، افکند

خدا به سجده افتادند و گفتند: خدایا! این چه نوري است؟ پس خداوند به ایشان وحی نمـود:  

ز نور من است او را در آسمان مسکن دادم و از عظمتم او را آفریدم او را از صلب این نوري ا

پیامبري از پیامبرانم خارج خواهم ساخت و بر تمامی أنبیا برتري خواهم بخشـید و از آن نـور   

  »...امامانی خارج خواهم ساخت که به امر من قیام کنند و

مرْیم إِنَّ اللّه اصطَفَاك وطَهرَك واصطَفَاك علَـى   یاآیه؛ ( ذیل در که روایاتی برخی در چنین  هم

 بر تمامی زنان عالم برتري داده شده است؛ (س)حضرت فاطمه، وارد شده است 1)نساء الْعالَمینَ

ـ   « جزَّوإِنَّ اهللاَ ع عالمهـا و ـاءسةِ ندیس کَانَت مرْیإِنَّ م :[ُکَۀآلئالْم] ْفَقَالُوا    ـاءسةِ ندـیس لَـکعلَّ ج

  »عالمک وعالمها و سیدةِ نساء األَولینَ و الْآخَرِینَ

 و أنبیـا  تمـام   عصارة که )عج(زمان امام که بس همین) علیها اهللا سالم( زهرا حضرت عظمت در

رسولِ اللَّـه  فی ابنۀ « :است کرده معرفی خویش الگوي عنوان به را حضرت، است الهی اولیایی

  »أُسوةٌ لی حسنَۀٌ

 ایشـان  والیتی مقام و والیی سیر همان اسالم گرامی بانوي این بزرگواري و عظمت رمز و راز

هاي اجرایی  سمت به معصوم امامان و الهی انبیاء مانند گاه، شود می اللهی  ولی که انسانی. است

 مـأمور  اجرایـی  غیـر  امور به) علیهماالسالمو گاه همچون حضرت فاطمه زهرا و مریم عذراء (

  . نیست تشریعی آور پیام ولیی هر لیکن، هست نیز ولی، پیامبري و رسول هر بنابراین. شود می

                                                
  42عمران/ آل 1
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  همتایی حضرت با قرآن کریم بیان کرد: ان وجوهعنو به توان می را ذیل نکات

 محـدود  ذهـن  و فکـر  از منبعـث  کریم قرآن که چنان  هم: الف) منشأ آسمانی داشتن 

 پیـدایش  طلیعـه ، اسـت  شده نازل غیب جهان از مستقیماً آن معارف همه و نیست بشري

 کـه  اسـت  آمـده  (ص)اکرم پیامبر از حدیثی در. نی استآسما نیز زهرا فاطمه مبارك وجود

  »دانید فاطمه چگونه آفریده شد؟ اي مردم! آیا می« :فرمودند

  . داناترند او رسول و خدا: کردند عرض

  »....فاطمه حوریۀ انسیه خلق شده است؛ نه فقط انسان« :فرمود حضرت

و جبرئیل آن را به من در معراج] خداي متعال سیبی بهشتی به من هدیه کرد «[ :فرمودند گاه  آن

مـن آن را گـرفتم و   . رسانید و گفت: خداوند این هدیه را از بهشت براي شما فرسـتاده اسـت  

گفـتم: اي  . سپس گفت: اي محمد! سـیب را تنـاول کـن   . ام گذاشتم بوسیدم و بر چشم و سینه

آن را شما مأمور هسـتید کـه   ، شود؟ جبرئیل گفت: بلی جبرئیل! آیا هدیه پروردگارم خورده می

 جبرئیل گفت: بخـور . و من چون آن را پاره کردم نوري از آن درخشید که ترسیدم. میل نمائید

  ».است فاطمه و منصوره او نام که است کسی نور این! نترس و

  (و شـد  نـازل  تدریج به سال 23 طی در قرآن: با قرآن در نشئه دنیا  (س)فاطمه همراهیب 

ایـن پـنج سـال را    . بعثت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بـه دنیـا آمـد    پنجم سال در

اي بـود بـراي تحقـق     این فاصله زمانی زمینـه . توان مقدمه پیدایش آن حضرت دانست می

. اش معراج پیامبر و افطار با سیب بهشتی و تکون آن حضرت با طلیعه آسـمانی و بهشـتی  

یات مکّی و در مدینه با آیات مدنی رشد و نمو پا به پاي قرآن در مکّه با آ (س)فاطمه زهرا

او در همه حال با قرآن در ارتباط بود گاه مستقیماً و گاهی غیر مستقیم از زبـان  . پیدا کرد

کالم وحی را دریافت ) السالم علیهما(و حسن و حسین    (ع)علی بن ابیطالب (ص)پیامبر اکرم

. و پایان نزول وحی ادامه داشـت  (ص)اکرم این ارتباط تا اواخر عمر مبارك پیامبر. نمود می

شد و با قرآن مأنوس بود و با اتمـام نـزول    با قرآن کامل می، کشید فاطمه با قرآن نفس می

  . فاطمه نیز از نشئه دنیا به عالم عقبی سفر نمود، قرآن
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 مجید؛ قرآن که چنان  هم: ناپذیري زوال و ابدیت) ج »هیدنِ یین بـنْ    ال یاتیه الباطل ملَـا م و

هآید از پیش روي آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی«؛ 1»خَلْف«  

  . است جاودانه و ابدي قرآن همانند نیز (س)زهرا حضرت

 خود علما این بالذات و کامل مصداق که »و الْعلَماء باقُونَ ما بقی الدهرُ« :  (ع)علی فرمودة به اگر

  »نَحنُ الْعلَماء و شیعتُنَا الْمتَعلِّمونَ و سائرُ النَّاسِ غُثَاء« :فرمود که جا آن اند؛ معصومین

  . است بالتبع و بالعرض بشود غیرمعصوم شامل علما هم اگر و

. ردگی قرار (س)زهرا فاطمۀ شخصیت جاودانگی سند تواند می »کوثر« سورة پایانی بخش تحلیل

پیامبر به واسطۀ قرآن و حضرت زهـراي مرضـیه و نیـز فنـا و     جا که استمرار مکتب و نسل  آن

  . مورد وعدة الهی قرار گرفت، نابودي دشمنان آن دو گوهر نایاب

اي تـوده  بـر  آن از اي مرتبه. است مراتبی داراي کریم قرآن که است آمده معصومین روایات در

برتـر از آن اشـارات قـرآن اسـت کـه مخصـوص       . اسـت  مردم است و آن ظواهر والفاظ قرآن

و در نهایـت  . درجه واالتر لطایف قرآن است که ویژة اولیاء الهی اسـت . خواص مؤمنان است

 کـه  دارد سنّتی و سیره هم (س)کبري صدیقه. قله قرآن حقایقی است که مختص انبیا الهی است

 آن از بخشی. برند می  بهره آن از مردم تودة که است گفتارش و رفتار ظواهر  جزء آن از بخشی

 بـه  مربـوط  هم قسمتی و کنند می استفاده خواص که است حضرت آن سیره اشارات به مربوط

 حقـایق  بـه  مربـوط  نیـز  مهمی بخشی و باخبرند آن از الهی اولیاء که است حضرت آن لطایف

  . اند بهره بیران الهی از آن آگاهی دارند و دیگران پیامب تنها که است فاطمیه

 از بایـد ، خداونـد  محبـت  و معرفت کسب براي: الف) صراط مستقیم بودن قرآن و عترت 

 »مستقیم صراط« روایات در. کرد حرکت است مستقیم صراط عین که عترت و قرآن مسیر

بـه شـهادت روایـات     (س)جائی کـه فاطمـه    است و از آن شده تعبیر   (ع)ابیطالب بن علی به

  . بود خواهد الهی مستقیم صراط نیز او است   (ع)همتاي علی

                                                
  . 42فصلت/  1
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 سـوي  از ناگسـتنی  طنـاب  یعنـی  الهی حبل کریم قرآن  :ب) حبل اهللا بودن قرآن و عترت 

 هـدایت  ناگسستنی ریسمان قرآن همانند (س)زهرا فاطمه مطهر وجود. است سبحان خداي

نـزول او  . طرف دیگرش در ملک زمین استت که یک سوي آن در آسمان ملکوت و اس

است در میان مردم نیز ظهور و حضور » لدي اهللا«که   مانند قرآن کریم است که در عین این

 دو حبل نیسـت تـا کسـی بگویـد:    . اند»حبل متین«این قرآن و عترت تار و پود یک . دارد

  »حسبنا العترة« که؛ برد گمان یا »حسبنا کتاب اهللا«

 اي چـاره  اهللا معرفت سوي به کمال و ترقی براي، ندارد وجود عترت و قرآن جز ریسمانی اگر

 بـاب  ایـن  در. مانـد  نخواهـد  باقی اند حقیقت یک از جلوه دو که دو این شفاعت و توسل جز

  )35(مائده/» وابتَغُواْ إِلَیه الْوسیلَۀَ« :فرماید  می کریم قرآن

  ».اینکه به خدا نزدیک شوید توسل بجوئیدبه سوي خداوند وسیله فراهم کنید براي «

 سبحان خداي به قرب وسیله   (ع)بیت اهل والیت و عبادات و روزه، نماز معصومین روایات در

  . است شده معرفی

وأحمدوا اهللا الذي ولعظمته و نوره یبتغی من فی « :فرمایند می باره این در نیز (س)زهرا حضرت

  »و نحن حجتُه فی غیبته و نحن ورثۀُ انبیائه.... نحن وسیلتهالسموات واالرض الیه الوسیله و 

خدا را حمد کنید که به عظمت و نور خداوند تمام موجودات آسـمان و زمـین بـه طـرف او     «

  ».ایم و ما حجت خدا و وارثان انبیا هستیم وسیله خواستند و ما وسیله

اعتقاد ما بر این است که . مردمند بر الهی حجت کریم قرآن همانند طاهرین عترت قطع طور به

رسـالت و یـا   ، حجت خداوند بر ائمه است چرا که در حجیـت اللهـی نبـوت    (س)فاطمه زهرا

  . عصمت است، چه محور حجیت است  امامت شرط نیست بلکه آن

نمـود کـه در حقیقـت     استشـهاد مـی   (س)گاهی به سخنان فاطمـه    (ع)وه بر آن حضرت علیعال

  . استدالل به قول حجت اهللا است

 و قرآن باطن (ص)اکرم رسول را آن منابع و. هستند غیب به عالم معصوم امامان تمامی چنین  هم

دهد و از  غیب خبر می از   (ع)معصوم امام که جا  آن، فرمایند می معرفی  (س)فاطمه مصحف گاهی
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فرمایند در مصحف مادرمان فاطمـه چنـین    خبر غیبی از کجاست؟ میکنند که این  او سوال می

  . نوشته است

 معارف این و شد می نازل جبرئیل (ص)اکرم پیامبر رحلت از پس که است همان فاطمه مصحف

امـالء     (ع)را به امیرمؤمنان آن، تلقی از پس فاطمه مبارك وجود و فرمود می القاء حضرتش بر را

بـراي آن اسـت     (س)به مصحف فاطمه    (ع)استناد اهل بیت. نوشت فرمود و حضرت آن را می می

بـه   (ص)مسلّماً وحی تشریعی با رحلـت پیـامبر اکـرم   . حجت الهی است، که آن بانوي عصمت

هـاي   هاي قدر و شـب  پایان رسید اما وحی تسدیدي و انبائی تا روز قیامت مخصوصاً در شب

  . ار خواهد داشتجمعه استمر

  ،  البالغه نهج .1

  . 262ص ، 1ج ، ق 1403، نشر مرتضی، مشهد مقدس، شیخ طوسی؛ االحتجاج .2

  . 180ص ، 1ج ، انتشارات مکتبۀ الداوري، قم، شیخ صدوق؛ علل الشرایع .3

  . 206ص ، 14ج ، ق 1404، مؤسسه الوفاء، بیروت، عالمه مجلسی؛ بحاراالنوار .4

  . 109ص ، چاپ نهم، اسراء، قم، در آئینه جالل و جمالعبداهللا؛ زن ، جوادي آملی .5

  . 284ص ، دارالکتب االسالمیه، تهران، اعالم الوري ؛االسالم  امین، طبرسی .6

  . 416ص ، 1ج ، دار الکتب االسالمیه، ثقۀ االسالم محمد؛ الکافی، کلینی .7

  . 168ص ، 6ج ، 1409، موسسۀ آل البیت، قم، شیخ حر عاملی؛ وسایل الشیعه .8

 . 211ص ، 16ج ، ق 1404، خانه مرعشی  کتاب، قم، البالغه ابن ابی الحدید؛ شرح نهج .9

 



 

  آن از نظر قرآن کریم يها و آفت ینید یشیآزاداند

 ،.شیراز دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکده حقوق و علوم انسانی، استادیارگروه فقه و حقوق اسالمی

Farzaneh2139@gmail. com 

خلیفه و جانشین خداوند در زمین است و انتظار دارد هر فردي با برخـورداري  ، انسان مورد نظر قرآن

براي تحقق هرچه بهتر این نقـش واال  ، دینی پیامبران الهیهاي  از عقل و اراده و با بهره گیري از آموزه

چنان که خداوند دانا در آغازین آیات سوره بقره تصریح نمـوده   از طرفی. در عالم هستی تالش نماید

است بی تردید قرآن کریم کتاب هدایت است و براي دست یابی به این هدف و ارشاد آدمیان به سوي 

ال اکـراه فـی   «اندیشه وري و آزاد اندیشی دینی را ارج گـذارده و نـداي   ، پروردگار و کمال بی نهایت

ایفـاي نقـش   ، از نظر این صحیفه ي آسـمانی . ن دینداري اجباري را برآورده استو مردود بود» الدین

و هـدایت  هـا   خلیفه الهی انسان جز با آزاداندیشی ممکن نیست و هدف بعثت پیامبران باروري اندیشه

آزاد اندیشی دینی حقّی همگانی ، بر اساس آیات قرآن. باشد می مبتنی برتبیین و تفکر و بصیرت افزایی

بوده و عدم اندیشه ورزي و استفاده نکردن از خرد موجب سقوط انسان بوده و  -ی براي مشرکانحت –

مورد تشویق و بشـارت قـرار گرفتـه و    ها  شنیدن سخنان مختلف و انتخاب آزادانه و آگاهانه ي برترین

ن روشـ هـاي   طبـق آمـوزه  . باشـد  نمی اصالح جامعه جز با خردورزي و آزاداندیشی واقعی امکان پذیر

پیروي چشم بسته ، خانوادگیهاي  پایبندي کورکورانه به سنت، ترس از غیر خدا، آخرین کتاب مقدس

، ناپرهیزگـاري و هواپرسـتی  ، پیـروي از ظـن و گمـان   ، غفلت از برهان و منطـق ، از خواص و بزرگان

ر سیاسی کاري و استکبا، خودسانسوري و عدم پرسشگري، قدرت طلبی و پیروي از شیطان، دنیازدگی

و غرور و مجادله ي غیر سازنده از آفات و موانعی است که تحقق آزاداندیشی دینـی را بـا اخـتالل و    

  . مشکل روبرو خواهد ساخت

  . قرآن کریم، تفکر، آزاد اندیشی، انسان، خدا واژگان کلیدي:
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منـدي هـر عملـی وابسـته بـه چگـونگی        نتیجـه اتقان و به سامان بـودن و  ، بدون شک درستی

از . گیـرد  مـی  تحقق آن عمل صـورت هاي  ابزارها و شیوه، اي است که در مورد اهداف اندیشه

طرفی کارآمدي کامل اندیشه و بازدهی مناسب آن به شدت وابسته بـه میـزان آزادي و رهـایی    

  . اختالل ایجاد نمایدفکر از موانع و آفاتی است که ممکن است در کارکرد عقل و اندیشه 

موضع قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و دربردارنده ي وحی الهی دربـاره ي جایگـاه واالي   

و موانع آن مسأله اي است که در این مقاله به روش ها  اندیشه ورزي و آزادي تفکر و نیز آفت

حوزه مورد بحـث و  کتابخانه اي پیگیري شده و با تأکید بر نظرات مفسران و اندیشمندان این 

  . بررسی قرار خواهد گرفت

بدیهی است تمام مفسران و عالمانی که با نگاه خردورزانه ي خویش بـه بـه تبیـین و تشـریح     

آسمانی این کتاب الهی کـه مسـتقیم یـا غیـر     هاي  در مواجهه با عبارتاند  آیات قرآنی پرداخته

لکـن  انـد   اقـدام کـرده  هـا   آن وضـیح به تفسیر و تاند  مستقیم به موضوع مورد بحث مرتبط بوده

در راستاي پاسخگویی بـه پرسـش ایـن تحقیـق     ها  آن تجمیع آیات مربوطه و تنظیم موضوعی

کاري است که این قلم با بضاعت مزجات خویش در دو بخش جداگانه به آن پرداخته اسـت:  

موانـع   وهـا   آفـت ، چرائی اهمیت آزاداندیشی دینی از نظر قرآن کریم و بخش دوم، بخش اول

آزاداندیشی از منظر این کتاب آسمانی که امید است به لطف و عنایت پروردگار حکیم مفید و 

  . اثربخش واقع شود

 درونی و بیرونی که مانع رسیدن به حق و حقیقتهاي  اگر رهایی اندیشه از اسارت و قید وبند

به ویژه قـرآن کـریم   ، تردیدي وجود ندارد که دین مبین اسالم، بدانیم شوند را آزاد اندیشی می

بـه همـین دلیـل    . دانـد  مـی  آن را ارج گذارده و براي ساخته شدن انسان آرمانی خود ضروري

صاحب این قلم با بررسی برخی از آیات قرآن و مراجعه به بعضی از تفاسیر دالئلی مـتقن بـر   

دیدگاه این کتاب آسمانی برداشت نموده و آفات و موانعی چند را اهمیت آزاد اندیشی دینی از 

  پرداخته خواهد شد:ها  آن بر سر راه تحقق آن شناسایی کرده است که در زیر به تبیین

  

  ومی فرماید:خداوند منان در قرآن کریم انسان را خلیفه و جانشین خود در زمین معرفی نموده 
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"  ا ویهف دفْسنْ یا میهلُ فعیفَۀً قَالُوا أَ تَجضِ خَلی الْأَرلٌ فاعکَۀِ إِنِّی جالَئلْمل کبإِذْ قَالَ ر کفسی

خـاطر بیـاور)    (بـه  :" الدماء و نَحنُ نُسبح بِحمدك و نُقَدس لَک قَالَ إِنِّی أَعلَـم مـا الَ تَعلَمـونَ   

] قـرار   اي جانشـینی [نماینـده  ، هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روي زمین

دهی کـه فسـاد و خـونریزي کنـد؟! مـا       فرشتگان گفتند: آیا کسی را در آن قرار می. خواهم داد

حقـایقی را  پروردگار فرمـود: مـن   . کنیم و تو را تقدیس می، آوریم تسبیح و حمد تو را بجا می

  ) 30(بقره:. دانید دانم که شما نمی می

، ك:ابـن فـارس  . باشـد(ر  مـی  به معنی نایب و جانشـین ، چنانکه لغت شناسان گفته اند، خلیفه

و  49ص، 5ج، ش1375، و طریحی. »خلف« ماده ذیل، 9ج، هـ 1388و  374ص، 1ج، ق1420

مقام خالفت همـانطور   " ) و به فرموده ي عالمه ي طباطبایی520ص، 1ج، ق1414، فراهیدي

و تمـامی  ، شود مگر به اینکه خلیفه نمایشگر مستخلف باشد تمام نمی، ستا که از نام آن پیدا

البتـه آن شـئون و آثـار و احکـام و     ، شئون وجودي و آثار و احکام و تدابیر او را حکایت کند

خالفت نامبرده معناي . ..خلیفه و جانشین براي خود معین کردهها  آن تدابیري که بخاطر تامین

، بلکه فرزندان او نیز در این مقام با او مشـترکند ، السالم) ندارد شخص آدم (علیهه اختصاصی ب

ـ ، ودیعه سـپرده ه ها ب تعالی این علم را در انسان که خداي :شود می این، آنوقت تعلیم اسماء ه ب

ـ   ، سـر بزنـد   از این نوع موجود، طور دائمه تدریج و به ب، طوریکه آثار آن ودیعه ه هـر وقـت ب

  . فعل در آورده بتواند آن ودیعه را از قوه ب، طریق آن بیفتد و هدایت شود

 از پس را شما("نوحٍ قَومِ بعد من خُلَفاء جعلَکم إذ"آیه ي ، دلیل و مؤید این عمومیت خالفت

 را شما سپس("فی الْأَرضِ م جعلْنَاکُم خَالئفثُ "ه ي ) و آی69(اعراف/  )ها کرد فهخلی نوح قوم

 را شـما  و( "الْـأَرضِ  خُلَفَـاء  یجعلُکُـم  و " آیـه ي  و) 14/ یـونس ( کـردیم)  زمین در ها خلیفه

  )178-180ص، 1ج، 1374، (طباطبایی» ...باشد می) 62/ نمل( کند) زمین در ها خلیفه

در روي زمین موجودي  خواست خداوند چنین بود که«فرمایند:  مینیزآیت اهللا مکارم شیرازي 

بایست سهم وافـري از عقـل و شـعور و     چنین موجودي می... ،.او باشد ه يبیافریند که نمایند

 عهده بر را زمین موجودات پیشوایی و رهبري بتواند که باشد داشته اي ویژه استعداد و، ادراك

فرماینـد:   مـی نیزآیـت اهللا سـبحانی    )171 -174صـص ، 1ج، ش1378، مکارم شیرازي(. »گیرد

مـثالً  . اند نیابت در اسماء و صفات خدا است مقصود از نیابت چنان که دانشمندان فن فرموده«

 حـاکی  و او نماینده ي، دانا بشرِ. است او پایان بی قدرت از حاکی و خدا نماینده ي، بشرِ قادر

 به وسیله ي او که است این، خود خالق از بشر نیابت :بگوئیم تر واضح. اوست پایان بی علم از
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 نیست الزم، د و حاکی اوصاف حقکن می حکایت ربوبی مقام پایان بی اوصاف از خود اوصاف

   )134ص، 2ج، ش1364، سبحانی(. »باشد معصوم پیوسته که

 صاحب تفسیر تسنیم ضمن تأیید این نکته که تمام آدمیان از نظر قرآن خلیفـه ي خـدا هسـتند   

تأثیري در امر خالفت الهی ندارد و باز به بیان ، هاي کامل تفاوت موجود در انسان "فرملید: می

از سنخ کمال وجودي و مقـول بـه تشـکیک (= داراي شـدت و ضـعف)      ، خالفت الهی، دیگر

نظیر حضرت آدم و انبیاء و اولیـاي دیگـر یافـت    ، هاي کامل در انسان، است و مراحل عالی آن

(جـوادي   ". کنـد  هاي وارسته و متدین متعهد ظهور می در انسان ،شود و مراحل ما دون آن می

شکی وجود نـدارد کـه تحقـق جانشـینی انسـان بـراي       ، به هر حال )41ص، 3: ج1380، آملی

  . باشد نمی خداوند جز با آزاد اندیشی و تکیه بر خردورزي امکان پذیر

        

بامسـلمانان هسـتند و بـه همـین دلیـل       مشرکان حربی که درحال جنگقرآن کریم حتی براي 

قایـل گردیـده و بـه فرمـایش عالمـه       ریختن خون آنان مباح شده است نیز حـق آزاداندیشـی  

این دستور از این جهت از ناحیه خداي متعال تشریع شد که مشرکین مردمی جاهل  "طباطبایی

، (طباطبایی ". بپذیرندآن را  از پی بردن به حقبودند و از مردم جاهل هیچ بعید نیست که بعد 

  )207ص ، 9ج، 1374

لک بِأَنَّهم قَوم و إِنْ أَحد منَ الْمشْرِکینَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّى یسمع کَالَم اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنَه ذ "

بـه او پنـاه ده تـا سـخن خـدا را      ، پناهندگی بخواهدو اگر یکی از مشرکان از تو :  " الَ یعلَمونَ

گروهـی ناآگاهنـد!   هـا   آن چرا که، بشنود (و در آن بیندیشد)! سپس او را به محل امنش برسان

  )6آیه (توبه:

اسالم از بکار بردن کلماتی نظیر باید چنین شود و خدا چنین خواسته اغماض کـرده تـا   ، آري

افتند در هر دو حال اختیارشان بعد از فهمیدن  ه زندگی میشوند و اگر به را مردم اگر هالك می

.. و دیگر بعد از آمـدن انبیـاء بشـر بـر خـدا حجتـی نداشـته باشـد        ، و تمام شدن حجت باشد

  )208ص، 9ج، 1374، طباطبایی("

یـادآوري  به سربازان حکومت اسـالمی  نیز این دستور قرآنی را  (ص)کرمپیامبر ا همین راستا در

، نظر الی رجل مـن المشـرکین  ، و ایما رجل من ادنی المسلمین او افضلهمم« فرماید: می کرده و

  » و ان ابی فابلغوه مامنه، حتی یسمع کالم اهللا؛ فان تبعکم فاخوکم فی الدین، فهو جار
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، هر کس از مسلمانان در هر مقام و منزلتی باشد خواه از امرا و بزرگان باشد یا از عـوام مـردم  

تا بتواند سـخن خـدا و   ، آن مشرك همانند همسایه شماست، مشرکین امان دهداگر به یکی از 

 مبانی اسالم را بشنود و بشناسد؛ اگر پس از مطالعه و بررسی آن را پذیرفت که برادر دینی شما

، کلینـی (. و اگر نپذیرفت او را به سرزمین خود برسانید و با او کـاري نداشـته باشـید   ، شود می

 :فرماید می نیز آزادي را حقی الهی براي همگان دانسته و   (ع)امام علی. )28ص، 5 ج، ق1407

را حالی کـه خداونـد تـو     بنده دیگري نباش در: یعنی. التکن عبد غیرك و قد جعلک اهللا حرا

  )31نهج البالغه نامه (. آزاد آفریده است

 

در آیات متعددي از قرآن از آموزش حکمت واندیشه وري به عنـوان یکـی از اهـداف بعثـت     

خداوند در این . انبیاء نام برده شده است که دومین آیه ي سوره ي جمعه نمونه اي از آنهااست

هو الَّذي بعثَ فی الْأُمیینَ رسوالً مـنْهم یتْلُـو علَـیهِم آیاتـه و یـزَکِّیهِم و       " فرماید: می آیه چنین

و کسـی اسـت کـه در میـان      " یعلِّمهم الْکتَاب و الْحکْمۀَ و إِنْ کَانُوا منْ قَبلُ لَفی ضَـالَلٍ مبِـینٍ  

را ها  آن خواند و میها  آن انگیخت که آیاتش را برجمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان بر

آمـوزد هـر چنـد پـیش از آن در گمراهـی       کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت مـی  تزکیه می

  )2(جمعه: آشکاري بودند!

حکمت در زبان قرآن عبارت است از علم و معرفت داشتن بـه  ، صاحب تفسیر المیزان نظر از

اما حکمتـى کـه در علـوم    . ت انسانى و مطابق با واقع هستندمجموعه اصولى که موافق با فطر

شود در مقابل علوم تجربى به کار رفتـه و بیشـتر مباحـث نظـرى و عقلـى       بشرى از آن یاد مى

گویند: با مراجعه بـه   برخى نیز مى. )543ص، 19ج ، 1374، طباطبایی(. شود صرف را شامل مى

حکمت یک حالت و خصیصه درك و تشخیص توان به دست آورد که  اصل معناى حکمت مى

تواند حق و واقعیت را درك کند و مانع از فساد شود و کـار   است که شخص به وسیله آن مى

طبیعی اسـت حکمـت آمـوزي و     )163ص ، 2ج ، 1371قرشی(... را متقن و محکم انجام دهد

تن پرنـده ي  آموزش اندیشه ورزي زمانی کامال عملی خواهدشد که بستر آزادي براي اوج گرف

  . تفکر و خردورزي وجود داشته باشد

   

گونـاگونی بیـان شـده    هـاي   مسأله ي ناپسندي وممنوعیت دین اجباري در قرآن کریم به شکل
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در یک جا صریحا اکراه در دین مردود شمرده شده ودر جاي دیگر وکیل ایمان اجباري . است

مـن  "دارد کـه   مـی  را رد کرده و درجاي سوم از زبان آن حضرت اعـالم  (ص)مردم بودن پیامبر

، بدیهی است براي تحقق و شکل گیري یک دین غیر اجباري. "وکیل اجبار شما به دین نیستم

فرماید:  می به طور مثال در سوره ي بقره چنین. باشد می آزادي اندیشه وتفکر امري گریز ناپذیر

" ی الدف الَ إِکْرَاه   ـکستَماس فَقَـد نْ بِاللَّهؤْمی و کْفُرْ بِالطَّاغُوتنْ یفَم نَ الْغَیم نَ الرُّشْدیتَب ینِ قَد

یملع یعمس اللَّه ا ولَه امصثْقَى الَ انْفةِ الْورْو256بقره:(  " بِالْع(  

، بنـابر ایـن  . روشن شده است، رافی(زیرا) راه درست از راه انح. اکراهی نیست، در قبول دین: 

بـه  ، و هر موجود طغیانگر] کافر شود و به خدا ایمان آورد، کسی که به طاغوت [بت و شیطان

  . شنوا و داناست، و خداوند. که گسستن براي آن نیست، دستگیره محکمی چنگ زده است

یکـی  ، احتمـال هسـت   دو، "ال اکراه فی الـدین " :در اینکه فرمود "فرماید:  می عالمه طباطبایی

و بفرماید خداوند در دیـن اکـراه   ، اینکه جمله خبري باشد و بخواهد از حال تکوین خبر دهد

اکراه در دین نفی شده و اکراه بر دین و اعتقاد  :شود که اش حکم شرعی می قرار نداده و نتیجه

بر اعتقاد و ایمـان  اي باشد انشائی و بخواهد بفرماید که نباید مردم را  جایز نیست و اگر جمله

و آن حقیقت ، در این صورت نیز نهی مذکور متکی بر یک حقیقت تکوینی است، مجبور کنید

نـه اعتقـادات   ، و گفتیم اکراه تنها در مرحله افعال بدنی اثـر دارد ، همان بود که قبال بیان کردیم

 آیـه براي این گرچه و گروهى از مفسران بر آنند که ) 524ص، 2ج، 1374، (طباطبایی ". قلبی

؛ بلکـه پیـامى   خـاص نـدارد  هـیچ فـرد و گروهـى     نقل شده ولی اختصاص بههایی  شأن نزول

اعتقادى و قلبى است و اکراه و اجبار در آن  ي هألدین یک مس زیرا. شمول و انسانى دارد جهان

، طباطبـایی ؛ 126ص ، 2ج ، 1382، طبرسـی  ك:. ر(. باشد محال است و بنده مختار و مخیر می

  )280 – 279ص ، 2ج ، 1378، مکارم شیرازي؛ 342ص، 2ج، 1374

باشـد کـه    می سوره ي زمر41آیه ي، یکی دیگر از آیات داللت کننده بر ممنوعیت دین اجباري

  فرماید: می خداوند در این آیه. نازل شده است (ص)اکرمخطاب به رسول 

یهـا و مـا   انَّا أَنْزَلْنَا علَیک الْکتَاب للنَّاسِ بِالْحقِّ فَمنِ اهتَدى فَلنَفْسه و منْ ضَلَّ فَإِنَّما یضـلُّ علَ  "

بحق بر تو نـازل کـردیم؛ هـر کـس     ما این کتاب (آسمانی) را براي مردم :  "أَنْت علَیهِم بِوکیلٍ

تنها به زیان خـود گمـراه   ، هدایت را پذیرد به نفع خود اوست؛ و هر کس گمراهی را برگزیند

  )41: (زمر. به هدایت نیستیها  آن گردد؛ و تو مأمور اجبار می



160   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

اعالمـی اسـت   ... جملـه فمـن اهتـدي    "در تفسیر المیزان در ذیل آیه ي فوق یادآوري شده که

تواند  و هیچ کس نمی، کنند آزادند اینکه همه انسانها در آنچه براي خود انتخاب می به، عمومی

همان  -و این اعالم را بیان این حقیقت کرده که حق . آزادي در انتخاب را از کسی سلب کند

و آن اینست که هر کس به سـوي  ، داراي خاصیت و حکمی است -حقی که به سویشان آمده 

و هر کس از آن روي بگردانـد  ، شود که راه یافته سودش عاید خودش میآن راه یابد در حالی 

انسـانها  ، پـس . شـود  و راهی دیگر برود در حالی رفته که ضرر این انحراف عاید خـودش مـی  

 ". یا نفـع و یـا ضـرر را   ، پسندند انتخاب کنند توانند هر یک از این دو را که براي خود می می

  )198ص، 10ج، 1374، (طباطبایی

قُلْ یأَیهـا النَّـاس قَـد جـاءکم      " فرماید: می (ص)همچنین خداوند در جاي دیگرخطاب به پیامبر

و مـا أَنَـا علَـیکم     الْحقُّ من ربکم فَمنِ اهتَدي فَإِنَّما یهتَدي لنَفْسه و من ضلَّ فَإِنَّما یضـلُّ علَیهـا  

پس هر کس هـدایت  ، ناحیه پروردگارتان دین حق برایتان آمدههان اي مردم ! از  :بگو "بِوکیلٍ

بـه  (مـن مـامور   و هر کس گمراه شود علیه خود گمراه شده و ، شود به نفع خود هدایت شده

  )108(یونس:. شما نیستم) اجبار

یعنى نه وظیفـه دارم   "گوید: می "و ما انا علیکم بوکیل "صاحب تفسیر نمونه در شرح عبارت 

و نـه اگـر   ، چرا که اجبار در پذیرش ایمان معنى نـدارد ، پذیرش حق مجبور کنم که شما را به

و ، بلکه وظیفه من دعوت است و تبلیغ، نپذیرفتید مى توانم شما را از مجازات الهى حفظ کنم

که به اختیـار خـود راهتـان را    ، و اما بقیه بر عهده خود شما است، ارشاد و راهنمائى و رهبرى

  ) 401ص، 8ج، 1378، شیرازي(مکارم . برگزینید

   

و  مبتنی بربصـیرت  دینداري (ص)دهند که تدین مورد نظر خدا وپیامبر می نشان بسیاري از آیات

بـه  . واقعـی خواهـدبود   آزاداندیشـی  مسـتلزم  آگاهی است وشکی نیست کـه چنـین دینـداریی   

کَذلک یبینُ اللَّه لَکُم الْآیات لَعلَّکُـم  ": فرماید می 219ي  آیهطورمثال خداوند در سوره ي بقره 

نماید امید است کـه اندیشـه    می و این گونه خداوند آیات قرآن را براي شما تبیین : "تَتَفَکَّرُونَ

  . کنید

اللَّه علَـى بصـیرَةٍ أَنَـا و مـنِ      ذه سبِیلی أَدعو إِلَىقُلْ ه"فرماید: می همچنین در سوره ي یوسف

و با بصیرت ، این راه من است من و پیروانم«بگو : " اتَّبعنی و سبحانَ اللَّه و ما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ
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 »کنیم! منزّه است خـدا! و مـن از مشـرکان نیسـتم!     همه مردم را به سوي خدا دعوت می، کامل

  )108آیه: (یوسف

و أَنْزَلْنَـا إِلَیـک الـذِّکْرَ لتُبـینَ     ... " فرمایـد:  می (ص)راستا درسوره نحل خطاب به پیامبر در همین

تـا آنچـه   ، ] را بر تو نازل کردیم و ما این ذکر [ قرآن...  "للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم و لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ

  )44: (نحل روشن سازي؛ و شاید اندیشه کنند!ها  آن به سوي مردم نازل شده است براي

تشریح قـرآن کـریم    را مأمور تبین و (ص)شود خداوند در این آیه رسول اهللا می چنانکه مشاهده

را ها  آن نماید تا زمینه ي تفکر واندیشه وري آنان و در نتیجه دینداري آگاهانه ي براي مردم می

  . فراهم سازد

 

یکی از ابزارهاي کسب اطالعات و آگاهی براي انسان حس شنوایی و استماع درست سـخنان  

   (ع)بـه همـین دلیـل امـام علـی     . تا بتواند در پرتو آن به انتخاب برتر دسـت یـازد   دیگران است

 )و قرآن هم215ص ، 1366، آمدي تمیمی("گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده "فرمود:

مورد سـتایش   کنند می پیرويها  آن دهند و ازبهترین می ه به سخنان مختلف گوشبندگانی را ک

  فرماید: می قرار داده و

"    ) ـادبشِّـرْ عشْـرَى فَبالْب ملَه وا إِلَى اللَّهأَنَاب ا ووهدبعأَنْ ی وا الطَّاغُوتتَنَبینَ اجالَّذ ینَ   )17والَّـذ

ـ     لُـواْ الْأَلْبأُو ـمه لَئـکأُو و اللَّه مئهدینَ هالَّذ لَئکأُو نَهسونَ أَحتَّبِعلَ فَیونَ الْقَوعتَمسو : ) 18ابِ(ی

بشارت از آن آنهاست؛ ، کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوي خداوند بازگشتند

هـا   آن شـنوند و از نیکـوترین   همان کسانى کـه سـخنان را مـى   )17(پس بندگان مرا بشارت ده!

  )18و 17زمر:(. خردمندانندها  آن و، کنند آنان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده پیروى مى

انسان فطرتا این طور است که حسن و جمال را  "فرماید: می درتفسیر ایت آیه عالمه طباطبایی

و معلوم است که هر چه آن حسن بیشتر باشـد  ، دشو دارد و به سویش مجذوب می دوست می

مفـادش ایـن    "الذین یستمعون القول فیتبعـون احسـنه   "پس جمله ... این جذبه شدیدتر است

به هر سخنی که گـوش دهنـد بـدین امیـد گـوش      ، بندگان خدا طالب حق و رشدند :است که

حـق از ایشـان فـوت    ، آنترسند که در اثر گوش ندادن به  دهند که در آن حقی بیابند و می می

  )380ص، 17ج ، 1374، (طباطبایی ". شود
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 :انـد  گفتـه  واند  را گوش دادن به هرگفتاري ندانسته "استماع قول "منظور از بعضی از مفسرین

و ، مراد از گوش دادن به حرف و پیروي کردن از بهترین آن گوش دادن به قرآن و غیـر قـرآن  

  . پیروي کردن از قرآن است

که به ست اها  آن مراد استماع اوامر خداي تعالی و پیروي کردن بهترین :اند گفتهنیز بعضی دیگر

، 17ج ، 1374، ك: طباطبـایی . (ر انـد.  زدهبدون دلیل عموم آیـه را تخصـیص   قول عالمه اینان 

  )381ص

همانگونه که مالحظه گردید حداقل پنج دلیل قرآنی با پشتوانه ي آیات متعدد وجود دارد که از 

اسالم آزاداندیشی یک امر ضروري و الزم و ارزشمند براي سـاخته شـدن انسـان آرمـانی      نظر

  . باشد نمی دستیابی به چنین هدفی امکانپذیر، ومؤمن کامل است و بدون آزادي تفکر

 

سـر راه   بـر هـایی   کند ازنظر این کتاب آسمانی موانع وآفت می نگاهی گذرا به آیات قرآن ثابت

اندیشـیده نشـود عملـی    ها  آن تحقق آزاداندیشی وجود دارد که چنانچه راه حلی براي مقابله با

خـردورزي و  هـاي   برخی از آفـت . شدن آزاداندیشی بسیاربعید وچه بسا غیر ممکن خواهدبود

  باشد: می قرآن کریم شناسایی شده است به شرح زیرهاي  آزاداندیشی که با تکیه بر آموزه

  

آن هم از موجوداتی که احتمال غلیان غرایز و هوا و هوس و بی عدالتی ، شکی نیست که ترس

رود تأثیر جدي بر کارکرد عقل و اندیشـه داشـته و مـانع درك درسـت حقـایق و       ها می آن در

 پیامبران الهی که درقرآن برآن تصریحهاي  به همین دلیل یکی از ویژگی. خواهد شدها  واقعیت

 است:  غیر خدا ازها  شده است خداترسی وعدم ترس آن

:کسانی کـه   "اال اهللا و کفی باهللا حسیبا الذین یبلغون رساالت اهللا و یخشونه والیخشون احدا "

ترسیدند واز هـیچ کسـی غیـر از پروردگـار ترسـی       می کردند و از او می خدا را ابالغهاي  پیام

  )39 آیه: (احزاب. اعمالشان کافی استخداوند براي حساب کردن نداشتند و 

بدین وسیله خبر داده که "معتقد است خداوند  صاحب المیزان با توجه به محتواي آیه ي فوق

آمدند و در راه امتثـال   به ستوه نمی، السالم) در آنچه خداوند برایشان واجب کرده انبیاء (علیهم

توان استفاده کرد که آن بزرگواران  بیان می و از این، اند ترسیده از احدي جز او نمی، اوامر خدا
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اگر چه اظهار حق کارشان را به هـر جـا کـه    ، دیدند هیچ چیزي را مانع نمی، در راه اظهار حق

ج ، 1374، (طباطبـایی  ". اي که تصور شود بیاندازد تصور شود بکشاند و آنان را به هر مخاطره

  )427ص ، 6

 ه ي آل عمران است که در آن پروردگار عالم از مردمسور 175آیه ي دیگردر این زمینه آیه ي 

 لکُـم إِنَّمـا ذ  " خواهد اگر واقعا مؤمن هستند ازغیرخدا نترسند و از او خوف داشته باشـند:  می

 این فقـط شـیطان اسـت کـه    :  " لیاءه فَالَ تَخَافُوهم و خَافُونِ إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَأَو یخَوف الشَّیطَانُ

نترسـید! و تنهـا از مـن    هـا   آن از. ترسـاند  ) می، اساس پیروان خود را (با سخنان و شایعات بی

  بترسید اگر ایمان دارید!

اصوال مؤمنان اگر ولی خود را که خدا است با ولی مشرکان و منافقان که شیطان است مقایسه "

 ها، آن به همین دلیل نباید از در برابر خداوند هیچگونه قدرتی ندارند وها  آن دانند که می ،کنند

نتیجه این سخن آن است که هر کجا ایمان نفوذ کرد شـهامت و  ، کمترین وحشتی داشته باشند

  )208ص، 3جلد  1378، (مکارم شیرازي". دشجاعت نیز به همراه آن نفوذ خواهد کر

سند تـرس از  دهد که اگر قرار باشد از کسی بتر می خداوند در آیه ي زیر نیز به مؤمنان هشدار

أَ الَ تُقَاتلُونَ قَوماً نَکَثُوا أَیمانَهم و هموا بِإِخْرَاجِ الرَّسـولِ و هـم بـدءوکُم     " خدا برحق تر است:

پیمانهاي خـود  آیا با گروهی که :  "  أَولَ مرَّةٍ أَ تَخْشَونَهم فَاللَّه أَحقُّ أَنْ تَخْشَوه إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ

نخستین بـار  ها  آن کنید؟! در حالی که پیکار نمی، و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند، را شکستند

ترسید؟! با اینکه خداوند سزاوارتر است کـه از او   میها  آن (پیکار با شما را) آغاز کردند؛ آیا از

  )13(توبه/اگر مؤمن هستید!، بترسید

 

عقل را از اندیشـیدن درمـورد   ، از آنجا که وابستگی جاهالنه به راه ورسم اجدادي وخانوادگی

گردد خداوند چنین کسـانی   می دارد ومانع درك و دستیابی به حقیقت می موضوعات جدید باز

اللَّـه و إِلَـى الرَّسـولِ    ما أَنْزَلَ   و إِذا قیلَ لَهم تَعالَوا إِلى" را مورد سرزنش قرار داده ومی فرماید:

و هنگامى کـه   : "قالُوا حسبنا ما وجدنا علَیه آباءنا أََولَو کانَ آباؤُهم ال یعلَمونَ شَیئاً و ال یهتَدونَ

  ، »و به سوى پیامبر بیایید!، به سوى آنچه خدا نازل کرده«گفته شود: ها  آن به

چیـزى  هـا   آن آیـا اگـر پـدران   » مـا را بـس اسـت!   ، ایـم  یافتـه آنچه از پدران خـود  «گویند:  مى

  ) 104 :سوره مائده( کنند)؟! پیروى مىها  آن و هدایت نیافته بودند (باز از، دانستند نمى
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 "فرماید:  ها می عالمه طباطبایی درذیل این آیه ضمن تبیین انواع تقلید وحکم عقلی وشرعی آن

امضـا  آن را  دانـد و  رجوع جاهل را بـه عـالم صـحیح مـی     ءخالصه همانطوري که سیره عقال

، 1374، طباطبـایی (". ..دانـد  همچنین رجوع جاهل را به جاهل دیگر مذموم و باطل می، کند می

اهـل   "شود کـه   می ) وصاحب تفسیرنور هم بااستناد به عبارت پایانی آیه یادآور234ص، 6ج 

، 2ج ، 1388، (قرائتـی ". ن حـقّ نیسـتند  حاضـر بـه شـنید   ، خرافات و افراد مرتجع و واپسگرا

  )384ص

     

انسان تحت هیمنه وسیطره ي صاحبان قدرت قرار گرفته و اسـیر  بدون تردید اگرعقل و ذهن 

بی بهره مانـده و   کاریزماي بزرگان و صاحب منصبان وسروران قوم شود از نعمت آزاداندیشی

 به همین سـبب خداونـد در قـرآن گروهـی را معرفـی     . از دریافت حقیقت محروم خواهد شد

 نان شده است:کندکه اطاعت و پیروي از بزرگان باعث گمراهی آ می

و قَالُواْ ربنَا إِنَّـا أَطَعنَـا   × یوم تُقَلَّب وجوههم فىِ النَّارِ یقُولُونَ یالَیتَنَا أَطَعنَا اللَّه و أَطَعنَا الرَّسولَا  "

زخ) دگرگـون  در آن روز که صـورتهاى آنـان در آتـش (دو   :  "سادتَنَا و کُبرََاءنَا فَأَضَلُّونَا السبِیلَا

اى کاش خـدا و پیـامبر را اطاعـت    «گویند:  شوند و) مى خواهد شد (از کار خویش پشیمان مى

پروردگارا! ما از سران و بزرگـان خـود اطاعـت کـردیم و مـا را      «گویند:  و مى» * کرده بودیم!

  ) 67و 66سوره احزاب: آیات (*گمراه ساختند! 

به معناي مالک بزرگی است کـه  و اصطالحا است  آقاو به معنی جمع سید درلغت کلمه سادة 

و کلمـه کبـراء جمـع    ، بسیاري را عهده دار باشد یعنی جمعیت، تدبیر امور شهر و سواد اعظم

، کننـد  و شاید مراد از آن بزرگساالن باشد که معموال عامه مردم از آنـان تقلیـد مـی   ، کبیر است

  . نمایند زرگساالن را نیز پیروي میب، کنند چون مردم همانطور که بزرگ قوم را اطاعت می

  

کنـد   می یکی از آیاتی که به طورشفاف ظن و گمان را مانع دست یابی به حق وحقیقت معرفی

و ما یتَّبِع أَکْثَرُهم إِالَّ ظَنا إِنَّ " فرماید: می خداوند در این آیه. باشد می سوره ي یونس 36آیه ي 

جز از گمان (و پندارهاى  ها، آن و بیشتر : "منَ الْحقِّ شَیئاً إِنَّ اللَّه علیم بِما یفْعلُونَ  یغْنیالظَّنَّ ال 

سازد (و بـه   نیاز نمى هرگز انسان را از حقّ بى، کنند (در حالى که) گمان پیروى نمى، اساس) بى

   است!آگاه ، دهند خداوند از آنچه انجام مى، رساند)! به یقین حق نمى
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سـوره ي انعـام    116آیه ي دیگري که بر مانع حقیقت شدن حدس وگمان تأکیـد دارد آیـه ي  

 کنـد و  می را از اطاعت مردمی که از گمان وتخمین پیروي منع (ص)خدا دراین ایه پیامبر. است

یتَّبِعونَ إِال الظـنَّ و إِنْ هـم   إِن  إِن تُطع أَکثرَ من فی األَرضِ یضلُّوك عن سبِیلِ اللَّه "فرماید:  می

اگـر  : ")117و هو أَعلَـم بِالْمهتَـدینَ(   ) إِنَّ ربک هو أَعلَم من یضلُّ عن سبِیله116إِال یخْرُصونَ(

اکثر مردم روي زمین را اطاعت کنی تو را از راه خدا گمـراه خواهنـد کـرد کـه جـز گمـان را       

پروردگار تو بهتر میداند چه کسـی از راه او گمـراه   )16(زنند خمین نمیکنند و جز ت پیروي نمی

  )117(شناسد و نیز او هدایت شدگان را بهتر می، است

نکته ي جالب در این آیه تعلیلی است که براي نادرست بودن اطاعت از اکثر اهل زمین آورده 

نباید ایشان را در آنچـه کـه   اند  بیشتر اهل زمین از آنجا که پیرو حدس و تخمین "فرماید: می و

کنند اطاعت نمـود بـراي اینکـه     نمایند و طرقی که براي خداپرستی پیشنهاد می بدان دعوت می

حدس و تخمین آمیخته با جهل و عدم اطمینان است و عبودیت با جهل به مقام ربوبی سازگار 

  )456ص، 7ج ، 1374، (طباطبایی ". نیست

 

وپلیدیها پاکتر باشد درك حقیقت برا او آسان ها  است هرچه دل وذهن آدمی از آلودگیطبیعی 

 یأَیهَا الَّذینَ ءامنُواْ إِن تَتَّقُواْ اللَّه یجْعل لَّکُم فُرْقَانًـا "فرماید: می به همین دلیل قرآن. تر خواهد بود

بـراى  ، اگر از تقواي الهی پیشـه کنیـد   اید! اى کسانى که ایمان آورده:  ) 29آیه ، سوره انفال( "

  . دهد جدا ساختن حق از باطل قرار مى اى جهت شما وسیله

و آن ، گـذارد  فرقان به معناي چیزي است که میان دو چیز فرق می"فرماید:  می عالمه طباطبایی

چـه  ، فرقان میان حق و باطل اسـت ، سیاق و تفریعش بر تقوا ي مورد بحث به قرینه ي در آیه

فرقان در اعتقادات جدا کـردن ایمـان و هـدایت اسـت از کفـر و      ، اعتقادات و چه در عملدر 

اطاعت و هر عمل مورد خشنودي خدا است از معصیت و هـر   و در عمل جدا کردن، ضاللت

و فرقان در رأي و نظر جدا کردن فکر صحیح است از فکـر  ، عملی که موجب غضب او باشد

ج ، 1374، طباطبایی( "آید ي است که از درخت تقوا به دست میا همه اینها نتیجه و میوه، باطل

  )71ص، 9

 

نفسانی انسان تاآنجا که مربوط به نیازهاي زیستی او باشـد امـري طبیعـی اسـت     هاي  خواهش
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پاسخ داده شود نه فقط اشکالی ندارد بلکه مطلـوب  ها  آن وچنانکه به شکل منطقی ومتعادل به

شود که فرد به طور مطلق تسلیم هـواي نفـس شـده     می مشکل آغاز زمانیلکن . نیز خواهدبود

تواندآزادانـه بیاندیشـد    نمـی  بدیهی است کسی که گرفتـار هـواي نفـس باشـد    . وتابع آن گردد

طرفی خود را نسبت به نفی یا اثبات مطلبـی   انسان در اندیشه اگر بی«. وحقیقت را درك نماید

خواه ناخواه و بدون آن که بفهمد به جانـب  ، رف باشدحفظ نکند و میل نفسانی اش به یک ط

 )28ص، 2ج، 1381، (مطهري» .کند میل و خواهش نفسانی اش تمایل پیدا می

 پذیرند پیروان هواي نفس معرفی نمی را (ص)برهمین اساس قرآن کسانی که دعوت برحق پیامبر

أَنَّما یتَّبِعونَ أَهواءهم و منْ أَضَـلُّ ممـنِ اتَّبـع     فَإِنْ لَم یستَجیبوا لَک فَاعلَم "فرماید:  می کند و می

  ) 50سوره قصص: ( "هواه بِغَیرِ هدى منَ اللَّه إِنَّ اللَّه ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَ

و آیـا   کننـد!  بدان که آنان تنها از هوسـهاى خـود پیـروى مـى    ، اگر این پیشنهاد تو را نپذیرند :

کسـى  ، گمراهتر از آن کس که پیروى هواى نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهى را نپذیرفته

  . کند شود؟! مسلّماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمى پیدا مى

فرمان دهنده به بدي[ ودر نتیجه مانع آزاد اندیشی] اسـت   نیز بر اینکه نفس   (ع)حضرت یوسف

و ما أُبرِّئُ نَفْسی إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِالَّ ما رحم ربـی إِنَّ ربـی    " فرماید: می این گونه تأکید

یمحر 53(یوسف: " غَفُور( 

کند؛ مگر آنچـه را   که نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر می، کنم من هرگز خودم را تبرئه نمی: 

  . مهربان استپروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و 

هم هواپرستی رابرابر با گمرا هی و نرسـیدن بـه حـق معرفـی        (ع)خداوند در سفارش به داوود

یا داود إِنَّـا جعلْنَـاك خَلیفَـۀً فـی     " دارد: می نفسانی برحذرهاي  کرده و اورا از پیروي خواهش

تَتَّبِعِ الْهوى فَیضلَّک عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّ الَّذینَ یضـلُّونَ عـنْ   الْأَرضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ و الَ 

اي داوود! ما تو را خلیفه  )26(سوره ص/آیه. سبِیلِ اللَّه لَهم عذَاب شَدید بِما نَسوا یوم الْحسابِ

و از هـواي نفـس   ، کـن  و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحـق داوري 

عـذاب  ، پیروي مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی کـه از راه خـدا گمـراه شـوند    

   شدیدي بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند!

ت إِذاً و ما أَنَا منَ قُلْ إِنِّی نُهِیت أَنْ أَعبد الَّذینَ تَدعونَ منْ دونِ اللَّه قُلْ الَ أَتَّبِع أَهواءکُم قَد ضَلَلْ
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من از «بگو: » ام! نهی شده، خوانید من از پرستش کسانی که غیر از خدا می«) بگو: 56(  الْمهتَدینَ

یافتگـان   ام؛ و از هـدایت  گمـراه شـده  ، کنم؛ اگر چنـین کـنم   پیروي نمی، هوي و هوسهاي شما

  »نخواهم بود!

طبـق دسـتور    (ص)اینجـا پیـامبر   [در" فرمایـد:  می باتوجه به مفاد این آیه صاحب تفسیر المیزان

اشاره به سبب خودداریش از پیروي هـوا   قد ضللت اذا و ما انا من المهتدین با جملهخداوند] 

ضاللت و خروج از زمره هدایت یافتگانی است کـه بـه صـفت    ، پیروي هوي :فرماید نموده می

و معلوم است که با این ، اند شده متصف شده و به این اسم و رسم شناخته، قبول هدایت الهی

حال پیروي هوا با استقرار صفت هدایت در نفس منافات داشـته و مـانع اسـت از اینکـه نـور      

 ".تا بتوان از آن استفاده برد و نتیجه گرفـت ، توحید بر قلب تابیده و تابشش ثابت و دائم باشد

  )163ص، 7ج، 1374، (طباطبایی

 

و هر جـا اطـالق شـود مقصـود از آن سـببی اسـت کـه        ، به معناي سلطان است کلمه برهان"

، 1374، طباطبـایی ("چون در این صورت برهان بـر قلـب آدمـی سـلطنت دارد    ، آور باشد یقین

) بر این اساس فقدان برهان در مواردي که قرار است باتکیه براندیشـه مطلبـی   174ص ، 11ج

دهـد   مـی  است کـه نشـان  هایی  آیات زیر نمونه. آید می اثبات یا رد شود آفتی جدي به حساب

براي تحقق فرایند اندیشه وري براي اثبات یک حقیقت بهـره گیـري از برهـان و دلیـل امـري      

  ضروري است: 

  ـنْ    " سوره ي انبیاء: 24الف) آیه يکْـرُ مهذا ذ رْهانَکُمۀً قُلْ هاتُوا بهآل هوننْ دأَمِ اتَّخَذُوا م

ذ و یعلیمنْ قَبرِضُونَ  کْرُ معم مقَّ فَهونَ الْحلَمعال ی ملْ أَکْثَرُهمعبـودانى جـز   ها  آن آیا:  " ب

و سخن ، این سخن کسانى است که با من هستند دلیلتان را بیاورید!«خدا برگزیدند؟! بگو: 

دانند و به همین  نمى حق راها  آن اما بیشتر »] است که پیش از من بودند! کسانى [پیامبرانى

  . گردانندروى ) از آن(دلیل 

 قینَ      " سوره ي نمل: 64آیه ي) بصـاد إِنْ کُنْـتُم رْهـانَکُمقُـلْ هـاتُوا ب اللَّه عم آیـا   "أَ إِله :

   !»گویید دلیلتان را بیاورید اگر راست مى«معبودى با خداست؟! بگو: 
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خـدا دادي در  هـاي   از یک دنیاي آباد و استفاده ي مطلوب از نعمتاز نظر اسالم برخورداري 

طبیعت نه تنها ممنوع و مذموم نیست بلکه آبادانی دنیا و آخرت زنـدگانی ایـده آل ایـن دیـن     

 بـه همـین دلیـل درقنـوت نمـاز بـا زبـان قـرآن از آفریـدگارعالم درخواسـت          . آسمانی اسـت 

و امـام   ) 202بقـره/ ("کـی بـه مـا عنایـت فرمـا     پروردگارا! در دنیا وآخرت خیـر ونی ":کنیم می

کسی که دنیاي خود را براي آخـرتش و آخـرت خـویش را بـراي      ":فرماید می   (ع)العابدین زین

 ) بنابراین آنچه مانع آزاداندیشـی 49ص، 12ج، 1370، العاملی( ". دنیایش رها کند از ما نبست

بـراین  . الهـی! هـاي   بـردن از نعمـت   شود دنیازدگی واسیر دنیا شدن است نه استفاده وبهره می

اساس در آیه ي زیر برسرپیچی مترفین و دنیاپرستان از پذیرش سخن حق پیامبران الهی تأکید 

  قَرْیۀٍ منْ نَذیرٍ إِالَّ قالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنا آباءنا على  کَذلک ما أَرسلْنا منْ قَبلک فی" نموده است:

و ایـن گونـه در هـیچ شـهر و دیـارى پـیش از تـو پیـامبر         :  " آثارِهم مقْتَـدونَ   ا علىأُمۀٍ و إِنَّ

ما پـدران خـود را بـر    «اى نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند:  انذارکننده

  )23آیه  سوره زخرف/(» .کنیم آئینى یافتیم و به آثار آنان اقتدا مى

مقابله ي دنیاطلبان با سفیران خداوند راطبیعت رفاه طلـب آنـان معرفـی    عالمه طباطبایی علت 

، ها نقل کرده و اگر در آیه مورد بحث این کالم را تنها از توانگران اهل قریه "فرماید: می کرده و

کند  براي این است که اشاره کرده باشد به اینکه طبع تنعم و نازپروردگی این است که وادار می

، 1374، (طباطبـایی  ". دست به دامن تقلید شـود ، سنگین تحقیق شانه خالی نمودهانسان از بار 

  )139ص، 18ج

 باشدکه اینگونه می سوره ي سبأ 34آیه ي دیگري که همین موضوع را بیان داشته است آیه ي 

) 34سبأ/( "  ما أُرسلْتُم بِه کَافرُونَو ما أَرسلْنَا فی قَرْیۀٍ منْ نَذیرٍ إِالَّ قَالَ متْرَفُوها إِنَّا بِ "قرماید: می

(که مست نـاز  ها  آن دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین و ما در هیچ شهر و دیاري پیامبري بیم

  »اید کافریم! ما به آنچه فرستاده شده«و نعمت بودند) گفتند: 

، لذذ از نعمتها استکه به معناي زیاده روي در ت، کلمه مترف اسم مفعول از ماده اتراف است"

کشاند که از  و در این تفسیر اشاره است به اینکه زیاده روي در لذایذ کار آدمی را به جایی می

، 1374، طباطبـایی ( ".کند همچنان که آیه بعدي هم آن را افاده می، پذیرفتن حق استکبار ورزد

  )579ص، 16ج 
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 نپذیرفتن تذکرات و پذیرش حقیقت در سوره ي اعلی نیز به دنیاپرستی به عنوان مانع خداوند

ك:آیات . (ر. بشر معرفی نموده استترین افراد  بدبختاشاره کرده وچنین کسانی را  (ص)پیامبر

  سوره اعلی) 16 تا 9

  

) وبراي گمراه ساختن آدمیان سوگند 168شیطان دشمن آشکار انسان بوده(بقره: ، درمنطق قرآن

گونـاگون مـانع   هـاي   بنابراین بدیهی اسـت چنـین دشـمنی بـه شـکل     ) 82(ص/. خورده است

چنان کـه در  . دارد می آزاداندیشی وخردورزي بشر شده و او را از رسیدن به حق وحقیقت باز

دهـد   می آیه ي زیر به چگونگی تأثیر گذاري منفی ابلیس برتفکرات آدمی پرداخته شده ونشان

 خواند: می ه ي خانوادگی وسرانجام به سوي جهنم فرابی پایهاي  او مردم را به متابعت از سنت

" دطانُ یکانَ الشَّی لَو نا أَ وآباء هلَینا عدجما و لْ نَتَّبِعقالُوا ب وا ما أَنْزَلَ اللَّهاتَّبِع مإِلىقیلَ لَه موهع  

، »ل کـرده پیـروى کنیـد!   از آنچـه خـدا نـاز   «و هنگامى که به آنان گفته شود: :  "عذابِ السعیرِ

آیـا حتّـى اگـر    » کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم! بلکه ما از چیزى پیروى مى، نه«گویند:  مى

  ) 21(لقمان/ آیه   کنند)؟! شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند (باز هم تبعیت مى

بـاز داشـتن از هـدایت بـه     ازتزیین و زیبا نشان دادن اعمال و ، سوره نمل24همچنین در آیه ي

وجدتُها و  " شیطان براي جلوگیري از هدایت شدن انسان نام برده شده است:هاي  عنوان شیوه

فَهـم الَ  قَومها یسجدونَ للشَّمسِ منْ دونِ اللَّه و زینَ لَهم الشَّیطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السـبِیلِ  

کننـد؛ و شـیطان    سـجده مـی   -خورشـید -او و قومش را دیدم که براي غیـر خـدا   :  "  یهتَدونَ

 شـوند!  را از راه بازداشته؛ و از این رو هدایت نمـی ها  آن و، اعمالشان را در نظرشان جلوه داده

  )24نمل/(

  

اندیشـه را از تـداوم   و نگه داشتن شبهات و تردیـدها در دل وذهـن خـود    ها  نپرسیدن پرسش

دهد حتـی   می از این رو قرآن کریم در آیه ي زیر نشان. دارد می فعالیت و دریافت حقیقت باز

هم تمایل قلبی خود درمورد دیدن چگونگی زنده شدن پس از مرگ را در دل    (ع)ابراهیم خلیل

لَ إِبرَاهیم رب أَرِنی و إِذْ قَا " پرسد: می دارد و پرسشش را از خداوند عزیز و باحکمت نمی نگه

کنْ لیطْمئنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُـذْ أَربعـۀً مـنَ الطَّیـرِ     کَیف تُحیِی الْموتَى قَالَ أَ و لَم تُؤْمنْ قَالَ بلَى و ل

تینَک سعیاً و اعلَم أَنَّ اللَّه عزِیـزٌ  إِلَیک ثُم اجعلْ علَى کُلِّ جبلٍ منْهنَّ جزْءاً ثُم ادعهنَّ یأْ فَصرْهنَّ
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یمکخـدایا! بـه مـن نشـان بـده چگونـه       «و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت:  "  ح

خـواهم   ولی مـی ، آري«عرض کرد: » اي؟! مگر ایمان نیاورده«فرمود: » کنی؟ مردگان را زنده می

را (پس ها  آن چهار نوع از مرغان را انتخاب کن! و، در این صورت«فرمود: » .قلبم آرامش یابد

، قسمتی از آن را قرار بده، ) قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز)! سپس بر هر کوهی، از ذبح کردن

. »آینـد! و بـدان خداونـد قـادر و حکـیم اسـت       به سرعت به سوي تو مـی ، را بخوانها  آن بعد

  )260:(بقره

. دانیـد از اهـل ذکـر ومعرفـت بپرسـید      نمـی  اگر "دهد می در همین راستا درجاي دیگر دستور

  . باید از اهل آن علم بپرسد یعنی نباید جاهل در جهلش بماند و درجا بزند بلکه)7(انبیاء/"

  

 شـانتاژ جوسازي سیاسی صاحبان قدرت اسـت کـه بـا    ، بیرونی آزاد اندیشیهاي  یکی از آفت

حقیقت ازسوي مردم شده و در بستر جهل حاصل از این سیاسـی   تفکر وشناختسیاسی مانع 

آیه ي زیر یکـی از  . دارند می کاري فضا را امنیتی کرده و مردم را ازحمایت وپیروي از حق باز

م یرِیـدانِ أَنْ یخْرِجـاکُم مـنْ أَرضـکُ     ذَانِ لَسـاحرَانِ قَالُوا إِنْ ه " مصادیق بارز این فرایند است:

مسـلّماً   ]  (ع)نفر[موسی وهاروناین دو «گفتند: :[فرعونیان]  " بِسحرِهما و یذْهبا بِطَرِیقَتکُم الْمثْلَى

خواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از  ساحرند! می

  )63(طه:  بین ببرند!

و أُلْقی :  توان مالحظه نمود: می گونه دغل بازي سیاسی راهمچنین در آیات زیر به روشنی این 

) قَـالَ فرْعـونُ   122) رب موسی و هـرُونَ( 121) قَالُوا ءامنَّا بِرَب الْعلَمینَ(120السحرَةُ سجِدینَ(

اذَنَ لَکملَ أَنْ ءقَب نتُم بِهامینَـۀِ   ءدفـی الْم وهکرْتُمکرٌ مذَا لَمـا    إِنَّ هلَهـا أَهنهـوا متُخْرِجف   لفَسـو

و جادوگران  ")124) ألُقَطعنَّ أَیدیکم و أَرجلَکم منْ خلَف ثُم ألُصلِّبنَّکم أَجمعینَ(123تَعلَمونَ(

کـه  ) 121(. و گفتنـد بـه پروردگـار جهانیـان ایمـان داریـم      ) 120(. کنان خاکسار شـدند  سجده

فرعون گفت چرا پیش از آنکه به شما اجازه دهم بـدو  )122(. ون استپروردگار موسی و هار

زود ، اید تا مردمش را از آن بیـرون کنیـد   ایمان آوردید ؟ این نیرنگی است که در شهراندیشیده

آنگـاه شـما را   ، بـرم  ها و پاهایتان را به عکس یکدیگر مـی  محققا دست) 123(. باشد که بدانید

   )124(. کنم جملگی بر دار می

اگر فرعون از این راه مغلطه کاري کرد بـراي   "فرماید: می عالمه طباطبایی در تفسیر آیات فوق
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برد و سرزمینش  افتاد که قومی بر قومی دیگر هجوم می این بود که در آن زمانها بسیار اتفاق می

  )274ص، 8ج ، 1374، طباطبایی(". کرد نمود و اهلش را آواره بیابانها می را تملک می

 

خـودبرتربینی یکـی از عوامـل بازدارنـده از کشـف       قرآن کریم اسـتکبار و هاي  براساس آموزه

و " در آیات زیر به روشنی بر این مسأله تأکید شده است:. باشد می حقیقت و آفت آزاداندیشی

و  " کَأَنَّ فـی أُذُنَیـه وقْـراً فَبشِّـرْه بِعـذَابٍ أَلـیمٍ       إِذَا تُتْلَى علَیه آیاتُنَا ولَّى مستَکْبِراً کَأَنْ لَم یسمعها

گـویی آن را نشـنیده   ، گردانـد  مستکبرانه روي برمـی ، شود هنگامی که آیات ما بر او خوانده می

  )7(لقمان:آیه است؛ گویی اصالً گوشهایش سنگین است! او را به عذابی دردناك بشارت ده!

"دحو إِلَه کمستَکبرُونَ إِلَهم مه نکرَةٌ وم مرَةِ قُلُوبهنُونَ بِاالَخؤْمینَ ال یخداي شما خداي : "فَالَّذ

خـو کـرده و خودشـان    ) حـق (کسانی که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان به انکـار  ، یکتاست

  )22/(نحل. مستکبرند

و وقتی امر ، داللت دارد اي بر آن و آیات واضحه، معناي آیه این است که معبود شما واحد است

پس ، ماند شود و جاي شکی در آن نمی به این درجه از روشنی باشد با هیچ ستري پوشیده نمی

، هایشان منکر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند اینها که به روز جزا ایمان ندارند دل

و بهمین جهت بدون ، خود را بزرگتر از حق جلوه دهند، خواهند با لجاجت در برابر حق و می

  )244ص ، 18ج، 1374، طباطبایی( .تابند هیچ دلیل و حجتی از انقیاد در برابر حق سر بر می

 

ذیـل  ، 1377، اسـت (دهخـدا   خصـومت و مخاصـمت  ، ستیزه، کشمکش در لغت یعنی مجادله

خـود  کـه  یعنی قیاس تشکیل شده از مشهورات و مسـلمات  آن  معناي اصطالحی و) حرف ج

خـوردکردن وتحقیـر   ، از آنجا که ممکن اسـت درمقـام مجادلـه   . می باشدیکی از طرق استدالل

دهد براي فراخواندن مردم بـه راه   می دستور (ص)طرف مقابل هدف قرار گیرد خداوند به پیامبر

چراکه مجادله ي غیرسازنده اندیشه را از دریافت حقیقـت  . حق از جدال احسن استفاده نماید

 . دارد یم باز

"ه کبنُ إِنَّ رسأَح یی هبِالَّت ملْهادج نَۀِ وسظَۀِ الْحعوالْم ۀِ وکْمبِالْح کببِیلِ رإِلَى س عاد لَمأَع و

بـه راه  ، بـا حکمـت و انـدرز نیکـو    :  ")125(  بِمنْ ضَـلَّ عـنْ سـبِیله و هـو أَعلَـم بِالْمهتَـدینَ      
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اسـتدالل و منـاظره کـن!    ، بـه روشـی کـه نیکـوتر اسـت     هـا   آن ! و با رت دعوت نماپروردگا

دانـد چـه کســی از راه او گمـراه شـده اسـت؛ و او بــه       از هـر کسـی بهتــر مـی   ، پروردگـارت 

  )125: (نحل. یافتگان داناتر است هدایت

همگـانی  در آیه ي زیر دستور به پرهیز از گفتگوي خصمانه و غیر سازنده به عنوان وظیفـه ي  

و الَ تُجادلُوا أَهـلَ الْکتَـابِ إِالَّ بِـالَّتی هـی أَحسـنُ إِالَّ      "فرماید:  می براي مسلمانان صادر شده و

حـنُ لَـه   هکُم واحد و نَإِل هنَا والَّذینَ ظَلَموا منْهم و قُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْزِلَ إِلَینَا و أُنْزِلَ إِلَیکُم و إِل

مگر کسانی از آنان ، با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید "مسلمونَ

ما به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل شده ایمـان  «که ستم کردند؛ و (به آنها) بگویید: 

  )46:عنکبوت(» و ما در برابر او تسلیم هستیم!، و معبود ما و شما یکی است، ایم آورده

هـاي   یکـی از خـوبی  . .."فرمایـد:  مـی  جدال احسـن هاي  صاحب تفسیر المیزان درمورد ویژگی

و خصم را متاذي نکند که در این صورت ، با نرمی و سازش همراه باشد :مجادله این است که

یکی دیگر اینکه شخص مجادله کننده از نظر فکر با طرفش ، مجادله داراي حسن و نیکی است

و در نتیجه هر دو بـا  ، مند به روشن شدن حق باشند به این معنا که هر دو عالقه، باشدنزدیک 

پس وقتی این شرط بـا  ، و لجاجت و عناد به خرج ندهند، کمک یکدیگر حق را روشن سازند

توان گفت  آن وقت است که می، شود حسن و نیکویی مجادله دو برابر می، شرط اول جمع شد

وازنظــر تفســیر  )206ص، 16ج، 1374، (طباطبـایی ". هــا اســت مجادلـه ایـن مجادلــه بهتــرین  

مجادله و مناظره وقتی موثر است که با حق و عدالت و درستی و امانت و صـدق نیـت   "نمونه

مکـارم  (". همراه و از هرگونه توهین و تحقیر و خالف و دروغ و برتري طلبی بـه دور باشـد  

  )456ص، 11ج ، 1378، شیرازي

از آنجاکه قرآن کزیم حاصل وحی وکالم الهی است و خداوند به عنـوان نـازل کننـده ي ایـن     

باشـد   مـی  عقل کل وآفریننده ي انسان و اعطاکننده ي خرد و اتدیشه به آدمیـان ، کتاب آسمانی

ودین ورزي مردم را بر این پایـه   طبیعی است براي تعقل وخردمندي ارزش بسیاري قایل بوده

برهمین اساس توانستیم با بررسی آیات قرآن دالیل شش گانه ي زیر را براهمیت . مایدطلب ن

  آزاد اندیشی از دیدگاه کالم اهللا مجید احصاء نماید:

و  همگـانی  آزاد اندیشـی حقـی  .2 خلیفه الهی انسان جز با آزاد اندیشی ممکن نیستتحقق  .1
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 .5 آزادانـه باشـد  بایـد   دینـداري  .4 حکمت آموزي هدف بعثت پیـامبران اسـت   .3 است الهی

انتخـاب برتـر در    .6 اسـت  تفکـر  و تبیینمبتنـی بـر  ، مورد نظر خداوند هدایت. 5باشدآگاهانه 

 . گروي آزاد اندیشی است

بهـره وري   زیر را براي آزاداندیشی وهاي  طرفی تدبر در برخی از آیات قرآنی موانع و آفت از

زم اسـت بـراي تحقـق آزاداندیشـی و دینـداري      کامل از عقل و خرد را شناسایی نمـود کـه ال  

  پرهیزکرد:ها  آن خردورزانه از

تبعیـت چشـم بسـته از     .3، هاي خانوادگی پایبندي کورکورانه به سنت. 2، ترس از غیر خدا .1

تقـوایی و   بی .6، خیال گمان و وظن  پیروي از .5، منطق فقدان برهان و. 4،  خواص و بزرگان

، طلبـی  دنیـازدگی و رفـاه  . 8، هـاي نفسـانی   خـواهش  پیـروي از  هواپرستی و .7، ناپرهیزگاري

، عــدم پرسشــگري خودسانســوري و .11، طلبــی و ریاســت قــدرت .10، شــیطان پیـروي از .9

  . غیرسازنده  مجادله. 14 غرور واستکبار و . 13، امنیتی شدن فضاي جامعه زدگی و سیاست.12

، چاپ اول، الدین شمس ابراهیم :تحقیق. 1جلد، اللغۀ مقاییس معجم ؛ق)1420احمد(، ابن فارس .1

 . ارالکتب العلمیۀد :بیروت

 انتشارات دفتر تبلیغات :قم، چاپ اول، غرر الحکم و درر الکلم ؛)1366(عبدالواحد، تمیمی آمدي .2

  . اسالمی

 . مرکز نشر إسراء :قم. 3 لدج، تسنیم تفسیر ؛)1380( عبداهللا، جوادي آملی .3

دانشـگاه   :تهران، يدیجعفر شه دیوس نیمحمد مع: نظر ریز، لغت نامه ؛)1377( اکبر یعل، دهخدا .4

  . نتهرا

علیه (کتابخانه عمومی امیر المومنین علی :اصفهان. 2و1ج، منشور جاوید ؛)1374( جعفر، سبحانی .5

 . )السالم

، همدانی: سیدمحمدباقر موسوي ترجمه، المیزان تفسیر ؛)ش1374( حسین محمد سید، طباطبایی .6

  . ات محمديانتشار تهران:

 :تصـحیح . 2ج، القـرآن  تفسـیر  فی البیان مجمع ؛ق)1382( حسن بن فضل علی ابو شیخ، طبرسی .7

  . اسالمیۀ کتابفروشی :تهران، سوم چاپ، والحسن شعرانیاب

  . انتشارات مرتضوي: تهران، چاپ سوم. 5ج، مجمع البحرین ؛)1375( فخر الدین، طریحی .8
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  . تراث العربیدار احیاء :بیروت. 11 و12ج ، وسائل الشیعه ؛)1370( رحشیخ ، العاملی .9

 و مخزومـی  مهـدي  دکتـر  :تحقیق. 1ج، تیب کتاب العینتر ؛ق)1414( أحمد بن خلیل، فراهیدي .10

  . اسوه انتشارات :قم، اول چاپ، طیب اسعد استاد :تصحیح، السامرّائی ابراهیم دکتر

  . مرکز فرهنگی درسهایی از قرآنتهران: . 2جلد، تفسیر نور ؛)1388( محسن، قرائتی .11

  . دار الکتب االسالمیهتهران:. 2جلد، قاموس قرآن ؛)1371( اکبر علی، قرشی بنابی .12

علـى اکبـر و   ، غفـارى  :محقق / مصـحح ، الکافی ؛ق)1407( محمد بن یعقوب بن اسحاق، کلینى .13

  . دار الکتب االسالمیهتهران: ، چاپ چهارم. 5 جلد، محمد، خوندىآ

  . قم: انتشارات صدرا. 2ج، مجموعه آثار ؛)1381( مرتضی، مطهري .14

، چاپ سی و یکم. 11و 8 و3 و 2و 1جلد، تفسیر نمونه ؛)1373( ناصر و دیگران، مکارم شیرازي .15

  . دارالکتب االسالمیه :تهران



 

   (س)حضرت فاطمه کتابشناسی

اي وارد  زیـرا بـه گونـه   ، فاصله زیـادي دارد  (س)گفتمان فاطمی ما از شخصیت حضرت فاطمه

کنیم برادران اهل سنت مورد خطاب ما هستند  شویم که فکر می می (س)بحثهاي حضرت فاطمه

ایـن  . و متأسفانه بیشتر گفتمان فاطمی امروز ما متوجه قضایایی است که ضرورت طرح نـدارد 

است که واقعـا گریـه دارد و اینکـه قریـب      (س)ر روزگار حضرت فاطمهمصیبت تعطیلی قلم د

تـر از   اي عظـیم  یکصد سال مسائل اصلی بیت نبوت و خانه حضرت فاطمه نوشته نشود فاجعه

  . ریزیم خوانیم و بر آن اشک می هایی است که ما می مرثیه
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هـاي مختلـف ماننـد     هاي مختلف و به زبان در زمان (س)تألیفات راجع به حضرت فاطمه، باري

اردو و فرانسوي و با رویکردهاي مختلفی پدید آمده ، ترکی، اسپانیولی، عربی، انگلیسی، فارسی

  . است

هاي ذیل تاکنون در این  کتاب، براساس تألیف ارزشمند مرحوم استاد اسماعیل زنجانی خوئینی

  زمینه فراهم شده است:

  کتاب انگلیسی 67  کتاب تاجیکی   4  فارسی عنوان کتاب 2177

  کتاب فرانسوي 17  کتاب ماالیو 7  عنوان کتاب عربی 960

  کتاب آلمانی 5  کتاب هندي 3  عنوان کتاب اردو 233

  کتاب روسی 12  کتاب کردي 3  عنوان کتاب ترکی آذري 31

  کتاب اسپانیائی 6  کتاب سواحلی 6  عنوان کتاب ترکی استانبولی 46

  کتاب هوسائی 3  کتاب تامیلی 4  چینیکتاب  3

  کتاب بوسنیایی 3  کتاب ایتالیایی 2  کتاب بنگالی 3

      1کتاب تایلندي 2

در هر ، فوالنی و گجراتی و سومالیائی، پشتو، بلغاري، اي برمه، آلبانیایی، هاي پرتغالی و به زبان

اله علیهـا شناسـایی   یک جلد کتاب تاکنون در مورد حضرت فاطمه صدیقه سالم  ها، آن یک از

  . شده است

باید به این نکته توجه کرد که  (س)البته با توجه به ویژگیهاي شخصیتی و معرفتی حضرت زهرا

اصحاب قلم هر چه در ارتباط با این شخصیت متعالی قلم بزنند و پژوهش انجام دهنـد کـافی   

کُنـه شخصـیت    زیرا شناخت این بزرگ بانو دشوار است و بـه ، رسد نیست و بحد نصاب نمی

در روایتی از جعفربن محمدالصادق علیه السـالم بـه   . توان پی برد این اُسوه و انسان کامل نمی

تـوان بـه    اي معـین مـی   یعنی تا مرحلـه  2،این معنا اشاره شده که فاطمه از ماده فطم گرفته شده

مطالعـه و   شخصیت او دسترسی پیدا کرد و براي معرفت افزونتر باید فضایل واالي او را مورد

از این رو به هنگام تدوین کتابشناسی حضرت فاطمه بایـد بـه چنـد    . بررسی زیادتري قرار داد

                                                
  19ص . 1393. فاطمه علیه السالم در آینۀ کتاب 1
  18 و 17عزیزاهللا عطاردي مسند فاطمه الزهرا ص  2



 177  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  

  . نکته مهم توجه کنیم

 که بطور طبیعی مانع از آن شد که وي دانش خود را بطور گسترده  (س)کوتاهی عمر فاطمه

 . نشر دهد

 جنسـیتی مشـهود بـود   هـاي   کرد دوران تبعیض شرایط عصري که دختر پیامبر زندگی می ،

در درس و بحـث و تعلـیم و تعلـم    ، توانسـتند سـخنرانی کننـد    یعنی آنگونه که مردان می

 . توانستند و براي آنان محدودیت وجود داشت نمی حضور داشته باشند بانوان

      عزم و اراده حاکمیت بر اینکه باب مدینه علم پیامبر و خانه فاطمـه کـه منبـع دسـت اول

 . توح نباشد و مردم نتوانند با بیت وحی ارتباط برقرار کنندحقایق وحی بود مف

  اتفاق تأسف بار دیگري هم که از اواخر عمر حضرت رسول صلوات اهللا علیه در مدینه و

 . ریزي و اجراء شد ماجراي منع کتابت و حدیث بود سپس در همه بالد اسالمی برنامه

 تـاریخ و سـخنان   ، نتوانست آثار و این موجب شد تا قریب به یکصد سال جامعه اسالمی

  . پیامبر خود را مکتوب کند

 گویـا بنـا بـود از ایـن     ، بعد هم جفـا کردنـد  هاي  البته نسبت به دختر پیامبر مورخان سده

اخبار دست اول کمتر شنیده شود و نیز همسر و فرزندان معصوم او دسترسی به ، روایتگر

  . ر حداقل ممکن داشته باشندرسانه منبر و کرسی تدریس و تعلیم و خطابه را د

محیطی که زهرا سالم اهللا علیها در آن پرورش پیدا کرد و مراتـب دانـش ایشـان در آن شـکل     

اي بود در اسالم که بدون واسطه از حضرت محمـد موسـس اسـالم و اخبـار      گرفت تنها خانه

بن ابیطالب بـراي همسـر او یـک     دانش سرشار حضرت علی، افزون بر آن. شد وحی مطلع می

  . فرصت مغتنم و ویژه بود

السالم حدیثی در مجامع روائی ما آمده که حضرت فرمود حقتعالی مادر ما را  از امام ششم علیه

و این یعنی اتصال به غیب و استعداد ذاتـی فراگیـري از نـورافکن     1از نور عظمت خود آفرید

براساس این روایات دختر پیامبر یک انسان کامل است که مجـالي اسـماء و صـفات     وحی و

  الهی است و همین ظرفیت واال بود که در روایت معتبر و صحیح ذیل وارد شده است: 
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  (س)

آورد و  نـازل میشـد امـا وحـی نمـی      (س)جبرئیل بعد ارتحال پیامبر رحمت بر حضرت فاطمـه 

هاي آینـده را بـه فاطمـه ابـالغ      حقایقی از وقایع پیش روي جامعه اسالمی و اخباري از پدیده

یعنـی همـان مصـحف    ، نوشـتند  کرد و امیر مؤمنان در آن جلسه مطالب جبرئیل امین را مـی  می

حف حضـرت فاطمـه   فاطمه و امروز اگر بخواهیم کتابشناسی کامل فاطمی داشته باشیم به مص

   1.دسترسی نداریم

فاطمه درکنار پیامبر بوده و شاید نخستین کسی که آیات ، به هنگام نزول تعدادي از آیات قرآن

شـد از   اي که در آن قرآن نازل مـی  شنید حضرت فاطمه بود و اهل خانه نازل شدة جدید را می

اعضـاي  ، اي که شاهنامه خوانده شود همانگونه که در خانه. ت وحی نزدیکتر هستندهمه به آیا

به است و با قرآن » من خوطب«فاطمه مصداق ، در خانه پیامبر، شوند آن با شاهنامه مأنوس می

بصورت مستقیم انس گرفته است و از سوئی علی علیه السالم که کاتـب وحـی بـوده و تمـام     

تمام این مکتوبات در خانه فاطمه و در دسـترس   2نوشت خط خویش میآیات نازله قرآن را با 

کنـد   آن بانوي فضیلت بوده است مرحوم کلینی روایتی را از حضرت امیر علی السالم نقل مـی 

، آمدند و درآن جلسات مذاکره علـم  ام می براي تعلیم من به خانه (ص)ها پیامبر که بسیاري وقت

  . اجازه حضور داشتندفاطمه و حسنین علیهم السالم هم 

فما نزلت علی رسول اهللا ... عنه فاطمه وال احد من بنی (و اذا اتانی للخلوه معی فی بیتی لم تقم

  3آیه من القران اال اقرأنیها و امألها علی فکتبتها بخطی و علمنی تأویلها و تفسیرها)

بحثها فاطمه حضـور   آمدند در پیامبر بخانه من می، و هنگامی که براي نشستهاي خصوصی.... 

اي از آیات قرآن بر رسول خدا نازل نشد  و آیه. نشستند داشت و فرزندان من هم در جلسه می

کرد و من آن آیه را با خـط   فرمود و بر من امالء می مگر اینکه پیامبر آیه را براي من قرائت می

  . داد نوشتم و حضرت خاتم تأویل و نفسیر آن را به من تعلیم می خود می
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که بر آن یا بر معروفتـرین ایـن سـه     1از حضرت صدیقه طاهره متن سه خطبه در اختیار است

خطبه شروح بسیاري نوشته شده و یکی از محورهاي مهم کتابشناسی فاطمی کارهاي سندي و 

. محتوائی است که در خصوص این خطبه توسط فقیهان و اندیشمندان صـورت گرفتـه اسـت   

که در مسجد پیامبر و در حضور خلیفـه و مهـاجر و انصـار و     2معروف به فدکیهدربارة خطبه 

البالغه فشرده اسـت و   یک نهج، اند این یک خطبه زنان و مردان مدینه انشاء گردید برخی گفته

سال قبل  25این خطبه ، همه اسناد قدسی بازمانده از معصومین علیه السالم است فاتحه الکتاب

احتجاج طبرسـی  . البالغه انشاء شده است میرالمومنین علیه السالم در نهجهاي ا از صدور خطبه

  . اند و عالمه مجلسی در بحاراالنوار کامل خطبه را با شرح آن آورده 131در جلد اول صفحه 

، خطبـه . اش حاوي مباحث بسیار عمیق و توحیـدي اسـت   این خطبه برغم کوتاهی و گزیدگی

دارد کـه شـرح کننـدگان در قالـب     ... فلسـفه عبـادات  ، نشمحورهاي متعدد مانند فلسفه آفـری 

کتاب از شیعه و اهـل سـنت و در    60خطبه فدك در بیش از . پرداختند، هایی چند به آن کتاب

و ما در یک بررسـی   3جلد کتاب شرح و تبیین شده و محتواي آن مورد مداقه قرار گرفته 112

بینیم فکر و زبـان و قلـم    شده است می نوشته (س)هایی که براي حضرت زهرا اجمالی در کتاب

در تمام این چهارده قرن در پیشگاه حضرت صدیقه طاهره بـه نـوعی انجـام وظیفـه نمـوده و      

گرچه متاسفانه همه . ها بسته و قلمها شکسته شود ها سبب شود لب اینگونه نشد که محدودیت

براي مثال شیخ صدوق چهار . تألیفاتی که در مورد ایشان پدید آمده است در دسترس ما نیست

هـا در حـال حاضـر در     نوشته است اما هـیچ یـک از آن   (س)جلد کتاب در مورد حضرت زهرا

و نباید فراموش کرد که کتابهاي زیادي است که فصلی و یا بیشتر به حضرت  4.دسترس نیست

تحقیق فقط در این کتابشناسی نپرداختیم زیرا در این ها  آن اختصاص پیدا کرده که به (س)فاطمه

کتابهایی که مستقل دربارة آنحضرت نوشته شده مورد مطالعه قـرار گرفـت و نیـز بایـد توجـه      

نوشته شده همه در ایـن تحقیـق دیـده     (س)هاي خطی که راجع به حضرت فاطمه داشت نسخه

هـا و یـا منـازل و امـاکن عبـادي خـارج        زیرا نسخ مخطوط وقتی از انـزواي کتابخانـه  ، نشدند
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دانیم تا هم اکنون چه بسـیار کتابهـاي خطـی اسـت کـه       هرست شده باشند و میشوند که ف می

طلبد کـه ایـن نقیصـۀ     فهرست نشده و این یک عزم عمومی و ارادة جمعی جهان اسالم را می

  . بزرگ را مرتفع سازد

قـیس (بـا همـه بحثهـایی کـه در مـورد کتـابش         بن همانگونه که اصحاب و تابعین بمانند سلیم

اند از بزرگـان اهـل سـنت ماننـد احمـدبن       د حضرت به جمع روایات پرداختهدر مور 1هست)

سـیوطی و صـاحبان مصـنف در کتـب مشـهور خـود       ، حنبل صاحبان صحاح مسلم و بخاري

زیدیه که یک نحلۀ فکري و منتسب به شـیعه اسـت ضـمن    . اند روایات فضایل فاطمه را آورده

بهاي فراوانی نوشته و اسماعیلیه نیز تحقیقات احترام واال به دختر پیامبر در مورد آنحضرت کتا

دانشـمندان مسـیحی هـم چنـدین کتـاب کـه       . و تألیفاتی در خصوص حضرت فاطمـه دارنـد  

اختصاص به حضرت دارد از جمله لوئی ماسینیون فرانسوي یک کتاب و هنري المنس بلژیکی 

   2.اند هم یکی کتاب دربارة حضرت فاطمه تألیف نموده

از قرون اول تا به امروز بسیاري از شعرا و ادیبان درباره حضرت زهـرا شـعر سـرودند و ایـن     

همواره مورد استقبال عاشـقان ایشـان بـوده و     3ترکی و فارسی، اردو، دیوانها به زبانهاي عربی

و اندیشـه و   اي از احساسـات و عواطـف    بخش گسترده، نشانگر این است که او با عمر کوتاه

هاي متنوع و در قـرون متـوالی    هاي مختلف و فرهنگ افکار مسلمین را همواره و در بین ملیت

در پایان به ایـن نکتـه بایـد توجـه کـرد کـه شخصـیت حضـرت         . بخود اختصاص داده است

بعضـی از  . اي در زندگی جامعه اسالمی داشته که شگفتی آور اسـت  چنان تأثیر ویژه (س)فاطمه

صـدیقه و مشـتقات   ، کوثر، زهرا، ایران اسالمی بیشترین نوزادان دختر نامهاي فاطمه ها در سال

اند و این یعنی شخصیت ایشان در خانه به خانه نفوذ  نام آن حضرت را به خود اختصاص داده

در . و این امر مختص به ایران نیست بلکه در جهان عـرب وضـع نسـبتاً مشـابهی اسـت     . دارد

مصـر و مـراکش و تـونس و الجزایـر و     ، در مغرب عربی، قاي مسلماندر آفری، آسیاي مرکزي

از باب مثال اگر در کشور تاجیکسـتان دو دختـر   . فراوانی نامگذاري فاطمی مشهود است، لیبی
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اي باشد نام یکی فاطمه و دیگري زهراست و این یک سـنت شـناخته شـده     دوقلو در خانواده

وس و داماد این است: (اللّهم الّف بینهما کما است و در جشنهاي عروسی دعاي رایج براي عر

الّفت بین فاطمه و علی) یعنی بارالها بین قلبهاي این عروس و داماد الفت برقرار کن همچنانکه 

  . بین قلب علی و حضرت فاطمه ایجاد الفت کردي

قاهره مصر که فاطمیان  و نباید فراموش کرد در یکهزار سال قبل بزرگترین دانشگاه اسالمی در

دانشـگاه  ، جامعه الزهـرا ، دارالزهرا، و این همه فاطمیه. مصر بنا کردند نام الزهرا به خود گرفت

الزهرا و مدارس و معابد به نام آنحضرت نشانی از تـأثیر عمیـق ایـن بـانو در گسـترة زنـدگی       

تـدوین یافتـه بـه نـام      مایلم در انتهاي این بحث به یک اثر مهـم کـه در ایـران   . اسالمیان دارد

این دانشنامه که توسط جمعی از پژوهشگران تألیف شـده اسـت و   . دانشنامه فاطمی اشاره کنم

گرچه نیمـی از آن مباحـث عمـومی زنـان و بـی ارتبـاط بـا حضـرت          1باشد در شش جلد می

هاي موجود از جامعیتی برخوردار است که بـا زبـانی قابـل     است ولی در بین نوشته (س)فاطمه

  . م براي ایرانیان فارسی زبان امروز نوشته شده استفه

حضرت فاطمه قرار بگیرد و ، کوثر قرآن، امید است این اندك تحقیق مورد عنایت بانوي بانوان

که یک سنت حسنۀ شیعی است مروج گفتمان علمی فـاطمی باشـند کـه اگـر     ، محافل فاطمی

ن نبوت و عترت طاهره متولی عرضـۀ  بخواهیم مسیر درستی برویم باید به آن دانشی که خاندا

آن بودند و در جامعه بشري پربهاست تکیه کنیم و از هرگونه مطالـب سسـت و تفرقـه انگیـز     

بیشتر و سبک زنـدگی فـاطمی    (س)هاي واالي فاطمی مندان به آموزه شود تا گسترة عالقه پرهیز

  . ا اهللامورد توجه قرار گیرد و راه و منش آن مربی بزرگ پر رهروتر باشد انش
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  در عصر غیبت از منظر قرآن و عترت ینیحکومت د

  پردیس دانشگاه تهران عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

hadian. e@qhu. ac. ir 

ضـرورت تشـکیل آن و   ، اسـالمی  موضـوع حکومـت  ، یکی از مسائل خاص مرتبط با انقالب اسالمی

شـبهات زیـادي در   ، پس از پیروزي انقالب اسالمی و به خصوص در سالهاي اخیر. است والیت فقیه

ایـن در حـالی اسـت کـه     . جهت نفی تفکر حکومت دینی و جدایی دین از سیاست مطرح شده است

، به حکم قـرآن کـریم  ، و استمرار آن در دوره غیبت (والیت فقیه)   (ع)تشکیل حکومت در دوره معصوم

فقیه از سـوي فقهـا از ابتـداي     والیتاصل در اثبات  گفتنی است. اجماع و عقل ضروري است، سنت

آن چـه در ایـن اواخـر     انـد.  آن را پذیرفته، جاى هیچ گونه سخنى نیست و همگان، دوره غیبت کبري

است که آیا ثبوت والیت از راه امور حسبیه بوده و یک تکلیف شـرعى   این، قرار گرفته اختالفمورد 

در این راستا یکـی از فتـاواي بسـیار     است یا این که منصبى الهى و نیابت از مقام والیت کبرى است؟

فتـواي خـاص   ، که در طول تاریخ اسالم حتی در میان فقهاي شیعه بی سابقه است (ره)مهم امام خمینی

  . ب کفایی تشکیل حکومت اسالمی توسط فقها در دوره غیبت استایشان درباره وجو

اسالمی  –نمواردي است از نظام والیت فقیه به عنوان الگوي قرآنی ، آن چه در این مقاله ارائه گردیده

  . مبتنی بر قرآن کریم و سنت نظام صالح در عصر غیبت و نیز ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

   (ره)امام خمینی، والیت فقیه، حکومت اسالمی، عترت، قرآن کریم هاي کلیدي: واژه
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بحث جدیدي در دانش سیاسـی  ، برپایی حکومت اسالمی در ایران و روي کار آمدن ولی فقیه

آنـان را متوجـه   هـاي   و دو قطب شرق و غرب را به سختی تکـان داد و تئوریسـین   دنیا گشود

  . قدرتی بی نظیر در مقابل خود نمود و این قدرت چیزي جز قدرت اسالم نبودظهور 

گسترش و نفوذ این انقالب به نقاط مختلف . نمونه مشابهی در جهان ندارد، این انقالب و نظام

منجر به شـبهه  ، دنیا و احساس خطري که مستکبران از محبوبیت و صالبت رهبري آن داشتند

علیه دین مقدس اسالم و مبانی فکري حکومت اسالمی بـه ویـژه    افکنی آنان در سطحی وسیع

  . مسئله والیت فقیه شد

بـراي محققـان غربـی بسـیار     ، والیت فقیـه  حکومت اسالمی وامروز تحقیق در زمینه موضوع 

موفقیت و استقامت نظام جمهوري اسالمی ، در پی آنند که رمز پویاییها  آن زیرا، جذاب است

 انـد و هماننـد   و یا حتی محققان داخلی که در غرب رشد کـرده ها  آن قاتدر تحقی. را بشناسند

یک گرایش نفی و نقد حکومت اسالمی و نظـام   :توان یافت دو گرایش را می، نویسند میها  آن

حکومت اسـالمی و  هاي روي کار آمدن نظام  والیت فقیه است و دیگري بررسی علل و زمینه

  . والیت فقیه

اسالمی  –شده است تا جایگاه مسئله والیت فقیه به عنوان الگوي قرآنی کوشش ، در این مقاله

نظام صالح و ضرورت آن در دوره غیبت و نیز برخی شبهات وارد شده در این زمینه واکـاوي  

  . و پاسخ داده شود

سیاسی و اجتماعی انسـان توجـه   ، اسالم یک دین جامع و کامل است و به همه مسائل عبادي

إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى أَنْـزَلَ فـی    :اند در این خصوص فرموده   (ع)کرده است چنانکه امام صادق

انَ کُلِّ شَییبالْقُرْآنِ ت اللَّه تَّى وح ء  ا تَرَكم  قُـولُ    اللَّهی دبع یعتَطستَّى لَا یح ادبالْع هإِلَی تَاجحئاً یشَی

): به راسـتی کـه    150 :1 ج، 1429، (کلینی. إِلَّا و قَد أَنْزَلَه اللَّه فیه -و کَانَ هذَا أُنْزِلَ فی الْقُرْآنِلَ

بیان هر چیزي را نازل کرده است و سوگند به خداوند که هیچ ، خداي تبارك و تعالی در قرآن

تا آنجا که هیچ بنده اي نتواند بگوید ، چیز را ترك نکرده است که مردم به آن نیاز داشته باشند

  . اي کاش این در قرآنت آمده بود جز آنکه خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است

و اسالم به ، مورد توجه دین اسالم بوده، مسئله حکومت نیز که از مهمترین مسائل جامعه است
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ـ ، اهمیت بسیاري داده است، دلیل جامعیت و کامل بودن به این مسئله را در اسـالم همـواره   زی

مادي غلبه دارد و در سیاست اسالمی نیز بر خـالف آنچـه   هاي  معنوي بر دیگر جنبههاي  جنبه

حفظ قدرت و یا اعمال قـدرت بـراي   ، موضوع اصلی سیاست، که در دنیاي امروز وجود دارد

هدایت ، قدرت جزئی از حوزه سیاست است و هدف سیاست، دنیا داري نیست بلکه در اسالم

. شر براي رساندن او به کمال و ایجاد نظم و عدل در جامعه و جلوگیري از ظلم و ستم استب

به عنوان ، واژه سیاست در منابع و متون اسالمی نیز به کار رفته و در مواردي از ائمه معصومین

م یـا  السلَام علَـیکُ « :خوانیم می سیاستمداران مردم یاد شده است چنانکه در زیارت جامعه کبیره

زیـارت  ، مفاتیح الجنان(» ...و ساسۀَ الْعباد... الرِّسالَۀِ و مخْتَلَف الْملَائکَۀ  النُّبوةِ و موضع  بیت  أَهلَ

  جامعه کبیره)

در ، اسـالم در این خصوص مباحث بسیاري مطرح گشته و عدم جـدایی دیـن از سیاسـت در    

طول سالیان گذشته توسط متفکرین و اندیشمندان اسالمی به اثبات رسیده اسـت هرچنـد کـه    

بسیاري نیز با مخالفت با دیگر ارکان نظام اسالمی نظیر حکومـت اسـالمی و یـا مبـاحثی بـی      

در حقیقت راي به جدایی دین از سیاسـت داده و بـه صـورت    ، اساس در موضوع والیت فقیه

که ما ان شـاء اهللا در طـی مباحـث    ، منکر رابطه عینیت سیاست و دیانت شده اند، غیر مستقیم

  . آینده به توضیح تفصیلی تر این مسئله خواهیم پرداخت

اما آنچه در اینجا الزم به ذکر است این نکته است که تفکر جدایی دین از سیاست کـه منشـاء   

و بـه  ، ند حکام و سـالطین جـور  اغلب به وسیله عوامل داخلی مان، خارجی و استعماري دارد

مقـدس نمایـان متحجـر و    ، خصوص در جامعه امروز توسط عافیت طلبـان ضـعیف االعتقـاد   

شود و بحث زیـادي را در میـان اندیشـمندان     می احزاب و گروههاي غربزده و الحادي ترویج

  . جهان اسالم و ایران اسالمی به خود اختصاص داده است

گرچه سابقه طوالنی در جهان اسالم به ویـژه کشـور مـا    ، ستطرح اندیشه جدایی دین از سیا

بازتاب وسیعتري پیدا کرده اسـت و  ، دارد ولی پس از حاکمیت نظام مقدس جمهوري اسالمی

، با استناد به برخی دالیل از جمله دالیل قرآنی، برخی از نویسندگان و به اصطالح روشنفکران

ن تفکر و نفی حکومت دینـی هسـتند و در ایـن    در مقام مشروعیت بخشیدن به ای... تاریخی و

شبهاتی ، راستا با القائاتی در زمینه والیت فقیه که مبتنی بر اصل مشروعیت حکومت دینی است
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  . اند را در این باب نیز ایجاد نموده

نمایند و بـه وسـیله آن در صـدد اثبـات      می از جمله دالیلی که قائلین به این نظریه بدان استناد

دالیلـی  ، تشکیل حکومت اسالمی و دینی بر انبیاء و جدایی دین از سیاست هسـتند عدم لزوم 

  :است که عبدالرزاق مصري به آن استناد نموده که مبتنی بر دو مقدمه است

 علَیهِم لَست« :آمده است (ص)در توصیف پیامبر اکرم، اول این که در برخی از آیات قرآن کریم

» بِوکیـلٍ  علَـیکُم  أَنَـا  مـا  و« )107، انعـام (» حفیظـاً  علَیهِم جعلْناك ما و« )22، غاشیه(» بِمصیطرٍ

  )99، مائده(» الْبالغُ إِالَّ الرَّسولِ علَى ما« )23، فاطر(» نَذیرٌ إِالَّ أَنْت إِنْ« )108، یونس(

، هرگونـه حفـیظ  دوم این که وقتی رسالت پیامبر محدود و محصور در ابـالغ و انـذار شـده و    

 ) 45، ق ؛108، اسراء ؛43فرقان  ؛4، زمر(مصیطر و وکیل بودن از آن حضرت سلب شده است 

چرا که اگر ، نتیجه باید گرفت پس حکومت جزئی از دین نیست و پیامبر والیت بر امت ندارد

نمی بایست این اوصـاف کـه   ، بود می حکومت در متن دین قرار داشت و سیاست عین دیانت

  )171ص ، ، عبد الرزاق(. شد می حاکمیت و والیت است از آن حضرت سلب الزمه

دانـد و نسـبت بـه     دین را به طور کلى در حوزه مناسبات فردى انسان و خـدا مـى  ، این نظریه

 . کند دین را بى توجه معرفى مى، عرصه اجتماعى زندگى انسان

ضمن رد کتاب محمـد رشـید   ، الحکم ولعلى عبد الرزاق مصرى با تألیف کتاب االسالم و اص

به طور کلى منکـر نسـبت دیـن و سیاسـت     ، رضا در باب خالفت (الخالفۀ او االمامۀ العظمى)

شده و راهبردهاى قرآنى را اصوال غیر سیاسى اعالم کرده و حکومت نبـوى را نیـز بـه نـوعى     

 . انکار نموده است

رسـالت را بـا   ، قدنـد پیـامبر  هایى بر سر راه کسـانى وجـود دارد کـه معت    گردنه :نویسد وي می

حضرت محمد (صلى اللّه علیه و ... حکومت سیاسى و تأسیس دولت اسالمى جمع کرده است

پادشـاهى و دولـت   . تنها پیامبرى بوده که به دعوت دینى خـالص پرداختـه اسـت    آله و سلّم)

و بـه معنـاى   ، رسالت او را دچار شایبه نساخت و وى هرگز ملک و حکومت نداشـت ، دارى

 )136-135ص ، عبد الرزاق(. امروزى دست به تأسیس حکومت نزد

  . اند مطالب مشابهى را نوشته، بعضى از نظریه پردازان این گروه

سخن حق این است که ایـن دنیـا را بایـد عقـال بـا تـدبیرهاى       « نویسد: عبدالکریم سروش مى
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 )253ص ، سروش(» .عقالنى اداره کنند

 ) 69-68 ص، ، عبد الرزاق( :نویسد گونه مى این(ص)عبد الرزاق درباره شؤون پیامبر

کند که پیامبر اکرم شأنى در پادشاهى سیاسـى نداشـته    ظواهر قرآن مجید این نظریه را تأیید مى

است و آیات قرآن در اینکه کار آسمانى پیامبر تنها در محدوده ابالغ و بدون هـیچ معنـایى در   

 :اند از این آیات عبارتبرخى از . متعدد است، سلطه و قدرت بوده

 ْنعِ مطولَ یالرَّس فَقَد أَطاع اللَّه نْ ولَّى مفَما تَو لْناكسأَر هِملَیفیظاً ع80، نساء( ح ( 

 ما اتَّبِع یأُوح کنْ إِلَیم کبال ر إِالَّ إِله وه و رِضنِ أَعشْرِکینَ عالْم و *  لَـو  شـاء  مـا  اللَّـه 

 )107و  106، (انعام بِوکیلٍ علَیهِم أَنْت ما و حفیظاً علَیهِم جعلْناك ما و أَشْرَکُوا

 و لَو شاء کبنَ رنْ لَآمی مضِ فالْأَر ممیعاً کُلُّهأَ ج فَأَنْت تُکْرِه تَّى النَّاسکُونُـوا  حنینَ  یـؤْمم 

 )99، (یونس

 ْا یا قُلهأَی النَّاس قَد کُمقُّ جاءنْ الْحم کُمبنِ رتَدى فَمتَدي فَإِنَّما  اههی هنَفْسل نْ وفَإِنَّما ضَلَّ م 

 )108، (یونس بِوکیلٍ علَیکُم أَنَا ما و علَیها یضلُّ

 ما لْناكسأَر هِملَیکیالً ع54، (اسراء و( 

 َأ تأَینِ راتَّخَذَ م هإِله واهأَ ه تَکُونُ فَأَنْت هلَیکیالً  ع43، (فرقانو( 

 أَنْزَلْنا إِنَّا کلَیع تابلنَّاسِ الْکقِّ لنِ بِالْحتَدى فَماه  هنَفْسفَل نْ ولُّ فَإِنَّما ضَلَّ مضها یلَیع مـا  و 

أَنْت هِملَیکیلٍ ع41، (زمر بِو( 

 لَى ماولِ عالغُ إِالَّ الرَّسالْب و اللَّه لَمعونَ ما یدتُب ونَ ما و99، (مائده تَکْتُم( 

 َلنَّاسِ کانَ أباً لجنا أَنْ عیحلٍ  إِلى أَوجر منْهرِ أَنْ مأَنْذ 2، (یونس النَّاس( 

 أَنْزَلْنا ما و کلَیع تابنَ إِالَّ الْکیتُبل مي لَهوااخْتَلَفُ الَّذ  فیـه و  ـدىه ـۀً  ومحمٍ  رقَـونُـونَ  لؤْمی 

 )64، (نحل

 ا یاهأَی إِنَّا النَّبِی لْناكسداً أَرشاه شِّراً وبم نَذیراً و یاً * وإِلَى داع  اللَّـه  ـهبِإِذْن ـراجاً  ونیـراً  سم 

 )46و  45، احزاب(

 وا وأَطیع اللَّه وا وولَ أَطیعالرَّس وا وذَرفَإِنْ اح تُملَّیوا تَولَملى أَنَّما فَاعنَا  عولسالغُ ربینُ الْبالْم 

 )92، مائده(
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ورزد ولى  اصرار مى  گرچه عبد الرزاق در آیات ذکر شده به حصر وظیفه پیامبر اکرم در رسالت

، دهـد  خى مـى در مقابل این سؤال بزرگ که با توجه به سیره و تاریخ و منش نبى اکرم چه پاس

  . کم تر عنایت دارد

  نخست پاسخ

حق آن است که قرآن کریم به مفاهیم سیاسى و اجتماعى اشارات فراوان دارد و به لفظ یـا بـه   

گرچـه  . هاى وافى داده است هاى اساسى در باب دولت و حکومت پاسخ معنا نسبت به پرسش

به معناى دیگرى آمده است ها  آن کریم نیامده و یا بعضى ازلزوما همه مفاهیم امروزى در قرآن 

، در مقاله حاضر، مع الوصف و با توجه به تعدد و کثرت آیاتى که به مفاهیم سیاسى اشاره دارد

 :کنیم تنها به بعضى از این مفاهیم اشاره مى

 )124، بقره»)(مردم قرار دادم من تو را پیشواى«فرمود: (خدا به او »إِماماً للنَّاسِ جاعلُک إِنِّی... «

گـاه کـه بـه پیـامبرى از خـود       آن»(اللَّـه  سـبیلِ   فـی  نُقاتـلْ  ملکـاً  لَنـا  ابعـثْ  لَهـم  لنَبِی قالُوا إِذْ«

 )246، (بقره») . پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم«گفتند:

(اى کسـانى کـه ایمـان    » مـنْکُم  الْـأَمرِ  أُولـی  و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

  )59، )(نساء. خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خویش را فرمان برید، اید آورده

فرمانى جز حکم خدا نیسـت کـه حـق را    »( الْفاصلینَ خَیرُ هو و الْحقَّ یقُص للَّه إِالَّ الْحکْم إِنِ«

 )57، (انعام ).و او بهترین داوران است، کند بیان مى

 )29، اعراف) (پروردگارم به دادگرى فرمان داده است بگو:»(بِالْقسط ربی أَمرَ قُلْ«

 یـدینُونَ  ال و رسـولُه  و اللَّه حرَّم ما یحرِّمونَ ال و الْآخرِ بِالْیومِ ال و بِاللَّه یؤْمنُونَ ال الَّذینَ قاتلُوا«

با کسانى که اهل »( صاغرُونَ هم و ید عنْ الْجِزْیۀَ یعطُوا حتَّى الْکتاب أُوتُوا الَّذینَ منَ الْحقِّ دینَ

ش حـرام  ا و آنچـه را کـه خـدا و فرسـتاده    ، آورند کتاب که به خدا و روز باز پسین ایمان نمى

تا در عین خوارى به ، کارزار کنید، گردند دارند و متدین به دین حق نمى حرام نمى، اند گردانیده

  )29، (توبه ).دست خود جزیه دهند

هـاى ایـن    مـرا بـر خزانـه   «گفت: -یوسف-»( علیم حفیظٌ إِنِّی الْأَرضِ خَزائنِ  على  اجعلْنی قالَ«

  )55، (یوسف») .سرزمین بگمار که من نگهبانى دانا هستم
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»لى النَّبِینینَ  أَوؤْمنْ بِالْمم هِماسـت -تر و نزدیک-پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر»( أَنْفُس.( 

 )6، (احزاب

مـرا بـبخش و   ، گفـت: پروردگـارا  »(بعدي منْ لأَحد  ینْبغی ال ملْکاً  لی هب و  لی اغْفرْ رب قالَ«

 )35، ص»)(.ملکى به من ارزانى دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد

کسـانى کـه بـا تـو بیعـت      ، (در حقیقـت  »أَیـدیهِم  فَوقَ اللَّه ید اللَّه یبایِعونَ إِنَّما یبایِعونَک الَّذینَ إِنَّ«

 )10، (فتح ).هاى آنان است دست خدا باالى دست کنند؛ جز این نیست که باخدا بیعت مى، کنند مى

، فتال، فتنه، قسط، حکم، اولى االمر، اطاعت، والیت، ملک، هایى چون امامت واژه، در این آیات

. کنـد  اولویت و بیعت به کار رفته است که بر امور سیاسى داللت مى، ظلم، رکون، جهاد، جزیه

هاى باطل کارکردهاى حکومتى او و نحوه رویارویى  شیوه، ذکر داستان حکومت فرعوناصوال 

قرآن به  هاى حق و باطل دیگر در کالم خدا دلیلى بر پرداختن و نیز ذکر حکومت، موسى با آن

، عمیـد زنجـانى   :رك هـا و مفـاهیم سیاسـى قـرآن     (براى آشنایى باواژه. ها است گونه مقوله این

  )244-218 ص، 1384

  دومپاسخ 

آیـات متعـددى را کـه بـراى      :نیز باید گفت کهدر پاسخ به ادعاهاى شاخص على عبد الرزاق 

  . اند داراى قراین داخلى و خارجى است حصر مقام الهى رسالت پیامبر اکرم ذکر کرده

در مقـام پاسـخگویى   ، استشهاد کرده استها  ه آناى از آیاتى که على عبد الرزاق ب اصوال دسته

نسبت به ایمان آوردن همه مردم بوده است  (صلّی اهللا علیه و آله) اشتیاق فراوان پیامبر اکرمبه 

 . اى نیز اصوال ناظر به مداخله دین در حکومت یا حصر وظیفه در رسالت نیست و دسته

نویسـد: رسـالت    مى (فهل على الرّسل االّ البالغ المبین) سوره نحل 35ذیل آیه ، عالّمه طباطبائى

بـالغ  ، وظیفه پیامبران. ش را به طور روشن به آنان برسان که حجت تو بر آنان کامل گرددخوی

انسـانى ماننـد    رسول، ... اى در الجاى مردم به محتواى دعوت ندارند مبین است و آنان وظیفه

در حقیقـت رسـالت   . آنان است و رسالتى که بر آن مبعوث شده اسـت انـذار و تبشـیر اسـت    

تماعى است که صالح دنیایى و آخرتـى مـردم در آن اسـت و شـأن پیـامبر      مجموعه قوانین اج

 ذیل آیه)، 1417، (طباطبایی. الجاى بر ایمان نیست

بیانات پیامبر اکرم و دیگر معصومان که در این حوزه یا در تفسیر این آیات ذکر ، از سوى دیگر
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عبد الرزاق ادعـا کـرده   شده است دلیل دیگرى بر بطالن انحصار وظیفه به آن چیزى است که 

  . است

درباره آیات مورد استشهاد عبد الرزاق باید گفت که دو حوزه متفاوت در پـى گیـرى   بنابراین 

یکى پى گیرى در مرحله دعوت به اسالم و پا فشارى بـر قبـول آن و دیگـرى در     وجود دارد؛

 . مرحله نظارت بر اجراى فرایض دینى و ترك محرمات در جامعه دینداران

نفـى   هاى اول و دم مـورد استشـهاد عبـد الـرزاق)     است(بویژه آیه شدهچه در این آیات ذکر آن

هـاى   و ایـن ویژگـى  . یعنى مسلمان شدن اجبارى نیسـت  وظیفه پى گیرى در حوزه اول است؛

کند و به دنبال  برجسته دین اسالم است که از پذیرش کور کورانه دین و اجبار به آن احتراز مى

خواهداز آیات نتیجه گیرى کند  اما آنچه وى مى. وجدان و بصیرت آدمیان استبیدارى عقل و 

پیامبر اکرم نسـبت بـه رفتارهـاى    ، در حوزه دوم است؛یعنى درباره اینکه آیا در جامعه اسالمى

مردم وظیفه پى گیرى داردیا نه؟با توجه به اینکه حوزه زعامت و حکومت و تـدبیر جامعـه بـا    

وت بسیار دارد و در آیات متعددى از قرآن نسـبت بـه پـى گیـرى و     تفا، حوزه دعوت به دین

توجه بـه آیـات   ، هاى دینى و اجتماعى دستورهایى وارد شده است عقوبت مرتکبان نا هنچارى

براى ابطال ادعاى نویسنده یاد شـده  ... شرب خمر و، دیات و ارتکاب فحشا، راجع به قصاص

نسـبت بـه وادار کـردن بـه قبـول بـاور        روشن است کـه سـیطره و جبـروت نیـز    . کافى است

از پیامبر مکرم اسالم نفى شده است اما این بدان معنى نیست که نبى اکرم  قلبى(ایمان به خدا)

تاریخ حکومت ده ساله پیامبر اکرم نشانگر آن . قدرت حکومتى الزم را ندارد، براى اداره جامعه

 . معاصر حضرت بوده است هاى است که حکومت ایشان یکى از پر اقتدارترین حکومت

یکـى از عنـاوین کتـاب اصـول کافى(کتـاب حـدیثى شـیخ        این نکته نیز قابل توجه است کـه  

عناوین بعضى از ابو اب را با الهام از مضامین احادیث هر ، نویسنده. است»الحجۀ«کلینى)کتاب 

 ه و خزنۀ علمه؛باب ان األئمۀ و الة امر اللّ باب فرض طاعۀ األئمۀ؛ :فى المثل. باب آورده است

بـاب التفـویض    باب ان األئمۀ و الة االمر و هم الناس المحسودون الذین ذکر هم اللّه عزوجل؛

ان اللّه یأمر کم ان تؤدوا االمانـات  « باب ان قوله تعالى األئمۀ فى امر الدین؛ الى رسول اللّه و الى

 ) 142ص ، 1ش ، 1381، (قاضی زاده. فیهم نزلت»الى اهلها

عناوین خود به اندازه کافى نشانگر شؤون دیگر پیامبر و امام (علیهم السالم)از زبـان خـود   این 

مـا اتـاکم الرسـول فخـذوه و مـا نهـاکم عنـه        «  که قولشان به نص آیه شـریفه ها  آن آنان است؛
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حجت و الزم القبول و ، »انى تارك فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتى اهل بیتى«و روایت»فانتهوا

  . تباع استاال

بر نصب و جعل پیامبر اکرم و دیگر انبیا بر حکومـت و   و روایات فراوانی آیاتبر این اساس 

   دارد ظهوروالیت 

شـود کـه دیـن هرگـز از حکومـت و سیاسـت جـدا         مـی  روشن، بر اساس آن چه بیان گردید

  . باشد نمی

 واحـدةً  أُمـۀً  النَّاس کانَ« :فرماید قرآن کریم هدف از ارسال پیامبران و رسوالن را چنین بیان می

 اخْتَلَفُوا فیما النَّاسِ بینَ لیحکُم بِالْحقِّ الْکتاب معهم أَنْزَلَ و منْذرینَ و مبشِّرینَ النَّبِیینَ اللَّه فَبعثَ

فیه ا وم اخْتَلَف هـا   آن تضادى در میـان مردم (در آغاز) یک دسته بودند (و « :)213، (بقره» فیه

پیـدا  ها  آن بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختالفات و تضادهایى در میان. وجود نداشت

پیامبران را برانگیخت تـا مـردم را بشـارت و بـیم دهنـد و کتـاب       ، در این حال) خداوند، شد

آنچه اخـتالف  در ، نازل نمود تا در میان مردمها  آن با، کرد که به سوى حق دعوت مى، آسمانى

  ».داورى کند، داشتند

مسـئله حاکمیـت را نیـز    ، صاحب شریعتی نیامده مگر آن که عالوه بر تبشیر و انذار هیچ پیامبر

  . مطرح نموده است

اختالف جامعه ، خداوند در این آیه شریفه نمی فرماید پیامبران به وسیله تعلیم یا تبشیر و انذار

، زیرا حل اختالف ؛اختالفات آن را برمی دارند» حکم«وسیله فرماید به  می کنند بلکه می را رفع

  . بدون حکم و حکومت امکان پذیر نیست

توان تأثیر در روابـط خـارجی را نـدارد و حتمـاً یـک موجـود       ، صرف قانون :عالوه بر آن که

  . خواهد که مسئول تعلیم و حفظ و إعمال آن باشد می توانمند

 الْمیـزانَ  و الْکتـاب  معهـم  أَنْزَلْنا و بِالْبینات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد« :خوانیم سوره حدید مى 25درآیه 

قُومیل النَّاس طسبِالْق أَنْزَلْنَا و دیدالْح فیه أْسب شَدید و عنافلنَّاسِ مل و لَمعیل  ـنْ  اللَّـهم  ـرُهنْصی و 

لَهسبِ رإِنَّ بِالْغَی اللَّه زیزٌ قَوِيع« 

ترازو ، کتاب، بینات ؛به غایت اجتماعى ارسال پیامبران که اقامه قسط است اشاره دارد، این آیه

آورد و این همه  همه مجموعه منسجمى را براى اداره حکومت به وجود مى، و در نهایت حدید
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  توجیه استدالل به این آیـه در ، (ره)امام خمینى. براى برقرارى قسط و ضمانت اجرایى آن است

آمده است تا خاتم انبیاء بر  (ع)از آن وقت که آدم، فرمایند: تمام انبیاء از صدر بشر و بشریت مى

ما فردى باالتر از خود ، کردند این بوده است که جامعه را اصالح کند و فردا را فداى جامعه مى

فرماید  خداى تبارك و تعالى مى. ى جامعهکردند برا این فردها خودشان را فدا مى، انبیاء نداریم

لیقـوم النّـاس   «میزان به ایشـان دادیـم و فرسـتادیم؛   ، دادیمها  آن بینات به، را فرستادیم، که انبیا

. عـدالت اجتمـاعى در بـین مـردم باشـد     ، غایت این است که مردم قیام به قسط کنند »بالقسط

و انزلنـا  « دنبـالش هـم فرمـود:   . قسط شود قیام به، به ضعفا رسیدگى شود، ها از بین برود ظلم

بـا  . تناسب این است که این اهداف باید بـا حدیـد انجـام گیـرد     تناسب این چیست؟» الحدید

 . با حدید، با میزان، بینات

یعنى اگر چنانچه شخص یا گروه بخواهند جامعه را تباه کننـدیک حکـومتى    ؛»فیه بأس شدید«

اگر نشنیدند با مـوازین  ، صحبت کردها  آن با بینات باید با، را که حکومت عدل است تباه کنند

 ) 213ص، 15ج، صحیفه امام، (امام خمینی. اگر نشیدند با حدید، عقلى

والیت و جانشینى امیر مؤمنان مکمل دین و بلکه محـور رسـالت   ، نیز بر طبق آیات قرآن کریم

 سوره مائده) 67و 3(آیات. است

آن ، نـازل شـد   ص)(بـر پیـامبر  ) 3، اکمال دین (مائدهامى که آیه در مجمع البیان آمده است هنگ

حضرت فرمود: اللّه اکبر بر کامل شدن دین و اتمام نعمت خدا و رضایت پروردگار به رسالت 

 ذیل آیه) ، 1372، (طبرسی. من و والیت على بن ابى طالب پس از من

بـر والیـت سیاسـى نیـز     در هر صورت آیه شریفه والیت براساس برداشت مشهور شـیعه کـه   

این نصب وصایت جزء دیـن بـود و    نشانگر آن است که، داللت دارد با ضمیمه آیات یاد شده

 . دین مشتمل بر حکومت است

قصـاص  ، دیـات ، (مانند احکام حـدود  در قرآن کریم موارد متعددى از احکام خاص همچنین

نه تنها دین  دهد که می ر نشانو این ام و به طور کلى احکام جزایى و قضایى وجود دارد )...و

  . در سیاست و حکومت مداخله کرده بلکه خود جزئیات الزم را ذکر نموده است
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 است؛ این که آیا کسی کـه قـدرت  » حقانیت«، از مشروعیت در بحث حکومت اسالمی منظور

آیا حق داشته در این مقام ، دار گردیده حکومت را در دست گرفته و تصدي این پست را عهده

بنشیند یا خیر؟ و به چه مجوزي او این حق را دارد؟ بنابراین بحث در خود مجريِ قانون است 

  که بر اساس چه ضابطه اي بر این مسند تکیه زده؟

تمایـل  ، اگر مردم به فرد یا گروهـی بـراي حکومـت   . مردمی استپذیرش ، منظور از مقبولیت

نشان دهند و خواستارِ اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجـه بـر اسـاس    

  . شود آن حکومت داراي مقبولیت است می گفته، اراده مردم حکومت تشکیل گردد

 بسـتگی بـه ضـابطه اي دارد کـه بـراي مشـروعیت قائـل       ، بولیتتعیین رابطه مشروعیت با مق

در آن صـورت  ، آن بـدانیم » پـذیرش مردمـی  «اگر مالك مشروعیت یک حکومت را . شویم می

مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بـود و هـر حکومـت مقبـولی از مشـروعیت نیـز       

ـ . برخوردار خواهد بود قـرار  » پـذیرش مردمـی  «ر از اما اگر مالك مشروعیت را امر دیگري غی

  . آن گاه امکان انفکاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت، دهیم

 (ص)زمان پیامبر اکرم   

هیچ ارتبـاطی بـا نظـر و خواسـت مـردم      ، اختالفی نیست که مشروعیت حکومت آن حضرت

  . نداشته است

یکی منصـب پیـامبري (نبـوت) و     :دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت (ص)رسول خدا

پیـامبري آن حضـرت را نمـی    ، و همان طور که اگـر مـردم   ؛دیگري منصب امامت و حکومت

در مورد ، پیامبري پیامبر را لغو کند، این باعث نمی شد که خداوند، کردند می پذیرفتند و انکار

  . مسئله به همین صورت استمنصب امامت و حکومت آن حضرت نیز 

  . اختالفی نیست که مردم نقش اساسی را در تحقق حکومت داشتند، با وجود این
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صفر بود ولی در تحقق و اسـتقرار آن   (ص)نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر، به عبارتی

  . صددرصد بود

 و پس از آن    (ع)زمان ائمه معصومین  

عبارت اسـت از  ، مبناي مشروعیت (ص)اهل سنت گرچه معتقدند در مورد شخص پیامبر اسالم

  . یابد مبناي مشروعیت تغییر می، (ص)اما بر آنند که بعد از پیامبر» نصب مستقیم از طرف خداوند«

چگـونگی انتخـاب    بـر مبتنی ، (ص)پس از رحلت رسول خدامبانی اهل سنت راجع به خالفت 

کنـد   بیان می آنان معتقدند که قرآن و سنت فقط اوصاف جانشین پیامبر رابرخی از ، خلفا است

 چهـار اهل سنت براي انعقـاد خالفـت   ، يرو از این. و انتخاب آن به مردم گذاشته شده است

  :طریق قائل است

 یـل حکومـت او را   مثالً در مورد ابوبکر که مردم جمع شدند و بـه همـین دل   :اجماع امت

  . دانند مشروع می

  مانند آنچه در مورد انتخاب خلیفـه دوم عمـربن    :)نصب از جانب خلیفه قبلی(استخالف

، از آنجایی که خلیفه دوم توسط ابوبکر به خالفت رسید. خطاب توسط ابوبکر اتفاق افتاد

که  در حالی. استخالف به صورت یک اصل مشروع در فقه سیاسی اهل سنت درآمد اصل

  . اي در سیرة رسول خدا نداشته است پیشینه چنین اقدامی از دیدگاه اهل سنت

 جانشین خویش برگزید وي عمالً به خالفت رسید وقتی ابوبکر عمر را به عنوان خلیفه و ،

  . توانست داشته باشد خلیفه شدن عمر نمی نقشی در اي که بیعت مردم هیچ به گونه

  وفاداري در فرمانبرداري از خلیفه بود و اظهاراعالم موافقت مردم نوعی رضایت .  

  مانند انتخاب عثمان  :)مشورت رجال سیاسی(تعیین اهل حل و عقد  

 نْکُم «معتقدند بر اساس آیه شریفه  :استیالرِ می الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسأَطیع و وا اللَّهنساء»  أَطیع) ،

 همـان حاکمـان و  ، اشخاصی نیستند بلکه مراد از آنشخص یا » اولی االمر«منظور از، )59

باشند و تفاوتی نمی کند که این امر از چه طریقی حاصل شده باشـد و حتـی    می سالطین

اطاعت او واجب ، اگر با جنگ و خونریزي و آدم کشی و جنایت هم غلبه پیدا کرده باشد

   )اسی اسالمجمهوریت در نظام سی، مصباح یزدي :رك. (و خروج بر او حرام است
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به عنـوان  » بیعت اهل حل و عقد«و » اجماع«مبناي ، گفتنی است در بسیاري از آثار اهل سنت

بیعـت اهـل حـل و عقـد      از آنجا که خلیفه اول به زعم آنان براساس. یک مبنا ذکر شده است

 از مبانی انعقاد خالفـت  این طریق از انتخاب یکی، انتخاب گردید و به عنوان خلیفه مطرح شد

معتقدند که اگر بعضی از اهـل   حتی برخی از دانشمندان اهل سنت، در نزد آنان پذیرفته گردید

و . شـود  از دیگران ساقط می وجوب نصب امام، کسی را به امامت منصوب کردند، حل و عقد

است که ایـن موضـوع را از طریـق     الزمها  آن امام خواهد بود و بر، دنبرگزینها  آن کسی را که

عـدم بیعـت   . فکر انتخاب امـام نباشـند   مراسله به اطالع دیگران برسانند تا دیگران به مکاتبه و

چون عقد امامت به مجرد بیعت اهل حل و عقد . سایر افراد امت در انعقاد امامت تأثیري ندارد

این مبنا توسط بسیاري از علماي اهل سنت مطرح گردید و به عنـوان یـک   . حاصل شده است

  . است اسی پذیرفته شدهاصل در اندیشه سی

تطابق امـر واقـع بـا    «، فکري اهل سنتهاي  یک از ویژگیگردد که  از آنچه گذشت روشن می

اتفاقاتی است که در موضـوع  ، امامت و خالفت در مسألهآنان مبانی چنان که  ؛باشد می »نظریه

مبنـا بـراي   عبارت دیگر گزینش هر یـک از خلفـا    به. است  رهبري در جهان اسالم واقع شده

  . است ها قرار گرفته تعیین امام از دیدگاه سنی

 بیان شده که در اندیشه سیاسی کالسیک اهل سنت مطـرح هاي  البته باید گفت عالوه بر نظریه

 دیگري نیز در اندیشه سیاسی معاصر اهل سنت مطرحهاي  امروزه جریانات و دیدگاه، باشد می

   :عبارتند ازها  باشد که برخی از آن می

  تبعیت از حاکمان موجود به عنوان ، ویژگی این نظریه :)محافظه کار(اسالم سنتی یا دولتی

) مانند کشور لیبـی (شود  می این نظریه هم الگوي جمهوري را شامل. باشد می »اولی االمر«

  . )...عمان و، کویت، مانند عربستان(و هم الگوي پادشاهی 

بر سکوالریسم نمی باشد زیرا در برخی کشـورهاي  گفتنی است اساس این نظریه لزوما مبتنی 

کنند که از بـاب   می بلکه در این دیدگاه علما از مردم تقاضا. قوانین اسالمی نفوذ دارد، اسالمی

  . از حاکمان پیروي کنند، )59، (نساء» أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولی الْأَمرِ منْکُم«آیه 

، چه آن کـه علمـاي شـیعه    ؛باشد می اختالف علماي شیعه و اهل سنت از همین بابترین  مهم

عالوه بر آن که در جامعه  ؛نمایند می مشروعیت قائل نبوده و اعتبار او را نفی، براي حاکم جائر

تابعیـت نظـري از   ، اما در تفکرات اهـل سـنت  . باشند می شیعی خود علما داراي استقالل مالی
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حتی از جانب علماي آنان وجود داشته و علما نسـبت بـه دولـت    » اولی االمر«حاکم به عنوان 

  . اقتصادي دارند -وابستگی مالی 

 برنامه و دستورالعمل ، اندیشه اي که به لحاظ نظري معتقد است اسالم خود :اسالم سکوالر

 اندیشه اي درون دینی است و در جهان اهل تسنن همـان ، البته این اندیشه. سیاسی ندارد

االسـالم و اصـول   «مصري در کتاب » علی عبدالرزاق«اول بار توسط ، گونه که بیان گردید

ادعا نمود که دین ، او در کتاب خویش با استناد به آیاتی از قرآن کریم. مطرح شد» الحکم

  . سکوالریسم اسالمی با استناد به دالیل درون متنی و درون دینی)(از سیاست جداست 

  حاکمیت و مشروعیت، بر اساس این نظریه :)شوراي دینداران(دموکراسی دینداران منشاء ،

قوانین دینی یا تأثیرگذار ، در این الگو. مردم هستند و قوانین را نیز مردم باید انتخاب کنند

، »طحطاوي «، از جمله معتقدین به این نظریه. نیست و یا به خواست مردم تأثیرگذار است

  . باشند می در ترکیه» عبداهللا گل«و ، در مالزي» مهاتیر محمد«

 الگویی از حکومت که هم اکنون توسط عربستان . به معنی بازگشت به سلف صالح :سلفیه

  . شود می القاعده و طالبان مطرح، سعودي

 با جمهور اهل سنت تفاوت قابل توجهی نـدارد و ، مبانی سلفیه راجع به خالفت، گفتنی است

سـلفیه   انـد و درعـین حـال از آنجـایی کـه      نیز پذیرفتـه ها  آن آنچه را اهل سنت به آن معتقدند

خـالف   اند به روایات نیز استدالل نموده و اصرار دارنـد کـه نـص بـر     ظاهرگرا و اهل حدیث

ابـن   :(در خصوص مبانی سـلفیه رك . دننمای ابوبکر وجود دارد و روایاتی در این مورد ذکر می

  ) 1406، تیمیه

  مـردم از  ، حاکمیت قوانین الهی امـا در ایـن نظریـه    :)میحکومت خدا مرد(تئودموکراسی

از » ابواالعلی مـودودي «این نظریه توسط . کنند می حاکمان را انتخاب، طریق رأي اکثریت

  . فکري پاکستان مطرح شده است -رهبران سیاسی
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مجـال  در ایـن  هـا   باشد که از ذکر آن می دیگري نیز مطرحهاي  دیدگاه، عالوه بر این نظریه ها

در ایران نیز در ها  نماییم که هر یک از این جریان می نماییم اما به این نکته اشاره می  خودداري

مطرح شده در خصوص هاي  چنان که در بحث انواع دیدگاه ؛گیري و گسترش است حال شکل

و مانند دیدگاه انتخابی بودن والیت فقیـه و یـا نظریـه نظـارت     ها  برخی از آن، والیت فقیه نیز

  . مذکور داردهاي  ریشه در نظریه، وکالت فقیه

را بـه مـردم   هـا   خداوند دوازده نفر را تعیین و نصب فرموده و به پیامبرش دستور داده کـه آن 

  . معرفی کند

أَطیعوا اللَّه وأَطیعوا الرَّسولَ و أُولی «در آیه شریفه » اولی االمر«مقصود از ، شیعهبر اساس اعتقاد 

، دلیل شیعه بر این امـر . باشند می همه حاکمان نیستند بلکه افراد خاص و مشخصی»  الْأَمرِ منْکُم

تأکید بر خالفت مردمی  

از جانب پیامبر

هاي  نظریه

کالسیک

اجماع
استخال

ف
اهل حل و 

عقد

استیال

نظریه هاي 

معاصر

اسالم سنتی یا 

دولتی

تبعیت از حاکمان 

به عنوان اولی االمر

اسالم سکوالر

اسالم خود برنامه 

و دستورالعمل 

سیاسی ندارد

دموکراسی 

دینداران

منشاء حاکمیت و 

مردم : مشروعیت 

)قوانین مردمی (

تئودموکراسی
حاکمیت قوانین الهی 

اما حاکمان از طریق 

رأي اکثریت
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وارد شده است که روایات معتبري است که از رسول خدا (صلّی اهللا علیه و آله) در این زمینه 

دوازده نفر از اوصیا و جانشینان من هستند که اولشان علی است » اولی االمر«حضرت فرمودند 

را بیان فرمودند و شبیه این روایات حتی در برخی کتب اهل سنت    (ع)و بعد هم اسم همه ائمه

  ) 996ص ، 1376، سلطان الواعظین شیرازي :(رك. نیز وجود دارد

، همان مبنایی که موجب مشروعیت حکومت و حاکمیت پیامبر اسـت ، تقاد شیعهبنابراین در اع

و همان طور کـه  . باشد می نیز   (ع)مبناي مشروعیت امامان معصوم، یعنی نصب از طرف خداوند

پیامبري و امامت آن حضرت را نمی پذیرفتند و ، اگر مردم، (ص)در مورد منصب حکومت پیامبر

در مـورد  ، پیامبري و امامت پیامبر را لغو کنـد ، نمی شد که خداونداین باعث ، کردند می انکار

نیز مسئله به همین صورت است یعنی چون مبناي    (ع)منصب امامت و حکومت ائمه معصومین

بنـابراین گرچـه مـردم از آنـان     ، نصب از جانب خداونـد اسـت  ، مشروعیت آنان از نظر شیعه

مامت و حق حاکمیت ایشان لغو نمی شود و مـردم  ا، حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند

  .   (ع)فقط در تحقق و استقرار حاکمیت ایشان نقش دارند مانند حکومت حضرت علی

 -بلکه از شروع غیبت کبري ، اعتقاد به والیت فقیه نه تنها مسئله اي مستحدث و جدید نیست

تا به امروز به بررسی گرفته شده است و قریب به اتفاق همـه   - (ص)اگر نگوییم از زمان پیامبر

و برخی از آن بزرگواران موفق اند  فقه و فقاهت در این باب مباحثی را مطرح کردههاي  استوانه

فقهـاء و متفکـران    )207 – 186ص، 1378، جهان بزرگی :(رك اند. به اعمال و اجراي آن شده

مشروعیت حکومت والیى به دالیل نقلى و عقلـى متعـددى    اسالمى براى اثبات والیت فقیه و

 را بررسـی هـا   بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرده و آن     ، از جمله این دالیـل نقلـی  . اند تمسک جسته

  :نماییم می

، امام هشـتم (» .فی هذَا الْوقْت کَمنْزِلَۀِ الْأَنْبِیاء فی بنی إِسرَائیلَ  منْزِلَۀُ الْفَقیه«فرمودند:    (ع)امام رضا

در میـان امـت   (منزلت فقیه در این زمان « :)346ص ، 75ج ، 1403، مجلسی ؛338ص ، 1406

  ») همانند منزلت انبیاء بنی اسرائیل است (ص)رسول خدا

اقتصادي و نظامی ، سیاسی، اعم از فرهنگی، تدبیر امور امت، باید دانست که وظیفه اصلی انبیاء

صـفت مشـیري اسـت بـه رهبـران      ، گذشته از حمل معناي خاص خود، »انبیاء«است و عنوان 
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هنگام طرح جنگ و صـلح  ، زیرا در بسیاري از آیات قرآن کریم ؛جامعه و زمامداران امور امت

، »نبـوت «عنوان ، و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت والیت امري و سرپرستی جامعه

» أَنْفُسـهِم  مـنْ  بِـالْمؤْمنینَ   أَولى النَّبِی« :د آن اخذ شده است مانندو مانن» نبیون«و » انبیاء«، »نبی«

 بِغَیـرِ  النَّبِیـینَ  یقْتُلُونَ و«، )146، (آل عمران» کَثیر رِبیونَ معه قاتَلَ نَبِی منْ کَأَینْ و«، )6، (احزاب

 جاهـد  النَّبِـی  أَیها یا«، )65، (انفال» الْقتالِ علَى الْمؤْمنینَ حرِّضِ النَّبِی أَیها یا«، )61، (بقره» الْحقِّ

الْکُفَّار قینَ وناف73، (توبه» الْم ( ،»نُ وتَأْذسفَریقٌ ی منْهاحـزاب » النَّبِـی  م) ،کـه درآیـات   ... و) 13

تدبیر امور مسلمین اخذ شده در طرح رهبري جنگ و صلح و ، »نبی«عنوان ، مزبور و نظائر آن

جـوادي   :(نـک . یک مطلب رایج قرآنی است، »انبیاء«عنوان مشیر بودن کلمه ، است و بنابراین

  )188–186ص ، 1383، آملی

وارد شـده اسـت کـه از جملـه        (ع)گفتنی است در این زمینه روایات فراوانی از ائمه معصومین

حدیثى است و آن  والیت فقیه به آن استناد کردتوان در اثبات  که مىاست روایت دیگرى ها  آن

  (ع)امام صادق، در این حدیث. که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است
در بیان تکلیف مردم در  

 :فرماید مرجع صالحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین مى حلّ اختالفات و رجوع به یک

حکَمـاً   رَ فى حالَلنَا و حرَامنَا و عرَف اَحکَامنَا فَلْیرْضَـوا بِـه  و نَظَ دیثَنَاحمنْ کَانَ منْکُم قَد روى «

 فَلَم یقْبلْه منْه فَانَّما استَخَف بِحکْمِ اللَّه و علَینَـا  فَانِّى قَد جعلْتُه علَیکُم حاکماً فَاذَا حکَم بِحکْمنَا

 الرَّاد و دردلَى حع وه و لَى اللَّهع نَا کَالرَّادلَیع  بِاللَّـه ؛651ص ، 14ج ، 1429، (کلینـی  »الشِّرْك 

هر کس ازشما که راوى حدیث ما :«) 300ص ، 27و ج  34ص ، 1ج ، 1409، شیخ حر عاملی

نـوان  حالل و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشدو احکام ما را بشناسـد او را بـه ع   باشد و در

 پـس هرگـاه حکمـى کـرد واز او قبـول     . همانا من او راحاکم بر شما قـرار دادم . بپذیرید داور

 اندو آن کس که ما را رد کند خدارا ردکرده اندوما رارد کرده حکم خدا را سبک شمرده، نکردند

این حدیث ازجهت سند معتبر و موردقبـول  »کردن خدادرحد شرك به خداى متعال است و رد

  . شیعه استفقهاى 

  :است چند نکته اساسی مشتمل بر، مقبوله عمر بن حنظله

 ستمگر و قاضیان دولـت نامشـروع را    مطلقا مراجعه به سلطان   (ع)از یک طرف امام صادق

فاقـد ارزش و   -چه صحیح باشـد   اگر -ها را  شمرد و احکام صادره از سوى آن حرام مى
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  .داند مىباطل 

 الشـرایط  و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع جهت رفع نیازهاى اجتماعى، از طرف دیگر ،

  .سازد مکلف مى

  ماً«عبارتاکح لَیکُمع لْتُهعج نِّى قَدبا وضوح و روشنى، او را حاکم بر شما قرار دادم ؛»فَا ،

عى و قضـایى بـه   اجتمـا ، و مرجعیت در همه امـور سیاسـى   نصب فقیه عادل بر حکومت

مسئله منازعه و قضاوت اسـت لـیکن آنچـه    ، روایت هر چند ظاهر پرسش در. آید دستمى

خصوصـا  ، سخن آن حضرت عـام اسـت   است و   (ع)پاسخ امام، جهت و مالك عمل است

که داللت بر حکومـت دارد   -» حاکم«جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه 

البتـه  . شـود  هـا نیـز مـى    آن شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل نسبت به سایر مسائل و -

از جمله استناد به آیه شریفه  وجود دارد؛   (ع)قرائن واضح و روشن دیگرى نیر در پاسخ امام

، در صـدر روایـت     (ع)امـام  ها بـه طـور کلـى از طـرف دیگـر      و منع از مراجعه به طاغوت

هـا را باطـل    حکـم آن ، را حرام شمرده دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى

نظـام حکـومتى در    ها عادالنه و به حق باشد؛ زیرا اصل ایـن  حتى اگر قضاوت آن، داند مى

که انتصاب از  مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع   (ع)نگاه قرآن و اهل بیت

  . مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است، ناحیه شارع مقدس است

در تفسـیر و تبیـین روایـت عمـر بـن حنظلـه چنـین        » والیـت فقیـه  «در کتاب  (ره)خمینی امام

جـاى تردیـد   . اى نیست داللتش وسوسه این روایت از واضحات است و در سند و« :دننگار مى

بر عموم مسلمانان الزم . فرموده است فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین   (ع)نیست که امام

  ) 92ص، والیت فقیه، امام خمینی(» اطاعت نمایند   (ع)فرمان امام است که از این

اجراى ، هاى والیت در افتاء منصب فقهاى جامع الشرایط عالوه بر :نتیجه استدالل این است که

واجتماعى نیزوالیت دارنـد و   در مسائل سیاسى، نظارت بر حکومت، اختیارات قضایى، حدود

شخص    (ع)بدیهى است امام. گردد ادله والیت فقیه استفاده مى از اطالق، این مناصب واختیارات

اطاعـت از  . نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده اسـت  معینى را به حاکمیت منصوب

واجب است و عدم پذیرش حکم وى ، نصب شده   (ع)معصوم حاکمى که به نصب عام از جانب

  . باشد مى   (ع)به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم
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روایـی  مشروعیت حکومت والیى به دالیل  فقهاء و متفکران اسالمى براى اثبات والیت فقیه و

اشـاره کـرده و      (ع)به دو روایت از امام رضـا ، از جمله این دالیل. اند تمسک جستهنیز متعددى 

  :نماییم می ها را بررسی آن

  روایت اول 

، (امام هشـتم » .فی هذَا الْوقْت کَمنْزِلَۀِ الْأَنْبِیاء فی بنی إِسرَائیلَ  منْزِلَۀُ الْفَقیه«فرمودند:    (ع)امام رضا

در میـان امـت رسـول    (منزلـت فقیـه در ایـن زمـان     « :)346 :75، 1403، مجلسی ؛338 :1406

  »انبیاء بنی اسرائیل استهمانند منزلت ) (ص)خدا

اقتصادي و نظامی ، سیاسی، اعم از فرهنگی، تدبیر امور امت، باید دانست که وظیفه اصلی انبیاء

صـفت مشـیري اسـت بـه رهبـران      ، گذشته از حمل معناي خاص خود، »انبیاء«است و عنوان 

ح جنگ و صـلح  هنگام طر، زیرا در بسیاري از آیات قرآن کریم ؛جامعه و زمامداران امور امت

، »نبـوت «عنوان ، و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت والیت امري و سرپرستی جامعه

» أَنْفُسـهِم  مـنْ  بِـالْمؤْمنینَ   أَولى النَّبِی« :و مانند آن اخذ شده است مانند» نبیون«و » انبیاء«، »نبی«

 بِغَیـرِ  النَّبِیـینَ  یقْتُلُـونَ  و«، ) 146:(آل عمران» کَثیر رِبیونَ معه قاتَلَ نَبِی منْ کَأَینْ و«، )6(احزاب:

 جاهـد  النَّبِی أَیها یا«، )65 :انفال(» الْقتالِ علَى الْمؤْمنینَ حرِّضِ النَّبِی أَیها یا«، ) 61 :(بقره» الْحقِّ

الْکُفَّار قینَ وناف73 :(توبه» الْم ( ،»نُ وتَأْذسفَریقٌ ی منْهاحـزاب » النَّبِـی  م): کـه درآیـات   ... و) 13

در طرح رهبري جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده ، »نبی«عنوان ، مزبور و نظائر آن

، (جوادي آملـی . یک مطلب رایج قرآنی است، »انبیاء«عنوان مشیر بودن کلمه ، است و بنابراین

1383 :186–188(  

  روایت دوم 

[سائل] فَلـم وجـب علَـیهِم     فَإِنْ قَالَ« :چنین نقل کرده است که   (ع)فضل بن شاذان از امام رضا

ی خَلْقکُنْ فی ا لَملَم أَنَّهیلَ لۀِ قبِالطَّاع مانُ لَهالْإِذْع و بِهِم الْإِقْرَار لِ ورِفَۀُ الرُّسعـا    مم ماهقُـو و هِـم

] لمصالحهِم و کَانَ الصانع متَعالیاً عنْ أَنْ یرَى و کَانَ ضَـعفُهم و عجـزُهم عـنْ     یکملوا [یکْملُونَ

هینَه و رَهأَم هِمي إِلَیؤَدومٍ یصعم منَهیب و نَهیولٍ بسنْ رم دکُنْ بی راً لَمظَاه هاکرأَ إِد ومفُهقی و هبد  

هِمعنَافم رَازإِح کُونُ بِها یلَى مونَ   عتَاجحا یم رِفُونَ بِهعا یم هِمی خَلْقکُنْ فی إِذْ لَم مهضَارم فْعد و

  ... ] منَافعهِم و مضَارهم إِلَیه [منْ
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الْأَمرِ و أَمرَ بِطَاعتهِم قیلَ لعلَلٍ کَثیرَةٍ منْها أَنَّ الْخَلْقَ لَما وقَفُوا علَـى   فَإِنْ قَالَ قَائلٌ فَلم جعلَ أُولی

و کذَل تثْبکُنْ یی لَم مهادنْ فَسم یها فمل دالْح کا ذَلودتَعرُوا أَنْ لَا یأُم و وددحم دإِلَّا  ح قُوملَا ی

التَّعدي و الدخُولِ فیما حظرَ علَیهِم لأَنَّه لَو لَم یکُنْ ذَلـک    یجعلَ علَیهِم فیه أَمیناً یمنَعهم منَ بِأَنْ

 مهنَعمماً یقَی هِملَیلَ ععفَج رِهغَی ادفَسل تَهنْفَعم و لَذَّتَه تْرُكلَا ی دلَکَانَ أَح  ـیهِمف یمقی و ادنَ الْفَسم

کَامالْأَح و وددالْح ... لَّۀُ والْم تسرعاً لَددتَوسظاً مافیناً حماً أَماماً قَیإِم ملْ لَهعجی لَم لَو ا أَنَّهنْهم و

یهف لَزَاد و کَامالْأَح نَنُ والس رَتغُی ینُ والد بوا     ذَههشَـب ونَ وـدلْحالْم نْـهم نَقَص ونَ وعتَدبالْم

ــلمینَ ســى الْم ــک علَ ؛253 – 252 :1، 1385، همــو ؛101 – 100 :2، 1378، (ابــن بابویــه... ذَل 

اگر کسی بپرسد از چه رو معرفت و شناخت پیامبران و اقـرار بـه   : « )40 :11، 1403، مجلسی

شود: براى آنکـه در   به فرمان آنان واجب شده است؟ پاسخ گفته مىاطاعت ایشان و سر نهادن 

آنچه را که بدان همه مصالح خود را بفهمـد نهـاده نشـده    ها  آن ساختمان وجود بشرى و قواى

و مخلـوق  ، خالقشان منزه و مبرّا است از اینکه بـا چشـم دیـده شـود    ، و از جانب دیگر، است

اى معصوم میان ایشان و خداوند  ناچار بایستى فرستاده عاجزند از اینکه او را بظاهر درك کنند

و از دستورات او واقفشان نماید تا نفع و ضرر خود ، باشد تا اوامر و نواهى او را بایشان برساند

  ... را بشناسند

  ] پرسد: چرا اولى االمر قرار داد و طاعتشان را واجب فرمود؟ و اگر [کسى

حـد  ، که از آن جمله آنکه: مردم همین کـه در قـانون  ، بسیارشود: براى علّتهاى  پاسخ گفته مى

و مأمور بودند که از آن تجاوز ننمایند تـا بفسـاد کشـیده    ، معین و مشخّصى برایشان معلوم شد

این امر مسلّم و ثابت نشود و بوقوع نپیوندد جز اینکـه فـرد شایسـته و امینـى بـر آنـان       ، شوند

و تجاوز از قانون جلوگیر باشد و نگذارد در ممنوعـات   گمارده شود تا وى ایشان را از تعدى

هیچ کس از آنچـه در آن لـذّت خـود را    ، زیرا اگر این چنین نبود، داخل شوند و بفساد گرایند

دید و لو بفساد دیگرى تمام شود دست بر نمیداشت  یافت و منفعتى براى خویش در آن مى مى

م و سرپرست قـرار داد تـا آنـان را از تبـاهى     پس خداوند براى آنان قی، نمود و خوددارى نمى

  ... جلوگیرى کند و در صورت تخلّف عقوبت نماید و حد زند و احکام را برقرار دارد

، و علّت دیگر اینکه اگر پیشوائى امین و حافظ و سرپرستى مورد اطمینان براى آنان قرار ندهد

سنّت تغییـر یافتـه و احکـام تبـدیل و     ، دو دین از بین میرو، گردد ملّیت و آئین بکلّى نابود می

و ملحـدان از آن  ، شـود و بـدعتگزاران در آن دخـل و تصـرّف نمـوده      جابجا و زیر و رو مـى 
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  »...کنند کاهند و آن را بر مسلمانان مشتبه مى می

  :برخی از مهم ترین خطوط کلی این روایت

 امر و زعیم امور مسلمین اختیار مردماز شؤون خداوند است نه در ، نصب ولی .  

 صبغه کالمی بودن مسئله والیت امر و رهبري امت که بیـانگر  ، با تأمل در مضمون حدیث

  . شود می روشن، شأن خداوند است

 (ع)اگرچه در رتبه نخست درباره خصـوص رهبـران معصـوم   ، مذکور در حدیثهاي  علّت   

، در عصر غیبـت بلکه ، لیکن هیچ گونه اختصاصی به آن ذوات نورانی ندارد، جاري است

طرف کند که نزدیک ترین انسان به امام معصوم که از  می همه آن مصالح و اهداف ایجاب

داوري نصب  کرسی قضا و، هاي واالي دینی مانند مرجعیت فتوا آنان براي بسیاري از سمت

  ) 200 :1383، (جوادي آملی. به وظیفه والء و رهبري منصوب باشند، شده اند

وارد شـده اسـت کـه از جملـه        (ع)این زمینه روایات فراوانی از ائمه معصومینگفتنی است در 

، 1429، اشاره کرد (کلینیمقبوله عمربن حنظله مشهور به    (ع)توان به روایت امام صادق ها می آن

فقهـاى  ، ) بنـابراین بـر اسـاس روایـات    300 :27و  34 :1، 1409، شیخ حـر عـاملی   ؛651 :14

نظارت بر ، اختیارات قضایى، اجراى حدود، هاى والیت در افتاء منصب برالشرایط عالوه  جامع

ادله  از اطالق، واجتماعى نیزوالیت دارند و این مناصب واختیارات در مسائل سیاسى، حکومت

نکـرده   شخص معینى را به حاکمیت منصوب   (ع)بدیهى است امام. گردد والیت فقیه استفاده مى

 اطاعت از حاکمى که بـه نصـب عـام از جانـب    . تعیین نموده استاست بلکه به صورت عام 

واجب است و عدم پذیرش حکـم وى بـه مثابـه عـدم پـذیرش حکـم       ، نصب شده   (ع)معصوم

  . باشد مى   (ع)معصوم

که در طول تاریخ اسالم حتی در میان فقهـاي شـیعه    (س)از فتاواي بسیار مهم امام خمینییکی 

فتواي خاص ایشان درباره وجوب کفایی تشکیل حکومت اسالمی توسط فقها ، بی سابقه است

مهم ترین آراء و مبانی فقهی امام خمینی درباره تشکیل حکومت اسالمی . در دوره غیبت است

در کتاب البیع ایشان آمده است و کتاب والیت فقیه ایشان تنهـا بیـانگر   و چگونگی تشکیل آن 
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  . عام ایشان در خصوص مسئله والیت فقیه استهاي  دیدگاه

اقامه حکومت و تشکیل دولت اسالمی در دوره ، در کتاب البیع (س)بر اساس فتواي امام خمینی

آنـان موفـق بـه تشـکیل      از قبیل واجب کفایی بر فقهاي عادل اسـت کـه اگـر یکـی از    ، غیبت

نایبان عام ، از دیدگاه ایشان همه فقها. باشد می پیروي از او بر دیگر فقها واجب، حکومت شود

، هستند و به محض آن که یکی از آنان مبسوط الید شـد و حکومـت تشـکیل داد      (ع)امام زمان

نهایی براي یکـی  اما اگر امکان تشکیل حکومت به ت. شود می پیروي از او بر دیگر فقها واجب

شوراي فقهـا  ، بر این اساس. باید همه فقها با هم همراه شوند (قیام جمعی)، از فقها میسر نشد

آن هم در ، فرضیه دوم امام پس از احتمال نخست، در اداره حکومت اسالمی (شوراي رهبري)

رح اخیر شبهه آن مطهاي  اقامه حکومت اسالمی است و نه پس از تشکیل حکومت که در سال

  . شده است

آنـان از منصبشـان   ، در صورتی که قیام جمعی فقها نیز ممکن نشـود  (س)از دیدگاه امام خمینی

شوند و تنها در تاسیس حکومت معذور هستند و در ایـن حالـت    نمی (منصب والیت) معذور

  . بر مسلمین والیت دارندها  هر کدام از آن

وص درکتاب مرحوم صاحب جـواهر قابـل   نکته قابل توجه و بسیار اعجاب انگیز در این خص

عـدول  ، فقیـه در غیـاب  دارد کـه   می ایشان پس از طرح مسئله والیت فقها بیان. مالحظه است

صاحب جواهر ، باشد ها می آن مؤمنین همان والیت را دارند و در واقع یک وظیفه ي اجتماعی

باشد  می وظیفه فساق از مؤمنین، حتی اگر عدول مؤمنین نبودند این امورات :فرماید می در ادامه

  . استو در واقع این واجب کفائی 

نیز موجـب     (ع)رسد مبناي فقهی این بحث همان امري باشد که در زمان امیرالمومنین می به نظر

زیرا قطعا وجود حکومت خلیفه دوم ، گردید می به حکومت خلیفه دوم   (ع)کمک حضرت علی

است؛ چه آن که در حکومت حاکم مسلمان ولو حـاکم   نظیر روم بهترهایی  از وجود حکومت

 بی شماري نیز اتفاقهاي  ماند؛ گرچه بدعت می باز هم رنگ و بویی از اسالم، مسلمان غاصب

را از میان برداشت؛ ولی در حکومت بیگانه بر مسـلمانان هـیچ   ها  توان آن می افتد که بعدها می

  . رنگ و بویی از اسالم بر جاي نخواهد ماند

ث جمهوریت و اسالمیت نظام اسالمی در دوره غیبـت نیـز از جملـه دیگـر مبـانی فقهـی       بح
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  . است (س)سیاسی امام خمینی

خـویش ماننـد   هـاي   حضرت امام خمینی (ره) در آثار متعدد خویش از جمله در اولین کتـاب 

بـه بحـث    -که حتی قبل از کتاب والیت فقیه توسط ایشـان نوشـته شـده اسـت      -کتاب البیع 

 انـد.  شیوه اي ابداعی بیان داشته  و نکاتی ارزشمند را با اند. ضرورت حکومت اسالمی پرداخته

 ؛و بسطها فـی جمیـع شـؤون المجتمـع    ، أحکام اإلسالم  من نظر إجمالًا إلى« :فرمایند می ایشان

ـۀ فحسـب      أنّ  لرأى. .،.کالصالة و الحجـۀ و األخالقیاإلسالم لیس عبارة عن األحکـام العبادی... «

) : هر کس که یک نظر اجمالی به احکام اسـالم  618-617ص ، 2ج ، کتاب البیع، امام خمینی(

و گسترش آن در تمامی شوون اجتماع مانند نماز و حج بیاندارد قطعا خواهد دیـد کـه اسـالم    

، همان گونه که بسیاري از مسلمانان و علماي اسالم ؛اخالقی نیست فقط شامل احکام عبادي و

  . اند این موضوع را اذعان داشته

ادامه به تبلیغات و اقدامات یهودیان از صدر اسالم تا کنون و نیز تبلیغات  حضرت امام (ره) در

یند که نما می سال اخیر و بلکه بیشتر جهت جدایی دین از سیاست اشاره 300استعمارگران در 

و لـذا وظیفـه روحـانیون و طـالب علـوم دینـی       . به دلیل همین خاصیت احکام اسـالم اسـت  

دانند که احکام سیاسی اجتماعی اسالم را به صورت کامل به مردم معرفی  می علمیههاي  حوزه

توضـیح  هـاي   نمایند زیرا تصور بسیاري از مردم چنین است که تنهـا عمـل بـه احکـام رسـاله     

توضیح المسائل تنها بخش کوچکی از اسالم هاي  ست در حالی که احکام رسالهالمسائل کافی ا

  علمیه )هاي  (آسیب شناسی حوزه. را دربردارد

فاإلسالم أسس حکومۀ ال علـى  « :فرمایند می حضرت امام در ادامه در تعریف حکومت اسالمی

و ال على نهج المشروطۀ أو ، نهج االستبداد المحکّم فیه رأي الفرد و میوله النفسانیۀ فی المجتمع

التی تفرض تحکـیم آراء جماعـۀ مـن البشـر علـى      ، الجمهوریۀ المؤسسۀ على القوانین البشریۀ

، (امـام خمینـی  » بل حکومۀ تستوحی و تستمد فی جمیع مجاالتها من القانون اإللهـی . المجتمع

  ) 619-618ص ، 2ج ، کتاب البیع

  :حکومت اسالمی :یعنی

 استبدا دي نیست حکومت  

  مشروطه جمهوري نیست حکومت 
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  قانون الهی است حکومت  

  حکومت قانون الهی است، حکومت اسالمی :بنابراین

بل جمیع ما یجري فی الحکومۀ و ، و لیس ألحد من الوالة االستبداد برأیه«فرمایند:  در ادامه می

و أن یکون على طبق القانون اإللهی امـام  (» .حتّى اإلطاعۀ لـوالة األمـر  ، شؤونها و لوازمها ال بد

  ) 619ص، 2ج ، کتاب البیع، خمینی

حتی در مورد پیروي از کارگزاران حکومت و این که از چه کسی بایـد پیـروي   ، بر این اساس

  . کرد باید دید خداوند در آن مورد چه فرموده است

در این صورت هیچ موردي نخواهد بود که  :اکنون ممکن است سؤالی مطرح شود و آن این که

افراد در حکومت تصمیم بگیرند و در همه موارد باید دید حکم چکونه از سوي خداوند متعال 

حکمی در قرآن و سنت نیامده اسـت ماننـد   ها  پس در مواردي که درباره آن، تعیین شده است

  چه باید کرد؟ ... سدسازي و ماهواره و

للـوالی أن یعمـل فـی    ، نعـم « :فرماینـد  مـی  در ادامـه  (ره)حضرت امـام  ،با توجه به این موضوع

بل هو ، و لیس ذلک استبداداً بالرأي، أو ألهل حوزته، الموضوعات على طبق الصالح للمسلمین

  » .فرأیه تبع للصالح کعمله، على طبق الصالح

است طبق مصلحت مسلمین ... والی در مواردي که مربوط به موضوعات متغیر سیاسی و :یعنی

بلکه بر  ؛و این استبداد به رأي نیست. کند می عمل) مانند یک شهر خاص(و یا مصلحت حوزه 

  اساس مصلحت است 

در ادامه به بحث والیت عامه فقیه در زمان غیبت و ادله عقلی و نقلی والیـت  (ره) حضرت امام

  . نماییم می داريخودها  پردازند که ما در این جا از ذکر مجدد آن می فقیه

مشـروعیت و مقبولیـت را بـه عنـوان ارکـان تحقـق       ، سه عنصر اسـتحقاق (ره) گفتنی است امام

فالوالیۀ و الحکومۀ و ، أما فی زمان الغیبۀ« فرمایند: می چنان که. نمایند می حکومت اسالمی ذکر

امـام  (» ...أن تبقیا بنحو آخـر  -بحسب العقل و النقل -لکن یجب، إن لم تجعل لشخص خاص

  ) 622ص ، 2ج ، کتاب البیع، خمینی

را به صورت جداگانـه  » حکومت«و » والیه«امام (ره) دو واژه ، شود می همان گونه که مالحظه

به دلیل (والیت داشته باشد اما حکومت نداشته باشد ، زیرا ممکن است زمانی حاکم ؛آورده اند
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   )او (اثبات مشروعیت ولی و منصب الهی) عدم مقبولیت مردم

 ؛حکومت قانون الهـی اسـت  ، حکومت اسالمی، (همان گونه که در مباحث گذشته بیان گردید

  اما تحقق این قانون الهی به بیعت مردم است )

در مورد شرط اعمـال والیـت از سـوى فقیـه     هنگامی که از حضرت امام (ره) ، در جایی دیگر

لکـن تـولى امـور مسـلمین و     . داردوالیت در جمیع صور  :فرمودند، سوال شد جامع الشرایط

که در قانون اساسى هم از آن یاد شده ، تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین

، صـحیفه امـام  ، امـام خمینـی  (. شده به بیعت با ولى مسلمین و در صدر اسالم تعبیر مى، است

   )459ص ، 20 ج

ال بـد فـی الـوالی مـن     « :فرماینـد  مـی  و در ادامه کتاب البیع ایشان به بیان صفات ولی پرداخته

و . و ال یعقل تحقّقها إلّا بهما: إحـداهما: العلـم بالقـانون   ، هما أساس الحکومۀ القانونیۀ، صفتین

  ) 623ص ، 2ج ، کتاب البیع، امام خمینی(» .ثانیتهما: العدالۀ

  :ولی باید دو صفت داشته باشد

  فقاهت) (صالحیت براي افتاء(علم به قانون اسالم(  

  عدالت 

قانون اساسی  109شود که در اصل  می کفایت که به عنوان ویژگی دیگر ولی فقیه مطرح :و نیز

  . اشاره شده استها  نیز به آن

یعنی الزم نیست کـه وي تابعیـت ایـران را     ؛شرط ملیت وجود ندارد، در مورد ولی فقیه :نکته(

  حکومت اسالمی مانند ریاست جمهوري)هاي  بر خالف برخی دیگر از مسئولیت ؛داشته باشد

من قبیل ، فإقامۀ الحکومۀ و تشکیل أساس الدولۀ اإلسالمیۀ :فرمایند می در ادامه (ره)حضرت امام

فإن وفّق أحـدهم لتشـکیل الحکومـۀ یجـب علـى غیـره       ، الواجب الکفائی على الفقهاء العدول

و لو لـم یمکـن لهـم ذلـک     . القیام مجتمعینیجب علیهم ، و إن لم یتیسر إلّا باجتماعهم، االتباع

فلکـلّ مـنهم   ، و مـع ذلـک  . لم یسقط منصبهم و إن کانوا معذورین فی تأسیس الحکومـۀ ، أصلًا

بل علـى نفـوس المسـلمین إذا    ، إجراء الحدود  الوالیۀ على امور المسلمین؛ من بیت المال إلى

و أخـذ الصـدقات و   ، اإلمکـان فیجب علیهم إجراء الحدود مع ، اقتضت الحکومۀ التصرّف فیها
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و سـائر حـوائج   ، و الصرف فی مصالح المسلمین و فقراء السادة و غیرهم، الخراج و األخماس

کـلّ مـا کـان لرسـول اللَّـه و      ، فیکون لهم فی الجهات المربوطۀ بالحکومۀ. المسلمین و اإلسالم

ون رتبتهم کرتبۀ األنبیاء أو و ال یلزم من ذلک أن تک. األئمۀ من بعده صلوات اللَّه علیهم أجمعین

امـام  (. األئمۀ علیهم السالم؛ فإنّ الفضائل المعنویۀ أمر ال یشارکهم علـیهم السـالم فیـه غیـرهم    

  )625-624ص ، 2ج ، کتاب البیع، خمینی

و المنـع  ، امناء الرسل ألجل ما ذکره؛ من إجراء الحـدود ) الفقهاء( أنّهم« :فرمایند می تا آن جا که

فالفقهـاء امنـاء الرسـل و    ، و تغیـر السـنّۀ و األحکـام   ، و المنع عن اندراس اإلسالم، عن التعدي

امـام  (» .عـن الوالیـۀ المطلقـۀ     و هـو عبـارة اخـرى   ، الخصوصیۀ و غیرها  حصون اإلسالم؛ لهذه

   )635-634ص ، 2ج ، کتاب البیع، خمینی

  :بر این اساس

  کفایی بر فقهاء عادل استاقامه حکومت و تشکیل دولت اسالمی از قبیل واجب .  

 پیروي از او بر دیگر فقهاء واجب است، اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد .  

مبسوط «ها  نایب عام حضرت ولی عصر (عج) هستند و به محض آن که یکی از آن، همه فقها(

  پیروي از او بر دیگر فقها واجب است)، شد و حکومت اسالمی تشکیل داد» الید

  باید همه فقهاء با هـم  ، امکان تشکیل حکومت به تنهایی براي یکی از فقهاء میسر نشداگر

  )1() قیام جمعی(همراه شوند 

 ساقط نمی شوند و تنها ) منصب والیت(آنان از منصبشان ، اگر قیام جمعی نیز ممکن نشد

 بر مسـلمین والیـت  ها  و در این حالت هر کدام از آن. در تأسیس حکومت معذور هستند

  . کنند می را سرپرستیها  دارند و امور آن

 بلکه تمـام اختیـارات حکـومتی پیـامبر      ؛در این مورد نیز تنها جهات معنوي منظور نیست

و این امر به این معنی نیست که آنان . براي فقهاء ثابت است   (ع)و ائمه معصومین (ص)اکرم

بلکه همان گونه که بیان گردیـد از جهـت اختیـارات     ؛باشند می   (ع)و ائمه   (ع)هم رتبه انبیاء

براي آنـان وجـود      (ع)و ائمه معصومین (ص)تمامی اختیارات حکومتی پیامبر اکرم، حکومتی

  . دارد و این همان معناي والیت مطلقه فقیه است
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بلکه مربوط به حکومت اسـالمی اسـت    ؛فقط مربوط به فقیه نیست، اختیارات اطالق :نکته اول

  ... قوه قضائیه و، د شوراهامانن

معتقدند ، نمایند می کسانی که والیت مقیده فقیه را مطرح. مطلقه در مقابل مقیده است :نکته دوم

تواند از  می مقید به احکام اولیه و ثانویه است و هنگامی، که حکومت اسالمی در اجراي احکام

  . حکم اولی عدول کند که شرایط اضطرار به وجود آید

  .  موضوع یعنی عدول از حکم اولی هنگام به وجود آمدن شرایط اضطرار را همه فقها قبول دارنداین 

در ) معتقدین به والیت مقیده فقیه(نقطه تفاوت دیدگاه امام خمینی (ره) با برخی از دیگر فقها 

اختیارات حکومت اسالمی در عصـر غیبـت را   ، این است که ایشان همان گونه که بیان گردید

یعنـی همـان گونـه کـه      ؛داننـد  می   (ع)د اختیارات حکومت اسالمی در عصر حضور معصوممانن

توانـد   مـی  فقیه نیز در عصر غیبت، حق قانون گذاري دارد، معصوم بر اساس مصلحت عمومی

الزم نیسـت تـا حتمـا    . (عمـل نمایـد   -و نه فقط شرایط اضطرار  -بر اساس مصلحت عمومی 

بنـا بـر   ، بلکه فقیه هماننـد معصـوم   ؛جامعه دچار مشکل گرددشرایط اضطرار حاصل شود که 

  تواند عمل نماید) می مصلحت

طبـق  ، اسـت ... والی در مواردي که مربوط به موضوعات متغیر سیاسـی و  :فرمایند می چنان که

و این استبداد بـه  . کند می عمل) مانند یک شهر خاص(مصلحت مسلمین و یا مصلحت حوزه 

  . ساس مصلحت استبلکه بر ا ؛رأي نیست

 مصلحت دراحکـام حکـومتی دراداره امـور جامعـه و مسـائل کشـوري را       اهمیت ضرورت و

ان الضرورة اعم من االضطرار من حیث المورد فربما الیضطر « توان از این بیان امام دریافت: می

االنسان على شىء لکن الضرورة تقتضى االتیان به کمـا اذا کـان فـى ترکـه ضـرر علـى حـوزة        

  )48ص ، 1378، (امام خمینی. »المسلمین او رئیس االسالم او کان مورثا لهتک حرمۀ مقام محترم

چه بسا انسان بـر انجـام کـارى اضـطرار     . ضرورت از جهت مورد گسترده تر از اضطرار است

ندارد ولى ضرورت ایجاب مى کند آن را انجام دهد ماننـد ایـن کـه در انجـام نـدادن آن کـار       

  ان یا حاکم مسلمانان زیانى وارد شود یا سبب هتک حرمت مقام محترمى گردد برحوزه مسلمان

احکـام  ، گفتنی است کار فقها و مجتهدین در حوزه احکام اولیه و ثانویه است و کار ولى فقیه

تـا هیئـت   ، و تمامى مراجع تصمیم گیرى از مجلس شوراى اسالمى تا هیئت دولـت . حکومتى
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حکـم قـانون را   ، مصـوبات آن هـا  ... شخیص مصلحت نظام ومجمع ت، بازنگرى قانون اساسى

دارند و مستقیماً یا غیرمستقیم به ولى امر بازگشـت نمـوده و در ذیـل احکـام حکـومتى قابـل       

  . و از همین رو نیز مشروعیت و حجیت دارنداند  تحلیل

در قانون اساسى از موضـوعات مهمـى اسـت کـه در حـوزه      امروزه جایگاه والیت مطلقه فقیه 

  . اندیشه سیاسى جامعه ما مطرح است

با چهل و  1358آذرماه  12قانون اساسی جمهوري اسالمی مصوب ، 1368مرداد سال  در ششم

از جمله مهم ترین تغییـرات  . به عمل آمده در اصول مختلف آن به تصویب رسید هشت تغییر

) و به طریق اولی اعلمیت فقهـی (حذف شرط مرجعیت ، قانون اساسیبه عمل آمده در اصول 

و اضـافه شـدن   ، و نیز حذف بحث شوراي رهبري از اصول قانون اساسـی ، در مورد ولی فقیه

  . در خصوص والیت فقیه به اصول قانون اساسی بوده است» مطلقه«عنوان 

اللّـه مشـکینی (ریـیس     نامه آیـت در پاسخ به  (ره)با توجه به بیانی که حضرت امام در این راستا

، فرمایش ایشان به عنـوان حکـم حکـومتی   ، بازنگري قانون اساسی) در این باره داشتند شوراي

 چـه در  آمد و خبرگان با وجـود آن  می سند محکم و دلیل متقنی براي انتخاب خبرگان به شمار

، 21ج ، صحیفه امـام  ،(امام خمینیمبادرت به انتخاب رهبر کردند ، قانون اساسی ذکر شده بود

  . ) 371و  177ص 

آورد؛ بلکـه شـرط    والیـت نمـی  ، اعلمیت فقهـی بـه تنهـایی    مرجعیت و (ره)از نظر امام خمینی

داري است که لزوماً با اعلمیـت فقهـی    توان مدیریتی و تدبیر مملکت، ضروري رهبري اسالمی

، رى اسالمى ایرانمشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهو(رك:  حاصل نمیشود

    )1631ص ، 3ج 

توجه به این نکته الزم است که در اصل ثبوت والیت فقیه اختالفی میان فقهاء وجود نـدارد و  

شود که بگویـد فقیـه هـیچ والیتـی نداردآنچـه تـا        در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی«

ج ، 1380، مصباح یزدي(» حدودي مورد اختالف فقهاست مراتب و درجات این والیت است

مینه (حدود و مراتب والیت فقیه) دو نظریه عمده در میـان فقهـاء مطـرح    در این ز) 59ص، 1
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در تمامی شئون مربـوط بـه حکومـت داراي    ، است که فقیه جامع شرایط است نظریه اول این

فقیه ، در زعامت امور جامعه داشتند   (ع)و ائمه اطهار (ص)والیت است و همۀ اختیاراتی که پیامبر

در امـر حکومـت تفـاوتی       (ع)و معصومین (ص)و میان فقیه و پیامبر جامع الشرایط نیز دارا است

زیرا والیت فقیه تداوم حاکمیت ائمـه اسـت   . نیست و همگی از اختیاراتی یکسان برخوردارند

شـیخ  ، این نظریه مورد قبول مرحوم امام (ره) و بسیاري از فقهاي بزرگ همچـون شـیخ مفیـد   

میـرزاي  ، عالمـه نراقـی  ، کاشف الغطاء، جواهرفاضل شهیدین و مرحوم صاحب ، طوسی (ره)

از این نظریه که به ) 340-339ص، 2ج ، 1377، عمید زنجانی. (است... شیرازي و بحرالعلوم و

  . شود گستردگی و فراگیري اختیارات ولی فقیه معتقد است به والیت مطلقه فقیه تعبیر می

ان زیبایی دارند کـه ذکـر آن در ایـن    بی، آیت اهللا جوادي آملی در مقصود از والیت مطلقه فقیه

والیت «اند:   چنین آورده، ایشان در کتاب والیت فقیه خود. خالی از ضرورت نخواهد بود، مقام

  توان با سه امر ذیل بیان نمود: می مطلقه را

 است و شرعیت نظام    (ع)متولی و مسئول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم، فقیه عادل

  .  یابد گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت می به او بر می، اسالمی و اعتبار همه مقررات آن

   اجراي همه احکام اجتماعی اسالم که در نظم جامعه اسالمی دخالت دارند بر عهده فقیـه

به افراد ، یبدهد ویا به تسب می را انجامها  آن جامع الشرائط است که یا خود او به مباشرت

  .کند می صالحیت دار تفویض

 ولی فقیه ، در موارد تزاحم احکام اسالمی با یکدیگر، در هنگام اجراي دستورهاي خداوند

اجراي برخی از احکام دینی را براي اجـراي  ، براي رعایت مصلحت مردم و نظام اسالمی

احکـام و تعطیـل موقـت    کند و اختیـار او در اجـراي     موقتا تعطیل می، تر  احکام دینی مهم

زیـرا در   ؛باشـد  مـی  مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسالم، اجراي برخی احکام

بـه  ، باشد و این تشخیص علمـی و تقـدیم عملـی    می اهم بر مهم مقدم، تمام موارد تزاحم

  ) 251ص ، 1383، (جوادي آملی» .عهده فقیه جامع شرایط رهبري است

دوم است که گسـترة والیـت فقیـه را محـدود بـه امـور حسـبیه و        نظریه ، در مقابل این نظریه

هـا از نظـر شـارع مقـدس      دانند مقصود از امور حسبیه اموري است کـه انجـام آن   ضروري می

ها به هیچ وجه جایز نیست مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح  ضروري است و اهمال در آن

البته در امور حسبیه دو دیدگاه  )341ص ، 1383، (جوادي آملی... رسیدگی به ایتام و، همگانی
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کند نظیر رسـیدگی بـه امـور ایتـام و      مطرح است یک دیدگاه آن را در امور جزیی منحصر می

، حفظ و برقراري نظـم و امنیـت  ، اموري که متصدي خاصی ندارد و دیدگاه دیگر عالوه بر آن

. شـمرد  ادیق بارز آن برمـی دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و تشکیل حکومت را از مص

  ) 202ص، 1380، (نوروزي

   اند. نظریه والیت مطلقه فقیه را پذیرفته، اکثریت فقها از زمان غیبت تا کنون

اختالف میان قائالن به نظریه والیت مطلقه فقیه و کسانی که قائـل بـه والیـت فقیـه در امـور      

اگر ، اهند خیابانی احداث کنندخو می مثل جایی که ؛فقط در بعضی موارد است، حسبیه هستند

این از امور حسبیه اسـت و  ، موجب اختالل در نظم شود، به گونه اي باشد که نکشیدن خیابان

و در این مسیر دو خانه ، بهترین مسیر است، حال اگر این مسیر خاص. باید خیابان کشیده شود

ن جا کسـی کـه قائـل بـه     ای، نیستندها  یا مغازه وجود دارد که صاحبانشان حاضر به فروش آن

، را بـر خـالف نظـر صـاحبان    هـا   یا خانهها  فقیه این مغازه :گوید می نظریه والیت مطلقه است

اما آنان که قائل به والیت فقیـه در امـور حسـبیه     ؛پردازد ها می کند و پولش را به آن می خراب

خیلی ، تعیین شدهولی از این مسیر ، چون اصل کشیدن خیابان ضرورت دارد :گویند می ،هستند

را خراب ها  فقیه نمی تواند این خانه، اگر چه بهتر است از این جا کشیده شود، ضرورت ندارد

  . اقدام کند، بلکه باید در مسیر دیگري که با مانع برخورد نمی کند، کند

معتقدند کـه شـأن فقیـه نمـی توانـد همـان شـأن        ، قائالن به نظریه والیت فقیه در امور حسبیه

  . بلکه والیت فقیه محدود به دایره امور حسبیه است و والیت مطلق نیست، باشدمعصوم 

شود کـه قـائالن بـه ایـن      می تعبیر به والیت مقیده فقیه، گاهی نیز در مقابل والیت مطلقه فقیه

) است و 2مقید به احکام اولیه و ثانویه (، نظریه معتقدند که حکومت اسالمی در اجراي احکام

  . د از حکم اولی عدول کند که شرایط اضطرار وجود داشته باشدتوان می وقتی

. تخریب مسـجد حـرام اسـت   ، در فقه اسالمى :پردازیم می در تبیین موضوع به بیان مثالی دیگر

چه باید کرد؟ دیـدگاه مخـالف   ، کشى حاجت افتاد مسجدى جهت خیابان اکنون اگر به تخریب

مجوز تخریب مسـجد نیسـت و   ، اهم اجتماعىاست که صرف مصلحت  بر آن» والیت مطلقه«

توان دست بـه ایـن کـار زد؛ لـیکن بـر اسـاس نظریـه         نمى، نرسد تا زمانى که کار به ضرورت

مشـکالت  ، حکومت اسالمى آن قدر صبر کنـد کـه بـراى جامعـه     الزم نیست، »والیت مطلقه«

خروج از بن بسـت  استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى  زیادى فراهم شود و کارد به
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ى تمدن عقـب   را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله مسجد، و انفجار اجتماعى

بـه چنـین چیـزى    ، مشکالت دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس خواهیم ماند و همواره در

  . راضى نیست

، اسـت؛ یعنـى  شود که: اوالً والیت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم  مى از آنچه گذشت روشن

نگـرى   گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتمـاعى اسـت و نشـانه واقـع     مطلق بودن والیت

مقید بـه قیـودى اسـت نـه     ، ثانیاً والیت مطلقه خود. مقتضیات زمان است اسالم در برخورد با

  این قیود عبارت از این است که:. مطلق باشد اینکه از هر حیث

  ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این  و حقاو باید مجرى احکام الهى باشد

  .فلسفه اصلى والیت فقیه است

  مصالح جامعه را باید رعایت کند. 

  صـادر  3و حکـم حکـومتی (  تعطیل کند  تواند حکم اولى شرعى را موقتاً در زمانى مى (

مصلحت  در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا، که با یکى از مصالح اهم جامعهنماید 

، بنگـریم  بینانه اکنون اگر واقع. شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى

 تـرین  یکـى از مهـم   -بـه معنـایى کـه گذشـت      -» والیت مطلقـه «درخواهیم یافت که 

ى تـزاحم مصـالح    هـا در عرصـه   هایى است که اسالم براى خروج از بـن بسـت   حل راه

. حکومت با مشکالت زیادى رو به رو خواهـد شـد   بینى کرده و بدون آن پیش اجتماعى

اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسالمى دانسته و آن را یکـى از   استاد مطهرى

  . )65-64ص، 1374، (مطهري آورد جاودانگى اسالم به شمار مى رموز

سـازد کـه    مـى این نکته را آشـکار  ، مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى نگاهى به مشروح

درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) ، در قانون اساسى» مطلقه فقیه والیت«منظور از 

 اند؛ نه به معناى با استناد به منابع و متون اسالمى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده، و فقهاى شیعه

  . در اصطالح علوم سیاسى» مطلقه«

، خواهیم گفت کـه از دیـدگاه حضـرت امـام (ره)     امام خمینی (ره)هاي  در بحث مبانی دیدگاه

اختیارات حکومت اسالمی در عصر غیبت مثل اختیارات حکومت اسـالمی در عصـر حضـور    

و نـه فقـط    –توانست بر اساس مصلحت عمومی  می است و همان گونه که معصوم   (ع)معصوم

اي والیت مطلقه فقیه تواند چنین عمل نماید و این معن می فقیه نیز، عمل کند -شرایط اضطرار 
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  . است

، از آنجا که در این مجال کوتاه نمی توان به تمام نظرات علما اشاره نمود لذا بـه حسـب نیـاز   

  . نظرات چند تن از فقهاي معاصر معتقد والیت مطلقه و مقیده مورد اشاره قرار خواهد گرفت

   (ره)امام خمینی

باشد و  معتقد بودند که فقیه داراي والیت مطلقه می (ره)حضرت امام، بیان گردیدهمان گونه که 

در زمان ، بر عهده دارد (ع)امام معصوم، هایی را که در باب حکومت تمام اختیارات و مسئولیت

  . فقیه جامع شرایط بر عهده دارد، غیبت

  فاضل لنکرانی العظمی آیت اهللا 

لو کانت دائـرة والیـۀ الفقیـه    «والیت چنین اظهار نظر کرده اند:پیرامون مطلقه بودن این ایشان 

الدالّۀ على ثبوت ، یمکن استفادة العموم من اإلطالقات الواردة فی التعزیر... متّسعۀ بتمام المعنى

یعنـی  ) 427ص ، 1422، فاضـل لنکرانـی  ( »نفس هذا العنوان من دون التعرّض لکیفیـۀ خاصـۀ  

ممکن است ازاطالقـات  ... وسیع(یعنی والیت مطلقه) باشد، تمام معنااگرگستره والیت فقیه به 

استفاده عموم نمودکه به خود این عنوان(والیت) بـدون بیـان کیفیـت    ، وارده در باب تعزیرات

  . داللت دارد، خاصی

  مکارم شیرازي العظمی آیت اهللا 

ی امر الحکومۀ و قـد دلـت   ال ینبعی الشک فی والیۀ الفقیه عل«اند:  در مورد والیت فقیه فرموده

سزاوار نیست شک در والیت فقیه بر امر حکومت و ادله مختلفی بر آن «» ....علیها ادلّه مختلفه

انـد در   سپس ایشان ادله عقلی و نقلی والیت فقیه را مـورد بررسـی قـرار داده   . »...داللت دارند

د به والیـت مطلقـه فقیـه    موردمحدوده و دامنه والیت فقیه هم ایشان همچون مرحوم امام معتق

شامل عناوین اولیه و ثانویـه هـر   آن را  دانند و هستند و آن را مقید به ضرورت و امثال آن نمی

» بحـوث فقهیـۀ هامـۀ   «در کتاب ایشان همچنین ) 599ص، 1413، مکارم شیرازي. (دانند دو می

 »مطلقۀ فی حریم أحکام الشـرع فوالیۀ الفقیه «اند:  قائل به اطالق والیت فقیه بوده و چنین آورده

  . مطلق است، یعنی والیت فقیه در محدوده احکام شرعی )513ص ، 1422، (مکارم شیرازي

حتّـى امـام راحـل آن را    ، اند فقیه بحث کرده تمام کسانى که در رابطه با والیت :فرمایند می نیز
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حت مسـلمین جنـگ   اگر مصـل «گوید:  هیچ کس نمى. اند مقید به رعایت مصالح مسلمین نموده

فقیه حق دارد بر ، مصلحت مسلمین صلح است و اگر، فقیه حق دارد حکم به صلح کند، است

نه ، براى حفظ مصالح اسالم و مسلمین است اصولًا این والیت. »دستور جنگ بدهد، خالف آن

منظـور از  . شـود  محدوده والیت فقیـه مشـخّص مـى   ، وقتى این اصل را بپذیریم. بر خالف آن

نیز مسأله غیـر     (ع)حتّى درباره معصومین. مسلمین است مطلقه در دایره مصالح اسالم و، مطلقه

بـه     (ع)امـام حسـین  . به خاطر مصالح اسالم و مسـلمین صـلح کـرد     (ع)امام حسن. از این نیست

  )181ص ، 3، ج، 1387، (مکارم شیرازي. و شهید شد، خاطرمصالح اسالم و مسلمین جنگید

  بهجت آیت اهللا العظمی

حضرت آیت اهللا بهجت قائل به والیت مطلقه فقیه همچون مرحوم امام هستند: ایشان در باب 

دانـیم کـه دیـن اسـالم آخـرین دیـن و        فرمایند: می کتاب مکاسب محرمه می» خراج ومقاسمه«

آخرین مقرراتی است که از ذات مقـدس پروردگـار وضـع شـده اسـت و      ، احکام و قوانین آن

اتم االنبیاء ـ صلّی اهللا علیه و آله ـ نخواهد آمد و کتابی آسمانی بعد از قـرآن    پیامبري بعد از خ

کریم فرستاده نخواهد شد و باید این کتاب تا قیام قیامت کتاب قانون بوده و عترت و اهل بیت 

پیامبر اکرم مبین آن باشند و نیز روشن است که امت محمدي ـ صلّی اهللا علیه و آله ـ در زمان   

توانند وظیفه خود را ولو با مشقت بسیار و تحمل مشکالت فـراوان   حجت معصوم میحضور 

به دست آورند ولی سخن درباره زمان غیبت کبراي حجت حـق اسـت کـه در ایـن موقعیـت      

توان براي مسأله بیش از سه فرض تصور کرد زیرا یا باید کتاب خـدا و احکـام و قـوانین     نمی

ه خود بماند یعنی خودش وسیله ابقاي خود باشـد یـا نیـاز بـه     دین تعطیل شود یا باید خود ب

سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرایط است فرض اول عقالً 

آیین خاتم است و تا ختم نسل بشـر باشـد راهنمـا و    ، و نقالً باطل است زیرا دین مبین اسالم

شود و به شخص  یرا قانون خود به خود اجرا نمیز، آیین امت باشد فرض دوم نیز باطل است

یا اشخاصی نیاز دارد تا آن را حفظ کرده و به اجرا درآورند ناچار باید قائـل بـه فـرض سـوم     

از سـوي  . باشیم و بگوییم ولی امر باید جامعه مسلمین را با همه شـئون و ابعـاد آن نگـه دارد   

آموزش و پرورش دادگستري ، قبیل ارتشدیگر نیز روشن است که جامعه تشکیالت فراوان از 

هـاي مـادي و معنـوي بـاز و مبـین و       بنابراین باید دست ولی فقیه در همه زمینه، نیاز دارد... و

ولی فقیه باید تمام شئون امام معصوم ـ علیه  ، شارح و راهنما و حالّل مشکالت باشد در نتیجه

را داشته باشد تا بتواند اسالم ، م استالسالم ـ به استثناي امامت و آنچه مخصوص امام معصو 
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را در جامعه پیاده کند وگرنه در صورت عدم وجود تشکیالت و تشریفات حکـومتی دشـمنان   

  )102-101ص، 1385، باقی زاده. (نخواهند گذاشت حکومت و آیین اسالمی پیاده شود

  آیت اهللا جوادي آملی 

، ولی فقیه«والیت فقیه چنین بیان داشته اند:معتقد به مطلقه بودن والیت شده و درکتاب ایشان 

در اداره جامعـه را داراسـت؛زیرا او در غیبـت امـام        (ع)و امامـان  (ص)همه اختیارات پیامبر اکرم

عصر(عج) متولی دین است و باید اسالم را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا 

  )  248ص، 1383، (جوادي آملی »نماید

  آیت اهللا العظمی میرزا جواد تبریزي 

حضرت آیت اهللا تبریزي قائل به والیت فقیه در امور حسبیه هسـتندو امـور حسـبیه را شـامل     

گیرد با این توضیح که امور حسـبیه   می  دانند که تشکیل حکومت را نیز دربر گسترة وسیعی می

شود بلکه عـالوه   نمی... سرپرست و  رسیدگی به ایتام و افراد بیتنها شامل امور جزئی همچون 

حفظ برقراري نظـم و امنیـت و دفـاع از جـان و مـال و نـاموس       ، امور کلی نظیر، بر این امور

آیت اهللا تبریزي ) 12-10ص، 1418، تبریزي(گیرد مسلمانان و تشکیل حکومت را نیز در بر می

به تصدي امور مسلمانان توسط ظـالم فاسـق نیسـت بـر     شارع راضی «فرماید:  در این زمینه می

مسلمانان قطع ایادي ظلمه ـ در صورت تمکّن ـ واجب است و ایجاد امنیت بـراي مؤمنـان از     

باشد و حفظ آن واجب است اگر فقیه صالح یا مأذون از جانـب فقیـه تصـدي     اهم مصالح می

دارند و وجوب اطاعت متصدي امور مسلمانان را برعهده گرفت دیگران حق تضعیف وي را ن

در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیسـت محـدودة اختیـارات وي از حفـظ حـوزه اسـالم و       

  ) 12-10ص، 1418، تبریزي(» .کند مسلمین تجاوز نمی

  آیت اهللا العظمی سیستانی 

تنـی  آیت اهللا سیستانی حکم ولی فقیه را در امور عامه که نظام جامعه و معاش مـردم بـر آن مب  

فرمایند: والیـت در آن چـه    دانند و در این باره می بر همه حتی مجتهدین جامعه نافذ می، است

شود براي هر فقیهی که جامع شرایط تقلیـد   که در کلمات فقهاء از آن به امور حسبیه تعبیر می

مع باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظام جامعه اسالمی بر آن متوقف است براي فقیه جا

شرایط ثابت است و براي اعمال آن شروط دیگري معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامـه  
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بنابراین در مواردي که قـوام جامعـه بـر آن مبتنـی     ) پرسمان، (استفتاء از دفتر معظم له. مؤمنین

  . است حکم فقیه عادل مقبول نزد عامه مؤمنین بر همگان نافذ است

  خراسانی حضرت آیت اهللا العظمی وحید 

دانند و نقض آن را بر همگـان حتـی مجتهـدین جـایز      ایشان نیز حکم حاکم شرعی را نافذ می

هر چنـد در مـورد والیـت فقیـه نظـري هماننـد        )پرسمان، دانند (استفتاء از دفتر معظم له نمی

  ) 413-412ص، 2ج، دانند (خویی مرحوم آقاي خوئی دارند و آن را محدود به امور حسبیه می

همان گونه که اشاره شد اگر مردم یک کشور حاضر شدند که حکومت را بر اساس اسـالم  اما 

باشد و ایـن امـر مصـداق     اداره کنند بر فقیهان واجد شرایط تصدي حکومت واجب کفایی می

امور حسبیه است و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبري و تصدي آن را بر عهده گرفت مخالفت 

  مجتهدین دیگر جایز نیست با احکام او بر همگان حتی

  آیت اهللا شبیري زنجانی  -11-2-4

قضا و امور حسبیه ، ي افتا  در سه حوزه، بر این نظرند که والیت براي فقیه جامع الشرائطایشان 

  . ثابت است

  آیت اهللا صافی گلپایگانی  -11-2-5

(استفتاء از دفتر  دانند می قضا و امور حسبیه، ي افتا  نیز این والیت را محدود به سه حوزهایشان 

  پرسمان) ، معظم له

دیگري چـون والیـت انتخـابی    هاي  دیدگاه، گفتنی است در مقابل دیدگاه والیت انتصابی فقیه

مطرح گشته است که جایگاه چندانی در فقه ها  نظارت فقیه و مانند آن، نظریه وکالت فقیه، فقیه

وارد اسـت زیـرا همـان گونـه کـه بیـان       ها  شیعه ندارد و ایرادات و اشکاالت زیادي نیز بر آن

بلکه حتی در زمان ، مسئله والیت فقیه از زمان غیبت کبري یا شاید حتی غیبت صغري، گردید

مسئله اي بوده که مورد پذیرش همه شیعیان ، شود می چنان که از روایات فهمیده   (ع)معصومین

ه اي نداشـته و شـاید در همـین    حتی تا زمان متأخر هم کسی بر این مسئله خدشـ . قرار گرفته

  ) 4(. پنجاه سال اخیر برخی متأخرین نظري در رد آن عنوان کرده باشند

کسی که سخنان وسوسه « :فرماید می اصل والیت فقیه آن چنان واضح بوده که صاحب جواهر

گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخنان معصـومان  ، انگیز درباره والیت عامه فقیه گوید
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  ) 398 -397ص ، 21ج ، (جواهر الکالم» .را نفهمیده است

بینیم  می ،کنیم می علت این فرمایش صاحب جواهر این است که ما وقتی به متون فقهی مراجعه

مسلم بـوده و ایـن مسـئله آن قـدر     ، بیش از هزار سال قبل براي شیخ مفید، نظریه والیت فقیه

  . کند می واضح بوده که به صورت امر قطعی آن را ذکر

نظریه والیت فقیه نظریه اي اسـت کـه هـیچ     :شود که می بنابراین با مراجعه به اراء فقها آشکار

ولـی آنـان خودشـان    ، ممکن است کسانی منکر والیت براي فقیه باشند. فقیهی منکرش نیست

منکـر  تا امروز هیچ کـدام  ، آنان که در تاریخ اسالم به عنوان فقها شناخته شده اند، فقیه نیستند

  .  اصل والیت فقیه نیستند

چنین شأنی را بـراي  ،   (ع)بحث والیت فقیه به نظر مشهور فقها این است که خود شارع یا ائمه

غیـر از افتـاء و   ، یکی از شؤونی کـه دارد ، وقتی کسی به مقام فقاهت رسید اند. داده  فقیه قرار

افـزون بـر پـذیرش اصـل     ، شـیعه اکثریت قریب به اتفاق علمـاى   والیت است بنابراین، قضاء

فقیه را (چه بنابر نظریه ى انتصاب و چه بنابر نظریه ى انتخاب) ولى امـر و  ، حکومت اسالمى

برخى ادعا ، در مقابل. زمامدار مى شمارند و او را وکیل مردم در اداره ى امور جامعه نمى دانند

در رده ى ، تجربـى اسـت  و ، متغیـر ، کرده اند: چون سیاست یا آیین کشوردارى امـرى جزئـى  

الهیـه   احکام تغییر ناپذیر الهى به شمار نمى آید و به طور کلّى از مدار تکالیف و احکـام کلّیـه  

به طور کلى حکومت اسالمى مردود اعالم شده و حتّى مقام ، بر اساس همین باور. خارج است

مسـئله ى   ترسـیم دیگـرى از   زمامدارى معصومان از سوى دیـن مـورد انکـار قـرار گرفتـه و     

طرحى نو در تاریخ اندیشه ى سیاسـى مـى   ، زمامدارى ارایه شده است که به گمان ارایه کننده

  . ) 212-207ص، 1383، (نیز رك: جوادي آملی باشد

دین از ناپذیري  در این نهضت را اصل تفکیک (ره)ترین اصول اندیشه و آراء حضرت امام بنیادي

و اصل والیت فقیه به عنـوان تنهـا وجـه مشـروعیت     ، اسالمی لزوم تشکیل حکومت، سیاست

در جهـت آگـاهی    (ره)بیشترین تالش حضـرت امـام  . دهند می حکومت در عصر غیبت تشکیل

معطوف به اصول مذکور و جلب توجه مـردم و  ، بخشی مردم در طول دوران مبارزات سیاسی

 هـا  االسرار و نیز سخنرانی یعنی از کشفها بوده است چنانکه از نخستین تالیفات ایشان  جامعه به آن

  . هاي سیاسی ایشان همگی بیانگر اعتقاد و توجه بسیار ایشان به این اصول بوده است و بیانیه
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نخستین انقالبی است کـه در سـطح   ، بدون شک باید گفت که این انقالب پس از صدر اسالم

همواره از اهمیـت   (ره)امامو هر چند که حضرت . گسترده جهانی به ترویج این اصول پرداخت

 تفکیک ناپذیري دین از سیاست و اصالت نظام والیـت فقیـه جهـت بیـداري اسـالمی سـخن      

بسـیاري از  ، گفت اما متاسفانه حتی در آن زمان و به خصوص پس از رحلـت آن بزرگـوار   می

علمیه گرفتـه تـا برخـی احـزاب     هاي  عناصر داخلی و خارجی از برخی افراد متحجر در حوزه

در انظـار  ، این اصول را بـا رنـگ مـذهب   ، اسی و گروههاي قدرت طلب داخلی و خارجیسی

  . تردید را در این وادي سوق دادندهاي  مورد تردید و خدشه و مخالفت قرار داده و قلم

بیش از ، گروهی غرب و دشمن نیز با حمایت از این کوششهاهاي  در این راستا تبلیغات رسانه

را نادرست جلوه دهند و افکار جهانیان را  (ره)نظام سیاسی مورد نظر امامپیش سعی نمودند تا 

  . نسبت به آن بدبین سازند

هـاي   اکنون بحث ما این نیست که بگوییم این تالشها تا چه حد موفق به خاموش کردن شـعله 

بلکه آنچه مورد نظر است این است که همان گونه کـه رهبـر فرزانـه    ، اصول اسالم شده است

الزم ، )5نمایند ( می ب حضرت آیت اهللا خامنه اي نیز همواره تاکید بر این مطلب نموده وانقال

و سـالها در راه تحقـق   انـد   است که حداقل آنان که با امـام و انقـالب پیمـان وفـاداري بسـته     

اند  صداي زنگهاي خطر را بشنوند که دوباره به صدا درآمده، نظام فداکاري کرده اندهاي  آرمان

قباحت و تردیـد نسـبت بـه اصـول مقـدس      ، نگذارند که با اختالف بر سر یک سري مسائلو 

در حقیقـت احیـاء   ها  آن و احیاء، ریخته شدهها  آن انقالب که خون هزاران شهید در راه احیاء

ایجاد شود چه آنکه در صورت تردید افکنی در این اصول است که ممکن اسـت  ، اسالم است

  . ت استحاله انقالب و نظام فراهم گرددزمینه انحرافاتی در جه

بنابراین در این برهه الزم است کـه همـه اندیشـمندان و پیـروان انقـالب و نظـام اسـالمی بـا         

نادرسـت از  هـاي   دشـمن را خـوب درك کننـد و بـا برداشـت     هـاي   توطئه، هوشیاري انقالبی

ر کمـین نشسـته را   فضاي مسموم و دلخـواه دشـمن د  .... چون آزادي قلم و بیان وهایی  مقوله

فراهم ننمایند و بدانند که اگر حقیقتا ملت و مسئولین و اقشـار مختلـف احـزاب و گروههـاي     

و هشدارهاي رهبر ها  به توصیه (ره)سیاسی از همان ابتدا و خصوصا پس از رحلت حضرت امام

دادند و خود را بازیچـه اهـداف دشـمن نمـی      می بزرگوار انقالب در زمینه خطر دشمن گوش

و اصـول انقـالب و نظـام دسـتخوش     هـا   امروز شاهد نبـودیم کـه ایـن گونـه ارزش    ، مودندن

اصول انقالب زیر سوال برود و با این وجود ، مختلف قرار گیرد و آزادانه در کشورهاي  توطئه



 219  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  

آیا مگر این طالبـان آزادي تـا   . باز هم تا این حد فریاد عدم اعطاي آزادي در جامعه بلند باشد

  اهند فریادشان بلند باشد؟خو می چه حد

 (ره)به نقل چند فراز از رهنمودهاي بنیان گذار انقالب اسالمی حضرت امـام ، در پایان این مقاله

  :پردازیم می

یکی از احکام اولیه اسالم است و ، است (ص)حکومت که شعبه اي از والیت مطلقه رسول اهللا«

، 20ج، صـحیفه امـام  ، امام خمینی(». مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است

  )452ص

مسـلمان  هاي  خواهند ملت می از تبلیغات استعماري است که، شعار سیاست از دین جداست«

بـیش از امـور اداري در   ، در احکام مقدس اسالم. را از دخالت در سرنوشت خویش باز دارند

امور داخلی مسـلمین و  روش پیامبر اسالم نسبت به . امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است

 (ص)بـزرگ شـخص رسـول اکـرم    هـاي   دهد که یکی از مسـئولیت  می نشانها  آن امور خارجی

و حبس و شکنجه    (ع)و نیز حسین   (ع)شهادت امیر المومنین. مبارزات سیاسی آن حضرت است

بوده ها  همه در جهت مبارزات سیاسی شیعیان علیه ستمگري   (ع)ائمههاي  و تبعید و مسمومیت

. مذهبی استهاي  سیاسی بخش مهمی از مسئولیتهاي  مبارزه و فعالیت :است و در یک کلمه

  ) 188ص، 5ج، صحیفه امام، امام خمینی( "

پس از » شوراي رهبري«از عبارت ، در برخی از فرمایشات و آثار خویش (ره)حضرت امام .1

امکان تشکیل حکومت بـه تنهـایی بـراي    که: اگر اند  سخن به میان آورده» رهبري«عبارت 

و تشـکیل  ) قیـام جمعـی  (باید همه فقهاء بـا هـم همـراه شـوند     ، یکی از فقهاء میسر نشد

حکومت دهند و روشن است که این امر تنها در صورتی است که امکان فرض اول یعنـی  

بهه (دقت کنید) و لـذا شـ  . امکان تشکیل حکومت به تنهایی براي یکی از فقها میسر نباشد

باشد در خصوص ضرورت  می اي که هم اکنون در میان برخی به اصطالح متفکران مطرح

  . باشد می بی پایه و اساس، تشکیل شوراي رهبري

در قانون اساسی جمهوري اسالمی نیز قبل از اصالحات و » شوراي رهبري«گفتنی است عنوان 

تقریبـاً در هـیچ نظـام سیاسـی در     ، اما از آن جایی که رهبري گروهی. مطرح بود، بازنگري آن
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عالوه بر آن که در شکل کنونی نظام جمهـوري   ؛دنیاي کنونی موفق نبوده و دوام نیاورده است

نیز در بـازنگري قـانون اساسـی جمهـوري     » مرجعیت«قید . اسالمی ایران نیز تعقیب نمی شود

سـت بلکـه اصـل    اعتبار نشـده ا ، بدان دلیل حذف شد که چنین قیدي در ادله شرعی، اسالمی

اسـت و   -نه لزوماً معرفتی  –امري اجتماعی ، »مرجعیت «زیرا . مالك است، اجتهاد و فقاهت

شد که علـی رغـم    می باعث محرومیت از مجتهدین صالح و الیقی، آوردن این قید اصطالحی

   اند. اجتناب کرده... از ارائه رساله عملیه و، صالحیت علمی

از جملـه حکـم تکلیفـی و    . شـوند  می ام متعددي تقسیماحکام از جهات گوناگون به اقس .2

  ... حکم ثابت و متغیر و، حکم اولیه و ثانوي، حکم واقعی و ظاهري، وضعی

  حکم حکومتى در مقایسه با حوزه احکام اولى در سه شکل زیر مى تواند ظاهر شود: .3

 احکام حکومتى در تزاحم با احکام اولى: یک نوع از احکـام حکـومتى آن احکـامى     :اول

، چنان چه در مرحله اجرا بر مبناى مصالح. افتند هستند که با حکم اولیه اسالم در تزاحم مى

مثال خوب این نوع . بیند که حکم اولیه اى موقتاً تعطیل گردد گاه فقیه حاکم مصلحت مى

واضح است . قتى حج براى افراد مستطیع در حکومت اسالمى بودتعطیل مو، حکم حکومتى

  . شود که پس از رفع شرایط خود به خود این حکم نیز ساقط و حکم اولیه مجدداً مطرح مى

 احکام حکومتى تقویت کننده و مجرى حکم اولیه: در بعضى موارد احکام حکـومتى   :دوم

. ن بوده و در جهت اجراى آن مى باشدبلکه تثبیت و تقویت کننده آ، در طول احکام اولیه

کـه از  . حکم قتل سلمان رشدى از سوى حضرت امام(ره) است، مثال بارز این نوع حکم

  ، آن رو که حکم ارتداد یک حکم اولیه اسالم است

 احکام حکومتى تاسیسى: این نوع از احکام در زمینه و میدان هایى است کـه حکـم    :سوم

مثالً به کارگیرى و فراخوانى ;ازسوى شرع وشارع نرسیده استاى درباره آن موضوع  اولیه

بـا  ، جوانان درمواقع صلح و عادى به عنوان خدمت نظام وظیفه آن هم به مـدت دو سـال  

مستند مستقیم بـه هـیچ   ، این که فعالً خطرى وجود ندارد و ضرورتى هم ایجاب نمى کند

  والیت مطلقه فقیه است و این نوع حکم از اختیارات. کدام از کتاب و سنت نیست

سال گذشته جـزو بـدیهیات    50مانند مسئله جدایی ناپذیري دین از سیاست که تا قبل از  .4

تـا آن کـه   . رفته است و مسئله اي مورد پذیرش همـه مسـلمانان بـوده اسـت     می به شمار

نظریه جدایی دین »االسالم و اصول الحکم«شخصی به نام علی عبدالرزاق مصري در کتاب



 221  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  

ت را مطرح نمود وبه دنبال آن این نظریه در کشورهاي دیگر از جمله ایران توسط از سیاس

  . گسترش یافت و پرورانده شد... دیگر نظیر دکتر سروش وهاي  افراد و گروه

یک نکته هـم بـه ایـن خـط و     ... " :چنانکه در جریان وقایع کوي دانشگاه تهران فرمودند .5

سیاسـی  هاي  سردمداران خطوط سیاسی و گرایشآقایانی ك . خطوط سیاسی عرض کنیم

وقتی سر قضایاي بیهـوده  ها  گوییم شما خودي می حاال برسید به این حرفی که ما، هستند

، ایـن یـک نمونـه   ، بفرماییـد ، کنـد  می دشمن سوء استفاده، شوید می این طور با هم درگیر

اختالفات سلیقه  دیدید دشمن چطور استفاده کرد؟ دیدید دشمن چگونه نیش خود را زد؟

امـا بـراي   ، یی و سیاسی را کنار بگذارید البته ما اصرار نداریم که همه یک طور فکر کنند

بی حساب ، حدي قائل بشوید و یک خط قرمزي بگذارید، کار سیاسی و درگیري سیاسی

و کتاب با هم مبارزه نکنید که آنقدر مشغول شوید که به دشمن اجـازه بدهیـد ایـن طـور     

سـر قضـایاي گونـاگون    ، سر این قضیه قانون مطبوعـات . بشودها  اخل این میدانبیاید و د

بـراي چـه؟   . همه اش مسائل خط و خطـوط . چه جنجال و چه دعوایی به راه افتاد، دیگر

مـن بـه یـک جریـان سیاسـی      . شـود  می براي این که یک قانونی دارد در مجلس تصویب

آن خط و آن خط و هـر خـط   ، منبراي . خطاب من به همه است، خاص اشاره نمی کنم

راه خـدا و راه  ، منـاط و مـالك  ، براي من. تفاوت نمی کند، سیاسی و سلیقه سیاسی دیگر

. امام و راه اسالم و حفظ کشور و رعایت مصالح مردم و حفظ آینده کشور مطـرح اسـت  

فالن کس متعلق بـه خـط   ، براي من فرقی نمی کند که فالن کس متعلق به خط الف است

سـه  ، روزنامـه ایـران   :به نقـل . (شما هم هشیار باشید، کنم می من به همه عرض ،ب است

  .  )4ص ، 1277ش ، 1378تیر 22شنبه 

 قرآن کریم .1
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  شیراز، دانشجوي کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز
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عـالوه بـر   ، در اسالم براي حسن اجراي افعـال اخالقـی و جلـوگیري از ارتکـاب محرمـات اخالقـی      

نوشتار حاضر با روش . بینی شده است اجراهاي دنیوي نیز پیش اي ضمانت پاره، اجراي اخروي ضمانت

ي برخورد پیامبر اکرم با افرادي که مرتکب یکی از محرمات اخالقـی   تحلیلی به تبیین نحوه –توصیفی

اسـتنباط  ، انـد  گونه افراد در نظر گرفته پرداخته است تا روشی را که ایشان براي برخورد با این، اند شده 

ایشـان بـا فـرد    ، رددر برخـی مـوا  . شود و به تبع بتوان به دیدگاه اسالم در این خصوص دست یافـت 

اند؛ گاه در قالب امر به معروف و نهی از  گناهکار مدارا یا به نصیحت او و یا ذکر گناه وي اکتفاء کرده

اند؛ گـاه عواقـب معنـوي یـا وضـعی و گـاهی        چهره در هم کشیده و یا به فرد تذکر لسانی داده، منکر

فـرد را  ، برخی موارد نیز بنابر شدت گنـاه اند؛ در  عقوبت برزخی یا اخروي گناه را به فرد گوشزد کرده

با توجه به اینکه ، رسد بر خالف نظر مشهور به نظر می، بر این اساس. اند تبعید و یا مجازات کرده، طرد

التعزیر لکل فعل محـرم؛ هـر   «مصداق تعزیر در قاعده ، محرمات اخالقی است، یک دسته از محرمات

گیرد و نبایـد آن را تنهـا    ز اقدامات گوناگون را در بر میطیف وسیعی ا» عمل حرامی قابل تعزیر است

  . فهم کرد» مجازات«در قالب 

  تعزیر، ضمانت اجرا، محرمات اخالقی، گناه، اخالق، (ص)پیامبر اکرم هاي کلیدي: واژه
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و اهل  (ص)در سنت پیامبر اسالم ترین موضوعاتی است که در قرآن کریم و اخالق از جمله مهم

توان گفـت   چنان واالست که می اهمیت اخالق آن. همیشه مورد توجه قرار گرفته است   (ع)بیت

(موسـوي  . آید هاي کمال انسان به حساب می ترین ارکان اسالم و از پایه اخالق یکی از اساسی

  .  )16: 1388، تبریزي

اند که آیـه   ن کریم به آیات مختلفی تمسک کردهعلماي اخالق براي ذکر اهمیت اخالق در قرآ

بـا توجـه بـه ایـن     . شود محسوب میها  آن ترین سوره بقره و آیه دوم سوره جمعه از مهم 129

ها و پرورش  ي نفوس و تربیت انسان تزکیه (ص)یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسالم، آیات

روایات بسیاري نیز سـخن از اهمیـت   در ، عالوه بر آیات قرآن کریم. اخالق حسنه بوده است

همانـا  «کند که فرمود:  نقل می (ص)البیان از پیامبر اکرم شیخ طبرسی در مجمع. اخالق شده است

 روایـت در )  187: 11 ج، ق  ه1408، (نـورى » .ام من براي تکمیل مکارم اخـالق مبعـوث شـده   

اخالقـى را وسـیله    فضـائل ، خداوند سـبحان «آمده است که فرمود:  (ص)دیگرى از رسول خدا

بس که هر یک از شما دست به اخالقى بزنـد   همین، ارتباط میان خودش و بندگانش قرار داده

در حـدیث دیگـرى از   ) 115: 2ج ، تـا  بی، (ورام ابن ابی فراس» .که او را به خدا مربوط سازد

، اگر ما امید و ایمانى به بهشت و ترس و وحشـتى از دوزخ «فرمود:  آمده است که   (ع)على امام

هـا   آن چرا کـه ، شایسته بود به سراغ فضائل اخالقى برویم، داشتیم و انتظار ثواب و عقابى نمى

) از روایت اخیـر  193: 11 ق؛ ج  ه 1408، (نوري» راهنماى نجات و پیروزى و موفّقیت هستند

ر فرض عدم وجود بهشت و جهنم بـراي ترغیـب اشـخاص بـه     شود که د می به خوبی دانسته

آراستگی به ، تأثیرگذاري مکارم و فضایل اخالق در رستگاري فرد و جامعه، انجام اعمال صالح

  . سازد آن را ضروري می

. اخالقی در جامعه اسـت  رواج بی، ي اسالمی هاي دنیاي امروز و به ویژه جامعه یکی از دغدغه

ي مناسبات فردي اشـخاص تقلیـل یافتـه و     ه علل مختلفی اخالق به حوزهبا این حال امروزه ب

سؤال آن است که آیا فضایل اخالقـی در  . سازي مورد غفلت قرار گرفته است نقش آن در نظام

اجـراي   اند و ضـمانت  بوده  اجراي اخروي تنها داراي ضمانت، (ص)جامعه در سنت پیامبر اسالم

بیشتر فقها مراد از تعزیر ، بینی نشده است؟ از سوي دیگر پیشها  دنیوي خاصی در خصوص آن

. انـد  را مجـازات دانسـته  » .التعزیر لکل فعل محرم؛ هر عمل حرامی قابل تعزیر است«در قاعده 
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ارتکاب محرمات ، بنابراین با پذیرش این قاعده. محرمات اخالقی است، یک دسته از محرمات

، (ص)سؤال آن است که آیا در سنت پیامبر اسـالم . تاخالقی نیز مستوجب مجازات تعزیري اس

توان تعزیر را با مجازات یکسان  اند؟ و آیا می شده لزوماً با مجازات روبرو می، محرمات اخالقی

  دانست؟

 (ص)ي واکنش پیامبر اسـالم  کند که تحلیلی جامع پیرامون نحوه پاسخ به این سؤاالت ایجاب می

اهمیت مراجعـه بـه   . اند صورت گیرد شده مات اخالقی میبا کسانی که در جامعه مرتکب محر

تـرین سرمشـق اخالقـی بـراي      عالیدر این خصوص آن است که ایشان  (ص)پیامبر اعظمسیره 

الگو بودن ایشان از سـوي خداونـد مـورد تأییـد قـرار گرفتـه      ؛ تا آنجا که دنیاي بشریت است

قطعاً براي شما در (اقــتدا بــه) رسـول خـدا     ؛ وةٌ حسنَۀٌلَقَد کَانَ لَکُم فی رسولِ اللَّه أُس« ؛است

و إِنَّک لَعلَى خُلُقٍ عظیمٍ؛ و تـو  «اي دیگر آمده است:  در آیه) 21(احزاب: » .سرمشقی نیکوست

  ) 4(القلم: » داراي خلق عظیمی هستی

با محرمات اخالقی در جامعـه   (ص)ي مواجهه پیامبر اسالم تاکنون تحقیق مستقلی پیرامون نحوه

هاي  تنها ابعادي از این موضوع به صورت پراکنده در کتب سیره و کتاب. صورت نگرفته است

ها در یـک تحقیـق مسـتقل     بندي و تحلیل آن اخالق نظري و عملی مطرح شده است که جمع

  . در این موضوع کمک شایانی کند (ص)تواند به ترسیم رویکرد پیامبر می

ي  بـه گفتـه  ، باشـد  اخالق به لحاظ لغوي جمع خُلق (بر وزن قفل) و خُلُق (بر وزن افـق) مـی  

شـکل و صـورتی   ، خَلق به معنی هیئـت . ریشه است خَلق با خُلق هم، راغب در کتاب مفردات

با چشـم   سجایا و صفات درونی است که، بیند و خُلق به معنی قوا است که انسان با چشم می

) به لحاظ اصـطالحی اخـالق بـه معنـی شـکل      297: 1412، (راغب اصفهانی. توان دید دل می

ملکـات و صـفات روحـی و    ، همچنین بـه غرایـز  . درونی انسان و سرشت و سجیه آمده است

همچنین به کردارهـا و رفتارهـایی کـه از    . شود اخالق گفته می، باطنی که در انسان وجود دارد

  )31: 1388، (محفوظی. گویند شود نیز اخالق یا رفتار اخالقی می شی مینا، این خُلقیات

گناه در لغـت بنـابر   . شناخته شده است» گناه«اي از رذایل اخالقی به نام  در کتب اخالقی دسته

شـود بـه معنـاي هـر      و سایر کلمات مشابه آن استفاده مى» ذنب«آنچه از موارد استعمال کلمه 
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بدى را به دنبال خود داشته باشد؛ آن عواقب سوء از هر قبیل که  عملى است که عواقب سوء و

گناه مخالفت امر مولوى خداونـد  ، اما از نظر علم اصول فقه. کند باشد فرقى در صدق گناه نمى

  )335ص ، 1373، (حقانی. است که عقاب و کیفر را به دنبال خود دارد

و روایات  کریم بندى از قرآن این تقسیم .شود ي صغیره و کبیره تقسیم می گناه خود به دو دسته

عـنْکُم   انْ تَجتَنبـوا کَبـائَر مـاتُنْهؤنَ عنْـه نُکَفـرِّ     «فرمایـد:   قرآن کریم مـی . سرچشمه گرفته است

گناهان کوچک شما را مى ، اجتناب کنید، اید اى که از آن نهى شده اگر از گناهان کبیره؛ سیئاتکُم

السالم) به مـا رسـیده کـه     علیهم( ائمه اطهار متعددى از روایاتهمچنین ) 31(نساء: . »پوشانیم

بـاب  «تحت عنـوان   بابی نیز اصول کافی در کتاب. است صغیره و کبیره بیانگر تقسیم گناهان به

پژوهشگران در بیان چیستی گناه کبیره در مقابـل  . است به این موضوع اختصاص یافته »الکبائر

 )32و 31، 1383، ك: دستغیب. (به عنوان مثال ن اند. بیان کرده هاي مختلفی مالك، صغیره

عملی اسـت کـه انجـام آن    ، حرامبه لحاظ فقهی حرام است؛ چرا که ، ارتکاب هر گناه اخالقی

بنابراین شخص مکلـف در صـورت انجـام هـر     . ممنوع و ترك آن از مردم خواسته شده است

به عنـوان یـک رذیلـه    » غیبت«مثال در مورد به عنوان . مرتکب عملی حرام شده است، گناهی

ي اربعه حرام اسـت و   شیخ انصاري در کتاب مکاسب بیان داشته که این عمل به ادله، اخالقی

) 315ص: ، 1 ج، ه ق1415، (انصـاري . کنـد  آیات و روایاتی را ذکر می، سپس در تأیید این نظر

ها در این است  ست و تنها تفاوت آنیک چیز ا» حرام«و » گناه«توان گفت که مفاد  بنابراین می

 از جهت دور شدن شخص از خداوند متعال است و نوع نگاه در حـرام » گناه«که نوع نگاه در 

بنـابراین  . از جهت مستحق ذم بودن و قرار دادن عقاب براي آن از سوي شارع مقـدس اسـت  

  . توان نامید نیز می» محرمات اخالقی«گناهان اخالقی را 

تعریف ، »محرمات اخالقی«در » اخالق«نشان کرد رویکرد این مقاله در تعریف قید باید خاطر 

ي افعالی که در این مقالـه مـورد    گستره، به عبارت دیگر. باشد معروف و مصطلح از اخالق می

لذا با مفروض گرفتن . ي ذکر شده در کتب اخالقی است بررسی قرار گرفته است همان گستره

فات موجود پیرامون دایره موضوعات اخالقی و نسبت آن با موضوعات بیان اختال، این تعریف

  . شود فقهی به علت گستردگی بحث مورد نظر به مقال دیگر واگذاشته می

مراد از این قاعده آن است که ارتکاب هر عمل حرامی که در شرع بـراي آن مجـازات حـدي    
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در زمینه قاعده مورد بحث دو قول در میان فقها مطرح است؛ . است قابل تعزیر، بینی نشده پیش

بـه  . انـد  متأخرین و معاصرین این قاعـده را پذیرفتـه  ، اکثریت قریب به اجماع فقها اعم از قدما

عنوان مثال شیخ طوسی معتقد است که هر کس مرتکب گناهی شـود کـه حـد شـرعی نـدارد      

) همچنین صاحب جواهر معتقد است هر شخصی 69: 8 ج، ق  ه1387، (طوسی. شود تعزیر می

 -که از کبـائر محسـوب شـود     -یا واجبی از واجبات را ترك کند ، که کار حرامی به جا آورد

کند و مقدار تعزیر بسته به نظـر حـاکم    تر از حد شرعی تعزیر می حاکم شرع او را به مقدار کم

شود که تعزیـر بـه حسـب     گفته می) معموالً چنین 448: 41 ، تا بی، (صاحب جواهر. شرع است

. یا اهانتى است که بر روي گناهى اجرا کنند که فاعل آن مستوجب حـد نباشـد  ، عقوبت، شرع

گناهـانی کـه موجـب    ، ) در فقه امامیه بنابر نظر مشهور59حدود و قصاص و دیات: ، (مجلسی

. مقرر نشده باشددانند که حد شرعی براي آن  تعزیر هستند را شامل هر گناه یا ترك واجبی می

ي این تعریـف قـرار    روشن است که محرمات اخالقی نیز به عنوان اعمالی حرام زیر مجموعه

روزه ، نماز نخواندن، تهمت، اعمالی مثل غیبت. اي دارند کارهاي حرام دامنه گسترده. گیرند می

از ... نامحرم ونگاه به ، جویی عیب، بداخالقی، خلف وعده کردن، معاشرت با اهل گناه، نگرفتن

یـأس از  ، سوءظن، تکبر، حسد، اند و برخی اعمال حرام مثل حرص هاي جوارحی جمله حرام

  . روند از گناهان جوانحی به شمار می... عجب و، رحمت الهی

از جملـه مرحـوم   . اندکی از فقها کلیت قاعـده مزبـور را قبـول ندارنـد    ، در مقابل این اکثریت

، پـس از وي . اري که در ادله ایـن قاعـده مناقشـه کـرده اسـت     اهللا حاج سید احمد خوانس آیت

ادلـه قاعـده را طـرح و    ، 1363منتشر شده در سال » التعزیر«اهللا صافی گلپایگانی در کتاب  آیت

از عبارات . کند اهللا العظمی گلپایگانی نیز این قاعده را قبول نمی مرحوم آیت. کند همه را نقد می

، آبـادي   (حـاجی ده . د که ایشان نیز کلیت این قاعده را قبول نـدارد آی اهللا تبریزي هم بر می آیت

  )296و  295: 1391

مستوجب تعزیر اسـت و مـراد از   ، در واقع اگر بپذیریم انجام هر فعل حرام یا ترك هر واجب

هـا نفـر را بایـد مجـرم و قابـل       مستلزم آن است که روزانه میلیـون ، بدانیم» مجازات«تعزیر را 

شود که نظام جامعـه بـه هـم     این نگاه باعث می. ها رسیدگی کنیم م و به جرم آنمجازات بدانی

چنین ایرادي سـبب شـده کـه برخـی اساسـاً وجـود چنـین        . ریزد و موجب هرج و مرج شود

  )303: 1391، آبادي ك: حاجی ده. (ن. اي در فقه امامیه را انکار کنند قاعده

ولی شاید پاسخ ، اند ي تازیانه دانسته به وسیله گرچه بیشتر فقها تنها مصداق تعزیر را در ضرب



 229  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  

ي تعزیرات را بسیار وسیع  گستره، به ایراد فوق باعث شده که برخی از فقها در قالب نظر سوم

بدان که تعزیر به «نیز بدانند: .. حبس و، تهدید، موعظه، توبیخ، لحاظ کنند و آن را شامل حبس

بلکه واجب است بر هر کـه فعـل حرامـى    ، جائز است السالم) ي امام و نائب امام (علیه وسیله

یا مالمت ، یا حبس کردن، یا زدن، اگر چه به استخفافى و اهانتى باشد، یا ترك واجبى کند، کند

» .و منوط بـه رأى حـاکم شـرع اسـت    ، و سرزنش کردن و مشهور آن است که آن حدى ندارد

جاي دیگري معتقد اسـت کـه   ) صاحب جواهر نیز در 59حدود و قصاص و دیات: ، (مجلسی

بـه  . ممکن است تعزیر را منحصر در شالق ندانسته و آن را به هر نوع مجازاتی گسترش دهیم

البته بنا ، داند روایاتی که براي تجاوز از هر قانون شرعی مجازاتی را الزم می، دو دلیل: نخست

روایات متعددي که در دوم: . بر اینکه منظور از حد دوم در روایات مذکور حدود شرعی نباشد

) در میان برخـی  448ص: ، 41 ، تا بی، مورد مصادیق مختلف تعزیر وجود دارد (صاحب جواهر

: 1383، ك: مکارم شیرازي. (ن. فقهاي معاصر نیز برخی قائل به گستردگی مفهوم تعزیر هستند

63-89(  

ات اخالقی مؤید نظر در برخورد با محرم (ص)نگارنده بر این اعتقاد است که سنت پیامبر اسالم

سوم یعنی گستردگی دامنه مفهومی تعزیر است است که خود از یک طرف باعث قبول قاعـده  

مشکالت ذکر شده براي آن ، با گسترده لحاظ کردن تعزیرات، مورد بحث شده و از سوي دیگر

  . کند را حل می

ترین ابعاد رفتاري ایشان در برابر محرمـات اخالقـی را    مهم، (ص)اکرم با مراجعه به سیره رسول

  . توان به شرح زیر توصیف نمود می

) گاهی الزم است با 167: 13 ج، ق  ه 1414، (زبیدي. زور است برابربه معناي لطف در  »رفق«

با فـرد   (ص)همچنان که پیامبر. فردي که گناه را انجام داده مدارا و حتی نسبت به آن تغافل کرد

برخورد کرد  (ص)نجرانی که درخواست کمک مالی از ایشان را داشت ولی با خشونت با پیامبر

با رفق برخورد کردند و حتی به او لبخند ، و حتی منجر به پیچیده شدن عبا بر گردن ایشان شد

محسـوب   (ص)براهانـت بـه پیـام   ، ) عمل این مـرد عـرب  230: 16 ج ، ق1403، (مجلسی. زدند

نه تنهـا او را مجـازات نکردنـد بلکـه بـا       (ص)با این حال پیامبر. شود که گناهی بزرگ است می
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    )230: 16 ج ، ق1403، (مجلسی. اموالی به وي عطا کردند، رفتاري کریمانه

بخشیدند بلکـه در   میکردند را نه تنها  می گناهکاران و کسانی که به ایشان ستم (ص)پیامبر اکرم

چنانکه از قول عبداهللا بن مسـعود آمـده اسـت: گویـا رسـول      . کردند حق این افراد دعا هم می

گذارد که قومش او را زدند و  بینم که داستان پیامبري از پیامبران را به نمایش می را می (ص)خدا

مرا بیامرز زیرا آنان گفت: بارخدایا قوم  کرد و می اش پاك می خونین کردند و او خون از چهره

هاي پیشگیري و مقابلـه   توان یکی از روش این روش را می )153: 2 ج، تا بی، (ابن کثیر. نادانند

ي دعاي کسی که در حق او بدي کـرده از   با گناه اخالقی دانست چون فرد گناهکار با مشاهده

  . رود ي خود پشیمان شده و دیگر سراغ آن گناه نمی کرده

 (ص)پیـامبر اکـرم  . موعظه و نصیحت است، هاي ترغیب افراد به کار نیکو و پسندیده یکی از راه

الزم به . در برابر افراد خاطی که گناهی اخالقی را انجام دادند بارها از این روش استفاده کردند

ایـن   یکی از. توان به اجرا درآورد هاي گوناگونی می ذکر است که رویکرد نصیحت را به شیوه

 (ص)پیـامبر ، به عنوان مثـال . ها قرار دادن فرد خاطی به جاي فرد آسیب دیده از گناه است شیوه

به همین شیوه پاسـخ گفتنـد و فرمودنـد:    ، ي زنا کردن را خواست با جوانی که از ایشان اجازه

دانـی   پسندي؟ پس آن چه براي خود بد می می پسندي؟ آیا براي خواهرت می آیا براي مادرت«

صـالحى  »(. پسندي براي دیگـران نیـز بپسـند    راي دیگران نیز بد بدان و آن چه براي خود میب

  ) 7: 8ج،  ق 1414 ، دمشقى

نقل شده است که ابـوذر بـه فـردي    . تذکر و نصیحت مستقیم به فرد است، روش دیگر موعظه

 (ص)پیامبر. این کار ابوذر مصداق ایذاء انسان دیگر و اهانت به او بود اى فرزند زن سیاه! گفت:

ابوذر!کسى که مادرش سفیدپوست است بر کسى کـه  اي «مستقیماً به او تذکر داده و فرمودند: 

، و مجلسـی  243: 6ج ، 1376، (فـیض کاشـانی  » .ست هیچ برترى نـدارد اپوست  مادرش سیاه

) واضح است که فردي بـه ماننـد ابـوذر بـا     112: 9 ج  ،ق1408، و نوري 411: 22 ج، ق 1403

پس نیازي بـه برخـورد   . آید برد و در صدد جبران بر می نصیحت به کار ناشایست خود پی می

تواند فرد را متوجه اشتباه خود کند به شرطی که  این روش به خوبی می. تر با وي نیست سخت

  . استفاده شود، برد یدرست و به موقع و براي فردي که به گناه خود پی م
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کردند بلکه با اشاره بـه   در مقابل ارتکاب محرمات اخالقی به نصیحت اکتفا نمی (ص)گاه پیامبر

ماننـد تـذکر   . کردند مصداق فالن گناه است آن فرد را متذکر می، که این کار شخص خاطی این

که ذکر کوتاه قد بودن دیگـري در واقـع غیبـت فـرد      به همسر خود در خصوص این (ص)پیامبر

که غیبـت جـزء    شود با این ) با دقت در این این روایت روشن می2:303ج، تا بی، (نراقی. است

، نپرداختنـد » غیبـت کننـده  «به مجازات شـخص   (ص)ولی پیامبر، ترین گناهان کبیره است بزرگ

ناهی که مرتکب شده بود آگاه کرده و بـدین ترتیـب وي را متنبـه    بلکه وي را نسبت به نوع گ

خود نـوعی واکـنش در مقابـل آن گنـاه     ، آگاه کردن فرد نسبت به گناه صورت گرفته. ساختند

  . است

توان امر به معروف و نهی از منکر  می، با مرتکبان گناهان اخالقی (ص)پیامبر رفتاردر خصوص 

به صورت چهره در هم کشیدن و غضب کردن؛ و دوم بـه   را به دو صورت مشاهده کرد: ابتدا

  . صورت تذکر زبانی

  چهره در هم کشیدن و غضب کردن

اند این است که زشتی رفتارشان را  نهی از منکر افرادي که مرتکب حرامی شده هاي راهیکی از 

گـذارد و   مدتی که بر فرد می بر تأثیر کوتاهاین واکنش عالوه . ها نشان داد با غضب کردن به آن

شود در دراز مدت نیز هر گاه شخص  سبب می، دارد وي را از ارتکاب گناه در آن لحظه باز می

در ، به عنوان نمونه. شود از کار خود منصرف ، با یادآوري آن، به سمت آن گناه تمایل پیدا کرد

اهن خود را به سـبب نشسـتن کنـار فقیـري     پیر، (ص)مقابل فرد ثروتمندي که در مجلس پیامبر

خشمگین شدند و پرسیدند: چرا این حرکت از تو سر زد؟ آیـا ترسـیدى    (ص)پیامبر، جمع کرد

متوجه اشتباه خود شده و از ، فقر او به تو برسد و یا ثروت تو به او؟ آن شخص با این واکنش

با چهره در  (ص)ن مورد پیامبر) در ای159: 1ج، ق1412، (دیلمی. کار خود اظهار پشیمانى نمود

گونه رفتار با دیگر افراد صحیح نبوده و کسی نباید  هم کشیدن و خشم خود نشان دادند که این

  . ي حقارت به دیگران بنگرد خود را برتر از دیگران ببیند و با دیده
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  تذکر زبانی

به . اند براي بازداشتن افراد از گناهی است که انجام داده (ص)هاي پیامبر تذکر زبانی یکی از شیوه

شدگان مشـرکان نهـی    صراحتاً در جنگ بدر از دشنام دادن به کشته (ص)عنوان مثال رسول خدا

  . )215: 5ج ، 1376، کردند(فیض کاشانی

دهنـده   هاي معنوي براي انجـام  به ذکر برخی از مشکالت و عقوبت (ص)پیامبر، موارددر برخی 

هـاي   این مجـازات . وسیله افراد را از ارتکاب آن بازدارند پرداختند تا بدین محرمات اخالقی می

هـا در ادامـه    لـذا بـه معـدودي از آن   . گیـرد  معنوي گسترده است و طیف وسیعی را در بر مـی 

  . پرداخته خواهد شد

  ات و عباداتعدم قبولی طاع

تأثیرگذار بر جهان هستی و همچنین بر اعمال دیگرِ شخص مرتکب ، انسان اعمالهر عملی از 

تـذکر بـه   . شـود  گاه انجام یک عمل حرام باعث از بین رفتن دیگر اعمال نیک انسان می. است

و در مورد کسی که غیبت مـرد   (ص)پیامبر. این مسئله در پیشگیري از آن گناه بسیار مؤثر است

اند کـه خداونـد تـا چهـل روز      زن مسلمانی را کند به این عقوبت معنوي اشاره کرده و فرموده

: 2ج ، تا بی، (نراقی. کند تا آن که صاحب حق او را ببخشد نماز و روزه آن شخص را قبول نمی

فرمایند: هـرکس در مـاه رمضـان     ) در جاي دیگر می282: 12 ج، ق  ه 1409، و حرعاملی 314

) در روایتـی  314: 2ج ، تـا  بی، (نراقی. گیرد هایش اجر نمی براي روزه، مانی را بکندغیبت مسل

هر کس غیبت مسلمانی را «کنند:  گونه عواقب معنوي را گوشزد می دیگر با لحن شدیدتري این

اگر در چنین حالتی بمیرد؛ مرده است در حالی که . اش باطل و وضویش ناقص است کند روزه

  )285: 12 ج، ق  ه1409، (حر عاملی» .را حالل کرده استحرامی از خداوند 

کار به تأثیر گناه خود در حـاالت   اگر گناه. اي کوچک از تأثیر اعمال است این موارد تنها نمونه

روحی و اعمالش آگاه شود و بداند که با این گناه طاعت خویش را در معـرض نـابودي قـرار    

  . از صاحب حق نیز طلب عفو و بخشش کندچه بسا از آن کار تؤبه کرده و ، دهد می
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  عدم پذیرش ایمان

اگر فردي بداند که . شود ایمان از افعال قلب است که نتایج آن در رفتار هر شخصی متجلی می

آالیـد   شود؛ خود را بدان گنـاه نمـی   اش یعنی ایمان با گناهی اخالقی نابود می ترین سرمایه مهم

ین گناهی شد چه بسا با تذکر این عقوبـت معنـوي بـه    (نقش پیشگیرانه) و اگر هم مرتکب چن

(نقـش اصـالح و درمـان) پـس     . خود آمده و درصدد جبران بر آید و دیگر مرتکب آن نشـود 

گونـه کـه    همان. توان گفت که گاه بیان همین عقوبت براي برخی از گناهکاران کافی است می

قوبتی را متذکر شدند و حتی دستور داد چنین ع اش را آزار می براي فردي که همسایه (ص)پیامبر

اش از شرش  دادند که در مسجد به بلندترین آوازشان فریاد زنند: ایمان ندارد کسى که همسایه

   )152 :71 ج، تا بی، (مجلسی. در امان نیست

  عدم استشمام بوي بهشت

 (ص)پیـامبر اکـرم  . گاه براي برخی گناهان وعده عدم استشـمام بـوي بهشـت داده شـده اسـت     

، ولی عـاق شـده توسـط والـدین    ، بوى بهشت از مسافت هزار سال دریافت شود«فرمایند:  می

، (مجلسـی » .یابد آن را در نمی، فروشى کش از روى تکبر و بزرگ پیر زناکار و دامن، قاطع رحم

  )62: 71 ج، تا بی

  کاستن از اجر عمل

شـود کـه قـدر و     سبب مـی ولی گاه ارتکاب گناه ، ي واقعی هر انسان عمل اوست تنها سرمایه

ممکن است فردي با دانستن ایـن امـر از ارتکـاب گناهـان     . ارزش عمل انسان کاهش پیدا کند

در جهـاد شـهید شـد؛ زنـى از آشـنایانش بـراى او        (ص)یکـى از یـاران پیـامبر   . خودداري کند

 دنیا رفتـه؛ او شهید از که دانى  از کجا مى«فرمودند:  (ص)گفت: وا شهیدا! پیامبر گریست و مى مى

گفته است یا نسـبت بـه چیـزى کـه      سخن مى، شاید او درباره مسایلى که به وى مربوط نبوده

) بـر ایـن   114: 2ج ، تـا  بـی ، (نراقی» .ورزیده است مى» بخل«کرده  کمبودى براى او ایجاد نمى

، زنـد  اى به انسـان نمـى   مخصوصاً در جایى که لطمه» بخل«و  و نامربوط سخنان بیهودهاساس 

. شـود رنـگ   رنـگ یـا بـى    کـم  »شـهادت «، شود که بزرگترین افتخار یک انسان؛ یعنى مى ببس

  ) 388: 2ج ، 1385، (مکارم
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آثـاري وضـعی اسـت و هـر فـرد چـه از ایـن         دارايدر این دنیا هر عملـی از اعمـال انسـان    

. آثار وضعی خواهـد شـد  در صورت انجام عمل دچار آن ، العمل آگاه باشد و چه نباشد عکس

تواند آن آثار را جبـران   اي از موارد نمى کار در پاره گناهان نیز داراي آثار وضعی هستند که گناه

خوریم که ایشان  به مواردي بر می (ص)ي پیامبر ي سیره ) با مشاهده218ص ، 1378، (صدر. کند

مانند تذکر به این اثر ، داشتند ز میشود فرد را از انجام آن با با ذکر آثار وضعی که بر گناه بار می

هر کس درصدد کشـف عیـوب   «وضعی در مورد آشکار کردن گناه و عیوب برادر مسلمان که 

خداوند در صدد کشف عیـوب او خواهـد بـود تـا آنجـا کـه در درون       ، برادر مسلمانش باشد

دیگـري از  ) همچنـین بـر اسـاس روایـت     104: 3ج ، تا بی، (نراقی» .کند اش رسوایش مى خانه

و ، هر کس کار زشت و گناهی را فاش کند مانند کسی است که آن را انجام داده است«ایشان 

، ق1407، (کلینـی » .نمیرد تا خود مرتکـب آن شـود  ، هر کس مؤمنی را به چیزي سرزنش کند

اثر وضعی غیبـت  ، ) بر اساس روایت دیگري از ایشان47: 1404، ابن شعبه حرانى و 356: 2 ج

) قرآن کریم نیـز  303: 2ج ، تا بی، (نراقی. شود خوردن گوشت برادر دینی نمایان میبه صورت 

) همچنـین دروغ موجـب   12(حجـرات:  . شـود  سوره حجرات این امر را متذکر می 12در آیه 

  )71: 10ج ، 1389، شهري (محمدي ري. شود کاهش روزي انسان می

خـوردن گوشـت بـرادر دینـی و      ،کاسـته شـدن از روزي  ، رسـوا شـدن  ، الذکر در روایات فوق

اي گناهـان ذکـر    براي پاره (ص)اي از آثار وضعی است که پیامبر پاره، فروغلطیدن در دامان گناه

  .  اند کرده

تـوان مـورد    را ذیـل سـه عنـوان مـی     (ص)توسط پیامبر اخالقیوعده عذاب بر ارتکاب گناهان 

  . وعده عذاب برزخی و وعده عذاب اخروي، بررسی قرار داد: وعده عذاب آسمانی در دنیا

  وعده عذاب آسمانی در دنیا

شدند در  که بر اساس آن باید افراد گناهکار به عذابی آسمانی در دنیا دچار می موارديیکی از 

ي جمعه بیان شـده   سوره 11ي  تفسیر برهان به نقل از تفسیر ابن شهر آشوب در شأن نزول آیه

کـاره   را در روز جمعه نیمـه  (ص)ي پیامبر خطبه، مردم به سبب قحطی، بر اساس این نقل. است

توانسـتند   بعد از نماز نیز مى در حالى که، رها کرده و براي تأمین نیاز خود به سوي بازار رفتند
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تنهـا دوازده مـرد و یـک زن در مسـجد بـاقى      ، به بازار روند و از اجناس کاروان بهره بگیرنـد 

و حریصانى را که نماز جمعه را براى به دست آوردن مال دنیا رها  آیات فوق نازل شد، ماندند

مانده نیز نبودند بر مدینـه   فرمودند: اگر این افراد باقی (ص)پیامبر. کرده بودند سخت مذمت کرد

) از لحـن آیـه   381: 5 ج، 1416، (بحرانـی . شـد  می آتش و مانند قوم لوط از آسمان سنگ نازل

بلکـه  ، ي تأمین نیازهاي اصـلی زنـدگی نبـود    مسئله، هجوم به بازار ي شود که انگیزه معلوم می

اندوزى به سراغ  بازى به سراغ ساز و آوازها رفتند و بعضى هم براى ثروت بعضى از سر هوس

نشـانگر ایـن اسـت کـه     ، قسمت اخیر آیه در خصوص نزول سنگ و آتش از آسـمان . تجارت

، (مکـارم شـیرازي  . هاي دنیـوي اسـت   تارتکاب برخی گناهان اخالقی مستوجب چنین عقوب

  )91: 2ج ، 1385

  وعده عذاب برزخی 

از طریق ذکر عواقب  (ص)گاه پیامبر. عذاب برزخی است، هاي پس از مرگ یکی از اقسام عذاب

در تدفین سعد بن معاذ  (ص)به عنوان نمونه پیامبر. پرداختند به مقابله با گناه اخالقی می، برزخی

با ایـن کـه   . اش فرمودند: که او گرفتار فشار قبر شده است با اشاره به بد اخالقی او با خانواده

: 1400، (شـیخ صـدوق  . خود در مراسم تشییع او بودند و قبر را برایش مهیـا کردنـد   (ص)پیامبر

عذاب برزخی سعد ، مردمبراي تدبر  (ص)در این ماجرا پیامبر )70:299 ج، تا بی، و مجلسی 385

  . بن معاذ را مطرح کردند

اي دیگر در مورد جوانی بود که مادرش او را عاق کرده بـود و جـوان در لحظـات آخـر      نمونه

نبود تـا زمـانی کـه بـه درخواسـت      »  ال إِله إِلَّا اللَّه«زندگی زبانش بند آمده بود و قادر به گفتن 

. شـد  » ال إِلـه إِلَّـا اللَّـه   « جـوان قـادر بـه گفـتن    ، از آنبعد . مادرش از او راضی شد، (ص)پیامبر

چرکین جامـه و بـدبو کـه    ، زشت، به او فرمود: چه بینى؟ در پاسخ گفت مردى سیاه (ص)پیامبر

بگو اى آنکه اندك را پذیرى و از بسیار «فرمود:  (ص)پیامبر. اکنون پهلویم آمد و گلویم را فشرد

، جـوان آن را گفـت  » .یارم درگذر که تو آمرزنده و مهربـانى اندك مرا بپذیر و از بس، درگذرى

رو و  خـوش ، پس پیغمبر به او فرمود: بنگر تا چه بینى؟ پاسخ داد: مردى را بیـنم سـفید رنـگ   

) از این حدیث 75: 71 ج، تا بی، (مجلسی. پوش که به کنارم آمد و سپس مرد بو و خوش خوش

سوء خاتمه انسـان و عاقبـت بـه شـرى     ، والدینشود که یکى از آثار عقوق  شریف استفاده مى

بود تا مادرش از او راضى نگردید نتوانست  (ص)رسول خدا، کننده آن جوان با اینکه تلقین. است
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 (ص)بـه برکـت رسـول خـدا    ، شهادت را بگوید و پس از رضایت مادر و خوانـدن آن کلمـات  

  ) 120ص ، 1ج، 1388، (دستغیب. پروردگار هم از او راضى شده و او را آمرزید

الذکر فردي که مرتکب گناهی اخالقی شده است با عقوبتی برزخی مواجه  در هر دو نمونه فوق

  . شد

  ي عذاب اخروي  وعده

تـوان   هایی که دین براي اصالح افراد از آن بهره برده است و در آیات قرآن نیز مـی  یکی از راه

شـاید بـا ایـن    ، تکب شده اسـت آن را مشاهده کرد ذکر عذاب اخروي گناهی است که فرد مر

هایی در این خصوص در سنت رسـول   نمونه. فرد به خود آمده و از گناه دست بردارد، تحذیر

  . شود ها اشاره می شود که در ادامه به برخی از آن نیز دیده می (ص)خدا

  کنند: در دو حدیث زیر به عقوبت اخروي عصبیت و کبر ناشی از آن اشاره می (ص)پیامبر

 » ت باشد خداوند روز قیامت او را با اعـراب  هرکسى در دلش به اندازه دانه خردلى عصبی

  )308: 2 ج، ش1362، (کلینی. »کند جاهلیت محشور مى

 پسر فالن هستم و تا نه ، آمد و گفت: اي رسول خدا من فالن (ص)اهللا مردي خدمت رسول

به او فرمود: بدان که تو دهمین نفر آنـان در دوزخ   (ص)رسول خدا. پشت خود را برشمرد

که او در آتش است شـاید بـه آن اعتبـار باشـد کـه       ) این329: 2 ج ، 1407، (کلینی. هستی

هـا ملحـق    ها هم در آتش هستند و او به آن پدران او نیز به وصف کبر متصف بودند و آن

به ایـن خـاطر در آتـش هسـتند یـا      شود یا به این دلیل که تمام پدران او کافر بودند و  می

  )329: ص 2 ج ، ق 1407، (کلینی. که این مرد متکبر است و پدران او نیز کافر هستند این

هر کس به زن یا مرد مـؤمنی بهتـان   «فرمایند:  در خصوص عقوبت اخروي بهتان می (ص)پیامبر

دارد تـا   نگـه مـی   خداوند وي را بر تلی از آتـش ، ي او چیزي بگوید که مبراست زند یا درباره

، و ابن بابویـه  357: 2ج، ق 1407، (کلینی» .ي او گفته است خارج شود چه که درباره که آن این

از زنـی یـاد کردنـد کـه وي بسـیار نمـاز        (ص)نزد رسول خدا، ) در موردي دیگر33: 2 ج ، ق1378

    )305: 2ج ، تا بی، اقی(نر. پیامبر فرمود: او در آتش است. داد خواند ولی همسایه خود را آزار می می

براي جلوگیري از گناهان  (ص)شود که گاهی پیامبر هاي مذکور روشن می با توجه به شاهد مثال

  . دادند بیم می، شوند  ها را از عذاب اخروي که به سبب آن گناه به آن دچار می آن، افراد
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معناى رانـدن و دور سـاختن از روى   لعن به «نویسد:  مى» لعن«راغب اصفهانى در معناى واژه 

شود و در دنیـا   لعن خدا در آخرت به صورت عقوبت و کیفر نمایان مى. خشم و غضب است

به معنى بریدن از رحمت و توفیق خداوند است و اگر لعنت از ناحیه مـردم باشـد بـه معنـاى     

در قـرآن  ) خداونـد متعـال   741ص: ، ق  ه 1412، (راغـب اصـفهانی  » .نفرین به یکدیگر است

)؛ 68قـرار داده اسـت از جملـه: منافقـان (توبـه:       هاى بسیارى را مورد لعـن  مجید افراد و گروه

)؛ 64)؛ قوم یهـود (مائـده:  25)؛ فسادکنندگان در زمین (رعد:161)؛ کافران (بقره:6مشرکان (فتح:

زار )؛ کسانى کـه خـدا و رسـول را آ   118و  117)؛ شیطان (نساء: 87و  86مرتدان (آل عمران: 

  ) 254تا  249ص ، 1384، ) (مهدوي کنی61)؛ و دروغگویان (آل عمران:57دهند (احزاب: مى

از امـام   البیـان  مجمـع  در. کردنـد  نیز در برخی موارد فرد گناهکـار را لعـن مـی    (ص)پیامبر اکرم

به  معراج خبر و شد ي نجم در شب معراج نازل سوره نقل شده است که فرمود: وقتى   (ع)صادق

 به دهان آب و، داد طالق را جناب آن دختر، آمده جناب آن نزد، رسید ابولهب بن عتبۀ  گوش

 او (ص)خـدا  رسول، شدى کافر نجم به که سوگند نجم رب به: گفت و انداخت حضرت روى

، آنکـه  تـا  بـود  ایـن . کن مسلط او بر را ها سگ از سگى الها بار: داشت عرضه و کرد نفرین را

 به، بیفکند دلش در وحشتى تعالى خداى و، شد پیاده ها منزل از یکى در، کرد سفر شام به عتبه

 ایـن  همه با ولى، کردند چنین نیز آنان، بخوابانید خود وسط در مرا هنگام شب: گفت رفقایش

، (طبرسـی . کـرد  پـاره  پـاره  بود رفقایش بین در که را او و آمد شیرى شب نیمه در، ها مراقبت

  )261 :9 ج، 1372

نفـرین تنهـا در خصـوص    ، (ص)ي پیـامبر  جا باید این نکته را متذکر شد که در سیره در اینالبته 

و همانطور که . اند افرادي بوده که کافر و یا معاند و درصدد تخریب و ضربه زدن به اسالم بوده

  . آزارند مورد لعن و نفرین خود قرار داده است گفته شد خداوند نیز کسانی را که پیامبر را می

. کردنـد  هـا را مجـازات مـی    آن، در برخورد با گناهکـاران اخالقـی   (ص)گاه حسب مورد پیامبر

، تحـریم معاشـرت  ، انـد شـامل طـرد    اجرا کرده گناهکارگاه بر اشخاص  (ص)مجازاتی که پیامبر

در ادامه ایـن  . غنایم است محرومیت از و جنگ در حضور از محرومیت، مجازات مالی، تبعید

  . گیرد  مورد بررسی قرار میموارد 



238   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

  نشینی  طرد و عدم هم

طـرد فـرد از خـود و    ، برد براي تنبه افراد گنهکار به کار می (ص)هایی که پیامبر یکی از مجازات

... و حـابس  بن اقرع و حصین بن عیینۀ مثل معروف است که افرادى. عدم معاشرت با وي بود

 ما تا، کن دور خود از را پوشان پشمینه این، اللَّه رسول یا کردند: عرض، آمده (ص)پیامبر خدمت

 نـزد  ما نیست ممکن ها آن بودن با زیرا، دهیم قرار مجلس صدر در ترا و آییم در تو به مجلس

به  تا داد جا، مسجد آخر در را ها ن آ پیغمبر، شد نازل ي کهف سوره 28آیه  که هنگامى. آییم تو

تـوان برداشـت    مـی  (ص)) از این رفتار پیـامبر 6:718 ج، 1372، (طبرسی شوند مشغول خدا ذکر

نشینی و  توان با رذایل اخالقی چون تکبر برخورد کرد عدم هم می هایی که نمود که یکی از راه

  . طرد اشخاص متکبر است

، آید هنگامى که نیازمندى به سراغم مىآمد و ادعا کرد  (ص)در موردي دیگر شخصی نزد پیامبر

؛ ایشـان آن شـخص را از خـود طـرد کـرده و      انـد  آتشى را در برابر من قـرار داده گویى شعله 

سوگند! به خدایى که مـرا بـه هـدایت و    . از من دور شو و مرا به آتش خود نسوزان«: فرمودند

، هزار سال عبادت کنى و گریه کنى اگر در میان رکن و مقام بایستى و دو، کرامت مبعوث کرده

در حـالى  ، سپس بمیرى، آب جارى شود و درختان را سیراب کند به حدى که از چشمت نهر

: 2ج، تـا  بـی ، (نراقـی » .خداوند تو را به صورت در آتش خواهد افکنـد ، که لئیم و بخیل هستى

حتـی  ، ي اخالقی است ي آن است که فردي که گرفتار یک رذیله دهنده ) این داستان نشان115

باز گرفتار عذاب اخروي ، رذیله را از خود دور نکنداگر خود را غرق در عبادت کند ولی این 

به او و دیگران نشان دادند که این رذیله چنان بد است کـه  ، با طرد وي (ص)پیامبر. خواهد شد

  . نیز نیست (ص)نشینی با پیامبر فرد الیق هم

  تحریم معاشرت 

. تحریم معاشرت اسـت براي مرتکبان گناهان اخالقی قرار دادند  (ص)یکی از تنبیهاتی که پیامبر

مرارة بن ربیـع و  ، با سه صحابی خود کعب بن مالک (ص)توان از رفتار پیامبر به عنوان مثال می

مبنی بر شرکت در غـزوه تبـوك تخلـف ورزیـده      (ص)هالل بن امیه که از اطاعت دستور پیامبر

نزند و پنجاه ها معاشرت نکند و حتی حرف  دستور دادند کسى با این (ص)پیامبر. بودند یاد کرد

) علت شرکت 251: 1 ج، تا بی،  (کتانى. شان را پذیرفت شب بر همان حال بودند تا خداوند تؤبه

) ولـی در هـر   232ص، 1385، خواهى و تنبلى نبـود (انصـاریان   عافیت، نکردن آنان جز سستى
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صورت گناهى بزرگ مرتکب شده بودند؛ گناه تخلّف از فرمان حق و خوددارى از شرکت در 

ها و دیگـر   به آن، با این طرز برخورد (ص)پیامبر. )47ص ، 13ج، 1386، اد با کفر (انصاریانجه

برخی فقها با توجه به ایـن  . ي برخورد با آن را آموزش دادند افراد شدت گناه یاد شده و نحوه

، (مکـارم شـیرازي  . داننـد  دوري و ترك معاشرت را یکی از انواع تعزیر می، (ص)برخورد پیامبر

1383 ،89(  

  تبعید 

که راه رفـتن  » حکم بن عاص«از جمله . کردند اقدام به تبعید شخص گنهکار می (ص)گاه پیامبر

حضرت وى را به طائف تبعید کرد و نفـرین  ، پیامبر را به جهت مسخره کردن ایشان تقلید کرد

هـم وي را تبعیـد کردنـد و هـم نفـرین       (ص)در این جا پیـامبر  )250: 1 ج، تا بی، (کتانى. فرمود

  . دچار بیماري رعشه شد، نمودند که به دلیل آن

  مجازات مالی

سمره بن جندب . مجازات مالی بود، در مقابل گناه صورت گرفته (ص)هاي پیامبر یکی از واکنش

ي او  موقع و بدون اجازه به خانـه  ي انصاري داشت که به خاطر آن بی درخت خرمایی در خانه

بـه او   (ص)هر پیشنهادي که پیامبر. مرد انصاري به رسول خدا شکایت کرد. کرد رفت و آمد می

کسـى نبایـد بـه    ، اى هسـتى  فرمود: تو مرد ضـرر زننـده   (ص)اللّه در آخر رسول، دادند نپذیرفت

، (کلینـى . بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند و نـزد سـمره انداختنـد   . دیگري ضرر بزند

سمره بن جندب را با قطع درخت که جـزو امـوال    (ص)) در این حدیث پیامبر292: 5 ج، 1407

هـایی اسـت کـه     بنابراین مجازات مـالی یکـی از مجـازات   . شد مجازات کردند او محسوب می

  . توان فرد را بدان تنبیه نمود می

  مندي از غنایم محرومیت از حضور در جنگ و بهره

محرومیـت از حضـور در   ، در مقابل ارتکاب گناهان (ص)رهاي پیامب یکی دیگر از اقسام واکنش

 از افـراد  برخـی  شـدن  محروم ي تؤبه در مورد سوره 83ي  آیه. مندي از غنایم بود جنگ و بهره

 که بودند کسانی یا منافقان از شماري، افراد این. است نبرد صحنه در (ص)اکرم پیامبر  با همراهی

 آیه پانزدهم سـوره  ) در86: 5 ج، ش1372، (طبرسی. نکردند شرکت تبوك جنگ در عذر بدون

 در (ص) پیـامبر  شـنیدند  وقتـی  کـه  شـده  اشـاره  جهاد از کنندگان تخلف از دیگر گروهی به فتح
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 جنگ آن در شرکت و همراهی درخواست، آورد خواهد دست به بسیار غنایم آینده در جنگی

. نپذیرفت را خواسته این، گذشته هاي جنگ در آنان تخلف علت به حضرت آن ولی کردند؛ را

  )  174: 9 ج، 1372، (طبرسی

برخورد آن حضرت با کسانى بود ، (ص)ها در دوران مدیریت رسول خدا همچنین از جمله تنبیه

) پـس از  594، 4ج ، 1383، (دلشاد تهرانـی . که از شرکت در غزوه احد خوددارى کرده بودند

فرداى آن  (ص)پیامبر. هاى خود گذراندند را در خانهآنان شبى ، بازگشت مسلمانان از پیکار احد

روز پس از نماز صبح به بالل فرمود تا مردم را براى تعقیب دشمن فرا خوانده و جز آنان کـه  

) مشـخّص  316ص ، 1378، (آیتـی . کسى حقّ همراهى با آنـان را نـدارد  ، اند دیروز همراه بوده

که از یارى آن حضرت خوددارى کرده بودنـد   است که از جمله اهداف پیامبر تنبیه کسانی بود

همچنین عاملی باشد بـراي بیـداري   ، تا جایگاهى در جامعه و منزلتى نزد مردمان نداشته باشند

  )594، 4ج ، 1383، (دلشاد تهرانی. آنان و هشداري باشد براي دیگران

. یکسـان نبـوده اسـت   ، شده بودنـد  اخالقیبا افرادي که مرتکب گناهی  (ص)رفتار پیامبر اسالم

، وارده بـه دیگـران    میـزان صـدمه  ، ایشان با توجه به ابعاد مختلفی چون نوع عمل غیر اخالقی

 (ص)رفتار پیامبر. اند گرفته در پیش می، رفتاري متناسب با آن... میزان صدمه به اخالق اجتماع و

کردنـد و از   با فرد مدارا می -1ي کرد:بندتوان دسته با مرتکبان گناه اخالقی را در چند گروه می

به عنوان امر به معـروف و نهـی از   . 3کردند؛  فرد را نصیحت می. 2نمودند؛ گناه او اعماض می

به فرد خطاکـار عواقـب معنـوي    . 4دانند؛  منکر چهره در هم کشیده و یا به فرد تذکر زبانی می

تؤبه یا ایمان او ، طاعات و عبادات فرد که دادند؛ مثالً این عملی را که مرتکب شده بود تذکر می

شود؛  رسد و یا از اجر عمل او کاسته می شود؛ بوي بهشت به مشامش نمی مورد قبول واقع نمی

کردند مانند رسوایی در میان مردم یـا کـاهش روزي او؛    آثار وضعی گناه را به او گوشزد می. 5

عـذاب اخـروي گنـاه را یـادآور      عذاب برزخی و، کار عذاب آسمانی دنیوي به شخص گناه. 6

کردنـد؛   شخص را مجازات مـی . 7شدند تا او به عواقب کاري که انجام داده است پی ببرد؛  می

کـه   علـت ایـن  . تبعید و مجازات مالی بوده اسـت ، تحریم معاشرت، ها شامل طرد این مجازات

گونـه برخـورد    ز با اینتواند این باشد که این افراد ج این افراد را مجازات کردند می (ص)پیامبر

فرد را نفـرین کـرده کـه باعـث     . 8آمدند؛  بردند و درصدد اصالح برنمی به اشتباه خود پی نمی
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این مورد به ندرت و فقط براي افـراد معانـد صـورت گرفتـه     . شده است نزول عذاب الهی می

  . است

اجـراي دسـتورات    ضـمانت ، توان گفـت کـه اوالً   می (ص)بنابراین با توجه به سنت پیامبر اسالم

، دستورات اخالقی صرفاً جنبه فردي نداشـته . صرفاً مجازات اخروي نیست، اخالقی در جامعه

بلکه حکومت و همچنین یکایک مردم باید در راستاي نهادینه شدن آن در جامعه اقدامات الزم 

بـر خـالف نظـر    ، یـاً ثان. اي از اقدامات قابل اعمال در این راستا بیان شد را انجام دهند که پاره

التعزیر لکل فعل محرم؛ هـر عمـل حرامـی قابـل تعزیـر      «مصداق تعزیر در قاعده ، مشهور فقها

گیـرد و نبایـد آن را تنهـا در قالـب      طیف وسـیعی از اقـدامات گونـاگون را در بـر مـی     » است

  . فهم کرد» مجازات«

  قرآن کریم .1

  . نا : بیتهران، 2ج، السالم عیون أخبار الرضا علیه ق)؛1378(محمد بن على ، ابن بابویه .2

  . نا بی، قم، تحف العقول)؛ ق 1404(حسن بن على ، ابن شعبه حرانى .3

  . : دار الفکر بیروت، 2ج، تا)؛ البدایۀ و النهایۀ (بی  ابن کثیر دمشقى .4

 –بنـان  ل، ق)؛ مفردات ألفاظ القرآن  ه 1412حسین بن محمد راغب (راغب اصفهانی) (، اصفهانى .5

  . الدار الشامیۀ -سوریه: دارالعلم 

 جهـانى  کنگـره ، : الحدیثـه قـم ، 1ج، المکاسـب )؛ ق  ه 1415( امـین  محمـد  بن مرتضى، انصارى .6

 . انصارى اعظم شیخ بزرگداشت

 دار العرفان  :قم، عبرت آموز )؛1385(حسین، انصاریان .7

دار قـم:  ، چـاپ اول ، 13ج، عرفان اسـالمى (شـرح مصـباح الشـریعۀ)     )؛1386(حسین، انصاریان .8

 العرفان 

  . تهران: دانشگاه تهران، )؛ تاریخ پیامبر اسالم1378محمد ابراهیم (، آیتی .9

 . تهران: بنیاد بعثت، 5ج، القرآن تفسیر فی ه ق)؛ البرهان1416( سید هاشم، بحرانی .10

  . دانشگاه و حوزه پژوهشگاه تهران:، ییجزا فقه قواعد )؛1391( احمد، يآباد ده یحاج .11

  . السالم البیت علیهم قم: مؤسسه آل، 12ج، الشیعۀ ق)؛ وسائل 1409محمد بن حسن (، عاملى حرّ .12

 . تهران: کتابفروشی لطفی، ق)؛ انواردرخشان 1404سید محمد حسین (، حسینی همدانی .13
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  دفتر نشر فرهنگ اسالمى: تهران، نظام اخالقى اسالم)؛ 1373( حسین، حقانى .14

 . یاسالم انتشارات دفتر :قم، رهیکب هانگنا)؛ 1383( نیعبدالحس، بیدستغ .15

جامعـه  وابسـته بـه    دفتر انتشارات اسالمى :قم، 1ج، گناهان کبیره)؛ 1388(عبدالحسین ، دستغیب .16

 . مدرسین حوزه علمیه قم

  . دریا :تهران، 4ج، »منطق عملى«سیره نبوى  )؛1383(مصطفى ، دلشاد تهرانى .17

 . قم: شریف رضی، 1ج، الصوابق)؛ ارشاد القلوب الی  1412حسن (، دیلمی .18

بیـروت: دارالفکـر   ، 8ج، ق)؛ تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس      ه 1414سید مرتضى (، زبیدى .19

  . للطباعۀ و النشر و التوزیع

بیـروت: دار  ، 41ج، تا)؛ جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسـالم  بی(محمد حسن، صاحب الجواهر .20

 . إحیاء التراث العربی

، 13ج، )؛ سبل الهدى و الرشاد فی سیرة خیـر العبـاد   ق 1414بن یوسف (محمد ، صالحى دمشقى .21

 . دارالکتب العلمیۀ بیروت: 

  مرکز انتشارات حوزه علمیه قموابسته به دفتر تبلیغات اسالمى  :قم )؛1378(دروغ ، رضا، صدر .22

  . بیروت: اعلمی، ق)؛ أمالی الصدوق1400محمد بن على بن بابویه (، صدوق .23

  . تهران: ناصر خسرو، 9و6و5ج، القرآن تفسیر فی البیان )؛ مجمع1372( سهلفضل بن ، طبرسی .24

تهـران: المکتبـۀ   ، 8ج، ق)؛ المبسوط فـی فقـه اإلمامیـۀ   1387ابو جعفر محمد بن حسن (، طوسى .25

  . المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ

 قم: دفتر، 6و5ج، فی تهذیب االحیاء)؛ المحجه البیضا 1376مرتضی ( شاه بن محمد، فیض کاشانی .26

  . قم علمیه حوزه مدرسین اسالمی جامعه انتشارات

  .  بیروت: دار األرقم بن أبى األرقم، 1ج، نظام الحکومۀ النبویۀ تا)؛ بی(کتانى, عبدالحى .27

  . اسالمیه، تهران، 2ج، )؛ الکافی1362محمد بن یعقوب (، ابوجعفر، کلینی .28

 . اسالمیه، تهران، 2ج، الکافی)؛ ق1407(محمد بن یعقوب، ابوجعفر، کلینی .29

، بحاراالنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار، 71و70محمدباقر بن محمدتقى(بی تا)؛ ج، مجلسی .30

  . تهران: اسالمیه

  . : مؤسسه الوفاءبیروت، بحاراألنوار، 16)؛ جق 1403(محمدباقر بن محمدتقى، مجلسى .31

مؤسسـۀ نشـر اآلثـار    ، قـم ، دیـات  تا)؛ حدود و قصـاص و  محمد باقر بن محمدتقى (بی، مجلسى .32

  . اإلسالمیۀ
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  . دار الحدیثقم: ، 10ج، الحکمه میزان)؛ 1389محمد (، شهري محمدي ري .33

  . قم: مشهور، )؛ اخالق اسالمی1388عباس (، محفوظی .34

  . قم: مدرسه االمام علی بن ابی طالب، 2ج، )؛ اخالق در قرآن1385(ناصر، مکارم شیرازي .35

  . قم: مدرسه علی ابن ابی طالب، ي آن ؛ تعزیر و گستره)1383ناصر (، مکارم شیرازي .36

 . قم: نور علی نور، )؛ تقوي و اخالق قرآنی1388محسن (، موسوي تبریزي .37

دفتـر نشـر فرهنـگ    تهـران:  ، هاى آغـاز در اخـالق عملـى    نقطه)؛ 1384( محمدرضا، کنى مهدوى .38

  . اسالمى

  . موسسه االعلمی للمطبوعات :بیروت، 3و2ج، السعادات تا)؛ جامع بی(مهدي بن ابی ذر، نراقی .39

بیروت: مؤسسه ، 11و9ج، ق)؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل  ه 1408میرزا حسین (، نورى .40

 . السالم البیت علیهم آل

  قم: مکتبه فقیه، 2ج، تا)؛ مجموعۀ ورام(تنبیه الخواطر) بی(ورام ابن ابی فراس .41

  

 



 

  به سوره مجادله بخشی انسجامنقش الفاظ مکرر در 

  دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشجوي دکتري رشته علوم قرآن و حدیث

shever66ms@gmail. com 

از مباحـث پربحـث و   ، مبحث وحدت موضوعی و انسجام درونی مفاهیم آیات در داخل یـک سـوره  

هـاي   دانشمندان بسیاري با انجام پژوهش. این کتاب شریف است جذاب در حوزه علوم قرآن و تفسیر

اما انسجام ظاهري و لفظی . اند تا انسجام محتوایی سوره را اثبات نمایند کوشیده، دار در این حوزه دامنه

یکی از سواالت مهم در این حوزه این است که آیـا بـه جـز    . سوره کمتر مورد توجه قرار گرفته است

توان مؤلفه دیگري شناسایی کرد کـه موجـب انسـجام     می، ضرباهنگ و فواصل آیاتهایی چون  مؤلفه

اي بـا روش   کوشیده اسـت در پژوهشـی کتابخانـه   ، درونی ظاهري سوره گردد؟ نویسنده در این مقاله

نقـش  ، اثبات کند که کلمات و عبـارات پرتکـرار هـر سـوره    ، با بررسی موردي سوره مجادله، تحلیلی

تأثیر شایانی در فهم مفاهیم اصـلی و فرعـی   ، شی به سوره ایفا کرده و عالوه بر آنبخ مهمی در انسجام

  .  سوره دارند

  . سوره مجادله، واژگان مکرر، انسجام سوره، تکرار، ارتباط آیات هاي کلیدي: واژه
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از دیرباز تحت عنوان تناسب آیـات در  مبحثی است که ، ارتباط بین آیات و مفاهیم یک سوره

شالوده این مبحث براي یافتن پاسخ این سوال بنا . کتب تفسیر و علوم قرآنی مطرح بوده است

، شده است: چه ارتباطی بین آیات یک سوره وجود دارد؟ تاکنون براي یافتن پاسخ این سـوال 

لف مطمـح نظـر دانشـمندان    هاي زیادي نگاشته شده و ارتباط درونی آیات به انحاء مخت کتاب

گوید اولین کسی که به علم تناسب میان آیـات پرداخـت ابـوبکر     قرار گرفته است: زرکشی می

) بـه مسـئله تناسـب    1422عبدالقاهر جرجـانی ( . )132ص 1ج، 1410، نیشابوري بود (زرکشی

. تآیات از دریچه اعجاز بالغی قرآن پرداخته و نظم قرآن را از این طریق توصـیف کـرده اسـ   

روابط و پیوستگی آیات ، در جاهاي گوناگون مسئله ترتیب، فخر رازي در تفسیر مفاتیح الغیب

. )13ص 2؛ ج138ص  7ج، 1420زنـد (  را بررسی و آن را با مسـئله اعجـاز قـرآن پیونـد مـی     

تفسیري بـا عنایـت   » نهایۀ التأمل فی اسرار التنزیل«عبدالواحد بن عبدالکریم زملکانی در کتاب 

ابن زبیر در . )209ص 6ج، مسئله مناسبات میان آیات از قرآن کریم ارائه کرده است (کحالهبه 

هـا   ) عـالوه بـر آنکـه بـه مبحـث ارتبـاط بـین سـوره        1408» (البرهان فی تناسب سور القرآن«

بقاعی در کتاب معـروف  . کند اشاراتی روشن درباره ارتباط بین آیات سوره بیان می، پردازد می

) به صورت مبسوط به این مبحث پرداختـه  1415» (درر فی تناسب اآلیات والسورنظم ال«خود 

البرهـان فـی علـوم    «زرکشـی در  . ها را بیان کرده اسـت  و تناسب آیات داخل هر یک از سوره

) هر یک بابی مفصل را به بحث 1421» (االتقان فی علوم القرآن«) و سیوطی در 1410» (القرآن

محمـد محمـود حجـازي در    ، تا اینکه از معاصرین. اند صاص دادهتناسب بین آیات و سور اخت

عبـدالعلی  ، )1412» (االساس فی التفسـیر «سعید حوي در ، )1970» (الوحدة الموضوعیه«کتاب 

، )1374» (پژوهشـی در نظـم قـرآن   «زاده در  عبدالهادي فقهی، )1372» (نظم قرآن«بازرگان در 

» چهره پیوسـته قـرآن  «سید محمدعلی ایازي در ، )1375» (چهره زیباي قرآن«عباس همامی در 

) و دیگران به تعمیـق و  1386» (هاي قرآن ساختار هندسی سوره«گر در  ) و محمد خامه1380(

  . اند تدقیق مباحث روابط بین آیات پرداخته

تر بیندیشیم  به یک سوال کلی، رسد بهتر است قبل از آنکه این سوال را بررسی کنیم به نظر می

ایـن راه بـا تفکـر    . براي فهم مفهوم سوره ـ البته نه معناي لفظی و اصطالحی ـ بیـابیم    و راهی

شود آیات یـک سـوره از آیـات سـوره      چه عواملی باعث می«براي یافتن پاسخ این سوال که: 

اندیشیدن . شود باز می» کند؟ سوره را سوره می، چه چیز«و به عبارت دیگر: » دیگر جدا شوند؟
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کـل  «شود بـه سـوره بـه عنـوان یـک       سازد که می ما را بدین نکته رهنمون می ،به این سواالت

حتی بدون آنکـه ابتـدا و   ، این است که یک سوره» کل یکپارچه«منظور از . نگریست» یکپارچه

آنقدر انسجام درونی دارد که در میان ، اهللا الرحمن الرحیم مشخص شود انتهایش با عبارت بسم

  . برجسته سازد، خود را به عنوان یک مجموعه متحد، سایر دسته آیات قرآن کریم

تـوان   هایی که می کند؟ پاسخ سوره را سوره می، چه چیز. به آخرین سوال مطرح شده بازگردیم

و یـک  » کل یکپارچه«عواملی هستند که سوره را تبدیل به یک ، براي این سوال در نظر گرفت

با کمی تفکـر  . بخش سوره نامید عوامل انسجامتوان  این عوامل را می. کنند می» مجموعه متحد«

» فواصل انتهایی آیـات «و » ضرباهنگ و وزن عروضی آیات«، »مفاهیم سوره«توان  می، و تعمق

  . بخش ذکر کرد ترین عوامل انسجام را به عنوان برجسته

 توان نقشـی نیـز   آیا می، بخش فوق سوال اصلی این مقاله این است که به غیر از عوامل انسجام

  بخشی به سوره درنظر گرفت؟  براي الفاظ و کلمات پرتکرار در انسجام

... تحلیـل محتـوا و  ، تحلیلـی ، هاي توصیفی و به تناسب از روشاي بوده  روش تحقیق کتابخانه

  . استفاده شده است

 

منظور خود از برخی مفاهیم کلیدي تحقیق را روشن ساخته و سپس به توضیح ، در گام ابتدایی

  پردازیم: تحقیق میروش 

شـود کـه ارتبـاط خاصـی بـین       به کرات مشاهده مـی ، هاي قرآن کریم در بررسی مفاهیم سوره

اما وقتی این آیات را از نظر مفهومی بـه چنـد دسـته    . شود تک آیات یک سوره کشف نمی تک

سپس بـه کشـف ارتبـاط    تقسیم کرده و ابتدا به بررسی ارتباط آیات داخل هر دسته پرداخته و 

از این روش مرحـوم  . آمیز خواهد بود نتیجه موفقیت، بین مفاهیم کلی هر دسته مبادرت ورزیم

سـید محمـد حسـین    ، »االساس فی التفسیر«سعید حوي در ، عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان

ود عبـداهللا محمـ  ، »مـن هـدي القـرآن   «محمد تقی مدرسـی در  ، »من وحی القرآن«فضل اهللا در 

تفسـیر  «احمد مصطفی مراغـی در  ، )1374» (هاي قرآن کریم اهداف و مقاصد سوره«شحاته در 

عبـدالکریم  ، )1416» (ایسر التفاسیر لکـالم العلـی الکبیـر   «ابوبکر جابر الجزایري در ، »المراغی

) و بسیاري مفسران دیگر در تفاسـیر خـود اسـتفاده    1424» (التفسیر القرآنی للقرآن«خطیب در 
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بنـدي نمـوده و اهـداف و     ابتدا آیات را بر اساس تناسق مفهـومی دسـته  ، این مفسرین. اند کرده

به بررسی ارتباط بین این ، اند و سپس در نگاهی کلی ها را برشمرده مقاصد هر یک از این دسته

اهداف و مقاصد هر یـک از  . اند ها پرداخته و هدف و مقصد کلی سوره را استنباط نموده دسته

  . نامیم آیات در داخل سوره را مفاهیم اصلی سوره می هاي دسته

امري است که از دیرباز در امر قرائت و آموزش قرآن کریم معمول ، بندي آیات هر سوره دسته

. شود واحد موضوعی تقسیم می 555به  (ص)قرآن کریم بر حسب تعلیم پیامبر اکرم«. بوده است

به این مناسبت که . مشهور بوده است» کوعات قرآنیر«این تقسیم اعجاز آمیز از قدیم االیام به 

گاه یک سوره ، پس از قرائت سوره حمد در رکعات اول و دوم نمازهاي یومیه (ص)پیامبر اکرم

انـد و پـس از آن بـه رکـوع      خوانـده  هـا را مـی   کوچک و بیشتر اوقـات یکـی از ایـن قسـمت    

(رکـوع)  » ع«هاي قرآن با عالمت  نسخهبندي پر رمز و راز در بسیاري از  این فصل... اند رفته می

هاي قرآن در قرن اخیر به علت  اما در بعضی از چاپ، در پایان هر قسمت مشخص شده است

، 1385، (مرادي و لسانی» .این عالمت حذف شده است، بندي عدم توجه به اهمیت این تقسیم

اتحـاد  ، بنـدي  تقسـیم شـویم کـه در ایـن     ) با بررسی رکوعات قرآنی متوجه مـی 58-57صص 

، لذا براي یافتن مفهوم یا مفاهیم اصـلی سـوره  . موضوعی آیات تا حد زیادي لحاظ شده است

  . بسیار راهگشاستها  آن بررسی مفاهیم مطروحه در رکوعات و کشف ارتباط بین

 

، اگونواژگانی هستند که از یک ریشه مشترك با صور صرفی واحد یا گون، مراد از الفاظ مکرر

کنیم  کلماتی را مشاهده می، هاي قرآن کریم در بسیاري از سوره. اند چند بار در سوره تکرار شده

در سوره » ناس«کلمه . اند که به صورت مکرر و با حاالت صرفی مختلف در سوره استفاده شده

  . باشند می اي از اینگونه الفاظ نمونه، در سوره توحید» لم«در سوره فلق و واژه » شر«کلمه ، ناس

 

بخشـی مفهـومی الفـاظ مکـرر پـی گرفتـه        روشی که در این مقاله براي اثبات خاصیت انسجام

هاي موضوعی تقسیم و مفـاهیم اصـلی هـر     بدین صورت است که ابتدا آیات به دسته، شود می

در  هـا  آن سپس بـا احصـاي الفـاظ مکـرر و کیفیـت تکـرار      . شود ها استخراج می یک از دسته

هاي مفهومی سوره و نقش الفاظ  درباره چگونگی برقراري ارتباط بین دسته، هاي مختلف دسته

  . گردد بخشی این الفاظ اثبات می مکرر در این امر بحث و خاصیت انسجام
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، علت انتخاب این سـوره . سوره مجادله براي بررسی موردي موضوع مقاله انتخاب شده است

و ، شـود  هاي متوسط قرآن کریم محسوب مـی  که اوالً سوره از نظر حجم جزو سورهاین است 

ثانیاً بین آیات ابتدایی سوره با مابقی آیات از نظر ظاهري ارتباطی برقرار نیست و چه بسا آیات 

بدین جهت سوره مجادله براي بررسی نقـش  . نوعی خروج از محور سوره تلقی گردد، ابتدایی

گـردد کـه انسـجام و     روشـن مـی  ، شده و در سایه توجه عمیق به این امـر  الفاظ مکرر انتخاب

  . ارتباط بین مضامین ابتدایی سوره با مابقی آن از طریق همین الفاظ برقرار شده است

 

طبـق نقـل   . آیه است 22) و داراي 197ص 14ج، 1415، اي مدنی (آلوسی سوره مجادله سوره

سـوره  ، قبـل از ایـن سـوره   . اي است که در مدینه نازل شـده اسـت   ن سورهبیستمی، ابن عباس

عالمـه  . )613ص 10ج، 1372، سوره حجرات نازل شده است (طبرسـی ، منافقون و بعد از آن

 19ج، 1417، این سوره را به سه دسته تقسیم کرده است (طباطبایی، ها طباطبایی از حیث سیاق

  .  )199-177صص

 

ظهار نوعی از طالق در میان اعراب جـاهلی بـود   . مردي از انصار زن خود را ظهار کرده است

گفت: انت علی کظَهر اُمی (تو براي من مانند پشت مادرم هستی) و او را بر  که مرد به زنش می

توانسـت   ) در این حالت زن نـه مـی  257ص 4ج، 1423، کرد (مقاتل بن سلیمان خود حرام می

شـد کـه بـا فـرد دیگـري ازدواج کنـد (مکـارم         ا شوهر خود ازدواج کند و نه آزاد میدوباره ب

کند که راهی براي  آمده و درخواست می (ص)این زن نزد پیامبر. )407ص 23ج، 1371، شیرازي

خصـوص   فرماید که در این می (ص)پیامبر اکرم. بست توسط ایشان ارائه گردد خروج از این بن

زن پـس از آنکـه چنـدین بـار     . نرسیده و زن بر مـرد حـرام اسـت    دستوري از جانب خداوند

. کنـد  رو به درگاه خداوند نموده و از حال خود شکایت می، کند درخواست خود را مطرح می

فرمایـد   خداوند متعال این آیات را نـازل کـرده و راه خـروج از ایـن حالـت را مشـخص مـی       

الهی بیان نمـوده و مجـازات کـافران را    ) سپس این احکام را حدود 427ص ، 1411، (واحدي

  . نماید عذابی دردناك عنوان می
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نادرسـتی  ، بیان نامتعارف بودن این سنت جاهلی. پدیده ظهار است، عنصر اصلی در این سیاق

و همچنین بیان حکم کفـاره ظهـار   ، سخن ظهارکننده مبنی بر اینکه زنش همچون مادرش شده

شاید حکم ظهـار بـراي جامعـه آن روز    . دهد این سیاق را تشکیل می مطالبی است که محتواي

توان از این آیات استفاده  چگونه می، اما امروز که اثري از پدیده ظهار نیست، حکم مهمی بوده

توان  نمود؟ آیا باید مفهوم اصلی این سیاق را بیان احکام ظهار دانست؟ با بررسی آیات بعد می

هاي نادرست و بیان کفاره ارتکاب آن به عنـوان یکـی از    بطال سنتا، دریافت که مفهوم اصلی

بـه  ، در واقع خداوند متعـال در ایـن آیـات   . )60ص 22ج، 1419، حدود الهی است (فضل اهللا

هاي اجتماعی آن جامعه اشاره و آن را به دلیل آنکه پایه و اساس درسـتی نـدارد    یکی از سنت

، هاي خود تعصب خاصی دارد نسبت به سنت، آن روز از آنجا که جامعه عرب. نماید ابطال می

کفاره سنگینی نیز براي آن در نظر گرفته و سپس ارتکاب دوباره این سنت یا عـدم اطاعـت از   

در بخـش پایـانی آیـه    . نمایـد  احکام الهی درباره کفاره آن را خروج از حدود الهی معرفی مـی 

  . اش عنوان شده است فرستاده هدف از بیان این حکم ایمان آوردن به خدا و، چهارم

 

ها کارهاي پنهانی بر  آن. کنند اي از اهالی مدینه با دستورات خداوند و پیامبرش مخالفت می عده

، دهند در حالی که خداوند به همه کارهاي آنان آگاه است و در روز قیامت ضد پیامبر انجام می

نجواهـاي  ، یکی از این کارها. کند آوري عذاب می نحو ذلتآنان را به سزاي این کارهایشان به 

باز هم براي دشمنی با پیـامبر  ، اند آنان با آنکه از این عمل نهی شده. پنهانی بر ضد پیامبر است

سـعی  ، آیند و با توجه به اینکه دستوري درباره ظهار از جانب پیـامبر صـادر شـده    گرد هم می

این گـروه خـود را از نزدیکـان    . ز این دستورات پیامبر وادارندکنند که مردم را به نافرمانی ا می

پردازند اما در پنهان  رسند و به تحیت او می دهند چرا که مدام خدمت پیامبر می پیامبر نشان می

اي از  بیننـد عـده   لذا مردم عادي نیز وقتـی مـی  . )548ص 9ج، کنند (طوسی بر ضد او عمل می

نسـبت بـه   ، مل نکرده و سعی در تخفیف جایگاه پیامبر دارندنزدیکان پیامبر به دستورات او ع

هاي مخفیانه خـویش حقانیـت    این گروه در جمع. شوند حقانیت پیامبر دچار شک و تردید می

برند و دلیل این امر را عدم تحقق وعده عـذاب دشـمنان پیـامبر دربـاره      پیامبر را زیر سوال می

دهنـد کـه مومنـان از     آن قدر در جامعه گسترش میآنان نجواهاي خود را . کنند خود عنوان می

دهـد کـه ایـن     شوند اما خداوند به مومنان این اطمینان را مـی  این حالت ناراحت و محزون می
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گروهی به ، براي آنکه این گفتگوهاي پنهانی ادامه پیدا نکند. اي به آنان نخواهد زد نجواها لطمه

یـا در جمـع   ، را دیدند که در حال نجوا هستند اي شوند که هرگاه عده دستور پیامبر موظف می

لـذا  . و یـا آنـان را از هـم متفـرق نماینـد     ، آنان وارد شده و مطالب نادرست را اصالح نماینـد 

همچنـین از آنجـا کـه    . دهد که از دستورات ایشـان پیـروي کننـد    خداوند به مومنان دستور می

براي آنکـه ایـن گـروه از    ، یامبر هستنداي از سرکردگان نجواکنندگان به ظاهر از نزدیکان پ عده

در پایـان  . شـود  دستور پرداخت صدقه براي گفتگو با پیامبر صادر می، گرد پیامبر متفرق شوند

دهـد   ها دستور مـی  به آن، فراز نیز پس از آنکه عدم صدق این افراد براي جامعه مشخص شده

اطاعت از خداوند و پیـامبر  ، همه پرداخت زکات و مهم تر از، که به فرامین الهی که اقامه نماز

  . ها آگاه است شود که خداوند به کارهاي آن همچنین دوباره به آنان متذکر می. است گردن نهند

 

محـاده و دشـمنی نمـودن بـا پیـامبر از طریـق       ، عنصر اصلی که در این فراز به آن اشاره شـده 

همـانطور کـه در جامعـه امـروز نیـز      . اسـت هاي پنهانی و راهکار مقابله با آن  گسترش مکالمه

در ، توانند بر ضد نظام اسالمی فعالیـت نماینـد   اي که به طور رسمی نمی عده، شود مشاهده می

بر ضد نظام اسـالمی و  ، تر هاي خصوصی دهند اما در جمع می نشانظاهر خود را مطیع جامعه 

ود که بسیاري از مـردم ظـاهربین   ش این رفتار باعث می. نمایند پراکنی منفی می رهبرانشان سخن

نسبت به پیامبر بدبین شده و مومنانی نیـز کـه   ، کنند که در جلسات خصوصی اینان شرکت می

خداونـد متعـال چنـد    . محـزون گردنـد  ، علم الزم براي مقابله با سخنان آنان را نداشته باشـند 

که همانطور کـه منافقـان    کند: اولین راهکار این است راهکار براي مقابله با این جریان بیان می

مومنـان نیـز جلسـات خصوصـی     ، کنند جلسات خصوصی تشکیل داده و از پیامبر بدگویی می

راهکار . ها را در جامعه گسترش دهند هاي منافقان پاسخ دهند و خوبی تشکیل دهند و به شبهه

خنان دوم این است که مومنان عالم در جلسات خصوصی این افراد وارد شده و همانجا آن سـ 

راهکار سوم نیز این است که مومنان در این جلسات حضور نیافته و هرجا این . را ابطال نمایند

  . آن را متفرق سازند، جلسات را دیدند

هـا از قـومی کـه مـورد      آن. کنـد  کنندگان اشاره مـی  در این فراز خداوند به ریشه دشمنی محاده

در . توان یهودیان مدینه یا مشرکان مکـه دانسـت   میاین قوم را . کنند غضب خدایند پیروي می
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خورند  اینان تحت سرپرستی مغضوبین خداوندند در حالی که به دروغ سوگند می، هر صورت

دهند  سوگندهاي دروغ خود را سپري قرار می. گیرند که از مسلمانانند و از دشمنان دستور نمی

ز صاحبان ثروت و قدرت در جامعه هسـتند و  ها ا آن. اقدام نمایند پیامبرتا بدین طریق بر ضد 

توانند جایگاه پیـامبر را نـزد    بر این گمانند که با این ابزارها و به واسطه جایگاهی که دارند می

کند که  دهد و بیان می آور خویش را به آنان وعده می خداوند عذاب خفت. مردم پایین بیاورند

ها مسـلط شـده و یـاد     شیطان بر آن. نیست این سوگندهاي دروغ در روز قیامت دیگر کارساز

کننـد لـذا    پیروي می، ها از دستور شیطان که همان نجواست آن. خدا را از خاطرشان برده است

توانند به مومنان و جامعه اسالمی زیـان برسـانند در    کنند که می ها گمان می آن. حزب شیطانند

. حزب شیطان همیشـه در خسـرانند  حالی که این کارهایشان هیچ اثري نخواهد داشت چرا که 

شـوند چـرا    خود خوار می، خواستند پیامبر را خوار کنند محاده کنندگان با خدا و رسول که می

راهکار تحقق این اراده خداوند این اسـت کـه   . که خداوند اراده کرده که پیامبرش پیروز باشد

ونـه ارتبـاط بـا ایشـان     کنندگان را در جامعـه خـوار و خفیـف سـازند و از هرگ     محاده، مومنان

اي دارند و ممکن اسـت در   کنندگان نسبت خونی و عشیره اي از مومنان با محاده عده. بپرهیزند

هاي حزب اهللا را کـه در برابـر    خداوند یکی از ویژگی. عمل نسبت به این حکم سستی ورزند

به ، طریق کند و از این حزب الشیطان قرار دارند عدم مودت نسبت به حزب شیطان معرفی می

کسانی که به ایـن  . کنندگان نداشته باشند دهد که هیچ مودتی نسبت به محاده مومنان دستور می

هـا نیـز از    ها راضی اسـت و آن  کنند حزب خداوند هستند که خداوند از آن دستورات عمل می

  . شوند خداوند راضی هستند و این گروه هستند که پیروزند و رستگار می

مطلب اول آن است که سـوگندهاي  . فرماید خداوند به سه مطلب اصلی اشاره می، این فرازدر 

کننـدگان اراده کـرده    مطلب دوم آن است که محاده. را درباره آنان نفریبد مومنانکنندگان  محاده

، نـد پیامبر را در تنگنا قرار داده و جایگاه ایشان در جامعه را پـایین بیاور ، بودند که با این ابزار

براي خوار شـدن  . لذا مجازاتشان این است که هم در دنیا و هم در آخرت خوار و زبون باشند

هـا دوري نمـوده و از هرگونـه مـودت نسـبت بـه ایشـان         مومنان باید از آن، اینان در این دنیا

حزب اهللا ، کند و در مقابل آنان همچنین خداوند این گروه را حزب شیطان معرفی می. بپرهیزند

گونـه مـودتی نسـبت بـه      هـیچ ، دهد که مومنانی هستند که عالوه بـر صـفات دیگـر    قرار میرا 

  . کنندگان از نزدیکان ایشان باشند حتی اگر محاده. کنندگان ندارند محاده



252   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

سـنت ظهـار یکـی از    . الهی به عنوان کفاره ظهار بیان شـده اسـت   حدودیکی از ، در فراز اول

اي از افراد جامعه سخت  ممکن است براي عده، جاهلی بوده و قبول ابطال این سنتهاي  سنت

همـین موضـوع را بسـتري بـراي     ، اي از منافقـان  شود که عده مشخص می، در فراز دوم. باشد

بـر ضـد   ، هاي کوچک و خصوصـی  محاده و مخالفت با رسول خدا قرار داده و در قالب گعده

، اثر ساختن اقدام منافقـان  براي بی. کنند تن حدود الهی اقدام میپیامبر و در راستاي نادیده گرف

هـاي   اول تشـکیل گعـده  . گیـرد  سه راهکار از سوي خداوند متعال پیش روي مومنان قرار مـی 

دوم حضور مومنان عالم و آگاه به نمایندگی . هاي دینی خصوصی بر ضد منافقان و تبیین آموزه

سوم تـرك ایـن   . مردم عادي و تبیین مطالب براي مردم عاديهاي منافقان با  از پیامبر در گعده

شود کـه   در فراز سوم مشخص می. جلسات توسط مردم عادي و پراکنده ساختن این جلسات

. هاي منافقان در این خصوص شکست خورده و جامعه از آن موقعیت خارج شده اسـت  نقشه

بـه  ، را در جامعه از دست ندهنـد ها براي آنکه جایگاه خود  کنندگان رو شده و آن دست محاده

خداونـد متعـال   . انـد  خورنـد کـه از مومنـان هسـتند و قصـد سـوئی نداشـته        دروغ سوگند می

براي آن که . کند بار آنان در جهنم را بیان می داند و عذاب خفت سوگندهاي آنان را دروغین می

بایـد توسـط   ، داین گروه مجازات شوند و دیگر جایگاهی براي تحرکات مشـابه نداشـته باشـن   

اي از مومنان با افراد این گروه نزدیکی یـا   ممکن است عده. جامعه طرد شده و به خفت بیفتند

خداوند این مومنان را از مودت داشتن . مودت بورزندها  آن خویشی داشته باشند و همچنان به

  . )499ص 29ج، 1420، دارد (فخر رازي نسبت به این گروه برحذر می

این . آید مفهوم اصلی و محوري سوره به دست می، ارتباط موجود بین مفاهیم سورهبا توجه به 

با این بیان که ابتدا چگونگی . است» کنندگان با خدا و رسول مقابله با دشمنان و محاده«مفهوم 

انـد   کنندگان به واسطه آن شروع به پراکنـدن تخـم نفـاق کـرده     اي که محاده گیري و بهانه شکل

پس راهکارهاي مقابله با تحرکات آنان بیان و سپس مجازات دنیـوي و اخـروي   س، عنوان شده

  . شود آنان تبیین می

، به غیر از مفاهیم اصلی سوره که در یک راستا و در جهت رسیدن به یک هـدف قـرار دارنـد   

گر برخی مفاهیم فرعی وجود دارند که در داخل سوره بیان شـده و ارتبـاط خاصـی بـا یکـدی     

در درجه دوم اهمیت نسبت به مفاهیم اصلی قرار دارند و عالوه بر مفـاهیم  ، این مفاهیم. دارند
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در سـوره وجـود دارنـد کـه در      الفاظهمچنین برخی . دهند معارف بلندي را انتقال می، اصلی

اند و همین تکرارها موجب پیدایش شبکه ارتباطی لفظـی بـین آیـات     آیات مختلف تکرار شده

بـه فهـم عمیـق    ، موجب یکپارچه شدن سوره شـده و از نظـر معنـایی   ، از نظر هنريگشته که 

اما همـان  ، البته برخی کلمات نیز عیناً در سوره تکرار نشده. کنند مفاهیم اصلی سوره کمک می

. مفهوم با کلماتی دیگر آمده که این کلمات نیز در پیدایش نوعی دیگر از ارتباط مـؤثر هسـتند  

  شود: توضیح داده میها  آن کلمات و عبارات مشخص شده و ارتباط بیناین ، در ادامه

دو ، ابتدا در آیه اول سوره. شنیدن یکی از مفاهیمی است که چند بار در سوره تکرار شده است

قـد  «آمده که تأکید بر این دارد که خداوند شنواست: » سمع«فعل و یک صفت مشبهه از ریشه 

واهللا یسمع تحاورکما: خداونـد  «ـ » تجادلک: خداوند شنید مجادله آن زن را سمع اهللا قول التی

سپس از همین مفهـوم در فـراز   . »ان اهللا سمیع: خداوند شنواست«ـ » شنید گفتگوي شما را می

وقتی در آیه هفتم از حضور خداونـد در میـان نجواکننـدگان صـحبت     . دوم استفاده شده است

در آیـه هشـتم وقتـی ادامـه نجـوا      . شود خداوند به ذهن متبادر میدقیقاً مفهوم شنیدن ، کند می

در همـین آیـه   . شود شنوا بودن خداوند به ذهن متبادر می، شود کنندگان مطرح می توسط محاده

  . شود هاي درونی آنان می اشاره به شنیدن صحبت، دارد وقتی از حدیث نفس منافقان پرده برمی

در آیـه  . »قول التی تجادلک«راي صحبت آن زن به کار برده شده است: لفظ قول ب، اولدر آیه 

یقولون منکراً من القـول و  «دوم سخن ظهارکنندگان به عنوان قول منکر و زور بیان شده است: 

در فـراز  . »یعودون لما قالوا«با فعل قالوا اشاره شده: » سخن«در آیه سوم باز هم به یک . »زوراً

مصادیق قول و سخن گفتن است که قرابتی هم با قول ناپسـند و قـول زور   نجوا یکی از ، دوم

دو بار به کار رفته و به سـخن  ، اي از ریشه قال در آیه هشتم کلمه. اشاره شده در آیه دوم دارد

دو بار ، 11در آیه . »یقولون فی انفسهم لوال یعذبنا اهللا بما نقول«گفتن درونی اشاره شده است: 

  . استفاده شده که اشاره به گفته شدن سخنی است» یلق«از فعل مجهول 

دانـی   کند که آیا نمی از مخاطب قرآن سوال می» الم تر«خداوند با عبارت  7و آیه  دومدر فراز 

در ایـن آیـه بـه معنـاي     » أ لم تـر «عبارت . داند که خداوند همه چیز در آسمانها و زمین را می
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شود و از  باز همین عبارت این بار با حرف الی جمع می، در آیه بعد. شده است دانستن ترجمه

نگري؟ در فراز سوم و آیه  کند که آیا به رفتار نهی شدگان از نجوا نمی مخاطب قرآن سوال می

نگـري؟   کنندگان نمی شود که آیا به محاده باز هم با همین عبارت از مخاطب قرآن سوال می 14

هاي واسط لفظی بین دو فراز دوم و سوم استفاده شده  به عنوان یکی از حلقه »أ لم تر«عبارت 

  . است

به دو حـس اصـلی انسـان یعنـی شـنیدن و دیـدن و همچنـین        ، جالب است که در این سوره

توجه بـه  . ترین وسیله ارتباطی انسان یعنی زبان در قالب واژگان پرتکرار اشاره شده است مهم

کند که در یـک   این نکته را بازگو می، مفهوم اصلی و محوري سورهاین مهم و در نظر گرفتن 

افکنی و ایجاد شبهه در حقانیت حکومـت   هنگامی که دشمنان داخلی قصد تفرقه، جامعه دینی

هـا و   دیـده ، هـا  شـنیده ، اي بر روي ارتباطات روزمـره  همه موظفند که با حساسیت ویژه، دارند

اي را بـاور   هر شـنیده . خروجی اطالعات را کنترل کنند ها تمرکز کرده و مبادي ورودي و گفته

  .... هر سخنی را نگویند و، اي را بازگو نکنند هر دیده، نکنند

 

و یکی از زنان انصار اشاره نمـوده و بـا اطـالق     (ص)به ماجراي بین پیامبر خداوند، در آیه اول

چرا که کسی . کند آگاه بودن خود از آن ماجرا را به ذهن متبادر می، ودصفات شنوا و بینا به خ

چرا که مبـادي اصـلی   . از هر چیزي آگاهی خواهد یافت، که شنواي مطلق و بیناي مطلق باشد

خداوند آگـاهی خـود از آنچـه مسـلمانان     ، در آیه سوم. ورود اطالعات همین دو حس هستند

  . دارد دهند را اعالم می انجام می

انباء خداوند از اعمال کافران و بیان شاهد و گواه بودن خداونـد بـه   ، در فراز دوم و آیه ششم

علم و دانایی خداونـد  ، در آیه هفتم. دهد آگاه بودن حضرت حق را دوباره تذکر می، همه چیز

در . باز هم نشـان از آگـاهی او دارد  ، نسبت به همه چیز و همراهی او با همه چیز و همه کس

 13در آیـه  . کند که نسبت به اعمال مسلمانان آگاه است باز هم خداوند متعال اعالم می 11آیه 

دهد و با بیان اینکه شـما از صـدقه    خداوند از یک احساس درونی در قلوب مسلمانان خبر می

کند که نسبت بـه اعمـال افـراد جامعـه آگـاه       اعالم می، ترسیدید (ص)دادن قبل از نجوا با پیامبر

  . است



 255  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

 

. اشاره شده است» یعودون لما قالوا«به برگشتن از یک گفته با عبارت ، سوم آیهدر فراز اول و 

یعودون لما نهـوا  «اند با عبارت  برگشتن به چیزي که از آن نهی شده، در فراز دوم و آیه هشتم

هاي ارتباط بـین ایـن دو فـراز     حلقهبه عنوان یکی از ، بازگشت به چیزي. بیان شده است» عنه

و در عبارت دوم بازگشت بـه  ، بازگشت به یک گفته مطرح شده، در عبارت اول. مطرح است

این کلمه با دو کلمه پرکاربرد دیگر یعنی سـمع و قـول   ، از این لحاظ. یک چیز که شنیده شده

  . کند ارتباط برقرار می

 

از آمیزش مرد ، پردازد در آیات سوم و چهارم به بیان احکام ظهار می که هنگامیخداوند متعال 

این واژه دو بار در این آیـات  . )265ص 7ج، 1424، کند (مغنیه تعبیر می» یتماسا«و زن با فعل 

روشن است که افعال دیگري نیز وجـود دارنـد کـه از ارتبـاط بـین مـرد و زن       . رود به کار می

شود که به  هنگامی برمال می، از این کلمه در این سوره استفاده شدهحکایت کنند اما راز اینکه 

پیش از این گفته شد که در ایـن سـوره دو حـس    . دیگر کلمات تکراري سوره نظري بیندازیم

جزو کلمات تکراري و پرکاربرد ، شنوایی و بینایی انسان که بیشترین ورودي اطالعات را دارند

تواند در رده بعدي ورود اطالعات  می، بینایی و شنوایی حس المسه که پس از دو حس. هستند

بـر  ، نیز در این سوره به صورت تکراري به کار رفته تا در کنار دو حس فوق الذکر، قرار گیرد

  . اهمیت مبادي ورود اطالعات افراد جامعه در یک جامعه اسالمی تأکید ورزد

براي کفاره ظهار حکم داده شده که ظهارکننـدگان قبـل از   ، و چهارم سومدر فراز اول و آیات 

  . یا دو ماه روزه گرفته یا شصت مسکین را اطعام کنند، اي آزاد کرده باید برده، تماس با همسر

صحبت شده  (ص)از حکم صدقه دادن قبل از نجوا با پیامبر اکرم، 14و  13در فراز دوم و آیات 

  . یکی دیگر از ارتباطات بین این دو فراز است، مفهوم انجام دادن کاري قبل از کار دیگر. است

فمـن لـم   «اي را براي آزاد کردن نیافته با عبارت  حکم کسی که برده، و آیه چهارم اولدر فراز 

  . ذکر شده است» یجد



256   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

» فإن لم تجـدوا «اي براي پرداخت نیافته با عبارت  صدقهحکم کسی که ، 12در فراز دوم و آیه 

  . بیان گردیده است

را خطاب کرده و بیـان   (ص)پیامبر اکرم» التجد«خداوند متعال با عبارت  22در فراز سوم و آیه 

» نیافتن«مفهوم . کنندگان دوستی کنند یابی که مومن باشند و با محاده فرماید که قومی را نمی می

  . باشد هاي ارتباطی بین فرازهاي این سوره مطرح می ی از حلقهبه عنوان یک

. »الحاجز بین الشیئین یمنع اختالط احدهما بـاآلخر «گوید:  در تعریف حد می مفرداتصاحب 

محـاده را بـه معنـاي     عنصـر محـوري دانسـته و   ، وي همچنین عنصر ممانعت را در این مـاده 

سایر لغویـون محـاده را بـه معنـاي     . )222-221ص، 1412، اصفهانیگیرد (راغب  ممانعت می

؛ ابـن  412ص  4ج، 1414، ؛ زبیدي20ص 3ج، 1410، اند (فراهیدي مخالفت یا معصیت دانسته

فعل محاده در بیشتر تفاسیر به معنـاي مخالفـت و دشـمنی در نظـر     . )4ص 2ج، 1404، فارس

، ؛ ابوالفتـوح رازي 172ص 6ج، 1407، ؛ شـبر 165ص 9ج، 1418، شده اسـت (قاسـمی   گرفته 

کلمـات  ، بـراي بیـان مفهـوم مخالفـت و دشـمنی     . )260ص 4ج، 1415، ؛ خازن19/73، 1408

اما ، تر باشند دیگري نیز وجود دارند که چه بسا در رساندن این مفهوم از ریشه (حدد) نیز قوي

نشـانگر اعتنـا بـه    ، همینکه از فعل محاده براي رساندن مفهوم ممانعت و مخالفت استفاده شده

اسـت کـه در فـراز اول     4در آیه » و تلک حدود اهللا«ارتباط این فعل با کلمه حدود در عبارت 

  . بیان شده است

اسـتفاده شـده   » ان الذین یحـادون اهللا و رسـوله  «از کلمه محاده با عبارت  5در فراز دوم و آیه 

  . است

ان الـذین یحـادون اهللا و   «بـا عبـارات    دو بار از ایـن ریشـه و  ، 22و  20در فراز سوم و آیات 

ریشه (حدد) از کلماتی است کـه  . استفاده شده است» یوادون من حاد اهللا و رسوله«و » رسوله

حاکی از آن است ، استفاده چندباره از این واژه در سوره. در هر سه فراز این سوره وجود دارد

خود موجبات تحریک ، گذارد رها میکه موانعی که خداوند متعال با عنوان حد بر سر انجام کا

  . شود تراشی دشمنان داخلی در پیشبرد اهداف حکومت اسالمی می دشمنان شده و باعث مانع
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وعده داده شده » عذاب الیم«به کافران به حدود الهی عذابی دردناك ، اول و آیه چهارم فرازدر 

  . است

بیـان  » عـذاب مهـین  «عذابی خـوار کننـده    کنندگان جزاي کافران و محاده، در ابتداي فراز دوم

شـود کـه    هـا اخـروي هسـتند امـا در آیـه هشـتم بیـان مـی         هر دوي این عذاب. گردیده است

لوال یعـذبنا  «دانند  کنندگان عدم تحقق عذاب دنیوي را نشانه عدم صدق دعوي پیامبر می محاده

  . »اهللا بما نقول

ي آنانکه محـاده نمـوده و تحـت سرپرسـتی     شود که برا بیان می 16و  15در فراز سوم و آیات 

» عذاب مهـین «و ، »عذاب شدید«عذابی سخت و خوار کننده ، اند مغضوبین خداوند قرار گرفته

  . مهیا شده است

نشـان از تأکیـد خداونـد بـر عـذاب دنیـوي و اخـروي        ، در ایـن سـوره  » عذاب«تکرار مؤلفه 

برداشت کرد که عالوه بر راهکارهایی  گونه توان این می. کنندگان و دشمنان داخلی است محاده

تبیین و توجیه دشمنان داخلی نسبت به عواقب اخـروي دشـمنی بـا    ، که در سوره عنوان شده

هاي کنترل تحرکات این  گیري و مجازات شدید آنان از راه و همچنین سخت، حکومت اسالمی

  . دشمنان است

کنندگان در این دنیا خواري و ذلـت دانسـته شـده و در     عاقبت محاده، پنجمدر فراز دوم و آیه 

  . ها وعده داده شده است آخرت نیز عذابی خوارکننده بدان

، کننـدگان کـه عـذابی خوارکننـده اسـت      باز هم سزاي اخـروي محـاده   16در فراز سوم و آیه 

شـدگان و   در میـان ذلیـل  عاقبت دنیوي این گروه نیز قـرار گـرفتن    20یادآوري شده و در آیه 

  . خوارشدگان بیان گردیده است

عالوه بر آن که وجهی از ارتباط میان فرازهاي دوم و سوم سوره را روشن ، توجه به این تکرار

بر اهمیت شکستن جایگاه و ابهت دشمنان در جامعه و خوار و خفیف ساختن آنـان  ، سازد می

  .  کند تأکید می
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یـوم  «کننـدگان در روز قیامـت بـا عبـارت      به برانگیخته شدن محـاده ، ششمدر فراز دوم و آیه 

نیز باز به برانگیخته شدن این افـراد   18در فراز سوم و آیه . اشاره شده است» یبعثهم اهللا جمیعاً

توان نشان  میتکرار این عبارت در دو فراز را . در روز قیامت با همان عبارت اشاره شده است

  . شدن در روز قیامت براي دشمنان دانست از اهمیت تبیین برانگیخته

انـد و در   کنندگان اعمال خود را فراموش کرده شود که محاده بیان می، دوم و آیه ششم فرازدر 

  . ساخترا از اعمالشان آگاه خواهد ها  آن ،را احصا کردهها  آن خدایی که، روز قیامت

آنـان  ، کنندگان استیال یافته شود که شیطان به دلیل آنکه بر محاده بیان می 19در فراز سوم و آیه 

  . را به فراموشی ذکر خدا دچار ساخته است

، هاي واسط بین دو فـراز مطـرح اسـت    عنصر فراموشی عالوه بر آن که به عنوان یکی از حلقه

در درجه بعدي مریـدان  ، سران دشمنان داخلی، ه اولکند که باید در درج این نکته را بازگو می

  . و پیروان آنان و در درجه سوم مردم عادي را با تذکر بجا از بند غفلت و فراموشی رها ساخت

کنندگان خـود   شود که مغضوب خداوند بوده و محاده می اشارهبه قومی  14در فراز سوم و آیه 

 22در مقابل آنان گروهی از مومنان قرار دارند که در آیـه  . اند را تحت سرپرستی آنان قرار داده

تضـاد بـین   . رضایت خداوند از آنـان اسـت  ها  آن هاي بارز بدانها اشاره شده و یکی از ویژگی

بـاط بـین آیـات ایـن فـراز بـوده و نقـش و تـأثیر         هاي ارت یکی از حلقه، غضب و رضاي الهی

  . کند رفتارهاي اجتماعی در چگونگی ارتباط خداوند با افراد جامعه را تبیین می

» کتب اهللا«خداوند از اراده خویش مبنی بر پیروزي حزب خدا با عبارت  21در فراز سوم و آیه 

 10ج، 1420، مقـرر داشـتن اسـت (ابوحیـان    و در اینجا به معناي  نوشتنکه در اصل به معناي 

، خداوند در بیان صفات مومنانی که حزب خداوند هسـتند ، در آیه بعد. دهد خبر می، )130ص

فعل نوشتن بـین ایـن دو آیـه    . دهد از نوشته شدن ایمان توسط خداوند در دلهاي آنان خبر می

  . ارتباط برقرار کرده است
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، شـوند  رسیم که کلماتی که در هر سوره چند بـار تکـرار مـی    می نتیجهاز برآیند مطالب به این 

هاي) مفهومی سـوره نقـش ایفـا     توانند به عنوان یکی از وسائط ارتباط میان فرازهاي (سیاق می

کمـا  . هاي شایانی در حسن فهم مفاهیم اصلی و فرعی سوره ارائه کننـد  کرده و همچنین کمک

، این الفاظ مکرر همین نقش را ایفا کرده و بین سه فـراز سـوره  ، سوره مبارکه مجادله اینکه در

لذا . قابل رؤیت است 1کیفیت این ارتباطات در شکل شماره . اند ارتباطات وثیقی برقرار نموده

بخش سوره محسوب  را نیز جزو عوامل انسجامها  آن توان می، با توجه به این نقش الفاظ مکرر

  . نمود
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  رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمیدانشجوي مقطع دکتري 

 mfatemi94@yahoo. com 

از ، پیامبر را از حقوق مالیش منع کرد و فدك زمین بخشیده شده به او در زمان پیامبر دخترخلیفه اول 

شهودش را بر آن اقامه کرد که توسط حکومت رد شد و از  (س)فاطمه. شاخص ترین این حقوق است

سبب نزاعی دامنه دار میـان  ، طرح خبر نفی ارث انبیاء از سوي خلیفه اول باب طلب ارث وارد شد که

آن را کـذب نامیـد و میـراثش را    ، در مواضع گوناگون به رد این خبر پرداخته (س)فاطمه. آن دو گشت

بررسـی ایـن خبـر از نگـاه     . سید با خشم از وي جهـان را تـرك گفـت   مطالبه کرد و چون به نتیجه نر

سازد و آن را در طبقه احادیـث مجعـول    میزان صحت آن را مبین می، مصطلح الحدیث و فقه الحدیث

  . دهد می قرار

  فدك ، (س)فاطمه، ارث، حدیث واژگان کلیدي:
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ارث از انبیاء میراث دختر پیامبر را از وي گرفت و اهـل سـنت    نفیخلیفه اول با بیان حدیث 

تاکنون معتقد به صحت این خبر و تعمیم آن به کل انبیاء و درستی رفتـار حکومـت وقـت بـا     

هستند و این مخالف عقیده شیعه در نگاه سیاسی حکومت سقیفه به جریان فـدك و   (س)فاطمه

پرده از ، داوري و نتیجه گیري صحیح در مورد این خبر. در این موضوع است (س)حقوق فاطمه

ساحت رسول اهللا را از این جعل مبرا کرده و بر حقانیت دختر پیـامبر صـحه   ، حقیقت برداشته

  . گذارد می

  دارد؟از نظر فقه الحدیثی و علم الحدیثی چه جایگاهی در اخبار نبوي ، انبیاءخبر نفی ارث از 

جعلی بودن این حدیث نوشـته کـه در عـدة الرسـائل وي چـاپ       مورداي در  شیخ مفید رساله

ـ  هآمده است و دو نسخ 185 هصفح، قم، مکتبه المفید آیـت اهللا مرعشـی    هخطی آن در کتابخان

در این رساله صرفا بررسی داللـی خبـر   . موجود است 78/ 14و 255/ 20هاي  نجفی به شماره

از قاسم بسـتانی در مجلـه   ، مقاله ارزیابی حدیث نحن معاشر االنبیاء النورث. شده استانجام 

و مقاله بررسی تحلیلی انتقادي حدیث النـورث از خالـد غفـوري در     20شماره ، شیعه شناسی

موضوع هستند لکن ما در این پژوهش هاي  از پیشینه، 89و سال  15شماره ، مجله کوثر معارف

 (س)که همان نگاه مصطلح الحدیثی و تاریخی با تکیـه بـر فاطمـه   ها  آن از با رویکردي متفاوت

  . ایم به بحث پرداخته، است

اي  اطالعات به شکل کتابخانه. در این مقاله روش تحقیق به صورت توصیی تحلیلی بوده است

  . آوري شده و به صورت توصیفی تحلیلی نوشته شده است جمع

اي  وسیع کشـاورزي و قلعـه   هاي پر آب و منطق آباد در سراشیبی خیبر با چشمهفدك سرزمینی 

، شـود(حموي  مهم بود و هم اکنون شهري در نزدیکی شمال مدینه است که الحایط نامیده مـی 
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درختان خرماي فدك چنان بود که با نخلهاي کوفه در قرن شش برابري . )238ص، 4ج، 1906

) و حاجیــان خرمــاي آن را بــراي تبــرك 236ص، 16ج، 1409، (ابــن ابــی الحدیــد کــرد مــی

  .  )217ص، گرفتند(همان می

) به 216ص، 2ج، 1415، پیامبر اسالم در ماه محرم یا جمادي االول سال هفتم هجري(ابن اثیر

بـن   مرحـب   ههاي خیبر را فـتح کردنـد و قلعـ    مسلمین قلعه. سمت یهودیان خیبر حرکت کرد

پس از این فـتح یهودیـان تسـلیم    . گشوده شد   (ع)ست علیحارث که از همه محکمتر بود به د

در خیبر ساالنه نیمـی از محصـول آن را بـه    ها  آن شدند و قرار بر این شد که تا زمان سکونت

اهل فدك به یهودیـان خیبـر اعـالم همکـاري کـرده      . )112ص، 2ج، تا بی، پیامبر بدهند(طبري

پیکی نزد رسول خدا فرستادند که با ما نیز بودند لکن چون پیروزي مسلمین را مشاهده کردند 

پیامبر پیشنهاد آنان را پـذیرفت  . همانند اهل خیبر رفتار کنید تا با دادن نصف درآمد صلح کنیم

 -97ص، تـا  بـی ، نظامی فتح شد خاص ایشان گردیـد(جوهري  هو از آنجا که فدك بدون حمل

  . )95ص، 3ج، تا بی، طبري

) و اعلمـوا انمـا   1عن االنفال قـل االنفـال هللا و الرسـول(انفال/   فرماید: یسئلونک  قرآن کریم می

و المســاکین و ابــن  یغنمـتم مــن شـیء فــإن هللا خمسـه و للرســول و لـذي القربــی و الیتـام     

) و ما افاء اهللا علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و الرکاب و لکن اهللا 41السبیل(انفال/

  . )6کل شی قدیر(حشر/یسلط رسله علی من یشاء و اهللا علی 

از غنـایم جنگـی   . قرآن کریم میان غنیمت و فیء و انفال تفاوت گذاشته است
5

1
و از فـیء و   

. چیزهایی است که بدون جنگ گرفته شـود  فیء. انفال تمام آن مخصوص خدا و رسول است

خیبر با جنگ گرفته شد و مشمول غنیمت است که 
5

1
یابد و فـدك   آن به پیامبر اختصاص می 

رسول خدا  هباشد که کالً خاص بی هیچ جنگ و لشکرکشی فتح شد و مشمول فی ء و انفال می

  . ) و این همان چیزي است که آیات فوق بیانگر آن هستند34ص، 1383، (استادي خواهد بود

ابـن   -7ص، 9ج ،1396، (زبیدياسـت در مورد غنیمت باید گفت کسب چیزي بدون زحمت 

به مردي شامی فرمود: آیا این    (ع)پیرامون ذي القربی امام سجاد. )133ص، 10ج، 1416، منظور

بـاز از  . )5ص، 6ج، 1323، فرمود: ذي القربی ما هسـتیم (طبـري  ، اي؟ گفت: بله آیه را خوانده

نقل شده است که فرمود: خمس یقینا براي ما است و مراد از یتامی و مساکین و ابن سبیل  وي
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  . )10ص، 8ج، تا بی، (قرطبی شیعیان و مساکین و ابناء سبیل ما هستند

خمس آن را گرفت و شش قسمت کرد: ، دیدر اخبار آمده است که چون نزد پیامبر غنیمتی رس

  . )4ص، 6ج، 1323، (طبري مساکین و ابن سبیل ،یتامی، ذي القربی، رسول، سهم خدا

  . )137ص، 2ج، 1415، گوید: پیامبر بر همین روش از دنیا رحلت کرد(زمخشري ابن عباس می

آینـد و   بن زید نزد پیامبر می و عباس و اسامه    (ع)علی، رسیده است (س)حدیثی که از فاطمه در

نمایـد و   کند و پیامبر به او عطا مـی  خمس را طلب می   (ع)کنند و علی هر کدام چیزي طلب می

 1406، (ابن حجر عسـقالنی  داند انفال خمس را حق خود میه سور 41 هبا توجه به آی   (ع)علی

گویـا  . و در مورد فیء باید گفت که فاء به معنی رجوع و بازگشت چیزي است )145ص، 1ج

  . )334ص، 1ج، 1985، گشته است(طریحیبازها  آن این مال در اصل براي مسلمین بوده و به

حشر نازل شد  هآیات سور، چون مسلمین از پیامبر خواستند که فیء را نیز میانشان تقسیم کند

، انـد  و فرق میان غنائم و فیء را بیان کرد و چون مسلمین براي فـیء زحمتـی متحمـل نشـده    

) و 11ص، 18ج، تـا  بـی ، کنـد(قرطبی  مخصوص پیامبر است و در هر جا که بخواهد صرف می

  . )465ص، 2ج، بی تا، شود(ابن حزم فدك نیز از همین مجموعه محسوب می

، )26نزول آیه: وءات ذاالقربی حقه و المسکین و ابـن السـبیل و ال تبـذر تبذیرا(اسـراء/    از پس 

پیامبر از جبرئیل پرسید: منظور چه کسانی هستند و این حق کدام است؟ او از سوي خدا پاسخ 

پس ایشان دخترش را خواند وفرمود: فدك متعلـق بـه مـن    . عطا کن (س)فدك را به فاطمهداد: 

راضی شد و پیامبر فدك را بـه او   (س)پس زهرا. است و خداوند امر کرده که آن را به تو بدهم

 . )362ص، 3ج، تا بی، حلبی -228ص، 1ج، تا بی، داد(ابن حنبل

گوناگون روایت شده است ضعف احتمالی یکی به طرق  (س)از آنجایی که اعطاي فدك به زهرا

مثالً هیثمی حدیث را از ابوسعید نقل کـرده  . سازد اي به اصل موضوع وارد نمی از طرق خدشه

جـداي از  . )49ص، 7ج، 1967، هیثمی(کند ضعیف معرفی می، و به سبب وجود عطیه در سند

التنزیل حسـکانی بـه هفـت    بحث رجالی در مورد عطیه باید گفت این حدیث تنها در شواهد 

اند و بر وجود امر الهـی در   طریق از ابوسعید نقل شده است و شیعه و سنی آن را روایت کرده

پرسید: آیا پیامبر فدك را    (ع)بن تغلب از امام باقر چنانکه چون ابان . اعطاي آن تاکید شده است

، 2ج، 1411، (عیاشـی  ددا (س)داد؟ ایشـان فرمـود: خداونـد فـدك را بـه فاطمـه       (س)به فاطمـه 
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ایـن اولـین مـوردي    . )287ص، نیز همین پاسخ را به او فرمود(همان   (ع)و امام صادق )282ص

 ج، تـا  بی، ایشان به زبیربن عوام بویله (ابن حنبل. نبود که رسول خدا زمینی را به کسی ببخشد

و بخشیدن  )463ص، 1ج، 1183، بن سنان ظواطه را داد (دیار بکري ) و به صهیب 347ص، 6

یک چیز ها  آن هدر اخبار مختلف با الفاظ گوناگون آمده است که هدف از هم (س)فدك به زهرا

  . باشد می (س)است و آن مالکیت زهرا

 (س)کرد و فاطمـه  آن را نزدش تقدیم می هاي در فدك قرار داد که درآمد ساالن نماینده (س)فاطمه

نمود و این تا حیات رسول خدا ادامـه   داشت و مابقی را میان فقرا تقسیم می نیاز برمی هبه انداز

ألست  :یدفرما می همانطور که در اعتراض به حکومت، )123ص، 29ج، 1362، داشت(مجلسی

فدك فی یدي و فیها وکیلی و قد اکلت نحلتها و رسول اهللا حی؟ فلم تسأالنی فی البینۀ علی ما 

  .  )399ص، 17ج، 1407، فی یدي(نوري

، )6احـزاب/  -75مطابق آیاتی چون: اولوا االرحام بعضهم اولی بـبعض فـی کتـاب اهللا (انفـال/    

پیامبر چیزهـایی ماننـد خانـه و    . وارث پیامبر است و باید ما ترك او را به ارث ببرد (س)فاطمه

ذوي القربی شد سهم  خمسی که از درآمد خیبر خارج می. رسید لباس داشت که به او ارث می

زمینهاي بنی نظیر که توسط پیامبر جـزء صـدقات   . همچنان از آن سهم داشت (س)بود و فاطمه

القربی  به حکم قرآن از خمس و فیء و انفال و ذي. بوده است (س)از مطالبات زهرا، قرار گرفت

چیزهاي مانده از پیامبر بجز ه سهم داشت و هم
8

1
به تنها فرزنـد بـاقی   ، بودکه سهم زنان وي  

  . رسید می (س)او یعنی فاطمه هماند

مدتی پس از رحلت پیامبر عمر به ابابکر گفت: فامنع عن علی و اهل بیته الخمـس و الفـیء و   

، 6ج، تـا  بـی ، فدکا فان شیعۀ اذا عملوا ذلک ترکوا علیا و اقبلوا الیک رغبـۀ فـی الـدنیا (طبـري    

  . )86ص، 2ج، 1322، ابن سعد -285ص

و اهل بیت او منع کن چرا که پیروانش هنگـامی کـه آن را      (ع)خمس و فیء و فدك را از علی

  . آورند کنند و براي شوق در دنیا به سوي تو روي می را رها می   (ع)انجام دهید علی

من رسول اهللا ممـا افـاء اهللا   بکر تسأله میراثها  قالت عایشه: ان فاطمۀ بنت النبی ارسلت الی ابی

، 1374، مسـلم  -177ص، 5ج، 1378، علیه بالمدینۀ و فدك و مابقی من خمس خیبر (بخـاري 
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  .  )1318ص، 3ج

نویسد: اعلم ان الناس یظنون ان نـزاع فاطمـۀ ابـابکر کـان فـی امـرین فـی         ابن ابی الحدید می

الث و منعها ابوبکر ایاه و هـو  الحدیث انها نازعت فی امر ث المیراث و النحلۀ و قد وجدت فی  

  . )230ص، 16ج، 1409، الحدید سهم ذي القربی (ابن ابی

در میراث و نحله و من در . با ابوبکر در دو امر بود (س)کنند نزاع فاطمه بدان که مردم گمان می

در امـر سـومی نـزاع کـرد و ابـوبکر او را منـع نمـود و آن سـهم          (س)ام که فاطمه حدیث یافته

  . دی بوالقرب ذي

گوید: اما فدك فاوجبها اهللا لی و لولدي دون موالینا و شـیعتنا و   در گفتگو با عمر می (س)فاطمه

  . اما الخمس فقسمه اهللا لنا و لموالینا و اشیاعنا کما یقرا فی کتاب اهللا

شود؟ پاسخ داد: إن کانوا موالینا  و چون عمر سؤال کرد: سهم مهاجران و انصار و تابعان چه می

فإن اهللا رضی بذلک و رسـوله  . من اشیاعنا فلهم الصدقات التی قسمها اهللا و اوجبها فی کتابهو 

، 29ج، 1362، (مجلسـی  رضی به قسم علی المـواالة و المتابعـۀ ال علـی المعـاداة و المخالفـۀ     

  .  )196ص

القربـی   مؤثر واقع نشد و تقسیم خمس براساس سهم خدا و رسول و ذي (س)استدالالت فاطمه

همیشگی پیامبر بود پس از رحلت ایشان عوض شد و  هو یتامی و مساکین و ابن سبیل که شیو

ابـن  . )231ص، 16ج، 1409، الحدیـد  هاشم از خمس محروم شدند (ابـن ابـی   و بنی (س)فاطمه

ذوي القربی ما بنی هاشم هستیم که قوم ما بر ما نویسد:  حروي می هنجد هعباس در جواب نام

خمس براي ما بود اما ، قریش هستند هالقربی هم انکار کردند و سهم ما را ندادند و گفتند: ذوي

ما به عمر گفتیم که باید سهم ذوي القربی را آن طور که بود . گویند براي شما نیست قوم ما می

خمس را گاهی از ما گرفتند و گاهی به مـا  . چیزي نداد او قبول نکرد و به ما. به ما تسلیم کنی

القربی  نویسد: سهم ذي ابن قدامه فقیه شهیر اهل سنت می و)197ص، 5ج، 1374، دادند (مسلم

خداوند این سهم را در . داد شک به ذي القربی می پس از رحلت پیامبر ثابت است و ایشان بی

پس عمل بر اساس این حکم واجب اسـت  . استقرآن ذکر کرده و براي این آیه نسخی نیامده 

  .  )407ص، 6ج، 1392، (ابن قدامه

، اي به جا نگذاشته است (جـوهري  گفت: پدرت خانه و مال و طال و نقره (س)فاطمهبه  ابوبکر
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 از آن دو سؤال کـن و ببـین آیـا یکـی از    . جراح است هاین عمر و این ابوعبید. )105ص، تا بی

نزد عمر آمد و عمر همـان پاسـخ    (س)فاطمه. کنند با تو موافقت میکنی  در آنچه طلب میها  آن

اند(ابن  براین موضوع اجتماع کردهها  آن متعجب شد و دانست که (س)فاطمه. ابوبکر را به او داد

  .  )231ص، 16ج، 1409، الحدید ابی

نجا بیرون را از آ (س)زهرا هچند روز پس از رحلت پیامبر مأموران خلیفه به فدك رفتند و نمایند

ابـن   -14ص، 3ج، تـا  بی، به این شکل عمالً فدك را به تصرف خود در آوردند(طبري وکرده 

  .  )221ص، 3ج، 1415، اثیر

نویسد: کان وکالؤها فیها حیاة النبی اخذها ابـوبکر و دفعهـا عـن     شیخ طوسی در این مورد می

  . )469ص، 6ج، 1409، النحلۀ و القصۀ فی ذلک مشهورة(طوسی

شهرستانی نیز به آن اشاره دارد و آن را در شمار اختالفات پس از رحلـت رسـول خـدا ذکـر     

لعن متخلفـان از  ، اختالفات طلب کاغذ و قلم براي نوشتن وصیت هآورد: از جمل کند و می می

از ما امیر و از  هجمل، اختالف بر سر محل دفن پیامبر، نفی مرگ پیامبر توسط عمر، سپاه اسامه

  . )23ص، 1ج، تا بی، باشد(شهرستانی باشد و حدیث نحن معاشر االنبیاء النورث می شما امیر

گـذاریم؟(ابن   گفت: شما را به خدا آیا از پیامبر شنیدید که گفت ما انبیـاء ارث نمـی   می ابوبکر

، )27فرمـود: لقـد جئـت شـیئا فریـا(مریم/      مـی  (س)) و فاطمه221ص، 16ج، 1409، الحدید ابی

به او فرمود: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه اهل البیت من الصـدقات   (س)فاطمه. )212ص، (همان

أفلک هو و القربائک؟ قال: ال بل . القرآن من سهم ذوي القربی و ما افاء اهللا علینا من الغنائم فی

قال: هـذا حکـم اهللا   . قالت: لیس هذا حکم اهللا. انفق علیکم منه و اصرف فی مصالح المسلمین

  .  )230ص، همان(

همه اجماع دارند که او فدك را مطالبه کـرد و  . اجماع دارند (س)مسلمین به عظمت فاطمهه هم

همه شنیده بودند که رسـول خـدا   . )83ص، 1366، ابوبکر منع کرد و او شبانه دفن شد (دخیل

در این حال . ذراع از زمین دیگري را غصب کندگفت بزرگترین ظلم این است که مردي یک 

واي بـر  . )68ص، 1324، هر ریگی که برداشته روز محشر طـوق گـردنش خواهـد شـد(پاینده    

مرا بـه آنـان قطـع کنـد کـه شـفاعتم شـامل حـالش          هکسی که فضل اهل بیت مرا انکار و صل
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  . )131ص، 3ج، تا بی، شود(حاکم نمی

تطهیر شهادتش به تنهایی  هاشتباه است چرا که او ذوالید بود و بنابر آی (س)طلب شاهد از فاطمه

که پیامبر فرمود او با حق و حق با او است و ام ایمـن کـه زنـی بهشـتی        (ع)کافی است و علی

لـی  پیـامبر فرمـود: البینـۀ ع   . )120ص، 1374، کـرد (مکـارم   شهادتشان کفایت می، خوانده شد

  . )188ص، 3ج، 1378، بخاري -70ص، 2ج، تا بی، المدعی والیمین علی من انکر(ابن حنبل

سید مرتضی در مناظره بـا قاضـی   . در اسالم است ناپسندبدعتی  (س)پس بینه خواستن از زهرا

در ادعایش به حق و کسی که از او شاهد طلب کرد از  (س)گوید: فاطمه القضات زمان خود می

ـ     . حق برگشته بود  هچرا که او احتیاجی به شاهد نداشت و معصـوم بـود و ایـن عصـمت از آی

ما در اینجا نیازي نداریم به عصمت . بنابر اخبار متواتر جزء آن است (س)تطهیر است که فاطمه

احدي شک ندارد که او ادعاي کاذبی نکرده است و علم حاکم از شهادت اقوي . او اشاره کنیم

  .  )273ص، 16ج، 1409، الحدید است(ابن ابی

نویسد: بینه راهی ظنی است که براي اثبات آنچه ثبوت و عدمش محتمل است  عالمه مظفر می

وجود سرور انبیـاء   هقرار داده شده و با یقین در قول سرور زنان که خدا او را پاك کرده و پار

ه مجعـول  موردي براي آن نیست چرا که این طریق ذاتی به سوي واقع است و نه را، قرار داده

، بن ثابت ناظر بر جریان نبود و براي پیامبر شهادت داد و پذیرفته شد همانطور که خزیمۀ . بینه

اما افسوس که کسـانی  . را در فدك تصدیق کنند (س)بر ابوبکر و جمیع مسلمین الزم بود فاطمه

، نـد را دید   (ع)که شاهد بخشش فدك بودند موضوع را مخفی کردند و یا چون رد گواهی علـی 

  .  )69ص، 3ج، 1395، نیز مورد پذیرش واقع نخواهد شد(مظفرها  آن فهمیدند که گواهی

بن ثابت براي پیامبر شهادت داد  خزیمه . ام پیامبر گفت: این شتر مال من است و بهایش را داده

  . )122ص، 3ج، 1383، با آنکه آنجا نبود و پیامبر او را ذوالشهادتین نامید (طوسی

قدري مشهور است که هنگام جمع آوري قرآن پس از رحلت رسول خدا زیـد   این موضوع به

رجـم را   هبن ثابت آورد بدون شاهد از او پذیرفت و چون عمر آی بن ثابت آیاتی را که خزیمه 

  . )423ص، 1382، آن آیه را رد کرد(حجتی، به تنهایی آورد و شاهدي اقامه نکرد

خوانی؟ آیه تطهیر در مورد ماست یا غیر ما؟ ابوبکر پاسخ  پرسید: آیا کتاب می ابوبکر از   (ع)علی
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کنی؟ گفت: بـر   عمل زشتی کرده چه می (س)فرمود: اگر دو شاهد گواهی دهند فاطمه. داد: شما

اي و پیـامبر گفتـه    فرمود شهادت خدا را رد و شهادت مـردم را پذیرفتـه  . کنم او حد جاري می

، 1416، طبرسـی  -155ص، 2ج، 1412، رد(قمیخـو  آورد و منکر قسم مـی  است مدعی بینه می

  .  )119ص، 1ج

او بـا  . فدك بیاناتی با همـین مضـمون دارد   هدر بخشی از محاجات خود و در خطاب (س)فاطمه

خواهید آنچه رسول خدا کرده رد کنیـد و   سالح دلیل و برهان و با فصاحت تمام گفت: آیا می

کنیـد؟ اگـر آنچـه در     سایر مسلمین نمیدر مورد ما که خاص هستیم حکمی کنید که در مورد 

خواهید یا از آنان؟ اگر تمـامی مسـلمین آنچـه در     دست مسلمین است ادعا کنم از من بینه می

  . )399ص، 17ج، 1407، خواهید یا از من؟ (نوري دلیل میها  آن دست من است ادعا کنند از

عـنکم الـرجس اهـل البیـت و یطهـرکم تطهیـرا        فرمایـد: انمـا یریـد اهللا لیـذهب     تطهیر می هآی

و  (س)و فاطمـه   (ع)روایات متواتر در فریقین آمـده اسـت کـه رسـول خـدا علـی      . )33(احزاب/

افکند و فرمود: خداونـدا اینـان   ها  آن را به روي خودرا فراخواند و عباي    (ع)و حسین   (ع)حسن

 -133ص، 1ج، تـا  بـی ، فوق در شأن آنان نازل شد (ابن حنبـل  هسپس آی. اهل بیت من هستند

گوید: به مدت نه ماه هر روز پنج مرتبه هنگام نماز  ابن عباس می. )130ص، 7ج، 1374، مسلم

ایـن حرکـت پیـامبر    . )142ص، 5ج، 1292، خواند (ترمـذي  می   (ع)علی هآیه را در برابر در خان

در . تطهیر و صـاحبان عصـمت الهـی اسـت     هقی آیترین دلیل در نشان دادن مصادیق حقی قوي

اند و در حق خود با آن اسـتدالل   طول تاریخ امامان پیوسته این آیه را در شأن اهل بیت دانسته

، (هیثمـی    (ع)علی، )54ص، 2ج، 1393، (حسکانی (س)توان به فاطمه اند که از آن نمونه می کرده

، 1323، (طبري   (ع)امام سجاد، )172ص، 3ج، تا بی، (حاکم   (ع)امام حسن، )169ص، 9ج، 1967

، اشـاره کـرد (همـان      (ع)) و امام رضا206ص، 35ج، 1362، (مجلسی   (ع)امام باقر، )7ص، 22ج

  .  )208ص

دانند به سراغ  از آنجا که اهل بیت عالمترین امت هستند افراد جاهل باید در یادگیري آنچه نمی

) 43فسئلوا اهل الـذکر ان کنـتم التعلمون(نحـل/    :هدر آی چنانکه منظور از اهل ذ کر. آنان بروند

) و 75ص، 14ج، 1323، طبري -885ص، 2ج، 1385، اهل بیت پیامبر وامامان هستند(ابن کثیر

بر آن اصـرار  ، را بیان کردند (س)مالکیت فاطمه،   (ع)و حسین   (ع)و حسن،   (ع)فدك علی هدر قضی
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رسـول خـدا در   . و حدیث نفی ارث انبیـاء را کـذب معرفـی نمودنـد     شهادت دادندنمودند و 

حدیث متواتر ثقلین امت را به تمسک به اهل بیت خود موظف کرده بـود و آنـان را بـا قـرآن     

انی تارك فیکم الثقلین کتـاب اهللا و عترتـی اهـل    : پیوندي داد که تا قیامت گسسته نخواهد شد

فانظروا . ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلوا بعدي

  .  )122ص، 7ج، 1374، مسلم -96ص، 1ج، تا بی، کیف تخلفونی فیهما (ابن حنبل

از سوي افرادي بود که  (س)در واقع آنچه از ابتدا تا انتهاي فدك جاري بود نفی عصمت فاطمه

اسـماء بنـت   ،   (ع)علـی ، قـرآن یعنی  (س)شهود فاطمهدر جریان فدك . بودند ويمقابل  هدر جبه

طرف دیگر و ابن حدثان ام سلمه و ام ایمن یکسو و ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه ، عمیس

  .  )142ص، 4ج، 1424، (طاییگرفتندقرار 

در تمام آیاتی که به اهل بیـت تفسـیر و تأویـل شـده     از شهود وي بودند و    (ع)حسن و حسین

مین کافی است که پیامبر در حدیث متواتر فرمود: إن الحسن و است شریکند و در مورد آنان ه

پیرامـون اسـماء و ام    (س)زهـرا . )660ص، 5ج، 1902، الحسین سیدا شباب اهل الجنۀ (ترمذي

آیـا زنـان   . گفت: اسماء و ام ایمن از اهل بهشت هستند ایمن فرمود: آیا از پدرم شنیدید که می

چون عمر بـه اسـماء   . )214ص، 16ج، 1409، الحدید ابیاند؟(ابن  بهشتی به باطل شهادت داده

پیامبر به اسماء فرمود: چنین نیست آنان یک هجرت و شـما  ، گفت ما از شما سزاوارتر هستیم

گوید: اصـحاب هجـرت حبشـه همـواره ایـن حـدیث را از مـن         اسماء می. دو هجرت کردید

، 3ج، 1378، ر حقشان نبود(بخاريتر از این بیان پیامبر د پرسیدند و هیچ چیز نزدشان جالب می

اسماء بنت عمیس از اولین مسـلمین و مهـاجرین اسـت کـه بـا جعفـربن ابیطالـب        . )387ص

شـوهرش در جنـگ موتـه و پسـرانش     . )307ص، 2ج، تا بی، همسرش به حبشه رفت(محالتی

در مـورد     (ع)امـام صـادق  . )313ص، محمد در مصر و عون در کربال به شهادت رسیدند(همان

پیـامبر خبـر   . )118ص، 1421، ش محمد گفـت: نجابـت را از مـادرش ارث برد(حسـون    پسر

) و او تنهـا زنـی بـود کـه در مراسـم غسـل       119ص، را به اسماء داد(همان   (ع)شهادت حسین

  . )116ص، حضور یافت(همان (س)زهرا

دست پیامبر ام ایمن برکه نام داشت و پرستار پیامبر بود که پس از ازدواج ایشان با خدیجه به 

پیامبر فرمود: هرکس دوسـت دارد بـه تـزویج زنـی     . )223ص، 8ج، 1322، (ابن سعد آزاد شد

متولد ها  آن زید بن حارثه با او ازدواج کرد و اسامه از. بهشتی شاد شود با ام ایمن ازدواج کند
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  .  )416ص، 4ج، 1415، شد(ابن حجر عسقالنی

پسـرش  . )227ص، 1ج، تا بی، شغول شد(واقديدر جنگ احد به پرستاري از سربازان اسالم م

 اهل بیت من است هگفت: او بقی زد و می ایمن در حنین شهید شد و پیامبر وي را مادر صدا می

  .  )223ص، 8ج، 1322، (ابن سعد

گفت: اگر عصیان خـدا نبـود بـا تـو        (ع)هنگام جنگ جمل به علیاز دیگر شهود بود ام سلمه 

، 2ج، 1415، ابـن اثیـر   -451ص، 4ج، تـا  بـی ، آمدم اما این پسرم با تو خواهـد بـود(طبري   می

تطهیر که اهل بیت پیامبر در زیر کساء جمع شدند قصد داشت به  هاو هنگام نزول آی. )323ص

) 292ص، 6ج، تـا  بی، لآنان ملحق شود لکن پیامبر مانع شد و فرمود: تو برخیر هستی(ابن حنب

را بر منبرها علنی کرد به او نوشت: شما در حال لعن کردن خدا و    (ع)و چون معاویه لعن علی

  . )396ص، 4ج، 1370، رادوست دارند(ابن عبدربه   (ع)رسول هستید چرا که علی

ـ پاسخ دا د: او . خروج کند   (ع)با این همه عایشه او را تشویق کرد که همراهش بر علی ه خـدا  ب

پـس از اتمـام   . )79ص، (همـان کنمکشم که حجـاب او را هتـک    سوگند از پیامبر خجالت می

گفتـه   (س)فدك تنها کسی که اعتراض کرد او بود که گفت: آیا ایـن سـخنان بـه فاطمـه    ه خطاب

اي در لباس انسان است؟  کردند و او حوریه شود حال آنکه مالئک او را دست به دست می می

داند ارث نـدارد ولـی تقاضـا     ثش را بر او حرام کرد و به خودش نگفت یا او میآیا پیامبر میرا

  . )39ص، 1413، بیند و به زودي خواهید دانست(طبري امامی کند؟ پیامبر شما را می می

گفت: و اما علی فزوجها و اما الحسن و الحسـین   چون صدیقه شهود خود را حاضر کرد عمر

ابناها و اما ام ایمن فموالتها و اما اسماء فقد کانت تحت جعفر فهی تشهد لبنـی هاشـم و قـد    

  . )395ص، 1371، کانت تخدم فاطمۀ و کل هؤالء یجرون الی انفسهم(ابن طاوس

فدك اختصـاص داده   التعجب فصل چهاردهم را به هدر رسال، 449. محمد بن علی کراجکی م

رد شـد و سـخن جـابربن عبـداهللا بـدون شـاهد        (س) نویسد: عجیب است که شهود فاطمـه  می

عجیب است که مردي نیکو کار و متقی که حرامـی مرتکـب نشـد و دروغـی     . پذیرفته گردید

شـهادت دهـد و   ، نگفت و شرابی نخورد و از فضایل عقب نیفتـاد و خویشـاوند رسـول بـود    

چگونه پیامبر حکم دین را به دخترش یاد نداد تا براي باطل منازعه نکنـد   .شهادت او رد شود

از روي باطـل   (س) آموخت و فاطمه (س) آن دو فوق العاده بود و یا او به فاطمه هحال آنکه رابط
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  . )570ص، 1367، تطهیر در شأن و مقامش بود؟(نهاوندي همدعی شد با آنکه آی

چون ابوبکر گفـت: اگـر ام   . کند ام ایمن است وارد می خدشه این خبریکی از شواهدي که بر 

ام ایمن شهادت داد ، )315ص، 8ج، 1322، گردانم(ابن سعد ایمن شهادت دهد فدك را باز می

آیا ام ایمن پس از سالها زنـدگی در میـان اعـراب    . و استدالل عمر این بود که او فصیح نیست

  . )396ص، 1371، له بود؟(ابن طاوسنتوانست به فصاحت شهادت دهد در حالی که شصت سا

او  ناسزاو شهودش تا آنجا پیش رفت که در مسجد رسول خدا با  (س) ابوبکر در تکذیب فاطمه

یسـتعینون  . گفت: انما هو ثعالۀ شهیدة ذنبـه مـرب لکـل فتنـۀ     و را مخاطب قرار داد   (ع) و علی

  . بالضعفۀ و یستنصرون بالنساء کأم طحال احب اهلها الیها البغی

پس به شـیر گفـت: او گوسـفندي را کـه     . خواست شیر را بر علیه گرگ تحریک کند روباه می

دهـد؟   شیر پرسید: چه کسی براي تو شهادت مـی . براي تو بود خورده است و من حاضر بودم

پـس شـیر شـهادتش را پـذیرفت و گـرگ را      . روباه دمش را باال آورد و دم او خون آلود بـود 

ام طحال زنی زنا کار در جاهلیت بود که به او  و )214ص، 16ج، 1409، الحدید کشت(ابن ابی

  . )123ص، 1413، گفتند: زناکارتر از ام طحال؟(طبري امامی زدند و می مثال می

کند که بحث بر سـر نحلـه و ارث نیسـت بلکـه      نویسد: این گفتار مشخص می شهید صدر می

، 1360، بکر سـخنی از ارث نگفت(صـدر  از ایـن رو ابـو  . است   (ع) سیاسی خالفت علی همبارز

  .  )62ص

با آن ورع و زهد به غیـر     (ع)مناظره با علماي اهل سنت گفت: آیا علی همأمون عباسی در جلس

با آن طهارت و عصمت که سرور زنـان   (س)شهادت داده است؟ آیا فاطمه (س)حق براي فاطمه

عالمیان است آنچه مال او نیست طلب کرد؟ آیا ام ایمن و اسماء که دو زن بهشـتی بودنـد بـه    

بن جعفر  سپس به قثم . )248ص، 1371، دروغ شهادت دادند؟ حاشا که چنین باشد(ابن طاوس

هـل او امـري ظـاهر و    داد و این در میـان ا  (س)در مدینه نوشت: رسول خدا فدك را به فاطمه

  . )200ص، 9ج، 1402، (ابن کثیر بازگرداند (س)پس آن را به فرزندان فاطمه. معروف است

گـردانم و   عمر بن عبدالعزیز نیز چون به خالفت رسید گفت: اي مردم من مظالم شما را بازمی

داد:  پاسـخ . به او گفتند: قریش و مشایخ اهل شام در آن اجتمـاع کردنـد  . اولین آن فدك است

فدك را ادعا کرد و فدك در دست او بود و  (س)آنچه نزد من صحیح است این است که فاطمه
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اگـر شـاهد   . نزد من صادق است (س)و ام ایمن و ام سلمه دروغ نبود و فاطمه   (ع)شهادت علی

کنم  رد می (س)من امروز فدك را به وارثان فاطمه. آورد او سرور زنان اهل بهشت است هم نمی

روز    (ع)و حسین   (ع)و حسن (س)این عمل به رسول خدا تقرب جویم و امیدوارم که فاطمه تا با

  . )146ص، تا بی، قیامت شفیعان من شوند (جوهري

صدیقه بود و همین کـه سـرور زنـان جهانیـان بـود در صـدق        (س)مطابق همین بیان نیز فاطمه

چون براي چیزي که در دستش بود اما از او به غلط طلب شاهد شد و . کرد ادعایش کفایت می

شهادت آنان رد شـد و ایـن   ، هاي زمان بودند بر خالف قوانین شاهد آورد و شاهدانش بهترین

در حالی بود که چون اموالی به دست ابوبکر افتاد اعالم کرد هـرکس طلبـی از پیـامبر دارد یـا     

 ادعا کرد پیامبر فالن وعـده را  جابر بن عبداهللا. اي به او داده بیاید و مالش را بگیرد پیامبر وعده

، 3ج، 1378، سـه بـار پانصـد درهـم شـمرد و در دسـت او گذاشـت(بخاري       . به او داده است

ابوبشیر مازنی ادعایی کرد و ابوبکر دو سه مشـت  . روز دیگر اموالی از بحرین رسید. )180ص

و  )134ص، 4ج، 1322، پول به او داد و چون شمرد هزار و چهارصـد درهـم بـود(ابن سـعد    

شاهدي بر صحت مدعایشان نخواست و شهادت دختر پیامبر به دلیـل  ها  آن ابوبکر از هر دوي

، 1360، پس این خاص شرایط سیاسی روز بوده است(صـدر . شود کامل نبودن شهودش رد می

در گفتگو با عمر به این موضوع اشاره کرده و بر قرآنی بودن دلیلش پـاي   (س)فاطمه. )189ص

مـن در   هفرماید: شما از جابر بن عبداهللا و جریر بن عبداهللا بینه نخواستید و بینـ  یفشارد و م می

  .  )197ص، 29ج، 1362، کتاب خدا است(مجلسی

، ابن حجر عسقالنی پیرامون بخشش ابـوبکر بـه جـابر بـن عبـداهللا بـدون طلـب شـاهد از او        

در پاسـخ  . )290ص، 5ج، 1408، نویسد: ذلک موکول الی اجتهاد االمام(ابن حجر عسقالنی می

او باید پرسید: چرا ذوق اجتهادي خلیفه در جریان فدك به کار گرفته نشد؟ابن حجر در ادامـه  

دهد خبر شخص صحابی عادل که به نفع خودش باشد مورد  آورد: بخشش ابوبکر نشان می می

قبول است و احتمال دارد که ابوبکر به ادعاي جـابر علـم داشـته و براسـاس آن عمـل کـرده       

را که به نفع خـودش   (س)باید از او پرسید چرا خلیفه ادعاي فاطمه. )474ص، 4ج، باشد(همان

را به دلیل همـین     (ع)نپذیرفت؟ و عمر شهادت علی، را که باز ذینفع بود   (ع)بود و شهادت علی

 به مراتب از جابر (س)فاطمه، کرد و اگر ابوبکر به ادعاي جابر علم داشته است نفع بردن رد می

  . تر بود  کرد به مراتب مشهورتر و شناخته شده برتر و آنچه ادعا می
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  حدیث نفی ارث و شهود آن 

به این معنی کـه اگـر بـه    ، ایشان از مسیر دوم وارد شد، رد شد (س)چون شهادت شهود فاطمه

 ارث بـه مـن  ایـن زمـین از راه   ، فدك در زمان پیامبر شـاهدي نـدارم   مالکیتزعم شما من بر 

را مطرح ، النورث ما ترکناه صدقهنحن معاشر االنبیاء  –رسد و در اینجا خلیفه حدیث خود  می

کند: فقالت: انک بعثت  نقل می   (ع)صادق بن سنان از امام عبداهللا . کرد و خود بر ان شهودي آورد

. اهللا صدق بها علی و ان لـی بـذلک شـهودا    الی وکیلی فاخرجته من فدك و قد تعلم ان رسول

فإن عایشه تشهد و عمر انهما سمعا رسول اهللا و هو یقول: إن النبی . فقال لها: إن النبی الیورث

  . )178ص، 1414، فقالت: هذه اول شهادة زور شهدا بها فی االسالم(مفید. ال یورث

بن حدثان از شهود خلیفه و مالک نام داشت و عربی بیابانی از قبیله بنـی نضـر بـود کـه      اوس 

 (س)به ابوبکر گفت: تو شهادت خدا را بر طهارت فاطمه   (ع)علی. اش با پیامبر روشن نبود سابقه

 ا قبـول کـردي  گفتـه یـک عـرب بیابـانی ر     و اي اي و شهادت مردم را علیه او پذیرفته رد کرده

    .  )130ص، 29ج، 1362، (مجلسی

نسبت به کتابت و گسترش احادیث او که خود . خلیفه دوم از شهود دیگر بود عمر بن خطاب

اند بیاورند و چون آوردند  از صحابه خواست هر حدیثی نوشته و اعمال کرد ينبوي منع شدید

شفاهی نیز به مبارزه با حـدیث  سپس از نظر . )188ص، 5ج، 1322، همه را آتش زد(ابن سعد

پرداخت و به اصحاب رسول خدا گفت: نزد من بمانید و حـدیثی از پیـامبر نقـل نکنیـد(متقی     

به مناطق اسالمی نامه نوشت که هرکس حدیث از پیـامبر دارد  . )292ص، 10ج، 1405، هندي

گفتنـد:   تند مـی خواس و هر گاه مردم از آنان حدیثی می )47ص، 1377، (ابوریه آن را نابود کند

را بـه علـم    ش) و همچنین مکرراً و نیـاز 102ص، 1ج، تا بی، کرده است (حاکم  عمر ما را نهی

، بن جوزي گفت: ال ابقانی اهللا بعد ابن ابیطالب(سبط  داشت و به عنوان نمونه می بیان می   (ع)علی

لمعضلۀ لـیس لهـا   ال تبقنی . )269ص، 2ج، 1373، لوالك ألفتضحنا(ابن ماجه. )157ص، 1369

  . )22ص، 4ج، تا بی، لوال علی لهلک عمر(ابن اثیر. )344ص، 1ج، 1398، ابوالحسن (جوینی

 کـه  در بـاب ارث و میـراث اسـت   ، یکی از آراء غلط این شاهد حدیث معاشر االنبیاء النورث

، 2ج، 1417، (ابـن انـس   برد مگر آنکه در میان عرب متولد شده باشد گفت: عجم ارث نمی می

، 11ج، 1405، (متقـی هنـدي   دانست با آنکه حکم کالله در قرآن آمده است آن را نمی. )27ص
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گفـت: آن حکـم   ، علـت را پرسـیدند  چون . ارثی دو حکم صادر کرد ه) او در یک مسئل57ص

در بـاب ارث جـد کـه میـت بـرادري      . )7ص، 6ج، همان( دیروز بود و این حکم امروز است

خواهـد وارد آتـش شـود فتـوي      در نهایت گفت: هرکس میداشته باشد احکام مختلفی داد و 

  .  )181ص، 3ج، 1409، الحدید دهد(ابن ابی

شیخ محمد حسن نجفی فقیه گرانقدر شیعه در کتاب شریف . طرح کردارثی عول را  هاو مسئل

خـدا را شـکر   . اي از درخت انکار امامت است نویسد: عول و تعصیب شاخه جواهر الکالم می

  . )111ص، 39ج، 1398، عافیت داد(نجفی که ما را از آن

. )109ص، 1371، حدیث نقل کرده است(سـیوطی  539عمر با وجود سالها مصاحبت با پیامبر 

  . )238ص، 3ج، 1405، حدیث نقل شده است(ذهبی 2630در حالی که از پسرش عبداهللا 

گفـت:   مـتکلم بـود مـی   نویسد: استادم کـه   ابن ابی الحدید می. نیز از دیگر شهود او بودعایشه 

به طور طبیعی میان زن جدید و دختر زن سابق کدورت ایجـاد   دختر خدیجه بود و (س)فاطمه

داشـت و ایـن سـبب     را بسیار بیشتر از یک دختر معمولی بزرگ مـی  (س)پیامبر فاطمه. شود می

. ت کـرد نیز سـرای    (ع)این دشمنی به علی   (ع)و علی (س)با ازدواج فاطمه. شد حسادت عایشه می

. او در بـاب ایـن خصـومت جلسـه بگیرنـد      هشد که ابوبکر و عایشه و طلحه عموزاد می بسیار

خواند و عایشه زنی عقـیم   صاحب فرزندانی بود که رسول خدا آنان را فرزند خود می (س)زهرا

  .  )192ص، 9ج، 1409، الحدید بود (ابن ابی

، تـا  بـی ، (مفیـد  را در دل گرفـت    (ع)علی هپیامبر شد کین هدر واقع عایشه از روزي که وارد خان

دانسـت و بـه او و حفصـه فرمـود: شـما ماننـد زنـانی هسـتید کـه           پیامبر این را می. )160ص

جـداي از جنـگ جمـل وقـایع     . )439ص، 2ج، تا بی، خواستند یوسف را گمراه کنند(طبري می

ایـن حقیقـت    مـا را بـه  هـا   آن کوچک و بزرگ بسیاري در زندگی او وجود دارد که فهمیـدن 

ذیـل   مـوارد براي نمونـه بـه   . بوده استاتفاقی نسازد که شهادت او بر حدیث پدر  رهنمون می

، وصـیت کنـد(بخاري     (ع) من جان داد و من نفهمیدم در مـورد علـی   هپیامبر بر سین توجه کنید:

ــلم -83ص، 2ج، 1378 ــا   . )14ص، 2ج، 1374، مس ــفندي برج ــتر و گوس ــار و ش ــامبر دین پی

خـواهی   پیامبر گفت: اگر می. )553ص، 2ج، 1321، به چیزي وصیت نکرد(ابوداودنگذاشت و 

، 1ج، 1409، الحدیـد  و عبـاس نگـاه کن(ابـن ابـی       (ع) به دو مرد از اهل آتش نگاه کنی به علـی 

خواهند لباس خالفت را از تن تو خارج کننـد تـو    پیامبر به عثمان گفت: گروهی می. )258ص
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  . )149ص، 6ج، تا بی، نکن (ابن حنبلچنین هرگز 

این سخن است: و  نمونهخروج او از خانه علی رغم دستوري که قرآن به او داده بود بارزترین 

قرن فی بیوتکن و التبرجن تبرج الجاهلیۀ االولی و اقمن الصلوة و ءاتین الزکوة و اطعـن اهللا و  

ام پـا از حجـرة    تـا زنـده   گفت: من بنا بر این آیـه  میبنابر این آیه سوده . )33رسوله (احزاب/ 

  . )208ص، 8ج، 1322، گذارم(ابن سعد پیامبر بیرون نمی

کند با آیات الهی بداند؟ در حالی  انتظار داشت تفاوت حدیثی را که تأیید میوي توان از  آیا می

جنگ . که او پس از جمل آرام نگرفت و جنگی به راه انداخت که از جمل بسی خطرناکتر بود

او بزرگترین حامی معاویه در مخالفـت بـا   . نیز تمام نشد   (ع) زبان که با مرگ علیسرد با سالح 

ـ    )284ص، 2ج، 1362، (عسـکري   (ع) علـی  بـزرگ حـدیث ســازي وي    هو عضـو ویـژه کارخان

تــا از برتــرین افــرادي باشــد کــه او را در جعــل حــدیث خشــنود  ) 134ص، 3ج، شــد(همان

داد و بـه زنـان رسـول     را بر پیامبر نسبت می پدر حدیثهمچنان که . )294ص، کنند(همان می

اریم و آنچـه بمانـد صـدقه    ذگـ  دانیـد پیـامبر گفتـه اسـت مـا ارث نمـی       گفت: آیا نمی خدا می

  .  )144ص، 3ج، 1321، است؟(ابوداود

او را مالـک   هاز پیامبر ارث برد و حجـر ، اما عایشه خود بر خالف حدیثی که شهادت داده بود

پیـامبر  . کـرد  دلیل سکونتش بود باید به سایر زنان پیامبر تسري پیدا میاگر این مالکیت به . شد

نه همسر داشت و سهم عایشه
1

9
 از 

1

8
بود یعنی 

72

1
چه کسی این حجره را از میـراث پیـامبر   . 

را در خانۀ پیامبر دفن کردند؟ اگر  و چگونه مردگانشان )425ص، 1371، به او داد؟(ابن طاوس

مسلمین است چـرا از دفـن    هاگر سهم هم. گذارد خانه را ارث برد خود گفت پیامبر ارث نمی

اي داشـت کـه بـه اسـم      سایر افراد مانع شدند؟ اگر خانه مال عایشه بود چنان که هر زنی خانه

هاي همسرانش وارد  بر خانه اش این است که پیامبر در مدینه خانه نداشته و الزمه، خودش بود

فرماید: یا ایها النبی اذا طلقتم النسـاء فطلقـوهن    شده که این خالف اجماع است و قرآن می می

لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا اهللا ربکم ال تخرجوهن مـن بیـوتهن و ال یخـرجن اال ان یـأتین     

توانست بیرونشان  ند پیامبر نمیها بود طبق این آیه اگر آنان مالک خانه. )1بفاحشۀ مبینۀ (طالق/

  .  )429ص، 1371، کند(ابن طاوس

وي پیوسته همراه و همگام عایشـه بـود و ماننـد او بـه     . نیز از شهود وي بود حفصه بنت عمر

همسرش ماریه قبطیه رفته است و به پیـامبر گفـت: از تـو     هپیامبر اعتراض کرد که چرا به خان
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خـروج کـرد او نیـز       (ع)چون عایشه بر علی. )239ص، 6ج، 1421، فهمم(سیوطی بوي بدي می

، 2ج، 1409، الحدید خواست همراهش به بصره بیاید لکن برادرش عبداهللا مانع شد (ابن ابی می

ایـم کـه راه پـس و     را مانند شتري گرفتار کـرده    (ع) عایشه به او نامه نوشت که ما علی. )80ص

  . )157ص، بزم شادي به پا نمود(هماناي از زنان را جمع کرد و  او عده. پیش ندارد

  (س)رد خبر از سوي فاطمه

  (س)اثبات صدق فاطمه

، 1370، کند(صـدوق  نزد خداوند را صدیقه معرفـی مـی   (س)یکی از اسامی فاطمه   (ع)امام صادق

عالمه . )52ص، 11ج، 1411، شود(بحرانی اصفهانی کبري گفته میه ) و به ایشان صدیق474ص

آورد:صدیقه به معناي معصومه است و او صدیقه بود چـرا کـه پـس از     میمحمد باقر مجلسی 

 مادرش اولین زن اسـت کـه کـه پیـامبر را تصـدیق نمـود و کارهـاي او گفتـارش را تصـدیق         

  .  )315ص، 5ج، 1394، نمود(مجلسی می

گوید: اوتیت زوجـۀ صـدیقۀ مثـل ابنتـی و لـم اوت مثلهـا زوجـۀ(خطیب         می   (ع)پیامبر به علی

)و 39ص، 1420، فرماید: هی الصادقۀ الصـدوقۀ(ابن طـاوس   ) و می259ص، 1ج، تا بی، بغدادي

ــهیدة     ــا الصــدیقۀ الش ــک ایته ــالم علی ــت: الس ــده اس ــان آم ــارت ایش ــادقۀ . در زی ــا الص ایته

  .  )458ص، 1390، الرشیدة(مجلسی

د گوید: ایها الناس اعلموا انی فاطمۀ و ابـی محمـ   فدك می هخود در بخشی از خطاب (س)فاطمه

گویـد: مـا رایـت     عایشه میو اقول عودا و بدءا وال اقول ما اقول غلطا و ال افعل ما افعل شططا

ما رأیت احدا . )276ص ، 2ج، تا بی، احدا کان اصدق لهجه منها اال ان یکون الذي ولدها (امین

هـا  گویـد: سـلها فان   )و به پیـامبر مـی  751ص، 2ج، تا بی، اصدق من فاطمۀ غیر ابیها(ابن عبدالبر

فرماید: ما تکاملت نبـوة مـن االنبیـاء     می   (ع)امام صادق. )84ص، 43ج، 1362، التکذب(مجلسی

، حتی اقر بفضلها و محبتها و هی الصدیقۀ الکبري و علی معرفتها دارت القرون االولی (طوسی

  .  )280ص، 2ج، 1414

تکمیل نبوت انبیاء الهی را منوط به معرفـت آنـان بـه فضـائل        (ع)امام صادق، در این بیان عالی

آنچه در این حدیث شریف قابل . داند می، و اقرار آنان به محبت قلبی که از او دارند (س)فاطمه

دهـد تنهـا    نسـبت مـی   (س)تأمل است این است که در مقابل فضیلت شگفتی که امام به فاطمـه 
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در روایتـی دیگـر امـام بـه      واست  (س)بودن فاطمه اي که قرار گرفته صفت صدیقۀ کبري وزنه

گوید: انها صدیقۀ لم یکن یغسلها اال صدیق اما علمت ان مریم لم یغسلها اال  بن عمر می مفضل 

  .  )184ص، 1ج، 1311، عیسی؟ (صدوق

شباهت کالم او به کالم پیـامبر  ، داللت دارد (س)از دیگر مواردي که بر عصمت و صدق فاطمه

و پـدرش   (س)نزدیکان رسول خدا و کسانی که شاهد و حاضر بر کالم فاطمـه  صحابه و. است

گوید: ما رأیت احدا من  عایشه می. اند ترین سخن به رسول خدا دانسته کالم او را شبیه، اند بوده

  . )154ص، 3ج، تا بی، خلق اهللا أشبه حدیثا و کالماً برسول اهللا من فاطمۀ(حاکم

آورد: و مـا ینطـق عـن     است و قرآن در مورد کـالم او مـی   و صدق رسول خدا بر همه آشکار

قرآن . به مریم است (س)از موارد دیگر شباهت فاطمه. )4-3الهوي إن هو اال وحی یوحی(نجم/

فرماید: ما المسیح ابن مریم اال رسول قد خلـت مـن قبلـه     کند و می مریم را صدیقه معرفی می

  .  )75الرسل و امه صدیقۀ (مائده/

عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربهـا و کتبـه و   مریم ابنت 

داند به این معنا که وحی انبیاء  مریم را تصدیق کننده می هآیاین . )12کانت من القانتین (تحریم/

) و به جهت همین کثـرت تصـدیق آیـات الهـی     164ص، 28ج، 1405، را تصدیق کرد(آلوسی

  .  )251ص، 6ج ،تا بی، صدیقه شد(قرطبی

پیـامبر  . آن دو پرداخته شـده اسـت   هبا مریم و مقایس (س)در احادیث اسالمی به شباهت فاطمه

پاسـخ   (س)پرسد: از کجـا اسـت؟ فاطمـه    کند و از او می مشاهده می (س)آسمانی نزد زهرا همائد

بیه قال: الحمـدهللا الـذي جعلـک شـ    . دهد: هو من عنداهللا ان اهللا یرزق من یشاء بغیر حساب می

ذکـر شـده    (س)یکی از اسامی که بـراي فاطمـه  . )20ص، 2ج، 1421، اسرائیل(سیوطی سیدة بنی

) کـه ایـن خـود بـر افضـلیت      133ص، 3ج، تـا  بی، باشد(ابن شهر آشوب است مریم کبري می

  . بر مریم و شباهت میان این دو شخصیت برجسته اشاره دارد (س)فاطمه

  (س)خطابه فاطمه

قالت: الم یـرث سـلیمان   . قال: النبی الیورث. اهللا فرمود: اعطنی میراثی من ابی رسول (س)فاطمه

قالت: مـن یرثـک اذا مـت؟    . )478ص، 1ج، 1405، داود؟ فغضب و قال: النبی الیورث (اربلی

أیرثـک  . )116ص، تـا  بـی ، اهللا دوننا؟ (جـوهري  قالت: فما لک ترث رسول. قال: ولدي و اهلی
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  . )107ص، اهللا بناته؟ (همان رسولبناتک و الیرث 

فرمایـد: فهیهـات مـنکم و کیـف بکـم و انـی        در استدالالت پیاپی به آیات الهی مـی  (س) فاطمه

اموره ظاهرة و احکامه زاهرة و اعالمه باهرة و زواجره الئحۀ . تؤفکون؟ و کتاب اهللا بین اظهرکم

ه تریدون؟ ام بغیره تحکمـون؟ و  قد خلفتموه وراء ظهورکم ارغبه و یحکم عن. و اوامره واضحۀ

افحکم الجاهلیۀ تبغون و من احسـن مـن اهللا حکمـا    . انتم اآلن تزعمون ان ال ارث لنا و ال حظ

یابن ابی قحافه أفی کتاب اهللا ان ترث اباك وال ارث ابی؟ جرأة مـنکم  . )50لقوم یوقنون (مائده/

و نبـذتموه وراء ظهـور کـم؟ اذ    افعلی عمد ترکتم کتـاب اهللا  . علی قطیعۀ الرحم و نکث العهد

مع ما قص من خبر یحیی و زکریا اذ . )16یقول اهللا تبارك و تعالی: و ورث سلیمان داود (نمل/ 

و قـال: و اولـوا االرحـام    . )6قال: فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب (مـریم/ 

فی اوالدکم للذکر مثل حـظ  و قال: یوصیکم اهللا . )75بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهللا (انفال/ 

و قال: ان ترك خیـرا الوصـیۀ للوالـدین و االقـربین بـالمعروف حقـا علـی        . )11االنثیین (نساء/

فزعمتم ان ال حظ لی و ال ارث لی من ابی و ال رحم بیننـا؟ افخصـکم اهللا   . )180المتقین (بقره/

و ابی من اهل ملـۀ واحـدة؟   بأیۀ اخرج ابی منها؟ ام تقولون اهل ملتین ال یتوارثون؟ اولست انا 

سبحان اهللا ما کان ابی رسول اهللا عن کتاب اهللا صادفا و ال إلحکامه مخالفا بل کان یتبـع اثـره و   

هذا کتاب اهللا حکما عدال و ناطقا فصال یقول عن نبی من انبیائه: یرثنی و یرث من . یقفو سوره

مـن الفـرائض و المیـراث و     فبین عزوجل فیما وزع من االقساط و شرع. )6آل یعقوب (مریم/

اباح من حظ الذکران و االناث ما ازاح به علۀ المبطلین و ازال التظنی و الشبهات فی الغابرین و 

هذان نبیان و قد علمت ان النبوة ال تورث و انما یورث مادونهما فما لی امنع ارث ابـی؟ أانـزل   

افـال تتـدبرون القـرآن ام علـی قلـوب      . اهللا فی کتابه: اال فاطمۀ بنت محمد؟ فدلنی علیه اقنع به

  .  )116ص، 4ج، 1404، کحاله(. )24اقفالها؟(محمد/

گردید؟ حـال آنکـه کتـاب خـدا میـان       پس هیهات از شما چگونه چنین کردید؟ به کجا باز می

هایش تبیـین شـده و    امورش ظاهر و احکامش درخشان و عالمتهایش آشکار و نهی. شماست

خواهید به آن  آیا به آن رغبت دارید و می. سرهایتان انداختید آن را پشت. اوامرش واضح است

اي بـراي مـا    پندارید کـه ارث و بهـره   کنید؟ و اکنون شما می حکم کنید؟ یا به غیر آن حکم می

جویند؟ و براي گروهی که یقین دارند نکوتر از خدا در حکـم   آیا حکم جاهلیت را می. نیست

ب خدا است که تو از پدرت ارث ببري و من از پدرم ارث کیست؟ اي پسر ابوقحافه آیا در کتا

آیا عمداً کتاب خدا را رها کرده و پشـت  . اید نبرم؟ بر قطع رحم و شکستن پیمان جرأت کرده
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. فرماید: و سلیمان از داود ارث بـرد  اید؟ هنگامی که خداي تبارك و تعالی می سرهایتان افکنده

ده هنگامی که گفت: پس مرا از نزد خودت سرپرستی با آنچه از خبر یحیی و زکریا حکایت کر

و گفت: خویشان بعضـی بـر بعضـی    . ببخش که از من ارث برد و از خاندان یعقوب ارث برد

کند که براي  دیگر در کتاب خدا تقدم دارند و گفت: خداوند شما را در فرزندانتان سفارش می

ه است وصیت به خوبی براي والدین دو دختر است و گفت: اگر مالی بازگذاشت هپسر مانند بهر

اي براي من نیست و ارثی از پـدرم   پس گمان بردید بهره. و نزدیکان حقی بر پرهیزکاران است

اي را به شما اختصاص داده که پـدرم را   براي من نیست و میان ما خویشی نیست؟ آیا خدا آیه

آیا من و پدرم از اهل یک  برند؟ گویید: اهل دو مذهب ارث نمی از آن خارج کرده است؟ یا می

پـدرم رسـول خـدا از کتـاب خـدا روي گـردان نبـود و بـا         ، مذهب واحد نیستیم؟ سبحان اهللا

ایـن کتـاب خـدا داوري    . هاي آن بود احکامش مخالفت نکرد بلکه پیوسته تابع اثر آن و سوره

برد و از خاندان گوید: از من ارث ب از پیامبري از پیامبران او می. عادل و گویا و جداکننده است

پس خداي عزوجل تقسیمات در آن را بیـان کـرده و واجبـات و میـراث را     . یعقوب ارث ببرد

اهل باطـل را   هقانون گزاري نموده و بهرة پسران و دختران را مباح فرموده و به این وسیله بهان

رنـد و تـو   و این دو پیامب. محوکرده و گمانها و شبهات را در مورد گذشتگان از بین برده است

پس چرا مرا از ارث پدرم مـانع  . دانی که نبوت ارث بردنی نیست و این ارث غیر آن است می

؟ پس بر آن برایم دلیل (ص) شوي؟ آیا خداوند در کتابش نازل کرده: بجز فاطمه دختر محمد می

  ست؟ کنند یا بر قلبهایشان قفلها زده شده ا آیا در قرآن تدبر نمی. بیاور تا با آن قانع شوم

با احاطه و دانـش   او. کند خارج می حکومتدر این بیانات هرگونه دلیل را از دست  (س) فاطمه

گذارد و در برابـر حـدیث ابـوبکر     گسترده آیات مختلف قرآن از سور گوناگون را کنار هم می

گوید: با وجود این آیات تنهـا حـالتی    دهد تا کذب این حدیث را معلوم کند و بعد می قرار می

اشیم و از ماند این است که پدرم مشمول این آیات نباشد و یا من و او از یک مذهب نب که می

دهد و شـاهدانش   ابوبکر باز هم همان جمله را به رسول خدا نسبت می چون هم ارث نبریم و

کند و این سخن را از هر جهت مخالف  از آن ابراز شگفتی می (س) کند وفاطمه میاقامه را بر آن 

ما ینطق  آورد: و چنان که قرآن می. گوید: پدر من با قرآن مخالفت نکرد داند ومی آیات الهی می

و لـو تقـول علینـا بعـض     . )5 -3علمه شدید القوي (نجـم/ . إن هو اال وحی یوحی. عن الهوي

 -44فما منکم من احد عنه حاجزین (حاقـه/ . ثم لقطعنا منه الوتین. ألخذنا منه بالیمین. االقاویل

47(  .  
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اهل باطل را  هزند که قرآن با روشن کردن قانون توارث بهان به خلیفه کنایه می (س) سپس فاطمه

این  هبا هم. دهد قطعاً نبوت نیست بلکه مال است وارثی که به انبیاء نسبت می. زایل کرده است

آیات الهی مخالف حدیث توست و تنها راهی که براي تأییـد آن در قـرآن بـاقی    ، دالئل قرآنی

ن وراثت جدا این قوانیه از هم (س) اي نازل شده باشد که بگوید فاطمه ماند این است که آیه می

همـانطور  . برد که در این صورت تو باید دلیلی بر آن بیاوري که من قانع شوم شده و ارثی نمی

، شوند گویند تنها یهود و نصارا وارد بهشت می فرماید: به آنان که می که خداوند به پیامبرش می

  . )111بگو: هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین(بقره/

  رد خبر از سوي دیگران 

نویسد: این حدیث حجت ندارد زیرا یک نفـر از سـوي خـودش اخبـار جمعـی را       قرطبی می

عبدان گوید: پیرامون اعتبـار حـدیث النـورث مـا ترکنـا      . )81ص، 11ج، تا بی، دهد(قرطبی می

، 3ج، 1406، گفت: حدیث باطل است(ابن حجـر عسـقالنی  . از ابن خراش سؤال کردم، صدقه

حدیث اعتنایی نکردند و سهم ارث خود را از ابـوبکر مطالبـه   همسران پیامبر به این . )444ص

  .  )223ص، 16ج، 1409، الحدید نمودند(ابن ابی

قلـت: فـی   ، آورد: قالت فاطمۀ: انت ورثت رسول اهللا ام اهله؟ قال: بل اهلـه  ابن ابی الحدید می

 هذا تصریح بانه موروث یرثـه اهلـه و هـو خـالف قولـه ال نـورث (ابـن       . هذا الحدیث عجب

الن المشهور انه لم یرو حـدیث انتفـاء   . هذا حدیث غریب. )219ص، 16ج، 1409، الحدید ابی

اما عقیب وفـات  . صدق المرتضی رحمۀ اهللا فیما قال. )221ص، االرث اال ابوبکر وحده (همان

ان الفقهـا فـی   . )245ص، النبی و مطالبۀ فاطمۀ باالرث فلم یرو الخبر اال ابوبکر وحـده (همـان  

و قـال شـیخنا   . قه اطبقوا علی ذلک فی احتجاجهم فی الخبر بروایۀ الصحابی الواحـد اصول الف

ابوعلی: ال تقبل فی الروایۀ اال روایۀ اثنین کالشهادة فخالفه المتکلمون و الفقها کلهم و احتجـوا  

حتی إن بعـض اصـحاب   ، علیه بقبول الصحابه روایۀ ابی بکر وحده نحن معاشر االنبیاءالنورث

  . )227ص، لذلک جوابا (همانعلی تکلف 

. بري یا اهـل او؟ ابـوبکر پاسـخ داد: بلکـه اهـل او      گفت: تو از رسول خدا ارث می (س) فاطمه

کند کـه میـراث را اهـل پیـامبر بـه ارث       این تصریح می. گویم: در این حدیث عجب است می

مشـهور  . این حدیثی غریب است. گذاریم برند و خالف سخن ابوبکر است که ما ارث نمی می

سید مرتضی (ره) . است که حدیث نفی ارث را جز ابوبکر به تنهایی کسی روایت نکرده است
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ایـن خبـر را جـز     (س) ارث فاطمه هاما پس از فوت پیامبر و مطالب. در آنچه گفت راستگو است

فقهـا در اصـول فقـه در احتجاجشـان در خبـر بـه       . ابوبکر به تنهایی کسی روایت نکرده است

اند و شیخ ما ابوعلی گفت: روایت مانند شهادت قبـول   بی واحد به آن استناد کردهروایت صحا

و متکلمان و فقها همگی با او مخالفت کردند و به اینکه صـحابه  . شود مگر روایت دو نفر نمی

تـا اینکـه   . با او احتجـاج کردنـد  ، گذاریم پذیرفتند روایت منفرد ابوبکر را که ما انبیاء ارث نمی

  . صحاب در پاسخ آن دچار تکلف شدندبرخی از ا

ام که نحـن   مردم پیرامون میراث پیامبر اختالف کردند تا ابوبکر گفت: من از رسول خدا شنیده

  . )34ص، 1385، معاشر االنبیاء ال نورث (ابن حجر مکی

، 7ج، 1414، نویسد: آنچه خلیفه آورده خبري شاذ از قرآن و سنت اسـت(امینی  عالمه امینی می

پـس  . مشـمول آیـه تطهیرانـد    (س)و زهـرا    (ع) در تفسیر آالء الرحمان آمده است علی. )197ص

شهید . )39ص، 2ج، 1420، چگونه ممکن است پیامبر ارث نگذارد و آن دو اصرار کنند(بالغی

این حدیث را از ، شد شاد و با درد او دردمند می (س): آیا پیامبر که با شادي زهراپرسد صدر می

، صـدر ( ؟و سبب آن همه رنج او شد و این خبر را تنها به راز به ابـوبکر سـپرد   او نهان داشت

نویسد: چرا کسی بر نخواسـت و سـند حـدیث را     آیت اهللا مصباح یزدي می. )145ص، 1360

اي؟ آیا پیامبر تنها در گوش تـو   جویا نشد؟ کسی نگفت این چه سخنی است که تنها تو شنیده

  .  )186ص، 1380، نجوا کرده است؟(مصباح

زند که نزد عقـال   نویسد: خبر واحدي قرآن را تخصیص می الدین موسوي می عالمه سید شرف

) و عمادالـدین طبـري   30ص، 1396، اعتبار داشته باشد نه این خبر کـه کـذب است(موسـوي   

  . )11ص، 1ج، بی تا، کنند(طبري آورد: شیعیان قرآن را براي خبر واحد میراث رها نمی می

کنـد بـه ارث    خود به آن اشاره می هنیز در خطاب (س) ر کردن آیات قرآن که فاطمهو اصوالً تفسی

پیرامون واژه ارث آمده است: ورثه ماله و مجـده و  . دست برداشتن از ظاهر آیات است، علمی

، 15ج، 1414، اورث الرجـل ولـده مـاال ایراثـا حسـنا(ابن منظـور      . ورث فـالن ابـاه  . ورثه عنه

  .  )266ص

باقی گذاشتن مال اسـت و در مـورد آیـاتی چـون: و اورثنـا بنـی       ، معناي حقیقی ارثبنابراین 

باید گفت ارث ، )32اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا (فاطر/. )53اسرائیل الکتاب (غافر/ 

یرثنی و یرث  هعلم و کتاب با قرینه است و اگر مثالً منظور زکریاي نبی از در خواستش در آی
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زکریـا  . چنـین برداشـتی بـه قرینـه احتجـاج دارد     ، ) ارث علمـی باشـد  6(مریم/ من آل یعقوب

ترسم که اموالم را تصرف کنند  یعنی من از بستگانم می. )5فرماید: انی خفت الموالی (مریم/ می

یعنی او را پسندیده قرار ده چرا که ممکن اسـت مـال   . )6فرماید: اجعله رب رضیا (مریم/ و می

لغو خواهد بود و مانند این است که ، اگر منظور ارث نبوت باشد. ث ببردرا فردي غیر صالح ار

، 2ج، 1380، اي پیامبري مبعوث کنی که او را پسندیده قرار دهی(هاشـمی  دعا کنند براي منطقه

  .  )236ص

توان از معناي ابتدایی بـه معنـی ثـانوي عـدول کـرد و در       بنابراین در صورت وجود قرینه می

علم و دانش تفسیرکرد چنان که در حدیث آمده است: إن االنبیاء لـم یرثـوا   مواردي ارث را به 

)که روایت بـه میـراث معنـوي    34ص، 1ج، 1411، دیناراً و الدرهما و لکن ورثوا العلم (کلینی

آمـده: السـالم علیـک یـا     ، اسـت    (ع)و در زیارت وارث که خاصه امیرالمؤمنین آنان اشاره دارد

السالم علیک یا وارث نوح صفوة اهللا السالم علیک یا وارث ابراهیم خلیل . وارث آدم خلیفۀ اهللا

ارث مالی نبرده اسـت  ... از آدم و نوح و ابراهیم و   (ع) )که مسلماً علی637ص، 1379، اهللا (قمی

بلکه وارث علم آنان است و همین قرینه عدول از معناي مال است و در آیاتی که ارث انبیاء را 

  . طعاً وراثت مال و دارایی استکنند ق بیان می

فرمود: خدا زکریا را  کرد می )را تالوت می6هرگاه پیامبر آیه یرثنی و یرث من آل یعقوب(مریم/

آیـه انـی خفـت المـوالی مـن      . )37ص، 16ج، 1323، رحمت کنـد کـه وارث نداشـت(طبري   

ارث ببرند و یرثنی ترسم که مال مرا بعد از من به  ) یعنی خداوندا از دودمانم می5وراءي(مریم/

خواسـت چـه    ) و پیامبر فرمود: برادرم زکریا ورثه مال می38ص، یعنی مال مرا ارث ببرد(همان

از مجاهد و عکرمه و ابی صالح نیز روایت شده که منظور . )18ص، 3ج، 1385، کند؟(ابن کثیر

  . )59ص، 16ج، 1405، زکریا ارث مالی است(آلوسی

گوید: منظور مال اسـت زیـرا نبـوت     حسن می، )16ود(نمل/ و در مورد آیه و ورث سلیمان دا

، 26ج، 1410، شـود(فخر رازي  کنـد و ارث بـرده نمـی    چیزي است که خداوند از ابتدا عطا می

کند: اکثر مفسران معتقدند که زکریا وراثـت مـال را اراده    قرطبی از ابن عطیه نقل می. )186ص

 آمده است سلیمان اسبانی از داوود ارث برددر خبري . )78ص، 11ج، تا بی، کرده است(قرطبی

فرمایــد: و لقــد آتینــا داود و  ) و خداونــد در مــورد آن دو مــی91ص، 4ج، 1415، (زمخشـري 

دانش داده است و علم سلیمان موهبـت  ها  آن ) یعنی خداوند به هر دوي15سلیمان علما(نمل/
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بوده که اوالد آنـان ماننـد فرزنـدان    الهی بود نه وراثتی و شریعت الهی درباره انبیاء پیشین این 

دیگران از پدران ارث ببرند و نبوت ارث بردنی نیست و مطـابق آیـۀ: اهللا اعلـم حیـث یجعـل      

، 2ج، 1380، (هاشمی باشد ) امري است که خود خداوند تعین کننده آن می124(انعام/  رسالته

  .  )248ص

یست بلکه اکتسابی است و زکریـا  نویسد: از نظر عقل نبوت و علم ارث بردنی ن فخر رازي می

کند که پروردگارا او را پسندیده قرار ده و اگر منظور نبوت باشد غلط اسـت چـرا کـه     دعا می

  . )184ص، 21ج، 1410، تمامی انبیاء مورد رضاي خدا هستند(فخر رازي

نویسد: ما قبول نداریم که منظور آیه تنها مال باشـد بلکـه ارث حقیقـت در علـم و      آلوسی می

باشـد و   منصب و مال است و اینکه مختص مال شده به علت غلبه استعمال در عرف فقها مـی 

  . )64ص، 16ج، 1405، دلیل ما در برگرداندن معنا از مال قوم معصوم در آیه است(آلوسی

در پاسخ به او باید گفت همانطور که گذشت حقیقـت ارث در مـال اسـت و معنـاي اولیـه و      

ل و علم و او خود این معنا را به آیه و به زکریاي نبی نسبت داده و بدیهی آن همین است نه ما

از ایـن آیـات تنهـا ارث مـال و ثـروت       (س)کند حال آنکه تفسیر فاطمه خود بر آن استدالل می

است و او اصل بحث قرآنی خود در باب میراث را بر همین آیات مستند کـرد و اصـوالً جـدا    

مري نامعقول و غیر قابل پذیرش اسـت و در هـر صـورتی    کردن مال و دارایی از مقوله ارث ا

حضـرت  ، خواند   (ع)شود و چون ابوبکر حدیث خود را مقابل علی مسئله مال از ارث جدا نمی

، 1405، مریم را تالوت کرد و ابوبکر خاموش مانـد(متقی هنـدي   هسور 6و  5نمل و  16آیات 

  .  )134ص، 4ج

و عباس نه یکی دوبار بلکه  (س)و فاطمه   (ع)آورد: علی میالحدید از قول ابوجعفر نقیب  ابن ابی

پیوسته این حدیث را تکذیب کردند و چگونه ممکن است پیامبر چنین سخنی بگویـد ولـی از   

) و 200ص، 16ج، 1409، الحدید مرتبط است کتمان کند؟ (ابن ابیها  آن ورثه خود که حکم با

، قابـل قبـول نیسـت(همان   ، تصـدیق کردنـد  این خبر که این دو نفر نزد عمـر ایـن حـدیث را    

شـود   ارث انبیاء در قرآن مال است چرا که مال حقیقتاً از موروث به وارث منتقل می. )224ص

در برابـر   (س)نویسد: فاطمه فخر رازي می. )241ص، و علم و نبوت انتقال حقیقی ندارند(همان

ند و اشاره کرد کـه جـایز نیسـت    ) را خوا11: للذکر مثل حظ االُنثیین (نساء/هحدیث ابوبکر آی

و  (س)آورد: فاطمـه  و باز در ذیـل همـین آیـه مـی     عموم قرآن با خبر واحد تخصیص زده شود
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دانسـتند و   و عباس از اکابر زهاد و علماء بودند و آنان باید این مسئله و حدیث را مـی    (ع)علی

پس چگونـه پیـامبر ایـن    . برد نمی ابوبکر احتیاجی به این موضوع نداشت چرا که از پیامر ارث

حدیث را به کسی که احتیاجی به آن نداشت گفت و به کسـی کـه شـدیدترین نیـاز را بـه آن      

  . )210ص، 9ج، 1410، (فخر رازي داشت نرساند؟

گزارند و بر خـالف قـول    رساند که انبیاء ارث را باقی می آورد: کالم زکریا می شیخ طوسی می

حقیقت میراث انتقال ملک مورث به ورثه پس از مرگ او . ماند میمخالفان ما ارث مال از آنان 

باشد که ایـن دو امـر ارث بردنـی     به حکم الهی است و حمل بر علم و نبوت خالف ظاهر می

نبوت تابع مصلحت است و نسبت داخل آن نیست و علم موقوف کسی است که آن را . نیست

ـ   )106ص، 7ج، 1409، پس ارث در آیـه تنهـا مـال است(طوسـی    . بیاموزد و ورث  هو ذیـل آی

کنـد   نویسد: خبر العلماء ورثه االنبیاء واحد است که عموم قرآن را نه نسخ می می، سلیمان داود

  .  )83ص، 8ج، (همان زند و نه تخصیص می

اند کـه انبیـاء مـال را ارث     نویسد: اصحاب ما به آیه سورة مریم استدالل کرده شیخ طبرسی می

لفظ میراث در لغت تنها بر انتقال از مـورث  . مال بدون علم و نبوت استاین ارث . گذارند می

تـوان از حقیقـت بـه     مانند اموال و غیر آن مجاز است و بی دلیل نمی. شود به وارث اطالق می

زکریا گفته او را رضی قرار بده پس چگونه بر نبوت حمل شود کـه ایـن عبـث و    . مجاز رفت

یست کسی بگوید خداوندا بـراي مـا نبـی برانگیـز و او را در     بینی که پسندیده ن نمی. لغو است

، گوید: انی خفت الموالی زکریا می. اگر نبی است رضا نیز در او است. اخالقش عاقل قرار بده

دانـد کـه خداونـد     و ترس از مال است نه از علم و نبوت چرا که او اعلم است از ایـن و مـی  

، رسـاند  اگر بگویند این کالم بخل زکریا را می. کند پیامبري را که اهل نبوت نباشد مبعوث نمی

کند و عیبی ندارد که زکریا از پسر  مال را خداوند روزي مؤمن و کافر می، گوییم پناه بر خدا می

. گوید: پسر عموهایش از اشرار بنی اسرائیل بودند جبائی می. عموهایش که اهل فسادند بترسد

این غایت حکمت اوست زیرا . اموري غیر شایسته صرف کننداموالش را در ها  آن ترسید او می

ترسم مالم را تضییع کرده و در غیر صالح و در  او گفته می. تقویت فساد از افعال مذموم است

  .  )403ص، 6ج، 1415، معصیت اهللا مصرف کنند(طبرسی

زارند و ایـن  گ سورة نمل داللت دارد که انبیاء مانند سایر مردم ارث می 16گوید: آیه  حسن می

  . )368ص، 7ج، نظر اهل بیت است (همان
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محرك زکریـا در ایـن دعـا    . ترس از عمل موالی او پس از مرگش است، منظور از ترس زکریا

اصـالً نبـوت از راه خویشـی بـه ارث     . اثري از آن هم نبـود . کرامت مریم بود و آن نبوت نبود

معنا ندارد کسی بگوید: خداوندا بـه  . او که اجعله رب رضیا سازگار نیست هرود و با جمل نمی

چرا که پیامبر بودن فضیلت باالتر اسـت و مرضـی   . من فرزند پیامبري بده و او را پسندیده کن

گوییم تأکیـد   اگر بگویند این جمله تأکید است می. را در خود دارد و نیازي به طلب آن نیست

اگر بگویند منظـور  . ون نبوت استتر از آن و مرضی ماد مساوي یا ما فوق مؤکد است نه پایین

گوییم مرضی چون مطلق بیاید به معنی مرضی نزد خـدا   این بوده که نزد مردم مرضی باشد می

مال مریم ناگاه بی هیچ دلیلی به هوس افتـد فرزنـدي    همعنا ندارد زکریاي نبی از مشاهد. است

دوست داشت فرزندي اگر بگویند زکریا با دیدن وضع مریم . طلب کند که وارث علمش باشد

 هگـوییم جملـ   مـی ، داراي علم نافع به سبب وراثت و عمل صالح به سبب رضایت داشته باشد

اجعله رب رضیا براي آن کافی بود و وراثت نیاز نبود زیرا مرضـی بـودن خـود علـم و عمـل      

ترسد که موالیش مالک مالش شوند و معنی  انی خفت موالی می هاو با جمل. رساند صالح را می

ندارد که پیامبري به خویشان خود بخل بورزد که صاحب تقوي شـوند کـه هـدف انبیـاء جـز      

. کند که او بترسد به افراد ناصـالح برسـد   نبوت از موضع خود تخلف نمی. اصالح خلق نیست

اگر منظور خالفت الهی است قابل ارث بردن نیست و اگر خالفت دنیـایی اسـت آنکـس کـه     

مانند اموال زندگی مادي پس چرا با اصرار ارث را از مال به خالفت برد  خویش دارد ارث می

  .  )14ص، 14ج، 1392، تغییر دهیم(طباطبایی

منظور اصلی زکریا درخواست فرزند بوده و یرثنی براي تعیین والیت بـوده اسـت والیـت در    

ق ) و سـیا 17ص، والیت ارثی که معرف فرزند است نه اینکه والیت نبوت باشد (همـان ، ارث

سازد تا چه رسد به اینکه آن را از وراثت مـال منصـرف    آیات در این زمینه با وراثت علم نمی

نبوت مـوهبتی الهـی اسـت کـه     . تعلق وراثت به نبوت در تعالیم قرآن اصالً ممکن نیست. کند

آنان آیه را به مراد . انتقال ندارد و در هیچ جاي قرآن و سنت وراثت در نبوت و رسالت نیست

فسیر کردند تا ظاهر حدیث نفی ارث انبیاء حفظ شود که به گمانشـان حـدیثی صـحیح    خود ت

لکن معناي قرآن محتاج قرائن خارجی نیست آنهم جایی که خود قرینه دارد که مخالف . است

خارجی غیـر قرآنـی    هقرائن و سیاق را رها کنیم و بر یک قرین هما هم. خارجی است هآن قرین

  .  )31ص، صحه بگذاریم؟ (همان

انبیاء هستند این است که شأن انبیاء این نیست که به جمع مال اهتمام ه معناي حدیث علما ورث
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شأن آنان این است که حکمـت را بـراي جانشـین خـود بـاقی      . ورزند و براي وارث بگذارند

استاد علم را به . باشد ) علم و نبوت ارث بردنی نیست و قابل انتقال نمی30ص، بگذارند(همان

  . )496ص، 15ج، دهد که در این صورت خود دیگر علمی ندارد (همان د انتقال نمیشاگر

نویسد: عقیده جمیع اهل سنت این است که انبیاء نه ارث  همانگونه که آلوسی در تفسیرش می

) و این آیـات از مـواردي اسـت کـه     64ص، 16ج، 1405، آلوسی(گزارند برند و نه ارث می می

در واقـع ایـن حـدیث آغـازي بـراي آینـده       . اردذگـ  نمایش می تعصب علماي اهل سنت را به

تاریکی بود که پیامبر بارها از آن خبر داده بود و فرمـود: در آینـده احـادیثی بـه مـن منسـوب       

، 1405، گوینـد(متقی هنـدي   اهللا چنین گفته حال آنکه همه دروغ می گویند رسول کنند و می می

  .  )193ص، 16ج

توانستیم بگوییم این جـزء خصـایص    تنها ویژه پیامبر کرده بود می اگر ابوبکر نگذاشتن ارث را

اما او خبر را به صد و بیسـت و چهـار   ، )334ص، 1373، پیامبر اسالم بوده است (کرمانشاهی

هزار پیامبر نسبت داده و حال آنکه از امم ایشان کسی از این موضوع خبري نداده و اگر پیامبر 

که  (س)و فاطمه   (ع)ماند چه رسد به علی بر کفار نیز مخفی نمیاسالم هم چنین چیزي گفته بود 

 خلیفه) و این نشانه عدم علم 332ص، آن را ندانند و حتی ابوبکر بیان کند و باز نفهمند(همان

او خود پیش از این پانصد حدیث پیامبر را بـه آتـش کشـیده بـود(متقی     . به احادیث نبوي بود

، کند(سـیوطی  صد و چهل و دو حدیث از پیامبر نقل مـی ) و تنها 285ص، 10ج، 1405، هندي

) و پیش از حدیث نفی ارث سخن دیگري به پیامبر نسبت داده بود که اتفاقاً در 86ص، 1371

آن سخن نیز به همین اشتباه دچار شد و شمول حدیث را به نحو غیر قابل قبولی باز و گسترده 

شـوند   میرنـد دفـن مـی    اء در همان مکانی که میاو به پیامبر نسبت داد که گفته است: انبی. کرد

حال آنکه پیامبر این سخن را تنها در مورد خود گفته بود که مـن  . )452ص، 2ج، تا بی، (طبري

) و بـه عنـوان نمونـه    19ص، 1ج، 1405، شـوم(اربلی  اي که قبض روح شوم دفن می در حجره

  . )255ص، 1ج، تا بی، یعقوب و یوسف در غیر محل فوتشان دفن شدند (طبري

ابوبکر این حدیث را موقع دفن پیـامبر   معتقد بودنویسد: هیبت اهللا موسوي  ابن ابی الحدید می

شـد حتمـاً او را    اگر پیامبر در حجره عایشه دفن می. تا ایشان در حجره عایشه دفن شود گفت

، 1409، الحدیـد  کـرد(ابن ابـی   بردند و عایشه پدرش را در کنار شوهرش دفن می نزد پیامبر می

  .  )218ص، 17ج
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هرگـاه مـرا   . فریبـد  گفت: شیطانی با من اسـت کـه مـرا مـی     ابوبکر خود در سخنی مشهور می

) و چون در مـورد ارث کاللـه   86ص، 2ج، 1993خشمگین دیدید از من اجتناب کنید(یعقوبی

، نظر داد گفت: اگر درست است از خداست و اگر اشتباه است از من و شـیطان اسـت(طبري  

  .  )192ص، 4ج، 1323

آن را بـه دلیـل   ، بررسی مصطلح الحدیثی و فقه الحدیثی خبر نحن معاشر االنبیاء النـورث  .1

  . دهد می در ردیف اخبار موضوع قرار، مخالفت با قرآن و سخنان اهل بیت معصوم پیامبر

  کند  می مجعول بودن خبر نفی ارث عقیده عامه در باب عدم ارث جمیع انبیاء را مخدوش .2

، (س)نسبت این سخن به پیامبر شاهدي متین بر دیدگاه شیعه مانند عصمت و صدق فاطمه .3

مظلومیت آن دو و حوادث تاریک پس از رحلت ،   (ع)غصب حقوق مالی او و خالفت علی

  . گیرند می باشد و همه این موارد در یک راستا قرار می پیامبر

  عالوه بر قرآن کریم 

طرائف فی معرفـه مـذاهب   . )1371داود(، ترجمه الهامی، الدین علی بن موسیرضی ، ابن طاوس .1

  . قم:نشر نوید اسالم. چاپ اول. الطوائف

مشهد:نشـر  . چـاپ اول . طرف من االنبـاء و المناقـب  . )1420(..................................................  .2

  . تاسوعا

بیروت:نشر دار احیـاء الکتـب   . چاپ اول. الصحیحالجامع . )1374ابی الحسین مسلم(، ابن حجاج .3

 . العربیه

ــقالنی  .4 ــر عس ــن حج ــل(  ، اب ــی الفض ــدین اب ــهاب ال ــزان . )1406ش ــان المی ــوم . لس ــاپ س . چ

  . بیروت:نشرمؤسسه االعلمی للمطبوعات

  . العربیبیروت:نشر دار االحیاء التراث . فتح الباري. )1408(................. ............................ .5

  . بیروت:نشر دار الکتب العلمیه. االصابه فی تمیز الصحابه. )1415(................. ................................ .6

نشر . چاپ دوم. صواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه. )1385احمد(، ابن حجر مکی .7
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  میارزشمندترین بن مایه وحدت اسال قرآن خطی يها نسخه

  

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

paakdelaan@gmail. com 

تـاریخی در  هـاي   خطی به عنوان مهمترین و تاثیر گزار تـرین عناصـر بعـد از شـروع دوره    هاي  نسخه

مکتوبـات و  ، هر آنچه تا به امروز در تاریخ براي آیندگان بر جاي مانـده نشـانه هـا   . هستندها  سرزمین

اول اسالم و تثبیت ارزشهاي آن و شناخت خداوندي که با کـالم  هاي  در دوره. خطی استهاي  نسخه

گیرد ارتباط کالمی و نوشتاري با حضرت دوست از جانب پیـامبر   می گوید و ارتباط می با مردم سخن

عـادي  اولیاء و انبیاء مسیر ارتباط با خداوند را در سینه ودیعه داشتند اما مـردم  . بزرگ اسالم میسر شد

دانستند و تـا   می بهترین راه ارتباط با خداوند را پس از مدتی عبادت و آن هم اهم آن خواندن کالم او

پس از رحلت آن نبی مکرم قـرآن و عتـرت مهمتـرین    . به امروز نیز چنین است و تا آینده خواهد بود

هیچ مسلمانی پوشیده عناصر رویکردهاي وحدت اسالمی شد و از صدر اسالم تا به امروز این مهم بر 

خطی قرآن از مهمترین عوامل تاثیرگذار بـر وحـدت اسـالمی از صـدر     هاي  در این فراز نسخه. نیست

خطی قرآن از بینادي ترین امر در پاسداشت وحـدت  هاي  تاثیر نسخه. اسالم تا به امروز پرداخته است

  . اسالمی بوده است

  . حدتو، نسخه خطی، (ص)نبی اکرم، قرآن واژگان کلیدي:
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خداوند در خود . نویسند می سوگند به قلم و سوگند به آنچه نویسندگان، و القلم و ما یسطرون

و ایـن یعنـی اهمیـت    ، قرآن کتابت و قلم که وسیله کتابت بوده است را با قسم یاد کرده است

. تواند از مهمترین نعمتهاي حضرت دوسـت دانسـت   می نوشتن و این آیه و نشانه اي است که

در دین اسالم فرهنگ کتابت و نسخه پردازي از قرآن مانند یک سنت قدیم و اعتبار علمـی از  

. پاسداري از علم با مکتوب کردن آن امکان پذیر است. آید می صدر اسالم تا به امروز به شمار

در روزهـاي  . زشمند و قابل اهمیـت اسـت  اول اسالمی بسیار ارهاي  قرآنی در دورههاي  نسخه

اول حکومت اسالمی کتابهاي زیادي از زبانهاي سانسکریت و سریانی و حتی یونانی به عربی 

  . و باعث رشد و تعالی علمی مسلمانان شدنداند  ترجمه شده

ر نشر اسالم و انتقال آن به تمام دنیاي مسلمان آنروز با زبان گفتار و تعامالت فرهنگی امکاپذی

مبشرین اسالمی در ابتدا بهترین راه انتشار دین اسالمی را با هر گونه ارتبـاط کالمـی کـه    . بود

نوشتن مهمترین و بارزترین راه ، پس از زبان گفتاري. کردند می میسر و در دسترس بود محقق

زبان نوشتاري در عرصه تمدن بشري چهره نموده و حجم سنگینی از بار ، گفتگوي انسانهاست

  . )1378:70، اط آدمی را در پیچ و خم تاریخ بر دوش کشیده است(کیانیارتب

عرفی جامعه اسالمی به استناد گفتار و رفتار اهل بیـت بـه   هاي  اهل بیت و روایتهاي  روایت

پیونـد  . شـدند  مـی  عنوان قرآن ناطق و خود قرآن کریم بوده که توسط اهـل بیـت نیـز روایـت    

تـالش ایشـان از   . قرآن بودهاي  خداوند به یقین با نسخه همیشگی اهل بیت با خداوند و کالم

مقـدس الهـی و سـاختن جریانهـایی در     هـاي   همه ي جهات براي حفظ و صیانت از اندیشـه 

نزول قرآن و بسترهاي فرهنگی کـه توسـط   . بود می راستاي انسان کامل با کتابت قرآن کامل تر

فرهنگی آن زمان هاي  در بستر. سازي بودپیغمبر فراهم آمده بود نیازمند مکتوب شدن و مستند 

قـرآن بـه عنـوان شـاهراه هویـت اسـالمی       ، اعراب و مخاطبانی که با این زبان آشنایی داشـتند 

با نگاه . کرد می رسانید و نیاز انتقال به آیندگان را در خود تقویت می جاودانگی اش را به ظهور

متعدد آن حتمی و قطعـی تـر   هاي  نسخهعمیق به این جریان انسان ساز کتابت قرآن و تشکیل 

  . شد می محقق

اول ارزش معنوي که بـا  . هاي خطی از دو جنبه مهم در وحدت اسالمی با ارزش هستند نسخه

عنوان کتابی مستند در خصوص کالم خدا و معنویت مهمترین راه ارتباط بـا مخلـوق عـالم و    

خطی مهمترین و مسـتند تـرین    قرآنی وهاي  نسخه، هنري و اسالمی آن، دیگر ارزش فرهنگی
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خط و خط شناسی اسالمی و بعـد از نشـر آیـت خداونـد در     هاي  منابع تحقیقاتی درباره دوره

  . سراسر جهان اسالمی است

پیامبر اکرم براي دستیابی به اهداف ابالغ و آموزش و ترویج قرآن کریم راهکارهاي خـاص را  

پس از نزول هر آیه و سوره یا هر قسـمت از   اهتمام به کتابت وحی بالفاصله. کردند می دنبال

امالء و تعلیم و رسم الخط ویژه قـرآن بـه کاتبـان    ، قرآن؛ همراه با تعلیم و قرائت و تالوت آن

وحی و نظارت دقیق و مستمر بر کار ایشان براي جلوگیري از هر گونه ناهماهنگی و نابسامانی 

کتابت قرآن با تاکید بر رعایت قواعد  تشویق و ترغیب عموم مسلمانان به، تحصیف و اختالف

توجه دادن مسلمانان به خاص بودن و توفیقی بودن رسم الخط قرآن و آمـوزش  ، و ضوابط آن

اهتمام پیوسته و پیگیر نسبت به امر مهـم جمـع و   ، موارد استثنایی ویژه نگارش و کتابت قرآن

ریم با رعایت ترتیب توفیق متعدد و متحد از تمامی آیات و سورهاي قرآن کهاي  تدوین نسخه

  )1392:56، (فشارکی. و جاودانه مصحف شریف

چـه  . خطی قرآن انجام گرفتـه اسـت  هاي  تا به امروز تحقیقهاي ارزشمندي در خصوص نسخه

که پـس از ایشـان توسـط    هایی  که در زمان نبی مکرم اسالم تهیه شده و چه نسخههایی  نسخه

امـا ایـن   . گذشـته انجـام گرفتـه اسـت    هـاي   بررسـی انصار و یاران کتابت شده است همه در 

اما مهمترین نگاهی که . نسخه شناسی و زیبایی شناسی بوده استهاي  بیشتر از جنبهها  بررسی

کند پاسداشت آن و نشر آن در  می به قرآن از زمان نزول تا به امروز در دنیاي اسالم جلوه گري

ارزش و قیمت معنوي بسیار بـاالیی بـراي   خطی قرآن از هاي  نسخه. میان مسلمین خواهد بود

فکـري و اعتقـادي مختلـف    هـاي   پاسداري از وحدت اسالمی برخور دارند چه در بین گـروه 

در این فراز سعی بر آن اسـت تـا بـا    . اسالمی و چه در میان کشورهایی که مسلمان هم نیستند

کالم وحی و نشـانه و   نگاهی دوباره به شرایط و اهمیت نسخه برداري از قرآن کریم به عنوان

یکی از عناصـر  . اهمیت و ارزش آن را در وحدت اسالمی بررسی کنیم، معجزه پیامبر مهربانیها

ي اسالمی پس از عتـرت و خانـدان ارزشـمند و نـورانی پیـامبر        باقی مانده در وحدت و رویه

بـه   توان با بررسی و چگـونگی جمـع آوري و کتابـت آن    می قرآن است کههاي  نسخه، اسالم

  . ارزش و اهمیت بسیار مهم آن پی برد
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، دسـت نـویس باسـتانی    codex(کودکس-نسخه شناسی در درجه اول درصدد شناختن نسخه 

در حالت مادیت آن است یعنی کتاب و دست نوشته اي که بر مبناي کنار هـم   -کتاب پوستی)

)کتابهـاي طومـار (دسـت نـویس      167: 1380، فراهم آمده اسـت (دروش ها  چیده شدن جزوه

دراز مهم ترین شیوه رایج کتاب پردازي در پیرامـون  هاي  مدت) قرطاسی (= ستونی) یا پوستی

اول هجـري و گسـترش   هاي  اسالمی و قرنهاي  ) در دوره59همان:(دریاي مدیترانه بوده است

  . )60همان: اسالم سبب شد فاتحان عرب خیلی زود با تمدن دیگر تماس و آشنایی پیدا کنند(

. است که باقی مانده اسـت هایی  عنصر مهم و قابل اعتماد در تاریخ بشریت وجود تاریخ نگاره

بـا ایـن   . رود نمـی  مکتوب موجود از نیمه قرن ششم میالدي فراترهاي  قدمت کهن ترین نمونه

 هاموجود تنها در دوره اموي است که فرهنگ نوشتاري مسلمانان از تدوین بقایاي کهن ادبی ال

ریشه این فرهنگ نوشتاري در پیدایش کتابت قرآن است که پس از قرن هفتم میالدي . گیرد می

توانسـت مهمتـرین و ارزشـمند     می وجود کالم وحی. )2 :1382، صورت پذیرفته است(شارپ

چه کسانی که در راس حکومت اسالمی بودنـد و  . ترین نگاه به هم پیوستن جهان اسالم باشد

نگریسـتند کـه تـداعی     مـی  دین اسالم گرویده بودند به قرآن به عنوان کالمیچه مردمی که به 

  . را با سخن مشترك بیان کندها  آن توانست اتحاد بین می کالمی واحد و فراانسانی

زنـد بـراي پادشـاهان و دولتهـا در      مـی  باقی ماندن عملکردها و اتفاقاتی که سرنوشت را رقـم 

خطی به عنوان منبع اصلی اطالعات براي هاي  همان ابتدا نسخهاز . سراسر عالم بسیار مهم بود

اشراف و اشخاص تحصیلکرده باقی ماند هنگامی که مسـلمانان بـه نگرشـی علمـی     ، پادشاهان

دست یافتند در گسترش علم و دستیابی به کشفیات جدید نقش مهمی ایفا کردند و به حاکمان 

  )1384:57، رسولی املشی( قدرتمند تبدیل شدند

حمـالت و کشـور   . اسـالمی مهـم بـود   هـاي   در دوره اسالمی نیز مکتوب کـردن همـه نشـانه   

. اعراب براي انتشار دین اسالم جریانی بزرگ را در اسناد ایران قدیم در پی داشتهاي  گشایی

آنهایی است ، اطالعاتی را دریافتها  آن توان بدان اکتفا کرد و از می آنچه در حوزه اسناد خطی

و حرکـت حکومـت   ها  کشور گشایی. ایران اسالمی حفظ شده و باقی مانده است که در دوره

 را به این سمت کشید که یـک عنصـر بعـد از نبـی خـدا     ها  آن اطرافهاي  اسالمی به سرزمین

مسلمین در آغاز تـوجهی  . تواند این انسجام را در بین مسلمانان و دولتهاي حاکم حفظ کند می

ر اینکه بیشتر امی بودند و دیگر اینکه مدتی سـرگرم فتوحـات   به علوم نداشتند نخست به خاط
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و  اما وقتی فتوحات آنان کامل شد حکومت بـه دسـت مسـلمین ایرانیـان افتـاد     ، خویش بودند

، همـایی . (ادب بود وزراء و امراء و نویسندگان و کتاب باعث رونق و توجه به علم وانتخاب 

1376:25(  

کالم آهنگین و ارزشمند  حضور و. اسالمی شروع شده بودتالش براي نگهداري عناصر وحدت 

 ولی خدا که قرآنی ناطق بود در سالهاي اول بعثت از مهمترین انگیزه وحدت اسالمی به حساب

ه /  18وقتی به سال . اما این براي حفظ و اشاعه دین بزرگ و انسان ساز اسالم کافی نبود. آمد می

هاي مقدس و دینی  هایی که نوشته دند از نزدیک با قبطیمیالدي مسلمانان مصر را فتح کر 639

احتمال دارد عباسیان تحت تاثیر همسایگان . داشتند تماس یافتند می شان را به شکل کتاب نگاه

مسلمانانی کـه وصـف   . )3: 1382، (شارپ قبطی خود شکل کتاب را براي قرآن اقتباس کردند

هـاي   این مهم در دوره. دانستند می ایشان را کالم وحیپیغمبر را شنیده بودند تنها راه ارتباط با 

که مهمترین آن  –رویم وجود راه ارتباطی  می اما هر چه پیش، آمد نمی اول اسالم چندان به چشم

در زمان حضور پیامبر خدا . ماند می بایست باقی می کالم وحی. شد می بسیار مهم –گفتن است 

هـاي   نسخه. ترین عناصر اسالم و هویت اسالمی بوده استقرآن از ارزشمند ، و در کنار ایشان

بود که بجز مرتبه اعتقادي و تفسـیري موضـوعی اسـالم در    هایی  قرآن ازجمله ي دست نوشته

در اواخر حکومت امویان . حکومت اعراب و پس از پیغمبر جایگاه خود را به دست آورده بود

به سرعت در کوفه و بغداد گسترش یافتند بویژه در دوره عباسیان نهادهاي سیاسی و اجتماعی 

  . )4 :دینی و غیر دینی شدند (همانهاي  که به نوبه خود مایه جمع و تدوین نوشته

اسالمی حتی پس از نبی اکرم نیـز بـه دنبـال وحـدانیت و نقطـه مشـترك همـه        هاي  حکومت

مانـده از دوران اول  قرآن و همچنین گفتـار و اسـناد بـاقی    هاي  این امر نسخه. مسلمانان بودند

کاتبان کـم  . اول اسالمی کار بسیار دشوار بودهاي  در دوره. و این امر پیشرفت کرد، اسالم بود

نخسـتین  . شد می حافظان محدود شده بودند و روایتهاي زیادي در این خصوص شنیده، بودند

- 198مون (در جهان اسالم بیت الحکمه است که ماها  مجموعه سازمان یافته و گسترده نسخه

علـم داشـت و تـا هنگـام حملـه      هـاي   کتابهایی که در همه شاخه، در بغداد بنا نهاد) ه ق 218

  . )7: 1382، (شارپ ه ق پر رونق بود 656مغوالن به بغداد در سال 

شناسی  عالمانه علم نسخه در میان این رویدادهاي. شناخت مکتوبات در میان مسلمین مهم بود

هـاي قرآنـی    ها خصوصا گنجینه ها به عنوان آشنایی با گنجینه ل بر نسخهبراي تایید و تاکید اص
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اي از نسخ را گام بـه گـام بازسـازي     شناسی سرگذشت یک نسخه یا مجموعه نسخه. رشد کرد

کند تا معلوم شود که فالن متن چگونه در اینجا شناخته شـده و   کند و ضمن آن کوشش می می

هـا و نقـل و انتقـال     ها و نقـل و انتقـال آن   تاریخ اندیشهبه این ترتیب کلیدهایی براي شناخت 

شـود   کشورهاي ذینفع به دسـت داده مـی   ها و نیز شناخت میراث فرهنگی ها و تاریخ آن تمدن

  .  )107 :1380، (برتی یه

رشد این علـم اهیـت   . قرآن کریم نیز بسیار تاثیر گذار بودهاي  این مهم در رشد و تعالی نسخه

ظهور پیشرفت علم نسخه شناسی . اسالمی دوچندان کرده بودهاي  در دورهخطی را هاي  نسخه

این . )110خطی تاثیر وسیع داشته است (همان: ص هاي  نسخههاي  بر چگونگی تنظیم فهرست

امر نشان از واکاوي بزرگان و انصار و اهالی علوم اسالمی براي دریافت هویت اسالم به ویژه 

توانست نموداري متعالی از شناخت اسالم باشد که  می ن مهمای. خطی قرآن بودهاي  در نسخه

با توجه بـه اسـتیالي حکومـت    . با حرکتی صعودي به سر منزل وحدت اسالمی خواهد رسید

به دالیل معلوم الحالی و با توجه به شرایط و اوضاع زمانه بـه زبـان عربـی    هایی  اعراب نسخه

د و ممالک عرب زبان مانند شامات و بغـداد و  که در بالها  چه بسیار نسخه. کتابت شده بودند

در همان ها  آن مصر و متصرفات اروپایی عثمانی به رشته ي کتابت در آمده و هنوز مقداري از

  . )32همان: ( باقی مانده استها  سرزمین

دور رفتـه  هـاي   تاثیر پیشرفتهاي اسالمی و فرامنطقه اي که با نگاه اسالم و مهربانی به سرزمین

پاسداري از آن با بهتـرین شـیوه   . ان از دینی بزرگ و مستند به اخالق خداوندي داشتبود نش

خطی قرآن که گنجینه اي عظیم در حکومت اسالم بود هاي  نسخه. مستند سازي پی ریزي شد

اما آنچه بر جـاي مانـده اسـت    . با نظارت شخص پیغمبر از قلمرو گذشته ي اسالم فراتر رفت

 ها  هویت محلی و زبانی و یا به دلیل در دسترس نبودن این نسخه دلیلکه به  هستندهایی  نسخه

ارزشمند فقـط بـراي دیـدن    هاي  و ویترینها  نشده است و در غبار موزهها  آن نگاه ویژه اي به

اسـالمی بـوده   هـاي   در دورههـا   عموم بدان پرداخته اند؛ بدون اینکه بدانند وجود همین نسخه

سیري کالم خداوند را به ظهور کشانیده و عالمـان و بزرگـانی از   است که بینادهاي علمی و تف

قرآنی روشن ترین راه اسالم هاي  نسخه اند. سراسر عالم شیفته این کالم ازلی و فرا انسانی شده

پس زا پیامبر توانست انگیزه اي خاص براي مردم مسلمان تعریف کند با نام قرآنی که همیشـه  

و از . و ارتباط کالمی کـه بـا خداونـد سـبحان خواهنـد داشـت      در خانه هایشان داشته باشند 

که وحدت اسالمی را در ابتداي حکومت اسالم تا به امروز در پی داشت ها  مهمترین آن نسخه
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  . هست و خواهد بود، که همیشه تاریخ بوده، قرآن کریم بودهاي  نسخه

، فرود آور مرا فـرودي مبـارك  ، بگو خداي من« ؛استنزول در قرآن در معناي سراشیب شدن 

) در تعاریف دیگـري منظـور از نـزول ظهـور وحـی      29:(مومنون» که تو بهتر فرودآوردندگانی

خداونـد  . شده است اما همان معناي مجازي است براي کاربرد می است که بر سینه پیامبر وارد

مـا قـرآن را در شـبی مبـارك فـرو      «. ستدر خود قرآن درباره نزول قرآن آیاتی را بیان داشته ا

در مـورد  . ) و دیگر آیات که همـه نشـان از شـان نـزول خـاص را بیـان دارد      44:3»(فرستادیم

اختالف نزول و ترتیب قرآن به صورت یکجا و یا غیر آن شروح مفصـلی وجـود دارد کـه در    

داوند بود مهمترین مهم این است که کالم وحی که بهترین راه ارتباط با خ. گنجد نمی این مقال

راه نگهداري و نشر آن در ابتـدا  . آیت و نشانه آخرین ولی خدا در آن روزها بر مردم نازل شد

در میـان  . شـد  نمـی  جمع آوري قرآن بدان معناي امـروزي بـه آن اطـالق   . حفظ کردن آن بود

به معنـی   شود این کلمه را می زیاد صحبتها  آن مستشرقان نولدکه وشوالی که در این زمینه از

رسول خدا به علم و یقین رسـیده بـود کـه دنیـاي     . )1390:211، گیرند(رامیار می حفظ و اخذ

انسـجام مردمـی    در جوامع بزرگ نماد تعالی وجود وحدت. اسالمی نیازمند نشر و رشد است

یافت تا وحـدت   می بایست کالم وحی نشر می بعد از انتشار دین اسالم به صورت علنی. است

در سینه داشـتن و آمـوزش قـرآن بـوده      در آن روز حفظ کردن. در پی داشته باشد مسلمین را

همه همت رسول خـدا  . داد می رسول خدا براي این مرحله دقت نظر بسیار زیادي نشان. است

با درنگ و تانی بـر مـردم   آن را  سپس، حفظ کند، بر آن گماشته بود که خود قرآن را فرا گیرد

کم کم حافظان قرآن بیشتر و . )221همان: . (فراگیرند و حفظ کنندن را آ خواند تا آنان نیز فرو

جذبـه قـرآن و   قـدرت  . آنان پیام آوران راستین حفظ و پاسداري از اسالم بودنـد . بیشتر شدند

کرد و پس از مدتی به راحتی قرآن را حفظ  می کالم خداوند از همان ابتدا همه را جذب خواندن

گفتار عرب در هر منطقه بـا  . توانست وحدت را به دنبال داشته باشد نمی اما این امر. کردند  می

رسول مکرم اسالم براي . طلبید می گرفتند و این اندیشه اي دیگر می لحجه و لحنی خاص ارتباط

 ایشان براي نوشتن وحی آنهایی را هم که نوشتن. زیادي انجام دادهاي  نوشتن قرآن هم تالش

سوره هشتاد عبس آیات یازده . دهد می در این رابطه خود قرآن گواهی. دانستند برگزیده بود می

و در سوره فرقان آیـه پـنج   . »آیات الهی در صفحاتی مکرم نوشته شد « :تا شانزده بیان شده که
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 نویسانده و صبح و شب بر او امالءآن را  گذشتگان است کههاي  وباز گفتند که این افسانه«آمده: 

و نگرش رسول مکرم اسالم بیانگر اهمیت نسخه برداري از قرآن بوده است  این آیات. »کنند می

ممارسـت و  پیامبر اعظم خـود  . که بسیار براي ایشان و همچنین اسالم حائز اهمیت بوده است

 او ترتیب آیات راهمچنانکه از جبرییـل دریافـت  . نظارت دقیق بر کار نویسندگان وحی داشت

دراوایل بعثت در تمـام قـریش تنهـا هفـده نفـر خوانـدن و       اند  گفته. فرمود می داشت تعیین می

توانستند و در مدینه کار از این هم تنگ تر بود اما تشویق و دلگرمی پیامبر موجـب   می نوشتن

  ) 261و 1390:260، رامیار. (شده که بیش از چهل نفر کاتب وحی باشند

مردم در هر کجا کالمـی  . ودپاسداشت کالم خداوند عنصري بزرگ براي اتحاد مسلمین شده ب

ایـن  . اینچنین بودند (ص)دانستند همانگونه که نبی مکرم می از خداوند را سرلوحه رفتار خویش

تنها راه این انسجام یک نسخه واحد براي کـالم  . وحدت و اتحاد در دولت اسالم ویژه تر بود

ها  خصوص نوشتن نسخه پیامبر مکرم اسالم در. نسخه برداري از قرآن شروع شده بود. وحی بود

شد پیغمبر کسی یا کسـانی از نویسـندگان    می هر گاه آیه اي نازل. کرد می با دقت کار را دنبال

 نویسندگان وحی آیات را بـا دقـت و ضـبط   . فرمود می وحی را احضار نموده و دستور نوشتن

این را در کجا بایـد  داد که هر آیه  می او خود دستور. خواندند می نوشتند و بر پیامبر گرامی می

پیامبر اسالم به عنوان بزرگترین پرچمدار اسالم و وحدت اسالمی در میان . )269:همان. (گذارد

دانست اسالم و مسلمین را حفظ  می مسلمین تا آخرین لحظات در پی نگاشتن آن چیزي بود که

و این نگاه  .نگاري داشت حتی در ساعات پایانی عمر نیز تقاضاي نوشتن و نسخه. خواهد کرد

از آن مهم تر حدیث ثقلین تایید محکمه بر . عمیق به سرنوشت اسالم بسیار مهم و ارزشمند بود

در زمان ها  و نوشتهها  این نسخه. خطی قرآن است خواهد بودهاي  آنچه به عنوان ارزش نسخه

ر گرفتـه  نیز اساس کار ابوبکر قراها  رسول خدا نسخه برداري شده بود که به یقین همان نسخه

(در زمان ابوبکر)  گوید: نوشتن قرآن می ه) در کتاب فهم السنن 243حارث محاسبی (م . است

نسـخه  . )1390:293، (رامیـار  زیرا پیامبر خود به نوشتن آن امر فرمـوده بـود  ، کار تازه اي نبود

 برداري مهمترین رکن نگهداري قرآن بود و آن به یقین در پاسداري از وحدت اسالمی اساسی

حافظـه مسـتند اسـالم در قـرآن و کتابـت      . ترین و پر تاثیرترین روش تا به امروز بوده اسـت 

همیشه به عنـوان مهمتـرین ابـزار    ها  کتابها و نسخه. خطی قرآن بر جاي مانده استهاي  نسخه

با درایت و اندیشه عمیق ولی مطلق حق گفتگوي خداوند نیز . آمد می گفتگوي بشري به حساب

 بایست با کتابت به مردم منتقل می رسید و آن نیز می (ص)به سینه حضرت محمد روابطاز سوي 
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توانسـت همـه    مـی  رفـت آنچـه   در دنیاي آن روز اسالم که نشان دین تا دور دستها می. شد می

  . همیت گفتگوهاي دنیاي اسالمی را محقق کرده و تاثیر وحدت اسالمی را دو چندان کند

یکی بودن؛ ملی اشتراك همۀ افراد یک ملت در آمال و مقاصد چنان ، یگانگیوحدت به معناي 

. این وحـدت بـا ارتبـاط معنـا خواهـد یافـت      . است که به منزلۀ مجموعۀ واحدي به شمار آید

، کیـانی (گسـترش و نیـز انتقـال آنهاسـت    ، ارتباط یکی از عناصر بسیار مهم در ساخت تمدنها

اسالم نیز براي گسترش تمدن بزرگ و گویـاي خـود نیازمنـد انتقـال بـه       .)117و  116: 1380

هر چند این بزرگترین دین و کاملترین روش براي سعادت بشري بوده است . سراسر عالم بود

و خواهد بود تا دولت صاحب آن؛ اما این مهم از نگاه مقدس و فرادیدگاهی رسول اکرم همان 

  . ن همت بسیار داشتقرآن بود که براي تهیه آهاي  نسخه

از نبی اکرم تـا  . پاسداشت اسالم و وحدت مردم و یکپارچگی اسالمی مهم تر از قبل شده بود

. قرآن همـت شـایانی داشـتند   هاي  اولیاء بعد از او همه و همه در نگهداري و پاسداشت نسخه

پـس از  . بود   (ع)اولین و با ارزش ترین نسخه تهیه شده نسخه ولی مطلق خداوند حضرت علی

مصحف جمع آوري شده را به بزرگان صحابه ارائه داد و فرمود: این کتـاب     (ع)انجام کار علی

حرفی کاسته نشـده و بـر   ، از آن. همانگونه که بر پیامبرش نازل شده است، پروردگار شماست

این مصحف در سینه اولیاء قرار دارد و نسخه . ) 44ص  4ج ، الکانی( آن چیزي افزوده نگشت

اما اندیشه نسخه برداري به یقین در ابتداي اسـالم  . رسیده است (عج)ن به روایتی به امام عصرآ

به معناي نوشتن و مکتوب کردن قرآن نبوده است و به همین خاطر این کلمـه جـاي تامـل در    

مورد ي که ذیل اختالف مصاحف  240جالب اینجاست که وي از بین . تاریخی داردهاي  دروه

بـه  ... مورد که تصریحا یا تلویحا به مکتوب بودن آن اشـاره نمـوده   26ه به جز صحابه ذکرکرد

با عنایت بـه  . )48مکتوب یا مقروء بودن کلمه یا کلمان مورد نظر اشاره اي نکرده است(همان: 

، تواند زیاد باشد ولی بدون شک ها می این موضوع بدون شک در مورد مکتوبات قرآن اختالف

است که در راه وحدت اسالم مسیري روشن و تـاثیر گـذار بـر جـاي      هایی مهم ساختن نسخه

قرآنـی کـه در زمـان    . گذاشتند و به یقین در صیانت از اسالم محمدي نقـش بسـزایی داشـتند   

. باشـد  می قرآنهاي  نوشته و جمع آوري شده بود دلیل محکمی بر سندیت اصل نسخه   (ع)علی

از امام صادق روایت گردید که پیامبر به علی گفت: اي علی قرآن بر پشت فراش من در میـان  
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همانطور کـه یهـود   ، است پس آن را بردار و جمع کنید و رها نکنیدهایی  لوح، صحف و حریر

فرمایشات آن حضـرت همـه در   . ) 1384:51، تورات را رها و ضایع نکردند(حاجی اسماعیلی

دانسـت کـالم خداونـد از     مـی  حکومت اسالمی بود خاصه که حضرتجهت حفظ و اعتالي 

قرآن در آن روز بـا روایتهـاي   هاي  نسخه. هدایت مردم پس از خود پیغمبر بودهاي  مهترین راه

توانست تا دور دستها کار پیام رسانی و وحدت اسالمی را در دنیاي آن روز اسالم  می متفاوت

دنبال کردند تا بتوانند این عنصر واحد را  لفا به شیوه اياین روش را هر کدام از خ. دنبال کند

مصحفهایی که در زمان خلفاي سه گانه . در میان مسلمین به عنوان عامل مهم وحدت بنا سازند

تهیه و جمع آوري گردید خود دلیلی بر وجود قرآن به عنوان زبانی همه گیر در بین مسلمین و 

روایـات  هـاي   به دلیل تفاوتها  رآنها در برخی شهرهر چند رسم الخط ق. وحدت اسالمی بود

. بـر روي مـردم مسـلمان کـم کنـد     هـا   توانست در تاثیر نسخه نمی متفاوت تر بود اما این مهم

وحدتی که در دوره اي کوتاه مسلمانان را به هم پیوند داد آنهم در نبود نبی خدا که کالم وحی 

بـه همـین منظـور اخـتالف     . م را همـراه بـود  بود که مـرد هایی  فقط و فقط قرآن و نسخه، بود

ایـن  . خود راهی عالی تر شد براي راه وحدت اسالمی میام مردمان با زبـانی متفـاوت  ها  نسخه

و تصویب و اجرا شدند تا گروهی بتواند بر حسب روایت خود قرآن را روایت کند ها  اختالف

(حـاجی   بـوده اسـت   و به همین جهت قرائت مردم هر شهري تابع رسم الخط مصحف آنـان 

  . )1384:53، اسماعیلی

آنچنان نیست که بتـوان تـاثیرات مثبـت قـرآن را در وحـدت اسـالمی بـین        ها  اختالفت نسخه

شود که  می مارغنی اشاره کرده: در نسبت به مصاحف شهرها گمان برده. مسلمین نادیده گرفت

نگاشــته شــده مطــابق مصــحف عثمانی[کــه بــه آن شــهر فرســتاده شــده ] هــا  آن هــر یــک از

با ها  سالهاي اول هجرت تا سی هجري زمان اوج گیري بزرگ اختالف نسخه. )68:همان(باشد

اما رسیدگی به ایـن مهـم فرصـتی دیگـر را نیـاز خواهـد       . بوده استها  آن توجه به زمان کتابه

خطـی قـرآن   هاي  تواند سندي معتبر و ارزشمند باشد که نسخه می به هر تقدیر این امر. داشت

  . حامالن کالم وحی بودند ارزشی خاص در بین گستره ي مکتوبات و مستندات داشتند که

هـاي   این مهم تا به جایی پیش رفت که سراسر دنیاي اسالم کاتبان عالقمند به نوشـتن نسـخه  

بزرگ مانند ایران راه یافـت و کـالم وحـی    هاي  در سراسر دولتها  اهمیت نسخه. قرآن بودند

ابوالحسن علی بن هالل . براي تحریر و ارتباط نوشتار با خداي متعال شیفتگی دوچندان داشت

 معروف به ابن بواب از بزرگترین هنرمنـدان خـوش نـویس تـاریخ تمـدن اسـالمی محسـوب       
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وي براي خط نسخ اصول جدیدي وضع کرد که بعدها ناسخ تمام نطوط براي کتابت . شود می

بغداد گذرانیده و مدتی در شیراز بوده اما قطعـا  و بخشی از عمر خود را در ... کالم خدا گردید

  ) 65: 1379، حاج سید جوادي(ایرانی و شیعی بوده است

خطی قرآن هر کدام به مثابه ي کلیدهایی زرین هستند کـه گنجهـاي درون خـزاین    هاي  نسخه

 را درمی گشایند تا بتوانند چهره ي آن گوهرهاي تابانی که از هویت اصیل اسالم کالم خداوند

یادگاریهاي خانوادگی هاي  خصوصی سراسر دنیا و صندوقچههاي  را در گوشه و کنار کتابخانه

بر مردم زمانه نمایان کنند و آن برگی از هویت اسالم است بر تاریخ این اصـالت بـه   اند  آرمیده

تراجم اهل فن ورق خواهد خورد؛ تا هدفی بزرگ باشد براي وحدت اسالمی تا رسیدن منجی 

  . یادگار کالم الهیواقعی و 

هـا   بر کسی پوشیده نیست که عناصر مهم تاریخی براي تثبیت پیمان و وحدت در میـان ملـت  

از نزول وحی تـا  . در دولت اسالمی نیز به این امر نگاه ویژه اي شده است. بسیار ارزنده است

د و همـه گیـر شـدن    گردش سینه به سینه توسط اولیاء مجذوب خداوند همه راهی براي امتدا

خطـی قـرآن بـا    هاي  پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت تر به نسخه. وحدت اسالمی بوده است

تـاریخی  هـاي   که تثبیت کننده هویت اسالمی در طول دورههایی  عنوان مهمترین عنصر گنجینه

است و به عنوان اسنادي قابل اعتماد از وحدت اسالمی است صورت پذیرفته است؛ مهمترین 

  باشد: می پژوهش حاضر به شرح زیرهاي  عناوین یافته

 خطی قرآن مطرح است بـدون شـک بـا هویـت    هاي  آنچه به عنوان وحدت اسالمی در نسخه

و تـا  ، مردم مسلمان در نقاط مختلف دنیا و بیشتر در حوزه ي اسناد مکتـوب مطـرح  هاي  توده

خطـی مهمتـرین   هـاي   نسـخه پـس  . گیر دولت اسالمی باقی مانده و خواهد مانـد   رسالت همه

  . گنجینه هویت اسالمی در وحدت اسالمی است

توان ابعاد مختلف تاریخ و تراجم و  می خطی قرآن گنجینه اي است اصیل که در آنهاي  نسخه

مهم اسالمی دریافت کرد که با عنایت به گسـتردگی  هاي  زبان را در زمان کتابت آن و در دوره

 . مه آن در این فراز مقدور نیستامکان ارائه و نمایه کردن ه آن

نسخه خطی قرآن متنی است از کلمات وحی مکتوب شده که هر آیه از آن شـرحی مفصـل را   
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تـوان بـر حسـب موضـوع      می گاه به جز اطالعات اعتقادي و ایمانی. در خود جاي داده است

تزیینـی  این موضوع هنرهـاي  (نگریستها  هنرهایی اصیل و سنتی و تزیینی کتابت به آن نسخه

در فرازي دیگر قابل تامل اسـت)  ها  بکار رفته است که در نسخه.. مانند تذهیب و نگارگري و

 . کند می اسالم نمایانهاي  همه وحدت و اندیشه را در دوره

شدند خود ادبیاتی گفتاري بودند که  می که در مناطق مختلف دولت اسالمی کتابتهایی  نسخه

هـا   این امر باعث اختالفاتی قابل تامل هستند که در نسخه. بودندبا زبان منطقه اي کتابت شده 

. خواندنـد  مـی  گفتند و یا متن می آنگونه اتفاق افتاده که سخنها  آن کتابت. محفوظ مانده است

 . وحدت اسالمی نادیده گرفت قرآنی براي دریافتهاي  تواند از اهمیت نسخه نمی اما این مهم

ناشـناخته  هاي  ب دینی و الهی گنجینه اي است که در آن چهرهخطی قرآن بجز مراتهاي  نسخه

دور در راسـتاي مکتـوب کـردن کـالم نـورانی خدوانـد گرفتـار        هاي  و گمنامی که در گذشته

تاریخی شده بودند هویدا کرده و ابعاد جدیدي را از هویـت اسـالمی را در هـر    هاي  فرسایش

 . کند می هویدا اسالمی و ایرانیهاي  گوشه و کنار و خورده فرهنگ

 وحی بوده و از تمـدن اسـالمی   خطی قرآن مهمترین گنجینه براي پاسداري از کالمهاي  نسخه

  . تواند به عنوان سندي ارزشمند در وحدت اسالمی پاسداري نماید می

 

  31-47، 13شماره ، ایران شناسی، خطیهاي  سرگذشت و سرنوشت نسخه. )1371(، ایرج، افشار .1

  و ارشاد اسالمی سازمان چاپ وزارت فرهنگ، تهران، کلک قدسی، )1379(، کمال، سیدجواديحاج  .2

هـاي   دسـت نوشـته  هـاي   گنجینـه . )1385(، سید محمد حسـین ، حکیم، ابوالفظل، حافظیان بابلی .3

، نسـخه پژوهـی  ، اسـالمی در ایـران  هـاي   دست نویسهاي  گنجینههاي  اسالمی در جهان: نویافته

  399-474، 3شماره 

، علـوم حـدیث  ، 1379زمستان ،   (ع)علی مهاي قرآن منسوب به اما نسخه، سیدمحمدحسین، حکیم .4

  218تا  211ص ، 18شماره 

نامـه  ، ترجمـه ع روح بخشـان  ، داستان پیدایش نسخه و نسخه شناسی. )1380(، فرانسوا، دروش .5

  57-66، 3شماره ، بهارستان

  تهران ، امیر کبیرانتشارت ، تاریخ قرآن. )1390(، محمود، رامیار .6

، سـال هشـتم  ، کتاب ماه کلیات، خطی شرقی در جهانهاي  نسخه، )1384مرضیه(، رسولی املشی .7
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  93و  92پیاپی ، مرداد و شهریور، شماره هشتم و نهم

نسخه خطی وفهرست نگاري در ایران مجموعه مقاالت و جستارها به . )1384(، فرانسیس، ریشار .8

 انتشـارات ، تهـران ، به کوشش احمد رضا رحیمی ریسه، شارفارنسیس ری پاس زحمات سی ساله

 میراث مکتوب

کتاب ایرانی چهار مقاله در مباحث مـتن پژوهـی ونسـخه شناسـی و     . )1385(، فرانسیس، ریشار .9

 انتشارات میراث مکتوب، تهران، روحبخشان. ترجمه ع، کتاب آرایی

 م  1971، العلمیهدارالکتب ، بیروت، المصاحف، ابن ابی اوالد، سجستانی .10

، کاغذ در نسخه شناسی و کتاب پردازي نسـخ خطـی   :) نسخه شناسی1387(، حبیب اهللا، عظیمی .11

  161-185، 42شماره ، آیینه میراث

 ق  1416، مرکز الثقافه و المعرفه القرآینه، قم، به قلم جمعی ار نویسندگان، علوم القرآن عندالمفسرین .12

، فصـلنامه کتـاب  ، در بسـتر گفتگـوي رایانـه هـا    هـا   تمدنگفتگوي ، )1380(، محمد رضا، کیانی .13

 . 45شماره اول بهار پیاپی ، دورهدوازدهم

، 1392مهـر و آبـان   ، آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوي، محمد علی، لسانی فشارکی .14

  61تا  54ص ، 142شماره ، آیینه پژوهش

   61تا  54ص ، 142شماره ، پژوهشآیینه ، )1392(مهر و آبان ، محمد علی، لسانی فشارکی .15

 م  1974دارالقرآن ، قاهره، دلیل الحیران شرخ مورد الظمان، ابراهیم بن احمد التونی، مارغنی .16

س ، مجله دانشگده ادبیات مشـهد ، تحول رسم الخط فارسی در قرن پنجم. )1346(، جالل، متینی .17

  159-206، 3و  2ش، 3

 انتشارات موسسه نشر هما، تهران، ر ادبیات ایرانتاریخ مختص. )1376(، جالل الدین، همایی .18

، نامـه بهارسـتان  ، ترجمه ع روح بخشـان ، ) نسخه شناسی و تارخچه مخازن1380(، آنی برته، یه .19

  107-120، 4شماره 



 

  )53(نامه در نهج البالغه    (ع)علیاز منظر امام  ینیحکومت د یتیاخالق مدیر

  دانشگاه آزاد واحدخوي ،دانشجوي دکتري تاریخ و تمدن اسالمی

a. aminiyan3@yahoo. com 

  دانشگاه آزاد واحد تاکستان ،دانشجوي دکتري تاریخ و تمدن اسالمی

soltanbeygi124@gmail. com 

حکومت از ضروریات عقلی و مورد قبول همه ي جوامع انسانی است که کیفیت آن بستگی بـه  وجود 

نظامات حکومت بر جوامع بشري داشته است و بر همین اصل نیاز است تا کارگزاران و رهبران آن از 

مهم  در عهدنامه مالک اشتر مسایل   (ع)ترین افراد باشند به طوري که حضرت علی و الیقها  ترین شایسته

لوازم و اختصاصات یک کارگزار در  اند. نظري و عملی حکومتداري را به بهترین وجهی ترسیم فرموده

هدایت و ، مشارکت، جز به مفهوم مدیریت محبت   (ع)در اندیشه و سیره ي امام علی، حکومت اسالمی

  . عدالت نیستایشان و برپایی هاي  حرمت مردمان و امکانات و دارایی خدمت و امانتداري حقوق و

  . مالک اشتر، نهج البالغه،   (ع)امام علی، مدیر دینی، حکومت اسالمی کلید واژه:
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عبارت حکومت اسالمی متضمن این معنا است که اسالم چارچوب و خطوط کلی را مشخص 

دارد که تمامی ارکان آن نشات گرفته از حکومت اسالمی اشاره به وجود سازمانی . نموده است

حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین خاصی را ، اسالم باشد و به عبارتی حکومت دینی

یعنی دولت و نهادهاي مختلف آن خـود را در   ؛در عرصه سیاست و اداره جامعه پذیرفته است

بودن حکومـت بـه معنـاي    داند و دینی  می و تعالیم دین و مذهب خاصی متعهدها  برابر آموزه

اندیشه حکومت دینی به این معنا که در سیسـتم  . تعیین مبانی و اهداف آن از سوي دین است

قوانین الهی حاکم باشد و رهبران جامعه مجري قوانین الهی به اذن خداوند باشند که ، حکومتی

فرستادگانی که . رسد می داراي پیشینه تاریخی دیرینه است و قدمت آن به دوران پیامبران الهی

شد و  می چارچوب کلی نظریه حکومت دینی از طریق وحی بیان، همواره توسط برخی از آنان

گرفت به طوري کـه   می فراوانی توسط آنان انجامهاي  براي تحقق خارجی آن در جامعه تالش

ه پیاده توانستند نظریه حکومت دینی را در جامع (ص)پیامبر اسالمها  برخی از انبیا و در راس آن

بلکـه بـر اسـاس    ، تشکیل حکومت دینی پیامبر در مدینه نه از سر ضـرورت اجتمـاعی  . نمایند

اندیشه دینی برگرفته از اسالم بود و مهم ترین دلیل این ادعا آیات قرآن است که با صراحت یا 

کنـد و در کنـار ایـن     مـی  به داللت التزامی طرح اندیشه حکومت دینی توسط پیامبران را اثبات

اجتماعی ایشان موید دیگر ایـن ادعـا   –سیاسی هاي  آیات روایات پیامبر اسالم و موضع گیري

انبیا سـیره ي نظـري و عملـی معصـومین در عصـر      هاي  عالوه بر سیره و موضع گیري. است

امام . برگرفته از وحی عالمان دینی در عصر غیبت نیز دلیل دیگر آن استهاي  حضور و دیدگاه

، بنـابراین . داند و مسئولیتی سـنگین بـراي رهبـر    می رهبري را امتیاز و منتی براي مردم   (ع)علی

پذیرش رهبري در دیدگاه امام تنها منحصر به پذیرش حکومت بر مردم نیست بلکـه پـذیرش   

. برقراري عدالت و گـرفتن حـق مظلـوم از ظـالم اسـت     ، احقاق حق، مسئولیت کمک به مردم

و همچنـین عملکـرد ایشـان در انتخـاب        (ع)حضرت علیهاي  وشتهبررسی اقوال و نوشتار و ن

. سـازد  مـی  مهم در گزینش افراد آشناهاي  ما را با شرایط و ویژگی، کارگزاران و مدیران جامعه

و مـن اَحسـن فَـوالً ممـن دعـا الـی اهللا و عمـل        «سیره علوي بر مبناي این قول حق بـود کـه   

مـن   :هنگامی که مالـک اشـتر را بـه سـوي مصـر فرسـتاد فرمـود          (ع)امام، )33فصلت/»(صالحاً

. شمشیري از شمشیرهاي خدا را به سوي شما فرستادم که نه تیزش کند و نه ضربتش خطا کند

توقف کنید زیرا او بـدون  ، حرکت کنید و اگر دستور درنگ داد، اگر به شما فرمان حرکت داد
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حضـرت در طـی ایـن نامـه عـالوه بـر ذکـر        . کنـد  نمـی  فرمان من پیشروي یـا عقـب نشـینی   

مالک به عنوان کارگزاري الیق و با کفایت بـر تبعیـت و اطاعـت او از رهبـري     هاي  شایستگی

  . کند جامعه تاکید می

درباره لزوم و ضرورت حکومت و رهبري در جامعه با دیدگاه    (ع)نگرش و دیدگاه امیرالمؤمنین

بیـان   بـه توان  می و نظرات عقال و متفکران بشري در این موضوع هماهنگ است در این راستا

، 1366، تمیمـی آمـدي  »(االمام الجائرُ خَیـرٌ مـنَ الفتنـه   «فرمایند  می گرانبهاي امام اشاره کرد که

در    (ع)و نیز کالم زیباي امیر و هرج و مرج بهتر است) فتنهر از ) (پیشواي ظالم و ستمگ6/236

، مـدیریت امـور مـالی   ، گردد که از نظر ایشان انفاق حـق مظلومـان   می پاسخ به خوارج روشن

مبارزه با متجاوزان و نیز تأمین امنیت اجتماعی به عنوان عوامل ضرورت حکومت و رهبري در 

یقاتَلُ به العدو و تَأمنٌ به السبلُ و یؤخَذُبـه للضَّـعیف مـنَ    الفی و «. جامعه عنوان گردیده است

بـه  )(و نـاگزیر مـردم   40خطبـه  ، (نهـج البالغـه  » القوي حتّی یستریح برَّ و یستَراح مـن فـاجر  

ند و وزمامداري نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان به کار خود مشغول و کافران هم بهـره منـد شـ   

  . )... در استقرار حکومت زندگی کنندمردم 

، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، استدالل به فطرت است، به شبهه خوارج   (ع)پاسخ امام علی

ایشان در این سخن در صـدد تعیـین   . امکان پذیر نیست، امر بدیهی است و این جز با رهبري

در این راستا امـام  . د آننه مشروعیت بخشیدن به حکومت فاجر و تأیی، ضرورت رهبري است

است کـه  هایی  بهتر از فتنه، تمگر است و حاکم ستمگرسشیر درنده بهتر از حاکم «فرموده اند: 

حکومت فاسد و ستمکاري که بتواند نیازهاي اساسی و . )72/359، 1402، ی(مجلس» ادامه یابد

کومـت و رهبـري در   بی قانونی و هرج و مرج که نتیجه عـدم ح  الزم جامعه را تأمین نماید بر

جامعه است برتري دارد که این امر نشان دهنده اهمیـت و ضـرورت حکومـت و رهبـري در     

  . باشد می جامعه

کند که به سوي امام  می اهمیت حکومت دینی را بیان کرده و افراد جامعه را دعوت   (ع)امام علی

الهی حافظ امور جامعه حکومت دینی را محکم نمایند چرا که حکومت هاي  خود بیایند و پایه

همانا حکومت الهی حافظ امور شماست بنابراین «دارد:  می بیان 169و در خطبه  است اسالمی

و » زمام امور خود را بی آنکه نفاق ورزید و یا کرامتی داشته باشید بدست امام خـود بسـپارید  
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رابـر جامعـه و   در خطبه ي سوم به اهمیت حکومت دینی پرداخته و علما و دانشمندان را در ب

بـه جایگـاه رهبـري در جامعـه        (ع)امام علـی . داند می موجود در جامعه مسئولهاي  بی عدالتی

بیـان   53و نیز در نامه ي  216و  131هاي  اسالم حساس بوده و خصوصیات رهبر را در خطبه

معتقد است شایسته ترین فرد از حیـث علـم و قـدرت بایـد رهبـري         (ع)امام علی. داشته است

نیز بدان اشارت کرده است که حاکم اسالمی  332جامعه را به دست گیرد چرا که در حکمت 

  . پاسبان و نگهبان الهی در روي زمین است

داند نه به این معناست که آن را یک هدف یا  می حکومت را امري ضروري و الزم  (ع)اینکه علی

تا بتواند ، داند می کند و آن را ابزاري می بلکه به عنوان یک وظیفه تلقی، یک شأن و مقام بداند

  . عالی خود را تحقق بخشدهاي  هدف

 کـارگزاران  از بایسـتی  کند اصالح را آن امور و دیده سعادت روي بتواند آنکه براي جامعه هر

 کـه  بـس  همین سیاسی نظام یک ثبات در کارگزاران نقش اهمیت در. گیرد بهره متعهد و الیق

 بـوده  اولیـه  مشـروعیت  داراي نظام آن که مواردي در حتی سیاسی نظام یک کارگزاران ضعف

 نظـام  هر. دهد رخ تواند می نیز آن عکس و گردد اولیه مشروعیت زوال موجب توانسته، است

 از، اهـداف  بـه  نیل در توانست نخواهد مدیر و صالح کارگزاران نقش به توجه بدون حکومتی

 کـه  دهنـد  می تشکیل را اي مجموعه، کنارهم در کارگزاران ي همه. دهد نشان آمدي کار خود

 و اعضـا  از یـک  هـر  بنـابراین . دارنـد  برمی گام هدف به رسیدن و جامعه بهتر اداره جهت در

 فاقـد  اعضـا  از یکـی  اگـر  و باشـد  دارا را جامعـه  ي اداره براي الزم صالحیت باید کارگزاران

 امامـت  که گفت توان می رو این از. آمد خواهد وجود به اساسی مشکل، الزمه باشد صالحیت

امامـت و زعامـت و رهبـري در    . باشـد  مـی  اسالمی جامعه در بسزایی اهمیت داراي رهبري و

تـوان زنـدگی اجتمـاعی     نمـی  رهبري و حاکمیـت  امري ضروري است و بدون، جامعه بشري

و زعامت شایسته پیامبر اسـالم چنـین    (ص)در ستایش رهبري رسول اکرم   (ع)امیرمؤمنان. داشت

ـ  ح قامستا و قاماَفَ الَم وهلیو و«بیان فرموده اند:  ـ الـدین بِ  برَتـی ضَ جنهـج البالغـه /   » نَّهِران)

تا دین گردن به ، (و حاکمی برآنان حکومت کرد و استقامت به خرج داد. )467کلمات قصار / 

  . واباند)زمین خ
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به والیت و حکومت و فرمانروائی ، پیامبر بزرگوار اسالم با سیاسات دینی و برنامه ي شریعت

  . پرداخت تا آیین اسالم را برقرار ساخت و نظام اسالمی را توانمند نمود

 (ص)در مقام اندرز به یاران و اصحاب خویش و یاري نیکو از پیامبر اکرم 116امام در خطبه ي 

متقیان و  ) (او رهبر و پیشواي116(نهج البالغه / خ » امام من انقی و بصیره من اهتدي«فرمود: 

 29در خطبه ي    (ع)امام علینیز . پروا پیشگان و چشم بیناي هدایت شدگان و ره یافتگان است

ایها النـاس المجتمعـه   «به صالحیت خویش در امر رهبري اشارت کرده و چنین فرموده است: 

» ائهم المختلفه اهواؤهم کالمکم یوهی الصم الصالب و فعلکم یطمع فیکم االعـداء تقولـون  ابد

رهبري و امامت امت باید به دست معصوم و دور از هـر  ، ) در منظر قرآن29(نهج البالغه / خ 

  . این نکته به تعابیر مختلفی در کتاب الهی به عینه قابل رویت است. ي باشدژگونه ک

إِبـراهیم ربـه بِکَلمـات فَـأَتَمهنَّ قـالَ إِنِّـی         و إِذ ابتَلى«سوره مبارك بقره:  124از جمله در آیه 

دهـد   می آیه ي فوق نشان. (»قالَ ال ینالُ عهدي الظَّالمینَ   جاعلُک للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُریتی

به کسانی که از هر ظلمی پاك و مبرّا باشـند  که امامت منصبی است الهی نه به انتخاب افراد و 

  . شود می اعطا

یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک منْ «فرمایند:  می   (ع)حتی خداوند در قضیه امامت و معرفی امیر

» اسِ إِنَّ اللَّه ال یهدي الْقَوم الْکافرینَربک و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه و اللَّه یعصمک منَ النَّ

  . )67(مائده / 

این آیه شریفه جایگاه رفیع والیت و امامت را از دیـدگاه اسـالم و قـرآن بیـان کـرده و نشـان       

  . دهد می

بِیمینه فَأُولئـک یقْـرَؤُنَ   یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم فَمنْ أُوتی کتابه «سوره اسرا:  71در آیه ي 

  . )71(اسرا / »کتابهم و ال یظْلَمونَ فَتیال 

  . توان به اجمال موارد ذیل را بیان کرد می اصلح اصول و معیارهاي انتخاب کارگزاراناز 

 دارد و برهـواي نفـس مسـلط    مـی  تقوا نیرویی درونی که انسان را از ارتکاب گناه و لغزش باز

در مدیریت به عنوان نیروي نظامی درونـی در  ، ایمان و تقوا با قدرت بازدارندگی باال. نماید می

داند کـه   می بهترین فرمانروایان را کسی   (ع)امام علی. کنار نظارت بیرونی اهمیت به سزایی دارد
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  .  )2/479، 1366، آمديتمیمی بر نفس خویش فرمان براند (

دانند و در توصـیف   می الینفک عدالت خواهی و عدالت گستريمبارزه با هواي نفس از لوازم 

فرمایند: محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که خود را  می محبوبترین بندگان خدا چنین

، دل را برون رانـده هاي  ملزم به عدالت نموده و نخستین مرحله عدالتش این است که خواسته

  . )88، بالغهکند (نهج ال می گوید و به حق عمل می حق

هسته مرکزي مدیریت ، اهمیت تعقل و اندیشه در مدیریت به این خاطر است که تصمیم گیري

مهمترین فضیلت کارگزار انتظام اسالمی است ، تعقل فکري و فرزانگی عملی. دهد می را شکل

  )188-9، 1386، (جوادي آملی

مورد کارگزاران ذکر شده در حکومتی جمع باشد و که در ها  و بایستگیها  اگر مجموعه ویژگی

 ر نیز جهت تداوم حسن سلوك و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشدماز طرفی نظارت مست

  . توان به اقامه عدل و قسط درجامعه امیدوار بود می

رابطه بـا مـردم   ، سعه صدر، ساده زیستی، خودسازي توان: می و صفات کارگزارانها  از ویژگی

  . را نام برد... و

چنانکه در قرآن در سوره جمعـه  . ه اي برخوردار استژاز اهمیت وی خودسازيدر دین اسالم 

و نیز روایـات   1از اهداف بعثت پیامبر را خودسازي بیان کرده است در آیات دیگر ییک، 2آیه 

از جهاد با نفس به عنوان جهاد اکبر یاد  (ص)به این عنصر توجه خاص شده است چنانکه پیامبر

  .  )67/65، 1402، نک:مجلسیکرده است (

با توجه به اهمیت ساده . کارگزاران نظام اسالمی باید ساده زیستی را مالك کار خود قرار دهند

عثمان بن حنیف استاندار بصره را به خاطر شرکت او در مجلسی کـه     (ع)زیستی است که علی

امام و «فرماید:  می مزمت کرده چنین، فقیران حضور ندارند و از غذاهاي رنگارنگ استفاده شده

                                                
  . 30-27فجر /  ،212بقره /  ،8سوره ي شمس /  1
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چگونـه ممکـن اسـت    .... رهبر شما از دنیا به جامه و از غذا به دو قرص نان اکتفا کرده اسـت 

بکشـاند در صـورتی کـه    ها  به سوي انتخاب بهترین خوراکی هواي نفس برمن غلبه کند و مرا

شاید حجاز یا یمامه افرادي باشند که امید همین یک قرص نان را هم ندارند؛ آیا سزاوار است 

شب را با سیري صبح کنم در صورتی که در اطراف شکمهاي گرسته و جگرهاي سوزان قـرار  

  . )45نامه / ، (نهج البالغه» ...دارد؟

رود از صـفات   مـی  گشادگی نظر و همـت بلنـد بـه کـار    ، حوصلگیعه ي صدر به معناي با س

ـ اَ«خوانیم  می (ص)چنانکه در قرآن درباره رسول اکرم. ضروري کارگزاران است ـ شـرَ م نَلَ  کح لَ

ص1(انشراح / » كدر(  

فرمودنـد:  نهج البالغه  53عه صدر در نامه سخطاب به مالک اشتر در خصوص رعایت    (ع)علی

(آنگـاه از مـردم خشـونت و نـاتوانی در     » نـف االَ و یقَالضّ حنَ و العیم ونهم رقَالخَ لَمحتَا مثُ«

  . سخن را تحمل کن و کم حوصلگی و بی اعتنایی را واگذار)

 بـدون  کـه  چـرا ، اسـت  تشـیع  مذهب و اسالم دین ضروریات از اسالمی نظام تشکیل اهمیت

 و نظـامی ، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی امور در اسالمی احکام اجراي، اسالمی حکومت

 وکـارگزاران  حاکمان که چنان. شد خواهد مختل و معطل مسلمانان مذهبی و فردي امور حتی

 و وظایف اسالمی حاکمان و حکومت مقابل در نیز مردم، دارند وظایفی مردم برابر در اسالمی

 شـده  تاکیـد هـا   آن بـر  و اشارهها  آن به علیهم... ا سالم معصومان سخنان در که دارند تکالیفی

، ظـاهر ، تأویل، تفسیر که است اي گونه به مجید قرآن و خدا کتاب از امامان کامل است آگاهی

  دانند می خوبی به را آن متشابه و محکم و باطن

. باشد می حوزه ي ایمانی و عقیدتی مدیران، لوازم و شرایط مدیران حکومتیهاي  یکی از حوزه

اشاره و مدیران را ملزم بـه رعایـت و بـه کـارگیري     ها  در نامه خود به مالک اشتر به آن   (ع)امیر

  . اشارت رفته استها  آن در ذیل به. در اعمال خود کرده استها  آن
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هـاي    که در بخـش ، هایی است درباره ادیان الهی تحریف نشده  معرفت دینی مجموعه شناخت«

 ».دارد وجــود بایــدها و هــا  هسـت  و بـه عبــارت دیگــر در بخــش ، اخــالق و احکــام، عقایـد 

  .  )83، 1380، زاده (حسین

 دوري از گناه و قرب الهی دارد کـه هـر  ، دین محوري آثار متعددي همچون اخالص در عمل

 یک به لحاظ تربیتی مهم است زیرا هدف عالی در تربیت اسالمی رسیدن به مقام قـرب الهـی  

عالوه بر این اگر مدیران و سیاست گذاران جامعه بر اساس خداباوري و حق مداري . باشد می

در دل مردم جاي گرفتـه و باعـث آسـانی    ها  حرکت کنند و در راه خدا قدم بردارند محبت آن

  . خواهد شدادلره امور 

در عهد نامه خود به مالک دستور به دین داري داده است و فرموده است از اوامر الهـی     (ع)امیر

را در کار حکومتی مد نظـر داشـته باشـد    ... پیروي کرده و تقوا و ترس از خدا و عفت نفس و

  .  )7/436، 1389، (ابن میثم

»هتثَارِ طَاعإِی و ى اَللَّهبِتَقْو رَهأَم   ـدأَح دعسی الَ یاَلَّت هنَنس و هضنْ فَرَائم تَابِهی کف رَ بِها أَماعِ متِّبا و

 بِقَلْبِه انَهحبس رَ اَللَّهنْصأَنْ ی ا وهتإِضَاع ا وهودحج عشْقَى إِالَّ مالَ ی ا وهاعإِالَّ بِاتِّب هـانسل و هدی و.« 

  )53/142امه ي(ن

(نخست او را به تقوا و ترس از خداوند ایثار و فداکاري در راه اطاعتش و متابعت از آنچه در 

، به متابعت او امري که در کتـاب اهللا آمـده  . دهد می کتاب خدا قران به آن امر شده است فرمان

 سـعادت روي هـا   آن همان دستوراتی کـه هـیچ کـس بـا متابعـت     ، فرایض و واجبات و سنتها

 به او فرمان. شود نمی در شقاوت و بدبختی واقعها  بینند و جز با انکار و ضایع ساختن آن نمی

و زبان یاري کند چرا که خداوند متکلف یـاري کسـی   ، دست، دهد که آیین خدا را با قلب می

  . شده که او را یاري نماید)

شان از ثبات و اهمیت ویژه تقوا در که این امر ن. سفارش به تقواي الهی کرده است   (ع)امام علی

  . دین الهی را دارد

و للَّه ما فی « :فرماید می خداوند در این باره. و لوازم مدیر اسالمی استترین شرط  عمده، تقوا

للَّه و إِنْ السماوات و ما فی الْأَرضِ و لَقَد وصینَا الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب منْ قَبلکُم و إِیاکُم أَنِ اتَّقُوا ا
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)(و ما به  131النساء / (»تَکْفُرُوا فَإِنَّ للَّه ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ و کانَ اللَّه غَنیا حمیدا

همچنـین نیـز بـه    ، داده شده بود سفارش کردیمها  کتاب آسمانی به آن، کسانی که پیش از شما

  کنیم که از نافرمانی خدا بپرهیزید) می شما سفارش

زیرا نـه از تقـواي شـما    . به مصلحت و سود انسان است و نه به مصیحت و سود خدا، تقوي«

  )2/192، 1377، تفسیر هدایت، مدرسی»(ان شود و نه از کفرت می متاثر

، (جوادي آملـی  »سفارش به تقوا و بندگی خدا مانند عدالت از خطوط کلی اخالق بوده است«

1385 ،21  /83( .  

موضوع تقوي یک موضوع مختصر ومحدود نیست بلکه در تمامی ابعاد زندگی مادي ومعنوي 

انسانی براي زنده ماندن وزندگی کردن نیاز بـه آن دارد  هر فردي تأثیر بسیار زیادي دارد و هر 

چرا که ناچار است براي پیشبرد اهداف خود (حتی اهداف ساده وسطحی زندگی) مقید به یک 

  . باشدهایی  سري برنامه

معناي عرفی تقوي حفظ نفس است از آنچه در قیامت به آن ضرر (گوید:  بحاراالنوار می مولف

  . )136 / 70، 1402، (مجلسین نفس در آنچه که به آن نفع رساندزند و نیز محدودکرد می

کردار و گفتار خویش را با معیار عقل و شرع تنظیم ، بنابراین انسان باتقوا کسی است که افکار

 . را نیز زیر پا نگذاردها  آن کند و هیچ کاري را بدون مشورت آن دو انجام ندهد و فرمان

گـزینش و بکـارگیري افـراد درسـتکار و     ، ی و تجدید سازماناز مهمترین مسائل در سازمانده

مالکهاي گزینش یکی حضرت علی در نامه اي خطاب به مالک اشتر . شایسته در سازمان است

  . کرده استبیان  تقوا کارگزاران را

عبارت است از این که انسان در روح خود قدرتی ایجاد کند که مصـونیت     (ع)تقوا در نظر علی

یابد به گونه اي که اگر وسایل و موجبات گناه و لغزش براي او فراهم شد آن حالـت و ملکـه   

  . )82، 1389، او را حفظ کند و مانع شود که آلودگی پیدا کند (بصیري، روحی

 انـد.  وص تقوا براي هدایت مردم نـازل فرمـوده  خداوند متعال آیات زیادي را در قرآن در خص

این آیات براي عموم مردم بوده و توجه و به کارگیري آن در زندگی اجتماعی و سیاسی نقش 

مدیران و حکومت گران با توجه به این مطالب و داشتن تقـوا در اعمـال و رفتـار    . مثبت دارد
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  . مغان بیاورندتوانند جامعه اي آرمانی را براي مردم خود به ار می خود

 و از ملزومات پیشـبرد امـور توسـط مـدیران    . شود می زمینه ساز آسان شدن امور، تقوا پیشگی

اما آن کس که در راه خدا انفاق ()5لیل/»( و اتَّقى  فَأَما منْ أَعطى« :فرمایند می حق تعالی. باشد می

  کند و پرهیزگاري پیش گیرد)

انفاق کرده و تقوا پیشه کند به ایـن معنـی کـه انفـاقش در     (هر که در راه خدا با خلوص نیت  

باشد )(بهـرام   می خدا را باور کند مورد عنایتهاي  چارچوب تقوا و رضاي خدا باشد و وعده

  .  )8/787، 1390، پور

اطاعت خاشـعانه و نهایـت   ، و به عقیده ي لغویون به معناي خضوع» عبد«عبادت از ریشه ي 

  . )3/73، 1375، ؛ طریحی6، 1414، ابن منظور(باشد  می خضوع

شـود در   مـی  اصل عبودیت که به نظر او شامل عبادت نیز« :گوید می مولف تفسیر مجمع البیان

  . )1/3، 1360، طبرسی(» نزد همه عرب به معنی ذلت و خاکساري است

همـان انـدازه   سنت الهی این گونه است که هر اندازه رابطه میان انسان با خدا اصالح شود بـه  

شود و انسان به هر مرتبه اي که در اصالح رابطـه خـود دسـت     می رابطه انسان با عالم اصالح

 رسد و به انـدازه تقـواي االهـیش تـوان اداره     می یابد به تناسب همان مرتبه به توان اداره عالم

  . یابد می

نه روز را براي خدا یعنی که بخشی از اوقات خود در شبااند  به کارگزاران سفارش کرده   (ع)امیر

دهدنـد بـه    مـی  در راه طاعت و بندگی او صرف کنند و عملی را که براي تقرب به خدا انجام

  . )7/503، 1389، طور کامل و بدون عیب و نقص باشد(ابن میثم

  . شود می باعث نیل به مقام امامت و هدایتگري از جانب او، عبادت خداوند

یهدونَ بِأَمرِنا و أَوحینا إِلَیهِم فعلَ الْخَیرات و إِقام الصالةِ و إیتاء الزَّکاةِ و کانُوا و جعلْناهم أَئمۀً «

کردند  می (و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت )73(انبیا/ » لَنا عابِدین

وحـی کـردیم و تنهـا مـا را     ها  آن کات را بهو انجام کارهاي نیک و برپا داشتن نماز و اداي ز

  کردند) می عبادت
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مراد از ائمه همان رهبران دینی است که خداوند آنان را بـراي هـدایت بنـدگانش برگزیـد و     «

نه ، کنند می برجسته ترین ویژگی ایشان آن است که آنان مردم را بر طبق فرمان خداوند هدایت

 دهند و مردم را به کارهاي نیـک تشـویق   می یشان دستورفرزندان و دامادها، بر طبق آنچه زنان

تـه بـراي   ، نه به کینه توزي و فریادهاي فرقه گرایی و نیز به اخالصمندي بـراي خـدا  ، کنند می

  . )5/472، 1424، مغنیه»(اخالصمندي براي خودشان 

مـدیر  . عبادت و عبودیت باید خالص براي خداوند باشد و هدف دنیوي در آن صورت نگیـرد 

  . باید در هر گامی که بر میدارد یاد خدا کرده و در جهت رضامندي خداوند پیش برود

زدودن و سـالم گشـتن از   ، پـاك کـردن  ، اخالص از ریشه خلص و بـه معنـی خـالص کـردن    

و نیز در معنی رهـا شـدن و جـان    . )147، ؛ راغب اصفهانی3/125، آمیختگی است (ابن منظور

زالل شدن آب از کدر بودن و صاف شـدن  ، تصفیه کردن، دربند شدنسالم به در بردن پس از 

  .  )1/681، 1375، ؛ طریحی3/101، 1380، مصطفوي(آمده است 

وقتی نیت تو خالص است که اصال متوجه خلق نباشی و وجود « :در معراج السعاده آمده است

بـراي بنـده در   مـادامی کـه از   ، نزد تو یکسـان باشـد  ، در حال عبادت، و عدم جمیع مخلوقات

آلـوده  ، باطن او به شـوائب ، شود می تفاوت حاصل، احوال و اعمال او به جهت مشاهده کسی

  )488، 1332، نراقی. (»است و اخالص خالی است

طوبی لمن اخلص اهللا « :درباره حقیقت اخالص سوال شد که ایشان فرمودند   (ع)از امیرالمومنین

العباده و الدعا و لم یشغل قلبه بما تَري عیناه و لم یس ذکرَ اهللا بما تسـمع اذُنـاه و لـم یحـزن     

بما اعطی غیره ره13/ 2، 1369، کلینی(» صد(  

خوشا به حال آن کسی که مخلصانه براي خدا پرستش کند و دعا نماید و دلش مشغول نشده (

به سبب آن چیـزي  ، چیزي که دو چشمش ببیند و فراموش نکرده باشد یاد خدا راباشد به آن 

نسبت به آن چیـزي کـه از   ، که از راه گوش دریافت کرده است و قلبش اندوهگین نشده باشد

  . امور دنیا به دیگران داده شده است)

، ابـن میـثم  »(و پیشوا و رهبرش پند پزیر اسـت   (ص)کارگزاري که نسبت به خدا و پیامبر خدا«

  . باشد باید براي این مقام برگزیده شود می ) و داراي اخالص و خلوص نیت7/474، 1389
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توکل به این معناست که توجه اصلی انسان به خداوند متعال معطوف گردد و تنها به فضـل او  

جسـتجوي نیازهـاي   امیدوار باشد و ضمناً از ابزار طبیعی نیز استفاده نماید نه اینکـه انسـان از   

سـببت  ، بی نیاز باشد و گمان کند که وسایل ظاهري و طبیعیها  آن خود فراهم کردن مقدمات

  . ندارند

توکل به خدا و حواله کردن همه امور به او یکی از عوامل تاثیرگذار بر اراده آدمی است و اراده 

  . )118، 1381، خدمتی. (سازد می انسان را محکم و استوار و اسباب توفیق انسان را فراهم

یابد که او به درجات باالیی از ایمان و یقین قلب نسبت  می زمانی صفت توکل در انسان تحقق

قدرت مطلق و بـی انتهـا دانسـته و    ، به خداوند متعال برسد و قدرت او را در انجام همه امور

واقف گردد کـه   همه علل و اسباب دنیوي را نیز مفهوم قدرت و اراده او بداند و بدان حقیقت

تواند به انسان نفعی رسانده و یا ضـرري را   نمی بدون خواست و اراده او هیچکس و هیچ چیز

  . )66، 1384، از او دفع نماید (سیدعلیزاده گنجی

انـد   مدیرانی که با اخالق و با روح توکل برخدا و اعتقاد بر قدرت بی نهایت الهی تربیت یافته

دهند و  نمی بازند و متانت و آرامش خود را از دست نمی خود را هنگام بروز خطرها و بحرانها

توانند روحیـه   می بهتر و کنند می اتخاذ تر سنجیده و تر عاقالنه تصمیمهاي طبعاً چنین مدیرانی

کارمندان و زیر دستان را تقویت کنند و ایشان را به فرجام نیک امیدوار سـاخته از یـاس و نـا    

فروتنانـه و بـا دلسـوزیها و مهربانیهـاي     ، رفتـار متواضـعانه  ، هندامیدي و خودباختگی نجات د

یابـد بـدون اینکـه     مـی  مخلصانه عالقه کارمندان را جلب میکند و در نتیجه بازده کار افـزایش 

  . نسبت به کسی ستمی روا داشته باشند

ستعانه باهللا و توطینِ نفسـه  ولَیس یخرُج الوالیِ من حقیقَه ماالزمه اهللا من ذلک اال باالهتمام وِاال«

  )53/152، نهج البالغه»(. علی لرمومِ الققّ با والقبرعلیه ضماخَف علیه او تَقُلَ

جز بااهتمام و کوشـش و  ، هرگز والی از اداي آنچه خداوند او را ملزه ناحیه خارج نخواهد (و

، اسـتقامت در برابـر آن  شـکیبایی و  ، استعانت از خداوند و مهیا ساختن خود بر مالزمت حـق 

  . خواه بر او سبک باشد یا سنگین)

شود به ویژه در امر مدیریت در کارهاي سخت  می به طور مطلق روحیه توکل شامل همه مردم
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ایـن یـک دسـتور    ، »و شاورهم فی االمـر «فرماید  می در این خصوص پیامبر. باید توکل داشت

 . ي خود بر خدا توکل کننداست که تمام رهبران و مدیران بعد از تصمیم گیر

إِنْ « :فرماینـد  مـی  وانـد   خداوند متعال نیز توکل و داشتن روحیه توکل را در قـرآن بیـان کـرده   

لْیتَوکَّـلِ  ینْصرْکُم اللَّه فَال غالب لَکُم و إِنْ یخْذُلْکُم فَمنْ ذَا الَّذي ینْصرُکُم منْ بعده و علَى اللَّـه فَ 

  .  )160آل عمران/»( منُونالْمؤْ

و اگـر دسـت از یـاري شـما      ؛هیچکس بر شما غالب نخواهد شد، (اگر خدا شما را یاري کند

  چه کسی بعد از او شما را یاري خواهد؟ و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند)، بردارد

بـه  ، سـت توکل بر خداوند بیان شده است و اینکه قـدرت او بـاالترین قـدرت ها   ، در این آیه

شود همانطور که اگر حمایت خود را از کسی  نمی کس اقدام کند کسی غالب بر او حمایت هر

 از او سرچشمهها  کسی که این چنین همه پیروزي. هیچکس قادر به حمایت او نیست، برگیرد

ان ان ینصـرکُم اهللاُ فـال غالـب لَکُـم و     . «باید به او تکیه کرد و از او کمـک خواسـت  ، گیرد می

کند که عـالوه بـر    می افراد با ایمان را ترغیب، این آیه. »یخذُلکُم فَمن ذَاالَّذي ینصرکُم من بعده

، مکـارم شـیرازي  (تهیه همه گونه وسائل ظاهري باز به قدرت شکست ناپذیر خدا تکیه کننـد  

1374 ،3/174(  .  

»هدو الج هدهد به معناي مشقت و زحمتاز ریشه . الطاقه و المشقه، الجالجهـاد  . ي جهد یا ج

جهاد و مجاهده یعنی به کار بستن توان در رفـع  ... استفراغ الوسع فی مدافعه الم و، و المجاهد

  . )208، 1412، راغب اصفهانی(»دشمن 

محمدي ري »(من جاهد نفسه الّتی بین جنبیه، أفضل الجهاد«فرمود:  (ص)در روایتی رسول اکرم

جهاد شخصی است که با هـواي نفـس خـود مجاهـده     ، برترین جهاد( )1/453، 1416، شهري

غایـۀ المجاهـدة ان   «فرماینـد:   می   (ع)علی. به جهاد اکبر یاد فرمود، از این جهاد (ص)پیامبر. )کند

ال فضیلۀ «نیز فرمود: »باشد می جهاد انسان با نفسش، یجاهد المرء نفسه نهایت مجاهده و جهاد

هیچ فضیلتی همانند جهاد نیسـت و هـیچ جهـادي هماننـد     »جهاد کمجاهدة الهويوال، کالجهاد

فاشتغلوا بجهـاد  ، جهاد النّفس، إعلموا أنّ الجهاد االکبر«نیز فرمود. مجاهدة با هواي نفس نیست

پس به جهـاد بـا هواهـاي نفـس تـان      ، جهاد اکبر است، بدانید جهاد با نفس »أنفسکم تسعدوا
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 مغلوب شـدن نفـس  ،   (ع)ثمرة جهاد با نفس را علی. )(همانجا)سعادتمند شویدمشغول شوید تا 

  .  )1/454، همو»(ثمرة المجاهدة قهر النّفس"داند:  می

» لُّ لکا ال یحمک عبنفس و شُح وائکک هحِ فاملاللِ الصالعم ذخیرَه رِ إلیکالذخائ بفَلیکُن أح

  . )53/142»(ها فیما اَحبت او کَرِهتفَإنّ اشح بالنفسِ االنصاف من

(بنابراین باید محبوبترین ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد زمام هوي و هوس خویش را در 

دست گیرد و آنچه برایت حالل نیست به خود نجل روا دارد زیرا بخل نسبت به خویشتن این 

  . است که راه انصاف را در آنچه محبوب و مکروه توست پیش گیري)

این دستور به فضیلت صبر و شـکیبایی  . هنگام سرکشی نفس جلو آن بایستید و اورا باز دارید«

، ابن میـثم »(از پیروي هواي نفس است که خود فضیلتی در تحت فضیلت پاکی و عفت است 

1389 ،7/436(  .  

  استها  و شهوتها  آیات و روایات زیادي داریم که حاوي جهاد با نفس یا هوس

 » بینَۀٍ منْ ربه کَمنْ زینَ لَه سوء عمله و اتَّبعـوا أَهـواءهم    أَ فَمنْ کانَ على« فرماید: می قرآن کریم

هماننـد کسـی اسـت کـه     ، آیا کسی که دلیل روشنی از سوي پروردگـارش دارد (: )14(محمد/

  )کنند می زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و از هواي نفس پیروي

اسم زمان و مکان و در زبان عربـی  . باشد می کلمه ي معاد از ریشه ي (ع و د) و بر وزن مفعل

بنابراین معناي لغوي (معاد) زمان یـا  . (عود) به معناي بازگشت است. رود می بر این وزن بکار

شـود کـه منظـور     مـی  معموالً لفظ معاد در معناي اصطالحی بکـار بـرده  . مکان بازگشت است

بلکه ، یعنی مرگ نقطه ي پایانی زندگانی انسان نیست. است مرگبازگشت به زندگانی پس از 

بنـابراین در  . روزگاري انسان باید در محکمه عدل الهی حاضر شود و به پاسخ گویی بپـردازد 

، ت (دهخـدا معاد به معناي بازگشت به عالم آخـرت و زنـدگانی پـس از مـرگ اسـ     ، اصطالح

14/2546(  .  

تا به هنگام خشم بر خویشتن مسلط باشد تا وقتی که آتـش  «به مالک دستور داده ،   (ع)امام علی

خشم فرو نشیند و در نتیجه حالت اختیار و انتخاب انجام دادن و یا انجام ندادن کاري که امید 
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و به دلیل استواري و درستی ایـن ابـزار و وسـایل بـا ایـن      . فراهم آید، مصلحت میرود برایش

توضیح آن که زیاد در رسـتاخیز بـودن و در   ، .... و تحکم ذلک:وده استسخن خود اشاره فرم

باعث بی میلی به امور دنیایی سراسر جنجال و طغیـان قـوه ي غضـبیه    ، امور آخرت اندیشیدن

  . )515-7/514، 1389، ابن میثم»(است 

فسک حتـی تُکتـر   حتی یسکُن عضبک فَتملک االختیار ولَن تحکُم ذلک من نَ، وتاخیر السطوِه«

کبالی ر عادر المک بِذکموج53/176»(ه( .  

(مخصوصا توجه به زبانت داشته باش که (سخنی بدون فکر نگویی) و نیـز در بـه کـار بسـتن     

هرگـز حـاکم بـر خویشـتن      :قدرت تاخیر انداز تا خشمت فرونشیندو مالک خویشـتن گـردي  

 و بازگشت به سوي پروردگار باشی!)نخواهی بود جز این که فراوان به یاد قیامت 

به تفصیل سخن رانده » رستاخیز«تنها کتابى است که از روز  قرآن کریم، در میان کتب آسمانى

روز رستاخیز را یاد کرده و سرنوشتى را که ، هاى گوناگون در صدها مورد با نام قرآن کریمدر 

و . اسـت گاهى به اجمال و گاهى به تفصـیل بیـان نمـوده    ، جهان و جهانیان در این روز دارند

بارها تذکر داده که ایمان به روز جزا (روز رستاخیز) همتراز ایمان به خدا و یکى از اصول سه 

گانه اسالم است که فاقد آن (منکر معاد) از آیین اسالم خارج و سرنوشتى جز هالکـت ابـدى   

  . ندارد

نَفْسه الرَّحمۀَ   للَّه کَتَب على قُلْ لمنْ ما فی السماوات و الْأَرضِ قُلْ«سوره ي انعام 12در آیه ي 

معاد الزمه رحمت ، » یومِ الْقیامۀِ ال ریب فیه الَّذینَ خَسرُوا أَنْفُسهم فَهم ال یؤْمنُون  لَیجمعنَّکُم إِلى

فرماید (رحمـت   می صاحب تفسیر نمونه آورده (خداوند با این جمله که. ذکر شده است، الهی

، آري. موضوع معاد و جهان پس از مرگ را مطرح کرده است، خشش را بر خود حتم کرده)و ب

با ها  دهد رشته ي حیات انسان می خداوند که رحمت و بخشش را بر خود حتم کرده آیا اجازه

کند که  می مرگ به کلی پاره شود و تکامل و حیات ادامه نیابد ؟ رحمت وسیع خداوند ایجاب

، انسان را در مسیر تکامل پیش ببرد و همان طور که در پرتو رحمت خویشموجودات به ویژه 

کند یا شاخه ي گل زیبایی  می بذر کوچک و بی ارزشی را به درخت تناور و پرمحصول تبدیل

 سازد و همان طور که در پرتو فیض خود نطفه ي بی ارزشی را بـه انسـان کامـل تبـدیل     می را

پس ، که انسان را که استعداد بقا و زندگانی جاودانی داردکند  می همین رحمت ایجاب، کند می

دسـت  ، در لباس حیاتی نو در عالمی وسیع تر در آورد و در این سـیر ابـدي تکامـل   ، از مرگ
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 . )5/165، 1374، رحمتش پشت سر او باشد (مکارم شیرازي

داشته باشد  توان گفت یک مدیر اسالمی قبل از هر چیز باید ایمان راسخ و کامل می در نهایت

و مزین به اخالق و اصول و شئونات اسالمی باشد تا بتواند به عنوان یک مدیر توانمند امور را 

باید دین محور بوده و    (ع)از این رو با توجه به سفارشات امام علی. در دست گرفته و اداره کند

عمال و رفتار خود تقوي الهی را پیشه کار خود قرار دهد و با صداقت در کارها و اخالص در ا

عنوان یک مدیر الیق را در دستگاه حکومت دینی داشته باشد و با روحیه توکل و کنترل نفس 

  . خود و یاد معاد همیشه حضور خداوند باري تعالی را در تمامی کارهاي خود مشاهده کند

از . اساسی دین بوده و اهمیت اساسی رسالت انبیـا بـوده اسـت   هاي  آموزهانصاف و عدالت از 

برقراري عدالت به تعبیـر  . تحقق و اقامه ي عدالت است، حکومت علويهاي  بزرگترین آرمان

شان به باور ای. گردد می امام علی حدود الهی است که در سایه آن همه چیز احیا شده و راست

جعلَ اهللا سبحانَه العدل قَوام االَنام و تنزیهاً مـنَ المظـالم و االَثـام و    « :نقش عدالت چنین است

ها  خداي سبحان عدالت را مایه استواري انسان. ()1/335، 1366، تمیمی آمدي»(تَسنیه لالسالم 

  . راغ اسالم قرار داد)و سبب پاکی از ستمکاري و گناهان و روشنی چها  آن و ستون زندگانی

  . کند می را به اجراي عدالت توصیه مالک عهدنامهدر جاي جاي    (ع)امیرالمؤمنین

»ه و بِطَاَنَهاصانّ للوالی خ لٌ، ثُمو تطاو استئثار یهِماملَه، فعفیِ م انصاف سم، وقلّه53/170»(فاح( 

است که خودخواه و دست درازند و در خاصان و صاحبان اسراري ، (سپس بدان براي زمامدار

  . کنند) نمی با مردم عدالت و انصاف را رعایت، دادوستد

با توجه به اهمیت و ارزشی که عدالت و انصاف در امور اجتمـاعی و روابـط انسـانی دارد در    

هر چند واژه ي انصاف در قرآن کـریم  . مکتب اسالم بدان اهمیت و توجه ویژه اي شده است

  . قرین المعنا نظیر عدل و قسط و قسطاس به کار رفته استهاي  نشده است اما از واژهاستعمال 

سوره ي نساء خداوند به حکومت و داوري و قضاوت بین مردم بر اساس عـدل   58در آیه ي 

  . و قسط امر کده است
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» ...لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعکُمنَ النَّاسِ أَنْ تَحیب تُمکَمإِذا ح صیرا ومیعاً بکانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُکُمعا یمعن« 

خداوند پند و اندرزهاي . کنید از روي عدالت داوري کنید می (و هنگامی که میان مردم داوري

  در حقیقت خداوند شنواي بیناست). دهد می خوبی براي شما

نه تبعیض و امتیاز نـا بـه   در قضاوت بین مردم رعایت عدالت را بکنید تا هرگو«آمده است که 

  . )182، 1382، (پور سیف »جا و ظلمی از جامعه برچیده شود

 عدالت محوري از اهداف مهم مدیریت اسالمی است که نه تنها به عنوان هدف متعـالی دنبـال  

  . و منش مدیر باید تجلی یابدها  شود بلکه به عنوان یک شاخص در تمام روش می

، انسانی پایه گذاري شده اسـت هاي  براساس فطرت و ارضاي صحیح تمام خواستهدین اسالم 

به مساله محبت و نوع دوستی توجه فراوانی دارد و دگر دوستی در این آیـین مقـدس شـمرده    

  . شده است

که به صورت فطـري طالـب رحمـت و    ها  محبت و مهرورزي در دین مبین اسالم براي انسان

تأکید و سفارش واقع شده است در بعضی روایات اسالمی از دیـن   زیاد مورد، مهربانی هستند

 :فرمودنـد    (ع)حضـرت امـام محمـد بـاقر    . به معنی محبت و مهربانی تعبیر شده است» حب«به 

تمـام دیـن محبـت و مهربـانی و     . ()1/263، 1342، برقـی (الدین هو الحب و الحب هو الدّینُ 

  . محبت و مهربانی همه دین است)

بلکه باید به وظایفی که اسالم تعیین فرموده است ، مهروزي در اسالم تنها یک امر قلبی نیست

  . کند حقوق برداران خود را مراعات کنیم می آشنا بوده و در جایی که وظیفه ایجاب

یاً تَغتـنم  والتکُونَنّ علـیهمِ سـبعاً ضـار   ، ولطف بِهم، والمحبه لَهم، واشعر قبلک الرَحمه للرّعیه«

مینِ، أکلُها أخَ لک فی الدنفَانِ: إمم صفی الخَلقِ، فاَنّه ظیرٌ لک53/142( »أو ن( .  

(قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و جهت و لطف کن و همچـون حیـوان   

دو گـروه بـیش   هـا   آن درنده اي نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شـماري زیـرا  

  )...یا انسانهاي همچون تو، یا برادران دینی تواند :ستندنی

. گرایش مردم به رهبران دینی در گرو مهر بانی و مهرورزي آنان و پرهیز از خشونت آنان است

فَبِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا منْ حولک « ید:فرما خداوند می
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      ی إِنَّ اللَّـه لَـى اللَّـهکَّـلْ عفَتَو ـتزَمرِ فَـإِذا عی الْأَمف مهشاوِر و مرْ لَهتَغْفاس و منْهع ففَاع  ـبح

این چنین خوش خوي ها  آن (به سبب رحمت خداست که تو با: )159(آل عمران / » الْمتَوکِّلین

هـا   پس بـر آن . شدند می بودي از گرد تو پراکنده می اگر تند خو و سخت دل. و مهربان هستی

ببخشاي و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاري کنی بر 

  کنندگان را دوست دارد) خداي توگل کن که خدا توکل

 (ص)خداوند نیز بـه پیـامبر  . رافت رهبر در اصالح جامعه سهمی تعیین کننده دارد، (به هر روي

دهد که با اغماض از حق خویش (حق النبی) لغزش مومنان را تـرمیم و بـا اسـتغفار     می فرمان

، (جـوادي آملـی   کند)آنگاه با آنان مشورت  ؛را جبران) خود تمرد آنان از فرمان الهی (حق اهللا

1385 ،16/134(  .  

عفو و مدارا و گذشت از مقوالتی است که از دیرباز در میان مردم همواره مورد توجه بـوده و  

معموالً افراد سعی دارند این صفت نیکو را در خود تقویت کنند به همین خاطر بـه آن اعتقـاد   

 همچنین از سوي دیگران بخشیده شوند ایـن عمـل  دارند و دوست دارند دیگران را ببخشند و 

  . از خود بر جاي بگذاردها  آن تواند تاثیرات مثبتی در زندگی می

(آل عمـران/   ».. فَـاعف عـنهم ولسـتَغفر لَهـم    ... « :در قرآن کریم عفو در آیاتی چند آمده است

  . از خدا آمرزش بخواه )ها  گذر و براي آن درها  از تقصیرات آن( )159

 از مسـلمانان  مراجعـت  از بعـد  زیرا، است احد حوادث عمومى در طی عفو فرمان در این آیه

، نـدامت  اظهـار  ضـمن  و گرفتـه  را پیـامبر  اطـراف ، بودنـد  کرده فرار جنگ از که کسانى، احد

  . کردند مى بخشش و عفو تقاضاى

، باز آغوش با آله و علیه اللّه صلّى پیامبر و کرد صادر راها  آن عمومى عفو، آیه این در خداوند

  . پذیرفت را کار توبه خطاکاران

در زبـان عـرب   . ایثار مصدر باب افعال بوده و به معناي برگزیدن و برتـري دادن آمـده اسـت   

به معناي کرامت و فضلیت است و به همین جهت عرب از مکـارم خـود بـه    » اَالُثرَه و المأثره«
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  . )72، 1414، ابن منظور(کند  می ماَثر یاد

غیر را بر خود ، ایثار به این معنی است که آدمی از روي قصد و نیت خیر، در معنی اصطالحی

، انفـاق ، مواسـات ، ایثـار ، در اصـطالح ، به معنی دیگر. اختیار کند و او را بر خویشتن برگزیند

اسـت   کسی، است و مسلمان واقعی» دیگر خواهی«خیرخواهی و مانند اینها مبتنی بر ، گذشت

را منـافع خـود   ها  آن که تنها در فکر خود نبوده و بین خود و همنوعان خود فرق نگذارد منافع

  . )117، 1382، الهامی نیا(بداند و در موارد لزوم آنان را بر خود مقدم دارد 

بمـا   فی معونتـه و افَضَـل و علَـیهمِ مـن جِدتـه      و لیکن آثَرُ رووسِ جندك عندك من واساهم«

 ن خُلُوفم من وراهم عس53/154»(سیعهم و ی( .  

ترین فرماندهان لشکر تو باید کسانی باشند که در کمـک بـه سـپاهیان بـیش از همـه       (برگزیده

به حدي که هم نفرات سربازان و ، و از امکانات خود بیشتر به آنان کمک نمایند. مواسات کنند

  . اره شوند)هستند ادها  آن هم کسانی که تحت تکفل

بعضـى از  (: )207(بقـره/ » و منَ النَّاسِ منْ یشْري نَفْسه ابتغاء مرْضات اللَّه و اللَّه رؤُف بِالْعبـاد «

در لیلۀ المبیت بـه هنگـام خفـتن در جایگـاه پیغمبـر       (ع)همچون على، مردم (با ایمان و فداکار

و خداونـد  ، جان خود را به خاطر خشنودى خدا مـى فروشـند  ، (صلى اهللا علیه و آله و سلم )

  . )نسبت به بندگان مهربان است

آیه فـوق مربـوط بـه مـاجراى هجـرت      ( مولف تفسیر نمونه در خصوص این آیه آورده است:

ولى همچـون  ، و خوابیدن او در بستر آن حضرت نازل شده (ع)و فداکارى على (ص)پیغمبر اکرم

از میان مردم کسانى هستند ( :مى فرماید و محتواى کلى و عمومى داردمفهوم ، سایر آیات قرآن

  )و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است، فروشند که جان خود را در برابر خشنودى خدا مى

آن گروه مردمى خودخواه . )یشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رؤ ف بالعباد و من الناس من(

و در ، بودند که از راه نفاق در بین مردم آبروئى کسب مى کردند و خودپسند و لجوج و معاند

اما کردارشان پرده از روى گفتارشان بـر مـى   ، ظاهر خود را مؤ من و خیرخواه نشان مى دادند

ولـى ایـن   . داشت چرا که جز فساد در زمین و نابود کردن حرث و نسل کار دیگرى نداشـتند 

ر چه دارند حتى جان خود را به او مـى فروشـند و جـز    گروه تنها با خدا معامله مى کنند و ه
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هاست که امـر دیـن و دنیـا     و با فداکارى و ایثار آن. رضا و خشنودى او چیزى خریدار نیستند

 )اصالح و حق زنده و پایدار مى شود و زندگى انسان گوارا و درخت اسالم بارور مـى گـردد  

  .  )3/451، 1374، (مکارم شیرازي

یکی از یازده نوع فضلیتی است کـه تحـت جـنس شـجاعت      اخالقتواضع در اصطالح دانش 

، نَجدت، کبرَ نفس :این فضایل بدان سان که در کتب اخالق برشمرده شد عبارتند از. قرار دارد

رقّت و یا در معناي دیگر در ، حمیت، تواضع، تحمل، شهامت، سکون، حلم، ثبات، بلند همتی

ر قرار داردتقابل با تکب .  

چنان است که انسـان فروتنـی ورزد و خـود را از    ، تواضع که در برابر رذیلت تکبر قرار دارد«

  . )113ـ 112، 1356، اخالق ناصري، طوسی(» .کسانی که در جاه از او فروترند برتر نشمارد

 فـروتن  و متواضـع  مـردم  با خود رفتار در، داند می مردم خدمتگزار را خود که مسئولی و مدیر

 حـاکم . داشـت  نخواهـد  وجـود  سـلطه گـري   و برتري آنان با رفتارش در وجه هیچ به و بود

 مـردم  برابر در و، دار امانت حالت مقامش به نسبت باید السالم علیه علی امام دید در اسالمی

مومرٌ آمـرُ  و ال تقولَنَّ إنی « فرماید: می اشتر مالک به مورد این در. باشد داشته تواضع و فروتنی

فاطاع فإنَّ ذلک إذغاَل فی القلبِ و منهکه للدینِ تَقَرب من الغیر و اذا أحدث لک ما انـت فیـه   

من سلطانک أبهه أو مخیله فانُظر الی عظم ملک اهللا فوقَک و قدرته منک علَی ما ال تَقدر علیـه  

کطامنِ الیک من طماحنَّ ذلک یفا کمن نفس  زَببما ع الیک عیءی و من غربک عنک کفو ی

اه اهللا فی عظمتهو سام اكای قلکعنک من ع ،جبروته به همنُ ، والتشُّبهارٍ و یبذلَّ کل جفَان اهللا ی

(آنگاه که در اثر موقعیت و قدرتی که در اختیـارداري کبـر و عجـب و    . )53/144( »کلَّ مختالٍ

تو پدید آید به عظمت ملک خداوند که مافوق توست و توانایی او در مورد تو خودپسندي در 

آورد و آن  مـی  بر آنچه که خود غالب بر آن نیستی نظر افکن! که این تو را از آن سرکش پایین

دارد و آنچه از دست رفته است یعنی نیروي عقل و اندیشه است  می شدت و تندي را از تو باز

از همتـایی در علـو و بزرگـی بـا     . خودپسندي واقع شده به تو بازگرداند را که تحت تاثیر این

خداوند بر حذر باش او را تشبه به او در جبروتش خود را برکنار دار! چـرا کـه خداونـد هـر     

  . جباري را ذلیل و هر فرد خودپسند و متکبري را خوار خواهد ساخت)
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صی دارد و در زنـدگی اجتمـاعی   صفت پسندیده اي است و اهمیت خا، تواضع از نظر اخالق

تواضع در قرآن مجید نیز از اهمیت ویژه اي برخـوردار  ، افراد بود و نبود آن نقش اساسی دارد

بـه ایـن    (ص)جایگاه این صفت آن قدر باالست که قرآن مجید با خطاب قرار دادن پیامبر. است

 یـن خصـوص خداونـد   در ا. نمایـد  مـی  موضوع سفارش و ایشان را به رفتار متواضعانه توصیه

(براي آن مومنانی که تـو  : )215شعرا/»(و اخْفض جناحک لمنِ اتَّبعک منَ الْمؤْمنینَ «:فرماید می

  . بال خود را فرو گستر)اند  را پیروي کرده

خقض در اصل به معنی پایین آوردن است و جنـاح  «آورد: می مولف، در کتاب اخالق در قرآن

این تعبیر زیبا کنایـه از تواضـع تـوام بـا محبـت و مهـر و       ، خفض جناح. باشد می به معنی بال

خود اظهار محبـت  هاي  خواهند به جوجه می همانگونه که پرندگان هنگامی که، مالطفت است

گیرند تـا هـم در برابـر     می خود را گسترده و پایین آورده و آنان را زیر بال و پرهاي  بال، کنند

نیـز مـامور    (ص)پیـامبر ، انند و هم از تشتت و پراکندگی حفظ شوندحوادث احتمالی مصون بم

  . )2/73، 1414، مکارم شیرازي»(است مومنان راستین را زیر بال و پر خود بگیرد

راغـب  (حلم به معناي خود دارى نفس و طبیعت از هیجان و برآشفتگى و خشم آمـده اسـت   

عقـل  آن را  بعضى، شود می این حالت از عقل و خرد ناشیاز آنجا که . )253، 1412، اصفهانی

اند ولى معناى اصلى آن عقل نیست بلکه عقل از مسببات آن است یعنى عقل از بردبـارى   گفته

فرمود: لَیس الْحلیم مـنْ عجـزَ      (ع)بر همین اساس امیرمؤمنان على )2/168 ، 1412، (قرشیاست

(محمـدي  وکانَ الْحلْم غالبا علی کُـلِّ أَمـرِه   ، إنَّما الْحلیم منْ إذا قَدر عفا. مفَهجم و إذا قَدر انْتَقَ

هجوم بـرد و چـون   ، کسی که چون ناتوان شود(. )باب حلم 3میزان الحکمه جلد ، ري شهري

ولـی گذشـت   ، بردبار کسی است که قدرت داشته باشد. بردبار نیست، انتقام کشد، قدرت یابد

 تعبیر ایشان به صبر و سکوت مؤید ایـن مطلـب   و ).و بردباري بر تمام امور او چیره باشدکند 

  . باشد لَا حلْم کَالصبرِ و الصمت می

 و شـغلی  نشـیبهاي  و فراز و دشواریها و کار فشار برابر در باید کلیدي مشاغل مسئول و مدیر

. باشـد  پـوالدین  ارادة و عـزم  داراي و اسـتقامت  بـا  و استوار کوه چون آن سختیهاي و تلخیها

ذلک اال بِاالهتمام و االسـتعامه  «:اند فرموده اشتر مالک 53 نامه در مورد این در   (ع)علی حضرت

       نـودكل مـنِ جـلَ فَـواَو ثَق لَیـهع لَیه ضـماجفبرَ عالص قَّ ولُزوم الح لیع هتوطین نَفس باهللا و
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(جز به اهتمام و . »فسک لله و لرَسوله و ال ما مک و انقاَهم حبیباً و افصلَهم حلماًانصحهم فی نَ

کوشش و استعانت از خداوند و مهیا ساختن خود بر مالزمت حق و شکیبایی و اسـتقامت در  

فرمانده سپاهت را کسـی قـرار ده کـه در پـیش تـو      . برابر آن خواه بر او سبک باشد یا سنگین

وال «. نسبت به خداوند و پیامبر و امام تو خیر خـواه تـر از همـه و پاکـدامن و عـاقلتر باشـد)      

ینصب لمساله نفسه و ذلک علی الواله ثقیلٌ و الحقُّ کلُه ثقیل و قَد یخففُه اهللا علی اقدامٍ طلبـوا  

(ولـی حـق همـه اش سـنگینی     . )53/166»(العاقَبه فصبرُوا انفسهم و ثُقوِا بصدقِ موعود اهللا لَهم

سـازد اقـوامی کـه طالـب عاقبـت نمیکنـد و        می است! و گاهی خداوند آن را برا قوامی سبک

  . خدواند اطمینان دارند)هاي  خویش را به استقامت و بردباري عادت داده و به راستی وعده

مـنَ    رب هب لی« :فرمایند می خداوند متعال. صالح استهاي  حلم و بردباري از فضایل انسان

(آفریدگارا به من فرزندان صالح عنایـت  : )101-100صافات /»(الصالحینَ *فَبشَّرْناه بِغُالمٍ حلیمٍ

  فرما*و ما ابراهیم را به تولد پسري صبور و متین بشارت عنایت فرمودیم)

امانـت دار مـردم   ، هر کسی در هر پست و مقامی کـه باشـد     (ع)در اندیشه ي سیاسی امام علی

شرف و بسیاري از مسایل ، حیثیت، ناموس، زیرا اموال، است و ما باید در حفظ امانت بکوشد

حتـی مقـام و   . او مسـئول نگهـداري آنهاسـت   ، نزد کارگزار دولت قرار داده شده، حیاتی مردم

  . ید در حفظ آن امانت بکوشدمنصبی که به او واگذار شده است امانت است و با

همواره بر این اصل تأکید کرده است که باید بینش مدیر در نظام اسالمی این باشد    (ع)امام علی

  . امانتی که به دستش سپرده شده است، که مسئولیت

ولیس ورا ذلک من النصیحه واالمانه شی «دهد می نهج البالغه مالک دستور 53حضرت در نامه 

واعـرفهِمِ باالمانـه   ، اختبر هم بماولو سالحینِ قبلک فاعمد الحسنهم کانَ فی العامه أثراء ولکن 

(بنابراین بر کسی اعتمـاد  : )53/162( »فإن ذلک دلیلٌ علی نصیحتک هللا ولمن ولیت اَمرَه، وجها

آن است که تو تر و در امانتداري معروفترند و این خود دلیل  سابقه کن که در میان مردم خوش

  . براي خدا و کسانی که وال بر آنان هستی خیرخواه باش)

. یکی از عوامل مهم و حیاتی در تصمیم گیري اسـت ، خواهی از آناننظرمشورت با دیگران و 
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این نکته در اسالم از اهمیت و جایگاه ویژه اي برخوردار است با توجه به وسعت موضوعات 

یک مدیر غالباً در به شناخت همه مسـائل و بـه   ، نیز گستردگی اطالعاتو پیچیدگی مسائل و 

تواند تصمیم درست  نمی در نتیجه. دست آوردن همه اطالعات الزم در مورد یک مسأله نیست

  . و منطقی در مورد آن اتخاذ نماید

عدم توجه به نظرات دیگران و استبداد به رأي از خطرناکترین صفاتی است کـه ممکـن اسـت    

  . یر به آن گرفتار شودمد

اساسی براي اداره ي امور به ویژه تصمیم گیـري  هاي  از ضرورت   (ع)مشورت در نگاه امام علی

فرمایند  می و، آن حضرت نظر خواهی از دیگران را محکم ترین پشتیبان و حامی دانسته. است

  . از مشورت کردن نیست) (هیچ پشتیبانی استوارتر )113حکمت » (ال مظاهره أوثَقَ منَ المشاوره«

از مشورت با دیگران پروا ، کامل و فکري صائبهاي  مندي از اندیشه با وجود بهره   (ع)امام علی

مسلمانان و یاران خـویش  ، پرداخت و با این کار می نداشت و در کارها با اهل نظر به مشورت

عمـل کننـد و در کارهـاي    آموخت که به ابن سیره  می کرد و به آنان می را متوجه اهمیت شورا

همواره با صاحب نظران و اهل تجربه مشورت نماید و این عقیده باعث شد تا اندیشه ، خویش

جایگاه واقعـی خـویش را   ، و تفکر در جامعه اسالمی رشد کند و صاحب نظران و اهل اندیشه

  . بیابند

نصـار قبـل از   نظر خواهی ایشـان از مهـاجر و ا  ، از نمونه مشورت آن حضرت با یاران خویش

قد عزَ مناعلَی المسیر إلی عدوّنا و عـدوکم فاسـیروا علینـا    «جنگ صفین است که چنین فرمود 

(ما قصد حرکت به سوي دشمن خود و شما داریـم پـس   . )32/328، 1403، مجلسی» (یرایک

  . نظر مشورتی خود را به ما ارائه دهید)

و اقامه ما استَقام ، فی تثبِیت ماصلح علیه امر بالدك، ه الحکَماءو مناقَشَت، واکثر مدارسه العلَماء«

قَبلک النّاس (با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین و با حکمـا و اندیشـمندان نیـز    : )53/150»(به

و بحثها باید درباره اموري باشـد کـه بـه وسـیله آن وضـع      ها  بسیار به بحث بپرداز این گفتگو

  . گردد) می کنی و آنچه پیش از تو موجب قوام کار مردم بوده برقرار می صالحکشورت را ا

یعنی راجع به احکـام  ، به مالک دستور داده است که با دانشمندان زیاد رفت و آمد کند   (ع)امام«

و در ، و با مردمان دانا یعنی کسانی کـه خداشـناس  ، صحبت کندها  شرعی و قوانین دینی با آن
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و انـد   شهرها به اسرار الهی آشنا و به قوانین تجربی و غیر تجربـی عمـل کـرده    میان بندگان و

درباره استواري ارکان و قوانینی که اصالح کننده امور کشور اسـت و در مـورد بـه پـا داشـتن      

-7/457، 1389، ابـن میـثم  »(گفتگو و مشورت کنـد اند  مراسمی که مردم پیش از او به پا داشته

458(  .  

سوره شـوري بیـان    38ه مشورت و هم فکري مومنان در جامعه خویش در آیه اهتمام اسالم ب

  . شده است

(مومنین : » بینَهم و مما رزقْناهم ینْفقُون  و الَّذینَ استَجابوا لرَبهِم و أَقاموا الصالةَ و أَمرُهم شُورى«

آورنـد و بـه    مـی  دقت به عمل، صحیحاهل رشد هستند و در به دست آوردن و استخراج راي 

رویـه دائمـی   ، کنند و مقید به مشورت هستند و اینکـار  می این منظور به صاحبان عقل مراجعه

هاست و نه موقتی اما نباید فراموش کرد کـه شـورا منحصـرا در مـورد کارهـاي اجرایـی و        آن

و سنت گرفته شود  نه درباره احکام که باید از مبدا وحی و کتاب شناسایی موضوعات است و

نیز ناظر به همین مطلب است یعنی در کار خودتان شورا کنید اما در احکام »امرهم«و تعبیر به 

  . )1065، 1382، (پور سیف که کار خداست حق شورا ندارید)

هـا را    عیـب ، زیـر و رو کـردن  ، شناسایی نمودن، بررسی، نقد و انتقاد در لغت به معنی ارزیابی

  . )199 /2، 1385، معلوف.) ها را رو کردن است  نمایاندن و پنهان

سـالمت مجموعـه و مـدیرت      نشان دهنده، وجود روحیه انتقاد و نصیحت و در یک مجموعه

هـا آشـکار    و ضـعف ، و نابسامانی، ها شود که کژي موجب می  وجود این روحیه. صحیح است

جلوگیري و راه براي   بدین ترتیب از انحرافات. رشد یابند ها میدان ها و قوت شود و توانمندي

با آن که معصوم   (ع)حضرت علی. شود بسته می  خیرخواهان باز و براي چاپلوسان و خیانتکاران

گذارد تا همگـان نیـز    و خطا مصون است؛اما راه نصیحت و انتقاد را باز می  و از هرگونه اشتباه

  . بیاموزند

» ذ اولئککفاتخفَالتو ح کلخلوات هخاص ، مو افَله قّ لکهرّ الحاقَولَهم ب كدعن مثم لَیکن آثره

من هواك حیث وقـع والصـق بِأهـلِ     واَقعاَ ذلک، مساعده فیما یکونُ منک مما کرِه اهللا االولیائه

علی االیطروك والیبججودك بباطـل لَـم تَفعلـه فـإنّ کَثَـره االطـراء       . ثم رضهم، الورع والصدقِ



332   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

 

را از خـواص و دوسـتان خـود و    هـا   آن (بنـابراین : )53/148»(تُحدث الزهو وتدنی مـن الغـرِه  

رازداران خویش قرار ده سپس از میان اینان افرادي را که در گفتن حق از همه صـریحتر و در  

 به تو کمتر کمـک ، دارد نمی ه آنچه خداوند براي اولیایش دوستمساعدت و همراهی نسبت ب

خواه موافق میل توباشند یا نه؛ به اهل ورع و صدق و راستی بپیوند و آنان را ، کند مقدم دار می

طوري تربیت کن که ستایش بی حد از تو نکنند و تو را نسبت به اعمال نادرسـتی کـه انجـام    

آورد  مـی  دح و ستایش بیش از حد عجب و خود پسندي به بارزیرا م. نداده اي تمجید ننمایند

هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظرت مساوي . سازد می و انسان را به کبر و غرور نزدیک

  . باشند)

یـک مـدیر در   . اساساً اسالم تسلیم حق شده است و الزمه ي مسلمانی نیز حق پـذیري اسـت  

یصه را دارا بوده و با پـذیرش حـق و حـق گرایـی بـه      دستگاه حکومت اسالمی باید این خص

  . ي امور احاطه داشته باشد همه

و أَما الَّذینَ سعدوا فَفی الْجنَّۀِ خالدینَ فیها ما دامت السـماوات و الْـأَرض   « :فرمایند می خداوند

ذُوذجرَ مغَی طاءع کبر کـه خوشـبختند و سـعادتمند شـدند     هـا   آن (اما )108هود/»(إِالَّ ما شاء

. مگر آنچه پروردگارت بخواهـد ، و زمین برپاستها  جاودانه در بهشت خواهند ماند تا آسمان

  . بخششی است نشدنی)

، این قرآن، این تعلیمات، به همه مردم بگو از طرف پروردگارت حق به سوي شما آمده است«

یم این حق شود در واقع هـدایت یافتـه و ایـن    حال هر کس تسل. این پیامبر همه به حق است

هدایت به سود خود اوست و هر کسی تسلیم نشود و گمراهی را برگزیند به زیـان خـود گـام    

پس مردم مختارند هر چه دوسـت دارنـد اعـم از نفـع و ضـرر را بـراي خـود        . برداشته است

را بـه ایمـان آوردن   هـا   آنبرگزینند و پیامبر وکیل مردم نیست تا کارهاي مردم را انجام دهد و 

  .  )458، 1382، (پورسیف »مجبور کند

شایستگی و جامع الشرایط بودن مـدیران  ، آنچه در سعادت جامعه نقش اساسی دارددر نهایت 

هـا نیـز موفقیـت سـازمان در رسـیدن بـه اهـداف و         در سـازمان . و کارگزاران آن جامعه است

بنابراین انتخاب کـارگزاران و  . باشد و الیق می هاي سازمانی منوط به مدیرانی کاردان مأموریت

مدیران اصلح سزاوار توجه و بررسی فراوان است و بایـد معیارهـایی بـراي سـنجش افـراد و      

  . انتخاب ایشان در نظر گرفته شود
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به طـوري  ، عه باید تمامی زوایاي آن را در نظر گرفتبراي گزینش یک مدیر الیق در یک جام

بـه  . دارا باشـد ، و لوازم مورد نیاز را در پست در نظر گرفته شدهها  که فرد انتخابی باید ویژگی

کـه بایـد تصـدي شـود را در     هـایی   گونه اي دیگر باید درك صحیح و روشنی از ماهیت مقام

و لوازم اجتمـاعی و صـالحیت اجتمـاعی و     از این رو باید لوازم تخصصی. دست داشته باشد

  . خانوادگی با توجه به جامعه و شرایط حاکم بر آن را دارا باشد

یک مدیر باید براي عهده دار شدن یک پست و مقام از تخصص و مهارت برخوردار باشد که 

داري و مهارت مهارت ا، مهارت انسانی، مهارت فنی. (آن را میتوان درعناوین زیر خالصه کرد

  . )85، 1370، طراحی) (کونتز

 داشـتن  . اطالعات و معلومـات اسـت  . نیازمند کسب پاره اي آگاهی، نیز مدیر موفق

دانش مدیریت عمومی و دانـش مـدیریت خـاص در اداره ي صـحیح یـک جامعـه       

از مهمتـرین  . یک مدیر الیق بایـد داراي قـدرت سـازماندهی باشـد    . ضروري است

گزینش و به کارگیري افراد درستکار و شایسته ، تجدید سازمان سازماندهی ومسائل در 

  . در سازمان است

در احادیث اسالمی همواره تأکید شده است که در انتخـاب افـراد بـه صـالحیت      علم و دانش

دقت و توجه بیشتري شود و هرگز کسانی را که از نظر علمی ضعیفند و ها  آن علمی و توانایی

زم را ندارند بر کاري نگمارند زیرا که چنین کاري بزرگتـرین خیانـت بـه جامعـه     آگاهیهاي ال

اي مـردم همانـا   «فرماینـد:   مـی  172خطبـه  ، در نهـج البالغـه     (ع)حضرت علـی . اسالمی است

بـر اجـراي   هـا   آن سزاوارترین مردم به این امر (خالفت و زمامداري) کسی است که تواناترین

  . )40-39، 1378، (خسروي» خداوند در فهم مسائل باشدامور و داناترین به فرمان 

  تقسیم کار یکی از مبانی و اصول مدیریت است زیرا مـدیر بـه      (ع)حضرت علی تئوريدر

  . )111، 1346، تواند به اصل کنترل و نظارت مبادرت کند(سیاهپوش می وسیله تقسیم کار

  و سـابقه   تجربه، تشکیالت و سازمانیکی از مؤثرترین عوامل موفقیت کارگزار و مدیر در

سـازمان خـود را   هـاي   بسـیاري از نابسـامانی  ، مدیر و مسئول باتجربه. باشد می کاري وي
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تشکیالت سازمان یافته ، دهد و بالعکس مدیر و مسئول بی تجربه و بدون سابقه می سامان

افـراد بـا   «فرماید:  می در نامه به مالک اشتر   (ع)امام علی. را متالشی و پراکنده خواهد نمود

  . )82، بی تا، (قوچانی» تجربه را به عنوان کارگزار انتخاب نما

   همـاهنگی و همسـوئی در یـک سـازمان از چنـان اهمیتـی       ، از سوئی دیگـر در مـدیریت

مجموعـه  ، برخوردار است که هرگاه در مجموعـه اي وجـود نداشـته باشـد آن مجموعـه     

مـدیر  ، این هماهنگی در سطح سازمان خود نباشد نخواهد بود و مدیري که قادر به ایجاد

زیـرا   ؛شود می وحدت و هماهنگی از اصول بنیادي محسوب، در مدیریت اسالمی«. نیست

گوناگون فکـري و عملـی بـا پیونـدهاي     هاي  سازمان امت را از طریق آموزش، در امامت

  .  )92-91، 1378، تقوي»(سازد می مختلف به یکدیگر مرتبط

  توانـد   نمـی  هیچ مدیریتی. باشد می معیاري ضروري براي زمامداران و مدیرانحسن تدبیر

شود بایـد   می بدون تدبیر درست راه به جایی ببرد و هر جا که نابسامانی و تباهی مشاهده

در جستجوي نوعی بی تدبیري در آنجـا برآمـد و اساسـاً از مهمتـرین عوامـل فروپاشـی       

  . )256-255، بی تا، لشاد تهرانیسوءتدبیر است(دها  و دولتها  سازمان

 از که است صدر سعه داراي کسی، مهم مسئوالن و مدیران سعه صدر استهاي  از ویژگی 

 موجـب  صـدر  سـعه . باشـد  برخـوردار  بلنـد  اي اندیشـه  و عالی همتی و روح گشادگی

شود و اگر دولتمردان فاقد ایـن خصـلت    می والن و مدیرانمسئ نگري اقعو و دوراندیشی

یک مـدیر اسـالمی بایـد    . برنخواهند آمدها  از عهده بسیاري از مشکالت و نارساییباشند 

گوناگونی مواجه بـوده و بـراي دسـتیابی بـه     هاي  بداند که در مصدر امور با فراز و نشیب

بردباري و بلندهمتی را ، فراوان در پیش دارد و اگر حوصلههاي  سختی، اهداف تشکیالت

غیرمترقبـه اي از   هاي جانبی و پیشامدهاي ناگوار حرکـات سالح خود نسازد در اثر فشار

سعه صدر . برد می دهد که بعضاً اعتبار مدیریت و مسئولیت او را زیر سئوال می خود نشان

رئاسـه سـعه   ال آلـه (داننـد:   مـی  آن را ابـزار حکومـت     (ع)آنقدر مهم است که حضرت علی

    ).127-1379،132، احمدخانی( )الصدر

 »اسـت و   یکـی از شـرایط مـدیریت خردمندانـه و منطقـی     » دور اندیشـی «و » نگري آینده

قبل . تواند سازمان را به سر منزل مقصود برساند نمی مدیریت بدون توجه به این نکته مهم

از اقدام به هر کار باید جوانب و زوایاي مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و پیامـدهاي  



 335  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

 
 

بـا آینـده نگـري زوایـاي     ، عملیهاي  رانی که قبل از اقداممدی. احتمالی آن پیش بینی شود

، کننــد مــی مختلــف مســئله را بررســی کــرده و امکانــات و مقــدمات الزم را پــیش بینــی

دهنـد   مـی  گیرند و میزان موفقیت و اثر بخشی خود را افـزایش  می استوارتريهاي  تصمیم

  .  )30، 1381، (خدمتی

  فعالیت و کارهاي بیشتر و چشمگیرتري انجـام ، باشدهر چه انسان از همت واالتري برخوردار 

بسیار مـوفقتر  ، هایی که بر عهده گرفته است دهد و کارگزار بلند همت در کارها و مسئولیت می

 53در نامه    (ع)حضرت علی. باشد و اصوالً ارزش انسان بسته به همت اوست می از دون همتّان

  .  )137، تا بی، (قوچانی» متان بپیوندبا بلند ه«فرمایند:  می خطاب به مالک اشتر

  راي افـراد عاقـل را      (ع)امـام علـی  . قدرت تصمیم گیري است، دیگر در مدیریت لوازماز

 فرماید (رایش الرَجلِ میـزانَ عقلُـه)   می داند (راي العاقلُ ینجی)و نیز می موجب نجات آنان

  . )55، بی تا، (نک:خوانساري اندیشه اوست)، (میزان عقل مرد

  . در طی نامه خود به مالک اشتر داشتن تخصص را براي مدیران ذکر کرده است   (ع)امیر

از دیدگاه اسالم یک مدیر الیق و شایسته باید داراي شرایط و لوازم اجتماعی خاصی باشد که 

قضاوت عادالنـه و  ، صبر و بردباري، اعتماد به نفس، امانت داري، میتوان حسن سابقهها  از آن

  . موارد بسیار دیگر از این قبیل را بیان کرد

یـک مـدیر الیـق بایـد داراي     . شـود  می باشد که بر عهده مدیر گذارده می مدیریت امانتی الهی

... توکـل و توسـل و  ، اصالت خانوادگی و اخالقی باشد از این رو پاکـدامنی و پرهیـز از گنـاه   

  . واند جامعه را به سوي هدف الهی سوق دهدداشته باشد تا بت

مجموعه اي از افراد انسانی که با نظامات و سنن و قوانین خاص به یکدیگر پیونـد خـورده و   

دهند و در این زندگی دسته جمعـی   می جامعه و اجتماع را تشکیل، زندگی دسته جمعی دارند

کند کـه   می ایده و خلق و خوي بر مردم حکومت، نوع اندیشه، عالوه بر تامین نیازهاي طبیعی
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چنین جامعه اي نیاز به یک حاکم و خلیفـه اي دارد کـه   ، بخشد می وحدت و یگانگیها  به آن

بتواند شرایطی را در آن جامعه فراهم آورد که حقوق متقابل حکومـت و مـردم در آن رعایـت    

را بر افـراد آن جامعـه      (ع)علی شود مگر اینکه رهبزي همچون امام نمی شده باشد و این محقق

، فرهنگـی و هـاي   اصالحات در تمـام زمینـه     (ع)داشته باشد چون تنها هدف امام علی حاکمیت

نه برآورده کردن نیازهاي شخصـی و  ، قضایی و نظامی بود و بس، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی

حات یـه وسـیله   یا اغراض دیگر و از دیدگاه آن حضرت مراحل طراحی و برنامه ریزي اصـال 

اما در مرحله تحقـق  ، گیرد می حکومت و با بهره گیري از افکار دانشمندان و کارشناسان انجام

بـر     (ع)اندیشه ي امـام علـی  . مختلف مشارکت عمومی ضرورت داردهاي  اصالحات در عرصه

ه اگر رهبري داراي اندیشه سالم و هدایتگر نباشد قطعـا اندیشـ  . حکمت و استدالل استوار بود

. اي مبتنی بر ظاللت و گمراهی دارد و اندیشه انحرافی ثمره اي جز ظلم و ستم نخواهد داشت

. داند می حکومتی وجه تمایز بین رهبران را اعتقاد و عملهاي  به عنوان پایه گذار نظریه   (ع)علی

مهمترین شاخص یک حاکم در اعمال حکومت است چرا که ، معتقد بودند عدالت   (ع)امام علی

برروي همین اصل . عدل امنیت و فضاسازي براي رشد و تعالی انسان هاست، اساس حکومت

و رهبران حکومت اسالمی بر اساس عهد نامه مالک  و لوازم کارگزارانها  در حد توان شاخصه

،   (ع)امـام علـی  . در این مقاله مـورد بررسـی قـرار گرفـت    ، اشتر در کتاب ارزشمند نهج البالغه

نمودند تا نسـبت بـه    می اصیل اسالمی انتخابهاي  را بر اساس اصول و معیارکارگزاران خود 

عـزل کـارگزاران   ، از مهمترین اقدامات امـام . وظایف خود در قبال مردم در عمل وفادار باشند

ایشان معیار امانت داري را . ناشایست و نیز نصب کارگزاران شایسته در اداره کرد حکومت بود

بـراي تشـخیص افـراد شایسـته از     ها  از مهمترین و موثرترین شاخصه، در انتخاب کارگزارانش

آن حضرت مبارزه با هواي نفس را از لوازم الینفک عدالت خواهی و عدالت . دانند می نااهالن

حکومـت     (ع)در نظـر امـام  . دانند و اساس عدالت را حق محوري عنوان کرده است می گستري

مسئوالنش باید با فضیلت تقوا و پرهیزکاري مزین ، باشد می دینی که رسالتش اقامه قسط و داد

  . باشند تا بتوانند مجري عدالت باشند

  قرآن کریم .1

  . شیرازي مکارم اهللا آیت نظر زیر آشتیانی رضا محمد و امامی جعفر محمد قلم به، البالغه نهج .2
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 . دارالبیروت–دارالفکر ، لسان العرب، ق1414، محمد بن مکرم، ابن منظور .3

حبیـب  ، ترجمه: محمد رضا عطـایی ، شرح نهج البالغه ابن میثم، ش1389، کمال الدین، ابن میثم .4

 . مشهد؛ بنیاد پژوهشهاي اسالمی، روحانی

 نهـج  در   (ع)امیر حضرتهاي  نامه به توجه با مدیران رفتار الگوسازي، 1379، مسعود، خانی احمد .5

 امـام  دانشـگاه : تهـران ، مـدیریت  و اسـالمی  معـارف  رشـته ، ارشـد  کارشناسی نامه پایان، البالغه

 .   (ع)صادق

 . نشر حضور، بی جا، اخالق اسالمی، ش1382، علی اصغر، الهامی نیا .6

انتشـارات  ، تصحیح کاظم موسـوي ، کتاب الرجل، ش1342، ابوجعفر احمدبن ابی عبداهللا، البرقی .7

 . دانشگاه تهران

 هنري مجله،   (ع)علی امام عملی و نظري سیره در حاکمهاي  ویژگی، ش1389، محمدعلی بصیري؛ .8

  . 9شماره، دینی

 . انتشارات آواي قرآن، تفسیر مبین، ش1390، ابوالفضل، بهرام پور .9

 . نشر شاهد، بی جا، خالصه تفاسیر المیزان و نمونه، ش1382 ؛عباس، پور سیف .10

  . چاپ دوم، کبیرانتشارات امیر ، تهران، نگرشی بر مدیریت اسالمی، 1378، سیدرضا، تقوي .11

دفتر تبلیغـات  ، قم، ش؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم1366، عبدالواحد بن محمد، تمیمی آمدي .12

  . ایران

 . نشر اسرار، قم، تسنیم، ش1385، عبداهللا، جوادي آملی .13

 . نسر اسرا، قم، ادب فناي مقربان، 1386، عبداهللا، جوادي آملی .14

 . موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، مبانی معرفت دینی، ش1380، محمد، حسین زاده .15

 . دانشگاه و حوزه پژوهشکده: قم، علوي مدیریت، ش1381 دیگران و ابوطالب، خدمتی .16

 تأکید با اسالمی مدیریت در انسانی نیروي انتصاب و انتخاب مالکهاي، 1378، محمود، خسروي .17

 امـام  دانشگاه: تهران، مدیریت و اسالمی معارف رشته، ارشد کارشناسی نامه پایان، البالغه نهج بر

 .   (ع)صادق

، تهـران ، آیین نامه حکومت و مدیریت در عهد نامه مالک اشتر :داللت دولت، بی تا، دلشاد تهرانی .18

  . انتشارات دریا

  . علی اکبر؛لغت نامه، دهخدا .19
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 . الدارالشامیه–دارالقلم ، مفردات الفاظ القرآن، ق1412، حسن بن محمد، راغب اصفهانی .20
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  . چاپ ششم، تهران قاموس قرآن، 1412، علی اکبر، قرشی .27

شرح عهد نامه امیرالمومنین بـه مالـک   ، فرمان حکومتی پیرامون مدیریت، بی تا، محمود، قوچانی .28

 . اشتر تهران

کتابفروشـی علمیـه   ، تهـران ، مصـطفوي :ترجمه، اصول کافی، ش1369، محمد بن یعقوب، کلینی .29

 . اسالمیه

مرکـز آمـوزش   ، تهـران ، طوسـی و دیگـران  ترجمـه  ، اصول مدیریت، ش1370، کونتز و ویهریخ .30

  . مدیریت دولتی

  . چاپ دوم، بیروت، بحاراالنوار، ق1403، محمد باقر بن محمد تقی، مجلسی .31
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، تهـران ، ترجمه احمـد سـیاح  ، ترجمه المنجد ؛فرهنگ بزرگ جامع نوین، 1385، لویس، معلوف .33

 . انتشارات اسالم

 . مرکز نشر کتاب، تهران، ش؛ تفسیر روشن1380، حسن، مصطفوي .34
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  . تهران
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  )قیمباحث اخال ي(مطالعه مورد قرآن یینهنر تصویرآفر

 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

dr. azadeabbasi@gmail. com  

 ؛محققان علوم قرآنی بر این باورند که اعجاز بیانی یکی از مهمترین وجوه اعجـاز ِقـرآن کـریم اسـت    

از سـویی  . رود مـی  آفرینش هنري و بطورخاص بیان مطالب به زبان تصویر یکی از ارکـان آن بشـمار  

لذا باید در تمامی قرون و اعصار براي تمام ، است (ص)دیگر قرآن کریم معجزه ي جاویدان رسول اکرم

انسـانها ي   با توجه به اینکه زبان تصویر زبان مشترك میـان همـه ي  . افراد بشر قابل درك و فهم باشد

توان دریافت که بیان مطالب بـه زبـان تصـویر و بـر اسـاس منطـق وجـدانی یکـی از رمـوز           می باشد

در این پژوهش سعی شده اسـت کـه تصـاویر قرآنـی از نکـات اخالقـی       . جاودانگی قرآن کریم است

 . بصورت تابلویی زیبا وپویا ومتحرك مقابل دیدگان خوانندگان قرار گیرد

  زبان تصویر آفرینی اعجاز بیانی ، اخالق، تصویرآفرینی، آنقر ها: کلید واژه
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مفسر قرآن و ادب پژوه و ناقد ، پردازنده اصلی نظریه آفرینش هنري (التصویر الفنی) سیدقطب

قـرآن  هاي ادبی در  کسی که مکتبی تحت همین عنوان به منظور پژوهش، مشهور مصري است

/    مکتبـۀ القـرآن الجدیـده    «تحت عنوان ، از آیات قرآنی کشف و به جامعه قرآنی و ادبی، کریم

معرفی کرد که به ویژه از این دوران از زندگی سیدقطب به عنـوان مرحلـه   » مکتب نوین قرآنی

اما سید قطب خود اذعان )  165- 149/ ص 1411(عظم. کنند رویکرد ادبی ـ اسالمی او یاد می 

وي در التصویر الفنی . ارد که هرگز نتوانسته است بصورت تام و تمام به این موضوع بپردازدد

ام و نظرها را بـه ایـن حقیقـت     هایی را برشمرده من در این مجال اندك نمونه " :چنین میگوید

ام و قصد من هرگز استقصاي تام همه مصادیق نبـوده و نیسـت و بسـیاري     شگرف جلب کرده

چرا ، وجود نداردها  آن گر هم هست که هرگز در این مقاله مجالی براي ذکر همههاي دی نمونه

بلکه ممکن است ، تر از آن است که در یک مقاله بیان شود که این موضوع گسترده و بس فراخ

افزاید: اما این مقالـه   وي همچنین می.... هاي بسیار فراگیرتري در این زمینه انجام شود پژوهش

اي باشـد تـا اگـر     اي البته به عنوان کمتـرین مقدمـه   چنین پژوهش بکر و پردامنهتواند براي  می

، 1415(سـید قطـب  . "خداوند بخواهـد از هـر حیـث مـورد دقـت نظـر بیشـتري قـرار گیـرد         

    )10-7 التصویرالفنی ص

توان به موارد زیر اشاره  می از آن جمله. بعدها تالشهاي زیادي در این موضوع صورت گرفت

بالغی قرآن توجه شده است اما هاي  بیشتر به جنبهاگر چه ، میان تالیفات ِ عرب زبانانکرد: در 

محمد "تالیف ارزشمند  "من جمالیات التصویر فی القرآن الکریم"توان به کتاب  می براي نمونه

بالغۀ التصویر  من"توان به کتاب  می از دیگر تالیفات در این زمینه. اشاره کرد "قطب عبد العال

استاد و رئیس بخش  "یوسف بن عبد اهللا األنصاري"نوشته ي دکتر  "مبالحرکۀ فی القرآن الکری

التصویر الجمالی فی "از دیگر تالیفات در این زمینه کتاب . بالغت دانشگاه أم القري اشاره کرد

التصـویر  " دیگـر کتـاب در ایـن زمینـه    . اسـت  "عبد سعد یـونس "تالیف دکتر  "القران الکریم

 رئیس بخش بالغت دانشگاه االزهر در مصر "محمد محمد ابو موسی"نوشته ي دکتر  "یالبیان

ذکر این نکته ضروري است که برخی از علماء ضمن طرح مباحث بالغی و یا علـوم  . باشد می

عایشـه بنـت الشـاطئ در     :از جمله انـد  اند. قرآنی به این وجه از اعجاز قرآن کریم نیز پرداخته

.... تالیف محمد کـریم الکـواز و   "االعجاز البالغی فی القرآن" انی و یا کتابکتاب االعجاز البی
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آنچه در این میان حائز اهمیت است تالشهایی است که زمخشري در این زمینه داشته اسـت و  

بطورکلی . بیان داشته است "الکشاف عن بیان غوامض التنزیل"آن را تا حدود زیادي در تفسیر 

تصویرآفرینی و بیان مطالـب  ، اعجاز بیانی قرآن کریم است، وه اعجازباید گفت که یکی از وج

  . آید می به حساب یکی از ارکان مهم این وجه از وجوه اعجاز به زبان تصویر

 مرحوم آیۀ اهللا معرفت نیز به موضـوع تصـویر در قـرآن چنـین اشـاره     ، از علماء معاصر شیعی

عالم هستی را  مظاهر آن تمامی موجودات وتصویرهنري است که قرآن به وسیله ي "کنند:  می

مگر ، صورت زنده وپویا نمایی ترسیم نموده است؛ قلم تعابیرقرآن هیچ جمادي را لمس ننموده

توگویی تمـامی عـالم درتـابلوي ترسـیم شـده ي قـرآن       ، آنکه به آن حرکت و پویایی بخشیده

. رکون خبـري نیسـت   ن وسکو از و اند جنبش حرکت و هاي هستی همگی در اند و پدیده زنده

  )  343/ص5 / ج1388(معرفت

جناب آقاي دکتر حمیـد محمدقاسـمی بـا     توان به تألیف می ،از دیگر تالشهاي به زبان فارسی

ایشان هنر تصویر آفرینی را در . اشاره کرد "از هنر تصویر آفرینی در قرآن هایی  جلوه"  عنوان

   اند. مورد بررسی قرار دادهدر مجلدات دیگر  و نیز در روایات نهج البالغه

اگرچه بعد از سیدقطب دیگران نیز در خصوص تصویرآفرینی در قرآن  چنانکه مشاهده میشود

انـد   و در نهایت این موضوع را به عنوان یکی از وجوه اعجاز پذیرفتـه اند  کریم تالشهایی کرده

   .است اما ارتباط این موضوع با جاودانگی قرآن مورد توجه قرار نگرفته

  :قبل از ورود به بحث الزم است چند اصطالح معنا شود

 در این مقاله منظور از جاودانگی صرفاً همه فهم بودن و جهان شمولی قرآن کریم است .  

زبان به معناي وسیله "گیرد  می آنچه در این پژوهش درخصوص زبان مورد دقت و بحث قرار

 . "اي براي تفاهم میان ِ افراد بشر است 

زبان به مفهوم استعداد نطق و رساندن معانی پنهانی و حقایق ِ دور از دسترس بوسیله ي الفاظ 

آدمـی را مخاطـب وحـی    ، دیگرهاي  این عنصر در کنار توانمندي. ویژه انسان است، و کلمات

  ) 3/ص 1383(سعیدي روشن . الهی قرار داده است
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هاي  گوناگون این متون را میتوان از مشغلهي ها تأمل در زبان متون دینی و چگونگی فهم گزاره

، شایان ذکر است که اگرچـه تأمـل در زبـان قـرآن    . همیشگی ِ دین پژوهان و دینداران دانست

 امروزه به اقتضاي طرح مسایل نوپدید ِ بیرونی ضرورتی مضاعف یافته است اما این حقیقت را

گذشته منشاء مباحثات جدي مسلمانان توان نادیده گرفت که ضرورتهاي درون دینی نیز از  نمی

  . در این زمینه بوده است

 از  پیشینه ي بیان رویدادها و احتیاجـات روزانـه بـا اسـتفاده     از نظر تاریخی باید گفت که

یعنی بشر از آغاز این مطلب ، زبان تصویر به قبل از اختراع خط در میان آدمیان برمی گردد

براي ارتباط و تفاهم میان ِ ، و ملموس ترین زبانرا بخوبی درك کرده که تصویر رساترین 

  . افراد بشر است

انسان همواره کوشیده تا با جادوي تصویر بر محیط پیرامون خویش مسلط شود و این مساله تا 

، ي هنر بـین المللـی   کند تا بوسیله می تا جایی که بشر امروزي تالش، به امروز نیز ادامه داشته

که براي همه ي جوامع جهانی با هردرجه فرهنگی و هر نژادو قـومیتی قابـل فهـم     بیابدزبانی 

  . زبان تصویر بدون رقیب باقی مانده است باید اعتراف کرد که دراین مسیر. باشد

تعاریف متعددي در خصوص تصویر بیان شده است که هریک بـا دیگـري تفاوتهـایی    ، اگرچه

 بهره جستن از عبارات، تصویر :توان گفت که می ریفدارد در یک جمع بندي نهایی از این تعا

منظم به شیوه اي هنرمندانه است بگونه اي که یک معنا و مفهوم خـاص را بصـورت حقیقتـی    

فکر و پیام خاصـی را  ، زنده و مجسم ارائه دهد و ضمن برانگیختن ذهن و احساسات مخاطب

  )24/ص 1393(عباسی . نیز به وي منتقل نمایند

به این نکته توجه داشت که تعاریف ارائه شده با آنچه امروزه از این مفهوم در اذهان البته باید 

تفاوت دارد چراکه ابزار تصویرگري در بحـث  ) نقاشی و مانند آن، فیلم، تداعی میشود (عکس

ما همان الفاظ و عبارات هستند ونه قلم و رنگ و عکس؛ هرچند الفاظ گاه بـه تنهـایی چنـان    

به جـاي آنکـه شـنونده باشـد گـویی بیننـده ي       ها  آن د که انسان در مواجهه باکنن می نقش ایفا

  . هایی زنده و داراي حرکت است صحنه

یعنی هنر تصویرآفرینی با اسـتفاده از کلمـات را میتـوان در کـالم وحـی سـراغ       ، اوج این هنر

بـه  ، تصاویر قرآن بگونه اي اسـت کـه منظـره ي سـمعی    . ) 4/ص 1387محمدقاسمی. (گرفت
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بـه نحـوي کـه    ، گـردد  می زودي براي شنونده به منظره اي بصري و صحنه اي تماشایی تبدیل

جانداري به روي صحنه ي مورد نظر در حال رفت و آمد یا گفت وشنود هاي  گویی شخصیت

  ) 34التصویرالفنی/ ص، 1415، (سید قطب. هستند

عالم هستی را بصورت  هنري است که قرآن به وسیله ي آن تمامی موجودات و مظاهر، تصویر

آنکه ، مگر، قلم تعابیر قرآن هیچ جمادي را لمس ننموده ؛زنده و پویا نمایی ترسیم نموده است

و اند  عالم در تابلوي ترسیم شده ي قرآن زنده توگویی تمامی، به آن حرکت و پویایی بخشیده

ــد  هســتی همگــی درحرکــت وجنــبشهــاي  پدیــده ــري نیســتان . و از ســکون و رکــون خب

قرآن براي بیان حقایق حقه ي خـود از   :و این در حقیقت یعنی) 341ص، 5 / ج1388معرفت(

  . کند می زبان تصویر استفاده

زبان تصویر آفرینی یا روش تصویر گري در قرآن کریم اسلوبی تفننـی و محـدود نیسـت کـه     

یـک  ، بلکـه ایـن شـیوه   ، بطور جسته و گریخته و تصادفی در چند جاي قرآن بکار رفته باشـد 

قانون کلی و یک روش شایع در قرآن کریم است که به اعتقاد برخی از محققان از نظـر کمـی   

زبـان تصـویر در   ) 34/ص  التصـویرالفنی ، 1415(سید قطب. گیرد می سه چهارم قرآن را در بر

، (احمـدراغب . گوید می حس و وجدان او سخن، قرآن کریم با همه ي وجود انسان یعنی عقل

، تنها براي زینت بخشیدن به کـالم بکـار نرفتـه انـد    ، و تصاویر قرآنیها  سیمتر) 46/ ص1422

کند و به همین دلیل  نمی جز با تصویر گري نمود پیدا، بلکه گاه مضمون یک امر و حقیقت آن

توان آن را مناسب ترین روش در آشکار نمودن مقصود و تاثیر گذاري بر مخاطب  می است که

شـود کـه تصـاویر قرآنـی بـا       می این تاثیر زمانی مضاعف )112/ ص 1419، (یأسوف. دانست

  . فطریات و بدیهیات هماهنگ باشد

گیرد و  می قرآن کریم براي آنکه به هدف خود دست یابد در همه ي موارد از یک منطق کمک

منظور از منطق وجدانی آن است کـه قـرآن نهـاد آدمـی را مـورد      . آن هم منطق وجدانی است

سازد؛ قرآن در مسیر مخاطب قـرار دادن ذهـن    می خیال ِ خوابیده را بیدار هدف قرار میدهد و

گـذارد ودر   مـی  افراد و بیدار کردن بصیرت آنان گام بر داشته و در تمامی مناطق ذهن آدمی پا

کند بگونه اي که مـورد پـذیرش توسـط تمـامی      می این راستا بسیاري از امور بدیهی را مطرح

) 133التصـویرالفنی/ص  ، 1415، (سـیدقطب . ا و مکانها خواهد بـود افراد بشر در همه ي زمانه

همه ي افراد بشر در تمام طول تاریخ از منطق وجدانی بهره مند هسـتند و هرگـز بـا گذشـت     
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  . شود نمی زمان وجدان انسانها دستخوش تغییر

.. سـت در تصـاویر نیـز بسـیار زیـاد ا     تنوع، از آنجا که تنوعِ موضوعات قرآنی بسیار زیاد است

مباحـث  (معـاد  ، ایمـان و کفـر)  (موضوعاتی همچون اعتقادات شامل مباحث مربوط به توحید 

خلقت  )؛ایجابی و سلبی(اخالقیات  )؛قصص انبیاء(و نبوت ) مربوط به مرگ و برزخ و قیامت

 انـد.  همگی به زبان تصویر بیـان شـده  ... شگفتیهاي آفرینش و ؛امور غیبی ؛ابرار و اشرار ؛انسان

  ) ... زبان تصویر آفرینی، عباسی :رك(

، اسـلوبهایی همچـون تمثیـل    ؛بـرد   می قرآن کریم براي بیان مطالب از اسلوبهایی متفاوتی بهره

شود که کلمات و یا حتی حـروف بـار بـه     می و گاه دیدهها  کنایه و سایر شیوه، استعاره، تشبیه

 براي بیان موضوعات گوناگون هااز هریک از این اسلوب. تصویر کشیدن مطالب را برعهده دارند

  . استفاده شده است

هاي اخالقـی و انسـانی و بازداشـتن     ها به ارزش هاي بدیع قرآن در دعوت انسان یکی از شیوه

هایی زنده و  به تصویر کشیدن فضایل و رذایل اخالقی در صحنه، ها و پلشتی ها ها از زشتی آن

                                                                                                                          . گویاست

هـا و مکـارم اخالقـی     انجام نیکی ها را به ل د، قرآن با ترسیم فضایل اخالقی در تابلوهایی زیبا

انسان قرآن به منظور زشت جلوه دادن رذایل اخالقی در منظر ، از سوي دیگر. نماید ترغیب می

لـوح  ، کشـد تـا از ایـن راه    آن را به صورتی که منفور و مطرود همگان است به تصویر می، ها

                                                                                                                          . ها پاك سازد ها و پلیدي ضمیر آدمی را از انواع زشتی

 :رك(کنـد   مـی  قرآن کریم در همه موضوعات براي بیان مطالب خود از تصویر آفرینی استفاده

گونـاگون تصـاویري اسـت کـه قـرآن کـریم از       هاي  یکی از این جنبه) 54/ص 1393، عباسی

این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسـخ دهـد کـه قـرآن از     . کند مباحث اخالقی ترسیم می

  مباحث اخالقی چه تصاویري را ترسیم کرده و وجه اشتراك این تصاویر در چیست؟ 

  :شود می در ادامه براي روشن تر شدن مطلب چند نمونه از تصاویر اخالقی قرآن ذکر

بصورت کلی به تصویر کشیده و مفاهیم اخالقی را ، ي اخالق برخی از تصاویر قرآنی در حوزه

                                          :گوید از امور اخالقی بصورت جزئی سخن می
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، هاي غفلت و غرور را از مقابل دیده غافالن و مغروران به دنیا خداوند متعال براي آن که پرده

و ناپایدار و زودگذر آن را در قالب تمثیالتی  رنگارنگهاي  وهچهره واقعی دنیا و جل، کنار زند

/ 4ج ، 1407، ابـن جـوزي  (دنیـا  ، شیوا و گویا ترسیم نمـوده اسـت در ایـن تصـویر خداونـد     

اي که هر طالب دنیایی بسوي آن مایل  را مقابل دیدگان خواننده تزیین کرده است بگونه)19ص

و همگان را به این باور میرساند که مـدت بهـره    کند و سپس مراحل زوال آن را بیان می. شود

                                                                          )    428/ ص2ج  1419، (ابن کثیر. بردن از نعیم دنیا بسیار کوتاه است

دنیـا   ) مراحل زندگی دنیا و احوال مـردم در 154/ص بی تا، شادي( قرآن در تصویري حقیقتی

 فَـاخْتَلَطَ  السـماء  منَ أَنزَلْنَاه کَماء الدنْیا الْحیوةِ مثَلُ إِنَّما«  را چنین به تصویر کشیده است: همان

بِه اتضِ نَبا الْأَرمأْکلُ می   النَّاس و امالْأَنْع تىإِذَا ح أَخَذَت ضا الْأَرخْرُفَهز و نَتیاز ا نَّظَ ولُهأَه 

مونَ أَنهرا قَدلَیها عرُنَا أَتَئهالً أَملَی ا أَوارا نهلْنَاهعا فَجیدصکَأَن ح سِ تَغْنَ لَّمبِالْأَم  کـلُ  کَـذَالنُفَص 

اتمٍ االْیقَوتَفَکَّرُون لی «  

جوش و حرکت اسـت و  اي که ماالمال از جنب و  حقیقت دنیا را در صحنه، قرآن در این مثال

بـه  ) 155بـی تـا /ص  ، ؛ سید رضـی 38/ص10ج ، 1417طباطبایی(، اي تمثیلى استعاره در قالب

 )45الکهـف:  ( از این صحنه که بارها در قـرآن تکـرار شـده   ، هدف قرآن. تصویر کشیده است

گذرد و نعمتهاي آن به سرعت  این مطلب را درك کند که دنیا به سرعت می، آنست که خواننده

                                                           )161/ص  2005، بدوي    . (شود منقرض می

 هـر ، ي آن و بوسـیله ، میشود نازل آسمان از که است بارانى همانند دنیا زندگى، در این تصویر

 چارپایـان  کـه هـا   آن چـه  و خورنـد  مـى  آدمیـان  کهها  آن چه، روید می زمین ازها  رستنی گونه

، شـد  آراسـته  و برگرفـت  خـویش  پیرایه هنگامی که زمین) 35/ص 2ج، بی تا، بغويچرند( مى

/  تـا  بـی ، ابرهیم(، هستندها  آن ي اندو مالک همه بوده همه آن بر قادر خود که مردم فکر کردند

بـیخ و بـن همـه چیـز را      از چنـان  فـرا میرسـد و   روز به یا هنگام شب، الهی فرمان )165ص

                                                                                  . است نبوده چیز هیچ مکان آن در دیروز گویى که کند برمی

 است باغى)336 /ص6ج ، 1421، مکارم( کند قرآن دقیقا این صحنه را مقابل دیدگان مجسم می

 نمایـان  آن سرتاسـر  در حیـات  غوغاى و نشسته ثمر به همگى که گیاه و سبزه و درخت از پر

 رعد، پوشاند مى را آسمان سیاه ابرهاى ناگهان روشن روز یک یا تاریک شب یک در اما، است
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 درهـم  سـو  هـر  از را آن درشـت  دانـه  تگرگهـاى  و شدید رگبارهاى و طوفان سپس و برق و

                      . کوبد مى

 همه و، پژمرده و پاشیده هم از گیاهان، شکسته هم در درختان آئیم مى باغ آن دیدن به که فردا

 بـاور  کـه  چنـان  آن کنـیم  مـى  مشـاهده  خودمـان  مقابل در ریخته خاك روى به هم در را چیز

  . خندید مى ما بروى دیروز که است خرمى سرسبز باغ همان این کنیم نمى

. و پایداري اسـت  این است حکایت دنیایی که نه جاي امنیت و سالمت است و نه آن را ثبات

/ 3فی ظـالل ج ، 1412، (سید قطب. هاي آن جز حظّ و بهره اندکی نبرده است کسی از خوشی

ص با تغییر اندك)جالب آن است که قرآن براي نمایش سریع و کوتاه نشان دادن چنـین  1775

از نظم و نسق لفظـی مناسـبی بهـره    ، اي به غیر از استفاده از وسایل نمایش فنی و هنري صحنه

(که داللت بر ترتیب و تعقیب حوادث پشت سـر یکـدیگر   » فاء«جسته و با به کار بردن حرف 

این نمایش پرشتاب و برق آسا را خلق نموده است تا کوتاهی و سرعت زوال متاع دنیا ، دارد)

، ؛ سـید قطـب  2272/ ص 4ج فـی ظـالل  ، 1412، سـید قطـب  . (و زخارف آن را مجسم نماید

                                        )106التصویر الفنی /ص ، 1415

دقت و تأمل در این تعابیر و تصاویر گویاي قرآن و سایر آیاتی که حقیقت دنیا را براي آدمـی  

حکایت از این امر دارد که هدف قـرآن کاسـتن از شـأن دنیـا و بـدبینی بـه       ، ترسیم نموده اند

مادیات را از صورت کمال مطلـوب و غایـت   بلکه هدف آن اینست که دنیا و  ، آفرینش نیست

آمال و آرزوي انسان خارج نماید و افق دید وي را گسترش بخشیده و او را از تنگناي دنیا بـه  

) این توضیح قرآن و تصاویري که 131؛طه20؛ حدید/45رك: کهف/. (بلنداي عقبی ارتقا بخشد

ا و زودگذر بـودن آن بـا هـر    ترسیم شده است دقیقا مطابق فطرت آدمی است و فانی بودن دنی

  . وجدان بیداري قابل درك است

 

در طریق کسب ، ي عظیمِ معنوي به مسابقه، مردم را به جاي مسابقه در زندگی براي دنیا، قرآن

 عرْضُـها  جنَّـۀٍ  و   ربکـم  مـن  مغْفرَةٍ  إِلى سابِقُواْ«فرماید:  اموري پایدار و ماندنی دعوت نموده می

 اللَّه و یشَاء من یؤْتیه اللَّه فَضْلُ ذَالک ورسله بِاللَّه ءامنُواْ للَّذینَ أُعدت الْأَرضِ و السماء کَعرْضِ

 بـه  نرسـید  بـراى  تازیـد  پـیش  بـه  :معناي این آیه چنین است) 21(حدید/» الْعظیم الْفَضْلِ ذُو
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 به که کسانى براى و است زمین و آسمان پهنه مانند آن پهنه که بهشتى و پروردگارتان مغفرت

 کـس  هـر  بـه  کـه  اسـت  خداونـد  فضل این، است شده آماده اند آورده ایمان رسوالنش و خدا

مانـد کـه جمعـی در     این نکتـه بـدان مـی   !است عظیم فضل صاحب خداوند و دهد مى بخواهد

اند و هر یک از سواران تالش دارد تا براي رسیدن به مقصود  شرکت نمودهمسابقه اسب دوانی 

                                     )31/ص 2005، بدوي( ها برباید بر دیگري پیشی گیرد و گوي سبقت را از آن

از یک نکتـه روانـی اسـتفاده کـرده و زمینـه      ، در حقیقت قرآن با بهره گیري از چنین تصویري

زیرا انسان . هاي الهی به بهترین وجهی فراهم آورده است افراد را براي وصول به پاداشتشویق 

معموالً کار را بدون سرعت و بـه طـور عـادي انجـام     ، براي انجام دادن یک کار اگر تنها باشد

اي که جـایزه بـا ارزشـی بـراي آن      آن هم مسابقه، دهد؛ ولی اگر جنبه مسابقه به خود بگیرد می

گیرد و با سرعت هر چه بیشتر به سوي هدف  تمام نیرو و انرژي خود را به کار می ، تعیین شده

تصـویري  ، چنانکـه دیـده میشـود   ، در ایـن آیـه   (692ص /2ج ، 1421، مکـارم (. تازد پیش می

سید . (اند آید و در آن مسابقه دهندگان بسوي هدفی بزرگ در حرکت می متحرك به نمایش در

درك فضاي مسابقه و تالش براي پیروزي با هر فطرت                )475ص /1 ج، فی ظالل، 1412، قطب

 :رك(سالمی قابل درك است و قرآن از منطق وجدانی براي براي مطالب خود بهره برده است 

                                                                                                                   )26مطففین  ؛148آل عمران /  ؛48مائده / ؛148بقره / 

                     

 کتابهـایی  کنـد کـه   حمارى را بیـان مـی   داستان، قرآن در تصویري متحرك و تمثیلی محسوس

، 1372، طبرسـی ( فهمـد  هیچنمی آنست در که از مطالبى میکندو حمل خود پشت بر را سنگین

 فـی ، 1412، (سید قطـب . جز سنگینی هیچ ثمري ندارد، و این کتابها براي او)430ص / 10ج 

قرآن در مورد چنین فردي میفرمایـد:  ( 266ص /19ج ، 1417، ؛ طباطبایی3567/ ص6ج، ظالل

 الَّـذینَ  الْقَـومِ  مثَـلُ  بِـئْس  أَسفَارا یحملُ الْحمارِ کَمثَلِ یحملُوها لَم    ثم التَّورئۀَ حملُواْ الَّذینَ مثَلُ«

 که کسانى« :معناي آیه چنین است )5(الجمعه: » الظَّالمین الْقَوم یهدى لَا اللَّه و اللَّه بایات کَذَّبواْ

 تورات به اما کشد مى دوش بر را آن(، کند مى حمل کتابهایى که هستند درازگوشى مانند مکلف

 کردند انکار را خدا آیات که گروهى)! فهمد نمى آن از چیزى، نکردند ادا را آن حق ولى شدند

کـه   کسـى  داسـتان ، به بیان قـرآن   ».کند نمى هدایت را ستمگر قوم خداوند و، دارند بدى مثال

، زمخشـري ( کنـد  نمى عملها  آن به خواند و آیات قرآن را فقط می، کند می حفظ را کتابها فقط
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                                                                                  . کند چه چیزي را حمل می داند نمی حماري است که همان داستان مانند ص)530 /4 ج، 1407

 سـنگینى ، چنـین فـردي  ؛ کـرد  بیـان  تـوان  مـى  عمل بى عالم براى که است مثالى گویاترین این

، مسـلمین  صـفوف  بـین  در و، گیـرد  بهره آن برکات از آنکه بى دارد دوش بر را علم مسئولیت

خبرند  بی آن عملى برنامه و محتوا از ولى دارند کار و سر قرآن الفاظ با افرادبسیاري هستند که

 /6 ج ظـالل  فـی ، 1412، ص؛سـید قطـب  18/321 ج، 1421، مکـارم (. انـد  آیـه  همین و مشمول

 و زحمـت  از غیـر  به اما بینند مى بسیار تعب و کشند مى آموختن علم رنج در یعنى )3567ص

آن  و کرده آسمانى کتاب تالوت آن کسی که همچنین. رسد نمیایشان به اى فایده و نفع، سختى

 ایـن  بـا ، کنـد  نمـی  عمل دستورات آن به نکرده و تعقل اما در آیات آن هیچ، نماید را حفظ می

                                      )164/ص13 ج، 1363، شاه عبدالعظیمی. (است مساوى چهارپا

، هاي اخالقی را در قالب زیباترین تصـاویر  قرآن هر یک از فضایل و ارزش، همچنان که گفتیم

هـا را   ها و پاکی دهد تا از این طریق بذر شوق و رغبت به نیکی ها قرار می در پیش روي انسان

                                                                                                                                                                  . ها شکوفا سازد هاي معطر اخالق فاضله را در سرزمین وجود آن مردم بپاشد و گلهاي  در دل

 

از ، ها در مسیر انفاق در راه خدا قرآن در جهت بیان فضیلت انفاق و نیز براي برانگیختن انسان

ارائه تصاویري زنده(سـید  ها  آن ؛ که یکی از مؤثرترینجستههاي گوناگونی بهره  عوامل و اهرم

بـراي انفـاق   هایی است که خداوند  ها و پاداش از ثواب) 306ص /1ظالل ج فی، 1412، قطب

                                                                                        . کنندگان در نظر گرفته است

انفاق صرفا یک فضیلت اخالقی نیست و در برخـی مـوارد    که شود توجه نیز نکته این به باید

                      . رود حکمی از احکام الهی نیز بشمار می

این تمثیـل اسـت   ، از جمله تصاویري که قرآن بدین منظور نقش زده و در مقابل افرادقرار داده

 سـنبلَۀ ماْئَـۀُ      کـلُ  فىِ سنَابِلَ سبع أَنبتَت حبۀٍ کَمثَلِ اللَّه سبِیلِ فىِ أَموالَهم ینفقُونَ الَّذینَ مثَلُ«که: 

ۀ وبح اللَّه فضَاعن یمل شَاءی و اللَّه عاسیم ولمعنـاي ایـن آیـه چنـین اسـت     ) 261(البقره: »  ع: 

 خوشـه  هفـت  کـه  هسـتند  بـذرى  هماننـد ، کنند مى انفاق خدا راه در را خود اموال که کسانى«

 شایستگى و( بخواهد کس هر براى را آن خداوند و باشد دانه یکصد، خوشه هر در که برویاند
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) چیز همه به( و، وسیع) ، رحمت و قدرت نظر از( خدا و کند مى برابر چند یا دو، )باشد داشته

  ».داناست

هماننـد  ، کننـد  شود که: کسانی که اموال خود را در راه خـدا انفـاق مـی    در این تصویر بیان می

کـه هفـت   ) 201/ ص1ج، بـی تـا  ، ص؛ مقدس اردبیلـی 32/ 2ج، 1415، آلوسیبذري هستند (

چنـد  ، برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را براي هر کس بخواهدخوشه 

سـید  (        . تواند میـزان آن را تخمـین بزنـد    نمی کند و این ازدیاد به حدي است که کسی برابر می

                                                                          )306/ص 1فی ظالل ج ، 1412، قطب

 هایی که براي خدا صورت پـذیرد  کنیم که قرآن در توصیف رشد و فزایندگی انفاق مشاهده می

آن را به دانه پربرکتی تشـبیه نمـوده کـه هفتصـد دانـه از آن      ) 310 /ص1  ج1407، زمخشري(

                                          . هفتصد بار از اصل خود پیشی گیرد، بروید و به این ترتیب

) 324/ص 1ج ، 1419، ؛ ابـن کثیـر  381/ص 7ج، 1421، مکـارم این تصویر که نزدیک تـرین ( 

به خوبی در ضمائرافراد تاثیرگذار بوده (سید ، وتاثیر گذارترین راه براي نفوذ در قلب افراداست

. کنـد  و ایشان را به انفاق بیشتر در راه خدا ترغیب مـی ) 306 /ص1 ظالل ج  فی، 1412، قطب

) ایـن تصـویر بگونـه اي اسـت کـه      425/ص  1412، ؛ راغـب 288ص/1972، (صبحی صـالح 

 :رك. (بواسطه آن هر قلب سلیم و وجدان بیداري اهمیـت انفـاق در راه خـدا را درك میکنـد    

                ) 125بقره/ 

نماید که عیوب و خطاها  معطوف میها را به لباسی معنوي  توجه انسان، قرآن در تصویري زیبا

و آن چیزي نیست جز لباس تقـوي و  ، کند ها حفظ می پوشاند و روح را از انواع آلودگی می را

 یـوارِى  لباسـا    علَـیکم  أَنزَلْنَـا  قَـد  ءادم یـابنىِ «فرمایـد:   پرهیزکاري؛ قرآن در این تصویر زیبا می

کُماتءوس و رِیشًاو اسبى لالتَّقْو  کخَیرْ ذَال کنْ ذَالم اتایء اللَّه ملَّهذَّکَّرُون لَع26االعراف: (»  ی (

 را شـما  انـدام  کـه  فرسـتادیم  شـما  بـراى  لباسـى ! آدم فرزندان اى« :معناي این آیه چنین است

، خداست آیات از) همه( اینها! است بهتر پرهیزگارى لباس اما شماست زینت مایه و پوشاند مى

                                                                                                  »            .شوند) او نعمتهاى( متذکّر تا

تشبیه بسیار رسا و گویایی است؛ زیرا همان طور که لباس ، تقوي و پرهیزکاري به لباس، تشبیه

کند و سپري است در برابـر بسـیاري از خطرهـا و هـم      گرما حفظ میبدن انسان را از سرما و 
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روح تقوي و پرهیزکاري نیز عالوه ، عیوب جسمانی رامی پوشاندو هم زینتی است براي انسان

زینت بسـیار  ، بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ بسیاري از خطرات فردي و اجتماعی

، (مکـارم . افزاید یر است که بر شخصیت او میزینتی چشمگ، شود بزرگی براي او محسوب می

                                                        )7/ص 5ج ، 1421

ها باعث رسـوایی   شود که آشکارشدن آن هایی مبتال می باطن انسان معموالً به عیوب و آلودگی

مراتب بیشتر از معایب شود و آن معایب همان رذایل نفسانی هستند که اهمیت آن به  آدمی می

تر از پوشانیدن عیب و عورت ظاهري است و همان گونه  ظاهري است و پوشاندنش نیز واجب

براي پوشاندن معایب درونی و باطنی نیز لباسی ، که براي پوشاندن عیوب ظاهري لباسی هست

خوانده است که خداوند ما را بدان فرا ، قرار داده شده که همان لباس تقوي و پرهیزکاري است

درك           )68/ص  8ج ، 1417، (طباطبایی. و به وسیله پیامبران آسمانی آن را به ما شناسانده است

                                                                                  ) 197بقره/  :رك. (حقیقت تقوي و افضلیت آن مطابق با فطرت آدمی و وجدان اوست

احترام فرزندان به والدین و چگـونگی و آداب آن   صحنهیکی از تصاویرزیباي قرآن که در آن 

 لَهمـا  اخْفـض  و«این تصویر است کـه:  ، به تصویر درآمده و نظاره به آن بسیار تاثیرگذار است

نَاحنَ   الذُّلّ جۀِ ممالرَّح قُل و با   رمهمحا ارانىِ کَمیبیرًا رغمعنـاي ایـن ایـه     )24االسـراء:  (» ص

 بگـو  و! آر فـرود  آنـان  برابـر  در، لطـف  و محبت از را خویش تواضع هاى بال و« :چنین است

  » ده قرار رحمتشان مشمول، کردند تربیت کوچکى در مراها  آن که گونه همان! پروردگارا

 کـه  آورد اي را به خاطر مـی  اي است که انسان در آن پرنده کننده صحنه تداعی، این فرمان الهی

 فـراهم  بـه  را او و نمـوده  تحریـک  را مادر محبت و مهر کند تا مى باز را خود پر و بال جوجه

فرماید که پـدر و   خداوند متعال می )80/ص  13ج، 1417، (طباطبایی. سازد وادار غذا ساختن

، ها در دوران کودکی تو همچنان که آن، بال احسان و محبت خویش پناه دهمادر را در زیر پر و 

                                                                                            )409/ ص3ج، 1372، (طبرسی. پر و بال محبت خود را بر سر تو گشودند و تو را بزرگ کردند

)وقتـى   255/ ص 1392، معینـی (پایین آوردن بالهاي یک پرنده اسـت؛ به معناي ، خفض جناح

، (المصـري . چسـبد  و بـه خـاك مـى   ، آید به روى زمین فرود مى، آورد پرنده بالش را پایین مى

، 1416، ؛ ابن جـزري 55ج/ص8، 1415، آلوسیاستعاره (» خفض جناح«پس ) 129/ص  1368
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، زرکشـی ایست کـه درآن معنـاي تواضع(  ) 51/ص2االتقان ج ، 1421، ؛ سیوطی444/ص 1ج 

ج ، 1420، فخر رازي(. رساند ي تواضع را می نهفته است و نهایت درجه) 340/ ص 2ج، 1971

       )201/ص بـی تـا  ، سـید رضـی  باشـد (  و نقطه مقابل درشتی و بزرگی کردن می) 326/ص 20

مهربانی با والدین امري است که هر انسانی آن را درك میکند و این تصویر قرآن نیز به این امر 

                                                  ) 23إسراء/  :رك. (را درك میکند و وجدان انسانی نیز این امر تاکید کرده است

 کـه  کسـانى  از و برند می فرو را آن خشم جوشش هنگام که احوال کسانى، قرآن، در تصویري

میسازند را چنـین ترسـیم نمـوده اسـت      پیشه صبر بلکه گیرند نمی انتقام اند دیده ضرر و اذیت

(آل »  النَّاس عنِ الْعافینَ و الْغَیظَ الْکاظمینَ و«) که: 225/ص  التصویر الفنی ، 1415، (سید قطب

 مـردم  خطـاى  از و برنـد  مـى  فـرو  را خـود  خشـم  و« :معناي آیـه چنـین اسـت    )134عمران: 

                  »  .دارد دوست را نیکوکاران خدا و گذرند درمى

ــی لغــت در »کظــم« ــه عرب ــی ب ــو معن ــا گل ــري. (اســت نفــس خــروج محــل ی ، 1421، أزه

؛ ابـن  712/ص 1412، راغـب (. شـد  سـاکت  و آمد بند او نفس یعنی »فالن کظم«)94/ص10ج

 پرکردن از بعد مشک سر بستن معناى به اصل در) کظم( کلمه) 520/ص 12ج ، 1414، منظور

 باشد خشم و اندوه از پر که شد استعمال انسانى مورد در استعاره عنوان به بعدها ولى بوده آن

، 1421، ؛ مکارم20/ص 4ج، 1417، (طباطبایی. ننماید ابراز را خود خشم که است مصمم لیکن

  )698/ص 2ج

؛ 239/ص4ج ، 1421، ؛ أزهـري 932/ص  2ج، 1998، ابـن دریـد  ( خشـم  هم به معنـی » غیظ«

 و حرارتـی ) 932/ص 2ج، 1998، (ابن دریـد  شدید غضب و) 480/ص  10ج ، 1414، زبیدي

، 1421، (أزهـري . یابـد  فهمد و در می قلبش می خون آن را از فوران و جوشش انسان است که

  )404/ص 2ج ، 1414، ؛ ابن منظور146/ص 5ج 

گیرد که در اوج خشم است اما خویشـتن   خواننده قرار میدر این تصویر انسانی مقابل دیدگان 

)و خشم خود را فروخورده و به آن هیچ  72/ص 2ج ، الدرالمنثور، 1404، داري کرده (سیوطی

) هماننـد  837/ ص2ج، 1372، ؛ طبرسـی 415/ص 1ج، 1407، دهد (زمخشـري  ترتیب اثرینمی

کنترل خشـم و اهمیـت آن بـا                             . ودش اي آب از آن سرریزنمی مشکی که پر از آب است اما ذره

                                                          . منطق وجودانی ادمی قابل درك است
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                                          . باشد اي از تصویر آفرینی توسط ترکیبات می این آیه نمونه

چنـان سـیماي کریـه و    ، هـا و پلشـتی هـا    زشـتی هنر قرآن آن است که در به تصویر کشـیدن  

نماید که هر فطرت پاکی بی اختیار از آن احسـاس تنفـر    بدمنظري از رذایل اخالقی ترسیم می

نشـینیم تـا    به تماشـا مـی  هایی از چنین تصاویري را با یکدیگر  نمونه. شود کند و مشمئز می می

                                                                                                                          صدق این مدعا را به وضوح دریابیم:

 

بــی ) 173ص  2005، ؛ بـدوي 33ص  1431، صـالح بـه تمثیـل (  ، در خصـوص غیبـت  ، قـرآن 

 ؛ص83التصــویرالفنی /، 1415، ســید قطــباي نفــرت انگیــز ( اي روي آورده و صــحنه ســابقه

قبح و زشتی این گنـاه ترسـیم   ، را مجسم کرده و بدین وسیله) 381/ص  6ج ، 1388، معرفت

) آن جـا کـه   249/ ص 2ج، 1416، بحرانـی  ؛122/ص 8ج ، بـی تـا  ، نموده است (أبی السعود

 »...فَکَرِهتُمـوه  میتًـا  أَخیـه  لَحـم  یأْکُـلَ  أَن أَحـدکُم  بعضًاأَیحب بعضُکُم یغْتَب لَا و ...«گوید:  می

 از کسى آیا، نکند غیبت را دیگرى شما از یک هیچ«:) معناي این آیه چنین است13الحجرات/(

 امر کراهت این از شما همه) یقین به! (بخورد؟ را خود مرده برادر گوشت که دارد دوست شما

                                                  »      دارید

، خورد! (سید قطب اش را می کشد که گوشت برادر مرده دراین آیه قرآن فردي را به تصویر می

ي نفوس بشـریت   تصویري است که همه، این تصویر قرآنی) 3347/ص 6ج ، فی ظالل، 1412

، ؛ احمـد راغـب  3347/ص  6ج ، فـی ظـالل  ، 1412، (سید قطب. گردند می از دیدن آن متاذي

                                                          . آید می و امري وجدانی بحساب                        . و مختص زمان و کان بخصوصی نیست) 141/ص  1422

سخن گفته  او از کسى غیاب در اینکه از است عبارت، که گفته شده طورى به -"غیبت "کلمه

 کلمه این فقهاء البته) 656/ص  1ج ، 1414، ؛ ابن منظور183/ص  8ج ، 1421، أزهري(. شود

 تفسـیر  مختلفـى  عبارتهـاى  بـه ، دارد وسـعت  حیـث  از مصادیقش در که اختالفى خاطر به را

 که بگویى چیزى او باره در کسى غیاب در که است این به عبارتها آن همه برگشت که اند کرده

  )323/ص18ج ، 1417، (طباطبایی. شود ناراحت بشنود اگر

اي بـه ذهنشـان خطـور     چنـین صـحنه  ، به طور محسوس، هر چند مردم در هنگام غیبت کردن
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، هـاي یـاد شـده در ایـن تشـبیه      اما حقیقت آن است که غیبت با اوصـاف و ویژگـی  ، کند نمی

 تشـبیه  توان گفت که این و می )205/ ص 9ج ، 1372، سیرك: طبر(. هاي نزدیکی دارد ارتباط 

ابـن   ؛64 /ص 4ج ، 1367، رك: کلینـی (. است آن عظیم گناه و غیبت العاده فوق زشتى بیانگر

، کنـد و آن هـم اینکـه    قرآن از بیان این تمثیل هدفی را دنبال مـی ) 557/ص 1ج، 1386، بابویه

احسـاس  ) 218/ص  5ج ، 1418، بیضـاوي (تا نهایت درجـه  ، حال که شما از چنین تصویري

یعنـی  ) 803 /ص 1421، السـعدي . (باید از غیبت کردن نیز کراهت داشته باشـید ، کنید تنفر می

بدنبالِ ایجـاد نفـرت و برحـذر داشـتن از غیبـت و نیـز تـوبیخ        ، به نوعی، قرآن در این تصویر

                                                                                                                               )65/ص  5ج ، ابی ت، ؛ الشوکانی166/ص  4ج ، 1367، (النسفی. شخص غیبت کننده است

 

 االتقـان ، 1421، سـیوطی در دو استعاره ي(، قرآن در به تصویر کشیدن حاالت گوناگون انسان

ــاقالنی54/ص 2ج ــی169/ص، 1421، ؛ بـ ــدوي489/ص 3ج1971، ؛ زرکشـ /ص  2005، ؛ بـ

قمـی  . (کنـد  انسان بخیل و نیز انسان مسرِف را مقابل دیدگان خواننده ترسیم می، )همزمان200

 تجعـلْ  لَـا «)تصویر روشن قرآن از این دو حالت چنین اسـت:   395/ص  7ج، 1368، مشهدي

كدغْلُولَۀً یم إِلى  کنُقع ا لَا وطْهسکلُ تَب    طسالْب دا فَتَقْعلُوما مورْسمعناي آیـه  29االسراء: (» مح (

 از بـیش  و) منما بخشش و انفاق ترك و(، مکن زنجیر گردنت بر را دستت هرگز« :چنین است

فرومانى کار از و گیرى قرار سرزنش مورد تا، مگشاى را خود دست) نیز( حد«           

، بشـمار میـرود (سـید قطـب    ، از آنجا که توازن و میانه روي یکی از اصول اساسی دین اسالم

هدف قرآن از همزمان مطرح کردن ایـن دو صـفت بـا هـم     ) 2222/ص 4ج ، فی ظالل، 1412

، 1407، زمخشـري  ؛454/ص  8ج ، 1421، (مکـارم . دعوت مردم به اعتدال و میانه روي است

) میانه روي امـري اسـت کـه بـا فطـرت آدمـی و       28/ص  4ج، 1423، کاشانی ؛662/ ص 2ج

  . وجدان بیدرا قابل درك است

دهد که دست هـایش   فردي را نشان می، هاي بخیل از انسان قرآن در تصویرآفرینی، از یک سو

و این تصـویري  )2223/ص 4ج، فی ظالل، 1412، (سید قطب با غل و زنجیر به گردنش بسته

، ریـزد  مـی  فـرو  خود دست از آید دستش به چه هر دهد که فردي را نشان می، آناست که در 

 مقابـل  در را خـود  دست کامال که کسى مانند، گذارد نمى باقى خود براى چیز هیچ که بطورى

 رساترین و ترین بلیغ تعبیر این و، ماند نمى باقى وى دست در آن از اى قطره حتى و گشوده باران
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                                                                          )83/ص  13ج، 1417، (طباطبایی. است انفاق در تفریط و افراط از نهى مورد در تعبیر

و براي ترسیم حاالت اسرافکاران و آنـان کـه بـی حسـاب بـذل و بخشـش       ، و از سویی دیگر

فـی  ، 1412، کـامالً گشـوده (سـید قطـب    فردي را به تصویر کشیده که دست خود را  ، کنند می

و این دست و دل بازي باعث شده تا تمامی سرمایه خود از کـف داده  )2223/ص  4ج ، ظالل

از ایـن رو زانـوي   ، تواند در میان مردم ظاهر شود و چنان عاجز و ناتوان گردیده که دیگر نمی

زنـد و در آتـش    میغم به بغل گرفته و به خاطر ندانم کاري خود مرتب دست حسرت بر هم 

                                                                                  . سوزد ندامت می

کنایه از خرج نکردن و خسـیس بـودن و خـودداري از بخشـش اسـت      ، دست به گردن بستن

که کنایه از بذل و بخشش بـی حسـاب   ، درست مقابل بسط ید) 635/ص6ج، 1372، (طبرسی

به طوري که هیچ چیز بـراي  ، آید از دست خود فرو بریزد است و این که هر چه به دستش می

اي از  مانند کسی که کامالً دست خود را در مقابل باران گشوده و حتی قطره. خود باقی نگذارد

ترین و رساترین تعبیر در مورد نهی از افراط و   و این تعبیر بلیغ، ماند آن در دست وي باقی نمی

                                                                                            )750/ ص 1413، ؛ الحسینی106/ص  13ج، 1417، (طباطبایی. تفریط در انفاق است

زنـده چنـین ترسـیم     هاي الهی را در قالب یک مثال عینی و تصویري قرآن نتیجه کفران نعمت

روسـتایی را مثـال   ، براي بیان قـبح کفـران نعمـت   ، نموده است؛ قرآن در تصویري زنده و پویا

 ءامنَۀً کَانَت قَرْیۀً مثَلًا اللَّه ضَرَب و«گوید:  سخن می، زند و از عاقبت آن بخاطر کفران نعمت می

 بِما الْخَوف و الْجوعِ لباس اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه بِأَنْعمِ فَکَفَرَت مکاَنٍ    کلُ من رغَدا رِزقُها یأْتیها مطْمئنَّۀً

 112النحل (» ظَالمون هم و الْعذَاب فَأَخَذَهم فَکَذَّبوه منهم رسولٌ جاءهم لَقَد *و  یصنَعون کَانُواْ

: اسـت  زده مثلى) ،کنند مى نعمت کفران که آنان براى( خداوند«:معناي آیه چنین است) 113و 

 نعمتهـاى  به اما رسید مى جا هر از روزیش همواره و بود مطمئن و آرام و امن که آبادى منطقه

 را تـرس  و گرسـنگى  لباس، دادند مى انجام که اعمالى خاطر به خداوند و کردند ناسپاسى خدا

 رو ایـن  از کردنـد  تکـذیب  را او، آمدها  آن سراغ به خودشان از پیامبرى! پوشانید اندامشان بر

                                                  »      !بودند ظالم که حالى در فراگرفت راها  آن الهى عذاب

باید توجه . گوید کشد و از احواالت آن قریه سخن می اي را به تصویر می قریه، دراین آیه، قرآن
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بطور مشخص ساکنان آن قریـه مـورد نظـر    ، گوید اما سخن از قریه می، اگرچه قرآنداشت که 

 کامـل ، از لحاظ مادي ومعنوي در حد، آن روستا مردم یعنی) 99/ص 1381، ابوعبیدة(. هستند

 و کردنـد  مـى  زنـدگى  خاطر اطمینان با، ومردم آن قریه نه صرفا خود آن قریه !، بردند سرمى به

 لحـاظ  از نداشـتندو ، ترسى از کمی و کاستی زیرا، نداشتند انتقال و نقل و مکان تغییر به نیازى

، 1407، ورزیدند(زمخشـري  کفر خداوند هاى نعمت به، قریه این مردم. نبودند تنگى در زندگى

 تـرس  گرسنگى )و در نتیجه خداوند ایشان را گرفتار259/ص  1425، ؛ طنطاوي638/ ص 2ج

 اثـر  بـر  ایـن  )و112(النحل: » یصنَعونَ کانُوا بِما الْخَوف و الْجوعِ لباس اللَّه فَأَذاقَها« :.کرد بیم و

                                                                                  . بود زشت ایشان کردار

بطور همزمان دو جنبه ، بجهت تاثیرگذاري بیشتر بر روي جان خوانندگان، قرآن، در این تصویر

، از حاالت زندگی مردم این قریه مقابل دیـدگان خواننـده قـرار میدهـد؛ یکـی تصـویر امنیـت       

آسایش و کمال نعمت براي ایشان و دیگري تصویرِ خوف و گرسنگی و خالصه عذاب الهـی  

  )167/ص  1422، احمدراغب! (ها  آن براي

-اینکه عذاب الهی شامل حال اهل این قریه شدهاز  -قرآن براي آفریدن تصویر، در این تصویر

ابن به معناي چشاندن ( "اذاقۀ "قرآن از کلمه. از شیوه تصویر آفرینی با کلمات بهره برده است

استفاده کرده است؛ از آنجا که این واژه معموال براي درك ) 165/  5؛ طریحی 111/ 10منظور 

 در اینجـا  )2200/ص 4 ج، فی ظـالل ، 1412، (سید قطب. رود عمیق از طریق حواس بکار می

، 1415، ؛ آلوسـی 363/ص  12ج، 1417، ؛ طباطبـایی 197/ ص، 2005، بدوي( استعاره "اذاقۀ"

  . است عذاب کردنِ ایشان براى) 477/ص 7ج 

از یک سو گرسنگی و ترس تشبیه به لباس شده و از سوي دیگـر بـه جـاي پوشـاندن از واژه     

ایـن تعبیـر اشـاره بـه آن دارد کـه اوالً      ) 197/ ص 2005، (بـدوي  چشاندن استفاده شده است

آنـان را از هـر سـو احاطـه     ، ها را فراگرفت که گویی همچون لباس آنچنان قحطی و ناامنی آن

هـا   این قحطی و ناامنی آنچنان براي آن، کرد؛ و از سوي دیگر نموده بود و بدنشان را لمس می

و این دلیل بر نهایت فقر و فقدان امنیتی ، شیدندچ ملموس شد که گویی با زبان خود آن را می

در حقیقت همان گونه که در آغاز نعمت امنیت . است که سراسر وجود زندگی انسان را پر کند

. فقر و ناامنی به جاي آن نشسـت ، در پایان نیز بر اثر کفران، ها را پر کرده بود و رفاه وجود آن

                                                                                            )597/ص  2ج، 1407، ؛ زمخشري346/ص  8ج، 1421، (مکارم
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ها را به  گرسنگی و ترس آن، این تعبیر قرآنی"گوید:  سیدقطب درباره این تشبیه زیباي قرآن می

هـا   شـته کـه آن  و اشـاره دا ، صورت عینی مجسم نموده و آن را همچون لباسی قرار داده است

و حتی از لباسـی  ، چشند! چرا که چشیدن باالترین درجه احساس است گویی این لباس را می

به هر جهـت در ایـن   . تر است تر و محسوس براي انسان ملموس، که پوست بدن را لمس کند

ها را ترسیم نمایـد از (عینـی تـرین)     تعبیر براي آن که نهایت گرسنگی و ترس و اضطراب آن

حـذر  ، ها است شري بهره جسته تا شاید سایر ستمگران که چنین عاقبتی در انتظار آنحواس ب

                                                                                                                                                  )2199ج /ص ، 4فی ظالل ، 1412، (سید قطب ".کنند

 لَـا  و«کند:  اي به تصویرآفرینی در خصوص عهد شکنی پرداخته و آن را مذمت می قرآن در آیه

 هـى  أُمـۀٌ  تَکُـونَ  أَن بیـنَکُم  دخَلَا   أَیمانَکم تَتَّخذُونَ أَنکَثًا قُوةٍ بعد من غَزْلَها نَقَضَت کاَلَّتىِ تَکُونُواْ

بىنْ  أَرۀٍ ما أُمإِنَّم لُوکُمبی اللَّه بِه ننَ ویبلَی    لَکم   موۀِ یامیا الْقم  کُنـتُم  یـهفُـون  ف92(النحـل:  »     تخَتَل( 

 از پـس ، را خـود  تابیـده  پشمهاى که نباشید) مغز سبک( زن آن همانند«:معناي آیه چنین است

 دهید مى قرار فساد و خیانت وسیله را خود) پیمان و سوگند( که حالى در! تابید وامى، استحکام

 بـراى  اى بهانـه  را دشمن کثرت و( است بیشتر دیگر گروه از جمعیتشان، گروهى اینکه بخاطر

 یقـین  بـه  و کنـد  مى آزمایش وسیله این با را شما فقط خدا)! شمرید مى پیامبر با بیعت شکستن

                                  »    سازد مى روشن شما براى، داشتید اختالف آن را در آنچه، قیامت روز

 لحنـی  بـا  قرآن، رود مسایل اخالقی بشمار می مهمترین از یکى، عهد به وفاى مساله که آنجا از

هـا و برحـذر    براي دعوت مسلمین به رعایت عهـد و پیمـان  ، مالمت و سرزنش نوعى با توأم

کنـد: هماننـد آن زن (سـبک مغـز) نباشـید کـه        مثالی را بیان مـی ، پیمان شکنیها از  داشتن آن

در حالی کـه سـوگند (و پیمـان) خـود را     ، تابید هاي تابیده خود را پس از استحکام وا می پشم

تصویر زنی مقابل دیدگان خواننده قـرار  ، همان در این آیه. دهید وسیله خیانت و فساد قرار می

ي آنچه رشته را به زحمت از هـم   همه، اما بعد از رسیدن. رسیدن نخ استگیرد که مشغول  می

کـه از  ، ) این مثال اشاره به داسـتان زنـی اسـت   335/ ص 12ج ، 1417، طباطباییکند ( باز می

تابیدند و پس از  ها و موهایی را که دراختیار داشتند می پشم، خود و کنیزانش، صبح تا نیم روز

/  3ج، 1372، طبرسی ؛589/ص  2ج، 1407، (زمخشري. ها را واتابند داد همه آن آن دستور می

                                                                                                                                                                                                                                                              ) 382ص
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یک حرکت ارتجاعی ، کند و با گشودن آن اي پیدا می استحکام و تکامل تازه، پشم بر اثر تابیدن

بلکه زیان آور است؛ همین گونه کسانی که با پیمان بسـتن بـا   ، انجام شده و نه تنها بی حاصل

هر گونه حرکتی در جهت شکستن این عهـد و پیمـان   ، پذیرند ا میخدا و به نام حق تعهدي ر

 1388، ؛ معرفـت 83/ص  التصـویر الفنـی   ، 1415، نه تنها بیهوده است (سید قطب، انجام دهند

 8ج، 1421، (مکارم. باشد ها نیز می بلکه دلیل بر انحطاط و سقوط شخصیت آن) 380/ص  1ج

                                                                                            )448 /ص 1421، ؛ السعدي305/ ص

القـاگر پیـام تحقیـر و خـواري و زبـونی (نسـبت بـه چنـین         ، تمامی اجزاي این تشبیه قرآنـی 

انگیزد و مقصود  ها بر می هایی) است و نفرت و انزجار (از این عمل زشت) را در دل شخصیت

و کدام انسان خردمندي است که حاضر شود خود را جاي ، نیز همین است اصلی از این تمثیل

نمایـد قـرار    این زن سست اراده کج اندیش که زندگی خود را در راه امور بیهـوده سـپري مـی   

                                                        )2191/ ص  4ج ، فی ظالل، 1412، دهد؟ (سید قطب

                     

هـاي قسـاوتمند    هاي آمیخته با منّـت و آزار کـه از دل   قرآن کریم براي اعمال ریاکارانه و انفاق

اي ارائه نموده که هر یک تصویرهاي گویـایی بـراي ایـن رذیلـه      مثال زنده، گیرد سرچشمه می

                                                                                                      . رود اخالقی به شمار می

 تُبطلُـواْ  لَـا  ءامنُـواْ  الَّـذینَ  یأَیهـا «قرآن ضمن بیان مثالی این مساله را چنین به تصـویر میکشـد:   

 کَمثَـلِ  فَمثَلُه االَخرِ الْیومِ و بِاللَّه یؤْمنُ لَا و النَّاسِ رِئَاء مالَه ینفقُ کاَلَّذى  الْأَذَى و   بِالْمنّ صدقَاتکُم

 یهـدى  لَـا  اللَّـه  و کَسـبواْ  مما ء  شى  على یقْدرونَ لَّا صلْدا فَتَرَکَه وابِلٌ فَأَصابه تُرَاب علَیه صفْوانٍ

مرِین الْقَوآزار و منت با را خود هاى بخشش! اید آورده ایمان که کسانى اى -264البقره:  » الْکَاف ،

 و خـدا  به و کند مى انفاق، مردم به دادن نشان براى را خود مال که کسى همانند! نسازید باطل

) از نـازکى  قشـر (، آن بر که است سنگى قطعه همچون) او کار( آورد نمى ایمان، رستاخیز روز

 بذرها و خاکها همه و(، برسد آن به باران رگبار و) شود افشانده آن در بذرهایى و( باشد خاك

، انـد  داده انجـام  که کارى ازها  آن .کند رها) بذر و خاك از خالى و( صاف را آن و) ، بشوید را

  . کند نمى هدایت را کافران جمعیت، خداوند و آورند نمى دست به چیزى

مانند سنگ صـافی اسـت   ، ریاکار در عمل ریایی و پاداش آنمعناي این مثل آن است که حال 

همان بـارانی کـه سـبب    . که خاك روي آن را پوشانده باشد و باران فراوانی بر آن ریزش کند
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. شوید خاك را هنگام ریزش باران می، زنده شدن و سرسبزي زمین و زینت یافتن گیاهان است

ولـی چـون   ، ب زندگی و نمو گیـاه اسـت  پس باران و همچنین خاك گرچه از ظاهرترین اسبا

حال ریاکار نیز چنـین  . بخشد اي نمی نتیجه، روي سنگ صاف قرار گرفته و محل قابلیت ندارد

ولی در صورتی که منظور انفـاق   ، باشد است و انفاق هم گرچه از اسباب بارز اجر و ثواب می

/ ص 1ج ، فی ظـالل ، 1412، ثوابی بر عملش مرتب نخواهد شد (سیدقطب، کننده خدا نباشد

 2ج، 1417(طباطبـایی  . چون استعداد آن را ندارد و دلش قابل رحمت و کرامـت نیسـت  )309

                                                                          )650/ ص2 ج، 1372، ؛ طبرسی389 /ص

هـاي   با آنانی که در بخشش، استوجه شبه میان کسانی که انفاق هایشان توأم با منّت و اذیت 

لباسـی  ، خود اهل خودنمایی و ریا هستند در آن است که هر دو در صـدد تزویـر برآمـده انـد    

هماننـد کسـی کـه بـراي     . سازد اند که حقیقت را براي بینندگان مشتبه می دروغین به تن نموده

پایـد   اما دیري نمـی  ،فریب دیگران لباس متخصصان یا پزشکان یا نیروي انتظامی را به تن کند

هاي بر روي سـنگ   رود و همانند بارانی که خاك ها کنار می که حقیقت امر آشکار شده و پرده

حوادث روزگار نیز حقایق را روشن ساخته و ایمان ، سازد را کنار زده و باطن آن را آشکار می

.  خواهـد نمـود  هـا را بـرمال   هاي واقعـی آن  آورندگان حقیقی را از منافقان جدا نموده و چهره

                                                                                                                          ) بقره 266 :رك(                                                             )66 /ص 3 ج، 1947، (رشید رضا

تصویرآفرینی بهره گیري از کلمات و جمالت با نظمی دقیق به شیوه اي لطیف و هنري اسـت  

اي که یک معنا و مفهوم خاص را در قالب حقیقتی زنده و مجسـم ارائـه دهـد و ضـمن      بگونه

  . برانگیختن ذهن و احساسات مخاطب فکر و پیام خاصی را به او منتقل کند

مباحث مطرح شده از شـویه تصـویرآفرینی اسـتفاده کـرده     قرآن بجهت فهم همگانی در بیشتر 

هم ، در مباحث اخالقی. یکی از این مباحث مهم مطالب مربوط به مباحث اخالقی است ؛است

در بخش کلیات امور اخالقی و هم در بیان فضایل اخالقی در مسیر تشویق همگان بـه انجـام   

قرآن براي بیـان مطالـب    ها، آن را از انجاماین امور و هم در بیان رذائل اخالقی و پرهیز همه اف

  . خود از شیوه تصویر آفرینی استفاده کرده است

وجه مشترك همگی این تصاویر آنست که این امور با منطق وجدانی افراد بشر منطبق است و 
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 دانشگاه شیراز، و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات غنایی)دانشجوي دکتري زبان 

Negarnoofeli@yahoo. com 

پژوهـی در   توجه بـه شـیعه  . مختلفی نمود یافته استهاي  در ابعاد و زمان شرق شناسان اسالم پژوهیِ

کلـی و اجمـالی   ، سـطحی ، مطالعات این حوزه در آغاز. کم تر از دیگر فرق اسالمی بوده است، غرب

محصـول چنـد دهـۀ اخیـر تحقیقـات      ، است و رویکردهاي جدي و مطالعات عمیق تـر و نظـام منـد   

تـوان دریافـت کـه پـژوهش در مـورد       می غربیپژوهی   با نگاهی اجمالی به شیعه. باشد می مستشرقین

شناسـان غربـی را از پـرداختن بـه      دیـن ، خصوصا اسماعیلیه شیعه اجتماعیِ، سیاسی، حوادث تاریخی

شیعه شناسانی چون ماسینیون و کـربن سـهم   ، در این بین. اصول اعتقادات شیعه امامیه باز داشته است

دیـدگاه ایـن    اند. ایرانی به جهان غرب داشته _و عرفان اسالمی  انکارناپذیري در انتقال مواریث شیعی

هر چند . جامع تر و نزدیک تر به آراء شیعی است، ناسان منصف این حوزهدو در کنار معدود شرق ش

از . ایرانی در دیدگاهشان نسبت به شیعه تاثیر گـذار بـوده اسـت    _که نوع نگاه آنان به عرفان اسالمی 

. اسـت  (س)زهـرا  حضرت فاطمـه  ذو وجهین شخصیت، تشیع جمله موضوعات مرتبط با آیین اسالم و

مورد توجـه بسـیاري از اندیشـمندان    ، عرفانی و شخصیت دوران ساز ِ این بانوي اسالم ـ  مقام معنوي

، ابعاد خاصِ شخصیتی او در بین مسـلمانان و بـه ویـژه آیـین تشـیع      جداي از. عالم قرار گرفته است

در . هاي درخوري از این بانوي معنوي اسالم در آثار اندیشمندان غربی صـورت گرفتـه اسـت    پژوهش

شـناس   از نگـاه سـه مستشـرق و اسـالم     (س)مختلف شخصیتی حضرت فاطمـه هاي  جنبه، ضرمقالۀ حا

  . مورد بررسی قرار گرفته است، هانري کربن و آنه ماري شیمل، لویی ماسینیون، برجسته

  ماري شیمل آنه، هانري کربن، لویی ماسینیون ،(س)فاطمه زهرا، شیعه پژوهی، شرق شناسب کلمات کلیدي:
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شـاید بتـوان قـدمت شـرق     . «و اهـداف مختلـف دارد  ها  شناسی تاریخی دیرینه با انگیزهشرق 

از سیاحت نامۀ فیثاغورث که مستقیما بـه آداب و  . شناسی را به دوران یونان باستان نسبت داد

) تا نگاه و برداشت مستشرقین متأخر که گاه به 29-28: 1381، الویري»(پردازد می آیین ایرانیان

هرچند در بررسی سـیر نگـاه   . حیرت آور است، و امانتی که در پژوهش دارند جهت وسواس

استعاري و نه چندان مستند  -اسالم و عرفان گاه با اهدافی مغرضانه سیاسی، این گروه به ایران

کوشـش مستشـرقین را بـی ارزش و    ، اما بی انصافی اسـت کـه در تمـام مـوارد    ، خوریم می بر

خواهـد در مهـد پـرورش     می سی از آغاز مدعی آن بوده است کهشرق شنا. «مغرضانه بپنداریم

، موضوع خود را مطالعه کند و این مطالعه را خالی از اغراض، علم با روش اوبژکتیویسم علمی

  )21: 1371، آشوري»(. خالی از پیشداوري و خالی از هر نوع تصرف سوبژکتیو انجام دهد

باریـک اندیشـی و روش مطالعـات    ، نجکـاوي در اثر اهتمام محققان مغرب زمین و به یمـن ک 

تألیفات کالسیک ایرانی از بی نـام و نشـانی بیـرون    ، در باب میراث فرهنگی ایرانها  علمی آن

دیگري از گیتی ترجمـه شـد و بـه    هاي  اغلب به طریقی متقن و علمی تصحیح و به زبان، آمد

ابد مرهـون خـویش سـاخته     هم وطنان ما را بر اثر تحقیقات عمیقۀ خود تا« قول سعید نفیسی

  )71: 1324، (نفیسی »است

و مراکز پژوهشی به حوزة دیـن و عرفـان اسـالمی بـه     ها  توجه گستردة مستشرقین در دانشگاه

ویژه متون عرفانی فارسی سال هاست که موجب شده است این آثار ادبـی در غـرب شـناخته    

اسـالمی بپزدازنـد کـه گـاه      -رانـی تحقیقاتی خلق کنند و از ابعادي به اسالم و عرفان ای، شوند

دایستزتیتارو سوزوکی فیلسوف معاصـر ژاپنـی معتقـد     اند. نپرداختهها  پژوهشگران وطنی به آن

علمی و جزیی بین است و نگاه شرفی نگاهی کلی نگر و ، است نگاه غربی به وقایع تجزیه گر

ویلیـام  ، هـانري کـربن  ، ژوکوفسـکی ، توان در آثـار نیکلسـون   می این دیدگاه را. عرفانی است

هـاي   ایـن گونـه اسـت کـه پـرداختن بـه پـژوهش       . مشاهده کرد.... آنه ماري شیمل و، چیتیک

تحقیقـی کـه   هاي  یکی از حوزه. یابد می اهمیتی قابل توجه، مستشرقین در باب اسالم و عرفان

پـرداختن بـه آیـین    . زمینۀ شیعی بودن آن اسـت ، این مستشرقین مشهود استهاي  در پژوهش

آن در تعداد محدودتري از خاورشناسان و آن اغلب با رویکردهاي تاریخی و هاي  یعه و فرقهش

مـروج  هاي  از مهم ترین شخصیت _سید حسین نصر. از منظر منابع اهل تسنن ارائه شده است

اصـالتی بـراي   ، اکثر دانشـمندان غربـی  «معتقد است  _فرهنگ و ادبیات شیعی در جهان غرب
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، پندارند و شرق شناسانِ بنـام اخیـر نیـز    می و آن را ساخته قرن سوم هجريتشیع قائل نیستند 

مطالبی مبتذل دربـاره  ، این نظر را تقویت کرده و با نهایت بی عدالتی، مانند نودلکه و گلدزیهر

در سالیان اخیر در اثر تحقیقات ماسینیون و خیلی بیش از  اند. منابع و مراجع دینی تشیع نگاشته

، (نصـر  ».ریج توجه غربیان به عالم دینی و فکري شـیعه معطـوف گردیـده اسـت    بتد، او کربن

1347 :25 (  

هـاي   امـا زمینـه  . رسد می صلیبی و فاطمیان مصرهاي  به جنگ، قدمت شناخت غربیان از تشیع

بـا شـیعه شـد     سبب آشنایی بیشتر آنـان ، تجاري و سیاحتی اروپا با دولت صفويِ اثنی عشري

، خـاص تشـیع  هاي  آن عصر و انعکاس آیینهاي  توان در سفرنامه می آن راهاي  نمونه چنان که

از زمان انقراض  زیرا، دانستند نمی اروپاییان از مذهب شیعه چیزي. «شبیه عزاداري مشاهده کرد

نموده  هیچ دولتی که مذهب شیعه را رسما قبول کرده و ترویج، فاطمیان مصر تا ظهور صفویه

حسن و حسین (علیهما السالم) و کربال . وجود نداشته تا مورد قبول اروپاییان قرار گیرد، باشد

با فرقه باطنیه اسماعیلی که از شیعیان مخالف اثنـا عشـریه   ها  براي ایشان مجهول بود و صلیبی

ـ   هایی  بودند تماس حاصل کرده و از آنان داستان ه چون شیخ الجبل و حشـیش خورانـدن او ب

غـالت علـوي    و سخن دسته اي ازاند  پیروان خویش را گرفته و در ادبیات اروپایی شیوع داده

 (ص)شمار پیـروان ، مذهب در باب وحی به برخی کتب التینی راه یافت تا آنجا که به نقل دانیل

: 1346، (مینـوي  را بزور غصب کرده؟! (ص)حق علی (ص)بیشتر است و محمد   (ع)از پیروان علی

108-107(  

» مـاکس مـولر  «که  گردد؛ هنگامی میالدي باز می قرن هجدهماسالم شناسی به  علمی ترِ پیشینه

 امـا بعـدها انتشـارات آکسـفورد    . ویـرایش کـرد  » کتب مقدس شـرقی «اي را با عنوان  مجموعه

را آغاز کرد و به مرور » ادیان غیر غربی«اي از ترجمه متون  مجموعه(هلند)  و لیدن (انگلستان)

عالقه نسبت به پژوهش در ادیان کشورهاي غیرغربی مانند برخـی ادیـان شـرقی از قبیـل     این 

امـا  . غربـی گسـترش یافـت    پژوهـان  در میـان دیـن  ... و اسالم مانوي و، زرتشتی، ابود، هندو

ادوارد بـروان در کتـاب   . مطالعات روشمند و آکادمیک شیعی بیشتر مربوط به قرن بیستم است

غربـی در  هـاي   د اذعان دارد ما هنوز هیچ اثر جامع و معتبري به زبانتاریخ ادبیات فارسی خو

، ) با وجود قـدمت دیرینـۀ شـرق شناسـی    156: 1377(به نقل از احمدوند: . مورد شیعه نداریم



366   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

 

نداي تشیع در جهان تاکنون «هانري کربن خود معتقد است . مطالعات شیعی در غرب نوپاست

کلی و ، سطحی، ) مطالعات این حوزه در آغاز3: 1371، (آشتیانی ».به زحمت شنیده شده است

محصول چند دهـۀ اخیـر   ، اجمالی است و رویکردهاي جدي و مطالعات عمیق تر و نظام مند

در  علمـی  شناسـی  اولـین تحقیـق علمـی مربـوط بـه شـیعه       1874در «. باشد می تحقیقات آنان

تاریخ ادبیات شیعه و سنی ، ثردر این ا. آلمانی منتشر گردید م)1850-1921( رمطالعات گلدزیه

ي آلمـانی   مورد توجه قرار گرفته بود؛ موضوع مورد بحث گلدزیهر سپس توسط یک نویسـنده 

. دنبـال شـد  » خـوارج و شـیعه  «دیگر به نام جولیوس ولهاوزن در اثري بحـث برانگیـز یعنـی    

یـک   شناسـانه بـود کـه در    نیـز اثـر بعـدي شـیعه    » تعارضات دینی و سیاسی در اسـالم اولیـه  «

توسـط  » تـاریخ ادبیـات ایـران   «با عنوان  1924و  1902هاي  ي چهار جلدي بین سال مجموعه

سپس دونالدوسون که مبلغی مسیحی بود و شانزده سال در مشهد بـه سـر   . منتشر شد» براون«

 1979تـا   1933بین سـالهاي  . ي خود را به زبان انگلیسی منتشر کرد شناسانه برده بود اثر شیعه

هـانري  «تـر آثـار    اي در مورد اسالم شیعی وجـود داشـت کـه از همـه مهـم      پراکندهانتشارات 

 1960و  1950هاي  ) بود که در دههم1883-1962» (لوئی ماسینیون«) و م 1903-1978(»کربن

  )16: 1393، (صانع پور ».منتشر شد

ث تـوان دریافـت کـه پـژوهش در مـورد حـواد       مـی ها  غربیپژوهی   با نگاهی اجمالی به شیعه

شناسـان غربـی را از پـرداختن بـه اصـول       دین، شیعه دوازده امامی اجتماعیِ، سیاسی، تاریخی

شیعه شناسانی چون ماسینیون و کـربن کـه   ، در این بین. اعتقادات شیعه امامیه باز داشته است

انـد   ایرانی به جهان غرب داشته _و عرفان اسالمی  سهم انکارناپذیري در انتقال مواریث شیعی

کـربن   اما باید در نظر داشت که امثال«دگاهی جامع تر و نزدیک تري به آراء شیعی دارند؛دی و

و ماسینیون از منظري حکمت مابانه و عرفانی به اسالم و شیعه نگریسـته و نگـاهی بنیـادین و    

مورد بررسـی ایشـان قـرار نگرفتـه     ، دیگر تشیعهاي  از این رو جنبه، همه جانبه بدان نکرده اند

شاید بتوان مهم تـرین سـبب آشـنایی غـرب بـا      ، ) با وجود این155: 1377، احمدوند»(. است

از البـه الي نظریـه   ، شیعه را در متون تصوف و عارفانه اي جست که شرق شناسان یـاد شـده  

بـه غـرب منتقـل    ، والیت ِعرفانی ِصوفیانِ شهیرِ ایرانی و همراهی آن با نظریـه والیـت شـیعی   

  .  اند کرده

  ات شیعی مراحلی برشمرده اند:براي مطالع

 شود و اطالعات پیرامون تشـیع انـدك    می صلیبی آغازهاي  اي: که با جنگ مرحلۀ سفرنامه
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فاطمیـان  ، آشنایی با فرقی از شـیعیان  اند. مسلمان سنی مذهبهاي  چرا که حکومت، است

 شاید بتوان گفـت نخسـتین  . صلیبی رخ دادهاي  در مصر و باطنی مسلکان در خالل جنگ

بایـد از  آن را  آشنایی جدي غرب با تشیع از طریق سفر و سفرنامه نویسی است که آغـاز 

اما اوج سـفرنامه  . سفرنامه مارکوپولو در دهۀ آخر قرن سیزده و اوایل قرن چهارده دانست

نویسی را عمدتا در قرن شانزده و هفده میالدي یعنـی پـس از تشـکیل دولـت صـفوي و      

معروف ترین این دسته . صادي اروپائیان با ایران شاهد هستیمافزایش ارتباط سیاسی و اقت

  .باشد می سفرنامۀ شاردن و تاورانیه

  علمی: در این مرحله و در ادامه سنت سفرنامه نویسـی افـرادي کـه     –مرحلۀ سفرنامه اي

اقتصـادي و  ، تجربیات گذشتگان سیاحان را نیز به همراه داشتن به عنوان سفراي سیاسـی 

 وجه تمایز این مرحله با مرحله قبل را. ورهاي شرقی مشغول به کار شدندفرهنگی در کش

توان در سکونت بیشتر این افراد در آن بالد و تالش در جهـت نوشـتن آثـاري مـنظم      می

تاریخ ، حیطه کار آنان در کشورهاي شیعه نشین، در مذهب. پیرامون شرق و ایران دانست

  .شیعه و دیگر مطالعات شیعی است

 لمی: قرن بیستم همانطور کـه درسـیر مطالعـات اسـالمی هـم از جایگـاه مهمـی        مرحلۀ ع

، برخوردار است در مطالعات شیعی هم اهمیت فراوانی دارد چه اینکه در چند دهـۀ اخیـر  

انـد   توجه جـدي مبـذول داشـته   ، اسالم شیعیهاي  گروهی از محققان به بعضی از ساحت

ژولیوس ، هانري کربن، لویی ماسینیون، ، مانپیشگامان این گروه عبارتند از: رودلف اشترو

ویلفـرد مادلونـگ کـه سـهم کـربن در      ، مارشـال هاجسـن  ، ، دوایت دونالدسـن ، ولهاوزن

چه اسماعیلی و چـه اثنـی   ، مطالعات شیعی از جهت شناخت ارزشمندي از اندیشۀ شیعی

  )94-93: 1388، (حسینی. منحصر و ممتاز است، عشري

در این تحقیق تـالش بـر آن اسـت تـا دیـدگاه سـه تـن از        ، موضوعاکنون با توجه به اهمیت 

بـر ایـن اسـاس    . به طـور خـاص عرضـه شـود     (س)مستشرقین در باب شیعه و حضرت فاطمه

هانري کربن و آنه ماري شیمل در بابِ آن حضرت واکـاوي شـده   ، لویی ماسینیونهاي  دیدگاه

  . است
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ترین اسالم شناسان و ایـران شناسـان معاصـر     فرانسوي و از معروف ماسینیون مستشرق نامدار

تحقیقات مهمی دربارة تاریخ و هنـر و ادبیـات   . بود» مؤسسه تبلیغات اسالمی«او رئیس . است

 مشرق زمین دارد و بیش از همه شیفتۀ حالج بوده اسـت و ایـن عالقـه تـا پایـان عمـر ادامـه       

هنـوز از معتبرتـرین و   ، حالج از او برجاي مانده اسـت تحقیقات و آثاري که پیرامون . یابد می

از بس اندیشه و تفکر ماسـینیون غـامض و بغـرنج و    «. این حوزه استهاي  مهم ترین پژوهش

او هـاي   توان حکم دقیقـی دربـارة اندیشـه    نمی پذیرفته است می متغیر بوده و دمادم صورتی نو

بـه غـرب    شناخته و فهم جدیدي از اسـالم  می ) او اسالم را عمیقا263، (رستمی »ابراز داشت

این حوزه هاي  هانري کربن که خود از بزرگ ترین و ارزشمندترین شخصیت. ارائه کرده است

داند و به واقع او بود که کـربن را   می کربن علم خود را مدیون ماسینیون. شاگرد اوست، است

یـک  «. ئز اهمیـت اسـت  به سمت شرق و فرهنگ ایرانی سوق داد و این نکته خود بسـیار حـا  

دهد و مطالعۀ آن عالقه و شوق او  می نسخه از حکمه االشراق سهروردي را ماسینیون به کربن

 )265: 1342، کربن»(. انگیزد می به شرق را بر

اساسـا از   کربن که خود تعبیر اسالم ایرانی را به طور مشـبع در آثـارش عنـوان کـرده و آن را    

 گونه اي از الهام شیعی و فاطمی در وجود ماسینیون سـخن  به، استادش ماسینیون گرفته است

نیـز   و در باب سلمان پاك و حضـرت فاطمـه   ماسینیون طریق اسالم ایرانی را یافت«. گوید می

واجد الهام شـیعی   کرد می توفیق به نگارش صحفاتی یافت که خود در محفل اهل راز اعتراف

ي سلمان پاك شـمایل دیگـري در سـالیان    ولی گذشته از سیما)«270ص. (باشند می بحد اعلی

یعنی سیماي کسی که در قلـب و  . معطوف داشته است اخیر توجه عارفانه ماسینیون را به خود

از  ماسینیون شاید در این باب. سیماي حضرت فاطمه علیها سالم. مرکز اعتقاد شیعی قرار دارد

بطه و انطباق نوعی بـین ذات  صحایفی که از را. پرشورترین صحایف آثار خود را نگاشته باشد

الهام ، مادر ائمه اطهار از رابطه اي که خود کاشف آن است، و فاطمه مادر حضرت مسیح، مریم

ماسینیون مجال آن را نیافته است تا بدین نکته پی برد کـه در  ، ولی با کمال تاسف. یافته است

، کـربن »(. او بوده استشیعه پیش قدم ، طریق کشف این انطباق معنوي سراسر تاویل و عرفان

 دعـوت بـه جـوانمردي و قهرمـانی تـاریخی     ، مقدم بر هر امر، وي در آیین تشیع«)274: 1342

زیرا این امر باطنا و . داند می دادخواه و شیفته روز جزا همانطور که حضرت فاطمه را، دیده می

  مان جا)(ه نسبت به عدالت الهی توافق داشته است با عالقه و انس پر شور او، عمیقا
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کربن با بغرنج و غامض و متغیر دانستن اندیشه استادش نقدگونه اي بر افکار ماسینیون دارد و 

حکیم و ، طرف حمله و غرض وي اغلب افراد شیعه و علی القاعده و مرتب«کند که  می تاکید

ماسینیون را در این هاي  اگر اظهارات و قضاوت. محیی الدین عربی است، عارف بزرگ اندلس

  . اب علمی انگاریم در اینصورت راه براي مشاجرات و معارضات دردناك باز خواهد بودب

مطالعات وي در باب تصوف و ارتباط نخستین صوفیان با ائمـه شـیعهاز یـک سـو و ارتبـاط      «

وي در بین . ماسینیون را متوجه آل علی و جهان تشیع کرد، و افراد خاندان او   (ع)سلمان به علی

کـه غالبـا سرنوشـت حـزن انگیـزي داشـته و شـربت شـهادت          -بزیارت مزارات آنانالنهرین 

، حرکت فکري ماسینیون سه نقطه توقف یا سه ایستگاه مهـم دارد: حـالج  . شتافت -اند نوشیده

او در مراحل نخست به شخصیت فاطمـه دختـر پیغمبـر برخـورد     . سلمان پاك و خاندان علی

ماسینیون فاطمـه عـذرا را برابـر مـریم عـذرا      . نیون رفتهاین همان راهی است که ماسی، مینماید

  )284: 1342، معین(». میگذارد و توجه عالم تشیع را نسبت به صدیقه نشان میدهد

اختصـاص   (س)خود را به شخصیت حضـرت فاطمـه  هاي  ماسینیون یکی از مهم ترین پژوهش

گرایش فکري خود را »   (ع)مباهلۀ مدینه و تقدیس حضرت فاطمه«داده است و با نوشتن رسالۀ 

  . به این بانوي بزرگوار آشکار ساخته است

. سـتاید  می راها  نهد و آن می تحقیقاتی ماسینیون نسبت به فاطمه زهرا را ارجهاي  کربن فعالیت

لیله القدر بـراي شـخص کهـن الگـویی     «نویسد:  می »در اسالم ایرانی«او در جلد چهارم کتاب 

شود این موضوع  می دارد که به تمام شناخت شناسی شیعی مرتبط(خالق) دریافتی  چون فاطمه

 ».شناسد: فاطمه همانند تشـرف  می آور را لویی ماسینیون براي نخستین بار در یک متن شگفت

  )4: 1390، (نامور مطلق

همچنـین توجـه   . حضرت فاطمه از نظر ماسینیون نماد پیوستگی میان ادیـان و مـذاهب اسـت   

در نگـاه  . ایرانـی دارد  –فاطمه در حکمت اسالمی و عرفانی اسالمی اي به نقش حضرت  ویژه

 زمین و زنِ جاودانه –زن ، زنانگی همچون مادرهاي  بیانگر تمام اسطوره، ماسینیون آن حضرت

ماسینیون در اثري که پیرامون مباهله نگاشته است به نقش اساسی حضـرت فاطمـه و   . باشد می

بـه اعتقـاد او   . پرداخته اسـت ، نوي بزرگوار متحمل شده اندکه این باهایی  همچنین درد و رنج

از طرفـی  ، عالوه بر اینکه تنها زن در میان آن پنج تن نزدیک به پیـامبر اسـت  ، حضرت فاطمه
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علت پیوند و ارتباط اینان . یابد می پیوند میان آنان نیز با وجود مبارك آن حضرت امکان تحقق

مـادر  ، همسري، فرزندي –روابط پدر . نازنین ایشان استوجود ، و جایگاهی که هریک دارند

فرزندي و ارتباط میان نبوت و امامت و مـرد و زن در زیـر چـادر مباهلـه همـه بـا وجـود         –

او شخصیت دردمنـد جهـان اسـالم اسـت کـه      . گردد می یابد و تعریف می حضرت فاطمه معنا

 راها  رفته است و گویی تمامی رنجآنگونه که شایسته و بایسته ایشان است مورد توجه قرار نگ

با مرگ پـدر و مصـائب و مشـکالت    ها  این رنج و سختی.. بایستی به تنهایی بر دوش کشد می

  . همسر در دوران خالفت و در نهایت مرگ فرزندش محسن همراه بوده است

ت از وجود دوازده نور که منشعب از نـور حضـر  ،   (ع)ماسینیون معتقد است که دعاهاي ابراهیم

و دختـر پربرکـت    (ص)از آمدن حضرت محمد   (ع)تورات موسی. دهد می خبر، هستند (س)فاطمه

نوید  (ع)یعنی حسن و حسین، و دو آقازاده همانند اسماعیل و اسحاق (س)ایشان حضرت فاطمه

دهـد کـه دختـر     مـی  نوید داده و بشارت (ص)به آمدن حضرت محمد   (ع)اناجیل عیسی. دهد می

  )179: 1944، (بدوي. آورد می داشت که دو پسر به دنیاپربرکتی خواهد 

هانري کربن برجسته ترین مفسر غربی حکمت معنوي و فلسفۀ اسالمی ایران در قـرن بیسـتم   

بـه فراگیـري   ، اسـالم شـناس برجسـتۀ فرانسـوي    ، او در محضر استادش لویی ماسینیون. است

مدت بیست سال در ایران به تدریس و تحقیـق  . ورزیدتشیع و فلسفۀ اسالمی اشتغال ، تصوف

مرتضـی  ، همچـون عالمـه طباطبـایی   هـاي   پیرامون موضوعات مزبور پرداخت و با شخصـیت 

معنـوي   –به مباحثه و تعـامالت فلسـفی   ... سید حسین نصر و، مهدي الهی قمشه اي، مطهري

 در، مستشـرقین  از بسـیاري «. فکري کـربن پدیدارشناسـی اسـت   هاي  یکی از ویژگی. پرداخت

 سـطح  در شاید نگاه نوع این با انسان و دارند صرف بیرونی نگاه یک، اسالمی تفکر با مواجهه

 اهـل  بایـد  کـه  چرا. کند پیدا راه تواند نمی مکتب یک عمق به ولی یابد دست چیزي به بتواند

 اسـالمی  عارفـان  بـارة  در کـه  کسـی ، مثـال  عنوان به. بگیرد قرار متنش در و شود موضوع این

 فکـر  چگونه یا گوید می چه موالنا که کند درك و کند نگاه بیرون از نمی تواند کند می صحبت

 نوشته کتاب ارتباط این در که مستشرقینی اغلب... دارد موضوع آن در غور به نیاز بلکه. کند می

 این در، کنند باز را مطلب عمق خواهند می وقتی اما، کنند می بحث خوب تاریخی لحاظ از، اند

 مالصـدرا  کسـی  وقتی. دارند درون از نگاهی صرفاً نیز ما متفکران. نیستند کامیاب چندان مورد
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 تواند نمی، ]است[ نکرده توأم هم با را درون و بیرون از نگاه چون ولی خوانده را عربی ابن یا

 و تالقی دیگران سخنان با تواند می جایی چه درها  آنهاي  حرف که بزند دست گزینش این به

 بیرونـی  نگـاه  در که است شخصیتی او. کند می جمع را دو این بین کربن اما. کند پیدا تقابل یا

 و اسـت  مجهـز  تاریخی مطالعات و پدیدارشناسی جمله از جدیدهاي  دانش به. است برجسته

ذهـنش  همـۀ  که نیست ذهن از خالی، خواند می عربی ابن وقتی مثالً. دارد نیز را بیرون از نگاه 

 اي مسـئله  بـا  بیـرون  از وقتـی  توانسته چگونه وي که است سؤال جاي این و باشد عربی ابن

 نگـاه  کمـال  حـد  در نیـز  را آثارش درونی وجه، ]باشد[ شده مواجه) عربی ابن تفکر همچون(

 ایـن  کـربن  نظـرم  بـه  و یکدیگرنـد  ملزوم و الزم دو هر و معناست بی ظاهر بدون باطن. دارد

 وظیفـۀ  توانند می عالم مظاهر، باشیم داشته پدیدارشناسانه نگاه اگر که دریافته خوب را موضوع

 بـین  شـود  مـی  قائل کربن که تفکیکی، میان این در. ..باشند داشته ما براي را المحجوب کشف

 ارتباط مرموزش با رمز این. رمزاندها  این، نیستند مجازها  این گوید می کربن. است رمز و مجاز

 مابـه  رمـز  ایـن ، اسـت  رمـزي  دین کالم وقتی، حال. دارد رمز اما ندارد ازایی مابه مجاز. دارد

 ایـن . است هشتم اقلیم در ازا مابه این. بینم نمی عالم این در ازایی مابه که ما، کجاست ازایش

  )16: 1384، (رحمتی ».دارد معنا اش خاص دینی معناي به دینی زبان

 ادمونـد  چـون  فیلسوفانی، جدید فیلسوفان پدیدارشناسی شیوة با آنکه از بیش او پدیدارشناسی

 عارفان المحجوب کشف و شناسی -باطن  با مطابق، باشد منطبق... و هایدگر مارتین و هوسرل

 و مظهـر  پدیدار او نظر از. داند می ذات به رسیدن راه را صورت یا پدیدار کربن. است مسلمان

 تأویل به و گیرد می فاصله هوسرلی پدیدارشناسی از »رسیدن باطن به ظاهر از« این. است باطن

  . شود می نزدیک مسلمان عارفان

کربن از نخستین مستشرقانی است که جهت شناساندن مذهب شیعه به غـرب تـالش وافـري    

  . نموده است

 ارجاع بـه مقالـه  .... نگاه کربن به عرفان و شیعه در مواردي با استادش ماسینیون متفاوت است

 شـهیرترین علمـا و فیلسـوفان و دانشـمندان در آن     : در کنفرانس اورانوس کـه 92 اعوانی ص

شـعائر  «نخستین مقاله خود را بـا عنـوان   کردند و در پنجمین همایش در سوییس او می شرکت

اما واقعه مهم در زنـدگی او مسـیحی شـدن از    . کند می ارائه» عرفانی حضرت فاطمه در اسالم

. حـالج ایرانـی  ، مستشـرق فرانسـوي  ، گداشت لویی ماسینیونگزارش بزر. (طریق اسالم است
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  16شماره ، 1386، حکمت و معرفت ماهنامه پژوهشی اطالعات

باور و اعتقـاد  ، که در نزد تشیع جایگاه ویژه اي دارد (س)او به شخصیت برجستۀ حضرت زهرا

اي آن وجود داند و بر می زنانگیهاي  عمیقی داشته است و او را مظهر و مصداق تمام اسطوره

به صورت مبسوطی پیرامون » ارض ملکوت«در کتاب. مبارك والیت عرفانی خاصی قائل است

  سخن به میان آورده که عبارت است از: (س)حضرت فاطمه زهرا

را در  (س)سوفیا به معناي خرد و معرفت الهی است و کـربن شخصـت واالي حضـرت زهـرا    

شـناخت خداونـد نیـز ارتبـاط     ، به واقع در تفکر کـربن . داند می ارتباط و پیوند با معرفت الهی

، همانطور که سوفیا در جاي دیگـر «به گفتۀ کربن . دارد (س)تنگاتنگی با شناخت حضرت زهرا

در برابـر غـم   » ارض ملکـوت «به همان نحو هـم  ، محل مثالی حضرت الهی در جهان ما است

باشد و به صورت عرفان شیعه  می حاضر، طن اصلی که در دل ابناء بشر نهفته استدوري از و

   (ع)فاطمـه . مصـور و متجلـی اسـت    (ص)دختر پیغمبـر اکـرم  ،   (ع)در وجود شخص فاطمه الزهرا

  )27: 1374، (کربن. سوفیاي حکمت الهی و علم تکوین شیعیان است

این مهین فرشتۀ مؤنث زمینی برتر «داند می را اینگونه   (ع)حقیقت ابدي و ازلی فاطمه زهراکربن 

همان است که بـه مـا تکلیـف    ، از فلک که مقام و امتیاز سوفیاي حکمت الهی را حاصل کرده

، به همین جهت در ذات مافوق جهان محسـوس ... او را در عالم الهوت مشاهده کنیماند  کرده

چیـزي وجـود دارد نظیـر ارض برتـر از     ، به عنوان عضو هیأت برتر از بشر )(سحضرت فاطمه

» سوفیاشناسـی «فلک که خواهیم شنید و از طریق این ارض برتر از فلک ما را به اندیشۀ نوعی 

برند که به ما امکان خواهد داد از نو چیـزي را کـه سوفیاشناسـی مزدایـی سـابقا در       می شیعی

  )135-132(همان: . درك کنیم، ردک می شخص فرشتۀ زمین مشاهده

نور الهی است که بدون وجود مبارکش عالم علـی الـدوام در    (س)به گفته کربن حضرت فاطمه

 یعنی عقل و قـدرت الهـی کـه همـه چیـز را در     ، وي سوفیا است«ماند  می پردة غیب و نیستی

به همین سبب است که شـخص  ، خالصه. کند می نور الهی که همۀ عوالم را نور باران، یابد می
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که بـدون آن مصـدر خالقـۀ    ، بیان و ظهور آن هم هست، که راز جهان نفس است، سرمدي او

  )141(همان:  »ماند نهان می، جهان ناشناخته و ناشناختنی و براي ابد در پردة غیب

می تـوانیم  «دارد که می سوفیا اظهار –   (ع)همچنین کربن در بیان فضایل وجودي حضرت فاطمه

بگوییم که آن وجود که به توسط وي هستی عالم خاك به صورت سپیده دمـان زمـین مـافوق    

نفـس  ، نفـس اسـت  ، سـوفیا    (ع)حضرت فاطمه... خود تجلی ذات الهی است، آید می آسمان در

یعنی آن بخش تشکیل دهندة وجود بشري که به ذاته در برابـر  ، نفس هر مخلوق، عالم خلقت

وي وجـود مؤنـث   . گـردد  می عرضه، نفس، و ادارك تخیلی به صورت وجودي مؤنث وجدان

فردوس است و والیـت  . به همین سبب وي مثال ارض ملکوتی است، ازلی در نوع بشر است

زیرا وي همان است که اسماء و صفات الهی را که در ذوات تجلی یافته ، و آشنایی با آن است

  )143-142همان: »(. سازد می متجلی، کنند می الهوت ظهوردر افالك هیأت ، در امامان، الهی

وجودهاي معنوي هریک ، کربن در بحث جلوة ذات الهی در وجود معصومین و مبحث والیت

شمرد و ترتب وجودي آنان را در والیت ابدي به این  می را از فلک نخست تا فلک االفالك بر

، سـرانجام حضـرت فاطمـه   « (س)در نهایت این مراتب حضرت زهـرا . داده استصورت نشان 

 و جـواب خـود را بـر زبـان    ، دهد و هـم بنیـاد   می بدان هم کمال، هیأت الهوت را کامل کرده

است و به همین سبب شایستۀ ذکر اسـت کـه   » هیأت متعالی«ارض ، وي بدین منوال. آورد می

» ارض مـافوق ملکـوت  «ض ملکـوتی برتـر و بیشـتر و   او از ار، در این مرحله و مرتبۀ وجودي

  . است

نه تجلـی امامـت وجـود خواهـد        (ع)بدون وجود شخص فاطمه«کند که  می در ادامه کربن بیان

نور آنان . همان مکان غیب الهی است، زیرا هیأت این وجودهاي نورانی. داشت نه والیت امام

  )139(همان: . نور الهی است، به ذاته

ۀ

نمود عقل اسـت و حضـرت فاطمـه     (س)همسر حضرت فاطمه،   (ع)به گفتۀ کربن حضرت علی

نفـس در عـالم    –تجلی و نمونۀ زوج ازلی و ابدي عقـل  ،   (ع)علی-  (ع)زوج فاطمه. «نمود نفس

، ؛ فاطمـۀ تابنـاك    (ع)داده انـد: فاطمـه الزهـراء   نامی منسوب بـه خورشـید   ، به فاطمه.. اند. خاك
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هر عالم ، با آن فروزندگی هر آفتاب، تشکیل شده است   (ع)کلیۀ عوالم با این نور فاطمه. فروزان

  . کند می قابل تصور را روشن

مـی تـوان از نـوعی عقالنیـت     «   (ع)کربن در ادامه با توجه به درخشش وجودي حضرت فاطمه

سه ، او بدین عنوان. سوفیا باشد –منشأ آن در ذات ازلی و ابدي فاطمه سخن گفت که منبع و 

این سه مرتبت از نظر کربن شامل: صورت متجلی یعنـی  . »سه مرتبت و وظیفه، مقام توأم دارد

  . سوفیا یعنی عقل و قدرت الهی است، وصف و معنی از نظر هستی، عین روح

مرتبت وجودي ائمه در وجود «افزاید می   (ع)سپس کربن در بیان مرتبت وجودي حضرت فاطمه

صورتی برتر از عالم ، به هر وسیلۀ بیان و تعریف مخلوقات، سرمدي آنان به هر تصور و درك

چرا کـه  ، همان مرتبت تجلی آنان است   (ع)در حالی که مقام حضرت فاطمه، دهد می محسوس

و نیز مرتبت وجودي فاطمه . مرتبت وجودي او همان مرتبت نفس است در هر مرتبه از وجود

صورت دوم کلیت مدارج معرفت و حکمت عالیه بدان درجه از تمامیـت اسـت کـه    ، سوفیا –

زیـرا  ... به معرفت آنان از حضرت فاطمه منوط است، مقام و تقدم پیامبران از نظر معرفت خدا

  )142-140(همان: . خود لوح محفوظ است، سوفیا –فاطمه 

تجلی هیأت متعالی است و به همین سـبب اسـت کـه نقـش        (ع)حضرت فاطمه«به گفتۀ کربن 

بودن آنان » فاطمی«درجۀ، به درست، امامان در زمینۀ تجلی و محرم اسرار غیب کردن و والیت

اند: در هیـأت  خالق هر دو مظاهر این عالم و آن عالم -فاطر و فاطمه-فاطمههاي  نقش... است

به منزلۀ ارض مافوق ملکوت که بنیاد و سنگ زیـر بنـاي آن اسـت و در زمـین عـالم      ، الهوت

و به عنوان بخشندة اصل و منشاء به کسانی که به نوبۀ  (ص)به منزلۀ دختر و روح پیغمبر، خاك

وي مجمـع  . وي تجلـی الهـی و والیـت اسـت    . یعنی سلسلۀ دوازده امام، خود نفس پیغمبرند

  )144همان: »(. نور پیغمبري و نور والیت است، برخوردگاه دو نور، رینالنو

خاور شناسان منصفی است که با تألیف بیش از یکصـد کتـاب و مقالـه در     آنه ماري شیمل از

فرهنگ و هنر اسالمی سهم بسزایی در شناخت و معرفی اسالم بـا از بـین بـردن    ، زمینۀ عرفان

در کنـار و وراي همــه  . خشـک اندیشـی و خرافـه گرایـی داشـته اسـت      ، رينگـاه قشـري گـ   
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عرفان و ادب ، اسالمبه  ارزشمندي اوبزرگترین ، تحقیقی این بانوي شیفته شرقهاي  برجستگی

زدودن تصاویر نادرست و ناشایسـتی   همان ارائه تصویري منصفانه از اسالم و ایران و، فارسی

و فارسی ندان غربی از حدود دویست سال پیش تا اواسط قرن بیسـتم   ناآگاه که مترجمان بود

شــعر عرفــانی فارســی و . از فرهنــگ و ادب مــا در ذهــن خواننــدگان غربــی نشــانده بودنــد

در گرایش  -که با روحیه ذوقی شیمل هماهنگ بود _هنري عارفانی چون موالنا هاي  برداشت

چنان که وایدنر در شناخت نامه پروفسور آنه  آن. اسالمی اهمیت داشته استهاي  او به اندیشه

از نوجوانی تحت تاثیر موالنا بود و در تمـام طـول زنـدگی    شیمل ، کند می ماري شیمل روایت

نکتــۀ مهمــی کــه در  )38: 1382، (وایــدنر. بودنــد او مثنــوي و دیــوان کبیــر مــونس و همــدم

او خـود را از   خـورد ایـن اسـت کـه     مـی  اسالم شناسی خـانم شـیمل بـه چشـم    هاي  پژوهش

از طریـق آمـوختن   ، تفکـرات مسـیحی و یهـودي    سـلطه  اسالم شناسان غربـی و هاي  قضاوت

اسـالمی و سـیر و   هـاي   و هم با رجوع مسـتقیم بـه مـتن    اردو، ترکی، فارسی، عربیهاي  زبان

  . سیاحت در جغرافیاي اسالمی رهانیده است

وسـت کـه مشـکالت و    ویژگی خاص مطالعات اسـالمی خـانم شـیمل روش پدیدارشناسـی ا    

. روش پدیدارشناسی او از عرفان شناسی اش جدا نیست. تنگناهاي روش نقد تاریخی را ندارد

توان اسالم را درکمال جامعیت و حقیقت درك کرد  می از دیدگاه او فقط از این منظر است که«

 بعـد  به بیشتر، اسالم ابعاد و به این جهت است در میان تمام. و به مقام همدلی با اسالم رسید

  )17: 1382، (پازوکی. پرداخته است آن عرفانی

از نظر او شاید تنها روشی که بتوان به وسیلۀ آن در یک نگاه تطبیقـی میـان مباحـث مشـترك     

از دید ایشان ظـاهر و تجلـی   . «همین روش پدیدارشناسانه است، ادیان به عناصر یکسان رسید

و معتقد اسـت کـه هـم در مسـیحیت و هـم در       خارجی در ابراز دین کمترین اهمیت را دارد

بـه واقـع شـیمل     )159: 1385، (فون شـونبورن ». کالم ذات اقدس بر همه آشکار است، اسالم

نـه  ، معتقد است که در شناخت اسالم باید با همزبانی و از دیدگاه یک فرد مسلمان نگریسـت 

یوة تاریخی و زاویه دیـد  اینکه مانند بعضی از دین شناسان غربی مباحث اسالم را بر اساس ش

شیمل بر خالف بیشتر شرق شناسان که بر بعد احکام شرع و ظاهر اسالم تاکید . خود بشناسیم

خـاور شـناس   ، درك او شـبیه هـانس شـدر   . «یابـد  می دارند؛ گوهر و ذات اسالم را در عرفان

معروف آلمانی است که از نظر او عرفان اسالمی کوششی است براي دست یافتن به رستگاري 
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ــی  ــد حقیق ــه توحی ــیده ب ــردي از راه رس ــد»(. ف ــا  ) روش129: 1371، ناق پدیدارشناســی او ب

کـربن در  . متفاوت استها  پدیدارشناسی افرادي همچون کربن در پاره اي از عناصر و ویژگی

هـاي   اسالمی بیشتر به منابع کالسیک و آثار اندیشمندان بزرگ فرقـه هاي  ه فرقهشناخت دیدگا

امـا شـیمل در   ، کند می رجوع، متفاوت اسالمی که در زمینه علوم اسالمی صاحب نظر بوده اند

بر منـابع کالسـیک و قابـل    ، اسالمیهاي  پاره اي از آثار خود در بیان افکار اعتقادات و اندیشه

بلکه بر سخنان شفاهی و مشاهدات خود از آداب و سنن رایج میان ، کیه ندارداعتماد اسالمی ت

مسـلمان بدسـت   هـاي   توده مردم(دین عوام) که در روابط شخصی و مستقیم با مردم سـرزمین 

این امر موجب شده تا گاهی وي به نقل سخنانی غیر رایج و ضـعیف  . آورده اکتفا نموده است

، بـه طـور کلـی نگـاه شـیمل     . استناد کند، یروان آن تازگی دارددربارة عقاید اسالمی که براي پ

جاذب و عاشقانه است و روح لطیف زنانۀ او غلبه دارد و گاهی از دایرة پژوهش علمی ، ذوقی

از این منظر عـده اي  . نامید» پژوهشی –ذوقی «توان می گردد و به نوعی تحقیق او را می خارج

. شـد  مـی  او هم رتبۀ نیکلسون، شنیداري شیمل نبوداي ه در غرب معتقدند اگر نظرها و دیدگاه

یـابیم و فاطمـه    می نیز این نوع مواجهه و پژوهش ذوقی او را در در نگاه او به حضرت فاطمه

  . نیست، شناسی او چندان عمیق و مبسوط آنگونه که از کربن سراغ داریم

روند(به استثناي حضرت رسـول   می برتر از همۀ موجودات عالم به شمار... این بانوي بزرگوار

و القـاب گونـاگونی دارنـد:    ها  نام، این بانوي بزرگوار)   (ع)و حضرت علی بن ابیطالب (ص)اکرم

کـه  (کنیز(به معناي دوشیزة جوان) و معصـومه ، بتول(به معناي باکره)، به معناي درخشان)(زهرا

مهمتر از همـه آن  . گیرند می ربه دور از گناه است) و در جامعه اسالمی بسیار مورد استفاده قرا

نه تنها به نفع تمام کسانی که براي شهادت پسر دلبند ایشـان حضـرت   ، که این بانوي بزرگوار

عرفـاي بـه    بلکه از دیـدگاهی کـامال  ، کند می نزد خدا شفاعت آنان را، گریند می   (ع)سید الشهدا

  ... یا مادرِ پدرشان) معروف هستند( ابیها عنوان ام

، ذهن مردم متقی و پرهیزگار مسـلمان . بسیار زیاد است، که دربارة ایشان نقل شدههایی  داستان

، بردند می از فقر و تهیدستی بسیار شدیدي که آن بانوي بزرگوار در آن به سر، بیش از هر چیز

، در ضـمن ... رفتنـد  مـی  بـه شـمار  » فرمانرواي همۀ انسانها«در حالی که ایشان، آید می به رقت

حتی در زمـانی کـه اعضـاي    ، و سخاوت این بانوي عزیز نسبت به فقرا و تهیدستان بخشندگی

و ایـن در  ، بسیار زبانزد عام و خاص اسـت ، بردند می خانوادة ایشان در گرسنگی شدید به سر

ایشـان مظهـر   ... کنـد  مـی  مورد کمبود لباس و پوشاك براي فرزندان بزرگوار ایشان نیز صـدق 
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فرقـه اي وجـود داشـت کـه     ، در قرون وسـطی . روند می الم به شماربانویی نمونه در آیین اس

همۀ ارث ، به دلیل ارادت و اخالص عمیقی که نسبت به این بانوي بزرگوار داشتند، اعضاي آن

احترام و اخالص عمیق مسلمانان نسبت بـه  . بخشیدند می و ثروت پدري را به دخترهاي خود

اي  نامه کافی است ستایش. نیز بسیار رایج و متداول استها  در میان سنی، (ص)دختر پیامبر اکرم

» رموز بیخودي«در نوشته اي حماسی به زبان فارسی به نام    (ع)را که براي حضرت فاطمۀ زهرا

میالدي چاپ و منتشر شده  1917) را که در سال 1938-1877( اثر عالمه محمد اقبال الهوري

. انان نسـبت بـه ایـن بـانوي بزرگـوار مطلـع شـد       مطالعه کرد تا از میزان اخالص مسلم، است

  )36-35: 1381، (شیمل

 پیرامون ارزش و اهمیت عدد پنج در اسالم بیان» تبیین آیات خداوند« شیمل همچنین در کتاب

و یکـی از  » اهللا«آخـرین حـرف واژة   ، اسـت » هـاء «ارزش عددي حرف ، در اسالم پنج«کند می

گیرد: ارکان  می ر اعتقاد و ایمان و آداب دینی قراراما در سطحی عملی تر د. حروف اساسی آن

نمازهاي پنج ... تعداد نمازهاي یومیه نیز پنج تاست.. دین اسالم از پنج رکن ساخته شده است

حضـرت  ،   (ع)حضرت علـی ، خود ایشان، (ص)گانه؛ پنج تن آل عبا یا اهل بیت پنج نفري پیامبر

  )212: 1386، (شیمل »...   (ع)و امام حسین   (ع)امام حسن، (س)فاطمه

دختر حضرت خدیجه به باالترین حـد ممکـن    (س)منزلت حضرت فاطمه، در اعتقادات شیعی«

در مسیحیت ارتقا » مادر دلوروسا«رسید: وي که مادر امامان شهید شیعی است به مقامی شبیه به 

  )444، همان»(. اشک بریزند شفاعت خواهد کرد   (ع)یافت و از کسانی که براي فرزندش حسین

متـدولوژي تحقیقـی   ، مطالعات بین رشته اي، مستشرقین به لحاظ نگاه برون دینیهاي  پژوهش

تحقیقـی کـه در   هاي  یکی از حوزه. عرفان اسالمی و شیعی اهمیت دارد، شیعه، در باب اسالم

آیین شیعه و پرداختن به . زمینۀ شیعی بودن آن است، این مستشرقین مشهود استهاي  پژوهش

آن در تعداد محدودتري از خاورشناسان و آن اغلب با رویکردهاي تاریخی و از منظر هاي  فرقه

هانري کربن و آنه مـاري شـیمل سـه شـرق     ، لویی ماسینیون. منابع اهل تسنن ارائه شده است

ي از جملـه کارهـا   انـد.  شناسی هستند که با نگاه منصفانه و جامع تري به آیین شـیعه پرداختـه  

پرداختن به ابعـاد وجـودي و جایگـاه معرفتـی و تربیتـی حضـرت       ، پژوهشی ِمحققان نام برده
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مقام والیت عرفانی و سـروري آن حضـرت کـامال    ، در تفکّر و نوع نگاه آنان. است (س)فاطمه

بینش بن مایه اي آنان بـه اسـالم و   ، با وجود شباهت و یکسانی نگاه در مواردي. مشهود است

ماسـینیون دیـدگاهی   . شده است (س)وت دیدگاه آنان نسبت به حضرت فاطمهسبب تفا، عرفان

ابن عربی دارد و شیمل دیدگاهی ذوقی  _شبه فلسفی کربن دیدگاهی، حالجی دارد ـ   شهودي

نماد پیوستگی میان ادیـان و مـذاهب و بیـانگر     (س)از نظر ماسینیون حضرت فاطمه. موالناییـ 

که آن حضـرت متحمـل   هایی  همچنین او به بیان درد و رنج. زنانگی استهاي  تمامی اسطوره

از آنِ ، عمیق ترین باور عرفانی و اعتقاد در میان این سه اسالم شـناس . پرداخته است، شده اند

والیت عرفانی خاصی قائل است  (س)او براي وجود مبارك حضرت فاطمه. هانري کربن است

 هوت و نور فـروزان و تابنـاك عـالم هسـتی    کامل کنندة هیأت ال، و ایشان را تجلی ذات الهی

به ارائه کلیـاتی  ، دیدگاه ذوقی و عاشقانۀ شیمل که روح لطیف زنانه بر آن غالب است. داند می

از زندگی و شخصیت آن بزرگوار بسنده کرده است و این روحیۀ ذوقی و احساسی تا حدي از 

افـزون  . کاسته است، خصی استو مشاهدات شها  ارزش تحقیقات او که بیشتر مبتنی بر شنیده

اهمیت و ارزش عدد پنج در اسالم و جایگاه حضرت فاطمه بین پنج تن ، بر این کلی گویی ها

اهل بیت و همچنین مقایسه ایشان با مادر دلوروسا در مسیحیت از مواردي است که شیمل بـه  

  . آن پرداخته است

  ها: الف) کتاب

(مجموعـه   نگاهی به ایران شناسی و شیعه شناسی هـانري کـربن  ، )1371(. جالل الدین، آشتیانی .1

  انتشارات وزارت امور خارجه تهران: موسسه چاپ و، )شناسی مقاالت انجمن بررسی مسائل ایران

  سمت :تهران، مطالعات اسالمی در غرب. )1381(. محسن، الویري .2

  میالن، )؛ شخصیات قلقه فی االسالم1944عبدالرحمن(، بدوي .3

تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و     ، )؛ ایران شناسـان و ادبیـات فارسـی   1390( محمد، رستمی .4

  مطالعات فرهنگی

تهـران: دفتـر نشـر    ، )؛ تبیین آیات خداوند: نگاهی پدیدارشناسانه به اسالم1386آنه ماري(، شیمل .5

  فرهنگ اسالمی

 :تهـران ، مـامی شناسـان غربـی و اصـول اعتقـادات شـیعه دوازده ا      شیعه، )1393مریم (، پور صانع .6
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  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با ، گردانیدة فریده مهدوي دامغانی، )؛ زن در عرفان و تصوف اسالمی1381(..............................  .7

  تهران: مؤسسه نشر تیر، پیشگفتاري از احمد مهدوي دامغانی

ترجمه بهـاء الـدین   ، با آنه ماري شیملگفتگو ، ب اسالمبازتا، )1385(، فلیسیتاس، شونبورن فون .8

  نشر شورتهران: ، بازرگانی گیالنی

، )؛ ارض ملکوت از ایران مزدایی تا ایران شیعی: کالبد انسان در روز رستاخیز1383هانري(، کربن .9

  تهران: طهوري، ترجمۀ ضیاءالدین دهشیري

  مشهد: ایران جوان، سلمان پاك، )1389(لویی، ماسینیون .10

  تهران: رسالت قلم، ترجمۀ محمودرضا افتخارزاده، )؛ مباهله در مدینه1387( ---------- .11

  ها ب) مقاله

  38شماره ، ایران نامه، »شرق و غرب«)؛ 1371داریوش(، آشوري .12

  63دفتر ، مقاالت و بررسی ها، گذري بر مطالعات شیعی در غرب، )1377عباس(، احمد وند .13

  95روزنامه همشهري شماره ، »درباره هانري کربنگفت و گو «، )1384(، ان شاء اهللا، رحمتی .14

(مجموعـه   »آشنایی از آنسوي افق، روش اسالم شناسی آنه ماري شیمل«، )1382(شهرام، ازوکیپ .15

انتشـارات مرکـز بازشناسـی    تهـران:  ، ینار بزرگداشت آنه ماري شیمل)مسهاي  مقاالت وسخنرانی

  اسالم و ایران

شـماره  ، سـال دهـم  ، فصلنامۀ تاریخ اسـالم » پژوهی در غربعاشورا «)؛1388غالم احیا(، حسینی .16

  128 -87صص ، 37مسلسل 

عرفان و استشراق:عرفان اسالمی از دیـدگاه لـویی ماسـینیون و هـانري     «)؛ 1388کریستین(، ژامبه .17

، اردیبهشـت ، فسلفه و کالم: اطالعات حکمت و معرفت، ترجمۀ حسین اسماعیلی ابهریان» کربن

  38شماره 

فاطمه مرضیه علیهاالسالم در اندیشه فلسفی هانري «)؛1389فاطمه(، نهله و همدانیان، غروي نائینی .18

  2شماره ، 7دوره ، فصلنامه تخصصی بانوان شیعه» کربن

مجلـه  ، ترجمه ضیاء االدیـن دهشـیري  ، »سخنرانی پروفسور هانري کربن«، )1342هانري (، کربن .19

  39شماره مسلسل ، شماره سوم، سال دهم، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

  . مندرج در مجموعه مقاالت تاریخ فرهنگ، »اسالم از دریچه چشم غربیان« (بی تا)، مجتبی مینوي .20
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  28شماره ، کلک، »فرزانه بانویی دلباخته شرق«، )1371خسرو(، ناقد .21

ــق  .22 ــامور مطل ــن(، ن ــربن  « )؛1390بهم ــانري ک ــا ه ــینیون ت ــویی ماس ــایت  ، »از ل ــه از س برگرفت
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مجلـه  ، »گزارشی از اولین مجمع علمی درباره تشیع در مغـرب زمـین  «، )1347سید حسین(، نصر .23

  6شماره ، فلسفه و کالم و عرفان

  2شماره ، یادگار، »خاورشناسان«)؛ 1324سعید(، نفیسی .24

آشـنایی از آنسـوي افـق (مجموعـه     ، پرفسور آنه ماري شـیمل  شناختنامه، )1382اشتفان(، وایدنر .25

انتشـارات مرکـز بازشناسـی    تهـران:   ل)سینار بزرگداشت آنه ماري شـیم هاي  سخنرانی مقاالت و

  اسالم و ایران



 

  يساز هیشببه حق بنوت انسان حاصل از  یهبا نگا ینرویکرد قرآن به کرامت انسا

  ی گروه حقوق دانشگاه زابلعلم ئتیهعضو 

tavasoli@uoz. ac. ir 

. کرامت به معناى دورى از پستى و فرومایگى است و روح بزرگوار و منزّه از هر پستى را کریم گویند

و خوارى است و براى رسیدن به قلّه بلند کرامت باید به سالح ذلّت ، به معناي کرامت در مقابل دنائت

دورى ، دارد یمـ  تقوا و پرهیزگارى مجهز گشت و تقوا آن است که انسان از هر چه که او را به گنـاه وا 

بسیاري بر حفظ کرامت انسان دارد و ایـن موضـوع بـه اشـکال گونـاگون در       دیتأکدین اسالم . نماید

یکی از مصادیق حفظ کرامت انسـان توجـه بـه    . متجلی گشته است تیب اهلي قرآن و سیره ها دگاهید

، ي انسـانی را سـاز  هیشـب  تـوان  یمـ امـروزه  . اسالم اسـت  بخش روححقوق بنیادین وي در پرتو تعالیم 

 توانـد  یمي رعایت کرامت انسان در دنیاي معاصر دانست که ها چالش نهیدرزمنمونه  نیزتریبرانگ بحث

حـق   نیتـر  ییابتـدا  عنوان به، فرزندي_حق بنوت به معناي رابطه والد. مشکالت بسیاري گردد شأسرمن

 توانـد  یمی به آن توجه یبآثار حقوقی و اجتماعی بسیار مهمی را در پی دارد که ، متولدشدهانسان تازه 

ي سـاز  هیشـب در این نوشتار حق بنوت انسان حاصل از . منجر به عواقب ناگوار فردي و اجتماعی گردد

  . گردد یمیکی از نمودهاي رعایت کرامت انسان بررسی  عنوان به

  حق، شخصیت، حق بنوت، يساز هیشب، کرامت انسان :ها واژه کلید
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 يا گونه کرامت به، در مضــامین حقـوقی. است» کرامت انسانی«اصول حقوق بشر  نیتر از مهم

انسان است درخور احترام  که نیانسـان هم. بــرابـري حقوق است رندهیدربرگ ینه جزئ و کلی

در توصیف شخصیت و کرامت انسـان از دو جهـت   . و برخوردار از داشتن منافع انسانی است

ها و ظرفیت وجودي که از آن تعبیر بـه کرامـت ذاتـی     یکی درباره داشته، گفتتوان سخن  می

. رسـاند  کند و بـه کمـال مـی    ها را تقویت می ا و نبایدهایی که آن داشتهشود و یکی از بایده می

تبیین کرامت انسان . است درباره بایدهاي اخالقی بوده، بیشترین سخن پیشینیان درباره کرامت

از کرامت  به این معنا که در بخشی از آیات قرآن . باشد و دوبعدي می یدو ساحت، در بیان قرآن

انسـان   رتري او بر دیگر موجودات سخن به میان آمده و در برخی دیگر و ارجمندي انسان و ب

نـوع   انسـان را داراي دو  قـرآن . شـده اسـت   مطرح حیوانات نکوهش و حتی فروتر بودن او از

چنـین رویکـردي باعـث شـده اسـت کـه در       . کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی. داند کرامت می

بـراي   اسـالم  اندیشـۀ سیاسـی  . نگاهی جامع به ماهیت انسان ارائه شـود ، اندیشۀ سیاسی اسالم

در ، از سـویی دیگـر  . هاي دیگر در آن جـایی نـدارد   نها کرامت قائل است و تحقیر انسا انسان

کنـد و اساسـاً    مقابله مـی ، دارند کنند و تبعیض روا می می ظلم ها برابر افرادي که به دیگر انسان

 . هاي ظالمی ندارد گونه سر سازشی با چنین انسان هیچ

طور محترمانه  این است که انسان داراي حرمت است و حق دارد در جامعه بهمنظور از کرامت 

زیست کند و با او باید محترمانه برخورد صورت گیرد و کسی حق نـدارد بـا گفتـار و رفتـار     

باید هر فرد جامعه انسانی باهم  نیچن هم. خویش حیثیت انسان دیگري را با خطر مواجه سازد

احترام بـه انسـان در   . به شخص نگردد یحرمت ینند که موجب بعمل ک يا گونه به، نوع خویش

فراوانی صورت  داتیاسالم بوده و در این خصوص تأک رشیپذ عنوان یک اصل مورد جامعه به

چـه احتـرام بـه    . بوده است یتوجه احترام به انسان در طول تاریخ موضوع قابل. پذیرفته است

روشن ، هاي ادیان ابراهیمی مروري کوتاه بر آموزهبا . گوهر انسانی و چه حرمت به کالبد انسان

توان گفت امروزه نیـز تأکیـد بـر     می. اند گردد این ادیان همواره بر تکریم انسان تأکید داشته می

کرامت موهبتی است که از منظر قرآن مجیـد در  . دینی دارد يها گرایی ریشه در برداشت انسان

می است و هیچ موجود زمینی دیگري به ایـن  بین مخلوقات ظاهري خداوند تنها مخصوص آد

فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم و حملنـاهم فـی البـر و     آن کریم میقر. شرافت توصیف نشده است

زادگان را گرامی  البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال؛ ما آدمی
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 يهـا  يهوار] حمل کردیم و از انواع روزرا يها ها را در خشکی و دریا [بر مرکب داشتیم و آن

 . برتري دادیم، ایم ها را بر بسیاري از موجوداتی که خلق کرده پاکیزه به آنان بخشیدیم و آن

: چیزي تحقق مییگو یاست و وقتی م» تحقق«و » ثبوت«عربی است که به معناي  يا واژه» حق«

ذکـر  حق نامه دهخدا معانی متعددي براي واژه  لغت) 1380:20، (مصباح;یعنی ثبوت دارد، دارد

یقـین  ، درسـت کـردن وعـده   ، است: راست کـردن سـخن   قرار نیها ازا آن نیتر که مهم کند یم

، هخـدا (د. موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال، به حق کردنغلبه ، ثابت شدن، نمودن

ازجملـه:   کنـد  یربرد و معنا ذکر مچند کا» حق«فرهنگ المنجد نیز براي واژه  )9142ص ، 6ج 

(المنجـد  . سزاوار، حزم، امر مقضی، موجود ثابت، حظ و نصیب، مال و ملک، عدل، ضد باطل

یعنی هـر   ;شود یکاربرده م به» هستی پایدار«گاه معادل آن در زبان فارسی  )144ص ، فی اللغۀ

 )74: 1385، جوادي آملی( حق است، مند باشد چیزي که از ثبات و پاي داري بهره

امـا   )27: 1375، مـدرس (. اسـت  نشده فیاز حق تعر، حق در اصطالح فقه: در فقه اهل سنت

: حق دیگو یمیرزاي نائینی در تعریف آن م. اند فقهاي شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته

 شده است: گفته) همچنین 106: 1418، ینائین(. عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت

حق رهـن  ، مانند: حق تحجیر ;ردیگ یتعلق م نیع حق نوعی سلطنت بر چیزي است که گاه به«

 ;مانند حق خیار متعلق بـه عقـد   ;ردیگ یو گاهی به غیر عین تعلق م ;و حق غرما در ترکه میت

حـق یـک   ، مانند حق حضانت و حق قصاص؛ بنـابراین  ;گاهی سلطنت متعلق بر شخص است

حق عبـارت اسـت از قـدرت یـک فـرد      . تبلکه نوعی از ملکیت اسمرتبه ضعیفی از ملک و 

مـال مـذکور    که نیاعم از ا، یا بر یک مال و یا بر هر دو، انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر

 )40: 1375، طاهري(. مانند طلب ؛یا نباشد، مانند خانه ;مادي و محسوس باشد

حـق  : «مییگـو  یمـ  کـه  یهنگام ;اعتباري استمفهومی ، شود یحق استفاده مکلمه معنایی که از 

همین مفهوم اعتبـاري را در نظـر   » حق زن بر مرد«یا » حق مرد بر زن«یا » حق شفعه«یا » خیار

عینی خارجی نـدارد  » ما به ازاء« وجه چیه اعتباري بودن این مفهوم به این معناست که به. داریم

یک  اریاخت آزاد و صاحب يها انسان. شود یم ها مطرح و تنها در ارتباط با افعال اختیاري انسان

بر محور همین بایدها . دسته کارها را باید انجام دهند و باید از دسته دیگري از کارها بپرهیزند

حق مربـوط  . شوند یو تکلیف زاده م» حق«مفاهیمی از قبیل ، و نبایدهاي حاکم بر رفتار آدمیان
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نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خـاص)   حقی است که به هر انسان (با قطع» به شخصیت

این حق ، به دیگر سخن. تا منافع مادي او کند یاز شخص انسان حمایت م تر شیتعلق دارد و ب

  )45: 1373، (طاهري. گردد یبه حفظ ذات و عرض انسان برم

 

اسـت از  کرامـت انسـانی عبـارت    . کرامت انسانی دانسـت  توان یمیکی از مبانی فقهی حق را 

اگرچه تعریف دقیقـی از معنـاي اصـطالحی کرامـت در دیـدگاه      . تقدم و احترام انسان، برتري

زوایاي مختلـف آن را روشـن    اند توانسته اسالمیاسالمی صورت نگرفته است اما اندیشمندان 

کرامـت  ، جوادي آملـی  اهللا تیآ. نموده و تمایز کرامت در دیدگاه اسالمی و غربی را تبیین کنند

ي محکـم بـراي اخـالق و قـانون     ا هیپاو آن را  داند یمی شناس انسانیکی از اصول اسالم و را 

ایشان معتقد است که کرامت انسان حاکی از آن است که انسان داراي کیفیت برتر . شمارد یبرم

 توانـد  یمـ ایـن کرامـت نظـري    . رود یمـ و عالی است و گوهر برین موجودات جهان به شمار 

به همین دلیل همـه تعـالیم   . ارزشی و عملی فراوانی را نیز به همراه داشته باشدي ها يبزرگوار

. اخالقی و حقوقی با عنایت به این اصل نظري و در سازگاري کامل بـا آن بایـد تنظـیم شـود    

 ها یآلودگی جعفري کرامت انسانی را پاك بودن از محمدتق) عالمه 163: 1385، (جوادي آملی

اسـت   شـده  دادهصوص به آن موجود کـه کرامـت بـه آن نسـبت     و عزت و شرف و کمال مخ

) با توجه به اینکه انسان اشـرف مخلوقـات اسـت و بـه سـبب      179: 1370، (جعفري. داند یم

حرمت و شرافت او حق هر انسان است که در جامعه با احترام زندگی کند و در مقابل هرگونه 

، (عباسـی . دولـت قـرار گیـرد    تیـ دحماموری و تحقیرآمیز رانسانیغرفتارهاي ، بردگی، بندگی

 دار عهـده همین اصل تنظیم گـردد و متناسـب بـا آن     بر اساس) حقوق و تکالیف او 85: 1390

لذا اصـل حیثیـت انسـانی    . گردد مند بهرهي ا عادالنهیی در اجتماع شود و از حقوق ها تیمسئول

(قـاري  . زیربناي اخالق هنجاري اسـت  درواقعاصل موضوعی حقوق بشر است و  نیتر يادیبن

شـان انسـان و موقعیـت او و پاسـداري از      قـرار دادن ) این اصل یعنی بلند 38: 1390، فاطمی

ي ها آموزهدر . قرار نگرفته است موردتوجهدین اسالم  اندازه بهحقوق و کرامت وي در هیچ جا 

دین ، ملیت، نژاد، رغ از رنگاسالمی انسان از کرامت و حیثیت ذاتی برخوردار است و افراد فا

) خواسـتگاه  34: 1404، (حرانـی . برآمده از پـدر و مـادري واحدنـد    تیدرنهاو مذهب همگی 

 30کرامت ذاتی رابطه بسیار ارزشمند خداوند با انسان است که براي تبیین آن از آیات شـریفه  

) خداونـد  88 :1390، (عباسی. شود یماستفاده  »ص«سوره  72و  71سوره حجر و آیات  31و 
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متعال با اعطاي کرامت به انسان براي او جایگاهی رفیع در نظر گرفته است تا بتواند متناسب با 

ایـن حقـوق و   . گـردد  منـد  بهـره و تکالیفی شده و از حقوق بیشـتري   ها تیمسئول دار عهدهآن 

دد عادالنـه بـراي او فـراهم گـر     صـورت  بـه ذاتی و اکتسابی  باکرامتتکالیف چنانچه متناسب 

 . ي وي شودها يتوانمندیی استعدادها و شکوفارشد و تعالی و  ساز نهیزم تواند یم

. اسـت  مربوط به شخصیتحقوق  ها آن نیتر مهمي گوناگونی دارد یکه یکی از ها حقوق جنبه

از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوي و روحـی انسـان حمایـت    ، این دسته از حقوق

 :ها را به دو قسم تقسیم کرد آن توان یاز این نظر م. کند یم

گذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و  حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانون )الف

انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه . حقوقی را براي آن در نظر گرفته است

ري وجرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسؤولیت مدنی و کیف و ضرب

 . است

شخصـیت آدمـی نیـز     یجسم ریغ يها حمایت از شخصیت معنوي و اخالقی انسان: جنبه )ب

بـه برخـی مصـادیق شخصـیت معنـوي و      ، نجـا یدر ا. گذار هستند قانون تیمحترم و موردحما

  :شود یاخالقی اشاره م

 و  يآزادي حـق رأ ، آزادي فکـر و بیـان  ، وآمـد  مانند آزادي رفـت  ؛فردي يها يآزاد

قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران دربـاره آزادي انتخـاب     . آزادي انتخاب شغل

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایـل اسـت و مخـالف اسـالم و      :دیگو یشغل م

 برگزیند، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست

 عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزو شخصـیت  ، نام ;حق عکس و تصویر، حق نام

و  گـردد  یتعرض به آن تعرض به شخصـیت او محسـوب مـ   ، ب آمدهحسا انسان به

 . ممنوع و موجب مسؤولیت است

 گذارنـد و تـوهین و    قـانون  تیموارد نیز موردحما گونه نیا ;آبرو و شرف و حیثیت

 . استافترا به دیگران موجب مسؤولیت 

 امور به شخصیت فکري و هنري انسـان  گونه نیا ؛حق مربوط به آثار فکري و هنري 

گذار حقوق معنوي مؤلفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه  قانون. گردند یبازم
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داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم بگیرند و از تحریف و تغییر و انتشـار آن  

، طـاهري (. جلوگیري نمایند و اختیار تجدیدنظر در اثر خود را داشته باشند یگريبه نام د

1375 :44( 

 هـا و مکالمـات تلفنـی از فـاش      مانند مصونیت نامه ،حق تمتع از زندگی خصوصی

ضـبط و فـاش کـردن    ، هـا  : بازرسی و نرساندن نامهدیگو یم باره نیقانون اساسی درا شدن

عـدم مخـابره و نرسـاندن    ، سانسـور ، افشاي مخابرات تلگرافی و تلکـس ، مکالمات تلفنی

 حکم قانون مگر به، ممنوع استاستراق سمع و هرگونه تجسس ، ها آن

حقـوق   هـا  یژگیبه برخی اوصاف و و، نجایحق مربوط به شخصیت: در ا يها یژگیبرخی از و

 :این نوع حقوق مؤثرند تر شیکه در شناخت هرچه ب شود یمربوط به شخصیت توجه م

 این حقـوق نـه بـر    ، گرید عبارت به. موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست

بلکـه موضـوع حقـوق مربـوط بـه      ، رنـد یگ یجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمـ عین خار

مـادي و اخالقـی و فـردي و     يهـا  تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه، شخصیت

 . تاجتماعی اس

 شده است صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته، در حقوق مربوط به شخصیت . 

 هرچنـد  . رنـد یگ یدر قلمرو احکام و قوانین قرار مچهره حمایتی دارند و ، این نوع حقوق

ـ به جنبه اخالقی و روحی و در ، حق مربوط به شخصیت بـه شخصـیت آدمـی     کـالم  کی

هماننـد  ، این نـوع حقـوق  . کند یگذار با وضع قانون از آن حمایت م قانون، شود یمربوط م

تالفـات  حقوق مادي منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجـراي آن بـه رفـع اخ   

قـانون اساسـی در اصـل بیسـت و هشـتم از آزادي      ، گونه که گذشت همان. کند یکمک م

فـاش سـاختن   ، از اسـتراق سـمع  ، و در اصل بیست و پنجم کند یانتخاب شغل حمایت م

 . کند یمکالمات و هرگونه تجسس منع م

 البتـه ایـن بـدان معنـا    . نزدیک اسـت  یرمالیبه گروه حقوق غ، حقوق مربوط به شخصیت 

 ;نیست که این دو گروه یکی هستند یا حقوق شخصیتی بخشی از حقوق غیرمـالی اسـت  

شامل حقوق مـالی  ، زیرا گاه برخی از حقوق در همان حال که مربوط به شخصیت هستند

 . غلمانند آزادي تجارت و آزادي انتخاب ش ;شوند ینیز م
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 گرفتن شخصیت حقوقی انسـان  انتقال به ورثه نیستند و با پایان  این نوع حقوق اغلب قابل

ورثه شخص ، مثالً ;ابندی یدر مواردي هم این حق به ورثه قانونی انتقال م ؛گردند یساقط م

ودفـن جسـد او تصـمیم     نسـبت بـه کفـن    تواننـد  یم، او حق داشته جان ینسبت به کالبد ب

حـق  ، »قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمنـدان  12بگیرند؛ و یا بر اساس ماده 

 . پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست، معنوي مؤلف و هنرمند

 تواننـد  یطلبکاران تنها م. طلبکاران قابل توصیف نیست لهیوس به، ق مربوط به شخصیتح 

بـر اسـاس   . درخواست توقیف اموال مادي بدهکار را بدهند، براي استیفاي طلب خویش

مؤلف  يها و ترجمه فاتیتأل توان ینم 1356مصوب ، »اجراي احکام مدنی«قانون  65ماده 

 . را توقیف نمود

 سلب شخصیت حقوقی به معنـاي  . برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند

: دیـ گو یقـانون مـدنی مـ   . مانند اهلیت تمتع یا قابلیت دارا شدن حق مرگ حقوقی اوست

م یا قسمتی از حقـوق مـدنی را   حق تمتع یا حق اجراي تما، یطورکل به تواند ینم کس چیه

از خود سلب حریت  تواند ینم کس چی: هدیگو یهمچنین قانون مدنی م. از خود سلب کند

از استفاده از حریت خود ، کند و یا در حدودي که مخالف قوانین و یا اخالق حسنه باشد

  .  نظر نماید صرف

واسـطه قرابـت و رابطـه     بـه حق بنوت یا حق فرزندي عبـارت اسـت از حقـوقی کـه اطفـال      

خویشاوندي خود با والدین یا اولیاء خاص از آن برخوردارند و متقابالً والدین و اولیاء خاص 

سـنّت  در  دینـی و  اخالقـی هـاي   از آموزه، فرزندان حق. باشند یمکلف به رعایت این حقوق م

این حقـوق از   که ییازآنجا. است شده هیبه رعایت حقوق فرزندان توص قرآن اتیو درآ اسالمی

ـ آ یابتداي انعقاد نطفه براي طفل به وجود م از دوران  ،تمـام مراحـل دوران طفولیـت    بایـد  دی

موضـوعات در   نیتـر  قرار گیرد شاخص یجنینی تا قبل از مرحله رشد و بلوغ طفل موردبررس

 والدت. دیگـر  مسـائل  و وصـایت ، مومـت یق، قرابت، حضانت، والیت :اند از عبارتاین رابطه 

کـه اگـر والدت وي    يا گونـه  عنوان اولین ظهور خارجی حقوقی طفل یا حق نبوت است به به

زندگی نباشد فاقد هرگونه حقوقی خواهد بود که در صـورت زنـده متولـد     يها همراه با نشانه

شـدن طفـل اسـت     حـق  يمرحله براي ذ نیتر دارا باشد بنابراین والدت مهم توانست یشدن م
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هـا   آن نیتـر  که مهـم  گذارد ینظر از حقوقی که جنین به عهده والدین و خصوصاً مادر م صرف

بـه آن توجـه    باره نیحقی که درا نیتر نخستین و مهم. همانا مراقبت و تغذیه سالم جنین است

با کشـتن   قرآنمخالفت شدید . گیرد است که خود مبناي سایر حقوق قرار می حق حیات، شده

به علت تـرس از   )8آیه ، سوره تکویر و 12آیه ، سوره ممتحنه، 137آیه ، سوره انعام( ،فرزندان

ا ی  )151و سوره انعام آیه  31آیه ، (سوره اسراتنگدستی و ناتوانی در رفع نیازهاي مادي ایشان 

در رعایت  نوزاد جنسیتیعنی دخالت دادن ) 59آیه، نحل(سوره ، بودنشان دخترداشتن از  ننگ

. )43آیـه  ، و سوره زخـرف  58آیه ، (سوره نحل بر همین موضوع داللت دارد، حق حیات وي

بـه   شركچنان ، که محروم کردن کودکان را از حق حیات رود یتا آنجا پیش م باره نیقرآن درا

 )140آیـه  ، (سـوره انعـام   و آن را رفتاري نابخردانه  )151آیه ، (سوره انعام داند می حرام، خدا

و  دیـن و گمراهـی و خـروج از مسـیر     خسـران و موجـب   31آیه ، (سوره اسرا طایی بزرگخ

     )137آیه ، (سوره انعام. شمارد می هدایت الهی

خواهـد از   نیـز مـی   اهللا یصل پیامبراز . کند که والدین را از این کار نهی می عالوه بر آن، رو نیازا

 کـه  اسـت  حقی اولین توالیت بعد از والد) سوره ممتحنه( ردیبگ بیعتزنان بر ترك این کار 

بحـث والیـت اسـت اصـوالً در      رمجموعـه یکـه ز  حضانت موضوع. ردیگ یم شکل طفل براي

شده  ها قطع والدین به دلیل طالق و یا فوت یکی از آن ییکه روابط زناشو دیآ یمواردي پیش م

  )1: 1377، (کریمی. است

که برمبناي روابـط   حقوق مالی آنان است، از دیگر حقوق فرزندان که در قرآن بدان توجه شده

بـردن فرزنـدان از    ارثبـه   قـرآن ، بـاره  نیـ درا. ردیگ یمخویشاوندي میان طفل و مورث شکل 

. کرده است اشاره، به تفکیک جنسیت، و به چگونگی تقسیم ارث در بین ایشان والدین پرداخته

هم ناظر بر امر به پرداخـت ارث فرزنـدان   سوره نساء 127بخش پایانی آیه ، بنا بر نظر مفسران

از ارث  سن رشدتا رسیدن به  عصر جاهلی عرب سنّتکه بنا بر ، است متوفیشخصِ  خردسال

، ادشدهیدر احادیث فراوانی به مصادیق گوناگون حقوق ، عالوه بر این نگاه کلی. بودند محروم

 نطفهاولین حق فرزند پیش از بسته شدن . شده است پرداخته، یسال تا بزرگ والدتاز پیش از 

اخالقی خویش  ها یژگیبسیاري از صفات و و، چراکه فرزند، انتخاب مادر شایسته براي اوست

بسـیار دشـوار    ، در مراحل بعـدي تربیـت او  ، و تغییر این صفات برد یم ارث را از والدینش به

  )633: 1373، (ابن ماجه. است
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، (سـیوطی . شـده اسـت   ییها هیمکان و کیفیت انعقاد نطفه در رحم مادر نیز توص، درباره زمان

ـ فرزنـد نیـز در شـمار حقـوق وي اسـت؛ ازا      نسبشخص بودن م )59: 1343 در چنـد  ، رو نی

لزوم عده زنـان  ) 95: 1363، (ابن بابویه، مجاز نبودن چند شوهر براي یک زن حکمت، حدیث

: 1404 ،(ابـن بابویـه  . معلوم شدن نسب فرزندان دانسته شده است، و تحریم زنا  بعد از طالق

حدود زمانی حداقل و حداکثر براي ، اي اثبات نسب نوزادبر فقههمچنین طبق حدیث و ) 565

از حقـوقی برخـوردار   ، رحـم مـادر  محض انعقـاد نطفـه در    فرزند به، است شده نییتع بارداري

منظور پرهیـز از   به، زن بارداردرباره  حدود شرعیاز آن جمله است: تأخیر در اجراي . شود می

بـراي  ، همچنـین در روایـات   سقط جنینموجود در رحم وي؛ و حرمت  جنینبه  یرسان بیآس

کـه از آن  ، بهداشتی و اخالقـی شـده   ياه هیبه والدین توص، سالمت جسمانی و روحانی جنین

توجـه بـه چگـونگی    ، جمله است: تأکید بر سالمت جسمانی و روانی مادر به هنگام بـارداري 

جنین از حقوق مالی خاصـی  ، عالوه به. و کارهاي ناپسند گناهو پرهیز زنان باردار از ، او تغذیه

در منابع اخالقـی نیـز بـه حقـوق     . اوست والدتها منوط به  نیز برخوردار است که استقرار آن

غزالی تربیت فرزندان را که از آن با تعبیر ریاضۀ الصبیان یاد کرده از . فرزندان توجه شده است

بـراي  ، آالیشی دارد د والدین است و چون نفس بینز امانتیزیرا فرزند ، ها دانسته کار نیتر مهم

وي به سعادت یا  دنیاو دررس معلماننقش والدین و ، رو نیازا. هر تربیتی پذیرش الزم را دارد

. یشان در ثواب و عقاب وي شریک خواهنـد بـود  محروم شدن از آن (شقاوت) مؤثر است و ا

  )72: 1362، (غزالی

نفس کودك اهتمـام ورزنـد و او را از    تهذیبوالدین باید از همان ابتداي کودکی به تأدیب و 

و توجـه بـه زخـارف دنیـوي      ازحد شیو رفاه ب پروري تن با دوستان نامناسب و نیز  ینینش هم

هـا بـا توجـه     این دستور. جلب کنند دینبلکه توجه فرزند خود را به معنویات و امر ، بازدارند

که آن زن باید متـدین   زن شیرده به کودك و این يها يدیدادن والدین به تأثیر شیر در انتقال پل

در  حیـا شود و پس از توصـیه بـه تقویـت خـوي      آغاز می، استفاده کند حاللباشد و از غذاي 

ـ  پوشیدن و دوسـت  لباسبه آداب غذا خوردن و ، کودك ي خوانـدن و نوشـتن و   فراگیـر ، یابی

، در ادامه هـم بـه آداب دیگـر    . پردازد و اشعار نیک و احوال نیکان می حدیثو  قرآنیادگیري 

و سرانجام دستورهاي مربوط به پس از بلوغ ، است و صحبت کردن و بازيوبرخ چون نشست

التفـات   ازیـ عنی توجه به اقامه نماز و روزه و یادگیري برخی تکالیف و احکام شـرعی موردن ی

  ) 70: 1398، (مسکویه. ندک می
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جوانه  معناي بهاست  یونانی کلون ي از ریشه واژه، شود یگفته م که به آن کلونینگ يساز هیشب

عبـارت اسـت از تکثیـر     یشناسـ  سـت یدر علم ز لونینگک. است شده گرفته زدن و تکثیر کردن

که ابتدا  شود یموجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعالً به عمل کاشت جنینی در رحم اطالق م

یـک   يهـا  است که محققان ابتدا هسـته  بیترت نیا باشد و فرآیند آن به دشدهیدر آزمایشگاه تول

را در  شـده  يسـپس تخمـک بازسـاز   ، دیگر جایگزین نموده يها سلول با دي ان ايتخمک را 

چنانچـه جنـین   . و به جنـین تبـدیل شـود   ، شده میتا تقس دهند یآزمایشگاه مورد مراقبت قرار م

مولد انسان صورت گرفتـه   يساز هیشب، مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید

هـر یـک از موجـودات جدیـد را     ، یشناسـ  ستیبنابراین در علم ز) 2: 1381، ي(مهاجر. است

، ها زیاد باشد ها ازنظر ژنتیکی (وراثت) شبیه به هم هستند و اگر تعداد آن کلون. ندیگو یکلون م

و یـا گروهـی از    هـا  سـم یکولونی عبـارت اسـت از گروهـی از ارگان   . دهند یتشکیل کولونی م

ها که از یک ارگانیسم واحد بدون آمیزش جنسی تکثیـر یافتـه باشـند و بـه زبـان سـاده        سلول

یا دوقلو و چند قلو سازي موجود زنده  يساز کلونیک عبارت است از کلون سازي؛ یعنی مشابه

  )66: 1376، (اشرفی. بدون آمیزش جنسی

  :شود یمی براي دو هدف انجام طورکل بهي انسان ساز هیشب

  ژنتیکی با یک فرد موجود همسان باشد ازنظرتولید کودکی که .  

  با طرح امکـان عملـی   . اهداف تحقیقاتی یا درمانی جهت شده يساز هیشبیی ها انیروتولید

و کاربردهاي احتمالی این فناوري  ها استفادهي از ا مجموعه، هواداران آن، يساز هیشبشدن 

امکان داشتن فرزندان بیولوژیکی منتسب به خود براي  ازجمله اند برشمردهنوین زیستی را 

 نیتأمرفع مشکل بیمارانی که مشکل ، یکیژنتي ها يماریبممانعت از بروز ، زوجین نابارور

  )151: 1381، (ساالري. عضو پیوندي دارند

 و مشـکالت  ها يماریبیافت راهکارهاي تازه براي درمان ، يساز هیشباهداف  نیتر مهمیکی از 

به این صورت است که هر سلول بالقوه  يبخش درمانی همانندساز. حوزه سالمت انسان است

در آزمایشگاه رشد را متوقف کرد و  توان یپس م. اعضاء را دارد يها توان تبدیل به همه سلول

بنیـادي کـه بـالقوه     يهـا  سلول. اجازه رشد داد، یا عصب، مثالً قلب، فقط به یک سلول خاص

. شـوند  یدر آزمایشـگاه بـراي تولیـد یـک عضـو خـاص هـدایت مـ        ، شوند زیچ همه توانند یم
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 يسـاز  هیرا به نتیجه رساندن شـب  يساز هیبسیاري از دانشمندان هدف از شب )1384:8، (بهاروند

 ییهـا  سلول توان یروشی که در آن م. دانند یدرست و مفید از این پدیده م ي درمانی و استفاده

دیگـر بـا تهـاجم بـدن بیمـار مواجـه        يها سلول، مرگبار ساخت يها يرمایبراي مبتالیان به ب

چند سلول از بدن فرد . خود فرد هستند يها چراکه ازنظر ژنتیکی کامالً مشابه سلول شوند ینم

یـک سـلول تخـم قـرار      ي هسـته  يجـا  سلول بیمار به ي و هسته شود یمبتالبه دیابت گرفته م

و فـردي بـا خصوصـیات ژنتیکـی      شـود  یکاشـته مـ  سلول تخم حاصل در رحم زنی . ردیگ یم

سلول تخم حاصـل در آزمایشـگاه   ، این کار يجا اگر به. دیآ یشخص مبتالبه دیابت به وجود م

بنیـادي یافـت    يهـا  انواعی از سلول به نام سلول، به وجود آمده يها در میان سلول، یابدرشد 

در . مختلف بدن برخوردار هستند يها بنیادي از قابلیت تبدیل به بافت يها سلول. خواهند شد

انسولین تبـدیل   ي سازنده يها بنیادي را به سلول يها دانشمندان سلول، فرد مبتالبه بیماري قند

از . مـذکور در بـدن بیمـار سـبب بهبـود وي خواهـد شـد        يها جایگزین کردن سلول. کنند یم

کامل انسان نظیر کلیـه در   يها انسانی با برخی از اندام يها درمانی براي تولید بافت يساز هیشب

  )150: 1386، (جمعی از نویسندگان. شود یدرمان بیماران استفاده م

آنچـه بـراي دنیـاي    . رود یمـ براي مقاصد دیگري نیز بکار ، ي در کنار اهداف درمانیساز هیشب

انسانی براي  يساز هیشب، بزرگی درآمده استصورت معضل  امروز مسئله آفرین بوده است و به

ایـن  . کـامالً انسـانی   يهـا  یژگـ یدر تولید افراد با و يساز هیاست؛ یعنی استفاده از شب دمثلیتول

ـ   (جمعــی از . دینـی و اجتمـاعی بسـیاري را پدیـد آورده اسـت     ، اخالقـی  يهـا  یمسـئله نگران

دنبـال دارد کـه بـه     منفی متعددي بـه  يانسانی پی آمدها يساز هیشب )150: 1386، نویسندگان

  :شود یاشاره م ها برخی از آن

 فاقـد هویـت خـانوادگی    ، شـوند  یکه از این طریق متولد م ییها انسان :پی آمدهاي هویتی

ایـن کـار   . دیگري را جز شبیه خود ندارند کس چینه پدر و نه مادر و نه برادر و نه ه، بوده

مشـکل   نیهمـ  زیـ و ازنظر حقوقی ن شود یها م انسانتدریجاً سبب مرگ عواطف در میان 

 . هویت وجود دارد فقدان

 که از این طریـق بـه وجـود     ییها بسیاري از پزشکان معتقدند انسان: ی آمدهاي جسمانیپ

خصوص اینکه تجربه نشان  به، ازنظر جسمی مشکالت و کمبودهاي فراوانی دارند ندیآ یم



392   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

 

طبیعی با مشکالت متعددي همراه خواهـد بـود؛   داده است که هرگونه انحراف از مجاري 

همیشـه  ، مثالً استفاده از غیر شیر مادر یا توسل به سزارین در مواردي که ضرورت نـدارد 

 يسـاز  هیدر حال حاضر مطالعات علمی در باب شـب . انبوهی از مشکالت را به همراه دارد

هسـت؛ کـه احتمـاالً     شده يساز هیدهنده افزایش اختالالت در رشد حیوان شب حیوانی نشان

همچنین به دلیل خطر بالقوه انتقال عفونی . انسانی نیز اتفاق بیافتد يساز هیممکن است در شب

براي سالمت انسان  يساز هیفیزیکی ناشناخته حاصل از شب يها بییا آس، از عامل حیوانی

زنظر ژنتیکی ا شوند یم يساز هیها که شب چراکه نوع انسان و شامپانزه. بسیار خطرناك هست

  )241: 2003، 1(دینک. سازد یبسیار نزدیک هستند و این خطر سالمت انسان را دوچندان م

 گونه نیاگر از تولید ا :انسان يساز هیشیوع قاچاق و تجارت اعضاي بدن انسان با رواج شب 

دامنه فعالیت قاچاقچیان انسان از کنتـرل خـارج خواهـد شـد و     ، ها جلوگیري نشود انسان

قطعات قابل پیوند به بدن  اعضاء و ي هیمنظور ته به، شده يهزاران بچه همانندسازهرروز 

 . به وجود خواهند آمد، دیگران

 بـه کمبودهـاي   ، چون پدر مشخصی ندارد شده يساز هیفرزند شب :عوارض عاطفی و روانی

. کنـد  یسرافکندگی و اندوه جانکاهی را تحمل م، روانی دچار شده يها یعاطفی و ناراحت

 شـده  يسـاز  هیعوارض روانی دیگري که این پدیده به همراه دارد این است که فرزنـد شـب  

او . در اثر بیماري فوت نمـوده اسـت  ، اصل وي که قبل از او به دنیا آمده ي نسخه داند یم

 . داند یزیرا دقیقاً زمان مرگ خود را م، مسلماً ازنظر روانی رفتار به هنجاري نخواهد داشت

 به تولید و سیادت نسلی خاص  تیانسان درنها يساز هیشب :و تنوع آفرینش ها انقراض نسل

این در حالی است که نظام هستی بر . انجامد یدیگر بشر م يها و انقراض گونه (نژاد برتر)

به معناي به خطر افتادن بقاي ، حذف تنوع در حقیقت، شده يزیر هیها پا تمایز و تفاوت گونه

 :دیـ گو یشیخ قرضاوي (مفتی مصري مقیم قطر) م )17: 1381، (مهاجري. نسل بشر هست

با اصل تنوع مخلوقات که خداوند متعال نظام هستی را بر پایه آن آفریده است  يساز هیشب« 

مخالف است و تنوع حکیمانه مخلوقات را از ، کرده است قرآن مکرراً به آن اشاره اتیو درآ

از سوي » .زدیر یو نظام زندگی اجتماعی و قواعد اخالقی و حقوقی را در هم م برد یبین م

گروه ، شکل با خصوصیات فیزیولوژیک کامالً مشابه (با اثرانگشت هم يها دیگر اگر انسان

و شناسایی  زدیر یم نظامات قانونی و حقوقی به هم، واحد) متولد شوند» اي اني د«خون و 
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  . مشکالت بسیاري گردد سرمنشأ تواند یمو  شود یها ناممکن م هویت انسان

 شاید در دست دانشمندان و محققان ، يساز هیشب ي شروع پرونده :پی آمد ابزاري و سیاسی

بسـیاري از  . زنـد  یآن را معادالت سیاسی و منافع فردي و گروهی رقم م ي ندهیاما آ، باشد

 يهـا  بمـب . شـود  یکـاربرده مـ   بـه اکتشافات بشري در حال حاضر در مسیر نابودي انسان 

دیوانگـانی کـه   . کافی است که ده بار زمین را نابود کند ییتنها انبارشده در دنیا به يا هسته

و آرزوي جـاودانگی و حاکمیـت همیشـگی را در سـر      راننـد  یامروزه برجهـان حکـم مـ   

ت یکی به همین صورت ادامه یابد و روزي به دس يآور اگر این فن. بسیارند، پرورانند یم

   چه اتفاقی خواهد افتاد؟، از دیکتاتورهاي جهان بیافتد

 عدم تحمل مشکالت، ازنظر اخالقی راهی را براي عدم تشکیل خانواده :آمدهاي اخالقی پی 

براي  يساز هیآن و روي آوردن به طرق نامشروع اشباع غریزه جنسی و قناعت کردن به شب

. کند یرا از بانک نطفه اختیار م يا و هر زن و مرد دلخواه خود بچه کند یکسب فرزند باز م

  )22: 1381، (مهاجري. باشد یم يساز هیبرده شده یکی از پیامدهاي اخالقی شب مورد نام

نکاح و ازدواج کـه یـک    ي ممکن است مسئله، فرزندانی متولد شوند، يساز هیاگر از طریق شب

برچیده شـود و نظـام خـانوادگی مختـل گـردد و بسـیاري از زنـان         جیتدر به، امر طبیعی است

ظاهر آن دو مـادر و فرزنـد هسـتند؛     یا زنی از خودش باردار شود که به، باردار شوند شوهر یب

؛ زیـرا باعـث اضـمحالل    ردیپذ یاین عمل را نم، اخالق جهانی. ولی به یک معنا دوقلو هستند

ویشاوندي یکـی از عوامـل بسـیار مهـم در زنـدگی      خ. شود ینظام خانواده در جوامع بشري م

ایـن عامـل طبیعـی رو بـه نـابودي       يسـاز  هیکه با ظهور شب رود یها به شمار م اجتماعی انسان

حیـات جوامـع انسـانی پدیـد خواهـد آورد       ي خواهد رفت و مشکالت بسیاري را براي ادامه

ان کاهش خواهـد یافـت و   دار شدن در میان زنان و مرد تمایل به انجام عمل جنسی جهت بچه

جایگزین این عمل خواهـد شـد بنـابراین ایـن پدیـده از رونـد طبیعـی خـود          ساز هیروش شب

شده و راه دیگري خواهد پیمود که خویشاوندي و وجود پدر و مادر در این روند معناي  خارج

 ي دهیــکمــک بســیار بزرگــی بــه پد يســاز هیخــود را از دســت خواهــد داد و همچنــین شــب

از این طریق قـادر بـه    یراحت گرا دیگر به جنس هم يها خواهد کرد چراکه زوج ییراگ جنس هم

یکی از عوامل گسترش این عمل غیرطبیعی گردد  تواند یدار شدن خواهند بود و این خود م بچه
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  )103: 1999، 1(لئون. ها گردد رنگ شدن معناي خانواده جامعه و خدا در میان انسان و باعث کم

و درواقع بر  کند یعنوان یک اصل زندگی مذهبی تلقی م ها را با یکدیگر به انسانروابط ، اسالم

هـا بـا یکـدیگر را شـامل      روابـط انسـان  ، دهم مذهب نه، اساس حدیثی از قول حضرت رسول

بیشـتر  ، بحثـی کـه مسـلمانان در ایـن مورددارنـد     . انسان باخدا ي رابطه، آن دهم کیو  شود یم

در رابطه اخالقی عـاطفی مـرد و همسـرش و     يبا دخالت فنّاورمربوط به مشکالتی است که 

  )47: 1381، (ساجدنیا. گذارد یوالدین با فرزندانش اثر م

کاربردهاي پزشکی و درمانی به دلیل اینکه منجر بـه از بـین بـردن جنـین      منظور بهتولید جنین 

نفس ، بدل نسخهخالف شرع و عقل دانسته شده است و ، شود یمي او ها اندامبراي استفاده از 

  )35: 1387، (داوودي. ابزار تلقی گردد عنوان بهمحترمه ایست که نباید 

کننـده بـر حرمـت     نظران به دلیل نبود نصـی خـاص و روشـن داللـت     برخی از فقها و صاحب

 نـه فتدعـه)  انسانی به استناد قاعده (کل شیء لک حالل حتـی تعلـم انـه حـرام بعی     يساز هیشب

انسـانی   يساز هیشب، (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه) و به استناد اصل اباحه

، در مورد انسان تاکنون بـه مرحلـه عمـل نرسـیده اسـت      يساز هیاگرچه شب اند. را مجاز شمرده

مجموعـه  (. وجود ندارد ییها شیولیکن دلیل قوي و محکمی بر حرمت چنین تحقیقات و آزما

  )231قضایی/-آراي فقهی

انسانی را مجاز  يساز هیشب، برخی بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اولی در این مورد

؛ مانند آورد یانسانی مشکالتی فراهم م يساز هیاما بر این نظرند که انجام گسترده شب، اند شمرده

آنان حکم به جواز مـوردي  ، جهیوجود افراد همانند و دشواري بازشناسی آنان از یکدیگر؛ درنت

انسـانی تنهـا    يسـاز  هیاز این منظر شب. اند و فردي داده و آن را در سطح کالن غیرمجاز شمرده

االسـتتام و  در کتاب آقاي جواهري . موردي و در سطح فردي و محدود مجاز است يا گونه به

عنـوان   و بـه  نفسـه  یفـ  يساز هیشب، طبق دیدگاه ایشان. االستنساخ این نظر را پیش کشیده است

شرط آنکه همراه با عمل حرام دیگري نباشد؛ اما اگر این کار در سـطح   به، اشکالی ندارد، اولی

، همه نیباا... حرام خواهد بود، وسیعی صورت گیرد و براثر تشابه تام موجب اختالل نظام گردد
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. طلـق نیسـت  به نظر وي این کار در سطح فردي اشکالی ندارد و نیازي به قـول بـه حرمـت م   

انسانی در سطح محدود مجـاز اسـت و در سـطح کـالن      يساز هیدیدگاه دوم این است که شب

  . حرام باشد تواند یم

عنـوان اولیـه    و بـه  نفسه یانسانی ف يساز هیبرخی از عالمان و فقهاي شیعه بر این نظرند که شب

آن بـه مفاسـدي    جـایز اسـت؛ لـیکن انجـام    ، خود اشکالی ندارد و بـه اسـتناد اصـاله االباحـه    

عنـوان   انسانی بـه  يساز هیشب، براي پیشگیري از مفاسد، رو نیازا. خواهد انجامید ریناپذ اجتناب

  . رود یثانوي حرام به شمار م

عنـوان اولـی    انسانی و تحریم این کار به يساز هیمخالفت با شب، چهارمین دیدگاه در میان شیعه

استناد به اصل عدم ملکیت انسـان بـر جسـد خـویش و     استدالل به آیه تغییر خلق و . آن است

عنـوان اولـی    به معناي حرمت ذاتی و به، حاکمیت اصاله الحظر در برابر اصاله االباحه جهیدرنت

  . انسانی است يساز هیشب

بسیاري از کشورها با  حال نیباا. است گستردهي بسیار ساز هیشبمخالفت جامعه جهانی با پدیده 

گفـت نسـبت بـه     توان یم. اقدامات درمانی موافقت دارند منظور بهي ساز هیشبانجام فرایندهاي 

ي جهانی مانع جدي ها مخالفتي آزمایشگاهی ها انسانتولید  منظور بهي انسانی ساز هیشبانجام 

جهانی با انتشار نتـایج  به شمار خواهد رفت اما نباید دور از انتظار دانست که در آینده جامعه 

، ي انسـانی سـاز  هیشـب چـالش بـر سـر راه     نیتـر  مهـم . ي غیرقانونی مواجه گـردد ها يساز هیشب

ـ تأکمـورد   نظـران  صاحبکه همواره از سوي  هستمالحظات اخالقی   قرارگرفتـه و تـذکر   دی

که همراه با حق حیات و حق برخـورداري   کند یمکرامت انسانی زمانی موضوعیت پیدا . است

ي سـاز  هیشـب مخالفـان  . دیآ یمقواعد اجتماعی براي انسان پدید  بر اساساز امتیازاتی باشد که 

منشور حقوق  2در ماده . اند نمودهانسانی به تعارض آن با حق کرامت انسانی اشاره و استدالل 

محترم و حفظ ، ي مطلق از لحظه بارداريا گونه بهحیات انسانی باید  خانواده چنین آمده است:

ي آزمایشی یا استفاده و نابودي رویـان  بردار بهرهاحترام به کرامت موجود انسانی هر نوع . شود

جوامـع  ، يساز هیشبو احتماالت پیرامون سرانجام  ها بحثتمام  باوجود» .کند یمانسانی را منع 

. شدن با مسـائل حقـوقی نوظهـور ناشـی از ایـن پدیـده مهیـا کننـد         رو روبهباید خود را براي 

وضعیت ، ي آزمایشگاهیندهایفرااز  متولدشدهي ها انسانمباحث حقوقی در رابطه با  نیتر مهم
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چنانچـه  . ردیـ گ یمحقوقی ایشان و تمتع از حقوقی است که جامعه براي افراد خویش در نظر 

از دریافـت   جـه یدرنتنسان کامـل محسـوب کـرده و    ي را نتوان یک اساز هیشبانسان حاصل از 

جامعه بشري باید پاسـخگوي نقـض حرمـت و کرامـت     ، محروم گردد ها انسانحقوق بنیادین 

ي انسانی با تمرکز بر روي تولید انسـان  ساز هیشبدر حال حاضر با توجه به اینکه . انسانی باشد

ي تنهـا داراي  سـاز  هیشباصل از انسان ح، گفت توان یم، ردیگ یمي یک نفر صورت ها سلولاز 

براي وي تصـور   توان یمرا  وتنبتنها نیمی از حقوق  گرید یعبارت بهپدر یا مادر خواهد بود و 

  . نمود که این موضوع ممکن است موضوع کرامت انسانی را با چالش جدي مواجه سازد

  565 ص، اکبر غفاري علیچاپ قم: ، 3ج  "کتاب من الیحضُرُه الفقیه" )1404بابویه (ابن  .1

  95ص ، چاپ مهدي الجوردي: قم، 2ج ، "عیون اخبارالرضا" ه ق) 1363(، بن بابویها .2

قـم: انتشـارات   . اکبـر  یعلغفاري  "تحف العقول "ه ق)  1363حسن بن علی (، ابن شعبه حرانی .3

  چاپ دوم ، جامعه مدرسین

  633ص  1، ج )چاپ افست (بیروت، یمحمد فؤاد عبد الباق، "سنن ابن ماجۀ ")1373بن ماجه (ا .4

. 5ش . 37سـال  ، مـرداد ، فصلنامه مکتب اسالم، کلونینگ ازنظر اخالقی) 1376(، منصور، اشرفی .5

 74تا  66ص 

فقهـی و حقـوقی آن    يهـا  انسانی موضـوع شناسـی و چـالش    يساز هیشب) 1384( یعل، هاروندب .6

  8ص ، ، )94(پیاپی  53 ي سال چهارم شماره، نامه افق حوزه هفته

تهران: انتشارات دفتر ، "حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب ") 1370ی (محمدتقجعفري  .7

  . الملل نیبخدمات حقوق 

  چاپ دوم، قم: مرکز نشر اسرا، "حق و تکلیف در اسالم ")1385(. عبداهللا، جوادي آملی .8

اخـالق  "، مهـدي علـی زاده)  ، احمـد دبیـري  ، اسـالمی  ی(محمدتق )1386( سندگانیجمعی از نو .9

انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ  :قم، "نوین در اخالق عملی يها ها و کاوش کاربردي چالش

  معاونت پژوهشی: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علیمه چاپ اول پاییز، اسالمی

، فصلنامه تخصصـی فقـه و تـاریخ تمـدن    ، ي انسان در فقه شیعهساز هیشب) 1387(، مریم، داوودي .10

  16شماره ، سال چهارم
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  یمنقش و جایگاه غدیر در ایجاد وحدت امت اسال

  دانشگاه تهران، ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی  کارشناس

ahmadi. m@ut. ac. ir 

بوده  هاي فکري و دیرینه رهبران و مصلحان دینی از جمله دغدغه امت اسالمیوحدت  همواره اندیشه

سیره نبوي و تحلیل رویدادها و حـوادث ویـژه تـاریخ اسـالم و     ، با نگاهی گذرا به تاریخ اسالم. است

مسـئله  ، در برابـر حـوادث گونـاگون زمـان     آلـه  و علیـه  اهللا هاي پیامبر اکرم صـلی  گیري بازشناسی موضع

آله در ایجاد و گسترش وحدت در جهان اسـالم قابـل    و علیه اهللا پیامبر اکرم صلیو نقش مؤثر » وحدت«

ایـن  . ی و با روش تـاریخی انجـام شـده اسـت    یلتحل –به شیوه توصیفی  پژوهش حاضر. توجه است

امت . پردازد  می امت اسالمی همدلیبررسی نقش غدیر به عنوان عاملی مؤثر در وحدت و  پژوهش به

توانند وحدت و همبستگی ملت مسلمان را  اي دارد که این فضایل می امتیازات ویژهفضایل و ، اسالمی

همان ، منشأ حقیقی این وحدت. تا سر حد کمال همراه داشته و ضامن حفظ و بقاي این وحدت باشند

تـرین مبنـاي    مهـم ، این وحدت فکري و ایدئولوژیکی. دین اسالم است که ریشه در فطرت انسان دارد

وحـدت امـت اسـالمی     و مبـانی  ماهیـت  اهمییتبه مقاله در ابتداي . معه اسالمی استوحدت در جا

بـه عنـوان مصـداق و     »ص«پیـامبر  جایگـاه   بـه  در ادامه. پرداخته و ابعاد گوناکون آن را بیان کرده ایم

و این مهم را در ارتباط بـا غـدیر بررسـی     شده است پرداختهمهیاکننده زمینه ي وحدت امت اسالمی 

  . ایم کرده

 امت اسالمی، وحدت، (ص)پیامبر، غدیر کلید واژه:
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. باشد می ضروري در میان مسلمانان جهان در عصر کنونی وحدت اسالمیهاي  یکی از گفتمان

امـت  «و » امـت «هـایی همچـون    واژه، به خصوص در قرآن کـریم ، اسالمیدر متن منابع اصیل 

ترین مسئله امت اسالمی  مهم، انسجام و وحدت جمعی. بهترین مؤید این مطلب است» واحده

درصدد شکسـتن آن برآمـده و   ، هاي اخیر به اهمیت آن پی برده و در سده، استعمارگران. است

هایی است که هر   ها و آرمان ترین ایده از مهم، وحدت اسالمی. اند هاي ظالمانه فراوانی برده بهره

در سایه اسـالم و  . بر مبناي تعالیم اسالم داشته است، از صدر اسالم تا کنون، اي ان آزادهمسلم

عمـق و  ، به برکت تعالیم اسالمی است که ابعاد و عوامل اخالقی و اجتماعی وحدت مسلمانان

  .  )383ص ؛1371، یابد (موثقی استحکام می

توجه عالمان و خادمان به مکتب هایی است که مورد  وحدت و انسجام ملی و اسالمی از مقوله

مصـلحان و  . بوده و تا گسترش واقعی اسالم بر تمام عالم ادامه پیـدا خواهـد کـرد      (ع)بیت اهل

، مصـلحان . انـد  عالمان زیادي اعم از شیعه و سـنی بـه مقولـه وحـدت اسـالمی توجـه داشـته       

هاي اسالمی را بـه   ها و فرقه  دانشمندان و روشنفکران اسالمی عصر ما اتحاد و همبستگی ملت

هجوم آورده و پیوسته بـا  ها  آن خصوص در اوضاع و احوال کنونی که دشمن از همه طرف به

تـرین   وسایل مختلف در پی توسعه اختالفات کهن و تولید اختالفات نوین اسـت از ضـروري  

  . دانند نیازهاي اسالمی می

دشمنان اسالم براي از ن رو از ای. ترین مسئله امت اسالمی است مهم، جمعی انسجام و وحدت

تـوان بـه    زنند که از جملـه مـی   هاي مسلمانان به ترفندهاي مختلفی دست می  بین بردن توانایی

در چنین وضعی . اشاره کردها  آن تالش براي جلوگیري از وحدت مسلمانان و ایجاد تفرقه بین

ار جهـانی را بـا   اهـداف شـوم اسـتکب   ، توانند با تجمع حول محـور اسـالم   مسلمانان جهان می

اقتـدار و عـزت   ، مجـد ، یـابی  سـبب هویـت  عالوه بر اینکـه  این مسئله . شکست مواجه سازند

استراتژي کالن اسالم باشد؛ شریعت و عقـل بـه آن فرمـان داده و    ، تواند می دگرد  می مسلمانان

مسلمانان از جمله برجسته ترین اصول مشترك اعتقادي و ارزشی که تمام . مبانی استواري دارد

عقیـده   بر این مبانی استوار بوده، جهان نسبت به آن اتفاق نظر دارند و وحدت اسالمی همواره

و   (ع)محبـت اهـل بیـت   ، قبلـه ي واحـد  ، اعتقاد بـه قـرآن  ، (ص)رسالت پیامبر، وحدانیت خدابه 

  . پایداري در مقابل دشمن مشترك است

ي مسلمانان ضروري و در کسـب آزادي  امروزه بیش از گذشته برا، اسالمی همبستگی اتحاد و
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امت اسالم داراي چنان سیادت و ، اگر در گذشته تاریخ. و استقاللشان نقش مؤثر و حیاتی دارد

اسالم تا کشورهاي اروپایی و نیز برخی از ممالـک  ، ترین مدت ممکن در کوتاهکه  عظمتی بود

اگـر امـروز   . مسـلمانان بـود  این امر به خاطر وحدت اسـالمی و یکپـارچگی   . راه یافتغربی 

مسلمانان گرفتار استعمار غرب و شرق هستند و استکبار جهانی سایه شوم سلطه خویش را بر 

به خاطر ، حاکمیت ملی و مذهبی را از آنان سلب کرده است، سرشان گسترده و هرگونه آزادي

  . باشد ن میو به علت ناهماهنگی و تشتّت آراء آنا   بزرگ   اختالف و پراکندگی این امت

تـالش همـه   ، تحقق وحدت اسالمی منوط به این است که عالمان دینی و روشنفکران مـذهبی 

دینی مشترك میان مذاهب انجام هاي  جانبه اي را براي شناساندن اسالم اصیل و اصول و ارزش

بسـیاري از  ، داده و ضمن تعمیق اطالعات دینی مردم و إرتقاء سطح فرهنگ مسـلمانان جهـان  

چـرا کـه   . و تعصبات ناروا را برطرف کرده و زمینه وحدت حقیقی را فـراهم سـازند  ها  بدبینی

، اعتقادي هـم هاي  ناآشنایی پیروان هریک از مذاهب اسالمی به اسالم یا مبانی فکري و دیدگاه

با بحث ، تنها، ساز بسیاري از نفی و طردها و طرح مسائل اختالف انگیز است و این خطر زمینه

امون مبانی اسالم و تعمیق اطالعات پیروان مذاهب مختلف در این زمینـه از بـین   و بررسی پیر

  . خواهد رفت

فرماید: و اعتَصموا  می آنجا که، دستور و امر صریح خداوند در قرآن است امت اسالمیوحدت 

) و حبل اهللا همان راه پیامبر و اهل بیت و همان 103آل عمران / (بِحبلِ اللّه جمیعاً و الَ تَفَرَّقُوا 

امري است بس ، شناخت جایگاه غدیر به عنوان پیوند دهنده ي مسلمین به یکدیگر. غدیر است

ایـن  هاي  و عبرتها  پیام، ر درست از واقعه ي غدیرامید است با درك و تفسی. واضح و بدیهی

را دریابیم و در راه پیشرفت و استواري و اتحاد اسالم و مسلمین به کار  یتاریخ رویداد یزرگ

پرداختن به ضرورت ، هاي دینی و آثار عملی وحدت و انسجام اسالمی  عنایت به آموزهبا . گیریم

رسد لزوم تالش براي تحقق عملی  به نظر می. استروشن و بدیهی  رویداد تاریخی(غدیر)این 

گونه شک و تردیدي ندارد و محل هیچ نوع تأمل و بحثی   جاي هیچ، وحدت و دوري از تفرقه

نیرومند و ، ما را در نیل به آرمانها و اهداف مقدس، گونه که وحدت و تمرکز قدرت همان. نیست

  .  سازد برد و دچار ضعف و زبونی می حلیل میپراکندگی و اختالف هم قواي ما را ت، کند موفق می

ترین آیات وحدت و یکپارچگی مسلمین  ترین و محکم ضروریست مسئله غدیر به عنوان مهملذا 

  . تر گردد محکم، تا ناآگاهان از این امر آگاه شوند و وحدت بین شیعه و سنی، مطرح گردد
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اسالمی را هاي  است که سهم عظیمی از معارف و آموزهبنیادینی هاي  از ارزش، اسالمیوحدت 

بر مبانی خود اسـتوار  ، به خود اختصاص داده و همواره در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسالم

براي وحدت ، باید مبتنی بر مبانی نظري باشد اي از آنجا که تحقق هر ایده و اندیشه. بوده است

هـاي   هـر چنـد در آمـوزه   . اسـالمی بـه دسـت آورد    اساسی، توان از مجموع منابع دینی می نیز

اسـالمی بـر   هـاي   تأکید آموزه. پرداخته نشده است این ایدهبه تبیین ، اسالمی به صورت مدون

گویاي اهمیت وحدتی اسـت کـه بـر    ، رعایت معیارهاي اخالقی و عملی در رفتار با مسلمانان

 . مبانی اصولی مشترك مذاهب استوار است

. )547ص، 2ج، یکپارچگی و یکی شدن اسـت (جـوهري  ، یگانگی معناي بهدر لغت ، وحدت

، اي  صـدا باشـند (خامنـه     نواخت و هـم   یک، در اصطالح یعنی ملت و امت اسالم باید هماهنگ

همـاهنگی و  ، روانـی در کـالم  ، انسجام نیز به معناي روان شدن اشک و جز آن. )91ص؛1377

با ، هاي اسالمی به یکدیگر معنی نزدیک شدن فرقه اتحاد میان مسلمانان به. همواري آمده است

است و این به معنـی تحفّـظ بـر اصـول مشـترك و آزاد گـذاردن و       ها  آن حفظ کیان و ماهیت

تکیه کردن بر عقل ، راه رسیدن به این هدف. معذور داشتن هر فرقه در فروع خاصه خود است

 ؛1385، نترل اسـت (خومحمـدي  از احساسات زودگذر و تعصبات غیرقابل ک پرهیزو منطق و 

اي است کـه بیشـتر جنبـه داخلـی دارد و در چهـارچوب       اتحاد و وحدت ملی مقوله. )45ص

همبسـتگی ملـی و   ، یابد و اصطالحات دیگـري همچـون؛ وفـاق ملـی     مرزهاي کشور معنا می

اي براي رسـیدن بـه    باشد و در اصطالح یعنی برنامه تا حدودي به این مفهوم شبیه می، وحدت

داف عالی و بلندمدت که از اندیشه نشأت گرفته باشد؛ در مقابل تاکتیک که بـراي گـذار از   اه

  .  )71ص ؛1388، شود (ایرانی اي مطرح می مرحله

هـاي آنـان    خواسـته «کند:  گونه تعریف می وحدت اسالمی را این،  قاصعه  در خطبه   (ع)امام علی

هـا بـه     نگاه، شمشیرها یاري کننده، یکدیگرهاي آنان یکسان و دستهاي آنان مددکار   قلب، یکی

  . )394ص، (نهج البالغه» ها واحد و همسو بود یک سو دوخته و اراده

تأکیـد   وحـدت مسـلمین  بـر اهمیـت   هاي دینی (قرآن و سنت) به وضـوح   انه ترین پشتو جامع

علـی رغـم   ، تعالیم قرآن و سـنت یک نکته قابل توجه در وحدت این است که تمامی . کنند می
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مسلمانان نیز با اینکه در . از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند، اعتبار و اهمیت در جایگاه خود

مبانی اي که ریشـه در   اند. اما در مبانی مشترك، داراي مراتب مختلف هستندها  باورها و ارزش

همبستگی میان مسلمانان نقـش   تکیه بر مبانی وحدت در تقویت. داردها  همان باورها و ارزش

اینجـا بـه   . شود می چرا که موجب تقویت اشتراکات مذهبی و تضعیف اختالفات، بسزایی دارد

پر واضح است تمام همت . مهمترین منابع مشترك مسلمانان به اختصار اشاره اي خواهیم کرد

یر نیز یکی از غد. در جهت ایجاد پیوند و وحدت در امت اسالمی بوده است(ص)پیامبر تالش و

چرا کـه ایشـان آینـده جامعـه و امـت       ؛مهمترین مبانی وحدت اسالمی در اندیشه پیامبر است

  . دانست واین مهم بزرگترین پیام غدیر است می اسالمی را در همگرایی و اتحاد

مثبـت اتحـاد را   هاي  از یک سو پیامد. داردقرآن کریم به مساله وحدت اسالمی اهتمام خاصی 

واعتصمو «آیه معروف . دهد می انذار آن منفیکند و از سوي دیگر نسبت به پیامدهاي  می بازگو

این آیـه در سـیاق   . کند می همه مسلمانان را دعوت به اتحاد و دوري از اختالف» ...بحبل اهللا ا

آیـه  از ایـن  . خوانـد  می مؤمنان را به رعایت تقواي الهی فرا، آیاتی قرار دارد که در صدر آن ها

که ایجاد و حفظ وحدت در جامعه اسالمی از مظـاهر   استنباط کردتوان این نکته را  می شریفه

  . باشد می تقواي اجتماعی ـ سیاسی است؛ چنان که ایجاد تنش و درگیري بر خالف تقواي الهی

آثار اتحاد از دیدگاه قرآن از مهم ترین و شاخص ترین عناصر زندگی بشر است که انسـان بـه   

از جمله این اهداف . هبردي در زندگی خویش خواهان دستیابی به این آثار استعنوان امري را

کند که مهـم   می قرآن تبیین. توان به امنیت و آرامش اجتماعی و سیاسی اشاره کرد می و عناصر

حفظ صلح و آرامـش و امنیـت و دور مانـدن از جنـگ و     ، ترین دستاورد اتحاد هر جامعه اي

حس نوع دوستی و همکـاري  ، است؛ زیرا اتحاد در جامعه جهانیخونریزي و جدایی و تفرقه 

 اجتماعی را کـه از برتـري جـویی نـژادي سرچشـمه     هاي  کند و همه فتنه می متقابل را تقویت

برد؛ چنان که اتحاد میان مؤمنان و پیروان ادیان آسمانی از تنش و درگیري  می از میان، گیرد می

استواري و حفظ هیمنه و ، که قرآن براي اتحاد برمی شمارداز دیگر آثاري . کاهد ها می آن میان

بـه هـم نزدیـک و    هـا   دل، هنگامی که جامعه از اختالف دست بـردارد . استحکام جامعه است

  . گردد می منسجم و مستحکمها  آن صفوف

توان به امـوري چـون:    می دهد که می راهکارهایی عملی نیز نشان، قرآن براي دستیابی به اتحاد

] و چنگ زدن به ریسمان الهـی  62؛ آل عمران / 13؛ حجرات / 5به نقاط مشترك[حج / توجه 



 403  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  

ایشان است ـ اشاره  هاي  و سنت   (ع)امامان، (ص)پیامبر، ـ که مصداق آن قرآن  )103آل عمران / (

قرآن اعتصام و چنگ زدن به ریسمان الهی را عامل مهمی براي رهایی از تفرقـه و ایجـاد   . کرد

شود تا وحدت روشی و هدفی در میـان   می شمارد؛ زیرا این کتاب آسمانی موجب می اتحاد بر

حتی اگر به قرآن تمسک جویـد و راه  ، از آنجا که بشر در هر حال. یدآگروه معتقد به آن پدید 

 با اختالفـاتی در حـوزه تفسـیري مواجـه و رو بـه رو     ، و روش آن را مالك و معیار قرار دهد

مان خواسته است که در صورت ایجاد و بروز هر گونه اختالف و نزاعـی  قرآن از مرد، شود می

و اولوااالمر؛ یعنی اهل بیت مراجعه کنند تا آنان به عنوان مفسر و مبین بـه تفسـیر    (ص)به پیامبر

  . )83و  59نساء / ( راه و روش و هدف بپردازند

منـابع مشـترك اسـت کـه      برترین منبع و مالك ارزیـابی ، قرآن به عنوان وحی خطاناپذیر الهی

کتابی که پایه . )9حجر/»(إنّا نَحنُ نَزَّلنا الذِّکر«کند: می خود را به عنوان حافظ آن معرفی، خداوند

هـاي   آیه بـه موضـوع وحـدت و روش    50گذار وحدت میان امت اسالمی است و در بیش از 

» اعتصـموا «ی چـون  گیري از اختالف و چگونگی ایجاد اتحاد اشاره دارد و در قالب الفاظ پیش

؛ کهـف/  200؛ آل عمران/ 11(انفال/ » رابطوا«، )10و9(حجرات/ » أصلحوا«، )103(آل عمران/ 

؛ 114؛ نسـاء/  224(بقـره/  » اصالح بین الناس«، )208(بقره/ » السلم«، )2، (مائده» تعاونوا«، )14

» امه واحد«، )103عمران/ ؛ آل 2و1؛ قریش/ 60؛ توبه/ 63(انفال/ » الّف بین قلوبکم«، )1انفال/ 

؛ توبه/ 47؛ حجر/ 5(احزاب/ » اخوت«، )10؛ حجرات/ 73؛ آل عمران/ 52؛ مؤمنون/ 92(انبیاء/ 

  . بر وحدت میان مسلمانان تأکید کرده است، )23؛ شوري/ 11

در ، خواهد با یادآوري دوران تفرقه کند و از مؤمنان می قرآن از وحدت به عنوان نعمت یاد می

و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جمیعاً و ال تَفَرَّقُوا و اذْکُرُوا نعمـت اللَّـه علَـیکُم إِذْ    «حاد بکوشند: حفظ ات

در ایـن آیـه واژه    )103آل عمـران/  ( »کُنْتُم أَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُوبِکُم فَأَصـبحتُم بِنعمتـه إِخْوانـا   

ماننـد  ، رسـد  می ي است که انسان توسط آن به مقصد و حاجت خودبه معناي وسیله ا، »حبل«

؛ 803ص، 1ج، (طبرسیخود را از ته چاهی نجات دهد، ریسمانی که انسان با چنگ زدن به آن

از ، چنـدین معنـا ذکـر شـده    ، در این آیه» حبل اهللا«البته براي عبارت . )474ص، 2ج، شوکانی

قرآن  و   (ع)اهل بیت، مکتب توحیدي اسالم، برابر اواخالص در ، اطاعت از خدا، جمله: عهداهللا

  . )271ص، 2ج، سیوطی ؛805ص ، 1ج ، (طبرسیاست

 وحـدت  بایسـتی ، اسـت  یکـی  شان قبله کتاب و، پیامبر، کسانی که خدا، آنرقبر اساس آیات 
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؛ این است  إِنَّ هذه أُمتُکُم أُمۀً واحدةً و أَنَا ربکُم فَاعبدون«فرماید:  می چنانچه باشند؛ داشته کلمه

پس ، و من پروردگار شمایم، امت شما که امتی واحده (یگانه) است [با یک هدف و یک خدا]

ربکُم فَـاتَّقُونِ؛ و در حقیقـت ایـن    و إِنَّ هذه أُمتُکُم أُمۀً واحدةً و أَنَا «) و 92انبیاء/ »(مرا بپرستید

(مؤمنـون/  » از من پروا داریـد ، و من پروردگار شمایم پس، امت شماست که امتى یگانه است

اعتقـاد بـه   ، وحدت به مذهب خاصی محدود نشده و معیار امـت واحـده  ، در این دعوت. )52

. استقرار گرفته از سوي دیگر وحدت امت در ردیف توحید . وحدانیت الهی بیان شده است

  . بلکه تکلیف است، یک موعظه ي صرف نیست، توان گفت وحدت می بنابراین

هیچ مسلمان آگاه و دلسوزي نیست که شکوفایی دوبارة تمدن اسالمی و مجد و عظمت اسالم 

تمام مسلمانان بر این باورند که یکی از عوامل مجد و عظمت اسـالم و شـکوفاییِ   . را نخواهد

همبستگی و انسجام همۀ نیروهـا و مـذاهب اسـالمی در    ، وحدت، بزرگ اسالمیمجدد تمدن 

تواننـد در   سایۀ عمل به قرآن و بازگشت به قرآن است مسلمانان با این اتحاد و یکپارچگی می

  . را مغلوب نمایندها  آن هاي استکباري بایستند و  برابر قدرت

واعتَصموا «مسلمانان را به اتحاد و الفت با یکدیگر دعوت نموده است: خداوند در قرآن کریم 

نیز مسلمانان را بـه حفـظ وحـدت و     (ص)پیامبر. )103 /عمران  (آل» بِحبلِ اللَّه جمیعا ولَا تَفَرَّقُوا

مردم با جماعـت باشـید کـه دسـت خـدا بـا        اي«فرماید:  کند و می پرهیز از تفرقه سفارش می

 (ص)همچنین رسـول اکـرم  . )206ص، 1ج، (متقی هندي» است و هرگز متفرق نشوید جماعت

قراردادي بین مسلمانان و یهودیان منعقد نمود که با توجه بـه مـواد   ، در اوایل حضور در مدینه

، امري در راستاي از بین بردن اختالفات و ایجاد وحدت سیاسی بود (آیتی، مختلف این پیمان

جامعـه اسـالم را بـه پیکـر واحـد تشـبیه کـرده و        ، اسـالم در کالمـی   پیامبر. )234ص ؛1366

. چـون داسـتان جسـد اسـت    ، داستان مؤمنان در همگامی و مهربانی نسبت به هـم «فرماید:  می

سایر اعضاي بدن انسان واکنش نشان ، گردد هنگامی که بعضی از اعضاي انسان دچار رنجی می

  . )287ص، 15ج، لسی(مج» گردند خوابی می داده و دچار تب و بی

و در قالب کالم الهـی قـرآن بـه     (ص)محمددین اسالم بر پایه تعالیم ارائه شده توسط حضرت 

نبـوت  ، بر این اساس ریشه شریعت و تمام باورهاي ارائه شـده در اسـالم  . سامان رسیده است

خداوند ایمان را دایر مدار اعتقاد بـه وحـدانیت خـود و نبـوت رسـول      . است (ص)پیامبراسالم
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هـاي   خود مستلزم باور به تمامی گـزاره ، داند؛ این سه باور اساسی می و ایمان به قرآن (ص)اکرم

  . دینی اسالم است

وحدت امت اسالمی اعتقاد تمام مسلمانان جهان بـه نبـوت پیـامبران     ترین مبانی یکی از اصلی

همه فـرق  . به عنوان آخرین فرستاده خدا است (ص)خصوص پیامبري حضرت محمدالهی و به 

مردم را به سوي خدا فراخواند و پیام الهی را بـه  ، اسالمی قائلند در هر جامعه اي باید یک نفر

قرآن کریم نیز ایمـان بـه پیـامبران را از    . مردم ابالغ و به عنوان رهبر و هادي انجام وظیفه کند

قُولُواْ آمنَّا بِاللّه ومآ أُنزِلَ إِلَینَـا ومـا أُنـزِلَ إِلَـى إِبـرَاهیم      «مؤمنان معرفی کرده است: هاي  ویژگی

 وإِسماعیلَ وإِسحقَ ویعقُوب واألسباط وما أُوتی موسى وعیسى وما أُوتی النَّبِیـونَ مـن ربهِـم الَ   

نَ أَحیونَ: گویید: نُفَرِّقُ بملسم نُ لَهنَحو منْهم و به آنچه ، و به آنچه بر ما نازل شده، ما به خدا«د

و به ، و به آنچه به موسى و عیسى داده شده، بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده

یک از ایشـان  ایم میان هیچ  ایمان آورده، آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده

  . )136بقره/»(. گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم فرق نمى

  را تحمـل   مصـائب   ترین سخت،  آن  تحقق  براي،  وحدت  به عنوان اولین منادي (ص)پیامبراسالم

شـاهد    اسـالم   تاریخ. داد کرد هشدار می را تهدید می  اسالمی  امت  که  خطراتی  به  کرد و نسبت

  تبـدیل   مرصـوص   بنیان  را به  مسلمین  صفوف،  از افتراق  با جلوگیري  حضرت چگونه  که  است

و   گرفـت   بهـره   امت  اجتماعی - سیاسی  مبانی  و تحکیم  اسالم  نفع  به،  وحدت   کرد و از ثمرات

  گجن  و میدان  عبادت  از محراب  ها اعم صحنه  در همه  اسالم  و عزت  قدرت، وحدت  وسیله  به

 (ص)حضرت محمد، خداوند. گر گردید جلوه،  و اقتصادي  سیاسی،  اجتماعی  تحوالت  و در همه

ومـا آتَـاکُم   «: ه انـد فرمـود  در ایـن زمینـه  . ه استرا محور وحدت عملی مسلمانان معرفی کرد

اللَّه شَدید الْعقَاب: و آنچـه را فرسـتاده [او]   الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاکُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِنَّ 

بازایستید و از خدا پروا بدارید که خـدا  ، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، به شما داد

. اسـت  (ص)این محوریت شامل تمامی گفتار و کردار رسول خـدا . )7(حشر/» کیفر است سخت

پـس بایـد حـول ایـن     . است (ص)سول خداعمل ر، مالك سنجش و درستی و نادرستی اعمال

  . محور گرد آمد و آن را زمینه اي مؤثر در اتحاد و همگرایی مسلمانان دانست

و پایبندي به اوامر و تعالیم و احکام آن حضرت موضـوعی اسـت کـه در     (ص)اطاعت از پیامبر

خداونـد سـنت   . تحقق بخشیدن به وحدت جامعه و همبستگی مسـلمانان نقـش بسـزائی دارد   
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و «معصوم از خطا اسـت:  ، را تضمین نموده و تأکید دارد که کالم و سنت ایشان (ص)پیامبراکرم

گویـد   و هرگز از روي هواي نفـس سـخن نمـی    ما ینطقُ عنِ الْهوي * إِنْ هو إِالَّ وحی یوحی؛

  . )4و  3نجم/ »(. گوید چیزي جز وحی که بر او نازل شده نیست می آنچه

 انـد  از مفسرین این عصمت کالمی حضرت را به تمام سیره و سنت ایشان سرایت داده اي عده

اطاعت از ایشـان در حکـم   ، از این رو. )577ص ، 4ج، بابایی ؛7ص ، 19ج، (حسینی همدانی

من یطعِ الرَّسولَ فَقَـد أَطَـاع اللَّـه    «ایمان به او و ایمان به رسالت الهی است ، پیروي از خداوند

میظًا؛وفح لَیهِمع لْنَاكسآ أَرلَّی فَمو ، اطاعت کند خدا را اطاعت کرده(ص)کسی که از پیامبر ن تَو

خداوند اطاعـت  ، بر همین اساس. )80(نساء/  »تو را نگهبان او نفرستادیم، کسی که سرباز زند

و اطاعت از خود را قرین یکدیگر دانسته و هدایت یابی و محبت الهـی را بـر آن    (ص)از پیامبر

در تمام منابع شیعه و سـنی امـري مسـلم     (ص)حجیت سنت و سیره نبوي. مترتب نموده است

، شود عین کالم الهی است می بیان (ص)نه تنها کالم وحی که توسط حضرت رسول اکرم. است

  . و اوامر و نواهی ایشان نیز براي مسلمانان حجت است کردار، رفتار، بلکه تمام گفتار

در جهت ایجاد وحدت و همبسـتگی اسـالمی در    (ص)ي پیامبر اکرمکارکردهاترین  مهمیکی از 

جامعـه اي  ، امت واحده. است تشکیل امت واحده اسالمی، راستاي به ثمر نشاندن واقعه غدیر

حرکتی همسو به سـوي هـدفی واحـد    است که از هدایت رهبر واحدي برخوردار است و در 

بر مبناي ، پس از مهاجرت به مدینه (ص)رسول اکرم. ) 185ص ، 2ج، (طباطبایی کند می حرکت

تعالیم قرآن کریم منشوري اساسی تدوین فرمود و قبائل مختلف آن نواحی را به هم پیونـد داد  

خدا و آخرت و عمـل  ایمان به ، و امت واحدي تشکیل شد که محور آن به جاي ملیت و نژاد

معتقـد  دانشمند معروف انگلیسی در بیـان ایـن موضـوع    . )501ص ، 1ج، صالح بود(ابن هشام

کشور خود را به جامعـه  ، برهنه و گرسنه، در پرتو اتحاد قبایل پراکنده کوچک(ص)محمد«:است

تـازه  ایشان را با صفات و اخالق ، اي فشرده و با انضباط تبدیل کرد و در میان ملل روي زمین

و ، سالطین ایران را نابود، امپراتور قسطنطنیه را مغلوب، و در کمتر از سی سال، اي معرفی کرد

، (دیـون پـورت   »سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را گسترش داد

  .  )77 ص ؛1388

د وحـدت در جامعـه   براي ایجـا  (ص)از دیگر اقدامات پیامبر ایجاد پیوند برادري میان مسلمانان

  به  بود را تبدیل  مانده  جاهلیت بین مسلمانان  از دوران  که  عداوتی (ص)پیامبر اسالم. اسالمی بود
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اندیشه اصلی حضرت متحد کردن صفوف مسلمانان و اسـتوار سـاختن   . نمود  و الفت  رحمت

هـاي   عـداوت  وهـا   توانست آتـش کینـه   می براي نابود کردن هر شبهه اي بود کهها  آن وحدت

باعـث ایجـاد   ، بدین ترتیـب عقـد اخـوت   . )87 ص1376، (امین پیشین را از نو شعله ور سازد

محبت و نزدیکی میان مسلمانان شد و وحدت گرایی در عمق تعامالت و روابط اقشار مختلف 

 بـه گونـه اي کـه   . )123ص ، 2ج، ابـن هشـام   ؛214ص ، (سبحانی جامعه اسالمی ریشه دواند

همدلی و وفـاقی بـود کـه در    ، رمز پیروزي و سرافرازي مسلمین در صدر اسالمتوان گفت  می

و دست شستن از  (ص)سایه ایمان به خدا و دل سپردن به پیام آسمانی و نصایح حکیمانه پیغمبر

  . آمال و مقاصد قبیله اي و فرقه اي حاصل گشت

(ص) یامبر اکرمپ
از   گیـري  را بـا بهـره    و نفاق  اختالف  و تاریخی  اجتماعی،  فکري  هاي زمینه  تمام 

و   تمـایزات ،  عصـر جـاهلی    معیارهـاي   دانسـتن   ارزش برد و با بی  از بین  اسالم  آسمانی  تعالیم

  آن  را جـایگزین   الهـی   هـاي  و ارزش،  را باطـل   جامعه  و اقتصادي  و اجتماعی  فکري  اختالفات

ها و   پایداري در مقابل دشمن مشترك و توطئه، ترین مبانی ارزشی وحدت اسالمی  از مهم. کرد

 دربـاره اهمیـت ایـن مسـئله     -ص-رسـول خـدا   . هاي دشمنان این دین جهانی اسـت   دسیسه

إِنَّ الْمسلمینَ ید علَی منْ سواهم؛تمام مسلمانان مانند یک دست در برابر بیگانگـان  «فرماید:  می

ت این عامل تا حدي است کـه برخـی اندیشـمندان    اهمی. )77 ص ؛1367، ي(شوشتر »متّحدند

اسالمی مقابله با دشمن مشترك را جزء ارکـان اصـلی در مفهـوم وحـدت شـمرده و وحـدت       

وحدت یعنـی: متشـکل   «شهید مطهري قائل است: . کنند می اسالمی را بر طبق این مبنا تعریف

  . )234ص ؛1385، مرتضی مطهري( »شدن مسلمین در یک صف در برابر دشمنان مشترك

با رونق و گسترش اسالم و با اوج گیري همه جانبه مقاومت مسلمین در برابر انوع تهاجمـات  

توجه به اسالم و گرایش بـه مسـلمین هـر روز    ، امدادهاي غیبی آمدنمشرکین و کفار و فرود 

این گـرایش بـه   . و جمعیت انبوه مسلمین افزوده شد (ص)فزونی گرفت و بر تعداد یاران پیامبر

 مـردم فـوج فـوج بـه اسـالم     . مسـلمانان و پیـروان آغـازین اسـالم نبـود     هاي  خلوصِ گرایش

همـه  هـا   از آنجا که گرایش. متفاوت بودها  و نوع گرایشها  اما اغراض و خواسته، گرویدند می

هـاي واپسـین    رسالت پیامبري در سال به ایمان کامل دسترسی پیدا نکردندمردم یکسان نبود و 

پدرانـه و  ، با اطالع دقیق از انـواع گـرایش هـا    (ص)پیامبر. شد می سنگین تر از همیشه احساس
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یـاري  ، کمـک هـا  ، به هدیـه دادن هـا  ، افزود ها می به محبت، دکر می برخوردها  آن دلسوزانه با

رهنمون باشند و همـه را در  خواست همگان به وحدت و توحید  می بیمناك نبود وها  رساندن

مرز خداشناسی قرار دهد که فرمود: و سأَلْت جبرَئیلَ علیه السالم أنْ یسـتعفی لـی عـن تبلیـغِ     

ذلک إلیکُم أیها النّاس لعلْمی بِقلَّه المتّقین و کَثرةِ المنافقین و إذْ غالِ اآلثمینَ و خَتَلِ المستَهزئینَ 

دانم کـه تعـداد    می زیرا، معاف دارد اي مردم (ع)مرا از اعالم والیت علیاز جبرئیل خواستم تا 

و در میان شما گنهکارانی نیرنگ باز و مسـخره  . پرهیزکاران اندك و شمار منافقان فراوان است

  . )39ص  ؛1379، کنندگان به دین وجود دارد (دشتی

. ستنادو خالصه مکتب وحی  عصاره و چکیده ي تمام ادیان الهی را غدیرتوان   می از این رو

، عنوان یـک عقیـده و اسـاس یـک دیـن اسـت      ، غدیر. تنها یک واقعه ي تاریخی نیست غدیر

واقعه غدیر را نقطه ي افتراق شیعه و ، اگرچه مغرضان و مخالفان اسالم و برخی سطحی نگران

دانند و همواره در پی آننـد کـه ایـن تفکـر      می تفرقه انگیز، امت اسالمیسنی و طرح آن را در 

   .در این زمینه موفق نخواهند شداما هیچگاه ، مسموم را به جهان اسالم تزریق کنند

فرماید: و اعتَصموا  می آنجا که، دستور و امر صریح خداوند در قرآن است امت اسالمیوحدت 

) و حبل اهللا همان راه پیامبر و اهل بیت و همان 103مران / آل ع(بِحبلِ اللّه جمیعاً و الَ تَفَرَّقُوا 

امـري  ، پس شناخت جایگاه غدیر به عنوان پیوند دهنده ي مسـلمین بـه یکـدیگر   ، غدیر است

و هـا   پیـام ، امید است با درك و تفسیر درسـت از واقعـه ي غـدیر   . است بس واضح و بدیهی

پیشرفت و استواري و اتحاد اسالم و مسلمین را دریابیم و در راه  یتاریخ روایداین هاي  عبرت

  . به کار گیریم

نقل متواتر حدیث غدیر خود مصداق و گواه بر وحدت راویـان و ناقصـان حـدیث در مـورد     

باشد و از جهت دیگر دو گروه شیعه و سنی را نیز به این وسیله با هم متحـد   می حدیث غدیر

از شیعه و سـنی بـر تـواتر آن وحـدت و     و یکپارچه ساخته است چرا که راویان حدیث غدیر 

  )26ص ؛1357، مرتضی مطهري. (اتفاق نظر دارند

مسلمان و متظاهر به اسالم وفادار و پیمـان شـکن را بـه روشـنی     ، مؤمن و منافق، واقعه غدیر

و اقسام مخالفان و منافقان ها  انواع گرایش. شناساند و نشان داد که مرز ایمان و کفر کدام است

به گونه اي پنهان و ناپیدا در جامعه اسالمی با تظاهر به حمایت از دیـن و  ، فرصتو منتظران 

که ، باقی ماندند تا آنکه آزمایش نهایی الهی مطرح شد، یاري پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم
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  . در آن آزمایش عقیدتی همه امتحان شدند

بـا  ، به همان صورت یاد شـده  متفاوت اجتماعی مسلمینهاي  اگر حادثه غدیرخم نبود و گروه

و  (ص)رسالت پیامبر، اساس اسالم، ماندند می باقیها  و تضادها و انواع گرایشها  همان اختالف

راهی براي شناخت حق و باطل و شناخت امـام  . رفت  افتاد یا ازبین می می به خطر، نبنیان ایما

  . و هدایت و رهبر و ضاللت و ریسمانی براي وحدت امت وجود نداشت

سیاسی است  رهبريوجود مرجعیت و ، امت اسالمینخستین رکن پیدایش وحدت از آنجا که 

که خاص و عام قـادر بـه   ، که رسالت الهی را به همگان برساند و به نحوي آن را تفسیر نماید

احکام این نظام را هماننـد آنچـه   ، بنابراین پیامبر به عنوان مرجع و رهبر. درك و فهم آن باشند

مطالب و قوانین و اهداف این نظام کند و هم او مسئولیت بیان  می که خداوند اراده فرموده بیان

را از مرحله نظري به مرحله عملی و از گفتار به یـک جریـان اجتمـاعی در سـطح رسـالت و      

هدایت حرکت سیاسی آن آینده امت و  رهبريو همزمان مسئول . برعهده دارد، حکومت با هم

، تسـخیري . (آید می بیان و تفسیر او نیز از جمله مفاهیم نظام الهی به شمار، بدین ترتیب. است

از این رو غدیر رسالت سنگینی به دوش گرفت تا جامعه وامت اسالمی را بعد . )37ص ؛1383

رهبـر جهـت   و  مرجـع  در غـدیر انتخـاب  . حفظ کنـد  م از گسست و افتراقاز نبی مکرم اسال

ـ  ی کـم و کاسـت   مشخص نمودن مسیر جامعه اسالمی در آینده جهت حفظ اتحاد و یگانکی ب

  . استدر محدوده ي نظام حقوق الهی و عین مقصود خداوند 

اداره نمـوده و آینـده   ، امت را طبق دستورها و احکام نظام حقوق الهـی ، سیاسیو رهبر  مرجع

کـه پیوسـته در چـارچوب    ، کند می و حرکت سیاسی آن را به گونه اي هدایت رهبريامت و 

اسی از نظام حقوق الهی سرچشمه گرفته و سی رهبريمرجعیت و . مشروعیت الهی باقی بماند

  . مبتنی بر جزم و یقین است، بیان احکام این نظام، سیاسی رهبريوظیفه اصلی مرجعیت و 

هـاي   مـذهبی بـا تنـدروي   هاي  نزاعنباید اجازه دهیم . غدیر باید محور وحدت و عدالت باشد

باید با الگوپذیري از غـدیر ایـن   . نادرست جنگ مذهبی را در یک کشور مسلمان مدیریت کند

متاسفانه برخی با بحث غدیر بر طبل اختالف میان شـیعه  . درگیري و اختالفات را خاتمه دهیم

سنی نیست بلکه یک صفت دانند که غدیر تنها یک بحث میان شیعه و  نمی کوبند اما  میو سنی 

دهد و این امر نباید بهانه اي براي اختالف  می هر مسلمانی به غدیردل. اسالمی و انسانی است

چرا که غدیر نه تنها تفرقه افکن نبوده و نیست بلکه واقعه اي وحدت  ؛میان شیعه و سنی باشد
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  . ساز در جهان است که باید به درستی به آن نگاه و توجه شود

مایه انس بشر و آرزوي همه است و ریشه در فطرت انسانی ، ن جهت است که وحدتاین بدا

شاید ، دارد و در اصل و آغاز منعکس کننده ي وحدت جهان آفرینش و وحدت نوع بشر است

همـین معنـا باشـد و بـا اینکـه      ، در جست و جوي وحدت اندها  راز و رمز این که همه انسان

در چگونگی و وسایل تحقّق آن ها  ولی انسان، گان استخواسته همها  در همه عرصه، وحدت

هـاي   راه، براي بـه دسـت آوردن آن  ها  اند. آن همانند هر خواسته ي دیگري اختالف نظر داشته

  . گوناگونی تقسیم شدندهاي  کنند و به دسته می مختلفی را طی

بـراي دسـت   ا ه خود دلیلی قاطع بر تالش پی گیر آن، اختالف در به دست آوردن این وحدت

زمـانی  . وحـدت و بهـره فـراوان آن اسـت     یابی به آن و برهانی روشن بر ژرفاي درك اهمیت

بر پایه و اسـاس صـحیحی محقـق     امت اسالمیوحدت که  وحدت بشریت آسان خواهد بود

را به سمت و  بشریتاین شایستگی را دارد که حرکت ، چرا که اگر این امت متحد شود ؛گردد

داراي اندوخته فکري و اعتقادي و حقوقی  اسالمی امت. سویی بهتر و با ثبات تر رهنمون شود

  . فراوان و مبتنی بر جزم و یقین است

دهد که در طـول   می بزرگ ترین تجمع بشري و انسانی را تشکیل، امت اسالمیاز این گذشته 

کنیم که شرایط  می مالحظه، امروزه. گرد آمده است، حول اندیشه توحید و وحدت، تاریخ بشر

به گونه اي که یا وحدت و همبسـتگی  ، را بر سر دو راهی قرار داده است امت اسالمیخاصی 

و ویرانـی   را به دست آورد یا هویت خویش را از دست بدهـد کـه در ایـن صـورت نـابودي     

  . گسترده اي را در پی خواهد داشت

هـاي   از اهداف و آرمـان ، و آحاد مسلمانان در سراسر جهانها  ملتایجاد اتحاد و اخوت میان 

بـراي  . اصیل اسالم است که ریشه در قرآن و سنت و آراي اندیشمندان مـذاهب اسـالمی دارد  

اسالمی که در جهت اعتال و عزت و عظمت عملی شدن این هدف و شکل گیري امت واحده 

وحدت بر محور اصول دین و مشترکات اعتقادي و دامن نزدن بـه  ، و اقتدار جهان اسالم است

  . مسائل اختالفی در این عرصه از ضروریات است

قصود از وحدت اسالمی این است که پیروان هر یک از مذاهب گونـاگون اسـالمی در عـین    م

، بند هستند پايها  آن کنند و به خاص آن مذهب را براي خود حفظ میحال که عقاید و احکام 
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در روابط اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادي و فرهنگی خود با مسلمین دیگـر همسـو و   

امت اسـالمی  ، براساس این برداشت از وحدت. تابع مصالح عالیه اسالم و امت اسالمی باشند

ایـن درسـت ماننـد اجـزاي     . عمـل کننـد  » ید واحـده «مقابل دشمنان اسالم همواره به صورت 

هاي   هر یک نام و ویژگی. مختلف یک بدن است که هر یک از اعضاء با دیگري متفاوت است

رغم  متفاوتی با همدیگر دارند و حتی وظایف و کارهاي هر یک با هم متفاوت است ولی علی

گام بروز خطر همگـی متحـد و بـا    با همدیگر همکاري دارند و به هنها  آن همۀ، ها  این تفاوت

علما و اندیشمندان اسالمی بـا همفکـري و آگـاهی خـود     . کنند انسجام کامل با خطر مقابله می

موارد  کنند تا  تالش می. دهند  میتالش عمیق در جهت وحدت اسالمی در بین مسلمانان انجام 

المی را در جهت ایجاد وحدت اسهاي  اختالف را تا آنجا که ممکن است از بین ببرند و زمینه

  . یکدیگر در همۀ سطوح ایجاد نماینده دوستی و هماهنگی و نزدیک کردن قلوب ب

توانند بـه وحـدت و    می گوناگونهاي  و روشها  ملل اسالمی و مسلمین سراسر جهان با شیوه

زیـرا اختالفـات در   ، وحـدت در عقیـده و آرمـان اسـت     ها، آن برادري دست یابند که یکی از

وحدت . شود می کشاندهها  و واکنشها  کنش، و مبانی فکري به اختالف در رفتارها، وژيایدئول

وحـدت  . که پایدار و ماندگار شود ناگزیر باید بر مبانی اسـتواري بنیـان شـود     اسالمی براي آن

عامل مؤثر در پیشرفت مـادي معنـوي مسـلمانان    ، اسالمی حول محور دین و مشترکات اسالم

کتاب و قبله ي واحد از مهم ترین مبانی معرفتی ، (ص)پیامبر اسالم، خداي واحدایمان به . است

و پایداري در برابر دشمن مشترك از برجسته ترین مبانی ارزشی    (ع)اعتقادي و محبت اهل بیت

اتفاق عقیده دارند که قرآن موجود در دست همه پیـروان  مسلمانان . همبستگی مسلمانان است

قرآنـی کـه صـریحا    . عمل به آن واجب و منکر آن کافر است، خداستوحی ، مذاهب اسالمی

پـس از  . را نهـی نمـوده اسـت   ها  آن و تفرقه و دشمنی میان، اتحاد و برادري مسلمانان را الزم

دیگر هیچ عذري براي دشمنی با یکدیگر ، مالك تشخیص حق و باطل قرار گرفت، آنکه قرآن

بسیاري از اصول و فروع دینی است و امت اسالمی را قرآن جامع . از مسلمانان پذیرفته نیست

  . کند می گرد هم جمع، نبوت و یک قبله، حول محور باورهاي مشترك توحید

بـه گونـۀ   ، وحدت اسالمی در دوران معاصر با توجه به شرایط حاکم بر جهان و دنیاي اسـالم 

ماعی ـــ سیاسـی   یک ضرورت اجتناب ناپذیر در آمده و با سرنوشت مسلمانان در عرصۀ اجت

با سـرعت  ، طلبد که روند حرکت به سوي آرمان وحدت اسالمی می این امر. گره خورده است

وحدت مسلمانان همواره از . بلندتري در این زمینه برداشته شودهاي  بیشتري انجام گیرد و گام
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اسـت   از ایـن رو . بوده استها  آن ترین موانع تحقق اهداف استعمار در به اسارت کشیدن  مهم

شـعار  ، ویژه جوامع اسـالمی  هاي جهان به  که کارسازترین سیاست استعمار در برخورد با ملت

تبدیل شده » کَن کُن تفرقه بینداز و ریشه«بوده که امروزه عمال به   »تفرقه بینداز و حکومت کن«

بـه  ، گسـترش تفرقـه از طریـق انتقـال مشـکالت سیاسـی و عقیـدتی       ، سیاست استعمار. است

هاي عملی و نظامی به بهانه مبارزه با تروریسم است که زنگ خطري براي جهان اسالم  صحنه

آنچـه در تـوان   ، کند براي ترساندن دشمنان اسالم می قرآن به مسلمانان سفارشبنابراین . است

 حـال چـه نیرویـی برتـر از وحـدت     . )60انفـال/  »(و اَعدوا لَهم ما استَطَعتُم«دارند آماده سازند:

  . شود می موجب ترس دشمنان، مسلمانان

س معناي وحدت اسالمی آن است که مسلمانان از هر گروه و مذهبی بر اساس آیـین اسـالم   پ

یـک  ، دسـت از اختالفـات خـود برداشـته    ها  براي تحقق این معنا الزم نیست آن. گردهم آیند

وحدت اسالمی به این طرح ، این کار نه الزم است و نه قابل عمل. مذهب مشترك را برگزینند

 مسـلمانان . شود که این طرح عقیم بماند و از اول مواجه بـا شکسـت بشـود    می موجب، شکل

اتحـاد اسـالمی را تشـکیل    ، توانند با حفظ موارد اختالف و با تکیه بر عناصر مشترك دینی می

راه رسیدن به این هدف این است که آنان دسـتکم در امـور مربـوط بـه امـت اسـالمی       . دهند

بیندیشند و در عمل مصـالح کلّـی   ... زبانی و، ملّی، فراتر از مرزهاي مذهبی، وسعت نظر داشته

  . اسالم و مسلمین را بر مصالح جزئی مقدم بدارند

  قرآن کریم .1

  کتابچی، تهران، ترجمه هاشم رسولی، سیره ابن هشام)؛ 1375( عبدالملک، ابن هشام .2

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران، تاریخ پیامبر اسالم )؛ش1366( محمدابراهیم، آیتی .3

استراتژي وحدت ملی و انسجام اسالمی بـا توجـه بـه دیـدگاه امـام      « )؛ش1388( مصیب، ایرانی .4

 شماره هجدهم، سال پنجم، فصلنامه اندیشه تقریب، »خمینی(ره)

(چـاپ  ، (ترجمه علـی حجتـی کرمـانی)   ، جلدي) 6سیره معصومان ( )؛1376( سید محسن، امین .5

  سروش ، تهران، دوم)

 دارالکتب االسالمیه ، تهران، برگزیده نمونه )؛1382(احمد علی، بابایی .6

فصلنامه اندیشه ، »نقش انقالب اسالمی در بیداري و وحدت مسلمانان« )؛ش1384(مهدي، بزرگی .7
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 شماره پنجم، سال دوم، تقریب

مجمـع جهـانی   ، تهـران ، )؛ درباره وحدت وتقریب مـذاهب اسـالمی  1383محمد علی(، تسخیري .8

  تقریب مذاهب

، دارالعلـم ، بیـروت ، الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیـۀ )؛ . ق1407(اسماعیل بن حماد، جوهري .9

  چاپ چهارم

  کتاب فروشی درخشان، تهران، انوار درخشان )؛1404(سید محمد حسین، حسینی همدانی .10

، تهـران ، ام معظم رهبري)حدیث والیت (مجموعه رهنمودهاي مق )؛ش1377(سید علی، اي خامنه .11

  سازمان تبلیغات اسالمی 

مجلـه  ،   (ع))؛وحدت اسالمی یا وفاق تشیع وتسنن در سخنان امام علـی 1385سعید(، خو محمدي .12

  بهار ، 15شماره ، پژوهشهاي نهج البالغه

، ترجمه سید غالمرضا سـعیدي ، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن )؛1388(جان ، دیون پورت .13

  اطالعات، تهران

  مشعر، قم، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم)؛ بی تا(جعفر، سبحانی .14

  دارالمعرفه، بیروت، الدر المنثور)؛ 1365(عبدالرحمن بن ابوبکر، سیوطی .15

  مطبعه النهضه، تهران، الصوارم المهرقه)؛ 1367(نور اهللا، شوشتري .16

، والدرایـه مـن علـم التفسـیر    الجامع بین فنـی الروایـه   فتح القدیر )؛1419(محمدبن علی، شوکانی .17

  مکتبه االرشاد، صنعاء

  دارالکتب اإلسالمیه، تهران، (چاپ پنجم)، المیزان )؛1372(محمد حسین، طباطبائی .18

  صیدا مطبعۀ العرفان ، لبنان، البیان فى تفسیر القرآن مجمع )؛1333(فضل بن حسن، طبرسى .19

  چاپ دوم، انتشارات نسیم حیات )؛1379(ترجمه محمد دشتی، نهج البالغه .20

(تحقیق شیخ بکرى حیانى و شیخ صفوه ، کنز العمال)؛ ق1413(على بن حسام الدین، متقى هندى .21

  مؤسسه الرساله، بیروت، السقا)

  نشر اسالمیه، تهران، ترجمه موسی خسروي و دیگران، بحار االنوار )؛ش1360(محمدباقر، مجلسی .22

    رسالت، قم، الغدیر و وحدت اسالمی )؛1385(مرتضی، مطهري .23

  صدرا، تهران، رهبريامامت و )؛ 1357(___________ .24

مرکـز انتشـارات دفتـر    ، قـم ، استراتژي وحدت در اندیشه سیاسـی اسـالم   )؛1371(احمد، موثقی .25

 چاپ اول ، جلد دوم، تبلیغات اسالمی قم



 

  از منظر قرآن و عترت یینحکومت د يمعیارها یبررس

  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوي کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

abbasim46@yahoo. com 

  مدرس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، کارشناسی ارشد علوم سیاسی

a. k66@chmail. ir 

نیاز از حکومـت    ها بی  اجتماع آن، اي را تشکیل دادند  هرگاه افراد بشر در کنار هم جمع شدند و جامعه

تر شدن زنـدگی نیـاز بـه      با گذشت زمان و پیچیده. و رهبر نبوده است و این مطلب امري بدیهی است

هـا    هاي آن  ي مسئولیت  رود بلکه با افزایش حوزه  نمیدهنده به نام دولت نه تنها ازبین   وجود اَرکانی نظم

ي سیاسی این سوال مطرح بوده است که چه کسی یـا    از دیرباز در حوزه. شود  نیاز به آن بیشتر نیز می

. گروهی حق حاکمیت دارد و اصـالً چـه مـدلی از حکومـت و فرمانـداري مشـروع و درسـت اسـت        

هاي گونـاگونی از    هاي خود تعریف  بینی  ا توجه به جهانمشروعیت مفهومی است که مکاتب مختلف ب

، در اسالم عالوه بر اینکه به نیاز جامعه به حکومت و حاکم تأکید فراوان شـده اسـت  . اند  ارائه داده آن

از نظر اسالم حکومت زمانی مشروع اسـت  . هاي مشروعیت آنان نیز بیان شده است  ها و ویژگی  مالك

هی و در جهت اهداف الهی فعالیت کند و حاکم نیز زمانی حق والیت دارد کـه ایـن   هاي ال  که با معیار

حـاکمِ     (ع)در عصر غیبت امام معصـوم . یا غیرمستقیم از خدا دریافت کرده باشد حق را به طور مستقیم

اقامه به اعتقاد شیعه ولی فقیه است و براي اثبات این مدعا دالیل عقلی و نقلی ارائه و  ي اسالمی  جامعه

 . کند    می

  حکومت تشریعی، حکومت تکوینی، مشروعیت، ولی، حکومت دینی، حکومت هاي کلیدي: واژه
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. آنچه پیش رو دارید مقاله اي در باب مبانی حکومت اسالمی یـا تئـوري فقـه اسـالمی اسـت     

از دستورات آن بـه بعـد اجتمـاعی زنـدگی     اسالم دینی اجتماعی است که بخش قابل توجهی 

اي   از سوي دیگـر نیـاز هـر اجتمـاعِ انسـانی بـراي بقـا و تـداوم بـه قـوه          . انسان مربوط است

ي انسانی نیازمند ارکـانی بـه نـام حکومـت       لذا جامعه. امري بدیهی است، کننده و مدیر  هدایت

 . است

ارائـه  ، ي جامعـه   اي حکومـت و اداره از میانِ اَشکالِ گوناگونی که مکاتب مختلـف جهـان بـر   

بینـی توحیـدي و     مبتنـی بـر جهـان    نظام سیاسی و ساختار حکومتیِاسالم نیز در ارائه ، اند  داده

در درون خود تغییرات و اشکال متعدد و را معرفی کرده چارچوب کلی و کالنی ، مکتبیِ خود

به اثبات ، و وظایف و اهداف آن در این مقاله ضمن تعریف حکومت. باشد  متنوعی را پذیرا می

ضرورت وجود چنین اُرگانی با اهـداف و وظـایف مشـخص بـراي حیـات اجتمـاعی در هـر        

 . هاي عقلی و نقلی در این زمینه خواهیم پرداخت  اي و طرح استدالل    جامعه

و سـعی  حکومت اُرگانی رسمی است که بر رفتارهاي اجتماعی افـراد جامعـه نظـارت داشـته     

و به عبارت دیگر ، )42، بی تا، مصباح یزدي(کند به رفتارهاي اجتماعی مردم جهت ببخشد   می

هـاي    این ارگان در طول اعصار و در میان گروه. کننده بر رفتارهاي جامعه است  قدرتی نظارت

به این نحـو کـه گـاهی افـرادي از درون یـک      ، هاي گوناگونی داشته است  مختلف مردم شکل

این نظارت را نسبت ، اند و گاهی افرادي از بیرون یک ملت  ي این ارگان بوده  جامعه اداره کننده

ي سیاسی قابل طرح   ي حاکمیت به طور کلی در دو حوزه  لذا خود واژه. اند  به ملتی دیگر داشته

مـان  المللی و دیگر در درون یک جامعه و از جهت افـراد ه   ي حقوق بین  یکی در حوزه. است

  .  )102، 1385، نوروزي(جامعه 

در حالت اول یعنی در حقوق بین المللی وقتی از سخن از حاکمیت ملت بر سرنوشـت خـود   

زیـرا  ، مراد استقالل کشورها است که ناظر به روابط بین کشورها و نفی استعمار است، رود  می

حالـت دوم  . دباشـ   اصل حاکمیت هر ملت بر سرنوشت خویش و حق قیمومیت و استقالل می

پرداختن بـه  ، هاي مختلفی تحقق پیدا کند  تواند به شکل  یعنی حاکمیت از دورون جامعه نیز می

تـر و کارآمـدتر     ي جامعه مناسب  براي اداره، ها  این سؤال که از این میان کدام یک از این شکل
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هـا در    ایـن شـکل  نیازمند آن است که ابتدا ثابت کنیم که اساساً وجود حـداقل یکـی از   ، است

اي که حتی شناخت ضـرورت وجـود حکومـت در فهـم بهتـر        به گونه. جامعه ضروري است

ي وجـودي دولـت و     و این شناخت خود مستلزم شناخت فلسـفه ، معناي حکومت مؤثر است

  . باشد  حکومت می

کنـد کـه     هایی نظیر اینکـه اصـوالً چـه ضـرورتی ایجـاب مـی        به عبارت دیگر پاسخ به پرسش

آیا در صورت افزایش رشد اخالقی و معنوي مـردم یـک جامعـه کـه     ، ومت تشکیل بدهیمحک

نیاز شـدن از حکومـت وجـود      منجر به پیروي آنان از قواعد و قوانین اجتماعی شود امکان بی

بـه ایجـاد درك   ، هایی درباره اهداف حکومت و نهادهاي موجود در حکومـت   و پرسش، دارد

کنـد و    چنین ضرورت وجود آن در جامعـه کمـک مـی     ومت و همتر نسبت به معناي حک  عمیق

  . ي حکومت و جامعه  اي مناسب در اداره  شود براي یافتن شیوه  اي می  مقدمه

گونه پیش خواهیم گرفت   گویی به این سؤاالت و نیلِ به این درك را این  لذا در اینجا سیر پاسخ

عقالنـی وجـود آن در   هاي  و بعد ضرورت، که ابتدا به بررسی اهداف ایجاد حکومت پرداخته

ي اسالم براي اثبات ضـرورت    و سپس به طور اختصاصی به طرح ادله، کنیم  جامعه را بیان می

  . وجود حکومت خواهیم پرداخت

شـرایط عمـل   ، ساختارِ آن دستگاه، تر باشد  هر قدر مقصد و هدف یک مؤسسه و سازمان دقیق

حال اگر بخـواهیم در  . تر خواهد بود  شوند روشن  افرادي که در آن انتخاب میدر آن و ویژگی 

ي نظام سیاسی اسالم و حکومت به معناي دقیق آن بحث کنـیم و در پـی آن باشـیم کـه       زمینه

نخسـت بایـد هـدف از تأسـیس     ، ها و اختیارات حاکم را تبیین کنیم  ویژگی، ساختار حکومت

ي حکومت مطرح است که هـدف از    این سؤال اساسی در فلسفهاز این رو . حکومت را بدانیم

ها و اختیارات مجریان حکومـت و    ویژگی، تشکیل حکومت چیست؟ چرا که بدون آن ساختار

در ایـن راسـتا   . اي از ابهـام خواهـد مانـد     ها در هالـه   هاي مشروعیت آن  به عبارت دیگر مالك

  :شمرد  توان براي حکومت بر  اهداف ذیل را می

کند که قوانین   الك به این نکته اشاره می  جان، در ارتباط با تامین مصالح معنوي از جانب دولت

اما نسبت به تـامین و حفـظ   ، اي باشد که با اخالق تعارض نداشته باشد  اجتماعی باید به گونه
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این مسئله یکی از نقـاط اخـتالف   . دولت مسئولیتی بر عهده ندارد، هاي اخالقی و دینی  ارزش

 (ص)در تعالیم پیامبران و پیامبر اسـالم . ي معاصر غربی است  ي اسالمی با اندیشه  اساسی اندیشه

و گاه تأمین مصـلحت معنـوي   . وظیفه و هدف اصلی حکومت تامین مصالح معنوي نیز هست

مر بدان معناست که دولت باید قوانینی را وضع و اجرا این ا. اهم و مقدم بر مصالح مادي است

هـا را هـدف     مصـالحی کـه آن  ، روحی و اخالقی باشد، کند که هدف نهایی آن مصالح معنوي

ي اسـالمی قـوانین بایـد آهنـگ       در جامعه. داند  نهایی شمرده و کمال انسانی را منوط به آن می

اد حیات انسانی در صـورتی داراي ارزش اسـت   قرب الی اهللا داشته باشد و تأمین مسائل و ابع

در حقیقت تامین امنیـت  . گردد می که به مثابه ي مقدمهاي در جهت رشد و تکامل انسان تلقی

ود و تفاوتی در ایـن امـر میـان      و رفع نیازهاي مادي از نخستین وظایف هر دولتی به شمار می

  . دولت اسالمی و غیر اسالمی نیست

هاي ضـروري    از وسیلههردو از و اند   نزدیک به هم نظم و امنیت اجتماعی دو مقولۀ مجزا ولی

، امنیت یـک مفهـوم وسـیع   اسالمی در فرهنگ . شوند می محسوبآرامش و هنجار یک جامعه 

اقتصـادي و فرهنگـی و   ، سیاسیهاي  متوازن و عمیق دارد و شامل تمامی ابعاد زندگی و حوزه

دري نجـف  ( شـود   می(درون جامعه اسالمی و در روابط با بیگانگان)  تی داخلی و خارجیامنی

بدون توجه به نوع نظام سیاسی و ، در اسالم نیز امنیت و آرامش اجتماعی. )281، 1379، آبادي

مورد توجه و احترام است و اخالل در نظم اجتماعی و امنیـت جامعـه از محرمـات    ، اقسام آن

هـا و اقـداماتی کـه آرامـش روانـی        گري  فتنه امنیت و و کیفر برهم زدن، فقها استمورد اتفاق 

محارب و مفسد فی بیان شده است و آنان را قرآن با لحن شدیدي در ، زند  جامعه را به هم می

أَرضِ فَسـادا أَن یقَتَّلُـوا   إِنَّما جزَاء الَّذینَ یحارِبونَ اللَّه ورسولَه ویسعونَ فی الْ« خواند:  می االرض

 ذَلک لَهم خـزْي فـی الـدنْیا    أَو یصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَیدیهِم وأَرجلُهم منْ خلَاف أَو ینفَوا منَ الْأَرضِ

یمظع ذَابرَةِ عی الْآخف ملَهجنگند  می مبرشکیفر و مجازات آنان که با خدا و پیا) 33، مائده(» و

و پاهایشـان بـر   ها  آن است که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست، کنند می و در زمین فساد

  . خالف یکدیگر قطع شود یا آن که از سرزمین خود تبعید شوند

ي حکومـت را ایجـاد امنیـت و      تـرین کـارِ ویِـژه     ي سیاسی مهـم   فالسفه، پس از عصر نوزایی

ي   کسانی چون هـابز بـراین باورنـد کـه هـدف و وظیفـه      ، اند  دانسته جلوگیري از هرج و مرج
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اند   ها گرگ همدیگر  ي وي انسان  به عقیده. حکومت تنها برقراري نظم و امنیت در جامعه است

ها را مهار و در جامعه امنیت برقـرار کنـد امـري الزامـی       و ضرورت وجود دستگاهی که انسان

ت این است که مقررات و قوانینی را به اجرا گذارد که مـانع  ي اصلی حکوم  یعنی وظیفه، است

ي   ي خـارجی قـوه    کننـده   ایجاد هرج و مرج و ناامنی در جامعه شـود و در برابرعوامـل تهدیـد   

  . )103، 1385، نوروزي(دفاعی داشته باشد تا بتواند از موجودیت وکیان کشور حراست کند 

هـدف حکومـت را امنیـت معرفـی     ، ي لیبرالیسـم اسـت    گذاران اندیشه  جان الك نیز که از پایه

در ایـن نگـرش بـه    . ها در زندگی بدان نیازمنداند حکومت است  از نظر او آنچه انسان. کرد  می

چـرا  ، هاي اخالقی نیست  سعادت و ارزش، سخنی از فضیلت، علت تفکیک دیانت از سیاست

طبعـاٌ  . به حاشیه رانده شده اسـت  ي سیاست و اجتماع  که دین امري فردي قلمداد و از عرصه

. ي حکومت نیست  باید خود اقدام نمایند و پیگیري آن وظیفه، اگر کسانی معتقد به خدا هستند

در اسـالم  . بر این اساس قوانین اجتماعی نیز فقط آهنگ تامین امنیت و رفع هرج و مرج دارند

امـا تحقـق نظـم و    ، رود  ینیز ایجاد امنیت و نظم یکی از وظایف اساسی حکومت به شـمار مـ  

. امنیت از اهداف متوسطی است که در راستاي هـدف نهـایی درخـور توجـه و عنایـت اسـت      

  )104، 1385، نوروزي(

در پاسـخ بـه ایـن    . ایجاد ضمانت براي اجراي قوانین اسـت ، یکی دیگر از وظایف مهم دولت

تواند از زور و خشـونت اسـتفاده کنـد یـا نـه بایـد        می سؤال که براي ایجاد این ضمانت اجرا

بـه بیـان   . بگوییم خشونت از نظر اسالم در دو مقوله ي مشروع و نا مشروع قابل طـرح اسـت  

خشونت نیز به طور مطلـق مـذموم و محکـوم    ، دیگر همان طور که آزادي مطلق ستوده نیست

مجریـه بایـد از قـدرت     ي  حکومـت و قـوه  . بلکه گاهی استفاده از خشونت الزم است، نیست

اگـر چنـین   . فیزیکی و قهریه برخوردار باشد تا با استفاده از آن بتواند با متخلفان برخورد منـد 

ها کاربرد زور   فقط آنارشیست. اي نباشد مقررات و قوانین ضمانت اجرایی نخواهند داشت  قوه

  . دانند  و حکومت را در جامعه منتفی می

تامین نیازهاي عمـومی جامعـه   ، کند  یکی از اهداف و وظایفی که ضرورت دولت را ایجاب می

ي   گاه زندگی انسـان را از زاویـه  . ي محدودیت فردي خارج است  نیازهایی که از حوزه، است



 419  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  

خـود  بالطبع این نیازها به وسـیله ي  ، کنیم می شخصی و فردي مطالعه و نیازهایش را جستجو

نظیـر  ، اي از نیازها فقط به خانواده و فرد خاصـی مربـوط نیسـت     افراد باید تأمین شود اما پاره

ي کل جامعـه تـامین شـود و بـی شـک دولـت بـه          امنیت داخلی و خارجی که باید به وسیله

برخـی از  . پـردازد  مـی  نمایندگی از کل جامعه به تـدوین مقـررات و اعمـال راهکارهـاي الزم    

  امر به این ترتیب است:مصادیق این 

 ي آمادگی براي مقابله با تهدیدهاي خارجی و   دفاع از مرزهاي کشور: عالوه بر الزمه

فراهم بودن سالح و امکانات دفاعی و تشکیالتی کارآمد براي آموزش نظامی ، داخلی

  . در هر کشوري نیروهاي دفاعی و امنیتی عهده دار این نیاز جامعه هستند. افراد است

  توزیع و استعمال مواد مخدر، بهداشت عمومی: مانند رویارویی با عملیات ورودحفظ 

 تعلیم و تربیت: از جمله آموزش و پرورش 

 درآمد: تاسیس مراکز عام المنفعه بـه منظـور حمایـت از      رفع محرومیت از اقشار کم

ایجـاد  اقشار کم درآمد جامعه که توان تامین پاره اي از نیازهاي خود را ندارند مانند 

مراکز درمان رایگان و رسیدگی به مستمندان. در اسالم توصیه شده که مردم بخشـی  

ها موقوفات است)، امـا    ي آن  المنفعه کنند (از جمله  از اموال خود را صرف امور عام

موظف است که با تمهیدات و وضـع و اجـراي    اگر مردم به این امر اقدام نکنند دولت

هاي اجتماعی مجبـور    ي نیازمندي  به پرداخت مالیات و تامین هزینهقوانین الزامی، مردم را 

  ).159، 1383کند (عمیدزنجانی، 

ایجـاد  . شود  در جامعه غیراسالمی عدالت یک ارزش محسوب می همهم در جامعه اسالمی و 

طور که در   آنعدل هم هدف است و هم وسیله براي رسیدن به هدف اول یعنی تعالی افراد یا 

  . اسالم مدنظر است قرب الی اهللا

قسط و عدل ، رشد، واالي پیامبران الهی در زمینه سازي محیط براي اصالحهاي  یکی از هدف

لَقَد اَرسلنا رسلَنا بِالْبینات و اَنْزَلْنا معهـم الْکتـاب والْمیـزانَ لیقُـوم     «فرماید:  می قرآن کریم. است

ها بینات و میزان دادیم تا مردم قیـام بـه     ما انبیا را فرستادیم؛ به آن )25، (حدید» قسطالنّاس بِالْ

 فرمایـد:  مـی  در تفسیر این آیـه شـریفه  خمینی(ره) امام : فرماید می در تبین این معنا. قسط کنند
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هـا   آن بـه  آیـات ، دادیـم ها  آن بینات به، فرماید که انبیا را ما فرستادیم می خداي تبارك و تعالی

میزان برایشان دادیم و فرستادیم لیقوم الناس بالقسط؛ غایت این است که مردم قیـام بـه   ، دادیم

، از بین بـرود ها  ستمگري، از بین برودها  ظلم، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، قسط بکنند

و عـدل   اجراي قسط. )213، 1389، خمینی( قیام به قسط بشود، رسیدگی بشودها  آن ضعفا به

جز به وسیلۀ حکومـت امکـان پـذیر نیسـت؛ چـون الزمـۀ تحقـق        ، در مقیاس وسیع اجتماعی

فردي و گروهی است که متجاوز را به جـاي  هاي  وجود قدرت و توانایی مافوق اراده، عدالت

شـاخص     (ع)بنـابراین امیرالمـؤمنین  . گردانـد  می نشاند و حقوق ستمدیده را به وي باز می خود

هم چنین کالم بلند . فرماید: مالك السیاسه العدل می ی سیاست را عدالت دانسته ووسیلۀ ارزیاب

حسینی ( الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم د:که فرمودن،   (ع)پیشواي عدالت پیشگان علی

نشان از عظمت و جایگاه رفیـع اجـراي عـدالت در جامعـه دارد؛ زیـرا      . )210، بی تا، طهرانی

حکومت بر پذیرش روحی و احساس مقبولیت عمومی استوار شده و امنیت عمـومی  هاي  پایه

  . و آرامش اجتماعی به امنیت روانی متکی است

 

بلکه فراتر از آن بر دیگـران  ، گونه است که فقط مربوط به خود او نیست  برخی افعال انسان آن

شود در اینجاسـت کـه عقـالي      و مردم نیز می گذارد و نفع و ضرر آن متوجه جامعه  نیز اثر می

پردازان سیاسی بر نیاز جامعه به حکومت اتفاق نظر دارند؛ دستگاهی کـه جلـوي     عالم و نظریه

اند  کم و بیش دریافته، حتی افراد جامعه نیز بر اساس تجربه. رفتار مضر به حال جامعه را بگیرد

ي آنارشیسم را طـرح    فقط کسانی که نظریه بر این اساس. که هر جامعه نیازمند حکومت است

هـاي   و نحلـه هـا   این گروه که البته داراي ریشه بنـدي . اند منکر ضرورت حکومت هستند  کرده

زنـدگی اجتمـاعی خـویش را    ، معتقدند بشر قادر است با اصول اخالقی، گوناگون سیاسی اند

که بدون وجـود حکومـت   ، یت نمودتوان افراد جامعه را چنان تعلیم داد و ترب  و می، اداره کند

ها هر قـدر آمـوزش و     از دیدگاه آنارشیست. مصالح خود را شناخته و در پی تحصیل آن باشند

مفاسد و مضار تخلف از  اگر. شود می نیاز به حکومت کمتر، پرورش صحیح رواج بیشتري یابد

بـه سـمت فسـاد     کسی دیگر، ي خود مردم نهاده شود  قانون بیان شود و آنگاه انتخاب به عهده

ي آنارشیسم باید توجه داشت که این   در ارزیابی نظریه. کند  رود و بر اساس قانون عمل می  نمی

  . هاي اجتماعی بیگانه است  اي غیرواقع بینانه و نسبت به واقعیت  نظریه
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 ها و غرائز مختلف آدمیان و وضـعیتی کـه اشـخاص در آن     هاي زندگی انسان  توجه به واقعیت

هایی براي تخلف از قانون و مصالح   اي انگیزه  نشانگر آن است که در هر جامعه، یابند  تربیت می

پس توجـه بـه واقعیـت مـا را بـه      . خواه قانون الهی باشد خواه غیرالهی، اجتماعی وجود دارد

حتی اگر تصور . ي آنارشیسم دور از واقعیت است  و اندیشه، سازد  ضرورت حکومت رهنمون می

اي از تکامل اجتماعی و رشد اخالقی   ها به مرحله  که روزي انسان، تصور قریب به محال، مکنی

 ي مردم سایه گستر شود و افراد به حقوق یکدیگر تعـدي و تجـاوز    برسند که ایثار و عدالت بر همه

، بهداشتی، ننمایند باز براي رسیدگی به مصالح عمومی مردم و سروسامان دادن به امور اقتصادي

گونه امور از اموري نیست که   نیاز به حکومت و تشکیالت دارند و این... ارتباطات و، فرهنگی

  . )98، 1385، نوروزي(منحصر به عصر و زمان خاص و یا شهر و کشور بخصوصی باشد 

 که ما را به این امـر رهنمـون  هایی  در تبیین دالیل ضرورت وجود حکومت و توجه به واقعیت

تـوان    توان پی گرفت و این ضرورت و نیاز را از دو راه می  را در دو حوزه میبحث ، شوند می

کنیم و سـپس دالیـل ارائـه      ابتدا از طریق استدالت عقلی این ضرورت را اثبات می. اثبات کرد

شـویم کـه اهـداف     مـی  هرچنـد یـادآور  ، نمـاییم   شده از سوي اسالم را در این باره بررسی می

 دیم نشانگر ضرورت وجود حکومت نیز هستند:حکومت که قبال ذکر کر

نظـم و امنیـت   ، بى شک عقالى عالم از هر صنف و کیشى بر ضرورت و لزوم حفظ آرامـش «

هیچ قومى را نمـى  ، از این رو. نظمى و هرج ومرج اتفاق نظر دارند بىو نیز پرهیز از ، عمومى

آنـان هرگونـه   . حافظ نظم و امنیت داشـته باشـد  یابیم که گریزى از تشکیل حکومت به عنوان 

هرگونه اقدام منجر به هـرج و  ، اقدام در راستاى حفظ نظم عمومى را مستحق مدح و در مقابل

، و قطعا رویه شارع مقدس نیز به عنوان رئیس العقال. مرج و بى نظمى را مستحق ذم مى دانند

  . )44، 1384، (فرازي »همین مشى بوده و غیر از این نخواهد بود

 

اسالم براى مقوله حفـظ وحـدت جامعـه      لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمین و پرهیز از تفرقه

، افزایـی نیروهـا    مطمئناً وحدت و عـدم تفرقـه و هـم   . دارداسالمى و مسلمانان اهمیت فراوانى 

داشت و این موضوعی است که عقل سـلیم ان را درك  ي جامعه خواهد   نتیجه بهتري در اداره

، هرچند لزوم این امر بدیهی است و در اینجا نیز ما در صدد بررسی ادله عقلی هسـتیم . کند  می
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از . باشـد   نیز مـی    (ع)شویم که این امر ضروري مؤید قرآن کریم و توصیه اهل بیت  اما یادآور می

واذکـروا نعمـت اهللا   ، موا بحبل اهللا جمیعـا و ال تفرقـوا  واعتص«فرماید:   که می قرآن کریمجمله 

و همگى بـه  ) 103، (آل عمران» علیکم اذ کنتم اعداءا فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا

و نعمت خدا را برخـود بـه یـاد آریـد کـه چگونـه       ، ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید

الفت ایجاد کرد و بـه برکـت نعمـت او بـرادر      دشمن یکدیگر بودید و او در میان دلهاى شما

فإن ید اهللا علی الجماعۀ و ایاکم و الفرقۀ  :علیه السالم) فرمودند(امام علی در این زمینه . شدید

، دست خدا بر سر جماعت اسـت  کما أن الشاذ من الغنم للذئب؛، فإن الشاذ من الناس للشیطان

، ان است همـان گونـه کـه گوسـفند تـک رو     شکار شیط، زیرا شخص تکرو، از تفرقه بپرهیزید

  . )127خطبه ، نهج البالغه( طعمه گرگ است

 

تـوان بـه    مـی  جمعی زیسـتن را ، از بدو خلقت تا کنون، حیات بشر تاریخبا نگرش اجمالی به 

از ادوار  مجموعـه ي آثـار بـاقی مانـده    . عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانی مشاهده کـرد 

طلوع و افول ، ابزار دفاعی و وسایل زیست روزمره، ها  از قبیل سنگ نوشته، پیشین زندگی بشر

هاي متعدد در جوامع متنوع بشري و نیز دقـت در    ظهور و سقوط حاکمیت، هاي مختلف  تمدن

و  همه نشانگر اجتماعی بودن انسان، بررسی احوال و اقوال و افکار او، زوایاي وجودي انسان

 . مؤید دوام حیات اجتماعی و غیرقابل انکار بودن آن است

حکومـت  "و  "نظـام اجتمـاعی  "وجـود یـک   ، ترین امور ضروري بشر  در واقع یکی از بنیادي

حتی در عصر ، در طول تاریخ، و جوامع بشري، اي است که پاسدار حقوق جامعه باشد  "عادله

به هیچ وجه خالی از نظام اجتماعی اند  کرده  گی میزارها زند  ها در غارها و بیشه  حجر که انسان

زیرا انسان ذاتاً موجودي اجتماعی و مـدنی اسـت و    اند. و چیزي شبیه حکومت و دولت نبوده

یاري و زندگی   ي تعاون و هم  سرنوشت او با مدنیت درآمیخته است و نیازهاي او جز در سایه

 .  )136، 1395، نصرتی(شود   اجتماعی برطرف نمی

ها منکـر آن نیسـتند و اثبـات آن نیـز بـه برهـان و         البته این مسئله حقیقتی است که نوع انسان

هاسـت کـه هـر      بلکه مقصود تذکر این اصل مشترك و ضروري زندگی انسـان ، استدالل ندارد

زیرا انکار ، تواند جمعی زندگی کردن بشر را انکار نماید  فردي با هر اعتقاد و باور شخصی نمی

جمعی مرادف با عدم توانایی انسان در رفع نیازهاي ضروري و در نتیجه قائل شدن بـه  زیست 
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 . نفی دوام و بقاي نوع بشر است

هاي فردي   دهد که منافع و خواست  و در جریان همین زندگی اجتماعی چه بسا قضایایی رخ می

هـداف گونـاگون افـراد    ها وا  زیرا وجود گرایش. کند  با منافع و مصالح دیگران برخورد پیدا می

ها و منـافع شخصـی یـا      شوند از یک سو جاذبه  مختلفی که در یک مجموعه گرد هم جمع می

، و از طرف دیگر انسان را به تکاپو، دنیوي یا اخروي، میلی یا منطقی، مادي یا معنوي، اجتماعی

حرکت ، نبودهکند که ضرورتاً همسو و هماهنگ با دیگران  می تالش و تحرك در اموري وادار

از این رو جمعی زیستن مسائلی . کند و به مقصود مشترکی رهنمون نیست  واحدي را ایجاب نمی

بـه سـامان رسـاندن    ، رفع این آثار طبیعـی جمعـی زیسـتن   ، تقابل اختیارات، از قبیل تزاحمات

تداخل آرا و کاستن از تزاحم اختیارات و ، ها و نیروها  گیري متناسب از فرصت  بهره، ها  نابسامانی

 . هاي مختلف درجه برخورد تصمیمات و امیال را به دنبال خواهد داشت  سازماندهی فعالیت، افعال

همـه در گـرو حاکمیـت    ، واحد و در نهایت هدایت جامعه در مسیر رسـیدن بـه یـک هـدف    

ترین عامل تداوم هر نظام   برگرفته از ضوابط پذیرفته شده در جامعه است و این اصلی "نظمی"

  . )135، 1395، نصرتی(اجماعتی است 

چگونـه و بـه چـه    ، باشـد   ي بقاي نوع انسان و دوام زندگی اجتماعی مـی   اما این نظم که الزمه

چگونه امکان پذیر اسـت؟  ، سویی ویک پارچه شدن آثار متعدد  شکلی قابل تحقق است؟ و هم

هـا    تـوان بـه رفـع برخوردهـا و دوگـانگی       یفیـت مـی  به عبارت دیگر با چه ابزاري و با چـه ک 

کننـده و    سویی افکار احوال و اعمال در پرتو عـاملی منسـجم    پرداخت؟ مسلماً هماهنگی و هم

زیـرا  . نیسـت  "والیـت و حکومـت  "و ایـن محـور جـز    . شود  ساز انجام می  محوري هماهنگ

ص است و براي آنکه حکومت قدرت اجرایی متمرکزي است که گویاي یک رأي و نظر مشخ

. ي اجتماع وجود چنین نهادي ضروري است  در دامنه، قانون بدون متولی نماند و تعطیل نگردد

، موریانه و زنبور عسل را مـورد مطالعـه قـرار دهـیم    ، اگر زندگی برخی حیوانات مانند مورچه

زنـدگی حیـوانی خـود    هـا در    کنیم که آن  یابیم و مشاهده می  ها را دراراي زندگی جمعی می  آن

کارگر و نیروهاي خدماتی دارنـد؛ ملکـه   ، سرباز، داراي نظم و تشکیالتی هستند؛ چنانچه ملکه

این نظم اجتماعی به حکم . خیزند  کنند و از خود به دفاع برمی  جنگ می، راند  ها حکم می  به آن

، ی نیز بدون وجود برنامهي انسان  جامعه. ها انتظام بخشیده است  اي است که به زندگی آن  غریزه

سازمان و به طور کلیی قوانین و ضوابطی که بتواند نظم خاصی را در اجتمـاع سـبب شـود و    

به نابسامانی و ، هاي فردي و اجتماعی هر کس را در هر کجا مشخص سازد  ي فعالیت  محدوده
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  . انجامد  ها می  هرج و مرج و نیز هرزروي امکانات و فرصت

اي کـه آن را کمـال خـویش      رسـیدن بـه نقطـه    برايانسان موجودي کمال طلب است و دائماً 

گذشته از اینکه در تحلیل کمال و خوشبختی و اینکه از چه راهی بـه  . در تالش است، داند  می

نسان هاي متفاوت و متضادي وجود دارد؛ ولی نفس این قضیه که ا  گرایش، توان رسید  کمال می

کمتر مورد شـک و تردیـد واقـع    ، کند  با هر گرایش و عقیده کمال و خوشبختی را جستجو می

او نیـز بـه دنبـال    ، کنـد   ي رفتار انسانی را اختیار مـی   ترین مرتبه  شده است؛ حتی کسی که نازل

جامعه بـه  . توان گفت که وي از رشد و کمال تفسیر درستی ندارد  اما می، توسعه و کمال است

وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجـود جامعـه بـدون    ، عنوان یک کل واقعی

کننـد؛ از ایـن     ي حیات پیدا می  پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامه  افراد امکان

و همانطور که اصل بقاي فرد و جامعه . قابلیت رشد و توسعه دارد، رو جامعه خود همانند فرد

، از سـوي دیگـر  . ي فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است  رشد و توسعه، هم بستگی داردبه 

و بـه  . کننـد   ي خود را دنبال می  رشد و توسعه، منافع، هاي جامعه  ها و زیر مجموعه  گروه، افراد

پیـدایش  ، هـا و محـدودیت تـامین نیازهـا      ي افراد و گـروه   دلیل نامحدود بودن نیازهاي فزاینده

عارض بر سر ارضاي نیازها در جامعه اجتناب ناپذیر است؛ همچنین لـزوم ایجـاد همـاهنگی    ت

برداري از منابع و توزیع مناسب در میـان افـراد و اقشـار اجتمـاعی بـا        هاي بهره  ي فعالیت  کلیه

تشکیالت امین و مقتـدري را بـه نـام    ، هاي جامعه  متناسب با آرمان، گیري واحد و کالن  جهت

تواننـد رشـد و     مـی ، این دستگاه بـا برنامـه ریـزي و سـازماندهی کـالن     . کند  توجیه می، دولت

، 1385، نـوروزي (پذیر نماید   هاي رشد و کمال فردي را امکان  ي کالن اجتماعی و زمینه  توسعه

، ي تشـریعی خداونـد    توانیم از طریق اراده  می، تر گفته شد  عالوه بر دالیل عقلی که پیش. )101

استفاده از مستقالت عقلیه ، هاي کشف قانون الهی  یکی از راه. ضرورت حکومت را کشف کنیم

بـاره    ي شـارع در آن   هر چند تعبدي از ناحیه، کند  یعنی آنچه که عقل بالضروره درك می، است

ي خدا بر این تعلق گرفته که جامعه وسایل تکاملش فراهم باشد   از یک سو اراده. نرسیده باشد

و از سوي دیگـر ایـن مسـائل    ، اکثریت جامعه هر چه بیشتر به تکامل مادي و معنوي برسندو 

ي تشـریعی الهـی بـر وجـود       گیریم کـه اراده   لذا نتیجه می. بدون دستگاهی حاکمه میسر نیست

تر نظیر اثبات وجوب کفایی انواع   وقتی فقها در مسائل ساده. چنین دستگاهی تعلق گرفته است

چگونه نتوان در ضـرورت وجـود   ، کنند  به دلیل عقلی تمسک می، ها در جامعه  همشاغل و حرف
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در ... نـانوایی و ، دستگاهی به نام حکومت به آن استناد کرد؟ آیا وجود مشـاغلی نظیـر طبابـت   

جامعه بیشتر مورد نیاز است یا وجود دستگاهی حکومتی؟ به همان دلیل که فقها واجبات نظام 

دانند به طریق اولی وجود حکومت در جامعـه بـه عنـوان یـک حکـم        یرا از واجبات کفایی م

. )142، 1395، نصـرتی (گـردد   مـی  ترین احکامی است که با دلیل عقل اثبـات   از قطعی، شرعی

اي اسـت کـه ضـرورت      ها ماهیت قوانین اسالم و سیره عملی اسالم به گونه  عالوه بر همه این

  . )162و  157، 1383، زنجانیعمید (کند   وجود حکومت را ایجاد می

 

توان به دو دسته ي ادله  می اثبات ضرورت وجود حکومت را برايبه طور کلی ادله ي اسالمی 

در بررسی آیات و روایات با همان طریق که در . و آیات و روایات تقسیم بندي کرد، ي عقلی

در اینجا از آیـات و روایـات بـه عنـوان     مواجهیم با این تفاوت که ، استدالالت عقلی بیان شد

 بهره خواهیم جست:، مؤیدي بر آنچه گذشت

شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقـت و آفـرینش او    می از آیات کریمه ي قرآن استفاده

 فرماید: می از جمله آن که. پی ریزي شده است

ثَى وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عنْـد اللَّـه   یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم منْ ذَکَرٍ وأُنْ

(اي مردم شما را از مردي و زنی آفریـدیم و شـما را   . )13، حجرات( أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ

تـرین شـما نـزد      همانا گرامی. دها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را باز شناسی  ها قبیله  ملت

 ).خدا با تقواترین شماست

ي کریمه ضمن یک   نویسد: این آیه  پیرامون این آیه می "جامعه و تاریخ"شهید مطهري در کتاب

به این بیان که انسـان  ، کند  ي اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره می  به فلسفه، دستور اخالقی

بـا انتسـاب بـه    ، اي درآمده است  هاي ملی و قبیله-ت گروهبه گونه اي آفریده شده که به صور

. گیرد  بازشناسی یکدیگر که شرط الینفک زندگی اجتماعی است صورت می، ها  ها و قبیله    ملت

، که از جهتی وجه اشتراك افراد و از جهتی وجه افتراق افراد است نبودها  یعنی اگر این انتساب

اسالم دینی است که اسـاس آیـین خـود را بـر     . )131، 1395، نصرتی(بازشناسی ناممکن بود 

اعتنـا نبـوده     به اجتمـاع بـی   ي اجتماع قرار داده است و در هیچ شأنی از شئون خود نسبت  پایه

 است و اجتماعی بودن فطرت انسان را نیز در بسیاري از آیات خبر داده است:

 َّلَا تَفَرا ویعمج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاع(همگی به ریسـمان الهـی چنـگ    . )103، (آل عمرانقُواو
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  زنید و متفرق نشوید)

 کُمینَ أَخَویوا بحلةٌ فَأَصنُونَ إِخْوؤْما الْمبه حقیقت مومنین همـه بـرادر   10، (حجرات إِنَّم) (

  ).پس بین دو برادر خود را (چون نزاعی روي دهد) اصالح دهید، یکدیگر اند

  نُوااوىتَعالتَّقْولَى الْبِرِّ و(در نیکی و پرهیزگار ي یکدیگر را یاري کنید) 2، (مائدهع.(  

 َریننْذم ّرینَ وشبینَ مالنَّبِی ثَ اللَّهعةً فَبدۀً واحاُم مردم قبل از بعثت 213، (بقره کانَ النّاس) (

نان پدید آمد انبیـایی بـه   خداوند بخاطر اختالفی که در میان آ. انبیا همگی یک ملت بودند

  ).بشارت و انذار برگزید

انسان این موجـود اجتمـاعی کـه بـه حسـب فطـرتش        نویسد:  عالمه طباطبایی ذیل این آیه می

اجتماعی و تعاونی است در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود آنگاه همـان فطـرتش   

از اینجا احتیاج به . یکدیگر اختالف کنندبا ، وادارش کرد تا براي اختصاص دادن منافع به خود

پدیدار شد و این قـوانین لبـاس دیـن بـه     ، وضع قوانین که اختالف پدید آمده را برطرف سازد

  )202-204، بی تا، طباطبایی(خود گرفت 

 مـردم تنهـا یـک امـت بودنـد ولـی بعـدها        19، و ما کان اال امه واحده فاختلفوا (یونس) (

  . اختالف کردند)

روایات فراوانی نیز در کتب حدیث موجود است که به اجتماعی بودن انسـان و  ، ر اینعالوه ب

از جمله احادیـث زیـر   ، کند می ضرورت حیات اجتماعی او به صورت صریح یا ضمنی داللت

 که از رسول گرامی اسالم نقل شده است: 

 ا النّاسّهماعۀِ، أیلَیکُم بِالجاکُم والفُرْقۀَ؛، عمـردم! بـه جماعـت (یکپـارچگى)     اى . وإی

 . و از پراکندگى بپرهیزید روى آرید

   َّـا أَنَّ الشَّـاذطَانِ کَملشَّینَ النَّاسِ لالْفُرْقَۀَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مو اکُمإِیۀِ واعمالْج عم اللَّه دـنَ الْغَـنَمِ    یم

زیـرا  ، و از تفرقه حذر کنید دست خدا با جماعت است) 127خطبه ، (نهج البالغه للذِّئْبِ

مانند گوسفندى کـه از گلـه جـدا    اند  کسانى که از جماعت کنارى مى گیرند طعمه شیطان

 . دافتد و گرگ او را بر مى در مى

هـا هویـدا     شماري در اسالم وجود دارد که روح زنـدگی جمعـی در آن    عالوه بر آن احکام بی

. هاسـت   اي از آن معروف و نهـی از منکـر پـاره   امر به ، نمازجماعت، حج، است که نماز جمعه
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و بیـان احسـاس   ، ي امر به معـروف و نهـی از منکـر     در بیان فلسفه (ص)براي نمونه پیامبر اکرم

آورنـد کـه گروهـی از مـردم در یـک کشـتی سـوار          مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر مثلی می

یکی از مسافران جایی را کـه در آن  اگر . اند و هر یک از مسافران در جاي خود قرار دارد  شده

که آنجا متعلق به خودش است سوراخ کند و دیگران نیـز واکنشـی     ي آن  به بهانه، نشسته است

 . شود  تفاوتی دیگران غرق می  کشتی در اثر آن کار و بی، نشان ندهند

، مـه ي انسـانی بـدون وجـود برنا     فطرت اجتماعی انسان حقیقتی انکارناپذیر است امـا جامعـه  

ي   سازمان و به طور کلی قوانین و ضوابطی که بتواند نظـم خاصـی را ایجـاد کنـد و محـدوده     

تـا آنجـا کـه امیـر المـومنین در      . یابد  دوام نمی، هاي فردي و اجتماعی را مشخص کند  فعالیت

 اند:  فرموده   (ع)وصیتی خطاب به حسنین

نامۀ ، نهج البالغه( »بِتَقْوى اللَّه و نَظْمِ أَمرِکُم  بلَغَه کتَابِی أُوصیکُما و جمیع ولَدي و أَهلی و منْ«

، ترس از خـدا ، رسد به تقوا می ام به او  ي فرزندانم و اهل بیتم و هر که نوشته  ) (شما و همه47

سـفارش  ، گـردد   و اصالح اموري که موجب جدایی بـین شـما مـی   ، مرتب کردن و نظم کارها

  ).کنم  می

ولی قدرت حاکمه اي براي نظارت و اجراي ، قوانینی وضع شود، اگر به هدف تامین نظم حال

زیـرا  . باز هم آن نظم حافظ تداوم حیـات اجتمـاعی نخواهـد بـود    ، قوانین وجود نداشته باشد

گونه نیست که صرفا با تعلـیم و موعظـه و حتـی      هایست و این  و لغزشها  انسان داراي ضعف

ها اشاره   قرآن نیز در برخی آیات به این ضعف. را گرفتها  لوي سرپیچیوضع قوانین بتوان ج

و إِذا مسـه  ، إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً، إِنَّ الْإِنْسانَ خُلقَ هلُوعاًفرماید:  می که  کرده است: از جمله آن

پـس  ، شـده اسـت  طاقـت آفریـده     ) به یقین انسان حـریص و کـم  19-20، (معارج الْخَیرُ منُوعاً

 کند و هنگامی کـه خـوبی بـه او رسـد از دیگـران بـاز        تابی می  هنگامی که بدي به او رسد بی

  . دارد می

تشکیل خواهد  (عج)حتی در جامعه اي ایده آل که به اعتقاد مسلمانان توسط حضرت ولی عصر

لذا وضع . باشدگونه نیست که به طور کلی از گناه و تخلف از قوانین و تضادها عاري   این، شد

کنـد و آنکـه ایـن نظـم و       قوانین براي ایجاد نظم بدون حضور یک قدرت اجرایی کفایت نمی

حکومت ظالم و فاجر را    (ع)تجمع را حفظ حکومت است به همین دلیل است که حضرت علی

بر وضعیتی که هرج و مرج و رهاشدگی در یک جامعـه  ، هاي آن  ها و ناگواري  ي زشتی  با همه
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ـ  لوم غشوم خیرٌظَ والٍفرماید:   حکومتی بر آن چیره گردد ترجیح داده و می  حاکم شود و بی ن م

اى است که  والى ستمگر کینه توز بهتر از هرج و مرج و فتنه )359، 1403، مجلسی( دوم؛فتنۀ تَ

و سلطان ظلوم خیر مـن فـتن   ، اسد حطوم خیر من سلطان ظلومفرماید:   و نیز می. مداوم باشد

و سـلطان سـتمگر بهتـر از    ، شیر درنده بهتر از سـلطان سـتمگر   )359، 1403، مجلسی( تدوم؛

بهتر از نبودش است به ، ولو ستمگر و رهبري وجود امامبنابراین . اى است که مداوم باشد فتنه

وجودش سبب اصالح ، بنابراین. خاطر فتنه و هرج و مرجى که بین مردم از نبودش در مى افتد

، فـرازي ( اگرچه از جهت ستمگر بودنش خیـرى در ذات او نیسـت  ، امور مردم استبرخى از 

آن ، و در جایی دیگر براي نشان دادن اهمیت وجود حاکمی برا ي رهبري جامعـه . )43، 1385

فرماید: مکان القیم من االمر مکان النظـام مـن الخـرز یجمعـه       را به بند تسبیح تشبیه کرده و می

خطبـه  ، نهـج البالغـه  (ثم لم یجمع بحذا فیره ابد، ام التفرق الخرز و ذهبیضمه فاذا انقظع النظ

ماند که آن را جمع کـرده و    جایگاه سرپرست در امر جامعه و حکومت به نخ تسبیح می. )148

هـاي آن    تسبیح پراکنـده گشـته و دانـه   ، پس آنگاه که رشته گسست، دارد  در مدار خود نگه می

کردنـد    و نیز در جواب خوارج که شعار الحکم اال اهللا تالش می شوند  هم جمع نمی هرگز گرد

، را زیر سوال ببرند فرمود: کلمه الحق یـراد بهـا الباطـل (نهـج البالغـه        (ع)تا حکومت حضرت

کند  می معناي صحیح آن الحکم اال اهللا آن است که قانون و آنچه بر مردم حکومت، )40خطبه 

و ، ن در سایه حکومت او بـه کـار خـود پـردازد    خواهد تا     می اما قانون مجري. باید الهی باشد

تا زمان هر یک به سر آیـد و حـق بیـت المـال مسـلمین      ، کافر از زندگى خود برخوردار شود

و ، گردآورى شود و با دشمن پیکار کنند و راهها امن گردد و حق ضعیف را از قـوى بسـتانند  

  توان نتیجه گرفت:   پس به طور خالصه می. ماندنیکوکار بیاساید و از گزند بدکار آسوده 

خود موجب ایجاد ، دارد و این نوع زندگی  فطرت اجتماعی انسان او را به زندگی جمعی وا می

شود که عدم حل این تعارضات تداوم حیات جمعی را تهدیـد    برخوردهایی میان افراد بشر می

را برقـرار کنـد و قـدرت حاکمـه اي کـه      قوانینی کـه نظـم   ، لذا براي حفظ آن به نظم. کند  می

  . نیز است، ضمانت اجراي آن قوانین باشد

 

از سـوي دیگـر   ، را بیان کردیم حکومتاز یک طرف در مباحث پیشین دالیل ضرورت وجود 

گـوي تمـامی     ي ادیان الهی و پاسـخ   کننده  شریعت مقدس اسالم به عنوان دین فطرت و تکمیل
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تشکیل حکومت را یکی از اهداف اساسی خود قرار داده و این مطلبی اسـت  نیازهاي بشر نیز 

که با تأمل در احکام و دستورات اسالم و مراجعه به کتـاب و سـنت ضـرورت آن بـه خـوبی      

بلکه آنچـه بشـر   ، ي فردي نیست  احکام اسالم منحصر به امور عبادي و وظیفه. شود  روشن می

شـود احکـام آن در     مربوط به امور دنیا و آخرت او مـی در زندگی به آن نیازمند است و آنچه 

ي نیازهایی که در اسالم بیان شده چیزهایی است کـه    (روشن است همه. اسالم بیان شده است

در جهت کمال و هدایت انسان و تقرب به خداوند و اعتقادات صحیح و قواعد کلی و احکام 

ماعی انسان برنامه و دستور العمـل ارائـه   عمومی براي بهبود زندگی دنیا و زندگی فردي و اجت

، از معـامالت ، گویـد  مـی  اده است) اسالم همانگونه که از معارف و اخـالق و عبـادت سـخن   

و اقتصاد و روابط داخلی خارجی مسلمین سخن به میان آورده و خود به تنهایی یک ، سیاست

  . نظام کاملی است که همه ي ابعاد را در برگرفته

هنگامی که مسلمانان از مکـه بـه مدینـه    ، در صدر اسالم (ص)است که پیامبر اکرمبر همین پایه 

هاي تشکیل دولت اسالمی را فراهم و بـا بیعـت گـرفتن از      از همان ابتدا زمینه، هجرت کردند

. هاي دولت اسالمی را پی ریـزي نمـود    قبایل و انعقاد پیمان برادري بین مهاجرین و انصار پایه

ضرت نیز هیچ یک از مسلمانان در ضرورت و وجوب حکومت اسالمی و پس از وفات آن ح

به عبارت دیگر ضرورت اجراي احکام که تشکیل . نیاز جامعه به امامان و رهبري شک نکردند

را الزم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پـس از   (ص)حکومت رسول اکرم

(مـثال  . نه نیست که پس از ایشـان متـروك شـود   گو  نیز ادامه دارد و این (ص)رحلت رسول خدا

یا ، هاي مقرر گرفته نشود  یا انواع مالیات، حدود و قصاص یعنی قانون جزاي اسالم اجرا نشود

ي براهین عقلی که ضرورت نیاز جامعه به   ) و همه.دفاع از سرزمین و امت اسالم تعطیل گردد

غیبت ولی عصر(عج) براي تثبیت نائب یا در زمان ، نمود  عنصر فاعلی نظم صحیح را ثابت می

توان دورن غیبت را دوران هرج و مـرج دانسـت یـا      شود و نمی می آن حضرت اقامه   ي  نماینده

ضـرورت  . بخش مهم احکام اسالم را به دست نسیان سـپرد و حکـم جاهلیـت را اجـرا کـرد     

. انان هم ریشه استقدر مهم است که با اعتقادات توحیدي مسلم  تشکیل حکومت در اسالم آن

غیر از خداونـد احـدي را بـر    . ي توحید است  در اسالم داخل در مقوله "اطاعت"و  "والیت"

بایست از  می بر این اساس والیت اولیاي امور. دیگري والیت نیست مگر در امتداد والیت خدا

 و احـدي را بـر دیگـري   ، ها خداونـد اسـت    ي مشروعیت آن  جانب خداوند باشد و سرچشمه

خواه والیت پـدران ومـادران و حتـی    ، خواه والیت حاکمان، والیت نیست مگر به فرمان خدا
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 .  )259، 1385، والیت انسان بر خودش (آصفی

) (فرمان جز 40، (یوسف إِنِ الْحکْم إِلَّا للَّه أَمرَ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِیاه ذَلک الدینُ الْقَیمآیاتی هم چون 

اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَیکُم ، ).این است دین درست، خدا نیست دستور داده که جز او را نپرستید براي

یاءلأَو هوننْ دوا مالتَتَّبِع و کُمبنْ رآنچه از سـوي پروردگارتـان بـه سـوي شـما      3، (اعراف م) (

یـا أَیّهـا الَّـذینَ آمنُـوا     ، مکنیـد) پیروي کنید و جز او را از معبودان پیـروي  ، فرستاده شده است

 نْکُمرِ می الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسأَطیع و وا اللّه(در این آیه ي کریمه ولی امر همان ، )59، (نساأَطیع

  . اند ) گواه این مطلب1374، 1377، صاحب اختیار جامعه ي اسالمی است) (موسوي خلخالی

استه از جهان بینی توحیدي است که تمام جهان را ملک طلـق  اعتقاد به این نوع حاکمیت برخ

بیند و تصرف در آن جز با اذن او روا نیست و تنها منصوبین از جانب او حق حاکمیت  می خدا

و در زمان غیبت نائبان امام زمان که با شرایطی خاص و به طور اند  این افراد انبیا و ائمه. دارند

در حکـومتی   اند. و مجریان امر خداوند، شوند می یت برگزیدهغیرمستقیم از سو یخدا براي وال

شود در واقع مردم هـم در پرتـو حاکمیـت خـدا برسرنوشتشـان        که در زمان غیبت تشکیل می

سالیق و قانون خودشان را بـر  ، ي اسالمی حق ندارند افکار  حاکمند و کسانی خارج از جامعه

است که هر ملتـی روي پـاي خـود بایـد بایسـتد و      حاکمیت ملی بدان معنا . آنان تحمیل کنند

مفهوم حاکمیت فرد بر خودش این است که کسی خود . دیگران حق قیمومیت بر آن را ندارند

به تعبیر دیگر حق حاکمیت فردي و ملـی در  . بخود حق حاکمیت و سلطه بر دیگري را ندارد

ده در همـان سـطح و   ي حاکمیـت بـر او را دا    طول حاکمیت خداست و کسی که خدا اجـازه 

. )112، 1385، حق حاکمیت خواهد داشت (نـوروزي ، اي که خدا براي او تعیین کرده  محدوده

ها چیسـت و    توان دریافت که اختالف حکومت اسالمی با سایر طرز حکومت می بدین ترتیب

که خود بر ضرورت وجود حکومـت  -ي جامعه در اسالم   به عبارت دیگر رهبري و طرز اداره

حکومت اسالمی نه استبدادي است و نه مطلقه بلکه مشـروطه  . ید فراوان دارد چگونه استتأک

(مشروطیت نوعی حکومت است کـه در آن قـدرت حکومـت ناشـی از مـردم شـناخته       . است

) البته نه مشروطه به معنـاي  . شود و به اصول معین و قابل اجرایی محدود و مشروط است  می

مشروطه از این جهت . انین تابع آراي اشخاص و اکثریت باشدمتعارف فعلی آن که تصویب قو

که در قرآن و سنت رسـول  اند  کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط  که حکومت

ي شروط همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا     مجموعه. معین گشته است

ي افراد از   انون الهی بر مردم است و بلکه همهحکومت ق، از این جهت حکومت اسالمی. شود



 431  شناسان ایران و جهان نظر اسالممهمایش ملی قرآن و عترت از 

  

، 1389، خمینی(ي حکم خداست   و اختیاراتشان در حوزهاند  تا سایرین تابع آن (ص)رسول اکرم

 (ص)هاي مختلف اسالمی در این بوده است که آیا پیـامبر اکـرم    تنها اختالف نظر فرقه. )44-43

پس از خود کسی را به عنوان والی وحاکم مسلمین تعیین نموده یا اینکه تعیـین خلیفـه را بـه    

به شورا و گزینش اهـل حـل و    طبق نظر اهل سنت تعیین خلیفه. مسلمانان واگذار کرده است

که خود داراي مقام والیـت و   (ص)ي شیعیان امامیه پیامبر اکرم  عقد واگذار گردیده اما به عقیده

و مـواردي دیگـر    را در غدیر خم   (ع)ق النبی اولی بالمومنین من انفسهم بود امیر المومنانمصدا

براي این مقام تعیین و منصب فرموده و پس از آن حضرت نیز امامت و خالفت حق اهل بیت 

تـرین فـرد جامعـه عینـی فقیـه        در زمان غیبت نیـز ایـن مسـئولیت بـه صـالح     . است   (ع)پیغمبر

شیعه همواره از ابتدا شرط حاکمیت را . )97، 1376، منتظري. (واگذار شده است الشرایط  جامع

و در  "عصـمت "دانسـته و آن را باالصـاله بـه      ي شارع و جعل دینـی مـی    و اجازه "اذن الهی"

زیـرا بـراي   ، منوط کرده و اساسا به همین دلیل شـیعه نامیـده شـده    "عدالت"صورت تعذر به 

ي   هی حرمت و اهمیت بیشتري قائل بوده و هر کس را شایسـته حقوق شرعی مردم و حدود ال

شـرایط  ، به نفع مـردم و علیـه حاکمـان   ، دانسته و در باب حق حاکمیت  حکومت بر مردم نمی

دقیق و سختی قرار داده و آن را مشروط به اذن الهـی و اداي تکـالیف الهـی در    ، بسیار پیچیده

ي امامت و به ویِـژه    بر سر مسئله میان شیعه و اهل سنتاصوالً آغاز تفاوت . کرد  برابر مردم می

باز شد و به تدریج این اخـتالف نظـر    "نظریه ي دولت"حکومت بود یعنی زاویه از نقطه نظر 

، شیعه و فقه شیعه به دلیل لحاظ موقعیت امام در نظام سیاسی. منبسط شد و نوع خود را یافت

، 1388، رحیم پور(اي یافت   و سپس سیاسی ویژهکالمی  -ي فقهی  حقوقی و مالی جامعه صبغه

نظریات فقهی در همین راستا ارائه داده ، شیعه از ابتداي غیبت کبرا هرگاه که امکان داشته. )17

ها و در درجات مختلف بیان   ها و شرایط گوناگون این اظهار نظرها به شکل  اما در زمان. است

یابد اما هرگز قبـل    ن اظهارنظرهایی نسبتا صریح میي صفویه فقه شیعه امکا  شده است از دوره

توانسته است ادعا یا حتی گمان کرده باشد کـه احکـام سیاسـی و      از این دوران نیز فقیهی نمی

در عصـر  ... وسیاسـی و فرهنگـی و قضـایی و عبـادي و     حکومتی اسالم در باب امور حقوقی

نبایـد تـابع و مجـري احکـام      هـا در غیبـت معصـوم     غیبت منسوخ یا تعطیل است و حکومت

تـر و    آنچه هدف اصیل فقها بوده است اجراي هر چه بیشـتر و کامـل  . اجتماعی اسالمی باشند

تر احکام و حدود الهی و تأمین عدالت و حقوق شرعی فردي و جمعی و نشـر هـر چـه      دقیق

ي اجـزاي    نه اجراي جزء به جـزء در همـه  ، هاي اخالقی است  و ارزش تر معارف اسالم  سریع
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هـا و    امور اجرایی و تصدي امور تخصصی و معاش به جاي اهل فن وتعطیل سـایر تخصـص  

 . پایگاه اینترنتی تبیان)، نظریه دولت در فقه شیعه(ها   ها ومشورت  حرفه

و  (ص)حاکمیت و حضور معصومینی چون پیامبر، بهترین حالت براي تأمین این اهداف مقدس

مدیر و مـدبر کـه واجـد شـرایط     ، اشراف و والیت فقیه عادل، است و در عصر غیبت   (ع)علی

عقالً و شرعاً مشخص است که هر میـزان از اسـالم   . باشد  بهترین جایگزین می، حکومت است

فقیهان به هر مقدار که ممکن باشد بایـد   که امکان اجرا دارد باید اجرا شود و والیت و اشراف

ه حتی اظهار نظرهـاي فقهـاي عـادل در شـرایط     اعمال گردد و سر تفاوت مواضع عملی و گا

هـر چـه بیشـتر و    ، تامین اهداف و احکـام دیـن   "گوناگون سیاسی و اجتماعی نیز همین اصل

 . )290-293، 1385، برجی(بوده و خواهد بود و باید نیز چنین باشد  "درحد امکان 

یـف  بالتکل. دلیل عقلی مستقل در ضرورت تشـکیل حکومـت اسـالمی حکمـت الهـی اسـت      

همچنـین دلیـل عقلـی    . گذاشتن مردم در مسئله حکومـت بـا حکمـت خـدا سـازگار نیسـت      

غیرمستقل ماهیت قوانین اسالم و روح کلی حاکم بر قوانین اسالم است که با مطالعه ي آن هر 

 . کند که دین تکلیف حکومت را تعیین کرده است  انسان منصفی اعتراف می

ی است که بیشترین تصرف را در شـئون مختلـف   حکومت و والیت بزرگترین منصب اجتماع

بنـابراین چگونـه ممکـن اسـت اراده     . )132، 1385، طـاهري (آورد  مـی  زندگی انسان به عمل

، ناصـحی (تشریعی خداوند به آن تعلق نگرفته باشد واال نقض فاحشی در تشریع خواهد بـود  

1378 ،132(  .  

 

آن و مفهوم حکومت دینی اینک در این بخش  ضرورتپس از بیان و تبیین مفهوم حکومت و 

. ي مشروعیت حکومت دینی و به تبع آن مشروعیت وجود ولی فقیه را بیان خـواهیم کـرد    ادله

اند و فقط   هرگز منکر ضرورت نیاز به حکومت در جامعه نبوده (ص)زیرا مسلمانان پس از پیامبر

سیر بررسی در این بخش به ایـن نحـو خواهـد    . اند  داري اختالف نظر داشته در طرز حکومت

بود که ابتدا مفهوم مشروعیت را توضیح داده و سپس (علی رغم اینکه تا اینجا اجماال ضرورت 

 . کنیم می وجود ولی فقیه در جامعه روشن شده است) ادله ي مشروعیت حکومت دینی را بیان
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حکومت نخستین پرسشی هر نظام سیاسی باید بدان پاسخ دهد  وجودپس از پذیرش ضرورت 

چـون حکومـت از دو رکـن حکـومتگران و     . منشا حاکمیت و مبناي مشروعیت حاکمان است

یا به عبارت دیگر از دو عنصر فرماندهی و فرمانبري تشـکیل  اند  کسانی که حکومت را پذیرفته

آید که آیا مردم از هر حاکمی یا هر دستوري باید پیـروي کننـد؟     این پرسش پیش می، شود  می

آیاهر شخص یا گروهی حق دارد دستور دهد و مردم از چه کسی و با چه شرایطی باید پیروي 

همـه ي  . ي نظـام سیاسـی اسـت     ها درحوزه  ترین بحث  کنند؟ حکومت و مشروعیت از قدیمی

ی به این مقوله توجـه داشـتند و بـا روشـنگري     متفکران و صاحب نظران اسالمی و غیر اسالم

بسـیاري از مسـایل سیاسـی     اند. به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداخته، ها  اقسام حکومت

 . حکومت با این مقوله پیوند دارد

 

آمده است و اگـر چـه ریشـه    » مطابق با قانون«و » قانونی بودن«در لغت به معناي  1مشروعیت

اما ، هم ریشه است» متشرعه«و » شریعت«هایی چون  گرفته شده و با کلمه» شرع«از ، لغوي آن

 . رود اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یک اصطالح در فلسفه سیاست به شمار می

اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقالنی اعمال حکومت از سـوي  » حقانیت«مشروعیت به 

، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم بـه مـدد آن  ، شروعیتم، به عبارت دیگر. حاکم

. ندشـمار  داند و مردم تبعیت از حکومـت را وظیفـه خـود مـی     حکمرانی خویش را صحیح می

اي حق حکومت دارند و دیگران موظف  ها است که چرا عده مشروعیت پاسخی به این پرسش

هـایی را بایـد    هـا و صـالحیت   یژگیبه اطاعت از آنانند و حاکم براي نافذ بودن حکمش چه و

بر مبناي باورهـاي رایـج در   ، اي ها حاکی از آن است که در هر جامعه داشته باشد؟ این پرسش

، کنند اي صالحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی را وضع و یا امر و نهی می تنها عده، آن جامعه

ان بـه صـالحیت و شـأنیت    ناشی از حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشـی از اعتقادشـ  

 . اعمال حکمرانی آنان است

2غصب، رساند که ما را در فهم آن مدد می، واژه مقابل مشروعیت
کسانی که حکومت را . است 

                                                
1 Legitimacy 
2 Usurpation 
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کوشند با انتساب خود به  سعی در کسب وجهه براي خود داشته و می، اند به ناحق غصب کرده

مبنایی براي مشروعیت خود یافته و ، مردمهاي دینی و یا با به اطاعت کشاندن  خداوند و ارزش

در جهت اعمـال حاکمیـت   ، نتیجه آن که توجیه حاکم. حکومت خویش را مشروع جلوه دهند

 ناظر به مشروعیت است ، خود و توجیه مردم مبنی بر پذیرش آن

بدان معنا است کـه مـردم   ، حق حاکمیت، مالزم تکلیفی است، از آن جا که هر حقی در اسالم

آیا حکومـت  ، به عبارت دیگر. اطاعت از حاکمی هستند که حاکمیتش مشروع است موظف به

، حق است یا تکلیف؟ و حاکم حق حکومت دارد یا موظف است حکومت کند؟ از نظر اسالم

در ، و کسی که واجد شرایط و معیارهاي حکومت باشد، حکومت هم حق است و هم تکلیف

پس متعلـق بـه   ، حکومت را نوعی حق بدانیم وقتی. موظف است حکومت را بپذیرد، شرایطی

ممتازند؛ زیرا در جامعه اسالمی ، البته این بدان معنا نیست که آن گروه. افراد معینی خواهد بود

پایگـاه اطـالع   ، قـائم مقـامی  ( همه فرصت آن را دارند که آن شرایط و معیارها را کسب کننـد 

  . )مؤسسه آموزشی امام خمینیرسانی 

  اند: گونههاي معیار مشروعیت بر دو   دیدگاه

 انـد   ها دخیل دانسته  دهی حکومت  دسته ي اول: چند عامل را در عرض هم در مشروعیت ،

انتخابات و آراي مردم و ، فیلسوف فرانسوي، براي نمونه از میان اندیشمدان غربی ژان برنِ

و از ، از عوامل مشروعیت انگاشته اسـت وراثت و قرعه و جنگ و بعثت از سوي خدا را 

اي را براي   در کتاب الجامع الحکام القران عوامل چهارگانه، میان علماي اهل سنت قرطبی

والیـت عهـدي و   ، اهـل حـل و عقـد    مشروعیت از دیدگاه اهل سنت معرفی کرده است:

 . استیال و زور، شورا، استخالف

 شناسـند   و مشروعیت بخشیدن به حکومت می ي دوم: تنها یک عامل را براي اعتبار  دسته ،

  اند: این دسته داراي چند شاخه

مالك خواست و راي مردم است و حکومت نامشروع آن است که بر خالف  - 

ي  اراده"و  "رضایت"و  "قرارداد اجتماعی"ي   نظریه. راي مردم حکومت کند

 .  دانند  میخواست مردم را مالك مشروعیت ، با اختالف اندکی که دارند "عمومی
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گویـد: اگـر    می "عدالت "نظریه ي. مشروعیت در گرو کارکرد حکومت است -

مشروع است و در حقیقـت عـدالت منشـا    ، حکومتی براي عدالت تالش کند

 "هـاي اخالقـی    سـعادت و ارزش " ي  نظریـه . الزام سیاسـی و اطاعـت اسـت   

هـاي    مشروعیت یک حکومـت را در گـرو تـالش آن بـراي برقـراري ارزش     

 .  داند  اخالقی و سعادت جامعه می

به عبارت دیگر حـق نخبگـان   . ي برگزیده و اشراف است  حکومت حق طبقه -

پـس  ، حکومـت یـک فـن اسـت و نیـاز بـه تخصـص و مهـارت دارد        . است

افالطون بر همین اساس حکومت را . حکومت باید به دست متخصصان باشد

 . دانست  حق فیلسوفان می

ها از سوي خدا مشروعیت و حقانیـت خـود را بـه    ي الهی: حکومت تن  نظریه -

ي   اي خـاص یـا عـام اجـازه      اگر خداوند بـه کسـی بـه گونـه    . آورد  دست می

 . بی جا)، 1381، مزینانی(» داشت حکومت داد او حق حاکمی خواهد

ما در اینجا از بین تمام نظریات مطرح شده تنها به بررسی مالکهاي مشروعیت حکومت دینـی  

  . قرآن کریم میپردازیمدر منظر 

 

کس را بـر دیگـري حاکمیـت وسرپرسـتی      را آزاد آفریده و هیچ ها  انسانخداوند سبحان همه 

ها به حسب طبـع و فطـرت     تمام انسان. نبوده و حکم و دستور هیچ فرد بر دیگري نافذ نیست

مستقل آفریده شدند و براساس آن بر جان خودش بر اموالی کـه بـه وسـیله    ذاتی خود آزاد و 

باشند پس هر گونه تصر ف در شئون زنـدگی    اند مسلط می  اندیشه و تالش خود بدست آورده

  . شود می و اموال مردم و تحمیل چیزي بر آنان ظلم و تجاوز به آنان محسوب

است و ایجـاد و رشـد و تربیـت و هـدایت      بدون تردید خداوند آفریننده ما و همه موجودات

او بـه  . تواند در تمام شئون مخلوقـات خـودش تصـرف کنـد      همه ما به دست اوست ووي می

مصالح دین و دنیا و مال و آینده مردم واقف است و جز آنچه به صالح مـردم و نظـام وجـود    

توانـد مـردم را بـه آنچـه       خلق و امر همه از آن خداست و اوست که مـی . کند  است حکم نمی
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ها ست بازدارد و در این حاکمیت هیچ یـک    صالح واقعی آنان است امر و از آنچه به زیان آن

نیـاز و    از مخلوقات شریک خداوند نخواهند بود و بر انسان است که در مقابل ایـن خـالق بـی   

یم فـرود  شریعت آسمانی ودستورات عادالنه و حکیمانه وي در تمام مراحل زندگی سـر تسـل  

خداوند خود . کند  آورد و این چیزي است که بر صحت آن عقل فطري انسان همواره حکم می

  گونه بیان فرموده است:  این حاکمیت علی اطالق را در چند مورد این

  ِانکْمالْح لَّهقَّ إِلَّا لالْح قُصین (انعام یلخَیرْالْفَاص وه 57،و( . 

داللت دارد بر اتقان و استحکامى که اگـر در هـر چیـزى وجـود داشـته       "حکم" توضیح: ماده

و خالصه هر موجودى که از روى حکمت به ، اجزائش از تالشى و تفرقه محفوظ است، باشد

از قبیـل  ، این است همان معناى جامعى که برگشت جمیع مشتقات این ماده، وجود آمده باشد

و قاضـى در  ، کنـد  آمر در امرى که مـى . است به آن... احکام و تحکیم و حکمت و حکومت و

نسبتى ایجاد نموده و مورد امـر و حکـم   ، نماید گویى در مورد امر و حکم حکمى که صادر مى

جبـران  ، و بـدین وسـیله ضـعف کـه در آن راه یافتـه بـود      ، سازد با آن نسبت مستحکم مى، را

کنند  رى از لفظ حکم درك مىنماید؛ این همان معنایى است که مردم در امور وضعى و اعتبا مى

ماننـد اینکـه   . کننـد  و همین معنا را قابل انطباق بر امور تکوینى و حقیقى هم دیده احساس مى

بعد از واضـح شـدن ایـن معنـا     . شود می دانه از زمین روئیده و به حکم خدا تبدیل به درخت

حقیقت تاثیر را ، نهاده گوییم که: نظریه توحید که قرآن کریم معارف خود را بر اساس آن بنا مى

و در موارد مختلف انتساب موجودات را ، کند تنها براى خداى تعالى اثبات مى، در عالم وجود

به یک معنا (استقاللى) آن را به خداى سبحان ، نماید به خداى سبحان به انحاء مختلفى بیان مى

به غیـر او منسـوب نمـوده    نسبت داده و به معناى دیگر همان را (غیر استقاللى و تبعى) آن را 

را به ها  دهد و از طرفى همین مثال مساله مشیت و رزق را از طرفی به خداوند نسبت مى. است

 )  165، 1374، همدانی(سازد  غیر خدا منسوب مى

 الحق ملَئهوم اللَّه واْ إِلىدر بِینَ (انعام  ثُماسالح أَسرْع وه و کْمالح 62أَلَا لَه( . 

اشاره است به اینکه پس از مرگ برانگیخته شده » ثُم ردوا إِلَى اللَّه موالهم الْحقِّ«توضیح: جمله 

کنـد بـه اینکـه مـوالى      و خداى تعالى را توصـیف مـى  ، گردند و به سوى پروردگارشان بر مى

ن راه زیرا معناى مولویت در حق او طورى ثابت اسـت کـه هرگـز زوال در آ   ، حقیقى او است

در آن روز . کنـد  او در میان مردم حکم مـى ، رساند که روز قیامت می جمله أَال لَه الْحکْم. ندارد
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آنجا مثل دنیا نیست که گاهى خداوند به افـرادى مجـال حکمرانـى    . جز او مالک حکم نیست

 )  189، 1374، دهد (موسوي همدانی می

  هکْمن شی فَحم یهف ا اخْتَلَفْتُمم واللَّه أَمِ اتَّخَذُوا  إِلى یبأُن هإِلَی و کَّلْتتَو هلَیاهللا ربی ع کُمذَال

یلالْو وه فَاللَّه یاءلأَو هوننْ دم ...إِلَى اللَّه هکْم10و  9، شوري. (فَح( . 

از آنکـه در آیـه   رساند بعد  به طوري که زمخشري گفته معناى انکار را مى "أم" کلمه«توضیح: 

و ایشان را ، دار امور مؤمنین است قبلى این معنا را خاطرنشان کرد که تنها خداى سبحان عهده

اینـک در  ، سرپرستى ندارنـد ، یعنى کفار معاند، و اما ستمکاران، کند داخل در رحمت خود مى

را بـه  هـا   آن و، این آیه متعرض حال کفار شده که چگونه براى خود اولیاء و خـدایانى گرفتـه  

 با اینکه الزم بود خدا را ولى خود بگیرند و بـه دیـن او در آینـد و او را   ، پرستند جاى خدا مى

و بر لزوم پذیرفتن والیت خدا استدالل هاى پى در ، بپرستند لذا این عمل ایشان را انکار نموده

فَاللَّـه هـو    "پس جملـه . است "... فَاللَّه هو الْولی "جملهها  آورد که یکى از آن استدالل پى مى

یلو این خود استداللى است ، کند تعلیل مى، انکار سابق را که چرا غیر خدا را ولى گرفتند "الْو

 "هـو  "(به خاطر اینکه ضـمیر  "فَاللَّه هو الْولی "و جمله. بر اینکه باید خدا را ولى خود بگیرند

و . خداسـت ، فرماید تنهـا و تنهـا ولـى    و مى، رساند ىدر آن آمده) انحصار والیت در خدا را م

الْعزِیزُ الْحکـیم   "فرمود: در آیات سابق که مى، اصل والیت داشتن خدا و انحصار والیت در او

یمظالْع یلالْع وه ضِ وی الْأَرما ف و ماواتی السما ف به بیـانى کـه در تفسـیر همـان آیـات       "لَه

و والیت منحصـر در  ، ه بود و معناى آیه این است که: خداى تعالى ولى استگذشت بیان شد

و اینکه باید ، حجت دوم بر وجوب ولى گرفتن خداست " و هو یحیِ الْموتى "جمله. او است

و حاصـلش ایـن   ، حجت سوم است "ء قَدیرٌ کُلِّ شَی  و هو على "جمله. تنها او را ولى بگیرند

دارى اشـخاص را داشـته    واجب است ولى قدرت بر والیت و عهـده ، باب والیتاست که در 

و آن کسى که بر هر چیز قادر است خداى سبحان است ، و بتواند امور آنان را اداره کند، باشد

 حجت چهارم بر انحصار والیت در "ء فَحکْمه إِلَى اللَّه و ما اخْتَلَفْتُم فیه منْ شَی"جمله . و بس

  . ) 29، 1374، موسوي همدانی. (»خداست

به حکم نبوت و خالفت الهی حق حاکمیت دارند و پیـامبرانی کـه امکانـات     عظامتمام انبیاي 
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برایشان فراهم بود به اقتضاي مقام وحق نبوت رهبري سیاسی امت خویش را بر عهده گرفتـه  

  کنیم: قرآن را در اینجا بیان میدو نمونه از آیات . بودند

 تَلیاب إِذ و   هبر راهیمإِبماتتی بِکَلینْ ذُرم لنَّاسِ إِماماً قالَ ول لُکنَّ قالَ إِنِّی جاعهقالَ ال   فَأَتَم

) و (به یاد آر) هنگـامى کـه خـدا ابـراهیم را بـه امـورى       124، بقره( ظَّالمینَینالُ عهدي ال

خدا به او گفت: مـن تـو را بـه پیشـوایى خلـق      ، امتحان فرمود و او همه را به جاى آورد

زیرا) ، دهم ابراهیم عرض کرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: (اگر شایسته باشند مى، برگزینم

 . اهد رسید)عهد من به مردم ستمکار نخو

کسى که "و  "کسى که مردم در گفتار و کردار از او پیروى کنند"امامت دو معنا دارد: «توضیح: 

نماید و متخلّفین از قوانین را به مجـازات   می کند و حدود الهى را اجراء  امور ملّت را اداره می

دهـد و بـا     فرمـانروایى مـی  حکومت و ، رساند و به افراد که شایستگى منصب و مقام دارند  می

کنند به   خیزند و در راه پیشرفت آن ملّت موانعى ایجاد می  کسانى که با ملّت وى بدشمنى برمی

  . "پردازد  محاربه و جهاد می

بنا بر معناي اول هر پیغمبري امام نیز هست زیرا کردار و گفتار هر پیغمبري سرمشق ملت وي 

امامت یک منصب و مقام ممتازي اسـت والزم نیسـت کـه هـر      باشد ولی بنا بر معناي دوم  می

  . مراد این آیه معناي دوم است. پیغمبري امام نیز باشد

اسـتدالل  » عصمت امـام «نیز علماء مذهب امامیه براى لزوم » ال ینالُ عهدي الظَّالمینَ«از جمله 

این را نیز ، رسد  ه ستمکار نمیگوید امامت ب  به طور صریح می، با این بیان که خداوند، اند کرده

  . دانیم کسى که معصوم نیست باآلخره یا به خود یا به دیگران ستم کرده است  می

شود که ظالم در حال ظالم بودنش به   ممکن است کسى بگوید که از آیه همین قدر استفاده می

کن نیست بـه امامـت   رسد ولى آیه داللت ندارد که اگر توبه کرد بعد از توبه نیز مم  امامت نمی

پاسخ این است که ظالم هر چند توبه هم بکند باز آیه داللت دارد که او تا آخر عمر . نائل شود

گـردد و    کنـد شـامل وى مـی     تواند به امامت برسد زیرا آیه در آن حالى که ظالم ظلـم مـی    نمی

مقید به زمان مخصوص نیسـت  و کلمه الینال مطلق است و » ال ینالُ عهدي الظَّالمینَ«گوید   می

  . »شود  ها می  و لذا شامل همه زمان

 ِالنَّبى  لىینَ  أَونؤْمبِالْم هِمنْ أَنفُسم ماتههأُم هاجوأَز و لىأَو مضُهعامِ بحلُواْ الْأَرأُو ضٍ فىِ   وعبِب

کَـانَ ذَالـک فـىِ     لَّا أَن تَفْعلُواْ إِلى أَولیـائکُم معرُوفًـا  کتَابِ اللَّه منَ الْمؤْمنینَ و الْمهاجِرِینَ إِ
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ها (یعنـى    ) پیغمبر اولى و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آن6، احزاب(الْکتَابِ مسطُورا 

مؤمنان باید حکم و اراده او را مقدم بر اراده خود بدارنـد و از جـان و مـال در اطـاعتش     

به حکم) مادران مؤمنـان  ، و زنان او (در اطاعت و عطوفت و حرمت نکاحمضایقه نکنند) 

هستند و خویشاوندان نسبى شخص (در حکم ارث) بعضى بر بعضى دیگر در کتاب خدا 

اند) مگر آنکه به نیکى و احسـان   مقدمند از انصار و مهاجرین (که با هم عهد برادرى بسته

نید که این (تقدم وصیت بر ارث خویشـان)  بر دوستان خود (از مهاجر و انصار) وصیتى ک

 . هم در کتاب حق مسطور گردیده است

نهایت نظرات این است که معناى آیه ایـن  ، چند قول در معناى اولى گفته شده است«توضیح: 

اگر حفظ جان خویش است و ، شود که مؤمن هر حق و منافعى که براى خودش قائل است مى

و اگر استجابت دعـوت  ، اگر براى خود حرمتى قائل استو ، اگر دوست داشتن خودش است

، مقدم بـر او اسـت   (ص)رسول خدا، هر چه باشد، و اگر به کار بردن اراده خویش است، است

یـا بـین دوسـت    ، یا جان خـودش ، (ص)یعنى هر جا که امر دائر شد بین حفظ جان رسول خدا

جانـب رسـول   ، موارد دیگرو همچنین سایر ، یا دوست داشتن خودش، (ص)داشتن رسول خدا

در  (ص)جان رسول خـدا ، اگر در هنگام خطر، در نتیجه. را بر جانب خود ترجیح دهد (ص)خدا

یک فرد مسلمان موظف است که با جان خود سپر بالى آن جناب شـود و  ، مخاطره قرار گیرد

دارتر أولـى و اختیـار   (ص)رسول خـدا ، همچنین در تمامى امور دنیا و دین. خود را فدایش کند

  النَّبِی أَولى "به خاطر اطالقى است که در جمله، و اینکه گفتیم در تمامى امور دنیا و دین، است

هِمنْ أَنْفُسینَ منؤْمپس به گفته این مفسرین برگشت معناى آیه مورد بحث به ایـن  . هست "بِالْم

  . )413، بی تا، طباطبایی(» بر مؤمنین والیت دارد (ص)است که رسول خدا

و هیچ کس را سزاوار نیست که بـر آدمیـان حکـم      حکومت و اعمال سلطه از آن خداوند اس

کـه در میـان آدمیـان     ها داده است  این حق را به آن   مگر کسانی که خداوند. بِراند و فرمان دهد

آدمیان مـأذون و  که از طرف خداوند به اعمال سلطه و قدرت و فرمان بر    فقط پیامبران هستند

  .  مجازند آیه مگر کسانی که از طرف پیامبران مأذون باشند

مأذون به حاکمیت است بین  (ص)خداوند و رسول   در مورد اینکه چه کسی و کسانی از طرف   

کـه پـس از   انـد   بر این عقیدهها  سنی. وجود دارد   دو نحله بزرگ اسالمی سنی و شیعه اختالف
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خداوند و رسول وي براي حاکمیت مسلمانان معین    شخص و گروه خاصی از طرف (ص)پیامبر

آل ( "وشاورهم فی االمـر ") و238، شوري( "بینهم   امرهم شوري"نشده و به استناد آیاتی چون

کالمی و    هاي  اما شیعه براساس استدالل.  واگذار شده است  ) حق حاکمیت به مردم159، عمران

به برخی آیات قرآن کریم معتقد است    ر برخی روایات تاریخی و نیز با استنادعقلی و با تاکید ب

گانـه) واگـذار     دوازده  و یازده فرزنـدش (امامـان     (ع)که این حق حاکمیت و آمریت به امام علی

و سـپس همـین    انـد.  شـیعه   شده است و لذا از نظر شیعیان اولی االمر منحصراً امامان معصـوم 

. دانـد  مـی  دیگري در فقیه جامع الشرایط ادامـه دار هاي  را با ادله و استداللوالیت و حاکمیت 

در این مورد بحث مبسوطی است که از این مقاله فراتر است امـا در  هاي  هرچند بیان استدالل

  کنیم: می اینجا اجماال به چند نمونه از آیات قرآن درباره این حق حاکمیت اشاره

   فـی تُمعفَإِنْ تَنـاز نْکُمرِ می الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسأَطیع و وا اللَّهنُوا أَطیعا الَّذینَ آمهیا أَی   شَـی  ء

 و إِلَی اللَّه وهولِفَرُدالْ الرَّس و نُونَ بِاللَّهتُؤْم نُ تَأْویالًإِنْ کُنْتُمسأَح رٌ وخَی کرِ ذلمِ الْآخوآل ( ی

فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) که ، اى اهل ایمان. )59، عمران

پس اگر در چیزى کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و ، از خود شما هستند اطاعت کنید

ایـن کـار بـراى شـما بهتـر و      . ایمـان داریـد  رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامـت  

 . تر خواهد بود عاقبت خوش

زمامداران بر » أُولی الْأَمرِ«توضیح: همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از 

» أُولی الْـأَمرِ «کنند و چون  هستند که مردم را هدایت و به حق حکم مى   (ع)حق و ائمه اهل بیت

است خداونـد پیـروى از کسـى را واجـب     ، و مقرون به آن دو شده» رسول«و » اللَّه«عطف بر 

کرده که معصوم و مصون از ارتکاب عمل زشت بـوده و از کسـانى کـه مـأمور اطاعـت از او      

کند از کسى اطاعت کنیم که از فرمان او سرپیچى  امر نمى خدا ما را، هستند برتر و داناتر باشد

مکارم شـیرازي و جمعـی از   (ویم که همچون ما نیازمند هدایت است کند و تسلیم کسى ش مى

  .  )482، 1380، نویسندگان

این است که معنـاى ایـن   ، مورد بحث قرار گرفته "اولى األمر" مطلب دیگرى که در باره کلمه

رسد این اسـت   کلمه از نظر مصادیقى که دارد چیست؟ آنچه در بدو نظر احتمالش به ذهن مى

و یکى پس از دیگرى زمام ، اند که اطاعتشان بر خلق واجب شده فرد معصومین که منظور فرد

امور را به دست گرفتند و وجوب اطاعتشان بر مردم را تنها از نظر لفظ به جمع آنان نسبت داده 
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را در آن استعمال کرده  "اولى األمر "در حقیقت معناى جامعى از معصومین در نظر گرفته و لفظ

گوییم: (نمازهایت را بخوان) با این که هر وقت  د ما نیز در گفتگوهاى خود مىهمان طور که خو

آن ، خالصه کالم منظور از اولى االمـر . خواند نه همه نمازها را انسان نماز بخواند یک نماز مى

دهد که اطاعت از  می این آیه نشان. داراى عصمتند (ص)افراد معینى هستند که مانند رسول خدا

بر مردم دارند  واجب است و از حقوقی است که والیان و رهبران حکومت اسالمیمقام والیت 

  . )636تا  624، بی تا، طباطبایی(اداي این حق وانجام این تکلیف از وظایف همه مردم است 

  لَوةَ وونَ الصیمقینَ ینُواْ الَّذامینَ ءالَّذ و ولُهسر و اللَّه کُمیلا وونإِنَّمعاکر مه ؤْتُونَ الزَّکَوةَ وی  

ولى امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانى خواهند بود که نمـاز بـه پـا    . )55،(مائده

 . است)   (ع)دهند (به اتفاق مفسران مراد على داشته و به فقرا در حال رکوع زکات مى

را پـس از پیـامبر      (ع)ال فصل علىیکى از واضحترین دالیلى است که امامت ب، توضیح: این آیه

نقل شده است که ، وجه استدالل آن روایتى است که از طریق اهل تشیع و تسنن. کند اثبات مى

هنگامى نازل شد کـه انگشـترى خـود را در حـال رکـوع بـه سـائل           (ع)درباره على، آیه شریفه

واجب االطاعۀ و امـام  به معناى شخص » ولى«گویند  همچنین بطور کلى کسانى که مى. بخشید

  . )88، بی تا، طبرسی(است    (ع)گویند: تنها مصداق آیه على مى، است

 کبن رم کا أُنزِلَ إِلَیلِّغْ مولُ با الرَّسأَیهی الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِن لَّم و    کـمصعی اللَّـه و

آنچه از خدا بر تـو نـازل   ، ) اى پیغمبر67،الْقَوم الْکَافرِین (مائده منَ النَّاس إِنَّ اللَّه لَا یهدى

و خـدا تـو را از   ، اى شد (به خلق) برسان که اگر نرسانى تبلیغ رسالت و اداء وظیفه نکرده

(و دل قوى دار کـه) خـدا کـافران را (بـه هـیچ راه      ، (شر مردمان محفوظ خواهد داشت)

 . موفقیتى) راهنمایى نخواهد کرد

توضیح: در بسیاري از تفاسیردرمورد این آیه چنین آمده است که خداونـد متعـال پیـامبرش را    

براي خالفت کرده بود اما بخاطر وجود بیمی که در ایـن کـار      (ع)مأمور به نصب حضرت على

والیـت و   "یا أَیها الرَّسولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَیـک    "آیه شریفه  پس مراد از. بود این آیه نازل شد

کلینـى؛ بـه   و در همین خصوص است کـه  ، است (ص)بر پیامبر   (ع)جانشینی على بن ابى طالب

، و کانت الفریضۀ تنزل بعد الفریضۀ األولى«در حدیثى نقل کرده که فرمود:    (ع)سندش از امام باقر

لَکُـم دیـنَکُم و أَتْممـت علَـیکُم     أَلْیوم أَکْملْت «فانزل اللَّه عزّوجلّ ، وکانت الوالیۀ آخر الفرائض

ها بـود   شد و والیت آخرین فریضه فریضه به ترتیب یکى پس از دیگرى نازل مى«؛ »... »نعمتى
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أَلْیوم أَکْملْت لَکُـم دیـنَکُم و أَتْممـت    «نازل فرمود:  سوره مائده را 3 سپس خداوند عزوجل آیه

 کُملَیتىعمعضی نر دیناًو المالْإِس لَکُم این نظریه با مضمون و محتواى آیه شریفه نیز سازگار . » ت

ها تنها به یک چیز دل بسته بودند و  زیرا: اوالً: دشمنان اسالم پس از ناکامى در تمام توطئه، است

 از دنیا برود و پس از ارتحال آن حضرت بتوانند به آرزوى خود برسـند و  (ص)آن این که پیامبر

، حجه اما وقتى دیدند که آن حضرت در روز هجدهم ذى. ضربه نهایى را بر اسالم وارد سازند

آرزوهاى ، نظیر را به جانشینى خود انتخاب کرد سال دهم هجرت در بین عموم مردم شخصى بى

 نبوت بـه سـیر  ، به والیت و امامت   (ع)ثانیاً: با انتخاب امیرالمؤمنین. خویش را بر باد رفته دیدند

هاى خداوند با نصب  ثالثاً: نعمت. و به آن دین خود را تمام و کامل کرد، تکاملى خود ادامه داد

رابعاً: بدون شک اسالم بدون امامت و رهبرى پس از . امامت و رهبرىِ پس از پیامبر تکمیل شد

  . )289، 1379، کلینی( یک دین فراگیر و جهانى نخواهد شد (ص)پیامبر

، یعنـی مرجعیـت دینـی    ن و مسـئولیت الهـی  داراي سه شأ   (ع)و امامان معصوم (ص)اعظمپیامبر 

منصـب قضـاي    دربـاره انتقـال شـأن مرجعیـت دینـی و علمـی و      . قضاوت و حکومت بودند

هم بـر آن قـائم    به فقیهان جامع شرایط در فقه شیعه بحثی نیست و اجماع   (ع)و امام (ص)پیامبر

اطاعت از پیامبر و اولواالمر مقید بـه مـورد خـاص یـا موضـوع       ،در آیاتی که ذکر شداست و 

 شـود و  خاص نشده و به صورت مطلق بیان شده است و آیات در باب اثبات والیت ثابت می

 (ص)به زمان رسـول اهللا  از آنجایی که حکومت در جامعه اسالمی از ضروریات است اختصاص

اطالق والیت را براي حاکم اسالمی در هـر  توان  می یا زمان حضور معصوم ندارد از این آیات

در منطق قرآن حکومت و زمامداري تنها شایسته کسانی است . اي به صورت ثابت دانست  دوره

هاي الزم برخوردار باشند و به دسـت آوردن    علمی و اخالقی و توانمنديهاي  که از صالحیت

از طـرف دیگـر   . کنـد  می قیه تطبیقبر والیت مطلقه ف   (ع)این تطبیق در زمان غیبت امام معصوم

) ومنْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئک هم الْکَـافرُونَ حکومت اسالمی حکومت قانون خداست (

) و آن بدون حاکمیت دین شناس و متخصص مستعد در اجراي احکام الهی (پیامبر 44، مائده(

 . یر نیستپذ یا امام یا فقیه جامع الشرایط) امکان

  الف: کتب
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صفا بخش و آرام کننده دل و جان و زداینده گرد غفلت از قلب سالک است و ، ذکر خدا روشن کننده

در این مقاله با . تواند در تقویت اخالص و صفاي باطن نقش آفرین باشد می بی شک مداومت بر ذکر

کتـب  تفاسـیر مختلـف و   ، به جستجو در میان آیات قرآن، هدف دستیابی به ضرورت مداومت بر ذکر

روایی پرداخته شده است و آثار و برکات این مداومت در زندگی انسان از منظر قرآن و روایات مـورد  

  . بررسی قرار گرفته است

دهد قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السالم در کنار توصیه فراوان به ذکر و یاد  می نشانها  یافته

ذکر دارند و رسیدن به هر مرتبه از ایمان و یا یـک   خداوند متعال تاکید فراوانی بر ضرورت مداوت بر

دانند تا جـایی کـه    می صفت مهم اخالقی را نیازمند انجام مداوم یک عمل خاص و یا یک ذکر خاص

ولـی بـدون مـداومت    ، ولی مداوم را برتر و با ارزش تر از اعمـال یـا اذکـار زیـاد    ، اعمال و اذکار کم

    اند. دانسته

  روایات ،قرآن ،یاد خدا ،ومتمدا ،ذکر کلمات کلیدي:
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ذکر خدا خمیر مایه همه عبادات و مناسک واجب و مستحب است و هیچ عبادتی قبول درگاه 

در اهمیت موضوع همین بس کـه  . شود مگر اینکه با یاد خدا و براي خدا انجام شود نمی الهی

تو خود قصه مفصل بخوان از . بر آن برده نشده را حرام کردندحتی گوشت ذبحی که نام خدا 

 .حال که ضرورت یاد خدا مشخص شد مداومت بر این ذکـر نیـز ضـروري اسـت    . این مجمل

. توان گفت که تنها عبادتی که اندازه مشخصی براي آن مشخص نشده است ذکر خدا است می

و . )41 -األحـزاب (» ذْکُرُوا اللَّه ذکْراً کَثیراًا«آنجا که فرمود . )8ص: ، 2 ج  ، ق 1417 ، طباطبایى(

در اهمیـت  . زمین تا آسمان است صد البته تفاوت کثیر مورد نظر خداوند با کثیر قابل درك ما

و هم اهل بیت گرامـی آن   (ص)هم پیامبر اکرم، ذکر همین بس که خداوند متعال هم قرآن کریم

دانیم که  می بر لزوم ذکر و یاد خدا آشنا هستیم وکم و بیش . حضرت را ذکر معرفی کرده است

عملی نماز است  بهترین نمونه ذکر بهترین وسیله براي اطمینان و آرامش قلب ذکر خداست و

تا جایی که پیامبر گرامی اسالم را مـذکّر و یـادآوري   . )14طه (» اقم الصلوه لذکري«که فرمود: 

شود که در بطـن ذکـر منفعـت     می و یادآور. )21 – (غاشیه »فذکر انما انت مذکر«نامد می کننده

  . ذاریات) 55( »فذکّر فان الذّکري تنفع المومنین«. مومنین نهفته است

ذکر خدا همان روح تمام عبادت هاست و به نوعی حضور قلب در نماز هم همان ذکـر قلبـی   

بیند و این  می ارخداوند است که انسان با یاد خدا دلش لرزان شده و خود را در مقابل پروردگ

دل لرزان به خاطر یادآوري آن لحظاتی است که از یاد محبوب غفلت کرد و خـود را شایسـته   

انسان را از افتادن در دام شیطان رجیم بـاز  ، یاد خدا ضمن بصیرت افزایی. سرزنش دیده است

سـان  باعث خواهد شد که خداوند متعال از ان. خواهد داشت و جال دهنده قلب او خواهد بود

  . یاد کند و او را مورد رحمت واسعه خود قرار دهد

اگر به صورت پیوسته نباشد و ذاکر بر ذکر ، اما همین ذکر خداوند با این همه آثار و نتایج مفید

خود مداومت نداشته باشد ممکن است انسان در آن لحظاتی که از یاد حق غافل اسـت دچـار   

. از مسیر صراط مسـتقیم منحـرف شـود   ، اي شیطانیخطا و اشتباه شود و با پیروي از وسوسه 

آنچه ضرورت دارد این است که ذاکر پیوسته در این حالت باشد و به فرمـوده حضـرت امـام    

با نگاهی . بداند هر کجا هست خدا با اوست و این باالترین مرحله ایمان است (ع)جعفر صادق

زبانی و لفظی است و مراتب عالیه به مراتب ذکر خواهیم دانست که مراتب نازله آن همان ذکر 

که پیامبر  (ع)مانند حضرت امام علی. یا همان ذکر سرّ است، آن یکی شدن ذکر و ذاکر و مذکور
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. ق 1379، مازنـدرانى ( » لَا تَسبوا علیاً فَإِنَّه ممسـوس فـی ذَات اللَّـه   «در شان او فرمود: (ص)اکرم

  .  )221صفحه ، 3جلد

مراتب باالتر راهی به جز شروع کردن از درجات پایین تر نیست و با مداومت براي رسیدن به 

و تمرین است که مراحل کمال یکی پس از دیگري طـی خواهـد شـد و انسـان بـه سـرمنزل       

بـا تـاملی در آیـات و    . خواهـد رسـید   قمـر)  55( »فی مقعد صدق عند ملیک مقتـدر «مقصود: 

که آنچه باعث به ثمر نشستن این نهال در قلب  روایات وارده در موضوع ذکر درخواهیم یافت

  . مومن خواهد شد تمرین و تکرار و مداومت است

  رهرو آن نیست که گه تنـد و گهـی خسـته رود   

  

ــته رود     ــته و پیوس ــه آهس ــت ک ــرو آن اس   ره

  

اگر چه به فرمـوده پیـامبر گرامـی     یعنی اینکه:. مداومت بر ذکر نوعی حفاظت از داشته هاست

تمیمى آمـدى  ، (ذکر و تسبیح و تهلیل درختی در بهشت براي انسان خواهد روییداسالم با هر 

  .  )221ص، 3 ش ج1366

شــیطان و پیــروي از هــاي  ولـی ارتکــاب معاصــی و غفلــت از یــاد خـدا در هنگــام وسوســه  

این نکتـه  . هواي نفس باعث به آتش کشیدن همان درخت در بهشت خواهد شدهاي  خواهش

مثال کشـاورزي را  . اخروي که در مورد کارهاي دنیوي نیز صدق میکندنه تنها در مورد اعمال 

در نظر بگیرید که بذري در زمین بکارد ولی یادش برود که به موقع رسیدگی کـرده و آبیـاري   

تواند در فصل برداشت محصول انتظار محصول داشته باشد؟ و آیا شخص دیگـري   می آیا، کند

  خود سرزنش خواهد کرد؟را در مورد کم کاري و فراموش کاري 

خسارت جبران ناپـذیري  ، شود که چه بسا لحظه اي غفلت می ضرورت مداومت از آنجا ناشی

  . بر شخص غافل وارد سازد و تمام اندوخته او را به باد فنا دهد

  گــر نــه مــوش دزد در انبــان ماســت

  

ــت      ــاله کجاس ــل س ــات چه ــل طاع   حاص

  

انواع ، مراتب ذکر، ماهیت ذکر، یابیم که پیرامون ذکر می انجام شده درهاي  با نگاهی به پژوهش

آثار و نتایج ذکر و مطالبی از این دست کارهاي خوب و قابل تقدیري انجام شـده اسـت   ، ذکر

بـا  . ولی در خصوص مداوت بر ذکر و ضرورت آن چنان که بایـد و شـاید کـار نشـده اسـت     

. موضوع مشخض خواهد شـد از اهمیت هایی  گوشه، بررسی آیات و روایات در این خصوص

  . بقره) برداشته شود 97( »من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا«باشد که گامی در مسیر 
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حال این سوال مطرح است که آیا یاد خدا و ذکر اگر به صورت مداوم نباشد آیا نتیجه مطلوب 

شـد؟ بـراي   را خواهد داشت و آیا آرامش دائمی قلب سالک بدون دوام یاد خدا میسر خـواد  

پاسخ به این پرسش به باید آیات و روایات وارده در مبحث ذکر مورد بررسی قـرار گیـرد تـا    

  . اهمیت موضوع مداومت بر ذکر درك شود

دهد قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السالم در کنار توصـیه فـراوان بـه     می ها نشان یافته

بر ضرورت مداوت بر ذکر دارند و رسیدن به هر مرتبه  ذکر و یاد خداوند متعال تاکید فراوانی

از ایمان و یا یک صفت مهم اخالقی را نیازمند انجام مداوم یک عمل خـاص و یـا یـک ذکـر     

ولی مداوم را برتر و با ارزش تـر از اعمـال یـا    ، دانند تا جایی که اعمال و اذکار کم می خاص

تنها در ذکر مداومت ضرورت دارد بلکه اعمـال  و نه اند  ولی بدون مداومت دانسته، اذکار زیاد

  . نیز ضروري است که با مداومت به ملکه تبدیل شده تا به هدف مطلوب برسد

عبـرت  . )44زخـرف  (از جملـه شـرف  . ذکر در قرآن کریم به معانی متعددي آورده شده است

بقـره  (آموختن . )60انبیا (به بدي یاد کردن  .)105) کتب آسمانی (انبیا 13طه (تذکر. )54(غافر 

زمـان قیامـت   . )23توبـه  (توبـه و بازگشـت   . )205اعراف  ... (قرآن و، مفهوم قرائت دعا. )63

  علی، رهبر )103آل عمران (حفاظت و قدردانی ، حراست. )41فصلت (قرآن . )18محمد (

با عنوان ذکـر و اهـل ذکـر یـاد     و اهل بیت نیز در قرآن  به جز موارد یاد شده از شخص پیامبر

 الشی ء یجـري عـی اللسـان و فـراء     الحفظ لشیئ و معناي لغوي ذکر را ابن منظور. شده است

دعاها و آیات قرآن بـراي قـرب بـه    ، در اصطالح بر زبان آوردن عبارات اند. نقیض نسیان گفته

 )حموديم اسالمی عرفان در شهودي و وجودي ذکر. (حق است

که از مرتبه نازله تا مرتبه عالیه را اند  هاي مختلف براي ذکر انواع مختلفی تعیین کرده دیدگاهاز 

  . گیرد می در بر

  . تقسیم شده است ذکر قلب و ذکر سرّ، لسان و قلب، در یک تقسیم بندي انواع ذکر به لسانی

   اند. قلبی و ذکر خاص دانسته، معنوي، به لفظی در جاي دیگر مراتب ذکر را
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ذکر لسانی و ذکر زبان که نازلترین مرتبه ذکر است اگر با دل همراه نشـود و در قلـب خطـور    

  . نکند فایده چندانی نخواهد داشت

 کند و محو مـذکور  می رسد که ذاکر خود و ذکر را فراموش می ذکر قلبی نیز در جایی به حدي

  . شود می

تواند ذاکر را  می ت بر ذکر است کهضرورت مداوم، آنچه که در مبحث ذکر اهمیت زیادي دارد

  . و قرب الهی پیش برده و او را به کمال شاسته اش برساند »اعلی علیین«تا مرحله 

  . شود می که به مقتضاي بحث اشارهاند  آیات و روایات متعددي این ضرورت را بیان کرده

با نگاهی به آیات قرآن کریم و بررسی تفاسیر وارده در موضوع ذکر خواهیم دید که مشـتقات  

که نشان از اهمیت فـراوان  . ) 1ج: 1372روحانی (بار در قرآن کریم آمده است  292ماده ذکر 

  . آن نزد خداوند متعال دارد

دارند کـه منظـور از ذکـر    بیشتر مفسرین اتفاق نظر  یاد شده است» ذکر کثیر«ها  آن آیاتی که در

و الـذَّاکرِینَ اللَّـه   «و قـال تعـالى:   ، 41 -األحـزاب » اذْکُرُوا اللَّه ذکْراً کَثیراً:«. کثیر دوام ذکر است

بـل هـو أمـر یتعلـق     ، فإن الذکر بحسب الحقیقۀ لیس مقصورا فی اللفـظ ، 35 -األحزاب» کَثیراً:

یتصف بالکثرة من حیث المـوارد بـأن یـذکر اهللا    فیمکن أن ، بالحضور القلبی و اللفظ حاك عنه

آل » جنُوبِهِم:  الَّذینَ یذْکُرُونَ اللَّه قیاماً و قُعوداً و على«سبحانه فی غالب الحاالت کما قال تعالى: 

  19 -عمران

ذکر لفظی نیست بلکه بر حضور قلبی تاکید دارد و لفظ کثیر داللت بر  منظور از ذکر کثیر فقط

متعال فرمـود: کسـانی کـه     همان گونه که خداوند. دارد که اغلب اوقات به یاد خدا هستنداین 

 1417، طباطبـایى . (کننـد  می در همه حاالت) خداوند متعال را یاد(ایستاده و نشسته و به پهلو 

  . ) 8ص: ، 2ج، ق

قال ابن عباس: لم یفرض اللّه عز و جـل   »کَثیراًیا أَیها الَّذینَ آمنُوا اذْکُرُوا اللَّه ذکْراً «قوله تعالى 

فإنـه لـم   ، على عباده فریضۀ إال جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها فی حال العـذر غیـر الـذکر   

و أمرهم به فی األحوال ، یجعل له حدا ینتهی إلیه و لم یعذر أحدا فی ترکه إال مغلوبا على عقله

ق لىکلها فقال تعالى فَاذْکُرُوا اللَّهع وداً وقُع یـراً      یاماً وکْـراً کَثذ و قال تعالى اذْکُرُوا اللَّـه نُوبِکُمج
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و قیـل الـذکر   ، یعنی باللیل و النهار فی البر و البحر و فی الصحۀ و السقم و فی السر و العالنیۀ

إیـاه علـى وجـه     الکثیر أن ال ینساه أبدا و سبحوه معناه إذا ذکرتموه ینبغی لکم أن یکون ذکرکم

التعظیم و التنزیه عن کل سوء بکْرَةً و أَصیلًا فیه إشارة إلـى المداومـۀ ألن ذکـر الطـرفین یفهـم      

  . ):430ص، 3 ق ج 1415، بغدادىا(منهالوسط أیض

هـر   ابن عباس روایت کرده است که بـراي » یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اذْکُرُوا اللَّه ذکْراً کَثیراً«در مورد 

  . انتهایی ندارد فریضه خداوند متعال حدي مشخص قرار داد به جز ذکر خداوند که حد و

و بیمـاري   و فرموده در هر حالی یاد خدا کنید یعنی در شب و روز و صحرا و دریا و سالمتی

و در خصوص ذکر کثیر گفته است که یعنی اینکه لحظه اي یـاد خداونـد   . و در آشکار و نهان

اشاره به مداومت دارد چرا که وقتی دو طـرف  » بکْرَةً و أَصیلًا«و . قلب خارج نکنیمتعال را از 

  . شود می کند وسط نیز از آن برداشت می را ذکر

، 3 ش ج 1377طبرسى(من ال یخلو من ذکر اللّه بقلبه أو بلسانه أو بهما »: و الذَّاکرِینَ اللَّه کَثیراً«

هـا   آن ذاکرین واقعی لحظه اي از یاد و ذکر خدا در قلب و لسان یا هر دوي یعنی: ) 315ص: 

 کنند نمی غفلت

و مـن صـلى الصـلوات الخمـس     . که دائما به یاد خدا هسـتند اند  ذاکرین و ذاکرات نیز کسانی

  . ) 352 ص6ق ج  1420البغوي(بحقوقها فهو من الذاکرین اللّه کثیرا و الذاکرات 

ئـک هـم   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تُلْهِکُم أَموالُکُم و ال أَوالدکُم عنْ ذکْرِ اللَّه و منْ یفْعلْ ذلـک فَأُول 

  )9منافقون (الْخاسرُونَ 

و کان اللّه سبحانه أحـق بکمـال الحـب و    ، المقصود: أن دوام الذکر لما کان سببا لدوام المحبۀ

و کان عدوه حقا هو الصـاد لـه   . کان کثرة ذکره من أنفع ما للعبد، التعظیم و اإلجالل العبودیۀ و

  . و عبودیته، عن ذکر ربه

و ذکر رسول اللّـه  . «ما عمل آدمی عمال أنجى له من عذاب اللّه من ذکر اللّه«قال معاذ بن جبل 

  . صلّى اللّه علیه و سلّم تبع لذکره

ال ، بل کالماء للسمک، دوام المحبۀفالذکر للقلب کالماء للزرعو المقصود: أن دوام الذکر سبب ل

مبادا هرگز مال و ، اال اى اهل ایمانترجمه: . ) 545 و544ص:، ق 1410، جوزى(حیاة له إال به
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 و البته کسانى که به امور دنیا از یاد خدا غافل شوند، فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل سازند

  منافقون) 9(. زیانکاران عالمندبه حقیقت ها  آن

و خداوند متعال به کمال محبت و . شود می چرا که باعث دوام محبت. مقصود دوام ذکر است

  . عبودیت و تعظیم و اجالل سزاوارترین است

دوام ذکـر   و در موطا آورده که هیچ عملی از آدمی نجات دهنده تر از ذکـر نیسـت و مقصـود   

س نقش ذکرز براي قلب چون آب براي زراعت است بلکه پ. است که سبب دوام محبت است

  . نقش آب براي ماهی که بدون آن زندگی ماهی معنا ندارد

روز و شـب یـا صـبحگاهان و     از لزوم مداومت بر ذکر در بیان دیگري در قرآن کریم با عنوان

  . شبانگاهان تعبیرشده است

 -در قرآن کریم بسیاري از موارد منظور از لـب شـب و روز دوام و پیوسـتگی اسـت ماننـد:      

منظور . ) 22ص:(مغنیه  صباحا و مساء و فی کل حین عن ذکر اللّه و طاعته »الْغُدو و الْآصالِبِ«

و » نَ الْغافلینَو ال تَکُنْ م« و شامگاهان و در همه احوال است صبحگاهان» بِالْغُدو و الْآصالِ«از 

لفضـل   بالغدوات و العشیات» بِالْغُدو و الْآصالِ«. »... و اذْکُرْ ربک فی نَفْسک. «از غافالن نباشید

عن ذکر اللّه اللّاهین » و ال تَکُنْ منَ الْغافلینَ«هذین الوقتین و قیل: المراد به دوام الذّکر و اتّصاله 

و . دوام و اتصال ذکر اسـت  »بِالْغُدو و الْآصالِ«منظور از . ) 513  ص، ق 1417، طباطبایى( عنه

اگـر  :روایت آورده که فرمود: خـداى سـبحان فرمـوده    (ص)در کتاب عدة الداعى از رسول خدا

شهوتش را هم بسوى دعا و مناجاتم بـر  ، ام را گرفته بفهمم که اشتغال به من بیشتر اوقات بنده

آن گاه که بخواهد سهو کند خودم میان او و اینکـه سـهو   ، ام چنین شود بندهگردانم و چون  مى

کسانى ها  آن ،براستى قهرمانانندها  آن ،چنین افرادى اولیاء حقیقى من هستند، شوم کند حائل مى

بخـاطر همـین قهرمانـان صـرفنظر     ، هستند که اگر بخواهم اهل زمین را به عقوبتى هالك کـنم 

  . )1 ج، ق 1374ی موسوي همدان(. کنم مى

و . )28ص: ، 4 ج. ش 1363. حسینى( مراد دوام ذکر است، بِالْغُدو و الْآصالِ: به هر صبح و شام

هـر  » بِالْغُـدو و الْآصـالِ  «. )442ص: ، 3 قـج  1424، مغنیهکر(بالغدو و اآلصال کنایۀ عن دوام الذ

ى انسـان اسـت کـه     یادى بیمه کننـده آن ذکر و . کنایه از دوام ذکر است صبح و شام در اینجا

(قرائتـی  »بِالْغُدو و الْآصالِ«... »تَضَرُّعاً«. عاشقانه و سوزناك و پیوسته و در هر صبح و شام باشد
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، »أصـیل «و أصـل جمـع   ، »أصل«بِالْغُدو أي الصباح و الْآصالِ جمع . )263ص: ، 4 ج ش 1383

و هذا کنایۀ عـن  ، ا بین العصر إلى غروب الشمسو هو م، »العشیات«و معناه ، فهو جمع الجمع

مولف تقریب القرآن الی االذهان نیز جمله ذکـر  . )292ص: ، 2 جق  1424، حسینىر (دوام الذک

  . کند می معنا کنایه از دوام ذکر شده را

آنسـت و  ، و تخصیص این دو وقت از بهـر تفضـیل  ، ] ببامدادان و شبانگاهان [بِالْغُدو و الْآصالِ

اند: مراد باین دوام ذکر است و ایصال روز بشب و شب بروز یعنى دائما آنگه این را مؤکّد  گفته

  : بِالْغُدو و الْآصالِ )310ص: ، 3 ج ش 1377(جرجانی .  گردانید و گفت: [و ال تَکُنْ منَ الْغافلینَ

معناي آن دایـم و همـه   . )110ص: ، 3 ج (ثعالبی. رو فی أطراف النها، و فی کلّ یوم، معناه: دأبا

  . روزه و در طول روز است

»شَیال تَقُولَنَّ ل سـى   وقُـلْ ع و یتإِذا نَس کباذْکُرْ ر و اللَّه شاءغَداً إِلَّا أَنْ ی کلٌ ذلإِنِّی فاع أَنْ   ء

یاق التکلیـف بـین جمـل    حدیث االتصال و االشتراك فی سـ » یهدینِ ربی لأَقْرَب منْ هذا رشَداً

و المعنـى و ارج أن  ، إلى الذکر بعد النسیان» هذا» :اآلیۀ یقضی هنا أیضا أن تکون اإلشارة بقوله

یهدیک ربک إلى أمر هو أقرب رشدا من النسیان ثم الذکر و هو الذکر الـدائم مـن غیـر نسـیان     

اذْکُـرْ ربـک فـی نَفْسـک      و«فیکون من قبیل اآلیات الداعیۀ له ص إلى دوام الذکر کقوله تعالى: 

اعـراف  »: تَضَرُّعاً و خیفَۀً و دونَ الْجهرِ مـنَ الْقَـولِ بِالْغُـدو و الْآصـالِ و ال تَکُـنْ مـنَ الْغـافلینَ       

ء کلما نسی ثم ذکر و التحفظ علیه کرة بعد کرة من أسباب دوام  و ذکر الشی 205األعراف: 205

  . )27ص: ، 13 جق  1417(طباطبایی . ذکره

و چون فراموش کنى باز خدا را بـه  ، مگر آنکه بگویى (ان شاء اللَّه) اگر خدا بخواهدذیل آیه (

یاد آر و به خلق بگو (این قدر بر سر قصه یاران کهف بحث و جدل بر پا مکنید که) امید است 

تفسیر المیزان یـاد   : درخداى من مرا به حقایقى بهتر و علومى برتر از این قصه هدایت فرماید

آور شده است که (هذا) اشاره است به ذکر بعد از نسـیان در مقابـل ذکـر دایـم کـه در آیـاتی       

آنکه آواز برکشـى در صـبح و شـام یـاد کـن و از       خداى خود را با تضرّع و پنهانى و بى«چون

  اعراف) 205(. »غافالن مباش

أي ال » و ال یستَحسـرُونَ «بمنزلـۀ التفسـیر لقولـه:    . )20(انبیا » یفْتُرُونَیسبحونَ اللَّیلَ و النَّهار ال «

و التسبیح باللیل و النهار کنایۀ عن ، یأخذهم عی و کالل بل یسبحون اللیل و النهار من غیر فتور

  . )26ص: ، 14 ج ق 1417، طباطبایی. (دوام التسبیح من غیر انقطاع
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و انـد   فوق را عالمه به عنوان استمرار و بـدون فتـور گرفتـه    حتی منظور از شب و روز در آیه

لیس المراد التخصیص بل دوام الذکر و اتصـاله أي اذکـر کـل     اند. معناي دوام را برداشت کرده

مراد از ذکر تخصیص نیست بلکه دوام ذکر است و اتصـال آن  . )144ص: ، 5 ج آلوسی. (وقت

  یا ذکر در تمام اوقات 

ایسـتادن و دراز  ، در مواردي به آیاتی برخورد میکنیم که حاالت مختلف انسان از قبیل نشستن

کش را ذکر کرده که در اکثر تفاسیر مفهوم دوام برداشت شده است و کل حاالت و اوقـات را  

  . اند منظور آیه دانسته

ه سبحانه: الَّـذینَ یـذْکُرُونَ اللَّـه قیامـاً و     وصف اهللا المؤمنین بالذاکرین فی األوقات کلها فی قول

] و قوله تعالى: و الذَّاکرِینَ اللَّه کَثیراً و الذَّاکرات أَعـد  191/ 3جنُوبِهِم [آل عمران:   قُعوداً و على

در میان . )207ص: ، 3 ج ق 1422، الزحیلی. (]35/ 33اللَّه لَهم مغْفرَةً و أَجراً عظیماً [األحزاب: 

ذکر نیست و مقصود ایـن اسـت    اعمال آدمی عملی نجات دهنده تر از عذاب خداوند باالتر از

پس مثل ذکر براي قلب مانند آب بـراي زراعـت اسـت    . که دوام ذکر سبب دوام محبت است

مومنین را بـا وصـف ذاکـرین در    . میرد می بلکه مانند آب براي ماهی که بدون ذکر قلب انسان

 کننـد)  مـی  آنان که خداوند را ایستاده و نشسته و به پهلـو یـاد  (همه اوقات وصف کرده است 

  . کنند را خداوند وعده مغفرت و اجر عظیم داده است می مردان و زنانی که زیاد یاد خدا(

  عد و هو حال ایضا و مضطجعین علىجمع قائم و هو حال و قُعوداً جمع قا» یذْکُرُونَ اللَّه قیاماً«

ذکـر در  . )38ص: ، 1 ج ق 1420، بالغى. (جنُوبِهِم إلى الدائبین فی ذکر اللّه فی جمیع أحوالهم

الَّـذینَ یـذْکُرُونَ   . برداشت صاحبِ آالء الرحمن از یذکرون اهللا قیاما و قعودا است، همه احوال

وصف سبحانه ذوي األلباب بأنهم یلهجون بـذکر اللّـه فـی    ... وبِهِمجنُ  اللَّه قیاماً و قُعوداً و على

و یتَفَکَّرُونَ فی خَلْقِ السـماوات و  . حال قیامهم و قعودهم و اضطجاعهم أي فی جمیع حاالتهم

موقنین أنه من صنع إلـه  ، معتبرین بذلک، الْأَرضِ و ما فی ذلک من عجائب الصنع و آثار القدرة

ربنا ما خَلَقْت هذا باطلًا أي هذه الخلقۀ البدیعـۀ عبثـا أو للباطـل بـال حکمـۀ و ال       .قادر حکیم

سبحانَک أي منزّه أنت عن أن تخلـق شـیئا   . مصلحۀ بل لتکون دلیال على قدرتک و وحدانیتک

خـرد  خداوند متعال صاحبان . )8ص: ق  1419، سبزوارى(. فَقنا عذاب النَّارِ أي جنّبنا عنه. عبثا

کند  می را ذاکران خداوند در حال قیام و قعود و به پهلو یعنی در تمام حاالت و لحظات وصف
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  . کنند می و زرمین تفکرها  که در خلقت آسمان

أي یذکرون اهللا فی جمیع حاالتهم مـن القیـام و القعـود و     »...الَّذینَ یذْکُرُونَ اللَّه قیاماً و قُعوداً«

و محصل معنى اآلیتین أن النظر فی آیات ، البحث فی معنى الذکر و التفکرو قد مر ، االضطجاع

و تفکرا ، السموات و األرض و اختالف اللیل و النهار أورثهم ذکرا دائما هللا فال ینسونه فی حال

فی خلق السموات و األرض یتذکرون بـه أن اهللا سـیبعثهم للجـزاء فیسـألون عندئـذ رحمتـه و       

یعنی در تمام حـاالت چـه ایسـتاده چـه     . )87ص: ، 4 ج ق 1417ایی طباطب. (یستنجزون وعده

  . کنند می نشسته و به پهلو دائما به یاد خدا هستند و در خلقت آسمان و زمین تفکر

، مادامى که مؤمن به یاد خدا باشـد . از امام باقر روایت شده که فرمود: همیشه این چنین است 

فرمایـد:   چنانکه خداى تعـالى مـى  . در حال نماز است مانند آن است که، چه ایستاده یا نشسته

و در آفرینش آسـمانها  ، ایستاده و نشسته و خوابیده، صاحبان خرد هستند که در یاد خدا باشند

خدایا! تـو منـزّه هسـتى    ، گویند خدایا! این را باطل و بیهوده نیافریدى اندیشند و مى و زمین مى

الَّـذینَ یـذْکُرُونَ اللَّـه قیامـاً و     «. )299ص: ، 2 ج، يگنابـاد . (پس ما را از عذاب آتش حفظ کن

، شـبر (. یذکرونه دائما على کل الحاالت أو یصلون علـى هـذه األحـوال   » جنُوبِهِم  قُعوداً و على

  . کنند می همه حاالت و مستمر و متصل یاد خدا را در دائما. ) 106ص:  ق 1412

با نگاهی به روایات وارده در باب ذکر در کتب حدیثی به خوبی روشن خواهد شد که آنچه از 

مداومت بر ذکر است که انسان را از ارتکـاب معاصـی   ، اهمیت فوق العاده اي برخوردار است

کـه دل   مداومتی. دارد و دل را نورانی کرده و حکمت را قبر زبان جاري خواهد ساخت می باز

  . کند می بخشد و غیر محبوب را از خود دور می را آرام کرده و جال

فرمود: کسى که حقیقۀ و از صمیم قلب در یـاد خـدا باشـد؛ او بنـده مطیـع         (ع)حضرت صادق

و هر که در جریان امور و حاالت خود از خدا غافل باشد؛ او بنـده عاصـى اسـت و    . خداست

و اصـل و  ، کردن و معصیت عالمت ضاللت و گمراهى استاطاعت خدا عالمت هدایت پیدا 

پس قلب خود را مرجع و قبله . ریشه اطاعت و معصیت ذکر پروردگار متعال و غفلت او است

و در سخن گفتن موافقـت عقـل و   ، خود را حرکت مده  اشارت قلب زبان و بى، زبان قرار بده

و مانند . ه ظاهر و باطن تو مطلع استو متوجه باش که خداوند ب، جهات ایمانى را الزم بشمار

و یا کسى که در عرصه محشر براى عرض ، کسى باش که در حالت نزع روح و احتضار است
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و از آنچه خداوند متعال تو را تکلیف فرموده است از اوامر و نواهى ، اعمال حاضر شده است

خـود را بـه آب   و قلـب  . و به غیر تکالیف خود مشغول مبـاش ، اعراض مکن، و وعد و وعید

و قرار بده ذکر خداوند متعال را به خاطر . ) 21و22ص: ، مصطفوى. (خوف و حزن غسل بده

پس ، نیاز است کند در حالى که از تو بى زیرا او تو را یاد کرده و مى، کند این که او تو را یاد مى

و . کـر تـو او را  ذکر کردن او تو را مهمتر و باالتر و تمامتر و روشنتر و هم سـابقتر اسـت از ذ  

موجـب خضـوع و حیـاء و تواضـع و     ، معرفت پیدا کردن تو به اینکه او تو را ذکر کرده است

شود؛ و هم عبادتهـاى   و از این معرفت دیدن فضل و کرم سابق او حاصل مى، انکسار تو است

شود در مقابل احسان و کرم او اگر چـه طاعـت تـو بیشـتر      تو در این هنگام کوچک و کم مى

  . شود و باز اعمال تو براى او خالص مى ،باشد

پس موجب خود بینى و خود نمایى و سفاهت ، و اما رؤیت و توجه تو به ذکر پروردگار متعال

و ، و درشتخویى با مردم و زیاد شمردن عبادت خود و فراموش کردن فضل و احسان او است

صـیل نکـرده و بدسـت    و تح، دهـد مگـر دورى از حـق را    این معنى زیاد نکرده و نتیجه نمـى 

و ذکر بر دو قسم است: ذکر خالص . آورى به مرور ایام مگر وحشت و اضطراب خاطر را نمى

و ذکرى که اشعار داشته باشـد بـه نفـى    ، گیرد پروردگار متعال که به موافقت قلب صورت مى

گویم به توانم تو را ثنا  چنان که رسول اکرم فرمود: من نمى، شود ذکرى که از غیر خدا واقع مى

  . اى آن طورى که تو خودت را ثنا گفته

در مقابل ذکرى که از جانب ، پس پیغمبر خدا براى ذکر خالص خود ارزش و قیمتى قائل نشد

و البته رسول اکرم به حقیقت آن ذکـر پـیش از اینکـه    ، خود خدا در سابق صورت گرفته است

پیغمبر خدا ذکر خود را نفى  پس در جایى که. خودش ذکر خدا گوید مطلع و عالم بوده است

و . دیگران به این معنى اولویت دارند، کند و ذکر را که از جانب خدا بوده است اثبات مى، کرده

بنده خود را متذکر نشـده    باید شخص ذاکر به این نکته هم متوجه باشد که تا پروردگار متعال

مشغول ذکر خـدا گشـته و او را   اى نخواهد توانست  هرگز بنده، است به وسیله توفیق دادن او

  ) 25و  24همان . (ذکر گوید

آید اهمیـت و ضـرورت مـداومت بـر ذکـر       می آنچه که از میان بیانات امیر بیان و روح ذکر بر

  . است که به خوبی در موارد مختلف مورد تاکید آن حضرت قرار گرفته است
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دوام . «»بِدوامِ ذکْـرِ اللَّـه تَنْجـاب الْغَفْلَـۀُ    «. »فَإِنَّه ینیرُ الْقَلْب و هو أَفْضَلُ الْعبادةِاستَدیموا الذِّکْرَ «

حسـنَت   منْ عمرَ قَلْبه بِدوامِ الـذِّکْرِ «. »لسانُ الْبرِّ مستَهترٌ بِدوامِ الذِّکْرِ«. »الذِّکْرِ ینیرُ الْقَلْب و الْفکْرَ

مداومـۀُ  «. »مداومۀُ الذِّکْرِ خُلْصانُ الْأَولیـاء  . «»منْ کَثُرَ ذکْرُه استَنَار لُبه«. »أَفْعالُه فی السرِّ و الْجهرِ

 1410، (تمیمـى آمـدى  » الذِّکْرِ ینیرُ الْقَلْب و الْفکْـرَ   دوام«. »الذِّکْرِ قُوت الْأَرواحِ و مفْتَاح الصالح

الذّکر کثیـر    ) ألمؤمن دائم250ش؛ ص 1376 ؛(للیثی). دوام الْغَفْلَۀِ یعمی الْبصیرَةَ. ) 189ق؛ ص

  قَلیـلٌ   ) و قَـالَ ع 106غرر الحکم و درر الکلم؛ ص. (الفکر على النّعماء شاکر و فی البالء صابر

ومتَد  یرٍ منْ کَثى مجأَر هلَینْهعلُولٍ م525ص (نهج البالغۀ (للصبحی صالح)؛  م( .  

به دوام ذکـر  . کند و همانا افضل عبادات است می بر ذکر مداومت کنید چرا که قلب را نورانی

نسـان انسـان نیکـو    . کنـد  می دوام ذکر قلب و فکر را نورانی. رود می غفلت کنار است که پرده

را با ذکر مـدام آبـاد مکنـد افعـالش در نهـان و      هر کس که قلبش . دایما مشغول ذکر خداست

اولیاي الهی  مداوت بر ذکر. هر کس ذکرش زیاد شد مطالبشنورانی میشود. شود می آشکار نیکو

ذکر مداوم قلب و فکر را . مداومت بر ذکر قدرت ارواح و کلید صالح است. کند می را خالص

ومن دائم الذکر و کثیر الفکر است و در م. کند می دوام غفلت بینایی را خاموش. کند می نورانی

تـر   امیدوار کننده، کار کسی که بر آن مقاومت کنی. شاکر و هنگام بروز بال صابر استها  نعمت

  . از کار زیاد خسته کننده است

          ؛86 ج ؛ق 1403(مجلسـی  . یا موسـى اذکرنـی فـإن ذکـري علـى کـل حـال حسـن 

  . مرا یاد کن که یاد من در هر همه حال نیکو استاي موسی . )103ص

 نسبت به دنیا زهـد پیشـه   ، ترین مردم باشى دارى که باورع اى احمد! اگر دوست مى

آخرت تمایل داشته باش؟پرسید: خدایا چگونه زاهدترین باشم؟ فرمـود: در دنیـا    کن و به

بعد ذخیره مکن و بر ذکـر   و براى روز، از خوراکیها و نوشیدنیها و پوشیدنیها برگیر اندکى

پرسید: چگونه بـر ذکـر تـو مـداومت کنم؟فرمـود: بـا دورى از مـردم و        . من مداومت نما

گرویدن به خلوت و عدم توجه به تلخ و شیرین دنیا و خالى داشتن شکم و خانـه ات از  

  .  )511ص ؛1 ش ج 1376، دیلمی. (نعمتهاى دنیایى

  ذکر حق پاکسـت و چـون پـاکى رسـید    

  

ــرون آیــد پلیــد    رخــت بــر      بنــدد ب
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ــى ــدها  مــ ــدها از ضــ ــزد ضــ   گریــ

  

  شــب گریــزد چــون بــر افــروزد ضــیاء   

  
و حقیقت ذکر: در یاد خدا بودن و پیوسته در قدمها و حرکات و اعمال خود خدا را فرامـوش  

اطاعت پروردگار و از صراط عقل و دین بیرون نـرفتن و از  ، و اثر این گونه ذکر، نکردن است

اوامر و نواهى پیروى کردن و وعـد و وعیـد و ثـواب و عقـاب را در نظـر       تکالیف الهى و از

  . )22ص ؛ش متن 1360، امام ششم. (گرفتن و از معاصى و راههاى خالف دورى کردن است

مداومت داشته باشد نه تنها ذکر خدا باید با قید مداومت همراه شود بلکه اعمال انسان نیز باید 

تا مثمر ثمر واقع شود و همواره عمل کم که استمرار داشته باشد بـر عمـل زیـادي کـه تـداوم      

  . نداشته باشد ترجیح داده شده است

سپس ، تا یک سال ادامه دهد، امام صادق علیه السالم فرمود: هر گاه مردى عملى انجام میدهد

قدرى که آنچـه خـدا میخواهـد (از خیـرات و      زیرا شب، اگر خواهد بعمل دیگرى منتقل شود

امام باقر علیه السالم فرمود: دوست تـرین اعمـال نـزد    . برکات) در آنست در یک سال میباشد

اگر چـه انـدك باشـد (یعنـى اگـر چـه       ، خداى عز و جل عملى است که بنده آن را ادامه دهد

م فرمود: چیزى نزد خداى عز و امام باقر علیه السال. کوچک باشد یا از لحاظ شماره کم باشد)

علـى بـن الحسـین    . اگر چـه انـدك باشـد   ، تر از عملى که ادامه داشته باشد نیست جل دوست

على بـن  . صلوات اللَّه علیهما میفرمود: من دوست دارم که عمل را ادامه دهم اگر چه کم باشد

در حالى که ، ارد شومالحسین صلوات اللَّه علیهما میفرمود: من دوست دارم که بر پروردگارم و

امام صادق علیه السالم فرمود: مبـادا  . عملم برابر باشد (و هر روزش از روز پیش کمتر نباشد)

  . ماه از آن دست بردارى 12عملى را بر خود واجب گردانى و تا 

نـه آنکـه از راه   ، گیرى و بدان ملتزم شـوى  مقصود اینست که انجام عملى را پیش خود تصمیم

زیرا شکستن و برهم زدن این امور جایز نیسـت و  ، عهد و یمین بر خود واجب گردانى نذر و

  کار اندکى که مداومت. )130و  129ص:، 3 ش ج 1369، هر یک کفاره مخصوصى دارد(کلینی

 )710ص ؛ق 1404؛(جزائـرى . بهتر اسـت ، از عمل بسیارى که از آن به ستوه آیید، داشته باشد

: کـار انـدکى کـه بـر آن     (ع)امام على. أرجى من کثیر مملول منه، تدوم علیه: قلیل )ع(االمام علی
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: أحـب  (ع)االمـام البـاقر  . تر از کار بسیارى است که از آن ملول گـردى  امیدبخش، کنى  مداومت

: دوستترین کارها نزد خداى (ع)امام باقر. و إن قلّ، األعمال الى اللَّه عزّ و جلّ ما داوم العبد علیه

 11ج  ؛ق 400  ؛آرام. (هـر چنـد انـدك باشـد    ، ارى است که بنده بر آن مداومت کنـد ک، بزرگ

  .  )505ص

لذا هـر چنـد کـه    . همیشه باارجتر خواهد بود، گفت: این را بدان که اول وقت   (ع)ابوجعفر باقر

آن کارى است ، محبوبترین کارها در نزد خدا. شتاب و تعجیل کن، توانى در انجام کار نیک مى

  . )193ص ؛2 ش ج 1363(بهبودي . مقدار باشد گرچه اندك و بى، شود  انجام آن مداومتکه بر 

گویم راستى چون مرکبى را سوار نشوند و ریاضت و تمرین ندهند و بکـار   بحق براى شما می

بر   همچنین هر گاه دلها بیاد مرگ نرم نشوند و رنج مداومت، شود نگیرند سرکش و بدخلق مى

چه سود دهد خانه تاریک را که چراغى بر بامش نهنـد  ، خت و تند میشوندعبادت را نکشند س

مند نشوید  و درونش پر هراس و تاریک باشد همچنین شما بنور علمى که در دهان دارید بهره

هـاى تاریـک خـود را     در صورتى که درون شما از آن هراسناك و معطل است بشتابید و خانه

ى سخت خود را با حکمت نرم کنید پیش از آنکـه زنـگ   همچنین بشتابید و دلها، روشن کنید

چگونه نـاتوانى بـار سـنگینى را بکشـد یـا      ، تر شوند بنشیند و از سنگ سختها  آن گناهان در

چگونه گناهان کسى که بدرگاه خدا آمرزش نجوید فرو ریزد بلکه چگونه جامه چرکین کسـى  

  بلکه چگونه کسى که، بر کنار شود کفاره از گناه و چگونه خطاکار بى، که نشویدش پاك گردد

هـاى دنیـا    و چگونه کسى که جد و کوشش نکند از فتنـه ، کشتى بدریا اندر شود نجات یابد بى

و چگونـه کسـى کـه معـالم دیـن را ندانـد       ، رهنما بسر منزل رسد و یا چگونه مسافر بى، برهد

و چگونـه کسـى    ،و چگونه کسى که خدا را اطاعت نکند بخشنودیهاى وى رسد، ببهشت رود

و چگونه دوستى با رفیق کامل باشـد بـراى کسـى کـه     ، که در آینه ننگرد عیب چهره خود بیند

و چگونه دوستى پروردگار در کسى کامل باشـد کـه برخـى از    ، برخى از آنچه دارد بوى ندهد

  .  )542و  541ش ص1376، اى کمره. (آنچه دارد بوى وام ندهد

نه تنها ذکر که اعمال انسان باید به صورت مستمر و مداوم انجام شـود و مـداوت بـر اعمـال     

مداومت بر هر عمل پسندیده نتیجه مشخصی دارد  عبادي مخصوصا از ضروریات دین است و

  . شود می اشارهها  آن که به برخی از
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»ومۀُ  بِالرِّفْقِ تَدبحالص .»«وم[ةُ]ال  بِالشُّکْرِ تَد منِّع« .»ومفَۀِ تَدلَۀُ  بِالنَّصصالْو« .»ومرَافَقَۀِ تَدنِ الْمسبِح  

  بِحسـنِ الْعشْـرَةِ تَـدوم   «. »الْـأُخُوةُ   مع الْإِنْصـاف تَـدوم  «. »الْمودةُ  بِحسنِ الْعشْرَةِ تَدوم«. »الصحبۀُ

ــلَۀُ صــى واســطى. »الْو ــا  187ش ص 1376(لیث ــدوم«. )186ت ــکْرِ تَ ــع الشُّ ــۀُ  م مــى  »النِّع (تمیم

  .  ) 703ق ص1410آمدى

دوام همبسـتگی و  ، دوام نعمت بـا شـکر گـزاري   ، در این روایات بر دوام همنشینی با مهربانی

دوام ، الهـی بـا شـکر گـزار    هاي  دوام نعمت، دوام همنشینی با حسن رفاقت، برادري با انصاف

أإلخـوان  . با خوب زندگی کردن تاکید شده اسـت ها  و دوام رفت و آمدمحبت با زندگی نیکو 

 که براي خداسـت تـداوم  هایی  دوستی. )96ص مودتهم لدوام سببها (همان  فى اللّه تعالى تدوم

  یابد به خاطر سبب آن می

، عقیـده محکـم   .4، اجتناب از گنـاه  .3، دورى از سبک مغزى .2، خوددارى از منهیات الهى .1

 .9، دورى از شـیطان  .8، بزرگداشت دلیل و راهنما .7، فرمانبرى خداوند .6، عالقه به نجات.5

  . حقّگوئى .10، پذیرش دادگرى و عدالت

بر اعمـال نیـک بـه انسـان خردمنـد        ى است که به سبب تکرار و مداومتپس اینها آن چیزهای

قیامت را یاد کرده و از فناء زندگى دنیا درس  پس خوشا به حال آنکه آینده و نیز روز، رسد مى

  . بگیرد

استعاذه ها  شکر گزاري و در کنار وسوسهها  و ذکر حق بر دو نوع هست که در کنار یاد نعمت

و امـا آنچـه در   . که سبب نیل به مقصود و استقرار ایمان در دل خواهد بـود ، و بیزاري از گناه

  د: گرد پرتو بیزارى از تبهکارى منشعب مى

، گیـرى راه درسـت   پـى  .5، پایدارى بـر راه روشـن   .4، دستگیرى .3، پایدارى .2بزرگوارى  .1

مواظبـت   .10، خوددارى از کارهاى بیهوده .9، یک رنگى .8، حفظ حرمت .7، ایمان به خدا.6

اى است که به خردمند به سبب بیـزارى از تبهکـارى    پس این مجموعه. از آنچه سودمند است

. هـاى راه خـدا چنـگ زد    خوشا به حال آنکه حقّ را بپـا داشـت و بـه ریسـمان    پس ، رسد مى

  )  24ص ؛جعفرى(

، پناهندگى بدرگاه الهـى  .1هاى خود برسد:  کند به تمام خواسته  هر کس در سه رفتار مداومت
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  . )298ص ؛همان. (و نیکو داشتن اندیشه بر او .3، و خشنودى از تقدیر خداوند .2

  به نماز شب که مستحب است تاکید شده است:  نماز هم یه از واجبات است وحتی به مداومت بر 

گویم: هیچ چیزى در دستیابى به شرف آخرت و امداد و کمک بر حوادث دنیا  بحقّ برایتان مى

پس ، و در تقرّب به خداى رحمان هیچ چیزى بپاى نماز نمیرسد، بهتر از نماز همیشگى نیست

اى که مایـه تقـرّب    و نسبت به هر کردار شایسته، را] بسیار بخوانیدو [آن ، کنید  بر آن مداومت

  . )485و  484ص ؛همان. (تر است سازد و نزد خداوند برگزیده نماز بیشتر نزدیک مى، بخدا است

فرمـود:   (ع)و پیامبر خدا صلّى اللَّه علیه و آله ضمن سفارشها و وصیتهاى خود به امیر المؤمنین

بر نماز شب [و] بر تو   و مراقبت بر نماز شب [و] بر تو باد مداومت  اومتاى على بر تو باد مد

. کنم که مبادا هرگز نماز شب از تو فوت شـود)  بر نماز شب (یا تو را سفارش مى  باد مداومت

  .  )179ص ؛2 ج ؛ش 1367صدر، بالغى، غفارى(

کنندگاننـد و   دائمـونَ: مـداومت  ، نمـاز خـود  آنانکه ایشـان بـر   . )23معارج (  صالتهِم  الَّذینَ هم على

و حضـرت  . که هیچ شغلى از مشاغل ایشـان را از اداى آن بـاز نـدارد   ، مواظبت کنندگان در اوقات

  . اگرچه کم باشد، عملى است که دوام داشته باشد، فرمود: افضل العمل ادومه و ان قلّ: افضل اعمال

و محافظـت  ، مداومت راجـع بـه نفـس نمـاز اسـت     بیان: فرق میان محافظت و مداومت آنکه: 

از حضرت صـادق علیـه   . مربوط به احوال آن از مراعات اوقات و اقامت و ارکان و شرایط آن

در واجبات »صالتهِم یحافظُونَ  و الَّذینَ هم على« در نوافل و آیه، السالم مروى است که این آیه

و أْمرْ أَهلَک بِالصالةِ «  آیه دیگر قول حقتعالى است. )313ص: ، 13 ج، ش1363. حسینى(. است

)و امر کن اهل بیت خود را به نماز یعنى بعد از آنکـه مـأمور شـدى    132طه ( »و اصطَبِرْ علَیها

نما بر   اهل خود را بآن امر نما و صبر کن بر نماز یعنى مداومت»  فَسبح بِحمد ربک«  بنماز بآیه

نماز و اداى آن پس حقتعالى ما را باین خصوصیت تخصیص داد چه ما را با امـت امـر    امر به

بنماز فرمود پس ما را از میان امت مخصوص بذکر فرمود و جناب ختمى مآب بعـد از نـزول   

آمـد درب خانـه علـى و     این آیه شریفه تا نه ماه هر روز پنج مرتبه اوقات نمـاز پنجگانـه مـى   

و خداونـد عزیـز احـدى از ذریتهـاى پیغمبـران را       » الصالة رحمکـم اهللا «فرمود  می و   (ع)فاطمه

گرامى نداشت بمثل این اکرامى که بما ذریه این پیغمبر گرامى نمود و ما را مخصـوص فرمـود   

بمزید شرف از میان همه اهل بیت جمیع پیغمبران مأمون و علما عرض کردنـد خداونـد شـما    

ى خیر و پاداش نیکو از جهت تحمل زحمات امت عطا فرمایـد  اهل بیت پیغمبر محترم را جزا
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. یابیم غیر از شما کسى را که آن اشتباه را بیان و شـرح فرمایـد   شود نمى هر چه بر ما مشتبه مى

  .  )181و 180ص ؛1 ج ؛(آقا نجفى

شـود و در   نمی به مصلتی برآورده شود یا بنا می دعاي انسان یا مورد اجابت درگاه ربوبی واقع

در صورتى که به اجابت نرسید و یـا بـه   . هر دو صورت مداومت و تکرار دعا زیبنده تر است

اما علت اینکه بعد از اجابت هم باید مداومت در دعا کند این است که ترك دعا ، اجابت رسید

، اجابت مدح و ثنا کنـد بلکه شایسته است که در مقابل ، شود در حال اجابت جفا محسوب مى

کنند و وقتى به  زیرا خداى تعالى در چند جا کسانى را مالمت کرد که در حال گرفتارى دعا مى

و إِذا مس الْإِنْسانَ ضُرٌّ دعا ربه منیباً إِلَیـه ثُـم إِذا   «کنند مثل این آیه:  اجابت رسید دیگر دعا نمى

 ینَس نْهۀً ممعن لَهلُخَونْ قَبم هوا إِلَیعدکنـد   : وقتى به انسان گرفتارى روى مـى  )8زمر (»ما کانَ ی

کند ولى وقتى که به او نعمت داده آن درخواست و دعـایش   در حال گریه از او درخواست مى

  .  )164ص ؛1 ج ؛ش 1381(ابن فهد/نایینی . شود فراموشش مى

نسبت به دنیا زهد پیشه کن و به آخـرت  ، دم باشىترین مر دارى که باورع اى احمد! اگر دوست مى

 ها و از خوراکی  پرسید: خدایا چگونه زاهدترین باشم؟ فرمود: در دنیا اندکى تمایل داشته باش؟

  . نما  و براى روز بعد ذخیره مکن و بر ذکر من مداومت، ها برگیر ها و پوشیدنی نوشیدنی

با دورى از مردم و گرویدن به خلـوت و عـدم   فرمود:  پرسید: چگونه بر ذکر تو مداومت کنم؟

، دیلمـی . (توجه به تلخ و شیرین دنیا و خالى داشتن شکم و خانـه اسـت از نعمتهـاى دنیـایى    

  .  )511ص: ، 1 ش ج 1376

: ال یزال المؤمن فی صالة ما کان فی ذکر اللَّـه   أبو حمزة الثّمالى عن أبى جعفر علیه السالم قال

  ا أو مضطجعا ألنّ اللَّه یقول: الَّذینَ یـذْکُرُونَ اللَّـه قیامـاً و قُعـوداً و علـى     ان کان قائما أو جالس

نُوبِهِمالم مثله. اآلیۀ - جو فی روایۀ اخرى عن أبى حمزة عن أبى جعفر علیه الس   

خوشا آنـان کـه دائـم در    . امام فرموده است: تا در یاد خدایى همواره در نمازى. )1ط  3(ص 

  .  )50ص ؛2 مقدمه ؛ش 1384(بسطامی . نمازند

ــازى    ــازى و نیــ ــل نمــ ــر اهــ   اگــ

  

ــرون آ از دعـــــاوى مجـــــازى         بـــ

  
ــذر   ــار بگــ ــحبت اغیــ ــا از صــ   بیــ

  

  بیــا از هــر چــه جــز از یــار بگــذر       
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  را زینـــت بـــود نـــام الهـــى   و تـــ

  

ــاج     ــن ت ــه از ای ــا ب ــواهى  کَرَّمن ــه خ   چ

  
ــت    ــى اس ــو اله ــات ت ــن حی ــز م   عزی

  

  گـواهى اسـت  که عقل و نقـل دو عـدل     

  
ــاکم    ــت ح ــت گش ــر حیات ــت ب   طبیع

  

ــالم       ــو ظ ــس ت ــر نف ــو ب ــز ت ــد ج   نباش

  
  . )51ص: ، 2 مقدمه، همان( بیا نفس پلیدت را ادب کن حیات خود الهى را طلب کن   

یقول ، و أنا الذاکر(  شود آنجا که امیر بیان فرمود: می در پایان به مصداق اتم ذاکر حقیقی اشاره

امام علـی علیـه   . )240ص ؛ق 1420، شامی. (»الَّذینَ یذْکُرُونَ اللَّه قیاماً و قُعوداً «اللّه عزّ و جلّ:

ذاکر منم (که در حال ایستاده و نشسته  »الَّذینَ یذْکُرُونَ اللَّه قیاماً و قُعوداً«السالم فرمود: در آیه 

  . کنم) می و خوابیده خداوند متعال را یاد

توان به اهمیت و نقش ذکر در احیاي قلب و هـدایت انسـان بـه     می گذشت به خوبی از آنچه

و چیزي که از خود ذکر بیشـتر اهمیـت دارد مـداومت بـر ذکـر و یـاد       . صراط مستقیم پی برد

مثل ذکر لساین و حقیقـی درسـت   . البته ذکر حقیقی و قلبی و نه ذکر لسانی و لفظی. خداست

. اسالم تنها بااقرار زبان است ولی ایمان ورود باور به قلب اسـت مانند اسالم و ایمان است که 

شیطان موجب خواهد شـد  هاي  ماندن بر باور و دائم به یاد خدا بودن بویژه در هنگام وسوسه

  . اعراف) 201(. انسان بصیرت یافته و دعوت شیطانی را اجابت نکند

کند تا خداونـد متعـال آن قلـب را     می مداومت ذکر است که قلب انسان را جال داده و نورانی

محمد بن محمـد  ، )(شعیريالقَلْب حرَم اهللاِ فَال تُسکنْ فی حرَمِ اهللا غیرَ اهللاحرم خود قرار دهد(

  ال یسـعنی ». کند تا خداوند متعال را در خود بگنجانـد  می و گنجایش و ظرفیت پیدا. )518ص

زمین و . )344ص ؛3 ش ج 1383، کلینی(  ؤمنو ال سمائی و انّما یسعنی قلب عبدى الم  ارضی

بـا مـداومت بـر ذکـر     . آسمان من گنجایش مرا ندارد ولی قلب عبد مومنم گنجـایش مـرا دارد  

 شود و بیت اهللا و حتی ارزش انسان مومن را از کعبه باالتر می خداست که قلب عرش الرحمن

شـود   می شود تا آنجا که گوش او می رساند که خداوند اراده او می و انسان را به جایی. برد می

  . بیند می شنود و چشم او که می که

بر روي راهکارهاي اسـتقرار و  ، شود براي نیل به این هدف و حرکت در این مسیر می پیشنهاد

مطالعه و ، همچنین تالش در جهت نگه داشتن قلب در حالت ذکر مدام، استمرار ذکر در قلب
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  . ه حرکت انسان به سمت کمال فراهم شودتحقیق شود تا بیش از پیش زمین

 قرآن کریم .1

عیون أخبـار الرضـا علیـه السـالم /     ، محمد تقى، آقا نجفى اصفهانى -محمد بن على ، ابن بابویه .2

  . بى تا، چاپ: اول، تهران -انتشارات علمیه اسالمیه ، جلد2، ترجمه آقا نجفى

دار ، جلـد 2، ش / ترجمه پهلـوان  1380الدین کمال ، منصور، پهاوان -محمد بن على ، ابن بابویه .3

  ،. چاپ: اول، قم ؛ایران -الحدیث 

، من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفارى، ش1367، محمد جواد، غفارى -محمد بن على ، ابن بابویه .4

  ،. چاپ: اول، تهران -نشر صدوق ، جلد6، صدر، على اکبر ومحمد جواد و بالغى

دار ، جلد1، تحف العقول / ترجمه جعفرى، ش1381، بهراد، جعفرى -حسن بن على ، ابن شعبه .5

  ،. چاپ: اول، تهران -الکتب اإلسالمیۀ 

، اى تحـف العقـول / ترجمـه کمـره    ، ش 1376، محمد باقر، کمره اى -حسن بن على ، ابن شعبه .6

  ،. چاپ: ششم، تهران -کتابچى ، جلد1

أبی طالب علـیهم السـالم (البـن    مناقب آل ، ق 1379، محمد بن على، ابن شهر آشوب مازندرانى .7

  ،. چاپ: اول، قم -عالمه ، جلد4، شهرآشوب)

. روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم تحقیق: تحقیق على عبدالبارى عطیـۀ . سید محمود، آلوسى  .8

 اول چاپ  . .دارالکتب العلمیه بیروت

تصحیح محمد علـى   ؛لقلباب التاویل فى معانى التنزی 1415 ؛الء الدین على بن محمد؛ عبغدادى .9

 اول چاپ  ؛؛بیردتدار الکتب العلمیۀ ؛شاهین

واحد تحقیقات اسالمى بنیـاد   ؛آالء الرحمن فى تفسیر القرآنق  1420 ؛محمد جواد ؛بالغى نجفى  .10

  چاپ اولبنیاد بعثت قم  ؛بعثت

دفتـر  ، جلـد 1، تصنیف غرر الحکـم و درر الکلـم  ، ش1366، عبد الواحد بن محمد، تمیمى آمدى .11

  ،. چاپ: اول، قم ؛ایران -تبلیغات 

غرر الحکم و درر الکلم (مجموعۀ من کلمـات و  ، ق 1410، عبد الواحد بن محمد، تمیمى آمدى .12

  ،. چاپ: دوم، قم -دار الکتاب اإلسالمی ، جلد1، حکم اإلمام علی علیه السالم)

  نساء و قسمتى از مائده -آل عمران -بقره -تفسیر سوره فاتحهتوضیح:  .13

شیخ محمدعلى معوض ؛جواهر الحسان فى تفسیر القرآن، ق 1418، عبدالرحمن بن محمد، ثعالبى .14
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 و شیخ عادل احمد عبدالموجود

  تفسیر القرآن الکریم ؛اول چاپ 1420ابوحمزه ثمالى ثابت بن دینار بیروتق ، ثمالى  .15

ات انتشـار   ، جالء األذهـان و جـالء األحـزان   ، ش 1377؛ابو المحاسن حسین بن حسن، جرجانى .16

 چاپ اول تهران ؛دانشگاه تهران

، النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین (للجزائـري) ، ق1404، نعمت اهللا بن عبد اهللا، جزائرى .17

  ،. چاپ: اول، قم -مکتبۀ آیۀ اهللا المرعشی النجفی ، جلد1

 اول  پچا -بیروت » دار و مکتبۀ الهال ق 1410؛ محمد بن ابى بکر، جوزى ابن قیم .18

  اول  چاپ، دار العلوم بیروت، تقریب القرآن إلى األذهان، ق 1424، سید محمد، شیرازىحسینى  .19

.. تهران. انتشارات میقات. تفسیر اثنا عشرى، ش 1363. شاه عبدالعظیمى حسین بن احمد. حسینى  .20

  چاپ اول

الحیاة / ترجمـه  ، ش1380، احمد، آرام -على ، محمد و حکیمى، محمدرضا و حکیمى، حکیمى .21

  ،. چاپ: اول، تهران -دفتر نشر فرهنگ اسالمى ، جلد6، احمد آرام

  اول  چاپ داراحیاء التراث العربى بیروت .22

، إرشـاد القلـوب / ترجمـه سـلگى    ، ش1376، علـى ، سلگى نهاوندى -حسن بن محمد ، دیلمى .23

 ،. چاپ: اول، قم -ناصر ، جلد2

 -ناصـر  ، جلد2، ترجمه سلگى إرشاد القلوب /، على، سلگى نهاوندى -حسن بن محمد ، دیلمى .24

  . ش1376، چاپ: اول، قم

  الفکر دمشق اول  ) دارزحیل(تفسیر الوسیط، ق 1422، زحیلى: وهبۀ بن مصطفى  .25

ت رشـاد االذهـان الـى تفسـیر القرآنللمطبوعـا     ا، ق1419  ، محمد بن حبیـب اهللا  ؛سبزوارى نجفى .26

 داترالتعارف؛ بیروت؛ چاپ اول 

دار التعـارف  ؛ إرشاد األذهان إلـى تفسـیر القـرآن   ق  1419 ؛حبیب اهللامحمد بن ، نجفى، سبزوارى .27

 چاپ اول ؛للمطبوعات بیروت

 -جامعه مدرسین ، جلد1، الدر النظیم فى مناقب األئمۀ اللهامیم، ق 1420، یوسف بن حاتم، شامی .28

 ،. چاپ: اول، قم

 بیروت؛ چاپ اول ؛رللطباعۀ و النشدار البالغۀ ) شبر(تفسیر القرآن الکریم  ق  1412، سید عبد اهللا، شبر .29

 للشعیري) مطبعۀ حیدریۀ نجف چاپ اول(محمد بن محمد جامع األخبار، شعیري .30

  . تا بى، چاپ: اول، نجف - مطبعۀ حیدریۀ ، جلد1، (للشعیري) جامع األخبار، محمد محمدبن، شعیري .31

منهـاج النجـاح فـی ترجمـۀ     ، ش1384، على بن طیفور، بسطامى -محمد بن حسین ، شیخ بهایى .32
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  ،. چاپ: ششم، تهران -حکمت ، جلد1، مفتاح الفالح

مؤسسـه  ، جلـد 4، شرح أصول الکافی (صدرا)، ش 1383، محمد بن ابراهیم، صدر الدین شیرازى .33

  ،. چاپ: اول، تهران -مطالعات و تحقیقات فرهنگى 

ى  انتشارات اسالمى جامعهالمیزان فى تفسیر القرآن دفتر   ق  1417، سید محمد حسین، طباطبایى .34

 قم ؛مدرسین حوزه علمیه قم

انتشـارات دانشـگاه تهـران و مـدیریت      ؛تفسیر جوامع الجامع ش  1377؛ فضل بن حسن ؛طبرسى  .35

  اول ؛ چاپتهران ؛حوزه علمیه قم

  یازدهم  چاپ، تهران، تفسیر نور مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، ش 1383، محسن، قرائتى .36

مرکـز انتشـارات علمـى و    ، جلـد 3، گزیده کافى، محمد باقر، بهبودى -یعقوب محمد بن ، کلینى .37

  . ش 1363، چاپ: اول، تهران -فرهنگى 

، أصول الکافی / ترجمـه مصـطفوى  ، ش 1369، سید جواد، مصطفوى -محمد بن یعقوب ، کلینى .38

  ،. چاپ: اول، تهران -کتاب فروشى علمیه اسالمیه ، جلد4

 ه بیان السعاده ترجم ؛. گنابادي سلطان محمد .39

 -دار الحـدیث  ، جلد1، عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، ش 1376، على بن محمد، لیثى واسطى .40

  ،. چاپ: اول، قم

 -بحار األنوارالجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار (ط ، ق 1403، محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى .41

  ،. دوم چاپ:، بیروت -دار إحیاء التراث العربی ، جلد111، بیروت)
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  کید بر فرهنگ غدیرشیعه با تأ یاجتماعدر الهیات  یناجامعۀ آرم يسیما

  دانشگاه تهران، دانشجوي دکتري کالم امامیه

hoseinisedeh@ut. ac. ir 

 دانشگاه تهران، استاد فلسفه پردیس فارابی

mmrezai@ut. ac. ir 

انسـانی و  هـاي   فصـل مشـترك تمـام اندیشـه    ، نگرش آرمانی و تاکید بر حرکت در مسیر تحقق آرمان

از همان ابتدا به عنـوان کلیـد واژه اي پرتکـرار و    » جامعۀ آرمانی«اجتماعی در طول تاریخ بشر بوده و 

خت صـحیح و  شنا. فراگیر و رایج در الهیات اجتماعی شیعه بروز و ظهور داشته است، گفتمانی غالب

اي تنها در پرتو تعالیم ائمه معصومین علیهم السالم و سنت علوي امکانپذیر  فهم درست از چنین جامعه

و ویژگیهایی هستیم ها  بوده و براي تحقق آن و برپایی چنین جامعه اي ناگزیر از بکار بستن همۀ مولفه

سـاختن انسـان   ، عه آرمـانی نخستین گام براي تحقق جام. که توسط ایشان مشخص و معین شده است

آرمانی و ملکوتی است که بخش عمده اي از تالشهاي ائمه و پیشوایان دینی مصروف این مهم گردیده 

توسـط حضـرت   ، (ص)روشن است که اندیشه جامعۀ آرمانی پس از مدینه الرسول زمـان پیـامبر  . است

بسط و گسـترش یافـت و در دوران حاکمیـت پنجسـاله ایشـان مبـانی و اصـول اجتمـاعی و            (ع)علی

جامعـۀ آرمـانی   «تفکر شیعه بر اساس مبانی خود همـواره نویـد دهنـدة    . راهبردهاي آن اجرایی گردید

است تا با حضور خود بار دیگـر     (ع)بوده و امروزه جامعه شیعه در انتظار ظهور پیشواي معصوم» علوي

از آنجـا کـه تحقـق    . قدرت و حاکمیت را به دست گیرد و مدینه الرسول پایان تاریخ را برپا کند زمام

شکل جدي به خـود     (ع)تنها درزمان حضرت علی، (ص)جامعه آرمانی علوي پس از زمان حضور پیامبر

تاکید این نوشتار به بررسی ویژگیهاي عمده جامعه آرمانی با ، یافت عینی گرفت و تا حدودي واقعیت

  . پردازد می بر سنت علوي و فرهنگ غدیر

  مدینه فاضله، فرهنگ غدیر، سنت علوي، الهیات اجتماعی شیعه، جامعه آرمانی واژگان کلیدي:
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ترین و بحث برانگیزترین مفـاهیم در تـاریخ اندیشـه بشـري      مفهوم جامعۀ آرمانی یکی از کهن

بشري از هاي  که محور اصلی و اساسی همه تالش داشتتوان این ادعا را  می تا آنجا که، است

فـارغ از رویکردهـاي   . آغاز تاکنون حول همین مفهوم و تالش در جهت تحقق آن بوده اسـت 

تحقق جامعه آرمانی رویاي همیشگی انسان بوده و این رویا در ساختار اندیشه ، دینی و مذهبی

  . و ممتاز را به خود اختصاص داده است بشري جایگاهی ویژه

باعث ارایـه تصـاویري   ، فهم و برداشت هریک از این اندیشمندان و صاحبنظران از این مفهوم

مهمترین نکتـه در ارایـه تصـویرهاي    . مختلف و متفاوت از اندیشه جامعه آرمانی گردیده است

این اختالف در مبانی . تمختلف و متعدد و گاها مشوش وجود اختالف در مبانی و غایات اس

و غایات در تصویر ارایه شده از جامعه آرمانی توسط هریک از اندیشـمندان تـاثیر گذاشـته و    

  . مختلف گردیده استهاي  باعث بروز و ظهور قرائت

مفهوم جامعه آرمانی و چگونگی تحقق آن یکی از مسایلی است کـه بخـش قابـل تـوجهی از     

جهان را نیز به خود معطوف کرده است؛ از سقراط و افالطون تالشهاي فالسفه و اندیشمندان 

  . و ارسطو در یونان گرفته تا فارابی و سهروردي و مالصدرا در جهان اسالم

ارایـه  هـاي   آرمانشهري است و وجه مشترك اکثر نگرشهاي  سعادت انسان محور تمام اندیشه

به بیـان دیگـر جامعـۀ    . است شده توسط فیلسوفان از آرمانشهر همان قرائت فلسفی و سیاسی

آن هـاي   معیارهـا و سـنجه  ، آرمانی فیلسوفان قدیم بیشتر عقالنی و ذهنی است و شاخص هـا 

 فلسفی است و به همین دلیل است که نه تالشی براي تحقق و ایجاد آن از سوي فالسفه دیده

النی و فلسـفی  چنین جامعه اي آنچنان عق. شود می شود و نه اساسا امیدي به ایجاد آن دیده می

. رویـایی بـیش نیسـت   ، است که وجود حقیقـی و عینـی آن نـزد فیلسـوفانی چـون افالطـون      

  .  )1073ص 2ج 1367، (افالطون

تفاوت تنها در ، در میان نخستین فیلسوفان جهان اسالم نیز وضع تفاوت چندانی با یونان ندارد

ت المدنیـه و آراء اهـل   فـارابی در دو کتـاب السیاسـا   . رنگ و بوي اسالمی این اندیشه اسـت 

تصویر ارایه شده . المدینه الفاضله در ترسیم جامعه آرمانی اش به شدت متاثر از افالطون است

علیـرغم تـالش هـایش در ارایـه قرائتـی اسـالمی از اندیشـه        ، از مدینه فاضله توسـط فـارابی  

یـز کریمـی   به بعد و ن 155ص1388، (جمشید نژاد. هنوز تا حد زیادي یونانی است، افالطونی
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در اندیشه فارابی نیز سعادت و تعاون دو شاخص اصلی جامعـه  . )53ص 1382، زنجانی اصل

رهبر و رئیس جامعـه  ، ) و البته که همانند اندیشه افالطونی255ص1361، (فارابی آرمانی است

با این تفاوت که تعبیر افالطـون از رهبـر و رئـیس در جامعـه     ، رکن اصلی و اساسی آن است

  . )155ص1358، (فارابی. اش شاه ـ فیلسوف است و فارابی فیلسوف ـ پیامبرآرمانی 

تاکید و پافشاري بر نقش ویژه و خاص ، آنچه در اندیشه فارابی متفاوت از تفکر افالطون است

رئیس و رهبر در راس آن قرار ، در نظم سلسله مراتبی جامعه آرمانی فارابی. رئیس مدینه است

یر اجزاء به وجود اوست و وجود و ریاست اوست کـه اسـتمرار مدینـه    دارد و قوام و دوام سا

اسـالمی در مـورد نقـش و جایگـاه     هـاي   حتی فارابی متاثر از اندیشـه . فاضله را به دنبال دارد

بلکـه او فطرتـا   ، معتقد است که ریاست جامعۀ آرمانی او بـه ارادة اهـالی آن نیسـت    (ص)پیامبر

گیـرد و او   مـی  فارابی حول محـور رئـیس مدینـه شـکل     در نتیجه جامعه آرمانی. رئیس است

وظیفـه رسـاندن مدینـه بـه     ، بواسطه دانایی و ارتباط با عقل فعال و شناخت سـعادت حقیقـی  

مقـدم بـر   ، شود که در اندیشه فارابی رئیس مدینـه  می سعادت را بر عهده دارد و لذا نتیجه این

  . به بعد) 260ص1361، (فارابی. مدینه است

شده از جامعۀ آرمانی در تاریخ اندیشـه بشـري بیشـتر فلسـفی ـ       ارایهدرست است که تصویر 

اما بسیاري از نظامهـاي  ، مذهبی و کالمی به خود گرفته است، عقالنی است و کمتر رنگ دینی

و بـا  انـد   دینی براي تحقق این آرمان فلسفی تالش و کوششی قابل توجـه از خـود نشـان داده   

در بین نظامهاي دینی  اند. به مبانی و مبادي خود توفیقاتی نیز هرچند اندك بدست آوردهتوجه 

متعدد دو دین اسالم و یهودیت بطور ویژه و جدي به مفهوم جامعۀ آرمانی پرداخته و در متون 

و سنت دینی خود نه تنها آن را دست نیافتنی ندانسته بلکه پیروان خود را به تالش براي تحقق 

 که در جهت نزدیک کردن ظهور ماشیح در یهودیت انجـام هایی  تالش اند. ز ترغیب کردهآن نی

در اسالم نیز با دو تفکر در دو مکتب اهل سنت . توان از این دست به شمار آورد می شود را می

در مکتب اهل سنت نقش افراد اجتماع در تحقق جامعـۀ آرمـانی غالبـا    . و تشیع روبرو هستیم

شـود و تنهـا بـه امیـد      نمـی  شود و لذاست که هیچ گونه تالش مشهودي دیده یم نادیده گرفته

برعکس این تفکر و جریان فکـري در مکتـب تشـیع     اند. تحقق یکباره آن در آخرالزمان نشسته

 براي فرد فرد اعضاي اجتماع مسـئولیتهایی تعریـف و بـر انجـام درسـت و صـحیح آن تاکیـد       
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ورت وظیفه شناسی تک تک افراد جامعه تحقـق یـافتنی   جامعۀ آرمانی شیعه تنها درص. شود می

به همین منظور اسـت  . است و نقطۀ اوج آن نیز با ظهور حضرت مهدي(عج) آغاز خواهد شد

که دوران غیبت نه فقط دوران انتظار براي تحقق یکبارة جامعه آرمانی ـ آنگونه که برخی به آن 

  . زمینه سازي براي تحقق آن جامعه استـ بلکه دوران تالش و مجاهدت در جهت اند  قائل

نکته مهم و اساسی که در این موضوع نباید از نظر دور داشت اینست که تصویر و معنایی کـه  

جامعۀ آرمانی در تفکر امروزي دارد با تصویر ارایه شـده در تفکـر گذشـتگان بسـیار متفـاوت      

ی جامعۀ آرمانی گذشته کاسته به این صورت که اندیشه معاصر از ابعاد انتزاعی و آسمان، است

هرچنـد جامعـۀ آرمـانی در تفکـر     . انسانی و زمینی آن افـزوده اسـت  ، حقیقی، و بر ابعاد عینی

اینک امـا در پرتـو   ، رسید می فیلسوفان قدیم اندیشه اي عقالنی و رویایی دست نیافتنی به نظر

و پیشرفتهاي  و سیاسی اقتصادي، فرهنگی، مبانی دینی و عقیدتی و با توجه به شرایط اجتماعی

  . دست یافتنی و البته خردمندانه است، آرمانی جذاب جوامع انسانی

جامعه آرمانی کلیدواژه اي پرتکرار در متن و بطـن  . دیدگاه شیعه است، یکی از این دیدگاه ها

از همان ابتدا  سنت شیعی و گفتمانی غالب و رایج و فراگیر در الهیات اجتماعی شیعه بوده که

روشن اسـت کـه فهـم    . علمی اندیشمندان و متفکران شیعه قرار گرفته استهاي  محور تالش

جامعه اي تنهـا در پرتـو تعـالیم     چنینصحیح و درست و عینی و نه انتزاعی و صرفا عقلی از 

و سنت علوي امکانپذیر بوده و براي تحقـق آن و برپـایی چنـین جامعـه اي        (ع)ائمه معصومین

و ویژگیهـایی  هـا   ها و توجه ویـژه بـه مولفـه    دستورالعمل، اگزیر از بکار بستن همه راهکارهان

  . هستیم که توسط ایشان مشخص و معین شده است

حیات اجتماعی شـیعه بـا   ، بر مبناي این نگرش الهیاتی و بر اساس مبانی و بنیادهاي کالمی آن

انی آغازین همان مدینه الرسول اسـت کـه   جامعه آرم. شود می جامعه آرمانی آغاز و به آن ختم

باالترین ظرفیـت  ، در آن قدرت و حاکمیت در دست رهبر معصوم بوده و مومنان همراه پیامبر

قدرت اجتماعی الزم را براي تنفیذ و استمرار حاکمیت اسالمی فراهم آوردند و جامعۀ آرمانی 

  . د یافتدر آخرالزمان تحقق خواه (عج)پایانی نیز با ظهور حضرت مهدي

موارد فراوانی از آرمان نگـري  ، کالبد شکافی و تامل در تاریخ حیات اجتماعی تمدنهاي بشري

انسانی و هاي  در تمام اندیشه. را در طی قرون متمادي نشان داده استها  انسانهاي این سرزمین
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شـود و تـاریخ    مـی  اجتماعی نوعی نگرش آرمانی و تاکید بر حرکت به سوي آرمـان مشـاهده  

اگرچه از جامعۀ آرمـانی آغـاز   ، شود می حیات اجتماعی انسان در نهایت به جامعۀ آرمانی ختم

نکته بسیار مهم و حائز اهمیت برداشتن نخستین گام بـراي ایجـاد جامعـۀ آرمـانی     . نشده باشد

است و آن ساختن انسان آرمانی و ملکوتی است که عمدة تالشهاي پیشوایان و امامـان شـیعه   

  . ین مهم گردیده استنیز مصروف ا

جدي ترین تالش صورت گرفته براي ایجاد جامعۀ آرمانی در تاریخ تشـیع و پـس از رحلـت    

. شود می و در دوران حاکمیت پنجساله ایشان دیده   (ع)توسط حضرت علی، (ص)حضرت رسول

در آن دوران اندیشه جامعۀ آرمانی توسط آن حضرت بسط و گسترش یافت و برخی از مبانی 

اما با کمال تاسف مجال اجـراي  ، ول و راهبردهاي آن نیز تا حدي به مرحله اجرا در آمدو اص

پـس از ایـن نیـز    . کامل همۀ اصول و تحقق جامعۀ مطلوب مدنظر ایشان هرگز فراهم نگردیـد 

مانع از تالش در جهت تجسم عینـی آرمـان در طـول    ، انحراف امت اسالمی از جامعه آرمانی

مسـیر زنـدگی را سـپري    ، در کنار پیشواي معصوم خـود  یعیان پیاپیقرون و اعصار نشده و ش

تالشهاي ائمه . از تشکیل خرده جامعۀ نسبتا آرمانی غافل نماندند، کردند و در حد توان خویش

بیشتر بر رشد و تعالی فردي اصـحاب و یـاران ایشـان و تحقـق        (ع)شیعه پس از حضرت علی

ا در آینده اي نزدیک و همزمان با ظهور آخـرین امـام   انسان آرمانی و ملکوتی متمرکز گردید ت

  . شیعیان(عج) بستر و زمینه براي تحقق جامعۀ آرمانی شیعه فراهم گردد

جامعه آرمانی علوي از دو زاویه قابل بررسی است؛ نخست با نـوعی نگـرش افالطـونی و بـه     

آن نشست و تنها به تحقق آن امیدوار بود و  تحققعنوان آرمانی دوردست که بایستی در انتظار 

 دیگر به عنوان الگویی واقعی براي سامان بخشـیدن بـه وضـع موجـود و هـدف خـارجی کـه       

ناگفته پیداست که رویکرد نخستین . اجتماعی ما را جهت بخشدهاي  تواند به نحوي حرکت می

که توفیق دستیابی به جامعه  هیچ تاثیري در وضعیت موجود بشر ندارد و اما در شرایط امروزي

تواند به ما کمک کند تا با کوشش و مجاهـدت   می آرمانی علوي امکانپذیر نیست رویکرد دوم

و الگو قرار دادن جامعه مطلوب علوي براي ایجاد جامعه اي پاك بـراي خویشـتن بـر اسـاس     

  . مالکها و معیارهاي تصریح شده توسط پیشوایان دینی تالش کنیم

 آرمانی بشري که نوعی جامعه انتزاعی را ارایههاي  ی علوي درست برعکس جامعهجامعه آرمان
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، این جامعـه هـم قانونمـدار اسـت(نهج البالغـه     . چهره اي واقعی و غیر انتزاعی دارد، کنند می

) و هم مشارکت جو و مشارکت پذیر و مشارکت همگانی در جهت وجود و بقـاي آن  1خطبه

از افراط و تفریط در همه ابعاد و زوایـاي آن نیـز از اساسـی    پرهیز . اصلی مهم و حیاتی است

 47، 53، 110، 192، 230هـاي   (نهج البالغه خطبـه . این جامعه آرمانی استهاي  ترین شاخصه

از دیگــر ارکــان و  . )54، 147، 161، 173، 439و حکمــت هــاي  31، 47، 53هــاي  ونامــه

و تقویت روحیـه بـی نیـازي در     مهم جامعه آرمانی علوي احیاء و گسترش عدلهاي  شاخص

  .  )294ص4و نیز آمدي ج 258ص1389، (جوادي آملی. قلوب انسانهاست

ارتباط با خـود و ارتبـاط بـا    ، افراد جامعه آرمانی علوي بایستی در سه حوزه ارتباط با خداوند

بـه   بنـا . رفتار کنند   (ع)امامان و پیشوایانهاي  خلق بر اساس موازین و دستورات دینی و توصیه

تصریح آیات متعدد قرآن کریم مردم نقش اساسی در تحقق جامعه آرمانی علوي دارند و اساسا 

تـوان انتظـار    نمی ،تا زمانی که افراد یک جامعه انسانی در حد اعال و کاملی قرار نداشته باشند

بـا کنکـاش در آیـات و روایـات     . تحقق جامعه اي آرمانی در عالیترین تراز و مرتبه را داشـت 

توان ایـن مـوارد برشـمرد: صـبر و      می عمده ویژگیهاي مردمان جامعه آرمانی علوي را، تعددم

داشـتن  ، رضایت به تقـدیر الهـی  ، )67(فرقان اقتصاد و میانه روي، )81(کلمات قصار استقامت

توجه به هـردو  ، امر به معروف و نهی از منکر، )103و101(آل عمران  تمسک به حبل اهللا، تقوا

) 153(بقره استعانت از صبر و نماز و ایمان به جهان پس از مرگ، )169(آل عمران  بعد انسان

  . )184(نهج البالغه خطبه. و تکرار عمل نیک

ها و معیارهاي  اي است که با شاخص نیازمند جامعه، روشن است که پرورش انسانی طراز قرآن

عامل مهـم اسـت: نخسـت    اي در گرو تحقق سه  قرآنی شکل گرفته باشد و ایجاد چنین جامعه

که این ، برنامه و قانون جامع که همه جانبه باشد و خیر و صالح جامعه را در نظر گرفته باشد

عامل دوم که بسـیار هـم حـائز اهمیـت و تاثیرگـذار      . محقق شده است (ص)مهم با آمدن پیامبر

ابل حل است این نکته تنها با وجود امام معصوم ق. فهم و برداشت صحیح از قانون است، است

عامل سوم مدیریت و اجراي کامل قانون است که این . و هیچ راه دیگري پیش روي ما نیست

  . تنها با حضور امام معصوم امکانپذیر است، عامل نیز اگر بخواهد بصورت تام و تمام تحقق یابد

همان  ترین آن ترین و اصلی که مهماند  هاي متعددي برشمرده براي جامعه آرمانی علوي ویژگی

تعالی و تکامل روح و جان و ، امنیت همه جانبه، پس از آن رفاه و آسایش همگانی. عدالت است
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اي  هـاي چنـین جامعـه    گسترش علم و دانش و بسیاري موارد متعدد دیگر را به عنوان ویژگـی 

ترین ویژگی جامعه آرمانی علوي عدالت محوري و  اما همانگونه که اشاره شد اصلی اند. آورده

 و حکمت 53نامه ، 15، 16، 27، 126، 184، 215هاي  خطبه، البالغه (نهج. لت گستري استعدا

429( .  

عدالت یکی از محوري ترین مفاهیمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشـغول  

تـوان   مـی  کـه چگونـه  انـد   داشته است و همه انسانها از دیرباز به دنبال حل این مشـکل بـوده  

شـواهد  . نابرابریهاي موجود را تلطیف و روابط مبتنی بر برابري و عدالت را جایگزین آن کـرد 

گلی کشف شده در بین النهرین هاي  گذارد؛ از لوحه می بسیاري این ادعا را تایید و بر آن صحه

که متعلق به هزاره سوم قبل از میالد بوده تا قوانین حمورابی و کـوروش و بسـیاري دیگـر از    

  . بشريهاي  اد و مدارك برجاي مانده از تمدناسن

در قرآن کـریم دو واژه  . در ادیان الهی و بویژه اسالم نیز عدالت جایگاهی رفیع و بنیادین دارد

ایـن کتـاب مقـدس    هاي  عدل و قسط جهت طرح مفهوم عدالت به کار رفته و بر اساس آموزه

، 25(سوره حدید آیه . شمرده شده استاستقرار و توسعه عدالت از مهمترین اهداف پیامبران بر

نیـز نشـانه جایگـاه واالي     (ص)سـیره پیـامبر اکـرم   . )152و انعام آیـه   135نساء آیه ، 8مائده آیه

: سیره و مشی او میانه روي و   (ع)عدالت در اندیشه و عمل ایشان است و به تعبیر حضرت علی

  . مان و حکمرانیش عدل بوداعتدال و سنت اش رشد و شکوفایی و گفتارش جداکننده و فر

هرکـدام از  . کالمی و عرفانی اسالم است، فقهی، عدالت مفهومی کانونی در رهیافتهاي فلسفی

عـدالت در اندیشـه    انـد.  علمی به مثابه یک موضوع محوري به عدالت پرداختـه هاي  این حوزه

و در سـده اخیـر   متفکران مسلمان از فارابی و ابن سینا گرفته تا مالصدرا و سید حیـدر آملـی   

مرحوم مطهري و حضرت امام خمینی از اهمیتی بنیادین برخوردار بوده است که خود بازتابی 

  . از نوع نگاه ویژه شیعه به مساله عدالت است

اهمیت عدالت در مکتب شیعه تا بدانجاست که در اصول دین این مذهب عدل نیز بـه عنـوان   

یژه مذهب تشیع به مساله عدالت موجب شـده  توجه و. شود می یکی از اصول پنجگانه شمرده

مصـداق اول و بـارزترین اسـوه    . است که حکومت شیعی به عنوان حکومت عدل نامیده شود

اشتهار آن حضرت به عدالت موجب شد . و حکومت کوتاه علوي بود   (ع)عدالت حضرت علی

به خاطر شدت عدالتی کـه     (ع)تا این جمله درباره شهادتش زبانزد خاص و عام گردد که: علی
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خالصـه اینکـه در   . )262ص2ج، (آمـدي . به خرج داد در محراب عبادت بـه شـهادت رسـید   

عدالت محور و اساس همه چیز بود و از همین روسـت     (ع)اندیشه ائمه اطهار و باالخص علی

 که مهمترین و عالیترین و رفیعترین ویژگی جامعه آرمانی علوي نیز عدالت و عدالت گسـتري 

دیگر جامعه آرمانی امکان تحقق ندارد و نمیتوان هاي  بدون عدالت هیچ کدام از شاخصه. است

، البالغـه  (نهـج . آسایش و دیگـر مـوارد امیـد بسـت    ، رفاه، بدون وجود عدالت به تحقق امنیت

  .  )97و 96ص 1388، و نیز دشتی 53نامه

یـن جامعـه دانـایی و    در ا. جامعه آرمانی علوي جامعه اي دانش محـور و علـم گسـتر اسـت    

همانگونه که این جامعه . شود می شود و جهان از نور عقل و دانش آکنده می فرزانگی ارج نهاده

(نهـج البالغـه   . از دانایی و فرزانگی نیز سـیراب خواهـد بـود   ، از عدالت سرشار و لبریز است

جامعـه اي  در چنـین  . )432و حکمـت   6، 50، 53هاي  و نامه 34، 170، 216، 229هاي  خطبه

شـود و   مـی  پراکنـده ، مکنون ماندهها  که در طول اعصار و قرون پشت پردههایی  علوم و دانش

مرزهاي دانایی و یادگیري را تا سراپرده منازل و تا اعماق وجود تک تک انسانها اعم از زن و 

 در چنـین جامعـه اي عقـول و خردهـا بـه کمـال      . )239(النعمانی ص. بخشد می مرد گسترش

  .  )57ص51ج، ند(مجلسیرس می

در ، کننـد  مـی  مردم در پرتو جامعه آرمانی علوي به تمام بیست و هفت بخش علم دست پیـدا 

، (جـوادي آملـی  . قبلی فقط به دو بخش آن دسترسـی داشـتند  هاي  حالی که با تمامی پیشرفت

  .  )263ص، 1389

ي وي از جایگـاه  امنیت و آرامش نیز یکی از مهمترین نیازهاي بشر است کـه در هـرم نیازهـا   

  . ویژه اي برخوردار است

خداونـد در  . حجم زیادي از روایات نشاندهنده این شاخصه براي جامعه آرمانی علوي اسـت 

وعد اللَّه الَّذینَ آمنُوا مـنکُم وعملُـوا الصـالحات لَیسـتَخْلفَنَّهم فـی      «فرماید: می سوره نور 55آیه 

لَف الَّذینَ من قَبلهِم ولَیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضَى لَهم ولَیبدلَنَّهم مـن بعـد   الْأَرضِ کَما استَخْ

ایـن آیـه   . »خَوفهِم أَمنًا یعبدونَنی لَا یشْرِکُونَ بِی شَیئًا ومن کَفَرَ بعد ذَلک فَأُولَئک هم الْفَاسـقُونَ 

نشاندهنده وعده خداوند است مبنی بر اینکه وحشت و خـوف مومنـان را بـه امنیـت و سـالم      

این زمان را هنگام ظهور حضـرت مهـدي(عج) و تحقـق       (ع)حضرت امام صادق. کند می تبدیل

  . داند می کامل جامعه آرمانی علوي
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بدان سان که دیگر رفاه و تنعم . جامعه آرمانی جامعه اي همراه با رفاه و آسایش همگانی است

توزیع ، یک دلیل مهم بر این امر. توان کرد نمی نیازمند و صاحب حاجتی در سطح جامعه یافت

در جامعه عدالت محور که حقوق انسانها مـورد توجـه و برنامـه    . عادالنه ثروتها و منابع است

الهـی   بالطبع بذر این توجه محصولی چون رفاه و برخورداري همگانی از مواهب، ریزي است

  . )113و حکمت 106خطبه، (نهج البالغه. را در پی خواهد داشت

دهد کـه خواسـتها و آرزوهـاي     می آنچه در تبیین سیماي جامعه آرمانی شیعه آمده است نشان

بلکه حتی در ، در جدول توجهات آرمانشهر اسالمی نه تنها از یاد برده نشده است، مادي انسان

نه تنها مورد ، ست و انسانها به دلیل داشتن چنین خواستهاییصدر توجه و عنایت قرار گرفته ا

بلکه بر توجه خداوند در پاسخ به این خواهشها تاکیـد فـراوان شـده    ، نکوهش قرار نگرفته اند

فرماید: در آن زمان مردم بـه   می در توصیف جامعه آرمانی علوي (ص)پیامبر گرامی اسالم. است

یابند که در هیچ زمانی دست نیافته باشند و این رفـاه  چنان نعمت و برخورداري و رفاه دست 

ببـارد و زمـین   ها  آن آسمان مکرر بر. چه نیکوکار و چه بدکار، شامل تمامی انسانها خواهد بود

  . )78ص51(مجلسی ج. هاي خود پنهان نسازد چیزي از روییدنی

ز مهمترین ویژگیها و رفاه و آسایش و امنیت در کنار تربیت و سجایا و فضایل انسانی ا، عدالت

در چنین جامعه . )437و حکمت  53نامه، (نهج البالغه. جامعه آرمانی علوي استهاي  شاخصه

 شود در کنار اتمام نعمت و وفور ثروت بـه اکمـال اخـالق و فضـیلتها راه یابنـد      می اي تالش

حـی نیـز   از غناي قلبی و رو، ) و در کنار دستیابی انسانها به غناي مالی124ص 51(مجلسی ج

اخالقـی از قلبهـا   هـاي   در بستر چنین جامعـه اي کینـه  . )84ص51(مجلسی ج بهره مند گردند

گردد و دروغ و تزویر و نامردمی در روابط اجتماعی جاي خود را به یک رویی و  می ریشه کن

  .  بخشد می یک رنگی

ر خم در غدی (ص)آري چنین جامعه آرمانی ایست که سنگ بناي نخستین اش را حضرت محمد

نیز علیرغم دوران کوتاه زمامداري اش نهایت تالش خـود را بـراي      (ع)بنا نهاد و حضرت علی

همه امامان پـس  . ریزي کرد هاي آن به کار بست و ساختار آن را پایه تبیین و ترسیم چارچوب

از او نیز تمام تالش خود را مصروف زمینه سازي وبستر سازي در جهت تحقق مدینه فاضـله  

بود که اندیشۀ مدینه فاضله را از رویـایی دسـت   ها  کردند و همین تالشها و امید آفرینیعلوي 

نیافتنی به آرمانی تحقق یافتنی بدل کرد و جامعه شیعه را در انتظار تحقق آن همزمان با ظهـور  
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  . زنده و پویا نگه داشت   (ع)آخرین امام از نسل علی

جامعه آرمانی در ذهـن اغلـب فالسـفه و اندیشـمندان مفهـومی      همانگونه که گفته شد مفهوم 

ذهنـی بـوده   هاي  انتزاعی و فلسفی است و مجموعه تالشهاي آنان صرفا در جهت رفع دغدغه

در بسیاري . شود می اما هنگامی که با نگرش دینی به این مفهوم بپردازیم شرایط متفاوت. است

 ان یک آرزوي دسـت یـافتنی مـورد توجـه قـرار     از نظامهاي دینی مفهوم جامعه آرمانی به عنو

گیرد و ادیان مختلف با ترسیم نقشه راه پیروان خود را براي رسیدن به وضعیت مطلـوب و   می

  . کنند می آرمانی ترغیب

اسالم یکی از بزرگترین ادیانی است که اندیشه جامعه آرمانی را در همان ابتداي شکل گیـري  

. ا به عنوان یکی از مهمترین اهداف و غایات خود معرفی کـرد اش مورد تایید قرار داده و آن ر

تبلیغ و همسان با خواستهاي فطـري   (ص)تحقق جامعه آرمانی علوي از همان ابتدا توسط پیامبر

تالشهاي آن حضرت در طول حیات پربرکت اش باعـث شـکل گیـري    . شد می مردمان دانسته

ردید؛ هرچند تا تحقق کامل و تام و تمـام  نمونه اي کوچک از جامعه آرمانی در جهان اسالم گ

در غدیر (ص)در سالهاي پایانی حیات پیامبر. چنان جامعه اي راهی بس دراز و دشوار مانده بود

امـا  ، سـپرده شـد     (ع)خم پرچم برپایی جامعه آرمانی علوي رسما و علنا به دست حضرت علی

  . آن گردیدو اتفاقات سالهاي بعد مانع از شکل گیري ها  فراز و نشیب

و موعظه هایش چارچوب کلـی ایجـاد مدینـه    ها  در مجموعه سخنان و نوشته   (ع)حضرت علی

فاضله علوي را ترسیم و در جهت برپایی آن حتی در دوران کوتاه زمامداري اش تـالش کـرد   

همه امامان پس از وي نیز در زمینه بستر سازي و آماده سـازي افـراد   . اما توفیق چندانی نیافت

  . عه براي تحقق جامعه آرمانی علوي تالش کردندجام

اعتقاد شیعه بر این است که جامعه آرمانی علوي نه یک مفهوم انتزاعـی و دسـت نیـافتنی کـه     

واقعی و شدنی است و در منابع و متون خود به طور ویژه به بررسی ویژگیها و ، آرمانی حقیقی

  . چنین جامعه اي پرداخته استهاي  شاخص

ترین عوامل پویایی و تحرك جامعه شیعی همین امیدواري به تحقق مدینـه فاضـله   یکی از مهم

علوي است و مکرر به آن وعده داده شده است که با ظهور امام دوازدهم(عج) مـدل اصـلی و   
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  . کامل و نهایی آن تحقق خواهد یافت

  قرآن کریم .1

  نهج البالغه .2

  . بی جا، غررالحکم و درر الکلم، بی تا، عبدالواحد، آمدي .3

  . تهران، انتشارات خوارزمی، ترجمه محمد حسن لطفی، دوره آثار، 1367، افالطون .4

، دانشگاه مازندران، درآمدي بر تفسیر موضوعی نهج البالغه، 1386، علی اکبر و دیگران، ایزدي فر .5

  . مازندران

. تهران، المیدفتر نشر فرهنگ اس، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، 1379، عالمه محمد تقی، جعفري .6

    

  . تهران، انتشارات همشهري، آرمان شهر فارابی، 1388، غالمرضا، جمشید نژاد اول .7

  . قم، انتشارات اسراء، امام مهدي موجود موعود، 1389، عبداهللا، جوادي آملی .8

  . تهران، انتشارات سروش، فرهنگنامه موضوعی نهج البالغه، 1388، احمد، خاتمی .9

،   (ع)موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امیرالمومنین، و مسایل سیاسی   (ع)علیامام ، 1388، محمد، دشتی .10

  . قم

انتشـارات  ، ترجمه و تحشـیه دکتـر سـید جعفـر سـجادي     ، سیاست مدنیه، 1358، ابونصر، فارابی .11

  . تهران، انجمن فلسفه ایران

، سـجادي ترجمه و تحشیه دکتر سید جعفر ، اهل مدینه فاضلههاي  اندیشه، 1361، ابونصر، فارابی .12

  . تهران، انتشارات طهوري

، درآمدي بر چالش آرمان و واقعیت در فلسفه سیاسی فارابی، 1382، محمد، کریمی زنجانی اصل .13

  . تهران، انتشارات غزال

  . تهران، مکتبه االسالمیه، بحاراالنوار، ق1379، محمدباقر، مجلسی .14

  . تهران، مکتبه الصدوق، الغیبه، ق 1397، محمد بن ابراهیم، النعمانی .15



 

  ترین خرافات جاهلیت گذشته و جاهلیت مدرن مقایسه شاخص

  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز. کارشناسی علوم قرآنی

Sedram. 910@gmail. com 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز. کارشناسی علوم قرآنی

1414tayebi. m@chmail. ir 

 بـه  آداب و سنن خاصی است که انسان بدون دلیل دینی یا عقلی بدان باور داشـته و سـخت  ، خرافات

مبـتال بـه افکـار    ، عقب افتادههاي  تا ملت، با فرهنگ و پیشرفتههاي  از ملت، پایبند باشد و انسانها  آن

بـاقی   کـه برخـی خرافـات از قـدیم    ، و از زمان جاهلیت و جود داشته تا عصر حاضـر اند  خرافی بوده

مهمتـرین راه بـراي    انـد.  ظاهر شـده ، و در لباس جدید و برخی لباس کهن را از تن در آوردهاند  مانده

این است که ابتدا خرافات را بشناسیم و براي تشـخیص و تمییـز   ، ات گرفتار نشویماینکه در دام خراف

سعی بـراي اسـت نشـان    . و عقل استناد نمود   (ع)همچون قرآن و روایات معصومینهایی  باید به مالك

دهیم که در طول زمان جهل هیچ گاه رخت برنبسته است وچه بسا در عصر پیشرفت علـم نیـز آدمـی    

  . باشد می جاهلیتگرفتار 

  مصادیق جدید ، مدرن، اعراب، جاهلیت، جهل هاي کلیدي: واژه
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العالج اجتماعات بشري است که نیاز بـه   واگیردار و صعب، مزمنهاي  پذیري از بیماري خرافه

کلی مولود جهل و خامی بشر تردیدي نیست که خرافات از نظر ، درمان و پیشگیري از آن دارد

است و به هر نسبتی که آدمی با حقایق و واقعیـات بـا هروسـیله از وسـائل درك و اکتشـاف      

 به همـان نسـبت از رقـم خرافـات کاسـته     ، ظاهري و درونی یا مادي و غیر مادي آشناتر شود

رود  نمـی  گردد؛ خرافه پرستی از خواص روح آدمی است حتی با یشرفت علوم نیز از بـین  می

اما به نظر ما این عقیـده صـحیح نیسـت    . گیرد می بلکه خرافه ي تازه تر جاي خرافات کهنه را

بلکه سرّ بقا و تجدید ظهور خرافات در عدم گسترش واقعی نور علـم و نرسـیدن بـه حقـائق     

معلومـات واقعـی بشـر در برابـر     ، شهرت یافته» عصر علم«در زمان حاضر که به اشتباه ، است

طوري که دانشمندترین دانشـمندان  ، رافات از نسبت قطره و دریا فزون تر استمجهوالت و خ

و به طبع عقایدي دور از واقـع و احیانـاً خرافـی    اند  در برخی از مسائل به واقعیت دست یافته

، خرافه در همه اعصار به خصوص در زمان اعراب میـدان دار بـوده  . دارند تا چه رسد به عوام

  . یشرفت علم و فناوري مردم گفتار خرافه هستندمتأسفانه امروزه با پ

یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبران به خصوص نبی مکرم اسالم (صلى اهللا علیـه وآلـه) از   

. بین بردن عقائد خرافی و آداب و رسوم جاهلی از زندگی فردي و اجتماعی بشر بـوده اسـت  

 ي افکار جاهلی و عقائد خرافی براعراب که سالیان درازهاي  در برابر توده (ص)حضرت محمد

، (ابـن هشـام  » کل مأثرَةٍ فـی الجاهلیـۀ تحـت قَـدمی    «:فرمود می چنین، حکومت کرده بودها  آن

محو و ، کلیه مراسم و عقائد و وسائل افتخار موهوم، )یعنی با پدید آمدن اسالم412ص ، 1392

 غربـی پرفسـور هـانري کـربن    از اندیشـمندان  . نابود گردید و زیر پاي من قرار گرفتـه اسـت  

اگر اندیشه محمد [(صلى اهللا علیه وآله)] خرافی بود و اگر قرآن او وحی الهی نبـود  « :گوید می

کرد بشر را به علم دعوت کندف هیچ بشري و هیچ طرز فکري به اندازه او و  نمی هرگز جرأت

تفکر و عقـل سـخن    بار از علم و 95تا آن جا که در قرآن ، قرآنش به دانش دعوت نکرده بود

  )20ص، 1382، (محمدمهدي علیقلی» .به میان آورده است

و کلمات مسجعی در بیان و منقبت و ها  سرود، مناسک و آداب اولیه و مهم نیایش بت پرستان

مهم و  بود؛یکی از مراسمها  آن به منظور جلب عواطف و عنایات، و کرم و فضل آلهه و اصنام
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مکاء از مکا یمکو و به معناى سـوت  . گرفت (مکاء) و (تصدیه) بود می که صورتهایی  نیایش

. مى گفتنـد » مکّاء«لذا در حجاز به پرنده اى که صدایى شبیه صفیر دارد ، کشیدن و صفیر است

تصدیه مصـدر  . گاه با نهادن دست بر دهان و گاه بدون آن تحقق مى یافت، این سوت کشیدن

، و مـراد از آن . به معناى صداى منعکس شده از کوه اسـت ، و از ریشه صدىاز صدى یصدى 

نیـز  "تصـفیق "صداى حاصل از به هم خوردن صفحه دو دست بر روى هم است که از آن به 

  )418ص ، . ق1424، (فراهیدي. و غوغا کردن یعنى کف زدن ؛تعبیر مى شود

کرد و هـم چنـان    می و تصدیه شروع به مکاء، رسید می عرب جاهلی وقتی به صد قدمی کعبه

    )131ص، 1388، (عادلی مقدم. پایان پذیردها  آن دادند تا در گرد خانه کعبه طواف می ادامه

خواندن نماز در آیین حضرت ابراهیم (علیه السالم) وجود داشته اما نمازي که به شکل سوت 

متـوالی ایـن چنـین شـده     هـاي   بلکه در طول نسل، خواندند یک مرتبه اینطور نشده می کشیدن

کند آن چه که به او رسیده از اول بـه همـین    می هر نسلی از نسل قبل خبر ندارد و فکر، است

  . شود که با اصل آن شباهتی ندارد می بعد از چندین سال به چیزي شبیه، صورت بوده است

  بــس کــه ببســتند بــر او بــرگ و بــار

  

ـــاز      ـــناسیش بـ ــی نشـ ـــو ببینـ ــر تـ   گـ

  
  )3نعت ، 8بخش ، 1387، (نظامی

تدریجاً به صـورت بـدعت در   ، خوانده به صورت کف زدن نبود می نمازي که حضرت ابراهیم

و ما کانَ صالتُهم عنْد الْبیت إِالّ ( :فرماید می 35همانطور که قرآن کریم در سوره انفال آیه ، آمد

) اینگونـه  46-45صـص ، 1376، (مطهـري  )فُـرُونَ مکاء و تَصدیۀً فَذُوقُوا الْعذاب بِمـا کُنْـتُم تَکْ  

برخی بومیان آمریکاي شمالی و قبائل اسـترالیا بـه   ، عبادات جاهلی در میان بت پرستان هندي

  . خورد می چشم

باشد که البته زیـر بنـا و مصـدري قرآنـی دارد و      هایی می عزاداري، هاي عبادات مدرن از نمونه

هـا   تاکتیک (ع)بعد از شهادت امام حسین (ع)امامان. باشد می )ع(پشتوانه اش سیره ائمه معصومین

امامی دیگر در قالـب حرکـت   ، مختلفی داشته اند؛امامی در غالب دعا مبارزه کردههاي  و روش

اما آن روشی که در طول دویست سال بعد از شهادت عاشورا ، عظیم فرهنگی و قس علی ذلک

خفقانی ترین شرایط هم مسـأله عـزاداري امـام    بزرگداشت عاشورا بود که حتی در ، ترك نشد

  . مطلقاً ترك نشد (ع)حسین
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بحران خرافات نیز در این میان صالبت و شجاعت و پیام دهی عاشورا را تضعیف نموده و از 

فحواي بلند توحیدي و عبودیت کاسته استبه طوري که منشور حریت و رهـایی بخـش نقـش    

اشکی که بوي معجزه صلیب ترسـایان از آن متظـاهر   بسته در روایات حسینی در ریختن قطره 

است خالصه شده و چندان جنبه عاطفی واقعه عاشورا اهمیت یافته اسـت کـه هرچیـز بـراي     

با کمال تأسف گاهی به . رسیدن به دریاي عواطف مخاطبان مجاز و مشروع تلقی گردیده است

میشـود کـه در برابـر دنیـاي     کارهایی انجـام    (ع)نام عرض اردت به پیشگاه مقدس امام حسین

  . امروز موجب شرمساري و سرافکندگی است

متأسفانه گرفتاري نسـبتاً  ، لهوي در عزاداري استهاي  آهنگ مدرن ورودهاي  از جاهلیت یکی

فراگیري است و به این شکل در آمده که گویا کسانی ورود سـاز و آوازهـاي لهـوي را جـزء     

  . طرناکی ست که انسانی منکر را معروف جلوه دهددانند و این امر خ می الینفک عزاداري

فانهما ینبتان النفاقَ فی القلبِ «زیرا » ایاکم و استماع المغازف و الغناء«فرمایند:  می (ص)نبی اکرم

 بیص) و در روایتی نبی مکرم صلى اهللا علیـه وآلـه  ، 1374، (متقی هندي» کما ینبت الماء البقلَ

و أن ... إنّی أخاف علیکم إستخفافاً بالـدین «لهوي نخوانید هاي  لحنحتی قرآن را با :فرمایند می

هم نباید با سـاز و  ها  طریق اولی عزاداري ) به346ص ، 1362، (مجلسی» تتّخذوا القرآنَ مزامیر

و انجـام  هـا   گیرد؛ و بـه دنبـال آن هلهلـه    می آواز باشد چرا که روح عزاداري و معنویت آن را

  . سوره انفال میباشد 30باشد که همگی مصادیق همان آیه  می يبرخی آداب خاص عزادار

. باشد که یادآور همان سنت جاهلی اعراب است می از دیگر آداب عجیب عزاداري برهنه شدن

آن بود که به هنگام ورود به مکه و قصـد  ، شکل دیگر کژى و انحراف عبادى در عصر جاهلى

کسـانى کـه هنگـام    . شـدند  مـی  کرده و برهنـه  معمولى خودرا از تن خارجلباس ، انجام طواف

بنـابر برخـى   ، طواف عریان مى شدند لباس خود را خارج مسجد نهـاده و داخـل مـى شـدند    

گـروه هـایى نیـز    . آنان مى گفتند: ما آن گونه طواف مى کنیم که از مادر زاده شده ایم، روایات

-201ص، 1412، (طبـري  پدرانشان معرفـى مـى کردنـد   پیرو پیشینیان و ، خود را در این رسم

یا مى گفتند: ما در لباسى که پیش از این آلوده به گناهان شده طواف نمى کنـیم و بـراى   )202

یا آن که تعویض لباس را نوعى تفأل بـراى خـروج از گناهـان    . طواف لباسى دیگر الزم است

قرآن کریم در پى تالش بـراى تصـحیح کـژى     )42-41ص، 1405، (جصاص. تلّقى مى کردند
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آیات ، در روایات تفسیرى. به رسم زشت و غلط طواف عریان نیز پرداخته است، هاى جاهلى

   اند. سوره اعراف ناظر به سنت یاد شده جاهلى معرفى شده 33و  32، 31، 28، 26

  :توجه شده است به محورهاى ذیل از این آیات، در روایات تفسیرى مربوط به آیات یاد شده

 ؛بیان خلقت لباس و فایده آن در حفظ آبرو  

 هاى آشکار) به رفتـار پـدران و    استناد مردم جاهلى در انجام فاحشه (گناهان و کژى

  ؛پیشینیان

 ؛دستور به همراه داشتن زینت از جمله لباس هنگام ورود به مسجد  

 ؛لباس از جمله، ستور به بهره گیرى از زینت هاى حالل و مشروع الهىد  

 کـه آشـکار انجـام    ها  چه آن، تحریم و ناروا شمارى فواحش و گناهان آشکار زشت

، / عیاشـی 382ص، 1409، (شیخ طوسی. که پنهانى صورت گیرندها  شوند و چه آن

  )282ص، 1313، / قمی74ص، 1308

 )151ص، . ق468، (واحـدي  گاه بندها و رشته هایى را بـه دور خـود مـى آویختنـد    همچنین 

روى آن مى آویزند) این رسم زشـت  ، (شبیه آن چه براى محافظت صورت مرکب از حشرات

که پس از غزوه تبوك در سال نهم قصد انجام حج را داشت انجام  )ص(موجب شد پیامبر اکرم

امیر المومنین على(علیـه السـالم) را بـه    ، این تصمیم را به سال آتى موکول سازد و در آن سال

از جمله طواف عریان را در ، دارد تا امر الهى مبنى بر ترك اعمال جاهلىسوى مشرکان گسیل 

  )344ص، 1419، (ابن کثیر. موسم حج به مشرکان ابالغ کند

افرادي بدلیل عدم آگاهی و ، نیز رسوخ کرده استمتأسفانه این انحراف عبادي در عصر حاضر 

 دهند؛ می اصلی آنان شرح جهل نسبت به امور دینی گاهی معارف و روایات را برخالف هدف

 ،موضوع سگ امام حسین (علیـه السـالم) بـودن   ، شود می موضوعی که اخیراً مورد بحث واقع

آنکه در هـیچ روایتـی بیـان     حال، دانند می باشد؛ و افرادي این موضوع را مستند بر روایات می

  . سگ بشوید و قلّاده برگردن بیاندازید (ع)نشده که براي اهل بیت

پاالیش نفس و تطهیـر   باشد که می عبادت و اطاعتی غرض اصل، حائز اهمیت استآنچه که 

 آن از آلودگی هاست و هر عملى که در زمینه صفاى عبادت و پاکیزه انجام دادن آن بیشتر مؤثر
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باشد مطلوب و مقدم است و خشوع از امورى است کـه در جـالى دل و اثـر عبـادت نقـش      

، 1405، باشـد(قرطبی  مـی  صل عبادت همان خضوع و خشوع؛ و به عبارت دیگر ابسزایى دارد

) فردي مؤمن و عبادتی اثربخش است که خضوع باطنی در ایشان وجود داشته باشد؛ 225ص 

در زنـدگى   و شـرط اول کامیـابى  ، نخستین ویژگى مؤمنان راستین خشوع، ز منظر قرآن کریما

) 2-1(سـوره مؤمنـون: آیـات     )فـى صـلَاتهِم خَشـعونَ   قَد أَفْلَح الْمؤْمنُونَ * الَّذینَ هـم  (: تاس

در تمام عبادات اگر خشوع ». که در نمازشان خشوع دارندها  آن کامیاب شدند؛، تحقیقاً مؤمنان«

رعایت شود؛ بی شـک آدمـی دچـار    ، و خضوع و اصولی که در قرآن به آن اشاره فرموه است

  . هیچگونه انحراف و تزلزلی نخواهد شد

هـاي   نیز باید توجه نمود همـانطور کـه امـام خمینـی (ره) در پیـام     ها  بنابراین به نوع عزاداري

خویش به حفظ عزاداري سنتی سفارش داشتند و در بیان مثال از دسته جات حسینی تنها سینه 

نام برده و لفظـاً تاییـد   ، زنی و نوحه سرایی که با مقررات اسالمی و منطق صحیح سازش دارد

شما گمان نکنید که اگر این مجـالس  «و به اقسام دیگر به هیچ وجه اشاره نکرده اند: ند ا نموده

هـاي   در این عاشورا به همان سنت. آمد می خرداد پیش 15، عزا نبود واگر این دسته جات نبود

(امام » .قبل عمل کنند و دسته جات سینه زنی و نوحه سرایی به همان قوت خودش باقی بماند

  )346ص، 1378، خمینی

چهار دست وپا وهورهـور و هلهلـه   ، عاملین به برخی آداب زیارتی خرافی همانند برهنه شدن

خـونی کـردن آن و   ، صحن حـرم هاي  کشیدن صورت روي سنگ فرش، سوت کشیدن، کردن

کنند باید بداننـد کـه    می زنجیر و سیلی زدن که تحت لواي حکومت و فرهنگ اسالمی زندگی

اجتماعی چنین کارهایی در فقه نیز خراش پوست سر و صـورت بـی    عالوه بر تحریم سیاسی

آنکه خون بیاید ویک شتر دیه دارد هم چنین سیلی زدن به صورت ودیگـر اعضـاي بـدن بـه     

) در حــدیثی از 427-420صــص، 1309، (امــام خمینــی. طوریکــه ســرخ شــود نیــز دیــه دارد

، (شـیخ مفیـد   »آلـه عـن تصـفیق الوجـه    نهی رسول اهللا صلى اهللا علیه و«آمده:   (ع)امیرالمؤمنین

  . از به صورت زدن نهی میکند (ص)) رسول خدا511ص، 1414
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فال ، یکی از خرافات ریشه دار که در میان همه اقوام و ملل خصوصا اعراب جاهلی بوده است

امـوري را  و ، گرفتند و دلیل بر پیروزي دانسته می باشد؛ که اموري را به فال نیک می نیک و بد

  )139ص ، 1391، (محمود اکبري. دانستند می به فال بد گرفته و دلیل بر شکست و ناکامی

داراي پیشـینه اي دراز  ، نامنـد  مـی  »برگرفته از مـاده طیـر  ، تطیر«فال بد زدن که در عربی آن را 

، 1390، (صالحی. هراس داشت، عرب در جاهلیت از پرواز یا صفیر نا به هنگام پرندگان. است

به ، اگر آن پرنده پس از پریدن. کردند می پرنده اي را رها، کردند می هر گاه قصد سفر )77ص 

گفتنـد و اگـر از جانـب     می »تفّأل«گرفتند و به آن  می کرد به فال نیک می جانب راست حرکت

گفتند: چون سمت راست را پر میمنـت   می »تطیر«رفت آن را به فال بد گرفته و به آن  می چپ

، (مکارم شیرازي. دانستند می دانستند و سمت چپ را دلیل بر شومی و نحوست می با برکتو 

  )316ص، 1355

لکـن در اعصـار   . کننـد  می ادیان آسمانی مخالف تطیر شوم و بد بودند و آن را خرافه توصیف

پیامبران و همچنین معاصر اکثریت به خالف زمان و مکان وقوع بعضی امور و معلول حوادث 

  )304ص ، 1387، (قدردان قراملکی. کنند می تفاقات شوم و بد توصیفو ا

این عنوان در روایات نیز آمده است و از مصادیق بـارز و روشـن خرافـات اسـت و از آن در     

طیره و تشـأم(فال بـد) اصـل و    . نیز یاد شده است -از ماده شؤم یعنی بدي -به تشأم، روایات

 :فرماینـد  مـی  در نهج البالغه  (ع))حضرت علی238ص ، 1390، (ربانی بیرجندي. اساسی ندارد

، مشـهور ، (سیدرضـی » العینُ حق الرقی حقٌ و السحرُ حقٌ و الطلُ حف الطیرةُ لیسـت بِـالحق  «

چشم زخم راست است و افسون راست است و جادوگري حق و فال نیک درست ، )433ص

  . است و فال بد حقیقت نیست

جغد و قدم برخی افراد را به فـال  ، عطسه کردن، ن گربه سیاهدید، در عصر حاضر پریدن کالغ

افتادن نمکدان و هدیه دادن چـاقو را  ، نیز رد شدن از زیر نردبانها  گیرند؛ در میان غربی می بد

تنهـا  ، دایـرة بـد یمـن انگـاري    . باشـد  مـی  که همگی از خرافات، گیرند می به شدت به فال بد

نیز سوق داده شده است؛ چنانکه بعضی ها  انسان وجود بعضیاختصاص به اشیاء ندارد بلکه به 

 بـه انـواع بـدي و مصـائب قلمـداد     هـا   آن از مخالفان پیامبران وجود آنان را عامل مبتال شـدن 
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قرآن کریم یکی  ؛کند می خداوند با آیات مختلف چنین تفسیري را کذب محض ذکر. کردند می

قَالُوا إِنَّا تَطَیرْنَا ( فرماید: می و. داند می پیامبران را تطیرمقابله با برخی اقوام گذشته با هاي  از راه

یمأَل ذَابنَّا عنَّکُم مسملَیو نَّکُمموا لَنَرْجتَنتَه ن لَّملَئ پاسـخ دادنـد مـا    « )18(سوره یس: آیه  )بِکُم

کنیم و قطعا عـذاب   مىایم اگر دست برندارید سنگسارتان  [حضور] شما را به شگون بد گرفته

را بـه  هـا   معاصران پیامبر اکرم (صلى اهللا علیه وآله) بـدي . »دردناکى از ما به شما خواهد رسید

إِنْ تُصـبهم حسـنَۀٌ یقُولُـوا    (دادند  می حضرت و اطرافیانش و اتفاقات نیکو را به خداوند نسبت

و اگـر پیشـامد   «)78(سوره نساء: آیه  )...یقُولُوا هذه منْ عنْدكهذه منْ عنْد اللَّه و إِنْتُصبهمسیئَۀٌ 

 ،گویند: این از جانـب خداسـت؛و چـون صـدمه اي بـه اینـان برسـد        می ،خوبی به آنان برسد

  ».گویند:این از طرف توست می

دهـیم؛در قـرآن    مـی  اعتبـار هـا   آن متأسفانه ما مسلمانان بدون در نظر گرفتن آیات و روایات به

از فال بد زدن (تطیر) بـه   131سوره اعراف آیه ، 47سوره نمل آیه ، 18راساس سوره یس آیه ب

از رسول اکـرم  . شدت نهی شده و در برخی روایات نیز تا حد شرك و کفر معرفی شده است

، (ري شـهري » من ردته الطیرة عن حاجته فقد أشرك«(صلى اهللا علیه وآله) روایت شده است: 

در مقام توحید افعالی ، ) یعنی کسی که در نظام عالم فال بد را منشأ اثر بداند3344ص ، 1386

)؛ و از امام صادق (علیـه  128-127صص، 1363، (طباطبایی. براي خدا شریک قرار داده است

  )243ص ، 1379، (کلینی» الکفارة الطیرة توکل« :فرمودند (ص)السالم) روایت شده که نبی اکرم

مالـک خـانواده بـود و بـر زن و     ، صاحب اختیار خانواده و به تعبیري گویاتر، در جاهلیت مرد

بلکـه  ، شـد  ها قلمـداد نمـی   زن در ردیف سایر انسان، در جاهلیت. فرزندان حق حیات داشت

. شمردند و از دختران نفرت داشتند شدو او را همچون کاالیی می انسان درجه دو محسوب می

کنـد کـه    او اعتراف مـی . مورد وضعیت زنان در جاهلیت گواه خوبی استگفته خلیفه دوم در 

، (بخـاري . »کنا فی الجاهلیـۀ النعـد النسـاء شـیاًء    «آمدند:  زنان در جاهلیت هیچ به حساب نمی

  )69ص، 1406

فرهنگ جاهلی اعراب عزت و افتخار را در داشتن فرزندان پسر و نگهـداري دختـران را مایـه    

  . شد منجر میها  آن نفرت داشتن از دختران گاهی به زنده به گور کردندانستند؛ و  می ننگ

که رسیدگی به این موضوع را در ، این عمل را به حدي زشت و منفور معرفی کرده، قرآن کریم
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به عنوان یکی از حوادث مهم رستاخیز دانسته و تصریح قرآن نشانی از سـنگینی ایـن   ، آخرت

  مسئله است: 

یتَوارى منَ الْقَومِ منْ سوء ما بشِّرَ بِه  * ٌ ُ مسوداً و هو کَظیم َّ وجهه ظَل  بِالْأُنْثَی  أَحدهم و إِذَا بشِّرَ(

و )«59ـ   58(سـوره نحل:آیـات    )أَیمسکُه علَى هونٍ أَم یدسه فی التُّرَابِ أَلَا سـاء مـا یحکُمـونَ   

صـورتش (از نـاراحتی) سـیاه    ، بشارت دهند دختر نصیب تو شـده ها  آن ازهنگامی که به یکی 

خاطر بشارت بدي که به او داده شده از قوم و قبیله   به. گردد شود و به شدت خشمگین می می

داند) آیا او را با قبول ننگ نگهدارد یا در خاك پنهانش کند؟ آگاه  گردد (و نمی خود متواري می

  . ندکن باشید که بد حکم می

)لَتئةُ سودءوإِذَا الْمو  * لَـتذَنْبٍ قُت و در آن هنگـام کـه از   )«9ـ   8(سـوره تکویر:آیـات    )بِأَي

  »دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدامین گناه کشته شدند؟

بلکـه  ، فقط متوجه زن در جامعه جاهلی نیسـت ، ضرر این انحراف فکري، به عقیده سید قطب

اهانت به عنصر ارزشمند انسـانی  ، چنین جامعه اي مخدوش است؛ و اهانت به زن انسانیت در

نابود کردن نفس بشر و بخشی از حیات بشري است؛ و مقابلـه  ، است؛ و زنده به گور کردن او

بلکه همه موجودات براي اسـتمرار حیـات   ، نمودن با حکمت آفرینش است؛ که نه فقط انسان

نباید از ارزش و بهاي عقیده اسالمی در تصـحیح  ، افزاید می سپس .باید نر و ماده داشته باشند

بشر از کرامت و ، تفکرات جاهلی و بهبود اوضاع اجتماعی غفلت نمود؛ چرا که در تفکر الهی

عزت ویژه اي برخوردار است؛ و جنسیت (زن و مرد بودن) عامل تفاضل و برتري میان این دو 

این سنت جاهالنه که برخالف آنچه در تاریخ )2178ص ، 1400، (سید قطب. باشد نمی صنف

علـل   شایع شده مختص عرب نبوده بلکه اکثر اقوام ابتدایی و وسطی و چنانچه چادرنشینان به

مـثال بـه هنگـام    . دختران خود را زنده به گور میکردنـد ... نظامی و، اعتقادي، مختلف اقتصادي

افتاد؛ به عبارتی دختـران خـود را بـزرگ تـرین      می جنگ و غارت دخترانشان به دست دشمن

  )46-42صص، 1387، (فتاحی زاده. دیدند می نقطه ضعف خود در برابر دشمنان

دترین وجه تحریم و تقبیح ومستلزم قصاص معرفی شده و کسـانی  در اسالم این سنت به شدی

اسـالم در مقابـل آن    انـد.  سخت وعده داده شدههاي  که آلوده به چنین جنایاتی هستند به کیفر

پدران و مادران را به محبـت و عاطفـه بیشـتري در    ، جنایات بر اساس شدت عواطف دختران

منْ کانَ لَه أُنْثى فَلَم ینْبِذْها «فرمایند:  می اهللا علیه وآله)نبی مکرم (صلى . کند می ارشادها  آن حق
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)آنکه داراى دختر 136ص ، 1380، (مشکینی» و لَم یهِنْها و لَم یؤْثرْ ولَده علَیها اَدخَلَه اللّه الْجنَّۀَ

وند وى را وارد بهشت خدا، پسران را بر او مقدم ندارد، اهانتش نکند، او را از خود نراند، است

  . مى کند

ضـد فلسـفه   .. جنـگ و ، مشکالت زنـدگی ، فقر، از ترس :کاهش جمعیت به هر نحو که با شد

و روزى )«22(سوره ذاریات:آیـه   )وفی السماء رِزقُکُم وما تُوعدونَ(. اسالم و روح ایمان است

مشـکالت  ، یـل کـاهش جمعیـت   یکی از دال. »اید در آسمان است  شما و آنچه وعده داده شده

خورد وهمیشه مفرّي خواهـد   نمی کسی که تقوا پیشه کند کارش به بن بست. اقتصادي میباشد

رساند؛این منطق دیـن و شـرع قـویم     می پندارد خدابه او روزي نمی از طریقی که اصال، داشت

قدرت  دانند و می است اما منطق یهود عکس این است ایشان خدا را دست بسته و تنگ چشم

  . انفاق و و روزي رسانی را برا خداوند اعتقاد ندارند

یابیم که مسئله زنده به گوري در عصر حاضر بـا ادعـاي پیشـرفت علـم و      می با کمی تدبر در

علـم حقیقـی   ، در واقع این پیشرفت علم. فناوري متاسفانه در قالب کاهش جمعیت رواج دارد

غریبـان و یهودیـان   هـاي   و برنامهها  طرح. است نیست چرا که مخالف با فطرت و اوامر اسالم

براي کاهش جمعیت مسلمانان است؛ در حالی درسـت بـرعکس ایـن موضـوع را در بـاره ي      

  . کنند می خودشان تبلیغ وترویج

باشد؛از نظر اهمیـت ازدواج و کثـرت اوالد چنـان کـه در      می پیشینه این موضوع بسیار عجیب

ه ي تاهل گفته شده: تأهل براي ازدیاد قوم بنی اسـرائیل از  دربار "فرامانسونري و یهود"کتاب 

بـه  . آید؛ و در تورات آمده با زاد و ولد روي زمین را بپوشـانید  می واجبات دین یهود به شمار

، یابـد  نمـی  تحقـق »زندگی بهتـر ، فرزند کمتر«عبارتی تنها جایی که کنترل زادوولد و شعارهاي 

رئـیس   نویسـد:  مـی  "خبرگـزاري جمهـوري اسـالمی   " 23/03/1373در سـال  . اسرائیل اسـت 

خواهد تا از الگوي کنتـرل جمعیـت در    می فدراسیون بین المللی خانواده از کشورهاي اسالمی

مطبوعات اسرائیل نوشتند: جمعیـت   26/6/72طبق گزارشی دیگر در تاریخ . ایران پیروي کنند

 25/12/72خبرگزاري در تـاریخ  و طبق گزارش این . میلیون نفر رسیده است 28/5اسرائیل به 

میالدي هر سـاله بـه طـور     2000جمعیت اسرائیل تا سال ، بر اساس آخرین آمار بانک جهانی

(حسـینی  . اسـت  درصد رشد خواهد داشت کـه بـاالترین میـزان رشـد در جهـان      8/2متوسط 

خانم سـتاره   1337در سال  آمده است که:، ) در قبل ازاین تاریخ223-220ص، 1345، طهرانی
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کارشناس رسمی سـازمان ملـل بـود بـا مأموریـت از طـرف شـوراي        ها  فرمانفرمائیان که سال

جمعیت آمریکا به ایران بازگشت و با تأسیس آموزشـگاه عـالی خـدمات اجتمـاعی زمینـه ي      

. دآموزش تنظیم خانواده را در کشور فـراهم نمـو  هاي  تربیت نیروي انسانی براي اجراي برنامه

آید کـه چـرا در همـان     نمی آیا این سوال پیش بیص)، 1392، رم افزار آینده پژوهی جمعیت(ن

کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در آمریکا عملی نشده و صرفاً کشورهاي مسلمان نظیر ها  سال

هرکدام به شکلی باید عقـیم و مقطـوع   ، شام و عراق و همچنین فلسطین اشغالی، تونس، اردن

  ند؟النسل گرد

 زنـده بـه گـوري   هـاي   مختلف از نمونههاي  جلوگیري از بچه دار شدن و سقط جنین به علت

باتفکر کاهش جمعیت و راحت تـر  ، باشد با این تفاوت که نسبت به دوران جاهلیت عرب می

مشکل امروز ما بـه   1.باشد می 5139198 آمار جهانی سقط جنین امسال حدود. باشد می زیستن

  . هم خوردن توازن جمعیت است نه افزایش جمعیت

انگلـیس و  ، صهونیست انتشار مرض ایـدز در مصـر توسـط آمریکـا    هاي  یکی دیگر از جنایت

  بیص)، 1369، (روزنامه اطالعات. اسرائیل است

ب اگر کمی بیشتر دقت کنیم در کشور ما به دلیل عدم رعایت سبک زندگی اسالمی از جمله ط

، از جملـه نـازایی  هـایی   خیلی از هموطنان بـه بیمـاري  ، و تغذیه اسالمی که تأثیر بسزایی دارد

که هر کدام امروزه مانعی براي فرزند آوري است و این خـود نـوعی   اند  مبتال شده.. سرطان و

  . باشد می زنده به گوري فرزندان شیعه در عصر حاضر

و تمـایالت مـردان   انـد   مالً مقهـور اراده مـردان بـوده   در اجتماع عرب قبل از اسـالم زنـان کـا   

بدیهی است که کمترین توجهی به نظر و رضایت دختر یا زن ، کرده می سرنوشت آنان را تعیین

  . شد نمی درباره زندگی آینده و زناشویی او

معمولی و اختصاصی که مردي زنی را از خانواده هاي  العرب اضافه بر ازدواج در محیط جزیره

انواع دیگري از زناشویی و نکاح معمول بـوده  . نمود می کردو با او ازدواج می خواستگاري اش

 کرده اسـت؛همانند نکـاح الـرهط    می را امضاءها  آن و سن و نظامات و رسومات غلط زنان نیز

                                                
1
 www. worldometers. info 
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 نکاح خـدن و نکـاح السـفاح   ، نکاح الشغار، نکاح الجمع، نکاح البدل، (زناشویی دسته جمعی)

  . پردازیم می ) که ما به شرح دو مورد اخیر539-534صص، 1413، (جواد علی

کوشیدند تـا   می زنان و مردانی که به علل موانع و شرایط از عیاشی آزادانه نصیبی کمتر داشتند

البته نه آن چنان محرمانه که کسـی نفهمـد   ، با فرد مورد پسند خود روابط محرمانه برقرار کنند

ایـن چنـین   . طمع همگان قرار نگیـرد  زن شهره به فاحشگی نشود و موردبلکه تا آن حدي که 

بـاز خـالی   ، شد نمی زناشویی و نکاح دوستانه در عین حال که یک زناشویی معمولی محسوب

مـا أستَشـرُ فَـال بـأس و     «از رسمیت نبود و عرف محیط براي رسمی جلوه دادن آن معتقد بود 

رَ لؤمباشد مانعی نداردولی آنچه آشـکار بـود مایـه عـار      می پنهانی یعنی آنچه محرمانه و» ماظَه

  )609ص، 1360، (نوري. است

اگر رابطه اي تحت عنوان یکی از اقسامی که نام بردیم نباشد یا خـارج از زناشـویی معمـولی    

  . نامیدند می باشد (نکاح دائم و متعه) آن را نکاح السفاح (زنا و روسپیگري)

گیرد و در آن عشق و عالقـه و تعهـد    می در قبال پرداخت (یا دریافت) پول صورتاین رابطه 

جدید براي مردان و تأمین نیازهاي مالی براي زنان است هاي  مفهومی ندارد و صرفاً تجربه بدن

 روابط آزاد عصر مدرن. باشد که قدمتی به درازاي تاریخ دارد می و از جمله انحرافات اجتماعی

  . روسپیگري است تداوم الگوهاي

متفاوت زندگی رواج هاي  سبک... متأسفانه امروزه با ورود امکاناتی چون ماهواره و اینترنت و

جدیـد در ازدواج شـده   هاي  پیدایش گونه وها  پیدا کرده و این امر باعث تغییر تدریجی ارزش

  . است

 هـم خـانگی  عصر مـدرن کـه ریشـه در همـان جاهلیـت قـدیم دارد؛       هاي  نمونه دیگر ازدواج

بـدون تعهـد شـرعی و     در این نوع از رابطـه افـراد  . که به ازدواج سفید مشهور است، باشد می

الگـویی از رابطـه کـه    ، کننـد  مـی  قانونی اقدام به زندگی اقتصادي مشترك در زیر یـک سـقف  

آن گریزان هاي  و محدودیتها  سنت، بسیاري از تعهدات و شرائط ازدواج را دارد اما از قوانین

دهند و اگـر   می افراد براین باورند که اگر در این رابطه موفق شوند به همین زندگی ادامه؛تاس
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. شوند می به راحتی از هم جدا، شکست بخورند بدون اینکه شناسنامه خود را سیاه کرده باشند

  )20ص، 1390، (آزاد ارمکی

ومنْ لَـم  ( فرماید: می 25 پردازد؛ در آیه می سوره نساء به مسئله نکاح سفاح 28الی 23در آیات 

 کُماتنْ فَتَیم انُکُممأَی لَکَتا منْ مفَم نَاتؤْمالْم نَاتصحالْم حنْکلًا أَنْ یطَو نْکُمم عتَطسی  نَـاتؤْمالْم

لنَّ بِإِذْنِ أَهوهحضٍ فَانْکعنْ بم ضُکُمعب کُمانبِإِیم لَمأَع اللَّهو     رُوفعنَّ بِـالْمهـورنَّ أُجآتُـوههِـنَّ و

ـ   صهِنَّ نلَـیشَۀٍ فَعنَ بِفَاحنَّ فَإِنْ أَتَیصانٍ فَإِذَا أُحأَخْد ذَاتتَّخلَا مو اتحافسرَ مغَی نَاتصحـا  مم ف

و نْکُمم نَتالْع ینْ خَشمل کذَابِ ذَلنَ الْعم نَاتصحلَى الْمع     غَفُـور اللَّـهو ـرٌ لَکُـمبِرُوا خَیأَنْ تَص

یمحتواند زنان [آزاد] پاکـدامن بـا     و هر کس از شما از نظر مالى نمى)«25(سوره نساء: آیه  )ر

ایمان را به همسرى [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید 

  داناتر است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده[ازدواج کند] و خدا به ایمان شما 

شان به همسرى [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شـرط آنکـه]   

گیران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر  پاکدامن باشند نه زناکار و دوست

ى از عذاب [=مجـازات] زنـان آزاد اسـت ایـن [پیشـنهاد      مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیم

زناشویى با کنیزان] براى کسى از شماست که از آالیش گناه بیم دارد و صبر کردن بـراى شـما   

  » بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است

نکاح .1، ه استراه حالل را منحصر به دو راه کرد و را بیان نموده -زنا  -منع از سفاح این آیه 

  خریدن .2

اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائـم بـراى خـود    دلیل تأکید بر اموال در آیه هم این است که 

، باید اجرت بدهـد ، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج کند، باید مهریه بدهد، نکاح کند

ین شـد  پس برگشت معناى آیه به ا، له مهریه در اولى و اجرت در دومى رکن عقد استأو مس

که غیر از آن اصناف نامبرده براى شما حالل است که همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را 

یـا مهریـه   ، و مال خود را در ایـن راه خـرج کنیـد   ، به وسیله اموال خود براى خود فراهم کنید

 جمله مراد از احصان در . اما در مسیر سفاح و زنا نباید خرج کنید، یا اجرت و یا قیمت، بدهید

منظـور از احصـان عفـت    ، احصان عفت است )24(سوره نساء: آیه  )محصنینَ غَیرَ مسافحینَ(

زنان  و منع شده؛، یعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت که باشد، چیزى در مقابل زنا است

را  شهوت و این اسب سرکش، شودحاللند در صورتى که از تعدى به سوى فحشا جلوگیرى 
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حال ، و از محرمات جلوگیرش باشید، در چهار دیوارى حاللهاى خدا به جوالن در آوریدتنها 

و این عمل جنسـى را بـه هـر    ، این تاخت و تازهاى حالل به هر صورت که مى خواهد باشد

طرقى که در بین افراد بشـر بـراى بیشـتر لـذت     ، طریق از طرق عادى که خواستید انجام دهید

عزوجل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او بـه ودیعـه نهـاده    و خداى ، بردن معمول است

 ص)، 1417، (طباطبائی. است

زیادي ضبط کرده است و قرآن نیـز  هاي  خرافه و افسانه، تاریخ براي مردم شبه جزیره عربستان

سنگین و به عنوان بارهاي ، از اساطیر و خرافاتی که سراسر زندگی جاهلی را در بر گرفته بود

این غـل و زنجیرهـا را    (ص)زنجیرهایی بر دست و گردنشان یاد کرده است و اینکه پیامبر اکرم

کانَـت    و یضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتـی ( را از اسارت این خرافات رهانده؛ها  آن گشوده و

هِملَیآنان قید و بندهایی را که برایشان بوده اسـت بـر   ]دوش[ و از«) 157(سوره اعراف:آیه  )ع 

و از طـرف  . هـم هسـت  ها  بلکه در غربی، نیستها  خرافه پرستی از خصائص شرقی» .دارد می

، دیگر همواره خواص بشر یعنی علماء و روشنفکران در پی نابودسـازي رسـوم ایـن خرافـات    

وقتی دقیـق تـر بـه    . خرافات هستندهمچنان گرفتار ها  انسان اما، کنند می چاره اندیشی کرده و

خرافات نیز لباس کهن از ، در خواهیم یافت که به واسطه پیشرفت زمان، زندگی بشر نگاه کنیم

ید نوع خرافات با در این راستا ما. کنند می ظهور پیدا، آورند و با لباس و نام دیگر می تن به در

، مانند خرافاتی که رنگ دینی دارند و اگر خرافات مورد توجه و اعتقاد مردم است را بشناسیم

هاي مقابله با  فرهنگ سازي تعقل و تفکر یکی از راه. یمباید در اصالح آن راه احتیاط پیش گیر

خرافه گرایی است و قرآن پیش از هر چیز بر تعقل و تفکر و تدبر تأکید داشته است و اصـول  

لـذا وظیفـه   . عقل خواسته اسـت  دین را از مکلفین وفقط از طریق استدالل و پذیرش از طریق

خرافـه  هاي  عوام را از آسیب، باشد که در این زمینه با دالیل عقلی و نقلی می علماي دینی این

  . آگاه کنند

 قرآن .1

  . مشهور، قم، دشتی محمد، »نهج البالغه«)؛ 1379محمدبن حسین(، شریف الرضی .2
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  (ص)پیامبر ینحکومت جها و سیرهتبیین 

 دانشگاه آزاد واحد تاکستان تمدن و فرهنگ ملل اسالمی تاریخ دانشجوي دکتري

Soltanbeygi124@gmail. com 

  دانشگاه آزاد واحد خوي تمدن و فرهنگ ملل اسالمی تاریخ دانشجوي دکتري

a. aminiyan3@yahoo. com 

  دانشگاه آزاد واحد خوي زیان و ادبیات فارسی دانشجوي دکتري

ghasemlof@yahoo. com 

از همان آغاز اسالم مورد توجه مسلمانان بـوده و از  ، مسئله و مفهوم حکومت به مفهوم عام و کلی آن

در مدینـه تشـکیل    (ص)دلیل آن نیـز ایـن بـوده کـه پیـامبر اسـالم      . اهمیت خاص برخوردار بوده است

. شد می سال زمامدار مسلمانان و مدیر و مدبر جامعه ي دین شمرده 5حکومت و دولت داد و به مدت 

اختصاص به نقطه اي و منطقـه اي مخصـوص    (ص)دین اسالم دینی جهانی است و رسالت پیامبر اکرم

هدف از این مقالـه   .ندارد و آن حضرت براي راهنمایی و هدایت تمام مردم جهان فرستاده شده است

تشکیل حکومت و بـه عهـده گـرفتن زمـام اداره امـور      . است (ص)تبیین سیره و حکومت جهانی پیامبر

نقش قابل تأملى را در جهت حفظ آیات ، ها جامعه از مواردى است که عالوه بر هدایت و نجات انسان

اسالم صلی اهللا وآله بالفاصله پس از از این رو نبى مکرم . کند هاى جامعه مسلمین ایفا مى الهى و آرمان

براساس آیات قرآن کریم ، اندیشه حکومت. هجرت براى تشکیل حکومت و دولت اسالمى اقدام نمود

داللت بر احساس فطري بشـر در تشـکیل دولـت    ، و رهنمودهاي پیامبر اعظم صلی اهللا وآله به صحابه

پیامبر را به صورت اجمالی مورد بررسی و  و حکومت جهانی هین سعی بر این است تا سیرابنابر. دارد

  . براي مخاطب آشکار و نمایان شود (ص)حکومت پیامبرهاي  واکاوي قرار دهیم تا الیه

  . سیره پیامبر، اسالم، اسالمی حکومت، (ص)پیامبر واژگان کلیدي:
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 کسـانی و فقـط  ، در خوف و رجا هم موحد بود، که داراي بینش توحیدي بود (ص)رسول اکرم

سس حکومت اسالمی بوده و آن را تحکیم کنند که در خوف و رجـا خـدا تـرس    ؤتوانند م می

تواند نظام و حکومتی تشـکیل دهـد و چـون از خـدا      می ترسد نمی او چون از غیر خدا. باشند

پیامبر بعـد از هجـرت بـه مدینـه تشـکیل حکومـت       . ترس دارد حکومتش اسالمی خواهد بود

دانست اهداف نبوت و بعثت انبیا یعنـی تعلـیم و تربیـت و اقامـه      می خوبیاو به . اسالمی داد

قسط و عدل و سعادت انسان بدون تشکیل حکومت ممکن نیست به همین دلیل در نخسـتین  

و از آنجایی که هر حکومت مبتنی به عدل با مشکالت فـراوان   فرصت تشکیل حکومت دادند

نیز بـه حکومـت اسـالمی پیـامبر تحمیـل       بسیاريهاي  مواجهه است؛ جنگها  خصوصاً جنگ

ضرورت تشـکیل حکومـت از سـوي     -گردد: الف می در این راستا سواالت زیر مطرح. گردید

اقدامات اولیـه پیـامبر صـلی اهللا علیـه وآلـه در       -پیامبر اعظم صلی اهللا علیه و آله چیست؟ ب

ورت عقلی تشکیل مواردي مانند ضر، کدامند؟ در پاسخ به سوال اول تحقیق، تشکیل حکومت

و همچنـین   حکومت از سوي انبیا و همچنـین لـزوم الهـی بـودن حکومـت از دیـدگاه قـرآن       

تواننـد   نمـی  ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در روایات اسالمی که مـردم بـدون حکومـت   

تشـکیل  ، در پاسخ سوال دوم مواردي همانند هجرت بـه مدینـه  . شود می بررسی، زندگی کنند

  . شود می بررسی... انصاروارتش از مهاجرین و 

روم یـا مدرسـه اي از   هـاي   پیامبر خدا با آنکه به دانشـگاهی از دانشـگاه   (ص)براستی که محمد

مدارس ایران پاي نگذاشته بود اما قانونگذار و سیاسـت مـداري بـزرگ و خطیبـی سـخنور و      

ظاهر شد و ، چون چشمه صاف و زاللیاسالم از روز اول . آید می رهبري کار آزموده به شمار

جویبـار و رودخانـه    صـورت آنگاه رفته رفته بر پهنا و ژرفاي آن افزوده گشت و سر انجام به 

ساخت  می را سیرابها  مختلف بشریت را آبیاري کرد و انسانهاي  عظیمی در آمد که سرزمین

توانـد   مـی  بـه راسـتی   گـردد و  مـی  رود عمیق تر و وسیع تـر  می و هم اکنون نیز هر چه بیشتر

غلط را بشوید و مردم را در هر زمان و مکانی به راه هدایت رهنمـون  هاي  چرکینی همه سنت

و هـا   رود و وارونـه گـویی   مـی  اسـتعماري جهـان پـیش   هـاي   اسالم علی رغم سیاست. باشد

. دشمنان به خاطر در هم کوبیدن پایه اي اسالم نتوانسته است کاري از پـیش ببـرد  هاي  فعالیت

خـود را  هـاي   رمز پیروزي و عمومیت را به دست دارد و با توجه به آن قـوانین برنامـه  ، اسالم
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مطابقت اسالم با فطرت انسانهاست کـه همـه بـه    ، ریزي کرده است آن راز بزرگ و آن رمز پی

 بنـابراین کسـانی کـه   . بـر آن اسـتوار اسـت   ها  آن طور کلی از آن برخوردارند و اساس زندگی

تواند رهبري غـرب را بـه عهـده     نمی پیامبر شرقی، غرب، شرق است و غرب، رقگویند: ش می

سخت در اشتباهند زیرا شرق و غرب از نظر فطرت یکسان اسـت و همـان گونـه کـه     ، بگیرد

  . غربی هم نیازمندبه آن است، شرقی محتاج دین فطري است

اختصـاص بـه نقطـه اي و منطقـه اي      اکـرم ینی جهانی اسـت و رسـالت پیـامبر    ددین اسالم 

. مخصوص ندارد و آن حضرت براي راهنمایی و هدایت تمام مردم جهان فرستاده شده اسـت 

. این موضوع جزء ضروریات دین است و در قرآن با چندین آیه براي آن استدالل شـده اسـت  

)؛ بزرگـوار  1تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ علَى عبده لیکُـونَ للْعـالَمینَ نَـذیرًا (فرقـان /    «قوله تعالی: 

است که قرآن را بر بنده خاص خود نازل فرمود تا اهل عالم را متذکر و خدا تـرس  خداوندي 

  ».کند

)؛ اي مردم من فرستاده 158ف/ قل یا ایها الناس إنی رسول اهللا إلیکم جمیعا (اعرا«قوله تعالی: 

و اوحی الـی هـذا   «از دیکر آیات مورد استدالل این آیه است: » .خدا به سوي همه شما هستم

کنـد تـا    مـی  )؛ خداوند به من آیات این قرآن را وحی19(انعام/ ... القرآن الئذرکم به و من بلغ

  ».رسد را بترسانم می شما و هر کسی که خبر این قرآن به او

* و آخـرین  ... هو الذي بعث فی االمیین رسوال منهم یتلو علیهم آیاته و یـززکیهم «تعالی: قوله 

پیغمبر بزرگواري ، )؛ او خدایی است که در میان عرب امی2-3(جمعه/ ... منهم لما یلحقوا بهم

فرماید: و نیـز   می و در آیه بعدي... را از خودشان بر انگیخت تا بر آنان آیات او را تالوت کند

  »..اند. قوم دیگري که هنوز به عرب ملحق نشده

گوید: گفته شده مراد افرادي هستند که بعد از صحابه به  می »آخرین منهم«شیخ بهایی در معنی 

و «از پیامبر روایت ده که زمان قرائت این آیـه از آن حضـرت سـوال شـد:    . آیند می دنیا آمده و

و از پیامبر روایت شده . آیند می ه دنیا آمده وآخرین منهم چه کسانی هستند که بعد از صحابه ب

چـه کسـانی هسـتند؟پیامبر    » و آخرین منهم«که زمان قرائت این آیه از آن حضرت سوال شد: 

لو کـان االیمـان فـی الثریـا     «دست مبارك خود را بر کتف سلمان گذارده و فرمودند:  (ص)اکرم

باشـد مـرداین از طایفـه ایـن شـخص      هـا   و کهکشـان ها  اگر ایمان در ستاره» رجال من هوالء
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  . )268: 19، 1374، کنند (طباطبایی می (سلمان) به آن دست پیدا

قل یا اهل الکتاب تعالوا إلی کلمه سواء بیننا و بینکم اال نعبد إال «فرماید: می در آیه شریفه دیگر

)؛ اي پیـامبر  64 (آل عمـران/ ... اهللا وال نشرك به شیئا وال یتخذ بعضنا بعضا اربابا مـن دون اهللا 

بگو: اي اهل کتاب بیایید از آن کلمه حق که میان او شما یکسان است پیروي کنیم که بـه جـز   

بعضی دیگر را بـه جـاي   ، خداي یکتا را نپرستیم و چیزي را به او شریک قرار ندهیم و بعضی

 (ص)نـزد پیـامبر  عده اي از یهود «خوانیم:  می چنین   (ع)در حدیثی از امام مجتبی. ». خدا نپرستیم

بر تـو وحـی      (ع)بري فرستاده خدایی و همانند موسی می آمده گفتند: اي محمد تویی که گمان

آري منم سید فرزندان آدم و به ایـن   کمی سکوت کرد پس فرمود: (ص)؟پیامبر»شود می فرستاده

هـا   آن .جهانیـانم پیشواي پرهیزگاران و فرسـتاده پروردگـار   ، کنم من خاتم پیامبران نمی افتخار

سوال کردند: به سوي چه کسی؟ به سوي عرب یا عجم یا ما؟ خداوند آیه ذیل را نازل فرمـود  

قل یا ایها الناس إنی «. را به تمام جهانیان با صراحت در ضمن آن شرح داد (ص)و رسالت پیامبر

یمیـت فـامتوا    رسول اهللا إلیکم جمیعاً الذي له ملک السماوات و االرض ال اله اال هو یحیـی و 

)؛ 158باهللا و رسوله النبی االمی الذي یومن باهللا و کلماته و اتبعـوه لعلکـم تهتـدون (اعـراف /     

هـا   بگو: این مردم! من فرستاده خدا به سوي همه شما هستم؛ همان خدایی که حکومت آسمان

وریـد بـه   میراند؛ پس ایمـان بیا  می کند و می و زمین از آن اوست؛ معبودي جز او نیست؛ زنده

آن پیامبر درس نخوانده اي کـه بـه خـدا و کلمـاتش ایمـان دارد؛ و از او      ، خدا و فرستاده اش

دلیل روشنی بـر  ، این آیه همانند بسیاري دیگر از آیات قرآن مجید» .پیروي کند تا هدایت یابید

  . است (ص)جهانی بودن دعوت پیامبر اسالم

تو را جز بـه سـوي مـردم    . »رسلناك اال کافه للناسو ما ا«خوانیم:  می سوره سبأ نیز 28در آیه 

اسـت (مکـارم    (ص)اینها نمونه آیاتی است که گواه جهانی بودن دعوت پیامبر اسالم. نفرستادیم

  .  )6/480: 1390، شیرازي

و «. شود که درباره وجوب اطاعت از آن وجود مقدس نازل شده است می اکنون به آیاتی اشاره

یدخله جنات تجري من تحتها األنهار و من یتول یعدبه عذابا الیما (فـتح/  من یطع اهللا و رسوله 

کنـد کـه    (از بهشت) وارد مـی هایی  )؛ و هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند او را در باغ17

 نهرها از زیر (درختان) آن جاري است و هر کس سرپیچی کند او را به عذابی دردناك گرفتار

  ».سازد می
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)؛ و اگر از خدا و پیامبرش 14 و رسوله ال یلتکم من أعمالکم شیئا (حجرات/ و إن تطیعوا اهللا«

، 46، 1أطیعوا اهللا و رسـوله (انفـال/   «» .کند نمی اطاعت کنید چیزي از کارهاي شما را فروگذار

و  32أطیعـوا اهللا و الرسـول (آل عمـران/    «. ») از خدا و پیامبرش اطاعت کنیـد 13؛ مجادله/ 20

  ».امبر را اطاعت کنید)؛ خدا و پی132

)؛ و از پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحمت الهـی  56و أطیعوا الرسول لعلکم ترحمون (نور/ «

مخصوصـاً از  ، این آیات عموماً بر وجوب اطاعت از پیامبر گرامی اسالم داللت دارنـد » .شوید

ورد که اطاعت از توان به دست آ می تکرار شده است به خوبی» اطیعوا«لفظ ها  آن آیاتی که در

مبلغ و مبین آنهاست بلکه ، مختص آن احکام الهی نیست که وي فقط حامل، آن وجود مقدس

که از خود او صادر شده و بدان گـردن نهادنـد گرچـه ظـاهراً از پیـامبر      هایی  شامل امر و نهی

آیـات بـا   از زمانی که در بعضـی  ، ولی در واقع از خداي متعال فرمان برده انداند  اطاعت کرده

ي دوم اطاعـت از  »اطیعـوا «توان استظهار کرد که مرا از  می ،مواجه میشویم» اطیعوا«تکرار لفظ 

توان گفت: که پیامبران الهی غیر از مقام ابالغ  می بنابراین. دستورات شخص پیامبر گرامی است

، 1374، ییباو آن مقام والیت و رهبري امت است (طباطاند  مقام دیگري نیز داشته، وحی الهی

4 :388(  .  

تصـریح  هـا   آن مسأله ضرورت حکومت در روایات اسالمی نیز بازتاب گسـترده اي دارد و در 

و حتی یک حکومـت ظـالم از هـرج و    ، زندگی کنند، توانند نمی شده که مردم بدون حکومت

 ذیـل بـا هـم بررسـی    نمونه اي از این روایات پر معنـی را در  . مرج و بی حکومتی بهتر است

  کنیم:  می

 ال «گفتنـد:   مـی  که -به خوارج داد   (ع)در نهج البالغه در پاسخی که امیرالمومنان علی

کلمـه  «فرمـود:   -»حکومت و حاکمیت و داوري مخصوص خداسـت «؛ »حکم اال هللا

سـپس  ، »حق یراد بها الباطل؛ این سخن حقی است که از آن اراده باطل شـده اسـت  

آري درسـت  «. »ال حکم اال هللا و لکن هـؤالء یقولـون ال امـره اال هللا    نعم انه«فرمود: 

گوینـد: حکومـت و زمامـداري     می ولی اینها، است که فرمانی جز فرمان خدا نیست

مردم به هر حال نیازمند بـه امیـر و زمامـداري    «سپس فرمود: ، »مخصوص خداست

حکومتش به کار خـویش  خواه نیکوکار باشد یا بدکار! تا مؤمنان در سایه ي ، هستند
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زنـدگی  ، و مردم در دوران حکومـت او ، و کافران نیز بهره مند شوند، مشغول باشند

و بـه کمـک او   ، به وسیله ي او اموال بیت المال گردآوري شود، راحتی داشته باشند

، و حق ضعیفات از زورمندان گرفته شـود ، امن گرددها  جاده، با دشمنان مبارزه کنند

 . )40خطبه ، نهج البالغه» (در رفاه باشند و از دست بدکاران در امانمردم نیکوکار 

مفهومش این نیست که » امیري الزم است خواه نیکوکار یا بدکار«فرماید:  می بدیهی است اینکه

بلکه منظور این است که در درجه اول باید زمامداري عادل و نیکوکـار پیـدا   ، این دو یکسانند

زمامدار ظالم از هرج و مرج بهتر است و این امر به هر حال منافات بـا  و اگر نشد وجود ، کرد

چرا که حاکمیت مانند نبـوت و قضـاوت از ذات   ، حاکمیت خداوند بر کل جهان هستی ندارد

  . گیرد می پاك او نشأت

  در ، نقل کرده است   (ع)الرضا موسی بن از امام علی» فضل بن شاذان«که  معروفیدر روایات

گیرد:  و حاکمیت بر اجتماع به سه نکته مهم اشاره فرموده می» اولو االمر«دالئل تعیین بیان 

 و مردم به مأمور اطاعت حاکم الهی هستند؟، اگر کسی بگوید چرا اولواالمر قرار داده شده«

شود به دالئل زیاد از جمله اینکه؛ هنگامی که براي مردم حدودي تعیین شود و دستور  می گفته

گیرد مگر  نمی شود این کار سامان ها می آن چون باعث فساد، ه از آن حدود تجاوز نکنندیابند ک

، که آنان را از تعدي و داخل شدن در امـور ممنوعـه بـاز دارد   ها  آن بوسیله حاکمینی در رأس

و ، کنـد  نمی کی لذات و منافع خود را به خاطر فساد دیگران ترك، زیرا اگر این موضوع نباشد

قرار داده شده که آنان را منع از فساد کند و حدود و احکـام الهـی را   ها  آن تی برايلذا سرپرس

بعد از    (ع)در تفسیر نعمانی از امیرمومنان علی. )60: 6، 1351، بر پا دارد (مجلسیها  آن در میان

یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للرسول إذا دعـاکم لمـا یحیـیکم    «ذکر آیاتی از قرآن مانند آیه 

)؛ اي کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید دعوت خدا و پیامبر را هنگامی که شما 24(انفال/ 

 ».سازد می کند به سوي چیزي که شما را زنده می را

 اهل هر شهري از سه چیز بی نیاز نیستند تـا در امـور   «ی آمده است: چنین   (ع)از امام صادق

فقیه آگـاه و بـا   ، کنند می سقوط، را از دست دهندها  اگر این، به ان پناه برند آخرتدنیا و 

کوتـاه سـخن   ، )235: 57، و طبیب بینا و معتمـد (همـو  ، تقوي و امیر خوب مورد اطاعت

الهـی بـدون تشـکیل حکومـت جـز در مقیـاس       اینکه هیچ یک از اهداف مقدس پیامبران 
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بـه  ، به همین دلیل پیامبر اسالم تا تشکیل حکومـت الهـی شـدند   ، یابد نمی تحقق، محدود

که این توفیق نصیبشان نشد شـدیداً  ها  آن ولی، پیروزي و موفقیت چشمگیري نایل گشتند

در آخـر   و نیز بـه همـین دلیـل   . از سوي قشرهاي فاسد و مفسد در محاصره قرار گرفتند

 صورت   (ع)نیز گسترش توحید و عدل تنها از طریق تشکیل حکومت جهانی مهدي، الزمان

، نیسـت » عبـادات «از سوي دیگر احکام اسالم منحصر بـه  . گیرد؛ اینها همه از یک سو می

ماننـد:  ، بلکه احکام فراوانی داریم که به شئون سیاسی و اجتماعی مسلمین مربـوط اسـت  

  . انفال و مانند آنها، زکات، خمس، دیات، احکام حدود

بنابراین تا حکومتی عادالنه و مردمی براساس اعتقادات الهی تشکیل نشود قسمت عمده احکام 

برنامه حکومت اسـت و  » سیاسات«، چرا که از بخشهاي سه گانه احکام، ماند می اسالمی زمین

 هرگـز سـامان   بـدون پشـتوانه حکومـت صـالح    » معـامالت «و ، در متن حکومت قـرار گرفتـه  

نیز در سایه حکومـت اسـالمی   ، مانند حج و نماز جمعه و جماعت» عبادات«حتی ، پذیرد نمی

در فضاي تاریک مکه  (ص)اکرم به وسیله پیامبر، آن رو که شعار توحیداز . عظمت و شکوه دارد

اصالح منطقه حجاز و گـروه عـرب نبـود بلکـه     ، تنها نظر پرچمدار این نهضت، طنین انداخت

، ماموریت داشت رسالت جهانی خود دار از محـیط عربسـتان شـروع کنـد (رسـولی محالتـی      

تی را بـه  ااقـدام ، به مدینه رسـد  (ص)همین که پیامبر، لذا پس از پایان سفر هجرت. )69، 1383

  منظور تشکیل دولت اسالمی انجام دادند:

مسجدي در قبا همت گماشت که سریعاً به مرکزي معنوي بـراي   ساختنقبل از همه کارها به 

ـ   –انجام شعایر و عبادات دینی و اداره اي سیاسی  هـاي   ن چگـونگی ارتبـاط  ینظامی بـراي تبی

 دینـی و مکـانی بـراي قـانون    هاي  حکومت با داخل و خارج و مدرسه اي براي براي آموزش

پرداختند و ها  مکان مقدس به تشکیل انجمن یاران پیامبر با اجتماع در آن. گذاري مبدل گردید

درس ، شـد و مسـلمانان   مـی  الزم دادههاي  روشنگر آموزشهاي  بر منبر ساده آن با ایراد خطابه

 نظم و تربیت و برابري در مقابل قانون را آموخته و یگـانگی و بـرادري و انضـباط را تمـرین    

اجتماعی براي اعضـاي خـانواده و   سیس بنایی أساختن مسجد اولین گام در جهت ت. کردند می

زیــرا از خــالل حلقـه اي علــم و قضــاوت و عبـادت و مراســمی کــه در   ، افـراد جامعــه بـود  

وحدت فکري مسلمانان و نزدیکی هر چه بیشتر ، گردد می گوناگون در آن برگزارهاي  مناسبت
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بلکه جایگاه ، دتنها عبادتگاه یا مکان گزاري نماز نبو، آمد پس مسجد می آنان به یکدیگر فراهم

دین و سیاست و مسـائل  هاي  و منزلت آن همان جایگاه و منزلت خود اسالم بود که در بخش

  . اجتماعی رو به تکامل داشت

نوشـتن سـندي   ، در جهت تشکیل دولت دینی در مدینه برداشت (ص)گام دومی که رسول خدا

انسانی دیگري ماننـد  هاي  مسلمانان و مسلمانان با گروهارتباط میان خود ، بود که به موجب آن

بـین مومنـان و   ، پیغمبـر خـدا   (ص)این پیمانی است از جانـب محمـد  . یهودیان بخشنده مهربان

در پیکـار  هـا   آن باشد و به آنان ملحق گردد و بـا ها  آن مسلمانان قریش و یثرب و هر که پیرو

واحدند؛ مومنان باید هیچ در مانـده اي را میـان   امتی ، شرکت جوید اینان جدا از دیگر مردمان

خویش وانگذارند و با خوشرویی از مال خود به او بخشیده و وام یا تاوان خون او را بپردازند 

مشکلش را مرتفع سازند هیچ مومنی با وابسته مومن دیگـر بـدون اطـالع و    ، یا با کمک فکري

 . موافقت وي پیمان نبندد

کس از خودشان که سر کشی کند یا بـاج نـاحق خواهـد یـا بـدي و      مومنان پارسا بر ضد هر 

هـیچ  . تجاوز گري نماید یا فساد انگیزد همدسـت گردنـد اگـر چـه فرزنـد یکـی شـان باشـد        

امام الهی . مسلمانی را به قصاص کافري نکشد و کافري را بر ضد مومنی یاري نکند، مسلمانی

پناه دهد و مومنان جدا از دیگرکسـان  ها  آن یکی است و فرو دست ترین مسلمانان تواند به نام

. یاري شودند و مساوات در حقوق بیننداند  وابسته یکدیگرند و یهودیانی که از ما پیروي جسته

را از او باز ندارد ن منیؤقرشی را بر مال و جان پناه ندهد و م، نه ستم و ناروایی و هیچ مشرك

نباید قاتلی را کمک . به خدا و قیامت ایمان داردو هر مسلمان که مضمون این پیمان پذیرفته و 

و  خدا و محمد پیامبر اوست، مرجع رسیدگی به آن، کند یا پناه دهد و در هر چه اختالف کنید

یهودیـان بـر دیـن خویشـند و     . منـان سـهیم باشـند   ؤبه هنگام جنگ یهودیان در هزینه آن با م

رزد یا گناه کند جز خود و خانواده خود و آنکه ستم و مسلمانان و وابستگانشان بر دین خویش

و قصـاص و جریمـه    خـارج نشـود   (ص)را هالك نگرداند و از یهودیان کسی بدون اذن محمد

متروك نماند و یهودیان از اموال خویش هزینه کنند و مسلمانان از اموال خویش و یکدیگر بر 

دلـی و نیـک اندیشـی     کو میانشان ی ضد کسی که با اهل این پیمان در جنگ باشد یاري کنند

و کسی با هم پیمان خود بدي نکند و ستمدیده یاري شود و  باشد نه گناهگاري و ستم ورزي
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داخل شهر یثرب براي اهل این پیمان حرام است هر قتل یا حادثه اي که میان اهل این پیمـان  

 (ص)مرجـع بررسـی آن خـداي تعـالی و محمـد     ، روي دهد و بیم آن باشد که فسادي بر خیزد

قریشیان و هر که آنان را یاري کرده باشد پناه داده نشوند و هر گاه یثرب مورد . فرستاده اوست

هجوم قرار گیرد همه در دفاع از آن شرکت جویند و چنانچه مسلمانان و یهودیان بـه صـلح و   

آشتی با گروه دیگر فرا خوانده شوند پذیرا باشند و صلح کنند مگربا کسـی کـه بـا دیـن خـدا      

کرده باشد و این پیمان شامل ستمکار و بدکار نگردد و هر کـه از مدینـه بیـرون رود در     پیکار

مگر آنکه ظلم کند یا کردار بد پیشه سازد (ابـن  . امان است و هر که در آن بماند در امان است

  . )134 – 13:1383، هشام

انطبـاق دارد مـواردي   شرح شد بر اصول و مبانی کلی قرآن کریم ، مواردي که در منشور مدینه

امـت واحدنـد؛ لـزوم مهـرورزي و همکـاري بـین       ، مانند همه مسلمانان جدا از کسـان دیگـر  

توجه به حقوق موالی یا تحت الحمایه ها؛ عنایت به حقوق خویشاوندي و دوسـتی  ، مسلمانان

هـاي   فردي مسلمانان؛ ناروا شمردن انتقـام جـوي و تعصـب   هاي  تعیین مسئولیت، و همسایگی

ی؛ و چوب گردن نهادن همگان به قانون؛ ارجاع امور مهم و جنـگ و صـلح بـه دولـت؛     جاهل

اعالم این واقعیت که جنگ و صلح افراد از مسائل امنیتی جامعه اسالمی اسـت؛ فـرا خوانـدن    

کمک به دولت در تثبیت نظامی اسالمی؛ ممانعت از هر گونه ظلم و ستم؛ و یاري نکردن قاتل 

  . )185: 1385، الم الصفارو پناه ندادن به وي (س

 آن از پـیش  روایتی در و ـ مدینه در ـ آله و علیه اهللا صلی ـ خدا رسول اقدامات از دیگر یکی

 برادري عقد این. بود دو به دو صورت به مسلمانان میان برادري پیمان ساختن برقرار ـ مکه در

 یـاد  آن از مسجد و اقامه نمـاز جمعـه   بناي از پس، نویسان سیره بیشتر و اند نامیده »مؤاخاه« را

 هجرت از پس ماه پنج که برآنند برخی. دارد وجود نظر اختالف آن دقیق زمان درباره. اند کرده

. کردنـد  معین را آن از پیش یا و مسجد بناي زمان در دیگران، اند گفته ماه نه دیگر برخی بوده؛

  . )363، 1414  ، دمشقى را (صالحى هجرت از پس یکسال دیگر برخی

 ا دینى؛ برادران وسیله به مسلمانان امور اصالحنُونَ (إِنَّمؤْمةٌ الْموا إِخْوحلنَ فَأَصیب کُمیأَخَو و 

 بغَـت  فَـإِنْ  بینَهمـا  فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمنینَ منَ طائفَتانِ إِنْ * و تُرْحمونَ لَعلَّکُم اللَّه اتَّقُوا
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 بینَهمـا  فَأَصلحوا فاءت فَإِنْ اللَّه أَمرِ  إِلى ء تَفی حتَّى  تَبغی  الَّتی فَقاتلُوا  الْأُخْرى علَى إِحداهما

  )10 – 9 آیات، حجرات( الْمقْسطینَ یحب اللَّه إِنَّ أَقْسطُوا و بِالْعدلِ

 عـدالت  تحقـق ( اقتصادى و اجتماعى برادرى و برابرى توسعه(و) وا  ؛ـمتَصـلِ  اعببِح  اللَّـه 

 فَأَصـبحتُم  قُلُـوبِکُم  بـینَ  فَأَلَّف أَعداء کُنْتُم إِذْ علَیکُم اللَّه نعمت اذْکُرُوا و تَفَرَّقُوا ال و جمیعاً

هتمعإِخْواناً بِن و لى کُنْتُمفْرَةٍ شَفا  عنَ حالنَّارِ م نْها فَأَنْقَذَکُمم کنُ کَذلیبی اللَّه لَکُم هآیات لَّکُملَع 

 و عهـدهم  بعـد  منْ أَیمانَهم نَکَثُوا إِنْ آیات و توبه و – 103 آیات عمران آل)103( تَهتَدونَ

  )11 – 12 (ینْتَهونَ لَعلَّهم لَهم أَیمانَ ال إِنَّهم الْکُفْرِ أَئمۀَ فَقاتلُوا دینکُم  فی طَعنُوا

 (همان) دینى؛ برادران حقوق رعایت  

 ی220 آیه، بقره(. انفاق؛ و ایثار حسن ترویجنْیا فالد رَةِ والْآخ و ئَلُونَکسنِ یتـامى  عقُـلْ   الْی 

الحإِص مرٌ لَهخَی إِنْ و مطُوهتُخال فَإِخْوانُکُم و اللَّه لَمعی دفْسنَ الْمحِ ملصالْم و لَو شاء  اللَّـه 

نَتَکُمإِنَّ لَأَع زیزٌ اللَّهع کیم12 – 11 آیات، توبه و ح(  

 عمـران  (آل. اسـالمى؛  امـت  وحـدت  تحقـق  منظور به مسلمانان میان اتحاد و اتفاق ایجاد ،

  )103 – 102 آیات

 شکل دادن به جامعه و بنیان نهادن اصل مساوات و برابري به صورت عملی  

 مادي و معنوي از مهاجرانهاي  حمایت  

 ایجاد وحدت دینی به جاي وحدت قومی و قبیله اي 

 ه یا غزوه هر از قبل بلکه و بدر غزوه از قبل ایجاد مواخاتاین که (ص)خدا رسول اى سری 

و جامعه اسالمی را آماده جهاد و ایثارگري ، بود شده همدیگر با افراد وحدت مبناى اقدام

 . در راه اسالم کرده بود

 تـا  کنـد  تشـریع  را زکات غزوه بدر در(ص)فراهم گردید که پیامبر با عقد اخوت بستر الزم 

 . گیرد قرار اى جانبه همه اجتماعى تعاون مبناى

، جاهلی سنتهاي طبق بر کردند می زندگی مدینه در که متعددي طوایف و مختلف قبایل حضور

 تعـارض ، اي قبیلـه  مسـائل  بـر  عـالوه  یهـودي  قبایل، آن بر افزون. بود اختالفات و نزاع سبب



504   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

 

 اختالفـات  ایـن . بودنـد  افزوده تعارض و اختالف هاي زمینه بر و کرده پیدا مسلمانان با اي تازه

 ایـن ، مـوارد  برخـی  در. شـود  فـراهم  »دولت« یک تشکیل امکان تا رفت می میان از بایستی می

 قبایـل  میـان  موجـود  اختالفات از بود عبارت موارد این. گردید می محو اساس از باید اختالف

 اسالم که اصولیهاي  سیاست یا و سیاسی مصالح اساس بر بایست می نیز مواردي در. مسلمان

، یهود، اول درجه در قسمت این در. شد می فصل و حل، کرد می مطرح دیگر ادیان با ارتباط در

 تشکیل. داشتند قرار »نجران« مسیحیان آنان از پس و مدینه ناشده مسلمان مشرکان ها آن از پس

 ایجاد به مشروط کند حفظ را خود برتر قدرت، تشتت این با محیطی در بتواند که دولتی چنین

 بـه  کـه  جا آن تا. یهود با توافق ایجاد آن از پس و مسلمانان آغاز در. بود مردم میان در انسجام

. رفـت  مـی  شـمار  بـه  اتحاد رکن مهمترین اسالمی هاي آموزه، شد می مربوط مسلمانان و اسالم

، آمـوزه  مهمتـرین . شد می سختگیري چندان نباید، بود راه آغاز در اسالم که آن لحاظ به هرچند

 خداونـد  به مشترك عقیده یک آوردن وجود به و جامعه در توحیدي گرایش به بخشیدن قوت

 توحیدي بلکه، نبود او عبادت حتی و واحد ذات یک پذیرفتن از عبارت تنها، توحید البته. بود

 نیـز  را رسـولی  و کـرده  مطرح »والیت« صاحب و حاکم عنوان به را خداوند که بود نظر مورد

 مطیـع  بایـد  مسـلمانان ، اسـاس  ایـن  بـر . بفرستد مردم میان به والیت و حکم این اعمال براي

 اصل ترین اساسی و توحید عقیده سیاسی ثمره مهمترین اطاعت این. باشند او رسول و خداوند

 و بـود  امـت واحـده   گیري شکل وحدتی چنین حاصل. رفت می شمار به »وحدت« ایجاد براي

 عقـد  در آن از پـیش . ضـروري بـود   بس امري نظام و دولت تشکیل براي واحده امت تشکیل

 بـه  متعلق محلی مسجد. بود شده تأکید وحدت این بر، مسجد ساختن در آن از قبل و برادري

  . باشد مطرح، آن جز یا اي قبیله امتیاز هیچ آنکه بدون بود مؤمنان همه به متعلق آن از پس و خدا

 منتفـذان  و رؤسا نزد در نه اختالفات فصل و حل، داشت فراوان اهمیت که آنچه، میان این در

 گـاه  هـیچ  که قبایلی میان در گرایشی چنین ایجاد. بود رسول و خدا بهها  آن ارجاع بلکه محلی

 کـه  آگـاهیم . داشـت  طوالنی فرصتی به نیاز و بوده سخت امري، بودند نکرده تجربه را دولتی

 رحلت ـ آله و علیه اهللا صلی ـ خدا رسول که گاه آن و دولت تشکیل از سال ده گذشت از پس

 را آن و کنند درك دولت یک عنوان به را مدینه تسلط توانستند نمی قبایل از بسیاري هنوز، کرد

 نیاز مورد حتی و عمیق اندازه آن ـ آله و علیه اهللا صلی ـ خدا رسول اقدامات چند هر بپذیرند؛

 پایـدار  اسـالمی  دولـت ، قبایلی اختالفات گسترده وجود با که بود روزگار آن در عربی جامعه

 بـه  تـوان  می ها، آن بر اعتماد با تنها و، ها آموزه این وجود با. یابد غلبه مختلف قبایل بر و بماند
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 بـر  و سـاخت  می معین نیز را مشخصی هاي دستورالعمل باید دولت بود؛ امیدوار »دولت قوام«

 قوانین، قدرت بر افزون، کار این براي. درآورد کنترل تحت را جامعه عملی جریانها  آن اساس

 را شـده  مسـلمان  قبایـل  زندگی عملی جریان، ها آموزه آن پایه بر که است نیاز مورد مشخصی

 جامعـه . بداننـد  را خود تکلیف مؤمن هاي توده هم و کند می چه بداند حکومت هم. کند تنظیم

 یـک  از تحـول ، شـد  واقـع  آنچـه  از جـداي ، واقع در. »قانون« معناي به فقه دارد؛ »فقه« به نیاز

 سـاختار  از فراتر مصالحی که است قانونی نیازمند طبیعی طور به، دولت یک به اي قبیله جامعه

 مختلـف  قبایل از باشدکه مردمانی خواست بر منطبق باید جدید قانون. گیرد نظر در را اي قبیله

 وهـا   آن دینـی  باورهـاي  و هـا  آرمـان ، »کـردن  زنـدگی « مسـأله  بـر  افزون طبعاً. اند آمده فراهم

  . دارد اهمیت قانون این به گیري شکل در، مشخص اهدافی به اعتقادشان

 میـان  هجـرت  نخسـت  سـال  همان در ـ آله و علیه اهللا صلی ـ خدا رسول که »عمومی پیمان«

 اساسـی  قـانون  ایجـاد  بـراي  گام نخستین، رساند امضا به یثرب مشرکان و یهودیان، مسلمانان

 و یافـت  می ادامه اسالمی تمدن طول در باید بعدها که حرکتی. رفت می شمار به قرآن بر مبتنی

 را عهدنامـه  ایـن  مـتن . شـد  مـی  سـترگ  تمـدن  ایـن  در سیاسـی  اندیشه براي عظیم اي سرمایه

 ؛320ــ 323، 1408، کثیر ابن ؛501 ـ 504، 1355، هشام ابن(اند آورده کامل طور به نگاران سیره

 مسـلمانان  همـه  و درآمـده  مکتـوب  مـتن  یـک  صـورت  به عهدنامه این. ) 45، 1372، طبرسی

 آن ازهایی  بخش. اند پذیرفته را آن محتواي شده برده نام ایشان از، عهدنامه آن در که یهودیانی

 و مسـلمانان  و یهودیان جانبه دو برخورد به مربوط قسمتی، مسلمانان داخلی مسائل به مربوط

 دولـت  به بزرگی کمک توانست می »صحیفه« این. است مدینه مشرکان درباره نیز نکته دو یکی

 و مسـلمانان  بـا  یهـود  مخالفـت  از جلـوگیري  در آن از اي عمـده  بخش. باشد التأسیس جدید

 بـا  گـرفتن  تمـاس  ازها  آن .بود مسلمانان میان در اختالف و نفاق ایجاد در آنان کردن محدود

 و قـریش  اتحاد راه سر بر مهمی مانع، ترتیب بدین و بودند شده منع آنان با تجارت و مشرکان

 بـه  اسـالمی  دعـوت  نشر براي مناسبی فرصتی، قرارداد این. بود شده ایجاد اسالم ضد بر یهود

  . رفت می شمار

 کـار  بـه ) سـلم  و آله و علیه اهللا صلی( اعظم پیامبر سوي از که اسالم دعوت هاي شیوه از یکی

) عمیـر  بن مصعب(، یثرب شهر از کنندگان بیعت همراه به پیامبر. بود مبلغ اعزام، شد می گرفته
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، روش این از بعدها پیامبر. داشت روانه اسالم دین تعالیم و احکام بیان و قرآن خواندن براي را

 از پس که طوري به. کرد استفاده فراوانی به اسالم مبین دین شناساندن براي مبلغان اعزام یعنی

 جـاي  همـه  بـه ، اسالم نفوذ که، هجري دهم و نهم هاي سال در و طائف تسلیم و تبوك غزوه

 و آمدند می مدینه به عرب امراي و قبائل وفدهاي دائماً، پس آن از و شد گسترده العرب جزیره

 تعلـیم  بـراي  را دیگري و صدقات گرفتن براي را کسی پیامبر غالباً شدند؛ می مشرف اسالم به

 مـاه  در. )106 ــ  105، 1384، فیـاض  ؛59، 1383، الویري( فرستاد میها  آن همراه قرآن و دین

 داشـتند  اظهار و آمدند پیغمبر خدمت، قاره و عضل طایفه از گروهى هجري چهارم سال صفر

 مـا  بـه  را قرآن خواندن و دین آداب تا بفرست ما نزد کسانى. ایم شده مسلمان ما از جمعى که

 نفـر  4 و مهـاجر  نفـر  6( نفـر  ده، بخارى کتاب از اسحاق ابن قول به یا، نفر 6 پیامبر. بیاموزند

 نیاى ثابت پسر عاصم یا غنوى مرثد پسر مرثد به را مسؤولیتشان و کرد روانه آنان با را) انصار

، حجـاز  ناحیـه  در »رجیع« به تا کردند حرکت آنان. سپرد خطاب بن عمر پسر عاصم)  مادرى(

 و دادنـد  نشـان  را خود قصد سوء، مسلمانان به نسبت جا آن در. رسیدند »جده« و »رابغ« میان

 و کردند دنبال را آنان. خواندند فرا کمک به مسلمانان دستگیرى براى را لحیان بنى هذیل مردم

 ؛52، 1365، سـعد  ابـن (دادند که نهایتا این مبلغین بـه شـهادت رسـیدند    قرارشان محاصره در

باشـد   مـی  واقعه اسفبار دیگرشهادت تعداد دیگري از مبلغین در بئر معونـه . )82، 1384، فیاض

 هم گرد مدینه از اى محله در شب رسیدن فرا از پس انصار جوانان از نفر به این نحو که هفتاد

 بـه هـا   آن .شـدند  مشهور قرّاء به که این تا پرداختند مى قرآن قرائت و نماز اقامه به و آمدند مى

 به راها  آن و داشتند برمى گوارا آب مقدارى و کردند مى آورى جمع هیزم مقدارى صبح هنگامه

 گمـان  جوانـان  ایـن  خـانواده . کردنـد  مـى  حمـل  الـه  و علیه اللّه صلّى اللّه رسول حجره سوى

 نـزد  ازهـا   آن کـه  پنداشـتند  مـى  مسـجد  در حاضـران  و هسـتند  مسـجد  درها  آن که کردند مى

 مـتقّن  قـدر  و اند بوده نفر چهلها  آن که کنم مى گمان: گوید مى واقدى. آیند مى هایشان خانواده

، هشـام  ابـن (اسـت   پذیرفته را آن هم اسحاق ابن که چنان )1374، 347، واقدى( است همین

1355 ،194(  .  

 نـزد  مالـک  بـن  عـامر  ،براء ابو: کند مى نقل کوفى بجلى ابان کتاب از الورى إعالم در طبرسى

که نهایتا این مبلغین به خاطر )186، 1372، طبرسی(. آورد اسالم و آمد مدینه در (ص)اللّه رسول

؛ 194، 1410، اسـحاق  ابـن (خیانت ابو براء در محلی به نام بئر معونـه بـه شـهاد ت رسـیدند     

 مبلغان و قاریان از زیادي تعداد درآن که مونه بئر و رجیع شهداي واقعه. )349، 1374، واقدي
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  . )82، 1384، فیاض(گردید  (ص)پیامبر قلبی شدید تاثر باعث که رسیدند شهادت به

، کرد تثبیت مدینه در را پیامبر حکومت که حدیبیه صلح از پس و هجرت هفتم سال ابتداي در

 و کشـورها  سـران  سوي به، تسلیم و اسالم پیامِ ابالغ براي را نمایندگانی گرفت تصمیم پیامبر

پرسـتش   به را ایشان فرستادو پادشاه هشت به رسول هشت (ص)پیغمبر. کند روانه مجاور قبایل

   .فراخواند خدا

 راهـا   دولـت  و قبایـل  سـران  بـه  (ص)پیامبر هاي پیام و ها نامه درخشان هاي آموزه، کلّی طور به

  :برشمرد چنین توان می

 زدودن، توحیـد  تـرویج ، رسـالت  اعـالن  بـر  را خـویش  خارجی سیاست (ص)اعظم پیامبر 

  . است نهاده بنا، شرك هاي پلیدي و ها پیرایه

 رسـوبات ، توحیـد  زالل چشـمۀ  با و بیدار را خفته هاي فطرت تا بود صدد در حضرت آن 

 جهـول  و ظلـوم  آدم بنـی  بـه  را »السـت  میثاق« و »ازل عهد« و دهد شو و شست را شرك

  . شود آور یاد

 د حضرتن را ها نامه »انذار و بشارت« وصف دو با (ص)محماز حاکی، این که ساخت مزی 

 جایگـاهی  و مقام هر در باشند داشته یاد به جهان نقاط تمام در ها انسان همه که است آن

 . دهند پس را خود اعمال حساب باید روزي، باشند که

 عد در توحید پیامخدا غیر بندگی از راها  آن و بخشد می کرامت و عزت آدمیان به نظري ب 

 همین به. است اجتماعی عدالت و مساوات، برابري منادي نیز اجتماعی بعد در و رهاند می

 را »کرامـت « مالك و کرد نفی ها نامه در را نژادي و قبائلی امتیازات (ص)اعظم پیامبر، دلیل

  . )463، 1371، ابن اثیر(برشمرد  توحید و اسالم دین به گرویدن و، پارسایی

 و تبیـین دیـدگاههاي فرهنگـی در    اسـالم  آیـین  گسترش و تثبیت در (ص)اعظم پیامبر هاي نامه

  :زیرا داشت؛ بسزایی تأثیر و نقش بشریت جهان

 اتمـام  حضرت آن زمینه این در و گردید جهانیان به (ص)اعظم پیامبر رسالت ابالغ موجب 

   نمود حجت
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 یافت دست اسالم آیین به سران واکنش به زیادي حدود تا ها نامه ارسال با اسالم پیامبر  

 520، 1384، نژاد زرگري(داشت ها  آن براي سران و پیروان ایمانی اثر (ص)پیامبر هاي نامه( .  

 سایرین و درباریان بین در ها آن محتواي و ها نامه آن خبر قهراً. داشت تبلیغاتی انعکاس، ها نامه 

  .  )161 -  160، 1382، خیراللهی(شد  می تحلیل مجالس و محافل در، یافت می بازتاب

 درهـا   آن شکوه. داشتند جاودانه و تاریخی اثر که بودند اي طیبه کلمه، ها نامه و ها پیام این 

  آن بیـان  و شـرح  در مسـتقالً  کـه  ها مقاله و ها کتاب بسا چه و درخشد می تاریخ صفحات

 . است شده نگاشته ها نامه

 جهان رسمی مذهب تنها که ساخت نمایان خوبی به نیز را مسئله این حضرت آن هاي نامه 

  . باشد می »اسالم« مبین دین، مسیحیت از تر جهانی حتی و مسیحیت از بعد

متعددي هاي  از آنجایی که تشکیل هر حکومتی همراه است با مشکالت فراوان خصوصاً جنگ

هـایی   نیز مستنی از این مسئله نبوده و مجبور به انجـام جنـگ  آید؛ و حکومت پیامبر  می بوجود

لذا یکـی  . اشاره ایی کوتاه داشته باشیمها  آن ازهایی  شدند؛ به همین جهت الزم است به گوشه

رسـول  هـاي   از مسائلی که در رابطه با سیره رسول بزرگوار اسالم مطرح اسـت مسـاله جنـگ   

در کتب سیره در این باب آمـده اسـت مـورخین     خداست به گونه اي که عالوه بر مطالبی که

و چگـونگی   عبـه بیـان وقـای   هـایی   و کتاباند  لیفاتی را خاص این موضوع قرار دادهأاسالمی ت

که رسول خدا در هایی  رسول خدا اختصاص داده شده است در کتب تاریخ از جنگهاي  جنگ

هـایی   و جنگ نامیده شده است» سریه«آن شرکت نداشت و به فرماندهی یکی از اصحاب بود 

  . شود می گفته» غزوه«بر عهده داشتند آن را  فرماندهی، که خود

که آن حضـرت شخصـاً فرمانـدهی سـپاه را بـه عهـده       هایی  تعداد غزوات رسول خدا و جنگ

سی و شش سریه ذکر شـده اسـت و در ایـن بـاب      داشت بیست و شش غزوه و تعداد سرایا

حرکت نظامی مسلمان در ماه رمضان سال اول هجرت و آخرین اقوال دیگري هم هست اولین 

خیر افتاد و پـس از رحلـت آن بزرگـوار ایـن     أبه ت (ص)آن اعزام این سپاه تا رحلت رسول خدا

موریت خود اعزام شد در مجموع در طول یازده سالی که رسول خدا در مدینه أسپاه به محل م

  . امی را پشت سر نهادندبود تقریباً هر دو ماه مسلمانان یک اعزام نظ
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آن حضرت در این زمینه جملگـی حکایـت از   هاي  شیوه آن بزرگوار در جنگها و دستورالعمل

این دارد که آن بزرگوار تا سر حد امکان سعی داشت که از خونریزي و کشتار جلوگیري شود 

بسیاري از جنگها گرفت و در  می توانست در این راه منشاء اثر باشد بهره می و از هر عاملی که

آورد و بـا تضـعیف روحیـه     می با استفاده از مسائل روانی دشمن را قبل از رویا رویی از پا در

  . کرد می نمود و تا حدامکان از جنگ و خونریزي پرهیز می دشمن او را وادار به تسلیم

قیـب در  با یهود خیبر پس از فتح خیبر و ترك جنگ و محاصره قبیلـه ت  (ص)پیامبر اکرم معامله

  . )119-124: 1384، زاده شاهد و نمونه دیگر گواه بر این مدعاست (رجبها  طائف و ده

 دادند که هر کدام به نوبه خود داراي اهمیت بسـزایی  انجامغزوات بسیاري را  (ص)رسول اکرم

بـه   باشد و آیات بسیاري از قرآن شریف را به خود اختصاص داده است ما از بین غـزوات  می

فراوانی پیرامون آن مطرح هاي  غزوه احزاب را برگزیده ایم و آن اینست که شبهه علت خاصی

دیگـر را  هـاي   پردازیم و جنگ می را انتخاب نموده و بر شرح و بسط آن لذا آن، گردیده است

  کنیم: اجماالً معرفی می

  پیمان شدن یهودیان و مشرکان  هم

واْ نَصیبا منَ الْکتَابِ یؤْمنُونَ بِالْجِبت والطَّـاغُوت ویقُولُـونَ للَّـذینَ کَفَـرُواْ     أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُ«

بینید کسانی که بهره اي از کتاب دارنـد   نمی )؛ آیا51هؤُالء أَهدى منَ الَّذینَ آمنُواْ سبِیالً (نسا / 

  ».دانند می مومنان یکتاپرستبت پرستان را تصدیقمی کنند و آنان را رستگارتر از 

به اتفاق هفتاد نفر از یهودیـان  » کعب بن اشرف«یکی از بزرگان یهود بنام » احد«بعد از حادثه 

هم پیمان شوند و پیمانی را کـه بـا    (ص)به سوي مکه آمد تا با مشرکان مکه بر ضدپیامبر اسالم

پس کعب به اهـل مکهپیشـنهاد   . ..به منزل ابوسفیان وارد شد» کعب«، داشتند بشکنند (ص)پیامبر

کرد که سی نفر از شما و سینفر از ما به کنارخانه کعبه برویم و با پروردگار کعبه عهد کنیم که 

... ابوسفیان رو به کعب کرد و گفـت: . این برنامه نیز انجام شد، در نبرد با محمد کوتاهی نکنیم

به خدا سوگند آیین شـما از  ... گفت:کعب . کدام به حق نزدیکتریم» محمد«و » ما«به عقیده تو 

  . آیین محمد بهتر است

شما از محمد به حق سزاوارترید مشرکان قریش در پاسخ به دعوت یهودبراي جنگ با رسـول  
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  . به جنب و جوش آمدند و با هم در این باره وعده گذاشتند (ص)خدا

را به یـاري خـود   ها  آن و در میان اعرابراه افتاد و قریش هم به تجهیز خودبراي جنگ پرداخت

وعدهکردنـد کـه چـون قـریش     هـا   آن یهودیان پس به نزد قبیله بنی سلیم آمده و با. فرا خواند

آن گاه به سراغ قبیله غطفان رفتند و محصـول  . هم همراهشان بیرون روندها  آن حرکت کردند

ه قریش به جنگ قرار دادند که یهودیان را یاریدهند و همراها  آن خرماي یک سال خیبررا براي

  . )519: 2، 1385، بروند قبیله غطلغان پذیرفتند (سبحانی (ص)پیغمبر

  هجوم همه جانبه 

»نکُمفَلَ منْ أَسمو کُمقن فَواؤُوکُم م؛ بیاد آور هنگامی که از باالي شهر و 10(احزاب / ... إِذْ ج(

از بـاالي سـر مسـلمان یعنـی از     لشکري که » ....از پایین آن دشمن شماهارا محاصره کرده بود

طرف مشرق آمدند قبیله غطفان و یهودیان بنی قریظه و بنـی النضـیر بودنـد و لشـکري کـه از      

از احابیش و ها  آن پایین مسلمانان آمدند یعنی از طرف غرب مدینه آمدند قریش و هم پیمانان

  . )446: 16، 1374، کنانه بودند (طباطبایی

  آغاز جنگ حاالت مختلف مسلمانان در 

»    الْم ـیتُلاب ـکنَالالظُّنُونَـا * ه تَظُنُّونَ بِاللَّـهنَاجِرَ والْح الْقُلُوب لَغَتبو ارصالْأَب اغَتإِذْ زنُـونَ  وؤْم

، به گلوگاههـا رسـید  ها  خیره گردید و قلبها  )؛ و چشم10-11وزلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدیدا (احزاب /

کردید در آنجا مومنـان آزمـایش شـدند و سـخت      می مختلفی اعم از صحیح و باطلهاي  گمان

  »  .لرزیدند

وضع عمومی کلیه کسانی کهزیر پرچم اسالم اعم از مومن واقعی و یا منافق قرار داشتند بیـان  

شود که در آن  می کند و یادآور می شده است و جنگ احزاب را نمایشگاه بزرگ امتحان قلمداد

اسالمیدر بوته سختی از امتحان قرار گرفت و همگان از دشواري آزمـون بـه خـود    روز جامعه 

بـه گلوگاهرسـیده (جانشـان بـه لـب      هـا   از شدت وحشت خیره شده و قلبها  لرزیدند چشم

 گفتند: بزودي اسالم از بینها  آن کردند بعضی ازها  در باره خدا گمانها  آن و بعضی از) رسیده

دهدکـه شـهرهاي    مـی  به ما وعده (س)ماندمنافقین گفته بودند: محمد نمی رودو اثري از دین می

کند با اینکه ما جرات نداریم در خانه خود تا مستراح بـرویم   می کسري و قیصر را براي ما فتح

  .  )448: 16، 1374، (طباطبایی
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  روشنگري 

مـن ذَا الَّـذي    قُل لَّن ینفَعکُم الْفرَار إِن فَرَرتُم منَ الْموت أَوِ الْقَتْلِ وإِذًا لَّا تُمتَّعونَ إِلَّا قَلیلًا * قُلْ«

اللَّـه ولیـا ولَـا     یعصمکُم منَ اللَّه إِنْ أَراد بِکُم سوءا أَو أَراد بِکُم رحمۀً ولَا یجِدونَ لَهم من دونِ

بأْس إِلَّـا قَلیلًـا *   نَصیرًا * قَد یعلَم اللَّه الْمعوقینَ منکُم والْقَائلینَ لإِخْوانهِم هلُم إِلَینَا ولَا یأْتُونَ الْ

تَد کنظُرُونَ إِلَیی متَهأَیر فاء الْخَوفَإِذَا ج کُملَیۀً عحأَش تونَ الْمم هلَیغْشَى عي یکَالَّذ منُهیأَع ور

ه أَعمـالَهم  فَإِذَا ذَهب الْخَوف سلَقُوکُم بِأَلْسنَۀٍ حداد أَشحۀً علَى الْخَیرِ أُولَئک لَم یؤْمنُوا فَأَحبطَ اللَّ

 )؛ بگو فراز از مرگ یا قتل به حال شـما سـودي  16 – 19وکَانَ ذَلک علَى اللَّه یسیرًا (احزاب / 

بگـو کیسـت کـه شـما را از     . بخشد و جز ایام کمی از زندگی بهـره اي نخواهنـد گرفـت    نمی

مانع گرد آنان بـراي خویشـتن   ، حفظ کند و از رحمت او که بخواهد، مصیبت که خدا بخواهد

د باز دارنده شما و کسانی کـه  خداوند از افرا. کنند نمی سرپرست و یار و یاوري پیدا، جز خدا

 به برادران خود میگویند نزد ما بیایید (و به میدان نبرد نروید) آگاه است این گروه سراغ جهـاد 

روند مگر کم (آن هم براي جا زدن خود در صفوف مسلمانان) هنگامی که لحظات تـرس   نمی

بسـان افـراد محتضـر در    هـا   آن نگرند و دیدگان می (جهاد در راه خدا) پیش آمد به تو (پیامبر)

 گردد وقتی ترس و حالت بحرانی به پایان رسید؛ زبانهاي تند و تیز را به سوي شـما  می حدقه

خواهند آنـان ایمـان نیاوردنـد خداونـد      می سهم خود را، گشایند و با حرص و طمع بر مال می

 پیامبر گرامی فرمـان قرآن به . ». اعمال آنان را حبط و نابود کرده و این کار بر خدا آسان است

زیرا وضع انسان از ، آورند نمی دهد که به منافقان بگوید که در فرار از نبرد سودي به دست می

در صورت نخست خواه فرار کنـد یـا   ، دو حال خارج نیست یا لحظه مرگ او فرا رسیده یا نه

ماند ولی این  می در صورت دوم هر چند صباحی زنده، فشرد می نکند چنگال مرگ گلوي او را

  . زندگی کوتاه در برابر زندگی پیوسته (آخرت) قابل سنجش نیست

  موضع گیري منافقین 

قَالَـت   وإِذْ یقُولُ الْمنَافقُونَ والَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض ما وعدنَا اللَّه ورسـولُه إِلَّـا غُـرُورا * وإِذْ   «

یثْرِب لَا مقَام لَکُم فَارجِعوا ویستَأْذنُ فَرِیقٌ منْهم النَّبِی یقُولُونَ إِنَّ بیوتَنَا عـورةٌ  طَّائفَۀٌ منْهم یا أَهلَ 

ـ وما هی بِعورةٍ إِن یرِیدونَ إِلَّا فرَارا * ولَو دخلَت علَیهِم منْ أَقْطَارِها ثُم سئلُوا الْفتْنَۀَ هـا   لَآتَوما و

   ـدهکَـانَ عو اربلُّونَ الْأَدولُ لَا ین قَبم وا اللَّهداهکَانُوا ع لَقَدیرًا * وسا إِلَّا یثُوا بِهـؤُولًا   تَلَبسم اللَّـه

گفتنـد: و عـده خـدا و     مـی  به یاد آورید موقعی را که منافقان و بیمار دالن ؛)12-15(احزاب / 

به یاد آورید موقعی که گروهی از منافقان گفتند: که اي مردم . چیزي نیستپیامبر او جز فریب 
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 (ص)یثرب این جا براي شما جاي ماندن نیست به شهر باز گردید و گروهـی از آنـان از پیـامبر   

هدفی جز فـرار  . گفتند می آنان دروغ. ما بی حفاظ استهاي  گفتند: خانه می گرفتند و می اجازه

شد کـه   می گرفتند و از منافقان خواسته می مورد هجوم قرار، ر مردم مدینهاگر بار دیگ. نداشتند

  ».کردند نمی شوند و جز اندك زمانی درنگ می به آیین شرك باز گردند بسوي آنان کشیده

  گیري مومنان  موضع

زادهم إِلَّا  ولَما رأَى الْمؤْمنُونَ الْأَحزَاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما«

ى نَحبـه ومـنْهم   إِیمانًا وتَسلیما * منَ الْمؤْمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَیه فَمنْهم من قَضَ

)؛ وقتی افراد با ایمان سپاه احزاب را دیدند گفتند 22 – 23من ینتَظرُ وما بدلُوا تَبدیلًا (احزاب / 

و ایـن  ، این همان است که خدا و رسول او به ما وعده داده و خدا و پیامبر او راست گفته اند

از افراد با ایمان مردانی هستند در پیمانی که . دچیزي نیفزو ها، آن موضوع جز بر ایمان و تسلیم

و در . (با خدا بسته بودند صادق بودند برخی از آنان عهد و پیمان خود را به پایـان رسـانیدند  

میدان نبرد استقامت ورزیدند تا جان خود را نثار اسالم ساختند) و برخی دیگر در انتظارنـد و  

  ».نکردند هرگز در کار خود تغییر و دگرگونی ایجاد

یقین پیدا کردنـد کـه ایـن همـان وعـده      ، را مشاهده کردند» احزاب«مومنان هنگامی که هجوم 

گفتـه بـود کـه بـه      (ص)این اشاره به سختی است که قبالً پیامبراند  بعضی گفته. است (ص)پیامبر

آینـد   می دهند و به سراغ شما می زودي قبایل عرب و دشمنان مختلف شما دست به دست هم

  . )244: 17، 1390، بدانید سر انجام پیروزي با شما است (مکارم شیرازي اما

سال در مکه مورد آزار و شکنجه قریش قرار گرفته سر انجام ناگزیر  13پیامبر اسالم و یارانش 

به مدینه هجرت کردند البته کفار و مشرکان مکه پس از هجرت نیز از پـاي ننشسـتند؛ پیوسـته    

را از هجـرت  ها  آن کردند و می دارایی ناچیزشان را مصادره، آزردندند می دفاع رامسلمانان بی 

 از سوي دیگر مکیـان اندیشـه محاصـره شـدید اقتصـادي مدینـه را در سـر       . داشتند می نیز باز

ابوجهـل در نامـه اي خشـونت    . پروراندند و حتی رساندن آذوقه به مدینه را ممنوع ساختند می

در این هنگـام خداونـد چنـین    . اخطارکرددر انتظار حمله قریش باشد (ص)مبه پیامبر اسال، زمیآ

. توانند به جنـگ و دفـاع بپردازنـد    اند می کرد: آنان که مورد هجوم و تجاوز واقع شده می وحی

  . یاري کننداند  خداوند قادر است آنان را که به جرم یکتاپرستی از شهر و دیار خود رانده شده
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در سال دوم هجرت براي حفظ اسالم و دفاع از حقوق جهـانی   (ص)اسالمبر این اساس پیامبر 

بـا لشـکریان   » بدر«مسلمانان سر انجام در . قریش اقدام کردهاي  مسلمانان و خنثی کردن نقشه

یافتند  قریش رو به رو شدند و با آنکه نیرویی کمتر از یک سوم کفار داشتند به پیروزي دست

  .  )74: 1380، (نصیري

هجرت رهسپار مدینه شـد و در احـد بـا لشـکر     قریش براي جبران شکست بدر در سال سوم 

اسالم رو به رو گردید در این جنگ به دلیل سر پیچـی برخـی از مسـلمانان از فرمـان رسـول      

  . پیروزي مومنان به ناکامی تبدیل شد (ص)خدا

پیمان صلح در جنگ خندق به یاري قریش شتافت در موارد بسیار به  گرفتناین قبیله با نادیده 

در سـال   (ص)سر انجام پیامبر. خطرناك دست یازیدهایی  تحریک مسلمانان پرداخت و به اقدام

  . را به تسلیم واداشتها  پنجم هجرت براي نابود ساختن این کانون توطئه وارد نبرد شد و آن

 (ص)پیامبر اسالم. کردند می روهی از قبیله خزاعه بودند که علیه مسلمانان توطئهبنی المصطلق گ

آگاهی یافت و در سال ششم هجرت با لشکري به سوي آنان حرکت کـرد و در  ها  آن از نقشه

  . پیکاري سخت بر این گروه چیره شد

و امنیـت مسـلمانان از    یهودیان ساکن قلعه خیبر روابط نظامی و اقتصادي با مشـرکان داشـتند  

شد در سال هفتم هجري مسـلمانان بـه سـوي خیبـر کـه سـتاد        می سوي آنان به شدت تهدید

  . مرکزي دشمن بود حرکت کردند و پس از محاصره و جنگ یهودیان را به تسلیم واداشتند

شـکر  دشمن شدید رومیان آشـکار شـد ل  ، (ص)نامه رسان پیامبر، با کشته شدن حارث بن عمیر

هـزار جنگجـو تشـکیل شـده بـود       100اسالم در سال هشتم هجرت در موته با سپاه روم کـه  

و » زیـد بـن حارثـه   «، »جعفر بن ابی طالـب «برخوردار کرد و با از دست دادن سردارانی چون 

  . )83: 1، بی تا، توان مقاومت از کف داد و به مدینه بازگشت (شیخ مفید» عبداهللا بین رواحه«
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از این امر آگاهی یافت به سـراغ   (ص)وقتی پیامبر. سپاهی ضد اسالم فراهم آورد» هوازن«قبیله 

پس از این جنگ لشکر اسالم سمت طائف . آنان رفت و در وادي حنین کافران را شکست داد

سـرکوب کنـد ولـی پـس از     ، آمد می رهسپار شد تا قبیله ثقیف را که همدست هوازن به شمار

جز . )75-76: 1380، از ادامه این کار چشم پوشیده و به مکه بازگشت (نصیري مدتی محاصره

جـدول زیـر   . نماید نمی چند جنگ کوچک دیگر نیز به وقوع پیوست که قابل ذکرها  این جنگ

  دهد: می را براساس منابع تاریخی نشان (ص)زمان پیامبرهاي  آمار کشتگان جنگ

وقوع زمان 

  جنگ
  نام جنگ

  ان براساس منابع تاریخیتعداد کشته شدگ

  سیره ابن هشام  تاریخ یعقوبی  طبقات  بحار االنوار  تاریخ طبرسی

  84  86  84  84  84  بدر  دوم

  92  90  109  109  70  احد  سوم

  9  14  11  9  90  خندق  پنجم

  850  750  700  900  850  بنی قریظه  پنجم

  -  -  10  10  -  بنی المصطلق  ششم

  23  -  98  -  3  خیبر  هفتم

  13  -  13  -  3  موته  هشتم

  20  -  33  -  21  فتح مکه  هشتم

  101  -  87  112  85  حنین وطائف  هشتم

  122  -  119  333  210  ها بقیه جنگ  -

  1344  940  1274  1557  1405  ها مجموع جنگ

  1306  میانگین

. ». )؛ پیروزي روشنی را ما براي تـو اي پیـامبر مقـدر کـردیم    1إنا فتحنا لک فتحا مبینا (فتح/ «

پیمان بسته بدند که بـه مسـلمانان و هـم     (ص)پیمان (ص)مکیان در جریان صلح حدیبیه با پیامبر

همکاري کردند تـا  » بدنی بکر«ولی پیمان خود را شکسته و با قبیله ، تجاوز نکنندها  پیمانان آن

دان بـه  از طرفی تعداد عالقه من. نابود سازد، را که از هم پیمانان مسلمانان بود» خزاعه«قبیله و 
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 آمـاده  (ص)مکتب تعالی بخش اسالم در مکه رو به فزونی نهاد و خود را براي استقبال از پیامبر

رهسپار مکه شود و بدون خون وخـونریزي آن   (ص)این امور سبب شد تا رسول خدا. نمود می

  . )35: 1375، سرزمین مقدس را از سلطه کافران خارج کند (سبحانی

 تبیین مسئله حکومت اسالمی در جامعه اسالمی به مسئله جانشینی پیامبر عظـیم الشـان   بعد از

دهیم تا  می و آیاتی که در این مورد نازل گردید است را مورد بحث و بررسی قرار. پردازیم می

نیز به حکومت اسالمی و جانشینی خود نظر داشته اسـت و جامعـه    (ص)روشن گردد که پیامبر

  . رپرست رها نموده تا با شورا و مقوالتی این چنینی اداره گردداسالمی را بی س

إنما ولیکم اهللا و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمـون الصـاله و یوتـون الزکـاه وهـم راکعـون       «

و در ، گزارند می )؛ ولی شما خدا و پیامبر او و کسانی هستند که ایمان دارند و نماز55(مائده/ 

  ».دهند می حال رکوع زکات

)؛ هر کس خـدا و  56و من یتول اهللا و رسوله و الذین امنوا فان حزب اهللا هم الغالبون (مائده/ «

  ». فرستاده او و افراد با ایمان را ولی خود اتخاذ کند به راستی (پیروان) حزب خدا پیروزند

چیزي به او نداد امام  نویسند: سائلی وارد مسجد شد و درخواست کمک کرد کسی می مفسران

در حالی که در رکوع بود با انگشتري را از دست او در آورد او نیز انجام داد و مسجد    (ع)علی

در این موقع خبر به پیغمبر رسید او رو به درگاه الهی نمود و گفت: خدایا همان . را ترك گفت

اي من نیز از اهل بیتم طور که براي موسی از خاندان خویش وزیري معین نمودي پروردگار بر

  . در این لحظه فرشته وحی فرود آمد و آیه یاد شده را براي پیامبر خواند، وزیري معین فرما

یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک و ان لم تفعل فما بلعت رسالته واهللا یعصـمک مـن   «

و اگـر ترسـانی   ، برسـان ، فرود آمده )؛ اي پیامبر آنچه از پروردگارت بر تو67(مائده/ ... الناس

  ». کند می رسالت خداي را بجاي نیاوردي و خداوند تو را از گزند مردم حفظ

 و، کنـد  می دقت در مضمون جمله (فان لم تفعل فما بلغت رسالته) از اهمیت موضوع حکایت

العیاذ باهللا  –گر رساند که پیامبر به وسیله این آیه مامور به ابالغ پیامی از طرف خدا بود که ا می
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  . داد گویا رسالت خود را انجام نداده است نمی انجام –

هـا   آن و امثـال » خاتمیـت او «و » رسالت پیامبر«و » توحید«طبعاً چنین موضوعی باید در عداد 

  . قرار گیرد که اگر ابالغی صورت نگیرد تو گویی در این مدت کاري صورت نپذیرفته است

شود که پیامبر در طریق انجام ایـن   می استفاده»  یعصمک من الناسو اهللا«همچنان که از جمله 

داد که از جانب مردم آسـیبی بـه او برسـد یـا او را در ایـن انتصـاب بـه         می ماموریت احتمال

و اهللا «دهـد کـه:    مـی  گرایشهاي قومی متهم کنند از این جهت خدا براي تقویت اراده او نویـد 

  . »یعصمک من الناس

ید این موضوع با اهمیت که این همه تاکیـد و نویـد دربـاره آن وارد شـده اسـت      اکنون باید د

  چیست؟ 

  شویم: می که برخی را یادآوراند  مفسران اهل سنت احتمالی درباره نزول این آیه داده

 مربوط به حکم رجم و سنگسار کردن زنان و مردان بدکار 

 ازدواج با همسر پسر خوانده خود زید 

  پاشند می خواهند آماده طالق می خود که اگر دنیا راابالغ به همسران 

 دعوت مردم و مافقان به جهاد 

  . )49: 12، 1374، و مانند اینها که فخر رازي در تفسیر خود آورده است (فخررازي

از طرفـی  هـا   آن یعنی کوتاهی در ابالغ، تواند مصداق آیه باشد نمی هیچ کدام از این احتماالت

رسالت و از طرف دیگر مایه ترس از مردم باشد در یکـی از احتمـاالتی   همسنگ با عدم ابالغ 

نازل شـده     (ع)کنند این است که آیه در مورد علی بن ابی طالب می که فخررازي و دیگران نقل

من کنت مواله فعلی اللهم و ال «است آنگاه در روز غدیر دست او را گرفت و درباره او گفت:

چنـین خطـاب      (ع)کند که عمر بـن خطـاب بـه علـی     می آنگاه اضافه »من واله و عاد من عاداه

یا بن ابی طالب أصبحت موالي و مولی کل مومن و مومنه؛ تر سرور من و سرور هر دو «کرده:

  ».اي زن مومن شده

) نزول این آیه را در روز غدیر از ابـن  298: 2، بی تا، (سیوطی» الدرالمنثور«سیوطی در کتاب 

  . کرده استسعید خدري نقل 
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)؛ 103و اعتصموا یحبل اهللا جمیعاً وال تفرقوا (آل عمـران/  «از دیگر آیات این آیه شریفه است: 

فرمود: حبل الهی که خداونـد امـر      (ع)امام صادق». به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید

  . کرده به آن چنگ بزنید ما هستیم

دانید  نمی )؛ از اهل قرآن مسائلی را که7؛ انبیا/ 43الذکر إن کنتم ال تعلمون (نحل/ فاسألوا اهل «

   (ع)علی، کند: زمانی که این آیه نازل شد می ثعلبی در تفسیر کبیر خود از جابر نقل» .سوال کنید

، نیز نقل شـده اسـت (اشـرفی      (ع)فرمود: مائیم اهل ذکر و مضمون این روایت از امامان معصوم

1380 :336(  .  

اختصـاص بـه نقطـه اي و منطقـه اي      (ص)دین اسالم دینی جهانی است و رسالت پیامبر اکـرم 

دین . خاص ندارد و آن حصرت براي راهنمایی و هدایت تمام مردم جهان فرستاده شده است

 و حکومت رابطه متقابل دارند؛ اگر اسالم داراي حکومت مستقل نبود تشـکیل ارتـش و بیـت   

 (ص)پیامبرهاي  تواند داشته باشد؟جنگ می المال و دستگاه قضایی و مجازات متخلفان چه معنی

در جهـت   (ص)که به فرماندهی خـود پیـامبر  هایی  در جهت گسترش اسالم بوده است و جنگ

» غـزوه «بوده است بـه   (ص)که به فرماندهی خود پیامبرهایی  گسترش اسالم بوده است و جنگ

هایی که رسول خدا در آن شرکت نداشت و به فرماندهی یکـی از اصـحاب   شود و جنگ می یاد

انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین «طبق صریح آیه والیت . شود می نامیده» سریه«، بود

داده    (ع)این والیت را خدا به علی. )»55تون الزکاه و هم راکعون (مائده/ <یقیمون الصلوه و ي

در  (ص)پیـامبر اسـالم  ، بود و طبق حدیث متواتر غدیر و جمله من کنت مواله فهذا علی مـواله 

ولی بیعت مردم با دیگران سـبب  ، غدیر خم رسماً او را از سوي خدا به این مقام منصوب کرد

 شد که او مدتی نتواند والیت خویش را اعمال کند و تنها بعد از بیعت مدم با او بود که امکان

اهل هر شهري از سه چیز بی نیاز نیسـتند تـا در   : «  (ع)امام صادق. اعمال این والیت حاصل شد

فقیه آگاه و بـا  . کنند می سقوط، را از دست بدهندها  اگر این، امور دنیا و آخرت به آن پناه برند

 . »امیر خوب مورد اطاعت و طبیب بینا و معتمد، تقوي
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  از دیدگاه قرآن کریم شایسته ینحکمرا يها شاخص يواکاو

 ایران، تهران علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیآموخته کارشناسی ارشد  دانش

arayeshhasan@yahoo. com 

 تهران آموخته کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداري دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري دانش

masoomi. masood@yahoo. com 

باشد که   در دین اسالم می، عنوان یکی از نیازهاي اساسی براي فراهم نمودن کمال انسانیحکومت به 

مـروري بـر   ، بنـابراین . مورد بررسی قرار گیـرد  از دیدگاه قرآن، آنبایست ابعاد سیاسی و اجتماعی  می

یـق  تحلیلـی از معنـاي دق  ، هاي حکمرانی خوب از منظر مبانی سیاسی و اجتماعی بایسته مواردي چون

اهمیت عدالت به عنـوان یـک   ، هاي قرآنی حکومت کردن مطلوب شاخص، حکمرانی در تعالیم اسالم

ایـن مـدل   ، در ایـن راسـتا  . دهـیم  از منظر قرآن کریم مورد مداقه قـرار مـی  ، پارادایم مهم در حکومت

رت دین با الگویی فرازمانی و فرامکانی در گستره جهان هستی به صوکه حکمرانی از منظر قرآن کریم 

توحیدي و الهی نقش بسته و اندیشه سیاسی غرب این مفهوم را بـه صـورت مقـررات گـذاري مـورد      

حکمرانـی خـوب و   «ابتـدا  ، در ایـن نوشـتار  . دهـیم  را مورد کنکاش قـرار مـی   استفاده قرار داده است

حکمرانـی  «بررسـی و سـپس   » تحلیلـی  _توصـیفی  «هاي آن بـا روش   و شاخص» حکمرانی شایسته

بـا توجـه بـه    ، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه و در نهایـت      قرآن هاي آن در  و شاخص» شایسته

الگـویی از حکمرانـی تحـت عنـوان حکمرانـی      ، نظري و عملکردي در حکمرانی خـوب هاي  کاستی

هاي مسلمانان و کشورهاي اسالمی و نظام انقالب اسالمی که برگرفته از  که با افکار و اندیشه، شایسته

  . شود پیشنهاد می، م است سازگاري داردقرآن کری

  قرآن کریم،  شاخص، حکمرانی شایسته، حکمرانی خوب ها: واژه کلید
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هـاي آن بیشـتر فـراهم شـود؛ ارتقـا و       کارآمدي امري نسبی است که هر اندازه لوازم و زمینـه 

اي  بـه گونـه  ، نظام سیاسی همانند یک سیستم، سوي دیگراز . افزایش آن نیز بیشتر خواهد بود

طراحی شده که بدون هماهنگی دیگر اجزا و عناصر آن و بـه خصـوص فـراهم بـودن تحقـق      

در ارتقاي ، بنابراین. تواند محقق شود اخالقی و علمی نمی، اعتقادي، بسترهاي مناسب فرهنگی

به تالش ، و فرایندهاي موجود در آنوکارها  عالوه بر تکمیل و تکامل ساز، کارآمدي حکومت

گرچه جمهوري اسالمی ایـران بـه   . نهادها و اقشار جامعه نیز نیاز دارد، و تدبیر مجموعه ارکان

ترین تجربـه حکومـت الهـی و اسـالمی در قـرن حاضـر شایسـته افتخـار و داراي           عنوان مهم

پیشنهادها در جهت کارآمدتر ، ولی این امر نباید مانع ارائه راهکارها، باشد هاي قاطع می برتري

نیازها و ، گردد؛ زیرا متناسب با اقتضائات و شرایط دنیاي کنونی نمودن و توانمندتر ساختن آن 

انتظارات در حال دگرگونی و تغییر بوده و در نتیجه همگـام شـدن و تقویـت پاسـخگویی بـه      

  . ناپذیر خواهد بود تقاضاهاي برآمده از آن اجتناب

در قرآن کریم با موضوع بررسی مدل مدیریتی انبیاء و نگاه قرآنی به مفهـوم   حکمرانی شایسته

انـواع  «، »حکمرانـی شایسـته  «پـردازدو مفـاهیم    مـی  براي اداره جامعـه ، زمامداري و حکمرانی

ارتبـاط حکمرانـی بـا سـایر     «، »هاي حکمرانـی شایسـته در دنیـاي نـوین     شاخص«، »حکمرانی

هاي حکمرانی شایسـته   نشانه«، »اهداف حکمرانی در قرآن« ،»حاکمیت در قرآن کریم«، »مفاهیم

  . گیرد می مورد مداقه قرار» پیامبران حکمران و حاکمان پیامبر در قرآن«و » در قرآن

توان با توجـه   می این است که آیا، که این نوشتار در پی پاسخ گویی به آن بوده، سؤال اساسی

الگویی از حکمرانی ارائه نمود که به وسـیلۀ  ، به سیرة عملی و نظري حکومتی دینی و اسالمی

آن بتوان جامعۀ اسالمی را اداره کرد؛ الگویی که متفاوت با الگوي حکمرانی خوب باشـد؟ بـا   

آن بـا  هاي  حکمرانی از بعد محتوایی ـ نه شکلی ـ بررسی شده و شاخص  ، توجه به این مسئله

ـ  ، توجه به سیرة عملی و نظري حکومت اسالمی حکـومتی کـه واجـد    . ده اسـت بررسـی گردی

غیرشایسته خواهـد  ، باشدها  آن شایسته بوده و حکومتی که فاقد، باشدها  شاخص این شاخص

آن با رویکرد غربی تعریـف  هاي  ابتدا حکمرانی خوب و شاخص، در این نوشتار، بنابراین. بود

ردیده و در آن از دیدگاه اسالم معرفی گهاي  و تبیین شده و سپس حکمرانی شایسته و شاخص

  . این دو مقایسه و نتیجه گیري شده است، نهایت
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این مفهوم به چگونگی و کم و کیف کـارکرد  . حکمرانی مفهومی کهن در ادبیات سیاسی است

بسیاري این مفهوم را با مفاهیمی چـون حکومـت و حکمیـت اشـتباه     . نظام سیاسی اشاره دارد

امـا مفهـوم حکمرانـی    . هـا دارد  که این مفهوم معناي متفاوتی نسـبت بـه آن  گیرند در حالی  می

: 1395، شـود (آرایـش و رحیمـی عمـاد     خوب مفهوم جدیدي در ادبیات سیاسی محسوب می

نیـاز  ، پردازیم براي تبیین این کلمه می در این مبحث به معنا و مفهوم حکمرانی خوب. )19ص

مفهوم و ، شناخته و بعد از شناخت معانی کلماتاست که معناي حکمرانی و معناي خوب را 

  . دهیم می مورد بررسی و کاوش قرار، مبناي این نظریه و الگوي نظري آن را

تصمیمات ها  آن حکمرانی عبارت است از: فرایند و نهادهایی که از طریق، از نظر بانک جهانی

از نظر برنامـۀ توسـعۀ   . )World Bank,1999:p3شود ( اخذ و اختیارات در یک کشور اعمال می

سیاسـی و اقتصـادي در ادارة امـور    ، حکمرانی عبارت است از: اعمال اقتدار اداري، ملل متحد

حکمرانـی  ، کـافمن  از نظـر . )5ص، 1997، کشور در تمام سطوح (برنامه توسـعۀ ملـل متحـد   

  . مصلحت عامهعبارت است از: اعمال اقتدار از طریق نهادها و سنن رسمی و غیررسمی براي 

فرایند انتخـاب و جـایگزینی   . 1حکمرانی داراي مراحل ذیل است: ، با توجه به تعاریف مزبور

. 3مناسـب و ارائـۀ خـدمات دولتـی؛ و     هـاي   ظرفیت تدوین و اجراي خط مشی. 2دولت ها؛ 

احتــرام شــهروندان و تعامــل اجتمــاعی و اقتصــادي کــه میــان نهادهــا حــاکم اســت          

)Kaufmann,2003,p5( .اعمـال اقتـدار   ، در بیشتر این تعاریف، شود همان گونه که مالحظه می

، اداريهـاي   حـوزه ، در تعریف دوم. کلمه فرایند ذکر شده است، وجود دارد و در تعریف اول

ــود دارد  ــادي وج ــی و اقتص ــوم . سیاس ــف س ــده و در   ، در تعری ــر ش ــی ذک ــش خصوص بخ

توجـه بـه معیارهـایی کـه در ایـن       بـا . نهادهاي رسمی و غیررسمی آمده است کافمن تعریف

هـاي   توان گفت: حکمرانی عبارت است از: فرایند اعمال اقتدار در حوزه می، تعاریف ذکر شده

سیاسی و اقتصادي از طریق نهادهاي رسمی (دولت) و غیررسمی (بخـش خصوصـی)   ، اداري

  . براي ادارة جامعه
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ی هـای  عبارت اسـت از: حاکمیـت بـا ویژگـی     از نظر برنامۀ توسعۀ ملل متحد حکمرانی خوب

ارتقـاي حاکمیـت   ، رعایت برابـري ، اثربخشی، پاسخ گویی، شفافیت، همچون مشارکت جویی

کـه در آن  ، سیاسی و اجتماعی بر مبناي اجماع وسیع تـر ، اقتصاديهاي  قانون و تعیین اولویت

منـابع شـنیده شـود    پذیرترین افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص  ترین و آسیب نداي ضعیف

  .  )25ص ، 1997، (برنامۀ توسعۀ ملل متحد

حکمرانی خوب عبارت است از: حاکمیتی که بر مبناي ابعاد گونـاگون (پاسـخ   ، کافمن از نظر

، ثبات سیاسی و فقدان خشـونت و تبـه کـاري و تروریسـم    ، گویی خارجی و نداي ذي نفعان

 کنتـرل فسـاد قابـل سـنجش اسـت      ،حاکمیـت قـانون  ، فقدان تحمیل قوانین، اثربخشی دولت

)Kaufmann,2003,p5( .حکمرانی خـوب را ، با توجه به تعاریف مزبور و تعاریف مشابه دیگر 

، بخـش خصوصـی و جامعـۀ مـدنی)    ، توان به این صورت تعریـف نمـود: نهادهـا (دولـت     می

چگونه گرفتـه شـوند؟ قـدرت چگونـه     ها  سازد: تصمیم می که مشخصهایی  و روش، فرایندها

خود را بیان دارنـد؟ (برنامـۀ توسـعۀ    هاي  اعمال شود؟ و شهروندان چگونه نظریات و خواسته

  .  )25ص ، 1999، ملل متحد

حکمرانی خوب در ابتدا رویکرد اقتصادي داشـت؛ یعنـی هـدف از شـکل گیـري آن توسـعۀ       

ه به اینکه دولت به عنـوان  سپس با توج. )26ص ، 1383، اقتصادي بود (میدري و خیرخواهان

، باید قوي و با کیفیت ظاهر شود، در میان مجموعه عناصر آن، یکی از عناصر حکمرانی خوب

سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه دولـت  ، در زمینۀ توسعۀ اقتصادي. رویکرد سیاسی نیز پیدا کرد

بررسی ها  اهاینک هر یک از این دیدگ. دیدگاه دولت کوچک و الگوي حکمرانی خوب، بزرگ

  :شوند می

  دیدگاه دولت بزرگ 

توانـد از پـس    مـی  بیشتر نظریه پردازان و سیاست گذاران بر این باور بودند که تنها عاملی کـه 

. دولت است، موجب توسعۀ اقتصادي شود، جنگ و بحران و رکود اقتصادي برآمدههاي  خرابی

در بعد اقتصادي نیز باید تقویـت  ، شود می دولت همچنانکه در بعدي سیاسی تقویت، ازاین رو

  . )1390، (نادري قمی. گردد و گسترش پیدا کند
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   ه دولت کوچکدیدگا

ضعف و ناکارآمدي آن در صحنۀ اقتصادي آشکار ، با گذشت قریب سه دهه از عمر نظریۀ قبل

این عوامـل  . )2ص، 1388، (رهنورد. شده و جاي خود را به مفهوم متفاوت دیگري داده است

ضعف و ناکارآمدي رهیافت دولت بزرگ راه . دهی مواجه شوند با زیانها  آن بیشتر موجب شد

نئولیبرالیسـم و  ، مکتـب شـیکاگو  ، که از آن با عناوین اقتصاد بازار، را براي ظهور رهیافت دوم

 . هموار ساخت، شود اجماع واشنگتنی یا تعدیل ساختار یاد می

  الگوي حکمرانی خوب

. رهیافت سومی ظهور و نمود پیدا نمود به نام رهیافت حکمرانـی خـوب   1990در اواخر دهۀ 

 . این رهیافت بر دو رهیافت پیشین غلبه پیدا نمود

بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس توانمندي دولت تعریف نمـوده و دو راهبـرد بـراي    

ري افـزایش  دیگ، هاي دولت ها با نقش توانمندسازي دولت ارائه داده است: یک تطبیق ظرفیت

منظـور از راهبـرد اول ایـن اسـت کـه دولـت وظـایف متعـددي دارد و         . هاي دولـت  ظرفیت

هاي خود  باید ظرفیت، هاي این نهاد مانند هر سازمان دیگري محدود است و بنابراین توانمندي

، 1383، (میـدري و خیرخواهـان  . را به وظایفی اختصـاص دهـد کـه اولویـت بیشـتري دارنـد      

اولویت بندي باید توسط مردم انجام شود؛ زیرا اولویـت از یـک کشـور تـا      ) البته این263ص

، در برخی از کشورها اولویت اول حمایت از حقوق مالکیـت ، کشور دیگر متفاوت است؛ مثالً

اولویـت اول بازارسـازي   ، و در کشور سوم، اولویت اول توزیع عادالنۀ درآمد، در برخی دیگر

، عبارت است از: اصالح نظام قضـایی ، توانمندسازي دولت، ییعن، منظور از راهبرد دوم. است

و پیوسـتن بـه   ، شایسـته سـاالري  ، اي شفاف سازي نظام بودجـه ، مبارزه با فساد، تمرکز زدایی

المللی از جمله بانک جهانی با توجـه   نهادهاي بین، نظامات بین المللی (همان) به صورت کلی

یعنی دولت ، از سیاست رویکرد دوم، دست آورده بوداي که از کشورهاي گوناگون به   به تجربه

  . یعنی حکمرانی خوب در مورد توسعۀ اقتصادي روي آورد، کوچک به رویکرد سوم

، دربارة توسعه. توسعۀ اقتصادي بوده است، خالصه آنکه علت اصلی پیدایش حکمرانی خوب

بـا  . اسـت  دولت کوچک و الگوي حکمرانی خوب وجـود داشـته  ، دولت بزرگ، سه رهیافت

بوده و هاي  دو رهیافت اول داراي ضعف، توجه به اینکه از نظر کارشناسان نهادهاي بین المللی

آنان رهیافت حکمرانی خـوب را بـه عنـوان بهتـرین     ، کارایی الزم خود را از دست داده است
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  اند. عامل توسعه پذیرفته و آن را به کشورهاي در حال توسعه پیشنهاد نموده

گیري   در پیشینه یک مفهوم علّت و چگونگی شکل. اي را داراست  راي خود پیشینههر مفهومی ب

. خوب پیشینه تاریخی کمـی وجـود دارد   در مورد مفهوم حکمرانی. شود و شیوع آن بررسی می

   این مفهوم ابتدا در حوزه مباحث توسعه مطرح شد و در واقع راهکاري پیشنهادي براي توسعه

نیـافتگی ماننـد    در حالی که مباحـث پیشـین توسـعه و توسـعه    . کشورهاي در حال توسعه بود

هـا   مباحث دوره کینزي و دوره نئولیبرالی بر حول محور اقتصاد شکل گرفته بودند و هدف آن

، خـوب  یابی به توسعه اقتصادي بیشتر بود اما در راهکار جدید یعنی حکمرانـی  از توسعه دست

گیرد و   خود می انسانی و فرهنگی نیز به ، اجتماعی، ابعاد سیاسی، بعد اقتصادي توسعه عالوه بر

هایی از   توان نشانه  اما در دوران بسیار دور نیز می. آید  از نوعی توسعه پایدار صحبت به میان می

اندیشمندانی که نظام سیاسی را بر حسب شاخص خوبی و بدي مورد . این مفهوم را پیدا نمود

ارسطو طی . ترین و بارزترین اندیشمند در این حوزه ارسطو باشد شاید مهم. اند  قرار دادهتقسیم 

بندي که از انواع نظام سیاسی داشت بر حسب خوبی و بدي شش نوع حکومت را   یک تقسیم

  کند:  به قرار زیر معرفی می

  هاي سیاسی بر حسب خوبی و بدي  : تقسیم بندي ارسطو از نظام1جدول شماره 

 نظام سیاسی بد نظام سیاسی خوب  تعداد حاکمان

 تورانی پادشاهی یک نفر

 الیگارشی آریستوکراسی اقلیت حاکم

 دموکراسی جمهوري اکثریت حاکم

  . )84: 1385، طاهريمنبع: (

منـدي و رعایـت مصـالح      در نزد ارسطو معیار خوبی و بدي یک حکومـت در رعایـت قـانون   

چنانچــه گفتــه شــد . )69ص ، 1389، گروهــی (ســردارنیاعمــومی بــود نــه مصــالح فــردي و 

خوب الگویی نـوین   در واقع حکمرانی. شود  گیري این مفهوم به مسائل توسعه مربوط می شکل

المللی همچـون   ها و نهادهاي بین براي توسعه بود که به سرعت رو به گسترش نهاد و سازمان

  . ز آن حمایت کردندالملل پول ا  بانک جهانی و سازمان ملل و صندوق بین

خوب مفهوم جدیدي است که با اعمـال نفـوذ از سـوي برخـی نهادهـاي قدرتمنـد        حکمرانی
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اولین مرجع معتبري که در این زمینه مباحثی را طرح نمـود  . المللی وارد ادبیات توسعه شد بین

داشـت ایـن مفهـوم را بـا عنـوان ارائـه        1989بانک جهانی بود که در گزارشـی کـه در سـال    

نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداري پاسخگو مورد تعریف قرار داد ، مات عمومی کارآمدخد

)World Bank, 1999( .خـوب   توان این ادعـا را بیـان نمـود کـه نظریـه حکمرانـی        در واقع می

عبارتی دیگـر دولـت بـه     به. محور است محور به حکمرانی جامعه چرخشی از حکمرانی دولت

سازي نبود بلکه در کنار دولت ما شاهد گسترش نقش و جایگـاه   تصمیم تنهایی رکن توسعه و

هـاي اجتمـاعی در رونــد    جامعـه مـدنی و بخـش خصوصــی و در کـل نقـش مـردم و گــروه      

عبـارتی چـه    اما علت تحول در تغییر جایگاه دولت چه بوده اسـت؟ بـه  . داري هستیم    حکومت

؟ در مباحـث فـوق اشـاراتی بـه ایـن      خوب شد گیري این نظریه حکمرانی  عواملی باعث شکل

. تر سلسله عواملی از تجربیات جهانی باعث بروز این نظریـه شـد   موضوع شد اما به بیان دقیق

در پی سیاست تعـدیل سـاختاري باعـث پدیـداري نظریـه       1970-90هاي   حوادثی که در دهه

  توان خالصه نمود:  خوب شد در سه عامل زیر می حکمرانی

  هـا و سـایر حـوادثی      مالی: منظور از بحران بانکی ورشکستگی بانـک  هاي بحرانافزایش

شـود و    هـا مـی   ها و یا مداخله گسترده دولت براي نجات آن  است که منجر به ادغام بانک

کاهش ناگهانی و شـدید ارزش پـول یـک کشـور در برابـر      ، منظور از بحران مالی و پولی

  . )111ص ، 1384، هاي خارجی است (میدري  ارز

      1980و  1970تضعیف عملکرد اقتصاد جهانی: عملکرد الگـوي دولـت حـداقل در دهـه 

میالدي نه تنها وضعیت کشورها را بهبود نداد بلکه منجر به افزایش نابرابري و کاهش نرخ 

رشد اقتصادي شد به نحوي که نابرابري میان کشورهاي ثروتمند و فقیـر رو بـه گسـترش    

  . )36ص ، 1395، گذاشت (آرایش و رحیمی عماد

       عملکرد ضعیف کشورهاي درحال گذار: پس از فروپاشـی بلـوك شـرق و تجزیـه اتحـاد

هـاي دولتـی بـه      جماهیر شوروي الگوي اقتصادي کشورهاي تازه تاسیس از سوي شرکت

. بخش خصوصی تغییر یافت و مداخله دولت در بازار به شدت کاهش چشمگیري یافـت 

الت این کشورها حل شود اما نتیجه ایـن سیاسـت نـه    رفت مشک  با این تغییرات انتظار می

اي که نرخ تورم در   تنها باعث بهبود وضعیت نشد بلکه اوضاع رو به وخامت نهاد به گونه

کارشناسـان بانـک جهـانی    . هـا سـه رقمـی شـد     این کشورها دو رقمی و در برخی از آن

در ایـن   1998که در سـال   کنند  گونه بیان می وضعیت فقر و نابرابري در این دوران را این
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دالر در روز (مبناي فقـر مطلـق)    15/2منطقه از هر پنج نفر یک نفر داراي درآمد کمتر از 

بـرد    در حالی که یک دهه قبل از هر بیست و پنج نفر یک نفر در فقر مطلق به سر می، بود

  .  )274-275صص ، 1385، (میدري

سازي و  ساختاري یا همان تاکید بر خصوصیبنابراین این تجارب نشان داد که سیاست تعدیل 

توان  حذف نقش دولت در توسعه نتیجه مثبتی در پی نداشت و تجربه چین نیز نشان داد که می

در کنار این تجارب جهـانی اندیشـمندانی نیـز    . از دولت در راستاي تحقق توسعه بهره گرفت

سیاست جدیدي بحث نمودند از هاي تعدیل ساختاري را نقد و از لزوم اجراي   اصول سیاست

  . معاون و اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی بود 1جمله این اندیشمندان ژوزف استیگلیتز

(بازارگرایـان افراطـی و طرفـداران     2استیگلیتز سیاست تعدیل ساختاري را اجمـاع واشـنگتنی  

ـ ، سازي) نامید و همراه با نقد شدید آن سرسخت خصوصی دي را ضرورت اتخاذ سیاست جدی

وي عامـل اصـلی شکسـت اصـالحات در     . مطـرح کـرد   3تحت عنوان اجماع فـرا واشـنگتنی  

کشورهاي اروپاي شرقی را فهم نادرست از اقتصاد بازار و فرآیند نادرست گذار به آن معرفـی  

واشنگتنی دولت و   در اجماع پسا. )101صص ، 1384، به نقل از: میدري، Stiglits,1998نمود (

طبق این رویکرد به جاي بحث از مداخلـه یـا   ، مکمل هستند و نه دو نهاد رقیببازار دو نهاد 

در واقـع دولـت بـه    . عدم مداخله دولت باید از کارایی و اثربخشی مداخله دولت سخن گفت

هاي کارآمـد و توانمنـد و ایجـاد محیطـی       ها و رویه  عنوان یک نهاد اجتماعی باید با ایجاد نهاد

این رویکرد بـه عنـوان بنیـانی بـراي     . هاي تحقق توسعه را فراهم سازد  مناسب و باثبات زمینه

  . )3ص ، 1388، خوب مطرح شد (مهر آرا و اسدیان نظریه حکمرانی

هاي مالی و بانکی و گسترش آن در پی سیاست تعدیل ساختاري موجب تردید در   بروز بحران

تـر از بانـک جهـانی در    المللـی پـول کـه کم     حتی کارشناسان صـندوق بـین  . این سیاست شد

کردند نبود نظارت دولت بر نظام بانکی را عامـل اصـلی ایـن      هاي خود تجدیدنظر می  سیاست

هـاي    توانست مفید باشـد کـه دولـت دارایـی      آزادسازي مالی زمانی می. ها قلمداد کردند بحران

در واقع . خطر دور سازدهاي پر   ها را از ورود به فعالیت ها را مورد نظارت قرار دهد و آن  بانک

                                                
1 Joseph E. Stiglits 
2 Washington Consensus 
3 Post-Washington consensus 
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، 1384، خـوب بـود (میـدري    ها پلی براي گذر از سوي دولت حداقل به حکمرانـی   این بحران

  .  )114-115صص 

خـوب ابتـدا در بعـد اقتصـادي در دسـتور کـار مجـامع         چنانچه مشاهده شد نظریه حکمرانـی 

جانب مؤسسـات   هاي مالی براي توسعه از  المللی قرار گرفت و به عنوان پیش شرط کمک بین

اما با گذشت زمان عالوه بر . هاي در حال توسعه و فقیر مطرح گردید المللی مالی به کشور  بین

المللی ایاالت   به عنوان مثال موسسه توسعه بین. بعد سیاسی نیز به آن افزوده شد، بعد اقتصادي

   بررسـی ، اسـی خوب را از دیـدگاهی سی  و دانشگاه تکنولوژي سیدنی حکمرانی 1متحده آمریکا

، حاکمیـت قـانون  ، اي از عواملی چون شفافیت  خوب را مجموعه این نهادها حکمرانی. اند کرده

-88صـص  ، 1388، داننـد (جاسـبی و نفـري     پاسخگویی و اجماع می، مشروعیت و شایستگی

هاي پیشین توسعه و از بطـن تجـارب     خوب در نتیجه شکست سیاست بنابراین حکمرانی. )87

هـاي    ج شد و در نقش دولت نوعی تحول ایجاد کرد به این شـکل کـه از توانـایی   جهانی خار

دولت در راستاي تحقق امر توسعه سود جست و آن را همپایی براي بازار دانست و براي این 

حـالتی اجتمـاعی بـه    ، کار جامعه مدنی را نیز پایه سومی براي این امر در نظر گرفت تا دولت

  . ذ تصمیمات مشارکت نمایدخود بگیرد و جامعه در اخ

تري از آن بـه   توان درك روشن  ها می هایی را در خود دارد که از طریق آن  هر مفهومی شاخص

، هـا   هاي متعدد و فراوانی از سوي سـازمان   خوب شاخص در ذیل مفهوم حکمرانی. دست آورد

 . شود ها توجه می به آن نظران ارائه شده است که در اینجا نهادها و صاحب

(شـریف زاده و  . شاخص عبارت است از ساز و کار مناسب براي معرفی و سنجش یک پدیده

هـایی   براي حکمرانی خوب شـاخص ها  آن المللی و کارشناسان نهادهاي بین. )1382، قلی پور

کشـورهاي در  کشورهاي جهان را ارزیابی کنند که آیا حکمرانـان  ، ذکر نمودند تا از این طریق

کنند یا خیر؟ اگر کشـوري مطـابق    امور جامعه شان را بر اساس این الگو اداره می، حال توسعه

جهانی ها  و حمایتها  از کمک، عمل کند مطابق این الگو موفق بوده و در نتیجهها  این شاخص

لـی پـول   برنامۀ توسعۀ ملل متحد و صندوق بین المل، و نهادهاي بین المللی مانند بانک جهانی

محروم ها  و کمکها  عمل نکند از این حمایتها  اما اگر مطابق این شاخص. شود می برخوردار

                                                
1 U. S. Agency for International Devolepment 
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بسیاري به وسیلۀ نهادها و صاحب نظران جهـانی بیـان شـده کـه در     هاي  شاخص. خواهد شد

  . شود می بسنده، تعیین شده، که توسط بانک جهانیهایی  تنها به بیان شاخص، اینجا

گیرد و کدام  می ي آنکه مشخص کند در کدام کشور حکمرانی مالك عمل قراربانک جهانی برا

بر اساس سـندي کـه بانـک    . ها را ذکر نموده است کند برخی شاخص کشور از آن استفاده نمی

حکمرانی خوب داراي شش ، انتشار داد ماسترازي و کري، کافمن توسط 2006جهانی در سال 

حاکمیت ، کیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، شاخص است: پاسخ گویی

هـر قـدر   ، بر اساس اعـالم بانـک جهـانی   . )Arndt & Oman,2008,p11و کنترل فساد (، قانون

آن کشور از نرخ رشد اقتصادي باالتري برخـوردار  ، نزدیک تر باشدها  کشوري به این شاخص

رگ و میر در آن کـاهش  همچنین میزان م. رشد بخش خصوصی مؤثرتري خواهد داشت، بوده

هر قـدر کشـوري بـا ایـن     ، بعکس. )1383، یابد (پورآقایی می و ورود سرمایۀ خارجی افزایش

  . شاخص فاصله داشته باشد به همان اندازه رشد اقتصادي کاهش خواهد داشت

بانک جهـانی  ، خوب انجام داد اي در رابطه با حکمرانی  ترین سازمانی که مطالعات گسترده مهم

گیري وضعیت حکمرانی   اي که با هدف اندازه  المللی طی تحقیقات گسترده  این سازمان بین. بود

انجام داد شش ویژگی و شـاخص را   2000تا  1996هاي  کشور جهان در بین سال 200که در 

  این شش شاخص عبارتند از:. خوب معرفی نمود براي سنجش حکمرانی

 1حق اظهارنظر و پاسخگویی    

 2خشونت دمسیاسی و ع ثبات  

 3اثربخشی دولت  

 4بار مقررات یا حذف مقررات اضافی  

 5حاکمیت قانون  

 6عبارتی کنترل فساد فساد و کاهش آن به )Kaufmann, 2010:p 3( . 

                                                
1 voice and accountability 
2 political stability and violence 
3 government effectiveness 
4 regulatory burden 
5 rule of law 
6 corruption 
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هــاي   ویژگـی ، از نظـر کمیسـیون اقتصـادي و اجتمــاعی ملـل متحـد بـراي آســیا و اقیانوسـیه       

، اثربخشـی ، 4پـذیري  انعطـاف ، 3شـفافیت ، 2پاسـخگویی ، 1خوب عبارتند از: مشارکت حکمرانی

 . )Unescap, 2002حاکمیت قانون و کنترل فساد (

، قانون محوري، محوري اجماع، خوب را پاسخگویی هاي حکمرانی  نیز شاخص UNDPسازمان 

 ,UNDPکنـد (   و شفافیت معرفـی مـی  ، پذیري  مسئولیت، عدالت و برابري، کارایی و اثربخشی

پاسـخگویی حکومـت و   ، نیز شفافیت مـالی و پـولی   5المللی پول  بینهمچنین صندوق . )1994

دانـد    خوب می هاي حکمرانی  تعریف و اجراي استانداردهاي ثبت و نشر اطالعات را از ویژگی

)IMF, 2005( . 

  کند: هاي حکمرانی خوب را موارد زیر معرفی می شاخص، کمیسیون اقتصادي اتحادیه اروپا

تساوي در برابر قانون؛ نظام قضـایی مسـتقل و   . 2نفعان؛  ت تمام ذيمشارکت؛ میزان مشارک. 1

پذیري؛ وجود نهادهایی در راستاي خدمت رسانی  مسئولیت. 3قواي انتظامی درستکار و سالم؛ 

پاسـخگویی؛ پاسـخگویی و    .5 کارایی و اثربخشی؛ برآوردن نیازهاي جامعـه؛ . 4 به شهروندان؛

مـدنی در   .6 هـاي خصوصـی و نهادهـاي    دولتی و بخشهاي  بخش، ها قبول مسئولیت سازمان

 . )UNECE, 2008:p 14نفعان ( برابر ذي

خـوب   هایی را براي حکمرانـی   نظران و اندیشمندانی نیز شاخص ها صاحب  در کنار این سازمان

 . شود  ها اشاره می اند که در ذیل به اهم آن  بیان نموده

و  10توسـعه اجتمـاعی  ، 9دولـت محـوري  ، 8هـاي مشـارکت شـهروندان     شـاخص  7و شاه 6هاتر

 کننـد   خـوب معرفـی مـی    هـاي شناسـایی حکمرانـی    را به عنوان شاخصـه  11مدیریت اقتصادي

                                                
1 participation 
2  accountability 
3 Transparency 
4 Resposiveness 
5 IMF 
6 Huther 
7 Shah 
8 citizen particpation 
9 governement orientation 
10 social development 
11 economic managerment 
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)Huther and Shah, 2000 ،این محققان با ارائـه  . )99: 1382، به نقل از: شریف زاده و قلی پور

  پردازند:  هاي آن می خوب و شاخص تر حکمرانی جدولی به بررسی دقیق

  هاي اسالمی حکمرانی شایسته ترسیم شاخص... خوب از نظر هاتر و شاه هاي حکمرانی  : شاخص2ول شمارهجد

 هاي جزء  شاخص  نام شاخص

 مشارکت شهروندان
 آزادي سیاسی -

  پایداري سیاسی -

 دولت محوري

 کارایی قضایی -

  کارایی اداري -

 فساد پایین -

 توسعه اجتماعی
 توسعه انسانی -

  عادالنهتوزیع  -

 مدیریت اقتصادي

 توجه به بیرون -

  استقالل بانک مرکزي -

 برگشت سود نسبت به نرخ -

  . )6- 7 صص، 1386، به نقل از: الوانی و علیزاده ثانی، Huther and shah and Loffler, 2003منبع: (

خـوب در نظـر    هاي را براي مفهوم حکمرانی طی تحقیقی شاخص 2و الک الفلر 1تونی بووایرد

رفتـاري  ، پاسـخگویی ، احترام به حاکمیـت قـانون  ، از نظر اینان مشارکت شهروندان. گیرند  می

مساوات و برابـري  ، شفافیت، ها و مقررات منصفانه)  تساوي حقوقی (رویه، اخالقی و صادقانه

خـوب   دهنـده حکمرانـی   هـاي تشـکیل    شـاخص ) ... مـذهب و ، سن، قومیت، (از نظر جنسیت

، 1386، بـه نقـل از: الـوانی و علیـزاده ثـانی     ، Bovaird and Loffler, 2003شوند (  محسوب می

  .  )6-7 صص

طـی یـک   ، 1و پـابلو زویـدو لوبتـون    4آرت کـراي ، 3هاي دانیل کافمن  سه تن از محققان به نام

                                                
1 Tony Bovaird 
2 Elke Loffler 
3 Daniel Kufmann 
4 AartKraay 
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هـایی را بـراي ایـن نظریـه مشـخص       ویژگیخوب  عملیات تحقیقاتی پیرامون نظریه حکمرانی

این محققان تحقیقات خود را با این سؤال آغاز نمودند که چگونه رسـوم و نهادهـایی   . نمودند

در رشد و توسعه آن کشور موثرند؟ ، شود  ها حاکمیت در یک کشور اعمال می که از مجراي آن

ا همـان فرآینـد   این محققان طی تحقیقـات خـود مشـخص نمودنـد کـه ایـن رسـوم و نهادهـ        

این شش شاخص عبارت بودند از: . خوب است که شش شاخصه و ویژگی مهم دارد حکمرانی

اثربخشـی  ، حاکمیـت قـانون  ، کنترل فسـاد ، سیاسی ثبات، شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی

بـا توجـه بـه    . )Kaufmann& others, 2005:p 5دولت و بـاالخره کیفیـت قـوانین و مقـررات (    

هـاي تشـخیص دهنـده یـک      هـا و شـاخص    وان در یک حالت کلـی ویژگـی  ت  مطالب فوق می

  خوب را موارد زیر دانست: حکمرانی

 هـا و    بخش خصوصی و شهروندان در برابـر رفتـار  ، جامعه مدنی، پاسخگویی دولت

  تصمیمات خود 

 جامعه مدنی و بخش خصوصی ، اثربخشی و کارایی دولت 

  انسـانی  ، اقتصادي، اجتماعی، ابعاد سیاسیمدیریت کارآمد جامعه و نظام سیاسی در

 و فرهنگی  

  دور از تبعیض  حاکمیت قانون و تساوي حقوق افراد به 

 دیگر   نظارت دو جانبه دولت و جامعه بر عملکردهاي هم 

 هاي گروهی و مطبوعات   باز شدن فضاي سیاسی الزم براي فعالیت رسانه 

 اجتماعی ، هاي سیاسی  گروهاجتماعی آزاد و برابر براي همه ، مشارکت سیاسی 

 کاهش و کنترل فساد . 

 سیاسی و نهایتاً شاخص ثبات . 

که بانک جهانی ذکر کرده است و اهمیتـی  هایی  مزبور در زمینۀ شاخصهاي  با توجه به دیدگاه

  . شود می از نظر بانک جهانی بررسیها  هریک از این شاخص، در ادامه، داردها  که این شاخص

                                                                                                                       
1 Pablo. Zoido. Lobaton 
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یعنـی آزادي بیـان از ناحیـۀ    ، منظور از این شاخص آن است که آیا در جامعه حـق اظهـارنظر  

اقـوام و  ، جمعـی هـاي   رسانه، ادیان و مذاهب، انجمن ها، ها تشکل، احزاب سیاسی، شهروندان

نژادها وجود دارد؟ آیا شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی به صورت آزادانه مشارکت 

نسبت بـه عملکردشـان در برابـر    ، دولتیهاي  دخیل در تصمیم گیريهاي  دارند؟ آیا تمام گروه

را تحـت  هـا   آن کـه ، اقتصادي از تصمیمات دولتیهاي  مردم پاسخگو هستند؟ آیا افراد و بنگاه

شوند؟ به هر اندازه کـه آزادي بیـان توسـط     به موقع و به طور کامل آگاه می، دهد می تأثیر قرار

اطالع یـافتن از تصـمیمات   ، مشارکت شهروندان در انتخاب دولت، ها و نشریات و افراد هرسان

وضعیت بهتري ، به همان اندازه، تر باشد گویی بیش تأثیرگذار و آمادگی دولت مردان براي پاسخ

  . از حکمرانی خوب در کشور وجود خواهد داشت

پذیر باشند که تحقق ایـن امـر    سئولیتهاي اجتماعی باید در قبال اقدامات خود م  دولت و نهاد

تمرکز و پاسخگویی در سطح خرد در قبال مردم و قائل شـدن نقـش مـوثر بـراي      مستلزم عدم

در حکمرانـی در واقـع حکمرانـان    . )70ص، 1388، هاي غیردولتی است (قاسمی شـاد   سازمان

پاسخگویی عالوه بـر  . دامانتداران جامعه و مردمند و بنابراین همواره باید به آنان پاسخگو باشن

. باشـد   ها نیز مـی   اینکه وظیفه عقلی و منطقی امانتداران مردم است موجب قوام و دوام سیاست

پاسخگویی سبب ایجاد نوعی اعتماد دوطرفه میان جامعه و دولت و سبب همراهی اجتماع بـا  

ون حقـوق  هایی چ این شاخص بیانگر مؤلفه. )1ص، 1389، شود (جبلی  هاي دولت می  سیاست

میـزان نماینـدگی   ، آزادي مطبوعـات ، آزادي بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی، سیاسی افراد

باشـد (مبـارك و آذر     می... فرآیندهاي سیاسی در برگزاري انتخابات و، حکام طبقات اجتماعی

بنابراین در کنار اینکه شهرواندان باید حـق اظهـار نظـر داشـته باشـند      . )189ص، 1388، پیوند

هـاي ایـن حـق مـردم در       امـا تضـمین  . ها نیز باید پاسخگویی را در خود تقویت نمایند  دولت

هـاي   خـوب وظیفـه دارد تـا راه    شود؟ حکمرانی  نظارت و پاسخگویی دولت چگونه محقق می

نظارت دموکراتیک و قوه قضائیه وابسته . بازبینی و نظارت را از طریق نهادهاي مردمی باز کند

اسـتقالل و اسـتحکام قـوه    . ند نقش موثري در برقراري این اصل خواهـد داشـت  توا  به آن می

هاي مردمی و صنفی و احزاب سیاسی مستقل نقش مـوثري    قضائیه و در کنار آن تقویت تشکل

  . در این فرآیند خواهند داشت
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ثبـات سیاسـی و عـدم    ، کنـد  مـی  که رشد پایدار اقتصادي را امکان پذیرهایی  یکی از شاخص

جملـه ملزومـات    از، ثبات سیاسـی ، به عبارت دیگر. یعنی محیط پایدار و امن است، خشونت

رشد باثبات اقتصادي است و ریشه در اصل عدالت و برابـري دارد؛ یعنـی در صـورتی ثبـات     

منظـور از آن  . کند که عدالت اجتماعی و برابري در جامعه حـاکم باشـد   می سیاسی تحقق پیدا

سیاسی هاي  تضادهاي فرهنگی و قومی کاهش یابد و اعتراض، شاخص این است که در کشور

، اعتصـاب ، اجتماعی به حداقل برسد و برخوردهاي اجتماعی از قبیـل اعتـراض  هاي  و ناآرامی

خیابـانی کـاهش یابـد؛ و تغییـر در ترکیـب قـدرت       هاي  سیاسی و آشوبهاي  خشونت، ترور

نـه از   -مت آمیز و منطبق بر قانون اساسی و نظام مردم ساالري سیاسی از طریق اقدامات مسال

هر قدر احتمال نبـود ثبـات   ، بر اساس این شاخص. امکان پذیر باشد -طریق وراثت و کود تا 

سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان دهندة حکمرانی ضعیف است و هـر قـدر کشـوري از    

کند (نادري  می خوب امتیازي باالتري کسب در زمینۀ حکمرانی، ثبات بیشتري برخوردار باشد

رابطۀ میان ثبات سیاسی ، بر اساس این شاخص، شود می همان گونه که مالحظه. )1390، قمی

توسعۀ ، و توسعۀ اقتصادي برقرار است؛ یعنی هر قدر ثبات سیاسی برقرار باشد به همان اندازه

  . اقتصادي نیز برقرار خواهد شد

حفـظ حرمـت و حـریم او و امنیـت     ت فردي و اجتماعی با تأکید بر آیات الهی در حوزه امنی

کنـد و   مـی  تأکید زیادي کرامت و ارزش واالي انسان و همچنین حفظ فردي و اجتماعی افراد

صـرف  . آیات متعددي در این زمینه در قرآن بیان شـده اسـت  ، براي نشان دادن این نوع امنیت

انسان قائل شده است و او را اشرف مخلوقات بر اساس با تقربی که خداوند براي ، نظر از این

ثم خلقنا النطفـه علقـه فخلقنـا العلقـه مضـغه      «دارد:  می سوره مومنون قرار داده که بیان 14آیه 

و یا اینکه با تعابیر  »عظاماً فکسونا العظم لحما ثم أنشأنه خلقاً ءاخر فتبارك اهللا أحسن الخلقین

و إذ قـال ربـک للملئکـه إنّـی جاعـل فـی       «فرمایـد:   می ه کهسوره بقر 30مختلف همچون آیه 

با واکاوي و کاوش در قـرآن  ، بنابراین. انسان را خلیفه زمین قرار داده است ؛»... األرض خلیفه

  . توانیم آیاتی از امنیت فردي و اجتماعی پی ببریم کریم می

  روا مـا ب  «سوره رعد: 11آیه غیـر ما قوم حتی یغیخـدا وضـع و   (؛ »أنفسـهم إنّ اهللا ال ی

حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانها به خودشان وضـع و حـال   

کنـد و والیـت را از    اسالم دیکتاتوري را محکوم و رد مـی . )خودشان را تغییر دهند
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  .  سازد ساقط می، خواهد با دیکتاتوري حکومت کند حاکمی که می

  سوره:  37آیه» لمع بِه لَک ما لَیس ال تَقفکُـلُّ أُول  ۚو الفُؤادرَ وصالبو معٰإِنَّ الس  ـکئ

چرا که گوش و چشم ، پیروي مکن، از آنچه به آن آگاهی نداري( ؛»کانَ عنه مسئولًا

، سـتایش یـا انتقـاد بـدون علـم     ، موضع گیري بدون تحقیـق . )همه مسؤولند، و دل

 . ممنوع است بی اساس و شایعات ايه نقل شنیده، تفسیر

  پـس از اصـالح   ( ؛»...و ال تفسدوا فـی األرض بعـد إصـلحها   «سوره اعراف:  56آیه

یک اصالح بـزرگ اجتمـاعی را   ، مدن هریک از انبیاآ. )در آن دست به فساد نزنید، زمین

 .  عامل فساد و تباهی در جامعه است، بدنبال دارد و انحراف از آیین و دستورات آنان

  إنّما جزؤا الذین یحاربون اهللا و رسوله و یسـعون فـی األرض   «سوره مائده:  193آیه

فسـاداً إن یقتلـوا و یصـلّبوا أو تقطـع أیــدیهم و أرجلهـم مـن خلـف أو ینفـوا مــن         

جز این نیست که مجازات کسانى که با خدا و رسـول او بـه سـتیزه برمـى     (؛ »...األرض

ن است که کشته شوند یا آنان را به دار بزنند یـا  خیزند و در زمین به فساد مى کوشند ای

ـ . )دست و پایشان برخالف یکدیگر بریده شود یا از آن سـرزمین تبعیـد گردنـد    ابراین بن

   .مراد از محاربه و افساد بطورى که از ظاهر آیه بر مى آید اخالل به امنیت عمومى است

  ز جز بر ستمکاران روا نیستتجاو( ؛»الظالمین فال عدون إال علی«سوره بقره:  193آیه( . 

 30  :و هر کس از ( ؛»... و من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً فسوف نصلیه ناراً«سوره نساء

 . )پس او را به زودي در آتش دوزخ درآوریم، روي دشمنی و ستمگري چنین کند

  الذین ءامنوا و لم یلبسوا أیمنهم بظلم أولئک لهـم األمـن و هـم    «سوره انعام:  82آیه

هـا   آن بـراي ، ایمان خود را بـا ظلـم نپوشـاندند   ، کسانی که ایمان آوردند( ؛»مهتدون

 . )هدایت یافته گانندها  آن ایمنی خواهد بود و

  از  آیـا ) ؛»أفأمنوا مکراهللا فال یأمن مکراهللا إال القـوم الخسـرون  «سوره اعراف:  99آیه

زیانکاران هیچ کس از تـدبیر  دبیر خدا غافل و ایمن شده اند؟پس جز گروه ت مکر و

به معناي غافلگیر کردن براي آسیب رساندن است و ایـن   (مکر). غافل نیست) خدا

 .  عمل از خداوند وقتی صحیح است که به عنوان مجازات صورت بگیرد
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  را پس از بیم ها  آن تردید حال  بى(. و لیبدلنهم من بعد خوفهم امناً... سوره نور: 55آیه

 . ى حکومت دین است در سایه، امنیت واقعى. )ایمنى تبدیل نماید و ترس به امن و

  أنّی ال أضـیع عمـل عامـلٍ منـک مـن ذکـروا أنثـی       ... «سوره آل عمران:  195آیه... «

مقتضی رعایت امنیت فـردي  ، بدیهی است ثبات ایمان مؤمنین و انجام اعمال صالح(

ایـن عـدم تعـدي و    . و اجتماعی افراد و عدم تعرض و تعدي به حقوق آنـان اسـت  

 . )تعرض حتی از سوي خداي متعال نیزاعالم شده است

  والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقـد الحتملـوا   «سوره احزاب:  58آیه

و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بـدون آنکـه مرتکـب [عمـل     ( ؛»بهتناً و إثماً مبیناً

 . )اند قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفتهرسانند  زشتی] شده باشند آزار می

  یأیها الذین ءامنوا الیسخر قـوم مـن قـوم عسـی أن یکونـوا      «سوره حجرات:  11آیه

، نباید قومی قوم دیگـر را مسـخره کنـد   ، اي کسانی که ایمان آورده اید( ؛»خیراً منهم

 . )از این گروه بهتر باشندها  آن شاید

  وال تلمـزوا نفسـکم و ال تنـابزوا باأللقـاب بـئس األسـم       ... «سوره حجرات:  11آیه

و از یکـدیگر عیـب   ( ؛»فأولئـک هـم الظـالمون    الفسوق بعد اإلیمن و من لـم یتُـب  

 چه ناپسندیده است نام زشـت پـس از  . زشت مدهیدهاي  مگیرید و به یکدیگر لقب

 . )ایمان و هرکه توبه نکرد؛آنان خود ستمکارند

  الذین ءامنوا اجتنبوا کثیراً من الظن بعض الظن إثم و ال  یأیها«سوره حجرات:  12آیه

تجسسوا و ال یغتب بعضکم بعضاً أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتاً فکرهتمـوه  

هـا   ي کسانی که ایمان آورده ایـد از بسـیاري گمـان   (ا ؛»واتّقوا هللا إن اهللا تواب رحیم

و بعضی از شما غیبـت   نکنیدبپرهیزید که پاره اي از گمان هاگناه است و جاسوسی 

مـرده اش را بخـورد از    آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بـرادر ، بعضی نکند

اي کسانی کـه ایمـان آورده ایـد امـوال     ، مهربان است خدا بترسید که خدا توبه پذیر

 . )یکدیگر را به ناروا مخورید

  اي کسـانی کـه   ( ؛»...نکم بالبطلیأیها الذین ءامنوا ال تأکلوا أموالکم بی«سوره نساء:  29آیه

 .  )مخورید) از راه نامشروع(اموال یکدیگر را در میان خود به باطل ، اید ایمان آورده
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  فـی األرض فکأنّمـا قتـل      ... «سوره مائده:  32آیه من قتل نفساً بغیر نفـسٍ أو فسـاد

ـ جـز بـه     کس کسی را ر(ه ؛»...الناس جمیعاً و من أحیاها فکأنّما أحیا النّاس جمیعاً

چنان است کـه گـویی همـه ي    ، زمین ـ بکشد  یا [به کیفر] فسادي در، قصاص قتل

کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمـام مـردم    و هر مردم را کشته باشد

 . را زنده داشته است

  سوره حشر:  9آیه» ... و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح

را با ها  آن ،باشد و هر چند در خودشان احتیاجی مبرم ؛»المفلحوننفسه فأولئک هم 

پـس از  ، دارند و هرکس از خست نفس خود مصـون مانـد   ایثار برخودشان مقدم می

 . )رستگاران خواهد بود

  و [مؤمنـان] آنـان کـه    (؛»والذین هم ألمنتهم و عهـدهم راعـون  «سوره مومنون:  8آیه

 .  )کنند و پیمان خود را رعایت میها  امانت

  یأیها الذین ءامنوا ال تخونوا اهللا و الرسـول و تخونـوا أمنـتکم و    «سوره انفال:  27آیه

به خداو پیامبرخیانت نکنیـد و [نیـز]   ، ي کسانی که ایمان آورده اید(ا ؛»أنتم تعلمون

 .  دانید خود خیانت نورزید و خود میهاي  امانت در

  أعرضـوا عنـه و قـالوا لنـا أعملنـا و لکـم       و إذا سمعوا اللّغـو  «سوره قصص:  55آیه

و چون لغوي بشنوند از آن روي برمی تابند ( »أعملکم سالم علیکم ال نبغی الجهلین

، سـالم برشـما  . گویند: کردارهاي ما از آن ما و کردارهاي شـما ازآن شماسـت   می و

 . )نیستیم جویاي [مصاحبت] نادانان

فنی و کاري مـدیران و میـزان کـارایی    هاي  ن استفاده از مهارتمیزا، منظور از اثربخشی دولت

منظور از این شاخص آن است که دولت در جمع ، به عبارت دیگر. دیوان ساالري دولت است

، سیاسی ملّیهاي  همچنین در اجراي نوآوري، آوري درآمدهاي مالیاتی و سایر درآمدهاي دولتی

ایجـاد  ، هـاي اقتصـادي ـ اجتمـاعی     بـر فعالیـت  نظـارت  ، هـاي سـاالنه   تدوین به موقع بودجه

همچنین به میزان توانایی دیوان . ملّی و حل مشکالت اقتصادي داخلی توانا باشدهاي  زیرساخت

صورت  هاي جایی ساالري بر ارائۀ خدمات مدنی بدون تأثیر پذیرفتن از تغییرات سیاسی و جابه
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، دولت در رویارویی با بالیایی طبیعـی  نیز به اندازة توانمندي، گرفته در ساخت قدرت سیاسی

توسـعۀ  ، به همـان انـدازه  ، دولتیهاي  هاي خارجی و در تمرکززدایی از فعالیت مدیریت بدهی

، همچنین وجود رقابت در بین کارکنـان دولتـی  . اقتصادي و حکمرانی خوب تحقق یافته است

اثربخشـی دولـت   هاي شـاخص   و کارایی نیروي پلیس از زیرمجموعه، کیفیت مدارس عمومی

به هر اندازه میان کارکنان دولتی رقابت وجـود داشـته باشـد و کیفیـت     ، به عبارت دیگر. است

تر خواهـد   دولت اثربخش، به همان اندازه، کارایی پلیس باالتر باشد، مدارس عمومی بهتر بوده

  . بود

از عمـومی بـه دور   هـاي   هرچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندي بهتر باشد و خـط مشـی  

هـا   آن سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظـام سیاسـی در قبـال   هاي  و خط و ربطها  جنجال

. )76ص، 1390، بیانگر وضعیت بهتري در حکمرانی خـوب اسـت (نـادري قمـی    ، بیشتر باشد

هـاي دولـت در     ها و کـارویژه   خوب به توانایی شاخص کارایی و اثربخشی دولت در حکمرانی

عـدالت  ، تصـمیمات مـدیریتی در ارتبـاط بـا حاکمیـت قـانون      ، ها  دگاهداوري دا، گذاري قانون

این شاخص بی ارتباط ، عالوه بر آن. مدیریتی و قضایی مانند پاسخگویی و شفافیت اشاره دارد

با تهیه و تـدارك خـدمات عمـومی و اسـتقالل خـدمات همگـانی و صـالحیت و شایسـتگی         

همچنین این اصل به معناي فرآینـدها و  . )151: 1388، باشد (مهرگان و دیگران کارگزاران نمی

کنند و کارآمدي به استفاده پایدار از منـابع طبیعـی     نهادها است که نیازهاي جامعه را تأمین می

بنـابراین  . )150-151: 1384، به منظور حفاظت از محیط زیست نیز معنا شده اسـت (اسـکاپ  

منـابع موجـود مـادي و معنـوي جامعـه در      این شاخص اشاره به توانایی دولت در استفاده از 

توانـد بـه معنـاي      کاهش اثربخشی دولـت مـی  . راستاي تقویت و ارتقاء یک نظام سیاسی دارد

  . تضعیف مشروعیت آن در جامعه باشد

توانیم به داسـتان حضـرت یوسـف     می در مورد شناسایی اثربخشی دولت از دیدگاه قرآن کریم

آن حضرت پس از آزادي و با جلب توجـه  ، بینیم که می در داستان حضرت یوسف. نگاه کنیم

امور اقتصادي را به دست گرفت و براي رهایی از نابسامانی که آن زمان در ، پادشاه مصر به او

 خود به پادشـاه مصـر پیشـنهاد   ، دید؛ از این رو می در مسائل اقتصادي، حکومت وجود داشت

مرا در رأس خزانـه داري ایـن   » «الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ علیم قَالَ اجعلْنی علَى خَزَائنِ«دهد که:  می

» .سرزمین قرار ده چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار این کـار وافقـم  

اقتصادي ـ  هاي  نظارت بر فعالیت، ساالنههاي  در این آیه نوعی تدوین به موقع بودجه، بنابراین
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  . توان مشاهده کرد می ملّی و حل مشکالت اقتصادي داخلیاي ه ایجاد زیرساخت، اجتماعی

 

و قـوانین و مقـررات   هـا   منظور از این شاخص توانمندي دولت در تدوین و اجـراي سیاسـت  

نقـش  ، اصلی نهادهاي رسمیهاي  اصوالً کیفیت قوانین و مقررات مصوب به عنوان پایه. است

هـر قـدر قـوانین و مقـررات     . اصالحات اقتصادي و سیاسـی دارد  مهمی در موفقیت توسعه و

بتوان ، موجود از کیفیت بهتري برخوردار باشد حکمرانی وضعیت بهتري پیدا خواهد کرد؛ مثالً

ها  آن قوانین مورد نیاز در عرصۀ تجاري را سازگار با قوانین کشورهاي دیگر تدوین نمود و به

. به صورت شفّاف و یکسـان تفسـیر و پـیش بینـی نمـود     را ها  آن به طور ساده دست یافت و

تجارت و بازرگانی تدوین نمود که بـا  ، مالیات، همچنین بتوان قوانین و مقرراتی را دربارة کار

بـه  . اقتصادي سازگار باشد و از تحمیل هرگونه هزینۀ اضافی جلوگیري کنـد هاي  رشد فعالیت

موجبات توسـعۀ  ، هاي گوناگون و نظامها  ستهر قدر دولت بتواند با تدوین سیا، عبارت دیگر

شاهد سـطح  ، هاي بخش خصوصی و اثرگذاري بیشتر آن بر ادارة جامعه را فراهم آورد فعالیت

  . )191-192صص ، 1388، باالتري از حکمرانی خوب خواهیم بود (مبارك و آذر پیوند

بنا شده است و نشان  با توجه به اینکه نظام سیاسی کشورمان بر اساس جمهوري اسالمی ایران

ایـن  ، بر همین اساس. باشد می دهنده تلفیق جمهوري بودن این نظام و اسالمی بودن این نظام

عدل و امامت بنا نهاده شده است ، معاد، وحی و نبوت، اصل دین چون توحید هاي نظام بر پایه

،  اداري،  اقتصادي،  مالی،  جزایی،  مدنی  و مقررات  قوانین  کلیه     ، قانون اساسی 4و بر اساس اصل 

یا   بر اطالق  اصل  این. باشد  اسالمی  موازین  و غیر اینها باید بر اساس  سیاسی،  نظامی،  فرهنگی

امـر بـر     ایـن   و تشخیص  است  دیگر حاکم  و مقررات  و قوانین  اساسی  قانون  اصول  همه  عموم

تصریح شده  اسالمی  موازینن کلیه مقررات بر اساس بنابرای.  است  نگهبان  فقهاي شوراي  عهده

، از آن جمله: در اصل دهم، است؛ قانون اساسی در موارد خاصی به این اصل تاکید کرده است

و در اصل هفتاد » با رعایت موازین اسالمی«، ؛ در اصل بیستم»بر پایه حقوق و اخالق اسالمی«

  مـذهب   و احکـام   بـا اصـول    وضع کند کـه   انینیتواند قو  نمی  اسالمی  شوراي  مجلس«، و دوم

 48قـرآن کـریم در آیـه    ، در همـین راسـتا  » .باشد  داشته  مغایرت  اساسی  کشور یا قانون  رسمی

ـ    «فرماید:  می سوره مائده ا وأَنْزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لما بینَ یدیـه مـنَ الْکتَـابِ ومهیمنً

نَا منْکُم شـرْعۀً  علَیه فَاحکُم بینَهم بِما أَنْزَلَ اللَّه ولَا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك منَ الْحقِّ لکُلٍّ جعلْ
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فَـاتَّبِعوه ولَـا   وأَنَّ هذَا صرَاطی مستَقیما «دارد:  سوره انعام اشعار می 153و یا در آیه » ...ومنْهاجا

اصـول و  ، ؛ بـر همـین مبنـا   »تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عنْ سبِیله ذَلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُـم تَتَّقُـونَ  

به نحوي کـه  ، موازین اسالمی حاوي دستورات الیتغیري است که براي اجراء نازل شده است

با یک ، باشد و اصوالً اسالم ل آن اصول فاقد ارزش و اعتبار میهاي مردم در مقاب آراء و اندیشه

جامعـه را از پیـروي هـر راه دیگـري کـه موجـب       ، دستور عمومی و اجتمـاعی الزم االطاعـه  

  . دارد تا در مقابل اختالفات فکري محفوظ بماند بر حذر می، پراکندگی است

 

اگر پس . عملکرد پلیس و محاکم قضایی است ،منظور از این شاخص کیفیت اجراي قراردادها

ها  آن نتوان چندان به اجراي، اعم از دولتی یا خصوصی، و تعهداتها  پیمان، از انعقاد قراردادها

امید داشت و همچنین اگر جرم و تخلّف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل 

، بـه عبـارت دیگـر   . کشور اسـت  نشان دهندة وجود حکمرانی ضعیف در یک، گیري نباشد پی

، این است که سیاست گذاران همانند شهروندان، منظور از حاکمیت قانون در فرایند حکمرانی

بـر اسـاس ایـن    . پاسخگو باشـند ، در برابر قوانین یکسان تلقی شوند و نسبت به عملکرد خود

راي انصاف و استقالل در دسـتگاه قضـایی و سـرعت در اجـ    ، رعایت اصول عدالت، شاخص

مراحل قضایی تأثیر زیادي بر تثبیت حاکمیت قانون دارد (دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصـلحت  

همچنین تأثیرگـذاري دولـت یـا سـایر افـراد بـر       . )67ص، 1389، نظام و دانشگاه آزاد اسالمی

  . گیري در امر حاکمیت قانون مهم تلقی شده است  فرایند قضاوت و نحوة تصمیم

بایست یک رفتار برابر و بدون تبعیض   باشد که می  خوب این می رانیمنظور از این اصل در حکم

با همه آحاد مردم در مقابل قانون و حقوق صورت پذیرد و از حقوق بنیادین مردم باید از طریق 

ترین این حقوق شهروندان در قبال  از جمله مهم. هاي قانون اساسی و مدنی حمایت شود  تضمین

هاي خود و اعمال غیرقانونی  مات حکومتی از اختیارات و صالحیتسوءاستفاده خودسرانه مقا

المللی براي  از دیدگاه صندوق بین. )192-163صص ، 1383، باشد (زارعی ها و افراد می  سازمان

باثبـات و قابـل   ، ) حاکمیت قانون مستلزم چارچوب قانونی منصـفانه IFADتوسعه کشاورزي (

هاي اقتصادي و  و کار و افراد ممکن باشد و فرصتبینی ضروري است به طوري که کسب  پیش

این امر مستلزم . ها بدون ترس از مداخالت خودسرانه و مصادره انجام گیرد ارزیابی عمل در آن

  )IFAD, 1999:p 3(. توسط یک سیستم قضایی مستقل است، که قوانین شناخته شده
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قوي است تا بتواند بر اساس هاي قانونی   بنا به این اصل یک حکومت خوب نیازمند چارچوب

ص ، 1382، انصاف رفتار نماید و از حقوق همه افراد محافظت نماید (شریف زاده و قلی پـور 

تـوان بـه     هـا مـی   از جمله این مؤلفه. دارد هایی شاخص حاکمیت قانون براي خود مؤلفه. )101

در شکایت علیه دولـت   احتمال موفقیت   قابلیت پیشبینی دستگاه قضایی، اعتماد مردم به قوانین

ص ، 1388، یافته اشاره نمود (عیسی زاده و احمد زاده  هاي سازمان  و گارگزاران آن و نبود جرم

هاي قانونی قوي براي برخورد منصفانه   براي عملی شدن حاکمیت قانون وجود چارچوب. )14

  . هاي قضایی و امنیتی قوي براي ضمانت اجراي قانون الزم است  و دستگاه

اول بایـد  ، براي پیدا کردن مولفه حاکمیت قانون از شاخصه حکمرانی خـوب در قـرآن کـریم   

قانون و تشریع ساخته ، قوانین را شناسایی کنیم؛ یکی از مهمترین نوع از تقسیمات قانونگذاري

آن اول اسـت: نـوع    قسـم  قوانین الهی خود بر دواست که  و قانون و تشریع الهی، دست بشر

سـوره طـه    50است کـه در آیـه    است؛ یعنی همان نظام حاکم بر جهان هستی قوانین تکوینی

 سـوره اعلـی   3و همچنـین در آیـه    »ربنَا الَّذي أَعطی کُلَّ شَیء خَلْقَه ثُم هـدي : «دارد اشعار می

ـ  ، قوانین الهی دومنوع . »و الَّذي قَدر فَهدي«فرماید:  می ه قوانین تشریعی است که اختصـاص ب

و قانونگذار است و قوانین را توسط پیـامبران بـه بشـر عرضـه     » شارع«، و خداوند، انسان دارد

و آیات بسیاري به این مقوله از طرف خداوند . گویند تشریعی می، است که به آن هدایت کرده

یـینَ  فَبعـثَ اللّـه النَّبِ  « سوره بقره اینگونه بیـان کـرده اسـت:    213نازل شده و براي مثال در آیه 

بـراي تشـریح   . »مبشِّرِینَ و منْذرِینَ و أَنْزَلَ معهم الْکتاب بِالْحقِّ لیحکُم بینَ النّاسِ فیما اخْتَلَفُـوا 

ولَکُم فی الْقصاصِ حیاةٌ یا «نماییم:  سوره بقره در مورد قصاص توجه می 179به آیه ، این مقوله

، حکم قصاص مایه حیات (اجتماعی) شماسـت ، اي صاحبان خرد» «لَعلَّکُم تَتَّقُونَأُولی الْأَلْبابِ 

رسـاند کـه افـراد از کشـتن      در این آیه کیفیت اجراي قوانین را مـی » .باشد که تقوي پیشه کنید

ایـن نـوع   ، با برخـوردي منصـفانه  ، کند و در صورت تخلف از سوي هر کسی یکدیگر منع می

  . کند احکام را جاري می

عوامـل  . مهـار فسـاد اداري اسـت   ، یکی از شاخص حکمرانی خوب از دیدگاه بانـک جهـانی  

گسـترش  ، عبارتند از: میزان فسـاد در کشـور  ها  آن بسیاري بر این شاخص مؤثرند که برخی از

گسترش دیوان ساالري که زمینۀ بروز فساد ، استفاده از قدرت به نفع دوستان، روابط خانوادگی



542   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

 

دولتـی بـراي   هـاي   میزان شیوع پرداخت غیرقانونی در بـین افـراد و شـرکت   ، کند می راهمرا ف

بـی  ، شـود   که براي اثرگذاري بر فرایند قانون گـذاري انجـام مـی   هایی  پرداخت، پیشبرد کارها

کـه بـراي دسـتیابی بـه     هـاي   پرداخت، اعتمادي عمومی به درست کاري مالی سیاست مداران

استفادة سیاست مداران از ، گیرد وارداتی همچون فرار مالیاتی صوت میمجوزهاي صادراتی و 

هـاي غیرقـانونی کـه توسـط افـراد بـانفوذ و همچنـین         پرداخـت ، و در نهایت، بودجۀ عمومی

هـا عوامـل مهمـی هسـتند کـه       ایـن . گیـرد  صورت میها  انحصارات در جهت زیان سایر بنگاه

وجود این عوامل نشان دهندة ، به عبارت دیگر. کنند وضعیت شاخص کنترل فساد را تعیین می

 . بیانگر رتبۀ باالتري از حکمرانی خوب استها  آن حکمرانی ضعیف و فقدان

هـاي   زمینـه رشـد اندیشـه   ، کند و جو فاسد روحی جو روحی را فاسد می، جو فاسد اجتماعی

ت اسـت کـه   کند؛ به همین جه  هاي پست را تقویت می متعالی را ضعیف و زمینه رشد اندیشه

هاي دینی به اصالح محیط اجتماعی اهتمام زیاد شده است و بـاز بـه همـین     در اسالم و آموزه

هـاي   زمینه، هاي متعالی را در مردمی بکشند خواهند اندیشه هایی که می جهت است که سیاست

را با  محیط اجتماعی، کنند و براي فراهم کردن این زمینه را فراهم میها  فساد اخالقی و عملی آن

، به همین جهت. )171-170صص، 1369، نمایند (مطهري وسایلی که در اختیار دارند فاسد می

هاي حکمرانی خوب بحث مهار فساد است که در قـرآن کـریم از آن بـه عنـوان      مولفه یکی از

قرآن . بار نام برده شده است 180در قرآن کریم از این واژه یا مشتقات آن . اصالح نام برده است

  توان به چهار مورد نام برد: ها می انواع مختلفی قائل شده است که از جمله آن، یم براي اصالحکر

  :اصالح فردي وا ذَاتحلأَصو ولِ فَاتَّقُوا اللَّهالرَّسو لَّهنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لع أَلُونَکسی

 از تو درباره انفـال سوره انفال) ( 1(آیه » کُنْتُم مؤْمنینَ بینکُم وأَطیعوا اللَّه ورسولَه إِنْ

اموال عمومی بسیاري تحت عناوین خاصی که غنائم جنگی مـورد نـزول   (پرسند  می

از خدا پروا کنید ، بگو: انفال از آن خدا و فرستاده اوست پس) هاست آیه یکی از آن

و از خـدا و  ) انفـال نـزاع نکنیـد   و بر سر (و روابط ما بین خودتان را اصالح نمایید 

  . )اش اطاعت نمایید اگر مؤمنید فرستاده

  :ـا   «اصالح میان دو فردهِملَیع نَـاحرَاضًا فَلَا جإِع ا أَوا نُشُوزهلعنْ بم رَأَةٌ خَافَتإِنِ امو

الْأَنْفُس رَتضأُحرٌ وخَی لْحالصا ولْحا صمنَهیا بحلصتَتَّقُـوا     أَنْ یـنُوا وسإِنْ تُحو الشُّـح

اگر زنی از شوي خـویش  سوره نساء) (و  128(آیه » فَإِنَّ اللَّه کَانَ بِما تَعملُونَ خَبِیرًا
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نیست که میان خود به گونـه  ها  آن بیم ناسازگاري یا رویگردانی داشته باشد باکی بر

جانها را بخل و آزمندي فرا و . اي آشتی و سازش کنند و آشتی و سازش بهتر است

  . )کنید آگاه است و اگر نیکی و پرهیزگاري کنید خدا به آنچه می، آمده

  :قًـا  «اصالح در محیط خانوادهرِز نْهی مقَنزری وبنْ رنَۀٍ میلَى بع إِنْ کُنْت تُمأَیمِ أَرا قَوقَالَ ی

لَى ما أَنْهاکُم عنْـه إِنْ أُرِیـد إِلَّـا الْإِصـلَاح مـا اسـتَطَعت ومـا        حسنًا وما أُرِید أَنْ أُخَالفَکُم إِ

یبأُن هإِلَیو کَّلْتتَو هلَیع ی إِلَّا بِاللَّهیقفمـرا خبـر   ، اي قـوم مـن  (. سوره هـود)  88(آیه » تَو

روزي نیکـویی  من بر حجتی آشکار از پروردگارم باشم و او از ناحیه خود  که اگر، دهید

 خواهم در آنچـه شـما را از آن نهـی    من نمی و) (آیا مردي سفیه هستم، به من داده باشد

توفیق  ندارم و، من هدفی جز اصالح آنهم تا آنجا که بتوانم، کنم با شما مخالفت کنم می

 .  )گردم کنم و بسوي او بازمی می و فقط بر او توکل، من فقط بدست خداست

 ضِ «ه: اصالح در محیط جامعی الْأَرنَ فوعسیو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحینَ یالَّذ زَاءا جإِنَّم

  ـنَ الْـأَرا منْفَوی أَو لَافنْ خم ملُهجأَرو یهِمدأَی تُقَطَّع وا أَولَّبصی قَتَّلُوا أَوا أَنْ یادضِ فَس

زْيخ ملَه کذَل ا ونْیی الدفیمظع ذَابرَةِ عی الْآخف مهمانا کیفر سوره مائده) ( 33(آیه » لَه

آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز ایـن نباشـد کـه    

یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خالف یکدیگر بِبرند و یا به ، ها را به قتل رسانده آن

این ذلت و خواري عذاب دنیوي آنهاست و . سرزمین (صالحان) دور کنندنفی و تبعید از 

  . د)اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بو

پس دیـن از  ، برپایى نظام و حکومت اسالمى میسر است  در سایه، جراى احکام و حدود الهىا

ها و برخـورد   دهجا، روستاها، حفظ امنیت شهرها، نظام و حکومت  ظیفهو. سیاست جدا نیست

  با متخلّفان است

، هاي اجتماعی است که پیـامبران الهـی   حکایت از انحرافات و نامالیمت، تاریخ گذشته جوامع

دار جوامع به سوي رستگاري و هدایت بودنـد و علیـه    دانان و رهبران عهده فلسفه، اندیشمندان

ظر داشت که اجتماع برگرفته از مردمی است که خیر و شر از باید در ن. ظلم و فساد قیام کردند

مقابله صد در ، بدون التزام و اهتمام احاد مردم، آید و با گستردگی فساد می به وجدها  اعمال آن
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وظیفه متقابـل مـردم   ، مهم حکمرانی خوب هاي یکی از شاخص. صدي با آن غیر ممکن است

قانون اساسی به صورت  9است که این وظیفه در اصل در مقابل دولت و دولت در مقابل مردم 

از نظر دین اسالم جامعـه  ، در همین راستا. قاعده امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است

قـادر بـه   ، با انجام کارهاي نیـک و پرهیـز از کارهـاي بـد    ، نمونه کمال مطلوبی است که مردم

ري و پایداري جامعه نمونه به کارگیري شـیوه  یکی از ابزارهاي پدیدا. باشند می بنیانگذاري آن

نظارت متقابل همگانی است که در قرآن مجید تحت عنوان امر به معروف و نهـی از منکـر از   

سـوره   143) و جامعه نمونه را قرآن کـریم در آیـه   236-235: 1378، شود (هاشمی می آن یاد

یکُـونَ   مۀً وسـطًا لِّتَکُونُـواْ شُـهداء علَـى النَّـاسِ و     وکَذَلک جعلْنَاکُم أُ «کند:  می اینگونه بیان بقره

تا بر مـردم گـواه باشـید و    ، و بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم. "الرَّسولُ علَیکُم شَهِیدا 

  . پیامبر بر شما گواه باشد

قرآن کـریم بارهـا   امر به معروف و نهی از منکر از جمله قوانین اجتماعی دین اسالم است که 

براي مثال در سوره عصر در مورد تشویق افراد به امر به معـروف و نهـی از   . متذکر شده است

 عملُـوا الصـالحات و   ) إِلَّا الَّذینَ آمنُـوا و 2) إِنَّ الْإِنسانَ لَفی خُسرٍ (1والْعصرِ («فرماید:  می منکر

قِّ وا بِالْحواصا  تَوواصرِ (تَوبنی  «دارد:  مـی  سـوره لقمـان بیـان    17و همچنـین آیـه   » )3بِالصـابی

در » مـا أَصـابک إِنَّـذَ الکَمنْعـزْ مالْـأُمور      أَقمالصلَوةَ و أْمرْ بِالْمعرُوف و انْهعنِ الْمنکَرِ واصبرِ علی

ر به معروف و نهی از منکـر  سوره آل عمران در وجوب ام 104قرآن کریم در آیه ، همین راستا

یأْمرُونَ بِالْمعرُوف  الْخَیرِ و  ولْتَکُنْ منْکُم أُمۀٌ یدعونَ إِلَى«شود:  براي مسلمانان اینگونه متذکر می

نْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهی ونَ وحفْلالْم مه کسوره آل عمـران اینگونـه   110؛ و همچنین در آیه » أُولَئ 

تُؤْمنُـونَ   تَنْهونَ عنِ الْمنْکَـرِ و  کُنْتُم خَیرَ أُمۀٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و«دارد:  بیان می

نُونَ وؤْمالْم منْهم مرًا لَهتَابِ لَکَانَ خَیلُ الْکنَ أَهآم لَوو قُونَ بِاللَّهالْفَاس مصرف نظر ایـن ؛ »أَکْثَرُه ،

داند و  مسلمانان می هاي امر به معروف و نهی از منکر را از خصلت، آیات گوهر بار قرآن کریم

 الْمؤْمنَات بعضُهم أَولیاء بعضٍ یأْمرُونَ بِـالْمعرُوف و  والْمؤْمنُونَ و«دارد:  می آن را اینگونه اشعار

نْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهی یلَاةَ وونَ الصیمق ؤْتُونَ الزَّکَاةَ وو ی ونَ اللَّهیعطی  اللَّه مهمرْحیس کأُولَئ ولَهسَر

یمکزِیزٌ حع تاکید بی شـماري دارد همچنـان کـه از    ، قرآن کریم به این مولفه، بنابراین» إِنَّ اللَّه

  . باشد می حکمرانی خوب هاي شاخص
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مسـئولیت پـذیري مـردم در مقابـل حکومـت و       مسـأله یکی از اصول مهم حکمرانـی خـوب   

در راستاي وظایف هماهنگ و یکدست دولتمـردان در جوامـع   . حکومت در مقابل مردم است

تـأمین ثبـات و تعـادل اجتمـاعی را     ، توان از قاعده مسئولیت پذیري می، اسالمی در قبال افراد

تفکر اسالمی مخصوصاً قرآن کریم نهفته است؛ براي مثال در خواست که این هدف در اندیشه 

إِنَّما الصدقَات للْفُقَرَاء والْمساکینِ والْعاملینَ علَیها «فرماید:  می خداوند متعال، سوره توبه 60آیه 

لَّه وابنِ السبِیلِ فَرِیضَۀً منَ اللَّه واللَّه علیم فی سبِیلِ ال الْغَارِمینَ و َفی الرِّقَابِ و والْمؤَلَّفَۀِ قُلُوبهم و

یمکباشد و پرداخت آن براي هـر   می پنج گانه اسالم هاي زکات یکی از پایه، ؛ بنا بر این آیه»ح

مسئولیت بر گـردن  ، کنیم که قرآن کریم می در این آیه مشاهده. فرد مسلمانی واجب شده است

  . و آن را یک فریضه دینی بر دوش افراد کشانده است افراد جامعه گذاشته

در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت مسئولیت پذیري و وظیفه شناسی را بـراي  

. به بار سنگین تشبیه شده اسـت ، انسان بیان کرده است؛ به عنوان مثال قبول مسئولیت در قرآن

هیچ گناهکاري بار گناه دیگري را بر ؛ ...وازِرةً وِِِِزر اُخري وال تَزِروا د:فرمای خداوند در قرآن می

  کشد دوش نمی

نیز » مسئولیت»و » گناه«به معنی سنگین است و در برخی از تفاسیر به معناي » وزر«در این آیه 

شود که بـار سـنگین مسـئولیت را     می خداوند در این آیه ما را به این معنا رهنمون. آمده است

و در روز رستاخیز هر کس مسئول پاسخگویی به اعمـال   کشد نمی انسان بر دوش احدي خود

و ابعاد ایـن پاسـخگویی بـه قـدري     . )224ص، 1366، مکارم شیرازي ودیگران( خویش است

ـ  مـی  گیرد خداوند در قرآن می وسیع است که حتّی اعضاء و جوارح انسان را نیز در بر  د:فرمای

وبِه لَک ما لَیس سـئوالً     ال تَقفم نـهکـانَ ع کُلُّ اولئک الفُؤادرَ وصالب و معنَّ السا لم36(آیـه  ع 

  . چرا که گوش و چشم و دلها همه مسئولند ؛دانی پیروي نکن نمی از آنچه. سوره اسراء)

، هدف اصلی در این الگـو ، مالحظه شدهمان گونه که در مبانی نظري الگوي حکمرانی خوب 

به ویژه توسعۀ اقتصادي و مادي است؛ یعنـی از نظـر نهادهـاي بـین المللـی و نظریـه       ، توسعه

از نظـر  . مهم این است که دولت از نظر مادي توسـعه پیـدا کنـد   ، در حکمرانی خوب، پردازان

 . تواند ابزار خوبی براي این توسعه باشد می الگوي مزبور، آنان

، چند مشکل اساسی دارد: بدین روي حکمرانی خـوب اوالً ، این الگو به عنوان ابزار توسعه اما
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اخالقیـات و معنویـات را   ، حتی حاضر است در صورت نیاز. به بعد معنوي انسان توجه ندارد

به بعد روحانی ، این الگو تنها به بعد جسمانی انسان بسنده نموده، ثانیاً. فداي توسعۀ مادي کند

تواند یک جامعـۀ توسـعه یافتـۀ     می این الگو تنها، به عبارت دیگر. الی انسان توجه نداردو متع

در . حکمرانی خوب مبتنـی بـر لیبرالیسـم و اومانیسـم اسـت     ، ثالثاً. کامالً مادي به ارمغان آورد

، یعنی در تفکـر لیبرالیسـتى  ، مبدأ (خداوند) و معاد و وحی است، آنچه مطرح نیست، لیبرالیسم

تفکر حاکم بـر غـرب    :می فرماید آیت اهللا مصباح، بدین روي. د به خدا موضوعیتى ندارداعتقا

، جامعـه ، در چنـین نگرشـى  . یعنى منهاى دین است، لیبرالی -تفکرى الحادى ، در حال حاضر

از خود انسان نشـئت گرفتـه   ، انسان و تمام ارزش هایى که براى وى مطرح مى شود، سیاست

جـایى بـراى   ، در این نگـرش ، بنابراین. خود انسان است (اومانیسم)ها  است و آفرینندة ارزش

 . )87ص، 1382، یزدي  خدا و آخرت منظور نشده است (مصباح

با توجه به این نقدهاي اساسی که بر مبانی نظري حکمرانی خوب به عنوان الگوي حـاکم بـر   

می فرماید: الگوي غرب  حضرت آیت اهللا خامنه اي مقام معظّم رهبري، وارد شده، دنیاي غرب

، براي توسعه یک الگوي ناموفق است؛ زیرا با وجود دستیابی کشورهاي غربی به ثروت و قدرت

ایشان به سبب رویکرد مادي توسعه  اند. انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفتههاي  ارزش

مناسـب  ، اسـالمی آن را براي کشورهاي در حال توسعه و به ویژه کشورهاي ، در الگوي غربی

ماهیت متفاوت مبانی ، فرماید: به نتیجه نرسیدن مدل توسعۀ غربی در نظام اسالمی می و، ندانسته

در دیـدگاه  . دیدگاه اسالمی و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت اسـت 

 اخـالق و ، در چنـین دیـدگاهی  ، بنـابراین . پیشرفت مادي و محور آن سود مادي اسـت ، غرب

  )76ص، 1387، (ناظمی اردکانی. تواند قربانی پیشرفت مادي شود می معنویت

معنوي را بـر  هاي  حکمرانی شایسته (حکومت علوي) همیشه ارزش، بلعکس حکمرانی خوب

فرمودنـد:  ، در یک سخنرانی در باب امامت و خالفـت    (ع)امام علی. دارد مصالح مادي مقدم می

رساند؛ ولـی هـر    نگه دارید هیچ خسارت دنیوي به شما آسیبی نمیهاي دین را استوار  اگر پایه

برایتـان سـودي   ، چه را که از دنیا به دست آورید در صورتی که دینتان را از دست داده باشید

فرمودند: مبادا براي  می ) ایشان به فرمانداران و عمال حکومت خود173خ ، البالغه (نهج. ندارد

 . )106ص ، آخرتتان را تباه سازید (همان، را به نابودي کشاندهدین خود ، اصالح دنیاي خویش

هـاي   هر سیاستی که به آبادانی و بهبود معیشت دنیوي بینجامـد ولـی بـه ارزش   ، بر این اساس
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البته چنانچه این جدایی صورت گیرد . از نگاه آن حضرت مردود است، معنوي صدمه وارد کند

هم مصالح دنیوي با شکسـت مواجـه خواهـد شـد و      باز، و مسائل معنوي قربانی مادیت شود

، هـاي معنـوي   حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهنـد رسـید؛ زیـرا حـذف گـرایش     

هاي جدید مواجه  گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران هاي دنیوي فراوانی برجاي می خسارت

 .  )56ـ48صص ، 1380، کند (سروش محلّاتی می

 ا اعتقاد به برتري حکومت اسالمی (حکمرانی شایسته) بر حکمرانی خوبمقام معظّم رهبري ب

هم به توسعۀ مادي و اقتصادي توجه دارد و هم بـه بعـد معنـوي و متعـالی     ، فرماید: اسالم می

، در دیدگاه اسـالم :فرماید می ایشان. داند و هریک را بدون دیگري ناقص و ناکارآمد می، انسان

، در جهـان بینـی اسـالمی   . بلکه وسیلۀ رشد و تعالی انسان اسـت ، پیشرفت مادي هدف نیست

روابـط  ، حکومـت حـق  ، قدرت و علم وسیلۀ رشد انسان و زمینه ساز برقراري عدالت، ثروت

  . )1387، انسانی در جامعه و دنیاي آباد هستند (ناظمی اردکانی

بـه  ، تـا خداپرسـتی  اختیار انسان براي پیمودن مسیر خود پرسـتی   :ایشان بر این باور است که

، و مذموم بودن دل بستگی به دنیا در ایـن مسـیر  ، منظور رسیدن به رستگاري در دیدگاه اسالم

وظیفۀ انسان را مدیریت دنیا و استفاده ، اسالم از زاویۀ اجتماعی، در عین حال. یک اصل است

مدل ، بر معنویت الگوي پیشرفت مبتنی. داند می از استعدادهاي فراوان طبیعی براي آبادانی دنیا

  . مطلوب توسعه است (همان)

خـوب الگـویی بـراي     توان این نکات را دریافت که حکمرانـی   از تعاریف حکمرانی خوب می

اجتماعی و اقتصادي از طریـق تعامـل میـان سـه نهـاد      ، هاي سیاسی توسعه هماهنگ در حوزه

سازي بهتر و نظارت بر اخـذ   تصمیمجامعه مدنی و بخش خصوصی (بازار) در راستاي ، دولت

بـومی و  ، پذیر بنا به شـرایط  همچنین این مفهوم هنجاري و انعطاف. و اجراي تصمیمات است

خوب بـه   همچنین حکمرانی. هاي سیاسی متفاوت مختلف باشد  تواند در نظام  ایدئولوژیکی می

ه مـدنی و بخـش   جامعـ ، عنوان یک فرآیند مطرح است که در دل این فرآیند نهادهـاي دولـت  

ها  کشورهاي غربی در پی ترمیم خرابی، پس از جنگ جهانی دوم. خصوصی با هم رابطه دارند

سـه رهیافـت مطـرح شـد:     ، در ایـن زمینـه  . و توسعۀ کشورهاي آسیب دیده از جنگ برآمدند

بـراي اعمـال   . و الگـوي حکمرانـی خـوب   ، رهیافـت دولـت کوچـک   ، رهیافت دولت بزرگ
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هر اندازه کشوري به ایـن  . هایی را مطرح کردند بین المللی شاخص نهادهاي، حکمرانی خوب

 . نزدیک تر باشد توسعه یافته تر به حساب خواهد آمدها  شاخص

  چند مشکل اساسی دارد:، حکمرانی خوب به عنوان الگویی براي ابزار توسعه، از نظر اندیشه غرب

 مقابـل اصـالت جامعـه    معتقد به اصالت فـرد در  ، حکمرانی خوب از نظر هستی شناسی

بـالعکس در دیـن   . است؛ زیرا ریشه در لیبرالیسم دارد و به بعد معنوي انسان توجه ندارد

  .  دارد معنوي را بر مصالح مادي مقدم میهاي  حکمرانی شایسته همیشه ارزش، اسالم

 نـه   -معتقد به اومانیسم است و همه چیز را در محور انسـان  ، از نظر انسان شناسی

  .  کند می ارزیابی -خدا 

  از نظر معرفت شناسی معتقد به اصالت حواس است؛ یعنی آنچه از طریق حواس به

بـه دیگـر   ، بنـابراین . آید و براي زندگی انسان مفید باشد قابل شـناخت اسـت   دست

  .  عوامل معرفت توجه ندارد

 داند و روش وحیـانی را  می روش را منحصر به روش تجربی، از نظر روش شناسی ،

  .  کند انکار می، ه تجربه در نمی آیدکه ب

 هـاي   عامـل بحـران  ، هاي آن در مقاطع مختلف تـاریخی  حکمرانی خوب و شاخص

فرهنگی و اقتصادي و نظامی در غرب و جهانی پیرامـون  ، اجتماعی، مختلف سیاسی

  . بوده است

     حکمرانی خوب نقشۀ راهی است که کشورهاي مسلّط جهـان و کشـورهاي غربـی

تـأمین  ، اند و حرکت روي ایـن نقشـه   کشورهاي جهان سوم ترسیم کردهپیش روي 

  . کشورهاي مسلّط است کننده منافع

از هـا   آن هاي از اینرو با توجه به اینکه دو نوع حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته و شاخص

ز نظر وقتی از نظر مبانی متفاوت باشند قهراً ا. هاي اساسی با هم دارند نظر مبانی فلسفی تفاوت

با وجـود ایـن   . از حیث الفاظ یکی باشندها  روبنا نیز متفاوت خواهند بود؛ اگرچه این شاخص

اسالمی نباید از اصطالحات و واژگانی بهره گرفت کـه در  هاي  براي نظریه :گویند می برخی محققان

واژاگان با مفاهیم ، حتی اگر برخی عبارات. گیرند می هاي مبتنی بر فرهنگ مادي مورد بحث قرار نظریه
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و معیارهاي فرهنگ غربی مطـرح شـده اسـت و داراي ابعـاد     ها  اسالمی مشترك باشد؛ زیرا با برداشت

. فرهنگ اسالمی یا الهی استهاي  است که قطعاً متفاوت از معیارها و شاخصهایی  مفهومی و شاخص

تعریـف و   که توسط نهادهـاي بـین المللـی   ، آنهاي  حکمرانی خوب و شاخص، براین اساس

بـه  ، نمی تواند الگو و برنامه اي متعالی براي پیشرفت و توسعۀ جامعه بشري، تبیین شده است

  . باشد، ویژه کشورهاي در حال توسعه و همچنین کشورهاي اسالمی

  قرآن کریم .1

  نهج البالغه .2

بررسی نظریه حکمرانی خوب در شکل گیـري  ، )1395(، حسن و سیدرضا رحیمی عماد، آرایش .3

چـاپ  ، قم، انتشارات آیین محمود، )1332-1357انقالب اسالمی ایران (حکومت پهلوي سالهاي 

  . اول

، سـال دوم ، اقتصـاد سیاسـی  ، ترجمه مهدي هداوند» خوب چیست؟ حکمرانی«، )1384(، اسکاپ .4

  . 146-151صص ، 8شماره 

، »خوب در ایران تحلیلی بر کیفیت حکمرانی«، )1386(، ثانی سید مهدي و محسن علیزاده، الوانی .5

  . 1-24صص ، 53شماره ، نشریه مطالعات مدیریت

  . 154ش ، گزارش، حکمرانی به روایت بانک جهانیهاي  شاخص، 1383، سپیده، پور آقایی .6

  نشریه خبر، »پاسخ گویی مؤلفه اساسی حکمرانی خوب«، )1389(، پیمان، جبلی .7

مجموعه مقاالت سومین ، )1389اسالمی(دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد  .8

تخصصی چشم انـداز حاکمیـت و دولـت شایسـته در ایـران      هاي  همایش ملی از سلسله همایش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري، تهران، 1404

، 1404و ابعاد مدیریت دولتی مطلوب براي تحقق چشم انداز ها  مؤلفه، )1388(، فرج اهللا، رهنورد .9

  ،. کمیته نظام اداري و مدیریت، مجمع تشخیص مصلحت، هرانت، گزارش پژوهشی

مجله تحقیقـاتی  ، »حاکمیت و حکومت در ایران، خوب حکمرانی«، )1383(، محمدحسین، زارعی .10

 . 155-202صص ، 40شماره ، حقوقی

، »خـوب  جامعه مـدنی اخالقـی و حقـوق بشـر بنیـاد و حکمرانـی      «، )1389(، اهللا خلیل، سردارنیا .11

  . 68-79صص ، 281-282شماره ، ـ اقتصادي مطالعات سیاسی

 21و 20ش ، قبسات، حکومتهاي  اهداف و آرمان، 1380، محالتی محمد، سروش .12
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، فرهنگ مدیریت، حکمرانی خوب و نقش دولت، 1382، رحمت اهللا قلی پور، فتاح، شریف زاده .13

 . 48ـ56ص ، 4ش 

فرهنـگ  ، »و نقـش دولـت   خـوب  حکمرانـی «، )1382(، فتاح و رحمت اهللا قلی پور، شریف زاده .14

 . 93-110صص ، 4شماره ، مدیریت

 . تهران: قومس، هاي سیاسی در غرب  تاریخ اندیشه، )1385(، ابوالقاسم، طاهري .15

بررسی اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي با تاکیـد  «، )1388(، سعید و اکبر احمدزاده، زاده عیسی .16

هاي   فصلنامه پژوهش، »1996-2005دوره کشوري براي  بر نهادهاي حاکمیت (مطالعه موردي بین

 . 1-28صص ، 40شماره ، 12سال ، اقتصادي ایران

خوب از منظر اسالم و  هاي حکمرانی  نگاهی به شاخص«، )1388(، اصغر و زیبا آذر پیوند، مبارك .17

 . 179-208صص ، 36شماره ، سال نهم، فصلنامه اقتصاد اسالمی، »تأثیر آن بر رشد اقتصادي

محمدمهـدى نـادرى و   ، تحقیق و نگارش، و چالش هاها  کاوش، 1382، محمدتقی، مصباح یزدى .18

  . مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه اهللا)، قم، سیدابراهیم حسینى

، انتشارات دارالکتـب االسـالمیه  ، تهران، تفسیرنمونه، ) 1366(، دیگران و، ناصر، مکارم شیرازي - .19

  . 224ص، 18ج

گـذاري مسـتقیم در    خوب بـر سـرمایه   تأثیر حکمرانی«، )1388(، زینب اسدیانمحسن و ، مهر آرا .20

  . 1-20صص، 24شماره ، 15سال ، مجله دانش و توسعه، کشورهاي با درآمد متوسط

هـاي    خوب و شـاخص  هاي حکمرانی  بررسی تأثیرات شاخص«، )1388(، نادر و دیگران، مهرگان .21

  . 135-169صص ، 2شماره، سال اول، دانش ارزیابی، »فساد بر رشد اقتصادي در کشورهاي اسالمی

دفتر بررسیهاي اقتصادي ، حکمرانی خوب بنیان توسعه، 1383، جعفر خیر خواهان، احمد، میدري .22

 مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
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  ستیز قرآن و عترت با جهل و خرافه

  دانش آموخته حوزه و دانشگاه

salehi. ebrahim114@gmail. com 

دین گرفتار  ترین آفاتی است که جوامع بشري اعم از دیندار و بی گرایی و ترویج آن از جمله مهم خرافه

امـور  چه بسیار . باشد عقل ستیز و ترویج حماقت و جهالت در جوامع می، ماهیت خرافات. آن هستند

بلکـه توسـط خـواص از    ، اما همین مطلب خرافی نه تنها توسط عوام، خرافی که اصل و اساسی ندارد

بدون آنکه متوجـه خرافـی بـودن آن مطلـب     ، شود بزرگان دین و ادبیات و فرهنگ نیز ترویج داده می

ه شناخت عواملی که باعث رواج خرافـات شـده از جملـ   ، براي جلوگیري از گسترش خرافات. باشند

توجه به مفاهیم . بسیار مهم و ضروري است... ظن و گمان و، غلو، تقلید کورکورانه، جهل، زود باوري

مفیـد بلکـه   ، و روش اهل بیت عصمت براي رهایی از این آفت فراگیر  آیات الهی و نیز دقت در سیره

  . براي نجات جامعه از جهالت و خرافه گرایی امري الزم و ضروري است

مبارزه، آفت، خرافه، جهل، اهل بیت، قرآن کلیدي:هاي  واژه
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خرافـات و وجـود   ، از جمله اموري که در میان تمام جوامع کم و بـیش وجـود داشـته و دارد   

. گیـرد  اي است که در میان مردم رواج یافته و مـورد عمـل قـرار مـی     باورها و اعمال بی ریشه

ي آن بـه تـاریخ    بنابراین سابقه، صلی خرافات ریشه در جهل و زودباوري مردم داردآبشخور ا

در این ، جهل و نادانی رواج یافته، در جوامعی که بجاي عقل و تفکر. گردد ي بشر باز می اولیه

بلکه روز بـه روز در حـال گسـترش و جـایگزین     ، شود گونه جوامع خرافات نه تنها یافت می

، پیامبر اسالم از همان ابتـداي رسـالت  . باشد آداب اصیل یک جامعه می ها و شدن بجاي سنت

بلکه قبل از رسالت و حتی در زمان کودکی علیـه خرافـات دوران جاهلیـت و بخـاطر گـردن      

اي کـه   در جامعـه . ي سعدیه به گردن آن حضرت انـداخت اعتـراض کردنـد    آویزي که حلیمه

از همین روي بـراي  . خردورزي جایگاهی نداردعقل و حقانیت و ، دوانده باشد  خرافات ریشه

از میان بردن خرافات باید ضمن شناسایی عواملی کـه منجـر بـه گسـترش اوهـام و خرافـات       

 -صلوات اهللا علـیهم –ي اهل بیت پیامبر  با توجه به مفاهیم واالي قرآن کریم و سیره، گردد می

د عمل قرار داد و تنهـا از ایـن راه   کارهاي مقابله با گسترش خرافات را نیز استخراج و مور راه

تـوان   مـی ، یعنی بازگشت مجدد به اسالم اصیل و متخلق شدن به سنت ناب پیامبر و اهل بیت

در تحقیـق پـیش روي همـین دو کـار یعنـی      . راه کمال و سعادت یک جامعه را هموار نمـود 

افـات مـورد   شناخت عواملی که باعث گسترش خرافات شده و راه کارهاي مقابله با شیوع خر

بهتـرین الگـوي   ، تمسک به شیوه و روش اهل بیت در این مهم. گیرد بررسی و تحقیق قرار می

  . باشد کن کردن خرافات می حسنه براي ریشه

ي  در مورد دو واژه، در ابتدا مفهوم و معناشناسی هر چند کوتاه، براي بهتر مشخص شدن بحث

توجه و تکیه بر این مفهوم شناسی به بیـان عوامـل    سپس با، شود بررسی می» جهل«و » خرافه«

  . شود کارهاي آن پرداخته می ي راه گسترش خرافات و نیز ارائه

: 9، ق1405، ابن منظـور . 252: 4، ق1410، الفراهیدي( خرافه در لغت به سخن نمکین و دروغ

) و در اصطالح به 336: 1، ش1370، شود(سیاح افسانه و ظن گفته می، اباطیل، موهومات، )65

رویدادها و حوادثی که ، معموالً در خرافه. گویند خرافه می، هر نوع اندیشه باطل و خالف واقع
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شـوند و یـا علـت و معلـوم یـک دیگـر        با هم ارتباط منطقی ندارند به یک دیگر ربط داده می

ذهـن و فکـر   به سخن دیگر خرافه چیزي است که واقعیت نـدارد و سـاخته   . شوند دانسته می

در صـورتی کـه هـیچ گونـه     ، شـود  سپس براي آن در زندگی خود اثر قائل می، باشد انسان می

سعد و نحس بودن برخی از ایام و ، گیري همانند فال، تاثیري در زندگی و حقایق هستی ندارد

 .337: 9، ق1422، ك: العـاملی . بنابراین خرافات عاري از حقیقت است (ر. اماکن و امثال اینها

  . )208: 6، بی تا، ) و هیچ گونه اصل و اساسی ندارد(ابن ابی الحدید170، ق1424، السند

ي  خرافه نام مردي از قبیله. زیست می» خرافه«الزم به ذکر است در زمان جاهلیت فردي به نام 

بنی عذره یا از جهینه بود که جنیان او را ربودند و بعد از مدت طوالنی رهایش کردند؛ وي به 

انگیخـت و آن   کرد که تعجب مردم را بـر مـی   قوم خود بازگشت و سخنانی بر زبان جاري می

. 157: 6، بی تـا ، گفتند: حدیث خرافه(ابن حنبل شد و مردم می  سخنان بر زبان مردم جاري می

) و اینکـه از  315: 4، ق1408، الهیثمی. 156: 6، ق1415، الطبرانی. 419: 7، ق1408، ابی یعلی

، الـرازي (»خرافـه حـق اسـت   «روایت شده که فرمود:  -صلی اهللا علیه و آله – حضرت رسول

بر فرض کـه بتـوان    -) . 25: 2، ش1364، ابن االثیر. 203: 1، ش1366، المیدانی. 98، ق1415

نه اینکه خرافه بـه معنـاي لغـوي    ، اشاره به سخنان همین فرد دارد -به این حدیث اعتماد کرد 

او مـردي  ، خداونـد خرافـه را رحمـت کنـد    «آن حضرت نقل شده:  همانگونه که از، حق باشد

: 2، ق1415، ابن حجر. 10: 2، ق1401، السیوطی. 629: 3، ق1409، المتقی الهندي(»صالح بود

232(  .  

در قرآن کریم به صورت صریح لفظ خرافه یا مشتفات آن استعمال نشده است و علی رغم این 

روایات و نیز سنت عملی اهل بیت این پدیده را طرح و مفهوم برخی آیات و صریح برخی از 

در تحقیق پیش روي منظـور از خرافـه هـر چیـزي اسـت کـه       . اند به مخالفت با آن برخواسته

کنـد   حال این خرافه یا در گفتار تبلور پیدا می، ي دینی باشد ي ذهن بشر و فاقد پشتوانه ساخته

  . یا در رفتار و کردار یک فرد یا گروه

: 4، ق1407، الجـوهري (آیـد  جهل در لغت گاهی به معناي نادانی و خالف علم و آگـاهی مـی  

إِنَّما التَّوبۀُ علَى اللّه للَّذینَ یعملُـونَ السـوء بِجهالَـۀٍ ثُـم     « همانند. ) 452، بی تا، الطریحی. 1663

تنها براى کسانى است که از روى نادانى مرتکـب گنـاه   ، نزد خداوند، توبه :...یتُوبونَ من قَرِیبٍ
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، قریشـی (باشـد  ) و گاهی به معناي سـفیه مـی  17نساء/»(کنند سپس به زودى توبه مى، شوند مى

یعنی فرد خـودش را بـه جهالـت    ، گیرد ) و گاهی جهل در برابر عقل قرار می80: 2، ش1371

: ولـى  ولکـنَّ أَکْثَـرَهم یجهلُـونَ   «فرمود:ي شریفه که  همانند آیه، بزند و به علم خود عمل نکند

هاي اجتمـاع   ي بسیاري از ناهنجاري از همین روي ریشه. )111انعام/»(کنند بیشترشان نادانى مى

. باشـد  جهلی که یکی از آثار شوم آن خرافه گرایـی مـردم مـی   ، را باید در جهل و نادانی یافت

از همین روي جهـل  ، یعنی جهل باشد، ف علمبنابراین اصل در این ماده چیزي است که مخال

، المصـطفوي (باشـد  مالزم اضطراب و نگرانی است همانگونه که علم و یقین مالزم طمانینه می

  .  )133: 2، ق1417

مرتبه در قرآن کریم استعمال شده است و دین اسالم از همان ابتـداي   24جهل و مشتقات آن 

جهل امت سر جنگ داشت و سعی فراوانی براي از بین رسالت پیامبرـ صلی اهللا علیه و آله ـ با 

  . بردن آن انجام داد

روي ، شـود  مـی  خرافه یکی از بدترین آفاتی است که منجر به نابودي عقل و اضمحالل جامعه

آوردن مردم به خرافت یعنی ترك عقل و فهم خود و این یعنی نابودي فرهنگ و هویت یکـی  

الزم است در ، که خرافه گرایی جزء جدایی ناپذیر برخی کشورهاي اسالمی شدهاز آنجا . ملت

، کننـد را بیـان   ابتدا برخی از مهمترین عواملی که در گسترش و ترویج خرافات نقش ایفاء مـی 

  . ي شوم را با تمسک به قرآن و سنت اهل بیت بیان نمود سپس راهکارهاي مقابله با این پدیده

ها و موهومات و خرافات رایج  ي بسیاري از ناهنجاري منظر قرآن کریم جهل و نادانی ریشهاز 

و فرزنـدان اسـرائیل را از   « :ي داستان بنی اسرائیل فرمـود  همانگونه که درباره، در جامعه است

گفتند: اى . گماشتند ] بتهاى خویش همت مى تا به قومى رسیدند که بر [پرستش. دریا گذراندیم

موسـی گفـت:   . براى ما [نیز] خدایى قـرار ده ، همان گونه که براى آنان خدایانى است، موسى

  . )138(اعراف/ »کنید راستى شما گروهى هستید که نادانى مى

به کفر ، هنوز از آب نجات نیافته، قوم بنی اسرائیل با وجود آن همه معجزه و مصیبتی که دیدند

از حضرت موسـی درخواسـت بـت بـراي     ، اساس گرویدند و با روي آوردن به موهوماتی بی

قـومش را افـرادي جاهـل و نـادان      ها، آن پرستش کردند! حضرت موسی با شنیدن درخواست
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ي سامري نیز همین جهل و نادانی بود کـه بنـی اسـرائیل بـه      خطاب کرد و در داستان گوساله

  . )87- 85ك: طه/. گوساله پرستی روي آوردند (ر

هـا   آن مردم است که خرافات آرام آرام در زندگی خصوصی و اجتمـاعی همین جهل و نادانی 

کند و بجاي آنکه فـرد   جهلی که مقابل عقل و شعور انسان خودنمایی می، کند رخنه کرده و می

به خاطر هر دلیلی به خرافات و موهومات که فاقد هـر گونـه   ، از خرد و علم خود استفاده کند

  . آورند باشد روي می ریشه می

، از دیگر عواملی که منجر به پذیرش و رواج خرافات و امور بی اساس در میـان مـردم اسـت   

امـا همـین زودبـاوري    . باشـد  دلی و زودباوري برخی از افراد و حتی خواص جامعه مـی  ساده

گیرد و به صرف وجود یـک حادثـه یـا     میها  آن قدرت اعتماد به نفس و تجزیه و تحلیل را از

سایر مردم نیز ضمن قبول آن خرافـات بـه گسـترش و انتشـار آن نیـز اقـدام       ، برانتشار یک خ

  .  کنند می

هـر کـس در   «اي که در میان مردم رواج یافته بود که  توان به خرافه از جلمه موارد ملموس می

قبل از نماز صبح درب هفت مسجد را بکوبد و با این کـار پایـان دو مـاه    ، اول ماه ربیع االول

اشـاره  » گیـرد  مـی  حاجات خود را، آغاز و ماه شادمانی حضرت زهرا را اعالم کند عزاداري را

  . کرد

این مطلب تا حدي پیش رفت که حتی در پایـان مـاه صـفر و شـب اول ربیـع االول روایتـی       

هر کس کـه مـرا بـه خـروج     «نسبت داده شد:  -صلی اهللا علیه و آله  -اینگونه به پیامبر اسالم 

) و ایـن  293: 6، ق1419، النمـازي ( »دهـم  او را به بهشت بشـارت مـی  صفر بشارت بدهد من 

خرافه تا حدي گسترش پیدا کرد که حتی در شب اول ماه ربیـع االول در تلوزیـون زیرنـویس    

  تمام شدن ماه صفر را به امت اسالمی بشارت دادند!، شد و ضمن استناد به این روایت می

گذشت و در میان نخبگان و علماء بـزرگ نیـز جـاي    این زود باوري حتی از صدا و سیما نیز 

اي که بزرگانی همچون میرزا جـواد آغـا تبریـزي در کتـاب معـروف       به گونه، خود را باز کرد

، معروف است که شهر صفر داراي نحوست است«خود این چنین بیان کرده است:» المراقبات«

مگر اینکه گفتـه  ، وارد نشده استاما در این مورد روایاتی ، ي آخر این ماه خصوصا چهار شنبه

، در ایـن مـاه ایـن نحوسـت اسـت      -صلی اهللا علیـه و آلـه   –شود: بخاطر وفات پیامبر اسالم 
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، همانگونه که از آن حضرت روایت شده: هر کسی تمام شدن ماه صفر را به من بشـارت دهـد  

ـ  و این چیزي است که عقول بـه آن حکـم مـی   » دهم من او را به بهشت بشارت می آغـا  ( دکنن

  )!37، ق1416، الملکی التبریزي

حتی بزرگانی چون مولوي نیز به این روایت استناد کرده و بـر آن مهـر تاییـد    ، افزون بر علماء

  روایت را چنین سروده است:، ق) در دفتر چهارم از مثنوي معنوي خود672مولوي(. زدند

  احمــــد آخــــر زمــــان را انتقــــال   

  

ــدال    ــى جـــ ــد بـــ ــع اول آیـــ   ...در ربیـــ

  
ــژده دهــد  گفــت ــرا م   هــر کــس کــه م

  

ــون صــفر پــاى از جهــان بیــرون نهــد          چ

  
ــع    ــاه ربی ــد م ــت و ش ــفر بگذش ــه ص   ک

  

  ور باشــــم مــــر او را و شــــفیع    مــــژده  

  
ــت  ــت و رف ــفر بگذش ــه ص   گفــت عکاش

  

  گفـــت کـــه جنـــت تـــرا اى شـــیر زفـــت   

  
ــفر   ــت آن ص ــه بگذش ــد ک ــرى آم   دیگ

  

ــت عکاشـــه ببـــرد از مـــژده بـــر         ...گفـ

  
 )623و  622، چهارمدفتر ، ش1373، مولوي(

ضـمن شـرح ابیـات    ، و بزرگانی چون عالمه جعفري در تفسیر و نقد و تحلیل مثنوي مولـوي 

مطـابق  ... -من بشرنی بخروج صـفر بشـرته بالجنـۀ     - روایت«مولوي چنین بیان داشته است: 

مقصـود  ... ي عکاشه اولین شخص بود که تمام شدن ماه صـفر را بـه پیـامبر بشـارت داد     گفته

خواهد استقبال پیامبر اکـرم را از مـرگ    روایت فوق این است که میه الدین از استشهاد ب جالل

که پلی به سوي لقاء اهللا است متذکر شود و این مطلب صحیح است که پیامبر اکـرم صـلی اهللا   

  . )456و  455: 10، ش1352، (جعفري »...علیه و آله اشتیاق زیاد به لقاء اهللا داشته است

آیـد:   شـود بدسـت مـی    مراجعه مـی ، تی به منابع اولیه که این روایت را نقل کردهحال آنکه وق

روایت مذکور جعلی و هیچ گونه اصل و اساسی ندارد و در این منابع بـه جعلـی و نادرسـت    

ك: المحقـق  . ر. 236: 2، ق1408، العجلـونی . 116، تـا  بـی ، الفتنی( بودن آن تصریح شده است

  . )324، ق1406، ريالقاد. 287، ق1422، الداماد

همانگونه که مشاهده شد یک خرافه چگونه در میان اقشـار مختلـف جامعـه از بزرگـان دیـن      

کند و به عنـوان یـک اصـل خـود      ي ملی جاي خود را باز می گرفته تا بزرگان ادبیات و رسانه

حال آنکه مطلبی که اینقدر براي آن هزینه شده و شعر و تحلیـل و توجیـه بیـان    ، کند نمایی می
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اي بیش نبود و این بزرگان بخاطر زودباوري که داشتند ضمن تایید این خرافـه بـه    خرافه، شد

تحلیل آن نیز دست زدند! حال وقتی خواص جامعه اینگونه زودباور باشند از عوام چه انتظاري 

ي علماء و نخبگان جامعـه   شود این وظیفه رتی که همانگونه که بیان میتوان داشت! در صو می

نـه  ، مبـارزه نماینـد  هـا   آن ها اعتراض کنند و با گسترش است که در مقابل خرافات و ناراستی

به تحلیل و تجلیـل  ، اینکه همچون مورد فوق نه تنها اعتراضی در کار نباشد که ضمن قبول آن

  از آن نیز برآیند!

نیازي است که ، شود از جمله دیگر عواملی که منجر به گسترش خرافات و اوهام در جامعه می

ها  ي انسان و ده روحیه، به عبارت دیگر وجود مشکالت فراوان. کنند میمردم در خود احساس 

 برخی بخـاطر سـبک سـري   . شود عامل دیگر منجر به گسترش و شیوع خرافات در جامعه می

همانگونه که قوم بنی اسرائیل وقتی از دست فرعونیان نجات پیدا کردند ، روند دنبال خرافه می

سري و نیازي که در خود احساس کردنـد کـه بایـد     بخاطر سبک، و مردم بت پرست را دیدند

 از حضرت موسی درخواست کردند خدایی همانند آن بت براي، خداي قابل رویت را بپرستند

را مواخذه کرد و براي عبادت با خداي ها  آن ) و هنگامی که موسی138(اعراف/قرار دهدها  آن

ي سامري را بـه عنـوان خـداي     گرفتار نیرنگ سامري شدند و گوساله، خود به کوه طور رفت

البته همه اینگونه نیستند که تنها بخاطر ارضـاع نفـس   . )87- 85طه/( پذیرفتند و عبادت کردند

اي بـیش   بلکه برخی از شیادان با علم به اینکـه اینهـا خرافـه   ، ورندخود به این خرافات روي آ

، اعـم از سیاسـی  ، در میان اجتماع هستند تا به اهدافی کـه دارنـد  ها  آن در صدد ترویج، نیست

ســند و  ي بــی اي از آن شــیوع هــزاران امــامزاده نمونــه. دســت یابنــد... فرهنگــی و، اقتصــادي

هاست که به عنوان یک معضل خرافی و بی اساس در جامعه به هر دلیلی  سازي براي آن بارگاه

رئیس کمیسیون اصل  اي که به گونه، در حال رشد و بالندگی هست -... اقتصادي و، سیاسی –

هـا    یکی از شکایت«نودم قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی مطلبی اینگونه بیان کرده است: 

ها در کشور از چهـار هـزار بـه یـازده هـزار        مقبره امامزادهشمار ، این است که در مدتی کوتاه

یا دو مقام کفین حضرت . )4358656 خبر با کد   ك: سایت شبکه. ر( »!افزایش پیدا کرده است

کفین یعنی مقام دسـت راسـت و   «اند:  همانگونه که گفته، عباس در کربال از همین موارد است

درسـت شـده و   ... 1376و  1375هـاي   سـال دست چپ ابوالفضل در زمان صـدام حسـین در   

  .  )251، ش1390، (ابن عبدالصمد» ...واقعیتی ندارد
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بلکه همین خرافات و موهومات گاهی در خارج ، خرافات تنها منحصر به فکر و اندیشه نیست

هـایی کـه بـه     همانند برخی از رفتارهاي عملی مردم یا امام زاده سازي، کنند نیز خودنمایی می

  . گیرد ب و خرافه ساخته و مورد استقبال مردم نیز قرار میصرف یک خوا

اسالم دین عقالنیت و تفکر است و در آیات فراوانی به تفکر وتعقل انسان دعوت شده است؛ 

اي که مـردم از آبـاء و بزرگـان خـود      از همین روي براي مبارزه با خرافات و تقلید کورکورانه

را مورد مواخذه قرار داده و مالك درستی یک عمل را اسـتقبال اکثریـت   ها  آن به شدت، دارند

و ممکن است بسیاري از مردم راه غلط یا باوري خرافـی را تـرویج و بـه آن    ، داند جامعه نمی

اما از منظر قرآن کریم ایـن افـراد همـه گمـراه و در راه ضـاللت گـام بـر        ، اعتقاد داشته باشند

اي  همانگونه کـه در آیـه  . )87و 62 /هود. 173و 70 /اعراف. 22و21 /ك: زخرف. (ر. دارند می

 آَبـاؤُهم لَـا   وإِذَا قیلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَینَا علَیه آَباءنَا أَولَـو کَـانَ  « فرمود:

، آنچـه خـدا نـازل کـرده پیـروى کنیـد       از شان گفته شودو چون به ای: یعقلُونَ شَیئًا ولَا یهتَدونَ

آیا اگر پـدران ایشـان    !کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم ما تنها آن را پیروى مى، گویند: نه مى

بـاز هـم پیرویشـان    ، بردنـد  فهمیدنـد و راه بـه جـایى نمـى     داشتند و هیچ چیـز نمـى   عقل نمى

صـحیح  ، هر باوري که داشتندها  آن پدران و گذشتگاناز منظر این افراد . )170(بقره/»کردند مى

کور کورانه بـه آن اعتقـادات و باورهـاي درسـت و نادرسـت و      ها  آن از همین روي، باشد می

حال آنکه باید با عقالنیت و خرد خود باورهـاي اجـداد خـود را    ، کردند خرافی اعتقاد پیدا می

  . غربال کنند و صواب را از ناصواب تفکیک نمایند

نیز از همان ابتداي کودکی با این خرافات و اوهام مشهور در جامعـه مخـالف    (ص)پیامبر اسالم

هنگامی که آن حضـرت  ، اي که در پایان سن سه سالگی به گونه، کرد برخورد میها  آن بود و با

، صـبح روز بعـد   ي سـعدید  حلیمـه ، خواست با برادرانش براي چراي حیوانات به صحرا برود

پیامبر مالید و بر جشمانش سرمه کشید و گردن بندي را که داراي نگـین جـزع    روغن بر موي

در ایـن هنگـام   . [تا آن حضرت را از بالیا محفـوظ بـدارد]   یمنی بود را به گردنش آویزان کرد

پیامبر اسالم گردن بند را درآورد و فرمود: دست نگهدار مادرم! همراه من کسی است کـه مـرا   

، الیوسـفی الغـروي  . 392: 15، ق1403، (المجلسـی  کنـد  چیز حفظ میدر تمام حاالت از همه 

هاي فراوانی کـه اسـالم بـراي از     علی رغم تالش. )254، ق1420، السبحانی. 135: 1، ق1417
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بـاز همـین خرافـات در لبـاس و شـکلی      ، میان برداشتن خرافات و اوهام در جامعه انجام داد

یان مسلمانان در حال گسترش و ازدیاد است و نـه  بلکه در م، ي انسانی متفاوت در میان جامعه

هـا   آن ي خـود از  تنها در میان عوام که خواص نیز به دنبال همین خرافات هسـتند و بـه نوبـه   

  . استفاده و به این خرافات باور دارند

شود وجـود غلـو در    یکی از دیگر عواملی که منجر به شیوع و گسترش خرافات در جامعه می

ي خرافات در همان غلـوي اسـت کـه     گاهی ریشه. باشد طرفداران یک مذهب یا دین میمیان 

و از همین مورد شاید بتوان با اندکی تسامح و ، مردم یک جامعه نسبت به یک شخصیت دارند

داسـتان کسـوف و   ، اینکه خرافه را به معناي عام کلمه یعنی چیزي که واقعیت ندارد بر شـمرد 

صلی اهللا علیـه   –تاریخ نقل شده: هنگامی که ابراهیم فرزند رسول اکرم در . مرگ ابراهیم باشد

، مردم نیز بخاطر اهمیت و بزرگی که پیامبر اسالم داشـت . کسوف رخ داد، از دنیا رفت -و آله

پیامبر بعد از شنیدن این سخن به منبر . گفتند: این کسوف به خاطر مرگ فرزند رسول خداست

اي مردم! ماه و خورشید دو آیه از آیات الهی هسـتند  «هی گفت: رفت و پس از حمد و ثناي ال

باشند و هیچ گاه به خاطر مرگ یا زندگی کسی کسـوف و خسـوف    که به امر او در جریان می

: 2، بـی تـا  ، ابن حنبـل . 208: 3، ش1367، الکلینی. 313: 2، ق1370، (البرقی »... آید پدید نمی

  . )24: 2، ق1401، البخاري. 118

همین خصلت غلو در مورد یک دین یا شخصیت به مرور باعث بوجود آمدن خرافـاتی  وجود 

شود و پیروان آن بخاطر باالبردن عظمت آن شخص یا موجـه   پیرامون آن شخص یا مذهب می

گرفته ها  آن دهند که به مرور اگر جلوي خرافاتی را در جامعه گسترش می، جلوه دادن آن دین

بنابراین با اینکه قرآن کریم دو مرتبه . شود مسلم در جامعه مطرح میبه عنوان یکی اصل ، نشود

. 171نساء/(»در دین خود غلو مکنید، اى اهل کتاب«خطاب به اهل کتاب و نه مسلمانان فرمود:

توان بدست آورد کـه مسـلمانان    اما مفهوم این آیه را از آیات و روایات دیگري می، )77مائده/

باشد را به دیـن نسـبت    ن نیست و باورهاي شخصی یا خرافی خود مینیز نباید آنچه که در دی

  . که همه در هر حالی ممنوع و ناپسند است، دهند

شـخص بـه   . ظن و خیـال یافـت  ، توهم، ي خرافه را باید در جهل همانگونه که بیان شد ریشه
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حـال آنکـه چنـین     ،رسد گمان اینکه اگر فالن عمل یا ورد را انجام بدهد به مقصد مقصود می

  . ها باطل و به دور از حق و حقیقت است و اینگونه ظن و خیال، نیست

] براى خدا از آنچه از کشت و ، و [مشرکان«ها فرمود: قرآن کریم در مورد اینگونه زعم و گمان

این ویـژه خداسـت و ایـن    «و به پندار خودشان گفتند: ، دامها که آفریده است سهمى گذاشتند

] آنچه خاص خدا بـود بـه    و[لى، رسید پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمى. »ماویژه بتان 

و بـه زعـم   «) یـا در جـاي دیگـر فرمـود:    136انعـام/ »(کننـد  چه بد داورى مى. رسید بتانشان مى

که جز کسى که ما بخواهیم نبایـد از  ، ] ممنوع است اینها دامها و کشتزار[هاى«خودشان گفتند: 

و دامهـایى  » .حـرام شـده اسـت   هـا   آن یى است که [سوار شدن بـر] پشـت  و دامها، آن بخورد

بردند به صرف افتـرا بـر [خـدا] بـه زودى      ] نام خدا را بر آن[ها] نمى [داشتند] که [هنگام ذبح

  . )108انعام/»(دهد بستند جزا مى [خدا] آنان را به خاطر آنچه افترا مى

و هـا   آن فاسدي بودند که بر مـنش و روش مشرکین داراي اوضاع و عادات و عقاید[خرافات] 

هـا نصـیبی    از جمله همان مورد فوق که براي خدا و بـت ، کرد نوع فکر و سلوکشان داللت می

در قرآن کریم آیـات بسـیاري مبنـی بـر پرهیـز از      . )335: 9، ق1419، کردند(فضل اهللا معین می

از همین روي . )23جم/ن. 36یونس/. 12ك: حجرات/. تبعیت از ظن و گمان نازل شده است(ر

ي اسالمی آنچه که باید مالك و معیار قرار گیرد علم و معرفت است نه ظن و گمان  در جامعه

  . ها گناه معرفی شده است که فاقد هر گونه حجیت است و حتی برخی از گمان

 

دوري ، گردد یک جامعه یا منطقه میاز دیگر مواردي که منجر به شیوع و گسترش خرافات در 

کسانی که در روستاهاي دوردست . باشد مردم از فرهنگ و تمدن و به اصطالح بادیه نشینی می

اي ندارند یـا حتـی    کنند و با دنیاي پیرامون خود رابطه و به دور از فرهنگ و تمدن زندگی می

ي بالنـدگی   ي خـود اجـازه   هکنند امـا بـه فکـر و اندیشـ     ها زندگی می کسانی که در مرکز تمدن

شود نه تنهـا   ي افکار آباء و اجداد خود زیستین باعث می همین قطع رابطه و در پیله، دهند نمی

بلکه به مرور ، خرافاتی که در میانشان وجود دارد به عنوان یک امر قطعی و مسلم قلمداد شود

  . نیز افزوده شودها  آن زمان و در اثر دوري از فرهنگ و تمدن بر

در کفر و ، نشینانِ عرب بادیه«همانگونه که قرآن کریم در مورد اعراب بادیه نشین چنین فرمود: 

، اش نازل کرده نداننـد  و به اینکه حدود آنچه را که خدا بر فرستاده، تر ] سخت نفاق [از دیگران
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ز فرهنگ و از منظر این آیه بادیه نشینانی که ا. )97توبه/»(و خدا داناى حکیم است. سزاوارترند

اعراب بادیه نشین در کفـر و  . داراي بینش و باورهاي صحیحی نیستند، آداب دینی دور هستند

از معـرفتش  ، زیرا هرچه جهل و نـادانگی انسـان زیـادتر شـود    ، ترند نفاق از دیگران سرسخت

و این تمدن و فرهنگ است که باعث بـاز شـدن   ، شود جهل مانع اندیشیدن می. شود کاسته می

تمدن و فرهنگ باعث . )194: 11، ق1419، ك: فضل اهللا. ر(شود پاالیش عقاید انسان میفکر و 

شود بسیاري از خرافات و باورهاي غلطی که در اجتماع است رو به نـابودي و اضـمحالل    می

گسترش همین خرافات و عقاید بی اسـاس در  ، برود؛ بنابراین الزمه دوري از فرهنگ و تمدن

  . میان مردم است

آنچه بیان شد برخی از عواملی بود که در گسترش خرافات در جامعه نقـش اساسـی را ایفـاء    

حال براي مقابله با خرافات موجود در جامعه چه بایـد کـرد و در ایـن رابطـه چـه      ، کردند می

براي کاهش خرافـات  کارهاي مهم  کارهایی وجود دارد؟ در این قسمت به بیان برخی از راه راه

  . شود پرداخته می

) و پیـامبر  59قرآن کریم اطاعت از پیامبر و اولـی االمـر را بـر مسـلمانان واجـب کرده(نسـاء/      

سنت و روش . )21را به عنوان الگوي حسنه براي جامعه معرفی کرده است(احزاب/ (ص)اسالم

براي بهتـر    ا حوادث و وقایع روزگار بهترین شیوهزندگی و برخورد آن حضرت و اهل بیتش ب

بـه وضـوح   ، ي قولی و عملی آن بزرگواران مراجعه شـود  هنگامی که به سیره. باشد زیستن می

کردند بلکه در گفتار و رفتار خود نیـز   آید که نه تنها در مقابل خرافات سکوت نمی بدست می

و به هر طریق که ممکن بود براي ریشه کـن  براي از میان برداشتن خرافات به مبارزه پرداخته 

  . کردند کردن خرافات از جامعه تالش می

را این معرفی کرد که آن حضـرت بـراي    (ص)قرآن کریم یکی از اهداف مهم بعثت پیامبر اسالم

، همانان که از ایـن فرسـتاده  «، برداشتن قید و بندهایی که بر مردم بود به رسالت برانگیخته شد

] آنـان را بـه کـار پسـندیده فرمـان       کنند؛ [همان پیـامبرى کـه   پیروى مى... واندهپیامبر درس نخ

] آنان قید و بندهایى را کـه بـر ایشـان بـوده      و از [دوش... دارد و از کار ناپسند باز مى، دهد مى

  . )157(اعراف/ »... دارد است برمى
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، ي جاهلیت شده بـود  جامعهکه گریبانگیر » قید و بندهایی یا غل و زنجیرهایی«ي این  از جمله

و به عنـوان    خرافاتی که در اعتقاد و باور مردم ریشه دوانده. وجود خرافات و امور موهوم بود

از همـین روي یکـی از اهـداف مهـم بعثـت پیـامبر       ، یک امر مسلم و یقینی مطرح شـده بـود  

. پیچیده بودها  آن نجات مردم از این غل و زنجیرهاي خرافی بود که به دست و پاي  (ص)اسالم

اهل بیت عصمت نیز در زمان حیات خود هر کـدام بـه نحـوي بـا ایـن خرافـات بـه مبـارزه         

بـا ایـن توضـیح بایـد گفـت: یکـی از       . هایی از آن در این مقاله بیان شـد  برخواستند که نمونه

تمسـک بـه سـیره و    ، هاي جلوگیري از شیوع و گسترش خرافات در میان جامعـه  مهمترین راه

  . باشد در مبارزه و ریشه کن کردن خرافات از جامعه میها  آن بیت و الگو گیري ازمنش اهل 

بی اعتنایی به خرافاتی است کـه در میـان مـردم و    ، هاي مقابله با گسترش خرافات از دیگر راه

ـ ، طبیعتا در این صورت ضمن سنت شکنی و مخالفت با آن خرافـه . جامعه رواج دارد ن بـی  ای

بـه مـرور   ، اعتنایی کردن یا به تمسخر گرفتن خرافات بی اساسی که در میان مـردم رواج دارد 

صـلی اهللا   –از همین روي پیامبر اسـالم  . شود مانع از گسترش خرافه یا خرافات در جامعه می

از جملـه  ، مطالبی را به وي دستور داد، هنگامی که معاذبن جبل را به یمن فرستاد -علیه و آله

سنت «اعتنایی نکن و حضرت فرمود: ها  آن از جمله خرافات میان، هاي جاهلیت اینکه به سنت

. 26، ق1404، ابـن شـعبۀ  (»جاهلیت را از بین ببر مگر سنتی که اسالم آن را تایید کـرده باشـد  

  .  )126: 74، ق1403 ، المجلسی

ـ   -علیه السالم–در تاریخ گزارش شده: هنگامی که حضرت علی  ا خـوارج بـود   عازم جنـگ ب

آن . زیـرا قمـر در عقـرب اسـت    ، وارد نبـرد نشـو  ها  آن منجمی به آن حضرت فرمود: امروز با

الفـیض  . 376: 19 ، بـی تـا  ، ابـن ابـی الحدیـد   (حضرت در پاسخش فرمود: قمر ما یا قمر آنها؟

شکسـت  هـا   آن شود یا و در چنین فرضی شکست متوجه ما می. )522: 26، ق1416، الکاشانی

  ؟  خورند می

زیرا اگـر  ، در نقل دیگري بیان شده: شخصی به آن حضرت گفت: در این ساعت حرکت نکن

حرکت کنی ترس آن را دارم که به مراد و منظورت که همان پیروزي است دسـت نیـابی؟! در   

نه تنها سخنش را با اسـتدالل  ، ضمن نکوهش آن فرد -علیه السالم –این هنگام حضرت علی 

خطاب به اصحاب خود فرمود: با نام و یاد خـدا  ، تنایی به پیش گویی اوبلکه با بی اع، رد کرد
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، ابـن میـثم  . 357: 1، ق1386، الطبرسی. 79خطبه، 128: 1، ق1412، (نهج البالغه. حرکت کنید

سیره و روش آن حضرت بهترین الگو و روشی است که با تمسک بـه آن  . )215: 2، ش1362

  . را از میان برداشتها  آن مرور زمان توان در مقابل خرافات ایستاد و به می

راه صفین هنگامی که دهقانان آن منطقه بـا دیـدن آن    سرِ (ع)مگر نه این است که حضرت علی

ي   وقتی امـام از فلسـفه  ، دویدند هاي خود پیاده شده و مقابل آن حضرت می از مرکب، حضرت

ي آن بزرگان خود   است که بوسیله [خرافی] مردم پاسخ دادند: این عادتی، ها سوال کرد  کار آن

 که ریشـه در سـنت پـدران    در مقابله با این عمل ناشایست  (ع)حضرت علی، کنیم را اکرام می

فرمود: امیران شما از این کار شما سودي نبردند و شما نیز با این کار خـود را بـه    داشتها  آن

، 1387، البالغــه(نهـج   گردیــد اندازیــد و در آخـرت دچـار رنــج و زحمـت مـی     زحمـت مـی  

دست ، گونه کارها که ریشه در سنت ندارد و بدعتی آشکار است پس از انجام این، )37حکمت

ضـمن اینکـه   ، در راه بازگشت از صفین به محله شبامیان رسید (ع)یا وقتی آن حضرت. بردارید

ده دنبال هنگامی که حرب پیا، زنان را از گریه و زاري باز دارد :بن شرحبیل دستور داد  به حرب

اي   امام به او فرمود: باز گرد که پیاده رفتن رئیس قبیله، رفت که سواره بود می  (ع)حضرت علی

، 1387، (نهـج البالغـه   گردد موجب انحراف زمامدار و زبونی مؤمن می، چون تو پشت سر من

  .  )322حکمت

 گونـه اعمـال  ایـن  ضمن جلـوگیري از تـرویج    در این دو قضیه حضرت علی ـ علیه السالم ـ  

گونـه   ي مبارزه با ایـن   فلسفه، و خرافی که در دین از هیچ جایگاهی برخوردار نیست ناشایست

  . را بیان نمود ي بی اساسکارها

توان به بیعت شجره که در سال ششم هجري در نزدیکی مکه رخ داد اشـاره   از دیگر موارد می

در تـاریخ نقـل   . )18ك: فـتح/ . ر(اسـت بیعتی که در قرآن کریم از آن سخن به میان آمده ، کرد

شده: درختی که پیامبر زیر آن بیعت شجره را انجام داد مدتی بعد از رحلت آن حضرت قطـع  

. 83: 6، بـی تـا  ، (ابن حجـر بـه گمراهـی نیفتنـد    درخت با تعظیم و بزرگداشت آن تا مردم شد

  . )50: 5، ق1414، الصالحی الشامی. 223: 14، بی تا، العینی

همانگونـه  ، کردند دین نه تنها در علم که در گفتار خود نیز با این خرافات مقابله می بزرگان از

اسـتفاده از نیروهـاي   ، ضمن برشمردن حقانیت زخم چشـم  –علیه السالم  -که حضرت علی 

تصریح دارند: اما طیره و فـال بـد زدن حقیقـت    ، سحر و جادو و تفال به نیکی، مرموز طبیعت
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  . )372: 19، بی تا، ابن ابی الحدید. 400حکمت، 546، ق1387، (نهج البالغه ندارد

عمل نکردن به امور خرافی اسـت کـه   ، هاي جلوگیري از گسترش خرافات بنابراین یکی از راه

همانگونه ، باشد بلکه مخالفت کردن صریح و علمی با آن خرافات می، در میان مردم رواج دارد

از . از رفتن به جنگ منصرف نشـد  -علیه السالم –قطع شد یا حضرت علی  که درخت شجره

 -صـلی اهللا علیـه و آلـه    –همانگونه که پیامبر اسـالم  ، همین روي نباید به خرافات اعتناء کرد

 از( -فال بد زدن –طیره  سبب به و ،کسی که از منزل خویش به قصد سفر بیرون برود«فرمود:

) کفـر ورزیـده   ن(یعنـی بـه قـرآ    زل شدهکه بر محمد نا آنچه به ،برگردد) و شده منصرف سفر

در این روایت نه تنها از عمل کردن به خرافات نهی . )114: 10، ق1409، المتقی الهندي»(تاس

  . شود شده که در صورت عمل کردن به آن معادل کفر محسوب می

باال بـردن فهـم و   تالش براي ، هاي جلوگیري از شیوع خرافات و اوهام در جامعه از دیگر راه

هـر مقـدار کـه علـم و معرفـت همـراه بـا        . باشد درك مردم نسبت به مسائل پیرامون خود می

ي  در سیره. شود طبیعتا از گسترش این نوع خرافات جلوگیري می، استدالل و منطق باالتر رود

برخورد پیامبر ، توان مشاهده کرد اهل بیت عصمت و طهارت نیز همین روش را به وضوح می

و استداللی که پیـامبر بـراي مـردم آن زمـان کـرد و      ، با رخ دادن کسوف هنگام مرگ فرزندش

باشند و  اي مردم! ماه و خورشید دو آیه از آیات الهی هستند که به امر او در جریان می«فرمود: 

: 2، ق1370، البرقی»(... آید هیچ گاه به خاطر مرگ یا زندگی کسی کسوف و خسوف پدید نمی

بـدوي  . )24: 2، ق1401، البخـاري . 118: 2، بی تا، ابن حنبل. 208: 3، ش1367، کلینیال. 313

بودن و بدوي فکر کردن از جمله مهمتـرین آفـات یـک جامعـه بـراي شـیوع خرافـات در آن        

باال بردن سطح معلومات و علم و معرفت در ، باشد و تنها راه رهایی از این بدوي نگریستن می

روي آوردن به اینگونـه  ، ي مردم باالتر رود ي مطالعه ر چه علم و سرانهه. باشد میان جامعه می

شود و در واقع نوعی تقابل و تضاد میـان معرفـت و    خرافات بی اساس و فاقد اعتبار کمتر می

  . شود خرافه است و هر گاه یکی زیادتر شد دیگري در جامعه کمتر می

تعقل و اندیشیدن است که انسان را تشـویق بـه تعقـل و    مهمی از آیات قرآن مربوط به   بخش

ك: . و از سوي دیگـر بخـاطر نیندیشـیدن مـورد مواخـذه قـرار گرفتـه اسـت(ر        ، کند تفکر می
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حتـی در برخـی آیـات نیندیشـیدن     ، )... و 42یـونس/ . 103، 58مائده/ ،. 171، 170، 164بقره/

پلیدى ، اندیشند ا] بر کسانى که نمىو [خد«همانگونه که فرمود:، معادل پلیدي دانسته شده است

قطعاً بدترین جنبنـدگان نـزد خـدا کـران و     «از منظر قرآن کریم . )100(یونس/ »دهد را قرار مى

توان گفت: تفکـر و خـردورزي    از همین روي می. )22(االنفال/ »اندیشند الالنی هستند که نمی

خرافات در جامعه شد و اینکـه  توان مانع شیوع  یکی دیگر از مواردي است که بدین وسیله می

در روایات اسالمی بر تفکر و خرد ورزي تاکید فراوان شده اسـت تنهـا بخـاطر آن اسـت کـه      

یک ساعت تفکر بهتر است «فرمود:  (ص)پیامبر اسالم. از جهالت و ضاللت در امان ماند  جامعه

و علت اینکه ، )544، ق1418، الطبرسی. 74، ق1429، ابن ادریس الحلی»(از هفتاد سال عبادت

ثوابی بیشتر از هفتاد سال عبادت قرار داده شده شاید براي آن باشد که ، براي یک ساعت تفکر

این تفکر ، باشد همین تفکر باعث نجات انسان از جهل و جهالت و یافتن راست از ناراست می

قلبـت را بـا   «فرمود:  -علیه السالم-چنانچه حضرت علی، کند است که قلب انسان را بیدار می

شود انسـان حقـایق را    چرا که اندیشیدن باعث می. )54: 2، ش1365، الکلینی( »تفکر بیدار کن

در روایت دیگـر از  . بشناسد و عمر و زندگی خود را براي خرافات و موهومات به هدر ندهد

اي صـاف و زالل   آئینـه ، فکـر و اندیشـیدن  «چنین نقل شده است:  -علیه السالم-حضرت علی

  . )31، بی تا، اللیثی. 225، ش1369، الکراجی( بیند که انسان در آن حقایق را می» است

همـه بـراي جلـوگیري از    ، کنـد  وجود این آیات و روایات که بر تفکر و خردورزي تاکید مـی 

باشد؛ براي آن است تا انسـان بتوانـد    ي اسالمی می ترویج افکار خرافی و موهومات در جامعه

اباطیل و خرافات پرهیز نماید و در پرتو همین فکر و اندیشه از آسیب حقیقت را درك کند از 

هـا   مردم در پی یـافتن درایـت  «آنچه در جامعه مهم است اینکه . خرافات و اوهام در امان ماند

. 640، ق1411، ابـن ادریـس الحلـی   . 194، 1369، الکراجـی ( »باشند نه به دنبال نقل روایـات 

توان از گسـترش خرافـات و امـور     چرا که با درایت و تعقل می. )370، ق1409، الشهید الثانی

  . موهن و موهم در جامعه جلوگیري کرد

اجتماعی هستند که وظیفه دارنـد در مقابـل    –علماي دین از جمله مهمترین نهادهاي فرهنگی 

عمل از خود عکس ال، ها و خرافاتی که در جامعه در حال رشد و بالندگی است ي بدعت هجمه

صلی اهللا علیه  –در جامعه برخیزند؛ همانگونه که پیامبر ها  نشان داده و به مقابله با این ناراستی
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همانند دژهاي دیواري که اطراف شهر وجود ، علما و فقهاء دژهاي اسالم هستند«فرمود: -و آله

، کننـد  مـی و دژهـا از شـهر محافظـت     حال همانگونه که دیوار )38: 1، ش1363، الکلینی(دارد

. آید قیام کنند علماء نیز باید در مقابل انواع و اقسام تحریفات و خرافاتی که در جامعه پدید می

خطاب  (ص)میراندن خرافت و احیاي سنت ناب اسالمی از جمله دستوراتی بود که پیامبر اسالم

عنوان یـک  معاذ به ، )126: 74، ق1403 ، المجلسی. 26، ق1404، ابن شعبۀ(به معاذبن جبل داد

وظیفه داشت سنت جاهلی و خرافاتی که در آنجا وجود داشـت را از  ، مبلغ دین اسالم به یمن

حال . هاي اسالمی که مطابق با عقل و خرد بود را جایگزین نماید میان بردارد و بجاي آن سنت

 هچـرا کـ  ، باشـد  امروزه متوجه علماي دین مـی ، به معاذ داد (ص)همان دستوري که پیامبر اسالم

هستند که از راست و ناراست حوادث و اعمال و خرافات و موهومات مطلـع هسـتند و   ها  آن

  . بایستندها  آن باید مقابل

به سخن دیگر خرافه که نوعی بدعت در دین است باید توسط علماء شناسایی و با آن مقابلـه  

مقابلـه و مبـارزه بـا    ها   عالمان دین در واقع پاسبانان شریعتند و از جمله وظائف مهم آن. شود

وقتی مردم براي شکایت از عثمان نـزد حضـرت   . تحریفاتی است که در دین رخنه کرده است

برتـرین  «خلیفه سوم رفته و خطاب بـه او گفـت:    نزد آن حضرت، رفتند علی ـ علیه السالم ـ  

ي او هـدایت    امامى است عادل که هدایت شـده و مـردم بوسـیله   ، بندگان نزد خداوند سبحان

شوند؛ سنت معلوم را بر پا دارد و بدعت مجهول را بمیراند و قطعى است که سنتها روشـن و  

هـایى   و بـدعتها آشـکارند و بـرایش [ نیـز] نشـانه     ، هـایی اسـت   ها نشانه  روشنگرند و براى آن

ي او گمـراه    بدترین مردم نزد خدا امامى است ستمکار که گمراه است و مردم بوسیله. باشد  می

» د که سنت گرفته شده از منبعش را از میان ببرد و بدعت کنار گذاشته شده را زنده کندشون  می

از رسـول  . )164خطبـه  ، 1387، ؛ نهـج البالغـه  100، بـی تـا  ، المفیـد . 376: 3، بی تا، الطبري(

عالم باید علم خـود  ، ها در امت من ظاهر شد  هنگامی که بدعت«نیز نقل شده است:   (ص)اکرم

» لعنـت خداونـد بـر او بـاد    ، هر کسـی چنـین نکنـد   ، [و با این بدعتها مبارزه کند] را بیان کند

گرچه بدعت از نظر لغت و اصـطالح  . )70: 4، 1405، ابن ابی جمهور. 54: 1، 1363، (الکلینی

گـردد و آن   اما از نظر مفهوم و محتوا همه به یک چیـز بـاز مـی   ، با خرافه و جهل تفاوت دارد

خرافـه کـه   . باشد در جهل و جهالت میها  آن یل اسالمی و باقی ماندندوري مردم از سنت اص

معرفی و براي ، در واقع و به معناي عام کلمه نوعی بدعت است نیز باید توسط علماء شناخته

ي  ساخت و ساز هزاران امامزاده، هاي پیاپی عزا ایجاد دهه. ریشه کن کردنش با آن مبارزه شود



568   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

 

جمله آفاتی است که امروزه گریبان گیـر جامعـه اسـالمی شـده و     از ... بی سند و بی هویت و

  . العمل جدي علماست نیازمند عکس

همانگونه که گذشت اسالم دین بالندگی و تعقل است که براي نجات بشر از اوهام و اغاللـی  

سـتیزي از  توجه به خرافه . هاي فراوانی را انجام داده است است که به دور خود پیچیده تالش

هایی است که دین اسالم بر آن تاکید فراوان داشته و در مورد برخورد  هاي و گزاره تالش  جمله

کارهـایی را بیـان کـرده     با این آفت اجتماعی که ریشه در جهل و زودبـاوري اجتمـاع دارد راه  

در همین راستا توجه به نقشی که نخبگـان جامعـه در تثبیـت یـا تخریـب یـک خرافـه        . است

ي عملی و قولی اهل بیت  در قرآن کریم و سیره. توانند ایفاء کنند بسیار مهم و اساسی است می

عصمت براي جلوگیري از خرافات نکاتی بیان شده که توجه و عمل کردن به آن نکات یگانـه  

بـاال بـردن   . راه نجات امت اسالمی از خرافاتی است که در میان جامعه رواج پیدا کرده اسـت 

. باشـد  هاي مبارزه با خرافه گرایی در اجتمـاع مـی   ت و آگاهی مردم از دیگر راهفرهنگ و معرف

شود و این باالبردن سـطح   وقتی سطح آگاهی مردم باال رود به طور طبیعی خرافات نیز کم می

ي مطالعه و تولید و نشر مستندات و کتاب در  آگاهی عمومی از طریق تشویق و باالبردن سرانه

  . باشد در جامعه می این زمینه و پخش آن

بـی  ، تحقیق: محمد ابوالفضـل ابـراهیم  ، 19و  6جلد، »شرح نهج البالغه«، (بی تا)، ابن ابی الحدید .1

  . جا: دار احیاء الکتب العربیۀ

تحقیق: مجتبـی  ، »عوالی اللئالی العزیزیۀ فی االحادیث الدینیۀ«، )ق1405(، محمد، ابن ابی جمهور .2

 . سیدالشهداءقم: ، العراقی

قم: ، تحقیق: لجنۀ التحقیق، چاپ دوم، »مستطرفات السرائر«، ق)1411(، محمد، ابن ادریس الحلی .3

  . موسسۀ النشر االسالمی

تحقیـق:  ، »حاشیۀ ابـن ادریـس علـی الصـحیفۀ السـجادیۀ     «، ق)1429(، محمد، ابن ادریس الحلی .4

  . العراق: العتبۀ العلویۀ المقدسۀ، محمدمهدي الموسوي

، چـاپ چهـارم  ، 2جلـد ، »النهایۀ فی غریب الحـدیث و االثـر  «، ش)1364(، مجد الدین، االثیرابن  .5

  . قم: موسسۀ اسماعیلیان، تحقیق: طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحی
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علی ، تحقیق: عادل عبدالموجود، 2جلد ، »االصابۀ فی تمییز الصحابۀ«، ق)1415(، احمد، ابن حجر .6

  . الکتب العلمیۀبیروت: دار ، محمد

  . بیروت: دار المعرفۀ، چاپ دوم، 6جلد، »فتح الباري«، (بی تا)، شهاب الدین، ابن حجر .7
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  ت اسالم به جهانیانهدایرحمت و  کوثر  (س)زهرا فاطمه

   

  پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی دانشیار

phorough.parsa@gmail.com  

 فاطمــهاي نیســت.  امــر ســاده )هــایعل اهللا حضــرت فاطمــه زهــرا (ســالمســخن گفــتن دربــاره 

جهـان در   يبـانو  نیو واالمقام تـر  نیبرتربر اساس باورهاي مسلمانان  در واقعالسالم)  های(عل

مفاد آیات قرآن کریم و نیـز  بر گرفته از تا حدود زیادي  دهیعق نی. ادهستنتمام قرون و اعصار 

ـ آ، سـوره کـوثر  ، سـوره دهـر   اتیآ، 2مباهله هیآ، 1ریتطه ي هیآاست.  ينبو ثیاحاد نیمضام  هی

بر مقام بنا بر نظر بسیاري از مفسران شیعه و سنی ، برخی آیات دیگر و یالقرب يحق ذ ياعطا

در فضـایل و   (ص)بیش از آن احادیث زیادي از قـول پیـامبر   .دایننممی اشاره آن حضرت  رفیع

ـ از ا یکـ یدر  وجود دارد کهالسالم)  های(عل فاطمهمناقب  (کـه البتـه مـورد اتفـاق      ارهـا گفت نی

: نـد یفرما یو آله و سـلم) مـ   هیاهللا عل یرسول اکرم (صل، است) یو سن عهیاعم از ش، مسلمانان

 نستیا شود یم افتیدربی که از این کالم حضرت آن مطل 3."است انیفاطمه سرور زنان جهان"

 یکسـ ، زنان از هـر جهـت   نیاست و در ب انیجهان يبانو نیالسالم) برتر هایکه اگر فاطمه (عل

از ، او اتیـ لحظـات ح  یو تمام یپس شناخت سراسر زندگان، ستیواالتر از او ن یمقام يدارا

 نیتریبه عـال  تواند یت و تأمل در آن مبا دق ی. چرا که آدمباشد یارزش فوق العاده برخوردار م

   نائل گردد. یروحان يها رتبه

                                                
 33:احزاب 1

  61آل عمران: 2

، ؛ احمدبن حنبل81ص، ق1413، دالئل االمامۀ، یامام ي. طبر182ص، 2ج، ق1385، عیلل الشراع، صدوق 3

؛ 183ص، 4ج، روتیب، يالبخار حیصح، لیمحمدبن اسماع، ي؛ بخار80ص، 3ج، روتیب، مسند احمدبن حنبل

 .144و  143ص، 7ج، روتیب، مسلم حیصح، يشابوریمسلم ن
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فاطمـه زهـرا کیسـت و از چـه     این پرسش کلیدي و برجسته در پیش روي ما وجود دارد کـه  

ایشـان را سـرور و برتـر زنـان عـالم       (ص)که رسول خـدا  برجستگی و اهمیتی برخوردار است

 اند. نامیده

 

 

اي در روانشناســی و  شــرافت خــانوادگی امــروز هــم امــر پذیرفتــه شــده اهمیــت اصــالت و 

 شناسی است. شخصیت

 السالم) های(عل مادر فاطمه

خدیجه بنت خویلد از خاندان اصیل و باشرافتی بودند که جایگاه بلندي در بین قریش داشتند 

دقات براي امور مذهبی اشتهار داشـتند. بـویژه ایـن گـزارش     و به علم و دانش و خیرات و ص

وقتی پادشاه یمن براي بردن  ؛تاریخی در باره پدر حضرت خدیجه مشهور است که گفته شده 

وي  نـوازي  مهمان و ي گرانبهابا هدایابراي دفاع از حریم کعبه مد خویلد آحجراالسود به مکه 

بسیار با فضیلتی بود و جایگاه مهمی در بین مردم  شخصاً بانويرا از این کار بازداشت.خدیجه 

ـ      وي  مکه داشت. اي راموال بسیار زیادي داشت و بکـار تجـارت مشـعول بـود و افـرادي را ب

اقتصـادي را   ایـن فعالیتهـاي  مدیریت خود ایشان تجارت به سرزمینهاي مختلف می فرستاد و 

خیلـی   قطعـاً بدوي عربستان ده داشت.و این ویژگی براي موقعیت زنان در عصر و جامعه هبع

اسـت و پـس از    دهیـ کـه بـه اسـالم گرو    تاسـ  ییبانو نیاو نخستقابل توجه و اهمیت است. 

خود را در خدمت به اسالم و مسلمانان مصـرف نمـود.    ییثروت و دارا یتمام، اسالم رشیپذ

 ییامشهور بود؛ تا جـ  یبه پاکدامن زیاز ظهور اسالم ن شیو دوران پ تیدر دوران جاهل جهیخد

 1.دندینام یم شیو او را بزرگ زنان قر شد یم ادی) زهیکه از او به طاهره (پاک

شرافت و مقامی قابل مقایسه بـا   وار اسالم هستند و کدام: پیامبر بزرگپدر فاطمه علیها سالم -

   است. (ص)این جایگاه یعنی بنوت رسول خدا

                                                
 .4096شماره ، 11ص،  8ج، يالطبقات الکبر، سعدابن ، 117ص ، 6ج، مسند احمد بن حنبل 1
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نمونـه و   يمملـو از مکـارم اخـالق و رفتارهـا    ، السالم) هایلطاهره (ع قهیصد یسراسر زندگان

و  4و انفـاق  3و ساده زیسـتی  2و عبادت 1سجایاي اخالقی آن بانودر زهد و تقوياست.  یانسان

  از جنبه دیگري توجه علماي اخالق را به خود جلب کرده است.، 5تحمل مشکالت

ایـن معنـا از آیـات سـوره انسـان       .ماندگاندر راه  دستگیري از مستمندان و یتیمان و اسیران و

 و یتیماً و أَسیراً) حبه(مسکیناً  و یطْعمونَ الطَّعام على استفاده می شود که خدایتعالی می فرمایند:
و غذاى خود را با عالقه (و نیاز) به آن و از روى محبت خدا به فقیر و یتیم و اسیر انفـاق   8 6

    7کنند. مى

  ه زیستن و دوري از تجمالتساد

 يو آله و سلم) منقول است که: مرد هیاهللا عل ی(صل امبریپ یصحاب، ياز جابر بن عبداهللا انصار

و  هیاهللا عل یپس از نماز عصر از رسول اکرم (صل، مستمند بود ریفق ياز اعراب مهاجر که فرد

ندارم. سـپس او را بـه    يزیآله و سلم) طلب کمک و مساعدت نمود. حضرت فرمود که من چ

، خانه رسول خـدا قـرار داشـت    یکی) که در کنار مسجد و در نزدهایفاطمه (سالم اهللا عل هخان

و مؤذن رسول خدا) به در خانه حضـرت   ینمودند. آن شخص به همراه بالل (صحاب ییراهنما

رسول خدا سالم گفت و سـپس عـرض حـال نمـود.      تیالسالم) آمد و بر اهل ب هایفاطمه (عل

 تیـ سه روز بود خود و پـدر و همسـرش در نها   نکهی) با وجود امالسال هایحضرت فاطمه (عل

دختـر  ، را کـه فرزنـد حمـزه    يبند گردن، آگاه شد ریچون از حال فق، بردند یبه سر م یگرسنگ

ارزشـمند محسـوب    يادگـار یداده بود و در نـزد آن بزرگـوار    هیهد شانیحضرت به ا يعمو

است که خداوند بهتر  دیو بفروش؛ ام رین را بگیفرمود: ا ید و به اعراباز گردن باز نمو، شد یم

                                                
   77ص، 99ص، 2ج، اربلی، 152ص، 43ج، مجلسی 1
   94ص، 2ج، اربلی، 76ص، 46ص، 172ص، 43ج، مجلسی 2
   12ص، 8ج، طبقات، ابن سعد، 130-114ص، 43ج، مجلسی، 353- 351ص، 3ج، مناقب، ابن شهر آشوب 3
   256ص، 43ج، مجلسی 4
   179ص، 5ج، 84ص، 8ج، مسلم437ص6ج، 433ص، 11ج، بخاري 5

  .1چاپ: ، تهران -ایران  -فراهانى ، جلد27، ترجمه تفسیر مجمع البیان، فضل بن حسن، طبرسى 6

  ه.ش. 1381، 2چاپ: ، قم - ایران  -نشر الهادى ، جلد1، ترجمه قرآن (مشکینى)، على، مشکینى اردبیلى 7
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ـ بند را گرفت و به نزد پ گردن ی. اعرابدیتو نما بیاز آن را نص آلـه   و هیـ عل اهللا یاکـرم (صـل   امبری

 دنیو آلـه و سـلم) از شـن    هیـ اهللا عل یسلم) بازگشت و شرح حال را گفت. رسول خدا (صل و

دعا فرمود. عمـار   یخت و به حال اعرابیاز چشمان مبارکش فرو ر متأثر گشت و اشک، ماجرا

مرکـب و  ، لبـاس ، غـذا  ي) برخاست و اجازه گرفت و در برابـر اعطـا  امبری(از اصحاب پ اسری

و آله و  هیاهللا عل یاسالم (صل امبرینمود. پ يداریبند را از او خر آن گردن، یسفر به اعراب نهیهز

و تشـکر نمـود. عمـار     یشـرمندگ  هاراظ، او در مقابل ؟يشد یضرا ای: آدیپرس یسلم) از اعراب

 هیـ هد امبریـ و آنرا معطر نمود و به همراه غالمش بـه پ  دهیچیپ یمانی يبند را در پارچه ا گردن

را باز گفت. حضرت رسول  انیو آله و سلم) آمد و جر هیاهللا عل ی(صل امبریداد. غالم به نزد پ

. غـالم بـه   دیالسـالم) بخشـ   هـا ی(عل هبند را به فاطم م و گردنو آله و سلم) غال هیاهللا عل ی(صل

بند را گرفـت و غـالم را در راه خـدا آزاد     گردن، السالم) هایاطهر آمد. زهرا (عل قهیصد ي خانه

 نمود.

بنـد بـا    گفت: چه گردن، شدند ایکه علت را جو یهنگام تبسم نمود. هنگام نیغالم در ا ندیگو

را  يریـ را صاحب مرکب و فق يا ادهیپ، دیرا پوشان يا کرد و برهنه ریرا س يا گرسنه، بود یبرکت

 بازگشت. شیرا آزاد نمود و سرانجام به نزد صاحب خو یکرد و غالم ازین یب

 شیدختـر خـو   يرا بـرا  یینو راهنیو آله و سلم) در شب زفاف پ هیاهللا عل یرسول خدا (صل 

بر در خانه حاضر شد و  یداشت. سائل زین يارد وصله راهنیالسالم) پ هاینمود. فاطمه (عل هیته

السـالم) خواسـت    هـا ی. حضـرت زهـرا (عل  خواهم یکهنه م راهنیگفت: من از خاندان نبوت پ

دست  یکیهرگز به ن" فهیشر هیآ ادیرا مطابق خواست سائل به او بدهد که به  دار وصله راهنیپ

ـ ابی ینم ـ انفـاق نما  دیـ مگـر آنکـه از آنچـه دوسـت دار     دی ـ فتـاد. در ا ا، "دیی هنگـام فاطمـه    نی

  نو را در راه خدا انفاق نمود. راهنیالسالم) پ های(عل

 اهتمام به تربیت فرزندان و محبت فوق العاده بایشان  

 اهتمام به انجام فرایض و مستحبات عبادي 

 اهتمام به برآوردن درخواست دوستان و همسایگان 

توجـه او بـه مـردم و مقـدم     ، السـالم)  های(عل عبادت فاطمه، یانیدر ضمن ب یامام حسن مجتب

ـ بـا پروردگـار را ا   ازیساعات راز و ن نیتریدر عال، شتنیداشتن آنان بر خو  فیگونـه توصـ   نی

بود و  ستادهیا شیدر محراب عبادت خو يا که در شب جمعه دمیمادرم فاطمه را د": ندینما یم
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که بر مردان و زنان مـؤمن دعـا    مدی. و شنپرداخت یبه رکوع و سجود م وستهیپ، اهانتا صبحگ

نکـرد.   ییدعـا  چیهـ  شتنیخو ياما برا نمود یدعا م شانیبرا اریو بس برد یآنان را نام م، کرد یم

دعـا  ، ينمـود  یدعـا مـ  ، ریـ غ يهمانگونه کـه بـرا   شیخو يچرا برا، مادر يپس به او گفتم: ا

 1".و سپس خانه هیالسالم) گفت: پسرم ! اول همسا هایفاطمه (عل ؟ينکرد

  زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان نمونه

تـاریخی و روایـی   هاي  همسر علی مرتضی علیه السالم است. گزارش )های(سالم اهللا عل فاطمه

مهم تـرین شخصـیت اسـالم     (ص)به عنوان دختر پیامب )های(سالم اهللا عل فاطمهنشان می دهد 

بزرگان ترجیح می دهد با علی ع که جایگاه علیرغم وجود خواستگاران متعدد از بین اشراف و 

 نماید.ازدواج اقتصادي مناسبی ندارد ولی ارتباط ایمانی و اعتقادي ویژه اي با رسول خدا دارد 

مان آغاز متوجه مخاطرات پیش روي و عواقب ازدواج بـا  هی تردید از السالم) ب هایفاطمه (عل

سخنان و تأکیدات ایشان به عنوان خلیفـه  که در زمان رسول خدا با  (ع)علی علی ع بوده است.

منزوي گشتند و در خانه بسر می بردند.  (ص)رسول خدا معرفی شده بودند پس از وفات پیامبر

  ثمره این ازدواج حسن و حسین دو امام برحق شیعه و زینب و ام کلثوم بودند.

 السالم) در خانه های(عل فاطمه

کـه   ییمؤمنـان بـود. تـا جـا     ریام يبرا کوین يهمسر، لتیفضالسالم) با آن همه  هایفاطمه (عل

غـم و  ، سـت ینگر یالسـالم) مـ   هـا یالسالم) بـه فاطمـه (عل   هی(عل یکه عل یشده هنگام تیروا

السـالم) بـا    هـا یبه فاطمـه (عل  يا خطبه لیدر ذ السالم) هی(عل یامام عل .شد یاندوهش زدوده م

 نیـز و  شـمرد  یبر م شیو او را از افتخارات خو دیمان یمباهات م انیجهان يبانو نیعنوان بهتر

او را وادار بـه  ، که زنده بود یو تا هنگام اوردمیبخدا سوگند که او را به خشم در ن": دیفرما یم

 "هم ننمود. یو نافرمان اوردیمرا به خشم ن زیننمودم؛ او ن دیایکه خوشش ن يکار

 

اما مقام و منزلت او در نزد خداوند ، ستیاگر چه امام ن انیعیالسالم) در نزد ش هایفاطمه زهرا (عل

بلکـه آن حضـرت   ، سـت یائمـه ن  رینه تنها کمتر از سا، انیعیمسلمانان به خصوص ش نیو در ب

 .باشد یالسالم) م همی(عل نیائمه طاهر ریاز سا تر میعظ یمنزلت يو دارا نیالمؤمنریام يهمتا

                                                
 .182ص، 1ج، ق1385، عیعلل الشرا، صدوق .1
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نمونه خوبی براي دسترسی به مقام علمی ایشان است که طی السالم)  هایفاطمه (علهاي  خطبه

ـ امامـت و   ،رسالت پیـامبران  ،آن معارف و اعتقادات کالمی اهل بیت در خصوص توحید  لعل

  اند. را بیان فرموده احکام عیتشر

 

و موقعیـت آن   1(س)با ایشان وتعظیم وتکریم آن حضرت نسبت به فاطمه(ص)ویژه پیامبرارتباط 

نسـبت بـه    »عصـمت «متکلمان شیعی را به گسترش نظریـه  ، آور وحی بانو به عنوان دختر پیام

ي هـا  از جنبـه  (ص)دختر پیـامبر بزرگـوار اسـالم    (س)سوق داده است. شخصیت فاطمه(س)فاطمه

 2شمندان مسلمان بوده است. در این میان برخی تفاسیر از آیات مباهلهمختلف مورد توجه اندی

السـالم) و   هـا یعصمت فاطمـه (عل  انیدر بنیز به تقویت این نظریه کمک کرده است. 3تطهیر و

ـ   ریـ تطه هیاستدالل به آ، او نه تنها از گناه و لغزش بلکه از سهو و خطا تیمصون ـ ن یمـا را ب  ازی

ائمه و  ریعصمت سا مانندو ادله اثبات ه تیفیالسالم) از لحاظ ک هایعصمت فاطمه (عل .کند یم

  .است امبریپ

مکه و مراقبـت از پیـامبر در   در  (ص)در بحبوحه ابالغ رسالت پیامبر السالم حضور فاطمه علیها

مهاجرت به مدینه  -تصادي مهاجران در شعب ابوطالبمحاصره اق -برابر هجوم کفار (ام ابیها) 

فـدك  در غزوات و جهاد و پس از پیامبر حمایت از حق امیر المومنان و دفاع از حـق   حضور

همگی نشانگر نشاط و فعالیت اجتماعی حضرت و اهمیت آن در سیره فاطمی است. از سوي 

به مثابـه   (س)فاطمه، 4فتدر تعیین خال (ص)دیگردر تحوالت سیاسی پس از رحلت رسول خدا

                                                
، 43ج، بحاراالنوار، مجلسی، 89-79ص، 2ج، کشف الغمه، بلیار، 332ص، 3ج، مناقب، ابن شهر آشوب 1

   130ص، 142ص، 7ج، مسلم، 244ص، 5ج، 440ص، 7ج، صخیح، بخاري، 24،  22ص
   355-351ص، 3ج، طباطبایی، آیه ، آل عمران 2
، قندوزي، 169ص، 199-198ص، 5ج، درالمنثور، سیوطی، 477-467ص، 16ج، طباطبایی، 34آیه ، احزاب 3

   213ص، کلمه الغراءفی تفضیل الزهراء، لدینشرف ا، 125ص، ینابیع الموده
جانشینی ، مادلونگ، 198-197ص، 43ج، مجلسی16-11ص ، 48-46ص، 6ج، 56ص، 2ج، ابن ابی الحدید 4

   81ص، 66-64ص، حضرت محمد



578   شناسان ایران و جهان اسالمنظر مقرآن و عترت از همایش ملی 

  

الهام  1(ع)از علی (س)و دفاع جانانه خود فاطمه(ع)والیت علی ي سیاسی طرفدارها محور حرکت

فعالیتی که منجـر بـه احقـاق     در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بوده است. "والیت"بخش نظریه 

مرار و قـدرت و  حق ایشام اگرچه پس از چند دهه شد و مهم تر از همه بلنـد آوازگـی واسـت   

  قوت شیعه در طول تاریخ.

 

خدایتعالی به رسول گرامی خود در سوره کوثر نوید می دهد که در عوض زخم زبانهاي کفار 

ولی بیشتر مفسران به قرینه آیه آخر سـوره کـه    ...کوثر را بدو هدیه خواهد داد. در تفسیر کوثر

کوثر را فاطمه علیها سالم دانسـته   ،مقطوع النسل و بی عقب بودن طرح کرده کوثر را باارتباط 

گفت: دشمن تو است که ابتر و بى عقب خواهد بودن. و گفتند: منقطع ، نَّ شانئَک هو الْأَبتَرُاند.ِ

  2اندیشد از همه چیزها. و گفتند: منقطع آمد از آنچه در حقّ تو مى

  بـرادر و فرزنـدي   کـه      ابتر و صـنبور (شخصـی    را (ص)قریش پیامبر عبداللّه   گمرظاهراً پس از 

.) سـوره کـوثر   311ـ   310ص ، 27ج ، مترجمان، طبرسی، ) نامیدند. (مجمع البیان باشد   نداشته

(خیر و یا نسل  ناظر به این واقعه نازل شده است. خداوند در این سوره پیامبر را صاحب کوثر

از دخترشـان حضـرت    (ص)یف نموده اسـت. و چنانکـه مسـلم اسـت نسـل پیـامبر      کثیر) توص

 استمرار و گسترش یافته است. (س)فاطمه

فاطمه کوثر است به خاطر آنکه همه باید دستورات و معـارف و احکـام دیـن را بوسـیله او و     

  فرزندان او فرا گیرند.

سـرزمینها از مجـراي فاطمـه و     زیرا همـه افـراد بشـر در همـه    ، خیر کثیر است(س)فاطمه زهرا

 فرزندان او هدایت می شوند.

ي عـالم بـه صـورت یـک     هـا  و ارزشها  و خوبیها  فرمود: اگر همه نیکی (ص)نبی مکرم اسالم

  بلکه برتر و بزرگتر است.، است (س)آن شخص فاطمه، شخص در آید

                                                
جانشینی ، مادلونگ، 198-197ص، 43ج، مجلسی16-11ص ، 48-46ص، 6ج، 56ص، 2ج، ابن ابی الحدید 1

   81ص، 66-64ص، حضرت محمد

، آستان قدس رضوى، جلد20، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، حسین بن على، ابوالفتوح رازى 2

  ه.ق. 1408، 1چاپ: ، مشهد مقدس - ایران  -بنیاد پژوهشهاى اسالمى 
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 (س)فاطمـه فاطمه کوثر است زیرا خیرات و برکـات او در فـرداي قیامـت هـم نصـیب محـب       

فرمـود:   (ص)در فرداي قیامت مایه نجات انسان است. پیامبر خـدا  (س)شود. محبت به فاطمه می

را دوست داشته باشد در بهشت و هر کس با او دشـمنی   (س)اي سلمان هر کس دخترم فاطمه

رسـاند از جملـه هنگـام     می در صد مکان نفع (س)کند در جهنم است. اي سلمان محبت فاطمه

 .)67ص، 2ج، صراط و موقع حسابرسی. (فرائد المسطین، محشر، میزان، قبر، مرگ

اگرچه دشمنان رسول خدا در صدد خاموش کردن نور فاطمه بودند ولی پس از صـدها سـال   

روزبروز اندیشه فاطمی در حال  همچنان نام و یاد فاطمه در اقصا نقاط عالم طنین انداز است.

ن عالوه بر این که سالله فاطمه و نسل فاطمی در قر 14گسترش و افزایش است. اینک پس از 

   هاي فاطمی و تشیع در جهان گسترش یافته است. عالم اقزایش یافته معتقدان به ایده

قرن از  14با آن که زهراي مرضیه در زمان حیات بسیار مظلوم و غریب بود ولی اینک پس از 

ها صد ل و هر روز به تعداد کتاب و مقاالت درباره ایشان افزوده می شود ورحلت آن بانو هرسا

 530 :زبان 19کتاب مسلقل در  1155 شمسی) 1375کتاب در باره حضرت تدوین شده (تا سال 

، گجراتی، ترکی استانبولی 19، ذريآکتاب  18، کتاب اردو 120، کتاب عربی 413، کتاب فارسی

 3، آلمـانی  2، فرانسوي 8، انگلیسی 18، سومالیایی، هوسایی، سواحلی، یلنديتا-نگالیب، تامیلی

، هند، کشورهاي ایران که در ها آمار این کتاب ایتالیایی.، پرتغالی 11، کتاب 2اسپانیایی ، روسی

ـ ، بحـرین ، آلمـان ، بـنگالدش ، سوریه، پرتغال، ترکیه، مصر، پاکستان، عراق، لبنان ، دبـی ، تکوی

  است. روز به روز در حال افزایش چاپ شده تانزانیا، امریکا، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان

ویژگی کوثر بودن حضرت زهرا سالم اهللا علیها را در گوناگونی و تنوع ملیتهـا و افـرادي مـی    

تشیع آشنا شدند و هدایت گردیدند. در این مختصر بـه   توان یافت که به برکت وجود ایشان با

  گردد. چند اثر جالب توجه اشاره می

ـ  اسـالم ، )مـیالدي  1943(متولـد  محمد تیجانی سـماوي  اهـل   و یکـی از علمـاي   تونسـی  ژوهپ

  دارد. ها کلید مشکل، اهل بیت آنگاه که هدایت شدمکه کتابی با عنوان  مذهب بود مالکی سنت

 : بنور فاطمه اهتدیت)1969(سودانی السید عبد المنعم حسن
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   1وچیا واله یري

اي دارد. مؤلـف ایـن    طرفانـه  در دایرةالمعارف اسالمی لیدن رویکرد نسـبتاً بـی   »فاطمه«مدخل 

در این مدخل نسبتاً مفصل  است.) دانشمند ایتالیایی 1988-1893( واله یريوچیا  خانم مدخل

همۀ مطالب راجع به آن حضرت و نیز دیدگاههاي مختلفی که دربـارة آن بـانو حتـی در بـین     

همسر ، دختر محمد و خدیجه، گوید: فاطمه می ريی والهغربیان مطرح شده بیان گردیده است. 

دختر پیامبر است که نـامور شـد و از سـوي    و یگانه  (ع)ابیطالب و مادر حسن و حسین بن علی

تحقیـق   درپیسازد که  خاطر نشان میي یر الهو 2همۀ مسلمانان مورد احترام تقدیس قرار گرفت.

هاسـت ولـی ظـاهراً منـابع تـاریخی و       طرفانـه بـراي بدسـت آوردن واقعیـت     اي بـی  و مطالعه

انـد. برخـی مطالـب     نداشـته  (س)اي حدیثی عالقۀ زیادي به ثبت وقایع زندگی فاطمهه مجموعه

گیرد. منابع قرن دوم و سوم و نیمه اول قـرن چهـارم    در ابهام و پیچیدگی قرار می عمداًگاهی 

ابن هشام خیلی کم و بنـدرت فرصـت    سیرهسعد و  ابن طبقات، بالذريالشراف بویژه انسابِ ا

 در پس پرده ابهام مانـده بنمایند به همین دلیل زندگی وي  (س) ا درگیر فاطمهپیدا کردند خود ر

(ابن حجـر)   االصابهاثیر) و  (ابن اسدالغابه(ابن عبدالبر) و  نظیراالستیعاباست. در منابع بعدي 

 بندي شده اسـت.  مطالب این مدخل در دو بخش طبقه 3ه است.شدغفلت از آن حضرت عمداً 

   فاطمه اي(فراتاریخی) شخصیت افسانهبخش دوم: ، فاطمه خیشخصیت تاری بخش اول:

 کـه بـه رغـم   کنـد   تأکیـد مـی  ، (س)خصوصـیات ظـاهري و اخالقـی فاطمـه     ذیل عنوانِمؤلّف 

صبور و بردبار بوده و از ، کوش بانویی سخت (س) قطعاً فاطمه در این باب هاي متناقض گزارش

همسران پیامبر او  .برده به دیگران لذت میانجام کارهاي خانه راضی بوده است. از کمک کردن 

تسلیم اند و پیامبر را عاشقانه دوست داشته است و در برابر وي  دانسته را محرم اسرار خود می

قطعـاً زنـی شـجاع و     (س)فاطمـه ، گیرد از بررسی روایات نتیجه می محض بوده است. همچنین

اعتباري خالفت ابوبکر را به  ند و بیقویدل بود که توانست از همسرش در برابر ابوبکر دفاع ک

شباهت زیادي بین مـریم مقـدس در بـین مسـیحیان و فاطمـه در بـین       مؤلف  همگان بنمایاند.

بـراي فاطمـه   » اُم ابیها«براي مریم و » مادر خدا«بیند. از جمله به شباهت در لقب  مسلمانان می

) بـراي  7و  6لغابۀ ابن اثیر (قرن سازد که این لقب فقط در اُسدا خاطر نشان می و کند اشاره می

   آن حضرت ذکر شده است.

                                                
1 Veccia Vallgeri 
2 V.Vallgery, “Fatima,” Encyclopaedia of Islam ,Volume II, 1965,p.841. 
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متعلق به قرن چهـارم   1اثر محمد بن جریر طبري آملی دالیل االمامۀاز منابع متقدم شیعی مانند 

شم ابن شهرآشوب متعلق به قرن ش مناقبو کتاب حسین بن عبدالوهاب متعلق به قرن پنجم و 

 (س)با خوردن سیبی بهشتی به فاطمـه  (ع)هاي این منابع خدیجه است. بنابرگزارش  هاستفاده کرد

سـارا و مـریم و صـفورا دختـر     ، باردار شد و براي کمک به زایمان وي چهار بانو یعنی (آسیه

هـایی از آب کـوثر طفـل نـوزاد را      شعیب) از بهشت فرود آمدند. ده حوریه بهشـتی بـا کاسـه   

در یک ماه به اندازة یک سـال رشـد    (س)اي خوشبو پیچیدند. فاطمه ند و در پارچهشستشو داد

 مناسبتبه همین  روشن ساختآسمان را مشرق و مغرب کرد. در لحظه تولد فاطمه نوري  می

   .گفتند ءوي را زهرا

ـ اول اسـت. مـک   نگاشتهرا در دایرةالمعارف قرآن  (س)مؤلف مدخل فاطمه 2فیاول خانم مک ف ی

گوید: در قرآن آمده است که خداوند مریم را برگزید و پاك گرداند و او را بـر زنـان عـالم     می

بـراي  ، برتري داد. همین خصوصیات یعنی پاکیزگی و عصمت و نیز برگزیدگی بر زنـان عـالم  

انـد کـه    زنان رنج دیده تاریخ ،دو زنهر در منابع اسالمی روایت شده است. این نیز  (س)فاطمه

   3ا مورد خشونت واقع شده است.پسران آنه

بـا   اش رابطهدلیل  را به (س) . مدخل فاطمهاستالمعارف قرآن  هخانم اولیف که سر ویراستار دایر

سـورة آل   42عمران (مباهله) و آیۀ  سوره آل 61بیت) و آیه  سوره احزاب (طهارت اهل 33آیه 

  .کرده استتألیف ›) ع‹عمران (برگزیدگی مریم

مستشرق فرانسوي یکی از این افراد است. ماسینیون از نظر  م)1883-1962( 4لویی ماسینون -

ها  هاي پنهانی که در فراسوي نماي ظاهري برخی گرایش نگري و توانایی در استنباط مایه ژرف

اي بـه   وي عالقـۀ ویـژه   و مکاتب مخفی گردیده بر دیگر خاورشناسان مزیـت آشـکاري دارد.  

هاي شیعی پدیـد آورده از جملـه    بارة حالج و تصوف و خاندانتصوف داشته آثار متعددي در

مباهله در مدینه «و نیز کتابی با عنوان  1938اي دربارة شخصیت فاطمه از دیدگاه شیعه در  مقاله

                                                
مجله علوم  "محمدبن جریر طبري آملی و دالئل االمامۀ" نعمت اهللا صفري فروشانی درباره این کتاب: ر.ك به 1

   38- 37حدیث ش 
2 Mc Aullif 
3 Mc Aullife,"Fatima", Encyclopaedia of Quran, vol. 2, p. 192-194  
4 Louis Massignon 
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کنـد   بیان مـی  (س)بنابر تعریفی که ماسینیون از فاطمهمنتشر کرد. 1955در » (س)و عظمت فاطمه

میزبـانِ خیمـۀ   ، (س)اً مطابق پـدر بزرگـوارش دارد. فاطمـه   خصایصی دقیق وي بانویی است که

کند.  پذیرایی از تازه واردان به اسالم است. او مبادي و اصل کل اسالم و اسالم کلی را بیان می

را بـه   (س)ماسینیون فاطمـه  .1در زمان حیاتش ناشناخته ماند (س)با این همه حقیقت روح فاطمه

کند و تقـدس مقـام وي را بـا     وراي طبیعت مادي ترسیم می العاده متعالی و مثابه وجودي فوق

داند. بنظر وي فاطمه اسراري دارد در  در بین مسیحیان دارد قابل مقایسه می (س)مقامی که مریم

براسـاس   (س)گوید براي درك و فهم کارهایی که فاطمـه  امتداد اسرار کلی هستی. ماسینیون می

بـا نظـم و    هاي پراکنده و مـبهم تـاریخی   ه باید گزارشداد شهود قلبی و علم ماورایی انجام می

 2نمـود.  بـانو دریافـت   ترتیب در کنار هم قرار داده شود تـا بتـوان تصـویر قابـل قبـولی از آن     

را با توجه به آیه مباهله (س)نیز عظمت مقام فاطمه "مباهله در مدینه "ماسینیون در تک نگاري 

   دهد. می را پاسخ (س)بلژیکی در باره زندگی فاطمهکند و شبهات المنس مستشرق  می تبیین

 (س) توصـیفی ازشخصـیت فاطمـه   ، خاورشناس دیگري که بـا رویکـردي مشـابه    ؛هانري کربن

) شاگرد ماسینیون است. وي نیـز بـه   1978-1903( 3هانري کربن فرانسوي، بدست داده است

تصـحیح و تعلیـق نگـاري و     العاده عالقمند است و بـا ترجمـه و   فلسفه و عرفان اسالمی فوق

اي بـه فرهنـگ اسـالمی     برآثار مخطوط فلسفی و عرفانی بویژه آثار سهروردي خدمات ارزنـده 

  داشته است. 

شاید بتوان گفت کربن نخستین شخصیتی است که در جهت شناساندن مذهب شیعه در غرب 

است. کربن در هاي وافري کرده است و در آثار مختلف خود این مهم را پیگیري نموده  تالش

گوید:  او می دارد. (س)مطالبی دربارة فاطمه 4و کالبد انسان در روز رستاخیز ارض ملکوتکتاب 

در حکمت شـیعه معرفـت امـام نیـز بـدان      ، عنصر ذاتی مذهب اسالم است، اگر معرفت پیامبر

ظیفۀ ارشاد و، رساند شود. در کنار رسالت پیغمبر که پیغام وحی را با کالم به مردم می افزوده می

و ایـن  ، سازد نیز وجود دارد اي که مؤمنان را به مفاهیم نهانی وحی آشنا می الهامی یعنی وظیفه

همان وظیفۀ امام است. چهارده نفري که وظیفۀ ارشـاد معنـوي و والیـت را پـس از رسـالت      

                                                
1 Massignon, La notion,p. 118 

   115-125، همان 2
3 Henry Corbin 
4 Terre Celeste et corps de resurrection 
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 و دوازده امـام هسـتند. ایـن    (ع)شخص پیغمبر و دختـرش فاطمـه  ، اند دار شده عهده (ص)پیغمبر

بلکـه از جهـت واقعیـت    ، نه تنها از نظر ظهـور عارضـی در ایـن دنیـا    ، هیأت چهارده معصوم

اساسـاً در  ، انـد. ذوات آنـان   وجودهاي ازلی و ابدي پیش از این عالم نیز مورد تأمل واقع شده

، در حکمت الهی شیعه، بنا به باور کربناند. زمرة تجلیات الهی است. آنان اسماء و صفات الهی

  ش مسیح شناسی را در حکمت الهی مسیحی دارد.نق امامت

، جهان انسان خاکی که موضوع ادراك حواس است، گوید: ما جهانی سه جانبه داریم کربن می

و جهـان  ، جهان نفس یا ملکوت که به طور اخص عالم ادراك از طریق تصور و خیـال اسـت  

در «گویـد:   ربن مـی عقول محض کروبیان یا عالم جبروت که موضوع معرفت عقالنی است. کـ 

به عنوان عضو هیأت برتر از بشر چیزي وجود دارد نظیر ارض برتـر   (ع) وجود حضرت فاطمه

   1».متعلق به ارض ملکوت است (س)از ملک. فاطمه

اند به همـین دلیـل در    ها به مادي بودن قضایاي تاریخی عادت کرده کربن برآن است که غربی

ند که تمام ایمان و امید مؤمن و نیز مسئولیت وي نـه از  شو درك این نکته با اشکال مواجه می

گیرد. یعنی از پیمـان السـتی    یک قضیۀ تاریخی بلکه از یک قضیۀ ماوراء تاریخی سرچشمه می

  2که بین خداوند و وجود آدم ملکوتی منعقد شده است.

ترتیب مطابق  (ع)در تفسیر کربن از فلسفۀ تاریخ شیعه ترتیب تقدم وجودي حضرات معصومین

هایشان به همان پرسش ازلی است. نیروي ایجادگر و الزمۀ وجـود هـر کـس او را قـادر      پاسخ

گرداند تا جوابی را که به بسته شدن پیمان الهی در عهد الست انجامید برزبـان آرد. ترتیـب    می

کند و در نتیجـه سلسـله    تسلسل وجودي این جوابها سرنوشت بنیاد هیأت الهوت را معین می

در سلسـله  ، چهارده وجود روحانی متعالی در روي زمین در طی دایرة نبـوت محمدیـه  مراتب 

، و دوازده امـام  (ع) و دختـرش فاطمـه   (ص)متوالی اشخاصی که مظاهر آنند یعنی حضرت محمد

دهد هم آن را کمـال   هم هیأت الهوت را بنیاد می (س)وجود فاطمه، کند. بدین ترتیب تجلّی می

نه تجلی امامت وجود خواهد داشت نه والیـت امـام.    (ع)ص فاطمهبخشد. بدون وجود شخ می

تواند خیره برآن بنگرد. آنها فقـط   این چهارده معصوم بلورهاي ناب شعله فشانند که چشم نمی

                                                
   135 ص، کربن 1
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اهللا نیستند. بلکه عین جوهر عشق الستی هستند که همه عارفان بدان  محبوبان و حبیبان و اولیاء

براي آن کس که به اسرار امامت محرم نباشـد  ، اهل معناي شیعهبه عقیدة ، مشتاقند. این جوهر

  دست نیافتنی است. 

کـه تجلـی   ، نظیري پدید آمد طالب علیها السالم زوج نمونۀ بی ابی بن و علی (ع)از ازدواج فاطمه

مقارنۀ ازلی است که در عالم ابدیت هیأت الهوتی بـه ظهـور پیوسـت. امـام اول و فاطمـه در      

 زوج، تـر  و بـه اصـطالح مـأنوس    نسبت دواقنوم اول یا عقـل و نفـس را دارنـد   ، برابر یکدیگر

Sophia, Logos تجلّی و نمونۀ زوج ازلی و ابـدي عقـل ـ نفـس در عـالم      ، این زوج باشند. می

یابد.  یعنی عقل و قدرت الهی که همه چیز را درمی، فاطمه سوفیاست، اند. در تعبیر کربن خاك

کند و به همین سبب شخص سـرمدي او کـه رازِ    م را نورباران مینور الهی است که همۀ عوال

جهانِ نفس است بیان و ظهور آن هم هست کـه بـدون آن مصـدر خالقـۀ جهـان ناشـناخته و       

   1ماند. نهان می  ناشناختنی و براي همیشه در پردة غیب

شبانه غسل شد  برشهر پیام النبی در مدینهآن قدر مظلوم بود که  (ص)دختر پیامبراسالم (س)طمهفا

با این همه نام پرآوازه و مکتب انسان سـاز فـاطمی تـا     2د.گردید و شبانه دفن شو شبانه کفن 

 همیشه تاریخ ادامه دارد و جاویدان و پررهرو است.

  قرآن .1

  تا. بی، انتشارات اسماعیلیان، تهران، اسدالغابۀ فی معرفۀ الصحابه، ابن اثیر .2

 .. ق ه 1385، بیروت، دارصادر، ی التاریخالکامل ف، ابن اثیر .3

 ، تا بی، قم، انتشارات عالمه، مناقب، ابن شهرآشوب .4

 .. ق ه 1336، حیدرآباد، االستیعاب، ابن عبدالبر .5

  قاهره، ط مصطفی الحلبی، البخاري الباري فی شرح صحیح فتح، قالنیسع رحج ابن .6

 تا بی، بیروت، لمعرفهدارا، سید احمد صقر، ل الطالبینتمقا، ابوالفرج اصفهانی .7

 .. ق ه 1358نجف ، مطبعۀ الغري، تاریخ الیعقوبی، یعقوب کاتب احمد بن ابی .8
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  تا. بی، جا بی، البخاري صحیح، محمدبن اسماعیل، بخاري .9

 137، انتشارات روزنه، ح طباطباییصال، تشرقانسدایرةالمعارف م، عبدالرحمن، بدوي .10

سیدحسین سیدي بـه  دکتر، برگردان  ،اي خاورشناسانآرقرآن در برابر  دفاع از، عبدالرحمن، بدوي .11

  1382، نشر (آستان قدس رضوي) مشهد

 م 1959، دارالمعارف، محمد حمید اهللا، انساب االشراف، بالذري  .12

 ش. 1362، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، زهرا زندگانی فاطمه، سیدجعفر، شهیدي .13

 چاپ بریل.، تاریخ الرسل و الملوك، محمد بن جریر، طبري .14

 ، المجتهد مصباح، وسیط .15

  1374، تهران، طهوري کتابخانه، ترجمه ضیاء الدین دهشیري، ارض ملکوت، هانري، کربن .16

 .. ق ه 1374، تهران، دارالکتب االسالمیه، کافی، محمدبن یعقوب، کلینی .17

 تا.  بی، تبریز، مصحح حاج سید هاشم رسولی، کشف الغمه، علی بن عیسی، اربلی .18
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