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 راهنم�ی تهیه و تنظیم مق�له

یجی  ب�ای نش� مع�رف ق�آن و ح�یث و ف�هنگ اس�می از  مق��ت است�دان و  مشک�ةفصلن�مه علمی _ ت�و
 کن�.  محقق�ن ح�زه و دانشگ�ه ب� رع�یت نک�ت ذیل استقب�ل می

 ه�ی محت�ایی وی�گی
 ف�ضــیه � یــه ـی ری در مق�لــه (ب�خـ�رداری از نظ� �آو �، مســئله ـن �، یــ�  ای ج�ـی ای ـت�زه، روش و ابــ�اری ـن

 رهی�فت و ق�ائتی ج�ی�). 
 ب�دی ب�دن مق�له (مسئله ک�ر یت مح�ری پ�وهش و ط�ح ب�یسته ثم�بخشی و  ه�ی تحقیق و  ه� و اول�

ک�ره�ی م�ازی).   پ�هی�  از 
  � ک�رایی مق�له (ب�خ�رداری از صبغه تحقیقی _ تحلیلی، سـ�خت�ر منطقـی و انسـج�م محتـ�ایی، ـب

کلی ی� و اجتن�ب از  گ�  گ�یی و نث� خط�بی).  قلمی روان و 
 ــ�، اب�ارهـــ� و  روی منـــ�ی از روش به�ه یخی،  هــ ــ�ر ردهــــ�ی متنـــ�ع در تحقیــــق، م�ننـــ� مط�لعــــ�ت تــ آو

ای ب� ت�جه به چن� ُبع�ی ب�دن  رشته ه مط�لع�ت می�نوی� شن�سی به شن�سی، روان تطبیقی، ج�معه
 مب�حث دینی. 

  زآمـ�، مســتن� و ک�مـل، صــ�دق، دقیـق، واضـح و متمـ�ی�، رو کـ�فی و  ب�خـ�رداری مق�ـله از اط�عـ�ت 
 مست�ل و جملگی م�تبط ب� مسئله تحقیق. 

 ق و ب�خ�رداری مق�له از ه�فی مشخص، مفی�، ق�بل سنجش و دست�سی، متن�سب ب� ت�ان محقـ
 ق�بل اج�ا. 

 نح�ۀ تنظیم مق�له
گ�ن، مق�مـه، ب�نــه اصــلی،  کلیــ�واژ یسـن�ه، چکیــ�ه،  ش�یسـته اســت مق�ـله دارای عنــ�ان، مشخصــ�ت ن�

 ه�ی ذیل ب�ش�: نتیجه و فه�ست من�بع ب� وی�گی
 گ�ی عن�ان ر از ِالق� ی�، ج�مع و م�نع، ج�اب و ن�ظ� به محت�ای مق�له و به دو گ� ک�ت�ه،  : عن�ان مق�له 

 �. ب�ش
 گ�وه علمی، مشخص�ت ن�یسن�ه : ش�مل ن�م، ن�م خ�ن�ادگی، رتبه علمی، م�رک تحصیلی، رشته، 

 م�سس� وابسته و نش�نی الکت�ونیکی ب�ش�. 
 ب�دارن�ه مهمچکی�ه کث�  ت�ین مط�لب مق�له به اختص�ر می : در کلمه و  ۱۵۰ب�ش�. ب�یسته است ح�ا

رت و قلمـ�و تحقیـق، رو ه�ی مهـم  ش و چگـ�نگی پـ�وهش و ی�فتـهش�مل بی�ن مسـئله، هـ�ف، ضـ�و
�  آنهـ� در چکیـ�ه، از اشـتب�ه�ت راـیج  ر  ـب � مـ�و آن ب�ش�. مع�فی م�ض�ع و ط�ح فه�ست مب�حـث ـی

 است. 
 :گ�ن گ�ن ع�م و خ�ص، متن�سب  کلی� واژ کلی�ی ب� ت�کیبی از واژ کث� هفت واژۀ  ب�یسته است، ح�ا

ی�بی مق�له   ت� ب�ش�.  آس�نب� م�ض�ع اصلی مق�له انتخ�ب ش�د ت� ب�ز



 رت، پیشینه و روش پ�وهش ب� تفصیل بیشـت� مق�مه : در مق�مه ب�ی� مسئله تحقیق، ه�ف، ض�و
کن�.  بی�ن ش�د ت� ذهن خ�انن�ه را آم�ده و ع�قه  من� به مط�لعه 

 ب�رۀ آن به خ�بی ب�نه اصلی : در ب�نه اصلی مق�له ب�یسته است اهمیت و ابع�د مسئله و نی� آراء در
کــ�فی، بیـ�ن و تج� � تبیـین و ت�جیـه  ـی�ت، ـب یــ�بِی دیگـ� نظ� یسـن�ه ـپس از ارز ـیه و تحلیـل شـ�د، و ن�

 دی�گ�هش را ارائه نم�ی�. 
 ب�دهـ�ی آن، ت�صـیه بــه م�ضـ�ع : شـ�مل ی�فتــهنتیجـه ک�ر � پــ�وهش  ه�ی تحقیـق، آثــ�ر و  ه�ی مــ�تبط ـب

ک�رهـ�ی بعــ�ی، ـی�دک�د ســ�ا�ت بی ذکـ� ادلــه،  پ�سـخ و نکــ�ت مـبهم ق�بــل پـ�وهش اســت. از ـب�ای 
 بن�ی مب�حث مق�م�تی در نتیجه، خ�دداری ش�د.  مستن�ات، مسئله پ�وهش و جمع

 CD  حـ�وی مق�ـله ح�وفچینـی شـ�ه در محـیطWord  �کث صـفحه ـبه نشـ�نی دفتــ�  ۱۵بــ� حجـم حـ�ا
یه ارس�ل ش�د.   مجله ی� ف�یل آن از ط�یق پست الکت�ونیک نش�

 الفب� و ارج�ع�ت در پ�ن�شت به ت�تیب ذیل تنظیم ش�د:فه�ست من�بع در پ�ی�ن مق�له ب� اس�س ح�وف 

 من�بع
ت چـ�پ، کت�ب کت�ب، ـن�م متـ�جم، مصـحح ـی� محقـق، ن�شـ�، محـّل نشـ�، ن�ـب : ن�م خ�ن�ادگی، ن�م، ن�م 

یخ انتش�ر.   ت�ر
ره، شم�ره، زم�ن انتش�ر. »عن�ان مق�له«: ن�م خ�ن�ادگی، ن�م، مق�له یه، س�ل / دو  ، ن�م نش�

 ارج�ع�ت
کت�ب، جل�، صفحه. : کت�ب  ن�م خ�ن�ادگی، ن�م، ن�م 
ره، شم�ره، زم�ن انتش�ر، شم�رۀ صفحه. »عن�ان مق�له«: ن�م خ�ن�ادگی، ن�م مق�له یه، س�ل/دو  ، ن�م نش�

ی�بی مق��ت  ف�این� ارز
گـ�ر از م�احـل زیـ� اجـ�زه   � �وین شـ�ه ب�شـن� ـب که ب� ت�جه به راهنم�ی نگ�رش مجلـه ـت مق��ت ارس�لی 

 ی�بن�: مینش� 
� دیگــ� مقــ��ت نم�یــه شــ�ه در  _ ۱ ـی�بی اّولیــه بــ� مق�یســه تطبیقــی ـب ی�فـت و اعــ�م وصــ�ل مق�لــه و ارز در

 رس�نی و تشکیل پ�ون�ه علمی.  ه�ی اط�ع پ�یگ�ه
� دفتـ�  _ ۲ یسـن�ه ـی ـی�بی نهـ�یی و اعمـ�ل نظـ�ات اصـ�حی ت�سـط ن� ک�رشن�سـ�ن جهـت ارز ارسـ�ل ـب�ای 

 مجله. 
یب نه�یی مق�له و آم�ده ش�ن ب�ای چ�پ. ط�ح در هیئت ت _ ۳ یه، ب�رسی و تص�  ح�ی�
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م رهب�ی 1اص�ل ان�یشه ام�م خمینی
ّ

 در بی�ن مق�م معظ

 اش�ره

ی اســ�می ایــ�ان در چهــ�رده ارتحــ�ل ملکــ�تی بنیــ�ن ـــ�داد  گــ�ار جمهــ�ر ش از ۱۳۶۸خ
ی م�اسـمی در  مع�ص� ای�ان اسـت. در هـ� سـ�ل بـ�ین من�سـبت ح�ادث مهم ت�ریخ بـ� ب�گـ�ار

ــ� امــ�م ــ�ن 1خمینــی م�ق ــ�ی اســ�می ایــ�ان تج�یــ� پیمــ�ن  هــ�ی بنیــ�ن بــ� آرم گــ�ار جمه

 .ش�د می

ــ�اد مـی ــی ای ــخن�ن مهم ــ�لگ�د ایـن روز س ــ�ی در س ــم رهب ــ�ع  مقـ�م معّظ ــ�ر م�ض ــ�. چه کنن

ـــی« ـــ�م خمین ـــب ام ـــیت امـــ�م«، »مکت ـــ�م«، »شخص ـــیت ام ـــ�م«و » وص ـــ�ن اس محـــ�ر ، »جه

کن�ن بــ�ده  ۱۳۶۸ای م�ظلــه از ســ�ل  ا� خ�منــه عظــم انقــ�ب آیــترهنم�دهــ�ی رهبــ� م تــ�

ـــت ـــی ب�داش ـــه بــه ب�خ ـــ� ت�ج ی ب ـــ�ل جــ�ر ـــخن�انی س ـــ�نی و  اســت. در س ـــ�قص از مب هــ�ی ن

ـــی دیــ�گ�ه ـــ�م خمین ـــ�ی ام ـــه ،1ه ـــ�ه منظ�م ـــ�وم نگ ـــ�م و ل ـــ�ل ان�یشــه ام ـــث اص ـــه  بح ای ب

ــ�طی ــ�ت مبس ــی بی�ن ــ�ن ط ــ�. ایش ــ�ح ش ــه مط ــم ل ــ�ی معّظ ــ�ن از س ــیت ایش ــین  شخص ــه تبی ب

گ�ی�ه آن نقل می هفت اصل از مهم که   ش�د. ت�ین اص�ل ان�یشه ام�م پ�داختن� 
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 ١;ت�ین اص�ل ان�یشه ام�م خمینی هفت اصل از مهم

کـه می تح�یـف شخصـیت امـ�م خطـ� ب�رگـی محسـ�ب میمسـئل�   ــ�  شـ�د، آن راهـی  ت�ان

ــف شـ�د، ــ� مـ�نع از ایـن تح�ی ــ� ب ــ�م اسـت. امـ�م را نب�ی ــک زخ�انی اصـ�ل ام ــ�ان صـ�فً� ی بـه عن

ـــ�ار داد، ـــه ق ـــ�ریخی، مـــ�رد ت�ج ـــ�م ت ـــیت محت ـــ�ر می بعضـــی این شخص ـــ� امـــ�م را  ج خ�اهن

 )١۴/٣/٩۴(بشن�سن� و بشن�س�نن� و این غلط است. 

ــ�ی_ ١ ــ�م نـ�ب محم یکـ�یی اثبـ�ت اس ــ�م آم� ــ�ار، آن : و نفـی اس ــ� امـ�م ب�رگ ــ�م نـ�ب از نظ اس

کـه بـ� فکـ� رو کت�ب و سنت است  شـن، بـ� آشـن�یی بـ� زمـ�ن و مکـ�ن، بـ� اس�م متکی به 

ــل شـ�ه در ح�زه ــ�ده و تکمی ــ� علمـی ج�افت ــتنب�ط می شـی�ه و مت ــ�ی علمیـه اس ــ�د و  ه ش

 آی�. دست می به

 �.اس�م آم�یک�یی دوش�خه بیشت� ن�ارد: یکی اس�م سک��ر و دیگ�ی اس�م متحّج 
اعتمـ�د بـه  :زورگـ�ی جهـ�نیاعتم�دی به قـ�رته�ی مسـتکب� و  ی الهی و بی اعتم�د به وع�ه_ ۲

کـه امـ�م ب�رگـ�ار در م�اضـع انق�بـی خـ�د صـ�یح ب�شـ�،  ق�رت پ�وردگـ�ر م�جـب می شـ� 

آیـ� و عصـب�نی  ه� ب�شـ�ن می دانسـت قـ�رت نـه اینکـه نمی .چ�ن اتک�ء به خـ�ا داشـت

 دانست؛ ام� به ق�رت الهی و نص�ت الهی ب�ور داشت. ش�ن�، می می
ــ_ ۳ ــه اراده مـ�دم و نی ــ�ی دولتـی �وی مـ�دم و اعتقـ�د ب ــت بـ� تم�ک�ه ــعی : مخ�لف ــ�، س در آن روزه

ــک ب�داشـت ن�درسـت، همـه می ــت  شـ� بـه خـ�ط� ی کشـ�ر بـه دول ــ�ی اقتصـ�دی  ک�ره ی 

داد، در مسـ�ئل اقتصـ�دی، نظـ�می، سـ�زن�گی  م�ک�ل ش�د، ام�م ب�ره� و ب�رهـ� هشـ�ار مـی

کش�ر به م�دم اعتم�د  داشت. کش�ر، تبلیغ�ت و ب��ت� از همه انتخ�ب�ت 
کننـ�  :نشینی  حم�یت از مح�وم�ن و مستضعف�ن و مخ�لفت ب� خ�ی ک�خ_ ۴ همه ب�ی� تـ�ش 

ــه  ــت ب ــ�ر اس کش ــ�ان  ــه در ت ک ــ�یی  ــ� آن ج ــ�، ت ــ�ون بی�ورن ــت بی ــ�ن را از مح�ومی ــه مح�وم ک

کننـ�، امـ�م مکـ�ر می کمـک  ک�خ مح�ومـ�ن  کـه  و فقـ�ا و مح�وم�ن  نشـین�ن گفـت ایـن  انـ� 

_____________________  

گ�فته از پ�یگ�ه  ١  Farsi.khamenei.ir. ب� 



 

ک�دن این صحنه کننـ�، در میـ�انه�ی  هـ� اعتـ�اض هـم نمی �، ب� وجـ�د مح�ومیته� را پ� 

 ش�ن�. خط� هم ح�ض� می
یح ب� جبهه_ ۵ ام�م ب� مسـتکب�ین سـ� آشـتی : ی قل�ران بین المللی و مستکب�ان مخ�لفت ص�

بـ�ای آم�یکـ�، یـک ابـ�اع عجیبـی از سـ�ی امـ�م بـ�د، وقتـی » شیط�ن ب�رگ«ن�اشت، واژه 

ــیط�ن د ــتگ�هی را، ش ــک دس ــ�ت شـم� ی ــ�ر و احس�س ــ� رفت ــه ب�ی ک ــت  ــتی�، معلـ�م اس انس

ــ�س را  ــ� روز آخـ� نسـبت بـه آم�یکـ�، همـین احس شـم�، در مق�بـل او چگ�نـه ب�شـ�، امـ�م ت

ک�ر می» شیط�ن ب�رگ«داشت، عن�ان   ب�د. را هم به 

اسـتق�ل یعنـی آزادی در مقیـ�س یـک ملـت. : سلطه پـ�ی�ی اعتق�د به استق�ل ملی و رَدّ _ ۶

که بعضی  هـ�ی فـ�دی ب�شـن�، امـ� علیـه اسـتق�ل  در زب�ن ی� در شع�ر، دنب�ل آزادیاینی 

 کش�ر ح�ف ب�نن�، این یک تن�قض است.

افکن، چه تف�قه ب� اس�س م�هب شـیعه و  ه�ی تف�قه ت�جه به ت�طئه :تکیه ب� وح�ت ملی_ ۷

افکنی یکـی از  هـ� [از خطـ�ط اصـلی امـ�م بـ�د]، تف�قـه سـنی، چـه تف�قـه بـ� اسـ�س ق�میت

ــ�د  سی�سـت ــی و اتحـ�د آح ی وحـ�ت مل ــ� رو ــ�م ب�رگـ�ار مـ� ب ــمن بـ�د و ام ه�ی قطعـی دش

کم  نظی� داشت. ملت یک تکیه 
 

کنـ�ر بگـ�اریم، ملـت  کنـیم یـ� خـ�ای نکـ�ده عمـ�ًا بـه  کنیم ی� ف�ام�ش  گم  اگ� راه ام�م را 

  ای�ان سیلی خ�اه� خ�رد.
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ک�یم وه�ی آزادی اط�ع�ت مب�نی و مح�ودیت  ق�آن 

  ____________ 2نی�ه خ�اداد شه�ی_   1عیسی زارعی ____________ 

 چکی�ه
ــه عنــ�ان یکـــی از حقـــ�ق بنیـــ�دین  گـــ�دش آزاد اخبـــ�ر ـب ــه اط�عــ�ت و  حــق دست�ســـی ـب
شه�ون�ی از اص�ل پ�ی�فته ش�ۀ جه�ن ام�وز اسـت. دست�سـی مـ�دم ـبه اط�عـ�ت از جمـله 

که ت�مین آن وظیفه و نی� به س�د دولت ن�نی قـ�ه�ست. امـ�وزه ایجـ�د امکـ�ن حق�قی است 
�ای  ، ه�ی دولتــی ن و دســتگ�ه��ئمســهـ�ی  دربــ�ره فع�لیت رســمی اط�عـ�ت دســتی�بی بــهـب

 سـ��ریجـ�یی و مـ�دمه� در قبـ�ل مـ�دم و نمـ�د مشـ�رکت وظ�یف حک�متبخشی اس�سی از 
کـ� .اسـت ش در ت�ریخچـه و مفــ�هیم آزادی وپـ�وهش ح�ضـ� تــ�ش نمـ�ده اسـت، عـ�وه بــ� 

ک�یم ب�رسی  اط�ع�ت، مب�نی و ال�ام�ت و حق دست�سی به اط�ع�ت را در آی�ت ش�یفه ق�آن 
کت�ب آسم�نی تحلیل نم�ی�. ب�رسی ح�ض� نش�ن داد نی� مح�ودیت ،هک�د ه�ی آن را از نگ�ه 

ک�یم م�رد اش�ره و ت گ�فته استکی� ق��که بسی�ری از اص�ل آزادی اط�ع�ت در ق�آن  ل�ا  .ار 
سـتثن�ه�ی ت�ان م�اردی همچ�ن تع�یف دقیـق قلمـ�و و اتحقق آزادی اط�ع�ت، میب�ای 

رس�نی فع�ل  آزادی اط�ع�ت، تسهیل دست�سی به اط�ع�ت، حم�یت از افش�کنن�گ�ن، اط�ع
 کی� ق�ار داد.�رس�نی را م�رد تو به م�قع و اص�ح ق�انین مغ�ی� ب� اط�ع

 

ــ� واژه کلیـــ� ــ�یم :هــ ــ�آن کـ ــ�ت، قــ ــه اط�عـ ــ ــی ب ــق دست�سـ ــ�ت، حــ ــ�ودیتآزادی اط�عـ ــ�ی  ، محــ هــ

 اط�ع�ت.

_____________________  
 * نویسنده مسئول شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان . دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش1

eazarei@gmail.com 
 ).gmail.com shahri.lib.۶۵@(ارشد مطالعات آرشیوي، دانشگاه الزهراء . دانشجوي کارشناسی2

 ٣٠/٣/١٣٩4پ�ی�ش :  -٢٣/١٠/١٣٩٣دری�فت :  

mailto:shahri.lib.65@gmail.com
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 مق�مه
گ�دش آزاد اخب�ر به عن�ان یکی از حق�ق بنی�دین بشـ�ی و  حق دست�سی به اط�ع�ت و 

گـ�ه  شه�ون�ی از اصـ�ل پ�ی�فتـه شـ�ۀ جهـ�ن امـ�وز اسـت. دست�سـی مـ�دم بـه اط�عـ�ت و آ

کـه تـ�مین آن وظیفـه و نیـ� بـه سـ�د ب�دن آن�ن از اخب�ر پی�امـ�نی خـ� د از جملـه حقـ�قی اسـت 

ــت ــه دســت آوردن اط�عــ�ت دربــ�ره ه�ســت. بــ�ین لحــ�ظ دول ــق قــ�ن�نی افــ�اد بــ�ای ب ح

ی اسـت هـ�ی حک�مـت خـ�د، بخشـی اس�سـی از م�دم فع�لیت آزادی اط�عـ�ت در  1.سـ��ر

شـ�. در سـ�ل ابت�ا به عنـ�ان یـک حـق بنیـ�دین از سـ�ی سـ�زم�ن ملـل بـه رسـمیت شـن�خته 

ــ�زم�ن ملــل قطعن�مــهم١٩۴۶ ــع عمــ�می س ــ�ن مــی، مجم کــه بی کــ�د  ــ�یب  داشــت: ای را تص

هـ�یی اسـت آزادی اط�ع�ت یک حق بنی�دین بش�ی است و... سنگ بن�ی تم�می آزادی«

البته آزادی اط�ع�ت نه به عن�ان یک اصـل مجـ�ا در میـ�ن ». که س�زم�ن ملل وقف آن است

کـه شـ�مل حـق  اب�اره�ی حق�ق بش�، بلکـه بـه صـ�رت بخشـی از حـق بنیـ�دین آزادی بیـ�ن، 

گ�دی�.و جست  2ج�، دری�فت و به اشت�اک نه�دن اط�ع�ت است، مط�ح 

ــ�ث�ی در  از سـ�ی دیگـ�، قـ�آن کمـ�ل اسـت و نقـش م ــه  ــ�ی انسـ�ن بـ�ای دسـتی�بی ب راهنم

ه� و ب� عهـ�ه دارد. زنـ�گی حقیقـی و حیـ�ت طیبـه در پ�تـ� عمـل بـه دسـت�ره�  ه�ایت انس�ن

ــکل می ــتن را مـی ؛گیـ�د رهنم�دهـ�ی قـ�آن ش ــه قـ�آن روش درسـت زیس ک ــ�ین چـ�ا  رو آمـ�زد. ب

تسـ�ی آن  انتقـ�ل و و ایـن منبـع �یـ�ال الهـی ه�یآم�زهب� مب�حث روز ب� تکیه تحلیلی  ب�رسی

وظیفه خطی� پ�وهشگ�ان و محقق�ن است. بنـ�ب�این پـ�وهش ح�ضـ� بـ� آن اسـت  ،ج�معه در

که آی� مـیمب�نی و مح�ودیتکه ضمن اش�ره به  تـ�ان ه�ی آزادی اط�ع�ت، مشخص نم�ی� 

_____________________  

� قـ�ن�ن انتشـ�ر و دست�سـی«، محم�مه�ی ،حکیمی ته�انی. 1 دوفصـلن�مه  ،»آزادی اط�ع�ت؛ ب� نگ�هی ـب

 .١۴٨ _١١۵ص ش، ١٣٩١، ٢س�ل اول، ش ، ارتب�ط�تفقه و حق�ق 

، »هــ�، رونــ� جهــ�نی و ج�یگــ�ه ایــ�انحــق دست�ســی بــه اط�عــ�ت: بنیــ�ن«دوسـت ته�انــی، حســن،  نمک .2

 .۶۶ _ ۵٠، ص ۵٣ ش ،١٣٨٢ به�ر، ۵٣ش ، رس�نه

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/405
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/405


 

 این اص�ل و مب�نی را در بطن آی�ت ق�آن م�رد بحث و ب�رسی ق�ار داد؟

 پ�وهشی ف�ضیه

ک�یم به ال�امـ�ت و محـ�ودیتب�خی در  هـ�ی آزادی اط�عـ�ت اشـ�ره شـ�ه از آی�ت ق�آن 

 است.

 ه�ف پ�وهش

ــن پــ�وهش کلــی ای ــ�ف  ــ�یی آ ،ه کــ�یم شن�س ــ�ت در قــ�آن  ــ�تبط بــ� آزادی اط�ع یــ�ت م

 است.

 ض�ورت و اهمیت تحقیق

ض�ورت و اهمیت تحقیق در چ�ایی آزادی اط�ع�ت نهفته اسـت. اط�عـ�ت همچـ�ن 

که حیـ�ت و سـ�زن�گی بـ�ان می بخشـ�، ب�یـ� در س�اسـ� ج�معـه  ج�ی�ن خ�ن در ب�ن انس�ن 

کـه  ــت  ــ�ت بـ�ین معن�س ی ب�شـ�. آزادی اط�ع ــ�ر ی و ج ــ�ت در سـ�ر ــ�اد و نه�دهـ�، اط�ع اف

کـه در ایـن پـ�وهش دست�س خ�د را به انحص�ر خ�یش درنی�ورن� و به غی� از م�ا رد محـ�ودی 

ی قـ�ار بهـ�هبـ�ای ه� اش�ره خ�اه� ش�، این من�بع ارزشمن� را در اختی�ر آحـ�د مـ�دم به آن بـ�دار

ل نـ�ین بـ� تکیـه دهن�. از س�ی دیگ� ش�یسته است در ج�معه اس�می، مب�نی و اص�ل مسـ�ئ

گ�دد تـ� تمـ�م جهـت کت�ب آسم�نی ت�وین  هـ�ی سی�سـی و اجتمـ�عی رنـگ و بـ�ی گیـ�یب� 

ی است م�ض�ع  کـ�ی�دش�ه الهی به خ�د بگی�د. ل�ا ض�ور ش ونی� در می�ن آی�ت ق�آنـی مـ�رد 

گ�فته  ابع�د مختلف آن بحث و ب�رسی ش�د. ،ق�ار 

 ه�ی پ�وهش پ�سش

گفت؟ ت�ان ب� تکیه ب� آی�ت ق�آی� می .١  آن، از آزادی اط�ع�ت سخن 

 یک از آی�ت ق�آن ب�مب�نی آزادی اط�ع�ت و ال�ام�ت آن د�لت دارد؟ ک�ام .٢

 ه�ی آزادی اط�ع�ت د�لت دارد؟یک از آی�ت ق�آن ب� مح�ودیت ک�ام .٣

 پیشینه پ�وهش

ــی ــ�ن میب�رس ــ� نش ــ�وهش مســتقلی  ه ــ�یم پ ک ــ�آن  ــ�ت در ق ــ� در م�ضــ�ع آزادی اط�ع ده
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ـــ�رت  کن�ن ص ـــهتــ� ـــه در خصــ�ص جنب گ�چ ـــت.  ـــث در  نگ�فتــه اس ـــن بح ه�ی مختلــف ای

، آزادی :م�ضـ�ع�تی چـ�ن آزادی بیـ�ن در اسـ�م، آزادی بیـ�ن در قـ�آن و سـی�ه معصـ�مین

گ�فتـه اسـت  ؛عقی�ه در اس�م، آزادی ان�یشه در اس�م و... تحقیقـ�ت ق�بـل تـ�جهی انجـ�م 

ــ�  ــت ب ــه، پ�وهشـی اس ــن مق�ل ــ�ع ای ــ� م�ض ــ�تبط ب ــق م ــ�ان امـ� تحقی ــ� «عن ــق ب ــی ح ــ�نی فقه مب

ــی 1»اط�عـ�ت ــی ١٣٩١سـ�اب (کـه در آن سـ�ریخ�نی و اک�م ) آزادی اط�عـ�ت را از منظـ� فقه

 ان�. ک�دهب�رسی 

 روش پ�وهش

کـه بـه شـی�ه اسـن�دی  ک�ر رفته در این تحقیق، تحلیل محتـ�ای ت�صـیفی اسـت  روش به 

ــه ای انجــ�م شــ�ه اســت. همچنــین بــ�ای تحلیــل محتــ�ای آیــ�ت از شــی�ۀ ســی�ق کت�بخ�ن

ب�رسی سی�ق در تفسی� آی�ت به مث�به روش تحلیلی مـتن الهـی و استف�ده ش�ه است. 
ایــن شــی�ه در واقــع همــ�ن ق�ینــه  2مط�لعــه در چگــ�نگی چیــنش ایــن متــ�ن اســت.

کـ�م، شـکمص�اقی ی� نش�نه درون کـه ت�کیـب صـ�ر و ذیـل  دهن�ه آن  لمتنی است 
 3ب�ش�.می

 مب�نی و ال�ام�ت آزادی اط�ع�ت

ــ�ت ب�شــم�ده و از  ــی را بــ�ای آزادی اط�ع ــ�ل و مبــ�نی مختلف ــگ�ان ال�امــ�ت، اص پ�وهش

ــ�ار داده جنبـه ــ�رد م�اقـه ق کـه  4انـ�.ه�ی مختلـف آن را م ــ�  ــ�ادی از ایـن معی�ره ــ�ارد و از تع م

_____________________  

یخ�نی، عـ�دل و روح. 1 ک�مـیسـ�ر ، ســ�ل حک�مـت اسـ�می ،»اط�عـ�ت بــ� حـق فقهـی مبـ�نی«، سـ�ابا� ا
  .۶٠_  ٣٧ص ش، ١٣٩١)، ۶۵هف�هم، شم�ره س�م (پی�پی 

 . ۴٧_٣٠ص ش، ١٣٨٣، ۵. ش پی�م ج�وی�ان ،»سی�ق در ق�آن« ،. پ�رحسن، ق�سم٢

ـب�نی، محم�حســن٣ _ ٣٢٢ص ش، ١٣٨٠ ،٢٨ و٢٧ش  ،هــ�ی ق�آنــی پ�وهش ،»نقـش ســی�ق در تفسـی�« ،. ر

٣۴١. 

س�ل ، رس�نه، »آزادی ارتب�ط�ت و اط�ع�ت در حق�ق و مع�رف اس�می«؛ اسم�عیلی، محسن، ج� . هم�ن4

حق دست�سی به اط�ع�ت: «دوست ته�انی، حسن،  ؛ نمک٢۶١-٢۴۵، ص ش١٣٨۶، ١ هج�هم، ش
← 
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� و ج�یگـ�ه بـ��ت�ی دارنـ�، نـرور مـیکنن�ه حق آزادی اط�ع�ت به شم�مین�تمهّم مص�دیق 

ــ�ه و در ــ�ینش ش ــه گ گ�فت ــ�ار  ــه ق ــ�رد ت�ج ــ�وهش م ــن پ ــ�.ا ای ــ�ین  ن ــ� ب�شــم�دن رو ب ــه ب در ادام
هـ� ج�اگ�نـه در آیـ�ت شـ�یفه ق�آنـی ب�رسـی و تحلیـل شـ�ه ه� یـک از آنیک�یک این ال�ام�ت، 

 است:

 . مش�رکت م�دمی و حض�ر دائمی در صحنه١

اط�ع�ت به عن�ان �زمـه دم�ک�اسـی مشـ�رکتی شـن�خته شـ�ه و در دنی�ی مع�ص�، آزادی 

ک�رک�ده�ی مفی�ش، اکسی�ن م�دم گ�فته است؛ زبه دلیل  ی لقب  ی�ا اگـ� مـ�دم ن�اننـ� س��ر

کم�ن و م�ی�ان ج�معه از آنگ�رد و اگ� اعه� چه میدر ج�معه آن ه� پنهـ�ن ب�شـ�، قـ�در م�ل ح�

ک�ده،اداره ام�ر ج�معه نقش ایف نخ�اهن� ب�د در کـ�یم،  �  سهم مهمی داشته ب�شـن�. در قـ�آن 

کیـ�  ک�ره� هم�اره به انح�ی مختلف مـ�رد ت� مش�وره ب� دیگ�ان و استف�ده از عقل جمعی در 

گ�فته است و حتی پی�مب� اس�م نی� به مش�وره ب � اصح�ب و ی�ران سف�رش ش�ه اسـت: ق�ار 

ــ�ِوْرُهْم ِفــ( ــ�یی دیگــ� از اج�بــت ). در١۵٩/عمــ�ان آل( ).... ا�ْمــ�ِ  یَوَش کننــ�گ�ن دعــ�ت ج

کسـ�نی یـ�د مـی ــ� پ�وردگـ�ر و ب�پ�دارنـ�گ�ن نمـ�ز بـه عنـ�ان  کـه اعمـ�ل و رفتـ�ر خـ�یش را ب کنـ� 

ى َبْیَنُهْم  ...(رس�نن�:  مش�رت به انج�م می ْمُ�ُهْم ُش�َر
َ
ى( )... َوأ  ).٣٨/ش�ر

ی در دســتگ�ه گــ�هی افــ�اد ج�معــه از اط�عــ�ت جــ�ر لتــی، بــه ه�ی دو از ســ�ی دیگــ� آ

نظ�رت بیشت� آن�ن و به ب� پـ� داشـتن امـ� بـه معـ�وف و نهـی از منکـ� در سـطح ج�معـه خ�اهـ� 

ــ�ه ا. ج�یگـ�ه رفیـع آمـ�انج�میـ� کـ�یم اشـ�ره ش ــ�ن از منکـ� ب�رهـ� در قـ�آن  ن بـه معـ�وف و ن�هی

که از چنین اف�ادی به عن�ان رستگ�ران ی�د ش�ه است:  گ�نه ، بهاست ـَتُکْن ِمـْنُکْم (ای 
ْ
ـٌ� َول ّمَ

ُ
أ

ُمْنَکـ�ِ 
ْ
َیْنَهـْ�َن َعـِن ال َمْعُ�وِف َو

ْ
ُمُ�وَن ِبـ�ل

ْ
َی� َخْیِ� َو

ْ
ی ال

َ
). و نیـ� امتـی ١٠۴ /عمـ�ان آل( )... َیْ�ُع�َن ِإل

نم�ینـ�، بهتـ�ین امـت ن�میـ�ه شـ�ه  که ایم�ن حقیقی داشته و چنـین رویکـ�دی را دنبـ�ل می

ـــت:  ـــ�ِس َتـــ(اس ْخِ�َجـــْت ِللّنَ
ُ
ـــٍ� أ ّمَ

ُ
ُمْنَکـــِ� ُکْنـــُتْم َخْیـــَ� أ

ْ
َمْعُ�وِف َوَتْنَهـــْ�َن َعـــِن ال

ْ
ُمُ�وَن ِبـــ�ل

ْ
� ...( 

ــ�یی ١١٠/عمـ�ان آل( ــن عمـل، همپـ�ی پ�داخـت زکـ�ت و ب�پ ). در جـ�یی دیگـ� اشـتغ�ل بـه ای

→  ________________________________________________________________________  
  .۶۶ _۵٠ص ش، ١٣٨٢به�ر ، ۵٣ش ، رس�نه، »ه�، رون� جه�نی و ج�یگ�ه ای�انبنی�ن
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ــت:  ــ�ه اس ــته ش ــ�ز دانس ــ(نم ــ�ُهْم ِف ّنَ
َ

ــِ�یَن ِإْن َمّک
َّ
ــُ�وا  یال َم

َ
ــ�َة َوأ َک ــُ�ا الّ�َ ــ�َة َوآَت ــ�ُم�ا الّصَ َق

َ
ا�ْرِض أ

 
ْ
ُمْنَکـ�ِ ِبـ�ل

ْ
ــِن ال ــْ�ا َع ــج( )... َمْعُ�وِف َوَنَه ــ�، ۴١/ح ــف�رش اکی ــن س ــته از آن، در اق�مـه ای گ�ش  .(

کنـ�ر مـ�دان در ب�ابـ� س� کـه زنـ�ن نیـ� در   �شـتنتف�وتی می�ن زن و م�د ق�ئل نش�ه اسـت، چـ�ا 

ْوِلَیــ�ُء (�لیت و تعهــ� دارنــ�: ج�معــه مســئ
َ
ُمْ�ِمَنــ�ُت َبْعُضــُهْم أ

ْ
ُمْ�ِمُنــ�َن َوال

ْ
ُمُ�وَن  َوال

ْ
ـــ� َبْعــٍض َی

ُمْنَک�ِ 
ْ
َیْنَهْ�َن َعِن ال َمْعُ�وِف َو

ْ
ی می٧١/ت�به( )... ِب�ل کـ�یم یـ�دآور کـه تـ�ک امـ� بـه  ). ق�آن  نم�یـ� 

ی  گن�هکـ�ر مع�وف و نهی از منک�، ج�معه را به سمت فس�د و انح�اف و رواج ظلـم و سـتم و 

ُقُ�وِن ِمْن َقبْ (س�ق خ�اه� داد: 
ْ
َفَسـ�ِد ِفـَفَلْ�� َک�َن ِمَن ال

ْ
ٍ� َیْنَهْ�َن َعِن ال � َبِقّیَ

ُ
ول

ُ
  یِلُکْم أ

ّ
 ا�ْرِض ِإ�

ْنَجْیَن� ِمْنُهْم  َقِلی�ً 
َ
ْن أ  ).١١۶/ه�د( )...ِمّمَ

 . تعلق اط�ع�ت به م�دم ٢

کـه  مبن�ی دیگ� ب�ای دف�ع از آزادی اط�ع�ت و دست�سی به اط�عـ�ت دولتـی آن اسـت 

ــت ودر یـک ج�معـه مـ�دم کـل حک�م ــ�ن و  سـ��ر،  کم اط�عـ�ت آن بـه مـ�دم تعلـق دارد و ح�

ــ� ایــن  ــ�دم هســتن�. ب ــ�ه و وکیــل م ــ� غی�مســتقیم، نم�ین ــ�ر مســتقیم ی ــه، بــه ط ــ�ی�ان ج�مع م

اداره آن چنـ� و چـ�ن ت�ان� به دارایی خـ�د دست�سـی داشـته ب�شـ� و از اس�س، ه� م�لکی می

نـ�ارد، بلکـه از ه�ی حکـ�متی بـه حک�مـت تعلـق  مطلع ش�د. اط�عـ�ت م�جـ�د در دسـتگ�ه

ـــی آِن  ی م ـــ�ار ـــ�دم از آن اط�عـــ�ت نگه ـــ�گی از م ـــت بـــه نم�ین ـــت و حک�م ـــ�دم اس  کنـــ�.م

کـه  و  بـه زیبـ�ت�ین صـ�رت آف�یـ�ه اسـترا  ه� انسـ�نحـق و هه� و زمـین را بـ آسـم�نخ�اون�ی 

ــت ــَم�َواِت َو (دانــ�: خــ�یش مــی یســ�هبــرا همــه  ب�زگش َحّقِ َو  َخَلــَق الّسَ
ْ
ْرَض ِبــ�ل

َ
َرُکْم  ا� َصــّ�َ

ــَ�َرُکْم َو  ْحَسـَن ُص
َ
ــی�ُ  َف� َمِص

ْ
ْیـِه ال

َ
ــه ٣/تغـ�بن( )ِإل ــق ب ــت اط�عـ�ت را متعل ــه ممکـن اس )، چگ�ن

از ن، ایق نشن�س�. ع�وه ب� ذی حم�دم ن�ان� و او را در تص�حب و استف�ده ت�م و تم�م از آن 

ک�یم قبل از آنکه بش� بت�ان� فع�لیتی بکن� و قبل از آنکه دسـ ت�ره�ی دیـن بـه وسـیله نظ� ق�آن 

ن انس�ن و م�اهـب خلقـت هسـت و ایـن �یمع�قه و ارتب�ط ن�عی مب� به م�دم اع�م ش�د، �پی

ـ� (ف�م�یـ�: مثل اینکه می ؛انس�ن و حق انس�ن استمتعّلق به م�اهب  ُکـم ّمَ
َ
ـِ�ی َخَلـَق ل

َّ
ُهـَ� ال

ْرِض َجِمیع�ً 
َ
م�نـه هـ�یی از ایـن حقـ�ق، درس خ�انـ�ن و دانـ� شـ�ن، ). ن٢٩بقـ�ه/( )...ِفی ا�

ک�دن و اراده آزاد داشتن، حق والـ�ین در حضـ�نت طفـل، حـق سـک�نت در  رأی دادن، فک� 
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ک�ر و م�لکیت (نس�ء کسب و  ی در  )، ب�اب�ی در تم�می حق�ق طبیعـی ۳۲/وطن، حق تس�و

همچنـین . ) اسـت۳۲/)، حق حی�ت و زن�گی (م�ئـ�ه۵۸/)، ع�الت (نس�ء۱۳/(حج�ات

که  ه� و دف�ع از آن �زم و ام�ی ب�یسته اسـت  حق�ق انس�ندر آی�ت الهی تص�یح ش�ه است 

ت�جـه بـه دیـن و مـ�هب و  بی ،هـ�ی مـ�دم ) و حتی ب�ای دفـ�ع از حقـ�ق ت�ده۷۵/(آل عم�ان

ک�د و از نظ� ش�یعت اسـ�م ایـن دفـ�ع �زم و واجـب اسـت رنگ و ن�اد می َو (: ب�یست اق�ام 

ُکــْم �
َ
ــ� ل ــ�ِتُل�َن فــيم ســ�ِء    ُتق ــ�ِل َو الّنِ ــَعفیَن ِمــَن الّ�ِج ُمْسَتْض

ْ
). ۷۵/(نســ�ء )...َســبیِل اِ� َو ال

ــت و  بنـ�ب�این آزادی اط�عـ�ت و دست�سـی بـه آن را می ــ�ان یکـی از حقـ�ق ذاتـی مـ�دم دانس ت

 ب�شن�.  ه� م�ظف به اج�ای آن در سطح ج�معه می حک�مت

ل�ام به انتش�ر). پ�سخ٣  گ�یی (ا

گـ�یی  ه�ی حکـ�متی مق�مـه پ�سـخ حق دست�سی م�دم به اط�ع�ت م�جـ�د در دسـتگ�ه

ــم�ر مـی ــ�دم از حک�مـت بـه ش ــ�ن رود. وقتـی م ــن چنـ� و چ ــ�ه شـ�ن�، ممک گ اداره امـ�ر خـ�د آ

ــش یـاسـت ده ــ�ره بـ�ای آنهـ� پ�س ــه مـبهم در ایـن ب ــت پ�سـخ� نکت ــ� مطـ�ح شـ�د. حک�م ــ�، ه گ

که این پ�سش گـ�ش بـ�ز مـیه� و نکتهحک�متی است  نهـ� پ�سـخ شـن�د و بـه آه�ی مبهم را ب� 

گیـ�د. نه�دهـ�ی دولتـی ت مـیئله از ق�عـ�ه الـ�ام بـه انتشـ�ر نیـ� نشـئده�. این مس معق�ل می
ــتل�م آن  کلیـ�ی ب�شـن�. تحقـق آزادی اط�عـ�ت مس همـ�اره ب�یـ� ملـ�م بـه انتشـ�ر اط�عـ�ت 

که نه�دهـ�ی دولتـی نـه تنهـ� بـه درخ�اسـت دری�فـت اط�عـ �ت پ�سـخ مثبـت دهنـ�، است 

ــ�. از  کنن ــتم� منتشـ�  ــه  طـ�ر مس ــه عمـ�م را ب ــ�ت مـ�رد ت�ج ــن�د، مـ�ارک و اط�ع بلکـه ب�یـ� اس

بنـ�ی اط�عـ�تی همین رو در ق�انین حق دست�سـی، هـم الـ�ام عمـ�می بـه انتشـ�ر و هـم مق�لـه

کـ�یم، بینی میکه ب�ی� انتش�ر ی�بن�، پیش رسـ�نی  عهـ� و اط� مق�بلـه بـ� شـ�یعهش�ن�. در قـ�آن 

گم�اهـی و  صحیح و به م�قع، از وظـ�یف حک�مـت ب�شـم�ده شـ�ه و آن را م�یـه پیشـگی�ی از 

ُسـ�ِل َو (انح�اف دانسته است:  ـی الّ�َ
َ
وُه ِإل ْ� َرّدُ

َ
ذاُع�ا ِبِه َو ل

َ
َخْ�ِف أ

ْ
ِو ال

َ
ْمِن أ

َ ْ
ْمٌ� ِمَن ا�

َ
َو ِإذا ج�َءُهْم أ

   ِإلی
َّ
َعِلَمُه ال

َ
ْمِ� ِمْنُهْم ل

َ ْ
وِلي ا�

ُ
 ). ٨٣/نس�ء( )...ِ�یَن َیْسَتْنِبُط�َنُه ِمْنُهْم أ

ی مـ�دم بـ� ��ن سبب اعتم�د مـ�دم بـه آنئگ�یی مس پ�سخرو ب�ین  هـ� و در نتیجـه همکـ�ر
��ن در تم�م ام�ر خ�اهـ� شـ� و از سـ�ی دیگـ� اگـ� اولیـ�ی امـ�ر خـ�د را در معـ�ض انتقـ�د ئمس

ی از مسـ�اشـتب�ه�ت آنـ�ن در بسـی ب�شـن�، گـ�  ق�ار دهنـ� و پ�سـخ اگـ�  گـ�دد.مـیل ب�طـ�ف ئ�ر
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ــخ ــه شــکل هــ�ی دیگــ�  یی در حک�متگــ� پ�س ــک ت�صــیه ب�شــ�ب در حک�مــت  ،قــ�ن�ن یــ� ی
ّنَ ( سـ�ره نحـل ٩٣آیـه  .رود اسـ�می، وظیفـه، تکلیـف و واجـب الهـی بـه شـم�ر مـی

ُ
ل
َ
ُتْسـ�

َ
...َول

ُکنُتْم َتْعَمُل�َن   � که  کی� می�، ت)َعّمَ -�لئدر قبـ�ل اعمـ�ل خـ�یش، متعهـ� و مسـ ه� انسـ�نکن� 
ــن مسـ .نـ�ا ــئای ــ�دن، و مـ�رد س ــئ�ل ب کـس از مس ــیچ  ــ� بـ�ده و ه ــ�م، ف�اگی ــ�ار ��لیت در اس ال ق

ت�انـ� بـ� آزادی  گـ�یی می هـ�ی ایـن پ�سـخبـ�یهی اسـت یکـی از جنبـهگ�فتن اسـتثن� نیسـت. 
 .م�دم در دست�سی به اط�ع�ت دولتی متجلی ش�د و ج�مه عمل پ�ش�ن�ه ش�د

 . حم�یت از هش�اردهن�گ�ن۴

که اط�ع�ت خط�ه� و اشتب�ه�ت  نیـ� ب�یـ�  کننـ� (هشـ�اردهن�گ�ن)را منتش� میکس�نی 

ــه  ــی یـ� اسـتخ�امی ب ــه مجـ�زات قـ�ن�نی، اج�ای ــ�اد ب�یـ� در ب�ابـ� ه�گ�ن حم�یـت شـ�ن�. ایـن اف

ی،  ک�رهـ� مح�فظـت شـ�ن�. مقصـ�د از خ�ف دلیـل افشـ�ی اط�عـ�ت م�بـ�ط بـه خ�ف ــ�ر ک

ـــ�امار ـــ�دن از ال ی نک ـــ�م، پیـــ�و ـــ�ب ج ـــت تک ـــ�ن�نی، رع�ی ـــ�الت، فســـ�د و نکـــ�دن هـــ�ی ق ع

کـ�یم،  ی ج�ی در یک نه�د حک�متی است. ق�آن  ی، ی� ب�ک�ر و گ�ان وجـ�د اصـ�حف�یبک�ر

که این افـ�اد ب�یـ� ک�دانسته و تص�یح  ض�من بق�ى ج�معه را در اجتم�عهش�اردهن�گ�ن  ده 

در ج�معه ص�حب ق�رت و ج�یگ�ه و نف�ذ ب�شن� ت� هشـ�ار و ان�ارشـ�ن تـ�ثی� داشـته ب�شـ�: 

 َقِلـیً� ّمِ (
َ
ْرِض ِإّ�

َ
َفَس�ِد ِفی ا�

ْ
ٍ� َیْنَهْ�َن َعِن ال �ْا َبِقّیَ

ُ
ْول

ُ
ُقُ�وِن ِمن َقْبِلُکْم أ

ْ
نَجْیَنـ� َفَلْ�َ� َک�َن ِمَن ال

َ
ـْن أ ّمَ

ْتِ�ُف�ْا ِفیِه َوَک�ُن�ْا ُمْجِ�ِمیَن ِمْنُهْم َوا
ُ
ِ�یَن َظَلُم�ْا َم� أ

َّ
َبَع ال

َ
کـه ). این آیه تص�یح می١١۶/ه�د( )ّت کنـ� 

کت ش�ه پیشین امت  فسـ�د از مـ�دم ب�زدارن�ه و دلس�ز مصلح�ن از جمعیتی ف�ق� ،ه�ی ه�
کـهتب�هی ب�دن�. بن�ب�این در ج�معه اس�می هش�اردهن�گ�ن و ن�صح�ن و به وی و کس�نی   �ه 

ــ�ت  _ ــت م�حظ ــه آنبـ� رع�ی ــه ب ــه در ادام ک ــ�ن�نی و شـ�عی  ــ�ق ــ� ش ــ�ره خ�اه ــ�ر و  _ هـ� اش اخب

کـ�یم شـ�ن� و از ته�یـ� و تح�یـ� آنهـ� در میـ�ن گ�ارن�، ب�ی� تاط�ع�ت را در اختی�ر م�دم می

 پ�هی� نم�د.    ب�ی� ج�معه می

 . ل�وم مب�رزه ب� فس�د۵

هـ�ی راجـع بـه مسـ�ئل گیـ�یهـ�ی مشـ�رکت مـ�دم در تصـمیمب� ف�اهم نم�دن زمینهاف�ون 

عم�می و نی� نظ�رت م�دم ب� عملک�د م�ی�ان ج�معه، حق دست�سی به اط�عـ�ت م�جـ�د در 
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ی نیـ� مـی دستگ�ه ب�شـ�. بـه اعتقـ�د ب�خـی ه�ی دولتی، اب�ار مهمی ب�ای مب�رزه ب� فسـ�د ادار

کلیــ�ی صــ�حب ـــ�ای جلــ�گی�ی نظ�ان، شــف�فیت،  ـــ�د و تــ�ین روش ب کشــف فس از فســ�د، 

ـــ�ر،  کش ـــ�دم از میــ�ان ب�دجــه  ـــت. بــ�ون ت�دیــ� وقتــی م حم�یــت از تم�میــت حک�مــت اس

ــتگ�هچگـ�نگی  ــه دس ــیص آن ب ــ�یی  تخص ــ�ف آن و ق�ارداده ــ�نگی مص ه�ی حکـ�متی و چگ

ــتگ�ه ــن دس ــبتکـه ای ــف و بـه من�س ــخ�ص مختل ــ� اش ــیهـ� ب ــ� م ــ�ی مختلـف منعق ــ�، ه کنن

ی از  ی و م�لی از بین مـیزمینهدست�سی داشته ب�شن�، بسی�ر کـ�یم ه�ی فس�د ادار رود. قـ�آن 

که خ�اون� فسـ�د را دوسـت  تص�یح می َفَسـ�َد  ...(�ارد: نـکن� 
ْ
؛ ٢٠۵/بقـ�ه( )َواُ� � ُیِحـّبُ ال

ــ�و ب )٧٧قصـص/ ــی �ره ــه نهـی م ــ�دانگی�ی در ج�مع ــ�دم را از فسـ�دگ�ی و فس ــ�: م َو�  ..(کن

) و ١٨٣/ء؛ شـع�ا۶؛ عنکبـ�ت/٧۴؛ اع�اف/٨۵/ه�د؛ ۶٠(بق�ه/ )َتْعَثْ�ا ِفي ا�ْرِض ُمْفِسِ�یَن 

َمَ� (دان�: ک�ران میزی�ن فس�دانگی�ان را از
َ
َیْقَطُع�َن َم� أ ِ�یَن َینُقُض�َن َعْهَ� اِ� ِمن َبْعِ� ِمیَث�ِقِه َو

َّ
ال

َخ�ِسـُ�وَن 
ْ
ـِئَک ُهُم ال

َ
ول

ُ
ْرِض أ

َ
ُیْفِسُ�وَن ِفی ا� ن ُی�َصَل َو

َ
همچنـین در قـ�آن ). ٢٧(بقـ�ه/ )اُ� ِبِه أ

ــ�ی�ی، از نشـ�نه فسـ�دگ�ی و نصـیحتکـ�یم،  ــت؛هـ�ی ن�پ ــی دانسـته شـ�ه اس  نفـ�ق و دوروی

 فسـ�د زمـین در: شـ�د گفتـه آنـ�ن بـه کـه هنگـ�می و«سـ�ره بقـ�ه آمـ�ه اسـت:  ١١که در آیه  چن�ن
ــ�، ــ نکنی ــ�یم ــ�: گ�ین ــط م ــ�ح فق ــم!کننــ�هاص ــئ». ای ــ�ب�این مس ــیبن ــ�متی م ب�یســت ��ن حک

گست�ش فس�د را در ج�معه از بین بب�ن�. ب�ون شک یکی از راهزمینه هـ�ی جلـ�گی�ی از  ه�ی 

ــ�د، اطــ�ع ــت�ش فس گس ــ�د و  ــ�ت در ســطح ایج ــ�ن آزاد اط�ع ــه مــ�دم و ج�ی ــ�اوم ب ــ�نی م رس

 ج�معه است.

گست�ش ع�ل۶  . 

ــ� بــه معنــ�ی  ــت اســت، نــه تنه ــت دلیــل وجــ�د حک�م ــ�ل وظیفــه اصــلی و در حقیق ع

ــ�ی عـ�ل تـ�زیعیک ت�فـی ــک�ی�ت، بلکـه بـه معن ــ�ص رسـی�گی بـه ش ــی  ؛ننـ�ه آن در خص یعن
کـ�دن عـ�ل در سـطح  ایج�د تع�دل و م�ازنه در ت�زیع من�فع و امتیـ�زات امـت. مط�لبـه فـ�اهم 

ــ� یــ�  ــی ب�ش ــطحی، شخص ــ� س ــلم�ن�ن، در ه ــ�رز اســت. مس ــی�ر ب ــ�یم بس ک ــ�آن  ــه، در ق ج�مع

ــمن�ن، ــ�ر و  عمـ�می، در داد و سـت� بـ� دوسـت�ن و دش گفت مسـلم�ن�ن و غی�مسـلم�ن�ن، هـم در 

ک�دار، مل�م به رع�یت انص�ف و عـ�ل انـ�. عـ�ل جـ�ء اصـلی ایمـ�ن اسـت و بـ� پـ�یی هم در 

ای از دسـت�رات رسـمی نیسـت، بلکـه بـه اصل ع�ل محـ�ود بـه محـیط دادگـ�ه یـ� مجم�عـه
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دهـ�. مـی ه�ی اخ�قی و معن�ی اس�می ف�مـ�ن ع�ل در سلسله م�اتب ارزشج�یگ�ه وا�ی 

ــه ــ�د آی ــیایـن مقص ــه اعـ�م م ک ــت  ــ�:ای از قـ�آن اس ــ�  کن ــن ب�ش ــت نهـ�یی دی ــ� غ�ی عـ�ل ب�ی

 یَواُ� َیْقِضـ(: کنـ�یمـ یداورو عـ�الت حـق ه بـنـه تنهـ� خـ�د  ی متعـ�لخ�ا ).٢۵(ح�ی�/

َحّقِ 
ْ
ــ�ل ــ�ف�( )...ِب ــی٢٠/غ ــ� م ــ�یش نی ــ�گ�ن خ ــه از بن ــه )، بلک ــ� ب ــ�م خ�اه ــ�وتهنگ میــ�ن  قض

ـ� ...(کنن�:  یبه ع�الت داور م�دم،  اَ� ِنِعّمَ
َ

َعـْ�ِل ِإّن
ْ
ْن َتْحُکُمـ�ا ِب�ل

َ
ـ�ِس أ ِإَذا َحَکْمُتْم َبْیَن الّنَ َو

 اَ� َک�َن َسِمیًع� َبِصیً�ا
َ

به ع�ل و احس�ن و بخشش به ن�دیکـ�ن  ) و۵٨/نس�ء( )َیِعُظُکْم ِبِه ِإّن

َعْ�ِل (: ده�یف�م�ن م
ْ
ُمُ� ِب�ل

ْ
 اَ� َی�

َ
حتـی ). در آیـ�ت شـ�یفه الهـی، ٩٠/نحل( )...َواِ�ْحَس�ِن ِإّن

�ا ...(نیـ� اشـ�ره شـ�ه اسـت:  ل�وم رع�یت ع�ل و انص�ف در سخنبه 
ُ
ِإَذا ُقْلـُتْم َف�ْعـِ�ل  )...َو

ـــ�یی دیگــ� از ١۵٢/انعــ�م( ـــه و ) و در ج کین ـــ� انگیــ�ه  ـــ� مخ�لفــ�ن، ب ـــ�ى غی�ع�د�نــه ب رفت�ره

ــمنی  ــ�هدش ــع ش ــ�: من ــ(ان
َّ
ــ� ال َه ّیُ

َ
ــ�اَیــ� أ وُکْم َعــِن ...  ِ�یَن آَمُن

ُ
ــّ� ْن َص

َ
ــْ�ٍم أ ــَن�ُن َق ُکْم َش َو� َیْجــِ�َمّنَ

ْن َتْعَتُ�وا
َ
َحَ�اِم أ

ْ
َمْسِجِ� ال

ْ
 ی�هـ ، عـ�ل و عـ�الت یکـی از سـف�رشرو). بـ�ین ٢/م�ئ�ه( )... ال

�ن�ت زنـ�گی فـ�دی و در تمـ�می شـئم�ک� آی�ت الهی محس�ب ش�ه و رع�یت و الت�ام بـه آن، 

گ�فتـه اسـت. بـ�یهی اسـت آزادی اط�عـ�ت مـیاجتم�عی  کیـ� قـ�ار  ت�انـ�، عـ�الت م�رد ت�

گسـت�ده ب�قـ�ار  دست�سی به اط�ع�ت را در می�ن آح�د و طبقـ�ت مختلـف مـ�دم در سـطحی 

 نم�ی�.

 طلبیج�یی و حقیقت. حق٧

گـ�هی بخشـی و بیـ�ن حقـ�یق بـ�  ک�رگ�فتن ان�یشه و روشنگ�ی و آ کی� اس�م ب� ل�وم به  ت�

ــی  ــی�ه نیســتکس ــ�ی حــق واژه. پ�ش ــتحق و ه ــمن�ت�ین ،یق ــ� بــ�ا واژه یبــ�ت�ینو ز ارزش  یه

کـهجـ�یقـتحـس حق یـنجـ� اسـت. اانسـ�ن مع�فـت جـ�ا و  ی�انـ�ترا از ح یآدمـ یی اسـت 

آورد.  بـه ارمغـ�ن مـی او یلـ�ت مع�فـت را بـ�ا ینبـ��ت� یقـتکشـف حق ل�اس�زد و یممت�ز م

خ�اونـ�، آن  1قـ�ار دارد. ی�مسـ یـناسـ�م در ا یلـو عم یو اخ�قـ یهـ�ی اعتقـ�د آم�زه یتم�م

_____________________  

مجم�عــه  ، در»جــ�یی در اسـ�م اسـ�س نهضـت ت�لیـ� علـمپ�وهـی و حقیقـتداـنش«، رضـ� زاده،رسـتمی. 1

ی در حـ�زه معــ�رف اســ�می مقـ��ت همــ�یش ت�لیـ� علــم و جنـبش ن�م  _١٠۵ص ش، ١٣٨٩، ١ ش ،افــ�ار

١١٨ .  
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ــ�م و ا یـ�ن،گ�ااز حـق یشمطلـق، بـ� سـت� یقـتحق ــ� و  را همـ�ن اقـ�ار بـه حـق می یمـ�ناس دان

که در راه شن�خت حـق تـ�ش می یکس�ن یته�ا ـِ�یَن ( کـ�ده اسـت: ینتضـم ،کننـ� را 
َّ
َوال

 
َ

ِإّن ُهْم ُسُبَلَن� َو َنْهِ�َیّنَ
َ
ُمْحِسِنیَن َج�َهُ�وا ِفیَن� ل

ْ
َمَع ال

َ
نظـ�م  ینگـ�ه ق�آنـ ). در۶٩/عنکب�ت( اَ� ل

بـ� محـ�ر  یرا نظـ�م ینشنظـ�م آفـ� یاله ی�تاست�ار است و آ یقتب� مح�ر حق یعو تش� ینتک�

ــ ــق مع�ف ــ�ده یح ــ�چ ،ک ــ�ن و پ ــ� یبط ــ ینشرا در آف ــ�ن نف ــ�:  می یجه ــ(کن ــُ�وا ِف
َ

ــْم َیَتَفّک
َ
َول

َ
 یأ

ْنُفِسِهْم َم� َخَلَق اُ� 
َ
َحّقِ  أ

ْ
 ِب�ل

َ
ْرَض َوَم� َبْیَنُهَم� ِإّ�

َ
َم�َواِت َوا�  یگ�د ییدر ج� ). ی�٨/روم( )...الّسَ

ــ� و زمـ«ف�م�یـ�:  می ــ� آسـم�ن ه ــ� آ ینو م ــه منو ه ک ــنا یـ�نچـه را  ــل ن ی ــ�یمدو اسـت ب�ط  »ی�ف�ی

کـن  یشـهحـق و ر یـتبـ� تثب یق�آنـ یـ�گ�هدر د ینشنظ�م آف� ی�یگجهت ). بن�ب�این٢٧/ص(

ُمْجِ�ُمـ�َن (ش�ن ب�طل است: 
ْ
َکـِ�َه ال ـْ� 

َ
َب�ِطـَل َول

ْ
َحـّقَ َوُیْبِطـَل ال

ْ
همچنـبن  ).٨/انفـ�ل( )ُیِحـّقَ ال

کی� مـی گ�ه�نه آن ت� کتم�ن آ ک�یم ب� شن�خت حق از ب�طل و نی� ع�م  َوَ� َتْلِبُسـ�ا (: کنـ�ق�آن 
ــ ْنـُتْم َتْعَلُم

َ
ــّقَ َوأ َح

ْ
ــِل َوَتْکُتُمـ�ا ال َب�ِط

ْ
َحـّقَ ِب�ل

ْ
ــ�هی و ۴٢/بقـ�ه( )�َن ال گ ــ�م آ ــ�یی دیگـ� ع ) و در ج

گمـ�ن بـی ی از حـ�س و  یدانش و پیـ�و دانـ�: گ�دانـی از حـق و حقیقـت مـی پ�یـه را دلیـل رو

ـّنَ �َ  و(
َ

 الّظ
َ

ِإّن ـّنَ َو
َ

 الّظ
َ
ِبُعـ�َن ِإّ� ُهْم ِبـِه ِمـْن ِعْلـٍم ِإْن َیّتَ

َ
َحـّقِ َشـْیًئ� یُیْغِنـ ََم� ل

ْ
). ٢٨/نجـم( )ِمـَن ال

گ�هی و روشنگ�ی به بطن ج�معه مـی س�ن ب�ین ت�انـ� عمـ�م مـ�دم آزادی اط�ع�ت و ت�ریق آ
ی از حقـ�یق مصـ�ن نگـهس�ی حق و حقیقت رهنم�ن سـ�زد و آنرا به  گم�اهـی و دور  هـ� را از 

 دارد. 

 ه� م�انع و مح�ودیت

ـــی محــ�ودیت ـــ� آزادی اط�عــ�ت وارد م کــه ب ـــتثن�ه�یی  ـــت از ه� و اس ـــ�ای حم�ی شــ�د ب

ب�شـ�. ایجـ�د محـ�ودیت  که به ص�رت ف�دی ی� جمعی مت�جه اشـخ�ص میمن�فعی است 

آیـ�،  رس�نی، اگ� در ظـ�ه� خـ�ف اصـ�ل آزادی اط�عـ�ت بـه شـم�ر می ه�ی اط�ع ب� فع�لیت

ـــه امــ� نمــی ـــی� نمــ�د و از آزادی ه�گ�ن ـــ�ر مطلــق تفس ـــ�ت را بــه ط ـــ�ان ال�امــ�ت آزادی اط�ع ت

ــت. گف ــخن  ــ�ایطی س ــ� ش ــ�ودیت 1اط�عـ�ت و در ه ــی از مح ــ�ای  بنـ�ب�این ب�خ ــع ب ه� در واق

_____________________  

ر، حسین و مح�ثه اص�لی ی�مچی، 1 ، »رس�نیج�یگ�ه فقهی مصلحت عم�می در مح�ودیت اط�ع«. ج�و
← 
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هـ�ی  حفظ ح�یم آزادی اط�ع�ت و نی� بـ�ای عـ�م تعـ�ی بـه حقـ�ق دیگـ�ان و حفـظ ارزش

کـه در ایـن مق�لـه  ی اسـت. در ادامـه ب�خـی از مـ�اردی  دینی در ج�معه اسـ�می �زم و ضـ�ور

 : ن�ا هی�ت ش�یفه ق�آنی بحث و ب�رسی ش�ب�شن�، ب� تکیه ب� آق�بل ت�جه می

 . امنیت ملی۱

کـه ایـن امنیـت را در کن� دولتحم�یت از امنیت ملی ایج�ب می گ�نه اقـ�امی  ه� از ه� 

ک�ده،ته�ی� ق�ار می مع�ض در ص�رت انجـ�م اقـ�ام�تی علیـه امنیـت ملـی،  ده� پیشگی�ی 

ــه اط�عــ�ت امنیتــی م�جــ�د در م�سســ�ت  کننــ�. دست�ســی ب کننــ�گ�ن را مجــ�زات  ــ�ام  اق

کـه مـیعم�می یکی ا ت�انـ� زمینـه را بـ�ای ته�یـ� امنیـت ملـی فـ�اهم آورد. بـه ز ع�املی است 

ــی  ــت از دست�س ــف، بـ�ای مم�نع ــ�ره�ی مختل کش ــ�انین آزادی اط�عـ�ت  ــل، در ق همـین دلی

کــ�دن  گ�فتــه اســت: اســتثن�  ــی صــ�رت  ــه�ون�ان بــه اط�عــ�ت امنیتــی، دو اقــ�ام اس�س ش

ــم�ل آزادی ــ�ت مش ــ�و اط�ع ــی از قلم ــ�ت  اط�عـ�ت امنیت ــ�دن م�سس ک ــتثن�  ــ�ت و اس اط�ع

کـ�یم نیـ� مـ�رد  امنیتی از قلم�و م�سس�ت مشم�ل آزادی اط�ع�ت. این مق�لـه در آیـ�ت قـ�آن 

ـــ�ارد ـــن م ـــت. یکــی از ای گ�فتــه اس ـــ�ار  ـــ�یعه ،ت�جــه ق ـــ�ختن ممن�عیــت ش ـــ�ش س ی و ف ســ�ز

ــــ�می  ــــ�ت نظ ــــه عبــــ�رتی اط�ع ــــیو ب ــــ�ر امنیت ــــش و اشــــ�عه اخب ــــت پخ نکــــ�هش   و ح�م

کنن�گ� ی افش� ْمـٌ� (: شـ�دت�س و وحشت از دشمن میسبب که است ن اخب�ر
َ
ِإَذا َجـ�ءُهْم أ َو

َعِلَمــُه ا
َ
ــْنُهْم ل ْمــِ� ِم

َ
ــی ا� ْوِل

ُ
ــی أ

َ
ِإل ــ�ِل َو ُس ــی الّ�َ

َ
وُه ِإل ــْ� َرّدُ

َ
ــِه َول َذاُعــ�ْا ِب

َ
ــْ�ِف أ َخ

ْ
ِو ال

َ
ْمــِن أ

َ
ــَن ا� ــِ�یَن ّمِ

َّ
ل

ْ�َ� َفْضُل اِ� 
َ
 َقِلی�ً َیْسَتنِبُط�َنُه ِمْنُهْم َول

َ
ْیَط�َن ِإّ�

َ
َبْعُتُم الّش

َ
ّت  ). ٨٣/نس�ء( ) َعَلْیُکْم َوَرْحَمُتُه َ�

 و م�منـ�ن 9افش�ی اس�ار ج�معه اس�می، خی�نت به خ�ا، رس�ل اکـ�مدر ج�یی دیگ� 

ُس�َل َوَتُخ�ُن�ْا (تلقی ش�ه است:  ِ�یَن آَمُن�ْا َ� َتُخ�ُن�ْا اَ� َوالّ�َ
َّ
َه� ال ّیُ

َ
نُتْم َتْعَلُمـ�َن َی� أ

َ
َم�َن�ِتُکْم َوأ

َ
 )أ

که در آیه  )،٢٧/انف�ل( کیفـ�پ�اکنـ�ن، ن و شـ�یعه�س�ره مب�رکه اح�اب، من�فق ۶٠ت� ج�یی   بـه 

که هم�ن� ـم (انـ�: ته�یـ� شـ�ه بـ�ده اسـت، به حق�ق و امنّیـت مـ�دم زتج�و اعم�لش�ن 
َ
ـِئن ل

َ
ل

ــ�یَن فــیَ 
َّ
ِبِهم َمــَ�ٌض قُ  ینَتــِه الُمنــ�ِفق�َن َوال ــَك ِبِهــم ُثــّمَ �  یَوالُم�ِجفــ�َن ِفــ لــ� َیّنَ ُنغِ�

َ
الَم�یَنــِ� ل

 
ً

 َقلی�
ّ

 . )ُیج�ِوروَنَك فیه� ِإ�

→  ________________________________________________________________________  
  .٨۶_ ۵٠ص   ش،١٣٩٠ ،١ش  ،فقه و حق�ق ارتب�ط�ت



 

ــی  ــ� امنیـت مل ــ�زد و در را بنـ�ب�این آزادی اط�عـ�ت نب�ی ــ�می مخـ�وش س در ج�معـه اس

ــت�س ایـن ی و دس ــ�ز ــ�ارد آشک�رس ــه م ــ�ارد  گ�ن ــت م ــ�ط و رع�ی ــ� احتی ــ� ب ــ�ت، ب�ی پ�ی�ی اط�ع
 امنیتی ص�رت پ�ی�د. 

 . اس�ار دولتی۲

ــ�س ــی از حس ــی، یک ــت مل ــ� امنی ــی هم�نن ــ�ار دولت ــکنن�هاس ــ�ین و ش ــ�زهت ــ�ین ح ــ�ی ت ه

که از اهمیت زیـ�دی ب�خـ�ردار اسـتآزادی اط�ع�ت محس�ب می کـه  ؛ش�د  زیـ�ا اط�عـ�تی 

ــی در ــ�ار م ــه ق ــن مق�ل ــیای ــ�ء م ــ�مً� غی�ق�بــل افش ک ــ�  ــ� ی ــ�ن� گی�ن ــ� از ســ�زوک�ر ش ــ�ی آنه ــ� افش ی

کـ�ده، ی  ــ�و ــ�بع محـ�ودیت خ�صـی پی ــ�یی مـیت ــت از ه ــ�ای حم�ی ــین دلیـل، ب ــ�د. بـه هم ش

کـه اسـ�ار دولتـی محسـ�ب مـی ک�دن اط�ع�تی  شـ�ن�، آزادی اط�ع�ت و نی� به منظ�ر معل�م 

کـ�د در ت�وین و تفسی� ق�انین  ی  م�ب�ط به اس�ار دولتـی ب�یـ� از اصـ�ل و مـ�ازین خ�صـی پیـ�و

ت� آزادی اط�ع�ت در مص�ف بـ� اسـ�ار دولتـی ق�بـ�نی نشـ�د. بـ� ت�جـه بـه ایـن اصـ�ل و ق�اعـ� 

که درب�ره اعتب�ر و ارزش ق�انین و مقـ�رات م�بـ�ط بـه اسـ�ار شـ�د و دولتـی قضـ�وت مـی است 

ــ�ق آن ــ�دمانطب ــه م ــک ج�مع ــ�ازین ی ــ� م ــ� ب ــه ــ�ت س ــ�ن و اط�ع ــف�ف و آزادی بی ــت ش ��ر، دول

کـه در شـ�د. مق�لـهسـنجی�ه مـی -کشـ�ره� بـه چشـم مـیبیشـت� بنـ�ی متعـ�رف اسـ�ار دولتـی 

ــ�رت ی، ا  خـ�رد، عب ــ�ژ ــی و تکن�ل ــ�ار اقتصـ�دی، علم ــ�می، مق�لـه اس ــه اسـ�ار نظ سـت از: مق�ل
 مق�له اس�ار سی�سی، اط�ع�تی و ض� اط�ع�تی. 

ــ�ی ــ�ت س ــ�ی اط�ع ــه  عـ�م افش ــ�ط ب ــث م�ب ــ�یم در بح ک ــ�آن  ــن عمـل در ق ــ�هش ای و نک

گ�دیـ�. عـ�وه بـ� آن،  لـ�وم پ�هیـ� اهـل ایمـ�ن از امنیت ملی اش�ره ش� و آیـ�ت م�بـ�ط ب�رسـی 

لـ�وم ، ض�ورت حف�ظت اط�ع�ت و اس�ار ج�معه اسـ�می، َمْح�م اس�ار ق�ار دادن بیگ�نگ�ن

ـــه ی مســتم� ج�معــه ایمــ�نی در ب�ابــ� ت�طئ ـــت  ف�ذهــ�ی دشــمن�ن دیــنه� و ن ه�شــی�ر بــه عل

ــ�نی ــه ایم ــ� اسـ�م و ج�مع ــ�ن ب ــ�ان مـ�رد ت ١١٨در آیـه  دشـمنی بیگ�نگ ــ�ره آل عم ــ�ار �س ــ� ق کی

ْم َقْ� (گ�فته است:  وا م� َعِنّتُ  َوّدُ
ً

�َنُکْم َخب��
ُ
ل
ْ
وا ِبط�َنً� ِمْن ُدوِنُکْم � َی�

ُ
ِخ� ِ�یَن آَمُن�ا � َتّتَ

َّ
َه� ال ّیُ

َ
ی� أ

َبْغض�ُء 
ْ
ُکْنـُتْم َتْعِقُلـ�َن َبَ�ِت ال یـ�ِت ِإْن 

ْ
ُکـُم ا�

َ
� ل ّنَ ْکَبُ� َقْ� َبّیَ

َ
ْف�اِهِهْم َو م� ُتْخِفي ُصُ�وُرُهْم أ

َ
. )ِمْن أ

کـه مـی ــ�یح لـ�ا اسـ�ار دولتـی  گیـ�د، بنـ� بـه دسـت�ر ص ــتف�ده دشـمن�ن قـ�ار  ت�انـ� مـ�رد س�ءاس

گیـ�د و ق�عـ�تً� خـ�رج از شـم�ل  آی�ت ق�آنی می آزادی اط�عـ�ت ب�یسـت مـ�رد حف�ظـت قـ�ار 
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 .گ�ددمحس�ب می

یم خص�صی۳  . ح�

ــ�ح مـی ــ�ره اط�عـ�تی مط ــ�یم خص�صـی درب ــ�ن آزادی اط�عـ�ت و ح ــه ارتبـ�ط می ک ــ�د  ش

ــع، دادهشـ�ن� ن�میـ�ه مـیهـ�ی شخصـی  داده ــ�یم . در واق هـ�ی شخصـی، ج�ئـی از قلمـ�و ح

ــکیل مــی ــی افــ�اد را تش ــه خ�اســته یــخص�ص ــ� یــک از افــ�اد ج�مع ــیح آنکــه ه � دهنــ�. ت�ض

ه�ی زی�دی را در اختی�ر دولت و ب�خـی از م�سسـ�ت بخـش خص�صـی قـ�ار ن�خ�استه، داده

ی از م�ارد، ارائه این دادهمی ه� �زمه دست�سـی شـه�ون� بـه خـ�م�ت عمـ�می ده�. در بسی�ر

ب�ای مث�ل، استف�ده از خ�م�ت ب�نکی، پ�شـکی یـ� به�اشـتی، آم�زشـی و تحصـیلی،  ؛است

گ�ز و  منـ�ط بـه آن  ،تلفـن، اسـتخ�ام در دسـتگ�ه دولتـی یـ� خص�صـیخ�م�ت آب و ب�ق و 

ــه داده ک ــ�د. اسـت  گی ــی قـ�ار  ــ� بخـش خص�ص ــ�ر دولـت ی ــی متق�ضـی در اختی هـ�ی شخص

ــ�می و دست�سـی بـه چنـین داده ی از خـ�م�ت عم هـ�یی بـ�ای رع�یـت مسـ�وات در ب�خـ�ردار

ــ� ــه خ ــع ع�د�ن ــیض و در نه�یـت، ت�زی ــ� تبع ــت. مبـ�رزه ب ی اس ــ�ور ــت م�ت عمـ�می ض اهمی

کـه آن ه�ی شخصی و ارتب�ط داده ک�امت انس�نی سبب شـ�ه اسـت  ه� ب� آزادی، استق�ل و 
ـــ�دن دادهدر ب�خــی از اســن�د، حــق افــ�ا ـــ�ی هــ� از تعــ�ضهــ�ی شخصــی آند در مصــ�ن ب ه

ه�ی ج�ی از آن بـه عمـل غی�ق�ن�نی، یکی از حق�ق بش� ی� اس�سی محس�ب ش�د و حم�یت

صی و منـع ورود بـه حیطـه خص�صـی افـ�اد نیـ� مـ�رد نظـ� از س�ی دیگ� حق ح�یم خص�آی�. 

گ�فتهه�ی اخی� م�رد ت�جه ج�ی حق�ق�ان�ن  و در دهه ب�دهش�رع مق�س  آی�ت  1.است ق�ار 
ــ�گی  ــت تجسـس در احـ�ال و زن ــ�یم خص�صـی را بـ� ممن�عیـت و ح�م کـ�یم، ح شـ�یفه قـ�آن 

ــته سـ�خته اسـت:  ــِ�یَن آَمُنـ(خص�صـی دیگـ�ان ب�جس
َّ
َهـ� ال ّیُ

َ
ــ� أ  َی

َ
ــّنِ ِإّن

َ
ـَن الّظ ــً�ا ّمِ َکِثی �ا اْجَتِنُبـ�ا 

ّنِ ِإْثٌم َو 
َ

ُس�ا َو  َبْعَض الّظ  َتَجّسَ
َ

ِخیـِه  �
َ
ْحـَم أ

َ
ُکـَل ل

ْ
ن َی�

َ
َحـُ�ُکْم أ

َ
ُیِحـّبُ أ

َ
ْعُضـُکم َبْعًضـ� أ  َیْغَتب ّبَ

َ
�

ــــیٌم  َمْیًتـــ� َفَکِ�ْهُتُمـــ�ُه َو  ِح اٌب ّرَ  اَ� َتـــّ�َ
َ

ُقـــ�ا اَ� ِإّن
َ
ــــس و ). در ایـــن آیـــه ١٢/حجـــ�ات( )اّت تجّس

ی ک�ستی کنجک�و کبیـ�ه غیبـت  ارز و هـم، هـمه�ی زنـ�گی م�منـ�ندر عی�ب و  گنـ�ه  ردیـف 
_____________________  

، فصلن�مه فقه و حق�ق ارتب�ط�ت دو، »رس�نی و مح�ودیت آن مب�نی فقهی حق�قی اط�ع«، علی ،جعف�ی. 1
 .١١۴ _٧٧ص ش،١٣٩١، ٢ س�ل اول، ش



 

ــی ــه و نشـ�نه ب گ�فت ــه قـ�ار  ــن آی ــ�ه اسـت. ای ــی دانسـته ش ــ�ه اله ــه بـه درگ ــ�ایی و نی�زمنـ� ت�ب تق

کـه آزادی اط�عـ�ت  گ�ش�د نمـ�ده اسـت و لـ�ا مشـخص اسـت  اهمیت ح�یم خص�صی را 

ی افـ�اد را خ�شـهنب�ی� ح� دار  یم خص�صی و شخصـی افـ�اد را مـ�رد تعـ�ض قـ�ار دهـ� و آبـ�و

 نم�ی�.

 اخت�ف افکنی . ۴

ــ ــه مس ــ�یم ب ک ــ�مئقـ�آن  ــ�ت اس ــته،  یاهتمـ�م یله وح ــ�ه داش ــ�ا و وی ــت خ ــ�د را نعم اتح

گ�نـه ،دان� می یاز ع�اب اله یاخت�ف را ن�ع کـه  بـه  ایجـ�د و حفـظ وحـ�ت در ج�معـه ای 

ـــ�م ـــ�ااز ی اس ـــ�ه� تق ـــ یمظ ـــه . ب�شـــ� می یاله ُقـــ�ا(آی ـــ� َو� َتَفّ�َ ـــِل اِ� َجِمیًع ـــُم�ا ِبَحْب  )َواْعَتِص

ـــ�د و دور١٠٣/عمــ�ان (آل ـــه اّتح ـــه مســلم�ن�ن را ب ـــ�ت می ی) هم ـــ�. و در  از اخــت�ف دع کن

ــ�ت ــ�ا یسـی�ق آی ــت تق ــه رع�ی ــ�ن را ب ــ�ر آن، م�من ــه در ص ک ــ�ار دارد  ــی ق ــ�ا می یاله ــ�. از  ف خ�ان

کـه  ج� میاین از  یایجـ�د و حفـظ وحـ�ت در ج�معـه اسـ�متـ�ان ایـن نکتـه را ب�داشـت نمـ�د 

کـه ایجـ�د تـنش و درگیـ� یسی�سی _ اجتم�ع یمظ�ه� تق�ا  یبـ�خ�ف تقـ�ا یاسـت، چنـ�ن 

کـه پی�مـ�ه� یج�معـه انسـ�ن یاخت�ف از بـ�ت�ین انـ�اع عـ�اب بـ�ا. ب�ش� می یاله  یاسـت 

کـه هـ� لحظـه احتیدارد. پی�مـ� درونـ یرا در پ یو بی�ون یش�م درون مـ�ل دارد اش ایـن اسـت 

کشـ�؛ آن را  یهمـه هسـتو  ور شـ�دای شـعله در چنین ج�معه یآتش جنگ و درگی� بـه آتـش 

ــ ــ�یم م ک ــ�آن  ــه ق ک ــ�:  یچنـ�ن  ــ�(ف�م�ی ُکْم ِمْنَه
َ

ــ� ْنَق
َ
ــ�ِر َف� ــَن الّنَ ــَ�ٍة ِم ــَف� ُحْف ــی َش ــُتْم َعَل (آل  )...َوُکْن

ــ�ان ــم� در اثــ ؛)١٠٣/عم ــ�دالش گ ــه  ــت�ف بــ� لب ــ� ی� اخ ــ�ا شــم� را از آن  ؛از آتــش ب�دی پــس خ

 .نج�ت بخشی�

کـه ج�معـه در اثـ� آن قـ�رتش را از دسـت می یپی�م� بی�ون  دهـ� و در  اخت�ف این اسـت 

یُحُکــْم ( :شــ�د ب�ابــ� دیگــ�ان ضــعیف و ســ�خ�رده می َهَب ِر
ْ

ـــ�َزُع�ا َفَتْفَشــُل�ا َوَتــ�  ) ...َو� َتَن

گـ�ه سسـت مـ .نکنیـ� یب� هم من�زعـه و درگیـ� ؛)۴۶/(انف�ل شـ�ی� و قـ�رتت�ن از دسـت  یآن 

 رود.  یم
کشـمکش هـم قـ�رت  یاشـ�ره لطیفـ» ت�هب ریحکم«تعبی� به  اسـت بـه اینکـه بـ� نـ�اع و 

. بن�ب�این آزادی و اش�عه اط�ع�ت نب�ی� م�جب رود یاز بین مش حیثیت و آب�ویو هم ج�معه 

 نم�ی�.  سلم�ن�ن ش�د و آنه� را از وح�ت و هم�لی دورافکنی در می�ن صف�ف م اخت�ف
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ى در دین ب�عت. ۵  گ�ار

بـه  ویـ�ه ادیـ�ن و  یو  ف�هنگـ یهـ�ی  فکـ� ج�ی�نکـه   یمهم یه�آف�ت و  آسیب از ییک

ــ� مشـک�ت روبـ یه�ی  الهـ شـ�یعت ــ�ی  بـ�عت و ج�ی�ن ،رو  سـ�خته هرا  در طـ�ل تـ�ریخ  ب ه
بـ�عت در دیـن م�جـب ظهـ�ر یـک سلسـله مسـ�ئل ج�یـ� بـه نـ�م  . بـ�ده اسـت گـ�اربـ�عت

 هـ�ی ب�طـل پ�یـ�ار ج�ی�ن ه�، و ف�قـه ،� نمـ�دهیج�د ت�دیم�دم ا یگ�دد. در ب�وره�یم�هب م

ک�رآم� وش�ه  اهـل بیـت  یگ�دد. اس�م  بـه ویـ�ه  مکتـب آسـم�نیاز دین م گ�ی� و یسبب ن�

ــ�عت ــ� بـ�عت و ب ــ�ریخ ب ــ�ل ت ــ�ارهمـ�اره در ط ــ یگ ــت.م�اج ــتح� ه بـ�ده اس ــ�عت م در   ب

ی ب�عت  که است دلیل این به  اس�م  از خ�اونـ� بـ� افتـ�اء و خ�اسـت بـ� افتـ�اء ینـ�ع گـ�ار

ْم َعلـ...(ف�م�یـ�: یکه ق�آن م چن�ن ؛است ح�ام و کبی�ه گن�ه�ن
َ
ُکـْم أ

َ
ِذَن ل

َ
  )اِ� َتْفتـُ�وَن  یَءاُ� أ

ک�رچآی� خ�اون� اج�زه  ؛)۵٩ی�نس/(   .بن�ی� را داده است ی� به او افت�اء می ینین 

ــه دیگــ�ی  ــ�:  یمــدر آی َکــِ�ًب� و(ف�م�ی ــَ�ی َعَلــی اِ�  ــِن اْفَت ْظَلــُم ِمّمَ
َ
 )؛٩٣(انعــ�م/ )...ََمــْن أ

 بن�د.  دروغ خ�ا ب� که آن از ستمک�رت� کیست
 گ�نـه هـ� ب�س�، ثب�ت به معتب� ادله و یوح ط�یق از ب�ی� یاله احک�م ف ومع�ر که نج�آز ا

ــ�وع  دیـن در بـ�عت ــ گنـ�ه و ن�مش ــ محسـ�ب یعظیم ــ�ا ؛گـ�ددیم ــ� کـه چ ــ�عت بـ�ب اگ  در ب

 خـ�ا آیـین ب� یچی�ک�ش�  می خ�د خ�ص فک� و یشخص سلیقه ب� ه�کس ش�د، گش�ده دین

کـه حـ�  گ�دد.یت�ن و س�د ج�ی�ن مپ�س ه�ی ب�زیچه دین و بک�ه�  آن از ی� بیف�ای� پی�اسـت 
ــت و  ب�عت پ�هیـ� از، و مـ�ز آزادی اط�عـ�ت ــن و اعتقـ�دات مـ�هبی مـ�دم اس ی در دی گـ�ار

گی�د.  این نکته ب�ی� در وضع ق�انین م�ب�ط به آن نی� م�رد ت�جه ق�ار 

 . م�لکیت فک�ی۶

کـه م�بـ�ط بـه پ�ی�آورنـ�ه و  یاست ق�ن�ن یم�یتو  حق ،یی� فک� یحق معن� و غی�م�دی 

ـــت از ا یبــ�ا ـــ�ع وحم�ی ـــ�ر انتف ـــ�حب آن اختی ـــه ص ـــت و ب ـــ�رس ـــ� و  یانحص ـــت فک از فع�لی

کپیده� یابتک�رش را م ت�ان� ب� استن�د به این حـق، از افشـ�ی اثـ� خـ�د بـه رایت می. دارن�ه 

کن� و اط�ع�ت خ�د را از ه� دریغ ب�ارد و حق تکثیـ� اثـ� خـ�د را طبـق شـ�ایط آن عم�م امتن�ع 

کـ�دن از مـ�ل  هب� ح�مت اسـتف�د دلخ�اه به شخص خ�صی واگ�ار نم�ی�. آی�ت ش�یفه ق�آن

گ�نه تص�ف در ام�ال دیگ�ان از ط�یق کی� نم�ده و �ت ه�م�دم ب�ون رض�یت آن و ن�درسـت ه� 
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کُل�ا (را نهی ف�م�ده است: ن�حق ب
ْ
ک�ِم ِلَت� �ا ِبَه� ِإلی الْحُ

ُ
َبِطِل َو ُتْ�ل

ْ
ُکم َبْیَنُکم ِب�ل

َ
ْمَ�ل

َ
کُل�ا أ

ْ
َو � َت�

ـ�ِس  ــَ�ِل الّنَ ْم
َ
ـْن أ یقـً� ّمِ نـُتْم َتْعَلُمـ�َن َفِ�

َ
ْثِم َو أ ــ�� ــ�ه/  )ِب ــه همچنـین  ).١٨٨(بق ــب و تجـ�وز ب غص

کـه بـه صـ�رت ب�طـل و نـ�روا و غیـ� شـ�عی و حق�ق دیگ�ان  گ�نه تص�ف در امـ�ال دیگـ�ان  ه� 

ن َتُک�َن ِتَج�َرًة ...(: ب�ش�، ب�طل و ح�ام است
َ
 أ

َ
َب�ِطِل ِإّ�

ْ
ُکْم َبْیَنُکْم ِب�ل

َ
ْمَ�ال

َ
ُکُل�ْا أ

ْ
َعن َتَ�اٍض  َ� َت�

نُکْم  کـه در آیـه اول   پیمـ�نعهـ� و وجـ�ب وفـ�ی بـه تـ�ان مـی ،نای ). ع�وه ب� ٢٩(نس�ء/ )ّمِ را 

ـــ�ه اســـت از ـــ�ره ش ـــ�ه بـــ�ان اش ـــ�ره م�ئ ـــت فکـــ�ی  س ـــ�وعیت حـــق م�لکی ـــتن�ات مش مس

 ب�یست حق�ق افـ�اد و بـه ویـ�ه حـق یآزادی اش�عه و نش� اط�ع�ت م س�ن در ب�ین .ستناد

گ�فت و به مح�ودیتمعن�ی پ�ی�آورن  ه�ی آن ت�جه داشت.  �گ�ن اط�ع�ت را در نظ� 

 گی�ینتیجه

فق�ان آزادی اط�ع�ت و طف�ه رفـتن از شن�سـ�یی آن، معلـ�ل وجـ�د ف�هنـگ اسـ�ارگ�ایی 

ـــت ی از حک�م ـــی�ر ـــه در بس ـــه�ون�ان ب ـــی ش ـــهیل دست�س ـــ�ر از تس ـــت. منظ ـــ�ن اس ـــ�ی جه ه

که ب�ی� تش�یف�ت دست�سی به  کـم شـ�د؛ مهلـتاط�ع�ت آن است  هـ�ی زمـ�نی اط�عـ�ت، 

بینـی شـ�د؛ هـ� نـ�ع امتنـ�ع از هـ�ی دست�سـی پـیشدقیق ب�ای به ج�ی�ن ان�اختن درخ�است

گیـ�د؛ متق�ضـی دست�سـی پ�سخ به درخ�است ه� ب� ذک� د�یل و به ص�رت مکتـ�ب صـ�رت 

کـه مـی که به اط�ع�ت م�رد نظـ�ش، بـه شـکلی  ی پسـن�د دست�سـاین امک�ن را داشته ب�ش� 

ــ�ودیت ــته ب�شــ�؛ مح ــته شــ�د؛ و ســ�انج�م  داش ــی از میــ�ن ب�داش ه� و م�انــع عملــی دست�س

ای بـ�� ب�شـ� آنکه، ه�ینه دست�سی به اط�ع�ت م�ج�د در م�سس�ت عم�می نب�ی� به ان�ازه

کنـ�. بـ� آن بـ�د  �پـ�وهش ح�ضـ 1که متق�ضی�ن احتم�لی را از ط�ح درخ�است خ�د منص�ف 
کنکه م�ض�ع آزادی اط�ع�ت ر کـ�و قـ�ار دهـ�ا در آی�ت ق�آن م�رد  ب�رسـی ح�ضـ� نشـ�ن  .� و 

ــ�ار  ــ� ق کی ــ�ره و ت� ــ�رد اش ــ�یم م ک ــ�آن  ــ�ت در ق ــ�ل آزادی اط�ع ی از اص ــی�ر ــ� بس ــه تنه کـه ن داد 

ت�ان ب� تکیه ب� محتـ�ای آیـ�ت اسـتخ�اج نمـ�د و  گ�فته، بلکه ال�ام�ت و مب�نی بیشت�ی نی� می

ــ�د ا ــ�ل م�ج ــه اص ــ�ود. ب ــشف ــ�ی پ�س ــی ال�امــ�ت و  ه�ی بع ــه ق�آن ــی ادل ــه ب�رس ک ــ�  ــ�وهش نی پ

_____________________  

  . ١۶ص  ،آزادی اط�ع�ت. انص�ری، ب�ق�، 1



 

ــ�د، در بخش محـ�ودیت ــت.  ه� ب گ�ف ــ�ار  ــی ق ــث و ب�رس ــ�رد بح ــه تفصـیل م ــه ب ــ�ی ج�اگ�ن ه

ــ�ودیت ــ�ت و مح ــ� ال�ام ــ�یم ب ک ــ�آن  ــ�د ق ــ�ت متع ــه در آی ک ــیه  ــن ف�ض ــ�ی آزادی بنـ�ب�این ای ه

�ی ایـن پـ�وهش ه گیـ�د. بـ� ت�جـه بـه ی�فتـهاط�ع�ت تص�یح ش�ه است، م�رد ت�ییـ� قـ�ار مـی

ت�ان م�اردی چ�ن تع�یف دقیق قلمـ�و و اسـتثن�ه�ی آزادی  تحقق آزادی اط�ع�ت، میب�ای 
ــگ اســ�ارگ�ایی،  ــ� ف�هن ــ�ابی� مبــ�رزه ب ــ�ذ ت ــ�ت، اتخ ــی بــه اط�ع ــهیل دست�س ــ�ت، تس اط�ع

ک�دن ب�خی نشسـتپیش هـ�ی بینی ضم�نت اج�ا ب�ای حق دست�سی به اط�ع�ت، علنی 

ــت از اف ــ�عدولتـی، حم�ی ــل، اط ــه دلی ــه ارائ ــ�ت ب ــی اط�ع ــ�ام متق�ض ــ�م ال کنن�گ�ن، ع ــ� -ش
کی� ق�ار داد.رس�نی فع�ل و به م�قع و اص�ح ق�انین مغ�ی� ب� اط�ع  رس�نی را م�رد ت�

 من�بع
 

ک�یم    .۱  .ق�آن 
، رســ�نه. آزادی ارتب�طــ�ت و اط�عـ�ت در حقـ�ق و معــ�رف اسـ�می« ، اسـم�عیلی، محسـن .۲
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 .۱۱۴ _۷۷ش، ص۱۳۹۱، ۲ س�ل اول، ش ،حق�ق ارتب�ط�ت
 ،»نگ�هی ب� ق�ن�ن انتش�ر و دست�سیآزادی اط�ع�ت؛ ب� «، محم�مه�ی ،حکیمی ته�انی .۸

 .۱۴۸_  ۱۱۵ ش، ص ۱۳۹۱، ۲س�ل اول، ش  ،دوفصلن�مه فقه و حق�ق ارتب�ط�ت
ب�نی، محم�حسن .۹ ش، ۱۳۸۰ ،۲۸و۲۷. شهـ�ی ق�آـنی پ�وهش ،»نقش سـی�ق در تفسـی�« ،ر

 .۳۴۱-۳۲۲ص. 
در  ،»ج�یی در اس�م اس�س نهضت ت�لی� علمپ�وهی و حقیقتدانش«،  رض� زاده،رستمی .۱۰

ی در حــ�زه معـ�رف اســ�می مجم�عـه مقـ��ت همــ�یش ت�لیـ� علــم و جنـبش ن�م  ،۱ش  ،افـ�ار
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یخ�نی، عـ�دل و روح .۱۱ ک�مـیسـ�ر حک�مـت  ،»اط�عـ�ت ـب� حـق یفقهـ یمبـ�ن« سـ�اب،ا� ا
 .۶۰_ ۳۷ش، ص ۱۳۹۱)، ۶۵ ، س�ل هف�هم، شم�ره س�م (پی�پیاس�می
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 .۶۶ _۵۰ص ش، ۱۳۸۲، ۵۳ ش،رس�نه، »ج�یگ�ه ای�ان
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Legal Survey), Paris: Unesco, Second Edition. 

  

 25                 ۱۳۹۴به�ر  ۱۲۶شم�رۀ                               

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/405


 

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  26

 
 
 

 
 

 تقسیم ق�آن به هفت ح�ب

  _______________1محسن رجبی ق�سی دکت�  _______________ 

 

 چکی�ه
ک�اف�ون ب� تقسیم الهی  در س�ل نهم  9بن�ب� تعلیم رس�ل خ�ا ،س�ره ۱۱۴به  یمق�آن 

سه س�ره اول (بق�ه، آل عم�ان و است: ش�ه  یمتقسهج�ی، ق�آن مجی� به هفت ح�ب نی� 
ه سـ�ره نس�ء)، ح�ب اول؛ پنج س�ره بع�ى، ح�ب دوم؛ هفت سـ�ره بعـ�ى، حـ�ب سـ�م؛ ُنـ

و  ؛بع�ى، ح�ب چه�رم؛ ی�زده س�ره بع�ى، ح�ب پنجم؛ سی�ده س�ره بع�ى، ح�ب ششـم
 حـ�ب هفـتم قـ�آن اسـت ،»ن�س«ت� » ق�ف« ۀاز س�رشصت و پنج س�رۀ آخ� مصحف ش�یف 

ه�ی نب�ی، ح�ب مفّصل  ب� پ�ی� آم�زه .ان� ن�م نه�ده »لّصَ فَ ح�ب ُم «اعظم آن را که پی�مب� 
�س تــ� قـ�ف،   «از سـ�رۀ ـن

ُ
کــه در شـش حــ�ب دیگـ� قــ�آن  ) قـ�آن اسـتو مغــ� (چکیـ�ه »بــ�بل

�ب«تفصـیل ی�فتــه، و  قــ�آن اسـت؛ یعنــی مســی� درسـت آمــ�زش و تــ�ویج، و (مســی� ورود)  »ـب
غفلــت و شـ�د.  ز قـ�آن آغــ�ز و ـبه سـ�رۀ بقـ�ه خــتم مـیتحقیـق و تفسـی� قـ�آن از ایــن قسـمت ا

ک�م،اس�ۀ حسن�  یمتعل یناز ا هیت�ّج  یب را در ح�زۀ آمـ�زش و  یف�اوان ه�ی یبآس پی�مب� ا
که ق�بل دّقت یق�آن در پ یج، و فهم و تفسی�ت�و  است.  یب�رس و داشته 

 نب�ی. ۀسی�: آم�زش ق�آن، تسبیع ق�آن، تح�یب ق�آن، ح�ب مفّصل، ه� کلی� واژه 
  

_____________________  

گ�وه ادی�ن و م�اهب اس�می١                                                     rajabiqodsi@yahoo.com .  بنی�د پ�وهشه�ی اس�می _ 
 ٣٠/٣/١٣٩۴ _ پ�ی�ش :٩/٢/١٣٩۴دری�فت :    

mailto:rajabiqodsi@yahoo.com
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 مق�مه

ــه  ــ�هی ب ــه ۶٢٣۶نگ ــ�  ١١۴و  ١آی ــ�آن مجی ــ�رۀ ق ــیم -س ــ� تقس ی آن را تنه ــی�ر ــه بس بنــ�ی  ک

ــ�م مــی ــ�مب� اک ــ� ســبح�ن و پی ــب خ�اون ــ�قیفی از ج�ن ــ� ت ــ�ن مــی -دانن ــه آیــ�ت و  نش ک ــ�  ده

ــ�ره ــه س ــ�آن از جنب ــ�ی ق ــه، نظم�هنــگ و  ه ــ�اد آی ــم و تع ــ� حج ــه از نظ ــ�ی مختلــف از جمل ه

ــ گ ــ�ت،  ــ�هیم و اول�یـتف�اصـل آی ــ�وت �ینش مف ــ� متف ــ�ی آنه ــ�ره بن ــ�ً� س ــ�  انـ�. معم ــ�ی آخ ه

ــم ک ــ�ه و  ک�ت ــ�یف،  ــه مصـحف ش ــی  آی ــی اس�س ــ�ز انسـ�ن انـ�، ول ــ�ین نی ــ�  ت ــ�ر و ب ــ� اختص ــ� را ب ه

گ�ش ک�بن�ه تبیین می نظم�هنگی  کنن�؛ مـثً� پـنج آیـه از شـش آیـ� سـ�رۀ  ن�از و در عین ح�ل 
کلم�  کلمـ� شـ�د  خـتم مـی» الن�س«ن�س به  در پ�یـ�ن آیـ� چهـ�رم نیـ� در ق�ائـت » الخّنـ�س«و 

ک�ث� و عص� ه� یک سه آیه دارنـ�، » ن�س«و » خن«ت�کیبی از دو بخش  است. سه س�ره نص�، 

الکتـ�ب، یعنـی بقـ�ه بـ�  فاتحـۀ دو سـ�ره آغـ�زین مصـحف پـس از » زهـ�اَوین«که در مق�یس� ب� 

 کمی دارن�.   ظ�ه� حجم بسی�ر آیه، به ٢٠٠آیه و آل عم�ان ب�  ٢٨۶

گـ�فتن سـ�ره  کن�ر هـم قـ�ار  هـ� در مصـحف شـ�یف  تقسیم ق�آن به س�ره و آیه و چگ�نگی 

که ت�تیـب آیـ�ت و سـ�ره ب� وی�گی کس�نی  که دارن�، ب�ای  هـ� بـه شـکل فعلـی را  ه�ی متف�وتی 

که ت�ّجه به آن در ح�زۀ آم�زش و تحقیـق در   ٢دانن�، ت�قیفی و الهی می حکیم�نه ب�ده است 

ــ�ز  ــه از آغ ک ــ�آن_  ــ�نی ق ــل�ب بی ــ�وت اس گـ�فتن تف ــ�  ــ� در نظ ــی ب ــت؛ یعن ــی�ر راهگش�س قـ�آن بس

ــی ــه م ــ�نی بـه آن پ�داخت ــی و م ــم مّک ــی در عل ــ�م ق�آن ــه  تـ�وین عل ــ�ب و اینک ــ�ع انتخ ــ�د _ ن ش

ــ�د، در ا ــمت قـ�آن آغـ�ز ش کـ�ام قس ــ�زش و دری�فـت بهـ�هتعلـیم قـ�آن از  ــ�ی  جـ�ای شـی�ۀ آم ه

_____________________  
ی� بهو  ٨٠، صالق�آن یآ عّ�  فی البی�ناب�عم�و دانی،  .١ مق�مه ؛ طب�سی، ٢۴۶و١۶، صمق�م� المب�نی: بنگ�

 .٢٣٩، صفن�ن ا�فن�ن فی عی�ن عل�م الق�آنج�زى،  ، فن اول؛ ابنالبی�ن مجمع

ــه.  ٢ ــ ــ� بـ ــ ــــ�نی: بنگ�یـ ــــی نظـــــم المعـ ــ�نی فــ ــ ــــی�طی، ۵٨ _٣٩، صالمبـ ــــ�ن؛ سـ ، ٢و ج ١٩٩ _١٨٩، ص١، جا�تقــ

الفقه ح�ل الق�آن حسینی شی�ازى،  ؛۶، ص١، جن فی تفسی� الق�آن�نفح�ت ال�حم؛ نه�ون�ى، ٩٧٧ص

 .۵١و  ۴۵، صالحکیم
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 آم�زشی و ت�بیتی بسی�ر ت�ثی�گ�ار است. 

ی بـه  کـه دیگـ� نیـ�ز مسئل� تقسیم ق�آن به هفت ح�ب آن ق�ر معم�ل ب�ده و رواج داشـته 

ش�ه و ن�د ق�م� به عن�ان ام�ی متـ�ات� و مسـّلم تلّقـی  ب�رسی علمی و سن�ی آن احس�س نمی

شـ�د.  آن ی�فـت نمـی ۀمن�بع عل�م ق�آنی مب�حث مفّصلی درب�راز این رو، در  ١ش�ه است. می

کت�بت و ق�ائت ق�آن ب� اس�س اح�اب ی� اج�اء هفت که نسخه ب� این ح�ل،  ه�ی خطی  گ�نه 

گنجینه ت�ان در م�زه آن را می   ٢ه�ی ق�آن دی�، م�ّی� این مسئله مهم و اس�سی است. ه� و 

 د�یل تقسیم ق�آن به هفت ح�ب

مسلم�ن�ن ب� تقسیم ق�آن به سی ج�ء و شصت ی� یکص� و بیسـت حـ�ب _ گ�چه اغلب 

ــه  -آینـ� وجـ�د مـی کـه از تقسـیم هـ� جـ�ء بـه دو یـ� چهـ�ر قسـمت بـه آشـن� هسـتن�، ولـی بـ� پ�ی

 ش�د. نب�ی، ق�آن به هفت ح�ب تقسیم می ۀه�ی سی� آم�زه

ــی * ــه ثقفـی م ــه همـ�اه َو  اوس بـن ح�یف ــ� گ�یـ�: ب ــ�گی) قبیلـ� ف ــف در ث(هیئـت نم�ین قی
ـــه ٣رمضــ�ن ســ�ل نهــم هجــ�ى بــ� رســ�ل خــ�ا وارد شــ�یم. گ�ش اى از  آن حضــ�ت مــ� را در 

ــج� ــ�ز ببینــیم. (الّنبی)مس ــ�ن نم ــ�م خ�ان ــه هنگ ــ�دم را ب ــن�یم و م ــ�آن را بش ــ� ق ــ�د ت ک ــتق�   4مس
گ�، ق�آن و فـ�ایض  رس�ل خ�ا ه� شب بع� از نم�ز عش�ء به دی�ن م� می گفت و  آم� و ضمن 

کمـی دی�تـ� از وقـت همیشـه بـه دیـ�ن مـ� آمـ�،  را به م� تعلیم می داد. یك شب، آن حض�ت 

ک�مـل  علت را ج�ی� ش�یم، ف�مـ�د: ح�بـی گ�شـت، دوسـت داشـتم آن را  از قـ�آن در خـ�ط�م 

کـه پیـ�مب� اکـ�م،  رسـ�ل خـ�ا اصـح�ب از یم.کنم و سپس به سـ�ى شـم� بیـ� را  قـ�آنپ�سـی�یم 

_____________________  

ب مّکـی، ١ �ب. اب�ط�ـل ی، ٨۵، ص١، جقـ�ت القـل �م اـل�ین؛ غ�اـل ک�شــ�نی، ٢٧۶، ص١، جاحیـ�ء عـل ؛ فـیض 

ینی، ٢۵ص  ،١، ج دق�ئق التفسی�؛ ابن تیمّیه، ٢٢٣، ص٢ج ،البیض�ء المحج� کی�ان ق�و کی�ان؛  ، تفسی� 

 .٧٢۶_ ٧٢۵، ص ١ج

 ج ی)،قم� ینهم هج� ۀاز آغ�ز ت� س� یسنف یه� (منتخب ق�آن یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره�. ٢

 .٧۵، ص ١، جفی احک�م المصحف المتحفال�شی�، ؛ ٢٢٢و  ١٣١ص، ١

 .١٨٠، ص۴، جالسی�ة النب�ّیه. ابن هش�م، ٣

 .۵٠٢ص، ٢، جالم�ین� المنّ�رهت�ریخ شّبه،  . ابن4
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گفتن�:  کن�؟ بن�ی می ح�بچگ�نه  ُبُه «آن�ن  ثک�َن ُیَحّ�ِ  ِإح�ى و �ً ِتسع و �ً َسبع و �ً َخمس و �ً َث�

ل ِح�ُب  و َعشَ�َة  َث�َث  و َعشَ�َة    ۱».الُمَفّصَ
ــت:  ــ�ه اس ــب آم ــن ت�تی ــه ای ــ�ق ب ــت ف ــ� روای ــیح�تی در ادام ــ�ت، ت�ض ــه «در ب�خـی روای اّول

ـِل  آِخـ�ِ  إلـی المجیـ� َوالُقـ�آِن  أق َبـیَن  َومـ�« 3،»حتـی یخـتم �فن قـِم « 2،»ق�ف«  ِحـ�ٌب  الُمَفّصَ

ــح�ب  4؛»َحَسـٌن  ــه اص ــ�ده و آن را ب ک ــ� تقسـیم  ــ�ب زی ــه هفـت ح ــ�آن را ب ــ�مب� اکـ�م ق ــی پی یعن
ــ�زش  ــ�ره اّو  دادهآم ــه س ــ�: س ــ�ب اّو ان ــ�ء)، ح ــ�ان و نس ــ�ه، آل عم ــ�ره بعــ�ى، ل (بق ــنج س ل؛ پ

ــ�ب سـّ�  ــ�ره بعـ�ى، ح ــ�ره حـ�ب دوم؛ هفـت س ــ�رم؛ یـ�زده س ــ�ى، حـ�ب چه ــه سـ�ره بع م؛ ن

تـ� » �فقـ«از سـ�ره » حـ�ب مفّصـل«بع�ى، ح�ب پنجم؛ سی�ده س�ره بع�ى، ح�ب ششـم و 

 5.س�ره) ح�ب هفتم ق�آن است ۶۵(ش�مل » ن�س«

که ب� احتس�ب  ١١٣ه�  مجم�ع این س�ره شـ�د.  سـ�ره مـی ١١۴، الکت�ب فاتحۀس�ره است 

ایـن  ٧»اّم الکتـ�ب«و » اّم القـ�آن«بـه عنـ�ان  6س�رة ف�تحـ� الکتـ�بب� ت�جه به ج�یگ�ه خ�ّص 

_____________________  

ی، ١ � بــهنیــ� . ۵٩٩ح، ٢٢٠، ص١ج ،�یــالکب المعجــم. طب�اـن ـی ؛ ١٢٠۴، ح۴٣٢، ص٢ج، مســن� طی�لســی: بنگ�

، ١، جسـنن ابــن م�جــه؛ ١٣٩٣ح، ۵۵ص، ٢، جســنن ابــ�داود؛ ١٨۵_ ١٨۴، صفضــ�ئل القـ�آناب�عبیـ�، 

ک�ش�نی، ١٣۴۵، ح۴٢٧ص   .٢/٢٢٣ ،ض�ءیالب المحج�؛ فیض 

 . ۵٠٩، ص٢، جت�ریخ الم�ین� المنّ�رهشّبه،  . ابن٢
 .١۶١۶۶، ح٨٩ص ،٢۶، جمسن� احم� بن حنبل. ٣

 .٨٧، ح۴١، ص١٧، جالمعجم الکبی�طب�انی، . 4

کثی�، 5   .٢٣۵، ص۴، جتفسی� الق�آن العظیم. ابن 

کـ�م6 المســت�رك ( »اعطیـت ف�تحـ� الکتــ�ب مـن تحـت العــ�ش والمفّصـل ن�فلـ�«�: ف�م�یــ مـی 9. پیـ�مب� ا

یقـ�ل: اّن ا�  9سمعُت رس�ل ا�: «ان� ف�م�ده 7حض�ت علین �می�م�منا .)۵۵٩، ص١، جح�کم
بف�تح�  ف�ف�د ا�متن�ن علّیَ  »من المث�نی والق�آن العظیم ولق� آتین�ك سبع�ً «: ی� محم� یعّ� وجّل ق�ل ل

�زاء القــ�آن الع کنــ�ز العـ�ش واّن ا� عـّ� وجــّل  یظـیم واّن ف�تحـ� الکتــ�ب اشـ�ف مـ� فـالکتـ�ب وجعلهـ� ـب

، ١ج ،اخبـ�ر ال�ضــ� یـ�نع ـیه،(ابــن ب�ب� »خـّص محمـ�ًا وشـّ�فه بهــ� وـلم یشـ�ك معـه فیهــ� احـ�ًا مـن انبی�ـئه

 ).۶٠٩ص

 .٣٣٧۴، ح٣١٩، ص٢، جسنن دارمی. ٧
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گ�فتـه اسـت.  سـ�ره خـ�رج از حـ�ب  ۀنیـ� نشـ�ن دهنـ� فاتحـۀ الکتـاب  عنـ�ان هـ�ى قـ�آن قـ�ار 

که آغ�زش ب� این س�ره است  .مجم�عه منسجم و هم�هنگ ق�آن است 

ک�مل اشـ�ره نشـ�ه اسـت، علـت آن را مـی ، به ن�م س�رهم�ب�ر در روایت تـ�ان  ه� به ص�رت 

ى راویـ�ن از ذکـ� آنهـ� دانسـت؛ بـیدر  ــ�ات�  ١نیـ�ز ــ�ا اوً�: اغلـب مسـلم�ن�ن ایـن ت�تیـب را بـه ت زی

هـ� در مـتن مکتـ�ب قـ�آن (مصـحف)، خـ�د  گـ�فتن سـ�رهدانستن� و ث�نیـً�: چگـ�نگی قـ�ار  می

ت�تیب آنه�ست. ب� این ح�ل، در روای�ت آداب ختم ق�آن،  ۀکتبی ب� نح� ن�بهت�ین روایت و س

 تصـ�یحآن ق�ه�ى آغ�زین ق�آن و س�ره ن�س، آخ�ین س�ره  حم� و بق�ه به عن�ان س�ره ۀبه س�ر

 ٢ش�ه است.

هـ�ى ِقصـ�ر و  بن�ب� این روایت و د�یل و ق�این دیگ�، ت� اوایل س�ل نهم هج�ى، همه س�ره

هـ�ى ِطـ�ال نیـ�  مت�سط ق�آن قبً� ن�زل، تعلـیم، تـ�ویج و مـ�ّون شـ�ه بـ�د و بیشـت� آیـ�ت سـ�ره

ْکَمْلـُت ...( :یـناکمـ�ل د یـ�ن�زل ش�ه ب�د و ج�یگ�ه آنه� معل�م و مضب�ط ب�د؛ م�ننـ� آ
َ
َیـْ�َم أ

ْ
 ال

_____________________  

ی ن�م مط�لعه روای�ت نش�ن می. ١
ّ
کل که ق�ع�ه  که ب� ن�ول و اـب�غ  ده�  گ�ارى ُسَ�ر به این ت�تیب ب�ده است 

یج، عین  ه� س�ره (ی� ص�ر آن)، ابت�ا آیه آغ�زین ی� قسمتی از آن، ن�م س�ره ق�ار می گ�فته است و به ت�ر

کلم�ت آیه آغ�زین  کلمه از  کلمـهیك   � � یکـی از آن اى هـم ـی یشـه ـب � ـن�ول  جـ�یگ�ین آن مـیهـ� ر شـ�؛ مـثً� ـب

ْهِ� «س�ره انس�ن، ابت�ا این س�ره را 
َ

�ّ ی اِ�ْنس�ِن ِحــیٌن ِمـَن اـل
َ
تی َعل

َ
�. سـپس ـن�م آن ـبه  مـی»َهْل أ ن�می�ـن

کلـی خــ�رج  ســ�ره خ�صــه شـ�. »دهـ�«یــ� سـ�ره  »انسـ�ن«سـ�ره  کـه نــ�م مشه�رشـ�ن از ایـن ق�عــ�ه  هـ�یی 

کلی پی�وى میه�ى دیگ�ى ب�ا است، در روای�ت ن�م که از همین اصل  کن�؛ چن�ن  یش�ن ذک� ش�ه است 

که به این ن�م که س�ره ، »حم�«روای�ت به ت�تیب:  ه� مشه�رن�، در ه�ى ف�تح� الکت�ب، انبی�ء و اخ�ص 

گ�چه اسـ�می  ١٣۶٠م ان�. ع�مه طب�طب�ئی( هم ن�می�ه ش�ه» صم�«و » للن�س حس�بهم اقت�ب« ش) 

کثـ�ت  ولی معتق� است بسی�رى از این ن�م ،ان�د ه� را ت�قیفی نمی س�ره  � � اـث کـ�م ـب ه� در عص� پیغمب� ا
ک�ده ب�دن�   .)١۴٧ _١۴۶، صق�آن در اس�م(استعم�ل تعّین پی�ا 

کعب علی النبي یوق�أ أبّ . ٢ إنّ  9بن  ک�ن إذا ق�أ و افتـتح مـن الحمـ� ـثم قـ�أ مـن  »قـل أعـ�ذ ـب�ب النـ�س«ه 

�ع�ء الخـتم »وأولئك هم المفلح�ن«البق�ة إلی  ، ٢، جات العشـ�النشـ� فـی القـ�اء(اـبن جـ�ری،  ـثم دعـ� ـب

کعب  یق�أ ابن عب�س علی أب ).۴٨۵ص خمس آی�ت � ختم ابن عب�س ق�ل استفتح ب�لحم� وفلّم بن 

  (هم�نج�).یهلحین ختمت ع 9یالنب یمن البق�ة وهک�ا ق�ل ل
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ُکْم ِدیَنُکْم 
َ
از زمـ�ن  کـه -١داننـ� یق�آن م هن�زل ش� ی�آ ینآن را آخ� یب�خ _)٣ /(م�ئ�ه )...ل

مـ�ت  یـنا ؛روز ف�صله است هفت�دکم  ت� رحلت رس�ل خ�ا دست ٢ال�داع � در حّج  آنن�ول 

 یـ�مب�و نظـ�رت پ یمهـ� در ق�لـب مصـحف تحـت تعلـ سـ�ره یینهـ� یمو تنظـ ینک�ر تـ�و یب�ا

کـ�ف بنـ�ب�این، روایـت تح�یـب قـ�آن بـه هفـت حـ�ب، یکـی از  اسـت. یو من�سـب یاک�م زم�ن 

که ت�قیفی ب�دن ت�تیب س�ره ده ه� و جمع و تـ�وین قـ�آن در عهـ� نبـ�ی  ه� دلیل روائی است 

   ٣کن�. و ب� تعلیم و اش�اف و نظ�رت رس�ل خ�ا را ت�یی� می

کـ�ده اسـت  ٢٩٢یعق�بی(م پس از  * گـ�ارش  دارای  7کـه مصـحف امـ�م علـیق) نی� 

     4هفت ح�ب ب�ده است.

که خ�اون� م�ا به آن  «... پی�مب� اک�م ف�م�دن�:*  [ب� دیگـ� [ح�ب] مفّصل، فضلی است 

کتب آسم�نی]   5.»ب�ت�ى و فضیلت داده استپی�مب�ان و 

ــی*  ــ�ت عل ــ�  7حض ــتن ذک گف ــ�ا و  ــ� خ ــ� حم ــ�«ب ــ�ره حــ�ب » ا� اکب ــ� دو س ــ�ن ه می

ک�ده کی�   6ان�. مفّصل ت�

که تعلیم رس�ل خ�ا و ت�صیه صح�به و مت�ات� بـ�ده تقسیم در مق�بل  ق�آن به هفت ح�ب 

که ابت�ا و انته�ى آنه� معم�ً� ، ح�ب و م�نن� آن شصتج�ء و  سیرواج تقسیم ق�آن به  است،

_____________________  

 .٩١، ص١، جا�تق�ن ی�طی،س. ١

 .١٢۶، صاسب�ب الن�ول ی،واح�. ٢

ی� بهد�یل دیگ� . ب�ای ٣ زه، ٣۵٨-٣۵۴و  ٣۴۵، ص١، جالب�ه�ن : زرکشی،بنگ� ؛ ٣۵، صت�ریخ ق�آن؛ درو

؛ ٢٧١، ص:علــ�م ق�آنــی در مکتــب اهــل بیــت؛ ن�صــحی�ن، ۴٧٨، صالن�ســخ و المنســ��نّحــ�س، 

ک�یم تحقیقی پی�ام�ن ت�قیفیت ت�تیب س�رهک�وشی در ت�ریخ جمع ق�آن: ای�زی،  و  ؛  طب�طب�ئیه�ى ق�آن 

 .»ب�زخ�انی روای�ت جمع ق�آن ب� پ�ی� ح�یث ن�ول ق�آن ب� هفت ح�ف«، رجبی ق�سی

 .٩٢، ص٢ج ،یعق�بی یخت�ر. 4

 .٢٢۵، صفض�ئل الق�آناب�عبی�،  ؛۶٠١، ص٢، جالک�فیکلینی، . 5

 .۶٢، ح٣٧، ص٣، جالج�مع . ابن وهب،6
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�ج بن حّج  از زم�ن ١م�ن�، ک�م ن�تم�م میو سی�ق ه است و مح�ر ن�ى قّص در وسط س�ره ی� اث

ک�ده است گفته ش�ه اوو  آغ�ز ش�ه )ق ٨۵ی(م ی�سف ثقف   ٢.به انج�م این تقسیم ام� 

گ�ارش دیگ�ی آمـ�ه اسـت،  خ�اسـت عمـ�و بـن عبیـ� از  ق) ١۵٨(م منصـ�ر دوانیقـیدر 

گ�نه اکه ق�آن ر کنـ� تـ� منصـ�ر بت�انـ� طـّی یـک به  سـ�ل و در هـ� روز بـه یـک انـ�ازه  ای تقسـیم 

ــه  ــحف را ب ــ� مص ــ� نی ــ�و بـن عبی ــ�، عم کن ــظ  ــ�آن را حف ی ق ــ�و ــمت   ٣۶٠مشـخص و مس قس

ــب  کشـی� و بـه ایـن ت�تی ــی  ــ�ن هـ�  دوازده قسـمت، خطـی ط�ی کـ�د و در پ�ی ی تقسـیم  مسـ�و

ک�د. ی تقسیم   ٣مصحف را به سی ج�ء مس�و

ک�ستی تقسیم ق�آن به سی ج�ء و شصت ی� یکص�و بیست ح�ب، بی مهم نظمـی  ت�ین 

 پـ�ی�د.  م�ضـ�عی اسـت؛ یعنـی معمـ�ً� جـ�ء و حـ�ب در وسـط داسـت�ن یـ� م�ضـ�ع پ�یـ�ن مـی

کـه مقّیـ� بـه ایـن تقسـیم هسـتن� ف�قـ� ُحسـن َمطلـع و ُحسـن ِختـ�م  از این کسـ�نی  رو، ق�ائت 

شـ�د. از همـ�ن زمـ�ن، ت�بعـ�نی همچـ�ن  �م ارائـه مـیاسـت و مفـ�هیم قـ�آن ب�یـ�ه ب�یـ�ه و ن�تمـ

  4ک�دن�. ه� را نک�هش و رد می حسن بص�ی و ابن سی�ین این ب�عت

ک�ش�نی به عن�ان دو عـ�لم بـ�رگ و ت�ثی�گـ�ار سـّنی و  اب�ح�م� غ�الی و م�لی محسن فیض 

کـه شیعی، تقسیم ق�آن به هفت ح�ب را ت�قیفی و ب� تعلـیم پیـ�مب� اکـ�م دانسـته صـح�به  انـ� 

ی می و ف�قـ� » ُمحـَ�ث«بنـ�ی و دیگـ� تقسـیم�ت قـ�آن را  ک�دن�، و در مق�بل، جـ�ء از آن پی�و

ــخن  5داننـ�. پشـت�انه مـی ــه در اغلـب مـ�ارد س ک ک�شـ�نی  ــ�م فـیض  ــب ت�جـه اینکـه م�ح ج�ل

اف�ایـ�، در ذیـل مسـئله تقسـیم قـ�آن بـه هفـت  ای بـ� آن مـی گی�د یـ� تکملـه غ�الی را به نق� می

ک�ست ی� اف�وده ح�ب، عین�ً  کم و   ای آورده است.   سخن غ�الی را ب�ون 

ق) تسبیع ق�آن بـه هفـت حـ�ب و ق�ائـت و تـ�وت م�ّتـب آنهـ� را  ٣٨۶اب�ط�لب مّکی(م 

_____________________  

 .٢٩۴ص، ١، جعل�م الق�آن عن� المفّس�ین؛ ٣١-٢۴، ص١، جدق�ئق التفسی�. ١

 . ٨۵، ص١، جق�ت القل�باب�ط�لب مّکی، . ٢

کم�ل ا�ق�اء. سخ�وى، ٣  .٣٧٩-٣٧٨، ص١، ججم�ل الق�اء و 

 .٨۵، ص١، جق�ت القل�ب. اب�ط�لب مّکی، 4

ک�ش�نی، ٢٧۶، ص١، جاحی�ء عل�م ال�ین. غ�الی، 5  .٢٢٣، ص٢، جالبیض�ء المحج�؛ فیض 
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ی، این تقسیم، بـ� ت�تیبـی اسـت�ار و بـ�ِق�ام، بیشـت�ین همـ�هنگی را  می» سّنت« دان�. به ب�ور و

 ١.� فهم ق�آن استت�ین مسی ت�ین و درست ب� قلب دارد، و ن�دیک

ل« ّصَ
َ

 «و » ب�ب«، »ح�ب ُمف
ُ
 ک�یم ق�آن» ب�بل

هـ�ى قـ�آن را بـه  تـ�ریجی، آیـ�ت و سـ�ره قـ�آن و نـ�ول پ� بـه پـ�ى تن�یـلدر مّکه مسلم�ن�ن 

پیـ�مب�  ،هـ� اف�ایش تعـ�اد سـ�رهورود مسلم�ن�ن به م�ینه و گ�فتن�. ب�  ف�اخ�ر ح�ل خ�د ف�ا می

کـ�یم، بـه معلّ اک�م ب�اى آم�زش منّظم و اصـ�لی   آمـ�زشکـه  نـ�ق�یـ�ن تعلـیم دادمـ�ن و ُم قـ�آن 

ک�ت�ِه آغ�زین  را از س�رهو ن�مسلم�ن�ن ق�آن به ن�آم�زان  کنن�» ح�ب مفّصل«ه�ى    .ش�وع 

مـ�ن ق�آنـی معلّ  نخسـتینمکتـ�م،  بـن اّم امصـعب بـن عمیـ� و « گ�ی�: ب�اء بن ع�زب می* 
که وارد م�ینه ش�ن� و ق�آن را به م�دم  دادن� و من قبل از ورود پیـ�مب� اکـ�م بـه  تعلیم میب�دن� 

ــ�ره ــ� از س ــی دیگ ــی و ب�خ ــ�ره اعل ــه، س ــ�دم و ق�ائــت  م�ین ــه ب گ�فت ــ�ا  ــل را ف ــ�ب مفّص ــ�ى ح ه

 ٢.»ک�دم می

گ�ی�:  ابن*  کـه « عب�س  ، ه بـ�دمده سـ�لیـ�  ٣پـ�ن�دههنگـ�م وفـ�ت پیـ�مب� اکـ�م در حـ�لی 

شـ�ه�  ینـهابن عبـ�س در م� ینکهب� ا یعنی 4».ک�دم ح�ب مفّصل را آم�خته و آن را ق�ائت می

ابت�ا به او ح�ب مفّصل را آمـ�زش  ی، ول5م�نن� بق�ه ب�ده است یم�ن یه� و س�ره ی�تن�ول آ
 ان�. داده

ــ*  گفت ــع�د  ــن مس َل : «ه اســتاب ــّ�َ ــُل  َن ُمَفّصَ
ْ
ــَ�، ال

َ
ــ� َفَمَکْثَنــ� ِبَمّک ــَ�ُؤُه  ِحَجًج ــ�  6؛»َنْق َنــ�«ی

ْ
 َقَ�أ

_____________________  

 .٨۴، ص١، جق�ت القل�باب�ط�لب، مّکی، . ١

ی؛ ٧٣٩، ح٨٠ص، ٢، جطی�لسی مسن�. ٢  .٣٩٢۵، ح۶۶، ص۵ج ،صحیح بخ�ر

 .٢٧۶٢ح، ٣۶۵، ص۴، جطی�لسی مسن�. ٣

ی؛ ٢٧۶١ح، ٣۶۴، ص۴، جطی�لسی مسن�. 4  .۵٠٣۶و  ۵٠٣۵ح، ١٩٣، ص۶، جصحیح بخ�ر

گـ�ارش شـ�ه اسـت؛ ـپس از  .5 مه�ج�ت عب�س بن عب�المّطلب پ�ر عب�ا� بن عب�س به م�ینـه متفـ�وت 

�کی قبـل از فـتح مّکـه (اـبن سـع�،  الطبقـ�ت جنگ ب�ر، در اّی�م جنگ خنـ�ق، ـپس از فـتح خیبـ�  و اـن

 .)١٣_١٢، ص ۴، ج الکب�ی

 .۶٣۴۴، ح٢۵٨، ص۶، جوسطا� المعجم، طب�انی. 6
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َل  ُمَفّصَ
ْ
َ�  َوَنْحُن  ِحَجًج� ال

َ
ی نـ�زل شـ� و مـ� ه�ى ح�ب مفّصل در عه� مّکـ یعنی س�ره ١؛»ِبَمّک

 ک�دیم. گ�فتیم و اق�اء و ق�ائت می ه� را به ت�ریج ف�امی این س�ره

و چـ�ن ایـن حـ�ب بـه  ٢ه�ى حـ�ب مفّصـل آغـ�ز شـ� بن�ب�این ن�ول و آم�زش ق�آن ب� س�ره

ــ�ر گشـت، درب ــل  ک�م ــ�اد سـ�ره ۀسـ�ر ۀتـ�ریج  ــ�زین و تع ــت. آغ ــ�ه اس ــ�ى آن اخـت�ف ش  ٣ه

کنـ� و در  زرکشی دوازده ق�ل درب�ره تعیین س�ره ابت�اى این ح�ب در ت�تیب تـ�وت نقـل مـی

کـه نـ�د  4؛»�فله قّو أّن أث� هل ا�أوالصحیح عن� «گ�ی�:  پ�ی�ن می یعنی مطـ�بق قـ�ل صـحیح 
و » ف�قـ«س�ره این ح�ب در ت�تیب ج�ودانه مصحف شـ�یف، سـ�ره  نخستینراوی�ن است، 

اولـین » نـ�س«است. ولی در سی� حکیم�نه آم�زش، سـ�ره » ن�س«آخ�ین آن ب��جم�ع، س�ره 

ـــ�ره  5ســ�ره ـــه مجم�عــ�ً » ق«و س ک ـــ�ره حــ�ب مفّصـــل اســت  ـــ�مل  ۶۵ آخــ�ین س ـــ�ره را ش س
 ش�د. می

ه�ى ح�ب مفّصل، پی�مب� اک�م در تبیین ج�یگـ�ه ایـن  ب� ت�جه به خص�یص آی�ت و س�ره

 قلـُب  و ٍء قلبـ�ً  شـی ] واّن لکّل ة[واّن سن�م الق�آن البق� ٍء سن�م�ً  لکّل شیاّن «ف�م�ی�:  ح�ب می

ــّل شـی» أسیـ«القـ�آن  ــ�ُب  و ء ب�بـ�ً  واّن لک ــن مسـع�د م�ف�عـ�ً  6»القـ�آن المفّصـل ب ــت  و از اب روای
ُقـْ�آِن  َوَسـَن�ُم  َسـَن�ًم�، شـیٍء  ِلُکّلِ  ِإّنَ « ش�ه است:

ْ
َبَقـَ�ُة، ال

ْ
َبـ�ُب َو  لبـ�ٌب  شـیٍء  َوِلُکـّلِ  ال

ُ
ُقـْ�آِن  ل

ْ
 ال

ُل  ُمَفّصَ
ْ
یعنی ه� چی�ى نقطه اوج و بلنـ�ایی دارد و سـ�ره بقـ�ه بلنـ�اى قـ�آن اسـت؛ هـ�  ٧؛»ال

هـ�ى حـ�ب مفّصـل،  دارد و سـ�ره )اى خ�صـه و چکیـ�هلبـ�بی (و  )مسی� ورودب�ب (چی�ى 

 مسی� ورود به ق�آن و چکی�ه و مغ� آن است. 

_____________________  

 .٣٠١۴٣، ح١۴٠، ص۶، جصّنفالم، ابن ابی شیبه. ١

گ. ٢ ی�ع�یشه  اّنم� ن�ل اول م� ان�ل منه س�رة من المفّصل، فیه� ذک� الجن� والن�ر حتی اذا ث�ب الن�س الی : «�

 ).۴٩٩٣، ح١٨۵، ص۶ج ،یبخ�ر یحصح( »ا�س�م، ن�ل الح�ل والح�ام...

ی� به. ٣ کلینی، بنگ�  .٢۵، ص١، جتفسی�؛ عّی�شی، ۶٠١، ص٢ج ،ک�فی: 

 .٣۴۴، ص١، جالب�ه�نزرکشی، . 4

ی� به .5 یعتی، بنگ�  .۴٢٧، صتفسی� ن�ین: ش�

 .٢٣، ص١، جنهج البی�ن عن کشف مع�نی الق�آن. شیب�نی، 6

 .٢۶ح، ٢٠، ص٣، جالج�معبن وهب، ا. ٧
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ب�ب«ح�ب مفّصل،       
ُ
 یگـ�در شـش حـ�ب د هـ�ی آن یعنی آی�ت و س�ره؛ ق�آن است» ل

و  یـقو تحق یم،درسـت آمـ�زش و تعلـ ی�مسـ یعنـیقـ�آن اسـت؛ » بـ�ب«و  ی�فتـه، یلقـ�آن تفصـ

ــ�آن از ا ی�تفسـ ــ�ز مـ یـنق ــمت از قـ�آن آغ ــ�د یقس ــ�وع بنـ�ب�این  .ش ــ�ره ش ــق از س آمـ�زش و تحقی

» لبـ�ب«و » بـ�ب«� از صحیح و اص�لی نیست، بلکـه ابتـ�ا ب�یـ» سن�م ق�آن«به عن�ان » بق�ه«

ک�د.» ن�س«ق�آن؛ یعنی ح�ب مفّصل از س�ره   آغ�ز و به س�ره بق�ه ختم 

کـه در زمـ�ن س�ره«ب�ور است:  ینش) ب� ا ١٣۵٩م (یط�لق�ن ا�یۀآ هـ�ى بعـ� از  ه� و آی�تی 
ک�تـ�ه  ه�ى آغ�ز وحـی نـ�زل شـ�ه اسـت، در واقـع تفصـیل و تکمیـل و بسـط سـ�ره س�ل هـ�ى 

ک�چـك چـ�ن  ب�ش�، از این جهت، آشن� ش�ن و فهمی�ن مق�صـ� سـ�ره یس�بق ب� آن م هـ�ى 

گش�ده ش�ن دره�ى   ١».ق�آن و ورود به س�اى وسیع آن است حق�یقمفت�ح ب�اى 

گفت، بن�ب�این می    ارائـه آن بـه  یقـ�آن بـ�ا یـبت�ت یکاست:  یبدو ت�ت یق�آن دارا ت�ان 

که  کت�ب است  دوم یـک  یـبت�تشـ�د؛  از س�رۀ حمـ� و بقـ�ه آغـ�ز و بـه نـ�س خـتم میعن�ان 

ک�رب�د یپ�وهش  ی_آم�زش یبت�ت گـ�دد.  س�رۀ ن�س آغ�ز و به حمـ� خـتم میکه از  ،است یو 

سـ�ل  ٢٣ت�ان ب� ان�کی تسـ�مح، همـ�ن ت�تیـب نـ�ول تـ�ریجی قـ�آن در طـ�ل  ت�تیب دوم را می

ــ�ا ــ�کی وی ــ� ان کـه ب ــت  ــ�م دانس ــ�مب� اک ــ�ره یش (ج�بـهرسـ�لت پی ــ�یی س ــ�ا و  ج ــ�ی خ ه�) از س

ـــت؛ مــث�ً  ـــه شــ�ه اس ـــیم، تثبیــت و ج�ودان ـــی  رســ�ل او تعل ـــ� ســ�رهب�خ ـــه«م�ننــ�  ه ، »جمع

، در ن�ا هدر م�ینـه نـ�زل شـ�کـه » مج�دلـه«و » ممتحنـه« ٢،»(نسـ�ء قصـ�ى) ط�ق«، »تح�یم«

ــی و در  ــ�ر مّک ــ�.کنـ�ر س ــلی خـ�د ق�ارگ�فتن ــ�ه اص ــل در ج�یگ ــ�هج� ٣حـ�ب مفّص ــ� یگ  یمبت

کت�بـت قـ�آن، در ارتب�ط ب� قـ�آن یا در ه� ع�صه(ن�آم�ز)  ، اعـم از یـ�دگی�ی، تحقیـق، تفسـی� و 

سـ�رۀ کـه بـه آم�ختـه)  (قـ�آن یمنتهـ یـکو  شـ�د؛ یم یـفتع� ، سـ�رۀ نـ�سق�آن ۀس�ر ینب� آخ�

_____________________  

 .، مقّ�مه۴ و٣ج، از ق�آن یپ�ت�ط�لق�نی،   .١

 .٢٧۶، صفض�ئل الق�آن. اب�عبی�، ٢

ــ�دن ب�خــی ســ�ره. ٣ ــ�عکس  ه� م�ننـــ� نصــ�، ایــن ســـ�ره البتــه بــه رغـــم شــه�ت مــ�نی ـب ه� مّکــی هســتن� و ـب

� ـنه مّکــی (لسـ�نی فشـ�رکی،  ه�یی م�ننـ� اسـ�اء و انعــ�م، م�نی سـ�ره �ة المعـ�رف بــ�رگ ، »اســ�اء«اـن داـئ

 ).١٠،  ج»انع�م«؛ ٨ج، اس�می
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ــی�، می ــ�ه رس ــ� در ح�زه بق ــه آخــ� نی ــب اّول ب ــ� از ت�تی ــی و پ�وهشــی  ت�ان ــف آم�زش ــ�ی مختل ه

گ�ددم به�ه   ١.ن� 

ک�تـ�ه و  ش�وع ن�ول و آم�زش ق�آن از س�ره    کم حجم ح�ب مفّصل بـ� آیـ�ت  ک�ت�ه و  ه�ى 

ــی ایـن سـ�ره�مشـ�به و داراى نظم ــ�ص و نیـ� مق�رنـت و هم�اه ــ� بـ� اس�سـی هنـگ خ ــ�ین و  ه ت

ــ�ن اصـلی ــ�عی انس ــ�دى و اجتم ــ�گی ف ــ�ئل زن ــ� و مس ــ�ین نی�زه ــن  ت ــه ای ــی ب ــی خ�ص ــ�، وی�گ ه

ــ ــ�آن بخش ــیقسـمت از ق ــق در آن را تسـهیل م ــ�زش و تحقی ــی� آم کـه مس ــت  ــ� ی�ه اس ــه  ٢،کن ب

ــه قـ�آن ک ى  ــی طـ�ر کـه م ــن  ــ�زان از ای ــ� در  آم ــ�ره نخسـتینت�انن ــ�زش، تعـ�اد س ــل آم ــ�ى  م�اح ه

بیشـت�ى را بـه آسـ�نی و بـه خـ�بی فـ�ا بگی�نـ�، احسـ�س م�فقیـت و پیشـ�فت ب�رگـی خ�اهنـ� 

کـ�ر هـ�ى خـ�د را بـ ت�اننـ� آم�ختـه داشت و از اینکه می ه آسـ�نی در همـه جـ� و همـه وقـت بـه 

کنن�. همـین امـ�، انگیـ�ه درونـی و نیـ�ز آنـ�ن را در  بب�ن�، احس�س رض�یت و ش�ر و شعف می

ــ�ره دیگـ� ف�اگیـ�ى ــ�ه س ــه صـ�رت زنجی کـه ب ــ�آن  ــ�ب  هـ�ى ق ــیل ی�فتـه ح اى و تصـ�یفی، تفص

 انگی�د. ب�می ٣ان� مفّصل

ـــ�آن از  ـــ�زش ق ـــ�وع آم ـــ� ش ـــ� ب ـــ�ا نی ـــ�ل خ ـــتن�.صــح�به رس ـــ� داش کی ـــ�ب مفّصـــل ت�  4ح
کهـن لغـ�ت قـ�آن  ف�هنگ یـلبـه زبـ�ن ف�رسـی _  م�ننـ� ه�ی  ، الـّ�رر فـی الت�جمـ�ن؛ لسـ�ن التن�

ی؛  ـف  ۶۶٨مـ�ّرخ  �کـه در نسـخ ت�اجم اَ�عـ�جمت�لیف محم� بن منص�ر متحّم� م�وز
ّ
ق م�ل

ــی شـ�ه اسـت؛  ــن محمـ� غ�نـ�ی معّ�ف ــ� جـ�اه� القـ�آنآن اب�المعـ�لی احمـ� ب ــ�لخ�ص یف ، ت

ـــح�ق بـــن تـــ�ج ـــ�نق)؛  ٧٣۶الـــ�ین ملتـــ�نی(م  اس   � شـــ�یفمی�ســـّی  تـــ�لیف ، القـــ�آن  ت�جم

_____________________  

یم ( قـ�آنپ�وهشــی تفسـی� ت�تیبـی  -گـ�ه آم�زشـی�رکلسـ�نی فشـ�رکی، . ١ کــ�ج، ، )١کــ� دارالقـ�آن سـپ�ه ن�حیـ� 
 ش.١٣٩٢

کـه شـ�وع آمـ�زش  ه� به این حکمت اش�ره می ه�ى تقسیم ق�آن به س�ره . زرکشی نی� در بی�ن حکمت٢ کن� 

گیـ�ى و حمـل آسـ�ن قـ�آن  کـه ـب�اى ف�ا � متعـ�ل  ب خ�اوـن یجی از س�ر قص�ر، تیسـی�ى اسـت از ج�ـن ت�ر

گ�فته ش�ه است   .)٣۶٢، ص١، جالب�ه�ن( ب�اى بن�گ�نش در نظ� 

صٌل متصّ�ٌف علی ک�م متّ  ]ق�آن[ه� « :�ف�م�ی می 7، مق�مه. ام�م ب�ق�۴و٣، جپ�ت�ى از ق�آن. ط�لق�نی، ٣

 ).٣٠٠، ص٢ج ،المح�سن ،ب�قی( »وج�ه

ی� به. 4  .۶٠٣٠، ح٣٨١، ص٣، جالمصّنفی، صنع�ن ؛١٧، ح١۴، ص٣، جالج�مع ابن وهب،: بنگ�
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ــ�   نـ�س ۀاز سـ�ر،  ف�تحـ� الکتـ�ب ۀپـس از سـ�ررا ق) _ معنـ�ی واژگـ�ن قـ�آن  ٨١۶(م ج�جـ�نی ت

  ١.ان� ک�ده  ت�وین  بق�ه

ــ�ی، یعنـی  ــ�ین ج�لدو مفّسـ� مص ــ  ال ــی�طی(م  و جـ�ل  ق) ٨۶۴(م یمحّل ــ�ین س  ٩١١ال

کـه  ت� بق�ه س�م�ن داده  حم�، از ن�س ۀاز س�ر  را پس  تفسی�الج�لین نی�ق)  ان�. ب� این ت�تیـب 

ــت او،  جـ�ل کـ�ده و پـس از رحل کهـف را تفسـی�  ــ�س تـ�  الـ�ین محّلـی پـس از حمـ�، سـ�رۀ ن

کـ�ده  ج�ل بـ� در  اسـت.ال�ین سی�طی تفسی� را از سـ�رۀ اسـ�اء تـ� بقـ�ه ادامـه داده و تکمیـل 

ــتن ــ� داش ــه  نظ ــین  آنک ــ�ب  چن ــ�یی کت ــ�ا  ه ــ�ً� ب ــ�م یمعم ــ�دم  عم ــته  م ــ�ه می  ن�ش  ۲، اســت  ش

کـم تـ�  تـ�اوم سـّنت آمـ�زش قـ�آن از حـ�ب مفّصـل، دسـتبـ�  یرا ت�ییـ�  هـ� نم�نـه  این  ت�ان می

 .  دانستنهم هج�ی  ۀس�

 ه�ی ح�ب مفّصل در نم�ز ت�ّجه به ق�ائت س�ره

ک�مـل ق�ائـت  عب�ا� بن شفیق * از ع�یشه پ�سی�: آی� رس�ل خ�ا در ه� رکعت یك سـ�ره 

گفـت:  مـی ــل«کـ�د؟ ع�یشـه در پ�سـخ بـه او  ــ�ب  ؛ یعنـی پیـ�مب� یکـی از سـ�ره»المفّص هـ�ى ح

ک�مل ق�ائت می   ٣ک�د. مفّصل را 

گفـت: پیـ�مب� اکـ�م بـه  ش روایت مـیعم�و بن شعیب نی� از پ�رش و او از جّ�  * کـه  کنـ� 

 4ک�د. ه�ى ح�ب مفّصل را در نم�زه�ى جم�عت ق�ائت می س�ره تن�وب ه� یك از

ــی * ى م ــ�ر ــ�: اب�سـعی� خ ــ�ره گ�ی ــبح از س ــ�ز ص ــ�ا در نم ــ�ل خ ــ�ً� رس ــ�زین  معم ــ�ى آغ ه

ه�ى قصـ�ر مفّصـل را خ�ان�نـ�؛ عّلـت را  ک�دن�، ولی یك روز از س�ره ح�ب مفّصل ق�ائت می

کـ�دکی را شـنی�م،  گ�یـه  خ�اسـتم مـ�درش زودتـ� از نمـ�ز فـ�رغ ج�ی� شـ�ن�؛ ف�م�دنـ�: صـ�اى 

کن�.  5ش�د و به او رسی�گی 

_____________________  

ی� به. ١  ، ص یک ت� پنج.ت�اجم ا�ع�جم: غ�ن�ی، بنگ�

 .٣٨٧ص ،١٢ج ،یاس�م ب�رگ المع�رف دائ�ة ،»بق�ه« ،یفش�رک یلس�ن. ٢

 .٩۵۶ح، ٢۵١ص، ١، جسنن اب�داود. ٣

 .٨١۴ح، ٢١۵ص، هم�ن. 4

 .١٧٢، صالمص�حف. ابن ابی داود، 5
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ِن «�ب بـه اب�م�سـی اشـع�ى ن�شـت: عمـ� بـن خّطـ *
َ
  أ

ْ
َمْغـِ�ِب  ِفـی اْقـَ�أ

ْ
ـِل، ِبِقصـ�رِ  ال ُمَفّصَ

ْ
 ال

ِعشـ�ِء  َوِفـي
ْ
ــِط  ال ـِل، ِبَ�َس ُمَفّصَ

ْ
ــْبِح  َوِفـی ال ـِل  ِبِطـ�اِل  الّصُ ُمَفّصَ

ْ
ــ�ز مغـ�ب، سـ�ره ١؛»ال ــ�ى  در نم ه

 ه�ى ط��نی آن را بخ�ان. ه�ى مت�سط و در صبح س�ره ح�ب مفّصل، در عش�ء س�ره ک�ت�ه

ـــ�دق * ـــینیــ�  7امــ�م ص ـــبح،  م ـــ�ز ص ـــه انســ�ن در نم ک ـــ�ادى وارد نیســت  ف�م�یــ�: ای
اوسـ�ط حـ�ب مفّصـل و در نمـ�ز  ،ه�ى ط�ال ح�ب مفّصـل، در نمـ�ز ظهـ� و عشـ�ِء آخـ� س�ره

کن�.  ٢عص� و مغ�ب ُسَ�ر ِقص�ر آن را ق�ائت 

گ�شـت، ت�جـه بـه تقسـیم قـ�آن بـه هفـت حـ�ب و آغـ�ز آمـ�زش، ــق، ٣بنـ�ب� آنچـه   4تحقی

گسـت�ش ف�هنـگ ق�آنـی در  و حفظ ق�آن از ح�ب مفّصـل نقشـی بسـ�ا و بـی 5تفسی� بـ�یل در 

رسـ�ل  �حسـن ۀتـ�جهی از ایـن تعلـیم اسـ� ج�امع اس�می دارد، ولی سـ�گمن�انه غفلـت و بـی

کـه  ۀهـ�ی ف�اوانـی را در حـ�ز خ�ا آسیب آمـ�زش و تـ�ویج و فهـم و تفسـی� قـ�آن در پـی داشـته 

 6ق�بل ب�رسی و دّقت است.

ک�تبـ�ن و ن�شـ�ان قـ�آن در  تقسـیم �در عصـ� ح�ضـ� سـّنت حسـن قـ�آن بـه هفـت حـ�ب را 

کـه آنـ�ن هـ� حـ�ب را یـک  شبه ق�ّره هن� ادامـه مـی ی  نـ�م» منـ�ل«دهنـ�، بـه ایـن ت�تیـب  گـ�ار

کـ�دهک�ده و در ب�� ی� پ�یین ه� صفحه  کـه مـثً� آیـ�ت آغـ�زین سـ�ره بقـ�ه  قـ�آن مشـخص  انـ� 

 .متعّلق به من�ل یک، و آخ�ین صفحه مشتمل ب� س�رۀ فلق و ن�س، در من�ل هفت است

_____________________  

 .٢۶٧٢، ح١٠۴ص ،٢ج ،ّنفالمص، صنع�نی. ١

ی� بهو  ۴۵٠۴/٢ح، ٢٠٧،  ص۴، جمست�رك ال�س�ئل. ن�رى، ٢ ؛ ١٠٢، ص٢، جتهـ�یب ا�حکـ�مط�سـی، : بنگ�

 .٧٨٧، ص۴، جوس�ئل الشیعهع�ملی،  ح�ّ 

ی� به .٣ آم�زش ق�آن در سی�ۀ ؛ رجبی ق�سی و همک�ران، آم�زش زب�ن ق�آن: لس�نی فش�رکی و غّف�ری، بنگ�

 .نب�ی

ی� به .4 ک�یم: لس�نی فش�رکی و م�ادی زنج�نی، بنگ�  .روش تحقیق م�ض�عی در ق�آن 

ی� به .5 ک�رگ�ه تفسی� ت�تیبی قـ�آن: لس�نی فش�رکی، بنگ� � علـق)،  ده  دارالقـ�آن سـپ�ه ن�حیـ� (از سـ�رۀ ـن�س ـت

 ش. ١٣٩٢ک�ج، 

ی� به .6  .درآم�ی ب� مط�لع�ت ق�آنی در سی�ۀ نب�ی: لس�نی فش�رکی و م�ادی زنج�نی، بنگ�
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ــ�ی ــ� آسـت�ن قـ�س رض کت�بخ�ن گنجینـ� قـ�آن  ــیم  در  کـه ب�اسـ�س تقس ــ�آن  نیـ� چنـ�ین ق

کت�بــت شــ�ه ـــه  ٢٢۶١قــ�آن شــم�رۀ  انــ�، م�جــ�د اســت از جملــه قــ�آن بــه هفــت حــ�ب  ک

ــ�ی آن را در سـ�ل  تـ�ج ــی راون ــن عل ــن محمـ� ب ــ� ب ــ�ین احم ــن  ۵٨۶ال که ــخ  ــی�ۀ نس ــه ش ق ب

ک�ده است، کت�بـت سـ�رۀ  کت�بت  به هفت ح�ب تقسیم ش�ه و در صفح� نخست بـ� آغـ�ز 

ــفحه دوم،  هفـتم نخسـت)، و در زیـ� (یـک» الســ]ُبع ا�ّول«[بقـ�ه در محـ�ذی آن اصـط�ح  ص

 ١اسـتهفـتم اّول قـ�آن) ن�شـته شـ�ه  (س�رۀ بق�ه نخسـتین سـ�رۀ یـک» وهی اّول السُبع ا�ول«

 .)١ ه(نک: تص�ی� شم�ر
 

: صفح� ١تص�ی� شم�رۀ 

دوم ق�آن شم�رۀ 

٢٢۶١. 

 

همچنــین بــه قــ�آن 

ـــــم�ر ـــــی ۶١ ۀش ـــــ�ان  م ت

ــه  ک ــ�د  ک ــ�ره  ع�یشــه اش

ـــ�� ف�زنـــ� عبـــ�ا�  الح

عبــ�ال�حمن تــ�ج� بــن 

در ربیـــع الثـــ�نی ســـ�ل 

ــــــــــــــــُبع «ق،  ۵۵۴ الس

ــــ�نی ــــ�ب دوم) » الث (ح

ــــــــه� آن  ــــــــف مش را وق

مقّ�ِس ام�م اب�الحسـن 

علـــــــی بـــــــن م�ســـــــی 

_____________________  

، ١ج ی)،قم� ینهم هج� ۀ� س�از آغ�ز ت یسنف ی(منتخب ق�آنه� یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره�. ١

 .١٣١-١٢٩ص
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 ). ۲(نک: تص�ی� شم�رۀ  ١ک�ده است.  7�ض�ال

 
 .۶١ ۀق�آن شم�رن�م�  وقف: ۲ ۀشم�ر ی�تص�

_____________________  

 ی)،قمـ� ینهـم هجـ� ۀاز آغ�ز ت� س� یسنف یه� (منتخب ق�آن یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره�. ١

 .٢٢٢ و ٨٠، ص١ج
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ی�ض،  ال�ش�، مکتبۀالح�ت،  ی�سف کم�لتحقیق   ق. ۱۴۰۹ال�

ک�شــش محّمــ� بــن ســّی� جلینــ�، دار دقــ�ئق التفســی�، احمــ�، ق) ۷۲۸(م ابــن تیمّیــه .4 ، بــه 
 .ق�ه�ه، ا�نص�ر

�الخی�، ق) ۸۳۳(م اـبن جـ�رى .5 تصــحیح ، النشـ� فـی القـ�اءات العشـ�محمـ� ـبن محمــ�،  اـب
 .العلمیه، بی�وت الکتب الضب�ع، دار محم� علی

ک�شــش ، بــفنــ�ن ا�فنــ�ن فـی عیــ�ن علــ�م القــ�آنن، �، عبــ�ال�حمق) ۵۹۷(م اـبن جــ�زى .6 ه 
 م. ۱۹۸۷ق/ ۱۴۰۸ ،دارالبش�ئ� ا�س�میه، بی�وت حسن ضی�ءال�ین عت�،

 ع�دل ا�رن�وط، ، تحقیق شعیبمسن� ا�م�م احم� بن حنبلاحم�،  )،ق ۲۴۱م ابن حنبل( .7
 ۲۰۰۱ ق/ ۱۴۲۱ال�سـ�ل�،  الت�کـی، م�سسـ� عب�المحسن بن عب�ا� و آخ�ون، إش�اف م�ش�

 م.
، تحقیق محم� عب�الق�در عط�، دارالکتب الطبق�ت الکب�یق) محم�، ۲۳۰ابن سع�  (م  .8

 م.۱۹۹۰ق/ ۱۴۱۰العلمّی�، بی�وت، 
 ، تحقیق فهیم محم� شلت�ت.المنّ�رهالمدینۀ ت�ریخ ، عم�، ق) ۲۶۲(م  ابن شّبه .9

 ق. ۱۴۱۲، ، دارالمع�فه، بی�وتالق�آن العظیم تفسی�، اسم�عیل، ق) ۷۷۴(م  کثی�  ابن .10
ی�، ق) ۲۷۳(م ابن م�جه .11 ک�شش محم� ف�اد عب�الب�قی، داراحی�ءسنن، محم� بن ی�  ، به 

ب  ق. ۱۳۷۲، یهالکتب الع�
ک�شـش  ۲۴۰م ( ، ب�واـی� سـحن�ن ـبن سـعی�الجـ�مع، عبـ�ا�، ق) ۱۹۷(م  ابن وهب .12 ق)، ـبه 

 م. ۲۰۰۳، بی�وت ،میکل�ش َم�رانی، دارالغ�ب ا�س�می
ــ  ةالســیر، ، عبـ�الملكق) ۲۱۳(م اـبن هشـ�م .13 ک�شـش عمـ� عب�الّسـ�م َتــْ�ُم�ى، ، هالنب�ّی ـبه 

بی، بی�وت  م. ۱۹۹۶ق/ ۱۴۱۶ ،دارالکت�ب الع�
ک�شش محم� محییسنن)، سلیم�ن بن اشعث، ق ۲۷۵م (سجست�نی  اب�داود .14 ال�ین  ، به 

ّیه.  عب�الحمی�، داراحی�ء السن� النب�
المحبـ�ب  معاملۀ یق�ت القل�ب ف ،هبن عطی یمحم� بن عل، )ق ۳۸۶م (ی ب� ط�لب مّک ا .15

ــی مقــ�م الت�حیــ� و دار الکتـــب ی، ع�صـــم إبــ�اهیم الکیــ�ل تحقیــق، وصــف ط�یــق الم�یــ� إـل
 .م ۲۰۰۵ق/ ۱۴۲۶، بی�وت ،العلمی�
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  ـبن ق�سـم اب�ُعبیـ� .16
ّ

 محسـن العطیـ�، مـ�وان ، تحقیـقفضـ�ئل القـ�آن، )ق ۲۲۴م (هـ�وی  مسـ�
 م. ۱۹۹۵ق/  ۱۴۱۵بی�وت،  کثی�، دمشق_ ابن ال�ین، دار تقی و وف�ء خ�اب�

ری غ�نم تحقیق الق�آن، آی عّ�  فی البی�ن سعی�، بن ، عثم�ن)ق ۴۴۴م (دانی  اب�عم�و .17  ق�و
یت،  المخط�ط�ت الحم�، م�ک� ک�  م. ۱۹۹۴ ق/ ۱۴۱۴والت�اث، 

�ریخ جمــع قـ�آن، تحقیقـی پی�امــ�ن ت�قیفیـت ت�تیــب � محمــ�علی، اـی�زى، سـیّ  .18 ک�وشـی در ـت
ک�یم س�ره کت�ب مبین، رشته�ى ق�آن   ش. ۱۳۷۸ ،، انتش�رات 

 المســن� الجـ�مع =ی البخــ�ر صـحیح محمــ� ـبن اســم�عیل، ، اب�عبـ�ا�)ق ۲۵۶م ( بخـ�رى .19
ــ� الصـــــحیح ــ ــــ�ر مـــــن المختصـ ــننه ا�(ص) رســـــ�ل أمـ ــ ــــه،  وسـ ــــن محمـــــ�زهی� تحقیـــــقوأی�مـ  ـب

 عبـــ� فــ�اد محمـــ� تــ�قیم ب�ضــ�ف� الســـلط�نی� عــن مصــ�رة( النجـــ�ة طــ�ق ن�ص�الن�صــ�، دار
 ق. ۱۴۲۲، )الب�قی

ک�شــش سـی� جــ�ل الــ�ین حســینی، ح�ســنالم، احمــ� بــن محمـ�، ق) ۲۷۴(م ب�قـی .20 ، بــه 
 دارالکتب ا�س�مّیه.

کم نیســـ�ب�رى .21 ــن عبــ�ا�، ق) ۴۰۵(م حــ� تحقیـــق ، المســـت�رك علــی الصـــحیحین، محمــ� ـب
 م. ۱۹۹۰ق/  ۱۴۱۱العلمی�، بی�وت،  الکتب عط�، دار الق�در عب� مصطفی

ــّ� عـــ�ملی .22 ــن حســـن، ق) ۱۱۰۴(م  حـ ــی تحصـــیل مســـ�ئل  �الشـــیع تفصـــیل وســـ�ئل، محمـــ� ـب اـل
ّبـ�نی شـی�ازى،هالشـ�یع ک�شـش عبـ�ال�حیم ر ـبی، بیـ�وت ، ـبه   ۱۴۰۳ ،داراحیـ�ء التـ�اث الع�

 م. ۱۹۸۳ق/ 
ک�شش سّی� اب�اهیم و علی محّم� سنن ن،�بن عب�ال�حم  ، عب�ا�ق) ۲۵۵(م  دارمی .23 ، به 

 م. ۲۰۰۰ق / ۱۴۲۰ ،علی، دارالح�یث، ق�ه�ه
زه (م  .24 ــزة محمـ� ق)، ۱۴۰۴درو �ریخ ،ع ی نظ�یــه پ�وهشـن�مه، درســن�مه،(قــ�آن  ـت  بــه) پــ�داز

 فشـ�رکی، لسـ�نی علـی محمـ� ت�جمـه م�ضـ�عی، تفسـی� و ت�تیبـی تفسـی� شن�سی روش ضمیم�
ینی، انتش�رات دفت�  .ش ۱۳۹۱ قم، ز

، بنی�د آم�زش ق�آن در سی�ۀ نب�یرجبی ق�سی، محسن و مه�ی غّف�ری و حسین م�ادی،  .25
 ش. ۱۳۹۱مشه�، پ�وهشه�ی اس�می، 

ی�ن، بی�وتالمتحف فی احک�م المصحف ،ص�لح بن محم� ،ال�شی� .26  .ق ۱۴۲۴ ،، ال�
ک�شش ی�سـف عبـ�ال�حمالب�ه�ن فی عل�م الق�آن، ب�رال�ین، ق) ۷۹۴(م  زرکشی .27 ن �، به 

 م. ۱۹۹۴ق/ ۱۴۱۵ ،م�عشلی، دارالمع�فه، بی�وت
کم�ل ، علی بن محم�، ق) ۶۴۳(م  سخ�وى .28 یم ا�قـ�اءجم�ل القّ�اء و  ک�شـش عبـ�الک� ، ـبه 

بی�ى، دارالب�غه، بی�وت  م. ۱۹۹۳ ،ال�
ب البغـ�ء،  تحقیق، ا�تق�ن فی عل�م الق�آنال�ین،  ، ج�لق) ۹۱۱(م  سی�طی .29 مصـطفی دـی

کثی�، دمشق  م. ۱۹۹۶ق/  ۱۴۱۶ ،بی�وت _ دارابن 
 ینهم هج� ۀاز آغ�ز ت� س� یسنف ی(منتخب ق�آنه� یدر آست�ن ق�س رض� یهن� یش�هک�ره� .30

ک�شــش م�سسـ )،١جلــ�  ی،قمـ� کت�بخ�ـنه یهنـ� ینشــه�یآف� �ـبه  هــ�، مـ�زه و م�کــ�  و ســ�زم�ن 
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کت�بخ�نه ی،اسن�د آست�ن ق�س رض�  ی،ه�، م�زه و م�ک� اسن�د آسـت�ن قـ�س رضـ� س�زم�ن 
 .ش ۱۳۹۱ ،مشه�

یعتی .31  ش. ۱۳۷۸ ،، دفت� نش� ف�هنگ اس�می، ته�انن�ین تفسی�، محم�تقی، ش) ۱۳۶۶(م ش�
ک�شــش نهــج البیـ�ن عـن کشــف معـ�نی القــ�آن، ق) ۱۸۹(م  بــن حسـن شـیب�نی، محمـ� .32 ، ـبه 

 ق. ۱۴۱۳،المع�رف جه�ن اس�م، ته�ان ةحسین درگ�هی، بنی�د دائ�
یه)شیخ  .33 ق (ابن ب�ب� ق، عیـ�ن اخبـ�ر ال�ضـ�، ق) ۳۸۱(م محّم� ـبن علـی ،ص�و ، نشـ� صـ�و

 ش. ۱۳۷۲ ،ته�ان
�ى ، سی� محم�د، ش) ۱۳۵۹(م  ط�لق�نی .34 ام)، شـ�کت  (جـ�ء سـی۴و۳، قسـمتاز قـ�آنپ�ـت

 سه�می انتش�ر.
پ� ی�تروا یب�زخ�ان«طب�طب�ئی، سّی�ک�ظم و محسن رجبی ق�سی،  .35  یث� ح�یجمع ق�آن ب�

 .ش۱۳۹۱، به�ر و ت�بست�ن ۱، ش یروائ و یمط�لع�ِت ق�آن ،»ن�ول ق�آن ب� هفت ح�ف
انتشــ�رات اســـ�می، ، دفتــ� اســ�م قــ�آن درش)، ســّی� محم�حســین، ۱۳۶۰طب�طبــ�ئی (م  .36

 ش.۱۳۷۳
ق، المعجم ا�وسـط، احم� بن )، سلیم�نق ۳۶۰م طب�انی( .37  ـبن ا� عـ�ض ـبن تحقیـق طـ�ر

 الح�مین، ق�ه�ه. الحسینی، دار إب�اهیم بن عب�المحسن و محم�
ـ .38 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، تحقیق اب�اهیم حسینی، دارالح�مین.المعجم الکبی�،  ـ
 ،، ن�ص�خســ�و، تهـــ�انمجمــع البیــ�ن لعلــ�م القــ�آن، فضــل بــن حســن، ق) ۵۴۸(م  طب�ســی .39

 ش. ۱۳۷۴
ک�شش علی ته�یب ا�حک�م (فی ش�� المقنعه)، محم� بن حسن، ق) ۴۶۰(م  ط�سی .40 ، به 

ق، ته�ان کب� غف�رى، نش� ص�و  ق. ۱۴۱۷ش/ ۱۳۷۶ ،ا
 نعب�المحسـ ـبن محمـ� ، تحقیقمسن�ج�رود،  بن داود بن ، سلیم�ن)ق ۲۰۴م (طی�لسی  .41

 م. ۱۹۹۹ ق/ ۱۴۱۹هج�، مص�،  الت�کی، دار
 ،و المع�رف الق�آنّی�، مکتب ا�عـ�م ا�سـ�می، قـم الثقافۀ، م�ک� المفس�ین عل�م الق�آن عن� .42

 ق. ۱۴۱۶
ک�شش تفسی� العی�شیمحم� بن مسع�د، ق)،  ۳۲۰م �شی (عیّ  .43  ه�شم ، به 

ّ
تی، رس�لی مح�

 .ته�ان، ا�س�میه المکتبۀ العلمیۀ
 المع�فه، بی�وت. ، دارال�ین عل�م إحی�ءمحم�،  بن ق)، اب�ح�م� محم� ۵۰۵غ�الی (م  .44
و محمـ�د  ی، به اهتم�م مسع�د ق�سـمت�اجم ا�ع�جماحم� بن محم�،  یاب�المع�ل ی،غ�ن� .45

 ش. ۱۳۸۹اط�ع�ت، ته�ان،  ی،م�ّب�
ک�ش�نی .46 ـ  محم� بن م�تضی، ،ق) ۱۰۹۱(م فیض  ، ـبه البیضـ�ء فـی تهـ�یب ا�حیـ�ء ۀ المحج

کب� غف�رى، انتش�رات اس�می، چ�پ دوم.ک�شش   علی ا
کبـ� غفــ�رى، دار علـی تصـحیح و تعلیــق، الکـ�فی، محمـ� ـبن یعقــ�ب، ق) ۳۲۹(م کلینـی .47  ا

 ش. ۱۳۷۵ته�ان، ، الکتب ا�س�می�
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ینی(د .48 کی�انعب�سعلی،  ش)، ۱۳۱۷کی�ان ق�و  ش.۱۳۸۴ته�ان، ، س�یه، تفسی� 
 ش. ۱۳۸۳ته�ان،  ،یالمع�رف ب�رگ اس�م دائرة، »بق�ه« ی، محم�علی،فش�رک یلس�ن .49
ـ .50 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کـ�یمو حسین م�ادى زنج�نی،   ـ ، ب�سـت�ن روش تحقیق م�ضـ�عی در قـ�آن 

 ش. ۱۳۹۱کت�ب، قم، 
ـ .51 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ش. ۱۳۹۲قم،  یح،، نص�درآم�ى ب� مط�لع�ت ق�آنی در سی�ة نب�ى، ـ
ـ .52 ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ  ّینی،س�م)، دفت� انتش�رات ز ی�است(و آم�زش زب�ن ق�آن ی،غّف�ر یو مه� ــ

 ش. ۱۳۹۰قم، 
کت�ب: المب�نی فی نظم المع�نی،  .53 �م تصحیح آرت�ر جف�ى، چ�پ ش�ه در  مقـّ�مت�ن فـی عـل

 م. ۱۹۵۴، مکتب� الخ�نجی، الق�آن
 اســـ�می علــ�م دانشـــگ�ه ،:بیــت اهــل مکتـــب در ق�آنــی علــ�م اصـــغ�، علــی ن�صــحی�ن، .54

 .ش ۱۳۸۹مق�س،  مشه� رض�ی،
 عب�الســ�م محمــ� ، تحقیــقو المنســ�� الن�ســخمحمــ�،  بــن ، احمــ�)ق ۳۳۸م (نّحـ�س  .55

یت،  محم�، مکتب� ک�  ق. ۱۴۰۸الف�ح، 
، م�سسه آل مست�رك ال�س�ئل و مستنبط المس�ئل ، می�زا حسین،ق) ۱۳۲۰(م  ن�رى طب�سی .56

 ق. ۱۴۰۷ ،الت�اث، قم ءالبیت �حی�
، مطبعه ن فی تفسی� الق�آن و تبیین الف�ق�ن�نفح�ت ال�حم ، محم�،ش) ۱۳۳۱(م  نه�ون�ى .57

 ته�ان.، علمی
ــــ�و .58 ــ ــ ــــــق ۴۶۸م (ی احـ ــ ــــ�،  ی)، علـ ــ ــ ــــن احمـ ــ ــ ــــ�ولبــ ــ ــ ــب�ب النــ ــ ــ ــ ــــب العلماسـ ــ ــ ــــه،، دارالکتـ ــ ــ  یــ

 م.۱۹۸۰ق/۱۴۰۰ی�وت،ب
ــــس از  .59 ــ�ریخ احمـــــ�، ق)، ۲۹۲یعقــــ�بی (م. ـپ ــ ــــه ،الیعقــــ�بی ـت ــ�ر،ال خلیـــــل ک�شـــــش ـب ــ  منصـ

 .ق ۱۴۲۹/ ش ۱۳۸۷ قم، دارال�ه�اء،
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 خشم وکظم غیظ ب� س�مت روان  ت�ثی�

 در من�بع اس�می و غ�بی 

یم صف آرادکت�  _____________________    ____________________   2_  سم�نه س�دات س�ی�پ�ر1م�

 چکی�ه 
آی� می ت�ان گفت ف�و ب�دن خشم در روابط انس�نی،  زمینه س�ز آرامش، س�مت روان و 

درمق�م پ�سخ به این پ�سش است. رویک�د این مط�لعه  ح�ض�،مق�له ارتق�ی ف�هنگ است. 
که  کمـک از مت�ن اس�می و من�بع   آوری اط�ع�تگ�دب� ت�صیفی  ب�ده  پ�وهشـی  علمـی  ـبه 

گ�فته است. ب�رسی مط�لع�ت انج�م ش�ه نش�ن می ده� می�ن  روش تحلیل اسن�دی انج�م 
خشم ، تف�وت اس�سـی وجـ�د دارد. دی�گ�ه اس�می و غ�بی درب�ره چگ�نگی م�اجه ش�ن ب� 

ک�د، ام� در هم�ن ح�ل نب�ی� خشم را س�ک�ب  در دی�گ�ه غ�بی خشم بیم�رگ�ن را ب�ی� درم�ن 
�گ�ه هـ� ـبه طـ�ر معمـ�ل بــه عـلت ایجـ�د خشـم ت�جـه نمـی شـ�د، امـ� روایــ�ت  کـ�د. در ایـن دـی

کــ�دن ریشــهدر اسـ�می  یــن هــ�ی ا ای مسـئله دارد داشــته بحــث کظــم، غــیظ سـعی در حــل 
کن�، بلکه ع�وه ب�  س�مت  ده� ب�وز خشم نه تنه� به س�مت کمکی نمی پ�وهش نش�ن می

ــث  کـــه ب�رســـی اح�دـی ــ�مطل�ب دارد، درصـــ�رتی  ــ�ثی� ـن ــ� ســـ�مت جســـم افـــ�اد نیـــ� ـت روان،  ـب
ده� ف�و ب�دن خشم، اف�ون ب� ت�مین س�مت و امنیت اف�اد، آن�ن  پیش�ای�ن اس�م نش�ن می

کم�ل   عقل نی� رهنم�ن می س�زد.او را به سمت 
 ق�آن و ح�یث.در : خشم، س�مت روان،  کظم غیظ، ه� کلی�واژه

_____________________  

  safara_maryam@yahoo.com               3 ءعض� هیئت علمی دانشگ�ه ال�ه�ا .۱
  m.safaar@alzahra.ac.ir 

 sama.sadid@gmail.com   3ءک�رشن�س ارش� عل�م اجتم�عی، دانشگ�ه ال�ه�ا. ٢
 ۳۰/۳/۱۳۹۴پ�ی�ش :  _۷/۱۱/۱۳۹۳دری�فت : 
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 مق�مه

ــه ــ�نت، زمین ــ�ون خش ــ�ط ب ــ�مت روان و  ارتب ــئله، س ــل مس ــ�ی در ح ــش، ت�انمن ــ�ز آرام س
 ارتق� ف�هنگ است.

 ولـی اسـت، شـ�ه ارائـه شن�سـ�ن روان و سـ�ی ف�سـفه از متعـ�دی تعـ�ریف خشـم ۀدرب�ر

کـ�می را بـه عنـ�ان ع�مـل مـی آنهـ� تمـ�م در خشـم و دفـ�ع _ تخ�یـب را بـه  بـ�وز اصـلی تـ�ان ن�
ــ�ان هــ�ف ــ�گ�ه اســ�م، از ).  ١٣٨۵دانســت(ملکی،  خشــم عن ــبدی  غ�ایــ� از یکــی غض

 اوه�یـت و ب�ورهـ� و ف�هنـگ  از دفـ�ع در و دارد انسـ�ن بـ�ایی ف�اوانه�ی  به�ه و است انس�نی

ــ� کنـ یمـ ایفـ�مهمـی  نقـش ــ�یط ب�شـ�، بـیش از ه ــ�ن حـ�ل اگـ� در آن افـ�اط و تف �، امـ� در هم

ی،آورد یوی�انـی بـه بـ�ر مدیگـ�ی رذیلـه  صـفت  غضـب از ). ٣٨٨، ص ١٣٨٢(مکـ�رم شـی�از

ی دل و نقص�ن عقل است و ب�عـث ضـعف نفـس و نقـص آن م ، ١٣٧٢(ن�اقـی، شـ�د یبیم�ر

کـه  از نظ� اس�م معی�ر خشمگین ش�ن، خ�است. )١۴٠ص در  ;ع�مـه طب�طبـ�ییچن�ن 

چی�ی تـ�ب مق�ومـت  و  ک�د ج� ب�ای خ�ا غضب نمی  9ف�م�ی�: رس�ل خ�ا این زمینه می
ــت ــ� غضــب آن حضــ�ت را ن�اش ــ�ل انســ�نی در بــ�وز ۶٧، ص ســنن النبــی«( در ب�اب کم )  و 

کسی �یق دوستی است  ن�ادن خشم نفس�نی ی� هم�ن غضب است و در انتخ�ب دوست 

گی�د، ام� خشم خ�د را اب�از نکن�   ). ٣۴، ص مع�ن الج�اه�(که سه ب�ر ب� ت� خشم 

کـه خشـم و عصـب�نیت را ایجـ�د مـی کننـ�  اگ�چه دش�ار است بت�ان در زن�گی از ع�املی 

گ ی  ــیدور ــی م ــه   �یـ�، ول ک ــ�ن  کـ�د، چن ــ�ی�یت  ــم را م ــ�دتـ�ان خش ــی ۀبـه ف�م ــ�م خمین  ;ام

کلیـ� هـ� شـ�ی اسـت و در ب�ابـ� آن کظـم غـیظ و فـ�و نشـ�ن�ن  ،غضب اّم ام�اض نفسـ�نیه و 

ک�ام�ت است �غضب نقط  . تجمع مح�سن و 
) در ب�رسـی  ١٣٨٨وجه امتیـ�ز ایـن اثـ� نسـبت بـه پـ�وهش شـک�هی یکتـ� و همکـ�رانش ( 

ـــ�زه ـــ�س آم ـــ� اس ـــم ب ـــ�ی�یت خش ـــ�می و روان م ـــ�ین هـــ�ی اس ـــی ن ـــ�وهش الهـــی و   شن�س و پ

ــ� ب�رسـی  ١٣٩٢همکـ�رانش( ــ�م و روان) ب ــم در نگـ�ه اس ــت؟  خش ــم غـیظ چیس کظ شن�سـی: 
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کـه مـیس�ک�ب خشم ی� م�ی�یت آن کظـم غـیظ  را  بـ� ک�شـ�  ، ایـن اسـت  تـ�ثی� بـ�وز خشـم و 

کن�. به عب�رت دیگ�،  پـ�وهش ح�ضـ�، تـ�ش مـی کنـ� پ�سـخ دهـ� آیـ�   س�مت روان ب�رسی 
 ی� ب�وز خشم؟کظم غیظ ب�ای ارتق�ی س�مت روان م�ث� ت� است 

کنت�ل آن در من�بع علمی  خشم  و 

ـــ�( کین ـــ�دی همچــ�ن تــ�م  ـــ�ارد(١٩٨٠)، پ�چیــک(١٩٧٠نظ�یــه پــ�دازان متع )، ١٩٨٠)، ای

ــــن(١٩٨٢( پنکســـپ ــــ�(١٩٨۴)، تـــ�اورتن(١٩٨۴)، اکم ــــت ١٩٩۴) و ن�اک )، خشـــم را در فه�س

کـ�ده انـ�(ری�،  ت�ین هیج�ن مهم ته�یـ�ی فـ�اد متن�سـب بـ� سـطح ). ا٢٠٠۵ه�ی انس�نی ذکـ� 

ــی ــه نظ�شـ�ن م ــ�ن مـی کـه ب ــگ�ی از خـ�د نش ــم یـ� پ�خ�ش ــنش خش ــ� ( رسـ�، واک ــک�هی دهن ش

ــت )، ٣۶٩_ ٣۵٨، ص ١٣٨٧،یکتـ� ــ�تبط اس ــ�ن م ــ�بی منفـی ایش ــ�ان ارزی ــ�ن بـ� می ــن هیج ای

ــ�اه ١٩٩٢(آتلـی، ــ�یق خـ�د و سـ�زنش دیگـ�ان هم ــ� ب�ورهـ�ی م�بـ�ط بـه تص ). خشـم معمـ�ً� ب

کسـم�،  ــ�لن _ ه� کـه١٩٩٨است(راسـتینگ و ن ــ�ن  ــمن�ان دری�فتـه ) چن ــم از  دانش کـه خش ــ�  ان

گ�فتـه و  ٢٠٠۵شـ�د (الـیس،  دیگ�ان ن�شی مـی ۀب�وره�ی غی�منطقی درب�ر ). خطـ�یی صـ�رت 
کـه  ت�فـی ش�ه است و  خ�د را بـ�آن می به نظ� ف�د خشمگین آن خط� نب�ی�  انج�م می   دانـ� 

ی منجـ� می ) و خشم مه�ر نش�ه اغلب به پ�خ�شـگ�ی١٣٨٣کن�(روزنب�گ، شـ�د  و ن�سـ�زگ�ر

ــ�راحتی شـ�ی�ی( وایـ�بک،١٣٨٨(وفـ�یی ،  ــ�وج�د ٢٠٠٧). خشـم هیجـ�ن یـ� ن کـه ب ) اسـت  

ــه گ�فت ــ�ار  ــه ق ــ�رد مط�لع ــ� م کمت ــت آن  ــی تلقــی   اهمی ــ�نی طبیع ــم، هیج ــه خش ــت.  اگ�چ اس

ی آثـ�ر مخـ�ب خشـم را در روابـط  می گ�دد، خط�اتی نی� به هم�اه دارد. ش�اه� تج�بـی بسـی�ر

 تعصـب دیگـ�ان بـه نسـبت ان�یشـن� و تـ� می ان�.  افـ�اد خشـمگین منفـی نش�ن داده انس�نی

)، ٢٠٠۴بـین مهـم افسـ�دگی (پ�لیـ� و همکـ�ران،  پـیش ). همچنـین خشـم٢٠٠۴دارن� (دسـتن�، 

ــــپی�ی،   ــــ�ی فــــ� و همکــــ�ران، ٢٠٠۵است�س(اس ) ١٠٠_ ٨٩، ص ١٣٩٢) و خ�دکشــــی (محم

 است.  ش�ه شن�خته

 روانـی به�اشـت اس�سـی م�ضـ�ع�ت از و اجتمـ�عی �لسئم کی در دوران مع�ص�، خشم

کنت�ل و مخ�ب ب�شـ�، مـی)؛ ٢٠٠٣، نیک�لس�ن� (آی یمشم�ر  به ت�انـ� بـه  وقتی خشم خ�رج از 
ـــن  ـــ�گی منجــ� شــ�د (انجم کلــی زن کیفیــت  ـــ�دی و  ـــ�ر، روابــط بــین ف ک تی در  بــ�وز مشــک�

ــی  روان ــ�، اشن�س کنتــ�ل و ). ٢٠٠۴م�یک ــ�زش، در  ــه آم ک ــ�نگ� آن اســت  ــ� بی ــ�اه� تج�بــی نی ش
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دهنـ�  هـ� نشـ�ن مـی ) پـ�وهش٢٠٠٣م�ی�یت  خشم ت�ثی� بسـ�ایی دارد (لین�سـی و همکـ�ران،
کـ�هش خشـ�نت خـ�ن�ادگی  ،ه�ی مـ�ی�یت خشـم آم�زش مه�رت بـ�ده روش من�سـبی بـ�ای 

که یک .)٢٩٩، ص١٣٩٢است (تف�شی و همک�ران، فـ�د را اح�طـه ب�ره  خشم هیج�نی است 
ــی مـی ــ� م ــ�ار بـه نظ ــه اول دش ــ�ن اگ�چـه در وهل ــن هیج کنتـ�ل ای ــ�.  ــمن�ان  کن ــ� دانش رسـ�، ام

که ب� آم�زش اف�اد می کنن�  کـ�د.  ت�یی� می  گه�نی آن را مـ�ی�یت  ت�ان خشم و احتم�ل ب�وز ن�

اگ�چــه در متــ�ن علمــی بــه فــ�و بــ�دن خشــم یــ� ســ�ک�ب خشــم اشــ�ره نشــ�ه اســت، بــ�ور 

کـه فـ�و بـ�دن خشـم سـببدانشـمن�ان مع� ی صـ� ایـن اسـت  ــمی و  سـ�ز بـ�وز بیم�ر هـ�ی جس

ی کـ�هش شـ�د  که آشک�را بی�ن مـی روحی ف�اوانی است، به ط�ر هـ�ف مـ�ی�یت خشـم، تنهـ� 

ک�هش ب�انگیختگـی روان اسـت (رافضـی  خشـم از شـن�ختی ح�صـل احس�س�ت هیج�نی و 
 تشـ�یق پـی در بلکـه خشـم نیسـت، ب�داشـتن میـ�ن از پـی در خشـم مـ�ی�یت) و ١٣٨٣،

ی و خ�دشـن�ختی، هیجـ�نی نظـ�رت کنتـ�ل خـ�د اسـت  شـی�ه ک�رب�دهـ�ی از کـه اسـت رفتـ�ر

دهـ� بـ�ای درمـ�ن خشـم، �زم  مـی گـ�ارش از ن�ع ف�اتحلیـل پ�وهشیاگ�چه ). ٢٠٠۶(آی�انیك، 
ک�ر رون�(بك و ف�نن�ز،   ).١٩٩٨است  روش ه�ی متف�وت به ص�رت ت�کیبی به 

کظم غیظ در من�بع   اس�میخشم و 

ــت   ــه اسـت. نخس کـ�ر رفت ــه  ــیظ و غضـب ب ــ�ای خشـم، دو واژه غ ــه  غضـبدر قـ�آن ب ک

اسـت (راغـب  شـم شـ�ی�که خ  غیظو دیگ�  ج�شش و غلی�ن خ�ن قلب است ب�اى انتق�م

ـــفه�نی،  ـــح نظـــ� اســـت واح�دیـــث رســـی�ه  از ١٣٧١اص ). در اســـ�م ف�وبـــ�دن خشـــم مطم

گ�وه ت در این زمینه را می:معص�مین ک�د: ت�ان به دو   قسیم 

که خشم خ�د را بـ�وز نمـی گ�وه نخست، انس�ن کنـ�؛ چنـ�ن  دهنـ�، تحسـین مـی ه�یی را 

کـه اگـ� او را بـه «آمـ�ه اسـت:  7که  در ح�یثی از حض�ت امی� کسـی اسـت  بهتـ�ین مـ�دم 

ى نم�یـ� و چن�نچـه بـه او ظلـم شـ�د، ببخشـ�ی� و چـ�ن بـه او بـ�ى شـ�د،  خشم آورن�، ب�دب�ر

کن� کـه  و بـ�ای خشـم حـ� و مـ�ز ق�ئـل مـی )۴٣٠، ص ٣ج ،غ�رالحکم(. خ�بی  شـ�د؛ چنـ�ن 

�من چ�ن خشمگین ش�د، خشـمش او را از حـق بیـ�ون نبـ�د و م«ف�م�ی�:  می 7ام�م ص�دق

خـ�د  ش او را به ب�طل نکش�ن� و چ�ن ق�رت ی�ب� بیش از حقا یچ�ن خشن�د ش�د، خشن�د
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ه�یی نظیـ� ب�داشـته شـ�ن  و ب�ای چنین ف�دی پ�داش )٢٠٩، ص ٧٨، جبح�را�ن�ار(.» نگی�د

ــی( کیفـ� ــ�دم ( )٣۴٩، ص امـ�لی ط�س ــته شـ�ن نـ�د م گ�امـی داش ــ�ل،  ) ۵۵، ص تحـف العق

 بی�ن ش�ه است.

گ�وه دوم، بـه بیـ�ن زشـتی  خشـم، منشـ� آن  و تغییـ�ات ایجـ�د شـ�ه در فـ�د خشـمگین و 

کـه   م�مت او می پـ�دازد، خشـم از شـیط�ن و شـیط�ن از « ف�م�یـ�: مـی 9اکـ�مپیـ�مب� چنـ�ن 
ــ�ه اسـت ــ�حه(» آتـش آف�یـ�ه ش ــف  )۶۶٠، ح نهـج الفص کسـی وص ــمگین را  ایشـ�ن فـ�د خش

ــی ــه وقتــی   م ک ــ�  ــ�دکن گی ــ�ت  ــ�د و خشــمش ش ــمگین ش ــ�خ  چهــ�ه ،خش ــیاش س شــ�د و  م

نشـین بسـی�ر  خشم هـم«ف�م�ی�:  می 7و   حض�ت امی�  )١٨٧٢، ح هم�ن( ل�زد میم�ه�یش 

، �رالحکمغـ.» (کنـ� هـ� را دور مـی شک�ر، بـ�ى هـ� را ن�دیـك و خـ�بیعیب ه� را آ؛ ب�ى است

، ح همـ�ن( .»بـ� خشـم، ت�بیـت ممکـن نیسـت«ف�م�ی�:  و   نی�  می )۴۴١٧، ح٢۵٧، ص ٣ج

گ�فتن شت�ب مکن ه�گ� «کن�:  و ت�صیه می )١٠۵٢٩ کـه بـه صـ�رت عـ�دت بـ�  ؛در خشم  چ�ا 

ــی ــ�ن» شـ�د تـ� مسـّلط م ــ�نی،۶٨٧، ح(هم ــی ). در روابـط انس ــ� م�منـ�ن، عل  7حضـ�ت امی

ــ�ار می ــ«دهـ�:  چنـین هش ــ�ایی از ب ــت، مق�مـه ج ــ�من�ه سـ�ختن دوس ه خشـم درآوردن و ش

 .  )٢٨، ص٢، جمح�ض�ات(» اوست

ــ� پیشـ�ای�ن اسـ�می در هـ� رابطـه کـه از نظ ــ�ار  از مجمـ�ع روایـ�ت ب�مـی آیـ�  ای امکـ�ن پ�ی
کن�، م ق�ومت در ب�ابـ�  خشـم و  زود ش�ن خشم وج�د دارد، ام� آنچه انس�نیت را نم�ی�ن می 

اظه�ر نک�دن آن است.  ف�د مسلم�ن  نب�یـ� اجـ�زه دهـ� خشـم بـ� او مسـلط شـ�د و حتـی در 

ــمیم  ــ� و بعـ� تص ــ� بت�انـ� بین�یش ــ�رج نشـ�د. ب�ی ــی� عـ�الت خ ــم ب�یـ� از مس شـ�ت خشـم ه

ف�و بـ�دن خشـم، خلـق نیکـ� بـ�ای فـ�د همـ�اه خ�اهـ� داشـت و ب�عـث مـی شـ�د فـ�د بگی�د. 

ی، از  )  ت�صـیه مـی١٢٣، ص ٢، جغـ�رالحکم(اجتمـ�عی داشـته ب�شـ�  من�لـت شـ�د بـ� ب�دبـ�ر

ـــم� ـــته اســت ش ـــه نت�انس ـــه او از اینک ـــ�م بگیــ�د؛ چ�اک ـــل انتق ـــم درآورد  ار طــ�ف مق�ب ـــه خش ب

کنـ�  )٣٣٣، ص۵، جهمـ�ن(شـ�د  ت� مـی خشمگین و هـ�س  یبـ� هـ�«و آشـک�را  ت�صـیه مـی 

کن، ب� خشمت مسّلط ش� و بـ� عـ�دت کـن خ�د جه�د  تـ� نفسـت  ،هـ�ى بـ� خـ�د مخ�لفـت 

کی�ه ش�د . به عب�رتی از دی� اسـ�م، ایـن تسـلط بـ� خشـم اسـت )٣۶۵، ص٣، جهم�ن(.» پ�

ک�مل می کن� و ف�و خ�ردن خشم م�جب ع�تمنـ�ی فـ�د در دنیـ� و آخـ�ت خ�اهـ�  که عقل را 
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کسـی میسـ� « ف�م�ی�: می  و )١١٠، ص ٢، جک�فیاص�ل ( ب�د ک�دن آتـش خشـم بـ�ای  خ�م�ش 

ــت دشـمن ی حقیق ــه از رو ک ــه و  اسـت  کین ــ�د را از  ــمی� خ ــی را در دل بمی�انـ� و ض ــ�ی درون ه

ــ� کن ک  ــ� ــ�ان پ ــ�خ�اهی دیگ ــ� در ب�ابــ� )۲۸۹ ، ص۲ ، جالحــ�یث. (ب ــ�ن نی ــ�  روان شن�س ، ام

کلی  گ�وه اول س�ک�ب خشم را به ط�ر  گ�وه هستن�.  گـ�وه دوم خشم دو  ن�پسن� می دانن�  و 

کـه خشـم بیمـ�رگ�ن را  کننـ�  ک�ده، بی�ن مـی  خشم را به خشم س�لم و خشم بیم�رگ�ن تقسیم 

ک�د(الهی و همک�ران،  . )۴۶_ ٣١، ص١٣٩٢نب�ی� اظه�ر 

کظم غیظ ت�صیه می اس�م هیچ یک از این دو راه را  ت�یی� نمی  نم�ی�، تـ�  کن�، بلکه به 

که آشک�را بی�ن  کسـیآنج�  کـه اگـ�  اهـل بیـت  هنگـ�م خشـم خـ�ددار نب�شـ�، از شـ�ه اسـت 

بـه  ، اگـ� چـه »کظـم غـیظ« )٢۶٢٨، ح نهـج الفصـ�حه؛ ۶٣٧، ص ٢، جاص�ل کـ�فی( نیست

کـه انسـ�ن  ،حلم نیستط�ر دقیق هم�ن  گـ�ارد آثـ�ر ام� ب�ین معن�ست  غضـب ظهـ�ر  نمـی 

کـه  چنـ�نآمـ�ه اسـت،  مجـ�اى تـنفسبـه معنـ�ی (ب�وزن فلـس) کظم  ق�م�س ق�آندر . نم�ی�
گفتـه کظـم راغب و دیگ�ان  ى غـیظ اسـت در سـینه ،انـ�  خـ�اه بـه واسـطه  ،حـبس و نگهـ�ار

کظـمغیـ� آن. عف� ب�شـ� یـ�   هنگـ�م را ن و آاسـت پـس از پ�شـ�ن  کمشـ هبسـتن ده�نـ ،اصـل 

که . ایـن افـ�اد از سـ�ی پ� از غصه ی� پ� از خشم ب�ش� و انتقـ�م نگیـ�د ف�د در قلب خ�د گ�ین� 

ــ�هپ�ور ــ�ره  دگـ�ر تحسـین ش ــم غـیظ« ).۴٨/  قلـم؛ ١٣۴/ آل عمـ�انانـ� (س ی از » کظ ــ�ددار خ
     .)٣٢، ص١٣٧٢، اصفه�نی (راغب  اظه�ر خشم و نگه داشتن آن در دل است

ــیظ شـج�عت می کظـم غ ــ�می  ــه روایـ�ت اس ــ�  بنـ� ب ــ�را�(خ�اه ؛ ٢٢٩، ص ٧٨، جن�اربح

کسی دانسـته مـی ت�ین  ت�ین و ق�ى محکمو   )١٨٧٢، ح الفص�حه نهج کـه بت�انـ� بـ�  ف�د  شـ�د 

ــ�د  ــ�ف نش ــ� از حــق منح ــت نی ــی در آن ح�ل کنــ� و حت ــه  ــ�د  غلب ــم  خ ــ�نی ا�خبــ�ر(خش ، مع

ی ق�ار داده ش�ه )٣۶۶ص که بت�ان� خشم خ�د را ف�و ب�د پ�داش بسی�ر کسی  است،  و  ب�ای 

ــبو  )۶٧٨ص ، جهـ�دالنفس( دارد روز قی�مـت عـ�ابش را از او بـ�ز مـی ،خ�اونـ� حتـی  او  قل

کن�ه  . بـه عبـ�رتی ایـن )۴۱۱، ص ۶۸ج ، بحـ�را�ن�ار(خ�اه� ب�د ایم�ن، امنیت و س�مت  ازآ

کـه بـه عنـ�ا بـ�ده شـ�ه اسـت. در  ن منشـ� امنیـت  و سـ�مت روان از آن نـ�مکظم غـیظ اسـت 

که ف�د ب� خط�یی  اس�م آن خشـم را آشـک�ر نکنـ� و بـه  ب�یـ� شـ�د  یدور از انتظ�ر م�اجه مگ�ه 
 .  )١١٧، ص١٣٧٨�نی،(راغب اصفه آن ت�تیب اث� ن�ه�
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کظم غیظ ب� س�مت روان   ب�رسی ت�ثی� خشم و 

کـه �زمـه ١١٣، ص١٣٩١(نص�اصـفه�نی،  پ�ی�ش اشـتب�ه دیگـ�ان ج� ب�  تحمل و م�ارا   (

 یرابطـه معک�سـی�.  ب�وز ن�ادن خشـم   آ دستی�بی به آن ف�و ب�دن خشم است، به دست نمی

که  خ�ن�اده دارده�ی  آسیبب�  و قـ�در اسـت بـ� احس�سـ�ت  الگ�پـ�ی� اسـت انس�نو از آنج� 

ـــ�د.  ـــلط ش ـــه خــ�د مس ک ـــمافــ�ادی  ـــ�،غــیظ  کظ ـــتف�ده  دارن ـــم اس ـــ�ک�ب هیجــ�ن خش از س

ــ ــ�ل ه ینم کنت ــه   ــ�نی بــ�� ب ی از هــ�ش هیج ــ�ردار ــ� ب�خ ــ�، بلکــه ب ــم خــ�د �کنن شــی�رانه خش

کنت�ل هیجـ�ن اسـت  و از بسـی�ردانن�  و می پ�دازن� یم ع�اقـب  یکظم غیظ بهت�ین ح�لت 

ــ�گی� ک�نـ�خط ــم جل ــ� یمـ یخش ــ�رت ،کن ــم یدرص ــ�ک�ب خش ــه  ،کـه س ــت� ب ــتع� اب فـ�د را مس

گ�ن م یو روان یاخت��ت جسم�ن    .)۴۶_٣١، ص١٣٩٢، (الهی و همک�ران س�زد یگ�ن�
گ�فته  در زمینه خشم  نش�ن داده که خشم و خصـ�مت اگ�چـه  بـ�  مط�لع�ت ص�رت  ان� 

ـــــ� جنســــیت (اســــمیت و  گ�ن، نظی گ�نــــ� ـــــ�ران، متغی�هــــ�ی  )، ٢٧۵ _٢۴۵، ص٢٠٠١همک

ــی ١۶١_ ١۴٨، ص٢٠٠۶شخصـیت ( مـ�ی و همکـ�ران،  ) و وی�گـی هـ�ی اجتمـ�عی  و ف�هنگ

ــ�ران،  ــت و همک ــی بــ� ١۴٠٢_٢٠٠٨، ص ٢٠٠۴(ب�ک کیفیت ــ�  ــ� بــ� ه ــت، ام ــ�اد در ارتبــ�ط اس ) اف

کیفیـت زنـ�گی پـ�یین و  س�مت جسم و  روان اف�اد ت�ثی� دارد؛ چن�ن کـه خشـم و خصـ�مت، 

ک�نن،  بینی می �ت روان تنی را پیشاخت� خشـم ) بـه عبـ�رتی، ٣٩_ ٣٣، ص٢٠٠۶کنن� (جـ�

ـــ�ران،  ـــ�ی فــ� و همک ـــی بــ�د (محم ـــ�مت روان را تحلیــل م  و ) ١٠٠_ ٨٩، ص١٣٩٢ســطح س

ـــ�ار آن در  مــ�اوم ـــی رفتــ�رت و تک ـــث م ـــمگین،  ب�ع ـــ�د خش ـــ� مقــ�راتشــ�د ف ـــ� ی ی هنج�ره

هـ�ی  یـ�  بـه پ�سـخ )١٩٩۴ م�یکـ�،ای پ�شک روان انجمنبگ�ارد ( پ� زی�ی را  اخ�ق وی اجتم�ع

ـــ�ران، ـــ�ایش قنــ�خ�ن (اســع�ی و همک ی١٠۴، ص١٣٩٢غیــ� ارادی م�ننــ� اف ـــ�ی  )، بیمــ�ر ه
ــ�ران،  ــ�اوردی�ن دهکــ�دی و همک ــی (خ ــی و ع�وق ــ�راحتی هــ�ی ۶٣_ ۵۵، ص١٣٩٢قلب ) و ن

 هـ�ی انجـ�م شـ�ه پـ�وهش). ٣٣_ ٣٠، ص١٣٩٢گ�ارشی منج� ش�د (دیبـ�ج نیـ� و همکـ�ران، 

کننــ� در معــ�ض  کنتــ�ل  ــ�د را  ــ� چگ�نــه ب�یــ� خشــم خ ــ�نگ� آن هســتن�، اگــ� افــ�اد ن�انن بی

ــ�زاده و همکــ�ران،  ــط�اب اجتم�عی(حســن�ن� عم ــ�ار مــی٨٣_٧٣، ص١٣٩٢اض گی�نــ� و  ) ق

ــیب مــی ــ�ر آس ــ� دچ ــ�ن�اده ه ــ�ن�.  خ ــ�آزارش ــی و همکــ�ران،همس ) و ٩٩_٩١، ص١٣٩٢ی (ک�م

ـــ� ـــ�ران، ک ـــل و همک ی(ع�بگ ـــیب٢١٠_ ٢٠٢، ص١٣٩٢دک آزار ـــه آس ه�ی خـــ�ن�ادگی  ) از جمل
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کنت�ل خشم خ�د هستن� و این   اسـت  آم�زش مه�رت هـ�ي مـ�ی�یت خشـمن�ت�انی اف�اد در 

کـ�هش خشـ�نت که  ) تـ�ثی� دارد. ت�جیـک زاده و ٢٩٩، ص١٣٩٢هـ� (تف�شـی و همکـ�ران، در 
کیــ� مــی١١۴_٩٧، ص١٣٩٢صــ�دقی ( ـــ�ن  تــ�ان بــ�   نــ� خشــم را مــیکن ) نیــ� ت� کنتــ�ل هیج

ــن آمـ�زشکـ�هش  ــل از آن  داد. ای ــ�ی� قب ــیش دبسـت�نی و ش ــ�ن پ کـ�دکی، زم ــ� از  دوران  ــ� ب�ی ه

ــ�ران،  گی�د(شــک�هی یکتــ� و همک ــ�م  ــن آمــ�زش٩٨، ص١٣٩٢انج هــ� تــ�  ). اهمیــت ارائــه ای
که  پ�وهشگ�ان دری�فته کنتـ�ل و مـ�ی�یت خشـم بـه روانـ� حتـی  ح�ی است  ش غیـ� ب�ن�مـه 

ــ�ل  ی،حضـ�ر ــ� در من ــ�انی ــم  یب ــ�ل خش کنت ــ�د  ــ�ث� بهب ــتم ــ�ران،  اس ــ�یی و همک ، ١٣٩٢(زیب

 ).  ٧٩۵-٧٨۴ص

ی) و سـ�مت روان نشـ�ن مـی کظـم غیظ(تـ�ب آور ي بـه طـ�ر دهـ�  ب�رسی رابطـه  تـ�ب آور

ــــي  یدار یمعنـــ ــــت ســـ�مت روان ــــ�در اس ــــ�اد ق ــــ� را پـــیشاف کن ــــي  ــــ�دی و بین (دهق�ن منش

ــ�ران، ــ�ب١٢ _۵، ص١٣٩٣همک ی مــی ). افــ�اد ت ــ� دور کننــ�(ک�یمی و  آور از رفت�رهــ�ی پ�خط

ـــ�ران، ـــ�لی،٢۶۵، ص١٣٩٣همک ـــ� (رس ـــ�د بیفتن ـــه دام اعتی ـــ�ن دارد ب ـــ� امک کمت )؛ ١٣٨٩) و 

ــ�ش بین ــ�وارت�، خ ــ� و  امی ــ� و همکــ�ران، ت ــ�ین ون ــی ن�رال ــتن� (محب ــ�ت� هس ، ١٣٩٣خ�دک�رآم

ـــ�٧٩_ ۶١ص کنن ـــل  ـــ�ئل خــ�د را ح ـــ� مس ـــی ت�انن ـــ�ران،  ) و بهتــ� م ـــ�ر و همک ، ١٣٩٢(به�ادپ

ک�ده .)٢۵ص ان� ه�چه آمـ�زش در مهـ�رت هـ�ی مق�بلـه دینـی بـ��ت� ب�شـ�  مط�لع�ت ث�بت 

کنت�ل می�ان ت�ب ی  اف�اد و   ).۶٧_۶٠ص ،١٣٩٢رود(عسک�ی�ن، پ�ی�ی آن�ن ب��ت� می آور

 گی�ی نتیجه

ــی ــ�ه نشــ�ن م ــ�ت انجــ�م ش ــی مط�لع ــی  ب�رس ــ�گ�ه اســ�می و غ�ب ــ� میــ�ن دی دربــ�ره ده
ــ�نگی م�اجــه شــ�ن بــ� خشــم ، تفــ�وت اس�ســی وجــ�د دارد. در دیــ�گ�ه غ�بــی خشــم  چگ

کـ�د. در ایـن دیـ�گ�ه  ک�د، ام� در هم�ن حـ�ل نب�یـ� خشـم را سـ�ک�ب  بیم�رگ�ن را ب�ی� درم�ن 

کظـم  ه� به ط�ر معم�ل به علت ایج�د خشم ت�جه نمـی شـ�د، امـ� در روایـ�ت اسـ�می بحـث 
کـ�دن ریشـه ای مسـئله دارد. فـ�د خشـمگین ب�یـ� دلیـل خشـم را ب�انـ�.  غیظ سعی در حل 

اگ� خشم ب�ای خ�اون� ب�ش� ب�وز آن نیک�ست و اگ�  به دلیل شخصی ب�ش� ف�د ب�یـ� تـ�ش 

کن�. وجه امتیـ�ز ایـن اثـ� نسـبت بـه پـ�وهش  کن� ت� خشم را م�نن� نفس در سینه خ�د حبس 

ـــ�رانش ( ـــک�هی یکتــ� و همک ـــ�ی) و  ١٣٨٨هــ�ی  ش ک�مــی (پــ�وهش   ش ـــن )، ۱۳۸۹عتی و  ای
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ــ�رت می ــ�ص ص ــه خ ــ�مت روان ت�ج ــه  س ــبت ب ــه نس ک ــن  اسـت  ــ�ز ای ــه امتی ــ� وج ــ�د و  نی گی

ــ�ران( ــ�وهش الهـی و همک ــ�  ١٣٩٢پـ�وهش بـ�  پ کن ــ�ش مـی  کـه ت ــت  ــ�وز ) در  ایـن اس تـ�ثی� ب

ــ�مت روان ــ� س ــیظ  را  ب ــم غ کظ ــم و  ــی  خش ــ� روایــ�ت  .کنــ�ب�رس ــ� ب ــ�وهش، بن ــن پ ــ� ای از دی

کـه او را بـه سـمت اس�می،  ف�و ب�دن خشم نه تنه� م�جب س�مت و امنیت اف�اد می شـ�د، 

ــ�رتی،   ــه عب ــی ســ�زد. ب ــ�ن م ــل نیــ� رهنم ــ�ل عق ــه ســ�مت کم ــی ب کمک ــه تنهــ�  ــم ن بــ�وز خش

کن�، بلکه ع�وه ب�  س�مت روان،  بـ� سـ�مت جسـم افـ�اد نیـ� تـ�ثی� نـ�مطل�ب دارد.  بـ�  نمی
ه�ی انج�م ش�ه ، اف�اد خشمگین بـ� نـ�راحتی هـ�ی  هشدست آم�ه از پ�ومبن�ی ش�اه� به 

گ�نی درگی� هستن�.    گ�ن�

 من�بع
یه،  .1 ق(محم� بن علی ابن ب�ب� ،  انتش�رات اسـ�می وابسـته ـبه مع�نی ا�خب�ر)، شیخ ص�و

 ش.۱۳۶۱سین، قم، ج�معه م�رّ 
ــــــی .2 ــ ــــن علـ ــ ــ ــــن بــ ــ ــ ــــعبه، حسـ ــ ــ ــــن شـ ــ ــ ــــ�ل ،اـب ــ ــ ــــف العقــ ــ ــ ــــ�دق تحـ ــ ــ ــــه صـ ــ ــ ــــن، ت�جمـ ــ ــ  زاده،  حســ

  ش.۱۳۸۲، قم، 7یعل آل نش�
یم، عبـــ�الحکیم تی�گــ� ی،ســع�ا .3 ــ«، زاده رمضـــ�ن حســـن و یمـــ� آمـــ�زش  یمق�یســه اث�بخشـ

کنت�ل قن�خ�ن در بیم�ران دی�بت یعض�ن یآرامس�ز ک�هش خشم و  مجله  »ودو کن�ع ی یب� 
 .۱۳۹۲، خ�داد و تی� ۱۲۰، ش مشه� یدانشگ�ه عل�م پ�شک یدانشک�ه پ�شک

کظـــم غــیظ چیســـت؟ یخشـــم در نگــ�ه اســـ�م و روان شن�ســ« و همکــ�ران،طـــ�ه�ه ی، الهــ .4 ؛ 
یت آن  .۴۶_۳۱ ص ش،۱۳۹۲، آذر ۱۹۲، ش م�هن�مه مع�فت، »س�ک�ب خشم ی� م�ی�

ر الکلم آم�ی، عب�ال�اح� بن محم�، .5 ب�ش�ح وت�جمه  ،)به ص�رت م�ض�عی(غ�رالحکم ودر
 ق. ۱۴۱۰دفت�نش�ف�هنگ اس�می، ته�ان،  ف�رسی،

گ�درزیسم�نه ، زه�ا س�دات مطه� ،به�ادپ�ر .6 ر له و ت�بئبین حل مس رابطه ی، پگ�ه  ب�  یآو
ــین دانــش آمــ�زان دارا یمیــ�ان رفت�رهــ� ــ�یین یپیشـــ�فت تحصــیل یپ�خطــ� در ـب ، »بــ�� و ـپ

 ش.۱۳۹۲، زمست�ن ۸، شم�ره م�رسه یفصلن�مه روان شن�س
 ش.۱۳۸۲�رم، ، انتش�رات دنی�ی دانش، ته�ان، چ�پ چهنهج الفص�حه ،اب�الق�سم ،پ�ین�ه .7
ین در  پـیش یکنتـ�ل هیجـ�ن یهـ� کسـب یب�رسـ«ی، راضیه ص�دق و یفخ� ،زاده کت�جی .8 ـب

ــــگ� ــ ــ ــ ــ ــ� یپ�خ�شـ ــ ــ ــ ــ ــ ی�ن دختــ ــــج� ــ ــ ــ ــ ــــه، »دانشـ ــ ــ ــ ــ ــلن�مه زن و ج�معـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت�ن ۱۶، ش فصـ ــ ــ ــ ــ ، زمســ
 .۱۱۴_ ۹۷ ص  ش،۱۳۹۲

، چــ�پ ال�ه�ب عبــ� اللطیــف، دارالفکـ�، بیــ�وت، تحقیــق عبـ�ســنن ،ق) ۲۷۹ت�مـ�ی (م  .9
 .ق۱۴۰۳ دوم،
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یت مــ یهـ� ثی� آمـ�زش مهـ�رت�ـت« یاصـغ� جعفـ�و مجـ�  یامیـ�، مجتبـی مـ�ی� ی،تف�شـ .10 �ی�
ک�هش خش�نت خ�ن�ادگ ، یپ�وه فصلن�مه خ�ن�اده، »یو بهب�د رض�یت زن�ش�ی یخشم در 

 ش.۱۳۹۲، پ�یی� ۳۵ش 
نفس)،ه وس�ئل الشیع ، ح� ع�ملی، محم� بن حسن .11 اف�اسـی�بی ه :ت�جمـ (کتـ�ب جهـ�د اـل

  ش.۱۳۸۰، قم، نه�ون�ی نه�ون�ی،
 ،معصــ�مه حســن�ن� عمـــ�زاده و ن� عمـــ�زادهمســع�د حســن� ی،حســن�ن� عمــ�زاده، مهـــ� .12

ــ« ــ� آمـــــ�زش مهــــ�رت یاث�بخشــ ــ ــــ�ع یهـ ــ� اضــــط�اب اجتمـ ــ یت خشــــم ـب ــــ�رت  یمـــــ�ی� و مهـ
فصلن�مه دانش و پ�وهش در » یدبی�ست�ن یخشم در پس�ان مضط�ب اجتم�ع یده خ�دنظم
 .۸۳_۷۳ صش، ۱۳۹۲، زمست�ن ۵۴ش  ،یک�رب�د یروانشن�س

ردی�ن دهک�د .13 گـی�ر وفـ�ی ،یخ�او یم آ زان رحمـ�نیزه�ا ، م� ـی�ن ، فـ�و  یب�رسـی، ، رضـ� ب�ق�
کت�ره� یب�خ یا مق�یسه ز بیم�ر یف� یخت شخصیت یع�وقی _ قلب یه� یب�و ی در اف�اد ب� ر

D یخـــت شخصـــیت ــ�م پ�شـــک، »D یو افـــ�اد ف�قـــ� ر ــه دانشـــگ�ه عـل ، ۶۳ش شـــه�ک�د،  یمجـل
ردین و اردیبهشت  .۶۳_۵۵ ص ش،۱۳۹۲ ف�و

، تق�یـــ� بحــث الخــ�ئی، الفیـــ�ض، مح�ضـــ�ات فــی اصــ�ل الفقــه، اب�الق�ســمســی�  ،خــ�یی .14
 ق.۱۴۱۹� الم�رسین، قم، م�سس� النش� ا�س�می الت�بع� بجم�ع

ـــ ، .15 ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ق.۱۴۱۰، چ�پ چه�رم، قم ، م�ک� نش� آث�ر شیعه،معجم رج�ل الح�یث ـ
ــی� بحــ� ی،دهقــ�ن منشــ�د .16 ــه، ســی�ه ـل ـی بیـــ�ه دهقــ�ن منشـــ�دو  یم�ر نقـــش  یب�رســ»  ی،ز

ک�دک�ن ن�بین�  یدر س�مت روان یو حم�یت اجتم�ع یت�ب آور یکنن�گ یبین پیش وال�ین 
 .۱۲_۵ ص  ش،۱۳۹۳، ۱۲۳، شم�ره یم�هن�مه تعلیم و ت�بیت استثن�ی، »و ن�شن�ا

یم مق�ســین ، محمـــ� مجتبــ ،دیبــ�ج نیـــ� .17 ــ« ،ف�زانــه یکیخـــ� یپــ�وین ، مـــ� رابطـــه  یب�رسـ
ــ یشــــن�خت اناخـــت��ت رو ـی ــ� ســــن�رم روده تح� ، ۹۱ ش، دو م�هن�مـــه پ�وهنــــ�ه» پــــ�ی� کـب

ردین و  .۳۳_۳۰ ص ش،۱۳۹۲ اردیبهشت ف�و
، ی، م�تضـــ�ی، ت�جمــه غ�م�ضــ� خســ�ومفــ�دات ،، حســین بــن محمـــ�یراغــب اصــفه�ن .18

  ش.۱۳۷۲ته�ان، چ�پ اول، 
کنتـ�ل خشـم ـبه ن�ج�اـن�ن دختـ� «رافضـی،  .19 �  ۱۵زهـ�ا، نقـش آمـ�زش  کــ�هش  ۱۸ـت سـ�له  در 

یســــتی  و »پ�خ�شـــگ�ی ک�رشن�ســـی ارشــــ� روان شن�ســـی، دانشــــگ�ه علـــ�م به� ــ�ن ن�مــــه  ، پ�ـی
 ش.۱۳۸۳بخشی، ت�ان

� افــ�ایش ـت�ب یاثــ� بخشـ« ،ف�طمـه لی،رسـ� .20 کنتــ�ل خشـم ـب ر آمـ�زش  ن در در ن�ج�انــ� یآو
 .۲۴_۷ ص ش،۱۳۸۹ ، زمست�ن۱۶، ش یفصلن�مه اعتی�د پ�وه، »مع�ض خط� اعتی�د

زنبـ�گ، م�رشـ�ل،  .21 �ن خشـ�نت، بــ�ون ارتبــ�طرو رحیمیــ�ن،  کـ�م�ان ، ت�جمـهزـن�گی زـب
 ش.۱۳۸۳ ته�ان،اخت�ان، انتش�رات 

وی�ایش چه�رم، ت�جمه یحیی سی� محم�ی، نشـ�  انگی�ش و هیج�ن، ری�، ج�ن م�رش�ل، .22
 م.۲۰۰۵وی�ایش، ته�ان، 
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ــ�تــ«و همکــ�ران،  ، اعظــمیزیبــ�ی .23 کنتــ� یثی� آمــ�زش مبتنـ ــ�ن در بــ� وب بــ�  ل خشــم ن�ج�اـن
ــه مشــه� یمــ�ارس راهنمــ�ی ــ، »دخت�اـن  ی، د۶۰، ش یآمــ�زش در علــ�م پ�شـــک یمجلــه ای�اـن

 .۷۹۵_ ۷۸۴ ص ش، ۱۳۹۲
یعتی، .24 یک�د و مه�رت«، ک�می �تضیمو  سی� ص�رال�ین ش� کنت�ل خشم ب� اس�س  رو ه�ی 

 .۱۰۰ _ ۷۳ ص ،۱۳۸۹پ�یی� ، ۳، ش ف�هنگ مش�وره و روان درم�نی، »ه�ی اس�می آم�زه
کــ�م، زمـ�نی نیــ�ه ،فقیهــی علــی نقــی ،یکت�،محســن شـک�هی .25 یت خشــم بــ� «، پ�نــ� ا مــ�ی�

�ین اسـ�س آمـ�زه ، ۵، ش مط�لعــ�ت اسـ�م و روان شن�ســی، »هــ�ی اسـ�می و روان شن�ســی ـن
 .۶۴ _ ۴۳ ، ص۵ ش ،۱۳۸۸پ�یی� و زمست�ن 

کبــ� ،یکتــ� یشـک�ه .26  یاث�بخشــ« ی،خ�یجــه شــ�ه محمــ� و زردخ�ـنه یمحســن ، ســعی� ا
ــ� ســــ�مت روان و ســــب ــئله ـب یت خشــــم و حــــل مســ ــ� کآمـــ�زش مــــ�ی� ــ یهــ بیتــ بیــــ�ن  یت� م�

 ش.۱۳۹۲، زمست�ن ۸ش  م�رسه، یفصلن�مه روان شن�س ،»یدبست�ن پیش
محمـــ�ه�دی فقهـــی، ، ت�جمـــه و تحقیــق ســـنن النبــی محم� حســین،ســـی�طب�طبــ�یی،  .27

 .ش۱۳۵۴، اس�میه، ته�ان
ک�دکـــ�ن  یبــ� مشــک�ت رفتــ�ر یدرمــ�ن یهـــ� ثی� م�اخلــه�تــ«  و همکــ�ران،ف�یبــ�  ،ع�بگــل .28

_ ۲۰۲ ص  ش،۱۳۹۲ـپ�یی� ، ۷۴، ش ایـ�ان یب�لین یو روانشن�س یپ�شک مجله روان، »آزاردی�ه
۲۱۰. 

ی�ن .29 ــ�ثی� آمــــ�زش  ،»محم�حســــن حســـن زاده ی وســــمیه ، محمـــ�ج�اد اصــــغ� ،عســـک� تــ
ر یمق�بلــه دینـ یهـ� مهـ�رت � تــ�ب آو �ی�یـب یت فشـ�ر رواـن ی، انطبـ�ق ـپ همســ�ان  یو مــ�ی�

 .۶۷-۶۰ ص ش،۱۳۹۲پ�یی�  ،۲۱ش نش�یه طب ج�نب�ز،  ، »ج�نب�زان
ی�ض� الخ�اط�«، اب�الفتح محم� بن عثم�نک�اجکی،  .30  ،نش�یه اله�دی، »مع�ن الج�اه� و ر

  .۱۳۵۱مه�  ،۵ش 
ک�فی، اکلینی، محم� بن یعق�ب .31 علمیـه  یف�وشـ کتـ�ب، مصـطف�یه  جـ�اد ت�جمـ، ص�ل 

 ش. ۱۳۶۹، ته�ان، اس�میه
کب�ز، ف�ام�ز سه�اب ی،ک�م .32 یه، حمی� خ� ی� ب�اتیح�ر  ی،محم� حسـن ف�هـ�د وس�ه  ی، ف�

ک�هش همس�آزار یگ�وه یرفت�ری _ درم�ن شن�خت یاث�بخش« یت خشم ب�  و اف�ایش  یم�ی�
 ، زمسـت�ن۶۰، ش یفصـلن�مه ت�انبخشـ، »اف�اد مبت� به سـ�ء مصـ�ف مـ�اد یرض�یت زن�ش�ی

 .۹۹_ ۹۱ ص ش،۱۳۹۲
یم .33 ک�روش محم�ی، ک� ینب،  ر ت�ب یبین پیش« ی.ق�در زاده ب�ق� ی و، اقب�ل زارعیز  یآو

ک�رکنـ�ن اد یب� اس�س می�ان ه�ش هیجـ�ن م�هن�مـه ارمغـ�ن  ،»شـه� ی�سـ�ج یرات دولتـادر 
 .۲۶۵ ص  ش،۱۳۹۳، خ�داد ۸۶، شم�ره دانش

 .ش۱۳۶۶دارالکتب ا�س�میه، ته�ان، ، بح�را�ن�ار مجلسی، محم�ب�ق�، .34
یف و یی�ق منیجه  یمحم�حسین، شهن ،ن�رال�ین ون� یمحب .35 رابطه « ی،حسن پ�ش� ش�
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ــ (امیـــ�، خـــ�ش یشـــن�خت ســـ�م�یه روان ــ�بیبینــ ر ، ـت ــ� هـــ�فیو خ�دک�رآمـــ� یآو ــ� ) ـب  یهــ
ی�ن ســ�ل اول یپیشــ�فت و عملکــ�د تحصــیل  یریــ� فصــلن�مه پــ�وهش در ب�ن�مــه ،»دانشــج�

 .۷۹-۶۱ ص، ش۱۳۹۳، به�ر ۴۰، ش یدرس
، خشــم، یشخصــیت مــ�ز یهــ� یمق�یســه وی�گـ«و همکــ�ران،  یمحمــ�عل ،فــ� یمحمـ� .36

-۸۹ ص ش،۱۳۹۲، زمســت�ن ۲۸، ش یفصــلن�مه اعتیــ�د پ�وهــ، »یخصـ�مت و پ�خ�شــگ�
۱۰۰. 

ب اـبی بن م�رس� ا�م�م علی ،اخ�ق در ق�آن ،ن�ص� و همک�رانمک�رم شی�ازی،  .37 ، 7ط�ـل
 ش.۱۳۸۲قم، 

�ثی� صـ�یقه، ب�رسـی ملکـی، .38  پ�خ�شـگ�ی ـب� خشـم کنتـ�ل مهـ�رت گ�وهـی آمـ�زش ـت
یت ارشـ� ک�رشن�سـی ن�مـه پ�ـی�ن کـ�ج، ۲ منطقـه ن�ج�اـن�ن راهنمـ�یی  خـ�م�ت مـ�ی�
بیت م�ّرس، ته�ان،  پ�ست�ری، دانشگ�ه  .ش۱۳۸۵ت�

ی� یعلم اخ�ق اس�م ی،مه� ی،ن�اق .39 ال�ین  )، ت�جمه ج�لج�مع السع�داتت�جمه  ه(گ�
 ش.۱۳۷۲، چ�پ س�م، ج�  یحکمت، بی، مجتب�

یم ی، ط�لب ح�جی�ن، مه�یعل ی،نص� اصفه�ن .40  یب�رسـ« ،یرضـ�ان یسی� م�تضـی و ک�
� دیــ�گ�ه نهـج الب�غــه یتحمـل و مــ�ارا در رهبـ� � تکیــه ـب دو فصـلن�مه مــ�ی�یت ، »ســ�زم�ن ـب

  ش. ۱۳۹۱، پ�یی� و زمست�ن ۲، س�ل بیستم، ش یاس�م
یم،  .41 یت و دین«وف�یی ، م� شن�سی  پ�شکی و روان ، مجله روان»داری رابطه سبک ه�ی ه�

 .ش۱۳۸۸، ۴، ش ب�لینی ، س�ل پ�ن�دهم
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17. Abstract 
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19. The approach of this study is descriptive. The present article tries to answer 

this  questions in a comparative study   scientific literature  and Islamic 
literature   on the effects of anger and Kazm on mental health. 

20. Evaluation studies show that  there is a fundamental difference between 
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center of western approach is  to treat pathologies in anger, but at the same 
time should not be suppressed rage and the reason will be ignored but in 
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مه محم� ج�اد مغنیه
ّ

ک�رب�د سی�ق در تفسی� الک�شف ع�  ب�رسی 

ـــ ١سی�عب�ال�س�ل حسینی زادهدکت�   _____________  یمی درچه محم� ـ  ______________٢ک�

 چکی�ه
کـ�م، دارای حجیـت عق�یـی و مـ�رد عن�ـیت ام�مــ�ن یکـی از قـ�ائن مهـم سـی�ق،  پی�سـته 

�م  :معص�م است و هم�اره در بحث ه�ی تفسی�ی م�رد ت�جـه مفسـ�ان و دانشـمن�ان عـل
گ�فته است.  مق�ل� ح�ض� ب� روش ت�صیفی_ تحلیلی  ضمن ب�رسـی اجمـ�لی مفهـ�م ،ق�آنی ق�ار 

ک�رب�د سی�ق در  مه محم� ج�اد مغنیه  تفسی� الک�شفسی�ق، ش�ایط تحقق آن و ان�اع آن؛ 
ّ

ع�
نشـ�ن� اعتقـ�د  ،در بحـث سـی�ق تفسـی� الک�شـفروش م�ـلف  .داده اسـترا م�رد پ�وهش قـ�ار 

کلم�ت، جم�ت و آی�ت می و  ؛ب�دهه� معتق� ن به سی�ق س�رهظ�ه�ا ولی  ،ب�ش� ایش�ن به سی�ق 
گیـ�  .در هـیچ جـ�ی تفسـی�ش ـبه آن نپ�داختـه اسـت همچنـین هم�ننـ� ب�خـی از مفسـ�ان ـبه ف�ا

کلی معتقـ� نمـی ب�شـ� و حتـی در مـ�اردی معنـ�ی مسـتف�د از  ب�دن سی�ق به عن�ان یک ق�ع�ۀ 
گ�چـه معنـ�ی خـ�ص سـی�قی را مـی  �ت ا سی�ق را ت�ویل می ب�د. نی� ایش�ن در تفسی� ب�خی از آـی
� و ق�ـئل ـبه عم�میـت آـیه اسـت و در مجمـ�ع روشـن  �ی�د، وـلی آن را مخصـص معنـ� نمـی داـن ـپ

که ق�ع�ۀ سی�ق در  ک تفسی� الک�شفگ�دی�  ن� از: به دسـت ا ه عب�رتک�رب�ده�ی ف�اوانی دارد 
�ول آیــه، تعیـین مخ�طبــ�ن  آوردن معنـ�ی واژگـ�ن، تعیــین معنـ� و مقصــ�د آـیه، تعیـین ســبب ـن

 خط�ب، ارزی�بی اق�ال مفس�ان،تعیین م�جع ضمی� و کشف مح�وف�ت. 
 تفسی� الک�شف. در ، سی�قو ان�اع آن، محم�ج�اد مغنیه : سی�قه� کلی� واژه

 ____________________  

یم .١ ک�  yahoo.com ،Hosseiny@۴3                                                                است�دی�ر دانشگ�ه عل�م و مع�رف ق�آن 

یمک�رشن�س ارش� عل�م ق�آن، دانشگ�ه عل�م و  .٢ ک�   ن�یسن�ه مسئ�ل .مع�رف ق�آن 
m.karimi901@yahoo.com   
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 مق�مه

کـه بـ� مجم�عـه عب�رت اسـت ازسی�ق    کلـی  کلمـ�ت، جمـ�ت، یـ� آیـ�ت  سـ�خت�ر  ای از 

کـه تـ�ثی�  و گ�ارد افکن� و ب� معن�ی آنه� ت�ثی� می س�یه می یکی از ق�ائن پی�سته غی� لفظی اسـت 

گـ�هی غفلـت از آن، انحـ�اف در تفسـی� را  مهمی در فهم آی�ت و دستی�بی به مـ�اد الهـی دارد و 

هـ�، یکـی  هـ� و مفـ�د جملـه و ت�ثی� آن در تعیین معن�ی واژه در پی دارد. اصل ق�ینه ب�دن سی�ق

که در هم� زب�ن شـ�د و دانشـمن�ان  ه� به آن ت�تیب اث� داده می از اص�ل عق�یی مح�وره است 

ــی ــ�ده و م ک ــتف�ده  ــ�اره از آن اس ــی، هم ــ�ن دین ــ�اه� مت ــم ظ ــ� در فه ــ�می نی ــ�. اس ــین  ١ کنن در هم

ک�یم به ق�ین� سی�ق در تفسی� آیـ�ت ت�جـه ویـ�ه یکـی  .انـ� ای داشـته راست�، ب�خی مفس�ان ق�آن 

گ�انق�ر عّ�مه محم� ج�اد مغنیه اسـت. ایشـ�ن  تفسـی� الک�شـفم�لف  ،از این مفس�ان، مفس� 

که در تفسی� آی�ت پس از جست ج�ی اح�دیث م�تبط بـ� آیـ�ت، ب�یسـتی بـ� و ب� این ب�ور است 

ــنظـ ــ�ه  رو ایشـ�ن در صـ�رت �ه� و سـی�ق م�جـ�د در آیـ�ت تکیـه نمـ�د. از ای هـ�ی مختلفـی بـ� به

کـه  ک�یم پ�داخته است. ضـ�ورت ن�شـت�ر ح�ضـ� آن اسـت  گی�ی از سی�ق به تفسی� آی�ت ق�آن 

کـه در ۀ سـی�ق و نقـش آن در تفسـی� ن�شـت�ره�ی زیـ�دی بـه بـ�راگ�چه مط�لع�ت نش�ن می دهـ� 

کـ�رب�د آن در رشت� تح�ی� در آمـ�ه اسـ ن�شـت�ر  تفسـی� الک�شـفت، در خصـ�ص نقـش سـی�ق و 

خ�اهـ�  تفسـی� الک�شـفدر  سـی�ق ک�رب�دهـ�ی بـه رو مق�ل� ح�ضـ�  مستقلی وج�د ن�ارد. از این

 پ�داخت.

لک�شف. ۱  ک�رب�د سی�ق در تفسی� ا

 ۀ استف�ده از سی�ق در تفسی�ش می ن�یس�:ب�رعّ�مه مغنیه در

کـ�دم؛ [در تفسی� آی�ت]  اگ�« ح�یثی از سـنت نی�فتـه ب�شـم، بـ� ظـ�ه� آیـه و سـی�ق آن تکیـه 

کـه مخ�طـب آن را بفهمـ� و  کنـ�  گ�ین�ه حکیم در بی�ن م�اد خـ�دش بـ� چیـ�ى تکیـه مـی  زی�ا 

کـه مخ�طـب نیـ� بـه ن�بـه خـ�د همـین ظـ�ه� را  این چی�، مفهـ�م ظـ�ه�ى سـخن مـی ب�شـ�؛ چـ�ا 

 ____________________  

 .٨۶، ص روش تفسی� ق�آن. رجبی، محم�د، ١
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که خ�ف آن ث�بت ش�د. می منـ�  تـه، اگ�چـه در مـ�ارد زیـ�دی از سـی�ق بهـ�هالب ١ »گی�د، مگ� آن 

 تع�یفی از سی�ق و ش�ایط تحقق آن ارائه نک�ده است.  ،ش�ه است

هـ� معتقـ� نیسـت؛ از ایـن رو در هـیچ  م�ح�م مغنیه ظ�ه�ا به سی�ق و ارتب�ط س�رههمچنین 

ــ�ره ــی�ق س ــه س ــی�ش ب ــ�ره جـ�ی تفس ــ� اش ــ�ارد ه ــ�ارد، ای ن ــی در م ــ�دی  ول ــ�تزی ــی�ق از آی ــه س  ب

ک�ده است.  ٢ کلم�ت، جم�ت و آی�ت اش�ره 

گی� نب�دن ق�ع�ه سی�ق از نظ� مغنیه. ۲  ف�ا

ــی را ع�مـه مغنیـه هم�ننـ� ب�خـی از مفسـ�ان، ف�اگیـ� بـ�دن سـی�ق  کل بـه عنـ�ان یـک ق�عـ�ۀ 

کـه  7س�ره احـ�اب، بـ� اسـتن�د بـه روایـت امـ�م صـ�دق ۳۳ه ذیل آیه ک نپ�ی�فته است؛ چن�ن

ــ�: ــ�«ف�م�دن ــ�آن، آغ ــ� ق ــت.آی ــ� اس ــ�ی دیگ ــ�رۀ چی ــ�مش درب ــ�ی و ف�ج ــ�رۀ چی ــ�  ٣ »زش درب ف�اگی

ــت دانسـته ا ــی را ن�درس کل ــ�ه  ــ�ان یـک ق�ع ــه عن ــی�ق ب ــتدانسـتن س ــ�ن در  4.س ــین ایش همچن

ص معنـ� نمـی تفسی� ب�خی از آی�ت اگ�چه معن�ی خ�ص سی�قی را می پ�ی�د، ولی آن را مخَصّ 

ْهَ� َفْلَیُصـْمُه َو َمـْن ( ه در تفسی� ک دان� و ق�ئل به عم�میت آیه است؛ چن�ن
َ

َفَمْن َشِهَ� ِمْنُکُم الّش

ْو َعلی
َ
یضً� أ ُعْسـ�  ک�َن َم�

ْ
یـُ� ِبُکـُم ال ُیْسـَ� َو � ُی�

ْ
یـُ� اُ� ِبُکـُم ال َخـَ� ُی�

ُ
ـ�ٍم أ ّیَ

َ
ٌة ِمـْن أ

َ
 /(بقـ�ه )َسـَفٍ� َفِعـّ�

که جمله ،)۱۸۵ که سی�ق آیه نش�ن می ده�  یـُ� ُی�( ب� این ب�ور است  ُیْسـَ� َو � ُی�
ْ
یُ� اُ� ِبُکـُم ال

ُعْس�
ْ
ی، مسـ�ف�ت و پیـ�ی اسـت، ولـی ایـن  )ِبُکُم ال بی�نگ� عّلت جـ�از افطـ�ر در حـ��ت بیمـ�ر

سی�ق اط�ق این تعلیل را مح�ود نمی نم�ی� و جمله ی�د ش�ه در حقیقت بی�نگ� عّلت تمـ�م 

ـ( نی� ایشـ�ن در تفسـی�  5 احک�م است.
َّ
َهـ� ال ّیُ

َ
امیَن ِ� یـ� أ ِقْسـِط  �یَن آَمُنـ�ا ُک�ُنـ�ا َقـّ�َ

ْ
 )ُشـَه�اَء ِب�ل

 ن�یس�: می ،آی� تعمیم داده که از  سی�ق آیه به دست میرا معن�یی  ،)۸ /(م�ئ�ه

 ____________________  

 .١۵، ص ١، ج تفسی� الک�شف. مغنیه، محم� ج�اد، ١

 .١١٠_ ٨۶، ص روش تفسی� ق�آن. درب�ره ان�اع سی�ق بنگ�ی� به: رجبی، محم�د، ٢

 .۴٢۵، ص ١٠، ج بح�ر ا�ن�ار. مجلسی، محم�ب�ق�، ٣

 .٢١٧، ص ۶، ج تفسی� الک�شف. مغنیه، محم�ج�اد، 4

 .٢٨۵، ص ١. هم�ن، ج 5
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که اگ� دشمن�ن و مخ�لف�ن م� حّقـی بـ� « گ�اهی دادن به ع�الت، (تنه�)این نیست  معن�ی 

که سی�ق آیـه بـ� آن عه�ۀ م� و ی� دیگ�ان داشته ب�شن�، ب�ی� به نف گ�اهی دهیم، ه� چن�  ع آن�ن 

کـه انسـ�ن در تمـ�م رفتـ�ر خـ�د؛ بـ�ون اسـتثن�ء، عـ�الت را در  د�لت دارد، بلکه م�اد آن است 

ای بـ�ای پ�یـ�ن دادن بـه  پیش بگی�د. پس اگ� دانشمن� به علـ�م روز ب�شـ� دانـش خـ�د را وسـیله

قـ�رت و پیشـ�فت قـ�ار دهـ� و اگـ� م�ن�گی  و به دسـت آوردن اسـب�ب  اسب�ب ضعف و عقب

کلمه ا� دع�ت نم�یـ�  و اگـ� غیـ� عـ�لم اسـت دعـ�ت  اهـل علـم و دیـن را  ع�لم دینی است به 

که ب� حّق و ع�ل می کن�ر آنه� ب�ش� اج�بت نم�ی� و ت� م�دامی   .1»ب�شن� ی�ور آنه� و در 

 ت�ویل معن�ی سی�قی . ۳

ــ�ت، ضـمن  ــ�اردی از تفسـی� آی ــه عّ�مـه مغنیـه در م ــه نقـ� آن پ�داخت ــ�ی سـی�قی ب بیـ�ن معن

ُکِتـَب ( است و آن را نپ�ی�فته و ت�ویل نمـ�ده اسـت؛ مـثً� ایشـ�ن در تفسـی� ـ�یَن آَمُنـ�ا 
َّ
َهـ� ال ّیُ

َ
یـ� أ

َقْتلی
ْ
ِقص�ُص ِفي ال

ْ
ْنثی  َعَلْیُکُم ال

ُ ْ
َعْبِ� َو ا�

ْ
َعْبُ� ِب�ل

ْ
ُحّ�ِ َو ال

ْ
ُحّ�ُ ِب�ل

ْ
ْنثی  ال

ُ ْ
گ�ی�  یم ،)۱۷۸ /(بق�ه ) ِب��

کـه اگـ� آزاد، بـ�ده ای را بکشـ� و یـ� مـ�د، زنـی را بکشـ�  که از سی�ق آیه چنین استف�ده مـی شـ�د 

کشته ش�د ولی آی� این نظ�ّیه م�رد اجم�ع فقه�ست؟ عّ�مه مغنیـه در پ�سـخ بـه  ،نب�ی� خ�دش 

کـ�ده: آزاد، آزادی دیگـ� را بکشـ�؛ �این س که آیه فقـط سـه صـ�رت را بیـ�ن  بـ�ده ، ال می ن�یس� 

ــ�ده ــه چهــ�ر  ب ک ــت؛  ــ�ک� نشــ�ه اس ــ� را مت ــ�ر صــ�رت دیگ ــ� را؛ و چه ــ� را و زن، زنــی دیگ ای دیگ

ای را بکشـ�؛ بـ�ده، آزادی را بکشـ�؛ مـ�د، زنـی را بکشـ� و  ن� از: آزاد، بـ�دها ص�رت دیگ� عب�رت

که قص�ص در سـه صـ�رت نخسـت تشـ�یع  زن، م�دی را بکش�. بن�ب�این آیه فقط د�لت دارد 

مـ�م فقهـ� نیـ� نسـبت بـه آن وحـ�ت نظـ� دارنـ�. اّمـ� آیـه چـه از لحـ�ظ منطـ�ق و چـه از شـ�ه و ت

کنـ�؛ بنـ�ب�این  کـ�ده و نـه اثبـ�ت مـی  لح�ظ مفه�م، قص�ص را درب�رۀ دیگ� ص�رت هـ� نـه نفـی 

کنیم.  2 ب�ی� به دلیل دیگ�ی از سنت و اجم�ع م�اجعه 

ــُل ذِلـك(و در تفسـی�  ـ�اِرِث ِمْث
ْ
ــه  ،)۲۳۳ /(بقـ�ه ) َو َعَلـی ال کـه مفسـ�ان ب ــ�ور اسـت  بـ�این ب

 ____________________  

 .٢۶_ ٢۵، ص ٣، ج تفسی� الک�شف. مغنیه، محم� ج�اد، 1

 .٢٧۶ _ ٢٧۵، ص ١ج  ، تفسی� الک�شف. بنگ�ی� به: مغنیه، محم� ج�اد، 2
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ــ�ر  ،دلیـل اینکـه معنـ�ی سـی�قی آیـه، معنـ�یی ن�درسـت اسـت در تفسـی� ایـن قسـمت از آیـه دچ

که حتی ب�خی از آن�ن م�نن� اب�بک� م�لکی در  مشکل ش�ه از  تفسـی� احکـ�م القـ�آنان�، ت� ج�یی 

گ�یـ� که این آیه نسخ ش�ه است. عّ�مه مغنیه مـی  کن�  کـه سـی�ق بـ�  م�لک نقل می  معنـ�یی 

ــه  ک ــت  ــن اس ــ�ر و » وارث«آن د�لـت دارد ای ــه وارث پ ــک«را ب ــی� » مثـل ذل ــ�در تفس ــ� م ــه نفق را ب

کـ�دک  زی�ا در این ص�رت، معنـ� درسـت نمـی ؛کنیم، اّم� این تفسی� درست نیست شـ�د، چـ�ن 

کتـه بـه ایـن ن» مثـل ذلـک«و م�در از جمل� وارث�ن پ�ر به حس�ب می آین� و دیگـ� اینکـه جملـ� 

که ب� وارث�ن پ�ر، هم�نن� خ�د پ�ر ۀاش�ر پ�داخت نفقه واجب است. در نتیجه، معنـ�ی  ،دارد 

کـ�دک شـی�خ�ارش و بـ�  که نفقه م�در ب� خ�د م�در و نی� بـ�  � وارثـ�ن واجـب گـیدآیه این می ش�د 

که می دانیم اگ� م�در بت�ان� نفقـه اش  که آن�ن وج�د داشته ب�شن�. در ح�لی  است، در ص�رتی 

کسـی  کنـ�، بـ� هـیچ  که از ش�ه� به او رسی�ه ی� از راهـی دیگـ�_  تـ�مین  را_ خ�اه از ط�یق می�اثی 

گفتـه شـ�د بـ� مـ�در واجـب  کـه  که نفقه او را بپـ�دازد. عـ�وه بـ� ایـن، معنـ� نـ�ارد  واجب نیست 

ــ�دازد. ــه اش را بپ ــ�دش نفق ــ�ل خ ــت از م ــ�د در آیــه و  1اس ــکِل م�ج ــِل مش ــ�ن راه ح ــ�ب�این ایش بن

مثـل «و » وارث«دو واژۀ  ،شـ�ن معنـ� را ت�ویـل معنـ�ی بـه دسـت آمـ�ه از سـی�ق دانسـتهدرست 

کـه » ذلـک کنـ�؛ بـه ایـن صـ�رت  را بـه وارث » وارث«را بـ� خـ�ف ظـ�ه� و سـی�ق آیـه تفسـی� مـی 

کـه بعیـ� نیسـت » مثل ذلک«ف�زن� و  کن� و ب� این ب�ور اسـت  را به اج�ت شی� دادن تفسی� می 

که در  2دادن و اج�ت آن وارد ش�ه است، دلیل ب� درستی این ت�ویل ب�ش�. ۀ شی�ب�راح�دیثی 

ی از مفسـ�ان بـ�ای  تفسی� الک�شفبه ه� ح�ل، عّ�مه محم� ج�اد مغنیه در  هم�نن� بسـی�ر

ــت کـ�یم، در م�قعی ــ�آن  ــً�  تفسـی� آیـ�ت ق ــ�ه اسـت و تق�یب ــ�ه منـ� ش ــی از سـی�ق به هـ�ی مختلف

که ایش�ن به نقش سی�ق بـه  می گفت  کـه در ادامـهت�جـه داشـته بهتـ�ین شـکل ت�ان  ، بـه اسـت 

 تبیین این م�ارد خ�اهیم پ�داخت:

 ____________________  

 .٣۶٠ _٣۵٩، ص ١ج  ،  تفسی� الک�شف. مغنیه، محم� ج�اد، 1

 .٣۶٠، ص ۱. هم�ن، ج 2
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گ�ن ۱  . به دست آوردن معن�ی واژ

دسـت مـی آیـ�؛ عّ�مـه مغنیـه بـه ایـن ه گ�هی معن�ی الف�ظ آی�ت ب� ت�جه به ق�ینـه سـی�ق بـ

َئً� َو   َبلی( �آی ه در تفسی� ک مطلب ت�جه داشته است؛ چن�ن ح�َطْت ِبـِه َخطیَئُتـُه  َمْن َکَسَب َسّیِ
َ
أ

�ِر ُهْم فیه� خ�ِلُ�ون ْصح�ُب الّنَ
َ
ولِئَك أ

ُ
کـه ۸۱ /(بق�ه )َف� کن�  َئً� «) تص�یح می  شـ�مل شـ�ک » َسـّیِ

گن�ه�ن می ش�د، ولی در این آیه به ق�ین� دیگو  ـ�ِر ُهـْم فیهـ� خ�ِلـُ�ون(�  ْصـح�ُب الّنَ
َ
ولِئـَك أ

ُ
 ،)َف�

َئً� «م�اد از    1خص�ص ش�ک است.» َسّیِ

خـ�ِلِقین(و در آی� 
ْ
ْحَسـَن ال

َ
وَن أ ُر

َ
َتْ�ُع�َن َبْعـً� َو َتـ�

َ
بـ� ت�جـه بـه سـی�ق  ،)۱۲۵ /صـ�ف�ت»( )أ

که آنه�» بعل«آیه،    2خ�ان�ن�. (ق�م الی�س) آن را  به ج�ی خ�ا می را ن�م بتی می دان� 

ــي( �آیـ و در تفسـی� مـ� ُنْمل
َ
ّن

َ
َکَفـُ�وا أ ــ�یَن 

َّ
ُهـْم   َو � َیْحَسـَبّنَ ال

َ
مـ� ُنْملـيل

َ
ــِهْم ِإّن ْنُفِس

َ
ــْم   َخْیـٌ� ِ� ُه

َ
ل

ُهْم َع�اٌب ُمهـیٌن 
َ
را » إثـم«بـه ق�ینـ� سـی�ق آیـه، مـ�اد از واژۀ  ،)۱۷۸ /(آل عمـ�ان )ِلَیْ�داُدوا ِإْثمً� َو ل

کف� می کفـ� آنهـ�  خص�ص  کـ�ف�ان ه�چـه از عم�شـ�ن بگـ�رد، بـ�  کـه  دانـ� و بـ� ایـن بـ�ور اسـت 

 3دهن�. زی�ا آن�ن ب�خی از اعم�ل نیک� را انج�م می ؛یگ�ش�نش�د و نه ب� جه�ت د اف�وده می

 . تعیین معن� و مقص�د آیه ۲

ک�رب�ده�ی سی�ق، تعیین مـ�اد آیـه و تفسـی� آن اسـت؛ عّ�مـه مغنیـه بـه ایـن امـ� نیـ�  از دیگ� 

قْ ( �آی ه در تفسی�ک ت�جه داشته است؛ چن�ن
َ
�یَن أ

َّ
 هُ��ِء ال

َ
�یَن آَمُن�ا أ

َّ
َسُم�ا ِبـ�ِ� َجْهـَ� َو َیُق�ُل ال

ْصـَبُح�ا خ�ِسـ�ین
َ
ُهْم َف�

ُ
ْعمـ�ل

َ
َمَعُکْم َحِبَطْت أ

َ
ُهْم ل

َ
ْیم�ِنِهْم ِإّن

َ
بـ� ایـن بـ�ور اسـت  ،)۵۳ /(م�ئـ�ه )أ

کـه جملـ�  کـه سـی�ق آیـه نشـ�ن مـی ْصـَبُح�ا خ�ِسـ�ین(دهـ� 
َ
ُهْم َف�

ُ
ْعمـ�ل

َ
ــ�ا  )َحِبَطـْت أ سـخن خ

ــعیت و  ــس از آنکـه از وض ــه م�منـ�ن پ ک ــن اسـت  ــت و معنـ�ی آن ای ــخن م�منـ�ن اس نیسـت و س

ی کـه در پـیش  ب�ز گفتنـ�: اعمـ�ل من�فقـ�ن نظیـ� نمـ�ز و روزه  ه�ی من�فق�ن شگفت زده شـ�ن�: 

 ____________________  

 .١٣٧ص  ،١،  ج تفسی� الک�شف. مغنیه، محم� ج�اد، 1

 .٣۵۴، ص ۶. هم�ن، ج 2

 .٢١١، ص ٢. هم�ن، ج 3
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گ�نه پ�داشی به آنه� داده نخ�اه� ش�. گ�دی� و هیچ  ک�دن�، ب�طل    1چشم م� ب�ان تظ�ه� می 

ک�ِف�یَن  ی...َو اُ� � َیْهِ� ( �آی سی�ایش�ن در تف
ْ
َقْ�َم ال

ْ
کـه بـه  ،)۲۶۴ /(بق�ه )ال معتق� است 

زیـ�ا سـخن دربـ�رۀ پـ�داش خ�اسـت و  ؛ق�ین� سی�ق، م�اد از آیه در اینج� پـ�داش آخـ�ت اسـت

کس�نی ک�ف�ان،  کنن�. م�اد از  ک�ر می  که ب�ای غی� خ�ا  کـه  2ان�  بن�ب�این معن�ی آیـه ایـن اسـت 

کنن�خ�اون ک�ر می  که ب�ای غی� خ�ا  کس�نی را   گ�دان�. از پ�داش آخ�ت بی نصیب می ،� 

ُه َنصیٌب ِمْنه� َو َمْن َیْشَفْع َشـف�َعً� ( �آی نم�ن� دیگ� در تفسی� 
َ
َمْن َیْشَفْع َشف�َعً� َحَسَنً� َیُکْن ل

ِکْفٌل ِمْنه� َو ک�َن اُ� َعلی ُه 
َ
َئً� َیُکْن ل بـ� ت�جـه  الک�شـف)؛ م�لف ۸۵ /(نس�ء )قیت�ً ٍء ُم  ُکّلِ َشْي   َسّیِ

کــ�م، مــ�اد از  ـــَنً� «بــه ســی�ق  َئً� «را تشــ�یق بــه جنــگ و مــ�اد از » َشــف�َعً� َحَس ـــّیِ را » َشــف�َعً� َس

ک�دن دیگ�ان از جنگ دانسته کـه مـ�دم را بـه جهـ�د  و در معن�ی آیه مـی ،منص�ف  کسـی  گ�یـ� 

که م�دم کسی  گنـ�ه خـ�د  را به ذلت ف�ا می ف�ا می خ�ان� پ�داش خ�د را داشته و  خ�انـ� نتیجـ� 

 3را دارد.

 . تعیین م�جع ضمی�٣

کـ�ده اسـت؛ چنـ�ن ــ�ر از سـی�ق اسـتف�ده  ــ ع�مـه مغنیـه در تعیـین م�جـع ضـمی� بـه وف ه در ک

ْیُتُه َفَعَلّيَ ِإْج�امي(� آی تفسی� �َن اْفَت�اُه ُقْل ِإِن اْفَتَ�
ُ
ْم َیُق�ل

َ
َن� َب�ي  أ

َ
� ُتْجِ�ُم  َو أ  ،)۳۵ /ه�د»( )�نٌء ِمّمَ

�َن «ب� ت�جه به سی�ق، ضمی� در 
ُ
 (� آیـ و در تفسـی� 4گ�دانـ�. را به ق�م نـ�ح ب�مـی» َیُق�ل

ُ
ـْ� ُی�اِخـ�

َ
َو ل

ـٍ�  ـ�َس ِبُظْلِمِهـْم مـ� َتـَ�َك َعَلْیهـ� ِمـْن َداّبَ ــ�م  ایشـ�ن  مـی ،)۶۱ /(نحـل )اُ� الّنَ ک کـه از سـی�ق  گ�یـ� 

که ضمی� فهمی�ه می گ�دد به ز» علیه�« ش�د    5دهن�ۀ آن است. نش�ن» داّبه«و واژۀ مین ب� می 

ــی� ــه مغنیــه در تفس ــین عّ�م ــ  همچن یــُ� اُ� ( �آی ــ� ُی� م
َ
ْو�ُدُهــْم ِإّن

َ
ُهْم َو � أ

ُ
ــ�ال ْم

َ
ــَك أ َفــ� ُتْعِجْب

 ____________________  
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 .٣٩5ص ، ۲. بنگ�ی� به: هم�ن، ج 3

 .٢٢٨، ص ۴. بنگ�ی� به: هم�ن، ج 4

 .۵٢۵ص  ، ۴. بنگ�ی� به: هم�ن، ج 5



 

 65                 ۱۳۹۴به�ر  ۱۲۶شم�رۀ                               

َحیٰ 
ْ
َبُهْم ِبه� ِفي ال ِ

ّ
ْنُفُسـُهْم َو ُهـْم کـ�ِفُ�وَن �ِلُیَع�

َ
ْنی� َو َتْ�َهـَق أ

ُ
کـه  ،)۵۵ /(ت�بـه )ِة الـّ� معتقـ� اسـت 

کــه ضــمی� در  ــه روشــنی نشــ�ن مــی دهــ�  کــه قبــل و بعــ� از آیــه وجــ�د دارد، ب ک�مــی  ــی�ق  س

َبُهْم « که در دوران پی�مب�» ُیَعّ�ِ گ�دد  کـه از  9اک�م به من�فق�نی ب� می  ب�دن� و به وی�ه من�فقـ�نی 

  1ش�کت در غ�وۀ تب�ک س� ب�ز زدن�.

ْوُه «همچنـین م�جـع ضـمی� در 
َ
ــ� در آ» َرأ ــِ�ِه (ی ـ�ا ِمـْن َبْع

ُ
َظّل

َ
ا ل ْوُه ُمْصـَفّ�ً

َ
ــَ�أ یحـً� َف ْرَسـْلن� ر

َ
ـِئْن أ

َ
َو ل

کشت�ار مـی۵۱ /(روم )َیْکُفُ�وَن  هـ� ِإْن َتـُك ِمْثقـ�َل  ّیَ یـ� ُبَنـ(. و در آیـ� 2دانـ� ) را به ق�ین� سی�ق 
َ
ِإّن

ٍ� ِمْن َخْ�َدٍل  ه�«م�جع ضمی�، )۱۶ /(لقم�ن )َحّبَ انسـ�ن مـی دانـ� و بـ� ایـن را عمل نیک و بـ� » ِإّنَ

که اگ� چه لفظ عمل در آیه نی�م�ه است   3ولی سی�ق آیه ب� آن د�لت دارد. ،ب�ور است 

کشف مح�وف�ت آیه۴  . 

ــی�ق  ــ� س ــه ق�ین ــ�آن ب ــ�ت ق ــل از آی ــن قبی ــ�اردی از ای ــم و م ــ�اب قس ــ�ل، ج ــل، مفع ــ�هی ف�ع گ

که عّ�مه مغنیه ب� ت�جه دقیق به سی�ق به بی�ن  مـ�ارد حـ�ف شـ�ه از آیـ�ت ح�ف ش�ه است 

که ب�خی از آنه� عب�رت  ن� از:ا می پ�دازد 

ــثً� درآیــ� َة ِ� ( م ــّ�َ ُق
ْ
 ال

َ
ّن

َ
َعــ�اَب أ

ْ
ــَ�ْوَن ال ــ�یَن َظَلُمــ�ا ِإْذ َی

َّ
ــْ� َیــَ�ى ال

َ
 اَ� َشــ�یُ� َو ل

َ
ّن

َ
 َجمیعــً� َو أ

َعـ�اب
ْ
کـه جـ�اب ۱۶۵ /(بقـ�ه ) ال گ�یـ�  ــ� یـ�ی«)؛ مـی  کـ�م» ل ــ� آن  محـ�وف اسـت و سـی�ق  ب

ْیـَن ( �آیـ . نم�ن� دیگ� در تفسـی� 4د�لت دارد
َ
ْشـَ�ُک�ا أ

َ
ـ�یَن أ

َ
َو َیـْ�َم َنْحُشـُ�ُهْم َجمیعـً� ُثـّمَ َنُقـ�ُل ِلّل

ــُتْم َتْ�ُعُمـ�َن  ُکْن ـ�یَن 
َّ
ــ�م )ُشـَ�ک�ُؤُکُم ال ــ�ل  ،)۲۲ /(انع کـه دو مفع ــت  ــن بـ�ور اس ــه » ت�عمـ�ن«بـ� ای ب

ک�م ب� ایـن حـ�ف » م ش�ک�ءت�عم�نه« ق�ینه سی�ق ح�ف ش�ه ان� و تق�ی�: می ب�ش� و سی�ق 

 5د�لت دارد.
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ی همچنین در آی�   َعـْنُکْم مـ� (و
َ

ـَع َبْیـَنُکْم َو َضـّل َقـْ� َتَقّطَ
َ
ُهـْم فـیُکْم ُشـَ�ک�ُء ل

َ
ّن

َ
�یَن َزَعْمـُتْم أ

َّ
ال

ـَع «ف�عـل  ،)۹۴ /(انعـ�م  )ُکْنـُتْم َتْ�ُعُمـ�ن تقـ�ی� آیـه را  ،را بـه ق�ینـ� سـی�ق محـ�وف دانسـته» َتَقّطَ

ــی» تقطـع ال�صـل« ی در آیـ� 1دانـ� م ــً� َهـ�ى(. و یق �  َف�
َ
ـ�ل

َ
ــّقَ َعَلـْیِهُم الّض یقـً� َح ــ�اف )َو َف�  /(اع

که   «دوم مفعـ�ل » ف�یـق«؛ و »ه�ی«اول مفع�ل » ف�یق«ب� این ب�ور است 
َ

َضـّل
َ
محـ�وف اسـت »أ

ک�م ب� آن د�لت دارد.  2که سی�ق 

 . ارزی�بی اق�ال مفس�ان۵ 

مه مغنیه ب� استن�د به سی�ق، در مـ�ارد زیـ�دی بـه ارزیـ�بی اقـ�ال مفسـ�ان مـی پـ�دازد؛ بـه عّ� 

کـ�ده گـ�هی نظـ�ات مفسـ�ان را ت�ییـ�  که  پـ�دازد؛  گـ�هی بـه رّد نظـ�ات ایشـ�ن مـی ،این ص�رت 

ــ چنـ�ن ــ در تفسـی�  هک ْو ِمْثلِ ( �آی
َ
ــٍ� ِمْنهـ� أ ِت ِبَخْی

ْ
ــه� َنـ� ْو ُنْنِس

َ
ــْن آَیـٍ� أ ــْخ ِم ــ�مـ� َنْنَس ــ�ه )ه )؛ ۱۰۶ /(بق

   ن�یس�: می

کـه مـ�اد از «  کنـ�  بـه » آیـه«شیخ م�اغی در تفسـی� خـ�د از اسـت�دش محمـ� عبـ�ه نقـل مـی 

کـه خ�اونـ�  معن�ی معج�ه که نب�ت پی�مب� را نش�ن می ده� و معنـ�ی آن ایـن اسـت  ای است 

گـ�ه ایـن معجـ�ه را رهـ� مـی کنـ�، آن  معجـ�ۀ  سـ�زد و به یکی از پیـ�مب�انش معجـ�ه ای عطـ� مـی 

کن�. این معن� ه� چن� ذاتً� درست است؛ ولی سی�ق آیه آن را نفـی  دیگ�ی به پی�مب�ی عط� می

که م�اد از  کن�   3»ای از ق�آن است. ، آیه»آیه«و نظ�ی� علم� و جمه�ر مفّس�ان را ت�یی� می 

�یَن َخَ�ُج�ا ِمْن ِدی�ِرِهْم َو ( �آی  نم�ن� دیگ� در تفسی�
َّ
ی ال

َ
ْم َتَ� ِإل

َ
ل
َ
َمْ�ِت َفق�َل  أ

ْ
َر ال

َ
�ٌف َح�

ُ
ل
ُ
ُهْم أ

ـ�ِس � َیْشـُکُ�وَن  ْکَثـَ� الّنَ
َ
ـ�ِس َو لِکـّنَ أ و َفْضٍل َعَلـی الّنَ

ُ
�

َ
 اَ� ل

َ
ْحی�ُهْم ِإّن

َ
ُهُم اُ� ُم�ُت�ا ُثّمَ أ

َ
 /(بقـ�ه  )ل

کنـ� و سـپس  ایـن آیـه اشـ�ره مـی ۀبـ�رهـ�ی مختلـف مفسـ�ان در عّ�مه مغنیـه بـه دیـ�گ�ه ،)۲۴۳

گـ�فتن و بـه  تفسی� المن�ردر را شیخ محم� عب�ه نظ�  گفته است: آیه َمَثلی است بـ�ای پنـ�  که 

َو قـ�ِتُل�ا ( ب� ت�جـه بـه سـی�ق و عبـ�رت آیـ� بعـ�: ،یک داست�ن حقیقی و واقعی اش�ره ای ن�ارد
 ____________________  
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 اَ� َسمیٌع َعلیٌم   في
َ

ّن
َ
 1به ص�اب ن�دیک ت� دانسـته اسـت. ،)۲۴۴ /(بق�ه )َسبیِل اِ� َو اْعَلُم�ا أ

نیـ� عّ�مـه طب�طبـ�یی  تفسـی� المیـ�انۀ تفسی� این آیـه مفصـل اسـت و در ب�رالبته نظ�ّیه عب�ه در

 است.ش�ه نق� 

 . تعیین سبب ن�ول آیه۶

گ�هی ب� ت�جه به ق�ینـ� سـی�ق بـه تبیـین سـبب نـ�ول آیـ�ت  تفسی� الک�شفعّ�مه مغنیه در 

ـ�یَن فـي( �آیـ سـی�ه در تفکـ مـی پـ�دازد؛ چنـ�ن
َّ
ــَ�ى ال ــ�َن   َفَت

ُ
ِبِهْم َمـَ�ٌض ُیسـ�ِرُع�َن فـیِهم َیُق�ل ُقُلـ�

ْمـٍ� ِمـْن ِعْنـِ�ِه َفُیْصـِبُح�ا َعلـی  َنْخشی
َ
ْو أ

َ
َفْتِح أ

ْ
ِتَي ِبـ�ل

ْ
ْن َیـ�

َ
ْن ُتصیَبن� داِئَ�ٌة َفَعَسی اُ� أ

َ
وا فـي  أ َسـّ�ُ

َ
  مـ� أ

ْنُفِسِهْم ن�ِدمیَن 
َ
 �:ن�یس ) می۵۲ /(م�ئ�ه ) أ

ـــه و ح�دثــه« ـــه حکــ�یتی اســت از واقع ک ـــ� مــی آیــ�  ـــه  از ســی�ق آیــه چنــین ب ک ای خــ�ّص 

که خ�اون� ب� جمل�  خ�صه بـ�ان » فـی قلـ�بهم مـ�ض«اش از این ق�ار است: ب�خی از من�فق�ن 

کـه در بـ�طن دشـمن اسـ�م و مسـلم�ن�ن ب�دنـ� و در ظـ�ه�  کـ�ده اسـت، بـ� یه�دیـ�نی  هـ� اشـ�ره 

ــتی ــ� دوس ــ�ن، رابط ــ�زنش  دوسـت آن ــ�ر، س ک ــن  ــ�ای ای ــی ب ــ�ن وقت ــ�. ایـن من�فق ــ�ده ب�دن ک ــ�ار  ب�ق

ــ�کت در  شـ�ن�، مـی مـی ــ�م ضـعیف شـ�د و قـ�رت و ش ــ�ی� روزگـ�ر عـ�ض شـ�د و اس گفتنـ�: ش

گی�د.  2»اختی�ر یه�دی�ن و مش�ک�ن ق�ار 

ــی� ــه همچنـین در تفس ْسـ�ى( �آیـ  عّ�مـه مغنی
َ
ــُه أ

َ
ْن َیُکـ�َن ل

َ
ــّيٍ أ ــ� کـ�َن ِلَنِب ــی   م ــي َحّتَ ُیـْثِخَن ِف

ــیٌم  ــٌ� َحک ــَ�َة َو اُ� َع�ی ِخ
ْ

ــُ� ا� ی ْنی� َو اُ� ُی�
ُ

ــّ� ــَ�َض ال ــُ�وَن َع ی ْرِض ُت�
َ ْ
ــ�ل )ا� ــی۶۷ /(انف ــه  ) م ک ــ�  گ�ی

مفس�ان اتف�ق نظ� دارن� ب� اینکه این آیه درب�رۀ اسی�ان ب�ر ن�زل شـ�ه اسـت و سـی�ق آیـه نیـ� بـ� 

ْیِهم ُقـْل � (  �آی تفسی�. همچنین ایش�ن در 3ع� د�لت دارداین مّ� 
َ
ْیُکْم ِإذا َرَجْعُتْم ِإل

َ
وَن ِإل َیْعَتِ�ُر

ْخب�ِرُکْم 
َ
َن� اُ� ِمْن أ

َ
� ُکْم َقْ� َنّبَ

َ
ْن ُنْ�ِمَن ل

َ
وا ل  ن�یس�: )؛ می۹۴ /(ت�به  )َتْعَتِ�ُر

کـه ایـن آیـه در هنگـ�م ب�زگشـت ارتـش مسـلم�ن�ن از غـ�وۀ تبـ�ک « سی�ق آیه نش�ن مـی دهـ� 
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که وقتی به م�ینـه ب�سـن�، من�فقـ�ن بـه استقب�لشـ�ن ن�زل ش�ه  است؛ زی�ا خ�ا به آن�ن خب� داد 

آورن�، لکـن بـ� دروغ هـ� و  آورن�. آن�ن ع�ر می ان�، ع�ر می خ�اهن� آم� و از اینکه در خ�نه م�ن�ه

 1»ه�. گ�یی ی�وه

 . تعیین مخ�طب�ن خط�ب۷

ــتف�ده عّ�مـه مغنیـه در مـ�اردی از آیـ�ت بـ�ای تعیـین مخ�طبـ�ن  خطـ�ب از ق�ینـ� سـی�ق اس

ــ�؛ چنــ�ن کن ــی  ــ م ــی�ک قً� ِلمــ� ( �آیــ ه در تفس ــّ�ِ نــ� ُمَص
ْ
ل ــ� َنّ�َ ــ�ا ِبم ِکتــ�َب آِمُن

ْ
ــ�ا ال وُت

ُ
ــ�یَن أ

َّ
َهــ� ال ّیُ

َ
ــ� أ ی

کـه ظـ�ه� خطـ�ب هـم یهـ�د و هـم نصـ�ر مـی )۴۷ /(نسـ�ء  )َمَعُکـم گیـ�د و  یگ�یـ�  را در بـ� مـی 

گفته که بـه ق�ینـ� سـی�ق آیـه، خطـ�ب  ب�خی  همچنـین در  2تنهـ� بـه یهـ�د اختصـ�ص دارد.ان� 

�یَن ِمْن َبْعِ�ِهْم � َیْعَلُمُهْم ( �آیتفسی� 
َّ
�یَن ِمْن َقْبِلُکْم َقْ�ِم ُن�ٍح َو ع�ٍد َو َثُم�َد َو ال

َّ
ِتُکْم َنَبُ�ا ال

ْ
ْم َی�

َ
ل
َ
 أ

 ا�
َ
که سی�ق ۹ /(اب�اهیم )ِإّ� که آی ) ب� این ب�ور است  ی اسـت ، خطـ�بهسخن نش�ن می ده� 

 �آیـ  و در تفسـی� بـه مشـ�ک�ن عـ�ب. 9به بنی اس�ائیل و نه از س�ی محّم� 7از س�ی م�سی

ـْن ُتْغِنـ(
َ
ُکـْم َو ِإْن َتُعـ�ُدوا َنُعـْ� َو ل

َ
َفْتُح َو ِإْن َتْنَتُه�ا َفُهَ� َخْیـٌ� ل

ْ
َي َعـْنُکْم ِإْن َتْسَتْفِتُح�ا َفَقْ� ج�َءُکُم ال

 �ْ
َ
ُمْ�ِمنیَن ِفَئُتُکْم َشْیئً� َو ل

ْ
 اَ� َمَع ال

َ
ّن

َ
که به ق�ین� سی�ق و ۱۹ /(انف�ل )َکُثَ�ْت َو أ ) ب� این ب�ور است 

» َعـْنُکْم «، »لکـم«، »ِإْن َتُعـ�ُدوا«، »ِإْن َتْنَتُهـ�ا«، »ِإْن َتْسـَتْفِتُح�ا«درست ش�ن معن�، خطـ�ب هـ�ی 

 .3همگی ب�ای مش�ک�ن است» ِفَئُتُکْم «و 

فـ( عّ�مه مغنیه در تفسی�
َ
ُهـْم ل

َ
َعْمـُ�َك ِإّن

َ
کـه  ) مـی۷۲ /(حجـ� )َسـْکَ�ِتِهْم َیْعَمُهـ�َن   یل گ�یـ� 

گفته گفته 9از س�ی خ�ا به محّم�» لعم�ک«ان� خط�ب در  ب�خی  انـ�: ایـن  است و دیگ�ان 

ــ�ه� سـی�ق ن�دیـک ــن دیـ�گ�ه اخیـ�، بـه ظ ــه لـ�ط اسـت. ولـی ای ــ�  خطـ�ب از سـ�ی ف�شـتگ�ن ب ت

ی خط�ب در آی�  4است. بیَن (همچنین و
َّ

ُمَعـ�
ْ
ء (شـع�ا )َف� َتْ�ُع َمَع اِ� ِإلهً� آَخَ� َفَتُک�َن ِمـَن ال

 ____________________  

 .۳۴۰ص  ، ۲، ج تفسی� الک�شف. بنگ�ی� به: مغنیه، محم� ج�اد، 1

 .۴۲۹ص  ، 4. بنگ�ی� به: هم�ن، ج 2

 .۴۶٢ص  ،٣. بنگ�ی� به: هم�ن، ج 3

 .۴٨۵ص  ، ۴، ج هم�ن. بنگ�ی� به: 4



 

 69                 ۱۳۹۴به�ر  ۱۲۶شم�رۀ                               

  1می دان�. 9)؛ را به دلیل سی�ق، مت�جه پی�مب� اک�م۲۱۳

گی�ی  نتیجه 

 ن� از:ا ه�ی پ�وهش ح�ض� عب�رت مهم ت�ین ی�فته

کـ�م، نقـش مهـّم بـه عنـ�ان یکـی از قـ�ائن » سـی�ق«. ت�جه به ق�ع�ۀ ۱ بسـ�ایی در م�جـ�د در 

 دستی�بی به م�اد الهی دارد و غفلت از آن انح�اف در تفسی� را در پی دارد.

تع�یفی از سـی�ق و انـ�اع آن و همچنـین شـ�ایط تحقـق سـی�ق  تفسی� الک�شف. اگ�چه در ۲

 ولی در مجم�ع، روش م�لف در ت�جه به ق�ین� سی�ق پسن�ی�ه است. ،وج�د ن�ارد

کلـی نمـیرا سی�ق . عّ�مه مغنیه ف�اگی� دانستن ۳ پـ�ی�د و در مـ�اردی  به عن�ان یک ق�ع�ۀ 

 دان�. ص اط�ق مفه�م آی�ت نمیمعن�ی خ�ص سی�قی را مخَصّ 

کلمـ�ت، جمـ�ت و آیـ�ت ت�جـه داشـته تفسی� الک�شف. م�لف ۴ معتقـ� بـه آن  ،به سی�ق 

 .ای ن�ارد اش�رهه�  ولی  به سی�ق س�ره ،می ب�ش�

گـ�هی ، سی�ق بـ� تفسی� الک�شف. در ۵ گ�فتـه اسـت؛  ک�رب�دهـ�ی متنـ�عی مـ�رد ت�جـه قـ�ار 

در مـ�اردی  ،ب�ای تبیین معن�ی آی�ت و درست ش�ن مقص�د آیه از سی�ق استف�ده شـ�ه اسـت

ب�ای تعیین سبب ن�ول و تعیین مخ�طب�ن خط�ب آیـه بـه سـی�ق اسـتن�د شـ�ه اسـت. از دیگـ� 

ـــی�ق در  ـــ�ی س ـــی� الک�شـــفک�رب�ده ـــ�رگی�ی آن در تعیـــین تفس ک ـــه  کشـــف  ب ـــمی� و  ـــع ض م�ج

 مح�وف�ت آی�ت می ب�ش�. 

ک�رب�ده�ی سی�ق در  به دست آوردن معن�ی واژگ�ن ب� اس�س  تفسی� الک�شفیکی دیگ� از 

سی�ق است.  در م�ارد متع�دی نی� ب� استف�دۀ از سی�ق به ارزی�بی اق�ال مفس�ان پ�داخته ش�ه 

گ�هی ت که بیشت� آن رّد دی�گ�ه آن�ن ب� اس�س سی�ق و   �یی� نظ� آن�ن ب�ده است.است 
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کب� سیفی،  .24 سس� النش� ا�س�می، �م، دروس تمهی�ی� فی الق�اع� التفسی�ی�م�زن�رانی، علی ا

 ق.۱۴۲۸، قم
رأخب�ر ا�ئم� ا�طه�ر، مجلسی، محم� ب�ق� .25  ت�. ، ته�ان، بیا�س�میه ،بح�ر ا�ن�ارالج�مع� ل�ر
 ق.۱۳۰۹، قم، تمهی� ،التمهی� فی عل�م الق�آن ،مع�فت، محم� ه�دی .26
ک�یـی، شـمس ا� .27 انتشـ�رات م�سسـه آم�زشــی  ،نشن�سـی تفسـی� مــن وحـی القـ�آ روش ،معلـم 

 ش.۱۳۹۱، قم، پ�وهشی ام�م خمینی(ره)
ـــ ،  .28 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، ۶۴ش ،پ�وهش ه�ی ق�آنی ،»نقش سی�ق از نگ�ه ع�مه فضل ا�«ـ

 . ۱۸۵_ ۱۶۲صت�،  بی
کت� ،ت�جمه م�سی دانش ،تفسی� الک�شف ،مغنیه، محم� ج�اد .29  ش.۱۳۸۳ب، قم، ب�ست�ن 
ـــ ، .30 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ق.۱۴۲۴، ته�ان، دارالکتب ا�س�میه، تفسی� الک�شف ـ
ی�، نفیسه .31 پـ�وهش  ،»تعـ�رض سـی�ق و اسـب�ب النـ�ول در مق�یسـه تف�سـی� شـیعه و سـنی« ،ن�

 . ۱۳۸_ ۱۱۹ص ش، ۱۳۸۷، ۱۶ش ،دینی
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ک�وی علل انح�اف امت اس�م   وا

 3حض�ت زه�ابه خطدر 

 _________________١مه�یه محّم� تقی زاده ________________ 

 چکی�ه
گــ�فتن از معجــ�ه و میــ�اث ختمــی م�تبـت، قــ�آن و اهــل بیــت عصــمت و طهــ�رت،  ف�صـله 

� غفـلت  9زمینه س�ز کج�وی امت اس�م، پس از وف�ت پی�مب� که ـب گشت. تف�قه و انح�افی 
� ، در می�ن امت شکل :از مع�رف عمیق منبع وحی الهی و سل�ک ائمه معص�مین گ�فت، ـت

به ام�وز نی� از ج�معه مسلم�ن�ن رخت ب�نبسته است. در این می�ن و ب� ت�جه به ض�ورت حفظ 
که در پی اس�م راستین نوح�ت مسلم�ن�ن در جه�ن ام�وز، تنه� راه نج�ت بخش ب�ای کس� ی 

کــه حیــ�ت سی�ســی و  :هسـتن�، تمســک بــه ســی�ه و سـنت ائمــه معصــ�مین اســت؛ ام�مـ�نی 
کت�ب الهی نب�د.  هاجتم�عیش�ن، لحظ  ای ب�خ�ف آی�ت غنی 

کــه نمــ�د  »خطبــه فــ�ک«و خط�بــ�ت حضــ�ت، ـبه ویــ�ه  3اطهــ� دقـت در ســی�ه زهــ�ای
�ای تعـ�لی  مخ�لفت ایش�ن ب� انح�اف پ�ی�آم�ه در جه�ن اس�م است، می ت�ان� بهتـ�ین راه ـب

 زن�گی جمعی و حفظ انسج�م مسلم�ن�ن ب�ش�.
که ب� ت ل در خطبه ف�ک، علل تف�قه امت اس�م آشک�ر ش�ه، م�ف�ضیه تحقیق ب� آن است 

�ون رفـت از آن، مشـخص مـی �ن�ی یگ�ـنه، راهک�رهــ�ی ـب گـ�دد. در ایــن  در بیـ�ن اسـت�ار ایـن ـب
کت�بخ�نه ای و اسن�دی، ب� رویک�د ت�صیفی_ تحلیلی ب�آنیم  ت� ضمن  مق�له، ب� استف�ده از روش 

کـ�وی بخـش �ین عـلل انحـ�اف امـت پ�داختــه  مهـ�یی از ایـن خطبـه شـ�یف بــه تبیـین مهـ وا ـت
 ش�د. 

� ت�جــه ـبه خطبـه، عـ�املی همچـ�ن: دنیـ�طلبی، سســتی،  نتـ�یج پـ�وهش نشـ�ن مـی دهـ� ـب

 ____________________  

بیت دانشگ�ه دکت�ی دانشج�ی. ١  com.m.mtaghizade@yahoo و م�ّرس دانشگ�ه سم�رّ  ت�
 ۲۱/۲/۱۳۹۴پ�ی�ش :  -١٧/٨/١٣٩٣دری�فت : 

mailto:m.mtaghizade@yahoo.com
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ک�دن به ق�آن و ع�م دف�ع از ام�مت، ... اس�سی گ�ی�ی، پشت  ت�ین اسب�ب  ق�رت طلبی، دین 
 انح�اف ج�معه مسلم�ن�ن ب�ده است 

 ق�آن، عت�ت، و�یت.  علل انح�اف امت،، خطبه ف�ک، 3حض�ت زه�ا: ه� کلی�واژه

 

 مق�مه

ــن ــ�ع از شـئ�ن دی ــ�  رسـ�لت عظـیم دف ــی اسـ�م ب گ�ام ــس از پیـ�مب�  ی، پ ی و و�یـت مـ�ار دار
ک�چـک و خ�نـه  کـه  در حجـ�ه  که او یکت� زنـی بـ�د  گ�اشته ش�؛ چ�ا  عه�ه دخت� آن حض�ت 

ک ت� عـ�لم محّق� خ�د، انس�ن که ن�رش�ن از بسیط خ� ک�د  ک و از عـ�لم ملـک  ه�یی ت�بیت  افـ�

گـ�اهی بـ� فصـ�حت و ب�غـت، دانـش انبـ�ه،  1درخش�. ت� آن س�ی ملک�ت اعلی می به عن�ان 
ان�یشه سی�سی ژرف و نی� م�اضع شج�ع�نه آن بـ�ن�ی ب�رگـ�ار، مـی تـ�ان بـه خط�بـه فـ�ک اشـ�ره 

ــن  ــ�، ای ــ� ح�ض ــ�م در عص ــت اس ــ�ت ام ــئله وح ــ�ورت مس ــت و ض ــه اهمی ــت ب ــ� عن�ی ــ�د. ب نم

از اصلی ت�ین من�بع دینی م�رد استن�د در بحث م�بـ�ر بـ�ده اسـت. بـ� ت�جـه بـه ف�ضـیه خطبه، 

کـه امکـ�ن شـن�خت اصـلی تـ�ین علـل انح�افـ�ت امـت اسـ�م و چـ�ره کـ�ر تحقیقـی  یـ�بی  ایـن 

ــه فـ�ک، اسـت بـ�ای آن،  ــ�ی  ، بـ� ب�رسـی بخـش2ب�اسـ�س یکـی از اسـن�د مهـم تـ�ریخی، خطب ه

ــی ــه م ــت از م مختلـف خطب ــ�ان: تبعی ی از ت ــمت، دور ــ�ان عص ــی از خ�ن ــی و ت�س ــ�ار اله ــع ان نب

ــ�ه ــه ج گ�اشــتن رذیل کنــ�ر  گ�یــ�ی،  هــ�ی اخ�قــی (سســتی، مســئ�لیت طلبــی و دنی�پ�ســتی، 

ــ�عی و ...، را از  هـ�ی ن�بجـ� و ...)، بصـی�ت تعصـب گـ�هی از اوضـ�ع سی�سـی و اجتم ــ�بی و آ ی

 ____________________  

ی� به: خمینی، روح .1   . ١٢۵ص  ،١۶، ج ام�م �صحیفا�،  بنگ�

. این خطبه به غی� از من�بع معتب� شیعه در ب�خی از من�بع اهل سّنت نی� نقل ش�ه است، از جمله: ج�ه�ی، 2

کت�ب: ٣٢٣احم� بن عب�الع�ی� (م  گ�چه این  بخش السقیف� و ف�ک) در  ه�یی از این خطبه را آورده است؛ 

ئل ت�ریخی نش�ن می ک�مل آن م�ج�د نیست، ام� د� ت� ق�ن هفتم هج�ی م�ج�د  ده� کت�ب ا�ن به ص�رت 

�. ـب�ای اطـ�ع بیشـت� م�اجعـه شـ�د ـبه:  ب�ده است. چن�نچه ابن ابی الح�ی� و دیگـ�ان از آن نقـل نمـ�ده اـن

ب�دگ�ن، حسین  ٢۶_ ٢٧. تحقیق: امینی محم� ه�دی، صفح�ت السقیف� و ف�ک علی:  و همچنین: آذر

گ�را به اسن�د و من�بع مکت�ب خطبه ف�ک، «  .١٣٨١، زمست�ن ٢۶، شم�ره ل�م ح�یثفصلن�مه عنگ�هی 
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 ه� دانست.  ه�ی حض�ت در حفظ انسج�م ملت ت�ین آم�زه مهم
 3ین تحقیـق بـ� آنـیم تـ� نخسـت بـه ضـ�ورت ایـ�اد خط�بـه فـ�ک ت�سـط ف�طمـه زهـ�ادر ا

ی بـ� بپ�دازیم و پـس از طـ�ح شـ�ن و ج�یگـ�ه خطبـه، در بخـش دوم  هـ�ی خطبـه عبـ�رت واکـ�و

ــه ــ�ر، م�لف ــن رهگ ــیم و از ای کن ــ�می را تبیـین  ــت اس ــ�ط ام ــ�اف و انحط ــل انح ــ�ی  فـ�ک، ع�ام ه

 شن�س�یی نم�ییم.افکن ج�امع را  زا و تف�قه وح�ت

گ�فتـه اسـت؛ امـ� بـه  گ�چه در بین ت�لیف�ت ان�یشمن�ان دینی، خطبه ف�ک م�رد ت�جه ق�ار 

ــ�ن بــ�ده و دوم: مفــ�د و  گــ�ه زم ــ�ین عــ�لم و آ کــه بهت ــ�ه خطبــه  کنن ــل، نخســت: ایــ�اد  دو دلی

که به استن�د بی�ن حض�ت در خطبه ، سن� هـ�ایت نسـل هـ� در همـه اعصـ�ر  محت�ای خطبه 

ی دانستیم ب�ای شن�س�یی علل انح�اف و ارتج�ع امت پس از پیـ�مب�، نگـ�هی نـ� است، ض�و ر

 به خط�به ی�دش�ه بیفکنیم. 

 . تبیین ض�ورت ای�اد خطبه ف�ک و ج�یگ�ه آن ۱
خ�ن�ان عصمت، مق�م ج�نشینی  در راست�ی عمل به نص ق�آن و احق�ق حق ض�یع ش�ه

ــ�ای م�ضـیه۱»منطقـه فـ�ک«پیـ�مب� و  ــ�  3، زه ــه بـ� آن ش ــه معـ�وف بـه خطب تـ� بـه ایـ�اد خطب

کب�ی که دری�ی عظیم حق�یق الهی ب�د، بپ�دازد. ص�یقه  خ�انی خـ�د در  ، ب� خطبه3ف�کیه 
کن�ر از میـ�ن  دوران آن م�دم تص�رات و تفک�ات ب� بط�نی ، خط9مسج� النبی کشی� و در 

ام�مـت و  هـ�ی دشـمن�ن، ذهنیـت ج�معـه را نسـبت بـه آینـ�ه حک�مـت و ه� و نقشه ب�دن ط�ح

ی نم�د   .ض�ورت وح�ت امت شف�ف س�ز

ــ� م�حـ�م ــی ;شـهی�ی دکت ــ�م ــخن�ن ایـن: «ن�یس ــت در روز آن در) ف�طمـه( س ــ�م حقیق  اع

 را اسـ�می نظـ�م آینـ�ه و حک�مـت رژیـم بلکـه انصـ�ر، و مهـ�ج� تنهـ� نـه کـه خط�ی ب�د؛ خط�ی

 خ�نـ�ان بـه قـ�یش از مهتـ�ی کـه ن�انسـتن�. دی�نـ� نمـی را کـ�ر پ�یـ�ن م�دم روز آن. ک�د می ته�ی�
 ____________________  

  بلی!. « ١
ّ
کل م� اظل ، از ن�مه حض�ت »ته السم�ء، فشّحت علیه� نف�س ق�م آخ�ینک�نت فی ای�ین� ف�ک من 

 .٨٧٢، ص ۴۵،  ن�مه نهج الب�غهبه عثم�ن بن حنیف،  7علی

ع�ال�ین، کیل�مت� است(حسینی زنج�نی،  ١۴٠خی�ی در حج�ز و ف�صله آن ت� م�ینه  ف�ک، س�زمین غله

 .)٢٠ص، حکمت ف�طمی
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 آتشـی سـ�انج�م و. رسـ� مـی م�وانی�ن و ع�ص بن حکم تی�ه و اب�سفی�ن ف�زن�ان به سپس و امیه

 دوران …گیـ�د مـی فـ�ا را اسـ�می مغـ�ب و شـ�م و حجـ�ز سـپس و شـ�ق س�اسـ� کـه زنـ� مـی سـ�

 خ�د زشت چه�ه دستگی چن� بلکه و دستگی دو. گ�دی� تج�ی� ن�ادی و ای قبیله امتی�زه�ی
ی در رو ع�ن�نی و قحط�نی ب�ر دیگ�.  س�خت نم�ی�ن را  افت�دنـ� هـم بـه چنـ�ن و ایست�دن� هم رو

 1 .»است گشته زن�ه ن� از الع�ب ای�م گ�یی که
ــ�ً     ــی، اسـ�می، زنـ�گی ن�مـه آیین ایـن میـ�اث بعثـت، عم ــ�ت بـه آمیختـه و نبـ�ی ق�آن  وح

کمیـت که عـ�ملی مهـم بـ�ای تثبیـت اسـ�م و ح� اسـ�می شـ�. ایشـ�ن، در ایـن خطبـه،  است 

در ج�معـه ن�پـ�ی  ٢ه�ی مخفی و ن�پی�ای انح�اف و تف�قه گ� قی�م ت�ریخی ع�ش�را ب�د و رگهآغ�ز

کننـ�ه حک�مـت جهـ�نی بشـ�ی و منجـی آن،  ک�د. نظ�من�مه و م�امن�مه ب� پـ�  اس�می را نم�ی�ن 

فـی ابنـ� «ف�م�یـ�:  حض�ت مه�ی(عج)، نیـ� مبتنـی بـ� ایـن سـی�ه فـ�طمی اسـت؛ حضـ�ت مـی

در رسـ�لت عظـیم خـ�د تـ�ش نمـ�د دیـن را از  3. حضـ�ت زهـ�ا3»رس�ل ا� لی اسـ�ة حسـنه

ــن ــه دی ــ�د ج�مع ــی و عملک ــ� دین ــ�ن فک ــ�ح ارک ــی اص ــ�ن� و در پ ــی بشن�س ــ�ن�ن اله ــ� ق دار و  منظ

بخشـی بـه آنهـ� بـ�د و بـ� بیـ�ن  ه�ی ت�زه از بن� اسـ�رت رسـته و وحـ�ت و انسـج�م نج�ت انس�ن
، ه�ایت نسـل هـ� را در همـه اعصـ�ر هـ�ف قـ�ار داده »عب�د ا� انتم امن�ؤه فی ب�ده«مهم: این 

 .٤است ش�ه ثبت معتب� به ت�ات� کتب در پ�آوازه، خطبه و شی�ا سخن�انی ب�د. این

ــ�یع و ور فضـ� و ان�یشـه ــل و تمجیـ� از خط�بـه ب ــ� مسـلم�ن ف�اوانـی بـه نق ان مسـلم�ن و غی

گنجـ�؛ علـی بـن عیسـی اربلـی  هنظی� آن حض�ت پ�داخت بی که ذک� آن در این مجـ�ل نمـی  ان� 
 نشـ�نه(مسـحه آن در و اسـت خطـب مح�سن و ب�ایع از ف�طمه خطبه«گ�ی�:  می کت�ب خ�د در

 ____________________  

  . ٢۶٨، ص 3شهی�ی، جعف�، زن�گ�نی ف�طمه زه�ا .1

� ِفـ (�: ـیف�م� در خطبـه خـ�د در ایــن ـب�ره مـیحضـ�ت .  ٢
َ
َکـ�ِفِ�یَن  یأ

ْ
ُمِحیَطـٌ� ِب�ل

َ
َم ل

َ
 َجَهـّن

َ
ِإّن ِفْتَنـِ� َســَقُط�ا َو

ْ
 ) ال

 )۴٩(ت�به/ 

   .۴٨، ص ۶، ج ک�فیکلینی، محم� بن یعق�ب،  .3

 علــل ؛٢٣ ص ،)سـ�م قــ�ن در سـنت اهــل علمـ�ی از( طــ�ه� اـبی بــن احمـ� لیف�تــ ،النسـ�ء ب�غــ�ت: جملـه از. 4

ــ�ائع ــــه( الشــ ــ ،)ســــن� ٣ ـب ــ ق، شـــــیخ لیف�ـت ری، قــــم، ص  صــــ�و ــ�رات داو ــ ــــ�فی؛ ٢۴٨انتشـ ــ ،الشـ ــ  لیف�ـت

 .68، ص 4، ته�ان، ج7الص�دق م�سس� سی�م�تضی،
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 کـ�ده ذکـ� مخـ�لف و م�افـق را آن و اسـت رسـ�لت ارج از) خ�شـی بـ�ی(عبقـه و نب�ت، از) اث�ی و

گ�نه ...است که ذک� آن م�جب تحی�  . خطبه در نه�یت فص�حت و ب�غت ای�اد ش�ه، به  ای 
 ١»اهل ب�غت و ع�ج� ش�ن اهل فص�حت است.

 در بخش دوم این ن�شت�ر، به بحث علل انح�اف امت اس�م می پ�دازیم.

 اسب�ب انح�اف و ارتج�ع امت اس�م -۲

ــه ــ� در ج�مع ــ�لی و رشــ� پ�ت ــ�اران و رع�یــ� تع ــ�لی آن زم�م ــ� مــی تع ــی حک�مــت و ی�ب  بــ� مبتن

 هـ�ی م�لفـه وجـ�د ورای در شـم�ل، جهـ�ن و بخـش شـف� حک�مت نه�یت در و و�یت و ع�الت

ی دین  بنـ�ی مـ�ج�ای سـقیفه، بـ�. شـ�د مـی محقـق ج�معـه افـ�اد تـک تک در رش�ی�فتگی و دار

 تک�مـل خـ�تم تـ� و شـ�ه شـ�وع آدم از کـه ه�یی ارزش و  ش� گ�اشته اس�م واقعی پی�وان ن�ب�دی

 شـیط�ن«ف�م�یـ�: مـی 3ش�، حضـ�ت سپ�ده غفلت تن�ب�د به٢شیط�ن دع�ت به ب�د، ی�فته

 شـنی�ی� را سـخنش زود چـه که دی� و ک�د دع�ت خ�د به را شم� و ب�آورد خ�یش کمینگ�ه از س�

ــ�اران بـه ویـ�ه و مهـ�ج�ین و انصـ�ر سـ�ن جم�عـت و بـ�ین »...دوی�یـ�. او پـی در سـبک و  زم�م

 3 را ت�اوم بخشی�ن�....  و اب�سفی�ن و اب�جهل سنت و سی�ه حک�مت،

 از علـل تـ�ان مـی را اجتم�عی و ف�دی ع�امل دسته ه�ی مختلف خطبه، دو ب� ب�رسی بخش

گ�ی�ی آن�ن دانست امت گ�د و انح�اف مهّم عقب  نفـس، هـ�ای همچـ�ن فـ�دی، علل: و دین 

ی بی و گن�ه ارتک�ب به میل و طلبی راحت  احـ�ال و اوضـ�ع همچ�ن اجتم�عی، عللو  بن�وب�ر
ــ�عی ــ�مطل�بی اجتم ــه ن ــی در ک ــع از ب�خ ــی پ�یــ� ج�ام ــ� م ــ�ی�ن و آی ــ�ر متص ــی ام  مت�لیــ�ن و دین

ت�ین این علل ب� ت�جه بـه خطبـه شـ�یفه  مهم 4.دارن� نقش آنه� گست�ش ی� پی�ایش در حک�مت

 ان� از: عب�رت

 ____________________  

بلی، علی بن عیسی، . ١  .،ها�ئم مع�ف� فی الغم� کشفار

َع  َو .... «٢
َ
ْیط�ُن  َاْطل َسُه  الّشَ

ْ
ُکْم  ِبُکْم، ه�ِتف�ً  َمْغَ�ِزِه، ِمْن  َرأ ف�

ْ
ل

َ
 »...ُمْسَتجیبیَن  ِلَ�ْعَ�ِتِه  َف�

 .٢۶، ص و م�ج�ای ف�ک 3خطبه حض�ت ف�طمهمنتظ�ی، حسینعلی،  .3

  . ١۶، ص گ�ی�ی از منظ� ق�آن و ح�یث دینه�ی  ع�امل و ریشهشک�هی، علی،  .4
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 رس�ب�ت ه�یت ج�هلی ع�ب  -١-٢

ــ�ن،  ب�رسـی سـ�بقه و ت�ریخچـه کـنش هـ� و عملک�دهـ�ی آتـی آن ی از  امـت عـ�ب، از  بسـی�ر

 رم�گش�یی می نم�ی�.

 نسی�ن امت ع�ب  -۲-۱-۱

گـ�هی3ف�طمه زه�ا کـ�ده و آ که در دوران پ�ر مش�ه�ه  کـه از آینـ�ه  ، ب� رفت�ره�یی  هـ�یی 
ی امت و آینـ�گ�ن قـ�ار ی ب�ای بی�ار  همس� و ف�زن�انش دارد، بن� بن� خطبه خ�د را مق�مه س�ز

ک�دن خصلت می  هـ�ی ه� و خ�هـ�ی حیـ�انی دوران ج�هلیـت عـ�ب، وی�گـی ده� و ب� نم�ی�ن 
ــ� ــ�ه عص ــ�دن زن ک ــ�ر  گ ــه  ــ�ان ب ــی و دخت ــ�دان ب�دگ ــ�گی و م ــ�ن زن ــ�م همچ  را... و  ج�معــه احش

 هـ�ایت ج�معـه هـ�ی ایـن تفـ�وت بشـ�یت، منـ�ر و مبّشـ� ارسـ�ل و پـ�ر بعثـت ذکـ� ب� ب�شم�ده،

کـه . متـ�ک� شـ�ن� آن از پیش ب� را ش�ه شـم� بـ� اسـ�م از نیسـتی بـه «حضـ�ت یـ�دآور مـی شـ�د 

کنی�!  »هستی و از تی�گی به روشن�یی ه�ایت ش�ی�، ح�ل ب� خ�د چه می 

ک�م حض�ت عب�رت ت�ین وی�گی مهم  ن� از:   ه�ی آن دوران در 

ــ�ی:الـف)  ــعف معن ــی ض ــ� در مسـج� م ــع ح�ض ــه جم ــ�ت خطـ�ب ب ــ�  حض ــم� در ف�م�ی ش

 ،»1داشته ق�ار آتش از پ�تگ�هی کن�ره ب� شم� و«ب�دی�:  پ�ستی به س� می ج�هلیت و بت

کـس  : حض�ت آنه� را به جم�عتی تعبیـ� مـیضعف سی�سی و اجتم�عیب)  کـه هـ�  نم�یـ� 

ی از آنه� خـ�د را سـی�اب مـی  عطشی داشت ب� به�ه  در و بـ�ده آب اى ج�عـه م�ننـ� و« کـ�د: ب�دار
ـــع معــ�ض ـــ�ن طم ـــتی�، قــ�ار طّم�ع ـــ�ن داش ـــه آتــش همچ ـــ� اى زن ـــله کــه ب�دی ـــ�م�ش ب�ف�ص  خ

 ،»2ب�دی�... رون�گ�ن لگ�ک�ب گ�دی�، می

که  : حض�ت ی�دآور میضعف م�دیج)  شم� ای ق�م ع�ب، هم از لحـ�ظ دینـی تهـی «ش�د 

کج� شـم� را ف�اگ�فتـه  ب�دی� و هم از نظ� ارزش ی از  ک�ر ه�ی دنی�یی و م�دی. ح�ل این ف�ام�ش 

 ____________________  

�رِ  ِمَن  ُحْفَ�ٍة  َشف� َعلی ُکْنُتْم  َو (.  ١
َ
 .)الّن

َقَ� « . ٢
ْ

�ِرِب، ُم� �ِمِع، ُنْهَ�َة  َو  الّشَ ِعْج�ِن، ْبَسَ� قَ  َو  الّطَ
ْ
ْق�اِم،  َئ َمْ�ِط  َو  ال

َ ْ
 .»...ا�
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  2 ،»که شم� را عظمت و ق�رت داد ١ب�د 9این اس�م محم�که به ی�د نمی آوری� 

 و خـ�ار«خ�انـ�:  : حض�ت آنه� را از نظ� روحی بی شخصیت و مح�وم مـیضعف روحید) 

  4. 3»ب�ب�ین�. را شم� ب�دن� شم� اط�اف در که م�دم�نی که ت�سی�ی� می ب�دی�، مط�ود

 گ�د امت و ضعف بنیه ه�ی ایم�نی عقب -۲ -۲-۱

که شک�ف�یی اس�م، خی� و صلح و تع�لی را ب�ای شم� بـه  ادامه ی�دآور میحض�ت در  ش�د 

گـ�دش آمـ�، «ف�م�ین�:  ارمغ�ن آورد، در ج�یی می ت� اینکه سنگ آسی�ب اسـ�م بـ� محـ�ر مـ� بـه 

گل�ی ش�ک ف�ود آم�، ف�ران دروغ آرام ش�... و نظـ�م و  ک�د،  کث�ت پی�ا  ب�ک�ت روزگ�ر ج�ی�ن و 

 » و منسجم ش�.رشته دین هم�هنگ 

ک�دی�! ...آنچه را در درون خ�د ج�ی داده ب�دی�  چ�ا عقب !ش�د می چه را شم� ح�ل« گ�د 

ــ�... ــ�� آوردی ــ� ب ــ�رده ب�دی ــه خ ک گــ�ارایی  ــ�ی  ــ� و چی�ه ک�دی ــ�ب  ــ�ون پ�ت ــه بی در نه�یــت،  5»ب
 محمـ�« :شـ�د مـی یـ�دآور جم�عـت سـ�ره آل عمـ�ان بـه ۱۴۴ب� ذک� آیه  را گ�د عقب این ع�قبت

ى از پیش که است پی�مب�ى  گـ�دد کشـته یـ� و بمیـ�د او اگـ� پـس درگ�شـتن�، دیگـ�ى پی�مب�ان و

ـــی عقــب بــه ـــه کــس آن و گ�دیــ�، ب�م ـــ�دد عقــب بــه ک ـــ�نی خــ�ا بــه ب�گ ـــ�ا و رســ�ن�، نمــی زی  خ
   ٦.»داد خ�اه� پ�داش را شک�کنن�گ�ن

 ____________________  

� َبْعَ�  9ف�نق�کم ا� تب�رک و تع�لی ب�بی محم�. «١ َتّیَ
َّ
تی، َو  الل

َّ
ب�ِن  َو  الّ�ِج�ِل، ِبُبَهِم  ُمِنَی  َاْن  َبْعَ�  َو  ال َعَ�ِب، ُذْؤ

ْ
 ال

ِکت�ِب  َاْهِل  َمَ�َدِة  َو 
ْ
 ».ال

 ک�دی� می استف�ده غ�ا عن�ان به درخت�ن پ�ست از و ب�دن�، ک�ده آل�ده را آن شت�ان که ن�شی�ی� می آبی از« .٢

ُب�َن  ... ْ�َق، َتْشَ�   َتْقت�ُت�َن  َو  الّطَ
َ

ِقّ�
ْ
 ».ال

3» . �ً
َّ
َفُکُم  َاْن  َتخ�ُف�َن  خ�ِسئیَن، َاِذل �ُس  َیَتَخّطَ  ».َحْ�ِلُکْم  ِمْن  الّنَ

 .١۴۶، صو م�ج�ای ف�ک 3خطبه حض�ت ف�طمهمنتظ�ی، حسینعلی،  . 4

�ى َدَسْعُتُم  َو  ُتْم،یْ َوَع  م� َفَمَجْجُتْم  تبغ�ن! الج�هلی� بکم! افحکم کیف و« . 5 
َّ
ْغُتْم  ال  ».َتَسّ�َ

ـٌ�  مـ� َو ( . ٦   ُمَحّمَ
َّ
  ِا�

ٌ
ـْ�  َرُسـ�ل

َ
ـْت  ق

َ
ْبِلـِه  ِمـْن  َخل

َ
  ق

ُ
ُسـل ـِ�ْن  الّ�ُ

َ
ف

َ
ْو  مـ�َت  ا

َ
  ا

َ
ِتـل

ُ
ْبـُتْم  ق

َ
ْعقـ�ِبُکْم  َعلـی اْنَقل

َ
 َعلـی َیْنَقِلـْب  َمـْن  َو  ا

ْن  َعِقَبْیِه 
َ
ل

َ
  اَ�  َیُض�َّ  ف

ً
ِک�یَن  اُ�  َسَیْجِ�ى َو  َشْیئ� �

َ
 .)١۴۴/ آل عم�ان( )الّش
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  ج�هلیت از م�ن�ه ب�قی ه�ی عصبیتو  ه�ی ع�ب ت�زی کینه -۲-۱-۳

ــیچ  کـه ه ی آوردنـ�  ــ�ن پـ�رش بـه اسـ�م رو کسـ�نی در زم دخـت پیـ�مب� نیـک مـی دانسـت 

اعتق�دی به این آیین ن�اشته و تنه� بـه سـبب تـ�س و یـ� بـ�ای حفـظ منـ�فع آینـ�ه خـ�د، بـه آن 

ک  کفـ�ر و مشـ�ک�ن، ب�رگـ�ن قـ�یش را بـه خـ� گ�وی�ن� و از س�یی ش�ه�ش علـی در جنـگ هـ� بـ� 

ــ� ــت افکنــ�ه و پهل�انــ�ن ن ک ــت؛ ه� م�منــ�ن در امی�کــه  چنــ�نمی عــ�ب را بــه تســلیم آورده اس

ک افکنـ�م و «وصف خ�د می ف�م�ی�:  من در دوران جـ�انی، ب�رگـ�ن و شـج�ع�ن عـ�ب را بـه خـ�

دانسـت  مـی 3حضـ�ت زهـ�ا1 »ه�ی ربیعه و مضـ� را در هـم شکسـتم. ه�ی بلن� قبیله ش�خه

کینه ی ص�عقه این حق�ه� و   کـه ؛ چنـ�نس� علی ف�و خ�اه� ریخـته� پس از ف�ت پی�مب� ب�  ت�ز

ــ�ره مـی ابـن ابـی ــل زیبـ�یی در ایـن ب ــه تنهـ� خـ�ن«گ�یـ�:  الح�یـ� در تحلی ــت  ن کـه بـه دس ــ�یی  ه
که ب� شمشـی� دیگـ�ان در راه اسـ�م ریختـه شـ� انتقـ�مش  7علی ریخته ش�، بلکه ه� خ�نی 

ــی 7را تنهـ� از علـی ــ� خـ�نی از آنـ�ن ری م کـه اگ ــ�د  ــ�دت عـ�ب بـ� آن ب ــه مـیگ�فتنـ�، ع ــ�  خت ش
ــ�یی آن را ن�اشــتن� انتقــ�مش را از  ــ�د و یــ� ت�ان ــ� او مــی م ــی ســت�ن�ن� و اگ ــ�مش را از ق�تــل م انتق

  2 »گ�فتن�. ت�ین خ�یش�نش می ن�دیک

چـه ب�عـث شـ� «ج�یی در جمع زن�ن مه�ج� و انص�ر ف�م�د:  ب� اش�ره به این انتق�م 3زه�ا

کینه ی از  که ب�  ی از علی انتق�م بگی�ن�؟ آر او ن�راحـت ب�دنـ�؛ چـ�ن شمشـی� او در راه خـ�ا، ت�ز
در ب�ابـ� مـ�گ بـی اعتنـ� بـ�د و  7خ�دی و بیگ�نه و شج�ع و ت�س� نمی شن�خت و چـ�ن علـی

ــی ــ�ا م ــمن�ن خ ــ� دش ــمگین�نه ب ــگ، خش ــ�ن پلن ــ�ا چ ــت و در راه خ ــی ن�اش در  3».ت�خــت ت�س

 9یـ�مب� ه�ی پ�ی�نی خطبه، حضـ�ت از شـ�ت انـ�وه رو بـه سـ�ی مـ�فن پ نه�یت، در بخش

ک و درگ�شـتی کـه هنگـ�می«ف�م�یـ�:  مـی ــین خـ� ــ�ی کینـه م�دانـی شـ�، ح�یـل تـ� و مـ� ب  درون ه
 ٤».س�ختن� آشک�ر م� ب�ای را خ�د

 ____________________  

  . ١٩٢، خطبه نهج الب�غه .1

� نهج الب�غهالح�ی�، عب�الحمی� بن هب�ا�،  ابن ابی .2  .١۵٨، ص ١٣، ج ش�

  . ١۵٨، ص ۴٣، ج بح�را�ن�ارمجلسی، محم�ب�ق�،  .3

رهم نج�ی لن� رج�ل اب�ت. « ٤  »الت�ب دونک ح�لت و مضیت لم�                         ص�و
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 طلبی دی�وز و ف�صت طلبی ام�وز امت راحت -٢-٢

ـــ�ت  خصــلت کــ�م حض هــ�ی نک�هیــ�ه جم�عــت ع�فیــت طلــب و ف�صــت طلــب در 

 ش�د:  شم�رش می

 و منـ�ی دغ�غـه رسـ�ل، تـ�ین آمـ�زه هـ�ی حضـ�ت از مهـم بی التف�تی و بی تفـ�وتی: )الف

ــی دل ــ�ادر نگ�ان ــه ب ــبت ب ــت نس ــ�اه� و ام ــی خ ــ�مب� دین ــ�د پی ــی�ه خ ــم در س ــن مه ــ�د و ای و  9ب

ــه ــه آنهــ� :ائم ــه هم ــ�داختن ب ــ�ل پ ــ�ل، مج ــه در ایــن مق ک ــی دارد  ــ�ی ف�اوان ــ�ل ه ــ�ه� مث ، ش

کّلکم مسئ�ل عن«نیست:     1.٢»رعّیته کّلکم راع و 
و احق�ق حق مظل�م، نش�نه وج�د و ثب�ت این وی�گی نک�هیـ�ه در قـ�م  دادخ�اهی از تغ�فل

 نسبت آی� -انص�ر گ�وه -قیله پس�ان اى«ف�م�ی�: ع�ب است، حض�ت در بخشی از خطبه می

 داراى و شـن�ی�، مـی مـ�ا سـخن و بینیـ� مـی مـ�ا که ح�لی در ش�م، واقع ظلم م�رد پ�رم می�اث به

ــن ــ�، و انجم ــ�اى اجتم�عی ــ�ا دعــ�ت ص ــ�ن م ــ�لم از و شــنی�ه همگ ــ�هی ح گ  داراى و داریــ�، آ

 دعـ�ت صـ�اى هسـت، سپ� و زره و اسلحه شم� ن�د ای�، ق�ه و اب�ار داراى و ای�، ذخی�ه و نف�ات

 ف�یـ�دم بـه ولـی شـنی�ه، را ام ف�یـ�دخ�اهی ن�لـه و دهیـ�، نمـی جـ�اب ولـی رسـ�، مـی شم� به من

   3».رسی�... نمی

یقینی خ�نـ�ان اهـل بیـت تضـییع شـ�ه بـ�د و از سـ�ی دیگـ�  4از یک س� ف�ک، ارثیه و حق

 ____________________  

  . ٣٨، ص ٧٢، ج بح�را�ن�ارمجلسی، محم�ب�ق�،  .1

ک�لجس� ال�اح� ان اشتکی شیئ�ً �من اخ�ا الم�الم«�: ف�م�ی می 9پی�مب�.  ٢ ذلک فی س�ئ� منه وج� الم  من 

 ).١٣٣، ص ٢، ج ا�ص�ل من الک�فیمحم� بن یعق�ب، (کلینی،  ».جس�ه

ــــبن ـ ـ ــی آدم اعضـ ــ که دـ گ�ه�ن��ی یک�یگ�ن�                 ینش ز یک   ر آف�

ـــــچ رد روزگ�ر         ـ ــ� عضـــدگ       � عض�ی به درد آو ــ ـ ــ�ه� را نم�نـ  � ق�ارـ

 )١٠، ب�ب اول در سی�ت پ�دش�ه�ن، حکمت گلست�ن سع�ی(

َ�  َبنی یه�ً إِ « .٣
َ
َبُسُکُم  َمْجَمٍع، َو  ُمْنَت�ى َو  َمْسَمٍع  َو  ِمّنی ِبَمْ�أى َاْنُتْم  َو  َابی ُت�اَث  ُاْهَضُم  َء ! قیل

ْ
ْعَ�ُة  َتل

َ
ُکُم  َو  الّ�

ُ
 َتْشَمل

ُخْبَ�ُة،
ْ
َعَ�ِد  َذُوو َاْنُتْم  َو  ال

ْ
ِة  َو  ال

َ
ُعّ�

ْ
داِة  َو  ال

َ ْ
ِة، َو  ا� ُقّ�َ

ْ
�ُح  ِعْنَ�ُکُم  َو  ال ُ�، َو  الّسِ ُجّنَ

ْ
ْعَ�ُة  ُت�افیُکُم  ال

َ
 َو  ُتجیُب�َن، َف� الّ�

تیُکُم 
ْ
ْ�َخُ�  َت�  »....ُتغیُث�َن  َف� الّصَ

ـت�ین  حـق فـ�اخ؛ »ف�لحق اوسع ا�شی�ء فی الت�اصف و اضیقه� فی التن�صـف« منین می ف�م�ی�: . امی�الم�4
← 
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منصب زع�مت به ش�یسته آن سپ�ده نش�ه ب�د، و ب� این حـ�ل دادخـ�اهی هـ�ی صـ�یقه اطهـ� 

 اى و نقبـ�ء، گـ�وه اى«ب� بی تف�وتی وبی التف�تی جم�عت انص�ر و مه�ج�ین م�اجـه شـ�ه بـ�د: 

ى سـهل ایـن و مـن حـق مـ�رد در غفلـت و ضعف این اس�م، �نح�فظ اى ملت، ب�زوان  از انگـ�ر

ــی 1»چـ�ا؟ مـن دادخـ�اهی کـه سـ�ز دل خـ�د را در ب�زگشـت، بـ� همسـ� در میـ�ن م ... تـ� بـ�انج� 

ــ�ه "گـ�ارد:  ــ�ط خـ�یش را بـ� مـن ن�دی ــن دریـغ داشـتن� و مهـ�ج�ین ارتب ی خـ�د را از م انصـ�ر یـ�ر

 ». ای ب� من نب�د و خفیف و خ�ار به من�ل ب�زگشتم... کنن�ه گ�فتن� ... پس دف�ع
ــین  ــ�ه و نم�دهـ�ی آن تبی گ�دی ــ�ت ت�سـیم  ــه قـ�آن و عت ــت نسـبت ب ــ�ق ایـن ام در ادامـه، نف

 د.ش� می
گ�ه«ف�م�ی�: حض�ت میگ�ی�ی:  سستی، عه�شکنی و مسئ�لیت )ب   ب� گفتم آنچه ب�شی� آ

  2».شم�...  اخ�ق در آم�ه پ�ی� سستی به ب�د، ک�ملم شن�خت

ــی سســتی و  ــ�ی عین ــ�ا، نم�ده ــن خ ــمن�ن دی ــ�دن بــ� دش ــ�ر نک ــ� و پیک ــه عه ــ�ی ب ــ�م وف ع

ــئ�لیت ــ�ا مس ــخن�ن حضــ�ت زه ــه بــه س ــت، بــ� ت�ج اســت. حضــ�ت  3ن�پــ�ی�ی آن جم�ع

 را] خـ�ا[ ف�سـت�ده کـه شـ�ن� آن ب� و شکستن� را خ�د س�گن�ه�ى که گ�وهی ب� چ�ا«ف�م�ی�:  می
 آنـ�ن از آیـ� جنگیـ�؟ نمـی ک�دنـ� آغ�ز شم� ب�] را جنگ[ ب�ر نخستین که ب�دن� آن�ن و کنن� بی�ون

 )۱۳(ت�به/» بت�سی�؟ او از که است س�اوارت� خ�ا م�منی� اگ� اینکه ب� ت�سی� می
حضـ�ت، آن جم�عـت را شـم�تت سک�ت، مح�فظه ک�ری و تـ�س ن�بجـ� از وقـ�ع فتنـه:  )ج

ـــه  مــی کــ�ده، از وقــ�ع در فتن ـــه ت�اشــی  کــه به�ن ـــت رســ�ل نگ�شــته بــ�د  کــه هنــ�ز از رحل کنــ� 

ه�اسی� و تن به بل�ای سقیفه دادی�... . در ادامه، حض�ت ب� ان�یشه سی�سی ژرف و عمیقی  می

سـنگ�ل و بـی  ح�ل آنکه ب� قه� و غلبه این زم�م�ار متج�وز«ش�د:  که داشت، به آن�ن ی�دآور می
کـه پـیش مـرحم، قلبت�ن بـ کـه ف�اگیـ� مـی�ای فتنـه هـ�یی  شـ�د، مطمـئن  ی آیـ� و هـ�ج و م�جـی 

ک�ف�ان را اح�طه نم�ده است  )۵۴عنکب�ت/ ».(ب�ش� ... و به راستی جهنم، 

→ _________________________________________________________________________ 
 ).٢١۶، خطبه نهج الب�غه( ت�ین چی�ه� در عمل است. چی�ه� در سخن و تنگ

قیَبِ�  َمْعَش�َ  ی�. «١ ِ�  َاْعض�َد  َو  الّنَ
َّ
ِمل

ْ
ْس�ِم  َحَضَنَ�  َو  ال ِ

ْ
َغمیَ�ُة  هِ�ِه  م�! ا�

ْ
َنُ�  َو  َحّقی فی ال  »ُظ�َمتی؟ َعْن  الّسِ

ُت  َقْ�  َو  َا�،. «2
ْ
ُت  م� ُقل

ْ
ِ�  ِمّنی َمْعِ�َفٍ�  َعلی ه�ا ُقل

َ
ل

ْ
ِخ�

ْ
تی ِب�ل

َّ
 »....خ�َمْ�ُتُکْم  ال
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حض�ت، ع�فیت طلبی و خ�شگ�رانی قـ�م را مـ�رد ت�جـه  د) تن آس�یی و ف�صت طلبی:

ــف وی�گـی ــ��ن درآمـ�ن قـ�ار داده، بـ� وص ــل بـه ج ــ�ی آنهـ�، دلی ــ�  ه ــ�ق و عنـ�د ب کفـ� و نف ــپ�ه  س

 شـم�«ف�م�یـ�:  نم�یـ� و مـیطلبی آنه�  مع�فی میخ�ن�ان عصمت و طه�رت را در بست� ف�صت
ــ�یش در ــی زنــ�گی آس ــن و مهــ� در ک�دیــ�، م ــ�ر در و ب�دیــ�، متــنّعم ام ــی بــه ســ� انتظ  تــ� ب�دیــ� م

 وارد صحنه نمی ش�ی�) وب�دی�(خ�د  اخب�ر زنگ به گ�ش و ب�گی�د، در را و ب�ه� م�  ه� ن�راحتی

 ».گ�یختی�... می نب�د هنگ�م به و ک�دی�، می گ�د عقب ک�رزار هنگ�م
گ�ه« ى سـ�اوار کـه را کسـی و داده، دل ج�ودانه آس�یی تن به که بینم می ب�شی� آ  بـ�د زم�مـ�ار

ــــ�، ســـ�خته دور ــــ� ای ــــی راحـــت ب ــــ�ت طلب ــــ�ده، خل ــــ�گی تنگنـــ�ى از و ک ــــه زن ــــ�ى ب  آن ف�اخن

 .1»ای�... رسی�ه

ــ�ی و  ــه اصـلی غصـب خ�فـت و رهب کـه زمین ــته مـی شـ�د  از ایـن جمـ�ت بـه خـ�بی دانس

ــ�م  ک ــک  ــی و در ی ــت طلب ــ�وتی و راح ــی تف ــت، ب کف�ی ــی  ــ��یق و ب ــ�ار ن ــ�وزگ�ی زم�م ــ� «تج دنی

مـ�دم بـ�د؛ در غیـ� ایـن شـ�ایط، ه�گـ� یـک جم�عـت معـ�ود ف�قـ� بضـ�عت، قـ�در نمـی » طلبی

 2 ب�دن� مسی� ام�مت را منح�ف س�زن�.

 پی�وی از ه�ای نفس و ق�رت طلبی زعم�  -٣-٢
کــه شــیفتگ�ن آن، دغ�غــه  ــ�بیم  ــ�حب�ن قــ�رت در تــ�ریخ، در مــی ی ــ� م�حظــه مــنش ص ب

 گی�ن�. ه� را ن�ارن� و از ه� ف�صتی ب�ای نیل به آن به�ه می ارزش
کمـ�ن ارزشـگ�ا در طـ�ل تـ�ریخ اسـت و شـ�ط 7ب�خ�ف امی�المـ�منین کـه از معـ�ود ح�  ،

ــی  ارزشحکـ�متش تحقـق  گ�اییـ�ه، در پ ــ� خلفـ�ی غیـ� او بـه انحـ�اف  هـ� بـ�د، ج�معـه در عص
ــ�یی عــ�الت و ارزشــگ�ایی نبــ�د. ــ�ت زهــ�ا ب�پ ی از  3لــ�ا حض در بخشــی از خطبــه، پیــ�و

گ�شـ�د مـی ک�سی زع�مت نشسته را  ی این زم�م�اران بن�حق ب�  کنـ�  ه�اه�ی نفس�نی و ف�یبک�ر

 ____________________  

رى َقــْ�  َو  َا�،« . ١
َ
ــْ�ُتْم  َقـْ�  َاْن  أ

َ
ـی َاْخل

َ
َخْفـِض، ِال

ْ
َبْسـِط  َاَحـّقُ  ُهــَ�  َمـْن  َاْبَعــْ�ُتْم  َو  ال

ْ
َقــْبِض، َو  ِب�ل

ْ
ـْ�ُتْم  َو  ال

َ
َعــِ�، َخل

َ
 َو  ِب�لّ�

َعِ�  ِمَن  ِب�لّضیِق  َنَجْ�ُتْم   ...».الّسَ

  . ٢۴٨، ص و م�ج�ای ف�ک 3خطبه حض�ت ف�طمه زه�امنتظ�ی، حسینعلی،  .2
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گ�هی می   (بخش�:  و م�دم را آ
ّ

ْت  َبل *ک�
َ
ل ُکـم َسّ�َ

َ
ْمـَ�اً  َاْنُفُسـُکْم  ل

َ
 الُمْسـَتع�ُن  اُ�  و َجمیـٌل  َفَصـْب�ٌ  أ

ــ�نی ه�اهـ�ى« اسـت، چنـین نـه ؛)م�َتِصـف�ن علـی ــته]شـم� چشـم در[ را کـ�ر ایـن شـم� نفس  آراس

ـــن. اســت ـــل صــب� م ـــکیب�یی و[ جمی ـــی از دور بــه ش ـــ�اهم]ن�سپ�س ـــ� در و داشــت خ ـــه ب�اب  آنچ

ى خ�اون� از گ�یی�، می  ).۱۸(ی�سف/.» طلبم می ی�ر
 است 7ی�سف حض�ت ب�ادران به خط�ب 7یعق�ب حض�ت سخن هم�ن م�ک�ر آیه

ى صحنه ب� خ�استن� می که  آیه ش�یفه، این ت�وت ب� نی�، حض�ت. دهن� ف�یب را پ�ر دورغ و س�ز

 . 1نم�ی�داده، ل�ا عمل ف�یبک�رانه آن�ن را آشک�ر می  تطبیق ی�سف ب�ادران اعم�ل ب� را آنه� اعم�ل
ی ط�لبـ�ن جـ�ه و شـک�ه:  ی و حفظ قـ�رت خلیفـه اول، در سـ�یه ت�سـل بـه دو بـ�زو زم�م�ار

ی محقق می که اش�ره ش� ف�یبک�ر ی و چن�ن  ی در پ�سـخ حضـ�ت، تهیـه  سی�ست ب�ز شـ�. و
گیـ�ی جمـع دانسـت ، حـ�ل ٢س�ح و اسب را ب�ای غصب ف�ک به�نـه نمـ�د و ایـن را تصـمیم 

ی ب�د ب�ای ف�یب م�دم ت� ب� تمسک بـه آن، حـق مسـلم ایـن  آنکه این به�نه ت�اشی ه�، تنه� اب�ار

کش�نی�ه ش�ن�.   خ�ن�ان از دستش�ن خ�رج ش�د و اهل بیت به ح�شیه ج�معه 

ــظ ایـن قـ�رت، سی�سـت ی سـ�ح دیگـ� ابـ�بک� بـ�ای حف ــه در  بـ�ز ک ــ�ی او بـ�د، تـ� بـ�انج�  ه

گ�امـی اسـ�م و دخـت مکـ�م او پ�داخـتابت�ای سخن، بـه تع�یـف و  و بـ�  ٣تمجیـ� از پیـ�مب� 

کینه که ع�اوت و  ک�د  ای از آن�ن به دل ن�ارد و  ت�ش نم�د اذه�ن را منح�ف  این ح�به وانم�د 

کـه آن را بـه پیـ�مب� صـ�اب و صـ�ح نسـبت داده  س�خته، پس از آن ب� ط�ح حـ�یث سـ�ختگی 

 ، اشغ�ل ف�ک را ج�ی� اع�م نم�ی�.4ب�د

 ____________________  

� نهج الب�غهالح�ی�، عب�الحمی� بن هب�ا�،  ابن ابی .1   . ٢١١، ص ١۶، ج ش�

نـ� َقـْ�  َو . «٢
ْ
ِتـِه  مـ� َجَعل

ْ
ِکـ�اِع  ِفـی ح�َول

ْ
ـ�ِح، َو  ال ُمْسـِلُم�َن  ِبَهـ� ُیق�ِتـُل  الّسِ

ْ
ـ�َر، ُیج�ِهـُ�وَن  َو  ال

َ
ُکّف

ْ
َمــَ�َدَة  ُیج�ِلـُ�وَن  َو  ال

ْ
 ال

�َر، ُفّجَ
ْ
ُمْسِلمیَن، ِبِ�ْجم�ِع  ذِلَک  َو  ال

ْ
ْم  ال

َ
ْم  َوْح�ى،َو  ِبِه  َاْنَفِ�ْد  ل

َ
ُى  ک�َن  ِبم� َاْسَتِبْ�  ل

ْ
أ   ».ِعْن�ی الّ�َ

َقْ� ! اِ�  َرُس�ِل  ِبْنَت . «٣
َ
ُم�ِمنیَن  َاُب�ِک  ک�َن  ل

ْ
یمً�، َعُط�ف�ً  ِب�ل ـی َو  َرحیمـً�، َرُؤوف�ً  َک�

َ
کـ�ِف�یَن  َعل

ْ
�ً  َو  َالیمـ�ً  َعـ�اب�ً  ال  ِعق�ـب

س�ِء  ِخَیَ�َة  ی� َاْنِت  َو ... َعظیمً�، ْنِبی�ِء، َخْی�ِ  اْبَنَ�  َو  الّنِ
َ ْ
 َمْ�ُدوَدٍة  َغْی�َ  َعْقِلِک، ُوُف�رِ  فی س�ِبَقٌ�  َقْ�ِلِک، فی ص�ِدَقٌ�  ا�

ِک  َعْن   »....َحّقِ

ْنِبی�ِء  َمع�ِش�َ  ...َنْحُن . « 4
َ ْ
، � َو  َذَهب�ً  ُنَ�ّرُِث  � ا�

ً
�ّ

َ
م� َو  ِعق�رًا، � َو  داراً  � َو  ِفّض ُث  ِاّنَ ِکت�َب  ُنَ�ّرِ

ْ
ِحْکَمَ�  َو  ال

ْ
َم  َو  ال

ْ
ِعل

ْ
 َو  ال

َة... ُبّ�َ  ».الّنُ
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ک�دن به مع�رف وا�ی ق�آن و عت�ت -۴-٢  پشت 

کتـ�ب الهـی و نـ�ر  در امت ع�ب ت�زه مت�ل� ش�ه پس از عص� تی�گی و ضـ�لت ج�هلیـت، 

ه� را م�نع ش�ن� و از می�نه مسی�ه�ی راست و چـپ، صـ�اط مسـتقیم را رهنمـ�د  نب�ی، انح�اف

ــ� و دیــن جــ�مع و جهــ�ن شــم�ل اســ�م  نیــ� در پ�تــ� همــین وی�گــی کــه ت�انــ�یی ه� ب�دن ســت 

هـ� و ارائـه ط�یـق در همـه بحـ�ان هـ� را دارا مـی ب�شـ�؛  گ�یی به همه مس�ئل در همـه زمـ�ن پ�سخ

ــ�ت و ام�مــت دنب�لــه ــ�ا بــ�ون انــ�ار نب ــ�رف و حقــ�یق قــ�آن  فل ــن تعلــیم دهنــ�گ�ن مع رو آن(ای

ــت؛ بـ�ین ــ�ممکن اس ــ�وان دیـن ن ــ�ای پی ــ�اب و مسـتقیم ب ــ�فتن راه ص ــ�  کـ�یم)، ی ــ�وان ه ــ�ن پی س

گ�ایی�.م که ب�ون قطب علمی و معن�ی ب�شن�، به انح�اف و ارتج�ع خ�اهن�    کتبی 

گ�اشـته شـ�ن ج�نشـین ب�حـق نبـ�ت، دیـن الهـی بـ�  کنـ�ر  ب� پ�ی� آم�ن م�ج�ای سقیفه و 

ک�دن خ�ه�ی  خط� فق�ان ش�ه� و م�اقب و قطب علمی روبه رو می ش� و دیگ� رکنی ب�ای پ� 

صـ�یقه  1 �نه هـ�ی آن تـ� بـه امـ�وز نیـ� دیـ�ه مـی شـ�د).فک�ی بش� وج�د نمی داشت(آنچه نشـ
ــ�د  3طـ�ه�ه گ�ش ــن ف�جعـه را  ــ� ق�طعیـت تمـ�م  ای ــی دقیـق، ب ــی عمیـق  و جهـ�ن بین بـ� بینش

کهنه ش�...«کن�:  می  ٢».ج�مه دین، پ�سی�ه و 

ک�یمـه  حض�ت در این خطبه، قلب گن�ه ش�ه است، ق�در به فهـم آیـ�ت  که من�ل  ه�یی را 

 نـه اسـت، شـ�ه زده مهـ� هـ� دل بـ� یـ� ان�یشـی�، نمی قـ�آن در آیـ�«مـی ف�م�یـ�:  قـ�آن نمـی دانـ� و

ـــت، چنــین ـــه اس ـــتت�ن اعمــ�ل بلک ـــ� زش ـــی ه�یتــ�ن دل ب ـــ� گ�ش و آورده تی�گ ـــم�نت�ن و ه  را چش

ــی�ر و ف�اگ�فتـه، ــ� بس ــ�آن آیـ�ت ب ــل را ق ــ�ده ت�وی ــی بـ� و ک ــه را راه ــ� و داده نشـ�ن او ب ــ� ب ــ�ى ب  چی

ــه ــ�، مع�وض ــه ک�دی ــ�ا ب ــ�گن� خ ــل س ــن تحّم ــ�ر ای ــ�ن ب ــنگین ب�ایت ــ�قبتش و س ــ� ع ــ�ل و وزر از پ  وب

 ک�دیـ� نمی حسـ�ب کـه را آنچـه و شـ�د روشـن آن هـ�ى زی�ن و رود کنـ�ر هـ�  پـ�ده کـه گ�ه آن است؛
 ».زی�نک�رن� ب�طل اهل که آنج�ست ش�د، آشک�ر شم� ب�اى

 ____________________  

� نهج الب�غهالح�ی�، عب�الحمی� بن هب�ا�،  ابن ابی .1   . ٢١١، ص ١۶، ج ش�

ب�ُب  َسَمَل  َو . «... ٢
ْ
غ�ویَن، ک�ِظُم  َنَطَق  َو  الّ�یِن، ِجل

ْ
ـیَن، خ�ِمُل  َنَبَغ  َو  ال

ّ
َقل

َ ْ
ُمْبِطلـیَن، َفنیـُق  َهـَ�رَ  َو  ا�

ْ
 فـی َفَخَطـ�َ  ال

ت و قـ�ر ـب� گـ�نرتب پسـت و شکسـته، گم�اهـ�ن سـک�ت و کهنـه، دین ج�مه ؛ ...َعَ�ص�ِتُکْم  �ه، من�ـل  و گ�دـی

رده شت�  ...».بی�م� ه�یت�ن خ�نه در و درآم�، ص�ا به ب�طل اهل ن�زپ�و



 

 ه�ی پ�وهش ی�فته

ــ�ت ف�طمـه ــیل ف�هنـگ 3خطبـه حض ــی از منـ�بع اص ــ�ح و ، یک ــه بـ� ش ک ــ�می اسـت  اس

کـه حک�یـت  گ�دد. در س�اس� ایـن خطبـه، نکتـهتفسی� آن، حق�یقش ه�چه بیشت� روشن می ای 
کن�، مش�ه�ه نمـی گـ�دد و تمـ�می مط�لـب آن بـ� حقـ�یق ق�آنـی و آیـ�ت از سستی و ضعف آن 

ــمت و  ــی و عص ــی و تعـ�لی اخ�ق ــت روح ــل بـ� عظم ــن دلی ــت و م�افقـت دارد و ای الهـی مط�بق

کی که از منبع علم و حکمت بیای�اد پ� پ�ی�ن وحـی و از عمـق تفکـ� دقیـق کنن�ه خطبه است 

گ�فته است.  ع�ف�ن الهی و از ژرف�ی شن�خت علمی اس�م س�چشمه 

ــه از ــن خطب ــث ای ــ�رگ م�اری ــل ب ــ�ارک و :بیــت اه ــم از م ــت. تحلیل مه ــی اس  هــ�ی و�ی

ــ�ت در عمیـق و دقیـق بیـنش بیـ�نگ� خطبـه، ایـن در 3ف�طمـه زهـ�ا حضـ�ت عمیـق  آن حض

ـــ�ئل ت�ین  پیچیــ�ه ـــ�ط مس ـــ�، بــه م�ب ـــ�أ ت�حی ـــت معــ�د و مب ـــی�ی .اس ـــت کــه تفس ـــی ُدخ  گ�ام

ــ�مب� ــ�ای 9پی ــ�ئل ب ــم مس ــ�تی، مه ــ�عی و سی�ســی عقی ــن در اجتم ــه ای ــ�ده، خطب ب�هــ�نی  نم

ــک�ر ــه ب�این اسـت آش ــه ک ــخن�ن ب ــن س ــ�ن ای ــی زم ــ�ن خ�ص ــته و مک ــق ن�اش ــب آن،  تعل و مخ�ط

 ج�معه بش�ی در همه اعص�ر و زم�ن ه�ست. 

 وضـع تبیـین بـه ب� بی�ن فلسفه ت�حی�، نب�ت، مع�د و علـل شـ�ایع، خطبه، این در حض�ت

پـ�دازد و بـه ج�شـش رذیلـه هـ�ی فکـ�ی و عقیـ�تی در  مـی گ�د مسـلم�ن�ن م�ج�د و د�یل عقب
 مسـی� از اشـ�ره نمـ�ده، انحـ�اف آنـ�ناف�اد امت و ب�زگشت آن�ن به دوران عصبیت و ج�هلیـت 

ی ــت و فــ�اک�ر ــی م�تب ــته شــ�ه ختم ک�ش ــ�ره�ی  ــت و تبــ�هی ب ــ�ت، ام�م ــ�ی قه�م�ن�نــه و  نب ه

 ش�ن�.  شج�ع�نه ام�م ب�حق امت را ی�دآور می

 من�بع
ک�یم  .1  ق�آن 
جعفـ�ی، دفتــ� نشـ� ف�هنـگ اسـ�می، تهــ�ان،  ع�مـه ت�جمـه ،7حضـ�ت علــی الب�غـه نهـج .2

 ش.۱۳۸۰
گـ�را ـبه اسـن�د و منـ�بع مکتـ�ب خطبـه فـ�ک، «آذر ب�دگ�ن، حسین علی،  .3 فصـلن�مه نگ�هی 

 .۱۳۸۱، زمست�ن ۲۶، شم�ره عل�م ح�یث
�، اـبی اـبن .4 � ا�، هبـ� ـبن الحمیـ� عبـ� الح�ـی بیـه،  احیـ�ءالت�اث دار ،الب�غـه نهـج شـ� الع�

 ق.۱۹۶۵ مص�،
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یــــه .5 ــن ب�ب� ق) اـب ــ�ر، محمــــ�بن علــــی، (صـــ�و ــ� غفــــ�ری، ، تصــــحیح معـــ�نی ا�خبــ کبــ علـــی ا
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بلی، .7  حقیقت، کت�بچی ب�ق� محم� ح�ج ،ا�ئمه مع�ف� فی الغم� کشف عیسی، بن علی ار
 ش. ۱۳۸۱تب�ی�، 

 نشـــ� دفتـــ� ،9اکـــ�م پیــ�مب� مســـج� در 3ف�طمـــه حضــ�ت ســـخن�انی علی�ضـــ�، اللهیــ�ری، .8
 ش.۱۳۶۶ ته�ان، اس�می، ف�هنگ

 ش.۱۳۶۳ ته�ان، امی�کبی�، چ�یچی�ن، حبیب ت�جمه ، 3زه�اء ف�طمهاب�اهیم،  امینی، .9
، تحقیق: محم�ه�دی امینی، مکتب� نین�ی السقیفه و ف�کج�ه�ی، احم� بن عب�الع�ی�،  .10

 الح�یثه، طه�ان، بی ت�.
)، ب�ست�ن 3حکمت ف�طمی(تلخیص ش�� خطبه حض�ت زه�احسینی زنج�نی، ع�ال�ین،  .11

 ش.۱۳۸۸کت�ب، قم، 
 ،;خمینی ام�م آث�ر نش� و تنظیم م�سسه ،)جل�ی ۲۲ دوره(ام�م صحیفه ا�، روح خمینی، .12

 ش.۱۳۸۵ نش�ع�وج، و ته�ان، چ�پ
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 ش.۱۳۸۴
 ش.۱۳۹۱، دفت� نش� ف�هنگ اس�می، ته�ان، 3زه�اء ف�طمه زن�گ�نیشهی�ی، جعف�،  .15
 ق.۱۴۰۷ ته�ان، ا�س�میه، الکتب دار ،ک�فی یعق�ب، محم�بن کلینی، .16
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هـ�یی از آـی�ا�  درس و م�ج�ای ف�ک؛ 3خطبه حض�ت ف�طمه زه�امنتظ�ی، حسینعلی،  .19

 ش.۱۳۸۵منتظ�ی، خ�د آوا، ته�ان، 
 

 

  

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  86



 

 87                 ۱۳۹۴به�ر  ۱۲۶شم�رۀ                               

 
 
 

 
 
 

 عصبیت ب�روی�رویی  در 7علی ام�م راهب�ده�ی

ک�مپس از پی�مب ج�معهای  قبیله   9� ا

 ________________________________١ محّم�جعف�ی  رس�لدکت�   _______________________________ 

 چکی�ه
ــ�ر اســــ�م ــ� ظهــ ــ�رن بــ ــ� ف�وشــــی  عــــ�ب را روحیــــ� تعصــــب قبیلــــه ،مقــ ک�رک�رانــــه و فخــ ای 

در طــ�ل رسـ�لتش، تــ�ش ف�اوانــی در زدودن ایــن خصــلت  9رســ�ل خــ�ا .ن�ادپ�سـت�نه بــ�د
چ�ن ب�  7گ�دان ش�. ام�م علی روی 9داشت، ام� پس از رحلت ایش�ن امت از سی�ه نب�ی

ب�د، این تحقیق در پی پ�سخ به این س�ال است رو  روبهمسن� خ�فت تکیه زد، ب� این معضل 
ن�ادی چگ�نه ب�د؟ به نظ�  و ای قبیله عصبیت ب�روی�رویی در  7ه�ی ام�م علی که رهی�فت

کـه در اصـ�ح هـ� انح�افـی �زم اسـت -رس� ایش�ن دو راهب�د نظ�ی و عمـلی می در  -همچنـ�ن 
گ�فتن�.  گیـ�ی  ه�ی شکل ه�ی ن�ادپ�ستی و زمینه در راهب�ده�ی نظ�ی به تبیین ریشهپیش 

� دی آن پ�داختـه، خـ�دب�ت�بینی، وس�سـه گـ�ان را ع�امـل روحـی و هـ�ی شـیط�ن و قیـ�س خـ�د ـب
ک�ت�ه روانی گی�ی تعصب و تبعیض  ه�ی شکل زدگی را زمینه ان�یش و رف�ه و پی�وی از ب�رگ�ن 

ــی، امـــ�م علــی  و حقـــ�قی ج�یگـــ�ه ســـه راهبـــ�د احیــ�ی 7بیــ�ن داشـــتن�. در راهب�دهــ�ی عمـل
را  ک�فه به م�ینه از حک�مت م�ک� اقتص�دی و انتق�ل تبعیض، ع�الت م�رد ه�ی گ�وه اجتم�عی

گ�فتن�. ک�ر   به 
 پ�ســــتی،ای، ریشــــه ن�اد قبیلــــه عصــــبیت و عصــــبیت ، 7علــــی امــــ�م :هــــ� واژه کلیــــ�

 .بینی خ�دب�ت�

 
 ____________________  

  rasulmohamadjafari@yahoo.com/ _ است�دی�ر دانشگ�ه ش�ه� ته�ان١
 .٣٠/٣/١٣٩4 _ پ�ی�ش:١٩/١٢/١٣٩٣دری�فت : 
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 مق�مه
 ای شــ�ی� بــ�د؛ احمــ� امــین مصــ�ی عــ�ب پــیش از اســ�م دارای روحیــ� تعصــب قبیلــه

ـــتن� و  ن�یســ�: ع�ب می ـــت خــ�د ن�اش ـــ�ی نســبت بــه ملی ـــت احســ�س نی�ومن هــ� در ج�هلی

کنـیم  ای ب� آن�ن حکم احس�س�ت ف�دی و قبیله ف�م� ب�د. اگ� بـه اشـع�ر صـحیح جـ�هلی رجـ�ع 

ــی را در ی می  فـ�اوان حـس قبیلگ ــ�ود پیـ�وز کـ�ده، س ــ�ح  ــ�ن قبیلـه را م ــ�ایی�ه،  یـ�بیم. آن اش را س

ــ� را هجـ� میبـه  ،�دهمح�سـنش را ب�شـم ــ�ط� قبیلـه خـ�د، قبیلـه دیگ ــ�گ�نی  1.ک�دنـ� خ شـی�ه زن

کـن: «است�ار ب�دب� این َمَثل  ی  بنـ�ب�این مقـ�رن بـ�  2.»ب�ادرت را چه ظ�لم ب�ش� و چـه مظلـ�م یـ�ر
ــ�ا ــ�ل خ ــ�لت رس ــت�خی� رس ــ�ز،9رس ــ�ه حج ــ�ه ، شــبه ج�ی کن ــب�ت قبیلــه آ  و روح ای از تعص

به مق�بله بـ� ایـن انحـ�اف اجتمـ�عی  خ�یش ای�م حی�ت واپسین ت�آن حض�ت ب�د.  پ�ستی ن�اد

گم�شتن� که در خط�به غ�ی� به آن اش�ره داشتن� ،همت   3.چن�ن 
ــ�مب ــ�ت پی ــ� از وف ــ�مبع ــ�مب� 9� اک ــی�ه پی ــ�ده مســلم�ن�ن از س ــ�ده، ت ک ــ�ول  ــه عــ�دات  ع ب

ک�دن� کنـ�ر زدن وصـی و ج�نشـین ب�زگشت به سی� .ن�پسن� ج�هلی رجعت  ه آب�ء و اج�اد، ب� 

ای از پ�ستین خـ�د سـ� بیـ�ون  ه�ی ج�هلی و قبیله آغ�ز ش� و دیگ� سّنت 9منص�ص پی�مب�

ه�ی جـ�هلی، تبعـیض میـ�ن بنـ�گ�ن خ�اونـ� بـ�د. تعصـب�ت  آوردن�. از جملـه ایـن سـّنت می

ـــت قبیلگــی نیــ� نــه ـــین بلکــه ق�میــت ،تنه� رخــت ب�نبس ـــ�ان افــ�وده شــ�. احمــ� ام  گ�ایــی ب

گ�دیـ� و از  می کـ�د عـ�ب تبـ�یل بـه امتـی بـ� زبـ�ن و آیـین واحـ�  کـه اسـ�م ظهـ�ر  ن�یس�: زم�نی 

ــ�د ــ�رگ زمـ�ن خ ــت و حک�مـت ب ــه دنبـ�ل دو مل ــ�. عـ�ب ب ــ�ی ب�خـ�ردار ش  ؛یـک حک�مـت م�ک

ــه  ــ� بــ� ت�ج ــکیل دهــ�. ام ــت حک�مــت تش ــی فــ�رس و روم ت�انس ــب قبیلــهیعن کــه  بــه تعص ای 

ــم ــ�ن ه ــ�م آن ــس از اس ــ�د داشــت، پ ــخی� خ ــ�ب را در تس ــ�ب ع ــ�ن قل گــ�ایش و  همچن ــ�ن دو  زم

 ____________________  

 .١٧، ص١، جضحی ا�س�م_ امین، احم�، ١

 .٢٩٧، ص  ا�مث�ل مجمع،  حم� بن محم�ا_ می�انی، ٢

 .٣۴، ص ال�س�ل آل عن العق�ل تحفشعبه ح�انی، حسن بن علی،  ابن _٣
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گ�ایش به قبیله و عشی�ه و ط�یفه خ�د از یک گ�ایش به ق�م و امت و نـ�اد  رویک�د داشتن�:  س� و 

کمیـت اسـ� ــ� عـ�ب از سـ�یی دیگـ�، ایـن دو رویکـ�د در صـ�ر اسـ�م متبلـ�ر بـ�د و مـ� در ح� م ب

که م�نن� دوران ج�هلیت به قبیلـه خـ�د فخـ� می کنـ� و فخـ� نـ�ادی را نیـ�  ع�بی م�اجه هستیم 

 1.به آن اف�وده است
ــی ــ�م عل ــت  7ام ــی�ن بــه خ�ف ــتش-پــس از رس ک�تــ�ه خ�ف ــه بــ�  -در دوران  بــ�ای مق�بل

گ�فتنـ�. در ایـن زمینـه  میتن�ادپ�ستی و ق� مـی گ�ایی راهب�ده�ی متع�د و متنـ�عی را در پـیش 

کـه بـه م�ضـ�ع ن�ادپ�سـتی پ�داختـهت�ان به تحقیق�ت مش�به انـ�، اشـ�ره داشـت: آقـ�ی علـی  ی 

ــ�د در مجلـه  ــ��ت خ ــ�نی در سلسـله مق ک�م ــ�یی درس«حجتـی  ــب از ه ــنج » اسـ�م مکت ــی پ ط

ــ�م«شـم�ره، بـ� عنـ�ان  ــت�ن از ۵-١»(نـ�ادی تبعیضـ�ت و اس ــ� و ب�رسـی دیـ�گ�ه ن�ادپ�س )، بـه نق

 و قـ�آن علـ�م تحقیقـ�ت«در مجلـه  اسـت. در پ�وهشـی دیگـ�، نگ�رنـ�ه دی�گ�ه اس�م پ�داختـه

ــ�آن راهب�دهـ�ی«مق�لـه  ،»حـ�یث ــیض بـ� مق�بلـه بـ�ای ق ــ�ر  »نـ�ادی تبع را نگ�شـته و در آن بـه ط

سـ�ن مط�لعـه و  بـ�ینب� تبعیض ن�ادی پ�داختـه اسـت.  روی�روییه�ی ق�آن در  کلی به رهی�فت

ــ�ی ــی راهب�ده ــی ب�رس ــ�م عل ــتیدر  7ام ــ� ن�ادپ�س ــه ب ــه، مق�بل ک ــت  ــ�ئلی اس  آن دربــ�ره از مس

 است.این مهم دار  عه�هتحقیق پیش رو  و است نی�فته س�م�ن مستقل و ب�یسته تحقیقی

  ب� تبعیض ن�ادیروی�رویی در  7راهب�ده�ی ام�م علی -١

ی ب�ابـ� بـ�  ــی ،از روایـ�تشـم�ر ــل  7امـ�م عل پـیش از تکیـه زدن بـ� مسـن� خ�فـت در مق�ب

کلینی ب� سـن� خـ�د از امـ�م صـ�دق تبعیض�ت حک�مت، م�ضع نقـل  7گی�ی داشته است؛ 

کن�: م�الی  ک�دنـ� 7ن�د ام�م علی(اسی�ان آزاد ش�ه) می  گفتنـ�:  آم�ه، از ع�ب شـک�یت  و 

 و صـهیب و بـ�ل نگ�یسـت، سـلم�ن ، م� و ع�ب را یکس�ن میر تقسیم ام�الد 9رس�ل خ�ا

ــ�خته می را بـه ازدواج ــ� را محـ�وم س ــ�ن م ــ� این ــ�ب) درمـی آورد، ام ــ�ن ع ــ� زن ــین گ (ب ــ� چن ــ�: م �ین

 کنیم.  نمی

ــ�ن رفتـه، 7علـی ــ�ی آن ــ�د. ف�یـ�د  س ک ــحبت  ــ� ایشـ�ن ص ــ�الی ب ــ�ره م ــ� درب ــ�ه آنه ــ� ش بلن

  .داریم ! م� از رویه خ�د دست ب�نمیگفتن�: ه�ن اب� الحسن

 ____________________  

 .٢٠ _١٩ ، ص١، جا�س�م ضحی_ امین، احم�، ١
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کش�ن از آن�ن ج�ا ش� و به س�ی مـ�الی رفتـه ف�مـ�د: ای م�الیـ�ن!  7ام�م خشمگین و عب�

ی رفت�ر می ولـی  ،آورنـ� کنن�؛ زن�ن عجـم را بـه نکـ�ح خـ�د درمی این�ن ب� شم� چ�ن یه�د و نص�ر

که خ�د از بیت کنن� و به ان�ازه ز ازدواج شم� ب� زن�ن ع�ب منع میا دارنـ�،  الم�ل سـهم ب�می ای 

ی به تج�رت آوری�، خ�اون� ب ن�.ده به شم� نمی که چنین است رو ه شـم� ب�کـت دهـ�. ح�ل 

ی ده ج�ء دا 9از رس�ل خ�ا که ف�م�د: روز ه جـ�ء آن در تجـ�رت و یـک جـ�ء در رد، ُنـشنی�م 

  1.غی� آن است
م�بـ�ط بـه دوران دور از  7آمیـ� امـ�م علـی که ظـ�ه� اسـت، ایـن اعتـ�اض مسـ�لمت چن�ن

ج�ایـی ن�اشـته بـه چـ�ن قـ�رت ا 7بـ�یهی اسـت امـ�م .نشینی بـ�ده اسـت حک�مت و خ�نه

کـه بنـ�ب� حـ�یث امـ�م  م�اک�ه بسن�ه می  دسـت و گشـ�ده زبـ�ن خ�اونـ� 7صـ�دقکن�؛ چ�ا 

  2.ب�شن� بسته هم ب� و گش�ده هم ب� ب�ی� بلکه ،است ننه�ده یک�یگ� کن�ر در را بسته
ی چن� 7در ن�بتی دیگ� ام�م که یکی رع�یت مسـ�وات میـ�ن همـه -خلیفه دوم را به ام�ر

کن�؛ ام�م صـ�دق -طبق�ت اجتم�عی است کنـ�  نقـل مـی 7از امـ�م علـی 7سف�رش می 

ــی ــن خطـ�ب م ــه عمـ� ب ــ�ده  کـه ایشـ�ن ب ک ــ� م�اظبـت  ــ� بـ� سـه ام ــل بـه آنف�م�یـ�: اگ ــ� ج�مـه عم ه

ک�رهـ�ی کـ�د و اگـ� آن بپ�ش�نی ت� را از  کف�یـت خ�اهنـ�  ک�رهـ�ی دیگـ� تـ� دیگـ�  ی،  هـ� را ف�وگـ�ار

 .مفی� واقع نخ�اه� ش�

ک�د؛ امـ�معم� از آن ف�مـ�د: اجـ�ای حـ� بـ� همگـ�ن؛ اعـم از خ�یشـ�ون�ان و غیـ�  7ه� س�ال 

کت�ب خ�ا در خشن�دی و خشـم، تقسـیم ع�د�نـه میـ�ن ُسـ�خ�ن و  آن�ن، حکم ران�ن ب�اس�س 

 سی�ه�ن. 

ک�ت�ه و رس� ان�رز دادی که  گفت: س�گن� به ج�نم    3.عم� 

که ح�صل دست�نج خ�د بـ�د، هـ�ار بـ�ده 7ام�م علی تً� غیـ� عـ�ب کـه ق�عـ�  _ را ب� ام�الی 

ــ�ده کـ�د نیـ� ب ی  ــ�ار ــ� _ خ�ی ــ�خت ان ــ�لی  4،و آزاد س ــن در ح ــه عاسـت ای ــ�م ک ــین ای ــ� در واپس م
 ____________________  

کلینی، محم� بن یعق�ب، ١  .٣١٩ _٣١٨، ص۵، ج الک�فی_ 

 .55، ص5ج  ،_ هم�ن٢
 .٢٢٧، ص۶، جا�حک�م ته�یب_ ط�سی، محم� بن حسن، ٣

کلینی، محم� بن یعق�ب، 4  .١۶٣، ص٨؛ ج ٧۴، ص۵، ج الک�فی_ 
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ــه تـ� آن زمـ�ن در بنـ� مـیکنـ� تنهـ� اسـی حیـ�تش وصـیت مـی ک ــ�ل  ن�، از بیـتب�شـ �ان عـ�ب  الم

گ�دن� ی و آزاد    1.خ�ی�ار
گ�دیـ 9�ارسـ�ل خـبیست و پنج س�ل پس از وفـ�ت  7ام� ام�م علی � وارث حکـ�متی 

ی از ضـ� ارزش می که از مسی� صحیح خ�د منح�ف شـ�ه، بـه قهقـ�ا هـ� بـه ارزش  رفـت. بسـی�ر

ــ�ی ــیتب ــتخ�ش ف�ون ــ�ن دس ــ�یعت چن ــ�ه و ش ــتی ل ش ک�س ــ� و  ــ�یی نســخ  ه گ ــه  ک ــ�د  ــ�ه ب ه� ش

کـه اصـح�ب جمـل بـه علـی بـن ابـیگ�دی�ه است؛  گفتنـ�: سـّنت ُعَمـَ�ین  7ط�لـب چنـ�ن 

گمـ�ن مـی سـ�ان 2.را بـه مـ� بـ�زگ�دان و عمـ� یعنی ابـ�بک� ک�دنـ�  اصـح�ب جمل(طلحـه و زبیـ�) 
ولـی چـ�ن  ،نـ�ازد تـ� از دیگـ�ان مـی ن خـ�د را متفـ�وتدوسـت�سـ�ن خلفـ�ی پیشـین،  هبـ 7امـ�م

ــ�م ــ�الت ام ــ�ن ع ــ�خ�ف انتظ�رش ــیم ب�ابــ 7ب ــترا در تقس ــ�ن اعتــ�اض  � بی ــ�، زب ــ�ل دی�ن الم

ــ�ده، ــ�ن�، امــ�م گش ــ�ال متــ�ک� ش ــه دوم را در تقســیم نــ�همگ�ن ام در پ�ســخ  7ســنت خلیف

ی از سّنت رس�ل خ�ا«ف�م�د:  ی از سّنت عم� 9آی� پی�و   3.»؟س�اوارت� است ی� پی�و
ی بن�ب�این یکی از مهم عمـ�می بـه  ، تبعـیض در ت�زیـع امـ�ال7ه�ی امـ�م علـی ت�ین دش�ار

ی امـ�م دلیل تف�وت ن�اده� ب�د. کـه رسـ�ب�ت آن  تعصـب شـ�ی� قبیلـه 7دیگ� دشـ�ار ای بـ�د 

ــ�د و  ــ�ه ب ــ�ی م�ن ــه ج ــ�ن ب ــ�م همچن ــ�ر اس ــس از ظه ــیپ ــ�د را م ــب، خ ــت من�س  نم�ی�نــ�. در وق

ــب قبیلــه کــه امی�م�منــ�ن تعص ــ�د  ــ�ه چنــ�ن ب گ ــبب مــی 7ای  ــ�ون علــت و س  دانــ�: آن را ب

 را تعّصـب آن کـهآن ج� ورزد تعّصب چی�ى ب�اى که نی�فتم را جه�نی�ن از یک هیچ و نگ�یستم«

 کـه شـم�یی� تنهـ�. زیبـ� را خـ�دان یبـ ان�یشـه آن پ�ی�فتن ی� و بف�یب� را ن�دان�ن آنچه: ب�د عّلتی

  4.»نه  دانسته عّلتی و نیست شن�خته سببی را آن که نم�یی� می تعّصب چی�ى ب�اى
ــ�ادی از  الح�یـ� ابی ابن ــه تع ک ــ�نی بـ�د  ــ�اد خطبـه زم ــب و ای ــ�ن ایـن تعص ــی ن�یسـ�: ج�ی م

ک�فه در واپسین ای�م خ�فت امی�م�من�ن درگی�ی به وج�د آوردنـ�، مـ�ج�ا از ایـن قـ�ار  7قب�یل 

که شخصی از محل سک�نت قبیلـه خـ�د  نـ�م قبیلـه  ه�ی قبیلـه دیگـ� رفتـه، خ�نـهبـه سـ�ی ب�د 

 ____________________  

ج، علی بن حسین، ی_ مسع�د١  .۴٢١ ، ص١٠ج ،الج�ه� مع�دن و ال�هب م�و

 .٣۶١، ص ۶، جالق�آن مع�نی_ نح�س، احم� بن محم�، ٢

�ن٣  .٣٨۴، ص١، جا�س�م دع�ئم،  ، نعم�ن بن محم� _ ابن َحّیُ

 .٢١٨ _٢١٧ص ت�جمه سی�جعف� شهی�ی، ، هالب�غ نهج_ سی� رضی، محم� بن حسین، 4
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کن�ه«مثً�:  ،خ�د داد و قبیلـه  را ب� ص�ای بلن� و به قص� ایج�د ب�خـ�رد و نـ�اع سـ�می» نخع ی� 

ــ� خـ�د را بـه ف�ی�درسـی می کـ�ده، ج�انـ�ن .طلبی ــخص را اح�طـه  ــی از  قبیلـه مق�بـل، ش ف�ی�درس

گـ�ه بـه او هجـک�دنـ�  میقبیله تمیم ی� قبیله ربیعه  �، فـ�د مضـ�وب زدنـ کتـک می ،�م بـ�ده، آن 

ــ�د رفتـه، ــیف�ی�درسـی  نـ�د قبیلـه خ ــ�ن  بـ�ینکـ�د.  م ــ�ون آمـ�ه جنگس ــ�  شمشـی�ه� از نیـ�م بی ه

  1.ه�، ب�خ�رد چن� ج�ان ب� یک�یگ� ب�د خ�ست و تنه� دلیل این جنگ ب�می
ــ� مـی الح�یـ� ابی ابن کـ بـه من�سـبتی دیگ ــ�نی  کس ــ�د  7ه در سـپ�ه علـین�یسـ�: اغلـب  نب

  2.نه به خ�ط� عقی�ه و دین ،ک�دن� به خ�ط� تعصب و تکب� ع�ب ب�د می
ای در دو بخـش  ه ب� تبعیض ن�ادی و تعصب�ت قبیلـهب�ای مق�بل 7راهب�ده�ی ام�م علی

ــت؛ امــ�م ــ�بی اس ــل تحلیــل و ارزی ــ�ی و عملــی ق�ب ــ�ی نظ ــ�ی نظــ�ی،  7راهب�ده در راهب�ده

ک واقعی ب�ت�ی انس�نه� و منش� ن�ادپ�ستی را نم�ی�ن�ه ریشه ه� نسبت به یکـ�یگ�  ، معی�ر و م�

 احیـ�ی«راهبـ�د  ،در راهب�ده�ی عملـیی�دآور ش�ن� و  -�شی سپ�ده ش�ه ب�دکه به ب�ته ف�ام-را

ــ�عی و حقـ�قی ج�یگـ�ه ــ�رد هـ�ی گ�وه اجتم ــ�الت«راهبـ�د  ،»تبعـیض م ــ�د  »یاقتصـ�د ع و راهب

گ�فتن�. » ک�فه به م�ینه از حک�مت م�ک� انتق�ل«  را در پیش 

ــت  7امـ�م علـی گ�نـه در جه ــته،آن  گـ�م ب�داش ــی خـ�د  ــ�د  تحقـق اهـ�اف اله بـ� عهـ� خ

ــ�زنش ــ�زنش س ــیچ ه�اسـی از س ــه ه ک ــ�  ــ�اد اسـت�ار م�ن ــه خـ�د راه ن ــ�ی  3،کنن�گ�ن ب ــن غ�ی�ه ای

ـــ 7خ�اه�نــه امــ�م عــ�الت ـــه از اعمــ�ق وجــ�دش ب�م ـــ� در دوران  یک گ�دی خ�ســت م�جــب 

گ�ای�. کی�ن متعصب�ن و ن�ادپ�ست�ن فخ� ف�وش، به سستی   حک�مت پنج س�له ایش�ن، 

 راهب�ده�ی نظ�ی -١-١

ی دراز آن ــ� رفتـ�ر کـه ه ــه مـی جـ�  ــ�یی ح�صـل طـ�ز ان�یش ــ�د  تحلیـل نه ــ�ح یـ� فس ب�شـ�، ص
ــه ــت.ان�یش ــ� داش ــ�بق را درپــی خ�اه ــی مط ــه ان�یشــه و  ، عمل ــ�ی، ارائ ــ�اد از راهب�دهــ�ی نظ م

ای از  . ب� دسـتی�بی بـه مجم�عـهب�ش� س�ن و ج�یگ�ه او در نظ�م هستی میمع�فتی صحیح از ان

 ____________________  

�،  الح�ی�، عب� الحمی� بن هب� ا� یبا_ ابن ١  .١۶٨ _١۶٧، ص١٣، جهالب�غ نهج ش�

 .٧٢ص، ٧_ هم�ن، ج٢

 .٣٠٢، ص هالب�غ نهج_ سی� رضی، محم� بن حسین، 3
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گ�هی �ن هـهـ�ی آشـک�ر و پن کـه البتـه �زمـه آن اشـ�اف بـه �یـهه�ی صحیح نسـبت بـه انسـ�ن  آ

گ  7گـ�دد. امـ�م علـی می ه� مه�ر سیخته تعصب�ت و تبعیضوج�د آدمی است، افس�ر لج�م 

ــ�ن ــ�ه از اعمـ� کـه انس گ ــ�یی ریشـهشن�سـی آ ــ�ن اسـت، از س ــ�دی انس ــتی در  ق وج ــ�ی ن�ادپ�س ه

ک حقیقـی ب�تـ�ی  گ�دد ت� به رفع آنه� اق�ام ش�د و از س�ی � را مت�ک� میه وج�د انس�ن دیگـ� مـ�

 نم�ی�ن�.   میآدمی�ن را ب� یک�یگ� 

یشه -۱-۱-۱  ن�ادپ�ستی  ه�ی تبیین ر

که در انس�ن ص�رت میه� ان� که از او ص�در می یشه و فک�ی  شـ�د، ن�شـی  بن�د و ه� فعلی 

از علل و ع�املی است، بینش و منش ن�ادپ�سـت�نه نیـ� مسـتثن�ی از آن نمـی ب�شـ�، بـ� تج�یـه و 

بـه دو دسـته ع�امـل روحـی و را ه�ی ن�ادپ�سـتی  تـ�ان ریشـه مـی 7تحلیل سـخن�ن امی�م�منـ�ن

ک�د:روانی و ع�امل بست�س�ز   تقسیم 

 ع�امل روحی و روانی -۱-۱-۱-۱

که منش� آنه�، ط�ز تفک� و روحیه خ�ص شـخص نسـبت بـه خـ�د و  مقص�د ع�املی هستن� 

ــــ�م علـــی ــــل ب�ابـــ� بـــ� رهنم�دهـــ�ی ام ــــف)ا عبـــ�رت 7دیگـــ�ان اســـت؛ ایـــن ع�ام  نـــ� از: ال

ب�شـن�،  یکـ�یگ� نمـی ، ب)وس�سه ه�ی شـیط�ن، ج)قیـ�س. ایـن علـل در عـ�ضبینیخ�دب�ت�

کـه خـ�دب�ت�بینی زمینـه وس�سـه را در آن که می�ن آنبل ه� رابطه طـ�لی ب�قـ�ار اسـت، بـه ایـن معنـ� 

 �. کن ب� این دو به قی�س مب�درت می انس�ن ف�اهم می آورد و

 الف)خ�دب�ت�بینی 

ــتی  اگـ� چـه خـ�دب�ت�بینی نـه ــ�ی� بلکـه ریشـه تمـ�م مع�صـی اسـت،  ،فقـط ع�مـل ن�ادپ�س ش

ــتای  تعصـب�ت قـ�میتی و قبیلـه ــل ریشـه در خـ�دو ن�ادپ�س ــته ی بـیش از دیگـ� رذای ب�ت�بینی داش

ــ�:  ــ� مـی ن�یس ــ�ر نی ــه شـهی� ص ک ــ�ن  ــتی« ب�شـن�؛ چن ــ�اهی در ریشـه ن�ادپ�س ــ�ن خ�دخ ــ� انس  ه

  1.»دارد
که بـ� تـ�رک  بلن�ت�ین خطبه درخشـی�ه و بـه خطبـه ق�صـعه مشـه�ر اسـت،   الب�غـه نهجای 

 ____________________  

 .٧٨، صظه�ر از پس ت�ریخ_ ص�ر، سی� محم�، ١
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بلکـه از تعصـب  ،ای تنه� از تعصـب قبیلـه  نه 7که ام�مایندال ب�  مشتمل ب� ش�اه�ی است

ــ ــ� نگ�انـی عمی ــه 1ق دارد.نـ�ادی نی ــی از مح�رهـ�ی  تبیـین ریش ــم ه� یک ــت؛ از مه ــه اس ایـن خطب
کـه بـه آن اشـ�ره رفتـه اسـت، روحیـه تکبـ� و خـ�د را در اوج دیـ�ن بـ�د. امـ�م  7جمله م�اردی 

کـه چگ�نـه  و بیـ�ن مـی 2کنـ� �سلسـله جنبـ�ن ن�ادپ�سـتی مع�فـی مـیشـیط�ن را پیشـ�ا و س دارد 
پـس سـج�ه «که ن�اد خ�د را ب�ت� از آدم می دانست از سج�ه بـ� او سـ�ب�ز زد: شیط�ن به دلیل آن

گ�فت و به آف�ینش  ک�دن� ف�شتگ�ن همگی، ج� شیط�ن خـ�یش بـ� آدم ن�زیـ�  که رشك او را ف�ا 

بـه خـ�ا سـ�گن�، او بـ� اصـل شـم� فخـ� .... � او غیـ�ت ورزیـ�ب _که آتش است و به اصل خ�د _

گ�ه�ت�ن را پست گ�ه� خ�د شم�د و ب� تب�رت�ن حمله آورد ک�د و    3.»ت� از 
کـه تعـ�ادی از قب�یـل  الح�ی� ابی ابن  زم�ن ای�اد خطبه ق�صعه را م�ب�ط بـه وقتـی مـی دانـ� 

ــ�م خ�فـت امی� ــه 7م�منـ�نک�فـه در واپسـین ای ــه دلیـل تعصـب�ت قبیل ــ�د  ب ای درگیـ�ی بـه وج

  4.آوردن�

 ب)وس�سه ه�ی شیط�ن 

گ�ه انسـ�ن را از آن گ�ه و بی  ک�د،  که شیط�ن ب� خ�دب�ت�بینی از دست�ر خ�اون� س�پیچی  ج� 

که در انس�ن غ�س ش�ه او را به تعصب و ن�ادپ�ستی دچ �ر س�زد؛ می ف�یب� ت� ب� نه�ل خ�دبینی 

که تعصب�ت و ن�ادپ�ستی در می�ن انس�ن 7ام�م ه� از وس�سه  در خطبه ق�صعه هش�ار می ده� 

گی�د:  که در دل«ه�ی م�م�ز شیط�ن نشئت می  ه�ت�ن نهفته است خ�م�ش  پس آتش عصبّیت را 

کینه که این حمّیت در س�زی�، و  ست ه�ى شیط�ن ا مسلم�ن از آفت ه�ى ج�هلّیت را ب�ان�ازی� 

 5.»ه�ى او ه� و افس�ن دمی�ن ن�زی�ن ه�ى او و ب� آغ�لی�نو 

 ____________________  

 .١٠۶، صا�س�م نظ�ة و البش�ی التق�م ح�ک� و الت�ریخال�ین، محم�مه�ی،  _ شمس١

ــِ�ي َوَضـَع ٢
َّ
ُمْسـَتْکِبِ�یَن ال

ْ
ُف ال

َ
ـِبیَن َو َســل ُمَتَعّصِ

ْ
َســ�َس   _ ِإَمـ�ُم ال

َ
�  أ َعَصـِبّیَ

ْ
(ســی� رضـی، محمــ� ـبن حســین،  ال

 .)٢٨۶، ص الب�غ� نهج

 .٢١٢_٢١١، ص هالب�غ نهج_ سی� رضی، محم� بن حسین، 3

�،  الح�ی�، عب� الحمی� بن هب� ا� یبا_ ابن 4   .١۶٧، ص١٣، جهالب�غ نهج ش�

 .٢١٢_٢١٠، ص هالب�غ نهج_ سی� رضی، محم� بن حسین، 5
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  قی�س ج) 
د�یـل ب�تـ�ی  به مق�یسـه خـ�د بـ� دیگـ�ان پ�داختـه،ص�حب�ن روحیه خ�دب�ت�بینی، ه� زم�ن 

گ�ه رنگ پ�ست و چهـ�ه خـ�د را و  گ�ه اصل و نسب خ�د را،  گ�دن�؛  پ�ش�لی خ�د را ی�دآور می 

ـــ�عی  ـــ�دی و ج�یگــ�ه اجتم ـــن م ـــیگــ�ه تمک ـــ�م عل ـــعه ام ـــ�ن خطبــه ق�ص ـــ�د را؛ در هم  7خ

کـ�د «ف�م�ی�:  می ى او را س�زنش  گ�ه� خ�د ب� آدم تعّصب آورد، و در آف�ینش و شیط�ن به خ�ط� 

گفت: من از آتش س�خته گل پ�داخته و    1.»ام و ت� از 
گمـ�نش، خلقـت کـ�د و در  ی شیط�ن اصل و نـ�اد خـ�د را بـ� آدم مق�یسـه   از ب�تـ� را خـ�د نـ�ر

که قی�س ب�اس�س خص�صی�ت و وی�گی ی�فت. از این رو 7آدم ینیط خلقت هـ�ی  ه� زم�ن 

کـ�نش در مق�بـل حـق  ذاتی ب�ش� و نه ب� پ�یه عمل ص�لح و فض�یل اکتس�بی، س�کشـی و عـ�م

 انس�ن خ�د را ب�ت� از همن�ع�نش خ�اه� پن�اشت.  را درپی داشته،

 ع�امل بست�س�ز -۱-۱-۱-۲

که زمینـه آورنـ�. محـیط زنـ�گی  ایجـ�د و رشـ� تبعـیض را فـ�اهم می مقص�د ع�املی هستن� 

کـه در در این امـ� دخیـل هسـتن�؛ ایـن علـل _  اعم از خ�ن�اده، ق�م و ج�معه در اشک�ل مختلف

ی از ب�رگـــ�ن، نـــ� ا شـــ�ن�؛ عبـــ�رت علـــل ُمعـــّ� ن�میـــ�ه می _ اصـــط�ح فلســـفی از: الـــف)پی�و

 .زدگی ب)رف�ه

 پی�وی از ب�رگ�ن الف)

کنـ�، پـس از بیـ�ن سـخن�ن حسـ�تقـ�آن چـ�ن ف�جـ�م  آمیـ�  مج�مـ�ن را در دوزخ ت�سـیم مـی 

کـهنک�دن آن�ن در اط�عت  ک�م آن�ن را بـ�ینج� مـی رسـ�ن�  نـ�(: گ�ینـ� مـی از خ�ا و رس�لش،  ّبَ  َر

�
َ
َطْعن� ِإّن

َ
�َن� ُکَب�اَءن� َو  س�َدَتن� أ

ُ
َضّل

َ
ِبی� َف�   ).۶٧. (اح�اب/ )الّسَ

که  بی کننـ�، رانـ�ن تـ�ده گم�ن از جمله مس�ئلی  ب�رگ�ن ج�معه در آن نقش ج�ی ایف� مـی 

ک�رک�رانـه و فخ�ف�وشـی نـ�ادی مـی ب�شـ� و امـ�م علـی ــه  7مـ�دم بـه سـ�ی تعصـب�ت  در خطب

کن�:  گ�ش�د می  ى مهت�ان و ب�رگ�نتـ�ن«ق�صعه آن را  گـ�ه�   ه�ن بت�سی�! بت�سی�! از پی�و کـه بـه 

 ____________________  

 .٢١٨، ص هم�ن _ ١



 

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  96

بت آن عیب را بـ� پ�وردگـ�ر خـ�د پسـن�ی�ن� و بـ� خ�د ن�زی�ن� و ن�اد خ�یش را ب�ت� دی�ن�، و نس

نعمت خ�ا در حّق خ�یش انک�ر ورزی�ن�، به ستی�ی�ن ب�اب� قض�ى او و ب� آغ�لیـ�ن بـ� نعمـت 

 _بـه خـ�ى _ هـ�ى فتنـه و شمشـی�ه�ى نـ�زش نـ� و سـت�نا هـ�ى عصـبّیت ه�ى او. پس آن�ن پ�یـه

  1.»ج�هلّیت

 رف�ه زدگی ب)

کــ�یم از ـــ�آن  ـــ� نــ�م  در آیــ�تی چنــ� از ق ـــگ�ران�ن، نــ�ز»(ُمْتــَ�فین«گ�وهــی ب ـــ�ن،  خ�ش پ�وردگ

گ�ه پی�مب�ان الهی آهنگ بیم و ان�ار م�دم�ن  ، ت�انگ�ان و جه�ن�اران) ث�وتمن�ان که ه�  ی�د ش�ه 

ــه انبیـ�ء ب�دنـ�. را داشـتن�، اینـ�ن پـیش ی ب کفـ� ورز ــ�ق در » ُمْتـَ�فین« 2گ�مـ�ن در  چـ�ن خـ�د را غ
در خطبه ق�صـعه  7گی�د. ام�م علی خ�دب�ت�بینی در آنه� شکل میبینن�، ت�هم  ه� می نعمت

 هـ�ى نشـ�نه ورزی�نـ�، چـ�ن تعّصـب فـ�اوان، هـ�ى نعمـت خ�اون�ان و ت�انگ�ان اّم�«ف�م�ی�:  می

  3»است. پیش در نه م�ن ع�ابی و است بیش ف�زن�ان و دارایی را م�: گفتن� دی�ن�، را نعمت

ـــ�م » اســت پــیش در نــه مــ�ن عــ�ابی و اســت بــیش ف�زنــ�ان و دارایــی را مــ�«جملــه  ک در 

ی رفـ�ه ٣۵هم�ن آیه  7ام�م کفـ�ورز زدگـ�ن آمـ�ه اسـت، اینـ�ن چ�نـ�ن  س�ره سب� و در دنب�لـه 

کنـ�ره از عـ�اب دوزخ  می پن�اشتن� در دنی� خ�اون�گ�ر ث�وت و مکنـت هسـتن� در آخـ�ت نیـ� 

ــ�د ــت مـیخ�اهنـ� ب ــه یهـ�د ن�ادپ�س ک ــه  گ�ن ــ�: . همـ�ن  ــ�« گفتن ــ� آتـش ه�گ ى چنـ� ج ــه روز ــ� ب  م

ــن مـ�لی معمـ��ً آناز  4.»رسـی� نخ�اهـ� کـه قـ�رت و تمک ــ�حب�ن  جـ�  قـ�ین یکـ�یگ� هسـتن�، ص
ـــ�رت در زمـــ�ن خلفـــ� بـــ ی بـــ�ده،ویـــ�ه در زمـــ�ن عثمـــ�ن  هق در  کـــه غ�لبـــ� نیـــ� از ن�دیکـــ�ن و

ــ ــ�ی مخت ئ�لیتمس ــ�وته ــ�، ث ــه شــ�ه ب�دن گ�فت ــ�ر  ک ــه  ــف ب ــ�ال عمــ�م  ل ــی را از ام ــ�ی هنگفت ه

ک�دهمسلم�ن�ن  ی میتملک  ی ت�کت�ز که ام�م علـیاز این رو 5.ک�دن� ، در حک�مت و  7ست 

 ____________________  

 .٢١٣، ص هالب�غ نهج_ سی� رضی، محم� بن حسین، ١

ی� به: _ ٢  .٢٣ /؛ زخ�ف٣۴ /سب�بنگ�

 .٢١٨، ص هالب�غ نهج_ سی� رضی، محم� بن حسین، ٣

ی� به: _ ٤  .٢۴ /عم�ان آلبنگ�

ی� به: _ ٥  .١٣٧_١٢۶، صاس�م تحلیلی ت�ریخشهی�ی، سی�جعف�، بنگ�
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ــ ــه یک ک ــی  ــ�ه زدگ ــت رف ــه آف ــبت ب ــیضنس ــب�ت و تبع ــ�ه�ی آن تعص ــ�ار  ی از پی�م ــت، هش ه�س

 ده�. می

 ه�ی حقیقی فضیلت  شن�س�یی معی�ر -۱-۱-۲

گـ�هی  وشی نـ�ادی و تعصـب�ت قـ�می و قبیلـهفخ� ف�مهّم ش�ی� یکی از ع�امل  شـتن ن�اای آ

ک از وی�گی هـ�ی راسـتین ب�تـ�ی انسـ�ن هـ� نسـبت بـه یکـ�یگ� مـی ب�شـ�. قـ�آن یگ�نـه  هـ� و مـ�

ــ�ن�ه اســت ــ�ی اخ�قــی شن�س ــ� را تقــ�ا و فضــیلت ه ــ�ی انســ�ن ه ــ�ان ســنجش ب�ت امــ�م  1.می

ــه  7علـی ــت، در خطب ــ�ت اس ــی آی ــی عین ــ�آن و سـی�ه اش تجل ــی ق ــی� علم ــش تفس ک�م ــه  ک

تی گفته م�نن� _  اث�گ�ار ق�صعه در جم�  ن�چـ�ر بـه اگـ� پـس«ف�م�یـ�:  _ مـیکه به تفسی� آیه پیش 

ــب ــ�ى در ب�یــ�، ورزیــ�ن تعّص ــه ورزیــ� تعّصــب چی ــ�ى خــ�ی در شــ�ی�؛ ک  و گ�یــ�ه و نیــک ه

 از د�وران و ب�رگـ�اران آن، در جسـتن� یکـ�یگ� بـ� اف�ونـی که نیک� ک�ره�ى و پسن�ی�ه، ک�داره�ى

 و رفتـ�ر، و خـ�ى خـ�بِی  بـه _ بـ�دن آراسـته از. حسـب نیکـ�_  قبیلـه مهت�ان و ع�ب ه�ى خ�ن�ان

ى  هـ�ى خصـلت در پـس. کـ�دار و رفتـ�ر از اسـت پسن�ی�ه چهآن و بسی�ر، خشم هنگ�م به  ب�دب�ر

 تقـ�ا بـه بـ�دن آراسـته و پیمـ�ن س�رس�ن�ن به و پن�هن�گ�ن، ک�دن حم�یت از ورزی� تعّصب نیک�

  2.»ایم�ن و
ک هـ�ی حقیقـی مـی ب�شـ�، ایشـ�ن در  7سـخن امـ�م در طـ�ف ایجـ�ب بـ�ای اثبـ�ت مـ�

ـــ�،  ـــخنی بلن ـــت، در س ـــته اس ـــ� ارزش در ب�تــ�ی دانس ـــ�ون�ی را ف�ق ـــ�، خ�یش ـــلب نی طــ�ف س

ــ�ان:  سـ�ره آل ۶٨پـس از تـ�وت آیـه  7امـ�م ــ�اهیم، بـه مـ�دم تـ�ین ن�دیـک حقیقـت، در«عم  اب

ى را او که هستن� کس�نی هم�ن  ایمـ�ن] او آیـین بـه[ که کس�نی و پی�مب� این] نی�[ و ان�، ک�ده پی�و

ــ� آورده ــ�: »ان ــی ف�م�ی ــت«، م ــ� دوس ــی  9محم ــت کس ــه اس ــ�ا ک ــت را خ ــ� اط�ع  ه�چنــ� کن

 ه�چنـ� کنـ� ن�ف�م�نی را خ�ا که است کسی 9محم� دشمن و ن�س�، 9محم� به نسبش

  3.»ب�د 9محم� ن�دیك خ�یش�ون�

 ____________________  

ی� به: _ ١  .١٣/حج�اتبنگ�

 .٢١٨، ص هالب�غ نهج_ سی� رضی، محم� بن حسین، 2

 .٣٧۶ص  ،_ هم�ن٣
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ــه امـ�م علـی ــ�نی  7در شـع�ی منسـ�ب ب ــ�ئل نـ�ادی در شـ�افت انس ــ�ره نفـی تـ�ثی� مس درب

که ارزش انس�ن تنه� به دین اوآم�ه است: به ج�نت س�گ ست؛  از این رو ب� تکیه بـ� حسـب ن� 

کـه را بـ�� بـ�د و حـ�ل آن و نسب، تق�ا را ره� مکن. اس�م، سلم�ن ف�رسی(ب�ون اصـل و نسـب)

کشی� ش�ک، اب�لهب دارای نسب ش�یف  1.را، پ�یین 

 راهب�ده�ی عملی -٢-١

ـــ�م علــی ـــ�بی�ه� و اقــ�ام�ت عملــی ام ـــی، مجم�عــه ت ـــ�ای  7مــ�اد از راهب�دهــ�ی عمل ب

که در ط�ل بی روی�رویی ب� چ�لش تعصب�ت قبیله سـت و پـنج سـ�ل پـس ای و ن�ادپ�ستی است 

ــ�ت پیــ�مب� ــی ت�خــت. ایــن  9از وف ــتن ج�معــه اســ�می م گســیخته در م ــ�رت لجــ�م  بــه ص

 ،»تبعـیض مـ�رد هـ�ی گ�وه اجتمـ�عی و حقـ�قی ج�یگ�ه احی�ی«ن� از: راهب�د ا ام�ت عب�رتاق�

 ».ک�فه به م�ینه از حک�مت م�ک� انتق�ل«و راهب�د  »اقتص�دی ع�الت«راهب�د 

 ه�ی م�رد تبعیض احی�ی ج�یگ�ه حق�قی و اجتم�عی گ�وه -۱-۲-۱

گست�ده گ�فـت؛ ای در خ�رج از م�زه�ی شبه  در زم�ن خلف� فت�ح�ت  ج�ی�ه حج�ز صـ�رت 

ــی و ب�بــ� بــ�د.  ــ�ب، ای�انــی، نبطــی، روم ــت�ط ن�ادهــ�ی مختلــف ع ــی از پی�مــ�ه�ی آن اخ یک

ی  ی از این�ن ب� مه�ج�ت ی� به قص� جنگ به نق�ط دیگ� ب�ده ش�ه ی� رفته ب�دنـ�. بسـی�ر بسی�ر

گ�فتـه،دیگ� نی� اسـی�ان جنگـی ب� کـه بـه قب�یـل ع�بـی تعلـق  شـ�م، از منـ�طق مختلـف بـه  دنـ� 

طبقـه مـ�الی از اعـ�اب  .ن�می�نـ� می» مـ�الی«اسی�ان آزادشـ�ه را  .ش�ن� ع�اق و حج�ز آورده می

کـه امـ�م ت� ب�ده، پ�یین کمت�ی ب�خ�ردار ب�دن�. زمـ�نی  زمـ�م خ�فـت را بـه دسـت  7از حق�ق 

   2.اصلی پ�ی�فته ش�ه ب�د ،گ�فت، ب�ت�ی ع�ب ب� م�الی در ج�معه
که ت� قبـل از زع�مـت امی�م�منـ�نت�ین  بن�ب�این م�الی ش�خص در ج�معـه  7گ�وهی ب�دن� 

ــــ�اع تبعیض ــــل می ان ــــ� را متحم ــــ�م ه ــــ�ن�. ام ــــ�ن را  7ش ــــ�عی آن ــــ�قی و اجتم ــــ�ه حق ج�یگ

ک�د. مغی�ه ضبی ،ب�زگ�دان�ه ت بـه مـ�الی خ�شـخ�یی و نسب 7گ�ی�: علی ج�ب حک�مت 

 ____________________  

ک�، ابن _١  .۴٢۶ص ، ٢١ج ،دمشق م�ین� ت�ریخ الحسن، بن علی اب�الق�سم عس�

ی�ن، _٢  .۶٩ _۶٨ ، ص:شیعه ام�م�ن سی�سی و فک�ی حی�ت رس�ل، جعف�
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ی می ک�د و عم� می مه�ب�نی   1.جست بسی�ر از آن�ن دور
ی م�الی را مـ�رد ت�جـه قـ�ار داده 7ام�م علی در ج�یگـ�ه نفـ� اول حک�مـت چنـ�ن  ،به ق�ر

کـه اعتـ�اض  ک�دآن�ن را به خ�د ن�دیک  و من�لت اجتم�عی از می�ن رفته آن�ن را است�ار سـ�خت 

بـ� فـ�از  7گ�یـ�: روز جمعـه علـی عبـ�ا� اسـ�یبـن  ع�ب ن�ادپ�ست را درپی داشت؛ عبـ�د

نشسته بـ�دیم، اشـعث وارد شـ�ه، پـ�ی بـ� سـ�  ص�ح�ن منب� خشتی خطبه می خ�ان�؛ من و ابن

ک�دح�ض� لی، عجـم) روی�ن(م�ا امی�م�منـ�ن! ایـن سـ�خ یگفت: او  ان نه�ده، از می�ن آن�ن عب�ر 

 ای.  ت� س�خته را از م� به خ�د ن�دیک

گفـت: امـ�وز آن گین شـ�، ابنخشـم 7امـ�م کـه بـ� عـ�ب پنهـ�ن بـ�د، آشـک�ر صـ�ح�ن  چـه 

 گ�دد.  می

کسـی بیـ�ن مـی 7علی کـه چـ�ا مـن ایـن تن�منـ�ان بی ف�م�د: چه  کـه بـ� بسـت�  دارد  م�یـه را 

گ�وهی دهیـ�  دهم؟ بـه مـن دسـت�ر می نـ�، ب�تـ�ی نمـیا که به تهّج� مشـغ�ل خ�د می آس�ین� ب� 

کـ�ده تـ� در زمـ�ه سـتم پیشـآن�ن  کـه دانـه را شـک�فت و جـ�ن را را ط�د  گ�ن ب�شـم. سـ�گن� بـه آن 

کــه ف�مــ�د:  9آف�یــ�، از محمــ� ســ�گن� بــه خ�اونــ�، آنــ�ن (عجــم) بــ� شــم� بــ�ای «شــنی�م 

کـ�د آنب�زگ�دانـ�ن بـه دیـن پیکـ�ر خ ــ�  ــ�ن  �اهن ــ�ز بـه خـ�ط� اسـ�م آوردن آن کـه شـم� در آغ سـ�ن 

   2.»درآویختی�
گ�شـت کـه  جلـ�گی�ی از ازدواج مـ�د عجـم بـ� زن عـ�ب و مـ�د عـ�ب بـ� زن ق�یشـی  ،چنـ�ن 

کـه البتـه ریشـه در عـ�ب ج�هلیـت داشـت.  یکی از سی�ست ه�ی ن�ادپ�ست�نه خلیفه دوم بـ�د 

رای حقـ�ق یکسـ�ن در امـ� غی� ع�ب و عـ�ب را داو شم�د  این سی�ست را مش�وع نمی 7ام�م

که ب� زنـ�ن عـ�ب  س�ال می 7؛ وقتی از ام�مانستد ازدواج می که آی� ب� م�الی ج�ی� است  ش�د 

کن�؟ حض�ت ف�م�د: آی� ج�نت�ن ب�اب� و ازدواجت�ن ن�ب�اب� ب�ش�   3.ازدواج 

ــ�ی بـه نـ�حق ر 7امـ�م ــ�ون اودرپـی قصـ�ص خـ�ن ه ــ�ای  لیـ�ی دم نیـ� ب�آمـ�؛یختـه و ب ب

ی ه�مـ�انا� بن عم� ب�آم�، زیـ�ا نم�نه ایش�ن درپی قص�ص عبی� جفینـه نصـ�انی را  ای�انـی و و
 ____________________  

 .٣۴١، ص ٢، جالغ�رات_ ثقفی، اب�اهیم بن محم�، ١

 .٣۴١ _ ٣۴٠، ص ٢_ هم�ن، ج٢

 .٣۶، ص٣١، جبح�را�ن�ار_ مجلسی، محم�ب�ق�، ٣
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کشـته بـ�د گـ�ه شـ� سـ�ی  7عبیـ�ا� چـ�ن از نیـت امـ�م .به ج�م مشـ�رکت در قتـل پـ�رش  آ

گ�یخت، و در جنگ صفین هم�اه مع�ویه ب�د     1.ام� در نه�یت به قتل رسی� ،مع�ویه 

  ع�الت اقتص�دی -۱-۲-۲

ـــت امـــ�م علـــی ـــ«، 7در دوران حک�م ـــتین مشـــکل امـــ�م مس له رع�یـــت عـــ�الت ئنخس

ــ�د ــیم بیت2،»اقتصـ�دی ب ی تقس ــ�ثی� را رو ــت�ین ت ــه آن روز، بیش ــ�ادی در ج�مع ــیض ن ــ�ل  تبع الم
که بیش از دو دهه به ص�رت ن�ع�د�نـه ت�زیـع می کتـب  گ�اشته ب�د، چ�ا  شـ�؛ ج�امـع روایـی و 

ــ کن ــیسـی�ه آ ــه امـ�م عل ک ــت  ــ�ارش هـ�یی اس گ ی  7�ه از  ــ�ر ــ�الت پ�فش ــ� اجـ�ای ع ــ�دب ه و ک

 ن�رض�یتی ب�خی از صح�به و حتی ن�دیک�ن ایش�ن را به دنب�ل داشته است؛ نم�نه ه�:

کن�: پـس از قتـل عثمـ�ن ، صـح�به در مسـج� ابن ابی الح�ی� از اب�جعف� اسک�فی نقل می 

گ�د آم�ه، 9رس�ل خ�ا ک�دنـ�. امـ�م 7ب� ام�م علی ب�ای ام� ام�مت  فـ�دای آن  7بیعت 

ــ�مب� ــی�ه پی ــ�د را، س ــی خ ــط مش ــه، خ ــ� رفت ــ� منب ــ�ده، 9روز ب ک ــ�ن  ــه  اع ک ــ�  ــت ه ــ� داش کی ت�

ــ�ل میــ�ن  ــ�د، بیــت الم ــ� ب ــ�می ب�خــ�ردار خ�اه ــ�ن از حقــ�ق اس ــ�ر یکس ــ� بــه ط ــلم�ن ب�ش مس

در  7را ب� دیگ�ی رجح�نی نخ�اه� بـ�د. امـ�مکس  همگ�ن یکس�ن تقسیم خ�اه� ش� و هیچ

ف�ج�م خط�به خ�د، ف�م�د: چ�ن ف�دا در رسی�، ن�د مـن ح�ضـ� آییـ� تـ� امـ�ال م�جـ�د را می�نتـ�ن 

ــ�اه  ــ�ده و خ ــ�ل ب ــ� از بیـت الم ــ�ه من ــم، خـ�اه به ــ�ب و عج ــ� مسـلم�ِن آزاد، از ع ــنم؛ ه ک تقسـیم 

ک�ده 7مح�وم از آن، همگی ح�ض� ش�د، سپس ام�م   3.از منب� پ�یین می آی� ،استغف�ر 

گـ�ارش  هـ� شـ�وع می ، تنش7پس از اتم�م حجت ام�م شـ�د؛ ابـ�جعف� اسـک�فی در ادامـه 

ــه گفت ــیش  ــه عــ�ب مــی پ ک ــ�د  ی ب ــتین بــ�ر ــ�: ایــن نخس ــ گ�ی ــ�ن را خــ�ش ه �، ســخن�ن امی�م�من

گ�فت کینـه او را بـه دل  گ�دی�نـ� 7و از بخشـش یکسـ�ن امـ�م نـ�ن�اشـته،  چـ�ن  .آزرده خـ�ط� 
را ف�م�ن داد به ه� یک از مهـ�ج�ان، آن  -ک�تبش-رافع یبا بن ا� عبی� 7ر رسی�، ام�مف�دا د

حنیـف چـ�ن چنـین  بـن سـه دینـ�ر دهـ�، سـهل -سـ�خ و سـی�ه-گ�ه انص�ر و سپس ب�قی مـ�دم

 ____________________  

 .۴٢۶، ص٣، جهالصح�ب مع�ف� فی الغ�ب� أس�بن محم�،  ک، مب�ری_ ابن اثی� ج�ر١

ی�ن، رس�ل، ٢  .۶۶، ص :شیعه ام�م�ن سی�سی و فک�ی حی�ت_ جعف�

�،  الح�ی�، عب� الحمی� بن هب� ا� یبا_ ابن ٣  .٣٧_٣۵، ص٧، جهالب�غ نهج ش�
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کـه بـ� مـن یکسـ�ن درنگ�یسـتی،  �، نخستین اعت�اض را آشک�ر س�خته، میبین می گ�یـ�: ایـن را 

ی او را چ�ن ت� از بیت الم�ل خ�اهم داد 7ب�د، ام�مت� به دی�وز غ�م من      1.ف�م�د: آر
کـه امـ�م گـ�فتن بـ� خـ�د و بخشـش بـ� مـ�دم  بـ� فـ�از منبـ� رفتـه، 7در ن�بتی دیگـ�  از دشـ�ار 

گفت، عقیل گش�د و سخن می  پ�ست م�ینـه بـه یـک  گفت: ت� من را ب� سی�ه زب�ن به اعت�اض 

 نگ�ی؟  چشم می

ــ�ی تـ� کنـ�؟ ب�ت ــ�اض  ــی نبـ�د اعت کس ــ� تـ�  ــ� اینجـ� ج ــ�م�ش بـ�ش! آی ــ�  حضـ�ت ف�مـ�د: خ ب

  2.است و نه چی� دیگ�دیگ�ان ب� سبقت در دین و تق�
ــه ای دیگـ� پـس از آن 7امـ�م علـی ــه حمـ� و در خط�ب ــی آورد، ک ــی را بـه جـ�ی م ثنـ�ی اله

ـــی ـــ�: م ـــ�ن ف�م�ی ـــس از آدم !مـــ�دم ه ک ـــیچ  ـــت؛ همگـــ�ن  7ه ـــ�ه اس کنیـــ�  زاده نش ـــ�ه و  بن

گ�وه دیگ� واگ�اشته اسـت... هستن� ج� این آزاد گ�وهی را ب�  گ�ران زن�گی  که خ�اون� مخ�رج 

گفـت: مقصـ�دش  و زبیـ� بـه طلحـه م� سی�ه و سفی� را یکس�ن می دانیم؛ در ایـن هنگـ�م مـ�وان

گ�ه ام�مشم� دو نف� هستی�،  ک�دنـ�؛ بـه ی به ه� 7آن  کـی از انصـ�ر، سـه کس سـه دینـ�ر عطـ� 

ــ�ه ــه بن ــ�ر و ب ــ�ن! ایــن  دین ــت: ای امی�م�من گف ــ�ت  ــه حض ی ب ــ�ر ــ�ر. مــ�دی انص ــه دین ــ� س ای نی

کـه دیـ�وز یـ�غ بنـ�گی را از او ب�داشـتم، آیـ� مـ�ا بـ� او بـه یـک چشـم درمی بن�ه ؟  نگـ�ی ای است 

ــ�ان اسـم�عیل مـن در قـ�آن نگ�یسـتم، ف�مـ�د: 7امـ�م ــ�فتم اسـح�ق را ب�تـ� از ف�زنـ�ان ف�زن   3.نی

گی�ی را از امـ�م  _ زاده نـ�اد و دیگـ�ی عجـم در ب�ابـ� دو زن؛ یکـی ع�ب 7مش�به چنین م�ضع 

گ�ان آم�ه ب�د ک�ده که ب� زن ع�ب  گ�ارش    4.ان� _ 
 از ب�نـه سـپ�ه امـ�م بـه مع�ویـه اصـ�ار امـ�م بـه مسـ�وات و نفـی تبعـیض، ب�عـث شـ� بخشـی

که بـه امـ�م حسـن در ن�مه عب�س بگ�ون�. بع�ه� ابن ن�یسـ�:  نگ�شـته، در ضـمن آن مـی 7ای 

گفتـه،مـ�دم بـ�ین  ی  سـبب پـ�رت را تـ�ک  ــ�و کـه ایشـ�ن امـ�ال را بـه تس ی آوردنـ�  ــه مع�ویـه رو ب

 ____________________  

 .٣٨ _٣٧، ص٧_ هم�ن، ج١

کلینی، محم� بن یعق�ب، ٢  .١٢٨، ص٨، ج الک�فی_ 

 .۶٩، ص ٨هم�ن، ج _ ٣

 .٧٠، ص١، جالغ�رات_ ثقفی، اب�اهیم بن محم�، ٤
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گـ�ان مـی آمـ� می�نش�ن تقسیم می الح�یـ�  مـین بـه نقـل از ابـن ابـیاحمـ� ا 1.کـ�د و ایـن بـ� آنـ�ن 
گمن�م و ع�ب را ب� عجم ب�ت�ی نمـی 7ط�لب بن ابی ن�یس�: علی می داد و بـ�  س�شن�س را ب� 

ــل تسـ�مح نمی ــ�ای قب�ی ــل  رؤسـ� و ام ــین امـ� از د�ی ــ�د و هم ــم ک ــ�ن  کنـ�رهمه ــ�ب از ایش گی�ی ع

   2.ب�د
بـ� آن داشـت  ای از اصـح�ب را یت ع�الت می�ن تم�م امت، عـ�هدر رع� 7ج�یت ام�م

ـــ� درافکنـــ�ه، ـــ� ط�حـــی ن ـــ�زه بـــ� امـــ�م ت ـــه دا 7پیشـــنه�دی ت ـــه زعـــم خـــ�د ع�ض رنـــ�، تـــ� ب

کـ�فی مـیان مصلحت  7ای از اصـح�ب نـ�د امـ�م عـ�ه ن�یسـ�: �یشـی آم�ختـه ب�شـن�؛ ثقفـی 

کـه بـیم س�کشـی و گفتن�: ای امی�م�من�ن رفته، کسـ�نی  ! این ام�ال را به اش�اف عـ�ب، قـ�یش و 

ی، ببخش و آن�ن را ب� م�الی و عجم ب�ت�ی ده. اصـح�ب ایـن ایـ�ه  گ�یختن به س�ی مع�ویه دار

ــی ــ�م عل ــ�. ام ک�دن ــنه�د  ــت، پیش ــ�ب افـ�اد داش ــه در ج ــه مع�وی ک ــتی  ــ�س سی�س  7را بـ� اس

ی را بـ� سـتم بـه دسـت آورم؟ (عـ�الت را ق�بـ�نی مصـلحت ف�م�د:  کنیـ� پیـ�وز آی� پیشنه�د می 

کــه خ�رشــی� پ�ت� ــنم؟) بــه خــ�ا ســ�گن� تــ� زمــ�نی  ه� در آســم�ن ن�رفشــ�نی  افشــ�نی و ســت�ره ک

ی می�نشـ�ن ت�زیـع  می ک�د، چه اگ� این امـ�ال دارایـی خـ�دم بـ�د، بـه تسـ�و کنن�، چنین نخ�اهم 

ک�دم، ح�ل آن    3.الم�ل است که بیتمی 

 انتق�ل م�ک� حک�مت از م�ینه به ک�فه -۱-۲-۳

ک�فه را غی� از عنص� عـ�ب، عنصـ� اس�سـی دیگـ�ی شـکل مـی داد؛ آنـ�ن ای�انیـ�نی  کن�ن  س�

ـــ�ائن، ـــه اســ�رت(طی نب�دهــ�ی م کــه یــ� ب کن ب�دنــ� و ق�دســیه ب�دنــ�  ـــ� ســ� ـــ� نه�ونــ�) آنج ، ی

کـه بـه دلیـل مجـ�ورت بـ� ایـ�ان سـتم پیشـه، آنجـ� را محـل سـک�نت  روست�ئی�نی کشـ�ورز پیشـه 

 ایـن در ک�فـه ت�سـیس آغـ�ز از کـه) دیلمیـ�ن( دی�لمـه بـه معـ�وف ک�ده ب�دن� و ی� ف�رسـی�ناختی�ر 
ای�انـی  زنـ�ن از چشـمگی�ى تع�اد ،جنگ زن�انی�ن می�ن غی� این�ن در ب�دن�. گ�ی�ه اق�مت شه�

 ____________________  

�،  الح�ی�، عب� الحمی� بن هب� ا� یبا_ ابن ١ حم� بن یحیـی ـبن ا؛ ب�ذری،  ٢٣،ص١۶، جهالب�غ نهج ش�

 .٢٩، ص٣، جا�ش�اف انس�بج�ب�، 

 .٢٢، ص١، جا�س�م ضحی_ امین، احم�، 2

 .١٧۵، صا�م�لی، بن نعم�ن _ مفی�، محم� بن محم�٣
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 در آنکـه نتیجـه .ب�ادنـ� ب�ایشـ�ن ف�زن� درآم�ه،  ع�ب اسی�کنن�گ�ن مش�وع همس�ى که به ب�دن�

 از جـ�انی ج�یـ� نسـل آمـ�، ک�فـه بـه 7 علـی کـه زمـ�نی ح�ود در س�ل، بیست از کمت� زم�نی

ــه در اعـ�اب ــتن� وجـ�د ک�ف ــ�ن را کـه داش ــی مـ�درانی آن ــ�د ای�ان ــه پ�رسـی�ن 1.تبـ�ر ب ــت از ک�ف  م�قعّی
ى  مـ�الی، یـ� را آنـ�نو  نب�دنـ� ب�خـ�ردار شـه� اجتمـ�عی نظـ�م در خـ�د عـ�ب شـه�ون�انب�  مس�و

  2.داشت د�لت اجتم�عی پ�یگی دون ب� که اصط�حی ،خ�ان�ن� می گم�شتگ�ن،
ــل پیمـ�نپـس از پ� ک�م ــ�د جمـل و ه�یمـت  ــ�م علـی یـ�ن نب ــت  7شـکن�ن، ام از م�ینـه رخ

ک�فه رحل اق�مت  ،ب�بسته نگـ�ران  گ�ینـ�. تـ�ریخ و آنج� را پ�یتخت حک�مـت ب�مـی افکن� میدر 

ی که بیشت� ن�ظ� ب� است�ات� ، امـ� بـ� 3انـ� ه�ی نظ�می و سی�سـی اسـت، ب�شـم�ده د�یلی چن� را 

که از ب�فت جمعی گ�ارشی  گ�دی�، ب�خـی تحلیلت�جه به  ک�فه ارائه  اهبـ�دی ف�هنگـی گـ�ان رتی 

ک�ده در آن هنگـ�م، مسـلم�ن�ن غیـ� عـ�ب در عـ�اق و ان�، آن�ن معتق�نـ�: چـ�ن  _ اجتم�عی ی�د 

ک�فه ف�اوان ب�دن� و آن که ش�یسته زن�گی آن�ن ب�د، ب�ان�ن ت�جه نمی به وی�ه در  گ�یـ�   _ شـ� س�ن 

کـه در _ که اس�م در انحص�ر ن�اد ع�ب ب�د  عجـم، و عـ�ب کـه 7امی�م�منـ�ن خ�فـت حـ�لی 

ــــی کتـــ�ب طبـــق او بـــ�ای ســـفی� و ســـی�ه ــــ�ج�ت  تفـــ�وتی هـــیچ اله ن�اشـــتن�، از ایـــن رو مه

ک�فیـ�ن از حقـ�ق و  ،به ع�اق 7امی�م�من�ن که همه  ک�د  در حقیقت این ف�صت را ایج�د می 

گ�دن�   4.ع�الت اس�می ب�خ�ردار 

 نتیجه گی�ی

واپـس  در ب�خـی ان�یشـه هـ� و سـنت هـ� بـه 9� اکـ�مج�معه ن�پ�ی اس�می، پـس از پیـ�مب

 7ای و ن�ادپ�سـتی بـ�د. امـ�م علـی ک�رک�رانـه قبیلـهگ�ایی دچـ�ر آمـ�. یکـی از آنهـ� تعصـب�ت 

ــ�  کـه همگـ�ن را از ه ــ�متش آشـک�را اعـ�ن مـی دارد  چـ�ن بـه خ�فـت رسـی�، از آغـ�زین روز حک

 ____________________  

 .١۴٠_١٣٩، ص  ت�ریخ مسی� در تشیع_ جعف�ى، حسین محم�، ١

 .١۴٠، صهم�ن_ ٢

 تشـیع؛ جعفـ�ى، حسـین محمـ�،  ۴٢٢_۴٢٠، ص ٢، ج :عشـ� ا�ثنـی ا�ئمـ� سی�ة،  _ حسنی، ه�شم مع�وف3

 .١۴٧_١۴۶، ص  ت�ریخ مسی� در

 .١۴٠، ص١، جالب�غه نهج تفسی� و ت�جمه_ جعف�ی، محم�تقی، ٤



 

گ�نی در جهـت تحقـق آرمـ�ن خـ�د ا ایشـ�نقبیله و ن�اد یکس�ن خ�اه� دی�.  گ�نـ� ز راهب�دهـ�ی 

گ�فتــه، ــ�ه  ــ�م  به ــن راســت� تم ــه در ای ــ�ی ممکــن را ب کلــی خــ�مت آوردظ�فیــت ه ــه طــ�ر  آن . ب

ــته احضـ�ت  ــ�ی و عملـی داش ــه سـتدو راهبـ�د نظ ــ�ی، از سـ�یی ب ــش راهب�دهـ�ی نظ ؛ در بخ

گیـــ�ی آن پ�داختـــه هـــ�ی ن�ادپ�ســـتی و زمینـــه بیـــین ریشـــهت ــــه  ،هـــ�ی شـــکل  ک هشـــ�ار داد 

گیـ�ی  ، ع�امـل روحـی و روانـی شـکله�ی شیط�ن و قی�س خ�د ب� دیگ�ان خ�دب�ت�بینی، وس�سه
ک�ت�ه ان�یش و رف�ه زدگیتعصب�ت و  ی از ب�رگ�ن  هـ�ی  زمینـه ،فخ�ف�وشی ن�ادی هستن� و پی�و

سـه محـ�ر ق�بـل تحلیـل و در  7ب�شن�. ام� راهب�ده�ی عملـی امـ�م علـی ه� می گی�ی آن شکل

بـ�د؛ » تبعـیض مـ�رد هـ�ی گ�وه اجتمـ�عی و حق�قی ج�یگ�ه احی�ی«ب�ش�، نخست  ارزی�بی می

گسـت�ده مسـلم�ن�ن در شـبه ج�یـ�ه حجـ�ز رو � ه ی� هم�ن عجم ه� غی� ع�ب که درپی فت�ح�ت 

گ�ارده ب�دن�، از حق�ق طبیعی شه�ون�ی مح�وم ب�دن�، ام�م ب� ن�دیک سـ�ختن  7به ف�ونی 

ک�د آن�ن به خ�د و در راهبـ�د  .مش�رکت دادن در ام�ر مختلف، حق�ق پ�یم�ل ش�ه آن�ن را احی� 

ی کـه از مهـم» اقتص�دی ع�الت« مـت پـنج بـ�د، ایشـ�ن در طـ�ل ام� 7ی امـ�مهـ� تـ�ین دشـ�ار

کینـهالم�ل ع�ب و عجم را یکس� اش، هم�ره در تقسیم بیت س�له هـ� و  ن نگ�یسـت و ایـن خـ�د 

 بـه م�ینـه از حک�مـت م�کـ� انتقـ�ل«را درپـی داشـت، امـ� در راهبـ�د  7هـ� علیـه امـ�م نیمدشـ

ـــه ـــ�م» ک�ف ـــه ام ک ـــی  ـــی از د�یل ـــت از م 7یک ـــت خ�ف ـــ�ل پ�یتخ ـــ�ای انتق ـــهرا ب ک�فـــه  �ین ـــه  ب

ای�انی�ن در آن شه� ب�د و چ�ن به آنـ�ن بـی مهـ�ی مـی شـ� و آن در  ب�انگیخت، جمعیت ف�اوان

 گ�ان می آم�، این هج�ت رخ داد. 7حک�مت ع�ل عل�ی، ب� ام�م
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ج اـل�هب و معــ�دن الجـ�ه�، علـی بــن حسـین، یمسـع�د .22  چــ�پ دوم، ،قـم، دار الهجــ�ة ،مــ�و

 ق. ۱۴۰۴
  ق.۱۴۱۳ ، اول چ�پ مفی�، قم، شیخ کنگ�ه  ،یا�م�ل، بن نعم�ن محم� بن محم� مفی�، .23
، مشـه�، یآست�ن ق�س رض� یمع�ونت ف�هنگ،  مث�لمجمع ا�،  حم� بن محم�امی�انی،  .24

 ش.۱۳۶۶
بیــ� ، المملکــ�معــ�نی القــ�آنمحمــ�،  بــن احمــ� نحـ�س، .25 القــ�ى،  أم الســع�دی�، ج�معــ� الع�

 ق. ۱۴۰۹اول،  چ�پ
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 مشه�؛ پی�ایش و ت�سعه فلکه حض�تی

 ___________________________________ ١علی اخ�ان مه�وی  ___________________________________ 
 

 چکی�ه
�یین  �ن و ـپ که مع�ب�ی ب� ن�م خی�ب�ن (ب��خی�ـب شه� مشه� از جمله اولین شه�ه�یی است 

ب�ای تسهیل رض�ی خی�ب�ن) در آن اح�اث ش�ه است. م�ی�ان شه�ی مشه� و آست�ن ق�س 
ش اق�ام ۱۳۰۸در عب�ر و م�ور اط�اف ح�م و اتص�ل س�اره ب��خی��ن و پ�یین خی�ب�ن در س�ل 

ک�دن� و ب�ای اتص�ل چه�ر ط�ف شه� دو خی�ب�ن  ای در به اح�اث فلکه دور ام�کن ح�م مطه� 
 و به فلکه اف�ودن�. نم�دن� ه�ی ته�ان و طب�سی اح�اث  دیگ� به ن�م

که ع�م ارتب�ط پ�یین بع� از اح�اث فلکه اول، ب�رگ �ب�ن و ب��خی�ب�ن ب�د خی ت�ین مشکل 
�ان منجـ� ـبه گسـت�ش و تعـ�یض ب�ط�ف ش� در ادامه، اف�ایش روزاف�ون جمعیت مشـه� و ز اـئ

س از انقـ�ب اسـ�می از جملــه . در نه�ـیت شـ� ۱۳۵۴فلکـه اول در سـ�ل  ک�رهـ�ی انجـ�م شـ�ه ـپ
را ب�ای رانن�گ�ن و رفت و آم� را ب�ای ع�ب�ان تسهیل نم�د  راح�اث زی�گ�ر از ط�فی عب�ر و م�و

�ان فـ�اهم را و از س�ی دیگ� مس�حت ام�کن ح�م مطه� را افـ�ایش داد و رفـ�ه نسـبی  �ای زاـئ ـب
 ک�د.

تسهیل ، 7ح�م ام�م رض�، زی�گ�ری، فلکه حض�ت7ح�م مطه� ام�م رض�  ه�: کلی�واژه
 ب��خی�ب�ن و پ�یین خی�ب�ن مشه�. 7ت�دد زائ�ان ام�م رض�

 ____________________  

گ�وه پ�وهشه�ی اس�می ری�ی شه�ی، بنی�د ک�رشن�س ارش� جغ�افی� و ب�ن�مه .١  جغ�افی�.، 
Akhav an _t@ y aho o.c o.u k 

 ٣٠/٣/١٣٩4 _ پ�ی�ش  ١٢/١٢/١٣٩٣دری�فت: 

mailto:Akhavan_t@yahoo.co.uk


 

 
 

 مق�مه
که ست�ره مشه� به خ�د می ک خـ�د  ب�ل�  ای پ� ف�وغ از خ�ن�ان عصمت و طه�رت را در خ�

گ�ه� نفیس ب�عث ش�ه این شـه�  از  همـ�اره پـ�ی�ای خیـل عظـیم زائـ�انآرمی�ه دارد. وج�د این 

کش�ره� دیگس�اس� ای�ان و   .ب�ش�� 

ت�افیـک  مشـکل ،بـ�ای هـ� مسـ�ف� و مجـ�ور بـ� اولـین سـف� بـه خصـ�ص بـه م�کـ� شـه� مشـه�

کـ�ر ت�افیکـی از آن نـ�م بـ�د  .ملم�س است گ�ه  که یقینً� ب�ی� ب� اصط�ح  یکی از نق�ط ت�افیکی 

کـه در  7ه�ی منتهی به ح�م مطه� ام�م رض� خی�ب�ن و بـه ویـ�ه رینـگ دور حـ�م مطهـ� اسـت 

گ�شته به ن�م فلکه حض�ت مشه�ر ب�ده است.   ح�ل ح�ض� ب� عن�ان زی�گ�ر و در 

ــه� سـ��نه پـ�ی�ای دهـ�  آم�رهـ� نشـ�ن می ــه میلیـ�ن مجـ�ور، مش ــ�ون بـ� حـ�ود س ــتاف  بیس

کـه  میلی�ن مسـ�ف� انـ�. بنـ�ب�این  بـه سـبب ج�ذبـ� زیـ�رتی ایـن شـه� را ب�گ�ی�هبیشـت� آنـ�ن اسـت 

 7رفت و آم� شه�ی و بین شه�ی و به خص�ص چگ�نگی دست�سی به ح�م مطه� ام�م رضـ�

ــئلهی مـ�ی�ان مشـه� ماز قـ�یم بـ�ا گ�نـه در هـ� دوره ،ای مهـم بـ�ده س ــعی شـ�ه بـه  ــن  ای س ای ای

. س�خت فلکه دور ح�م مطهـ� در دوره پهلـ�ی اول، تعـ�یض و اصـ�ح آن مشکل ب� ط�ف ش�د

ی اس�می همگی ب� همین ه�ف بـ�ده  در دوره پهل�ی دوم و اح�اث زی�گ�ر در دوران جمه�ر

 . است

 تحقیقض�ورت و روش  ،ه�ف

که در دوران پهلـ�ی بـه  شن�خت و مع�فی مح�وده�، ه�ف اصلی تحقیق ح�ض ای است 

ــ� شـن�خته مـی ــه عنـ�ان زی�گـ�ر حـ�م مطه ــ�ورت آن . شـ�د  نـ�م فلکـه حضـ�تی و اکنـ�ن ب و در ض

ک�لب�ی  رون� ب� ب�رسی اینکه ریـ�ی  بهت� بت�ان ب�ای آینـ�ه ب�ن�مـهمح�وده م�رد مط�لعه تح��ت 

حـ�زه منتهـی بـه حـ�م مطهـ� و ایجـ�د آرامـش بـ�ای  تـ� از یـک سـ� بـ� روان نمـ�دن ت�افیـک درک�د 

ــطح  ــ� بـ� جـ�ب زائـ�ان بیشـت� بـه ویـ�ه در س زائـ�ان، بـ� رشـ� معن�یـت آنـ�ن افـ�ود و از سـ�ی دیگ
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ی اقتص�دی  المللی، به�ه بین  .ب�ای مشه� ف�اهم نم�درا ور

که ح�زه منتهی به ح�م مطه� ام�م رضـ� کشـ�ر  پ�ت�افیـکیکـی از معـ�ب�  7ب�خی معتق�ن� 

 ١ست.ا

ی گـ�دهـ�ی منتخـب  و تکنیکاسـت تحلیلـی _ ت�صیفی در این پ�وهش روش تحقیق  آور

کت�بخ�نه بهاط�ع�ت  ای، عملی�ت میـ�انی، تهیـه نقشـه و عکـس  ص�رت ت�کیبی از مط�لع�ت 

گ�فته ش�ه است. سعی شـ�ه اسـت در حـ� امکـ�ن و مقـ�ورات همچنین  وپ�سشن�مه در نظ� 

 ش�د. رون� ت�ریخی مسئله ب�رسی و تحلیل

 اولین خی�ب�ن مشه�

 
 بست ب�� خی�ب�ن و قسمتی از ب�� خی�ب�ن

ک�ر آم�ن صف�یه و ت�جه بیشت� آنه� به شه� مق�س مشه� و ازدی�د جمعیـت آن، در  ی  ب� رو

ــ�ه  ــه ش ــ�؛ در نتیج ــ�می رو بـه رو ش ــ�ب� عم کمبـ�د آب و مع ــ�  ــه� ب ــ�زده قمـ�ی، مش ــ�ه ی اوایـل س

ــ�ل  ــ�س در س ــ�ف�ت ١٠١۶عب ــه مشــه� مس ــمه  ق ب ی آب چش ــ�ار ــ�د و دســت�ر خ�ی ســب و لَ ُک ک

کـ�د.  س�خته شـ�هاح�اث خی�ب�نی در شه� مشه� و انتق�ل آب م�ب�ر به خی�ب�ن ت�زه  را صـ�در 

 ____________________  

گ�ارش عملک�د بیست و پنج س�له آست�ن ق�س .١  .١۴۴ص، حق�یق شی�ین، 
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کشی�ه است. ١٠٢٣ی�  ١٠٢١این اق�ام ظ�ه�ًا ت� س�ل   ١ق ط�ل 

 درِ  ذرع، و از دروازه پـ�یین خی�بـ�ن تـ� ١٩۵٠صـحن  ط�ل خی�ب�ن از دروازه بـ�� خی�بـ�ن تـ� درِ 

که جمعً� ح�ود ذرع ٨۵٠صحن  مت� بـ�ده  ٣۵٠٠، یک ط�ف صحن ت� ط�ف دیگ� آن ص� ذرع 

کـه تـ� ی�دشـ�ه ذرع بی�ن ش�ه است. احـ�اث خی�بـ�ن  ٢٨ذرع ت�  ٢٢است و ع�ض خی�ب�ن از 

ک�لبـ�ی  گ�رگ�هی ب� عن�ان خی�ب�ن وج�د داشت چهـ�ه  آن زم�ن تنه� در ق�وین و ه�ات چنین 

ک�مً� دگ�گ� ک�د.مشه� را   ٢ن 

ی ی آنهـ� ه� بع� از اح�اث خی�ب�ن و نه� آب، تعمی�ات و ن�س�ز یی در چنـ�ین ن�بـت بـ� رو

که از ح�صله بحث م� خ�رج است  ٣.انج�م ش�ه است 

 اح�اث فلکه اول

 
 ش١٣٣١عکس ه�ایی فلکه حض�ت در س�ل 

ــی در  ــی در شـه� مشـه� شـ�وع شـ�ه بـ�د، ول اگـ� چـه از اواخـ� دوره ق�جـ�ر تحـ��ت محس�س

ــی از اول پهلـ�ی  دوره ــ��ت یک ــ�ی مهـم تح ــ�خت�ر _ک�لب ــه� مشـه� یس ــ� ش ــه ی ــ�اث فلک ، اح

 ٤.ب�ده استخی�ب�ن پی�ام�ن ح�م مطه� 

 ____________________  

 .٣٣۶، ص٢، جمطلع الشمس[صنیع ال�وله]،  اعتم�د السلطنه، محم� حسن خ�ن .١

 .۵٢۶، صهم�ن .٢

 .۴۶۵ و١٨۶، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .٣

 .٢۵٢، صمشه� در جستج�ی ه�یت شه�یرض�انی، علی�ض�،  .٤
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ــ�یین خی ــ�ن و پ ــ�� خی�ب ــهجـ�ای از ب ک�چ ــه� را  ــ�ب� ش ــ� مع ــ�ن، دیگ ــ�پیچ  یه� �ب ــج و پیچ ک

ــ� و دا�ن ــّق  ممت ــل مس ــ�ی ط�ی ــه ــ�ب�ت و ب�زار هف ب ــ� س گــ�ر ی ــ�م  ــ�  ن ــ��نی و س ــ�ی ط پ�شــی�ه  ه

کـ�ن�ن شـه�، حـ�م حضـ�ت امـ�م رضـ� تشکیل می ه� و  تج�رتخ�نـهبیشـت� بـ�د و  7داد. م�کـ� و 

ــه کـ�روان ک�چ ــ�ره�،  گ ــ�. بیشـت�  ــ� ب�دن ــ�اف حـ�م متم�ک ــ�اه� در اط ــ�ن  س ــ� خی�ب ه�، ب�زارهـ� و تنه

ک�ن�ن می  ١پی�ست. اصلی شه� (ب�� خی�ب�ن و پ�یین خی�ب�ن) به این 

ــت حـ�م  ــه بـه م�ک�ی ــ�بـ� ت�ج ــ�ن  ،مطه ــ�یین خی�ب ــ�ن بـه پ ــتن از بـ�� خی�ب ــ�دی قصـ� رف اگـ� ف

و پـ� پـیچ و ب�یـ� مسـی� طـ��نی  حیـ�اندرشـکه و یـ�  ،ک�د در ص�رت هم�اه داشتن دوچ�خـه می

ک�چه ک�چه پس  ک�چـه سـی�ه آب  یه� خم و  و یـ� محلـه ملـک، چه�ربـ�غ، » سـی�ب�ن « ن�غـ�ن، 

کـه عبـ�ر مـ�ارد ذکـ�  ٢؛رسی� ین خی�ب�ن میپیم�د ت� به پ�ی س�ش�ر، ح�ض ن� و عی�گ�ه را می چـ�ا 

 ش�ه از داخل صحن ح�م مطه� ممن�ع ب�ده است.

شه� مشه� ب� ت�جه بـه م�ک�یـت آن در مشـ�ق ایـ�ان، ن�دیکـی و ارتبـ�ط بـ� مم�لـک همسـ�یه 

کـ�ر را بـ�ای شـه� فـ�اهم آورده بـ�د. و از همـه  کسـب و  ی و  کـه امتیـ�زات تجـ�ر ش�قی و شـم�لی 

ای ب�د ب�ای جلب تعـ�اد زیـ�دی زوار و سـی�ح،  که وسیله 7ق� حض�ت رض�وج�د م� ،ت� مهم

 ٣نی�ز به تح�لی زی�بن�یی داشته است.

ــی  ش، نیـ�ز بـه خی�ب�ن ١٣٠٠ه�ی  بنـ�ب�این بعـ� از سـ�ل هـ�ی ج�یـ� احسـ�س شـ�ه بـ�د. ط

ـــ�ه در ســ�ل  ـــ� ش ـــه رض ک گــ�ارش ١٣٠٧ســف�ی  ـــت و  ـــه� داش ـــه مش ـــ ش، ب ـــ�  ی�ه ـــ�م�ران را ب م

ــ�د تط ــ�ی را  ،بیـق دادمشـ�ه�ات خ ــ� رض ــ�اف حـ�م مطه ــیعی در اط ــ�اث فلکـه وس ــت�ر اح دس

ک  4د.�ص�در 

کـ�ر، اسـت�ن�ار خ�اسـ�ن محمـ�د جـم و ن�یب خ�ن  الت�لیـه آسـت�ن قـ�س محمـ�ولی مج�ی�ن 

 ____________________  

ــ�ل  مجلــه ،»جغ�افیــ�ی شــه�ی مشــه�«، ســعی�ی، عبــ�س .١ دانشـــک�ه ادبیــ�ت و علــ�م انســ�نی دانشــگ�ه ف�دوســی، سـ

 .١٨٣و  ١٨١، ص ٣و  ٢، ش ١

 .۴۶٢، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .٢

 .١٨٣، ص»جغ�افی�ی شه�ی مشه�«سعی�ی، عب�س،  .٣

 .۶٣ص، دی�وز و ام�وز _آست�ن ق�س رض�ی  .4
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ــ�ی اولـین ن�یب ــه از سـ�ل  اسـ�ی ب�دنـ�. اس ک ــ�ه بـ�د  ــه در زمـ�ن رض�ش ــ�  ١٣٠۴الت�لی ش ١٣١۴ت

ی دار ــت. و ــ�ر داش ــب را در اختی ــ�دی را در ایـن منص ــ�ام�ت زی ــ�د و اق ــی ب ــ�رات ف�اوان ای اختی

 1مشه� انج�م داد .

ـــ�اد می کــ�یم طــ�ه�زاده به ـــ�س  ـــ�ن طــ�ح، مهن ـــ�اف « گ�یــ�:  یکــی از مشــ�وران و ط�اح اط

ــ�ختم�ن ــت�ن و  س ــ�، قب�س ــ�م مطه ــعیت آن ...؛ه�ی ح ــه وض ــ�ازه جــ� ب کــه  ان ــ�د  ــف آور ب ای ت�س

ــ�ر خطـ�  ــ�د. ب�رهـ� در ا میبه�اشـت مشـه� را دچ ــ�ح آنک ــ�م طـ�اف اص ــ�وره شـ� و م�ح جـ� مش

 ٢.. »..ت�ین خ�م�ت خ�د را انج�م داد  اس�ی ب� اص�ح آن وضعیت یکی از ب�رگ

گ�ارش اس�ی بـه دربـ�ر در خصـ�ص سـ�خت ایـن فلکـه چنـین آمـ�ه اسـت:  در طـ�ل « در 

کـه م�حـ�م شـ�ه عبـ�س بـه عـ�ض  کشـی�ه بـ�د. ٢٨شه� مشه� خی�ب�ن ق�یمی است  و ..، متـ� 

ــی ــ�فین آن در  چـ�ن بعض ــت ط ــ�س عتیـق و دو بس ــل صـحن مق ــت�ن قـ�س از قبی عمـ�رات آس

وسـط خی�بـ�ن مـ�ک�ر واقـع و قسـمت شـ�قی و غ�بـی خی�بـ�ن را قطـع و عبـ�ر وسـ�یل نقلیـه غیـ� 

کـه بت�انـ� عبـ�ر وسـ�یل نقلیـه را از  ممکن ب�د و در جنبین بست ک�چه و خی�بـ�ن دیگـ�ی  ه� نی� 

ــ�د ــ� ممکـن سـ�زد نب ــ�طی  قسـمتی بـه قسـمت دیگ ــ�د چنـین خـط ارتب و احتیـ�ج مب�مـی بـه وج

کـه از دو ای بـ�ای افتتـ�ح خی� حسب ا�م� نقشه ،ش� حس می طـ�ف بـ�نی بـه شـکل نـیم دایـ�ه 

ــ�ه می ــ�ن ن�می ــ�ن و پـ�یین خی�ب ــ�� خی�ب ــه ب ــ�ن مهـم را (ک ــن خی�ب ــ�تبط  بسـت ای ــم م ــه ه شـ�د) ب

کـه در عـ�ض ایـن خی �بـ�ن و طـ�فین آن واقـع س�زد، تهیه و تم�م من�زل ذی قیمت و مستغ�ت 

ــ� مـی ــت اع ــه قیم ــ�س ب ــت�ن ق ــ�ج آس ــه خ ــ� ب ــ�ار می ش ــه واگ ــی آنچ ــ� از خ�اب ــ�ع و بع ــ�  ابتی ش

ب�ای ایج�د مستغ�ت به قیمت ع�د�نه به نفع آست�ن ق�س به فـ�وش رفـت و بـ�ون  ،ح�اشی

کـه  گ�دیـ�  ی احـ�اث  ی بکن� خی�ب�نی زیبـ� و ضـ�ور اینکه صن�وق آست�ن ق�س تحمل ض�ر

س�م به خی�ب�ن فلکه شم�لی است و بع�ًا نی� حسب ا�مـ� مبـ�رک در مق�بـل آن از طـ�ف م� فع�ً 

ــ�اف آن  کـه هنـ�ز مشـغ�ل سـ�ختم�ن اط کشـی�ه شـ�  جنـ�ب عـین ایـن خی�بـ�ن از طـ�ف بل�یـه 

 ____________________  

 .۴۶٣، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .1

ک�یم ط�ه� زاده به�ادش�فعی، بی�ن و همک�ران،  .٢ ی   .٩٣_ ٩٢ص ،معم�ر
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 ١.»هستن� و م�س�م به فلکه جن�بی است

 بن�ب�این پ�وژه فلکه به دو ف�ز تقسیم ش�ه ب�د:

که ب �� خی�بـ�ن را از ط�یـق ضـلع شـم�لی حـ�م مطهـ� بـه پـ�یین الف) خی�ب�ن فلکه شم�لی 

ــ�ل  خی�بـ�ن متصـل می ــ�د. ایـن پـ�وژه در س ــ� و طـ�ل  ٣٠ش بـ� عـ�ض ١٣٠٨ک ــط  گـ� ۵٨٠گ ت�س

ـــ�س ـــت�ن ق ـــ�ور، منـــ�زل و  آس ـــ�ر و م ـــهیل در عب ـــ� تس ـــ�وه ب ـــ�ام ع ـــن اق ـــ� ای ـــ� و در اث ـــ�د ش ایج

که در ج�ار ن�من�سب س�اه�ی  ک�روان ی  دو طبقـه زیبـ� و  یهـ� سـ�ختم�نبـ�د بـه  ح�م مطه�زوار

متن�سـب بـ� امک�نـ�ت روز تبـ�یل شـ�. همچنـین قسـمتی از قب�سـت�ن قتلگـ�ه  یه� مس�ف�خ�نه

کـ�ن�ن امـ�اض و  یکـه  ــ�ر ــ� ،بـ�دهـ�  بیم ــ�ان  ءج ــطیح و بـه بـ�غ رض گ�دیـ� و بقیـه آن تس خی�بـ�ن 

 ٢تب�یل ش�.

که ب�� خی�ب�ن را از ط�یق ضـلع جنـ�بی حـ�م  بـه پـ�یین خی�بـ�ن ب) خی�ب�ن فلکه جن�بی 

ک�د. این خی�ب�ن هم م�نن� خی�ب�ن فلکه شم�لی به شکل نـیم دایـ�ه بـ�ده و در سـ�ل  متصل می

گ�دیـ�ه اسـت. ۶۵۶گ� و ط�ل  ٣٠ش به ع�ض ١٣٠٩ هنگـ�م  ٣گ� از ط�ف اداره بل�یه اح�اث 

ـــ�م ـــ�ج�، حم ـــ�ادی از مـــ�ارس، مس ـــه تع ـــ�اث فلک ـــ�اهـــ� اح ک�روانس ـــ�زل مســـک�نی، ه�،  ، من

که از همه مهم ه� و مغ�زه �ه مس�ف�خ�نه گ�دی�  کـه در  ت� م�رسه م�ح�م ف�ضـل تخ�یب  خـ�ن بـ�د 

ــم�ر می ــه ش ــ�ره مشـه� ب ــ�ارس معم ــی از م ــ�ل  آن ایـ�م یک ــه در س ــن فلک ــه اسـت. ای ش ١٣١١رفت

ک�دنـ� و ارتبـ�ط همـه شـه� بـه یکـ�یگ� ب�قـ�ار  آمـ�ده به�ه ی شـ� و وسـ�یل نقلیـه از آن عبـ�ر  بـ�دار

 ش�.

ی پیـ�فلکه م�قعیت  کـ�د، در طـ�فین آن مسـ�ف�خ�نهممتـ�ز گ�دیـ� و  یه� ا  زیـ�دی ت�سـیس 

ــ�  یه� خ�نـه مهمـ�ن ــی سـ�خته ش ــگ�ه سـ�اه�، بنگ�ه کـ�روانو مجلل ــ�ی مسـ�ف�ب�ی، ف�وش ه� و  ه

ک�دنـ�. ورود و خـ�وج مسـ�ف�ان و زائـ�ان از ایـن  کـ�ر  م�اک� اقتص�دی و تج�رتی در آنج� شـ�وع بـه 

�ر فع�ل و به ص�رت یک م�ک� تج�رتی، مسـ�ف�تی درآمـ�ه بـ�د. گ�فت، فلکه بسی فلکه انج�م می
 ____________________  

کت�بخ�نه ه�، م�زه ه� و م�ک� اسن�د آست�ن ق�س رض�ی .١  .٨٨٠٩٩، سن�س�زم�ن 

 .۵٧و ۵٢_ ۵١ص ،مشه� در آغ�ز ق�ن چه�رده خ�رشی�یس رض�ی، محم� تقی و همک�ران، م�رّ  .٢

 .۶٠ص هم�ن، .٣



 

 113                 ۱۳۹۴به�ر  ۱۲۶شم�رۀ                               

 ١ش، م�رد استف�ده زائ�ان و اه�لی مشه� ب�د. ١٣۵۴این فلکه ت� س�ل 

 اح�اث خی�ب�ن ته�ان

ــ�ل  ــ�ل  ٣٠متـ� و عـ�ض  ١٧٠٠خی�بـ�ن تهـ�ان بـه ط ــ�اث ١٣١١متـ� در س ش و هـم زمـ�ن بـ� اح

ــ�ًا بـه صـ�رت یکـی از ٢افتتـ�ح شـ�. فلکـه حضـ�تی ــ�ی  یهـ� خی�ب�نایـن خی�بـ�ن بع آبـ�د و زیب

ی ش�. در ح�ل ح�ض� خی�بـ�ن تهـ�ان  منتهی به ح�م مطه� درآم� و چن�ین ب�ر م�مت و ب�زس�ز

از شم�ل از ط�یق ب�ب ال�ض� به صحن ج�مع رض�ی و از جن�ب بـه  7ب� ن�م ج�ی� ام�م رض�

 ش�د.  پ�ی�نه مس�ف�ب�ی ختم می

رد ایــن خی�بــ�ن وا یکــه وقتــاســت  آن ،ایــن خی�بــ�نو ط�احــی مهن�ســی هــ�ی  از وی�گــی

ــته می گل�س ــ�  یه� شـ�یم  ــتن�حـ�م را، ب ــ� مطهـ� نیس گنب ــه در طـ�فین  ــ�  ،اینک ــ� و ب ــه شـکل زیب ب

 ٣م.یبین شک�هی در ط�فین آن می

 اح�اث خی�ب�ن طب�سی

که  گ�رگ�هی  شـه� م�بـ�ط  دیگ� یه� این محله را ب� محلهپیش از اح�اث خی�ب�ن طب�سی 

ش ١٣٠٩حمل و نقل را آسـ�ن نم�یـ� وجـ�د ن�اشـت. از ایـن رو در سـ�ل  لس�زد و راه عب�ر وس�ی

کـه از محلـ� ن�غـ�ن عبـ�ر می کـ�د و  خی�ب�نی به ن�م طب�سی از وسط فلک� شم�لی ط�احـی شـ�، 

کـه قبـ� شـیخ طب�سـی در جنـب خی�بـ�ن م�بـ�ر شـ�. بـه من�سـبت این شـه� منتهـی می بـه خـ�رج

گ�دیـ ــ�  ٢٨�ه بـ�د، آن را خی�بـ�ن طب�سـی نـ�م نه�دنـ�. عـ�ض ایـن خی�بـ�ن واقـع  گـ� و طـ�ل آن ت

که بع� از س�ل  ۴٨٠راسته ب�زار ن�غ�ن   ٤ش افتت�ح ش�.١٣١٣گ� ب�د 

گ�دیـ�. بـه عبـ�رتی  ک�مل  ب� اح�اث دوخی�ب�ن م�ک�ر نقش فلکه در ام� تسهیل عب�ر و م�ور 

ک�دن�. چه�ر جهت شه� ب� فلکه ب�ون واسطه ارتب�ط ب�ق�  ار 

 ____________________  

 .۶٣۶_ ۶٣۵، ص٢، جت�ریخ آست�ن ق�س رض�یعط�ردی، ع�ی�ا�،  .١

 .۶١ص ،مشه� در آغ�ز ق�ن چه�رده خ�رشی�یس رض�ی، محم� تقی و همک�ران، م�رّ  .٢

 .۶١، صهم�ن .٣

 .۵٨، صهم�ن .٤



 

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  114

 اح�اث فلکه دوم

 
یب و چمنک�ری س�ل  ش ١٣۵۶ _١٣۵۵ یه� فلکه حض�ت بع� تخ�

ــی ن�شـته ــ�س و ب�رس ــت�ن ق ــ�ارک آس ــ�م می از اسـن�د و م ــت�ن  ه� معل ــ�رگ�اران آس ک ــه  ک ــ�دد  گ

ان� قسـمت داخلـی فلکـه را  ش در نظ� داشته١٣٠٨ق�س از هنگ�م اح�اث فلکه اول در س�ل 

کننـ�ب�دارن� و آنج� را به فض رو  روبـهولـی بـه دو دلیـل اجـ�ای آن بـ� مشـک�ت  ،�ی سـب� تبـ�یل 

ی من�زل مسک�نی یتع�اد بوج�د . اول: ش� می ی شم�ر کـه هـ�اران  و م�اک� خ�م�تی و تج�ر بـ�د 

کـ�ر اشـتغ�ل داشـتن�. دوم:  کسـب و  کن ب�دنـ� و بـه  مـ�ارس دینـی و آثـ�ر وجـ�د نف� در آنج� س�

کـ�دن مـ�ارس  ب�سـت�نی در آن محـ�وده بـ�د ــ�  اداره ب�سـت�ن وکـه علمـ� بـ� خـ�اب  شن�سـی هـم ب

کـ�روان از ط�فـی منـ�ظ� پی�امـ�ن  ١.نـ�سـ�اه� و بن�هـ�ی تـ�ریخی مخـ�لف ب�د تخ�یب تعـ�ادی از 

ه�ی اسـفب�ر اطـ�اف  و سـ�ختم�نآلـ�ده که عب�رت ب�د از س�داگ�ی، جنج�ل تج�رت، محـ�ت 

 ٢گ�اشت. ج�ی می هح�م، ت�ثی� ن�خ�ش�ین�ی در ذهن زائ� ب

ــ ــه مس ک ــه حضــ�ت  ــ�ای طــ�ح فلک ــ�ای اج ــ�ر مســئ�لیت آن نمیئب ــ� ��ن زیــ� ب دربــ�ر  ،رفتن

ی خ�اسـ�ن بت�انـ� ایـن طـ�ح را  که در سمت نی�بت ت�لیت و اسـت�ن�ار کسی ب�د  پهل�ی در فک� 

ــن ــ�ای ای ــ�ن را ب ــ�العظیم ولی ــ�ن، عب ــ�ا در آورد. درب�ری ــه اج ــ�د ب ــ�اه ب ــ�خی� هم ــ� ت ــی�ر ب ــ�ر  کـه بس ک

 ____________________  

 .١٣۶، ص١ج، ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�،  .١

 .١۵١، صدی�وز و ام�وز _آست�ن ق�س رض�ی .٢
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گ�شته او رض�یت داشتن�.من�سب تشخ  ١یص دادن� و از اق�ام�ت 

ــت  ١۶عبـ�العظیم ولیـ�ن  ــت ١٣۵٣اردیبهش ــت�ن�ار خ�اسـ�ن و نی�بـت ت�لی ش بـه عنـ�ان اس

�فـق بـه ش در این دو سمت ب�قی م�ن� و م١٣۵٧و ت� شه�ی�ر م�ه  ٢آست�ن ق�س به مشه� آم�.

کن ق�یم گ�دی�. تخ�یب و ت�سعه ام�  ٣اط�اف ح�م 

ک�رشن ــ�ارش  گ ــ�س در  ــت�ن ق ــ�ن آس ــ�ل در �س ــ�م ١٣۵۴س ــ�اف ح ــب اط ــه تخ�ی ش در ت�جی

 چنین آم�ه: 

کـه حـ�ود  ش بیش از یـک میلیـ�ن نفـ� بـه زیـ�رت آم�ه١٣۴۵س�ل  هـ�ار نفـ� از  ششصـ�انـ� 

ــف ایـ�ان و  ــ�نقـ�ط مختل ــ�ن و  چه�رص ــ� از اسـت�ن خ�اس ــ�  ٣۵هـ�ار نف ــ� از مم�لـک دیگ هـ�ار نف

ــــ�ن  هفـــتش بـــه ١٣۵٣میلیـــ�ن نفـــ� و ســـ�ل  ۵/١ش زائـــ�ان بـــه ١٣۵٠ســـ�ل  .انـــ� ب�ده میلی

ــی�ه ــ� به�اشــتی، مســ�ف�ان م�فــه وضــعیت مســ�ف�خ�نه .ان� رس گ�ار و غی ت� در ایــن  ه� بســی�ر نــ�

کـم درآمـ� اسـت... همچنـین مسـ�ئل  منطقه سکنی نمی کنن� و این منطقه فقط من�لگـ�ه زوار 

کـه یکـی از مسـ�ئل مجـ�ا نمـ�دن ت�افیـک سـ�اره  _ ١نـ� از: ا ت�افیکی منطقه ح�م عب�رت و پیـ�ده 

کلیه اف�ادی ؛ده� اس�سی را تشکیل می ب�یسـت از  خ�اهنـ� بـه حـ�م مطهـ� ب�ونـ� می که می  زی�ا 

ــ�دف و  ــث تص ــب ب�ع ــ� و ایـن مطل ــ�ر نم�ین ی دارد عب ــی�ر ی بس ــک م�تـ�ر ــه ت�افی ک ــی  فلکـه فعل

د عـ�ب� روهـ�ی م�جـ�د ج�ابگـ�ی تعـ�اد زیـ� عـ�ض پیـ�ده _ ٢گـ�دد.  مس�ود ش�ن راه و غی�ه می

ـــت.  ـــ�ر  _ ٣پیــ�ده نیس ـــه عب ـــه�ی بیهــ�ده از فلک ـــک ت�ان�یــت ش ـــی�ر زیــ�دی از ت�افی حجــم بس

 4نم�ین�. می

اسـتف�ده غیـ� منطقـی و  منطقـه اطـ�اف حـ�م عبـ�رت ب�دنـ� از: اشک��ت اس�سیهمچنین 

م�جـب شـل�غی بعضـی کـه پخش غیـ� منطقـی جمعیـت  و بن�ه�ی آن، غی� اقتص�دی از زمین

ــ�ه ــع خطو  نقـ�ط ش ــ�ختم�نوض ــ� به�اشـتی س ک و غی ــ� ــتحک�م و  �ن ــ�ظ اس ــ�د از لح ه�ی م�ج

 ____________________  

 .١۴١_ ١۴٠، ص١ج، ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی�ا�،  .١

 .١١٨ص، دی�وز و ام�وز _ آست�ن ق�س رض�ی  .٢

 .٣٨٧، صت�ریخ مشه�ال�ض�م�ه�ان، احم�،  .٣

کت�بخ�نه .4  .۵٢۵٩، سن�اسن�د آست�ن ق�س رض�ی ه�، م�زه ه� و م�ک� س�زم�ن 
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  ١س�انح.

کـه بـه شم�ر روزاف�ون ازدی�د ف�ق الع�ده جمعیت شه� مشه� و همچنین ب� ط�فی  زا ی  زوار

این منطقه خ�اهن� آم� مس�ئل ف�ق تش�ی� خ�اهـ� شـ�. حتـی در حـ�ل ح�ضـ� ایـن منطقـه بـه 

از بین رفـتن اقتصـ�د و م�قعیـت ایـن منطقـه  منته�ی درجه ب�ی رسی�ه و ممکن است م�جب

کـه ایـن منطقـه را از لحـ�ظ اقتصـ�دی و  ی این منطقه در نتیجه، این نیسـت  گ�دد. روش ن�س�ز

گست�ش دهیم  ٢ب�یست ب�ن�مه پیشگی�ی را اج�ا نم�ییم. بلکه ب�عکس می ،جمعیتی 

گ�ارش که به ادارات دوی�دش�هه�ی  بن�ب�   ی�هـ هلتی و شـعب، نخستین اق�ام ولی�ن این ب�د 

ــ�اف فل ب�نک ــه در اط ک ــ�  ــت�ر داد محله ــتق� ب�دنــ� دس ــه مس ــ� ک ــ� و بــه  یه کنن ــه  ــ�د را تخلی خ

گ�دنـ�. بعـ� از تخلیـه م�اکـ�  ه�ی ج�ی�ی س�ختم�ن گ�فتـه شـ�ه منتقـل  که ب�ای آنهـ� در نظـ� 

ک�ر بش�ن�. م�دم مت�جهت� ه� ش�وع ش�  دولتی ب�ف�صله تخ�یب این مک�ن  ٣ج�ی ب�دن 

کـ�د و بـ�ای اولـین اقـ�ام سـقف  را شـ�وع  عمـ�می ش تخ�یـب١٣۵٣در اوایل اسـفن� ولی�ن 

ــ� ــت. را بـ�زار زنجی ــه بـ�د ب�داش کهن ــ�ورت صـحن  ــفحه اول  4کـه در مج ــ�ن در ص روزن�مـه خ�اس

ی«خ�د ب� تیت�  گفـت» ن�س�ز گـ� و بحـث سـ�انج�م طلسـم شکسـته و ن�شت: پس از س�لی�ن دراز 

ی اطـ�اف  کلنگ آغـ�ز طـ�ح ن�سـ�ز حـ�م مطهـ� زده شـ�. در یکـی دو روز اخیـ� قسـمتی از ش� و 

کـه خیلـی سـ�ل گـ�دد سقف ب�زار ب�داشـته شـ�ه. اجـ�ای ایـن طـ�ح �زم بـ�د  زیـ�ا  ؛ه� قبـل آغـ�ز 

ک�چه خی�ب�ن ه� و صـ�ه� سـ�ل خیلـی دیمـی و بـ�ون طـ�ح و  ه� و ب�زاره�ی آن ده ه�ی مشه�، 

ـــ ـــل آن هنقشــه ب ـــت. دلی ـــ�د آمــ�ه اس ـــه وج ک�چ ـــ�د  ـــک ه� و معــ هــم وج ـــگ و ب�ری ـــی تن �ب� خیل

 ٥ه�ی مج�ور آست�ن ق�س است. خی�ب�ن

م�دم، در ادامه ولی�ن طبق یـک ب�ن�مـه نک�دن بع� از تخ�یب سقف ب�زار زنجی� و مخ�لفت 

 ____________________  

 .۵٢۵٩سن� ،هم�ن .١

 .ج� هم�ن. ٢

 .١۴٢، ص١ج ،ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�، . ٣

 .۶۴٠، ص٢، جت�ریخ آست�ن ق�س رض�ی، هم�. 4

 .١٣۵٣، اسفن� ٧۴۵٢خ�اس�ن (روزن�مه)، شم�ره . ٥
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ک�ر تخ�یب را از  ی تخ�یـب عمـ�می را ١٣۵۴ ف�وردین ١٨از قبل تنظیم ش�ه  ش دنب�ل نمـ�د. و

� تکیـه تـو کـ�د ن مق�بـل صـحن مـ�زه آغـ�ز از قسـمت بی�ونـی فلکـه از ضـلع شـ�قی خی�بـ�ن تهـ�ا

ــیادامـه دادهـ�  ته�انی ــه مـ�ازات قسـمت بی�ون ــمت داخلـی فلکـه را  ،. ب ــ�ز تخ�یـب ابنیـه قس آغ

گـل یه� و ب�ف�صله دست�ر داد قسمت نم�د ی و بـه فضـ�ی سـب�  تخ�یـب شـ�ه را چمـن و  کـ�ر

تخ�یـب  یه� پهلـ�ی پـس از مشـ�ه�ۀ قسـمت محم� رض� ش١٣۵۴تب�یل نم�ین�. در خ�داد 

گـل ی شـ�ه اطـ�اف فلکـه و نیـ� جـ�یت ولیـ�ن درتخ�یـب فلکـه، اقـ�ام�ت صـ�رت  شـ�ه و  کـ�ر

 ١کن�. گ�فته را ت�یی� و از ولی�ن تشک� می

کـه منتهـی بـه فلکـه بـ�رگ بـ�د مسـ�ود و فقـط چهـ�ر  بع� از اتم�م تخ�یب، همه مع�ب� شـه� 

گ� شـ� و ارتبـ�ط شـه� بـ�  اشـته خی�ب�ن اصلی شه� بـ�ای عبـ�ر و مـ�ور مـ�دم و وسـ�یل نقلیـه بـ�ز 

 ٢پ�ی�فت. یمجم�عه ح�م تنه� از ط�یق این چه�ر خی�ب�ن انج�م م

یب ش�ه ب�ای اح�اث فلکه دوم در س�ل  کن تخ�  3ش۱۳۵۴آم�ر ام�

 واح� ٣١٠٠ ه� و انب�ره� مغ�زه

 واح� ٧ ٣و  ٢و  ١ه�ی درجه  هتل

 واح� ١٣٠ من�زل مسک�نی

ک م�ق�فه اعم از م�رسه، مغ�زه،   واح� ۶٧ من�ل و...ام�

 واح� ۵٧ تیمچه، س�ا، پ�س�ژ

ک م�ق�فه آست�ن ق�س اعم از س�ا، مغ�زه و...  واح� ٣۵ ام�

 واح� ١٢٢ ه� خ�نه ه� و مهم�ن مس�ف�خ�نه
 

ی آست�ن ق�س  یه� در ب�اب� تخ�یب محل ب�ب  ٢٠٨١کسب پیشین، از س�ی س�زم�ن ن�س�ز

ــتی و ب�زرگــ�نی و فنــی، در  ــ�ل رفــ�هی و به�اش ــ�، ضــمن رع�یــت اص ــبکی نــ� و زیب ــ�زه بــ� س مغ

 ____________________  

 .۶۴٣_ ۶۴٢، ص٢، جت�ریخ آست�ن ق�س رض�یعط�ردی، ع�ی�ا�،  .١

 .۶۴۴_ ۶۴٠، ص٢، جهم�ن .٢

 ١۵۴ص.، آست�ن ق�س رض�یـ  دی�وز و ام�وز .3
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کـه م�یـل ب�دنـ� در ازای تخ�یـب و مجم�عه ب�زار رضـ� و سـ�اه�ی اطـ�اف سـ�خته شـ�  کسـ�نی 

ــ�زه ــین، مغ ــب پیش کس ــل  ــ� داشــت مح ــ�زار رض ــای در ب ــن� ب ــل آم�نــ�ه ب�ش ــ�د ن�ئ ــت خ  .ه خ�اس

که خ�است�ر وص�ل حق�ق خ�د ب�دن�، مط�لب�ت خ�د را نق�ًا دری�فت   ١ک�دن�.همچنین آن�ن 

 انق�ب اس�می و فلکه حض�ت
ی انقـ�ب اسـ�می دو طـ�ح  ی حـ�م مطهـ� و ب�فـت بـ�رگ پس از پیـ�وز در خصـ�ص ب�زسـ�ز

که عب�رت گ�اشته ش�   ن� از:ا پی�ام�ن آن به اج�ا 

ــ�طـ�ح _  ــ�م امـ�م رض ــت پی�امـ�ن ح ی ب�ف ی و ن�سـ�ز ــ�ز ــث  :7بهس ــله ایـن بح کـه از ح�ص

  .خ�رج است

ه�ی زیـ�دی اسـت  : این ط�ح دارای پ�وژه7ط�ح ت�سعه ح�یم ح�م مطه� حض�ت رض�_ 

کـه احـ�اث  7که یکی از آنهـ� پـ�وژه طـ�ح ت�افیکـی اطـ�اف حـ�م مطهـ� حضـ�ت رضـ� اسـت 

 ش�د. زی�گ�ر ح�م مطه� را ش�مل می

 ح�م مطه� زی� گ�ر
کـ�ر  7در مشه�، زی�گ�ر حـ�م مطهـ� امـ�م رضـ�ب�رگ  ییکی از زی�گ�ره� اسـت. عظمـت 

ک�دنـ� و یکـی  به ان�ازه کش�ر آن را به عن�ان یک ط�ح ملـی اعـ�م  که مق�م�ت رسمی  ای است 

ک�رهــ�ی  ـــ�ب  �ب�جســتاز  ـــت�ن قــ�س رضــ�ی در تــ�ریخ مع�صــ� محس خــ�م�تی و عم�انــی آس

که در ت�سعه شه� مش می  ٢است.بسی�ر م�ث�  7ه� و رف�ه و آس�یش زائ�ان حض�ت رض�ش�د 

مسـ�حت آن  ،زی�گ�ر ح�م ب�ای س�م�ن�هی به ت�افیک اط�اف فلکه حض�ت سـ�خته شـ�ه

ـــه� (خی�ب�ن ٣١٣٠۴حــ�ود  ـــت ش ـــ�ر جه ـــ�طی چه ـــت و راه ارتب ـــع اس ـــ� م�ب ـــی،  مت ـــ�ی طب�س ه

ــ�یج  ــت. ایـن طـ�ح از اولـین نت ــ�) در محـ�وده حـ�م مطهـ� اس ی، نـ�اب صـف�ی، امـ�م رض شـی�از

 یهـ� بـ�د و در نتیجـه آل�دگی زیـ� میط�ح ج�مع ت�سعه ح�یم ح�م بـ�د و ت�افیـک را از سـطح بـه 

 ____________________  

 .١۵۵، صهم�ن .١

 .٢٣٠، ١۴٩، ص١، جف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�،  .٢
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کم می ی اط�اف ح�م را  ی و شنی�ار  ١ن�.ک دی�ار

ـــ�ده ـــ�م بتنـــی ب ـــ�ر ســـ�اره ح ـــ�زه مجم�عـــه زی�گ ی مجم�عـــه ت�ســـط  ،س ـــ�ز سیســـتم ه�اس

ــ�رت می دسـتگ�ه ــت فـن) ص ــه دود و آل�دگی ه�ی دمنـ�ه (ج ــ�ر  گیـ�د و ب�عـث تخلی هـ� از زی�گ

کـف مسـی� یو ف�قـ� ه�گ�نـه ت�ش�د. نم�ی داخلی ب�نـه رینـگ زی�گـ�ر از بـتن  می ینـ�ت اسـت. 

و بـ� روکـش آسـف�لت رزه�ی انقط�ع و انبسـ�ط) د(زه�ی ژوئن زی�گ�ر از بتن مسلح ب� رع�یت در

گ�دی�ه است.  ٢اج�ا 

 ٣مشخص�ت زی� گ�ر ح�م

 ظ�فیت

 تع�اد رامپ

 دورب�گ�دان رامپ

 شیب رامپ

 ط�ل رامپ

 ع�ض رامپ

 شع�ع داخلی رینگ

 شع�ع خ�رجی رینگ

کف ت� سقف  ارتف�ع 

 ع�ض مسی� س�اره

 مس�حت مسی� س�اره

 زم�ن ش�وع عملی�ت اج�ایی

 م�ن خ�تمه عملی�ت اج�اییز

 ات�مبیل ٣٠٠٠

 ع�د ۴

 ع�د ٢

 درص� ٣/  ٨

 مت� ١٨٨/  ۶

 مت� ١۵/  ۵

 مت� ٢١١

 مت� ٢٣۴

 مت� ٧/  ٢٠

 مت� ٢٣

 مت� م�بع ٣١٣٠۴

 ش١٣۶۶

 ش١٣٧١
 

 ____________________  

 .١۴٢، صحق�یق شی�ین، آست�ن ق�س رض�ی .١

ک�مل از ابنی� ح�م و محیط اط�اف .٢  .١۶٠، صگ�ارش 

 .١۶٢، صهم�ن .٣
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گسـت�ده بـ�دن زی�گـ�ربـه دلیـل مسـّق  ــ�یض و  ــ�کت  ،ف بـ�دن و نیـ� ع روشـن�یی آن ت�سـط ش

ی ب�ق مشه� و بـ� صـ�ف یـک میلیـ�رد و  ش ١٣٧۵میلیـ�ن ریـ�ل اعتبـ�ر در سـ�ل  ٢٠٠ت�زیع نی�و

ی رسی�.  ١به به�ه ب�دار

 ه� پ�رکینگ

 
 ه�ی ح�م مطه� گپ�رکینپ�ن زی�گ�ر و 

 

پـ�رک بـ�ای هـ�یی  منظ�ر تـ�مین مک�ن ه� به بع� از اتم�م پ�وژه زی�گ�ر، ل�وم س�خت پ�رکینگ

ــ�ده و بــ�ون  ــ� آس ــ� زائ ــ�ح شــ� ت ــ�ر مط ــ�رجی زی�گ ــ�م و در رینــگ خ ــ�ین ح ــ� زی ــ�درو در طبق خ

دغ�غه ف�صت زی�رت داشته ب�ش�. درح�ل ح�ضـ� زی�گـ�ر حـ�م مطهـ� دارای چهـ�ر پ�رکینـگ 

که عب�رت  ن� از:ا است 

پ�رکینگ شم�ره یک) در بخش زی�ین صحن غ�ی� و قسمت غ�بـی صـحن جـ�مع رضـ�ی 

ی رسـی�. ایـن پ�رکینـگ از  ١٣٠۴ش بـ� ظ�فیـت ١٣٨١ ق�ار دارد و در س�ل ات�مبیـل بـه بهـ�ه بـ�دار

 ____________________  

�مین « .١ کــل رواـبط عمـ�می آســت�ن قـ�س، »7مطهــ� حضـ�ت رضـ�روشـن�یی ک�مــل حـ�م ـت ســ�ل  حــ�م (نشـ�یه) اداره 

 ش.١٣٧۵، به�ر ٣۵، ش ۶
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ی آغ�ز  بع� از  ١ی�ب�. ادامه می 7و ت� خ�وجی خی�ب�ن ام�م رض�ش� د  میورودی خی�ب�ن شی�از

ه�ی  ه�ی دائمی آست�ن ق�س، امک�ن ورود به نم�یشگ�ه ع�وه ب� ورودی افتت�ح م�ک� نم�یشگ�ه

 � ش�ه است.پ�رکینگ هم میّس ب�ب الج�اد از ط�یق این 

کـ�ث� و بخـش شـ�قی صـحن جـ�مع رضـ�ی قـ�ار ٢پ�رکینگ شـم�ره  ) در قسـمت زیـ� صـحن 

ی رسـی�ه اسـت.  ۴۵٢ش بـ� ظ�فیـت ١٣٨١دارد. این پ�رکینگ در سـ�ل  ات�مبیـل بـه بهـ�ه بـ�دار

در  ٢تـ� خ�وجـی خی�بـ�ن نـ�اب صـف�ی امتـ�اد دارد. 7پ�رکینگ از ورودی خی�ب�ن امـ�م رضـ�

ک�رکن�ن ح�م مطه� می گ� این پ�رکینح�ل ح�ض  ب�ش�. ب�ای خ�ام و 

که به پ�رکینـگ هـ�ایت نیـ� مشـه�ر اسـت در زیـ� صـحن ٣پ�رکینگ شم�ره  ) این پ�رکینگ 

ی رسـی�ه اسـته ات�مبیـل بـه بهـ� ۴٩٨ظ�فیـت  ب�ش. ١٣٨١ه�ایت ق�ار دارد و در س�ل   .بـ�دار

 ٣ی امت�اد دارد.این پ�رکینگ از ورودی ن�اب صف�ی ت� خ�وجی خی�ب�ن طب�س

ـــیه ۴پ�رکینــگ شــم�ره  ی واقــع شــ�ه اســت [ح�ش ) در ضــلع شــم�ل غ�بــی ســ�در شــی�از

ی] و به ط�ر م�قت به عنـ�ان پ�رکینـگ اسـتف�ده می محـل  ۵٠٠شـ�د و بـیش از  دورب�گ�دان شی�از

ی  ،به عب�رت دیگ� ٤پ�رک دارد. این پ�رکینگ در ح� ف�صـل خی�بـ�ن طب�سـی و خی�بـ�ن شـی�از

گ�فته اس  ت. ق�ار 

گـ�ر مـی شـ�ی�ن ذکـ� اسـت دست�سـی بـه پ�رکینـگ ــ� و ورودی و ب� هـ� از ط�یـق رینـگ زیـ�  ش

گ�ر م�تبط است.ه�ی آن خ�وجی  ه� ب� مسی� س�اره زی� 

 ____________________  

 .١۴۵ص ،حق�یق شی�ین، آست�ن ق�س رض�ی .١

گ�ر ح�متقی پ�ر، ف�طمه،  .٢  .٨۶_ ٨۵، صزی� 

 .٩٠_ ٨٩هم�ن، ص .٣

 .١٠٠هم�ن، ص.  ٤
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ب�گ�دان  ه� دور

ب�گ�دان ح�ود س�ل  ر  ش١٣٧٧م�احل پ�ی�نی س�خت دو
 

ــ�ای  ــ�وژه زی�گــ�ر، ب ــه پ ــ�ر در ادام ــ�ر را ن�ارنــ� و از  ات�مبیلعب ــ� ورود بــه زی�گ ــه قص ک هــ�یی 

که آم�ه ان� قص� ب�گشت دارن� پ�وژه اح�اث سه دورب�گ�دان در اط�اف ح�م و  هم�ن خی�ب�نی 

ی، طب�سی و ن�اب صف�ی اج�ا ش�.   به عب�رت دیگ� در ابت�ای سه خی�ب�ن شی�از

ــن دورب�گ�دان ــ�  ای هــ�  جلــ� هــ� یــک از خی�ب�نمتــ� از  پنجــ�ههــ� بــه صــ�رت دایــ�ه و بــه قط

که ات�مبیل پیش ن خـ�د را پیـ�ده و از نصـف دیگـ� اه� بت�انن� در نصف دای�ه، مسـ�ف� بینی ش�ه 

کنن�.  ١س�ار نم�ین� و در حقیقت به ص�رت یک ت�مین�ل عمل 

 

 ____________________  

 .١۵٠_ ١۴٩، ص١ج، ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�،  .١
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 ١ه�ی ح�م مطه� مشخص�ت دور ب�گ�دان

 دورب�گ�دان ن�اب دورب�گ�دان شیخ ط�سی دورب�گ�دان طب�سی مشخص�ت

 مت� ٣۶٠ مت� ۴٣۴ مت� ٣٢۵ ط�ل مسی� س�اره

 مت� ٣/  ۵ مت� ٣/  ۵ مت� ٣/  ۵ ع�ض مسی� س�اره

 مت� ٧٩/  ۵ مت� ٧٩/  ۵ مت� ٩٩/  ۵ شع�ع مسی� س�اره

 مت� ۶٣٣۶ مت� ٧٩٢١ مت� ۶١٩٨ مس�حت مسی� س�اره
 

ــه  ک ــ�افی  ــی اه ــ�ن در ب�خ ــ�ص مج�ی ــ�ل خص ــ�ح دنب ــ�طی ط ــ�ی�ن ارتب ــبکه و ش ــ�  ک�ده ش ان

 :از ن�ا عب�رت

 از وس�ئل نقلیه. ت�یشب ،ن پی�دهاسه�لت دست�سی و ت�دد ع�ب�به ت�جه  .١

ــع آل�دگیر .٢ ــ� ف ــل یه ی ح�ص ــنی�ار ی و ش ــ�ار ــه  دی ــ�ئل نقلی ــ�دی وس ــ�اد زی ــت تع از ح�ک

ی در مح�طه فلکه به منظ�ر ایجـ�د محیطـی آرام و من�سـب بـ�ای انجـ�م فـ�ائض مـ�هبی  ،م�ت�ر

 زوار.

یک�هش حجم و ت�اک .۳ ک�هش ت�اخل ح�ک�ت ت�افیک م�ت�ر    .م ت�افیک و نی� 

ک�هش احتم�ل رویتنظیم و تفکیک ح�کت ان�اع ت�افیک  .۴  ٢�اد تص�دف.به منظ�ر 

 گی�ی نتیجه

کش�ر از ابت�ای ق�ن ح�ض� و به خص�صدیگ� شه� مشه� م�نن�   طی نیم قـ�ن اخیـ�، نق�ط 

ی تحـ��ت ــه� اقتصـ�د. اسـت کـ�ده تج�بـه خـ�د اقتصـ�دی_  جمعیتـی سـ�خت�ر در را بسـی�ر  ش

ن شـه� شـ�غ� کـل از ش١٣۵۵ سـ�ل در. اسـت شـ�ه بنـ� خـ�م�ت پ�یـه بـ� عمـ�ه ط�ر به مشه�

ــــ�م�ت و  ۴/۵۵مشـــه�  ــــش خ ــــ� در بخ ــــتغ�ل  ٢/٣٨درص ــــنعت اش ــــش ص ــــ� در بخ درص

درصـ� در ٣۵درصـ� در بخـش خـ�م�ت و  ۵٨ش بـه ١٣٩٠ه� در سـ�ل این نسـبت 3ان�. داشته

 ____________________  

ک�مل از ابنی� ح�م و محیط اط�اف .١  .١۶٨ و١۶۶، ١۶۴، صگ�ارش 

 .١۵٧_ ١۵۶، ص١ج، ف�هنگ خ�اس�نعط�ردی، ع�ی� ا�،  .٢

 .١٩٢_ ١٩١ص، مشه� در جستج�ی ه�یت شه�یرض�انی، علی�ض�،  .٣
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ــت. ــ�ه اس ــ�یل ش ــنعت تب ــ� و  1بخـش ص ــ�ان زائ ــ�ایش می ــی اف ــیش بین ــه پ ــ� ت�جـه ب ــین ب همچن

ــه� ب ــ�هبی در شـه� مش گ�دشـگ�ی م ــ�زه  ــق اقتصـ�دی ح ــهم  یدر دو دهـه آینـ�ه و رون ت�دیـ� س

کـل اشـتغ�ل شـه� افـ�ایش خ�اهـ� ی�فـت. در شه�سـت�ن مشـه� میـ�ان ارزش  بخش خ�م�ت از 

ی  کش�ورز میلیـ�رد ریـ�ل  ١۴٩ش صـنعت میلی�رد ری�ل، در بخـ ۴٩اف�وده ایج�د ش�ه در بخش 

کـه  ایـن آمـ�ر و ارقـ�م روشـن مـی ٢میلیـ�رد ریـ�ل بـ�ده اسـت. ٢/٢٨٢و در بخش خ�م�ت  سـ�زد 

بخش خ�م�ت بیشت�ین سطح اشتغ�ل زایی را در مشه� به خـ�د اختصـ�ص داده و در آینـ�ه 

 بیشت� هم خ�اه� ش�.

ــ ــته ئ�بنـ�ب�این مس گ�ش ــ� بـیش از  ــه� ب�ی ــه� مش ــه خصـ�ص ش ی و ب ــ�ر کش ــ�مین �ن  ــ�ای ت ب

گ�م ب�دارن�  که امک�نـ�ت زی�بنـ�یی شـه�  و این زم�نی محقق میآس�یش شه�ون�ان و زائ�ان  ش�د 

ــ�ن ــت  م�ننـ� خی�ب ــ�ی و ب�ف ــته م�ک ــ�ص در هس ــه خص ــگ ب ــ� پ�رکین ــ�اه ب ــه�ی هم ــ�ب� ش ــ� و مع ه

پی�ام�نی ح�م مطه�، ب�ای ت�دد و عب�ر و م�ور ع�ب�ان پیـ�ده و حمـل و نقـل شـه�ی در حـ� ق�بـل 

ــع یقبـ ــ� در شـه� داف ــ� شـه�ون� و زائ ــ�ی شـ�د ت ــت�ن�ارده� ب�ن�مـه ری ــی ف�اتـ� از اس ــ�لی و حت �یگ� ک

ــ�ب  ،نب�شـن� ــن� و یکـ�یگ� را ج ــ�بی داشـته ب�ش ــ�ر هـم زنـ�گی مطل کن ــ� دو بت�اننـ� در  بلکـه ه

گ�نه ،نم�ین� که شه�ون� ب�ای ارائه خ�م�ت مطل�ب به  � ئـ� و مس�ف� تـ�ش نم�یـ� و زائت� به زا ای 

ــ�ای  ــ�ی ب ــه ری ــه� ب�ن�م ــن ش ــه ای ــ�د ب ــف�ی مج ــ�کس ــ� همچ ،ن ــ�م�ت ت ــ� خ ــه� بت�ان ــن ش ــ�ن ای ن

همچنین بخـش عمـ�ه خـ�م�ت در  .ارائه نم�ی� 7ای را به مس�ف�ان و زائ�ان ام�م رض�  ارزن�ه

ــ�ط بـ� زوار اسـت ــ�زه امک�نـ�ت سـک�نتی و رفـ�هی در ارتب ــ� �بنـ�ب�این ت .مشـه� بـه ویـ�ه در ح کی

ــ�ب بیشـت�ی بـ� لـ�وم فـ�اهم نمـ کـه ج ــی زوار بـه حـ�م مطهـ� و بـ�زخ�رد آن  �دن سـه�لت دست�س

ی ط��نی  ت� آنه�ست، ب� ه�ف رونق بیشت� بخش خ�م�ت، �زم است. بیشت� زوار و م�ن�گ�ر

 

 ____________________  

١. www:\\amar.mashhad.ir 
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  7ام�م رض� گ�ه سج�هغسلگ�ه، ق�مگ�ه و ، تلگ�هق

 ________________________________________ ١رض�نق�ی   ________________________________________ 

 چکی�ه
هــ�یی  از م�ینـه بــه مـ�و و ســپس از مـ�و ـبه تــ�س، مکـ�ن 7در مسـی� مهـ�ج�ت امــ�م رضـ�

که به مق�م و وج�د دا کنـ�ر  مع�وف است. یکی از این اق�متگ�ه 7ق�مگ�ه ام�م رض�رد  هـ� در 
کــه ـبه من�ســبت اق�مــت، عبــ�دت، شـه�دت و غســل امــ�م بــه قــ�مگ�ه،  مضـجع شــ�یفش بــ�ده 

ه پـیش رو  کـ�وسـج�گ�ه، قتلگـ�ه و غسـلگ�ه معـ�وف شـ�ه اسـت. مق�ـل ی ایـن مکــ�ن درصـ�د وا
 مق�س و رفع ابه�م از وجه تسمیه آن است.

 .7مگ�ه و مسج� ام�م رض�قب�ست�ن قتلگ�ه، غسلگ�ه، ق�: ه� کلی� واژه

 

 مق�مه

کنـ�نی عب�سـی خلیفـه ،ال�شـی� ن هـ�رو و 7رض� ام�م دفن از پیش  و آنجـ� بـ�غ ،٢در مکـ�ن 

کم مقـّ�  و داشـته قـ�ار سـن�ب�د دهکـ�ه و ن�غـ�ن شـه� بـین کـه بـ�ده قصـ�ی  بـ�ده تـ�س و�یـت حـ�

 بـن ُجنیـ� قصـ� یـ� یطـ�ئ غ�نم یاب بـن ُحَمیـ� خ�نـه بـه محل این من�بع، بعضی ن�شت� به. است

کـه  ٣.است ب�ده مشه�ر قحطبه بن ُحَمی� قص� و عب�ال�حم�ن ـب «طب�ی تص�یح دارد 
َ

» الُمَثّق

 ____________________  

گ�وه دائ�ةالمع�رف پ�وهشه�ی اس�می بنی�د .١  _  E-Mail:Kadkan2003@Yahoo.CO.UK 

ق)،  یخ(شیمحم� بن عل یه،. ابن ب�ب�٢  .٣٠٣، ص ٢، ج 7اخب�ر ال�ض� ی�نعص�و

 .169 ، صص�رةا�رضابن ح�قل،  ؛5368 -٩، ص١٢ج ،ت�ریخ طب�ی طب�ی، محم� بن ج�ی�، .٣
 ٣٠/٣/١٣٩4_ پ�ی�یش: ١٢/٢/١٣٩4 دری�فت: 
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ــ�ده اســت. ــ�م رضــ� و هــ�رون ب ــ�ن محــل مــ�ار ام ــ� ابــن خ�دادبــه، ١هم ــب نی
َ

و  3ق�امــه ٢از ُمثّق

 ان�.  ن�م ب�ده 4رسته ابن

که بع� از این قص� و  گ�دی� ج�ءب�غی  م�ار ام�م ش� و روز به روز بـ� شـک�ه و  ام�م در آن دفن 

کـه  کـه ای�انیـ�ن در مسـی� مهـ�ج�ت حضـ�ت و در ج�هـ�یی  گ�دی�. و همچن�ن  رونق آن اف�وده 

ک�ده و یـ� نمـ�ز خ�انـ�ه بـ�د بـ�ایش قـ�مگ�ه یـ� نم�زگـ�هی بـه رسـم یـ�دب�د سـ�ختن� در  ام�م ن�ول 

ــ�ه،  ــ� قـ�مگ�ه، نم�زگ ــ�ارش نی ــتن�. در کنـ�ر م ــه داش ــ�ه نگ ــلگ�هش را همچنـ�ن زن ــ�ه و غس قتلگ

ی ت�یی� این سخن می کـه مـی 7خـ�دم امـ�م رضـ� ،ت�ان سخن اب�صلت ه�و ن�یسـ� در  را آورد 
که جن�زه ام�م در آنج� ب�د وارد شـ�و سـپس  7هنگ�م شه�دت ام�م رض� م�م�ن به حج�ه ای 

کنن�. کفن    ٥دست�ر داد ت� او را غسل و 

 ____________________  

 .٣۴۴، ص ٨هم�ن، ج  .١

 .٢۶ص  ،مس�لک و مم�لکابن خ�دابه، . ٢

 .۴۱، ص کت�ب الخ�اجق�امه بن جعف�،  .٣

 .٢٠١ص یسه،ا�ع�ق النفابن رسته، . ٤

 .۵٩٨ ، ص٢ج  ،7عی�ن اخب�ر ال�ض�. هم�ن، ٥
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که د گفته نم�ن�  ی بـ�ده ن� کـه جـ�ر ر من�بع تـ�ریخی از وجـ�د قنـ�تی در ایـن محـل یـ�د شـ�ه 

ک�د. ١است.  ٢این قن�ت در ق�ن پنجم خشک ش� و اب�الحسن ع�اقی آن را دوب�ره احی� 

 7�ست�ن قتلگ�ه و مسج� ام�م رض�پیشین� قب

گـ�ارش دفـن شـیخ طب�سـی ق�یم عـ�لم بـ�رگ  ،ت�ین ن�شته درب�ره قب�ست�ن قتلگ�ه م�ب�ط بـه 

گـ�ارش داده ایش�ن(شـیخ طب�سـی) مـ�تی در مشـه� «کـه  شـیعی در ایـن مکـ�ن اسـت. بیهقـی 

کـه » ان� و م�ق� او آنج�ست بـه قـ�ب مسـج� قتلگـ�ه �س مت�طن ب�دهتسن�ب�د  و در ادامـه آورده 

درگ�شـت و تـ�ب�ت او را بـه   ۵۴٨در قصبه سب�وار در شب عیـ� ق�بـ�ن از مـ�ه ذی حجـه سـ�ل 

ک�دن�.مشه� رض�ی ن  بـه کـهاین بـ� مبنـی عص� ق�ج�ریه ن�یسن�گ�ن نظ� بعضی از رو این از ٣قل 

ــبب ــت�ر نمقتــ�� دفــن س ــ� روضــه در ازبــک خ�ن عبــ�الم�من کش  ایــن در ق٩٩٧ ســ�ل بــه مطه

ــت�ن، ــل ایــن قب�س ــه و قتلگــ�ه، مح کن�ن م�نــ�ن امــ�ن در دلیل ب ــ� ــ�م جنــ�ب س  ایــن از مطهــ� ح

 است. ن�درست  ٤ش�ه، ن�می�ه عی�گ�ه آن�ن محل� ع�م، قتل

 قب�ست�ن قتلگ�ه در عص� تیم�ری

ــه مشـه�، قتلگـ�ه مـ�ار در ب�سـی رجب شـیخ مـ�فن دربـ�ره قمـی عب�س شـیخ گـ�ارش ح�ج  ب

ی، دوره در ب�سـی مع�صـ� صـ�فی�ن از یکی نقل ی دفـن محـل دربـ�ره اگ�چـه ٥تیمـ�ر  بـ� همـ�اه و

 بـ�ده مشـه�ر نـ�م همـین بـه تیم�ریـ�ن زمـ�ن در قب�سـت�ن ایـن کـه دهـ� می نشـ�ن امـ� ٦خط�سـت،

که پیش از این آم� .است بعضی از م�رخ�ن مع�ص� ن�م قب�سـت�ن قتلگـ�ه را از عصـ�  ،همچن�ن 

ی شـ�ه، ولـی گـ�ار که در مق�بل آن محله عی�گ�ه ن�م   سـم�قن�ی عبـ�ال�زاق صف�ی می دانن� 

 ____________________  

 .۶٩٧، ص٢ج  یه،ابن ب�ب�. 1

 .٧١٢ص ،ت�ریخ بیهقیبیهقی، اب�الفضل،  .2

 .٢۴٢ _٣ص ،یهقب یخت�ر ی�،بن ز یعل یهقی،ب .3

زعل ی،بسط�م .4  .۴١۶ ، صیخالت�ار منتخبم�ه�شم،  ی،خ�اس�ن ؛٣۶ ، صیخالت�ار ف�دوس ی،ن�رو

هاح�ال علمـ�ء المـ�هب الجعف� یف ی�ال�ض�یهف�اعب�س،  ی،قم. 5  ی،مصـطف ک�مل یبی،؛ شـ١٨١، ص ٢ ج ،ـی

 .٢۴١ ، صت� آغ�ز س�ه دوازدهم یعتص�ف و تش

 .٢١٨ص ،از علی آم�ز اخ�ص عمل ،»7و آرامگ�ه و آث�ر شیخ رجب ب�سی م�اح علیزادگ�ه «نق�ی، رض�، . 6
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ی در ـــ�ل حــ�ادث ضــمن از م�رخــ�ن عصــ� تیمــ�ر ـــت کــ�ده یــ�د محلــه ایــن از ق ٨۶١ س  ١.اس

ــین ــه�ه�ی در همچن ــ� ش ی دیگ ــ�ر ــه از دوره تیم ــم�قن� جمل ــ�ات، و س ــ�گ�ه ه ــه عی ــ�د محّل  وج

 ٢.است داشته

 قب�ست�ن قتلگ�ه ی� غسلگ�ه در عص� صف�ی

ـــه ویــ�ه ـــف�ی ت�ج ـــ�  در عصــ� ص ـــ�ی شــیعی ش ـــع�ئ� و نم�ده ـــه ش ـــ�ه�ن،  .ای ب ـــ�ب�این ش بن

 ،ل ش�ن�ئم و تق�سی وی�ه ق�ف�م�ن�وای�ن، ب�رگ�ن و عم�م م�دم ب�ای قب�ست�ن قتلگ�ه مشه� احت�ا
که خ�د م�تی در مشه� ب�د، می که ق�ضی احم� قمی  ی   س�ل ن�یس�: ش�ه تهم�سب در به ط�ر

 آن داخل ا�غ و ننم�ین� عب�ر آن از م�دم کنن� ت� دست�ر داد ت� قب�ست�ن م�ک�ر را محص�ر ق ٩۶۶
 ش�ه�اده وزی� قمی، حسینی حسین ال�ین ش�ف ن�د مشه� به تب�ی�ی ت�م�ن یکص� مبلغ نکنن� و
ی ٣.ب�ای این منظ�ر ف�ست�د می�زا اب�اهیم سلط�ن اب�الفتح  این از ق٩۶١ س�ل به دیگ� ج�یی در و

 4.اسـت کـ�ده یـ�د صـف�ی می�زای سـ�م پس� می�زا رستم م�فن عن�ان به و غسلگ�ه ن�م ب� قب�ست�ن

ی که ن�یس� می همچنین او    5.ن�ا قب�ست�ن م�ف�ن آن در فض� و علم� درویش�ن، از بسی�ر
ی بــ ــ�ه�ًا در ایــن زمــ�ن بــ�ور کــه ایــن قب�ســت�ن را امــ�م رضــ�ظ وقــف دفــن امــ�ات  7�ده 

ک�ده است. بـهن�مسلم�  قـ�مگ�ه م�رسـه بـه اکنـ�ن کـه م�ضـعی در« 7رضـ� امـ�م او، ن�شـت�  ن 
ــته�ر ــت دارد اش ــ�ده مصــحف کت�ب ــه از و انــ� نم ــه�ر اراضــی ،آن وج ــلگ�ه بــه مش  در کــه ]را[ غس
ی است واقع من�ره مق�سه روضه ح�الی  آن در را مسـلم�ن�ن کـه انـ� ف�مـ�ده وقـف کـ�ده، خ�ی�ار

 غسـل جـ�آن در را حضـ�ت کـه اسـت م�ضـعی کنـ�ر در اراضی این قمی، ن�شت� به. »نم�ین� دفن

 6.کنن� می عب�دت و زی�رت ج�آن در م�دم که است مسج�ی مک�ن آن در و ان� داده
 ____________________  

 .١١۶، ص٢ج  ،یسم�قن� ینالبح� و مجمع ینالسع� مطلععب�ال�زاق،  ی،سم�قن�. 1

ــ روضــــ�ت محمــــ�، ال�ین ینمع ی،اســـف�ار . 2 ــ�ات ینــــهاوصــــ�ف م� یالجن�ت فــ ؛ ٣٢٩، ١٨٨، ١٧٨، ص٢ ج ،هــ

 .١۴۶ص ،گ�ارش مکتب ش�هپ�رمشه� به م�رس رض�ی و ...، 

 .١۵ ص ،گلست�ن هن� ی، ق�ضی احم�،قم. 3

 .۵۵١، ص ١ج  ،یخخ�ص�الت�ار . هم�ن،4

 .١۵ ص ،گلست�ن هن� . هم�ن،5

 .۵۵١، ص ١ج  ،یخخ�ص�الت�ار هم�ن، ؛١4_5ص ، گلست�ن هن�. هم�ن، 6
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 7رض�ه� ی� خ�نه ام�م  تکیه بکت�شی

ــه  تکیـه قب�سـت�ن مطـ�بق اسـن�د آسـت�ن قـ�س از دوره صـف�ی تـ� پهلـ�ی، در ایـن ک ای بـ�ده 

ــی ــل� بکت�ش ــ�ن سلس ــی  تعـ�ادی از درویش ــ� زنـ�گی م ــ�ده در آنج ــتم�ی   ک ــ�س مس ــت�ن ق و از آس

 سـک�نت محـل و قحطبـه بـن حمیـ� خ�نه هم�ن ،م�دم ب�ور به ،این خ�نه و تکیه ١.ان� گ�فته می

 ع�مـه، بـ�ور بـه که داشته ق�ار سب�ی سنگ بن�، این حج�ۀ درون. است ب�ده 7رض� حض�ت

 بـ� 7رضـ� امـ�م پ�ی اث� نی�،. است  م�لی�ه می آن ب� مسم�میت، هنگ�م را خ�د شکم حض�ت

  ٢».است داشته شه�ت ق�مگ�ه به آن دی�ار سفی� سنگ

 مسج� قب�ست�ن قتلگ�ه 

که به ب�ور ع�مـه امـ�م در آنجـ�  7در می�ن قب�ست�ن قتلگ�ه مسج�ی به ن�م ام�م رض� ب�ده 

که پیش از این آم�، نخستین آن 3نم�ز خ�ان�ه است. من�سـبت دفـن شـیخ  ب�ر بیهقـی بـه  چن�ن 

ــه ســ�ل  ــی ب ــه آن اشــ�ره ۵۴٨طب�س ــ�ده ق ب ــ�ه تهم�ســب اول  4ک ــی در عهــ� ش و بعــ� از آن قم
ـــــــــن  صــــــــف�ی، از ای

مســـــج� در جنـــــب 

ـــی ـــه  اراض ـــ�ه، ب قتلگ

ــیل  ــل تغس عنـ�ان مح

ــ ــ�ت رض و  7�حض

ــــ�دم  ــــ�ع م ــــل رج مح

ــــــــــ�رت و  ی ــــــــــ�ای ز ب

ــــ�دت نــــ�م بــــ�ده  عب

 ____________________  

 .١۵١ ص، ٢٢، ش  فصلن�مه مط�لع�ت ت�ریخ اس�م، »بکت�شیه و آست�ن ق�س رض�ی«نق�ی، رض�، . 1

تصــ�ی� شــه� «می�زایــف، عبــ�الغنی، ؛ ۵٣١، ص٢ ، جالشــمس مطلــعخــ�ن،  اعتم�دالسـلطنه، محم�حســن. 2

 .١ ، ص١٢ ، شنش�یه دانشک�ه الهی�ت مشه�،  »در سف�ن�مه واضح 7مشه� و ح�م مطه� ام�م رض�

گ�ارش مکتب ش�هپ�رم�رس رض�ی و ...، . 3  .١١٠، صمشه� به 

ی�، 4   .٢۴٢، ص ت�ریخ بیهق. بیهقی، علی بن ز
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کتیبـ ١اسـت. ــ�رج  �ایـن مسـج� مطـ�بق  کـه بـ� خ سـنگی، بـه خـط نسـتعلیق علی�ضـ� عب�سـی 

ی می ــ�ار ــت�ن قــ�س نگه ــ�ن در خ�انــه آس ــب بــ�ده و اکن ــ�ار غ�بــی آن نص ــه دســت�ر  دی شــ�د، ب

همچنـین سـن�ی  ٢ق تعمیـ� شـ�ه اسـت.١٠١١ب�شـی در تـ�ریخ  خ�ن ایشیک آق�سی قلی مه�ی

که در آن مه�ی قلی ش�مل�، ایشـ ک آق�سـی ب�شـی خ�صـه شـ�ه عبـ�س از ابتـ�ای یب�قی م�ن�ه 

ق آب قن�ت سن�ب�د را ه� سـ�له بـه مبلـغ یـک ت�مـ�ن رایـج خ�اسـ�ن ١٠١١سنه ت�شق�ن ائیل س�ل 

که در جنب مسج� غسلگ�ه ب�ای  ی  ک�ده ب�د.ایج�د آب انب�ر   ٣نم�ده ب�د اج�ره 

ک ــ�  ــه ب ک ی  ــ�ده، اشـع�ر ک ــل  ــ�ده و اعتم�دالسـلطنه آن را نق ــک ب ــن مسـج� ح ــ�اره ای تیبـه دی

ــ�ی  نشـ�ن می ــلیم�ن صـف�ی، بن ــ�ن شـ�ه س ــت�ن قـ�س، محم�صـ�دق، در زم ــه نـ�ظ� آس ک دهـ� 

کـه در زل�لـه سـ�ل  قبلـه «ق تخ�یـب شـ�ه بـ�د، مطـ�بق مـ�ده تـ�ریخ ایـن اشـع�ر، ١٠٨۴مسـج� را 

ک�ده اس١٠٨۵، در س�ل »اهل خ�اس�ن  4.تق دوب�ره م�مت 

در دوبـ�ره مسج� قتلگ�ه پـس از تخ�یـب قب�سـت�ن قتلگـ�ه و ت�سـع� ب�زارچـه حـ�ج آق�جـ�ن 

ک�چه ح�جش� ش تعمی� ١٣٠٧س�ل  گ�فـت؛ امـ� پـس از اجـ�ای طـ�ح  و در ح�شیه  آق�ج�ن قـ�ار 

٥کلی تخ�یب ش� ح�یم ح�م مطه� به �ت�سع
.  

 ____________________  

 .١۵ ، صگلست�ن هن�ق�ضی احم�،  . قمی،1

 .۵٣۴، ص٢ ، جالشمس مطلعخ�ن،  اعتم�دالسلطنه، محم�حسن. 2

 .۴٢٢٣۴/ ۵، سن� شم�ره رض�ی ق�س م�ک� اسن�د آست�ن. 3

 .۵٣۴، ص٢ ، جالشمس مطلعخ�ن،  اعتم�دالسلطنه، محم�حسن  4

 اشع�ر:  

کـه ب�شـ� دولــتش  ر   در زمـ�ن شـ�ه دیـن پــ�و
 

ــــ�ن ــ ــــ� در جهــ ــ ــ�ئم آل محمــ ــ ــ ــ�ر قــ ــ ــ ــ� ظهــ ــ ــ  تــ
 

گـ�دون ب�رگــ�ه گیتــی سـت�ن خ�قــ�ن   خسـ�و 
 

ــ�ر دل ــ ــ کشـ ــ�ه  ــ ــــ�ن پ�دشــ ــ ــــلیم�ن زمـ ــ ــ� سـ ــ ــ  هـ
 

ــه کـــ� زل�ـل  مســج� خـــ�ص امـــ�م دیـــن رضـــ� 
 

� آســم�ن �د از سـقف او ـت �ه ـب گ�دـی  منهـ�م 
 

 ـن�ظ� ســلط�ن دیــن حـ�جی محمــ� صــ�دق�
 

 اتم�م ایـن دارا�مـ�نی�فت رخصت از پی 
 

کـ�د یخ چـ�ن اتمـ�م   بسـت احـ�ام از پـی ـت�ر
 

گفـــت معمـــ�ر جهـــ�ن  قبلـــه اهـــل خ�اســـ�ن 
 

)۵۳۴ ، ص۲  هم�ن، ج(   

گ�ارش مکتب ش�هپ�ر. م�رس رض�ی و ...، 5  .٢٢١و  ١١٠، صمشه� به 
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 تخ�یب قب�ست�ن قتلگ�ه و تح��ت بع� از آن

ایـن  در .بـ�قی بـ�د ش ١٣٠٩تـ� سـ�ل  7ال�ضـ� مغتسـل یـ� قتلگ�ه ت�ریخی و وسیع قب�ست�ن

گسـت�ش  ،اس�ی خ�ن ولی محم� ،زم�ن نی�بت ت�لیت آست�ن ق�س به دسـت�ر رضـ� شـ�ه بـ�ای 

کـ�دن قب�سـت�ن  قسـمت وکـ�د  هـ�ی درون شـه�، قب�سـت�ن مـ�ک�ر را تخ�یـب ح�م مطه� و جمع 
بـه  نیـ� قب�سـت�ن مت�وکـه اراضـی از بخشـی. گ�دی� ح�م وسیع فلکه ج�ء قب�ست�ن این از وسیعی

ی و درخت�ن غ�س ب� و محص�ر تسطیح، ت�ریج ی ن�م رض�ان ب�غ به گلک�ر در سـ�ل  ١.شـ� گـ�ار

گ�فـت١٣٢٧ و در آنجـ� دبسـت�نی بـه نـ�م  ٢ش، قسمتی از این ب�غ در اختی�ر اداره ف�هنـگ قـ�ار 

ـــــ�اث  غ�الــــی اح

 �در دهــ ٣گ�دیــ�.

ا�  �ش، آیـــــ١٣٣٠

ــین فقیــه  می�زاحس

ی ایـن بـ�غ  سـب�وار

ــ�س  را از آسـت�ن ق

گ�فـــت و  تح�یـــل 

ــ� م�رســه و  در آنج

قب�ســـــــــــــــــــــت�نی 

  4س�خت.

الت�لیه آست�ن ق�س، صحن و م�رسه ب�غ رض�ان  ش، عب�العظیم ولی�ن، ن�یب١٣۵۴در س�ل 

 ____________________  

گ�ارش مکتب ش�هپ�رم�رس رض�ی و ...، ؛ ٢١۵ ص، ت�ریخ آست�ن ق�س. م�تمن، علی، 1 و  57، صمشه� به 

١٧٨. 

 .۶٨٠۶٩ شم�ره ، سن�م�ک� اسن�د آست�ن ق�س رض�ی. 2

 .٢۶٣، ص١ ، جت�ریخ آست�ن ق�س رض�یعط�ردی، ع�ی�ا�، . 3

�ریخ آسـت�ن قـ�سمـ�تمن، علـی، ؛ ٧4ص ی،و ن�صـ� ی؛ ن�ق�ن٣44_ ٣4٢ص مبش�ی، �خجست. 4 ؛ 216 ص، ـت

 .6253، 4849شم�ره  .، اسن�د آست�ن ق�س رض�ی م�ک� اسن�د.
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ک�د. اکن�ن محل م�ک�ر ب� ن�م ب�غ  ١را به منظ�ر اح�اث فلک� ح�م خ�اب و به فض�ی سب� تب�یل 
ی در جنب و داخل این فضـ�ی  ۀو مقب� رض�ان مع�وف است شیخ طب�سی و م�ار فقیه سب�وار

سب� واقع ش�ه و در آین�ه ق�ار است این مح�طه و فضـ�ی جنـ�بی آن بـه صـحن رضـ�ان تبـ�یل 

که قبً� به منظ�ر فلکه ح�م خ�اب ش�ه ب�د، اکن�ن به  قسمت ٢ش�د. ه�ی دیگ� قب�ست�ن قتلگ�ه 

 .ش�ه استتب�یل  ف دورب�گ�دان شیخ طب�سیه�ی ح�م از ط� صحن ه�ایت و ورودی

 نتیجه
کـه سـ�بقه تـ�ریخی ق تلگـ�ه بـه قبـل از قـ�ن ششـم هجـ�ی ب� ایـن ت�ضـیح�ت مشـخص شـ� 

ــیب� ــ�ه (قــ�مگ�ه)،  م ــ�ن، همــ�ن اق�متگ ــه ایــن مک ک ــ�یح شــ�ه  ــ�بع بعــ� از آن تص گــ�دد و در من

کـه اگـ� قـ�ار ب�شـ� از  ب�ده است. به نظ� می 7گ�ه، قتلگ�ه و شه�دتگ�ه ام�م رض� سج�ه رسـ� 

کـه در مسـی� مهـ�ج�ت امـ�م رضـ� مک�ن ی را بـه ضـ�س قـ�طع از م�ینـه بـه مـ�و، محّلـ 7هـ�یی 
که ام�م در آنج� اق�مت داشـته، ب�یـ� همـین محـل ب�شـ�یبگ�ی �ی آن تـ� عصـ� هـ زیـ�ا ی�دمـ�ن ؛م 

ــت. ــن مکـ�ن اکنـ�ن ،عـ�وه بـ� آن ح�ضـ� بـ�قی بـ�ده اس ــ�ءاز امـ ای ــ�ن حـ�م مطهـ� و ج کن پی�ام � 
که ام�م در هنگ�م شه�دت در آن اق�مت داشته است.  کم ت�س ب�ده   هم�ن ب�غ ی� قص� ح�
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 ان�از بنی�د پ�وهشه�ی اس�می در سخن�ن م�ی� ع�مل ج�ی� چشم
 

ـــی  ـــظ طبس ـــ�ا� واع ـــ�ی آی ـــ�س رض ـــت�ن ق ـــ�ی آس ـــت عظم ـــی در تـــ�ریخ ت�لی ـــی حکم ط

یـه را بـه  ،تب�ر حج�ا�س�م والمسلمین مه�ی ش�یعتی ٣/٣/١٣٩۴ امـ�م جمعـه ت�بـت حی�ر

ک�د ــی  ــه�ی اسـ�می مع�ف ــ�د پ�وهش ــ� بنی ــل ج�ی ــ�ی� ع�م ــ�عنـ�ان م ــ�له  ن ــی س ــ�م�ت س و از خ

کب� الهی خ�اس�نی تق�ی� و تشک� نم�د  .  ن�حج�ا�س�م والمسلمین علی ا

ک� علمی _ ف�هنگی آست� کـه در سـ�ل بنی�د پ�وهشه�ی اس�می از م�ا ن ق�س رض�ی اسـت 

ــی و  ١٣۶٣ ت�سـیس شـ�. ت�سـعه ف�هنـگ اسـ�می در جهـت عمـق بخشـی�ن بـه ب�ورهـ�ی دین

بنی�دی؛  ه�ی گست�ش مع�رف شیعی؛ نش� عل�م اس�می و مع�رف حقه جعف�ی در پ�ت� پ�وهش

 ای بنی�د ب�ده است. احی� و نش� ذخ�ی� و نف�یس علمی _ اس�می از جمله اه�اف اس�سن�مه

ــ� لــ�وم ت� ــ� ب ــ�ر دیگ ــ�ب ج�یــ�، ب ــبت انتص ــه من�س ــ�س رضــ�ی ب ــت�ن ق ــ�ی آس ــت عظم لی

ه�ی عمیق منطقی و اص�لی و پـ�داختن بـه م�ضـ�ع�ت متن�سـب بـ� نیـ�ز روز ج�معـه،  پ�وهش

کـ� تحقیـق، پ�هیـ� از مـ�ازی منـ�ی حـ�اکث�ی  کـ�ری و بهـ�ه ارتب�ط مستم� و ه�فمن� بـ� دیگـ� م�ا

ـــ�س از یکـــ�یگ ـــ�ت ف�هنگـــی آســـت�ن ق ـــ�. حج�ا�ســـ�م والمســـلمین م�سس ک�دن کیـــ�  � ت�

یـ�ن، قـ�ئم مقـ�م  تب�ر بـ� ت�جـه بـه ایـن رهنم�دهـ� و نیـ� ت�صـیه ش�یعتی هـ�ی آقـ�ی مهنـ�س ع�ی�

ــه�ی  ــ�د پ�وهش ــ�ن بنی ــ�تی� و محقق ــمیمی اس ــت ص ــ�لبی را در نشس ــ�ی، مط ــ�س رض آسـت�ن ق

گ�ی�ه آن در پی می ۵/٣/١٣٩۴اس�می در ت�ریخ  که  ک�د   آی�. ای�اد 
 

ــ�  ــل ج�ی ــ�امـ�ی� ع�م ــه�ی  ،در ابت ــ�د پ�وهش ــگ�ان بنی ــ�تی� و پ�وهش ــع اس ــ�ر در جم از حض

حج�ا�سـ�م والمسـلمین الهـی خ�اسـ�نی و زاده خ�اسـ�نی  اس�می  به وی�ه است�د آی�ا� واعظ

کــ�د و  ــن�ی  ــ�ر خ�س ــل ســ�بق) اظه ــ�ی� ع�م ــن(م ــ�ا� واعــظ  از حس ــ�ت آی ــن و اعتمــ�د حض ظ

ــ�ا ــه عن ی ب ــ�ب و ــ�ن طبسـی در انتخ ــ�د. ایش ــک� نم ــ�می تش ــه�ی اس ــ�ی�ع�مل بنیـ�د پ�وهش ن م
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ـــه  ـــپس ب ـــ�ن س ـــ�وهش بی ـــق و پ ـــت تحقی ـــ� و  دراهمی ـــ�ن از فقه ـــش ب�رگ ـــ�می و نق ـــگ اس ف�هن

ــین ــ�ه و بـه  کننـ�ه پ�داخـت ان�یشـمن�ان در ایـن امـ� تعی ــین، ج�یگ مق�لـه پـ�وهش در احیـ�، تبی

گ�انسنگ اس�می اش�ره نم�د. هـ�ی ارزشـمن� و  مجم�عـه یو گست�ش و مع�فی من�بع و ذخ�ی� 

ــ�رف ــ�د از قبیــل دائ�ةالمع ــی _ ف�هنگــی م�ج ــ�اث بــ�رگ علم ــن�مه می ح�صــل  ،هــ� را هــ� و دانش

حسب  که الغ�ی� مج�ه�ات نست�ه سلف ص�لح ع�لم�ن دینی دانست؛ از جمله مجم�عه ف�خ�

ک�شش مستمّ� عّ�مه امینی ب�ده   است.نقل از ف�زن� آن م�ح�م، این اث� نتیجه پنج�ه س�ل 

گ�شـته ایش�ن  گ�انسـنگ  ولـی ت�قـف در آن را  ؛خ�انـ�هـم را ماحی�، نشـ� و بـ�زنگ�ی میـ�اث 

نـ� پ�یـ� ج�معـه را از جملـه اهـ�اف مهـم بنیـ�د و  ت�جه به مب�حث مبت�بـهن�انست و صحیح 

ـــه�  ـــه مســـ�ئل و پ�وهش ـــ� ب ـــ� رویکـــ�د ج�ی ـــ� ب ـــ�ر، پ�وهشـــگ�ان بت�انن ـــن رهگ ـــم�د تـــ� از ای ب�ش

کننـ� و هـم بـه نی�زهـ�ی ج�معـه اسـ�می  ی جلـ�گی�ی  ک�رهـ�ی تکـ�ار م�ضـ�ع�ت دینـی، هـم از 

ی پ�سـخ دهنـ�.  ــ�ن دادن و ــ�ش دشـمن�ن بـ�ای خشـن نش ــ�ره بـه ج�ی�نـ�ت تکفیـ�ی و ت بـ� اش

ــ�ط� نشــ�ن  ــ�م، خ ــ�ه اس ــ�چه ــک ــ� رهبــ� معظ ــ�ا� العظمــی د اگ ــ�ت آی ــ�ب اســ�می حض م انق

ــ�  خ�منـه کننـ�، ب�ی ــک مط�لعـه  ــه بی�ینـ� و اسـ�م را از ن�دی ک ک�دنـ�  ــ� دعـ�ت  ای از ج�انـ�ن اروپ

گ�هی را نزمی  م�اک�ی همچ�ن بنی�د پ�وهشه�ی اس�می  ف�اهم نم�ی�.ه این مط�لعه و آ

ــ�ی رسـ�نه پ�سـخ گسـت�ده از س ــی  هـ�ی جهـ�نی، گـ�یی بـه شـبه�ت و الق�ئـ�ت  بـه عنـ�ان یک

که مـی ه�ی بنی�د پ�وهشه�ی اس�می مطمح نظ� آق�ی ش�یعتی دیگ� از رس�لت ت�انـ� از  تب�ر ب�د 
ی مشـک�ت فکـ�ی و اخ�قـی خـ�ن�اده هـ� بـه خصـ�ص نسـل جـ�ان، پیشـگی�ی نم�یـ�.  بسی�ر

همچنــین طــ�ح مســ�ئل و م�ضــ�ع�ت دینــی بــه صــ�رت جــّ�اب و متن�ســب بــ� نیــ�ز واقعــی 

 م�رد اهتم�م ایش�ن ب�د. مخ�طب�ن، از نک�ت

ک�رهـ�ی انجـ�م ج�یـ� مـ�ی� ع�مـل  کیـ� بـ� ضـ�ورت نقـ�  در سـخن�ن پ�یـ�نی خـ�د ضـمن ت�

کیفی آنه� و نی� ت�ش ش�یسته ب�ای ع�ضه  ش�ه در بنی�د پ�وهشه�ی اس�می در جهت ارتق�ی 

ر یک د هم�لی بیشت� و از همه پ�وهشگ�ان مشفق�نه دع�ت نم�د ب� وف�ق و ،به ج�معه ر�ثبهت� آ

ک�رب�دی و روزآم�،  پ�وهشاج�ای در ، فض�ی صمیمی  ه�یی رو به جل� ب�دارن�. گ�مه�ی 

  مجله مشک�ة
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یعتی  تب�ر م�ی� ع�مل ج�ی� حکم حج�ا�س�م والمسلمین مه�ی ش�

 )۳/۳/۱۳۹۴بنی�د پ�وهشه�ی اس�می (
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