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 راهنهای تهحه و تنظحن وقاله 

جرای نشر معارف قرآن و حدخث و فرهنگ اسالمی اػ  مقاالت استادان و  وشکوةتروخسی _ فصلنامه علمی 
 . کند محققان حوػه و دانشگاه حا رعاخت نکات عحل استقجال می

 های وحتوایی ویژگی
  خووه خوا فر ووحه)نوآآوری در مقاهووه ای تواػه  وو  و اجوویاری نوآ  خووا  ای ضدخود  مئووجله جرظوورداری اػ نرر

 (. رهحافت و قراجتی ضدخد
  جردی جآدن مقاهه کاو های تحقحق و  ها و اوهوخت محوری پژوهش و طرح حاخئته مئجله)ثمرحصشی و 

کارهای مآاػی  (. پرهحی  اػ 
  تحلحلی  سواظتار منققوی و انئوساح محتوآاحی  حوا _ جرظورداری اػ صجغه تحقحقی )کاراحی مقاهه

کلی خا و اضتناب اػ  گو  (. گوحی و نثر ظقاجی قلمی ووان و 
 آوردهووووای متنوووآق در تحقحووووق  ماننووود مقاهعووووات توووواوخصی   هووووا  اجیارهوووا و  ووی منووودی اػ وو  جهره

ای حا تآضه حه طند ُحعدی جآدن  رشته وحژه مقاهعات محان شناسی حه شناسی  ووان تقجحقی  ضامعه
 . مجاحث دخنی

  ػآمود  مئووتند و کامول  صوواد،  دقحوق  وا وز و متمواحی  وو کوافی و  جرظوورداری مقاهوه اػ اطالعوات 
 . مئتدل و ضملگی مرتجط حا مئجله تحقحق

  جرظورداری مقاهه اػ هدفی مشصص  مفحد  قاجل سنسش و دسترسی  متناسب حا تآان محقوق و
 . قاجل اضرا

 نحوۀ تنظحن وقاله
گان  مقدموه  حدنووه اصوولی   کلحوودواؼ شاخئوته اسووت مقاهوه دارای عنووآان  مشصصووات نوخئونده  طکحووده  

 :های عحل حاشد نتحسه و فهرست مناحع حا وحژگی
 گری : عنوان ر اػ ِاهقا خا  ضامع و مانع  ضغاب و ناظر حه محتآای مقاهه و حه دو گو کآتاه   عنآان مقاهه 

 . حاشد
  گروه علمی  : نوخسندهوشخصات شامل ناح  ناح ظانآادگی  رتجه علمی  مدرک تحصحلی  رشته  

 . مؤسئۀ واحئته و نشانی اهکترونحکی حاشد
 جردارنده مهم: چکحده کثر . حاشد ترحن مقاهب مقاهه حه اظتصار می دو کلمه و  150حاخئته است حدا

های مهوم  پوژوهش و خافتوهشامل جیان مئوجله  هودف   ورورت و قلمورو تحقحوق  وو  و طگوآنگی 
ر  جور  آنهوا در طکحوده  اػ اشوتجاهات راخوذ . آن حاشد معرفی مآ آق و طرح فهرست مجاحوث خوا مورو

 . است
 :گان گان عاح و ظاص  متناسب  کلحد واژ کلحدی حا ترکحجی اػ واؼ کثر هفت واؼۀ  حاخئته است  حدا

خاجی مقاهه آسان  . دتر حاش حا مآ آق اصلی مقاهه انتصاب شآد تا حاز
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 در مقدمه حاخد مئجله تحقحق  هدف   رورت  پیشحنه و وو  پژوهش حا تفصحل جیشوتر : وقدوه
کند جیان شآد تا عهن ظآاننده را آماده و عالقه  . مند حه مقاهعه 

 حارۀ آن حه ظوجی : حدنه اصلی در حدنه اصلی مقاهه حاخئته است اهمحت و احعاد مئجله و نحی آراء دو
خوه و تحلحول  کووافی  جیوان و تسی خوات  حوا تجحوین و تآضحوه  خوواجِی دخگور نرر شوآد  و نوخئونده  وز اػ اوز
 . دخدگاهش را اراجه نماخد

 جردهوای آن  تآصوحه حووه مآ وآق شوامل خافتووه: نتحجهه کاو های موورتجط حوا پووژوهش  های تحقحوق  آثووار و 
کارهوای حعوودی  خوادکرد سووؤاالت جی اػ عکور ادهووه  .  اسوز و نکووات موجهم قاجوول پوژوهش اسووت جورای 

 . حندی مجاحث مقدماتی در نتحسه  ظآدداری شآد مئتندات  مئجله پژوهش و ضمع
  مقاهووه حروفشحنوووی شووده در محووحط فاحوولWord   کثر کلموووه اػ طرحووق  ئوووت  500/6حوووا حسووم حوودا

خه ارسال شآد  . اهکترونحک نشر

 تنرحم شآد: فهرست مناحع در  اخان مقاهه جر اساس حروف اهفجا و شحآۀ ارضاق در داظل متن حه ترتحب عحل
 ونابع

کتاب  نواح متورضم  مصوحز خوا محقوق  ناشور  محولن نشور  نوحوت طوا   : کتاب ناح ظانآادگی  ناح  ناح 
خز انتشار  . تاو

خه  سال «عنآان مقاهه»ناح ظانآادگی  ناح  : وقاله  . دوره  شماره  ػمان انتشار/   ناح نشر

 شحوۀ ارجاع 
)ناح ظانآادگی  سال نشر: ضلد / صفحه( عکر شآد مانند ارضاعات دوون متن و داظل پرانتی حه صورت 

 (.5/256: 1417)طجاطجاحی  

خابی وقاالت  فراخند ارز
گوغر اػ مراحول زحور اضواػه  که حا تآضه حه راهنمای نگار  مسلوه تودوحن شوده حاشوند حوا  مقاالت ارساهی 

 :خاحند نشر می
هحووه حووا مقاخئووه تقجحقووی حووا دخگوور مقوواالت نماخووه شووده در  _ 1 خوواجی اون خافوت و اعووالح وصووآل مقاهووه و اوز دو

 . رسانی و تشکحل پرونده علمی های اطالق  اخگاه
خواجی نهواحی و اعمووال نرورات اصوالحی تآسوط نوخئونده خوا دفتوور  _ 2 کارشناسوان ضهوت اوز ارسوال جورای 

 . مسله
خه  جررسی _ 3  . و تصوخب نهاحی مقاهه و آماده شدن جرای طا  طرح در هحجت تحرحر
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 نگاه قرآنگفتگو و رابطه با دشمن از 

 

 1تجار وهدى شرخعتی
 

کووه ضامعووه و نروواح اسووالمی حووا آن ووحووه ووسووت و الػح اسووت مآ ووع  خکووی اػ مآ ووآعاتی 
اهمللووی و سحاسوووت  اصووآهی و سحاسووت اسووتراتژخک ظووآد را در قجووال آن در مناسووجات جووین

کوووافر و  هوووا و ملوووت ظووارضی ظوووآد ووشووون نماخووود  مآ وووآق جرقووورار  راحقوووه حوووا دوهوووت هوووا  
 است.غحرمئلمان 

ت پیوووامجر اکووورح و اماموووان معصوووآح کووورخم و سوووحره و سووونن کوووه اػ ضامعحوووت و  قووورآن 
انود  اخنکوه  شمآهی جرظوردارند  در آخات و احادخث حئحار  حه احن پرسش  اسز داده ضهان

کفار ضاحی و مشروق است خوا نامشوروق و در صوورت ضوآاػ   گفتگآ حا  جرقرار  راحقه و مغاکره و 
 حدود و شراخط آن طحئت؟

 آخد. میدست اػ مقاهعه و جررسی حصشی اػ آخات و وواخات  نکات و نتاخذ عحل حه 

كه بر ضّد وسلهانان توطجه و تعرضى ندارند1 كفارى   _ برقرارى راحطه حا 

گفتگآ و حتی احئوان و نحکوی و جرقورار  راحقوه عادالنوه  کرخم حه صراحت اػ انساح  قرآن 
کرده است: گروه حماخت   حا احن 

ِذيَن َلْن ُخَقاِتُلوُکْن فِ ال َخْنَها
وُهْن  یُکُن اهَّلُل َعِن ال َ ْن َتَجر ُ

َ
ُکْن أ يِن َوَلْن ُخْخِرُجوُکْن ِوْن ِدَخاِر الِد 

_____________________  
 .اسالمی_ مدحر عامل حنحاد پژوهشهای  1
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 (.8)ممتحنه/ َوُتْقِسُطوا ِإَلْحِهْن ِإن َ اهَّلَل ُخِحب ُ اْلُهْقِسِطحَن 

که در دخنتان ظداوند حاػ نمی کئانی  حا شوما نسنگحوده و  دارد شما را اػ جرقرار  راحقه حا 
کنحود و حوا عوداهت حوا آنوان  شما را اػ دخارتان اظراح نکورده رفتوار انود و اػ اخنکوه حوه آنهوا نحکوی 
که ظداوند عداهت  دارد. پیشگان را دوست می کنحد  طرا 

آخوه شورخفه در دالهوت جور نکتوه موورد نروور صوراحت دارد. احون نکتوه اػ آخوات متعودد و نحووی 
شوآد. اسوالح دحون رحموت اسوت و پیوامجر  استفاده می جر اکرحوواخات و سحره عملی پیام

هوا  اصول محجوت و عوداهت  اکرح رحمت اههی جرا  ضهانحان است و نئجت حه همه انئان
کحد حضرتش جآده است.  و احتراح حه حقآ، آنان  حه زحجاترحن شکل مورد تآضه و تأ

فرماخود:  در حصشی اػ عهدنامه سحاسی و تواوخصی ظوآد حوه ماهوک اشوتر موی اماح علی
وا نرحور  » د  هوک فوی اهودحن و ِامنَّ وا اَّ هم صنفان  ِامن هم فاننَّ کلَّ ُجعًا  اوخًا تغتنم اَّ وال تکآنننَّ علحهم سَّ

1«.هک فی اهصلق
 

د  ا  ماهک هرگی جرا  مردح مصر طآنان ححآان درنده که ظوردن آنان را غنحمت شمرَّ ا  
گروه نجا   زحرا آن کوه جورادر توآ هئوتند و خوا در آفورخنش ماننود توآ و  انود  خوا مئولمان ها دو  انود 

 اند. انئان

که صولآات ظودا جور او و اهول گرامی اسالح  جیوتش حواد   وز اػ هسورت حوه مدخنوه و  پیامجر 
ها راحقه اقتصاد   تشکحل حکآمت اسالمی حا حهآدخان مدخنه پیمان عدح تعرض حئتند وحا آن

که آناو   شکنی نکردند  متعرض اخشان نشدند. ها پیمان ضتماعی جرقرار نمآدند و تا ػمانی 

شوواخان خووادآور  اسووت احوون مقلووب منافووات نوودارد حووا اخنکووه اسووالح جراسوواس احئوواس 
کووه در جراجوور ضامعوه حشوور  و سووعادت آن هوا دارد  آنووان را حووه دحون حووق و صوورا   مئوجآهحتی 

گووروه اػ  2حوی مئوولمانان را اػ جرقورار  راحقوۀ والحویمئوتقحم انئوانحت دعوآت نماخود و ن حوا احون 
کفار حاػ دارد و احن حه تعجحر استاد شهحد مرتضی مقهر   والء منفوی عواح اسوت. احون ماننود 

که پیشکی دل که اقداح حه درمان جیمواران موی آن است  هوا محجوت نحوی  کنود حوه آن سوػ و ماهر 
_____________________  

 .53  نامه نهج الجالغه _ 1

کافر همان ۀراحق _2 که مئلمان حا  کوه حوا خو والحی حدحن معناست  مئولمان  کگآنه دوست و صومحمی شوآد 
 صمحمی است.
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کوه هووا  سو دارد  وهوی حوا احون حوال  ظوآد و انئوان سووجب اهم را اػ اظوتال  و نیدخوک شودنی 
 دارد. انتقال جیمار  ُمئر  شآد  جر حغر می

كه بر ضّد وسلهانان توطجه و دشهنى وى2 كّفارى   كنند _ راحطه حا 

کرخم استفاده می گرفتوه و  اػ آخات قرآن  گروه مورد نهوی قورار  که طند نآق راحقه حا احن  شآد 
 ممنآق است:

لف. راحطۀ واليى  ا

کوورخم مووی در احوون ِخههُذوا َعههُدِ   فرماخوود:  حوواره قوورآن  ههِذيَن اَوُنههوا ال َتت َ
َههها ال َ ي ُ

َ
ُکْن  یَخهها أ َوَعههُدو َ

ْوِلَحههاَ  
َ
( ا  اهوول اخمووان  دشوومن موون و دشوومن ظآدتووان را وهووین و دوسووت 1)ممتحنووه /  ...أ

 صمحمی ظآد قرار ندهحد.

که دوستدار ظودا و دحون اههوی اسوت  تآانود و نجاخود حوا دشومن  نمویانئان و ضامعه مؤمن 
کند.  ظدا و دحن و حندگان مؤمن ظدا دوستی 

 فرماخد: در حدخثی می اماح علی

ثووا: قاصوودقا ک صوودخقک و صوودحق صوودخقک و عوودون » ثووا و اعوودا ک ثال اصوودقا ک ثال
ک ک و عدون صدخقک و صدحق عدون ک. و اعدا ک عدون  1.«عدون

گروه ان شما  دوست ظآدتان  دوسوت اند.  ز دوست دوستان شما و دشمنان شما سه 
دوستتان و دشمن دشمنتان هئتند. و دشمنان شما  دشمن ظآدتان  دشومن دوسوتتان و 

 حاشند. دوست دشمنتان می

سان جرقرار  راحقه دوستانه و والحی حا دشمن ظدا و دشمن ظآد ضواحی نحئوت. اػ  حدحن 
کحود  ووز اػ واؼه  کم»فرموآد: « عودون »احون وو حوه منرووور تأ خعنوی دشوومن مون  دشوومن  «.وعوودون

گوور ظوآد راحقووه والحوی و دسووتانه و  شوما نحووی هئوت و معقووآل نحئوت انئووان حوا دشوومن تآطجوه
 صمحمانه جرقرار ساػد.

هُروا ِحَهها َجهاَ ُکْن ِوهَن اْلَحهِ    فرماخد:  در ادامه آخه شرخفه می َُ َک ِ  َوَدهْد   ُتْلُقوَن ِإَلهْحِهْن ِحهاْلَهَود َ

_____________________  
 .295  حکمت نهج الجالغه _1
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کنحود  در حواهی  تآانحد و نجاخد حه شما نمی کفار  مآدت و دوستی ظآد را اظهار  احن دسته اػ 
کووه عووداهت  آػاد    کووه اخنووان حووا دحوون حووقن شووما را و آرمووان هووا  و اهووداف مقوودس شووما 

انود و جور  ودن احون  هوا  مرلوآح اسوت  دشومن استقالل و امنحت جرا  ظآدتان و همه انئوان
 کنند. ها تآطجه می جرنامه

کووه مووؤمن معتقوود و  احجنوود حووه اخمووان  احوون حصووش اػ آخووه در واقووع در مقوواح تعلحوول اسووت 
کافر راحقوه دوسوتانه داشوته حاشود و اػ احون وو احون نهوی را موی نمی توآان خوک نوآق نهوی  تآاند حا 

 ارشاد  دانئت.

ُکْن   ِح  ْن ُتْؤِوُنوا ِحاهَّلِل َر
َ
ُکْن أ ا ِإخ َ ُسوَل َو کفار اُخْخِرُجوَن الر َ شوما را سِر دشمنی  پیوامجر و  ػاحن 

1کنند. حه ضرح اخمان حه پروردگارتان اػ وطنتان اظراح می
 

کوه پیوامجر و مئولمانان را آن طنوان در  کفوار قورخش نواػل شوده  گرطوه در موورد  احن ضلموه 
وص حکوم آخوه  که مسجور حه هسرت شدند  وهی شأن نیول و مورد آخه  مصصنِ تنگنا قرار دادند 

کوه آن طنوان اػ  شوآد نحئت و اػ آخه عمآمحت حکم اسوتفاده موی کوافرانی را  و اػ احون وو هموه 
گرفته که اخمان حه پروردگوار و اعتقواد و  احجنود  حوه هوآاػح احون  فقرت انئانی ظآد فاصله  اند 

که همان عداهت  آػاد   جراجر   استقالل و دخگر اوػ  گنواه  اخمان را  ها  انئوانی اسوت  
ن را اػ احوون اخمووان و آثووار  دور کآشووند مئوولمانا شوومارند و حووه هوور راهووی موی ناحصشوآدنی مووی
 شآد. کنند  شامل می

ُکْنُتْن َخَرْجُتْن ِجَهاًدا فِ    َواْحِتَغاَ  َوْرَضاِتی یَسِجحلِ  یِإْن 
ار در ادامووه آخووه شوورخفه  شوورطی را جوورا  احوون حکووم )عوودح جرقوورار  راحقووۀ والحووی و اظهوو

ق دوستی( جیان می که محقنَّ اگور شوما جورا  مساهودت اهآقآق و حتمی اسوت و آن اخنکوه  کند 
گآنه است _  وز نجاخود حوا  که ققعًا احن  کردخد _  در راه ظدا و طلب ر اخت اههی مهاضرت 

 دشمن من و دشمن ظآدتان راحقه والحی داشته حاشحد.

سواػ  را ػمحنوهانقالب اسوالمی   ان هم حاخد حگوحیم: ملت احراندوحاره ػمان و ضامعه ظآدم
_____________________  

ْن ُيْؤِوُنوا ِحاهَّلِل اْلَعِزيِز الْ فرماخد:  دخگر  می ۀدر آخ _1
َ
(. در احن آخه نحی حدحن 8)جروح/ َحِهحِد َوَوا َنَقُهوا ِوْنُهْن ِإال أ
که دشمنان دحن  م منان و حندگان ظدا را حه ضرح اخمان آنان حه ظداوند عیحی و ؤحدحن نکته اشاره شده 
 کنند. شان می حمحد  مورد ظلم و شکنسه قرار داده  آواره
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کووه جر واحی حکآمووت دخنووی و  رمووانکوه مئووتقل حاشوند و آشودند تووا آن  هوا  اسووالح و دحون را 
وق سواػند اسوتقالل سحاسوی و عودح سوولقه اػ هووآاػح  و  وغحر  و دفواق اػ مرلآموان اسووت  محقن

 ها  آن است. حتمی احن انقالب  عدح جرقرار  راحقه والحی حا دشمنان انقالب و آرمان

ْعَلُن 
َ
َنا أ

َ
ِ  َوأ ْعَلْنُتْن  ُتِسر ُ َن ِإَلْحِهْن ِحاْلَهَود َ

َ
ْحُتْن َوَوا أ َُ ْخ

َ
  ِحَها أ
ت ظآدتان را حه آنان اطالق دهحد. حوه عجوارت دخگور  مجادا حه صورت سرن  و  نهانی مآدن 

گآنووه کووردار شووما  طورا  سووجی حوه دشوومن نشوان دادن  حووه  گفتووار خوا  کوه پیوواح دوسوتی را در  ا  
کند  ممنآق است.  احئاس 

َعْلُه ِوْنُکْن َفَقْد َض  ُْ ِجحِل َوَوْن َخ  ل َ َسَواَ  الس َ
کوه حوه احون نهوی تآضوه نکورده  راحقوه والحوی و موآدت در  اخان آخه می کوز  آمحوی  فرماخد هور 

کنوود  اػ صوورا  مئووتقحم و مئووحر هووا  انقالجووی و  آرمووان  نهووانی خووا آشووکار حووا دشوومن جرقوورار 
 حق منحرف شده است.منققی و جر

گوروه  نوهفرماخد جرقرار  راحقه  ها  در آخه حعد می افیون جر احن تنهوا  والحی و دوستانه حا احن 
 جرا  شما نفعی ندارد  حلکه ققعًا حه زخان شماست:

و َود ُ وِ  َ  ْلِسَنَتُهْن ِحالس ُ
َ
ْخِدَيُهْن َوأ

َ
ْعَداً  َ َيْجُسُطوا ِإَلْحُکْن أ

َ
وُکْن َخُکوُنوا َلُکْن أ ُُ ُر َن ِإْن َخْثَق ُُ  ا َلْو َتْک

 (.2)ممتحنه/

کنند  حاػ حوا شوما دشومنی  ط خاحند و ػمحنه نفآع را در شما احئاس  اخنان اگر جر شما تئلن
کورد و حووا دسوت و زحانشووان حوه شوما حوود  موی کننوود و جور  ودن شووما تآطجوه عملووی و  ظآاهنود 

کفو وحوی  موی جرنامه  تجلحغاتی ظآاهند داشت و در نهاخت ر حکشوانند و اػ کننود توا شوما را حوه 
ها  دخنی و انقالجی منحرف ساػند. احن نکته در آخه شرخفه دخگور  حوا  ها و اوػ  همه آرمان

 صراحت جیشتر جیان شده است:

َتُهْن ُدْل ِإن َ ُهَدى اهَّلِل ُهَو اْلُهَدى َوَلِجِن  ِجَع ِول َ ی َتت َ ى َحت َ َصاَر  َوَلْن َتْرَضی َعْنَك اْلَحُهوُد َوال الن َ
ِذی َجاَ َك ِوَن اْلِعْلِن َوا َلَك ِوَن اهَّلِل ِوْن َوِلی ٍّ َوال َنِصحرٍّ ات َ 

ْهَواَ ُهْن َحْعَد ال َ
َ
 (.120)حقره / َجْعَت أ

اػ هرگی حهآد و نصارا )که حا شما دشمنی دارند( اػ شما ظشنآد نصآاهنود شود مگور اخنکوه 
کوه هوداخت واقعوی  آحین و شحآه و وو  آن کنحود. حگوآ  فقوط هوداخت ظداسوت. و هوا پیورو  

کنحود  آن هوم  وز اػ آنکوه حوا علوم  اگر شما اػ ظآاسته ها  دشومنان )حهوآد و نصوارا( پیورو  
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هووا  ظووآد و  وووالهت و  وضوودانی و حووه صووورت منققووی و تسرجووی حقانحوووت دحوون و آرمووان
 دشمنی دشمنان را دانئتحد  اػ والخت و خار  ظدا محروح ظآاهحد شد.

 ب. اعتهاد ههراه حا تهايل

گرفتوه  رکوآن نئوجت حوه ظواهمحن اسوت. ظلوم در فرهنوگ نک که مورد نهی قرار  ته دخگر  
گآنه است:  قرآنی سه 

که ظلم عرحم است و آن شرک حه ظداست 1  _ ظلم حه ظدا  

 ها  حه صورت دشمنی و تساوػ حه حقآ، آنان  _ ظلم حه انئان2

کردن 3 گناه   _ ظلم حه ظآد  حا تساوػ حه حدود اههی و 

که   حا دحن و حندگان ظودا سورضنگ و دشومنی دارنود  اػ مصوادحق حواوػ ظواهمحن کفار  
کرخم در احن حاره می  فرماخد: هئتند. قرآن 

ْوِلَحاَ  ُثهن َ ال ُتنْ 
َ
اُر َوَوا َلُکْن ِوْن ُد ِن اهَّلِل ِوْن أ ُکُن الن َ ِذيَن َظَلُهوا َفَتَهس َ

 َصهُر َن َوال َتْرَکُنوا ِإَلی ال َ
 (.113)هآد / 
فرماخود شوما نجاخود حوه ظاهموان و سوتمگران رکوآن و  آخه ظقاب حه ضامعه اسالمی مویاحن 

گراخش حوه سوتمگران  در ححوات و تمودن  اعتماد داشته حاشحد. رکآن خعنی اعتماد همراه حا 
ت و هووا در موودحرخت ضامعووه و نحووی طوورح مووآدن  دخنووی  حووه معنووا  اضوواػه دادن حووه مالحرووه آن

گآنوووه کوووه ػمحنووو دوسوووتی اسوووت  حوووه  ه معاشووورت اثووورحصش آنوووان را در شوووجآن فرهنگوووی و ا  
کوه حوه اسوتقالل در تأثحرگوغار  دحون در  اضتماعی فراهم سواػد  خوا هور نوآق اعتمواد و اتکواحی 

گوراخش گآنوه  کنود  احون  هوا ممنووآق  ضامعوه آسوحب رسواند و ػمحنوه را جورا  نفوآع دشومن فوراهم 
گرطه شأن نیول احن آخه ومشرکان قرخش هئتند  وهوی موورد م است.  ص نحئوت و عموآح صصَّن

 کند. آخه  رکآن و اعتماد حه هر ستمگر  را نهی می

که در آخه قجل اػ آخۀ مغکور می  فرماخد: شاخان خادآور  است 

ُه ِحَها َتْعَهُلوَن َحِصحر   ِوْرَت َوَوْن َتاَب َوَعَك َوال َتْطَغْوا ِإن َ
ُ
( ا  112)هآد/ َفاْسَتِقْن َکَها أ

که مأموو گآنه  که حا تآ اخمان آورده و حه سآ  پیامجر! آن  کن و نحی آنان  خت خافتی استقامت 
کرده کنند... ظدا رضآق   .  اند حاخد استقامت 

هووا و مجووانی عوودح رکووآن و  اسووتقامت در مئووحر دحوون و  اخوودار  در ضجهووه حووق  اػ ػمحنووه
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اعتماد و تماحل حه دشمن اسوت و احون امور دشوآار  اسوت  حوه وحوژه اخنکوه احون اسوتقامت اػ 
مؤمنوان نحوی ظآاسووته شوده و اسووتقامت اموت اػ رهجوور  ضامعوه مقاهجووه شوده اسووت. جور احوون 
کووافی نحئووت و حاخوود مووردح مووؤمن نحووی همووراه رهجوور   اسوواس  اسووتقامت رهجوور حووه تنهوواحی 

 استقامت ووػند.

  سووورۀ 1«هوآد[ سوور ]جتنی شوحنَّ »د: حفرماخو احون نکتوه مآضوب شوده پیووامجر اکورح ظواهراً 
کرد.  هآد مرا پیر 

که حاخد حا مدحرخت و راهنماحی رهجر  توأمحن شوآد  پیوامجر را  استقامت امت همراه رهجر 
کرد. که فرمآد احن مأمووخت و نگرانی مرا پیر  کرده   آن طنان نگران 

واقعووه و هووا   هووا در ادامووه وواخووت میجووور  سوووره اهجتووه حووا عناخووت حووه اخنکووه در جرظووی نقوول
 و عغاب اههی مراد حاشد. حئا عکر قحامت مرسالت و نجأ خادشده  طه

گاهى دشهن بر اسر كه زوحنه اى ج. راحطه  دار نظام شوساز آ
ْن َدهْد َحه وا َوها َعِنهت ُ ُلوَنُکْن َخَجهاال َود ُ

ْ
ِخُذوا ِحَطاَنًة ِوْن ُدوِنُکهْن ال َخهل ِذيَن اَوُنوا ال َتت َ

َها ال َ ي ُ
َ
َدِت َخا أ

هه ُِ ْفههَواِهِهْن َوَوهها ُتْخ
َ
ُکْنههُتْن َتْعِقُلههوَن ُصهه یاْلَجْغَضههاُ  ِوههْن أ هها َلُکههُن اَِخههاِت ِإْن  ن َ ْکَجههُر َدههْد ََّ  َ

َ
 ُد ُرُهْن أ

 (.118عمران/ )آل

کفار را حقانه ظآد قرار دهند  نهی میاحن  عجارت « ِحقانه»کند  آخه شرخفه مؤمنان را اػ اخنکه 
که حه حدن می که ظاهر طئجد )= هجاس زحر(  در مقاجل ظهار  خعنی هجاس وو   است اػ هجاسی 

کفار آن کناخه است اػ اخنکه  که حه اسرار  است. حقانه   کنند  گآنه حا مئلمانان معاشرت پیدا 
گاهی دشمن اػ اسرار  آنها مقلع شآند و احن ضاحی نحئت. ضامعه و نراح اسالمی نجاخد ػمحنه آ

کند و راحقه و مغاکره که مآضب اطالق دشومن اػ مئواجل سورن  نرواح شوآد  ظآد را فراهم   ا  
ُلوَنُکْن َخَجاالاحن نهی در ادامه آخه طنحن آمده است: دهحل ممنآق است. 

ْ
 .ال َخل

کآتاهی نمی کفار اػ هرگآنه آسحب ػدن حه شما  که شوما  دشمنان و  کنند و دوست دارند 
هوووا  حغوووو  و  دطوووار ػحمووووت و آسوووحب و عهووووت شووووخد. اػ زحووووان و شوووعار و تجلحغووووات آن

هاخشوان  نهووان  توه آنشوه اػ حغوو  و دشومنی در دلشوان حووا شوما آشوکار اسووت و اهج دشومنی
_____________________  

 .188  ص 1  ح عوالی اللجالی _1
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کوه جورا  شوما جیوان  تر است. احن کنند  حه مراتب جیشتر و جیرگ می هوا حقواحق ووشونی اسوت 
کنحد. کنحم و الػح است ظردمندانه دوحارۀ آن می  ها فکر 

که ناظر حه طگوآنگی راحقوه مئولمانان حوا  کرخم است  آنشه خاد شد  حصشی اػ آخات قرآن 
ت پیوامجر اکورح و امحراهموؤمنحن کفوار موی حاخوود  حاشود. جراسواس آخوات میجووور و سوحره و سونن

کوه اموروػ در ردس دشومنان اسوالح اگفت: ضامعه و نراح اسالمی در مآ آق مغاکره حا  مرخکوا 
و مئلمانان قرار دارد و ضجهه استکجار ضهانی را جر  دن مئلمانان و حه وحژه نرواح ضمهوور  

دهنوود و حووا  آخووات شوورخفه خادشووده را نصووب اهعووحن ظووآد قوورار موویکنوود   اسووالمی رهجوور  مووی
ت و حا خار  ظداوند  ضجهه اسوتکجار را در دسوتحاجی حوه حهآشحار  و حصحرت و صجر و صال

کرد.شان  شآحاهداف  کاح ظآاهند   نا

 فرماخد: در سصنی می اماح علی

ا ِاننَّ » ظَّ ُنم عنه.اَّ ن ناح هم خَّ ُ، و مَّ  1«اهحرب األِر
کوه حوه ظوآاب وود  دشومن او  همانوا جورادرِ  کوز  ضنوگ  جیودار  و هآشوحار  اسوت و آن 

 فرماخد: نصآاهد ظآاجید. در سصن دخگر  می

هوا راصوُدها   واهّلل» صِتلَّ صولَّ اهحهوا طاهُجهوا و خَّ وی خَّ ْدِح حتن ُجع تناُح علی طآِل اهلنَّ کاهضنَّ ال اکآُن 
ر عنوه و حاهئووامِع  ِ اهموودجَّ وی اَّ وورُب ِحاهمقجوِل اهووی اهحوقن اهمقحوِع اهعاصووی اهمرخوبَّ احوودًا و هکنن

آمی ی خأتیَّ علینَّ حَّ 2.«حتن
 

گاهی الػح جرظووردارح و هرگوی غوافلگحر نموی گهوان  حه ظدا سآگند اػ آ کوه دشومنان نا شوآح 
کنند و حا نحرنگ دستگحرح نماخند. من همآاره حا خار  انئان جور طلب  ها  حق مرا محاصره 

کوه اػ حوق وو  سر آنوان موی مقحوع  نافرمواِن اهول تردخود را  جورِ  خوار  فرموان نود و حواا گوردان کووحم 
که دوران ػندگی من حه سر آخد. درهم می  کوحم تا آن ووػ 

 
  

_____________________  
 .62  نامه نهج الجالغه _ 1

 .6همان  ظقجه  _ 2
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 مديريت خانواده در قرآن
  _____________________________ 1محمدهادی عبدخداییدکتر   _____________________________ 

چكحده
كرخم در آخات  سوره نساء درحارۀ مديرخت خانواده و رواحط زن و شوهر و  43و  43قرآن 

كه حائز اهميت مى و نزدخكان آنان مطالب آموزنده ها تكليف و وظاخف آن حاشد. در  اى دارد 
كابه حاه هام  خوناد خاورده و م احا  م كارده  تعادد آخات خادشده تفسير حاا قهاه و  را اخجااد 

است.
كرده، دو س ب براى آن بيان مى نماخد و  احتدا خداوند مديرخت را بر عهده مرد معرقى 

قرماخاد و سارانجاه شايوه برخاورد حاا  ن شاخساته اشااره ماىحعد از آن هم حه دو ويژگاى همسارا
نماخد. زنان سركش و ناشاخست را در سه مرحله اندرز و قهر و تن يه بيان مى

گر« ضرب»موضوع  دخده و اخجاد ش هه براى عنوانى است كه س ب اعتراض مخالفان 
كرده است. اقراد كم اطبع 

ه، موضاوع ماوكور حااا توهاه حاه اطاارا  و در ايا  مهالاه ضام  بيااان دقااخهى از آخاه م اركاا
كاه بياان ر عادالت حهااوقى اسات و سا ب  خزا يرى از دلساردى و طااب   ،هواناب حكام آن

كه حاخد قرد نس ت حه همسر خوخش داشته حاشد  مى گردخده و حه مهر و مح تى  شود بررسى 
اشارت رقته است.

َل  َساِ  ِحَها َفض َ اُووَن َعَلی الِن  َجاُل َدو َ ْوهَواِلِهْن الِر 
َ
ُقهوا ِوهْن أ َُ ْن

َ
ِحَهها أ اهَّلُل َحْعَضهُهْن َعَلهی َحْعهوٍّ َ 

ههَت اهَّلُل َوالالِتهه ُِ ههات  ِلْلَغْحههِب ِحَههها َح ٌَ ههاِلَحاُت َداِنَتههات  َحاِف ههوُهن َ  یَفالص َ ٌُ َتَخههاُفوَن ُنُشههوَنُهن َ َفِع
َطْعَنُکْن  یَواْهُجُروُهن َ فِ 

َ
َکِجحًرااْلَهَضاِجِع َواْضِرَُّوُهن َ َفِإْن أ ا   َفال َتْجُغوا َعَلْحِهن َ َسِجحال ِإن َ اهَّلَل َکاَن َعِلح ً

_____________________  
 _ عضآ مسلز ظجرگان رهجری. 1
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 (34)نئاء/ 
مردان مدحرخت دارند جر ػنان حه سجب آنکه ظداوند جرظوی اػ موردان را )نآعوًا( جور جرظوی اػ 

کرده ػنان جرتر  حصشحده است و حه ضهت آنکه آن  اند. اػ احون وو ػنواِن  ها اػ امآال ظآد ظرح 
که فرمانشاخئت کوه ظداونود  جردار می ه ػنانی هئتند  حاشند و اسرار همئرانشوان را آن طوور  

کوه اػ سرکشوی و مصاهفوت آنوان جویم داوخود  )نصئوت(  یکننود و ػنوان حفظ مویظآاهد  می را 
هوا را جینحود )و  گیخنحود و )حعود( آن ها دور  می کنحد  )سپز( در حئتر اػ آن شان می نصححت

کنحد(. آن کردنود ظآاسوتار جهانوه تنجحه حدنی  ا  علحوه آنوان نجاشوحد.  گاه اگور اػ شوما اطاعوت 
همانا ظداوند حلندمرتجه و جیرگ است.

نگاه تفصحلى
َساِ   اُووَن َعَلی الِن  َجاُل َدو َ .الِر 

م  صحغه مجاهغه است. کننده  مانند قحن اح: اداره  قآن
اح »فرماخوود:  مرحووآح طجرسووی مووی ووآن م و قحوواح قَّ « و هووغا اهجنوواء هلمجاهغووا...خقووال: رضوول قووحنِ

(.3/42: 1403)طجرسی  
َل اهَّلُل َحْعَضُهْن َعَلی َحْعوٍّ  .ِحَها َفض َ

اخنکوه. سوجب حورف حواء در احون عجوارت و عجوارت حعود  حواء سوججحت اسوت  خعنوی حوه 
کل است. کلمه حع  در مقاجل 

کل انئان کرخم  کوه در احون مسمآعوه  ها را حه صورت خوک مسمآعوه در نرور موی قرآن  گحورد 
حاشوند. مشوواحه احون عجووارت در مووآارد  موردان حووه عنوآان جرظووی اػ آن مسمآعوه جرتوور اػ ػنوان مووی

کوار رفتوه اسوت  ماننود اخنکوه در آخوه پیشوحن فرموآد:  هَل اهَّلُل ِحههِه دخگور هوم حوه  هْوا َوها َفض َ  َوال َتَتَهن َ
َواْلُهْؤِوُنههوَن َواْلُهْؤِوَنههاُت فرماخوود:  ( و در آخووه دخگوور مووی32)نئوواء /  َحْعَضههُکْن َعَلههی َحْعههوٍّ 

ْوِلَحاُ  َحْعوٍّ 
َ
(.71)توحه/  َحْعُضُهْن أ

گفتوۀ  اهجته آخه جیانگر جرتر  نآق موردان جور نوآق ػنوان موی حاشود نوه هور مورد  جور هور ػنوی. حوه 
وود عجووده ظداونوود مووی تآانئووت حووا مضووامحن دخگوور  جیووان فرماخوود  وهووی حووا احوون  اسووتاد محمن

کرده است  حه  کوه ػن و مورد حوه منیهوۀ اعضوا  خوک سوجب عجارات جیان  اخنکوه جیوان فرماخود 
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ن هوم حووه منیهوۀ حودن اسوت. )ر ووا  حاشود ػ منیهوه سور آن پیکوور موی پیکور هئوتند  اگور موورد حوه
(.5/60تا:  جی

ْوَواِلِهْن 
َ
ُقوا ِوْن أ َُ ْن

َ
ِحَها أ  َ.

گواهی  گاهی غحر مال   کردن مال است و  گاهی ظرح  کردن   کردن  ظارح  انفا،: ظرح 
گاهی مئتحب )راغب اصفهانی   (.819: 1412واضب است و 

کردن م کوه جور در اخنسا منرور ظرح  ال است و مراد پرداظت مهرخه و نفقه و مصارح ػنان 
« انفقوآا»حاشد. آخه مجارکه در مهرخوه ظهوور دارد  زحورا حوا صوحغه ما وی  عهده همئران آنان می

شد. جیان می« حما خنفقآن»جیان شده است وگرنه حه صورت مضارق 

كالوى و اعتقادى گفت وگوى 
است  خکی مدحرخت مردان و دخگر  جرتور   در احن قئمت اػ آخه دو مآ آق مقرح شده

گفت که هر دو قاجل ححث و  حاشد. وگآ می آنان 

چرا وديرخت بر عهده وردان است؟
حاشود و هوور  ظوانآاده نصئوتحن سواػمان ضامعوه اسوت و اػ اهمحووت ظاصوی جرظووردار موی

کآطوک وهوی حئوحا ر ساػمانی هم مدحرختی الػح دارد. حال حاخد دخد مدحرخت در احن سواػمان 
کئوی اسوت  جور عهوده خکوی اػ ػن و مورد خوا هور دو؟ جوی گموان صوورت دوح  مهم جرعهده طوه 

َکهاَن ِفحِهَهها آخود و قوانآن  شآد  زحورا اظوتالل  دخود موی حاطل است و سجب هرح و مرح می َلهْو 
َسَدَتا َُ حاخد ( در آنسا هم ضار  است. حناجر احن مدحرخت ظانآاده 22)انجحاء /  اِلَهة  ِإال اهَّلُل َل

گغاشوته و هموان کرخم احن وظحفه را جور عهوده مورد  طوور  جر عهده خکی حاشد خا ػن خا مرد؟ قرآن 
کرده است  خکی مآهجتی و دوموی اکتئواجی )فا ول  گفته شد  دو سجب جرا  آن معرفی  که 

هووا را  ( خکووی آنکووه مووردان جرتوور اػ ػنووان هئووتند و دخگوور  آنکووه مصووارح آن54: 1343مقوداد  
پرداػند. می

کاماًل حه خکودخگر واحئوته هئوتند. در خوک  شحد ر ا هم عحل آن میر گوخد: آر  ػن و مرد 
کمحت دارد ننگ و عار  جر قلب نحئت  زحورا هور خوک اعضوا  خوک پیکور  کاهجد اگر مغی حا
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که  رورت آن را اخساب می کند خکی مغی حاشد و دخگر  قلب  خا خکی مغی حاشود و  هئتند 
حاشد حا رعاخوت ضهوات الػح و دخگور  انسواح دهود. احون  دخگر دست  خکی مدحرخت داشته

کمحوت حووه نفووع ظوآد ػن هووم تموواح موی کمحووت او هوم مووی حا تووآان  شووآد  زحوورا در پرتوآ احوون حا
کند و معشآ، و محجآب حاشد. آرامش داشته حاشد  فرػند  را اداره 

برترى وردان
گوخووا  جرتوور کوورخم در احوون آخووه  فرماخوود:  هووم مووی جوورا  مووردان اسووت و در آخووه دخگوور یقورآن 

ْن َخْکُتْهَن َوها َخَلهَ  اهَّلُل ِفه
َ
ِسِهن َ َثالَثَة ُدُرو ٍّ َوال َخِحل ُ َلُهن َ أ ُُ ْن

َ
ْصَن ِحل َقاُت َخَتَرح َ ْرَحهاِوِهن َ  یَواْلُهَطل َ

َ
أ

ِهن َ فِ  َح  ُ ََِّرِد 
َ
ُحُعوَلُتُهن َ أ ِذی  یِإْن ُکن َ ُيْؤِون َ ِحاهَّلِل َواْلَحْوِم اِِخِر َ 

َراُدوا ِإْصالًحا َوَلُهن َ ِوْثُل ال َ
َ
َذِلَك ِإْن أ

َجاِل َعَلهْحِهن َ َدَرَجهة   (  موردان جور آنوان درضوه جرتور  دارنود  228)حقوره/  َعَلْحِهن َ ِحاْلَهْعُروِف َوِللِر 
گفت که اػ طه ضهت مردان دارا  درضه جرتر  می وهی  حاشند؟ وگآ در احن است 

مرحووآح طجرسوی  عالموه  فصور راػ   سووحد ققوب و مراغوی علووت معموآاًل مفئوران ماننود 
توور و  داننود. موردان اػ نروور انوداح رشوحدتر و قوآ  احون جرتور  را هوم ضئومانی و هووم عقالنوی موی

تور هئوتند  همشنوان  تر و دارا  عیمی راسز حاشند و اػ نرر عقل هم نآعًا حا دراخت ستجرتر می
حاشد. ن جیشتر میکه اػ نرر اجیار عقالنی حسم مغی مرد اػ ػ

در چه جهت برترى وجود دارد؟
کوورخم  کووه قوورآن  کرامووت نووید ظداونود متعووال تقآاسووت  طنووان  حاخود تآضووه داشووت معحووار 

ُکْن ُشهُعوًحا َوَدَجاِجهَل ِلَتَعهاَرُفوا ِإن َ فرماخود:  موی ْنَثهی َوَجَعْلَنها
ُ
ُکْن ِوهْن َذَکهرٍّ َوأ ها َخَلْقَنها هاُإ ِإن َ َهها الن َ ي ُ

َ
َخها أ

ْکَرَو 
َ
ُکْن ِإن َ اهَّلَل َعِلحن  َخِجحر  أ ْتَقا

َ
(. 13)حسرات/  ُکْن ِعْنَد اهَّلِل أ

گوخوا   حا احن حال  اػ نرر مدحرخت ظانآاده  مرد جر ػن جرتر  دارد و آخه مجارکه هم ظاهرًا 
اُووَن همحن مقلب است  زحرا آخه  َجاُل َدو َ آمحوت اسوت و موی الِر  توآان  در مورد مدحرخت و قحن

حاشوود. احوون  گفووت حووه علووت تناسووب حکووم و مآ ووآق  فضووحلت هووم در همووحن ضهووت مووی
کووه نآعووًا مووردان اػ نروور موودحرخت قووآ  کوواماًل مشووصص و مجوورهن اسووت  توور اػ ػنووان  مقلووب 

حاشند و تسرحه ضهوانی هوم احون مآ وآق را حوه اثجوات رسوانده اسوت  زحورا اگور حوا خوک دخود  می
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کشووورها  ضهووان حنگوورخم موودحران مؤسئووات و ضآامووع مووردان هئووتند و حووه  وسووحع حووه همووۀ 
که ػنی مودحر مؤسئوه خوا تشوکحالتی حاشود. ظوآب اسوت حودون تعصوب  ندرت پیدا می شآد 

کول هوا در تموامی ضهوان ػنوان  سصن حگآجحم  طند درصد و سا  ضمهور  خا وزرا و خوا مودحر 
که سال می کشورهاحی  کلحه امکانات رشد و ترقی اعوم اػ تحصوحل  هاست حاشند؟ حتی در 

کوه اػ  حاشد. اهجته در محان ػنان حه ندرت افراد  خافوت موی ها فراهم می و غحره جرا  آن شوآند 
نرر مدحرخت قآ  حاشند  وهی نآعًا مردان در احن ضهت اػ رشد جیشتر  جرظوردار هئتند.

برترى در چحست؟
کننوووده ت مووردان اسووت و موووردقحآمحوووجرتوور  در موودحرخت اسووت  زحوورا دوحووارۀ    تعحووین 

گفته می مصدا، خا مآ آق می شوآد پیورو  اػ امواح الػح اسوت.  حاشد  مثاًل در نماػ ضماعت 
شوآد  حلکووه حمول حووه اموواح  واؼه امواح در احوون موورد  حووه اموواح ػموان و اموواح معصوآح حموول نمووی

گفته میدر شآد. خا مثاًل  ضماعت می ا پیشوک اسوت. شآد جرتر  ح مدحرخت خک جیمارستان 
که پ کوه حتوی جرتور اػ  ضا  حه یشک اػ هر ضهت جرتر است و در همهمقصآد احن نحئت  طور  

ها  پیشکی  پیشک جرتر است. فقحه هم حاشد  حلکه در امور پیشکی و مدحرخت

پرداخت وهرخه ههسر
ا   در اسالح پرداظت مصارح ظانآاده جر عهده مرد است و او حاخد در آغواػ اػدواح مهرخوه

گحوورد  هوم مصووارح  حوا ر واخت همئوور جورا  و  تعحووین نماخود و سوپز مصووارح او را جرعهوده 
(.3/313: 1390)ظمحنی   همئر و هم مصارح فرػندان را اعم اػ نفقه و ُسکنی  

حدحهی است امکان ندارد مصارح خک مؤسئه و تشوکحالت جور عهوده فورد  حاشود  وهوی 
حووا صووحغه « انفقووآا»گفتووه شووآد طووآن گآنووه موودحرختی نداشووته حاشوود. ممکوون اسووت  و  هووحر

کوه هوم اػ  ما ی است جیشتر ناظر حه مهرخه می کئوی  حاشد  و حئحار منققی و طجحعی است 
دار موودحرخت  نروور موودحرخت جرتوور حاشوود و هووم اػ مصووارح دارا  تعهوود و وظحفووه حاشوود  عهووده

گرفته و هم جر  که اػ جرتر  سرطشمه  گردد  زحرا هم جر مجنا  فقرت است   اخه عقول ظانآاده 
که اػ وضآب انفا، ناشی شده است. است 
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سلطه پنهانى
که دارد می ػن حه سجب ضاعحه تآاند قلب مرد را در تئصحر ظآد قرار دهود و  ها  ظاصی 

کووه دارد معمووآاًل مغلووآب احئاسووات و  مورد هووم حووه سووجب عشووق و عالقووه و نحووی مالحروواتی 
طجحعوی و طجوق معموآل در جیشوتر موآارد گردد. اػ احن وو در ظوانآاده حوه صوورت  عآاطف او می

که مرد حا ظشوآنت ظاصوی  گردد  حه استثنا  ظانآاده ها  ػن اضرا می ظآاسته ها  نادر  
هووا ػنووان سوورانساح  نماخوود  وهووی در حئووحار  اػ ظووانآاده هووا  شصصووی را ِاعمووال مووی سوولحقه

گآن ِاعمووال مووی ظآاسووته ظووآد را حووه صووورت گآنووا کووافی اسووت در حئووحار   هووا   اػ کننوود. 
که تهحه اساس منیل و طگآنگی آن ظانآاده کوداح  ها مالحره شآد  ها آخوا جور اسواس ظآاسوتۀ 

کوه وواحووط ظوخشواوند  و غحور آن مقواجق ظآاسووته  خوک انسواح موی گوردد  گحورد؟ خووا مشوصص 
شآد؟ کداح خک تنرحم می

کحاست  جرظی حا  سلقه  نهانی جرظی اػ ػنان حا مهر و محجت است و جرظی حا زرنگی و 
کوذمرلآ کمحووت جورا  ػن اػ نروور طجحعووی و  محوت و جرظووی هوم حووا  ظلقووی و تحمحوول. احون حا

. و او حوه دمانو عاطفی وضآد دارد. اگر اػ نرر حقآقی هم مآضآد جآد جرا  مرد طحی  حاقی نموی
آمد. ظاصحت و نفآد در می صورت عضآ  عاطل و حاطل و جی

گوردد و آخوا  فرػندان ار اء میافیون جر احن  اگر مدحرخت حه عهده ػنان حاشد آخا تشصحص 
آخند؟ نمی رافراد  حقحر حا

حه معنا  استجداد نحئت  حلکوه هموراه حوا مشوورت و محجوت تآصوحه مرد اهجته مدحرخت 
گورفتن فرػنودان اػ شوحر  کورخم در موورد مشوورت  احون مآ وآق را در  که قرآن  شده است  طنان 

کرده و فرمآده است: مقرح 
َراَدا ِفَصهاال 

َ
ََ َعَلْحِهَههاَفِإْن أ (   وز اگور 233)حقوره /  َعهْن َتهَرا ٍّ ِوْنُهَهها َوَتَشهاُ رٍّ َفهال ُجَنها

کوآدک را  [ ودر و موادر] گحرنوود   [زودتور]حصآاهنود حوا ر واخت و صوآاحدخد خکودخگر   اػ شوحر حواػ 
گناهی جر آن دو نحئت.

: دوحوارۀ محجووت و رفتووار نحووک در مووآارد متعوودد  دسووتور داده و اػ ضملووه فرمووآده اسووت
کنحد. (  و حا آن19)نئاء /  َوَعاِشُروُهن َ ِحاْلَهْعُروِف  ها حه شاخئتگی رفتار 
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َت اهَّلُل  ُِ ات  ِلْلَغْحِب ِحَها َح ٌَ اِلَحاُت َداِنَتات  َحاِف  .َفالص َ
هوا  پورداػد و آن ظداوند متعال  ز اػ معرفی حه عنآان مدحر ظانآاده  حه عملکرد ػنوان موی

گآنووه معرفووی  فرماخوود  جرظووی صوواهز و جرظووی سوورکش. در مووورد ػنووان صوواهز و  موویرا حووه دو 
کند  خکی حا تعجحر قانت و دخگر  حا تعجحر حافظ. شاخئته حه دو صفت آنان حئنده می

قانتات: قانت  خعنی پیآسته مقحع و متآا ع.
«.اصل اهقنآت: دواح اهقاعا»فرماخد:  مرحآح طجرسی می

«.قاعا و اهصضآقدواح اه»فرماخد:  مرحآح عالمه هم می
گوخد: ػن صاهز در حضوور مورد قانوت اسوت و در غحواب او حوافظ. قانوت  فصر راػ  می

گحرد. هم عاح است  هم طاعت اههی و هم طاعت همئر را در جر می
فرماخد: قنوآت عجوارت اػ اطاعوت اػ وو  اراده و تآضوه و رغجوت و محجوت  سحدققب می

.«طاجعات حافرات هلغحب»رمآده است نه اػ وو  زور و فشار و اػ احن وو نف
فرماخنود خعنووی حووافظ ظووآد و  مرحوآح عالمووه و طجرسووی و فصوور راػ  عحول احوون ضملووه مووی

کووه حووه معنووا   کلحووه حقووآ، در غحوواب موورد هئووتند  کلووی  نووامآس و امووآال شووآهر و حووه طووور 
شآد. حافرات فی اهغحب می

شوآهر هئوتند و  گوخند: حوافظ اسورار و مآ وآعات  نهوانی وهی فا ل مقداد و مراغی می
گغرد. آنشه در ظلآت محان اخشان و همئرانشان می

حافرات هما خکآن جینهن و جین ازواضهن فی اهصلوآات »فرماخد:  مرحآح فا ل مقداد می
(.542: 1343)فا ل مقداد  «. من االسرار و قحل حافرات هفروضهن و أِلوالِدِهن

توور اسوت  اػ احون وو فرمووآده:  نیدخوکحوه نرور موا فرمووآده فا ول مقوداد و مراغووی حوه صوآاب 
«.فی اهغحب»و نفرمآده: « حافرات هلغحب»

َت اهَّلُل  ُِ  .ِحَها َح
گوخوود خعنووی حوه سووجب دسوتور ظداونوود نئوجت حووه حفووظ  مراغوی در جیووان احون ضملووه موی

کننود.  نماخند و مصاهفت حا هوآا  نفوز موی ها. اػ احن وو اخشان هم اطاعت ظداوند را می آن
شآد: اسورار شوآهر را حوه سوجب دسوتور ظودا  می«  حافرات هلغحب حما حفظ اهّلل»قهرًا معنا  
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کنند و اػ افشا  آن پرهحی دارند. حفظ می
گفته شده است  مانند: معانی دخگر  هم 

هوا را  کننود در مقاجول اخنکوه ظداونود حقوآ، آن ها حقآ، شوآهران ظوآد را حفوظ موی . آن1
حفظ نمآده است.

کنند حه سجب عناخت و حفاظت اههی. را حفظ می ها اسرار شآهران . آن2
که ظداوند حفظ فرمآده است. کنند آن ها اسرار شآهران ظآد را حفظ می . آن3 گآنه 

.َوالالِتی َتَخاُفوَن ُنُشوَنُهن َ 

طلجى نشوز: سركشى و برترى
فُع علی اهویوح حصالفوه موأظآع مون قوآههم: فوالن علوی »فرماخد:  مرحآح طجرسی می نشوی اهترن
ضووحی ػن جور  (  نشووػ عجوارت اسوت اػ جرتور 3/43: 1403)طجرسی  « من االرض  ا  ارتفاق

که می گرفته شده است اػ عجارتی  اػ « نشوی »گوخنود: فالنوی جور  همئر  حا مصاهفت حا و . 
ػمحن است  خعنی ارتفاعی اػ ػمحن است.

ء و تئولط او جور مرحآح طجرسی در قئمت تفئحر  نشوػ ػن را عجارت اػ عصحان و اسوتحال
کند. همئر  معرفی می

وضهووا و رْفووِع نفئووها عوون طاعتووه و »فرماخوود:  راغووب اصووفهانی مووی نشوووػ اهموورد  ُحغُضووها هیَّ
مفردات اهقرآن.« عحنها عنه اهی غحره

که  ضئته را ارض ناشی میػمحِن جر کورده و جرضئوته حه سجب گوخند و رگی  درد و غحره ورح 
گوخند. شده است ِعر، ناشی می

کند: راغب هم در نشوػ ػن سه طحی را معرفی می
. حغ  ػن نئجت حه همئر 1
. سرکشی اػ اطاعت او 2
. طشم جرداشتن اػ و  و نرر حه غحر داشتن.3

: ظداونوود متعووال  ووز اػ شناسوواندن ػنووان شاخئووته و صوواهحه  ػنووان توضههحا اجهههالی
فرماخد. صادر میها  کند و حکمی در مورد طغحان آن سرکش و طغحانگر را معرفی می
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شأن نزول
گوخند احن آخه دوحارۀ خکی اػ انصار و همئر  ناػل شده است. همئر انصوار  مرتکوب 
کورد. شوآهر  هوم خوک سوحلی حووه  نشووػ شود و اػ اطاعوت در وظواخف همئوردار  سورپیشی 

شرفحاب شد و هموه مواضرا را  صورت او نآاظت. ػن حه اتفا،  در  ظدمت رسآل اکرح
کرد. پیامجر اکرح که اػ همئور ظوآد تقواص حنماخود. او هوم رهئوپار  جیان  حه ػن دستور داد 

کنود  وهوی ضجرجحول نواػل شود و احون آخوه را آورد. پیوامجر  کورده  تقواص  که مقاحلوه حوه مثول  شد 
کووار دخگوور اکورح کووه ظداونوود متعوال  کووردخم  کوار  را اراده    و آنشووه فرمووآد: جرگردخوود: مووا 

(.3/43: 1403ظداوند متعال اراده فرمآده است جهتر است. )طجرسی : 
کوه وواخوت صوحت داشوته حاشود  مقاهوب عحول حوه  اػ احن ماضرا و شوأن نویول در صوورتی 

آخد: دست می
کوه انصوار  انسواح 1 کتک ػدن ػن در احن مورد در ضامعوه متوداول جوآده اسوت  طنوان   .

داده است.
قآاعد اوهحه اسالمی دستور تقاص را حه نفع ػن صادر فرمآد. طجق . پیامجر اکرح2
کوه در 3 . ظداونود متعوال آن و وعحت دوران ضواهلی را تعودحل نموآد  خعنوی دسوتور داد 

کند. آغاػ مرد حه مآعره و قهر جپرداػد و سرانساح اقداح حه تنجحه 
کرخم وحی اههی است  اػ احن وو حا دخدگاه اوهحه پیامجر اکرح4 کلی  . قرآن  که طجق قآاعد 

است.قصاص صادر شده جآد متفاوت و ظداوند متعال آن را حا جیان احن آخه تصصحص داده 

بررسى فقهى
کلوی هور خوک اگور اػ وظواخف  هر خک اػ ػن و مرد امکان دارد ناشیه خا ناشی شوآند و حوه طوور 

گفتووه مووی ظوواص همئووردار  )ماننوود هووم کننوود ناشوویه و ناشووی  شووآند.  حئووتر ( سوورپیشی 
(.31/200: 1417)نسفی  

 فقهى شراخط نشوز زن از دخدگاه
فرماخد: دوحاره نشوػ ػن میتحرير الوسحله در  اماح ظمحنی
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و هآ فی اهیوضا ظروضها عن طاعا اهیوح اهآاضجا علحها من عودح تمکوحن نفئوها و عودح »
رات اهمضوادن  هلتمتوع و االهتوغاع جهوا  جول و تورک اهتنرحوف و  اهتویحین موع اقتضواء إػاها اهمنفن

کووغا ظروضهووا مون جیتووه موون دون إعنووه و غحور عهووک  و ال ختحقووق اهنشوووػ حتوورک  اهویوح ههووا  و 
طاعتوه هحئوت جآاضجووا علحهوا  فلووآ امتنعوت مون ظوودمات اهجحوت و حآاجسووه اهتوی ال تتعلووق 
ووقِی اهموواء و تمهحوود  حاالسووتمتاق موون اهکوونز دو اهصحاطووا دو اهقووجز دو غحوور عهووک حتووی سَّ

(.2/305: 1390)ظمحنی  « تحقق اهنشوػ.اهفرا  هم خ
کوه جور او واضوب  ترضمه: نشوػ در ػن عجارت است اػ ظروح او اػ اطاعت شآهر در امور  

کوه مآضوب تنفور  می که حا ر حه همصآاحگی حا او نگردد و خا طحیهاحی را  حاشد  مانند اخنکه 
حاشد اػ ظوآد دور نئواػد   میجردار  ضنئی و هغت جردن او  شآهر است و خا در تضاد حا جهره

و حلکه در صورت درظآاست شآهر ظآد را تمحی نئاػد و زخنت نکند. همشنحن حودون اضواػه 
وق نموی او اػ منیل ظارح شآد و مانند آن کوه  هوا. نشووػ محقن کوه ػن در اموور   شوآد در صوورتی 

ر ظودمات )در راحقه حا همئردار ( جر او واضب نحئوت اػ او اطاعوت نکنود  اػ احون وو اگور د
کوردن منویل خوا  کوه ارتجواطی حوا ػناشووحی نودارد  ماننود ضواووب  کارها  مرجوآ  حوه آن  منیل و 

کووردن و خووا  صووت ماننوود آب دادن و رظتصووآاب   پووی و خووا امووور دخگوور  مشوواحه آنو ظحوواطی 
کرد  نشوػ محقق نمی گردد. انداظتن امتناق 

کرده اماح ظمحنی اند: دوحارۀ نشوػ طهار مآ آق را مشصص 
. عدح تمکحن در امور ػناشوحی.1
که مآضب تنفر مرد می2 شآد اػ ظآد  دور نگرداند  . طحیهاحی را 
. ترک نرافت و زخنت حا تآضه حه اخنکه مرد ظآاستار آن حاشد 3
. ظروح اػ منیل حدون اضاػه شآهر.4

نشوز ورد و شراخط آن
گفتوه شود  ممکون اسوت مورد هوم دارا  نشووػ شوآد  طنوا همان کوه  کوه در قورآن طور   ن 
ْن ُخْصهِلَحا فرماخد:  کرخم می

َ
ََ َعَلْحِهَهها أ ْو ِإْعَراًضها َفهال ُجَنها

َ
   َخاَفهْت ِوهْن َحْعِلَهها ُنُشهوًنا أ

َ
ِإِن اْوهَرأ َو

گردانووی  (  و اگوور ػنووی اػ شووآهر ظوووخش جوویم ناسوواػگار  خووا وو 128)نئوواء /  ََّْ َنُهَههها ُصههْلًحا
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گراخند. که اػ راه صلز حا خکدخگر  حه آشتی  گناهی نحئت  داشته حاشد  جر آن دو 
کموا خکووآن اهنشووػ مون قجوول اهیوضوا خکوآن موون طورف اهوویوح »فرماخود:  مووی امواح ظمحنوی

(.2/306  )همان  «جااخضًا حتعدخا علحها و عدح اهقحاح ححقآقها اهآاض
که نشوػ اػ سآ  ػن می حاشد  اػ سآ  مورد و زوح هوم هئوت  حوه اخنکوه مورد جور  همشنان 

که اػ همئر جر او واضب است  انساح ندهد. مورد در  کند و حقآقی را  گحرد و ستم  او سصت 
کند ناشی محئوآب موی که اگر تصلف  هوا  تورحن آن شوآد. مهوم مقاجل همئر ظآد وظاخفی دارد 

ی است  خکی انساح وظاخف ػناشوحی و دخگر  پرداظت نفقه و مصارح ػن.دو طح
حاخود حوه همئور ظوآد جرسود و حوق نودارد او را اػ احون ضهوت  اػ نرر وظاخف ػناشوحی  مورد

کرخم  گغارد و حه تعجحر قرآن  َقِة حالتکلحف  وَها َکاْلُهَعل َ ( حاشد. در صوورتی 129)نئاء/  َفَتَذُر
کنار هر خک حه سور جورد و که مرد همئران متعدد دا رد حتمًا حاخد هر طهار شب خک شب در 

تقئوحم را حاخود عادالنوه انسواح دهود و اگور همئور ضوآان دارد حاخود حوداقل هور طهوار مواه خووک 
حئتر شآد  حتی حق مئافرت جیش اػ آن را حدون عغر و ر اخت ػن ندارد. مرتجه حا او هم

یل ػن و تهحووه احتحاضوواتش جوور شووآهر اػ نروور پرداظووت مصووارح: تهحووه غووغا و هجوواس و منوو
واضب است و اگر تهحه نکند  طه تآاناحی داشته حاشد خوا نداشوته حاشود  مودحآن ػن اسوت. 

که مرد او را اعخت و آػار  و حا او حدون وضه شورعی تنود  و نکند همشنحن اػ حقآ، ػن است 
.ووا نداردظشآنت 

كحفر نشوز ورد
کورد ماننو ی خوا پرداظوت مصووارح و ظوواخف ػناشووحد ومورد اگور در وظواخف ظوووخش تصلوف 

پورداػد و حقوآ، ظوآد را  شآد. در احن صورت ػن حوه نصوححت او موی نفقه  ناشی محئآب می
کم شرق شکاخت می مقاهجه می کم شورق  کند  وهی اگر اثر نکرد حه حا کوه حوا نماخد. هنگوامی 

گواه شوود شووآهر را ظآاسوته  او را نصووححت مووی کارهوواخش حوواػ موی آ و دسووتور حووه  دارد کنود و اػ 
کووه متنجووه نشوود و  را تنجحووه و تعیحوور  کووار  مووی کووه جوور او واضووب اسووت و در صووورتی  دهوود 

تآاند در صوورت امتنواق  اػ اموآال او جرداشوته جورا  مصوارح همئور   نماخد. همشنحن می می
گرطه احن مآ آق مئتلیح فرو  ملکی اػ او حاشد. )همان ضا(. جپرداػد  
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گانه هل سكحفر نشوز زن و زوجه در وراح
کرده است و می کحفر نشوػ ػن تکلحف را ووشن  کرخم در مورد  فرماخد: قرآن 

وُهن َ َواْهُجُروُهن َ فِ  یَوالالتِ  ٌُ .اْلَهَضاِجِع َواْضِرَُّوُهن َ  یَتَخاُفوَن ُنُشوَنُهن َ َفِع
کحفر نشوػ ػن را در سه مرحله جیان می کرخم  نماخد: قرآن 

فرماخود و  ت  اػ احن وو احتدا مآ آق تورس را مقورح مویمرحله پیشگحر  اس ورحله نخست
گردخوود  ماننوود اخنکووه ػن  حودحن سووجب فقهووا مووی جوم نشوووػ و طغحووان ظوواهر  کووه اگوور عال گوخنوود 

کالح و ظشآنت حا همئر ظوآد  کرد حه اخنکه حا تند   کردار عآض  گفتار خا  عادت ظآد را در 
کرد خا اخنکه طهره را عجآس نمآد  در اخنسا مرد ح کوه عجوارت اػ  نود صحجت  کار  ه نصئتحن 

کنود  وهوی اگور او متنجوه نشود و  نماخود و همئور ظوآد را نصوححت موی و انودوػ اسوت اقوداح موی
 دووهحن ورحلههی ظوآددار  نموآد  جردار  در مورد ػناشوح تاق و جهرهاعتنا نکرد و حتی اػ استم

کناره آغاػ می کردن است. اگر اػ احن هم متنجوه  شآد و آن عجارت اػ  گحر  اػ ػن در حئتر و قهر 
که تنجحه است و حتمًا حاخد احن درضه می ورحله سومحه   نگردخد شآد. حند  رعاخت رسد 

كننده تنجحه شراخط وحدود 
کاماًل آن را محدود موی که  هوم در وواخوات  کنود. احون مآ وآق در تنجحه شراخقی وضآد دارد 

آمده است و هم در فقه و سصنان فقها.
کووه  وورب حاخوود وواخوو اػ پیووامجر اکوورح حغحر»ت شووده اسووت  حاشوود. )مسلئووی   1«مجوورن

ور  »مؤثر تفئحر شوده اسوت  خعنوی ( غحرمجرح حه غحر101/58: 1403 ر فوی تغحیوِر هوآن اهجشَّ ِ ال حوؤثن
نوود. جرظوی هووم در ترضمووه   رنوگ پآسووت را تغحیور ندهوود حتووی آن را سورد نک«حتوی اهُحموور 
گفته ح  فقهه در (  151: 1423  مآضوب عحوب نشوآد. )معرفوت  «غحور شواجن»اند: خعنی  غحرمجرن

 ( 152)همان  «. و شجهِه  رحًا رفحقًا ای جِرفق كاهضرب حاهئآا»آمده است:  الرضا
 رب حا طآب مئآاک خا شجحه آن حاشد  ػدنی اػ وو  رفاقت و مدارا.

شآد: طند نکته را متغکر می  دوحارۀ ػدن اوام خهحنی
_____________________  

کرد.1 کار او را ظحلی اعخت و حه شدت ظئته  خحًا  آن  ح  تجر ح  حجرن ح  اػ ماده: جرن  _ غحرمجرن
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کند.1 . ػدن نجاخد حتی حدن را سحاه و سرد 
ی ظاطر حاشد.2 . ػدن نجاخد اػ وو  انتقاح و خا تشفن
که در اثر  رب ضناختی  دخد آخد مرد مآظف اسوت غراموت آن را جپورداػد  3 . در صورتی 

(.2/305: 1390مثاًل اگر سرد شد حاخد دخه آن را جپرداػد )ظمحنی  
که  رب نجاخد اػ وو  انتقواح ورحوم صاحب جواهر کحد دارد  ی ظواطر  هم تأ ضووحی و تشوفن

کووه حوا قصود انتقواح حووراح  وسهال فرماخود: مرحووآح شوهحد در  حاشود  سوپز موی فرموآده اسوت 
(.31/306: 1417حاشد )نسفی   است  حلکه حدون قصد ترجیت حراح می

کواماًل محوودود و  و جوی حنواجر احون  ورب و ػدن حوه صوورت آػاد قحود و شور  نحئوت  حلکوه 
تآانود حاشود  زحورا حوه دهحول نحواػ دارد و  حاشود  حتوی جیشوتر اػ خوک  ورحه هوم نموی ظفحوف موی

که حتوی حودن را سوحاه و سورد نکنود  رساند. آن هم  رحه دهحل مآضآد  جیشتر اػ آن را نمی ا  
ووه و تآضوه ی ظواطر نجاشوود  حلکوه جورا  تنجن حاشود. احوون نوآق ػدن حوا احوون  اػ وو  غضوب و تشوفن

و جرظاسوته اػ عشوق و محجوت اسوت  نوه   ضد عملی تر است تا  ها حه شآظی شجحه وحژگی
ت نحئت. کحنه و انتقاح و در عحن حال همحن ػدن هم شحآۀ ظوحان امن اػ 

کوه فرموآد:  اػ پیامجر اکورح « هوحز اوهجوک ظحوارکم»در هموحن موورد وواخوت شوده اسوت 
کوه در طنووحن شوراخقی همئوران ظووآد را موی153: 1423)معرفوت   کئوانی  ػننود اػ ظوحووان  (  

شما نحئتند.

گفتارى از سحد قطب
گآار اسوت   سوحدققب  متفکور مصور  احتودا جیوان موی گرطوه تنجحوه سوصت و نوا کوه  کنود 

کوه حوه سوجب نشووػ در معورض انهووداح و  وهوی جهتور اػ فرو اشوی حنحوان ظوانآاده اسوت  حنحوانی 
که نه  ند و اندوػ فاخده فرو اشی قرار می   اعتناحی ا  داشته حاشد و نه قهر و جی گحرد. هنگامی 
کارل جیان می تنجحه تسوحی می که او شآد  سپز مقلجی اػ اهکئحز  گوخد: می کند 

هووا  درد قحمآمحووت و سرپرسووتی آن کننود موورد  حووه جرظوی اػ ػنووان هنگووامی احئوواس مووی
کواماًل جور آن موی کوه اػ نرور ضئومانی  سولقه داشوته حاشود و هوا  ظوورد و اخشوان را دوسوت دارد 
حاشوند.  گآنوه نحئوت  حلکوه جرظوی اػ ػنوان طنوحن موی سواػد. اهجتوه هور ػنوی احون هوا را مقهوور آن
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گوخد: احن مرحلۀ اظحر مرجآ  حه طنحن ػنانی است. سپز سحدققب می

وعرفت  اهّلل ةه آخدخدگا
گوخوود: جرظووی اػ احکوواح  تمهحوود  هئووتند  خعنووی جوورا  مهحووا  احوون پژوهشووگر قرآنووی مووی

که آن حکم مقصآد واقعوی مویجرای ساظتن ضامعه  انود.  حاشود  و وعی شوده حکم دخگر  
گرفت آن حکم اوهحه نئز می گوخود: تنجحوه ػن  گوردد. سوپز موی هرگاه احن مهحاساػ  انساح 

گآنه ا گرفتوه اسوت   حکاح میهم اػ احن  حاشود و نئوز آن هوم تآسوط وواخوات حئوحار  انسواح 
کلوی موی کوه حرموت ػدن ػنوان را حووه طوور  اعًا فاألظووغ »فرماخود:  رسوواند و سورانساح موی وواخواتی 

حراهر اطال، اآلخا اظوغ حرواهر منئوآد و مصاهفوا صورخحا همنوع اهرسوآل و تآصوحاته اهجاهغوا و 
(.158ان  )هم« کغا األجما اهقاهرحن من حعده

توضحح بيشتر
جرظوی اػ احکواح  مقلوآب واقعوی شوارق نحئوتند  حلکوه جورا  رسوحدن حوه مقلوآب واقعوی 

حاشد  مانند جردگی. ها نمی ا  هم اػ و ع آن شآند  وهی طاره و ع می
کوه انئوان شارق مقدس نمی دخگور  حاشوند )اهجتوه حوه ضوی  یهوا هوا جورده انئوان ظآاست 

که جهترحن شحآه ج هاست  نه قتل عاح اخشان(. ها اسارت آن رظورد حا آناسرا  ضنگی 
که اسال کرد  نراح جردههنگامی  کم جآد  اػ ضملوه در عرحئوتان.  دار  همه ح ظهور  ضا حا

آموود  حووه وحووژه  فرمووآد مشووکالت اضتموواعی  دخوود مووی جردگووی را هغووآ مووی اگوور پیووامجر اکوورح
کووه حتووی حووه زخووان ظووآد جوورده شوود  زحوورا آنووان تحووت  هووا هووم تموواح مووی مشوکالت اقتصوواد  

کوه آن کنحیانوی را حووه  کوورد  غوغا و مئوکن موی هوا را اداره موی سرپرسوتی موآالحی جآدنود  داد و خوا 
هوا در ػنودگی اوهحوه و توأمحن  شد حتی جورده دار  هغآ می همئر  ظآد داشت. اگر فور  جرده

شدند. اػ احون وو اسوالح جردگوی را در احتودا هغوآ نفرموآد  حلکوه قوآانحنی دوحوارۀ  ظآد درمانده می
آػاد  جردگان و ع نمآد  طه اظالقی و طه حقوآقی  توا جردگوان حوه تودوخذ آػاد شوآند  ماننود 

ب  احن نکته حاجی ا ر و مکاتَّ کفارات و مآ آق مدجن که ما در فقوه اسوالمی و ع  همحت است 
گفوت کوردن حنودگان  کتاب اهر،  خعنی فقه ما دوحوارۀ آػاد  کنود  وگوآ موی کتاب اهعتق داوخم نه 
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کردن کوه موآال  متقحوان فرموآد:   نه در مورد جرده  و سرهآحه ػندگی شرافتمندانه همان اسوت 
اً   ال تکن عجد غحرک و قد ضعلک اهّلل» .(31  نامۀ نهج الجالغه«. )حرن

حاشد   حه نرر آقا  معرفت تنجحه ػنان هم در هنگاح نشوػ اػ ػمره همحن قآانحن تمهحدخه می
کاملی داشتند و در طنحن مآاقعی همئور ظوآد را حوه شودت موورد تأدخوب و  زحرا مردان سلقه 

آن هم حه صورت دادند  اسالح جرا  اػ جین جردن طنحن عادتی  احکاح معتدهی   رب قرار می
گ مرحله گاح صادر نمآد  تا حه تدوخذ مآ آق تنجحه و  رب ػنان را اػ محان جردارد. حه احا  و 

کردن حه شأن نیول آخه مجارکه هم تا انداػه ا  مؤخود هموحن دخودگاه اسوت  زحورا احتودا  نگاه 
کوه جور وفوق قوآانحن اوهحوه جورود و قصواص انسواح  پیامجر اکرح حه همئر انصار  دستور داد 

متعووال سحاسووت تمهحوود  را دسووتور داد. احوون سحاسووتی جوورا  دهوود  وهووی سووپز ظداونوود 
کوار حوه ظشوآنت موی که مردان در آغاػ  پرداظتنود و حرکتوی  ضاخگیخنی آن سنت ضاهلی جآد 

که تآسط وواخاِت تحورخم  جیوان شوده اسوت و ظالصوه اخشوان آن  است حه سآ  تحرخم تنجحه 
ند.دا وواخاِت تحرخم ػدن همئر را ناسز و احن آخه را منئآد می

رسود اػ نروور مجوانی اصوآهی  راحقووه وواخوات حوا آخووه مجارکوه راحقوه عوواح و  وهوی حوه نرور مووا موی
ظوواص اسووت نووه ناسووز و منئووآد. وواخووات حووه صووورت عوواح تنجحووه و ػدن را ممنووآق اعووالح 

کاماًل حه صورت محدود تسوحی می می فرماخد و طاره و  کند  وهی احن آخه در مورد ظاص آن هم 
سرکشی هم حا اضرا  همحن دستور است. ضناب معرفت ظآاسته است  عالح نهاحی نشوػ و

کند  وهی طاره جرا   اسز ا  جرا  نشوػ جیان نکورده اسوت  اموا  گوحی صورت مئجله را  اک 
کرخم در صدد رفع مشکل و پیشگحر  اػ مشکالت و عآارض حعد  حاشد. می قرآن 

كسى وى كند چه  تواند تنجحه 
گرفتوه ظاهر آخه آن است انود   که شوآهر مصاطوب اسوت. فقهوا احون مقلوب را مفورو  عنوه 

کوه در  وهی می کم شورق و وهوی امور حاشود  طنوان  کوه مصاطوب در اضورا  حوا تآان احتمال داد 
کحفر خوا تنجحوه مقورح  که مآ آق  حدود و تعیحرات و خا امر حه معروف و نهی اػ منکر  هنگامی 

کم شورق مسور  مووی گرطوه در آنسو اسوت  حوا ا هووم ظواهر ظقواب متآضوه مئوولمانان حاشود  
کرخم می ْخهِدَيُهَها َجهَزاً  ِحَهها َکَسهَجا َنَکهاال فرماخد:  است  مثاًل قرآن 

َ
هاِرَدُة َفهاْدَطُعوا أ اِرُق َوالس َ َوالس َ
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اِنهفرماخود:  (  خوا مووی38)ماجوده /  ِوهَن اهَّلِل َواهَّلُل َعِزيهز  َحِکهحن   اِنَحهُة َوالز َ َواِحههدٍّ  َفاْجِلهُدوا ُکهل َ  یالز َ
. (2)نور /  ِوْنُهَها ِواَجَة َجْلَد ٍّ 

مصاطب در احن آخات و مشاحه آن ظاهرًا مئلمانان هئتند  وهی در واقع  مصاطوب وهوین 
گرنووه هورح و موورح الػح مووی آخود و افووراد غحور صوواهحی مودعی اضوورا  حوودود  امور آنووان اسوت و 

مرجآ  حه مآعره و نصححت اسوت شآند. همشنحن در امر حه معروف و نهی اػ منکر آنشه  می
کم شرق وظحفه عمآح می کحفر  و اضراحی دارد مرجآ  حه حا حاشد. می حاشد  وهی آنشه ضنجۀ 

گوخوووا  نرووارت ملوووی و مرحلووه دوح جیوووانگر  گآنووه موووآارد  مرحلووه اول  حنوواجر احوون در احووون 
کمحت قانآن است. حا

کووه دوحوارۀ مورد و تصلوف او اػ وظواخ ف در مقاجول همئوور  در موورد نشووػ هوم هموان طوور 
کم شورق اسوت  مووی توآان احتموال داد در موورد ػن هووم  تعیحور وضوآد دارد  وهوی مسوور  آن حوا

کم شورق موی حاشود. اهجتوه در هموحن مقلوب  آنشه مرجآ  حه تنجحه و  رب است جر عهوده حوا
ل»هم  وضآد دارد.« تأمن

كه حاخد  توجه شودها  آنحه نكاتى 
کلمه  ضنسوال اطوراف آن  مئتمئوک قورار داده  حوا ضاوورا « نوا ورجآه»دشمنان اسالح 

گاه را هوم تحوت توأثحر قورار موی هوا حاخود پرسوحد: آخوا مورد در مقاجول  دهنود  وهوی اػ آن افراد غحر آ
آن هم در مئاجل ضنئی طه حاخد انساح دهد؟  سرکشی و نافرمانی ػن

گیحر اػ تغکر حه طند نکته هئتحم: پیش اػ پرداظتن حه  اسز و تحلحل آن نا
کتواب اوػنود1 نوخئود: معحوار جررسوی موون  مووی حقههاي  االسهالم و احاطحهل خصهووه ۀ. نوخئوندۀ 

  اگور احون ظوآب «ان هوم خکون هوغا حئون  فمواعا حئون»دوحوارۀ مقاهوب مقورح شوده اسوت: 
نحئت   ز ظآب نحئت؟

و  . خک مآ آق طه حقآقی  طه اضتمواعی  طوه فلئوفی و طوه فقهوی را حاخود محققانوه2
کرد  گر . ضنسال و هآطینه حا ضاوو عاهمانه جررسی 

ضانجوه  . در جررسی خک مآ آق حقآقی و غحور آن حاخود حوه مسمآعوه تآضوه داشوت و خوک3
کوه هور مآ وآعی حاخود «  واػل»نرر نداد. مسمآعه حئحار  اػ مئواجل ماننود خوک  اسوت  و معمن
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گحرد وگرنه قضاوت دوحاره آن حه صورت ضداگانه صححز نصآاهد جآد. در ضا  ظآد قرار 
کوه مجتنوی جوور فقورت انئووانی و  مهوم .4 تورحن قووانآن  قوانآن طجحعوی اسووت  خعنوی قووانآنی 

هماهنگ حا آن حاشد.
ران امر جین انتصاب ظآب و حد نحئت  حلکه جین انتصاب ظوآب 5 وَّ گاهی اػ اوقات دَّ  .

تر و حد و حدتر است  اػ احن وو حاخد در فرض اول  دوموی را انتصواب نموآد و در فورض  و ظآب
کورد و در انتصواب  تر  ظآب ی را  خعنی در انتصاب جین ظآب و ظآبدوح  اوه تر را انتصاب 

گیحر جآد حد را انتصاب نمآد. محان حد و حدتر اگر نا

كرد؟ سرانجام چه حاخد 
کورد؟ مورد  را در نرور حگحرخود حوا هویار  حه اصل سؤال میدوحاره حال  که طه حاخود  پردازخم 

کرده و مصارضی را ا  را پرداظته اسوت  آن هوم حوا  متحمل شده و مهرخه عشق و آوزو اػدواح 
کامل ػن و اػ همه مهم تر متعهد حه ػندگی ػناشوحی است  وهوی اکنوآن همئور  حوه  ر اخت 

گوردد  خووا آن طنوان ظووآد را  او وو  ظوآ  نشووان نموی دهوود و حا ور نحئووت حوا او همصآاحووه 
که مآضب تنفر مرد می کثحف و آهآده راه می سه صورت جیرون نحئت: گردد. اخنسا اػ جرد 

. آنکه مرد حا همحن و ع حئاػد و ووػگار  را در محرومحت ضنئی حه سر جرد.1
کند.2 . اقداح حه طال، و ضداحی 
کنواره3 که  ند و مآعره و همشنحن قهور و  گحور   . آنکه حه نصححت جپرداػد و در صورتی 

ثمر نجصشحد  تنجحه مصتصر  انساح دهد.
کوه هوحر تقصوحر  : تضحیع حقوآ، موصورت ا ل کوردن اوسوت  در صوورتی  رد و سورکآب 

که جر مرد وارد می ع اػ همئر حقن طجحعی اوست. آخا فشار   شآد طوه عصوجی  ندارد  زحرا تمتن
کوه حوه آن وسووحله ػن  کمتور اػ  ورب مصتصوور  اسوت  و ووحوی  طوه غرحوی  و طووه ضئومی 

کنود و هوا   گرفتوار نواراحتی تنجحه شآد؟ آخا مرد حاخد ووػگار  را حه محرومحت ضنئی سپر  
جرظاسته اػ آن شآد؟

: اقداح حه طال، و متارکه است. در اخنسا هوم آخوا طوال، و اػ هوم  اشوحدن خوک صورت دوم
تور اػ احون تنجحووه  ظوانآاده و عوآارض سووهمگحن آن مصصآصوًا اگور فرػنوود داشوته حاشوند مشووکل
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که اػ آخوه  ها  آن نحئت؟ احن تنجحه همان مصتصر حا همه محدودخت حعود هوم اسوتفاده طور 
حاشد. ا  جرا  پیشگحر  اػ شقا، و مصاهفت طرفحن و ضداحی اػ همدخگر می شآد  مقدمه می

: تنهوووا راه  درموووان صوووححز و منققوووی اسوووت  آن هوووم حوووا هموووه حووودود و صهههورت سهههوم
که در شورق مقودس مقورح شوده اسوت  خعنوی اگور مآعروه و قهور ثمورحصش  محدودخت هاحی 

ر آن مفحود نحفتوواد تنجحوه شووآد  آن هوم حئووحار مالخوم. احوون تنجحووه نجوآد  اقووداح حوه قهوور شوآد و اگوو
نئجت حه سر و صورت و خوا مراکوی حئواس حودن انسواح نگحورد  درد شودخد هوم  دخود نحواورد  

کجآد و سرد نکند. حلکه حدن را حتی 
کوه مورد هوم اػ وظواخف ػناشوآجی و همئوردار   اهجته همان گفتوه شود  در صوورتی  که  طور 

کنود تنجحووه  وف  اخنسوا قووانآن و در گحوورد.  دارد  منتهوی تنجحوه او تآسووط وهوین اموور انسواح مویتصلن
کمتر  دارد. که نآعًا قدرت  کند  که حاخد دفاق اػ ػن  مسر  آن است 

َطْعَنُکْن َفال َتْجُغوا َعَلْحِهن َ َسِجحال
َ
َفِإْن أ

حغوی: هوم حووه معنوا  تسوواوػ و سرکشوی و سووتم اسوت و هووم حوه معنووا  ظآاسوتار شوودن و 
کردن. طلب

اهجغحوووا: »فرماخووود:  کوووه مرحووآح طجرسوووی مووی در اخنسووا معنوووا  دوح منرووور اسوووت  طنووان
(.3/43: 1403)طجرسی « اهقلب. خقال: حغحت اهضاها اعا طلجتها

که می وَلِجَك ُههُن فرماخد:  احتغاء هم اػ همحن ماده است  طنان 
ُ
َراَ  َذِلَك َفل َفَهِن اْحَتَغی َ 

 (.7)مؤمنآن/ اْلَعاُد َن 

اِإ َوْن َخْشرِ فرماخد:  ا میخ َسُه اْحِتَغاَ  َوْرَضاِ  اهَّلِل َواهَّلُل  یَوِوَن الن َ ُْ (.207)حقره/  َن
کورده اسوت در اخنسوا مناسوب  کوه آن را حوه ظلوم و تسواوػ  ترضموه  گفتوۀ مراغوی  اػ احون وو 

کوه فصور راػ  آ ن نحئت  مگر آنکه حگوحیم منرور ظآاستار شودن تساوػکارانوه اسوت  طنوان 
کوه در آخوه « سوجحالً »(. احن احتمال هم حا واؼه 10/91تا:  احتمال داده است. )فصر راػ   جی را

کوه مرحووآح طجرسوی فرمووآده اسوت معنووا   مجارکوه آموده تناسووب نودارد. اػ احوون وو هموان طووور 
کاماًل مناسب می کرخم حا وضآد احن ضمله راه هرگآنه جهانه طلب  کتوک  حاشد. قرآن  ضووحی و 

که اگور ػنوان در وظواخف ػناشووحی اطاعوت نمآدنود    مرد مئدود نمآده  میػدن را جرا فرماخد 
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ها نگردخد. در پی جهانه نجاشحد و دنجال راه دخگر  جرا  اعخت آن
گفته شود احون نتحسوه حوه دسوت موی کوه  ورب در ضهوت عشوق و عالقوه حوه  اػ آنشه  آخود 

ادامووۀ همئوور اسووت نووه ظصووآمت و دشوومنی و در راسووتا  پیشووگحر  اػ طووال، اسووت نووه 
َطْعَنُکْن َفال َتْجُغوا َعَلْحِهن َ َسِجحالفرماخد:  اػ احن وو می .مناػعه

َ
.َفِإْن أ

 حناى رواحط خانوادهزير

کوه اػ در اسالح  کحد فراوانی نئجت حه همئران و رعاخت حال آنان شده است  تا آنسا  تأ
کووه فرموآد:  امحور مؤمنووان عنوودکم فالتضووارن وهوونن و ال   انهوون امانووا اهّلل»وواخووت شووده اسووت 

(.406: 1391)گروه نوخئندگان  « تعضلآهنن 
ا را تحوت فشوار هو ها زخوان رسوانحد و نوه آن ها امانت ظداوند نید شما هئتند  نه حه آن آن

قرار دهحد.
کوه مورد  آقوا  ظوانآاده موی ػن  ظاتآن منیل است همان کوه اػ پیوامجر  طوور  حاشود  طنوان 

(.227)همان  «. اهرضل سحد اهله و اهمرد  سحد  جیتها»وواخت شده:  اکرح
کورخم مآدن  کوه قورآن  ت و رحموت نحوی رکون اصوحل راحقوه جوین ػن و شوآهر اسوت  همشنوان 

ً  َ َرْحَهههًة َوَج فرماخوود:  مووی (. عشوووق و محجووت حاخوود در ػنووودگی 21)ووح /  َعههَل ََّْ هههَنُکْن َوههَود َ
« معوروف»ػناشوحی حدرظشد و ػندگی حاخد جر  اخه نحکی و ظوجی حه خکدخگر و حه تعجحور قرآنوی 

استآار حاشد.
کورخم واؼه  ػنود: در راحقووه جوین ػن و موورد  در ػنودگی ظووانآادگی موآح مووی« معووروف»در قورآن 

گفتووار )نئواء/ 19)نئواء/ (  در اعقووا  مهرخووه 6(  در تجووادل نروور )طوال، / 5(  در سووصن و 
(  حتوی در هنگوواح ضووداحی و طقوودر عادالنووه و 23(  در پرداظووت نفقووه )حقووره/ 25)نئواء/ 
که می زحجا می خا  َِِّإْحَسهانٍّ فرماخد:  گوخد هنگامی  ْو َتْسهِر

َ
َتهاِن َفِإْوَسهاك  ِحَهْعهُروفٍّ أ هالُق َور َ  الط َ

کنحد.229)حقره/  (  طال، دو مرتجه   ز اػ آن خا حه ظوجی نگه داوخد و خا حا احئان رها 
کوه نحکوی و نکووحی آن حووه  کوار  اسوت  معوروف عجوارت اػ ظووجی و ظآشورفتار  اسوت  

شناظته شده و مقاجق وضدان و فقرت حاشود. ػن و شوآهر  دو وسحله عقل و شرق معروف و 
کرامت ظاص جرظوردار حاشند و اػ احون وو حتوی در هنگواح  که هر خک حاخد اػ  انئان هئتند 
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که فرمآد:  کنند  ْضهَل ضداحی هم نجاخد نحکآکار  نئجت حه خکدخگر را فرامآ   َُ َوال َتْنَسهُوا اْل
 (.237)حقره/  ََّْ َنُکْن 

کآطکسان ص حدحن که مرد  ترحن اهانتی نئجت حه همئر  نماخد  طه  ححز نحئت 
کتک ػند. رسد او را 

کوه فرمووآد:  اػ پیوامجر اکورح عووین   ا ن رضول هقوم امردتوه هقموا امور اهّلل»وواخوت شوده اسوت 
)هموان  « وضلن ماهکان ظاػن اهنحران فلحقمه علی حورن وضهوه سوجعحن هقموا فوی نوار ضهونم.

که حه همئر ظآد  سحلی ػند ظداوند متعال ماهک  ظاػن ضهنم را موأمور 405 (  هر مرد  
که در ضهنم هفتاد سحلی جر طهره می و صورت او ػند. ساػد 

همشنوووحن آن حضووورت اػ وو  تعسوووب حوووا اسوووتفهاح انکوووار  و حوووا احئووواس ظاصوووی 
(  آخووا خکووی اػ شووما 404)همووان  « دخضوورب احوودکم اهموورد  ثووم خروولن معانقهووا؟»فرماخوود:  مووی

گردن او می همئر  را می کوار  اسوت  ػند  سپز دست حه  جور وو   شآد؟! خعنی احن طه 
که همئر تآ است و هم ػنی؟ کنی و او را می شآ   دست دراػ می او می آغآ  کئی 

که فرموآد:  کموا خضورب اهعجود  »و نحی وواخت شده  وا خئوتحی احودکم ان خضورب امردتوه  امن
ل اهنهار ثمن خضاضعها آظره ( آخا خکی اػ شوما شورح نودارد جور 153: 1423)معرفت  « خضرجها اون

ػنود  سوپز در  اخوان هموان ووػ حوا  یا  جیند؟! او را در آغاػ ووػ م اخنکه همئر  را طآن جرده
شآد؟! حئتر می او هم

که همئر اوست. ػدن جرده هم حراح است  طه حه ػدن آػاده  ا  
َکِجحًرا ا  ِإن َ اهَّلَل َکاَن َعِلح ً

گآشید می کوه عرموت  وحژگوی ظداونود اسوت. اػ احون  ظداوند متعال حا احن ضمله  کنود 
اشند  طه مورد و طوه ػن و دخگور آنکوه مجوادا انئوان در جردار او ح وو همگان حاخد مقحع و فرمان

کوه  اثر استعالء و جرتور  طلجوی ظآاسوته حاشود تحمحلوی جور همئور ظوآد داشوته حاشود و حدانود 
تآاند انتراح مرلآح را اػ ظاهم حگحرد. ظداوند جرتر است و حه ظوجی می

فرماخود:  ا  موی سوتهمشاحه احن ضمله را امحر اهمؤمنحن حوه فرمانوده جرضئوته و اسوتاندار وار
کوه در آن هئووتی در توآ نصووآتی خوا غوورور   دخود آموود  حوه عرمووت » هرگواه اػ سولقه و قوودرتی 



 1115تابستان  111شمارۀ  32

کووه توآ جوور آن کارهوواحی قوودرت دارد  کوه جرتوور اػ تووآ اسووت و جور  هووا تآانوواحی  ُملوک ظداونوود حنگوور 
فرماخد: ندار   سپز می

موا عویب فان عهک خقامن اهحک من طماحک و خکف عنک من غرحک و خفو  اهحوک ح»
دهود و  (  احون نگرخئوتن  سرکشوی توآ را تئوکحن موی53  نامۀ نهج الجالغه« )عنک من عقلک

گرخصته است حه تآ حاػ می تند  و سرافراػ  را فرو می که اػ تآ  گرداند. کاهد و عقلی را 
آر  اگر انئان حه علآ و عرمت اههی تآضه داشته حاشد ظوآد را جرتور اػ دخگور  ندانئوته  

کوه تحوت سرپرسوتی اوسوت و طوه مردمووی  نمویحودو ظلوم  کنود  حوال طوه همئوور و  حاشود 
که مدحرخت آن ها را جر عهده دارد. حاشند 

ونابع:
.نهذ اهجالغه .1
  مقجعوووا اآلداب  نسووووف اشووورف  طووووا  دوح: تحریرررر الوسررررحله   اهّلل ظمحنوووی  سووووحد ووح .2

1390،.
وود   .3 تحقحوق صووفآان عوودنان   وفرردات الفررال القرررآنراغوب اصووفهانی  حئوحن جوون محمن

،.1412داود   دمشق _ داراهقلم  جیروت _ داراهشامحه  
درشحد   .4 تا.   دار اهمعرفه  جیروت  جیتفسحر الهنارر ا  محمن
کتاحصانوه آخوووجهرع الجحرران فرری تفسرحر القرررآنطجرسوی  فضوول جون حئوون   . 5 اهعرمووی   اهّلل ا  

،.1403مرعشی نسفی  قم  
.1343  مرتضآ   تهران  کنز العرفان فی فقه القرآن   فا ل مقداد  مقداد جن عجداهّلل .6
د جن عمر   .7 ر اححاء اهتراث اهعرجی  )اهتفئحر اهکجحر(  دا وفاتحح الغحبفصر راػ   محمن

تا. جیروت جی
هگووروه نوخئوووندگان  .  8 ووودهاد  األسررررة فررری رحررراو القررررآن و السرررن    حوووا اشوووراف دکتووور محمن

،.1434 /  1391عجدظداحی  حنحاد پژوهشها  اسالمی  مشهد  طا  دوح: 
ووودحاقر   .9 جوووی  جیووروت  طوووا  سوووآح: ححررار االنررروارمسلئووی  محمن   دار اححووواء اهتووراث اهعر

1403.،
دهاد    .10 ،.1423  مؤسئه اهتمهحد  شجهات و ردودمعرفت  محمن
دحئن   .11 ،.1417االسالمی  قم    تحقحق مؤسئا اهنشر جواهر الکالمنسفی  محمن
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 الجالغه کاوشی در پیوستگی قول و عمل، در نهج
ینب ______________________    ______________________ 2هاجر اسدی _1السادات حسینی  دکتر ز

 

 چكحده
ا  را حااه م اانى نرار  مك ااب اسابه در تماااه احعااد حياات حزاار ، سا   زناادگى وياژه

كه حا  خادهنماخش مى تضامي  خواهاد ساز  آن، سعادت دنياو  و اخارو  هم اان گوارد 
كه خكى از ضرور  گزارهشد. از همله م انى نرر  اسبمى، م انى اخبقى است  هاا  تري  

هماواره بار یاي ناد  حاه ايا  ا ا   حاشاد. اميرمممناان علاىماى «قول توأه حا عما »آن، 
تحليلاى،  -مهم، تو يه قرمودناد. ايا   اژوهش حاا عناخات حاه ايا  مهام، حاا رو  تو ايفى

در  را ضام  بياان اشاارات  ارخغ و رير ارخغ امااه علااى«  خوسات ى قاول و عما »ا ا  
كارده اساات. نتاااخ  نهج البالغهجج  كاااو  قاارار داده و ساور، ضاارورت آن را ت يااخ   ، ماورد وا

كه ِقواه و نيز حفظ سبمت تمامى حوزه تحهيق ها  زندگى حزر  اعم از حاكى از آن است 
همراهى »علمى، دخنى، اقتصاد ، سياسى و اهتماعى، منوط حه رعاخت ا   اخبقى  حوزه

حاشاااد. یاي ناااد  عملااى اقاااراد نسااا ت حاااه شااادن آن در هامعااه ماااىو نهادخناااه« قااول و عمااا 
 شدن آن است. اهكار حسيار مناس ى برا  نهادخنهتعهدات اهتماعى، سياسى و تجار ، ر

گفتار، اماه على ها:اکلیدولژه  .لبالغه انه ، علم، عم ، 
 

_____________________  
 Z.hosseini@umz.ac.irاستادخار دانشکده اههحات دانشگاه ماػندران  _ 1

 Salam Asadi theology87@yahoo.comدانشسآی دکتری دانشگاه اهیهرا  _ 2
 8/6/1395_  غحر : 13/2/1395دوخافت: 

mailto:Asadi%20theology87@yahoo.com
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 وقدوه
کووه  اسوز هوای ضئومی و ووحووی او گوآی تمواح نحوواػحشور هموآاره حوه دنجووال تمودنی اسوت 

انوود  هکوون هووای مصتلفووی داعحووۀ تحقووق احوون مهووم را داشووتهحاشوود. در طووآل توواوخز  تموودن
کورخم   هحر گاه در احن مئحر مآفق و  اخدار نماندند. مکتب اسالح نحوی حوه اسوتناد آخوات قورآن 

هووای اسوالح  سووجک ػنودگی منحصوور حووه داعحوۀ ضهووانی جوآدن و ضهووانی شودن را دارد. آموووػه
ػنودگی  کردن سجککند. اضرا و نهادخنهفردی را در تمامی شجآنات ححات حشری معرفی می

هووا کننوودۀ سووعادت دنحووآی و اظووروی انئووانشووک تضوومحنی  جوویاسووالمی در ضآامووع حشوور
دار جر واحی احون نوآق اػ سوجک ػنودگی و در نهاخوت ظآاهد جوآد. انقوالب اسوالمی احوران  پورطم

ای حوووا کننوودهسوواػی نووووحن اسووالمی در ضهوووان اسووت و در رقاحوووت ضوودی و مغلوووآبتموودن
احلوه و مجواوػۀ آنوان حوا های غرجی  ا قراب سوردمداران غرجوی را جرانگحصتوه اسوت. مق تمدن

 انقالب اسالمی احران  ظآد شاهدی محکم جر احن مقلب است.
که  اخه و اساس سجک ػندگی ظآاهد جآد شامل حوػه هوای مصتلوف مجانی نرری اسالح 

که مجانی اظالقی اػ ضملۀ آن می کواوجردیحاشد.  وروریػندگی انئانی است  تورحن تورحن و 
ای در اسووت. قوآل حودون عموول  ضوی سوردرگمی نتحسووه« لقوآل همووراه حوا عمو»گویارۀ اظالقوی  

گفتوار. در آخوات قورآنجرنصآاهد داشت و نحک کوردار اوسوت نوه  گورو  کورخم حصتی حشر تنهوا در 
گفتوار حودون عمول را  کوه  ظشوم اههوی سوجب حارها حه احن مئجله اشاره شده اسوت توا ضواحی 

کتاب1داندمی مآ آق حه شدت موورد تآضوه قورار های وواحی نحی احن . عالوه جر آخات قرآن  در 
 گرفته است. 

کتووب اظالقوی  حصووشدر گفوت  نوخئووندگان  هووای ظصوآص پیشووحنه احون مآ ووآق حاخوود 
ضداگانووه و اهجتووه مصتصووری را حووه احوون مئووجله اظتصوواص داده  و خووا در  وومن جیووان دخگوور 

که حههای اظالقی حه آن پرداظتهگیاره احقوۀ طور اظتصاصوی و ضوامع  مآ وآق راند. مقاالتی 
کرده حاشوند  خافوت نشود. تنهوا تعوداد انودکی اػ مقواالت  ضداگانوه حوه  قآل و عمل را جررسی 

_____________________  
 .3-2 /صفسوره . 1
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هوای مالػموت قوآل اند  اهجته در احن مقاالت نحی  تنها حوه جرظوی اػ ضلوآهاحن مآ آق پرداظته
کموان مئولمان و »و عمل اشاره شده است. جرای نمآنه  حه مقاهه  همواهنگی قوآل و فعول حا

کورد. اثر مصقفی پرسته  می« ر ضامعه اػ دخدگاه امحراهمؤمنحن علیتأثحر آن ج توآان اشواره 
انود. جورای مثوال  حوه های معدودی نحوی حوه احون مآ وآق پرداظتوهنامههای اظحر   اخاندر سال

گراخانوه حوه اوزخواجی نگواه عمول»گوردد. اثور اول حوا عنوآان نامه مرجآ  اشاره مویدو نمآنه اػ  اخان
گراحووی و نقووش آن در سوواظتار عموول»اکجوور عجووادی نحووک  و اثوور دوح  حووا عنووآان یاػ علوو« دحوون

کحان می« نهج الجالغهحا تکحه جر  ضامعه اػ دخدگاه اماح علی حاشد. در احن آثوار اػ حئحن 
هوای مالػموت قوآل و عمول  خعنوی اخموان و عمول  اشواره شوده ای اػ ضلوآهنحی  تنها حوه ضلوآه

 است. 
ال آن اسوت توا حووا وو  تآصوحفی _ تحلحلوی و حوا تکحوه جور ووخکوورد وو حوه دنجوپوژوهش پویش

کتاحصانووووه کلووووی امحرمؤمنوووان علوووویاسووونادی _  را  در ظصووووآص مآ ووووآق ای  دخوووودگاه 
 الجالغههنههجهوای هوا و حکموتهوا  ناموهاػ محوان ظقجوه« مالػمت و پیآستگی قوآل و عمول»

دن حوه احون هودف   اسوز حوه پژوهش در راسوتای رسوحاحن نرر قرار دهد.  مورد جررسی و امعان
کرد:  سؤاالت عحل را دنجال ظآاهد 

کوووه حاخووود حوووه عمووول درآخووود  طوووه . اػ منرووور امحراهموووؤمنحن1سوووؤال  گفتووواری    قوووآل و 
گردد؟شاظصه گفتاری حاخد در عمل  متسلی   هاحی دارد؟ آخا هر 

کوالح امحرمؤمنوان علوی« مالػمت قآل و فعول». تآصحه حه 2سؤال    حوه طوه صوورت در 
هواحی در شده است؟ حه عجارتی دخگر اػ منرر اخشان  احن مالػمت حاخود حوه طوه صوورتجیان 

 گردد؟ضامعه متسلی می
گفتوار و عمول در   طه  رورت. اػ دخدگاه امحرمؤمنان علی3سؤال  هاحی جر مالػمت 

ضامعه وضوآد دارد؟ حوه عجوارتی  احون مالػموت طوه آثوار و پیامودهای مثجتوی جورای ضامعوه حوه 
 اهد آورد؟ارمغان ظآ

لجالغهشاخصه گفتار ارزشهند در نهج ا  های 
کوه انئووان حوه وسوحلۀ آن قووادر جور اجووراػ  کواوجردی اسووت  گفتوار اػ اجیارهووای مهوم و  سوصن و 
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گفتوار نحئوت  زحورا « گفتار»اندخشه و نحاػ ظوخش ظآاهد جآد. مراد اػ  در احون پوژوهش  مقلوق 
کوا« گفتوار»  اػ دخودگاه امواح علوی ت مشصصوی  دارای اوػ  نوید در صوورت داشوتن مال

گفتواری موی حاخود صوورت عملوی حوه ظوآد حگحورد  نوه هور ظدای متعال ظآاهد جوآد  و طنوحن 
گفتاری اوػشومند اسوت و مویگفتاری. اػ منرر امحرمؤمنان علی حاخود در مرحلوۀ عمول    

که دارای شاظصه  های عحل حاشد:ظهور خاحد 

 استواری َّر پاخۀ صدادت و وادعحت -1
گوخنودۀ جوآد  حوهػننوده ظآاهودر واقعحوت اسوتآار نجاشود ققعوا آسوحبسصن اگور جو وحوژه اگور 

کوواماًل حووه او 265  حکمووت  نهههج الجالغهههسووصن حووه دانوواحی متصووف حاشوود ) (  زحوورا مووردح 
عوواهم حووه منیهووۀ هغووی  تموواح مووردح  کظآشوجحن و  ووغحرا  سووصنانش هئووتند  هووغا هغووی  خوو

که آدمی هنگاح نحاػ  گفتوه  است. حناجراحن شاخئته است  حه آنشه مورد نرر  اسوت سوصن 
کوه سوصن   گفتار  ظاهر ساػد تا دخگران او را حشناسند. الػح اسوت  و ظوخشتن را در  من 
جرآموده اػ واقعحووت و صووداقت و ظوواهی اػ هرگآنووه اجهوواح حاشود تووا مصاطووب حتآانوود حووه دنجووال 

ر دخگوران را مقلآب ظوخش جرود  نه آنکه حوا سوصن دو پهلوآ و حوه دور اػ صوداقت  ػمحنوه تححو
اسوت   هوای مؤکود حضورت علویرانودن  اػ سوفار پرهحی اػ دوگانوه سوصنفراهم ساػد. 

زحرا عدح  احجندی حه آن  نفا، را حه همراه ظآاهد داشت و نفا، نحی عدح خکنآاظتی اظوال، 
گوواهی راسوت مووی گوواهی دوو   هوغا موویرا حوه دنجووال دارد  خعنووی  اضعلووآا »...فرماخوود: گوخوود و 

ئوان وا )افووراد دو « عواهلئوانحن»( احون تعجحور در مقاجوول تعجحور 176)هموان  ظقجووۀ..« . حودااهلن
که اشاره حه منافقان می کوه در حضوور 6/576توا: حاشود )مکوارح  جویزحان( است  کئوانی    )

 گوخند و در غحاب او طحی دخگر. فرد طحی  می

گزافه -2  گويیعاری َّودن ان َّ هودگی و 
کووات اعتجووار سووصن اسووت  و دارنوودۀ احوون زخووادهپرهحووی اػ هرگآنووه جیهووآده و  گوووحی اػ مال

  همشنوحن حوه ( حضورت123  حکموت نههج الجالغههصفت اظالقی  ممودوح اسوت. )
داشووتن اػ امووری ماننوود پرگوووحی   (  نگوه176کننوود )هموان  ظقجووه داشووتن زحوان اموور موینگوه
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انئوان  احون صوفات ػشوت هموۀ طحنی  ناسویاگوحی و تهموت. گوحی  غحجت  سصنجیهآده
کورده  حوه وادی صوفات نا ئوند موی جورا   کشواند  و جهتورحن وسوحلهرا اػ حودن عوداهت ظوارح 

گفتن است.  کمتر سصن   محفآظ ماندن اػ احن ظقر  

 وتناسب َّودن حا وودعحت  -3
که حسا و متناسب حوا مآقعحوت ادا شوآد. اػ دخگر شاظصه های اوػشمندی قآل آن است 

گفتوونش را   فووردی را حوه ظوواطکووه حضورتطنوان کوه شاخئووتگی  گفووتن سوصنی ناحسووا  ر 
اهمحووت احوون مقللووب همووحن  ( در402کننوود.)همان  حکموت نداشوته اسووت  سوورػنش مووی

که  طه ای جور آن مترتوب تنها فاخده حدون تآضه حه مآقعحت ادای آن  نهحئا جیان سصنی  حز 
گوخنده و خا جرا  دخگران زخانی حه همراه داشته حاش  د.نجاشد  حلکه جرا  ظآد 

 استواری َّر پاخۀ اندخشه و وعرفت -4
گوردد. امواح گفتوار حاخود هحواظ  کوه در   احون مشصصوه اػ اصوآل مهوم و اساسوی اسوت 

گفووتن دوحوارۀ آنشووه موی همگوان را خووادآور موی کوه در هنگوواح سوصن  ظآاهنوود حگوخنوود و  شووآند 
کننود و پویش اػ سونسش آن در تورازو   گفتن آن را سیاوار نمی  آنشه داننود  درنوگ و اندخشوه 

گفتار دح فورو حندنود. سوصن  گفوتن اػ وو  نوادانی  صوفت نا ئوند  اسوت و نققوه عقل  اػ 
 گفتن  فضحلت است. حکمت مقاجل آن  خعنی سصن حه 

کوه ممکون اسوت دوو  دهحل  که انئان حه آن علمی ندارد  آن است  گفتن طحیی  نهی اػ 
کوردن وود  و طآن طنحن سوصنی اػ وو  نوادانی اسوت  دور  حاشد و خا احتمال دوو  در آن 

کوه  176( در حصشوی اػ ظقجوۀ 5/733 : 1417محوثم  اػ آن واضوب اسوت.)اجن کئوی  نحوی  حوه 
کوه « موؤمن»گوخد  حده سصن میاندخش کئوی  ور ترغحوب شوآند و  اطوال، شوده توا موردح حوه تفکن

نامحووده شووده تووا مووردح اػ احوون شووحآه دور  « منووافق»گشوواخد   ناسوونسحده هووب حووه سووصن مووی
کالح در ضای دخگر که جر طجق آن  انئوان عاقول حورف را  1ضوخند. مشاحه احن  نحی آمده است 

_____________________  
 .40سحدر ی  ح. حنگحرد حه: 1
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کنوود  امووا انئووان اندخشود و سووپز جیووان مووی آن مووی سوونسد و حووه درسووتی و نادرسووتیاول موی
گفتن  حه حد و ظآب حرف ظآد نمی  اندخشد.ضاهل پیش اػ سصن 

گفتار حا عهل» لجالغه، و جلوه« ههراهى   های آندر نهج ا
گفتووار»  حارهووا نئوجت حووه اصول مهووم اظالقوی نهههج الجالغههدر  امحرمؤمنوان «  عموول حوه 

کوورده کحوود  هووا را در دو حصووش ضداگانووه خوواد هووا و تآصووحهارشوواداحوون همووۀ انوود. تآصووحه و تأ
 کنحم. می

 «ههراهی دول و عهل»اشاره صرخا و وستقحن حه اصل اخالدی  -1
طور صرخز و ووشن  فورد را حوه  احجنودی جور اصول اظالقوی در جرظی مآارد حه اماح علی

گفتوار» کوردهأطنوان تکننود. اخشوان در احون ظصوآص  آن  تآصوحه موی«عمول حوه  کوه اکحود  نود 
 وغحر نحئوت. جورای مثوال  ها حدون خکدخگر امکوانگوخا قآل و فعل خک امر هئتند و تصور آن

( نحوی  مؤخود احون مقلوب اسوت. در 192  ظقجوه نهج الجالغه« )خمیح... و اهقآل حاهعمل»کالح 
کوردهآمحصوتن قوآل حوا عمول را اػ نشوانههومدر اخنسا  اماح علوی انود  هوای پرهحیکواران عکور 

کوه ضداسوواػی هومحووه معنوای در« خمویح»کواوجرد واؼۀ زحورا  آمحصووتن دو طحوی اسوت  حووه طووری 
 ها اػ هم ممکن نجاشد.  آن

 « ههراهی دول و عهل»اشاره غحر صرخا حه اصل اخالدی  -2
گفتوار»دوحوارۀ  حصشی اػ نصاخز امحراهمؤمنحن   در عجواراتی غحرصورخز وارد «عمول حوه 
طات اضتمواعی اعوم اػ عهود و پیموان حئوتن  ظرخود و ارتجا شده است. تآ حز آنکه  جیشتر

گرفتن  سآگند ظووردن  اموان دادن  وعوده دادن  شوعار کردن  حه امانت   دادن  جورمال فرو  
کفوور و ضهووول و... در قاهووب   غحرنوود  حنووواجراحن در احووون صووورت موووی« گفتوووار»کووردن اخموووان و 

گآنه پژوهش  آن دسته اػ اشارات حضرت گفت که حه  ار مرتجط جآده و جیوانگر ای حا قآل و 
 شآد:حاشند  مقرح میحه احن امر می های اماحهاحی اػ تآصحهنمآدها و ضلآه



 39               1115تابستان  111شمارۀ                             

1های تجاری و سحاسیپايجندی حه پ هان -1
 

کوالح امواح علووی ورورت  احجنودی و عمول حووه عهود و پیموان1  هوای سحاسووی و... در 
گرفتووه اسووت:  ِم ِفوو»مووورد تآضووه قوورار  مَّ ِ ِصووُمآا ِحاهووغن ووا یاْعتَّ اِدهَّ ْوتَّ

َّ
حووه « عمووم(. »155)همووان  ح« د

هوا(  اسوتعاره اػ شوراخط و اسوجاب )محز« دوتاد»ها  عقدها و سآگندها است و معنای پیمان
کوه شوراخط منودرح در پیموانقراردادها می کاوجرد احن استعاره اػ آن ححوث اسوت  هوا  حاشد. 

کوه حاخود 5/562 : 1417محوثم هوا هئوتند )اجونی نگهدارنودۀ پیموانهوا هوا و  اخوهمانند محز  )
کوه امواح را  53خکوی اػ فقورات ناموه  رعاخت شآند. اهمحت احن مآ آق حوه حودی اسوت 

. در احون ناموه  وفواداری 2انودهاسوت حوه احون مقلوب اظتصواص دادهتورحن ناموهکه اػ طآالنی
داری و عودح ظحانوت نئجت حه شراخط ملحوآظ در پیموان )طوه تسواری و سحاسوی(  امانوت

کووه  هووای مؤکوود اموواح تعهودات  اػ سووفار در  اسوت. اوػ  احوون وفوواداری تووا آنساسووت 
که حئته است قرار دهد  خعنوی حوه قحموت  انئان ضان ظآد را طآن سپر دفاعی جرای پیمانی 

کنوود. امحرمؤمنووان -هوور طنوود حووه  وورر او حاشوود -ضووان ظووآد همشنووحن حووه  اػ آن دفوواق 
کننود توا مجوادا احون مشوکالت  عوآت مویشکحجاحی جر تنگنا و مشوکالت حاصول اػ پیموان د

کحودات  امواحمنسر حه نادخده گردد. افیون جر احن تأ حوا پیشونهاد دو راهکوار  گرفتن پیمان 
ضوحی و در نهاخت فئوز حوه نواحق پیش اػ انعقاد هرگآنه عقد و قرارداد  راه را جر هرگآنه جهانه

هی اػ هرگآنوه اجهواح حاشود توا راهوی حندند: اول  دقت در اخنکه مفاد قراردادنامه  ظاپیمان می
گغاشوتن شوورو  عقوود وضوآد نداشووته حاشوود.  جورای سآءاسووتفاده دو طورف و در نتحسووه زحوور  ا
دوح  تمواح شوراخط منودرح در موتن پیموان را حوه دقوت مقاهعوه نماخنود و حعود اػ قجوآل  عقوود را 

_____________________  
گفت  شرو  مرتجط حه هر پیمان تساری 1 گیاره حا ححث مرجآ  حاخد  . جرای تآ حز جیشتر دوحاره ارتجا  احن 

گفتار مقرح شده  و حعد اػ تآافق دو طرفه حه  اسی  ققعاً و سح قجل اػ درح حه صورت مکتآب  در قاهب 
 ثجت و  جط رسحده است.

خوود  . احون نامووه ظقوواب حوه ماهووک اشووتر2 کووه حووه فرمانووداری مصور جرگی ه شوود  حوه نگووار  درآموود. احوون ػموانی 
گر طه اسلوجی در مآاضهه حا دشمن است  هکن حه طرحق تآصحه درظصآص دوستان نحی مقرح  اوهی   ها ا

  حاشد. می
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کنند.  منعقد 
کحودات امواح کموان مئولمان نحوی  در تأ حاشود.  مویظصوآص احون مآ وآق  متآضوه حا

هموآاره جور  ورورت هموواهنگی  ( در اندخشوه و سوحرۀ سحاسوی حضورت11: 1390)پرسوته 
کحود شوده اسوت. حنواجراحن در حکآموت اههوی  ػماموداران حاخود ظوآد را  قوآل و فعول ػمامودار تأ

که اعمال آن کوه مویها منقجق جر سصنانشوان حاشود و حوه وعودهمکلف حدانند  دهنود  هواحی 
کننود  زحورا اسواس ػنودگی کنند و نجاخد ظحا عمل کرده  اػ زحر حار مئجآهحت شانه ظاهی  نت 

اضتمووواعی  همکووواری و اعتمووواد متقاجووول حوووه ػماموووداران و  احجنووودی حوووه تعهووودات فوووردی و 
 اضتماعی است.

کووه ظوداونووود در قوورآن اهمحووت مآ ووآق وفوواداری حووه پیمووان کوورخم هووا  حووه قوودری اسووت 
االهجواب قجل اػ هر طحی  جور وفوای حوه عهود انگشوت هوا  اوهآ(   ومون حوحوان نوشوانوه20)رعد/

که انئاننهاده است. وفا نئجت حه پیمان معنوا   کحندنود نحوی حوه خوها حوا خکودخگر مویهاحی 
که عهد اههی معنوا  وسوحعی دارد و ظوداونوود فورمووان داده  وفای حه عوهود اههوی اسوت  طرا 

گآنه پیمان که هوکه احن  هوا  شورعی اسوت و هوم م ضویء پیموانها نحی محترح شمرده شآند  
 .(34: 1377نحا و محمدی  عقلی.)مقدس

 های اجتهاعیعهل حه وعده -2

که حه آنوفاداری نئجت حه افراد و وعده ای شوآد  اػ صوفات  ئوندخدهها داده مویهاحی 
که وخشه در صداقت و اخمان حه ظودا دارد و در مقاجول آن  ظحانوت و فرخوب  وخشوه در  است 

که حضرتی و عدح اخمان حه ووػ رستاظحی دارد  آنگوح دوو  واءَّ »فرماخود: موی گآنه  فَّ ِإننَّ اْهآَّ
ی ِمْنُه  ْوقَّ

َّ
ًا د ُم ُضننَّ ْعلَّ

َّ
ْدِ، وَّ الَّ د ُح اهصنِ

َّ
ْآد ( وفوادار  جورا  شوصص در 41  ظقجوه  نهج الجالغه«. )تَّ

کامل اػ عغاب ظدا  حلکه جیرگ کحفر اظرو  است. آظرت  نگهجان    انئوان سپرترحن مانع 
  وفووا را حوه سووپر تشووجحه کنوود. در اخنسووا حضورترا در ضنوگ اػ  وورحۀ دشومن حفووظ مو 

افعوول « یاوقو»کنود. یاػ رعاحول حفووظ مو یحووه عهود انئوان را اػ حئوحار یانود  طوآن وفوافرموآده
حوه عهود  یتور اسوت  فرموآده  مون اػ احون وفواکننودهحفوظ یو حوه معنوا« وقی»تفضحل اػ ماده 

کوه انئوان را اػ هور ظالفوتور ندخودهکننودهرا حفظ یطحی حفوظ  یاح  سوپر ظووجی اسوت  طورا 
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  .(2/600: 1382کند. )منترری   می
که حا دخگران حئته می کوه شآد اػ طعمل حه قآل و قرارهاحی  نان اهمحتی جرظووردار اسوت 

  نههج الجالغهههدانود. )توراػ آن نموویخوک اػ واضجوات اههووی را هوم در وصوف آن  هووحر امواح
گشواخش آن دهنده را طآنان فرد در حند و ػندان معرفی مینحی وعده( و 53نامه کوه ػموان  کند 

کردن حه عهد است.)همان  حکمت   .(336حند  تنها  ز اػ عمل 

 پرهحز ان شعارگرايی -3

رگراحوی و پرهحوی اػ آن توآان در موغمت شوعارا موی« همراهی قآل و عمول»های اػ دخگر نمآد
کرد. حضرت« اظال، سحاسی»عرصۀ ها  حه وحژه در در همۀ عرصه در ظقجۀ  مشاهده 

کوورده انود. اػ مفهووآح  نهوم  اصوحاب ضموول )طلحوه و زجیوور( را حوه دهحول شووعارگراحی  نکوآهش 
کالح جر می که شعارها و وعده  منی احن  هوا ها حاخد متناسب حا تآاناحی فورد جور انسواح آنآخد 

کوه حوه دنجوال قوراحن نشوان مویحاشد وگرنه  انئان نجاخد پیش اػ عمل  شوعار سور دهود.  دهود 
که حوه دنجوال آن  جرناموه و تآ سصنان ا تشوحق و تهدخدهاحی  کار ضدی وضآد ندارد. امن ظاهی  

کوه نوهکوار و عمول  گوروه دوح ضوا  دارد  کواوجرد وسووحع و  اسوت  در  تنهوا موغمآح نحئوت حلکوه 
ر  دارد.  .(1/453تا: )مکارح  جی مؤثن

کآفه  گفتارهوای غلوآرا حه سجب سر دادن شعارهمشنحن در ضای دخگر  مردح  آمحوی و ها و 
 و احون ووخکورد 1(29  ظقجوه نههج الجالغههدهنود )حدون  شتآانۀ عملی  مورد نکآهش قورار موی

 دانند. هم ػنندۀ مصاهز اضتماعی می را جر -دادن شعارهای تند و تحی و سئتی در عمل _
کالمی دخگور  حضورت دانود. اخشوان  وز اػ پرهحوی اػ شوعارگراحی را اػ فضواحل موی در 

در مقواح »هوای ظووخش احوراد فرموآد: ظصآص وحژگویای درفرونشاندن شور  نهروان  ظقجه
_____________________  

وفگفته قجهسجب احراد احن ظ حارۀدو. 1 ا تآسوط هوحوار قتول مئولمانان و غوارت اموآال آناند: وقتی ظجر تأسن
ک ووت  امحوورقووحز حوه حضوورت جوون وحا گوورد آوردنوود و جورا  حفووظ امنحن رسوحد  اخشووان خوواران ظوآد را 
کوه حوه اشوغال درآمووده سورػمحن فی ظوآد  خواووحی حوا دشومن حوه مشوواوره  هوا  متصورن جوآد  آنوان را در موورد وو

حوههوا و سئوتی آن ظوالف انتروار  حوا جهانوهطلجحدند و اػ آنان خار  ظآاستند  وهی جر وو شودند  هوغا  هوا وو
 (. 2/106 : 1417محثم  در نکآهش آنان طنحن فرمآدند.)اجن حضرت
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همووان  «.)توور جوآدحتوور جوآد  اموا در عموول  جرتور و پیشوتاػحورف و شوعار  صووداخم اػ هموه آهئوته
 .(37ظقجه 

 عهل حه اخهان و حا رهای دخنی -4

رهای دخنی اعم اػ اعتقاد حه ووػ رستاظحی  مرگ  ظآف و رضاء حه ظدا  و... جیشوتر در حاو
کوه اظهار می« گفتار»قاهب  شآد و اظهار احن حاورهای دخنی  در صورتی اوػشمند ظآاهود جوآد 

انئوان عملوی متناسوب حوا حاورهوا اػ ظوآد نشووان دهود و ادعوای صورف  اثوری در جور نصآاهوود 
که حضداشت. همان را جر شناظت حا قلب  اقرار حا زحان و عمل حا « اخمان»  رتطوری 

 .(227دانند.)همان  حکمت اعضای و ضآارح استآار می
کوه خو طورف آن ظودا و پیوامجران و  کدحن و شرخعت  ظوآد نوآعوی قورارداد و  وحمان است 

وحوی توعوهوداتوی را اػ دو طورف قورارداد ن کحواشونود و هور خوطرف دخگر آن پیروان ادخان اههوی موی
که اػ دستور ظودا و پیوامجر اطاعوت گحرند  مؤمنان میحورا  طورف موقواجل حه عهده می  غحرند 

کننوود و سورکوشوووی نونومووواخند و ظوودا و پیووامجر نحووی در مقاجوول  سووعادت دنحووا و آظوورت آنووان را 
کرده احون عهود و اند.  احجند  حه اصآل اعتقادات  اظوال، و احکواح اػ ضملوه موآاد تضمحن 

در حووػۀ « همراهوی قوآل و عمول»ظصوآص  در ترحن سوصنان امواحپیمان است. اػ ضامع
کالح در نکوآهش آن دسوته  ضئت 150تآان در حکمت اعتقادات دخنی را می کرد. احن  وضآ 

که حاورهای دخنی گفتار محدود میاػ افرادی است  شوآد و در عمول  ظوالف آن شان تنها حه 
در مئوواجل « همراهووی قوآل و فعوول»تور شوودن اهمحوت و  وورورت شوونشوآد. جوورای وودخوده مووی

کووه حضوورت اعتقوادی  جرظووی رعخلووت در احوون حکمووت همگووان را اػ آن جرحووغر  هوواحی 
 شآد:دارند  عکر می می

 _ امحدوار  حه اضر اظروی  حدون عمل 1
گناهوان حئوحار ظووآد -_ اکوراه اػ موردن2 کووه  و در عوحن حوال  اصورار جور اعمواهی -حوه دهحول 

گناهان.حا  عث ناظشنآد  او اػ مرگ است  خعنی زخاد  
کردن مردح جر ظقا و نکآهش نکردن ظآد جر ظقا.3  _ سرػنش 

های خادشده فآ،  وخشه در عودح تناسوب محوان قوآل و فعول و نحوی عودح  احجنودی  رعخلت
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گفتار دخنی دارنود. حنواجراحن  سوصن حودون عمول  نتحسوه کوت عملی حه  ای ضوی تجواهی و هال
 جرای فرد حه همراه نصآاهد داشت. 

گووواهی و ضامووۀ عموول پآشوواندن حوووه آموووػه اموواح کالمووی دخگوور  آ هووای دحووون را  اػ در 
گوواهی اػ دحوون  ماننوود 239شوومارند. )همووان  ظقجووه جرمووی هووای اهوول جیووت وحژگووی ( آ

ل  شنحدن و نقل اهفاظ است   گاهی اػ هر امر دخگری مراتجی دارد: اون  کدوح  فهوم معنوا و درآ
کنود و او را حوه  که در همۀ وضآد انئان نفوآع  محتآاست  و سآح  اخمان و خقحن عمحقی است 

هوا ( حناجراحن اوػشمندی اخمان حه ضواری سواظتن نحکوی8/593تا: عمل وادارد.)مکارح  جی
که اوػ   خاحد.  گغاری  معنا میجر زحان نحئت  حلکه در عمل است 

 1عهل حه علن -5

هوا و نمآدهووای تورحن ضلووآهموه عموول پآشواندن حووه اظهوارات علمووی  خکوی اػ جرضئووتهضا
کوه امواح  الجالغههنهجدر « همراهی قآل و عمل» اسوت. اهمحوت احون مئوجله حوه حودی اسوت 

گفتوهو طوری اػ آن در جیشتر سصنانشان حه آن تآضه نمآده علی گووحی دو سصن  کوه  انود 
 .(366  حکموت نههج الجالغههاػ هوم تصوور نموآد. )توآان دو مفهوآح ضودا علوم و عمول را نموی

گئئوته نحئوتند. ظداونود جویرگ جورا    مقاجق حکمت اههی  علم حا عمل قرحن جآده  اػ هوم 
کمووال نفووز را نحووی واحئووته حووه احوون دو قووآه  نفوز عاقلووه  دو قووآه علمووی و عملووی قوورار داده و 

کموال نفوز نموی مگور اخنکوه حوا عمول شوآد   شمرده است. حناجراحن علم  حه تنهواحی مآضوب 
 .(5/712 : 1417محثم  همراه حاشد. )اجن
گوردد اوػشمندی علم  ػموانی مقورح موی اػ منرر اماح کوه علوم حوه عمول آراسوته  شوآد 

کوه حوه هموراه آن عمول نجاشود و تنهوا جور 92  حکمت نهج الجالغه) ( و جر احن اساس  دانشوی 
گرفته   ئت  ترحن درضه علم است. زحان ضا 

کوورده  او را موورده عموول و جویعوواهم جووی امحرمؤمنوان جهووره اػ علووم را  حووه ححوآان تشووجحه 

_____________________  
کوه 1 گفوت  گفتوار نحوی حاخود  گیاره حه ححوث  گفتوار و جیوان . در پیآند احن  غاهجوًا عواهم  علوم ظووخش را در قاهوب 

 نماخد.اظهار می
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ت نداشوتِن 87 ندارد )همان  ظقجه  می (. محان شوصص نوادان و ححوآان اػ هحواظ صوالححن
کموال شوجاهت و مناسوجت  معوارف و علوآح و تماحول آن ِک جورا  در کخهحر هوا حوه شوهآات  

ای در محوان ػنودگان دانئوته  دارنودۀ طنوحن اوصوافی را مورده امواحجرقرار است. همشنوحن 
خت دارد و ضاهول   که حا ححات  دن ب  مرگی است  است  طه اخنکه درحقحقت ضهل مرکن

ووا اخنکووه مورده کووه حووه ححووات  ای در محووان ػنووده مورده اسووت  امن هاسووت  حوودحن سوجب اسووت 
کالموی دخگور عوالو .(2/629 : 1417محوثم  )اجون کنود. طجحعی و عرفی ػندگانی می ه جور احون در 

تور دانئووته شوده اسووت. در  ئووت« ضاهول»(  عواهم حوودون عمول اػ 110  ظقجووه نههج الجالغهه)
کوه هور دو اػ ثمورات ضهول  ت جراجری طنحن عواهمی حوا نوادان  آن اسوت  تآ ححی جیشتر  علن

گمراهووی و انحووراف اسووت حوو منوود نشوودن اػ  طووور خکئووان جرظوردارنوود  و در جهووره هکووه همووان 
که اعموال صواهز اسوت  حوا خکودخگر جراجرنود  اموا اخنکوه امواحثمرات  او را اػ نوادان  دانش 

 تر شمرده  حه سه دهحل است: منحرف نحی   ئت
کامل  ت علحه او  تآاننود حگوخنود موا اػ احون غافول  حاشود  زحورا ضواهالن موی تر مویاول  حسن

ا عاهم نمی جآدخم و نمی  تآاند طنحن طحی  حگوخد.  دانئتحم  امن
گوواه دو کوه ضواهالن  آ ح  افئوآس جورا  طنوحن دانشومند  سویاوارتر اسوت  حودحن سوجب 

کمواهی را اػ دسوت موی که حوه علوت ضهاهوت  طوه مودارح  دهنود  هوغا انودوه آنوان جور  نحئتند 
کورده که در تحصحل احن مودارح  کوه حوه مئواجل  تقصحر   کئوی  انود زخواد نحئوت. جور عکوز  

کوه در گاه است   ز اػ مورگ هنگوامی  خاحود آنشوه او را اػ وصوآل حوه درضوات قورب  یمومیجور آ
کووز  کآتوواهی او در عمول حووه دانووش ظووآد جوآده  حئوورت او اػ هوور  ظداونود محووروح سوواظته  

 جیشتر ظآاهد جآد.
کوه  کوه در عواِهم  نحورو  حاػدارنودهتور اسوت  حوه احون دهحول  سآح  نید ظداوند نکآهحده  ا  

گنواه اسووت وضوآد دارد  و او  گواهی او حوه ػشوتی  را مغلوآب هوآا  نفوز سوواظته و  آنهموان آ
وا در نوادان طنوحن نحورو  حاػدارنوده و  پیرو  اػ انگحیۀ شحقانی را جر آن ترضحز داده اسوت  امن

کوه در جراجور انگحوویه گواهی  کنوود وضوآد نودارد. آ  3 : 1417)اجون محووثم   هوا  شوحقان اخئوتادگی 
/143 _144.) 
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لجالغه، و پياودهای آن گفتار در نهج ا  ضرورت عهل حه 
گفتوار»افیون جر تآصحۀ ضدی افراد جر رعاخت اصل اظالقی  اماح علی   طوه «عمل حوه 

انود  زحورا آن  حا اشاره صورخز و  طوه غحرصورخز  حوه  ورورت احون  احجنودی نحوی اشواره فرموآده
کووه ضآامووع حودان نحاػمندنوود. در عحوول  حووه  دارای آثوار و دسووتاوردهای حئووحار مقلووجی اسووت 

 شآد.اشاره می جرظی اػ مآارد  رورت

 اخجاد اونحت و سالوت روانی َّرای افراد جاوعه -1
که انئان حه شکل کی  هر تعهدی را  های مصتلف نئجت حه دخگری جر عهده حگحرد  حوا

کوردن حوه دنجوال توأمحن اػ اطمحنان داشتن حه طرف مقاجول اسوت. در حقحقوت فورد حوا اعتمواد
وسوحله حوه اهوداف مقلوآب ظووخش  امنحت  آرامش و آسواخش دوونوی ظووخش اسوت  توا حودحن

کوه سوصنان ضواری شوده جور زحوان  در عمول عحنحوت خاحنود  احون  ناجل آخد. حناجراحن  تا ػموانی 
عهوود و » اػ حضورتکووه گووردد  طنوانامنحوت و اعتموواد حواقی جووآده  ووػ حوه ووػ افوویون موی

کوه در سواخۀ آن آسواخش و آراموش موردححه عنآان حرخم امن اههی خواد موی« پیمان توأمحن  کننود 
کوه  .(53  نامهنهج الجالغهشآد. )می درضۀ اعتماد افراد حه خکدخگر ػمانی جیشتر ظآاهد شود 

احون تعهوود هموراه حووا سوآگند حووه ظداونود حاشوود. در احون صووورت افوراد حووا اطمحنوان حووه ظوودا و 
گغاشوتن احون تعهودات   حندنود. حوال حوا زحر وامندی اػ رحمت او حوا دخگوری پیموان موی جهره

کوه حضورتدر ضامعوه رد ظآاهود داد؟ اػ احوونطوه اتفواقی  افوراد را اػ ظحانووت و  ووسوت 
 کند. شان منع می شکئتن عهد و پیمان

ت اهحن ها  هماهنگ اضتمواعی احوئواس اعوتومواد موتوقواحول   وشوتوآانۀ محکمی جرا  فعن
کووه وفووا  حووه عهود اػ محووان ضامعووۀ حشوور  یو همکوار گئووتردۀ مردمووی اسوت و ووػ   هووا  
ظواهوور  رفوت و ضواموعوۀ حوه ندد  سورمواخوۀ حویرگ اعوتومواد عوموآموی حوه غوارت ظوآاهودرظت جرح

ل  حه اضیاحی پراکنده و ناتآان تجدحل ظآاهد  شد. متشکن

 های اجتهاعیکاهش اسحب و نااونی -2
کووه همگوان جوور سور آن اتفووا، نروور وفوای حووه عهود و شووراخط  ومنی آن  مئووجله ای اسوت 

که افوراد در   هوا و...ها و وعدهحدحهی است در صورت تعهد حه قراردادها  پیمان دارند  طرا 
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کئوی اػ های اضتمواعی ػنودگی ظآاهنود امنیها و ناای ساهم و حه دور اػ آسحبضامعه کورد و 
 هوحر»...فرماخود: می که حضرتدستجرد ضان  مال و آجروخش نگران نصآاهد جآد  طنان

که همۀ مردح ضهان حا تمواح اظتالفواتی  خک اػ واضجات اههی همانند وفای حه عهد نحئت  
گووراخش کووه مشورکان ػمووان هوا دارنوود  در آن اتفوا، کوه در افکوار و  نروور داشوته حاشوند  تووا آنسوا 

گآار  کووه حووا مئوولمانان داشووتند وفووادار جآدنوود  زحوورا آخنوودۀ نووا ضاهلحووت حووه عهوود و پیمووانی 
هوا حوا اههواح فقور   هویوح وفوا حوه موۀ انئوان(. ه53هموان  ناموه«.)شکنی را آػمآدنود... پیمان

کوز حوه قضواوت فقورت ظووخش مویموی کشکنی را درعهد  و ػشتی پیمان خاحود کننود. هور 
ر می کورد ظوآد را موقصن ف  کند و اگور توصولن کئی عهد حئت  حاخد حه آن وفا  دانود و که وقتی حا 

کووه حوادر  محر حاطن ظآد احئاس شرح می کوئووی  وع  کنود. همشنوحن اػ  او پیموان حئوته تآقن
ف ججحند  حز می کند و اگر اػ او تصلن کوورده اسووت  در دارد  حه عهد  وفا  کووه او حوود  کونود 

کوه حوا مئواجل علموی و  کوآدکووان ظردسوال نحوی  کوورد.  نوتوحوسوه دخوگور حوه او اعوتوموواد نوصوآاهوود 
کار ندارند  حه راهنماحی فقرت  هیوح وفا حوه عهود را در کننود و حودون آنکوه موی کعقلی سر و 

کوه حوه وعودۀ ظوآد عمول نماخنود. هومووۀ  کئی جیاموػند اػ  در  مادر و دخگران انتروار دارنود  اػ 
کوه وفوادار  حوه وعوده و پیموان  وخشوه در سرشوت و اخون نوشوانوه ت است  ها جیانگر احن واقعحن

یوان  و ها داشته  نحاػمند آموػ  و فراگحر  نحئوت و تعواهحم انجحوافقرت انئان دخگور مرجن
سواػ  احون اسوتعداد و جیوان قوآانحن و حودود آن و پیامودها  اههی  تالشی در ضهت شوکآفا

 .(34 -33: 1377نحا و محمدی  شکنی است.)مقدسپیمان

 _ حسترسازی َّرای پ شرفت و دستحاَّی حه اهداف وتعالی3
گفتار در نمآدهای مصتلف آن  ثمره پیشورفت و ترقوی ای ضوی عاقجت  احجندی حه قآل و 

احوون پیووروػی را طنووان ققعووی  و نحوول حووه اهووداف مووورد نروور نصآاهوود داشووت. اموواح علووی
که ماهک می کننود. هوای عهوآد تآصوحه مویکوردن جور مشوکالت و تنگنوا اشتر را حه صوجر دانند 

گوورو عموول حووه  اػ دخوودگاه اموواح .(53  نامووهنههج الجالغههه) دسووتحاجی حووه اهووداف  تنهووا در 
گ  .  (337فاخده دانئتند. )همان  حکمت رنه صرف سصن راندن را جیگفتارهاست  و 

کئووی تصووور  هووای اصوول و نئووجش کنود حووا داشووتن افتصووارات و پیشورفت ممکون اسووت 
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هاخش را فراهم نماخد و دخگور حوه عمول نحواػی نحئوت  اموا اػ منرور  تآاند ػمحنۀ تحقق آرمان می
کئوی اػ عمول ظووخش نووان نصوورد خعنوی عمول امواح علوی شاخئوته و ظوآب نداشووته  اگور 

حاشود و حودان ضهووت اػ مراتوب حلنود دنحووآ  و اظورو  عقوب حمانوود  اصول و تجوار و جیرگووی و 
 . (23)همان  حکمت  تآاند جراخش مآفقحت حه همراه آورد.شرافت ظانآادگی او هم نمی

 های درونیوندی ان پتانسحلها و َّهرهغنحهت شهردن فرصت  -4
گفتوار  مغتونم شومردن فرصوتتتورحن  ورورخکوی دخگور اػ مهوم هاسووت  هوای عموول حوه 

که ممکن است در آخنده حه ضهات مصتلف اعم اػ جیمواری  جوروػ مشوکالت  فرصت هاحی 
منودی اػ هوا  جهورهخافتنی نجاشد. افویون جور فرصوت تغحیر حاالت  فرارسحدن اضل و... دست

کوار تانئحل سوالمتی در تمواح هحروات هوا و های دوونی  مانند علم  اخموان  تآانواحی انسواح 
کحد جر احون نکتوه  همگوان را حوه عمول ػندگی جراجر نصآاهد جآد. امحرمؤمنان گراحوی فورا حا تأ

  237و  196همشنووحن در سوصنانی دخگوور  ماننود ظقجووۀ  .(94ظآاننود. )همووان  ظقجوه موی
کووه اکنووآن فووراهم اسووت  مووردح را حووه تووال  و عموول دسووتور مووی دهنوود  و شووراخط و احووآاهی را 

کننوود  احوون شووراخط و  کننوود تووا فرصوت را غنحمووت شوومارند و اػ آن جهووره ادآور  موویخو جوردار  
کواراحی اعضوا و ضوآارح اسوت  ت حودن و  گوخوا و دارا جوآدن صوحن احآال  داشتن زحوان سواهم و 

کوار جیفتنود  انئووان را در حو ضوا آوردن طاعووت و  هکوه پویش اػ آنکوه جوور اثور جیموار  و آسووحب اػ 
 کنند.  عجادت همراهی می

عواهمی حوه علوم ظووخش عمول  های علمی ػندگی نحی معتقدند اگردر حوػه اماح علی
(  حلکووه 107جوورد )همووان  حکمووت مانوود و سووآدی نموویجهووره موویتنهووا اػ علووم جووی نکنوود  نووه

کوه در ظوور علم حا عملوی  .(110 تانئحل غنی علم را نحی اػ دست ظآاهد داد.)همان  ظقجه 
گوخوووا او را فرخووواد موووی ػنووود و حوووه  و متناسوووب آن اسوووت  نیدخکوووی و همجئوووتگی دارد   وووز 

کموال انئوان فوراهم آخود. وقتوی علوم حوا عمول هموراه  همجئتگی دعوآت موی کنود توا اػ آن دو  
گوحی اػ عاهم عهون حوه عواهم حوز وارد شوده و حوه صوورت  طنان نحرومند میشد  آن که  شآد 

گرنوه  طنوحن فوردی  اسوتعداد و صوالححت  مده و ضلوآه مویفعل و عمل ملمآس در آ کنود و 
کووه شاخئووتگی  کووه اػ وطنووی  کئووی  علووم را نصآاهوود داشووت و علووم اػ وضووآد وی  هماننوود 
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کآخ می  .(712-713/ 5 : 1417)اجن محثم   کند. سکآنت در آن نحئت  

 اخجاد نشاط و پوخايی -5
کوه فورد  در در ضواحی مقورح موی« عمل»سصن اػ  دوونوش دارای اسوتعدادی اسوت شوآد 

موووورد اسوووت. گرنوووه انترووار عمووول اػ او جوووی تآانووود احووون قووآه را حوووه فعلحوووت جرسووواند  وکووه موووی
که در قرآن )حقوره/  همان کوه ظداونود اػ افوراد حوه انوداػۀ تآانواحی 286طوری  ( نحوی آموده اسوت 

کوواهلیآنوان تکلحوف مووی   در ظآاهود. حوال طنانشووه فورد  احون  تانئووحل را اػ ووی سئوتی و 
عمل حه ضنوجش در نحواورد  حواهقجع حواهتی اػ سونگحنی و فشوار و نواراحتی جور او ظآاهود جوآد  

گوردد. اند: آن فرمآده که امحراهمؤمنحن طنان کنود  دطوار انودوه  کآتاهی  که در عمل  کز 
کووووورخم)فتز/ .(127حکموووووت    الجالغههههه نهههههج) جیشوووووترحن زخووووان ناشوووووی اػ  ( نحووووی 10قوووورآن 

ه پیمان شوکن عوالوه جور اخنکوه داند. شوصووص پیموانشکن میشصص پیمان شکنی را متآضن
کوووه نووه دشومووون و نووه دوسووت اػ او کاهوود و طووور  ظووآار مویدر دنحوا اػ اعتجووار ظووآد موی شووآد 

کنتآانووود وو  پیموووانجووورد و نوووه مووویحئووواب موووی د  در آظووورت نوحوووووی نوووهوووا  او حئووواب 
کی ها  جیرگی در پیش دارد و ضاخگاه  یگورفوتوار م در انترار اوست. درهآهنا  ضهنن

 گرايی ترغحب کنندۀ دخگران حه عهل -6
گفتار  هداخت و اخساد رغجت در دخگران نئجت حوه اػ دخگر  رورت کردن حه  های عمل 

کوه صودها سوصن قوادر  آن عمل و مقدمات آن است. اثر عمل جور ووی دخگوران طنوان اسوت 
که انئاننصآاهد جآد طنحن حاشد. الػمۀ  احجندی حه احن اصل اظال هوا حوا وضوآد قی آن است 

ه فکور و تشوصحص مووی حاخود همووآاره مئوتقل فکور و عمول نماخنوود   حاشوند و موی آنکوه دارا  قوآن
کم و جیش تحت تأثحر عمل و وو   حاشند. احن حز تقلحد  اظتصواص حوه  میدخگران هکن 

که پیش کار ظآب ندارد  حدحن سجب است  کار ظحر   اداشی جراجر کار حد خا  حوا دخگور قدح در 
کحفوور  مئوواو  حووا همووه پیووروان ظووووخشافووراد پیوورو دارد و پوویش دارد.   قوودح در فئوواد هوووم 

کووه حضوورت همووان کننوود: در وصووف ظووآد جوورای مووردح حووه احوون نکتووه اشوواره مووی طوووری 
گفتار و اعمال ظآد در محان مردح وواح دادحنحکی»...  (.  87ظقجه    نهج الجالغه) .«ها را حا 

کووه حکموا  تنهووا اهول نررخووه و  جحوادر فور، محوان مکتووب ان و حکمووا نحوی همووحن حوز 
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کارشوان حوا ادراکوات حشور  تنهوا اػ راه زحوان اسوت  وهوی پیوامجران حوه  تعلحم می حاشوند و سور و 
کننود  هوغا توا  گوخند قجل اػ آنکه اػ دخگران تقا ا  عمل حکنند  ظآدشان عمل موی آنشه می

ر را تحووت تصوورف ظووووخش در نماخنوود  قلووب و احئاسووات حشوو اعمووا، ووح حشوور نفووآع مووی
گوآ  موی آورند. سصن اػ زحان جیورون موی می گوغرد  وهوی عمول  انعکاسوی عمحوق در  آخود و اػ 

کتوب وواحوی نحوی حوه احون مئوجله  ( طنوان181آورد.)همان  ظقجوه  ووح دخگر   دخد می کوه در 
گراحوی  اشوارات هوا نئوجت حوه عمولخعنی تأثحر عمل در هداخت مردح و اخسواد رغجوت  در آن

کورده زخادی شده است و اجمه کحود  کوه حوا عمول و رفتوار ظوآد موردح را حوه حوه موردح تأ انود 
کننده ظآاهد جآد. که عمل شما  ظآد دعآت  کنحد   و3/123 توا: )کلحنوی  جوی نحکی دعآت 

124)  . 
کووردن  اثووری منفووی جوور ضووای ظآاهوود  در مقاجوول  عموول نکووردن خووا جوورظالف قووآل عموول 

که حضرتگغاشت. همان حسۀ منفی عمل نکردن عاهم حوه علوم ظووخش را آن نت طوری 
کئوب علوم پیودا نمویمی که ضاهل  حا دخدن احن صحنه  محل حه    نههج الجالغههکنود. )داند 

ا  حوه دانوش و دانشومند _ حوه دهحول اخنکوه او معتقود  نادان حه دهحول حودجینی .(372حکمت
که اخنان علم را  اخع می گواهی ظوآد جور فاخوده  است  مانود و اػ  دانوش  حواقی مویکنند _ جور ناآ

طوآن عواهم حوه »آموده اسوت: کوه در حودخثی اػ امواح صواد،طنوانػنود   میحواػ آمآظتن سر
کووه حوواران اػ سوونگ هووا  شوونآندگان حلغووید  طنوانعلوم ظوووخش عموول نکنوود  انودوػ  اػ دل

 .(1/56 تا: )کلحنی  جی«. صاف حلغید

 حختی در اخرت نح  -7
کئوی موی اماح علی کوه در دنحوا حوه عمول  احجنود جوآده سعادت اظروی را اػ آِن  دانود 

گفتوار و ادعووای صورف ) هووای دنحوواحی (  و اػ فرصوت44  حکمووت نهههج الجالغههاسوت  نووه 
که اػ رسآل ظداکمال جهره را جرده است. همان کوه فرموآد: خکوی  طوری  نقل شوده اسوت 

کوه ظوالف وعودهاػ شرو   مانت من جرای ووود شما حه جهشت  آن اس کوه دادهت  اخود ای 
 .(169/ 74تا: عمل نکنحد. )حنگرخد حه: مسلئی  جی

گفتار و زحر  ا حضرت گغاشتن عهد و پیموان را    در مآارد متعددی عمل نکردن حه 
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گئووتاظی جوور ظوودا دانئووته  عاقجووت آن داننوود. احوون حصتووی در آظوورت موویرا نگووآن حووه نووآعی 
هوا اػ رحمووت رانساح نحووک جورای عوامالن  و جرظوورداری آندهنوده  نشوان اػ سوجیانواِت انوغار

شوکنی را ضئوارت جور ظودا دانئوته  احون عمول افیون جر آنکه پیمان اههی دارد. حضرت
(  زحورا انئووان عاقول حووا تآضوه حووه 53  نامووهنهههج الجالغههداننود )شونحع را جرآمووده اػ نوادانی مووی

کواری توون نموویگواه حووه پیامودهای شووآح احوون عمول در دنحووا و آظوورت  هووحر دهوود. در طنووحن 
ها  جر  رورت عمول  حا خادآوری عآاقب شآح شکئتن پیمان سصنی دخگر نحی  حضرت

کحد می کوه ها( جهتر اػ پیموانصجر جر مشکالت پیمان»)نماخند: حه تعهدات تأ شوکنی اسوت 
کحفوور آن مووی  «.شووکنی حاشوویگووآی پیمووانتووآانی  اسووزترسووی  و در دنحووا و آظوورت نموویاػ 

 ا(.ض )همان
شوکنی نودار   احون اػ اخنکه در دنحا و آظرت راهوی جورا  عفوآ اػ پیموان مقصآد اماح

کوه حوه امحود ظحور آن حاشوی  زحورا  کوار اسوت  که در مقاجل آن حاػظآاست  نه دنحاحی در  است 
کارها  ظآب راه  آن ووػ دنحاحی وضآد ندارد  و نه راه آظرتی هئت  زحرا در آظرت ضی جرا  

 .(5/303 : 1417محثم  ن)اج  غحرشی نحئت.

 نتحجه
 اند اػ : های پژوهش حا ر عجارتخافته

کوه دارای شاظصوه« گفتار»  اػ منرر اماح علی  -1 هواحی در صوورتی اوػشومند اسوت 
کوه در  گفتواری  آن اسوت  کامول طنوحن  طآن استآاری جور اندخشوه و معرفوت حاشود و صوورت 

که ف«عمل» گفتاری  اقد احن مشصصوات حاشود  موورد نرور و   تحقق عحنی خاحد. هغا عمل حه 
کحد اخشان نمی در حاهوت ظشوم  حاشد  زحرا ممکن است انئان در شراخط نامناسوجی موثالً تأ

شوآد  و غضب  حرف نادرستی جر زحان ضاری ساػد. ققعًا عمول حوه آن سوصن  تآصوحه نموی
 آد.گفتار انئان جرآمده اػ قدرت تفکر و تعقل نصآاهد ج ققعاً « غضب»زحرا در حاهت 

خاحود. ای مویهوای وحوژهپیآستگی قآل و عمل در حئتر ػندگی ضمعوی و فوردی  ضلوآه -2
گاهی در قاهب  احجندی حوه پیموان خاحود  هوای سحاسوی و اضتمواعی ظهوور مویاحن مالػمت  

هوای اضتموواعی  پرهحووی اػ شوعارگراحی  عموول حووه اخمووان و گواهی حووه صووورت  عمول حووه وعووده
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خاحود  زحورا احون اعموال در اغلوب موآارد  پویش اػ م ظهوور مویحاورهای دخنوی و نحوی عمول حوه علو
گفتار و قآل متسلی می  شآند.صورت فعلِی ظآد  در صورت 

گفتوار و  جرمی نهج الجالغهدر  اػ جررسی همۀ اشارات امحراهمؤمنحن  -3 گووحی  کوه  آخود 
گفتوار»آخنود. عمل جراجر هئتند  و در واقع خک امر حه شومار موی ضلوآۀ  در حقحقوت« عمول حوه 

گفتوار  نوآعی دوو « صداقت»حاوػی اػ  گووحی و نفوا، فرد است  در مقاجول  عمول نکوردن حوه 
که نتحسهمحئآب می ای ضوی اخسواد نگرانوی و وحشوت در افوراد ضامعوه  و نحوی نواجآدی شآد 

 های اضتماعی اعم اػ محجت  همدهی و اعتماد را حه همراه ندارد.ترحن سرماخه جیرگ
گووورو سوووالمت ووانوووی افوووراد و نحوووی  درموووان جیمارهوووای رفتووواری  سوووالمت ضآاموووع  در -4

هاسوت.  احجنوودی افوراد در ضامعووه حوه احوون اصول اظالقووی  عامول حئترسوواػ مهموی اسووت  آن
کاهش و حتی حوغف نواامنی هوای ووانوی  طوه اخنکوه جرای افیاخش سالمت ووانی افراد  و نحی 

هوا. عمول نکوردن ارهوای نوامقلآب اػ آنها در افراد  حه جروػ افعال و رفتاکثرًا احئاس ناامنی
گفتار و تعهدات  نقش مهم و جرضئته  ای در حاووری حز ناامنی در ضامعه دارد.جر طجق 

گفتار» اصل اظالقی   -5 که هحر آن« عمل حه  هوای خوک اػ حووػه طنان مهم و مؤثر است 
تموواعی و ػنوودگی حشوور  اعووم اػ حوووػه مئوواجل سحاسووی و تسوواری و حازرگووانی  حوووػه وواحووط اض

نحوواػ اػ رعاخووت احوون اصوول ظووانآادگی  و نحووی حوووػه مئوواجل اعتقووادی و فرهنگووی  ظووآد را جووی
کلحۀ نراح نمی های ححات حشوری  و نحوی حفوظ سوالمت و امنحوت جینند. در حقحقت  ِقآاح 

ی مئتقحم حا رعاخت احن اصل مهم رفتاری دارد. حه عجارتی  هر طوه احون اصول  اها  راحقهآن
هوای مصتلووف ضامعووه نفوآع خاحوود  ققعووًا حوه همووان محوویان شوواهد ری در حدنووهحاشوتاب جیشووت

هوا ظوآاهحم جوآد  و در غحوور احون صوورت  حوه توودوخذ اسوتحکاح و افویاخش سوالمت در آن حوووػه
کارکردهووا و نحوی فرو اشوی نروواح هوای اضتمواعی ػنوودگی جوروػ ظآاهوود شوآاهدی اػ اظوتالل در 

 کرد.
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 در قرآن « َکَجد»تحلحلی بر معناشناسی واژه 
2_ وحجوحه غالوی1احمد اسدی ___________________ 

3_ وعصووه غالوی 
___________  

 چكحده 
ا  نوي  در اي  عر ه یدخد آمده حا رواج روخكرد معناشناسى در مطالعات قرآنى، شيوه

ك زاا  كااه در  خاه اسات. هاد  اياا  شايوه، ا هاا  ماات  نهفتاه شااده معنااايا اسات هاام  
هاا  ارت ااط آخااات در  اسات. ايا  مهالاه حاا اساتفاده از رو  ايزوتسااو و تكميا  آن در حخاش

را از منرر لغو  و ساور معناشناساى بررساى « َكَ د»، نخست واژه  محدوده سوره و در قرآن
خ ، متضاد و موازنه ساختار  مت ، كرده است. نوخسنده حا استفاده از واژگاِن حا معنا  نزد

كاه مغااير مفهاوه  در چند مرحله آن را تجزخه و تحلي  نماوده و حاه ايا  نتيجاه رسايده اسات 
َكَ ااد، ايا  واژه معنااا  منفاى در باار ناادارد و حاه محاادودخت هاا  عااالم ماااده و  متاداول واژه 

 حكمت الهى در اختيار انسان اشاره دارد.
َكَ د،كدح، اختيار انسان، ايزوتسو. ها: کلیدولژه  معناشناسى قرآن، معناشناسى 

 وقدوه
 داشوت تآضوه حاخود اما است  نآظهور دانشی آن  امروػی سجک حه معناشناسی دانش

 دحرحواػ اػ دارد. معناشناسوی مئولمانان و اسالح تاوخز در وخشه آن  اػ مجاحث حئحاری که

_____________________  
دانشوگاه علوآح و معوارف قورآن قوم و اسوتاد دانشوکده مقاهعوات تقجحقوی قورآن شووحراػ   دانشوسآی دکتوری _1

assadi.ahmad@yahoo.com  
کارشناس ارشد2   m91gholami@gmail.com  معارف قرآن. )نوخئنده مئؤل(  دانشگاه علآح و _ 

  Gholami.massomeh66@gmail.com.       دانشگاه علآح و معارف قرآنکارشناس ارشد _3
 8/6/1395_  غحر : 31/1/1395دوخافت: 

mailto:assadi.ahmad@yahoo.com
mailto:assadi.ahmad@yahoo.com
mailto:m91gholami@gmail.com
mailto:Gholami.massomeh66@gmail.com
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 کموال اػ مراحلوی حوه شوده و دنجوال مئولمان دانشومندان و علموا محوان در ضودی طوور حوه

کنآن که رسحده معتیهوه  حوه احون  وحوژه حه متکلمان  است. احتدا جآده نرحر جی ظآد نآق در تا
 ۀراحقو و «معنوا و هفوظ» ۀدوحار ححث حه نحی مشاجی فحلئآفان ها آن اػ و  ز ححث پرداظته

 حوه اظحور هوای سوال در علوم احون شوحعه  علموای همت حه اند. تآضه نمآده« حست»محان 

 (117: 1348)اظتحار   .است رسحده کمال
های معناشناظتی و ساظتارگراخانه آخات قرآن تآضوه جیشوتری پژوهان متأظر حه وو  قرآن

گآن هوا  هومها و تقاجلاند. در نگاه معناشناسی  اػ طرحق تفاوتداشته گآنوا نشوحنی عناصور 
که حا خکودخگر وواحوط متقاو شجکه کلحودی جول دارنود  مویای اػ مفاهحم  کلموات  توآان معنوای 

گئووترده109 :1389 اهجوورػی قوورآن را خافووت. ) توور حووه زحووان ( در واقووع معناشووناس حووا دخوودی 
 (86 :1390راد کند. )ها را جررسی مینگرد و حا نگاه ساظتاری  وواحط جین واؼه می

کوردهحتآشو کووه وو  معناشناسوی را پیگحووری  کئووانی اسوت  و حووا  هحکآ احیوتئووآ اػ ضملوه 
کتاب  در حواب احون   خهدا و انسهان در دهرانو  وُاهحن دخنی و اخالدی در دران کرخننآشتن دو 

گفتوه اسوت. احیوتئووآ حاتآضوه تئولط جور مفوواهحم قرآنوی  حوه مقاهعوه ادجیووات   حوه  نررخوه سوصن 
کلمات حنحاد  و اساسی قرآن را در آنوها وخشوه خاجی و تحوآل  عرب دوره ضاهلی پرداظت تا 

کوووه در آن دگرگآنیو   ووومن حوووا نرووور و تآضحوووه   و در  کنووود  هوووا  دخووود آموووده مشووصص هوواحی را 
( او حوا 32: 1382پرسوت  .)دحنآن مضوامحن و مفواهحم آشونا شوآد  دوحاره  اسالمی  دانشمندان

نگوواه معناشووناظتی اػ طرحوووق مترادفووات و متضووواد خووک واؼه  حووه دنجوووال جیووان معنووواحی آن 
کنود توا اػ طرحوق آن اسوی خوک واؼه طنودحن مرحلوه عکور مویحاشد. وی جورای وو  معناشن می

کوه معنوای دقحوق خوک  کلمه دست خافت. نصئوت تعرخوف حوافتی خوا متنوی  حتآان حه معنای 
 (55 :1390راد دست آورد. ) تآان حهواؼه را اػ ووی متن آن می

کووه در رسوحدن حوه معنووای دوح تآضوه حوه واؼه هوای متوورادف  ضانشوحن و متضواد خوک واؼه 
که واؼهی آن واؼه خاری میحقحق های مترادف  هر خک جرای ظآد معنوای ظواص و دهد  طرا 
کورد و اػ طرحوق احون واؼه  هوای حئوحارتآان اػ آن نکتهدارند و می وحژه  کاوجرد هوا اسوتصراح 
که همگوی موا را حوه معنوای واؼه موورد نرور رهنموآن مویشجکه سواػند. ای معناحی تشکحل داد 
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کوه سواظتاری شوجحه حوه هوم دارنود   ۀاػندر آظر اػ طرحق مآ سواظتمان دسوتوری  خعنوی آخواتی 
کار رفته در هر ساظتار استصراح می                                   (83-74: 1368احیوتئآ  شآد. )نکات حه 

 َكَجد ۀبررسى واژ 
کجود موی کنووحم. پوردازخم و ححوث را در دو محوور تجحوین مویدر احون قئومت حوه جررسوی واؼه 

که در  طهار قئمت )حافوت متنوی  واؼگوان نصئت اػ نرر هغآی و دوح اػ طرحق معناشناسی 
کجد  متضاد آن و مآاػنه ساظتاری( جیان می هم  شآد:معنای 

َکَجد ان نٌر لغوی1  _ 
/ 10: 1361اػ اعضووای حودن آدمووی اسوت. )مصووقفآی/در هغووت حوه معنووای خکوی « کجود»

کوار نرفتوه اسوت. )فحروػآحوادی حوار در قورآ ک( احون هفوظ جویش اػ خو15 ( حوه 72/ 6: 1411 ن حوه 
کجود انئوان )ضگوور « کجود»راغوب   ۀگفتو کوه عوارض  )جور وػن حئود( حوه معنوا  درد  اسوت 

 اصوفهانی  شآد  سوپز حوه هرگآنوه مشوقت و رنسوی اطوال، شوده اسوت. )راغوب سحاه( می

1411 :1 /695).  
کووه حوا رنوذ و سووصتی  التحقحه مؤهوف  کلموه را در تحمول سووصتی و هور عملوی  اصول احوون 

کجود موی»نوخئود: دانوود  سوپز مویهموراه حاشود موی کوه انئوان حووه ظلقووت انئوان در  رسوواند 
که حا تآضه حه ضنجه ووحانیگآنه استعداد عروح حوه مقاموات حواالتر  ا  ای ظلق شده است 

: 1361مصووقفآی « )ل  و تووال  نماخوود.را دارد و جوورای رسووحدن حووه آن حاخوود رنووذ هووا را تحموو
10/14)   

سود وضووه اشووتراک هموه معووانی  نووآعی ر مووی حوا تآضووه حوه معووانی هغووآی عکور شووده حووه نرور
کوه طجوق جیوان  سصتی و مشقت عاتی است. حا تآضه حه تقاجق مفهآح احن واؼه در ػموان نویول 

کنآن نحوی در  گردخوده و احون واؼه توا هموحن معنوای راغب اصوفهانی حوه عضوآی اػ حودن اطوال، 
گوورفتن احون عضووآ در حودن اسووت و  کوار جوورده می هحو شوآد  و وضووه تئومحه آن  در مرکیخووت قورار 

کوه حوا تکحوه جور علوآح تسرجوی اموروػ دقحوق تور  همشنحن نآق عملکورد احون عضوآ در حودن انئوان 
کنترهووی و تعووادهی در حوودن اخفووا می کنوود  )اػ خووک طوورف  شووناظته شووده اسووت و عملکوورد 
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گورد  ظوآن جوآده و اػ سوآی دخگور جور نوآق موآاد غوغاحی کننده ترکحجا کنترل ت ظآن در فراخند 
کنتورل دارد(  می کوه احون واؼه حوه  ووودی اػ سآی معده  نروارت و  توآان حوه احون نتحسوه رسوحد 

کوه ناشوی اػ ماهحوت عواهم ظلقوت جوآده و در  مفهآح نآعی محدودخت و سصتی عاتوی اسوت 
اسوت. احون مفهوآح حوا مقلوق مفهوآح متوداول عاهم ماده  جرای انئان  حکحمانوه تنروحم شوده 

که در ترضمه شوآد  تفواوت دارد. احون  ها و تعجحرات جرظی اػ مفئران دخده می رنذ و مشقت 
و ط و اعتودال را نآق سصتی  هر دو مفهآح سصتی و مشقت و رنوذ در ػنودگی و همشنوحن تآسن

مصوآانی دارد. دهد و حا آنشه مدنرر حقحوه علموای هغوت نحوی جوآده اسوت  ه در ظآد ضای می
کوه در حصوش هوای  احن مفهآح حا آخات دخگر قرآن در ػمحنه ظلقوت انئوان نحوی همصوآانی دارد 

 مرجآ  در ادامه مقاهه حدان پرداظته شده است.

َکَجد ان نٌر وعناشناسی2  _ 
 تعرخف حافت وتنی واژه َکَجد -الف

د حه همراه مشتقاتش خک حار در قرآن حه جَّ کَّ که حه تعرخوف متنوی کار رفته است.  واؼه  آخاتی 
د می جَّ کَّ ْنسهاَن فهیحاشند: پرداػند آخات سوره حلد میواؼه  ِ

ِْ ن  *َکَجهدٍّ   َلَقهْد َخَلْقَنها ا
َ
َسهُب أ خَحْ

َ
أ

َحهد  
َ
هن َخْقهِدَر َعَلْحههِه أ

َجهًدا  *ل َ
ْهَلْکهُت َوههااًل ل ُ

َ
َحهد  *َخُقههوُل أ

َ
هْن َيههَرُه أ

ن ل َ
َ
َسههُب أ خَحْ

َ
ههُه  * أ

َعهل ل َ َلههْن نَجْ
َ
أ

َتحْن   *َنحْن َعحْ  َُ ْجهَدْين * َو ِلَساًنا َو َش موا انئوان را در کوه  ی(  حوه راسوت10-4)حلود/ َو َهَدْخَناُه الن َ
گمان می رنذ آفرخدخم )و ػندگی او پر اػ رنذ کز نموی هاست(! آخا او  که هحر  تآانود جور او  کند 

کورده»گوخد:  دست خاحد؟! می کارها  ظحور( نواجآد  گموان « اح! مال زخاد  را )در  آخوا )انئوان( 
کز او را ندخده )که عمل ظحر  انساح نداده( است؟ آخا جرا  او دو طشم قورار  می کند هحر 

کوردخم. کندادخم  و خ کجود جور  زحان و دو هوب؟ و او را حوه راه ظحور و شورن هوداخت  )ترضموه واؼه 
 .(شآد حاشد و در ادامه مورد نقد واقع می مکارح شحراػی می ااهّللآخاساس ترضمه 

کوه ظلقوت  طجق جیان  عالمه طجاطجاحی حافت متنی احن آخوات حوه احون نکتوه اشواره دارد 
کوه همور اه حووا  یانئوان جور اسواس رنوذ و مشووقت اسوت و هوحر شوأنی اػ شوجآن ػنوودگ نحئوت 

کاهجوود   هوا و ظئووتگی هووا و رنووذ تلصوی کووه در شووکم موادر  ووح حووه  هووا نجاشود. اػ آن ووػ  
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که اػ احن دنحوا  کوه ظواهی اػ  رظوت جور مویدمحده شد  تا ووػ   حنودد هوحر راحتوی و آساخشوی 
خاحود. تنهوا ظانوه  جیند و هوحر سوعادتی را ظواهص اػ شوقاوت نموی تعب و مشقت حاشد نمی
کووه راحتوی کووه هموه همتشووان  آظورت اسوت  ا  آمحصتوه حووا تعوب نحئوت. حتووی اهول دنحوا 

  اگور هوم حوه آورنودرسحدن حه دنحا و شجآن آن است  آن را حدون رنذ و ػحمت حه دست  نمی
کننود  زحورا احوون عواهم اػ امووور هووا نمویدسوت آورنود  حوودون تحمول سوصتی تآاننود آن را حفووظ 

گرفته توا ظحواهی و وهموی تشوکحل شوده اسوت. هکون اػ دخودگاه  متضاد  اػ تماخالت طجحعی 
ووور نحئوووت.  ظداونووود متعوووال رسوووحدن حوووه شوووجآن احووون عووواهم  حووودون رنوووذ و تحمووول حوووال محئن

 ( 292/ 20:  1374)طجاطجاحی 
کوه انئوان نمویادامه آخات حه جیان احون نکوات موی گموان را حوه ظوآد راه پورداػد  تآانود احون 

کوافی نحئوت   کز جر او قادر نحئت. فقط انفا، جورای رسوحدن حوه رسوتگاری  که هحر  دهد 
گواح  کنود و در مساهودات مؤمنوان  حلکه انئان حاخد اػ مشقت عجآدخت جویش اػ آن را تحمول 

گاح پیش وود. همشن  حن پیمآدن راه ظحر و شر  مئتلیح تحمل رنذ و مشقت است.حه 
َحهد  گانه  جور اثجوات مضومآن آخوه  در ظالل احن آخاِت سه

َ
ْن َلهْن َيهَرُه أ

َ
َخْحَسهُب أ

َ
حستوی  أ

کووه ظوودا  متعووال اعمووال حنوودگان و  ووماجر آنووان را  نهفتووه اسووت و آن مضوومآن احوون اسووت 
 جیند. می

جْرِ َو َتَواَصْوْا ِحاْلَهْرَحَهِة فرماخد: در انتهای آخات می ِذيَن َ اَوُنوْا َو َتَواَصْوْا ِحالص َ
ُثن َ کَاَن ِوَن ال َ

ْحَهَنههِة  * اُب الْهَ صهههْحَ
َ
ْوَلجههَك أ

ُ
کوووه اخموووان آورده و 18و 17)حلووود/ أ کئوووانی حاشوود  (  سووپز اػ 

ه انود )کوه ناموو«اصوحاب اهحموحن»هوا  کننود! آن خکودخگر را حوه شوکحجاحی و رحموت تآصوحه موی
 دهند(. اعماهشان را حه دست راستشان می

کوه سوحا، آخوات قجول جور آنوان دالهوت دارد و معنوا  آخوه « كاوهج»اشاره  کئوانی اسوت  حه 
که حه ظدا اخموان  کئانی جآدند  که حه هر عقجه دشآار  قدح نهادند  و اػ  طنحن است: اخنان 

کردنود  مردموی صواحب ُخمون انود  و اخموان و آورده  خکودخگر را حوه صوجر و مرحموت سوفار  
که اػ پیش جرا  آظرت ظآد می فرستند طحی  حوه ضوی مجوارکی و زحجواحی و   اعمال صاهحی را 

 دانند. عامل ر اخت نمی
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فورض مشوقت و رنوذ جورای  ها و تفاسحر آورده شد  همگی حا پیش آنشه حا تآضه حه ترضمه
کجد  حوه تعرخوف حوافتی و متنوی احون واؼه پرداظته گآنوه  رسود هموان نرور میانود. حوه  مفهآح واؼه 

کووه در حصووش واؼه شناسووی اشوواره شوود  معنوووای احوون واؼه حووه مفهووآح منفووی مشووقت و رنوووذ 
کوه در حواال آورده شود حوه تضواد  نمی حاشد. اهجته  عالمه طجاطجاحی در حصشوی اػ تفئوحر ظوآد 

کرده که حه مفهآح وسحع عاتی در احن عاهم اشاره   تر احن واؼه اشاره دارد. اند 
کجود حوه معنوای ظلقوت انئوان در در تحلحل ا که  گفت  کجد حاخد  رتجا  متنی مفهآح واؼه 

هوای آن اسوت. احون واؼه تنهوا حوه معنوای رنوذ و  هوا و نحاػمنودی عاهم ماده حا همه محدودخت
کوه اقتضوای عواهم مواده احون اسوت  مشقت حه مفهآح منفی نحئت  حلکه حوه احون اشواره دارد 

کوه جو رای او حوه رسومحت شوناظته شوده  حاخئوتی توال  که انئان در حوػه عقول و اظتحواری 
کموال او حاشود  دطوار تکجور نگوردد و اػ راه حوق  کند. تال  او حاخود در عوحن تآضوه حوه هودف 

که احن مفهآح حا آخه حعدی منقجق است:  َحدضدا نشآد 
َ
ْن َلْن َخْقِدَر َعَلْحِه أ

َ
َخْحَسُب أ

َ
. احون أ

کوه قوآح ظوآد را « عا اهنوآن»ظداونود حوه عمول سوره انجحاء در اشواره  87مفهآح شجحه آخه  اسوت 
هَن فرماخود:  دارد و ظداونود می کند و دست اػ تال  جرمی رها می ٌَ ْن َلهْن َنْقهِدَر َعَلْحهه  َف

َ
. اػ أ

هووا نئوجی اسوت و احوون اػ  ػای مووادی همحشوه در اسوتفاده اػ فرصوت طرفوی نرواح محودودخت
کند نوآعی حئورت در صفات احن عاهم است. حناجراحن انئان هرطند حه ن حک خا حد حرکت 

ْهَلْکُت وااًل ُلَجداکند و احن مفهآح حا آخه  ظآد احئاس می
َ
متناسوب اسوت.  ومن  َخُقوُل أ

کووه اظتحوار هوورکز جراسوواس  کورد  اخنکوه در مجحووث ضجور و اظتحووار حاخود حووه احوون نکتوه اشوواره 
کووه اػ آن حووه شووآد  شووراخط مححقووی و ارثووی  اػ هوور دو ضنجووه مووادی و معنووآی او تعرخووف می

کووه  وسوعت تعجحور مووی کووه شوناظت وظحفووه  محودود حوه و ووعی اسوت  کنحم. حودحن معنوای 
گرفته هههُف انووود. احوووون مفهووووآح حوووا آخووووه  اشوووصاص در آن قوووورار  سههههًا ِإال َ ُوْسههههَعها  ال ُخَکل ِ ُْ  اهَّلُل َن

ُف ( و آخه 286)حقره/ سًا ِإال َ وها اتاهها َسهَحْجَعُل اهَّلُل   ال ُخَکل ِ ُْ ( 7)طوال،/ َحْعهَد ُعْسهرٍّ ُخْسهراً اهَّلُل َن
هووا در ووػ قحامووت آشووکار  منقجوق اسووت.  وومن اخنکووه احون عوودح اسووتفاده مقلووق اػ نعموت

که حا مفهآح  می  ( انقجا، دارد.39)مرخم/ َيْوَم اْلَحْسَر شآد 
در ادامه آخات  نگاه ظداوند حه اعمال انئان و اخنکه توال  انئوان اػ نگواه ظداونود دور 
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  خادشده  سپز اشاره حه قدرت اظتحار انئان در حرکت حه سمت ظحور و شور و نصآاهد جآد
کوه  10و  7همشنحن وظحفه هداختی ظداوند در شناساندن ظحر و شر در آخات  گردخوده  اشاره 

جحَل منقجق حا آخه  ا َهَدْخناُه الس َ هورا  ِإن َ ُُ َک ها  ِکرًا َو ِإو َ ها شها حاشود. محوان احون دو  ( می3)انئوان/ ِإو َ
که مورد استفاده مثجت خا منفی او قرار می گحورد   آخه نحی حه اجیارهای ووودی و ظروضی انئان 

َتْحِن اشواره شووده اسوت.  َُ  َلههْن َنْجَعهْل َلههُه َعْحَنهْحِن َو ِلسههانًا َو َشه
َ
احوون آخوات نحووی مؤخود مفهووآح . أ

کجد است. ۀحارشده دو جیان  واؼه 
کوه در فراخنود تصومحم در ادامه گحری  آخات  واؼه عقجه نشان اػ نحروهای متضوادی اسوت 

کوه مشواهده می انئوان اثور دارد. هموان کوه در آخوات حعوود  گآنوه  شووآد  تموامی مصوادحق عقجوه 
کوه مئواجل مواهی  عامول اساسووی در  جیوان شوده اسوت ضنجوه مواهی دارد. احون نشوان می دهود 

گغرگاه عقجوه اسوت. هموان کو گغشتن اػ  ْو ِإْطعهام  فهیه در عجوارت گآنوه 
َ
 َيهْومٍّ ذی َوْسهَغَجة  أ

کووه ظووآد افووراد در تنگنووای موواهی قوورار دارنوود   مفهووآح می گووردد  تصوومحم جوور انفووا، در ووػی 
تصمحم حئحار سصتی است. مسمآعوه عجوارات تآ وححی واؼه عقجوه در احون سووره حوا مفهوآح 

کجوود منقجووق اسووت و همگووی مفهووآح تعووادهی و محوودودخت عاتوووی و  اراجووه شووده جوورای واؼه 
 کند. حکحمانه ظاهق را تأحید می

گوغر اػ سجب آوردگان را  حی دو صفت صجر و رحمت جرای اخماندر ادامه آخات ن نسات و 
کفر و عدح انساح تکواهحف در حود  عقجه می کجد را خادآور شده است و  که ضنجه مثجت  داند 

کجد و سصتی حقحقی است.  وسعت را عامل شکئت و ضهنم می که ضنجه منفی   داند 

 واژگان جانشحن َکَجد -ب

 اوتحان
کوار ۀامتحان وقتی دوحار کوه آنو موی طال و نقره حوه  را حوا آتوش عوب  ود  حوه احون معناسوت 

ا  اػ جین رفته  صفا و ظلآص خاحد. منرور اػ امتحوان انئوان  آػموآدن کنند تا ناظاهصیمی
کند  خوا او را اوست تا حقحقت امر  مشصص شآد. وقتی ظدا حصآاهد حنده ا  را امتحان 

فرمان ساػد تا حه وسحله  کند  خا محیانی اػ سصتی را جر او وارد می حه هر طه حصآاهد مکلنف می
 .(2/584: 1411 غحری خا استقامت  محیان صدقش آشکار شآد. )راغب اصفهانی  
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کوه انئوان حوا آن آػمواخش مویحوه معنوای سوصتی« محنوت» شوآد توا آنشوه در دل ای اسوت 
گفته می کردح  خعنی نگرخئوتم توا ججحونم تغحیور و  دارد  شناظته شآد. اخنکه  شآد او را امتحان 

کسا می  .(1681/ 3: 1414)فراهحدی   انسامد. تحآالتش حه 
کووه  ا  عملووی صووورت نمووی امتحووان  ضووی حووا جرنامووهسووجب همحن  حووه گحوورد. عموول اسووت 

کوه ممکون اسوت  صفات دوونوی انئوان را ظواهر موی گفتوار هموان طوور  گفتوار  زحورا  سواػد  نوه 
کوه در آخوه:  ها درست و راست حاشد  ممکون اسوت دوو  و ظوالف واقوع حاشود  همشنوان  ِإن َ

هِة َحَلْونهاُه  ْصههحاَب اْلَجن َ
َ
( 249)حقووره/ ِإن َ اهَّلَل ُوْجَتِلههحُکْن ِحَنَههرٍّ ( و آخوه: 17)قلووم/ ْن َکههها َحَلْونها أ

گرفته است. )طجاطجاحی    .(406/ 1 : 1374امتحان حا عمل صورت 

 احتال  
کورخم مصودر حوالء حووه معنوای آػمواخش و اسوم فاعووِل احوتالء )ُم  ( حووه در قورآن  جتلوی و مجتلوحنَّ

کار مو« ُحِلی االنئان واحُتلی»کنندگان نحی آمده است.  آػماخشمعنای  کوه آدمو یػمانی حه   یوود 
کوردن اسوت. )فراهحودی  « حلآی»امتحان شآد.  / 1 :1414هوم حوه معنوای مصوحجت و تسرحوه 

193.) 
ت که حه منروور ظهوور و جوروػ صوفات دوونوی  احتالء اػ سنن م اههی است  های ققعی و مئلن

کشف مسهوآل نحئوت  حلکوه موراد ظهوور ها صورت می انئان گحرد. احتالی ظداوند حه دهحل 
کحفور نموی که ظداوند حا اتکای حه علم ظوآد  دهود  حلکوه  وادا  و افعال حندگان است  طرا 

ُکْن َحتهههَی فرماخووود:  هاسوووت. ظداونووود می عقووواب جووور اسووواس عمووول انئوووان َنْعَلهههَن   َو َلَنْجُلهههَون َ
ْخَجهاَرکُن َو الص َ    اْلُهَجاِهِديَن ِونکُن 

َ
يَن َو َنْجُلهَوْا أ وه شوما را موی31)محمود/ اَِّرِ آػمواحیم توا  (  و اهجتن

گوویار  [ شوما را رسووحدگی  هوا  ممرجوآ  حووه مساهودان و شوکحجاخاِن شووما را حواػ شناسوانحم  و 
 کنحم. 

فرماخوود: ظداونوود  کنوود  مووی کووردن قتووال را جوور مؤمنووان جیووان مووی آخووه شوورخفه علووت واضووب
ػماخد  تا جراختان معلآح شآد مساهودان در راه ظودا و صواجران جور مشوقت ظآاهد شما را جیا می

کئانی هئتند.  تکاهحف اههی طه 
ِ َو اْلَخْحهِر ِفْتَنهًة   َو َنْجُلهوُکْن سوره انجحواء موی فرماخود:  35در آخه  هر 

  موا شوما را حوه عنوآان ِحالش َ
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تصوورف اههووی اػ ظودا  سووجحان احون سووجب کنوحم. حووه هموحن  آػموآن حووه ظحور و شوور مجوتال مووی
گوخوا   ناححه ظآد و همشنوحن تآضحوه حوآادث را حوال  احوتالء  فتنوه و امتحوان ظآانوده اسوت و 

که در آخه زحر آورده  می  فرماخد:  منرور  اضمال همان تفصحلی است 
ْکهَرَوِن 

َ
هی أ ِ  َّ َهُه َفَحُقهوُل َر ْکَرَوُه َو َنع َ

َ
ُه َفل ح ُ ْنساُن ِإذا َوا اْحَتالُه َر ِ

ِْ ا ا و َ
َ
ها ِإذا َوها اْحهَتالُه َفَقهَدَر  * َفل و َ

َ
َو أ

ْنَدهُه  هههاَنِن  * َعَلْحهِه ِر
َ
هی أ ِ  َّ ( و اموا انئووان وقتوی پروردگووار  حوه عنووآان 16_ 15)فسور/  َفَحُقههوُل َر

کوه حواػ حوه عنوآان  آػماخش آجرو و نعمتش دهد  می کورده  و اموا وقتوی  گوخد پروردگارح احتورامم 
کلوی و عموآمی گو گحرد  می آػماخش وػقش را تنگ می خد پروردگارح ظآارح شمرده. حوه صوورت 

ْحَسُن َعَهاًل فرمآده است: 
َ
ُهْن أ ي ُ

َ
خَنًة َلها ِلَنْجُلَوُهْن أ ْرِ  ِز

َ
ا َجَعْلنا وا َعَلی اْْل (  موا 7)کهوف/ ِإن َ

کووه  آنشوه در وو  ػموحن اسووت  جورا  ػمووحن زخنتوی فرحجنووده قورار دادخووم  توا مووردح را جیاػمواحیم 
ت اههووی شوومرده شووده اسووت و  کخوو  کوداح اػ ححووث عموول جهترنوود. همشنووحن احوون خووک سوونن

َتُنوَن فرماخد:  می ُْ ا َو ُهْن ال ُخ ْن َخُقوُلوا اَون َ
َ
ْن ُخْتَرُکوا أ

َ
اُإ أ َحِسَب الن َ

َ
ِذيَن ِوْن َدْجِلِهْن  *أ

ا ال َ َو َلَقْد َفَتن َ
ههِذيَن َصههَدُدوا  *

گمووان 3و  2)عنکجووآت/ َهن َ اْلکههاِذَِّ َن َو َلهَحْعلَ  *َفَلهَحْعَلَهن َ اهَّلُل ال َ (  آخوا مووردح 
که حگوخند: اخمان آوردخم  حه حال ظآد رها می شآند و آػماخش نصآاهنود شود؟!  کردند همحن 

که پیش اػ آنان جآدند آػمآدخم )و احن کئانی را  کنوحم(  حاخود علوم ظودا  ها را نحی امتحوان موی ما 
که راست می کئانی  ک دوحاره  که دوو  میئانگوخند و  و حتوی انجحواء را  گوخنود تحقوق خاحود ی 

ِإِذ اْحَتلهیفرماخود:  موی هم اػ احن سنت ظآد مئتثنا ندانئته  دوحواره حضورت اجوراهحم   َو
ُه ِحَکِلهاتٍّ  ح ُ ِإن َ ههذا فرماخود:  ( و در داستان عحز  ئر  اسماعحل موی124)حقره/ ِإَّْراِهحَن َر

 (. 106)صافات/ َلُهَو اْلَجالُ  اْلُهِجحُن 
کووه مالحرووه موی کنحوود آػموواخش را شوامل تمووامی ضهووات انئووان  در احون آخووات حووه طوور  

داند  طه اصل وضوآد  )نجتلحوه(  و طوه اضویا  وضوآد  )و ضعلنواه سومحعا حصوحرا(  و  می
طه ضهات ظوارح اػ وضوآد  و حوه نحوآ  مورتجط حوه وضوآد   نرحور اوالد  ازواح و عشوحره  

گآنووهاصودقاء  مووال  ضوواه  و ت کووه حوه  گحوورد.  ا  قوورار مووی مووورد اسوتفاده  ا موامی طحیهوواحی 
کوور   موورگ  کوور    کوه در مقاجوول احون امووور قورار دارنوود  اػ قجحول: موورگ   همشنوحن طحیهوواحی 
اوالد  ازواح  عشحره  دوستان  فقور  نداشوتن و خوا اػ دسوت دادن مقواح  شکئوتن و سوآظتن 
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که متآض کآتواه اخنکوه احون  ه او مویوساحل مورد حاضت و امثال آن اػ مصاججی  شوآد  و سوصن 
آخات تمامی آنشوه اػ اضویا  عواهم و احوآال آن ارتجواطی حوا انئوان دارد  فتنوه انئوان دانئوته  

کوووه اػ ناححوووه ظوودا و جووورا  امتحوووان او درسووت شوووده اسوووت.  ا  موووی همووه را وسوووحله دانوود 
 .(4/53 :1374)طجاطجاحی 

 فتنه 
آخود. عجحور جورای سوصتی امتحوان حوه شومار مویشدخدترحن نآق آػمواخش و رسواترحن ت« فتنه»

کووار مووی ۀاحوون واؼه  دوحووار کووه ظوودا امووآال و اوالد را فتنووه شوومرده و  ظحوور و شوور حووه  وود  طنووان 
هاً  َغهَدًدااست:   نعمتی مانند آب را فتنه دانئته ْسهَقْحَناُهن و َ

َ
خَقهِة َْل ِر ِو اْسَتَقاُووْا َعلهَی الط َ

ل َ
َ
 َو أ

:  1418ماح حه آػمواخش حنودگان را حوا احون نعموت جرسواند. )عئوکری (  تا محیان اهت16)ضن/
396). 

ن َخُقوُل اْجَذن لهی  حه معنای عامل عغاب در آخه فتنه  ِتنهی     َو ِوْنُهن و َ ُْ ْتَنهِة     َو اَل َت ُِ اَل فهِی اْل
َ
أ

ِرين ُِ َن َلُهِححَطُة  ِحاْلَک کوه موی49)توحه/ َسَقُطوْا  َو ِإن َ َجَهن َ کئوی اسوت  گوخود: مورا  (  و اػ آنوان 
که آنان ظآد حه فتنه افتاده [ اضاػه ده و حه فتنه مدر ماندن تردخود  اند  و جوی اح محنداػ. هشدار  

کافران احاطه دارد. و حه معنای آػماخش  م جر  ُکهنضهننَّ
ُدل ُ

َ
ْخُتهَك َفَتُقهوُل َههْل أ

ُ
َعَلهی   ِإْذ َتْهشِی أ

ُلُه  ُُ َك َکی َون َخْک و ِ
ُ
ْحَناَك ِوَن اْلَغن     َفَرَجْعَناَك ِإَلی أ ًسا َفَنج َ ُْ اَك    َتَقر َ َعْحُنَها َو اَل َتْحَزَن  َو َدَتْلَت َن َو َفَتن َ

هن ْههِل َوهْدَيَن ث َ
َ
( آموده اسوت. 40)طوه/  َدهَدرٍّ َخها ُووسهی  ِجْجهَت َعلهَی     ُفُتوًنا  َفَلِجْثهَت ِسهِنحَن فهِی أ

های اههوی اسوت ػند. اگر اػ ظدا حاشد  حه ظاطر حکمتاػ ظدا و حنده سر میحناجراحن فتنه 
ها را نئوجت حوه انوآاق و اگر اػ انئان حاشد   دن حکمت ظآاهد جآد. اػ احن وو ظداوند انئان

کوورده اسووت. )راغووب اصووفهانی    ۀحوواردو« حووالء»ماننوود « فتنووه» (371: 1412فتنووه  نکووآهش 
کار کواوجرد جیشوتری ود  هو می سصتی و آسانی حه  کن هر دو واؼه  در معنای سوصتی  ظهوور و 

 دارند.
کلوی جراسواس حکموت و جورای انسواح اعموال نحکوآ  ضوودا  وز آػموآن هوای اههوی حوه طوور 

کمووال و سووعادت اسووت و در سووقآح  گوورفتن در مئووحر  کووافر و قوورار  شوودن مووؤمن اػ منووافق و 
کافران و انئان ها حا تفواوت درضوات معرفوت عادی  آػمآن  ها مصتلف پیامجران  مؤمنان  
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اههی متفاوت است. حضوور اسومای اههوی در محودان فتنوه نقوش حئویاحی   نئجت حه اسما
کموال  دارد و پیامجران حه عنآان مرهر تسلی اسومای اههوی  در محودان فتنوه جورای رسوحدن حوه 
معنوآی حوظن وافور دارنود. رحمووت  هودف اصولی ظلقوت اسووت و قورار اسوت در رسوحدن حووه 

کمال معنآی و ظلحفه اههی جرسحم. رحمت هر طنود در حعضوی اػ آخواِت  رحمت رححمحه  حه 
که معناشناسی حدان گیخنش شده حضور ندارد  وهی مئتفاد اػ الخه های دوونی آخات است 

که تأحیدی است جر اظتحوار  های مورد ححث نحی می نرر واؼه نرر دارد و مورد حاشد. حدحن معنا 
گراخش که جراساس نگاه رحمت تنرحم شده فقری ضهت  ها انئان و   است. دار او 

 کدَ  

کووه خووک کووار رفتووه اسوت  کوورخم دو مرتجووه حووه  حووار حووه صووورت اسووم فاعوول  احون واؼه در قوورآن 
َ  فرماخود: حاشد و هر دو حار در سوره انشوقا، آموده اسوت. موی می هَك کهاِد ْنسهاُن ِإن َ ِ

ِْ َهها ا ي ُ
َ
خها أ

َك َکْدحًا َفُهالدحه  ِإلی ِ ح  (  ا  انئان! توآ حوا توال  و رنوذ حوه سوآ  پروردگوارت 6)انشقا،/ َر
کرد. می  وو  و او را مالقات ظآاهی 

کوه اثور آن در نفووز  کووردن حوا ضودن و ضهود حئوحار  کوار  کودح را در احون آخوه   عموآح مفئوران 
کوورده گووردد معنووا  / 26: 1374  مکووارح شوووحراػی  2/360:  1374انوود  )طجاطجوواحی  ظوواهر 

کاشوانی  296 ( 12/96: 1377 قرشوی   45/ 4 :1361اصوفهانی   حوانآی  80/192: 1415  
که همراه حا رنذ و تعب و سصتی است. )طجرسوی   ( در تفئوحر 5/459: 1416خعنی تالشی 

کلموه در اصول حوه معنوا  ظراشوی  الهعانی روَو   وُاتحا الغحبو  کشاف آموده اسوت: احون 
که جر پآست تن وارد می کوه در ووح انئوان  حوه توال  شآد  و حه هموحن مناسوجت است  هواحی 

  31/97:  1411  راػی  726/ 4: 1407گوووغارد  اطوووال، شوووده اسوووت. )ػمصشوووری  اثووور موووی
کوه احون رنوذ و ػحموت توا در اخنسا نشان می« مالقحه»( تعجحر 289/ 15:  1415 آهآسی  دهود 

گفته کوه می« إهی»ی حا حرف دن اند تعآن ووػ ادامه ظآاهد خافت و نحی  معنوای سوحر حوه فهماند 
کدح تضومحن شوده اسوت.  وز انئوان اعوم اػ نحکآکوار و حودکار  حوا خوک ػنودگی پور توال  حوه 

: 1371سآی پروردگار  ووان است و عاقجت حه راحتی خا حه عغاب ظآاهد رسوحد. )قرشوی  
6 /96.) 
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کالح اماح علی کوه موی فرماخود:  نههج الجالغههدر  در  نحوی احون تعجحور آموده اسوت  آنسوا 
ک» کوه زخوان دخدنود. )دشوتی  «ادٍح ظاِسر  ُربنَّ  / 129: ظقجوه 1389  طه حئحار ػحمتکشانی 

که فقط جرای دنحا تال  می244 کئی است   کند. ( منرور 
کدح اػ نرور معنوای اصوقالحی حوا واؼه ۀظالص هوای سوعی و ضهود متورادف  کالح اخنکه 

کوار  سوعی موی کآشوش در  کوه حوه توال  و  راه حوا رنوذ و گوخنود  اگور همواست  حوا احون تفواوت 
شوآد و اگور احون توالِ  هموراه حوا ػحموت  در ضئوم و ووح اثور سصتی حاشد  ضهد نامحده موی

کدح نامحده می  شآد. حگغارد  

 تهححص 
محوووحص» ووووص»مصووودر فعووول « تَّ کوووردن طحووویی اػ عحووووب و «  محن حوووه معنوووای ظوووواهص 

گناهووان اسووت. )فراهحوودی  ناظاهصوی کووردن  : 1414  اجوون منرووور 127/ 3: 1414هووا و  وواک 
رهوواحی خوافتن اػ مکووروه و   آموده اسوت: تمحووحص  حوه معنوا الجحههان وجههع( در تفئوحر 10/ 7

 . نوواراحتی اسووت. حنوواجراحن  محووحص  عجوووارت اػ مکووان رهوواحی اػ شوودت و مکووروه اسوووت
 .(309/  16: 1416   )طجرسی

وا وا َلُهْن ِوْن  (  و همه 48)فصلت/ َوححصٍّ َو َضل َ َعْنُهْن وا کاُنوا َخْدُعوَن ِوْن َدْجُل َو َظن ُ
که قجاًل می گم می معجآدانی را  گرحیگواهی ندارنود. در  شآند  و می ظآاندند محآ و  داننود هوحر 

 نحی واؼه مححص در همحن معنا استفاده شده است. سوره ،   36سوره شوری و  35آخات 
ها کههَاَن اهَّلُل ِلَحهَذَر اْلُههْؤِوِنحَن مرحوآح طجرسوی در تفئووحر آخوه  هی  َعلههَی و َ نهُتْن َعَلْحههِه َحت َ

َ
َخِهحههَز   َوها أ

ُسِلِه َون ِب َو َوا کَاَن اهَّلُل ِلُحْطِلَعُکْن َعلَی اْلَغْحِب َو َلِکن َ اهَّلَل َخْجَتجِی ِون ر ُ ح ِ  َخَشهاُ   اْلَخِجحَث ِوَن الط َ
نوخئد: آخوه ظقواب حوه مؤمنوان اسوت  خعنوی ای مؤمنوان حکوم ظودا جور ( می179عمران/  )آل

که هئتحد و موؤمن و منوافق  اشوتجاه شوآد  حواقی نگوه ا که شما را حه همحن حاهت  حن نحئت 
 (.2/895: 1416دارد. )طجرسی  

نحووی در ظقجووه قاصووعه  منرووور اػ امتحووان ظداونوود را تمحیووی و ضداسوواػی  امواح علووی
هِکووننَّ »فرماخوود: دانوود و موویمصلآقووات مووی ... وَّ حَّ صُلووقَّ آدَّ ن خَّ

َّ
ادَّ اهّلُل د رَّ

َّ
ووآ د ِلووی  وَّ هَّ جتَّ ُه حَّ انَّ اهّللَّ ُسووجحَّ

ووادًا  وونُهم  وَّ ِإحعَّ اِر عَّ فحووًا ِهالسوِتکجَّ ُهوم  وَّ نَّ وواِر هَّ مِحیوویًا ِحااِلْظِتجَّ ُه  تَّ صولَّ
َّ
ُلووآنَّ د سهَّ وا خَّ عِ  مَّ وُه ِجووجَّ لقَّ ظَّ
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ِء ِمنُهم. الَّ کوه پرتوآ  و اگر ظداونود موی (  192)دشتی  ظقجه « ِهلُصحَّ ظآاسوت آدح را اػ نووری 
.. وهی ظدای سوجحان . آفرخد  ی.. م. ا  ِظردها را مجهآت ساػد  ها را جیند  و زحجاحیطشم

کوه اػ اصوول و سوججش جووی آػماخود تووا حودحن وسووحله ظجرنود موویآفرخودگانش را حووه جرظوی طحیهووا 
کجر را اػ آنوان جیداخود  و حواد غورور را اػ سرشوان جیورون  )ظآب و حِد( آنان را اػ هم ضدا ساػد  و 

 کند.
گردخد کجود حوا واؼگوان ضانشوحن آن خوک شوجکه معنواحی حا تآضه حه آنشه ححث    جوین واؼه 

کووه هور واؼهشو موویدخوده  دهوود  طراکوه معتقوودخم  ای اػ خوک حقحقووت را نشوان می ای ضنجووه آد 
کرخم اػ سآی مؤهف  استفاده نشده است.   هحر واؼه مترادفی در هفظ حکحمانه قرآن 

کوه الػموه امکوان  کجد حوا امتحوان احون اسوت  کجود در ارتجا  معناحی واؼه  امتحوان  وضوآد 
کحفحووت ظلقوت انئوان  علووت امتحوان در اضوورا را حوه وضووآد  کجود در  ظلقوت اسوت. خعنووی 

 آورد و هر دو معنا در طآل خکدخگر هئتند. می
گفتوه می کحفحوت و ضیجحووات متنوآق  شوآد و همووه  امتحوان حوه مقلوق آػموواخش حوا اهوداف  

کحفحوت و ض واؼگان دخگر را در جرمی یجحوات امتحانوات اههوی اشواره دارد. گحرد. واؼه احتالء حه 
کحفحووت آن کووه  های ووحوووی و  هووا حوووه هحوواظ ضنجووه در واؼه فتنووه  منرووور امتحانوواتی اسوووت 

ای نئوجت حوه دخگور امتحانوات جرظووردار  هوا وحوژه های قلجوی اػ دشوآاری ماوراحی و دهجئتگی
کننووده و سرنآشوووت سوواػ اسوووت. واؼه  اسووت و اثوورات آن جووور فوورد و ضامعووه عمحوووق و تعحووین 

های  تمحوحص حوه اهوداف و نتواخذ امتحانوات اشواره دارد و حکموت امتحانوات را در ضنجوه
که نیدخک اضتماعی آن مدنرر قرار می کدح نحی  کجود دارد حوه  دهد. واؼه  ترحن مفهآح را حوه واؼه 

کموال و سوعادت جور مجنوای محودوده  کلی انئان در نراح ظلقوت جورای رسوحدن حوه  حرکت 
 .کند عقل و اظتحار اشاره می

کوه هور وخشوه کلوی را  ای وقتوی در اجوآاب مصتلوف اسوتفاده می حدحهی است  شوآد مفهوآح 
 هد. د می جراساس معنای ظاص آن حاب تحت تأثحر قرار

 واژگان وتضاد َکَجد -ح
کوووه اػ مصوووادحق آن در قووورآن موووی« سوووکحنه»و « ر وووا»  واؼه «کجووود»متضووواد  توووآان اسوووت 



 1115تابستان  111شمارۀ  66

ههاحِ را نوواح جوورد: « انصووار»و « مهوواضرحن» ههذيَن َوالس َ
ْنصههاِر َو ال َ

َ
ُلههوَن ِوههَن اْلُههههاِجريَن َو اْْل و َ

َ
ُقوَن اْْل

َجُعوُهْن َِِّإْحسانٍّ َرِضی (  پیشوگامان نصئوتحن اػ مهواضران 100)توحوه/ اهَّلُل َعْنُهْن َو َرُضوا َعْنُه   ات َ
کردند  ظدا اػ اخشان ظشنآد اسوت و  که حه نحکی و درستی اػ آنان پیرو   کئانی  و انصار و 

 ان هم اػ ظدا را ی هئتند. آن
کامول انئوان موؤمن  را وی جوآدن  ق اخموان  اػ ضمله ثمرات محجت اههی و اػ شراخط تحقن

حوان درگواه اههوی اسوت و حه قضا و قدر اههی است و احن مقاح ر ا اػ عاهی تورحن مقاموات مقرن
کوه  وخشه اصلی آن  دوستی و اخمان حه ظدای متعال است  زحورا دوسوتی حوا محجوآب اسوت 

ههوَن اهَّلَل آخوه شورخفه . شوآدمآضوب ر واخت و تئولحم در مقاجول محجوآب مووی ُکْنهُتْن ُتِحج ُ ُدهْل ِإْن 
ِجُعونی ور  َرحهحن  ُخْحِجْجُکُن   َفات َ ُُ ْر َلُکْن ُذُنوَحُکْن َو اهَّلُل َغ ُِ ( نحوی حوه محجوت 31)آل عموران/ اهَّلُل َو َخْغ

گفووت احوون   ظداونوود در نتحسووه پیوورو اػ دحوون اههووی و رسووآل او اشوواره دارد. اػ احوون وو حاخوود 
که در قرآن مسحد مؤمنان را حه آن ستآده است. صفت اػ وحژگی  های مؤمنان راستحن است 

دوحاره اوػ  و فضحلت مقاح ر ای اههی آمده است. اػ دخگر  یکرخم آخات فراوان در قرآن
هاِددحَن ِصهْدُدُهْن َلُههْن  دهاَل نمادهای ر اخت در قورآن احون آخوه اسوت:  هُع الص َ َُ اهَّلُل ههذا َيهْوُم َخْن

َحههدًا َرِضهَی 
َ
ْنههاُر خاِلههديَن فحهها أ

َ
هات  َتْجههری ِوهْن َتْحِتَههها اْْل ههْوُن   َجن َ َُ اهَّلُل َعههْنُهْن َو َرُضهوا َعْنههُه ذِلهَك اْل

کووه راسووتگوخان را راسووتی119)ماجووده/ اْلَعٌهحُن  ن سووآد شووا (  ظوودا فرمووآد: احوون  ووػ  اسوت 
کوه اػ زحور مدرظتوان حصشد. جرا  آنان حا  [ آن نهرهوا ووان اسوت. همحشوه در آن  هاحی اسوت 

انود. ظودا اػ آنوان ظشونآد اسوت و آنوان منحوی[ اػ او ظشونآدند. احون اسوت رسوتگار   ضواودان
 . جیرگ

گروهوی مووی اػ پیوامجر اکوورح کووه ووػی آن حضورت جوور  گغشووت. اػ وواخوت شووده اسوت 
کرد: شم کئانی هئتحد؟ اخشان سؤال   ا طه 

 گفتند: حه ظدا سآگند اػ مؤمنان هئتحم. 
 فرمآد: عالمت اخمان شما طحئت؟ 

کنحم و را وی حوه قضوای  کنحم و در حال آسواخش  ظودا را شوکر مویگفتند: جر حال صجر می
 اههی هئتحم. 
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 پیامجر فرمآد: اخنان مؤمنان واقعی هئتند. 
کووه اػ در وواخووت دخگووری فرمووآد: اخنووان حکحمووان و دا کووه نیدخووک اسووت  ناخووانی هئووتند 

 .(153/ 71تا: شان حه مقاح پیامجر ناجل آخند. )مسلئی  جیفقاهت
کز حوه مقواح ر وای اههوی رسود و عرموت اههوی و حوبن و ر وای او را  جر احن اساس هر 

گرفتواری کنود  در حالهوا و  ِ وها َخَله هوای مصودا، آخوه درک    احئواس درد و رنووذ ِوهْن َشهر 
 شآد.گرفتار دهتنگی و ناظشنآدی نمیکند و  نمی

کوالح اموواح صواد، ْوحَّ وَّ »آمووده اسووت:  در  وولَّ اهوورنَّ عَّ ِتووِه وَّ ِعْلِموِه ضَّ ْدِهوِه وَّ ِحْکمَّ ِإننَّ اهّللَّ ِحعَّ
ولنِ  وِن اهّلِل وَّ سَّ اْرُ وآا عَّ ِ  فَّ وكن نَّ ِفوی اهشنَّ ویَّ ومنَّ وَّ اْهحَّ ولَّ اْههَّ عَّ وِن اهّلِل وَّ ضَّ ا عَّ َّ ِ ِقحِن وَّ اهرن حَّ ِفی اْهحَّ رَّ ُمآا اْهفَّ

ْمِره
َّ
حکموت و عوداهت و دانواحی ظوآد راحتوی و جیورون  (  ظداوند جر اثور68/152)همان    «أِل

هوا و انودوه رفتن اػ ناراحتی را در خقحن ر ای اػ ظآد  قرار داده است و همن و غوم و نگرانوی
را در شوک و تردخود و نار واختی اػ قضوا و قودر  قورار داده اسوت.  وز شوما حاخود را وی حووه 

 ر ای اههی و تئلحم او حاشحد.
کوه طوآن ظداونود مآصوآف حوه عوداهت و حکموت و علوم شاػ احن وواخت استفاده می آد 

ظآاهود و دانود و مویدانود و ظحور و صوالح حنودگان را مویاست و همه مصاهز و مفاسد را می
ر نماخد عحن صالح و حکمت است نجاخود هرگوی نارا وی حاشود توا  هر طه جرای انئان ها مقدن

کوه حوه های مصتلف راحت نمحتآاند ظآد را اػ غم و اندوه و نگرانی اخد  اگرطوه امووری حاشود 
ْن َتْکَرُهوا َشْحجًا َو ُهَو َخْحر  َلُکْن َو َعسهی  َعسیداند: ها را نا ئند می ظحال ظآد  آن

َ
هوا   أ ْن ُتِحج ُ

َ
أ

ْنُتْن ال َتْعَلُهوَن 
َ
 .(216)حقره/ َشْحجًا َو ُهَو َشر   َلُکْن َو اهَّلُل َخْعَلُن َو أ

نحووی حووه نقووش واالی وضووآد اظتحووار و احووتالء در نروواح آفوورخنش اشوواره  حضوورت علووی
ظآاسوت اگور ظداونود متعوال موی» فرماخود:فرمآده  حتی دوحاره انجحواء و جرگیخودگان اههوی موی

گنذ هوا های زر و معادن طال را جر اخشان حگشاخد  و حه آنوان حوا  و حئوتانهمراه حعثت انجحاء 
کند  و پرندگان آسمان و وح آ  ػموحن را حوه طاعوت و تئصحرشوان محشوور دارد انسواح عقا 

کار را می می رفوت  و ضویا و  وادا  اهول کرد احوتالء و امتحوان اػ محوان مویداد  وهکن اگر احن 
کوووه شاخئووووته آن جآدنوووود الػح سوووصتی کئووووانی  گرفتوووواران و  جووووات  و امتحانوووات  هووووا و احتال
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هوا معوانی ظوآد را اػ و  اسومشودند  گشت  و اهل اخمان مئوتحق ثوآاب نحکآکواران نموی نمی
کوه پیوروی اػ گشوتند... هکون ظداونود سوجحان مویدست داده  پوآخ و جیهوآده موی ظآاسوت 
کتواب هوواخش  و ظشوآق در مقاجوول او  و ظضوآق در اػای فرمووانش  و  پیوامجران  و تصودحق حووه 

ای حاشود  طورا تئلحم شدن حه طاعتش  اموری ظواص جورای ظوآد او  و ظواهص اػ هور شواججه
گرفتواری و امتحووان جوویرگ کوه هوور گووآاراتر توور حاشود  ثووآاب و  ووادا  نحکوآتر و شووحرحنطووه  توور و 

   .(189/ 4: 1362کلحنی  ظآاهد جآد. )
کجود تنروحم شوده  گردخود  ظلقوت انئوان در حکموت اههوی در شوراخط  حناجرآنشوه ححوث 

حوا ای اػ عاهم عقل و اظتحار   جراساس نتحسوه اعمواهش  است. اما نآق انئان  ز اػ مرحله
که تحت حفاظت ظداوند و  ای می های عاتی عاهم ظلق وارد مرحله وضآد محدودخت شآد 

کوه حوا اسوتفاده اػ اسوم  ( قورار می40)حسر/ ِوْنُهُن اْلُهْخَلصحَن   ِإال َ ِعجاَدَك مصدا، آخه  گحورد 
صوووحن»مفعوووآل  ًة نشوووان داده شوووده اسوووت و احووون منقجوووق حوووا مقووواح « مصلَّ  راِضهههَحًة َوْرِضهههح َ
 حاشد. ( می28)فسر/

 وواننه ساختاری -د
کوه وحژگوی هوای ظلقوت انئوان را  در احن حصش حه جررسی تقجحقوی آخواتی اشواره موی شوآد 

های   توآان حوه ضنجوه مآاػنه سواظتاری احون آخوات حوا آخوات سووره حلود  می جیان نمآده است. حا
کجد دست خافت.  مصتلف ظلقت انئان و حقاخقی در ظصآص واؼه 

گى  لقت انسانهای خ ويژ
کرخم طگآنگی و وحژگی مصتلفوی جیوان   های ظلقت انئان حوا تعجحرهوا در آخاتی اػ قرآن 

 شده است: 
ْنسهاَن ِوهْن َصْلصهالٍّ ِوهْن َحَههإٍّ َوْسهُنونٍّ  ِ

ِْ ِگول 26)حسور/ َو َلَقْد َخَلْقَنها ا (  موا انئوان را اػ 
ِگل حدجآ  )تحره دهظشکح که اػ  گرفته شده  ا  )همشآن سفال(   . جآد آفرخدخمرنگی( 

ها َخَلْقنهاُهْن ِوهْن طهحنٍّ الِنبٍّ  ْم َوْن َخَلْقنها ِإن َ
َ
َشد ُ َخْلقًا أ

َ
 ُهْن أ

َ
ِتِهْن أ ُْ (  اػ 11)صوافات/ َفاْسَت

هوا و  تور اسوت خوا آفورخنش فرشوتگان )و آسومان آخا آفرخنش )و معواد( آنوان سوصت»آنان جپرس: 
گل طئجنده  ا  آفرخدخم! ػمحن(؟! ما آنان را اػ 
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ْوشاحٍّ َنْجَتلحِه َفَجَعْلناُه َسهحعًا َحصحراً ِإن َ  
َ
ةٍّ أ َُ ْنساَن ِوْن ُنْط ِ

ِْ (  ما انئان 2)انئان/ ا َخَلْقَنا ا
 ( او را شنآا و جینا قرار دادخم!سجبآػماحیم  )حدحن  را اػ نقفه مصتلقی آفرخدخم  و او را می

ْنساَن َو َنْعَلُن وها ُتَوْسهِوُإ  ِ
ِْ خهِد  َو َلَقْد َخَلْقَنا ا ْدهَرُب ِإَلْحهِه ِوهْن َحْجهِل اْلَور

َ
ُسهُه َو َنْحهُن أ ُْ  ِحهِه َن

دانووحم  و مووا حووه او اػ رگ قلووجش  هووا  نفووز او را مووی (  موا انئووان را آفرخوودخم و وسآسووه16)،/
 ترخم(.  کنیدخ

ْنساَن ِوْن ُسالَلةٍّ ِوْن طحنٍّ  ِ
ِْ هًة فهی *َوَلَقْد َخَلْقَنا ا َُ ُثهن َ َخَلْقَنها * َدهرارٍّ َوکهحنٍّ   ُثن َ َجَعْلنهاُه ُنْط

نْ 
َ
َة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُوْضَغًة َفَخَلْقَنها اْلُهْضهَغَة ِعٌاوهًا َفَکَسهْوَنا اْلِعٌهاَم َلْحههًا ُثهن َ أ َُ ْط ناُه الن ُ

ْ
َشهل

ْحَسهُن اْلخهاِلقحَن 
َ
ِگول  (  و موا انئوان را اػ عصواره14_  12منوآن/)مؤ َخْلقًا اَخَر َفَتجاَرَك اهَّلُل أ ا  اػ 

[ قورار دادخوم  سوپز نقفوه را حوه صوورت  ا  در قرارگاه مقمجن مرحم آفرخدخم  سپز او را نقفه
گآشووت ضوخووده شووده علقوه مظووآن حئووته [  و  [  و علقووه را حووه صووورت مضوغه مطحووی  شووجحه 

گآشوت پآشواندخم  سوپز آن هو هاحی درآوردخم  و جور اسوتصآان مضغه را حه صورت استصآان ا 
که جهترحن آفرخنندگان است. را آفرخنش تاػه  ا  دادخم   ز جیرگ است ظداحی 

ْنساَن فی ِ
ِْ ْحَسهِن َتْقهوخنٍّ   َلَقْد َخَلْقَنا ا

َ
کوه موا انئوان را در جهتورحن صوورت و 4)توحن/ أ   )

 نراح آفرخدخم.
که حه ظلقت انئان پرداظته دو ضنجه مهوم قا جول جرداشوت اسوت. خکوی حا مقاخئه آخاتی 
کووه در آخووات مصتلووف حووا تعوواجیر حکمووت های مصتلووف  آمحووی  ضنجووه ظلقووت ضئووم انئووان 

طوحن الػب  نقفوه امشواح  سوالهه »هوای  ظلقت ضئمی انئان مقورح شوده اسوت. عجارت
کوه در « من طحن  من صلصال  من حموأ مئونآن و همشنوحن مراتوب ظلقوت ضئوم در رحوم 

گردخ هوای مواوراحی وضوآد  ست  و دخگوری ظلقوت ووح و ضنجوهده اآخات سوره مؤمنآن اشاره 
که حه آن نفز اطال، شده است.  او و تماخالتی 

گحورد. حودحن معنوا  شآد تمواح احون مراحول را در جور موی اما آنشه در آخات سوره حلد دخده می
که آخات سوره حلد حا تآضه حه سحا،  نشان دهنده حه رسومحت شوناظته شودن ضنجوه اظتحوار 

کجوود  در حقحقووت   وومن جیوووان انئووان در حک مووت ظلقووت اوسووت. ظلقووت انئووان در 
هووای  هووای عاتووی عوواهم موواده و نامحوودود نجووآدن امکانووات و اػ طرفووی نحاػمنوودی محودودخت
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کووه انئووان حووا تآضووه حووه اظتحووار   انئوان در عوواهم موواده حووه اطوورافش  احوون نکتووه را در جوردارد 
کنود و طوآن پیوروی می اػ حوق او را حوا مشوکالتی هموراه  تآاند مئحر حق خا حاطول را انتصواب 
ا  آمحصتوه حووا امتحوان اسووت توا او آػمووآده شوده  حسووت جوراو تموواح  سواػد  تمواح ػنوودگی می

 گردد. 

 گحری نتحجه
سوی  حافوت متنوی و سوحا،  واؼگوان شنا عناشناسوانه اػ طرحوق اجیارهوای هغوتحا جررسوی م

که فقط خک هم کجد  سوره مجارکه حلود نواػل شوده  کرخم  من حار در قرآن معنا و متضاد حا واؼه 
 تآان احن نتاخذ را حه دست آورد: است می

کجد در جیشتر ترضمه شوآد و اػ  ها و تفاسوحر دخوده می _ جرظالف آنشه در ظاهر معنای واؼه 
گرفتواری در ػنودگی انئوان اػ ضهوت منفوی آن فهمحوده  آن معنای سصتی و مشقت و رنذ و 

کجد حه  شآد  همان می که دخده شد   کوه در  معنای نآق محدودختگآنه  ها و نحاػهاحی اسوت 
هوغا معنوای   نا غحر اسوت ضتنابنراح ظلقت حه صورت عاتی وضآد دارد و جرای انئان نحی ا

 دهد. منفی ندارد و تعادل را نشان می

گر و در نتحسوه آن  اظتحووار  _ حوه دهحول وضوآد رسومحت حکحمانوه در وضوآد عقول اسوتنجا 
کجد ن کشش شانانئان  ظلقت انئان در  های منفوی و مثجوت و دشوآاری در فراخنود  دهنده 

های منفی  او را در عمِل حوه وظواخف حقوش  که وسآسه گحری جرای انئان است  طرا تصمحم
 گغارد. در تنگنا قرار داده  داجما او را تحت فشار می

کووه نووآق ظوواص ظلقووت انئووان را وصووف می کجوود  کنوود  حئووتر الػح جوورای اخسوواد  _ واؼه 
کوودح در نیدخووک تالء  فتنووه و تمحووحص را تضوومحن میامتحووان  احوو توورحن ارتجووا   کنوود و واؼه 

کجد است.  معناحی حا واؼه 

های عاتی عاهم ماده جرای انئان و اػ طرفوی اظتحوار او در شوناظتن و  حا وضآد محدودخت
گردنووه  عموول حووه تکلحووف کووه حتآاننوود اػ  مووورد   حووه سووالمت حگغرنوود« عقجووه»های  کئووانی 

که نهاخت آن  وصآل حه مقاح را حه مر حه در ارضاق حوه سوآی  قرار میحفاظت اههی  گحرند 
 حاشد. پروردگار می
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 های اسالمی امنحت در آموزه انگاری نفی مطلق
  _________________________1**دوست رضا وهن _ *خزاعی حهدحسنو_________________________ 

 چكحده 
تري  و  ها  مختلاااف زناادگى از حاااديهى امنياات و زناادگى دور از بااايم و هاارا  در عر ااه

ا  در آن تردخاد دارد و ناه  تري  حهو  انسان است. نه هيچ عالم و  احب اندخزه اساسى
كرده است، اما حاخد دخد آخا امنيت، مطلق است و آخا هيچ مك ب و نراه حهوقى آن را انكار 

تاحد؟ خا اخنكه حسته حه شراخط و رقتار  ىدر امنيت را برم  ان ار اي  مطلق ىاسبم  ها آموزه
 اقراد، امنيت نس ت حه آنان متفاوت خواهد بود؟ 

كاوهش بر آن است حا مراهعه حه قرآناي   ژ ود ، رواخات و قهه شيعى، اي  موضوع را وا
شناساى، بياان ضارورت و اهميات و نياز  رو، یار از مفهوه و حه اي  سمال یاسا  دهاد. از ايا 

كاه اخاد اامنيات، ايا  موضاوع را  ا ۀ خزيناشاره حه  كارده   ۀگرقتاه اسات و در نهاخات تاحات 
نا ااواب اسات و در حهيهات ماانعى باازر  بار سار راه تحهااق   ا ان اار  امنيات، اخاده مطلق

 حاشد. مین در هامعه امنيت و نهادخنه شدن آ
 ان ار  امنيت.  هراسى، مطلق ، امنيت، باىاسبم  ها قرآن، آموزه: ها کلیدولژه

_____________________  
 . حوػه علمحه مشهد فقه و اصآل  استاد ظارح *

   vatandoust.r@Gmail.com   . مئجآل ۀنوخئند  س حوػه و دانشگاهپژوهشگر و مدرن  **
 8/6/1395_  غحر : 25/1/1395دوخافت: 

 

mailto:vatandoust.r@Gmail.com
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 وقدوه
گیحر اػ تعواون و تعامول طنود سووخه حوا دخگور  یاضتماع یانئان جر حئب ساظتار ػندگ نا

کوه هوورکز حتآانود دور اػ هوور  یتوداوح م یافوراد در ضامعوه اسووت. احون سوواظتار در صوورت خاحوود 
ظوآد ادامووه دهوود و حوا امحوود حووه آخنووده  در  یو اضتموواع یفوورد یگآنوه جوویم و هراسووی  حوه ػنوودگ

وو  هوحر مکتووب و نرواح حقووآقی   نماخود. اػ احوون یگغار   سوورماخهیمصتلووف ػنودگ یها ػمحنوه
تفاوت حاشد  زحرا نوه تنهوا امنحوت  تآاند احن مآ آق را اػ نرر دور حدارد و نئجت حه آن جی نمی

گوردد  حلکوه عواملی مهوم و موؤثر  ترحن نحاػهای ضامعه محئآب می و اساسی ترحن اػ  روری
که رشد و تآسعه فرهنگی  علمی  اقتصادی و سحاسی را امکان  کند.  غحر می است 

کوو هووای فووردی و اضتموواعی   توأمحن نحاػ ۀه شوورخعتی ضوامع اسووت و همووآاره دغدغوواسوالح 
پیوووروان ظووووآد را دارد  احوووون مآ ووووآق را اػ نرووور دور نداشووووته و جوووورای تووووأمحن آن  دسووووتورها و 

کوه اگور حوه درسوتی فهوم و حوه یراهکارهواح گرفتوه شوآد  هوم حوه  موؤثر حوه هموراه آورده اسوت  کار 
معنوخووت  ۀاموود  و هووم حئووتری مناسوب جوورای تآسووعانس آسواخش و آحووادانی دنحووای انئوان می

 آورد.  فراهم می

 وفهوم شناسى اونحت
کوه اراجوه تعرخوف شحدهیامنحت اػ ضمله مفاهحم حئحار پ ۀهرطند واؼ اػ خکئوان ای اسوت 

گفوت: احون  حون حوال حوا اسوتفاده اػ منواحع هغوآی میحوا اآن حه سادگی محئر نحئت  اموا  توآان 
  و حوه آسوواخش  سواظته شوده اسوت« خوت اموون   »و اػ  یمصودر ضعلو یکلموه در هغوت  ارسو

(  1/2894 :1330(  در امووان جووآدن )دهصوودا  1/354 :1360سووالمت  اخموون شوودن)معحن  
در جراجوور  یگینوود ی( و ج1/226 :1373هراسووی )پرتووآ   ی(  ج1/233 :1369)عمحوود   یآسووآدگ

ه  یشوده اسوت. و در هغوت تواػ اظوآف و نواآرامی معنو کوه حووه « ا   ح   ن»اػ موادن گرفتوه شوده 
 :توا ی(  طمأنحنوا اهونفز و زوال اهصوآف )راغوب  ج24 :1987  یلوب )فحوآمسکآن اهق یمعنا
 ( تفئحر شده است.13/21 :1405( و  د اهصآف )اجن منرور  25
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گحورد  اػ طجحعوت حقوآ،  کوه دو ُحعود اخسواجی و سولجی آن را دوجور می امنحت حه احن معنوا
هوای مشووروق  مصوآنحت انئوان اػ هرگآنووه  حقوآ، و آػادی ۀگحورد و الػموو سرطشومه میحشوری 

 .تعرض و دور ماندن اػ تهدخدهاست

 تحقحق  پيشحنۀ 
کتاب و مقاهه تدوحن شده اسوت  اموا راضوع حوه  یامنحت  آثار ۀهرطند در حار حه صورت 

که آخا امنحت مقلق است خوا محود انگواری  ود و اخنکوه آخوا مکتوب اسوالح  مقلوقاحن مآ آق 
کنآن اثور رمیامنحت را ج کرده  تا  در احون حواره حوه نرور نرسوحده اسوت. تنهوا  یتاحد خا آن را نفی 

که احن مآ آق حوه صوورت نوامنرم و  یکه در احن ظصآص ضا یطحی اشاره دارد  احن است 
عکور شوده  یدخگور تعواهحم اسوالم یال هو در الحو یپراکنده در آخات قورآن  احکواح و قآاعود فقهو

  احون مآ وآق را واکواود یاسوالم یهوا است  حا استفاده اػ آموػه صدد آناست. احن نآشته در
که نفی مقلق  انگاری امنحت است اراجه نماخد. و نرر مصاب را 

 اههحت و ارزش وعنوی اونحت
ت  قدمت دغدغۀ کمتور ضامعوه یامنحن  یا حه وسعت تاوخز حشر دارد  زحرا در طوآل تواوخز  

کوه فووار  اػ دغدغو یرا م وت  ووػگوار ظووآد را سوپر ۀتوآان خافوت  هعووه در کورده حاشود. مقا یامنحن
کنوآن  سووصت  یرا ووشون م نا وغحرتواوخز  احون واقعحوت انکار ۀگغشوت کوه حشور اػ آغواػ توا  کنود 
ت جآده است. اػ احن یمتقا  کوه حتآانود امنحوت  یها  وو  همآاره در قاهب استراتژ امنحن مؤثر 

کنوود  سووع . سوواظتن ظانووه  دؼ   ناهگوواه و در تحصووحل آن داشووته اسووت یظووخش را تووأمحن 
ت است. یدستحاج یتال  حشر جرا ۀهمه و همه نشانحئحذ نحرو    جر امنحن

ادراکوی و احئاسوی ای  حاشود   دخوده  غحر ای تعرخف حناجراحن  امنحت پیش اػ آنکه مقآهه
که در عهن تآد کوه جورای ػنودگی  ۀاست  حه احن معنا  موردح  احون واقعحوت نقوش حئوته اسوت 

( احون 117 :1352  یر اػ هرگآنه دغدغه  امنحت اموری الػح و  وروری اسوت.)کاظمآراح و دو
کووه سوونگ زحرحنووا گووردد  در قوورآن اػ  حشوور محئووآب می یو اضتموواع یححووات فوورد یمفهوآح 

ت وحژه کرخم  جرقراری امنحت و آراموش را در ضآاموع   جرظوردار است یا اهمحن که قرآن  تا آنسا 
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و  یاقتصواد ۀشور  تآسوع ( و آن را پیش25/ نئوته)حدخدحشری اػ اهوداف پیوامجران اههوی دا
ف یساػ رشد معنآ ػمحنه  فرماخد:  کرده  می یمعرن

ًة خَ  َخًة َکاَنْت اِوَنًة ُوْطَهِجن َ  و َضَرَب اهَّلُل َوَثاًل َدْر
ْ
ِ َوَکهانٍّ ل

ْنُدَها َرَغًدا ِوْن ُکل    (112)نحول/ ِتحَها ِر
که امن و امان را مثَّ  یظدا شهر  رسحد. یا  اػ هر سآ م  جآد و ووػل ػده است 

ْهَلهُه ِوههَن فرماخود:  و در ضوای دخگور می
َ
ِإْذ َدهاَل ِإَّْهَراِهحُن َرِب  اْجَعههْل َههَذا َحَلهًدا اِوًنها َواْرُزْق أ َو

َههَراِت  گووردان  ؛(126)حقوره/  الث َ گفوت: پروردگوارا  احون سوورػمحن را شوهری امون  طوآن اجووراهحم 
 ها ووػی حصش. ومردمش را اػ فرآورده
کوورخم در احن کووه حتوو قوورآن  رشوود معنووآی نحووی در سوواخه امنحووت امکووان  غحراسووت   یحوواره 

که اخمن شدخد ظدا (  آن239  /)حقره ... َفِإَذا َاِونُتْن َفاْذُکُروا اهَّلَل فرماخد:  یم کنحد گاه  . را خاد 
 َفِإَذا اْطَه . ..

ْ
َلو  ل که آسآده ظاطر شودخد نمواػ را محوه  آن ( 103)نئاء/  َ  َننُتْن َفَاِدحُهوا الص َ گاه 

کامل[ حه  ا داوخد.  طور 
کرخم در اشار حه ضاخگاه امنحت و محیان اوػ  معنآی آن توا آنسوا پویش رفتوه اسوت  هقرآن 

کمحت اهّلل و   فرماخد: می صاهحان دانئته  یضانشحنکه آن را خکی اػ اهداف استقرار حا
ُهن فه ن َ َُ هاِلحاِت َلَحْسهَتْخِل ْرِ  َکهها اْسهَتْخَلَف  یَوَعَد اهَّلُل الذين اَوُنوا ِوهنُکْن و َعِهُلهوا الص 

َ
اْل

 
هِذ ال َ

هَنن َ َلُههْن ِدخهَنُهُن ال َ ْوًنها  یِذيَن ِون َدهْجِلِهْن و َلُحَهک ِ
َ
ُهن ِوهن َحْعهِد َخهْوِفِهْن أ َلن َ ِ اْرَتَضهی َلُههْن و َلُحَجهد 

کوه اخموان آورده(55)نور/  َشْحًجا یالُخْشِرُکوَن َّ یَخْعُجُدوَننِ  کئانی اػ شما  کارهوای     ظدا حه  و 
کرده کوووه  شاخئووته  آنوووان را در احووون سووورػمحن ضانشوووحن مظوووآد[ قووورار دهووود  انووود  وعوووده داده 

کوه جراخشوان  ئوندخد حوه  همان کئانی پیش اػ آنان را ضانشحن ظوآد قورار داد. و دخنوی را  گآنه 
کننود و طحویی را حوا  گرداند تا مرا عجادت  کند  و جیمشان را حه اخمنی مجدل  سآدشان مئتقر 

 من شرخک نگردانند.
کورخم حوه عرموت در اهمحت و فضحلت امنحت همحن  کوه قورآن  سوآگند « شوهر امون»حوز 

کرده )تحن مون»  «اموحن»( و واؼگانی مانند 3 /خاد  هوا حوار  را ده« امانوت»و « اخموان»  «اموان»  «اَّ
که همگی جیانگر نآعی امنحت و آرامش است. حه صورت کرده است   های مصتلف عکر 

کوه پیامجر رحموت هور نوآق اخسواِد وحشوت و هوراس در دل انئوان مرتکوب ظالفوی  هاحی 
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کرده  و آن را اػ ضراجم جیرگ شمرده است نشده  که فرمآد:   طناناند  ظلمی جیرگ و تساوػ تلقی 
رُعووآا اهُمئوولمَّ فووعنن ووعوواَّ اهُمئووِلِم ُظلووم  عرووحم  » زحوورا اخسوواد   را نترسووانحد   مئوولمان«ال تَّ

 .(2/733 :1401  یوحشت در مئلمان ظلمی جیرگ است.)سحآط
در  رورت داشتن امحور و  وغحر  حکآموت مرکویی جیوانگر  یسصن معروف اماح عل

کمی فواضر  کوه حوا که جرقراری امنحوت اموری حاخئوته اسوت  هرطنود  آن را احن واقعحت است 
 د: کنتأمحن 
وُل فو» عمَّ ٍ دو فواِضٍر خَّ اِس ِمن دمحوٍر ِجورن ه الُحدن ِهلنن إنن مِتُع فحهوا اهکواِفُر  و  یو ئوتَّ ِتوه اهُموؤمن  و خَّ إمرَّ

وُغ حووه  ووُجُل  و ُحؤظَّ ُن حوه اهئنُ ووأمَّ وُدونُ و تَّ ووُل حوه اهعَّ ویُء  و ُخقاتَّ وُع حووه اهفَّ وولَّ  و ُخسمَّ ُُ اهّلُل فحهوا األضَّ و لنِ ُحجَّ
وعحِف ِموون اهقوآ وو یَّن هلضن راحَّ ِموون فواِضرٍ حتن ورن  و ُخئووتَّ ئووترخزَّ جَّ  (125  40)فووح  االسووالح  د  «ی خَّ

گیحرنود  طوه نحکآکوار و طوه تجهکوار  توا در پرتوآ حکوآمتش تر یج دخد مردح اػ داشتن ػمامودار نا
کار و ساػندگ کافر جهر یمؤمن حه  ه ظآد جرد. و حدحن ترتحب دنحا حشرظد و ووػگوار حو ۀجپرداػد و 

گحرد  حا دشمن پیکار شوآد  راه سر آخد  در حکآمت او جیت گرد آخد و سامان  هوا اخمون  اهمال 
 یسوتانده شوآد توا نحکآکوار ووػگوار ظوآد را حوه آسووآدگ یاو حوقن نواتآان اػ قوآ یحوه نحوروگوردد  و 

گیند تجه  کار در امان ماند.حگغراند و اػ 
که  ز اػ جیئت و  نذ سال ظانه نشحنی  حه دنحا سحاست حاػگشت  در  یآن حضرت 

 ووغحر  حکآمووت  تووأمحن امنحووت در ضامعووه را اػ اهووداف عوواهی تصوودی  اشوواره حووه فلئووفۀ
کرده  م  فرماخد:  یحکآمت ظآد معرفی 

ا ُمنافَّ » کان ِمنن ُکِن اهغی  ه هم خَّ ُم دنن علَّ ک تَّ و فوی ُسولقاٍن و ال اهتمواسَّ  ئوًا اهلهم إ نن یٍء ِمون شَّ
عاهمَّ  ُفُضآِل اهُحقاِح  ِردَّ اهمَّ نَّ  ِهرَّ اؤلصالحَّ ِمن دخِنک و ُنر و هکن ِهنَّ وأمَّ رل فوی حوالِدک فحَّ  موآنَّ آاهمَّ

کوه ضنوگ و درگحوری موا    ظوداخا توآ می(406  131)فح  االسالح  ظقجوه  «ِمن ِعجاِدک دانوی 
های دحن تآ را حه ضوای ظوآد  جرای دست آوردن سلقنت و ثروت نجآد  حلکه ظآاستحم نشانه

کشوحد حاػگردانحم و در سرػمحن کنوحم توا حنودگان سوتم  ات در آسواخش  ههای تآ اصالح را ظواهر 
 حه سر جرند. 

کوه امووروػ جویش اػ پوویش و  یحوا اسوتفاده اػ آخووات قورآن ودخگور تعوواهحم اسوالم معلووآح اسوت 



 1115تابستان  111شمارۀ  78

و مناسوجات  یو فرهنگو یوواحط دخن ۀامن جر  اخ ۀضامع ی   رورت طراحیتر اػ هر طحی پیش
 ۀسوواخطلجوود  زحورا تنهووا در  یم ی  همگووان را حوه خوواری  اضتمواعی و اقتصووادیسواػگار سحاسوو

کووه اسووتعداد ووت اسووت   یو اقتصوواد ی  فرهنگوویفکوور یها حشوور در عرصووه ۀنهفتوو یها امنحن
 گردد.  یحفظ م یو ماه یفکر یها شآد و دستماخه  شکآفا می

 اونحت یانگار وطلق ىنف
  ی  اضتمواعیحوه مفواهحم سحاسودرسوت نا یها   نگر یاػ معضالت ضآامع حشر یخک
گوواه حووا جرداشووت یو دخنوو یاظالقوو کووه  سووآنگر  مووورد تسیخووه و تحلحوول قوورار  کخ یاه اسووت 

کووه ممکون اسووت ماننوود عووداهت و  ۀگحورد. اػ ضملوو یم احوون مفوواهحم  مآ وآق امنحووت اسووت 
گحرد و جرظ ۀقحده  مورد استفادع یآػاد اػ آن حه عنوآان حقوآ، حشور دح جیننود  ینادرست قرار 

که حه امنحوت و آسواخش  یمغر انه  تنها حه آن دست اػ مناحع یسآنگر و در احن راستا حا خك
کننود و دخگور منواحع یعموآم کوه حوه سوتحی حوا اظاله یموردح تآضوه دارد  اسوتدالل  گوران نرووم را 

کووه شوورخعت اسووالح  هرگووی  دسووتور داده اسووت  نادخووده انگارنوود. هکوون انصوواف احوون اسووت 
تاحووود  زحووورا در جیووونش اسوووالمی  یرا جرنم یدر طنوووحن مفووواهحم یانگوووار و مقلق یسووآنگر کخ

کوه حوه سولب آسواخش و امنحوت دخگوران نحنسامود. اػ احونامنحت توا  وو   ضواحی محتورح اسوت 
کرخم  افیون جر آنکه جرقرار گاه دا امنحت در ضامعه و حفظ آن را امری  روری می یقرآن  ند  

کوورده اسووت  طراکوه حفووظ امنحووت احوون حوه جوورهم ػدن امنحووت اظاله گوران نرووم نحووی سوفار  
 تحیدندان است. ستحیان  اػ نآق ترحم جر  لنگ  امنحت

های مصتلف ػنودگی ثاحوت و محورػ اسوت و  حناجراحن  حا اخنکه  رورت امنحت در عرصه
که جورای همگوان و در هور  جر هحر کز پآشحده نحئت  حاخد خادآور شد امنحت مقلق نحئت 

جرظی افراد  حاخد امنحوت  ۀئته حه شراخط و نآق رفتار مسرمانشراخط  الػح االضرا حاشد  حلکه ح
گآنووان  وو  اگووور طوووه در  ردنووود. اػ احوونسووولب شووآد و حوووه شووکل قانآنمنووود مسرموووان مسوواػات 
کووورخم  تسووواوػ حووه ضوووان موووردح و تهدخوود سوووالمت آنوووان مووردود و نا ئوووند اعوووالح شوووده  قوورآن

نحوت ضوان موردح  قآاعودی   جرای تدارک امیفقه یها ( و اگر طه در آموػه33 /است )اسراء
وی  « ءادماَّ فی اهالتقحن » ۀهمشآن قاعد کاشوف اهغقواء  2/525 :1410)حلن   1359: 1/96 .)
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راً »و  ووودَّ ُب هَّ وووغهَّ ( 4/155 :1429  محقوووق دامووواد  129 :1417)مصوووقفآی  « دُح اهُمئوووِلِم ال خَّ
کووه نووآعی سوولب امنحووت ضانحووان آدحاراجووه شووده اسووت  امووا حکووم قصوو شوومار  حووهکووش  اص 

کورخم در اشواره حوه سولب امنوود یمو رحم  یکشوان جو حوت آدح  اػ نرور دور نمانوده اسوت. قورآن 
 اْلِقصاِص َححو   یو َلُکْن ففرماخد:  می

ُ
لجاِب  یول   خا أ

َ
 یظردمنودان  جورا یا  (179)حقوره/  اْل

 است.  یشما در قصاص  ػندگان
کووه امنحوووت ضامعووه را تهدخووود  قوورآن در ضووای دخگووور در مجوواوػه حووا مفئووودان فووی األرض 

کوحنده داده  می می  فرماخد: کنند  دستوری سصت و 
َخْسهَعْوَن ِفه َُّوَن اهَّلَل َ َرُسهوَلُه َ  ِذيَن ُخَحاِر

ها َجَزا  ال َ ْو  یإن 
َ
ُجوْا أ ْو ُخَصهل َ

َ
ُلهوْا أ ن ُخَقت َ

َ
ْرِ  َفَسهاًدا أ

َ
اْل

ْرِ  َذِلهَك َلُههْن ِخهزْ 
َ
هْوْا ِوهَن اْل َُ ْو ُخن

َ
هْن ِخهالفٍّ أ ْرُجُلُههن و ِ

َ
ْخهِديِهْن َوأ

َ
َع أ ْنَحا َوَلُههْن ِفه یِفه یُتَقط َ  یالهد ُ

ههحن   ٌِ کووه حوا ظوودا و پیووامجر  حووه مجوواوػه  ی  همانوا سوویا(33)ماجووده/ اِِخهَرِ  َعههَذاب  َع آنووان 
کشوته شوآند خوا حوه دار مسواػات  کوه  جرظحیند و در ػمحن حه فئواد و فتنوه حکآشوند  احون اسوت 
گردند. احن  گردند  خا دست و  اخشان در ظالف ضهت خکدخگر جرخده شآد خا تجعحد  آوخصته 

 جیرگ ظآاهند داشت. یحاست و در آظرت  عغاجدر دن یرسآاح
گفت: کورخم جورا  در ظصآص امنحت ححثحتی نحی حاخد  حفوظ ححثحوت  یاگر طه در قورآن 

 ی( نهو12 /)حسراتیگوح (  تسئوز و عحوب23و  19  /)نوریافراد  اػ هرگآنه تهموت نامآسو
همشوآن در احون حووػه  قآاعودی  نحوی جورای ضلوآگحری اػ نواامنی شده و در فقه اهل جیوت

کلحنووی  31/223 :1365/ )نسفوی« فههرا » ۀقاعود  :1365 )طآسووی  «َدرأ»(  7/163 :1401  
کئو شوده اسووت  اموا آن ی( و ماننود آن طراحوو41/482 :1365  نسفوی  10/26 کووه  حووا  یگواه 

کند  خا مرتکب ضورح ححثحتو شوآد  حوا مسواػاتی  یتهمت و افترا ححثحت دخگران را مصدو  
 شآد. یمکحفر تر اػ آن  حه رضم و سنگئار شدن   و سصت 1مانند تازخانه  سصت

پرسوتان   نواه دادن حوه دوگانه ۀامنحوت سحاسوی دوحوار ۀو نحی اگر طه مکتب اسالح در حووػ

_____________________  
ِذيَن َيْرُووَن اْلُهْحَصَناِت ُثن َ . 1

َحَعِة ُشَهَدا  َفاْجِلُدوُهْن َثَهاِنحَن َجْلَدً  َوال َ ْر
َ
ُتوا ِحل

ْ
 .4/  نورَلْن َخل
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و ردفت ظآد را اػ آنان دوخُ نداشوته اسوت   1مئاعد دارد یضآ و حفظ امنحت آنان  نرر  ناه
که امنحت ه دوگانهاما نئجت ح قواطع  یکننود  دسوتور اسوالمی را تهدخود می ۀضامعو  پرستانی 

 فرماخد: یستحیان م و حاػدارنده داده است. قرآن در جر ظورد قهرآمحی حا احن امنحت
هِذيَن ُخَقهاِتُلوَنُکْن... یو داِتُلوا فِ 

کوه حوا شوما سور سوتحی (190)حقوره:  َسهِجحِل اهَّلِل ال َ   حوا آنوان 
کنحد  .  ...دارند  نجرد 
ُتُهوُهْن و اْدُتُلوُهْن  ُْ و در هرضا جر آنان دست خافتحد  امانشان  ؛(191)حقره:  ... َحْحُث َثِق

 .  ...ندهحد
کوورده  یسووآ نگوور امنحووت اقتصووادی نحووی خك ۀشوورخعت اسووالح در حوووػ در امنحووت را نفووی 

کووردن حووق  وو  اگوور جوورای حفووظ امنحووت در احوون حوووػه  حراح اسووت. اػ احوون ظوووری و  وواخع 
دخگران را مردود دانئته است  جورای احقوا، حوق و اسوترداد اموآال زخوان دخودگان  تقواص را 

  ی)حورن عوامل گوردد  مسواػ شومرده اسوت. انگاری امنحوت محئوآب می که نآعی نفی مقلق
1403: 12/203)  . 

کوه اگور افورادی در قاهوب احتکوار  اوػا، عموآمی را در اظتحوار  در فقه اسالمی آمده است 
ند  حاخود مسواػات شوآند و حوا ظآد حگحرند و اػ احن راه در حاػار مئلمانان اظتالهی حه وضآد آور

انجوووار آنووان و فووورو  اوػا، احتکووار شوووده حوووا نوورد مناسوووب  امنحووت آنوووان را سووولب  ۀتصلحوو
 (.22/481 :1365  نسفی  1/502 :1403 ظمحنی )کرد.

 ظآد حه ماهک اشتر فرمآد:  ۀدر حصشی اػ عهدنام اماح علی
ع ِمن ااِلحِتکار فعننَّ رسآلَّ اهّلل » عَّ ِمنه_  صلی اهّلل علحه و آهه _ فامنَّ نَّ فَّ ُحْکورً  . مَّ ون قوارَّ مَّ .. فَّ

وول حووه و عاِقجووُه فووی غحووِر اسووراٍف  کنِ نَّ وواُه فَّ هِحووکَّ اخن عوودَّ نَّ   اػ (1017  53)فووح  االسووالح  نامووه «حَّ
کن  طراکه رسآل ظدا اػ آن نهوی فرموآد و هورکز  وز اػ منوع  دسوت  احتکار ضلآگحری 

کن و عجرت دخگر کحفر زخادهحه احتکار ػد  او را مساػات   ووی نکن. ان قرار ده  اهجته در 
کئوی اػ پرداظووت حودهی ظووآد نواتآان حاشوود  نجا کوه اگوور  خود جوور او حوا اخنکووه در قورآن آمووده 

_____________________  
ِجْرُه . 1

َ
َن اْلُهْشِرِکحَن اْسَتَجاَرَك َفل َحد  و ِ

َ
ِإْن أ  .6 /توحه َو
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گشواخش حوه او  کورد  حلکوه الػح اسوت توا ػموان  گرفت و امنحوت و آسواخش او را سولب  سصت 
کئی حا استفاده اػ قدرت ظآد  اػ پرداظوت طلوب دخگوران 280 /مهلت دهند ) حقره (  اگر 

کم حوق دارد او را حووه  کوه حووا کنوود  و حودهی ظووآد را نپورداػد  دسووتور احون اسووت  شوانه ظواهی 
کند )نسفی  ا  مسجو پرداظت حدهی  (.25/323 :1365ر 
گوواه حودهکار را حاػداشوت و و اػ امواح علوی کوه  دحون ظووآد   را حووه ادا یوواخووت شوده 

گوواه او را در اظتحووار طلجکوواران قورار مووی مسجوور می کننوود و اػ احوون راه  کوورد و  داد تووا او را اضحوور 
 فرماخد:  حاره می در احن طلب ظآد را وصآل نماخند. اماح حاقر

کوه اگور مواهی  سوپز حوه او می کرد  حدهکار را دستگحر می فردی اماح علی نگرخئوت 
داد. و اگووور مووواهی نداشوووت او را در اظتحوووار  گرفوووت و حوووه طلجکووواران موووی یم داشوووت اػ وی 

کووه می یفرمووآد: جورا هووا می داد و حووه آن کواران قوورار موویطلج ظآاهحوود او را  طلووب ظووآد  هرطووور 
کنح حه  (.13/148: 1403عاملی  )حرن  دکار حگحرخد و اگر ظآاستحد اضحر  

کوووه امنحوووت در فعاهحت در احن هوووای اقتصوووادی مقلوووق نحئوووت  احکوووامی وحوووژه و  حوواره 
دسووتوراتی حئووحار رسووحده اسووت  مسوواػات وحوواظآاران  نرووارت جوور حوواػار جوورای ضلووآگحری اػ 

گرفتن ماهحوات اػ شوهروندان  اظوغ ضیخوه اػ اقلحت گران هوای  فروشی و غش در معامله  و نحی 
کوووه  اػ ضملووه مووآاردی هئووتند های شووغلی جوورای جرظوووی افووراد  دخنووی  اخسوواد محوودودخت

 :1385قا وی تمحموی  ) کنود. امنحوت اقتصوادی نفوی می ۀانگواری امنحوت را در حووػ مقلق
2/32 _ 38). 

ای اموری شاخئووته و  کآتواه سوصن آنکوه اگور اػ منرور اسوالح  آسواخش و امنحوت در هور حووػه
کووه حوه وظوواخف فوردی و اضتموواعی ظوآد آشوونا حاخئوته اسووت  حاخود دانئووت ت نهوا حووه افورادی 

حوواره  کننوود  اظتصوواص دارد. قوورآن در احن هئووتند و حووه قووانآن و حقووآ، دخگووران تسوواوػ نمی
لهنٍّ اولجه  َلُههُن اْلوهُن فرماخد:  می ٌُ (  جورای 82)انعواح:  الهذين اَونهوا و َلهن َخلِجُسهوا اخههاَنهن ِح

که اخمان آورده  اند آرامش و آساخش است. و اخمان ظوخش را حا ظلم نحاهآده  کئانی 
کووه در مئووحر ظووالف حرکوووت  گرحی و ضناختکوواران امنحت و امووا ظالفکوواران قووانآن سوووتحی 

کننود  حوه دهحول ماهحوت  کنند و آساخش اضتماعی و امنحت اقتصادی مردح را سولب می می
کوا امنحت محروح عملکردشان اػ حقن  ه قوانآن اساسوی ضمهووری ند. و حه همحن دهحل اسوت 
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ححثحوت  ضوان  موال  حقوآ،  مئوکن  »گوخود:  حوا صوراحت می 23اسالمی احران  در اصول 
که قانآن تسوحی می  «کند. شغل اشصاص اػ تعرض مصآن است  مگر در مآاردی 

وو  یهووا فعاهحت ۀامنحووت در عرصوو یانگووار مقلق یحووه نفوو هدر اشووار یم رهجوورمقوواح معرن
کردن دست قانآن یاقتصاد کار گرحیان امنحت و اخنکه ققع   حاخئته است  فرمآد:  یستحی  

اقتصووادی امنحووت  ۀاقتصوواد حاشووند  حاخوود در صووحن ۀظووآاهحم مووردح در صووحن اگوور مووی»
طی و  مفئووود و سآءاسوووتفادهظوووآاهحم  حاخئوووتی دسوووت  داشوووته حاشووود  اگووور امنحوووت را موووی

ی مجواو .قوانآن حئوته حشوآد ۀقوانآن و شوکنند ۀػننوددوو ػه حوا فئواد احون اسوت  احون حاخود ضوودن
 (1392/ 20/12) «گرفته شآد.

ای ظآد حه سران قآا در  رورت مجاوػه حوا مفاسود اقتصوادی  اخشان در فرمان هشت ماده
 فرماخد:  می

که مجاوػه حا مفئدان و سآء اسوتفادهه ح کئانیممکن است » کنند  کنندگان  ظقا تصور 
هاسوت. حوه احون اشوصاص تفهوحم  ادی و فورار سرماخههای ملی  مآضب ناامنی اقتص اػ ثروت

که حه کئوانی اسوت  کنحد  عکز  احون مجواوػه مآضوب امنحوت فضوای اقتصوادی و اطمحنوان 
کشووور  ظووآد  کووه می ظآاهنوود فعاهحووت سوواهم اقتصووادی داشووته حاشووند. تآهحدکننوودگان احوون 

 (.10/2/1380) «ند.ا نصئتحن قرحانحان فئاد ماهی و اقتصاد ناساهم

 گحری و نتحجه حندی جهع
کووه احوون مآ ووآق اػ  حئووحار مهووم اسووت و همگووان  غحرفته یهرطنوود امنحووت  مآ ووآع انوود 

کووه امنحووت  یمشوومار  ترحن حقووآ، حشور حووه ترحن و اساسووی یحودحه آخود  امووا تسرحووه نشوان داده 
اػ آن جرظووردار حاشووند. مکتوب اسووالح نحووی  یتآانود مقلووق حاشود و همگووان در هور شووراخق ینم

 داند. یناصآاب و دور اػ واقع م یتاحد و آن را امر یت را جرنمامنح یانگار مقلق
کوه جرگرفتوه اػ آموػه هوا تآانئوته  اسوت  حوا مراضعوه حوه احون آموػه یاسوالم یهوا احن پوژوهش 

کووه اخووودیفر وو اسووت احوون مئووجله را واکوواود و دور اػ هرگآنووه پیش  ۀ  حووه احوون نتحسووه جرسوود 
کوه اگور درسوت تحلحول و درسوت نا یانگواری امنحوت  نوه تنهوا نرور مقلق دور اػ واقوع اسوت 

 شآد  مانعی جیرگ جر سر راه امنحت و تحقق آن در ضامعه است.
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 1115تابستان  111شمارۀ  84

 
 
 
 

 و مشتقات آن در قرآن« ح-ل-ص»معنای واژه 
  ___________________________________ 1دکتر مجید صالحی ___________________________________ 

 چكحده
عوام  برداشت  حيغ از آخات قرآن، شناخت معانى واژه هاا  آن ماى حاشاد.  از خكى

كه در قرآن برا  برخى الفاظ است توهه  كار حاخد حه عر  خاص و معانى معهود   در اي  
كاارخم باار معااانى راخا  آن. شاود دراياا  . عصاار ناازول حماا  شااودهااا در  از طرقااى الفاااظ قاارآن 

و مزاااتهات آن در قاارآن ححااا  شااده اسااات. از « ص_ ل_ ح» ااژوهش، در حاااارۀ معنااا  واژه 
ك ااب بررساى و هماا  كااه در  و « ص_ ل_ ح»هااا  لغاات و تفسااير در حااارۀ واژه  حنااد  مطااال ى 

گفته شده است كاه در آن، مزتهات آن  كلماات  و همچناي  توهاه حاه مجماوع آخااتى  هاا ايا  
كاار رق كاه واژه  تاه اسات، ماىحاه  گفات  حاه معناا   شاخسات ى  اساات. واژه « ص_ ل_ ح»تاوان 

كه وقتى هد  انسان را   ها مزبور و مزتهات آن در قرآن نيز شاخد حه اي  معنا آمده است 
گاار قارد  خااا عملااى خاا راحطااه در نرار مااى هااايا  ا  شاخسات ى داشااتع خعناى ويژگااى گيارخم، ا

كه حتواند هد  مورد نرر انسا ود. حال ش مى ن را تأمي  نماخد، اي  واژه بر آن اطب داشت 
كمااال نهاايا انسااان مطار  گااهى درحااارۀ شاا ماى گااهى درحاارۀ اهااداقى ريار از هاد  و  ود، و 

 هد  و كمال نهايا انسان.
 :  لغ، قرآن، معنا شناسى، شاخست ى.ها کلیدولژه

 
 

_____________________  
گروه معارف اسالمی دانشگاه  1    salehibirjandi@gmail.com     هنر تهران_ استادخار 

 8/6/1395_  غحر : 20/1/1395دوخافت: 

mailto:salehibirjandi@gmail.com
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 وقدوه 
ر در  دانش معنا شناسوی و مفوردات   آنخکی اػ دانش های مورد نحاػ جرای فهم قرآن و تدجن

ه قرار داده و در تفاسحر ظآد حوا عناخوت حوه  است. همحشه مفئران قرآن احن دانش را مورد تآضن
که داشته گشته اند اػ آن جهره فرصت و امکاناتی   . اند مند 

کورده  در       در معناشناسی واؼه های قرآن حاخد حه فرهنگ عرجی و نحی ظآد قرآن مراضعه 
کوه مشوتمل جور آن واؼه اسوت تأمول کاوجرد کنوحم و در سوحا، آخواتی  وت  های هغآی خوک واؼه دقن

کوالح ظداونوود . نمواحیم  و حکآشوحم حووه فهوم صوححز اػ معنووای آن واؼه جرسوحم کوه  کوورخم  قورآن 
کوه در شوراخط ظواص ػموانی و   حاشد خوک  موتن ادجوی اصوحل می قوآی و اسوتآار عرجوی اسوت 

 . یش اػ احن ناػل شده استمکانی و فرهنگی طهارده و نحم قرن پ
که در قرآن جرای       در جیان معانی واؼه های قرآنی حاخد حه عرف ظاص و معانی معهآدی 

کورخم جور معوانی راخوذ آن. جرظی اهفاظ است تآضه شآد هوا در عصور نویول  اػ طرفی اهفاظ قرآن 
ل معنواحی . حمل شآد . شوده انودجرظی واؼه ها در زحوان عرجوی  وز اػ ػموان نویول دطوار تحوآن

کنوحم و اػ هموۀ  حاخد حه اهفاظ مشترک در قرآن و وضآد معانی مساػی جورای اهفواظ قورآن تآضوه 
کموک حگحوورخم . قرخنوه هوای مآضووآد در آخوات قوورآن و سوحا، آخووات جورای تعحووین معنوای مووراد 

وور حووه دهحوول شوهرت اسووتعمال خووک هفووظ در خوک معنووا تنهووا آن معنووا در عهوونش   گواهی مفئن
که می که مشهور نحئوت  اموا حوا سوحا،  آخد  در حاهی  معنای دخگری جرای آن واؼه جیان شده 

 . آخات همصآانی دارد
کهون و  تآضه حه اصل و قاعده هم معنا نجآدن در تفئحر واؼه های قرآن و مراضعه حه منواحع 

استفاده اػ آخات قرآن جرای شورح و تفئوحر . معتجر  اػ شراخط دخگر تفئحر واؼه های قرآن است
 . وو  است اؼه های قرآن جهترحنکلمات و و

و مشوتقات آن در قورآن ححوث شوده « ص _ ل_ ح»دراحون پوژوهش در حوارۀ معنوای واؼه      
نود. ک موی شناظت جهتر اػ احن واؼه و مشتقات آن موا را در فهوم جهتور آخوات قورآن خواری. است

احون تحقحووق  .سوووره آموده اسووت 54آخوه اػ  170حوار در قوورآن و در  180احون واؼه و مشووتقات آن 
کتوواب« ص_ ل_ ح»معنووای هغووآی واؼه  هووای هغووت عرجووی و همشنووحن  و مشووتقات آن را در 



 1115تابستان  111شمارۀ  86

کتاب کرده است معنای آن را در  ران جررسی  سوپز حوا تآضوه حوه . های تفئحر قرآن اػ نرر مفئن
گورفتن  و تأمل در سحا، آن  همۀ آخات مشتمل جر آن واؼه ها  معنای قرآنی آن واؼه را حا در نرر 

کرده است معنای در احن جررسی  سحا، آخوات قورآن و قرخنوه هوای مآضوآد در . هغآی آن جیان 
ی دارد  . هر آخه در تعحین معنا نقش مهمن

كتاب« ص_ ل_ ح»وعناى واژه   های لغت و تفسحر در 
کتاب    قات آن  معانی و مشت« ص_ ل_ ح»های هغت و تفئحر قرآن جرای واؼه  صاحجان 

کرده گآنی عکر  که گآنا کرد :  ها را احن تآان آن می اند   گآنه تقئحم 

 خوَّی و نحکی
گفته و آن را احئوان و نحکوی معنوا  «خعنی احئنت اهحها اصلحت اهی اهداحا»اند:  جرظی 

 (.2/517:  1414  اجن منرور 3/117:  1410)فراهحدی  اند. کرده
کوورده اسووت. )شوورخف  کارهووای نحکووآی  ئووندخده معنووا  خکووی اػ مفئووران صوواهحات را 

 (.1/22: 1373حسی  اله
که همۀ ظوجید می صالح را صفتی روَ الجحانمؤهف  حصشود.)حقی  ها را سوامان موی اند 

 (.2/31جروسآ   جی تا: 

 خحر
کار مصولحت اسوت  خعنوی ظحور اسوت. )طرخحوی  ( 2/389:ح1375گفته اند : در احن 

کارهای ظحر  46و مراد اػ حاقحات صاهحات در آخه  کهف را تماح اعمال و  انود.  دانئوتهسوره 
 (.4/142:  1371)قرشی  

گفتووه گفتووه اسووت : اعموال ظحوور را صوواهحات  ووران  وسووحلۀ آن   انود  طووآن حووه خکوی اػ مفئن
آد و فئواد اػ آن شو موی احآال حنده و امور دحن و دنحای او و ػندگی دنحآی و اظروی او اصالح

 (.44: 1408گردد. )آل سعد   جرطرف می
گفته : عمل صاهز نی ر دخگری  کوه در فقورت موردح توآان مفئن د مردح معروف اسوت  طورا 

 (.1/68)مراغی  جی تا: . تشصحص جین ظحر و شر قرار داده شده است
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 نُع 
کاری  «اصلز اهّلل اهمؤمن» کوه در آن صوالح و ک می خعنی ظداوند دوحارۀ حندۀ مؤمنش  ند 

 .(2/386:  1375)طرخحی  . نفع او حاشد
توووووا:  انوووود: )طآسووووی  جووووی احوووون واؼه آوردهجرظووووی مفئووووران نحووووی معنووووای نفووووع را جووووورای 

  حقووی جروسووآ  جی تووا: 1/280  اجوون عاشووور  جووی توا: 1/123:  1408 اجآاهفتوآح راػ  4/425
1/57.) 

ر گوخود : موراد اػ اصوالح حفظ موال ختوحم و صورف  سورۀ حقوره موی 220ی در تفئحر آخۀ مفئن
کرده اسوت. )طحوب   که حه نآعی حه معنای نفع اشاره  آن مقاجق صرفه و صالح ختحم است

1378  :2/202.) 

 نٌن و اعتدال و استقاوت 
گفته اند : فئاد ظروح شیء اػ اعتدال است و صوالح  ودن آن اسوت.      جرظی مفئران 

( و جرظووی فئوواد را اخسوواد ظلوول و 1/57  حقووی جروسووآ   جووی تووا: 1/83:  1336)کاشووانی  
  2/180:  1380)مصووقفآ   .اننودد مووی هووم ظووردگی در نرووم شویء و صووالح را مقاجول آن حوه

گرفتووه2/271:  1388ضوآادی آملووی   انوود و  (  و جرظووی صوالح را حووه معنووای اسوتقامت حووال 
  حقووی جروسوآ   جووی تووا: 1/123:  1408فئواد را تغحیوور اػ حووال اسوتقامت. )اجآاهفتووآح راػ   

1/57.) 
وه حوه آخوۀ   وران حوا تآضن گفتوه 189جرظی مفئن ی صواهز انود:  فرػنود صواهز  خعنو سووره اعوراف 

عحوب و آفوت حاشود  طوآن در هنگواح  جرا  ػندگی و حقا  حوه اخنکوه فرػنود  تواح اهصلقوه و جوی
فرػنووددار شوودن و ووػهووا  والدت فرػنوود  آوزو  انئووان احوون اسووت  نووه اخنکووه صوواهز دخنووی 

وران دخگووری نحوی ماننود احون مقلووب را 488/ 8 : 1374حاشود. )طجاطجواحی   (  همشنوحن مفئن
کاشوووانی    53/ 6:  1378انووود: )طحوووب   گفتوووه : 1380مصوووقفآ    259/ 2: 1415فوووح  

 (. 435/  3: 1424  مغنحه  9/249
گفتوه 9و در تفئوحر آخوۀ  وران  کلحوه عالقووه و  سوورۀ حآسوف نحوی جرظوی مفئن انود: و سور انسواح  

گوردد. توا حآسوف و جورادر  ػنوده و موورد تآضوه ظواص  ودر موا  تآضه  درتان حه شما معقوآف 
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کوه و وع ػنودگی  حت ظآاهد جآد و همحن ناراحتی افکار حاعث میحاشند  افکار ما نارا شآد 
کار حآسف را حئازخم  او اق و جرنامه ػنودگی موا وو حوه راه و  ما نامنرم و آشفته حاشد  وهی اگر 

ور دخگوری شوجحه احون مقلوب را 8/63 : 1398اصالح ظآاهد شود. )نسفوی ظمحنوی   ( و مفئن
 (.4/292: 1424گفته است. )مغنحه  

 تگی شاخس
گفتووه : ووػ ضمعوه را صواهز نامحووده انود  زحورا جوورای عمول و جیشوتر نمووآدن  خکوی اػ هغوخوان 

( دخگری نحی صالح را شاخئوته شودن و 2/388:  1375ها شاخئتگی دارد. )طرخحی   نحکی
کردن طحیی معنا نمآده است. )قرشی    (.4/142:  1371اصالح را شاخئته 

کلمووه صوالح حووه وضهوی گفتووه اسوت :  حووه معنوای هحاقووت اسوت. )طجاطجوواحی   مفئوری 
کلمووه صوالح حوه معنووای شاخئوتگی اسووت1/458: 1374 گوخود  در   ( و در ضوای دخگور مووی 

که حه معنای ناشاخئتگی است. )طجاطجاحی   کلمۀ طالح   (.20/68:  1374مقاجل 

 اشتی و سان 
کردن نفرت و دشمنی جین مردح مرجآ  دانئته  : 1412اند. )راغب   صلز را حه جرطرف 
: 1414اند. )اجن منرور   ( و نحی معنای ِسلم خا آشتی و ساػ  را جرای احن واؼه آورده489

گفته2/517 ( و 2/345تا:  اند: اصالح جین قآح  خعنی اخساد وفا، جین آنها. )فحآمی  جی ( و 
: 1375، اند. )طرخحی نحی اصالح جین مردح را حه معنای جرقراری دوستی و محجت دانئته

گرفته( و 2/387 ( 4/142: 1371اند. )قرشی   اصالح را اخساد صلز و ساػ  و اهفت 
گفته: اصالح اػ جین جردن نفرت و تفرقه جین مردح است )مدرسی   ( 2/186: 1419مفئر  

گفته:  ْصِلُحوا َذاَت ََّْ ِنُکْن و دخگر  
َ
(  خعنی آنشه اػ دشمنی و درگحری جین 1/)انفال َوأ

کنحد.    (.797/ 4: 1372)طجرسی شماست اصالح 

 وطاحقت حا وحی الهی و فطرت سالن 
کوووه واضجووات اههوووی و حقووآ، موووردح را ادا مووی کئوووی اسووت  کنووود.  گفتووه شوووده: صوواهز 

کووه 2/386 :  1375)طرخحووی   کووار شاخئووته  گوورفتن اخمووان  هوور  گفتووه: حووا در نروور  ( دخگوور  
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« هصوواهحاتا»مقواجق حووا موآازحن عوودل و انصواف اسووت مووورد ر وا  ظوودا و مشومآل عمووآح 
 (.4/144:  1371است  ظآاه در شرق حاهصصآص تعحین شده حاشد خا نه. )قرشی  

که وحی اههی خا عقل سلحم و فقورت سواهم حوه آن  گفته است: هر عملی  خکی اػ مفئران 
آنشه وحی خوا عقول و فقورت سولحم اػ آن نهوی  ککه تر فرمان دهد  عمل صاهز است  طنان
عحووار صوالح عمول فقووط دهحول معتجوور  اعوم اػ عقلووی و کورده نحوی عموول صواهز اسووت  خعنوی م

عرفووی و   ( دخگوری صواهحات را اعموال شورعی5/68: 1388نقلوی اسوت. )ضوآادی آملوی  
( دخگور  صواهحات را طاعوات جوین انئوان و 5/105: 1418عقلی دانئته اسوت. )ظمحنوی 

کورده اسووت. )سومرقند  جی تووا:   ( جرظوی نحووی عمول صوواهز را عملووی1/36پروردگوار  خوواد 
گفته دانئته گرطه  که مقاجق فقرت انئانی حاشد   . اند تشورخع نحوی مقواجق تکووحن اسوت اند 

 (.8/239 : 1374)طجاطجاحی  
ا حاشود و حوه  مفئر دخگری می که معتقد حه ضمحع عقاجد حقن گوخند  کئی را  گوخد: صاهز 

کند و توار ( و 6/273 : 1378ضمحوع معاصوی حاشود. )طحوب   کضمحع واضجات اههی عمل 
گفتوهشجح ران دخگر نحوی    طنقواوی  2/218: 1336کاشوانی  انود: ) ه احن مقلب را جرظی مفئن
 . (3/209تا:  جی

کردن فساد و خراَّی   درست 
گنوواه و  کوه حوه سوجب  در تعرخوف دخگور  جورا  واؼه اصوالح آموده اسووت: خعنوی و وعحتی 

 89خکی اػ مفئران در تفئوحر آخوه. ظلم  دطار ظراجی شده  حا توحه و ضجران ظلم درست شآد
گفته است:  ْصَلُحواآل عمران  

َ
ِذيَن تاَُّوا ِوْن َحْعِد ذِلَك َو أ

 ال َ
که حعد ِإال َ کئانی    خعنی مگر 

کوه توحوه  کنند  و حه اصالح و صالح درآخند. مراد اػ قحد خادشده احن اسوت  اػ احن سآاجق توحه 
که آنان صرف ادعا نجاشد  حلکه توحه کفور را اػ دامون  ا  حاشد  گغشته را ضجران نماخد  و هکه 

 (.3/526 : 1374ساػد.)طجاطجاحی   کدهشان حشوخد و حاطنشان را  ا
ُحآا  اصوالح عمول   واالخش آن اػ هرگآنوه  مفئر دخگری در تفئحر همان آخه می گوخد: دصولَّ

ضجوراِن ػشتی است. توحه آنان هم حاخود صوالح حاشود )توحوه شصصوی( و هوم اصوالح )تورمحم و 
 (.11/210: 1388افئاد دخگران(.)ضآادی آملی  
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ران دخگر نحی نیدخ   4/323: 1380آی  انود : )مصوقف حه همحن معنا را آورده کجرظی مفئن
 (.1/265تا:  حقی جروسآ   جی

ُهْم راضع حوه ورثوه و  حقره 182مفئری در تفئحر آخه ْینَّ زَّ جَّ ْصلَّ
َّ
أ گفته است: مرضع  محردر فَّ

که دوح کوه مقواح جور آن دالهوت دارد و اصوالح جوین  ها وصحت شده  طنوان اره آنکئانی است 
کوه وصوحت را اػ طرحوق ضوور و انحوراف حوه کنود.  آنان حه احون اسوت  طرحوق حوق و عوداهت رد 

گفتوه اسوت 2/325 : 1378)طحب  ر دخگوری  : 1419)فضول اهّلل  . ( شجحه احن مقلب را مفئن
4/13.) 

گفته شده است : ِصلُز ناح نهری اسوت در معانی دخگری « ص _ ل _ ح»دوحارۀ واؼه  نحی 
کناخه گاهی معنای  کثرت و فراوانی است  خکی اػ ناح محئان   وه را  ای صاهز   هوای شوهر مکن

گفته الح   الِح و صَّ اند  شاخد اػ صلز آمده  زحورا ظداونود در قورآن فرموآده : حرموًا آمنوًا.  نحی صَّ
 (.2/517:  1414)اجن منرور  

 «ص _ ل _ ح» وعنای برگزخده واژه
کارهوواخش  انئوان در ػنودگی ظوآد حوا اسوتفاده اػ نحوروی فکور و ادراک    حوه هنگواح انسواح 

واضوب و ضواحی و   سویاوار و غحور سویاوار  حئون و قوجز  علآح و ادراکاتی اػ معنای ظآب و حد
کند  سپز آن علآح و ادراکات را محوان ظوآد و ضهوان ظوارح واسوقه قورار  مانند آن اعتجار می

گووووردد. )طجاطجوووواحی  د موووی   عملوووی جوووور طجوووق آن انسوووواحداده هوووود توووا غر ووووش حاصووول 
کووووه انئووووان در ػنوووودگی ظووووآد در راسووووتای رسووووحدن حووووه 2/174 : 1374 ( خکووووی اػ معووووانی 
کرده  شاخئتگی است غرض  . هاخش اعتجار 

کتاب که در  و « ح ص_ ل_»هغت و تفئحر در حارۀ واؼه های  اػ جررسی و ضمع حندی مقاهجی 
کوه در آن  گفته شده استمشتقات آن  کلموات  و همشنحن تآضه حه مسموآق آخواتی  هوا احون 

کار رفته است  می کوه واؼه  حه  گرفوت  حوه معنوای  شاخئوتگی  « ص_ ل_ ح»تآان احن نتحسوه را 
کاری وحژگی. است که می تآانود غورض و مقصوآد موورد  شاخئتگی خعنی فردی خا  هاحی دارد 

کوه غورض  اػ نرر را تأمحن نماخد  مثاًل  خکی اػ ا سامی شهر مکه  صالح است  حه احن سوجب 
آسواخش و جرظووردار  اػ وسواحل ػنودگی اسوت.   داشتن امنحت  آرامش  اسکان در خک شهر
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جووورای تووأمحن احووون مقصوووآد را دارا هووا در شوووهر مکوووه هئووت و شاخئوووتگی الػح  و احوون وحژگوووی
 .  حاشد می

« ص_ ل _ ح»واؼه  آمحصتگووی محووان معنووا و مصوودا، حاعووث شووده معووانی دخگووری جوورای
کوه خوواد شود  جرظووی معنوای حئون و نحکووی و ظووجی نرووم و   نفوع  ظحوور  گفتوه شوآد. طنووان 

کردن فئاد  آشتی وساػ   اعتدال جورای احون واؼه . . مقاحقت حا وحی و فقرت و.  درست 
 اند. آورده

ُحئون عجوارت اسوت اػ هرطحوی سورورآور و ظآشوواخند اػ نرور عقول خوا ظوآاهش نفئوانی خووا 
آنشووه حووا  و  ( ُحئوون خعنووی آنشووه مالخووم طجووع و مآافووق آوزوسووت236: 1412)راغووب  حووز. 

سووعادت و هوودف حشوور مآافووق و سوواػگار اسووت حئوون و زحجووا و ظووآب اسووت. )طجاطجوواحی  
( اگر انئان حه آنشه مآافق و ساػگار حا هدف و سوعادت اوسوت حئون و زحجوا و 5/12: 1374

که احن امور مآافق گفته اػ احن وو جآده  و ظآشواخند انئوان   فقورت و طجوع سواهم اسوت ظآب 
که او را حه هدفش  .  ساندر می است اػ آن نرر 

 (3/158: 1360ظحوور حووه معنووای جرگیخوودن شوویء و جرتوور دانئووتن آن اسووت. )مصووقفآی  
که وقتوی امور داحور شود جوین آن و خوک طحوی دخگور  آدموی  کلمه ظحر حه معنای آن طحیی است 

کند.)طجاطجاح  (.3/208 :  1374ی  حاخد آن را اظتحار 
که ظآشواخند و مآا و « حئون»فوق طجوع انئوانی اسوت  مصودا،  ز عملی اػ احن ضهت 

که در مقاخئه حا عمل دخگر حاخد جرگیخده شآد  مصدا، و اػ احن ضهوت « ظحر » اػ احن ضهت 
کوه موا را حوه غورض و هودفمان  سواند  مصودا،ر موی که شاخئته  و دارای وحژگی هاحی اسوت 

 . ه اخنکه صاهز حه معنای ظحر خا حئن استاست و ن« صاهز»
که معنای نفع جرای واؼه  کوه انسواح « ص _ ل _ ح»و آنان  گفتوه انود شواخد اػ احون وو حاشود 

و وقتوی شوحجی شاخئوته توأمحن هودف . عمِل شاخئتۀ رساندن ما حوه مقصود  حوه سوآد ماسوت
کوه اػ اعتوودال و اسوتقامت جرظوووردار جوآده  در نرووم آن شو هووم  ظلوول و حوه یءموورد نرور اسووت 

 . ظوردگی نجاشد
که وقتی وواحط انئوان« ص _ ل _ ح»و معنای آشتی و ساػ  جرای  هوا  اػ احن وو خاد شده 
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شاخئووته تووأمحن غوورض اػ احوون وواحووط   صوومحمحت و دوسووتی حاشود  صووفا  جور اسوواس آشووتی
کوه هموان محجوت دخودن سوآد جووردن و   تنهوا نجوآدن  هوم صوحجتی  محجوت نموآدن  اسوت  

کدورتسآد رساندن  افوراد   نفرت و دشمنی و نیاق حاشد  می حاشد. اگر احن وواحط جراساس 
که اػ وواحط جین فردی واضتماعی مورد نرر است نمی رسند  .  حه آن اهدافی 

کوه  که حه اصالح ظآد خا دخگران و خا ضامعه می پرداػد حه احن معناسوت  کئی  همشنحن 
کووه حاعوث دور شودن اػ هوودف و ماخوۀ ف کوه شاخئووته   ئوواد اسوتآنشوه اػ اعموال  حوا اعموواهی 

اػ احون و اػ سوآ  حعضوی اصوالح حوه معنوای . رساندن حوه مقصود اسوت ضواخگیحن موی نماخود
کردن تعجحر شده است  . درست 

کووه حوه معنوای عموول شاخئوتۀ رسوواندن انئوان حوه هوودفش اسوت  مصوودا،  عمول صواهز 
کموال و حاشود  زحورا احون اعموال انئو اعمال مقاجق وحی اههی و فقرت سواهم نحوی موی ان را حوه 

 .  ساندر می سعادت وهدف نهاحی انئان
که آنشه حه عنآان معنای واؼه  گردخد  که خاد شد  مشصص  « حص _ ل_ » ز در مآاردی 

 گفته شده است  در اصل در مصدا، حا آن مشترک است نه در معنا.

 در دران« ص _ ل_ َ»واژه 
کوووه هرگووواه   معنوووا آموووده اسوووتو مشوووتقات آن در قووورآن نحوووی حوووه احووون « ص _ ل_ ح»واؼه 

گحورخم هدف ای شاخئوتگی داشوت   اگور فوردی خوا عملوی خوا راحقوه  ها  انئان را در نرر موی 
کوه حتآانود هودف موورد نرور انئوان را توأمحن نماخود  احون واؼه جور آن  خعنی وحژگی هواحی داشوت 

کرخم واؼه  اطال، می کموال  گاهی دوحوارۀ اهودافی غحور اػ هودف و« ص _ ل_ ح»شآد. در قرآن 
که اػ سحا، آخات و شآاهد و قراحن می تآان حه آن پی جرد. ش می نهاحی انئان مقرح  آد 
هاٍّ َواِحهَد ٍّ َو َجَعهَل ِونْ فرماخد :   ا  می ظداوند در آخه ُْ هن ن َ هِذى َخَلَقُکهن و ِ

ْوَجَهها ُههَو ال َ َهها َز
ه ًُ ح ُِ جَها َحَهَلهْت َحْههاًل َخ ا َتَغش َ ا  َفَله َ ُهَهها َلهجِن ِلَحْسُکَن ِإَلحْهَ َ َّ َعهَوا اهَّلَل َر ْثَقَلهت د َ

َ
ها أ ْت ِحهِه  َفَله َ    ا َفَههر َ

ِکِريَن  ا َنُکوَنن َ ِوَن الش َ
 (.189)اعراف/ َ اَتْحَتَنا َصاِلًحا ل َ

که شما را اػ خ» گحورد و طوآن  کاوست  تن آفرخد و همئر او را اػضنز او آفرخد تا حودو آراح 
کوورد و طووآن سوونگحن شوود  ظوودا   کو  را فورا پآشوواند حووار  سووج گرفووت و حووا آن موودتی سوور 
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که اگر فرػند شاخئته  «ا  حه ما دهی سپاسگیار ظآاهحم جآد. پروردگار ظوخش را حصآاندند 

که وحژگی  ها اػ صاهز منرور آن که می تآاند هدف  ودر و موادر  فرػندی است  هاحی دارد 
عحوب و  اخنکه آفورخنش او جویووحی و را اػ فرػند آوردن تأمحن نماخد  مانند سالمت ضئمی و 

 . نقص حاشد
َِّهه ُکْن َو ا  دخگوور مووی فرماخود:  و در آخوه

َ
ُل َلُکهْن َوْجههُه أ ْرًضهها خههَخْ

َ
ِو اْطَرُحهوُه أ

َ
اْدُتُلههوْا ُيوُسههَف أ

(  حآسووف را حکشوووحد  خووا حووه سووورػمحنی دور 9)حآسووف/  َتُکوُنههوْا ِوههن َحْعههِدِه َدْوًوههها َصههاِلِححَن 
که عالقه    درتان ظاص شما شآد  و  ز اػ آن مردمی شاخئته شوخد.جیندازخد  

کشوته شودن خوا تجعحود حآسوف  شوراخط و وحژگوی کوه  وز اػ  گوخنده احون جوآد  هواحی  منرور 
کوه حوه دنجوال آن جآدخود و آن را شاخئوته ػنودگی موی وضوآد موی جورای شوما حوه دانئووتحد و آن  آخود 

 .  شوخد میاظتصاص تآضه  در حه شما جآد و اػ احن نرر قآح صاهحی 
َخههاَویفرماخوود:  مووی 32و در سووره نووور  آخوه 

َ
نِکُحهوْا اْْل

َ
هاِلِححَن ِوههْن ِعَجههاِدکُن    ِوههنکُن   َو أ َو    َو الص َ

و  ئران و غالمان و  دظتران»  ِإَواجُکْن  ِإن َخُکوُنوْا ُفَقَراَ  ُخْغِنِهُن اهَّلُل ِون َفْضِلِه  َو اهَّلُل َواِسع  َعِلحن  
کورح کنحیان عیب ظ که اگر تنگدسوت حاشوند ظودا اػ  آد را اگر شاخئتگی دارند نکاح نماحید 

که ظدا وسعت حصش و دانا است کند   .«ظوخش تآانگرشان 
کوه موی تآاننوود  صواهححن در احون آخوه خعنوی آن     کوه احون وحژگوی و شاخئووتگی را دارنود  هووا 

 . هدف اػ اػدواح را تأمحن نماخند
ْصههَلْحَنا َلهههُه   َفاْسههَتَجْجَنا َلههُه َو َوَهْجَنههها َلههُه َخْححهههَی فرماخووود:  مووی 90و در سوووره انجحوواء  آخوووه 

َ
َو أ

ْوَجهُه... کووردخم و خححووی را حووه او حصشووحدخم و همئوور  را جوورا  او »  َز  ووز ػکرخووا را اضاحووت 
کردخم...  «شاخئته 

شاخئوته جورای زوضحوت اگر همئر  هدف موورد نرور اػ زوضحوت را توأمحن نکنود صواهز و 
کوه موانع توأمحن هودف زوضحوت موی نی آن ضنجهنحئت  و اصالح زوح  خع شود  ماننود  هواحی 

کوه غورض  ناػاحی  پیری  خا حد اظالقی جرداشته و ضای آن وحژگی را هاحی در زوح اخساد شآد 
 . ... . اظالقی و ضآانی و تأمحن نماخد  مانند ػاخش  ظآ 

کوه واؼه حه ضی آخات خادشده  حقحوه موآار کوار « ص _ ل_ ح»دی  و مشوتقات آن در قورآن حوه 
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کمال و هدف نهواحی انئوان اسوت. اػ نرور قورآن  انئوان غحور اػ هودف هواحی  رفته  مرجآ  حه 
 که در ػندگی دنحاحی ظآد دارد  دارا  هدفی نهاحی است.

ظداونود حکووحم جوورای هوور مآضووآدی در ضهووان هوودفی قوورار داده و او را حووه سووآی هوودفش 
ْعطهیآده است. ظدا  متعال در احن حاره فرموآده: هداخت نم

َ
هِذى أ

 ٍّ َخْلَقهُه ُثهن َ  ُکهل َ َشهْی   ال َ
کووه ظلقووت هور طحووی  را حوداد  سووپز هووداختش ( »50)طووه /  َههدى ظودا  تعوواهی اسوت 
( ضهوان هئوتی 115انئوان نحوی جورای رسوحدن حوه هودفی آفرخوده شوده اسوت. )مؤمنوآن/« کرد.

گشووته  تووا او حووه هودفش جرسوود. احوون مقلووب را اػ آخووات: )اجووراهحم/ آفرخوده شووده و راح انئووان 
 . تآان استفاده نمآد ( می13  ضاثحه/20  هقمان/65  حذ/12  نحل/ 33_32

کموال نهواحی آػمواخش شوآد کئوانی حوه هودف   و انئوان حاخود جورای رسوحدن حوه هودف و  و 
که دارا   کهوف/7حاشوند  )هوآد/ « احئن عمواًل »ظآاهند رسحد  کئوانی (  و 2  ملوک/7  

کووه اهوول اخمووان و عموول صوواهز حاشووند. )عنکجووآت / اخنگآنووه کهووف/7انوود    121و  120و 30  
کووه انئووان را حووه هوودفی 16و  15  احقوواف/ 38و  37نووور/  (  و عموول صوواهز  عملووی اسووت 

که شاخئتگی دارد انئان را حوه هودف  می که جرای آن آفرخده شده است  خعنی عملی  رساند 
کماهش جرساند  . و 

وی خعنی رسحدن حه سعادت وکموال وهودف  در مقاجول عمول مؤمنوان مقورح  ادا  اظر
( خعنوی اخموان نووری 9( و هداخت حه وسوحله اخموان اسوت. )حوآنز/43شده است. )اعراف/

کوه مئوحر کنوود  وهوی جورای رسوحدن حووه مقصود حاخود عموول  حرکووت و عمول را ووشون موی اسوت 
کئووی اخموان داشووته حاشود  وهووی هوحر عمول ظحوور کووه مویانسواح داد. اگور  تآانئووت     حوا آن 

ػ اصووول عووغاب سوووآدمند نحئوووت. کئووب نکووورده حاشوود  اخموووانش حووه حوووال او در نسووات ا
 (.158)انعاح/

گاهی حه عنآان وحژگی اشوصاص آموده  گاهی حه عنآان وحژگی عمل و  واؼه صاهز در قرآن 
 . است

گروهی حا عنآان  کرخم اػ  « و... اهغحن آمنآا و عملوآ اهصواهحات  خوا عمول صواهحاً »در قرآن 
کوه  کوه آنوان حوه سوعادت احودی و جهشوت ضواودان و رحموت و ر وآان پروردگوار  ناح موی جورد 
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کوووه حوووا  رسوووند  و در مقاجووول آن هاسوووت موووی هموووان هووودف آفووورخنش آن کئوووانی هئوووتند  هوووا 
کفر وحژگی هوا نواح  اػ آن. .. فئوق و  عمل حوه ػشوتی هوا  ظئران  فئاد  استکجار  ظلم  های 

کار  که  اخان   . آنها شقاوت و عغاب اههی و آتش و ضهنم استجرده شده است 
کوار رفتوه اسوت کلمه صاهز در قرآن حه عنآان صفت جورای اشوصاص حوه  . در مآاردی نحی 

کلموه صواهز در آن آخوه مرجوآ  حوه هودف و  کوه  اگر سحا، و شآاهد و قوراحن آخوات نشوان دهود 
کوه شاخئوتگی هوای الػح را د ر رسوحدن حوه کمال نهاحی انئان است  معنای آن فردی است 

کمال نهاحی دارا می حاشد  . هدف و 
کموال که اػ  هوای وضوآدی اسوت ماننود وضوآد  دارای مراتوب متفواوتی  اهجته صاهز جآدن 

کوه در اثور اخموان وعمول صواهز  صواهز موی کئانی هئتند  شوآند:  است. جرظی اػ صاهحان 
اِلَحاِت  ِذيَن َ اَوُنوْا َو َعِهُلوْا الص َ

اِلِححَن َو ال َ ُهْن فِی الص َ که 9)عنکجآت/ َلُنْدِخَلن َ کئانی  (  و 
 آووخم. ها را در ػمره صاهحان در می کنند ما حه طور ققع آن اخمان آورده و عمل صاهز می

کوورد   حوا تآضوه حوه سوحا، و قرخنوه هوای مآضوآد در آخواتی موی توآان هموحن معنوا را جرداشوت 
  10منووافقآن /   114آل عمووران /   25سووراء /ا  11ضوون/   168ماننوود احوون آخووات: )اعووراف/ 

 (.82کهف /  /75توحه   84ماجده/ 
صواهز در عات هئوتند. صواهز جوآدن عات غحور اػ صواهز جوآدن عمول   جرظوی صواهحان

که هوخت عات عامل حوا صوالح متقوآح حاشود خوا  است و عمل صاهز داشتن اعم اػ آن است 
حووراف در حوواره صوواحجان عموول صوواهز (  احتمووال ان 185/  14:  1388نووه )ضووآاد  آملووی  

حووا تآضووه حووه قووراحن . ( امووا صوواهحان حاهووغات منحوورف نمووی شووآند102منتفووی نحئووت )توحه/ 
کلموه اضتجواء خوا مرجوآ  جوآدن مآ وآق حوه انجحوا و اوهحوای اههوی   مآضآد در جرظی آخات ماننود 

کلمووه صواهز در احوون آخوات  صوواهز حاهوغات اسووت  ماننوود کووه منروور اػ  گفوت   شواخد حتووآان 
عنکجووآت/   86و  75  انجحواء/ 122  نحوول/ 112صوافات/   85انعوواح/   50قلوم/ )آخوات: 

 .(10تحرخم /  72انجحاء/   69نئاء /  46و  39آل عمران/   130  حقره/ 27
َخْعُقهوَب  که اػ صاهحان حه شمار آمده اسوت: حضرت اجراهحم َوَهْجَنها َلهُه ِإْسهَحاَق َ   َ

کنود: پروردگوارا! مورا  (حه ظدا  سوجحان عورض می 72)انجحاء/   َصاِلِححَن َناِفَلًة َوُکال َجَعْلَنا 
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کن:  ْلِحْقِنه یَرِب  َهْب لِ حه صاهحان ملحق 
َ
هاِلِححَن  یُحْکًهها َوأ (. مشواحه 83)شوعراء/ ِحالص َ

(. جرظوی صواهحان در رتجووۀ 101نقول شوده اسوت: )حآسوف/ احون دعوا اػ حضورت حآسوف
کوووه پیوووامجرانی همشوووآن حضووورت اجوووراهحم ظآاهوووان  و حآسوووف واالحووی قووورار دارنووود 

که تحت والخوت ظاصوه ظودا  سوجحان  شدن حه آنان هئتند  مانند رسآل اکرح ملحق
کووه متووآهی صوواهحان اسووت وهووین موون اسووت:  ههَی اهَّلُل جوآد و فرمووآد: ظووداحی  َل ِإن َ َوِلِح  ههِذی َنههز َ

 ال َ
هاِلِححَن  ی الص َ

گوآهر عاتشوان صواهز اسوت و اػ آنوان  196)اعوراف/ اْلِکَتاَب َوُهَو َخَتَول َ (. اخنوان 
 (1١6) (.128/ 7: 1388شآد. )ضآاد  آملی   ضی صالح صادر خا ظاهر نمی

کوار رفتوه حاشود   کموال و هودف نهواحی انئوان حوه  و اما حاب اصالح در قرآن  اگر در مورد 
که او را حه هدفش نیدخک موی گاهی انئان وحژگی هاحی  که  کنود  اػ دسوت  حدحن معناست  

کارهواحی انسواح می کوه ظوالف حرکوت حوه سوآی هودف اسوت  و او را اػ د موی دهد  و خوا  هود 
کوه دخگور حوه افوراد آن جورای رسوحدن شو می کماهش دور می ساػد  و خا شراخط ضامعه طوری آد 

کمک نکرده  و شاخد آن کلمه فئاد در قرآن . ها را اػ آن دور ساػد حه هدف  درطنحن مآاردی 
کار رفته است  . حه 

کوه او را اػ هودفش  حدحن سان اصالح خعنی انئوان عمول فاسود و مصواهف فقورت و دحون 
کوه او را حوه سومت هودف ججورد.   ساػد دور می درست نمآده  حه ضای آن عملی انساح دهد 

ک کرده  که مفئد نحئت خا توحه  کئی  کنود  ح مویه مفئد نجاشد  ظدا عملش را اصوالطنحن 
گغشته ْعَهاَلکُن حصشد:  ا  را می و 

َ
ْر َلُکْن ُذُنوَحُکن   ُخْصِلْا َلُکْن أ ُِ  ( 71)احیاب / َو َخْغ

وا اگور ِإن َ اهَّلَل اَل ُخْصههِلُا کنود:  مفئوود حمانود و توحووه نکنود  ظودا عملووش را اصوالح نمووی امن
ِسِديَن  ُْ  . (81)حآنز / َعَهَل اْلُه

گغشوته و خووا  کوه حوه  معنوای ضجوران اشوتجاهات  ز آموده  صولَّ حعود اػ عمول ػشوت  توحوه و اَّ
کارهوای شاخئوته در راسوتا  رسوحدن حوه هودف موی اػ ضملووه . حاشود عمول جور طجوق صوالح و 

کوه انسواح  گغشوته و ادای حقوآ، دخگوران و اصوالح فئوادهاحی اسوت  عمل صاهز  ضجوران 
  119  نحوووول/54  انعوووواح/39  ماجووووده/146و16  نئووووا/89/  آل عمووووران160داده. )حقووووره/

 (.5نور/
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کدورت ونیاق و دشمنی واخساد دوست گاهی اصالح حه معنا  رفع  ی و آشتی و ساػ  و 
گآنه است  خعنی راحقه که دو طورف را حوه هودف نهواحی نیدخو ها حه  کنود   کا  شاخئته شآد 

  128نئووووواء/  1ال/  انفووووو10  حسووووورات/114  نئووووواء/224و182حقوووووره/ )ماننووووود آخوووووات: 
کووه واؼه  (10و  9حسوورات/ و مشووتقات آن  دوحووارۀ « ص _ ل_ ح»و شوواخد حوودحن دهحوول حاشوود 

کار نرفته است کافران و ارتجا  آن  . ها حا مؤمنان حه 
کتواب هوای هغوت و تفئوحر قورآن  صوالح را مقاجول فئواد و جرظوی مقاجول  جیشتر صاحجان 

خا سحجه اػ نرر مصدا، مقاجول هوم هئوتند نوه در  اند  اما واؼه صالح و واؼه فئاد سحجه دانئته
کووه جرظووی 56  اعووراف/102معنا.)توحووه/ ( و معنووا  مقاجوول صووالح  طووالح اسووت همووانقور 

گفتوووه   2/530: 1414  اجووون منروووور  3/170: 1410انووود: )فراهحووود   مفئوووران و زحوووان دانوووان 
 (.20/68:  1374  طجاطجاحی 2/392:  1375طرخحی    522: 1412راغب  

 گحریݣهنتحج
کتواب کتاجهوای هغوت و  کوه در  هوای تفئوحر در حوارۀ واؼه  اػ جررسی و ضمع حندی مقاهجی 

گفتووه شوده اسووت« ص _ ل_ ح» کووه در   و مشوتقات آن  و همشنوحن تآضووه حوه مسمووآق آخواتی 
کووار رفتووه اسووت  مووی آن کلمووات حووه  کووه واؼه  هووا احوون  گفووت  حووه معنووای  « ص _ ل_ ح»تووآان 

کواری وحژگویشاخئوتگی خعنوی فو. شاخئتگی  است کوه موی تآانود هودف  ردی خوا  هواحی دارد 
مورد نرر را تأمحن نماخد. آمحصتگوی محوان معنوا و مصودا، حاعوث شوده معوانی دخگوری جورای 

و مشوتقات آن در قورآن نحوی حوه احون معنوا « ص _ ل_ ح»احن واؼه . گفته شآد« ص _ ل_ ح»واؼه 
که وقتی هدف گحورخم آمده است  ای  ر فوردی خوا عملوی خوا راحقوهاگو  ها  انئان را در نرر می 

کووه حتآانود هوودف موورد نروور انئوان را تووأمحن  شاخئوتگی داشوت  خعنووی وحژگوی هوواحی داشوت 
کمووال  نماخود  احوون واؼه جوور آن اطووال، موی گوواهی دوحوارۀ اهوودافی غحوور اػ هوودف و  شووآد. حووال 

کمال نهاحی انئان. نهاحی انئان مقرح می گاهی دوحارۀ حا هدف و   شآد  و 
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 « حديث صححح و ضعحف»نگاه رجال مكتب حديثی قم به 

  ______________________________ *نویسنده: مرتضی فالح زاده ______________ 
 

 چكحده
كمااا  آن از حاااادخ  حااادخ   اااحيغ نااازد محاااد  1 كاااه حاااه  ث و محهااااق معيارهاااايا دارد 

كاه ناز خزاي  تان نازد محاد  شود. اي  معيارهاا   حيغ وضعيف هدا مىيرر د حاا معيارهاايا 
دارد. اياا  تفاااوت هااا حااه قابا  توهااه  خزااي  ا يهااا متااخري  موهااود بااوده اساات، تفاااوت

گرقتاه اساتع حسايار  از  گاروه قارار  كاه نازد هار خا  از ايا  دو  واسطه شواهد و قرائنى اسات 
گروه او   گروه دوه موهود نيساتع هماي  امار شواهد و قرائ   سرمنزاأ اخاتب  ل امروزه نزد 

شااود. در ايا  نوشااتار ضاام  نرار بااي  آن دو راها  حااه حادخ   ااحيغ و ضاعيف قلمااداد ماى
ن متهده و متأخر و شيوه برخورد آن ها حا اتت يخ  هاخ اه حدخ   حيغ و ضعيف نزد محد  

كليناااى و  اااادو  ايااا  دو دسااااته از اخ ااااار، دخاااادگاه  تااااري  دساااات  دو تاااا  از برهسااااتهشااااي  
ها  مختلف  در حوزه ضعیف و حدیثاصحیح خرامون _ قم  ىمك ب حدخث  ها  رورده

گيرد.و قههى، كبمى و تفسير  مورد بررسى و تجزخه   تحلي  قرار مى 
، حاادخ   ااحيغ، حااادخ  قااام : آساايب شناساااى حاادخ ، مك ااب حاادخثىکلیججداولژهاهججا

كلينى، شي   دو . ضعيف  شي  
 
 

 

_____________________  
 دانشسآ  دکتر  علآح قرآن و حدخث دانشکده اههحات دانشگاه قم  *

mortezafallahzade@qom.ac.ir 

 8/6/1395 غحر :  _29/1/1395دوخافت: 

mailto:mortezafallahzade@qom.ac.ir
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 وقدوه
فهم نادرست آن حوه مراتوب اػ  آن حئتگی دارد ودرست اهمحت حدخث حه فهم گمان  یج

گفتارهوا   نشنحدن آن حدتر ظآاهد جآد. ضاخگاه و اوػ  فهم و دراخت محتآاحی حودخث را در 
و ها و تال  های پیگحر تشوحق که ظآد نصئوتحن مفئن شوارحان سونت نجوآی  ران ومعصآمان 

 ]هووفد ود[ ٍ  ن عشوورِموو حوور  دوخووه ظَّ تَّ  جوور  ظَّ »فرمووآد:  . اموواح صوواد،دوخافووتتووآان  هئووتند مووی
کنوی جهتور اػ آن اگور در معنوای خوک وواخوت  رف  (2/208: 1403  یمسلئو)  «روخهتَّ  اندخشوی 

که ده  کنی و در معنای آن فهم نکنی. ]هیار[است   حدخث را فقط نقل 
هوا را در ظوآد   غحرنود و ػمحنوه جوروػ انوآاق آسوحب نحی مانند هر  دخده دخگر آسوحباحادخث 

حون علوم قلموداد شوده اسوت و ای اػ ا د شواظهاحادخوث ظوآآسوحب شناسوی اػ احن وو دارند. 
کنود  پژوه و محقن  خک حدخث ق حاخد در احن شواظه اػ علوم اهحودخث تجحور و تصصوص پیودا 

تشصحص احادخث معتجر اػ غحر معتجر و صححز اػ سوقحم جوراخش دشوآار ظآاهود جوآد. اػ وگرنه 
که پیامجر اکرح هوا    ظقور آسوحبدر موآارد مصتلوف معصوآماندخگر و  همحن ووست 

  حوا قورآننداشوتن معحارهواحی را همشوآن مصاهفوت   ننوادادنود و آ را حه مئلمانان هشدار می
دادنوود. در  مآافقووت حووا سوونت در اظتحووار مئوولمانان قوورار میو هموواهنگی حووا عقوول و فقوورت 

حوه اظتصوار طنود نمآنوه اػ آثوار و فآاخود اهمحوت احون مآ وآق  حوه سوجب تکمحل احن مقدموه و 
 شآد: پژوهشگر جیان میی فهم حدخث اػ زحان خک شناس آسحب

  دخده آسحب احادخث اػ ساهم احادخث  االخش اهف.
کمک طرح و نقد وواختشناظت جهت .ب  دخده  های نادرست و آسحب ر احادخث حه 
 ػ انحراف فکری مردح و ظقای علما ضلآگحری ا .ح
مجوواالت در نقوول  توورس در دل افووراد سووهل انگووار و جووی اخسوواد حئاسووحت  دغدغووه و .د

 احادخث 
و احادخوث رسوحده اػ آنوان و در  عحوب معصوآمان آشکار شدن طهره نورانی و جی. هو 
 (75: 1391  یجر مال شدن اهداف ضاعالن و غاهحان حدخث. )دهجر  مقاجل



 1115تابستان  111شمارۀ  112

 تعرخف واژه ها :

 حدخث یشناس اسحب -1
گئوووترده اػ شوووعب علوووآح حوووودخث و  یفهوووم حووودخث دانشوووو یشناسووو آسوووحب» اسوووت 

کووه حووه مقاهعووه و جررسوو آانووع و مشووکالت حوودخث و عآاموول م یزحرمسمآعووه فقووه اهحوودخث 
 «پوورداػد ی.. موو.   تصووححف  نقوول حووه معنووا و  نرحوور تعووارضرسووان حووه فهووم حوودخث آسووحب

 (.65: 1391  ی)دهجر

 یوکتب حدخث -2
گآن علوآح  یئوتارهاکم و جیش همئآ و هماهنگ دوحاره ض یهاح مسمآعه اندخشه» گآنوا

.. . و یهمشوآن اوزخواج یهمشآن رضال  فقه اهحودخث  تواوخز حودخث و مآ وآعات  حدخث
اػ وونود حودخث حوه دسوت دانشومندان حودخث سوامان خافتوه اسوت را  یکوه در حواػه مشصصو

 (22: 1392  ی)حئحن پور« نامحد یتآان مکتب حدخث یم

 حدخث صححا -3
گآنه آورده است: « صححز و  عحف»شهحد ثانی در تعرخف حدخث   احن 

« ضمحوع اهقجقوات یعون مثلوه فو یاهمعصوآح حنقول اهعودل االموام یهآ ما اتصل سنده اه»
 ( 7: 1413  ی)شهحد ثان

کنوار عوادل جوآدن و اموام  جور  اخوه احون تعرخوف راوخوان  ۀجوآدن همو یپیآسوته جوآدن سوند در 
 وود. یز اػ دخدگاه  ئحنحان حه شمار مصحح یمعنا یها آن  اػ  اخه

 حدخث ضعحف -4
ثوا اهمتقدموا ال خستمع فحه شرو  احدما اهضعحف و هآ »  یحوان خشوتمل طرخقوه علو اهثال

 .(86  )همان« کاهآ اق کمسروح حاهفئق و نحآه او مسهآل اهحال او مادون عه
را « صوححز  حئون و مآثوق»اػ شوراخط احادخوث  یکوه خکو ی  حدخثجراساس احن تعرخف

 شآد. ینداشته حاشد   عحف نامحده م
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کمتوور حووه آن آن هئووتحم  یآنشووه در احوون مقاهووه در پوو پرداظتووه شووده و در مقوواالت مشوواحه 
ان متقدح و متأظر اسوت و ث  تجحین دقحق ضاخگاه حدخث صححز و  عحف نید محدن است
 اػ : ندا اخم عجارت حه آن جآده یگوح  اسز یپ که در احن نآشتار در هاحی ترحن پرسش مهم
کووداح  یو معحارهووا کموال _1  گووروه  تقئوحم احادخووث حوه صووححز و  وعحف نووید احون دو 

 است؟ 
اػ احادخووث  وووعحف نووید متوووأظرحن  صووححز نوووید متقوودمحن قلموووداد  یطوورا حعضووو_ 2
 شآد. یاحن مقاهه محئآب م ها  یوحژگحاره اػ مقرح شده در احن  یها اند؟ و  اسز شده

 لهطرح وسج
گئتره اوزخاج هور  .شحآه  ئحنحان و پیشحنحان خکئوان نحئوت  و اعتماد حه احادخث یدر 

گووروه اػ محوودن  یطنوود موورػ دقحقوو ححووات آن دو[ تعحووین نشووده  یثان محوواػه ػمووانمحووان احوون دو 
ووا اضمووااًل اندخشوومندان علووم حوودخث  شووحز طآسوو را  ی،( و پوویش اػ و 460)ح  یاسووت  امن

کوورده ی،( و  ووز اػ و 598پیشووحنحان و اجوون ادوخووز )ح    یانوود )ظوووح را  ئووحنحان قلمووداد 
1413 :1/42.) 

ن و قودمامت کاػ آثار ظآد  من اشاره حوه تفواوت مئول ی،( در خک 1031)ح  یشحز جهاح
ران در تقئوحم  یپیشوحنحان در اوزخوواج یحوه تفصوحل معحارهوا  طهارگانوه احادخوث یحنود متوأظن

 (.31-24: 1412  ی)جهاج کند یرا تجحین ماجن اعتماد حه وواخات احادخث و قر
کحووود یعالموووه مامقوووان ران اػ اػ نرووور اخشوووان دارد.  نحوووی جووور احووون حصوووش تأ ظآاسوووت متوووأظن

کوه راهط یحنود حصوش  یهووا نشوانه آنکوه یجو _اعتجوار سوند را  هارگانوه حودخث آن جوآده اسوت 
گحرد کحه خ نئجت ما یجرا تآاند یم که را یظارض سامان دهند و  _ وواخت علم آورد  در نرر 

نوود. حوه حودخث حنماخان یاعتمواد یخوا ج یکوه سوند را تنهووا راه اعتمادخواجووشون سواػند و نوه آن
گاه حوه حودخثاخن کورده یکه  ئحنحان  گوآاه احون مدعاسوت.   وعحف عمول  انود اػ دخود اخشوان 

 (183-1/182: 1411  ی)مامقان
م است محان حنحوادحن  یهوا ه احن دو دسوته اػ دانشووران تفواوتشحآ حه هر حال آنشه مئلن

کووه جرضئووته یحووه طشووم موو احادخووث در  یاوزخوواج یهووا در طگووآنگ توورحن احوون تفوواوت ظووورد 
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حکوم  کخو یاػ  ئوحنحان حوه هنگواح اسوتدالل جورا یدهود. حئوحار یُرد م یفقه یگآهاو گفت
کنوار  گآ دوحواره سوند وو گفت یدرنگ خا  ز اػ اندک یحدخث  عحف را ج  یفقه دالهوت آن 

گآنووه دخگورنهنوود  حوال آن یمو کووه در  اسووت  آن طنوان یکووه نگواه پیشووحنحان در احون مووورد حوه 
کلحنووی و شوووحز صوودو،( سووصن احوون دو دانشوومند  آمووده اسووت  سووند و موووتن را اػ )شووحز 

کردنود و حوه عجوارت  یحدخث حه هور دو تآضوه مو یدانئتند و هنگاح اوزخاج یخکدخگر ضدا نم
جوآد. در طنوحن  یمتنو _ یحدخث جرآخند دو سووخه سوند کآنان دوحاره خ ینتحسه اوزخاج  دخگر
کفووه اعتجووار خوا جوو یاػ سووند خووا موتن موو کهوور خوو ینگواه خووا  کحوودخث را سووج یاعتجووار یتآانوود 

کند.  سنگحن 
که اػ اصقالحات  اػ دخگر سآ توا قجول « مآثوق و  وعحف صححز  حئن »معروف است 

در احون حواره  یجهاءاهدحن عامل .جآده استن یاػ قرن هفتم در جین اصحاب حدخث هحر اثر
حهووم( مرسووآح نجووآده س اهّلل اووااػ اصووحاب مووا )قوودن  نوخئوود: احوون اصووقالح جووین قوودما  یموو

که جرا است  همان کل یکئ یطور  شود مشوصص اسوت  داشوته حا یحها آشونا مات آنکه حا 
کوه مقتضو یها اطال، صححز حه هر حدخث حلکه متعارف جین آن وضوآد  آناعتمواد در  یجآده 
شوده هموراه حاشود  و احون قوراجن  یکه حاعث وثآ، حه ظجور یا که حا قرخنه داشته است  خا احن

 ند اػ:ا عجارت
 جه( ما اػ اصآل طهارصدگانه )اوحع یوضآد ظجر در تعداد زخاد _ اهف
 ػ آن اصآل خا جیشتر حه طر، مصتلف اصل ا کتکرار در خ ب_
  مثول ُزراره و محمود جون که منتئب حه اصوحاب اضمواق اسوت یوضآد ظجر در اصل ح_
 مئلم 
کتوواب د _ فووان  اػ اجمووه یکووه جوور خکوو یهوواح وضووآد ظجوور در  عر ووه شووده و اموواح اػ مؤهن
کتاب عجحداهّلل جن حلج ها تعرخف نمآده کتاب   یاند  مانند 

کتاب گرفتن ظجر اػ  گغشتگان وثآ، حه آن یهاح هو _  اننود ها شاخع جوآده اسوت  م که جین 
ال  .  یُحرحی جن عجداهّلل سسئتان  کتاُب اهصن

کوه صوححز را حوه هوور « محمود جون حاجوخوه»ثحن رجوحز اهمحودن  نحوی طجووق متعوارف متقودمحن 
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کورده و حوه  یاطال، م (مآثآ، اهصدور)ده ش میکه حه آن رکآن و اعتماد  یحدخث کردند  رفتوار 
کتاب  یصحت تماح احادخث گفتوه حکوم آورده   وهن الخحضهره الُقحههکه در  نموآده اسوت و 

کتب مشهور  یکوه مرضوع اسوت اسوتصراح نموآده اسوت  در حواه یاست احن احادخث را اػ 
رحن قرار نمو ۀدر ػمراػ آن حادخث  یکه ظحل د و ضویء احادخوث حئون و نوگحر یاصقالح متأظن

رضال نحوی هموحن وو  را اداموه  اػ علما  یا عده .گردند یمآثق  حلکه اػ  عاف محئآب م
حکووم جون محموود وخوواح  یماننوود علوو  یاػ ووات غحرامووام یه صووحت حوودخث حعضوداده و حو

شوه حاعوث شود و آن -وثآ، حه آن ها شده است یکه مقتض یحه ظاطر وضآد قراجن اند _ نمآده
رحن اػ کوه  اصقالح قدما متأظن کنند و ظآد اصقالح ضدخود را و وع نماخنود  احون جوآد  عدول 

کتوابشووده  یحنحان طوآالنیشوهوا و جووین پ جوین آن یطوآن فاصوله ػمووان تئوولط سوجب هوا حووه  و 
اػ احادخوث و مصلوآ   یجوردار نحی ترس اػ اظهار و نئوصهو گردخده جآد سالطحن ضور مندرس 

نئووجت حووه  کووه سووجب وثووآ، قوودما یاػ امووور یشوودن احادخووث منکوور حووا غحرمنکوور و حئووحار
رحن معلووآح نجووآد  هووغا جوورا کووردن احادخووث مع یاحادخووث شووده جووآد و جوور متووأظن تجوور اػ ضوودا 

کتوابغحرمعتجر دست حه و ع اصقالحات ض هاخشوان را حوه  دخد ػدند و احادخوث وارده در 
 دند.کروصف « صححز  حئن  مآثق و  عحف»اصقالحات 

در طووآل عموور مفحوود و پرفووراػ و نشووحب حوودخث )طووه در دوره پیشووحنحان و طووه در عهوود 
ت رد  در مدرسووه اهول اهجحوت یمتعودد ی ئوحنحان( مکاتوب حوودخث و مدرسووه اهول سوونن

احون  در یاند و آثار متعدد را در ظآد پرور  داده یانثنرران و محدن  صاحب کنمآده و هر خ
کوار جور   اند. در احن نگاشوته مکاتب حه رشته تحرحر درآمده  ینگواه مکتوب حودخث»محووخوت 

هوحکن اػ حواب ووود حوه مودظل ححوث    کنود یتمرکی پیدا م« قم جر حدخث صححز و  عحف
گرفتووه در مدرسووه اهل یتوورحن مکاتووب حوودخث گووغرا حووه مهووم یاهنگوو اهجحووت ظووآاهحم  شووکل 

شوحز » یخعنو  قوم یمکتوب حودخث یهوا حه طرح نگاه دو تن اػ دسوت پوروردهداشت  سپز 
 یصوواحب اثوور وواحوو« شووحز صوودو،»و  یالکههافسوونگ  گووران یصوواحب اثوور حوودخث  «یکلحنوو

 پردازخم. یم ون الخحضره الُقحهاوػشمند 
که در اصقالح فقهاوح نیول دوران اػ اهف. نواح دارد  مدخنوه حوه عنوآان « عصر تشورخع» ی 
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کمحوت  .ثان اسالمی نقوش مهوم و جیرگوی اخفوا نموآده اسوتمرکی رشد و حلآ  محدن  اسوتقرار حا
آخووات اههووی در احوون مرکووی جیشووتر ( و نوویول دخنوی در مدخنووه )در عصوور ححووات رسووآل ظوودا
کوه احوون شووهر همشوآن سرطشوومه ضآشوان جوورای دخگوور شوهرها و مراکووی عوواهم ای  مآضوب شوود 

 اسالمی مقرح حاشد.
حه علت حضور و  در دوره امامت دو اماح هماح  حضرت اماح حئن و اماح حئحن

نقووش حوودخثی ظووآد را حازخافووت و احوون دوحوواره سووکآنت احوون دو جیرگووآار در مدخنووه  احوون شووهر 
 حه اوح ظآد رسحد. مآ آق در ػمان اماح حاقر و اماح صاد،

کآفوه نضوذ  ن طهار ساهه حکآمت امواح علویدر دورا. ب کآفوه مکتوب حودخثی  در 
گردان مجورن  کوه همگووی اػ طشومه ضآشوان علووآی گرفوت. امواح در احوون دوره حوا ترجیوت شووا ػی 

کآفوه حووه  ت دادنود. مکتووب ر حوالد اسووالمی سوراخگوخدضرعوه نآشوحدند  فحآ ووات علوآی را اػ 
کآفه در شکل ی حئوحاری اػ علوآح و حاورهوای شوحعه ر مکاتوب حودخثی و نحوگوخدگحری  حدخثی 

کنوحم  کآفه را اػ تواوخز حودخث شوحعه حوغف  که اگر  نقش نصئت را داشته است  حه طوری 
 حصش اعرم احادخث آن اػ دست ظآاهد رفت.

کنوار فعاهحووتح کآفووه . در  مراکوی دخگووری همشووآن   هوای حوودخثی دو مرکووی مهوم مدخنووه و 
گرفتند. ه  ری  قم و ظراسان شکل   حغداد  حلن

گوورفتن وضووآد مقوودس امووواح . د  ووز اػ انتقووال مرکووی ظالفووت عجاسووی حوووه حغووداد و قوورار 
ضوآد امواح و جرا  استفاده اػ نعموت وو آمد و شد شحعحان در احن دخار  در احن شهر کاظم

تآسط ظلفای عجاسی ازخک طورف و حضوور وکوالی   انتقال اماح هادی و اماح عئکر
اب ناححوه مقدسوه در  احن جیرگوآاران در شوهرهای حغوداد و سوامرا و نحوی انتقوال مرکوی اسوتقرار نوآن

مرکووی نقوول و   حغوداد اػ طوورف دخگور  احوون شوهر مرکووی تسموع و ارتجاطووات شوحعحان و حووه تجوع آن
گرفوت و احون مآ وآق در طوآل  سوماق احادخوث اهول اهجحوت ی ادوران غحجوت صووغرقورار 
ثان نواحاماح عصر عسل اهّلل تعاهی ف کورد و محودن آوری در دامون احون  رضه تسلی جیشتری پیودا 

هحف آثووار أرا حووا توو و محووراث حوودخثی اهوول اهجحووتشوودند مکتووب حوودخثی شووحعه ترجیووت 
کردند.  اوػشمند منتشر 



 117               1115تابستان  111شمارۀ                             

 «صححح و ضعحف»قن حه حدخث  ىنگاه وكتب حدخث

کلحنی در_ 1  کافی دخدگاه شحخ 
حودخث  6300جویش اػ  کهافیاحادخوث  وعحف    شمارجراساس تحقحقات حه عمل آمده

نگواه نصئوت  در  کهافیاحن تعداد حدخث  عحف آن هم در منجع معتجری همشآن  است.
حئووا نئووجت حووه ضاخگوواه احوون منجووع طووه کنوود و  پژوهشووگر را حووه ظووآد مشووغآل موویعهوون خووک 

نکتوه نگوری او را متآضوه احون   رفقودری  اوػشمند و احادخث آن حه شک و تردخد وا دارد  اما
که  می ثان ساػد  کلحنوی جورظالف  ئوحنحان قراجنوی داشوتند مرحآح اػ من ضمله   پیشحنمحدن

کوه متو  که جر  اخه آن   دانئوتند  ندارنود معتجور می أظرحن  وعحف مویحئوحاری اػ احوادخثی را 
کوه تنهوا حوه  ما نحئت و اػ احن وو ما را طاره ها در دست اما اکنآن آن نشانه ای ضی آن نحئوت 

 دوخاجیم. اعتجاری احادخث را  کنحم و اػ احن راه اعتجار خا جی سند حئنده
کوه  گحری اػ نگاشته جهرهکلحنی مرحآح خکی اػ محورهای عملکرد  های خواران اماموان جوآد 

های  اخوانی غحجوت صوغری حوه نگوار  درآموده  تا سال ها اػ ووػگار اماح صاد، جیشتر آن
کتاب ظوآد دخودگاه وی .جآد ن  فضول جون احوآنز جون عجوداهرحم»هوای فقهوی  در طند ضا اػ 

گواهی « شوادان  اجون اجوی عمحور وا  کورده اسوت  امن نحوی اػ و جرظوی دخگور اػ خواران اماموان را حواػگآ 
گرفتوه و وواخوات آنوان را حوه عنوآان حکموی افوراد های جرظوی اػ  نگاشته فاسود اهموغهب جهوره 

کورده اسوتکنار احادخث اماما فقهی در گیار   آنوه اخشوان حوا واسوقه حمحود جون جورای نم  ن 
 را سووماعه محموود جوون حئون هووای کتوواب _ سووآح قورن دوح نحمووه در واقفووی جوویرگ راوی زخواد _
کووردهه کو ( و طنووان147و  6/129: 1413  یکنوود  )ظووآجمووی وواخوت  اػ« اجوون سووماعه» انوود خوواد 

گفته که دوحاره او  : 1416  ی)نساشو «.اهآقوف و ختعصوبکان خعانود فوی »اند:  واقفحانی است 
40). 

کتاب کلحنی اػ  جورای نمآنوه  نحوی سوآد جورده اسوت.« معلی جن محمد حصری»های  مرحآح 
کتواب اهحسووه وواخوت کوه نساشووی دوحوواره  ی فراوانووی اػ احون راوی حووه طشوم موویهووا در  ظووورد 

کتجه »معلی نآشته است:   .(418  همان«.)ارحجغمضقرب اهحدخث و اهمغاهب و 
کوووه رضاهحووواػ  کووورده ن  آنادخگووور راوخوووانی  کلحنوووی اػ مرحوووآح انووود  وهوووی  هوووا را تضوووعحف 
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کلحنوی در مرحوآح  .اسوت« حئن جون عجواس جون حورخش»رده است  جهای آنان سآد  نگاشته
گشوآده اسوت حوا نواح « اهحسه»کتاب   «اهقودر و تفئوحرها أن انوا انیهنواه فوی هحلوافوی شو»حواجی 

کتواب حئون جون عجواس (  و همه 253و  1/242تا:  ی  جی)کلحن کتواب مقاهب  انوا »حوا نواح 
گنسانده و اػ هحر راوی دخگری نحی در احن حواب وواخوت « اهقدر انیهناه فی هحلا را در احن حاب 
 نکرده است.

اً »گوخووود:  نساشوووی دوحووواره حئووون جووون عجووواس موووی کتووواب وی «  وووعحف  ضووودن و دوحووواره 
ین اهحووودخث  مضوووقرب االهفووواظ»نوخئووود:  موووی کتووواب ردن (  و 60: 1416  یشووو)نسا« و هوووآ 
ووی عون اجون ضعفور    وعحف»غضاجری در سصنی تندتر دوحاره وی طنحن آورده اسوت:  اجن

کتاحواً  ه فوی هحلوااهثانی )علحه اهئالح( فضول انوا انیهنوا   فاسود االهفواظ  تشوهد مصونفاً  اهقودر  
وه مآ وآق و هوغا اهرضول ال خلتفوت اهحوه و ال خکتوب حدخثوه مصاخلا   ی)اجون غضواجر«. علی انن

1422 :52 .) 
که  کتاباػ دخگر راوخان  عحفی  کلحنی اػ   نودا های آنان جهره جورده اسوت عجوارت مرحآح 
  هوالل جون احمود  اجآسومحنه علوی جون محمود زخواد سوهل جون  اػ: اسحا، جن محمد نصعی 

 1سلما جن ظقاب.  ضراعخنی عجاس جن علی
کتواب  کلحنوی اػ  کوم نیدخوک حوه  راوی سونی« سوکآنی»مرحآح  موغهب مشوهور نحوی دسوت 

کوورده اسوت 450 آفلی اػ سووکآنی هووا حئوحن جون حیخوود اهنو . در جیشوتر احوون وواخوتوواخوت نقول 
گیار  می  کند. کتاحش را 

کلحنوی در مرحوآح جرانوداػ نئوجت حوه احون مشورب  ر حصآاهحم نگواهی مآشوکافانه و شوکاگ
کوه اػ دخودگاه او اگور    طنوحن موینقل اػ  عاف و افوراد فاسود اهموغهب داشوته حاشوحم نماخود 

کوه فووالن نگاشوته خوک راوی  کورد     وعحف خوا فاسود اهمووغهب عووامی طنود هور _حتوآان حواور 
گوواه  انوود  آن کورده ان اعتموواد میسووت و خوا پیشووحنحان حودا جووآده معتجور اموواح خواران نووید _حاشود 

کوار حئوت.  می کورد و احادخوث آن را حوه عنوآان حکوم شورعی حوه  گویار   کتاب  در تآان اػ آن 

_____________________  
 . 2/1جرنامه نرح افیار دراخا اهنور  نئصه  _ 1
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هی  غحر  آن مسمآعه حه عنآان احادخوث منئوآب حوه اجموه  طنحن مآارد جوآده  اصل اون
کوه دسوتاست. احن وو  خعنی اعتماد حه مناحع معتجر مکتوآب ووشو  هوای کوم اػ دهوه ی جوآد 

گآنه گئوتر  خافتوه جوآد.  محانی و  اخانی سده سآح حه  مرحوآح ای طشمگحر در محوان شوحعحان 
 در اوزخاجی احادخث جآد. دهنده وو  خاران امامان   ادامهکلحنی در احن حصش

کوه در سوند آن  وعفی وضوآد دارد   در نتحسوه جور  اخوه احون وو  هوور  _دخگور نقول حودخثی 
ک اوزخواجی   شآد _ ػشت شمرده نمیآن  عف شدخد حاشد  طند کلحنوی در مرحوآح زحرا موال

کتاحش جآده است و نه وثاقت تک توک  اعتجار سرطشمه  الکافی . راوخوان آن احادخوثهای 
کوه موی حوآنز جون ظجحووان و اػ راوخوانی طوآن اجوآاهجصتری  کهافیجینوحم در اسوناد  اػ احون ووسوت 

 حدخث وواخت شده است.

 «کالم»_ احادخث ضعحف کافی در گستره 1_ 1
گفتمووان گئووتره  کالمووی   در  حووه عنووآان نماخنووده مکتووب حوودخثی  کلحنوویمرحووآح هووای 

کالمی مرتجط حو گیاره توححدکتاب  گرای قم ووشی وحژه دارد: او در نص ا تآححود را اػ راه های 
کووآن و مکووامرحووآح نماخوود.  حودخث تجحووین مووی ن  کلحنووی حودوث عوواهم و اثجووات محوودث  

ل را ضوی اػ راه احادخوث جررسوی و صفات اههی و مآ وآعاتی اػ احون قجحو خت ظداوند  اسماوؤ
کوه سواهحانی  ووز اػ آن در ح   شووحآهکنود نموی هووای  دگرگووآن شوده و اسوتداللغوداد خکئوره ای 

کالمی حه ضای حدخث نشئت.  کالموی اػ اسوتناد مرحآح پیشحده  کلحنی در نقل احادخوث 
کوورده جآدنوود  خووا دارای ارسووال جآدنوود گوویار   کووه راوخووان  ووعحف    و اسووتدالل حووه احووادخثی 

کرد. اػ نگاه او  عحف جآدن حدخث  کوه اػ  _ سوجب نمویدر احن ػمحنه _ ظآدداری نمی  شود 
 (.123و  88  81  49: 1414)مفحد   اعتناحی حگغرد آن حا جیکنار 

 «تُسحر دران»احادخث ضعحف کافی در حاب   _2_ 1
کتواب فضول اهقورآن در حاب تفئحر قورآن  مرحوآح  وواخوت  حودخث را124 کهافیکلحنوی در 

کووه حئوحاری اػ آن -1/153: 1401  ی)جهجووآد هوا دارای سووندی  وعحف هئوتند کورده اسوت 
کتاب 157 گرطو نحی احادخث فراوانی حوه طشوم موی کافیاالخمان و اهکفر (. در  کوه  ه حوه ظوورد 

د. اػ احون محوان حئوحاری نواند  اما ظآاه ناظآاه حوا آن پیآنود دار آهنگ تفئحر قرآن وواخت نشده
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و  28  2/16تووا:  ی  جیآخنوود.)کلحن شوومار مووی أظرحن  ووعحف حووهاػ احوون احادخووث اػ نگوواه متوو
92). 

 «غلو»له جکلحنی در وسورحوم _ دخدگاه 1-3
ماننود احمود جون محمود   له غلآ حا دخدگاه جرظی جیرگان قمجکلحنی در مئمرحآح دخدگاه 

 نارضاهحو اػ گروهوی نحوی و صودو، اسوتاد  جون عحئوی اشوعری و محمود جون اهحئون جون اهآهحود
کوه ظوواهرًا حاخود آن را تفوواوت هوواحی داشوته  ووز اػ وی تفواوت حغودادی هوای حنحووادحن  اسووت 
شومار قاجوول تووآضهی اػ   شوودخمخووادآور هووای پیشوحن احوون مقاهوه  کوه در قئوومت طنوواننامحود. 
کوه رضاهحوان آنهای جرظی راوخان   اػ نگاشته کافیوواخات  گویار  شوده اسوت  هوا را  عحف 

که نا کوردهظر حه اتن حا عجاراتی  انود. اػ نگواه نساشوی و اجون غضواجری  هاح غلآ اسوت  تضوعحف 
کتووواب   ئووون جوون عجووواس حوورخش جووی شوووک وواخوواتش مآ وووآق وح انهها انزلنههاهکتوواجی ماننوود 

  حلکوه حلنودی مضومآن کلحنی نه تنها طنحن نحئوتمرحآح االهفاظ است. وهی اػ دخد فاسد
کتاب اهحسه حه آن اظتصاص داده اسوتآن تا آن کامل را در  که وی خک حاب  . حوه ساست 
گآنه نرر می که جرظوی اػ گآنی دخدگاه حه اخنسا حاػ می رسد وخشه احن  قمحوان و حغودادخان  گردد 
کوه اماموان را در ضاخگواه واالتور اػ  مامان ارح و منیهت ظاص قاجل جوآدهجرای ا کئوانی را  انود و 
گف آن می   نداشوتند  حوه غلوآ موتهم توار و وصوف مویدخدند و مناقب و فضواحل آنوان را فراتور اػ 

ثحر آن أحه وحژه توهای اظحر نحی جرظی اػ دانشوران حه احن اظتالف مجناحی و  هردند. در سدک می
 (224و  223  14/29: 1406  یاند.)مسلئ در تآثحق و تضعحف راوخان تآضه داده

کووه حاخوود در احوون حوواره افوویودنکتووه  کووانآن   ای  گرطووه شووهر قووم حووه عنووآان  کووه  آن اسووت 
که اجن وهحد اػ اندخشه هواحی اػ احون نوآق    وهی رگوهشآد هآاداران آن جآده است شناظته می ای 

ضاهحوووان حغوووودادی همشوووآن نساشووووی و و ضاخگووواه آنووووان را در محوووان ر هنگووواه حوووه اجموووو
 گرطوه نماخود  موی همگوآن قوم دانشومندان نروارت حوا وی هوای دخودگاه کوه _غضاجری نحی  اجن

گئتردگی و احعاد تفکر مآضآد در قم گفت نتآان شاخد تآان دخود  وهوی  می _ حا همان شدت و 
دخدگاه احن رضاهحان متفاوت است. وی رتجوه کلحنی حه شکل قاجل تآضهی حا مرحآح دخدگاه 
کتواب اهحسوه و  را آن طنان حاال می امامان که در  که حتی حا وضآد صدها حدخث  دخد 
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گشوت  کرده جآد حاػ حه دنجوال فرصوتی موی وواخت حا مآ آق مناقب و فضاجل اهل اهجحت
کند.)کلحنأمقلب را دوحاره ش که حقن   (1/9تا:  ی  جین و ضاخگاه آن جیرگآاران ادا 

َّرد واژه صححا در کافی1-4  _ کار

ه اسووت. خوک مووورد در ف شودوصوو« صوححز»خکوی دو مووورد احوادخثی حووا واؼه  الکهافیدر 
کتاب آن گوخود: مقدمه  کلحنی می  که  و»سا  کواف ک تحوبن قلوت انن کتواب    ان خکوآن عنودک 

مفنآن علم اهدحن ما خکتفوی حوهضمحع خسمع )فحه( من  د علوم ظوغ منوه مون حرخوأو خ ...اهموتعلن
 (.1/8تا:  ی)همان  ج« اهدحن و اهعمل حه حاآلثار اهصحححا عن اهصادقحن

که احن واؼه در  کار رفته  ن آو وواخت دوح  که جر  اخوه آن ضود حه  خوک ششوم اػ وواختی است 
ت را حه ارث می کلحنی  ز اػ احن وواخوت مویجرد  مال محن هوغا قود ووی و هوی »ئود: نوخ مرحآح 

حوورث محووراث   االد موون االب منیهوا اهسوودن  منیهووا انن  ضموواق اهعصواحاا اال انن  اظجوار صووحححا
  طحئوووت« احهصوووححاآلثوووار ا»کلحنوووی اػ مرحوووآح کوووه موووراد ( اخن7/115)هموووان   ..«. االد

کاوجردهای احن واؼه در   های زخادی دوحاره آن مقرح است صحجت نحوی  و کهافیاما حا جررسی 
کوم  میهای نصئت معلآح  کاوجرد آن در محان آثار سده که واؼه صححز دست  دو نکتوه شآد 

صوادر شوده اسوت. سوحا،  که احن احادخث اػ امامان معصآحرا حا ظآد دارد: نصئت آن
کلحنی نشانسصن  هوا حوا اضمواق  که حا وضوآد ناسواػگاری احون وواخوت دهنده آن است مرحآح 

که احن وواخت امامحه اخشان نمی هوا  تئواب آنساظتگی و ضعلی حاشد و حه هور وو ان ها  غحرد 
کوه احون احادخوث حوا وضوآد ناسواػگاری حوا اضمواق امامحوه می  وغحرد. دخگور آن را حه امامان

که محان احک می معتجر هئتند. هم اػ احن وو تال  گآنوهند  ای  ن احادخث و اضماق امامحوه حوه 
 1ضمع نماخد)همان(.

 «حدخث ضعحف» ۀدرحاردخدگاه شحخ صد ق  -2
گرد کووه نگوواه شووا ح جرضئووته مکتووب رضوواهی قووم )در نحمووه سووده طهووار اکنووآن ضووا دارد 

_____________________  
کانت منیهه اهسدن » _1  .«ان تکآن هغه اظجارًا ظاصامنیهه االد  من االب  حرث ما حرث االد  خسوػ  و اعا 
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را )هور طنوود « حودخث  وعحف» ۀدوحوار( شوحز اجوآضعفر محمود جون علوی جوون حوا جوخوه هووسر 
کنحم. اػ محان نگاشتهاض کوه شومار آن حودود سحصود عنوآا ماهی( مقرح  ن های فراوان شوحز 

کتواب حووه کمتور اػ جیئووت  معحووار مانووده اسوت  هووغا هموحن تعووداد انودک را  ضوا کتواب اسووت 
 دهحم. قرار میشحز صدو، مرحآح اوزخاجی ظآد نئجت حه دخدگاه 

 های وشهور اصحاب اعتهاد حه نگاشته _2-1
گوران های شحز صدو، اػ جرضئته ترحن نگاشته  وهن ال خحضهره الُقحههسونگ  کتواب 

کتاب ظآد  حا ت کوه آنشوه را در أاست. شحز در مقدمه  کورده اسوت  گآشوید  کحد احن نکتوه را 
کت هوای معتجور خواران اماموان و دانشووران جویرگ  وز  ند  همگی اػ نگاشتهک می گیار اب آن 

 . (1/3تا:  یاػ آنان جرگرفته است)صدو،  ج
کوه حواػگوحی وواخوت اػ  ظوآد نحوی جور احون نکتوه  وای فشورده وقنهعشحز در پیشگفتار  اسوت 

کورده اسوت. وی  ان  او را اػ عکور سوند جوی نحواػ مویهای شناظته شده و معتجر شوحعح نگاشته
کان ما اج. هجالخثقل حملهنحد منه و حغفت االسا»نگارد:   در آنسا می نه فحه فی اهکتب ی.. اعا 

 (. 5: 1415)همان:  «ن اهمشاخز اهعلماء اهفقهاء اهثقاتمجحنا ع اً آدمآض االصآهحا
کوه شووحز حوه دخوودگاه اسووتاد جویرگ مکتووب قومخووادآور احون نکتووه را حاخود  محموود جوون   شوود 

  اهحئن جن اهآهحد حئحار تآضه داشته و آن را مجنای اوزخاجی های حدخثی ظوآد قورار داده جوآد
کووه میتووا آن  خحکووم وهووم _ حه عهووک اهشووحز قوودس اهّلل ووحووه خصووحن  هووم مووا وکوولن »نوخئوود:  سووا 

 (.2/91تا:  یج )همان  «فهآ عندنا متروک غحر صححز  راالظجا من تهحصحن 
 طوه گور _کرد  شنحد و آن را انکار نمی حدخثی را می« اجن وهحد»که اگر د سا جآاحن تآضه تا آن

 ای نشوانه ظوآد هموحن _ ردکو موی تضوعحف را شصص آن استاد همان که جآد کئی آن سند در
  غحر  نئجی آن اػ سآی شحز صدو، جآد)همان(. جر

 _ رواخات ضعحف در حونه فقه2-2
گئوتره فاخن ضئوته خوا ظحور  جوورای   وعحف سوآد موی قوه اػ وواخوات راوخوانکوه آخوا شوحز در 

کوه جویرگ قمحوان  _ « محمود جون اهحئون جون اهآهحوود» اسوز حوه احون پرسوش احتودا طنود راوی را 
 یدهوحم  وقتو ی غحرفته است مد نرور قورار مو ها را نمی ظآد وواخات آن استاد شحز صدو،
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کتواب  ای حه جررسی آن وضآی راخانه در خک ضئت پوردازخم. اػ  موی ره الُقحههحضهوهن الخهوا در 
کوه اجون وهحود جرظوی وواخوات آنک کنوار می ئانی  نود اػ: سوهل جون زخواد  ا گغاشوته عجوارت هوا را 

کتوواب  و ضعفوورجن محموود جوون ماهووک اهفوویاری. محموودجن عجووداهّلل جوون مهووران وههن شووحز در 
کورده اسوت )صودو،  جو سهاػ هر  الخحضره الُقحه نود تون ضوی احون ط 1(.1/6توا:  یتن وواخت 

 حودخث نقول نحوی _دانئوتند  گمان قموی هوا او را  وعحف موی که جی -عمرشحز اػ مفضل جن 
که ظآد را واقفوی  کرده است. وواخت شحز اػ سماعا توا:  ی)صودو،  جو شومارد مویجن مهران 

کتواب شوحز (. وواخووات 1/63)همووان:  ( نحوی فووراوان اسوت2/138 وههن الخحضههره صوودو، در 
 (.3/29  2/521است)همان:  حدخث ها ده اػ جیش نحی سنی جیرگ راوی _اػ سکآنی  الُقحه

 صد قشحخ _ وُهوم ضعف در اندخشه 2-3
کتاب ظآد )شحز  جون مهوران  ( وواخوت سوماعاون الخحضره الُقحههصدو، در مآاردی در 

کنار نهاده اسوت.)همان: که واقفی است  ( در خوک نگواه احون دخودگاه 138و2/121را اػ آن وو 
کوه شوحز اػ اجون   ناساػگارمی نماخود ون الخحضره الُقحهحا عملکرد شحز در  گفتوحم  زحورا قوجاًل 

کرده و جر اخه آن عمل نمآده است. حا اندکی ت کوه  أمل در میمهران فراوان نقل حدخث  خواجیم 
کنووار مووی نهوواده کووه محووان وواخووات او حووا  شووحز تنهووا در ضوواحی وواخووت اجوون مهووران را  اسووت 

ظورد.)همووان:  ارض حووه طشووم موویار در راه امامووت تعووهووای دخگووری اػ شووحعحان اسووتآ وواخوت
که در خک مآ آق تنها وواختی ا شحز آن 2(4/35و  2/121 گیار  شوده جوآد آن گاه  ػ سکآنی 

(  امووا 4/344همووان: «)و ال افتووی حمووا خنفوورد اهئووکآنی جرواختووه»نوخئوود:   ووغحرد و مووی را نمووی
گفته شدک طنان  انگارد. اوػ  نمی وواخات سکآنی را جیدر مآارد دخگر   ه 

گفوت ووح مفهووآح  وع حنودی احون حصووش موی ضموعدر  صوودو، و شوحز ف اػ نگواه حتوآان 

_____________________  
گالب وواخت  مئتند شحز صدو، جرا _1 که در سوند آن یحکم حه ضآاػ و آ حا  خواد قورار   است  سوهل جون ز

 دارد.
 یحوا جرظوو _ کوه شووحز در هموان صوفحه او را  وعحف ظآانوده اسوت  _کوه اػ وهوب جون وهوب  یمحوان وواختو _2

 دخگر تعارض  دخد آمده جآد.
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کنار اسوت  دات. راوی  عحف و عدح امکوان اعتمواد حوه آننهادن ظصآص متفرن  استاد  
کوه احون قآاعود رضواهی در حووػه حودخث . نحوی اػ آناعتجاری همه محراث حدخثی او و نه جی سوا 

خوک مسمآعوه هب خوا اموامی  وعحف  وز خوک راوی فاسود اهموغ  ده اسوتشو میهم پیاده 
که می کوه عمواًل هوم    طنوانتآانئته حه محراث حدخثی ما راه خافتوه حاشود وواحی داشته است 

کتاب شحز اػ وواخات و است گآنه  احن اػ محمود جون عحئوی  وهن الخحضهره الُقحههصدو، در 
کوه حوه  کتوابر موی موورد22جون عجحود  اورموه و هواخش اػ محمود جون  سود و وواخوات وی در دخگور 

گواهی موی .جرظی دخگر اػ راوخان پیداست که قرخنوه صوحت  خود ؤتآانود م همشنحن حاخد افیود 
که اگر راوی  عحف خا فاسد اهمغهب وواختوی را  کنود نقول وواخت  عحف حاشد  حدحن معنا 

دهنوده  شد  ظآد احن عدح وضآد معوارض نشوانو در محان وواخات ثقات معار ی نداشته حا
 حف در محان قدماست. غحر  آن وواخت  ع

 رواخت ضعحف در حونه تُسحر و وعارف اسالوی 2-4
عملکرد شحز صدو، در حوػه تفئحر قرآن و معارف اسالمی طگآنوه جوآده اسوت؟ آخوا در 

کنوار مویهوای افوراد  وع احن دو حوػه وواخت ده اسوت؟ خوا در نهوا حف و غحور اموامی را خکئوره 
حووان آن سووحم؟ در مر مووی ه نتحسووه دخگوریهوای حووه ضامانووده اػ شوحز حوو نگرخئوتن حووه نگاشووته

کوه شوحز آن کورده اسوت و حوا تفئووحر آخوه خوا آخواتی اػ قورآن پیآنوود  دسوته اػ احادخوث  هووا را نقول 
که در   وواختدارند  شوده شوناظته  وعف حوه کوه _هوا راوخوان  وعحف حاشوند  سوند آن هاحی 
خوان ناشوناظته ( در جرظوی اػ احون سوندها نحوی راو299: 1381انودک نحئتند.)صودو،   _جآدنود

: 1385انود.)همان   ها مرسل خوا مرفوآق ( جرظی اػ آن1/82: 1404د.)همان  ظورن حه طشم می
جورده  جورای تفئوحر آخوات قورآن جهوره مویهوا نحوی  ( شحز همشنحن اػ وواخوات سونی157و  1/142

ک1/158: 1385است.)صودو،   کووه شواخد شووحز طنوحن وواخووت(  اگوور  هوواحی را  ئوی حگوخوود 
احادخوث معتجور آورده اسووت و نوه حوه عنوآان دهحلوی جوورای تفئوحر آخوات قورآن و حووه یود أحجورای ت

هووا را  وو آنهواحی حسحووت قاجول نجووآده و تنهوا اػ آن    شووحز جورای طنووحن وواخوتعجوارت دخگور
کموک کوه حوه فهوم آخوه  کرده اسوت  گفتوه موی گیار   شوآد: اواًل  کنود  در  اسوز طنوحن فوردی 
که شحز همحشه _ نوه دهحول  _ ید آورده وأححدخث  عحف را جر ای ت استآار ساظتن احن ادعا 
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زحورا   توآان طنوحن ادعواحی را  وغحرفت اساسًا دوحاره هموه جیرگوان قوم نمویحئحار دشآار است. 
کوردهآن ها در حئحاری اػ نگاشته های ظآ گیار  حدخث اکتفا  انود و اػ زحوان ظوآد  د تنها حه 

گفته گئتک طنان اند. ثانحاً  کمتر سصن  گفتحم در  ره فقه وواخوات حئوحاری اػ راوخوان  وعحف ه 
کم اػ  _اػ سآی قمحان   .طوه رسود حوه حووػه تفئوحر  شود _  غحرفتوه مویصدو، شحز خا دست 

گواه هور ک می ثاهثًا شحز جرای تفئحر حئحاری اػ آخات قرآن خکی دو وواخت را نقل که  رده است 
کم خکی اػ آن دو  عحف  مرسل و مانند آن حه شومار مو آخنود. وهوی شوحز در  یدو و خا دست 

گاه ظدشه نموی سند آن وواخت . هوغا ظآاننوده اػ احون وو  شوحز گوغرد کنود و در موی ها هحر 
که او احن وواخت ظوجی می حه ضوی احون جوآد  شوحز ها را در تفئحر آخه  غحرفته است و اگور  فهمد 

کووه موون احوون و ظووآد متعوورض آن مووی گوویار  موویشوود  گرطووه دوون واخووت را  ماخوووه آن را  کنم  
گآشیدهاحی نمآده است. نمی که طنحن    غحرح  مانند حئحاری اػ ضاها 

 «کالم»رواخت ضعحف در گستره  2-5
کتاب  کالموی ظوآد را  توححدشحز در  کوه هموه اعتقادهوای  ظآد آهنگ آن داشته است 

کنود و ووشون سوواػد  کوه شووحآه نوصجر اخوه حودخث اسووتآار  وی جوورای  _گراخوان قووم جوآد  _ طنوان 
کالموی )اػ نفوی تشوجحه و ضئومانحت ظودا توا صووفات اثجوات خوا تجحوین مآ  وآعات مصتلوف 

تقاعت( خکئووره اػ حووودخث عات و صووفات فعووول و حوودوث عووواهم و مشووحت و اراده و اسووو
سووصنان ظووآد شووحز نحووی در   ( اهجتووه در احوون محووان25: 1387)صوودو،   کنوود. اسووتفاده مووی

آه نگوار  طآب تجحوین حودخث اسوت. شوحهوا در طهوار جیشوتر آنوهوی   اندک نحئت توححد
کم و جیش حدحن منآال است اعتقاداتکتاب  کوه شوحز مفحود  هم  در نقود ظوآد  تا ضاحی 

گآشووید  تصههححا االعتقهاداتصوودو، حوه نواح شوحز جور نگاشوته   در طنودحن ضووا احون نکتوه را 
که ک می که اػ نرور سوند ظدشوهصدو، در فالن دخدگاه شحز ظند    دار جوآده ظآد جر حدخثی 
کوورده اسووت و اػ اع اػ حوواب نمآنووه شووحز   ای نادرسوت را  غحرفتووه اسووت احوون وو نتحسووهتمواد 

ظلوق تقوودحرها ال  افعوال اهعجواد مصلآقوا: »صودو، در مآ وآق افعوال حنودگان جور احون حواور جوآد
گوخوا 29: 1414)صودو،   «ه تعواهی هوم حویل عاهموًا حمقادحرهواظلق تکوحن و معنی عهک انن    )

کووه ظووآد کوورده در شوحز صوودو، احوون عجووارت را اػ حوودخثی    جرظووی نگاشووته هوواخش وواخووت 
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 .(1/132: 1404)همان   جرگیخده است.
افعووال  انن  اهصووححز عون آل محمود»نوخئود:  در نقود احوون دخودگاه موی شوحز مفحود

قود ضوواء حووه حودخث غحرمعمووآل حووه  هّلل تعوواهی و اهووغی عکوره اجووآضعفر اهعجواد غحوور مصلآقوا
 (. 42: 1414)مفحد  « حصالفه... المر ی االسناد و االظجار اهصحححاو

کوه طورا در مئو شحز صدو، ظرده میدر ضای دخگر شحز مفحد جر  له اسوتقاعت جگحورد 
گفته است.  (125و  120  63)همان:  جر اخه خک حدخث شاع سصن 

کالموی اگور  عکر شد میجراساس آنشه  کوه شوحز در ضئوتارهای  تآان حه احن نتحسوه رسوحد 
که حا اصآل حنحادحن اع حدخثی را می تقادات شحعه هماهنگ جآد و جرظی اػ ضیجحوات خافت 

گرطوه سوند آن   خافوت ان اعتقواد موی غحرفت و حود رد  آن را میک می کالمی را تجحینمجاحث 
 دارای  عفی جآد.

 صد قشحخ در اندخشه « صححا»وُهوم واژه  2-6
« اهصووحححه»هوای ظوآد جرظوی اػ وواخوات را  شوحز صودو، در طنودحن مآ وع اػ نگوار 

کتواب   نامحده است نوخئود:  حوه مناسوجتی موی وهن الخحضهره الُقحههحه عنوآان مثوال شوحز در 
کووان . حووآح غوودحر ظووم اموا ظجوور صووال » .. فووان شووحصنا محموود جوون اهحئوون )ر ووی اهّلل عنووه( 

کوان غحور ثقو  ی)صودو،  جو« .االخصححه و خقآل انه من طرحق محمد جن مآسی اههمودانی و 
ک راوی  وعحف در سوند آن حوه کوه خوسجب آنسا اجن وهحد خک وواخت را حه ( در اخن2/56تا: 

حادخووث را ظوورد غحور صووححز نامحوده اسوت. در طنود ضووای دخگور شوحز جرظوی ا طشوم موی
گآ اخن گواهی نوداوخم. در صححز شمرده است   که دوحاره سوند آن احادخوث اکنوآن طنودان آ

و »کوی اػ آن دو موی نوخئود: خک ضا شحز  ز اػ آوردن دو حدخث متعارض جرای جرگیخودن خ
فضول »هوای  ر شحز حدخثی را اػ خکی اػ نگاشوتهی دخگدر ضاح«. ... هآ صز اهصجران ضمحعاً 

گفتو گواه سوصن فضول را موی کند و آن گیار  می« اعانجن ش کوه دوحواره آن  هوغا »ه اسوت: آورد 
( نکتوه جرضئوته در احون حودخث 4/182هموان: ..«.). اهکتواب حدخث صححز علی مآافقا

کووه در سوند آن دسووت  آن   ی)حنوودار ظووورد کوم دو راوی شووناظته شووده حوه طشووم مویاسوت 
1413 :2/365.) 
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گغشت می تآان دوخافتاػ آن معنوای واؼه معتجور در  که واؼه صححز اػ نگاه شحز هوم شه 
آمووده جووآد و  هووای شووناظته شووده خوواران امامووان وػگوار ماسووت  اگوور حوودخثی در نگاشووتهو

ها هماهنگ جوآد  خوا وواختوی در  خات مشهور سر ستحی نداشت و حا آنمضمآن آن حا قرآن در ووا
گیار  نشده  کوه آن حودخث متفورد نجوآد و خوک خوا جآد  خا آنسآی مصاهف آن اػ سآی امامان 

کورده جآدنود  طنوحن  حودخثی اػ نگواه شوحز صوححز طند راوی امامی دخگور نحوی آن را وواخوت 
که جر اخه آن ع شمرده می کنند  هور طنود شد و شاخئته آن جآد  کنند خا حدان اعتقاد پیدا  مل 

گواه خوک خوا طنود نشوانه سوج کوه شوحز  ب مویسند آن مرسل خا راوی آن  عحف حاشود.  شود 
کورده که خک خا طند راوی  عحف خوا سونی وواخوت  انود جپوغحرد. اػ  حدخثی مرسل خا وواختی را 

کوه آن را جوی واؼه  طرف دخگر کوار مویدانئوتند  اعتجوار موی  عحف را جرای حدخثی  جردنود   حوه 
ه شوحز ظوآد کو هر طند سوند آن پیآسوته و راوخوان آن همگوی شاخئوته اعتمواد حاشوند  طنوان

کوه  جردارنوده حکموی شورعی جوآد حووه جیشوتر راوخوان آن اػ جیرگووان جآدنود و دوجرظوی احادخوث را 
دانئوت.    فاقود حسحوت مویناساػگاری حا فتآای فقهوی وی و جرظوی احادخوث معتجورسجب 

اػ اعتجوار آن اػ نگاه شحز تنها ارسال خوا  وعف جرظوی اػ راوخوان خوک حودخث که ظالصه اخن
که وثاقت همه راوخان خک حدخث نحی جورای اعتجوار آن حودخث علوت  کاست  طنانفرو نمی

ه حه شمار نمی  (.2/451و  1/305: 1385آمد)صدو،  تامن

 نتحجه
گئووتره اوزخوواجی و اعتموواد حووه احادخوووث  شووحآه  ثان پیشووحن در  ران أوو  متوووحووا محوودن ظن

کوه اگوغار در احون فرثحرأترحن عامول ت مهم .خکئان نحئت در گواه خنود  شوآاهد و قراجنوی اسوت 
گروه جآده و دخگری اػ وضآد احن شآاهد و قراجن جی جهره جآده اسوت   حوه واسوقه  _اظتحار خک 

کووه اػ اظهووار نروور  _گغشووت ػمووان و عآاموول تأثحرگووغار دخگوور هووای شوواظص  طهوورهآن طنووان 
  سوند و موتن را اػ خکوودخگر خث نموآدار اسووت  پیشوحنحان در اوزخواجی خوک حوودخثاهحود علوم

 کوهآن حوال و جوآد متنوی _دانئتند و نتحسه اوزخواجی آنوان جرآخنودی دو سووخه سوندی  ضدا نمی
ک رانأمتووو ظآاسوووت. اسوووت گغشوووتگان معحوووار اػ فراتووور طحووویی  ئوووحنحان اوزخووواجی موووال  اػ ظن
)حوودون تآضووه حووه  را سووندی اعتجووار راه کووه اسووت جووآده آن حوودخث طهارگانووه حنوودی حصووش
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خواجی حوه سوند را تنهوا راه اعتمادکوه سامان دهند و ووشون سواػند و نوه آنهای ظارضی(  نشانه
 حدخث حنماخانند.

نرسووووحدن حووووه _ 1 :وضووووآد سووووه عاموووول در حوووودخث دال جوووور  ووووعحف جووووآدن آن اسووووت 
وخوان  امنققوع جوآدن سوند و  وعف در طجقوات رعدح اتصال سلئله سند ) _2.معصآح

عدح تآثحوق خوا تعودحل خوک راوی )ماننود اموامی نجوآدن  مسهوآل  -3طه همه ثقه حاشند(. اگر
 ..(.. خا مهمل جآدن و

نگاه مکتب حدخثی قوم نئوجت حوه احادخوث  وعحف نگواه متقودمی اسوت نوه  گمان یج
ری  أمت  کهافیهمشوآن   وضآد احادخث  عحف در مصادر وواحوی احون مکتوبو اػ احن وو  ظن
اػ احوون ػاوخووه اػ سووآی صوواحب نرووران و اندخشوومندان قاجوول تآضحووه و   ره الُقحهههوهن الخحضههو 

 دفاق است.

 ونابع 
کرخن .1  قرآن 
کجور ورن الخحررره الفقحرهاجن حاجوخه  محمد جون حئون )شوحز صودو،(   .2   تصوححز علوی ا

 غفاری  انتشارات ضامعه مدرسحن حوػه علمحه  قم  طا  دوح  جی تا.

و .3 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و االعلموی   اسئوؤتصححز حئحن اعلمی  م ،عحون اخجار الرضا  و
 ،. 1404جیروت  طا  اول  

و .4 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و   حا مقدموه سوحد محمود صواد، ححراهعلوآح  منشوورات علل الشرائع  و
خه  نسف     . 1385کتاحصانه ححدو

و .5 و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  ،. 1415سئه اماح هادی  قم  طا  اول  ؤ  مالهقنع  و

و .6 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  ،. 1387  تحقحق سحد هاشم حئحنی تهرانی  قم  التوححد  و

و .7 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و اهضحی و اهثقافحه  وػارت  اسئؤ  تنقحز و تصححز مکتاو النجوه  و
  . 1381فرهنگ و ارشاد اسالمی  تهران  طا  اول  

و .8 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو وو وو وو و و و و و و و اهنشر   عصاح عجداهئحد  داراهمفحد هلقجاعا  تحقحق االعتقادات  و
 ،. 1414جیروت  طا  دوح  

 یسحد محمد ر ا حئحن  تحقحق یرجال احن غرائراحمد جن اهحئحن    یاجن غضاجر .9
 ،. 1422قم  طا  اول      داراهحدخثیضاله

  درجررال الکتررب التسرررع ووسرروعد  کئوورو  سووحد حئوون   عجووداهغفار سوولحمان ویحنوودار .11
 ،. 1413ل    جیروت  طا  اون اداراهکتب اهعلمح
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حنحاد   یرضاج ی  تحقحق سحد محمد مهدوشرق الشهسحن    محمد جن اهحئحنیجهاج .11
 ،. 1414مشهد  طا  اول    پژوهشها  اسالمی

 ،. 1401ل  ضا  طا  اون  ی  جامح  داراالسالیصححح الکاف  محمدحاقر  یجهجآد .12

 1392داراهحودخث  قوم   یو فرهنگ یعلم ۀسئؤ  محدخث ضعحف  امحن  یحئحن پور .13
.  

 1413سوالمحه  طوا   ونسم  اؤل ا  نشور اهثقافویوعجن رجرال خروئ  سحداجآاهقاسم  یظآج .14
.، 

  مشوهد  ی  انتشارات دانشگاه علآح ر آفهن حدخث یشناس آسحب  ی  سحد علیدهجر .15
  . 1391ل  طا  اون 

 ،. 1395  قم  یصاهز  مرکی مجاحث اسالم ی  تحقحق صجحنهج الجالغه  یسحدر  .16

  تحقحوق عجداهحئوحن محمود علرن الدراخره یف الرعاخد  ی  زحن اهدحن جن علیشهحد ثان .17
کتاحصانه  یعل  ،. 1413  قم  ینسف یمرعشآخااهّلل اهعرمی حقال  

 تا. ی  نشر مشعر  قم  جی  تحقحق ماضد اهغرحاوالدراخه نهاخدصدر  سحد حئن   .18

 ،. 1416ضا  طا  دوح   ی  جیسئه اح اهقرؤ  ماصول الحدخث  ی  عجداههادیاهفضل .19

 1363  داراهکتوب االسوالمحه  تهوران  طوا   ونسم  یالکراف    محمد جون خعقوآبیکلحن .21
.  

قم    آل اهجحت اسئؤ  می  تحقحق محمد ر ا مامقانوقجاس الهداخه    عجداهّللیمامقان .21
 ،. 1411ل  طا  اون 

حئحن سحد   تحقحقشرح ون ال خحرره الفقحه یالهتقحن ف روضد  ی  محمد تقیمسلئ .22
 یسئووه فرهنگوووؤ  میو سووحد فضوول اهّلل طجاطجوواج ی نوواه اشووتهارد ی  علوویکرمووان یمآسووآ
 ،. 1406کآشان پور  قم  طا  دوح   یاسالم

 ،. 1403اهآفا  جیروت  طا  دوح   ؤسئا  ماالنوار ححار    محمد حاقریمسلئ .23

  تحقحوووق حئوووحن واوحرررهتصرررححح االعتقررادات اإمفحوود  محمووود جووون محموود جووون نعموووان   .24
 ،. 1414  داراهمفحد  جیروت  طا  دوح  یدرگاه

نشر  ۀسئؤ  میػنسان یشجحر ی  تحقحق سحد مآسیرجال نجاش  ی  احمد جن علینساش .25
 ،. 1416قم  طا   نسم    یاسالم

کامپیآتریکاف یحصش معرف  2/1  نئصه النور ددراخ یبرناوه نرم افزار .26  ی  مرکی تحقحقات 
 )نور(. یعلآح اسالم
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 1منطق پژوهش و روش تحقحق

*نبویدکتر لطف اهلل  ________________________ 
**حسین لطیفی  _ 2

 ___________  

 اشاره
ها  علمى تحهيق و منطق  ژوهش هاخ اه حسزايا در رشد توليد علم و نوآور   رو 

كه حا  رسش ى ژوهز  مهم تري  و  ركاربردتري  رو  هادارد. اي  خكى از   اهاي در علوه است 
كاابن  ىميااان  واحاادهااز خااود را  ساانجىآزمااون و اعت ار  باازر  سااروكار دارد و واحاادها و 

ا طار  موضااوع در ادد شار  اهمياات و هاخ ااه اياا  رو  حااحادي  ترتياب كنااد.  ىاختياار ما
منطاق  ااژوهش در خا  منحنااى  حاه هماي  ساا ب .شاده اسااتكيااد أبرآماده و بار اياا  اخاده ت

سنجى آزموده شده و در نهاخت حا  رداز  و اعت ار خابا، نررخه لهج ژوهش علمى شام  مس
 خاحد.  ها  علوه مختلف سامان مى رو تفاوت  ىبررس

 اااااارداز ،  خااااااابا، نررخااااااه لهجتحهيااااااق، منطااااااق  ااااااژوهش، مساااااا : رو ݣهججججججاکلیججججججداولژه
  رداز . اعت ارسنجى، منطق نررخه

 وقدوه
کووه اػ دحوور حوواػ ݣار  میپوورداػی" عحوول ححووث منقووق پووژوهش علمووی قوورݣ"منقووق نررخه  گحوورد 

_____________________  

کارگواه علموی 1 تآسوط دکتور هقوف اهّلل نجوآی در کوه « منقوق پوژوهش و وو  تحقحوق». اػ سلئله درس های  
خز  جرگیار ان قدس ر آی های آستݣدر ضمع اساتحد و پژوهشگران حنحاد پژوهش1395شهرحور  21و 20تاو

 شده است.
س تهران *  عضآ هحأت علمی و استاد دانشگاه ترجیت مدرن

 های اسالمی آستان قدس ر آیدانشسآی ارشد ادخان و مغاهب و پژوهشگر حنحاد پژوهشݣ **
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وه   در واقوع  پورداػی و منقوق آنݣححوث در حواب نررخه .ای آشنا جآده اسوت مقآهه اشواره حوه قلن
کوه موی توآان نواح آن را پوژوهش علموی نامحود. اػ   است خعنی ححوث اػ نققوه اوح خوک فراخنود 

ووه آن نررخهاحون وو  پوژوهش فراخنوودی  کووه نققوه اوح و قلن ال مهووم در سوؤپورداػی اسووت. ݣاسوت 
کورد   گفوت حودون آنکوه حوه دامنوه اشواره  وه سوصن  کوه طگآنوه موی توآان اػ قلن اخنسا احن اسوت 

گوورو دا وه در  وه فوورو کوه اگور دا منوه آن اسوت. طووراطوآن قوآاح احوون قلن منووه را اػ دسوت حوودهحم قلن
کند. جیݣمی ه نررکرد وهوی اگور ݣوحید و سقآ  می  دامنوه شوناظته نشوآد تردخد حاخد همآاره حه قلن

ه هرگی دست گورو دامنوه اسوت. در مجحو خافتنی نصآاهد شد و اساساً ݣقلن وه در  ث پویش فهم قلن
 گحرخم.ݣوو احن وو  علمی را  پی می

گ منقوق قحاسوی و معرفت وخشوه در دفتور منقوق دارد و دفتور منقوق شوامل دو جوردرظت 
که در اون حمنقق استقرا موی شوآد نتحسه حه صورت  روری اػ مقودمات اسوتنتاح  ل ی است 

ی آخوود. تنووه ای اػ احتمووال و نووه فقوط اػ مقوودمات حووه دسووت موو و در دوموی  نتحسووه حووا درضووه
کواوجردی ݣی و شواظهصولی  علوآح نرورهای اݣدرظت  وو  علمی  شواظه های فرعوی علوآح 

کوه ظوآد  فصول مشوترک هموه  (scientific method) اسوت و هوغا وو  علموی علوآح اسوت 
 و اعتجارسونسی (theorizing) پورداػیݣ  نررخه (problematizing) خاجیݣسوه مرحلوه مئوجله

(validation)   منقوق پوژوهش را تشوکحل موی دهود و اهجتوه هور مرحلوه  در مسموآق  داشوته و
 .منقق مرجآ  حه ظآد را دارد

وو هئوتحم  ضاخگواه احون سوه عنصور مهوم  هدر اخنسا حا خک مسمآعوه سوه تواحی مرتوب ووحو
جوی منققوی دارنود. اول مئو کوورد  خعنوی ترتن ای طوورح  لهجاسوت و ضاخشوان را نموی توآان عوآض 

گوردد و در نهاخوت احون نررخوه  تئوت و آػمو می آن شآد  سوپز نررخوه جورای حول آن اراجوه موی 
کوه مویشوآد. در احون صووسونسی مویو نقوادی و اعتجار شده خواجی و  لهجتوآان اػ مئورت اسوت 
گفت.سنسی اػ اعتجار پرداػی و نهاختاً نققه اوح احن فراخند خعنی نررخه اهجته  سصن 
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 (1درظت معرفت)شکل

 
 (2منحنی پژوهش علمی)شکل
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 خابى ل: ونطق وسجلهورحله اّو 
تورحن مشوکِل  و جویرگ پژوهشوی موا  لهجله  مئوجله اسوت  ظوآد مئوجمشکل پژوهش موا مئو

ووله درجوقتووی مئوو .پژوهشووی ماسووت ل ظووآد را اػ داػی دامنووه اون پوورݣه نررخهظوووری نووداوخم  قلن
کنوود. در اخنسووا حاخوود جووین پووژوهش و آموووػ  و همشنووحن جووین ݣو سووقآ  می دهوود دسووت مووی

ال ؤحووا سووله طحئووت و طوه فرقووی جمئوو (1 )فوور، نهواد. (problem)و مئووجله (question)الؤسو
کنحم آن محوور تفکحوک  حوور و پوژوهشم جوین آمووػ  هگا دارد؟ اگر حتآانحم جین احن دو تفکحک 

 اخم. گغاشته
 2له"جاموا پوژوهش "فراخنود حول مئو  اسوت 1ال"ؤدر واقع آموػ  "فراخند  اسوز دادن حوه سو

کوه موݣاػ تقاجل علم و ضهل جر می  الؤاست. س ا را ظحید و احن تقاجل در ما تحرکی موی آفرخنود 
کوه در سوقآح مصتلوف حه عرصه آمووػ  موی جورد توا جور ضهول ظوآد فواحق شووخم. ا گور آموػشوی 

ت می آفرخنود و احون حوه نوحوه ظوآد در ݣفرامی گحرخم مناسب حاشد در ما عهنحت علمی و ظجروخن
ها و امووری ݣکه اگر در اطراف ظوآد  دخودهکند. تجحین  خعنی اخنݣن اخساد میما خک انترار تجحی

علمووی  هووایݣتجوریهوا را در پرتووآ  کنووحم حتووآانحم آنݣتصصصووی ظوووخش مشواهده میرا در حووػه 
کلی مآضن ݣتثجحت شده خا قآانحن و مدل  ه تآ حز دهحم.های 

گوواهی احوون انترووار جوورآورده نمووی شووآد و دطوار خووک ناسوواػگاری خووا عوودح تقوواجق جووین  اموا 
خووا  ظووارح خووا اموورعهنحوت علمووی و انترووار جرآمووده اػ آن حووا شوویء خووا واقعحوت خووا ووخوودادی در 

کووه نݣمآقعحووت خووا و ووعحتی در ظووارح می ار مووا تووآانحم آن را تآ ووحز دهووحم و انترووݣمیشوووخم 
که ما دطوار طواهش ضدخود میشآد. در اخنساݣجرآورده نمی کوه ناشوی اػ ݣست  شووخم   طاهشوی 

(2)اسوت. 3(s.v.oژه و اجوژه )جتقاجول سوو
کوه سووؼه نموی تآانود اجوژه را ت   کنود و آن هنگواح  جحوین 

کافی و وافوی نجوآدنݣدهد  خعنی اجژه تآ حز که آموػ  قجلی ما را حه  . در کنود یموتهم مو هاحی 
که مئ گحرد.جاحن صورت است   له تشصحص داده می شآد و پژوهش شکل می 

_____________________  
1 .A Process of Question Answering. 

2 . A Process of Problem Solving. 

3 . Subject vs object. 
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کاو  حه سآی آخنده اسوت پژوهش خک طین  کفواختی   طرحق و  کوه در عقجوه آمووػ   طورا 
کرد. اهجت له  نوآعی ظالقحوت هوم جه در خافتن مئونحئت و حاخد حه سآی آخنده رفت و پژوهش 

کند.ݣلهجشآد مئݣجرظورد حا اجژه مآفق نمی طآن هر عهنحتی در  الػح است  خاجی 

 
 (3خاجی)شکل لهجفراخند مئ

 پردازیݣورحله دوم: ونطق نظرخه
وه پوژوهش خعنوی نررخهخاج  ز اػ مئجله پورداػی جپوردازخم. در اخنسوا نحوی احتودا ݣی حاخود حوه قلن

نررخوه در واقوع عواح تور اػ فر وحه  (3)و فر وحه پژوهشوی تفکحوک قاجول حشووخم. حاخد جین نررخه
خه پژوهشی"است  خعنی خک " گحورد. طنود  اػ مسمآعه طند فر حه پژوهشی شکل می 1نٌر

_____________________  
1 . research theory. 
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کوه مورتجط حواهم هئوتند نررخوه را تشوکحل موی دهنود فر حه حنحادحن و  اخه اهجتوه ممکون  .ای 
کووه در مرحلووه اعتجار اسووت اػ شووآند حووه عنووآان فر ووحات ݣسوونسی مقوورح میفر ووحات دخگوور 

مووا  حصووش اػ نررخووه احوون فر ووحات حووه عنووآان فر ووحات ضووان  حووه عجووارتی .کمکووی جهووره جوورد
که تجوری شکل حگحرد.ݣحفاظت می  کنند تا وقتی 

حوه عنوآان مثووال   دهنودݣی حواهم خوک نررخوه پوژوهش را شوکل میجراحن  فر وحات اصولحنوا
که در آغاػ اراجوه شود  دارای سوه فر وحه اصولی جوآد  هور  نررخه ضاعحه عمآمی نحآتن هنگامی 

کلشوا ک اػ آنخو ن نررخووه ضاعحوه عموآمی را تشووکحل هوا نحووی فر وحه ضاعحوه عمووآمی هئوتند و 
 حاخئت ارتجا  تنگاتنگ و مفهآمی حا هم داشته حاشند. ݣها میݣدهند. احن فر حه می

گآنووه تعرخووف  در اخنسوا مووی کورد: "نررخووه پژوهشووی مسمآعووه تووآان نررخووه پژوهشوی را احوون 
که جرای حل خک مئ گیاره  له اراجه می شآد". جهای مرتجط و منئسم است 

گویاره    دو.مسمآعوه اسوت. کخوشوش عامول دخوده موی شوآد:   در احون تعرخوف مسمآعوه 
ای حول جوراسوت  شوش. جورای حول    ونذ. منئوسم اسوت   طهوار.مرتجط اسوت  سه. است

 له است.جمئ

 
خه پژوهشی)شکل  (4نرر

کوه سواظتار نررخوات علموی طگآنوه ݣهای مهم در نررخهݣخکی اػ ححث پرداػی احن اسوت 
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کند؟ و اساساً   ساظتار علم طگآنه است؟  شکل پیدا می 
کلوی در احون ػمحنوه وضوآد دارد: خکوی نگواه پوزختحوخئوم گراحی و دوح ݣخوا تحصول  1دو نگواه 

 گراحی. عقل خا 2نگاه راسحآناهحئم
کوه هموان  اگر هرمی را حه عنآان هرح علم در نرر حگحرخم اػ نگاه پوزختحوخئوم حاخود اػ دامنوه 

کنووحمداده ها سووپز حووا خووک نگوواه انقجا ووی  تعمحمووی    سووت شووروق و آنهووا را ضمووع آوری 
کنووحم و حوه سوومت حوواال  تلصحصوی و تصلحصووی  قودح حووه قوودح احون ظلووآص را جیشوتر و جیشووتر 

ها همان "نررخه" است. احون ووخکورد پوزختحوخئوم اسوت ݣاهت ُهبن هجاب دادهوخم. در احن حجر
کارنوا   راخݣپوزختحوخئوتو جیرگانی مثل جویکن  اسوتآارت محول  اػ  کالسوحک و  شونجاد و های 

هووا جوورای  های ضدخد)حلقووه وحوون( هئووتند. در احوون نگوواه دادهݣارنئووت موواد اػ پوزختحوخئووت
کووافی هئووتندݣاخسوواد تجوری و حوووه عجووارتی دخگوور تجووووری محصووآل و مآهوووآد  هووا شووور  الػح و 

 هاست.  داده
و  تآهحوود نررخووه در احوون دخوودگاه دارای خووک فراخنوود مکووانحکی و ماشووحنی اسووت.  اػ احوون و

که در احون مرحلوه تجووری مقورح و متآهود ݣپوزختحوخئم را نجاخد حه اثجات کرد  طرا  گراحی ترضمه 
و اعتجوار سوونسی اسوت. پوزختحوخئووم در  گراحی مرجوآ  حووه مقواح اوزخوواجیݣاموا اثجووات  موی شووآد

 گرویݣگراحی خوا تحصوولݣ وز جهتور اسووت حوه تحصوول  مقورح اسووت مقواح دسوتحاجی و حصووآْل 
سواػی مثول ݣماشوحن نررخهسوان ݣنگاه پوزختحوخئتی را می توآان حه  . در مقاح تشجحهترضمه شآد

کوه در آن گحریݣدسوتگاه آب محوآه کورد   ر  شوآد و ݣگرفتوه میهواخش ݣهوا وخصتوه و تفاههݣداده تصوون
 شآد نررخه.ݣهبن هجاحش می

کوه احوون فراخنود ظالقحووت  مهوم تورحن اشووکال ووخکورد پوزختحوخئووتی در پوژوهش احون اسووت 
گحورد و در نتحسوه حوا فعاهحوت پژوهشوی  زحورا حوا حوغف   نوداردمناسوجت انئانی را نادخده می 

کم می  ظالقحت انئانی  کند.  فراخند ماشحنی را حا

_____________________  
1 .Positivism. 

2 . rationalism. 
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ختحوخئتی  (5)شکلووخکرد پوز

ئوم حوه هورح حاسوت. نگواه راسحآناه (rationalism) گراحیݣدر مقاجل احن نگاه  ووخکرد عقل
کوه اػ احون   سآی حواال نحئوته نگاه مجتنی جر ساظت قاعده و دامنه و حرکت ح  علمی طورا 

در احون  .پورداػی و پورداػ  مقورح اسوتݣحلکوه نررخه  سواػی مقورح نحئوت منرر دخگر نررخه
پورداػ  گحورد؟  نررخوه ا نررخوه جور مجنوای طوه عهنوی شوکل مویامو  گحرد نگاه نررخه اصل قرار می
کئووی م کووه عهنحووت علمووی و دغدغووه دارد  مقجئووکحئووت؟ طووه  کئووی  اهعووات له دارد؟ 

گاه احن نررخه پورداػ  حوا خوک ووخکورد انجئواطی نوه  له است. آنجفراوانی دارد و طاهب حل مئ
کنود. انقجا ی  تصصحصی نوه  تعمحموی و تشورخحی حوه سومت دامنوه و قاعوده حرکوت موی 

کانوت  حوه محیانوی  گفتوه  کانت طنحن نگاهی داشته و معتقد حه فاعل شناسا جآده است. حه 
کنحم حه شناظت میکه ما در ع گر حاشوحم حوه رسحم و اگر تماشواطی و ت اهم حازخگری می  ماشوا

 رسحم. شناظت واقعی نمی
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گراحی)شکل  (6ووخکرد عقل 

گفت دادݣووخکرد تحصل  گراحی دخگر در ووخکرد عقل ه عجارتح که می  ها شور  ݣهگراخانه 
کافی جرای نررخه آنشه در احون ووخکورد اهمحوت دارد  .شآد شدت نقد میه ها هئتند ح الػح و 

کوردن تجوری حلکوه  فراخند رسحدن حه تجووری نحئوت هوا تآسوط شوآاهد ݣفراخنود تئوت و  آػموآن 
اگوور در نگوواه پوزختحوخئووم  االخشووگاه مقوورح جووآد در احوون ووخکوورد   اسووت. حووه دخگوور عجووارت

هوا هماننود ݣدر احون ووخکورد نررخه  )حه معنای عواح( مقورح اسوت. در مقواح تشوجحه آػماخشگاه
کئوی تووا توور پهون نکنوود کنوود  توور نررخه تورهوا هئوتند   پورداػی مقوورح ݣطحویی را صوحد نموی 

 مقرح است.پرداػ    دخگر ساظتن مقرح نحئت  در واقع .است

 سنجىورحله سوم: ونطق اعتجار
پوورداػی ݣخوواجی و نررخه لهجگوواح اػ مراحوول وو  علمووی حعوود اػ مئوواعتجارسوونسی  سووآمحن 

کوه نررخوه ثموره مئو گفته شد  نررخوه   لهجله اسوت  خعنوی جورای حول مئوجاست. پیش اػ احن 
وو اراجوه موی آاهوود ه و ققعوی ظآاهود شوود و مقجآهحوت عموآح ظشوآد. احوون نررخوه در صوورتی مآضن

کووه تئووت و آػمووآن شووده حاشوود و نقووادی و اعتجارسوونسی شووآد. حووه عجووارتی عوواِهم و   خافووت 
حاخد حتآاند آن را حه دخگران جرسواند و در   پژوهشگر در اوح فراخند علمی ظآد اگر طحیی خافت
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 ضمع عحار آن را محک جیند تا مقجآل همه افتد.
کنحمݣدر اخنسا الػح است حه دسته گراخانوه  در خک دخودگاه وو را علآح  .حندی علآح اشاره 

کرد: حه دو دسته می  تآان تقئحم 
 . علآح قحاسی1
 ی ح. علآح استقرا2

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

مثل منقوق  وخا وحات و آموار     (4)و در رتجه حعدی  علآح قحاسی حه علآح صوری         
نروری و  شحمی نروری  اقتصواد نروری  ضامعوه شناسوی  فحیخک نرریو علآح نرری شامل 

کوواوجردی    ی حووه علووآح تسرجویحماننود آن  و علووآح اسووتقرا کوواوجردی  شووحمی  ماننوود فحیخووک 
کواوجردی  ووان ووان کواوجردی   و علوآح اسووتنادی شناسوی حواهحنی  ضامعوه شناسوی    شناسوی 

  علوآح حودخث و ماننود آن ک و تفئوحر  علوآح انئوانی   هرمنآتحونگاری  ادجیات مانند تاوخز
 سنسی ظاص ظآد را دارند.های اعتجار وو   گردد. و هرخک اػ احن علآح تقئحم می

 (7حندی علآح )شکلطجقه

 (7طبقه بندی علوم)شکل
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 (8علآح استنادی)شکل

اسووتفاده  (5)اػ وو  اصوول مآ ووآعی  سوونسی نررخووات در علووآح صوووری. جوورای اعتجار1
شوووآد. وو  اصووول مآ وووآعی اػ سووواظتار  منققوووی زحووور جووورای اعتجوووار سووونسی نررخوووات  مووی
 احن ساظتار جراساس قاعده قحاسی و ع مقدح است.گحرد  یم  جهره

 (9 )شکلصوری علآح 
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اثجات خک فر وحه خوا  یجرا یخعن استفاده اػ قاعده و ع مقدح در آػمآن و انتقال صد، 
هوان ممکون شوآد. احون اقاموه جر یحن جرهان اقاموه موپیش  نررخه حا استفاده اػ اصآل و قضاخا

 حاشد. یاحکاح ساػگار آن علم نح یاݣاست حا استفاده اػ  اره
اسووتفاده  (6)اػ  وو  تحلحوول منققووی  . جورای اعتجووار سوونسی نررخووات در علووآح نرووری2

که متناسب حا ساظتار درظتی علآح قحاسی است حوا خکئوری حودود  می کنحم. در احن وو  
کوه حوه منیهوه  (axioms) مآ آعهو اصآل  خا حوه تعجحور پیشوحنحان مجوادی تصووری و تصودخقی 

و سوپز  (basic theorems) وخشوه اسوت جرمجنوای خکئوری قآاعود موی توآان قضواخای  اخوه
کرد  .فروعات آن را اثجات 

 
 (10طجقه حندی علآح)شکل

ماننود متأسفانه جرظالف ساظتار درظتی مرتوب علوآح صووری  در جرظوی اػ علوآح نروری 
فلئوفه احون سوواظتار  نامرتوب اسووت. خکوی اػ مصوادحق اصوولی احون درهووم آمحصتگوی  عوودح 

تفکحوک  .اسوت  (basic theorems) اػ قضواخای  اخوه (Axioms) تفکحوک اصوآل مآ وآعه
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کنوار جرهان (Axioms)  وغحرنجآدن اصوآل مآ ووآعهݣاحون دو مئوجله اػ حواب جرهان  ووغحری ݣدر 
 حئحار مهم است. (basic theorems) قضاخای  اخه

هووای آػماخشوووگاهی   سوونسی نررخووات در حووووػه علووآح تسرجووی و جررسوووی وو . اعتجار3
کوه اػ حآصووله احون نآشووتار ظووارح  حواهحنی  محوودانی و پیماخشوی ححووث وسوحعی را مووی طلجوود 

و فقط حه احن نکتوه حئونده موی  دهحم حاره آن را حه مناحع مرجآ  حآاهت میعه دواست و مقاه
کوه کوه جرمجنوای وخشوهظالف علوجور کنوحم  ن اعتجووار هوای پیشووحنی حوه سونسش محویا آح قحاسووی 

نررخوات   هوای  ئوحنی اسوت و  ومناً  نررخات می پردازخم  اخنسا مجنای اعتجارسنسی محآه
 .شآند ی میحای اػ احتمال  تأحید استقرا ات قحاسی  حا درضهجحه ضای اث

گحور   جهورهی و نقلوی اػ وو  اسوتناد  اعتجارسنسی نررخات در علآح اسوتنادیجرا  . 4
کنود. احون اػ سواظتار منققوی زحور جورای اعتجارشآد. وو  استنادی  می سونسی اسوتفاده موی 

 حه صورت زحر قاجل فرمآهحیه است.  اء تجحینیرساظتار نحی همانند علآح تسرجی جر اساس استق

 
 (11طرح تحقحق)شکل
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R نقووش آن  عقالنحووت اسووت وحنوودی میجووور در واقووع اشوواره حوه اصوول ݣدر سواظتار و فرمآل
کمکی در علآح تسرجی است. همانند فر حه  های 

  آنشه در احن حوػه نقش محوری دارد موتن اسوت و موراد اػ موتن  اعوم اػ متوآن نآشوتاری 
سونادی ماننوود اَّ گفتواری و خوا رفتواری اسوت. علوآح اسوتنادی در خوک تقئوحم ووشوی حوه علوآح 

گردد علآح حدخث و علآح استنجاطی مانند علم تفئحر  .متآن دخنی  تقئحم می 

سنادی  دهفوی  فهوم عحنوی اَّ حه طور عمآمی  وو  استنادی حه  نذ وو  تحلحل محتآا  
کووه دو وو  اون  گوردد  سونادی و سووه اَّ ل در حووػه علووآح پووپر و تفهموی موواکز وجور تقئووحم موی 

کار می وود  .وو  دخگر در حوػه علآح استنجاطی حه 

کنود و حوه  (7)وو  تحلحل محتآا که متن  پیاح ظآد را حاخد اجوراػ  مجتنی جر احن اصل است 
ک در شناسواحی آن  تحلحول  عجارت دخگر  پیاح متن حاخد  شوتآانه هفروی داشوته حاشود و موال

ی محتآا خا شن ی است. اخنکمن کمن کوردن محورهوا خوا اساحی مآارد تآاتر  سا شناظت و جرضئوته 
کالحخنکوه تظقآ  اصلی خک متن ظحلوی اهمحوت دارد و ا هوا طقودر و حوا طوه  ورحجی ݣکحوه 

 شآد در شناظت محورهای اصلی متن نقش حئیاحی دارد.ݣتکرار می

کوه مجتنوی جور تحلحول صووری و حوه نوآعی اَّ در وو   سنادی  جرظالف وو  تحلحل محتوآا 
ک ماست  .تآاتر هفری است  تآاتر محتآاحی در اسناد مال

 وو  فهوم (Max Weber) مواکز وجوراموا در علوآح اسوتنجاطی  موا حوا سوه وو  تفهموی 
کارل پوپر  .و وو  دهفی مآاضه هئتحم (Karl Popper) عحنی 

کووه علووآح انئووانی اػ ضهووات متعووددی حووا علووآح طجحعووی  موویحووه عنووآان مقدمووه خوواد  شووآد 
. در علووآح اندݣهووا اصوورار داشووته ان جیرگووی ماننوود وجوور جوور احوون تفوواوتتفوواوت دارد و دانشوومند

کاوی می شوآد. احون تفواوت را  کواوی موی وهی در علآح انئانی دهحول  دشآ طجحعی فقط علت 
می تآان حا مقاخئه تحلحل متفاوت سقآ  جرگی اػ درظوت و سوقآ  اظتحواری انئوانی اػ حواح 

کرد  .تاحدی درک 
کافی اسوت و نحواػ حوه ݣاخنسا می که تحلحل ظارضی و طجحعی جرای عمل انئانی نا  غحرخم 

کتواب تفئوحر دوونوی دارد و احون خعنوی ووود ا تعههار  ظوتالف تفاسووحر. ضنواب پول وخکوور در 
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که قراجت هر متنی ظآاه نواظآاه دوون خوک سونت خوا نحلوه فکوری  تُسحرها گوخد: اػ آنسا  می 
گآن همحشه  اجرضاست گآنا گحرد  معضل تفئحرهای   .ظاص صورت می 

وجور و پووپر دانشمندان همشوآن اخنسا طاهش اعتجارسنسی ضدی می شآد و تال  های 
گرفته استدوواقع   .حه دنجال احن هدف شکل 

 
 (12علآح استنجاطی)شکل

ک تحلحول و تفئوحر اعموال را نحوات  وز عهون شوصص (8)وجور در وو  تفهوم عحنوی   موال
کووار معتقود حووه نووآعی حاػاندخشووی اسوت کتوواب  .دانئوته و جوورای احوون   ادتصههاد و جاوعهههاو در 

گغاشوت و حوه احون گوخد: حاخد ظوخشوتن را حوه ضوای عامول خوا عوامالن در تواوخز  می خوا ضامعوه 
کرد  .وسحله عمل تاوخصی خا اضتماعی را اػ دوون احئاس 

گوخد: پویش اػ آنکوه حتوآان حودحهی تورحن  اما درمورد نحآه اعتجارسنسی احن حاػاندخشی می 
و ی مهووار تفهووم را تعجحور را  تجحووین  قاجول فهووم و معتجوور دانئوت حاخوود حوه وو  هووای معمووآل علن

گرفت  .دردست 

گانوه اسوتقراجارسونسی آن حاخود خعنوی در اعت ی اسوتآارت محوول ححوه سورا  وو  هووای  ونذ 
که فرصت ووود حه آن در اخنخعنی تآافق و اظتالف و ..  سا نحئت. احن وو  مسمآعاً . رفت 
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پرداػی حاخد حه سرا  قصد و غورض و نحوت عامول رفوت ݣخعنی در نررخه  تفهمی است _ علی
ک استقرا و نهاختاً  کردی  آن را ححا مال  .اوزخاجی 

گرفتهاشکاه که جر احن نرر  کوه شوما در احون وو   ی  عهنحوت را اخسواد حاخود اند احون اسوت 
مقوواح اوزخوواجی حتوووآانی اػ آن ظووارح شووآی. هووغا پوووپر در وو  فهوووم  کنووی و معلووآح نحئووت در

که جرای تحلحل  حوه ضوای نحوات  وز عهون  حاخود حوه سورا  عحنحوت و  (9)عحنی معتقد است 
کوه او حوا طوه مئواجل و ماضراهواحی درگحور جوآده  مئاجل پیش طشوم او کورد  رفوت و احتودا درک 

اسووت و حعوود اػ فهووم شووراخط و مآقعحووت  محوویان سوواػگاری رفتووار او حووا احوون مآقعحووت را حاخوود 
کرد  .جررسی 

کوه هوم وجور و هوم پووپر حوق میحه نرر م گوخنود و نحوات  وز عهون و مئواجل پویش ݣی رسود 
ظ ممکون اسووت  در تفئوحر خوک غویل عرفوانی حوافموثال  طشوم  هرخوک ضاخگواه ظوآد را دارد

 .حاشد و حاخد حه سرا  عهن عمحق و عرفانی او رفت امعنݣمئاجل پیش طشم جی

کووه در حآنووان حاسووتان محوول شووور  25و امووا دهفووی نوواح معجوودی در  کحلووآمتری آتوون اسووت 
عقالی قآح جآده است و جر همحن اساس نواح وو   ونسم در اعتجارسونسی علوآح اسوتنادی و 

جاطی را اػ احوون مکوووان عجووارت دخگوور وو  سووآح در اعتجارسوونسی علووآح اسووتنادی اسووتن حووه
کرده  .اندݣاقتجاس 

پیشنهاد وو  دهفی جرای ظروح اػ اظتالف تفئوحرها  ارضواق حوه عقوال و ظردمنودان قوآح 
 .است

نصجگووووان و ظجرگووووان و   آوری و تسمحووووع آراگوووورد  وو  دهفووووی در خووووک تعجحوووور دقحووووق
تفئوحر جورای شوناظت  در امری حدون شاهد مئتقحم و محتاحکارشناسان مشرف و منصف 

 .تر استݣگحری مناسبݣجیشتر و تصمحم

کنحد در اخنه که مالحره می  سا تآاتر تفئحری و توأوخلی مقورح اسوت و توآاتر  وای مانقور 
 .ی استحاستقراء را حه محان می آورد و هغا احن وو  هم استقرا

حلکوه حوه    وغحرد  دخگور نررخوه پژوهشوی نحئوتسنسی حوه ظووجی انسواح جارتاگر فراخند اع
نررخوه علموی در واقوع هموان  .شوآد شوآد و اػ تملوک عواِهم ظوارح موی مویتجدحل نررخه علمی 
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وو گه خوا معتجور" . حنواجرنررخوه پژوهشوی اسوت حووا قحود ا وافی "مآضن آنووه احن نررخووه علموی را احون 
گویاره کنوحم: مسمآعوه  و تعرخف موی  کوه جورای حول )معتجور( ا ههوای مورتجط منئوسم مآضن سوت 

 له اراجه می شآد.جخک مئ

 
خه علمی)شکل  (13نرر

 پی نوشت:
 لهج. تُاوت سؤال حا وس1

کنوحم   مویظآدموان و خوا دخگوران مقورح  یکه جورا یها و اجهامات اگر حه پرسش شوآند دقوت 
کنحم. یکل ۀها را حه دو دست تآانحم آن می   تقئحم 

که جرظ یتفاوت اصل گروه  در احن است  ما حه ظاطر ضهاهوت و  یها اػ پرسش یاحن دو 
دانووحم  آن را  موویمآ ووآق ن کخوو ۀدوحووار یطووآن طحووی یآخنوود  خعنوو موویحووه وضووآد  یاطالعوو یجوو

کنحم می کئب    .پرسحم تا در آن حاره اطالق 
گآنه پرسش   .نامحم می  (question)" "سؤال اصقالحدر ها را  احن 

کوه جور اثور دانواح اػ پرسوش یاموا جرظو   .شوآند مویموا اخسواد  یو اطالعوات قجلو یها هئوتند 
حوه آن مآ وآق  دانوحم و خوا اصوالً  موین یمآ وآق طحوی کخو ۀدوحوار یحه عجارت دخگر  توا وقتو     
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کلحوو یوهوو  رسوود موویعهنمووان نهووم در راحقووه حووا آن حووه  یتآضووه نووداوخم  پرسشوو کووه   ۀهمووحن 
ها و  هووا و مقاخئووه آن مقلووب را حووه دسووت آوردخووم  توواػه در تحلحل ۀاطالعووات مآضووآد دوحووار

  .شووآد موویجراخمووان مقوورح  یضدخوود یها کشووف ارتجاطووات مرجووآ  حووه آن مآ ووآق  پرسووش
ا مقاهعووه و اسووتفاده اػ منوواحع  ها را حووا پرسووحدن اػ دخگووران خوو اگوور حتووآانحم  اسووز احوون پرسووش

که احن پرسش میدست آووخم  معلآح ݣحه موا  ر اثور ضهاهوت خوا نقوص در اطالعواتها نحی جو شآد 
ضدخود موا  نوید هوحر  یها اخم. اموا اگور  اسوز پرسوش داشوته اخساد شده و در واقع  ما "سؤال"

کوه ظآدموان  میمآاضه  یکز و در هحر ضا وضآد نداشته حاشد  ما حا دغدغه و مشکل شوخم 
گآنووه پرسووش  (problem) «لهجمئوو» اصووقالحدر ها را  حاخوود حووه دنجووال حوول آن حاشووحم. احوون 

 .گوحیم می
گآنه ضمع میرا خادشده مقاهب   :کنحم یحند تآانحم احن 

 :سؤال
 .شآد میجر اثر ضهل و ندانئتن اخساد  . 1
 . غحر است حه آن حا رضآق حه افراد و خا مناحع امکان یگوح  اسز . 2
که فرد   اسز آن را ن یمسهآه . 3  .داند میاست 

 :لهجوس
کلح . 1  .شآد میػمحنه اخساد  کاطالعات مآضآد در خ ۀجر اثر دانئتن 
 .ندارد یخافتن  اسز آن  مراضعه حه افراد و خا مناحع دخگر  سآد ی. جرا2
که ضامع یمسهآه . 3  .داند میحه آن نپرداظته است و  اسز آن را ن یعلم ۀاست 

 هَّژاَّژه و سو. 2
کوه دوحاره اجژه  در جراجر  سوجژه خا عهن  آن است 

و

گفتوه موی ݣ شوآد  جور ظوالف سووجژه خوا ا  
کنود. در ووخکورد  گوخنده است. اجوژه موی تآانود فکور شوآد  وهوی سووجژه فکور موی  که ظآد  عهن 

نفئووانی و... قوورار  غحرمووادی  انفئووی  دوونووی  سوووجژه را معووادل اموور عهنووی  سوووؼه/  راخووذ
کوه اػححوث وضوآدی ظوارح و  - موادی آفواقی  ظوارضی  جیرونوی/ دهند و اجوژه را امرعحنوی  می

آقووای فووالن حووا   آسوومان  در احوون تلقووی محووی ظووارضی .کننوود معنووی مووی_  نوودا فووار  اػ انئووان
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 طجحعت و... وضآدی آحسکتحوآ و اجژه  مشصصات فالن

و

امووری ماننود   ای دارنود و در مقاجولݣ
مکاشوفات معنوآی   تشونگی  عداوت  محجت  احئاس درد  تصور محی خا تصور آقای فالن

 سوووؼه قوورار سوواحسکتحآ/ کووه در عحوول امووور سوووحسکتحآ/ هووای دخنووی اموووری هئووتند تسرحووه و
 ژه و اجژه است.جاحن تقرحر معمآل سو گحرند. یم

ووق  اموا در تقرحوور دوح   سووؼه/ سوووجژه آن فاعول شناسووا خووا هموان انئووان اسوت و اجووژه متعلن
که می شناسد و اجوژه آنا شناساست. حناجراحن سوؼه آن کوه شوناظته موی شوآد و ا ست  سوت 

گحورد. تفواوت احون دو تقرحور در نوید اهول فون حوه وضوآهی طنود مورد مقاهعوه و  مداقوه قورار موی 
 ووشن است:  کامالً 

ل: متعلق شناسا/ اجژه می تآاند ظارضی حاشد خا دوونوی  انفئوی حاشود خوا آفواقی  وضه اون 
محئووآس)راحقه عمووآح ادی/ محئووآس حاشوود خووا غحوور مووادی/ ناعهنووی حاشوود خووا عحنووی  موو

ت طجحعوواننوود م   حووار امووری محئووآس و ظووارضی خووک وظصووآص مقلووق(. جوورای مثووال مووا
ارتجا  اضویای آن حوا خکودخگر موی پوردازخم و  دهحم و حه جررسی وݣپیرامآنی ظوخش را اجژه قرار می

کوه امووری غحرموادی خک  حار نفز خا ووح و خا دستگاه ادراکی حشر را اجژه ظوآد قورار موی دهوحم 
 (هئتند.)نفز و ووح( و دوونی و غحر ظارضی)دستگاه ادراکی

وضوه دوح: در راحقوه سووؼه حوا اجوژه حاخئوتی نوآعی تقاجل)نوه حوه معنوای تهواضم و تصاصوم(  
خعنی حاخد سوؼه اػ اجوژه فاصوله حگحورد و آن را وو   دوجحت  غحرخت و فاصله وضآد داشته حاشد

کاو دوحارۀ آن حه سپز   حه ووی ظآد قرار دهد کند و   جپرداػد.پژوهش و 
کوه تصوور سووؼه  ت الػح و ملیومی جرقرار اس ۀژه راحقوضه سآح: جین سوؼه و اج حوه احون معنوا 

 حدون اجژه و حاهعکز ممکن نحئت. 
وضوه طهووارح: سوووؼه حووا اجوژه اػ ححووث هئووتی شووناظتی/ وضوآد شووناظتی دو اموور ضوودا اػ 

ححووث معرفووت شووناظتی/ اپیئووتمآهو خک حووا خکوودخگر نووآعی آمحصتگووی  امووا اػ  خکدخگرنوود
که   دارند هوا  اموا حوه هنگواح شوناظت آن  دو وضآد ضدا اػ خکدخگر دارندخعنی درست است 
گوغارد های عهنی و پیش فورض قاهب کوه  هماننود آخنوه  هوای سووؼه جور اجوژه اثور موی  ای رنگوی 

جورظالف تقرحوور   ػنوود و اهجتوه رنووگ ظوآد را نحوی جوور آن مویکنوود  تصواوحر را در ظوآد موونعکز موی
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کووه دسووتگاه شووناظتی آدمووی را همشووآن آخنووه رنووگ تصووور  ػالل و شووفاف و جیای  نصئووت 
 کرد. می

 . تُاوت فرضحه حا نٌرخه 3
ووق جوورای حوول مئووجله خووا  اسووز تحقحووق حووا مئووجله آغوواػ می گوحی حووه سووؤال   شووآد و محقن

آوری شوووده  فر ووووحه  گوووردکه اطالعوووات  کنووود. در صوووورتی حندی می ای را صوووورت فر وووحه
کند   اخه و اساسی جرای تعمحم خا نتحسه تدوحن کلی حوه شده را حماخت  آخود.  وضآد می گحری 

که واقعحت گرطوه  آوری شدند و انترواح خافتنود  حوه نررخوه تجودحل می گردها  هنگامی  شوآند. 
تفواوت جوین فر ووحه و نررخوه  همحشووه ووشون نحئوت  وهووی نررخوه  دارای دامنووه حئوط خافتووه 

کار دارد. حه که حا طندحن واقعحت سر و  ه در تفواوت جوین نررخوه و فر وح  عجارت دخگر است 
کوواوجرد آن اسووت نووه در نووآق. در صووورتی تری حووه جآتووه  ها در مقحوواس وسووحع که نررخووه محوویان 

گغاشته شآند و اطالعات آػماخشوی و تسرجوی  آن کننود و اػ طرحوق آن آػماخش  هوا  هوا را تأحیود 
کرد  حه قانآن تجدحل می حتآان راحقه منرمی را پیش  شآد. جینی 

هئوتند و حوه  یو عموآم یکلو یمشوتمل جور قضواخاشوتر جیه و قوآانحن خحه عجارتی دخگر  نرر
کوه فر وحه  یدر حواه  داشوته حاشوند یتآانند مصادحق زخواد یتعلق ندارند و م یمورد ظاص
کل که اػ قضاخاله تحقجندارد و مصتص مئ یحاهت   یوهو  شوآد موی یناشو یکلو یحق است 

 گحرد. یدر خک قلمرو ظاص شکل م

 ی. علوم صور4
کووه حووا سحئووتمای اػ  ظهعلووآح صوووری شووا همشووآن منقووق   های رسوومیݣدانووش هئووتند 

 .شناسی درگحر استݣهای زحان علآح راخانه و حعضی ضنجه  وخا ی  آمار
هوا جور اسواس مشواهدات دنحووای ݣعلوآح صووری درگحوور اثجوات نررخه  جورظالف سواحر علوآح

هووای رسوومی جوور اسوواس تعرخووف و قووآانحن  حلکووه حووا ظصآصووحات سحئووتم  واقعووی نحئووتند
هوای علموی درگحور حوا وقواخع  های علوآح صووری در سواظتن و آػموآن مودل هجته وو درگحرند. ا

کار  .شآند جرده می قاجل مشاهده حه 
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 . هر دستگاه دحاإ5
گوویاره اسووت: دسووته اون هوور دسووتگاه قحوواس  ل عووالوه جوور مفوواهحم اوهحووه شووامل سووه دسووته 

که مفاهحمی ضدخود را اػ ووی مفواهحم اوهحوه خوا  گیاره  اػ ووی مفواهحم قوجالً هاحی حه ناح تعرخف 
گیاره تعرخف شده مشصص می که حدون اثجوات  غحرفتوه  کنند  دسته دوح  هاحی حه ناح اصل 

گیاره می کوه درسووتی آن شوآند  دسوته سووآح  شووآد.  هوا حوا جرهووان ثاحوت می هواحی حوه نوواح قضوحه 
  اند: شده های هر دستگاه قحاس حه دو دسته تقئحم می حناجراحن اصل

کوه درسوتی آن هوای حودحهی خوا اصول اصل: خک دسته حه ناح خک هوا اػ راه  هوای متعوارفی 
    غحرفته است. شهآد و مکاشفه

که حدون اثجات  غحرفتوه می دوح: دسته دخگر حه ناح اصل شوآند توا اخنکوه راه  های مآ آق 
گشآده شآد. اثجات قضحه  ها 

کوه هوحر اصول خوا قضوحه  ای حوه وو  اصل مآ آعی  همان قحاسی است حوا احون تفواوت 
شوآد. دسوتگاه قحاسوی حوا وو  اصول مآ وآعی حوه غحور اػ   غحرفته نمی معنآان حدحهی و مئلن 

گیاره گویاره اسوت:  هواحی حوه عنوآان اصول مآ وآق  مفواهحم اوهحوه و تعواوخف   شوامل دو دسوته 
گیاره که حدون اثجات  غحرفته می که ثاحت می شآند و   شآند. هاحی حه عنآان قضحه 

 . تحلحل فلسُی 6
که در آن سعی می یفتحلحل فلئ افکوار  ۀهوای پیشحود شآد نرواح ووشی اػ تحقحق است 

کوه محوان احون عناصور وضوآد  حه عناصر حئوحطو تحلحل"  حا "تسیخه تر سونسحده شوآد و وواحقوی 
گحرد. پوزختحوخئوت کانآن تآضه قرار  هوای منققوی احون وو  را در اثنوای  دارد حدحن وسحله در 

کوه  مصاهفت ۀو در حئتر جرنام 193٣ ۀده شان حا ماحعداهقجحعه تآسعه دادنود و معتقود شودند 
خگانه تحقحق مشروق فلئفی است. حنواجراحن  اػ نرور آنوان فلئوفه تنهوا امکوان دارد « تحلحل»

 تحلحلی" حاشد. ۀکه "فلئف

 . تحلحل وحتوا 7
کوه در سوال خکوی اػ وو تحلحل محتوآا  های اظحور جیشوتر موورد  هوای مهوم پوژوهش اسوت 

گرتآضوه  "تحلحوول محتووآا وو   اند:ݣفتووه اسووت. در تعرخووف آن طنووحن نآشووتهپژوهشووگران قوورار 



 141               1115تابستان  111شمارۀ                             

 هووا حووه شووحآه نراح ارتجا  مقاهعووه و تسیخووه و تحلحوول

وو

ووݣ کمن گحری  ی جوورای انووداػهدار  عحنووی و 
 متغحرهاست".

و حوه دنجوال  کنود های تآهحود شوده را تسیخوه و تحلحول موی در تحلحل محتآا  پژوهشگر پیاح
های تحقحوق ظوآد اسوت. وو  تحلحول محتوآا جورای دانشومندان  ی پرسشخافتن  اسصی جرا

گآنووا علووآح اضتموواعی و انئووانی فرصووت گحرتوورحن گآنی را ضهووت اسووتفاده موونرم اػ فراهای 
آورد. دامنوه وسوحع  فوراهم موی -خعنی محتآای ارتجاطات -شکل مدارک مرجآ  حه امور انئانی

کوه وو  ت احون فرصوت کووه تنوآق موآاردی را  حلحوول محتوآا در آن مفحود واقوع شووده ها هنگوامی 
 .آشکارتر ظآاهد شد  کنحم است مرور می

 . رو  تُههی8
گوور  مشواهده توال   پورداػد. منروور اػ احون وو مواکز وجور حوه طوور وحوژه حوه احون وو  موی

کنشوگر  کجرای در کوار حوه احون  کنش اضتماعی اػ رهگوغر پیآنودی همدالنوه حوا  اسوت. وونود 
که پژوهشگر سعی  کند و سحر صورت است  کنشگر و انگحیه های او خکی  کند ظآد را حا  می 

که می تآان ظآد را ضای  کند  نه اػ دخد ظوخش. حا احن وو  است  کنشگر نراره  رفتار را اػ دخد 
گفته ماکز وجر  .کنحم کالػح نحئت قحصر حاشحم تا قحصر را در :دخگری قرار داد. خا همان 

ه و دخگور ای جی واسق شآد: خکی فهم مشاهده آق تقئحم میوو  تفهمی نحی ظآد حه دو ن
ای جی واسقه همان ارتجا  وو در وو اسوت. هموان نفوز حوه نفوز  فهم تجحینی. فهم مشاهده

که فرد وو حوه  که حا هر تغحیر حاهتی در طهره )ظآشحال خا ناراحت( می تآانحم حفهمحم  است 
حوه طراحوی   احون فراتور رفتوه وجور سوعی دارد اػ شناسویݣما طگآنه احآاهی دارد. اموا ضامعهووی 

 له جرسد.جمئ

 . رو  فهن عحنی9
کوه علووآح پووپر حووه طوور وحووژه حوه احوون وو  در علوآح اضتموواعی موی پوورداػد و معتقود اسووت 

کوه موویحووافتی عحنووی دارنود  زحوورا آنره  ر علووآحگوخداضتمواعی نحووی ماننوود  تووآان عحنحووت شووه را 
لوم حوه فردفورد دانشوومندان علموی ظآانود فقوط جور سونت نقود مجتنوی اسوت  خعنوی عحنحوت ع

شوان متکی نحئت  حلکه جیشتر محصآل اضتماعی نقد متقاجل اخشوان و همکواری و رقاحوت
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کوه حوه طوور خقوحن و ققعوی دانشومند علوآح اضتمواعی حاخود است. اػ طرفی  نموی گفوت  توآان 
های غحور علموی اػ فار  اػ اوػ  حاشد  زحرا احن ظآد خک اوػ  است و در واقع حغف اوػ 

ت علمووی در عموول نوواممکن اسووت. در نتحسووه وو  علووم عجووارت اسووت اػ: انتصوواب فعاهحو
 های مآقت آن مئاحل. حلل ضاهب تآضه و نحی نقد مئتمر راهجمئا

کوامالً  کوه در علوآح اضتمواعی ووشوی  کوه شواخد جهتور  وی معتقود اسوت  عحنوی وضوآد دارد 
حاشود آن را وو  فهوم عحنوی خووا منقوق موآقعحتی حنوامحم. احوون وو  عجوارت اسوت اػ: تحلحوول 
کوه آن  مآقعحت اضتماعی اشصاص فاعول. حوه عجوارتی فهوم عحنوی تشوصحص احون امور اسوت 
کوه هرطنود احون وو    فعل حوه نحوآ عحنوی حوا آن مآقعحوت متناسوب اسوت. حاخود خوادآور شود 

شوناظتی را حوغف شناسوانه نحئوت  زحورا تمواح عناصور ووان اموا ووان  دگراخانه استووشی فر
گحورد. تحلحول موآقعحتی  تحلحلوی ها اػ عناصر مآقعحتی عحنوی جهوره موی کند و حه ضای آنمی

  .عقالنی و در تسرحه نقد غحر است
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 مشكوة شماره ده مقاالت موضوعی نمايه

 (1335بهار _  1332زمستان  ،131_ 121)
  _________________________________1پور محمدحسین صادق _________________________________ 

 چكحده
كزاااور، مجااابت دارا  رت ااااه  براساااا  آياااخ  كميسااايون بررسااااى نزااارخات علماااى  ناماااه 

 ژوهزى خا تروخجى حاخد ساا نه قهرسات مها تزاان را ارائاه نماخناد. گوشاته از آن، در عصار 
حند  و تنريم موضوعى مها ت، راهكار   ارت اطات و در هن امه انفجار اطبعات، دسته

ك اابا خاوان حاه آتاار  سات بارا   ارداز  اطبعاات و دساتيابا سارخ   ژوهزا ران و هامعاه 
 منتزر شده.

( قهرسااات 020و  001، 011 هااا  نيااز در چنااد نوحاات از هملااه  شااماره مشججة  قصاالنامه 
كاارده اساات. آنچاااه اخناا   ااخش رو  دارخاااد نماخااه الف اااايا _  موضااوعى مهااا تش را ارائاااه 

كه در دو موضوع موضوعى مها ت ده شمارۀ  تاارخ  و »و « قرآن و حدخ »اخير مجله بوده 
گراخش بيزتر نزرخه حه سو  مها ت قرآن و حدخ  در « قرهنگ اسبمى تنريم شده است. 

 ده شمارۀ اخير محسو  است.
 مها ت تارخ  و قرهنگ. ، مها ت قرآن و حدخ ، مشة  : نماخه مها ت هااکلیدولژه

_____________________  
  .وشکو حنحاد پژوهشهای اسالمی _ مدحر داظلی مسله  _1

 .8/6/1395_  غحر : 20/4/1395دوخافت: 
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 قرآن و حدخث
سحد عجداهرسآل   «ها معناحی اسمای حئنای ظداوند در فآاصل آخات حا محتآای آنارتجا  » .1

 .60_42  ص1395  جهار130   35ػاده  سحئحنی
کتواب » .2 کلی  سوحده هوحال تقوآی   «اهعوحن»استشهادات قورآنی و حدخثوی در  جهوراح اموانی طوا

 .117_100  ص1393تاحئتان  123   33سنگدهی و افئانه کاظمی نوری  س 
ووز )در امووور دخگووران( در قورآن و وواخووات» .3   حئووحن طوواهری «اهویاح اظالقووی حووه پرهحوی اػ تسئن

 .70_ 51  ص 1392  ػمئتان 121    32وحدتی  س 
ت دواػدهمحن ظلحفۀ پیامجر اسالح اماح مهد » .4 عجداهکرخم   «در وواخات اهل سنن

هی و محمدمهد  رکنی حید   .24_15  ص1395  جهار130   35  سعجداهلن
  35آحادی  س احمود قراجوی سولقان  «انئان قرآنی در اندخشه و نهضوت امواح ظمحنوی» .5

 .128_114  ص1395  جهار130 
کهوون«شناسووی عر ووۀ حوودخث جوور قوورآن آسووحب» .6   ػمئووتان 121    32س   تراجووی    محووثم 

 .50_ 29  ص 1392
  33  عموووار ظئوووروضردی  س«حوواػار مدخنوووه در حوواػظآانی اصوووالحات پیوووامجراعرم» .7

  .112_91  ص1393 احیی  124 
کورخم» .8   127   34  س  ووح اهّلل زخنلوی«حواػظآانی تقرحرهوای جرهوان امکوان فقوری در قورآن 

 .49_30  ص1394تاحئتان
کجحوره» .9 خوارت ضامعوه    121    32  ووح اهّلل زخنلووی  س «حواػظآانی مجوانی قرآنوِی تآححوددر ز

 .113_ 95  ص 1392ػمئتان 
کتووواب عقووول اػ اصوووآل » .11   1393  جهوووار122   33  علوووی شووومز  س«کوووافیحووواػظآانی 

 .94_83ص
کجوور کالنتووری«جررسووی تقجحقووی حوودخث رفووع در منوواحع فوورخقحن» .11   124   33  س  علووی ا

 .90_75  ص1393 احیی
کوورخم» .12  ئووند و هوودی تحیاجووی  اههووه شاه  «جررسوی تقجحقووی دو مفهووآح انفووا، و نفووا، در قوورآن 

 .37_18  ص1393  ػمئتان125   33مشهدی  س



 145               1115تابستان  111شمارۀ                             

جووووجی در صووححفۀ سووسادخه جررسووی» .13   130   35  س  مهووودی صووفاجی اصووول«تآححوود و
 .81_61  ص1395جهار

مووه محموود ضووآاد مغنحووه» .14 کوواوجرد سووحا، در تفئووحر اهکاشووف عالن   سحدعجداهرسووآل «جررسوی 
کرخمی درطه   .71_58  ص1394  جهار126   34  سحئحنی ػاده وووآ محمد 

و اههووه    مستجووی جیگلووری«وخگریجررسووی مجووانی تفئووحر قوورآن در مکتووب تفکحووک و اظجووا» .15
 .49_34  ص1394  ػمئتان129   34  سحانآی

کلمووات اهقوورآن اهکوورخم»جررسووی محتووآاحی » .16 کجووری و  فاطمووه «اهتحقحووق فووی    صوواحجعلی ا
می دوری س  .105_95  ص1393  جهار122   33محرن

کووورخم جررسوووی نرووواح تمووودن» .17 گحوووری اػ ووخکووورد تحلحووول  )حوووا جهره سووواػی اسوووالمی در قووورآن 
  .30_11  ص1394   احیی128   34و امحر اکجری  س پور علی سلحمان  «گفتمان(

وووص  «منووودان اػ اضووور اظووروی در رهحافوووت قرآنووویجهووره» .18   پووروحن جهووواوػاده و مر وووحه محصن
 .23_4  ص1393   احیی124   33س

مهووودی   «اسووراجحل( )نمآنووه: قصووه حنووی پژوهشووی تقجحقووی در مترادفووات قصووص قرآنووی» .19
  .113_99  ص1395  جهار130   35س  نژاد محمدی

  1393  ػمئوووتان125   33محمووود مهووودی رکنوووی حووویدی  س  «حصوووش پیوووامجر آػادی» .21
 .17_5ص

  مورخم صوف آراو  سومانه «تأثحر ظشم وکرم غحظ جر سالمت ووان در مناحع اسالمی و غرجوی» .21
  .57_45  ص1394  جهار126   34  سسادات سدخدپور

تجووار     مهوودی شوورخعتی«معرووم رهجوور  حووه ضآانووان غووربتووأملی در نامووه حکحمانووه مقوواح » .22
 .11_4  ص1394  ػمئتان129   34س

ُه تجحووین مصوودا، اهقووآل در آخووه » .23 وونَّ ْحئَّ
َّ
ِجُعووآنَّ د تنَّ حَّ ووْآلَّ فَّ ِمُعآنَّ اْهقَّ ْئووتَّ ووِغحنَّ خَّ

ووْرِعجاِد* اهنَّ ِ شن جَّ  فَّ
 .51_35  ص 1393  تاحئتان123   33  حمحدر ا حجحب اهلهی  س(«18و17)ػمر/

خوا ققجوی  اصوغر   «اضتماعی سجک ػنودگی در وواخوات امواح ر وا های مؤهفهتحلحل » .24 ثر
کجر رهنما و فاطمه حاغانی  س  .34_4  ص1393  تاحئتان123   33هادوی  ا

علووی اصوغر پووورعیت  محووثم   «تصووحرپرداػی اػ ضامعووه عودل آخنووده در پرتوآ وواخووت ثقلوحن» .25
  .86_75  ص1393ػمئتان  125   33  سپور و علی اصغر سعدآحادیعلی
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  1394  جهوووار126   34  س  محئووون رضجووی قدسووی«تقئووحم قوورآن حوووه هفووت حوویب» .26
 .44_26ص

خنوووب طراحوووی تسلوووی قووورآن در ظقجوووه» .27   مهحوووار «  اهوووداف و نتووواخذهوووای حضووورت ز
  .86_68  ص1394  ػمئتان129   34مقدح  س ظانی

  «ػاده سوولمانطحئووتی فضووای نوویول و اثجووات آن حووه عنووآان خووک اصووقالح قرآنووی ضووآاد » .28
 .67_50  ص1393  جهار122   33س

ت شفاهی حهآد » .29 نقدی جر مقواالت هوووووختز در  ظاستگاه ِاسناد در وواخات اسالمی و سنن
 .49_35  ص1393  جهار122     33  مهدی غالمعلی  س«مآ آق اسناد

  «درآمدی جر مجانی معناشناسوی سواظتارهای طنودوضهی قورآن اػ منرور عالموه طجاطجواحی» .31
 .28_ 8  ص 1392  ػمئتان 121    32محمد اسعدی  س 

کووالح پیووامجر اعرووم» .31 کاموول در    «)تحلحوول موووردِی خووک حوودخث( رفتووار شناسووی مووؤمِن 
 .74_53  ص1393  ػمئتان125   33حئحن طاهری وحدتی  س

  سوووهراب مروتووی  مستجوووی «کوووارگحری قاعووده سوووحا، در تفئووحر تئوونحم وو  شناسووی حووه» .32
 . 82_68  ص1393  جهار122   33س وند و  حئحن آسا  زخنی

مستجووی   و    محئون نووامسآ«شناسوی تفئوحر عقلووی در سوحرۀ تفئوحری اموواح ر وا وو » .33
 .41_24  ص1393   احیی124   33  سنوووػی

کووووافی زحرسووواظت» .34   سحدحئوووون وحوووودتی شووووجحری و «هووووای اظووووال، حنوووودگی در اصووووآل 
 .94 _70  ص 1392  ػمئتان 121    32سحدمحمدر ا وحدتی شجحری  س 

  1395  جهوار130   35تجوار  س شورخعتی   مهدی«سال اقتصاد مقاومتی  اقداح و عمل» .35
 .14_4ص

  محمدحئوحن مردانوی نآکنوده  «ساػی ضامعه اػ انحرافات اظالقوی در قصوص قورآن ساهم» .36
  .67_50  ص1394  ػمئتان129   34س

و    مهووودی ظآشووودونی«سوووقز حنووودی و حووواطن  وووغحری وواخوووات تفئوووحری در جیوووان اجموووه» .37
 .83_70  ص1393  تاحئتان123   33  سعجداههادی فقهی ػاده

  محمووود ر ووا حووواضی «سوووورۀ حووآنز 22ای ووان اػ آخووه صوونعت اهتفوووات و اراجووه ترضموووه» .38
کلجاسی  س  .69_52  ص1393  تاحئتان123   33اسماعحلی و ػهرا 
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وود مهوود  رکنووی حووید   س« وورورت نحرومنوود  و اقتوودار حکآمووت اسووالمی» .39   34  محمن
  .29_22  ص1394تاحئتان  127 

کجور شاخئوته نوژادعلی  «افیاحی در ػندگی انئانعآامل جرکت» .41 احمود  محمدرشوحد شوحز و ا
 .99_84  ص1393  تاحئتان123   33س 

کحووود جووور دانوووش حووودخث» .41   محمدر وووا حوووواضی «مجوووانی حاػشناسوووی ادعحوووه موووأثوره حوووا تأ
  1394ػمئووووووتان  129   34  ساسوووووماعحلی  داود اسووووووماعحلی و را وووووحه قنوووووواعتی

 .33_12ص
کوورخم» .42 و  نحووره ظوووداداد    عحئووی ػارعووی«مجووانی و محوودودختهای آػادی اطالعووات و قوورآن 

  .25_7  ص1394  جهار126   34شهری  س
کوارآفرخنی  مجوانی و مؤهفووه» .43 کووار و    مهوودی امحوری   و  ػهووره امحووری  «در قوورآن و وواخوات هوای 

  .60_42  ص1393   احیی124   33س
و حئوووحن  ػنسوووانی حئوووحن مرادی  «اهّلل  رکووون اصووولی قراجوووت ترتحووول کوووالحمصاطجوووه حوووا » .44

  .69_50  ض1394  تاحئتان127   34ػاده  س رحمانی
کحد جور مودحرخت علوآی مئجآهحت» .45 دوسوت   ر وا وطن  « غحری در نراح سحاسی اسالح حا تأ

 .52_38  ص 1393  ػمئتان125   33س
گنوواه در قوورآن شووناظتی واؼه مقاهعووۀ سووجک» .46 سووحد مهوودی مئووجآ، و رسووآل فتحووی   «هووای 

 .41_25  ص1395  جهار 130   35مرفری  س
  33  سمحموود عرحمووی ده علووی  «معنووا شناسووی واؼه شووهادت در نروواح معنوواحی قوورآن» .47

 .117_104  ص1393  ػمئتان125 
خقحن»معنووای » .48 کوورخم« صوودن وواس اسووماعحلی ػاده و «و مووراد اػ آنووان در قوورآن  ووه ػارق  عجن   ػکحن

 .74_61  ص1393   احیی124   33س حئن نقی ػاده  
  ػاده محمد شرخفی واکرح حئحن  «سورۀ انجحاء 46جر اساس آخۀ « نفحه»شناسی واؼه  مفهآح» .49

 .98_82  ص1395  جهار130   35س
ووح اهّلل   «هووای اصووالحی در قوورآن و نهووذ اهجالغووه هووای پیووروػی و تووداوح نهضووت مؤهفووه» .51

  .103_87  ص1393  ػمئتان125   33  س زخنلی
کوورخم» .51   128   34تجووار  س   مهوودی شوورخعتی«نگوواهی حووه تموودن اسووالمی اػ منروور قوورآن 
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  .10_4 ص1394 احیی
  33نحووا  س   طوواهره ضآکوواوو محمدر ووا سووتآده«نگوور  علووم اهحوودخثِی اموواح علووی» .52

 .34_17  ص1393  جهار122 
ود تقوی ػاده«واکاوی علل انحراف امت اسالح در ظقجه حضورت ػهورا» .53     مهدخوه محمن

  .86_72  ص1394  جهار126   34س
  35زخنوب ووسوتاحی و ػهورا انصواری  س  «هوا در قورآن های انئان در جراجور نقموت واکنش» .54

 .145_129  ص1395  جهار130 

 تاريخ و فرهنگ اسالوى
ی جور آرای تآمواس حواور )» .55   غالمر وا ظودحآی  («Thomas Bauerاسالح و فرهنگ مدارا  تأملن

 .129_112ص  1394   احیی128   34س
وم رهجوری اصآل اندخشه امواح ظمحنوی» .56   1394 جهوار126   34  س«در جیوان مقواح معرن

 .6_4ص
د ر ا ناضی  س«اماح ر ا» .57  .21_4  ص1394  تاحئتان127   34  محمن
کوووػه«شناسووی در تموودن اسووالمی جررسووی مآقعحووت دانووش تموودن» .58   گوور   محموود حاغئووتانی 

  .56_31  ص1394   احیی128   34س
کوودامن  س«اػ دردنامووه شووحعحان در سووده طهووارح هسووریجرشووی » .59   34  محموود حئوون  ا

  . 109_91  ص1394  تاحئتان127 
کجوری و حشوومت «جرگوی اػ تواوخز آسووتان قودس ر ووآی جورووی خووک دوسوتکامی» .61   پرحووآ  ا

 .140_129  ص1394  ػمئتان129   34کفحلی  س
ووووم انقوووالب اسووووالمی حووووه ضآانووووان غوووورب» .61   125   33س  «پیووواح توووواوخصی رهجوووور معرن

 .8_4  ص1393ػمئتان
ت .62 گووغار  نامووه حنحووان تجرخووک سووی و  نسمووحن سوواهگرد انقووالب اسووالمی و فراػهوواحی اػ وصووحن

 .7_ 4  ص 1392  ػمئتان 121    32ضمهوری اسالمی  سردجیر  س 
وم رهجوری )اقتصواد  های کالن اقتصاد اسوالمی در جیانوات مقواح تحلحلی جر طهارطآب» .63 معرن

  1394   وووواحیی128   34  س  عمووووار ظئووووروضردی«سوووواػ( اسووووالمی اقتصوووواد تموووودن
 .150_130ص



 149               1115تابستان  111شمارۀ                             

و      نئورحن احمودخان شواهشی «هوای دخنویضاخگاه کآدکان در شهر اسالمی حا تآضه حوه آمووػه» .64
کآاکی  س  .129_113  ص1393   احیی124   33علی اسماعحل ػاده 

  126   34  س«انداػ حنحوواد پژوهشووهای اسووالمی در سووصنان موودحر عاموول ضدخوود طشووم» .65
 . 137_135  ص1394جهار

  125   33  مورخم رفحعوی آتووانی  س«حفاظوت و اراجوه محووراث فرهنگوی در حورح ر ووآی» .66
 .134_ 118  ص1393ػمئتان

  127   34  سامحووور سووولمانی رححموووی  «در آسوووتانه تآهحووود و عر وووه اطلوووز ر وووآی» .67
 .116_110  ص1394تاحئتان

خووواووحی حووا عصوووجحت قجحلووه راهجردهووای امووواح علووی» .68 ای ضامعوووه  ووز اػ پیوووامجر در وو
دضعفری    رسآل«اکرح   .105_87  ص1394  جهار126   34  س محمن

خووارت )مشووهد اهر ووا( و دشووآاری» .69 هووای آن در دوران قاضووار اػ نگوواه ضهووانگردان  سووحمای ز
 .131_ 114  ص 1392  ػمئتان 121    32 ،(  حئن امحرػاده  س1344_ 1210)

  34  سغالمر ووا ضالهووی  «شناسووی نوووحن اسووالمی حنوودی علووآح موورتجط حووا تموودن طجقووه» .71
  .82_57  ص1394   احیی128 

کوودامن«ظرفحووت اسووالح جوورای اخسوواد تموودنی ضهووانی» .71   128   34  س  محمدحئوون  ا
 .111_100  ص1394 احیی

سووحد   «اػ منروور اسووتادمقهری ن اسووالمیمانوودگی و انحقووا  تموودن  عآاموول دوونووی عقب» .72
جی   .90_70  ص1394  تاحئتان127   34  سمحمد طحن

  128   34  س  سوحد علحر وا واسوعی«فلئفه تمدن نووحن اسوالمی  ماهحوت و مجوانی» .73
 .99_83  ص1394 احیی

  126   34  س  علوووی اظوووآان مهووودوی«فلکوووه حضووورتی مشوووهد  پیوووداخش و تآسوووعه» .74
  .125_106  ص1394جهار

  126   34  س  ر ووانقدی«گوواه اموواح ر ووا قتلگوواه  غئوولگاه  قوودمگاه و سووسده» .75
 .135_126  ص1394جهار

آحوادی   سوحدمهدی نرخموانی ػموان  «در خک نگواه«  فقه االماح مآسی جن ضعفر»کتاب » .76
 .112_106  ص1393  جهار122   33س
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گووروه اقتصواد اسوالمی حنحواد پژوهشووهای اسوالمی در سوال» .77   « 1392 گویار  نشئوت هوای 
 .127_113  ص1393  جهار122   33  سضآاد عالجی و عمار ظئروضردی

کتاحصانووه شصصووی آخووااهّلل اسوووتاد» .78 وووػاده  گلئووتانی همحشووه ظووآ   وقوووف  محموود واعظا
  33  سامحوور سوولمانی رححمووی  «(1392ظراسووانی جوور حنحوواد  پژوهشووهای اسووالمی )جهموون 

 .138_ 128  ص1393  جهار122 
  33  سووحد حئوون حئووحنی  س«پیکور مقهوور حضوورت ر وامراسوم تشووحیع و توودفحن » .79

 .131_118  ص1393  تاحئتان123 
  نئورحن احموودخان شوواهشی  «1396مشوهد   اختصووت فرهنوگ اسووالمِی آخئئوکآ در سووال » .81

 .107_87  ص1394  ػمئتان129   34س
ئات علمی _ فرهنگوی آسوتان قودس ر وآی نگاهی حه» .81 محمدمهودی رکنوی حویدی    «مؤسن

  .16_ 4  ص1393  جهار122   33س
_  ووواحیی  1390)تاحئوووتان  120 _ 111شووومارۀ   نماخوووه مآ وووآعی مقووواالت ده شوووماره مشوووکآ  » .82

 .140_ 132  ص1392  ػمئتان 121    32پور  س  (  محمدحئحن صاد،1392 
کآفوه حوه حضووور احرانحوان در قحواح مصتووار» .83 آوخادوسووت و   احئوان «واکونش اشوراف و اعووراب 

  .128_108  ص1394  ػمئتان 129   34احمد هحکی  س
کتوووووواب ر ووووووآیهوووووم» .84   1394  تاحئووووووتان127   34  س«اندخشووووووی  دخدآورنوووووودگان 

 .122_117ص
 

ػمئوووتان   121   32س     احموود ر وووآانی  (ABSTRACTSانگلحئووی طکحوووده مقاهووه هوووا)
  1393 تاحئووووووووووتان  123   33س  6_1ص  1393جهووووووووووار   122   33س  4_1ص   1392

  6_1  ص1393  ػمئووووووووووتان125   33س  7_1ص  1393 وووووووووواحیی  124   33س  7_1ص
  34س  6_1ص  1394تاحئوووووووووووتان   127   34  س7_1ص  1394جهووووووووووار   126   34س
جهووووار   130   35س  6_1ص  1394ػمئووووتان   129   34س  6_1ص  1394   وووواحیی 128 

 .  7_1ص  1395
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ABSTRACTS 
 

 

Family Management in the Qur’ān 

Dr. Muhammad Hadi ‘Abd Khuda’i 

 The Holy Qur’ān has important instructive material in verses 
34 and 35 of Sūrat al-Nisā about family management, relationship 
of spouses, and their duties and the duties of their near of kin. In 
the above-mentioned verses, interpretation has joined with 
jurisprudence and theology and created numerous discourses. 

First, God has introduced management as the man’s 
commitment and stated two reasons for it; then, He has pointed 
out two characteristics of decent wives and finally stated the way 
to deal with the refractory and indecent women in three phases of 
admonition, falling out with, and punishment. 

Ḍarb (beating [lightly]) is a topic that has caused the protest of 
the opponents and created misconception for the lowly-informed 
individuals. 

Giving an accurate explanation of this blessed verse, this article 
studies the above-mentioned topic in terms of the peripheries and 
margins of its decree, which indicates the legal justice and a means 
of preventing disappointment and divorce, and mentions the 
affection and kindness that one has to have toward his wife.    

Keywords: family management, disobedience (nushūz), family 
consolidation, beating of women.  
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An Exploration into the Interconnectedness of Speech and 

Action in Nahj al-Balāgha  

Dr. Zaynab al-Sadat Husayni 
Hajar Asadi 

The theoretical principles of the Islamic school of thought 
demonstrates a special lifestyle in all dimensions of human life, by 
whose implementation the happiness of this world and the world 
to come would be guaranteed for all people. Included in the 
Islamic theoretical principles are the ethical principles and one of 
its most essential propositions is the ‚speech accompanied by 
action‛. Amīr al-Mu’minīn ‘Alī (A.S.) has constantly 
recommended this important principle. Taking this important 
issue into consideration, the present article has with the 
descriptive-analytical method explored into the principle of the 
‚interconnectedness of speech and action‛ while stating the 
explicit and implicit allusions of Imam ‘Alī in Nahj al-Balāgha and 
then explained its necessity. The outcomes of this research suggest 
that the consistency and maintenance of the well-being of human 
life in all its fields, including the scientific, religious, economic, 
political, and social fields are dependent upon the ethical principle 
of ‚accompaniment of speech and action‛ and its 
institutionalization in society. People’s practical abiding by the 
social, political, and commercial commitment is a very suitable 
working method for its institutionalization.      

Keywords: Amīr al-Mu’minīn (A.S.), science, action, speech, 
Nahj al-Balāgha. 
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An Analysis of the Semantics of the Word Kabad in the Holy 

Qur’ān 

Ahmad Asadi 
Mahboubeh Gholami 
Ma’soumeh Gholami     

With the prevalence of the semantic approach in the Qur’ānic 
studies, a new method has appeared in this phenomenon. This 
method is targeted at unveiling comprehensive meanings that are 
hidden in the layers of the text. Using Isuzu’s method and 
completing it in the verses relation sections within the limits of 
the sūra and the Qur’ān, this article has studied the word kabad 
first from lexical and then semantic point of view. The writer has 
analyzed it in several stages with the use of the words close to its 
meaning and contradictory to it and structural balance of the text, 
and then concluded that contrary to the common concept of the 
word kabad, this word does not contain a negative meaning and 
refers to the limitations of the world of matter and Divine 
Wisdom in man’s free will.  

Keywords: semantics of the Qur’ān, semantics of kabad, kadḥ 
(laboriously), human free will, Isuzu.  

 
 
Disproving Security Absolutism in Religious Doctrines  

Muhammad Hasan Khoza’i 
Reza Vatandoust  

Security and a life free from apprehension and fear in different 
arenas of life is among the most indispensable and fundamental 
human rights. Neither any scholar and thinker has doubt about it, 
nor any school of thought and legal system has denied it; however, 
it should be seen if security is absolute and if the Islamic doctrines 
tolerate this absolutism in security. Or whether, depending on the 
conditions and behavior of people, security would be different to 
them? 
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This research is intended to explore into this issue and answer 
the above question with reference to the Qur’ān and the Shī‘ī 
traditions and jurisprudence. Thus, after studying the concept, 
stating the necessity and importance, and pointing out the 
antecedent of security, it has followed up this issue and finally 
proved that the idea of absolutism is an unrighteous one and is 
indeed a great barrier on the way to actualization of security and 
its institutionalization in the society.    

Keywords: the Qur’ān, Islamic doctrines, security, fearlessness, 
security absolutism. 

 
 

The Meaning of the Word Ṣa La Ḥa in the Qur’ān 

Dr. Majid Salehi 

 One of the elements of having the right impression of the 
verses of the Qur’ān is the recognition of the meanings of its 
words. To this end, the specific convention and the customary 
meanings that exist in the Qur’ān for some words are to be taken 
into consideration. On the other hand, the words of the Holy 
Qur’ān are taken as their common meanings in the age of 
Revelation. In this research, the meaning of the word ṣa la ḥa and 
its derivatives in the Qur’ān are discussed about. By studying and 
summing up the material stated in lexicons and books of 
interpretation about the word ṣa la ḥa and its derivatives and in 
regard to all the verses in which these words are employed, it can 
be said that the word ṣa la ḥa means righteousness. The above 
word and its derivatives in the Qur’ān are perhaps employed with 
the meaning that when we take human goals into consideration, if 
a man, or an action, or a relation is righteous; that is if it has 
features that can provide for the goal sought by man, this word is 
applied to it. Nevertheless, it is sometimes brought up concerning 
goals other than human’s ultimate goal and perfection and 
sometimes concerning human’s ultimate goal and perfection.     

Keywords: peace, the Qur’ān, semantics, righteousness. 
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The Viewpoint of the Narrators of Traditions (Rijāl) of Qum 

School of Ḥadīth on “Sound and Weak Ḥadīth”  

Murtaza Fallahzadeh 

 The sound ḥadīth has its standards with the transmitters of 
ḥadīth and researchers, by the help of which it is distinguished 
from the non-sound and weak ḥadīth. These criteria are 
considerably different to the earlier transmitters of ḥadīth from the 
criteria existing with the later transmitters of ḥadīth. These 
differences are due to the evidences that are at the disposal of each 
of these two groups; many of the evidences of the first group are 
not available to the second group; and this very issue is considered 
as the source of disagreement between the two groups concerning 
the sound and weak ḥadīth. This article studies and analyzes the 
viewpoint of Shaykh Kulaynī and Shaykh Ṣadūq, two of the most 
distinguished scholars trained in the Qum school of ḥadīth, 
concerning the sound and weak ḥadīth in different legal, 
theological, and interpretational fields, and explains the status of 
sound and weak ḥadīth with the earlier and later transmitters of 
ḥadīth and the way they dealt with these two categories of ḥadīth. 

Keywords: pathology of ḥadīth, Qum school of ḥadīth, sound 
ḥadīth, weak ḥadīth, Shaykh Kulaynī, Shaykh Ṣadūq.   

 
 

Thematic Index of the Articles of Ten Issues of Mishkāt  
No. 121-130 (Winter 1392 – Spring 1395 H. Sh. / 2013-2016) 

Muḥammad Ḥusayn Ṣādiqpūr 

According to the code of procedure of the Commission for 
Evaluation of Iranian Scientific Journals, the journals with 
scientific-research or promotional ranking are required to provide 
an annual list of their articles. In addition, in the age of 
communication and at a time of information explosion, thematic 
categorization and arrangement of the articles is an approach for 
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processing information and instant access of researchers and the 
book-reading community to the published works. 

Mishkāt Quarterly has several times provided the thematic 
index of its articles (issues 100, 110, 121). What is presented in 
this issue is the alphabetical-thematic index of the ten recent issues 
arranged on two topics of ‚Qur’ān and Ḥadīth‛ and ‚Islamic 
History and Islamic Culture‛. The general trend of the content of 
most of the issues of the journal in the ten recent issues has been 
noticeably toward articles of the Qur’ān and ḥadīth‛.  
Keywords: index of Mishkāt articles, articles of the Qur’ān and 
ḥadīth‛, articles of history and culture.


	شناسنامه فارسی - لاتین131
	مشکوه 131 (2)- 95.7.5

