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   وحدت و انسجام اسالمى امروز يك فريضه است
  

 )1386(م رهبرى به كنگره حج  پيام مقام معظ
  
  

 رهبر معظّم انقالب اسالمى و ولى امر مسلمين در پيامى به كنگره عظيم حج، اين آيين ابراهيمى را كانون توحيد 
برائت از : هاى بزرگ حج تصريح كردند خالص و حقيقى خواندند و با تأكيد بر لزوم بازخوانى و فراگيرى درس

 ١



باشد كه به مناسبت سال   بنا به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، متن اين پيام به شرح زير مى
 .شود اسالمى آورده مىاتّحاد ملّى و انسجام 

   بسم اللَّه الرحمن الرحيم
 . الحمد للَّه رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد المصطفى و على آله االطيبين و صحبه المنتجبين

 ...گويان دعوت او  سالم بر زائران خانه خدا، ميهمانان سراى دوست، و لبيك

در اين روزها . اند دريغ او، در گشوده ا طراوت يافته و بر فيض و رحمت بىهايى كه از ياد خد  و درود ويژه بر دل
ها كه قدرشناسانه، خود را به جذبه معنويت سپردند و با انابه و  هاى اِكسيرگون، چه بسيارند آن ها و ساعت و شب

رسد، زنگار   فرا مىتوبه، دل و جان را نورانيت بخشيدند و در امواج رحمت الهى كه در اين وادى قدس پى در پى
 .ها و بر اين صاحبدالن و پاكان سالم خدا بر اين دل. گناه و شرك را از خود ستردند

نگذارند .  همه برادران و خواهران شايسته است به چنين دستاوردى بينديشند و اين فرصت بزرگ را مغتنم شمارند
با ياد خدا، . ها را به خود سرگرم كند ماست، دلهاى زندگى مادى، كه گرفتارى هميشگى  مشغولى جا نيز دل در اين

انديشى، و با كمك خواستن از خداوند، دلِ  كردارى و درست با انابه و تضرع، با عزم راسخ بر راستى و درست
مشتاق خود را در فضاى توحيد و معنويتِ ناب به پرواز درآورند و براى پايدارى در راه خدا و صراط مستقيم 

 .توشه بگيرند
عليه السالم، با آوردن پاره تن خود  جا است كه ابراهيم خليل در اين. ين جا كانون توحيد حقيقى و خالص است ا

به قربانگاه، مظهرى از توحيد را كه غلبه بر نفس خود و تسليم محض در برابر امر الهى است، براى همه موحدان 
صلى اهللا عليه وآله در برابر  حضرت محمد مصطفىجا است كه  در سراسر تاريخ جهان به يادگار گذاشت و در اين

مستكبران زمان و خداوندان زر و زور، پرچم توحيد را برافراشت و بيزارى از طاغوت را در كنار ايمان به خدا 
 .»... ةِ الْوثْقىفَمنْ يكْفُرْ بِاص لطَّاغُوتِ ويؤْمِنْ بِاص للَّهِ فَقَدِ استَمسك بِاص لْعرْو«: شرط نجات و رستگارى شمرد

ها و بتگران، روح حاكم  برائت از مشركان و بيزارى از بت. هاى بزرگ است  حج، بازخوانى و فراگيرى اين درس
جاى جاىِ حج، نمايشگر دل سپردن به خدا و سعى و تالش در راه او و برائت از شيطان و . بر حج مؤمنان است

 و جاى جاى حج، مظهر اتحاد و انسجام اهل قبله و رنگ باختنِ گيرى در برابر اوست رمى و طرد او و جبهه
 .ها است هاى طبيعى و اعتبارى، و برجسته شدن وحدت و برادرى حقيقى و ايمانى آن تفاوت
هايى است كه ما مسلمانان از هر نقطه جهان بايد فرا گيريم و بر اساس آن براى زندگى و آينده خود  ها درس  اين
 .ريزى كنيم برنامه

 ٢



گيرى مقتدرانه در برابر دشمنان، عطوفت و مهربانى در ميانه مؤمنان و عبوديت و خشوع در برابر   قرآن، جبهه
محمد رسولُ اللَّهِ و الَّذينَ معه اَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم «: خداوند را سه نشانه جامعه اسالمى دانسته است

اين، سه ركن اصلى براى برافراشتن پيكره عزتمند و با شكوه » ...عا سجدا يبتَغُونَ فَضْالً مِنَ اللَّهِ ورِضْوانًاتَريهم ركَّ
 .امت اسالمى است

 .هاى كنونى دنياى اسالم را به درستى بشناسند توانند آسيب  همه آحاد مسلمان با توجه به اين حقيقت، مى
باشند كه  طلب و متجاوزى مى هاى فزونى مى، گردانندگان مراكز استكبارى و قدرت امروز دشمن غدار امت اسال

هاى  همه ملت. دانند بيدارى اسالمى را تهديدى بزرگ براى منافع نامشروع و سلطه ظالمانه خود بر دنياى اسالم مى
، بايد در برابر اين مسلمان و پيشاپيش آنان، سياستمداران و علماى دين و روشنفكران و رهبران ملى كشورها

بايد همه عناصر قدرت را در خود . دشمن متجاوز، صف متّحد اسالمى را با استحكام هر چه بيشتر تشكيل دهند
دانش و معرفت، تدبير و هشيارى، احساس مسئوليت و تعهد، . گرد آورند و امت اسالمى را به درستى مقتدر سازند

بها در برابر كسب رضاى خدا و عمل به  هاى حقير و كم  خواستتوكل و اميد به وعده الهى، چشم پوشيدن از
ها عناصر اصلى اقتدار امت اسالمى است كه او را به عزّت و استقالل و پيشرفت مادى و معنوى  اين... وظيفه

 .سازد اندازى به كشورهاى اسالمى ناكام مى خواهى و دست رساند و دشمن را در زياده مى
جويى  تفرقه و ستيزه. اى ديگر براى وضعيت مطلوب امت اسالمى است ، ركن دوم و نشانه عطوفت در ميانه مؤمنان

دشمنان ما از . هاى امت مسلمان، بيمارى خطرناكى است كه بايد با همه توان به درمان آن پرداخت ميان بخش
المى، آنان را وحشتزده اند و امروزه كه بيدارى اس وقفه دست زده ديرباز در اين عرصه نيز به تالش گسترده و بى

ها نبايد به تضاد تبديل شود و  همه سخنِ دلسوزان آن است كه تفاوت. اند كرده است، تالش خود را شدت بخشيده
 .گرى بينجامد چندگونگى نبايد به ستيزه

نان براى هاى شدت يافته دشم اين نامگذارى بر اثر آگاهى از توطئه.  امسال را ملت ايران سال انسجام اسالمى ناميد
ها كارگر شد و  در فلسطين، در لبنان، در عراق، در پاكستان و افغانستان،  اين توطئه. افكنى ميان برادران بود اختالف

در . بخشى از مردم يك كشور مسلمان، در برابر بخشى ديگر به جنگ و ستيز برخاستند و خون يكديگر را ريختند
هاى تيزبين، دست دشمن را مشاهده  اى توطئه آشكار بود و چشمه بار، نشانه همه اين حوادث تلخ  و مصيبت

 .كردند
شما در اين روزهاى پرشكوه و در . ها است گرى كنى اين ستيزه در قرآن به معناى ريشه» رحماء بينهم«:  فرمان

به سوى گردند؛  بينيد كه گرد يك خانه مى مناسك گوناگون حج، مسلمانان را از همه جا و از مذاهب گوناگون مى
هاى  كنند؛ در نماد قربانى كردن تمنّيات و هوس گزارند؛ نماد شيطانِ رجيم را با هم سنگباران مى يك كعبه نماز مى

مذاهب اسالمى . پردازند كنند؛ در ميعاد عرفات و مشعر در كنار يكديگر به تضرع مى نفسانى به يك گونه رفتار مى

 ٣



 .هاى خطرناك مبارزه كنند  عالمان راستين و روشنفكران متعهد و زمامداران صادق بايد با اين گونه پديده
هاى  اهتواند ر  وحدت و انسجام اسالمى امروز يك فريضه حتمى است كه با همكارى خردمندان و دلسوزان مى

 .عملى آن پيموده شود
گيرى مقتدرانه در برابر استكبار و از سويى تراحم و همگرايى   اين دو ركن عزت، يعنى از سويى مرزبندى و جبهه

گاه كه با ركن سوم، يعنى خشوع و تعبد در برابر پروردگار همراه شود، امت اسالمى  و برادرى ميان مسلمانان، آن
هاى  الم را به اوج عظمت و عزت رسانيد، پى در پى به پيش خواهد رفت و ملتدر راهى كه مسلمين صدر اس

طليعه اين . هاى اخير بر آنان تحميل شده نجات خواهند يافت ماندگى حقارتبارى كه در قرن مسلمان از عقب
ا و ه رسانه. حركت بزرگ آغاز شده و امواج بيدارى در همه جاى دنياى اسالم كمابيش به حركت درآمده است

طلب را در هر نقطه جهان به ايران يا به  كوشند هر جنبش آزاديخواهانه و عدالت تبليغات دشمن و عواملش مى
گرى نسبت دهند و ايران اسالمى را كه نخستين پرچمدار پيروز بيدارى اسالمى است، مسئول ضرباتى بدانند  شيعى

 .شود هنگ بر آنان وارد مىكه از سوى غيرتمندان كشورهاى مسلمان در عرصه سياست يا فر
 روزه، ايستادگى مدبرانه ملت عراق كه به تشكيل مجلس و دولتى 33نظير حزب اللَّه در جنگ   آنان حماسه بى

انگيز دولت قانونى فلسطين و ملت فداكار آن و بسيارى از  نادلبخواه اشغالگران منتهى شد، صبر و استقامت اعجاب
سازند  گرى متهم مى گرى يا شيعى هايى همچون ايرانى هاى مسلمان را، با تهمتآيات تجديد حيات اسالم در كشور

تا حمايت يكپارچه دنياى اسالم را دچار محذور كنند، ولى اين ترفند نخواهد توانست با سنت الهى كه پيروزى 
 .دهندگان دين خدا است، پنجه درافكند مجاهدان فى سبيل اللَّه و نصرت

توانيم به سهم خود و به قدر توان و ظرفيت و مسئوليت خود، آن  مى است و يكايك ما مى آينده از آنِ امت اسال
 .تر سازيم آينده را نزديك

گزارانِ نيكبخت، فرصت بزرگى است تا خود را بيش از گذشته آماده اداى اين دين   مراسم حج، براى شما حج
لَّه له الفرج، شما را در اين هدف بزرگ يارى اميد است توفيق الهى و دعاى حضرت مهدى موعود عجل ال. كنيد
 .دهد

 ٤



   والسالم عليكم و رحمة اللَّه و بركاته
  

  اى  السيد على الحسينى الخامنه
   هجرى1428الحجه   ذى4 
 1386 آذر 24 

  
  
  

   قرآن و حديث هاى  اتحاد در پرتو آموزه
  

   محمد مهدى ركنى يزدى
  

   چكيده
صلى اهللا عليه وآله چه روشى برگزيد كه   است تا به اين پرسش پاسخ دهد؛ پيامبر اعظم اين نوشتار در پى آن

گرايى را متّحد كند  فرهنگ و ناآگاه از كشوردارى و جمع اش، اعراب بى توانست در مدت رسالت بيست و سه ساله
مى را در اين موفقيت نويسنده دو عامل عمده باورِ توحيدى و اخوت اسال. ها، همسو و همدل سازد و در حركت

 .داند بزرگ تاريخى مؤثر مى
  

 قانونى است عمومى و بدون - از گياه و حيوان گرفته تا انسان - پيوند و همبستگى در ميان اجزاى موجودات 
شود و از صورت اوليه بيرون  استثنا، سنتى كه آفرينش در آنها به وديعه نهاده كه با فقدان آن، موجود متالشى مى

اين نخستين يادآورى و توجه دادن است به انسان تا به اين قانون خلقت پى برَد و . گردد ود و نابود مىر مى
بنابراين همبستگى و .  رعايت كند- اگر حيات سالم آن را طالب است -اهميتش را دريابد، و در اجتماع خود 

دانيم براى  ز به استدالل ندارد، و همه مىاتحاد افراد يك جامعه كه چون اعضاى يك پيكرند از بديهيات است و نيا
. هاى عمومى نداريم ادامه حيات جمعى و تثبيت هويت ملّى و استقالل، راهى جز وحدت و هماهنگى در حركت

 . بيان شد و مردم به آن فرا خوانده شدند1386اين واقعيت در پيام رهبر معظّم انقالب در آغاز سال 
صلى اهللا عليه وآله كه عقل كُل و مؤيد به وحى بود چه روشى  مبر اعظم اسالم اينك در پى آنيم كه بدانيم پيا

فرهنگ و   اعراب بى- مخصوصاً در ده سال اخيرش -  سال عمر پرتالش رسالتش 23برگزيد كه توانست در مدت 
 غير مسلمانان ها، همسو و همكار گرداند، تا بر گرايى را متحد كند و در حركت ناآگاه از آداب كشوردارى و جمع

 : سياسى به شرح زير است-ترين علل اين موفقيت اجتماعى  مهم. پيروز گردند و خود ملّتى مستقل و متحد شوند

 ٥



. است» توحيد«اين مبنا در آيين اسالم .  توحيد  هرآيين و دعوتى نياز به مبناى فكرى و زيربناى اعتقادى دارد-1 
ديف ساير عقايد است، بلكه پايه و درونمايه همه اعتقادات است؛ حتّى اى در ر اما توحيد در دين خاتم نه عقيده

بخش و  عبادات و معامالت و احكام اجتماعى و قضايى و حقوقى نيز نشأت گرفته از توحيد است؛ زيرا تنها هستى
ش همه مالك ملك وجود، مدير و مدبر جهان و جهانيان آن ذات متعال است كه علم و قدرتش نامتناهى و افعال

چنين است توحيد قرآن كه آيات كالم اللَّه به آن گوياست و . حكيمانه و با هدفى صحيح و احكامش عادالنه است
 .دهد برهان عقلى و جهان محسوس به آن گواهى مى

كردند، اما در اسالم اين عقيده عمق و معنى و گسترش   البته ساير انبياى الهى نيز به توحيد و يكتاپرستى دعوت مى
زيادترى يافت، در حدى كه اين باور بايد در رفتار فردى و جمعى و گفتار پنهانى و علنى مسلمان نمودار باشد، و 

سعدى روحيه و حال عرفانى مسلمان موحد را . همه چيز براى رضاى خداى تعالى و فرمانبردارى از او انجام گيرد
 :نيكو وصف كرده

   موحد چو در پاى ريزى زرش
چو شمشي  ر هندى نهى بر سرش

   اميد و هراسش نباشد ز كَس
  بر اين است بنياد توحيد و بس

رو  تواند تك داند، پس نمى  واضح است چنين موحدى با چنان باورهايى خود را جزئى از كُل و فردى از جمع مى
 و اتحاد نداشته باشد و و فردگرا باشد و تنها به سود شخصى بينديشد، و با همنوعان كه همه بندگان خدايند پيوند

شود كه توضيح  گونه توحيد قلبى و اعتقادى آثارش در اجتماع مسلمين نمودار مى به اين. ها فكر نكند به مصالح آن
 :داده خواهد شد

هاى آغازين بعثت كه در مكّه بود بيشتر به يكتاپرستى و نفى اَنداد و لعن   رسول خداصلى اهللا عليه وآله در سال-2 
چون در ايام حج قبايلى از مدينه ايمان آوردند و بر يارى حضرت در دعوت به اسالم پيمان . پرداخت ىها م بت

در آن شهر بود كه تشكيالت حكومتى اسالم پا گرفت، و بعد از ساختن مسجد، . بستند به مدينه هجرت فرمود
 -و رفته رفته گروه گروه اهالى مكه ريزى حكومتى و مشورت و تعليم و تعلّم شد،  خانه خدا مركز عبادت و برنامه

در همان سال اول هجرت پيامبر اكرمِ ما به ابتكارى مهم دست زد، به .  نيز هجرت كردند-كه مسلمان شده بودند 
 پيمان برادرى بست، بر اين قرار كه بايد - كه حدود يكصد تن بودند - اين معنى كه ميان انصار و مهاجران 

رسول اكرم به آنان فرمود دو نفر دو نفر با هم برادرى كنيد، و دست على بن ابى .  دهنديكديگر را در راه حق يارى
 ).1(اين برادر من است» هذا أخى«: عليه السالم را گرفت و گفت طالب
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رِهِ هو الَّذى اَيدك بِنَص«: فرمايد  مى-  حتى در مانند چنان ابتكارهايى - قرآن مجيد براى القاء و تثبيت توحيد ناب 
/ انفال (» لَو اَ نْفَقْت ما فِى الْاَرضِ جميعا ما اَلَّفْت بينَ قُلُوبِهِم ولكِنَّ اللَّه اَلَّف بينَهم اِنَّه عزيزٌ حكيم* وبِاص لْمؤْمِنينَ 

اگر . لفت ايجاد نمودهاى آنان ا و در ميان دل. او كسى است كه تو را با يارى خود و مؤمنان تقويت كرد«؛ )62-63
توانستى، ولى خداوند در  ها الفت افكنى نمى هاى آن كردى كه در ميان دل تمام آنچه روى زمين است صرف مى

 ).2(»ها الفت ايجاد كرد، كه او توانا و حكيم است ميان آن
 الفت و همدلى ها در دستِ قدرت آفريدگار است، و او براى تأييد بين آن طوايف دشمن  مقصود اين است كه دل

 .و همبستگى ايجاد كرد تا متّحد و پيروز شدند
 صورت نگرفت، بلكه به عنوان حكمى - در ابتداى هجرت - برادرى اسالمى تنها بين مهاجران و  انصار -3 

عمومى ميان مسلمين وضع شد و در قرآن كريم اعالم گشت، و اساس اصالحات مهم اجتماعى و صلح و صفاى 
 :گرفت، و اينك سخن خداى تعالى در اين بابمسلمانان قرار 

مؤمنان برادر يكديگرند، «؛ )10/ حجرات (» اِنَّما الْمؤْمِنُونَ اِخْوةٌ فَاَصلِحوا بينَ اَخَويكُم و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَ «
 .»د تا مشمول رحمت او شويدبنابراين ميان دو برادر خود صلح برقرار سازيد و تقواى الهى پيشه كني

اند   سوره حجرات خداوند به برقرار كردن صلح ميان دو گروه مؤمنان كه به نزاع و مخاصمه برخاسته9 در آيه 
شود، كه با بحث ما  در اين آيه مبناى نظرى و اعتقادى آن اصالح و ايجاد وفاق را يادآور مى). 3(فرمايد حكم مى

خواند، و روشن است  برادر مى» إنّما« با تأكيد -  كه همه از روح ايمانى برخوردارند - مربوط است، زيرا مؤمنان را 
به سخن ديگر . باشد كه در عرف و عادت هيچ ملّتى و آيينى دشمنى و نزاع بين دو برادر روا نيست و شايسته نمى

 .صفا و محبت استدهد، به ويژه در اسالم كه دين سِلم و  خداى تعالى ما را به حقيقتى فطرى توجه مى
 واقع اين است كه برادرى اسالمى از شعارهاى پر معنى و زيبا و عملى قرآن و آورنده آن است، كه بر آن احكام 

پيامبر اكرم ما با : و اينك يك مثال. شود و همه در محيط اجتماع بايد اجرا شود اخالقى و تربيتى زيادى بار مى
مثَلُ األَخَوينِ مثَلُ اليدين، يغسِلُ إحداهما «: كنند دينى را چنين بيان مىتمثيلى زيبا يارى و همكارى دو برادر 

 ).4(شويد اند كه هر كدام ديگرى را مى ؛ دو برادر مسلمان همانند دو دست»اآلخَر
 را از ها ها و عيب زدودن آلودگى) شويد مى(» يغسِلُ« در اين تشبيه بليغ افزون بر هميارى آن دو، با به كار بردن 

 .فرمايد همديگر يادآورى مى
يابد كه ما از بعد نظرى باور كنيم و ايمان آوريم كه هموطنان ما طبق بينش قرآنى   اتحاد ملّى آن زمان تحقّق مى-4 

 برادر ما هستند؛ زيرا به تصريح كالم اللَّه آفريدگار توانا پدر و مادر - نه از روى مجاز -هاى حديثى واقعاً  و آموزه
پس . دميزادگان را از خاك آفريده و از روح آسمانى در آنان دميده تا انسانى با شعور و ادراك و احساس شدندآ

ها و  باشند كه بعد در طول زمان پراكنده شده، رنگ ها از يك اصل و مايه هستند و از يك خانواده مى همه انسان
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كند و طالبان را به كتاب گرانقدر   چون مجال بسط سخن نيست نويسنده به نقل ترجمه چند حديث اكتفا مى
 :دهد اصول كافى ارجاع مى

من برادر مؤمن است مؤ: گفت شنيدم كه حضرت مى: كند عليه السالم نقل مى ابو بصير از حضرت صادق)  الف
يابد، كه ارواح آن دو از يك  مانند يك پيكر، كه چون جزئى از آن ناراحت شود درد آن را در ساير  جسدش مى

 ).6(خداوند بيش از اتصال شعاع خورشيد به آن است]آفريده [روح است، و روح مؤمن پيوندش به روح 
 :رده سعدى اين مضمون اين حديث را در سه بيت معروف ترجمه ك

  بنى آدم اعضاى يك پيكرند

 كه در آفرينش ز يك گوهرند

  چو عضوى به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را نماند قرار

  غمى  تو كز محنت ديگران بى
  نشايد كه نامت نهند آدمى

يه عليه السالم روايت شده كه رسول خداصلى اهللا عل از امام جعفر صادق» اهتمام به امور مسلمين«در باب )  ب
واقعى [نداشته باشد مسلمان ]  و حل مشكالت آنان[كسى كه صبح برخيزد و اهتمام به امور مسلمانان : وآله فرمود

 .اين حديث از چند طريق نقل شده است). 7(نيست]
خَلق : رسول خداصلى اهللا عليه وآله فرمود: كند كه گفت عليه السالم روايت مى سكّونى از امام جعفر صادق)  ج
و از او (خورها و عيال خدا نفع برساند  ترين مردم نزد خداى تعالى كسى است كه به نان محبوب. ور خدايندخ نان
 ).8)(مند شوند بهره
پرسد حق  مى» حق مؤمن بر برادرش«عليه السالم است درباره  معلَّى بن خُنَيس كه از اصحاب خاص امام صادق)  د

ضايع كند ]بدون عذر [ها را  هفت حق واجب است كه اگر يكى از آن: فرمايد مسلمان بر مسلمان چيست؟ امام مى
 .از واليت خدا و طاعتش خارج شده

ها  كمترين آن حق: حضرت فرمود). ها جز به يارى خدا نيست توان انجام دادن آن(» ال قُوةَ اِلّا باللَّه«:  راوى گويد
ست دارى، و كراهت داشته باشى براى او آنچه اين است كه براى او دوست داشته باشى آنچه براى خودت دو
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توان سراى مينو و بهشت پر نعمت را در حد توان در اين خاكدان   مى- هر قدر ممكن شود - با اداى اين حقوق 
 .بخش كرد آرا و فرح كننده زندگى را دل به وجود آورد، و فضاى آلوده و خفه

در پاسخ . زده شود و آن را تكليفى دشوار بداند شگفتشناسى از مطالعه حديث اخير   توضيح  شايد خواننده وظيفه
البته به كار بستن و عمل به تمام حقوقى كه رئيس مذهب ما برشمردند دشوار است، ولى : اين اعتراض مقدر گوييم

 كس را بيش از كه خداى حكيم هيچ) 286/ بقره (» الَ يكَلِّف اللَّه نَفْسا اِالَّ وسعها«با در نظر آوردن حكم كلّى 
بخش بكوشيم،  توانيم در عمل كردن به آن احكام سعادت كند، بايد هر اندازه تمكّن داريم و مى توانش تكليف نمى

نكته ديگر اين . و باور داشته باشيم كه آنچه داريم همه عطا و داده آفريننده ماست، و او ما را وا نخواهد گذاشت
شود تا چه حد مترقّى و تا چه پايه  گفته مى» حقوق اُخوت«كه به صورت كه توجه كنيم تعليمات اجتماعى اسالم 

مشكل ما در هماهنگ . پردازان شرق و غرب نداريم نياز به نظريه) تئورى(عالى است، بنابراين از جهت نظرى 
 ديگر هاى سوز است، و كاستى نظران دانشگاه و حوزه، و مديريت قوى و دل هاى اجرايى با صاحب نبودن دستگاه

 .كه دولتمردان بايد در فكر آن باشند
 نكته پايانى اين كه رعايت حقوق برادرى كه همه جنبه عملى دارد خود موجب محبت و دوستى و انگيزه اتحاد و 

 .كند شود و پيشرفت و ترقى اين جهانى را پيش از سعادت آن جهانى فراهم مى اتفاق شهروندان يك كشور مى
، دين اسالم، )10(»واسطةُ العِقد«اين . خواهد اى مى يله يا دو حزب و دسته، حلقه واسطه اتحاد دو قوم و قب-5 

اند، و هر وسيله ارتباطى  صلى اهللا عليه وآله كه مفسران آن كتاب كتاب معجز نشان قرآن، اهل بيت پيامبر اكرم
 :كند زيبا و شيوا بيان مىاكنون از سخن خدا بشنويم كه اين حقيقت را چه . تواند باشد مشروع و معقول مى

واعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جميعا والَ تَفَرَّقُوا واذْكُرُوا نِعمت اللَّهِ علَيكُم اِذْ كُنْتُم اَعداء فَاَلَّف بينَ قُلُوبِكُم فَاَصبحتُم بِنِعمتِهِ  «
؛ و )103/ آل عمران (» ارِ فَاَنْقََذكُم مِنْها كَذلِك يبيِّنُ اللَّه لَكُم  اياتِهِ لَعلَّكُم تَهتَدونَ شَفَا حفْرَةٍ مِنَ النَّ اِخْوانًا وكُنْتُم على

خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونه دشمن ) بزرگ(همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد، و نعمت 
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، ولى حكم آن كلّى )11(اند بود نوشته شأن نزول آيه را درباره اختالفى كه ميان دو قبيله اوس و خزرج بروز كرده 
دهد، و آن انسان  آنچه در اين آيه شايان توجه است تصويرى است زنده كه قرآن ارائه مى. و هميشگى است

اين . گمراهى است كه در قعر چاه طبيعت افتاده و براى بيرون آمدن نياز به دستاويزى دارد تا به آن چنگ زند
 يا هر وسيله ارتباط با خداوند - كه در روايات آمده -صلى اهللا عليه وآله  پيامبر اسالموسيله نجات، قرآن يا خاندان 

 .شود و بايد آن را واسطة العِقد همبستگى و متحد شدن قرار داد است كه سبب اتحاد و رفع جدايى و دشمنى مى
 آن وضع و جايگاه كسى يا  نكته ديگر تصوير روشنى است كه قرآن از مخاصمه و تفرقه براى ما ترسيم كرده، و

رود، اما خداى مهربان به نعمت اسالم  كسانى است كه بر لب گودال آتش هستند و هر زمان احتمال سقوطشان مى
 .و پيامبر رحمت آنان را رهايى بخشيده است

: كند  بيان مىكار اتحاد امت اسالم و نابود كردن عوامل جدايى و دشمنى را بينيم بهترين راه  آيه مذكور چنان كه مى
 .چنگ زدن به ريسمان خدايى و دورى از آتش فراق و جدايى

بخش انبياى  صلى اهللا عليه وآله پايان  از امور مسلَّم نزد همه مسلمين است كه اسالم دين جهانى و پيامبر اسالم-6 
شورهاى آن عصر در اجراى اين اصل قرآنى رسول خدا به كاتبانش دستور داد به سران و حاكمان ك. الهى است

ها در كتاب بسيار  نامه نوشتند و با پيك براى آنان گسيل داشت و پاسخ مثبت يا منفى دريافت كرد كه تصوير آن
 .آمده است) 12(ها و پيمانهاى سياسى حضرت محمدصلى اهللا عليه وآله ارزشمند و محققانه نامه

دو ( آن را براى مسيحيان مانند نجاشى و هِرَقل اى است كه به دستور حضرت  آنچه با بحث ما ارتباط دارد آيه
گيرى حضرت براى مسلمان كردن آنان از وجه اشتراك ميان اسالم و  اند، و بهره نوشته) فرمانرواى حبشه و روم

 :شود اش از مأخذ نامبرده نقل مى تيمناً متن نامه و ترجمه. مسيحيت در اعتقاد به خداوند
 .ن محمدٍ عبدِاللَّه و رسوله الى هِرَقْل عظيمِ الروممِ. بسم اللَّه الرحمن الرحيم «

. أما بعد فَإنّى أدعوك بدِعايةِ اإلسالم، أسلِم تَسلَم، و أسلِم يؤتِك اللَّه أجرَك مرَّتَين). 13(  منِ اتَّبع الهدى  سالم على
   كَلِمةٍ سواءٍ بينَنا و بينَكم ألّا نَعبد إلَّا اللَّه و ال نُشرِك به  تَعالَوا اِلىيا أهلَ الكِتابِ«و . فَإنْ تَولَّيت فعلَيك إثم األَريسيين

 .»شَيئاً و ال يتَّخِذَ بعضُنا بعضاً أرباباً مِن دونِ اللَّه فَإنْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بأنّا مسلِمون
سالم و درود .  خدا و فرستاده او به هراكليوس بزرگ رومياناز محمد بنده. به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر «

به . خوانم پس از ستايش و سپاس خدا من تو را به اسالم و پذيرفتن آن فرا مى. بر كسى كه از هدايت پيروى كند
گناه همه اگر بر اين پيام پشت كنى . اسالم بپذير تا خداوند دوبار تو را پاداش دهد. آيين اسالم درآى تا گزند نبينى
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 بينيم آن حضرت پس از بشارت و انذار، با طرح گويى است مى اش ايجاز و خالصه ها كه ويژگى  در اين گونه نامه
اى شايسته  شوند، و اين شيوه، اُسوه و نمونه  سوره آل عمران اصل مهم توحيد و يكتاپرستى را يادآور مى64آيه 

 .هاى ديگر است براى ما در دعوت به اسالم و اتحاد و همبستگى با ملت
يد در معنى گيريم اين است كه توح هاى قرآن و حديث براى ايجاد همبستگى و اتحاد مى  نتيجه كلى كه از آموزه

 نه گروه - هاى نظرى و عملى ما باشد، و دعوت به حق و حقيقت  گسترده و فراگيرش بايد محور و اساس فعاليت
 .آرى. تواند باشد  بهترين انگيزه براى اتحاد و همگرايى مى-و حزب خود 

   جان گرگان و سگان از هم جداست
  هاى شيران خداست متحد جان

  
  
  
  

   در سيره نبوى گرايى قىِ وحدتشناسى اخال  آسيب
  

  زاده  احمد جمالى
   استاديار بخش معارف دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  
   چكيده

مبانى . اى همگانى جايگاه با اهميتى در منابع دينى دارد  وحدت امت اسالمى به عنوان يك هدف آرمانى و وظيفه
به همين مقياس، صفات نفسانى و ضد ارزشى نيز .  دارندگرايى اسالمى ايمانى و اخالقى نقشى سازنده بر وحدت

هاى  در اين مقاله ضمن اشاره به موانع و آسيب. آيند شمار مى اى براى وحدت اسالمى به عامل تهديدكننده
گرايى از بعد اخالقى، با استفاده از منابع دينى به ويژه سيره نبوى تعدادى از صفات نفسانى تهديدكننده  وحدت

در پايان اين نتيجه به دست . ها در نظام تربيتى اسالم تأكيد گرديده است د شده و بر لزوم پرهيز از آنوحدت، يا
هاى خودخواهانه، نقش مهم و بسزايى دارد و  گرايى رعايت اخالق، كنترل نفسانيات و گرايش آمده كه در وحدت
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   مقدمه
پذيرى ذاتى و همچنين به دليل نيازهاى مادى و معنوى، به تعامل با يكديگر  ها به دليل گرايش طبيعى و انس  انسان

در . نند و نيازهاى خود را تأمين نمايندتر و بهتر زندگى ك هزينه تر، كم پردازند تا در پرتو زندگى جمعى آسان مى
نظام دينى عالوه بر اين عوامل انگيزشى كه جنبه مادى و همگانى دارد عوامل انگيزشى معنوى مانند ايمان و 

هاى متعالى فطرى، مردم را به وحدت و همگرايى پيرامون اصول اعتقادى و  باورهاى دينى هماهنگ با گرايش
گرايى است؛ مانند محبت و مهرورزى و نصيحت و  ساز وحدت و به آنچه زمينهنمايد  مبانى فطرى دعوت مى

 .خواند هاى اخالقى و انسانى فرا مى خيرخواهى و ارزش
گرايى نهاده و عنوان امت را براى پيروان  هاى خود را به روشنى بر پايه جمع  اسالم دينى است كه اساس برنامه

هاى قرآنى، سخن  عالوه بر آموزه. گرايى و اتحاد مسلمانان را اعالم دارد جمعخود برگزيده، تا با زبانى گويا و رسا 
 .گرايى امت اسالمى كامالً رسا و گويا و پرمعناست و سيره نبوى نيز در اهتمام به اصل وحدت

ز سه نفر دو نفر بهتر از يك نفر است و سه نفر از دو نفر و چهار نفر ا«: فرمايد  پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله مى
 ).15(»بر شما باد به جماعت. بهتر است

اساس وحدت » اسالم«نمايد كه  اى معرفى مى گونه  پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله فرهنگ تربيتى اسالم را به
هر كس يك وجب از اجتماع فاصله گيرد و جدا شود خداوند «: فرمايد اجتماعى است؛ آن حضرت در اين باره مى

 ).16(» گردنش برگيردرشته اسالم را از
گرايى به خود گرفته   عبادت كه رابطه معنوى با خالق است و ماهيتى فردگرايانه دارد در نظام اسالمى شكل جمع

قدرت . گرايى و شكوه پرستش در عباداتى مانند نماز و حج كامالً مشهود و نمايان است است، چنان كه جنبه جمع
پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله در اهميت اين موضوع . شود ور و محقق مىو جلب عنايت الهى در پرتو جماعت متبل

جماعت رحمت و تفرقه و جدايى عذاب «: فرمايد و نيز مى) 17(».دست خداوند با جماعت است«: فرمايد مى
 )18(».است

خواهى و  زيادهاى و همچنين به دليل انگيزه  هاى طبيعى و فكرى و سليقه ها به دليل تفاوت  از سوى ديگر انسان
كشد و اختالف در سطح افكار و انديشه و عقايد  جويى گاه كارشان به اختالف و تعارض مى گرى و سلطه استخدام

 .نمايد ها بروز مى و رفتار و كردار آن
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گردد به  هاى آفرينشى فرد برمى هاى طبيعى و جنبه ها را كه به تفاوت بين آن دسته از اختالف  قرآن با نگاهى واقع
هان اى مردم، همانا شما را از مردى و زنى «: داند؛ مانند اين آيه ها را الزمه زندگى بشر مى رسميت شناخته، آن

 )19(».ايم تا با يكديگر انس و آشنايى يابيد ايم و شما را به هيأت اقوام و قبايلى درآورده آفريده
كشى، رشك و حسادت، ظلم و استثمارگرى  حقپرستى،   قرآن اما آن دسته از اختالفات را كه برخاسته از هوى

ها را آفت و آسيبى براى وحدت  پذيرد و آن باشد و اسباب منازعه و مفاخره و كشمكش و نزاع را فراهم آورد نمى
دهد؛ چنان كه در بيان عامل انگيزش اختالف و  كند و مردم را از آن پرهيز مى داند و محكوم مى اجتماعى مى

 ).20(»و از رشك و رقابتى كه با هم داشتند اختالف پيشه كردند«: دفرماي جويى مى ستيزه
شان و با پندگيرى از  ها به دليل عقل حسابگر و دورانديشى گرايى، انسان هاى دينى در وحدت  عالوه بر آموزه

سب از مواهب ورى منا جويى عامل ويرانى ومانع بهره اند كه اختالف و ستيزه تجربه پيشينيان و اقوام و ملل دريافته
گردد و در نهايت به زيان همه يا اكثريت تمام خواهد شد؛ از اين  زندگى و باعث سلب آرامش و بروز ناامنى مى
ها و موانع  اند تا منافع و حقوق همگان تأمين گردد و آسيب رو زندگى اجتماعى را در پرتو قانون برگزيده

 .نترل و مهار نمايندهاى قانونى ك گرايى را از راه قانون و مجازات جمع
. گرايى، طبيعت، عقالنيت، فطرت و ديانت همسويى دارند شود در ضرورت وحدت سان آشكار مى  بدين

پذيرى ذاتى انسان و خردورزى و دورانديشى، و اشتراك در امور فطرى، و  گرايى اصلى است كه انس وحدت
 .هاى دينى بر آن توجه، تمركز و تأكيد دارند آموزه

هاى اخالقى و اجتماعى  جنبه اثباتى آن دعوت به وحدت و مؤلفه. ايى دو جنبه اثباتى و سلبى داردگر  وحدت
خردى و جهالتِ  هاى نفسانى و بى گرايى است و جنبه سلبى آن پرهيز از تفرقه و اختالف ناشى از خواهش وحدت

. اند  مورد توجه و تأكيد قرار دادهگرايى را هاى دينى و سيره نبوى هر دو وجه وحدت قرآن و آموزه. رفتارى است
گرايى و اختالف، به چند اصل  در اين مقاله به منظور آشنايى با سيره نبوى در وجه سلبى وحدت و پرهيز از فرقه

گرايى از بعد اخالقى و نفسانى با تكيه بر  هاى وحدت گرايى و مواردى از سيره نبوى اشاره شده و آسيب در وحدت
 .جه و بررسى اجمالى قرار گرفته استسيره نبوى مورد تو

  
  گرايى، هدفى متعالى  وحدت-1 

  اى همگانى  و وظيفه
و همگى به رشته الهى درآويزيد و پراكنده نشويد و نعمت خداوند را بر خود ياد «: فرمايد  خداوند در قرآن مى

 و به نعمت او با هم دوست و برادر هاى شما الفت داد ميان دل] او[گاه كه دشمنان يكديگر بوديد، سپس  كنيد آن
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 و بايد از ميان شما گروهى منسجم و هدفمند باشند دعوتگر به خير كه به نيكى فرمان دهند و از ناشايستگى 
 .اند زدارند و اينك رستگارانبا

 همانند كسانى مباشيد كه پراكنده شدند و پس از روشنگرى كه فرا راهشان آمد اختالف نمودند و اينان عذابى 
 )21(»].در پيش دارند[سنگين 

دهد آيات ياد شده  كند و نسبت به تفرقه هشدار مى ترين آيات قرآن كه همه را به اتّحاد و اتفاق دعوت مى  مهم
ها  پذيرى دل است؛ خداوند عالوه بر دعوت به وحدت، به محور وحدت پايدار و مبانى آن كه همان الفت و انس

شمارد كه مسلمانان از آن  هاى مهم الهى مى كند و وحدت و الفت را از نعمت در پرتو ايمان الهى است اشاره مى
ند لزوم وحدت و پرهيز از تفرقه را به اين واقعيت خداو. مند شدند و در پرتو آيات الهى به آن هدايت يافتند بهره

دهد و آن  جويى جامعه را بر لبه پرتگاهى از آتش قرار مى سازد كه تفرقه و اختالف و نزاع و ستيزه تجربى مدلل مى
 .سازد را تباه و هالك مى

ها و پرهيز از  يكىها و ن  پس از توجه دادن به اهميت و جايگاه ارزشمند اصل وحدت، حفظ و صيانت از خوبى
سازد؛ كه بايد گروهى منسجم و هماهنگ و آگاه و  ها را به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر مرتبط مى زشتى

خداوند پس از توجه . هوشيار باشند تا مردم را به خير و نيكى دعوت نمايند و از منكر و ناشايستگى باز دارند
گرايى را به امت اسالمى گوشزد  ى، در آيه بعدى مجدداً وظيفه وحدتدادن و تأكيد نمودن به اين اصل اجتماع

كند كه در درون خود دچار تفرقه و پراكندگى و اختالف نشوند؛ زيرا در اين صورت عذابى سنگين در پيش  مى
 .دارند

يكى از مصاديق شود كه  ها چنين فهميده مى گانه و توجه به محتواى آن  نكته مهم اين كه از ترتيب و نظم آيات سه
بنابراين دعوت به وحدت و صيانت . گرايى و اختالف است گرايى و از موارد مهم منكَر، فرقه مهم معروف، وحدت

 .اى همگانى است از آن و پرهيز از تفرقه، وظيفه
  گرايى  ايمان و اخالق از مبانى وحدت-2 

توار است؛ چنان كه وظايفى مانند حكومت و امر  وظايف اجتماعى از ديدگاه اسالم بر مبانى اعتقادى و اخالقى اس
در نظام اسالمى حاكميت، با واژه . به معروف و نهى از منكر بر پايه واليت و محبت و اخوت دينى بنا شده است

واليت و مشتقات آن تعريف شده و مبناى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر نيز بر پايه واليت و دوستى ميان 
اده شده است كه بيانگر اين نكته است كه روح حاكميت و وظايف اجتماعى دينى بر محبت و واليت مؤمنان قرار د

 .و پيوند و ارتباطِ نزديك ميان مردم قرار دارد، نه بر پايه تحكم و تحميل عقيده و انديشه بر ديگران
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و مردان و زنان «: فى نموده است خداوند در آيه زير واليت ميان مؤمنان را پايه امر به معروف و نهى از منكر معر
 )22(».دارند دارند و از كارهاى ناپسند باز مى مؤمن دوستان همديگرند كه به كارهاى پسنديده وا مى

دارد و   در آيه ديگرى پيوند اخوت و برادرى ميان مسلمانان و لزوم صلح و آشتى در جامعه اسالمى را بيان مى
 :فرمايد مى
برادرند؛ پس ميان برادرانتان آشتى برقرار سازيد و از خداوند پروا كنيد؛ باشد كه مشمول ]  نمسلمانا[همانا مؤمنان  «

 )23(».رحمت شويد
سان رابطه واليى و عاطفى ميان مسلمانان مبناى وظايف اجتماعى از جمله امر به معروف و نهى از منكر و   بدين

اصل نظارت همگانى نيز واليت و محبت و گرايى و  همچنين مبناى وحدت. صلح و آشتى معرفى شده است
 .همبستگى و همدلى ميان اهل ايمان ذكر شده است

تر باشد وحدت اجتماعى امت اسالمى پايدارتر  تر و عميق  هر اندازه مبانى اعتقادى و عاطفى مردمِ با ايمان قوى
ترين و پايدارترين  ترين و سالم قوى. پذيرتر است تر باشد وحدت اجتماعى آسيب ها لرزان است و هر چند اين پايه

هاى اخالقى و انسانى و  پيوند اجتماعى پيوندى است كه بر اساس ايمان و باورهاى اصيل دينى و اصول و ارزش
ايمان به خداوند پايه و اساس همه . ورزى باشد احساس همبستگى در پرتو رعايت حقوق اساسى و عدالت

صفات عاطفى مانند محبت، انس و . هاست ها به سوى اين هدف انها و عامل تحول و انقالب درونى انس ارزش
الفت، مهر و رحمت، خيرخواهى و نصيحت و صلح و مسالمت از آثار ارزشمند ايمان به خداوند است كه 

همچنين اصول ارزشمند اخالقى مانند حلم و بردبارى، صبر و خويشتندارى از . كاركردى اجتماعى دارند
گرايى فرايند فرهنگى، تربيتى و  وحدت. اند گرايى اخالقى و از استوارترين مبانى وحدتهاى  ترين مؤلفه محكم

گرايى و  پيامبران الهى نيز كه مأموريت وحدت. شود اخالقى است و با دستور و شعار و تحميل و تحكم محقق نمى
ها و  ام نمودند و نخواستند نزاعها را برعهده داشتند با شيوه آموزشى و تربيتى به اين مهم اقد رفع اختالف و نزاع

 .ها را با تحميل و تحكم كم كنند يا برطرف نمايند و اصوالً در جايگاه تحكم و تكلف نبودند اختالف
  
  گرايى نفسانى است نه نظرى  موانع وحدت-3 

 گرايى نيست؛ زيرا اصول فكرى و دينى مشترك ميان هاى فكرى و دينى مانع وحدت  در منطق قرآن تفاوت
تواند پايه و اساس  قدر فراوان است كه چنانچه با رويكردى عقالنى و اخالقى همراه باشد مى ها آن انسان

گرايى از ديدگاه قرآن چنان گسترده است كه حتى اهل كتاب و پيروان ساير  انداز وحدت چشم. گرايى باشد وحدت
 :فرمايد كند و مى اديان را به وحدت و كنار هم آمدن دعوت مى

 ١٥



گو اى اهل كتاب بياييد تا بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خداوند را نپرستيم و ب «
 )24(».براى او هيچ گونه شريكى نياوريم و هيچ كس از ما ديگرى را به جاى خداوند به خدايى نگيرد

توان به تفاهم و  ها مى وجود تفاوتها نيست، بلكه با   از منظر قرآن، وحدت و رفع اختالف به معناى نفى تفاوت
هاى  ها و تفاوت هاى سودجويانه ونفسانيات نه انديشه گرايى در مرحله اول گرايش مانع وحدت. وحدت رسيد

اند و آثار و نتايج ارزشمند  گرايى و لزوم و اهميت آن را پذيرفته همگان در مرحله انديشه و بينش، وحدت. فكرى
روند و به  كنند، اما در عمل راهى بجز راه وحدت مى له سخن نيز به آن دعوت مىدانند و در مرح وحدت را مى
گرايى را بغى و سركشى، رشك و رقابت كه  علت چيست؟ قرآن عامل تفرقه. شوند جويى دچار مى تفرقه و ستيزه

آنان داده شده و آن هم به ]  كتاب[در آن اختالف نكردند مگر كسانى كه آن «: فرمايد داند و مى جنبه نفسانى دارد مى
 )25(».هاى روشن برايشان آمد از رشك و رقابتى كه با هم داشتند پس از آن كه برهان

برايشان آمد آن هم از روى رشك و ]  وحى[و تفرقه پيدا نكردند مگر پس از آن كه علم «: فرمايد  همچنين مى
 )26(».رقابتى كه در ميانشان بود

شناسى اخالقى  هاى اجتماعى و آسيب هاى نفسانى اختالفات و فتنه ين ريشهعليه السالم در تبي  حضرت على
همانا شما برادر يكديگر هستيد؛ چيزى جز درون پليد و نيت زشت شما را از هم «: فرمايد گرايى چنين مى وحدت

و نه با بخشيد  دهيد و نه خيرخواه يكديگريد و نه براى يكديگر مى جدا نساخته است، نه يكديگر را يارى مى
 )27(».كنيد يكديگر دوستى مى

ها،  همانا آغاز پديد آمدن فتنه«: فرمايد كند و مى ها معرفى مى عليه السالم عامل نفسانى را منشأ فتنه  حضرت على
 )28(».گذارى در احكام الهى است پرستى و بدعت هوى
ها نباشيد و آنچه  هاى بدعت ها و نشانه هپس سعى كنيد شما پرچم فتن«: فرمايد دهد و مى گاه به مردم هشدار مى  آن

 )29(».هاى طاعت بر آن پايدار است بر خود الزم شماريد را كه پيوند امت اسالمى بدان استوار است و پايه
ها در ميان مردم از سر بغى و كينه  جويى گرايى و ستيزه ها و فرقه ها و منازعات و اختالف  نتيجه آن كه بيشتر جدال

 .هاست طلبى  به خاطر افزوننظرى و و تنگ
  گرايى پيامى شيطانى  فرقه
خداوند مردم را به اتّحاد . اند اند و در دام او گرفتار شده گريزان دعوت شيطان را پاسخ داده گرايان و وحدت  تفرقه

اهان دام برخى گن. افكنى ميان مردم است كند، ولى شيطان به دنبال ايجاد كينه و دشمنى و تفرقه و اتفاق دعوت مى
خواهد با شراب و قمار  همانا شيطان مى«: فرمايد شيطان براى ايجاد عداوت و دشمنى است؛ چنان كه خداوند مى

 )30(»بردار هستيد؟ آيا دست. بين شما دشمنى و كينه بيندازد و شما را از ياد خداوند و از نماز باز دارد
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ها در دام اختالف، استفاده از روش كارگذارى رشك و  ها و افكندن آن  سياست و تدبير شيطان در فريب انسان
ورى از نتيجه آن به صورت اختالفات و  ها و بهره ها و پرورش و تبديل آن به كينه و دشمنى ورزى در دل حسادت

گونه، نقش پنهان شيطان را در ايجاد  عليه السالم در تمثيلى جالب و گويا و تحليل امام على. هاست گرى فتنه
ها را در دام  منحرفان شيطان را معيار كار خود گرفتند و شيطان نيز آن«: فرمايد يى و نزاع چنين بيان مىجو ستيزه

 )31(».هاى خود را در دامانشان پرورش داد ها تخم گذارد و جوجه هاى آن خود قرار داد و در دل
هاى  از گام«: فرمايد دهد و مى مىشناسى و پرهيز از رفتارهاى انحرافى به مردم هشدار   خداوند در اهميت شيطان

 )32(».شيطان پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار براى شما است
 :فرمايد عليه السالم در استمرار هشدار قرآن در پرهيز از راه شيطان مى  امام على

گيرى  هايش نهيد و راهش را پى نمايد تا قدم بر جاى قدم هايش را هموار مى بدانيد اين شيطان است كه راه «
هاى محكم دين  دهد تا گره هاى خود را به شما آسان جلوه مى همانا شيطان راه«: فرمايد و در ادامه مى) 33(».كنيد

 )34(».شما را يكى پس از ديگرى بگشايد و به جاى وحدت و هماهنگى بر پراكندگى شما بيفزايد
مل و نهروان كه در دوران خالفت امام اى مانند جنگ ج هاى خونين و شكننده و بازدارنده ها و آشوب  فتنه
عليه  حضرت على. ها به پيام شيطان دادند عليه السالم بر پا شد، از ديدگاه آن حضرت پاسخ دعوتى بود كه آن على

هاى  ها و پياده آگاه باشيد كه شيطان حزب خود را جمع كرده و سواره«: فرمايد السالم در مورد اصحاب جمل مى
 )35(».انده استلشكر خود را فرا خو

ها بيزارى  ها را به تفرقه دعوت كرد و فردا از آن امروز شيطان آن«: فرمايد  همچنين در مورد خوارج مى
 )36(».جويد مى

پذيرى  شود كه بستر نفوذ شيطان در تحريك  در اين جا به تعدادى از صفات نفسانى و رفتارهاى اخالقى اشاره مى
ها را مبانى درونى اخالقى  توان آن باشد و مى هاى اجتماعى مى گرى و ستيزه و فتنهانسان در ايجاد اختالف و تفرقه 

هاى فريبنده و تدريجى شيطان و راهبردهاى انحرافى او در  پذيرى دانست و در واقع گام گرايى و اختالف در تفرقه
 .آيد گرايى به شمار مى جويى و جدال ايجاد دشمنى و اختالف و ستيزه

  
  ورزى واهى و تعصب خودخ-  الف 

جاهليت پروراندند، ولى خداوند ) تعصب(هايشان حميت  چنين بود كه كافران در دل«: خوانيم  در قرآن مى
 )37(».آرامشش را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد

هاى  ورزى هاى قومى و تعصب  يكى از موانع جدى در دستيابى به وحدت اجتماعى پايدار و سازنده وابستگى
ورزى نامعقول و غير اخالقى عبارت است از وابستگى به اصل و نسب و  تعصب. معقول و غير منطقى استنا
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خبرانه برحذر  پذيرى بى  پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله به شدت مردم را از عصبيت و حمايت جاهالنه و تحريك
از ما نيست هر كس به عصبيت فرا خواند و به خاطر عصبيت مبارزه كند و با روحيه «: فرمود داشت و مى مى

 )38(».عصبيت بميرد
هاى قومى و نژادى در تعارض با هدف آرمانى پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله بود كه براى تشكيل امت   تعصب

ساز  هاى جناحى در امروز از جمله عوامل زمينه ها در گذشته و وابستگى وابستگى به قوميت. كرد اسالمى تالش مى
گردد؛ چنان كه ترجيح انديشه  نس و الفت اجتماعى مىآميز و ا باشد؛ زيرا مانع پيوند محبت تفرقه و اختالف مى

گردد و  هاى دينى مى هاى دينى مانع از وسعت عمومى و ارزش قومى و جناحى بر منافع كلى و عمومى و ارزش
 .گرايى اجتماعى و تشكيل امت اسالمى است گرايى و يكى از موانع وحدت بدين سبب يكى از عوامل فرقه

هاى اخالقى و معنوى و دانايى و فضيلت و تقوا و پرهيزكارى است نه  ن و ارزش منطق اسالم منطق ايما
داند و  ورزى را صفت و كار شيطان مى عليه السالم تعصب حضرت على. گرايى ورزى و خودخواهى و قوم تعصب

 )39(».شيطان دشمن خدا و پيشواى متعصبان و سرسلسله متكبران است كه اساس عصبيت را بنا نهاد«: فرمايد مى
فرزندان خودپسندى و برادران تعصب «: داند كه اين خصوصيات را دارند  آن حضرت پيروان شيطان را كسانى مى

 )40(».را تصديق كردند]  شيطان[و خودخواهى و سواران مركب جهالت و خودپرستى، او 
  

   تكبر و خودبرتربينى- ب 
بپرهيزيد؛ زيرا بنده همين كه به تكبر خو گرفت خداوند از تكبر «: فرمايد  رسول خداصلى اهللا عليه وآله مى

 )41(».گويد اين بنده را در شمار گردنكشان به شمار آريد مى
گردد  جويى مى  يكى از رذائل اخالقى كه كاركرد منفى اجتماعى دارد و منشأ افتراق و جدايى و نزاع و ستيزه

شود تا بين افراد جامعه فاصله و جدايى  است كه موجب مىبينى و رفتار متكبرانه و خودخواهانه  روحيه خود بزرگ
هاى  به همان اندازه كه ارزش. شود گرايى و اختالف منتهى مى ريزد و به فرقه افتد و وحدت اجتماعى را درهم مى

 آميز در تثبيت وحدت اجتماعى تأثير ها مانند تواضع و فروتنى و رفتار خودمانى و محبت اخالقى و پايبندى به آن
چرخد، مانند تكبر و تفاخر در تخريب وحدت  دارد، آفات اخالقى كه بر محور خودخواهى و فردگرايى ناپسند مى

گرايى و وحدت اجتماعى آسيب  گردد و به روح جمع هاى نادرست و ويرانگر مى اجتماعى تأثير دارد و منشأ رقابت
 .رساند مى
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از تكبر بپرهيزيد كه شيطان به «: فرمايد شمارد و مى شيطان مى پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله تكبر را از اوصاف 
واسطه تكبر از سجده آدم دريغ كرد و از حرص بگريزيد كه آدم به واسطه حرص از ميوه درخت بخورد و از 

بنابراين تكبر و حرص و حسد سرچشمه همه گناهان . حسد دور مانيد كه قابيل به واسطه حسد هابيل را كشت
 )42(».است

عليه السالم نيز با توجه به نقش تخريبى و ويرانگر تكبر در روابط اجتماعى و ايجاد كينه و دشمنى و  امام على 
خدا را خدا را از تكبر و خودپرستى و از تفاخر جاهلى بپرهيزيد كه جايگاه بغض «: فرمايد گرى مى اختالف و فتنه

 )43(».هاى شيطانى است و كينه و رشد و وسوسه
سانى و رذايل اخالقى همانند تكبر و مفاخره در صورتى كه كنترل و مهار نشوند در فضاى اجتماعى  صفات نف

گردند  ها و تشديد فضاى رقابتى نامعقول مى جويى ها و ستيزه ها و اختالفات و موجب كشمكش عامل تشديد بحران
 .آورند و فتنه و فساد و ويرانى و ناامنى مضاعف را به دنبال مى

  
  سادت و بددلى ح- ج 

 )44(».و چيزى كه خداوند بدان بعضى از شما را بر ديگران برترى بخشيده است آرزو مكنيد«: خوانيم  در قرآن مى
گرايى گرفتار شدن در آفات اخالقى مانند حسادت و بددلى نسبت به ديگران  هاى اخالقى وحدت  از جمله آسيب

 .هاى اجتماعى مربوط شود به وظايف و مسئوليتاست، به ويژه اگر جنبه اجتماعى پيدا نمايد و 
گرايى است، بدخواهى و حسادت از آفات دوستى و  هاى وحدت گونه كه نصيحت و خيرخواهى از مؤلفه  همان

رغبتى و رويگردانى افراد از يكديگر و  آيد و عامل بى گرايى به شمار مى هاى وحدت مهرورزى و در نتيجه از آسيب
رشته محبت، انس و الفت در . گردد زى و دشمنى و در نتيجه اختالف و ستيزه جويى مىتو چه بسا باعث كينه

گسلد و وحدت اجتماعى و همگرايى و همسويى و همدلى كه  فضاى تيره و تلخ حسادت و كينه توزى از هم مى
 .بيند شاخصه امت اسالمى است آسيب مى

رفتارهاى نامعقول و رذائل اخالقى ديگر مانند غيبت و  حسادت رقابتى ناسالم و ويرانگر و منشأ كارهاى منفى و 
صلى اهللا عليه  با توجه به آثار منفى و كاركرد ويرانگر رفتار حسودانه، پيامبر اكرم. باشد افترا و تهمت به رقيب مى

. حسد مورزيد و در معامله باال دست هم نزنيد، دشمنى مكنيد و راه خالف و جدايى مپوييد«: فرمايد وآله مى
 )45(».بندگان خدا، برادران هم باشيد، عيبجو، مدحگو و طعنه زن مباشيد

به يكديگر حسد مورزيد و با هم دشمنى نكنيد و از يكديگر «: فرمايد  پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله همچنين مى
 )46(».گونه كه خداوند دستورتان داده است بندگان خدا، برادران يكديگر باشيد همان. جدا نشويد
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شما مانند «: فرمايد جويى و اختالف مى عليه السالم نيز در مورد نقش حسد در ايجاد دشمنى و ستيزه  امام على
پنداشت و حسادت او را به  قابيل نباشيد كه بر برادرش تكبر كرد، خدا او را برترى نداد، خويشتن را بزرگ مى

 )47(».ور كرد دشمنى وا داشت و تعصب آتش كينه در دلش شعله
  

   بدگمانى و بدپندارى- د 
ها گناه  ها پرهيز كنيد، چرا كه بعضى از گمان اى مؤمنان از بسيارى از گمان«: فرمايد  خداوند در قرآن مى

 )48(».است
گردد و افراد جامعه را به هم حساس  اعتمادى در جامعه مى  يكى ديگر از آفات اخالقى كه سبب ايجاد فضاى بى

در فضاى بدگمانى، ابهام و . شود گمان و پندار نادرست نسبت به يكديگر است نى مىسازد و موجب بدبي مى
يابد و افراد جامعه را نسبت به مسائل اصلى جامعه  گرايى و اختالف و جدايى رواج و گسترش مى افكنى، فتنه شبهه
 شرايط، افراد زيرك با در اين. سازد گرى دشمنان زيرك فراهم مى تفاوت كرده، زمينه را براى آشوب و فتنه بى

كننده در ناموزون ساختن فضاى فرهنگى و اخالقى و اجتماعى و  هاى گمراه هاى شيطانى با سخنان و تحليل هدف
ها لرزان و  ها سرگردان، تصميم ها حيران، دل ها پنهان، انديشه در چنين وضعيتى، واقعيت. كوشند ايجاد بدبينى مى

 .گيرد اجتماعى و منافع عمومى در معرض خطر و زيان قرار مىفضاى اجتماعى ناموزون شده، وحدت 
اى است كه فضاى بدگمانى از بين برود  ها و آفات، تربيت اخالقى به شيوه سازى جامعه از اين آسيب  راه مصونيت

نى از بدگما«: فرمايد پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله در اين مورد مى. پندارى و حسن ظن رواج يابد و فضاى خوش
 )49(».به مردم خود را نگه داريد

خبرهاى يكديگر را دنبال نكنيد و . ترين سخن است از گمان دور باشيد؛ زيرا گمان بد، دروغ«: فرمايد  همچنين مى
راجع به كارهاى يكديگر تجسس نكنيد، بر يكديگر خيلى سخت نگيريد، به يكديگر حسادت مورزيد، با هم 

 )50(».اى بندگان خداوند برادر يكديگر باشيد. كنيد و با هم اختالف نداشته باشيددشمنى نكنيد، به يكديگر پشت ن
  

  هاى گفتارى  آسيب- ه 
سنجيده و استوار سخن بگوييد، تا كارهايتان به صالح . اى مؤمنان از خداوند پروا كنيد«: خوانيم  در قرآن مى

 )51(».درآيد
اى است كه شخصيت فكرى  هاى انسان است و همانند آيينه و خواستهها  ها و گرايش  زبان نماينده افكار و انديشه

. ها با يكديگر است نماياند و همچنين وسيله ارتباط، تعامل و تفاهم انسان و اخالقى انسان را منعكس ساخته مى
تواند  زبان گفتار، همچنين زبان انديشه يعنى قلم و نوشتار، نقش اساسى در رفتارهاى اجتماعى انسان دارد و مى

از اين رو رهايى زبان يا كنترل و مهار زبان اعم از . نقشى مثبت و سازنده و هم تخريبى و ويرانگر داشته باشد
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ضابطه نه به قصد  وگوهاى بى هاى زبانى در تخريب وحدت اجتماعى، گفت يكى از آسيب:  جدل و مراء-1 
نظرى است  مراء نشانه تنگ. جويى جويى است نه حق هدف در مراء برترى. شود جويى است كه مراء ناميده مى حق

مراء را «: اند گردد؛ از اين رو فرموده اينده و گسترش كينه و دشمنى مىهاى فرس هاى جديد و كشمكش و عامل نزاع
 )52(».ترك كن گر چه در حق باشى

صلى اهللا عليه وآله در  گردد؛ چنان كه پيامبر اسالم شود، بلكه لگدكوب و پايمال مى  در مراء حق هويدا نمى
 )53(». در خشم خدا باشد تا دست برداردهاى بدون علم مراء كند هر كس در مناقشه«: فرمود نكوهش مراء مى

هاى زشت و بد  جويى مكنيد و يكديگر را به لقب در ميان خويش عيب«: فرمايد خداوند مى: جويى  عيب-2 
 )54(».نخوانيد
اى براى رفتارهاى ناسنجيده و غير  ساز و رويشگاه اختالف از جنس مخاصمه مذموم و بهانه جويى زمينه  عيب

گرى باشد باز هم روش  گرى و رفع عيوب نيست و اگر به قصد اصالح آن قصد اصالحمعقول است و در 
 )55(».زن مباشيد گو و طعنه جو و مدح عيب«: فرمايد پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله مى. جويى نادرست است عيب

اد اختالف، هاى گفتارى و اخالقى در مسموم كردن فضاى اجتماعى و ايج يكى ديگر از آسيب: چينى  سخن-3 
چينى اين است كه خبرى از مردم  سخن«: فرمايد پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله در تعريف آن مى. چينى است سخن

 )56(».به بعضى ديگر دهد تا بينشان را تباه سازد
و پرستند دشنام ندهيد كه از سرِ دشمنى  و كسانى را كه به جاى خداوند مى«: فرمايد در قرآن مى:  بدزبانى-4 

 )57(».دهند نادانى خداوند را دشنام مى
پيامبر . ايستد شود و در جايى نمى هاست؛ چون وقتى دشنام شروع شد متوقف نمى  بدزبانى عامل تشديدكننده نزاع

خداصلى اهللا عليه وآله كه خود نمونه وااليى از اخالق پسنديده و گفتار نيكو بود در زشتى بدزبانى و پرهيز از آن 
 )58(».خداوند سخن بدگو و بدزبان را دشمن دارد «:فرمايد مى

بدگويى و بدزبانى از صفات اسالم نيست و اسالم آن كس از همه نيكوتر است كه اخالقش «: فرمود  همچنين مى
 )59(».نيكوتر باشد
م و از سخن زشت دور و گفتارش نر«: فرمايد عليه السالم نيز در اوصاف پرهيزكاران و پارسايان مى  امام على

 )60(».هاى او پنهان و كار نيكش آشكار است بدى
اى مردم شما را از مردى و زنى آفريديم و به صورت گروه و قبيله قرار داديم تا «: فرمايد خداوند مى:  مفاخره-5 

 )61(».يكديگر را بازشناسيد
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ى بر يكديگر؛ يكى از ها در آفرينش انسان معارفه و بازشناسى افراد است نه مفاخره و فخرفروش  راز تفاوت
دهد و موجب نزاع و اختالف و عامل جدال و  هاى زبانى كه وحدت اجتماعى را مورد تهديد قرار مى آسيب

مفاخره رفتارى است . گردد فخر فروشى به مال و دارايى و نسب و حسب و مقام و موقعيت است ها مى كشمكش
آورد؛ يعنى مفاخره عامل مفاخره جديد  يدى به دنبال مىكه بازتاب منفى در روابط اجتماعى دارد و فرايندى تشد

آيد كه پافشارى بر آن، بيمارى را تشديد و مضاعف  شمار مى اى بيمارى اخالقى به گردد و گونه در طرف مقابل مى
شود و  ها از همديگر مى سازد و از اين جهت اگر كنترل و مهار نشود موجب نزاع و جدال جديد و جدايى دل مى

ها و  شيطان دام«: فرمايد پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله مى. است كه شيطان براى شكار انسان گسترده استدامى 
هاى او تفاخر  هاى خدا مغرور شوند و به بخشش هاى وى اين است كه از نعمت ها و تله ها دارد و از جمله دام تله

 )62(». غير خدايى پيروى نمايندهاى ها و گرايش كنند و با بندگان خدا تكبر كنند و از خواهش
 )63(».و كسى از شما از ديگرى غيبت نكند«: خوانيم در قرآن مى:  غيبت-6 

 مالك فضيلت اخالقى و ارزش صفات و رفتارهاى پسنديده اخالقى اين است كه به زندگى اجتماعى آرامش 
هاى  در مقابل، مالك رذيلت. ارىكاهد؛ مانند راستگويى و حلم و بردب هاى اجتماعى مى بخشد و از تعارض مى

غيبت به لحاظ اجتماعى، . افزايد هاى اجتماعى و منازعات مى اخالقى از بعد اجتماعى اين است كه بر تعارض
ريزد و آسيبى جدى براى وحدت اجتماعى به  شروع يك فرايند زشت اخالقى است كه امنيت اخالقى را به هم مى

جا تنها  در سخن و سيره نبوى از غيبت به شدت نكوهش شده است و در اينهاى دينى و  در آموزه. آيد شمار مى
 .شود به دو سخن از پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله اشاره مى

زبان خود را از بدگويى به مسلمانان بازداريد و اگر كسى مرد درباره او به نيكى ياد «: فرمايد  آن حضرت مى
 )64(».كنيد

 )65(».وجوى عيوب آنان نباشيد ت مسلمانان نكنيد و در جستغيب«: فرمايد  همچنين مى
  

  گرايى  اخالق اساس وحدت
 امت عنوانى است كه در قرآن و سنت بر جامعه اسالمى نهاده شده و بر حسب تعريفى كه از آن ارائه شده 

 اجتماعى و امت اسالمى همگان در امور. جويى به دورند اى از افراد است كه از تعارض و ستيزه مجموعه
دهند و  كنند، طرح و پيشنهاد ارائه مى وگو مى شنوند و با هم گفت گويند، مى سرنوشت خود شركت دارند، همه مى

كوشند از راه ترويج فضائل اخالقى، مانند  همگان مى. كنند كنند و تخريب نمى همديگر را تكميل و تصحيح مى
جويى و نزاع و جدال، به  ل و راستگويى و پرهيز از ستيزهحلم و بردبارى، توصيه به حق و توصيه به صبر و عد

جامعه خود اعتدال و آرامش ببخشند و اختالف و تعارض را چنانچه پيش آيد از راه كنار هم آمدن، با هم نشستن 
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گرايى به اصل خويشتندارى معطوف است و   همچنين توصيه قرآن در جلوگيرى از نزاع و تعارض و در وحدت
 :رسد اين آيه شريفه قرآن به روشنى و رسايى به گوش مىاين پيام اخالقى اجتماعى از 

و در برابر دشمنان و آزارها از ديگران، يكديگر را توصيه به صبر ) اصبروا(اى مؤمنان صابر و خويشتندار باشيد  «
لهى پيشه تقواى ا). رابطوا(و با يكديگر پيوند و ارتباط داشته باشيد ) صابروا(ها از شما صبورتر نباشند  كنيد كه آن

 )66(».كنيد؛ باشد كه رستگار شويد
توصيه به صبر و » صابروا«توصيه به شكيبايى فردى در مقابل ناماليمات است و هدف از » اصبروا« منظور از 

آيد  هاى اجتماعى كه پيش مى تحمل اجتماعى و عمومى و همگانى است كه افراد جامعه در برابر آزار و ناخوشى
ارتباط اجتماعى از نظر نيرو و توان و تالش در » رابطوا« تحمل داشته باشند و منظور از نسبت به يكديگر صبر و

 ).67(تمام شئون زندگى دينى است
 در سخنى پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله به اصل معاشرت و ارتباط و صبر و بردبارى و خويشتندارى به عنوان يك 

 :ده و فرموده استاصل اجتماعى و رفتار دينى و اسالمى اشاره كر
نمايد بهتر است از مسلمانى كه با  ها صبر مى مسلمانى كه با مردم آميختگى و معاشرت دارد و بر آزار و اذيت آن «

 )68(».نمايد ها صبر و بردبارى مى و بر آزار آن) انزوا طلب است(مردم آميختگى و معاشرت ندارد 
هاى كلى در امور اجتماعى و همكارى در نيازهاى  ، به توصيهگرايى و پرهيز از اختالف سازى براى وحدت  زمينه

ترين كارها به رفع  اهميت ترين و به نظر كم پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله در كوچك. شود عمومى منحصر نمى
نمود و از اين راه درس انضباط اجتماعى و پرهيز از اختالف و ايجاد وحدت نيز به مسلمانان  اختالف توجه مى

 .داد مى
گرايى و مبانى آن از داشتن اخالص  صلى اهللا عليه وآله در لزوم وحدت  اين بحث را با سخنى جامع از پيامبر اكرم

سه چيز است كه هرگز دل «: رسول خداصلى اهللا عليه وآله فرمود. بريم و نصيحت و خيرخواهى به پايان مى
ا خالصانه براى خداوند انجام دادن، براى پيشواى مسلمان عمل ر: كند لغزد و خيانت نمى ها نمى مسلمان در مورد آن

 )69(».خيرخواه بودن، و با جماعت مسلمانان همراهى و مالزمت داشتن
  

   سخن پايانى
 :توان نكات زير را نتيجه گرفت  از آنچه گذشت مى
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شود و بايد  اخته مىهاى قرآنى و سيره نبوى به عنوان يك هدف اخالقى و تربيتى شن گرايى در آموزه  وحدت-1 
گرايى به عنوان يك كار اخالقى و تربيتى و عملى نگاه شود نه در حد توصيه و  گرايى و پرهيز از فرقه به وحدت

 .شعار
هاى تربيتى و اخالقى و اجتماعى نياز دارد و  گرايى و تحقق امت اسالمى به بسترها و زيرساخت  دعوت به وحدت
 .يابد وحدت عملى تحقق نمىها فراهم نشود  تا اين زير ساخت

گرايى از بعد معرفتى و اخالقى و تربيتى كارى دو وجهى است؛ يعنى هم جنبه ايجابى دارد و هم جنبه   وحدت-2 
هاى قرآنى و سيره  هاى اخالقى آن مطابق آموزه در جنبه ايجابى عالوه بر مبانى معرفتى اعتقادى بايد به مؤلفه. سلبى

هاى اخالقى مانند آنچه در متن مقاله گذشت توجه داشته،  نبه سلبى نيز به آفات و آسيبو در ج. نبوى توجه كنيم
گرايى و پرهيز از عوامل شكننده وحدت در تحقق  هاى اخالقى در وحدت ها پرهيز كنيم؛ چون توجه به مؤلفه از آن

 .امت اسالمى مكمل يكديگرند
يابيم كه مالك ارزشمندى فضائل اخالقى   توجه كنيم، درمى اگر از بعد اجتماعى به فضائل و رذائل اخالقى-3 

ها در رفع تعارض و نزاع از جامعه است و نشانه پستى رذائل اخالقى مانند عصبيت، تفاخر،  نقش و كاربرد آن
سازد و از  رو مى هاست كه وحدت امت اسالمى را با شكنندگى روبه تكبر، حقد و حسد آثار منفى اجتماعى آن

هاى  صفا و صميميت، وحدت و آرامش از ويژگى: توان گفت سان مى بدين.  زشت و ناپسند شمرده شدهرو اين
در مقابل، نزاع و خصومت و دشمنى از صفات جهنميان است؛ ). 70(شوند بهشتيان است كه وارد دارالسالم مى

 )71(».اين مجادله اهل آتش قطعاً راست است«. چنان كه خداوند در وصفشان فرموده است
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 .ق1406

 ٢٤



 .1379 قم، انتشارات ائمه،  نهج البالغه، ترجمه محمد دشتى،-7 
صلى اهللا عليه وآله، ترجمه و گردآورى ابوالقاسم  مجموعه كلمات قصار حضرت رسول اكرم( نهج الفصاحه -8 

 .1376تهران، جاويدان، : پاينده، چاپ دوم
  
  
  
  

   و انسجام اسالمى در عصر عباسى  نقش امام رضاعليه السالم در وحدت دينى
  

   دكتر امير اكبرى
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمى واحد بجنورد

   بهمن براتى دشت بياض
   كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسالمى

  
  

   چكيده
امام اگر چه با نارضايتى به .  دوران واليتعهدى امام رضاعليه السالم در خراسان با تحوالتى عمده همراه است

حضور مأمون در مرو و نقش . هاى سياسى و حكومتى دور نمود ا از تمام فعاليتواليتعهدى تن داد، اما خود ر
فضل بن سهل وزير وى در اداره امور خالفت اسالمى سبب شده بود تا جهان اسالم دستخوش آشوب و هرج و 

 هاى پياپى در مصر، سوريه، يمن، عراق و ديگر شهرهاى اسالمى نتيجه حضور مأمون در مرو شورش. مرج گردد
هاى مسلمانان،  عليه السالم با آگاهى از ضرورت انسجام جامعه اسالمى براى برقرارى آرامش به سرزمين امام. بود

تأثير مستقيم واليتعهدى . مأمون را از غفلت خويش آگاه كرده، ضرورت عزيمت به بغداد را به وى گوشزد نمودند
در اين ميان اقدامات ديگر امام رضاعليه السالم در . دهاى علويان بسيار مهم بو عليه السالم در رفع شورش امام

تعاليم دينى شيعيان و مناظرات آن حضرت با علماى اديان، در جهت وحدت و وفاق دينى جامعه اسالمى بر مبناى 
 .توجه به اصول اعتقادات اديان قابل توجه است

  خالفت عباسى، مأمون، علويانوحدت ملى و انسجام اسالمى، امام رضاعليه السالم، :    كلمات كليدى
  
  

  در دوران) عصر عباسى( اوضاع سياسى و آشفتگى خالفت اسالمى 
   زندگانى امام رضاعليه السالم
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وسعت امپراتورى عباسى در اين زمان با .  عصر هارون الرشيد دوران اوج و گستردگى خالفت اسالمى است
 .هاى بسيار توأم بود ها و ناآرامى شورش
هاى يحيى بن عبداللَّه برادر نفس زكيه، تشكيل نخستين دولت مستقل شيعى به نام ادارسه،  ن وى قيام در زما

ق، سقوط برمكيان، شورش حمزه خارجى و شورش مردم خراسان 184تأسيس دولت نيمه مستقل اغالبه در سال 
 ).72(وقوع پيوست به

برخى از آنان در حكومت بر . تشان توجهى نكرد رشيد دست كارگزارانش را در مناطق باز گذاشت و به اقداما
. هاى مردمى شدند و نتيجه آن به شكل خاص در خراسان پديدار شد مردم ستم كردند و باعث برخى قيام

اندوزى چشم دوخته، در كارهاى مردم  كردند و به ثروت استانداران اين مناطق به منافع شخصى خود توجه مى
 .كردند اهمال مى

ق محمد بن زيبده پسر خود را 175وى در سال . ئله جانشينى خود بيش از ديگران توجه نمود هارون به مس
ق بعد از امين مطرح 183همچنين مسئله جانشينى مأمون را در سال ). 73(وليعهد كرد و او را به امين ملقب ساخت

 ).74(كرد
 و قطعى شدن جانشينى را فراهم  در حقيقت مشكالت درونى و بيرونى در ساختار خالفت، زمينه تقسيم قدرت

عواملى چون ضرورت انتخاب وليعهد، آگاهى بر توانمندى و لياقت اداره كردن امور توسط مأمون، وجود . آورد
، پى بردن )75(مندى هارون به سهيم كردن همه فرزندانش در حكومت نسب و حمايت هاشميان از امين، عالقه

هاى پياپى و ناآرامى در مناطق غربى و شرقى  توسط امين، وجود شورشرشيد به عدم توانايى اداره امپراتورى 
ق در شام، شورش عامر بن عماره در دمشق به سال 176ها در سال  ها و مضرى خالفت؛ چون شورش يمنى

ق در 179ق در جزيره، شورش هيصم بن همدانى در سال 179ق، شورش وليد بن طريف حورى در سال 176
آرامش در شمال آفريقا، پيدايى دولت ادريسيان و واگذارى امور آفريقا به ابراهيم بن يمن، ضعف در برقرارى 

) 76(ق و نيز اقدامات على بن عيسى بن ماهان در خراسان179اغلب، شورش حمزه خارجى در خراسان در سال 
ارون براى سهولت در كه به احضار وى از آن ديار انجاميد، عواملى هستند كه در تقسيم امپراتورى ميان فرزندان ه

 .اداره اين منطقه وسيع مؤثر بودند
خواهى  ق كه براى رسيدگى به تظلم189 هارون در دوران خالفت خود دو بار عزم خراسان كرد؛ يكبار در سال 

مردم خراسان از ظلم على بن عيسى بن ماهان در خراسان تا رى نيز پيش رفت، ولى به داليلى بازگشت و بار 
. ها و حوادث خراسان باعث شد تا حضور وى در خراسان واجب جلوه نمايد ق بود كه آشوب192ديگر در سال 

او از يك سو براى فرو نشاندن آتش فتنه در خراسان، ماوراءالنهر و سيستان، به علت ناكامى و بى لياقتى على بن 
 تا امنيت و آرامش را در عيسى بن ماهان مجبور گرديد خود عازم خراسان شود و از سويى ديگر در تالش بود
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فضل بن سهل به مأمون پيشنهاد كرد كه همراه هارون به  وقتى هارون براى نبرد با رافع بن ليث عازم خراسان شد 
 :خراسان برود و به مأمون گفت

ممكن است پس از . آيد اى پيش مى رود معلوم نيست براى او چه حادثه اكنون كه هارون الرشيد به خراسان مى «
بنابراين از هارون . ام دهىعهدى خلع نمايد و تو در بغداد هيچ اقدامى نتوانى انج وفات او، امين تو را از واليت

 ).77(»بخواه كه تو را نيز همراه خود به خراسان ببرد
 فضل براى پيشبرد كارهاى مأمون با همه بزرگان خراسان مالقات كرد و تمام كارها را به دست خويش پيش 

 ).78(برد مى
 بغداد پايتخت اين كرد آرزو داشت مرو به جاى  فضل بن سهل كه براى به خالفت رساندن مأمون تالش مى

ها در پشت  خالفت باشد و مجد و عظمت گذشته خراسان به آن باز گردد و به نقشى بارز در  گردآوردن خراسانى
 ).79(وى رهبرى بود كه خراسانيان از نو به دور او جمع شدند. آن مسأله بينجامد

  
  اختالف ميان امين و مأمون و

   گسترش جنگ در شهرهاى اسالمى
 :گردد اى درگيرى ميان دو برادر به سه مسئله زير برمىه  ريشه
  مشكل واليتعهدى؛-  الف 

  خراسانيان و برخورد فرهنگى با اعراب؛- ب 

 . چشمداشت اطرافيان- ج 
 اقدام بعضى از خلفاى عباسى در تعيين جانشينان متعدد يكى از عوامل بروز اختالف و ستيز در اين خاندان و 

امين . هاى خانمانسوز داخلى را فراهم كرد مدعيان قدرت بود و در برخى موارد زمينه جنگدستاويز مناسب براى 
 :گويد در سخنانى مى

كار رشيد عجوالنه بود كه جعفر بن يحيى با جادويش او را دچار شبهه كرد و با افسون دلش را به دست آورد و  «
كنى و خالصى از آن  شد و كارها جز با ريشه ما نمىنهال ناپسندى را براى ما كاشت كه جز با قطع آن سودى عايد 

 ).80(»گيرد سامان نمى
 در سده نخست فرمانروايى عباسيان تقابل ميان دو قطب رقيب يعنى ايرانيان و اعراب از يك سو و شيعيان و اهل 

در زمان . رفت شمار مى سنت از سوى ديگر تا بدان حد شدت يافت كه تهديدى به حال ثبات و وحدت خالفت به
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 اطرافيان امين به ويژه فضل بن ربيع و على بن عيسى بن ماهان با نيرومندى پشت سر او ايستادند و او را به 
كرد كه از برادرش مأمون بخواهد تا بر خالف ميلش به فضل بن ربيع او را نصيحت . شكستن پيمان وا داشتند

شود و وليعهدى بعد از او به  افتد و زمينه خلع او ايجاد مى بغداد بيايد، بدين شكل بين وى و سپاهش فاصله مى
از آن سو فضل بن سهل از مأمون حمايت كرد و به او فهماند كه به علت اهميت . گردد پسرش موسى باز مى

بدين گونه دخالت اطرافيان به ). 81(جا شود تن به بغداد عذر بخواهد و خواستار باقى ماندن در آنخراسان از رف
تداوم اين روند بسيارى از شهرهاى . ناپذير گشت ور شدن نزاع انجاميد و به آن حد رسيد كه درگيرى اجتناب شعله

 .ار ساختامپراتورى اسالمى را به جنگ و نزاع ميان طرفداران امين و مأمون واد
  

   نقش امام رضاعليه السالم در انسجام
   اسالمى در عصر مأمون

ها و آشنا  امام كوشيد ضمن نشر اسالم در ميان توده. ها بود ها و نسل هاى امام در جهت سازندگى ذهن  فعاليت
هاى دنياى  اى خاص بياموزد و آنان را ذخيره كردن افراد به حقوق اسالمى خود خطوط اساسى تشيع را به عده

 .اسالم قرار دهد
در عرصه اين . كوشيد زندگى مردم را نظم دهد و براى آنان برنامه تعيين نمايد  امام در عرصه ارشادات خود مى

ارشادات امام بسيارى از . داد برنامه توجه به دنيا و تأكيد بر آخرت داشت و مردم را به انجام امور نيك سوق مى
 .ها را به قبول اسالم وادار كرد پرستان را بينش داد و آن  و حتى ستارهمسيحيان، يهوديان، دهريون

ها  كرد تا آن  امام در برخورد با فرق مختلف اسالمى كه در عهد آن حضرت ظهور كرده بود بيشترين تالش را مى
 فرقه واقفيه كه بسيار توان در جريان تالش ايشان براى بازگرداندن نمونه بارز آن را مى. را به راه راست ارشاد نمايد

ها را به حقانيت اسالم باز گرداند و در اين راستا از هيج  امام تالش نمود تا آن. امام را آزار دادند مشاهده كرد
ها نوعى هرج و مرج دينى و فكرى را  اين اختالفات و جدايى. ها كوتاهى نكرد استداللى براى تفهيم حقيقت به آن

 .در جامعه اسالمى سبب شد
امام با استفاده از فرصت جنگ و نزاع ميان امين و مأمون بيشترين بهره را برد و به تحكيم وضعيت شرايط دين  

چه بسا افرادى بودند كه در همين اوضاع نابسامان سياسى توانستند به خدمت . اسالم و نشر و تبليغ آن پرداخت
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ها و از جمله شورش علويان را گسترش  ابسامانى كشته شدن امين و به خالفت رسيدن مأمون دامنه بسيارى از ن
اى ندارد، به فكر افتاد تا به نوعى از سوى علويان اطمينان  هاى علويان چاره مأمون دريافت در برابر شورش. داد

عليه السالم را از مدينه فرا خواند، با توجه به  به همين سبب در اقدامى حضرت على بن موسى. خاطر پيدا كند
ياز مأمون به دعوت سعى شده است اين اقدام تحت عنوان تعهد و نذر گذشته او قلمداد گردد تا كمتر ضرورت و ن

هاى فضل بن سهل  اوضاع و شرايط بحرانى خالفت به همراه اتكاى مأمون به سياست. هويت واقعى او آشكار شود
 شورش ابن طباطبا و حمايت .ها بيش از هر چيز در دعوت امام مؤثر بوده است براى فرو نشاندن اين شورش

ها به قدرى باال گرفت  ابوالسرايا از او تأثير بيشترى در مأمون براى دعوت از امام گذاشت؛ چرا كه دامنه اين فعاليت
سرانجام در شهرهاى بصره و اهواز، زيد بن موسى بن جعفر، در يمن . كه ساير علويان نيز بناى تعرض نهادند

در فارس اسماعيل بن موسى بن جعفر، در مكه حسن افطس و در مداين محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر، 
ها شهرهاى ديگر نيز سر به شورش برداشتند، چنان كه حجاز به  به دنبال اين قيام). 82(سليمان به قدرت رسيدند

صل سيد بن در مو. دست محمد بن جعفر افتاد و احمد بن عمر بن خطاب ربعى بر نصيبين و توابع آن چيره شد
انس، در ميافارقين موسى بن مبارك يشكرى، در ارمنستان عبدالمالك بن حجاف سلمى و در عراق عجم ابودلف 

در چنين شرايطى مأمون به ناچار حيات و بقاى حكومت خود را تنها در حمايت از ). 83(عجلى به قدرت رسيدند
نزديكى وى . رويه داد و به شدت به علويان متمايل شداز اين رو برخالف ميل عباسيان ناگهان تغيير . علويان ديد

 .بخشيد ها رهايى مى به امام رضاعليه السالم يگانه روزنه اميدى بود كه مأمون را از اين گرفتارى
زمانى كه امام قصد دارند از . گيرند  در زمان ورود حضرت به نيشابور ايشان مورد استقبال شديد شيعيان قرار مى

شوند محدثان اين شهر كه از بزرگان اهل حديث بودند پيرامون مركب امام گرد آمده از او نيشابور خارج 
 :امام نيز حديث معروف سلسلة الذهب را براى مردم چنين فرمودند. ها حديثى بخواند درخواست كردند تا براى آن

كائيل و او از قلم و او از خداوند عليهم السالم روايت كرد كه رسول اكرم از جبرئيل و او از مي پدرم از پدرانش «
جا پناه آورد از عذاب من در  كلمه ال اله اال اللَّه حصار و پناهگاه من است، هر كس به آن: نقل كرد كه فرمود

 ».آسايش است
ال اله اال اللَّه شروطى دارد كه بايد به آنها عمل «:  و بعد از اين كه مركب از جاى خود حركت كرد برگشت و گفت

 )84(».باشم  و من هم يكى از شروط آن مىكرد
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 امام رضاعليه السالم اين حديث را زمانى به مردم گفتند كه جامعه مسلمانان گرفتار چنددستگى سياسى و عقيدتى 
هاى نوظهور در ميان آنان پيدا شده بود و ارباب بدعت و صاحبان هوى و هوس هر كدام در  مكتب. شده بود
 .گفت و تفرقه و تشتت همه جا را فرا گرفته بود د، هر كس سخنى مىاى قيام كرده بودن گوشه

 مدعيان خالفت و امامت در حجاز، عراق، شام، يمن و خراسان قيام كرده و هر كدام براى خود نيرو تهيه كرده 
 و امام با بيان اين حديث مردم را به توحيد و خداپرستى دعوت كرد. بودند و با يكديگر به جنگ مشغول بودند

گفت همه بايد از عناد و لجاج دست بردارند و تحت پرچم توحيد و خداشناسى درآيند و از تفرقه بپرهيزند و 
بدعتگزاران و منحرفان به خداوند روى بياورند و دست از تحريفات بردارند و عقايد مردم را خراب نكنند و 

سخنان امام از اين . عارف دينى را تحريف نسازنداحكام خداوند را با تفسيرهاى گوناگون بيان ننمايند و اصول و م
از طرف ديگر به مدعيان خالفت تذكر دادند كه خالفت . جهت در راستاى وحدت اسالمى بسيار قابل توجه است

اند و براى خود  كنند و مدعى خالفت شده ها نيست و كسانى كه در شهرها و واليات قيام مى و امامت حق آن
. باشد و ديگران را در آن حقى نيست اند بدانند كه خالفت و امامت متعلق به ما مى يدهلشكر و اسلحه تدارك د

 .شدند بايد واليت ما را نيز قبول داشته باشند و امامت و حكومت ما را بپذيرند كسانى كه وارد حصار توحيد مى
 وحدت دينى و انسجام  جريان واليتعهدى و قبول آن توسط امام رضاعليه السالم اوج تالش امام براى حفظ

 .هاى مختلف خالفت اسالمى بود اسالمى سرزمين
جويى اگر بتواند  خواست با اين چاره هايى كه مأمون بر واليتعهدى امام اصرار داشت اين بود كه مى  يكى از علت

 را كه صحنه درگيرى را از حوزه عباسيان به خاندان حسنيان و حسينيان منتقل كند و نيز آن دسته از شيعيان
 ).85(خواهان انتقال خالفت به خاندان پيامبر بودند با خود همراه سازد

اى جز واگذارى واليتعهدى به امام رضاعليه  كرد و چاره  مأمون بايد به شكلى مشكالت سياسى خود را حل مى
ساس كرد دلجويى مأمون اح. عناصر ايرانى و خراسانى به مأمون و عناصر عرب به امين پيوستند. السالم را نداشت

از همين رو مأمون به جريانى . فايده است اند بى از اعراب مخالف كه در برابر او موضع خصمانه اختيار كرده
 .پيوست كه خواهان فراهم آوردن موجبات رضايت مردم خراسان و ايرانى بود

؛ زيرا تنها به اين طريق بود )86(ها به سوى مأمون بود  واگذارى واليتعهدى امرى مهم در تهديد علويان و جلب آن
اين ). 87(اما حضرت به هيچ عنوان راضى به اين امر نبودند. رفت كه اختالفات بين علويان و عباسيان از بين مى

قضيه چندين بار تكرار شد و جواب حضرت در هر بار منفى بود، تا اين كه حضرت به درخواست مأمون بنا به 
 .)88(مصلحت جامعه اسالمى عمل كرد

 او را وا داشت تا خالفت و واليتعهدى را بر - كه وزير مأمون بود - بعضى را نظر بر آن است كه فضل بن سهل 
به احتمال زياد . اما بايد ديد كه چه علتى موجب گرديد تا فضل، مأمون را به اين كار وا دارد. امام عرضه بدارد
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  در وحدت تأثير مناظرات امام رضاعليه السالم 
   دينى و راهكار امام براى برقرارى

   انسجام جامعه به مأمون
 حضور امام در خراسان براى اولين بار باعث گرديد تا شيعه به عنوان يك ايدئولوژى از سوى خالفت عباسى 

 .ايستاد پذيرفته شود؛ زيرا پيش از اين شيعه به مثابه يك جريان مخالف خالفت عباسى در برابر خلفا مى
 گر چه مناظرات امام رضاعليه السالم از هر جهت قابل توجه است، ولى مناظرات معروف آن حضرت با رهبران 

باشد، چنان كه يكى از مقاصد مأمون اين بود كه رهبران تمام مكاتب  اديان الهى از جهات مختلفى داراى اهميت مى
در يك مناظره، حذف علمى كند، ولى در هر جلسه و مذاهب را گرد هم آورد، تا شايد امام رضاعليه السالم را 

 !خالف مقصود حاصل شد
توانستند از دين   مأمون در يكى از مناظرات، رهبران چهار مكتب و مذهب معروف را گردآورى كرده بود كه مى

اهى دادن اين مناظره كه از طلوع آفتاب تا بعد از نماز مغرب طول كشيد اهميت نقش امام را در آگ. خود دفاع كنند
 .دهد ها نشان مى به صاحبان هر دين از طريق استدالل بر مبناى كتب دينى خود آن

 : حضرت فرمود
هنگامى كه استدالالت مرا در برابر اهل تورات به توراتشان بشنود، و در برابر اهل انجيل به انجيلشان و در مقابل  «

شان و در برابر اهل  ن، و در برابر هيربدان به زبان فارسىاهل زبور به زبورشان و در مقابل صابئين به زبان عربيشا
هنگامى كه دليل هر گروهى را جداگانه ! آرى. هاى مختلف به لغاتشان روم، به زبان رومى و در برابر پيروان مكتب

و درصدد داند، مقامى را كه ا گاه مأمون مى ابطال كردم، به طورى كه مذهب خود را رها كنند و قول مرا بپذيرند، آن
 ).90(»اى جز به خداوند متعال نيست آن وقت پشيمان خواهد شد و هيچ پناه و قوه! است؛ مستحق نيست
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ها و سخنان ديگر امام در هدايت مأمون تالش ايشان را براى وحدت و برقرارى نظام در جامعه اسالمى   توصيه
 .دهد نشان مى

از «ادند و مأمون خوشحال شد، ولى امام به او هشدار داد كه  در زمانى كه خبر فتح چند پاره ديه را به مأمون د
هايى كه بر  سرزمين. خدا در مراعات امت محمدصلى اهللا عليه وآله و مأموريتى كه خدا به تو داده است پروا كن

كلى اى و به  كنى و آن را به عهده ديگران گذاشته اى و به امورشان رسيدگى نمى ها حكومت دارى ضايع گذاشته آن
اى كه آن مهبط و محل ريزش رحمت و نزول وحى خداوند است و در مرو سكنى  غافل شده» دارالهجره«از مدينه 
و در ) 91(».شود اند و با بودن تو به آنان ظلم و تجاوز مى اى و اوالد مهاجر و انصار در آن مظلوم واقع شده گزيده

رغم پيامدهاى ناگوار اين پيشنهاد وى را به ترك  السالم علىعليه  خواهد امام جواب مأمون كه از ايشان راهكار مى
 ).92(پسندد كند و مأمون نيز رأى امام را مى اين بالد و رحل اقامت افكندن در مركزى كه پدرانش بودند دعوت مى

شود تا فضل وى را بر حذر دارد و   آگاهى مأمون براى عزيمت به بغداد جهت برقرارى نظم و وحدت سبب مى
 .ار كنداظه
ات با تو  اى كه ديروز برادر خود را كشتى و خالفت را از وى گرفتى، خويشاوندان پدرى مگر فراموش كرده «

اى و ابوالحسن  اى انجام داده ها با تو مخالف هستند، ديگر اين كه كار تازه دشمن هستند و همه اهل عراق و عرب
اى، فقها و علما از تو و عمل تو راضى نيستند و آل   كردهاى و خالفت را از خاندان بيرون را وليعهد خود كرده

رأى درست اين . اين رأى در نظر من درست نيست). 93(ها با تو نيست هاى آن عباس همه از تو نفرت دارند و دل
هاى مردم آرام شود و قضيه كشته شدن محمد امين فراموش  است كه هنوز در خراسان اقامت داشته باشى تا دل

ها  اند و از اوضاع و احوال آگاهى دارند، تو از آن  اكنون در اين جا بزرگانى هستند كه به رشيد خدمت كردهگردد و
 .»)94(ها نظر دادند و گفتند به كار گير ها مشورت نما، هر چه آن طلب كن و در اين مورد با آن

سيان، آشكارا خالفت مأمون را عراق خاستگاه عبا. ق به بحران جدى دچار شده بود202 خالفت مأمون در سال 
نواحى مجاور . خارج شدن اين ناحيه از خالفت عباسى، تجزيه و فروپاشى خالفت را در پى داشت. كرد انكار مى

اين سرزمين از جمله جزيره در شمال و حجاز در جنوب، پيوند عميقى با تحوالت سياسى و اجتماعى عراق 
گرفت بايد تمام حكومتش را قربانى  ت كه اگر عراق را ناديده مىاكنون مأمون در وضعيتى قرار داش. داشتند
آنان با . پنداشتند هاى متعصب و عباسيان مقيم بغداد، خراسان را رقيب سياسى خود مى عرب. كرد انگارى مى سهل

زندان همه فر. خواهى و نفى خالفت مأمون برداشتند انتخاب ابراهيم بن مهدى به خالفت گام مهمى در راه استقالل
عباس و ياران ايشان نيز كه در مدينه بودند در كار خلع مأمون و تبعيت از ابراهيم بن مهدى همداستان شده 

 ).95(بودند
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او از حوادث . عليه السالم در ذهن مأمون تصويرى از اوضاع واقعى كشور منعكس شده بود  اكنون با راهنمايى امام
بانه فضل بن سهل و برادرش حسن كه از بغداد تصويرى آرام و مطيع طل هاى جاه بغداد آگاه شده، دانست سياست
اما الزم بود اين . اى جز بازگشت به مواضع اوليه براى خود نديد ديگر چاره. ترسيم كرده بودند دروغين است

 برده طور كه در آغاز به تدريج علَم گرايش به علويان را باال خواست همان بازگشت تدريجى باشد؛ چرا كه او مى
كرد و درصدد قتل وى  به همين منظور مأمون از برخورد با فضل اجتناب مى. بود آن را به تدريج پايين آورد

 ).96(برآمد
دانست با حضور امام و وليعهدى ايشان  وى به خوبى مى.  پس از فضل نوبت شهادت امام رضاعليه السالم بود

عليه السالم مسئله  شايد از همين رو امام. ديد نعى براى كار خود مىلذا امام را ما. تواند آسان وارد بغداد گردد نمى
انسجام جامعه اسالمى و برقرارى آرامش و جلوگيرى از كشته شدن مسلمانان را بر حفظ جان خويش ترجيح 

 .درك ضرورت اين امر امام را به آگاه كردن مأمون براى عزيمت به بغداد و پذيرش شهادت وا داشت. داد مى
  
  گيرى تيجه ن

هاى   اوضاع نابسامان خالفت عباسى در اواخر حكومت هارون، جنگ ميان امين و مأمون بر سر خالفت، قيام
هاى ضاله در اين دوران  متعدد شيعيان و علويان و افراد ناراضى خاندان عباسى از مأمون و نيز وجود برخى فرقه

اند، اما امام رضاعليه السالم در اين اوضاع حساس به طور توانست جامعه اسالمى را به اوج ذلت و بدبختى برس مى
و اين كشتى در حال غرق شدن را به ساحل نجات ) از نظر سياسى(غير مستقيم هدايت جامعه را به دست گرفت 

ها كه حتى از سوى علويان و شعيان بود و  رساند با پذيرش واليتعهدى از سوى امام، ايشان به رغم برخى مخالفت
 مناظرات با علماى بزرگ اديان ديگر توانستند جامعه اسالمى را به سوى كمال و درك حقايق و راه در ضمن

به راستى كه درك و آگاهى نسبت به حقيقت دين و تالش براى انسجام اسالمى را بايد به . فضيلت هدايت نمايند
 .اى از سيره عملى حضرت رضاعليه السالم دانست عنوان نمونه
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   همگرايى امت اسالم با رويكرد به حديث ثقلين
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   محمد حسين پژوهنده
   مجله انديشه حوزه

   مدير گروه علوم و معارف قرآن
   چكيده

. ت مسأله وحدت اسالمى با توجه به پديده جهانى شدن و با نگاهى به حديث ثقلين در اين مقاله بررسى شده اس
نويسنده از اين زاويه به بازخوانى مقوله اتّحاد و همبستگى در اسالم پرداخته و بر اين باور است كه رويكرد به 

عليهم السالم در برهه حساس كنونى تنها راه بازگشت به ايجاد انسجام ميان كشورهاى مسلمان  واليت اهل بيت
 .باشد مى

  
  

   وحدت امت اسالم- مقدمه 
  انى شدن در روند جه

اى كه امروز در سطح محافل سياسى و علمى جهان مطرح است رخدادى به نام جهانى شدن است كه با   مسئله
نگاه خوشبينانه به آن، يك روند طبيعى پويش تمدنى است، ليكن رويكرد به آن در ارتباط با موقعيت خاص امت 

زار ارتباط الكترونيكى چون ماهواره و اينترنت شناختى باشد؛ چه آن كه اب تواند بدون تأمل آسيب اسالمى نمى
جا كه  ها است، تا آن  ملت-زننده دولت  ها، اقتصاد سياست و برهم كننده فرهنگ چونان يك اتوبان يكطرفه هضم

سازى  ظاهر قضيه به هجوم ارتباطاتى بيشتر همانندى دارد و طبعاً نگاه بدبينانه به آن، يعنى آمريكايى كردن يا غربى
 .رسد  سزاوارتر به نظر مى-) 97(ان كه برخى از منتقدان غربى نيز به آن باور دارند چن-

هاى هدف يك  هاى امنيتى از سوى ملت اى نسبت به آن، بديهى است كه توجه به مراقبت  با چنين رويكرد بدبينانه
 . داشتحق طبيعى براى آنان خواهد بود كه ملت اسالم در نوك پيكانك تهاجمات آن قرار خواهد

سر و صدا و پنهانى بيشترين كارايى  ها تهاجم آبى، يعنى هجوم بى  ناگفته روشن است كه در قاموس سياسى قدرت
باشد و كاراترين شكل آن نيز ورود به منطقه هدف به وسيله ابزارها و نيروهاى فرهنگى است و در اين  را دارا مى

 .ر نيروهاى حريف بر كسى پوشيده نيستافكنى و ايجاد تفرقه د ميانه هم قدرت تأثير نفاق
 با اين وصف مسئله اختالف امت اسالم وتشديد تضادهاى درونى از بيرونى، گامى در جهت بلع و هضم اين امت 

دارد كه  سازى خواهد بود؛ اين پديده يا به روايتى اين پروژه موانع را يكى يكى از سر راه خود برمى در روند جهانى
.  قدرت اسالم ناشى از وحدت و انسجام آنان است- طرح سياسى هانتينگتون و فوكوياما  در -ترين آن  مهم

 - بنابراين، وظيفه امت اسالمى كه هدف نخستين تهاجم هستند، تالش در رفع نقطه ضعف يا رخنه سياسى 
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يابيم كه در يك شبيخون غافلگيرانه تمام عيار از سوى دشمن   با اندك التفاتى به ابعاد مختلف اين تهاجمات، درمى
ترين اتخاذ موضع است و در اين  در چنين حالتى از زاويه تدابير نظامى تمسك به تدابير دفاعى بديهى. قرار داريم

ها  هايى است كه دشمن از آن ها و سد كردن رخنه  شكل دفاع، از بين بردن زمينهترين رابطه، نخستين و اضطرارى
 .استفاده خواهد كرد

 به نظر نگارنده، كاراترين طرح مقاومتى در رويارويى با پيشروى طرح تهاجمى دشمن، كه تضمينات شناخته 
يه رويكرد به حديث ثقلين اى در تجارب تاريخى نيز دارد، روى آوردن امت اسالم به همگرايى در سا شده
 ).98(است

پديده ياد شده، چه به عنوان :  مسئله دومى كه در اين نوشتار درصدد يافتن پاسخى براى آن هستيم، اين است كه
ها را به  ها انسان تواند با برداشتن موانع و جداكننده يك پروسه يا پروژه و زير هر نامى كه قرار داشته باشد، آيا مى

 كننده ظهور منجى آخرالزمان باشد؟ تواند تسهيل در اين سياره برساند؟ آيا مىوحدت حقيقى 

 پيشفرض تحقيق مثبت است، ليكن بايد ديد چه طرحى براى به دست گرفتن كنترل سكّان حركت از سوى امت 
 اسالمى وجود دارد؟

  
 و) 99( پيشينه همگرايى

  امت اسالم) 100( واگرايى
بينيم كه در مكه با حضور بزرگان قبايل اوس و  هاى عقبه اول و دوم مى  در پيمان نخستين همگرايى اسالمى را

صلى اهللا عليه وآله در  و دومين آن را در عقد اخوت دينى كه به توصيه پيامبر اكرم) 101(خزرج يثرب انجام شد
 .سال اول هجرى در مدينه ميان مهاجرين و انصار واقع شد

در همان سال نخست هجرت ياد كرد كه در اثر » بعاث«توان از واقعه  سالم نيز مى درباره نخستين واگرايى امت ا
اى به نام شاس بن قيس و تازه كردن داغ شكست خزرجيان از اوسيان در آن رويارويى كه در  سعايت يهودى

كه با شهرت يافت، دو گروه عظيم مسلمان در مقابل هم قرار گرفتند » يوم بعاث«جاهليت واقع شد و به نام 
از اين دو سر نمونه كه بگذريم ). 102(گرى رسول خداصلى اهللا عليه وآله و تدابير آن بزرگوار خنثى گرديد ميانجى

جا كه دامنه اختالفات امت در عهد خالفت  در واقع آنچه رخ داده واگرايى بوده است نه همگرايى؛ تا آن
ه آن حضرت در بيانى پرخاشگرانه نسبت به اين پديده شود ك جا كشيده مى عليه السالم به آن اميرالمؤمنين على

 :فرمايد مى
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؛ »...اِلههم واحد، و نبيهم واحد، و كتابهم واحد، أفأمرهم اللَّه سبحانه باالختالف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه؟ «
را به اختالف فرمان شان يكى، با اين حال آيا خداوند سبحان اينان  شان يكى، پيغمبرشان يكى، كتاب آسمانى خداى

 ).103...(ورزند؟ شان كرده و اينان عصيان مى كنند، يا نه، او نهى داده است كه بدين وسيله اطاعتش مى
 و با گذشت زمان و دور شدن از عصر نزول وحى تا قرن چهار و پنج هجرى دامنه اختالفات امت اسالم از مرز 

 ).104(هفتاد و سه فرقه نيز تجاوز نمود
حال تراژدى وحشتناكى كه سبب از هم پاشيده شدن امت و از دست رفتن شوكت آن باشد تا قرن دهم  با اين 

دار بين عثمانى و صفوى و عقد  هاى دامنه هاى يازده و دوازده در اثر جنگ سراغ نداريم جز اين كه از سده
راهم، و پاى او به داخل توز موجبات شكست قدرت اسالم ف هاى استعمارى دو طرف با دشمن صليبى كينه پيمان

 .مرزهاى اسالم باز گرديد
  

  اقدامات اساسى پيامبرصلى اهللا عليه وآله در

   جهت ايجاد بناى امت واحده
آيد  شمار مى هاى آن نيز به  محورهاى اصلى حركت اسالم براى تأسيس نظام اجتماعى اصولى است كه ويژگى

 .رماندهى، وحدت جهان وطنى و وحدت در هدفوحدت سيستم، وحدت در ملت و مكتب، وحدت ف: چون
سازد كه تالش براى ايجاد اين چند وحدت   نگاهى به كارنامه بيست و سه ساله پيامبرصلى اهللا عليه وآله روشن مى

به وسيله آن حضرت توانست در محيط جاهلى آن روزگار دولتى تشكيل دهد كه بتواند به سران كشورهاى 
 شدار و اخطار دهد كه يا اسالم را به عنوان دين خود بپذيرند يا آماده عواقب آن باشندمقتدرى چون ايران و روم ه

در يك روز از طرف پيامبر شش نفر حامل نامه ايشان به سران ممالك و نواحى نيمه مستقل : نويسد ابن سعد مى «
فه كلبى به سوى بصرى در ؛ دحية بن خلي)همراه با دو نامه(عمرو بن اميه ضمرى به سوى نجاشى : بيرون رفتند

حمص؛ عبداللَّه بن حذاقه سهمى به سوى كسرى در ايران؛ حاطب بن ابى بلتعه لخمى به سوى مقوقس در 
اسكندريه؛ شجاع بن وهب اسدى به سوى حارث بن ابى شمر غسانى؛ و سليط بن عمرو عامرى به سوى هوذة بن 

ها را آورده   مخصوص روانه نمود كه ابن سعد در طبقات آنهاى همراه با پيك به ساير قبايل نيز نامه. على حنفى
 ).105(»است

 با اين حال رسول خداصلى اهللا عليه وآله از ايجاد تفرقه در امت بعد از خود نگران بود و در مواقعى از بروز آن 
 .داد خبر مى

 :دين گروه است رواياتى از آن حضرت از طريق عامه و خاصه وارد شده، كه ناظر به تفرق امت به چن
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صلى اهللا عليه  و قد روى الخطيب فى تاريخه و الديلمى فى فردوسه من عدة رجال إلى عوف بن مالك إلى النبى «
وآله أنه قال تفترق أمتى على بضع و سبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتى قوم يقيسون األمور برأيهم يحرمون الحالل 

 ).106(»و يحللون الحرام
شوند كه  امت من هفتاد و اندى فرقه مى: كند كه فرمود يب و ديلمى از عوف از رسول اللَّه نقل مى در اين متن خط

كنند، حالل را حرام و حرام را حالل  تر است كه مسائل را به رأى خود قياس مى مصيبت آن يكى از همه سنگين
 .كنند مى

 :ليه وآله فرمودبينيم كه پيامبرصلى اهللا ع  مضمون تفرقه را در حديث زير هم مى
و أمتى تفترق على ثالث و سبعين فرقة، اثنتان و سبعون فرقة فى النار و واحدة فى الجنة و هى التى تبعت ...  «

 )107(».وصيى
 .داند كه از وصى او پيروى نمايد اى را نجات يافته مى  در اين حديث پيامبرصلى اهللا عليه وآله فرقه

رسول خداصلى اهللا عليه وآله . جويانه ارائه شود يمون است و بايد راهكار چارهگمان تفرق امت يك عارضه نام  بى
شيخ حر عاملى صاحب وسائل الشيعه به عنوان حديث متواتر بين عامه و . در اين باره ارائه طريق كرده است

 :ايم و آن اين است خاصه روايتى را از پيامبر آورده است كه بارها آن را شنيده
صلى اهللا عليه وآله أنه قال انّى تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتُم بهما لن تضلّوا كتاب اللَّه و عترتى اهل  عن النّبى «

وضالح لىا عما لن يفترقا حتّى يردگذارم كه  ؛ من در ميان شما دو گرانه را از خود به يادگار مى)108(»بيتى و انّه
خواهيد شد، يكى كتاب خدا و ديگرى اهل بيت من است و اين دو از هم تا به آن دو وابسته بوديد هرگز گمراه ن

 .گاه كه در حوض كوثر بر من ورود يابند شوند تا آن جدا نمى
ها به عنوان فتنه آخرالزمان كه قبل از قيام قائم رخ  عليه السالم نيز ضمن اشاره به اين تفرق  اميرالمؤمنين على

 :ون آن رويكرد به اهل بيت پيامبر را خاطرنشان ساخته و توصيه شده استدهد، براى نجات از عوارض ناميم مى
فقال ان الفتنة اذا اقبلَت شُبهت ثُم ذكر الفتنَ بعده الى أن قال فقام رجلٌ فقال يا أميرالمؤمنين ما نصنع فى ذلك  «

م فانصرُوهم تؤجرُوا والتستبقوهم فتصرَعكُم الزمان قال انْظُروا اهل بيت نبيكم فان لبدوا فالبدوا و ان استصرَخُوكُ
؛ اين حديث را سيد رضى در نهج البالغه نيز با )109(»البلية ثم ذكر حصولَ الفرج بخُروج صاحبِ األمرعليه السالم

 و لن انظُروا اهل بيت نبيكم فالزَموا سمتُهم و اتّبعوا اثرَهم فلن يخرجوكم من هدى«. ذيل ديگرى آورده است
 ).110(»يعيدوكُم فى ردى فان لبدوا فالبدوا و ان نهضُوا فانهضُوا و ال تسبقُوهم فتضلُّوا و ال تتأخّروا عنهم فتهلِكُوا

هاى پرآشوبى قرار داشتيد كه راه از چاه   مضمون هر دو نقل گوياى اين مطلب است كه شما وقتى در برهه
كنند، اگر كند شدند شما هم  ها شما را از راه به در نمى يامبرتان بنگريد، آنبازشناخته نگردد تنها به اهل بيت پ

و در . ها پيش نيفتيد كه راه را گم خواهيد كرد حركت خود را كند كنيد و اگر برخاستند شما هم برخيزيد، از آن
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اى كه بايد بدان التفات نمود اين است كه اختالف، عنوان بسيطى است كه در مجموع به دو عنوان مثبت و   نكته
هاى علمى، فكرى و فلسفى يا سياسى و غيره اشاره دارد كه در  شود اختالفات مثبت به نظريه منفى بخش مى

صلى اهللا عليه وآله از آن به  يابد و لذا پيامبر اكرم ت وجود مىترى از يك چيز ضرور تضارب آراء براى فهم درست
مسئله ما اين نيست، سخن از شق دوم آن است كه در نهايت جريان خود به . ياد نموده است» رحمت«عنوان 

نمايد با اين  شود و امت اسالم را در مقابل دشمن وادار به تسليم مى سوز منتهى مى برخورد خصمانه خانمان
يابد؛ به خصوص كه اسالم با هدف تأسيس جامعه  ف مقابله همه ابناى اسالم با اين پديده شوم ضرورت مىتوصي

 .دينى اسالمى بنيان گرديده است
  

      تأسيس جامعه جهانى دينى
ه توان با استفاده از يك حقيقت آرمانى ك ها است، مى  در ارتباط با مسئله بعدى ما كه هموار شدن راه وحدت انسان

در همه اديان الهى از آن خبر داده شده است يعنى ظهور ابرمرد منجى در آخرالزمان كه دولت جهانى تشكيل 
دهد بدان اميدوار بود، به ويژه با آنچه از ظاهر امر در روند توسعه ارتباطات و شفاف شدن مرزهاى محسوس و  مى

دهد، همچنين گرايش   بر تسامح سلوكى خبر مىآيد و از نوعى همگرايى مبتنى ها برمى غير محسوس ميان انسان
 .بخشد هاى اخير، احتمال عينى شدن آن ايده آرمانى را قوت مى نسبتاً همگانى انسان به معنويت در سال

در ضمن پاسخ به اين سؤال كه آيا روند جهانى شدن به تأسيس جامعه جهانى ) 111( پروفسور عبدالعزيز ساشادينا
 :گويد شود، مى دينى منجر مى

وگويى مؤثر نه فقط ميان  هاى اخالقى و معنوى مشتركمان برگرديم و گفت وقت آن رسيده است كه به ريشه «
هاى مشترك اديان و تسامح  عقايد رهبران مذهبى درباره ريشه. رهبران مذهبى بلكه ميان پيروان اديان برگزار كنيم

اديان پيروان خود را به . رسد  گوش مردم عادى مىشود كمتر به وگوى بين مذاهب ابراز مى كه در جلسات گفت
هاى انسانى كه در كالم  المللى آينده بايد از ارزش نظام بين. كنند كنند و از تكبر نهى مى بردبارى و رأفت توصيه مى

جهانى فكر كردن و در عين حال . ها اعتقاد دارند كمك بگيرد وحى وجود دارد و مردم عادى جوامع مذهبى به آن
ها كرامت دارند و  گيرد؛ زيرا در كالم وحى انسان  پى اصالح جامعه بومى خود بودن از وحى سرچشمه مىدر
 ).112(».ها باشد آن كه هيچ تبعيضى ميان آن توانند از جهت اخالقى همچون امت خداوند عمل كنند بى مى

ئورى به پراكسيس تابع قوانينى است رسد و تبديل يك ت ها اين مطلب بيشتر از يك نظريه به نظر نمى  با همه اين
ها موضوع وحدت به معناى اتحاد و انسجام در  ترين آن كنيم؛ يكى از مهم هاى الهى تعبير مى ها به سنت كه ما از آن
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اكنون زعيم نظام جهانى آينده را تعيين نمود؛ هر چند كه در حال حاضر آمريكا كوس  توان از هم  با اين حال نمى
 .االربابى را به صدا آورده است رب

  
   رويكرد به واليت اهل بيت، به مثابه يك تز راهبردى در جهت وحدت امت اسالم

ساز كنونى تنها راه بازگشت به وحدت و  اين جانب رويكرد به واليت اهل بيت نبوى در برهه سرنوشت از نظر 
يكى از زاويه ايمان و اعتقاد درونى به : دهد ايجاد انسجام مطلوب است كه از دو جهت ضرورت خود را نشان مى

ان در مشى صراط مستقيم اسالم، چنان كه گيرى آن صلى اهللا عليه وآله؛ و اسوه عنوان اعطاى اجر رسالت پيامبر اكرم
ديگرى رويكرد ابزارى يا به داعى ايمان برونى است؛ . اميرالمؤمنين ضمانت آن را در پيروى از عترت داده است

شما اگر . توان بر آن اتفاق داشت واليت اهل بيت بوده و هست اى در اسالم كه بالمعارض مى چه آن كه تنها سوژه
پنداريد آنان   دينى گذشته بنگريد و نگاهى به آثارى كه درباره واليت اهل بيت دارند، مىهاى بزرگ به شخصيت

بگذريم از عرفان اسالمى كه سراسر ...) خوارزمى، ابن حجر و. (روند شمار مى شيعه هستند در حالى كه از عامه به
 .تعليه السالم اس واليت اهل بيت و سرپردگى به آستان واليت اميرالمؤمنين على

بينيم تجاربى نيز در تاريخ وجود دارد كه واليت اهل بيت پيامبر به   از اين زاويه كه حكم عقل اجتماعى است مى
راستى چون سفينه نوح براى آنان عمل كرده است كه از جمله تمسك خلفاى عباسى از قرن پنجم به بعد به اهل 

ها، قرامطه، اسماعيليه و علويون زيدى عاجز، و  برابر فاطمىبيت پيامبرصلى اهللا عليه وآله بود آنان وقتى خود را در 
ها در معرض خطر ديدند،  شان از آن فرقه حكومت خود را به خاطر اقبال مردم به اهل بيت و در اين رابطه پشتيبانى

كتاشيه و انديشى كردند و از تسنن دوازده امامى با تأكيد بر واليت ائمه شيعه تبليغ كردند كه تأسيس فرقه ب چاره
 .عرفان خاص غزالى نمونه آن است

  
      نگاهى به تجربه مذهب تسنن واليى

 بجز مقطع كوتاه و در بخش كوچكى از سرزمين اسالمى كه فرقه ناصبى وجود داشته است در تمامى ادوار تاريخ 
 پيامبرصلى اهللا عليه ها با تفكيك حساب خالفت از واليت، به اهل بيت هاى اسالمى، تمامى فرقه اسالم و سرزمين

ها اهل تسنن به محبت اهل  اند، چنان كه در ايران بزرگ تا قبل از صفوى ورزيده وآله به عنوان اولياء اللَّه ارادت مى
 ).113(اند اند، تا جايى كه برخى آنان را سنّى دوازده امامى لقب داده بيت مشهور بوده

ربى، فلسطين و آفريقا همانند ايران با هر مذهبى كه داراى آن  در ممالك ديگر نيز چون تركيه فعلى، كشورهاى ع
حكّام عثمانى نيز به پيروى از خلفاى عباسى . ورزيدند صلى اهللا عليه وآله ارادت مى بودند، به اهل بيت پيامبر اكرم
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هاى   خلفاى عباسى پيش از آن، با تأسى از غزالى مكتب او را در جهت كوبيدن شيعه اسماعيلى كه از كوهستان
ودند، چنان كه در نتيجه، عمر خالفتشان تا قاينات تا الموت قزوين گسترش داشت، به كار برده و موفق گرديده ب

گرايى گنوسى ايرانى و تسنن  ادامه يافت؛ و اگر طرح غزالى در جمع عرفان) ق505 م(يك و نيم قرن بعد از غزالى 
عباسى نبود حكومت عباسى به دست اسماعيليان باطنى كه تكيه بر پشتيبانى اكثريت ايرانيان مسلمان آن دوره 

 .بودداشت، منقرض شده 
خواستند ) شانزدهم ميالدى(ها نيز كه در موقعيتى شبيه خلفاى عباسى قرار داشتند، در قرن دهم   از اين رو عثمانى

گيرى نمايند و فرقه بكتاشيه با  از اين قاعده ايدئولوژيكى در جمع بين خالفت سنى و عرفان كذايى ايرانى بهره
 ).114( با آنچه در تئورى غزالى بودچنين رويكرد اعتقادى روى كار آمد، چيزى همانند

اكنون به   توضيح مذهب تسنن گنوسى يك مكتب عرفانى نزديك به مذهب تلفيقى ابوحامد غزالى بود كه هم
 ).115(عنوان فرقه بكتاشيه وجود دارد

دم بر اثر اگر مر.  امروز هم تنها راه مقابله با فتنه عمياء وهابيت تشديد عالقه عموم مسلمانان به اهل بيت است
اگر بكوشيم ايمان مردم به اهل بيت . تواند بايستد عشق و ايمان خود در برابر آنان نايستند هيچ قدرتى هم نمى

توزان عنود را خواهند رسيد و در همين رابطه خود به خود وحدت امت نيز  تقويت شود مردم خود حساب آن كينه
 .تر خواهد شد منسجم

  
   رويكرد به واليت به مثابه

   نظام امت و امام
هاى بشر در زندگى او باشد و به مثابه كتاب راهنماى استفاده از يك پديده   اگر دين ناظر به تمامى ابعاد نيازمندى

 در اين -گونه كه در واقع چنين است   همان-تلقى گردد كه جز پديدآورنده آن بر اسرار و رموز آن واقف نيست 
نسانى نياز خواهد بود؛ از اين مسئله امامت در جامعه عالوه بر جنبه سياسى آن، صورت به رهبرى الهى در جامعه ا

هاى جامعه  باشد؛ زيرا امامان به منزله ايدئولوگ و رهبر فكرى نظام به خودى خود يك موضوع فرهنگى نيز مى
 پادشاه و سلطان و  نه- كه داراى بار اعتقادى و معنوى است -شوند  شناخته مى» ولى«باشند و لذا به عنوان  مى

بينيم در قرآن پس از اتمام بناى شريعت، موضوع واليت به عنوان مكمل  هم از اين جهت مى. فرمانفرما و مانند  آن
گيرد و اين بدان معنى است كه فرهنگ دينى بدون آن ناقص است و ناچار براى پر كردن اين خأل بايد   آن قرار مى

 .جويى كند چاره
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  ، مايه)عج(مهدى عقيده به امام 
   وفاق اجتماعى در وحدت فرق اسالمى

 با توجه به آنچه درباره محورهاى اساسى وحدت اشاره شد، نياز به تذكر دارد كه در روزگار ما كه شخصيت 
صلى اهللا عليه وآله وجود ندارد تا وحدت فرماندهى به وسيله او مهيا  كاريزمات بزرگى چون شخص پيامبر اكرم

مايه وفاق . رسيدن به وحدت نياز به مايه وفاق اجتماعى است كه از مقبوليت همگانى برخوردار باشدباشد، براى 
است كه بنا به اعتقاد فريقين از فرزندان » مهدى موعود«اجتماعى در امت اسالم اعتقاد به منجى آخرالزمان به نام 

مى مايه وفاق است در رابطه ميان امم غربى و سان كه در امت اسال ؛ و به همين)116(باشد عليها السالم مى فاطمه
كوشند در  در آخرالزمان مى» مسيح موعود«اسالم مايه خالف و نزاع است؛ چه آن كه آنان بر اساس باور به ظهور 

 .ميانه خود وحدت برقرار ساخته زمينه را براى ظهور وى و سيادت خود به وسيله وى فراهم سازند
ن است كه اعتقاد به مهدى موعود اعتقاد به واليت او و آباء طاهرينش را نيز در خود  نكته مهم در توجيه مدعا اي

تواند همه را در برار دشمن با هم متحد  نهفته دارد؛ و اين همام شمل جمع و لواى وحدت امت اسالم است كه مى
 .سازد

عبارتى ديگر اعتقاد مشترك امت به . نماييم  با تبيين اين نكته پاسخ سومين مسئله اين بحث را نيز دريافت مى
يك پتانسيل قوى در راه تسهيل ظهور آن بزرگوار و تشكيل » مهدى«اسالم به ظهور منجى آخرالزمان به عنوان 

باشد؛ و اين در حالى است كه ساير اديان و مذاهب معتبر نيز  دولت اسالمى جهانى به رهبرى و زعامت ايشان مى
پردازند و مؤسسات دينى آنان به همراه مؤسسات  ند و با مسلمانان به رقابت مىا به چنين موعودى وعده داده شده

اى در شام كه به  كنند كه مردم را به ايمان جمعى به وقوع حادثه هايى را توليد و به جهان عرضه مى هنرى فيلم
 ... :گدون وهايى چون نوسترآداموس، ماتريكس، آرما دهند، فيلم اى منجر خواهد شد توجه مى نبردى هسته

خوانند كه به زودى لشكرى از دشمنان مسيح كه  اين مؤسسات پيوسته مردم خود را به ايمان به اين نكته فرا مى «
كند و پس از گذشتن از فرات به سوى قدس  ها نظامى تشكيل يافته از عراق حركت مى بدنه اصلى آن از ميليون

ين لشكر را سد كرده در آرماگدون با يكديگر برخورد خواهند اما نيروهاى مؤمن به مسيح راه ا. شود رهسپار مى
اند ذوب شده و  ها در حالى كه ايستاده پوست تن انسان... غلتند ديوارها فرو مى... شوند ها ذوب مى صخره... كرد

ه بلند خود سپس مسيح براى بار دوم از جايگا... اى است و اين نبردى نهايى و هسته... روند ها نفر از بين مى ميليون
او . كند آيد و پس از چندى زمام رهبرى جهان را در دست گرفته و صلح جهانى را برقرار مى بر زمين فرود مى

كند و اين مهم را از مركز فرماندهى خود در قدس عملى  دولت صلح را بر زمين نو و زير آسمانى تازه بنا مى
 ... .سازد مى

 ٤٢



اند كه سپاهى كه از عراق به سوى قدس رهسپار خواهد شد،  شن ساخته مؤسسات دينى آمريكايى اين نكته را رو
 .شود از نظاميانى از عراق، ايران، ليبى، سودان و قفقاز تشكيل مى) 39 و 38فصل (بنا به پيشگويى حزقيال 

هاى آمريكايى و اروپايى درباره مردم كشورهاى ياد   دانستن اين موضوع ما را در تحليل سياست خارجى دولت
 )117(».رساند شده مدد مى

  
  

     منابع و مĤخذ

  
 . قرآن مجيد-1 
 .13/6/1384: ، اينترنت، ذيل مهدى»االنتظارالموجه« آصفى، محمد مهدى، -2 
طبع بيروت، (عليه السالم، نهج البالغة، تصحيح صبحى صالح، قم، انتشارات دار الهجرة   امام، على بن ابى طالب-3 

 .ق1387، )افست ايران
، نهج البالغة، به همت سيد رضى، به تصحيح صبحى صالح، )1376(عليه السالم،   امام، على بن ابى طالب-4 

 ).بخش دوم المعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه(ترجمه محمد دشتى، قم، مؤسسه تحقيقاتى اميرالمؤمنين، 
 .ق1410 ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارالكتب العلمية، -5 
، )دو جلد در يك جلد( ابن هشام، عبدالملك بن هشام بن ايوب الحميرى، سيرة النبوية البن هشام -6 

 .1363 قم، -  عبدالحفيظ شبلى، انتشارات ايران -  ابراهيم االبيارى -مصطفى سقا  تحقيق
 .1378 جعفريان، رسول، صفويه از ظهور تا زوال، تهران، كانون انديشه جوان، -7 
المللى در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنت، ترجمه حجت اللَّه  هاى بين ، نقش يهود و قدرت حالق، حسن-8 

 .1380 تهران، -  احمد درويش، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران -جودكى 
 .1997شباط / ق 1417 لندن، السنة الخامسة، شوال 15-16، الفكر الجديد »آرماجدون« الزبيدى، عبدالكريم، -9 
 .1361 مركز انتشارات علمى فرهنگى، -عد بن عبد اللَّه، ابى خلف، المعروف باالشعرى، تهران  س-10 
نامه جامعه  ويژه( بهمن و اسفند 56، انديشه حوزه، شماره پياپى »جامعه دينى جهانى« ساشادينا، عبدالعزيز، -11 

 .1386، )دينى
 .ق1415نتشارات الهادى،  ا- سليم بن قيس هاللى كوفى، كتاب سليم بن قيس، قم -12 
 طهرانى، محمد محسن المعروف بالشيخ آغا بزرگ، طبقات اعالم الشيعه، تحقيق و مقدمه از على نقى منزوى، -13 

 .1366انتشارات دانشگاه تهران، 
 .ق1384 جلد در يك جلد، نجف چاپ كتابخانه حيدريه، 3 على بن يونس نباطى بياضى، الصراط المستقيم، -14 

 ٤٣



  ق1409عليهم السالم،  ملى، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت حر عا
 .1379صفت، تهران، انتشارات سمت،  سازى جهان، ترجمه فرهاد مشتاق  النوشه، سر ژ، غربى-15 
 .1368 مشكور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسالمى، بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى، -16 
  
  
  

  خالق و عدالت مبانى اتحاد ملّى؛ ا
  
  

   حسين طاهرى وحدتى
  مجله مشكوة- بنياد پژوهشهاى اسالمى 

  
  

   چكيده
تواند   دو عامل اخالق و عدالت يكى در عرصه خودسازى و ديگرى در تأمين حقوق فردى و اجتماعى، مى

روايى مورد بررسى قرار نويسنده اين مسئله را بيشتر با نگاه قرآنى و . بسترساز اتحاد و انسجام يك جامعه باشد
اى كه اين دو مقوله عينيت يافته و همه افراد در همه طبقات متعهد به آن  داده و به اين نتيجه رسيده در جامعه

 .ناپذير خواهد بود باشند، اتحاد و همبستگى امرى پايدار و خدشه
  
  

  درآمد

ناميده شده است؛ دو مقوله با » ى و انسجام اسالمىاتّحاد ملّ« از سوى مقام معظّم رهبرى به عنوان سال 1386 سال 
ايشان در توضيح اين دو . دو رويكرد داخلى و خارجى و در عين حال مربوط به هم و هر يك مكمل ديگرى

هاى گوناگون و مذاهب گوناگون  ها و قوميت ها اتّحاد كلمه همه آحاد ملّت يعنى در درون ملّت«: فرمايد تركيب مى
المللى انسجام ميان همه مسلمانان و روابط برادرانه ميان آحاد امت اسالمى  گون ملّى و در سطح بينو اصناف گونا

 )118(».ها از مذاهب گوناگون و وحدت كلمه آن
 اين مسئله در مكتب فكرى و سياسى امام خمينى قدس سره، از جايگاه بلندى برخوردار بود و در حقيقت منشور 

 .شود انقالب اسالمى محسوب مى
تواند  تواند نماد قدرت و صالبت ملّت ايران در رويارويى با خطرات احتمالى باشد و هم مى  اتّحاد ملّى هم مى

ظرفيتى باشد براى مشاركت و همكارى با ديگر كشورهاى اسالمى؛ بديهى است اگر كشورى در درون خود دچار 

 ٤٤



تواند به حيات  خود ادامه بدهد و در برابر  اى بدون همبستگى و يكپارچگى نمى دانيم هيچ جامعه  نيك مى
 .ها پايدارى نمايد ها و دشمنى مشكالت،  چالش

 خوشبختانه هم در مبانى نظرى دينى و هم در پيشينه فرهنگ ملّى ما، به ضرورت اين مسئله توجه جدى شده 
تواند دستمايه بزرگى براى پژوهشگران قرار گيرد تا با بازپرورى و واكاوى در آن مبانى، محصوالت  است كه مى

 با فرهيختگان، فرهنگ اتّحاد ملّى و انسجام فكرى خود را در اختيار جامعه قرار دهند و از طريق تعامل مردم
اسالمى بيش از گذشته سامان بگيرد؛ چون اين حقيقت را بايد باور داشته باشيم كه همبستگى ملّى و تعامل 

 .باشد حكومت با مردم، يك ضرورت دائمى و تاريخى است و محدود به يك زمان خاص و سال خاص نمى
يران كشورى بود كه نخستين امپراتورى جهان را تشكيل داد چرا چنين شد؟ ا: شناسان  به تعبير يكى از ايران

مردم ايران . تواند چنين كارى بكند گذار آن كورش هخامنشى بود، ولى يك تن نمى موجبات آن چه بود؟ البتّه پايه
ياى باستانى را تغيير به اين هم اكتفا نشد، كورش و جانشينانش چهره دن. بودند كه چنين قابليتى از خود نشان دادند

گيرى كورش و  سياست آسان. دنياى پراكنده و پر از نفاق باستانى را به دنيايى هماهنگ تبديل كردند. دادند
هاى مختلف را با حفظ  كه مليت» يگانگى در چندگانگى بود«اى پيش آورد و آن  ساماندهى داريوش، روش تازه

 ).119(د آوردها و فرهنگ خودشان در زير يك پرچم گر آيين
 اين پيشينه فرهنگى با ورود اسالم به سرزمين ايران، به فرهنگ اسالمى پيوند خورد و از اين تالقى دو فرهنگ، 

ها  فرهنگى پايدارتر به وجود آمد كه در گذر زمان هم موجب بقا و يكپارچگى ايران شد و هم در ديگر مليت
 .اثرگذار گرديد

  
   مبانى پايدارى اتّحاد ملّى

اى است زنجيروار كه همه آحاد اجتماع بايد در ايجاد   فرضيه اصلى در نوشتار حاضر اين است كه اتحاد ملى مقوله
هاى مختلف در عرصه  و استمرار آن نقش واقعى داشته باشند؛ يعنى همان مشاركت عمومى و حضور فعال گروه

ى گوناگون قابل بحث و بررسى است؛ اما در اين جا مبانى اين مسئله از منظرها. ها ريزى ها و برنامه تعيين سياست
هاى اتّحاد ملّى و همبستگى  تواند زمينه ها مى پردازيم كه تحقّق در گسترش آن ما به دو مبناى مهم و اساسى مى

 ٤٥



  
   موازين اخالقى، بسترى مهم
   براى وحدت ملّى و اسالمى

هاى اتّحاد ملّى از  اى براى تقويت بنيان ها و راهكارهاى ضمانت شده  قرآن و روايات رسيده از معصومين توصيه
دهيم آيات و رواياتى را مطرح كنيم كه بيشتر از منظر اخالقى  جا ترجيح مى در اين. كنند وناگون ارائه مىمنظرهاى گ

ها سبب به هم  تواند زمينه همبستگى اجتماعى را فراهم كند؛ همان گونه كه فقدان آن ها مى و اجتماعى تبيين آن
شى از آداب اجتماعى اسالمى كه در فطرت سوگمندانه بايد بگوييم بخ. خوردن انسجام مسلمانان خواهد شد

هاى انسانى و  هاى جدى قرار گرفته كه پيامدهاى آن تفرقه گروه انسانى ريشه دارد، در جامعه در معرض آسيب
 .باشد مخدوش شدن اتّحاد ملّى مى

در نهايت به  اجتماعى بوده، -بخش برخى از قواعد اخالقى  تواند الهام  از اين رهگذر چند آيه و روايت كه مى
 .گيرد بالندگى اتّحاد و انسجام بينجامد، در حد بضاعت نگارنده مورد بررسى و تحليل قرار مى

   قاعده تعامل اخالقى با ديگران
كند و مؤمنان را مورد خطاب قرار   آيات ده تا سيزده سوره حجرات، هفت حكم و قاعده اخالقى را مطرح مى

ها  هاى مسلمانان، تعهد آنان به اين مشخصه د كه شرط استقرار ايمان در دلكن دهد و از اين طريق اعالم مى مى
ها راز  آن گاه در يك خطاب عام به همه انسان. باشد و اگر چنين نبود، بايد در ايمان مردم آن جامعه ترديد نمود مى

نهايت، ميزان ارزشمندى داند و در  آفرينش زن و مرد و تعدد ملت و قبايل آنان را، تعارف و شناخت يكديگر مى
 .كند ها و نزديكى آنان به اللَّه را بر مبناى تقوا تفسير مى انسان

برادرى مؤمنان و اخوت ايمانى، خوددارى از ريشخند كردن يكديگر، خوددارى از : اند از  آن هفت حكم عبارت
پرهيز جدى از ترتيت اثر هاى زشت،  جويى نسبت به هم، اجتناب و دورى از نسبت دادن لقب يابى و عيب عيب

 .وجو نكردن در زندگى خصوصى افراد و خوددارى از غيبت كردن هاى بد در حق يكديگر، جست دادن به گمان
 مورد اهتمام جدى قرار گيرد و همه افراد خود را -  آن هم از نوع دينى - چنانچه موارد ياد شده در يك جامعه 

شود، امنيت روانى اجتماعى فزاينده   بسترهاى همدلى و اتّحاد فراهم مىها را رعايت نمايند، متعهد بدانند، آن
طرح اخوت ايمانى كه پيامبر . يابد گردد و هويت زندگى جمعى كه ضرورت اساسى انسان است، معنى مى مى
رهاى گرفت كه همه رفتا ، در فضايى شكل مى)120(صلى اهللا عليه وآله پايه آن را در صدر اسالم بنا نمود اكرم

 ٤٦



كند؛ ايشان   عالمه طباطبايى در تفسير آيات ياد شده تحليل كوتاه اما نغزى درباره نقش منفى غيبت كردن ارائه مى
 :كند به موضوع نگاه مىگونه  شناسى اجتماعى اين از منظر روان

گرايى است، ناكارآمد شوند؛  شود افراد يك جامعه در تأثيرگذارى مثبت كه فلسفه جمع غيبت كردن سبب مى «
تواند با ديگران معاشرت داشته باشد و به عنوان يك انسان معتدل مورد  چون فرد در يك رابطه سالم با اجتماع مى

دار معرّفى گردد، به تدريج رابطه او با   صورتى كه يك فرد، معيوب و مسئلهتوجه و انس مردم قرار گيرد و اما در
بنابراين اگر غيبت كردن به صورت يك فرهنگ غالب رواج يابد، خاصيت زندگى اجتماعى . شود جامعه بريده مى

يابد و هر  مىها معنى  گردد و حال آن كه در قراردادهاى اجتماعى، هويت و جايگاه انسان با خطر جدى مواجه مى
شود به تدريج سالمت جامعه  شيوع غيبت موجب مى. دهنده اين اجتماع هستند يك از آحاد مردم جزء تشكيل

كننده اگر از پيامد اين عمل ناپسند خود  شخص غيبت. پذير گردد و امنيت و اعتماد عمومى از بين برود آسيب
رنخواهد داشت و به اين نكته واقف خواهد شد كه آگاهى داشته باشد، هرگز پرده از عيوب برادر مؤمن خود ب

ها  ها به يكديگر نزديك شوند و همبستگى آن هاى انسان رازدارى نمود تا بر حسب فطرت خداوند نسبت به كاستى
 )121(».افزون گردد

در هاى ياد شده   آنچه درباره فلسفه تحريم غيبت به عنوان يك فعل ضد اخالقى گفته آمد، در مورد ناهنجارى
اگر پذيرفته . نمايد اى روح جمعى را متزلزل مى ها به گونه كند و هر يك از آن سوره حجرات، مصداق پيدا مى

دهد، گستره تأثير و كاربرد آن را بايد در همه  باشيم اخالق پايه و مبناى رفتار فردى و اجتماعى ما را شكل مى
در اين صورت است كه نتايج به . ار فردى منحصر نكنيمهاى جامعه مورد مطالعه قرار بدهيم و به حوزه رفت اليه

توانيم اعالم كنيم كه بخش مهمى از زيرساخت اتّحاد  كنيم و مى بينانه ارزيابى مى دست آمده از كاركردِ آن را واقع
د و از هاى انسانى و دينى احترام بگذارن شوند به ارزش دهد؛ يعنى همه متعهد مى ملّى را، اتّحاد اخالقى تشكيل مى

 .شود اين رهگذر بستر رشد و تعالى جامعه فراهم مى
  

  هاى خاص  تأثير گروه
هاى ممتاز جامعه، بيش از   افعالِ اخالقى كارگزاران، دولتمردان، صاحبان قدرت، نخبگان، روحانيان و ديگر گروه

 .داى در مشى فرهنگى عموم و تقويت بنيان اتّحاد ملّى دار كننده ديگران تأثير تعيين
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ها، تعهدى مضاعف و ويژه تعيين شده چنانچه به درستى انجام   بر اين اساس در ادبيات دينى ما براى اين گروه
گردد، ولى اگر نامبردگان از مسير تعهد و تكليف خارج شوند،  شود، همه امورِ مردم به صالح و صواب نزديك مى

 .هرج و مرج جامعه را فرا خواهد گرفت
:  در مقوله مشروعيتِ مجازاتِ هنجارشكنان و مجرمان، نكته لطيفى را در فلسفه شرح اين جمله عالمه طباطبايى

اى از  جه بسا افراد معمولى و متوسط جامعه نسبت به پاره«: شود متذكر مى» حسنات االبرار سيئات المقربين«
هاى اخالقى  ها ظرافت گر اين گروهشوند، هرگز مالمت و مؤاخذه نشوند، اما ا اعمالى كه اشخاص ممتاز مرتكب مى

 ».كند گيرند و جامعه آن را به عنوان گناه تلقّى مى را رعايت نكنند، مورد پرسش عموم قرار مى
گونه رفتار از افراد شاخص هرگز گناه به معناى مخالفت با  شود كه اين  مرحوم عالمه اين نكته را هم يادآور مى

نمونه مهم و ). 122(تابد ين باور عرف و جامعه است كه چنين رفتارى را برنمىقانون دينى يا دنيايى نيست، بلكه ا
صلى اهللا عليه وآله مورد مطالعه قرار داد كه  توان در وضعيت حساس اجتماعى زنان پيامبر اكرم تاريخى آن را مى

ن بدانيد شما مانند ديگر اى زنان پيامبر بايد با درك موقعيت خاص اجتماعى خودتا: فرمايد خداوند درباره آنان مى
 ).32/ احزاب (»  لَستُنَّ كَاَحدٍ مِنَ النِّساءِ  يا نِساء النَّبِىِ«: بانوان نيستيد

پذيرند؛ اين   مردم هر جامعه همواره از بزرگان، فرهيختگان، مديران عالى، رهبران فكرى و سياسى خود تأثير مى
تفاوت  و در فرايند تقويت همبستگى اجتماعى و ملّى از كنار آن بىتوان انكار نمود  قاعده و اصل را هرگز نمى

بر مبناى همين قاعده شكل گرفته است و بدون ترديد، «  دين ملوكهم النّاس على«اين عبارت مشهور . گذشت
 رو، تواند در ساختار يك جامعه سالم تأثيرگذار باشد؛ از اين هاى اخالقى و انسانى بيش از ديگر رفتارها مى سيره

ها بوده است و همين  ويژگى اخالقى پيامبر و جانشينان آنان، وجه متمايز در روش هدايت و تأمين سعادت انسان
ها پديد آيد كه وجود  عامل، باعث گرد آمدن توده مردم پيرامون آنان بوده و موجب شده اين باورمندى در درون آن

 .باشد مى) مردم(» ناس«هر يك از پيامبران و اوصياء محور وحدت و اتّحادِ 
 در فرهنگ دينى ما همين نقش و مسئوليت براى عالمان بيان شده است و در واقع تكليف اخالقى و رهبرى 

اين كه علم و عالم در اسالم بسيار ارزشمند شمرده شده، در . پيامبران بر دوش اين گروه گذاشته شده است
ها ظرفيت باالى اخالقى به عنوان   ايفا نمايد كه از جمله آنشود كه عالم نقش واقعى خود را دار مى صورتى معنى

شرط اساسى براى ارتباط با ديگران است و بخش مهمى از بدنه وحدت و اتّحاد اجتماعى، از اين طريق تأمين 
 .گردد مى

ن دين صلى اهللا عليه وآله خيلى قابل تأمل و مداقّه است؛ آن حضرت درباره عالما  اين حديث از پيامبر اكرم
پس بايد از آنان پيروى كرد، راهنمايى ايشان را گوش داد؛ به . شناسان اُمناى پيامبران هستند فقيهان و دين: فرمايد مى

البته اين مراجعه تا زمانى مشروعيت دارد كه عالم . هنگام رويارويى با مشكالت و شبهات دينى به سوى آنان رفت
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د و اعتماد شو اش با مردم قطع مى هاى دنيايى شدن يك عالم اين است كه رابطه اخالقى ترين نشانه  يكى از برجسته
 .گردد شود و از محوريت اتّحاد و همبستگى اجتماعى خارج مى عمومى نسبت به او سلب مى

هاى اتّحاد ملّى به  بخش مهمى از زيرساخت: توان بيان كرد جا بدين صورت مى  برآيند مطالب ذكر شده را در اين
عه هنجارهاى اخالقى در ميان جامعه شود و تأكيد اسالم بر حفظ و اشا حوزه اخالق فردى و عمومى مربوط مى

ها، به تعهدات اخالقى پايبند باشند و به  اگر فرد فردِ انسان. اسالمى، در واقع بر يك مسئله انسانى استوار است
هاى ضد اخالقى به اصول ارزشى روى بياورند، بستر اتّحاد كه رمز ماندگارى يك جامعه با فرهنگ  جاى سرگرمى

كننده جدى است و  هاى شاخص اجتماعى در اين برآيند تعيين نقش گروه. شود  تقويت مىگيرد و است، شكل مى
 .از منظر عالمه طباطبايى، اين افراد در پيشانى تحرّكات و تحوالت اجتماعى قرار دارند

  
   مبناى مسئوليت اخالقى

ممكن است . هاى پيدا و پنهان فراوانى دارندشناسانه را نيز نبايد از ياد برد كه رفتارها، كاركرد  اين نكته دقيق روان
 :كند مولوى اين واقعيت را اين گونه بيان مى. افراد متوجه اين كاركردها نباشند، اما وجود دارند

 ها ها در سينه رود از سينه  مى
 ها از ره پنهان صالح و كينه
 درستى، حسن ظن، خيرخواهى براى اى كه فضاى حاكم بر آن راستى، جامعه: توان گفت  بر اساس اين قاعده مى

 .باشد، يك اجتماع به هم پيوسته و متّحد است... ديگران و
هاى الهى است كه وعده پيروزى و سعادت به انسان داده است، چرا كه همگرايى و   پشتوانه چنين اجتماعى، سنّت
اشد؛ يعنى همه آحاد جامعه به پذير است كه برخاسته از يك آگاهى و اراده جمعى ب اتّحاد فقط در صورتى امكان

در اين مسئله آگاهى و . گونه اختيارى و با آزادى و اراده به اجراى قواعد يك زندگى سالم اقدام كرده باشند
انتخاب نقش كليدى دارد و اتّحاد در واقع محصول اين اراده جمعى است بدون اين كه عوامل ديگرى بخواهند آن 

 .را بر جامعه تحميل نمايند
بخشد و در قبال حقوقى كه براى او در نظر  انى اين مسئله، قواعدى است كه در اسالم به انسان مسئوليت مى مب
خواهد؛ هم تكليف اخالقى و هم تكليف اجتماعى و هم تكليف سياسى و نكته مهم آن  گيرد، از او تكليف مى مى

طلبد همه افراد با  باشد و اين امر مى است كه بخش مهمى در اين تكاليف، مربوط به حضور فرد در جامعه مى
 .شود هاى اجتماعى آشنا باشند و اگر درست نقش خود را اجرا كنند جامعه به صالح و سداد نزديك مى مسئوليت
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يداللَّه مع الجماعة فمن شَّذَ شَذَّ فى «: صلى اهللا عليه وآله كه فرمود توان ادعا نمود اين سخن زيباى پيامبر اكرم  مى
؛ قدرت و عنايت خداوند با جماعت است، هر كس به مخالفت با آن برخاست، به تنهايى در آتش قرار )124(»النار
اى مصداق دارد كه تركيب آن بر مبناى قواعد درست و سالم و خدايى شكل گرفته باشد؛ به  گيرد، در جامعه مى

يتى اجتماعى است كه بر عهده همه افراد عنوان نمونه، امر به معروف و نهى از منكر يا همان نظارت عمومى، مسئول
هاى انسجام و يكپارچگى جامعه را  كاربردِ درست و منطقى اين اصل و قاعده، زمينه. جامعه دينى نهاده شده است

در اين جا دو آيه را . باشد پشتوانه اين قاعده بجز توصيه قرآنى، حكم عقل و وجدان جمعى مى. فراهم خواهد كرد
 :شويم يادآور مىبه عنوان نمونه 

دهد كه گروهى خاص و اندك آن را ايجاد  اى پرهيز مى  سوره انفال، خداوند همه مؤمنان را از فتنه25در آيه . 1 
عالمه طباطبايى ذيل اين آيه به مسئله امر به معروف و نهى . گيرد كنند، اما پيامدهاى آن گستره جامعه را فرا مى مى

زند  مراد از فتنه، ظلمى است كه عواقب ناگوارى دارد و اتّحاد جامعه را برهم مى: يدگو كند و مى از منكر اشاره مى
اى مسئول  بر مبناى توصيه قرآن همه افراد در برابر چنين پديده). 125(و تنها متوجه همان گروه خاص نخواهد شد

 .هاى آن را بايد متحمل شوند انگارى نمايند، بدى هستند و اگر سهل
  

 يد روايت مؤ

آورند كه كاركرد قاعده  صلى اهللا عليه وآله مى ذيل آيه ياد شده، حديثى از پيامبر اكرم) 126( برخى از مفسران قرآن
 :متن روايت بدين شرح است. كند امر به معروف و نهى از منكر را در متن جامعه بيان مى

 بين ظهرانيهم و هم قادرون على اَن ينكروه فال انّ اللَّه تعالى ال يعذّب العامة بعمل الخاصة حتى يرو المنكر «
 )127(».ينكرونه، فاذا فعلوا ذلك، عذّب اللَّه العامة بذنب الخاصة

 با توجه به معناى حديث، نقش نظارت و مسئوليت جمعى در توازن اجتماعى كامالً محسوس است و هيچ 
اى شكل گرفت، همگان  ساند و اگر چنين پديدهحق ندارد به اين توازن آسيب ر) ها در همه عرصه(گروهى اندك 

 .بايد در خاموش كردن آن فتنه، مشاركت جدى داشته باشند
گروهى از زنان : فرمايد  سوره توبه خداوند در وصف پايدارى مردان و زنان مؤمن در برابر منافقان مى71در آيه . 2 

اين بدان سبب است كه مؤمنان : گويد ير اين آيه مىعالمه طباطبايى در تفس. و مردان مؤمن، ولى گروه ديگر هستند
به رغم فراوانى و تعدد نيروهاى انسانى از زن و مرد، داراى بنيادى واحد هستند و هرگز انگاره اختالف و جدايى 

اند، همواره براى پاسداشت اين اتّحاد و همبستگى  در بين آنان پديد نخواهد آمد و چون اين واليت را پذيرفته
 ).128(دارند ها باز مى كنند و از زشتى ها توصيه مى گر را به خوبىيكدي

 .اى، رشد مناسبات انسانى و اخالقى است  نتيجه اين تعامل خيرخواهانه در چنين جامعه
  

 ٥٠



  عليه السالم  حاكميت اخالق در كالم امام على
تواند براى  يمانه دارد كه مى امام على درباره ويژگى يك فرهنگِ خوب و آثار آن در جامعه، سخنى بس حك

 :فرمايد آن حضرت مى. آموز باشد و راهگشا وضعيت امروز ما درس
هرگاه بر زمان و اهل آن صالح و خوبى پرتو افكنده باشد، بدگمانى فردى نسبت به فرد ديگر بدون اين كه از او  «

 بر روزگار و اهل آن سايه افكنده باشد، اگر كارى ناپسند سر زده باشد، كارى است ظالمانه؛ و اما اگر فساد و تباهى
 )129(».دليل بر ديگرى خوشبين باشد، به يقين فريب خورده است كسى بى

عليه السالم يعنى اين كه روح حاكم بر افعال و رفتار مردم، هنجارهاى   تعبير به صالح عمومى در سخن امام
اصوالً در هر جامعه با تشكيل «و . و اتّحاد خواهد بوداخالقى باشد؛ برآيند اين پديده بزرگ اجتماعى، همبستگى 

شمارند، جو اعتماد،  كند و مردم آن اجتماع اصول اخالقى را محترم مى اجتماعى، هنگامى كه اخالقيات رشد مى
و فرهنگ ) 130(»انجامد كند و گسترش دامنه ارتباطات به نمايان شدن فرهنگ مى زمينه توسعه ارتباط را فراهم مى

 .شود ترين نماد اتّحاد يك ملّت كه اخالق بخش اصلى و مهم آن تلقّى مى ى شاخصيعن
را » اصول اخالقى«اى متمدن، قانونمند و بانى فرهنگ حتى فرهنگ واحد و منسجم،  در صورتى كه جامعه« پس 

قانون مسئول باشند، نه تنها اى اگر افراد تنها در برابر  در چنين جامعه. در نظر نگيرد، قادر به ادامه مسير نخواهد بود
كن نخواهد شد، بلكه تا حدى رشد خواهد يافت و اين همان عاملّى است كه  جرم، جنايت، فقر و فحشا ريشه

هاى بزرگ ما را به اين  بنابراين بررسى مسير تحوالت تمدن. شود تداوم آن موجب فروپاشى فرهنگ و قانون مى
دهد و با از دست رفتن   در اوج قانونمندى و كمال فرهنگى روى مىكند كه فرسايش تمدن گاه امور واقف مى

ترين نمونه اين مدعا، سرنوشت تاريخ مسلمانان در اندلس  برجسته. كند اصول اخالقى به سوى انحطاط سير مى
 )131(».است

  
   عدالت اجتماعى

 :پردازيم  اينك به دومين پايه وحدت يعنى عدالت مى
پس . قى در برپايى و تقويت اتّحاد ملّى گفته شد، پيوندى انكارناپذير با عدالت دارد آنچه درباره نقش اخال

: توان گفت نيز مى. اى دوسويه بين آن دو قائل باشيم تر آن است كه عدالت را پايه اخالق بدانيم يا رابطه درست
نى يك جامعه براى اجراى مبناى عدالت و جامعه عدل، اخالقيات است، با اين تحليل كه، آمادگى عناصر انسا

افراد در چرخه خودسازى اخالقى اين . عدالت و پذيرش آن در تمام سطوح، در پرتو سالمت اخالقى معنى دارد
كنند كه به حقوق ديگران احترام بگذارند، حرمت قانون را پاس دارند، ظرفيت  باور و استعداد را در خود ايجاد مى

هاى اخالقى، از عدالت هم پا فراتر نهاده، به مرحله گذشت  تر با فضيلت همه مهمتحمل همديگر را باال ببرند و از 
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رداند، به اين صورت كه تأمين عدالت گ  تأثير عدالت در حوزه اخالق و فرهنگ جامعه نيز اين رابطه را متقابل مى
ها  ها و محروميت آورد و مانع انباشته شدن عقده ها و استعدادهاى افراد را فراهم مى فرصت بروز و ظهورِ خالقيت

هايى از اين گونه  برآيند اين مسئله، كاهش وقوع جرم، فقر، بزهكارى، هنجارشكنى و مقوله.شود ى اجتماعى مى
 .شود هاى همدلى و اتّحاد در جامعه فراهم مى سان زمينهخواهد بود و بدين 

  
   نقش عدالت

ها، مطالبات و   در تاريخ تفكّر و زندگى اجتماعى انسان، عدالت از مسائلى است كه همواره در تارك انديشه
صله گاه تحوالت بزرگى به خاطر عدالت روى داده و حتّى عظمت تمدنى به سبب فا. آرزوهاى او بوده و هست
هاى فراوانى رخ داده  ريزى ها و خون به خاطر عدالت و به نام عدالت، جنگ. ريخته است گرفتن از عدالت فرو مى

سازند تا شايد به وضعيت مطلوب دست پيدا  ها را بر خود هموار مى ها و ناكامى ها رنج اين همه سختى و انسان
 .كنند

درپى رسوالن  همه پيامبران الهى است كه به تعبير قرآن، آمدن پى پشتوانه اين آرزوى تاريخى بشر، اقدام و حركت 
لَقَد اَرسلْنَا رسلَنَا بِاص لْبيِّنَاتِ و اَ «. هاى انسانى بوده است خداوند، فراهم نمودن بستر عدالت و قسط در ميان گروه

سطِ و اَ نْزَلْنَا الْحديد فيهِ باْس شَديد و منَافِع لِلنَّاسِ و لِيعلَم اللَّه منْ نْزَلْنَا معهم الْكِتَاب و الْميزَانَ لِيقُوم النَّاس بِاص لْقِ
اى  همچنين سنّت خداوند چنين بوده كه در آينده) 25/ حديد (» ينْصرُه و رسلَه بِاص لْغَيبِ اِنَّ اللَّه قَوِى عزيزٌ

تا كاروان انسانيت بعد ) 5/ قصص . ( اين جهان از آنِ بندگان صالح او باشدنامعلوم ولى قطعى وراثت و مديريت
هاى تبعيض، نابرابرى و ستمِ فراگير شده، به مدينه فاضله وعده داده شده برسند؛ گويا صبر جهان از  از طى دوره
روابط عادالنه ها به سر آمده و وجدان جامعه بشرى خواهان وضعيتى جديد و بنا شده بر  عدالتى پذيرش بى

 :در روايات چنين وصف شده است) عج(باشد؛ از اين رو دوران ظهور مهدى موعود مى
بيايد و جهانِ پر ) عج(اگر يك روز هم از دنيا باقى مانده باشد خداوند آن را چنان طوالنى خواهد كرد تا قائم «

 )133(».شده از ظلم و جور را به جهان سرشار از عدل و دادگرى تبديل نمايد
الملك يبقى مع الظّلم و ال يبقى «:  اين سخن منسوب به پيامبرصلى اهللا عليه وآله نيز بسيار قابل تأمل و مداقّه است

؛ حكومت و قدرت ممكن است با كفر باقى بماند، اما ستم و بيدادگرى آفت جدى و عامل )134(»مع الكفر
رسد كه جريان كفر بيشتر به حوزه باور و   ذهن مىدر تحليل و فهم اين متن، چنين به. براندازى حكومت است

هاى مختلف اعتقادى در كنار هم به صورت  هايى با گرايش شود؛ چه بسا انسان بينى افراد مربوط مى جهان
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ها به مالك  اى توصيه لى اهللا عليه وآله پرورش يافته بعد از پارهص عليه السالم كه در مكتب عدل رسول اللَّه  امام على
 :كند دارى و برقرارى ارتباط مستقيم با آنان، نقل مى اشتر به هنگام عازم شدن به مصر، در خصوص مردم

ه آسانى و اى كه فرد ضعيف نتواند ب جامعه: فرمود بارها پيامبرصلى اهللا عليه وآله اين سخنان را براى مردم بيان مى «
 )135(».بدون ترس به حقوق خود دست پيدا كند، هرگز مقدس نخواهد بود

تواند محور اتّحاد و همبستگى   حكومت و قدرت با اين ويژگى كه بتواند مدافع حقوق عناصر ضعيف باشد، مى
. ه خواهد بودكننده آن در سطح جامع اجتماعى قرار بگيرد و رئيس حكومت به عنوان باالترين عضو قدرت، توزيع

كننده به وحدت و همدلى است، يعنى رمز ماندگارى و  با اين وصف، حكومت عدل همواره در باطن خود دعوت
 .دهنده تفرقه و عداوت است؛ يعنى عامل نابودى و سقوط ادامه حيات، ولى حكومت غير عدل، اشاعه

 :نويسد ىاش م ها به كارگزار حكومتى عليه السالم در يكى از توصيه  امام على
گريزى مردم  گيرى ناروا موجب وطن و از سختگيرى ناروا و گرايش به بيداد بپرهيز؛ زيرا سخت! عدل به كار بند «

 )136(».ريزى است و گرايش به بيداد، مايه خون
 ؛ يعنى»والحيف يدعوا الى السيف«: عليه السالم در اين بخش از سخنان خود دارد اين گونه است  تعبيرى كه امام

مفهوم . آورد تا مردم به رويارويى و مقابله خونين كشيده شوند وجود مى عدالتى انگيزشى در جامعه به ظلم و بى
تواند چنين باشد كه ساختار عدالت در يك جامعه يعنى فراخوان همدلى، وحدت و  مخالف اين قضيه مى

ها ممكن است به يك   با افزايندگى آنهاى اجتماعى كه ها و سرخوردگى همبستگى و جلوگيرى از انباشتگى عقده
 .انفجار يا شورش تبديل شود

عليه السالم شرط و عامل ماندگارى يك حكومت و تمدن، رعايت حقوق متقابل مردم و حاكمان   از نگاه امام على
شود، در باشد؛ يعنى حال كه سنّت بشرى بر اين است كه نظام زندگى آنان در قالب يك نظام دو سويه بنا نهاده  مى

گيرد كه همه ساز و كارهاى تعامل و وحدت فراهم شود و از  صورتى اين مهم شكل منطق و انسانى به خود مى
 :كند عليه السالم مسئله را چنين تبيين مى امام. ها، احترام به حقوق متقابل و رعايت عدالت است ترين آن مهم

هاى جور  ا دارد، آن جا اختالف كلمه روى دهد و نشانهاگر رعيت بر والى غلبه كند يا والى بر رعيت ستم رو «
پس به هوس عمل شود و احكام فروگذارده و . ها ترك شود بازى در دين بسيار و جاده سنّت آشكار گردد و دغل
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كند  اى اشاره مى شناسانه به اين مسئله، به پيامدهاى جامعه شناسانه و انسان عليه السالم در واقع با نگاه جامعه  امام
اق خود خارج شده است و به دنبال پديد كه عدالت و حقوق از آن رخت بر بسته و چرخه امور زندگى از مدارِ وف

امنيت عمومى نيز . يابند بيند و هم مردم طعم روى خوش زندگى را در نمى آمدن اختالف، هم دين آسيب مى
 .شود در چنين فضايى فرصت اتّحاد ملّى  فراهم نمى. گيرد هاى نفسانى و غير منطقى قرار مى دستخوش خواسته

  
   سخن پايانى
دو مقوله مهم اخالق و عدالت، يكى در عرصه خودسازى انسانى و ديگرى :  گفته شد، اين است كه برآيند آنچه

اى كه به اين دو عنصر اهتمام  در تأمين حقوق فردى و اجتماعى، در واقع بسترساز اتّحاد و انسجام هستند و جامعه
. گردد هاى اجتماعى آنان مستحكم مىكنند و هم پيوند  روانى دست پيدا مى- بورزد هم افراد آن به تعادل روحى 

ها را در  صلى اهللا عليه وآله تجربه كردند و همين نشانه اين فرهنگ را مسلمانان صدر اسالم در حيات رسول اللَّه
مردم آن روزگار تجربه خواهند كرد و ما اينك در عصر غيبت بنا بر فلسفه انتظار، ) عج(عصر ظهور امام عصر

آيد به بهترين صورت  هايى كه پيش مى ق چنين فرهنگى از همه شرايط موجود و فرصتمسئول هستيم براى تحقّ
 .استفاده كنيم

  
  
  

     منابع و مĤخذ

  
 . قرآن-1 
، فصلنامه هستى، دوره دوم، پاييز و »توان داشت شناسى مى چه دريافتى از ايران« اسالمى ندوشن، محمد على، -2 

 .20- 19زمستان، ش 
 .ق1405ابن ابى جمهور، عوالى اللئالى، قم، مطبعة سيد الشهداء،  االحسايى، -3 
 . امام على، نهج البالغه، ترجمه فيض االسالم-4 
 .تا  ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، قم، دار احياء الكتب العربيه، بى-5 
 .ق1380 ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، -6 
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 .ش1381 خاتمى، دكتر احمد، فرهنگنامه موضوعى نهج البالغه، تهران، سروش، -9 
 .ق1406 بيرجندى، شمس الدين، المبسوط، بيروت، دارالمعرفة، -10 
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 .ق1404قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين، :  صدوق، من ال يحضره الفقيه، چاپ دوم-12 
 .ق1393 طباطبايى، سيد محمد حسين، تفسيرالميزان، بيروت، مؤسسه اعلمى، -13 
 .1366ب االسالميه،  مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكت-14 
 .ق1342 مازندرانى، محمد صالح، شرح اصول كافى، تهران، مكتبة االسالميه، -15 
 . واليتى، على اكبر، پويايى فرهنگ و تمدن اسالمى، تهران، مركز اسناد و خدمات-16 
 .ق1408 نراقى، احمد بن محمد مهدى، عوائد االيام، قم، مطبعة الغدير، -17 
  
  
  

هاى پيامبرصلى اهللا عليه وآله در نهج   در پرتو آموزه  و انسجام اجتماعى جوانان تحقق هويت
  الفصاحه

  
 نژاد استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه شاهد  مهدى سبحانى

   حميد عليين كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه
  

   چكيده
تى است و چنانچه با منطق درست مورد  مقوله پر اهمي-هاى انسانى به ويژه نسل جوان   نقش اجتماعى گروه

اى  مطالعه كاربردى قرار گيرد، درصد زيادى از همبستگى اجتماعى يك جامعه تأمين خواهد شد، به ويژه در جامعه
شناسى جوانان و  اين نوشتار پژوهشى است در مبانى معرفت. دهد كه قشر جوان بخش عمده جمعيت را تشكيل مى

نويسنده با استفاده از احاديث نهج الفصاحه، در تجزيه . هاى نبوى گيرى از آموزه  بهرههويت فردى و جمعى آنان با
گيرى  ها، عاملى مؤثّر در شكل ها به شش محور مهم دست يافته كه هر يك از آن شناسانه اين آموزه و تحليل جامعه

 .باشد هويت جوان و انسجام اجتماعى مى
  

   مقدمه
آيند كه فرصت تفكر و تأمل از  رويدادها چنان با سرعت پديد مى. تاب زندگى استهاى عصر جديد، ش  از ويژگى

نتيجه اين روند، بيگانگى انسان با جهان خارج از خويشتن است، ولى آنچه دردآورتر، . شود آدمى سلب مى
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 :نويسد  الكسيس كارل در بحث از انسان مى
 »رنوشت روان ما چيست؟رويم؟ س چرا بايد زيست؟ به كجا مى. خواهيم معناى زندگى و مرگ را بدانيم ما مى «

 وايتهد رياضيدان و فيلسوف برجسته معاصر معتقد است در عصر جديد انسان در البالى شهرهاى بزرگ و 
پاسكال . جمعيت انبوه و متراكم، بخشى از حقيقت وجودى خويش را از دست داده و احساس تعلق به جايى ندارد

دانم  ميرم و نمى ؟ و ندانستم چگونه زندگى كنم؟ اكنون مىمتولد شدم و ندانستم براى چه زندگى كردم: گويد مى
 )139(چرا؟

بحران «البته برخى مفهوم . است» فقدان هويت«شود،  استفاده مى» از خودبيگانگى« تعبيرى كه در عصر حاضر براى 
ر از يگانگى خود هويت به معناى احساس نسبتاً پايدا). اريكسون(دانند  تر مى را در اين باره گوياتر و جامع» هويت
شود كه فرد يا جامعه، هوشيارى و آگاهى الزم را نسبت به  به عالوه بحران هويت نيز به وضعيتى گفته مى. است

 ).140(خود از دست داده، حالتى مردد و ناپايدار به خود بگيرد
همچنين اين كه . نستتوان عدم توانايى فرد در قبول نقشى كه جامعه از او انتظار دارد، دا  بحران هويت را مى

بحران هويت ). 141(هاى مثبت و پايدار در فرهنگ، مذهب يا ايدئولوژى خود نباشد فردى قادر به يافتن ارزش
تواند فراتر از فرد در زمينه اجتماعى نيز بروز كرده، بحران اجتماعى به وجود آورد كه در نتيجه آن، جامعه وفاق  مى

در اين حالت افراد نيز دچار . ماند هاى اساسى خود دور مى گيرى آرمان  پىو همبستگى خود را از دست داده، از
 .شوند سرگشتگى و سردرگمى مى

. هويتى است ها نتيجه بى ها، احساس پوچى و تهى شدن درون و روزمرگى  بخش قابل توجهى از افسردگى
ناپذير و شخصيت  ات جانشينهدف، هيجان ، مشغوليت بى)كارن هورناى(تفاوتى  گريزى، دلزدگى و بى مسئوليت

 ).142(هويتى است منفعل، از ديگر آثار منفى بى
تواند توأم با يك بحران باشد، اما شروع بحران هويت از دوره نوجوانى است و   گر چه هر يك از مراحل رشد مى
زش يافته، اما هنوز با آن كه آدمى در پايان دوره كودكى با محيط خود سا. يابد دامنه آن به دوره جوانى امتداد مى

 .فردى است كه به مرحله نهايى تحول نرسيده است
 پايان دوره كودكى آغاز دوره نوجوانى است كه هر انسانى در جريان يك تحول طبيعى، با عبور از آن به احراز 

بوده، از نظر ترين مراحل زندگى  اين دوره كه موسوم به دوره نوجوانى است از بحرانى. آيد نايل مى» تعادل نهايى«
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شود و سرانجام در  در وهله دوم، به شكل بحران نمايان مى.  دوره نوجوانى در وهله نخست، رنگ جنسى دارد
تعيين دقيق سرحدات . ، به صورت دوره ساخته شدن و شكل گرفتن و آماده شدن درخواهد آمدوهله سوم

رود، كارى پيچيده و مشكل است، اما ترديدى نيست كه  نوجوانى روانى، كه از مرزهاى بلوغ جسمى فراتر مى
عيين حدود اين دوره، در ت. يابد ها پس از آن ادامه مى گردد و مدت نوجوانى پيش از نمايان شدن بلوغ آغاز مى

شناسى دوره نوجوانى  عالوه بر مشكالت روانى، برخى مشكالت اجتماعى نيز تأثير دارند؛ زيرا بحث درباره روان
به همين دليل ميان . يابد، ممكن نيست بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعى و فرهنگى كه نوجوان در آن تحول مى

 . اتفاق نظر نيستشناسان از لحاظ طول دوره نوجوانى روان
 :اند از ترين خصوصيات دوره نوجوانى عبارت  مهم

 .است) اى از رشد به مرحله ديگر به مفهوم عبور از مرحله( نوجوانى يك دوره انتقال -1 
 . نوجوانى دوره تحول همزمان فيزيكى و روانى است-2 
، با اين حال بيشتر نوجوانان به سختى اى مسائل خاص خود را دارد هر دوره. آفرين است  نوجوانى سن مسئله-3 

اوالً در تمام دوران كودكى مسائل : اين امر به دو دليل قابل توضيح است. (آيند از عهده حل مسائل خويش برمى
شود، در  شود، ولى در برهه نوجوانى بيشتر مسائل به خود آنان واگذار مى آنان به وسيله والدين و معلمان حل مى

ثانياً نوجوانان دوست دارند احساس كنند افرادى مستقل و . اند زم را در اين مورد كسب نكردهحالى كه تجربه ال
 ).پذيرند شود، نمى ها ارائه مى هايى را كه از سوى والدين و معلمان براى كمك به آن آزاد هستند و گاه تالش

يافتن پاسخى عملى به . ستوجوى هويت ا ترين خصيصه دوره نوجوانى، جست  چهارمين و در عين حال مهم-4 
فرد پيش از ورود به دوره نوجوانى از . ها در اين دوره سنى است ترين دغدغه از مهم» من كيستم؟«اين سؤال كه 

تواند  نظر فكرى و رفتارى در موقعيتى تأثيرپذير و تقليدكننده قرار دارد و با توجه به بنيه علمى و جسمى خود نمى
دليل آن هم اين است كه .  هنجارها و اصول حاكم بر زندگى فردى و اجتماعى برآيددر مقام تغيير و اعتراض به

هاى خود را بشناسد و معيارهايى براى ارزيابى  آل ها و ايده وجوى هويت متضمن آن است كه شخص ارزش جست
 ).143(رفتار خود و رفتار ديگران بيابد

اين كه حقيقت انسان چيست و از . ت انسان از خود استها منوط به شناخ ها و يافتن آن مالك  شناخت اين ارزش
چه استعداد و ظرفيت وجودى برخوردار است، ملكى است يا ملكوتى، رو به كجا دارد، غايت زندگى چيست و 

 .كننده دارد گيرى انسان و سير انسان به سوى مقصد، نقشى تعيين سؤاالت اساسى از اين قبيل در جهت
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معرفت (عليهم السالم بر شناخت انسان از خود   است كه در سخنان پيشوايان معصوم با توجه به همين جايگاه
امام محمد باقرعليه السالم در اين . تأكيد بسيار شده است تا جايى كه هيچ شناختى با آن قابل مقايسه نيست) نفس

 )144.(ت؛ هيچ شناختى چون شناخت خويشتن خودت نيس»ال معرفة كمعرفتك نفسك«: اند باره فرموده
اى از دانشمندان   دوران نوجوانى مرحله مستقلى از زندگى است كه به علت وجود تمايالت مختلف و متضاد، عده

هدفى  تشكيل هويت شخصى منسجم، نتيجه مثبت نوجوانى و بى. شمارند هاى زندگى مى ترين دوره آن را از مبهم
دو مؤلّفه اصلى هويت، پيدا .  نتيجه منفى نوجوانى است)يعنى اين كه نوجوان نداند واقعاً كيست(يا آشفتگى نقش 

به عبارت ديگر، دست يافتن به . است» ايدئولوژى شخصى«ودوم نيز دست يافتن به » هويت شخصى«كردن 
هاى كليدى و محورى، اعتقادات معنوى و برقرارى پيوند با خانواده و اجتماع در اين دوره ممكن  ارزش

 ).145(شود مى
ها  ممكن است يكى از اين هويت.  قومى دارد-هاى متعدد شخصى، دينى، شغلى، ميان فردى و نژادى   هويت جنبه

در . يابى به دو متغير؛ اكتشاف يا بحران و تعهد بستگى دارد هويت. در فرد تشكيل شده و يكى ديگر تشكيل نشود
. برد ها را زير سؤال مى ود و آنش هاى مختلف هويت خويش رودررو مى دوره اكتشاف، نوجوان به شدت با جنبه

كنند يا تعهدشان با هم  نوجوانان از لحاظ ميزان بحرانى كه تجربه مى. تعهد با تصميم داشتن يا نداشتن، رابطه دارد
 .فرق دارند

 :و تعهدها، نوجوانان را به چهار گروه تقسيم كرده است) اكتشاف(ها   مارسيا، بر اساس بحران
آنان . گيرى نيست ها در حال شكل اكنون هيچ هويتى در آن دارند و هم» پخشى«يت  گروه اول كسانى كه هو

اند و احساس پوچى  گير، سرگردان و آشفته هدف، گوشه اين افراد ظاهراً بى. توانند متعهد باشند خواهند يا نمى نمى
 .وانند تصميمات اساسى بگيرندت براى آنان برنامه ريزى دشوار است و نمى. اند كنند و به همساالن خود وابسته مى

اند؛ آنان  شوند كه دچار بحران نشده اى دارند و از نوجوانانى تشكيل مى  گروه دوم گروهى كه هويت مختومه
آنان سخت با . تعهدهاى اين نوجوانان، ناپخته است. اند هاى گوناگون را كشف نكرده و تعهدى هم حس نكرده راه

. هاى ديگر را برگزينند راه) اند يا به خودشان حق نداده(اند  آنان حق نداشته. كنند والدين خود، همانندسازى مى
در ضمن، اين گروه . تواند آرامش بخش باشد و باعث شود همساالن نوجوان او غبطه بخورند هويت مختومه، مى

آنان . پردازند  مىبا اين حال براى رسيدن به اين آرامش، بهايى نيز. از نوجوانان، مسير مشخصى در زندگى دارند
 .اند و چه بسا در يك سبك زندگى ناخوشايند فرو روند مسيرشان را انتخاب نكرده

برند و براى تعهدات صريح و روشن، آمادگى   گروه سوم نوجوانانى هستند كه هم اكنون در بحران به سر مى
 است؛ و تعهدات نهايى آنان ها حتى افراطى آزمايند كه برخى از آن هاى زيادى را مى آنان امكان. ندارند
ترين موقعيت را دارد، ولى  هاى ديگر، ضعيف تعليق هويت از لحاظ ثبات در بين وضعيت. كارانه است محافظه
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هاى مختلف را كشف  آنان راه. كنند يابند، خودشان اين كار را مى ه هويت دست مى گروه چهارم كسانى كه ب
هاى پدر و مادرشان  هاى شخصى مستقل آنان، رونوشت هويت هويت. شوند ها متعهد مى كنند و به يكى از آن مى

ها و  از ارزشدر هويت آنان برخى . هاى پدر و مادرشان نيز نيست در عين حال، در تضاد كامل با هويت. نيست
اين گروه از نوجوانان يازگارى خوبى دارند . هاى پدر و مادرشان حفظ شده و برخى ديگر حذف شده است نگرش

 ).146(و با همساالن و مظاهر قدرت، روابط خوبى دارند
سانى كه با افزايش سن، تعداد ك. اى نيست كه بتوان به آسانى در اوايل يا اواسط نوجوانى به آن رسيد  هويت مقوله

دارند و خصوصاً كسانى كه » اى هويت مختومه«يابد و شمار كسانى كه  يابند، افزايش مى به هويت خويش دست مى
 .يابد؛ اما هويت، حالت ثابت و اليتغير ندارد دارند، كاهش مى» هويت پخشى«

» خود« منفى به مفهوم هويت. است» هويت منفى« مفهوم ديگرى كه در اين ميان از اهميت برخوردار است، مفهوم 
آيد  هويت منفى بيشتر در شرايطى به وجود مى. هاى والدين يا جامعه است اشاره دارد كه به كلى متضاد با ارزش

به همين خاطر اين افراد براى آن كه . كنند هاى انفرادى شخص، حمايت ناچيزى مى كه والدين يا جامعه، از موفقيت
كنند تا از اين طريق، توجه  مايند، براى كسب هويت منفى يا انحرافى تالش مىخود را شناسانده و ابراز وجود ن
 .همگان را به خود معطوف نمايند

در جوامعى كه مذهب . كند  مطالعات مختلف نشان داده، حاكميت مذهب در جامعه به رفع بحران هويت كمك مى
از : ترين سؤاالت نوجوانان يعنى مذهب به مهمكنند؛ چرا كه  وجود ندارد، نوجوانان بحران شديدترى را تجربه مى

به عبارت ديگر حل صحيح . دهد ام؟ چه كسى هستم؟ به كجا خواهم رفت؟ و چه كار بايد كنم؟ پاسخ مى كجا آمده
كسى كه نسبت به خداى متعال شناخت . تواند راه را براى حل مسائل ديگر باز كند بينى مى مسائل اصلى در جهان

دف و فلسفه وجودى انسان در اين جهان پى برده است، با كسى كه به اين معرفت دست نيافته، پيدا كرده و به ه
 .ها بسيار متفاوت است گيرى در رفتارها و جهت

جا كه خوشبختانه نظام و تفكر حاكم بر كشور ما اسالمى است و مذهب در تمامى شئون زندگى جامعه،   از آن
ى رهنمودهاى اولياى دين در زمينه هدايت صحيح نوجوانان در دوره نقش اساسى دارد، دانستن و به كارگير

 .يابى بسيار كارگشاست حساس نوجوانى به خصوص در مورد هويت
صلى اهللا عليه وآله درباره موضوع ياد شده با استفاده  هاى پيامبر اعظم  بر اين اساس در مقاله حاضر به بررسى آموزه

 :ته شده و به همين منظور سؤاالت ذيل تدوين و تحليل شده استاز احاديث كتاب نهج الفصاحه پرداخ
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صلى اهللا عليه وآله  هاى پيامبر اعظم  محورهاى مطرح در خصوص نسبت نوجوان و كسب هويت، بنا بر آموزه-1 
 در نهج الفصاحه كدام است؟

صلى اهللا  مبر اعظمهاى پيا  هر يك از محورهاى مطرح در خصوص نسبت نوجوان و كسب هويت بنا بر آموزه-2 
 باشند؟ هايى مى عليه وآله در نهج الفصاحه شامل چه مؤلفه

صلى اهللا  هاى پيامبر اعظم هاى مطرح در خصوص نسبت نوجوان و كسب هويت بنا بر آموزه  هر يك از مؤلفه-3 
 باشند؟ مى) مستندات دقيق(عليه وآله در نهج الفصاحه شامل چه مصاديقى 

  
   روش پژوهش

وهش حاضر از نوع تحليل محتوا بوده كه طى آن متن كامل نهج الفصاحه مورد تحليل و بررسى قرار  روش پژ
 .گرفته است

  
   جامعه پژوهش

 . جامعه آمارى پژوهش شامل، متن كامل نهج الفصاحه، ترجمه على كرمى فريدنى، نشر قم، انتشارات حلم است
  

  گيرى  نمونه پژوهش و روش نمونه
گيرى نيز انجام نشده و كل جامعه پژوهش مورد بررسى و تحليل قرار گرفته  م جامعيت نمونه، نمونه به واسطه لزو

 .است
  

 ها  ابزار گردآورى داده
. اى باز و بدون پيش سازمان يافتگى براى تحليل محتواى نهج الفصاحه استفاده شده است  از فرم وارسى دو مرحله

ن متخصص تأمين شده و پايايى آن نيز به وسيله محاسبه ضريب همبستگى روايى ابزار به وسيله تأييد صاحبنظرا
هاى حاصل از تحليل محتواى انجام شده اوليه با تحليل محتواى مجزاى انجام شده توسط متخصص ديگر،  داده

 . بوده است84/0محاسبه شده كه ضريب مذكور برابر با 
  

 ها  نحوه اجراى ابزار و گردآورى داده
صلى اهللا عليه وآله تحليل شده و احاديثى كه داراى مضامين  خست، كل احاديث منتسب به پيامبر اعظم در مرحله ن

در خصوص نسبت نوجوان و كسب هويت بودند، شناسايى و طى سه موقعيت از جمله؛ آدرس حديث، متن عربى 
فاد احاديث و مضامين در مرحله دوم، ضمن بررسى م. اند هاى تحليل محتوى منظور شده و متن فارسى در فرم

بندى احاديث به منظور دستيابى به محورهاى نسبت نوجوان و كسب  ها از بخش دوم ابزار جهت طبقه مطرح در آن
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 ها  تحليل داده روش

هاى حاصل از ابزار پژوهش در خصوص دو سؤال مورد بررسى، به تفكيك شش محور   در راستاى تحليل داده
هاى هر محور در جداول مربوط ذكر و به شيوه كيفى، نتايج به دست آمده،  نسبت نوجوان و كسب هويت، مؤلفه

 .تحليل شده است
  

  يافته  هاى پژوهش
 :هاى پژوهش ارائه شده است رسى سؤال در اين جا نتايج بر

  
   بررسى سؤال اول پژوهش

 : سؤال اول پژوهش از اين قرار بود
صلى اهللا عليه وآله در  هاى پيامبر اعظم  محورهاى مطرح در خصوص نسبت نوجوان و كسب هويت بنا بر آموزه

 نهج الفصاحه كدام است؟

ت نوجوان و كسب هويت بر اساس احاديث نهج الفصاحه و هاى انجام شده در خصوص نسب  بنا بر نتايج تحليل
ها طى جداول شماره يك تا شش پژوهش، شش محور در خصوص نسبت نوجوان  بندى به دست آمده از آن طبقه

و كسب هويت بنا بر مفاد احاديث تبيين گرديد كه شامل تأثير توجه به مبدأ آفرينش در تحقق هويت، تأثير توجه 
 در تحقق هويت، لزوم تمسك به سلوك متعالى انسانى در تحقق هويت، لزوم توجه به نيازهاى به سرانجام انسان

 فرزند در تحقق هويت و لزوم انتخاب همنشين مناسب در -جوانان در تحقق هويت، لزوم ارتباط جامع والد 
 ).147)(جداول شماره يك تا شش در شرح سؤال دوم پژوهش آمده است(باشند  تحقق هويت مطرح مى

  
   بررسى سؤال دوم پژوهش

 سؤال دوم پژوهش عبارت بود از اين كه در هر يك از محورهاى مطرح در خصوص نسبت نوجوان و كسب 
 باشند؟ هايى مطرح مى صلى اهللا عليه وآله در نهج الفصاحه چه مؤلفه هاى پيامبر اعظم هويت بنا بر آموزه

يح گرديد، نتايج حاصل از تحليل انجام شده بيانگر وجود شش طور كه در پاسخ به سؤال اول پژوهش تصر  همان
جا پس از ذكر هر  در اين. محور در خصوص نسبت نوجوان و كسب هويت بر اساس احاديث نهج الفصاحه است

 .گردد هاى مطرح شده در هر يك از محورها مطرح مى يك از شش محور مذكور، مؤلفه
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   تحقق هويت محور تأثير توجه به مبدأ آفرينش در-1 
 : در اين محور از نسبت نوجوان و كسب هويت، پنج مؤلفه به همراه مصاديق آنها ذكر شده است

. 1-1   انسان آفريده خداست
 .؛ بار خدايا، تو جان مرا آفريدى)148(»اللّهم انت خلقت نفسى «
  خداوند قادر مطلق به خلقت است. 1-2 

؛ هنگامى كه خدا بخواهد چيزى را پديد آورد، چيزى جلوى او را )149(»ء  شىء لم يمنعه اذا اراد اللَّه خلق شى «
 .گيرد نمى

. 3-1  انسان فطرتى الهى دارد
؛ )150(»انّ اللَّه خلق خلقه فى ظلمة فألقى عليه مِن نوره فمن اَصابه من ذلك النور يومئذٍ اهتدى و من اَخطأه ضَلَّ «

پس كسى كه آن روز از آن نور و . ها فكند گاه از نور معنوى خود بر آن  آنهايش را در تاريكى آفريد، خدا آفريده
 .فروغ معنوى به او رسيد راه يافت، و هر كسى از آن نور دور ماند به بيراهه رفت

  ها حضرت آدم است جد همه انسان. 1-4 
اند  ؛ به هوش باش كه مردم از آدم پديد آمده)151(»اال انّ الناس مِن آدم و آدم مِن ترابٍ، و اكرمهم عند اللَّه اتقاهم «

 .ترين آنان نزد خدا با تقواترين آنان است و آدم نيز از خاك، و گرامى
  كيفيت خلق انسان. 1-5 

انّ احدكم يجمع خلقه فى بطن امه اربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك ثم يبعث  «
؛ )152(»اكتب عملَه و رزقَه و اجلَه و شقى او سعيد ثم ينفخ فيه الروح: و يؤمر باربع كلمات و يقال لهاللَّه اليه ملكاً 

آيد،  گاه همان مدت به صورت خونى بسته درمى اى است، آن هر يك از شما در شكم مادر خود چهل روز نطفه
انگيزاند و او را به چهار  اى به سوى او برمى گردد، از پى آن خدا فرشته گوشتى مى سپس همان مدت به صورت پاره

بختى او را رقم زن و پس  كار كرد، رزق و روزى، هنگامه مرگ و بدبختى و نيك: گويد دهد و مى سخن فرمان مى
 .شود از اين مرحله است كه روح بر پيكر او دميده مى

  
  ها و مصاديق آن فه محور تأثير توجه به مبدأ آفرينش در تحقق هويت مؤل1    جدول شماره 

     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه
      مصاديق

  
      انسان آفريده خداست

 ٦٢



 106، ص 504    حديث 

      تأثير توجه به
     مبدأ آفرينش در

   خداوند قادر مطلق
   به خلقت است

 54، ص 165    حديث 

      تحقق هويت
  انسان فطرتى الهى دارد

 140، ص 699ث     حدي

  
 ها  جد همه انسان

   حضرت آدم است
 99، ص 467    حديث 

  
      كيفيت خلق انسان

 120، ص 581    حديث 

  
   محور تأثير توجه به سرانجام انسان در تحقق هويت-2 

 :ها ذكر شده است  در اين محور از نسبت نوجوان و كسب هويت، پنج مؤلفه به همراه مصاديق آن
. 2-1   ر دنيا فانى استامو

عِش ما شئت فانّك ميت، واحبِب ما شئت فانّك مفارقُه، و اعملْ ما شئت فانّك ! يا محمد: اتانى جبريلُ فقال «
اى : ؛ فرشته وحى نزدم آمد و گفت)153(»مجزى به، واعلَم اَنّ شرف المؤمنِ قيامه بالليل و عزُّه استغناؤُه عن الناسِ

خواهى دوست  خواهى زندگى كن، اما بدان سرانجام جهان را بدرود خواهى گفت، و هر چه مى ىمحمد هر چه م
خواهى انجام بده، اما بدان كه بدان پاداش داده خواهى شد  بدار، اما سرانجام از آن جدا خواهى شد، و هر آنچه مى

نيازى  ناپذيرى او در بى كستدارى و خودسازى اوست و ش و آگاه باش كه برترى انسان با ايمان در شب زنده
 .جستن از مردم

 گيرد آفريند و جان مى خداوند است كه مى. 2-2 

 ٦٣



؛ )154(»اللّهم انت خلقت نفسى و انت توفّاها؛ لك مماتُها و محياها، اِن احييتَها فاحفَظها و ان اَمتَّها فاغفِر لها «
اش داشتى  از اين رو اگر زنده. ى و مرگ آن، از آنِ توستگيرى، زندگ بارخدايا، تو جان مرا آفريدى و تو آن را مى

 .آن را نيك نگاه دار و اگر آن را ميراندى بر او ببخشاى
 انسان بايد مهياى مرگ باشد. 3-2 

 « .؛ پيش از آن كه مرگ فرود آيد براى ديدار آن آماده باش)155(»استعد لِلموتِ قبلَ نزولِ الموتِ
  ح قرب خدا و بهشت جاودان اوستسرانجام انسان صال. 4-2 

دهم و شما  ؛ به شما نويد مى)156(»اَبشِروا و بشِّروا من وراءكُم اَنّه من شَهِد اَن ال اله اال اللَّه صادقاً لَها دخلَ الجنَّة «
هشت نيز به همگان نويد دهيد كه هر كس به راستى و باورمندانه گواهى دهد كه خدايى جز خداى يكتا نيست به ب

 .خدا درخواهد آمد
  جا از دنيا خواهد رفت در هر كجا مقدر باشد انسان همان. 5-2 

اى را در سرزمينى  ؛ هنگامى كه خدا بخواهد جان بنده)157(»اذا اراد اللَّه قبض عبدٍ بأرضٍ جعل له فيها حاجةً «
 .آورد جا كارى پيش مى بگيرد براى او در آن

  
  ها و مصاديق آن ير توجه به سرانجام انسان در تحقق هويت، مؤلفه محور تأث2    جدول شماره 

     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه
      مصاديق

      تأثير توجه به
      امور دنيا فانى است

 31، ص 25    حديث 

      سرانجام انسان
      در تحقق هويت

 آفريند  خداوند است كه مى

 گيرد  و جان مى

 106، ص 504   حديث  

  
     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه
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      مصاديق
  

  انسان بايد مهياى مرگ باشد

 72، ص 276    حديث 

  
   سرانجام انسان صالح قرب
   خدا و بهشت جاودان است

 29، ص 15    حديث 

  
   در هر كجا مقدر باشد انسان

  جا از دنيا خواهد رفت  همان
 54، ص 166 حديث    

  
   محور لزوم تمسك به سلوك متعالى انسانى در تحقق هويت-3 

 :ها ذكر شده است  در اين محور از نسبت نوجوان و كسب هويت، هفده مؤلفه به همراه مصاديق آن
. 3-1   باورى ديندارى و دين

 .تباورى و ديندارى اوس منشى انسان به دين ؛ بزرگ)158(»كَرم المرءِ دينُه «
. 3-2   پارسايى به عنوان مالك ديندارى

» الدينِ الورع باورى و ديندارى پرهيزكارى است ؛ معيار دين)159(»مالك. 
. 3-3   اميدوارى به خداوند متعال

ك شيئاً اعلَم اَنّ الخالئق لو اجتمعوا على اَن يعطوك شيئاً و لم يرد اللَّه اَن يعطيك لم يقدِروا عليه اَو يصرِفوا عن «
؛ بدان كه اگر )160(»اراد اللَّه اَن يصيبك به لم يقدِروا على ذلك، فإذا سألت فاسألِ اللَّه، و إذا استعنت فاستعِن بِاللَّهِ

و اگر جهانيان بخواهند چيزى . جهانيان گرد آيند و بخواهند چيزى به تو بدهند اما خدا نخواهد، نخواهند توانست
پس هنگامى كه چيزى خواستى از . استه است از تو باز دارند، بر اين كار ناتوان خواهند بودرا كه خدا برايت خو

 .جويى از خدا يارى بجوى و هنگامى كه يارى مى. خدا بخواه
 اعتقاد بر تقدير. 4-3 

 « . يافته است؛ بدان كه قلمِ خواست و تقدير بر آنچه خواهد شد جريان)161(»اعلَم اَنّ القلم قد جرى بما هو كائنٌ
 بيم و اميد فقط به خداوند. 5-3 

 ٦٥



انما يسلِّط اللَّه على ابنِ آدم من خافَه ابنُ آدم و لو اَنّ ابنَ آدم لم يخَف غير اللَّهِ لم يسلِّط اللَّه عليه احداً و انَّما  «
رج اال اللَّهلم ي و لو اَنّ ابنَ آدم ن رجا ابنُ آدمم لِمكَلَ ابنَ آدالى غيرهو اللَّه كَلْه؛ خدا كسى را بر فرزند )162(» لم ي

ترسيد خدا كسى را بر او چيره  اگر فرزند آدم جز از خدا از كسى نمى. ترسد سازد كه از آن مى آدم چيره مى
 او بست خدا شود، و اگر او جز به خدا به كسى اميد نمى بندد واگذار مى فرزند آدم به كسى كه اميد مى. ساخت نمى

 .گذاشت را به ديگرى وا نمى
هاست و پرهيزكارى  ؛ ترس از خدا سرچشمه همه فرزانگى)163(»خَشيةُ اللَّهِ رأس كُلّ حِكمةٍ والورع سيد العملِ «

 .ساالر كارهاى شايسته
  ناظر دانستن خدا در همه احوال. 6-3 

» معك حيثُما كُنت اَنَّ اللَّه ؛ برترين ايمان و باور آن است كه بدانى هر كجا كه باشى )164(»اَفضلُ االيمانِ اَن تَعلم
 .خدا همراه توست

. 3-7   انجام اوامر الهى
اَد ما افترض اللَّه تعالى عليك تَكُن مِن اَعبدِ الناسِ، و اجتَنب ما حرَّم اللَّه عليك تَكُن من اَورعِ الناسِ، وارض لِما  «

؛ آنچه خدا بر تو واجب ساخته است به جاى آور تا از عابدترين مردم )165(»ن اَغنَى الناسِقَسمه اللَّه لك تَكُن م
ات كرده است خشنود  باشى و از آنچه بر تو ناروا ساخته است بپرهيز تا پارساترين مردم گردى، به آنچه خدا بهره

 .نيازترين مردم شوى باش تا بى
  خالص كردن اعمال براى خداوند متعال. 8-3 

گاه كه روز رستاخيز  ؛ آن)166(»اذا كانَ يوم القيامةِ نادى منادٍ من عمِلَ عمالً لِغَير اللَّهِ فَليطْلُب ثوابه مِمن عمِلَه له «
دهد كه هر كسى كارى جز براى خدا انجام داده است بايد پاداش آن را از همان كسى كه  فرا رسد نداگرى ندا مى

 .ت بجويدبراى او انجام داده اس
 شيفته نشدن به دنيا. 9-3 

 .؛ دوست داشتن دنيا سرآغاز همه خطاهاست)167(»حب الدنيا رأس كلِّ خَطيئةٍ «
  مبارزه با هواهاى نفسانى. 10-3 

هاى ناسنجيده خود به مبارزه برخيزيد تا فرمانرواى  ها و خواسته ؛ با هوس)168(»جاهِدوا اَهواءكم تَملِكوا اَنفسكم «
 .ور وجود خود گرديدكش

  خوش گمانى درباره خداوند متعال. 11-3 
 « .ترين گناهان بزرگ بدگمانى به خداست ؛ سهمگين)169(»اَكبرُ الكبائر سوء الظنِّ باللَّهِ

. 3-12  دوستى و دشمنى براى خدا
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 داشتن براى خدا و دشمن داشتن در ؛ برترين كارها، دوست)170(»اَفضلُ االعمالِ الحب فِى اللَّه و البغض فِى اللَّهِ «
 .راه خداست

 عدم بازگشت به كفر و الحاد. 13-3 

ها در پيشگاه خدا كسى است كه ايمان آورد و  انگيزترين انسان ؛ خشم)171(»اَبغض الخَلقِ الى اللَّهِ من آمن ثم كَفَرَ «
 .گرايى سر باز زند گاه كفر ورزد و از حق به حق گرايد، آن

 انهمي. 3-14  روى در امور
 .روى است ؛ بهترين كارها ميانه)172(»خَيرُ االُمورِ اَوسطُها «
  فرا گرفتن دانش. 15-3 

 .؛ فرا گرفتن علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است)173(»طَلب العلمِ فَريضَةٌ على كُلِّ مسلمٍ و مسلمةٍ «
  تفكر در آفرينش و خلقت. 16-3 

؛ درباره آفرينش خدا بينديشيد و در باره ذات خدا )174(» اللَّهِ و ال تَفَكَّروا فى اللَّهِ فَتَهلِكواتَفَكَّروا فى خَلقِ «
 .نينديشيد كه نابود خواهيد شد

  خواستن توانستن است. 17-3 
» دجو دشيئاً و ج ن طَلبيابد ؛ كسى كه چيزى بجويد و بكوشد مى)175(»م. 
  

  ها و مصاديق آن سلوك متعالى انسان در تحقق هويت مؤلفه وم تمسك به محور لز3    جدول شماره 
     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه
      مصاديق

  
  باورى     ديندارى و دين

 407، ص 2124    حديث 

  
   پارسايى به عنوان
   مالك ديندارى

 503، ص 2747    حديث 

  
   اميدوارى به خداوند متعال

 ٦٧



 83، ص 361  حديث   

  
  اعتقاد به تقدير

 84، ص 364    حديث 

  
  بيم و اميد فقط به خداوند

 181، ص 953    حديث 

  
  ناظر دانستن خدا

   در همه احوال
 88، ص 391    حديث 

   لزوم تمسك به سلوك
      انجام اوامر الهى

 44، ص 115    حديث 

  متعالى انسانى در

   تحقق هويت
  ن اعمال براى خالص كرد

   خداوند متعال
 64، ص 233    حديث 

  
     شيفته نشدن به دنيا

 261، ص 1342    حديث 

  
      مبارزه با هواهاى نفسانى

 255، ص 1302    حديث 

  
  گمانى درباره     خوش

      خداوند متعال
 94، ص 440    حديث 

 ٦٨



     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه
    م  صاديق

  
      دوستى و دشمنى

     براى خدا

 88، ص 390    حديث 

  
     عدم بازگشت به كفر

     و الحاد

 30، ص 17    حديث 

  
     ميانه روى در امور

 285، ص 1481    حديث 

  
      فرا گرفتن دانش

 364، ص 1905    حديث 

  
      تفكر در آفرينش و خلقت

 217، ص 1172    حديث 

  
    خواستن توانستن است  

 547، ص 3062    حديث 

  
  
   محور لزوم توجه به نيازهاى جوانان در تحقق هويت-4 

 :ها ذكر شده است  در اين محور از نسبت نوجوان و كسب هويت، هشت مؤلفه به همراه مصاديق آن
  جوانى دوره خامى. 1-4 

 « .ى از ديوانگى استا ؛ جوانى شعبه)176(»الشباب شُعبةٌ مِنَ الجنونِ
  بندگى خدا بهترين عمل براى جوان. 2-4 
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؛ خدا آن جوانى را كه عمر خود را در فرمانبردارى خدا )177(»اِنّ اللَّه يحب الشاب الذى يفنى شبابه فِى طاعةِ اللَّهِ «
 .دارد برد دوست مى به سر مى

  توبه جوان به سوى خدا موجب قرب اوست. 3-4 
 .دارد كار را دوست مى ؛ خدا جوان توبه)178(»ه تعالى يحب الشاب التائباِنّ اللَّ «

. 4-4  ازدواج جوان، محافظت از دين او
؛ هر جوانى كه در آغاز جوانى ازدواج )179(»عصم مِنّى دينَه! اَيما شاب تَزَوج فى حداثَةِ سِنِّه عج شَيطانُه يا ويلَه «

 .واى بر او، دين و آيين خود را از دستبرد من در امان داشت: زند كه  بانگ مىكند شيطان بر او
. 4-5   وقار، زيبنده جوانى

؛ بهترين جوانان شما آن جوانى است كه در منش و رفتار به سالخوردگان با )180(»خيرُ شبابِكم من تَشَبه بِالكُهولِ «
 .تجربه همانند گردد

 جايگاه جوان عابد. 6-4 

فَضلُ الشاب العابدِ الذى يعبد فى صِباه على الشيخ الذى يعبد ما كَبرَت سِنُّه كَفَضلِ المرسلينَ على سائرِ  «
پرستد بر پيرى كه وقتى عمرى از او  اى كه از آغاز جوانى خداى را خالصانه مى پيشه ؛ جوان عبادت)181(»الناسِ

 .ن بر ديگر مردم استگذشت خدا را پرستش كند به سان برترى پيامبرا
. 4-7   احترام به بزرگتران وظيفه است

اى را به خاطر  ؛ هيچ جوانى، سالخورده)182(»ما اَكرم شاب شَيخاً لِسِنِّه إلّا قَيض اللَّه عند سِنِّه من يكرِمه «
ت تا او را گرامى اش گرامى نداشت جز آن كه خداوند به هنگام سالخوردگىِ او ديگرى را برانگيخ سالخوردگى

 .دارد
  غنيمت دانستن دوران جوانى. 8-4 

جوانى را : ؛ پنج نعمت را پيش از پنج چيز غنيمت شمار)183(»...شبابك قبلَ هرَمِك و: اغتَنِم خَمساً قَبلَ خَمسٍ «
 ...پيش از فرا رسيدن پيرى و

  
  

  ها و مصاديق آن يت مؤلفه محور لزوم توجه به نيازهاى جوانان در تحقق هو4    جدول شماره 
     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه
      مصاديق

  

 ٧٠



      جوانى دوره خامى
 343، ص 1791    حديث 

  
   بندگى خدا بهترين
   عمل براى جوان

 157، ص 800    حديث 

  
   توبه جوان به سوى خدا موجب قرب اوست

 148، ص 749    حديث 

  يازهاى لزوم توجه به ن
   جوانان در تحقق هويت
   ازدواج جوان، محافظت

  از دين او

 193، ص 1034    حديث 

  
      وقار زيبنده جوانى

 289، ص 1514    حديث 

  
     جايگاه جوان عابد

 391، ص 2050    حديث 

  
   احترام به بزرگتران وظيفه است

 474، ص 2569    حديث 

  
   غنيمت دانستن دوران جوانى

 85، ص 372    حديث 

  
   فرزند در تحقق هويت- محور لزوم ارتباط جامع والد -5 

 :ها ذكر شده است  در اين محور از نسبت نوجوان و كسب هويت، هفت مؤلفه به همراه مصاديق آن

 ٧١



. 5-1   فرزند رحمت خداست
 .هاى بهشت است ؛ فرزند انسان از گُل)184(»الولد مِن ريحانِ الجنَّة «
  گرامى داشتن فرزندان. 2-5 

 .؛ فرزندانتان را گرامى داريد و آنان را نيكو بپروريد)185(»اَكرِموا اَوالدكم و اَحسِنوا آدابهم «
  يارى به فرزند در نيكو شدن. 3-5 

ها  سته شدن به خوبى؛ فرزندانتان را در راه آرا)186(»من شاء استخرَج العقوقَ مِن ولَدِه. اَعينوا اَوالدكم على البِرِّ «
 .تواند راه نافرمانى را از كارنامه فرزندش بيرون آورد يارى كنيد؛ چرا كه هر كه بخواهد مى

  حقوق فرزندان بر والدين. 4-5 
؛ حقوق فرزند بر پدر آن است كه )187(»حقُّ الولدِ على الوالدِ، اَن يحسنَ اسمه، و يحسنَ موضعه و يحسنَ ادبه «

 .جايگاه و موقعيت او را نيكو سازد و ادب نيكو به او بياموزد. نيكو بر او بگذاردنام 
؛ )188(»حقُّ الولدِ على الوالدِ ان يعلِّمه الكتابةَ و السباحةَ و الرمايةَ، و اَن ال يرزقَه اال طَيباً و ان يزَوجه اذا بلَغَ «

بر او جز . وزد، و نيز شنا كردن و تيراندازى به او آموزش دهدحقوق پسر بر پدر آن است كه به او نوشتن بيام
 .غذاى پاك نخوراند و هنگامى كه به رشد رسيد وسيله ازدواج او را فراهم كند

؛ فرزندان خود را شنا و تيراندازى بياموزيد و زنان را هنر )189(»علِّموا اَبناءكم السباحةَ والرمى و المرأةَ المِغزَلِ «
 .ريسندگى

 دعا براى فرزند. 5-5 

نمايد به سان دعاى پيامبر بر امت  ؛ دعايى كه پدر براى فرزندش مى)190(»دعاء الوالدِ لولدِه كدعاء النبى الُمتِه «
 .خويش است

. 5-6  نيكى به والدين، ثواب جهاد در راه خدا
 .كند از جهاد در راه خدا كفايت مى؛ نيكى بر پدر و مادر )191(»بِرُّ الوالدينِ يجزِئ عنِ الجهادِ «
  خشنودى و خشم خدا در گرو خشنودى و خشم والدين. 7-5 

؛ خشنودى خدا در خشنودى پدر و مادر است و )192(»رِضَا الرب فِى رِضَا الوالدينِ و سخطُه فِى سخطِهِما «
 .ناخشنودى او در ناخشنودى و خشم آن دو

  
  ها و مصاديق آن  فرزند در تحقق هويت مؤلفه-باط جامع والد  محور لزوم ارت5    جدول شماره 

     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه

 ٧٢



      مصاديق
  

      فرزند رحمت خداست
 566، ص 3201    حديث 

  
      گرامى داشتن فرزندان

 95، ص 451    حديث 

  
     يارى به فرزند

      در نيكو شدن
 85 ، ص370    حديث 

  لزوم ارتباط جامع والد

   فرزند در تحقق هويت-  
  

   حقوق فرزندان بر والدين
 269، ص 1393    حديث 

 269، ص 1394    حديث 

 373، ص 1954    حديث 

  
     دعا براى فرزند

 299، ص 1565    حديث 

  
   نيكى به والدين، ثواب

  جهاد در راه خدا

 201، ص 1086    حديث 

  
   خشم خدا در گرو خشنودى و خشم والدين خشنودى و
 318، ص 1665    حديث 

  
   محور لزوم انتخاب همنشين مناسب در تحقق هويت-6 

 ٧٣



 :ها ذكر شده است  در اين محور از نسبت نوجوان و كسب هويت، هفت مؤلفه به همراه مصاديق آن
  اهميت انتخاب دوست. 1-6 

؛ انسان بر آيين و روش دوست خويشتن است، پس بايد )193(»حدكم من يخالُّالرجلُ على دينِ خَليلِه، فَلينظُر اَ «
 .ريزد بنگرد كه با چه كسى طرح دوستى مى

 .؛ انسان به منش و روش دوست خود است)194(»المرء على دينِ خَليلِه «
 پرهيز از دوست بد. 2-6 

» فانّك به تُعرَف ،اك و قَرينَ السوءشوى بد بپرهيز؛ چرا كه تو به وسيله او شناخته مى؛ از دوست )195(»اي. 
 پرهيز از دوستى با دروغگو. 3-6 

» اليك القريب دعبو ي اليك البعيد قَرِّبرابٍ ياك و مصاحبةَ الكذّابِ، فانّه كس؛ از همراهى دروغگو بپرهيز؛ )196(»اي
 .نمايد يك را به سوى تو دور مىكند و نزد چرا كه به سان سراب است، دور را بر تو نزديك مى

. 6-4  گسستن رابطه با كم خرد
 « .ات را با كم خرد بگسل ؛ رابطه)197(»اَصرِمِ االحمقَ

. 6-5   اعتدال در دوستى و دشمنى
 اَحبِب حبيبك هوناً ما، عسى اَن يكونَ بغيضَك يوماً ما، و اَبغِض بغيضَك هوناً ما، عسى اَن يكونَ حبيبك يوماً «
؛ با دوست خود سنجيده و معتدل دوستى ورز، بسا كه روزى دشمن تو گردد و با دشمن خود نيز تند )198(»ما

 .مرو كه شايد روزى دوست تو گردد
  مجالست با نيكان. 6-6 

 نما كه ؛ با نيكان نشست و برخاست)199(»جالِسِ االبرار فانّك اذا فَعلت خيراً حمدوك و اِن اَخطات لم يعنِّفوك «
 .نمايند ستايند و اگر خطا كنى با تو به خشونت برخورد نمى اگر كار خوبى انجام دهى تو را مى

  مجالست با بزرگان. 7-6 
؛ با بزرگان نشست و برخاست نماييد و از دانشمندان )200(»جالِسوا الكبراء و سائلوا العلماء و خالِطوا الحكماء «

 .پرسش نماييد و با فرزانگان معاش
  

  ها و مصاديق آن  محور لزوم انتخاب همنشين مناسب در تحقق هويت، مؤلفه6    جدول شماره 
     محور

  هاى نسبت نوجوان و كسب هويت  مؤلفه
      مصاديق
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      اهميت انتخاب دوست
 322، ص 1687    حديث 

 549، ص 77    حديث 

  
  پرهيز از دوست بد

 189، ص 1012    حديث 

  تخاب همنشين لزوم ان
  پرهيز از دوستى با دروغگو

 190، ص 1014    حديث 

   مناسب در تحقيق هويت
  گسستن رابطه با كم خرد

 77، ص 316    حديث 

  
   اعتدال در دوستى و دشمنى

 39، ص 74    حديث 

  
      مجالست با نيكان

 255، ص 1299    حديث 

  
   مجالست با بزرگان

 255، ص 1300    حديث 

  
  گيرى  بحث و نتيجه

هاى عينى رفتارهاى زندگى است كه وابسته به گذشته   نهج الفصاحه سرشار از نكات ارزنده و دستورالعمل-1 
به عبارت ديگر فراتر از زمان و مكان و ارائه كننده قواعد عمومى و اصول كلى در زمينه اعتقادات، اخالق و . نيست
 .نسانى مطلوب استهاى مختلف شريعت و رفتارهاى ا جنبه

اينك نيز براى ايجاد ساختارى قوى و   نهج الفصاحه به دليل جامعيت، اصالت و اين كه ريشه در وحى دارد، هم
 .تواند بسيار مؤثر و راهگشا باشد مند به منظور بهبود روابط و رفتارهاى فردى و اجتماعى مى نظام
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ها بر اساس  ها و مصاديق آن ت محورها، مؤلفه نتايج پژوهش، تبيين نظرى نسبت نوجوان و كسب هوي-2 
هاى آموزشى و به خصوص تربيتى  لذا براى استفاده از نتايج آن در نظام. هاى تربيتى نهج الفصاحه است آموزه

ريزان با انتخاب مبانى تربيت اسالمى به عنوان استراتژى بلندمدت، به تدوين  اندركاران و برنامه كشور بايد دست
ها پرداخته و  هاى تدريس مناسب آن مناسب آموزشى و درسى همسو با اهداف تربيت اسالمى و روشهاى  برنامه
آموزان  ها محملى براى تحقق انسانيت حقيقى دانش ريزى نمايند كه اين فعاليت هاى آموزشى را چنان برنامه فعاليت

 .به معناى انسان كامل باشند
هاى آموزشى و تربيتى حاضر در جامعه اعم از آموزش و  يه دستگاهسازى كل  با عنايت به درجه اهميت انسان-3 

هاى رسمى، غير رسمى و مستمر ضمنى بايد اذعان داشت  پرورش، دانشگاه و در مجموع، انواع آموزش
ريزان تربيتى در سطوح مختلف با عنايت به نتايج پژوهش، الزم است به شش محور نسبت نوجوان و كسب  برنامه

ثير توجه به مبدأ آفرينش در تحقق هويت، تأثير توجه به سرانجام انسان در تحقق هويت، لزوم هويت شامل؛ تأ
تمسك به سلوك متعالى انسانى در تحقق هويت، لزوم توجه به نيازهاى جوانان در تحقق هويت، لزوم ارتباط 

داشته و با عنايت به  فرزند در تحقق هويت و لزوم انتخاب همنشين مناسب در تحقق هويت توجه -جامع والد 
هاى عملى و تجربى متعدد و  ها، زمينه هاى مصداقى مطرح شده، فرصت ها و نيز زمينه هاى مطرح در آن مؤلفه

هاى درسى خود جهت تمرين، ممارست و كسب تجربه  هاى مختلف محتواى برنامه گوناگونى را در بخش
 .ورندها فراهم آ آموزان، دانشجويان و به خصوص والدين آن دانش

هاى آموزشى و تربيتى حاضر در جامعه، اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه و در   مربيان تربيتى در كليه دستگاه-4 
توانند با الگو قرار  هاى رسمى، غير رسمى و مستمر ضمنى به طور مستقيم و غير مستقيم مى مجموع، انواع آموزش

اساسى هدايت بشر، نقش كليدى خود در تربيت اقشار مختلف دادن احاديث نهج الفصاحه به عنوان يكى از مبانى 
 .جامعه را به بهترين شكل ايفا نمايند

  
  

     منابع و مĤخذ

  
 .1376نامه كارشناسى ارشد،  آموزان، پايان گيرى هويت دانش  اكبرزاده، نسرين، بررسى عوامل مؤثر بر شكل-18 
 .1385، 1ماه، شماره  صلى اهللا عليه وآله، آبان منامه پيامبر اعظ  انديشه نو، فصلنامه ويژه-19 
 . دشتى، محمد، نهج البالغه، نشر بخشايش-20 
 .1380 دفتر مشاركت امور زنان آموزش و پرورش، هويت، وزارت آموزش و پرورش، -21 
 .1381 ربانى، جعفر، هويت ملى، انتشارات انجمن اوليا و مربيان، -22 
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 .1380سروش، :  بحران هويت، چاپ دوم شرفى، محمدرضا، جوان و-23 
 .1375پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، : شناختى، چاپ دوم نژاد، على اكبر، مبانى روان  شعارى-24 
 .1372انتشارات اميرى، :  قائمى، على، شناخت و هدايت و تربيت نوجوانان و جوانان، چاپ ششم-25 
 .1361 تربيت، انتشارات رشد،  مظلومى، رجبعلى، گامى در مسير-26 
 .1335 ميرباقرى، سيد ابراهيم، ترجمه مكارم االخالق، انتشارات فراهانى، -27 
 .1384 نهج الفصاحه، ترجمه على كرمى فريدنى، قم، انتشارات حلم، -28 
  
  
  

   و عناوين آن در قرآن  پيوند اجتماعى در پرتو دوستى
  

   مرتضى رحيمى
  شيراز استاديار دانشگاه

  
   چكيده

سان  كند، بدين دارد و به نوعى به آن سفارش مى  در قرآن عناوين بسيارى مطرح شده كه مفهوم دوستى را بيان مى
تعدد اين عناوين اهميت دوستى و لزوم وحدت جامعه . خواند به وحدت و همدلى و انسجام جامعه اسالمى فرا مى

 آخرت امتداد داده، عالوه بر نتايج دنيوى، نتايج اخروى نيز بر آن بار دهد و دوستى را حتى تا اسالمى را نشان مى
 .ها را مورد بررسى قرار داده است گرايانه اين واژه نويسنده با نگاه وحدت. كند مى

  
  

   اهميت دوستى در قرآن
 كار رفته و به عليه السالم به به معناى دوست از جمله عناوينى است كه درباره حضرت ابراهيم» خليل« عنوان 

البته اين دوستى همانند . عليه السالم را خليل خود قرار داده است ، خداوند حضرت ابراهيم)201(تصريح قرآن
دهد و چنان كه اشاره  دوستى بشرى نيست و با آن متفاوت است، ولى به نوعى توجه قرآن به دوست را نشان مى

هاى آن نمود  شود، بلكه در آخرت نيز نتيجه  به دنيا خالصه نمىشد، از ديدگاه قرآن، نتايج مثبت يا منفى دوستى
دارند، چنان  توضيح آن كه در قرآن آياتى اهميت دوستى در آخرت را در راستاى دوستى در دنيا بيان مى. يابد مى

 ).101-99/ شعراء (»  صديقٍ حميمٍو الَ* فَما لَنَا مِنْ شَافِعينَ * و ما اَضَلَّنَا اِالَّ الْمجرِمونَ «: كه خداوند فرموده
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و دوستان ) واسطه(كننده  اى در آخرت از گمراه شدن در دنيا توسط گناهكاران و نداشتن شفاعت سان عده  بدين
آل از نظر قرآن و  گمان دوستان مورد نظر در آيه دوستان ايده خورند، بى دلسوز و مهربان در آخرت افسوس مى

رو هم در دنيا و هم در  ى آنان بر اساس ايمان و اعتقاد و قرب به خداوند است و از اينباشند كه دوست روايات مى
گردد، چنان  اين سخن توسط برخى از روايات وارد شده در تفسير آيات مزبور تأييد مى. آخرت مفيد خواهند بود

 )202(».ى هر مؤمنى شفاعت استدوستان را زياد كنيد؛ زيرا در روز قيامت برا«: عليه السالم فرموده كه امام صادق
. ؛ زيرا آنان توشه در دنيا و آخرت هستند)برادران(بر شما باد به دوستان «: اند عليه السالم فرموده  همچنين امام على

فما لنا من شافعين و ال صديق : گويند اى مى دهيد كه در آن آمده عده آيا به سخن خداوند متعال گوش نمى
 )203(».حميم

قدر بلند است كه دوزخيان، آنان را به  آن) صديق(منزلت و جايگاه دوست : اند عليه السالم فرموده ام صادق و نيز ام
فما لنا من : ها خبر داده و فرموده خداوند از آن. زنند خوانند و پيش از نزديكان دلسوز آنان را صدا مى فريادرسى مى

 .شافعين و ال صديق حميم
أكثروا من االصدقاء فى الدنيا، فانهم ينفعون فى «: اند ت روايت كرده كه فرموده همچنين شيخ صدوق از آن حضر

فما لنا من شافعين و ال صديقٍ : الدنيا واآلخرة، اما فى الدنيا فحوائج يقومون بها، و اما فى اآلخرة فان اهل جهنم قالوا
 )204(».حميمٍ

ن را زياد كنيد، زيرا در روز قيامت براى آنان حق دوستان مؤم«:  حسن بصرى نيز در تفسير آيه ياد شده گفته
 )205(».شفاعت است

بينى كه دوزخيان به پدران و  دوستان بيش از برادران هستند، آيا نمى«:  ابن عباس نيز در تفسير آيه مزبور گفته
 )206(».فما لنا من شافعين و ال صديق حميم: گويند كنند، اما مى مادران استغاثه نمى

 آياتى كه به طور مطلق -گويد   كه از شفاعت دوستان در آخرت سخن مى- ى كه گذشت، ميان آيه ياد شده  با بيان
تناقضى وجود ندارد؛ چه آن كه ) 254/ بقره (» والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ«كنند؛ مثل  دوستى و شفاعت دوستان را نفى مى

بخشد، ولى چنانچه خلت و دوستى   در قيامت سودى نمىخُلَّت و دوستى كه جهت تقوايى يا ايمانى نداشته باشد
 .بر پايه تقوا و ايمان يا به خاطر خدا باشد، بر اساس آيه نخست در آخرت نيز سودمند است

هاى الزم دوست سخن گفته شده و از دوستى با برخى از افراد   بر اين اساس در برخى از آيات قرآن از ويژگى
ه توصيه شده كه مؤمنان با افراد مؤمن دوست شوند و آنان را به دوستى بگيرند نكوهش و نهى شده است، چنان ك

الَ يتَّخِذِ الْمؤْمِنُونَ الْكَافِرينَ اَولِياء مِنْ دونِ الْمؤْمِنينَ ومنْ يفْعلْ ذلِك «: و از دوستى با كفار و شياطين بپرهيزند؛ مثل
مِنَ اللَِّه فى شَى ستُقيةًءٍ اِلَّا فَلَي م28/ آل عمران (»  اَنْ تَتَّقُوا مِنْه.( 
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، منظور از واژه اولياء در آيه ياد شده را نصرت و مودت به خاطر قرابت يا محبت يا دوستى )207( برخى از تفاسير
ان ولى شان بايد افرادى را به عنو رساند كه مردم در زندگى اجتماعى اند و اين نكته مى يا والء پيش از اسالم دانسته

همچنين خداوند در آيه ديگر از دوست گرفته شدن دشمن خدا نهى كرده و فرموده . يا دوست خود برگزينند
بر اساس ). 1/ ممتحنه (» ياءيها الَّذينَ  امنُوا الَ تَتَّخِذُوا عدوى و عدوكُم اَولِياء تُلْقُونَ اِلَيهِم بِاص لْمودةِ«: است

منظور از عدو خدا و مؤمنان، تمام طبقات كفار، مشركين، دهريون، معاندين و ) 208(خى از مفسرانتصريح بر
باشند كه مردم امروز از آن غافل بوده و  مخالفين، ضالين، مضلين، مبدعين و منكرين ضروريات دين و مذهب مى

 .كنند به مفاد آن عمل نمى
سوره حجرات از رذايلى همچون مسخره كردن ديگران، به كار  12 و 11 از سويى در برخى از آيات نظير آيات 
ها، گمان بد بردن، تجسس نمودن، غيبت كردن نهى شده كه به نوعى به  بردن عناوين و القاب زشت براى آن

از ديگر سو در قرآن برخى از چيزهايى كه موجب دشمنى و سست شدن . هاى الزم دوست اشاره دارد ويژگى
اِنَّما يريد الشَّيطَانُ اَنْ «: اند، چنان كه خداوند فرموده ؛ مانند شراب و قمار مورد نهى قرار گرفتههاى دوستى است پايه

 ).91/ مائده (» يوقِع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاء فِى الْخَمرِ والْميسِرِ
آن نهى شده دوستى با جنس مخالف به قصد  از جمله موارد دوستى ممنوعه كه مورد توجه قرآن قرار گرفته و از 

بر اساس اين آيه ازدواج با زنان اهل ). 25/ نساء (» والَ متَّخِذَاتِ اَخْدانٍ«: باشد، چنان كه خداوند فرموده زنا مى
شايان ذكر است كلمه . ها به قصد زنا مجاز است كتاب با شرايطى از جمله دوست نشدن به صورت پنهانى با آن

اين شكل از دوستى در جاهليت امرى مرسوم بوده كه . شود مع خدن بوده، شامل مذكر و مؤنث هر دو مىاخدان ج
 .قرآن با آن برخورد كرده است

  
   عناوين دوستى در قرآن

 :اين كلمه در قرآن در انواع زير به كار رفته است:  اخ
 .گيرد و و يا رضاع و شيردهى صورت مى برادرى طبيعى يا حقيقى كه از طريق والدين يا يكى از آن د-  الف 
 برادرى قراردادى و اعتبارى؛ چنان كه به صورت استعاره به هر كسى كه با ديگرى در قبيله يا دين يا كار يا - ب 

 .گويند معامله و يا مشاركت داشته باشد برادر مى
ند واسطه به پشت يك پدر يا توان نتيجه گرفت كه صرف آن كه دو نفر بدون واسطه يا با چ  از توضيح فوق مى

رحم يك مادر و يا هر دو منتهى شوند از نظر قانون و شرع معتبر نيست و از اين رو در تولد از راه زنا، از نظر 
برد و نه از  يابد، يعنى فرد ياد شده نه از پدر يا مادر ارث مى قانون و شرع برادرى وجود ندارد و ارث تحقق نمى

 .برادر
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مثل آن كه دو نفر از راه ازدواج پدر و . يابند هى برادرى طبيعى و برادرى اعتبارى هر دو تحقق مى با وجود اين گا
جا هم برادرى حقيقى يا طبيعى وجود دارد و هم برادرى اعتبارى و همچنين هنگامى كه  در اين. مادر به دنيا بيايند

 :ير نيز به برادرى نوع دوم اشاره دارندآيات ز. از طريق شيردهى يا رضاع با شرايطى خاص برادرى حاصل شود
 « ).12/ حجرات (» اَيحِب اَحدكُم اَنْ ياْكُلَ لَحم اَخيهِ ميتًا«؛ )10/ حجرات (» اِنَّما الْمؤْمِنُونَ اِخْوةٌ

به اين نوع برادرى » ةٌاِنَّما الْمؤْمِنُونَ اِخْو«شود، آيه  دينى حاصل مى كيشى و هم  برادرى دينى كه به واسطه هم- ج 
: چنان كه خداوند فرموده. در برخى از آيات نيز از اين برادرى صراحتاً به برادرى دينى تعبير شده است. اشاره دارد

/ بقره (»  فَاِخْوانُكُمواِنْ تُخَالِطُوهم«و نيز ) 11/ توبه (» فَاِنْ تَابوا واَقَاموا الصلوةَ و  اتَوا الزَّكوةَ فَاِخْوانُكُم فِى الدينِ«
220.( 

صلى اهللا عليه وآله   علت تعبير به برادرى دينى آن است كه همه مسلمانان عضو يك خانواده بزرگ بوده، پيامبر اكرم
هر پيامبرى پدر امت خويش است، از «: عليه السالم رئيس و پدر آن هستند، چنان كه مجاهد گفته و حضرت على

؛ زيرا پيامبرصلى اهللا عليه وآله پدر آنان است در دين و »اِنَّما الْمؤْمِنُونَ اِخْوةٌ«اند  وانده شدهاين رو مؤمنان برادرخ
از همين رو ) 209(».ها و وجوب تعظيم آنان همسران آن حضرت مادران مؤمنان هستند از نظر حرمت ازدواج با آن

پيامبرصلى اهللا عليه وآله بين مسلمانان مؤاخات » لْمؤْمِنُونَ اِخْوةٌاِنَّما ا«عبداللَّه بن عباس گفته كه در هنگام نزول آيه 
همچنين براى همه . و برادرى ايجاد نمود، چنان كه ابوبكر و عمر و عثمان و عبدالرحمان بن عوف را برادر قرار داد

 )210(».ادر تو هستمتو برادر من هستى و من نيز بر: عليه السالم فرمود افراد برادرى قرار داد و سپس به على
مؤمنان بايد با هم برادروار باشند نه آن كه برادر هم » اِنَّما الْمؤْمِنُونَ اِخْوةٌ« بر اساس تفسير ديگرى از آيه 

 ).211(هستند
كنند و تحت گروه يا  افرادى كه از نظر سياسى از يك خط مشى و سياست خاص پيروى مى:  برادرى سياسى- د 

قَد يعلَم اللَّه الْمعوِّقينَ مِنْكُم و الْقَائِلينَ «ها صادق است، آيه  ين نوع برادرى در مورد آنحزب خاصى هستند ا
: به اين نوع برادرى اشاره دارد؛ چه آن كه بر اساس اين آيه خداوند فرموده). 18/ احزاب (» لِاِخْوانِهِم هلُم اِلَينَا

گفتند  داشتند و كسانى را كه به برادران خود مى باز مى) از جبهه و جهاد(م را شك خداوند كسانى از شما كه مرد بى
استفاده ياد شده از آيه در صورتى است كه . شناسند به خوبى مى) و خود را به كشتن ندهيد(به سوى ما بياييد 

در تعبير شده و در كارشكنى ها به برا ، آيه را ناظر به صحبت يهود با منافقان كه از آن)212(همانند برخى از مفسران
و چنانچه همانند برخى از . و سد راه پيامبرصلى اهللا عليه وآله با يكديگر همداستان بودند تفسير كنيم

هاى انواع سابق اشاره خواهد  ، اخوان را به برادران دينى يا حقيقى تفسير كنيم، آيه ياد شده به برادرى)213(مفسران
 .داشت
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اند و در باره  شود، چنان كه مبذرين برادران شيطان ناميده شده  به واسطه پيروى حاصل مى برادرى رفتارى كه-  ه 
؛ زيرا آنان در خصوص تبذير از شيطان پيروى )27/ اسراء (» اِنَّ الْمبذِّرينَ كَانُوا اِخْوانَ الشَّياطينِ«: ها گفته شده آن
 .كنند مى
هاى آن در معناى دوستى به كار  خانواده و هم» اخ«موارد كلمه در بسيارى از :  برادرى به معناى دوستى- و 
عليكم «: عليه السالم بدين معنى آمده است اند؛ چنان كه در برخى احاديث، از جمله روايتى از امام على رفته

 الَ صديقٍ و* فَما لَنَا مِنْ شَافِعينَ «: باالخوان؛ فانهم عدة فى الدنيا واآلخرة؛ اال تسمعون الى قوله تعالى
 ).214(»حميمٍ

در آيه است و نشان از استعمال اخ در معناى » صديق حميم«در تفسير آيه ياد شده ناظر به » اخوان« كاربرد كلمه 
 .دوستى دارد

اين كلمه از حب كه . واژه حبيب از جمله كلماتى است كه مورد توجه و عنايت قرآن قرار گرفته است:  حبيب
 :دهد؛ مثل گاهى معناى محب يا دوستدار را مى. باشد  شده و به معناى دوست مىنقيض بغض است گرفته

  اَتَهجرُ لَيلَى، بالفِراقِ، حبيبها

و ما كان نفساً، بالفِراقِ، تَطِيب  
 :؛ مثل شعر ابن الدمينه)215(دهد  گاهى نيز معناى محبوب را مى

   و إنّ الكَثيب الفَرد، من جانِب الحِمى
بيبإلَىو إنْ لَم آتهِ، لح ،  

 نَحنُ اَبنؤُا اللَّهِ واَحِباؤُه قُلْ فَلِم  وقَالَتِ الْيهود والنَّصارى«:  اين كلمه به صورت جمع در قرآن به كار رفته است، مثل
 شَاءنْ يغْفِرُ لِمنْ خَلَقَ يشَرٌ مِمب لْ اَ نْتُمب بِذُنُوبِكُم كُمذِّبعللَّهِيو شَاءنْ يم ذِّبعيا   ومنَهيا بمضِ والْاَراتِ وموالس لْكم 

پس چرا شما را به گناهتان : بگو. ماييم فرزندان و دوستان خدا: يهود و نصارى گفتند). 18/ مائده (» واِلَيهِ الْمصيرُ
آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب  ه را بخواهد مىهر ك. دهد، بلكه شما بشرى هستيد از آفريدگان خداوند كيفر مى

 .و بازگشت به سوى اوست. باشد ها و زمين و آنچه ميان آن دو مى كند و خدا راست ملك آسمان مى
اند   در اين آيه از يهود و نصارى كه خودشان را فرزندان و دوستان معنوى خداوند يا فرزند پيامبر خدا خوانده

 .انتقاد شده است
خواهد و هر چه بدى  نامند؛ زيرا هر چه خوبى باشد براى او مى صلى اهللا عليه وآله را حبيب اللَّه مى  اكرم پيامبر

در روايات . فرمايد شخصى كه خدا او را دوست دارد از هيچ تفضلى از او دريغ نمى. كند باشد از او برطرف مى
 .اند هنيز حبيب خداوند ناميده شد) 216(برخى از اشخاص از جمله كاسب
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دهد و مورد توجه قرآن قرار گرفته و به نوعى اهميت دوستى را  از جمله كلماتى كه معناى دوستى مى:  حميم
باشد و به  حميم به معناى قريب در نسب و نيز آبى است كه شديداً داغ و گرم مى. دهد، كلمه حميم است نتيجه مى

راغب نيز گفته ). 217(شود هاى آنان ريخته مى  و يا بر بدنشود از آن به اهل دوزخ خورانده مى) به فرموده قرآن(
شود به همين اعتبار به عرق انسان و حيوان حميم  شود حمه گفته مى آب گرمى كه از منبع خود خارج مى«: است

شود؛ به  تب نيز حمى ناميده مى. شود حمام به جهت آب گرم يا به سبب عرق كردن حمام گفته مى. شود گفته مى
خويشاوند مهربان نيز حميم گفته . آن كه حرارت بدن در آن دخالت زياد است يا سبب عرق كردن استدليل 
 )218(».شود شود؛ چون گويى در حمايت و قرابت خود داغ مى مى

 كلمه حميم بيست بار در قرآن به كار رفته كه در بيشتر موارد به معناى آب جوشان و داغ و در برخى از موارد به 
از مواردى كه كلمه حميم به معناى آب جوشان و . ربان، دوست يا خويشاوند و قريب به كار رفته استمعناى مه

 :توان به آيات زير اشاره كرد داغ به كار رفته مى
 « ).67/ صافات (» ثُم اِنَّ لَهم علَيها لَشَوبا مِنْ حميمٍ«و نيز ) 57/ ص (» هذَا فَلْيذُوقُوه حميم و غَساقٌ

دهد كه خود دو گونه است، به اين   در مواردى نيز كلمه ياد شده معناى دوست يا خويشاوند يا مهربان را مى
و الَ صديقٍ * فَما لَنَا مِنْ شَافِعينَ «صورت كه گاهى صفت كلماتى، چون صديق و ولى قرار گرفته است؛ مثل 

» تى هِى اَحسنُ فَاِذَا الَّذى بينَك و بينَه عداوةٌ كَاَنَّه ولِى حميماِدفَع بِاص لَّ«و نيز ) 101-100/ شعراء (» حميمٍ
در مواردى نيز كلمه . در اين گونه آيات كلمه حميم به معناى دلسوز و مهربان و مشابه آن است). 34/ فصلت (

دهد و همين مورد محل استناد  را مىحميم به تنهايى به كار رفته كه بر اساس بسيارى از تفاسير معناى دوست 
گر چه حميم در اين آيه و آيات بعد از ديدگاه برخى از ) 10/ معارج (» و الَ يسَْلُ حميم حميما«: باشد؛ مثل مى

آن را به معناى دوست و صديق ) 220(به معناى خويشاوند است، در مقابل بسيارى از مفسران) 219(مفسران
اس، منظور از آيه ياد شده آن است كه در روز قيامت به دليل هول و هراس و سختى آن هيچ بر اين اس. اند گرفته

پرسد، چه آن كه هر  گويد و احوال او را نمى شود و با او سخن نمى دوست و رفيقى از دوست و رفيقش جويا نمى
ئتى به اين صورت  چنان كه قرا- » يسأل«كسى سرگرم كار خويش است، و در صورت مجهول خوانده شدن كلمه 

شود؛ زيرا  شود كه دوستت كجاست و از او طلب نمى  معنى اين گونه است كه به دوستى گفته نمى-وارد شده 
 .بيند و به سؤال و طلب نيازى نيست ها را نمى آن

از جمله كلماتى كه مورد توجه قرآن قرار گرفته و اهميت دوستى و محبت به يكديگر را نتيجه :  خلّة و خليل
خله به معناى دوستى خالص و خلل به معناى فواصل بين . باشند دهد، كلمات خله و خليل و جمع آن اخالء مى مى

كند و  خله، يعنى محبت و دوستى يا از اين جهت كه آن حالت در جان نفوذ مى«: راغب گفته است. دو چيز است
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 اَنْ ياْتِى يوم ياءيها الَّذينَ  امنُوا اَ نْفِقُوا مِما رزقْنَاكُم مِنْ قَبلِ« كلمه خله در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است؛ مثل 
 ).254/ بقره (» الَ بيع فيهِ والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ و الْكَافِرُونَ هم الظَّالِمونَ

اين جمله بر نفى كلى داللت دارد، اما با آيات ديگرى .  بر اساس اين آيه، دوستى و محبتى در آخرت نيست
بر اساس اين آيه ). 67/ زخرف (»  يومئِذٍ بعضُهم لِبعضٍ عدو اِلَّا الْمتَّقينَاَلْاَخِالَّء«: خورد؛ از جمله تخصيص مى

رو اين  هاى آنان در جهت پيشرفت در راه خدا است؛ از اين دوستى اهل تقوا و ايمان برقرار است؛ زيرا دوستى
 است، اما آيات مقيده و اخبار متواتره بر نيز مطلق» وال شَفاعةٌ«عبارت . دوستى در آخرت به سود آنان خواهد بود

ثبوت شفاعت در قيامت نسبت به اهل ايمان آن را مقيد نموده و نشان از شفاعت دوستان متقى و مؤمن از يكديگر 
 .دارد

در علت .  كلمه خليل و جمع آن نيز بارها در قرآن به معناى صديق و رفيق و دوست و مشفق به كار رفته است
بر وزن حجة كه به معناى دوستى است ) خُلّة(يكى آن كه آن را از مصدر : ند وجه قابل تصور استتسميه خليل چ

بر اساس اين . مشتق بدانيم، ديگر آن كه كلمه ياد شده از خَلة بر وزن ضربة به معناى حاجت مشتق دانسته شود
كند، در توجيه ديگرى آمده  توجيه علت تسميه خليل به اين عنوان آن است كه خليل رفع حاجت دوست خود مى
ها فاصله است، و يا آن كه  كه خليل از خلل به معناى فاصله گرفته شده؛ زيرا بين دو دوست خالص اسرار آن

دوستان از زواياى قلبى و اسرار يكديگر با خبر هستند و خللى كه در زندگى هر يك واقع شود به ديگرى ارتباط 
و ان اتاه خليل يوم «ه معناى نيازمند نيز به كار رفته است، چنان كه بيت يابد و از همين رو است كه خلل ب مى

 ).222(مؤيد اين معنى است» يقول ال غايب مالى و ال حرم/ مسغبة 
باشد كه بر اساس آن  مى) 125/ نساء (» واتَّخَذَ اللَّه اِبرهيم خَليالً« از جمله موارد كاربرد كلمه خليل در قرآن آيه 

با توجه به آن كه دوستى دو جانبه . عليه السالم را به عنوان دوست خود برگزيده است رت ابراهيمخداوند حض
در . عليه السالم آن است كه با دوستان خدا دوست و با دشمنان خدا دشمن است است، دوستى از سوى ابراهيم

كند، چنان كه آن  خواهان يارى مىعليه السالم را در برابر بد مقابل، معناى دوستى خداوند آن است كه ابراهيم
 .حضرت را از آتش نمرود نجات داده و آتش را بر وى سرد كرده است

، خداوند از آن رو ابراهيم را خليل خود گردانيده كه زياد بر محمد و آل محمد )223( بر اساس برخى از روايات
عليه السالم آن بوده كه هرگز حاجت  هيمفرستاد و بر اساس بعضى روايات علت خليل ناميده شدن ابرا صلوات مى

كرد، و نيز گفته شده كه جبرئيل به پيامبرصلى اهللا  كرد و بجز از خداوند درخواست حاجت نمى كسى را رد نمى
از سويى از ). 224(كرد عليه وآله گفته كه علت تعبير ابراهيم به خليل آن بوده كه ايشان فقرا و مهمانان را اطعام مى
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توان ابراهيم را خليل   چنانچه كلمه خليل از خُلّة به معناى محبت و دوستى و اختصاص به اسرار مشتق باشد، مى
توان خداوند را خليل ابراهيم گفت، اما اگر خليل از خَلّة به معناى نياز و حاجت مشتق  طور كه مى اللَّه ناميد، همان

ن خداوند را خليل ابراهيم دانست؛ زيرا مستلزم حاجت و نياز است كه در ذات توا دانسته شود، در اين صورت نمى
 .خدا راه ندارد

اى است كه در آن، افرادى كه در   از جمله مواردى كه در قرآن، كلمه خليل مورد استفاده و توجه واقع شده، آيه
گويند  خورند و مى سرت مىهاى دنيا كه موجب گمراهى و عذاب و خسران آنان شده ح قيامت به خاطر دوست

هر ) 28/ فرقان (»  لَيتَنى لَم اَتَّخِذْ فُالَنًا خَليالً يا ويلَتى«: كاش فالنى را به عنوان دوست و رفيق انتخاب نكرده بوديم
هاى متعددى، همچون منافقان، يا افراد خاص، شيطان، دوست بد يا  تفاسير و ديدگاه» فالناً«چند كه در خصوص 

گيرد  خورد، از اهميت دوستى كه اثر آن در قيامت نيز دامن فرد را نيز مى ند گمراه و نظاير آن به چشم مىخويشاو
هاى دنيوى است كه حسرت در  آور بودن برخى از دوستى ها زيان كاهد؛ زيرا قدر مشترك همه اين ديدگاه نمى

 .شود آخرت را به دنبال دارد و موجب دشمنى در آخرت مى
اى است كه در آن از دوستى مشركان با پيامبرصلى اهللا عليه وآله در صورت افترا به خداوند سخن   آيه مورد ديگر،

و اِنْ كَادوا لَيفْتِنُونَك عنِ الَّذى اَوحينَا اِلَيك لِتَفْتَرِى علَينَا غَيرَه و اِذًا الَص تَّخَذُوك «: گفته شده و در آن آمده است
 ).73/ اء اسر(» خَليالً

» اَلْاَخِالَّء يومئِذٍ بعضُهم لِبعضٍ عدو اِلَّا الْمتَّقينَ«:  اخالء جميع خليل نيز در قرآن مورد توجه واقع شده است؛ مثل
به موجب اين آيه برخى از دوستان اين دنيا در آخرت با هم دشمن خواهند شد، اما دوستى ). 67/ زخرف (

 .ا در آخرت نيز ادامه خواهد داشتپرهيزگاران در دني
. باشد مى» رفيق«كند و در قرآن مورد توجه قرار گرفته كلمه  از جمله كلماتى كه درباره دوستى صحبت مى:  رفيق

از ديدگاه برخى از علماى لغت، . كلمه رفيق از رفق به معناى دوستى و رفاقت كرد يا مدارا نمود مشتق شده است
رفيق تو كسى : در كتاب العين آمده است. دهد اه مدت، مثل دوستى در سفر را معنى مىهاى كوت خصوص همنشينى

كند و هنگامى كه  مى) دوستى(شوى يك بار جمع شدن و در يك سفر با تو همراهى  است كه تو با وى جمع مى
ها در  د مادامى كه آنشو به رفقه تعبير مى) و از يك گروه(رخت بربندد ) رفقاء(ها از هم جدا شوند عنوان رفقه  آن

نزديك به همين معنى توسط طريحى بيان شده ). 226(مفرد رفقاء رفيق است... يك مجلس و مسير واحد باشند
رفيق كسى است كه با تو «: زمخشرى گفته). 227(است با اين تفاوت كه وى جمع رفيق را رفاق بيان نموده است
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لمه رفيق همين بس كه خداوند، رفيق ناميده شده است، چنان كه در حديث دعاء از قول پيامبر  در اهميت ك
چه آن كه خداوند نسبت به بندگانش رفق و ) 230(»الحقنى بالرفيق االعلى«: صلى اهللا عليه وآله آمده كه فرمود اكرم

بل الرفيق : فرمود  وآله در هنگام فوت مىصلى اهللا عليه همچنين از عايشه نقل شده كه پيامبر اكرم. مهربانى دارد
 .االعلى

هاى برخى از افراد در بهشت به كار رفته و به صورت تعجب در معناى   كلمه رفيق در قرآن در خصوص همنشينى
گيرد، يعنى پيامبران، راستگويان، شهيدان و نيكوكاران  جمع به كار رفته و از گروهى كه با آنان همنشينى صورت مى

ومنْ يطِعِ اللَّه والرَّسولَ فَاُولئِك مع الَّذينَ اَ نْعم اللَّه علَيهِم مِنَ «: تعبير شده و گفته شده» حسن اولئك رفيقاً«ن با عنوا
ل باشد با ؛ هر كه مطيع خدا و رسو)69/ نساء (» النَّبِيينَ والصِّديقينَ والشُّهداءِ والصالِحينَ وحسنَ اُولئِك رفيقًا

: از]اند  كه عبارت[خواهد بود كه خداوند آنان را مورد لطف و انعام خويش قرار داده است ]محشور [كسانى 
 .پيامبران و راستگويان و شهيدان و نيكوكاران، و چه نيكو دوستانى هستند آنان

است اين امر با ... مهدى وخداوند يا حضرت » رفيق«، منظور از كلمه )231( هر چند كه به موجب برخى از تفاسير
مفهوم لغوى آن كه دوست و همنشين باشد منافاتى ندارد، و در صورتى كه حال باشد؛ يعنى افراد مذكور در آيه 
تك تك ايشان در حال رفاقت خوب هستند و در صورتى كه تميز دانسته شود مفهومش آن است كه چهار طايفه 

در هر صورت در آيه از نوعى دوستى در قيامت كه بيسار با . تندمذكور در آيه از حيث رفاقت طوايف خوبى هس
 .شود سخن به ميان آمده است ارزش است و نصيب افراد خاصى مى

از جمله كلماتى كه از آن مفهوم دوستى استفاده شده و در قرآن مورد توجه قرار گرفته كلمه صاحب :  صاحب
 رفته و چنان كه خواهيم ديد در برخى از آيات قرآن از آن است كه به معناى مالزمت و رفاقت و دوستى به كار

 .مفهوم دوست اراده شده است
يا صاحِبىِ السِّجنِ ءاَرباب متَفَرِّقُونَ «؛ مثل )232(شود كه مالزمتش زياد باشد  در عرف، صاحب به كسى اطالق مى

ارالْقَه احِدالْو رٌ اَمِ اللَّه39/ يوسف (» خَي ( ا«ولَدالَ و ةً واحِبا اتَّخَذَ صم «) ا «. مراد از صاحبه همسر است). 3/ جنم
الَ يستَطيعونَ نَصرَ اَ «. منظور از صاحب رسول خداصلى اهللا عليه وآله است). 2/ نجم (»  ضَلَّ صاحِبكُم و ما غَوى

 .شوند ها به خويشتن يارى نتوانند و از طرف ما يارى نمى ؛ بت)43/ انبياء (» نْفُسِهِم و الَ هم مِنَّا يصحبونَ
 :دهد؛ از جمله  در چند آيه قرآن كلمه صاحب به كار رفته كه از ديدگاه برخى از مفسران معناى دوست را مى
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» نِ اِذْ هاثْنَي الَّذينَ كَفَرُوا ثَانِى هاِذْ اَخْرَج اللَّه رَهنَص فَقَد رُوهنَااِالَّ تَنْصعم زَنْ اِنَّ اللَّهاحِبِهِ الَ تَحقُولُ لِصا فِى الْغَارِ اِذْ يم «
 ).40/ توبه (

اهل سنت با استناد به آن، به فضيلت ابوبكر كه همراه .  اين آيه از موارد اختالفى ميان شيعه و اهل سنت است
 در مقابل، شيعه با استناد به ترس ابوبكر و موارد كنند و صلى اهللا عليه وآله در غار ثور بوده استدالل مى پيامبر اكرم

يكى از نكات قابل توجه در پاسخ آن است كه صاحب به معناى همراه است و در . گويند ديگر آن را پاسخ مى
رود؛ از جمله آن كه در قرآن اين كلمه  خصوص افراد مثبت و منفى هر دو و حتى درباره غير انسان به كار مى

يا صاحِبىِ السِّجنِ ءاَرباب «:  يوسف در زندان كه مؤمن نبودند به كار رفته و گفته شده استدرباره مالزمان
ارالْقَه احِدالْو رٌ اَمِ اللَّهتَفَرِّقُونَ خَي233(عليه السالم صاحب حوت دانسته شده است و نيز يونس) 39/ يوسف (» م .(

توان  اند كه در اين صورت مى  سوره توبه را به رفيق معنى نموده40كلمه صاحب در آيه ) 234(برخى از مفسران
پذيرفت كه در برخى موارد هر چند كه به صورت تفاوت ديدگاه، كلمه صاحب در معناى دوست به كار رفته و 

 .رساند مدعا يعنى استعمال كلمه ياد شده در معناى دوست را به اثبات مى
» ي وه و هاحِبص قَالَ لَههاوِر37/ كهف (» ح.( 

آن دو : ها مثالى بزن براى آن«: گونه آمده است كند كه در آيات قبل درباره وى اين  آيه درباره مردى صحبت مى
را با درختان نخل پوشانديم ) باغ(مرد، كه براى يكى از آنان دو باغ از انواع انگورها قرار داديم، و گرداگرد آن دو 

و در حالى كه نسبت به خود ستمكار بود در باغ خويش گام نهاد، و ... ركتى قرار داديمو در ميانشان زراعت پرب
اى كه به هر طرف  هاى پر دانه هايش از سنگينى ميوه خم شده بود، و خوشه نگاهى به درختان سرسبز كه شاخه(

كرد گوش فرا داد،  مىرفت و درختان را مشروب  غريد و پيش مى مايل گشته بود انداخت و به زمزمه نهرى كه مى
» كنم قيامت برپا گردد و باور نمى«كنم هرگز اين باغ نابود شود  من گمان نمى: گفت) خبرى و از روى غفلت و بى

و قيامتى (گيرم كه قيامتى در كار باشد، من با اين همه شخصيت و مقام اگر به سراغ پروردگارم باز گردانده شوم 
ور بود و هر زمان سخنان  او در اين خياالت خام غوطه. جا خواهم يافت نجايگاهى بهتر از اي) در كار باشد
آيا به خدايى كه تو را از خاك، و : افزود كه رفيق با ايمانش به وى گفت اى بر نامربوطهاى گذشته مى نامربوط تازه

 ».سپس از نطفه آفريد، و پس از آن تو را مرد كاملى قرار داد، كافر شدى
باشد كه بسيارى از  آيد بخش مورد استفاده از آيه مورد اشاره، كلمه صاحب مى ت فوق برمى چنان كه از عبارا

دهنده و مؤيد كاربرد كلمه ياد شده در معناى دوست  اند و نشان آن را به صورت دوست معنى نموده) 235(مفسران
در هر صورت از آيه . اند هآن را به صورت همراه و يار و مشابه آن معنى كرد) 236(باشد، هر چند كه برخى مى

سان به نقش  شود بدين هاى الزم دوست كه خيرخواهى و نصيحت و پند و اندرز باشد استفاده مى يكى از ويژگى
 .دوست در راهنمايى و ارائه مسير خوب و نجات دادن اشاره دارد
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 و مورد توجه قرآن قرار دهند از كلماتى هستند كه مفهوم دوستى را مى) اصدقاء(كلمه صديق و جمع آن :  صديق
گونه كه گذشت، در مورد نقش و اهميت دوستى در آخرت مورد توجه واقع شده، و  كلمه صديق همان. اند گرفته
ها و وظايف دوستان در دنيا مورد توجه قرار گرفته  گونه كه خواهد آمد در يك مورد، در خصوص موقعيت همان
 .است

شود كه در مودت و دوستى كه نسبت به ديگرى  دارد و به كسى اطالق مى صديق بر وزن فعيل مفهوم ثبوت را 
درستى عقيده در دوستى است كه مخصوص انسان است نه غير : صداقت«: راغب گفته. كند صادق باشد ابراز مى
ابوهالل ). 238(شود كه ظاهرش باطن او را تصديق كند اند كه صديق به كسى اطالق مى برخى گفته) 237(».انسان

. صداقت، اتفاق ضماير است بر مودت و محبت«: با خلت به همان معنا گفته) دوستى(عسكرى در تفاوت صداقت 
شوند، از همين رو است  ها صديق ناميده مى لذا هرگاه هر يك از دو نفر محبت رفيق خودش را نهان كند هر دو آن

ت، اما خلت، اختصاص به گرامى داشتن گونه كه ولى اوس توان گفت كه خداوند صديق مؤمن است همان كه نمى
به همين خاطر به ابراهيم، خليل اللَّه گفته شده؛ زيرا خداوند رسالت را به او اختصاص داده كه گرامى داشتن . است

توان گفت كه خداوند، خليل ابراهيم است؛ زيرا جايز نيست كه ابراهيم خدا را به گرامى  شود، اما نمى او تلقى مى
 )239(».اص دهدداشتن اختص

- 100/ شعراء (» و الَ صديقٍ حميمٍ* فَما لَنَا مِنْ شَافِعينَ «دهد، شاهد مدعا آن كه در آيه   گاهى معناى جمع را مى
اين آيه با بيانى كه گذشت اهميت . كلمه صديق به كلمه شافعين كه جمع مذكر سالم است عطف شده است). 101

و به موجب برخى از روايات در ذيل تفسير اين آيه، اهميت دوست در دنيا و دهد  دوستى را در قيامت نتيجه مى
 .آخرت نتيجه گرفته شده است

:  سوره نور است كه در آن آمده است61 از جمله مواردى كه كلمه صديق در قرآن مورد توجه واقع شده در آيه 
 اَ نْفُسِكُم اَنْ تَاْكُلُوا مِنْ بيوتِكُم اَو  و الَ علَى الْمريضِ حرَج و الَ على حرَج والَ علَى الْاَعرَجِ حرَج  لَيس علَى الْاَعمى«

ب اَو اتِكُمموتِ عيب َاو امِكُمموتِ اَعيب اَو اتِكُموتِ اَخَويب اَو انِكُموتِ اِخْويب اَو اتِكُمهوتِ اُميب اَو ائِكُموتِ  ابيوتِ بي
 .»اَخْوالِكُم اَو بيوتِ خَاالَتِكُم اَو ما ملَكْتُم مفَاتِحه اَو صديقِكُم لَيس علَيكُم جنَاح اَنْ تَاْكُلُوا جميعا

 در اين آيه از دوستان، همرديف با خويشان و پدران و فرزندان و برادران سخن به ميان آمده و به دليل رابطه 
ها مجاز   دوست با يكديگر، خوردن دوستان صميمى از خانه يكديگر با شرايطى حتى بدون اجازه آننزديك دو

آيد و  به خدا او مردى است كه به خانه دوست مى: عليه السالم فرموده دانسته شده است، از همين رو امام صادق
ن خثيم داخل منزل او شد و از در روايت است كه دوستى از دوستان ربيع ب. خورد غذاى او را بدون اذنش مى

اگر راست است، آزادت : گفت. وقتى كه ربيع به منزل آمد، كنيز جريان را به اطالعش رسانيد. غذاى او خورد
 ).240(كردم
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توانند در خانه خويشاوندان، يا كسانى كه  ها مى  به عبارتى، ظاهر آيه براى مؤمنان حقى قائل شده، به طورى كه آن
دانند، يا خانه دوستان خود چيزى بخورند، البته به مقدارى كه بدان نياز دارند، نه به حد اسراف و  مىايشان را امين 

 .دهد افساد، و از سويى اين امر توجه قرآن را نسبت به دوستى نشان مى
ه شده مترادف آن دانست اى با واژه دوست پيوند دارد و حتى گاهى قرين از جمله كلماتى است كه به گونه:  قرين
و كتاب مفردات به معناى صاحب، مصاحب و رفيق معنى شده، و چنان كه ) 241(كلمه ياد شده در لغت. است

 .خواهيم ديد در مورد خوب و بد هر دو به كار رفته است
اى موارد از ديدگاه برخى از  در آيات قرآن به كار رفته است، و در پاره) قرناء( اين كلمه و نيز جمع آن 

والَّذينَ ينْفِقُونَ اَموالَهم رِئَاء النَّاسِ والَ يؤْمِنُونَ بِاص «: دهد؛ مثل را مى) 243(معناى دوست يا همنشين) 242(مفسران
 ).38/ نساء (» للَّهِ والَ بِاص لْيومِ الْاخِرِ ومنْ يكُنِ الشَّيطَانُ لَه قَرينًا فَساء قَرينًا

از اين رو اين جمله . دارد ها را به بخل و ريا و فساد وامى وستى است؛ زيرا انسان به موجب اين آيه شيطان بد د
و «اى كه به موجب آيه  تهديدى است براى دوستان شيطان كه در آتش جهنم با او همنشين خواهند بود، به گونه

» قَالَ يا لَيت بينى و بينَك بعد الْمشْرِقَينِ فَبِئْس الْقَرينُ* ... منْ يعش عنْ ذِكْرِ الرَّحمنِ نُقَيِّض لَه شَيطَانًا فَهو لَه قَرينٌ 
در آيات ديگرى . در قيامت، دور بودن از او را به فاصله مشرق و مغرب را آرزو خواهند كرد) 38-36/ زخرف (

قَالَ قَرينُه ربنَا ما اَطْغَيتُه «: د؛ مثلان با همان بيان گذشته قرين را به شيطان معنى نموده) 244(نيز برخى از مفسران
اين : ؛ مصاحب وى گويد)23/ ق (» و قَالَ قَرينُه هذَا ما لَدى عتيد«: و نيز) 27/ ق (» ولكِنْ كَانَ فى ضَالَلٍ بعيدٍ

به فرشته مراقب حتى برخى از اقوال عالوه بر تفسير قرين . است آنچه نزد من حاضر است، يعنى نامه كردار او
). 245(كند ها تفسير مى اند كه آن را دوست و رفيق دنيوى فرد از انسان انسان و شيطان؛ از قول سومى سخن گفته

در . توان بر اهميت دوستى و نقش آن حتى در آخرت بهره گرفت در اين صورت از اين نوع آيات به خوبى مى
و قَيضْنَا لَهم قُرَنَاء «: ؛ مثل آيه)246(خورد سيرى به چشم مىنيز چنين معنى و تف) قرناء(خصوص جمع كلمه قرين 

ما خَلْفَهم و ديهِمنَ اَييا بم منُوا لَهلت (» فَزَيو ما براى كفّار به جاى مردمان صالح از شياطين جنى و انسى ) 25/ فص
ها بنشينند و مصاحبت و مؤانست كنند و زخارف  به سوء اختيار خودشان همنشينان و رفقايى مقدر نموديم كه با آن

 .اساس ارائه نمايند ها جلوه دهند و امر آخرت را موهون و سست و بى دنيا را در نظر آن
و برخى از مشتقات آن از كلماتى هستند كه در برخى از آيات قرآن معناى دوست و دوستان را :  ولى كلمه ولى
اين كلمه داراى معانى گوناگونى از قبيل ناصر، سرپرست، . قرآن دارنددهند و نشان از اهميت دوستى در  مى

اِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذينَ  امنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلوةَ ويؤْتُونَ الزَّكوةَ «در آيه . باشد صاحب اختيار و نگهبان مى
باشد و با توجه به  به معناى اولى به تصرف و صاحب اختيار يا سرپرست مىكلمه ولى ) 55/ مائده (» وهم راكِعونَ
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» لَّتى هِى اَحسنُ فَاِذَا الَّذى بينَك و بينَه عداوةٌ كَاَنَّه ولِى حميمو الَ تَستَوِى الْحسنَةُ و الَ السيِّئَةُ اِدفَع بِاص  «-1 
 ).34/ فصلت (

صلى اهللا عليه وآله خواسته شده كه به وسيله حق باطل را دفع كند، و با حلم و مدارا،   در اين آيه از پيامبر اكرم
ها برخيزد، هرگز بدى را با بدى، و زشتى را با زشتى  ا خشونتجهل و خشونت را، و با عفو و گذشت به مقابله ب

: شود در پايان گفته مى. گردد پاسخ نگويد، كه اين روش انتقامجويان بوده، موجب لجاجت و سرسختى منحرفان مى
گواه بر اين كه » .همان كس كه ميان تو و او دشمنى است گويى دوست گرم و صميمى است] خواهى ديد[ناگاه «

و مقابله ولى با عداوت در ) 247(دهد عالوه بر تصريح بسيارى از مفسران  در آيه ياد شده معناى دوست را مىولى
عليه السالم  خورد؛ از جمله توصيه امام على ها نيز اين تقابل به چشم مى آيه مورد بحث، رواياتى هستند كه در آن

 )248(».فضل فانّه أحلى الظفرينو خذ على عدوك بال«: عليه السالم به فرزندش امام حسن
 ).4/ حج (»  عذَابِ السعيرِ كُتِب علَيهِ اَ نَّه منْ تَوالَّه فَاَنَّه يضِلُّه و يهديهِ اِلى «-2 

 . در اين آيه از پيروى يا دوستى گرفتن شيطان نهى شده است
  

  گيرى  نتيجه
 :شود  از آنچه گذشت نكات زير استفاده مى

داند كه در آن، اعضا تحت عناوينى همچون دوستى و  اى بزرگ مى اسالم جامعه اسالمى را به عنوان خانواده -1 
 .اند محبت به همدلى و اتّحاد سفارش شده

 دوستى اعضا در خانواده بزرگ اسالمى چنانچه بر اساس ضوابط اسالمى باشد هم در دنيا و هم در آخرت -2 
هاى  هاى دنيوى زيان  افراد نااهل و بر خالف ضوابط اسالمى عالوه بر زيانسودمند است و برعكس دوستى با

 .اخروى نيز در پى دارد
 تعدد عناوين دوستى در قرآن، اهميت دوستى را كه از عوامل ايجاد و تحكيم اتّحاد جامعه اسالمى است نشان -3 

 .دهد مى
 ضمن نادرست خواندن آيين دوستيابى زمان جاهليت، اى دارد؛ از اين رو  اسالم براى خود آيين دوستيابى ويژه-4 

 .كند آيين دوستيابى مورد نظر خود را ارائه مى
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   از نگاه قرآن و سنّت  اتحاد ملّى و انسجام اسالمى
  

   سيد عالءالدين شاهرخى
   عضو هيأت علمى دانشگاه لرستان

  
   چكيده

نويسنده در اين نوشتار با تأكيد بر اين . تنماى انسجام اسالمى اس صلى اهللا عليه وآله آيينه تمام  سيره پيامبر اكرم
مهم و ضرورت وحدت جوامع اسالمى، به مقوله تقوا به عنوان عامل تأثيرگذار در ايجاد اتّحاد پرداخته و عبادات 

 .داند جمعى سفارش شده را نيز، نماد يكپارچگى امت اسالمى مى دسته
  

   مقدمه

 ٩٢



 تنوع و گوناگونى مذهبى، قومى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى از دهد كه  نگاهى به جهان پيرامون ما نشان مى
تواند اين تنوع و گوناگونى قومى و مذهبى را گاه در  كمتر كسى مى. رود شمار مى هاى اين جهان به ترين ويژگى مهم

م اين موضوع كه در بسيارى از كشورها ريشه تاريخى دارد ه. درون يك واحد سياسى يا يك كشور انكار نمايد
تواند به نوعى نقطه قوت محسوب شود و هم اين كه در صورت عدم ايجاد تعادل و همگرايى در بين اين  مى

 .هاى مختلف به پراكندگى، تفرقه و حتى تضاد و درگيرى بينجامد گروه
اين سرزمين .  در ايران به سبب موقعيت خاص و استراتژيك آن همواره تنوع قومى و دينى وجود داشته است

اين . ل از سه هزار سال پيش تاكنون مورد توجه و در مواردى مورد تهاجم اقوام مختلفى بوده استحداق
هاى مختلفى بوده، سبب اسكان  ها و تهاجمات در كنار گستردگى اين سرزمين كه مأمن و وطن قوميت مهاجرت

قين در طول صدها سال آنچه به ي. هاى گوناگونى شده است ها و آرمان هاى مختلف انسانى با خواسته گروه
هاى اختالفات در ابعاد مختلف، نوعى حس مشترك و  شود، با وجود زمينه زندگانى اين اقوام مالحظه مى

 .همبستگى است كه موجب تداوم تاريخ اين سرزمين شده است
 هاى گوناگون و با در نظام. هاى مختلفى وجود دارد  از ديدگاه علوم سياسى در تعريف وحدت ملى، نگرش

شود، در حالى  هاى سياسى و اعتقادى مختلف، وحدت ملى با تكيه بر وحدت اعتقادى و سياسى تعريف مى گرايش
ها به ويژه در كشورهاى توسعه يافته وحدت در ساختار ملت، دولت، حكومت و سرزمين متجلى  كه در برخى نظام

اين . عى از وحدت ملى را ارائه نماييمها و تعاريف مختلف، مناسب است تعريف جام با وجود ديدگاه. گردد مى
اشتراك همه افراد ملت در آمال و مقاصد، چنانچه به منزله : كلمه در واژگان علوم سياسى چنين تعريف شده است

هاى يك كشور كه  به عبارت ديگر، وحدت ملى به اين معنى است كه مردم استان. شمار آيند مجموعه واحدى به
ب و مسلكى باشند بايد هميشه و در هر حال در امور سياسى، به ويژه سياست خارجى داراى هر زبان، نژاد، مذه

در برابر بيگانه، متحد بوده، وطن را حفظ نمايند و در اختالفات بزرگ يا كوچكى كه دارند بيگانه را دخالت ندهند 
 ).249(ها را به خردمندان ملت خود واگذار كنند و حل و فصل آن

 انسجام اسالمى توجه به حفظ حرمت اقوام مختلف اصيل ايرانى و جلوگيرى از ايجاد فتنه و  در سال اتحاد ملى و
لذا در راستاى تحقق اين ضرورت انكارناپذير . اختالف ميان اقوام از جمله ضروريات حكومت اسالمى است

 .اندازيم نگاهى اجمالى به قرآن و سنّت مى
  

   اتحاد و انسجام در قرآن
  قيت و سنت رمز موف
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بديل در خصوص اتحاد و انسجام دربردارنده مطالبى   مراجعه به قرآن و سنت به عنوان دو منبع ارزشمند فكرى بى
از ديدگاه قرآن، جامعه داراى شخصيت، وحدت و شعور و عمل است و غالباً بر افراد سلطه دارد، . ارزشمند است

 كه در بيشتر موارد به تقويت و قدرت -تقابل جامعه و فرد اما جوامع به تدريج و در طول تاريخ با فعل و انفعال م
سازد و بدان  قرآن عالوه بر ساختن و جهت دادن به افراد، جامعه را نيز مى. گيرد  شكل مى- شود  جامعه منتهى مى

گيرد و در سايه چنين مبناى ارزشمندى به وحدت  جامعه اسالمى بر مبناى توحيد شكل مى. بخشد جهت مى
 :در اين كتاب آسمانى چنين آمده است. رسد مى
گاه كه دشمن يكديگر  به ريسمان خدا همگى چنگ زنيد و متفرق نشويد و ياد آوريد خداوند را بر خود آن «

به خاطر اين نعمت خداوند با هم برادر شديد و بر لب پرتگاهى از آتش . بوديد، پس بين قلوب شما الفت افكند
 )250(».م شما را از آن نجات دادبوديد كه خداوند به وسيله اسال

با اين حال مناسبات .  از ديدگاه اسالم عزلت و رهبانيت به معناى فرار از اجتماع، مورد نهى قرار گرفته است
در اين . اى مورد توجه قرار گرفته است تا در روابط آنان با يكديگر عدل و انصاف حاكم باشد اجتماعى به گونه

رد شده است؛ از جمله اين كه در مقايسه افراد با يكديگر مالك برترى مواردى خصوص تأكيدات بسيارى وا
نتيجه چنين مناسباتى، رقابتى سالم با معيارهاى ارزشمند است . شود نه ثروت يا قدرت همچون علم و تقوا ذكر مى

 .نه حاكميت زر و زور
 رحمت الهى و عاملى براى ابقاى جامعه توان دريافت كه اتحاد و اتفاق كلمه، موجب نزول  در كالم آسمانى مى

شود و آن زمان كه اين وحدت به سوى تفرقه ميل كند رحمت الهى به سوى عذاب و امت به سوى نابودى و  مى
 :فرمايد اضمحالل خواهند رفت؛ لذا مى

ها  ه آنشوند و حال آن ك چرا خداوند عذابشان نكند در صورتى كه مردم را از رفتن به مسجدالحرام مانع مى «
 )251(».صاحب اختيار آن نبودند

 :فرمايد گاه كه مى شود، آن ها قلمداد مى اى ديگر تفرقه به روشنى عامل عذاب و هالكت انسان  در آيه
اى پيامبر، بگو كه خداوند قادر است عذابى بر شما از باالى سرتان و يا زير پايتان برانگيزد يا بر شما لباس تفرقه  «

داريم،  هاى مختلف بيان مى بنگر چگونه آيات خود را به راه. د بعضى را عذاب بعضى ديگر رابپوشاند و بچشان
 )252(».شايد مردم بفهمند

 :نويسد  عالمه طباطبايى در تفسير اين آيه مى
اين دو عذاب واحدند نه دو عذاب، گرچه ممكن است عذاب مستقلى باشد؛ زيرا در ...) او يلبسكم شيعاً و يذيق( «

ه بين امت، اثر سوء ديگرى است كه آن عروض ضعف و نابودى قوت است، ولكن آنچه در آيه است كه تفرق
در اين هنگام نسبت به مجرد القاى اختالف به ) و يذيق بعضكم بأس بعض(عذاب شمرده شده؛ يعنى قول خداوند 

 ٩٤



 ديگرى از قرآن موضوع وحدت و انسجام مؤمنان با يكديگر مورد تأكيد قرار  عالوه بر آيات مذكور در آيات
 .گرفته است

 نگاهى هر چند مختصر به سيره رسول گرامى اسالم و خاندان و سالله پاك آن حضرت نيز حاكى از اهتمام جدى 
 اسالم به عنوان رسول گرامى. باشد به حفظ اتحاد جامعه اسالمى و ممانعت جدى از ايجاد شكاف و تفرقه مى

هاى ديرينه و  كينه. محور وحدت و همبستگى مسلمانان آثار و بركات فراوانى براى جامعه اسالمى به ارمغان آورد
هاى قديم به مهر و محبت تبديل شد و آنان توانستند پرچم اسالم را در مدت كوتاهى در مناطق  خصومت

 . و فضيلت را از معارف ناب نبوى سيراب كنندهاى تشنه عدالت دورافتاده جهان برافرازند و انسان
در آن ايام .  حوادثى در صدر اسالم به وقوع پيوست كه اكنون نيز به اَشكال ديگرى در حال تكرار شدن است

صلى  كردند كه در هر مورد با رهبرى نبى اكرم عمده تحركات تفرقه برانگيز را يهوديان و منافقان طراحى و اجرا مى
در يك مورد به گفته ابن هشام، شاس بن قيس كه از سالخوردگان يهود بود . گرديد ها دفع مى له همه آناهللا عليه وآ

و كينه سختى از مسلمانان داشت روزى عبورش به جمعى از مسلمانان مدينه كه از تيره اوس و خزرج بودند افتاد 
سته مخالفى كه در زمان جاهليت دشمن اين الفت و دوستى از دو د. وگو بودند كه دور هم نشسته و مشغول گفت

به خدا اگر اينان با همديگر متفق شوند ما : خونخوار يكديگر بودند بر او سخت ناگوار آمده و با خود گفت
وى از جوانى يهودى درخواست نمود تا به جمع آنان رفته و آنان را به ياد . توانيم در اين سرزمين زندگى كنيم نمى
اى كه هر كدام تصميم  به زودى ناراحتى و كينه هر دو طرف برافروخته شد، به گونه. دهاى گذشته بينداز جنگ

اين خبر كه به گوش رسول . گرفتند مسلحانه در محل ظاهره، در خارج از شهر مدينه، براى جنگ حاضر شوند
 :مودها ايستاده و فر خدا رسيد جمعى از مهاجرين را برداشته و به نزد ايشان آمد و در برابر آن

ايد در صورتى كه من در ميان  آيا دوباره به ياد دوران جاهليت افتاده. اى گروه مسلمانان، خدا را در نظر بياوريد «
شما هستم و پس از آن خداوند شما را به اسالم دعوت فرمود و بدان گراميتان داشت و به وسيله آن عادات 

 ». ميان شما اتحاد و اتفاق ايجاد كردجاهليت را از شما دور نمود و از كفر نجاتتان داد و
هاى شيطانى آنان را به روى هم وا  ها اثر كرد و به خود آمدند و دانستند كه وسوسه  اين سخنان در اعماق دل آن

خواستند دوباره آنان را به جنگ و برادركشى وادار كنند؛ از اين رو همگى  داشته و دسيسه دشمنان بوده كه مى
 دسته يكديگر را در آغوش كشيدند و به همراه رسول خداصلى اهللا عليه وآله به شهر گريان شده و هر دو

 ).254(بازگشتند
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صلى اهللا عليه  هاى اختالف در بين مسلمانان مطرح گرديد كه در هر مورد پيامبر اعظم  بارها موارد ديگرى از زمينه
آن حضرت حتى براى خشكاندن . لت نمودوآله به بهترين طريق ممكن براى ايجاد الفت و زدودن اختالف دخا

هاى چنددستگى و اختالف به اقداماتى متوسل گرديد كه براى هر فرد محقق و انديشمند در خور تعمق و  ريشه
 .تدبير است

 انعقاد قرارداد بين مسلمانان و يهوديان مدينه در اوايل حضور حضرت در مدينه با توجه به مواد مختلف اين 
ريزى به  ترين شكل برنامه عالى). 255(استاى  از بين بردن اختالفات و ايجاد وحدت سياسى بودپيمان، امرى در ر

. منظور رفع كدورت و نفاق و تحقق اتحاد و انسجام در جامعه اسالمى، جريان اخوت بين مهاجرين و انصار بود
 از ديرباز ميان آنان دشمنى بودند كه) قحطانى(و انصار از اعراب جنوبى ) عدنانى(مهاجرين از اعراب شمالى 

رسول گرامى اسالم با تدبيرى شايسته و كارآمد از وفاى به عهد و قرارداد كه در ميان اعراب پذيرفته . وجود داشت
 .شده و كامالً جا افتاده بود، براى هدف ياد شده بهره گرفت

ار برادرى نهاد كه در راه حق  هشت ماه پس از هجرت، رسول خداصلى اهللا عليه وآله ميان مهاجر و انصار قر
نيمى از مهاجرين و نيمى از . آنان نود يا صد نفر بودند. يكديگر را يارى دهند و پس از مرگ از يكديگر ارث ببرند

سپس دست على بن ابى . در راه خدا، دو نفر دو نفر با هم برادرى كنيد: گفت انصار كه رسول خدا به آنان مى
 بِبعضٍ  اُولُوا الْاَرحامِ بعضُهم اَولى«حكم توارث به اخوت با نزول آيه . ست برادر مناين ا: طالب را گرفت و گفت

 ).256(بعد از جنگ بزرگ بدر منسوخ گرديد) 75/ انفال (» فى كِتَابِ اللَّهِ
ومين  در حقيقت آنچه از طريق دو منبع گرانقدر قرآن و سنت توسط رسول خداصلى اهللا عليه وآله و ساير معص

بزرگوار در جامعه جاهلى آن عصر بيان گرديد، اثرات بسيار خوبى بر جامعه نهاد و توانست اختالفات و 
اى كه اعراب توانستند نه تنها از كنج عزلت رهايى يابند، بلكه به زودى در  هاى ديرينه را بزدايد، به گونه دشمنى

حتى در يك زمان، دو ابرقدرت ايران و روم را هاى بسيار شگرفى دست يابند و  معادالت جهانى به موفقيت
 .شكست دهند

هاى چنددستگى و نفاق در جامعه با نژادگرايى كه به شدت در  صلى اهللا عليه وآله به منظور زدودن ريشه  نبى اكرم
ها همچون حق  وى آزادى اجتماعى را يك حق مسلم براى همه انسان. ميان اعراب آن زمان رايج بود مبارزه نمود

از جمله ده نفر از بردگان شهر . ها را فراهم ساخت هاى مختلف امكان آزادى برده صيانت قلمداد نمود و به گونه
رسول خداصلى اهللا عليه وآله بر اصالح موقعيت اجتماعى زنان كه نيمى از جامعه را ). 257(طائف را آزاد كرد

انى همواره مورد تبعيض قرار گرفته، در بسيارى از اين بخش از جامعه انس. اى داشت دهند اهتمام ويژه تشكيل مى
اى براى  موارد حتى در جهان متمدن كنونى به عنوان يك كاال يا بخشى از فرآيند تبليغاتى، تجارى و وسيله

 .شوند هوسرانى بعضى اشخاص قلمداد مى
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به خصوص اعراب عصر عدالتى و ظلم نسبت به زنان در بين همه جوامع   شواهد تاريخى به وضوح از نهايت بى
حضرت در . كردند ها به علل مختلف دختران خود را زنده به گور مى اى كه آن كند، به گونه جاهليت حكايت مى

ترى نيز دست يافت كه با ايجاد انسجام در جامعه نبوى نيمى از جامعه را به نيمى ديگر  اين راستا به موفقيت بزرگ
هاى الهى را براى هر دو جنس  آله از سوى خداوند متعال كرامات و ارزشصلى اهللا عليه و نبى اكرم. متصل نمود

قيود تحميلى ظالمانه و غير انسانى را از دوش آنان برداشت و در سخنرانى روز عرفه در ). 258(يكسان قرار داد
 ).259(ايد ها را به امانت الهى گرفته در مورد زنان از خدا بترسيد؛ زيرا آن: حجةالوداع فرمود

عليه السالم از توفيقات پيامبرصلى اهللا عليه وآله در زدودن اختالفات و ايجاد وحدت و   توصيف اميرالمؤمنين على
مردم روى زمين هنگام بعثت رسول اكرم : فرمايد آن حضرت مى. اخوت در ميان مؤمنان بسيار قابل توجه است

هاى خدا را به مخلوقاتش تشبيه  دست. بودندهاى متفرق  هاى پريشان و دسته داراى اديان گوناگون و گرايش
ها را  پس خداوند به بركت پيغمبر آن. كردند يا به خدايان ديگرى جز او توجه داشتند نمودند يا خدا را انكار مى مى

 ).260(از اختالف و ضاللت رهانيد و از جهالت نجات داد
كند كه موجب از بين رفتن  ت ديگرى قلمداد مىها را از گمراهى مبدأ تحوال عليه السالم نجات انسان  سپس امام

 :فرمايد اختالفات و رسيدن به همدلى گرديد و اين گونه مى
هاى ديرينه را دفن  خداوند به وسيله او كينه. ها به او دوخته شد هاى نيكوكاران شيفته او گشت، نگاه چشم دل «

را با هم الفت داد و مردم را با هم برادر ساخت و ها  هاى فروزان دشمنى و عداوت را خاموش نمود، دل كرد، شعله
 )261(».ها را به ذلت تبديل كرد ها را به عزت و عزت را از هم جدا كرد، ذلت) در كفر و جهالت(دوستان 

  
      وحدت بر محور تقوا، عامل پيروزى

تقوا از . باشد ختالفات تقوا مىها و ا ها و زدودن كينه  يكى از عوامل مؤثر در ايجاد همبستگى و اتحاد بين انسان
اهميت تقوا در قرآن و سنت كامالً ). 262(ها و خطرات است به معناى حفظ و نگهدارى نفس از زيان» وقى«ماده 

را بر ) يا بنيان هر عملى(آيا هر كس كه بنيان خود «: فرمايد مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان كه خداوند مى
 كرده، بهتر است يا آن كه بنيان خود را بر پايه سستى در كنار سيل كه زود به ويرانى تقواى الهى و خشنودى او بنا

 )263(».كشد و عاقبت از پايه و اساس در آتش دوزخ افتد
تقوا در حيات دنيوى انسان به مثابه حصار و بارو و به : فرمايد عليه السالم نيز در اين باره مى  اميرالمؤمنين على

 ).264(است و در فرداى قيامت راه بهشت و سعادتمنزله سپر و حفاظ 
ها، فسادها و گناهان به ويژه اگر حالت عمومى و اجتماعى به خود گيرد، موجب   حفظ و نگهدارى نفس از پليدى

خداوند به روشنى . گردد يك نوع حفاظت و صيانت كلى در جامعه و همرنگ شدن و هم نوا شدن اعضاى آن مى
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سان اگر مردم  بدين. اند عليهم السالم بر اين موضوع اساسى همواره تأكيد نموده  رهبران دينى و به ويژه معصومين
بازوها و نيروها به كمك هم بيايند، عزت و بر اساس پرهيزگارى و در كارهاى نيك به يكديگر يارى نمايند و اگر 

نمايد و آنان از  اى راه نفوذ شيطان و يارانش را مسدود مى چنين جامعه. سربلندى در آن جامعه پديد خواهد آمد
اتحاد و انسجامى كه اين گونه بر پايه ايمان و تقوا شكل . كنند امكان ورود به آسيب رساندن و خيانت قطع اميد مى

ها نيز از آن  دهد كه همچون جامعه نبوى ابرقدرت ردان و زنان با ايمان را در يك صف پوالدين قرار مىگيرد م مى
 .هراس خواهند داشت

  
  

   اخالق و رفتار اسالمى موجب
 ناپذير  انسجام شكست

به بعد شاگردان و عليهم السالم و در مرت صلى اهللا عليه وآله و اهل بيت هاى انكارناپذير پيامبر اكرم  يكى از ويژگى
اخالق حسنه و خوى پرجاذبه رسول گرامى . رهروان آنان داشتن جاذبه با در پيش گرفتن اخالق الهى بوده است

ها و جذب  ها، نزاع ترين ابزارهاى ارزشى براى نيل به انسجام دينى و فرونشاندن اختالف اسالم همواره يكى از مهم
 .سرشت بوده است هاى پاك انسان

پس تو «: فرمايد متعال عامل جذب و اتحاد مردم پيرامون نبى اعظم را در اخالق نيكوى ايشان دانسته، مى خداوند 
ها از  در پرتو رحمت و لطف پروردگار با مردم نرم و مهربان شدى، در حالى كه اگر خشن و تندخو بودى آن

در كارها با آنان مشورت نما؛ پس هنگامى ها بگذر و آنان را ببخش و  پس از تقصير آن. شدند اطراف تو پراكنده مى
 )266(».دارد كنندگان را دوست مى كه تصميم گرفتى بر خداوند توكل نما، همانا خداوند توكل

جا كه زمينه براى جدايى و پراكندگى مردم  كند؛ آن سان اين آيه يكى از موارد نرمش و انعطاف را روشن مى  بدين
هاى خود   قلبى و جسمى به محبت و دلجويى نياز دارند و از كردهفراهم است و در پى شكست و جراحات

كند كه در كارها با مسلمانان مشورت كن و رأى  در ادامه آيه به پيامبر امر مى. پشيمان هستند، نرمش ضرورى است
يامبر در گويا اين توهم ايجاد شده بود كه بعد از مشورت ناموفق در مورد محل جنگ احد، پ. و نظر آنان را بخواه

دهد كه باز هم با آنان مشورت كن، هر چند نتيجه مشورت در  آينده نبايد با فردى مشورت كند، اما آيه پاسخ مى
هاى احتمالى آن است و اثر عجيبى در پرورش  بعضى موارد سودمند نباشد؛ زيرا منافع آن بسيار بيش از زيان

 ).267(ها دارد شخصيت افراد و رشد اجتماعى آن
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كند كه در سايه آن  قع، عامل اخالقى نوعى علقه و كشش ميان رهبران و اولياى الهى با مردم ايجاد مى در وا
صلى اهللا عليه وآله به عنوان اسوه و پرچمدار اين سيره اخالقى بهترين  پيامبر اعظم. آيد وحدت و انسجام پديد مى

خالق واالى رسول خداصلى اهللا عليه وآله مردم خشن و پراكنده آن عصر مجذوب ا. باشد الگو در اين جهت مى
 .شده، تحت اوامر آن حضرت انسجام يافتند

  
  

   عبادات دسته جمعى و كعبه
   تبلور وحدت ايمانى

گمان يكى از  بى. شود هاى دين مبين اسالم الزاماً يا ترجيحاً به شكل عمومى انجام مى  برخى از عبادات و برنامه
مسلمانان با . آفرين و دشمن شكن بوده است هاى وحدت لمانان همين اجتماعهاى مس رموز هميشگى موفقيت

حضور در اين جلسات معنوى عالوه بر خودسازى و ارتباط با آفريدگار هستى اتحاد و همبستگى خود را مقابل 
 .كنند هاى شيطانى ناكام مى دشمنان اسالم نشان داده، آنان را در تحقق نقشه

رود؛ لذا  آفرين به كار مى هاى وحدت  كه ميان مسلمانان ايجاد شده است در هنگام اين آيين هرگونه فاصله يا مانعى
در نمازهاى جماعت، جمعه يا عيدهاى مختلف يا در ايام حج، تمامى مسلمانان در كنار يكديگر با يك صدا 

و عشق و همدلى بازد و به جاى آن، محبت  ها رنگ مى بدون شك در آن لحظات اختالف. يابند استقرار مى
تر برگزار  بخش به هر اندازه كه با شكوه نماز جمعه به عنوان يك عبادت جمعى و وحدت. شود جايگزين مى

تواند عزت و شوكت امت اسالم و يأس و نااميدى براى دشمنان اسالم را در سلطه بر مسلمانان به  شود، مى مى
 .دنبال داشته باشد

دهد  هيچ مسلمانى به خود اجازه نمى. بديل دارند  همبستگى و اتحاد نقشى بىهاى مذهبى نيز در ايجاد روح  مكان
در مكان مقدسى همچون يك مسجد يا نزد كعبه به ترويج نفاق و اختالف بپردازد و اگر چنين اتفاقى در حالتى 

هايى  ين مكاندر حقيقت دستاورد حضور در چن. بسيار استثنايى بيفتد با مخالفت عموم مسلمانان مواجه خواهد شد
. عالوه بر انجام وظايف دينى و كسب آرامش معنوى، ايجاد صميميت و قوام دوستى در بين عموم مسلمانان است

تواند كانون وحدت و جايگاه مستحكمى در مقابل  قرآن كريم مساجد را مراكز مقدسى قرار داده است كه مى
اند در مساجد حضور يافته، همه در صف واحد و به  مسلمانان موظف. هاى شيطانى و مخالفان اسالم باشد توطئه

 :فرمايد اى واحد عبادت كنند؛ لذا چنين مى سوى قبله
 )268(».و روى به سوى خدا كنيد و با دين خالص خدا را عبادت كنيد) حضور يافته(در هر مسجدى  «

ى اهللا عليه وآله اشاره نمود كه  همچنين شايسته است به قبور و مزارهاى پاك خاندان عترت و سالله پاك پيامبرصل
هاى زيبا از  صلى اهللا عليه وآله را به خود جلب نموده، جلوه مندان به اسالم و پيامبر اعظم در طول تاريخ عالقه
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از منظر قرآن . ستهاى مذهبى از جايگاه منحصر به فرد و ممتازى برخوردار ا در ميان مكان) كعبه(اللَّه الحرام   بيت
ترين عامل قيام و همبستگى امت اسالم است و اگر خداى ناكرده  كريم، كعبه خانه خدا و قبله مسلمانان جهان، مهم

ترين پل ارتباطى و همبستگى مسلمانان قطع  روزى اين دژ مستحكم توحيد تعطيل شود اتحاد اسالمى و مهم
 :خوانيم شود كه در قرآن مى گامى بيشتر روشن مىآفرين هن اهميت اين مكان مقدس و وحدت. شود مى
اى كه براى مكان عبادت مردم بنا شده همان خانه مكه است كه در آن، بركت و هدايت خاليق  اول خانه «

 )269(».است
  
  
  

  راهبردى به تقريب فقه شيعه و اهل سنّت  منتهى المطلب
  

   گروه فقه- بنياد پژوهشهاى اسالمى 
  
  

الشأن آيةاللَّه حسن بن   تحقيق كتاب گرانسنگ منتهى المطلب فى تحقيق المذهب اثر برجسته فقيه عظيم تصحيح و
يوسف بن مطهر، مشهور به علّامه حلّى، يكى از كارهاى بزرگ و ماندگار تحقيقاتى بنياد پژوهشهاى اسالمى 

ده بود، با تالش و دقّت قابل اين كتاب كه در گذشته در دو جلد و به صورت چاپ سنگى منتشر ش. باشد مى
 مجلّد و با كيفيتى مطلوب توسط انتشارات بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى 15تحسين گروه فقه، در 
 .به چاپ رسيده است

 .جا كه اين كتاب از نوع فقه مقارن است الزم است به تعريف و پيشينه تاريخى آن به اختصار اشاره شود  از آن
  

  ن يا علم الخالف فقه مقار
 .الخالف است هاى بسيار مهم علم فقه در علوم اسالمى، فقه مقارن يا علم  يكى از شاخه

 .عبارت است از گردآورى اقوال و آراى فقها در مسائل مختلف بدون مقايسه و ترجيح قولى خاص:  فقه مقارن
 .ترجيح يكى از اقوال با داليل متقنعبارت است از بيان اقوال و آراى فقها و مقايسه آن و :  علم الخالف
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الخالف و خالفيات تعبير  هايى كه در اين موضوع نوشته شده به خالف، علم شناسى از كتاب  در منابع قديم كتاب
الخالف، بعد از  علم: هايى كه در خالفيات نوشته شده، با عنوان مؤلف كشف الظنون هنگام معرّفى كتاب. شده است

، و اين مؤيد همين نكته است كه فقه مقارن در )270(ود در اين موضوع را يادآور شده استتعريف آن، كتب موج
 .اصطالح امروز همان علم الخالف سابق است

  
   پيدايش علم الخالف

دار اين استنباط هستند  شود، فقها كه عهده احكام فقهى از ادلّه شرعيه استنباط مى: گويد  ابن خلدون در مقدمه مى
بنابراين اختالف نظر در احكام فقهى غير قابل اجتناب . برداشت خاص به خود را از داليل شرعى دارندهر يك 

گمان  دورانى پيش آمد كه هر كس به هر فقيه خوش. باشد و در طول تاريخ فقه اين اختالف وجود داشته است مى
 حد در بين مسلمين شد، تا اين كه در كرد، و اين امر باعث تفرقه بيش از بود در احكام شرعى از او تقليد مى

با حمايت حكومت آن ) ابوحنيفه، مالك بن انس، احمد بن حنبل و محمد بن ادريس شافعى(دوران ائمه اربعه 
دوران تنها اجازه تقليد از ديدگاه فقهى اين چهار نفر داده شد، و از تقليد ديگر فقها منع گرديد، با اين استدالل كه 

به تعبير ديگر، مكلَّف وقتى برائت ذمه . حكم شرعى تنها با پيروى كردن از اين چهار نفر ممكن استراه رسيدن به 
كند كه از يكى از اين چهار مذهب پيروى نمايد، با اين كه بين همين چهار مذهب در  از انجام تكاليف پيدا مى

دانشمندانِ ). 271(نام علم الخالف شدمسائل شرعى اختالف بسيارى وجود داشت، اين امر باعث پيدايش علمى به 
 .اند هايى را كه در آن اقوال و آراى مذاهب چهارگانه منعكس شده است نوشته هر يك از اين مذاهب كتاب

  
   فقه خالفيات در فقه اهل سنّت

 :طور كلّى دو نوع است  آثارى كه در موضوع خالفيات يا فقه مقارن در بين اهل سنّت نوشته شده به
هاى فقهى هر يك از مذاهب چهارگانه اشاره شده و هيچ گونه جرح و   آثارى كه در آن تنها به ديدگاه- ف  ال

 .تعديل يا مقايسه در آن انجام نپذيرفته است
ها عالوه بر نقل اقوال، جرح و تعديل و تقويت يا رد نظريه مخالف انجام گرفه است، و   آثارى كه در آن- ب 

اند با رد داليل مخالف، نظر خود را  ن آثار هر يك طرفدار يكى از اين مذاهب چهارگانه بودهچون پديدآورندگان اي
 .اند تقويت نموده

 نكته قابل ذكر اين است كه در هيچ يك از آثار فقهاى اهل سنّت كه در موضوع خالفيات نوشته شده به ديدگاه 
اند با نام رافضيه آن هم همراه با قول خوارج  آنان بردهفقهاى اماميه اشاره نشده است، و اگر در موردى نامى از 

اند با كمال احترام  آمده است كه جاى بسى تأسف دارد، حال آن كه فقهاى اماميه در آثارى كه در خالفيات نوشته
د، با توجه به ان اند و اگر با دليل مطابقت داشته است آن را پذيرفته ديدگاه فقهاى اهل سنّت و استدالل آنان را آورده
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 مخاطب به -هايى نوشت فقيه بزرگوار   اولين فقيه شيعه كه در موضوع خالفيات يا فقه مقارن، كتاب يا رساله
 ابو عبد اللَّه محمد بن محمد بن نعمان -  عصر عجل اللَّه تعالى فرجه از ناحيه مقدسه امام» ولى مخلص«خطاب 

اين بزرگوار دو رساله در فقه مقارن، يكى به نام المسح على الرجلين كه . است) ق413م (مشهور به شيخ مفيد 
هاى اهل سنّت و موارد اختالف شيعه و اهل سنّت در اين مسأله در آن آمده و ديگرى به نام ذبايح اهل كتاب كه فق

، كتابى هم در اين موضوع به درخواست شاگردش )272(دانند نوشته است بعضى از فقهاى شيعه آن را حالل مى
توان گفت بيانگذار فقه  بنابراين مى. سيد مرتضى به نام اإلعالم فيما اتَّفَقَتِ اإلمامية عليه من االحكام نوشته است

 .ان بعد از ايشان آن را تكميل كردندمقارن در شيعه شيخ مفيد است و فقيه
  

   سيد مرتضى و فقه مقارن
شد تا كتاب با ارزش خود اإلنتصار را ) ق436م ( به احتمال زياد كتاب اإلعالم شيخ مفيد راهنماى سيد مرتضى 

زدند كه  مخالفان ما تهمتى ناروا بر شيعه مى: نويسد سيد در مقدمه كتاب در شرح علّت تأليف آن مى. بنويسد
هاى اين طايفه در مسائل فقهى برخالف اجماع است؛ زيرا در نظر آنان اگر نظرى مطابق يكى از مذاهب  ديدگاه

 :گوييم ما مى. نباشد خالف اجماع است
 . اوالً، اگر نظرى با دليل متقن مطابقت داشته باشد نبايد از خالف مخالف به وحشت افتاد

حال چگونه . هاى فقهى كه منحصر به يكى از فقيهان آنان است وجود دارد اه ثانياً، در مذاهب اهل سنّت ديدگ
شود كه نظر  است كه مثالً بر شافعى يا بر مالك ايرادى نيست كه نظر خاص به خود را دارند، اما بر شيعه ايراد مى

 ).273(او بر خالف اجماع است
مما (فقهى خاص شيعه را در هر مسأله به تعبير  مرحوم سيد مرتضى براى رفع اين تهمت، در اين كتاب آراى 

آورده، سپس نظر موافق فقهاى اربعه را ) مما شنع به على اإلمامية و ظُنّ أنّه الموافق لهم(يا ) انفردت به اإلمامية
 آورده و مختار خود را با دليل بيان كرده است تا ثابت نمايد كه نظر شيعه نه بر خالف اجماع است و نه بدون

 .دليل
 . كتاب الناصريات از همين بزرگوار نيز در فقه مقارن است

  
   شيخ طوسى و فقه مقارن

كتاب بسيار وزين و با ارزش خود ) ق460 م( بعد از سيد مرتضى، ابوجعفر محمد بن حسن مشهور به شيخ طوسى 
او در مقدمه كتاب .  اسالم استاين كتاب يك دوره كامل فقه مقارن و از ذخاير گرانبهاى. الخالف را تأليف كرد
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 جلد 6 اين كتاب كه قبالً در دو جلد بوده با تحقيق و تصحيح جديد از سوى جامعه مدرسين حوزه علميه قم در 
 . شايسته به چاپ رسيده استبه صورتى

  
   علّامه حلّى و فقه مقارن

 مرحوم عالمه حلّى به پيروى از اين بزرگواران و براى نشان دادن جامعيت فقه شيعه، دو كتاب بسيار با ارزش در 
 :موضوع فقه مقارن تأليف كرد كه آن را به كمال رساند

رزند دانشمندش محمد بن حسن، مشهور به فخر المحقّقين عالمه اين اثر را به درخواست ف:  تذكرة الفقهاء-1 
تصميم دارم در اين كتاب فتاواى دانشمندان و داليلى كه بر مبناى آن فتوا : گويد نوشته، در مقدمه مى) ق771 م(

ه و در اين كتاب اقوال خاص. ترين آن را كه دليل متقن بر آن داللت كند انتخاب نمايم اند بيان كنم و محكم داده
 ).275(ايم عامه را به اختصار آورده

اين كتاب هم مثل كتاب تذكرة الفقهاء از سنخ فقه مقارن همراه با استدالل :  منتهى المطلب فى تحقيق المذهب-2 
و چون هدف اصلى اين نوشتار معرّفى كتاب و بيان چگونگى تصحيح و تحقيق آن . تر است، اما بسيار گسترده
 :شود  آن در پنج بخش ارائه مىاست مطالب مربوط به

  
   معرّفى كتاب-1 

 چنان كه يادآور شديم در اين كتاب عالمه در هر مسأله ابتدا نظر فقيهان شيعه و سپس ديدگاه فقيهان اهل سنّت را 
گاه نظر خود را با داليلى از كتاب و سنّت كه مورد قبول طرف مقابل  در همان مسأله با استدالل آنان آورده، آن

خود . است ثابت كرده، و در مواردى كه نظر طرف مقابل همراه با دليل بوده، با كمال سعه صدر آن را پذيرفته است
هاى مسلمانان را در فقه گردآورى كردم و نظر خود را با ابطال  در آن همه ديدگاه: گويد مؤلّف در معرّفى آن مى
 ).276(دليل مخالف برگزيدم

 شيعه با نظر بعضى از اهل سنّت مطابق است و نظر خود او با نظر بعضى ديگر  در مواردى هم كه قول فقيه
 :كند؛ نمونه مطابقت دارد آن را ذكر مى

و قال . لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه، و به قال الشافعى و أبوحنيفة و أحمد:  قال الشيخ
 ).277(قّ عندىو هو الح. ال يفطر، و به قال أبويوسف و محمد. مالك
پذيرد و اين نمونه  سان عالمه قول مالك و ابويوسف و محمد را با آن كه برخالف قول شيخ طوسى است مى  بدين

 .كامل آزادانديشى علمى ايشان است
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كتاب ما داراى مطالب دقيق و مباحث عميقى است كه : افزايد  علّامه در جاى ديگرى در مقدمه در معرفى كتاب مى
 ).278(اى فقهى سابق وجود ندارده در كتاب

  
   تنظيم كتاب

ها و هر كتاب شامل مقصدهايى است تنظيم شده است،  هايى كه هر قاعده مشتمل بر كتاب  كتاب مجموعاً بر قاعده
 :گردد جا نمايى از آن ارائه مى كه در اين

 :د مقصد است قاعده اول مربوط به عبادات است كه مشتمل بر شش كتاب و هر كتاب متضمن چن
 در طهارت در پنج مقصد؛:  كتاب اول

 صالت در ده مقصد؛:  كتاب دوم

 زكات و خمس در شش مقصد؛:  كتاب سوم

 صوم در ده مقصد؛:  كتاب چهارم

 حج و عمره در شش مقصد؛:  كتاب پنجم

 .جهاد در نُه مقصد:  كتاب ششم
نچه از اين در آن، كتب و مقاصدى است، ولى آ:  قاعده دوم را مؤلّف در موضوع عقود قرار داده و گفته است

همين نوع از تنظيم يعنى بر مبناى كتاب و . كتاب در دسترس هست فقط عنوان كتاب التجارة و دو مقصد است
مقاصد را علّامه دقيقاً در كتاب قواعداألحكام و تحريراألحكام نيز به كار برده است و با توجه به اين كه منتهى 

 .اى تنظيم اين دو كتاب هم منتهى المطلب خواهد بودالمطلب را قبل از اين دو كتاب نوشته است زيربن
  
   اهميت كتاب-2 

؛ همانند اين كتاب تا به حال »لم يعمل مثله«: گويد  علّامه در كتاب رجالى خود الخالصة در تعريف اين كتاب مى
 .كار نشده است

راألحكام بعد از اشاره اجمالى به در تحري.  و در بعضى از كتب خود از آن به تعبير الكتاب الكبير نام برده است
اگر خواستار تفصيل و بيان ذكر خالف در مسائل مربوط به نماز هستيد شما را به : نويسد شرايط و موانع نماز مى

اين آخرين بيان ما : ، در آخر همين كتاب آورده است)279(دهم كتاب الكبير خود به نام منتهى المطلب ارجاع مى
كسانى كه خواستار فراگيرى فقه در حد متوسط آن هستند، و كسى كه خواستار فراگيرى است در اين كتاب براى 

اى از فقه را دارد به كتاب  كه اراده رسيدن به نهايت درجه تر است به كتاب تذكرة الفقهاء و آن آن در حد گسترده
 ).280(منتهى المطلب فى تحقيق المذهب مراجعه نمايد
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در اين : گويد فقه مقارن در محدوده اختالف نظر فقيهان شيعه است در مقدمه آن مى در كتاب مختلف الشيعه كه 
ام به كتاب  كتاب تنها موارد اختالف نظر فقيهان شيعه را آوردم، و اختالف نظر شيعه و اهل سنّت را موكول كرده

 ).281(كبير منتهى المطلب
 احكام بود كه در اين كتاب آورديم، اگر كسى خواستار اى از اين خالصه:  در آخر كتاب ارشاد األذهان آورده است

فروع طوالنى و داليل آن و موارد خالف است به كتاب ما به نام منتهى المطلب مراجعه كند؛ زيرا در آن به 
 ).282(ام هاى نهايى فقه رسيده ديدگاه

  
   جايگاه منتهى در آثار فقهى-3 

ى فروع آن تأثير فراوانى در كتب فقهى بعد از علّامه داشته است، به  جامعيت اين كتاب در مسائل فقهى و گستردگ
در آثار . نيامده باشد» منتهى«بينيم كه در آن نام  اى كه در كتب فقهى بعد از قرن هشتم كمتر كتابى را مى گونه

 :شويم ىهايى را يادآور م فراوانى از اين قرن به بعد به نظر علّامه در منتهى اشاره شده است كه نمونه
 ).ق786م ( ذكرى الشيعه، محمد بن مكّى عاملى شهيد اول -1 
 ).ق841م ( المهذّب البارع، احمد بن محمد بن فهد حلّى -2 
 ).ق940م ( جامع المقاصد، على بن حسين كركى محقّق ثانى -3 
 .)ق950م ( السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ابراهيم بن سليمان فاضل قطيفى -4 
 ).ق966م ( مسالك األفهام، زين الدين بن على عاملى شهيد ثانى -5 
 ).ق993م ( مجمع الفائدة و البرهان، ملّا احمد محقّق اردبيلى -6 

 شايان ذكر است در كتب يادشده بيشترين نقل قول از منتهى المطلب در جامع المقاصد و مجمع الفائدة و البرهان 
 شرح دو كتاب از علّامه است؛ يعنى جامع المقاصد شرح قواعد األحكام و مجمع وجود دارد و اين دو كتاب، خود

 .باشند الفائدة شرح ارشاد األذهان مى
  
   لزوم تصحيح و تحقيق كتاب-4 

هاى اصيل فرهنگ اسالم و خزائن تراث اسالمى هستند و حفظ اين آثار   آثار فقهى به جا مانده از فقيهان، گنجينه
در گذشته بر اثر بروز حوادثى يا . باشد مند مى سلمانى است كه به بقاى فرهنگ اسالم عالقهوظيفه شرعى هر م

هاى فقهى مثل  گونه آثار از بين رفته است؛ به عنوان نمونه، از كتاب توجهى به حفظ اين آثار، بخشى از اين بى
تب فقهى بعد از اين دو بزرگوار به دو المصباح از سيد مرتضى و الكامل از ابن برّاج اثرى نيست، با اين كه در ك

 .كتاب مزبور استناد و از آنها نقل قول شده است
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گمان آنچه از پيشينيان باقى مانده بهترين راهنماى استنباط براى آيندگان است، لذا اصطالح متقدمين و متأخّرين   بى
بعضى از اين آثار كه از نظر مأخذشناسى . در ديدگاه فقهى در فرهنگ فقه پديد آمد، تا به نظر پيشينيان توجه شود

ها  جايگاه مهمى دارند، از جهت كيفيت چاپ به قدرى نامطلوب و مغلوط هستند كه امروزه پژوهشگران يا به آن
 .شود ها مراجعه مى كنند يا بسيار كم به آن مراجعه نمى

 در همين موضوع در مجلّه رسالة اى كه  براى روشن شدن اين مطلب توجه خوانندگان را به قسمتى از مقاله
در قاهره به چاپ رسيده . ه 1382 سال 52 و 51اإلسالم از انتشارات دارالتقريب بين المذاهب اإلسالمية شماره 

اند آن است كه فقط  روش دانشمندان اهل سنّت كه در فقه مقارن قلم زده: گويد نويسنده مقاله مى. كنم جلب مى
 شوند و از ذكر آراى مذاهب ديگر به خصوص اماميه پرهيز نمايند، با اين استدالل كه متعرض اقوال چهارگانه خود

فقه اماميه به اندازه فقه اهل سنّت داراى وسعت نظر و استدالل نيست كه قابل مناقشه و مقارنه باشد، و اين ظلم 
ى شريعت گسترش پيدا كرده و ها اكنون كه مبحث فقه مقارن در دانشگاه. شد بزرگى بود كه به فقه اماميه مى

احساس شد كه الزم است تا اساتيد و دانشجويان اين رشته با نظر اماميه آشنا گردند تا ادلّه آنان را مقايسه كنند، 
اوالً، . باشد ترين آن مراجعه به مصادر فقهى اماميه مى دستيابى به آراى فقيهان اماميه با مشكالتى مواجه است كه مهم

قدر از نظر چاپ وضع نامطلوبى  در دسترس نيست، و ثانياً، آن مقدار از منابع كه در دسترس قرار دارد آنبه آسانى 
دارد و داراى اغالط فراوانى است كه براى پژوهشگر يا امكان دستيابى به نظر فقيه امامى نيست، يا با زحمت و 

 .گيرى زياد همراه است وقت
تذكرة الفقهاء از علّامه حلّى نزد ما موجود است، اما اين كتاب از دو ناحيه كتاب : دهد  نويسنده مقاله ادامه مى

يكى از اين جهت كه دانشمندان و فقيهان اهل سنّت اطّالع كافى از آن ندارند، دوم از ناحيه چاپ : محبوس است
 .بسيار نامطلوب كه آن را از نظر اساتيد و دانشجويان فقه مقارن دور نگه داشته است

ترين عوامل دورى از فقه وزين و پربار شيعه كيفيت نامطلوب چاپ كتب  شود يكى از مهم  سان آشكار مى بدين
آنچه گفته شد در مورد منتهى المطلب نيز صادق است؛ زيرا چاپ . فقهى و عدم امكان مراجعه آسان به آن است

از آن براى پژوهشگران فراهم نبود؛ از سنگى آن در دو جلد بسيار مغلوط و نامطلوب بود كه امكان استفاده درست 
اين رو گروه فقه در بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى تصميم گرفت نسبت به تحقيق و تصحيح آن 

موضوع به هيأت مديره محترم بنياد پيشنهاد شد و پس از تصويب، كتاب منتهى المطلب در دستور كار . اقدام نمايد
 .گروه فقه قرار گرفت

تانه پژوهشگران گروه فقه با تالش و دقت فراوان، كار تصحيح و تحقيق متن كتاب را به روش جديد و  خوشبخ
نيز تخريج آيات و روايات و مĤخذ اقوال و آراى فقهاى مذاهب و تهيه فهارس شروع كردند و طى دو دهه كتاب 

 .را در پانزده مجلد به سامان رساندند
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   روش تصحيح و تحقيق كتاب-5 

 ك :ار تصحيح و تحقيق كتاب در چند مرحله انجام گرفته است
  
  هاى خطّى و مقابله  تهيه نسخه-1 

لذا . باشد هاى خطّى آن كه از قدمت بيشترى برخوردارند مى  اولين اقدام براى تصحيح هر متن دستيابى به نسخه
ز مراكز مختلف تهيه نمود، سپس متن رسد ا هاى آن را كه مجموعاً به هفده نسخه مى گروه در مرحله نخست نسخه

گاه مصحح، متن را با توجه به كلمه مناسب تصحيح  موجود با نسخ خطّى مقابله و موارد اختالف يادداشت شد، آن
 .نمود

   استخراج روايات و اقوال-2 
شده، بدين ترتيب كه ها استدالل   از كارهاى بسيار سنگين در تحقيق كتاب، استخراج تمام رواياتى كه در متن به آن

روايات خاصه از كتب اربعه به اضافه وسائل الشيعه، و روايات عامه از كتب معتبر حديثى آنان، شامل  صحاح ستّه 
همچنين اقوال موجود در متن از فقهاى اماميه و . و ديگر كتب حديثى استخراج و در پاورقى ثبت گرديده است

 .قهى هر يك از فرق استخراج شده استمذاهب چهارگانه اهل سنّت از منابع ف
  
   ترجمه رجال-3 

 سعى شده رجالى كه در متن از آنان نام برده شده، چه رجال علمى و فقهى و چه رجال روايى، در اولين
 .نامش آمده شرح حال كوتاهى از او آورده شود

 مرتبه كه 

  
   تهيه فهارس-4 

مع و كاملى از آيات، روايات، اعالم و موضوعات در هر جلد  براى دسترسى آسان به مطالب كتاب، فهرست جا
 .ضميمه شده است

  
  
  
  
  

   اسباب نزول در گذر زمان
  

  سهيال پيروزفر
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   عضو هيأت علمى دانشگاه فردوسى
  

   چكيده
ك آيه هايى است كه نزول ي  اسباب نزول به معناى شناخت موقعيت زمانى، مكانى، فردى و اجتماعى و ديگر زمينه

اين . گيرد يا بخشى از آيات را سبب شده است، و رواياتى را نيز كه در شأن نزول آيات گرد آمده است دربر مى
پژوهان پرداخته و پس از آن به تعريف پيشينيان اشاره كرده و  مقاله به معناى اسباب نزول و كاربرد آن توسط قرآن

و تعابير » ...نزلت فى«تعبير .  اين اصطالح توسط آنان رسيده استهايى به توسعه در معنى و كاربرد با ارائه نمونه
مشابه آن در روايات باعث شده كه طبرى در تفسير خود و واحدى و ديگران در به كارگيرى اسباب نزول با 

 :اند وران متأخر در تعريف اسباب نزول دو شرط را لحاظ كرده انديشه. هايى داشته باشند تعريف متأخران تفاوت
 . تأخر نزول از واقعه- 2 همزمانى رويداد با نزول آيه؛ -1 

 اما پيشينيان بدون توجه به اين دو شرط، هر آنچه نزول آيه يا آيات در چارچوب آن قرار گرفته است، اعم از 
هاى پيشين، عادات و رسوم گذشتگان و مردم عصر نزول، و حوادثى كه پس از نزول آيه يا در پى  تاريخ امت

 .اند رمان آيه روى داده است، ذيل روايات اسباب نزول آوردهتحقق ف
  

  سبب، نزول، اسباب نزول، تفاسير، دانشمندان علوم قرآنى: ها  كليد واژه
  

  شناسى  واژه
ريسمان، وسيله و ابزار، پيوند، .  واژه سبب در زبان عربى، قرآن و حديث در معناى مختلفى به كار رفته است

توان گفت  دانست، اما مى» سبب«توان مصاديق  ها را مى ها، علم و دانش كه به واقع اين واب، راهمحبت و دوستى، اب
گردد يا براى رسيدن به هدف از آن  سبب در اصل، آن چيزى است كه موجب رسيدن به هدف يا مطلوب مى

 .استفاده كنند
روند و  به كمك آن از نخل باال مىسبب در لغت به معناى ريسمان است كه «:  چنين است كه خازن نوشته است

اى كه مورد استفاده قرار گيرد تا به كمك آن به دوست يا نزديكان يا هر چيزى  گاه به هر وسيله چينند، آن خرما مى
 )283(».برسند مجازاً سبب گفته شده است

ت، روشى براى در لغت، انگيزه يا دستاويزى براى نيل به مقصود است و در شريع:  جرجانى نيز نوشته است
 ).284(رسيدن به حكم است

النزول هو االنتقال من فوقٍ «: فخر رازى نوشته است. ترين كاربرد واژه نزول، فرويش از فراز به فرود است  رايج
 .، كه گاه در امور حقيقى غير حسى نيز در اين معنى به كار گرفته شده است)285(»إلى أسفل
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   اسباب نزول

. پردازيم مى» اسباب نزول«هاى سبب و نزول به صورتى اجمالى، به وجه تركيبى آن  ژه پس از روشن شدن وا
اند، چنان كه بعضى، على  اى كهن تلقى كرده را دانشى مستقل با پيشينه» اسباب نزول«پژوه و مفسران  عالمان قرآن

 اين باره كتاب مستقلى نوشته اند كه در را اولين كسى دانسته) ق234متوفاى (بن عتبه بن جعفر، ابوالحسن مدينى 
واحدى در اسباب . ؛ البته كتاب او به ما نرسيده و چيزى هم از او درباره اسباب نزول نقل نشده است)286(است

 .سيوطى هم در منابع خود از آن ياد نكرده است. برد نزول خود از او نام نمى
رن پنجم، اولين كتاب درباره اسباب نزول باشد رسد كتاب اسباب نزول واحدى نيشابورى از عالمان ق  به نظر مى

كه اكنون در اختيار است، بيشتر آنچه او درباره اسباب نزول آيات ذكر كرده از كتاب تفسير طبرى است، با همان 
 ).287(سند و همان محتوا

  
  پژوهان و اسباب نزول  قرآن

مان يا اندكى پس از  آن، آيه يا آياتى در گزارش دانند كه همز اى مى  دانشمندان علوم اسالمى سبب نزول را حادثه
 ).288(آن رويداد نازل  شده باشد

نمايد،  اى اشاره مى برد و به اجمال به واقعه  در قرآن كريم آيات متعددى هست كه گرچه خداوند از كسى نام نمى
دارد تا به  وهان را بر آن مىپژ كند و قرآن اى را گزارش مى اما از نوع تعبير روشن است كه حكايت جزئى و واقعه

 .بحث از اسباب نزول بپردازند
از يك سو در شمار موضوعات علوم قرآنى .  بحث از اسباب نزول آيات در دو حوزه مختلف قرار گرفته است

به تفصيل ... است و بنابراين در كتب علوم قرآنى از تعريف اسباب نزول، اهميت و فوايد، راه شناخت آن، داللت و
رسد در جمع نويسندگان كتاب درباره اسباب نزول، بدرالدين محمد زركشى نخستين  شده كه به نظر مىبحث 

كسى است كه به صورت علمى و نقادانه به اين بحث پرداخته و مسائلى مانند فوايد، اصطالحات و تعدد سبب و 
وع و فوايد و مسائلى وحدت آيه را مطرح كرده و به اسباب نزول جنبه علمى داده است كه داراى موض

از ديگر سو بدان جهت كه گزارش اين مناسباتِ نزول آيات در قالب روايات آمده، موضوعى حديثى ). 289(است
هاى حديثى آورده شده است و اين گونه روايات را به طور پراكنده يا جمعى در  شود و در مجموعه قلمداد مى

 ).290(توان يافت جوامع حديثى مى
يابيم آنان در تعريف اسباب نزول دو قيد  عريف اسباب نزول نزد دانشمندان متأخر علوم قرآنى درمى با دقت در ت
 :اند را مهم دانسته
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هاى پيشين از دايره اسباب نزول خارج است؛ مانند  در اين صورت، تاريخ امت:  همزمانى واقعه با نزول آيات-1 
 :شود بب نزول سوره فيل قلمداد نمىآن كه داستان ابرهه و نيت او در تخريب كعبه، س

و يشترط فى سبب النزول أن يكون نزولها أيام وقوع الحادثة و إلّا كان ذلك من باب اإلخبار من الوقايع الماضية  «
 )291(».كقصة الفيل و قصة قوم نوح و أمثالها

آياتى : نويسد گاه مى ست، آن سيوطى بر واحدى ايراد گرفته كه سبب نزول سوره فيل را ورود لشكر حبشه دانسته ا
 ).292...(از اين قبيل، خبر از حوادث گذشته است نه سبب نزول؛ مانند قصه نوح، عاد، ثمود، ساخت بناى كعبه و

هاى بهشتى و اوصاف دوزخ و دوزخيان  و مانند آياتى كه خبر از حوادث قيامت و نعمت... «: افزايد  زرقانى نيز مى
 )293(».اتى از اين دست زياد استدهد و در قرآن كريم آي مى

 البته اگر آياتى در پاسخ به سؤال مردم عصر نزول درباره امم و اقوام گذشته نازل شود از اسباب نزول محسوب 
 ).294...(و » ...و يسئَلُونَك عنْ ذِى الْقَرْنَينَ«شود؛ مانند  مى

نزول آنست كه آيات در پى آن و به خاطر آن نازل توان سبب   تأخر نزول آيه از رويداد؛ يعنى امرى را مى-2 
 .شود اى پس از نزول آيات، سبب نزول تلقى نمى سان وقوع  حادثه بدين). 295(شود

تواند سؤالى باشد كه از پيامبرصلى اهللا عليه وآله پرسيده شده كه در جواب آن، آيه يا آياتى نازل   اين حادثه مى
 83توان از سؤال يهود درباره ذى القرنين ياد كرد كه در پاسخ آنان، آيات  ته مىدرباره پرسش از وقايع گذش. شد مى
درباره سؤالى از آينده نيز سؤال قريش در مورد كوه در روز قيامت در خور ذكر است .  سوره كهف نازل شد97تا 

شد؛ مانند نزاع چنان كه ممكن است گزارش دعوا يا خصومتى با.  سوره طه در پاسخ بدان نازل شد105كه آيه 
صلى   سوره آل عمران ناظر به آن است، يا بيانگر آرزويى باشد؛ مانند تمايل پيامبر اكرم122اوس و خزرج كه آيه 

گاه .  سوره بقره نازل شد144اهللا عليه وآله در تغيير قبله از مسجداألقصى به مسجدالحرام كه به دنبال آن آيه 
، و گاه با گذشت زمان، مانند پاسخ به سؤال يهود درباره )296(دش بالفاصله پس از پرسش، آيات نازل مى

، يا مانند حادثه افك كه گفته شده آيات مربوط به )297(القرنين كه پانزده شب بعد، آياتى درباره آن نازل شد ذى
 ).298(آن، يك ماه بعد نازل گرديد

ازنده، مهم و با ارزش بود، بدون سؤال پيوست و چون جالب توجه، س  بخشى از حوادث و رويدادها به وقوع مى
ها از سوى خداوند يا به جهت تقبيح و اصالح يا تعليم و هدايت، در  يا درخواست كسى بلكه به منظور تأييد آن

هاى  ، نزول سوره)299( سوره مائده56 و 55شد؛ مانند نزول آيات  هايى نازل مى پى آن رويداد، آيه، آيات يا سوره
 ).300( سوره بقره158اى است؛ مانند آيه  انسان، و گاه تعبير آيه فارغ از واقعهجمعه، منافقون و 

خداوند متعال با عنايت به آن . شد كه انعكاسى از فضاى حاكم بر جامعه نزول قرآن بود  گاه آيه و آياتى نازل مى
 ).301( سوره توبه37آيه ها آياتى را نازل كرده است؛ مانند  فضا، شرايط زمان و مكان و اشخاص و ساير زمينه
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 : آقاى حجتى اسباب نزول را به سه دسته تقسيم كرده است
  حوادث و رويدادهاى مهم؛-1 

  پرسش-2  هاى مردم از رسول خداصلى اهللا عليه وآله؛
 . مشخص كردن موضع مسلمانان در مسائل حساس-3 

دسته دوم . »...ليكم اللَّه و رسوله والذين آمنواإنما و«دسته اول مانند . هايى آورده است  ايشان براى هر يك نمونه
ها نظر اسالم  و دسته دوم مواردى كه در آن. آمده است... و» يستفتونك«، »يسئلونك«اى چون  معموالً با اشاره

 ).302(اى با نزول آيه يا آياتى بيان شده است درباره واقعه
  

   اسباب نزول، شأن نزول، فضا و جو نزول
آيةاللَّه معرفت ميان اين دو تعبير تفاوت قائل شده و شأن . ول گاه به شأن نزول نيز تعبير شده است از اسباب نز
شود و داستان  تر از سبب نزول دانسته است كه تنها به مواردى كه در عصر نزول روى داده محدود نمى نزول را عام

 .گيرد هاى پيشين را نيز در بر مى امت
كنند كه  آنان تصريح مى. اند فسير قرآن، بحث مستقلى را به اين موضوع اختصاص دادهشناسى ت  مؤلفان كتاب روش

علت نپرداختن محققان علوم قرآنى و مفسران به فرق ميان سبب نزول و شأن نزول يكى دانستن اين دو بوده 
 واژه شأن نزول را به كنند كه به فراوانى آن گاه براى اثبات ديدگاه خود به برخى تفاسير فارسى استشهاد مى. است

كه  آن كنند و بى آنان سپس تعريف آيةاللَّه معرفت را از شأن نزول گزارش مى. اند جاى سبب نزول به كار برده
دهند و نسبت بين شأن نزول و سبب نزول را به لحاظ  كاستى يا اشكال آن را بيان كنند تعريفى جديد ارائه مى

 :دانند  عموم و خصوص من وجه مىمفهوم تباين و از نظر موارد و مصاديق
بعضى از امور هم سبب نزول است و هم شأن نزول؛ مانند قضيه فداكارى اميرالمؤمنين در ليلةالمبيت كه هم  «

؛ )207/ بقره (است؛ » ...ومِنَ النَّاسِ منْ يشْرى نَفْسه ابتِغَاء مرْضَاتِ اللَّهِ«: سبب نزول و هم شأن نزول آيه كريمه
 آيه به دنبال قضيه فداكارى و به اقتضاى آن نازل گرديده؛ پس سبب نزول است و چون آيه درباره فداكارى زيرا

نازل شده، شأن نزول نيز هست و مانند داستان ابرهه شأن نزول سوره فيل است، اما سبب نزول نيست؛ چون به 
 )303(».دنبال آن نازل نشده است
هايى از قرآن كريم با فاصله زمانى  اسالم و يا در صدر اسالم رخ داده كه آيههاى پيش از   وقايع بسيارى در زمان

آيند، ولى به اعتبار اين كه آيات  ها نازل شده است و به اين جهت سبب نزول به شمار نمى قابل توجهى از آن
 :آيند؛ مانند آيه زير ها نازل شده است، شأن نزول آيات به شمار مى كريمه درباره آن

 « ).65/ بقره (» ...قَد علِمتُم الَّذينَ اعتَدوا مِنْكُم فِى السبتِ فَقُلْنَا لَهمو لَ
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در نظر گرفتن اين وقايع و حوادث به عنوان بخشى از قرائن كالم الهى تأثير قابل توجهى در حل مشكالت  «
 )304(».تفسيرى و فهم صحيح مفاد و مقصود آيات دارد

 :ملى سبب و شأن نزول را مترادف دانسته و نوشته است آيةاللَّه جوادى آ
صلى اهللا عليه وآله در محدوده حجاز و يا خارج از  شأن نزول يا سبب نزول حوادثى است كه در عصر پيامبر اكرم «

ساز نزول يك يا چند آيه از آيات قرآن كريم بوده  ها و عواملى است كه زمينه آن رخ داده و همچنين مناسبت
 )305(».است

فضاى نزول مربوط به مجموع يك «:  به اعتقاد ايشان فضاى نزول و جو نزول مورد توجه مفسران واقع نشده است
اى كه در مدت نزول يك سوره در  بررسى اوضاع عمومى، اوصاف مردمى، رخدادها و شرايط ويژه. سوره است

ها و شرايط و تبيين آن در آغاز هر يك از بردارى از اين رخداد كشف و پرده. حجاز و خارج آن وجود داشته است
ها، ترسيم فضاى نزول سوره است و جو نزول مربوط به سراسر قرآن است و مراد از آن بستر مناسب زمانى  سوره

هم فضا و جو موجود مقتضى نزول سوره و كل قرآن بود و هم نزول سوره و » ...و مكانى نزول سراسر قرآن است
 ).306...(ساخت جو را دگرگون مىتنزل مجموع قرآن فضا و 

 : يكى ديگر از محققان نوشته است
اين امور همگى . مقصود از فضاى نزول، امورى مانند سبب نزول، شأن نزول، فرهنگ زمان، و مكان نزول است «

 ).307(».آيند شمار مى در داللت آيات مؤثرند و از قرائن پيوسته آيات به
  

   توسعه در مفهوم اسباب نزول
پژوهان متأخر سبب نزول را مترادف علت دانسته و آن را محدود به آن رويداد،   پيش از اين بيان شد بيشتر قرآن

اى  پژوهان متأخر سبب نزول را حادثه بيشتر قرآن. اند كه به دليل آن آيات نازل شده باشد اى كرده سؤال، يا حادثه
آنان همزمانى رويداد و تأخر نزول آيه . ه يا آياتى نازل شده باشداند كه همزمان با آن يا اندكى پس از آن، آي دانسته

ولى توجه و دقت بيشتر به معناى لغوى كه از سبب ارائه شده، همچنين . اند از آن حادثه را شرط سبب نزول دانسته
 اصطالح نزد اند، نشان از توسعه در معنى و مفهوم و كاربرد اين بررسى آنچه پيشينيان به عنوان سبب نزول آورده

اى با آيه مربوط شود، خواه علّت نزول آيه باشد  اينان هر آنچه از وقايع و حوادث و امور را كه به گونه. آنان دارد
اى، مكان يا زمان نزول آيه  اى يا تطبيقى نمونه يا نه، بلكه به شكلى در معنى و داللت آن مؤثر باشد، گزارش واقعه

اند، حتى  زول آيه يا آياتى در چارچوب آن صورت گرفته، ذيل اسباب نزول آوردهتمام قضايا و وقايعى كه ن... و
و سبب نزولى براى » قد يكون النزولُ سابقاً عن الحكم«: نويسد زركشى مى. آنچه ناظر به آينده يا گذشته باشد
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 : حاجى خليفه در تعريف اسباب نزول نوشته است
هو علم من فروع علم التفسير و هو علم يبحث فيه عن سبب نزول سوره أو آية و وقتها و مكانها و غير  «

 )310(».ذلك
 :اند دهشناسى نيز در تعريف اسباب نزول افزو  نويسندگان كتاب روش

ها سبب تام نزول آيات نيستند، ولى به لحاظ آن كه زمينه نزول آيات را فراهم  البته اين رويدادها و پرسش «
اند؛ زيرا در صحت معناى اصطالحى كمترين مناسب با معناى لغوى كافى  ناميده» اسباب نزول«ها را  آورند آن مى

 )311(».است
هاى مشابه، تمام قضايايى كه نزول در چارچوب آن  و عبارت» لنزولا«يا » سبب نزول» پيشينيان تحت عنوان 

اند، لذا سبب نزول نزد آنان بر  صورت گرفته و هر نوع ارتباطى كه به شكلى در داللت و معنى مؤثر باشد، آورده
 به بعضى از اند يا اى عمل كرده آنان ذيل سبب نزول، كسانى كه به آيه. كند آنچه با زمان مربوط نباشد، هم صدق مى

اى  كه علت نزول آيه اوصاف آيه متصف بودند و هر آنچه به شكلى با نزول آيات قرآنى مرتبط باشد؛ اعم از اين
هاى پيشين عادات و رسوم گذشتگان و مردم عصر نزول،  اى، تاريخ امت اى و يا تطبيق نمونه باشد يا گزارش واقعه

 .اند فرمان آيه روى داده است؛ آوردهو حوادثى كه پس از نزول آيه يا در پى تحقق 
 :نويسد  عالمه طباطبايى در اين باره مى

بيشتر روايات اسباب نزول به رغم ضعفى كه دارند، تطبيق حوادث تاريخى بر آيات قرآنى مناسبِ آن  «
 )312(».هستند

صلى اهللا عليه وآله روى داده  رمها و حوادث بود كه زمان پيامبر اك ناميدند داستان آنچه مفسران اسباب نزول مى...  «
بود و به نوعى با مضامين آيات كريمه هماهنگى داشت بدون اين كه ناظر به آن داستان خاص يا پيشامد ياد شده 

 )313(».باشد
هاى سبب نزول كه در واقع نوعى حكايت از فرهنگ نزول يا فضاى نزول، تطبيق يا   اينك به چند نمونه از گزارش

 :كنيم است، اشاره مى. ..تبيين آيه و
» اصالْقِص كُملَيع نُوا كُتِبا الَّذينَ  امهياء178/ بقره (» ...ي.( 

ها بر  آيه درباره دو قبيله از قبايل عرب جاهلى نازل شد كه يكى از آن: نويسد مى» النزول« طبرسى ذيل عنوان 
اى از  خود در آورده و سوگند خورده بودند اگر بندهها را بدون مهريه به ازدواج  ديگرى برترى داشت، زنان آن

كشند و  كشند و اگر زنى از آنها كشته شود مردى را از قبيله آنها مى ها كشته شود فرد آزادى را از قبيله مقابل مى آن
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طور كه معلوم است داستان مربوط به جريان فكرى حاكم ميان بعضى از قبايل در جاهليت است و آيات،   همان
كند  صلى اهللا عليه وآله بيان مى از هجرت پيامبر اكرمحكم قصاص را بدون اين كه ناظر به قضيه مذكور باشد، پس 

 .و ارتباطى با سبب نزول مذكور ندارد
اند كه لشكركشى ابرهه را كه حدود چهل سال پيش  بر واحدى اشكال گرفته) 316( سيوطى و بعضى عالمان متأخر

ه به آنچه بيان شد بر واحدى و از بعثت اتفاق افتاده سبب نزول سوره فيل قلمداد كرده است، در حالى كه با توج
كه اين واقعه را به عنوان سبب نزول ) 320(، و ابن جوزى)319(، بغوى)318(، قرطبى)317(مفسرانى نظير ابن كثير

اند ايرادى نيست؛ زيرا به باور آنان اسباب نزول محدود به رويدادى كه همزمان با آن، آيه يا آياتى نازل شود  آورده
هاى آن بسيار  گذشتگان نيز در اسباب نزول واحدى جزء اسباب نزول دانسته شده و نمونهبيان داستان . نيست
 سوره حجرات 4 سوره نحل داستان مفصلى درباره شهادت حمزه آورده است و در آيه 126واحدى ذيل آيه . است

 174در سبب نزول آيه وى . درباره تفاخر ميان بنى تميم و ثابت بن قيس با حسان بن ثابت، مطالبى ذكر كرده است
؛ چهار روايت »واتْلُ علَيهِم نَباَ الَّذى  اتَينَاه  اياتِنَا فَاص نْسلَخَ مِنْها فَاَتْبعه الشَّيطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوينَ«: سوره اعراف

 و -من بنى اسرائيل  رجلٌ -نزلت فى بلعم بن أبره : قال ابن مسعود«: ذكر كرده است كه اولين روايت چنين است
دو روايت ديگر نيز همين مضمون را دارد و در چهارمين » .هو بلعم بن باعورا: قال ابن عباس و غيره من المفسرين

 )321(».نزلت فى امية بن ابى الصلت الثقفى: قال عبداللَّه بن عمر و بن العاص و زيد بن اسلم«: روايت نوشته است
كرد و  عليه السالم زندگى مى ولد پيامبرصلى اهللا عليه وآله و در زمان حضرت موسىها پيش از ت  بلعم باعورا سال

 .امية بن ابى الصلت هم هنگام نزول اين آيات بدرود حيات گفته بود
نقل از مجاهد » و هم يخْلَقُونَ... هو الَّذى خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ«:  سوره اعراف191 تا 189 واحدى ذيل آيه 

هرگاه فرزندى از شما به وجود آمد نام او را «: آدم و همسرش فرزندى نداشتند، شيطان به آن دو گفت: كند مى
 )322(». آنان نيز چنين كردند-  و نام شيطان قبالً عبدالحرث بود -بگذاريد، » عبدالحرث«

نزلت فى «: قال ابن عباس و مقاتل:  نوشته است»...اَفَتَطْمعونَ اَنْ يؤْمِنُوا لَكُم« سوره بقره 75 واحدى ذيل آيه 
 ).323(»...السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه الى اللَّه تعالى

درباره سبب اين كه چرا » واتَّبع مِلَّةَ اِبرهيم حنيفًا واتَّخَذَ اللَّه اِبرهيم خَليالً«:  سوره نساء125 همچنين ذيل آيه 
 ).324(ه السالم را خليل خود برگزيد، مطالبى به تفصيل نوشته استعلي خداوند ابراهيم

واحدى درخواست ابراهيم » ...  اَرِنى كَيف تُحيِى الْموتى  واِذْ قَالَ اِبرهيم ربِ«:  سوره بقره260 و در سبب نزول آيه 
واتَّبعوا ما تَتْلُوا «:  سوره بقره102نيز در آيه ) 325(براى چگونگى احياى مردگان را سبب نزول آيه دانسته است
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سيوطى در لباب ). 326( گاه در روايات اسباب نزول تفسير آيات، تطبيق موارد و زمان نزول آيات، آمده است
 :النقول درباره شأن نزول آيات اول سوره بقره نوشته

زده آيه درباره منافقان نازل شده مجاهد گفته است چهار آيه اول بقره، درباره مؤمنان و دو آيه درباره كافران و سي «
در حالى كه مطابق تعريف سيوطى، . درباره ثقيف نازل شده است:  مرسالت نوشته است48و ذيل آيه )327(».است

واحدى در سبب نزول آيه اول ). 328(اى نزول آيات را باعث شود تا سبب نزول اطالق شود بايد سؤال يا حادثه
 ).329(ل خداصلى اهللا عليه وآله و ابوبكر پس از نزول اين آيه سخن گفته استسوره زلزال از مكالمه ميان رسو

از يكى از عادات مردم » ...ياءيها الَّذينَ  امنُوا الَ يحِلُّ لَكُم اَنْ تَرِثُوا النِّساء كَرْها«:  سوره نساء19 همچنين در آيه 
 ).330(مدينه در دوره جاهليت سخن به ميان آمده است

به يكى از عادات دوران جاهليت و فضايى كه باعث » ...ولَيس الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبيوت... « بقره 189 واحدى در آيه 
فَويلٌ لِلَّذينَ يكْتُبونَ الْكِتَاب بِاَيديهِم «:  سوره بقره79وى همچنين درباره آيه . نزول اين آيه شده اشاره كرده است

در » .آيه درباره اهل كتاب نازل شده است«: روايتى از ابن عباس آورده و نوشته است» ...ولُونَ هذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِثُم يقُ
اى كه نزول آيات را باعث گرديده يا برخورد خاصى از يهود در زمان پيامبرصلى اهللا  اين روايت سؤال يا حادثه

 .شود جزء اسباب نزول ذكر كرده است كه در چارچوب آن معنى مىخورد، بلكه تفسيرى را  عليه وآله به چشم نمى
 :نوشته است» ...وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا«:  سوره بقره116 واحدى درباره آيه 

المسيح ابن اللَّه، و فى مشركى العرب : عزير ابن اللَّه و فى نصارى نجران حيث قالوا: نزلت فى اليهود حيث قالوا «
 )331(».المالئكة بنات اللَّه: واحيث قال

را هنگام بيان اعتقادات فاسد » ...نزلت فى كذا«بعضى از صحابه و تابعين تعبير «:  عمادالدين رشيد نوشته است
ها باشد، ولى بايد  تواند ناظر به همه اين مى» ...نزلت فى«گر چه تعبير ). 332(اند برده به كار مى... مشركان و يهود و

 .خود آورده است» اسباب النزول«كه واحدى اين مطلب را در مجموعه توجه كنيم 
: در روايت ديگر. »جهل نزلت فى على و حمزة و ابى«:  سوره قصص سه روايت آورده است61 واحدى ذيل آيه 

، اما اين كه چه ماجرا و »نزلت فى النبى و ابى جهل«و در روايت سوم » نزلت فى عمار و الوليد بن المغيرة«
 .اى نكرده است يدادى باعث نزول آيه درباره آنان شده هيچ اشارهرو

 بقره 217 برخى از روايات اسباب نزول دربردارنده زمان نزول آيات و مكان نزول هستند؛ از جمله طبرى ذيل آيه 
 :نوشته است
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صلى  انية من مقدم رسول اللَّهفأنزل اللَّه فى امر، عبداللَّه بن جحش، هذه اآلية فى آخر جمادى اآلخرة من السنة الث «
 ).333(»اهللا عليه وآله المدينة و هجرته إليها

 : واحدى ذيل آيه سوم سوره مائده نوشته است
صلى اهللا عليه وآله واقف بعرفات  قد نزلت يوم الجمعة كان يوم عرفة، بعد العصر فى حجة الوداع سنة عشر والنبى «

 )334(».على ناقته العضباء
نزلت «:  سوره آل عمران نوشته است161است؛ مثالً فخر رازى ذيل آيه  ها در مواردى متفاوت ه تاريخ جالب اين ك

واحدى ذيل ) 335(».و فى رواية أخرى يوم حنين)  هجرى3(و فى رواية يوم احد )  هجرى2(فى رواية يوم بدر 
 .اين آيه هفت روايت آورده است

 :وشته است مائده ن85 تا 82 واحدى در سبب نزول آيات 
صلى اهللا عليه وآله در مكّه بود، نگران اذيت و آزار اصحاب خود از سوى مشركان بود؛ از  هنگامى كه پيامبر اكرم «

 )336(».اى از اصحاب به حبشه نزد نجاشى فرستاد اين رو جعفر بن ابى طالب و ابن مسعود را با عده
به عالوه در . جرت بوده است و اين آيه مدنى است در حالى كه داستان هجرت جعفر به سوى نجاشى پيش از ه

خورد و در آن برخورد خاصى از يهود  اى كه نزول آيات را باعث گرديده به چشم نمى اين روايت سؤال يا حادثه
در تفاسير متقدم نيز . مطرح نيست، ولى واحدى آن را در تبيين آيه الزم ديده و به عنوان اسباب نزول آورده است

و سبب نزول از معناى خاصى . كننده فرهنگ عصر نزول و يا زمان و مكان نزول آيه است گاه حكايتسبب نزول 
 ).337(تر به كار رفته است اند وسيع كه متأخران ياد كرده

 : گويا اين همان چيزى است كه آية اللَّه معرفت از آن به شأن نزول ياد كرده و گفته است
، )338(»اى درباره آن موضع دارد يا براى توضيح و تشريح يا تصحيح و نقد نهشأن، واقعيتى است كه قرآن به گو «

 :ابن عاشور نوشته است. اند گونه كه اشاره شد پيشينيان تفاوتى ميان اسباب و شأن قائل نشده اما همان
در زمان رسول از انواع سبب نزول اين است كه آيه يا آياتى در قرآن كريم مناسب با واقعه يا واقعيتى باشد كه  «

در عبارات گذشتگان . خداصلى اهللا عليه وآله روى داده باشد، چه آيه قبل از رويداد نازل شده باشد چه بعد از آن
اينان آيه . اند، در حالى كه واقعه از مصاديق آيه است رسد كه آن رويداد را باعث نزول آيه دانسته چنين به نظر مى

هاى مختلف و گاه متناقض براى يك آيه، به  وجود روايات متعدد با سبب نزول. اند را به موارد مشابه تعميم داده
 )339(».دليل همين نوع تعبير است

ها را در  در روايات باعث شده كه واحدى و ديگران آن» ...نزلت فى«، »...فأنزل اللَّه«هاى  رسد واژه  به نظر مى
 .مجموعه سبب نزول بياورند
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صحابه و تابعين گاه داستانى «: نوشته است» نزلت اآلية فى كذا« هنگام بررسى نمودن واژه  ولى اللَّه دهلوى نيز به
نزلت «كردند و منظور ايشان از تعبير  ها حكايت مى جزئى را به دليل اعتقادات مشركين و يهود و عادات ناپسند آن

ها نازل شده، نه اين كه آيه  استانبيان اين نكته بود كه آيه در زمانى نزديك به اين حوادث و د» ...اآلية فى
 )340(».مخصوص اين حوادث نازل شده باشد

شود؛ پرسشى كه باعث نزول پاسخى باشد،   با توجه به آنچه آمد سبب نزول از ديدگاه ما همه موارد را شامل مى
تى كه انعكاسى از حادثه و رويدادى كه آياتى به دنبال آن نازل شود رويدادى كه سازنده و مهم باشد، آيه يا آيا

فضاى حاكم بر جامعه نزول باشد و خداوند متعال با توجه به آن فضا و شرايط، زمان و مكان و اشخاص و ساير 
 :نويسد ها آياتى را نازل كرده باشد، و به همين دليل است كه قرضاوى مى زمينه

 )341(».آشنايى با اسباب نزول، آگاهى به مقتضاى زمان نزول است «
هاى نزول آيات و فضاى حاكم بر زمان نزول در شناخت  آشنايى با مناسبت«: شود  است كه گفته مى و چنين
 )342(».هاى قرآنى و اهدافش نقشى بسزا دارد داللت

  
  

  و ال تلقو بأيديكم إلى التهلكة  در معناى
  

   امير سلمانى رحيمى
 )واحد شيروان( عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى 

  
 چكي  ده

اى از آن با در نظر داشتن معيارهاى  هاى قرآن فراهم بودن زمينه برداشت چند مفهوم از يك آيه يا جمله  از زيبايى
 .تعيين شده براى آن است

را بسيار » با دست خود، خويشتن را به هالكت نيفكنيد«معنى » ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكه« براى عبارت قرآنى 
ها نشسته، تصور معنايى ديگر را براى آن دشوار  منظوم شدن آن در شعر مولوى به نوعى در جاناند و به دليل  گفته

 .ساخته است
نگارنده . رساند اى ناسازگارى و يا گسست معنايى را مى هاى قبل و بعد، گونه  مراجعه به آيه و بررسى عبارت

ار عبارت ميانى آيه را با دو بخش نخست و كوشيده است با استناد به منابع معتبر در وهله نخست، پيوند استو
 .پايانى آن بررسد و در گام بعد اعتبار معنىِ رايج و عوامل آن را در ترازوى نقد خوانندگان گذارد

  
 :فرمايد  خداوند متعال در قرآن كريم مى
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 « ).195/ بقره (» حسِنُوا اِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنينَواَنْفِقُوا فى سبيلِ اللَّهِ والَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ واَ
و در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست خود :  استاد محمد مهدى فوالدوند در ترجمه خود از آيه نوشته است
 ).343(دارد به هالكت ميفكنيد، و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى

خود را به دست خود به هالكت نيفكنيد و ) با ترك انفاق(در راه خدا انفاق كنيد و : است در تفسير نمونه هم آمده 
 ).344(نيكى كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد

 :خوانيم  در مثنوى معنوى نيز همين معنى يا نزديك به آن را با پرداختى زيبا و دلنشين چنين مى
   در جوانى حمزه عم مصطفى

 د مدام اندر وغاش با زره مى

   اندر آخر حمزه چون در صف شدى
  بى زره سر مست در غزو آمدى
   سينه باز و تن برهنه پيش پيش

  درفكندى در صف شمشير، خويش
   خلق پرسيدند كاى عم رسول
  اى هژبر صف شكن شاه فحول

   نه تو التلقوا بايديكم الى
 تهلكه خواندى ز پيغام خدا

 ...  خبر ن بىزين نسق غمخوارگا
 دادند او را از غِير پند مى

   گفت حمزه چونك بودم من جوان
  ديدم وداع اين جهان مرگ مى

  سوى مردن كس به رغبت كى رود

 پيش اژدرها برهنه كى شود

   ليك از نور محمد من كنون
  نيستم اين شهر فانى را زبون

 ...   آنك مردن پيش چشمش تهلكه است
  و به دستبگيرد ا» ال تلقوا«امر 

   و آنك مردن پيش او شد فتح باب
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  سارعوا آيد مر او را در خطاب
  الحذر اى مرگ بينان بارعوا

 )345(العجل اى حشر بينان سارعوا
نمايد كه خودكشى و انفاق، در پيوند با يكديگر معرفى شده   دو ترجمه جاى گرفته در پيشانى گفتار به خوبى مى

، اين پيوند تعميق شده و دو طرف عبارت ] و با ترك انفاق[اى تفسيرى  ه با افزودهاست و در برگردان دوم سعى شد
را با عبارت ميانى آشتى دهد؛ گويى گزير و گريزى از آوردن تعبير خودكشى در » والَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ«

 .كه مثنوى هم جز اين معنى را اراده نكرده است! آيه نيست
نگاه به برخى ديگر  كند و بى تابى كه در آن خودنمايى مى اى به دليل كج حقيقت آن است كه ارائه چنين ترجمه اما 

ايم راز اين به ظاهر گسست مفهومى  آيات، قابل تأمل و به نظر، برآمده از نوعى پيشينه ذهنى است؛ گويى نتوانسته
 با انفاق پيوندى استوار داشته باشد و صد البته كه در تواند را دريافته و به خود بباورانيم كه خويشتن كشى مى

با اين همه، دور از منطق . ها نيست ترجمه، آن هم از نوع تحت اللفظ يا شبه آن، مجالى براى بيان اين گونه ريزبينى
 !واقعاً چه پيوندى ميان انفاق و خودكشى است؟: نخواهد بود كه پرسيده شود
 : و اكنون نگاهى دوباره به آيه

 « .»واَنْفِقُوا فى سبيلِ اللَّهِ والَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ واَحسِنُوا اِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنينَ
: در آيه مورد بحث و در مانندهاى آن همچون» بأيديكم«، باء در )346( از منظر بسيارى از نحويان يا معربان قرآن

 ).347(تعلق به فعل پيش از خود و تنها براى تأكيد است ، بى)25/ مريم (» جِذْعِ النَّخْلَةِهزّى اِلَيكِ بِ«
مباد بخشش يا انفاق خود را تباه : و معناى آيه) 348(مجاز از بخشش به عالقه سببيت» أيدى« در اين صورت 

نيز » اِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنينَ«:  جمله پايانىو» واَنْفِقُوا فى سبيلِ اللَّهِ«: كنيد؛ خواهد بود كه با جمله پيش از آن
 .سازگارى تمامى خواهد داشت

؛ زيرا )349(القى يده و هم القى بيده صحيح است:  به بيانى ديگر و هم به گفته ايشان درست است كه گفته شود
: يا در جايى ديگر) 19/ حجر (» قَينَا فيها رواسِىوالْاَرض مددنَاها واَلْ«: خوانيم اين فعل، متعدى بوده و در قرآن مى

 ).39/ طه (» فَلْيلْقِهِ الْيم بِاص لساحِلِ«
معناى به انجام رساندن و به پايان بردن را در ) الى(چون اين واژه : گويند» الى« چنان كه در بيان وجه تعديه آن با 

 ).350(عول، عاملى براى تأكيد معناى نهى است، افزوده در مف»ب«خود دارد با آن متعدى شده و 
آن يك از شما زودتر به من :  هم در اين معنى از پيامبرصلى اهللا عليه وآله نقل شده كه خطاب به همسرانش فرمود

و زينب پيش از همه آنان از دنيا رفت، كه او افزون بر كار كردن، صدقه دادن . داشته باشد! پيوندد كه دستى درازتر
 ).351(نمود ست داشت و بسيار در راه خدا انفاق مىرا دو
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جا كه سخن از قرآن يا كالم  توان به سادگى از معناى اولى هر عبارت به ويژه آن ايم كه نمى  نيز به خوبى آموخته
در تفسير، :ابونصر قشيرى گويد. نگاه به پيش و پس آيه معنايى را بر آن بار كرد معصومى باشد گذشت و بى

جا كه عبارت بتواند بيش از  و آن... و شنيدن معتبر است و استنباط در آنى است كه به تأويل بسته استپيوستگى 
و ابوالقاسم ابن حبيب نيشابورى و . يك معنى داشته باشد، حمل به ظاهر خواهد شد مگر آن كه دليلى يافت شود

اى است كه  ى سازگار با قبل و بعد آن و به گونهاند كه تأويل برگرداندن آيه به معناي بغوى و كواشى و ديگران بر آن
 ).352(از راه استنباط، مخالف كتاب و سنت نباشد

تواند ياريگرى خوب در رسيدن به معناى آيه مورد   ديدن دو گفته در شأن نزول آيه نيز خالى از لطف نبوده، مى
 :گفت و گو باشد

از هشيم از . در راه خدا خوددارى كردند و اين آيه نازل شدآنان از انفاق .  اين آيه در شأن انصار نازل شده است
و از حماد پسر سلمه . اسماعيل پسر ابوخالف از عكرمه روايت شده كه اين آيه در نفقه در راه خدا نازل شده است

، پس دادند از داود پسر ابوهند از شعبى از ضحاك پسر ابوجبيره رسيده است كه انصار صدقه و غذا به نيازمندان مى
 ).353(به خشكسالى گرفتار آمدند و از انفاق خوددارى كردند و خدا اين آيه را فرو فرستاد

صلى اهللا عليه وآله  چون خدا پيامبرش. گفته تنها و تنها اين آيه درباره ما انصار نازل شده است]  انصارى[ ابوايوب 
به كار خويش پرداخته و مال خويش به صالح را يارى رساند و دين خود، اسالم را پيروز نمود، گفتيم بياييد 

» واَنْفِقُوا فى سبيلِ اللَّهِ والَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ«؛ پس خداوند ] كه دين سامان و صالح خود يافته است[آوريم 
اندوزى  ست كه به كار و  مالآن ا) اإللقاء باأليدى إلى التهلكة(ها در نابودى  از اين رو، افكندن دست. را نازل كرد

و مانند آن از ابن عباس و حذيفه و حسن و قتاده و مجاهد و ضحاك ... خويش پرداخته و جهاد را فرو گذاريم
روايت شده و گفته شده آن، اسراف در بخشش است آن گونه كه چيزى براى خوردن و آشاميدن نيافته و بدين 

 ).354...(هالك شود
و از قتاده . شان از انفاق است ان داود پسر ابوهند افزايد كه تهلكه، بدگمانى و خوددارى و طبرى به نقل از هم

) جهاد(كردند، ولى از اموالشان در آن راه  روايت كند كه حسن براى او حديث كرد كه آنان سفر كرده و نبرد مى
نند و از حسن پسر يحيى با كردند و خدا فرمانشان داد تا در جنگهايشان در راه خدا انفاق ك اى نمى هزينه
دستان خويش از انفاق در راه خدا نگه : گويد مى» والَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ«هايى از قتاده نقل نموده كه  واسطه
و انفاق كنيد اى مؤمنان در راه خدا و آن را رها مكنيد كه هالك : تر در تأويل آيه غالب: و هم او گويد. نداريد

 ).355(شويد به استحقاق يافتنتان عذاب مرا با رها كردن آن مى
اند كه كدام هالك در نظر بوده؛ هالك دنيا يا هالك آخرت و يا هر دو، كه چون در   و سخنان بسيار ديگر نيز گفته

 .هاى تفسيرى بگذريم مقام تفسير آيه نيستيم، خوب است از آن نيز چون بيان ديگر نكته
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عليه السالم نقل شده كه  وب از يونس پسر يعقوب از حماد پسر واقد لحام از امام جعفر صادق نيز از پسر محب
اى نكرده و توفيقى  اگر شخصى همه آنچه را در دست دارد در راه خدا انفاق كند كار پسنديده: حضرتش فرمود

؛ يعنى »لتَّهلُكَةِ واَحسِنُوا اِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنينَوالَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى ا«: نيافته است، چنان كه خداى تعالى فرموده
 ).356)(روان يعنى ميانه(المقتصدين 

چون پيامبرصلى اهللا عليه وآله مردم را به جهاد خواند تنى چند از باديه نشينان حاضر : خوانيم  در تفسير قرطبى مى
اى داريم و نه كسى  كنى؟ به خدا سوگند نه توشه ز روانه ميدان مىما را به چه چي: در مدينه به پا خاستند و  گفتند

داده شدگان در  ؛ يعنى اى نعمت»واَنْفِقُوا فى سبيلِ اللَّهِ«: ما را غذايى دهد؛ پس اين گفته خداى متعال فرود آمد كه
ستان خود از صدقه نگاه نداريد كه هالك شويد؛ و  د: ؛ يعنى»والَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ«. راه خدا انفاق كنيد
آن ) شويد دستان خود از صدقه نگاه نداريد كه هالك مى(معناى گفته ابن عباس : اند و افزوده. مقاتل چنين گفت

تان در جنگ  نشينند و به يارى شويد كه اگر آنان خانه است كه از انفاق به نيازمندان خوددارى نكنيد كه هالك مى
 ).357(شويد شمن بر شما پيروزى يافته و هالك مىنيايند د

 افزون بر اين، واژه تهلكه به معناى هر آنچه فرجامش هالك و نابودى است بوده، اهتالك و انهالك به معناى 
 ).358(افكندن خويش در هالك است

ند احاديث مثنوى و نه الزمان فروزانفر در كتاب ارجم  ديگر نكته شايان توجه در اين فراز آن كه نه مرحوم بديع
وجوى آن براى نگارنده فراهم بوده، گفت و گوى خلق يا احدى از  جا كه جست منبعى تاريخى يا روايى، تا آن

اند و چنين آفرينشى از سوى مولوى از چيزهايى است كه  ايشان با جناب حمزه را در ميدان كارزار أحد نقل ننموده
 .افزايد به تمجيد ما از او مى

 :گذشت يك روى سكه بود و ديگر رو اين كه آنچه 
هيچ ترديدى، جان، مال، آبرو، توان  ايم و بى مان كرده فرمان يافته ما به انفاق هر آنچه خداوند متعال روزى)  الف

، چيزهاى شايسته انفاق شناخته )359(هاى او بوده و به شمار نيايند فكرى و بدنى و مانند آن، كه همه نعمت
 .شوند مى
» و اَ نْفِقُوا مِما رزقْنَاكُم مِنْ قَبلِ اَنْ ياْتِى اَحدكُم الْموت«: اند هايى از اين فرمان در قرآن كريم  آيات، نمونه اين

يا ) 254/ بقره (»  رزقْنَاكُمياءيها الَّذينَ  امنُوا اَ نْفِقُوا مِما«و يا ) 47/ يس (» اَ نْفِقُوا مِما رزقَكُم اللَّه«يا ) 10/ منافقون (
) 3/ بقره (» اَلَّذينَ يؤْمِنُونَ بِاص لْغَيبِ ويقيمونَ الصلوةَ و مِما رزقْنَاهم ينْفِقُونَ«: آن كه در وصف پرواپيشگان فرمايد

 ... .و

ه كه مباد پيش از برباد رفتن انفاق كنيد پيش از آن كه مرگ به سراغ يكى از شما آيد؟ گويى هشدارمان داد:  فرمايد
اى كه همانا جان و روزى الهى است انفاق نكرده و فرصت آن را از دست داده باشيد، مباد به جاى  دارايى و سرمايه
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موجب به هالكت افتادن همگان اعم از فرادستان ) 360(ها به گردن وريم كه ترك انفاق و بستن دستبر اين با)  ب
يارى و دستگيرى، زمينگير شده و حتى تأخير در كمك، به دامن  و فرودستان خواهد شد؛ كه فرودستان بى

نسبت به خود را بر جامعه كشاند و فرادستان با انفاق خود فضايى امن و به دور از دشمنى و نفرت  هالكشان مى
بنابراين ترك انفاق به هالكت . نشانند ها مى سازند و با انفاق اندكى از مال خود، محبت خويش را در دل حاكم مى

 .آيد كشى عمدى است به حساب مى افكندن خويش و آن هم از بدترين نوع آن كه خويشتن
ثروتتان را با پرداختن زكات حفظ : كات نقل است كهعليه السالم درباره علت واجب شدن ز  از امام موسى كاظم

 .عليه السالم نيز نزديك به همين مضمون روايت شده است و از امام هشتم). 361(كنيد
باشد و از آن رو بدان تعبير شده كه بيشتر كارهاى ) ها جان(تواند انفس  به مجاز مى» ايدى«منظور از : اند گفته)  ج
هالكت را با : رود معنى چنين باشد احتمال مى: چنان كه گفته شده. هور يابدظ) ها دست(بدان ) جان(او 

غير زائده نبوده و در معناى حقيقى آن به كار رفته و مفعول، » ايدى«و ديگر احتمال آن كه . هايتان مگيريد دست
و فايده ذكر با دست خود خويشتن را به هالكت ميفكنيد : در اين صورت معنى چنين خواهد بود. محذوف باشد

چنان كه ). 362(در آن صورت تصريح نهى از افكندن خويش به هالكت از سر قصد و اختيار خواهد بود» ايدى«
در برابر اصرار مأمون براى پذيرفتن خالفت يا [رضاعليه السالم ]  حضرت: [در همين معنى در خبر آمده است

؛ )أن ألقى بيدى إلى التهلكة( كه خويش به هالكت افكنم خداى عزّوجلّ مرا باز داشته از اين: فرمود]  واليتعهدى
 ).363...(پس اگر كار بر اين است آنچه را برايت آشكار شده انجام ده

 با اين نگاه و از اين زاويه ديد، پيوند سخت استوار و ناگسستنى ميان سه بخش آيه مورد بحث را خواهيم يافت؛ 
 .مد بخشش يا انفاق خود را تباه سازيد كه خدا نيكوكاران را دوست داردو در راه خدا انفاق كنيد و مباد كه به ع

نشينى دو آموزه امر به انفاق و نهى  ارزى و هم ترديد با چنين نگاهى به مضمون آيه بوده است كه انديشه هم  و بى
ده است و پس از از خودكشى در كنار يكديگر و با چنين تنيدگى، در جان بسيارى از متقدمان و متأخران جوانه ز

 : تنها در معناى» الَ تُلْقُوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ«رسيدن به چنين باورى بوده كه به تدريج 

ترجمه شده و كمتر به پيوند آن با پيش و پس عبارت توجه شده » با دست خود خويش را به هالكت ميفكنيد «
اجزاى آن توجه داشته، با بيانى علمى و كوتاه اجازه ندهيم اى به  نمايد در ترجمه هر آيه و شايسته مى. است

قضاوتى ناروا در مورد اين كتاب آسمانى شكل گيرد، چنان كه بايد بكوشيم زمينه خردورزى و تدبر در آيات به 
آن هاى ارائه شده از آن را فراهم آوريم كه در غير اين صورت با همه باور به فراخ دامنى آيات قر ويژه نقد ترجمه

خوانند،  مى) زبانان علم اللغات يا علم األلسن به گفته عرب(در عرصه معنى و آنچه امروزيان آن را هرمنوتيك 
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 بسندگى در تفسير  جريان قرآن هاى ها و پيشينه  ريشه
  

   محمد اسعدى
   استاديار گروه علوم قرآنى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  
  

   چكيده
بسندگى، به مثابه جريانى تفسيرى، كه در يكى دو قرن اخير در برخى رويكردهاى تفسيرى شبه قاره هند،   قرآن

هى دارد كه تبارشناسى فكرى و مذهبى آن را هاى قابل توج ها و پيشينه كشورهاى عربى و ايران نمود يافته، ريشه
 .سازد ميسر مى

هايى از اين   به گواهى برخى اخبار و روايات مشهور تاريخى، سه قرن نخستين هجرى، به نوعى شاهد بروز رگه
وجو  جريان بوده است؛ بر اين اساس پيشينه اين جريان تا عصر حيات رسول خداصلى اهللا عليه وآله قابل جست

هاى نظرى اين  ستيزى و نقد حديث، به پشتوانه كه نقش مستشرقان در بسترسازى و القاى ايده سنّت من آنض. است
 .جريان مدد رسانده است

  
 .ستيزى بسندگى، سنّت گرايى، جريان قرآن قرآن: هاى كليدى  واژه

  
  

   مقدمه
آنچه . آيد هاى تفسيرى به شمار مى  جريانگرايى به مثابه يك جريان تفسيرى، رويكردى قابل توجه در تاريخ  قرآن

كند، روش خاصى است كه مفسر بر اساس آن به فهم و تفسير آيات  ها متمايز مى اين جريان را از ساير جريان
ها و اشارت قرآنى در  پردازد و درصدد آن است مالك و محور را بيانات خود قرآن قرار دهد و از روشنگرى مى
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توان عنوان عامى در نظر گرفت كه در قرن اخير با تفاسيرى چون  ك جريان تفسيرى را مىگرايى به مثابه ي  قرآن
الميزان، اثر عالمه سيد محمد حسين طباطبايى و الفرقان، اثر شيخ محمد صادقى در حوزه شيعى و التفسير القرآنى 

نقيطى در حوزه سنّى نمود يافته است؛ للقرآن، اثر شيخ عبدالكريم الخطيب و أضواء البيان، اثر شيخ محمد امين الش
 .وجو كرد هاى پراكنده آن را بايد در رويكردهاى گذشته تفسيرى جست هر چند پيشينه

تفسير « اما در بستر تحوالت و تطورات رويكردهاى قرآنى قرون اخير، در حاشيه جريان ياد شده و با عنوان 
هاى آن جريان را در خود  يگرى مواجهيم كه هر چند برخى مؤلفهبا رويكرد د» تفسير قرآن به قرآن«يا » گرا قرآن

ما از اين . دارد، اما از آن رو كه به مبانى خاص و متفاوتى در فهم قرآن و دين تكيه دارد، كامالً قابل تفكيك است
 .كنيم ياد مى» جريان قرآن بسندگى«رويكرد به نام 

كند، آن است كه پيروان آن، نقش ديگر منابع دينى و به  مايز مى آنچه اين جريان را از جريان اعتدالى گذشته مت
 .اند را در فهم قرآن ناديده انگاشته» سنّت«ويژه 

گرايان در شبه قاره هند  توان در رويكرد تفسيرى برخى قرآن  آثار اين جريان افراطى را در يكى دو قرن اخير مى
كه  ضمن آن). 367(ر ميان برخى مفسران ايرانو نيز د) 366(و برخى كشورهاى عربى) 365(سراغ گرفت

هاى نو از دين و  پردازان قرائت خيز، به ويژه در نگاه برخى متكلّمان جديد و نظريه پذير و تأمل رويكردهاى آسيب
گرايانه منهاى سنّت در روزگار حاضر، اهميت بازشناسى جريان مزبور را  هاى قرآن قرآن با تكيه بر همان درونمايه

 ).368(سازد  مىمضاعف
هاى تاريخى اين جريان به ويژه در سه قرن نخستين  ها و پيشينه  آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، واكاوى ريشه

 .رساند هجرى است كه به آشنايى بيشتر ما با شناسنامه و تبار مذهبى فكرى آن مدد مى
  

  بسندگى در قرن يكم هجرى  قرآن
شواهدى . هاى حيات صحابه آن حضرت است صلى اهللا عليه وآله و سال بر اكرم قرن يكم هجرى شامل عصر پيام

بسندگى با ناديده انگاشتن نقش سنّت يا ترديد كردن در آن، در تفسير دين، در  هايى از ديدگاه قرآن بر بروز رگه
 .صلى اهللا عليه وآله گزارش شده است زمان حيات پيامبر اكرم

اند، از عبداللَّه بن عمرو چنين نقل شده است  ى و احمد ابن حنبل گزارش كرده در حديثى كه حاكم نيشابور-1 
پيامبرصلى اهللا عليه وآله بشرى : كه قريشيان وى را از نوشتن احاديث پيامبرصلى اهللا عليه وآله نهى كردند و گفتند
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صلى اهللا عليه وآله در بستر رخ داد، بخارى و  هاى حيات پيامبر اكرم اى ديگر كه در آخرين لحظه  در حادثه-2 
در برابر اين . بخشى را مطرح كند اند كه آن حضرت قلم و دواتى طلب كرد تا توصيه هدايت  كردهديگران گزارش

ما كتاب . گويد پيامبر را درد مرگ و عارضه روحى فرا گرفته سخن استوارى نمى: دستور، عمر به صراحت گفت
 ).370(»عندنا كتاب اللَّه حسبنا«: الهى را داريم و ما را بس است

بسندگى ياد شده كه هويدا شدن  صلى اهللا عليه وآله درباره قرآن يث فراوانى از نگرانى پيامبر اكرم در احاد-3 
و در مصادر گوناگون نقل » اريكة«اين احاديث معروف به احاديث . دهد هاى آن را در همان عصر گواهى مى نشانه

بعيد است كه مردى بر تخت خود تكيه «: استدر يكى از متون به نقل از پيامبرصلى اهللا عليه وآله آمده . شده است
ما كتاب الهى را داريم؛ حالل آن را حالل و حرامش را حرام «: شنود، بگويد زده و حديثى از احاديث مرا كه مى

 )371(».هان بدانيد كه آنچه رسول خدا حرام كرده، مانند حرام الهى است. »دانيم مى
از » حسبنا كتاب اللَّه«آله نگرانى ايشان عينيت يافت و همان شعار را صلى اهللا عليه و  پس از رحلت پيامبر اكرم

 .شود ها شنيده شد كه در بندهاى بعد بدان اشاره مى برخى افراد و حركت
كند كه ابوبكر با اشاره به اين كه نقل حديث پيامبرصلى اهللا عليه وآله مايه اختالف مردم   ذهبى روايت مى-4 

كتاب الهى در بين ماست؛ پس حاللش را حالل و : به جويندگان حديث بگوييد«:  و گفتشود، از آن نهى كرد مى
 )372(».حرامش را حرام بشماريد

گانه، كه در منابع گوناگون   شايان توجه است كه ماجراى منع از كتاب و نقل احاديث نبوى، در عصر خلفاى سه
و به واقع شاهد روشنى بر تحقق يافتن نگرانى ) 373(ستآمده، داستان تلخى است كه در همين راستا قابل تحليل ا

در كالم » حسبنا كتاب اللَّه«آيد؛ چه اين كه عالوه بر تصريح به شعار  شمار مى صلى اهللا عليه وآله به پيامبر اكرم
يز برانگ برخى صحابه، در سيره عملى برخى خلفا نيز اجتهادات و ابزار آرايى در برابر نص احاديث نبوى تأمل

 ).374(است
 گفتنى است كه در ميان پژوهشگران معاصر اهل سنّت توجيهاتى براى فرو كاستن از اهميت و خطر ماجراى منع 

 ).376(كه چندان با واقعيات تاريخى همخوانى ندارد) 375(گانه صورت گرفته از كتابت حديث از سوى خلفاى سه
رن نخست هجرى، ماجراى خوارج نهروان در عصر امامت  از جمله شواهد تاريخى بروز رويكرد افراطى در ق-5 

هر چند از خود آنان اثرى در دست نيست، اما با توجه به اختالف فكرى و كالمى . عليه السالم است حضرت على
عليه السالم پيدا كردند، برخى مسلّمات احكام و معارف دينى را كه به  ها با صحابه و امام على شديدى كه آن
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ان شكل يافته است و طور عمده در بستر تاريخ و سير تطور آن گرايانه خوارج در احكام شرعى، به  البته آراى سنّت
عليه السالم از آنان بروز يافت، مخالف صريح با سنّت پيامبرصلى اهللا عليه وآله نبود؛ لذا امام  آنچه در عصر امام على

ها به  وگو با آنان فرستاد، او را از احتجاج كردن با آن عليه السالم زمانى كه ابن عباس را براى احتجاج و گفت على
آنان نيز در برابر . با آنان با سنّت پيامبر احتجاج كن كه ناچارند بپذيرند: حذر داشته، فرمودوسيله آيات قرآن بر
عليه السالم و احتجاجات ابن عباس به انكار صريح سنّت و حجيت آن نپرداختند، بلكه به  احتجاجات امام على

 سنّت اين است كه اگر سنّت از ضمن اين كه اصوالً رأى خوارج در حجيت). 379(توجيه و مجادله روى آوردند
در رأى آنان شرط عدالت تنها بر .  رسيده باشد از اعتبار برخوردار است-  به تعريف آنان -طريق صحابه عادل 

به هر ). 380(افتد عليه السالم و معاويه شركت نداشتند صادق مى موافقان آراى خوارج كه در فتنه عصر امام على
شمرد؛ هر چند » اريكة«صلى اهللا عليه وآله در احاديث   مقصود حتمى پيامبر اكرمتوان فرقه خوارج را حال نمى

 ).381(اند برخى پژوهشگران درصدد تطبيق آن بر اين فرقه برآمده
  

  بسندگى در قرن دوم هجرى  قرآن
. تيار استگرايى افراطى در اخ  در اواخر قرن دوم هجرى نيز شاهد تاريخِ روشنى بر حضور و بروزِ انديشه قرآن

كند كه به طور كلّى منكر  اى در زمان خود اشاره مى ، در آغاز كتاب جماع العلم به فرقه»األُم«در ) ق204 م(شافعى 
البته تعيين مراد دقيق از فرقه ياد شده، مورد ). 382(اند اخبار نبوى بوده و قرآن را در معرفت دينى كافى شمرده

اى از خوارج آن عصر  اى از معتزله بصره و برخى نيز بر طايفه  طايفهبحث پژوهشگران است و برخى آن را بر
 ).383(اند تطبيق كرده

گروه . اند اى اعتبار عام سنّت را در كنار قرآن نپذيرفته كند كه هر يك به گونه  شافعى نيز به دو گروه ديگر اشاره مى
يرفتنى نيست و بايد به مسما و مفاد آنچه در پذ» خبر«نخست معتقد بودند در مواردى كه بيان قرآنى وجود دارد، 

قرآن مطرح شده عمل كرد، نه تفاصيل سنّت؛ مثالً درباره نماز واجب، آنچه ثابت است اصل اقامه آن، هر چند با دو 
گروه دوم نيز معتقد است كه اخبار، فقط در آنچه قرآن بدان پرداخته، مقبول است، اما در . ركعت در هر روز است

 ).384(آيد رآن بدان نپرداخته، از تفاصيل سنّت چيزى به دست نمىآنچه ق
  

  بسندگى در قرن سوم هجرى  قرآن
هاى كالمى، در مقام  وى در گزارشى از نزاع فرقه. اشاره نمود) ق276 م(توان به سخن ابن قتيبة   در اين قرن مى

 كه به طور عمده با تكيه بر خود قرآن و كند ، از آراى برخى متكلمان و اهل رأى ياد مى»اهل حديث«دفاع از 
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   نقش مستشرقان

توان  هايى از ديدگاه مورد بحث در قرون اوليه هجرى است، نمى  حاكى از بروز رگه گذشته از شواهد تاريخى كه
اين . اند، غافل ماند از نقش برجسته مستشرقانى كه طى دو قرن اخير به حوزه مطالعات قرآنى و حديثى روى آورده

دينى و از موضع منفى و  ونهاى بر گيرند و به طور عمده با ديدگاه گروه با آن كه در شمار جريان مزبور قرار نمى
هاى آنان همراه با تضعيف نقش سنّت و احاديث  نگرند، از آن رو كه پژوهش انتقادى به ميراث حديثى اسالم مى

ضمن . اند بسندگى معاصر قابل بررسى هاى جريان قرآن اسالمى در معرفت دينى و قرآنى بوده است، در شمار ريشه
هاى قرآنى و حديثى نيز  اى از روشنفكران معاصر، در حوزه ديدگاه گروه بر پارهآن كه تأثير آرا و استدالالت اين 

 .رسد شايان توجه به نظر مى
( » هربلو«اند، ديدگاه مستشرق فرانسوى   از جمله آرايى كه برخى مستشرقان در نقد احاديث مطرح كرده

HerbelotDe 386(شمارد مى» تلمود«فته از است كه احاديث منابع مشهور اهل سنّت را برگر) م1695، م .(
وى با اين ديدگاه درصدد تكذيب شخص پيامبرصلى اهللا عليه وآله است نه تنها نفى سنّت در تفسير دين 

براى مثال در . هاى بعدى پس از او از پايگاه مطالعات دينى، به نقد سنّت و احاديث پرداختند مستشرقان در قرن
ها معطوف  هاى لغوى احاديث و نقد و تشكيك در اعتبار آن ه كشف ريشهقرن هجدهم ميالدى، مطالعات آنان ب

م، گلدزيهر در همين راستا، كتاب مشهور خود را به زبان آلمانى 1980در سال ). 387(شد
(Muhammaedanische studien )از آثار مشهور پس از وى، . درباره تحقيقات اسالمى منتشر كرد

 Introducion to)اى بر فقه اسالمى   و مقدمه( Schacht)شاخت توان به دو كتاب از پروفسور  مى

Islamic Law)ها ساختگى شمرده و به نقد متون حديثى پرداخته  ها احاديث و اسناد آن اشاره كرد كه در آن
 ).388(است
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  مقاالت)  ب
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پژوهى، دفتر  ، مجموعه مقاالت حديث»موقف اإلستشراق من السنّة و السيرة النبوية« العمرى، أكرم ضياء -1 
 ].تا بى[يازدهم، قم، دارالحديث، 

  
  
  

   چگونگى ظهور خداوند با تكيه بر روايات
  

  بمى  محمدحسين خواجه
  مى دانشگاه علوم پزشكى كرمان مربى گروه معارف اسال

  
   چكيده

درباره چگونگى اتصاف خداوند به اين وصف سخنان مختلفى گفته شده . است» الظاهر« از جمله صفات خداوند 
كه معموالً پرداختن به يك بعد از ابعاد ظهور است و با آن كه صفت ظهور خداوند پايه و اساس شناخت اوست، 

شود با تمسك به روايات اثبات  در اين مقاله تالش مى.  كتب و مقاالت مشاهده نشدبحث جامعى درباره آن در
و ظهورى در ] ء ظاهرٌ على كلّ شى[هاست  شود خداوند ظهورى بر موجودات دارد كه به قهر و غلبه بر آن

و ظهورى براى ] ء ظاهرٌ فى كلّ شى[اى قرار داده كه نشان از وجود او دارند  ها را به گونه موجودات دارد كه آن
و اين گونه ظهور براى انسان دو صورت دارد؛ يكى ظهور براى عقل است كه به ] ء ظاهرٌ لكلّ شى[موجودات دارد 

و ديگرى ظهور براى قلب است كه به سبب اشراق انوار و حقايق ايمان است ] ظهور باآلثار[سبب آثار الهى است 
 ].ظهور باألنوار[
  
  

   مقدمه
اولين سؤالى كه انسان بايد در مورد شناخت خداوند به آن .  براى خداوند پايه امكان شناخت اوست»ظهور« صفت 

توانيم به وجود او پى ببريم؟ اگر چيزى  پاسخ گويد اين است كه آيا شناخت وجود خدا امكان دارد؟ آيا ما مى
ا بتوانيم به وجود او پى ببريم؟ وقتى ثابت توان به وجود او پى برد؛ آيا خداوند ظهور دارد تا م ظهور داشته باشد مى

مبين امكان شناخت خداوند » الظاهر«در حقيقت صفت . شود شد كه خداوند ظهور دارد امكان شناخت او ثابت مى
 .است

كنيم  بينيم و حس نمى شود كه خداوند چه نوع ظهورى دارد؟ اگر او را نمى جا مطرح مى  سؤال ديگرى نيز در اين
 .است؟ تدارك پاسخى براى اين پرسش، بر عهده اين مقاله نهاده شده استچگونه ظاهر 
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جا كه ظهور در ظهور حسى منحصر نيست خداوند به  شود كه از آن  در اين مقاله با تأكيد بر روايات روشن مى
 .شناسند هاى ديگرى براى مخلوقاتش ظهور پيدا كرده است و از اين رو مخلوقاتش او را مى گونه

ظهور به انوار براى «و ديگرى » ظهور به آثار براى عقل« براى انسان دو نوع ظهور پيدا كرده است؛ يكى  خداوند
تواند داشته باشد؛ ادراك عقلى و ادراك قلبى، يا خدايابى  پس انسان دو نوع خدايابى و ادراك از خداوند مى. »قلب

 .عقلى و خدايابى قلبى
هو الْاَولُ والْاخِرُ والظَّاهِرُ و «:  خداوند يك بار در قرآن به كار رفته استبه عنوان يكى از صفات» الظاهر« واژه 

 .؛ اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست)3/ حديد (» ءٍ عليم  شَى  الْباطِنُ و هو بِكُلِ
 در بيان ظهور الهى وارد شده است و در  از اين رو در روايات اسالمى از زبان ائمه معصومين احاديث متعددى

 .كنيم هاى معصومين جمالت بسيار قابل توجهى را در شرح اين صفت مشاهده مى دعاها و مناجات
 از سوى ديگر به علت آمدن اين صفت در قرآن، از قديم در كتب تفسيرى مطالب و نظرياتى در چگونگى ظهور 

همچنين با تتبعى كه در مقاالت اسالمى انجام شد . كنيم ده نمىالهى بيان شده است، اما شرح جامعى را مشاه
 .اى جامع در نحوه ظهور الهى نيافتيم مقاله

اى اجمالى، به معناى لغوى  با اشاره» اسماء و صفات خدا در قرآن«اى با عنوان   استاد جعفر سبحانى در مقاله
 ).389(اند تهو چگونگى جمع ميان ظاهر و باطن بودن خداوند پرداخ» الظاهر«

چنان ). 390(پردازد نيز به بررسى رابطه ظهور الهى و مسئله وحدت وجود مى» عرفان سيد الشهداء« مؤلف مقاله 
به نقد و بررسى مقاله پيشگفته » كند؟ آيا دعاى عرفه وحدت وجود را بيان مى«كه آقاى دكتر ركنى يزدى در مقاله 

اى  ها به بيان چگونگى ظهور الهى بر طبق احاديث و ادعيه اشاره  مقالهاما در هيچ كدام از اين) 391(اند، پرداخته
 .نشده است

ترين نقطه از روز  از ماده ظهر گرفته شده كه قسمت روشن چيزى را گويند چون روشن» ظاهر« از نظر لغوى 
. مده استهمان وقت نيمه آن است و مقابل آن باطن است كه آن هم يكبار در قرآن به عنوان وصف خداوند آ

» ظهر«و نقطه آشكار » بطن«ء است و از اين جهت به آن نقطه پنهان از حيوانات  باطن قسمت خفاء و پنهانى شى
 ).392(شود گفته مى

هاى مختلف در چگونگى ظهور  نقل ديدگاه: شود پيرامون چهار محور كلى است  مطالبى كه در اين مقاله مطرح مى
 .هاى ظهور الهى هاى ظهور و ويژگى گونهها،  خداوند، نقد و بررسى ديدگاه

  
 هاى مختلف در  ديدگاه-1 

   چگونگى ظهور الهى
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 :توان خالصه كرد  در اين جا پنج ديدگاه مشهور را بدين شرح مى
اند خداوند  بعضى از انديشمندان اسالمى ظهور الهى را از طريق غلبه او بر اشياء دانسته و گفته: ظهور بالغلبه. 1-1 

او قاهر . او مافوق هر چيزى است و تمام موجودات در زير قدرت و مادون اويند.  چيزها غالب گشته استبر همه
 ).393(خداوند احاطه علمى و قدرتى بر موجودات دارد. بر هر چيزى است و اشياء مقهور اويند

وجود اشياء و . رش ظهور داردخداوند به آثا. اند ظهور خداوند از طريق آثار است اى گفته عده: ظهور باآلثار. 1-2 
آثار هم شامل موجودات و هم افعال . تحوالت عالم داليل واضح اوست؛ پس اين رؤيت و ظهور حسى نيست

بنابراين . پس تحوالت و تطورات مثل كودكى و نوجوانى، پيرى و زرد شدن گياهان هم جزء آثار است. شود مى
 ).394( چيزى ظهور پيدا كرده استوجود خدا از هر چيزى ظاهر است و خداوند در هر

از نظريات ديگرى كه حكايت شده ظهور الهى از طريق احسان و توفيق است؛ : ظهور به احسان و توفيق. 1-3 
از اين رو باطن بودن . شود يعنى هرگاه انسان خداوند را اطاعت كند خداوند با احسان و توفيقش براى او ظاهر مى

 ).395(شود ه اين معنى است كه هرگاه او را عصيان كنى بر تو مخفى مىخداوند كه مقابل ظهور اوست ب
اند كه ظهور  بعضى ظهور الهى را مردد بين ظهور بالغلبه و ظهور به داليل و آثار ذكر كرده: ترديد بين دو امر. 1-4 

هور الهى را مشخص اين گروه بعينه نحوه ظ. خداوند يا به معناى ظهور بالغلبه است يا به معناى ظهور باآلثار
 ).396(اند نكرده

اند خداوند هم به قدرت و غلبه ظهور پيدا كرده است و هم به آيات و آثار  بعضى گفته: جمع بين معانى. 1-5 
 ).397(وجودش آشكار شده است

  
 ها  نقد و بررسى ديدگاه-2 

سى جامعى در چگونگى ظهور الهى هاى اول تا سوم هر كدام به يكى از ابعاد ظهور الهى پرداخته و برر  ديدگاه
اند  اند و گاهى تنها با استدالل به يكى از احاديث به اثبات نظر خود پرداخته و از احاديث ديگر غافل مانده نداشته

 .شود اين مطلب روشن خواهد شد كه در بررسى جامعى كه ارائه مى
كه به همه جهات ظهور نپرداخته است  ديدگاه چهارم نيز عالوه بر آن كه امر را مشخص نكرده از آن جهت 

 .هاى قبلى دچار آن كاستى در ارائه ظهور الهى است همانند ديدگاه
اى  تر است، هر چند كه آن هم كاستى دارد و اشاره اى به بيان كامل نحوه ظهور الهى نزديك  ديدگاه پنجم تا اندازه
 .به ظهور باالنوار ندارد

ها را از روايات و ادعيه اسالمى  توان آن هاى متعددى دارد كه مى هى گونهشود كه ظهور ال سان روشن مى  بدين
 .استفاده كرد
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  گونه-3  هاى ظهور
 .پردازيم  در ادامه به بررسى چگونگى ظهور الهى با استفاده از روايات و آيات قرآن مى

جودات است كه از آن تعبير به پروردگار متعال يك ظهور دارد كه با قهر و غلبه بر مو: ظهور بر موجودات. 1-3 
 .كنيم، از آن جهت كه اين ظهور با سلطه و عظمت بر موجودات حاصل است مى» ظهور بر موجودات«

در روايات متعددى از اين نوع ظهور سخن به ). 398( اين غلبه و چيرگى خداوند به سبب علم و قدرت اوست
 :ميان آمده است
؛ با قدرت و عظمت خود بر )399(»الظاهرُ عليها بِسلطانهِ و عظَمتهِ«: ه فرمودعليه السالم نقل شده ك  از امام على

 ).400(اين جمله قرينه بر ظهور به سبب غلبه است. مخلوقاتش مسلط است
ظاهر شدن خداوند به خاطر قهر و غلبه و قدرت او بر اشياء «:  از امام رضاعليه السالم نقل شده است كه فرمود

، كه از شكست دشمن و » خصمي  اعدائى و اَظهرَنى اللَّه على ظهرت على«: گويد سى مىطور كه ك است همان
 ).401(پس اين گونه است ظهور خداوند بر اشياء. دهد پيروزى خود خبر مى

و انت «: فرمود» ظاهر«عليه السالم به   و در روايات آمده است كه پيامبرصلى اهللا عليه وآله در معناى تعبير از على
 .؛ و تو پيروز و غالب بر دشمنان هستى)402(» اعدائك الظاهرُ على

 ).33/ زخرف (» علَيها يظْهرُونَ«و ) 14/ صف (» فَاَصبحوا ظَاهِرينَ« و در همين معنى است آيات شريفه 
از . ه باشنداى خلق كرده كه نشان از وجود او داشت خداوند متعال موجودات را به گونه: ظهور در موجودات. 2-3 

. ظهور در موجودات ظهور باآلثار و االطوار است. شود تعبير مى» ظهور در موجودات«اين رو از اين نوع ظهور به 
اند كه نشانه خداوند هستند و هم تحوالت و تطورات هستى نشان از  اى آفريده شده هم خود موجودات به گونه

توان استفاده كرد كه موجودات نشان از او دارند  اين نكته را مى» و من آياته«در قرآن از جمله . وجود خداوند دارد
 .و او در موجودات ظهور پيدا كرده است

هاى  ؛ و نشانه)403(»و دلّت عليه اعالم الظُّهور«: عليه السالم چنين آمده است اى از اميرالمؤمنين على  در خطبه
 .دهند آشكارى در سراسر هستى بر وجود او گواهى مى

كند بر وجود او كه  معناى اعالم ظهور گفته شده يعنى آيات و آثار او كه در عالم ظاهر شده است و داللت مى در 
» سنُريهِم  اياتِنَا فِى الْافَاقِ و فى اَ نْفُسِهِم«: طور كه فرموده ظاهر است در هر صورتى از آن آيات و آثار همان

 ).404)(53/ فصلت (
. ه است كه فردى يهودى نزد پيامبرصلى اهللا عليه وآله آمد و از فايده حروف هجاء پرسيد همچنين در روايتى آمد

هيچ حرفى نيست مگر اسمى از : عليه السالم فرمود على. آن حضرت از امام على خواست كه جواب او را بدهد
 ).405(»الظّاهرُ المظهِرُ لĤِياتِهِو اما الظّاء ف«]: سپس توضيح داد تا به حرف ظاء رسيد و فرمود[اسماء اللَّه است 
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. رو مختص به بعضى از اشياء نيست  قابل توجه اين كه ظهور باآلثار در همه موجودات تحقق پيدا كرده، از اين
 .تواند او را بشناسد خداوند در هر چيزى ظاهر گشته و انسان در هر چيزى مى

 « .جا وجه اللَّه است ؛ پس هر كجا رو كنيد آن)115/ قره ب(» فَاَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهِ
جا وجه اللَّه  هاى زمين رو كنى، آن اى از بقعه  در تفسير اين آيه شريفه چه زيبا سخنى گفته شده كه در هر بقعه

آن » جهو«اى ديگر نباشد و منظور از  اى داشته باشد و در بقعه طور نيست كه وجه اللَّه اختصاص به بقعه است و اين
 ).406(چيزى است كه موجودات به آن توجه دارند

 :كنيم عليه السالم در دعاى عرفه نيز مشاهده مى  ظهور الهى در هر موجودى را در مناجات امام حسين
تو چه اندازه به من نزديكى و من تا چه حد از تو دورم «: كند عليه السالم در مناجات با خدا عرض مى  امام حسين
با من رأفت دارى و باز آن چيست كه مرا از تو محجوب داشته و از شهودت محروم ساخته، اى خداى و چقدر تو 

دانستم غرض تو از ) بِاِختالفِ اآلثارِ و تَنَقُّالتِ االَطوارِ(من از اختالف آثار و گوناگون شدن تحوالت جهان 
اَن (چ يك از امور عالم از تو غافل نباشم آفرينش آن است كه تو خود را در هر چيز به من شناسا كنى و من در هي

 ).407)(ءٍ ءٍ حتّى ال اَجهلَك فى شى تَتعرّف اِلى فى كلّ شَى
 :گويد  همچنين در جاى ديگر از مناجات خود مى

؛ و تو آن كسى هستى كه خودت را در )408(»ءٍ ءٍ فَرأيتُك ظاهراً فى كلّ شى و انت الذى تعرّفْت الى فى كلّ شى «
 .ر چيز به من شناسا كردى؛ پس من تو را ظاهر در هر چيزى ديدمه

عليه السالم مسئله آثار و معرفت خداوند را در هر موجودى مورد توجه و  كنيم كه امام  در اين بيانات مشاهده مى
 .بيان قرار داده و ظهور خداوند را در هر چيزى گوشزد كرده است

؛ در آنچه )409(»...فَظهرَتِ البدائِع الّتى اَحدثَتْها آثار صنْعتِهِ و«:  آمده استعليه السالم اى از امام على  در خطبه
ها حجت و برهانى بر وجود او  هاى حكمت او پديدار است كه هر يك از پديده آفريده آثار صنعت و نشانه

 .اند گر چه برخى مخلوقات به ظاهر ساكت. باشند مى
جا كه آثار الهى يا در درون انسان است يا در برون او يعنى در  از آن: ز جهت نوع آيتانواع ظهور باآلثار ا. 3- 1-2 

توان آيه  بندى را مى دليل اين تقسيم. شود رو ظهور باآلثار به ظهور انفسى و آفاقى تقسيم مى ها، از اين ها و جهت افق
 :شريفه زير قرار داد

؛ زود باشد نشان دهيم به آنان )53/ فصلت (»  يتَبينَ لَهم اَ نَّه الْحقُّ  نْفُسِهِم حتّىسنُريهِم  اياتِنَا فِى الْافَاقِ و فى اَ «
 .ها و در درون خودشان تا آشكار شود براى آنان كه همانا خداوند حق است هاى خودمان را در افق نشانه

اما از نوع . تلف آثار انفسى و آفاقى آمده استهاى آثار و آيات الهى در دو نوع مخ  در آيات متعددى از قرآن نمونه
خلقت «، )21/ روم (» آفرينش جفت از جنس خود بشر«، )20/ روم (» خلقت انسان از خاك«انفسى، مثل 
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جا كه در آثار الهى چگونگى داللت بر وجود خدا  از آن: انواع ظهور باآلثار از جهت نحوه داللت آيت. 3- 2-2 
لفى تقسيم توان ظهور الهى به آثار را از جهت چگونگى داللت به انواع مخت هاى مختلفى دارد، از اين رو مى صورت

 .كرد
 :تواند پايه تقسيم اين جا قرار بگيرد فرمايد كه مى  شهيد مطهرى در چگونگى داللت آثار سه نوع داللت را بيان مى

از طريق تشكيالت و نظاماتى كه در ساختمان به كار رفته ) الف: شود اين راه به نوبه خود به سه راه منشعب مى «
 .است
عليه السالم  چنان كه على آن. [شوند ى مرموزى كه موجودات در مسير خويش مىاز طريق هدايت و راهنماي)  ب
 ]. ؛ و براى اهل نظر عجائب تدابيرش آشكار است)410(»الظاهرُ بعجائبِ تدبيرهِ للنّاظرينَ«: فرمايد مى
 )411(».از طريق حدوث و پيدايش عالم)  ج

ظهور باآلثار به سبب نظم، ظهور باآلثار : اند از  عبارتسان انواع ظهور باآلثار از جهت چگونگى داللت آيت  بدين
 .به سبب هدايت و ظهور باآلثار به سبب حدوث

  
  ظهور براى موجودات. 3-3 

او براى همه موجودات ظاهر گشته و .  خداوند متعال خود را براى همه موجودات معرفى كرده و شناسانده است
نها براى انسان نيست، بلكه خداوند خود را براى هر موجودى ظهور ظهور خداوند ت. ظهور او همگانى گشته است

 .داده است
 :فرمايد عليه السالم در مناجات خود مى  امام حسين

. ؛ و تو آن كسى هستى كه معبودى غير تو نيست»ء ء فما جهِلَك شى و انت الّذى ال اله غيرُك تَعرَّفْت لكلّ شى «
اى  ؛ و تو ظاهر گشته»ءٍ و انت الظّاهرُ لكلّ شى«. ، پس هيچ شيئى به تو جهل نداردخود را براى هر شيئى شناساندى

 ).412(براى هر چيزى
ترين موجود است به دو صورت ظهور براى عقل و ظهور براى قلب تحقق پيدا   ظهور خداوند براى انسان كه مهم

 :ان شده استدر روايات و ادعيه معصومين اين دو نوع ظهور صريحاً بي. كرده است
 :البالغه چنين آمده است عليه السالم در نهج اى از امام على  در خطبه

؛ حمد مخصوص آن خدايى است كه به سبب )413(»الحمد للَّه المتجلّى لخلقهِ بخلقهِ و الظّاهرِ لقلوبهم بحجتهِ «
 .ها ظاهر گشت خلقش براى خلقش تجلى كرد و به سبب حجتش براى قلوب آن
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. گردد به ظهور در بدايع مصنوعات كه همان ظهور براى عقل است دا براى خلقش به سبب خلقش برمى تجلى خ
 .و ظهور به حجت ظهور براى عقل است

ها را با هم  عليه السالم بر دو نوع معرفت نسبت به خداى تعالى تأكيد فرموده و آن  در دعاى عرفه، امام حسين
 : ظهور به آثار است و ديگرى معرفت به سبب ظهور باالنوارمقايسه نموده است؛ يكى معرفت به سبب

آثار وجودى را به آثار . اى كسى كه به رحمانيت خود عالم را احاطه كردى تا آن كه عرش فى ذاته غايب گرديد «
 و محوت محقْت اآلثار باآلثارِ: (وجودى ديگر نابود كردى و اغيار را به احاطه مدار انوار تجليات خود محو نمودى

اى آن . ها پنهان گشتى هاى نور قاهر عرش جاللت از ديده ؛ اى آن كه در سراپرده)االغيار بمحيطاتِ اَفالكِ االنوار
كه به كمال بهاء و نورانيت تجلّى كردى، پس فرا گرفت عظمتش تمام مراتب وجود را، چگونه مخفى باشى و حال 

 ).414(»يا چگونه غايبى با آن كه تو تنها همه جا حاضرى). اهرُ و انت الظّ كيف تَخفى: (آن كه تو ظاهرى
 در اين جمالت مسئله ظهور الهى به آثار و انوار مطرح شده و مخفى بودن خداوند به طور كامل كه ظهورى 

در اين جمالت در حقيقت تقسيم ظهور به ظهور به آثار و ظهور به انوار بيان شده . نداشته باشد نفى گرديده است
 .است

 :فرمايد  همچنين مى
؛ خداى من امر كردى به رجوع به آثار؛ پس )415(»الهى اَمرْت بالرُّجوعِ اِلَى اآلثارِ فارجِعنى اليك بكسوةِ االنوار «

 .رجوع ده مرا به سوى خودت به كسوت انوار
 . در اين بيان نيز صريحاً مسئله رجوع به خدا به سبب آثار و انوار مطرح شده است

ظهور خداوند براى عقل انسان ظهور به سبب آثار است كه ظهور در موجودات است؛ : ظهور براى عقل. 3- 1-3 
دهد به واسطه  هاى خويش قرار مى ها را آثار و نشانه كند و آن جا كه خداوند ظهور در موجودات پيدا مى يعنى از آن

تجلى براى عقل به ادلّه و آثار است كه در موجودات و پس اين نوع ظهور، . كند ها نزد عقل انسان ظهور پيدا مى آن
 ).416(اند خلق الهى قرار دارد، چنان كه بعضى از مفسران به اين مطلب توجه داشته و آن را متذكر شده

شود كه انسان پس از مشاهده آيات الهى تفكر و تعقل كند و سپس   از اين رو ظهور به آثار در صورتى محقق مى
شود در آخر  هاى خداوند ذكر مى بينيم در اكثر آيات قرآن كه نشانه لذا مى. گيرد كه خداوند وجود دارداز آن نتيجه ب

» اِنَّ فى ذلِك لَاياتٍ لِقَومٍ يتَفَكَّرُونَ«، )23/ روم (» اِنَّ فى ذلِك لَاياتٍ لِقَومٍ يسمعونَ«: آيات جمالتى چنين آمده است
 ).24/ روم (» اِنَّ فى ذلِك لَاياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ«، )190/ آل عمران (» ولِى الْاَلْبابِلَاياتٍ لِاُ«، )21/ روم (

عليه السالم نقل شده كه  از امام على. خورد  اين تأكيد بر عقل در خصوص ظهور الهى در روايات نيز به چشم مى
 :فرمود
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؛ ظاهر شد براى عقول به سبب آنچه نشان )417(»نِ و القضاءِ المبرَمِظهرَ للعقول بما اَرانا من عالماتِ التدبير المتقَ «
هاست كه  پس از شواهد خلقش خلقت آسمان: فرمايد داد به ما از عالمات تدبير متقن و قضاء مبرم و در ادامه مى

 .گاه برپا شده بدون ستون و برپا ايستاده بدون تكيه
و جالل ) اظهرَ من آثارِ سلطانهِ( ظاهر ساخت از آثار سلطنتش حمد مخصوص خداوندى است كه«: فرمايد  نيز مى

هاى قدرتش و بازداشته  از شگفتى) 418)(مقَلَ العقولِ(كبريايى خود آن چيزهايى را كه متحير سازد بصائر عقول را 
 )419(».از شناخت حقيقت صفاتش) خطراتِ هماهِمِ العقُولِ(هاى عقول را  است خطورات انديشه

اين نكته . داوند براى عقل مخصوص انسان نيست، بلكه براى هر موجود صاحب عقلى اين ظهور هست ظهور خ
خداوند ظاهر است به «در كالم بعضى از علما و مفسران مورد توجه قرار گرفته و به آن تصريح شده است كه 

 ).420(»آثارش نزد هر صاحب عقلى
 وجود خداوند است، ولى آن هم از طريق مشاهده صفاتى چون شود  البته آنچه از طريق آثار براى عقل ظاهر مى

 .باشد حكمت، علم و قدرت مى
در ظهور باالنوار، . نوع دوم ظهور الهى براى انسان ظاهر شدن خداوند براى قلب اوست: ظهور براى قلب. 3- 2-3 

كند كه  ى احساس مىا قلب انسان وجود او را به گونه. شود وجود خداوند ميان انسان و قلب او احساس مى
تر است و او را جلوتر  خداوند از هر چيز حتى اجزاى تشكيل دهنده او يعنى جسم و روح و عقل به قلب نزديك

 :كند ها احساس مى از همه اين
بدانيد كه همانا خداوند ميان مرد و ؛ و )24/ انفال (» واعلَموا اَنَّ اللَّه يحولُ بينَ الْمرْءِ وقَلْبِهِ واَ نَّه اِلَيهِ تُحشَرُونَ «

 .شويد شود و همانا شما به سوى خداوند محشور مى قلبش حائل مى
كنيم و اين نكته را در روايات   اين نوع ظهور به سبب انوار و حقايق ايمان است كه از آن به ظهور باالنوار تعبير مى

 .كنيم متعددى مشاهده مى
 : كه فرمودعليه السالم نقل شده  از امام على

بيند، اما  ؛ چشمها آشكارا او را نمى)421(»ال تدركه العيونُ بِمشاهدةِ العيان و لكن تُدركُه القلوب بحقائقِ االيمانِ «
 .يابد ها با ايمان درست او را درمى دل

 :فرمايد عليه السالم مى  امام حسين
؛ تو آن كسى هستى كه انوار را در )422(»فُوك و وحدوكانت الّذى اشرَقْت االنوار فى قلوب اَوليائك حتّى عر «

 .قلوب اولياى خودت تاباندى تا تو را شناختند و تو را به يكتايى دانستند
شود و معانى   ظهور باالنوار قابل تعليم و تعلم نيست؛ زيرا تعليم و تعلم به وسيله الفاظ و مفاهيم حاصل مى

آورد، ولى ظهور باالنوار از قبيل معانى ذهنى نيست و قابل نقل و انتقال  ه مىخاصى را به ذهن شنونده و انديشند
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توان انكار كرد، چنان كه اعتقاد ما درباره پيامبران و پيشوايان   چنين ظهورى را براى افراد استثنائى نمى
عضى از آنان اند و حتى ب عليهم السالم اين است كه در كودكى هم كمابيش از چنين شهودى برخوردار بوده معصوم

اما براى افراد عادى چنين ظهورى پس از خودسازى و پيمودن مراحل . اند در شكم مادر هم چنين شناختى را داشته
 .پذير است سير و سلوك عرفانى امكان

سان بر خالف ظهور براى عقل كه مقدمه آن حس آثار است، در ظهور الهى براى قلب، راه اطاعت و بندگى   بدين
شود و باطن  رو گفته شده خدا ظاهر است؛ چون اگر اطاعتش كنى با احسان و توفيقش بر تو ظاهر مى از اين. است

 ).423(گردد است چون هنگامى كه معصيتش كنى با پوشش پنهان مى
  
 هاى ظهور خداوند  ويژگى-4 

 :پردازيم آمده مىجا به ذكر مواردى كه از تتبع در روايات به دست  هايى دارد كه در اين  ظهور الهى ويژگى
  

. 4-1  همراهى ظهور با خفاء
گردد، چنان كه  شود به خفاء و باطن بودن نيز توصيف مى  خداوند متعال در عين آن كه به ظاهر بودن وصف مى

 ).3/ حديد (» والظَّاهِرُ و الْباطِنُ«: اند در قرآن اين دو وصف با هم آمده
در آيه شريفه واو جمع است، به اين معنى كه خداوند مجمع » ر و الباطنالظاه«رو گفته شده كه واو بين   از اين

 ).424(ظهور و بطون است
موجودات ديگر اگر ظاهرند باطن نيستند و .  پس ظاهر بودن خداوند با ظاهر بودن موجودات ديگر تفاوت دارد

 متعال ضدان هستند با هم جمع رو گفته شده چون ظاهر و باطن در غير خداى از اين. اند ظاهر نيستند اگر باطن
 ).425(شوند به خالف ظاهر و باطن در خدا نمى

 حيثيت و نحوه ظهور در غير خداى متعال غير از نحوه بطون و پنهانى آن است هر چيزى غير از خدا اگر از جهتى 
ن است به ظاهر است از عين آن جهت باطن نيست، بلكه از جهت ديگرى باطن است و برعكس اگر از جهتى پنها
الذات است  عين آن جهت ظاهر نيست، بلكه به غير آن جهت ظاهر است و اما خداى تعالى به خاطر اين كه احدى

 .مانند مخلوقاتش متقسم و متجزى به جهات مختلف نيست
 توضيح اين كه اگر ما عالم هستيم بدين جهت است كه در وجود ما ابزارى براى علم هست و اگر ما قادريم به 

ر داشتن آن ابزار نيست، بلكه به خاطر داشتن ابزار ديگر است؛ پس ما بدان جهت كه عالميم قادر نيستيم و خاط
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؛ و هر ظاهرى غير )426(»و كلُّ ظاهرٍ غيرُه غيرُ باطنٍ و كلُّ باطنٍ غيرُه غيرُ ظاهرٍ«: فرمايد عليه السالم مى  امام على
 .از او باطن نيست و هر باطنى غير از او ظاهر نيست

اشاره به اين حقيقت است كه در عين پنهان بودن كنه ذات ) هر پنهانى جز او آشكار نيست(فرمايد  مى اين كه 
 آثار او همه جا را -  حتى اولياء و انبياء -ها  خداوند از همه موجودات و خارج بودن از دسترس عقول تمام انسان

گر پنهان باشند آشكار نيستند و اگر آشكار در عين پنهانى آشكار است، در حالى كه موجودات ديگر ا. گرفته است
 .باشند پنهان نيستند

 : همچنين نقل شده كه فرمود
؛ پنهان بودنش مانع آشكار بودنش نيست و )427(»و ال يجنُّه البطونُ عنِ الظّهورِ و ال يقطَعه الظّهور عنِ البطونِ «

 .دارد آشكار شدنش او را از پنهان ماندن باز نمى
  
   برترى ظهور بر بطون.2-4 

توان از  اين نكته را مى.  ظهور الهى بر خفاء و باطن بودن او برترى دارد و قبل از آن كه باطن باشد ظاهر است
 :عليه السالم نقل شده كه فرمود روايت زير استفاده كرد كه از امام على

 « . باشد ظاهر است؛ و قبل از آن كه باطن)428(»و يكونُ ظاهراً قبلَ اَن يكونَ باطناً
  
  ظهورش بالرؤية است. 3-4 

ظهور او جسمانى نيست تا با . طور كه گذشت ظهور الهى براى موجودات با رؤيت حسى همراه نيست  همان
گونه تجسمى ندارد و براى او شكل و رنگ و حدود فيزيكى  بدان جهت كه خداوند سبحان هيچ. چشم ديده شود

رو در روايات، ظهور به  از اين. ا چشم ظاهرى نيست نه در اين دنيا و نه در آخرتپذير نيست، قابل ديدن ب امكان
؛ ظاهر )429(»والظّاهرُ البرُؤيةٍ«: عليه السالم نقل شده كه فرمود طور كه از امام على رؤيت نفى شده است، همان

 .توان او را ديد است نه اين كه مى
  دگر شدت نور و فرط ظهور

 اى با شعوراز آن جان جان است 

   ز بس آشكار است بر شيخ و شاب
 )430(همين خود بود موجب احتجاب
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  ظهورش نسبى نيست. 4-4 

طور كه باطن بودن او به چيزى  شود، همان  خداوند متعال ظهور دارد، ولى ظهورش به چيزى نسبت داده نمى
ه خاطر ظهورش براى كسى است كه او را ب» الظاهر«از اين رو گفته شده ناميدن خداوند به . شود نسبت داده نمى

اراده كرده است، نه به خاطر بروز و تحديد او؛ زيرا بروز و تحديد يا با قرار گرفتن بر اشياء است و خدا بر اشياء 
اما ظاهر بودن خداوند پس از آن جهت «: گيرد، چنان كه از امام رضاعليه السالم روايت شده كه فرمود قرار نمى

هاى بلند اشياء قرار  ها بنشيند و يا اين كه بر مكان ها باال رود و روى آن ار شدن بر روى اشياء بر آننيست كه با سو
 )431(».گيرد حتى نه بر عرش و كرسى خود

از امام . شود كه با خارج شدن از تحت اشياء است كه از اين جهت نيز ظهور خدا به اشياء نسبت داده نمى  يا آن
؛ او ظاهر آشكار است، اما )432(»الظّاهرُ ال يقالُ مِم و الباطنُ ال يقالُ فيم«: شده كه فرمودعليه السالم نقل  على
توان گفت در چه چيز پنهان است؛ پس خداوند  او نهان و باطن است، اما نمى. توان گفت ظهورش از چيست نمى

 .گويى خورشيد از ابر ظاهر شد طور نيست كه مى ظهورش اين
؛ و نه ظاهر بر )433(» ما و ال باطنَ فيما و ال ظاهرَ على«: عليه السالم نقل شده كه فرمود  بن على همچنين از حسن

 .چيزى است و نه باطن در چيزى
طور كه جسم بر جسم  يعنى خدا فوق بر چيزى با وقوع و استقرار بر او نيست، آن«: فرمايد  عالمه طباطبايى مى

اين است كه در چيزى به دخول در آن و استتار به آن، باطن » يماال باطن ف«گيرد و منظور از  قرار مى
 ).434(»شود نمى

. 4-5  اظهريت ظهور خداوند
 خداوند متعال در ميان موجودات برترين و واالترين ظهور را دارد و هيچ موجودى ظهورش بيشتر از ظهور خالق 

حقيقت، از همان ويژگى نامحدود بودن و ها در ذات خداوند و درباره ديگران، در  اين توصيف. هستى نيست
جا كه ذات پاكش نامتناهى است آثار او سرتاسر هستى را فرا گرفته و ظهور  از آن. گيرد محدود بودن سرچشمه مى

در حالى كه موجودات ديگر هر چند داراى ظهورى . قيد و شرط و در همه جا و هر زمان از آنِ اوست مطلق و بى
مسئله اظهريت خداوند در . »پنهان و ناپيدا هستند«توان گفت  ست و به همين دليل مىباشند ظهورشان محدود ا

 ).435(كلمات بسيارى از علما مورد توجه و اشاره قرار گرفته است
 : در روايات اسالمى نيز مسئله اظهريت خداوند به طور متعدد و واضح بيان شده است

 :كند كه فرمود له از خداوند نقل مىصلى اهللا عليه وآ  در حديث قدسى پيامبر اسالم
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؛ و من ظاهرم، پس چيزى مافوق من نيست و باطن )436(»ء تحتى ء فَوقى و اَنَا الباطِنُ فال شى و اَنَا الظّاهرُ فال شى «
 .تر از من نيست هستم، پس چيزى پايين

 .فرمايد  در اين حديث، خداوند ظهور خويش را فوق هر ظهورى بيان مى
 :عليه السالم نقل شده كه فرمود على از امام 

؛ و ظاهر است چنان كه چيزى فوق او نيست و باطن است )437(»ء دونَه ء فوقَه و الباطنُ فال شى والظاهرُ فال شى «
 .تر از او نيست چنان كه چيزى پايين

 : در مناجات امام سجادعليه السالم چنين آمده است
 .؛ و تو ظاهرى آنچنان كه شيئى فوق تو نيست)438(»ء فوقَك و انت الظاهرُ فال شى «

 :عليه السالم نقل شده كه فرمود  از امام جعفر صادق
 .تر است ؛ از هر ظاهر ظاهرتر است و از هر باطن باطن)439(»اظهرُ الظّاهر و ابطنُ الباطِن «

اظهريت او نيز در هر سه است » براى موجودات«و » در موجودات«، »بر موجودات«جا كه ظهور خداوند   از آن
 :جنبه است

ها به قهر و قدرت غلبه دارد و در عين حال چيزى اظهر از او بر موجودات   او بر موجودات ظاهر است چون بر آن
از . نيست؛ پس اظهريت خداوند در ظهور بر موجودات در اين است كه قدرت او مافوق همه موجودات است

خاطر احاطه قدرت گفته شده است مربوط به اين نوع اظهريت است نه تمام رو آنچه در اظهريت خداوند به  اين
 :فرمايد انواع آن، مثالً عالمه طباطبايى مى

اى كه قدرتش بر آن چيز دارد و  هر چيزى را كه ما ظاهر فرض كنيم خدا ظاهرتر از آن است به خاطر احاطه «
ا ظاهر است نه آن چيزى كه ما ظاهرش فرض چون احاطه دارد پس از جهت ظهور هم مافوق آن است؛ پس خد

اى از اطالق قدرت اوست؛ چون قدرتش محيط بر هر  كرديم بلكه ظاهر فرع محيط بودن اوست و محيط هم شاخه
 )440(».چيز است

 . با توجه به آنچه گفته شد اين تحليل و استدالل استاد مربوط به اظهريت بر موجودات است نه همه انواع ظهور
نيز محقق شده است؛ زيرا هيچ موجودى ظهورش به ظهور » در موجودات«متعال اظهريت ظهورش  خداوند 

 :از امام رضاعليه السالم روايت شده كه فرمود. رسد و همه موجودات با ظهورشان نشان از او دارند خداوند نمى
» ص مدال تع مِنَ اللَّه تبارك وتعالى فانّك ظاهرٍ اَظهرُ و اَوضَح غنيك و فاىمنْ آثارهِ ما ي و فيك هتيثما توجح تهنع

؛ پس كدام ظاهر از خداى )441(» الظاهرُ مِنّا البارِز بنفسهِ و المعلوم بحدهِ فقد جمعنا االسم و لم يجمعنَا المعنى
]  به آثار آفاقىاشاره [كنى  تبارك و تعالى اظهر و اوضح است؟ به هر طرف توجه نمايى صنعت الهى را مشاهده مى

و حال آن كه ظاهر از ما ] براى شناخت خدا[كند  نياز مى و در وجود خود از آثار او آن اندازه است كه تو را بى
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 اضافه بر اين اگر چيزى ظهور دارد، هر چند ظهور نسبى و محدود، آن هم به بركت وجود پروردگار است و گر 
تابد و خود را نشان  ها مى نه ممكنات در ذات خود به طور كلى تاريك و ناپيدايند و نور وجود الهى است كه بر آن

اى نور  باشند و ناپيدا، ولى هنگامى كه از روزنه ه در هوا معلق مىدهد و از يك نظر شبيه ذرات غبارى هستند ك مى
 .شود آفتاب به درون اتاق بتابد ذرات غبار معلق در هوا نمايان مى

تر و  شوند كه از خورشيد جهانتاب منظومه ما بسيار بزرگ ها ستارگانى يافت مى  در جهان ستارگان و كهكشان
گونه كه اگر از محدوده منظومه شمسى گام بيرون نهيم  بينيم همان ها نمى پرنورترند، ولى ما هيچ اثرى از آن

 .شود رنگ مى خورشيد ما كمرنگ و سپس بى
  

. 4-6  برترى ظهور باالنوار بر ظهور باآلثار
.  براى انسان عارف، شناخت خداوند از طريق انوار ايمانى در قلب، برتر از شناخت او از طريق آثار حسى است

 :كند عليه السالم در مناجات با خداوند عرض مى امام حسين
»  خَلتاليك منها كما د ة االنوار و هدايةِ االستبصارِ حتّى اَرجِعبكسو بالرُّجوع اِلَى اآلثارِ فارجِعنى اليك رتالهى ام

ورها و هدايت ؛ خدايا امر كردى به رجوع به آثار، پس رجوع ده مرا به سوى خودت به پوشاندن ن)442(»اليك منها
طور كه داخل شدم به سوى تو از طريق  ها بدون توجه به آثار همان استبصار تا رجوع كنم به سوى تو از طريق آن

 .ها آن
خواهد تا به جاى رجوع به آثار، كه مورد امر خدا در قرآن قرار  عليه السالم از خداوند مى  در اين جمالت امام

 .مام را متوجه خود سازدگرفته، از طريق كسوت انوار قلبى ا
اول اين كه نتيجه : توان مورد توجه و بررسى قرار داد  اما چرا ظهور باالنوار برترى دارد؟ در پاسخ چند نكته را مى

اندازد  تفكر و تعقل در آثار اين است كه انسان به امرى مشغول شود كه مدتى شهود و زيارت خداوند را تأخير مى
زيارت مربوط به ادراك قلبى است كه از طريق عبادت و در نتيجه كسوت انوار حاصل و حال آن كه اصل شهود و 

 .شود مى
 :كند عليه السالم عرض مى  امام حسين

؛ خدايا چون به يكايك )443(»الهى ترددى فى اآلثار يوجب بعد المزار فاجمعنى عليك بخدمةٍ توصِلُنى اليك «
خدمتى فرما ]  در حضرتت[ وصول و شهودت بر من دور گردد؛ پس مرا توجه كنم راه] براى شناسايى تو[آثارت 

 .كه به وصال و شهودت زود رساند
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گردد كه همان   در اين جمالت امام بر اين نكته تأكيد دارد كه توجه به آثار باعث دورى من از وصول به تو مى
 . و شهود بينجامدنمايد كه به وصول رو خدمتى را درخواست مى ظهور براى قلب است؛ از اين

 دوم اين كه غير خدا اگر ظهورى دارند برگرفته از ظهور الهى است و ظهور الهى برترين ظهورهاست؛ پس اگر 
تر از ظهور خود خداوند دارند؛ يعنى در حقيقت اين نكته  ماسوى اللَّه بخواهند مظهر خداوند باشند ظهورى ضعيف

ظهر موجودات است، ظهور خود او براى قلب انسان برتر از ظهور چون خداوند ا. مبتنى بر اظهريت خداوند است
 .او به خاطر ظهور آثار اوست

» ظهِرَ لَكالم حتّى يكونَ هو لك من الظهور ما ليس كونُ لغيركباشد كه از  ؛ آيا براى غير تو ظهورى مى)444(»اَي
 .آن ظهور و پيدايى براى تو نيست، تا او سبب پيدايى تو شود

كند كه اگر ما صفت ظهور را در ماسوى اللَّه هم ببينيم اين  عليه السالم با اين جمله به اين نكته اشاره مى ام ام
اين به مثابه آن است كه انسان بدون . اى از ظهور الهى است و ظهور او برترين ظهور است محدود است و ذره

 . توجه كند-گيرد  د را از خورشيد مى كه نور خو-نور يك ستاره  عنايت به نور و ظهور خورشيد، به
اگر چيزى بخواهد جنبه داللت داشته و راهنما بر چيز ديگرى باشد بايد وجودى مستقل داشته باشد، چنان :  سوم

تواند بدون مدلول باقى بماند، اما آثار الهى هيچ وجود استقاللى ندارند و  گونه است كه دال مى كه در آثار مادى اين
 .وابسته به خداوند استاصل وجودشان 

 :عليه السالم استناد كرد توان به جمله ديگرى از امام حسين  در اين خصوص نيز مى
» فتَقِرٌ اِليكفى وجودِهِ م بما هو لُّ عليكستَدي ؛ چگونه من به آثارى كه خود در وجودش محتاج )445(»كيف

 .توست بر وجود تو استدالل كنم
 السالم استدالل به آثار را بر وجود خداوند به دليل اين كه اين آثار در وجودشان محتاج عليه  در اين جمله امام

 .داند خداوندند كافى نمى
ظهور قلبى بر ظهور عقلى پيشى دارد؛ يعنى خداوند براى هر انسانى قبل از آن كه بخواهد تفكر و تعقل :  چهارم

اى از ظهور قلبى ظهور دارد و اين همان معرفت فطرى قلبى  كند تا با استدالل وجود خدا را ثابت كند، به درجه
 .است

 :فرمايد عليه السالم مى اى ديگر از دعاى عرفه كه امام كنيم به جمله  باز براى اين مطلب استناد مى
؛ تو كى )446(»يك بعدت حتّى تكونَ اآلثار هِى الّتى تُوصِلُ ال  دليلٍ يدلُّ عليك و متى  غِبت حتّى تحتاج الى متى «

اى تا آثار آن چيزى باشد كه به تو  اى تا به دليلى نياز داشته باشى كه بر تو داللت كند و كى دور بوده غايب بوده
 .رساند مى

 اى كه شوم طالب حضور  دورى نكرده
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 غايب نگشته اى كه هويدا كنم تو را
اى كه نصيبى از  منشين او هستى و در زيان باد بندهكور باد چشمى كه تو را نبيند با آن كه تو هميشه مراقب و ه «

 )447(»!حب تو نيافت
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  مدارى  انسان و ارزش
  
  
  سيد محمد ثقفى 

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمى، واحد تهران مركز

  
   چكيده

اند؟  هاى اجتماعى، امور واقعى و حقيقى ها نيز به مانند واقعيت اند؟ آيا ارزش وجود آمده ها چگونه به  راستى ارزش
تواند بدون ارزش   آيا انسان مىكند؟ ها به مانند نهادها واقعيت دارند؟ چگونه انسان، ارزش را ارزش مى آيا ارزش

ها  دهند؟ راستى كدام ارزش ها چه نيازى يا ميلى از نيازها و اميال انسان را پاسخ مى زندگى كند؟ ارزش) ها ارزش(
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» روبنا«ها را به نوعى  ها چندان اعتبارى قائل نيستند و آن اى از دانشمندان يا فيلسوفان اجتماعى براى ارزش  دسته
ها چنين راهى را انتخاب  معموالً ماركسيست. دانند تلقى كرده، اساس و عامل زيربنايى را توليد و اقتصاد مى

 .اند كرده
. دار بودن يا نبودن احكام و قضاياى ارزشى، اعتبارى است يتيويست نيز معتقدند كه معنى فيلسوفان پوز
ها را با تحقيق تجربى تأييد يا اثبات كرد  دار هستند كه بتوان آن ها عموماً معتقدند كه قضايايى معنى پوزيتيويست

(verifiable )معنى است و آنچه غير قابل تحقيق تجربى باشد، بى. 
ها  اند؛ چرا كه آن معنى  بى-... ها را قضيه ناميد ، اگر بتوان آن...اين معيار، قضاياى اعتبارى اخالقى و انشائىمطابق  «

دار  دهند مؤثر بودن هميشه فرع بر معنى حال اگر معنى ندارند؛ پس چرا مؤثرند؟ جواب مى. قابل آزمايش نيستند
توانيد اخم  شما مى.  باشد، ولى مؤثر در ديگرى باشدگاهى ممكن است كه يك فرياد معنى نداشته. بودن نيست

هاى خود را از اين  تواند احساس و دريافت پس آدمى مى. كنيد كه معناى لفظى ندارد، ولى در ديگرى مؤثر است
 )448(».آيد آيد يا خوشم مى طريق به ديگران منتقل كند و بگويد كه من از فالن كار بدم مى

  
 ز انسان موجودى اعتبارسا

دهد، كه انسان موجودى اعتبارساز   پيتر وينچ از فيلسوفان انگليسى دقيقاً برخالف نظريه ماركس و دوركيم نظر مى
در مطالعه عمل اجتماعى فقط مطالعه واقعيت اجتماعى كافى . كند است و بدين سبب عمل اجتماعى او فرق مى

 .ماعى نهفته است رفت و پيگيرى كرداى كه در آن عمل اجت نيست و بايد دنبال معنى، هدف و اراده
تا اين جنبه از انسان مورد توجه . اند كامالً به خطا رفته. اند هايى كه امور اعتبارى را با امور حقيقى اشتباه گرفته  آن

شناسى كاستى وارد شود در آثار و تبعات آن نيز  شناسى به راستى كاستى دارد و چون به جامعه قرار نگيرد انسان
ما بايد از انسان تلقى اعتبارساز داشته باشيم و اين تلقى را فلسفه «: گويد از همين رو وينچ مى. آيد پديد مىكاستى 

 )449(».دهد دهد و علم نمى مى
كند  را ايجاد مى» اعتبارياتى«و » بايدها«ها و نيازهايى  شود كه انسان بر مبناى خواست  از اين بيان كامالً استفاده مى

 .آورد ود مىو ارزش به وج
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مرحوم عالمه طباطبايى .  شايد اين مقوله توسط فيلسوفان اسالمى بهتر از عالمه طباطبايى تبيين و تفسير نيافته باشد
اى  در مقاله ششم از كتاب ارزشمند اصول فلسفه و روش رئاليسم خود، اين بحث را به طور ابتكارى و عالمانه

 .نمايد كند و حق سخن را ادا مى مطرح مى
قواى فعاله انسان چون فعاليت طبيعى و تكوينى خود را روى اساس ادراك و علم استوار ساخته، «: گويد  او مى

يك سلسله احساسات ادراكى چون حب و ) براى رفع نياز(ناچار است براى مشخص كردن فعل و مورد فعل خود 
ين صور احساسى متعلق فعاليت خود را بغض، اراده و كراهت به وجود آورده و در مورد فعل به واسطه تطبيق هم

معناى بايستى را به وى داده، وجوب و (گاه مورد تطبيق را متعلق قوه فعاله قرار داده  از غير آن تشخيص داده و آن
دهد و آزمايش ممتد در افراد انسان و ديگر جانوران زنده  و فعل را انجام مى) حتميت ميان خود و ميان او گذاشته

 )450(».كند تأييد مىهمين نظر را 
زند و براى هموار كردن زندگى اعتبارياتى به  مى( Validity) از اين جهت، انسان دست به اعتبارسازى 

 .آورد وجود مى
اجتماع امروزه ما با معلومات اعتبارى و اجتماعى، تدريجاً و به مرور زمان روى هم چيده شده و از اين رو ما  «
 ».شه اين اعتبارسازى را پيدا كنيمتوانيم با سير قهقرى، ري مى

  
  بندى اعتبارات  تقسيم

ساختن علوم اعتباريه «: گويد كند و مى  عالمه با مالحظه اين خالقيت انسان، اعتباريات را به دو دسته تقسيم مى
ود و بسته ها محد اى از آن باشد و پر روشن است كه فعاليت اين قوا يا پاره معلول قواى فعاله طبيعى و تكوينى مى

خود را به كار خواهد انداخت، خواه ) تغذيه(باشد؛ مثالً انسان قواى مدركه و همچنين جهاز تغذى  به اجتماع نمى
: پذير نيست؛ مانند فرض اجتماع صورت تنها باشد، خواه در ميان هزار، آرى يك دسته از ادراكات اعتبارى بى

 :شوند يات به دو قسم منقسم مىازدواج، تكلم و تربيت اطفال، از اين نظر اعتبار
  اعتباريات پيش از اجتماع؛-1 

 . اعتباريات بعد از اجتماع-2 
مثالً من بايد سير شوم، حسن و قبح » بايستى«ايشان وجوبِ . كند  عالمه طباطبايى به دو قسم اعتباريات اشاره مى

را از نوع ) ادراك(ابعت از علم كند، اصل استخدام و اجتماع، اصل مت كه انسان انتخاب مى) خوبى و بدى(
) وضع الفاظ در برابر معانى و مفاهيم(و اصل مالكيت، كالم و سخن گفتن . داند اعتباريات پيش از اجتماع مى

. نمايد رياست و حكومت و لوازم آن، امر و نهى، كيفر و پاداش را از قبيل اعتباريات بعد از اجتماع معرفى مى
ها جريان دارند، و كارهاى اجتماعى و  ها ميان افراد و انسان ريات را كه در جامعهجالب اين كه يك سلسله اعتبا
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فالن كار را بكن تا : گوييم نمايند، مثالً مى به فائده فعل داللت و هدايت مى) قسم سوم(اين گونه اوامر و نواهى  «
 )451(».فالن فائده را بيابىسعادت يا 

ها را  گونه است كه انسان از طريق عقالنيت خود، ارزش و اعتبارى آفريند و براى رسيدن به اهداف خود، آن  اين
 .برد آن كه واقعيت و حقيقتى داشته باشند به كار مى بى

همد و در انواع علوم طبيعى وجوگر بدانيم كه تالش دارد واقعيات را بف  از اين جهت اگرانسان را موجودى جست
ها را به عهده  مباحث آن(Science)حتى اجتماعى از واقعيات طبيعى و اجتماعى بحث كند، كه مجموعاً علوم  

توانيم او را موجودى  دهد، مى را مورد مطالعه قرار مى( facts)ها  طرفى و داورى ارزشى فاكت دارد، او با بى
ها بستگى دارد و در  اميم كه بقاى حيات او، به بكار بستن آن اعتباريات و ارزشاعتبارساز و آفريننده ارزش نيز بن

 .نمايد تحقق انسانيت انسان نقش مهمى را ايفا مى
  

 ها  ضامن اجراى ارزش
كدام ضامن اجرا و عامل پشتيبانى، ) اخالقى، اجتماعى و مذهبى(ها   حاال سؤال اين است كه در اجراى اين ارزش

آيا اين . داند ها مهم مى اخالق، وجدان يا ايمان؟ هر يك از دانشمندان، عاملى را در اجراى ارزش: نقش مهمى دارد
ها نقيض يكديگرند؟ اين بحثى است كه ضرورت دارد  توانند تعامل داشته باشند يا اين سه عامل با همديگر مى

 .مقدارى درباره آن درنگ كنيم
  
   عامل اخالقى-1 

گرايى است كه در انسانيت انسان از طريق عقالنيت، عامل  فان، شايد نخستين فيلسوف تجربه كانت از ميان فيلسو
 :گويد وى در يك بيانيه و به تعبيرى مانيفست چنين مى. داند اخالق را مهم مى

ان كنى و هر چند اراده كس اى تكليف، اى نام بلند و بزرگ، خوشايند و دلرُبا نيستى، اما از مردم طلب اطاعت مى «
كنى كه  ترسانى و ليكن فقط قانونى وضع مى آورى، نفس را به چيزى كه كراهت يا بيم بياورد، نمى را به جنبش مى

كنيم و همه تمايالت با  يابد و اگر هم اطاعتش نكنيم، خواهى نخواهى احترامش مى به خودى خود در نفس راه مى
اى تكليف، اصلى كه شايسته توست و از آن . اند ساكتكنند در پيشگاه او  آن كه در نهانى به خالفش رفتار مى

اى كدام است؟ ريشه نژاد ارجمند تو را كجا بايد يافت كه او با كمال مناعت از خويشاوندى با تمايالت  برخاسته
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كه توانايى ادراك انسان را به تجربيات منحصر كرد و در اثبات خدا از راه تجربه به بن » نقد عقل محض«در  كانت 
بست رسيد، سرانجام لزوم قاعده اخالقى انجام وظيفه و تكليف را تنها راه عقالنيت انسان تلق كرده، از همين راه 

 .به وجود خدا رسيد
 : او به صراحت گفت

حال دست كم من وجود دارم، به . شته باشد الجرم واجب الوجودى مطلق نيز وجود دارداگر شيئى وجود دا «
مقدمه صغرى مشتمل بر ) استدالل دكارت. (همين دليل واجب الوجودى كه هستى او مطلق است وجود دارد

 )453(».تجربه است، مقدمه كبرى مشتمل است بر استدالل از وجود تجربه بر وجود واجب
 .ست كه اثبات آن از راه تجربه غير ممكن است و اين چيزى ا

 .آوريم كند كه ما بيان ايشان را مى  نظريه اخالقى كانت را استاد دكتر مهدى حائرى يزدى به زيبايى نقل مى
  

   نظريه اخالقى كانت
گويد كه ما سه   كانت مىpractical reason()critique ofدر كتاب نقل عقلى عملى   «

ها را با عقل نظرى اثبات  بايد بپذيريم و اگر نتوانيم آن( postulates)ن اصول موضوعه مطلب را به عنوا
نبايد بحث كرد، قبول كنيم؛ زيرا اگر هر  ها را به عنوان اصول موضوعه كه ديگر در آن توانيم آن كنيم، حداقل مى

ق و اخالقيات به روى عقل بشر يك از اين سه مطلب و يا احياناً هر سه مطلب را منكر شويم، ديگر دريچه اخال
لذا براى اثبات مسائل اخالقى، . شود و به طور كلى براى فهم و اثبات مسائل اخالقى راهى نخواهيم داشت بسته مى

بپذيريم تا بتوانيم مسايل اخالقى را بر اساس اين سه اصل » اصول موضوعه«بايد اين سه مطلب را به عنوان 
 :گذارى كنيم بنيان

 God()Existence ofوجود خدا  : ل اصل او-1 

 (Freedom))آزادى :  اصل دوم-2 
در فلسفه كانت ما .  بشر در تصميمات خودش آزاد است و مسؤوليت افعال و كردار خود را در دست خودش دارد

اده پديده آزاد همان چيزى است كه در علم سياست از آن استف). پديده(داريم و يك فنومنون ) ناپديده(يك نومنون 
ولى آن . كنند آيد قوانينى وضع مى آنچه تحت عنوان دموكراسى مى... كنند و براى آزادى بيان، آزادى قلم و مى
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است؛ يعنى روح و نفس انسان كه هسته انتولوژيك ( Immortality)ابديت و سرمديت :  اصل سوم-3 
ستى به نوعى بقا و ابديت و استمرار ذاتى اتصاف داشته باشد، زيرا اگر ما اصل بقا را قبول انسانيت است، اصوالً باي

ها مسؤوليتى نخواهيم داشت و در اين صورت افعال ما چه  دهيم در قبال آن نكنيم تمام كارهايى را كه انجام مى
پديد شده و به كلى معدوم اند و در همان آن حدوث نا خوب باشد و چه بد مانند هستى خودمان معدوم مطلق

تر  خوب خوب. روند و در اين صورت ديگر زشت و زيباى اخالقى مفهومى نخواهد داشت شوند و از بين مى مى
در غير اين صورت خوبى و بدى . دهد كه ما به ابديتى قائل باشيم شود و معنى مى ترين هنگامى تصور مى و خوب

تبديل بد به خوب و گذر از .  تا چه رسد به معناى اخالقى و عملىاصالً معناى لغوى و لفظى هم نخواهند داشت
ترين يك جريانى است كه مستلزم دوام و ابديت است و بر يك اصل  تر به خوب تر و از خوب خوب به خوب

؛ (Immortality)پيمايد استوار است و آن اصل عبارت است از اصل ابديت  ثابتى كه راه اين تكامل را مى
طور نيست كه انسان با تمام افعال و صفاتى كه دارد با مرگ طبيعى  بول كنيم كه انسان ميرا نيست و اينيعنى بايد ق

به كلى نابود گردد، بلكه يك نوع بقا براى انسان وجود دارد تا اين كه بتواند در نهايت سير تكاملى خود به آن 
 )454(».نيستحال اين بقا چگونه است ديگر براى كانت مطرح . خوبى مطلق برسد

  
   تالزم اخالق و مذهب

اين سؤال مطرح است كه آيا مذهب و خداشناسى با اخالق يك معادله ( analytic)هاى تحليلى   در بحث
 x مذهبى است با قضيه xآيا قضيه : توان بدون مذهب تصور نمود؟ به عبارت ديگر منطقى دارد يا اخالق را مى

دهد و او خدا را تنها از بعد اخالقى كه قابل اثبات   سؤال پاسخ مثبت مىاخالقى است مرادف است؟ كانت به اين
 .پذيرد و باور دارد در ادراك آن، عاجز است، مى(pure reason)با تجربه نيست و عقل خالص  

به اعتقاد كانت، طبيعت اخالقى ما، . آورد  چگونه است كه وجدان اخالقى ما، اعتقادات راسخ دينى را به وجود مى
بدين معنى كه به . اند ها اصول موضوعه اخالقى آن. كند جويى مى اقعيت مسائل مربوط به اعتقادات اخالقى را پىو

است، (fact of reason)وسيله تصديق ما نسبت به استلزامات قانونى اخالقى كه خود واقعيتى عقلى  
نارسايند، ولى در قياس و به (objectively)شناسى   آن اصول در قياس با موضع. شوند منطقاً مطالبه مى

» گمان«با وجود اين، اصول موضوعه اخالقى . كافى و كارامدند( subjectively)شناسى  لحاظ فاعل
(opinion )ها به نابودى قانون  شوند، رد آن صرف نيستند، چرا كه با داليلى كه نزد همگان معتبرند توجيه نمى
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 (Moral counciance) وجدان اخالقى -2 

كنند و تجليات آن در موارد  ها آن را در درون خود احساس مى  وجدان اخالقى حقيقتى است كه همه انسان
ها را در مورد  توانيم اين نشانه هيم اين حقيقت را از آثار آن رديابى كنيم، مىاگر بخوا. زندگى به وضوح پيدا است

 :آن بشماريم
 كند ها تفكيك مى ها را از نبايستگى  وجدان بايستگى-1 

 . وجدان قاضى امين است-2 
 .كند  وجدان نظارت مى-3 
 . وجدان راهنماى مطمئن است-4 
 .بيند دهد، شكنجه مى  وجدان شكنجه مى-5 
 .شود  وجدان زشت و زيبا مى-6 
 .گردد نهد و به راز و نياز مشغول مى  وجدان خود را براى خود برمى-7 
 ).456(نما است  وجدان قطب-8 

قابل » وجدان اخالقى«يا نمودهاى » شخصيت«به » آگاهى«ها نمود ديگر، در درون انسان به عنوان  ها و ده  اين
 .مشاهده قطعى است
. آورد دهد كه سر از ديوانگى درمى نان بيدار است و در برابر كارهاى زشت آدمى را شكنجه مىچ  گاهى وجدان آن

هاى  هيروشيما را با بمب اتمى نابود ساخت و انسان» اسوالد«الملل دوم، وقتى افسر آمريكايى  گويند در جنگ بين
كرد كه او   ديوان عالى الهه عرضه مىشمارى را در عرض چند لحظه از ميان برد، بعدها ديوانه شد و خود را به بى

 ).457(گناه را كشته است هاى بى را محاكمه كنند كه چرا او، انسان
كند كه به عنوان ضامن اجراى اخالقى، در  ياد مى» نفس لَوامه« اين همان حقيقتى است كه قرآن از آن به عنوان 

 .كشد درون انسان شعله مى
با وجود چنين چراغ روشنى چه نيازى به ايمان است كه آدمى خود را با ) اه اومانيست(گرايان   به نظر انسان

 تشريفات آن معطل سازد؟

 :گويند شناسان نيز در اين باره مى  روان
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اين ) هاى اجتماعى، رأى و عقيده عمومى هاى طبيعى، قانونى قانون(كننده ديگر  امتياز اين عامل بر عوامل كنترل «
شود و انسان به حكم درونى خويش بيش از حكم  د بوده، از خارج بر او تحميل نمىاست كه در خود فرد، موجو

 )458(».پذيرد چنان كه سرزنش ضمير و وجدان را، بيش از رأى و نظر عامه، مى هم. خارجى متمايل است
  

  نقدها

 : وجدان در مقايسه با ايمان، از چند عامل ضعف برخوردار است
 .اتب مختلف است وجدان داراى درجات و مر-1 

سقراط، : اند، امثال  برخى افراد از وجدان بسيار بااليى برخوردارند و در زندگى خود مانند خورشيد درخشيده
داستايوفسكى، تولستوى، آبراهام لينكلن، اميركبير، پروين اعتصامى، مهاتما گاندى و رابيند تاگور افراد نادرى 

 .اند ان شدهاند و شمع محفل ديگر هستند كه خود سوخته
ها ندرخشيده است و در برابر كارهاى بسيار جزئى   اما چه بسيار افرادى هستند كه نور وجدان چندان در وجود آن

 .اند و كم ارزش به زودى تسليم شده و خود را فروخته
خان نورى و اند، اما امثال ميرزا آقا  اند كه افراد نادرى بوده  اگر در عرصه سياست، مدرس و مصدق مطرح بوده

 .اند اند كه وطن را در برابر ثمن بخسى به بيگانگان فروخته ميرزا ملكم خان زياد بوده
 . وجدان بستگى به تشخيص دارد-2 

 وجدان يك عامل اجرايى و پشتيبانى است و خود چندان تشخيص ندارد، بلكه وجدان در تشخيص خود تابع 
دارى مطرح بوده و هست،  ز و امروز كه جهان كمونيسم و سرمايهدر دنياى ديرو. باشد دستگاه انديشه و عقل مى

هايى كه از  انديشمندان و صاحبنظران هر دو دستگاه فكرى و سيستم سياسى و اقتصادى، بر پايه انديشه و تشخيص
نشان نمايندو وجدا نظام خود دارند، وجدانشان داورى كرده، با تبليغات كوبنده، از گروه مقابل به شدت انتقاد مى

 .ها است تابع نظام فكرى آن
شود؛ مثالً وجدان انسان هندى بنا به فرهنگ   وجدان از آداب و رسوم اجتماعى و عادات فرهنگى متأثر مى-3 

اما مسلمانان بر حسب فرهنگ اسالمى از گوشت . جامعه هند در برابر كشتن و سر بريدن حيوانات ناراحت است
 .سازند طور تكاملى جزء بدن خود مى ا را بهه حيوانات استفاده كرده، گوشت آن

   رابطه وجدان با تكرار عمل-4 
كنند، اما افراد عالى  شود، هستند كسانى كه در برابر كارهاى خالف مقاوت مى  قطعاً وجدان با تكرار عمل متأثر مى

كنند و سرانجام  ام مىهاى جزئى، وجدان خود را آر هاى متفاوت برخوردارند، گاهى با تكرار خالف كه از وجدان
همچنان كه اعضاى آدمى در اثر ناكارامدى، گاهى خاصيت خود را از دست : توان گفت دهند مى آن را از دست مى
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 شود فريب داد  وجدان را مى-5 

 را فريب بدهند و  كمتر كسانى هستند كه در حوادث روزگار و در مواجهه با كارهاى خالف، خود را ببازند، خود
به اصطالح بر سر وجدان خود كاله بگذارند، اما بيشترين افراد در جامعه گاهى خود را در برابر تبليغات دروغين 

سازند و  رنگ ديگران مى خود را هم» رنگ جماعت شو خواهى نشوى رسوا هم«بازند و با مطرح كردن  اجتماعى مى
زبانزد » المأمور معذور«سوز  ند و در عرصه سياست نيز شعار وجدانشو ها را مرتكب مى ها خالف گام با آن هم

 .خاص و عام جامعه است كه همواره بر زندگى و ذهنيت افراد ضعيف حاكميت داشته است
 انسان تنها در وجدان و عقل و عوامل معنوى خالصه نشده است، بلكه غرايز و اميال سركش نيز در او وجود -6 

كند،  ها دعوت مى ها و پرهيز از بدى ز و اميال با وجدان كه آدمى را به ضمانت اجرايى نيكىقطعاً اين غراي. دارد
هاى بسيارى بودند كه وقتى به قدرت رسيدند همه  كنند؛ چنان كه انسان اصطكاك دارند و نور آن را خاموش مى

 كه قبل از خالفت در زمره ها خاموش گشت؛ نمونه آن، يزيد بن وليد بن عبدالملك مروان است، نداى وجدان آن
گشت، ولى همين كه به خالفت رسيد با  عابدان و زاهدان و به اصطالح از كبوتران حرم بود كه از مسجد جدا نمى

 ).459(همه صالح و زهد و عبادت وداع گفت و راه نياكان را در ستمگرى در پيش گرفت
پس از ديدن او هوش و عقل را از دست داد و روى زيبا معروف است كه   يا داستان شيخ صنعان و دخترك خوب

 .عاشق و آلوده وى گرديد
ها و انتقادات اگر وجدان توأم با مذهب باشد و از ايمان مذهبى برخوردار شود قطعاً در زندگى   با همه اين ضعف

 .نورانيت خود را نشان خواهد داد و راهنماى عمل خواهد بود
 :گويند شناسان مى  روان

گيرد و به اين جهت اگر بخواهيم كودكان و جوانان ما   نيز بيشتر تحت تأثير دين و مذهب قرار مىعامل وجدان «
كننده رفتار باشند بايد حقايق مذهبى و اخالقى را عمالً و با سرمشق  ترين عامل كنترل داراى وجدان پاك يا قوى

پرورش . شود  رفتارهاى ناپسند نمىخوب بودن به آنان تعليم كرد و گر نه تعميم دادن معلومات، سبب كنترل
وجدان و توليد ايمان در كودك و جوان وقتى ممكن است كه تمام مربيان و معلمان وجدان سالم و ايمان قوى 

اشتباه محض است كه مسائل اخالقى . هاى درسى خود همواره به تربيت اين نيروى قوى بپردازند داشته در فعاليت
وصى داشته باشد، بلكه هر درسى بايد توأم با يك نوع پرورش خُلقى بوده، خود درس مستقلى بوده ساعت مخص
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   ايمان-3 

است كه در درون ( Faith)به حساب آورد، ايمان » ها ارزش«توان در ضمانت اجرايى   عامل سومى را كه مى
 :به تعبير زيباى حافظ. هاى ديندار و در خمير هر انسان موجودى به صورت فطرى وجود دارد انسان

   در اندرون منِ خسته دل ندانم كيست
  كه من خموشم و آن در فغان و در غوغاست

نهايت مطلق،   نوعى جذبه و  كشش  است، به سوى بى. هاى وحيانى  مطرح است  اين ايمان كه در عرصه دين
. شود كه از آن به نام تجربه دينى ياد مى(the absolute, the other)ديگر  

experience( )Religious. 
وى . بيان زيبايى دارد» امر قدسى«و » نىتجربه دي« رادولف اوتو از متكلمان و الهيون معروف عصر اخير، در تفهيم 

 :گويد مى
اينك من كه «گفت، اظهار داشت كه  عليه السالم در مورد قوم سدوم با خدا سخن مى هنگامى كه حضرت ابراهيم «

در اين ) 27كتاب پيدايش، باب هيجدهم، آيه (» .خاك و خاكستر هستم، جرأت كردم كه با خداوند سخن بگويم
تگى اعتراف شده كه در عين حال متفاوت با حالت وابستگى محض است، اگر بخواهيم نامى بر جا به نوعى وابس

انّا للَّه و انّا اليه . (بناميم» احساس مخلوقيت«يا » آگاهى مخلوقانه«كنم كه آن را  اين حالت بنهيم، من پيشنهاد مى
و در مقابل موجودى قرار اين احساس، احساس يك مخلوق است كه آغشته و مغلوب نيست است ) راجعون

 )461(».گرفته كه برتر از همه مخلوقات است
اين احساس در عمق .  اين احساس، احساس يك وجود سراپا نيازمند و وابسته به وجودى كامل و مطلق است

. يابد دهد كه تنها در احساس امر قدسى تبلور مى شناسى خاصى به او مى وجود انسان ديندار وجود دارد و روان
صفا، خلوص، پاكى، تهذيب نفس، متصف شدن به صفات زيبا و ) مينوى(بيعى است كه چنين تجربه امر قدسى ط

قطعاً جايگاه اين احساس قلب است و نه عقل كه در قلمرو مفاهيم . آورد هاى انسانى واال را به ارمغان مى ارزش
و . قلمرو شهودى، تجريه دينى مطرح استاست و خدا در قلمرو عقل از طريق مفاهيم و منطق مطرح است، اما در 

لذا اگر در دل انسان، خداوند حضور نداشته باشد قطعاً شيطان حضور . تواند خالى باشد قعطاً جايگاه قلب نمى
 .خواهد داشت
 : به تعبير حافظ
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  خلوت دل نيست جاى صحبت اغيار

 ديو چو بيرون رود فرشته درآيد

/ بقره (»   يكْفُرْ بِاص لطَّاغُوتِ ويؤْمِنْ بِاص للَّهِ فَقَدِ استَمسك بِاص لْعرْوةِ الْوثْقىفَمنْ«: خوانيم  و در قرآن كريم مى
چنگ زده ) خدايى(به خدا ايمان دارد، او به دستگيره محكم ) و همزمان(ورزد  ؛ كسى كه به طاغوت كفر مى)256
 .است

م، با هر نوعى زيبايى، خوبى، حكمت همراه و قرين است و كني  قطعاً اين احساس امر قدسى كه از ايمان ياد مى
هاى زندگى به مانند خورشيد راه  شود و در طى تاريكى آدمى را در زندگى انسانى راهنمايى كرده، چراغ راه او مى

 .كند را نورانى مى
/ انعام (» لنَّاسِ كَمنْ مثَلُه فِى الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ مِنْهااَو منْ كَانَ ميتًا فَاَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشى بِهِ فِى ا «

و ما او را زنده كنيم و در برابر ديد او نورى قرار دهيم كه در ميان ) مرده معنوى(؛ آيا كسى كه مرده است )122
آيا اين دو تا ! ز آن بيرون نرودمردم با آن زندگى نمايد، به مانند كسى است كه همواره در البالى تاريكى باشد و ا

 !هرگز! با همديگر يكى هستند؟
هاى انسانى، اجتماعى و اخالقى نيرومندترين پشتوانه و ضامن اجراست كه   قطعاً چنين ضامن اجرايى براى ارزش

 .خوانى دارد و هماهنگ است وجدان و اخالق، هم: انسان ديندار از آن برخوردار است و با دو عامل ديگر
 .دهند كه هر يك نقش مهمى در آن دارد مثلثى را تشكيل مى) اخالق، وجدان و ايمان(والً اين سه عامل  اص

  
 »حكمت« درنگى در واژه 

رود و در قرآن در سوره لقمان بر آن تأكيد شده است همان  كه در زبان فيلسوفان از آن سخن مى» حكمت« آيا 
است، يا حكمت عملى است » انديشه«نى تكيه دارد و از جنس حكمت نظرى است كه بيشتر بر بعد ذهنى و عقال

 هاى واالى اجتماعى است؟ هاى انسانى و ارزش كه همان فضايل اخالقى، ارزش

و مضمون آن ) هاى انسانى ارزش(چندين بار آمده است، وصف حكمت » حكيم«و » حكمت« در قرآن كريم واژه 
راى آن كه منظور و مراد كالم پيشوايان دينى را در زمينه حكمت و لذا ب. نيز در قرآن به شرح زير بيان شده است

و » ها ارزش«ها بهتر دريابيم بايد به قرآن مراجعه كنيم و مقصود خداوند و گفتار پيشوايان دينى را درباره  ارزش
 .حكمت عملى بفهميم

يان آيات مربوط به اين توصيه، به بيست و پنج توصيه به عموم مسلمانان دارد و در پا» االسراء« خداوند در سوره 
 .شود ها حكمت است كه به پيامبر وحى مى كند كه اين صراحت بيان مى

 ).39/ اسراء (»  اِلَيك ربك مِنَ الْحِكْمةِ ذلِك مِما اَوحى «

 ١٥٥



اشارت رفته ها  هاى اخالقى، اجتماعى و انسانى است كه در آيات قرآن به آن اى را ارزش ها مجموعه  اين توصيه
 :ها اشاره كرد توان به اختصار تنها به عناوين آن است و مى

  جز خداى واحد را نپرستيدن؛-1 

  احسان به والدين؛-2 

  حق خويشاوندان، مساكين و ابن السبيل را گزاردن؛-3 

  اهل تبذير نبودن؛-4 

  ادب انفاق را رعايت كردن؛-5 

  دورى از زنا؛-6 

 ؛ پرهيز از قتل ناحق-7 
  قصاص عادالنه؛-8 

  وفاى به عهد؛-9 

  توزين دقيق؛-10 

 دانيم؛  پيروى نكردن از آنچه نمى-11 

 . مشى متواضعانه-12 
 .ها تأكيد شده است ها موارد و مصاديقى از ارزش هاست كه بر آن  اين

ونانى كه قبل از اسالم هاى علم اخالق ي ها ياد شده است، حتى در كتاب اى از اين  در حكمت عملى فيلسوفان، پاره
ها در ميان نيست و  البته نام خداوند در آن كتاب. ها اشارت رفته است نوشته شده، مانند اخالق نيكوماخس، به آن

توان گفت از اين موارد به لحاظ انسانى و اجتماعى سخن گفته شده است، كسانى كه اين اصول اخالقى را  مى
 .شد گفته مى» حكيم«ها  دانستند به آن مى

در اصطالح قرآنى كه سخن خداوند است به حكمت عملى اطالق شده است » حكمت« اما به تأكيد بايد گفت كه 
اند كه راه  خواند و او را حكمت آموخته و از اين جهت است كه در قرآن، لقمان را حكيم مى. نه حكم نظرى

 خود نگه دارد و سرانجام به آخر مطاف زندگى را درست بپيمايد و چراغ ايمان را در انسانى زيستن فرا راه
 .رسيم مى

. شود هاى متعارف كه در عرصه علوم از آن تعبير مى  اگر بخواهيم انسان را تعريف كنيم؛ بايد عالوه بر تعريف
بايد اين ويژگى مهم او را در نظر ... ورز، حيوان اجتماعى و سياسى و امثال حيوان ناطق، موجود انتقادگر، انديشه

كند،  فهمد، زندگى را تفسير مى يم كه انسان باالتر از همه اين اوصاف، موجود ارزشمندى است كه خود را مىبياور
 .هدفى پرهيز دارد آورد و از پوچى و بى ارزش به وجود مى
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 .وجدان و اخالق آيا معنى دارد؟ داورى با شماست: همراه ديگر عوامل» ايمان« اين ويژگى جز در سايه 
  
  
  

 نگاهى   شناخت در قرآن شناسى  به روش
  

   جهانبخش ثواقب
   عضو هيأت علمى دانشگاه لرستان

  
  

   چكيده
اى در امر تحقيق  شناسى ويژه داند روش  قرآن كريم به عنوان يك كتاب آسمانى كه رسيدن به شناخت را ممكن مى
 .ارائه داده كه هدف آن، كشف حقيقت و راهيابى به شناخت حقيقى است

گردد و با تأمل  ها و منابع شناخت آغاز مى و مشاهده و نظر در پديده) طبيعت و تاريخ(ن روش از سير در زمين  اي
سازى درباره مسئله طرح  زنى و فرضيه گاه با گمانه آن. يابد ها و طرح پرسش ادامه مى ورزى در آن و تفكر و انديشه

ها و موانع  و برطرف نمودن محدوديت) ستدالل عقلى و قلبحواس، برهان و ا(گيرى از ابزار شناخت  شده، با بهره
» هدايت«ها و آيات، به بصيرت و شناخت منجر شده، سرانجا به  از حوادث و نشانه» اندوزى عبرت«شناخت و 
 .گردد منتهى مى

اى ه شناسى قرآن در مقوله تحقيق، شامل مراحل تحقيق، منابع شناخت، موانع و محدوديت  در اين مقاله، روش
 .باشد شناسى تحقيق نيز مى اى در روش شود كه نوعى مقايسه نظريه شناخت، اهداف و نتايج آن، تحليل و تبيين مى

  
  

   روش تحقيق از منظر قرآن
ها به تفكر و تعقل و نگرش در جهان هستى و نظام   در بيان فلسفه نزول قرآن كريم، هدف اصلى، برانگيختن انسان

به منظور تحقق . آنان است» هدايت«به حقايق امور، كسب معرفت و شناخت، و در نهايت آفرينش براى راهيابى 
اش،  اين هدف، قرآن كريم روشى منظم و منطقى ارائه داده كه با آگاهى از آن و به كار بستن مراحل نظام يافته

 .پذير خواهد شد فرايند تحقيق انجام
  

 )مشاهده( سير و نظر 
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هاست؛  ها و پديده يا مشاهده آيات، نشانه» نظر«ستين گام در تحقيق و جست و جو، شناسى قرآن، نخ  در روش
نقش ) محقق(هاى بسيار در ذهن انسان  ها، و دقت آگاهانه در جهان اطراف، پرسش زيرا با نظر و مشاهده پديده

» مسئله گزينى«وهش، گونه كه نخستين گام پژ شمار آيد، همان تواند نقطه آغاز و كليد تحقيق به بندد كه مى مى
 .است؛ چرا كه در واقع پژوهش، واكنش انسان است در برابر يك مسئله

از اين . رو شدن با مسائل است انسان در جهان پيرامونى و اراده او در روبه» سير« نظر و مشاهده مستلزم حركت و 
از طريق سير، گردش و . ده استرو قرآن، پيش از دعوت به مشاهده، انسان را به حركت و سير در زمين فرا خوان

» يابى مسئله«كند، و در نتيجه  پردازد و با موضوع ارتباط برقرار مى ها مى كاوشگرى است كه انسان به مشاهده نشانه
 .نمايد مى

ها ممكن است به ظهور پرسشى كه جست و جو و   مشاهده سطحى بدون تأمل و دقت و كنجكاوى در پديده
اى پديد نخواهد آمد، اما اگر مشاهده با تأمل و   باشد نينجامد و در نتيجه فكر و انديشهتحقيق را به دنبال داشته

اى خواهد انجاميد كه ذهن نقاد و پويا را در مسير تحقيق براى  نگرى توأم گردد به طرح مسئله كنجكاوى و عمق
 .دهد رسيدن به شناخت قرار مى

يكى . هاى مختلفى، آن را سفارش نموده است ن آمده و از جنبهدر آيات متعددى از قرآ» سير«ها به   دعوت انسان
گيرى از آثار و احوال گذشتگان است؛ چنان كه فرموده  و عبرت» بصيرت«هاى مهم آن به لحاظ دريافت  از جنبه
 :است

؛ پيش از )137/ آل عمران (» الْمكَذِّبينَقَد خَلَت مِنْ قَبلِكُم سنَنٌ فَسيرُوا فِى الْاَرضِ فَاص نْظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ  «
هاى خدا را تكذيب كردند  هايى بوده و سپرى شدند، در اطراف زمين گردش كنيد تا ببينيد آنان كه وعده شما سنت

 .چگونه هالك شدند
و از (بگو كه در روى زمين بگرديد ؛ )11/ انعام (» قُلْ سيرُوا فِى الْاَرضِ ثُم انْظُرُوا كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبينَ «

 .كردند، مشاهده كنيد) آيات خدا و رسوالن او(ها را كه تكذيب  تا عاقبت سخت آن) احوال امم گذشته جويا شويد
عاقبت  (69/ ، نمل )كنندگان عاقبت تكذيب (36/ نحل :  نزديك به همين مضمون در آياتى ديگر تكرار شده است

 ). مشركانعاقبت (42/ و روم ) مجرمان
گيرى از احوال امم گذشته توجه  ها را به سير در زمين و عبرت  در يك دسته از آيات، با لحن سؤالى، انسان

گاه كه به تكذيب آيات حق پرداختند، كاخ غرورشان درهم  اى كه داشتند، آن دهد كه با همه توان و هيمنه مى
 :ريخت و روزگار عمرشان به سر آمد

وا فِى الْاَرضِ فَينْظُرُواكَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذينَ مِنْ قَبلِهِم كَانُوا اَشَد مِنْهم قُوةً و اَثَاروا الْاَرض و عمرُوها اَو لَم يسيرُ «
؛ آيا )9/ روم (» كِنْ كَانُوا اَ نْفُسهم يظْلِمونَاَكْثَرَ مِما عمرُوها و جاءتْهم رسلُهم بِاص لْبيِّنَاتِ فَما كَانَ اللَّه لِيظْلِمهم ول
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 نيز با اندكى 10/  و محمدصلى اهللا عليه وآله 82 و 21/ ، غافر 44/ ، فاطر 109/ يوسف : هاى  اين آيه در سوره
 ايام تأكيد اختالف آمده و بر لزوم سير در زمين به منظور بررسى احوال و آثار گذشتگان و عبرت گرفتن از وقايع

شده است، كه چگونه خداوند كافران را به كيفر گناهانشان بگرفت و از قهر و انتقام خدا هيچ كس نگاهدارشان 
ها را حفظ و حمايت نكرد، خدا آنان را هالك نمود و هيچ موجودى در آسمان و زمين  نبود، آنچه اندوختند آن

 .نخواهد توانست كه از قدرت خدا بكاهد
ها با گردش و  انسان. هاى ديگر تأكيد قرآن در سير در زمين، تفكر در امر حق و شروع خلقت است ه يكى از جنب

 :كاوش در زمين، آغاز خلقت را درخواهند يافت و بر آن قياس نيز آخرت را، چنان كه آمده است
» ي اللَّه اَ الْخَلْقَ ثُمدب فضِ فَاص نْظُرُوا كَيلىقُلْ سيرُوا فِى الْاَرع كُلِ نْشِئُ النَّشْاَةَ الْاخِرَةَ اِنَّ اللَّه   ءٍ قَديرٌ  شَى «
؛ اى رسول بگو به مردم كه در زمين سير كنيد و ببينيد كه خدا چگونه خلق را ايجاد كرده، سپس )20/ عنكبوت (

 .نشئه آخرت را ايجاد خواهد كرد كه خدا بر هر چيز تواناست
ها، از ديگر مواردى است كه قرآن كريم آن را در زمره اثرات سير و سياحت در   رشد نيروى تفكر و تعقل انسان

ها و شهرهايى كه ويران شدند و از آثار معطله و  گيرى از سرگذشت قريه زمين متذكر شده است؛ زيرا با عبرت
مم نابود شدند و در نشينند كه چه شد اين ا هاى گذشته از خود به يادگار گذاشتند به تفكر مى قصور مشيده كه امت

يابند كه هالكت آنان به سبب شرك به خدا و اعراض از آيات الهى و استكبار در  جست و جوى دليل آن در مى
كنند و همان عقل و قلب، آنان  شدند كه با آن تعقل مى گاه صاحب قلبى مى مقابل حق و تكذيب رسوالن بوده، آن

 ).462(دارد را از شرك و كفر باز مى
؛ آيا در روى زمين سير )46/ حج (» م يسيرُوا فِى الْاَرضِ فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها اَو  اذَانٌ يسمعونَ بِهااَفَلَ «

 هايشان به حقيقت شنوا گردد؟ هايشان بينش و هوش يابد و گوش كنند تا دل نمى

هاى خداوند در زمين آشنا شود و به تفكر و  ا آيات و پديدهتواند ب هايى كه انسان مى  بدين سان يكى از بهترين راه
هاى عالم هستى  ها و ديدنى ها، زيبايى ها بپردازد، سير و سياحت است كه از نزديك، مناظر، آثار، شگفتى تدبر در آن

ته، در گرف» عبرت«ها  از آن» بصيرت«كند تا از روى » تفكر«را مشاهده نمايد و در اسرار آفرينش و نظام خلقت 
 .قرار گيرد» هدايت«مسير 

  
   تفكر و انديشه ورزيدن-2 

 ١٥٩



ها نظر  ها و پديده  پس از اين كه انسان حركت خويش را به قصد كاوش و پژوهش آغاز كرد و در آيات و نشان
. گردد و معما براى او مطرح مى» مسئله«درباره مجهوالتى است كه در شكل » انديشه«و » تفكر«نمود، گام بعدى 

انگيزاند تا براى حل  گاه شوقى در او برمى كند و آن هايى درباره مجهوالت ايجاد مى تفكر در ذهن انسان پرسش
 .زنى پردازد سازى و گمانه خود و يافتن حقيقت به فرضيه» مسائل«

پس .  بديهى است كه انسان مجهوالتى دارد و اين نيز بديهى است كه بسيارى از مجهوالت او كشف شده است
توان مجهول را معلوم نمود، اما چگونه و به چه وسيله؟ پاسخى عاجل آن است كه در جزئيات با مشاهده و در  ىم

تواند فكر نكند، ولى فكر چيست و تفكر چگونه  انسان نمى. فكر كردن نياز فطرى انسان است. كليات با فكر
 است؟

 :دهد ر ارائه مى در نگرشى فلسفى، حاج مال هادى سبزوارى، چنين تعريفى از فك
؛ فكر عبارت است از حركت از مبادى و عناصر اوليه )463(»الفكر حركةٌ الى المبادى و من المبادى الى المراد «

 .بندى و تركيب به منظور استنتاج آگاهى به سمت مقصود و نتيجه يعنى تجزيه و تحليل، جمع
اگر نقش مزبور همراه . شود قش ذهنى علم خوانده مى در تبيين بيشتر اين نكته الزم است اشاره شود كه هر گونه ن

ادراكات تصورى . شود اعتراف به نسبت كامل خبرى باشد علم مزبور علم تصديقى است و اگر نه، تصور ناميده مى
ضروريات كه بديهيات هم نام دارند ادراكاتى هستند كه بدون .  نظريات-2 ضروريات، -1: اند و تصديقى دو قسم

و نظريات بر خالف اين . فكر براى انسان معلوم است، همچون تصور آب و تصديق به مايع بودن آناحتياج به ت
ها را با  بديهى است كه براى كشف نظريات بايد آن. هستند، همچون تصور فرشته و تصديق به مجرد بودن آن

و تفكر . شود  وسيله تفكر انجام مىربط بديهيات با نظريات به. ها استفاده نمود نوعى با بديهيات پيوند داد و از آن
خواهيم  شود كه حركت از مطالبى است كه مى كه يك عمل ذهنى ماست با مختصر تحليل روانى روشن مى
همين حركت و رفت . ها به طرف مطالب مورد نظر معلومشان كنيم به طرف مقدمات معلومه و سپس رجوع از آن

 ).464(گويند  را تفكر مىو آمد ذهنى از يك مطلب به مقدماتش و بالعكس
نوع اول از . ها به چند نوع تقسيم شده است شود؛ از اين رو اين آگاهى هاى انسان از چند راه حاصل مى  آگاهى

، كه )مشاهدات برونى و يا درونى(آيد  هايى كه از راه حواس يا مانند آن به دست مى آگاهى عبارت است از آگاهى
 .بندى نيست  به تجزيه و تحليل و تركيب و جمعها نيازى براى به دست آوردن آن

هاى نوع اول، يا از راه تجزيه و  بندى آگاهى هايى كه از راه تجزيه و تحليل و تركيب و جمع  نوع دوم، آگاهى
. شوند هاى نوع دوم، حاصل مى هاى نوع اول و بخشى از خود اين آگاهى بندى آگاهى تحليل و تركيب و جمع

تواند به دست آورد و راه  ها نمى ها را اصالً با آن شيوه مشاهده برونى و درونى و مانند اين اهىانسان مقدارى از آگ
بندى و تركيب و استنتاج  پس تفكر يعنى همان تجزيه و تحليل و جمع. به دست آوردنش، انديشيدن و تفكر است
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داند او را دعوت به اين امر نموده  كن مىجا كه قرآن كريم برخالف برخى مكاتب، شناخت را براى انسان مم  از آن
تفكر، تعقل، تدبر، تبيين، : هايى چون تأكيدات قرآن بر واژه. و بر تفكر به عنوان زمينه شناخت نيز تأكيد نموده است

ذكر برخى از آيات، گواه اين . باشد سير، نظر، برهان و سلطان نشانه اهميت شناخت و امكان نائل شدن به آن مى
 :مدعاست

 « .؛ در اين كار آيت و نشانه قدرت خدا براى اهل خرد پديدار است)11/ نحل (» اِنَّ فى ذلِك لَايةً لِقَومٍ يتَفَكَّرُونَ
 « .ها را براى شما بيان كرديم شايد تعقل كنيد ؛ آيت)118/ آل عمران (» قَد بينَّا لَكُم الْاياتِ اِنْ كُنْتُم تَعقِلُونَ

» لىاَفَالَ يع رُونَ الْقُرْ انَ اَمبا تَدد (»  قُلُوبٍ اَقْفَالُههايشان قفلها  كنند يا بر دل ؛ آيا در آيات قرآن تدبر نمى)24/ محم
 .اند زده
كه آيات خود را در بيرون ؛ زودا )53/ فصلت (»  يتَبينَ لَهم اَ نَّه الْحقُّ سنُريهِم  اياتِنَا فِى الْافَاقِ و فى اَ نْفُسِهِم حتّى «

 .و درونشان به ايشان بنمايانيم، تا آن كه بر آنان آشكار شود كه آن حق است
 « .گوييد بر اين ادعا دليل و برهان بياوريد ؛ بگو اگر راست مى)111/ بقره (» قُلْ هاتُوا برْهانَكُم اِنْ كُنْتُم صادِقينَ

؛ آن گاه موسى را با آيات خود و حجت روشن براى )96/ هود (» تِنَا و سلْطَانٍ مبينٍ بِايا و لَقَد اَرسلْنَا موسى «
 .رسالت فرستاديم

و دستور به خودشناسى، خداشناسى، ) 31/ بقره (» و علَّم  ادم الْاَسماء كُلَّها« اشاره قرآن به تعليم اسماء به آدم 
: اين كه در روايت آمده. ن است كه قرآن قائل به امكان شناخت استگيرى از تاريخ نشانه آ شناسى و عبرت جهان

يا ) 105/ مائده (» ياءيها الَّذينَ  امنُوا علَيكُم اَ نْفُسكُم«: و در آيات آمده است» من عرَف نَفسه فقَد عرَف ربه«
ودشناسى يا عرفان نفس به خداشناسى نزديك است و ، كه داللت دارد خ)172/ اعراف (»  اَ نْفُسِهِم اَشْهدهم على«

همه گواه است بر اين كه ) 16/ ق (» نَحنُ اَقْرَب اِلَيهِ مِنْ حبلِ الْوريدِ«آياتى كه به نزديكى خدا با انسان اشاره دارد 
 .يافتنى است و قرآن قائل به ممنوعيت شناخت نيست شناخت دست

را زمينه تفكر و مطالعه و تحقيق انسان قرار داده  و با سفارش به مشاهده در  قرآن سراسر جهان پهناور آفرينش 
چه، تفكر، تدبر، سير و نظر سراسر . اى وسيع و گسترده  فرا خوانده است طبيعت و در  تاريخ، او را به انديشه

ها و حقايق  تاگر شناخت واقعي. باشد شود و در يك محدوده خاص نمى ها و حقايق جهان  را شامل مى واقعيت
 چه مفهومى داشت؟... عالم ممكن نبود، دعوت قرآن به  تفكر و تدبر و نظر و
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گيرى از حوادث ايام و سنن جارى الهى خواهد پرداخت و  ، انسان به عبرت)در منابع شناخت(ها   با تفكر در پديده
پس از آن كه . اقعى خواهد رسانداندوزى و سرانجام به كشف حقيقت يا شناخت و او را به تجربه» ها عبرت«تكرار 

هاى خاص  يابد و با جد و جهدى كه در اين راه خواهد داشت راه مى» هدايت«به شناخت رسيد، خود را در مسير 
 .نيل به سعادت و كمال حقيقى بر وى گشوده خواهد گشت

گذارد و از جهل و  و رضايت كه هدف نهايى شناخت است، گام مى» شكر« چون انسان بدين مرحله رسيد به مقام 
 .يابد ضاللت و شقاوت رهايى مى

  
   منابع شناخت-3 

شناسى  گونه كه در يك تحقيق علمى پس از طرح موضوع، شناخت منابع تحقيق ضرورى است، در روش  همان
ند ها و به مدد ابزار شناخت بتوا وجو و تحقيق در منابع شناخت است، تا با تفكر در آن قرآن نيز، سير براى جست

اين منابع . به حقيقت دست يافته، با معلوم گردانيدن بخشى از مجهوالت موجود، بر وسعت معارف بشرى بيفزايد
 .شود طبيعت، تاريخ، عقل و قلب كه درباره هر يك توضيحى اجمالى ارائه مى: اند از از ديدگاه قرآن عبارت

  
   طبيعت- يك 

ت يعنى عالم جسمانى، عالم زمان و مكان، عالم حركت، همين طبيع.  طبيعت يك منبع بيرونى براى شناخت است
قرآن كريم، انسان را هم به نگرش و تفكر . كنيم و با حواس خود با آن در ارتباط هستيم عالمى كه در آن زيست مى

هاى مختلف هستى  هاى جزئى آن و آيات و پديده در كل نظام هستى و جهان محسوسات و هم تفكر در نمونه
ها را براى رسيدن به  كه قرآن تفكر در آن) آيات آفاقى و انفسى(ها  از نمونه اين آيات و نشانه. ده استدعوت كر

شناخت و كشف حقيقت و پى بردن به راز هستى و اسرار آفرينش سفارش نموده كه همه اجزائى از طبيعت و 
اَنعام به ويژه شتر (، حيوانات )اوعظمت و چگونگى خلقت (توان به انسان  روند، مى شمار مى جهان محسوسات به

ها، درياها،  ، ابر، باد و باران، شب و روز، كوه)خورشيد، ماه، ستارگان(، زمين، آسمان، اجرام آسمانى ...)و
 .اشاره كرد... ها، پرندگان، طعام و موجودات دريايى، نباتات و رستنى

ها به شناخت حقيقت  ها دعوت شده تا با تفكر در آن ها و آيات اشاره شده و از انسان  در آيات زير به اين پديده
تعبير كرد؛ زيرا با تفكر در آيات صنع الهى » اى شناخت آيه«توان به  اين نوع شناخت را حتى مى. دست يابند
 :شود حاصل مى

  اَلَّذينَ يذْكُرُونَ اللَّه قِياما وقُعودا وعلى* اَلْبابِ اِنَّ فى خَلْقِ السمواتِ والْاَرضِ واخْتِالَفِ الَّيلِ والنَّهارِ لَاياتٍ لِاُولِى الْ «
/ آل عمران (» جنُوبِهِم ويتَفَكَّرُونَ فى خَلْقِ السمواتِ والْاَرضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطِالً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ

. هايى براى خردمندان است و در پى يكديگر آمدن شب و روز، شگفتىها و زمين  ؛ در آفرينش آسمان)190-191
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لَه ما فِى السمواتِ و ما فِى الْاَرضِ * اَلَم تَرَ اَنَّ اللَّه اَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماء فَتُصبِح الْاَرض مخْضَرَّةً اِنَّ اللَّه لَطيف خَبيرٌ  «
 ميدالْح الْغَنِى ولَه اِنَّ اللَّه و *س تَرَ اَنَّ اللَّه اَلَم اءمالس سِكمي رِهِ ورِ بِاَمحرى فِى الْبتَج الْفُلْك ضِ وا فِى الْاَرم خَّرَ لَكُم

حيمر وفبِاص لنَّاسِ لَرَء ضِ اِالَّ بِاِذْنِهِ اِنَّ اللَّهلَى الْاَرع اَنْ تَقَع «) اى كه خداوند از  ؛ آيا نينديشيده)65- 63/ حج
اى  آيا نينديشيده... بين و آگاه است گمان خداوند باريك گاه زمين سبز و خرم گرديد، بى آن. آسمان آبى فرو فرستاد

]  اجرام[اند، براى شما رام كرد و او  ها را كه در دريا به فرمان او روان كه خداوند آنچه در زمين است و كشتى
 .اوند به مردم رئوف و مهربان استگمان خد بى. دارد كه بر زمين نيفتد، مگر به اذن او آسمان را نگاه مى

 « ).101/ يونس (» ...قُلِ انْظُرُوا ماذَا فِى السمواتِ والْاَرضِ
 « ).22/ روم (» و مِنْ  اياتِهِ خَلْقُ السمواتِ و الْاَرضِ

 ).21 و 20/ ات ذاري(» و فى اَ نْفُسِكُم اَفَالَ تُبصِرُونَ* و فِى الْاَرضِ  ايات لِلْموقِنينَ  «
»  خُلِقَت فنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَياَفَالَ ي * تفِعر فاءِ كَيماِلَى الس و * تنُصِب فالِ كَياِلَى الْجِب و * فضِ كَياِلَى الْاَر و

تطِح20-17/ غاشيه (» س.( 
نيز به آسمان كه چگونه برافراشته شده است و نيز به آفريده شده است؟ و ]بديع [نگرند كه چگونه   آيا در شتر نمى

 .ها كه چگونه برقرار گرديده است و نيز به زمين كه چگونه گسترده شده است كوه
و علَيها و علَى الْفُلْكِ * نَ و اِنَّ لَكُم فِى الْاَ نْعامِ لَعِبرَةً نُسقيكُم مِما فى بطُونِها و لَكُم فيها منَافِع كَثيرَةٌ و مِنْها تَاْكُلُو «

هاى  ؛ و براى شما در چارپايان مايه عبرتى هست كه شما را از آنچه در شكم)22 و 21/ مؤمنون (» تُحملُونَ
ها و بر  خوريد و بر آن ها مى آن]  گوشت[ها براى شما سودهاى فراوان است و از  نوشانيم و در آن هاست مى آن

 .شويد كشتى سوار مى
؛ )31/ لقمان (»  صبارٍ شَكُورٍ  اَلَم تَرَ اَنَّ الْفُلْك تَجرى فِى الْبحرِ بِنِعمتِ اللَّهِ لِيرِيكُم مِنْ  اياتِهِ اِنَّ فى ذلِك لَاياتٍ لِكُلِ «

گمان در اين  ىاند، تا به شما از آيات خويش بنماياند، ب ها به نعمت الهى در دريا روان اى كه كشتى آيا ننگريسته
 .هاى عبرت است براى هر شكيباى شاكرى مايه

 « ).5/ طارق (» فَلْينْظُرِ الْاِنْسانُ مِم خُلِقَ
 ).24/عبس(»  طَعامِهِ فَلْينْظُرِ الْاِنْسانُ اِلى «
» مِنْ شَى ا خَلَقَ اللَّهمضِ والْاَراتِ ومولَكُوتِ السنْظُرُوا فى مي لَم ها و  ؛ آيا در ملكوت آسمان)185/اعراف(» ...ءٍ اَو

 .اند زمين و آنچه خداوند آفريده است، ننگريسته
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، 67-66/ ، نحل 12/ ، جاثيه 65/ ، حج 22/ ، ابراهيم 164/ بقره : هاى ها در سوره  و از اين قبيل آيات و عبرت
 .آمده است... ، و42-41/ ، يس 53/ ، فصلت 25/ فاطر 

  
   تاريخ- دو 
. وجو و رسيدن به شناخت و حقيقت معرفى نموده، تاريخ است ز ديگر منابعى كه قرآن براى تحقيق و جست ا

اگر چه . تاريخ، جامعه انسانى در حال حركت و در حال جريان، سرگذشت صيرورت و شدن جوامع بشرى است
عه و تحقيق عرضه شده به نحوى تاريخ خود جزء طبيعت است، اما به لحاظ اهميت به طور مستقل براى مطال

از ديدگاه قرآن، تغييرات و تحوالت مختلفى كه بر جوامع در طول تاريخ گذشته و به حوادث و وقايع . است
ها و  گيرند و انسان در رابطه با اين سنت تاريخى مشهورند، بر طبق يك سلسله سنن، ضوابط و نواميس صورت مى

اش را با وضع مطلوب تطبيق و  ها، حال و آينده خود و جامعه گيرى و عبرت از آن تواند با بهره نواميس مى
 .هماهنگ نمايد

 آياتى كه به سير در زمين دعوت نموده يك جهت آن، دعوت به مطالعه تاريخ است كه دريابد جامعه بشرى چه 
اريخ را اگر تاريخ را تصادف و حوادث آن را جبرى محض ندانيم، بلكه وقايع ت. تحوالت تاريخى پيدا كرده است

هايى كه انسان در آن نقش داشته بدانيم و اگر عوامل مؤثر در تاريخ را نه عوامل زور و سوء و فساد،  بر پايه سنت
. توان عبرت گرفت و به شناخت حقايق نائل شد بلكه عامل صالح و تقوا و پاكى و حق و ايمان بدانيم از تاريخ مى

 .ودپس بررسى تاريخ، زمينه تفكر و عبرت خواهد ب
 :ياد كرده است» عبرت«اى تربيتى و تعليمى به كار گرفته و از آن با كلمه   قرآن كريم، ماده تاريخ را به مثابه وسيله

 « ).2/ حشر (» فَاص عتَبِرُوا يا اُولِى الْاَبصارِ
 ).111/ يوسف (» لَقَد كَانَ فى قَصصِهِم عِبرَةٌ لِاُولِى الْاَلْبابِ «

 « ).26/ نازعات (»  ك لَعِبرَةً لِمنْ يخْشىاِنَّ فى ذلِ
 « ).13/ عمران  آل(» اِنَّ فى ذلِك لَعِبرَةً لِاُولِى الْاَبصارِ

اين معانى از رابطه خدا و .  انديشه تاريخ در قرآن، بر اين بنيان است كه تاريخ داراى معانى اخالقى و معنوى است
يابيم كه ماده  از جانب ديگر، درمى. ن در آن نقش خليفةاللهى در زمين دارداى كه انسا گيرد، رابطه انسان نشأت مى

هر يك از قصص قرآنى، مضمونى الهى و معنوى دارد و به . اى معنوى و الهى است تاريخى قرآنى داراى صبغه
 كردن و به بر اساس قصص قرآنى، خداوند، پيامبران را براى آشكار. رساند تحكيم رابطه بين خدا و انسان مدد مى
ها  كنندگان پيامبران، سرنوشتى بد و زيانبار دارند و با انواع عقاب تكذيب. ثبوت رساندن اراده خود برگزيده است

شود كه بر اساس آن خداوند غايتى را در  در كتاب خدا، مفهومى از تاريخ بشرى بيان مى. درگير خواهند شد
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مسائل تاريخى قرآن كريم، داراى ابعاد و . ه تاريخ اختصاص داردها و آيات قرآن كريم، ب  بخش عظيمى از سوره
هاى بشرى و  هاى جماعت اى، به ذكر تجربه گيرهاى مختلفى است كه با دو شيوه بيان مستقيم و بيان قصه جهت
هاى بشرى در زمان و بستر  هاى تاريخى در قرآن كريم با بيان حركت جماعت سنت. پردازد هاى گذشته مى امت
هاى تمدنى نامحدود در آن تبيين  هاى متفاوت انسان در طبيعت و جهان با صبغه گيرى شود و موضع  آغاز مىمكان
اى، يا تأكيد قانونى يا سنتى كه  اى گذرا به حادثه اى تاريخى يا اشاره هاى قرآنى، بيان واقعه در بيشتر سوره. شود مى

رآن كريم، اخبار عرب پيش از اسالم، خصوصاً قبايل در ق. گيرد، آمده است به موجب آن حركت تاريخ شكل مى
آدم، نوح، ابراهيم، شعيب، موسى، عيسى، يعقوب، يوسف، (هاى پيامبران  عرب قديم مثل عاد، ثمود و نيز قصه

و موضوع سيل عرم و قصه لقمان و اصحاب فيل و بعضى اخبار ملوك يمن و مشكالتى ...) سليمان، داود، زكريا و
اى ديگر به  ها و خبرها به اختصار و در پاره اى از اين قصه در پاره. م با آن مواجه بود، آمده استكه پيامبر اسال

در بينش قرآن، زمان تاريخى در خطى طولى ميان خلقت و قيامت قرار دارد و تاريخ در . تفصيل، سخن رفته است
در قرآن كريم، از اين . اند يارى منقرض شدههاى بس در اين تاريخ طوالنى، امت. گر شده است توالى ظهور انبيا جلوه

در » القرون االولى« و با لفظ 17/ ، اسراء 17/ ، احقاف 116/ ، هود 13/ هاى يونس  در سوره» القرون«تاريخ با لفظ 
 .، نام برده شده است43/  و قصص 51/ هاى طه  سوره

انبيا و اقوام پيشين سود جسته و مردم را به هاى تربيتى خود همواره از سرگذشت   از اين رو، قرآن به خاطر هدف
اى است بر سير تنفيذ اراده الهى در ميان  شناخت گذشته، پنجره. پندآموزى از تاريخ گذشتگان دعوت كرده است

 ).466(آيد مردم، و تعبيرى است از اين اراده و كشفى است از آينده كه از طريق اين گذشته به دست مى
عليه السالم او را به پندگيرى از تاريخ و سير و  در وصيتنامه خود به فرزندش امام حسنعليه السالم   حضرت على

 .رساند دهد و اين تأكيد، تأثير تاريخ را در شناخت انسان مى نظر در حاالت گذشتگان سفارش مى
 ساز و بر ديار و ها گذشته است برايش بازگو دلت را با دفتر زندگى پيشينيان آشنا گردان، پيشامدهايى كه بر آن «

فرزندم، ... پس بنگر كه چه كردند و از كجا بر شدند و به كجا فرود آمدند و در كجا جاى گزيدند. آثارشان بگذر
هر چند عمر من به سان كسانى كه قبل از من بودند دراز نبود، ولى با همان مهلت اندك به ديده كاوشگرى در كار 

 ١٦٥



  
   عقل- سه 

 .بير شده استتع) 468( عقل منبع درونى شناخت است كه در روايات از آن به حجت يا پيامبر باطنى
؛ خدا فيض )269/ بقره (» يؤْتِى الْحِكْمةَ منْ يشَاء ومنْ يؤْت الْحِكْمةَ فَقَد اُوتِى خَيرًا كَثيرًا وما يذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبابِ «

مت بسيار حكمت و دانش را به هر كه خواهد عطا كند و هر كه را به حكمت و دانش رساند درباره او مرح
 .فرموده و اين حقيقت را جز خردمندان عالم متذكر نشوند
هايى كه راه ضاللت پيش گرفته و به انقراض افتادند به   قرآن كريم پس از ذكر قصص انبيا و اقوام به ويژه امت

تواند  يد؟ پس عقل مىكن ؛ آيا در كار آنان تعقل نمى»اَفَال تَعقِلُون«: فرمايد ها مى عنوان نتيجه و دستاورد به انسان
ها، ذهنيات و تخيالت طرد  منبعى براى شناخت باشد، چرا كه با تعقل در سرگذشت و تاريخ پيشينيان و احوال امت

 .شود گردد و به مدد انديشه و عبرت، حقيقت آشكار مى مى
 :فرمايد عليه السالم مى  امام صادق

انسان در پناه عقل . گيرند نش از عقل سرچشمه مىهوش و فهم و حافظه و دا. پايه شخصيت آدمى عقل است «
 ).469(عقل راهنما و روشنگر انسان، و بازكننده درهاى علوم و كماالت به سوى آدم است. گردد كامل مى

  
   قلب- چهار 

توان  از اين منبع با ابزارى به نام تزكيه نفس مى.  قلب نيز در قرآن به عنوان يكى از منابع شناخت آمده است
شود كه وحى درجه كامل آن است، پس اين منبع شناخت، يك تيپ  اگر بپذيريم كه به دل الهاماتى مى. ستفاده كردا

ها را از  دهد و تيرگى هاى الهى كه راه را به انسان نشان مى با تزكيه و تصفيه نفس يك سلسله حكمت. ماورايى دارد
شود و نور و  هاى غيبى هدايت مى  چنين حالتى، به راهدر. شود دارد به انسان افاضه مى جلوى ديدگان او برمى
والَّذينَ جاهدوا فينَا «: شود تا حقايق زندگى را بهتر درك نموده، صاحب بصيرت شوند حكمت بدو داده مى

 ).69/ عنكبوت (» لَنَهدِينَّهم سبلَنَا
  

   قرآن- پنج 
. شود ه در آن تدبر و تفقه كنند يك منبع شناخت محسوب مى از منظر قرآن، خود اين كتاب آسمانى براى كسانى ك

قرآن كريم هم به لحاظ اعجاز ظاهرى و معنوى آن، هم به لحاظ محتوا و استوارى آيات و استدالل و براهين، و 
عدم اعوجاج و اختالف در آن و هم به لحاظ آن كه فرقان، هادى، تبيان و نور است، بصيرت و معرفتى به انسان 
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قرآن ]  معانى[؛ آيا در )82/ نساء (» رًااَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْ انَ ولَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فيهِ اخْتِالَفًا كَثي «
 .يافتند انديشند؟ و اگر از نزد كسى غير از خدا بود، در آن اختالف بسيار مى نمى

هايشان  بر دل] مگر[انديشند؟ يا  ؛ آيا به آيات قرآن نمى)24/ محمد (»  قُلُوبٍ اَقْفَالُها اَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْ انَ اَم على «
 .ايى نهاده شده استه قفل

؛ اين )1/ ابراهيم (»  صِرَاطِ الْعزيزِ الْحميدِ كِتَاب اَ نْزَلْنَاه اِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ ربِّهِم اِلى «
آرى و به عالم نور رسانى و قرآن كتابى است كه ما به سوى تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از ظلمات بيرون 

 .به راه خداى مقتدر ستوده صفات رهسپار گردانى
  
   ابزارهاى شناخت-4 

شناسى تحقيق از منظر قرآن كريم، گام بعدى ابزارشناسى تحقيق است، بدين   پس از تبيين منابع شناخت در روش
در امر تحقيق و كاوشگرى، نيازمند يقيناً . معنى كه شناخت و كشف حقيقت به كمك چه ابزارى حاصل خواهد شد

. در بينش قرآنى نيز ابزارهايى براى شناخت وجود دارد. ابزارهايى هستيم كه ما را در رسيدن به حقيقت يارى دهند
باشد، ابزار  بينى اسالمى، جهان داراى دو بعد، جهان محسوس و جهان معقول مى با توجه به اين كه در جهان

د خواهد بود؛ ابزارى براى دستيابى به جهان محسوس و ديگر ابزارى براى شناخت حقايق شناخت نيز داراى دو بع
 :اين ابزار چند چيز است. جهان معقول

  
   حواس- يك 

 براى برخورد با طبيعت و تاريخ و شناخت اين دو منبع، اولين ابزار حواس آدمى است؛ زيرا انسان در ارتباط 
شنود و از حواس المسه، چشايى و بويايى  ها را مى بيند، شنيدنى اف خود را مىمستقيم با طبيعت است و جهان اطر

رود و از  در شناخت تاريخ نيز مورخ بر اساس سير تحوالت و تغييرات تاريخى پيش مى. گردد مند مى خود بهره
 .كند خت حاصل مىانسان با ابزار حواس از طبيعت شنا. گردد ها سودمند مى مشاهده آثار مادى و غير مادى گذشته

 - » سمع «-1: برد  قرآن براى به دست آوردن آگاهى و شناخت قابل اعتماد از جهان محسوسات از دو ابزار نام مى
 . ديده-» بصر «- 2گوش، 

» ارصالْاَب و عمالس لَ لَكُمعجونَ شَيًْا ولَمالَ تَع اتِكُمهطُونِ اُممِنْ ب كُماَخْرَج اللَّهتَشْكُرُونَو لَّكُمةَ لَعالْاَفِْد نحل (»  و /
از [دانستيد، بيرون آورد، و  هاى مادرانتان، در حالى كه هيچ چيز نمى كه شما را از شكم]  است[؛ و خداوند )78

 .براى شما گوش و چشم و قلب آفريد، باشد كه سپاس گزاريد]  پيش
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و چشمان و ] ها[ و براى شما گوش... ؛ )9/ سجده (» ر و الْاَفِْدةَ قَليالً ما تَشْكُرُونَو جعلَ لَكُم السمع والْاَبصا...  «
 .گزاريد ها آفريد، چه اندك سپاس مى دل

اى ديگر  گردد؛ زيرا در آيه  با دقت در اين آيات، به خوبى مؤثر بودن و كارايى حواس از ديدگاه قرآن روشن مى
ها را، سقوط از عالم انسانى و  تو صحيح به كار گرفتن اين ابزار، و عدم استفاده از آنرشد و تعالى انسانى را در پر

 :شناسد تر از آنان مى تنزل به مرحله حيوانى و حتى پايين
يابند، و  هايى دارند كه با آن درنمى دل]  چرا كه[ايم؛  و به راستى بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريده «

تر،  اند، بلكه گمراه شنوند، اينان همچون چارپايان هايى دارند كه با آن نمى بينند، و گوش  با آن نمىديدگانى دارند كه
 ).179/ اعراف (» اند اينان غافالن

به . تواند تنها عامل رسيدن به شناخت باشد  ابزار حواس به دليل نقص قلمرو و معايبى كه دارد در بينش قرآنى نمى
محدود و معدود بودن، قشرى و : ها از جمله اين نقيصه. ابزارهاى ديگرى مطرح شده استهمين دليل در كنار آن، 
توان  هاى حسى، منفعل بودن حواس از شرايط نفسانى و تأثيرپذيرى از شرايط بدنى را مى سطحى بودن دريافت

 .ذكر كرد
ت آورد، اما در تفسير هاى قطعى روشن از عالم عين به دس تواند آگاهى  انسان از طريق مشاهده عينى مى

جاست كه بايد انسان راه پيشگيرى از اين  اين. كند هاى گرفته شده از راه حس و مشاهده گاهى اشتباه مى دريافت
ها، جلوى  اشتباه در تفسير ذهن نسبت به تصاوير به دست آمده از راه حس را كشف كند و با شناخت لغزشگاه

 .خطاها گرفته شود
  

 )عقل ( قياس و برهان- دو 
. نامد  از ديگر ابزارهاى شناخت، استدالل منطقى، استدالل عقلى با برهان است، آنچه منطق آن را قياس يا برهان مى

انسان براى شناختن، عالوه بر . گونه كه اشاره شد، حس شرط الزم شناخت هست، اما شرط كافى نيست همان
به دليل . تجزيه و تحليل كار عقل است. و تحليل نياز داردحواس، به نوعى تجزيه و تحليل و گاهى به انواع تجزيه 

هاى عمقى، و براى به كارگيرى نيروى تعقل و تدبر و نظر، به ابزار قياس  محدوديت حواس و راه نبردن به شناخت
 .و برهان نياز است

م و آگاهى و معرفت و كند كه آن را عل اى برقرار مى  انسان موجودى است داراى ذهن و ذهن او با عالم عين رابطه
بخشى . تواند اين رابطه را ميان خودش و تصوراتى كه در خود دارد باز برقرار كند حتى ذهن مى. نامند شناخت مى

بندى  ها از راه تجزيه و تحليل و تركيب و جمع شود و بخشى از آگاهى از اين رابطه، از طريق حواس برقرار مى
هاى ادراكى و  ين استنتاج، نقش انديشه در ادراك و برقرار كردن رابطهدر ا. شود هاى حسى استنتاج مى آگاهى
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تعلق (، حالى بودن )غير عمقى بودن(هاى شناخت حسى، به سطحى و ظاهرى بودن   استاد مطهرى در بيان ويژگى
كند و مرحله باالتر از اين شناخت  آن اشاره مىبودن ) محدود به منطقه خاص(اى  ، و منطقه)به زمان حال داشتن

اين شناخت عمقى، وسيع و گسترده است و از . داند را شناخت تعقلى مى) كه مشترك بين انسان و حيوان است(
تبديل شناخت سطحى به شناخت منطقى و . كند كند و روابط نامحسوس را درك مى ظواهر به بواطن نفوذ مى

 ).471(گيرد دهد صورت مى انجام مىتعقلى طى عملياتى كه ذهن 
هاى مختلف، تركيب كردن و تعميم دادن از امور  بندى كردن اشياء در مقوله هاى عقلى، دسته  پس تجزيه و تحليل

 .عقلى است و از حوزه حس بيرون است
لم طبيعت و در شناخت و تحقيق، در قلمرو عا» روش تجربى« در اين جا الزم است به اين نكته نيز اشاره شود كه 

ها با به كار انداختن  ديدن واقعيت(روش تجربى يعنى مشاهده . باشد مسائل مادى، مورد عنايت قرآن كريم مى
ها بر عالم عين، تجربه يا آزمون فرضيه، از نظر قرآن  ، استنتاج از مشاهده و تفسير مشاهده، تطبيق نتيجه)حواس

ينش دعوت نموده و هم اصولى را كه براى روش تجربى در نظر قرآن هم به مشاهده در عالم آفر. تأييد شده است
جهان طبيعت و عالم ماده در حال تغيير و تبدل و دگرگونى «از جمله اين كه . گرفته شده مورد اعتنا قرار داده است

جهان طبيعت يك مجموعه يكپارچه و هماهنگ «، و »كند بر اين تطور و تغيير، قوانين ثابت حكومت مى«و » است
 ).472(باشد هر سه، مورد عنايت قرآن مى» است

هاى عقالنى،  طور كه براى دستاوردهاى حواس و تجربه ارزش و اعتبار قائل است به كاوش  از اين رو، قرآن همان
داند و  هاى عرفانى توصيه كرده است؛ زيرا قرآن، قلمروهاى شناخت را متفاوت مى فكرى و فلسفى و سير و سلوك

توان  هاى عرفانى و تصفيه دل نمى بديهى است تنها با سير و سلوك. ابزارى در نظر گرفته استبراى هر منبعى 
ها را درك  توان درون اشياء و باطن پديده طبيعت و تاريخ را شناخت و همچنين با حس و تجربه به تنهايى نمى

 .كرد
  

 )تصفيه و تزكيه نفس( قلب - سه 
برخى از عرفا و متفكران، . توان از آن استفاده كرد زارى به نام تزكيه نفس مى قلب يا دل انسان منبعى است كه با اب

دانند حتى برخى از آنان براى حس و عقل ارزش نظرى قائل نيستند، بلكه  تزكيه نفس و تصفيه دل را ابزار قلب مى
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تواند راه هدايت را بپيمايد، حتى با  شود كه مى به انسان افاضه مىهاى الهى   با تزكيه و تصفيه نفس، حكمت
 .هاى غيبى، هدايت خواهد شد مجاهده نفس، از راه

 ).69/ عنكبوت (» والَّذينَ جاهدوا فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا «
 .)10 و 9/ شمس (» و قَد خَاب منْ دسيها* قَد اَفْلَح منْ زكّيها  «
 ).29/ انفال (» ياءيها الَّذينَ  امنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرْقَانًا «
» متَقْويه ماتيه  ى وده مهادا زوتَدالَّذينَ اهد (» و17/ محم.( 
» وا ايمادزْدؤْمِنينَ لِيكينَةَ فى قُلُوبِ الْمالَّذى اَ نْزَلَ الس وهانِهِمايم ع4/ فتح (» انًا م.( 
» ئِنُّ الْقُلُوببِذِكْرِ اللَّهِ اَالَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْم مهئِنُّ قُلُوبتَطْم نُوا و28/ رعد (» اَلَّذينَ  ام.( 
  
 )هاى تحقيق محدويت( موانع شناخت - 5 

اين موانع ممكن است بر . باشد  تحقيق مىهاى  يكى از مسائلى كه در امر تحقيق وجود دارد موانع و محدوديت
شود  اين موانع برخى به موضوع تحقيق مربوط مى. نتيجه تحقيق تأثير گذارد و در كشف حقيقت لغزش ايجاد كند

از اين رو محقق قبل از انجام تحقيق . ها و صفاتى است كه در محقق وجود دارد و بخشى از آن ناشى از ويژگى
هاى شخصى خود را نيز در امر  هاى تحقيق را رفع نمايد و ويژگى  موانع و محدوديتبايد بكوشد در حد امكان

 .تحقيق دخالت ندهد تا هر چه بيشتر پژوهش او بر واقعيت استوار باشد
بايست  وجوگر و كاوشگر مى هايى اشاره شده كه شخص جست شناسى قرآن نيز به موانع و محدوديت  در روش

ه شناختى درست و حقيقى دست يابد، در غير اين صورت همين عوامل مانع از شناخت ها را برطرف نمايد تا ب آن
سازند  از ديدگاه قرآن از جمله عواملى كه بازدارنده شناخت بوده، دامنه تحقيق را محدود مى. صحيح خواهند شد

 :اند از عبارت
  

  نگرى گرايى و گذشته  سنت- يك 
داند و در برابر باورهاى غلط گذشتگان، انسان  هاى انديشه مى  از لغزشنگرى را يكى گرايى و گذشته  قرآن، سنت

 .كند را به استقالل فكرى دعوت مى
اى  ؛ بلكه گويند ما پدرانمان را بر شيوه)22/ زخرف (»   اثَارِهِم مهتَدونَ  اُمةٍ و اِنَّا على بلْ قَالُوا اِنَّا وجدنَا  اباءنَا على «

 .ايم  و با پيروى از آنان ره يافتهايم، يافته

 ١٧٠



»   اثَارِهِم مقْتَدونَ  اُمةٍ و اِنَّا على و كَذلِك ما اَرسلْنَا مِنْ قَبلِك فى قَرْيةٍ مِنْ نَذيرٍ اِالَّ قَالَ متْرَفُوها اِنَّا وجدنَا  اباءنَا على «
اى نفرستاديم مگر آن كه نازپروردگانش گفتند  ، هشداردهندهسان پيش از تو در هيچ آبادى ؛ و بدين)23/ زخرف (

 .ايم و ما در پى آنان دنباله روانيم اى يافته ما پدرانمان را بر شيوه
  

  گرايى  شخصيت- دو 
ها و آبا و اجداد موجب زايل شدن استقالل فكرى، و تأثيرگذارى بر انديشه، تصميم   پيروى كوركورانه از شخصيت

 :شود و از ديد قرآن موجب شقاوت و گمراهى خواهد شد د مىو اراده افرا
؛ و گويند پروردگارا ما از پيشوايان و )67/ احزاب (» و قَالُوا ربنَا اِنَّا اَطَعنَا سادتَنَا و كُبرَاءنَا فَاَضَلُّونَا السبيالَ «

 .گاه ما را به گمراهى كشاندند بزرگترانمان اطاعت كرديم، آن
  

   پيشداورى-  سه
نگرى، تجاهل و تخليه ذهن از قيد محفوظات و   معموالً صاحبنظران گويند در امر تحقيق بايد قاعده واقعيت
هاى قبلى رها گردد و مسير درست تحقيق اصولى بر  اطالعات قبلى رعايت گردد، تا افكار و انديشه از پيشداورى

ها را دعوت   در امر تحقيق و شناخت را محكم نموده، انسانقرآن پيشداورى. اساس واقعيت و عينيت انجام پذيرد
گاه به گزينش و نقد و نظر در آن باره پردازد و از پذيرش كالم صواب و حق امتناع  نموده تا با استماع سخن آن

 .نكند
»  رقَد فَكَّرَ و اِنَّه * رقَد ففَقُتِلَ كَي * رقَد فقُتِلَ كَي نَ* ثُم رَ * ظَرَ ثُمسب و سبع رَ * ثُمتَكْباس رَ وباَد فَقَالَ اِنْ * ثُم

پس مرگ بر او باد . چرا كه او انديشيد و سگاليد... ؛ )25- 18/ مدثر (» اِنْ هذَا اِالَّ قَولُ الْبشَرِ* هذَا اِالَّ سِحرٌ يؤْثَرُ 
. گاه روى در هم كشيد و ترشرويى كرد و آن. پس باز نگريستس. باز مرگ بر او باد چگونه سگاليد. چگونه سگاليد

اين جز گفتار آدمى . نيست]  از ديگران[سپس روى برتافت و گردن كشيد و گفت اين جز جادويى فرا گرفته 
 .نيست

زمر (» نَ هديهم اللَّه و اُولئِك هم اُولُوا الْاَلْبابِئِك الَّذي-اَلَّذينَ يستَمِعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ اَحسنَه اُول* فَبشِّرْ عِبادِ ...  «
گاه از بهترين آن  شنوند و آن را مى]  نيك و حق[پس بندگانم را بشارت ده، همان كسانى را كه قول ... ؛ )18 و 17/ 

 .اند اند كه خردمندان اند كه خداوند هدايتشان كرده است و اينان كنند، اينان پيروى مى
 :فرمايد عليه السالم در محكوميت پيشداورى مى رت على حض

 .گويد توجه مكن، بلكه به خود سخن بنگر ؛ به آن كه سخن مى)473(»ال تَنظُر الى من قالَ وانظُرْ الى ما قيلَ «
  

   تكيه بر حدس و گمان- چهار 
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در قرآن با پيروى از . تماد نيست شناخت بايد بر اساس يقين استوار باشد، نه بر ظن و گمان كه يقينى و قابل اع
 :ظن و گمان مخالفت شده است

؛ و آنچه به آن )36/ اسراء (» و الَ تَقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم اِنَّ السمع و الْبصرَ و الْفُؤَاد كُلُّ اُولئِك كَانَ عنْه مسُوالً «
 .يك در آن كار مسئول استعلم ندارى پيروى مكن، چرا كه گوش و چشم و دل هر 

؛ و اگر )116/ انعام (» واِنْ تُطِع اَكْثَرَ منْ فِى الْاَرضِ يضِلُّوك عنْ سبيلِ اللَّهِ اِنْ يتَّبِعونَ اِالَّ الظَّنَّ واِنْ هم اِالَّ يخْرُصونَ «
چرا كه جز از وهم و گمان پيروى كنند؛  زمين پيروى كنى تو را از راه خدا گمراه مى] اين سر[از بيشتر مردم 

 .بافند كنند و جز اين نيست كه دروغ مى نمى
ها  ؛ اى مؤمنان از بسيارى از گمان)12/ حجرات (»  اِثْم   اِنَّ بعض الظَّنِ  ياءيها الَّذينَ  امنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِ «

 .تها گناه اس پرهيز كنيد؛ چرا كه بعضى از گمان
  

 )ها ها و نفرت عشق(ها   وابستگى- پنج 
هاى شديد و آمال و آرزوهاى دور و دراز كه نوعى وابستگى و اسارت است از موانع شناخت  ها، عالقه  عشق

شوند كه انسان  دارد و مانع مى ها، انسان را از فهم و درك حقايق باز مى شوند؛ زيرا اين وابستگى محسوب مى
 ).474(ن كه هستند دريابندچنا ها را آن واقعيت

 :فرمايد عليه السالم در اين باره مى  حضرت على
نگرد و با  سازد، با چشمى معيوب مى وار عشق ورزد نابينايش كند و قلبش را بيمار مى هر كس به چيزى ديوانه «

 ).475(كند يفته آن مىميراند و ش هاى دل، عقلش را نابود ساخته، دنيا قلبش را مى شنود، خواسته گوشى غير شنوا مى
 .شود كه انسان آن چيز را چنان كه هست ببيند  كينه و نفرت نسبت به چيزى، مانع مى

» ااَلَّذينَ ضَلَّ سعيهم فِى الْحيوةِ الدنْيا و هم يحسبونَ اَ نَّهم يحسِنُونَ صنْع* قُلْ هلْ نُنَبِّئُكُم بِاص لْاَخْسرينَ اَعماالً  «
كه كوشش آنان در راه زندگانى ] اند[ها آگاهتان كنيم؟ كسانى  ؛ بگو آيا از زيانكارترين انسان)104 و 103/ كهف (

 .انگارند كه نيكوكردارند دنيا، نقش برآب شده است و ايشان چنين مى
ملش در نظرش آراسته جلوه داده شده است ؛ آيا كسى كه بدى ع)8/ فاطر (» اَفَمنْ زيِّنَ لَه سوء عملِهِ فَرَ اه حسنًا «

 ]... .مانند كسى است كه خداوند هدايتش كرده باشد[بيند،  و لذا آن را نيك مى

شود كه به خصايص  ها به جنبه نفسانى و روحى و درونى انسان مربوط مى  برخى از اين موانع و محدوديت
وجود هر يك از اين عوامل در . باشند ه شناخت مىنفسانى، يا رذايل، و امراض درونى تعبير شده و محدودكنند

 :از جمله اين امراض، موارد زير است. كند انسان، از رسيدن او به حقيقت جلوگيرى مى
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توبه (گرى  ، فتنه)23/  و جاثيه 50/ قصص (، هواى نفسانى )7/ آل عمران (، زيغ )125/  و توبه 10/ بقره ( مرض 
 و كهف 2/ ، قمر 124/ طه (، اعراض )57/  و كهف 46/ ، اسراء 25/ ، انعام 7/ قمان ل(، وقْر )7/  و آل عمران 48/ 
 پرده -، اَكِنّه )24/ محمد (، قفل )10/ شمس (، دس )100/  و يونس 95/ توبه (، رجس )19/ حشر (، نسيان )5/ 
 و 7/ بقره (، غشاوه )23/ ثيه  و جا7/ بقره (، ختم )43/  و انعام 74/ بقره (، قساوت )5/  و فصلت 46/ اسراء (

، غمره )88/  و بقره 92/ ، يونس 28/ كهف (، غفلت )16/  و محمد 87/ ، توبه 108/ نحل (، طبع )23/ جاثيه 
/ بقره (، تلبيس )146 و 140/ بقره (، كتمان )56/  و غافر 35/ غافر (، تكبر )15-13/ مطففين (، ران )63/ مؤمنون (

 تكذيب -، دروغ و افترا )23/  و محمد 22/ ، انفال 171 و 18/ بقره (كرى، كورى و گنگى ، )71/  و آل عمران 42
 ).17/  و يونس 40 و 37/ ، اعراف 21/ انعام (

 خصوصيات ديگرى نيز وجود دارد كه اگر در انسان وجود داشته باشد در بينش و شناخت او نسبت به حقيقت و 
 لجاجت، سنگدلى، غضب، خشم، حرص، عصبيت و تعصب، تفاخر و تكاثر، عناد و: گذارد؛ مانند معرفت تأثير مى

، ترديد و دودلى، رعب و )110/ توبه (استهزاء و عجب، سوء و فحشاء، كفر و ناسپاسى، نفاق، ريب و حيرت 
 ...خوف و

  
 )شناخت(كننده   عوامل تقويت-6 

شته باشند در رسيدن او به شناخت و معرفت ورزد كه اگر در انسان وجود دا  قرآن بر خصوصيات ديگرى تأكيد مى
، 43/ ، رعد 54/ حج (سازند؛ مانند علم  حقيقى مؤثر هستند و بينش و موفقيت او را در امر تحقيق دوچندان مى

، صبر و )4/  و فتح 9/ يونس (، ايمان )29/  و انفال 197 و 194/ بقره (، تقوا )11/  و مجادله 49/ عنكبوت 
، مجاهده )36/  و اسراء 157/ ، نساء 65/ انعام (نگرى  ، ژرف)16/  و جن 30/ ، فصلت 153 و 45/ بقره (استقامت 

، اخالص )273/  و بقره 60/ نور (، عفاف )8/  و بينه 33، ق 90/ ، انبياء 26/ نازعات (، خشيت )69/ عنكبوت (
 ...و) 49/  و انفال 3/ طالق (، توكل )24/  و يوسف 40/ ، حجر 18/ ص (

  
   نتايج حصول شناخت-7 

 پس از اين كه طى مراحل تحقيق، انسان به شناخت حقيقت دست يافت و از جنبه نظرى، صاحب بينش و معرفت 
بخشى از اين نتايج در . شد، نتايج عملى بر آن مترتب خواهد بود) بينى توحيدى در اين تحقيق جهان(بينى  يا جهان

ظهور ) حيات اخروى( متجلى خواهد شد و برخى در سراى آخرت همين دنيا در وجود انسانِ صاحب معرفت
 :اند از نتايج تحقيق و شناخت در دنيا عبارت. خواهند يافت
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ذكر، استغفار، تسبيح و تحميد، عبادت، ...)  و58/ ، اعراف 191/ ، سبأ 31/ ، لقمان 14/ ، ابراهيم 40/ نمل ( شكر 
اى باطن، قلب سليم، حيات طيبه، گشادگى رزق، بركات و سكينه و آرامش، امن و اطمينان، شرح صدر، صف

 ... .نعمات، هدايت خاص، افزونى ايمان، علم و بينش كامل، تصديق  حق، خشوع و خضوع، يقين، تقرب به حق و

اخالص، صداقت، وفا، تعهد، توكل، عفو، انفاق، رحم، احسان، عدالت، راستگويى، :  و در رفتار فردى و اجتماعى
 ... .روتنى، عمل صالح، پرهيز از سيئات و رذايل وتواضع و ف

/  و كهف 6/ انشقاق (، لقاءاللَّه )29/ فجر (، دخول در بندگان خدا )28/ فجر (رجوع به سوى رب :  نتايج اخروى
 .باشد ، مى)27 و 21/ توبه (، و رضايت خداوند )31/ ، ق 30/ فجر (، خلود در جنت و رضوان )110

  
   سخن پايانى

اى در امر تحقيق ارائه داده كه هدف آن كشف حقيقت و راهيابى به شناخت حقيقى  شناسى ويژه رآن كريم روش ق
، آگاهى از طبيعت و نظام )خودشناسى(، معرفت به خود )خداشناسى(است؛ شناخت چندجانبه انسان به خالق 

 ).معادشناسى(و مقصد و فرجام حيات ) شناسى شناسى، جهان هستى(هستى 
) آيات آفاقى و انفسى(ها و منابع شناخت  طبيعت و تاريخ و مشاهده و نظر در پديده( روش از سير در زمين  اين

. يابد و طرح پرسش ادامه مى) آفرينش= عالم صنع (ها  ورزى در پديده گردد و با تأمل و تفكر و انديشه آغاز مى
حواس، برهان و (گيرى از ابزار شناخت   با بهرهسازى درباره مسئله طرح شده، ها و فرضيه زنى گاه با گمانه آن

ها و  از حوادث و نشانه» اندوزى عبرت«ها و موانع شناخت و  و برطرف نمودن محدوديت) استدالل عقلى و قلب
 .گردد منتهى مى» هدايت«آيات، به بصيرت و شناخت و سرانجام به 

او . و يقين باشد نه بر پايه حدس و ظن و تقليدها و اطالعات پژوهشگر بايد بر اساس علم   در اين روش، داده
و فراخوانى » دعوت«پس مراحل تحقيق پس از . تواند در اقوال به نقد و نظر نشيند و به انتخاب احسن بپردازد مى

، سير، نظر، تفكر، بصيرت، عبرت و شناخت ادامه »اجابت دعوت«ها به تحقيق و پژوهش در نظام هستى، با  انسان
 .انجامد دايت انسان مىيافته، به ه

  
  
  

   دايرةالمعارف آستان قدس رضوى
  

 )476( گروه دايرةالمعارف- بنياد پژوهشهاى اسالمى 
  
  

 ١٧٤



كننده امور موقوفات آستانه  آرامگاه شهيد مدرس، مؤسسه، اداره) 477(عليه السالم و الكاظم  آستانه حسين بن موسى
شدن بناى  بعد از خراب. و آرامگاه شهيد سيدحسن مدرس در كاشمرعليه السالم در طبس  حسين بن موسى الكاظم
، )ره(ش طبس، به دستور امام خمينى1357عليه السالم در زلزله  الكاظم موسى بن كهن آستانه حسين

هاى  ش بناى مركزى آرامگاه شامل بقعه و رواق1363در سال . رضوى مأمور بازسازى آن شد قدس آستان
). 91و73؛ ستاره پرفروغ، 1اساسنامه، ( متر مربع ساخته و تحويل متوليان محلى گرديد 1457گانه، با زيربناى  هشت

اللَّه   مترمربع، بر مزار آيت1250قدس بنايى باشكوه به مساحت حدود  ش به همت آستان1367همچنين در 
اهتمام ). 37، 3 شم الرضا، جا؛ طبس ميقات اساسنامه، همان(سيدحسن مدرس احداث و تحويل اداره اوقاف گرديد 

هاى مسؤوالن و مردم شهرهاى طبس و كاشمر مبنى بر نظارت  قدس در تكميل اين دو مجموعه و درخواست آستان
قدس و موافقت مقام رهبرى، مسؤوليت و اداره امور هر دو  قدس، موجب شد به پيشنهاد توليت آستان بيشتر آستان

اى با  ش، مؤسسه1376بدين منظور در سال ). 2اساسنامه، (شود  به آستان قدس واگذار 1373مجموعه در تيرماه 
هاى  تأسيس و به عنوان يكى از مؤسسه» عليه السالم و آرامگاه شهيد مدرس الكاظم آستانه حسين بن موسى«نام 

 ).20و8اساسنامه، (زيرمجموعه آستان قدس رضوى به ثبت رسيد 
حفاظت و صيانت از اراضى و رقبات و متعلقات آستانه  هدف از تأسيس اين مؤسسه، اداره امور موقوفات و 

عليه السالم در طبس و آرامگاه شهيد سيدحسن مدرس در كاشمر است  حضرت حسين بن موسى الكاظم
 ).3اساسنامه، (

سرمايه و دارايى مؤسسه مركب از امالك و .  حوزه فعاليت مؤسسه در شهرهاى طبس و كاشمر و حومه آنهاست
هاى آن از محل   اموال منقول و غيرمنقولى است كه تحت سرپرستى مؤسسه قرار دارد و هزينهاراضى و باغات و

هاى نقدى و غيرنقدى اشخاص حقيقى و حقوقى  قدس، درآمد موقوفات، نذورات بقاع و كمك هاى آستان كمك
قدس  رهنگى آستانمؤسسه زير نظر شوراى عالى ف). 102 و 101، ... ؛ ستاره پرفروغ4اساسنامه، (شود  تأمين مى
هاى  ترين فعاليت مهم. دفتر مركزى آن در مشهد و شعب آن در شهرهاى طبس و كاشمر است. شود اداره مى

 :مؤسسه در طبس و كاشمر عبارت است از
 هزار متر 40 هزار متر مربع كه حدود 70عليه السالم با زيربناى حدود  موسى الكاظم بن  طرح جامع آستانه حسين-  

 ).32فروزان، (حن و آرامگاه است و بقيه آن در خارج از صحن و در اطراف فلكه قرار گرفته است آن شامل ص
هزار جلد 60اى با بيش از  عليه السالم، شامل كتابخانه موسى الكاظم بن سراى حضرت حسين  احداث فرهنگ-  

 ).12؛ دانشورز، 64و63، 3الرضا، شم  طبس ميقات(هاى آموزشى  كتاب و كالس
 ).23، 4الرضا، شم  طبس ميقات(داث كتابخانه امام رضاعليه السالم در روستاى محمدآباد طبس  اح-  
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طبس (موسى  بن در ضلع غربى فلكه حضرت حسين) باغ رضوان(موسى  بن  ساخت قبرستان بهشت حسين-  
 ).8، 3الرضا، شم  ميقات

 در ديهوك، اسالميه، مهنه، رباطسفيد، رباط راهى و ارائه خدمات به زائران و مسافران هاى بين  مديريت مجتمع-  
 ).3ذوالفقارى؛ حرم، (آباد طبس  پشت بادام، خوسف، نهبندان، كاهك سبزوار و عشق

 ستاد تسهيالت زائران كه با مديريت و نظارت مستقيم مديرعامل مؤسسه در ايام نوروز و تابستان تشكيل -  
است از ده باب مهمانپذير دوخوابه، صد باب اتاق مفروش، دو امكانات رفاهى ستاد براى زائران عبارت . شود مى

، 4 و شم 20، 3الرضا، شم  طبس ميقات(آورى نذورات و دفتر زائرسرا  باب آشپزخانه، دفتر گمشدگان، دفتر جمع
13( 

موسى و شهيد مدرس كه نشريه طبس  بن زاده على  چاپ و توزيع كتاب، نشريه و راهنما در معرفى امام-  
 ).ذوالفقارى(الرضا از آن جمله است  ميقات

 9736679 ش جمع موقوفات آن به 1382طورى كه تا پايان سال   احياى موقوفات امامزاده حسين بن موسى به-  
 ).11، 3الرضا، شم  طبس ميقات(مترمربع رسيده است 

، در شهرك رضويه هاى وقفى امامزاده حسين بن موسى به شهروندان فاقد مسكن طبس   واگذارى بخشى از زمين
 )34، 4همان، شم (به صورت استيجارى 

 ).5؛ حرم، 35، 4همان، شم(ش 1383آباد طبس در سال   تأسيس اولين گاودارى شيرى صنعتى در روستاى همت-  
 :هاى مؤسسه در كاشمر بدين شرح است  عمده فعاليت

 شهيد دفاع مقدس بنا به 133  متر مربع كه000/4 احداث صحن شمالى و آرامگاه شهيد مدرس به مساحت -  
 . جا مدفونند وصيتشان در آن

 اتاق به عنوان زائرسرا، دو سالن 38 مترمربع داراى 250/2 مترمربع و زيربناى 000/3 صحن جنوبى به مساحت -  
 .چندمنظوره و يك سالن اجتماعات

 1383ى شهردارى در سال  متر، پس از واگذارى آن از سو500/13سازى پارك شهيد مدرس به مساحت   بهينه-  
 ).31، 4الرضا، شم  طبس ميقات(
 مترمربع، شامل اسناد، مدارك، وسايل شخصى و 200 موزه شهيد مدرس در سمت غربى آرامگاه به مساحت -  

 ).31، 4همان، شم (تصاوير شهيد مدرس 
 ). همان( جلد كتاب و دو تاالر مطالعه  000/28 كتابخانه شهيد مدرس با -  
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سازى اوقات  هاى مذهبى، قرآنى و ورزشى و دو ستاد براى غنى ريزى فعاليت راى سه شورا براى برنامه مؤسسه دا
برگزارى غبارروبى در طبس شش بار و . هاى هفته ميالد رضوى است فراغت جوانان و نوجوانان و برگزارى جشن

 ). 39، 4؛ شم 37، 3الرضا، شم  ذوالفقارى، طبس ميقات(شود  كاشمر دو بار در سال انجام مى

  
، 48 و 47عليه السالم و آرامگاه شهيد مدرس؛ حرم، سال دوم، شم  كاظم موسى بن اساسنامه مؤسسه حسين:  منابع
، مصاحبه، شهريور )مديرعامل مؤسسه(ش؛ ذوالفقارى، عباس 1384، تير و مرداد 39ش؛ دانشورز، شم 1384
الكاظم پرتوى از  موسى بن ؛ فروزان، حسن، حسين1384 و 1383، فروردين 4 و 3الرضا، شم ش؛ طبس ميقات1384

 .ش1382الكاظم، طبس،  بن موسى نور واليت، امور فرهنگى آستانه مبارك حضرت حسين
    / /مهدوى على اخوان

  
- 1250(، حاكم خراسان )ق1243-1240(شاه  ، صدراعظم فتحعلى)ق1267 - ؟ ( الدوله، اللهيارخان   آصف
). 1/66مستوفى، (بخش بود  او پسر چهارم محمدخان دولّو، معروف به تاج. رضوى قدس و متولى آستان) ق1263

شاه و به واسطه سياست پيوند و اتّحاد دو طايفه دولّو و  وى به سبب خدمات پدرش به آقامحمدخان و فتحعلى
 و خواهر اللهيارخان به همين سبب دختر شاه با اللهيارخان. قوانلو، در حلقه درباريان و وابستگان سلطنت درآمد

هاى خود، اللهيارخان  ميرزا در نامه بنابر همين قرابت، عباس). 285عضدالدوله، (ميرزاى وليعهد ازدواج كرد  با عباس
به مرور زمان ). 1/66مستوفى، (كرد  خطاب مى» خالوى اعزّ كامكار واالتبار«و محمدشاه او را » ارجمندى«را 

بامداد، (باشى، ساالربار  آقاسى مقاماتى همچون ايشيك) 1/47محمودميرزا،  (اللهيارخان كه طبع شعر هم داشت
ق براى سركوبى 1229از جمله در . هاى نظامى متعددى را بر عهده گرفت و حكومت واليات و مأموريت) 1/154

روهاى ايران ق براى پشتيبانى ني1242ق براى امداد به قواى وليعهد در نبرد با عثمانى و در 1237تركمانان و در 
برگزيده شد و به » ساالربار«شاه به مقام  ق طى فرمانى از سوى فتحعلى1240در اواخر . ها اعزام شد عليه روس

دوره صدارت اللهيارخان ). 211فروغ، (الدوله ملقب گرديد تا با نهايت استقالل رأى عمل نمايد  آصف
كه او خود از محركان و مسببان جنگ بود،  با آن.  شدالدوله، همزمان با شروع جنگ دوم ايران و روسيه آغاز آصف

ها درآيد و زمينه عقد  هاى عمدى و غيرعمدى وى باعث گرديد تا تبريز به اشغال روس لياقتى و كارشكنى ولى بى
به همين سبب شاه او را از صدارت عزل و به ). 67؛ سعادت نورى، 135رائين، (مصالحه تركمانچاى فراهم شود 

 ).119جهانگيرميرزا، (ر امور دولتى تنبيه كرد سبب سستى د
ميرزا  ميرزا فرزند عباس السلطان و بهمن الدوله با برخى از مدعيان سلطنت همچون عليشاه ظل  پس از آن آصف

وى ). 67 و 56الچينى، (ميرزا قرار گرفت  اظهار اتحاد و مودت كرد و به همين جهت مورد لعن و نكوهش عباس
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هاى خود در امور حكومت ادامه داد، اما به علت كاردانى  ها و دخالت الدوله در دوره محمدشاه نيز به توطئه  آصف
ق به حكومت خراسان 1250 محمدشاه براى دور كردن او از پايتخت، وى را در رمضان مقام توفيقى نيافت و قائم

 .فرستاد
 سال زمامدارى خراسان، مناسبات دوستانه و نزديكى با عوامل بيگانه به ويژه انگليس داشت، 13الدوله طى   آصف
و نيز تجزيه ) 423نورى، سعادت (هاى او در جداسازى افغانستان از ايران در قضاياى هرات  كه دخالت چنان

هاى دولت انگليس بود  در جهت اهداف و سياست) رفتنه ساالر(خان ساالر  خراسان به كمك پسرش محمد حسن
 ).479-2/478محمود محمود، (

قدس را به عهده  مقام، اللهيارخان براى مدتى نيابت توليت آستان ق با درگذشت ميرزاموسى قائم1261 در سال 
الدوله و پسرش، ساالر به تهران رسيد، شاه، متولى جديدى براى  اخبار تمرد و شورش آصفگرفت، اما چون 

 .آستانه برگزيد و اللهيارخان را به پايتخت فراخواند
ها از آنها، كوشش براى تطميع دربار و  ميرزا، برادر شاه و حمايت انگليسى الدوله با بهمن  ارتباط ساالر و آصف

ق او را به عتبات تبعيد 1263ى صدراعظم، جملگى موجب گرديد تا محمدشاه در رجب ميرزا آقاس القائات حاج
الدوله،  وقفه كارگزاران سفارت انگليس براى بازگرداندن آصف رغم اصرار و تالش بى على). 102نگار،  بدايع(كند 

ق 1266االول  ا در جمادىدولتمردان ايران به ويژه اميركبير مانع از بازگشت او به كشور شدند و دولت موفق شد ت
 ). 10/417هدايت، (فتنه ساالر را با فتح مشهد به پايان رساند 

خانى، رواقى بنا كرد كه به دارالسعاده شهرت  ق در جنوب دارالضيافه و شرق گنبد حاتم1251الدوله در سال   آصف
نو را مرمت كرد و در برخى از وى همچنين ايوان طالى صحن ). 188الملك،  ؛ حكيم146احتشام كاويانيان، (يافت 

 .التوليه آستانه نيز مشاركت داشت مقام، نايب اقدامات ميرزاموسى قائم
  

ش؛ 1357خان، صدرالتواريخ، به كوشش محمد مشيرى، روزبهان، تهران،  اعتمادالسلطنه، محمدحسن:  منابع
مهدى، شرح حال رجال ايران، ش؛ بامداد، 1354قدس، مشهد،  الشموس، آستان كاويانيان، محمد، شمس احتشام

نگار، محمدابراهيم، عقدالآللى فى نقد المعالى، نسخه خطى كتابخانه ملى به شماره  ش؛ بدايع1347زوار، تهران، 
الممالك، عليقلى،  ش؛ حكيم1327؛ جهانگير ميرزا، تاريخ نو، به كوشش عباس اقبال آشتيانى، علمى، تهران، 2079

ش؛ رائين، اسماعيل، حقوق بگيران انگليس در ايران، 1356يران زمين، تهران، روزنامه سفر خراسان، فرهنگ ا
ش؛ عضدالدوله، 1364ش؛ سعادت نورى، حسين، رجال دوره قاجار، وحيد، تهران، 1355جاويدان، تهران، 
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 /محمد نبى سليم    /
  

پدرش . رضوى قدس ، خوشنويس و معلم خط آستان)ش1362 تهران -  1275تهران (الدين   اعتضادى، جالل
فرزند مالعليجان آملى بود كه با سمت خطاط در حوزه علميه مسجد آقاميرزا محمداسماعيل مدرس مازندرانى 

 ).33مدرس مازندرانى، (فعاليت داشت ) شهيد مطهرى(سپهساالر 
الدين كه نام خانوادگى اعتضادى را اختيار كرده بود، به سبب خط خوشى كه داشت در   پس از مرگ پدر، جالل

او ضمن تحصيل، براى فراگرفتن فنون خوشنويسى، . يدسمت خطاط حوزه علميه سپهساالر، جانشين پدر گرد
پس از آن به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و تعليم ). 1/142راهجيرى، (رضاى مشاق بود  مدتى شاگرد ميرزا غالم

در همين زمان ). 1/143همو، (هاى سعدى، وطن، همايون، ترقى و قدسيه برعهده گرفت  خوشنويسى را در مدرسه
. السلطنه وقت، مديريت و مشاقى دبستان ايتام سپهساالر را به او واگذار كرد نايب) دالملكعض(سليمان ميرزا 

ش به خدمت رسمى پست و تلگراف درآمد، در عين حال به تمرين و تعليم خط هم 1297اعتضادى در فروردين 
امه و نشان پيام  با دريافت تقديرن1336او پس از سى سال خدمت در پست و تلگراف، در مهرماه . پرداخت مى

 . بازنشسته شد

الدين تهرانى  ش به شوق مجاورت حرم حضرت رضاعليه السالم به مشهد آمد و سيدجالل1341 اعتضادى در 
هاى صحن نو را به عنوان  رضوى كرد و يكى از حجره قدس التوليه وقت او را مأمور تعليم خط در آستان نايب

نام  ها شاگردانى را تعليم داد كه برخى از آنها امروز از استادان به ين سالدر ا. دارالتعليم در اختيار او قرار داد
 . خوشنويسى هستند

رضوى منصوب شد و در  قدس  به موجب حكم رسمى به سمت خادم افتخارى آستان1349الدين در سال   جالل
 ).؛ اعتضادى1/143همو، (پايان همان سال به تهران رفت و تا زمان وفات در آن شهر بود 
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از آثار خوشنويسى او تفسير قرآن مشهور ). اعتضادى( اعتضادى در انواع خط به ويژه نستعليق و ثلث تبحر داشت 
 در -السالم   عليهم- عبا آل نگاشت پنج تن و نيز برخى مرقعات وى، از جمله نام) 1/145راهجيرى، (به چاپ اخگر 

 .شود رضوى نگهدارى مى قدس كتابخانه و موزه آستان
  
رضوى، تصوير فرمان انتصاب اعتضادى به عنوان خادم افتخارى، دايرةالمعارف بنياد  قدس آستان: منابع  

ش؛ راهجيرى، على، تذكره خوشنويسان معاصر، 1384هاى اسالمى؛ اعتضادى، محمدرضا، مصاحبه،  پژوهش
 .ستنويسنگارى، نسخه د ش؛ مدرس مازندرانى، محمداسماعيل، روش نامه1346اميركبير، تهران، 

 /محمدرضا راشدمحصل    /
  

 پژوهشى براى توسعه و نشر فرهنگ اسالمى و معارف اهل -اى علمى  هاى اسالمى، مؤسسه  بنياد پژوهش
رضوى  قدس اى غيردولتى و وابسته به آستان گذارى شد و مؤسسه  پايه1363اين بنياد در سال . عليهم السالم بيت
 . است

بر اساس مفاد اساسنامه آن عبارت است از نشر فرهنگ و علوم اسالمى و گسترش ترين اهداف اين مؤسسه   مهم
 اسالمى، ارتقاى -هاى بنيادى و كاربردى، احياء و نشر ذخاير و نفايس علمى  معارف جعفرى در پرتو پژوهش

 ويژه رضوى، به قدس سطح علمى نيروهاى پژوهشى در حوزه علوم اسالمى و تأمين نيازهاى پژوهشى آستان
 . نهادهاى فرهنگى

 :هاى اسالمى به قرار زير است هاى بنياد پژوهش ها و فعاليت  برنامه
 .هاى مختلف علوم اسالمى هاى پژوهشى در رشته  تشكيل گروه-  
 . جذب استادان  و محققان كارآمد و شايسته-  
ن و مترجمان براى تحقيق، هاى پژوهشى مراكز علمى و انعقاد قراردادهاى مختلف با محققا  استفاده از ظرفيت-  

 .تأليف، تصحيح و ترجمه در راستاى اهداف بنياد
ويژه نهادهاى فرهنگى در جهت تأمين نيازهاى پژوهشى و  قدس به  همكارى متقابل با ديگر نهادهاى آستان-  

 .آموزشى
 .ى و خارجىهاى مطالعاتى و حضور در مجامع علمى داخل  ارتقاى سطح علمى محققان بنياد با اعطاى فرصت-  
 . انتشار نشريات علمى و تخصصى-  
عليهم السالم و مفاخر  هاى علمى به ويژه در بزرگداشت و معرفى امامان معصوم ها و كنفرانس  برگزارى همايش-  

 .علمى و اسالمى و همكارى با سمينارهاى داخلى و خارجى
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ى اقتصاد اسالمى، قرآن، حديث، تاريخ  پژوهش-هاى علمى  هاى اسالمى فعاليت خود را با گروه  بنياد پژوهش
هاى اروپايى آغاز كرد و به تدريج با  شناسى، ترجمه عربى و ترجمه زبان اسالم، فرهنگ و ادب اسالمى، روان

شناسى، كالم و فلسفه، كالم جديد،  هاى فقه، جغرافياى كشورهاى مسلمان، كتاب ها، ساير گروه گسترش فعاليت
شناسى، ادبيات كودك و نوجوان، تراجم و انساب، تصحيح متون اسالمى،  راسانقدس، خ دايرةالمعارف آستان

 تن از پژوهشگران و محققان حوزه و 180در حال حاضر بيش از . االنوار و ويرايش به آن افزوده گشت عبقات
 .  پژوهشى با اين بنياد همكارى دارند-هاى مختلف در هفده گروه علمى  دانشگاه با تخصص

سازى، حروفنگارى،  هاى آماده دمات پژوهشى شامل كتابخانه، مركز رايانه، اداره خدمات نشر، گروه واحدهاى خ
 . آيد هاى تكميلى بنياد به شمار مى خوانى و واحد طراحى و گرافيك نيز از قسمت نمونه

سالمى و  با هدف نشر علوم ا1365 ترويجى به نام مشكوة است كه از سال - بنياد داراى يك فصلنامه علمى 
 .شود  فرهنگى جامعه منتشر مى-عليهم السالم و ارتقاى سطح علمى  معارف اهل بيت

شود و مورد   همه ساله منتشر مى1365توان به تقويم قدس اشاره كرد كه از سال   از ديگر انتشارات بنياد مى
 . شمارى قرار دارد مندان بى استقبال عالقه

هاى مختلف علوم اسالمى منتشر كرده كه   عنوان كتاب در رشته1400ش از هاى اسالمى تا كنون بي  بنياد پژوهش
 .  عنوان آن از سوى محافل علمى به عنوان كتاب برگزيده معرفى شده است30بيش از 

 به ساختمان جديدى كه به همين منظور در ضلع شمال شرقى خيابان طبرسى، 1382 اين مركز پژوهشى در سال 
 .  طبقه احداث گرديده است، انتقال يافت4 متر مربع در 24000 متر مربع و زيربناى 9000در زمينى به مساحت 

  
:  منابع .1381رضوى، دى  قدس هاى اسالمى آستان هاى اسالمى؛ نگاهى به بنياد پژوهش اسناسنامه بنياد پژوهش

 /حميدرضا آژير    /
  

 پرورش استعدادهاى جوانان و سنجش افكار هاى اجتماعى، مؤسسه، مركز اى، جوانان و پژوهش  خدمات مشاوره
ش با هدف بررسى و حل مشكالت 1376اين مؤسسه در سال . رضوى قدس عمومى نسبت به خدمات آستان

جوانان و ارتقاى آگاهى و معرفت دينى، اجتماعى و سياسى آنان، و نظرسنجى افكار عمومى درباره خدمات و 
 .قدس رضوى تشكيل گرديد هاى آستان فعاليت

هاى تحصيلى، شغلى و ازدواج؛ ارائه  ها در زمينه اى به نوجوانان، جوانان و خانواده  ارائه خدمات آموزشى و مشاوره
هاى  سنجى، اختالالت يادگيرى و گفتار درمانى؛ تقويت تشكل درمانى، روان شناسى بالينى شامل روان خدمات روان

سازى اوقات فراغت جوانان؛ برگزارى جلسات بحث و  فرهنگى و مذهبى جوانان؛ تشكيل اردوهاى تربيتى؛ غنى
هاى توجيهى براى جوانان؛ اجراى  هاى آموزش خانواده و كالس بررسى مسايل مورد عالقه جوانان؛ تشكيل كالس
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 /جواد محمدزاده مقدم    /
  
محمد بن على . ، اديب و شاعر مشهور شيعى و از اصحاب امام رضاعليه السالم)ق246-148( دِعبل خُزاعى -6 

عساكر،  ؛ ابن8/378خطيب بغدادى، (به دنيا آمد ) سوريه(بن رزين بن عثمان در كوفه و به قولى در قرقيسا
 ).249و17/245

و جدش عبداللَّه بن ) 5/525موحدى ابطحى، (رسد  يامبر مىقدر پ ورقاء خزاعى از صحابه گران بن  نسب او به بديل
دعبل در ). 2/395ذهبى، (عليه السالم بود كه در جنگ صفين به شهادت رسيد  بديل نيز از ياران امام على

اى زشت داشت،  شنيد و چون چهره او خوب نمى). 183نديم،  ابن(اى اهل فرهنگ و ادب رشد كرد  خانواده
 8/379خطيب بغدادى، (كرد و او به اين لقب اشتهار يافت  شتر پير خطاب مى ، به معنى ماده»دعبل«اش وى را  دايه
 ). 381و 

را درك كرد و از محضر امام كاظم عليه السالم و ) عليهم السالم كاظم، رضا، جواد و هادى( دعبل  چهار امام شيعه 
) ق247(هشت تن از خلفاى عباسى تا زمان متوكل همچنين با ). 277نجاشى، (امام رضا عليه السالم بهره برد 

 .دوره بود هم
هاى ادبى خود به بغداد سفر كرد و بيشتر وقت خود را   او پس از دوران كودكى و نوجوانى، براى تكميل اندوخته

وى با قريحه سرشار خود، قرآن و سنت ). 8/378خطيب بغدادى، (صرف آموزش و يادگيرى فنون شعر كرد 
طلبى تشيع،  دانست و در راه حق داشتن افراد مى عليهم السالم را معيار فضيلت اهللا عليه وآله و اهل بيتپيامبرصلى 
گفت سى  دعبل تعصبى شديد به طرفدارى از اهل بيت داشت و به همين دليل مى. انديشى پرهيز داشت از مصلحت

از ). 2/2209الجبورى، (كشد سال است كه دار خود را بر دوش دارم، اما كسى نيست كه مرا به صليب 
گرفت، او را  اى مى دولتان است، به همين سبب چنانچه صله و هبه هاى شعر او هجو خلفا، امرا و صاحب شاخصه

 ).2/219، الجبورى، 2/431حجر،  ؛ ابن260و17/248عساكر،  ابن(داشت  از هجوگويى باز نمى
دعبل با هدف انشاى اين ). 18/29بوالفرج اصفهانى، ا( يكى از ماندگارترين اشعار دعبل، قصيده تائيه اوست 

عباس كه او نيز شاعرى شيعى بود، راه خراسان را در پيش گرفت و در محضر  بن قصيده به همراه ابراهيم
 ).21/150؛ المزى، 1/154صدوق، (الرضاعليه السالم شعر خود را خواند  موسى بن على
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 :ست از مشهورترين ابيات اين قصيده، بيت ذيل ا
  مدارس آياتٍ خَلَت مِن تالوةٍ

هاى وحى را  يابم كه ديگر خالى است و منزل را مى]  قرآن[هاى تالوت آيات  جايگاه«و منزِلُ وحىٍ مقفِرُ العرَصاتِ 
 .»بينم كه هوادارى ندارد مى
 : بيت، آورده است31گاه پس از   آن

  و قَبرٌ ببغدادٍ لنفسٍ زكيةٍ

هاى بهشت با رحمت  مزار نفس زكيه كه در بغداد است و خداوند او را در غرفه«حمنُ فى الغُرُفاتِ تَضَمنَها الرَّ
 »خود فرا گرفته است

 : به گفته دعبل پس از اين بيت امام با الحاق دوبيت ديگر به اين قصيده، فرمود
  و قَبرٌ بطوسٍ يا لَها مِن مصيبةٍ

  تِاَلَحت على األحشاءِ بِالزَّفَرا
  إِلَى الحشرِ حتى يبعثَ اللَّه قائِماً

   يفَرَّج عنَّا الغَم و الكُرُباتِ
و شهادتِ صاحب قبرى كه در توس واقع خواهد شد، مصيبت و اندوه بزرگى است كه پيوسته آتش حسرت در  «

مد را برانگيزد كه غبار غم كشد، تا روزى كه خداوند قائم آل مح آتشى كه تا روز حشر شعله مى. افروزد درون مى
 ».و اندوه را از دل ما بزدايد

ها به  آن قبر من است و روزها و شب:  امام در پاسخ دعبل راجع به صاحب قبرى كه در توس قرار دارد، فرمود
به درستى كه هر كه . كنندگان من گردد كه شهر توس محل رفت و آمد پيروان و زيارت پايان نخواهد رسيد، مگر آن

 شهر توس و غربت من، مرا زيارت كند، در روز قيامت با من و در درجه من باشد و گناهانش آمرزيده شود در
 ).1/259؛ صدوق، 49/239مجلسى، (

پوشى از آن حضرت، از مرو به سمت عراق روانه گرديد و چون در قم خبر شهادت   دعبل با دريافت صله و تن
 ):758صدوق، ( اين مطلع سرود خود را با» رائيه«امام را شنيد، قصيده 

  أرى أُميةَ معذُورينَ إن قَتَلُوا

 ...و ال أَرى لِبنىِ العباسِ مِن عذُرِ

خَيرُ النّاسِ كُلِّهم قَبرانِ فى طُوس   
 و قَبرُ شَرِّهم هذا مِنَ العِبرِ
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 از آثار او طبقات الشعراء ).2/220سلمان،  كامل( دعبل عالوه بر سرودن شعر، عالمى متكلم و صاحب قلم بود 
و الواحد فى مثالب العرب و مناقبها است كه در سرگذشت شاعران و تاريخ آداب عرب نگاشته  ) 1/225تفرشى، (

كه ) 183نديم،  ابن(آورى كرد  ديوان اشعارش را اولين بار صولى در سيصد ورق جمع). 161نجاشى، (شده است 
عليه السالم و  اربيتى را به شكلى نوين در دو بخش مدايح اهل بيتمحمد سماوى  همين ديوان هز بعدها شيخ

 ).9/326آقابزرگ طهرانى، (عليه السالم تدوين كرد  مدايح غير اهل بيت
موسى الرضاعليه السالم، مأمون عباسى  و ديگران روايت كرده است  بن  او از راويان حديث بود و اقوالى را از على

) 8/379خطيب بغدادى، (اند  حدثان و مورخان سنى روايات او را ضعيف و باطل دانستهبرخى از م). 2/373امينى، (
؛ امينى، 30/369حر عاملى، (داند  اند و شيعه روايات او را صحيح مى با اين حال افراد زيادى از او روايت كرده

2/374.( 
طوق  بن ر به سبب هجو مالك درباره كيفيت مرگ و محل دفن وى بين مورخين اختالف است و بنابر قول مشهو

 ).2/385امينى، (در حوالى شوش كشته شد 
  

آقابزرگ طهرانى، محمدمحسن، الذريعه الى تصانيف الشيعه، تهران، چاپخانه مجلس؛ ابن بابويه، محمد بن :  منابع
ق؛ 1417، ق؛ همو، االمالى، مؤسسه بعثت، قم1404على، عيون اخبار الرضا، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، بيروت، 

ق؛ ابن شهرآشوب، 1390الميزان، مؤسسه االعلمى للمطبوعات بيروت،  ابن حجر عسقالنى، احمد بن على، لسان
ق؛ 1415محمد بن على، معالم العلماء، قم؛ ابن عساكر، على بن حسن، تاريخ مدينه دمشق،  مؤسسه دارالفكر، 

ق؛ ابن نديم، محمد بن اسحاق، 1408التراث العربى، بيروت، كثير، اسماعيل بن عمر، البداية و النهايه، دار احياء  ابن
كتاب الفهرست للنديم، تحقيق رضا تجدد؛ ابوالفرج اصفهانى، على بن حسين، االغانى، دارصعب، بيروت؛ االمينى، 

البيت  ق؛ التفرشى، مصطفى بن حسين، نقدالرجال، مؤسسة آل1397عبدالحسين، الغدير، دارالكتاب العربى، بيروت، 
ق؛ 1424الشعراء، دارالكتب العلميه ، بيروت،  سلمان، معجم ق؛ الجبورى، كامل1418الحياء التراث، قم، 

ق؛ حر عاملى، محمدبن حسن، 1403الشيعه، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت،  امينى، محسن، اعيان حسينى
على، تاريخ بغداد، دارالكتب  دبنق؛ خطيب بغدادى، احم1414البيت الحياء التراث، قم،  الشيعه، مؤسسة آل وسائل

ق؛ الذهبى، 1413النبالء، مؤسسه الرساله، بيروت،  ق؛ الذهبى، مسير اعالم1417العلميه، بيروت، چاپ اول 
ق؛ زركلى، خيرالدين، االعالم قاموس تراجم، دارالعلم، بيروت؛ الطبرسى، 1382االعتدال، دارالمعرفه، بيروت،  ميزان
محمدتقى،  ق؛ مجلسى، محمدباقربن1399لورى باعالم الهدى، دارالمعرفه، بيروت، الحسن، اعالم ا بن الفضل

الرجال،  المقال فى تنقيح كتاب ق؛ موحد ابطحى، سيدمحمدعلى، تهذيب1403بحاراالنوار، مؤسسه الوفاء بيروت، 
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 /محمدحسن پاكدامن    /
  

شاه در سال  اين منصب را نخستين بار ناصرالدين. كننده به متولى در انجام امور مقام توليت، جانشين و كمك  قائم
شاه با اين حكم قصد داشت . انه و كارهاى متولى، به سيدمحمد رضوى اعطا كردق براى نظارت امور آست1311

التوليه بر اساس اين حكم عبارت بود از  مقام وظايف قائم. قدس داشته باشد تسلط و اشراف بيشترى بر امور آستان
موقوفات و قدس؛ بررسى و حسابرسى مخارج؛ نظارت بر امور  نظارت بر معامالت و قراردادهاى مالى آستان

كرد آنها؛ جلوگيرى از افراط و تفريط در امور آستانه؛ نظارت بر امور ادارى و صدور احكام و بروات؛  خرج
سرپرستى امور آستانه در غياب متولى؛ گزارش وقايع آستانه به شاه در صورت لزوم و رسيدگى به دعاوى كاركنان 

 ).223- 221رضوى، (آستانه 
كه مؤيدالدوله،  قدس با اجراى اين حكم موافقت چندانى نداشتند، به طورى آستانمنصبان محلى   ظاهراً صاحب

نيز چندى ) التوليه مقام قائم(سيدمحمد رضوى . ماه بعد از صدور حكم شاه، آن را ابالغ كرد حاكم خراسان شش
ور حكم مجدد بعد، از مؤيدالدوله به سبب عدم اجراى حكم و سلب اختياراتش به شاه شكايت كرد و خواهان صد

 ).218آبادى،  حسن(شد 
با اين حال، . مقام توليت به تناسب شخصيت و نفوذ وى، متفاوت بوده است طور كلى دامنه قدرت و نفوذ قائم  به

قدس  نشانگر تثبيت اين منصب در آستان) ق1344(التوليه در پاى اسناد ادارى تا پايان دوره قاجار  مقام اثر مهر قائم
كرده است  در دفترخانه از جانب او به امور رسيدگى مى» مقام دار قائم سررشته«ه يك نفر به نام ك است، به طورى

 ).17968، سند ...ها سازمان كتابخانه(
التوليه كه در آن زمان از مشاغل مهم و قديمى آستانه بودند،  و نايب) رنظارت( مقام با ناظر   تداخل مسؤوليت قائم

شاه پس از فوت سيدمحمد رضوى در سال  ناصرالدين). 195-194رضوى، (شد  موجب بروز مشكالتى مى
ق اين مقام را داشت، اما در اين 1342او تا سال . اين مقام منصوب كرد ق، پسرش محمدعلى رضوى را به1315

 .قدس برگزيده شد و بدين ترتيب سرنوشت اين منصب دچار ابهام گرديد سال به توليت آستان
ش اين منصب عمالً از بين رفت و به صورت يك نام خانوادگى در 1305قدس در  ارى آستان با شروع تحوالت اد

غالمرضا . التوليه تغيير يافت مقام نايب مقام در دوره پهلوى به قائم منصب قائم. ها باقى ماند مقامى ميان خانواده قائم
كاويانيان،  احتشام(عهده داشتند در دوره پهلوى اين منصب را بر ) ش1350(و عزيز پروهان ) ش1346(برزگر 

 ).585و457
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مقام نيز  ها و حوزه عمل قائم با افزايش اختيارات توليت، مسؤوليت) ش1357( پس از پيروزى انقالب اسالمى 
مقام به عنوان جانشين متولى بر تمام امور ادارى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و  در اين دوره، قائم. افزايش يافت
بعد از انقالب، مهدى . كند قدس نظارت كامل دارد و زير نظر مقام منيع توليت انجام وظيفه مى مذهبى آستان

و سيداحمد ) ش1384- 1367(كريمى  ، على)ش1367-1362(محمدرضا اعتماديان ) ش1362-1358(شالفروشان 
 .اند اين منصب را بر عهده داشته) ش1384(علوى  مؤذن

  
ش؛ رضوى، محمدباقر، شجره طيبه، 1354قدس، مشهد،  الشموس، آستان  شمسكاويانيان، محمد، احتشام:  منابع

آبادى،ابوالفضل،  ش؛ حسن1384رضوى، ويراسته مهدى سيدى، آهنگ قلم، مشهد،  تصحيح محمدتقى مدرس
ها و مركز  ها، موزه نامه كارشناسى ارشد تاريخ، دانشكده ادبيات مشهد؛ سازمان كتابخانه سادات رضوى مشهد، پايان

 .17968رضوى، سند شم  قدس اسناد آستان
 /آبادى ابوالفضل حسن    /
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 .است
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) 6 .4، حديث 166ارالكتب اإلسالميه، ص كلينى، محمد بن يعقوب، األصول من الكافى، الجزء الثانى، د
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 .344، ص 181همان، خطبه ) 36
 .26/ فتح : بنگريد به) 37
 .46، ص 5ناصف، التاج، ج ) 38
 .380، ص 192نهج البالغه، خطبه ) 39
 .382همان، ص ) 40
 .60نهج الفصاحة، حديث ) 41
 .354، ص 997نهح الفصاحه، حديث ) 42
 .384، ص 192نهج البالغه، خطبه ) 43
 .32/ نساء : بنگريد به) 44
 .668، ص 2442نهج الفصاحة، حديث ) 45
 .572، ص 1976همان، حديث ) 46
 .384، ص 192نهج البالغه، خطبه ) 47
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 .170، ص 89نهج الفصاحه، حديث ) 49
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) 52 .9، ص 6 ج وسائل الشيعه،
 .742، ص 2865نهج الفصاحه، حديث ) 53
 .11/ حجرات : بنگريد به) 54
 .668، ص 2442نهج الفصاحه، حديث ) 55
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 .108/ انعام : بنگريد به) 57
 .305، ص 744نهج الفصاحه، حديث ) 58
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 .286، ص 662همان، حديث ) 59
 .404، ص 193نهج البالغه، خطبه ) 60
 .13/ حجرات : بنگريد به) 61
 .322، ص 882نهج الفصاحه، حديث ) 62
 .12/ حجرات ) 63
 .205، ص 264نهج الفصاحه، حديث ) 64
 .673، ص 2470همان، حديث ) 65
 .200/ آل عمران : بنگريد به) 66
 .92، ص 4تفسير الميزان، ج ) 67
 .51، ص 5التاج، ج ) 68
 .403، ص 1اصول كافى، ج ) 69
 .127/ انعام : گريد بهبن) 70
 .64/ ص : بنگريد به) 71
على بن حسين، مسعود، التنبيه واالشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، علمى و : براى اين منظور بنگريد به) 72

؛ محمد بن على، ابن طقطقى،تاريخ فخرى، ترجمه محمد وحيد گلپايگانى، تهران، علمى 199، ص 1365فرهنگى، 
، ج 1356؛ تاريخ يعقوبى، ترجمه دكتر محمد آيتى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 265، ص 1367و فرهنگى، 

، 1349؛ ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبيين، ترجمه هاشم رسولى محالتى، تهران، كتابفروشى صدوقى، 407، ص 2
محمد جواد مشكور، تهران، ؛ عبدالقاهربغدادى، الفرق بين الفرق در تاريخ مذاهب اسالم، ترجمه 309ص 

 .79، ص 1367كتابفروشى اشراقى، 
 .413، ص 2تاريخ يعقوبى، ج ) 73
؛ محمد بن جرير طبرى، تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات اساطير، 421، ص 2همان، ج ) 74

 .5278، ص 12، ج 1363
امين چيز «: كند كه عمانى به هارون گفته بود مىمسعودى در نظرخواهى هارون از عمانى شاعر نقل قول ) 75

به خدا كه من در عبداللَّه دورانديشى منصور و عبادت مهدى و «: اما هارون در جواب وى گفت. »ديگرى است
على بن حسين مسعودى، مروج : بنگريد به. »گفتم خواستم چهارمى را نيز مى بينم و اگر مى عزت نفس هادى را مى

 .355، ص 2، ج 1370والقاسم پاينده، تهران، علمى و فرهنگى، الذهب، ترجمه اب
 .417-415، ص 2تاريخ يعقوبى، ج ) 76
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 .5361، ص 12تاريخ طبرى، ج ) 77
 .172، ص 2م، الجزء 1963/ ق 1383ابن تغرى بردى، النجوم الظاهرة، قاهره، المؤسسة المصرية، ) 78
، ص 1380لَّه جودكى، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، محمد سهيل طقوش، دولت عباسيان، ترجمه حجةال) 79

120. 
 ابراهيم االبيارى، ترجمه - محمد بن عبدوس جهشيارى، كتاب الوزراء و الكتاب، تحقيق مصطفى السقا ) 80

 .292، ص 1347نا،  ابوالفضل طباطبايى، تهران، بى
 .289جهشيارى، الوزراء و الكتاب، ص ) 81
، ترجمه عباس )تاريخ بزرگ اسالم و ايران(؛ عزالدين ابن اثير، تاريخ كامل 462 و 461تاريخ يعقوبى، ص ) 82

 .444- 439، ص 2؛ مروج الذهب، ج 248-244، ص 10، ج 1351خليلى، تهران، علمى، 
 .305 و 304؛ تاريخ فخرى، ص 462 و 461تاريخ يعقوبى، ص ) 83
مسند الرضا، مشهد، كنگره جهانى امام رضاعليه السالم، عزيز اللَّه عطارى، راويان امام رضاعليه السالم در ) 84

 .394، ص 1367
 .178، ص 1385مرضيه محمدزاده، على بن موسى الرضاعليه السالم، قم، نشر دليل ما، ) 85
 .223تا، ص  كامل شيبى، الصلة بين التصوف و التشيع، قاهره، دارالمعارف، بى) 86
 .250، ص 2تا، ج  جا، انتشارات اسالميه، بى سولى محالتى، بىشيخ مفيد، ارشاد، ترجمه سيد هاشم ر) 87
 .251، ص 2همان، ج ) 88
 .185مرضيه محمدزاده، على بن موسى الرضاعليه السالم، ص ) 89
 .235، ص 2؛ شيخ صدوق، عيون اخبارالرضاعليه السالم، ج 255، ص 2ارشاد، ج ) 90
 حميد رضا مستفيد و على اكبر غفارى، تهران، نشر شيخ صدوق، عيون اخبارالرضاعليه السالم، ترجمه) 91

 .329؛ عزيز اللَّه عطاردى، راويان امام رضاعليه السالم در مسند الرضا، ص 407، ص 2، ج 1373 صدوق
 .260م، ص 1993نا،  جا، بى على عبدالرحمان العمرو، اثر الفرس السياسى فى العصر العباسى االول، بى) 92
 .408، ص 2بارالرضاعليه السالم، ج شيخ صدوق، عيون اخ) 93
 .329عزيز اللَّه عطاردى، راويان امام رضاعليه السالم در مسند الرضا، ص ) 94
 

 .441، ص 2تاريخ يعقوبى، ج ) 95
، ترجمه عبدالمحمد آيتى، تهران، )تاريخ ابن خلدون(؛ ابن خلدون، العبر 5176، ص 13تاريخ طبرى، ج ) 96

 .250، ص 3، ج 1366، مطالعات و تحقيقات فرهنگى
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ش، ص 1379سازى جهان، ترجمه فرهاد مشتاق صفت، تهران، انتشارات سمت،  سرژ النوشه، غربى: بنگريد به) 97
104-133. 
محتوايى و مقبوليت آن در ميان فرق اسالمى  مندان براى آگاهى بيشتر از اين حديث به لحاط اسنادى عالقه) 98
 الثقلين، تأليف شيخ قوام الدين الوشنوى و االستاذ محمد واعظزاده الخراسانى، از حديث: توانند مراجعه كنند به مى

 .ق1416انتشارات مجمع جهانى تقريب مذاهب االسالمى، 
99 (Convergence. 

100 (Divergence. 
قيق ، تح)دو جلد در يك جلد(عبدالملك بن هشام بن ايوب الحميرى، سيرة النبوية البن هشام : بنگريد به) 101

بعد از تشكيل سازمان نقباء . 90-73 قم، ص - عبدالحفيظ شبلى، انتشارات ايران -  ابراهيم اآلبيارى -مصطفى سقا 
شما هر كدام در ميان قومتان كفيل «: شان را چنين براى آنان توجيه نمود پيامبرصلى اهللا عليه وآله مسؤوليت

عليه السالم داشتند و من هم كفيل بر همه مسلمانان  يممنافعشان هستيد چنان كه حواريون نسبت به عيسى بن مر
 ).88، ص 2ابن هشام، ج (» .هستم
 .206- 204، ص 2ابن هشام، سيرة النبوية، ج ) 102
عليه السالم، نهج البالغه، به همت سيد رضى، تصحيح صبحى صالح، ترجمه محمد  امام على بن ابى طالب) 103

، 18، خطبه 1376، )بخش دوم المعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه(منين، دشتى، قم، مؤسسه تحقيقاتى اميرالمؤ
 .11ص 
از شمارى » المقاالت و الفرق« در كتاب خود -عليه السالم   معاصر امام حسن عسكرى- ابى خلف اشعرى ) 104

المعروف سعد بن عبداللَّه، ابى خلف، : بنگريد به. نزديك به نود فرقه مسلمان تا عصر خود ياد كرده است
 .1361باالشعرى، تهران، مركز انتشارات علمى فرهنگى، 

 .221-198، ص 1ق، ج 1410ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دار الكتب العلمية، ) 105
 .208، ص 3ق، ج 1384على بن يونس نباطى بياضى، الصراط المستقيم، چاپ كتابخانه حيدريه، نجف، ) 106
، الحديث 663ق، ص 1415 انتشارات الهادى، - ، كتاب سليم بن قيس، قم سليم بن قيس هاللى كوفى) 107

 .الخامس و الستون
 .33، ص 27ق، ج 1409شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السالم، ) 108
 .56، ص 15همان، ج ) 109
 .143نهج البالغه، تصحيح صبحى صالح، قم، انتشارات دارالهجرة، ص ) 110

) 111 .هندى االصل، مقيم آمريكا، صاحب كرسى مطالعات اسالمى در دانشگاه ويرجينيا
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، ص )1386نامه جامعه دينى، زمستان  ويژه (56، انديشه حوزه، شماره پياپى »جامعه دينى جهانى«: بنگريد به) 112
147. 
تسنن دوازده امامى دستمايه «د نويس رسول جعفريان درباره علت استقبال از تشيع دوازده امامى در ايران مى) 113

در واقع، زمانى كه شاه اسماعيل مذهب تشيع . مهمى بود كه زمينه را براى رواج مذهب تشيع در ايران فراهم كرد
» .گونه مقاومت گروهى و جدى در برابر وى پديد نيامد را رسمى اعالم كرد، با مشكل چندانى مواجه نشد و هيچ

 ).38، ص 1378ر تا زوال، تهران، كانون انديشه جوان، رسول جعفريان، صفويه از ظهو(
محمد محسن الطهرانى المعروف بالشيخ آغا بزرگ، طبقات اعالم الشيعه، تحقيق على نقى منزوى، انتشارات ) 114

 .دانشگاه تهران، مقدمه على نقى منزوى، ص ه 
و » شبك«و » قزلباشيه« و عقايد آنان شبيه اين طريقه در قرن شانزدهم ميالدى در آناتولى رواج فراوان يافت) 115

دانند، ولى اعمال و رفتار آنان  با اين كه بيشتر بكتاشيه خود را از اهل سنت و جماعت مى. كرد است» على اللهيان»
به خصوص امام ] قائلند[شيعه شباهت دارد؛ به امامت ائمه اثنا عشر » غالت«برخالف آن طايفه است و بيشتر به 

ستايند در عين حال عقايد مسيحيان نيز در ايشان تأثير  عليهم السالم را به بزرگى مى و چهارده معصومجعفر صادق 
آورند و بر سر سفره  مانند مسيحيان عشاى ربانى به جاى مى. كرده است و معتقد به تثليت اللَّه و محمد على هستند

خوانند به گناهان خود اعتراف  مى» بابا« او را ايشان در پيش شيخ خود كه. گذارند خود شراب و نان و پنير مى
. نوشيدن شراب در نزد ايشان حرام نيست و زنانشان حجاب ندارند. كنند نمايند و از او طلب آمرزش مى مى

محمد جواد مشكور، فرهنگ فرق : بنگريد به. (»49 و 45، بكتاشيه؛ الشبك، ص 4دايرةالمعارف اسالميه، ج «
 ).106 و 105اى اسالمى آستان قدس رضوى، ص اسالمى؛ بنياد پژوهشه

 مبنى بر انحالل فرق در اويش و منع 677م كه مجلس عالى جمهورى تركيه قانون شماره 1925ها از      بكتاشى
از سال » بابا ركسب«همچنين رهبر اين فرقه . هاى مذهبى آنان را تصويب كرد به آلبانى مهاجرت كردند فعاليت
جا به اياالت متحده مهاجرت كرده و اولين تكيه بكتاشيه را در  ت كمونيستى آلبانى از آن، در دوران حكوم1944

باشد كه يك پنجم   هزار نفر مى496277جمعيت آلبانى اين فرقه در حال حاضر بالغ بر . جا تأسيس نمود آن
 2481388ور نيز بالغ بر شايان يادآورى است كه تعداد كل مسلمانان اين كش. دهند مسلمانان آلبانى را تشكيل مى

حسن حالق، : بنگريد به. (باشد و مذهب غالب آن، حنفى است  درصد كل جمعيت آلبانى مى70هزار نفر يعنى 
 احمد -اللَّه جودكى  المللى در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنت، ترجمه حجت هاى بين نقش يهود و قدرت

 ).80، ص درويش، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
و يقول ابن حجر «. شود اسناد فراوانى بر اين مدعا داللت دارند، ليكن از باب نمونه به يك سند اشاره مى) 116

، قال مقاتل و »61/ الزخرف «...) و انه لعلم للساعة فال تمترن بها: (الهيثمى، فى الصواعق المحرقة، فى قوله تعالى
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 امين ترجمه از. (1997، شباط 1417 لندن، السنة الخامسة، شوال 15- 16عبدالكريم الزبيدى، الفكر الجديد، ) 117
 ).28ميرزايى، موعود 

 ).1386(پيام نوروزى مقام معظم رهبرى ) 118
، فصلنامه هستى، دوره دوم، ش »توان داشت شناسى مى چه دريافتى از ايران«محمد على اسالمى ندوشن، ) 119

 .8، ص 2019
 .238، ص 1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ) 120
 ).برداشت آزاد از متن (323 ص ،8عالمه طباطبايى، تفسير الميزان، ج ) 121
 .366، ص 6عالمه طباطبايى، تفسير الميزان، ج : بنگريد به) 122
 .187نراقى، عوائد االيام، ص : ؛ همچنين بنگريد به59، ص 4ابن ابى جمهور، عوالى اللئالى، ج ) 123
 .177، ص 1سرخسى، المبسوط، ج ) 124
 .48، ص 9عالمه طباطبايى، تفسيرالميزان، ج ) 125

) 126 .ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ذيل آيه
 .150، ص 4؛ ابن اثير، اسدالغابه، ج 302، ص 2جالل الدين سيوطى، الدر المنثور، ج ) 127
 .353، ص 9عالمه طباطبايى، تفسير الميزان، ج ) 128
 .114نهج البالغه، حكمت ) 129
 .41، ص 1و ايران، ج على اكبر واليتى، پويايى فرهنگ و تمدن اسالم ) 130
 .42 و 41همان، ص ) 131
 .178/ بقره ) 132
 .177، ص 4شيخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج ) 133
 .300، ص 9محمدرضا مازندرانى، شرح اصول كافى، ج ) 134
 .87، ص 17ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ج ) 135
 .770احمد خاتمى، فرهنگنامه موضوعى نهج البالغه، ص ) 136
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 .592همان، ص ) 137
 .19/ حشر ) 138
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) 142 .همان
 ).نامه پايان (1376آموزان،  ت دانشگيرى هوي نسرين اكبرزاده، بررسى عوامل مؤثر بر شكل) 143

) 144 .رجبعلى مظلومى، گامى در مسير تربيت، انتشارات رشد
 .محمدرضا شرفى، جوان و بحران هويت) 145
 .جعفر ربانى، هويت ملى) 146
هاى مرتبط با دو سؤال پژوهش پيوستگى بر قرار بوده و ذكر محورهاى مذكور در  جا كه بين يافته از آن) 147
جا  ها در اين هاى سؤال دوم مطلوب نبوده است، به ناچار از درج يافته ا و مجدداً تكرار آنها در شرح يافتهج اين

 .ها بسنده شده است جا تنها به ذكر آن ها طى بررسى سؤال دوم، در اين پرهيز شده و با عنايت به طرح كامل آن
 .106، ص 504نهج الفصاحة، حديث ) 148
 .54 ص ،165همان، حديث ) 149
 .140، ص 699همان، حديث ) 150
 .99، ص 467همان، حديث ) 151
 .120، ص 581همان، حديث ) 152
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 .547، ص 3062همان، حديث ) 175
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 .474، ص 2569همان، حديث ) 182
 .85، ص 372همان، حديث ) 183
 .566، ص 3201ديث نهج الفصاحة، ح) 184
 .95، ص 451همان، حديث ) 185
 .85، ص 370همان، حديث ) 186
 .269، ص 1393نهج الفصاحة، حديث ) 187
 .269، ص 1394همان، حديث ) 188
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 .373، ص 1954همان، حديث ) 189
 .299، ص 1565همان، حديث ) 190
 .201، ص 1086همان، حديث ) 191
 .318، ص 1665 همان، حديث) 192
 .322، ص 1687 نهج الفصاحة، حديث )193
 .549، ص 3077همان، حديث ) 194
 .189، ص 1012نهج الفصاحة، حديث ) 195
 .190، ص 1014همان، حديث ) 196
 .77، ص 316همان، حديث ) 197
 .39، ص 74همان، حديث ) 198
 .255، ص 1299همان، حديث ) 199
 .255، ص 1300همان، حديث ) 200
 .»اتَّخَذَ اللَّه اِبرَاهيم خَليلًاو«؛ 125/ نساء ) 201
؛ شيخ صدوق، مصادقة االخوان، 17، ص 12وسائل الشيعه، ج (» .استكثروا من االخوان فان لكلّ مؤمن شفاعة) 202
 ).46ص 
 .407، ص 7نهج السعاده، ج ) 203
 .412، ص 6همان، ج ) 204
 .212، ص 6معانى القرآن نحاس، ج ) 205

) 206 .1404، ص 3ن عربى، ج احكام القرآن اب
 .514، ص 1؛ االمثل فى تفسير القرآن، ج 273، ص 1آالء الرحمن، ج ) 207
 .489، ص 12اطيب البيان، ج ) 208
 .408، ص 4البحر المديد، ج ) 209
 .393 و 392، ص 15انوار درخشان، ج ) 210
 .2400، ص 4تفسير سورآبادى، ج ) 211
 . كه آن را به برادرى سياسى مربوط دانسته است341، ص 9ر، ج ؛ تفسير نو436ارشاد االذهان، ص ) 212
 .79، ص 16تفسير آسان، ج ) 213
 .323، ص 8مستدرك الوسائل، ج ) 214
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 .390، ص 1لسان العرب، ج ) 215
 .81، ص 4اطيب البيان، ج . »الكاسب حبيب اللَّه) 216
 .579، ص 1مجمع البحرين، ج ) 217
 .130 مفردات الفاظ القرآن، ص) 218
 .1097، ص 2االصفى، ج ) 219
 575، ص 3؛ بيان المعانى، ج 296، ص 11؛ اطيب البيان، ج 476، ص 4االمثل فى تفسير كتاب اللَّه، ج : مثل) 220

 .كه هر دو معنى را بيان كرده است
 .621، ص 1مفردات الفاظ القرآن، ترجمه سيد غالمرضا خسروى حسينى، ج ) 221
 .264 و 67 و 62، ص 6 و نيز ترجمه مجمع البيان، ج 79، ص 4اس، ج اعراب القرآن نح) 222
 .271، ص 9انوار العرفان، ج ) 223
 .97اسباب نزول، ترجمه ذكاوتى، ص ) 224
 .175اسباب النزول، ترجمه حجتى، ص ) 225
 .149، ص 5العين، ج ) 226
 .172، ص 5مجمع البحرين، ج ) 227
 .509، ص 1الكشاف، ج ) 228

) 229 .113، ص 4ار درخشان، ج انو
 .246، ص 2النهاية فى غريب الحديث، ج ) 230
 .653، ص 4؛ ترجمه الميزان، ج 506، ص 1تفسير الهيجى، ج ) 231
 .110، ص 4قاموس قرآن، ج ) 232
 .48/ قلم : بنگريد به) 233
، ص 9الجنان، ج ؛ روض الجنان و روح 144، ص 4؛ تفسير هدايت، ج 157، ص 26ترجمه مجمع البيان، ج ) 234
 .45، ص 6؛ مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج 138، ص 5؛ قاموس قرآن، ج 251
؛ برگزيده 353، ص 12؛ روض الجنان و روح الجنان، ج 388، ص 3تقريب القرآن الى االذهان، ج : از جمله) 235

 .213 ص ،6؛ تفسير احسن الحديث، ج 54، ص 8؛ تفسير اثنا عشرى، ج 43، ص 3تفسير نمونه، ج 
؛ تفسير اثنا 376، ص 2؛ ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج 555، ص 2تفسير رهنما، ج : از جمله) 236

 .94، ص 5عشرى، ج 
 .387، ص 2ترجمه مفردات، ج ) 237
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 .173، ص 11االمثل فى تفسير كتاب اللَّه المنزل، ج ) 238
) 239 .310اللغويه، ص  الفروق

 .173، ص 17 ج ترجمه مجمع البيان،) 240
 .310، ص 5؛ قاموس قرآن، ج 337 و 336، ص 13؛ لسان العرب، ج 143، ص 5العين، ج ) 241
 در مورد 597، ص 1؛ ترجمه جوامع الجامع، ج 577، ص 4؛ ترجمه الميزان، ج 577، ص 5بيان المفاخر، ج ) 242
 . سوره نساء38آيه 
 .286، ص 1مثل اطيب البيان، ج ) 243
 .367، ص 9ج التبيان، ) 244
 .483، ص 13؛ تفسير القرآن للقرآن، ج 259، ص 26التحرير و التنوير، ج ) 245
 .275، ص 8انوار العرفان فى تفسير القرآن، ج ) 246
 .485؛ ارشاد االذهان الى تفسير القرآن، ص 434، ص 14اطيب البيان، ج : مثل) 247
 .31نهج البالغه، نامه ) 248
 .221، ص 1374 علوم سياسى، تهران، مركز مطالعات و اطالعات علمى، على آقابخشى، فرهنگ) 249
 .103/ آل عمران : بنگريد به) 250
 .34/ انفال : بنگريد به) 251
 .65/ انعام : بنگريد به) 252
 .65/ انعام : بنگريد به) 253
، 1375تى، تهران، كتابچى، ، ترجمه سيد هاشم رسولى محال)زندگانى پيامبر اسالم(ابن هشام، السيرة النبوية ) 254
 .368 و 367، ص 1ج 

 .234، ص 1366محمد ابراهيم آيتى، تاريخ پيامبر اسالم، تهران، دانشگاه تهران، ) 255
 .238 و 237، ص 1ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، ج ) 256
 .931، ص 3ق، ج 1409عات، واقدى، المغازى، تحقيق مارسدن جونز، بيروت، مؤسسة األعلمى للمطبو) 257
 .72/ توبه : بنگريد به) 258
 .603، ص 2ابن هشام، السيرة النبوية، ترجمه سيد هاشم رسولى محالتى، ج ) 259
 .24، ص 1، خطبه 1378نهج البالغه، ترجمه مصطفى زمانى، تهران، نبوى، ) 260
 .96همان، خطبه ) 261
 .530 بيروت، دارالمعرفة، ص راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن،) 262
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 .109/ توبه : بنگريد به) 263
 .189نهج البالغه، خطبه ) 264
 .2/ مائده ) 265
 .159/ آل عمران ) 266
، ص 1383، تحقيق و تلخيص عباس پورسيف، تهران، شاهد، )الميزان و نمونه(خالصه تفاسير قرآن مجيد ) 267
144. 
 .29/ اعراف : بنگريد به) 268
 .96/ آل عمران : ريد بهبنگ) 269
 .721، ص 1كشف الظنون، ج ) 270
 .456، ص 1مقدمه ابن خلدون، ج ) 271
 .اين دو رساله به تحقيق شيخ مهدى نجف جزء آثار كنگره جهانى شيخ مفيد به چاپ رسيده است) 272
 .76 و 75االنتصار، ص ) 273
حقيق سيد على خراسانى، سيد جواد شهرستانى و اين كتاب با طرح جديد و استخراج اقوال و روايات به ت) 274

 .ق به چاپ رسيده است1417 جلد از سوى مؤسسه نشر اسالمى قم در سال 6شيخ محمد مهدى نجف در 
 .4، ص 1تذكرة الفقهاء، ج ) 275
 .45رجال علّامه، ص ) 276
 .84، ص 9منتهى المطلب، ج ) 277
 .11، ص 1همان، ج ) 278
در اين چاپ، كلمه الكبير نيامده . 30، ص 1، چاپ سنگى؛ چاپ جديد، ج 26، ص 1تحريراألحكام، ج ) 279
 .است
 .646، ص 5همان، ج ) 280
 .173، ص 1مختلف الشيعه، ج ) 281
 .246، ص 2ارشاد األذهان، ج ) 282
مكتبه و ، )معروف به تفسير خازن(عالءالدين على بن محمد ابراهيم خازن، لباب التأويل فى معانى التنزيل ) 283

 .104، ص 1مطبعه مصطفى البابى الحلبى و اوالده، ج 
 .87ق، ص 1405مير سيد شريف جرجانى، التعريفات، تصحيح ابراهيم االبيارى، دارالكتاب العربى، ) 284
 .16، ص 16فخرالدين رازى، التفسير الكبير، ج ) 285
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 .381محمد بن اسحاق ابن النديم، الفهرست، بيروت، ص ) 286
، 188/ ، آل عمران 194/ تفسير جامع البيان طبرى و اسباب النزول واحدى، ذيل بقره : ه مثل بنگريد بهب) 287

 ... . و12/ الحاقه 

تا؛ جالل الدين سيوطى، االتقان فى علوم  بدرالدين زركشى، البرهان فى علوم القرآن، دارالتراث القاهره، بى) 288
؛ محمد عبدالعظيم زرقانى، مناهل العرفان، ج 126، ص 1ش، ج 1367القرآن، چاپ دوم، منشورات الرضى، بيدار 

؛ 46، ص 1م، ج 1984؛ محمد طاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، تونس، الدار التونسى للنشر، 106، ص 1
 ؛ القرآن الكريم والدراسات73م، ص 1984نورالدين عتر، محاضرات فى علوم القرآن الكريم، نشر جامعه دمشق، 

؛ عبداللَّه محمود شحاته، تاريخ القرآن و التفسير، الهيئة المصرية العامة 53م، ص 1985االدبية، نشر جامعه دمشق، 
؛ محمد بن محمد ابو شهبه، المدخل لدراسة القرآن الكريم، الطبعة الجديدة، مكتبة السنه، 60ق، ص 1392للكتاب، 

؛ عدنان محمد 253، ص 1ان البرهان فى علوم القرآن، ج ؛ فضل حسن عباس، اتق122م، ص 1992/ ق 1412قاهره، 
؛ مناع القطان، مباحث فى علوم القرآن، 127م، ص 1981/ ق 1401زرزور، علوم القرآن، المكتب اإلسالمى، دمشق، 

 . و بسيارى از مفسران متأخر78ق، ص 1403بيروت، مؤسسة الرسالة، : چاپ دوازدهم
 .، اولين فصل كتاب32-22، ص 1ن، ج زركشى، البرهان فى علوم القرآ) 289
به عنوان نمونه بنگريد به تعليقات محقق كتاب اسباب النزول واحدى، عصام بن عبدالحسين الحميدان، ) 290

) ق1420قم، دارالقدير، (و نيز كتاب اسباب النزول فى ضوء روايات اهل البيت، ) ق1411بيروت، مؤسسة الريان، (
البته تفاسير . ايات اسباب نزول در جوامع حديثى اهل سنت و شيعه ارائه شده استكه در اين دو كتاب منابع رو

روايى و غير روايى نظير الدرالمنثور، سيوطى، تفسير ابن كثير، تفسير قمى، تفسير عياشى و مجمع البيان طبرسى 
 .تمامى روايات تفسيرى از جمله روايات اسباب نزول را دربر دارند

نيز . 349، ص 2م، ج 1985 طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، بيروت، دارالكتب العلمية احمد بن مصطفى) 291
ق، ص 1400بيروت، دار إحياء العلوم، : بنگريد به جالل الدين سيوطى، لباب النقول فى اسباب النزول، چاپ سوم

14. 
 .14النزول، ص ؛ همو، لباب النقول فى اسباب 116، ص 1سيوطى، اإلتقان فى علوم القرآن، ج ) 292
 .101، ص 1زرقانى، مناهل العرفان، ج ) 293
محمد على . ها سبب نزولى ذكر نشده است آمده كه براى بيشتر آن» يسئلونك«در قرآن كريم دوازده بار ) 294

هاى  اين مطلب در بيان اثبات جنبه. 137تا، ص  الحسن، المنار فى علوم القرآن دارالبشير، مؤسسة الرساله، بى
قرآن كريم هر آنچه را كه با شؤون مسلمانان در ارتباط باشد بيان كرده است؛ چه . هاى قرآنى است تى آموزههداي

 .پرسيدند پرسيدند و چه نمى ها مى مردم درباره آن
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 .26عماد الدين محمد الرشيد، اسباب النزول و اثرها فى بيان النصوص، ص ) 295
 .239سباب النزول، دمشق، دارالهجرة، ص جالل الدين سيوطى، لباب النقول فى ا) 296

) 297 .همان
 .ق، كتاب تفسير، سوره نور، ذيل اين آيه1406صحيح بخارى، دار احياء، ) 298

»  رٌ لَكُمخَي ولْ هب ا لَكُمشَر وهبسالَ تَح ةٌ مِنْكُمبصو بِاص لْاِفْكِ عءĤاِنَّ الَّذينَ ج...«. 
) 299 .»...م اللَّه ورسولُه والَّذينَ  امنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلوةَ ويؤْتُونَ الزَّكوةَ وهم راكِعونَ اِنَّما ولِيكُ

 .»...اِنَّ الصفَا و الْمرْوةَ مِنْ شَعĤئِرِ اللَّهِ فَمنْ ) 300
 ... .و» ...يس الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبيوت لَ«: نيز آيه» ...ء زِيادةٌ فِى الْكُفْرِ  اِنَّما النَّسى) 301

 .67محمد باقر حجتى، اسباب النزول، ص ) 302
، ص 1ق، ج 1415تهران، مؤسسه نشر اسالمى، : محمد هادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، چاپ دوم) 303
ش، ص 1379 سمت، - دانشگاه شناسى تفسير قرآن، پژوهشگاه حوزه و ؛ على اكبر بابايى و ديگران، روش254
 .154 و 152
 .118ش، ص 1383محمود رجبى، روش تفسير قرآن، مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه، ) 304
 .235ش، ص 1378عبداللَّه جوادى آملى، تفسير تسنيم، مركز نشر اسراء ) 305
 .236همان، ص ) 306
 .118محمود رجبى، روش تفسير قرآن، ص ) 307
 .127، ص 1ان فى علوم القرآن، ج زركشى، البره) 308
 .و ديگران از اين واژه مراجعه كنيد) ره(به تعريف سبب در لغت و تعريف طبرى، طبرسى) 309
 .76، ص 1حاجى خليفه، كشف الظنون، جزء ) 310
: ؛ صبحى صالح، مباحث فى علوم القرآن، چاپ پنجم145شناسى تفسير قرآن، ص  محمود رجبى، روش) 311

 .تا لعلم للماليين، بىبيروت، دارا
ق، 1417قم، انتشارات جامعه مدرسين، : سيد محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، چاپ پنجم) 312
 .143، ص 20، ج 198، ص 19، ج 262، ص 17ج : ، نيز بنگريد به370، ص 5ج 

 .111 و 110، ص 7همان، ج ) 313
 .264، ص 1طبرسى مجمع البيان، ج ) 314
، ص 2؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج 209، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالقلم، ج ) 315
244. 
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 .205صبحى صالح، مسابح فى علوم القرآن، ص ) 316
 .549، ص 4ابن كثير، تفسير قرآن العظيم، ج ) 317
 .188 و 187، ص 20قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج ) 318
ن مسعود ابو محمد الفراء البغوى، معالم التنزيل، تحقيق خالد عبدالرحمان العك، بيروت، دارالمعرفة، حسين ب) 319

 .520، ص 4ق، ج 1413
ابوالفرج جمال الدين عبدالرحمان محمد الجوزى القرشى معروف به ابن الجوزى، زادالمسير فى علم التفسير، ) 320

 .234-232، ص 9م، ج 1987بيروت، المكتب اإلسالمى، 
ابوالحسن على بن احمد واحدى، اسباب نزول القرآن، تحقيق كمال بسيونى زغلول، بيروت، دارالكتب ) 321

 .234-232، ص 9اين جوزى، زادالمسير فى علوم التفسير، ج : نيز بنگريد به. 230ق، ص 1411العلمية، 
 .233 و 232واحدى، اسباب النزول، ص ) 322
 .برى و تفسير ابن كثير نيز اين مطلب آمده است، در تفسير ط15همان، ص ) 323
 .186-184همان، ص ) 324

) 325 .همان
 .همان) 326
 .14سيوطى، لباب النقول، ص ) 327

) 328 .همان
 .487واحدى، اسباب النزول، ص ) 329
 .50همان، ص ) 330
 .42واحدى، اسباب النزول، ص ) 331

) 332 .89 فى بيان النصوص، ص عماد الدين الرشيد، اسباب النزول و أثرها
 .71نيز بنگريد به واحدى، اسباب النزول، ص . 366، ص 2طبرى تفسير جامع البيان، ج ) 333
اى براى فهم درست كالم الهى  چه بسا همين آگاهى از زمان نزول، قرينه. 192واحدى، اسباب النزول، ص ) 334

 ناسزاگويى نسبت -1: هاى مختلفى آمده است ديدگاه» ...كما انزل الي«است؛ چرا كه ذيل آيه مذكور درباره مراد از 
رشيدالدين ابوالفضل : بنگريد به.  دستور جهاد و جنگ با مشركان- 3 عيبجويى از دين مشركان؛ -2ها؛  به بت

ولى با توجه به اين . 181 و 180، ص 3ش، ج 1371ميبدى، كشف االسرار و عدةاالبرار، تهران، انتشارات اميركبير، 
 بطالن اقوال -  نه در روز عرفه -ر سال دهم هجرى هنگام بازگشت از حجةالوداع اين آيه نازل شده است كه د
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 .134 و 133، ص 9فخر رازى، التفسير الكبير، ج ) 335
 .206 و 205م، ص 1990/ ق 1410سيوطى، اسباب النزول، تحقيق بديع السيد اللحام، بيروت، دارالهجره، ) 336
؛ ابن جوزى، زادالمسير فى علم 520، ص 4به مثل بنگريد ذيل سوره تكاثر و فيل در تفسير بغوى، ج ) 337

؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج 549، ص 4؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 233 و 232، ص 9التفسير، ج 
 ... . و188 و 187، ص 20

 .254، ص 1معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج ) 338
 .49، ص 1ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ) 339
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