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انقـالب اسـالمی و نظـام منبعـث از آن، با همـة فراز 
و نشـیب هایش وارد چهـل ویكمیـن سـال حیات خود 
شـده اسـت. راقـم این سـطور کـه بـا تولـد جمهوری 
آموزش وپـرورش  وارد   1358 مهرمـاه  در  اسـالمی 
شـده اسـت، خاطـرات فراوانـی از معلمی خـود در این 
سـال های سرشـار از حادثـه و افتخار دارد کـه در جای 
خـود عبرت آموزنـد. سـؤال متعـارف و معمولـی که در 
هـر سـالگرد انقـالب طـرح می شـود، ایـن اسـت کـه 
دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی و نظام برخاسـته از آن 

چـه بوده اسـت؟
این سـؤال سـؤال دقیقی نیسـت. سـؤال دقیق تر این 
اسـت کـه مـردم ایـران، از مسـئوالن نظـام گرفتـه تـا 
کارگران و کشـاورزان و معلمان و دانشگاهیان، هرکدام 
به میـزان مسـئولیت و دایـرة اختیـارات و توانایی های 
خـود، بـرای پیشـبرد اهداف اسـالم و جامعة اسـالمی 
ایـران تـا چـه مقـدار به مسـئولیت خـود، به درسـتی 

کرده اند. عمـل 
بـا انقـالب اسـالمی و خـروج از حکومت اسـتبدادی 
وابسـته و ورود به جمهوری اسـالمی، از جانب خداوند، 
امانتـی بـه ما مـردم ایران سـپرده شـد، که البتـه ابتدا 
مسـئوالن نظام و پـس از آن آحاد مردم عهده دار حفظ 

ایـن امانـت و انتقـال سـالم آن به نسـل های آینده اند.
ایـن نکته نیز پوشـیده نیسـت که انقالب اسـالمی و 
نظام برخاسـته از آن، مانند هـر پدیده دیگر اجتماعی، 
یـک تکون تدریجی دارد که در این مسـیر دسـتخوش 
چالش ها، آسـیب ها و شکسـت ها می شـود و در مقابل 

بـه موفقیت هـا و پیروزی هایی می رسـد.
نوشـته  مقالـه  ایـن  کـه  مثـال، هم اکنـون  به طـور 
می شـود، جامعـه با یک بحـران اقتصادی مواجه اسـت 
کـه وضع معیشـت مردم را سـخت کـرده و به طبقات 

محروم آسـیب رسـانده اسـت.

می دانیـم کـه این یک برداشـت سـاده و بی پشـتوانه 
اسـت کـه فکـر کنیـم بـا تشـکیل حکومت اسـالمی، 
امـام  و  اکـرم)ص(  رسـول  حضـرت  توسـط  حتـی 
امیرالمؤمنیـن)ع(، شـیطان از توطئه هـا بـاز می ماند و 
نفس امارة مسـئوالن و مردم مهار می شـود و هر کس 
بـا آرامـش به کار خـود می پـردازد. قرآن کریـم بیانگر 
بسـیاری از توطئه هاسـت که در زمان حکومت رسـول 
خدا در مدینه، توسـط اطرافیان ایشـان چیده می شـد 
و خداونـد بـا نزول وحی، آن ها را بـه آن حضرت اطالع 
مـی داد. در دورة حکومـت امیرالمؤمنین نیز مشـکالت 
بزرگـی پیـش آمدند کـه سـبب دوری تدریجـی افراد 
از امـام و اطاعـت نکـردن از ایشـان شـدند. از ایـن رو، 
هـر یـک از مـا به عنـوان مسـلمان وظیفـه داریـم بـا 
روش هـای علمـی و عقالنـی، نظـام اجتماعی خـود را 
از انحرافـات حفـظ و بـه مانـدن آن در مسـیر اسـالم 

کمـک کنیم.

نیـز در همین زمـان، حاکمان آمریـکا در حال انجام 
پیچیده تریـن عملیـات سیاسـی، اقتصـادی و روانـی 

علیه کشـور ما هسـتند.
در عیـن حـال در همیـن زمـان، کشـور ما توانسـته 
اسـت یکـی از بزرگ تریـن تهدیدهـای عصـر حاضـر 
علیـه هویـت اسـالم و تشـیع و امنیـت کشـور را مهار 

کنـد و بـه یکـی از موفقیت هـای بـزرگ نائـل شـود.
همـکاران گرامـی، نشـانة زنـده بـودن هـر انقـالب 
و نهضـت اجتماعـی و مؤثـر بـودن آن در صحنه هـای 
جهانـی، گسـتردگی عملیاتی اسـت که مسـتکبران و 
سـلطه گران علیـه آن نهضت انجام می دهند و وسـعت 
هزینه هـای مالی و سیاسـی و فرهنگی و نظامی اسـت 

کـه بـرای انجـام ایـن عملیـات می پردازند.
مـا،  انقـالب  و  اسـالمی  نهضـت  عزیـز،  دوسـتان 
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چـه   و  مذهبـی  چـه  انقالب هـا،  سـایر  همچـون 
غیرمذهبـی، بافاصله گرفتن از زمان انقـالب، در درون 
نیـز به آفـات و بیماری هایی دچار شـده  اسـت؛ مانند: 
اشـرافیت زدگی؛ تـالش برای کسـب قـدرت یا تثبیت 
آن بـه هـر قیمـت؛ ایجـاد فاصلـه میـان مسـئوالن و 
مـردم؛ مقـدم شـدن منفعـت شـخصی بـر مصلحـت 

اجتماعـی؛ تنگناهـای اقتصـادی.
به نظـر می رسـد، عمیق تریـن معضـل پیـش روی 
انـدک نظـام تعلیم وتربیـت و  کشـور مـا کارامـدی 
فاصلـة زیـاد میـان غایـات قصـد شـده در برنامه ها و 
نتایـج به دسـت آمـده از اجـرای آن هـا در سـه دهـة 
اخیـر آموزش وپـرورش اسـت. به نظر این جانـب، اهم 
مشـکالت و چالش هـای حوزه هـای دیگـر، از جملـه 
سیاسـت، اقتصـاد، فرهنـگ عمومی و نظـام خانواده، 
بـه کارامـدی انـدک نظام تربیتـی کـه زیربنایی ترین 
بخـش حکومـت اسـالمی اسـت، برمی گـردد و الزم 
اسـت زعمای نظـام، تدبیری همه جانبه بـرای ارتقای 
آسـیب های  تـا  بیندیشـند  تربیتـی  نظـام  کیفـی 
بخش هـای دیگـر نیـز بـه تبـع آن کاهـش یابـد و 
یکـی دیگـر از پیروزی هـای درخشـان کشـور ما رقم 

بخورد.
البتـه، بـه تفاوت های بـزرگ آموزش وپـرورش نظام 
اسـالمی بـا آموزش وپـرورش قبـل از انقـالب اذعـان 
سـپاس گزار  بـزرگ  نعمـت  ایـن  بابـت  از  و  داریـم 

هسـتیم. خداوند 
را  قـرآن  و  دینـی  درس  همیـن  وضـع  اگـر 
دوره هـای قبـل و بعـد از انقـالب با یکدیگر مقایسـه 
در  مهمـی  تحـوالت  چـه  کـه  می بینیـم  کنیـم، 
آموزش وپـرورش مـا رخ داده اسـت. اصـواًل قبـل از 
انقـالب آمـوزش قـران و درسـی بـه نـام درس قـران 
وجـود نداشـت. بعد از انقالب درس قرآن، مسـتقل از 
درس دینی، ابتدا از سـال سـوم دبسـتان و سـپس از 
سـال اول وارد برنامه های درسـی شـد و دانش آموزان 
متوجـه شـدند کـه آموختـن قـرآن یکـی از ارکان 

ماسـت. کشـور  در  تعلیم وتربیـت 
همچنیـن،  مسـابقات قرائـت، حفـظ و فهـم آیـات 
در آموزش وپـرورش آغـاز شـد و ایـران بـه یکـی از 
کانون هـای اصلی مسـابقات قرآنی تبدیل شـد. قرآن 
بـه صحنـة جامعـه و زندگی آمـده و ده هـا ترجمه از 
آن ارائـه شـد. در دوران دفـاع مقـدس، قـرآن انیـس 
رزمنـدگان بـود و معمـواًل هرکدام یک قـران کوچک 
در جیـب خـود داشـتند. هـر رزمنـده ای کـه شـهید 

می شـد، غالبـًا یـک قـرآن همراهـش بود.
ایـن توجـه بـه قـر آن همچنـان ادامـه دارد. یکی از 
شـهدای مدافـع حـرم، شـهید مصطفـی نبی لو که 

وصیت نامـه اش را در همیـن شـماره می خوانیـد، در 
دورة حضـور در جبهه های سـوریه  علیه تروریسـت ها 

و تکفیری هـا، 60 بـار قـرآن را دوره کـرده بـود.
امـا شـما  بیـان تفاوت هـا نیسـت.  اکنـون مجـال 
عزیزانـی کـه تحلیلـی از وقایـع دورة پهلـوی اول و 
دوم داریـد، می توانیـد حـدس بزنیـد که اگـر انقالب 
اسـالمی رخ نمی داد، ما اکنون در چه شرایط سیاسی 
و فرهنگـی و حتـی عقیدتـی بودیـم. رژیمـی کـه در 
سـال 1314 برداشـتن حجـاب را اجبـاری کـرد1، در 
تمـام دهه هـای 40 و  50 مانـع ورود چادر و پوشـش 
اردوهـای  می شـد،  مدرسـه ها  در  دختـران  درسـت 
مختلـط دانش آمـوزی در نقـاط مختلف ایـران برگزار 
می کـرد، به جای کتـاب قرآن از کتاب انقالب سـفید 
و بـه جـای تجلیل از پیامبـر و ائمه از شـاهان تجلیل 
می کـرد، در دهـة 50 در جشـن  هنرهـا و سـینماها 
اعمـال خـالف اخـالق را به نمایـش می گذاشـت، در 
»شـو«ها و انتخـاب زن سـال، نمونـة یـک زن غربـی 
را بـرای دختـران و زنـان مـا تبلیـغ می کـرد، و در 
پیمان هـای منطقـه ای و سیاسـی و نظامـی تابـع صد 
در صـد آمریـکا بـود، ایـن رژیـم اگـر بـه بقـای خود 
ادامـه مـی داد و برنامه هـای بعـدی اسـتعمار را اجـرا 
می کـرد، نـه تنهـا چیـزی از درسـی بـه نـام دینـی و 
قـرآن در آموزش وپـرورش باقـی نمی گذاشـت، بلکـه 
ایـران را بـه کشـوری الئیـک و بـدون مذهـب تبدیل 
می کـرد. خـوب اسـت در ایـن زمینـه بـه برخـی از 

کشـورهای همسـایه نظـری بیاندازیم.
به سـخن اصلی خـود بازگردیم. بـرای اینکه بتوانیم 
در دهـة پنجم انقالب اسـالمی بر »فراز«هـا بیفزاییم 
و از »نشـیب «ها بکاهیـم، نیازمند آموزش و پرورشـی 
هسـتیم کـه بر صدر همـة برنامه هـای دولـت و نظام 
نشسـته باشـد و ارتقـا و تحـول در آن بـه گفتمـان 

اصلـی نظام تبدیل شـده باشـد.
در همیـن جـا بـه وزیـر محتـرم و شـورای عالـی 
ارزیابـی  یـک  می کنیـم،  پیشـنهاد  آموزش وپـرورش 
دقیـق از وضعیـت فعلـی دانش آمـوزان در مؤلفه هـای 
مهـم  تربیتـی کـه جـزو اهـداف سـند تحول هسـتند، 
بـه عمـل آیـد و به صـورت کمـی یا کیفـی اعالم شـود 
کـه دانش آمـوزان، مثـاًل در میـزان مطالعـة کتاب هـای 
غیردرسـی، میـزان توجـه بـه نمـاز، میـزان توجـه بـه 
صداقت و راسـتی، میـزان توانایی در ریاضیـات و میزان 
عالقه منـدی بـه حجـاب، در چـه موقعیتـی هسـتند. 
سـپس بـا برنامـة معیـن اعالم شـود کـه در پنج یـا ده 
سـال آینده در چه موقعیتی قرار خواهند گرفت. عملی 
شـدن این پیشـنهاد امکان ارزیابی عملکرد مسئوالن و 
برنامه ریـزان و اصـالح روش هـا را فراهـم خواهـد کـرد.

پی نوشت
اســت،  ذکــر  قابــل   .1
اولیــن کشــف حجــاب در 
ــران در ســخنرانی بدون  ای
ــن  ــدة قرئ العیـــ روبن
بهایــی و برداشـــــتن 
ــل  ــاب در محافـــــ حج
ــار  ــن در دربـــ و همچنی
ــار  ــاه قاجـــ ناصرالدین ش

ــاد. ــاق افت اتف
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آموزش

آیئ اهلل العظمی جوادی آملی

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـرا، 
اعضـای هیئـت تحریریه فصل نامـة علمی 
ـ پژوهشـی »اخـالق وحیانـی« بـا حضرت 
آیـت اهلل جـوادی آملـی دیـدار و گفت وگو 

کردند.
معظـم لـه بـا عنایـت بـه موضـوع ایـن 
نشسـت، بیاناتـی ایـراد کردنـد. مشـروح 

می آیـد: ادامـه  در  ایشـان  بیانـات 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جریـان فریـب نفـس یـا خدعـة نفس بـه تعبیر 
قـرآن کریم »...و ما یخدعون إال أنفسـهم...« )بقره/ 
9(: ... ولـی جـز بـر خویشـتن نیرنـگ نمی زننـد... 
و   :)54 )آل عمـران/  اهلل...«  مکـر  و  »مکـروا  یـا 
]دشـمنان[ مکر ورزیدنـد، و خـدا ]در پاسخشـان[ 
مکـر در میـان  آورد... . در سـایة چنـد اصل قرآنی 

بایـد حل بشـود.

را  الهـی  وحـی  کریـم  قـرآن 
بیانـات  در  و  کـرد  معرفـی  شـفا 
نورانـی حضـرت امیر علیه السـالم، 
خـود وجـود مبـارک پیامبـر)ص( 
به عنـوان طبیـب معرفـی شـدند: 
»طبیـب دّوار بطّبـه« ارجاع روایت 
لـذا   .108 خطبـه  نهج البالغـه، 
اخـالق را، بـزرگان، طـب روحانـی 

دانسـتند.
مسـئلة دیگر مسـئلة جهاد است 
کـه جهـاد سـه ضلعـی در نفـس 
اسـت. چـون دو گروه هسـتند که 
یـک گـروه عهـده دار اندیشـه اند و 
یـک گـروه عهـده دار انگیـزه ؛ هـم 
جنـگ داخلـی در گـروه اندیشـه 
اسـت کـه اقسـام مغالطـات اینجا 
راه دارد، و هـم جنـگ داخلـی در 
گـروه انگیزه اسـت که خواسـته ها 
و تمایالت شـهوت و غضـب با هم 
درگیـر هسـتند و هـم آن جنـگ 
جهانی سـوم بیـن دو گروه اسـت؛ 
یعنی بین اندیشه و انگیزه. حداقل 
مسـئله ای که مطرح است، ما باید 
ایـن دو تـا اصـل را حـل کنیم که 
ایـن بـه معرفت نفـس برمی گردد. 
در حکمـت اسـالمی، در مسـئلة 
نفـس ایـن کار را کردند و تشـریح 
کردنـد کـه انسـان چند قـوه دارد.

ذره ای از آن متأسـفانه در اصـول 
نیامـده اسـت. ایـن علمـای اصـول مـا بزرگوارانی 
بودنـد کـه رنـج فـراوان بی اثـری تحمـل کردنـد 
در فـرق بیـن طلـب و اراده. بایـد آن رنـج را فـرع 
انسـان  چگونـه  علـم.  و  اراده  بیـن  می کردنـد 
صددرصـد مطلبـی را یقیـن دارد و نمی کنـد؟! آن 
نـه راه علمـی دارد نـه راه عملی. بر فـرض، مرحوم 
آقـای نائینـی و امثال نائینی آمدند فرق گذاشـتند 
بیـن طلـب و اراده. هـر دو در یـک جناح انـد. امـا 
قـرآن اذعـان دارد که این شـخص صددرصد عالم 
بـود»و جحـدوا بهـا« )هیـچ تردیدی نداشـت(، »و 
جحـدوا بها و اسـتیقنتها أنفسـهم ظلمـا...« )نمل/ 
14(: »و بـا آنکـه دل هایشـان بـدان یقین داشـت، 
از روی ظلـم و تکبـر آن را انـکار کردنـد...«. در آن 
مصاحبـة نفسـگیر کلیـم حق بـه او گفتنـد »لقد 
علمـت«. »علمـت« یعنـی »علمـت«. یعنـی هیچ 
بهانـه ای نـداری »لقـد علمـت مـا أنـزل هـؤالء إال 
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رب السـماوات و االرض بصائـر« )اسـراء/ 102( ...گفت: 
»قطعـًا می دانـی کـه ایـن ]نشـانه ها[ را کـه باعـث 
بینش هاسـت جـز پـروردگار آسـمان ها و زمیـن نازل 
نکـرده اسـت..« تو هیـچ بهانه ای نـداری. بـرای تو هم 
کـه ثابت شـده، چرا نمی گویی؟ پس می شـود انسـان 
یـک چیـزی را صددرصـد علـم داشـته باشـد و نکند.

سـّرش ایـن اسـت کـه مـا نرفتیـم درس اخـالق 
بخوانیـم. ما خیـال کردیم اخالق مطالعه کردنی اسـت. 
یـک گلـه ای بکنـم. در داخـل مـا،  آن دینی کـه گفته 
»طلـب العلـم« واجب اسـت، نگفت »واجـب«، نگفت 
»فریـض«، گفـت »فریضـئ« این »تاء« کـه تای تأنیث 
نیسـت آن مبتـدای مذکر خبر مؤنث؟! ایـن »تاء« تای 
مبالغـه اسـت، مثل عقیلئ. بـه همان دلیـل که زینب 
عقیلـه بنی هاشـم اسـت، بـه همان دلیل حسـین بن 
علـی عقیله بنی هاشـم اسـت. ایـن تای عقیلـئ مثل 
تـای عالمـئ اسـت. آدم کـه »خلیـف اهلل« نیسـت، 
»خلیفئ اهلل« اسـت. اینکـه مؤنث نیسـت. »طلب العلم 
فریضـئ« یعنـی خیلی خیلـی خیلی واجب اسـت آدم 

چیـز بفهمد.
ایـن دینـی کـه گفتـه »طلـب العلـم فریضـئ« ... 
)کلینـی، 1407، ج1، 30(، گفتـه چه چیزی را بخوان 
یـا نگفته؟ چـه چیـزی را یاد بگیـرم؟ مرحـوم کلینی 
نقـل کـرد هـم از وجـود مبارک پیغمبـر و هـم از امام 
کاظـم )سـالم اهلل علیهما(»انما« )یعنـی »انما« حصر 
اسـت( ]همـان،32[ »انمـا العلـم ثالثئ آیـئ محکمئ أو 
فریضـئ عادلـئ او سـنئ قائمـئ«: مـا آمدیم گفتیـم آیة 
محکمـة فقـه و اصـول، فریضـة عادلـة فقـه و اصـول، 
سـنت عادلـة فقـه و اصول. مـا خیال می کنیـم اخالق 
مثل رسـائل مکاسـب اسـت! خیال می کنیـم حداکثر 
ارزش علمـی کـه بـرای اخـالق قائلیـم مثـل رسـائل 

مکاسـب اسـت! اصـاًل اخـالق را علـم نمی دانیم.
رسـائل مکاسـب با بیانات عقـال و فهم عرفـا و این ها 
حـل می شـود، ولـی اخـالق این جـور نیسـت. اخـالق 
جـزو فلسـفه های عمیـق و انیـق اسـالمی اسـت. پس 
می شـود یک کلیم اللهی به یک شـخصی بگوید شـما 
هیـچ مشـکل علمـی ندارید »لقـد علمت« )بـا »ال« و 
»قـاف«( »لقد علمت مـا انزل هؤالء اال رب السـماوات 
و االرض بصائـر«. این هـا حجـج الهی انـد. معجزات اند. 
چـرا نمی خوانـی؟ پـس مـا دو اصلـی در دیـن داریـم. 
یـک اصلـی ایـن اسـت کـه ایـن اخـالق طـب اسـت. 
اصـل دیگـر ایـن اسـت کـه سـه گـروه در درون مـا 
جنـگ دارنـد. هـم بخش اندیشـه جنگ داخلـی دارد، 
هـم بخـش انگیزه جنگ داخلـی دارد و هم یک جنگ 
جهانی شـرق و غرب هسـت بین اندیشـه و انگیزه که 

از او به عنـوان جهـاد یـاد می شـود.
حضـرت فرمـود جهاد اکبر این اسـت. مـا هیچ چاره  
نداریـم مگـر اینکـه بفهمیـم. بفهمیم یعنـی بفهمیم، 

چـون بـا خودمـان کار داریـم و چه جـور می شـود یک 
عالمـی صددرصد می داند رومیزی بد اسـت، زیرمیزی 
بـد اسـت، امـا می گیـرد! چـه در این کسـوت چـه در 
آن جامـه، فرقـی نمی کنـد. ما کـم نداریم کسـانی که 
در برابـر انبیـا متنبیانه آمدنـد دین جعـل کردند؛ چه 
در ایـن جامـه چـه در آن جامـه. مشـکل خـود ما هم 

. هست
یکـی اینکـه بزرگان مـا مثل زکریـای رازی اخالق 
را به عنـوان »الطـب الروحانـی« معرفـی کردنـد. ایـن 
طبیـب اسـت. یکـی هـم در فضیلت های جنگ اسـت 
کـه جهـاد اکبـر داریـم و جهـاد اصغـر. ما در مسـئلة 
طـب بایـد طبیبانه حـرف بزنیم. در مسـئلة جهاد باید 
عبیرانـه و سـردارانه سـخن بگوییـم. در مسـئلة طـب 
می بینیـد ایـن پرده هـای چشـم ده هـا کار را بـا هـم 
انجـام می دهنـد، امـا وقتـی یـک پزشـک متخصـص 
بخواهـد آب مرواریـد را حـل کنـد، می گویـد هیـچ، 
یعنـی هیـچ. بـه نحـو سـالبة کلیـه. این پـرده بـا این 
پـرده، بـا اینکـه نزدیـک هم اند، هیـچ ارتباطـی با هم 

ندارنـد. مـن بایـد ایـن را معالجـه کنم.
از رگ هـای مویـی بسـته اسـت، آن  وقتـی یکـی 
متخصـص قلـب کـه می خواهد دسـت به چاقـو ببرد، 
می گویـد ایـن دو تـا رگ هیـچ ارتباطی با هـم ندارند. 
بـا اینکـه صدهـا کار را بـا هم انجـام می دهنـد. وقتی 
طبیـب طبیب اسـت کـه آن رگ هـای مویـی را از هم 
جـدا بکنـد و بگویـد این رگ  مویی بسـته اسـت، چرا 
مـن کاری بـه او ندارم. حداقل سـواد مـا در اخالق این 
اسـت کـه بیـن قوایمان فـرق بگذاریـم که مـا چند تا 
قـوه داریـم در درونمـان؟ چند تا مسـئول داریم ما؟ تا 
ایـن بشـود طب؛ »الطـب الروحانـی«. اینکه در سـورة 
»حشـر« و امثـال »حشـر« فرمـود خیلی هـا خـدا را 
نشـناختند، در اثر اینکه خدا را نشـناختند »نسـوا اهلل 
فأنسـاهم أنفسـهم« )حشـر/ 19(: ...کسـانی که خدا را 
فرامـوش کردنـد و ]نیـز[ آنـان را دچار خودفراموشـی 
کـرد...، همیـن اسـت: پس ما یـک بحثی دربـارة طب 
داریـم کـه اخـالق طـب اسـت و یـک بحـث دربـارة 

جهاد.
در جریـان طب، ما باید بفهمیم مسـئول اندیشـة ما 
چه کسـانی هسـتند؛ مسـئول انگیـزة ما چه کسـانی 
هسـتند؟ چـه جـور می شـود انسـان یـک چیـزی را 
می دانـد و عمـل نمی کنـد؟ این اختصاصی بـه هامان، 
فرعـون و امثـال فرعـون هم نـدارد. یک آقایی تفسـیر 
آمـده  پاییـن  تفسـیرش هـم چـاپ شـده،  نوشـته، 
نامحـرم را نـگاه می کنـد. این برای چیسـت؟! »أکالون 
للسـحت« را روی منبـر گفتـه، خـودش هـم کتـاب 
نوشـته، مقاله نوشـته، چاپ هم شـده، اما دسـتش به 

رشـوه بنـد اسـت، چـرا؟! ایـن چه می شـود؟!
مـا بـرای اینکـه بفهمیـم در درون مـا چند دسـتگاه 

رسائل مکاسب 
با بیانات عقال 

و فهم عرفا 
و این ها حل 

می شود، ولی 
اخالق این جور 
نیست. اخالق 

جزو فلسفه های 
عمیق و انیق 
اسالمی است
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هسـت و کامـاًل از هـم جدا هسـتند، بـا اینکه صدها 
کار را بـا هـم انجـام می دهنـد، طبیبانـه بخواهیـم 
حـرف بزنیـم، اگـر یـک رگ مویـی یـک  جا بسـته 
اسـت، مـا کاری بـه رفیقـش نداریـم. می گوییم این 
رگ بسـته اسـت. از یـک مثالـی شـروع بکنیـم تـا 
بـه ممثـل برسـیم. آنچـه در بیـرون ماسـت، نمودار 
ضعیفی اسـت از آنچه در درون ماسـت. ما در بیرون 
یـک مقسـم داریـم بـه اقسـام چهارگانـه. مقسـم 
ایـن اسـت کـه بعضـی از شـئون مـا شـئون ادراکی 
و علمی انـد. بعضـی از شـئون مـا شـئون تحریکی و 
عملی انـد. این مقسـم اسـت. زیـر این مقسـم، چهار 
قسـم منـدرج اسـت؛ یـا هـر دو سـالم اند یـا هـر دو 
بیمارنـد. یـا این یکی سـالم اسـت و آن یکـی بیمار، 

یـا آن یکـی سـالم اسـت و ایـن یکـی بیمار.
فتحصـل ان هاهنـا مقسـماً  واحـداً تحتـه اقسـام 
اربعـئ. امـا اقسـام اربعـه و اصـل مقسـم. ما چشـم و 
گـوش داریـم بـرای فهمیـدن و دیـدن، دسـت و پـا 
داریـم بـرای دویـدن. ایـن اصل مقسـم اسـت. پس 
بیـرون بـدن مـا، یـک سلسـله شـئونی دارد بـرای 
درک، یـک سلسـله قوایـی دارد بـرای کار. چشـم و 
گـوش داریم برای درک، دسـت و پـا داریم برای کار. 
ایـن مقسـم اسـت. اقسـام چهارگانـه ای که زیـر این 
مقسـم اند، بعضی هـا هـر دو سـالم اند و بعضی هـا هر 
دو مریض انـد. بعضی هـا نیـروی ادراکی شـان قـوی 
اسـت، تحریکی شان ضعیف اسـت و بعضی برعکس.

آنکه هر دو سـالم اسـت، چشـم و گوشـش سـالم، 
دسـت و پایش سـالم، مار و عقـرب را می بیند و فرار 

می  کند.
قسـم دوم نیروی ادراکی شـان سـالم است و نیروی 
تحریکی شـان ضعیـف اسـت. ویلچری انـد، ایـن مار 
و عقـرب را می بینـد و مسـموم می شـود. شـما مدام 
بگـو مگـر ندیدی؟ مـدام ذره بیـن بده، مـدام دیدگاه 
بـده، مدام تلسـکوپ بـده، مـدام میکروسـکوپ بده، 
مـدام عینـک بـده. او مشـکل دید ندارد. مگر چشـم 
فـرار می کنـد؟ مگر گوش فـرار می کند؟ دسـت و پا 
فـرار می کند که فلج اسـت. شـما مـدام بـرای او آیه 
بخـوان. او خـودش آیه خوانـده، ترجمه شـده، چاپ 
هـم شـده، مدام آیـه بخوان، مـدام روایت بخـوان، او 

مشـکل علم ندارد.
قسم سـوم کسانی هستند که نیروی تحریکی شان 
سـالم اسـت و ادراکی شان ضعیف اسـت، مثل کسی 
کـه کـور اسـت و ناشنواسـت. اعمـا اسـت، عصایـی 
اسـت، امـا دسـت و پایـش قـوی اسـت. شـما بـه او 
اعتـراض بکنـی کـه چـرا ندویـدی؟! می گویـد مـن 
ندیـدم تـا بـدوم. مـار و عقـرب آمـده زده. این چون 
مشـکل علمی دارد چـوب می  خورد. دسـت و پایش 

سـالم است.

قسـم چهـارم فاقـد طهوریـن اسـت؛ یـک کسـی 
کـه نـه چشـم و گـوش دارد نه دسـت و پـا، او یقینًا 
نیـش می خـورد. تا اینجا مثـال بود. حاال برسـیم به 
ممثـل. در ممثـل، عقـل نظری از عقـل عملی کامالً  
جداسـت. عقل نظری فقط مسـئول اندیشـه اسـت. 
او دسـتگاه جدایـی دارد. عقـل عملی کـه فرمود »ما 
عبـد بـه الرحمـن واکتسـب بـه الجنـان« )کلینـی، 
1407، ج1، 11(، ایـن مسـئول کار اسـت. می گوید 

برنامـه بـده، من عمـل بکنم.
بنابرایـن، علم الزم اسـت ولی کافی نیسـت. جهل 
مانـع اسـت ولی تنهـا مانع او نیسـت. ما در مسـئلة 
مانـع یـک جهل علمـی داریـم، یک جهالـت علمی. 
هـر دو را قـرآن گفتـه و از هـم جـدا کـرده، آن کـه 
جاهـل اسـت کـه مشـکل علمـی دارد و نمی دانـد: 
امـا »یعملون السـوء بجهالـئ« )نسـاء/ 17(. این بیان 
نورانـی که دربـارة اربعین سیدالشـهدا اسـت: »بذل 
مهجتـه فیک لیسـتنقذ عبادک مـن الجهالئ و حیرئ 
الضاللـئ« )طوسـی، 1407، ج2، 113( او خـون داد 
بـرای اینکه امت را عالم و عاقل کند. اندیشـة خوب، 
انگیـزة خـوب. یعنـی هـر دو را سـالم کند. چشـم و 
گـوش بینـا و فهیم، دسـت و پای بدو. حسـین آمده 

بـرای هـر دو کار. تنهـا بـرای علم نیامده اسـت.
مـا عقـل نظـری داریـم که فقط بـرای فهم اسـت. 
عقـل علمـی داریـم کـه »مـا عبـد بـه الرحمـن و 
اکتسـب به الجنـان«. اینجـا جای جهاد اسـت. پس 
مـا تـا ندانیم عقل نظـر کارش چیسـت و عقل عمل 
کارش چیسـت، ایـن مـرض، مـرض علمی اسـت یا 
مرض عملی، مشـکل جهل اسـت یا مشـکل جهالت 
اسـت، طبیب نخواهیم بود. اخالق نخواهیم داشـت. 
ایـن می شـود روضه خوانـی، ایـن می شـود موعظـه. 
اینکـه علم نیسـت، آنکه موضـوع دارد بایـد موضوع 
مشـخص بشـود. اخالق موضوعش نفس است. نفس 
کـه بـه این آسـانی بـا بنای عقـال حل نمی شـود. ما 
خیـال می کنیـم اخـالق یعنی موعظـه! باتقـوا باش. 
اینکـه اخـالق نیسـت، اینکـه نصیحت اسـت، اینکه 
موعظـه اسـت، اینکـه روضه خوانـی اسـت، اینکـه 

اخالق نیسـت.
را  نفـس  شـئون  نشناسـد،  را  نفـس  کسـی  تـا 
نشناسـد، دسـت بـه قلـم بکنـد، اخالق یعنـی چه؟ 
چـه چیـزی را می خواهـد اصـالح بکنـد؟ می خواهد 
موعظـه بکند، بله موعظه درسـت اسـت. باتقوا باش. 
آدم خـوب باشـد بهشـت هسـت، جهنـم هسـت، 
داری بـه چـه کسـی می گویـی؟ مثـل کسـانی کـه 
دسـتور بهداشـت می دهنـد، بایـد بگوینـد چه جـور 
دنـدان را مسـواک بکنـد؟ بیمـاری چیسـت؟ کبـد 
چیسـت؟ پرخـوری چیسـت؟ اضافه وزن چیسـت؟ 
مواظـب باشـید مریض نشـوید، سـرما نخوریـد، این 

ما تا ندانیم 
عقل نظر کارش 
چیست و عقل 
عمل کارش 
چیست، این 
مرض، مرض 
علمی است یا 
مرض عملی، 
مشکل جهل 
است یا مشکل 
جهالت است، 
طبیب نخواهیم 
بود. اخالق 
نخواهیم داشت
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 اولین دعای 
صحیفة سجادیه، 

وقتی انسان را 
معرفی می کنند، 
می گویند، انسان 
»حی حمید« اگر 

شاکر نباشد حیوان 
است

بلـه موعظـه اسـت، ولـی طـب نشـد. آنجا کـه جان 
کنـدن یعنـی جـان کنـدن، علمـی دارد. آنجـا طب 

اسـت اینجـا نصیحـت اسـت. موعظه اسـت.
حـاال برویـم درون مـا. در درون مـا سـه دسـتگاه 
جنـگ دائمـی اسـت. یکـی وهـم و خیـال کـه بـا 
عقـل نظـری مرتـب درگیرنـد. تمـام ایـن مغالطات 
سـیزده گانه و امثـال سـیزده گانه کـه پیدا می شـود، 
مگـر ایـن خیـال  رهـا می کنـد؟ مگـر این وهـم رها 
می کنـد؟ فـوراً جابه جـا می کنـد موضـوع را به جای 
موضـوع دیگـر، محمـول را بـه جای محمـول دیگر. 
ایـن بیچاره تا مـی رود در کتاب خانـه اش یک مطلب 
علمـی را بهفمـد، می بینـد موضوعـات عوض شـده، 
محمـوالت عـوض شـده. سـیزده قسـم از مغالطات 
همـواره حملـه کـرده. این سـرانجام گرفتـار »غالطة 
نفسـه« در می آیـد. این قـدر بایـد فهیـم و خردمنـد 
و ورزیـده باشـد، وهـم را مهـار کنـد، خیـال را مهار 
کنـد، بگویـد تـکان نخور، مـن فالن موضـوع جزئی 
را می خواهـم، بـرو آن را بیـاور، بگویـد چشـم! فالن 
معنـای موضوعی را می خواهم، بـرو آن را بیار، بگوید 
چشـم! چـون مگـر بـدون وهـم و خیـال مگـر عقل 
می توانـد اسـتدالل کند؟ تا جزئیات نداشـته باشـد، 
صغـری نباشـد، اصغـر جزئی نباشـد، مگر می شـود 
اسـتدالل بکنـد؟ ایـن باید بجنگـد. وهـم از بهترین 
نعمت هـای الهـی اسـت. باید عادل باشـد. خیـال از 

بهتریـن هنرهـای زیبـا مال همین اسـت. 
از بهتریـن نعمت هـای الهـی اسـت اگـر در جهـاد 
حـوزه  عقـل  نظـر،  عقـل  اندیشـمند  عقـل  درون 
و دانشـگاه این هـا را مهـار کـرده، هـر جزئـی کـه 
خواسـتند می گویـد چشـم. فـالن پرونـده را بیـار، 
می گویـد چشـم. خیـال از بهتریـن نعمت هاسـت. 
وهـم از بهترین اسـت. معنـای جزئـی را می خواهم، 
چشـم. خـود عقـل کـه جزئیـات را درک نمی کنـد. 
امـا  بگویـد چشـم.  را می خواهـم،  صـورت جزئـی 
این هـا جابه جـا بکننـد می شـود مغالطـه. ایـن بایـد 
بجنگـد این هـا را تربیـت بکنـد تـا معنـای جزئـی 
را خواسـتند، وهـم بگویـد چشـم. صـورت جزئـی را 
خواسـتند خیـال بگویـد چشـم، آن وقت عقـل نظر 
می شـود حکیم. این تازه یک گوشـه ای از قسـمت و 

نیمـی از انسـانیت اسـت.
در ایـن بخـش، ما یک قضیه داریـم و یک تصدیق 
داریـم و یـک ایمان. چون منطق در حوزه ها نیسـت، 
رخت بربسـته اسـت. خدا غریق رحمت کند مرحوم 
حاج شـیخ عبدالکریم)رضـوان اهلل علیـه( را. او به 
زحمـت افتاده کـه ما در قضیه تصدیـق می خواهیم، 
جـزم می خواهیـم. ایـن قضیه کـه می گوییـم »الف، 
بـاء اسـت« دروغگو چـه قضیـه ای دارد؟ بـه زحمت 
افتـاد بنـده خدا. مـا قضیـة کاذب داریم یا نـه؟ آنجا 

کـه علـم کـذب داریـم، داریـم یـا نـه؟ وقتـی علـم 
کـذب داریـم، چگونـه تصدیـق می کنیم؟ ایـن جزم 
ایـن صددرصـد خبـر می دهـد. قضیـه  کجاسـت؟ 
خطابـه کـه نیسـت. در قضیـه جـزم هسـت یـا نـه؟ 
آدم دروغگـو چه جـور جـزم پیـدا می کنـد؟ چـون 
بـا  می کننـد  خیـال  نیسـت،  حوزه هـا  در  منطـق 
بنـای عقـال منطـق می فهمنـد. این هـا بیـن قضیه و 
تصدیق فرق نگذاشـتند. اصاًل قیاسـات شـعری که از 
اقسـام پنج گانـة صناعات خمس اسـت. بـرای همین 
گذاشـتند کـه ما یـک قضیـه داریم که هیـچ، یعنی 
هیـچ! هیـچ ارتباطـی با تصدیـق ندارد. یـک موضوع 
دارد، یـک محمـول دارد. بـه ادیـب بدهـی می گوید 

ایـن مبتداسـت. ایـن خبـر اینکه جزم نیسـت.
در صناعـت شـعر کـه از صناعـات پنج گانه اسـت، 
آنجـا قضیـه اسـت، تصدیـق نیسـت. اصـاًل منطق را 
بـرای همیـن گذاشـتند، منتهـا این الجوهـر النضید 
را گذاشـتند آنجـا. غالبـًا همیـن بحث هـای معـرف 
قـول شـارح را می خواننـد. آن قسـمت های علمـی 
الصناعـات  و برهانـی اش را بگذاریـم کنـار، وگرنـه 
پنج تاسـت. برهان هست،  شعر هسـت، جدل هست، 
خطابه هسـت، مغالطه هم هسـت. در صناعت شـعر، 
بیـن قضیـه و تصدیـق فـرق گذاشـتند. در قضایـای 
کاذبـه قضیـه هسـت و تصدیـق نیسـت. در قضایای 
ایـن سـب و لعنـی کـه می کنیـم، فحش هایـی کـه 
می دهنـد، این هـا همه شـان قضیه هسـت و تصدیق 

در آن نیسـت.
فـرق بین قضیـه و تصدیق: یـک تصـور داریم 
که روشـن اسـت. یک قضیه داریم که در آن تصدیق 
نیسـت. یـک ایمان داریـم که باالتر از تصدیق اسـت. 
در تصدیـق یعنـی بـرای من ثابت شـد ایـن محمول 
بـرای ایـن موضوع اسـت و این موضـوع این محمول 
را دارد تصدیق می باشـد این شـده عقد که »تسـمی 
القضیـئ عقـداً« در منطق می گویند این اسـت. از این 
بـه بعـد، کار عقـل نظـری تمام شـد. حاال این شـد، 
یا فیلسـوف یا حکیـم، هرچه می خواهد باشـد. از آن 
بـه بعـد، نوبت بـه عقل عملـی می رسـد. عقل عملی 

بایـد عقیـده پیدا کنـد نه عقد.
عقـد مـال عقـل نظـری اسـت کـه می گویـد ایـن 
محمـول مـال ایـن موضـوع اسـت. ایـن می شـود 
ریاضیـدان. ایـن می شـود فیزیکـدان. ایـن می شـود 
شـیمی دان. فالن شخص پیغمبر اسـت، عصا معجزه 
اسـت. این می شـود عقل نظـری و تصدیـق. از آن به 
بعد دسـت توانمند عقل عملی بایـد این عصارة عقل 
نظـری را بـه جان خود گره بزند بشـود ایمـان. اینجا 
دسـت کـه شـل باشـد گـره نمی زنـد؛ لـذا بـا اینکه 
صددرصـد می دانـد ایـن معجـزه اسـت، بایـد گـره 

بزنـد، گـره نـزد، بـرای اینکـه این فلج اسـت.

7  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2|  زمستان 1397 |



 در عقل 
اندیشمند، ما 
یک مزاحم 
داریم به 
نام وهم. 
اگر تربیت 
نشود. یک 
مزاحم داریم 
به نام خیال 
اگر تربیت 
نشود. هر دو 
مزاحم اند اگر 
تربیت نشوند

پـس در جبهـة اول، یعنـی جبهـة عقل نظـر، وهم 
اسـت و عقـل هـر دو زیرمجموعـة عقـل نظری انـد. 
ابـزار کار هسـتند. اگـر او را معـزول کردنـد، خـود 
شـخص می شـود وهـام و متوهـم و اگر خیـال پیروز 
شـد، بـه تعبیـر قـرآن کریـم می شـود مختـال. ایـن 
تخیـل کـه بـاب تفعـل اسـت، اسـتعمال نشـده در 
قـرآن. امـا اختیـال کـه بـاب افتعـال اسـت. مختـال 
مختـال کـه می گوییـم همیـن اسـت. مختـال یعنی 
کسـی که خیال زده اسـت، حاکم بر او خیال اسـت. 
»ال یحـب کل مختـال فخـور« )لقمـان/ 18( مختال 
یعنـی خیـال زده. اکثـر مردم بـا خیـال کار می کنند. 
هرچـه خیـال فتـوا داد، او عمـل می کنـد. عقـل را 
معـزول کردنـد در گوشـه ای نشسـته  اسـت، بیچـاره 

اسـت، بسـته اسـت. ایـن می شـود مختال.
پـس در عقـل اندیشـمند، مـا یـک مزاحـم داریـم 
بـه نـام وهـم. اگـر تربیت نشـود. یـک مزاحـم داریم 
بـه نـام خیـال اگـر تربیـت نشـود. هـر دو مزاحم اند 
اگـر تربیـت نشـوند. اگر تربیت بشـوند فرمانبـرداران 
خوبـی هسـتند. تحـت عقـل نظـری هسـتند. ایـن 
می زنـد  حـرف  عالمانـه  حکیـم.  می شـود  شـخص 
می شـود حکیـم. امـا کاری بـه اخـالق نـدارد، هیـچ 
یعنـی هیـچ! کاری به اخالق نـدارد. علم الزم اسـت، 
ولـی کافی نیسـت؛ جهل مانع اسـت، ولـی تنها مانع 

. نیست
در جنـگ عقـل عملـی کـه »مـا عبـد بـه الرحمن 
و اکتسـب بـه الجنـان« شـهوت از یـک سـو و غضب 
فراوانـی  زیرمجموعـة  از یک سوسـت، شـهوت هـم 
دارد. غضـب هـم زیرمجموعـة فراوانـی دارد. این هـا 
بـا هـم می جنگنـد و اگـر آن عقـل عملـی توانسـت 
این هـا را مهـار بکنـد، پیـروز در میـدان اکبـر اسـت. 
کبیـر اسـت و اگـر نـه، این شـخص مشـتهی اسـت. 
ایـن شـخص غضبـان اسـت. در همین اولیـن دعای 
صحیفـة سـجادیه، وقتی انسـان را معرفـی می کنند، 
می گوینـد، انسـان »حـی حمیـد« اگر شـاکر نباشـد 

اسـت.  حیوان 
در همیـن اولین دعای صحیفة سـجادیه این اسـت 
کـه اگـر نبود، رهبـران الهی و نبـود راهنمایی های تو 
کـه ما نعمـت را چه جـور اسـتفاده بکنیـم و چه جور 
صـرف بکنیـم »لخرجـوا مـن حـدود اإلنسـانیئ الـی 
حـد البهیمیـئ« صریـح همیـن دعـای اول صحیفـة 
سـجادیه اسـت. آن وقـت »االنسـان من هـو«؟ و »ما 
هـو«؟ طبـق تعبیـر امـام سـجاد؟ »حی حمیـد«، نه 
»حیـوان ناطـق«. ایـن بـه عقـل عملـی برمی گـردد. 
مثـل  کـه  انسـان  اسـت.  خوبـی  نعمـت  شـهوت 
فرشـته ها قائـم به شـخص نیسـت کـه غـذا نخواهد، 
خـواب نداشـته باشـد، گرایش های جنسـی نداشـته 

باشـد، گرایش هـای غذایـی نداشـته باشـد. شـهوت 
می خواهـد، چـون قائـم به شـخص نیسـت می میرد. 
اگـر ایـن را نداشـته باشـد می  میـرد و در دار تزاحـم 
بـه سـر می بـرد و مریـض می شـود. ایـن از بهتریـن 
نعمت هـای الهی اسـت قـوة غضب. قوة غضب اسـت 
کـه آدم را حفـظ می کند؛ هم از دشـمن خارج حفظ 

می کنـد هـم از دشـمن داخـل حفـظ می کنـد.
اینجـا کـه مریـض شـد،  آدم تحمـل نمی کنـد. 
دادش بلنـد اسـت، بـه سـراغ طبیـب مـی رود، برای 
چیسـت؟ چـه کسـی می گوید که بـرو؟ قـوة غضبیه 
می گویـد بـرو ایـن خطر را دفع کن، فشـار مـی آورد. 
می گویـد  آدم،  می شـود  گرسـنه  کـه  همان طـوری 
بـرو بـه طـرف سـفره. همان طـوری کـه درد دارد، 
دسـتگاه  ایـن  را  ایـن  مطـب.  بـه  بـرو  می گویـد 
می گوید. این سـرتاپا نعمت اسـت. منتهـا اگر بیراهه 
رفتـه، می شـود دشـمن. این بایـد تعدیل بشـود قوة 
غضـب. شـهوت بایـد قوة غضـب باشـد. غالبـاً  این ها 
هرکدامشـان آن عقل عملی را سـرجایش می نشانند 
می شـود حاکـم معـزول. ایـن می شـود »وقـد خـاب 
من دسـاها« )شـمس/ 10( این تدسـیس و دسیسـه 

کـردن نوعـی خدعـه و فریب اسـت.
دسیسـه اصلـش همیـن اسـت کـه »أم یدسـه فی 
انسـان  التـراب« )نحـل/ 59(. همـان جریانـی کـه 
خاک هـا را کنـار ببـرد، یـک چیـزی را درون خـاک 
بگـذارد، بعـد رویـش خـاک بگـذارد کـه محو شـود 
کـه »أم یدسـه فـی التـراب« همین اسـت. این دس 
کـه ثالثـی مجرد اسـت، اگـر خیلـی بخواهـد اغراق 
بشـود، به باب تفعیل می رود و می شـود دّسـس سـه 
تـا »سـین« دارد. آن سـین سـوم تبدیـل بـه »یـاء« 
می شـود یـا تبدیـل بـه »الـف« می شـود، می شـود 
»دسـاها« اصلش دسـس اسـت. این همـان »یدس« 
بـود کـه شـده دسـس. خیلـی تدسـیس می کنـد، 
را  بیچـاره  عقـل  ایـن  می کنـد.  دسیسـه  خیلـی 
حکـم معـزول دفـن می کنـد. خـودش پرچم دسـت 
می گیـرد می شـود شـهوت. هرچـه دلـم می خواهـد 
یـا حـرف فرویـد در می آیـد یـا حـرف او در می آیـد 

یـا حـرف فالن.
و  بـه دسـت می گیـرد  را  پرچـم  ایـن غضـب  بـا 
می شـود لنین. می شـود اسـتالین. فرقـی نمی کند او 
دفـن شـده اسـت »و قد خـاب من دسـاها«. یک روز 
او بیـدار می شـود مذمـت می کنـد. امـا کار گذشـته 
اسـت. او را زنـده بـه گـور کـرده اسـت. روی قبـر او 
آمـده پرچم گذاشـته حاال یا شـهوت پرچم گذاشـته 
شـده فرویـد، یا غضـب پرچم گذاشـته شـده لنین و 
اسـتالین کـه جنـگ جهانـی را راه انداخته یـا ترامپ 
فعلـی شـده اسـت. این جهـاد اسـت. این جهـاد تازه 
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خدا غریق رحمت 
کند سیدنا 

االستاد مرحوم 
عالمه طباطبایی 
را، مدت ها فکر 
می کرد که فرق 
بین اراده و فکر 

چیست؟ یک 
وقتی به این 

نتیجه رسید که 
اراده همان علم 

به باید است. 
بعد معلوم شد 

که اراده چیزی 
دیگر است و 

فکر چیزی دیگر 
است. بین اراده و 
علم بین آسمان و 
زمین فاصله است

مربـوط بـه بخش غربی اسـت. آن بخش شـرقی بود 
ایـن بخـش غربی.

بین المللـی  بـه روزی کـه جنـگ جهانـی و  وای 
بشـود. وهـم و خیـال از یک سـو با عقل نظـر درگیر 
هسـتند، شـهوت و غضـب از سـوی دیگـر بـا عقـل 
عملـی درگیـر هسـتند. یـک غوغایـی در درون این 
شـخص اسـت کـه هر شـب بایـد بـا قـرص بخوابد. 
ایـن بـه هیـچ  وجـه جـور در نمی آیـد. ایـن غوغایی 
اسـت در درون او. هـم جنگ بین المللی هسـت، هم 
جنگ داخلی شـرقی اسـت هم جنـگ داخلی غربی 

هسـت. یـک حیوانی اسـت.
اگـر گفتنـد اخـالق، اخـالق یـک مؤلفـه ای اسـت 
از طـب و جهـاد. هـم فرمانـداران و امیـران و امـرای 
مـا بایـد کامـاًل مـرزداری کنند، هـم اطبای مـا باید 
کامـاًل درمـان بشـوند. لذا فرمود من شـفا فرسـتادم. 
مـن طبیـب هسـتم. طبیـب تـا قـوا را ندانـد. آن گاه 
ایـن یکـی یـا بـه زور مسـلط می شـود یا بـه نیرنگ 
مسـلط می شـود. جهـاد فرق می کنـد: »انمـا الحرب 
بیـرون  خدعـئ« آن عوامـی اش در جنـگ داخلـی 
اسـت که فریب دادن اسـت. آن علمـی اش در جنگ 
داخلی اسـت کـه نفس اسـت. فریب اسـت »الحرب 
خدعـئ«. ایـن قـدر ماهرانه ایـن خیال شـبهه اندازی 
می کنـد تـا عقـل نظـر را در مغالطه بکشـاند! آن قدر 
می کنـد،  شـبهه اندازی  مغالطـه  غضـب  و  شـهوت 
نیرنگ انـدازی می کنـد! ایـن در این جنـگ »الحرب 
خدعـئ« )طوسـی، 261:1414( فریـب می دهـد تـا 
عقـل عملـی بیچـاره را بـه خواب بیـاورد. چـون این 
کار، کار علمـی بـود، خـدا غریق رحمت کند سـیدنا 
االسـتاد مرحـوم عالمه طباطبایـی را، مدت ها فکر 
می کـرد کـه فـرق بیـن اراده و فکـر چیسـت؟ یـک 
وقتـی بـه این نتیجه رسـید کـه اراده همـان علم به 
بایـد اسـت. بعـد معلوم شـد کـه اراده چیـزی دیگر 
اسـت و فکـر چیـزی دیگـر اسـت. بیـن اراده و علـم 

بیـن آسـمان و زمیـن فاصله اسـت.
اگـر بخواهیـد عالمانـه سـخن بگویید، هیـچ یعنی 
هیـچ! هیـچ ارتباطـی بیـن این ها نیسـت. شـما یک 
وقتـی آب دارید، یک وقتی آهـن. هیچ ارتباطی بین 
آب و آهن نیسـت، ولی بخواهید سـاختمان بسـازید، 
باید بفهمید که آب چیسـت و آهن چیسـت و آن ها 
را کجـا بـه کار ببریـم. بخواهیـد اخـالق را تنظیـم 
بکنیـد، بایـد بدانیـد جای آب کجاسـت، جـای آهن 
کجاسـت. بـرای اینکـه سـاختمان بـدون آب و آهن 
نمی شـود، امـا هیـچ یعنـی هیـچ. آنجایی کـه جای 
هیچ اسـت، بایـد قاطعانـه بگویید که هیـچ ارتباطی 
بیـن آهن و آب نیسـت. آهن چیزی دیگر اسـت آب 

چیزی دیگر اسـت. ولی بخواهید سـاختمان بسـازید 
آهـن و آب می خواهیـد.

هیـچ ارتباطـی بین علم و عمل نیسـت. شـما مدام 
آیـه بخوان. مـدام روایت بخوان. این که معتاد اسـت، 
شـما حرف هـای پزشـکی دارید بـه او می زنید؟ وقت 
خـودت را گرفتـی! ایـن کـه مشـکل علمـی نـدارد، 
ایـن در متـن علـم اسـت. او اراده اش ضعیـف اسـت 
نـه علمش. شـما بگوییـد ایـن عاقبت، بلـه عاقبتش 
خطـر دارد، قصـه اسـت، خنده دارد. شـما بـه معتاد 
سـفارش  چیـزی  چـه  می کنیـد،  سـفارش  داریـد 
می کنیـد؟ کـه ایـن برایـت ضـرر دارد؟ عاقبت بدی 
دارد؟ این کـه بی عاقبـت شـد و همـه چیـز را رهـا 

کـرده اسـت، ایـن در متـن بی عاقبتی اسـت.
مشـکل معتادهـا چیسـت؟ یعنـی نمی داننـد کـه 
اعتیاد ضـرر دارد؟ آوارگـی دارد؟ نصیحت می کنید؟ 
اسـت کـه  ابـن عربـی  لطایـف حرف هـای  از  ایـن 
را  آن خیـاط  نیسـت.  موعظـه  نصیحـت  می گویـد 
می گوینـد ناصـح، این سـوزن را می گوینـد منصحه، 
دوختـه  کـه  لباسـی  ناصـح،  می گوینـد  را  خیـاط 
می شـود نصیحـت اسـت و تـو عرضـه داشـته بـاش 
ایـن برهنه هـا را لباس بپوشـان، حـرف می زنی، مگر 
بـا حـرف کسـی، شـما خیـال می کنیـد کـه حـرف 
زدن نصیحـت اسـت! آن خیـاط را می گوینـد ناصح، 
تـو کـه نـه سـوزن داری، نـه پارچـه داری، نـه بلـد 
هسـتی خیاطـی کنـی، چـه نصیحتـی؟ ایـن حرف 
ابن عربـی اسـت در فتوحـات کـه ناصـح بـه خیـاط 
می گوینـد. شـما می خواهـی برهنه هـا را بپوشـانی؟ 
آقـا بپوشـان سـرما می خـوری! کجا حـرف می زنی؟

بنابرایـن، آن جنـگ بین المللـی آن جـوری اسـت 
کـه یـک کسـی در آشـفته بازار زندگی کنـد. هم در 
بخـش اندیشـه مشـکل جـدی داشـته باشـد هم در 
بخـش انگیـزه مشـکل جـدی داشـته باشـد. قـرآن 
کریـم در مسـئلة »یخادعـون اهلل والذیـن آمنـو و ما 
یخدعـون أال أنفسـهم« )بقـره/9( در اوایـل سـورة 
مبارکـة بقـره فرمـود: این ها خود، خودشـان را فریب 
می دهنـد. در درونمـان مشـکل داریم و علـم ما یک 
مسـئولی دارد. عمـل ما مسـئولی دارد. اخـالق برای 
آن اسـت کـه انسـان بخـش اراده و تصمیـم و نیـت 
و این هـا را تصحیـح بکنـد، وگرنـه آدم علمـش یک 
گوشـه اسـت که الزم اسـت ولـی کافی نیسـت. یک 
دوره علم النفـس می خواهـد کـه مشـخص بشـود ما 
قوایمان چندتاسـت، مسـئولمان چندتاست. آن وقت 
اصـالح هـر کـدام هـم مشـخص بشـود، آن وقت هر 
مقالـه ای بایـد اصـالح یـک کنشـی باشـد، وگرنـه 

سـرهم کـردن همین اسـت.
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اشاره
حضـرت امـام خمینـي)ره(: »چـه سـعادتمند بودنـد این 
شـهیدان كه ِدین خود را به اسـالم و ملت شـریف ایران ادا 
نمودند و به جایگاه مجاهدین و شـهداي اسـالم شـتافتند«.

مقـام معظـم رهبـري )مدظله العالـي(: »مـن بـه توصیـة 
امـام عمـل كـرده ام! اغلـب وصیت نامه هـاي شـهدا كـه به 
دسـتم رسـید را خوانـده ام. مـا واقعـًا از ایـن وصیت نامه ها 
درس مي گیریـم. آن جـوان، خطـش هـم بـه زور خوانـده 
مي شـود، اما هـر كلمه اش براي مـن و امثال مـن یك درس 

رهگشاسـت كه خیلي اسـتفاده كـرده ام.
چیزهـاي عجیبي اسـت. اینجا معلوم مي شـود كـه درس 
علـم و علـوم الهـي، پیـش از آنكه بـه ظواهـر و قالب هاي 
رسـمي وابسـته باشـد، به حكمت معنوي وابسته اسـت ...«.

وصیت نامه قرآني
 شهید مدافع حرم مصطفي نبي لو

بصيرت و 
ميثاق با 
واليت

يونس  باقری
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مصطفـي، متولد سـال 1345 و از رزمنـدگان دوران 
دفـاع مقـدس بود كـه در آن زمـان به افتخـار جانبازي 
نائـل آمـده بـود. او در چهارمیـن اعـزام بـه سـوریه بـا 
اصابـت موشـك تـاو تكفیري هـا در »المیادیـن« بـه 
شـهادت رسـید. او دایي شـهید مدافع حرم، مسـعود 
عسـگري بـود مصطفـي به عنـوان مستشـار نظامي، 
مسـئولیت محور مهندسـي رزمي را در بخشي از جبهة 
سـوریه برعهده داشـت. او پیش از این در جبهة سـوریه 
در سـال 1395 مجـروح شـده و در شـمار جانبـازان 
مدافـع حـرم نیـز جـاي گرفتـه بـود. از ایـن شـهید 

واالمقـام سـه فرزنـد به یـادگار مانده اسـت.
آخریـن توصیة شـهید در مورد مدافعان حـرم: »به ما 

نگوییـد مدافعان حرم. ما زمینه سـاز ظهوریم.«
مـا تـا ظهـور آقا امـام زمان )عج( بـه مبـارزه ادامه 
مي دهیـم. حـاال مي خواهـد سـوریه و عـراق باشـد و 
یـا جنگ بـا خـود اسـرائیل در فلسـطین اشـغالي. هر 
جـا نـداي مظلومي بلند شـود، مـا آنجاییم. هـر جا كه 
بـراي زمینه سـازي ظهور آقـا احتیاجي به ما باشـد، ما 
آنجاییـم. نگویید مدافعان حرم. چون شـكر خـدا امروز 

حرم هـا در امنیت انـد. مـا زمینه سـاز ظهوریـم.
مصطفـي در مدتـي كـه در سـوریه حضـور داشـت 
موفـق شـده بـود در حـدود شـصت مرتبه قـرآن كریم 

را دوره كنـد.
متـن زیر را شـهید نبي لو قبـل از اعـزام به عنوان پیام 

خداحافظي نوشته بود:
آنقدر در مي زنم این خانه را
تا ببینم روي صاحب  خانه را

بـراي  مجـدداً  باري تعالـي  خداونـد  لطـف  بـه 
آستان بوسـي و خدمـت عمـة سـادات و سـه سـالة 

شـدم. پذیرفتـه  الحسـین  اباعبـداهلل 
لـذا از تمامي عزیزان حاللیت مي طلبـم و دعاگویتان 

خواهم بـود. والعاقبئ للمتقین.
عبد تواب خدا، مصطفي نبي لو

٭٭٭
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب علیه إنه هو 
التواب الرحیم« )بقره/ 37(

سـپس آدم از پروردگارش كلماتـي را دریافت 
نمود و ]خدا[ بر او ببخشـود. آري او ]سـت كه[ 

مهربان اسـت. توبه پذیر 

ایـن اسـت كـه جهادگـران در راه خـدا  بـر  رسـم 
وصیـت خـود را بـا آیاتـي از قـرآن كریـم كـه مزین به 
فضیلت هـاي شـهدا و جایگاه شـهادت در نـزد خداوند 
متعال اسـت آغـاز مي كننـد و این حقیر سـراپا تقصیر 
هم از معصومین نیسـتم و خطاهایي را مرتكب شده ام، 
ابتـدا بـراي ورود به وصیت نامه، مانند مهیا شـدن براي 

جهـاد، از توبـه آغـاز كرده ام تـا با طهارت جسـم و 
روح آمـاده و مهیـاي پذیرش وعده هـاي الهي كه از 
كالم وحـي بـه آن ها اشـاره و اسـتناد خواهم نمود، 
شـوم. و سـعي مي كنـم تـا بیشـتر بـا كالم وحي و 
لسـان تأثیرگذار قرآن با شـما عزیزان سخن بگویم 
نـه بـا زبان خـودم كه الكن و قاصر اسـت؛ تا شـاید 
مطالعـة آن تذكـري بـراي خـودم و شـما عزیزانـم 
باشـد و همان طـور كـه در آیـة فـوق اشـاره شـد، 
توبـه كـردن را هم خداوند از سـر لطـف و مرحمت 
بـه ما آموختـه تا به واسـطة آن مشـمول مرحمت 
بي انتهایـش واقـع شـویم. همان گونه كـه در آیة 8 
سـورة تحریـم مي فرمایـد: »یا ایهـا الذین آمنوا 
توبـوا إلي اهلل توبـئ نصوحًا عسـي ربكم أن 
یكفـر عنكـم سـیئاتكم و یدخلكـم جنات 
تجري مـن تحتهـا األنهار یـوم الیخزي اهلل 
النبـي والذین آمنوا معه نورهم یسـعي بین 
أیدیهـم و بأیمانهـم یقولـون ربنـا أتمم لنا 
نورنـا واغفر لنـا إنك علي كل شـيء قدیر«: 
اي كسـاني كـه ایمـان آورده ایـد، بـه درگاه خـدا 
توبه اي راسـتین كنید. امید اسـت كه پروردگارتان 
بدي هایتـان را از شـما بزداید و شـما را به باغ هایي 
كـه از زیـر ]درختـان[ آن جویبارهـا روان اسـت، 
درآورد. در آن روز، خـدا پیامبـر ]خـود[ و كسـاني 
را كـه بـا او ایمـان آورده بودنـد، خـوار نمي گرداند. 
نورشـان از پیشاپیش آنان و سـمت راستشان روان 
اسـت. مي گویند پـروردگارا نور ما را بـراي ما كامل 
گـردان و بر ما ببخشـاي كه تو بر هـر چیز توانایي.

و چـون خداونـد رحمـان و رحیم و كریم اسـت، 
كریمانـه در آیـة 17 سـورة نسـا مي فرمایـد: »إنما 
التوبـئ علـي اهلل للذیـن یعملـون السـوء 
بجهالـئ ثـم یتوبـون مـن قریـب فأولئـك 
یتـوب اهلل علیهـم و كان اهلل علیمًا حكیما«: 
بي تردید توبه نزد خداوند فقط براي كسـاني اسـت 
كه از روي ناداني مرتكب گناه مي شـوند. سـپس به 
زودي توبـه مي كننـد. اینان انـد كـه خدا توبـة آنان 
را مي پذیـرد، و خـدا همـواره دانـا و حكیم اسـت. 

و امـا در آیـة بعـد، یعني آیـة 18، بـراي آن هایي 
كـه همـواره توبـه را بـه درسـتي درك نكرده انـد و 
گمـان مي كننـد عمرشـان انتهایـي نـدارد یـا قباًل 
از پایـان عمـر مطلـع خواهنـد شـد و در غفلـت 
چنیـن  برسـد،  راه  از  مـرگ  تـا  مي برنـد  به سـر 
مي فرمایـد: »و لیسـت التوبئ للذیـن یعملون 
السـیئات حتـي إذا حضـر أحدهـم الموت 
قـال إنـي تبـت اآلن و ال الذیـن یموتـون و 
هـم كفـار أولئك أعتدنا لهـم عذابـًا ألیمًا«: 
و براي كسـاني كه پیوسـته كارهاي زشـت مرتكب 
مي شـوند، تـا زمانـي كـه مـرگ یكـي از آنـان فـرا 

بي تردید 
توبه نزد 

خداوند فقط 
براي كساني 
است كه از 
روي ناداني 

مرتكب گناه 
مي شوند. 
سپس به 

زودي توبه 
مي كنند. 

اینان اند كه 
خدا توبة آنان 

را مي پذیرد، 
و خدا همواره 

دانا و حكیم 
است
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رسـد ]و در آن لحظـه كـه تمـام فرصت هـا از دسـت 
رفتـه[ گویـد: اكنون توبه كـردم و نیز براي آنـان كه در 
حـال كفـر از دنیـا مي رونـد، توبـه نیسـت. اینان اند كه 

عذابـي دردنـاك بـراي آنـان آمـاده كرده ایـم.
و از خداونـد مي خواهـم كـه مـرا و نسـلم را مشـمول 
رحمـت خـود قـرار دهـد، همان گونه كـه در آیـة 128 
سـورة بقره بـراي تعلیم مـا مي فرمایـد: »ربنا واجعلنا 
مسـلمین لـك و مـن ذریتنـا أمئ مسـلمئ لك 
و أرنـا مناسـكنا و تب علینـا إنك أنـت التواب 
الرحیـم«: پـروردگارا ما را تسـلیم ]فرمان[ خـود قرار 
ده و از نسـل مـا امتـي فرمان بـردار خـود ]پدیـد آر[ و 
آداب دینـي مـا را بـه ما نشـان ده و بر ما ببخشـاي كه 

تویـي توبه پذیـر مهربان.
و عزیـزان مـن، بـا امیـد به آیة 70 سـورة فرقـان توبه 
كنیـد كه خداونـد چنین وعده نمـوده اسـت: »إال من 
تـاب و آمن و عمـل عماًل صالحـًا فأولئك یبدل 
اهلل سیئاتهم حسـناٍت و كان اهلل غفوراً رحیما«: 
مگـر كسـي كه توبـه كند و ایمـان آورد و كار شایسـته 
كنـد. پـس خداونـد بدي هایشـان را به نیكي هـا تبدیل 

مي كنـد و خـدا همـواره آمرزنده و مهربان اسـت.
»و،  مي فرمایـد:  چنیـن  طـه  سـورة  آیـة 82  در  و 
إنـي لغفـار لمن تـاب و آمـن و عمـل صالحًا ثم 
اهتـدي«: و بـه یقین مـن آمرزندة كسـي هسـتم كه 
توبـه كنـد و ایمان بیاورد و كار شایسـته نمایـد و به راه 

راسـت رهسـپار شود.
حـاال بـا چنیـن وعـدة محكمي كه بـه راسـتي ایمان 
داریم قرآن كالم خداسـت و با گذشـت بیـش از 1400 
سـال، بشـر با ایـن همـه علـم زبان شناسـي و ادبیات و 
تجهیزاتـي چـون رایانـه، تاكنون نتوانسـته اسـت حتي 
ماننـد یـك سـورة آن را بیـاورد و به پشـتوانة آن توبه اي 
كـه كـرده و مراقبتـي كـه مي كنیـم، مهیـاي اجـراي 
ان شـاءاهلل  تـا  مي شـویم  متعـال  خداونـد  فرامیـن 
بتوانیـم از زمینه سـازان ظهـور باشـیم. و لـذا با 
اعمـال صالحـي كه انجـام مي دهیـم، به سـوي خداوند 
متعـال بـاز مي گردیـم، همان گونه كه در آیة 71 سـورة 
فرقـان مي فرمایـد: »و من تاب و عمـل صالحًا فإنه 
یتـوب إلـي اهلل متابـا«: و هر كـس توبه كنـد و كار 
شایسـته انجـام دهـد، در حقیقـت بـه سـوي خـدا باز 

مي گـردد.
و زمانـي بازگشـت به سـوي خـدا كامل مي شـود كه 
بـه آیـة 35 سـورة مائـده عمـل كنیـم كـه خداونـد در 
ایـن آیـه مي فرمایـد: »یـا إیهـا الذین آمنـوا اتقوا 
اهلل وابتغـوا إلیه الوسـیلئ و جاهدوا في سـبیله 
لعلكم تفلحون«: اي كسـاني كـه ایمـان آورده اید، از 
خـدا پـروا كنید  و وسـیله اي براي تقرب بـه او جویید و 

در راهـش جهاد كنید، باشـد كه رسـتگار شـوید.
و اگـر نـزد خالـق متعـال خواسـتار جایـگاه ویـژه اي 

هسـتید، بـه چـراغ راهـي كـه در آیـة 20 سـورة توبه 
مي فرمایـد:  كـه  كنیـد  عمـل  شـده  اشـاره  آن  بـه 
»الذیـن آمنـوا و هاجـروا و جاهدوا في سـبیل 
اهلل بأموالهـم و أنفسـهم أعظـم درجـئ عنداهلل 
و أولئك هـم الفائزون«: كسـاني كـه ایمـان آورده  
و هجـرت كـرده و در راه خـدا بـا مـال و جانشـان بـه 
جهـاد پرداخته اند، نـزد خدا مقامي هرچـه واالتر دارند 

و اینـان همـان رسـتگاران اند.
و در معرفـي و جایـگاه چنیـن افـرادي در آیـة 169 
سـورة آل عمـران مي فرمایـد: »و التحسـبن الذین 
قتلـوا فـي سـبیل اهلل أمواتـًا بـل أحیـاء عند 
ربهـم یرزقـون«: هرگـز كسـاني را كـه در راه خـدا 
كشـته شـده اند مـرده مپنـدار، بلكـه زنده انـد كـه نزد 

مي شـوند. داده  روزي  پروردگارشـان 
حـال آیـا مـرگ بـا عـذاب و تمـام شـدن و بـه پایان 
رسـیدن عمر و از دسـت دادن همة دلبستگي ها خوب 
اسـت یـا جاودانـه شـدن و روزي خـوردن نـزد خالـق 
متعـال؟ مراقـب باشـید كه شـیطان و شـیطان صفتان 
از  مي گوینـد،  كـه  سـخن هایي  بـا  و  كمین انـد  در 
زخم زبان هایشـان  از  و  نكننـد  منحرفتـان  حـق  راه 
نهراسـید كـه خداونـد متعـال دربـارة آنـان در آیـة 
156 سـورة آل عمـران چنیـن مي فرمایـد: »یـا أیهـا 
الذیـن آمنـوا ال تكونـوا كالذین كفـروا و قالوا 
إلخوانهـم إذا ضربـوا فـي االرض أو كانـوا غزًي 
لـو كانـوا عندنا ما ماتـوا و ما قتلـوا لیجعل اهلل 
ذلك حسـرئ في قلوبهـم واهلل یحیـي و یمیت 
واهلل بمـا تعملـون بصیـر«: اي كسـاني كـه ایمان 
آورده ایـد، همچـون كسـاني نباشـید كه كفـر ورزیدند 
و بـه برادرانشـان هنگامـي كـه بـه سـفر رفتـه ]و در 
سـفر مردنـد[ و یـا جهادگر شـدند ]و كشـته شـدند[ 
گفتنـد اگر نـزد ما ]مانـده[ بودند نمي مردند و كشـته 
نمي شـدند ]شما چنین سـخناني مگویید[. تا خدا آن 
را در دل هایشـان حسـرتي قرار دهد و خدا ]سـت كه[ 
زنـده مي كنـد و مي میرانـد و خدا]سـت كه[ بـه آنچه 

مي كنیـد بیناسـت.
واقعـي  منتظـران  ماننـد  كنیـد همیشـه  و سـعي 
آمـاده باشـید و خـود را بـه ولـي زمـان ارائـه كنیـد تا 
اگـر امكان مجاهده میسـر نشـد، حداقل جـزء افرادي 
باشـید كه خداوند متعال دربارة آنان در آیة 92 سـورة 
توبـه مي فرمایـد: »و ال علـي الذیـن اذا مـا أتوك 
لتحملهـم قلت ال أجـد ما أحملكم علیـه تولوا 
و أعینهـم تفیض مـن الدمع حزنـًا أالیجدوا ما 
ینفقون«: و ]نیز[ ایرادي نیسـت بر كسـاني كه چون 
پیـش تـو آمدند تـا سوارشـان كني ]و[ گفتـي چیزي 
پیـدا نمي كنـم تـا بـر آن سـوارتان كنـم، برگشـتند و 
در اثـر انـدوه از چشمانشـان اشـك فـرو مي ریخت كه 
]چـرا[ چیزي نمي یابنـد تا ]در راه جهـاد[ خرج كنند.

سعي كنید 
همیشه مانند 
منتظران 
واقعي آماده 
باشید و خود 
را به ولي زمان 
ارائه كنید 
تا اگر امكان 
مجاهده میسر 
نشد، حداقل 
جزء افرادي 
باشید كه مورد 
خطاب آیه 
92 سوره توبه 
هستند
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زیـرا خداونـد بـراي بهانه جویان گـواه خواهـد آورد تا بهانة 
ایشـان را آشـكار و مـردود كنـد كـه در آیة 41 سـورة نسـاء 
چنیـن آورده اسـت: »فكیـف إذا جئنـا مـن كل أمـئ 
بشـهید و جئنا بك علي هؤالء شـهیدا«: پـس چگونه 
اسـت ]حـال مـردم[ هنگامـي كـه از هـر امتي گواهـي ]كه 
پیامبـر آنـان اسـت بـر اعمالشـان[ بیاوریـم، و تـو را بـر آنان 

آوریم؟! گواهـي 
٭٭٭

و در آخـر، از همسـر عزیـزي كـه همـة خانواده و آشـنایان 
میـزان دلبسـتگي ما را به هـم مي دانند و فقط فـراق ما تنها 
به خاطـر رضـاي خـدا برایمـان قابـل تحمـل بوده و هسـت، 
اگـر ایـن سـیه روي را خداوند همچون حـر و زهیر بپذیرد، 
حتمـًا بـدون او وارد جنـت موعـود نخواهـم شـد. عزیـزان 
مي داننـد كه شـهدا با شـهادت بـه آرامش ابـدي و میهماني 
خـدا مي رسـند و ایـن مقدور نیسـت مگر همسـراني از حق 
خـود بگذرنـد و قبـول یـك عمـر تنهایـي و فراق و مشـقت 
كنند تا همسرشـان به وصال معبود رسـیده و جاودانه شـود. 
و همچنین بپذیرند كه ممكن اسـت همسرشـان قطع نخاع 
و یـا قطـع عضـو شـود و عمـري را در رنـج نگهـداري آنـان 
به سـر ببرند، و یقین دارم اجر همسـران شـهدا و جانبازان به 
مراتب باالتر از ایشـان اسـت كه چنین مسـئولیت سـنگیني 
را مي پذیرنـد. و بـه فرزندان، دامادها و تمـام خانواده  ام توصیه 
مي كنـم، از امـام خامنه اي فاصلـه و زاویه نگیرنـد و همواره 
گوش به فرمان ایشـان باشـند تا ان شـاءاهلل رسـتگار شـوند. 
حفاظـت از حضـرت آقـا كه محافـظ اصلي دیـن و حرم اهل 
بیـت هسـتند، از اوجـب واجبات اسـت و حفاظت از ایشـان 
حفاظـت از همـة حرم هاسـت و همچنیـن از همـة عزیـزان 
مي خواهـم كـه در جهـت آمادگـي دفاعـي و علمـي بـراي 
تحقق ظهـور حضرت حجت)عج( بكوشـند تا جزء سـربازان 
واقعـي آن حضرت و از زمینه سـازان ظهور باشـند. همسـر و 
دخترانـم را بـه صبـر توصیه مي كنـم و از عفت و حجابشـان 
مطمئن هسـتم و نیـازي به توصیه براي ایشـان نمي بینم. از 
همة اهل خانواده و پدر عزیز و خواهران و برادران و بسـتگان 
عزیز و همسـایگان و همكاران محترم و دوسـتان و آشـنایان 
حاللیـت مي طلبـم و امیـدوارم اگر ندانسـته خطایـي از این 
حقیـر سـرزده، مرا حالل كننـد و برایم طلـب مغفرت كنند. 
از نمـاز و روزه برایـم دریغ نكنند كه بـه فضل خداوند تبارك 
و تعالـي سـعي در جبرانـش خواهـم نمـود و بـه دولتمردان 
توصیـه مي كنـم مراقب مراوده با دشـمنان دین خدا باشـید 
كـه ایشـان هیچ گاه شـما را به چشـم یك دوسـت نخواهند 
دیـد و تا مانند ایشـان نشـوید شـما را نخواهنـد پذیرفت كه 
ایـن وعدة خداوند متعال اسـت و اگـر بخواهند خالف جهت 
مصالـح اسـالم حركـت كننـد، قطعـًا مـورد غضـب خداوند 

متعـال و انتقـام امت حـزب اهلل قرار خواهنـد گرفت.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضي
مصطفي نبي لو
1396/6/23
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دكتر سیدمحسن میرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان

اشاره
حوادث مرحلـة دوم قیامت بیانگر صحنة دادگاه 
قیامـت اسـت. پـس از حضور همـة انسـان ها و 
روشـن  شـدن زمیـن و قـرار دادن كتـاب كلي و 
كتـاب محاسـبات، پیامبـران و شـاهدان حاضـر 
مي شـوند و قضاوت برحق در محضـر آن ها انجام 
مي شـود. البتـه بایـد گفـت، در صحنـة قیامـت 
هرگـز ظلمـي وجود نـدارد؛ یعني حتي بـه اندازة 
سر سـوزني هم مجازات، بیشـتر از عمل نخواهد 
بـود، ولـي بخشـش،  عفـو، گذشـت، رحمـت و 
عنایات خدا بسـیار اسـت و شـفاعت نیـز خود، 
دري از درهاي رحمت الهي اسـت. سـپس پرونده 
را بـه فـرد برمي گرداننـد تـا بـراي روانه شـدن 
به سـوي جایـگاه ابـدي خـود، یعني بهشـت یا 

جهنـم، آماده شـود.
در ایـن مقالـه، دربـارة آخریـن اتفاقاتـي كه 
در صحنـة قیامـت رخ مي دهند سـخن خواهیم 

گفـت.

كلیدواژه هـا: قیامـت، اعمـال، تقـوا، ایمـان، عمـل 
صالـح، احبـاط و تكفیر

بازپرداخت اعمال
نفـس  كل  وفیـت  »و  مي فرمایـد:  كریـم  قـرآن 
مـا عملـت و هـو اعلـم بمـا یفعلـون« )زمـر/70(: هر 
كـس هـر آنچـه را عمل كرده اسـت به تمـام و كمال 
دریافـت مي كنـد و خـداي رحمـان بـه آنچـه آن هـا 

عمـل مي كردنـد داناتـر اسـت.

چگونگي بازپرداخت اعمال
نـكات زیر دربـارة چگونگي بازپرداخت اعمـال درخور 

است:  تأمل 
الـف( در پـاره اي از آیـات قرآن، از دریافـت جزاي اعمال 

سخن رفته اسـت؛ مانند:
»كل نفـس ذائقـئ المـوت و انمـا توفـون اجوركم یوم 
القیامـئ فمـن زحزح عن النـار و ادخل الجنـئ فقد فاز و 
مـا الحیـائ الدنیا اال متاع الغرور« )آل عمـران/ 85(: همه 
مـردم طعـم مرگ را خواهند چشـید و جز این نیسـت 
كه شـما سـزاي كـردار خـود را در روز قیامـت دریافت 
مي كنیـد. پـس هر كـس از آتـش دوزخ رها شـود و در 
بهشـت برین وارد شـود، از بال رسته اسـت. زندگي دنیا 

تنها توشـه اي پرفریب اسـت.
»انما یوفي الصابرون اجرهم بغیر حسـاب« )زمر/10(: 
جز این نیسـت كه صابران و شـكیبایان پـاداش خود را 

بي حسـاب و كتـاب دریافت مي كنند. 
ب( در برخـي آیـات از دریافـت خـود اعمـال سـخن 
بـه میـان آمـده اسـت، ماننـد آیـة 70 سـورة زمـر كـه 
پیش تـر بدان اشـاره شـد و این كـه مي فرماید: »فكیف 
اذا جمعناهـم لیـوم ال ریـب فیـه و وفیـت كل نفـس 
مـا كسـبت و هـم ال یظلمـون« )آل عمـران/25(: حـال 
آنـان چه سـان خواهد بـود، چون همـة آن هـا را در روز 
جمـع آوري، كـه تردیـدي در آن نیسـت، گـرد آوریم. و 
هركـس هرچه را كسـب كرده اسـت دریافت مي كند و 

بـه آنان سـتم نخواهد شـد.
بـا توجـه به آیـات باال درمي یابیـم كـه در روز قیامت، 
هـم  اعمـال،  بـه  رسـیدگي  و  داوري  انجـام  از  پـس 
اعمـال آدمیـان و هـم پـاداش آن اعمـال را بـه آن هـا 

بازمي گرداننـد.

مقاله
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ج( بازگردانـدن اعمـال بایـد بـه صـورت بازگردانـدن 
را  و درشـت كارهـا  ریـز  باشـد كـه  اعمـال  پرونـدة 
دربـردارد. بدیـن صـورت كـه كتـاب اعمال، كـه براي 
محاسـبه باز و منشـور شـده بود، دوباره بسـته مي شود 
و بـه گردن انسـان الصاق مي گردد و پـس از آن همواره 
بـا او خواهـد بود. یعني كسـاني كه به جهنـم مي روند، 
همـة گناهانشـان را هـم با خـود مي برند و كسـاني كه 
بـه بهشـت رضـوان راه مي یابند، سـند افتخار خـود را 

همیشـه با خـود خواهند داشـت.
د( خداونـد در پایـان ایـن آیـه مي فرمایـد: »و هو اعلم 
بمـا یفعلـون« )زمـر/70(: و او بـه آنچه مي كننـد داناتر 

است.
بـاز  آن هـا  بـه  را  آدمیـان  اعمـال  آنكـه  بـا  یعنـي 
مي گرداننـد، امـا علم الهي بـه اعمال آن هـا از محتواي 
پرونـدة آن هـا باالتـر اسـت و ایـن روشـن اسـت. زیـرا 
مجموعـه اي از اعمـال ممكـن اسـت در پرونـده ضبط 
نشـده باشـند، یا پـس از ضبط بـه دلیلي ناپدید شـده 
باشـند. قـرآن كریـم این نكتـه را با عنـوان »احباط« و 

»تكفیـر« یادآور شـده اسـت.

احباط و تكفیر

تكفیر
واژة »تكفیـر« از »كفـر« به معناي سـتر و پوشـاندن 
گرفتـه شـده اسـت. بـه زارع هـم در لغـت كافـر گفته 
شـده اسـت، چون دانـه را زیر خاك پنهان مي سـازد و 
كافـر در مقابـل مؤمن، به معناي كسـي اسـت كه حق 

را مي پوشـاند1.
منظـور از تكفیـر آن اسـت كـه خـداي رحمـان در 
مـواردي گناهـان اهـل ایمـان را مي پوشـاند و آن ها را 
از پرونـدة آنـان ناپدید مي كنـد. تكفیر بـه صورت هاي 

زیـر ممكن اسـت انجام شـود:
بخشـوده  ثبـت  از  پیـش  كـه  بدي هایـي  الـف( 
»ان  مي فرمایـد:  كریـم  قـرآن  چنانكـه  مي شـوند؛ 
تجتنبـوا كبائـر ما تنهون عنـه نكفر عنكم سـیئاتكم 
و ندخلكـم مدخـال كریمـا« )نسـاء/31(: اگر شـما از 
دسـت  مي كنیـم،  نهیتـان  كـه  كبیـره اي  گناهـان 
برداریـد، بدي هایتـان را نادیده مي گیریم و شـما را با 

احتـرام و كرامـت در بهشـت وارد مي كنیـم.
در روایـات اهل بیـت )علیهم السـالم(، عبـادات نیـز 
موجـب پوشـش بدي هـا ذكـر شـده اند و بـه گونـه اي 

ویـژه دربـارة نمـاز بـر ایـن امـر تأكید شـده اسـت:
عـن ابـي عبـداهلل )علیه السـالم( فـي قـول اهلل عز و 
جـل: »ان الحسـنات یذهبـن السـیئات«: قـال: صالئ 
المؤمـن باللیـل تذهـب بما عمل مـن ذنـب بالنهار2.

عبـارت  ایـن  دربـارة  )علیه السـالم(  صـادق  امـام 
قرآنـي كـه »نیكي هـا بدي هـا را ناپدیـد مي كنـد« 

فرمودنـد: »نمـاز شـب مؤمـن، گناهـان روز او را 
مي كنـد.« ناپدیـد 

البتـه قـرآن كریم نیـز به ایـن نكته اشـاره كرده 
اسـت:»و اقـم الصـالئ طرفـي النهـار و زلفـا مـن 
الیـل ان الحسـنات یذهبن السـیئات ذلـك ذكري 
للذاكریـن« )هـود/114(: پیـش از شـروع و پس از 
خاتمـة روز، نمـاز ]صبـح و مغرب[ را برپـا دار و در 
پاره هـاي آغاز شـب نیز  ]نمـاز عشـا را ادا كن[. به 
یقیـن كارهـاي نیـك ]و نمـاز[، بدي هـا را ناپدید 
خواهـد كـرد؛ ایـن تذكري بـود براي آنـان كه اهل 

توجه انـد.
بـا توجـه بـه آیـة 31 سـورة نسـاء كه ذكر شـد، 
بدي هـا در برابـر گناهـان كبیـره قـرار مي گیرنـد 
كوچـك  و  جزئـي  ناپسـند  رفتارهـاي  شـامل  و 
مي شـوند. البتـه بنا بـر روایـات، اصرار و پافشـاري 

در گناهـان صغیـره خـود گنـاه كبیـره اسـت.
در پـاره اي از روایـات آمـده اسـت: مأمـور ثبـت 
نیكي هـا، كـه در سـمت راسـت انسـان نشسـته 
اسـت، بـر مأمور ثبت چـپ برتـري دارد و هنگامي 
كـه از مؤمـن گناهـي سـر زنـد، از او مي خواهـد 
بایگانـي آن را بـه تأخیـر انـدازد تـا شـاید وي توبه 
كنـد یـا كاري انجـام دهـد كـه خداوند خطـاي او 
را ببخشـد )الكافـي، ج2: 430( و بسـیاري عبارات 

دیگر.

ب(گناهاني كه پس از ثبت بخشوده 
و از پرونده ناپدید مي شوند. این امر 
دالیلي دارد كه از آن جمله به موارد 

زیر مي توان اشاره كرد:
دالیل ثبت نشدن گناهان در پروندة 

اعمال
1. توبه

خـداي رحمـان مي فرمایـد: »و انـي لغفـار لمـن 
تـاب و امـن و عمل صالحـا ثم اهتدي« )طـه/82(: 
مـن همـاره غفـار و بخشـاینده ام، امـا براي كسـي 
كـه از خطـاي خـود بازگـردد و ایمان بیـاورد و كار 
شایسـته به جا آورد و پس از تحصیل این شـرایط 

در راه خـدا گام گـذارد.

2. تقوا
»یـا ایهـا الذیـن آمنـوا ان تتقـوااهلل یجعـل لكـم 
فرقانـا و یكفـر عنكـم سـیئاتكم و یغفر لكـم و اهلل 
ذو الفضـل العظیـم« )انفـال/29(: اي اهـل ایمـان، 
اگر شـما در پیشـگاه خدا تقوا پیشـه كنید، خداي 
رحمان تشـخیص و بصیرت شـما را بـاال مي برد تا 

 كساني كه 
به جهنم 

مي روند، همة 
گناهانشان 

را هم با خود 
مي برند و 

كساني كه به 
بهشت رضوان 

راه مي یابند، 
سند افتخار 

خود را همیشه 
با خود خواهند 

داشت
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میـان حـق و باطل تمیـز بگذارید و سـود و زیـان خود 
را بشناسـید. عـالوه بـر آن، بدي هـاي شـما را از پرونده 
اعمالتـان ناپدیـد مي كنـد و گناهـان شـما را مي آمرزد. 

خداوند جهـان فضلي عظیـم دارد.

3. ایمان و عمل صالح
قـرآن كریـم كفـر را موجـب از بیـن رفتـن اعمـال و 
ایمـان را موجـب ناپدید شـدن بدي هـا معرفي مي كند: 
»الذیـن كفـروا و صدوا عن سـبیل اهلل اضـل اعمالهم ٭ 
والذیـن آمنـوا و عملـوا الصالحـات و آمنوا بمـا نزل علي 
محمـد و هـو الحـق مـن ربهم كفـر عنهم سـیئاتهم و 
اصلـح بالهـم« )محمـد/1 و 2(: آن هایي كـه كفر بورزند 
و راه خـدا را ببندنـد، خداوند كردار و اعمالشـان را بر باد 
دهـد* و آنـان كه ایمان آورند و كارهاي شایسـته به جا 
آورنـد و بـه قرآنـي كه بر محمـد )صلي اهلل علیـه و آله(  
نـازل شـده اسـت، ایمـان آورنـد، كـه آن قرآن درسـت 
و برحـق اسـت و از پیشـگاه پروردگارشـان نـازل شـده 
اسـت، بدي هاي اعمالشـان را از پروندة اعمالشان زدوده 

و موقعیـت آنـان را اصـالح مي كند.
ایمـان بـر آنچه بر رسـول خـدا )صلي اهلل علیـه و آله( 
نازل شـده اسـت، شـامل همة حقایق قـرآن كریم، اعم 
از احـكام حـالل و حـرام و مبانـي معرفتـي و از جملـه 
ایمـان بـه والیت اهلل اسـت كـه در قالب امامـت امامان 
اهل بیـت )علیهم السـالم( تجلـي یافتـه اسـت؛ همـان 
امامتـي كـه قـرآن كریـم دربـارة آن بـه پیامبـر اكـرم 

)صلـي اهلل علیـه و آلـه( فرموده اسـت:
»یـا ایهـا الرسـول بلغ مـا انزل الیـك من ربـك و ان لم 
تفعل فما بلغت رسـالته و اهلل یعصمك من النـاس ان اهلل 
ال یهـدي القـوم الكافرین« )مائـده/67(: اي رسـول ما، آن 
مطلبي را كه ]با ذكر یك نشـاني دربارة نخسـتین موالي 
مؤمنـان، كه بعد از تو باید بر مسـند رهبري بنشـیند[ از 
ناحیـة پـروردگارت بـر تو نازل شـد، بـه مردم ابـالغ كن، 
كـه اگر چنیـن نكني، چنـان خواهد بود كه رسـالتش را 
ابالغ نكرده باشـي و خداوند رحمان تو را از شـر مخالفان 
پنـاه خواهـد داد؛ ]كسـاني كه با ایـن معرفي تو مخالفت 
ورزنـد، در شـمار كافـران خواهند بـود[ و خداوند رحمان 

مردمـان كافر را هدایـت نخواهد كرد3.  
بـه هـر حـال، مجموعـه اي از بدي هاي مؤمنـان ثبت 
نمي شـوند و حتـي پـاره اي از آن هـا از فرشـتگان مأمور 
در دعـاي كمیـل  پوشـانده مي شـوند؛ چنانكـه  هـم 
مي خوانیـم: »ان تهـب لـي فـي هـذه اللیلئ و فـي هذه 
السـاعئ كل جـرم اجرمته ... و كل سـیئئ امـرت باثباتها 
الكـرام الكاتبیـن الذین وكلتهم بحفظ مـا یكون مني و 
جعلتهم شـهودا علـي مع جوارحي و كنـت انت الرقیب 
علـّي مـن ورائهم  الشـاهد لما خفي عنهـم و برحمتك 
اخفیتـه و بفضلـك سـترته«: خدایـا، از تـو درخواسـت 

مي كنـم كـه در ایـن شـب و در ایـن لحظه هـر جرمي 
را كـه مرتكـب شـده ام، ... و هـر بـدي  را كه فرشـتگان 
گران قـدري را بـراي ثبـت آ ن مأمـور كـرده اي، بـر من 
ببخشـایي. كسـاني كـه آن ها را بـر حفظ آنچـه از من 
صـادر مي شـود، مأمـور كـردي و آنـان را شـاهد بـر 
مـن و جـوارح مـن گردانـدي و تـو خـود از وراي آنـان 
بـر مـن مراقـب بـودي و بـر آنچـه از آنان مخفـي نگه 
مي داشـتي، خود شـاهد بـودي، ولي به رحمتـت آن را 
مخفي كردي و از سـر فضل و لطفت پوشـیده داشـتي.

احباط
دارنـد  تكفیـر  بدي هـا  و  گناهـان  كـه  همان گونـه 
و بخشـیده یـا پوشـیده مي شـوند، اعمـال نیـك هـم 
احبـاط دارنـد. »حبط« در لغت به معنـاي باطل و نابود 
شـدن اسـت؛ چنانكه گفته مي شـود: »احبط اهلل عمل 

الكافریـن« خـدا عمـل كافـران را پـوچ مي كند.
متكلمـان دربارة جـواز و منبع احبـاط آراي متفاوتي 

دارند.
معتزلـه دربـارة احبـاط مي گوینـد: موضـوع احبـاط، 
كسـي اسـت كـه در پرونـدة او دو نوع عمـل نیك و بد 
وجـود دارد. در ایـن صـورت، با توجه بـه اینكه پاداش و 
كیفر الهي همیشـگي اسـت، سرنوشـت چنین انساني 
بدین گونـه خواهد بـود كه عمل نیك انـدك او محكوم 
عمـل زشـت زیـاد خواهد شـد. ابوعلي و ابوهاشـم 
جبائیان از طرفداران این دیدگاه هسـتند. )سـبحاني(

هـر چنـد برخـي متكلمـان بـا ایـن دیـدگاه معتزله 
مخالفـت كرده انـد، ولي تمام مكاتب كالمـي، احباط را 

بـه صورت جزئـي پذیرفته انـد )همـان، 275(.

موارد احباط در قرآن كریم
قـرآن كریم دربـارة برخي از گناهـان تصریح مي كند 
كـه ایـن گناهـان موجب حبـط اعمال مي شـوند كه از 

جملـة آن ها به مـوارد زیـر مي توان اشـاره كرد:
1. ارتداد پس از ایمان

»و مـن یرتـدد منكـم عـن دینـه فیمـت و هـو كافر 
فأولئـك حبطـت اعمالهم في الدنیـا و االخـرئ و اولئك 
اصحـاب النـار هـم فیهـا خالـدون«: )بقـره/217( و هر 
كـدام از شـما كـه از دین خـود بازگـردد و در حال كفر 
بمیـرد، طاعـات او در دنیا و آخرت توقیف مي شـود و از 

دوزخیان انـد كـه در آن جاودانـه خواهنـد بود.

2. شرك مقارن با عمل
»ما كان للمشـركین أن یعمروا مسـاجد اهلل شاهدین 
علي انفسـهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهـم و في النار 
هـم خالـدون«: )توبـه/17( مشـركان را نمي رسـد كـه 
آبـادي و تولیـت مسـاجد را برعهـده گیرنـد بـا آنكه به 

همان گونه كه 
گناهان و بدي ها 
تكفیر دارند 
و بخشیده یا 
پوشیده مي شوند، 
اعمال نیك هم 
احباط دارند. 
»حبط« در لغت 
به معناي باطل 
و نابود شدن 
است؛ چنانكه 
گفته مي شود: 
»احبط اهلل عمل 
الكافرین« خدا 
عمل كافران را 
پوچ مي كند
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شـرك و كفـر خود اعتـراف دارند. اعمال این مشـركان 
توقیف مي شـود و در آتـش دوزخ جاودانه خواهند ماند.

3. ناخوشایندي از فرامین الهي
»و الذیـن كفـروا فتعسـا لهم و اضـل اعمالهم ٭ ذلك 
بانهـم كرهوا ما انـزل اهلل فاحبط اعمالهـم«: )محمد/ 8 
و 9( و آنـان كـه اهل كفرند، شكسـته باد قدم هایشـان 
و خداونـد اعمـال آن هـا را نابـود مي سـازد ٭ این سـزا 
بـدان جهت اسـت كه آن هـا از فرمان آسـماني كراهت 
خاطـر دارنـد و از ایـن رو خـداي رحمـان اعمالشـان را 

مي كند. حبـط 
4. در افتـادن بـا پیامبر اكرم )صلـي اهلل علیه 

آله( و 
»ان الذیـن كفـروا و صـدوا عـن سـبیل اهلل و شـاقوا 
الرسـول مـن بعـد ما تبیـن لهم الهـدي لن یضـروا اهلل 
شـیئا و سـیحبط اعمالهـم«: )محمـد/32( كسـاني كه 
كافـر شـدند و مـردم را از راه خـدا بازداشـتند و پـس 
از آنكـه راه هدایـت برایشـان روشـن شـد، بـا رسـول 
خـدا به سـتیز آمدنـد، هرگز به خـداي رحمـان زیاني 
نمي رسـانند و خـداي رحمـان اعمـال آنـان را حبـط 

كرد. خواهـد 

5. رعایـت نكـردن ادب و در محضـر پیامبـر 
اكـرم )صلـي اهلل علیـه و آله(

»یـا ایهـا الذین امنـوا ال ترفعـوا أصواتكم فـوق صوت 
النبـي و ال تجهـروا له بالقول كجهـر بعضكم لبعض أن 
تحبـط اعمالكـم و انتم ال تشـعرون«: )حجـرات/ 2( اي 
اهـل ایمـان، صداي خـود را فراتر از صـداي پیامبر بلند 
مكنیـد و آن سـان كـه با یكدیگر بـا داد و فریاد سـخن 
مي گوییـد، بـا رسـول خـدا سـخن مگویید، كـه اعمال 

شـما توقیف شـود و شـما خود بي خبـر بمانید.

6. دنیامحوري
»مـن كان یریـد الحیـائ الدنیـا و زینتهـا نـوف الیهم 
اعمالهـم فیهـا و هم فیهـا ال یبخسـون ٭ اولئك الذین 
لیـس لهـم في االخـرئ اال النـار و حبط ما صنعـوا فیها 
و باطـل مـا كانـوا یعملـون«: )هـود/ 16 و 15(: هركس 
همـواره زندگـي دنیا و تجمـل آن را بخواهد، در همین 
دنیـا اعمـال آنـان را بي كم و كاسـت بدان هـا مي دهیم 
و حـق آنـان ضایع نخواهد شـد. اینان اند كـه در آخرت 
جـز آتـش دوزخ بهـره اي ندارنـد. و آنچـه در این جهان 
انجـام داده انـد از بین مـي رود و دسـتاورد آن ها باطل و 

بي اثـر خواهـد بود.

7. انكار نبوت و آخرت
حبطـت  االخـرئ  لقـاء  و  بایاتنـا  كذبـوا  الذیـن  »و 
اعمالهـم هـل یجـزون اال مـا كانـوا یعملـون« )اعـراف/ 

147(: كسـاني كـه آیـات ]كتاب آسـماني[ مـا و دیدار 
روز قیامـت را تكذیـب كننـد، اعمـال نیكشـان توقیف 
مي شـود. آیـا اینـان جـز بـه كـردار بدفرجام خود سـزا 

مي بیننـد؟

رانده شدن به سوي بهشت و جهنم
پس از محاسـبة اعمـال و داوري و بازپرداخت اعمال، 
آخریـن امـري كـه براسـاس آیات آخـر سـورة مباركه 
زمـر در صحنـة قیامـت بـراي افـراد بشـر، رخ مي دهد، 
ایـن اسـت كه كفار را به سـوي جهنم و اهل تقـوا را به 

سـوي بهشـت رضوان مي رانند.
البته پیش از رانده شـدن به سـوي بهشـت و جهنم، 
اهـل تقـوا بـه سـمت راسـت صحنـة محشـر هدایـت 
مي شـوند و كافـران به سـمت چپ كشـانده مي شـوند 
تـا از آنجـا روانـة جایـگاه همیشـگي خویـش گردنـد 
و گویـا در همیـن مسـیر اسـت كـه اهـل تقـوا بایـد از 

بلندي هـاي اعـراف عبـور كننـد.

اعراف
»اعـراف« جمـع »عـرف« بـه معنـاي بلندي اسـت، 
چنان كـه بـه یـال اسـب »عـرف« گفتـه مي شـود4 و 
گویـا منظـور از اعـراف بلندي هایـي طبیعي اسـت كه 
در صحنـة قیامـت منطقة اهل نجـات را از منطقة اهل 
عـذاب جـدا مي كنـد و اهـل تقـوا بایـد مسـیر صحنة 
قیامـت را طـي كننـد تـا از ایـن بلندي هـا، كـه قرآن 
آن را دیـوار نامیـده اسـت5، عبـور كننـد و بـه منطقة 
نجـات برسـند تـا از آنجـا بـه سـوي بهشـت هدایـت 
شـوند. براسـاس روایات، در باالي این تپه ها دو دسـته 
از مردم وجود خواهند داشـت. دسـتة نخسـت كساني 
هسـتند كـه نـه اهـل نجات انـد و نـه حكـم جهنمـي 
شـدن دربـارة آن ها صادر شـده اسـت. دسـتة دوم نیز 
مـردان خدا هسـتند كـه از باالي ایـن بلندي ها صحنة 
محشـر را مي نگرنـد و بـه اهـل ایمان كمـك مي كنند 
و اگـر كسـي در مسـیر راه درمانـده شـود، به یـاري او 

مي شـتابند.
براي روشـن شـدن مسـئلة اعـراف بایـد در آیات 46 
تـا 49 سـورة اعـراف و نیـز آیـات یازدهـم تـا پانزدهم 
سـورة حدیـد و همچنیـن در روایـات مربـوط تأمـل و 
دقـت كـرد. در اینجـا تنهـا اشـاراتي بـه بحـث اعراف 
كردیـم و چنانچـه فرصتـي دسـت دهـد، بـه تفصیـل 

دربـارة آن سـخن خواهیـم گفـت. )انشـاءاهلل(
اهـل تقـوا، پـس از عبـور از دیـوار اعـراف، بـه سـوي 
بهشـت پـرواز داده مي شـوند و جهنمیان كه در سـوي 
دیگـر زمین هسـتند، به سـوي جهنـم رانـده خواهند 
شـد. تفصیـل ایـن مطلـب در مقالـه آینـده بررسـي 

شـد.   خواهد 

پي نوشت ها
1. قـران كریـم مي فرمایـد: »اعجـب 
الكفـار نباتـه« )حدیـد/ 20(؛ رویـش 
خشـنود  را  زارعـان  زمیـن،  گیـاه 

نسـاء/31.  ،325 مي كنـد. 
2. نورالثقلین، ج3، ص324، به نقل از 

كافي: ج3، ص266، ح10.
3. بـراي تفصیـل بیشـتر دربـارة ایـن 
آیـه بـه تفاسـیر و روایـات اهل بیـت 

مراجعـه كنیـد.
4. قاموس قرآن، ذیل واژة »عرف«.

5. ر.ك: تفسـیر صافـي، ذیـل آیة 46 
اعراف. سـورة 

منبع
1. جعفـر سـبحاني. معـاد انسـان و 
جهـان. )1308(؛ مجلة مكتب اسـالم.
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گفت وگو از: یونس باقری ، رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی
عکاس : غالمرضا بهرامی

اشاره
معـروف اسـت کـه بـا ترجمـة آیـت اهلل مهدی 
الهـی قمشـه ای از قـرآن کریـم براسـاس زبـان 
فارسـی معیار، برگردان کالم خدا به زبان فارسـی 
وارد مرحلـه ای تـازه شـد. به همین دلیـل کار وی 
را نقطـة عطفی در ترجمة قرآن کریم دانسـته اند. 
ترجمـة مرحـوم الهی قمشـه ای )1318 هــ . قـ  
1352 هــ . ش( کـه در حقیقت ترجمة تفسـیری 
اسـت، راهی را گشـود کـه مترجمان دیگـر آن را 
دنبـال کردنـد. این شـیوة ترجمه، به ویـژه پس از 
پیروزی انقالب اسـالمی، بسـیار مـورد توجه قرار 
گرفـت و ترجمـة کلمه به کلمه )تحـت اللفظ( راـ  

البتـه نه به طـور کامـل ـ به حاشـیه برد.

»سـازمان دارالقـرآن الکریم« در 
کتـاب »گـذری بـر 30 سـال تالش 
جهـادی در حـوزة نظـارت بر چاپ 
و نشـر قـرآن کریـم« ، چاپ سـال 
1394، نـام هفـت مترجـم را آورده 
اسـت کـه قـرآن کریـم را کلمه به 
کلمـه یـا تحت اللفظـی به فارسـی 

در آورده انـد:
é محمـود اشـرفی تبریـزی )م. 

)1372 ف.   /1313
)م.  خاموش هـروی  عبـداهلل   é

) ـ   /1334
) é مهدی محمودیان )م. 1342/ـ 
) é عباس مصباح زاده )م. 1311/ـ 

é محمدکاظم معـزی)م. 1298/ف. 
)1348

) é محمود یاسری )م. 1306/ـ 
ـ( é غالمرضا یاسی پور)م. 1322/ 

ترجمـة  اواخـر  ایـن  البتـه  و 
شـیخ الهند کـه آقـای محمدعلـی 
کوشـا آن را بـه فارسـی برگردانده 

اسـت. 

مقدمه
در حالـی کـه طـی همیـن مـدت، 
حـدود 50 ترجمـة فارسـی از قـرآن به 
صـورت »جمله بـه جمله« و با معیار قرار دادن دسـتور 

زبـان فارسـی چاپ و منتشـر شـده اسـت.
تـا اینکـه در بهـار سـال 1397،»انتشـارات دارالعلم« 
چـاپ اول ترجمـة کلمه به کلمـه )تحت اللفظ( از علی 
شـیروانی هرنـدی را روانـة بازار کـرد. این قـرآن که 
براسـاس خط مشـهور به کـم عالمـت در 604 صفحه 
تدویـن شـده، در هر صفحه 15 سـطر از آیـات قرآن را 
آورده اسـت. هـر صفحـه از آغـاز یـک آیـه شـروع و به 

پایـان آیـه ختم می شـود.
اسـت.  تهـران  در   1341 سـال  متولـد  شـیروانی 
تحصیلکـردة حـوزة علمیه و دانشـگاه تـا دورة دکتری 
اسـت. وی آثـار متعـددی در زمینة درس هـای حوزوی 
تألیـف و آثـاری نیـز بـه فارسـی ترجمـه کـرده اسـت. 

حجت االسالم دکتر علی  شیروانی هرندی در گفت وگو 
با فصلنامة رشد آموزش قـرآن و معارف اسالمی:

گفت و گو
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شـیروانی هرنـدی در حـوزة پژوهشـگری فعال اسـت.
»نهج البالغه«، »صحیفة سـجادیه« و »نهج الفصاحه« 

را نیز به فارسـی در آورده اسـت.
کلمـه«  بـه  »کلمـه  ترجمـة  روش  بـه  توجـه  بـا 
قـرآن کریـم کـه می توانـد بـرای آمـوزش و یادگیـری 
معادل هـای فارسـی واژه هـای قرآنـی و راه بـردن بـه 
مفهـوم کالم وحـی کمک کننـده باشـد، بر آن شـدیم 
کـه بـا آقـای شـیروانی بـا هـدف معرفـی ترجمـة وی 
گفت وگـو کنیـم. این گفت وگـو در قم در »پژوهشـگاه 
حـوزه و دانشـگاه« انجـام شـد. ان شـاءاهلل مـورد توجه 
مخاطبان مجلة رشـد آمـوزش قرآن و معارف اسـالمی 

بگیرد. قـرار 

ـ خوش حالیم که خدمـت یکی از مترجمان 
قـرآن کریـم رسـیده ایم. بـرای آشـنایی 
خودمـان و دبیـران قرآن و معارف  اسـالمی 
کـه مخاطبـان اصلی مجلة رشـد هسـتند، 
نکاتـی را کـه الزم می دانید دربـارة خودتان 

بفرمایید.
ëبسـم اهلل الرحمن الرحیم. بنده هـم خیلی خوش حالم 
که در خدمت دوسـتانی هسـتم که مجلة مفید »رشـد 
آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمی« را آمـاده و منتشـر 

می کننـد. حـرف زدن دربارة خودم آسـان نیسـت. 
بنـده هـم طلبـه ای بیـش نیسـتم. از زمانـی کـه در 
مدرسـه در دورة راهنمایـی بـودم. بـه علـوم و معـارف 
حـوزوی عالقه منـد شـدم و در کنـار درس مدرسـه، 
خودجـوش  به صـورت  را  حـوزوی  علـوم  مقدمـات 

می خوانـدم.
پـس از گرفتـن دیپلم، به صورت رسـمی طلبه شـدم. 
امـا تـا آن زمان چهار پایـه درس های حـوزوی را کامل 
خوانـده بودم. به همیـن دلیل در امتحـان ورودی حوزة 
علمیـه بـا وضعیـت خـوب قبـول شـدم و دورة پنجـم 

درس هـای حـوزه را آغـاز کردم.
 به دلیـل عالقـة وافـرم، در دورة راهنمایـی چند جزء 
قـرآن کریـم را حفـظ کـرده بـودم. لـذا زمینـة انس با 
قـرآن کریـم در دورة نوجوانـی بـا مـن بـود. حتی متن 
عربـی »تفسـیرالمیزان« و »تفسـیر صافی« را داشـتم. 
وقتـی بـرای ادامـة تحصیـل از تهـران بـه قـم آمدم، 
هم زمـان تحصیـل دانشـگاهی را دنبـال کـردم و در 
تهـران  مـدرس«  تربیـت  »دانشـگاه  از  سـال 1372 

شـدم.  فارغ التحصیـل 
36 سـالی می شـود که در قـم سـکونت دارم.تاکنون 
فقـط اشـتغال علمـی داشـته ام؛ به صـورت تحصیـل یا 

تدریـس یـا تألیـف یـا ترجمه متـون علمی یـا دینی.
از جمله ترجمة نهج البالغه،  ترجمة صحیفه سـجادیه 

و آخریـن آن هـا ترجمة تحت اللفظی قرآن کریم اسـت. 
شـکر خـدا، از آثار نوشـتاری و به ویـژه ترجمه های بنده 
اسـتقبال خوبـی کرده انـد کـه در صـدر آن هـا، ترجمة 
نهج البالغه اسـت که در شـمارگان وسـیعی )100 هزار 
نسـخه( توسـط ناشـران متفـاوت چـاپ و توزیع شـده 

است.

ـ اصالت شما از شیروان است؟
ë خیر! در سـال 1341 در تهران متولد شـدم و اسـم 
کاملـم، علی شـیروانی هرندی اسـت. ولـی والدینم 

اهـل هرنـد اصفهان اند.

ـ فرمودیـد کـه از دورة نوجوانـی بـا قـرآن 
انـس پیدا کردیـد. برای ترجمة قـرآن کریم 

تجربـة قبلی هم داشـتید؟
ëدر دورة راهنمایـی و در دبیرسـتان، ضمـن عالقـه و 
انـس بـا قـرآن و مفاهیـم آن، بـه تفاسـیر هـم مراجعه 
می کـردم؛ به ویـژه عالقة خاصی به ترجمة آن داشـتم. 
زیـرا فهمیـده بودم که ترجمـه ای خوب از قرآن بسـیار 
اهمیـت دارد و برای مخاطـب، یک ترجمة خوب چقدر 
تأثیـر مفید در فهم فحوای کالم خداوند تبارک و تعالی 
دارد. گاهـی یـک ترجمة خوب از یـک آیه، عصارة چند 
صفحه از تفسـیر اسـت. البته ترجمة دقیق، رسـا و قابل 
اعتمـاد کار بسـیار دشـواری اسـت. بزرگانـی از مرحوم 
آقـای مطهـری نقـل می کردند کـه ایشـان فرمودند: 
زمانـی تصمیـم بـه ترجمة قـرآن کریـم گرفتـم و  کار 
را شـروع کـردم، ولـی ادامـه نـدادم. زیرا بـه این نتیجه 
رسـیدم که ابتـدا باید یـک دوره قرآن را تفسـیر کنم و 

بعـد به ترجمه بپـردازم.
ـ ترجمه قرآن کریم آیا سخت است؟

é ترجمـة قـرآن کاری سـهل و ممتنـع اسـت، زیـرا 
ترجمـة دقیـق و قابـل اعتمـاد باید بـر اجتهـاد در فهم 
معانـی آیـات قـرآن کریـم مبتنـی باشـد. بـه همیـن 
دلیـل، علی رغـم ترجمه های خوبی کـه افـراد کرده اند، 
نمی توانیـم بگوییـم فـالن ترجمـه صـد در صـد کامل 
اسـت و بـه ترجمـة جدید نیـازی نیسـت. راه همچنان 

بـرای ترجمه هـای جدیـد بـاز اسـت.

éآیـا سـابقه ترجمـه سـوره های قـرآن را 
داشـته اید؟ جداگانـه  به صـورت 

انجـام  متفـاوت  اهـداف  بـا  تاکنـون  ترجمه هـا   é
شـده اند. بنـده از قدیـم همـواره دغدغة یـک کار قرآنی 
را داشـتم. کتابـی بـا عنـوان »تفسـیر سـورة انفـال« را 
منتشـر کـردم. همچنین از سـال ها پیش تفسـیر قرآن 
را تدریـس می کـردم. ضمـن اینکه قبـل از ایـن کارها، 

ترجمه ای خوب 
از قرآن بسیار 
اهمیت دارد و 
برای مخاطب، 

یک ترجمة 
خوب چقدر 

تأثیر مفید در 
فهم فحوای 

کالم خداوند 
تبارک و تعالی 

دارد. گاهی یک 
ترجمة خوب از 
یک آیه، عصارة 

چند صفحه از 
تفسیر است
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در درس هـای تفسـیر اسـتادان،  به ویـژه در کالس 
تفسـیر حضـرت آیت اهلل جوادی آملی، شـرکت 

می کـردم.
زمانـی تصمیـم گرفتـم تفسـیری دو جلـدی از 
قـرآن کریـم آمـاده کنـم. تفسـیر دو جـزء قـرآن 
کریـم را هـم نوشـتم، ولـی آنچه نوشـته بـودم مرا 
راضـی نکـرد. لـذا از ایـن کار منصـرف شـدم. امـا 
همچنـان ترجمه هـای قـرآن کریـم، مثـل ترجمة 
مرحـوم فوالدوند،  یا آقای مجتبـوی و دیگران 
را رصـد می کـردم،  ضمن اینکه نقدهـای این حوزه 

را هـم می خوانـدم.
بـا ایـن حـال احسـاس می کـردم، اگـر بخواهـم 
کاری به صـورت متـداول در چهـار دهـة اخیـر ـ 
ترجمـة معنایـی مفهومـیـ  انجام بدهـم که همه 
در یـک قالب اند، به آنچه می خواسـتم، نرسـیده ام. 
زیـرا بنده عالقه مند به ترجمـة »تحت اللفظ« بودم 
کـه ایـن ترجمه ها نبودنـد. اگر هم می خواسـتم به 
روال متـداول قـرآن را ترجمـه کنـم، ممکـن بـود 
مزیت چشـمگیری نسـبت به کار دیگران نداشـته 
باشـد. لـذا تصمیـم گرفتـم، کار تـازه ای در قالب و 
چارچـوب برگـردان »تحت اللفظـی« انجـام دهـم. 
بـا دوسـتان هـم کـه مشـورت کـردم، ایـن کار را 
اقـدام خوبی ارزیابـی کردند که با اسـتقبال مواجه 

خواهد شـد.

ـ فکر می کنید کارتان جدید است؟
é می گفتنـد ایـن کار بـه نیـاز اجتماعـی هـم 

می دهـد.  پاسـخ 
خـودم فکـر می کنـم، ترجمـة بنـده کار تـازه و 
مفیـدی اسـت. و بـه نیـاز عالقه منـدان هم پاسـخ 

می گویـد.

ـ از آغـاز تـا پایان ایـن کار چقدر زمان 
برد؟

ë ایـن کار عقبـه ای دارد کـه بـه بیـش از 20 
سـال پیـش برمی گـردد و آن هـم فراهـم شـدن 
پیش نیازهـای علمـی و مهارتـی اسـت. ولـی کار 

ترجمـه را از دو سـال قبـل شـروع کـردم. 

ـ هنـگام پیشـرفت کار مشـورت هـم 
می کردیـد یـا ویراسـتار هم داشـتید؟

ë مشـورت و همفکـری زیـاد می کـردم. حتـی 
مـی دادم افـرادی  بخـش ترجمـه شـده را بخوانند، 
ولـی بـه عللـی »جرئـت سـپردن کار بـه دسـت 
ویراسـتار را نداشـتم«. زیـرا دوسـتانی کـه تجربـة 
کار قرآنـی داشـتند، وقتـی کار را به ویراسـتار داده 

بودنـد، نتیجه برایشـان راضی کننـده نبود. بـه هر حال 
بنـده تجربـة نـگارش و ویرایش داشـتم.

لذا مسـئولیت تـام و تمام ایـن ترجمه از قـرآن کریم 
بـا خود بنده اسـت.

ـ بـا توجـه به زمـان کـم انتشـار آن )زمان 
این گفت وگـو(، آیا بازخوردی هـم از جامعه 

داشته اید؟
ë هنـوز زمـان بازخورد تفصیلی نرسـیده اسـت. ولی 
کسـانی کـه دیده انـد، خیلـی پسـندیده اند. بـه ایـن 
دلیـل کـه جـای ایـن نـوع ترجمـه را خالـی می دیدند. 
بـه هـر حـال منتظـر دریافـت پیشـنهادهای خوبیم تا 
بـا بازنگـری عیـوب کار را برطـرف کنیـم و بـه تعبیری 

عیـوب را کمتـر کنیم.

ـ زمانـی که مرحـوم الهی قمشـه ای صورت 
جدیـد ترجمة قـرآن کریم را بـاب و ترجمة 
کالم اهلل را از چارچـوب تحت اللفـظ و واژه به 
واژه وارد مرحلـه جدیـدی کـرد، از این کار 

اسـتقبال شد.
به ویـژه، از پیـروزی انقالب اسـالمی تاکنون 
ترجمه هـای زیـادی در همین قالـب صورت 
گرفته انـد و مراحل تکاملـی را می گذرانند. 
از طـرف دیگـر، ترجمه هـای تحت اللفظـی 
کمتر از تعداد انگشـتان یک دسـت به بازار 
کتـاب آمده انـد. این نـوع ترجمـه گویی به 
تاریخ پیوسـته و به جـای آن، ترجمة همراه 
معنی کـردن  به صـورت  حاشیه نویسـی  بـا 
لغت هـا و واژه هـای قرآنی یـا آوردن توضیح 
باب شـده اسـت که محسـنات خود را دارد. 
امـا پرسـش مـا بـرای روشـنگری در مورد 
روش شـما ایـن اسـت کـه جنابعالـی تمام 
کلمـات آیـات قرآنـی )اعـم از اسـم، فعل، 
در  گرچـه  کرده ایـد،  ترجمـه  را  حـرف( 
صفحات پایانـی توضیح هایـی داده اید، ولی 
پاسـخ گوی  توضیح هـا  نظـر می رسـد  بـه 
بفرماییـد کـه  ایـن پرسـش  مـا نیسـت. 
ترجمـة تحت اللفظـی شـما چقـدر و تا کجا 

اسـت؟ تحت اللفظـی 
ë تـالش مـا ایـن بوده اسـت که معنـای فارسـی واژه 
را منتقـل کنیـم و واژه ای را از دسـت ندهیـم؛ البتـه تا 
حـدی کـه زبـان فارسـی ظرفیـت ایـن انتقـال را دارد. 
اگـر بخواهیـم واژه بـه واژه، صـد در صـد مقید باشـیم، 

در كار ترجمه  
مشورت و 
همفکری زیاد 
می کردم. 
حتی می دادم 
افرادی  بخش 
ترجمه شده را 
بخوانند، ولی به 
عللی »جرئت 
سپردن کار به 
دست ویراستار 
را نداشتم«. 
زیرا دوستانی 
که تجربة کار 
قرآنی داشتند، 
وقتی کار را 
به ویراستار 
داده بودند، 
نتیجه برایشان 
راضی کننده 
نبود. به هر 
حال بنده 
تجربة نگارش و 
ویرایش داشتم
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ترجمـه ارزش خود را در نهایت از دسـت می دهد. بنده 
می توانـم نمونه هایـی را اینجـا بخوانم.

بـرای مثال، ترجمـة واژه بـه واژة »و ما کانـوا یومنوا« 
می شـود: »و نـه بودنـد، ایمـان می آورنـد.« امـا ایـن 
ترکیـب ماضـی اسـتمراری اسـت؛ یعنـی »و ایمـان 
نمی آوردنـد«. لـذا اینجـا واحـد ترجمـه را یـک کلمـه 
نگرفتم، بلکه سـه کلمه گرفتم؛ یعنی ترکیـب آن را در 

فارسـی لحـاظ کـردم. یـا نمونه هـای بسـیار دیگر.
ضعف عمـدة برخـی از ترجمه هـای تحت اللفظی که 
سـبب بی مهـری بـه آن هـا شـده اسـت. تقید بیـش از 
حـد بـه واژه هـا بـود و بـه ایـن علـت، ترجمـه را بـرای 
فارسـی زبان ها نامفهـوم می کـرد. لـذا در ایـن کار آمدم 
تـا حـدی به نفع تفهیم و روشـن بـودن ترجمـه، از آن 

قیـد و بندها عـدول کردم. 
عـالوه بـر ایـن مـورد، در جاهایـی بـا آوردن کلمـات 
اضافـی در قـالب، بـه روشـن تر شـدن ترجمـه کمـک 
کـردم. بـا خواندن دو سـه صفحه از ایـن ترجمه، روش 
کار تـا حـدی خـود را نشـان می دهـد. اجـازه بدهیـد 
بخوانـم. آیـة 135 سـورة بقـره: »و قالـوا کونوا هـوداً او 
نصـری تهتـدوا قل بل ملئ ابراهیم حنیفـا و ما کان من 
المشـرکین« این گونـه ترجمـه شـد: » وگفتند باشـید 

یهـودی یا مسـیحی تـا هدایـت یابید.«
و ادامـة آن: »قـل بل ملئ ابراهیم حنیفـا و ما کان من 
المشـرکین« را اگـر می خواسـتیم واژه بـه واژه ترجمـه 

کنیـم، می شـد: »بگو بلکه آییـن ابراهیـم حق گرا.«
امـا در ترجمـه ]پیـروی می کنیـم[ را کـه محـذوف 
]پیـروی  بلکـه  »بگـو«  آوردیـم:  قـالب  در  اسـت،  

بـود. حق گـرا  کـه  را  ابراهیـم  آییـن  می کنیـم[ 
»و ما کان من المشرکین: و نبود از مشرکان.«

ـ لطفـًا آیـة 93 همیـن سـوره را از »... و 
بخوانیـد.  »... ُاشـربوا 

ë »... و اشـربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسـما 
یأمرکـم بـه ایمانکـم ان کنتـم مؤمنیـن« کـه ترجمه 
شـد: »سیراب شدند در دل هایشـان ]از مهر[ گوساله.« 
مالحظـه می کنیـد کـه بـا آوردن ]ازمهـر[ در حالی که 
تحت اللفـظ اسـت، مفهـوم را هم می رسـاند. یعنی مهر 
و محبـت بـه گوسـاله دل هـای آنـان را پـر کـرده بود. 
خواننـده »ُاشـربوا« را می فهمـد که »سـیراب شـدن« 
اسـت. »عجل« هم یعنی گوسـاله و بدیـن ترتیب معنا 

را هـم می فهمد.
 در ترجمه هـای متداول به این راحتی معادل فارسـی 
کلمـه منتقل نمی شـود. ولـی با این ترجمه، چنـد بار با 
کلمه بـه کلمه خواندن قـرآن، خواننده عـادت می کند. 

مثـل اینکه دارد متن فارسـی را می خواند. 
در مؤخـرة ترجمه هم نوشـتم: »ایـن ترجمه خواننده 

را بـا معنـای واژه هـای قـرآن کریم آشـنا می کند و 
زمینـه را بـرای درک مفاهیـم آن فراهم می سـازد. 
به گونـه ای کـه خواننـده پـس از مدتـی مطالعـه و 
تمریـن،  بـه جایی می رسـد کـه هنـگام خواندن یا 
شـنیدن آیـات قـرآن، مضمـون آن را واژه بـه واژه 
در می یابـد، آموزه هـای آن را بـه زبـان اصلـی فهم 
می کنـد و حـالوت کالم  الهـی را بیشـتر از پیـش 
می چشـد. چنان کـه گویـی نثـری زیبا و دلنشـین 
را البتـه بـا بالغتـی اعجازآمیـز و فوق توان بشـر به 
زبـان فارسـی می خوانـد. در ایـن هنـگام اسـت که 
حالتـی شـورانگیز، دلنشـین و وصف ناپذیـر بـه او 
دسـت می دهـد،  چرا که مسـتقیم و بدون واسـطه 

بـا مفاهیم قـرآن ارتبـاط برقـرار می کند.«

ـ در آیـة 64 سـورة مائـده: »و قالـت 
الیهـود یـداهلل مغلولـه« بـرای »یداهلل« 
چـه معادلـی از فارسـی آورده ایـد؟ آیا 

»دسـت خـدا« معنـی کرده ایـد؟
ë ما در فارسـی می گوییم: » دسـت فالنی بسـته 
اسـت« و چنیـن ترجمـه کـردم: »و گفتنـد یهود: 
دسـت خـدا بسـته اسـت.« ایـن ترجمـه در زبـان 
فارسـی معنـای مـورد نظـر را می رسـاند؛ یعنـی 

»دسـت قدرت خـدا«. 

ـ آیـا بهتـر نبـود در متـن ترجمـه هم 
»یـد« را قـدرت معنـی می کردیـد؟

ë نـه! آن دیگـر تفسـیر می شـد. در فارسـی هـم 
می گوینـد »فالنی دسـتش بسـته اسـت«

و مثـاًل می گویند: »تو که دسـتت باز اسـت.« لذا 
تعبیـر عرفی اسـت و به اضافه کـردن »قدرت« نیاز 

ندارد. آن وقت مبهم می شـود.
از  غـرض  کـه  بیـاورم  مؤخـره  در  می خواسـتم 
ایـن نـوع ترجمـه، کمرنگ کـردن حضـور مترجم 
در متـن ترجمـه اسـت تـا خواننـده ترجمـه مثل 
عرب زبان هـا از خوانـدن لذت ببـرد. در ترجمه های 
غیـر از این روش، مترجم خود را واسـطة بین متن 
اصلـی و ترجمـه بـا خواننـده قـرار می دهـد، زیـرا 
عناصر تفسـیر را وارد ترجمـه می کند. این کار یک 
مزیـت و یـک عیـب دارد: مزیتـش ایـن اسـت که 
خواننـده احسـاس می کنـد، معنـای آیه روشـن تر 
شـده اسـت. عیبش این اسـت که ظرفیت توسـعة 

تفسـیری قـرآن را محـدود می کند.
یعنـی »یـداهلل مغلولـه« را شـما ممکـن اسـت 
بگوییـد: »دسـت قـدرت«، دیگری بگوید: »دسـت 
جـود«، یـا دیگـری بگویـد: »دسـت رحمـت«. اگر 
آیـات قـرآن بـه همـان حالت بکـر خودشـان باقی  

ضعف عمدة 
برخی از 

ترجمه های 
تحت اللفظی که 

سبب بی مهری به 
آن ها شده است. 
تقید بیش از حد 

به واژه ها بود 
و به این علت، 
ترجمه را برای 
فارسی زبان ها 

نامفهوم می کرد. 
لذا در این کار 
آمدم تا حدی 
به نفع تفهیم 

و روشن بودن 
ترجمه، از آن 

قید و بندها 
عدول کردم
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بماننـد، دارای ظرفیتـی هسـتند کـه تفسـیر، آن 
ظرفیـت را محـدود می کنـد.

در مـوارد زیـادی داریم که یک آیه در معنا، سـه 
تـا چهار احتمـال دارد. به راحتی هم هر تفسـیری 
مرّجـح بّیـن نسـبت بـه دیگـری نـدارد. اگر شـما 
یکـی را انتخـاب بکنیـد، تفاسـیر دیگـر را از حوزة 
معنایـی آیـه خـارج کرده ایـد. اگـر همـان قالـب 
اصلـی آیـه را حفـظ کنیـد و بیش از صـورت اولی 

آیـه چیـزی را نیاورید، مفیدتر اسـت.
ما بنا نداشتیم موارد تفسیری را وارد کنیم. مواردی 

مثل »]از مهر[ گوسـاله«، از موارد روشن است.

ـ در قـرآن تعـدادی واژه داریـم کـه در 
ترجمه هیـچ نیازی بـه برگرداندن آن ها 
بـه واژه های فارسـی وجـود نـدارد. اگر 
همان کلمة عربـی را در ترجمه بیاوریم، 
راحـت  خیلـی  مخاطـب  و  خواننـده 

می فهمـد؛ مثـل واژة »غیـب«.
آقـای  نکتـة شـما کامـالً  آشـنایی دارم.  بـا   ë
مجتبـوی در ترجمه شـان اصرار داشـتند که برای 
هـر کلمـه معـادل فارسـی بیاورنـد. بـرای مثـال، 
»ایمان آوردن« را بگویند: »گرویدن«، یا »شـرک« 
را بگوینـد: »انباز قـرار دادن« و موارد دیگر. این کار 
سبب شـده اسـت که ترجمة فارسـی آن »سخت 
خـوان« شـود. بنـده موافقم کـه نباید افراط شـود 
و تعـدادی از واژه هـای عربـی نـزد فارسـی زبانان، 

روشـن تر از معادل فارسـی اسـت.
لـذا بـرای نمونـه »یومنـون« را همـان »ایمـان 

کـرده ام.  معنـا  آوردن« 
ولـی فکر می کنم در حـد متعادلی،  در ترجمه ای 
کـه تحت اللفظـی اسـت و هـدف آموزشـی دارد، 
تکـرار زیاد حتی همـان واژه های عربی جـا افتاده، 
ترجمـه را از هـدف آموزشـی دور می کنـد. چـون 
بـه خواننـده چیز تـازه ای یـاد نمی دهـد. به فرض 
»کـردن  بـه  برگردانیـم  را  »عملـوا  الصالحـات« 
کارهـای صالـح« جالب نیسـت. ولی اگـر به جای 
آن »کارهـای شایسـته« بیاوریم، معـادل دومی به 
فهم فارسـی زبـان بسـیار نزدیک تر اسـت. ممکن 
اسـت کسـی از شـما بپرسـد: »عمل صالـح یعنی 
چـی؟« امـا نمی پرسـد: »کار شایسـته چـه کاری 

است؟«
یـا بپرسـد: »در ایمـان بـه غیـب، غیـب یعنـی 
چـی؟« و شـما جـواب بدهیـد: یعنـی »چیزی که 

ناپیداست.«
نمی پرسـد:  کسـی  ولـی  اسـت«.  »پنهـان  یـا 

چـی؟« یعنـی  »پنهـان 
ببینیـد! بنـده روی »امـر به معـروف« و »نهی از 

منکـر« بـرای یافتـن معادل فارسـی خیلی فکـر کردم 
تـا بـرای اولـی »کار پسـندیده« را گذاشـتم. کسـی 

نمی پرسـد: »کار پسـندیده« چیسـت؟
لـذا در مجموع دقت داشـتم که مناسـب ترین واژه را 

بکنم. انتخاب 

ـ هنـوز می خواهیـم بیشـتر بـا شـیوة کار 
ترجمة لفظ به لفظ یا واژه به واژة شـما آشنا 
بشـویم، لذا این پرسـش را با جناب عالی در 
میـان می گذاریم: شـما کلمـات و فعل های 
ترکیبـی را جـدا از هـم ترجمـه نکرده اید. 
اگـر قرار باشـد واژه بـه واژه باشـد و هدف 
آموزشـی داریـد، آیـا نباید این هـا را یکجا 
برگردانیـد؟ آیـا بـا هـدف آموزشـی شـما 
می خوانـد؟ مانند: »کانـوا یعملـون« )بقره/ 

.)141
ë ترجمـه کرده ام »می کردند« یعنی »می« پیشـوند 
ماضی اسـتمراری و »کانوا« پیشـوند »یعملون« اسـت. 
لـذا ترجمـة »بودند، می کردند« غلط اسـت. یک حالت 
ایـن اسـت که شـما بگوییـد: »کانـوا« یعنـی »بودند«، 
»یعملـون« یعنـی »می کنند«، ولـی »کانـوا یعملون« 

یعنـی »می کردند«.

ـ چـرا در پایـان قـرآن روش کار خـود را 
به صـورت مختصـر توضیـح داده ایـد کامل 

نیاورده ایـد؟
ëمـن قبـول دارم. موخره مفصل تر از متنی اسـت که 
اکنـون در قـرآن آورده ام، ولـی محدودیت های چاپی تا 
حـدی دسـت ما را بسـت و ناچار کوتاهش کـردم. ابتدا 
نوشـته بودم که دفترچة راهنمـای این ترجمه را همراه 
می کنیـم، ولی باز هم نشـد. واقعًا کسـی کـه بخواهد با 
هـدف آموزشـی،  ترجمة قرآن را دقیـق مطالعه کند به 
یـک دفترچة آموزشـی نیاز دارد. من این اشـکال شـما 
را وارد می دانـم و می پذیـرم که بایـد توضیح دقیق تری 
دربـارة روش کارم می دادم. امیـدوارم که بتوانم این کار 
را بکنـم. بـا ایـن حال،  نبـود آن توضیح اخاللـی در کار 

اسـتفاده از این ترجمـه ایجاد نمی کند.

ـ شما در »بسـم اهلل الرحمن الرحیم« رحمان 
را »بخشـنده« ترجمـه کرده ایـد و در جای 
دیگر، مثـل آیة 18 سـورة مریم ایـن کار را 
نکرده ایـد: »قالت انی اعـوذ بالرحمن منک 

...« چـرا؟ بـه دلیل اسـم بودن؟
ë در بسـم اهلل صفـت اسـت و در سـورة »الرحمـن« 
گفتیـم  لـذا  و  اسـت  »علـم«  می گوینـد  مفسـران 

»رحمـن«.

در موارد زیادی 
داریم که یک 
آیه در معنا، سه 
تا چهار احتمال 
دارد. به راحتی 
هم هر تفسیری 
مرّجح بّین نسبت 
به دیگری ندارد. 
اگر شما یکی را 
انتخاب بکنید، 
تفاسیر دیگر را از 
حوزة معنایی آیه 
خارج کرده اید. 
اگر همان قالب 
اصلی آیه را حفظ 
کنید و بیش از 
صورت اولی آیه 
چیزی را نیاورید، 
مفیدتر است
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ـ در »اقـام الصلـوئ«، »اقـام« را چه معنی 
کرده ایـد؟

ë »بر پا دارید«.

ـ به معنای »خواندن« نمی شود؟
تأکیـد کرده انـد کـه »اقـام« چیـزی  ë مفسـران 
اضافـه بـر »به جا آوردن« اسـت. »صلـوا« یعنی »نماز 
بخوانیـد«، ولی »اقیموالصلـوئ« غیر از »صلوا« اسـت. 
ایـن جـور کـه شـما می فرماییـد، »اقیمـوا الصلـوئ« 
یعنـی »صلـوا«. یـا »اقیموا الدین« یعنی »دیـن را برپا 

دارید«.

ـ چنـان کـه معـروف اسـت،  ما یـک »راه 
راسـت« داریم و در سـورة حمد همین طور 
ترجمـه کرده ایـد. ولـی بـرای مثـال، در 
آیـة سـورة بقـره و در آیـة 101 سـورة آل 
عمران، »الی صـراط مسـتقیم« را »به راهی 
راسـت« ترجمـه کرده ایـد که گویـی »راه 

مسـتقیم« دیگری هـم داریم.
ë »الی صراط مستقیم« نکره است.

ـ وقتـی یک »راه مسـتقیم« باشـد، دیگر 
نکـره نداریـم. چنـد تـا ترجمـه را  دیدم. 
همه »راه راسـت« یا »راه مستقیم« ترجمه 

کرده انـد.
ë به آن ترجمه کار نداشـته باشـید. اینکه می گویید 
تفسـیر اسـت. »صراط مسـتقیم« در عربی یعنی »راه 
راسـت« و اینکـه یک »راه راسـت« داشـته باشـیم یا 
چنـد »راه راسـت«، تفسـیر اسـت. شـما در خـارج از 
حـوزة ایـن واژه،  داریـد ار معلومـات دیگـری کمـک 
می گیریـد بـرای ترجمـه کـه مربـوط به مرحلـة بعد 

می شـود.

المصلیـن«  مـن  لم نـک  »قالـوا  شـما  ـ 
)مدثـر/43( را این طـور ترجمـه کرده ایـد: 
»گوینـد نبودیـم از نمازگـزاران«. عالمـه 
طباطبایـی می گویـد که »مصلیـن« اینجا 
به معنـای »نمازگزاران« نیسـت. می گوید، 
بـه این علت کـه این آیـات در مکـه نازل 
عمومـی  پرسـتش  معنـای  بـه  شـده اند 

اسـت. خداوند 
ë نمـاز مثـل صلـوئ یـک معنای عـام دارد کـه بعداً 
انصـراف در یـک مصـداق خـاص پیـدا کـرد و ایـن 
سرنوشـت مشـترک واژه هـای نمـاز و صلـوئ اسـت. 
در  فـرد می گویـد  »نمازگـزار«  بگوییـد  وقتـی  لـذا 

قالـب خـاص نمـاز مـا نبـود. این کتـاب را کـه در 
براسـاس  قـرآن  ترجمـة  می بینیـد،  مـن  دسـت 
»تفسـیر المیزان« اسـت که کار تدوین آن را آقای 
محمدرضـا صفوی انجـام داد و کار بسـیار خوبی 
اسـت. وی در ترجمـة ایـن آیـه آورده اسـت: »در 
پاسـخ می گویند: مـا از نمازگـزاران نبودیم.« یعنی 

مصّلیـن را نمازگـزاران ترجمـه کـرده اسـت.

ـ آیـا راه بهتـری وجـود دارد کـه هر دو 
فایـده حاصل شـود. یعنـی وفـاداری به 

متـن و روانـی ترجمه ؟
ë راه بهتـری نیسـت! ایـن دو تـا کار متمـم هـم 
هسـتند. شـما ترجمه ای مثل ترجمة آقـای حداد 
عـادل یـا آقـای فوالدونـد یـا اسـتادولی را 
می خوانیـد و مضمـون کلی آیـه را از این ترجمه ها 
در می یابیـد، ولی اسـتفاده از ترجمـة لغت به لغت 
را بایـد از ترجمـه ای مثـل ترجمـة بنـده بکنیـد. 
به راحتـی می توانیـد معـادل فارسـی هـر کلمـة 
عربـی را زیر آن بیابید. در متون آموزشـی حوزوی،  
اسـتاد بـه همیـن روش  ترجمـه می کنـد تـا فـرد 

عربـی را یـاد بگیرد.

ـ کاری کـه آقـای ابوالفضـل بهرامپـور 
کرده اسـت یـا کاری که مرحـوم محدث 
و همکارانـش کرده انـد، کار خیلی خوبی 

است.

»صراط مستقیم« 
در عربی یعنی 
»راه راست« و 

اینکه یک »راه 
راست« داشته 
باشیم یا چند 
»راه راست«، 
تفسیر است. 

شما در خارج از 
حوزة این واژه،  

دارید از معلومات 
دیگری کمک 

می گیرید برای 
ترجمه که مربوط 

به مرحلة بعد 
می شود
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ë بلـه، کارهـای بسـیار خوبـی هسـتند. از کار 
آقـای بهرامپـور اسـتفاده هم کـردم. امـا کار من با 
کار آقـای بهرامپور فـرق دارد، زیرا ایشـان واژه را از 
سـیاق جـدا کـرده اسـت. واژه را در سـیاق نیاورده 
اسـت. ایـن نکته را به خود ایشـان هـم گفتم. ولی 

اینجـا واژه در سـیاق معنی شـده اسـت.

ـ مـا در صحبتی با ایشـان، ایـن نکته را 
یـادآوری کردیم. ولی روش خوبی اسـت 

کـه می تواند کامل شـود.
ë کسـی کـه قـرآن را بـا ترجمـة بنـده مطالعـه 
می کنـد، معنـی فارسـی هـر واژه پیـش  چشـم 
اوسـت، ولـی ایـن مزیـت را کار آقـای بهرامپـور 
واژه،  بـه  واژه  ترجمـة  در  اینکـه  ضمـن  نـدارد. 
خواننـده ترکیـب عمومـی را کم کـم می فهمد که 
چطـور کلمـات کنار هم قـرار گرفته انـد و مضمون 
را سـاخته اند. لذا سـودمندی که ایـن روش ترجمه 

دارد، در حاشیه نویسـی نمی تـوان پیـدا کـرد.

ـ شـما آیاتـی را که تشـبیه و اسـتعاره 
دارنـد، چطـور ترجمـه کرده ایـد. مثـاًل 
در آیـة 4 سـورة مریم: »واشـتعل الرأس 
شـیبا« که از زبان زکریا )ع( اسـت که از 

پیـری خـود می گوید.
ë برخـی از مترجمـان گفته انـد بـرف پیـری بـر 
سـرم نشسـته اسـت. من ترجمه کرده ام: »و سفید 

شـده اسـت]موی[ سـر از پیری.«

ـ »واشتعل« چی؟
ë یعنی سفید شد!

به صـورت  زیـرا  نمی شـود.  اینکـه  ـ 
مستقیم سـفید شـدن مو را نمی رساند.

اینجا خداوند از اسـتعارة تشـبیهی استفاده کرده 
اسـت. »اشتعل« معنای سفید شـدن فی البداهه را 
نـدارد، بلکـه از طریق این نوع اسـتعاره دارد نهایت 
پیری را در شـعله ور شـدن در سـر نشـان می دهد. 
در ترجمـه آقـای سـیدمحمدرضا صفویآمـده 
اسـت. »و پیـری در سـرم شـعله گونه برافروخته و 

فراگیر شـده است.« 

متـن عربـی را کـم عالمـت کرده ایـد 
که بـرای مـا در آموزش وپـرورش خوب 
کتاب هـای  رسـم الخط  زیـرا  اسـت. 

درسـی قـرآن کم عالمـت اسـت.

 ولـی خـوب اسـت کـه قـرآن را با خط 
عثمان طـه و بـا عالئـم کامل هـم چاپ 

. کنید
بـا ایـن تبصـره کـه مجلـس شـورای 
اسـالمی مـاده ای قانونـی مصـوب کرده 
اسـت که چـاپ قرآن با خطوط فارسـی، 
از جملـه قـرآن با خـط نی ریـزی، مورد 

توجـه جـدی قـرار بگیرد.
ایـن چـاپ در هـر صفحـه 15 سـطر دارد.   ë
می خواهیـم 13 سـطری هم چاپ کنیـم تا فاصله 

بین سـطرها بیشـتر شـود.

ـ نظر شـما دربارة ترجمة آقـای معزی و 
چیست؟ کوشا  محمدعلی 

ë کار آقـای معـزی بـا کار بنـده خیلـی تفـاوت 
دارنـد. اول اینکـه 40 سـال فاصله بیـن دو ترجمه 
وجـود دارد. ولـی ترجمـه آقـای محمدعلی کوشـا 
کـه در حقیقـت ویرایـش شـده و بازترجمـة کار 
شـیخ الهند )محمود حسـن، از مجاهدان معروف 
مبـارزه بـا اسـتعمار انگلیـس در هنـد( اسـت، کار 
بسـیار خوبی اسـت و از طرف اهل سـنت، استقبال 
خیلـی خوبـی هـم از آن شـده اسـت. ایـن ترجمه 
مشـوق مـا هـم بـود. در مؤخـره اسـم ایشـان را 
آورده ام، زیـرا خیلـی از ایـن ترجمه بهـره گرفته ام.

ـ بعضـی از مترجمیـن می گوینـد قرآن 
را بـرای افـراد  بـا حداقل دیپلـم به باال 
ترجمـه کرده انـد. شـما در ایـن زمینـه 

اقشـار خاصـی را در نظر داشـته اید؟
ë در کار بنده مخاطب دیپلم مالک نیسـت. مهم 
مقـدار آشـنایی با ادبیات عرب اسـت. یعنی کسـی 
کـه در حـد مقدماتی بـا صرف و نحـو ادبیات عرب 
آشـنا باشـد، می توانـد بـا اسـتفاده از ایـن ترجمه، 
مفاهیـم آیـات را بهتـر درک کنـد. در ترجمـه این 
هـدف را لحـاظ کـرده ام. زیـرا این ترجمـه کمکی 
اسـت برای فهـم متن عربی قـرآن. بدون دانسـتن 
حداقـل عربی، نمی تواند از ترجمـة بنده بهره ببرد. 
بـه عبـارت بهتـر، اگـر ایـن مقدار بـا صـرف و نحو 
عربـی آشـنا نباشـد، خیلی کمتـر می توانـد فایده 

بگیرد.

ـ خـب! به نظر شـما یک نفر بـا خواندن 
ایـن ترجمـة تحت اللفظـی، پیـام آیه یا 

عبـارت را می گیرد؟
ë نمی توانـم بگویـم صد درصـد، زیرا مخاطب هر 

در کار بنده 
مخاطب دیپلم، 
مالک نیست. 
مهم مقدار 
آشنایی با 
ادبیات عرب 
است. یعنی 
کسی که در 
حد مقدماتی 
با صرف و نحو 
ادبیات عرب 
آشنا باشد، 
می تواند با 
استفاده از این 
ترجمه، مفاهیم 
آیات را بهتر 
درک کند
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چه بیشـتر با تفسـیر و ترجمه های بازتر سـر و کار 
داشـته باشـد، آیـات را بهتر می فهمد. ولـی در حد 
خـودش ایـن ترجمه، قـدم خوبی بـرای درک پیام 

آیات و عبارات اسـت.

ـ روان تریـن و بهتریـن ترجمـه ای کـه 
بنـده تاکنـون دیـده ام، ترجمـة آقـای 

کریـم زمانـی اسـت.
ë ترجمـه اش را دیـده ام. در قطع بـزرگ )رحلی( 

چاپ شـده است.

ـ در قطـع کوچک تـر هـم چـاپ شـده 
اسـت. ترجمـه آقـای زمانـی همـراه با 
توضیحـات اسـت. البتـه دقـت آقـای 
فوالدونـد هـم خیلـی خوب اسـت، ولی 

ترجمـة زمانـی خیلـی روان اسـت.
ë ترجمه هـای جدید، تقریبًا همه حـدی از روانی 
را دارنـد، ولی اینکه بتوانیم بگوییم یکی نسـبت به 
دیگری تفاوت فاحشـی دارد، خیلی راحت نیست.

ـ بـه نظرم ترجمـة زمانی این تفـاوت را 
دارد.

ë مـن ترجمـة آقای حـداد عـادل را از نظر روانی 
بـر ترجمه هایـی مثـل ترجمـة فوالدونـد ترجیـح 

می دهـم.

ـ ترجمة بهبودی را دیده اید؟
ë بله، ترجمة تفسیری است.

ـ بنـده می خواهـم نتیجـة دیگـری هم 
بگیـرم؛ اینکه شـما همه جـا ترجمة لفظ 
بـه لفـظ نکرده ایـد. گاهی مفهـوم متن 
عربی را با سـیاق دسـتور زبان فارسـی 
منطبـق کرده ایـد. یعنی گاهـی فراتر از 

ترجمـة لفـظ به لفظ اسـت.
ë در مؤخـره گفتـه ام که ترجمه های لفظ به لفظ 
طیفـی را می سـازند، همان طـور کـه ترجمه هـای 
مفهومـی هم طیفـی را در برمی گیرند. ترجمه های 
لفـظ  بـه  لفـظ گاهـی از ترجمـة مفهومـی خیلـی 
فاصلـه می گیرنـد و گاهـی خیلی مقید بـه ترجمة 

واژه بـه واژه انـد. یعنی ترجمه مراتـب دارد.
ترجمـة بنـده در مـرز بیـن ترجمـة مفهومـی و 
شـاید  لـذا  می گیـرد.  قـرار  تحت اللفـظ  ترجمـة 
بـه  نزدیـک  ترجمـة مفهومـی  بگوینـد:  کسـانی 
تحت اللفظی اسـت. یـا از طرفـی می توانیم بگوییم: 

ترجمـة تحت اللفظـی نزدیـک به ترجمـة مفهومی 
ست. ا

در نهایت سـعی شـده اسـت که برای خوانندگان 
قابل فهم باشـد.

ـ اگـر دبیـران دینـی و قـرآن بخواهند 
دانش آمـوزان را بـا ترجمـة قرآن شـما 

آشـنا کننـد، بایـد چـه کار کنند؟
ë بـه نظـرم باید متن آیه را روی تابلو بنویسـند و 
معنـای هـر واژه را بـه همین روش ترجمـة ما بیان 
کننـد. دربـارة مضمون کلی آیه هـم توضیح بدهند 

و بعـد به نکات تفسـیری بپردازند.

ـ بـرای اینکه مردم بیشـتر از حال حاضر 
قـرآن  کـه  آنانـی  و  بخواننـد  قـرآن 
می خواننـد،  سـراغ ترجمه و فهـم آیات 

برونـد، چـه کار بایـد کرد؟
ë دربـارة ترویج قـرآن کریم باید جداگانه صحبت 
کـرد. باید به بررسـی مسـائل و معضـالت بپردازیم 
و ببینیـم بـا چـه شـیوه هایی می تـوان شـیرینی 
آیـات را منتقـل کـرد و تأثیـر سـازنده کالم  الهی را 
در زندگـی نشـان داد. اگـر مردم حـس کنند، قرآن 
می توانـد زندگـی آنـان را بهتـر کنـد، اقبال نشـان 
می دهنـد. ایـن کار پس بـا انتخاب آیات متناسـب 
بـا سـن و وضعیت و حـال افـراد امکان پذیر اسـت. 
البتـه کسـانی کـه در جاهـای متفـاوت کار قرآنـی 
کرده اند، با اسـتقبال مواجه شـده اند. همین انتشـار 
ترجمه هـای متنـوع قرآنی نشـان می دهـد که این 
ترجمه هـا خواننـده دارنـد. از نقـش معلمـان قرآن 
نبایـد گذشـت. آن هـا تأثیر خیلی خوبـی می توانند 
داشـته باشـند. سـرانجام کارشناسـان بایـد در این 

باره نظـر بدهند.

ـ اگـر بخواهیـد ایـن ترجمـه را بـرای 
چاپ بعدی آمـاده کنید، چـه اصالحاتی 

بایـد در آن صـورت بگیرد؟
در حال حاضـر بایـد بگویـم انـدازة حـروف متـن 
ترجمـه و رنـگ زمینـه حتمـًا بایـد تغییـر کنـد. 
البتـه هنـوز باید منتظـر بازخوردها باشـیم و نقدها 
را ببینیـم. آن وقـت می توانیـم جمع بنـدی کنیـم. 
به عـالوه، باید به یکسان سـازی ترجمـة الفاظ واحد 
توجـه شـود. بایـد معادل هـای مناسـب تری بـرای 

برخـی از واژه هـا پیـدا کنم.

ـ خیلـی متشـکریم. ان شـاءاهلل موفـق 
. باشید

ترجمه های لفظ 
 به  لفظ گاهی از 
ترجمة مفهومی 

خیلی فاصله 
می گیرند و 

گاهی خیلی 
مقید به ترجمة 
واژه به واژه اند. 

پس ترجمه 
مراتب دارد
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اشاره
این بـار در خدمت دبیـران محتـرم در اردبیل به 
نقد و بررسـي كتـاب »دینـي و قـرآن«  پایة دهم 
نشسـتیم. دوسـتاني كـه در ایـن جلسـه حضور 

داشـتند، عبارت انـد از: 
é عبـاس زارع شـهامتي، بـا 25 سـال سـابقة 

تدریـس. 
é كاظم ایماني، كارشـناس ارشـد عرفان اسالمي 

با 24 سال سـابقة تدریس.
é منصور شـاه محمد اردبیلي، با 30 سـال سـابقة 

تدریس.
é ربعلي شـیران خانقاه، دبیر دیـن و زندگي كه 12 
سـال در گروه هاي درسي اسـتان عضویت داشته 
سـه سـال سـرگروه دیـن و زندگـي شهرسـتان 
نمین بوده اسـت و 25 سـال سـابقة تدریس دارد.

آنچـه در پـي مي آیـد، حاصـل گفت وگو بـا این 
عزیزان اسـت.

é اجـازه بدهید احوال مجله رشـد آمـوزش قرآن 

و معارف اسـالمي را از شـما بپرسـیم 
و از شـما همـكاران بـا تجربـه بـراي 
غنـاي محتـواي آن كمـك بخواهیم. 
لطفـًا آراي منتقدانة خـود را هم بیان 

بفرمایید.
زارع شـهامتي: مجله هاي خوب خیلي 
داریـم، ولي معلمان انگیزه ندارنـد، آن ها را 
تهیـه كنند تا مشـكل علمي خـود را حل 
كننـد. گاهي مجله در دسـترس نیسـت و 
زمانـي كه در دسـترس اسـت، كسـي رجـوع نمي كند. 
بایـد انگیـزه اي ایجـاد كرد تا معلمـان رغبـت رجوع به 
مجـالت و مطالعـة آن هـا را پیدا كننـد. نمي دانم چطور 
ممكن اسـت؟ شـاید با دادن جایزه یا طرح سـؤال براي 

پاسـخ گویي. این یـك نكته.
ایـن اسـت كـه معلـم مجلـه را رسـانة  نكتـة دوم 
كمك آموزشـي بدانـد و اگـر در كتـاب درسـي ابهامـي 
دارد، بـراي رفع آن به مجلـه رجوع كند. محتواي مجله 
باید متناسـب با محتواي كتابي باشـد كه معلـم از روي 

آن بـه بچه هـا آمـوزش مي دهـد.
ایماني:  آموزش وپرورش گسـترده ترین نهاد اجتماعي 
ماست. اگر بتوانیم از نظر ساختاري و محتوایي تغییراتي 
در كتـاب و رسـانة جمعـي در ارتبـاط بـا دانش آمـوزان 

به وجـود آوریم، خیلـي خوب خواهـد بود. 
بـراي مجلـة رشـد مي توانیـم به صـورت گسـترده  از 
دبیـران دیـن و زندگي مطلب براي چـاپ بخواهیم و در 
قبـال آن امتیازي براي تأثیر در ارزشـیابي سـاالنه قائل 
شـویم. كاش مي شـد در آموزش وپـرورش از معلمـان 

دبیران استان اردبیل در گفت وگو با مجلة رشد
گفت وگو از:  رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي، مهدي مروجي

ميزگرد
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مؤلـف حمایـت مي كردیم.
شـیران خانقـاه: در گروه درسـي یـا هنـگام بازدید 
از مناطـق و نواحـي، همـكاران گاهي دربارة مجله رشـد 
سـخناني مي گوینـد. براینـد سخنانشـان این اسـت كه 
مجلـة رشـد بیشـتر درصـدد پرداختـن به محتواسـت، 
بدون اینكه ابتدا نیازسـنجي كنـد و دریابد، دغدغه هاي 
همـكاران معلـم در درس معـارف اسـالمي چیسـت یـا 
دانش آمـوزان مثـاًل پایـة دهم چه سـؤال هایي در كالس 
درس دیـن و زندگـي مطـرح مي كننـد. زیرا پژوهشـي 
انجام نشـده اسـت تا نیازسـنجي بشـود و بعد محتواي 
مجلـه را تعیین كننـد. این ایراد در كتاب درسـي هم به 

وضوح مشـاهده مي شـود.
é شـما در اسـتانتان مي توانیـد اتـاق فكـر یـا 
هئیـت تحریریـة مجله باشـید و بـه مجله كمك 
كنیـد. به ویژه دربارة مسـائل و مشـكالت اسـتان 
اردبیل دسـت بـاال را دارید، زیـرا در اینجا زندگي 
و كار مي كنیـد. مي توانیـد دربـارة وضع آموزشـي 
و مشـكالت آموزشـي معلمان در ارتبـاط با كتاب 
دیـن و زندگـي نارسـایي هاي شـیوة تدریـس یا 
تجربه هـاي موفـق تدریـس بـراي مجلـه مطلب 
بنویسـید و براي چاپ بفرسـتید، این كار مي تواند 

فـردي یا جمعـي صـورت بگیرد.
شـاه محمداردبیلـي: در مـدت 30 سـال تجربـة 
كاري ام، همیشـه دلـم مي خواسـت مجلـه اي مفیـد و 
كمك حال معلمان داشـته باشـیم كه به دسـت همگان 
برسـد. مجلـة رشـد آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمي 
نـه خـوب توزیـع مي شـود و نه به دسـت همـة معلمان 

مي رسـد تـا بتوانیـم اظهارنظـر دقیـق بكنیم.
زارع شـهامتي: براي اینكه نیاز معلمـان را به مجله 
رشـد زیادتر كنیـم، باید محتواي این مجله متناسـب با 
محتـواي كتاب هاي درسـي باشـد. اگر امـكان دارد، باید 
برخـي از روش هـاي تدریـس را براي هر یـك از درس ها 
بـا اسـتفاده از تجربه هاي معلمان مجـرب چاپ كنید. با 
توجـه بـه فصل نامه بـودن مجلة رشـد آموزش قـرآن و 
معـارف اسـالمي، در هر فصلي براي چند عنـوان درس، 

روش مناسـب تدریس را در مجله تشـریح كنید.
é خـب همین كار را شـما مي توانید شـروع كنید. با 
همـكاري یكدیگر و تعامـل در زمینة تدریس، حاصل 
كار و روش تدریـس موفـق چنـد درس را براي مجله 

بفرسـتید تا به نـام خودتان چاپ شـود.
زارع شـهامتي: اگـر در مجلـه هـر چـه تخصصي تر 
دربـارة موضوع هـاي كتـاب بحـث و بررسـي صـورت 
بگیـرد، جلب نظر بیشـتري مي كند و مخاطبان بیشـتر 

مي شـوند.
é اجـازه بدهیـد با ظاهـر و نماي كتـاب گفت وگو 
را ادامـه بدهیـم. نظـر شـما را جلـب مي كنـم به 
عوامـل جاذبـة بصـري در طراحـي، صفحه بندي، 
عكس هـا و تصویرهـا، طراحـي جلـد، وضعیـت 
تیتربنـدي، انـدازة حـروف، فاصلة سـطرها و هر 

آنچـه كه سـبب جاذبـة بصـري مي شـود.آیا این 
جاذبـة بصـري در خدمـت محتـواي هـر درس 
اسـت؟ شـما روي كدامیـك از ایـن عناصـر بـه 
عنـوان عنصر موفـق و مفید، یا ناقـص و غیرمفید 

انگشـت مي گذاریـد؟ 
شـیران خانقـاه: بـه نظـر مي آیـد كـه طراحـي در 
برخـي مـوارد بـا محتـوا هم خوانـي نـدارد. بـراي مثال، 
روي جلـد كتـاب، تصویـري كه از دنیـا داده انـد، مبّین 
دنیایـي تیـره و تـار اسـت و تناسـبي بـا »دنیـا مزرعـة 
آخـرت اسـت« نـدارد. تصویر كتـاب قبلي پایـة دهم به 
مراتـب زیباتـر و داراي جاذبـه بـود. ایـن نكته هـا را كـه 
جمـع نظرات تعـدادي از همكاران و دانش آموزان اسـت 

بـه دكتر اعتصامـي گفتیم.
در صفحـة 71 تصویر گنگ و مبهم اسـت. لذا به طور 
كلـي طراحـي و تصاویر كتاب با دقـت و از روي حوصله 
انتخاب و اسـتفاده نشـده اند؛ به ویژه كه دانش آمـوزان را 
بـا تصویـر مي توان جـذب متن كتاب كرد. لـذا بر تغییر 

و اصـالح تصویرها تأكید داریم.
ایمانـي: اگـر آیـات كتـاب همـراه بـا تصویرسـازي 
مرتبـط با متن باشـد، نظـر دانش آموز را بـه خود جلب 

مي كنـد.
é حـال كـه صحبـت از آیـات قـرآن در كتـاب 
در  قرآنـي  آیـات  رسـم الخط  بفرماییـد  شـد، 
كتـاب كـه معـروف بـه رسـم الخط كـم عالمـت 
اسـت، آیـا تأثیـري در یادگیـري بهتر و آسـان تر 
دانش آمـوزان دارد؟ آیا شـما بین این رسـم الخط 
و رسـم الخط هاي دیگـر قـرآن در آمـوزش قرآن 

هم گرایـي مي بینیـد یـا واگرایـي؟
ایمانـي: در صفحـة 72، در انتهـاي آیـة 67 نوشـته 
اسـت: »و تعالـي عّمـا یشـركون«. رسـم الخط »تعالي« 
بـراي  ولـي  نمي كنـد،  ایجـاد  مشـكلي  معلـم  بـراي 
دانش آمـوز مشكل زاسـت. یـا در همیـن صفحـة 72، 
ابتـداي آیة 58، كلمة »آیتي« باید رسـم الخطش كامل 
باشـد. با صورت كنونـي، دانش آموز »آیتـي« مي خواند. 
ایـن كلمـه را بـا الـف مقصـوره نوشـته اند، در حالي كـه 

بایـد بنویسـند: »آیاتي«.
زارع شـهامتي: عـالوه بـر اینكـه ایـن رسـم الخط 
مشـكلي ایجـاد نمي كنـد )مگـر مـواردي كـه همـكار 
محتـرم ایمانـي فرمودنـد(، بلكـه كمتـر شـدن عالئم، 
نـگارش آیـات را بـه نـگارش واژه هاي فارسـي نزدیك تر 
بـراي  آیـات  خوانـدن  دلیـل  همیـن  بـه  مي كنـد 
دانش آمـوزان  و  مي شـود  آسـان تر  هـم  فارسـي زبانان 

زودتـر قـرآن را یـاد مي گیرنـد.
شـاه  محمـد اردبیلـي: مهم تریـن مسـئله اي كـه 
دربـارة كتـاب دیـن و زندگـي سـال دهم مطرح اسـت، 
وقـت و زمـان تدریس اسـت. نمي خواهـم بگویم حجم 
كتـاب زیـاد اسـت، امـا در قـرآن دربـارة علـوم متفاوت 
مطلبـي آمـده اسـت و اگـر مـا بخواهیـم سـر كالس 
پیرامـون موضوعـي صحبـت كنیـم، بـه دلیل وسـعت 

ایماني: اگر 
آیات كتاب 

همراه با 
تصویرسازي 

مرتبط با متن 
باشد، نظر 

دانش آموز را 
به خود جلب 

مي كند
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موضـوع، دو سـاعتي كه بـراي كالس دیـن و زندگي لحاظ 
شـده، خیلـي كم اسـت. به ویژه كـه در مقدمـة كتاب فقط 
10 دقیقـه را بـه ایـن مـورد اختصـاص داده انـد كه بسـیار 
ناچیـز اسـت و بایـد حـذف كنند. همیـن ذكـر 10 دقیقه، 
سـبب فاصلـه  انداختـن بیـن دانش آمـوزان و درس دیـن و 

زندگـي مي شـود.
بنده 30 سـال سـابقة تدریس دارم. زمانـي كه كتاب هاي 
دینـي و قـرآن جـدا بودنـد، و بـه اصطـالح دورة تفكیـك 
بـود، درس هـا خیلـي مؤثرتـر بودنـد. چـرا؟ زیـرا 12 نمره 
بـه قرائـت و 8 نمـره بـه امتحـان كتبـي اختصاص داشـت 
و دانش آمـوزان همیشـه روي 8 نمـرة كتبـي حسـاب بـاز 
مي كردنـد كـه آن را مي گیرنـد. آیـات كتـاب دینـي هـم 
بـه صورت مسـتقیم بـا موضـوع بینـش ارتباط داشـتند و 
دانش آمـوزان اصطالحاتـي را كـه در قـرآن آمـده بودنـد و 
تعریف مي شـدند، بهتـر یاد مي گرفتند. ضمـن اینكه نحوة 
تقسـیم نمره ها سـبب مي شـد دانش آموز مطالعـه كند. اما 
االن زمـان در برنامـة درسـي 2 سـاعت اسـت و در حقیقت 
90 دقیقه بیشـتر نیسـت. این 10 دقیقـه اجحافي به قرآن 

اسـت. قـرآن را درسـایه برده اند.
زارع شـهامتي: مسـتحضرید كه آیات قرآنـي وز ن هاي 
متفـاوت دارنـد. مثـاًل گروهـي از آیـات بـا »ون« یـا »ین« 
ختـم مي شـوند و ماننـد آن. ضمن بررسـي كتـاب متوجه 
شـدم كـه از آیـات 10 درس، آیـات 8 درس بـا »ون« یـا 
»یـن« پایـان مي یابند، در حالي كه مي تـوان هنگام انتخاب 

آیـات تنـوع را در نظـر گرفت.
از »سـورة نجـم« هم انتخـاب كرد: و الّنجـم اذا هوي - ما 
ّضـل صاحبكم و ما غوي. یا از »سـورة مّدثـر«: یا ایها المّدثر 
- قـم فانـذر - و رّبك فكّبر - و ثیابـك فطّهر. در این صورت 
دانش آمـوز مي بیند كـه در هر درس یك نـوع وزن در آیات 

قرآن تكرار مي شـود.
آخریـن آیـه اي كـه در كتـاب  آمـده، آیـه اي از »سـورة 
واقعـه« اسـت و از سـوره هاي بعـدي هیـچ آیـه اي انتخاب 
نشـده اسـت. از سـوره هاي باقي مانده هم مي تـوان انتخاب 
كـرد. نكتـة مهمـي كـه بایـد بـدان توجـه شـود، ترجمـة 
آیه هاسـت. در دو صفحـه آیـات قـرآن آمده اند، بـدون آنكه 
ترجمـه فارسـي آن هـا را بیاورنـد. ایـن كار دانش آمـوز را 
خسـته مي كنـد. اگر دانش آمـوزي بخواهد معني یـك واژه 
یـا یـك آیـه را بدانـد، نمي توانـد. ترجمـة آیات باید باشـد، 
مثـل كار خوبي كه در كتاب دوم دبیرسـتان كرده اند. حتي 
مي تـوان آیـات را از دو صفحـه به یك صفحه كاهـش داد و 

بـه جـاي آن معنـا را نوشـت كه مفیدتر اسـت.
é شـما در كالس بـه دانش آموزان اجـازه و فرصت 
مي دهیـد كـه پیـام آیـات را خودشـان بـا تأمل و 

كنند؟ اسـتخراج  تدبر 
شـیران خانقـاه: در ایـن مـورد دو مطلب هسـت: اول، 
تأثیرگـذاري پیـام آیـات بـر احساسـات درونـي اسـت كـه 
تـا حـدودي موفـق بـوده اسـت. و دوم، در زمینـة خالقیت 
چنیـن تأثیـري دیـده نمي شـود، زیـرا زمـان الزم را بـراي 

خودنمایـي دانش آمـوز و معلـم در نظـر نگرفته انـد.

é آیا بروز احساسـات و اظهارنظـر دانش آموز در این 
نیست؟ خالقّیت  بخش 

شـیران خانقاه: بـروز خالقیت مسـتلزم این اسـت كه 
بتوانیـم موضـوع را تحلیل كنیم و پیشـنهادات را از سـوي 
دانش آمـوزان بشـنویم. به ویـژه در بخش اندیشـه و تحقیق 
فرصتـي را بایـد بـه آنان بدهیـم كه بتواننـد تحقیق كنند. 
مـا به عنـوان معلـم درگیـر مسـائل كالس درس هسـتیم. 
بنـده پارسـال پنـج كالس اول در اردبیـل و در نمیـن براي 

دانش آمـوزان اهل سـنت داشـتم.
در بخـش » اندیشـه و تحقیق« اگـر بخواهیم نظرخواهي 
كنیـم، یـا موضوعـي را براي تحقیـق بدهیم تا بـا منابع در 
دسـترس كاري انجـام بدهنـد، مي توانیـم خالقیـت را در 
ذهـن دانش آمـوزان ایجـاد كنیـم. ولـي اگر منظـور همان 
چیـزي باشـد كه در كتاب هسـت، جواب هـا را نیز مي توان 
در متـن درس پیـدا كـرد، اینكـه پرورش خالقیت نیسـت!

نظـر اصالحـي بنـده این اسـت كـه در بخـش پایاني هر 
درس، جایـي را بـراي نتیجه گیـري، انتقـاد دانش آمـوزان، 
پیشنهادشـان، تحلیل موضوع یا ارائة كار پژوهشـي در نظر 
بگیریـم. در ایـن صورت اسـت كـه ذهن هاي خالق آشـكار 

مي شـوند و رشـد مي كنند.
ایماني: روش بنـده در تدریس آیات شـریف قرآن كریم 
بـه ایـن صورت اسـت كـه ابتـدا آیـات را بنـده مي خوانم یا 
یكـي از دانش آمـوزان مي خوانـد. بعـد مفـردات آیـات را در 

مي آورم.
é چرا این كار را به دانش آموزان نمي سپارید؟

ایمانـي: چنین فرصتي نداریـم. بعد دانش آمـوزان دربارة 
مفـردات اظهارنظـر مي كننـد. مـن هـم نظـرم را مي گویم. 
هنـگام بحـث دربـارة محتـوا، هـم نـكات ریـز كنكـوري 
درمي آیـد و هم سـؤال هایي كـه از محتـواي درس مي توان 

اسـتخراج كرد.
شـاه  محمـد اردبیلـي: مجلـة رشـد كـه به دسـت ما 
نمي رسـد. هنـوز ما اصـل كتاب سـال یازدهـم را ندیده ایم، 
كتـاب كمك آموزشـي مربـوط به آن وارد بازار شـده اسـت. 
كنكـور اسـت كـه همـه چیـز را دگرگـون و تجـاري كرده 
بـراي كنكـور كتـاب را  اسـت. دانش آمـوزان هـم فقـط 

مي خواننـد و نـه چیـز دیگر.
é براي درمان این بیماري چه راه عالجي دارید؟

شـاه محمـد اردبیلـي: اولیـن قـدم را موّلفـان كتـاب 
برداشـته اند. متـن قـرآن را بـراي روخوانـي آورده انـد. و بـه 
قـول همـكار مـا، اگـر ترجمـه را هـم بیاورند، خیلـي بهتر 
و مؤثرتـر اسـت. امسـال نمي دانـم بـه چـه دلیـل و خالف 
سـال هاي قبـل، دانش آموزان بیشـتر دنبال دیـن و زندگي 
بودنـد و زیـاد پیگیر كنكـور نبودند. پیشـنهادم این اسـت 
كـه ایـن روش ادامـه بیابد و ما بـه اصالت قـرآن برگردیم و 
بـدان ارزش بدهیـم. در كتـاب دربارة قناعـت و مهارت هاي 
زندگـي چیـزي نـدارد. االن هر چه هسـت، یادگیـري براي 

نمـره گرفتن اسـت.
é سـخنان آقـاي اردبیلـي سـبب شـد تا ما سـؤال 
بعـدي را هم بپرسـیم.  آیا دانش آمـوز مي تواند آیاتي 

نظر اصالحي 
بنده این است 
كه در بخش 
پایاني هر درس، 
جایي را براي 
نتیجه گیري، 
انتقاد 
دانش آموزان، 
پیشنهادشان، 
تحلیل موضوع 
یا ارائة كار 
پژوهشي در نظر 
بگیریم. در این 
صورت است كه 
ذهن هاي خالق 
آشكار مي شوند 
و رشد مي كنند
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را كـه در كتـاب آمده انـد، با زندگي خـود مرتبط كند 
و در زندگـي اش از ایـن آیـات كمك بگیرد؟

شـاه محمد اردبیلـي: مطلبي كـه دربارة آیـات گفتم، 
بـه صورتـي كـه شـما مي فرماییـد و انتظـار داریـد، خیـر 

نمي شـود. زیـرا فرصتـي بـراي طرح مسـئله نیسـت.
é مـا بـه خود آیـات آمده در كتـاب نظر داریـم، جدا 
از اینكـه فرصـت باشـد یـا نباشـد. یعني آیـا آیات 
مي توانند بـه دانش آمـوز در رفع مشـكالت زندگي و 
در هدایـت وي بـراي پیش بردن زندگـي روزانه كمك 

كنند یـا نه؟
شـاه محمد اردبیلي: آیاتي كـه در متـن درس  آمده اند، 
همین طـور هسـتند كه شـما مي فرماییـد. وقتي از بـرزخ و 
از هدف هـاي خلقـت مي گویـد، ایـن موضوع هـا بچه هـا را 
به دنبـال خود مي كشـد. امـا آیاتـي كـه در اول درس آمده، 
بـا هـدف قرائـت انتخاب شـده اند و همیـن اسـتفاده هم از 
آن هـا مي شـود. بچه ها هم بیشـتر از قرائت را قبـول ندارند.

شـیران خانقاه: در ارتباط با مـواردي كه همكار محترم 
آقـاي اردبیلـي فرمودنـد اضافـه كنـم، انتظـار خانواده هـا از 
كتـاب دیـن و زندگي، تربیت دانش آموز نیسـت، بلكه آماده 
شـدن بچه هـا براي كنكور سراسـري اسـت. براي خـروج از 
ایـن معضـل تجربه اي دارم: چند سـال پیش كـه در محضر 
یكـي از مؤلفـان كتاب درسـي بودیـم، پیشـنهادي دادم كه 
تمـام همكاران حاضـر در دوره اسـتقبال كردنـد، ولي بدان 
ترتیـب اثـر ندادند. طبق این پیشـنهاد، درس دین و زندگي 
بایـد از كنكـور جـدا بشـود. بـه ایـن صـورت كـه در سـال 
یازدهـم امتحـان نهایي گرفته شـود. باید بـه دنبال تعلیم و 
تربیـت حقیقي دانش آموزان باشـیم. در حال حاضر معلمي 
را در اردبیـل و همـه جـاي ایـران موفق مي داننـد كه بتواند 
شـیوه هاي تسـت زدن را بـه دانش آمـوز یـاد بدهـد. بـراي 
یـك جلسـه تدریـس دیـن و زندگـي آن هم بـراي آموزش 
تسـت زدن، سـاعتي 100 هزار تومان پـول مي دهند و پول 

مي گیرند.
ببینیـد در مالـزي در پایـان دورة ابتدایـي از دانش آموزان 
امتحـان جامـع احـكام  مي گیرنـد. دانش آمـوز اگـر قبـول 
نشـود، براي دورة بعـد از ابتدایي نمي توانـد ثبت نام كند. ما 
در كشـور ظرفیت عظیم معلمان معارف اسـالمي و معلمان 
پرورشـي را داریـم، ولـي مشـكل احكام هـم داریم! زیـرا در 
زمینـة احـكام، مـا معلم هـا دچار مشـكلیم و بـه دانش آموز 
هم سـرایت مي كند. لذا پیشـنهاد بنده این اسـت كـه دورة 
اول متوسـطه را بـه احـكام، دورة دوم متوسـطه را به اخالق 
بـه اضافـه مسـائل مبتال بـه جامعـه مثـل ازدواج و فضیلت 
آراسـتگي مثـل حجـاب اختصـاص مي دهیم. به چـه دلیل 
دربـارة آسـیب هاي طـالق هیـچ بحثـي در كتـاب دینـي 

نداریم؟!
é اگر شـما مؤلـف كتاب پایة دهم باشـید، بـا كتابي 
كـه اكنـون در اختیـار دارید، چـه مي كردیـد؟ كدام 
عنوان هـا  كـدام  مي كردیـد؟  حـذف  را  عنوان هـا 
برایتـان جالب توجه انـد؟ و چه عنوان هایـي را اضافه 

كردیـد؟ لطفًا بـراي هر یـك دلیـل بیاورید.
زارع شـهامتي: مـن ایـن سـؤال را بـه سـؤال قبلـي 

ارتبـاط مي دهـم كـه پرسـیدید: آیا آیـات كتـاب مي توانند 
دانش آمـوزان را بـه رجـوع بـه قـرآن ترغیب كننـد؟ به نظر 
مـن دانش آمـوزان در قـرآن دنبـال چیـزي هسـتند كـه 
آن را حـس كننـد. اگـر موضـوع درس مـا بـه روز نباشـد و 
آیاتـي كـه انتخـاب مي شـوند و در كتـاب مي آینـد، با علم 
تجربـي ایـن دانش آمـوزان مرتبـط نباشـند، مي گویند این 
همان كتابي اسـت كه 1400 سـال قبل نازل شـده اسـت. 
آیاتـي را كـه براي نشـان دادن حكمت خداونـد و حكیمانه 
بـودن اعمالـش مي آوریـم، سـر جاي خـود درسـت: »خلق 
السـماوات و االرض في سـتئ ایام. )اعراف/54(« این »سـتئ 
ایـام« را بیاییـم با علم تجربـي دربارة پدید آمدن آسـمان و 
زمیـن بررسـي كنیـم و به طور كلي تفسـیر آیـات قرآني را 
به روز و حسـي كنیم. این كار سـبب مي شـود كـه قرآن به 

متـن زندگـي دانش آمـوزان وارد مي شـود.
اغلـب دانش آموزانـي كـه در مـدارس تیزهوشـان درس 
مي خواننـد، مي خواهند دكتر بشـوند. من بـه آنان مي گویم: 
شـما كه مي خواهید پزشـك بشـوید، بایـد ایمانتـان از من 
معلـم بیشـتر باشـد. زیرا طبیـب از هر یـك از اجـزاي بدن 
مثـل چشـم چیزهایـي مي داند كـه مـن نمي دانم. امـا چرا 

چنین نیسـت؟ زیـرا علـم و ایمان با هم نیسـتند.
بایـد درس هـاي كتاب دین و زندگي را با عناصر حسـي و 
تجربي قابل فهم براي دانش آموزان تركیب كنیم. در سـورة 
مؤمنـون آیـه اي دربارة خلقت انسـان و مراحـل آن داریم. با 
توجـه بـه اینكه مراحل خلقت انسـان را در زیست شناسـي 
مي خواننـد، مي تـوان آیـه را با زیست شناسـي تطبیـق داد. 
یعنـي ارتباطي بیـن آیات قرآن و دیگـر دروس برقرار كنیم. 

دانش آمـوز بایـد حـس كند كه قـرآن، كتاب امروز اسـت.
é آموزه هـاي قـرآن همیـن را مي گویـد. بـه قـاري 
توصیـه مي شـود، هنـگام قرائـت قـرآن، خـود را 
در حالتـي حـس كنـد كـه در همیـن موقـع آیـات 
بـه او نـازل مي شـود. البتـه ممكـن اسـت ایـن نوع 
هم سـنگ كـردن تبعاتـي بـه همراه داشـته باشـد. 
معلـم در ارائـة ایـن روش كار و بـه اصطـالح بـه روز 
كردن تفسـیر آیـات باید خیلـي ماهر باشـد و دقت 
كنـد. زیـرا نظریـات علمي كهنـه و نو مي شـوند. آن 
وقت نبایـد طوري دانش آموز بیندیشـد كـه وقتي به 
دانشـگاه رفت، دچـار تعارض شـود. بایـد انتخاب ها 

بسـیار دقیق باشـند.
شـاه محمـد اردبیلـي: مـا آیـة »اّن اهلل فالـق الحـّب و 
النـوي« را داریـم و از شـكافتن عناصـر اسـت كـه انـرژي و 
انـرژي اتمـي پدید مي آید. متـن كتاب باید توسـط مؤلفان 

بـه این سـمت و سـو گرایـش بیابد.
é برخـي نظریات تربیتي قبـاًل مطرح بودنـد كه االن 
مـورد قبول نیسـتند. امـروز مي گویند نبایـد قرآن و 
آیـات قرآنـي را به علوم گـره بزنیم، بلكـه باید روش 
تفسـیر علمـي و به روز باشـد تـا دانش آمـوز بتواند 

مسـائل روز خـود را با رجـوع بـه آن حل كند.
شـیران خانقـاه:  مـا در كتاب هـاي قبلـي به ویـژه در 
كتـاب دوم دبیرسـتان، در درس هـاي اول و دوم بـا ایـن 
اشـكال اساسـي مواجه بودیم كه در تفسـیر آیات بیشـتر از 

اغلب 
دانش آموزاني 
كه در مدارس 

تیزهوشان 
درس، 

مي خوانند، 
مي خواهند 

دكتر بشوند. 
من به آنان 

مي گویم: شما 
كه مي خواهید 
پزشك بشوید، 
باید ایمانتان از 
من معلم بیشتر 

باشد
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زیست شناسـي، فیزیك و شـیمي اسـتفاده كرده بودنـد. اما 
مگـر مـا معلـم فیزیك و شـیمي و زیست شناسـي هسـتیم 
كـه بتوانیـم این هـا را تشـریح و تبییـن كنیـم؟! مـا چنیـن 
آموزش هایـي را ندیـده بودیـم تـا بتوانیم بـراي دانش آموزان 

آن هـا را بیـان كنیم.
موضـوع دیگـر ایـن اسـت كـه مـا كتابـي بـه نـام »دین و 
زندگـي« را در اختیـار داریـم كه باید داراي دو ویژگي باشـد: 
اول بـه نیازهـاي دینـي دانش آمـوزان جـواب بدهـد. دوم، 
مهـارت الزم بـراي زندگـي را در آنـان به وجود بیـاورد. كار ما 
بیشـتر در این راستاسـت. اگـر در كتاب دینـي موضوع هایي 
را بیاوریم كه در این دو حوزه كارسـاز باشـند، یعني محتواي 
كتـاب را بـه روز تـدارك دیده ایم و مي توانیـم خروجي مورد 

انتظار را داشـته باشیم.
اجـازه  بدهیـد مـن بـه یكـي از ایرادهـا در حـوزة دیـن و 
زندگي و رابطة بین این دو اشـاره كنم. در دورة اول متوسـطه 
»غیبت« مطرح شـده، ولي به آسـیب هاي آن اشـاره نشـده 

اسـت، در حالي كـه از ابتال هـاي روزانـه در زندگي ماسـت. 
ایماني: درسـت اسـت كـه نباید قـرآن را به علم گـره زد، 
ولـي علـم را كـه مي توانیـم به آیات وصـل كنیم. زیـرا آیاتي 
كـه در متـن درس كتاب آمده، سرشـار از علو م انـد؛ مثل آیة 
14 سـورة نحـل )صفحـة 23 كتـاب(: »... و تسـتخرجوا منه 

حلیئ تلبسونها ...«
در متـن ایـن آیه، زماني كه حتي دریانوردي هم پیشـرفته 
نبوده، به پتروشـیمي اشـاره شـده اسـت. زیرا آیه به تسخیر 
دریـا اشـاره دارد و اینكـه از آن گوشـت تازه بـراي خود و بعد 

زیـوري به دسـت مي آورید كه مي پوشـید.
 از دریـا نفـت تولیـد مي كنیـم و از نفت پتروشـیمي پدید 
مي آیـد و پتروشـیمي هـم ماده اي بـراي تولید لباس اسـت.

یـا آیة 125 سـورة  انعام صراحتـًا به فضانوردي اشـاره دارد. 
مـا بایـد معلمـان دینـي را تقویـت كنیـم تـا با دسـت پر به 
كالس برونـد. اگـر مطالـب علمـي موجـود در كتـاب دین و 
زندگـي را بـراي دانش آمـوزان بیـان كننـد، در ایـن صـورت 
عالقـة دانش آمـوزان بـه قـرآن افزایـش مي یابد. به عـالوه در 
كتـاب بـه آفـات روز در بیـن جوانـان، مثل شیطان پرسـتي، 
اشـاره نشـده اسـت تـا افـراد نمادهـاي شیطان پرسـتي را 

بشناسـند و هوشـیار شوند.
é مي فرماییـد دورة دانش افزایـي معلمـان افزایـش 
بیابد. آیـا دوره هایي كـه مي گذارند كفایـت نمي كند؟
)همـكاران مي فرماینـد، دوره اي بـراي دانش افزایـي 
نیسـت و تأكیـد مي كنند بایـد این دوره هـا به صورت 
جدي باشـند و در حد رفع تكلیف نباشـند، اسـتادان 
متعهـد، خبیـر و همه جانبـه نگـر نیـز بـه كار گرفته 

شوند.(
»هرچـه  كـه  مرحلـه  ایـن  بـه  مي رسـیم  حـاال   -
مي خواهـد دل تنگـت بگـو«؛ البته تنگـي دل باید به 

انـدازة كتـاب دیـن و زندگـي باشـد!
ایمانـي: خـوب اسـت كـه هـم در مجلـة رشـد و هـم در 

كتـاب از آثـار خواجـه عبـداهلل انصـاري و آیـت اهلل حسـن 
حسـن زاده آملي اسـتفاده كنید. زیرا دانش آمـوزان به عرفان 
عالقـه دارنـد. در كتـاب در حـد الزم بـه حكومـت اسـالمي 
و ویژگي هـاي آن توجـه نشـده اسـت. سـؤال دانش آمـوزان 
در ایـن زمینـه زیـاد اسـت. به ویـژه در زمینـة »ولـي فقیه« 
مي پرسـند و اطالعـي دربـارة »والیـت فقیـه« و »والیـت 
مطلقـة فقیـه« ندارنـد، باید به صـورت عقالني این مـوارد را 
در كتاب تشـریح كرد. باید از كتاب حواشـي و زوائد را حذف 

و نیازهـاي واجـب را اضافـه كنیم.
زارع شـهامتي: حجـم كتاب بـا توجه به زمـان تدریس 
زیـاد اسـت. گرچـه 10 درس دارد، ولي حجم مطالب خیلي 
زیـاد اسـت. دانش آمـوزان زیـاد سـؤال مي كننـد. اگـر مدت 
كالس یـك سـاعت و نیـم باشـد، به همـة موارد مي رسـیم.

شـاه  محمـد اردبیلـي: این همـه دربـارة كتـاب دین و 
زندگـي صحبـت كردیـم، ایـن را هـم بایـد بگوییم كـه این 
درس وقتـي نتیجه بخـش اسـت كه دبیـر متخصص كالس 
را اداره كنـد. متأسـفانه بنـده كـه سـرگروه ناحیـه هسـتم 
شـاهدم، دبیـران رشـته هاي دیگـر نیـز مي آینـد و دیـن و 
زندگـي تدریس مي كننـد، در حالي كه در حـل ابتدایي ترین 
مسـائل كتـاب مي مانند. البتـه این عـده بي تقصیرند، مقصر 
ادارة آموزش وپـرورش اسـت كـه ایـن افـراد را بـراي این كار 
مي فرسـتد. در حقیقت ادارات مي خواهند، كالس را به وسیلة 

مبصـري به نـام دبیـر اداره كننـد تـا در آمار كـم نیاورند.
درس اول )صفحه هـاي 12 و 13 كتـاب( بحـث دینـي را 
بـا طـرح یك وسـیلة دنیوي شـروع كرده اسـت.»اگر كسـي 
یخچالـي را ...« بچه هـا تعجب مي كنند. آیـا نمي توانیم آن را 
بـا بحـث خلقـت در ارتباط با عضوي از بدن )چشـم، دسـت 

و ...( عـوض كنیم ؟
é بـراي مـا هـم تعجب برانگیـز بـود و منتقـد چنین 

بوده ایـم. كاري 
شـیران خانقـاه: از فرصتـي كه مجلـه در اختیار مـا قرار 
داده اسـت، تشـكر مي كنـم. همة مـا معلم هسـتیم. دغدغة 
امـروز مـا ایـن اسـت كـه چـرا بـراي معلمـان بـراي بـه روز 
كـردن و افزایـش دانـش و آگاهي هـاي وي دوره اي برگـزار 
نمي كنیـم؟ حتـي نمي دانیـم كه معلم مـا، آن هـم در درس 
دیـن و زندگـي، كتابـي مي خواند، مجلـه اي را مي بیند یا نه؟ 
و ایـن خیلـي بد اسـت. وظیفة ماسـت كه دانـش  معلمان و 

حتـي دیـد و نگـرش معلمـان را روزآمد كنیم.
ما با هرمي سـاخته شـده از معلم، دانش آموز و كتاب سـر 
و كار داریـم. دانش آمـوز مـا مزرعه اي اسـت كـه باید بهترین 
بـذر را برایـش آمـاده كنیـم. اما اگـر معلم به عنوان كشـاورز 
مهارت الزم را در شـناخت بذر و پرورش آن نداشـته باشـد، 
كار مـا بـه جایـي نمي رسـد. بـراي رفـع  ایـن نواقـص بایـد 
دوره هـاي ضمن خدمـت را نه به صورت صـوري و فرمالیته، 
بلكـه به صـورت كارگاه هـاي آموزشـي تحت نظـارت دقیق 

مؤلفـان كتب درسـي و وزارتخانه تشـكیل بدهیم.
é موفق باشید.

این را هم باید 
بگوییم كه این 
درس وقتي 
نتیجه بخش 
است كه دبیر 
متخصص 
كالس را اداره 
كند. دبیران 
رشته هاي دیگر 
نیز مي آیند و 
دین و زندگي 
تدریس 
مي كنند، در 
حالي كه در حل 
ابتدایي ترین 
مسائل كتاب 
مي مانند
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سیدمهدی سیف، كارشناس آموزش قرآن
مبحـث وقـف و ابتدا سـه موضـوع دارد كه عبارت انـد از: نحوة وقـف، عالئم وقف 

و محـل وقف.
در آمـوزش نحوة وقف پیشـنهاد مي شـود به طـور مصداقي و براسـاس مواردي 
كـه در متـن پیـش مي آیـد، بـه زبـان سـاده، كوتـاه، كاربـردي و در قالـب تذكـر 
تدریس شـود. سـپس به صورت قاعده جمع بنـدي گردد. در ضمـن قواعد عمومي 
و آسـان، ماننـد وقـف بر حركات كوتاه آخـر كلمه و تنوین در مرحلـة اول آموزش 
روخوانـي قـرار گیرنـد، ولي قواعد مشـكل یـا اسـتثنایي مانند وقف بـر »هو، هي، 

هـدًي، مـاء و الـف در هفت كلمـه« در مرحلة دوم قـرار گیرند.
عالئـم وقف نیـز به طور مصداقي و براسـاس مـواردي كه در متـن درس وجود 
دارنـد، بـا عنـوان كلي »محـل وقف« و بـدون توضیح هـر عالمـت، در مرحلة اول 
آمـوزش روخوانـي تدریس شـود. توضیح هـر عالمت و جمع بندي عالئـم وقف در 

مرحلة دوم قـرار گیرد.
محـل وقـف در مـواردي كه فاقد عالئـم وقف اسـت و مهم ترین پیشـنهاد این 
طـرح مي باشـد نیـز از همـان مرحلـة  اول آمـوزش روخوانـي بـه شـیوه هاي زیـر 

تدریس شـود:
به صـورت جمله هـاي  آیـات  آموزشـي كـه در آن  از رسـم الخط  اسـتفاده   .1
كوتـاه تقطیـع شـده اند تـا هـم روخواني آسـان تر شـود و هم وقـف و ابتـدا به طور 
خودآمـوز انجـام شـوند. این امـر با تهیة جزء سـي ام یا جزء اول آموزشـي )تقطیع 

شـده( امكان پذیر اسـت.
2. در صـورت اسـتفاده از مصحـف كامل نیز مي توان براي ایـن منظور از ترجمة 
آیـات اسـتفاده كـرد و بـا خوانـدن ترجمـه، مواضع وقـف را به طور نسـبي حدس 
زد. ایـن كار در حیـن آمـوزش روخوانـي، جنب وجـوش خوبـي ایجـاد مي كنـد و 
قرآن آمـوز را بـه سـمت درك و فهـم آیـات و عبـارات قـرآن سـوق مي دهـد. این 
شـیوه خود، بهترین زمینه سـازي بـراي ورود به مراحل باالتـر و آموزش تخصصي 
»علمـي اصطالحـي« وقـف و ابتـدا اسـت و آمـوزش قـرآن جالب تـر و منطقي تر 

مي شـود.
بـراي اطمینـان از كارایـي و موفقیـت طرح فـوق در آموزش عمومي، پیشـنهاد 
مي شـود برنامـة تفصیلـي و اجرایـي »طـرح آمـوزش وقـف و ابتـدا، هم زمـان بـا 
آمـوزش روخوانـي« تهیه و تدوین و در چند كالس به طور آزمایشـي اجرا شـود تا 

بـا شـیوة متداول فعلـي آمـوزش روخواني مقایسـه گردد.

آموزش
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اشاره
بـا مفـروض گرفتن فطـرت به معناي سرشـتي 
خداشناسـانه و خداجویانـه كه آدمي را به سـوي 
آفریـدگار یكتا سـوق مي دهد كه بخـش اول این 
مقالـه را بـه خـود اختصـاص داده بود، حـال این 
پرسـش ُرخ مي نمایـد كـه آیـا مي تـوان از وجود 
چنین فطرتي در انسـان، بر وجود خدا اسـتدالل 
كـرد؟ به عبـارت دیگر، آیا اسـتنتاج زیـر منطقًا 

قابل قبول و اسـتداللي موجه اسـت؟
1. مي دانیـم: انسـان در سرشـت و عمـق وجـود 

خویـش خداشـناس و خداگراسـت.
2. بنابراین: خدا وجود دارد.

بـه نظـر مي رسـد بـراي طـي مسـیر از قضیة 
نخسـت بـه قضیـة دوم راهـي را بایـد پیمـود و 
گام هایـي را بایـد برداشـت كه بـه شـرح زیر از 

آن هـا یـاد مي كنیـم:
الف( آیـا چنین سرشـتي در همة انسـان ها و در 
همـة دوران ها بـه صورت امري ثابت وجـود دارد؟ 
یعنـي وجود چنیـن میل و گرایشـي كـه بالطبع 
متضّمـن نوعـي شـناخت نسـبت بـه خداسـت 
- حتـي اگـر چنیـن شـناختي در مرحلة شـعور 
ظاهـر و خـودآگاه انسـان حضور نداشـته باشـد 
- ذاتـي انسـان بما هو انسـان1 اسـت یـا اینكه 
امـري عارضي و ناشـي از تقلیـد و تلقین یا دیگر 

اسـت؟ عوامل 
ب( بر فـرض كه چنین گرایشـي را ذاتي انسـان 
بدانیـم، آیا وجود چنین گرایش و میلي مسـتلزم 
وجـود »مابـازاء« و »متعلَّـق« آن )خـدا( خواهـد 

بود؟
ج( سـرانجام گام سـوم ایـن پرسـش اسـت كه 
از نظـرگاه علـم منطق، اسـتداللي مفیـد یقین و 
برهانـي اسـت كه صورتـًا در قالب قیاس باشـد و 
مادتـًا از قضایاي یقیني تشـكیل یافته باشـد. در 
هر حـال، هر اسـتداللي دسـت كم بـه دو مقدمه 
)صغـري و كبـري( نیازمند اسـت2. در اسـتدالل 
مـا ایـن دو مقدمـه چیسـتند؟ به عبـارت دیگر، 
كبـراي گذر از »وجـود گرایش به خـدا« )فطرت( 

بـه »وجـود خارجي خدا« چیسـت؟

كلیدواژه هـا: فطـرت، قـرآن كریـم، خداشناسـي، 
عالمـه طباطبایي

اصالت فطرت الهي انسان
در مقالة پیش به طور نسـبتًا مشـروح در مورد فطرت 
و ویژگي هـاي آن سـخن گفتیم. براسـاس منابع دیني، 
اصالـت فطـرت امـري مسـلم و پذیرفته اسـت. در بین 
ادلـة قرآني، آیة :  »فاقـم وجهك للدین حنیفا فطرت اهلل 
التـي فطـر الناس علیها ال تبدیل لخلـق اهلل ذلك الدین 
القیـم و لكـن اكثـر النـاس ال یعلمـون )روم/30(، بـه 

صـورت صریح بـر مقصود داللـت مي كند.
صـرف نظـر از متـون و ادلـة وحیانـي، روان شناسـان 
بزرگـي هم بـر وجود حس عمیق دیني در نهاد انسـان 
صحه گذاشـته و آن را در كنار حس كنجكاوي )كشـف 
حقیقـت(، حـس اخالقـي )میل بـه فضیلـت(، و حس 
زیبایـي دوسـتي )میـل به جمـال و زیبایي( جـزو امور 
ذاتـي )غیراكتسـابي( و از ممیـزات روحـي و رواني وي 

به شـمار آ ورده اند.
اسـتاد مطهري در این باب مي گوید: »دانشـمندان 

دكتر فضل اهلل خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مقاله
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روان شناسـي و روانـكاو در قـرن اخیـر بـه این حقیقت 
پـي برده انـد كه انسـان در ماوراي شـعور ظاهر خویش 
شـعوري مخفـي دارد. گویـي پیرامـون »مـن« ظاهـر، 
»مـن« پشـت پـرده اي وجـود دارد. چیـزي كه هسـت 
برخـي از ایـن دانشـمندان چنیـن فـرض كرده انـد كه 
عناصـر »مـن« پنهـان، همـه از شـعور ظاهر بـه باطن 
گریختـه و تغییـر شـكل داده انـد، ولـي برخـي دیگـر 
بـه اصالـت شـعور باطن ایمـان و اعتـراف دارند. شـعور 
اخالقي، شـعور هنري، شـعور علمي و همچنین شـعور 
مذهبـي روان انسـان را اصیـل و ناشـي از سرشـت او 

مي داننـد )طباطبایـي، بي تـا، ج 5: 35(.
زیـادي  دانشـمندان  امـروز   « مي گویـد:  ادامـه  در 
هسـتند كه به وجود چنین احسـاس، شـور و عشـق و 
جنبشـي در عمـق روح  آدمي كه او را به خـداي الیزال 
پیونـد مي دهـد ایمـان دارنـد« )همـان، ص 36(. یكي 
از دانشـمندان روان شـناس معاصـر كه بـه اصالت حس 
دینـي در عمـق وجـدان بشـر معتقـد اسـت، یونـگ 
شـاگرد معـروف و مبـرز فرویـد اسـت. وي نظریـة 
اسـتاد خویـش را مبني بر اینكه احسـاس مذهبي یك 
احسـاس مادي عقـب  رانده شـدة تغییر شـكل داده اي 
اسـت، رد كـرده و معتقد بـه اصالت این حـس گردیده 

اسـت )همـان، ص37 و 38(.
حقیقـت امـر آن اسـت كـه هـر كس بـا مراجعـه به 
خویـش  شـخصي  احـواالت  بررسـي  و  خـود  درون 
مي توانـد گرایـش به آفریدگار هسـتي را بیابد. به تعبیر 
زیبـاي قـرآن، انسـان در حالـت اضطرار و قطـع امید از 
اسـباب ظاهـري با خلـوص كامل متوجه خدا مي شـود 
و او را بـه كمـك مي خوانـد: »امـن یجیب المضطـر اذا 
دعـاه و یكشـف السـوء« )نمـل /62(؛ »فـاذا ركبـوا في 
الفلـك دعـوااهلل مخلصیـن له الدیـن« )عنكبـوت/65(. 
بنابرایـن تجربیات شـخصي و جمعي انسـان ها كه فوق 
حد احصا و امري اسـت كه از دیرباز شـناخته شـده، در 
كنـار ارشـادات وحیاني، تردیـدي در اصالت این حس و 
ریشـه داشـتن آن در آ فرینـش آدمي باقـي نمي گذارد.

پرواضح اسـت كـه امور تقلیدي و تلقینـي نمي توانند 
فراگیـر و همیشـگي باشـند؛ به ویـژه  با در نظـر گرفتن 
اینكـه همـواره انسـان هاي قدرتمنـدي از نظـر ذهنـي 
و روحـي وجـود دارنـد كـه تلقین هـاي بي اسـاس و 
تقلیدهـاي نـاروا در آن هـا نفـوذ نمي كند. اگر قـرار بود 
كـه توجه بـه خدا از این قبیل باشـد، در طـول تاریخ و 
در بسـتر جغرافیـاي متنوع انسـاني مي بایـد زمان ها یا 
مكان هایي باشـند كـه مطلقًا از چنین اعتقـادي به دور 
باشـند و حـال آنكه چنین نیسـت. وانگهـي، صرف نظر 
از پیامبـران كه شـریف ترین افراد بشـر بوده اند، همواره 
عقیـده بـه خـدا و گرایـش بـه خداپرسـتي بیـن افراد 
دانشـمند و برجسـتة بشـري طرفداران بي شمار داشته 
كـه این مطلـب هم خـود قرینـه اي بر بطـالن عارضي 
بـودن گرایـش به خـدا )تقلیدي یـا تلقیني بـودن  آن( 

است.

رابطة بین گرایش به خدا و وجود 
خارجي خدا

پرسشـي كـه به طـور سـاده بـه ذهـن مي رسـد ایـن 
اسـت كـه اگـر میـل و گرایـش بـه چیـزي در انسـان 
وجود داشـته باشـد، آیا آن چیز حتمًا در خارج )بیرون 
از حیطة ادراك و احسـاس انسـان( هم موجود اسـت؟ 
بـراي مثال، انسـان تشـنه به دنبـال آب مي گـردد و در 
بیرون هم آبي هسـت كه تشـنگي او را برطرف سـازد. 
آیـا چنین تالزم و تطابقي در مورد تمام امیال انسـان و 
گرایش هـاي او بـا متعلقات خارجي آن ها برقرار اسـت؟ 
یعنـي اگـر گرایـش بـه خـدا در انسـان هسـت، واقعـًا 

بیـرون از ذهـن انسـان هم خدایي هسـت؟
غرایـز  كـم  دسـت  مي دهنـد،  نشـان  پژوهش هـا 
انسـاني )میـل بـه غـذا و آب و میل به جنـس مخالف( 
از پاسـخ گویي بیرونـي برخوردارنـد. اما مشـاهدة مكرر 
خواسـته ها و امیـال انسـان لزومًا به ایـن نتیجه منتهي 
نمي شـود كـه »هـر میـل و گرایشـي در انسـان مـا به 
ازایـي در خارج دارد«. چرا كه مشـاهدات فراوان منطقًا 
در حكـم اسـتقرار ناقـص بـوده و حداكثـر مفیـد ظـّن 

خواهنـد بود.

اثبات وجود خدا از راه فطرت
همان طـور كـه معلـوم شـد، رابطـة بیـن فطـرت و 
وجـود خارجـي خـدا موضـوع بسـیار مهمـي اسـت. 
بـه تعبیـر یكـي از محققـان، ایـن مطلـب تـا آن اندازه 
اهمیـت دارد كـه اگـر به عنـوان اصـل و قضیـه اي كلي 
ثابـت نشـود، اسـتدالل بـه قانون فطـرت ناتمام اسـت 
)جـوادي آملـي، 1378: 287(. وي در مورد این مسـیر 
و دشـواري و همـواري اش مي گوید: »گرچه اگر كسـي 
بـه درون خـود سـر بزنـد و در آن تأمل نمایـد و حاالت 
گوناگـون خـود را هنـگام رویارویـي با حـوادث مالیم و 
نامالیم مشـاهده كند، مطمئن خواهد شـد كه هسـتي 
محـض و كمـال مطلق وجود دارد، ولي اثبـات آن از راه 
اسـتدالل و فكـر بـراي دیگران دشـوار اسـت.« )همان، 
ص 289(. ظاهـر قـرآن كریـم، صّحـه گذاشـتن روي 
بینـش شـهودي مضطـر اسـت )همـان، ص 295(. اما 
نكتـة مهم اینجاسـت كـه: چون حـق تعالـي را در این 
حـال مشـاهده مي كنـد و او را مي یابـد، از حضرتـش 
كمـك مي طلبـد و بـه حضرتـش عشـق مـي ورزد. نـه 
اینكـه چـون بـه كمـال محـض عشـق مـي ورزد، یـا از 
قدیـر صـرف كمـك مي طلبـد، پـس آن معشـوق باید 
بالفعـل باشـد و این متعلـق كمك خواهي بایـد ضرورتًا 
بالفعـل محقـق باشـد )پیشـین(. به ایـن ترتیـب، این 
گرایـش صحیـح فـرع آن بینـش شـهودي و راسـتین 
و  را مي یابـد  علـم حضـوري حـق  بـا  اسـت، چـون 
مجالـي بـراي احتمـال خطـا در آن نیسـت. این بینش 
شـهودي و گرایـش بندگي همـان »فطرت« اسـت كه 
در حـال عـادي مسـتور و در لحظـة اضطـرار و برطرف 

پرواضح است 
كه امور تقلیدي 

و تلقیني 
نمي توانند 

فراگیر و 
همیشگي 

باشند؛ به ویژه  با 
در نظر گرفتن 
اینكه همواره 

انسان هاي 
قدرتمندي از 
نظر ذهني و 
روحي وجود 

دارند كه 
تلقین هاي 
بي اساس و 

تقلیدهاي ناروا 
در آن ها نفوذ 

نمي كند
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شـدن پرده هاي پندار و گسـیختگي علل صوري شـكوفا 
مي گـردد )پیشـین(.

در تقریـر فوق رابطـة فطرت و وجود متعلـق آن )خدا= 
كمـال محـض؛ هسـتي مطلـق؛ آفریـدگار عالـم( به نحو 
علـم حضـوري تبییـن مي شـود. طبعـًا در مـوردي كه از 
علـم حضـوري سـخن گفتـه مي شـود، صحنة حضـور و 
وجـدان امـر معلوم اسـت و دیگـر جایي براي  اسـتدالل 
و كشـف مجهول باقـي نمي ماند. چون حیطة اسـتدالل، 
حیطـة علـم حصولـي اسـت و در عرصـة علـم حضوري 

سـخن از اسـتدالل بي مورد اسـت.
را  آن  مي تـوان  كـه  دارد  وجـود  دیگـري  تقریـر  امـا 
اسـتداللي به شـمار آورد. مطابق این تقریر، وجود خداوند 
در خـارج از محـدودة ادراكي و احساسـي او از راه تالزم در 
اثـر، تضایـف یا ماننـد آن اثبـات مي شـود؛ زیـرا بعضي از 
اوصاف »حقیقت ذات اضافه« هسـتند، نظیر علم در عقل 
نظـري و اراده و گرایـش و محبـت در عقل عملي. معناي 
حقیقـت ذات اضافـه آن اسـت كـه حتمـاً بایـد متعلَّق و 
طـرف اضافـة آن موجـود باشـد و تحقق آن بـدون تحقق 

متعلَّـق آن ممتنع اسـت )همـان، ص 299 و 300(.
 رابطـة بیـن محـّب و محبـوب و رجـا و مرجـّو از ایـن 
قبیـل اسـت ... اگـر محبـت بـه فعلیـت رسـید، محبوب 
بالفعـل مي  خواهـد و اگـر رجـا به فعلیـت رسـید، مرجّو 
آن بالفعل اسـت، و اگـر اراده بالفعل موجـود بود، مرادش 
هـم بالفعـل خواهـد بـود )همـان، ص300(. البتـه ایـن 
گرایـش بـه كمـال محـض و ارادت بـه قـدرت صـرف و 
امیـد به هسـتي بي كران، به حـال درماندگي و احسـاس 
خطـر اختصاص نـدارد، بلكـه در همة احوال وجـود دارد. 
لیكـن در آن حـال ظهـور مي كنـد و معمواًل انسـان هاي 
عادي در تطبیق آن متعلق در مقام علم حصولي اشـتباه 
مي كننـد، وگرنـه در مقـام تعلـق گرفتن محبـت، رجا و 
ارادت و امثال آن به  آن حقیقتي كه متعلق اسـت، در آن 
جهت اشـتباه نمي كنـد. چون آن گرایـش وجود خارجي 
اسـت و اشـتباه در  آن فـرض نـدارد3 )همـان، ص 301(.

برهان فطرت در تفسیر المیزان
عالمـه طباطبایـي، همان طـور كـه از فطـري بودن 
بـر  انسـان نسـبت بـه خـدا سـخن مي گویـد،  ایمـان 
اسـتداللي بـودن آن هـم تأكیـد دارد. از دیـدگاه ایشـان، 
همان طـور كـه معرفـت خـدا فطـري اسـت، حجت ها و 
دالیـل توحیـد نیـز فطري اند و بـه همین دلیـل در قرآن 
دعوت به تذكر شـده اسـت )نـك: طباطبایـي، 1403ق، 
ج15: 236(. بـه ایـن ترتیـب معلوم مي شـود كه چنانچه 
انسـان به فطرت خویـش رجوع كند، خدایـش را خواهد 
شـناخت و هم زمـان اسـتدالل بـر وجـود خـدا را نیـز 

یافت.4 درخواهـد 
كیفیـت اسـتدالل مذكـور چنین اسـت كه اگر انسـان 
در حالـت سـالمت فطـرت و اسـتقامت آن باشـد. فقـر و 
حاجـت خویـش را مشـاهده خواهد كـرد. و نیـز احتیاج 

دیگـر موجـودات )هـر آنچـه حس یـا وهم یا عقـل آدمي 
بـه آن دسـت مي یابـد( را بـه امـري خـارج از خودشـان 
درمي یابـد؛ امـري كـه همة حاجت هـا و نیازها بـه او ختم 
مي شـود. آن امـر موجـودي غایب از حس اسـت كه همه 
چیـز از او آغاز و به او منتهي مي شـود. )نـك: همان، ج 1، 
ص 44 و 45(. در جایـي دیگـر نیز مي گوید: انسـان در هر 
منزل و جایگاهي كه قرار داشـته باشـد، با مشـاهدة نفس 
خویـش بـه وجـود رّب و مدبر خـود پي  مي بـرد »و كیف 
الیشـاهد ربـه و هو یشـاهد حاجته الذاتیـه و كیف یتصور 
وقوع الشـعور بالحاجئ من غیر شـعور بالذي یحتاج الیه؟« 

)همـان، ج 8، ص 307(.
بیـن  تـالزم  اسـتدالل  ایـن  در  توجهـي  قابـل  نكتـة 
حاجـت  برطرف كننـده  رّب  »درك  و  حاجـت«  »درك 
)محتاج الیـه(« اسـت. ایـن نكتـه در واقع بیانگـر تضایفي 
اسـت كـه بیـن »واقعیـت بالفعـل حاجـت« و »واقعیـت 
بالفعـل رافـع حاجـت« وجـود دارد و توضیح آن قسـمت 

پایانـي مقالـه را رقـم خواهـد زد.

استفاده از تضایف در برهان فطرت
دو امـر متضایـف، دو واقعیتـي هسـتند كـه بیـن آن ها 
ضـرورت بالقیـاس برقرار اسـت و وجـود هر یـك از آن ها، 
اعـم از اینكـه بالقـوه یا بالفعل باشـد، بـا وجود بالقـوه و یا 
بالفعل دیگري مالزم اسـت؛ مانند باالیي و پسـتي، پدري 
و فرزنـدي و محـّب بودن و محبوب بـودن. )جوادي  آملي، 
1375: 282(. معنـاي ایـن سـخن آن اسـت كـه اگـر در 
جایي واقعًا باالیي وجود داشـته باشـد،  حتماً  باید پاییني 
و پسـتي وجود داشـته باشـد، و یـا اگر در جایـي محّب و 
عاشـقي هست، حتمًا محبوب و معشـوقي هم وجود دارد.

بـا ایـن توضیـح، حـد وسـط برهـان فطـرت دو وصـف 
مي توانـد باشـد: یكي امید كه بـا دعا و درخواسـت همراه 
اسـت، و یـك حقیقـت اضافـي اسـت و ناگزیـر بـراي   آن، 
طـرف دیگـري وجـود دارد كـه امیـد متوجـه او و دعـا به 
سـوي اوسـت. و دیگـر وصـف محبت اسـت؛ زیـرا محبت 
یـك وصف وجـودي اسـت كه بـدون محبـوب نمي تواند 

موجود باشـد )نـك: همـان، ص 284(.
برابـر بـا آنچـه گفته شـد، انسـان وقتي به فقـر وجودي 
و حاجـت ذاتـي خویـش وقوف پیـدا كند، به طـور فطري 
بـه سـوي آنچـه كـه نیـازش را برطرف سـازد بـه حركت 
درمي آیـد. در این مسـیر ممكن اسـت به خطـا موجودات 
و اسـبابي را كـه در اطـراف اوینـد، رافـع حاجـت خویش 
بپنـدارد. امـا دیري نخواهد گذشـت كه متوجه مي شـود، 
 آن هـا هـم چـون خـود او موجـودات نیازمنـدي بیـش 
نیسـتند. در اینجاسـت كـه پـس از قطـع امیـد از همـة 
اسـباب، بـا تمـام وجود به سـببي فـوق همة اسـباب كه 
مغلـوب هیـچ سـببي نمي شـود و هـم او مالـك وجـود و 
زمامـدار امـور حیـات وي اسـت، متوجه مي شـود. چنین 
رجـا و امیـدي كه كه یك حقیقت واقعي ملموس انسـان 
اسـت، بـدون مرجـّو و مدعـّوي كه طـرف تعلـق این رجا 

عالمه طباطبایي، 
همان طور كه 
از فطري بودن 
ایمان انسان 
نسبت به خدا 
سخن مي گوید، 
بر استداللي 
بودن آن هم 
تأكید دارد. از 
دیدگاه ایشان، 
همان طور كه 
معرفت خدا 
فطري است، 
حجت ها و دالیل 
توحید نیز 
فطري اند
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و دعـا قـرار گیـرد، نخواهد بـود. و آن طرف كسـي جز 
خـداي متعال نیسـت. نظیر آنچـه گفته شـد، در مورد 
حـّب و بغـض، اراده و كراهـت، و جـذب و نظایر آن نیز 
جاري اسـت )نك: طباطبایـي، 1403 ق، ج 12: 272(.

قـوام برهـان فطـرت هنـگام اسـتفاده از محبـت بـر 
ایـن اسـت كه محبوب انسـان هیـچ یـك از كمال هاي 
دنیـوي و بلكـه هیـچ یـك از امـور محـدود و مقیـد 
جهـان نیسـت و آدمي هرگـز اموري را كـه در مقطعي 
خـاص ظهـور داشـته اند و بـه دلیـل محدودیـت در 
مراتـب دیگـري افـول5 دارنـد، دوسـت نمـي دارد. بلكه 
انسـان دوسـتدار حقیقت مطلق اسـت و اگر بـه دنبال 
كمال هـاي محـدود و مقیـد نیـز مـي رود، بـه دلیـل 
نشـانه اي اسـت كـه ایـن امـور، بـه راسـت و یـا دروغ، 
نسـبت به آن حقیقت نامحـدود دارند. )جـوادي آملي، 

و 286(.  285 :1375
هر چند این نیاز همزاد انسـان اسـت و بلكه حقیقت 
ذات او چیـزي جـز »افتقار« )نیازمندبودن( نیسـت، اما 
بـه سـبب اشـتغال بـه امـور روزمـرة زندگـي و تكیه بر 
اسـباب ظاهـري، ممكـن اسـت  از ایـن حقیقت غفلت 
پیـدا كنـد و در نتیجـه بـا فرامـوش كـردن حقیقـت 
خویـش، خدایـش را نیـز از یـاد ببرد. به همیـن دلیل، 
هنگام اضطرار و از هم گسـیخته شـدن اسـباب، انسـان 
بـه فطـرت خویش رجـوع مي كنـد و در نتیجه خـدا را 
مي یابـد و بـا تمـام وجـود و اخـالص وي را مي خوانـد. 
از دیگـر سـو، محبـت بـه خدایـي كـه كمـال مطلق و 
نامحـدود اسـت، در فطـرت آدمـي وجـود دارد، ولیكن 
بـا جلوه گـري لذایـذ و تمتعات دنیـوي آن هـا را كمال 
مطلـوب خویـش تلقـي مي كنـد. همچـون تشـنه اي 
كـه سـراب را آب مي پنـدارد، بـه سـوي آن هـا حركت 
مي كنـد، امـا وقتـي بـه آن هـا مي رسـد، چیـزي جـز 
سـرخوردگي و دلزدگـي نصیبش نمي شـود. صرف نظر 
از امـور خیالـي و موهومـات دنیـوي، مثـل ریاسـت، 
شـهرت و غیـره، حتي كمـاالت واقعي مثل علـم مادام 
كـه محـدود و ناقـص باشـد، عطـش انسـان را رفـع 
نمي كنـد؛ چـون انسـان در نهـاد خویش طالـب كمال 

اسـت. نامحدود 

اشكال و پاسخ
ممكن اسـت اشـكال شود كه اي بسـا انسان چیزي را 
در ذهـن خود تصور یا خیال كنـد و به همان امید بندد 
و محبوبش شـود. یعني بین انسـان و صورت ذهني اش 
رابطـة تضایف برقرار شـود، بـدون آنكه صـورت ذهني، 
وجـود خارجـي و عینـي داشـته باشـد. در پاسـخ بایـد 
گفـت: واقعیت امید و محبوب غیـر از تصور و مفهوم آن 
اسـت. در ما نحن فیه كسـي كه امید خود را نسـبت به 
همة علل محدود و مقید از دسـت داده اسـت و در متن 
حادثه )مثاًل در دریاي توفاني و كشـتي شكسـته( هیچ 

مفهـوم و تصوري را نیـز به همراه 
نـدارد، امیـد را به عنـوان واقعیتي 
خارجـي مي یابـد كه طبعـًا بدون 
متعلـق و طرف امیـد نخواهد بود. 
به همین ترتیـب در مورد محبت، 
محبـوب انسـان یـك امـر موهوم 
غیرواقعي نیسـت، بلكـه واقعیتي 
خارجـي اسـت كه حقیقتًا عشـق 
را در او زنـده و برانگیختـه اسـت 

)نـك: همـان، ص 289 و 290(.

نتیجه
اگـر بخواهیـم از فطـرت انسـان 
بر وجـود خداوند اسـتدالل كنیم، 
مي تـوان ایـن اسـتدالل را در قالب 

زیـر صورت بنـدي كرد:
فطـرت  سـائقة  بـا  انسـان  الـف( 
خویش، هنگام اضطـرار به مبدائي 
برطرف كننـده  و  نیـاز  رافـع  كـه 
اضطـرار اسـت، امیـد مي بنـدد و 
متوجـه مي شـود. این امیـد امري 
واقعـي و حقیقتـي بالفعـل اسـت.

و  اسـت  متضایـف  امـري  امیـد 
مسـتلزم تحقق مبـدأ و متعلق آن 

اسـت.
پـس چـون ایـن امیـد واقعـي و 
بالفعل است، متعلق آن نیز بالفعل 

و واقعـاً موجود اسـت.
فطـرت  سـائقة  بـه  انسـان  ب( 
خویـش دوسـتدار كمـال مطلق و 

اسـت. نامحـدود 
ایـن محبـت و دوسـتي امـري 
واقعـي و حقیقتـي بالفعـل اسـت.

محبـت امـري متضایف اسـت و 
مسـتلزم تحقق محبـوب و متعلق 

آن اسـت.
پـس چـون ایـن محبـت واقعي و 
بالفعل است، متعّلق آن نیز بالفعل 

و واقعـاً موجود اسـت.
و  امیـدواري  حالـت  در  انسـان 
احساس محبت به كمال نامحدود 
با خـداي خویش مواجه مي شـود. 
شـناخت  بـا  هم زمـان  واقـع،  در 
حقیقـت خـود، خـداي خویـش 
اسـتدالل  هاي  مي یابـد.6  نیـز  را 
پیش گفتـه تعبیـري از این مواجهه 

است.
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پي نوشت ها
1. بدیهـي اسـت اسـتدالل مـا وقتـي ثمربخـش خواهـد بود كـه فطرت 
به عنوان امري ذاتي كه مقوم انسـانیت انسـان اسـت، ثابت شـود و اثبات 
ذاتـي بـودن چیـزي براي چیز دیگر، فـرع ثبوت آن چیز بـراي چیز دیگر 
اسـت. چـرا كـه ذاتـي آن چیـزي اسـت كه با فـرض تحقـق ذات، محقق 
خواهـد بـود. پـس مـادام كـه ذات ثابـت اسـت، ذاتي نیـز ثابـت و برقرار 
خواهـد بـود. لـذا اگر امـري ثابت نباشـد، به طور قطـع ذاتي هـم نخواهد 
بـود. ممكن اسـت اشـكال شـود كه هر امـر ذاتي ثابت اسـت، ولـي لزومًا 
هـر آنچـه ثابت اسـت ذاتي نیسـت و ممكن اسـت عـرض الزم باشـد. در 
پاسـخ خواهیم گفـت: در موضوع بحث و اسـتدالل مطلوب، اینكه فطرت 

ذاتـي یـا عرض الزم باشـد، تأثیـري در نتیجه نخواهد داشـت.
2. نـوع دیگري از اسـتدالل یقین بخـش وجود دارد كه به آن » اسـتدالل 
مباشـر« مي گویند. در این قسـم از اسـتدالل كه شـامل: عكس، تناقض، 
تضـاد، دخـول تحـت تضـاد و تداخل اسـت، بـه دو مقدمه نیاز نیسـت و 
از یـك قضیـه )اصـل(، قضیـة دیگري مباشـرتًا اسـتنتاج مي شـود. در ما 
نحـن فیه چنین اسـتداللي وجود نـدارد. یعني قضیة »خدا وجـود دارد«، 
نـه عكس قضیة »انسـان فطرتًا خداشـناس و خداگرا اسـت« مي باشـد و 
نـه یكـي دیگـر از احـكام قضایایي كـه در بـاال به آن ها اشـاره شـد. براي 
توضیـح بیشـتر در مورد اسـتدالل مباشـر، نـك:  المظفـر، 1400ق: 198 
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3. بـراي توضیح بیشـتر نـك: جـوادي آملـي، 1375: 295-281. اسـتاد 
جـوادي آملـي این تقریر را با اسـتفاده از بیانات عالمه طباطبایي سـامان 

داده و در واقـع اسـتدالل را متعلق به ایشـان دانسـته اند.
4. اگـر چنیـن باشـد، یعني انسـان با شـناخت حقیقـت خـود )رجوع به 
فطـرت(، خدایـش را مي یابـد و در عیـن حـال اسـتدالل بر وجـود خدا را 
نیـز پیـدا مي كنـد، بیجـا نیسـت كـه معرفت خـدا را جـزو فطریـات )به 
اصطـالح منطـق یا همان قضایاي »قیاسـا تها معها«( قلمـداد كنیم. البته 
بـا ایـن تفـاوت كـه ایـن قسـم از معرفـت یقینـي فقـط  براي كسـي كه 
بـه مرحلـة شـناخت حقیقت خویـش و فقر ذاتـي اش    پي بـرده بدیهي 
اسـت، در حالي كـه دیگـر قضایایي كه معمواًل براي فطریـات )به اصطالح 
منطـق( مثـال مي زننـد، مثـل »2 نصـف 4 اسـت«، چنیـن محدودیتي 
نـدارد و بـراي همگان آشـكار اسـت. معرفت فطري خدا هرچنـد در مقام 
نفس االمـر و ثبـوت بـراي همه وجـود دارد، ولـي در مقام كشـف و اثبات 
مخصـوص بـه افـرادي اسـت كه در حـال اضطـرار و قطع امید از اسـباب 
قـرار گرفته انـد، یـا اینكـه بـا تزكیـه و تهذیـب نفـس بـه معرفـت نفس 
خویـش و درك فقـر ذاتـي آن نایـل آمده انـد. بنابراین مي تـوان گفت: آن 
معرفـت فطري و اسـتدالل ضمیمـه اش براي عـده اي و یـا در حالت هاي 
خـاص بدیهـي اسـت. البته مي تـوان رهـاورد این شـهود و معرفـت را در 
قالـب مفاهیـم حصولـي و اسـتداللي براي دیگـران بازگـو كرد و آنـان را 

نسـبت بـه این معرفـت فطري متذكـر نمود.
صاحـب المیـزان ذیل آیة 25سـورة نور مي فرماینـد: خداوند متعال حقي 
اسـت كـه هیچ چیـز آن را نمي پوشـاند و از جمله »ابده بدیهیات« اسـت 
كـه جهـل بـه آن تعلـق نمي گیـرد؛ هر چنـد كه هـر امر بدیهـي ممكن 
اسـت مغفـول واقع شـود. بر این اسـاس، علـم به خدا چیـزي جز برطرف 
شـدن غفلـت نسـبت بـه او نیسـت و ایـن حقیقـت در روز قیامـت براي 
همـگان آشـكار خواهـد شـد )فـك: همـان ج 15، ص 95(. پـس همـان 
حقیقتـي كـه در دنیـا بداهتش معلـوم برخي افراد یـا حاالتي ویـژه بوده 
اسـت، در آخـرت بـراي همه بـه روشـن ترین صـورت و تردیدناپذیرترین 

حالت آشـكار مي شـود.
5. اشـاره بـه آیـات 79-75 سـورة مباركـه انعـام كـه مربوط بـه احتجاج 

ابراهیـم )ع( بـا ستاره پرسـتان  اسـت:  »ال احـب اآلفلیـن«.
6. ایـن مطلـب خـود تفسـیري از حدیث معـروف »من عرف نفسـه فقد 

عـرف ربه« به شـمار مـي رود.
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ارائة راهكارهاي آگاهي بخش به دانش آموزان
ملیحه  بهنام اصل
دبیر فلسفه و منطق ناحیة 5تبریز

اشاره
بـراي »فلسـفه و منطـق« به عنـوان معارفـي 
كـه بیشـترین ارتبـاط را بـا تفكـر و اندیشـه 
دارنـد، نقش هـاي تأثیر گـذار و سـازندة زیـادي 
برمي شـمارند. شـاید به نظـر برخي از افـرادي كه 
بـا »فلسـفه« و »منطق« آشـنایي كاملـي ندارند 
و از ارزش و اهمیـت آن آگاه نیسـتند، بیـان ایـن 
نقش هـاي سـازنده صرفـًا ادعـاي كذبـي بیـش 
نباشـد كـه از سـوي طـرف داران متعصـب ایـن 
شـاخه از معـارف بشـري مطـرح شـده اسـت. 
امـا در چنـد سـال اخیـر مخصوصـًا در جهـان 
غـرب، توجه بـه »فلسـفة كاربردي«1كـه یكي از 
شـاخه هاي مهـم و اصلـي »فلسـفه هاي مضاف« 
 اسـت و »فلسـفه براي كـودكان« نیز كـه در این 
حـوزه قـرار دارد، نشـان از تأثیر مثبت و سـازنده 
»فلسـفه« و افزار آن، یعني »منطـق« دارد )پایگاه 

حتـي  اصـالح(.  اطالع رسـاني 
انتزاعي تریـن فلسـفه ها هم 
خالـي از جنبـة كاربـردي 
مهم تریــــن  و  نیستند 
ذهن  پرورش  كاربردشان 
اسـت  طبیعـي  اسـت. 
كـه ذهـن پرورش یافته 
مسـائل زندگـي را بهتر 
و راحت تـر حـل و فصل 

مي كنـد. 
مـا بـراي اینكـه ثابـت 
كنیـم نقـش و تأثــــیر 
فلسـفه و منطـق در زندگي، 
و  نیســـت  كـذب  ادعایـي 
حقیقتًا مثبت و سـازنده اسـت، از 
دو شـیوه بـه شـرح زیر اسـتفاده 

كرده ایـم: 
الـف( مخاطـب )در اینجـــــا 
دانش آمـوز( را، بـا طـرح مسـئله 
و سـؤاالتي، در موقعیتـي مشـابه 
آنچـه مـورد ادعـاي مـا )و همـة 
طـرف داران فلسـفه(  اسـت قرار 
مـورد  در  خـود  تـا  مي دهیـم 
مطلـب بیان شـده بیندیشـد و آن 
را عمیقـًا احسـاس و درك كند و بـه نتیجة مورد 
نظـر و مدعـاي ما برسـد. )ایجـاد ایـن موقعیت 
هـم مي توانـد به شـكل طـرح سـؤال تحقیقي و 
توصیفي مانند انشـا و به صورت نوشـتاري باشـد 
و هـم مي توانـد به صـورت شـفاهي و بـه شـیوة 

باشـد.(  گفت وگـوي سـقراطي 
ب( دیگـر اینكـه بـا آوردن مصداق هــــا و 
نمونه هـاي عیني و عملـي )در متـن درس( آن را 

ثابـت كرده ایـم. 
بنابرایـن در مقالة حاضر سـعي ما بر این اسـت 
كه با اسـتفاده از دو روش مذكور نحوة آگاه شـدن 
دانش آمـوزان را از برخـي از تأثیـرات سـازندة 

»فلسـفه« و »منطـق« در زندگي نشـان دهیم. 

كلید واژه ها: آموزش و پـرورش، دانش آموز، فلسـفه، 
كاربرد منطق، 

معلم 
پژوهنده
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1. در منطق
انسان موجودي است متفكر و در علم منطق، »تفكر« 
وجـه امتیـاز او از سـایر موجودات به حسـاب مي آید. ما 
وقتـي از دانش آمـوزان این سـؤال مطرح شـده در كتاب 
منطـق را مي پرسـیم كـه: »چـه معیـاري بـراي برتري 
انسـان پیشـنهاد مي كنیـد؟« )ص1(، همگـي یك صدا 
و بـدون كوچك تریـن تأملـي پاسـخ مي دهنـد: تفكر و 
اندیشـه. امـا تدریجـًا بـا پي بـردن به بي عالقگـي آن ها 
نسـبت به فلسـفه و منطـق، در مي یابیم كـه این جواب 
آن ها نه از روي فهمشـان، بلكه جوابي كلیشـه اي است. 
همچنیـن علم منطـق را در كتاب هـاي منطقي چنین 
تعریـف مي كننـد: »آلت قانوني اسـت كه مراعـات آن، 
ذهـن را از خطـاي در فكـر حفـظ مي  كنـد« )مظفـر، 
1406هــ .ق: 14(. در كتاب هـاي منطـق نیز در تعریف 
منطـق چنیـن مي خوانیـم: منطـق دانشـي اسـت كـه 
طـرزكار ذهـن را در عمـل تفكـر تشـریح مي كنـد تـا 
انسـان بـا آگاهـي از طـرز كار ذهن بهتر از آن اسـتفاده 

. كند
بر همین اسـاس منطـق را علم پایه معرفـي كرده اند، 
چـرا كـه هـر تحقیـق و پژوهشـي بـر پایة  تفكر شـكل 
مي گیرد. همچنیـن یكي از كاركردهـاي منطق »یاري 
رسـاندن به انسـان در مسـیر تفكر صحیح« بر شـمرده 
شـده اسـت. اما بـا وجود اینكـه تعاریف فوق در شـروع 
كتاب هـاي منطـق آورده شـده اند و فایـدة منطـق نیـز 
از همین تعاریف قابل اسـتنباط اسـت، متأسـفانه اكثر 
دانش آمـوزان ایـن فایـده را درك نمي كنند و همچنان، 
منطـق را بي معنـا و بي فایـده مي پندارنـد و صرفـًا بـه 
حفـظ كردن طوطـي وار تعریف مذكـور اكتفا مي كنند. 
بـراي حـل ایـن مشـكل بایـد بـا طـرح چنـد سـؤال 
جـدي و تأمل برانگیـز، مطالبـي را كـه منطـق در پـي 
بیـان آن اسـت، اثبـات كـرد. یعنـي سـؤاالتي مطـرح 
كـرد و مصرانـه تـا رسـیدن به جـواب صحیح از سـوي 
خـود دانش آمـوزان آن هـا را ادامـه داد، به طـوري كـه 
دانش آمـوزان خـود به نتایجي برسـند كه كتاب منطق 

در صـدد تعلیـم آن اسـت. 
بـراي نمونـه، برخـي از سـؤاالتي را كـه بـراي اولیـن 
درس منطـق مطـرح مي شـوند، مي توان به صـورت زیر 

كرد:  دسـته بندي 
é بـراي چنـد دقیقـه بـه هیـچ چیز فكـر نكنیـد. آیا 

مي توانیـد ذهنتـان را از هـر چیـزي خالـي كنیـد؟ 
é حـال روي چیـزي تمركـز و بـه آن فكـر كنید. چه 

فرقـي بین حالـت قبلي و ایـن حالت وجـود دارد؟ 
é به نظر شما آیا حیوانات فكر مي كنند؟

é چـه فرقي بیـن فكر كـردن حیوان و انسـان وجود 
دارد؟ 

é آیا از اینكه انسان هستید راضي و خشنودید؟ 

é اگر انسـان نبودید دوسـت داشـتید به جـاي كدام 
موجود بودیـد، چرا؟! 

شـاید بعضـي از این سـؤاالت به نظر عجیـب و حتي 
مضحك برسـند، امـا این سـؤاالت براي تلنگـر زدن به 
ذهـن دانش آمـوزان و كشـاندن آنـان بـه وادي تفكر از 
نـوع غیـر معمول )تفكـر منطقي و فلسـفي( از اهمیت 
خاصـي برخوردارند. بایـد با تأني و درایت این سـؤاالت 
در كالس درس مطـرح شـوند و فراگیرنـدگان دربـارة 
جواب هـاي یكدیگـر نظـر دهنـد و بـا هم بحـث كنند. 
بـراي بعضـي از این سـؤاالت، مثـل دو مورد آخـر، باید 
بـه انـدازة كافـي وقـت داده شـود و به عنـوان تكلیـف 
جلسـة بعدي خواسـته شـود تا دانش آمـوزان به صورت 
تشـریحي و انشـایي بـا تفكـر و تأمـل بـه آن هـا جواب 
دهنـد. چنان كـه ایـن برنامـه بـه درسـتي و بـه شـیوة 
مناسـب اجـرا شـود، به هـدف مورد نظـر )سـوق دادن 
دانش آمـوزان بـه سـوي تفكـر عمیـق و كشـف دروني 
آنچـه كـه در اینجـا منطـق در پـي تعلیـم آن اسـت، 
توسـط خـود دانش آمـوزان( مي رسـیم بـه ایـن ترتیب 

دانش آمـوزان بـه نتایـج زیـر مي رسـند: 
é ویژگـي انسـان كه او را از سـایر موجـودات متمایز 

مي كنـد »فكر و اندیشـة« اوسـت. 
é انسـان بـدون فكـر و اندیشـه نمي توانـد »زندگـي 

انسـاني« داشـته باشد. 
é فكر انسـان مستعد رشد و پیشـرفت است و انسان 

هرچه بیشـتر فكر كند، رشـد او بیشتر است. 
ایـن نتایـج مطالبـي نیسـتند كـه بـه دانش آمـوزان 
دیكتـه شـوند و آنان بـدون تعمق آن هـا را حفظ كنند 
و مدتـي بعـد بـه فراموشـي بسـپارند. بلكه ایـن نتایج، 
حاصـل تـالش ذهنـي خـود دانش آمـوزان اسـت كـه 
بـا روش مذكـور نه تنهـا بـه آن مي رسـند، بلكـه آن را 
بـاور مي كننـد. شـاید بـه نظر برسـد كه براي رسـیدن 
بـه ایـن مطالـب سـاده و پیش پـا افتـاده ایـن همـه 
مقدمه چینـي و سـؤال جـواب و الزم نیسـت. امـا بایـد 
در نظـر داشـت كـه ایـن تازه شـروع كار اسـت. سـایر 
مباحـث منطـق و كاركردهاي بیان شـده بـراي منطق 
نیـز به همین شـكل آمـوزش داده مي شـوند. مباحثي 
ماننـد چیسـتي منطـق، اهمیـت آن در آمـوزش روش 
درسـت اندیشـیدن، چیسـتي فكر، اجزاي فكر، تعریف 
اجـزاي آن )تعریـف و اسـتدالل(، مباحـث مربـوط بـه 
مغالطـات و فایـدة آموختن این مباحـث، همه از طریق 
شـیوة مذكـور، یعني طرح مسـئله و پرسـش و پاسـخ 
سـقراطي، بـه صورتي ملمـوس و كاربـردي قابل تعلیم 
اسـت. نمونه هایـي از مسـائل قابـل طـرح در رابطـه بـا 

مباحـث مذكـور به شـرح زیر اسـت: 

é فكر چیست؟ 

 منطق را علم 
پایه معرفي 

كرده اند، چرا 
كه هر تحقیق 

و پژوهشي 
بر پایة  تفكر 

شكل مي گیرد. 
همچنین یكي 
از كاركردهاي 
منطق »یاري 

رساندن به 
انسان در مسیر 

تفكر صحیح« 
بر شمرده شده 

است
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é انسان چرا فكر مي كند؟ 
é فكر انسان از چه اجزایي تشكیل شده است؟ 

é كـدام یـك از علومـي كه تاكنون شـناخته اید، فكر 
و اجـزاي آن را بررسـي مي كند؟ 

é آیا فكر مصون از خطاست؟ 
é چـه ابـزاري براي جلوگیـري از خطاي فكـر وجود 

دارد؟ 
و سؤاالت دیگري از این قبیل. 

در مـورد مغالطـات مي تـوان كار را بـا انجـام یـك 
یـك  علیـه  مغالطـه  یـك  از  كـرد.  شـروع  مغالطـه 
دانش آمـوز اسـتفاده كـرد )بـدون اینكـه ضـرر و زیاني 
متوجـه او باشـد( و زشـتي مغالطـه و نقـش منطق در 
مقابلـه با مغالطه گـران را به صـورت كاماًل محسـوس و 

ملمـوس نشـان داد. 
بـا بـه كار بسـتن روش هـاي فـوق مي تـوان امیـدوار 
بـود كـه دانش آموزان مباحـث منطق را، هـم به خوبي 
درك كننـد و هـم بـه آن عالقه پیدا كننـد و جذب آن 

شوند. 

2. در فلسفه 
شـیوة »گفت وگـو« در فلسـفه از اهمیـت خاصـي 
و  سـقراط  فلسـفه،  پیشـروان  اسـت.  برخـوردار 
افالطـون، بـراي تبیین فلسـفة خـود از همیـن روش 
اسـتفاده مي كردنـد. همچنیـن، ارسـطو سـقراط را بـه 
خاطر ارائة روش اسـتقرایي اش تحسـین مي كند. روش 
سـقراط از ایـن رو اسـتقرایي نامیـده مي شـود كه براي 
رسـیدن بـه تعاریـف كلـي از نمونه هایـي جزئـي آغـاز 
مي كنـد« )هریسـون باربت، 1384 : 24( طبیعي اسـت 
كـه ایـن روش در آموزش كـودكان و نوجوانان مي تواند 
بسـیار راهگشـا باشـد. امتیاز روش سـقراطي این است 
كه »سـقراط چیـزي نمي دهد، بلكـه كاري مي كند كه 
دیگـران دانش را در درون خـود بیابند و بیرون بیاورند. 
او كسـي را كـه مي پنـدارد مي دانـد، از نادانـي اش آگاه 
مي سـازد و بـه دانسـتن راسـتین وادارش مي كنـد تـا 
خـود آنچـه را نمي داند بیابد. این رفتار سـبب مي شـود 
كـه مخاطبـش در ایـن حال آنچـه را مي دانـد، بي آنكه 
بدانـد كـه مي دانـد، در ژرفـاي شـگفت انگیزي بیابـد و 

به دسـت آورد )یاسـپرس، 1358 : 66(. 
بنابرایـن با اسـتفاده از روش طرح مسـئله یا پرسـش 
كاركردهـاي  مي تـوان  سـقراطي(  )روش  پاسـخ  و 
مؤثـر فلسـفه را بـه دانش آمـوزان نشـان داد. یكـي از 
ایـن  برمي شـمارند  فلسـفه  بـراي  كـه  كاركردهایـي 
اسـت كه: »فلسـفه انسـان را عاشق دانسـتن مي كند.« 
ایـن نقـش فلسـفه از تعریف آن قابل اسـتنباط اسـت. 
فلسـفه كه ریشـة آن كلمة یوناني »فیلوسـوفیا« است، 
بـه »دوسـت داري دانایـي« یـا بـه تعبیـري »عشـق به 
خـرد و دانایـي« معنـي شـده اسـت. بـراي اثبـات این 

كاركـرد فلسـفه مي توان كار آمـوزش را با طرح سـؤال 
زیـر )دقیقًا مانند مكالمات سـقراطي در آثـار افالطون( 

كرد:  شـروع 
é چـه كسـي طالـب دانایـي اسـت؟ آن كـس كـه 

داناسـت یـا آن كـس كـه نـادان اسـت؟ 
طبیعـي اسـت كـه جـواب دانش آمـوزان متفـاوت 
خواهـد بـود. بعضي هـا خواهند گفـت آنكه داناسـت و 

برخـي خواهنـد گفـت آنكـه نادان اسـت. 
جـواب هـر دو گـروه را مي تـوان رد كـرد و به پاسـخ 
سـومي رسـید. بـه این صـورت كـه باید گفت: كسـي 
كـه نادان اسـت، ارزش دانایي را نمي داند و شـاید اصاًل 
نمي دانـد كـه چـه چیـزي را نمي داند. پـس نمي تواند 
طالـب دانایـي باشـد. كسـي كه خـود داناسـت، یعني 
دانایـي را دارد، دنبـال آنچـه خـود دارد نمـي رود. پس 
دانـا هـم طالـب دانایـي نیسـت. كسـي طالـب دانایي 
اسـت كـه نه نـادان باشـد نه دانـا. یعنـي مابیـن دانا و 
نـادان باشـد. یعني »حد وسـط بیـن دانایـي و ناداني«. 
افالطـون در »رسـالة مهمانـي« گفت وگـوي بسـیار 
جالبـي را كـه بیـن سـقراط و زنـي دانـا و حكیـم بـه 
اسـم دیوتیما صـورت گرفتـه اسـت، از زبان سـقراط 
چنیـن بیان مي كنـد: »]دیوتیمـا[ گفت: و كسـي هم 
كـه دانـا و خردمنـد نیسـت، بایـد ابلـه و نادان باشـد؟ 
مگـر نمي دانـي كـه بیـن دانایـي و ناداني حد وسـطي 
وجـود دارد؟ گفتـم: آن حـد وسـط كدام اسـت؟ گفت: 
این اسـت كه كسـي تصورات صحیحي داشـته باشـد، 
امـا نتوانـد علـل و دالیل تصـورات خـود را بیـان كند. 
آیـا نمي دانـي كـه ایـن حالـت نـه دانسـتن اسـت و نه 
نادانـي؟ دانسـتن نیسـت، زیرا شناسـایي بـدون وقوف 
بـه علـل، امكان پذیـر نیسـت. نادانـي هم نیسـت، زیرا 
كسـي كـه حقیقتـي را دریافتـه اسـت، نمي تـوان او را 
نـادان نامید. بنابر این تصور صحیح حد وسـطي اسـت 

بیـن دانایـي و نادانـي« )افالطـون، بي تـا: 116(. 
چنیـن كسـي »عاشـق دانایي« یـا به تعبیـر دقیق تر 
چـون  نیسـت،  دانـا  فیلسـوف  اسـت.  »فیلسـوف« 
همان طـور كه افالطـون در »رسـالة آپولـوژي« از زبان 
سـقراط )در مقابـل متهم كنندگانش كـه او را به دانایي 
و سوفیسـت بودن متهم كرده بودنـد( مي گوید: »فقط 
خداونـد مي دانـد« )افالطـون، بي تـا: 48( بـه همیـن 
دلیـل هـم بـود كه فیثاغـورث و سـقراط خـود را دانا و 
حكیم نمي دانسـتند، بلكه دوسـت دار حكمت و دانایي 
مي دانسـتند. چـون معتقـد بودنـد، این خداوند اسـت 
كـه دانـا و حكیـم اسـت. بـا ایـن توضیحـات، پذیرش 
اینكه »فلسـفه عشـق به دانایي اسـت یا فلسـفه انسان 
را عاشـق دانسـتن مي كنـد«، بسـیار سـاده، راحـت و 

عمقـي خواهـد بود. 
یكـي دیگـر از كاركردهایـي كـه در مقالـة اول بـراي 
فلسـفه برشـمردیم، ایـن بـود كـه: »فلسـفه انسـان را 

 یكي از 
كاركردهایي 
كه براي فلسفه 
برمي شمارند 
این است 
كه: »فلسفه 
انسان را 
عاشق دانستن 
مي كند.« این 
نقش فلسفه از 
تعریف آن قابل 
استنباط است. 
فلسفه كه ریشة 
آن كلمة یوناني 
»فیلوسوفیا« 
است، به 
»دوست داري 
دانایي« یا به 
تعبیري »عشق 
به خرد و 
دانایي« معني 
شده است
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متواضـع و فروتـن مي كنـد.« بـا طـرح پرسـش هاي 
سـاده اي بـه شـرح زیـر بـه راحتـي مي تـوان بـه ایـن 

رسـید:  نتیجه 

é آیـا كسـاني كه خـود را دانـا و دانشـمند مي دانند، 
متواضع هسـتند یـا مغرور؟ 

روشـن اسـت كه دانش آمـوزان جـواب خواهنـد داد: 
مغرور. 

é آیـا فیلسـوفان خـود را دانا و دانشـمند مي دانند یا 
فقط دوسـت دار دانایي؟ 

و دانش آمـوزان جـواب خواهند داد كـه: آن ها خود را 
دوسـتدار دانایي مي دانند.

پـس نتیجه مي شـود كـه فیلسـوف مغـرور و متكبر 
نیسـت، بلكـه فروتـن و متواضع اسـت. بـه تعبیر دیگر 

»فلسـفه انسـان را متواضـع و فروتـن مي كند.« 
سـایر كاركردهـا و فوایـد فلسـفه را نیـز بـه همین 
ترتیـب مي تـوان تعلیـم داد. البتـه به غیر از پرسـش 
و پاسـخ سـقراطي، بـراي اثبـات برخـي كاركردهـا 
مي توان از شـیوة طرح مسـئله براي پاسـخ تشریحي 
كـه احتیـاج بـه تفكـر و تأمل بیشـتري دارد )شـبیه 
انشـا( اسـتفاده كـرد. مثـاًل در مـورد ایـن نقـش كـه 
»فلسـفه بـه انسـان آرامـش مي دهـد« یـا »فلسـفه 
تـرس انسـان را در قبـال مـرگ از بیـن مي بـرد و 
سـؤالي  مي تـوان  نمي ترسـد«،  مـرگ  از  فیلسـوف 
مطـرح كـرد كـه دانش آمـوزان را به لحاظ احساسـي 
در موقعیـت مشـابه قـرار دهـد، آن هـا را بـه تفكـر و 
تعمـق وا دارد و بـه مطلـوب نزدیك تـر كنـد. بـراي 
مثـال، مي تـوان موقعیـت سـخت و دشـواري ماننـد 
فقر شـدید، بیماري شـدید، جدایي، محبـوب نبودن، 
طـرد شـدگي و امثـال این هـا را ترسـیم كـرد و از 
آن هـا چگونگـي تسـلط بـر خـود و حفـظ آرامـش را 

به صـورت تشـریحي- نوشـتاري جویـا شـد. 
ذهـن  مسـائل  ایـن  طـرح  شـود  گفتـه  شـاید 
ایـن  از  نبایـد  و  مي كنـد  آشـفته  را  دانش آمـوزان 
مسـائل بـراي آنـان حـرف زد. اما اگـر قرار باشـد آنان 
را بـراي زندگـي آمـاده كنیـم و مهارت هـاي زندگـي 
را بـه آن هـا آمـوزش دهیـم، چـاره اي جـز تعلیـم این 
مسـائل نداریـم. چرا كـه زندگي همیشـه روي خوش 
بـه انسـان نشـان نمي دهـد و در قبال سـختي ها، این 
آموزه هـاي حكیمانـة فلسـفي هسـتند كـه بـه كمك 
انسـان مي آینـد و بـه او آرامـش مي دهند. این شـیوه، 
صرف نظـر از اشـكال یا عدم اشـكال مثال هـاي ما، اگر 
بـه خوبـي مدیریـت و به طـور جـدي دنبـال شـود، نه 
تنها كالس هاي فلسـفه و منطق را بـراي دانش آموزان 
دلنشـین و جـذاب مي كنـد، بلكـه آن ها را اهـل فكر و 
اندیشـه، اهـل مباحثـه و گفت وگوهاي منطقـي، و در 
نهایـت اهـل تصمیم گیري هاي درسـت بـراي زندگي 

مـي آورد.  بار 

ب( آوردن مصداق هـا و نمونه هـاي  عملـي در 
درس  متن 

1. در منطق 
پـس از طـي كـردن مرحلـة اول، حـال مي تـوان بـا 
اطمینـان از آمادگي ذهنـي و فكري دانش آمـوزان قدم 
بـه مرحلة دوم گذاشـت. در این مرحله بـه بیان زندگي 
و افـكار بزرگان و فیلسـوفان مي پردازیـم كه تحت تأثیر 
فلسـفه و منطق از سـخت ترین شـرایط زندگي پیروز و 
سـربلند بیرون آمده اند و سـخنان پند آمـوز و حكیمانة 
ایشـان راهنماي میلیارد ها انسـان در سرتاسـر هسـتي 

شـده است. 
از آنجـا كـه علـم منطـق علمـي مسـتقل و معرفتـي 
خودبسـنده و گسـترده نیسـت، بلكـه ابزار علـوم دیگر 
اسـت )ماننـد زبـان كه وسـیله اي بـراي ارتبـاط و بیان 
افـكار اسـت(، بنابرایـن باید گفت هركـس در هر علمي 
بـه هـر پیشـرفت و جایگاهـي كـه رسـیده، بـه خاطـر 
اسـتفادة خـودآگاه یـا ناخـودآگاه از منطق بوده اسـت. 
البته اسـتفاده از منطق در میان فالسـفه و اندیشمندان 
آگاهانـه و در ضمـن فراگیر بوده اسـت. بحث »معرف« 
در منطـق را مي تـوان یـادگار سـقراط دانسـت. او از 
پیشـگامان اسـتفاده از قواعـد منطقـي در تفكر و بحث 
و گفت وگـو بـوده اسـت. بیشـتر رسـاله هاي افالطـون 
حاكـي از قـدرت »تفكر« و اسـتدالل« سـقراط اسـت؛ 
مواقعـي كـه فروتنانه سـعي مي كند، ضمن اعتـراف به 
نادانـي خـود، طـرف مقابـل را در رسـیدن بـه تعاریـف 
امـور مهمي ماننـد »زیبایـي«، »دانایي«، »شـجاعت«، 

»دوسـتي« و امثـال این هـا یـاري كند. 
هر چند كه قدرت »اسـتدالل« سـقراط نتوانسـت بر 
دادگاه تأثیـر بگـذارد و با وجود »منطق« قـوي و جداِل 
َاحسـن )دیالكتیك( به مرگ محكوم شـد، اما شجاعت، 
نهراسـیدن از مـرگ، و آرامـش او و البتـه مهم تر از همه 
جاودانگي اش در تاریخ فلسـفه، ناشـي از »فلسـفه« اش 
بـود. شـاید تفكیـك فلسـفه و منطـق بـه ایـن شـكل 
صحیـح نباشـد. مطمئنـًا منطـق هركـس از فلسـفة او 
جدا نیسـت. اما مقصد فلسـفه اسـت نه منطق، منطق 
فقـط ابزار اسـت. از پرورش یافتـگان در دامن »منطق«، 
به عنـوان نمونـة عینـي غیـر از سـقراط، از افالطـون 
كـه بـا رسـاله هاي دیالكتیكـي اش موجـب جاودانگـي 
نام سـقراط شـد و مخصوصـًا از ارسـطو كـه نبوغش را 
مدیـون كشـف منطق اسـت، مي تـوان نـام برد. شـاید 
اگـر منطق كشـف نمي شـد، تفكـر انسـان ها همچنان 

عرصـة تاخت و تـاز »سوفسـطائیان« بود. 
بـا بررسـي تاریـخ زندگـي بـزرگان و اندیشـمندان 
مي تـوان مـوارد زیـادي از مقابلـة آنـان بـا افـراد نـادان 
و مغالطه گـر یافـت كـه بـا اسـتفاده از تفكـر صحیـح و 
منطقـي، بر افـكار باطل پیروز شـده اند. آوردن بخشـي 

از آنجا كه 
علم منطق 

علمي مستقل 
و معرفتي 

خودبسنده و 
گسترده نیست، 
بلكه ابزار علوم 

دیگر است 
)مانند زبان كه 
وسیله اي براي 
ارتباط و بیان 
افكار است(، 
بنابراین باید 
گفت هركس 

در هر علمي به 
هر پیشرفت 
و جایگاهي 

كه رسیده، به 
خاطر استفادة 

خودآگاه یا 
ناخودآگاه از 
منطق بوده 

است
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از ایـن شـرح حال ها و مبارزات فكري براي نشـان دادن 
تأثیـر مثبت منطق در زندگي بسـیار سـودمند خواهد 

بود. 

2. در فلسفه 
آوردن مصداق هـا و نمونه هـاي عملـي بـراي نشـان 
دادن تأثیرات سـازندة فلسـفه به دلیل تعدد فیلسوفان 
كار راحت تـري اسـت. در زندگي اكثر فیلسـوفان نقطة 
برجسـته اي وجـود دارد كـه تأثیر مثبت فلسـفه در آن 
كاماًل مشـهود اسـت. از نمونة بارز آن بار دیگر مي توان 
به پیشـواي حكمـاي الهي، سـقراط اشـاره كـرد. تمام 
نقش هـاي سـازنده اي كـه بـراي فلسـفه برشـمردیم، 
ماننـد »فلسـفه انسـان را عاشـق دانسـتن مي كنـد«، 
»فلسـفه انسـان را متواضع و فروتن مي كند«، »فلسفه 
بـه انسـان خودآگاهـي مي دهـد«، »فلسـفه به انسـان 
آرامـش مي دهـد« و »فلسـفه تـرس انسـان از مـرگ 
را از بیـن مي بـرد«، همگـي به طـور كامـل در سـقراط 
نمـود پیـدا مي كنند. افالطون در رسـالة »كریتـون« از 
آرامشـي كـه در روزهـاي آخـر عمـرش در زنـدان بر او 
حاكـم اسـت، حرف مي زند؛ آرامشـي كه كریتـون را به 

تعجـب وا مـي دارد )افالطـون، 1347: 17-19(.
سـقراط بـه معنـاي واقعـي كلمـه »خودآگاهـي« یـا 
»خودشناسـي« را تعلیـم مـي داد؛ چیـزي كـه خود به 
آن رسـیده بـود. همان طـور كه مي دانیـم و در صفحات 
قبـل بـه آن اشـاره كردیـم، روش سـقراط گفت وگـو و 
سـؤال و جـواب بـود. »سـؤال بـه معنـاي ژرف كالم از 
جهـل سرچشـمه دارد. آنجـا كـه آگاهـي چیره اسـت، 
جایـي بـراي پرس وجـو باقـي نیسـت و آن كس سـؤال 
مي كنـد كـه نمي دانـد. وي بـه این دلیل مي پرسـد كه 
از ناآگاهـي خـود خبر دارد و این همان معني اسـت كه 
سـقراط از »آگاهـي نسـبت بـه جهـل« درك مي كند. 
اهمیـت سـؤال سـقراطي نیـز در همین اسـت. سـخن 
سـقراط بـه دنبـال این هدف اسـت كه انسـان به جهل 
خـود واقف شـود و هـدف از پرس وجـو در باب فضیلت 
همانـا دمیـدن مضمـون بـه زندگـي جماعـت اسـت« 
)پاتوچـكا، 1389: 49-48(. از همیـن مطلـب مي توان 
ایـن نكتة مهم را هم اسـتنباط كرد كه فیلسـوف فقط 
بـه فكـر خـود نیسـت، بلكـه دغدغة سـعادت مـردم را 
نیـز دارد و بـراي ایـن منظـور تـالش مي  كنـد. در این 
راه حتـي ممكن اسـت مانند سـقراط جان خـود را نیز 

از دسـت بدهد. 
فیلسـوفي  فلسـفه شـاید  تاریـخ  اگرچـه در طـول 
وارسـته تر و حكیم تـر از سـقراط نتـوان یافـت، ولـي از 
فیلسـوفان زیـاد دیگـري هـم مي تـوان سـخن گفـت 
كه مانند سـقراط آرامشـي حكیمانه داشـته اند، نسبت 
بـه دلبسـتگي هاي دنیـوي بي اعتنـا بوده انـد و از مرگ 
نیـز نمي هراسـیدند. بـراي نمونـه مي توان به سـنكا2 

اشـاره كـرد. »سـنكا از ابتدا 
بـراي  رشـته اي  را  فلسـفه 
كمـك بـه انسـان ها در غلبه 

و  واقعیـت  میـان  تضـاد  بـر 
مي دانسـت«  خواسته هایشـان 

وقتـي   )92  :1392 )دوباتـن، 
معـرض  در  ناحـق  بـه  سـنكا 

توطئه اي شـوم كه دشـمنانش علیه او 
ترتیـب داده بودنـد قـرار گرفـت و از طرف 

شـاگردش نرون )امپراتور جنایتـكار رم( فرمان 
خودكشـي اش را دریافـت كرد، معاشـرانش شـروع به 

گریـه كردنـد. امـا او خطاب بـه آن ها گفت: »كجاسـت 
فلسـفة ایشـان و كجاسـت پایـداري اي كـه سـالیاني 
چنـان دراز یكدیگر را به آن تشـویق كرده بودند؟ یقینًا 
هیچ كـس از ظالـم بـودن نـرون نـاآگاه نیسـت! پس از 
قتـل مـادر و بـرادرش، فقـط همیـن برایش مانـده بود 

كـه مربـي و معلـم خصوصـي اش را بكشـد.«
سـنكا مـرگ با قطـع رگ هایـش را انتخاب كـرد، اما 
ایـن مـرگ موفقیت آمیـز نبـود. او بـه تقلید از سـقراط 
جامـي از شـوكران از پزشـكش طلب كرد، امـا این نیز 
كارگـر نیفتاد. در نهایت درخواسـت كـرد او را در حمام 
بخـار جـاي دهند كه در آنجا به آهسـتگي خفه شـد و 
جان سـپرد. )دوباتن، 1392 : 91-90(. سـنكا مي گفت: 
»مـن زندگـي خـود را مرهـون فلسـفه هسـتم، و ایـن 
كمتریـن دین من به فلسـفه اسـت. )همـان، ص 94(.

اپیكور3 نیز مثال دیگري براي نقش سـازندة فلسـفه 
در زندگـي اسـت؛ آنجـا كـه بهتریـن و ارزشـمند ترین 
دارایـي را »دوسـتي« مي دانـد و مي گویـد: »بیـن تمام 
دارایي هایـي كـه حكمت بـراي مـا در بردارد، دوسـتي 
پربهاتریـن اسـت.« یـا آنجا كـه با حكمـت عمیق خود 
درمي یابـد كـه مـرگ ترسـناك نیسـت و مي گویـد: 
»بیهـوده اسـت از قبـل نگـران چیزي باشـیم كه چون 
فـرا رسـد، مشـكلي نمي آفرینـد.« و یـا ایـن گفتـه 
كه: »براي كسـي كـه واقعًا دریافته باشـد در مرگ هیچ 
چیـز هولناكي وجـود نـدارد، هیچ چیز هراسـناكي در 
زندگـي هم وجـود نـدارد« )دوباتـن، 1392: 71(. البد 
بـه همیـن دلیل اسـت كه اسـپینوزا4 هـم مي گوید: 
»انسـان آزاد به مرگ كمتـر از همة چیزهاي دیگر فكر 
مي كنـد و خـرد او تعمقي اسـت بر زندگـي، نه مرگ« 
)سـاواتر، 1390: 49(. البتـه منظـور ایـن نیسـت كـه 

سقراط 
به معناي 
واقعي كلمه 
»خودآگاهي« یا 
»خودشناسي« 
را تعلیم مي داد؛ 
چیزي كه خود 
به آن رسیده 
بود
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خردمنـد  انسـان 
و فیلسـوف از یاد 
مرگ غافل اسـت، 
بلكـه منظـور ایـن 
اسـت كـه ترسـي از 
ایـن  و  نـدارد  مـرگ 
نـزد  یكبـاره  را  مسـئله 

خـود حل كـرده اسـت. 
در زندگـي افالطـون، ارسـطو 
و بسـیاري دیگـر از فالسـفه تأثیرات 
سـازندة فلسـفه را مي تـوان یافـت. هرچند 
كـه برخي از متفكـران غربي با اندیشـه هاي افالطون 
او  و  مخالف انـد  سیاسـي اش  اندیشـه هاي  مخصوصـًا 
را مخالـف جامعـة آزاد مي داننـد، امـا »نامـة شـمارة 
7« افالطـون خـالف ایـن را نشـان مي دهـد. آنجـا كه 
افالطـون سـعي مي كنـد حاكـم جـوان و خودخـواه 
سیسـیل را از طریـق تعلیمـات فلسـفي بـه سـمت 
كشـورداري خـوب، ایـده آل و عادالنه سـوق دهـد، اما 
موفـق نمي شـود. افالطـون مي نویسـد: »هر كشـوري 
كـه بـه خودرأیـي و خودسـري اداره شـود، نـه رئیـس 
حكومـت در آنجـا روي سـعادت را خواهـد دیـد و نـه 
ملـت و مـردم آنجـا. نـه خود آن هـا بهره اي از سـعادت 
خواهنـد یافـت و نه اخـالف و اعقـاب آن هـا. حكومت 
فـردي همیشـه یك نتیجه خواهـد داشـت، و آن زوال 
و اضمحـالل اسـت« )افالطون، بي تا: 44(. واضح اسـت 
كه چنین عقیدة سـازنده اي از حكمـت الهي و متعالي 

سرچشـمه مي گیـرد. 
مطالـب ذكرشـده همه نشـان دهندة تأثیـرات مثبت 
و سـازندة فلسـفه در زندگي انـد كـه آوردن آن هـا در 
را  آنـان  نگـرش  دانش آمـوزان،  درسـِي  كتاب هـاي 
نسـبت بـه فلسـفه و فیلسـوفان مثبت مي كنـد و آنان 
را بـه ایـن شـاخه از معرفـت عالقه مند مي سـازد. اما با 
توجـه به مطالب ذكر شـده، راه بهتري بـراي عالقه مند 
كـردن دانش آمـوزان به فلسـفه و كاربردي كـردن آن، 
آشـنا كـردن آن هـا بـا فلسـفه هاي مضـاف و كاربردي 
اسـت. آموزش مباحثي مانند فلسـفة اخـالق )كه خود 
مباحـث زیادي از قبیل اخالق پزشـكي، روزنامه نگاري، 
رسـانه و امثـال این هـا را شـامل مي شـود(، فلسـفة 
هنـر، فلسـفة رسـانه و فلسـفه هاي به روزتـري از ایـن 
)دانش آمـوزان  نوجوانـان  و  كـودكان  بـراي  قبیـل، 

دوره هـاي اول و دوم متوسـطه( مطمئنـًا هـم مفید تـر، 
هـم جذاب تـر و هـم انگیزه بخش تـر از آموزش فلسـفة 
محـض )هستي شناسـي یا ما بعد الطبیعـه( خواهد بود؛ 
هر چنـد كـه ضـرورت و تأثیر آموزش فلسـفة محض را 

نیـز نمي تـوان منكر شـد. 
در نهایـت نباید از نظر دور داشـت كـه انجام كارهاي 
و  سـازمان دهي  محتـاج  درس  كالس  در  بیان شـده 
زمان بنـدي دقیـق، اصولـي و منصفانـه اسـت. و گرنـه 
سـه سـاعت در هفته بـراي انجام این همـه كار مفید و 
سـازنده )در حیطة فلسـفه و منطق( به هیچ وجه كافي 

و كارسـاز نخواهـد بود. 

منظور از »كاربرد« و »فایده« چیست؟
از قدیم االیـام افـرادي بودند كه فالسـفه را به سـخره 
مي گرفتند. »آریستوفان5 در نمایشـنامه اش »ابرها«، 
هم عصرش سـقراط را با گسـتاخي وقیحانه اي مسـخره  
مي كنـد. ادا درآوردن مسـخره آمیز او كالمـش را بـه 
پرت وپال گویـي تبدیـل مي كند. در یك صحنه سـقراط 
را در سـبد و تـا آنجـا كـه ممكن اسـت در ارتفـاع قرار 
مي دهـد تـا بتوانـد سـتارگان را مطالعه كند، )سـاواتر، 
1390: 8-307(. در ایـن زمینـه از نمایشنامه نویسـان 
و طنز پـردازان قدیـم و جدیـد دیگـر نیـز مي تـوان بـه 
وفـور نـام بـرد. در كالس هـاي درس فلسـفه و منطـق 
بـه  و  نمي خواننـد  را  دروس  ایـن  دانش آمـوزان  نیـز 
آن هـا عالقـه اي ندارنـد و آن هـا را بیهـوده و بي فایـده 
بـا  دانش آمـوزان  مقایسـة  كـه  چنـد  هـر  مي داننـد. 
و  نیسـت  صحیـح  نمایش نامه نویـس  هنرمنـدان 
مخالفـت دانش آمـوزان بـا یك درس بیشـتر بـا انگیزة 
نمـره و دشـوار دانسـتن آن اسـت. امـا در كل مي تـوان 
گفـت ایـن همه مخالفت با فالسـفه بیشـتر بـه خاطر 
»دسـتاوردهاي علمي و عملي نادرشـان« و »پاسخ هاي 
آنـان« اسـت كـه »ماننـد پرسش هایشـان آزار دهنـده 
اسـت و بـه نظـر نمي رسـد كه نتایـج »سـودمندي« از 

آن هـا بـه دسـت آیـد« )همـان، ص 310(. 
علـم،  اسـت: »ارزشـمند ترین  نیـز معتقـد  ارسـطو 
الهي تریـن آن اسـت و الهي تریـن علـم )فلسـفة اولـي( 
بـه لحـاظ مـادي و ظاهـري منفعتي نـدارد« )ارسـطو، 
1384: 9(. فلسـفه علمـي اسـت بـراي خـود. غایت آن 
دانسـتن و آگاهي اسـت و هدفي غیر از خود )دانسـتن 
و عشـق به دانایي( ندارد. شـاید به همین خاطر اسـت 
كـه سـقراط در رسـالة »اوتیـدم« افالطون بـه كریتون 
توصیـه مي كنـد: »كریتـون... توجـِه تو نبایـد معطوف 
اشـخاصي باشـد كـه بـه فلسـفه مي پردازنـد و فكـر 
تـو نبایـد صـرف ایـن شـود كـه ببینـي این اشـخاص 
خوب انـد یـا بـد، بلكـه باید تمـام فكـر و دقت خـود را 
صـرف ایـن كنـي كـه ببینـي خود فلسـفه چیسـت و 
چگونـه اسـت. اگـر خود فلسـفه به نظـر تو بـد آمد، نه 

ارسطو 
معتقد است: 

»ارزشمند ترین 
علم، الهي ترین 

آن است و 
الهي ترین علم 
)فلسفة اولي( 

به لحاظ مادي و 
ظاهري منفعتي 

ندارد
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تنهـا پسـران خودت بلكه هركس دیگـري را هم 
مانـع شـو از اینكـه بـه آن نزدیك شـوند. اما اگر 
در خصـوص آن همـان عقیده را پیـدا كردي كه 
مـن دربـارة آن دارم، در این صـورت چنان كه آن 
مثل مشـهور مي گویـد، هم خودت بـه دنبال آن 
بـرو و هـم فرزندانـت را بـه سـوي آن راهنمایي 

كـن« )افالطـون، بي تـا: 150(. 
فلسـفي و  اوج یـك بي طرفـي  ایـن توصیـه 
علمـي را مي رسـاند كـه اگـر بتـوان همین یك 
نكتـه را بـه دانش آمـوزان تعلیـم داد و آن را بـه 
باورشـان تبدیـل كـرد، بسـیاري از مشـكالت 
آموزشـي و پرورشـي حـل  مي  شـود. در ایـن 
صـورت، دانش آمـوزان نـه بـه خاطـر نمـرة كم، 
نـه بـه خاطـر دوسـت نداشـتن معلم و نـه هیچ 
عامـل بیرونـي و فرعـي دیگـري از یـك معرفت 
و دانـش بدشـان نمي آیـد، بلكـه به طـور كلي از 
دانسـتن متنفع مي شـوند و در پي نفـع مادي و 

آنـي نخواهنـد بود. 
بنابراین اگر انتظار داشـته باشیم در كالس هاي 
كارگاه هـاي  ماننـد  منطـق،  و  فلسـفه  درس 
و  فیزیـك  آزمایشـگاه هاي  و  فني وحرفـه اي 
شـیمي، چنـد ابـزار و وسـیله را بـه هـم متصـل 
كنیـم و یـك وسـیلة كاربـردي بسـازیم یا چند 
عنصـر را بـا هـم تركیـب كنیـم و نتیجـة كار را 
همانجا مشـاهده كنیم، طبیعي اسـت كه انتظار 
بیهـود و بي جایـي اسـت. آنچه مـا در كالس هاي 
درس فلسـفه و منطـق باید آمـوزش بدهیم، پي 
بـردن بـه ارزش و اهمیت تفكر و تعمـق، به ویژه 
تفكر فلسـفي، و تقویت قدرت تفكر و اندیشـه از 
راه هـاي گوناگـون اسـت )كه شـرح برخـي از آن  
راه هـا گذشـت(. همیـن قسـم آموزش اسـت كه 
دانش آمـوزان را در مسـیر پرپیچ و خـم زندگـي 

یـاري مي كنـد و بـه دردشـان مي خـورد. 
اصـواًل فراینـد آمـوزش فراینـدي آنـي، دفعي 
و زود بـازده نیسـت كـه بتـوان بالفاصلـه آنچـه 
داده شـده را به عنـوان نتیجـة كار پـس گرفـت 
)روشـي كـه در نظـام حافظه محوِر حاكـم رایج 
اسـت(. بلكـه فراینـدي تدریجـي و دراز مـدت 
اسـت و نتیجـة آمـوزش در شـرایط مقتضـي 
خـود را نشـان مـي دهـد. ایـن موضـوع به ویژه 
در مورد علوم انسـاني و علي الخصوص »فلسـفه 
و منطق« نمود بیشـتري دارد. مدرسـة زندگي، 
ایـن زمینـه بهتـر عمـل مي كنـد و  خـود در 
آمـوزگار بهتـري اسـت. بـه همیـن سـبب هم، 
انسـان هیـچ گاه از یـاد گرفتـن فـار غ نمي شـود 
و تـا آخریـن لحظـات زندگـي یـاد مي گیـرد و 

تجربـه مي كنـد. 

خالصه و نتیجه گیري 
فلسـفه و منطـق اگر چـه ظاهـراً فایدة آنـي و مادي 
مشـهود و قابـل توجهـي ندارنـد، امـا ثمـرات روحـي 
و معنـوي زیـادي دارنـد كـه ارزش  آن هـا نه تنهـا از 
فایـده و سـود مـادي كمتـر نیسـت، بلكـه بـه مراتب 
بیشـتر از آن اسـت و حتـي مي توانـد منافـع مـادي  
را تحت الشـعاع خـود قـرار دهـد. چـون نمي تـوان به 
دوگانگـي جسـم و روح یـا فكـر و بـدن معتقـد شـد 
و همـگان بـه تأثیـر متقابـل این هـا بر هـم معتقدند. 
بـا ایـن حـال همان  طـور كه علـوم دیگـر تخصصي تر 
شـاخه هاي  نیـز  فلسـفه  شـده اند،  شـاخه  شـاخه   و 
متفاوتـي پیـدا كرده و گسـترش یافته اسـت. یكي از 
شـاخه هاي مهـم و امروزي تـر آن »فلسـفة كاربردي« 
اسـت كـه بایـد مـورد توجـه دسـت اندركاران نظـام 
آموزشـي قرار گیـرد. صرف نظر از »فلسـفه  كاربردي« 
به  عنـوان یك رشـتة خـاص، آنچه در ایـن مقاله مورد 
توجـه قرار گرفـت، كاربردي كردن آموزش فلسـفه و 
منطـق و ارائـة راهكارهایي براي نشـان دادن تأثیرات 
سـازندة فلسـفه و منطـق بود كـه با بهره گیـري از دو 

روش عمـده میسـر مي شـود:
تفكـر  قـرار دادن دانش آمـوزان در موقعیـت  الـف( 
عمیـق دربـارة مسـئلة مـورد تعلیـم فلسـفه و منطق، 
از طریـق طـرح مسـئله و خواسـتن نظـرات آن هـا بـه 
صـورت توصیفـي و نوشـتاري، و یـا طـرح سـؤاالت 
پي درپي و اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ سقراطي 

و گفت وگـوي شـفاهي. 
ب( شـرح و تبییـن توضیحـات درس و نیـز آوردن 
مصداق هـا و نمونه هـاي علمـي در متـن درس، از افراد 
پرورش یافتـه و فرهیختـه در حـوزة فلسـفه و منطـق. 
چنانكه سـایر مشـكالت آموزشـي كه در متـن مقاله 
به برخي از آن ها اشـاره شـد، از میان برداشـته  شـوند، 
امیـد مـي رود كـه راهكارهـاي ارائه شـده بتوانند گامي 
هـر چنـد كوچـك در حـل مشـكالت آموزش فلسـفه 
و منطـق بردارنـد. امـا به طـور كلـي گام بـزرگ را در 
در  كـه  برداشـت  مي تـوان  زمانـي  آموزش و پـرورش 
دانش آمـوزان نسـبت بـه علـم و دانایي احسـاس نیاز و 
تشـنگي ایجاد شـود تا به مصـداق این شـعر موالنا كه 

مي فرمایـد: 
آب كم جو تشنگي آور به دست 

تا بجوشد آبت از باال و پست 
بـراي دانش آمـوزان هـم از هـر گفتـه و شـنیده و 
مطلبـي علـم بجوشـد و بتواننـد از هر درسـي مطلبي 
بیاموزنـد و از هر حادثـه اي درس زندگي بگیرند و آن را 
در زندگـي خـود بـه كار برنـد. در این صورت اسـت كه 
جامعـه پـر از دانش آموختـگان فرهیخته خواهد شـد و 
آموزش و پـرورش هـم در رسـیدن به اهـداف عالي خود 

موفـق خواهـد بود. 
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اشاره
در خانـة معلـم شـهر سـنندج ـ مرکـز اسـتان 
کردسـتانـ  در جمـع پنـج تـن از دبیـران »دیـن و 
زندگـی« پایـة دهـم )متوسـطة دوم( حاضر شـدیم 
و ضمـن طـرح پرسـش هایی دربـارة ظاهـر و باطـن 
کتاب،  سـخنان همکاران را شـنیدیم، ثبت و تدوین 
فصل نامـة رشـد  مخاطبـان  بـه  اکنـون  و  کردیـم 
آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمی تقدیـم می کنیم.

آشنایی با دبیران:
الـف( مریـم محمـدی: بـا 22 سـال سـابقه،  ضمن 
کار و تجربـة اجرایـی در آموزش وپـرورش، در تمـام 
پایه هـای تحصیلـی مـدارس تدریـس کرده اسـت.
در  سـابقه  سـال   28 بـا  مبارکـی:  بشـرٰی  ب( 
آموزش وپـرورش و 12 سـال کار اجرایـی، 16 سـال 
تدریـس کرده اسـت: او مي گوید: »از این کار بسـیار 
راضـی ام و از تدریـس معـارف دینی لـذت می برم.« 
ج( لیال حسـینی: با 18 سـال سـابقه، با مدرک زبان 
و ادبیـات عـرب، چند سـالی اسـت در کنـار عربی، 
دینـی هـم تدریـس می کنـد. می گویـد: »تدریـس 
زبـان عربـی، به دلیـل داشـتن قواعد مشـخص، این 
زبـان خیلـی آسـان اسـت، امـا تدریـس دینـی با 
موضـوع تربیتـی و ظرافت هایـی کـه دارد، خیلـی 

است.« سـخت 
د( رونـاک حسـینی: مـدرک کارشناسـی ادبیـات 
فارسـی دارد؛ با پنج سـال سـابقه در تدریس دینی. 
او یـادآور می شـود:  »در کالس دینـی و معارف خیلی 
راحت تـرم. بیـن مـن و دانش آموزان جـوی صمیمی 

برقـرار اسـت. آنـان دوسـت دارنـد با مـن درکالس 
دینـی باشـند. اجازه نمی دهنـد زنـگ درس دینی را 

بـه درس دیگـری بدهند.«
ه( بهـی محمدی: بـا 23 سـابقه در تمـام دوره های 
تحصیلی تدریس کرده اسـت. 12 سـال سابقة حضور 
در دبیرسـتان تیزهوشـان دارد و از 10 سال پیش هم 

سـرگروه دین و زندگی در اسـتان کردسـتان است.

خواسـتة بـه  حق دبیـران مدارس سـنندج در 
گفت وگـو بـا مجلة رشـد:

سـازمان سـنجش باید به کتاب ضمیمة دین و 
زندگی در کنکـور توجه کند

ـ اگـر هـر یـک از شـما مؤلـف کتاب درسـی 
کالس دهـم بودیـد کـدام درس هـا را حـذف 
می کردیـد، چرا؟ چـه موضوعی را بـه جای آن 

چرا؟ می کردیـد،  طـرح 
بـرای  آغازیـن جدیـدی  دورة  دهـم  کالس  مبارکـی: 
بحـث  از  اسـت  بهتـر  به نظـرم  اسـت.  دوم  متوسـطة 
خداشناسـی و خداگرایـی، تقویـت ایمان، القـای مهر الهی 
ارتبـاط آن  و  زیبایی هـای طبیعـت  از  بـه دانش  آمـوزان، 
بـا حکمـت الهـی شـروع شـود، ولـی بحث معـاد را وسـط 
کتـاب آورده انـد که به نظر بنده کار درسـتی نیسـت. وقتی 
بـه بحـث معـاد می رسـیم، در بچه ها دلهـره و تـرس ایجاد 

گفت وگو با دبیران دینی و قرآن استان کردستان
گفت وگو از:  رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي، مهدي مروجي

ميزگرد
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می شـود، آن هم فقـط در کالس. ولی بیرون که می روند،  
همه چیـز را از یـاد می برند. پیشـنهاد بنده این اسـت که 
موضـوع معـاد را بـه انتهای کتـاب ببرند. پیشـنهاد بنده 
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در طـول سـال، پایـة ایمانیـ  
ان شـاءاهللـ  تقویـت شـود و رابطـه بـا خـدا افزایـش یابد.

آن وقـت بـه بحـث معـاد برسـند. پیشـنهاد تکمیلی ام 
ایـن اسـت؛ بجاسـت کـه درس معـاد را برای پایـة بعدی 
)پایـة یازدهـم( بگذارند. ایـن کار ما را به هـدف نزدیک تر 

می کنـد و آمادگـی بچه هـا هـم بیشـتر می شـود.
خـوب اسـت بـه بچه هایـی کـه از دوره هـای پایین تـر 
بـه دوره هـای باالتـر می آینـد،  ابتـدا شـادی داده شـود تا 

روحیـه بگیرنـد و دیـن برایشـان زیبـا جلـوه کند.
موضـوع و محتوای کتاب تا حـدودی هدف های تعیین 
شـده را بـرآورده می کنـد، ولـی در بحـث اخـالق چنین 
نیسـت، زیـرا اخـالق به بحـث مسـتوفایی نیـاز دارد. اگر 
پایـة اخالقـی بچه هـا تقویـت شـود، مبانـی توحیـدی و 

ایمانـی را می پذیرنـد.
مریـم محمـدی: کتـاب پایـة دهـم پختگـی الزم را 
نـدارد. همـان کتـاب پایة دوم سـال های پیش اسـت که 
آن را بـه ایـن شـکل تدویـن کرده انـد. هنـوز موضوع ها و 
مباحـث ایـن کتـاب ارتبـاط الزم را با هم ندارنـد و در آن 
توالـی و نظـم برقـرار نیسـت. پـس از بحث معـاد، اخالق 
آمـده و پـس از آن مباحـث اقتصـادی را آورده انـد کـه 
همـه جسـته و گریخته اند، یعنـی از هر بحثـی چیزی را 
مطـرح کرده انـد و در نهایت، معلـم و دانش آموز به نتیجة 
مشـخص نمی رسـند و نمی دانیـم غـرض مؤلفـان از این 

موضوع هـا و بحث هـا چیسـت؟
نظـر همـکار محتـرم خانـم مبارکـی را هم قبـول دارم 
کـه بچه هـا بایـد از زیبایی هایـی کـه خداونـد در جهـان 
پدیـد آورده  اسـت، به عنـوان زیبایـی دین یاد کننـد. الزم 
نیسـت بـرای پایـة دهـم، فـوری بـه معـاد بپردازیـم که 
بخش عظیمی از آن به سـؤال و جواب و بهشـت و جهنم 
مربـوط می شـود کـه سـبب تـرس دانش آمـوز می شـود.

این مبحث را در دورة قبل، در کتاب سـال دوم داشـتیم 
و در سـال اول بحث معاد مطرح نبود.

بهی محمدی: ضمن تقدیر و تشـکر از مؤلفان محترم 
کتـاب که مباحث خوبـی را در کتاب پایة دهـم آورده اند، 
بایـد عنایـت داشـت کتـاب درسـی بـرای نوجوان هـا و 
جوان هـا در دورة متوسـطة دوم آمـاده شـده، ولـی ایـن 
نسـبت ظاهـری کفایـت نمی کند. نکتـة مهم این اسـت 
کـه متـن درس و محتوای کتاب بتوانـد ارتباط نوجوان ها 
و جوان هـا را بـا خـود برقرار کنـد. کار خـوب نظرخواهی 
و اعتبارسـنجی کـه آقای دکتر اعتصامـی و آقای دکتر 
شـکرانی در این زمینه انجام دادند، سـبب شد تغییرات 
عمـده ای در کتاب سـال تحصیلـی 96 به وجـود آید. این 
نظر خواهـی و اعتبارسـنجی از طریـق سـامانة اینترنتـی 
انجـام شـد. ولـی بـه این دلیـل که اولیـن بار بـود چنین 
کاری صـورت گرفـت، بـا اسـتقبال زیاد همـکاران مواجه 
نشـد. ولـی نمایندگان هـر اسـتان، در سـامانه به تحلیل 

محتـوای کتـاب پرداختنـد. بنـده کتـاب زیـر چـاپ را 
در سـامانه دیـده ام،  تـا حـدی محتـوای آن بهبـود یافته 
اسـت. ولـی تألیف فعل بشـری اسـت. فعل بشـری قطعًا 
بـدون نقـص نیسـت. لذا اگـر در زمینـة آداب معاشـرت، 
روابـط اجتماعـی وبه ویـژه در کتاب های پایه های سـوم و 
چهـارم متوسـطة دوم موضوع هـای ازدواج، توکل، قناعت 
و صداقـت بیاینـد، خیلـی مفیدتـر اسـت. زیرا بـا تقویت 
این موضوع هاسـت کـه زندگـی خانوادگـی دوام می یابد. 
پـس هنـوز بایـد محتـوای کتاب ها تغییر کننـد. حجم 
کتـاب پایـة دهـم نیـز زیـاد اسـت و سـبب خسـتگی 
دانش آمـوزان می شـود. متأسـفانه در پایة یازدهم رشـتة 
تجربـی همین مشـکل را سـال آیندة تحصیلـی خواهیم 
داشـت. لذا از اکنون باید از همکاران بخواهند دروس پایة 
دهـم را تحلیـل کنند. زیرا آقایان دکتـر اعتصامی و دکتر 
شـکرانی خیلی بـر اطـالع از آرای همـکاران معلم تأکید 
دارنـد و آن را مهم می دانند. براسـاس همیـن آرا می توان 

محتـوا و موضـوع را تغییـر داد یـا ترمیم کرد.
در کتاب سـال پیش رو،  نام همکاران معلمی که محتوای 

کتـاب را تحلیل کرده اند، در آخر کتاب آمده اسـت.
لیـال حسـینی: در حیـن تدریـس همـکاران متوجه 
شـدیم ، کتـاب پایـة دهـم انسـجام کافـی نـدارد. کتـاب 
موضوع هـای ارزشـمندی دارد، ولـی اگـر آن را از بحـث 
توحیدی، مثاًل از ذات و صفات خداوند شـروع می کردند، 
خیلـی خوب بـود. زیـرا دانش آموزانی داریم کـه هنوز در 
باورهـای اولیـه و اصولـی کـه پایه هـای ایمانـی را تقویت 

می کننـد، مـردد مانده انـد.
اول  دورة  از  کـه  حـال  دارنـد  انتظـار  دانش آمـوزان 
متوسـطه بـه دورة دوم آمده انـد، به آنان تفهیم شـود که 
برخـی از صفات خداوند با برخـی دیگر از صفات حضرت 

حـق تناقض نـدارد.
متناقـض  صفـات  نـوع  ایـن  واقـع،   جهـان  در  زیـرا 
به حسـاب می آینـد. یعنـی مـا هنـوز در  اصـول توحیـد 
و خداشناسـی مانـده بودیـم کـه یک دفعـه در پایـة دوم 
وارد بحث معاد شـدیم؛ که یکسـره »بازخواسـت« اسـت 
و ایـن وضعیـت می توانـد از بچه هـا »دین زدایـی« کنـد. 
مثـال روشـن بزنـم؛ من معلـم که هنوز درسـی نـداده ام، 
ناگهـان بـه بچه هـا بگویـم آمادة امتحـان شـوید، که این 
رفتـار بـرای نوجوان و جوان خوشـایند جلـوه نمی کند و 

آن هـا را دچـار اضطـراب می کنـد.

ـ پس می فرمایید ابتدا باید بحث خداشناسـی 
کامل شـود، بعد موضـوع معـاد را مطرح کنیم. 
در مقدمـة کتاب پایـة دهم مؤلفان نوشـته اند 

هـدف اصلی موضوع معاد اسـت.
روناک حسـینی: اشـکال همیـن نکته اسـت که در 

پایـة دهـم نباید معـاد را مطـرح کرد.
مبارکی: برای شـروع کار الزم نیسـت و مـا را به هدف 

نمی رساند.

 بچه ها باید از 
زیبایی هایی که 
خداوند در جهان 
پدید آورده  است، 
به عنوان زیبایی 
دین یاد کنند. الزم 
نیست برای پایة 
دهم، فوری به معاد 
بپردازیم که بخش 
عظیمی از آن به 
سؤال و جواب و 
بهشت و جهنم 
مربوط می شود 
که سبب ترس 
دانش آموز می شود
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ـ نگفتید چه موضوع و درسـی را می خواهید 
حـذف کنیـد یـا جـای آن را در پایـة دهـم 

تغییـر دهید تـا در پایة دیگـر بیاید؟
کتـاب  در  نمی رسـد  به نظـرم  محمـدی:  بهـی 
موضوع هـای قابـل حـذف داشـته باشـیم، امـا برخـی از 
قسـمت ها،  به دلیـل زیـاد بـودن حجـم درس هـا،  بایـد 
کوتـاه یـا خالصـه شـود. اگـر هـم نمی خواهند ایـن کار 
بکننـد، مثـاًل بـرای علوم تجربـی، سـاعات تدریـس را 
بیشـتر کنند. اکنـون آنچه معلـم و دبیـر می خواهند در 
کالس ارائه کنند، با سـاعات مقرر کنونی تناسـب ندارد.

برخـی  آوردن  باشـد،  بیشـتر  تدریـس  سـاعت  اگـر 
موضوع هـا مثـل مسـائل فقهی و پاسـخ به پرسـش های 
فقهـی الزم اسـت که اکنـون در کتاب های درسـی آن را 
نداریـم. البتـه در پایة یازدهـم و در ویرایش جدید کتاب 
پایـة دهم، بخشـی طراحی شـده که سـؤال و جـواب آن 
را در بـردارد. به نظـرم ایـن بخـش برای همـکاران دبیر و 
نیـز دانش آمـوزان جـذاب خواهـد بـود. این قسـمت اگر 
در پایـة دوازدهـم هـم بیایـد، بسـیار خوب خواهـد بود؛ 
به ویـژه کـه سـبب اضطـراب در دانش آموزان نمی شـود، 
زیـرا در کنکور از این بخش سـؤال نمی آیـد و فقط برای 

ارزشـیابی و زیاد شـدن اطالعات خودشـان اسـت.

ـ آیـا حجم کتاب درسـی پایة دهـم با زمان 
تدریس مقرر تناسـبی دارد؟

رونـاک حسـینی: خیـر، متناسـب نیسـت. زمـان 
تدریـس، به ویـژه در رشـته های تجربی و ریاضـی که دو 
سـاعت )و در علوم انسـانی سـه سـاعت( اسـت، تناسبی 
نـدارد و وقـت کـم داریـم. زیـرا بایـد آیـات را قرائت کرد 
کـه ایـن قسـمت طوالنـی اسـت و در ضمـن بچه ها هم 
بایـد آیـات را بخواننـد. بعد هم باید برسـیم بـه تدریس 

کـه امکان نـدارد.
مبارکـی: از نظر ظاهـری حجم کتاب کم اسـت، ولی 
محتوای آن بسـیار گسـترده اسـت. در زمان بنـدی برای 
تدریـس کتـاب پایة دهم، 10 دقیقه را بـه روخوانی آیات 
قـرآن اختصـاص داده انـد،  در حالـی کـه بنـده به عنـوان 
معلـم، اول بایـد نیم سـاعت بخوانـم و تجویـد را توضیح 
بدهـم، بعد برسـم به درس. امـکان دارد هنـگام تدریس 
دانش آمـوز یـک نکته را مطـرح کند که الزم اسـت برای 
آن وقـت گذاشـت تا قابل فهم شـود. سـال های گذشـته 
زمـان تدریـس چهار سـاعت بـود. معلوم اسـت که بهتر 
بـود. االن نصـف آن زمـان را داریـم که معلـم نمی داند با 
ایـن دو سـاعت در رشـته های تجربـی و ریاضـی چه کار 
کنـد! لـذا دانش آمـوز هـم نمی تواند به هدفـی که کتاب 

تعقیـب می کند، برسـد.
لیال حسـینی: همان طور که خانم مبارکـی فرمودند، 
حجـم کتـاب ظاهراً کم اسـت، ولـی بحث برانگیز اسـت 
و ایجـاد چالـش می کنـد. دو سـاعت برای تدریـس واقعًا 

کم اسـت.

ـ کـدام یـک از موضوع هـای کتـاب خیلی 
چالـش برانگیـز اسـت؟ و بچه هـا از کـدام 
درس هـا اسـتقبال می کنند و فکـر می کنند 

در زندگی شـان قابـل لمس اسـت؟
رونـاک حسـینی: فکـر می کنم بحـث حجـاب )دو 
درس آخـر( خیلـی بحـث برمی انگیـزد. دخترهـا خیلی 
می پرسـند کـه باید توضیح بدهیـم و قوانیـن حجاب را 
بیـان کنیـم. گاهی هم بیـن بچه ها در ایـن زمینه بحث 

درمی گیـرد.

ـ به نظـر شـما در کتـاب ایـن موضـوع بـه 
خوبـی تشـریح و تدویـن شـده اسـت؟

روناک حسـینی: کتاب کلیات را بیـان می کند. نظر 
ادیـان را دربـارة حجـاب گفتـه اسـت و معلم بایـد آن ها 
را بـاز کنـد. لـذا زمان بـر اسـت،  به ویـژه کـه چالش خیز 
هـم هسـت. موضوع جـذاب بـرای بچه هـا، وقایـع معاد 
اسـت کـه مرحله بـه مرحله اتفـاق می افتنـد. کتاب هم 
خیلـی موجز هر مرحلـه را بیان کرده، ولـی ما باید برای 
بچه هـا توضیـح الزم را بدهیـم. البتـه از جلسـة قبل به 
بچه هـا می سـپاریم کـه بروند تحقیق کنند و در جلسـة 

بعد سـر کالس کنفرانـس بدهند.
مبارکـی: دو درس آخر )حجاب(  بـرای دختر خانم ها 
خیلـی جالـب اسـت کـه دربـارة فضیلـت آراسـتگی و 
حجـاب مطالبـی دارد. ولـی درس یازده یـک نقص دارد 
و آن هـم در برنداشـتن آیـة قرآنی اسـت. بایـد محتوای 
درس را بـا آیـات قرآنی تلفیـق کرد و بیـن آن ها ارتباط 
به وجـود آورد. بایـد بـا آوردن آیـات قرآنـی و حدیث آن 
را مسـتند کـرد تا پذیـرش از طرف دانش آموزان بیشـتر 

شود.
دبیـر هـم نمی دانـد چقـدر بایـد توضیـح بدهـد. این 
درس کتـاب فقـط سررشـته را دسـت دبیر داده اسـت.

بهـی محمـدی: بـا توجـه به وقـت کالس عـرض 
می کنـم، می تواننـد در این کتـاب هم، مثـل کتاب پایة 
یازدهـم،  بخش»بیشـتر بدانیم« را اضافه کننـد و در این 
بخـش بـا آوردن توضیحاتی، موضـوع را بازتر بیان کنند.

بهـی محمدی: به طور قطـع، در کالس بحث »تدبر« 
هنـگام  تدریس مطرح می شـود. اما آنچـه در این بخش 
کتـاب آمـده، کمتـر از آن اسـت کـه مشـخص کرده اند. 
اگـر مـا در کالس بخواهیـم گسترشـش بدهیـم، وقتی 
بـه مرحلة مفهـوم آیات می رسـیم باید توضیـح بدهیم. 
به دلیـل گروهـی کار کـردن دانش  آمـوزان، فعالیت های 
تکمیلـی گروه هـا، بعـد از تدریـس دبیـر، از جملـه ایـن 
پرسـش اسـت کـه با توجـه به ترجمـه،  از آیـات موجود 
چـه برداشـتی کرده ایـد؟ بچه هـا پـس از گفت وگـوی 
گروهـی نکاتی را بیـان می کنند که با تدبر همراه اسـت 
و در بطـن خود سـبب بـروز خالقیت هم می شـود. ولی 
بـه دلیـل کـم بـودن زمـان و داشـتن درس هـای دیگر، 
بـه هـدف اصلـی کـه شـکوفایی خالقیت اسـت، کمک 

دو درس آخر 
)حجاب(  برای 
دختر خانم ها 
خیلی جالب 

است که 
دربارة فضیلت 

آراستگی 
و حجاب 

مطالبی دارد
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خاصـی نمی شـود. این نکتـه را هم اضافـه کنم که بخش 
تدبـر خیلی کم اسـت و باید بیشـتر شـود. 

مریـم محمدی: بـه  نظر من هم بخش  تدبـر در کتاب 
جدیـد کـم اسـت. در کتـاب قبلـی، تکلیفـی بـه بچه ها 
محـول می شـد و آن هـا بـرای تفکـر و تدبـر راهنمایـی 
هـم می شـدند. بنـده نیـز دربارة آیـات پرسـش هایی را با 

الگـوی تدبـر کتـاب طرح می کـردم.
مثـالً  آیـات 30 و 31 سـورة نـور ایـن کار را می کـردم. 

بچه هـا حتـی روزنامـه دیـواری درسـت کردند.

کار  درایـن  مشـارکت  بـه  دانش آمـوزان  ـ 
تمایـل دارنـد؟ یـا خـود شـما آن هـا را بـه 
مشـارکت در کار تشـویق می کنید؟ برخی از 
همـکاران در بخـش تدبـر هم بـه بچه  کمک 

می کننـد کـه نباید ایـن کار بشـود!
همکارانـم هـم موافق انـد کـه خـود بچه ها 
بایـد ایـن کار را بکنند و ما هم بـه آن تأکید 
داریـم. این بخـش از بخش های خـوب کتاب 

است. 

ـ بخـش »اندیشـه و تحقیـق« هـم در کتاب 
پایـة دهم داریم. از این بخش چه اسـتفاده ای 

؟ می کنید
مریـم محمـدی: در کتـاب قبلـی پایـة دهـم بحـث 
اندیشـه و تحقیـق تـا حـدی بازتـر بـود، ولـی در کتـاب 
جدید این بحث بسـته اسـت؛ یعنـی دانش آموز فقط باید 
بـه مطلـب کتاب رجـوع کند، زیـرا جواب عینـًا در کتاب 
هسـت و نیـاز به رجـوع به کتاب هـا و منابع دیگـر ندارد.

ـ چـه تغییـری بایـد در این بخـش به وجود 
بیایـد کـه کار بچه هـا به اصل معنـی تحقیق 

شـود؟ نزدیک تر 
بهی محمـدی: باید واگراتر مطرح شـود. ایـن نکته را 
هـم یـادآوری کنـم که آنچه به اندیشـه مربوط می شـود، 
خـوب اسـت. ولـی بخـش تحقیـق آن مناسـب و خـوب 
نیسـت و کتـاب امـکان تحقیـق و رجـوع به منابـع دیگر 

را از بیـن برده اسـت.
مریـم محمـدی: موضوع هـای کتـاب مشـخص اند. 
بـرای مثـال می شـود مؤلفـان در کتـاب نشـانی یکی دو 
آیـه را بدهنـد یـا حدیثـی را بیاورنـد و بـه ایـن ترتیـب 
دانش آمـوز را بـه خـارج از کتاب درسـی هدایت کنند که 

بـه اندیشـه و تحقیـق نزدیک تر اسـت.
همـکاران معتقدنـد کتاب قبلی در ایـن بخش بهتر بود 

و کتـاب کنونی کاسـتی و ضعف هایی دارد.

ـ بـا »پیـام آیـات« موافـق هسـتید؟ موافق 
هسـتید که این بخش کار خـود دانش آموزان 

اسـت و نباید معلـم پیام  را یـادآوری کند؟
بهـی محمـدی: کامـاًل درسـت اسـت. امـا کنکـور 
سـبب شـده، مـا معلمـان از رسـالت اصلی خودمـان دور 
شـویم. هـدف مـا آموزش زیسـت  دینـی و اخـالق دینی 
اسـت، ولـی وضع طـوری اسـت کـه دانش آمـوزان معلم 
را نماینـدة سـازمان سـنجش می داننـد و وظیفـة قطعی 
معلـم کار کنکـوری اسـت. این مصیبـت کل کشـور و از 

جمله اسـتان کردسـتان اسـت.
متأسـفانه درس دینـی ابـزاری در خدمت کنکور اسـت 
و نـه آموزشـی برای زندگـی بهتر و در جهت رسـتگاری.

ـ آیا شـیوة ارزشـیابی که در اول کتاب آمده 
اسـت، قابلیت اجرا دارد؟

مبارکی: در این کتاب به قرآن کریم ظلم شـده اسـت. 
بـرای مثـال چهار نمره ای کـه به قرائت اختصـاص یافته، 
خیلی کم اسـت. بـا این وضع، تمرکـز الزم بر روی بخش 
»قرائـت« بـه وجـود نمی آیـد. زیـرا پیـش زمینـة درس 
دینـی، روخوانـی و روان خوانـی قـرآن اسـت. دو صفحـة 
اول تمـام درس هـای پایـة دهـم بـه روخوانـی اختصاص 
دارنـد. ایـن دو صفحه از نظر ظاهری و رسـم الخط بسـیار 
جالب  انـد، ولـی متأسـفانه نمـره اش خیلـی کم اسـت. به 
همیـن دلیـل بچه هـا دقتی به ایـن قسـمت نمی کنند و 

می گوینـد 16 نمـرة بقیـه را می گیریم.
به نظـرم بایـد آیات ابتـدای درس در کتـاب جداگانه ای، 
مثـاًل بـا عنـوان »روان خوانـی قـرآن« بیایـد و 20 نمـرة 

کامـل هـم داشـته باشـد. در این صـورت مؤثرتر اسـت.

بهـی محمـدی: آیاتـی کـه در متـن درس آمـده و با 
هدف مستندسـازی موضـوع درس انتخاب شـده اند، باید 
بـه همیـن صورت باشـند، ولـی دربـارة دو صفحـة اول با 
پیشـنهاد خانـم مبارکی موافقـم. همکاران با جـدا کردن 
آیـات اول کتـاب و اختصاص 20 نمره بـه آن توافق دارند. 
به نظـر مـا بـا ایـن کار از یـک طـرف حرمت قـرآن حفظ 
می شـود و از طـرف دیگـر درسـت خوانی دانش آمـوزان 
تأثیـر مثبت می پذیرد. انس با قرآن نیز بیشـتر می شـود.

ـ آیـا آیـات اول کتـاب بـه فهم متـن کتاب 
کمـک نمی کننـد؟

بهی محمدی: نه! زیرا هیچ ارتباطی ندارند.
لیال حسـینی: بنده دانش آمـوزان را بـه خواندن آیات 
اول درس مجبـور نمی کنـم. خـودم شـفاهی معنی آیات 
را می گویـم )زیـرا آشـنایی داریـم(، ضمـن اینکـه خیلی 
از ایـن آیـات بـا موضـوع درس ارتباطـی ندارنـد. به نظـر 
بنـده بایـد آیاتی که بـا موضوع درس ارتبـاط دارند، اینجا 
بماننـد، و بقیـه را بردارنـد. برای مثـال، بسـیاری از آیات 
اول درس معـاد بـا موضـوع درس مرتبط انـد،  ولی بچه ها 
نمی داننـد ویژگـی قـرآن الگـوی کالم در کالم آوردن یـا 
از شـاخی بـه شـاخی پریدن اسـت. در همیـن درس هم 

در کتاب قبلی پایة 
دهم بحث اندیشه 
و تحقیق تا حدی 
بازتر بود، ولی در 
کتاب جدید این 
بحث بسته است؛ 
یعنی دانش آموز 
فقط باید به مطلب 
کتاب رجوع کند، 
زیرا جواب عینًا 
در کتاب هست و 
نیاز به رجوع به 
کتاب ها و منابع 
دیگر ندارد
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آیـات غیرمرتبط داریم که الزم اسـت برداشـته شـوند.
زیـر  درس  بـا  آیـات  از  برخـی  رونـاک حسـینی: 
آن مرتبط انـد. ولـی هـدف از آوردن ایـن دو صفحـه نـه 
پرداختـن بـه پیـام آیـات و نـه معنـی آیات اسـت؛ ضمن 
اینکـه فرصـت ایـن کار را هـم نداریـم کـه بـر روخوانـی 

کنیم. توقـف 

ـ آیـا آیـات موجـود در کتـاب پایـة دهم به 
زندگـی دانش آمـوزان مربـوط می شـوند؟

لیال حسـینی: اسـتقبال بچه هـا از آیات معـاد خیلی 
عالـی بـود. زیـرا عینـی بـود و در جلـوی دیدگانشـان 
صحنه سـازی و تصویـر می کـرد و دانش آمـوزان به راحتی 
می پذیرفتنـد. ولـی در درس حجـاب و عفاف، برای نسـل 
امـروز کـه پذیـرش راحتی ندارنـد، هضم آیـات حجاب و 
عفـاف راحت نیسـت، زیـرا با واقعیـت بیرونـی هم خوانی 

ندارد!

ـ البته شـما باید به عنوان معلـم که واقعیات 
بـرای  را  خـود  همیشـه  می دانـد،  را  روز 
بحث هـای چالش خیـز آمـاده کنیـد. شـکر 
خـدا شـما می فرمایید بـا درس  معـاد ارتباط 
برقـرار می کننـد و می پذیرنـد، در حالـی که 
خیلی هـا می گوینـد ایـن بخـش چالش خیز 
اسـت؛ همان طور کـه برخـی از دوسـتان در 
ایـن جلسـه آوردن این بخـش )معـاد( را در 

پایـة دهـم الزم نمی دیدنـد.
لیـال حسـینی: در بحـث حجـاب و عفـاف، ابتـدا از 
احـکام اسـالم اسـتفاده نمی کنـم،  نمی خواهم مسـتقیم 
بـدان بپـردازم. از جملـه می شـود از آنچـه در کتـاب بـه 
اهمیـت حجـاب در ادیـان مختلـف آمده، بحث را شـروع 
کـرد. یـا از واقعیت هـای موجود بحث را کلیـد می زنم که 

بچه هـا دوسـت دارند.
بـرای بچه ها جالب اسـت که می شـنیدند ملکة انگلیس 
دربـارة پوشـش مناسـب به عـروس خانـوادة خـود تذکـر 
می دهـد. بایـد بـه دانش آمـوزان گفت و مسـتند صحبت 
کـرد که حجـاب مخصـوص دین اسـالم و ما نیسـت، در 
حالی کـه در ادیـان دیگـر چنیـن اسـت و در اروپـا هـم 
بازگشـت به پوشـش مناسـب و بیـزاری از برهنگی بحث 

مطرحی اسـت.
مریم محمـدی: آیاتی که بچه  هـا دربارة آن ها سـابقة 
ذهنـی دارنـد و آیاتـی کـه در آن هـا داسـتان پیامبـران 
مطـرح اسـت، در کتـاب بیایند. این برایشـان جاذبـه دارد 
و زودتـر بـا آن ها ارتبـاط برقرار می کننـد. در کتاب قبلی، 
داسـتان حضرت ابراهیم )علیه السـالم( آمده بود که از آن 
خیلـی درس می گرفتیم، زیرا مرحله به مرحلـة زندگی آن 
حضـرت را بـا طرح آیـات قرآن شـرح می دادیـم و بچه ها 

بـه نتایج عملی می رسـیدند.

زمانـی کـه خـودم محصـل بـودم، به یـاد دارم داسـتان 
حضرت موسـی )علیه السـالم(  در سـوره ٰطٰه مطـرح بود. 
االن هـم وقتـی بـه ایـن آیـات می رسـم،  برایـم جذابیت 
بیشـتری دارد. بچه هـای ما هـم همین عالقه هـا را دارند.

ـ دربـارة طراحی هـای هنـری در کتـاب، از 
جملـه از جلـد آن، بشـمارید تـا صفحـات. 
همین طـور، دربارة رسـم الخط هـم می توانید 

بدهید. نظـر 
مبارکی: رسـم الخط خوب اسـت. متأسـفانه طراحی ها 
و رنگ هـای کتـاب خیلی تیره انـد. طرح ها بایـد جذاب تر 
شـود.  اسـتفاده  شـاد  و  روشـن  رنگ هـای  از  و  شـوند 
صفحاتـی کـه ابتـدای آن هـا آیـات قـرآن آمد ه انـد، مثل 
قرآن هـای کامـل، خیلـی جالب انـد. از طـرح جلـد کتاب 

نـدارم. رضایت 
رونـاک  حسـینی: مـا »از آینـدة روشـن« صحبـت 
بـا  بایـد  خـوب  طراحی هـای  حالی کـه  در  می کنیـم، 
رنگ هـای روشـن کامـل شـوند. متأسـفانه رنگ ها خیلی 

تیره انـد.
کتاب سـال گذشـتة عـده ای از بچه ها برگ هـای کاهی 
داشـت و بـا رنگ هـای تیـره، تصاویـر را خیلـی دلگیـر 
کـرده بـود. غیـر از درس عفـاف و حجاب کـه تصویر گلی 
را آورده انـد، کـه رنـگ چشـمگیری دارد، بقیـة رنگ های 

تیره اند. کتـاب 
مریـم محمـدی: الزمـة درس هـای کتـاب داشـتن 
طرح هـا و تصاویر مناسـب اسـت. بنده قبـل از ورود به هر 
درسـی، خطـاب بـه بچه هـا می گویـم دربارة طـرح درس 
فکـر کنید و در گوشـة کتـاب نظرتان را بنویسـید. وقتی 
نظـر دانش آمـوزان کالس را جمع بنـدی می کنیـم، بهتـر 

درس را می فهمنـد.
بهی محمـدی: به تصاویـر خیلی نیـاز داریـم. تصاویر 
بـه تفهیـم درس خیلـی کمـک می کننـد. امـا بایـد گویا 
باشـند، با رنگ جذاب آراسـته شـوند و به گونه ای باشـند 
کـه دانش آمـوز بتوانـد در ارتباط با موضـوع و متن درس، 
از آن ها برداشـت هایی کند و مفاهیم کلیدی را در بیاورد.

ـ حـرف آخـر و آخریـن حرف این جلسـه را 
بیـان کنید.

بهی محمدی: شـکر خـدا کتاب ها دارد بهتر می شـود 
و از نظـر همـکاران در ایـن زمینـه اسـتفاده می شـود. اما 
بحث هـای مجلة رشـد آمـوزش قـرآن و معارف هـم باید 
در جهـت مطالـب و موضوع هـای کتـاب باشـند و بـه 

الگوهـای تدریس هـم پرداخته شـود.

از اینکـه در ایـن گفت وگـو شـرکت کردیـد از همـه 
تعلیم وتربیـت  در  امیدواریـم  و  هسـتیم  ممنـون  شـما 

باشـید. موفـق  عزیـز  دانش آمـوزان 

به تصاویر خیلی 
نیاز داریم. تصاویر 

به تفهیم درس 
خیلی کمک 
می کنند. اما 

باید گویا باشند، 
با رنگ جذاب 

آراسته شوند و 
به گونه ای باشند که 
دانش آموز بتواند در 
ارتباط با موضوع و 
متن درس، از آن ها 
برداشت هایی کند 

و مفاهیم کلیدی را 
در بیاورد
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حجت االسالم والمسلمین محمدرضا دهدست، 
مدرس دانشگاه فرهنگیان  

اشاره
شـناخت فضایـل و رذایل اخالقی و سـنگرهای 
جاذبـه و دافعـه در جبهه های اخالق اسـالمی، از 
واجبات اخالقی عقیدتی اسـت و بایـد از معلمان 
و مربیـان متعهـد و خودسـاخته، بـه نسـل نـو 

انتقـال یابد.
کتـاب »دیـن و زندگی« سـال دوم متوسـطه به 
عوامل رشـد و شـناخت بدی ها و بیـزاری از آن ها 
پرداختـه اسـت و معلمـان معـارف الهـی بـرای 
پختـن مطلب و تغییـر صحیح آن، بـه منابع قابل 
اعتمـاد و تکیه نیـاز دارند. این مقاله سـعی کرده 
اسـت خالصـه ای از ایـن معـارف را بـه همکاران 

کند. هدیـه  محترم 

کلیدواژه ها: سب، فحش، لعن و نفرین، سب النبی، 
سب االمام

سب)فحش(
تعریـف: سـب در لغـت بـه معنـی سـتم، بدگویـی، 
ناسـزاگویی و بددهانـی اسـت )راغـب، 1392ق: 225(.

فحـش در لغـت بـه معنی زشـتی اسـت و فحشـا به 
کار زشـتی گوینـد که بـدی آن بزرگ اسـت؛ چه کاری 

باشـد یا گفتـاری. )همـان، ص 387(.
فحـش در اصطـالح به سـخنی گویند که بـدی آن از 
حـد فراتر رفته و هرزه گویی شـده اسـت. بـه آن »بذاء« 

یعنـی زشـت گویی و یاوه گویی هـم می گویند.
فحـش دادن از رفتارهـای بسـیار زشـت و زننـده ای 
اسـت که جزو بیماری  های اخالقی و نفسـانی شـمرده 
شـده اسـت وپیوندهای عاطفی و معنوی بین  انسـان ها 

را نابود می سـازد.

نکوهش فحش دادن
زبـان یکـی از اعضـای بدن اسـت که کارهـای بزرگی 
می توانـد انجـام دهـد، اگـر چـه وزنـش کـم اسـت. بر 
همیـن اسـاس خوبی هـا و بدی هـای بزرگـی دارد و 

او سـرمی زند. از  کارهـای خارق العـاده ای 
در دسـتورات اخالقـی اسـالم بـر کنترل شـدید زبان 

تأکیـد شـده اسـت. از جمله آمده اسـت:
é هیچ چیـز در جهان برای زندانی شـدن، شایسـته تر 

از زبان نیست.
é عاقـل قبـل از هـر چیـز، زبـان خـود را مراقبـت 

. می کنـد
é زیاد ساکت باش تا شیطان را ناامید سازی.

از این گونـه دسـتورات بسـیار آمـده اسـت، زیـرا  و 
خطـرات آن بـزرگ، آتـش فتنـه اش پرلهیـب و زهرش 
مؤثـر و کاری اسـت. یکـی از گناهان زبـان فحش دادن 
و ناسـزاگویی اسـت کـه هـم در کتـاب خـدا و هـم در 

دسـتورات روایـی مـا، از آن نهـی شـده اسـت.
خداونـد متعـال در قـرآن از ایـن کار نهـی فرمـوده و 
حتـی بدگویی از دشـمن، گناهـکار و بت پرسـت را نیز 
روا ندانسـته اسـت: »والَتسـبو اا الذین یدعون من دون 

اهلل فیسـبوا اهلل عـدواً بغیـر علم« )انعـام/ 108(:
و معبودانـی را کـه کافـران به جای خدا می پرسـتند، 
دشـنام ندهیـد که آنـان هـم از روی دشـمنی و نادانی 

خـدا را دشـنام خواهند داد.
و همچنیـن، بدگویـی و بدزبانـی را صفـت دشـمنان 
می دانـد کـه الاُبالـی هسـتند و اگـر دستشـان برسـد، 
هرگونـه زشـتی مثل بدزبانـی را نثارتان می کننـد: »اِن 
یثقفوکـم یکونوا لکـم اعداَء و یبسـطوا الیکـم ایدیهم و 
السـنتهم ...« )ممتحنـه/2(: اگـر بـر شـما دسـت یابند 
دشـمن شـما خواهند بود و دست و زبانشـان را به بدی 

در حق شـما می گشـایند. 

مقاله
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قـرآن مجیـد بـه مؤمنـان دسـتور داده اسـت کـه با 
همـة  مـردم بـه نیکویـی سـخن بگوینـد، نـه فقـط با 
مؤمنـان: »وقولوا للناس حسـنًا« )بقـره/83(: و با مردم 

نیکـو سـخن بگویید.
جالـب این اسـت که نـاس معنی جمع و عمـوم دارد 
و شـامل مؤمن و غیرمؤمن، مسـلمان و غیرمسلمان، و 
همه گونـه عقیـده می شـود؛ حتـی انسـان های بی دین 
در نتیجـه قـرآن اجـازة اسـائة ادب و فحاشـی حتی به 

افـراد بی دیـن را نمی دهد.
کریـم«  »قـول  بـه  دسـتور  آیاتـی  در  همچنیـن 
)سـخن نـرم و شایسـته(، »قـول معـروف« )سـخن 
پسـندیده(، »قول سـدید« )سـخن درست و اسـتوار(، 
»قـول بلیـغ« )سـخن رسـا(، »قول میسـور« )سـخن 
نـرم و  امیدوارکننـده(، »قـول سـلیم« )سـخن زیبای 
صلح آمیـز( و »قـول طیـب« )سـخن زیبـا، شـیرین و 

صادقانـه( داده شـده اسـت.
در مجموعـة معـارف دینـی، دشـنام دادن چـه بـا 
انگیـزة جـدی و چه با شـوخی، ناروا و حرام اسـت. زیرا 
گاهـی با حالـت جـدی در عصبانیت و خشـم  و گاهی 
با شـوخی بـه معنی مزاح و لطیفه گویی بـه کار می رود 

که هـر دوی آن ها ناپسـندند.
از رسـول خـدا )ص( نقـل شـده اسـت کـه فرمـود: 
»بدتریـن مردم کسـی اسـت که دیگـران از همراهی او 

بـه دلیـل بددهانـی اش، دوری می کننـد.«
و فرمود: »بهشـت بـر هر فحش دهنـده و بدزبانی که 
بی حیاسـت و کنتـرل زبان نـدارد، حرام اسـت« )قمی، 
1422 ه.ق،  ج7: 31(. و در آخریـن خطبـة زندگـی اش 
خطـاب به مـردم فرمود: »خیر و سـعادت برای کسـی 
اسـت کـه اخالقـش پسـندیده و زبانـش پاک باشـد و 
حـرف زیـادی نزنـد و بـا مـردم نیکـو سـخن بگویـد« 

)فلسـفی 1373، ج 12/ 127(.
امـام علـی )ع( فرمـود: »تنـدی و هتاکـی زبانـت 
را در اختیـار خـود بگیـر و خشـم خـود را آرام کـن تـا 
اختیـار نفـس تـو در دسـتت باشـد و بـدان کـه زبـان 
بدگـو درنده ای اسـت که اگـر رهایش کنـی، می گزد« 
)نهج البالغه، نامة 53 و ح 60(. و فرمود: »من فحاشـی 
و بدزبانـی را بر شـما ناپسـند مـی دارم. اگرمی خواهید 
دربـارة کسـی چیزی بگوییـد، حال و گفتـارش را عینًا 
بگوییـد، ولی بدگویی نکنیـد )نهج البالغه خطبة 206(

امـام صـادق )ع( فرمـود: »هیچ کس حتـی بت ها 
را دشـنام ندهیـد، زیـرا آن هـا نیـز به مقدسـات شـما 

توهیـن می کننـد« )قمـی، 1422هــ . ق،  ج 4: 43(.

بعضی پیامدهای خطرناک فحش دادن
1. تحریـک دیگـران بـه ناسـزاگویی: خداونـد 
فرمـوده اسـت: »بت هـای کفـار را فحش ندهیـد، چرا 
کـه آن ها نیـز در مقابل از روی دشـمنی به خدا ناسـزا 

می گوینـد.« )انعـام/ 108(.
2. ایجاد دشـمنی: رسـول خـدا )ص( فرمـود: »به 
مردم دشـنام ندهید تا دشـمنتان نشـوند« )حّر عاملی، 

1370، ج 12: 217(.
3. نفـاق و دورویی: امام صادق)ع( فرمود: »کسـی 
از زبانـش بـه وی احتـرام  از روی تـرس  کـه مـردم 
می کننـد، شـر مـردم اسـت و موجـب نفـاق در جامعه 

)تهرانـی، 1381: 271(. می شـود« 
4. نابـودی برکـت: امـام باقـر)ع( فرمـود: هـر کـه 
بـه مـردم ناسـزا گویـد، خداونـد برکـت روزی را از او 
می گیـرد و او را بـه خـود واگـذار می کنـد و زندگی اش 

فاسـد می شـود« )پیشـین(.
فرمـود:  )ص(  خـدا  رسـول  فسـق:  مایـة   .5
»دشـنام گویی بـه مردم فسـق و زشـتی علنی اسـت« 

.)272 ص  )همـان، 
6. اجابـت نشـدن دعـا: امـام صـادق )ع( فرمود: 
»مـردی از بنی اسـرائیل از خـدا طلـب فرزنـد می کرد، 
ولی دعایش مسـتجاب نمی شـد. گفـت: پـروردگارا! آیا 
مـن از تـو دورم کـه صدایم را نمی شـنوی؟« یـا به من 

نزدیکـی، ولـی دعایـم را اجابـت نمی کنی؟
در خـواب دیـد کسـی بـه او می گویـد: تو سـه سـال 
اسـت کـه خـدا را بازبانـی آلـوده بـه ناسـزا و ناراسـت 
می خوانـی، آیا هنـوز گمان داری که دعایت مسـتجاب 
شـود؟ زبانـت را از فحاشـی و دلـت را از بی تقوایـی و 
انگیـزه ات را از ظاهرسـازی دور کـن تـا دعایـت بـه 
هدف برسـد. ایـن بکرد و بـه زودی صاحب فرزند شـد 

)تهرانـی، 1381: 272(.
7. محـروم شـدن از بهشـت و دچـار عـذاب 

. ن شد

ê سّب پیامبر )ص(، امامان و مقدسات
اگـر چه دشـنام و ناسـزاگویی بـه همة انسـان ها ناروا 
و ناپسـند اسـت، ولی ناسـزا به اولیای الهـی، پیامبران، 
امامـان معصـوم و بـزرگان دینـی و رهبـران آسـمانی 
نارواتـر اسـت و جرمـی بـزرگ و خطرنـاک محسـوب 

می شـود.
خداونـد متعـال در آیاتـی از قرآن مجید پیامبـران را 
می سـتاید و آن ها را رسـوالن آسـمانی و مأموران وحی 
می شـمارد کـه بـرای هدایـت مـردم زحمـات زیـادی 
کشـیده اند. در نتیجه نارواگویی بـه آن ها گناهی بزرگ 
اسـت. بعضـی بـزرگان مـا همیـن مسـتند راـ  تمجید 
خـدا از انبیـا در قـرآن مجیـدـ  پایـة حرام بودن سـّب 
پیامبران دانسـته اند، ضمن اینکه همة مسـتندات حرام 

بـودن توهیـن بـه مؤمنین، شـامل انبیا هم می شـود.
از جملـه آیاتـی کـه در ایـن خصـوص می تـوان بـه 

آن هـا اشـاره کـرد، عبارت انـد از:
1. »و زکریـا و یحیـی و عیسـی و الیـاس کل، مـن 

از رسول خدا 
)ص( نقل شده 

است که فرمود: 
»بدترین مردم 

کسی است 
که دیگران 
از همراهی 
او به دلیل 

بددهانی اش، 
دوری می کنند.«
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)انعـام/85(. الصالحیـن« 
بـاهلل و رسـوله و تعـزروه و توقـروه و  2. »لتؤمنـوا 

)فتـح/ 9(. اصیـال«  و  بکـرًئ  تسـبحوه 
3. »یـا ایهـا  الذیـن آمنـوا الترفعـوا اصواتکـم فـوق 
صوت النبـی و التجهـروا لـه بـا لقـول کجهـر بعضکـم 

اعمالکـم« )حجـرات/2(. َان تحبـط  لبعـض 
4. »ان الذیـن یغضـون اصواتهم عندرسـول اهلل اولئک 

الذیـن امتحن اهلل قلوبهـم للتقوٰی« )حجـرات/ 3(.
5. »ان الذیـن یـؤذون اهلل و رسـوله لعنهم اهلل فی الدنیا 

و اآلخـرئ و اعـد لهم عذابًا مهینًا« )احـزاب/ 57(.
امـا خطرناک بـودن سـب پیامبران،  دلیـل عقلی هم 
دارد نظـام صحیـح عقیدتـی و دینی اسـالم که موجب 
رفـاه بشـر اسـت، متوقـف بـر شـخصیت پیامبـران و 
احتـرام آن ها نزد مردم اسـت. بنابرایـن، اهانت به آن ها 
معنایش آن اسـت که پایه های رفاه و اعتقادات بشـری 
فـرو ریـزد و این کار بدتر از کشـتن دیگری اسـت. زیرا 
کشـتن یک فـرد فقط سـعادت همـان فـرد را متزلزل 
نابـودی  می کنـد، ولـی اهانـت بـه پیامبـران شـروع 

سـعادت کل بشـر اسـت )زراعـت، 1392: 302(.
حـس بن علی و شـاء گویـد: »از امـام کاظم )ع( 
شـنیدم که می فرمـود: در زمـان پدرم حضـرت جعفر 
بـن محمد )ع( کسـی در مدینـه پیامبـر )ص( را علنًا 
دشـنام داد. مـردم او را گرفتنـد و نزد اسـتاندار و حاکم 
مدینـه آوردند، ولی قاضی و اسـتاندار نمی دانسـتند که 
بایـد چـه کنند. پـس بـزرگان مدینه را جمـع کردند و 

هـر کـس دربارة این جسـارت چیـزی گفت.
بـود و ردایـی  بیمـار  امـام صـادق)ع( در حالی کـه 
بـر دوش انداختـه بـود نیـز آمـد. حاکـم مدینـه گفت: 
»مـن کـه بـه رأی کسـی نمی توانـم عمـل کنـم، پس 
شـما نظـر نهایـی را بدهیـد. امـام صـادق)ع( فرمـود: 
قطعـًا بیـن پیامبـر)ص( و سـایر مـردم تفاوتـی اسـت. 
امـا از پـدرم شـنیدم که می فرمود: رسـول خـدا فرمود: 
هرکس بشـنود که کسـی مرا بدگویی می کند و ناسـزا 
می گوید، بر او واجب اسـت که دشـنام دهنده را بکشـد 

و نیـازی بـه مراجعـه به حاکم نیسـت.
پـس زیادبن عبیداهلل، حاکـم مدینه، براسـاس این 
رأی قاطـع امام )ع( دسـتور داد او را بکشـند« )کلینی، 

بی تـا، ج 2: 303(.
محمدبن مسـلم گویـد: »از امـام باقر )ع( پرسـیدم: 
مـن شـنیده ام کـه در زمان رسـول خدا )ص( کسـی از 
یکـی از قبایـل بیـرون مدینـه،  پیامبـر )ص( را دشـنام 
داده بـود. خبر به آن حضرت رسـید، رسـول خدا )ص( 
بالفاصلـه دو نفـر را فرسـتاد و او را در خانـه اش بـدون 
معطلی کشـتند. آیا این خبر و این کار درسـت اسـت؟

امـام باقر )ع( فرمود: بله درسـت اسـت، تـو نیز هرگاه 
چنیـن صحنـه ای را دیـدی، اگـر از جانـت بیمنـاک 
نیسـتی، دشـنام دهنده را بکـش و حکم خـدا را جاری 

کن )پیشـین(.
در قرآن مجید اذیت و آزار پیامبر )ص( ممنوع و حرام 
شـمرده شـده و ناسـزا به آن حضرت نیز آزار رسـاندن 
بـه اوسـت: »ان  الذیـن یـؤذون  اهلل و رسـوَله لعنهم اهلل 
فی الدنیـا و اآلخـره و اعدلهم عذابًا مهینًا )احـزاب/ 57(: 
آنـان که خـدا و پیامبرش را آزار می دهنـد، خدا در دنیا 
و آخـرت لعنتشـان کرده و برایشـان عذابـی دردناک و 

عظیم فراهم آورده اسـت.
نکتـة  آیـه  ایـن  معنـی  در  طباطبایـی  عالمـه 
قابل توجهـی آورده اسـت و می نویسـد: »معلـوم اسـت 
کـه مخلوقـات نمی تواننـد آزاری به خدا برسـانند، زیرا 
او جسـم نـدارد و حتـی آزار روحـی هم به او نمی رسـد 
و آزار دیـدن نشـانة نقص و محدودیت اسـت. اما اینکه 
اهلل و رسـول را در کنـار هـم ذکر کرده و رسـول را به 
تشـریف اهلل آورده، بـرای آن اسـت کـه آزار و اهانـت به 
رسـول، اهانت به خدا محسـوب می شـود و آزار پیامبر،  

خداست.  آزار 
بدیهـی اسـت کـه او رسـول خداسـت و فرسـتادة او. 
پـس اذیـت او اذیت پروردگار اسـت )طباطبایـی، بی تا، 

ج 16: 338(.
بـر همیـن اسـاس در قوانین مجـازات اسـالمی،  مادة 
513 و مـواد دیگـر، توهین کننـده به مقدسـات دینی، 
انبیـا، امامان معصوم و حضرت زهرا )سـالم اهلل علیهم( 
و مسـتحق  دانسـته اند  را مجـرم  اعتقـادی  اصـول  و 

مجـازات معرفـی می کنند. 
همچنین اصل 167 قانون اساسـی دستگاه قضایی را 

به رسـیدگی بـه این جرم موظف کرده اسـت.
مـادة 214 قانون آییـن دادرسـی دادگاه های عمومی 
و انقـالب نیـز بـه نـوع رسـیدگی بـه ایـن جـرم بزرگ 

پرداخته اسـت.
به طـور خالصـه بایـد گفت، دشـنام به پیامبـر )ص(، 
دشـنام به خدا و ناسـزا به مؤمنین و به همة مقدسـات 

اسـالمی است.
همان گونـه کـه دشـنام بـه انبیـا و پیامبـر اسـالم 
)ص( جـرم و گنـاه بزرگـی اسـت،  دشـنام بـه امامـان 
نیـز نارواسـت. دسـت های پنهـان و آشـکاری از ابتدای 
اسـالم در کار بوده انـد تـا بـه امامان و رهبران آسـمانی 
توهیـن کننـد و حرمـت ایشـان را بشـکنند. یکـی از 
کسـانی که به طور آشـکار و وسـیع  دسـتور سـب امام 
علی و فرزندانش، حسـن و حسین)علیهما السـالم( 
را در خطبه هـا، سـخنرانی ها و منابـر داده، معاویه پسـر 

ابوسـفیان است.
تاریـخ صراحتـاً  شـهادت می دهد که معاویه رسـمًا به 
فرمانـداران و حاکمـان تحت فرمانش دسـتور داده بود 
کـه در خطبه هایشـان امام علـی و فرزندانـش را لعنت 

کنند و دشـنام دهند.
در  سـنت،  اهـل  نامـدار  ابن ابی الحدید، دانشـمند 

تاریخ صراحتاً  
شهادت 
می دهد که 
معاویه رسمًا 
به فرمانداران 
و حاکمان 
تحت فرمانش 
دستور داده 
بود که در 
خطبه هایشان 
امام علی و 
فرزندانش را 
لعنت کنند و 
دشنام دهند
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شـرح نهج البالغـة خود می نویسـد: »و قد لعـن  معاویه 
علی بن ابی طالـب و اِبنیه حسـنًا و حسـینًا و هـم احیاٌء 
ُیرزقـون بالعـراق و هـو یلعنهـم بالشـام علی النـاس و 
یقنـُت علیهم فـی الصلـوات ...« )ابن ابی الحدید، 1385 

هــ . ق، ج 20: 17(.
و خالصـة مطلب این اسـت کـه معاویه دسـتور داده 
بـود کـه مـردم و خطبـا، علـی و فرزندانـش را لعـن و 
دشـنام گوینـد و به این وسـیله کینه حقد و دشـمنی 
اهـل بیـت پیامبـر )ص( را در دل هـای مردم قـرار داد. 
کار بـه جایی رسـید کـه بعضی ها نـام علـی )ع( را زیر 
کفش هایشـان حک می کردنـد و روی آن راه می رفتند 

و بـه آن حضـرت اهانـت می کردند.
عامربن سـعدبن ابی وقاص گوید: »معاویه آشـکارا 
بـه پـدرم گفت که علی را ناسـزا گوید و سـب کند، اما 
پـدرم سـرپیچی کـرد. معاویه اصـرار کـرد و گفت: چرا 

علـی را ناسـزا نمی گویی؟ 
پـدرم گفـت: زیـرا در علـی )ع( سـه فضیلـت اسـت 
کـه من دوسـت داشـتم فقـط یکـی از آن ها را داشـته 
باشـم، ولی نـدارم: اول آنکه در جنگ »تبوک« رسـول 
خـدا )ص(، علی را جانشـین خود در مدینه قـرار داد و 
فرمـود:  »امـا ترضـی َان تکون منی بمنزلـئ هارون من 

موسـی ااّل اَّنُه النبـیّ بعدی.«
دوم آنکـه در جنـگ »خیبر« فرمود: سـوگند به خدا، 
فـردا پرچـم نبرد را به دسـت کسـی می دهـم که خدا 
و رسـولش را دوسـت مـی دارد و خدا و رسـولش نیز او 
را دوسـت دارنـد. مـا منتظـر ماندیم و فردا پرچـم را به 

دسـت علی )ع( داد.
سـوم آنکه براسـاس آیـة 61 سـورة آل عمـران،  آنگاه 
کـه قرار شـد پیامبر )ص( فرزند و زنـان و جان خویش 
را بـه صحنـه آورد و بـا مسـیحیان نجـران نفرین کند، 
حسـن، حسـین، فاطمـه و علـی )علیهم السـالم( را بـا 
خـود آورد و بدین سـان علـی را جـان خویـش معرفی 

فرمود.«
دودمـــــان امویــــان رسـم توهیـــــن و سـّب 
علی بن ابی طالـب )ع( را بنیـان گذاشـت. براین اسـاس 
درمسـاجد، خطبـا می بایـد رسـمًا  در مقابل مـردم به 

علـی )ع( توهیـن می کردنـد.
ایـن کار ابتـدا به دسـتور رسـمی معاویـه آغـاز شـد. 
او در ایـن بـاره بخش نامـه ای رسـمی بـه اسـتانداران و 
فرمانداران نوشـت و آن ها را به این کار زشـت و خالف 

شـرع مکلـف کرد.
منابـع اولیـة تاریخـی، مثل »تاریـخ طبـری«  از این 
رسـم زشـت سـخن بـه میـان آورده انـد. طبـری بـه 
نقـل ازمحمدبن عبیدمحاربی داسـتان فـوق را نقل 
می کنـد و می افزایـد کـه ایـن رسـم تـا زمـان خالفت 
عمربن عبدالعزیـز، یعنـی حـدود 70 سـال ادامـه 

یافـت. )طبـری: 1387 هــ . ق، ج 3: 88(.

بـا آنکـه امـام حسـن مجتبـی )ع( در جریـان 
آتش بـس خـود بـا معاویـه در یکـی از قراردادهـای 
رسـمی نوشـت کـه از این به بعد سـب علـی در منابر 
رسـمًا ممنـوع شـود و معاویـه نیـز آن را پذیرفـت و 
امضـا کـرد، ولـی هیـچ گاه عملـی نشـد و سـب علـی 
در میـان مسـلمین بـه اصـرار بنی امیـه و بنی مـروان 

یافت. ادامـه 
طبـری ادامـه می دهـد: »معاویـه در سـال 41 هــ 
.ق ـ پـس از شـهادت امـام علـی )ع( ـ بـه فرمانـدار 
کوفه، مغیرئ بن شـعبه، نوشـت: هیـچ گاه این مطلب 
را فرامـوش نکـن کـه همـواره بایـد بـه علـی ناسـزا و 
فحـش بگویـی و ابوتـراب را نـزد مـردم خـوار و حقیر 

. کنی
معاویـه از مـردم عـراق بیعـت گرفـت و بالفاصله در 
اولیـن سـخنرانی اش،  لـب بـه ناسـزاگویی و فحش به 
علـی )ع( گشـود و به حسـن بن علـی )ع( زخـم زبان 

زد.
تاریـخ از مروانیـان به خصـوص مروان بن حکـم نیـز 
همیـن سـیره را بیـان کرده اسـت« )همـان، ص90(.

در روایـات شـیعه از امامـان معصـوم )ع( آمـده کـه 
سـب پیامبـر، امـام علـی )ع( و امامان مسـلمین کفر 

ست.  ا

ê تعریف لعن
لعـن در لغـت بـه معنـای خـوار کـردن، رانـدن و دور 
کـردن از روی خشـم و غضـب اسـت و در اصطالح علم 
اخالق، طلب و درخواسـت دور شـدن شخص از رحمت 
می کنـد،  لعـن  را  انسـان شـخصی  وقتـی  خداسـت. 
می خواهـد کـه او از درگاه لطـف و رحمـت خـدا دور 
شـود. در نتیجـه، »ملعـون« به کسـی می گوینـد که از 

رحمـت خـدا دور اسـت )تهرانـی، 1381: 234(.
البتـه لعـن از سـوی خداونـد بـه ایـن معناسـت کـه 
کسـی را از درگاه رحمت خویش دور سـازد و در آخرت 
به صـورت عقوبـت و کیفـر نمایـان می شـود. بعضی هـا 
لعـن و نفریـن را هم معنـی دانسـته اند، ولـی گروهـی 
دیگـر نفریـن را دارای معنایـی شـامل تر و عمومی تر از 

لعـن می داننـد و می گوینـد:
»نفریـن بـه معنـی درخواسـت هرگونه بدی و شـر از 
سـوی خـدا بـرای دیگران اسـت؛ حـال چه درخواسـت 
دوری از رحمـت، و چه امر ناخوشـایند دیگری باشـد.«

پـس نفریـن شـامل تر از لعن اسـت. هر لعنـی نفرین 
اسـت،  ولـی هر نفرینی لعن نیسـت )پیشـین(.

ê انواع لعن
لعن از راه ِاخبار

یعنـی انسـان خبـر دهـد و حکـم کنـد که فالنـی از 
رحمت خدا دور اسـت. مثل آنکه آیة کریمة 44 سـورة 

لعن در لغت به 
معنای خوار 

کردن، راندن 
و دور کردن از 

روی خشم و 
غضب است و 

در اصطالح علم 
اخالق، طلب و 
درخواست دور 
شدن شخص از 
رحمت خداست
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»اعـراف« را بخوانـد و اهل جهنـم را که قـرآن، آن ها را 
سـتمکار معرفـی کرده اسـت، از رحمت خـدا دور کند: 

»فـاّذن موّذٌن بینهـم َان لعنئُ اهلل علـی الظالمین.« 

لعن از راه انشا
یعنی انسـان لعـن را ایجاد کنـد و بگوید خدا لعنتش 
کنـد. یعنـی بـه جـای خبـر دادن، چیـزی را تقاضـا 

می کنـد. ایـن نیـز بـه دو صـورت انجـام می شـود:

الف( لعن فرد یا افراد معین: مثل آنکه رسول 
خدا )ص( ابوسفیان را صریحًا و در مقابل مردم لعن 

کرد؛ آن هنگام که خطاب به مردم می گفت: 
ـ أنا شانيء محمد االبتر ... فقال رسول  اهلل )ص(: اللهم 
اّنی ال اقول الشعر و الینبغی لی اللهم العنه بکل حرِف 
الَف لعنئ. خدایا! من شعر نمی گویم اّما ... او را در برابر 
هر حرف شعرش هزار بار لعن کن )ابن ابی الحدید، 

1385 هـ . ق، ج 6: 291(.

ب( لعن فرد یا افراد نامعین: مثل لعنُئ اهلل علی 
 الکافرین )بقره/ 89(. 

ê دالیل لعن
بـزرگان علم اخالق بـرای لعن ریشـه هایی درونی نام 

برده اند که منشـأ لعن محسـوب می شـوند:
é کار خـالف: جرمـی کـه بـه حـق موجـب لعـن 
می شـود؛ مثـل: »... قومًا کفـروا بعد ایمانهـم ... جزائهم 
اّن علیهـم لعنـئ اهلل و المالئکـَئ و النـاس ...« )آل عمران 
87/ 86(: آنان که بعد از ایمان آوردنشـان کافر شـدند، 
جزایشـان آن اسـت که لعنـت خدا و فرشـتگان و همة 

مـردم بر آنـان باد.
é خشـم: زمانـی کـه آتـش خشـم در انسـان زبانه 
لعـن  انسـان خـارج می شـود،  از سـلطة  می کشـد و 
روزمـرة  زندگـی  در  لعن هـا  این گونـه  از  و  می کنـد. 

می شـود. دیـده  بسـیار  انسـان ها 
é حسـد: گاه لعـن دیگـران بـه سـبب حسـادت به 

موقعیـت، مرتبـه، مـال، زیبایـی و ... دیگران اسـت.
در این حال انسـان حسـود به جای به دسـت آوردن 
مراتـب کمـال یا شـأن یـا دارایـی، صاحبـان آن را لعن 

. می کند

ê لعن در فرهنگ قرآن
در قـرآن مجیـد افـراد یـا گروه هایـی مورد لعـن قرار 

گرفته انـد. بعضـی از ایـن لعن هـا عبارت  انـد از:
é لعـن کافـران: کـه در قـرآن بارهـا تکـرار شـده 
اسـت؛ مثـل: »و هـم کفـار اولئـک علیهـم لعنـئ  اهلل« 

.)161 )بقـره/ 
é لعـن مشـرکان: کـه در قـرآن بارهـا تکرار شـده 

اسـت، مثـل: »والمشـرکین و المشـرکات ... غضب اهلل 
علیهـم و لعنهم« )فتـح/ 6(

é لعـن مرتدها: کسـانی که ایمان آوردند و سـپس 
بـه کفـر خود بازگشـتند؛ مثـل: »کیف یهـدی اهلل قوما 
کفـروا بعد ایمانهم و شـهدوا ان الرسـول حـق و جائهم 
البینـات ... جزائهـم ان علیهـم لعنـئ اهلل و المالئکـئ و 

النـاس اجمعیـن« )آل عمـران 86 و 87(.
و  المنافقیـن  وعـداهلل  مثـل  منافقیـن:  لعـن   é
المنافقـات الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسـبهم 

و لعنهـم اهلل و لهـم عـذاٌب مقیـم« )توبـه/ 68(.
توجـه: از ایـن کریمـه اسـتفاده می شـود کـه لعـن 
منافـق رواسـت و از صریح قرآن برمی آیـد که بعضی از 
مـردم زمـان پیامبـر )ص( منافـق بوده اند و بـا آنکه به 
ظاهـر آن حضـرت را درک کرده انـد، ولـی مـورد لعـن 

خـدا قـرار دارنـد و لعـن آن ها مجاز اسـت. 
علـی  اهلل  لعنـئ  »اال  مثـل:  لعـن سـتمگران:   é

)هـود/18( الظالمیـن« 
é لعن مفسـدین و بدکاران: مثل: »یفسـدون فی  
االرض اولئک لهم اللعنئ و لهم سـوء الـدار« )رعد/ 25(.

é لعن ابلیس: در قرآن ابلیس و لشـکریانش، یعنی 
شـیاطین، بارهـا لعن شـده و بـا آنکه او هم کافر اسـت 
و هـم مفسـد و خـدا کفـار و مفسـدین را لعـن کـرده، 
ولـی ابلیـس و سـربازانش را جداگانه و خاصـه لعن و از 
رحمتش دور فرموده اسـت؛ مثـل: »و ان علیک لعنتی 

الـی یوم الدیـن« )ص/ 78(.
é لعـن آزار دهنـدگان خـدا و پیامبـر: مثـل: 
»اّن الذیـن یـوذون اهلل و رسـوله لعنهـم اهلل فی الدنیـا و 

اآلخـرئ« )احـزاب/ 57(.
é لعـن بـر دروغ گویان: مثـل: »فقـل تعالـوا ندع 
ابنائنا و ابنائکم و نسـاءنا و نسـاءکم و انفسـنا و انفسکم 
ثـم نبتهل فنجعل لعنئ اهلل علی الکاذبیـن« )آل عمران/ 

.)61
é لعـن بـه تهمت زننـدگان به زنـان پاکدامن: 
مثل: »ان الذیـن یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات 
لعنـوا فی الدنیـا و اآلخـرئ و لهـم عـذاب عظیـم« )نور/ 

.)23
é لعـن بـر قاتل مؤمن: مثـل: »و من یقتـل مؤمنا 
متعمـّداً فجزائـه جهنم خالـداً فیها و غضـب اهلل علیه و 

لعنََه« )نسـاء/ 93(.
 é لعـن بـر تحریف کننـدگان حقایـق الهـی: 
مثـل: »ان  الذیـن یکتمـون مـا انزلنـا مـن البینـات و 
الهـدی مـن بعـد مـا بینـاه للنـاس فی الکتـاب اولئک 

یلعنهـم اهلل« )بقـره/ 159(.
é لعـن بر نسـبت ناروادهندگان بـه خدا: مثل 
»و قالـت الیهـود یداهلل مغلولٌئ غلت ایدیهـم و لعنوا بما 

قالـوا« )مائده/ 64(.
é لعـن بر معاندیـن و لجاجت کننـدگان: مثل: 

زمانی که 
آتش خشم در 
انسان زبانه 
می کشد و از 
سلطة انسان 
خارج می شود، 
لعن می کند. 
و از این گونه 
لعن ها در 
زندگی روزمرة 
انسان ها بسیار 
دیده می شود
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»او نلعنهـم کمـا لعنا اصحاب السـبت« )نسـا/ 47(.
و منظور از اصحاب »سـبت« گروهی از بنی اسـرائیل 
بودنـد که خداونـد آن هـا را از ماهی گیـری در روزهای 
شـنبه نهی فرمود، ولـی آن ها با نیرنگی ویـژه، امر خدا 
را زیـر پـا گذاشـتند و خداونـد در کریمـة 163 تا 166 

سـورة اعـراف، حال آن هـا را بیان فرموده اسـت.
»ان  الذیـن کفـروا و ماتـوا وهـم کفـار اولئـک علیهم 

لعنـئ اهلل« )بقـره/ 161(.
é لعـن بـر تجاوزکننـدگان و نافرمانـان: مثل: 
»لُعـن الذیـن کفروا مـن بنی اسـرائیل علی لسـان داود 
و عیسـی بن مریـم ذلـک بمـا عصـوا و کانـوا یعتدون« 

)مائـده/ 78(.
é لعـن بـر پیمان شـکنان: مثـل: »فبمـا نقضهم 
میثاَقهـم لعنا ُهم و جعلنا قلوبهم قاسـیئ« )مائده/ 13(

چنانچـه در آیـات فـوق مالحظـه کردیـم، خداونـد 
گروه هایـی را لعـن می کنـد و مـردم را نیـز بـه لعـن 
آن هـا فرمـان می دهـد. در نتیجـه بایـد بگوییـم، آنچه 
خـدا و رسـول  و انبیـا و اولیای الهی لعـن کرده اند، لعن 
ممدوح و جایز اسـت و آنچه ما از روی خشـم و غضب،  
حسـادت و ... لعن می کنیم، نارواسـت و ریشـة نفسانی 
و شـیطانی دارد و حسـاب این دو لعن از هم جداسـت.

بدیهـی اسـت، کسـی کـه خـدا و رسـولش او را لعن 
می کننـد، مورد عذاب الهی اسـت و بـد جایگاهی دارد: 
»قـل هـل انبئکم بشـٍر مـن ذلـک مثوبئ عنـداهلل من 

لعنـه اهلل و غضـب علیه« )مائـده/ 60(.

ê لعن در روایات اسالمی.
رسـول خـدا )ص( و امامـان معصـوم )ع( بعضـی از 
کسـانی را که شایسـتة لعن بودند، از رحمـت خدا دور 
دانسـته اند. دانشـمند حدیث شـناس، مرحوم محدث 
قمـی، در جلـد 7 »سـفینه« بعضـی از این روایـات را 

جمـع کـرده اسـت؛ از جمله:
الـف( روایت مشـهور پیامبر )ص( کـه همة فرقه های 
مسـلمان نقـل کـرده و بـه آن اسـتناد کرده انـد کـه 
فرمـود: خـدا چنـد گـروه را لعـن کـرد و من نیـز لعن 

می کنـم: 
é واسطة فحشاء و لواط.

é کسـی که خـود را در اختیار دیگـران قرار می دهد 
تـا از او لذت ببرند.

é کسـی کـه دیگـران را بـه غیـر پـدر و مادرشـان 
نسـبت دهـد.

é زنانـی که در ظاهر و لباسشـان به مردان شـباهت 
دارنـد و مردانـی که دوسـت دارنـد مثل زنان باشـند و 

مثـل آن ها لباس بپوشـند.
é بدعت گذارندگان در اسـالم کـه کاری را جزو دین 

معرفـی می کننـد، در حالی که از دین خدا نیسـت.
é کسـی کـه سـتم کننده بـه خـود را پیـدا نکنـد و 

تقـاص خـود را از دیگـری بگیـرد.

é فالن قبیله که مرا بسیار آزردند!
عـرض کردنـد: »یـا رسـول اهلل! همـة مـردم آن 
قبیلـه بـدکار نیسـتند و در میـان آن هـا یـک نفر 

مؤمـن اسـت.«
فرمـود: »لعـن ما و مالئکـه به مؤمن نمی رسـد« 

]قمـی، 1422هـ . ق، جلـد 7: 598[.
ب( روایـت مشـهور امـام حسـن مجتبی )ع( 
دربـارة عمـرو بن العـاص که زشـتی ها و نقـاق او 
را بـر می شـمرد و می فرمایـد: »لعنـت بـه تـو بـاد! 
که تا توانسـتی رسـول خدا )ص( را بدگفتی و او را 
مسـخره کردی. پیامبـر )ص( نیز دربـاره ات فرمود: 
خدایـا! بـه تعداد حـروف و کلماتی که بـا آن ها مرا 

بـد گفت، لعنتش کـن )همـان، ص 599(.
ج( روایـت مشـهور امـام کاظـم )ع( و لعـن به 
آزاردهنـدگان حیوانـات. امـام )ع( فرمـود: »جـّدم 
رسـول خـدا )ص( بر مردمی گذشـت که نشسـته 
بودنـد، خروسـی را بـه سـتونی بسـته بودنـد و او 
خـود  گلوله هـای  و  سـنگ  هـدف  دور  راه  از  را 
قـرار می دادنـد و بـه این گونـه تیرانـدازی خـود را 

می آزمودنـد. 
پیامبر )ص( سـخت ناراحت و متغیر شـد و آن ها 

را نهی و سـپس لعنت کرد.«
د( روایت امام صادق )ع( که فرمود: 

é»لعنـت خـدا و مـا اهـل بیت بر کسـی که پول 
و مال را بپرسـتد و در حد پرسـتیدن، آن را دوست 

باشد. داشته 
é لعنت بر کسی که با حیوانی در آمیزد.

é لعنـت بـر کسـی که در مقامی نشسـته اسـت 
کـه با بیـان خود، مـردم را از دین خـدا به گمراهی 

می کشاند.
é لعنـت بر کسـی که بـرادر و خواهـر دینی خود 

را به ناحـق متهم کند.
é لعنت بر کسی که مردم را فریب دهد.

é لعنـت بر کسـی کـه می تواند گمـراه را برهاند، 
اقـدام نمی کند. ولی 

é »لعنت بر غیبت کنندگان« )همان، ص 600(.
تذکر: امـام صـادق )ع( فرمـود: »هر کـه به طور 
مسـتقیم نمی توانـد مـا اهـل بیـت را یـاری کند و 
معـذور اسـت، پس بـرای یـاری ما پـس از هر نماز 
دشـمنان مـا را لعنت کند و از آن هـا بیزاری جوید، 
تـا خـدا صدایـش را از زمیـن تـا آسـمان ها ببرد و 

خـدا نیـز آن ها را لعـن کند.
هـر گاه دیدیـد یکـی از محبیـن ما، دشـمنان ما 
را لعـن می کنـد، پـس او را یـاری رسـانید و لعـن 
را تکـرار کنیـد. زیـرا جـدم رسـول خدا فرمـود: بر 

امام صادق )ع( 
فرمود: »هر که 
به طور مستقیم 

نمی تواند ما اهل 
بیت را یاری کند 

و معذور است، 
پس برای یاری 

ما پس از هر 
نماز دشمنان 

ما را لعنت 
کند و از آن ها 
بیزاری جوید، 

تا خدا صدایش 
را از زمین تا 

آسمان ها ببرد و 
خدا نیز آن ها را 

لعن کند

53  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2|  زمستان 1397 |



در بهشـت نوشـته شـده اسـت: الاله االاهلل،  محمد حبیُب 
اهلل، علـیٌ ولـی اهلل، فاطمـئُ آیت اهلل، الحسـن و الحسـین 
صفـوئ اهلل، علی مبغضیهـم لعنـُئ اهلل« )شـیرازی، 1386، 

ج5: 66(.

ê فرق سّب و لعن
سـب یا ناسـزاگویی به طـور مطلق نکوهیده و ناپسـند 
اسـت و از آن نهـی شـده، ولـی لعـن در همـه جـا بـد 
نیسـت، بلکه در بعضی جاها پسـندیده و در بعضی امور 
ناپسـند اسـت. در نتیجه ما بـه هیچ عنوان حق دشـنام 
دادن بـه کسـی یـا حتـی بـه چیـزی را نداریـم، ولی در 

بعضـی جاها حـق لعـن بـدکاران را داریم.
دانایـان ایـن علـم معتقدنـد، خوبـان در هیـچ صورتی 
زبـان بـه دشـنام دادن بـاز نمی کننـد، امـا بـرای حفـظ 
موضع برائت از دشـمنان و بدکاران، زبان نفرین یا لعنت 

را بـاز می کننـد.
»مؤمـن« بـه کسـی می گوینـد کـه هـم در جاذبـه و 
هـم در دافعـه قدرتمنـد باشـد، و هـم اشـداّء علی الکفار 
و ُرحمـاُء بینهـم. در مقابـل دوسـتان و هم فکرانش مورد 
اعتمـاد و بامحبـت و در مقابـل دشـمنان خدا خشـن و 

باشد. سـخت 
یعنـی جایی که باید خـط فکری اش را از دشـمن جدا 
کنـد، قدرتمندانـه و صریـح ایـن کار را انجام دهـد و اگر 
الزم باشـد، با مشـت گره کردة اندیشـة معقول، دشـمن 

را لعـن کنـد؛ یعنی خط فکـری اش را از او جدا سـازد.

ê آیا لعن الزم است؟
ایـن سـؤال مهمـی اسـت که: آیـا الزم اسـت مـا افراد 
را لعـن و نفریـن کنیـم؟ آیـا بهتر نیسـت به جـای لعن، 

بـرای افـراد مغفرت طلـب کنیم؟
اولیـن و ابتدایی تریـن جوابـی کـه بـه ذهـن انسـان 
می رسـد ایـن اسـت کـه اگـر خداونـد در قـرآن تعـداد 
زیـادی از افـراد و گروه هـا را لعـن کـرده، پـس مـا هـم 
الزم اسـت همـان کار را بکنیـم و مجاز هسـتیم. خداوند 
حکیـم اسـت. حکیـم کار بیهـوده نمی کنـد و کارش 

اسـت. هدفمند 
ابوحامـد عبدالحمیـد، فرزنـد هبئ اهلل معـروف به 
»ابن ابی الحدیـد معتزلـی«، از دانشـمندان نـام دار اهـل 
سـنت گویـد: »در سـال 611 ق در بغـداد بـه حضـور 
ابوجعفـر نقیب رسـیدم. جماعتی نـزد او بودند و یکی 

از آنـان کتـاب األغانـی ابوالفـرج را می خواند.
سـخن از مغیرئ بن شـعبه پیـش آمـد و آن جماعت 
دربـارة او بـه گفت وگـو پرداختنـد. برخـی او را نکوهش 
کردنـد و برخـی سـتایش. گروهـی دیگـر نیـز لـب فرو 

بسـتند و چیـزی دربـاره اش نگفتند!
یکی از دانشـمندان کالمی اشعری گفت: »الزم نیست 
مـا دربارة او چیـزی بگوییـم. ابوالمعالی جوینی گفته 

کـه رسـول خـدا )ص(  مـا را از گفت وگـو دربـارة او و 
دیگـران نهی کـرده اسـت و فرموده: بهترین شـما مردم 
قرنـی هسـتند که مـن در آنم. سـپس مردم قـرن بعد و 
قرن بعدی. شـما چه می دانید؟ شـاید خـدا او را آمرزیده 

و از خطاهایش درگذشـته! 
وانگهـی احـوال کامـل او و امثالش از ما پنهان اسـت و 

شایسـته نیسـت که دربـاره اش گفت وگو کنیم. 
اصـاًل، چه ثوابـی در لعنت و بیزاری نهفته اسـت؟ خدا 
در قیامـت بـه هیچ کـس نمی گوید: چـرا لعـن نکردی؟ 

بلکـه می گویـد: چرا لعـن کردی؟
اگر انسـانی در همة عمرش ابلیس را لعن نکند، نافرمان 
نیسـت و اگـر به جـای لعن اسـتغفار کنـد، برایـش بهتر 
اسـت! اصـوالً  چگونه بـرای ما رواسـت که دربـارة بزرگانی 
چون او سـخن بگوییم؟ آنچه شعبه دربارة او نقل می کند، 

ثابت نیسـت و ما به سـخن شـعبه اعتماد نداریم! 
سـخن که بـه اینجا رسـید، ابوجعفر گفـت: من مدتی 
پیـش دربارة نظـرات ابوالمعالی جوینی مطالبی نوشـتم. 

اگـر می خواهیـد بدهم تا در جمـع بخوانید.
مـن پیش آمدم و جـزوه را گرفتم و شـروع به خواندن 

آن کردم. خالصـه اش این بود:
خداوند دشـمنی با دشـمنان خود را مانند دوسـتی با 

دوسـتانش واجب کرده اسـت.
لفـظ لعن چیزی اسـت که خود خداوند به آن دسـتور 
داده و آن را واجـب کـرده اسـت: »اولئـک یلعنهـم اهلل و 

یلعنهم الالعنون« )بقـره/ 159(.
ایـن جملـه خبـری اسـت و معنـای امـر دارد؛ ماننـد 
»المطلقات یترّبصن با نفسـّهن ثالثئ قروء« )بقره/ 228(: 
و زنـان طـالق داده شـده سـه پاکی عـده نگـه می دارند، 

کـه معنایـش امر اسـت؛ یعنـی باید عـده نگـه دارند.
همچنیـن گناهـکاران، آزاردهنـدگان پیامبـر، کافران، 

بـدکاران، ابلیـس و ... را خـودش لعـن کـرده اسـت.
اما اینکه کسـی گوید: چه ثوابی در لعن نهفته اسـت؟ 
یا اسـتغفار بهتر از آن اسـت، می گویم: لعنت فرسـتادن، 
خـود نوعی طاعت اسـت و طاعت موجب ثـواب و پاداش 
اسـت، به شـرطی کـه همان گونه کـه باید، انجام شـود، 

نـه از روی تعصـب و هوای نفس! 
در نتیجـه، هـر گاه خـدا کسـی را بسـتاید ما نیـز او را 
می سـتاییم و اگـر لعن کنـد، لعن می کنیم. بـا این همه 
آیـة لعـن در صریح قـرآن، چگونه کسـی می تواند بگوید 

کـه خداوند در قیامـت می گوید: 
چرا لعن کردی؟

و اگـر کسـی بگویـد اسـتغفار بهتـر از لعـن اسـت، 
می گویم اگر کسـی اسـتغفار کنـد، بدون آنکـه در جای 
خود لعن نماید، اسـتغفار برایش سـودی نخواهد داشت.

زیـرا نسـبت به خدا عاصـی اسـت و آن را که خدا لعن 
کـرده، لعن نکـرده اسـت. )ابـن ابی الحدیـد، 1385 هـ . 

ق، ج 20: 10(.
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امیر خطیبی، دانشجوی دورة 
کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی قم
دکتر علی مشهدی، دانشیار گروه 
حقوق عمومی و بین الملل دانشکدة 

حقوق دانشگاه قم

اشاره
حقـوق بشـر یکـی از موضوعـات مهـم جهان 
معاصـر به شـمار می آیـد. اعالمیـه حقوق  بشـر 
ادعـا دارد، منشـأ کلیـة ناراحتی هایـی را کـه 
افـراد بشـر بـرای یکدیگـر به وجـود می آورنـد، 
کشف کرده اسـت. در ورای اندیشـة حقوق بشر، 
اندیشـة »مهدویـت«، کـه دربرگیرنـدة عقایدی 
همچون ظهـور یگانـه منجی بشـریت، حاکمیت 
دیـن واحد در میان مـردم و تبدیل ترس و هراس 
بشـر به امنیت و آسـودگی و رفـاه و نابودی ظلم 
و جور و تحقق عدالت اسـت، وجـود دارد. فرضیة 
مقالـة حاضـر تأییـد ایـن ادعاسـت کـه تأمین 
حقـوق بشـر و برقـراری عـدل جهانی فقـط در 
آموزة مهدویت قابل دسـتیابی اسـت و اندیشـة 
مهدی گرایـی می توانـد همة نگرانی هـای جهانی 

را رفـع کند.
لذا الزم اسـت، مفهـوم مهدویت و حقوق بشـر 
در جهـان معاصـر شـناخته و ارکان و اهداف آن 
ارزیابی شـود. آن گاه مهدویـت تعریف و تطبیقی 

از مهدویـت و حقوق بشـر عرضه شـود.

کلیدواژه ها: مهدویت، حقوق بشر

تحقیق پیش رو، توصیفیـ  تحلیلی، و روش گردآوری 
ابـزار  بـر مطالعـات کتابخانـه ای و  اطالعـات مبتنـی 
گـردآوری اطالعـات از طـرق فیش بـرداری، بانک هـای 

اطالعاتـی، شـبکه های کامپیوتـری و... می باشـد.

مفهوم حقوق بشر
واژة حقـوق بشـر همـواره ذهـن آدمـی را بـه خـود 
مشـغول کـرده اسـت. در دوران کنونـی بیـش از هـر 
زمانـی بـه راهـکاری برای دسـتیابی واقعی انسـان ها به 
کرامـت، امنیت، عدالت و آزادی احسـاس نیاز می شـود 

)محقـق دامـاد، 47:1391(.
تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشـر ارائه نشـده است 
و توافقـی در ایـن مـورد وجود نـدارد. این مفهـوم بارها 
بـاز تعریـف شـده و در هر دوره، مکتـب و صاحب نظری 
از منظـر خود به آن نگریسـته و چارچـوب آن را تبیین 
کـرده اسـت. بـه بیـان کلـی، »حقـوق بشـر« حقـوق 
بنیادیـن و انتقال ناپذیـری اسـت کـه بـرای حیـات نوع 
یعنـی مجموعـه ای  دانسـته می شـود.  اساسـی  بشـر 
کـه  سـازوکارهایی  و  اسـناد  مفاهیـم،  ارزش هـا،  از 
موضوعشـان حمایـت از مقام، منزلت و کرامت انسـانی 

اسـت )جـوادی آملـی، 75:1375(.
در تعریفـی دیگر، »حقوق بشـر بـه مجموعه حقوقی 

مقاله
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گفته می شـود که به سـکنة یک کشـور، اعـم از بیگانه 
و تبعـه، در مقابـل دولت داده شـود«. در موضوع حقوق 
بشـر »امـر تابعیت« نبایـد دخالت داده شـود زیـرا این 
حداقـل حقوقـی اسـت کـه انسـان، هرجـا که هسـت، 
بایـد دارا باشـد. در همیـن معنی، حقوق انسـان هم به 

کار می رود )همـان، ص 75(.
در مقدمـة اعالمیـة حقـوق بشـر تأکیـد شـده کـه 
شناسـایی حیثیت و شـخصیت اعضای خانوادة بشـری 
و حقـوق یکسـان و انتقال ناپذیری آنان اسـاس آزادی و 
عدالت و صلح را در جهان تشـکیل می دهد. همچنین، 
در ایـن مقدمه تأکید شـده اسـت که حقوق انسـانی را 
بایـد بـا اجـرای قانـون حمایـت کرد تـا بشـر به عنوان 
آخریـن عـالج، بـه قیـام بر ضـد ظلـم و فشـار مجبور 
نشـود و بایـد توسـعة روابـط دوسـتانة بین الملـل را 
تشـویق کـرد و دولت هـای جهـان باید احتـرام جهانی 
و رعایـت واقعـی حقـوق بشـر و آزادی هـای اساسـی را 
با همکاری سـازمان ملـل متحد تأمین کننـد. )تئودور 

مـرون، 151:1382(.
لـذا مجمـع عمومـی سـازمان ملـل ایـن اعالمیـة 
جهانـی حقـوق بشـر را کـه مشـتمل بر یـک مقدمه و 
30 مـاده اسـت، بـه منزلة آرمان مشـترکی بـرای تمام 
مـردم و همـة ملـل اعالم کـرد تا جمیـع افـراد و کلیة 
ارکان اجتمـاع ایـن اعالمیه را در نظر داشـته باشـند و 
مجاهـدت کننـد کـه به وسـیلة تعلیم وتربیـت احتـرام 
ایـن حقوق و آزادی ها توسـعه یابد و بـا تدابیر تدریجی 
ملـی و بین المللی، شناسـایی و اجـرای واقعی و حیاتی 
آن هـا، چـه در میـان خـود ملل عضـو و چه بیـن مردم 
کشـورهای در قلمـرو آن هـا، تأمیـن شـود )هوشـنگ 

ناصـرزاده، 1372(.

مفهوم مهدویت
اعتقـادات  ریشـه دارترین  و  مهم تریـن  از  مهدویـت 
شـیعیان دوازده امامی اسـت. مهدویت به  معنای اعتقاد 
به امامـت امام مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف(، 
نهمین فرزند از نسـل امام حسین)علیه السالم( و فرزند 
امـام حسـن عسکری)علیه السـالم(، اسـت. همچنیـن، 
اعتقـاد بـه موضوعاتـی ماننـد »غیبـت« و »ظهـور« و 
اینکـه جهـان فقـط در سـایة حکومـت الهی واحـد، با 
تمسـک بـه قرآن مجیـد و وجود مقدس امـام زمان)ع( 
سـامان می یابد و حکومت عدل جهانی ایشـان تنها راه 
نجات بشـریت اسـت نیز بخشـی از اعتقادات مهدویت 
محسـوب می  شـود. هدف از این نوشـتار بررسی حقوق 
بشـر مهدوی با حقوق بشـر غربی اسـت. در زمینه های 
حقـوق بشـر مهـدوی می تـوان بـرای اثبـات، تبیین و 
دفـاع از آموزه هـای اعتقـادی در حـوزة مهدویـت بهره  

برد )رضـوی، 14:1391(.
بـه اعتقـاد اسـالم، تنهـا راه تحقق کامل حقوق بشـر 

تشـکیل حکومـت جهانـی یکپارچـه ای تحـت رهبری 
حضـرت مهـدی )عـج اهلل تعالی فرجه الشـریف( اسـت. 
حـال بایـد دیـد، آیـا حکومـت مهـدوی مقـوم حقوق 
بشـر اسـت یا منافی آن؟ و اساسـًا نسـبت حقوق بشـر 
بـا عصر مهـدوی چگونـه قابل ترسـیم اسـت؟ )محقق 

دامـاد، 47:1391(.
ایـن مباحـث در قسـمت های بعدی ارائه خواهد شـد 

و بـا اسـتفاده از منابع نتیجه گیری می شـود.

معیارهـا و شـاخص های حقوق بشـر و 
مهدویت

الف. جهان شمولی
منظـور از جهـان شـمولی حقـوق بشـر ایـن اسـت 
کـه به طـور نامشـروط، بـه همـة انسـان ها، در سراسـر 
گیتـی تعلـق می گیرد. همـة آن هـا که اکنـون زندگی 
می کننـد و آن هـا کـه در آینـده خواهنـد آمـد، از ایـن 
حقـوق برخوردارنـد. مبنـای حقـوق بشـر احتـرام و 
کرامـت ذاتـی انسـان اسـت. چـون مبنای حقوق بشـر 
غیرقابـل سـلب و تفویض اسـت، لـذا همة انسـان ها از 
ایـن حقـوق در مقابـل دیگـران برخوردارنـد. از طـرف 
دیگـر، جهان شـمولی حقـوق بشـر در عصـر ظهـور 
بـه ایـن معنا نیسـت کـه در یـک مقدمـه و 30 مـاده، 
حقوقی به طور نامشـروط به همة انسـان ها در سراسـر 
گیتـی تعلق می گیـرد و همـة آن ها که اکنـون زندگی 
می کننـد و آن هـا کـه در آینـده خواهنـد آمـد، از ایـن 
حقـوق برخوردارنـد، بلکه به این معناسـت که برابری و 
مسـاوات در برابـر قانون و عدالت و امنیت و مشـارکت، 
همـة زندگـی مـردم را در بر می گیـرد. آنچـه در لباس 
اسـتدالل و ظـرف ذهـن بـرای بشـر اثبـات می شـد، 
اکنـون در عالـم خـارج بـرای عمـوم انسـان ها تحقـق 
می یابـد. )سـیدرضی موسـوی گیالنی، 61:1384(. باید 
ایـن مطلـب را مؤکـداً بیـان کـرد کـه در عصـر ظهور، 
ضعف هـا و ایـرادات و نواقـص جدی کـه در طول تاریخ 
بشـریت وجـود داشـتند و دارنـد، از بیـن می رونـد و 
جهانـی از عـدل و داد شـکل می گیـرد و مطالب مثبت 
اعالمیـة جهانـی حقـوق بشـر، کـه مـورد تأییـد دیـن 
مبیـن اسـالم اسـت، تحقـق واقعـی و عینـی می یابد.

ب( تخلف ناپذیری
منظـور از »تخلف ناپذیـری« این اسـت کـه هیچ یک 
از افراد انسـان از شـمول »حقوق بشـر« خارج نیسـت؛ 
تعـداد افراد بشـر در هر زمان به هر میزان باشـد، تعداد 
افرادی که مشـمول مـواد اعالمیة حقوق بشـرند، تمام 
افـراد خواهـد بود و بین این دو مجموعه تسـاوی برقرار 
اسـت. شاخص مهدویت نیز درسـت به همان معناست 

کـه در »حقوق بشـر« گفتیم.

به اعتقاد 
اسالم، تنها 
راه تحقق 
كامل حقوق 
بشر، تشکیل 
حکومت 
جهانی 
یکپارچه ای 
تحت رهبری 
حضرت مهدی 
)عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف( 
است
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ج(اختالف ناپذیری
منظـور از اختالف ناپذیری این اسـت کـه هیچ یک از 
افراد انسـان شـدیدتر یـا ضعیف تر از دیگران مشـمول 
»حقـوق بشـر« نیسـت، بلکه همـه به صورت یکسـان 
مشـمول ایـن قانون اند. بنابرایـن، نمی تـوان گفت فرد 
یـا افـراد خاصی نسـبت بـه »حقوق بشـر« بـر دیگران 
تقـدم و اولویـت دارنـد؛ درسـت بـه همان معنـا که در 
»حقـوق بشـر« گفتیم. یعنی در عصـر ظهور، هیچ یک 
از افراد انسـان شـدیدتر یا ضعیف تر از دیگران مشمول 
»حقـوق بشـر« نیسـت. بلکه همـه به صورت یکسـان 
مشـمول ایـن قانون انـد. تعـدد دو کلمـة »قسـط« و 
»عـدل« در ایـن روایـت، نکتـة مهمـی به همـراه دارد. 
برخـی گفته انـد »قسـط« به معنـای »عـدم تبعیض« 
اسـت. بنابرایـن، در عصـر ظهـور، هم عدالت برپاسـت 
و هـم تبعیـض وجـود نـدارد. البته برخی هـم گفته  اند 
قسـط و عـدل در ایـن خبـر همچـون ظلـم و جـور 
متقـارب هسـتند و فقـط بـرای تفسـیر یکدیگـر ذکر 

شـده اند. )سـیدرضی موسـوی گیالنـی، 61:1384(.
امـا موضـوع مهـم این  اسـت که بـه هر حـال بدانیم، 
قسـط و عـدل بـه  معنـای واقعـی در عصـر ظهـور در 
جهـان برقـرار می شـوند. یعنـی چـه در زمینه هـای 
زندگـی مـادی بشـر و چـه معنـوی، هیـچ تبعیضـی 
نیسـت. نه اینکه تفاوت نباشـد که واضح اسـت این دو 

معنـی کامـاًل متفاوتـی دارند.

رابطة مؤلفه های اصلی آموزة مهدویت و 
حقوق بشر

از  عدالت گسـتر  فـردی  قیـام  و  مهدویـت  جریـان 
خانـدان پیامبـر، با عنـوان و لقب قائم و »مهـدی«، در 
اعتقـاد شـیعیان و پیـروان ائمـة اطهار)علیهم السـالم( 
برخاسـته از روایـات فـراوان رسـول اکرم)صلی اهلل علیه 
و آلـه و سـلم( دربـارة مهدی موعود اسـت که اندیشـة 
مهدویـت و انتظـار قیـام مهـدی را در میـان شـیعیان 

به وجـود آورده اسـت )شـاهرخی، 63:1391(.
مؤلفه هـای انسان شـناختی و جامعه شـناختی آموزة 
مهدویـت ابعـاد مختلفـی دارد؛ مفاهیمـی چون غیبت 
و انتظـار و عقایـدی همچـون ظهـور منجی بشـریت، 
حضـرت مهدی)عـج( و حاکمیـت دین واحـد در میان 
مـردم و تبدیـل تـرس و هـراس بشـر بـه امنیـت و 
آسـودگی و رفـاه، و نابودی ظلـم و جور و تحقق عدالت 
آنچـه »مهدویـت« را جهان شـمول و هیجان برانگیـز 
و آرمان سـاز کـرده، اعتقـاد بـه تحقـق حقوقـی چـون 
برابری و مسـاوات و عدالت و امنیت و آسـودگی اسـت. 
حقوقـی که بـر پایة »کرامت انسـان« از بـدو خلقت تا 
کنـون بـرای هر فرد متصور شـده اسـت. این مـوارد از 
مؤلفه هـای انسان شـناختی مهدویت به شـمار می روند. 
اسـتراتژی انتظار کـه برگرفته از مؤلفه هـای آموزه های 

مهدویت اسـت، سـه ویژگـی مهـم را دربـردارد. اصالح 
نفـس، امیـد بـه آینـده و عامـل سـرزندگی، شـادابی 
شـناختی  جامعـه  مؤلفه هـای  و  افـزون  کوشـش  و 
مهدویـت شـامل زمینه سـازی ظهـور، مهـدوی نگری، 
فرهنگ سـازی مهـدوی و آینده پژوهـی مهدوی اسـت. 
مهدویـت به عنـوان یـک دکتریـن می تواند پاسـخگوی 

مسـائل بشـر امروزی باشـد )رهنمـا، 27:1393(.
مؤلفه هـای حقـوق بشـر و توجـه روز افزون بـه مفهوم 
بشـریت از سـوی دکترین و بسـیاری از کنوانسـیون ها 
و معاهـدات حقـوق بشـری، جایـگاه رفیع انسـان را در 
دنیـای معاصر بیـش از پیش برای ما مبرهن می سـازد. 
حوزه هـای فراوانـی مفهوم بشـریت در آن مطرح شـده 
اسـت. این حـوزه از طریق شناسـایی مؤلفه های زندگی 
اجتماعـی و ارزش هـای انسـانی، در جسـت وجوی آن 
اسـت که به وسـیلة تعلیـم بسـیاری از رفتارهای ناقض 
ارزش هـای انسـانی، جایـگاه انسـان را به عنـوان اشـرف 
کائنـات، بـه منزلتـی اعتـال یافتـه ارتقا دهـد. به همین 
دلیـل می تـوان قائـل به آن شـد که مفهوم بشـریت در 
حقوق بشـر از طریق جلوگیری از تعـرض به ارزش های 
انسـانی تجلـی یافتـه اسـت. به عبـارت  دیگـر، مفهـوم 
بشـریت در حقـوق بشـر از اساسـی ترین ارزش هـای 
انسـان  تکریـم  جنبه هـای  متعالی تریـن  و  انسـانی 
سرچشـمه گرفته که مبنای آن را بایـد در کرامت ذاتی 
انسـان و نـدای درونـی وجدان بشـری جسـت وجو کرد 

)زمانـی، 28:1393(.

جایگاه حقوق بشر در عصر مهدوی
یکـی از امـوری کـه در جوامـع روایی و متون شـیعه 
و سـنی بـه تواتـر ذکر شـده و فریقین بـر آن اتفاق نظر 
دارنـد، ظهـور مهدی)عـج( اسـت؛ کسـی کـه حقـوق 
مسـلم انسـان را مثـل برابـری و مسـاوات و عدالـت و 
رفـاه و امنیـت اجتماعـی و شـخصی، براسـاس ایمـان 
بـه خـدا و احـکام نـاب اسـالم برقـرار می کنـد و مردم 
دنیـا را از چنگال سـتمکاران و جباران و اسـتثمارگران 
نجـات می دهد. فریقین )شـیعه و سـنی( ایـن را وعدة 
الهـی می داننـد کـه تخلف ناپذیـر اسـت. دنیا بـه طرف 
عصـر ظهـور در حرکت اسـت. حـق مالکیـت و امنیت 
اجتماعـی کـه از مطالبات هر فرد محسـوب می شـود، 
اسـت  برخـوردار  خاصـی  صیانـت  از  اخبـار  ایـن  در 

)مطهـری، 503:1380(.
تخلف پذیری حقوق بشـر در مفهـوم عدالت در مقابل 
عدالـت در اندیشـة مهدویـت در اینجا نمایان می شـود 
کـه میثاق هـای بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی 
بـه دولت هـا اجـازه می دهنـد در صـورت بـروز یـک 
خطـر عمومی اسـتثنائی که موجودیت ملـت را تهدید 
می کنـد، تدابیـری خـارج از الزامـات مقـرر در حقـوق 

بشـر را اتخـاذ نمایند. 

منابع
1. عبـداهلل جواد ی آملی. فلسـفة حقوق 

بشـر )1375(. اسراء. قم.
اعالمیه هـای  ناصـرزاده.  هوشـنگ   .2
حقـوق بشـر )1372(. ماجـد. تهـران.

3. تئـودور مـرون. حقوق بشـر و حقوق 
بشردوسـتانه )1382(. ترجمـة سـالله 

حبیبی امیـن. گرایـش. تهران.
آثـار  4. مرتضـی مطهـری. مجموعـه 
)1380(. ج 16. صـدرا. تهـران. چهـارم.

5. سـیدرضی موسوی گیالنی. دکترین 
فرهنگـی  بنیـاد   .)1384( مهدویـت 
حضرت مهدی موعـود )عجل اهلل تعالی 

فرجه الشـریف(. تهـران.

قسط و عدل به  
معنای واقعی 

در عصر ظهور 
در جهان برقرار 

می شوند. چه 
در زمینه های 
زندگی مادی 

بشر و چه 
معنوی، هیچ 

تبعیضی نیست. 
نه اینکه تفاوت 
نباشد که واضح 

است این دو 
معنی کاماًل 

متفاوتی دارند
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چكیده
زمانـي كـه تنهایي بشـر بـا تكثیر 

نسـل انسـان بـه هم زیسـتي در كنـار 
دیگـران تبدیل شـد، »زندگـي اجتماعي« 

تولـد یافـت و آدمـي بـا وضـع قانون هـاي 
نخسـتین و ابتدایـي بـراي مقابله بـا تعارض ها و 
اختالف هـا، به اجتماع، حیات و حیثیت بخشـید. 
جدایي ناپذیـر  جـزء  مـردم  و  اجتمـاع  اكنـون 
زندگي انسـان هسـتند كه از یك سـو دستیابي 
دیگـر،  سـوي  از  و  آسـان تر  را  پیشـرفت  بـه 
زندگـي را نیازمنـد قانون هـاي بیشـتر و جامع تر 
كرده انـد. در واقـع، هدایـت تكوینـي خداوند با 
هدایت تشـریعي او كامل شـد و اجتماع و زندگي 
مدنـي بشـریت با آمـدن پیامبران و پیاده شـدن 
قانـون الهـي در آن، رنگ خدایي گرفت. با سـیر 
اسـتكمالي دیـن و اصـول آن و بـا ظهـور دیـن 
اسـالم و بعثـت نبـي مكرم اسـالم )صلـوات اهلل 
و  تشـكیل  اسـالمي  حكومـت  اولیـن  علیـه(، 
به عنـوان الگـوي حكومـت و نظـام داراي برنامة 
كامـل، به دنیـا عرضه شـد. هر ملتي هـم كه آن 
را الگـو قـرار داد، در طـول تاریـخ ماندگار شـد.
ایـن مقالـه بـا نگاهـي بـه چرایـي و چگونگي 
حكومت اسـالمي از منظـر قرآن كریـم، در صدد 
بازگویي ابعاد شـناخته شـدة آن به نسـل حاضر 

اسـت. بـه این منظـور بـه بیان 
ارزش و قداسـت حكومت اسالمي 
مي پـردازد كه خـود در تداوم حكومت 
الهـي رسـول خـدا )ص( اسـت، انقـالب 
اســـــالمي ایـران انقالبي تأثیرگـذار در 
بیداري ملت هاي مسـلمان محسـوب مي شـود 

و میـراث گران قـدر امـام خمیني )ره( اسـت.

كلیدواژه هـا: قـرآن، حكومـت اسـالمي، رهبـري، 
مـردم، بیـداري، تشـكیل حكومـت.

مقدمه
مطالـب و نوشـته هاي فراواني بـا محوریت »حكومت 
تفسـیري،  متـون  قالـب  در  آن«  ابعـاد  و  اسـالمي 
كتاب هـاي علمـي، نظریه هاي پرسـماني و یـا انتقادي، 
بـه رشـتة تحریـر در  پایان نامه هـا و حتـي مقـاالت 
آمده انـد. فراوانـي این گونـه نوشـته ها ناظـر بـر تكراري 
بـودن موضـوع نیسـت، بلكه نشـانگر اوج اهمیـت این 
موضـوع در متـن زندگـي انسـاني و تأثیرگـذاري آن بر 
زندگـي فـردي افـراد اسـت. چـرا كـه اسـتقرار و ثبات 
زندگـي شـخصي و اجتماعـي بـدون نظـام و حكومت 
غیرقابـل تصـور اسـت. پس تشـكیل حكومـت و وجود 
یك نظام مشـخص بـراي هر اجتماعـي الزم و ضروري 

صغري محمدي آذر
دبیر دبیرستان هاي شاهین دژ

پژوهش
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اسـت. ضرورت حكومت تا آنجاسـت كـه طبق حدیثي 
از پیامبـر اكـرم )ص(، زمامـداري انسـان فاجـر و ظالم 
بهتـر از هرج ومـرج و اختـالف در زندگـي اجتماعـي 

شـمرده شـده اسـت. )مجمع الزوائـد ج 5: 221(
از سـویي، حكومـت تنهـا پناهگاه انسـان هاي ضعیف 
بـراي بازسـتاني حـق خـود از زورگویـان و قدرتمندان 
اسـت. نظـم و آرامـش و برخـورداري از حقوق طبیعي 
و انسـاني در جامعـه مرهـون حكومـت اسـت. البتـه 
تجربـة حكومت هـا و دولت ها نشـان داده  اسـت كه هر 
حكومتـي توان كسـب رضایت حداكثري ملـت خود را 
نـدارد؛ جـز حكومت هایي كـه مبناي دینـي و اعتقادي 
دارند و براسـاس عدل و مسـاوات حقوقي افراد تشكیل 
نـوع حكومت هـا مهم تریـن  ایـن  شـده اند. چـون در 
كـه  رهبـري  هسـتند؛  مـردم  و  رهبـري  ركن هـا، 
حاكمیتـي جز در جهت پیاده سـازي قوانین اسـالمي و 
حدود دینـي، ندارد. از این رو، سـعادت دنیوي و اخروي 
افراد در سـایة نظام اسـالمي و رهبري اسـتمرار مي ِیابد 
و سرمنشـأ تحوالت مثبت و گسـترده در جهـان امروز 

مي شـود.
بنابراین، تشـكیل حكومت و ایجاد یـك نظام مقتدر، 
هـم بـه منظـور اجـرا و گسـترش برنامه هـاي اسـالم و 
قـرآن، و هـم بـراي ایجـاد بهتریـن پشـتوانة مقابلـه و 
مبـارزه بـا معاندیـن و مسـتكبران عالم، امـري بدیهي 
و از ضروریـات اسـت. بـدون چنیـن حكومتـي همـة 
بـراي  ایجـاد آمادگـي  برنامه هـاي هدایـت بشـري و 
حكومـت الهي امام زمان )ارواحنا لتـراب مقدمه الفداه( 
امـري فراموش شـده خواهد بـود و بیداري انسـان هاي 
خفتـه در خواب غفلت، كاري بس سـخت و غیرممكن 

مي شـود.
قـرآن كریم تشـكیل حكومـت را در رأس برنامه هاي 
اسـالم قـرار داده و همـواره ملت هـا را بـه حفـظ آن 
تشـویق و ترغیـب كرده اسـت؛ چـرا كه اصل تشـكیل 
حكومـت اسـالمي بیشـتر بـه نفـع خـود مردم اسـت. 
حكومت مقتدر اسـالمي به مسلمانان قدرت ایستادگي 
در مقابـل تفرقه هـا و اسـتكبار را مي دهد و بـا پیروي از 
رهبـري آگاه از مبانـي ارزش ها و برنامه هاي سیاسـي و 
اجتماعـي اسـالم  اسـت كـه مي توانند به عنـوان ملتي 
پیـروز، عـزت را به سـایر ملت ها و مذاهـب صادر كنند.

حكومت اسالمي از دیدگاه قرآن:
قـرآن كتـاب هدایت و برنامة كامل براي زندگي بشـر 
دیـروز، امـروز و فرداهاسـت. از آن رو كـه هیـچ یـك از 
نیازهـاي بشـر  را فروگـذار نكـرده، مگر اینكـه راه حل 
و روزنـة تفكـري فـراروي بشـر قـرار داده اسـت. آیـات 
مربوط به تشـكیل حكومت در مدینـه و پس از هجرت 

پیامبـر اكـرم )ص( نازل شـده اند.
اولیـن آیه هـاي تشـكیل حكومت اسـالمي در سـورة 

مائـده، آیـات 44 تـا 49 آمده انـد. خداونـد در این آیات 
مي فرمایـد: )... و مـن لـم یحكـم بمـا انـزل اهلل فاولئك 
هـم الكافـرون - و مـن لم یحكـم بما انـزل اهلل فاولئك 
هـم الظالمـون - و مـن لم یحكـم بما انـزل اهلل فاولئك 
هم الفاسـقون - و انزلنا الیك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بیـن یدیه من الكتـاب و مهیمنًا علیه فاحكم بینهم بما 
انـزل اهلل و ال تتبـع اهوائهـم عما جائك مـن الحق و ان 
احكـم بینهم بما انـزل اهلل و ال تتبع اهوائهـم و احذرهم 
ان یفتنـوك عـن بعض ما انزل اهلل الیك( : و كسـاني كه 
مطابـق آنچه خداوند فرو فرسـتاده اسـت حكم نكنند، 
كافرند و كسـاني كه مطابق آنچه خداوند فرو فرسـتاده 
حكـم نكننـد، سـتمگرند و كسـاني كـه مطابـق آنچه 
خداونـد فرو فرسـتاده اسـت حكـم نكنند، فاسـق اند و 
كتـاب )قـرآن( را بـر تو به راسـتي فـرو فرسـتادیم كه 
تأییدكننـدة كتاب هـاي آسـماني پیشـین و حاكـم بر 
آن هاسـت. بیـن آن هـا مطابـق آنچـه بـر تو نازل شـده 
اسـت، داوري كـن و بـه جـاي حـق، از هواهـاي آنـان 
پیـروي مكـن و در میـان آنـان به آنچـه خداونـد نازل 
كـرده اسـت، داوري كن و از هواهـاي آنان پیروي مكن 
و از آنـان دوري كـن؛ مبـادا تو را از بعـض آنچه خداوند 

بر تـو نازل كـرده اسـت، برگردانند.
ایـن آیـه بـه صراحـت فرمـان  اجـراي دسـتورات 
خداونـد را در اجتمـاع، توسـط رهبري الهـي مي دهد و 
وضعیـت اعراض كنندگان از حكم خـدا را بیان مي دارد. 
سـپس خداونـد در آیة 64 سـورة مباركة انفـال )یا ایها 
النبي حسـبك اهلل و من اتبعك مـن المؤمنین«1 اركان 
حكومـت اسـالمي را خـدا و مـردم معرفـي مي كنـد و 
مبنـاي نظام اسـالمي را رهبري الهي مي شـمارد. البته 
انسـان هاي مؤمن را نیز پشـتوانة حكومت الهي دانسته 
و بـه آنـان در بـاب پایـداري در راه حـق و نصـرت خدا، 
امیـدواري داده اسـت. در عین حال، اعتماد به بي دینان 
و منافقـان را بي اعتبـار دانسـته  اسـت و بـراي آن هیچ 
ارزشـي قائـل نیسـت. چـون از دیـدگاه قـرآن، پیـروي 
نشـئت گرفتـه از ایمـان، ارزشـمند و قابـل ارج گـذاري 
اسـت و ایمـان منهاي تبعیت، غیرقابل قبـول و مطرود 
اسـت. خداونـد متعـال در ایـن آیـة شـریفه حمایت از 
مـردم و پیروزي شـان را منـوط بـه پیـروي از پیامبـر 
اكـرم )ص( دانسـته اسـت و بـا آوردن واژة »ِمن« پیش 
از مؤمنیـن، ایـن حقیقـت را نیـز یـادآوري مي كند كه 
در جامعه، انسـان هاي مخالف و معاند نیـز وجود دارند.

لزوم تشكیل حكومت اسالمي
اسـالم عزیـز، دیـن توحیـد و شـكنندة شـرك، كفر، 
بت پرسـتي و خود پرسـتي اسـت. دینـي كـه فطـري 
اسـت و بشـریت وامانده در شـبهات بي دیني و بددیني 
را بـه بهتریـن و راسـت ترین صـراط هدایتگـر اسـت. 
دینـي كـه عبودیـت و عبادتـش بـا سیاسـت آمیختـه 

تشكیل 
حكومت و 

ایجاد یك نظام 
مقتدر، هم به 

منظور اجرا 
و گسترش 
برنامه هاي 

اسالم و قرآن، و 
هم براي ایجاد 

بهترین پشتوانة 
مقابله و مبارزه 

با معاندین و 
مستكبران 
عالم، امري 
بدیهي و از 

ضروریات است

59  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2|  زمستان 1397 |



اسـت و سیاسـتش را عبـادت محسـوب مي كنـد و در 
كشـاكش هـرج و مرج هـاي اعتقادي، فكري، سیاسـي،  
اجتماعـي و اقتصـادي اندیشـه هاي مبتنـي بـر دین را 
راه گشـا مي دانـد. به ویـژه با اكمـال دیـن و اتمام نعمت 
خـدا بـر بندگان با بعثت نبي مكرم اسـالم، اسـالم ناب 
محمـدي )ص( را زمامـدار زندگـي پیشـین و پسـین 
انسـان مي كنـد. دیـن اسـالم بـا جامع تریـن احـكام 
فردي و اجتماعي كه مشـتمل بر ابعـاد مادي و معنوي 
اسـت، ناخداي كشتي سعادت بشر محسـوب مي شود. 
از مهم تریـن و ضروري تریـن برنامه هـاي ایـن دیـن در 
زمینـة اجتماعي، تشـكیل حكومت اسـالمي اسـت كه 
قوانین شـرع مطهـر آن، خـود بهترین مصـداق برپایي 
حكومـت دینـي اسـت. از كوتاه تریـن و پرمحتواتریـن 
مفاهیـم نهفتـه در الفـاظ نمـاز، تـا پرداخـت زكات و 
خمـس، همـه و همـه در جهـت زنـده نگـه داشـتن 
شـالودة نظـام و حكومـت اسـالمي اسـت. در واقـع، 
تشـكیل حكومت اسالمي بسـتر پیاده سـازي قوانین و 
احـكام اسـالمي اسـت و بـدون تأسـیس یك دسـتگاه 
عظیـم و پهنـاور، اجـرا و ادارة احـكام اسـالمي عمـاًل 

امكان پذیـر نخواهـد بود.
از سـوي دیگـر، عقل و منطق بشـري نیز بـر ضرورت 
و  مي گـذارد  صحـه  جوامـع،  در  حكومـت  تشـكیل 
دانشـمندان، متفكـران و جامعه شناسـان نیـز هر چند 
در عامـل به وجـود آورندة حكومت اختالف نظـر دارند، 
امـا در ضـرورت تشـكیل آن متفق القول انـد. چـرا كـه 
همـواره مدنیـت بشـر بـا نوعـي حكومـت همـراه بوده 
اسـت. ابـن خلدون، فیلسـوف و جامعه شـناس نامي، 
بـا اینكه عوامـل مولد حكومـت را غلبـه و زور مي داند، 
آن را بـراي جامعـه الزم و ضروري مي شـمارد و معتقد 
اسـت: »رهبري و حكومت، یكي از اركان و عناصر الزم 
تمـدن اسـت و تـا آن گاه كه مردم از یـك رهبر تبعیت 
نكننـد، تمـدن و عمـران  امكان پذیـر نخواهـد بـود.« 

)11 )بهشتي: 
حكومـت اسـالمي، كـه در جهـان امـروز از آن بـه 
»تئوكراسـي« یاد مي شـود، همان حكومـت مطلقة اهلل 
اسـت؛ حكومتـي كـه قانون گـذاري خـدا را در رأس و 
رهبـر آن را به عنـوان خلیفئ اهلل پذیرفته اسـت و هدفي 
جـز، تأمیـن مصالـح همه جانبة كلیـة افراد نـدارد. الزم 
بـه ذكـر اسـت كه اصـل حكومـت دینـي مـورد اتفاق 
قاطبـه مسـلمانان اعـم از شـیعه و سـني اسـت. اهـل 

سـنت نیـز مانند شـیعه عقیـده دارنـد كه:
é دیـن اسـالم صرفـًا مشـتمل بـر احـكام فـردي و 
عبادي نیسـت بلكـه داراي قوانین اجتماعي، سیاسـي، 

اقتصـادي، نظامـي و ... اسـت.
é احـكام الهـي بـه زمـان خاصـي ماننـد زمان رسـول  
خـدا )ص( منحصر نیسـتند. چـون هـر دو مذهب باور 
دارنـد كـه: »حالل محمـد )ص( حالل الـي یوم القیامه 

و حرامـه حـرام الي یـوم القیامه.«

é اجراي احكام اسـالمي جز با تشـكیل حكومت دیني 
مقـدور نیسـت. پس اختـالف در اصل وجـود حكومت 

و نظام اسـالمي نیسـت، بلكه در چگونگي آن است.

نیاز به رهبر از منظر قرآن
قبـول زندگي جمعـي در حیـات انسـان ها نمي تواند 
از موضـوع رهبـري جـدا باشـد. چرا كه براي مشـخص 
كـردن خـط اصلـي زندگي یك جمعیت، همیشـه نیاز 
به رهبر و پیشـوا احسـاس مي شـود. اصواًل پیمودن راه 
تكامـل بـدون اسـتفاده از رهبر ممكن نیسـت. در علم 
عقایـد و كالم نیـز با اسـتفاده از قاعدة لطـف، توجه به 
نقـش رهبـر در نظم جامعـه و جلوگیـري از انحرافات، 
بعثـت انبیـا و لـزوم وجـود امام و پیشـوا در هـر زمان، 

اثبات شـده است.
قـرآن كریـم در آیـات متعـددي بـر وجـود رهبـر در 
جامعـه تأكیـد كـرده اسـت و هیچ امتـي را از داشـتن 
رهبـري شایسـته بي نیـاز نمي دانـد. از دیـدگاه قـرآن، 
هـر عصـري بایـد امامـي و هدایت كننـده اي داشـته 
باشـد: ».... و لـكل قـوم هـاد« )رعـد/7: هـر قومـي را 
هدایت كننـده اي اسـت.( و از آن جهـت كـه دفـاع و 
حمایـت از مسـتضعفین مـرز نمي شناسـد، هیچ ملتي 
را بـدون رهبـر، پیروز میـدان نمي داند. رهبـري كه بنا 
بـه فرمایـش قرآن، الهي باشـد و از سـوي خدا منصوب 
شـود. در آیة 71 سـورة مباركه اسـرا مي خوانیـم: )یوم 
ندعـوا كل انـاس بامامهـم فمـن اوتـي كتابـه بیمینـه 
فاولئـك یقرئون كتابهم و ال یظلمون فتیـال(: روزي كه 
هـر گروهـي از مردم را با پیشوایانشـان فـرا مي خوانیم، 
پـس هـر كـس نامـة عملش بـه دسـت راسـتش داده 
شـود. پـس  آنـان نامـة خـود را بـا شـادي مي خوانند و 

كمتریـن سـتمي بـر آنان نمي شـود.
طبـق آیـة شـریفه، تقسـیم بندي مـردم در قیامـت 
براسـاس رهبرانشـان است. پس هر انسـاني ناگزیر باید 
بـراي خـود الگـو و رهبـر انتخـاب كند و نباید نسـبت 
بـه مسـائل رهبري منـزوي و بي تفاوت باشـد؛ چون در 
قیامـت بـا او محشـور مي شـود. البته این انتخـاب باید 
بـا پیـروي و اطاعـت بي  قید و شـرط از رهبر باشـد، نه 
اینكـه امـري زبانـي و در حاشـیة زندگـي افـراد مطرح 
شـود. چون در سـعادت و شـقاوت مردم رهبران نقش 

دارند.
همچنیـن، آیـة 67 سـورة مباركـة مائـده2 قوي ترین 
سـند اثبـات این اصل اعتقادي اسـت كـه جامعه بدون 
رهبـر نمي شـود. خداونـد متعـال در ایـن آیـه از قرآن، 
پیامبـر خویـش را بـه ابالغ تتمة رسـالت خویـش و در 
ادامـه، بـه عمـل بـه ایـن انـزال فـرا مي خوانـد، چـون 
جامعـة نوپـاي پیامبر را بایـد رهبري شایسـته زعامت 
كنـد كـه در غیر ایـن صـورت، امكان نابـودي مكتب و 

گمراهـي امت وجـود دارد.
پـس طبـق قانـون الهـي و اسـالمي، زمیـن هیچ گاه 

قبول زندگي 
جمعي در 
حیات انسان ها 
نمي تواند از 
موضوع رهبري 
جدا باشد. چرا 
كه براي مشخص 
كردن خط اصلي 
زندگي یك 
جمعیت، همیشه 
نیاز به رهبر و 
پیشوا احساس 
مي شود
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از هدایت كننـده اي كـه مـردم را بـه حـق هدایت كند، 
خالي نیسـت. یا باید پیامبري باشـد و یا هادي دیگري 
كـه به امـر خـدا هدایت كنـد. این حقیقـت محكم در 
حدیـث زیبایي از امـام صادق )علیه السـالم(، كه از جد 
بزرگوارشـان امـام سـجاد )علیه السـالم( نقـل كرده اند، 
آمـده اسـت: »... از روزي كـه خـدا آدم را آفریده اسـت، 
تـا حـال هیـچ گاه زمیـن از حجت خالـي نبوده اسـت. 
ولـي آن حجـت گاهي ظاهـر و مشـهود و گاهي غایب 
و مسـتور بـوده اسـت و تـا روز قیامـت نیـز، زمیـن از 
حجـت خـدا خالي نخواهد بـود. و اگر امام نباشـد، خدا 
پرسـتش نمي شـود.« )ینابیع المـوده، ج 2: 281(طبق 
فلسـفة سیاسـي شـیعه، در دوران غیبـت امـام زمـان 
)عـج(، حكومـت تئوكراسـي و حاكمیـت ارزش هـاي 
دینـي زمانـي تـداوم مي یابـد كـه حاكمیـت تحـت 
اشـراف و نظـارت عالمان آگاه قرار گیرد؛ عالماني آشـنا 
بـه جوانـب دیـن و ابعاد قرآن، آشـنا بـه درد انسـان ها 
و روح زمـان، و شناسـانندة حـركات حیات انسـاني كه 
در تعبیـر ائمـة اطهار )علیهم السـالم( به عالمـان رباني 
تعبیر شـده اند. آنچه كـه امـروزه از آن به عنوان »والیت 

فقیـه« یاد مي شـود.

مسئوالن حكومت اسالمي احیاگران 
فرایض بزرگ الهي

»الذیـن ان مكّناهـم فـي االرض اقامـو الصـالئ واتـوا 
الـزكائ و امـروا بالمعروف و نهوا عن المنكـر« )حج/40(: 
كسـاني كه اگر آن هـا را در زمین تسـلط و توان دهیم، 
نمـاز را بـه پـا مي دارنـد و زكات مي پردازنـد و امـر بـه 
معـروف و نهـي از منكـر مي كنند. این آیـه ضمن بیان 
ویژگـي حكومت اسـالمي، ویژگي  رهبران و مسـئوالن 
آن را نیـز بیـان مـي دارد كـه نمـاز را بـراي قـرب بـه 
پـروردگار، زكات را براي گسـترش عدالـت اجتماعي، و 
امـر بـه معروف و نهـي از منكر را براي مبـارزه با مظاهر 
فسـق و فجـور و زمینه سـازي براي رشـد خوبي ها باید 
زنـده نگـه دارند. چـون اولیـن ثمره و نتیجـة حكومت 
صالحـان بنابـر آیـة مذكـور، بـر پا داشـتن نماز اسـت. 
چـرا كـه عالي تریـن ذكر خدا، وسـیلة جبران گذشـته، 
یگانـه داروي آرام بخـش، و نشـانة حكومـت بهشـتیان، 
نمـاز اسـت. بنابرایـن، اولیـن و مهم تریـن وظیفة رهبر 
اسـالمي فراهـم كردن زمینه بـراي ..  اقامة نماز اسـت؛ 
چیـزي كـه ملـت مـا بعـد از پیـروزي انقالب اسـالمي 
بـه رهبـري مرجع عالي قـدر و اندیشـمند بـزرگ، امام 
خمینـي )ره( جلوه هـاي با شـكوه و بي نظیـري از آن را 

به نمایش گذاشـت.
اسـت.  نمـاز  اهمیـت هـم ردیـف  از حیـث  زكات، 
عالي تریـن ثمـرة زكات، جذب رحمت پروردگار اسـت. 
امربه معروف و نهي از منكر نیز نشـانة اسـتواري عقیده 
و سـبب اقتدار در روي زمین اسـت؛ البته به این شـرط 
كـه مصلح نیز صالح باشـد. ایـن چهـار ارزش اعتقادي 

باید توسـط رهبر و مسـئولین نظام در اهـم برنامه هاي 
مدیریتـي در نظـر گرفتـه شـوند. چـرا كـه رسـتگاري 
امـت بـا رهبر منوط به انجـام و احیاي ایـن فرایض، در 
عیـن تالش براي رشـد معنـوي و اخالقي اسـت: رهبر 
جامعـة اسـالمي بایـد بـراي تأمین رفـاه حال مـردم و 
حـل مشـكالت اقتصادي و معیشـتي آن هـا، بهترین و 

كارامدتریـن برنامه هـا و نیروها را بـه كار گیرد.
اگـر علـل موفقیـت و پیشـرفت اسـالم را در دو چیز 
خالصـه كنیـم، بي شـك یكـي از آن دو ویژگـي، خـود 
اسـالم و معجـزة قـرآن اسـت، و دیگـري روش و خلق 
و خـوي پیغمبـر اكـرم )صلـوات اهلل علیه(. ایشـان خود 
فرموده انـد: »مـا جماعـت انبیا به مـدارا كـردن با مردم 
فرمـان داریـم، همچنـان كـه بـه برپاداشـتن فرایـض 

مأموریـم.« )شـیخ طوسـي، 1413 هــ . ق: 521(
بـه راسـتي كـه هیچ گونـه دگرگوني اجتماعـي بدون 
دگرگوني اخالقي میسـر نیسـت. چون خداونـد در آیة 
159 سـورة آل عمـران.3 یكي از ویژگي هـاي رهبر امت 
اسـالمي را، رحمـت و عطوفـت مي دانـد و تأثیر عمیق 
حسـن خلق را در وصول به اهـداف و رهبري و ادارة هر 
مجموعـه و ایجـاد وحـدت در میان افراد بیـان مي دارد. 
نتایج بررسـي تاریخ گذشـتة تمام حكومت هاي سـاقط 
شـده نشـان داده اسـت كه رهبران خشـن و سـنگدل 
سـهمي در تسـخیر قلوب ندارنـد؛ در صورتي كه مبناي 
نظـام و حكومـت اسـالمي، محبـت و اتصـال بـه مردم 

است.
طبـق آیـة مذكـور، ویژگـي دیگـر رهبـر اسـالمي 
مشـورت بـا مـردم اسـت؛ امـري كـه پیامبـر اسـالم 
بـه دسـتور خداونـد آن را پایه گـذاري كـرد و جـزو 
برنامه هـاي زندگي رهبـر مي داند. پیامبر بدین وسـیله 
به همراهان و پیروان خود شـخصیت بخشـید و نیروي 
فكـر و اندیشـة آن ها را پـرورش داد. البته این مشـورت 
نبایـد مانع از قاطعیـت رهبر در تصمیم گیري ها شـود.

در بخشـي دیگـر از قـرآن كریـم، در داسـتان غیبت 
هدهـد در حكومـت حضـرت سـلیمان )ع( نیز چند 
نكتـه در بـاب رهبـري و مدیریـت وجـود دارد. اینكـه 
بهتریـن و بـه  یادماندني ترین مطالب آن هایي هسـتند 
كـه با داسـتان و مثال بیان شـوند. در این بـاره در قرآن 
كریـم، سـورة نمـل، آیه هـاي 20 و 21 مي خوانیـم: 
)وتفّقـد الّطیـر فقـال مـا لـي ال اري الهدهـد ام كان 
مـن الغائبیـن_ العذبنـه عذابـًا شـدیداً او ال اذبحنـه او 
لیأتیني بسـلطان مبیـن(: و )سـلیمان( در میان مرغان 
جسـت وجو كـرد. پـس گفت مـرا چه شـده اسـت كه 
هدهـد را نمي بینـم یا آنكه از غائبان اسـت. حتمـًا او را 
عذابـي سـخت مي كنم، یا او را سـر مي بـرم؛ مگر اینكه 

دلیل روشـني بیـاورد.
از نكات تفسـیري ایـن آیه چنین برمي آیـد كه رهبر 
و مدیـر هـر مجموعـه اي بایـد در سـازمان تشـكیالتي 
خـود آنچنـان دقیـق باشـد كـه حتـي غیبـت فـردي 
عـادي را احسـاس و پیگیـري كنـد. مدیـر و رهبر باید 

زكات، از حیث 
اهمیت هم 
ردیف نماز 

است. عالي ترین 
ثمرة زكات، 

جذب رحمت 
پروردگار است. 
امربه معروف و 

نهي از منكر نیز 
نشانة استواري 
عقیده و سبب 
اقتدار در روي 

زمین است
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در ترجمة آیة 
55 سورة نور 
مي خوانیم: 
خداوند به كساني 
از شما كه ایمان 
آورده و عمل 
صالح انجام 
داده اند، وعده 
داده است كه 
آنان را در روي 
زمین جانشین 
خود كند و 
حكومت بخشد

مراقـب تخلـف افراد باشـد و بـراي اینكه تخلـف عادت 
افـراد نشـود، متخلـف را تهدیـد و تنبیه كنـد. توجه به 
مسـائل بزرگ نباید او را از توجه به مسـائل كوچك باز 
دارد. تیزبینـي، دقـت، نظم و انضباط، و تسـلط بر همة 
امور، شـرط الزم مدیریت و رهبري در هر كاري اسـت. 
تفقـد بـه زیردسـتان، هـم اصلـي اخالقـي - اجتماعي 
و هـم از اصـول مدیریـت رهبـر اسـت. در تشـكیالت و 
نظـام، براي هـر كاري مجوز و حكم قانوني الزم اسـت. 
قبول منطق و اسـتدالل درسـت، حتي در جایگاه رهبر 

هـم ضروري اسـت.
رهبـر جامعـة اسـالمي همچنیـن ظلم مردم نسـبت 
بـه خویـش را مي بخشـد و بـراي گناهـان آن هـا طلب 
آمـرزش و اسـتغفار مي كنـد. رهبـر همچنیـن بایـد به 
قانـون اساسـي كشـورش علـم داشـته باشـد تـا بتواند 
حكومت اسـالم را كـه حكومت قانون اسـت، اداره كند 
و به خاطـر كمـال اعتقـادي و اخالقي، دامـن از ارتكاب 
معاصـي برچینـد. در نهج البالغـه، خطبـة 3 از امـام 
علي )علیه السـالم( روایت اسـت كـه رهبر نباید بخیل 
باشـد، تا بر اموال مسـلمانان حرص نورزد، نباید جاهل 
باشـد، تا مردم را به گمراهي نكشـاند، و جفاكار نباشـد، 
تـا مـردم رابطة خـود را بـا او قطع نكننـد، و از دولت ها 
نترسـد، تا با یكي دوسـتي و با دیگري دشـمني نكند، 
و رشـوه خوار نباشـد، تـا حقوق مـردم را پایمـال نكند. 

جایگاه مردم در نظام اسالمي
آیة 64 سـورة مباركـة انفال4، خدا و مـردم را دو ركن 
اساسـي نظـام اسـالمي مي دانـد. چـرا كـه از یك سـو 
حكومـت دیني مسـتند بـه خداونـد و خواسـت و ارادة 
اوسـت، و از سـوي دیگـر، مـردم جایـگاه واالیـي در 
حكومـت اسـالمي دارنـد و خواسـت مـردم و رهبـر در 
نظـام اسـالمي در طـول خواسـت خداوند اسـت. چون 
اواًل خداوند از حاكمان خواسـته اسـت كـه با تمام توان 
در جهـت تحصیل مصالـح و رضایت مردم بكوشـند، و 
در غیـر این صـورت آنـان را مـورد بازخواسـت و سـؤال 
قـرار خواهـد داد، و ثانیـًا رضایـت و خواسـت مـردم تـا 
آنجـا مورد توجه اسـت كـه برخالف خواسـت، رضایت 

و قانـون خدا نباشـد.
خداونـد همچنیـن سرنوشـت جوامـع و انسـان ها را 
به دسـت خودشـان سـپرده اسـت. بنابرایـن، در وجود 
حكومت هـا و دولت هـا، مـردم پیكـره و شـالودة تغییر 
و تحول هـا هسـتند. حـال اگـر ملتـي ارادة خیـر كند، 
خداونـد زمینـه و ابزار الزم را فراهم مـي آورد. این قانون 
كلـي از پایه هـاي جهان بینـي اسـالمي اسـت كـه هـر 
گونـه تغییـر و دگرگونـي در خوش بختـي و بدبختـي 
اقـوام، از خودشـان اسـت و هر تغییر بیرونـي منوط به 

تغییـر دروني ملت هاسـت.
در نهج البالغـه، نامـة 35 از امیرالمؤمنیـن علـي )ع( 

آمـده اسـت: »درون خـود را بـا مهربانـي و دوسـتي 
و محبـت نسـبت بـه مـردم ماالمـال كـن. مبـادا چون 
درنـده اي برایشـان باشـي كـه خوردنشـان را غنیمـت 
شـماري. چـرا كـه تـو بـر آنـان چیـره اي و آنكـه بر تو 
والیـت دارد، مافـوق توسـت و خدا باالدسـت اوسـت.«

امـام خمینـي )ره( نیـز نقـش مـردم را در حكومـت 
اسـالمي این گونـه بیـان مي دارنـد كـه آگاهـي مـردم 
و مشـاركت و نظـارت و هم گامـي آن هـا بـا حكومـت 
منتخـب خودشـان، بزرگ تریـن ضمانت حفـظ امنیت 
در جامعـه خواهـد بود. ایشـان همچنین ملـت را ناظر 
بـر اجراي اسـالم مي دانـد و لزوم اسـتمرار حضور مردم 
و مشـاركت مـردم در همـة امور را جزو مسـئولیت ها و 
حقـوق آن هـا بیان مـي دارد و از مـردم به عنوان بهترین 
پشـتیبان نظام یاد مي كند. ایشـان معتقد بود: ساختن 
كشـور جز با مشـاركت عمومـي مردم محقـق نخواهد 

شـد.« )صحیفـة امـام، 1379، ج 4: 248(.
به طـور كلي مي تـوان گفت راز موفقیـت انقالب ها در 
جهت اسـتقرار حكومـت، همه در گرو حضـور ملت در 
صحنـه و مشـاركت همه جانبـه در سرنوشـت خویش 

است.

تداوم حیات نظام اسالمي
در ترجمـة آیة 55 سـورة نـور مي خوانیـم: خداوند به 
كسـاني از شـما كـه ایمـان آورده و عمـل صالـح انجام 
داده انـد، وعـده داده اسـت كـه آنـان را در روي زمیـن 
جانشـین خود كنـد و حكومت بخشـد؛ همان گونه كه 
كسـاني را كه پیش از آنان بودند، جانشـین سـاخت  و 
حتمـًا آن دیني را كه براي آنان پسـندیده اسـت، براي 
آن هـا مسـتقر و اسـتوار سـازد، و بي تردیـد حـال آن ها 
را پـس از  بیـم و تـرس، به امـن و ایمنـي تبدیل كند. 
به طوري كه تنها مرا بپرسـتید و چیزي را شـریك من 
قـرار ندهیـد و هـر كس كـه از این نعمت كفـران ورزد، 

بـه حقیقت نافرمان اسـت.
بنابرایـن، ایمـان بـه خـدا و ایمـان بـه تحقـق وعـدة 
الهـي دربـارة مؤمنان و پیـروزي صالحـان و چیرگي بر 
آینـدة تاریـخ جهـان، انسـان را بیش از بیـش به تالش 
در جهـت حفـظ و حراسـت از نظام اسـالمي ترغیب و 
او را بـه آینـدة روشـن همة حـوادث امیدوار مي سـازد. 
علي الخصـوص  و  )ص(  رسـول اهلل  مكتـب  پیـروان 

شـیعیان بـه این اصـل اعتقـاد راسـخ دارند.
دیگـر عامل مهمي كـه آدمي را بـراي حفظ انقالب و 
نظام برخاسـته از قانون خدایي مسـئول مي سـازد، علم 
بـه اهـداف حكومـت اسـالمي اسـت كه شـاخص ترین 
ایـن اهداف، اسـتقرار توحیـد و خداپرسـتي در زمین و 
رهانیـدن مـردم از بندگـي غیر خدا اسـت: )و لقد بعثنا 
فـي كل اّمـه رسـواًل ان اعبـدوااهلل واجتنبـوا الطاغوت(؛ 
)نحـل/36(، و دیگـر رشـد و تعالـي علمـي، فرهنگي و 
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تربیتـي انسـان ها و رهایـي آنـان از تاریكـي جهل )هو 
ذي بعـث فـي االمییـن رسـواًل منهـم یتلـوا علیهم  الـّ
آیاتـه و یزّكیهـم و یعلمهم الكتاب و الحكمـئ و ان كانوا 
مـن قبل لفي ضـالل مبیـن(: )جمعـه/2(، آزادسـازي 
توده هـاي مـردم و انسـان هاي مسـتضعف از چنـگال 
ظالمـان و مسـتكبران و از زنجیرهاي اسـارت و بردگي 
)ویضـع عنهـم اصرهـم و االغـالل اّلتي كانـت علیهم(؛ 
)اعـراف/157( و نهایتـًا برپایـي جامعة نمونـه و مدینة 
فاضلـة آرماني از راه اقامة قسـط و عدل اسـالمي )ولقد 
ارسـلنا رسـلنا بالبّینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان 
لیقـوم الّنـاس بالقسـط(؛ )حدیـد/25(. پـس اهـداف 
انقالب هـاي  و  اراده هـاي سـترگ مي طلبنـد  بـزرگ 
اسـالمي، بـه ملت هایي فـداكار و با صالبت نیـاز دارند.

امـا چیـزي كـه از اهمیـت فراوانـي برخوردار اسـت، 
داشـتن بصیـرت بـراي حفـظ و حراسـت از اسـالم و 
پیـش از آن كسـب معرفـت و بـاور ایـن اهداف اسـت. 
چـون هـر چه بزرگي هدف بهتر و بیشـتر درك شـود، 
تالش هـاي صـورت گرفتـه بي منت تـر و بي شـائبه تر 
خواهنـد بـود، و چـون منافع نهفتـه در فـداكاري براي 
اسـالم دوجانبه و مشـاركتي اسـت، پس ملـت باید در 
جهـت منافع خود به سـود نظام اسـالمي گام بـردارد؛ 
همان گونـه كـه نظـام اسـالمي تأمیـن مصالـح دین و 
دنیـاي افـراد را بـر عهـده گرفته اسـت. باالتـر از همه، 
ایـن نفع طلبي هـا رضایت پـروردگار متعال از اسـتقرار 
حكومـت دینـي بـراي جهاني سـازي معنویـت و ایجاد 
آمادگـي در افـراد و جامعـة منتظـر بـراي رسـیدن به 

شایسـتگي ظهـور امام زمـان )عج( اسـت.
حـال كـه انقالب اسـالمي ایران نمـود حكومت دیني 
رسـول خدا )ص( در قرن حاضر اسـت، مسـئولیت هاي 
مـا و تمـام مردمان این سـرزمین حسـاس تر و چندین 
برابـر شـده اسـت. بـه تأسـي از رهبـر فقیـد انقـالب 
اسـالمي مان كـه فرموده انـد: »حفظ اسـالم یك فریضه 
اسـت، باالتـر از همة فرایض«، بر همة ما و شـما و همة 
ملـت و همـة روحانیـون، حفظ این جمهوري اسـالمي 

از اعظـم فرایـض اسـت. از دیـدگاه ایشـان، حفـظ نظام 
نیـز به این اسـت كه مـردم در صحنه باشـند و اختالف 
نداشـته باشند. حفظ اسـالم در گرو وحدت و پشتیباني 

ملت اسـت. )صحیفـة امـام، 1379، ج 18: 413(.

انقالب اسالمي ایران، طالیه دار حكومت 
اسالمي در عصر حاضر

»انقالب اسـالمي به عنوان میـراث بزرگ امام خمیني 
)رحمـئ اهلل علیـه( و بزرگ تریـن تحـول جهانـي قـرن 
بیسـتم، چون خورشـیدي طلـوع كرده بـر كنگره هاي 
بشـریت  زندگـي  حیات بخـش  بي دینـي،  و  ظلمـت 
خفتـه در مغـرب جهالـت و بي ارادگـي اسـت؛ انقالبـي 
كـه رهبـرش از پرورش یافتگان مكتب رسـول اهلل )ص( 
بـود. روح خدایـي كـه روح زندگـي و نامـوس و اجتماع 
و شـعلة تاریخ و چكامة معنویت و مایة غرور انسـاني و 
شـور و شـعور سـیال جامعه و مرزبان معنوي و باروري 
اندیشـه هاي متعالي و حسـنه اي اسـت كـه خداوند به 
روزگار مـا عنایت فرموده بـود.« )حاجتـي، 1382:30(

انقـالب برخاسـته از علـم و اعتقـاد عمیـق رهبري با 
ایـن شـخصیت عظیـم و فراموش نشـدني تاریـخ و نیز 
همراهـي و همدلـي ملتي بیـدار و فهیـم، آغازگر فصل 
جدیـدي در معنویت گرایي ملت هاي عصر حاضر شـده 
اسـت كـه هم رهبـري منحصربه فـرد آن و هم بي نظیر 
بـودن انقالبـش، آن را سرمشـق انقالب هـاي كنونـي 
كرده اسـت. انقالبـي كه با احیاي مجـدد فرایض دیني 
در كشـوري غـرب زده و اعطاي انسـانیت، شـخصیت و 
آزادي به ملتي  اسـیر شـده در قانون هاي شاهنشـاهي، 
و بـا برگردانـدن عـزت و آبـروي حكومـت اسـالمي بـا 
نفـي هـر گونه تسـلط بیگانگان در كشـور، اسـتقالل و 
آزادي را دوبـاره معنا كـرد و با این خصوصیات متعالي، 
مبناي تمدن آیندة بشـریت و به عنـوان انقالب مادر در 
هزاره هـاي بعـدي تاریخ حیات انسـاني، موجد تحوالت 
و تغییـرات اساسـي در شـالودة نظام هـاي بي اعتنـا بـه 

»انقالب اسالمي 
به عنوان 

میراث بزرگ 
امام خمیني 

)رحمئ اهلل علیه( 
و بزرگ ترین 
تحول جهاني 
قرن بیستم، 

چون خورشیدي 
طلوع كرده 

بر كنگره هاي 
ظلمت و 
بي دیني، 

حیات بخش 
زندگي بشریت 
خفته در مغرب 

جهالت و 
بي ارادگي است
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بشـارت قـرآن كریـم و وعدة الهي شـد.
اولیـن نشـانه و تأثیـر انقـالب نیـز بیـداري و خیزش 
ملت هاي مسـلمان اسـت كه همـه از پیامدهاي مثبت 
ایـن نظـام و این انقـالب به شـمار مي رونـد. اثرگذاري 
و پیامـدي كـه عصـر حاضـر را بـه عصـر توبة بشـریت 
نام گـذاري كـرد و ان شـاءاهلل تـا انحطـاط تمدن ریشـه  
گرفتـه در ظلـم و بي عدالتي پیش خواهـد رفت. واضح 
و مبرهـن اسـت كه پیروزي ایـن انقالب و نظـام جز از 
ناحیة اسـالمي بودن آن نیسـت. اكسـیري كه مانایي و 
پویایي حكومت مرهون و مدیون آن است و به خواست 
خـدا، بـه ملت و مدیریت آن تا رسـیدن بـه راهبردهاي 
بلندمـدت و صـادر كردن انقالب به تمـام جهان كمك 
خواهـد كـرد. آرمـان و هدفـي كـه بنیان گـذار آن بـا 
عزمي راسـخ رسـیدن به آن را رسـالت تاریخي انقالب 
مي دانسـتند و مي فرمودنـد: »ما باید انقالبمـان را صادر 
كنیـم« و منظـور از صادر كردن انقـالب را صادر كردن 
معنویت پیدا شـده مي دانسـتند، نه كشـیدن شمشـیر 

و جنگ افـروزي. )حاجتـي، 1382 :52(

انقالب اسالمي ایران و بیداري ملت ها
اگر ملتي ظلم و بي عدالتي ببیند،

 اگـر تمـام وسـایل رفاهي و امكانـات مختص طبقات 
باالي جامعه باشـند،

 اگـر قوانیـن مالیاتـي به زیـان اكثریت طبقـة پایین 
جامعـه وضع شـود،

اگـر سـران كشـور، حكومـت را بـا زور و سـتم و بـا 
حمایـت كشـورهاي خارجـي به دسـت گرفته باشـند،

اگر ذخایر و معادن كشـور بـه خاندان حكومتي تعلق 
باشد، داشته 

اگر اكثریت جامعه از داشـتن زندگي در حد متوسـط 
محروم شده باشند،

اگـر رأي و نظـر اكثریـت مـردم در تعیین سرنوشـت 
كشـور تأثیر نداشـته باشد،

و اگـر افـراد فاقـد صالحیـت، زمـام امـور را به دسـت 
گیرند،

افسـردگي، عصبانیت، بغض و كینه، و حسـد نسبت 
بـه دولـت حاكـم چـون آتـش زیـر خاكسـتر مخفي 
مي مانـد تـا بـه ظرفیـت واقعـي برسـد و در فرصـت 
مناسـب و بـا هدایـت یـك رهبـر ملـي یـا مذهبي و 
مـورد اعتمـاد، شـعله ور شـود. آن گاه ملـت مي توانـد 
انتقـام بگیـرد و بـه حقـوق پایمال شـدة خود برسـد. 
اگـر ملتـي بـا همیـن شـرایط ذكر شـده بـه رهبري 
شـخصي انقـالب كنـد و سـرافرازانه در برابـر تمـام 
ابرقدرت ها بایسـتد، نه تنها دسـت آن هـا را از تمامیت 
ارضـي كشـورش قطـع مي كنـد، بلكـه در برابـر تمام 
تجاوزهـا، قطعنامه هـا و تهدیدهـا مقتدرتـر از دیـروز 
نقـش كلیـدي در سیاسـت خارجي بیـن دولت ها ایفا 
مي كنـد و الگـوي آن هـا مي باشـد، به مراتـب امیدش 

بـه پیـروزي بیشـتر و توكلـش عمیق تـر و عزمـش 
مي شـود. راسـخ تر 

انقـالب اسـالمي ایـران بـا نمایانـدن چهـرة واقعـي 
اسـالم، جامعیـت و كامـل بـودن آن را دوبـاره ثابـت 
كـرده و نقطـة آغاز حركـت جهاني به سـوي معنویت 
و خدابـاوري شـده اسـت. حركتـي كه از كشـورهایي 
چون مصر، تونس، بحرین، عربسـتان، و .... آغاز شـده 
اسـت و با غوطه ور شـدن غرب در گرداب اقتصادي و 
دینـي، ابعـاد تـازه اي به خـود مي گیرد و بـا به چالش 
دیگـري  از  پـس  یكـي  الحـادي،  مكاتـب  كشـیدن 
تحـوالت عمیقـي در ملت ها، براي بیـداري ارزش هاي 
وجودي شـان ایجـاد مي كنـد؛ چیـزي كه قـرآن بدان 
وعـده  فرمـوده و غایـت رسـالت انبیا بـراي تحقق آن 
شـكل گرفتـه اسـت: )و لقد كتبنـا في الّزبـور من بعد 
الّذكـر اّن االرض یرثها عبـادي الّصالحون()انبیا/105(: 
و مـا در زبـور پـس از تـورات نوشـته ایم كـه زمیـن را 

بنـدگان صالـح مـن بـه ارث مي برند.

بیداري ملت
همـة حـوادث مهم بعـد از پیروزي انقالب اسـالمي، 
مردم سـاالر  دینـي  حكومـت  نمـود  عالي تریـن  كـه 
اسـت، گویـاي وجـود اعتمـاد متقابـل میـان مـردم و 
نظـام اسـالمي اسـت. از یك سـو، وجـود افـراد داراي 
تصـدي  در  شـركت  بـراي  مختلـف  گرایش هـاي 
مسـئولیت هاي مهـم و زمینه سـازي بـراي گفت وگو و 
بیـان دیدگاه هـا و از سـوي دیگر، شـركت حد اكثري 
ملـت ایـران در تمـام صحنه هـاي مهـم نشـانگر ایـن 
اسـت كه نظام اسـالمي بـه مردم خـود اعتمـاد دارد. 
متقابـاًل مـردم هـم بـراي حفـظ آرمان هـاي نظـام از 
جـان و مـال خـود مایـه مي گذارنـد. امـا همیشـه از 
ایـن شـكوه و عظمـت و هم بسـتگي بـا افتخـار یـاد 
نمي شـود. چه بسـا دشمنان همیشـگي قرآن و اسالم 
دركمیـن روزنه هـاي غفلـت و بي توجهي انـد. لـذا بـه 
دنبـال فرصت هـا از هـر شـیوه اي بـراي اعمال فشـار 
و ضربـه زدن بـه نظـام و انقـالب اسـتفاده مي كننـد. 
دشـمناني كـه بـا حیلـه و نیرنـگ گاهـي در لبـاس 
تهدیـد، گاهـي در جنـگ رودررو، گاهـي بـا ایجـاد 
تفرقه هـاي قومـي و قبیله اي، گاهي با تشـتت افكار و 
گاهـي آرام و بي صـدا، بـا جنگ نرم افزاري و رسـانه اي 
رخ مي نماینـد و بـه هـر شـیوه اي كـه ابـراز وجـود 
مي كننـد، تنهـا در صـدد قطع ریشـه هاي اسـالمیت، 
آزادي و اسـتقالل انقالب و كشـور ما هسـتند. اما باید 
بـاور كنیم، هر چه دشـمني ها گسـترده تر و شـدیدتر 
باشـند، درسـتي راه و عقیـده و ایمـان مـا را بیشـتر 
نشـان مي دهنـد. بهتریـن وسـیله بـراي رویارویـي با 
چنیـن دشـمناني، مراقبـت از فرایـض و خوبي هـا در 
جامعـه و دیگـر، افزایـش معرفت و بصیرت نسـبت با 

آرمان هایمـان اسـت.

همة حوادث 
مهم بعد از 
پیروزي انقالب 
اسالمي، كه 
عالي ترین نمود 
حكومت دیني 
مردم ساالر 
است، گویاي 
وجود اعتماد 
متقابل میان 
مردم و نظام 
اسالمي است
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بهتریـن تقدیرها متعلق به ملتي اسـت كه تغییر 
را از تـك تك افـراد خود آغاز كـرد. خداوند متعال 
نیـز با واجب كـردن امر به  معـروف و نهي از منكر، 
كلید سـعادت ملت را به دسـت خودشـان سـپرده 
اسـت تـا نیـكان در برابر بدان سـكوت نكننـد و در 
اصالحشـان بكوشـند. كـه اگـر بي تفـاوت باشـند، 
خداونـد آنـان را در سرنوشـت بـدان ملت، سـهیم 
خواهـد كـرد. پیـش از اینكـه دشـمن ضعف هـا و 
كاسـتي ها را ببینـد، خود برادرانه و دلسـوزانه آینة 
یكدیگـر باشـند و از اصـول اعتقـادي و دیني خود 
بـا انجـام هـر چـه بـا شـكوه تر امـر بـه معـروف و 
نهـي از منكـر، صیانـت كننـد و در حفـظ اركان و 

پایه هاي خیمة اسـالم پیشـرو باشـند.
امـا داشـتن معرفـت و بصیـرت در ایـن برهـة 
زماني حسـاس جـزو مهم ترین عناصـر و تجهیزات 
در  اخیـر  فتنه هـاي  اسـت.  دشـمنان  بـا  مقابلـه 
كشـور نشـان دادنـد كـه ملت مـا بـراي درك باید 
آگاهانه تـر ببینـد، متعهدانه تـر تصمیـم بگیـرد و 
حساب شـده عمـل كنـد؛ بصیرتي كـه رهبر معظم 
انقـالب اسـالمي بارهـا اهمیـت آن را یادآور شـده 
و بـه لـزوم افزایـش آن در جامعـة امـروز تأكیـد 
بایـد بـه  كرده انـد. ایشـان مي فرماینـد: » مـردم 
در  بصیـرت  بدهنـد؛  اهمیـت  بصیـرت  مسـئلة 
هـدف، بصیـرت در وسـیله، بصیـرت در شـناخت 
دشـمن، بصیـرت در شـناخت موانـع راه، بصیـرت 
در شـناخت راه هـاي جلوگیـري از ایـن موانـع و 
برداشـتن ایـن موانع.« ایشـان در اهمیـت بصیرت 
نیـز مي فرماینـد:» بصیرت نورافكن اسـت، بصیرت 
قبله نماسـت كـه هـر زمـان كـه ملـت مجهـز بـه 
بصیرت بود و احسـاس تكلیف و تعهد و مسـئولیت 
از  نمـوده اسـت، غالـب بـوده اسـت.« )برگرفتـه 
بیانـات مقـام معظـم رهبـري در دیـدار عمومـي 

مـردم چالـوس و نوشـهر، 1377(
عامـل بعدي در تـداوم توفیق ملت مسـلمان ایران 
در جهـان، كـه بـا حكومت اسـالمي شـناخته شـده 
اسـت، غافـل نشـدن از تـالش دشـمن بـراي ایجـاد 
اختـالف اسـت. بهتریـن پاسـخ بـراي ایـن میـدان، 
كنـار گذاشـتن اختالفـات جزئي و تأكید بـر اصول و 
حفـظ وحـدت امت اسـالمي اسـت. دیگـر كار مهم، 
لحظه شناسـي و انجـام بهتریـن كار هنـگام بـروز 
مشـكالت اسـت، و دیگـر پرهیـز از افـراط و تفریط. 
چـرا كـه هـر جـا كناره گیـري، سـكوت و بي تفاوتي 
بـوده، به اندازة زیاده روي مخرب بوده و زیان رسـانده 
اسـت. داشـتن شـجاعت، توكل، اعتماد و حسن ظن 
بـه خـداي متعـال و تـالش بـراي افزایـش آگاهي و 
برنامه ریـزي  و  و خـرد  عقـل  دادن  قـرار  شـاخص 
بلندمـدت، جزو وظایف و مسـئولیت هاي مـا پیروان 

خـط امام خمینـي )ره( اسـت.

نتیجه گیري
خداونـد متعـال نعمت هـاي فراوانـي بـه انسـان 
ارزانـي داشـته كـه شـكرگزاري، ناچیزتریـن كار 
بـراي تشـكر از آن هاسـت. امـا گاهـي نعمت هـا 
آن قـدر بـزرگ و حیاتـي هسـتند كه شـكرگزاري 
از آن هـا جـز بـا شـناخت ابعـاد و چگونگـي آن ها، 
میسـر نیست. اسـالم و حكومت اسـالمي در زمرة 
ایـن نعمت هـاي بیكـران اسـت. اگر خیمة اسـالم 
را بـا سـتون هاي محكمـي پابرجا بدانیم، بي شـك 
چهـار ركـن آن احـكام و قوانین خدایـي، حكومت 
مسـلمان  ملـت  و  اسـالمي،  رهبـري  اسـالمي، 
هسـتند. ایـن سـتون ها بایـد در كنـار هم باشـند 
تـا اسـالم بتوانـد سـایه افكنـد و روي آورنـدگان 
مكتبـش را بهـره رسـاند. خداوند متعـال در قرآن 
كریـم در مـوارد متعددي از ایجاد، حیـات و تداوم 
ایـن چهار ركن سـخن رانده و مطالب بي شـماري 
پیامبـر  بـه  خطـاب  قالـب  در  آن  دربـارة  را 
عظیم الشـأنش عرضـه داشـته اسـت. از آنجـا كـه 
وجـود قرآن بـه عنـوان آخرین معجزة همیشـگي 
اسـت، راهكارهـاي آن نیـز در بـاب مسـائل پیش  

آمـده در جهـان امـروز راه گشاسـت.
در ایـن مقالـه، بـا نگاهي به چند آیـه در خصوص 
ایـن  كـه  بودیـم  آن  پـي  در  اسـالمي،  حكومـت 
واقعیت هـا را دوبـاره، نـه صرفـًا بـراي آگاه سـازي 
مخاطـب خویـش، بلكه از باب تذكر بـراي خودمان، 

بیـان كنیـم كه:
é حكومت اسالمي نعمت بزرگ الهي است.

را  آن هـا  بایـد  نعمت هـا  از  شـكرگزاري  بـراي   é
شـناخت.

é گاهـي شـناخت كافـي نیسـت بلكه باید خـود را 
متعهد دانسـت. 

é حكومـت اسـالمي را باید رهبر اسـالمي حیات و 
امت اسـالمي تداوم بخشـد.

é چـون اسـاس حكومت اسـالمي دیـن كامل الهي 
اسـت، باید الگوي سـایر حكومت ها باشـد.

é انقـالب اسـالمي مـا در راسـتاي احیـاي اصـول 
فرامـوش شـدة اسـالم در عصـر حاضر توسـط امام 

خمینـي )ره( پایه گـذاري شـد.
é چـون اصـل انقالب اسـالمي مـا دینـي و مردمي 

اسـت، قدرت نفـوذ در سـایر ملت هـا را دارد.
é تحوالت صورت گرفته در منطقه نشان تأثیرگذاري 

انقالب ما و آغاز تحقق رسـالت آن است.
é رسـالت انقـالب ما صـادر كردن اسـالم و بیداري 

اسـت. وجدان ها 
é خداونـد پیـروزي حكومـت جهانـي معنویـت را 

تأییـد و تضمیـن كـرده اسـت.

پي نوشت ها
1. اي پیامبـر، خـدا و مؤمنانـي كـه 
از تـو پیـروي كرده انـد، بـراي تـو 

كافي سـت.
2. یا اّیها الّرسـول بّلـغ ما انزل الیك 
ك و ان لم تفعـل فما بّلغت  مـن ربـّ

رسالته ...
3. فبمـا رحمـه من اهلل لنـت لهم و 
لـو كنت فظـًا غلیظ القلـب النفضوا 
من حولـك فاعـف عنهم واسـتغفر 
فـاذا  االمـر  فـي  شـاورهم  و  لهـم 
عزمت فتوّكل علـي اهلل اّن اهلل یحّب 
المتوّكلیـن(: )اي رسـول مـا( پـس 
به خاطر رحمتي از جانـب پروردگار 
با مردم مهربان شـدي و اگر خشـن 
و سـنگدل بـودي، از دور تو پراكنده 
آنـان  تقصیـر  از  پـس  مي شـدند. 
درگـذر و بـراي آنان طلـب آمرزش 
كـن و در امـور بـا آنان مشـورت نما 
و زماني كـه تصمیم گرفتـي، بر خدا 

تـوكل كن.
4. یـا اّیهـا النبي حسـبك اهلل و من 

اتبعك مـن المؤمنین.
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مجتبی مقصودی معرفی
امـروزه بـا توسـعة فناوری هـای ارتباطـی و اطالعاتـی، اسـتفاده از محتواهـای چاپ شـده روی 
کاغـذ به صـورت روزنامـه، مجلـه و کتـاب روبـه کاهش نهـاده اسـت. از آنجا کـه ابزارهایـی مانند 
رایانـه، لپ تـاپ، تبلـت، و گوشـی همراه امـکان دانلود و مطالعـة محتواهای متفـاوت را در اختیار 
می گذارنـد، بسـیاری از مجـالت علمـی و غیرعلمـی به صـورت رایگان یـا با دریافت حق اشـتراک 
ناچیـز، مطالـب خـود را به صـورت دیجیتالـی بـه خواننـدگان عرضـه مي دارنـد. خریـد و فـروش 
کتاب هـای دیجیتالـی نیـز روز بـه روز رونق بیشـتری یافتـه و به تدریج شـاهد کاهـش روزافزون 
انتشـار کتـاب به صـورت کاغـذی خواهیم بـود. این موضوع اگر چه ممکن اسـت بـه خاطر برخی 
موضوعات نوسـتالوژیک با مخالفت کتاب خوانان و دوسـتداران متن های کاغذی روبه رو شـود، اما 

بسـیاری از خواننـدگان ترجیـح می دهنـد، محتواهـا را به صورت دیجیتالـی مطالعه کنند.
 به نظـر می رسـد:مجلة رشـد آمـوزش قـرآن و معارف اسـالمی« نیز بعد از سـال ها تجربة نشـر 
کاغـذی همـراه با نشـر الکترونیک بـه تدریج باید وارد عرصة نشـر الکترونیک شـود و احتمااًل این 

مجلـه در آینده در تعداد نسـخه های محدودی چاپ و منتشـر شـود.
برای آشـنایی بیشـتر با مجالت دیجیتالی قرآنی، در این مقاله به معرفی تقریبًا بیشـتر مجالت 
علمـی پژوهشـی یـا ترویجی بـا موضوع قـرآن و معارف اسـالمی کـه به صـورت دیجیتالی عرضه 
می شـوند، پرداخته شـده اسـت. یادآور می شـود، ترتیب معرفی مجالت مبتنی براهمیت یا اعتبار 
آن هـا نیسـت. به علـت وجود تعداد زیـاد مجالت دیجیتالـی با موضوع قـرآن و معارف اسـالمی و 
بـه منظـور، کاهـش حجم مطلب، معرفـی آن ها در قالب جداولی که شـامل نـام مجالت، صاحب 
امتیـاز، سـردبیر، نشـانی اینترنتـی و تعـداد شـماره های دیجیتالی مجلـه صورت گرفته اسـت. با 
کپـی نشـانی اینترنتـی د رمرورگـر خـود، به راحتی وارد سـایت مجلـه خواهید شـد. عالقه مندان 

می تواننـد نشـانی های اینترنتـی را در گروه هـای مجازی خـود نیز به اشـتراک بگذارند.
بـه جـز تعـداد فـراوان مجـالت دیجیتالی قـرآن، مراکـز متعددی هم بـه موضـوع پژوهش های 
قرآنـی مبـادرت می کننـد که محتواهای دیجیتالـی و غیردیجیتالی مختلفی منتشـر می کنند. از 
جملـة ایـن مراکـز می توان بـه »پژوهشـکدة فرهنگ و معـارف قرآن« و »مؤسسـة قـرآن، عترت 
و نهج البالغـه« هـر دو در شـهر مشـهد اشـاره کـرد. بـه جـز این هـا دانشـکده های چنـدی نیز با 
موضوع تخصصی قرآن و معارف اسـالمی در کشـور، مشـغول فعالیت  هسـتند که محتواهای خود 

را به صـورت دیجیتـال عرضـه می کنند.

دنيای
 مجازی
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ف 
زمان بندی نام نشریهردی

انتشار
درجة 
نشانی اینترنتیسردبیرصاحب امتیازعلمی

شروع 
انتشار 

دیجیتالی

تعداد 
شماره های 

دیجیتالی

شرایط 
دانلود 
مقاالت

1
آموزه های 

تربیتی در قرآن 
و حدیث

دوفصلنامه
علمی 

پژوهشی
رایگانhttp://iued.ilam.ac.ir13944سهراب مروتیدانشگاه ایالم

دوفصلنامهآموزه های قرآنی2
علمی 

پژوهشی
دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی
رایگانhttp://paper.razavi.ac.ir/index.php/quran139015حسن خرقانی

دوفصلنامهپژوهش دینی3
علمی 

پژوهشی
http://pdmag.info1393مجید معارفعباس همامی

رایگان8

4
پژوهش های 
ادبیـ  قرآنی

فصلنامه
علمی 

پژوهشی
دانشگاه اراک

محسن 
رایگانhttp://paq.araku.ac.ir139221ذوالفقاری

5
پژوهش های 

تفسیر تطبیقی
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

رایگانhttp://ptt.qom.ac.ir13946علی احمد ناصحدانشگاه قم

6
پژوهش های 
زبانشناختی 

قرآن
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

رایگانhttp://nrgs.ui.ac.ir139112سیدمهدی لطفیدانشگاه اصفهان

7
پژوهش های 

قرآن و حدیث
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

رایگانhttp://jqst.ut.ac.ir138818منصور پهلواندانشگاه تهران

8
پژوهش های 

نهج البالغه
فصلنامه

علمی 
پژوهشی

بنیاد بین المللی 
نهج البالغه

عبداهلل موحدی 
رایگانhttp://nahjmagz.ir139411محب

9
پژوهشنامة 

تفسیر و زبان 
قرآن

دوفصلنامه
علمی 

پژوهشی
دانشگاه پیام نور

عبدالهادی 
رایگانhttp://quran.journals.pnu.ac.ir139111فقهی زاده

10
پژوهش نامة 

قرآن و حدیث
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

انجمن علوم قرآن و 
حدیث ایران

رایگانhttp://pnmag.info13939عباس همامی

11
پژوهشنامة 

معارف قرآنی
فصلنامه

علمی 
ترویجی

دانشگاه عالمه 
طباطبایی

رایگانhttp://rjqk.atu.ac.ir138930عنایت اهلل شریفی

12
تحقیقات علوم 
قرآن و حدیث

فصلنامه
علمی 

پژوهشی
رایگانhttp://tqh.alzahra.ac.ir138338فتحیه فتاحی زادهدانشگاه الزهرا

فصلنامهسراج منیر13
علمی 

ترویجی
دانشگاه عالمه 

طباطبایی
محمدکاظم 

رایگانhttp://ajsm.atu.ac.ir138926شاکر

14
رهیافت هایی 

در علوم قرآن و 
حدیث

دوفصلنامه
علمی 

پژوهشی
دانشگاه فردوسی 

مشهد
سیدکاظم 
رایگانhttp://jquran.um.ac.ir138719طباطبایی

15
قرآن پژوهی 
خاورشناسان

دوفصلنامه
علمی 

ترویجی
جامعه المصطفی

محمدعلی 
رضایی اصفهانی

journal.com/orientalist/ index. ـ http://quran
php? lang= fa

رایگان138520

دوفصلنامهقرآن و علم16
علمی 

ترویجی
جامعه المصطفی

محمدعلی 
رضایی اصفهانی

journal.com/science/ index. ـ http://quran
php? lang= fa

رایگان138620

17
مطالعات قرائت 

قرآن
دوفصلنامه

علمی 
ترویجی

جامعه المصطفی
محمدفاکر 

میبدی
.http://journals.miu.ac.ir/content
php?pagename=journal&journa_ id=1813929رایگان

18
مطالعات 

تطبیقی قرآن و 
حدیث

علمی دو فصلنامه
محمد فاکر جامعه المصطفیترویجی

میبدی
http://journals.miu.ac.ir/content.
php?pagename=journal&journal_id=6138910رایگان

علمی دو فصلنامهکتاب قیم19
علی محمد دانشگاه میبدپژوهشی

رایگانhttp:kq.meybod.ac.ir139017میرجلیلی

مطالعات 20
علمی  فصلنامهتفسیری

پژوهشی
دانشگاه معارف 

رایگانhttp://tafsir.maaref.ac.ir139433سیدرضا مؤدباسالمی
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ف
زمان بندی نام نشریهردی

صاحب درجة علمیانتشار
نشانی اینترنتیسردبیرامتیاز

شروع 
انتشار 

دیجیتالی

تعداد 
شماره های 

دیجیتالی

شرایط 
دانلود 
مقاالت

21
مطالعات 
قرآن و 
حدیث

دو فصلنامه
علمی 
پژوهشی

دانشگاه امام 
صادق )ع(

مهدی 
ایزدی

http://quran.journals.isu.ac.ir138621رایگان

پژوهش های 22
اندیشه قرآنی

دو فصلنامه
دانشگاه امام 

صادق )ع(

محمدعلی 
رضایی 
اصفهانی

http://www.noormags.ir/view/fa/magzine/15081394 فقط یک
شماره

غیر 
رایگان

مطالعات 23
قرآنی

فصلنامه
علمی 
ترویجی

دانشگاه 
آزاد اسالمی 

جیرفت

مهدی 
ممتحن

http://qsf.iranjournals.ir138933رایگان

پژوهش های 24
قرآنی

فصلنامه
علمی 
پژوهشی

دفتر 
تبلیغات 
اسالمی 

حوزه علمیه 
قمـ  شعبه 
خراسان 
رضوی

احمد آقایی 
زاده

http://jqr.isca.ac.ir137487رایگان

25
پژوهش نامة 

تفسیر 
کالمی قرآن

 فصلنامه
علمی 
پژوهشی

پردیس 
فارابی 

دانشگاه 
تهران

فتح  اهلل 
نجارزادگان

http://jqi.ut.ac.ir1393
9 شماره 
تا سال 
1395

رایگان

صحیفة 26
مبین

دو فصلنامه
علمی 
پژوهشی

معاونت 
دانشجویی 
و فرهنگی 

دانشگاه آزاد 
اسالمی

عبدالمجید 
طالب تاش

http://jsm.journals.iau.ir1388
61 شماره 

تا سال 
1396

رایگان

کتاب و 27
سنت

دو فصلنامه
علمی 
تخصصی

دانشگاه 
قرآن و 
حدیث

رسول 
رضوی

http://ksem.ir1392
9 شماره 
تا سال 
1395

رایگان

28
مطالعات 

ترجمة قرآن 
و حدیث

دو فصلنامه
علمی 
پژوهشی

دانشگاه 
تربیت 
مدرس

سعید نجفی 
اسداللهی

http://qhts.modares.ac.ir13938رایگان

دو فصلنامهمعارج29
علمیـ  
تخصصی

پژوهشگاه 
علوم وحیانی 

معارج

سید محسن 
میری

http://maarij.isramags.ir1394رایگان4 شماره

 فصلنامهبینات30
تخصصیـ  

پژوهشی

مؤسسة 
معارف 

اسالمی امام 
رضا

حسن پویا
http://www.maaref.ir/official/2708/mag-about.
asp?mgID=2708137394رایگان

دو ماهنامهبشارت31
ویژه 

نوجوانان 
وجوانان

مؤسسة 
معارف 

اسالمی امام 
رضا

مجمد 
عبداللهیان

http://www.maaref.ir/official/2708/mag-archive.
asp?maID=15751376118رایگان

32
پژوهش های 
قرآنی در 

ادبیات
علمیدو فصلنامه

دانشگاه 
لرستان

http://journals.Iu.ac.ir/koran1393علی نظری
5 شماره 
تا سال 
1395

رایگان
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ف
زمان بندی نام نشریهردی

صاحب درجه علمیانتشار
نشانی اینترنتیسردبیرامتیاز

شروع 
انتشار 

دیجیتالی

تعداد 
شماره های 

دیجیتالی

شرایط 
دانلود 
مقاالت

33
پژوهش های 
میان رشته ای 

قرآن کریم
 فصلنامه

علمیـ  
تخصصی

جهاد 
دانشگاهی

ابوالفضل 
خوش منش

http://jiqs.ir138718رایگان

دو فصلنامهترجمان وحی34
فرهنگیـ  
اجتماعی

مؤسسة 
ترجمان 

وحی
محمد نقدی

http://www.magiran.com/
magarchive.asp?mgID=1375137642رایگان

تفسیر اهل 35
بیت

نیم سال نامه
علمیـ  
 تخصصی

پژوهشگاه 
قرآن و 
حدیث

5 شماره تا http://exegesis.riqh.ac.ir1392علی راد
رایگانسال 1394

دوفصلنامهتفسیر پژوهی36
دانشگاه 

شهید مدنی
صمد عبدالهی 

عابد
http://quran.azaruniv.ac.ir13938رایگان

علوم و معارف 37
قرآن و حدیث

فصلنامه
علمیـ  

اطالع رسانی

مرکز 
تخصصی 
حدیث 

حوزة علمیة 
قم

علی اکبر 
خدامیان

http://www.ahadithona.ir/index.
aspx?siteid=281&fkeyid=&siteid
=281&pageid=3968

8 شماره تا 1393
رایگانسال 1395 

دو فصلنامهقرآن شناخت38
علمیـ  
پژوهشی

مؤسسة امام 
خمینی

رایگانhttp://qoranshenakht.nashriyat.ir138720محمود رجبی

فرهنگیفصلنامهقرآنی کوثر39
مؤسسة 

قرآنی کوثر
علی رهبر 

اسالمی
http://www.quranstudies.ir/
magazines?page=1138061رایگان

فصلنامهلسان صدق40

دانشکدة 
ادبیات 

دانشگاه آزاد 
واحد تهران 

مرکز

htpp://ladab.iautb.ac.ir1391عباس همامی

فقط 3 
شماره در 

سال 1391 
)توقف 
انتشار(

رایگان

اندیشة عالمه 41
طباطبایی

دوفصلنامه
علمیـ  
تخصصی

دانشگاه 
عالمه 

طباطبایی

صالح 
حسن زاده

http://tat.atu.ac.ir1394 5 شماره تا
رایگانسال 1395

دانشنامة علوم 42
قرآن و حدیث

دوفصلنامه
علمیـ  
تخصصی

احسان 
پوراسماعیل

نهله غروی 
نائینی

http://ehsanpouresmaeil.com/
node/56513936رایگان

دوفصلنامهحسنا43
علمیـ  
تخصصی

مؤسسة 
آموزش 
عالی 

رهپویان 
سیدالشهدا

زهره شریعت 
ناصری

http://mhosna.ir139025رایگان

دوفصلنامهبالغ  مبین44
علمیـ  
تخصصی

انجمن 
دانشجویان 
امام صادق

حسین 
شجاعی

http://www.isu.ac.ir/page.
aspx?ID = balagh1392 3 فقط

رایگانشماره

فصلنامهپیام جاویدان45
علمیـ  
تخصصی

سازمان 
اوقاف و امور 

خیریه

قاسم 
پورحسن

http://www.ensani.ir/fa//mags/is-
fpj/magazines.aspx1382

9 شماره 
)توقف 
انتشار(

رایگان

وزارت علومماهنامهراه قرآن46
سعیده 
کالنتری 

 http://www.magiran.com/maginfo
:asp?mgID = 51591386 54 شماره تا

غیررایگانسال 1395
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دکتر زهرا باقری

از 30  بیسـت  و ششـمین نمایشـگاه قـرآن کریـم 
اردیبهشـت تا 14 خرداد )4 تـا 19 ماه مبارک رمضان( 
در سـطح 50 هـزار متر مربع از مصـالی بزرگ تهران با 
بخش های گوناگون برگزار شـد. نمایشـگاه در شبستان 
هنرهـای  بخش هـای  شـامل  و  داشـت  قـرار  اصلـی 
تجسـمی، قـرآن و عتـرت، حـوزوی، زنـان و خانـواده، 
یادمـان امـام خمینـی )ره(، نهادهـای مردمـی فعال 
در حـوزة قـرآن، دانشـگاه ها، نهادهـای دولتی، ناشـران 
مکتـوب )تولیدکننـدگان کتاب(، فروشـگاه محصوالت 
دیجیتـال قرآنی، فضای مجازی سـالم و مفیـد، قرآن و 

رسـانه، و کـودک و نوجـوان بود.
آنچـه بخـش بین الملـل نـام گرفـت، در نیم طبقـة 
بـاالی شبسـتان قـرار داشـت. در این بخـش غرفه ها ی 
چشـم گیر متعلـق بـه آن دسـته از مؤسسـات داخلـی 
بودنـد کـه از طریـق ترجمـة آثـار فارسـی و در فضـای 
فرامـرزی داشـتند. غرفه هایـی  فعالیت هـای  مجـازی 
کـه بـه نام چند کشـور )عـراق، الجزایر،  مالـزی، ترکیه، 
ایـن  در  آذربایجـان(  افغانسـتان، جمهـوری  روسـیه، 
بخـش بـاز بودنـد، نکتة خاص نداشـتند، مگـر در غرفة 
افغانسـتان کـه فعالیتـی برای جلـب کـودک و نوجوان 

داشـت. وجود 
در ایـن بخـش، از طریـق نصـب پوسـتر، تعـدادی 
از مؤسسـه های اسـالمی را در کشـورهای متفـاوت و 
نیـز مجـالت را کـه در حـوزة فرهنـگ قرآن و مسـائل 

اسـالمی فعالیت داشـتند، بـه بازدیدکننـدگان معرفی 
کـرده بودنـد کـه در پایـان این نوشـته اسـامی آن ها را 

می آوریـم.
فیلم هـای  بخـش  نمایشـگاه  برنامه هـای هنـری  از 
کوتـاه و بلنـد و اجـرای چنـد نمایـش بـود. برگـزاری 
نشسـت های تخصصـی و علمی نیز همچون سـال های 
گذشـته از برنامه هـای ثابـت نمایشـگاه بـه حسـاب 

می آمـد.
دسـت اندرکاران نمایشـگاه، چندین کارگاه هنری در 
حـوزة هنرهـای تجسـمی و صنایع دسـتی دایـر کرده 

بودنـد کـه طبق معمـول با اسـتقبال روبه رو شـد.
نکته: اطالعات جمع آوری شده و بازدید میدانی از 

نمایشگاه قرآن در سال های متفاوت به روشنی نشان 
می دهد، این نمایشگاه همواره با استقبال گروه خاصی 

از افراد و خانواده ها مواجه است؛ افراد و خانواده هایی که 
مشخصة آنان رعایت رفتار و پوشش مذهبی در انظار 

عمومی است. اما همچنان از جلب و جذب طبقات دیگر 
اجتماع، حتی مذهبی های فراوانی که ظاهر متفاوت 

)به ویژه در میان خانم ها و جوانان( دارند، ناتوان مانده 
است. آیا این ضعف بازمی گردد به مکانی )مصال( که 
نمایشگاه را در بردارد؟ یا این ضعف ناشی از عملکرد 

متولیان برگزاری نمایشگاه است؟ یا اختصاص نمایشگاه 
به قرآن کریم سبب این نقص می شود؟ زیرا القاگر 

معنویت و تأّدب خاص برای حضور در آن است.

پاسـخ پرسـش دربارة مکان برگزاری نمایشگاه منفی 
اسـت. زیـرا در همیـن مـکان نمایشـگاه کتـاب برگزار 

می شـود و همـگان وضعیـت آن را می داننـد.
امـا پاسـخ به پرسـش های بعدی آسـان نیسـت. با این 
حـال می تـوان گفـت: تا بـه حال کـه 26 دوره را سـپری 
کرده ایـم، سـخن، خبـر، گـزارش و تحلیـل خاصـی از 
متولیـان و صاحب نظران این حوزه نه شـنیده، نه دیده و 
نـه خوانده ایم. قطعی اسـت کـه همگان به ایـن روال خو 

گرفته و بـدان قناعـت کرده اند. 
زهـدورزی  همیـن  در  مشـکل  می رسـد،  نظـر  بـه 
برنامه ریـزان و مجریـان نهفتـه اسـت. زهـدی که خالف 
نفـس ایـن حرکـت و هویـت نمایشـگاه نمایـان شـده 
اسـت و بـه زیان منویـات برنامه ریـزان، مجریـان و آنانی 
کـه از فیض حضـور در نمایشـگاه محـروم مانده اند، رقم 
خـورده اسـت. در نتیجه موضوع تبلیغ نیـز در ورای پردة 
زهـدورزی مغفـول مانده اسـت. لـذا نمایشـگاه در جلب 
مخاطبان موفق نیسـت و هر سـال دور تکرار را شاهدیم. 
گرچـه ایـن تکرار، تکـرار منفی و مالل خیز نیسـت، ولی 
پدیدة تازه ای نیز از بعد مخاطبان و رویکرد اقشـار خاص 
مشـاهده نمی شـود که بـرای نمایشـگاه و برنامه ریـزان و 

مجریـان امتیـاز به حسـاب نمی آید.

گزارش
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معرفی برخی نشریات حوزة قرآن و جهان اسالم

é نشریة مطالعات قرآنی
(Journal of Qur'anic studies)
تاریخ انتشار: 1999/ زبان: انگلیسی/ کشور: انگلیس/ دورة 

نشر: سه بار در سال/
ناشر: انتشارات دانشگاه ادینبورگ )به نمایندگی از مرکز 

 )SOAS مطالعات اسالمی دانشگاه
سردبیر:پروفسور عبد الحلیم

Abdel-Haleem(SOAS, University of london)
http://www.euppublishing.com/loi/JQS

ایـن نشـریه در زمـرة تخصصی تریـن نشـریه های التیـن قـرار 
می گیـرد که به مطالعـات قرآنی اختصاص دارد. بررسـی مقاالت 

در آن به صـورت »peer review« صـورت می گیـرد.

(Religion) نشریة دین é
آغاز انتشار: 1971/ زبان: انگلیسی/ دورة نشر: فصلنامه

Taylor & Francis :ناشر
سردبیران: مایکل استاسبرگ

 Michael stausberg (university of Bergen, Norway) 
و استیون انگلر

Steven Engler (Mount Royal university and concordia 
universiy,canada)
http://www.tandfonline.com/toc/rrel20/current

ـ ایـن نشـریه از مجـالت معتبـر در حـوزة مطالعـات ادیـان به 
حسـاب می آیـد. مطالعات تطبیقـی ادیـان از اولویت آن اسـت و 
بررسـی متـون دینـی و مقایسـة آن ها بـا یکدیگر نیز در دسـتور 

کار آن قـرار دارد.

)Religion compass( نشریة حوزة دین é
آغاز انتشار: 2007/  زبان: انگلیسی/ کشور: آمریکا/ دورة 

نشر: ماهنامه
John wiley & Sons :ناشر

سردبیر: برندی دنسیون
 Brandi Dension (University of North Florida) 
http://onlinelibrary.wiley.com/ journal/17498171

 این نشریه به تمام ابعاد همة ادیان، از جمله اسالم می پردازد. 
به صورت peer review داوری می شود و مقاالتی علمیـ  

اسالمی، اعم از علوم قرآنی و بررسی تطبیقی قرآن، با کتب ادیانی 
دیگر، در آن منتشر می شود.

 é نشریة مطالعات اسالمی
 (Journal of Islamic studies)

آغاز انتشار: 1990/ زبان: انگلیسی/ کشور: انگلیس/دورة 
نشر: سه بار در سال 

ناشر: مرکز مطالعات اسالمی آکسفورد

سردبیر: دکتر فرهان احمد نظامی
(Farhan Ahmed Nizami (Magdalen College, oxford
http://jis.oxfordjournals.org

نشریه ای بسیار معروف است که در حوزة اسالم پژوهی و 
مطالعات قرآنی و حدیثی، نویسندگان بنامی در آن قلم زده اند. 

این نشریه در دو بخش مقاالت و نقد کتاب، آثار محققان را منتشر 
می کند. وجود زمینه های مطالعات اجتماعی، حقوقی، اخالقی، 
فقهی، سیاسی، فلسفی، ادبی، و ... در آن با محوریت اسالم، از 

مزایای آن است.

é نشریة اسالم و احیای تمدن
Islam and Civilisation Renewal (ICR)

آغاز انتشار: 2009/ زبان: انگلیسی/ کشور: مالزی/ دورة 
نشر: فصلنامه

ـ  مالزی(  IAIS( ناشر:مؤسسه بین  المللی مطالعات پیشرفته اسالم
سردبیر: پروفسور محمدهاشم کمالی )دانشگاه بین المللی 

Mohammad Hashim kamali )اسالمی مالزی
http://www.icrjournal.org

بـه  عالقه منـدان  و  نویسـندگان  می کوشـد،  نشـریه  ایـن 
موضوع هایـی ماننـد عقـل، علـم و فرهنـگ را در جهـان اسـالم 
جـذب کنـد. در ایـن نشـریه مقـاالت مربـوط بـه علـوم قـرآن، 

حدیـث، فقـه و سـنت بـه چـاپ می رسـند.

é  نشریة  بین المللی اندیشة اسالمی
(International Journal of Islamic thought) IJIT

آغاز انتشار: 2012/  زبان: انگلیسی، عربی و مالیو/ کشور: 
مالزی/ دورة نشر: دوفصلنامه

 (ISOMPT) ناشر: جامعة بین المللی فالسفه و متکلمان اسالمی
و گروه الهیات و فلسفة دانشگاه ملی مالزی

سردبیر: احمد سوناواری النگ
Ahmad Sunawari Long (University kebangsaan 
Malasia)
http://www.ukm.my/ijit

 در ایـن نشـریه می تـوان موضوع هـای متنوعـی را در زمینـة 
مطالعـات اسـالمی، مانند قرآن و حدیث، اسـالم و هنر، اسـالم 
و اقتصاد، اسـالم و مردم شناسـی و اخالق اسـالمی دنبال کرد. 
نشـریه دارای گروه مشـاوران از کشـورهای گوناگون بوده و هر 
سـال در دو شـماره در ماه های ژوئن و دسـامبر چاپ می شـود.

(Din ve Hayat) نشریة دین و زندگی é
آغاز انتشار: 2007/ زبان: ترکی/ کشور: ترکیه/ دورة نشر: 

سه بار در سال
(TÜRKIYE DIYANET VAKFI) ناشر: بنیاد دین ترکیه

(Kâmil Büyüker) سردبیر: کامیل بیوکر
Email: kamilbuyuker@gmail.com
http://www.dinvehayatdergisi.com

»دیـن و زندگـی« نشـریه ای نیمه دولتـی اسـت که بنیـاد دین 
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ترکیـه آن را اداره می کنـد. در ایـن نشـریه پژوهش های عمومی 
پیرامـون اسـالم و تأثیـر آن بـر زندگی و جامعـه، و پژوهش های 
تخصصـی دربـارة علوم قـرآن و حدیث، فقه، سـیرة پیامبر )ص( 
و تاریخ دنبال می شـود. ویژگی آن اسـتفاده از تصاویر و گرافیک 

بسـیار زیبا و متناسـب با مضامیـن دینی برای مقاالت اسـت.

é نشریة مطالعات قرآن و حدیث البیان
 (AL-Bayan: Journal of Quran and Hadith Studies)

آغاز انتشار: 2011/ زبان: انگلیسی، عربی و مالیو/ کشور: 
مالزی/ دورة نشر: دو سالنامه

Brill ناشر: بریل
سردبیر: عبداللطیف احمدی رمچاهی
 Abdollatif Ahmedi Romchahi (University Malaya)

http://booksandjournals.brillonline.com/
content/journals/22321969

»البیـان« نشـریه ای بین المللـی در زمینـة مطالعـات قـرآن 
و حدیـث اسـت کـه انتشـارات بریل کشـور هلند آن را منتشـر 
می کنـد. در ایـن نشـریه مقـاالت تحلیلـی ـ انتقـادی و نقـد و 
معرفـی کتـاب چـاپ می شـود. دفتر علمی نشـریه در دانشـگاه 
ماالیـای مالـزی مسـتقر اسـت. مقـاالت البیـان چندیـن بـار 
به عنـوان پرطرفدارتریـن پژوهش هـا معرفـی شـده اند. نشـریه، 
مقـاالت باکیفیـت و درجـة یـک را در تمـام سـطوح قـرآن و 

می پذیـرد.  حدیث پژوهـی 

(ILAHIYAT STUDIES) نشریه مطالعات الهیات é
آغاز انتشار:2010/  زبان: انگلیسی و ترکی/ کشور: ترکیه/ 

دورة نشر: دو فصلنامه
(Bursa Ilahiyat Foundation) ناشر: بنیاد الهیات بورسا

و تورگاي گوندوز سردبیر: کمال آتامان 
 kemal Ataman (Uludağ  university), 
 Turgay Gündüz (Uludağ University)
http://www.ilahiyatstudies.org/index. php/journal

»مطالعـات الهیـات« مقاالتـی پیرامـون علـوم دینـی و علـوم 
اسـالمی منتشـر می کنـد. مطالعـات قرآنی نیـز در این نشـریه 
 peer جایـگاه ویـژه ای دارنـد. بررسـی مقـاالت در آن به صـورت

review اسـت.

é نشریه مطالعه در مذاهب علوم دینی
(Studies in Religion Sciences Religieuses)
آغاز انتشار: 1971/ زبان: انگلیسی و فرانسه/ کشور: کانادا/ 

دورة نشر: فصلنامه
 SAGE :ناشر

سردبیران: زبا کروک
Zeba Crook )Carleton University(

فردریک دژان
Ferèdèric Dejean )Universitè du Quèbec à Montrèal( 

http://sir.sagepub.com
در ایـن نشـریة دوزبانـه، مقـاالت مربـوط بـه تمـام حوزه های 
مطالعات دین اسـالم، مسـیحیت، یهودیت و دیگـر ادیان( چاپ 
می شـود. متـون کهن قرآنی، تفسـیر، بررسـی تطبیقـی قرآن و 
دیگر کتاب های آسـمانی از جمله موضوع هایی هسـتند که این 
نشـریه در بخـش  مطالعـات اسـالمی خود بـه آن ها می پـردازد. 
 »WOS« :این نشـریه در پایگاه های اسـتنادی و معتبری ماننـد

و »ISI« نمایـه می شـود.

(Islamic Studies) نشریة مطالعات اسالمی é
آغاز انتشار: 1962/ زبان: انگلیسی/ کشور: پاکستان/ 

دورة نشر: فصلنامه 
ناشر: مؤسسه تحقیقات اسالمی دانشگاه بین المللی اسالمی 

اسالم آباد
 سردبیر: تنویراحمد

http://www.jstor.org/journal/islamicstudies
مطالعـات اسـالمی مقاالتی پژوهشـی در زمینه هـای گوناگون 
علـوم اسـالمی، مانند قـرآن، حدیث، تفسـیر، سـیره، علم کالم،  
فقه و فلسـفه چاپ و منتشـر می کرده اسـت. مقـاالت به صورت 
peer review بررسـی شـده و بـه مـرور کتـاب و مقاله نیز توجه 
 »index islamicus« داشـته اسـت. مقاالت چاپ شده در نشـریة

و چنـد مرجع علمـی دیگر نمایه شـده اند.
متأسفانه چاپ این مجله 3 سال است که متوقف شده است.

é نشریه مطالعات اسالمی و حقوقی المیزان )المیزان 
للدراسات االسالمیه و القانونیه(

آغاز انتشار: 2014/ زبان:عربی/ کشور: اردن/
 ناشر: دانشگاه بین المللی علوم اسالمی/  

سردبیر: هناء محمد الحنیطی )جامعئ العلوم االسالمیئ(
http://www.wise.edu.JO

علـوم قـرآن و حدیـث از مهم تریـن محورهـای پژوهشـی این 
نشـریه است.

(Muqarnas online) نشریة مقرنس آنالین é
آغاز انتشار: 1985/ زبان: انگلیسی/ کشور: آمریکا و هند/ 

 Brill  دورة نشر: سالنامه/ ناشر: بریلـ
سردبیر: گلرو نسیب اوغلو

Gülru Necipoğlu (Harvard university)
http://brill.com/view/journals/muqj/muqj-overview.xml

»مقرنـس آنالین« نشـریه ای اسـت حـاوی مقاالتـی پیرامون 
فرهنـگ بصـری، معماری اسـالمی، و متون اولیـه ای که تاکنون 

نشـده اند. منتشر 
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اشاره
کتـاب »المراقبـات« نوشـتة عالـم بزرگـوار و 
عـارف بـاهلل مرحـوم میـرزا جـواد آقـا ملکـی 
تبریـزی، یکـی از مهم تریـن منابع کتـاب دین و 
زندگـی در پایـه دهـم بـه شـمار می آیـد. مؤلف 
در ایـن کتاب شـریف مباحـث ارزشـمندی را در 
حـوزة معـارف اسـالمی مطـرح کـرده اسـت که 
آداب قرائت قرآن، شـرایط اسـتجابت دعا، غدیر 
ُخـم، عوالـم مختلـف هسـتی و مراتـب اخالص، 
از آن جمله انـد. پژوهـش حاضـر، ضمن بررسـی 
محتـوای کتاب المراقبات،  نشـان داده اسـت که 
اواًل: برخـی از روش هـای تدریـس از محتوای این 
کتاب برداشـت می شـود که بـه کارگیـری آن ها 
در ارائـة بهتر مباحث درسـی توسـط دبیـران از 
اهمیـت زیادی برخـوردار اسـت. ثانیًا: بسـیاری 
از مباحـث ایـن کتـاب بـا موضوعـات درسـی 
کتاب هـای دیـن و زندگـی و پیام های آسـمان در 

پایه هـای دیگـر نیـز مرتبط اسـت.

کلیدواژه هـا: روش هـای تدریـس،  دیـن و زندگـی، 
پیام هـای آسـمان

1. انـواع روش هـای تدریـس بـا تأکیـد بـر 
کتاب المراقبـات

الف. تمثیل: از جمله الگوهایـی که دبیران می توانند 
بـرای فهم بهتر دانش آمـوزان از آن بهـره گیرند، الگوی 
تمثیلـی )اسـتفاده از مثـال( اسـت. مثـال در توضیح و 
تفسـیر مباحث نقـش انکارناپذیـری دارد، به گونه ای که 
هیـچ علمـی بـرای روشـن سـاختن مباحثـش بی نیاز 
از تمثیـل نیسـت. گاه می شـود یـک مثـال زیبـا که با 
مقصـود هماهنگ اسـت، مطلـب را از آسـمان به زمین 
مـی آورد و برای همـه قابل فهم می کند )تفسـیرنمونه، 
1380، ج 10: 172(. بـه واقـع، می تـوان گفت: حسـی 
کـردن مسـائل عقلـی، نزدیـک کـردن معـارف بلند به 
ذهـن، تأثیرگـذاری بر مخاطب، انتقال معانی بسـیار در 
قالـب الفـاظ کـم، و زینت بخشـیدن بـه کالم، از فواید 
اسـتفاده از تمثیل اسـت )تمثیالت قـرآن، 1382: 33(. 
خداوند متعال که خود اولین معلم اسـت1، در بسـیاری 
از آیـات قـرآن، بـرای نزدیک کـردن مفاهیـم قرآنی به 
ذهن بشـر، از این روش اسـتفاده کرده2 و مثال های نغز 
و شـیرینی کـه هـر یـک در جای خـود زیبـا و آموزنده 

نیز هسـتند ارائه داده اسـت.

با تأکید بر کتاب  المراقبات  
حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

مهدی آذری فرد
دبیر دروس دینی و قرآن شهرستان کاشان

معلم 
پژوهند ه
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حق مثل ها را زند هر جا به جاش
می کند معقول را محسوس و فاش

تا که دریابند مردم از َمَثل
آنچه مقصود است بی نقص و ِخَلل

بـرای نمونـه، خداوند متعـال انفاقی را کـه در راه خدا 
و از روی اخـالص صـورت پذیـرد،  بـه دانـه ای مثال زده 
اسـت کـه از آن هفت خوشـه رویـش می یابـد و در هر 
خوشـه صـد دانه نهفته اسـت. در این تمثیـل، انفاق به 
کاشـتن دانـه،  و اخـالص انفاق کننـده به زمیـن پاک و 
مسـتعد، و ثـواب چنین انفاقـی، به خوشـه های فراوانی 
که هر کدام منشـأ صد دانة دیگرند تشـبیه شـده است 
)بقـره/261(. در ایـن تمثیـل، ایـن مطلـب کـه پاداش 
فـرد انفاق کننـده نزد خداونـد هفتصد برابر می شـود،  با 
بیانی شـیوا در ذهن مخاطب نقش می بندد. همچنین، 
خداونـد متعـال در آیـه ای دیگر از قـرآن،  زندگی دنیا را 
بـه آبـی که از آسـمان نـازل کـرده مثال می زنـد که در 
پـی آن زمین سـبز و خرم می شـود و اهـل آن مطمئن 
می شـوند کـه می تواننـد از آن بهره منـد شـوند. امـا 
ناگهـان فرمـان نابـودی آن می رسـد و چنـان خشـک 
می شـود که گویـی اصاًل نبوده اسـت )یونـس/ 24(. در 
ایـن مثـال نیـز خداوند کـم ارزش بودن و هـدف نبودن 
و فانـی شـدن زندگـی دنیایـی را به ذهن بشـر نزدیک 

کرده اسـت.
مؤلـف کتـاب شـریف المراقبـات نیـز در بخش هایـی 
از کتابـش، به منظـور تأثیـر بیشـتر و نزدیک تـر شـدن 
مطالـب بـه ذهن مخاطبـان، از شـیوة تمثیل اسـتفاده 
کـرده اسـت. بـرای نمونـه، در مقدمـه می نویسـد: »ای 
بنـدة روزهـای زندگی تـو از هنگام تولد تـا زمان مرگت 
ماننـد ایسـتگاه های مسـافرت تـو بـه وطـن اصلـی ات 
اسـت؛ همـان جایی کـه در آن خلق شـده ای تا زندگی 
جاوید داشـته باشی« )المراقبات،  1392: 27(. مؤلف در 
ایـن عبارت گـذر عمر انسـان را به ایسـتگاه هایی مانند 
کـرده کـه مسـافر در هنـگام بازگشـت بـه وطـن خود، 
یکـی پـس از دیگری آن ها را می پیمایـد و از آن ها عبور 
می کنـد. همچنیـن، در جایـی دیگـر، در مـورد افرادی 
کـه بـرای رسـیدن به منافـع دنیا پیوسـته در سـعی و 
تـالش هسـتند. )در حالی کـه می داننـد ایـن لـذات به 
زودی از بیـن می رونـد(،  امـا در رابطـه بـا آخـرت خود 
این گونـه عمـل نمی کننـد، چنین مثـال می زنـد: »اگر 
کاالیـی را بـرای تجارت بخری و سـپس متوجه شـوی 
اگـر بـه جـای آن کاالیـی دیگـر می خریـدی منفعـت 
تـو دو چنـدان می شـد، اندوهگین می شـوی و خـود را 
سـرزنش می کنـی و درصـدد جبـران برمی آیـی، حـال 
اگـر در تجـارت آخـرت هفتـاد برابـر سـود را از دسـت 
بدهـی، غمگین نمی شـوی؟« )المراقبـات،  1392: 30(.

بـا فطـرت  داسـتانی  ادبیـات  ب. داسـتان گویی: 

آدمی سـروکار دارد. در داسـتان حقایق سخت با پسند 
خواننـده یـا شـنونده سـازگار می شـوند. داسـتان این 
رسـانة فناناپذیـر، کهنـه نمی شـود و قـدرت حمل هر 
معنایی را دارد و در سن و سال آدمی محصور نمی ماند. 
از ایـن رو،  قومـی و اقلیمـی را نمی تـوان نـام بـرد که با 
داسـتان بیگانه باشـند. داسـتان ها هنر متراکم اند که از 
زبـان بـه دل و از دل بـه زبان کتابت کشـانده شـده اند. 
خداونـد متعـال نیز در قـرآن کریم براسـاس این اصل،  
انبوهـی از پیام هـای خـود را با زبان داسـتان بیان کرده 
اسـت، تـا جایی کـه برخـی قرآن پژوهان به گـردآوری 
تفاسـیر قصصـی روی آورده اند، تفسـیر »سـورآبادی« 
از  »کشف االسـرار«  و  نیشـابوری،  عتیـق  ابوبکـر  از 
رشـید الدین میبـدی را از ایـن دسـته می تـوان نـام 
بـرد )پژوهش نامـة تفسـیر و زبـان قـرآن، 1391: 50(، 
بـه قـول شـهید مرتضی مطهـری،  اولیـن کتابی که 
داسـتان راسـتان را بـه منظـور هدایت اجتماع بشـری 
جـزو تعلیمـات عالیة خود قـرار داده اسـت، قرآن کریم 
اسـت )داسـتان راسـتان، 1386، ج1: 24(. لذا می توان 
روش داسـتان گویی را از جمله الگوهای مهمی دانسـت 
کـه دبیـران محتـرم بـه کمـک آن می تواننـد مفاهیم 
درسـی را آسـان تر در ذهـن دانش آمـوزان ثبـت کنند. 
ممکن اسـت برخی دبیران این روش را سـاده و بچگانه 
بداننـد، امـا مهم این اسـت که ایـن روش تا چـه اندازه 
نتیجـة مثبـت دارد. شـهید مطهـری نقـل می کند: 
هنگامی که مشـغول نوشتن کتاب »داسـتان راستان« 
بـودم، عـده ای از دوسـتان مـرا مالمـت می کردنـد که 
چـرا تألیفـات مهـم علمـی را کنـار نهـاده و بـه چنین 
کار سـاده ای روی آورده ام! آنـان می گفتنـد اثری که به 
نام تو منتشـر می شـود بایـد حداقل در ردیـف »اصول 
فلسـفه« باشـد و این کار برای تو کوچک اسـت. معلوم 
شـد کـه مقیـاس بزرگـی و کوچکـی در نظـر آنـان، 
مشـکل بودن یا سـاده بودن کار اسـت، و اینکه نتیجة 
کار چقـدر مهـم باشـد، در نظـر آنـان ارزشـی نـدارد 

)داسـتان راسـتان، 1386،  ج1: 23(.
مرحـوم تبریزی درکتـاب المرقبات بعضـًا از روش 
داسـتان گویی اسـتفاده کـرده اسـت. بـرای نمونـه، در 
خصـوص اینکـه شـیطان برخـی از افـراد را بـا ِحلـم و 
ِحلـم  بـه  بردبـاری خداونـد فریـب می دهـد و فـرد 
خداونـد امیـد می بنـدد و بـه انجـام گنـاه می پـردازد،  
ولـی  اسـت،  زیـاد  گرچـه  خداونـد  حلـم  می گویـد: 
مجازاتش نیز سـنگین اسـت. سـپس داسـتان قوم عاد 
را که شـهری زیبا و مسـتحکم و متنعم داشـتند و نیز 
قـوم ثمـود را که سـنگ را شـکافته و کاخ هـای بزرگی 
را بـرای خـود می سـاختند، و نیـز داسـتان فرعـون را 
بـا آن سـپاه قدرتمنـدش بیـان می کنـد. همچنیـن، 

سپس داستان قوم 
عاد را که شهری 
زیبا و مستحکم 
و متنعم داشتند 
و نیز قوم ثمود 
را که سنگ را 
شکافته و کاخ های 
بزرگی را برای خود 
می ساختند، و نیز 
داستان فرعون 
را با آن سپاه 
قدرتمندش بیان 
می کند
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بـه مناسـبت،  داسـتان های غدیرخـم، مباهلـه، و روزه 
گرفتـن امیرالمؤمنین علـی )ع( و حضرت فاطمه )س( 
و بخشـیدن افطـار خـود بـه یتیـم و فقیـر و اسـیر را 
به طور مشـروح نقـل کرده اند )المراقبـات، 1392: 474 

و 501 و 522(.

ج. توضیـح: از دیگـر روش هایـــــــی کـه دبیران 
می تواننـد بـرای ارائـة مطالب درسـی بـه دانش آموزان 
از آن بهره مند شـوند، اسـتفاده از روش توضیحی است. 
ایـن روش عبـارت اسـت از انتقـال مسـتقیم مطالـب 
بـه فراگیرنـدگان، همـراه بـا شـرح و بسـط مطلـب و 
روش،  ایـن  در  متعـدد.  نمونه هـای  و  مثال هـا  ذکـر 
مطلـب بـرای فراگیرنـدگان قابـل فهم تـر و عمیق تـر 
بیـان می شـود و اطالعـات مـورد نیـاز آنـان به شـکل 
سـازمان یافته و منسـجم ارائـه می گـردد )ظرافت های 
کتـاب  در  تبریـزی  مرحـوم   )78  :1386 معلمـی، 
المراقبات بسـیاری از مباحث دینی را با شـرح و بسـط 
کامـل بیـان کرده اند که اسـتفاده از آن ها در موضوعات 
مرتبـط بـا کتاب هـای درسـی می توانـد یـارای دبیران 
باشـد و اطالعات وسـیع تری نسـبت به موضـوع درس 
را در اختیـار قـرار دهـد. بـرای نمونـه، می تـوان بـه دو 
مبحـث »دعـا« و »روزه« اشـاره کـرد. ایـن دو موضوع 
در کتـاب المراقبـات با بحث های متنوع و گسـترده ای 
آمده اسـت. مثاًل در مورد شـرایط دعا، مرحوم تبریزی 
بـه 25 مورد از شـرایط دعا اشـاره می کنـد که پرهیز از 
ظلـم مالی و آبرویی به مردم، شـریک سـاختن دیگران 
در دعـا، مکان هـای خـاص، گریسـتن، قطـع امیـد از 
دیگـران و حضـور قلـب از این جمله انـد. همچنین، در 
موضـوع روزه مباحثـی همچـون درجـات روزه، اقسـام 
روزه داران، انـواع تغذیـة روزه داران، مـالک  تشـخیص 
روزة خالـص از روزة ریایـی و شـرایط روزة صحیح را به 

تفصیل بیـان کرده  اسـت.

د. سـخنرانی: ایـن روش عبـارت اسـت از بیـان 
شـفاهی و مسـتقیم مطالـب بـرای فراگیرنـدگان. نوع 
ارتبـاط در ایـن روش یکسـویه و معلم محور اسـت. لذا 
اگـر چـه مزیت هایـی دارد، از جملـه اینکـه مقـرون به 
صرفـه و ارزان اسـت، امـا اگر دبیـران بیش از انـدازه از 
این روش اسـتفاده کنند، فرگیرندگان. را تنها در طبقة 
دانـش قـرار می دهنـد و فهـم مطالب درسـی کمتر به 
وقـوع می پیونـدد )ظرافت هـای معلمـی، 1386: 78(. 
محتـوای کتـاب المراقبـات نیـز بـه گونه ای اسـت که 
دبیـران می تواننـد از آن بـرای ارائـة مباحث درسـی به 

روش سـخنرانی اسـتفاده کنند.

نتیجه گیری
بررسـی محتـوای کتـاب  ایـن جسـتار، ضمـن  در 

المراقبـات، نتایـج زیـر حاصـل شـد:
تمثیـل،  از  اسـتفاده  قصه گویـی،  روش هـای   .1
توضیحی و سـخنرانی، روش های تدریسـی هستند که 

از محتـوای کتـاب المراقبـات برداشـت می شـوند.
2. اگـر چـه المراقبـات تنها یکی از منابـع کتاب دین 
و زندگـی در پایـة دهـم بـه شـمار می آیـد، امـا دقـت 
در محتـوای کتـاب نشـان داد کـه بسـیاری از مباحث 
ایـن کتـاب با موضوعـات درسـی کتاب هـای پیام های 
آسـمان در پایه هـای هفتـم، هشـتم و نهم نیـز مرتبط 

است.
3. دبیـران محترم می توانند بـا بهره گیری از محتوای 
کتـاب المراقبـات،  در پیاده سـازی شـیوه های تدریـس 

دروس دینـی موفق تـر عمل کنند.

مصادیق استفاده از معارف مرتبط کتاب 
المراقبات با کتاب های دین و زندگی و پیام های آسمان

مصادیق 
المراقبات

درس 
تدریس

موضوع 
درس

عنوان 
درس

شمارة درس پایه  کتاب

گوشه ای از فضایل 
امیرالمؤمنین )ع(،  
ص 144/ رویداد 
مباهله، ص501/ 
اعطای انگشتر به 
فقیر، ص 517 / 
اطعام به فقیر و 

یتیم و مسکین، ص 
522

داستان گویی
فضایل 

امیرالمؤمنین 
علی)ع(

اسوة 
فداکاری و 

عدالت
6 هفتم پیام های 

آسمان

مشروح رویداد 
غدیر، ص474/ 

اعمال روز غدیر، ص 
487/ فضیلت عید 

غدیر، ص 489

داستان گوییـ  
توضیحی غدیر خم

روزی که 
اسالم کامل 

شد
5

هشتم پیام های 
آسمان

فواید روزه، اقسام 
روزه داران،  انواع 
تغذیة روزه داران، 

شرایط روزة صحیح، 
ص 201 تا 210/ 

مالک های تشخیص 
روزة خالص از 

روزة ریایی، ص 120

توضیحیـ  
سخنرانی روزه یک فرصت 

طالیی 7

تعریف دعا، شرایط 
دعا، شرایط باطنی 
دعا، ص 231 تا 

260

توضیحیـ  
سخنرانی دعا کلید 

گنج ها 13

زکات فطره، ص 
341 توضیحی زکاتـ  خمس انفاق 11 نهم  پیام های 

آسمان
مقدمة کتاب 

المراقبات
تمثیلیـ  
توضیحی اعتقاد به معاد پنجره ای به 

روشنایی 4

دهم دین و زندگی

محاسبة نفس، ص 
323/ و به نحوی 

کل کتاب المراقبات، 
چرا که محتوای آن 
هم عزم است، هم 
عهد با خدا و هم 
مراقبه و محاسبة 

نفس.

تمثیلیـ  
توضیحی برنامة زندگی آهنگ سفر 9

پی نوشت ها
1. الرحمـنـ  علم القـرآنـ  خلق اإلنسـانـ  علمه 
البیـان )الرحمـان/ 1 تـا 4(. خـدای رحمـان ـ 
قـرآن را تعلیـم داد ـ انسـان را بیافریـد ـ بـه او 

آموخت. بیـان 
2. و لقـد ضربنـا للنـاس فی هذا القـرآن من کل 
مثل)زمـر/ 27(. و در ایـن قـرآن از هر گونه َمَثلی 

را برای مـردم آوردیم ... 
منابع

1. قرآن کریم
2. قاسـمی، حمیـد. تمثیـالت قـرآن. )1382(. 

انتشـارات اسـوه. قـم. 
3. مطهـری، مرتضـی. داسـتان راسـتان. )1386(. 

انتشـارات صـدرا. تهران.
4. مکارم شـیرازی،  ناصر. تفسـیر نمونـه. )1380(. 

انتشـارات نسـل جوان. قم. 
5. ملکـی تبریزی، جواد. المراقبات. )1392(. نشـر 

اخـالق. قم. 
6. نقیـه،  مجیـد. ظرافت هـای معلمـی. ) 1386(. 

انتشـارات گاج. تهران.
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کتيبه

بـه گـزارش مهـر، ابوالفضـل بهرام پور مفسـر و قرآن پژوه كشـور، اظهار كـرد: »پس از قرآن كریم، بیشـترین آثـار و تألیفـات در ارتباط با 
كتاب شـریف و ارزشـمند نهج البالغه نگاشـته شـده اند، زیرا نهج البالغه تجلي شـخصیت و عظمت امام علي )ع( اسـت.« 

وي افـزود: »نهج البالغـه بـه مثابـه بـرادر قرآن كریـم و معجـزة امـام علـي)ع( و ایـن امام خود معجـزة پیامبـر اسـالم و نهج البالغه محصول 
سـخنان آن حضـرت در زمینه  هـاي گوناگون اسـت و هرچه بیشـتر این كتـاب را بخوانیم، بیش از پیش به ابعاد شـگرف آن پـي مي بریم زیرا 

نهج البالغـه ماننـد قـرآن، نـه تنها هیـچ گاه كهنه نمي شـود، بلكه فرا زماني اسـت«. 
بهرام پـور تصریـح كـرد: »نهج البالغـه چـون طرفـدار زیـادي داشـت و مـردم هـم ترجمه هـاي زیـادي را دیده بودنـد، تقاضاي یـك ترجمة 
روان تـر داشـتند. بـه نظـرم بایـد نهج البالغـه را  جوري تفسـیر كرد كـه همه متوجه پیام آن  بشـوند و من احسـاس مي كنم توانسـتم ترجمة 

روانـي را بـراي اولیـن بـار ارائـه كنـم كه بـدون ادعـا باید گفت بـا این كار كلیـد »نهج البالغه فهمـي عمومي« زده شـود. 

ë فهم عمومي نهج البالغه كلید زده شد 
ایـن مفسـر قـرآن و نهج البالغـه یـادآور شـد: »در ترجمة قبلي، طرف راسـت متن عربي و طرف چپ متن ترجمه نوشـته شـده بـود، اما در 
ترجمـة جدیـد سـطربندي كـردم، به طوري كه در یك سـطر متن، یك خـط در زیر آن ترجمـه و در دو خط یك ترجمـه و در انتهاي صفحه 

و در پاورقـي هم تمـام لغات با معنـاي روان آمده اند. 
بهرام پـور اظهـار داشـت: »ایـن ترجمـه در سـه رنـگ زیبا نگارش شـده اسـت. خطبه ها بـه رنگ پوسـت پیازي، نامه هـا به رنگ سـرمه اي و 

الجـوردي و بخـش حكمت هـا بـه رنگ سـبز اسـت تا تفكیك آسـاني براي دسـتیابي بـه پندها و حكمت ها باشـد«. 
ایـن مفسـر قـرآن تصریـح كـرد: »در مقدمة این ترجمـه متن خوبي نگارش شـده و حرفـي زده ایم كه باید خوانده شـود و مسـتدل گفتیم 
شـما كـه در 21 رمضـان و مـاه محـرم عزاداري مي كنید، باید فلسـفه و ریشـة عـزاداري را بدانید و در جریان اتفاقات مسـجد كوفه و شـامات 

و مدینه قـرار گیرید«. 
وي اضافـه كـرد: »نكتـة دیگـري كـه در ترجمـة جدیـد به آن اشـاره شـده، این اسـت كه چه دلیلـي دارد در تمام مسـاجد و حسـینیه ها و 

حرم هـا و امامزاده هـا قـرآن و مفاتیـح داریـم، امـا چـرا نهج البالغـه در اماكـن مذهبـي وجود نـدارد و بایـد این موضـوع باب و رایج شـود.« 
اسـتاد بهرامپـور تصریـح كـرد: »ایـن ترجمة جدید انشـاء اهلل یكـي از روان ترین ترجمـة نهج البالغه اسـت و ذكر این نكته ضروري اسـت كه 
كسـاني كـه نهج البالغـه را ترجمـه كرده اند، خواسـته اند عیـن كلمات را معني كنند، لـذا برخي جاها قابل فهم نیسـت. اما در این شـیوه متن 

اصطالحات با ادبیات فارسـي سـازگار است.« 
وي اضافـه كـرد: »مثـاًل معاویـه یـك نامـة 12 مـاده اي بـه حضـرت علي )ع( نوشـت و حضـرت جوابـي داد اگر ایـن داسـتان را بگوییم چه 
چیـزي تلقـي مي شـود؟ اینكـه مثـاًل بگوییـم زیره بـه كرمان بـردن بهتر اسـت یا عین ترجمـة فارسـي را بیاوریـم و بگوییم معاویـه به هجر 
خرمـا مي بـرد، آیـا خواننـده متوجـه مي شـود لـذا ما ترجمـة آزاد بـه كار برده ایـم كه همه فهـم اسـت و در پاورقـي نهج البالغـه لغت نامه هم 

آمـده اسـت تـا درك مطلب كامل باشـد«. 
بهرام پـور درخصـوص مـدت زمـان ترجمة این كتاب هم گفت: »این كار را كه آغاز كردم، روزي 12 سـاعت كار مسـتمر برد. حتي در مسـیر 

كـه بـراي درس بـه جایي مي رفتم، در قطار و هواپیما آن را ادامه مي دادم و به صورت مسـتمر روي آن تالش شـده اسـت.« 
وي افـزود: »البتـه ایـن ترجمـة جدیـد در مـدت یـك سـال تمام شـده، امـا معادل دو سـال و نیم اسـت و بـراي همه نـوع مخاطب ترجمه 
شـده اسـت، زیـرا كیفیـت براي ما مهم اسـت و امیـدوارم با ترویج نذر كتـاب نهج البالغه این كتاب ارزشـمند در جامعه مـورد مطالعه و عمل 

گیرد.  قرار 

ë روزي 10 دقیقه نهج البالغه را مانند درس هایي از قرآن راه اندازي كنیم. 
وي افـزود: »نهج البالغـه مهجـور اسـت. اگـر تبلیغ شـود و رسـانة ملي بـه آن توجه كنـد، مي توانـد در میان مردم رایج شـود و امیـدوارم در 

كنـار سـایر تبلیغـات كاال و مـواد غذایـي، كمـي هم بـه تبلیغ این كتاب ارزشـمند توجه شـود تا مردم با آن آشـنا شـوند.« 

فریبا  انجمی

ترجمـــــــه
 استاد  ابوالفضل بهرام پور 
از نهـــج البالغه
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از سـه اثـر جدید در حوزة سـواد رسـانه، به همت »مركـز فرهنگي هنري دفتر تبلیغات اسـالمي« 
حـوزة علمیة قم رونمایي شـد.

بـه گـزارش خبرگـزاري حوزه، در حاشـیة سـومین نمایشـگاه دسـتاوردهاي پژوهشـي و فناوري »دفتـر تبلیغات 
اسـالمي حـوزة علمیـة قـم«، بـه همـت »مركـز فرهنگـيـ  هنـري« از سـه اثـر جدیـد در حوزة سـواد رسـانه و با 

موضـوع سـینما رونمایي شـد.
در ایـن مراسـم، از كتاب هـاي »اسالم هراسـي در سـینماي هالیوود«، نوشـتة سـیدمهدي گنجیاني و محمود 
علي پور، »دین در سـینماي شـرق و غرب« اثر محمدحسـین فرج نژاد، محمدسـعید قشقایي، محمدجواد 
عرب سـاالري و دیگـران، »معنویـت بـا طعم هالیوود نئوبودیسـم، المائیسـم«، بـه قلم علـي قهرماني رونمایي 

. شد
در ایـن مراسـم، محمـد حسـني، »رئیـس مركز فرهنگـي هنري دفتـر تبلیغـات اسـالمي« و نویسـندگان این 

كتـب بـه ارائة مطالـب خـود پرداختند.
محمـد حسـني در آییـن رونمایـي از »كتاب هاي انجمن سـواد رسـانه طـالب« اظهـار داشـت: »دوره اي هالیوود 
فیلم هایـي مي سـاخت كـه اسـالم را عـرب معرفـي مي كرد و حتـي در بعـد از انقالب اسـالمي هم كه مي خواسـت 
اسـالم را نشـان دهـد، عرب هـا را نشـان مـي داد و عرب ها را با نـگاه شرق شناسـانه معرفي مي كـرد. همچنین وقتي 
كـه مي خواسـت آفریقـاي جنوبـي را نشـان دهـد، مكان هاي چـرك و كوچه هـاي باریك را نشـان مـي داد. حتي تا 
مدتـي بـا اینكـه مي دانسـتند انقالب اسـالمي صـورت گرفتـه و فهمیده بودنـد كه با نگاه بسـیط نمي تواننـد به آن 
نـگاه كننـد، سـعي مي كردنـد كه خـود را به تغافـل بزنند، امـا نتوانسـتند. در دورة بعد، بین اسـالم اعراب و اسـالم 

ایرانـي تفكیك قائل شـدند«.
وي ادامـه داد: »در دورة بعـد اتفـاق جدیـدي افتـاد و آن هـا تروریسـت خـوب و بـد و اسـالم و اعراب خـوب و بد 
را مطـرح كردنـد. در گذشـته، جمهـوري اسـالمي در فیلم هـاي هالیـوود بد بـود، اما امـروزه به جمهوري اسـالمي 

خـوب و بد تبدیل شـده اسـت«.

کتيبه

آزاده حق روستا
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»زبـان« مهم ترین وسـیله بـرای برقـراری ارتباط 
بیـن انسان هاسـت. توانایـی تکلم و صحبـت کردن 
از نعمت هـای بـزرگ خداونـد متعـال اسـت که در 
»قـرآن« به آن اشـاره شـده اسـت: »و بـه او تعلیم  
نطـق و بیان فرمـود«. )َعْلَمـُه اْلَبَیـان: الرحمن/ 4(.

انسـان ها در دنیـا بـا زبان هـای گوناگونـی بـا هم 
ارتبـاط برقرار می کنند که یکـی از آن ها زبان عربی 
اسـت. زبـان عربـی بیـش از هزار سـال اسـت که با 
زبـان فارسـی پیونـد دارد. مهم تریـن ویژگـی  زبان 
عربـی ایـن اسـت که لغـت قـرآن اسـت و خداوند 
مهربـان آیـات کتاب خـود را با این لغـت برما نازل 
کـرده اسـت. پیامبر اکـرم )ص( و ائمـة معصومین 
)ع( بـا ایـن لغت بـا خدا مناجـات می کرده اند و این 
لغـت زبان متون و منابع ارزشـمند اسـالمی، یعنی 
متون حدیثی، تفسـیری، تاریخی و ... اسـت. از این 
نظـر قداسـت و ارزش خاصـی دارد و کسـانی کـه 
بخواهند بالواسـطه با حقیقت اسـالم آشـنا شوند، 
الزم اسـت کـه بـا ایـن زبان آشـنایی کامل داشـته 

باشند.

ویژگی های زبان عربی
عـالوه بر آنچه بیان شـد، زبان عربـی ویژگی های 

خاصـی دارد که برخی از آن هـا عبارت اند از:
é یکی از کامل ترین و غنی ترین زبان هاست.

لغـت و اصطـالح  زبان هـا در  از وسـیع ترین   é
. ست ا

دانسـته اند؛  نیـز  بهشـت  اهـل  زبـان  را  آن   é
چنان کـه از حضـرت رسـول اکرم )ص( نقل شـده 
اسـت: »مـن عـرب را بـه خاطـر سـه چیز دوسـت 
مـی دارم: اول اینکـه خودم عرب هسـتم. دوم اینکه 
قـرآن عربی اسـت، و سـوم اینکه زبان اهل بهشـت 

عربـی اسـت.« ]2[
با ایـن توصیف ها، ضرورت یادگرفتـن زبان عربی 
بـرای غیـر عـرب زبان هایـی کـه تشـنه و دلـدادة 
معـارف دینی و نیازمند اسـتفاده از منابع اصیل آن 

هسـتند، واضح است.

روایاتی در مورد زبان عربی
در برخی از روایات آمده است:

1. اهل بهشـت و حوریان بهشـتی بـه زبان عربی 
سـخن می گویند.

پـدر  از  )علیهما السـالم(  از حضـرت صـادق   .2
بزرگـوارش روایـت شـده اسـت: »خداونـد بـا هیچ 
پیامبـری سـخن نگفـت، مگـر با زبـان عربـی: »ما 
انـزل اهلل تبارک و تعالی کتابـاً  و ال وحیًا اال بالعربیه؛  
فکان یقع فی مسـامع االنبیا بالسـنه قومهم و کان 

یقع فـی مسـامع نبینـا )ص( بالعربیه«.
3. زبـان عربـی زبان خدای متعال اسـت: »تعلموا 
العربیـه فإنهـا کالم اهلل الـذی یکلم بـه خلقه الوحی 
ینـزل مـن عنـداهلل عزوجل بالعربیـه فـاذا اتی نبیا 

من االنبیـا إتاه بلسـان قومه.«
4. همچنیـن در آغـاز جهـان زبان حضـرت آدم 
)ع( عربـی بود، ولی پـس از اینکه نافرمانی کرد و از 
میـوة درخت ممنوعـه خورد خداونـد نعمت هایش 
را سـلب کـرد و زبـان عربـی را از او گرفـت و زبـان 
سـریانی را جانشـین آن کـرد: »کان لسـان آدم 
العربیـه و هـی لسـان اهـل الجنـه. فلما عصـی ربه 
ابدلـه بالجنـه و نعیمهـا االرض و الحـرث و بلسـان 
العربیه السـریانیه.« سـپس نخستین کسـی که به 
زبـان عربی سـخن گفت: حضرت اسـماعیل )ع( 

بود. 
حضـرت یوسـف )ع( در اولیـن مالقات خـود با 

گردآوری و تنظیم :رویا توکلی
 دبیر آموزش وپرورش

عربی
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پادشـاه مصـر بـه زبان عربی سـالم کـرد و حضرت 
سـلیمان )ع( آن را زبـان عبـادت خـود قـرار داد. 
حضرت موسـی )ع( متـن زیر را با اشـاره به عربی 
بـودن معارف اسـالمی بـه زبان عبری روی سـنگی 
نقـش کـرده بـود که پـس از ظهور اسـالم کشـف 
شـد: »باسـمک اللهـم جاء الحـق من ربک بلسـان 
عربـی مبیـن ال الـه اال اهلل، محمـد رسـول اهلل، علی 

ولـی اهلل و کتـب موسـی بن عمـران بیده«
همچنیـن گفتـه می شـود کـه وزرای حضـرت 
مهـدی )عـج(، بـا آنکه همـه از غیر عـرب خواهند 

بـود، بـه زبـان عربـی سـخن خواهنـد گفت.
5. ایـن زبـان به عنـوان زبـان مقـدس در بیشـتر 
عبـادات و برخـی معامـالت اسـالمی جلـوه کـرده 
اسـت. در اسـالم، اذان و اقامـة نمـاز و تلبیـه حج و 
عمـره بایـد بـه زبان عربی باشـد و همة مسـلمانان 
موظفنـد،  الفـاظ عربـی آن هـا را بیاموزنـد. قـرآن 
مجیـد نیز بـه عربی تالوت می شـود و متون ادعیه،  
زیارات و تسـبیحات به عربی اسـت. عقاید اسالمی 
نیـز بـه زبـان عربـی به میـت تلقیـن می شـود. در 
مـواردی از بخـش معامالت فقه اسـالمی نیز دربارة 
اشـتراط یـا عـدم اشـتراط عربیت بحث می شـود و 
اشـتراط آن می تواند درجاتی داشـته باشـد. مثاًل با 
وجـود اختالف فتوای فقیهان بـرای ازدواج و طالق، 
خوانـدن صیغـه الزم اسـت و این صیغـه مخصوصًا 
در صـورت امـکان بایـد به زبـان عربی باشـد. البته 
قـوام عقد به نیت اسـت و نه بـه کالم، ولی در عقود 
مهمـی ماننـد ازدواج و طالق گونـه ای، ارتباط الهی 
نیـز مطرح اسـت و بـه همین دلیـل در ایـن موارد 
هـم صیغـه خوانـده می شـود و هـم آن صیغـه بـه 

زبـان مقدس عربی اسـت.

آیا باید نماز را به زبان عربی بخوانیم؟
چـرا بایـد نمـاز را فقط به زبـان عربـی بخوانیم و 
هرکسـی نمی توانـد به زبـان مـادری و محلی خود 

نمـاز بخوانـد؟ بایـد به نـکات زیر توجه داشـت:

حفظ نماز در طول زمان ها به وسیلة زبان 
عربی

می تـوان گفـت، عمده تریـن دلیـل در خواندن 
نمـاز بـه زبـان عربـی، پـس از آنکـه نماز سـنت 
پیامبـر)ص( اسـت و عبـادات توقیفـی هسـتند 
)بـه جـا آوردن آن هـا بایـد بـه همـان شـکلی 
باشـد که خداونـد تعییـن فرموده اسـت(، حفظ 
و بقـای نمـاز در طـول قـرون و اعصار اسـت که 
بـدون کـم و کاسـت بـرای همیشـه باقـی بماند. 
اگـر هـر کسـی بـه زبـان محلـی و مـادری خود 
آن را تلفـظ می کـرد، احتمـال کـم و زیاد شـدن 

الفـاظ، تحریـف و آمیختـه شـدن بـه خرافات و 
مطالـب بی اسـاس منتفـی نبـود و چه بسـا این 
تغییـرات، بـه دیگـر واجبـات و ارکان نمـاز نیـز 
سـرایت می کـرد و شـاید کم کـم اصـل نمـاز از 
اهمیـت می افتـاد و کامـالً  به فراموشـی سـپرده 

می شـد.
بدیهـی اسـت بـرای اینکـه هـر چیـزی بـرای 
همیشـه و در طـول تاریخ بماند، بایـد دارای معیار 
و مقیاسـی غیرقابـل تغییـر باشـد؛ نظیـر اینکه در 
مـورد انـدازه، میلی متـر، سـانتی متر و یـا متـر، در 
مـورد وزن، گـرم، کیلـو و ... را به عنـوان معیـار و 
میـزان غیرقابـل تغییر قـرار داده انـد. همچنین در 
مـورد نمـاز، امـوری را که به نـام واجبـات و ارکان 
اسـت، به عنـوان معیـار و مـالک قـرار داده انـد که 
یکـی از آن هـا لـزوم عربـی بـودن اذکار واجـب آن 

است.

وحدت مسلمانان به وسیله زبان عربی
اسـالم دینـی جهانـی اسـت و می خواهـد همة 
مسـلمانان را در یـک جبهـه و صـف واحـد قـرار 
زبـان  بـدون  جمعیتـی  چنیـن  تشـکیل  دهـد. 
واحـدی که همه بـا هم تفاهم کننـد، امکان پذیر 
نیسـت و زبـان عربـی کـه بـه اعتـراف اهـل فن، 
می توانـد  دنیاسـت،  زبان هـای  جامع تریـن  از 
نمـاز  زبـان  و  بین المللـی  زبـان  یـک  به عنـوان 
تمـام مسـلمانان، رمـز وحـدت و نشـانة یگانگـی 
مسـلمانان باشـد. ایـن اصل در سـایر دسـتورات 
اسـالمی،  همچـون بـه سـوی قبلـة واحـد نمـاز 

خوانـدن و ... نیـز تجلـی پیـدا کـرده اسـت.

آسان بودن یادگیری نماز
ممکـن اسـت بـه ذهـن کسـی برسـد کـه وادار 
کـردن مردمـی غیرمسـلط بـر زبـان عربـی بـه 
خوانـدن نمـاز به زبـان عربی، نوعی ایجاد مشـقت 
برای آن ها و اجحاف و سـتم در حق آن هاسـت. در 
جـواب می توان گفت: »برای مردمـی که برای رفع 
حوایـج روزمـرة خـود، ده ها و بلکـه صدها اصطالح 
و واژه هـای بیگانـه را بـه راحتی یـاد گرفته اند و به 
کار می برنـد، یـاد گرفتن کلمات نمـاز که مجموع 
کلمـات واجـب آن )بـا حـذف کلمـات تکـراری( 
حـدود 20 کلمـه اسـت، کار مشـکلی نیسـت. از 
طـرف دیگـر، معنـای ظاهـری و سـطحی کلمات 
نمـاز بسـیار سـاده و آسـان اسـت و همـة مـردم 
به راحتـی می تواننـد معنـای سـطحی و ظاهـری 
»بسـم اهلل الرحمن الرحیم« و ... را یـاد بگیرنـد؛ هـر 
چنـد ایـن کلمـات دارای معانی عمیق و گسـترده 

نیز هسـتند.

اسالم دینی 
جهانی است و 
می خواهد همة 

مسلمانان را 
در یک جبهه 
و صف واحد 

قرار دهد. 
تشکیل چنین 
جمعیتی بدون 

زبان واحدی 
که همه با هم 
تفاهم کنند، 
امکان پذیر 

نیست
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زبان عربی کامل ترین زبان هاست

کامل تریـن  از  عربـی  زبـان  زبان شناسـان،  نظـر  از 
زبان هـای دنیاسـت کـه به خوبـی می توانـد مفاهیـم و 
مطالب گسـترده و عمیـق را در قالب های زیبـا و کوتاه 

بیـان کند.

جایگاه جهانی
زبـان عربـی یکـی از پرگویش  ترین زبان هـای جهان، 
بزرگ تریـن عضـو از شـاخة زبان های سـامی اسـت و با 
زبان هـای عبری و آرامـی هم خانواده  اسـت. زبان عربی 
یکی از شـش زبان رسـمی ملل متحد اسـت. این زبان 
امـروز دارای لهجه هـا و گویش هـای گوناگونـی اسـت 
و زبـان عربـی مـدرن اسـتاندارد به عنوان زبان رسـمی 
کتابـت در تمام کشـورهای عرب پذیرفته شـده اسـت. 
عـالوه بـر جهـان عرب، ایـن زبـان در کشـورهای چاد،  

اریتـره نیز از میزانی از رسـمیت برخوردار اسـت.
زبـان عربـی زبـان قـرآن و بسـیاری از متـون اولیـة 
مسـلمانان اسـت و نـزد بسـیاری از مسـلمانان مقدس 
عربـی  اسـالم،  طالیـی  دوران  در  می شـود.  شـمرده 

به عنـوان زبـان اول جهـان اسـالم از اهمیـت باالیـی 
برخـوردار بـود و آثـار علمـی، ادبـی و مذهبـی فراوانـی 
بـه ایـن زبان نوشـته می شـد. تأثیـر عربی بـر زبان های 
دیگـر جهـان اسـالم، از جملـه فارسـی، اردو، کـردی، و 

زبان هـای مختلـف خانـوادة ترکـی چشـمگیر اسـت.

شمار گویشوران
شـمار کسـانی که عربـی را همچـون زبان مـادری به 
کار می برنـد،  از 174 تـا 442 میلیـون تـن گفته شـده 
اسـت. عربـی زبـان رسـمی 25 کشـور اسـت کـه کل 
جمعیـت آن ها 329 میلیـون تن اسـت ]1[. باید توجه 
داشـت کـه زبان مـادری نیمـی از جمعیت کشـورهای 
عربـی شـمال آفریقـا ماننـد مراکـش و الجزایـر، زبـان 
»آمازیغـی« اسـت و در قانـون اساسـی جدیـد ایـن دو 
کشـور زبـان آمزیغـی به عنـوان زبـان رسـمی در کنـار 

فرانسـه و عربی به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.

منابع
1. http://wikifeqh.ir
2. wikipedia.org
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