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نماز که تمام شــد، حضرت آقا فرمودند: بهشان بگویید بنشینند، من باهاشان صحبت کنم؛ در 
حالی که بنا نبود صحبتی در میان باشــد. گفتند: شــما برایشــان ترجمه کن. حضرت آقا شروع 
کردند به صحبت. از جمله چیزهایی که گفتند، این بود که: »فرزندانم، شما در آستانه ی یک 
پیروزی بسیار عظیم هستید و پیروزی تان هم خیلی نزدیک است«. گفتند: »پیروزی 

شما خیلی خیلی نزدیک و نزدیک تر از آن چیزی است که برخی تصور می کنند.«
بعد به من نگاه کردند و لبخند زدند.

من هیچ وقت این تصویر را فراموش نمی کنم. ایشان با دست چپشان اشاره کردند و گفتند: »همة 
شماها این پیروزی را با چشم خودتان می بینید.«

در حالــی کــه آن 50 نفر، فرماندهان خطوط مقدم بودند. وقتی من داشــتم این جمله را برای 
بــرادران ترجمه می کردم، صادقانه بگویم، کمی نگران شــدم. چون این برادران لبنانی روی همة 
کلمات دقت خاصی داشتند. من گفتم، حضرت آقا می گویند همة شماها این پیروزی را با چشم 
خودتان می بینید. در حالی که این ها رزمندگان خطوط مقدم بودند! اگر فردا کسی از آن ها شهید 
می شد، باقی افراد می گفتند پس حرف حضرت آقا چه شد که گفتند همه تان پیروزی را می بینید؟ 
این ها که شــهید شدند و پیروزی را ندیدند. عجیب اینجاســت که همة آن 50 برادر فرمانده که 
مسئوالن عملیات مقاومت بودند، شش یا هفت ماه بعد از آن دیدار، در حالی که در جنوب لبنان 
هر روز عملیاتی صورت می گرفت و این برادران در دل عملیات بودند، وقتی 25 مه ســال 2000 
پیروزی حاصل شد، همگی آن را با چشم خودشان دیدند. هیچ کدامشان پیش از دیدن پیروزی 
شهید نشد. مدتی بعد، بعضیشان شهید شدند، اما تا موقع پیروزی نه. همه شان پیروزی را با چشم 
خودشان دیدند. حاج قاسم هم طبیعتًا در این دیدار حضور داشت و کسی بود که کل این 

سفر و دیدار را ترتیب داده بود.
مصاحبه سید حسن نصراهلل با سیمای جمهوری اسالمی ایران به مناسبت چهلم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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13 بهمن 1298 )هـ . ش(: والدت
1310 هـــ . ش: عزیمت به حوزة 

علمیة مشهد
1316 هـ . ش: هجرت به قم برای تحصیل 

علوم دینی
1319 هـ . ش: ورود به محضر درس آیت اهلل العظما امام 

خمینی )ره(
1323هـ . ش: حضور در محضر درس مرحوم آیت اهلل العظمي 

بروجردی
1325 هـ . ش: تشــرف به محضــر مرحوم حاج میرزا علی آقا 

شیرازی
1329 هـــ . ش: ورود بــه محضر درس مرحوم عالمه ســید 

محمدحسین طباطبایی
1331 هـ . ش: مهاجرت به تهران

1332 هـ . ش: انتشار جلد نخست کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«
1334 هـ . ش: شروع به تدریس در دانشکدة الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران

1334 هـ . ش: آغاز همکاری با مجامع اسالمی و کانون های مذهبی از طریق هدایت امور، ایراد سخنرانی و 
نگارش کتاب.

15 خرداد 1342 هـ . ش: دستگیری و انتقال به زندان موقت شهربانی
1343 هـ . ش: آغاز همکاری با »جمعیت های مؤتلفة اسالمی« به صالحدید و امر حضرت امام خمینی )ره(

1346 هـ . ش: اقدام به تأسیس حسینیة ارشاد به کمک چند تن از دوستان
1348 هـ . ش: دستگیری به خاطر صدور اعالمیه ای مبنی بر جمع اعانه برای کمک به آوارگان فلسطینی

1349 هـ . ش: کناره گیری از حسینیة ارشاد
1349- 1351 هـ . ش: رهبری فعالیت های مسجد الجواد

1351 هـ . ش: دستگیری و بازداشت و تعطیل مسجد الجواد
1351- 1353 هـ . ش: سخنرانی در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره

1354 هـ . ش: ممنوعیت از سخنرانی و حضور بر منابر
1355 هـ . ش: کناره گیری از دانشکدة الهیات

1355 هـ . ش: سفر به نجف اشرف و تشرف به محضر امام خمینی )ره(
1356 هـ . ش: پایه گذاری »جامعة روحانیت مبارز تهران«

1357 هـ . ش: سفر به پاریس و عهده دار شدن مسئولیت تشکیل شورای عالي انقالب اسالمی از طرف حضرت 
امام خمینی )ره(

1357 هـ . ش: مسئولیت کمیتة استقبال از امام
11 اردیبهشت 1358 هـ . ش: شهادت

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار معلمان و فرهنگیان در تاریخ 96/2/17، نکات فراوانی درباره مسائل معلمان و 
آموزش و پرورش بیان کردند که پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR محورهای این موضوعات را در زیر مرور می کند.

1. استفاده از نظرات شهید آیت اهلل 
مطهری در مسائل آموزش و پرورش

2.قدر دانستن جایگاه شغل معلمی 
توسط خود معلم ها، مردم و مسئوالن

3. سرمایه گذاری در دانشگاه 
فرهنگیان برای تربیت معلم

4. پرهیز از استفاده سیاسی از 
جامعه معلمین

5. افزایش ظرفیت دانشگاه های معلم 
پرور برای نیاز به معلم در آینده

6.تربیت نسل با ایمان در 
آموزش و پرورش

7. توجه به تالش جریانی برای نفوذ و 
از بین بردن ارزش آموزش و پرورش 

و اعتماد به آن 

8. غلط بودن دانشگاه گرایی در 
آموزش و پرورش و لزوم تقویت و 

افزایش بخشهای فنی و حرفه ای

9. جدی گرفتن سند تحول 
آموزش و پرورش

10. غلط بودن پذیرش 
سند 2030 یونسکو
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بهـار سـال 1399 آخریـن بهـار از قـرن چهاردهـم هجـری شمسـی و آغـاز آخریـن سـال ایـن قرن و 
نویدبخـش مـا بـرای ورود بـه قـرن پانزدهم اسـت. حدود صد سـال پیش، یعنـی در عهد ناصرالدین شـاه 
قاجـار و بـه دسـتور میرزا تقی خان امیرکبیـر، مدرسـة »دارالفنون« تأسـیس و پیـام آور ورود جامعة 
ایرانـی بـه شـکلی خـاص از تعلیـم و تعلم شـد. شـاید با گذشـت کمتر از سـی سـال، در اکثر شـهرهای 
ایـران، مدرسـه هایی بـه سـبک جدید تأسـیس شـدند و آموزش علـم در ایـران از حالت سـنتی خود در 

آمـد و شـکل »مـدرن« به خـود گرفت.
»مـدرن« در فرهنـگ علـوم اجتماعـی معاصـر صرفًا بـه معنای امـر نو و تازه نیسـت. اگر هـم این لفظ 
در ابتـدای کاربـرد خـود چنین معنایـی را به ذهن متبادر می کـرد، امروزه منعکس کننـدة معنایی خاص 
از گفتمان فلسـفی، سـبک زندگی و ویژگی های فرهنگی و باالخره بیانگر هویتی خاص از انسـان اسـت. 
بـه همیـن دلیـل هم، آنان کـه معتقدند دورة مدرن به پایان رسـیده یـا در حال پایان یافتن اسـت، دیگر 
از ورود بـه دورة جدیـد و مـدرن خبـر نمی دهنـد، بلکه دورة بعد را دورة »پسـت مـدرن« نامیده اند؛ یعنی 

دورة بعـد را هـم در گـروه این دوره و نـام این دوره نام گـذاری کرده اند.
واقعـًا هـم تجـّدد و مـدرن کـردن جوامع در چنـد قرن اخیـر به گونه ای هویت و سرنوشـت بشـر را زیر 
و رو کـرد کـه گویـا هیـچ وجه مشـترکی میان انسـان مدرن و انسـان های گذشـته باقی نگذاشـت. البته 
کلمـة »گویـا« در عبـارت قبل، کلمه ای انتخابی اسـت که در توضیحـات آینده خود را نشـان خواهد داد.

اگـر بخواهیـم ویژگـی دورة »مـدرن« را در یـک جملـه بیـان کنیـم، شـاید بتـوان گفـت: دورة مـدرن 
دورة اسـتواری بنیا ن هـای غیردینـی در زندگـی انسـان اسـت. اگـر با این عبـارت بنده موافق باشـید )که 
البتـه نیازمنـد تفصیـل فـراوان اسـت(، با این نظـر نیز موافـق خواهید بود کـه بزرگ ترین چالـش، نزاع و 
درگیـری کـه از اوایـل قرن چهاردهم تا آخر آن در کشـور ما در حال وقوع بوده، نزاع میان مدرنیزاسـیون 
)مـدرن کـردن جامعـه( و دیـن بـوده اسـت. ایـن نـزاع در شـدیدترین شـکل آن در نهـادی به نـام نهاد 

»آموزش وپـرورش« صـورت گرفته اسـت.
آنچـه ایـن نـزاع را بـه شـدت نابرابـر کـرده، تجربة انباشـته شـدة مدرنیسـت ها در شـش قـرن اخیر و 

عقب ماندگـی و رخـوت و سسـتی دینـداران در همیـن دوره هاسـت.
در بیـش از صـد سـال پیـش کـه سـید جمال الدین اسـدآبادی بر سـر مسـلمانان فریاد کشـید و 
آنـان را بـه بیـداری فراخوانـد تـا حدود چهل سـال پیش کـه انقاب اسـامی ایـران دژ بزرگ ایسـتادن 
در مقابـل مدرنیسـم را بنـا نهـاد و اسـتحکام بخشـید و تـا بـه امروز کـه همچنان زیر سـایة ایـن انقاب 
تنفـس می کنیـم، صحنه هـای متنوعـی از ایـن نـزاع سـخت را تجربـه کرده ایـم و البتـه سـخت ترین اما 

پنهانی تریـن آن را در همیـن نهـاد آموزش وپـرورش شـاهد بوده ایـم.
سـؤال  اساسـی در اینجـا ایـن اسـت »آیـا پیشـگامان تعلیم وتربیـت در بخش هـای مختلـف جامعة ما، 
به خصـوص حوزه هـای علمیـه و دانشـگاه ها و تصمیم سـازان در آموزش وپـرورش )یعنـی آنان که اسـناد 



3  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |

بنیـادی آموزش وپـرورش را طراحـی کـرده و می کننـد( و باالخره وزیران و مدیران سـطح اول ایـن نهاد، در 
طـول ایـن چنـد سـال، این نزاع سـخت را رصـد کرده انـد و از الیه هـای پنهـان و پنهان تـر آن پرده برداری 

کـرده و آن را تحلیـل و بررسـی کرده اند؟«
برخـی منتقـدان حوزة تعلیم وتربیت می گویند مشـکل جامعة ما این اسـت که میان نسـل های گذشـته 
و نسـل های جدیـد شـکاف و انقطـاع رخ داده و متولیان تعلیم وتربیت که عمومًا از نسـل گذشـته اند، درک 
درسـتی از نسـل جدیـد ندارنـد و لـذا برنامه هـای تربیتی آنان موفقیت آمیز نیسـت. امـا آیا ضرورتـاً با توالد 
و تناسـل و آمـدن نسـل های جدیـد بایـد فاصلـه و شـکاف بین نسـلی رخ دهد؟ اگر چنین باشـد، چـرا در 

گذشـته چنین شـکافی رخ نمی داد؟
امـا بایـد گفـت این شـکاف واقعًا بین مدرنیتـه و دین و دینداری اسـت که چند قرن اسـت در غرب پدید 
آمده و مدتی اسـت پا به دنیای مسـلمانان گذاشـته اسـت و چه بسـا آموزش و پرورشـی که در بسـیاری از 

وجـوه خـود به طور بنیادی مدرن اسـت، به شـکاف میان نسـل های جدیـد و قدیم دامـن می زند!
نسـل جدیـد بـه دالیل متعـدد و از آن جمله تنفس در این سـنخ از آموزش وپرورش، و نیز رسـوخ نکردن 
هنجارهـای دینـی در وی و نیـز تغییـر در ماهیـت ارتباطات، با سـبک زندگی مدرن سـریع تر ارتباط برقرار 
می کنـد و بـا آن انـس می گیرد. در نتیجه میان او و ما که دل بسـته به دین هسـتیم، شـکاف و فاصله پدید 
می آیـد. آری، ایـن همـان نـزاع میـان مدرنیته و دین اسـت کـه در اینجا به صورت شـکاف و فاصلـه خود را 

نشـان داده است.
خدمـت اسـتادان بزرگـوار تعلیم وتربیـت: در وهلـة اول به اسـتادان حوزه های علمیه که رسـالت ذاتی این 
بزرگـواران تعلیم وتربیـت اسـت، و در وهلـة دوم به همة اسـتادان حـوزه آموزش وپرورش و نیـز برنامه ریزان 

و طراحـان درجـه اول نهـاد آموزش وپـرورش، عـرض می کنـم، به نحـوی وارد قرن جدید می شـویم که:
اواًل ، بنا به تحلیل بسـیاری از تحلیل گران، مدرنیته دورة طایی خود را پشـت سرگذاشـته و از زایندگی 

و خاقیت بازمانده اسـت.
ثانیاً، ما مسلمانان بهره مند از یک قرن تجربة عمومی و چهل سال تجربة ویژة انقاب اسامی هستیم.

اگـر اصـل ایـن تقابل و نـزاع را واقعـی می دانیم، اکنون با توجه به شـرایط فـوق، در بهترین موقعیت برای 
ایجاد بنای سـاختمانی مسـتحکم و کارآمد با پایه هایی اسـتوار هسـتیم. اگر ما بتوانیم در ظرف زمانی قابل 
قبولی توانایی خود را در سـاختن این سـاختمان رفیع نشـان دهیم، می توانیم مدرسـه هایی داشـته باشـیم 
که شـکاف میان نسـل ها را تشـدید نکنند، و به دنبال آن نظامی جدید از تعلیم وتربیت را به جامعة بشـری 

عرضـه کنیم كه رقیبـی توانا در برابر تعلیم وتربیت مدرن باشـد.
عزیـزان و سـروران، زمانـی از معلمـان مدرسـه ها انتظار رسـیدن به اهداف را داشـته باشـید کـه این مهم 

تحقق یافته باشـد.
سردبیر



دبیران عزیز، این مقاله در ارتباط با درس هفتم سال اول دین و 
زندگي با موضوع »واقعه بزرگ« آورده شده است.
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آموزش

مروری بر مباحث پیشین
در مقالـة پیـش دربـارة موضـوع »روانـه شـدن 
بهشـتیان بـه بهشـت و جهنمیـان بـه جهنـم« 
مطالبی بیان شـد؛ بهشـتیان گروه گـروه از راه های 
آسـمانی وارد بهشـت می شـوند و ایـن در حالـی 
اسـت کـه پیـش از ورود آنـان بـه آنجـا، درهـای 
بهشـت گشـوده اسـت و آنان مورد تکریم مأموران 
بهشـت قـرار می گیرند. جهنمیـان نیـز گروه گروه  
بـه سـوی جهنم رانـده می شـوند. هنگام رسـیدن 
بـه آنجـا درهـای جهنـم بـاز می شـود و هـر گروه 
در جـای مخصوص خـود افکنده می شـود. در این 
جلسـه، ایـن دو گـروه و اعمـال آن ها را که سـبب 
بهشـتی و جهنمی شـدن آن ها می شـود، بررسـی 

می کنیـم.

اصحاب بهشت و اصحاب جهنم
درآمد

قـرآن کریـم و روایـات اهل بیت )علیهم السـام( 
همچنـان کـه دربارة اصـل معـاد و ماجراهای عالم 
آخـرت بـه روشـنی و کمـال بحـث کرده انـد، در 

زمینـة ویژگی هـای اهـل بهشـت و جهنـم هـم 
سـخن بسـیار گفته انـد کـه بایـد بـه آن هـا توجه 

. کنیم
تمنـای بهشـت همـواره شـیوة اولیـای خـدا 
بـوده اسـت. همچنـان کـه قرآن کریـم از زبان 
نقـل می کنـد کـه چنیـن  ابراهیـم خلیـل)ع( 
یبعثـون ٭  یـوم  تخزنـی  دعـا می کـرد: »و ال 
...؛ و روزی کـه ]مـردم[ برانگیختـه می شـوند، 
رسـوایم مکـن. یـوم ال ینفـع مـال و ال بنـون 
)شـعراء/  سـلیم«  بقلـب  اهلل  أتـی  مـن  إال  ٭ 
فرزنـدی  و  88(: روزی کـه هیـچ مـال  89 ـ 
سـود نمی دهـد، مگـر کسـی کـه دلی پـاک به 

بیـاورد. خدا  سـوی 
و همین گونـه از زبـان آن حضـرت نقـل می کنـد 

کـه این گونـه درخواسـت می کـرد:
)همـان/  النعیـم«  ورثـئ جّنـئ  »واجعلنـی مـن 
شـعرا/85(: و مرا از وارثان بهشـت ُپرنعمـت گردان.

مشـاهده می کنیم که پیامبران بـزرگ این چنین 
درخواسـت کرده اند. پس توجه به بهشـت، مطلوب 

قرآن کریم و اهل بیت )علیهم السـام( اسـت. 

سلسله بحث های قیامت شناسی
دكتر سیدمحسن میرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان
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امـا تـرس مؤمـن از عـذاب جهنـم هـم مطلوب 
خداسـت. مؤمـن همـواره بایـد در خـوف و رجـا 
باشـد؛ هم نگـران از عـذاب الهی و هم امیـدوار به 
رحمت هـای او. از ایـن رو، بیـداردالن شـب، با این 

دو انگیـزه خـود را از بسـتر جـدا می کننـد:
»تتجافی جنوبهم عن المضاجع ...«: پهلوهایشان 

از خوابگاه ها جدا می شـود.
»یدعـون ربهم خوفًا و طمعًا«: ]و[ پروردگارشـان 

را از روی بیـم و طمـع می خوانند.
»و ممـا رزقناهم ینفقون«: و از آنچه روزی شـان 

انفـاق می کنند. داده ایم، 
قـرئ  لهـم مـن  أخفـي  مـا  نفـس  تعلـم  »فـا 
أعیـن جـزاء بمـا كانـوا یعملـون«: )سـجده/ 16 
آنچـه  از  نمي دانـد چـه چیـز  هیچ كـس  ـ 17(: 
روشـني بخش دیـدگان اسـت، بـه ]پـاداش[ آنچه 
انجـام مي دادنـد، بـراي آنـان پنهـان شـده اسـت.

بنابراین، توجه به جهنم موجب مي شـود انسـان 
مؤمن به اعمالي كه موجب جهنمي شـدن اسـت، 
توجـه و از آن هـا پرهیـز كنـد و توجـه به بهشـت 
نیـز موجـب مي شـود انسـان مؤمن بـه اعمالي كه 

موجب بهشـتي شـدن اسـت، توجه كند.
و  ایمـان  بـر  اخـروي  سـعادت  كـه  مي دانیـم 
اعمـال نیكو مبتني اسـت و برعكس، نرسـیدن به 
رسـتگاري و گرفتار شـدن در عـذاب الهي، نتیجة 

روي گردانـي از ایـن دو امـر اسـت:
»والعصـر ٭ ...«: سـوگند بـه زمان]غلبـة حق بر 

باطل[.
»إن اإلنسـان لفـي خسـر ٭ ...«: كه واقعًا انسـان 

دسـتخوش زیان است.
»إال الذیـن آمنـوا و عملـوا الصالحـات و تواصـوا 
بالحق و تواصوا بالصبر« )عصر/ 3ـ1(: مگر كسـاني 
كـه گرویده و كارهاي شایسـته كرده و همدیگر را 
بـه حق سـفارش و به شـكیبایي توصیـه كرده اند.

همـة انسـان ها در زیان انـد، چـرا كـه عمـر خود 
و عصـر و زمـان خـود را كه سـرمایة بـزرگ آن ها 
بـراي تـدارك حیـات آخـرت اسـت، به رایـگان از 
كـف مي دهنـد. اگـر همـة دنیـا را هـم بـه آن هـا 
بدهنـد، ولـي آن هـا توشـه اي بـراي آخـرت بـر 
ندارنـد، بـاز زیـان مي كننـد، چـون همـة دنیـا را 
مي گذارنـد و مي رونـد. ولـي یـك دسـته در زیان 
نیسـتند. آن هـا همان اهـل ایمان هسـتند كه اواًل 
كارهـاي نیـك انجـام مي دهنـد و ثانیـًا یكدیگر را 

بـه صبـر و حـق سـفارش مي كنند.
اكنـون برخي از مـوارد مهمي را كـه قرآن كریم 
و روایـات اهـل بیت )علیهم السـام( در این زمینه 

ذکـر كرده اند، بیـان مي كنیم:

جهنمیان و اعمال آن ها در قرآن
1. كافران

»فاتقـوا النـار التـي وقودهـا النـاس و الحجـارئ 
أعـدت للكافریـن« )بقره/ 24(: پـس، از آتش دوزخ 
پرهیـز كنید؛ آتشـي كـه شعله سـاز آن، آدمیان اند 

و سـنگ ها.
در قـرآن كریـم دربـارة اینكه كفـار و منافقـان و یا 
ظالمـان، مشـركان، مسـتكبران و ... گرفتـار جهنـم 
مي شـوند، ده هـا آیـه دیده مي شـود. بـراي ماحظة 
ایـن آیـات مي تـوان بـه كتاب هایي كـه آیـات قرآن 
را به صـورت موضوعي دسـته بندي كرده اند، مراجعه 
كرد. از جملة آن ها »جلد سـوم الفهرست الموضوعي 
ـ 193(.  آلیات القرآن« اسـت )محمدیـان/ ج 3: 201 
كفـر مصادیـق گوناگونـي دارد كـه شـامل كفـر 
بـه خـدا، معـاد، نبـوت و امامت اسـت، ولـي قرآن 
كریـم در مـواردي به صورتي خـاص از كفر تصریح 

مانند: مي كنـد؛ 

الف. تكذیب آیات الهي و كفر به آن ها
هرچنـد آیـات الهـي مصادیـق گوناگونـي دارند، 
ولـي آیاتـي كه قـرآن كریـم دروغ پنداشـتن آن ها 
را موجـب جهنمـي شـدن مي داند، معمـواًل  آیات 
كتاب هـاي آسـماني و شـریعت پیامبـران الهـي، 
به ویژه آیات قرآن و شـریعت اسـام هسـتند. براي 

نمونـه بـه آیـات زیر توجـه كنید:
»قـل هـل ننبئكم باألخسـرین أعمـااًل ٭ الذین 
ضـل سـعیهم فـي الحیـائ الدنیـا و هم یحسـبون 
أنهـم یحسـنون صنعـا ٭ اولئـك الذیـن كفـروا 
بآیـات ربهـم و لقائـه فحبطـت أعمالهم فـا نقیم 
لهـم یـوم القیامـئ وزنـا ٭ ذلـك جزاؤهـم جهنـم 
بمـا كفـروا واتخذوا آیاتي و رسـلي هـزوا« )كهف/ 

ـ 103(  105
»والذیـن كفـروا بآیاتنـا هم أصحاب المشـئمئ ٭ 
علیهـم نـار مؤصـدئ«: )بلـد/ 20ـ  19(: و آنـان كه 
بـه آیـات ما كافـر شـوند، آن هـا اصحاب شـومي و 

شـقاوت اند و بـر آنان آتشـي سرپوشـیده اسـت.

ب. تكذیب قیامت
»بـل كذبوا بالسـاعئ و أعتدنا لمن كذب بالسـاعئ 
سـعیرا« )فرقـان/ 11(: بلكـه ایـن كافـران سـاعت 
قیامـت را تكذیـب مي كننـد و مـا آتـش سـوزان 
دوزخ را بـراي كسـاني كـه قیامـت را انـكار كننـد، 

مهیـا كرده ایـم.

ج. كفر به والیت الهي
»اهلل ولـي الذیـن آمنوا یخرجهم من الظلمات إلي 

توجه به جهنم 
موجب مي شود 

انسان مؤمن 
به اعمالي كه 

موجب جهنمي 
شدن است، 

توجه و از آن ها 
پرهیز كند و 

توجه به بهشت 
نیز موجب 

مي شود انسان 
مؤمن به اعمالي 

كه موجب 
بهشتي شدن 

است، توجه كند
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النـور والذین كفـروا أولیاؤهم الطاغـوت یخرجونهم 
مـن النـور إلـي الظلمـات أولئـك أصحـاب النـار 
هـم فیهـا خالـدون« )بقـره/ 257(: خـداي رحمان 
سرپرسـت اهل ایمان اسـت كه آنان را از تاریكي ها 
به سـوي نـور برون مي كشـد و آنان كه بـه این امر 
)یعنـي والیـت الهـي و والیـت ولي تعیین شـده از 
طرف خـدا( كفـر بورزند، سرپرسـت و حامي شـان 
سركشـان طاغـوت خواهد بـود كه پیـروان خود را 
از نـور بـه سـوي تاریكي هـا بـرون مي كشـند. این 

كافـران براي همیشـه اهـل آتش خواهنـد بود.

2. مشركان
البتـه شـرك خود مصداق روشـني از كفر اسـت، 
ولـي قـرآن كریـم آن را به طـور جداگانـه مطـرح 
كـرده اسـت: »إن الذیـن كفـروا مـن أهـل الكتاب 
والمشـركین في نار جهنم ...« )بینه/ 6(: آن دسـته 
از یهـود و نصـاري كـه بـه قـرآن كافـر شـوند، بـا 

مشـركان در آتـش دوزخ جـا دارنـد.

3. منافقان
»ان المنافقیـن فـي الـدرك األسـفل مـن النار و 
لـن تجـد لهـم نصیـرا«: )نسـاء/ 45(: بـه تحقیـق، 
منافقـان در پسـت ترین جایـگاه جهنم انـد و بـراي 

آنـان یـاوري نخواهـي یافت.

4. ظالمان
ظلـم و ظلمت هـر دو از یك ریشـه اند. ظلمت به 
معنـاي تاریكي اسـت و ظلم چیز ناحقي اسـت كه 
در غیـر جایـگاه خود قـرار گرفته باشـد.1 كه طبعًا 
این گونـه اعمـال موجـب ظلمـت نفـس مي شـود. 
قـرآن كریـم پي درپـي از افـرادي كه بر خـود ظلم 
مي كننـد، سـخن مي گویـد. گویـا منظـور از آن ها 
كسـاني هسـتند كه در گـذرگاه زندگـي دنیا نفس 
و روح خویـش را بـا كفـر و گنـاه ظلمانـي كرده اند 
و فرشـتگان الهـي در دم مـرگ از این همه ظلمت 
)نسـاء/ 97(.  تعجـب مي كننـد  آنـان  آلودگـي  و 
ایـن معنـا هنگامـي روشـن تر مي شـود كـه قـرآن 
ظالمـان را در دم مـرگ در تقابـل بـا طیبیـن قرار 
مي دهـد. قـرآن در آیـة 28 سـورة مبـارك نحـل، 
برخـورد مامت آمیـز فرشـتگان را بـا ظالمـان بـر 
نفـس مطـرح مي كنـد و در ایـة 32 همین سـوره، 
سـام فرشـتگان را در هنـگام مرگ بـر »طیبین« 
بیـان مي كند. قـرآن كریم دربارة ظالمـان بر نفس، 
كـه بـا كفر و گناه و سـتم بـر دیگـران، روح و جان 
خـود را بـه سـیاهي و ظلمـت كشـانده اند، وعـدة 
عـذاب و آتـش جهنـم مي دهـد: »إن الذین توفاهم 

المائكـئ ظالمي أنفسـهم قالوا فیم كنتـم قالوا كنا 
مسـتضعفین فـي األرض قالـوا ألـم تكـن أرض اهلل 
واسـعئ فتهاجـروا فیهـا فأولئـك مأواهـم جهنـم و 
سـاءت مصیرا« )نسـاء/ 97(: كسـاني كه فرشتگان 
در حالـي قبـض روحشـان مي كننـد كـه خـود را 
ظلمانـي و سـیاه كرده انـد، بدان ها مي گوینـد: »در 
چـه وضعـي بودید كه این چنیـن آلـوده آمده اید؟« 
پاسـخ مي دهنـد كه مـا در زمین مردمـي ضعیف و 
ناتوان نگهداشـته شـده بودیم. فرشتگان مي گویند: 
»مگـر زمین خـدا پهناور نبود كـه در آن جا هجرت 
كنید )و شـرایط پاكیزه اي بـراي خود فراهم كنید« 
در نهایـت مـأواي این افراد جهنم خواهـد بود و آن 

بد بازگشـتگاهي است.
بـر  )علیهم السـام( ظالـم  اهل بیـت  روایـت  در 
نفس كسـي اسـت كـه در زندگي دنیا تنهـا بر گرد 
نفس خویش گشـته و تنها خواسـته هاي دل  خود 

بـراي او ماك بوده باشـد.2

5. مستكبران
اسـتكباري كـه قـرآن كریم بسـیار بـر آن تأكید 
مي كنـد و آن را موجـب جهنمـي شـدن مي دانـد، 
اسـتكبار در برابـر پیامبـران الهي و دین و شـریعت 
آسـماني اسـت: »والذیـن كذبـوا بآیاتنا واسـتكبروا 
عنهـا اولئـك أصحـاب النـار هـم فیهـا خالـدون« 
)اعـراف/ 36(: آنـان كـه آیات مـا را تكذیب كنند و 
از سركشـي و تكبـر سـر بر آن فـرود نیاورنـد، اهل 

دوزخ انـد و در آن همیشـگي خواهنـد بـود.

6. عصیانگران )اهل معصیت(
»و مـن یعص اهلل و رسـوله و یتعد حدوده یدخله 
نـاراً خالـداً فیهـا و له عـذاٌب مهین« )نسـاء/ 14(: و 
هركـه نافرمانـي خدا و رسـول خدا كنـد و از حدود 
و احـكام الهي تجـاوز نماید، خداوند او را به آتشـي 
درافكنـد كـه همیشـه در آن خواهـد بـود و عذابي 

ذلت بـار براي اوسـت.
بـراي  پیشـین،  آیـة  در  كـه  اسـت  جالـب 
اطاعت كننـدگان از خـدا و رسـول او)ص( وعـدة 
مي دهـد. بـزرگ  رسـتگاري  و  مخلـد  بهشـت 

7. پیروي كنندگان از شیطان
»قـال أذهـب فمـن تبعـك منهـم فـإن جهنـم 
جزاؤكـم جزاًء موفوراً« )اسـراء/ 63(: )خداوند پس از 
تهدید شـیطان به گمراه كردن بني آدم( بدو فرمود: 
»بـرو )مهلـت داري(، امـا هركـس از آدمیـان پیـرو 
تـو گردد، سـزاي شـما همـگان از آدمي و شـیطان 

جهنـم خواهد بـود؛ سـزایي كامل و سرشـار«.

در روایت 
اهل بیت 
)علیهم السالم( 
ظالم بر نفس 
كسي است كه 
در زندگي دنیا 
تنها بر گرد 
نفس خویش 
گشته و تنها 
خواسته هاي 
دل  خود براي 
او مالك بوده 
باشد
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8. دنیامحوران
»فأمـا مـن طغـي ٭ و اثـر الحیـائ الدنیـا ٭ فـأن 
الجحیـم هـي المـأوي« )نازعـات/ 39ـ  37(: پـس 
هركـس بـر خدای خـود سركشـي و طغیـان كند 
و زندگـي دنیـا را )بـر زندگـي آخرت( گزیـن كرده 

باشـد، بي شـك دوزخ جایـگاه او خواهـد بـود.

9. مسرفان )اهل اسراف و تندروي(
»أن المسـرفین هـم أصحـاب النار« )غافـر/ 43(: 
البتـه اسـرافكاران )و تجاوزگران تنـدرو( اهل آتش 

خواهنـد بود.

10. عیب جویان هرزه زبان
»ویـل لـكل همـزئ لمـزئ ٭ الـذي جمـع مـااًل و 
عدده ٭ یحسـب أن ماله أخلـده ٭ كا لینبذن في 
الحطمـئ ٭ و ما أدراك ما الحطمئ ٭ نار اهلل الموقدئ 
٭ التـي تطلع علي األفئـدئ ٭ إنها علیهم مؤصدئ ٭ 
فـي عمد ممـددئ« )همـزه(: واي بر هـر عیب جوي 
هرزه زبـان، همـان كسـي كـه مـال اندوختـه و بـا 
شـادماني بـه شـمارش و آمـار آن پرداختـه اسـت. 
تصـور مي كند كـه مال فـراوان زندگـي او را جاوید 
خواهد كرد! هرگز چنین نیسـت! بلكـه به آتش در 
هم شـكنندة دورخ افتد. چگونـه تصور مي كني كه 
آتـش حطمـه چیسـت؟ آن آتـش را )خشـم( خدا 
افروخته اسـت، شـرارة آن بر دل ها شـعله ور خواهد 
بـود؛ آتشـي كه آن هـا را احاطه كرده اسـت و مانند 

سـتون هاي بلنـد زبانه مي كشـد.
این هـا مـواردي از عوامـل و ویژگي هایي هسـتند 
كـه موجـب جهنمي شـدن افـراد مي شـوند. البته 
موارد بسـیار دیگري نیز در آیـات و روایات آمده اند.

جهنمیان و اعمال آن ها در روایت 
امام صادق)ع(

بنابـر روایتي از امام صادق)ع( نقل شـده اسـت 
كـه آن حضـرت گناهـان كبیـره اي را كـه موجـب 
جهنمي شـدن انسـان مي شـود، با اسـتناد به آیات 

قـرآن كریـم، به ایـن صـورت نـام برده اند.3
1. شـرك بـه خـداي رحمـان؛ زیـرا خداوند 
خداونـد  بـورزد،  شـرك  هركـس  اسـت  فرمـوده 
بهشـت را بـر او حـرام مي گردانـد )مائـده/ 72(.

2. نومیـد شـدن از رحمت خدا؛ زیـرا خداي 
رحمـان فرمـوده اسـت از رحمـت خـداي رحمـان 

نومیـد نمي شـوند، جز كافـران )یوسـف/ 87(.
3. ایمنـي از مكـر و برنامه هاي الهـي؛ زیرا 
خـداي رحمان فرموده اسـت كه از مكـر خدا ایمن 

نمي گردنـد، جز گـروه زیانكاران )اعـراف/ 99(.
4. آزار رسـاندن به پـدر و مادر؛ زیـرا خداي 
رحمـان فرموده اسـت كه عاّق والدین را سـتمگر و 

تیره بخت قـرار داده اسـت )مریم/ 32(.
5. كشـتن بـه ناحـق نفسـي كـه خداوند 
كشـتن او را حـرام كرده اسـت؛ زیـرا خداي 
عزوجـل مي فرماید: »كسـي كـه مؤمنـي را از روي 
عمـد بكشـد، كیفـر او جهنـم همیشـگي اسـت« 

)نسـاء/ 93(.
6. نسـبت ناروا دادن به زن شـوهردار؛ زیرا 
خـداي عزوجل مي فرماید: »چنین كسـاني در دنیا 
و آخـرت مورد لعنت هسـتند و عذابي بـزرگ براي 

آنان اسـت« )نور/ 23(.
7. خـوردن مال یتیـم؛ زیـرا خـداي عزوجل 
آتـش  افـراد در شكم هایشـان  »ایـن  مي فرمایـد: 
مي خورنـد  و بـه زودي بـه آتـش فـروزان درآیند« 

)نسـاء/ 10(.
عزوجـل  خـداي  زیـرا  جهـاد؛  از  فـرار   .8
مي فرمایـد: »هركـس در معركـة جنـگ بـه آن هـا 
پشـت کـرده و فـرار كند، به سـوي غضب و خشـم 
كـه  اسـت  دوزخ  جایگاهـش  و  آورده  روي  خـدا 
بدتریـن منزلـگاه اسـت؛ مگـر اینكـه بـراي مصالح 
جنگـي تغییـر مكان دهـد یا بـراي جـا گرفتن در 

گروهـي از رزمنـدگان باشـد« )انفـال/ 16(.
9. رباخـواري؛ زیرا خـداي عزوجـل مي فرماید: 
»كسـاني كـه ربـا مي خورنـد )از قبـر در قیامـت( 
برنخیزنـد، جـز به ماننـد آنكه به وسوسـة شـیطان 

مخبـط و دیوانه شـده اسـت« )بقـره/ 275(.
10. سـحر؛ زیرا خـداي عزوجـل مي فرمایـد: »و 
محققـًا )اهـل سـحر( مي دانسـتند كـه هركـس با 
سـحر تجارت كند، در عالم آخـرت بهره اي نخواهد 

داشت«.
11. زنا؛ زیرا خـداي عزوجل مي فرماید: »هركس 
ایـن عمـل را انجام دهـد، عقوبت مي شـود و عذاب 
او در قیامـت دوچندان مي شـود و بـا ذلت و خواري 

در عـذاب جاوید مي ماند« )فرقـان/ 70ـ  69(.
زیـرا خـداي  نابكارانـه؛  12. سـوگند دروغ 
عزوجـل فرمـوده اسـت: »آنـان كـه عهـد و پیمان 
انـدك  بهایـي  بـه  را  سوگندهایشـان  و  الهـي 
می فروشـند، در آخـرت هیـچ بهـره اي بـراي آن ها 

.)77 )آل عمـران/  نیسـت« 
13. خیانـت و ناراسـتي؛ زیرا خـداي عزوجل 
فرمـوده اسـت: »و هركس خیانت كنـد )و غنیمت 
جنگي را مخفیانه بـراي خود نگه دارد(، روز قیامت 

با همـان بیاید« )آل عمـران/ 161(.
14. خـودداري از پرداخـت زكات واجـب؛ 

خداي عزوجل 
مي فرماید: 

»كساني كه ربا 
مي خورند )از 

قبر در قیامت( 
برنخیزند، جز 

به مانند آنكه به 
وسوسة شیطان 
مخبط و دیوانه 

شده است«
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زیـرا خـداي عزوجـل فرمـوده اسـت: »پیشـاني و 
پشـت و پهلـوي آن هـا را بـدان داغ كننـد« )توبـه/ 

.)35
15. شـهادت دروغ و كتمـان شـهادت؛ زیرا 
خـداي عزوجـل مي فرمایـد: »كسـي كـه كتمـان 
شـهادت كند، البته قلبـش گناهكار اسـت« )بقره/ 

.)283
16. شـرب خمر )شـرابخواري(؛ زیـرا خداي 
عزوجـل از آن نهـي كـرده اسـت؛ همچنـان كـه 

عبـادت بت هـا را نهـي كـرده اسـت«4.
17. تـرك عمـدي نمـاز یا تـرك كاري كه 
خداونـد آن را واجـب سـاخته اسـت؛ زیـرا 
رسـول خـدا فرموده اسـت: »كسـي كـه نمـاز را از 
روي عمـد تـرك كنـد، از كفالـت و حمایـت خدا و 

رسـول او خـارج مي گـردد«.
18. پیمان شـكني و قطـع رحم؛ زیـرا خداي 
عزوجل فرموده اسـت: »براي چنین كسـاني لعنت 
و منزلـگاه سـخت و بدي خواهد بـود« )رعد/ 25(.

چـون سـخن امـام صـادق)ع( بدین جـا رسـید، 
عمـر بن عبید )كه دربـارة گناهان كبیـره از امام 
پرسـش كـرده بـود(، برخاسـت و بیرون رفـت، در 
حالي كـه صـداي گریـه اش بـه گـوش مي رسـید و 
مي گفـت: »هركـس بـه رأي خـود سـخن بگوید و 
بـا شـما خانـدان پیامبـر در فضـل و دانش بـه نزاع 
برآید، هاك مي شـود« )حر عاملـي، ج 11: 252(.

بهشتیان و اعمال آن ها
ویژگي هـاي اهـل جهنـم ذكـر شـد. قـرآن كریم 
براي رسـتگاران نیز ویژگي هایـي را بیان مي فرماید 

كـه برخـي از آن ها چنین اسـت:
1. مؤمنان نیكوكار

»والذیـن آمنوا و عملـوا الصالحات أولئك أصحاب 
الجنـئ هم فیها خالدون« )بقره/ 82(: و كسـاني كه 
ایمـان آورده و اعمال صالح انجـام داده اند، آنان اهل 
بهشـت اند و در آنجـا جاودانـه خواهنـد بـود. قرآن 
كریـم همة انسـان ها را در زیانمنـدي مي داند؛ مگر 
آن هـا كـه ایمان بیاورند و اعمـال صالح انجام دهند 
و یكدیگـر را بـه حق و صبر سـفارش كنند )سـورة 

والعصر(.
ایمان در قرآن كریم تعریف شـده و شـامل ایمان 
بـه خـدا و روز جزا و نیز ایمان به پیامبـران و امامت 
امامـان معصـوم )علیهم السـام( تـا وجـود مقدس 
امـام زمان )عج( اسـت. ایمـان به منزلـة ثبت نام در 
مكتب پیامبران و اولیاي خدا و عضویت در مدرسـه 
و مكتب الهي، و اعمال نیكو به منزلة فعال بودن در 

انجام تكالیف درسـي اسـت. این دو )ایمان + اعمال 
نیكـو( رمـز اصلي فـاح و رسـتگاري انسان هاسـت 
و مي بینیـم كـه قرآن كریم انسـان هایي را رسـتگار 
مي شناسـد كـه ایـن دو ویژگـي را دارا باشـند. آنجا 
كـه مي فرمایـد: »قـد أفلـح المؤمنون«: بـه تحقیق 

مؤمنان رسـتگار شدند.
نخستین شرط فاح و رستگاري، ایمان است.

قـرآن در ادامـه به بیان موارد مهـم و اصلي اعمال 
صالـح مي پـردازد كه شـرط دوم رسـتگاري اسـت. 
مؤمنانـي رسـتگار مي شـوند كـه بـه انجـام اعمال 

نیكوي زیـر مبـادرت ورزند:
الـف. خشـوع در نمـاز: »الذیـن هـم فـي 

خاشـعون« صاتهـم 
بیهودگـي:  و  لغـو  از  گردانـدن  روي  ب. 

معرضـون« اللغـو  عـن  هـم  »والذیـن 
للـزكائ  هـم  »والذیـن  زكات:  پرداخـت  ج. 

فاعلـون«
د. حفظ دامـن: »والذین هم لفروجهم حافظون 
٭ إال علـي أزواجهـم أو مـا ملكـت أیمانهـم فإنهـم 
غیـر ملومین ٭ فمـن ابتغي وراء ذلـك فأولئك هم 

العادون«
هــ . وفاي به عهـد و اداي امانـت: »والذین 

هـم ألماناتهم و عهدهـم راعون«
و. محافظـت بـر نمـاز: »والذیـن هـم علـي 

یحافظـون« صلواتهـم 
سـپس به چنیـن افـرادي وعدة بهشـت مي دهد 
و مي فرمایـد: »اولئـك هم الوارثـون ٭ الذین یرثون 

الفـردوس هـم فیها خالدون« )مؤمنـون/ 11ـ  1(.
همیـن مضامیـن را بـا اندكـي تفـاوت در سـورة 

معـارج مي یابیـم )35 ـ 23(.

2. پرهیزگاران
»و سـارعوا إلـي مغفـرئ مـن ربكم و جنـئ عرضها 
السـماوات و األرض أعـدت للمتقیـن« )آل عمـران/ 
133(: و بشـتابید به سـوي مغرفتي از پروردگارتان 
و به سـوي بهشـتي كه پهنة آن به اندازة آسـمان ها 

و زمیـن اسـت و بـراي اهل تقوا مهیا شـده اسـت.
و سـپس در وصـف پرهیزگارانـي كـه به بهشـت 

رضـوان الهـي نائـل مي شـوند، مي فرمایـد:
»الذین ینفقون في السـراء و الضـراء ...«: آن ها كه 

در حال وسـعت و تنگدستي انفاق مي كنند.
»والكاظمیـن الغیـظ«: و آن هـا كه خشـم خود را 

در سـینه فـرو مي خورند.
»والعافیـن عـن النـاس«: و از خطـاي مـردم در 

مي گذرنـد.

ظلم و ظلمت 
هر دو از یك 
ریشه اند. 
ظلمت به 
معناي تاریكي 
است و ظلم 
چیز ناحقي 
است كه در 
غیر جایگاه 
خود قرار 
گرفته باشد كه 
طبعًا این گونه 
اعمال موجب 
ظلمت نفس 
مي شود
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»واهلل یحـب المحسـنین«: و خداونـد دوسـتدار 
نیكـوكاران اسـت.

»والذین إذا فعلوا فاحشـئ أو ظلموا أنفسـهم ...«: و 
آنـان كـه اگـر كار ناشایسـته كنند یا خویشـتن )با 

گنـاه( ظلماني كنند.
»ذكـروا اهلل فاسـتغفروا لذنوبهـم«: خـدا را بـه یاد 

آرنـد و از گنـاه آمـرزش بخواهند.
»و مـن یغفـر الذنـوب إال اهلل«: و كیسـت غیـر از 

خـدا كـه گناهـان را بیامرزد؟
»و لـم یصـروا علـي مـا فعلوا و هـم یعلمـون«: و 
اصـرار در كار زشـت نكننـد، بـا آنكـه مي داننـد. 
آن گاه در پایـان كار اهـل تقـوا بـا ویژگي هـاي بـاال 

مي فرمایـد:
جـزاي  كـه  اینان انـد   :»... جزاؤهـم  »أولئـك 

اعمالشـان.
»مغفرئ من ربهم«: آمرزش پروردگارشان است.

و  االنهـار«:  تحتهـا  مـن  تجـري  جنـات  »و 
بوسـتان هاي بهشـت كه نهرهـا از كـف آن روان اند.

»خالدین فیها«: در آنجا جاودانه خواهند بود.
»و نعـم أجـر العاملیـن«: و چه نیكوسـت پاداش 

نیكوكاران.

3. جهادگران و تالش كنندگان در راه خدا
»لكـن الرسـول والذین آمنـوا معـه ...«: اما پیامبر 

و مؤمنـان همراه او
»جاهـدا بأموالهـم و أنفسـهم«: با مـال و جان در 

راه خـدا جهـاد مي كنند.
»و اولئـك لهـم الخیـرات«: و آن هـا هسـتند كه 

خیـرات و نیكویي هـا همـه از آن آن هاسـت.
»و اولئـك هـم الفلحـون«: و هم آنان سـعادتمند 

رستگارند. و 
»أعـد اهلل لهـم جنـاٍت تجـري من تحتهـا األنهار 
...«: خـداي رحمان براي آنان بوسـتان هایي را مهیا 

كـرده اسـت كه نهرهـا از كـف آن روان اند.
»خالدین فیها«: در آن جاودانه اند.

»ذلـك الفـوز العظیـم« )توبـه/ 89 ـ 88(: ایـن 
همـان رسـتگاري بـزرگ اسـت.

4. مطیعان
»تلـك حـدود اهلل ...«: این هـا )و احكامي كه بیان 

شـد( حدود و مرزهاي خدا هسـتند.
»و مـن یطـع اهلل و رسـوله«: و هركـس پیـرو امر 

خدا و رسـول او باشـد
»یدخله جناٍت«: خداي رحمان او را به بوسـتان هاي 

بهشت وارد مي كند.

»تجـري مـن تحتها األنهار«: كه نهرهـا از كف آن 
است. جاري 

ایـن  و  )نسـاء/ 13(:  العظیـم«  الفـوز  ذلـك  »و 
اسـت. بزرگـي  رسـتگاري 

5. صابران
»إن الذیـن قالـوا ربنـا اهلل ...«: آنـان كـه اظهـار 

اسـت. »اهلل«  مـا  پـروردگار  مي دارنـد: 
»ثـم اسـتقاموا«: و سـپس بـر ایـن امـر پایـداري 

مي كننـد.
»تتنـزل علیهـم المائكـئ«: مائكه بر آنـان نازل 

مي شـوند.
»أال تخافـوا و ال تحزنـوا«: كـه هیچ تـرس و حزن 

و اندوهي نداشـته باشید.
»و أبشـروا بالجنـئ التي كنتم توعـدون« )فصلت/ 
30(: و شـما را بـه همـان بهشـتي كـه وعـده داده 

شـده اید، بشـارت باد.

6. خائفان و خویشتن داران
»و أمـا مـن خاف مقـام ربـه ...«: و هركس از مقام 

پروردگارش خائف باشـد
»و نهـي النفـس عـن الهـوي«: و نفس خـود را از 

هوس هـا بـاز دارد
»فـإن الجنئ هـي المـأوي« )نازعـات/ 41 ـ 40(: 

بدون شـك بهشـت جایـگاه او خواهـد بود.
ایـن مبحـث را بـا ذكـر حدیـث زیـر بـه پایـان 

مي بریـم:

7. پاكیزه سخنان و نمازگزاران در شب
ابائـه  عـن  الصـادق  عـن  بصیـر  أبـي  عـن 
)علیهم السـام( عـن علـي )ع( قال: قال رسـول اهلل 
)ص(: »إن فـي الجنـئ غرفًا یري ظاهرها من باطنها 
و باطنهـا مـن ظاهرها الیسـكنها من امتـي إال من 
أطـاب الكام و أطعم الطعام و أفشـي السـام وأدام 

الصیـام صلـي بالیـل و النـاس نیام«5
امـام صـادق)ع( از پـــدران خـــود از جـدش 
علي بـن ابي طالـب)ع( نقـل فرمـوده اسـت كه 
رسـول گرامي فرموده اسـت: در بهشت غرفه هایي 
از  درونـش  و  درون  از  برونـش  كـه  دارد  وجـود 
بـرون مشـاهده مي شـود. ایـن غرفه هـا منزلـگاه 
كسـاني از امت اسـامي اسـت كه به پاكي سـخن 
مي گوینـد، گرسـنگان را غـذا مي دهند و سـام را 
منتشـر مي سـازند ]بـه همـه سـام مي دهنـد[ و 
در شـب هنگام كـه دیگـران در خواب انـد، به نافلة 

شـب برمي خیزنـد و نمـاز مي خواننـد.

پي نوشت ها
1. ر. ك: قامـوس قـرآن، ذیـل واژة 

»ظلم«.
آیـة 32  المیـزان، ذیـل  2. ر.ك: 
صـادق)ع(:  امـام  از  فاطـر  سـورة 
»الظالـم یحـوم حـرم نفسـه ...«.

3. ایـن روایت بدین صورت اسـت 
كـه »جناب عبدالعظیم حسـني« 
از امـام جـواد)ع( نقـل مي كند كه 
مي فرمـود:  رضـا)ع(  امـام  پـدرم 
جعفـر)ع(  موسـي بن  پـدرم  از 
شـنیدم كـه مي فرمـود: عمـر بـن 
ُعبیـد بر امـام صادق)ع( وارد شـد. 
پـس چون سـام كرد و نشسـت، 
ایـن آیـه را تـاوت كـرد: »والذین 
یجتنبـون كبائر األثـم و الفواحش 
...« )شوري/ 37( و سپس خاموش 
شـد. امام فرمودند: چه باعث شـد 
كه سـاكت شـوي و ادامـه ندهي؟ 
گفت: دوسـت دارم بدانـم كه مراد 
از كبائـر در كتاب خـداي عزوجل 
چیسـت؟ حضرت فرمـود: آري اي 
عمـر، بزرگ تریـن گناهـان كبیره 

شـرك ورزیدن اسـت.
واژة  دو،  هـر  دربـارة  قـرآن   .4
»اجتنبـوا« را بـه كار بـرده اسـت. 
اجتنـاب از بت پرسـتي را در آیـة 
و  حـج  مباركـه  سـورة  سـي ام 
اجتنـاب از شـراب خواري را در آیة 
نود سـورة مبـارك مائـده مي توان 

مشـاهده كـرد.
5. محمدتقي فلسـفي، معاد، ج 3، 
ص 290، بـه نقـل از بحـار، ج 3، 

ص 325.



مقدمه
انسان از نظر حضرت امام خمینی )ره( دارای ویژگی های زیر است:

1. مخلوقي است که هیچ مخلوق دیگری به پای او نمی رسد.
2. ادراکات و قابلیت های او برای تربیت غیرمتناهی است.

3. ابعاد زیادی دارد که مورد توجه واقع نشده اند.
4. در آغاز آفرینش استعداد و لیاقت برای هر مقامی را دارد.

5. فطرتی کمال جو دارد. 
امام )ره( می فرماید:

»تمـام کوشـش انبیـا بـرای این بوده اسـت که انسـان را بسـازند، تعدیـل کنند و انسـان طبیعی را 
مبـّدل کننـد بـه یک انسـان الهی.«3 »اگر انسـان متعهد درسـت کردید، انسـان امین، انسـان معتقد 
بـه یـک عالـم دیگـر، انسـان معتقد به خـدا، مؤمن به خدا. اگر این انسـان در دانشـگاه های شـما و ما 

تربیت شـد، مملکـت را نجـات می دهد.«4
»تمـام نکتـة آمـدن انبیـا این اسـت کـه تربیت کننـد این بشـر را کـه قابل از بـرای این اسـت که 

تربیت بشـود.«5
بـا توجـه به ایـن مقدمة کوتاه، روش هـای تربیتی از منظر آن مربی بـزرگ را تا انـدازه ای که در این 

نوشـتار اقتضا می کنـد، مورد مطالعه قـرار می دهیم:

دكتر جعفر رحمانی
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همكاران گرامي، این مقاله براي الگو گرفتن از مربیان بزرگ تربیت و عالم رباني
به منظور افزایش مهارت در تربیت و تدریس آورده شده است.



1. روش تفکر
امام )ره( می فرمایند:

»بدان که اول شـرط مجاهده با نفس  و حرکت به جانب 
حـق تعالی تفکر اسـت ... و تفکر در این مقام عبارت اسـت 
از آنکه انسـان الاقل هر شـب و روزی مقداری ـ ولو کم هم 
باشـد ـ فکـر کند که آیا موالی او کـه او را در این دنیا آورده 
و تمام اسـباب آسـایش و راحتـی را از بـرای او فراهم کرده 
و بـدن سـالم و قـوای صحیحـه کـه هریـک دارای منافعی 
اسـت کـه عقل هـر کـس را حیران می کنـد، بـه او عنایت 
کـرده و این همه بسـط بسـاط نعمـت و رحمت کـرده و از 
طرفـی هـم این همه انبیـا را فرسـتاده و کتاب نـازل کرده 
و راهنمایی هـا نمـوده و دعوت هـا کـرده ... آیـا وظیفة ما با 
ایـن مـوالی مالک چیسـت؟ آیا تمام این بسـاط فقط برای 
همیـن حیـات حیوانـی و اداره کردن شـهوات اسـت که با 
تمـام حیوانـات نزدیک هسـتیم یـا مقصود دیگـری در کار 
اسـت؟ ... اگـر انسـان عاقـل لحظـه ای فکر کنـد، می فهمد 

کـه مقصـود از این بسـاط چیز دیگری اسـت.«6
در جای دیگر می فرمایند:

»و بـدان کـه از بـرای تفکر، فضیلت بسـیار اسـت و تفکر 
مفتـاح ابـواب معارف و کلید خزائن کماالت و علوم اسـت و 

مقدمة الزمة حتمیه سـلوک انسانیت اسـت ...«.7
الزم به ذکر اسـت که تفکر در فرهنگ اسـامی از جهت 
هـدف و پـاره ای جهـات دیگـر، عیـن آنچـه اندیشـمندان 
غربـی از تفکـر منظـور دارند نیسـت، ولـی در اصـل اینکه 
تفکـر روش اساسـی تعلیم وتربیت اسـت، اتفـاق نظر وجود 

دارد.
در ادامـة بررسـي جایـگاه تفکـر ایـن نکتـه را اضافـه 
می کنیـم کـه حضرت امـام خمینـی )ره(، به اسـتقال در 

تفکـر اهمیـت زیـادی داده و فرموده انـد:
»مـا تا تمام حیثیـت خودمان را نفهمیم کـه چی بودیم، 
مـا در تاریـخ چه بـوده و چه هسـتیم، چه داریم، تـا این ها 
را نفهمیـم، اسـتقال نمی توانیـم پیـدا کنیم. تا فکر شـما 
مسـتقل نباشـد، کشـور شـما مسـتقل نمی شـود. برویـد 

دنبـال اینکـه فکرتان را مسـتقل کنید.«8
امـام )ره( به درسـتی می دانسـتند کـه دشـمنان مـا در 
شـیوه های فکـر کـردن مـا نفـوذ کرده انـد و فکر کـردن را 
به نوعـی کـه خودشـان می خواهنـد و بـه نفـع آن هاسـت، 

تبلیـغ کرده انـد.

2. روش آگاهی بخشی
یکـی از شـیوه های تربیـت، آگاه کردن مردم از مسـائل و 
موضوعـات اسـت. البته صـرف آگاهی از حقایـق و خوبی ها 
بـرای حرکـت تکاملـی و تربیتـی کافی نیسـت، اما ریشـة 
پـاره ای از اعمـال غلـط و رفتارهـای ناصـواب مـا انسـان ها 
ناشـی از ناآگاهی ماسـت. یکـی از یاران امـام نقل می کنند 
کـه روزی در نجـف در جمع دوسـتان، امـام فرمودند: »چه 
دسـته ای در مبارزه پیروز می شـوند و چه دسته ای هستند 
کـه ناکام می مانند؟ اگر کسـانی کـه می خواهند کار بکنند 
صرفًا سیاسـی باشند و کارهایشان جز از چارچوب سیاست 

تجـاوز نکنـد، این ها پیروز نمی شـوند. این موضـوع را ما به 
تجربـه در ایـران دیدیـم کـه افـراد صددرصد سیاسـی که 
سیاسـتمداران بزرگی هم بودند، پـس از پیروزی، از صحنة 
سیاسـت خـارج و بـه کلـی فراموش شـدند. اگـر کار صرفًا 
سیاسـی باشـد، چنیـن حالتـی پیـدا می کنـد ... ولـی اگر 
این سیاسـت و فعالیت های سیاسـی منظم شـود، به رنگ 
دیـن و آن صبغـئ اهلل با آن باشـد که سیاسـت دینی باشـد، 
سیاسـتی کـه خـدا خواسـته، چون یـک طرفش بسـته به 

خداسـت، این همیشـگی است.«9
در سراسـر آثـار مکتوب و شـفاهی حضرت امـام )ره( این 
نـوع بینش دهی، این آگاهی بخشـی کـه کار بـرای خدا، به 
علـت ارتباطـش بـا او که دائمی اسـت، پایـدار خواهد ماند، 

بسـیار به چشـم می خورد.
نوعـی دیگـر از بینش دهـی امـام )ره( کـه برخاسـته از 
متـون اسـامی اسـت، توجـه دادن بـه دشـمن هـم خانة 

نفـس اسـت؛ چنان کـه می فرماینـد:
»اعـدا عـدوک همین نفسـی اسـت که در انسـان اسـت. 
ایـن از همـة دشـمن ها بـرای انسـان دشـمن تر اسـت. هّم 
دشـمن های عالـم آن قـدری کـه از آن ها می آید، این اسـت 
که انسـان را بکشـند، زجرش بدهند. اما آنکه بین جنبیک، 
آن نفـس امـارة انسـان، آن، غیـر ایـن اسـت کـه انسـان را 
بکشـد؛ انسـانیت را می کشـد. همـة عالـم جمع بشـوند که 
انسـانیت شـما را بکشـند تـا آن چیـزی کـه در خود شـما 

هسـت، آن نباشـد و تغییـر نکند کسـی نمی توانـد ...«10

3. روش تحریک عواطف
امـام خمینـی )ره( از عواطـف مذهبـی و ملـی مـردم 
خـود  مصالـح  و  اجتماعـی  و  فـردی  تربیـت  در جهـت 
مـردم اسـتفادة به جـا و کامـل می کـرد. ایشـان در جایـی 

می فرماینـد:
»ایـن طبقـة محترم زن ها که در جنوب تهران و در شـهر 
قم و در سـایر شـهرها هسـتند، همین خانم هـای محجبه، 
همین هـا کـه مظهر عفـاف هسـتند، در نهضـت پیش قدم 

بودنـد و در ایثـار مال هم پیش قـدم.«11
از عواطـف مذهبـی دیگـران هم در مسـیر تربیـت آن ها 
بهـره می بردنـد و آن هـا را برمی انگیختنـد. یکـی از یـاران 

امـام نقـل می کردند:
»امـام )ره( شـب تولـد حضـرت مسـیح، پیامـی بـرای 
مسـیحیان جهـان دادنـد کـه خبرگزاری ها پخـش کردند. 
در کنـار ایـن پیـام بـه ما دسـتور دادنـد، هدایایـی را که از 
ایـران آورده انـد، بیـن اهالی نوفل لوشـاتو تقسـیم کنید. ما 
آن هـا را همـراه یـک شـاخه گل تقسـیم کردیـم. در یکی 
از خانه هـا را کـه زدیـم خانمـی در را بـاز کـرد. هدیـة امام 
را دادیـم. چنـان هیجـان زده شـد کـه قطـرات اشـک از 

چهره اش فـرو ریختنـد.«12

4. روش عبرت آموزی
یکـی دیگـر از روش هایـی کـه می توانـد به دنبـال روش 
تفکـر و آگاهی دهـی بـدان اشـاره کـرد، روش عبرت آموزی 
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امام )ره( 
به درستی 

می دانستند که 
دشمنان ما در 
شیوه های فکر 
کردن ما نفوذ 

کرده اند و فکر 
کردن را به نوعی 

که خودشان 
می خواهند و به 
نفع آن هاست، 
تبلیغ کرده اند



اسـت. امام )ره( به خصـوص روی عبرت گرفتـن از حوادث 
تاریخی اصـرار داشـتند. ماحظه کنید:

»مـا بایـد از تاریـخ عبـرت بگیریـم. آن وقـت کـه یـک 
دولت قوی ما داشـتیم .... . دشـمنان ما وقتی سـلطه پیدا 
کردنـد، ایـن مملکت پهنـاور را تکه تکه کردنـد و هر کدام 
را بـه دسـت یکـی از عمـال خودشـان دادنـد و بیـن آن ها 
مع األسـف تفرقه انداختند و این موجب شـد که مسـلمین 
و اسـام ضعیف شـد و مسـتعمرین بـه ما غلبـه کردند. ما 
بایـد از ایـن امـور عبـرت بگیریـم و دولت هـای مـا از ایـن 
معانـی و از ایـن امـر تاریخـی عبـرت بگیرنـد و اختافات 

خودشـان را رفـع کنند.«13
این روش بیشـتر در تربیت سیاسـی مردم، وحدت و رفع 
اختـاف، خوب رفتار کـردن دولتمردان با مـردم و ... مورد 

توجه امام )ره( بوده اسـت.

5. روش تکریم
امـام خمینـی )ره(، با تکریـم مـردم و گروه های مختلف 
آن هـا، هـم حقـارت چندصدسـاله را از آن هـا گرفتند، هم 
بـه آن هـا عـزت دادند و هـم آن هـا را برای کارهـای بزرگ 

تربیـت کردند.
امام )ره( می فرماید:

»مهـم ایـن اسـت کـه ایرانی هـا بفهمنـد کـه خودشـان 
می تواننـد کار کننـد. در این طول زمـان این معنا را همچو 
کـرده بودند کـه ایرانی ها چیزی نیسـتند و باید همه، همه 
چیـز را برونـد از خـارج بیاورنـد. از اروپـا بیاورنـد، از آمریکا 
بیاورنـد ... ایـران افـرادش، مردمـش از سـایر افـراد کمتـر 

نیسـتند، بلکه از بسـیاری باالترنـد ...«14
»مـردم خیلـی خوب انـد ... شـاید نظیـر ملـت ایـران در 
هیـچ جـا نباشـد ... ایـن مـردم خوب انـد. ایـن خوب هـا را 
نگـه داریـد، این مردم خـوب را با خودتان همـراه کنید.«15

»زندان های شـاه از زنان شـیردل و شـجاع مملو اسـت16 
... بایـد تشـکر کنیم از خانم ها کـه در این نهضت یک قدم 
راسـخی داشـتند و یک کمک بزرگی به ملت کردند ...«17

»الفاظ کوتاه هسـتند که از شـما بـرادران و از چهره های 
نورانی مسـتعد شـهادت مدیحه بگویند، ... شـماها موجب 
سـرافرازی همـة ملـت شـدید. مـا بـه وجـود شـما افتخار 

می کنیـم.«18
»مـا مکلفیـم تـا افـراد را در هر رشـته تشـویق کنیم، تا 

امثالشـان زیاد شـود.«19
ماحظـه می فرمایید که امام خمینی )ره( در روش تربیتی 
خـود بارهـا ملـت را به طـور اعم تکریـم و تشـویق کرده اند و 
نسـبت به بسـیاری از مردم هم زمان پیامبران و پیامبر اکرم 
)ص(، برتر دانسـته اند و اقشـار مختلف مـردم را، به طور ویژه 

مـورد محبت و تکریم قـرار داده اند.

6. روش تکرار و تلقین
آگاهانـة  تکـرار  تعلیم وتربیـت،  روش هـای  از  یکـی 
مطلبـی اسـت کـه می خواهیـم آمـوزش دهیـم. کسـی 

هـم کـه می خواهـد چیزی یـاد بگیرد ـ نسـبت بـه توانایی 
حافظـه اش ـ بایـد مهـارت یـا موضـوع مـورد یادگیـری را 

کند. تکـرار 
امام )ره( در مورد موضوع تکرار فرمودند:

»شـما می دانیـد کـه قـرآن کتـاب معجـزه اسـت و در 
عیـن حـال در قـرآن راجـع بـه مسـائل تکـرار زیاد اسـت 
... بـرای اینکـه بـرای رشـد مردم قـرآن آمده اسـت و برای 
انسان سـازی، مسـائلی که برای سـاختمان روحـي و رواني 
انسـان است، نمی شـود یک دفعه بگویند و از آن رد بشوند. 
باید هی بخوانند، توی گوشـش مکرر تکرار کنند ... تلقین 
بـا یـک دفعـه درسـت نمی شـود. اگـر بخواهید بچـه ای را 
تربیـت کنیـد، باید یـک مسـئله را چندین دفعـه، با چند 
زبـان، بـا چند وضع بـه او بخوانید. مطلب یکی باشـد لکن 

طرز بیانش ]مختلـف[.«20
در مـورد تلقیـن گاهـی حضـرت امـام )ره( بـه صراحت 
از آن یـاد کـرده و فرموده انـد: »بایـد خودمان بـه خودمان 
تلقیـن کنیـم که ما مسـتقلیم و ما باید مسـتقل باشـیم و 
مـا نبایـد دسـتمان را به دیگـری دراز کنیم ...«21، »پسـرم 
چـه خـوب اسـت بـه خـود تلقیـن کنـی و بـه بـاور خود 
بیـاوری یک واقعیـت را که مدح مداحـان و ثنای ثناگویان 
چـه بسـا که انسـان را به هاکـت برسـاند و از تهذیب دور 

و دورتر سـازد.«22

7. روش استفاده از دشمن
مـا انسـان ها، صرف نظـر از تعـداد بسـیار انـدک، نه تنهـا 
حاضر نیسـتیم از دشـمنان خود درس بگیریم، که غالبًا در 
صـدد انتقام از آن ها هسـتیم. اما امام عزیـز )ره( در تربیت، 
یـک روش را اسـتفاده از عیب گیـری دشـمن می دانـد و 

می فرماید:
»انسـان خـودش هـم نمی توانـد بفهمـد کـه چـکاره 
اسـت. انسـان باید یک کسـی که دشـمن او هسـت، پیش 
او بـرود، ببینـد قضـاوت او نسـبت بـه ایـن چـه هسـت تا 
عیب هـای خـودش را بتوانـد بفهمـد. انسـان نمی توانـد از 
دوسـتان خـودش تعلیـم بگیـرد، انسـان باید از دشـمنان 
خـودش تعلیـم بگیـرد. وقتـی که یـک صحبتـی می کند، 
ببینیـد دشـمن ها چه می گوینـد و تفکر کند کـه عیب ها 

می فهمنـد.«23 دشـمن ها  را 

8. روش مراقبه و محاسبه
امـام خمینـی )ره( فرزند دلبندش را مخاطـب این روش 

قـرار داده انـد و می فرمایند: 
»سـعی کـن در این قدم اول موفق شـوی کـه در روزگار 
جوانی آسـان تر و موفقیت آمیزتر اسـت. مگـذار مثل پدرت 
پیـر شـوی که یـا درجا زنـی و یا بـه عقب برگـردی و این 

محتاج به مراقبه و محاسـبه اسـت.«24
»و از امـوری کـه الزم اسـت بـرای مجاهـد، مشـارطه و 
مراقبـه و محاسـبه اسـت. مشـارطه آن اسـت کـه در اول 
روز مثـًا بـا خـود شـرط کنـد که امـروز برخـاف فرمودة 
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»مهم این است 
که ایرانی ها 
بفهمند که 
خودشان 
می توانند کار 
کنند. در این 
طول زمان این 
معنا را همچو 
کرده بودند که 
ایرانی ها چیزی 
نیستند و باید 
همه، همه چیز 
را بروند از 
خارج بیاورند«



خداونـد تبـارک و تعالـی رفتـار نکنـد ... و پـس از این مشـارطه بایـد وارد مراقبه شـوی 
و آن،  چنـان اسـت کـه در تمـام مـدت شـرط، متوجـه عمل بـه آن باشـی ... و به همین 
حال باشـی تا شـب که موقع محاسـبه اسـت و آن، عبارت اسـت از اینکه حسـاب نفس 
را بکشـی. در ایـن شـرطی کـه بـا خـدای خـود کـردی کـه آیـا بـه جـا آوردی، و یـا بـا 

ولی نعمـت خـود در ایـن معاملـه جزئـی خیانت کـردی؟«25

9. روش نصیحت و خیرخواهی
در چند دهة گذشـته بسـیاری از نویسـندگان غرب زده و شـرق زده، پیوسـته نوشته اند 
کـه نصیحـت اثـر ندارد، نباید کسـی را نصیحـت کـرد و ... این تکرار دائمـی بر بی نتیجه 
بـودن نصیحـت، حتـی در برخـي طبقـات تودة مـردم هم اثر کـرده اسـت. در رد مطلب 
ایـن قبیل نویسـندگان که به طور کلی نصیحت را بی اثر دانسـته اند، کافی اسـت بگوییم 
بـه تأثیـر نصایـح امـام بزرگوار به ویـژه در سـال های اول انقـاب و در طـول دفاع مقدس 
بنگریـد. بعـد ببینید نصیحت هـای امـام )ره( چقدر مؤثـر بودند و چه حرکتـی در مردم 
ایجـاد کـرده بودنـد. بله، مـا منکر تأثیـر نکردن پـاره ای از نصایح نیسـتیم، امـا باید دید 
آنجـا چـرا اثـر نکـرده اسـت؟ آنچه در طـول این مـدت به چشـم دیده ایم، این اسـت که 
اگـر ناصحـی خـود، اول عامـل به نصیحـت بـود و از روی خیرخواهی دیگـران را پند داد 
و شـیوة درسـتی در انتقـال پیـام خود برگزید، مسـّلمًا مؤثر اسـت. به همین سـبب امام 

)ره( در بیانـات زیـر بـر نصیحت تأکید کرده اسـت:
»نصیحـت از واجبـات اسـت. ترکش شـاید از کبائر باشـد. از شـاه گرفته تا ایـن آقایان 
تـا آخـر مملکـت، همه را باید عمـًا نصیحت کنند. ارشـاد مردم ولو اینکه خوب باشـند، 
یـک امـر راجح اسـت. خـدای تبارک و تعالـی پیغمبـر )ص( را نصیحت می کنـد، امر به 

تقوا می کنـد.«26
در پاسـخ نامه ای کـه کـودکان برای حضـرت امام خمینی )ره( نوشـته بودند، با کمال صفا 

مرقوم داشتند:
»چـه خـوب بود کـه نصیحتـی را که در نظر داشـتید می نوشـتید. ما همـه محتاج به 
نصیحت هسـتیم و نصیحت شـما عزیزان بی غرضانه و از روی صفای قلب اسـت. اکنون 
به عنـوان پـدر پیری، شـما عزیـزان را نصیحت می کنـم که در تحصیل علـم و فراگرفتن 

دانـش و اخاق و کردار نیکو کوشـا باشـید.«27

10. روش الگویی
یکـی از روش هایـی کـه همـواره بشـر در تربیـت از آن بهره بـرده، روش الگویی اسـت. 
ادامـة یـک نمونـه و مـدل تربیتـی، چـه در مـوارد جزئـی و چـه در حد نسـبتًا کلـی، از 
شـیوه هایی اسـت کـه در تربیـت، مـورد نظـر و عمل ما انسـان ها بوده اسـت. رفتـاری یا 
رفتارهایـی را در کسـانی سرمشـق قـرار داده، یـا سـعی کرده ایـم آن گونه عمـل کنیم یا 
دیگـران را بـه عمل کـردن همانند آن رفتارها تشـویق کنیم. امـام )ره( در بیان الگو بودن 
مربیـان بـرای ایجـاد اثر تربیتـی در دیگران، مطالـب زیادی دارنـد که دو نمونـه از آن ها 

را ذکـر می کنیم:
é »اول خودتـان را اصـاح بکنیـد. اول مهـّذب بشـوید و تعلیمـات دینـی را کـه برای 
آدم سـازی اسـت، آن تعلیمـات را عمـل بکنیـد و بعـد هم جوان هـا را، بچه هـا را، تربیت 

کنید.«28
é »هـر اصاحـی نقطـة اولـش خود انسـان اسـت. چنانچه خود انسـان تربیت نشـود، 
نمی توانـد دیگـران را تربیـت کنـد ... از ایـن جهت آن چیـزی که بر همة ما الزم اسـت، 
ابتدا کردن به نفس خودمان اسـت و قانع نشـدن به اینکه همان ظاهر درسـت بشـود و 
از قلبمان شـروع کنیم، مغزمان شـروع کنیم و هر روز دنبال این باشـیم که روز دوممان 

بهتر از روز اولمان باشـد.«29
حاصـل ایـن دو مطلب آن اسـت که تربیت خود و نمونه و سرمشـق قـرار گرفتن برای 
عمـل دیگران، مقدم بر تربیت دیگران اسـت. کسـی کـه خود را اصاح نکـرده و پرورش 

نداده اسـت، چگونـه می تواند بر دیگران تأثیر تربیتی داشـته باشـد؟

پی نوشت ها
1. صحیفة نور، ج 5، ص 62

2. همان منبع، ج 7، ص 17.
3. صحیفة نور، ج 8، ص 82.

4. همان منبع، ج 2، ص 228.
5. همان منبع، ج 7، ص 63.

6. حضور، ش 8، ص 143.
7. صحیفة نور، ج 10، ص 76.

8. سرگذشت های ویژه، ج 1، ص 36- 37، )با اندکی تغییر(.
9. صحیفة نور، ج 7، ص 227.

10. سرگذشته ای ویژه، ج 1، ص 52.
11. صحیفة نور، ج 6، ص 50.

12. همان منبع.
13. همان منبع، ج 13، ص 198.
14. همان منبع، ج 13، ص 190.
15. همان منبع، ج 3، ص 102.
16. همان منبع، ج 9، ص 278.

17. همان منبع، ج 17، ص 158.

18. همان منبع، ج 19، ص 216.
19. همان منبع، ج 9، ص 153.

20. همان منبع، ج 16، ص 141.
21. نقطة عطف، ص 31.

22. صحیفة نور، ج 14، ص 97.
23. نقطة عطف، ص 17- 18.

24. حضور، ش 8، ص 151.
25. صحیفة نور، ج 1، ص 21 و ج 17، ص 220.

26. همان منبع، ج 16، ص 54.
27. همان منبع، ج 9، ص 175.

28. همان منبع، ج 15، ص 282.

منابع
الف( کتب

1. قرآن مجید.
2. بصیـرت منـش و دیگـران، صحیفـة دل؛  مطالـب و خاطراتـی از امـام خمینـی)ره( 

)1377(. مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی )ره(. تهـران.
3. حّرانی، حسن )1363(. تحف العقول. انتشارات اسامیه. تهران.

4. حضـرت امـام خمینـی )ره( از دیدگاه رهبری )1376(. مؤسسـة فرهنگـی قدر والیت. 
مشهد.

5. نوری، مسعود )1360(. خط امام، کام امام )ج 2(. انتشارات نور. تهران.
6. امـام خمینـی )ره(، روح اهلل )1367(. پیام اسـتقامت. وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی. 

تهران.
ــــــــــ )1375(. تفسیر سورة حمد. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(. تهران. 7.ـ 

ــــــــــ )1376(. صحیفة نور. سازمان انتشارات انقاب اسامی. تهران. 8.ـ 
ــــــــــ )1372(. کلمات قصار. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(. تهران. 9.ـ 
ـــــــــ )1376(. نقطة عطف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(. تهران. 10.ـ 

11. شـعرباف، رضا )1366(. سرگذشـت های ویژه از زندگی امام خمینی )ره( )ج 5 و 6(. 
انتشـارات پیام آزادی. تهران.

12. فیض االسام )1366(. نهج الباغه. انتشارات فیض االسام. تهران.
13. مجموعـه مقـاالت پنجمین سـمینار بررسـی سـیرة نظـری و عملی حضـرت امام 

خمینـی )ره( )1374(. نشـر عـروج. تهران.
14. مطهری، مرتضی )1370(. علل گرایش به مادیگری. نشر صدرا. تهران.

15. وجدانـی، مصطفـی )1362(. سرگذشـت های ویـژه از زندگـی امام خمینـی )ره( )ج 
1(. انتشـارات پیـام آزادی. تهران.

16. ـــــــــــ )1366(. سرگذشـت های ویـژه از زندگـی امـام خمینـی )ره( )ج 4(. 
انتشـارات پیـام آزادی. تهـران.

ب( مجالت
1. آشنا، ش 11- 12، 1373.

2. تربیت، ش 9، 1378.

3. حضور، ش 8، 1373.
4. حضور، ش 18، 1375.
5. حضور، ش 19، 1376.
6. حضور، ش 37، 1368.
7. حضور، ش 38، 1369
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فلسفه

دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله روش تدریس دروس فلسفه در سال یازدهم و دوازدهم را تسهیل می کند.

اشاره
خداوند را سپاسـگزاریم كه نعمت تعلیم و تعّلم حكمت 
را بـه مـا عطـا فرمـود و تربیـت تفكـر و حكمـت جمـع 
كثیـري از فرزنـدان ایـن سـرزمین را بـر عهـدة مـا قـرار 
داد. از ایـن رو از خـودش عاجزانـه مي خواهیـم كه بتوانیم 
ایـن مسـئولیت بـزرگ را بـه انجام برسـانیم؛ بـه گونه اي 
كـه هـم عقانیت و حكمـت را در صورت و سـیرت خود 
آشـكار كنیـم و هـم از بانیـان و گسـترش دهندگان ایـن 
واقعیـت نورانـي در جامعـه و به خصـوص در میان نسـل 
جوان جامعه باشـیم؛ باشـد كـه این وعدة خداوند شـامل 

ما شـود كـه فرمود: 

»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«. عنکبوت/69 
همچنین شـكرگزار خداوند هسـتیم كه در ادامة تألیف 
كتاب فلسـفة سـال یازدهـم، توفیـق تألیف كتاب سـال 
دوازدهـم را بـه مـا عنایـت فرمـود و بدیـن ترتیـب دورة 
جدیـد تحـول در كتاب هـاي منطـق و فلسـفه بـه اتمام 
رسـید. یكـي از ویژگي هـاي دورة جدید تألیـف، حضـور 
فعـال تعـداد زیـادي از دبیـران محتـرم در نقـد و اصاح 
و  ارزنـده  پیشـنهاد هاي  و  درس هـا  پیش نویس هـاي 
شایسـتة آنـان بـراي ارتقـا و اتقان كتـاب بـود. امیدواریم 
ایـن حضـور فعال و ارتبـاط میـان برنامه ریـزان و مؤلفان 
و دبیـران همچنـان ادامـه یابـد و سـبب افزایش كیفیت 
تدریس در كاس شـود و در یك فرایند تعاملي مسـتمر، 
»برنامة درسـي«، »تألیـف كتاب و تولید مواد آموزشـي« 

و »تدریـس در صحنـة كاس« ارتقـاي کمـی و کیفـی  
دائمي داشـته باشـند. 

در اینجـا چنـد نكتـه را دربـارة ایـن كتـاب 
مي شـویم:  یـادآور 

1. ایـن كتاب، مانند كتاب سـال یازدهـم، با رویكردي 
موضوعـي- تاریخي نوشـته شـده اسـت. لذا به فلسـفة 
از  موضـوع  چنـد  بلكـه  نـدارد.  اختصـاص  اسـامي 
موضوع هـاي مهـم فلسـفه در دسـتور كار قـرار گرفته و 
در حـد ظرفیـت ایـن كتاب، نظـرات فیلسـوفان بزرگ، 
از دورة یونـان باسـتان تاكنون، ارائه و مقایسـه شـده اند 
و نظـر فیلسـوفان اسـامي هـم در میـان دیگـر نظرات 

اسـت.  آمده 
داده  توضیـح  یازدهـم  سـال  فلسـفة  كتـاب  در   .2
شـد كه فلسـفه شـامل یـك قسـمت اصلي و ریشـه اي 
اسـت كه فلسـفة محض محسـوب مي شـود و قسـمت 
فرعـي و شـاخه اي دیگـري كـه فلسـفه هاي مضـاف را 
دربرمي گیرد. قسـمت فلسـفة محض امروزه خود شامل 
دو قسمت »هستي شناسـي« و »معرفت شناسي« است. 
در كتـاب سـال یازدهـم، ابتـدا بـه ماهیت و چیسـتي 
بـه  كتـاب  دوم  بخـش  و  شـد  پرداختـه  فلسـفه 
»معرفت شناسـي« اختصـاص یافت. »هستي شناسـي« 
بـه كتـاب سـال دوازدهـم موكـول شـد كـه هم اكنـون 
لـذا  را شـامل مي شـود.  اول كتـاب دوازدهـم  بخـش 
سـاختار موضوعـي كتاب هـاي یازدهـم و دوازدهـم در 

نگاهـي اجمالـي بـه  ایـن صـورت اسـت: 
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كتاب فلسفة سال یازدهم 
بخـش اول: فلسـفه و ابعـاد آن شـامل: چیسـتي 
فلسـفه، ریشـه و شـاخه هاي فلسـفه، رابطـة فلسـفه با 

زندگـي و آغـاز تاریـخ فلسـفه 
بخش دوم: معرفت شناسـي در فلسـفه شامل: امكان 
شـناخت، ابزارهاي شناخت و تاریخچة معرفت شناسي 
بخش سوم: انسان شناسي فلسـفي شامل: چیستي 
و حقیقت  انسـان، فلسـفة اخاق و ماك فعل اخاقي 

كتاب فلسفة سال دوازدهم 
بخش اول: پیرامون هسـتي )هستي شناسي( شامل: 
تمایز میان چیسـتي و هسـتي، مفاهیم امكان و وجوب 
و امتنـاع، نیـاز ممكن الوجود بـه واجب الوجـود، علت و 
معلول و لوازم آن مانند سـنخیت و وجوب بخشـي علت 

به معلـول و نفي اتفـاق از تمام جهات 
بخـش دوم: دربارة خدا و عقل در فلسـفه شـامل: 
امـكان اثبـات عقلـي وجـود خـدا، برهان هـاي اصلي 
و  غـرب  فاسـفة  خـدا،  وجـود  اثبـات  در  فاسـفه  
مسـئلة اثبـات عقلـي وجـود خدا، خـدا و معنـاداري 
فلسـفه،  و  عقـل  رابطـة  انسـان،  زندگـي  و  جهـان 
محـدودة كارآمـدي عقل نزد فاسـفه، رابطـة عقل و 
دیـن و ایمـان، عقـل نزد حكماي باسـتان و اسـامي 

و فاسـفة جدیـد غـرب 
بخش سـوم: سـیر فلسـفه در جهان اسـام شامل: 
زمینه هـاي فلسـفه در جهـان اسـام، حیـات عقلـي 

                      موضوع

فیلسوف   

امكان 
معرفت 

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول 
اصل 
واقعیت

امكان اثبات 
واجب الوجود

خدا و 
معناداري 

جهان

عقل و 
كارآمدي 

آن

حقیت 
انسان

مطلق 
یا نسبي 
بودن 
اخاق

رابطة 
علیت

ابن سینا

موضوع            نام 
... كانتهیومدكارت ابن سینا  ارسطو فیلسوف

علیت 

                      موضوع

فیلسوفان     

امكان 
معرفت 

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول 
اصل 
واقعیت

امكان اثبات 
واجب الوجود

خدا و 
معناداري 

جهان

عقل و 
كارآمدي 

آن

حقیت 
انسان

مطلق 
یا نسبي 
بودن 
اخاق

رابطة علیت

ارسطو

ابن سینا

و علمـي و فلسـفي در جهـان اسـام، حكمـاي مشـاء: 
فارابي و ابن سـینا، حكمت اشـراقي: سـهروردي، فلسفه 
در دورة متأخـر: حكمـت متعالیـه: ما صـدرا، عامـه 

طباطبایـي و امـام خمینـي )قدس سـره(
3. انتخـاب رویكـرد موضوعـي- تاریخـي بـه مـا این 
امـكان را مي دهـد كـه: اواًل موضوعات مهم و برجسـتة 
فلسـفي را انتخـاب كنیم و نظرات فاسـفة بـزرگ را از 
ابتداي شـكل گیري فلسـفه تاكنون دربـارة آن موضوع 
بررسـي و مقایسـه كنیم و در حد و تـوان دانش آموزان 
بـه نقـد و ارزیابـي بپردازیـم و قـدرت تحلیـل و نقـد 
دانش آمـوزان را تقویـت كنیـم. از این منظـر مي توانیم 
بـراي هـر موضوعـي جدولي ماننـد زیر طراحـي كنیم. 

ثانیـًا مي توانیـم دسـتگاه فكـري هـر فیلسـوفي را به 
دانش آمـوزان نشـان دهیم، بـه نحوي كه آن هـا بدانند 
مثـًا دیـدگاه هـر فیلسـوفي در معرفت شناسـي چـه 
او  انسان شناسـي  یـا  تأثیـری در هستي شناسـي وي 
داشـته اسـت. از ایـن  رو جدول زیـر مي تواند بـراي هر 

فیلسـوفي تنظیم شـود. 

ثالثـًا مي توانیـم دسـتگاه فكـري هر فیلسـوفي را با 
فیلسـوفان دیگر مقایسـه كنیم و تفـاوت دیدگاه هاي 
فاسـفه را بـه دانش آمـوزان نشـان دهیـم و قـدرت 
مقایسـه و نقـد و ارزیابـي آن هـا را تقویـت كنیـم. از 
ایـن نظـر مي توان جدولي مشـابه جـدول زیر تنظیم 

كرد. 

انتخاب رویكرد 
موضوعي- تاریخي 
به ما این امكان را 

مي دهد كه: اواًل 
موضوعات مهم و 
برجستة فلسفي 
را انتخاب كنیم 

و نظرات فالسفة 
بزرگ را از ابتداي 
شكل گیري فلسفه 
تاكنون دربارة آن 
موضوع بررسي و 

مقایسه كنیم

جدول 1

جدول2

جدول 3
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4. عـاوه بـر تقویـت تفكـر فلسـفي و آشـنایي بـا 
مهم تریـن  در  برجسـته  فیلسـوفان  دیدگاه هـاي 
موضوعـات، یكـي از اهـداف كتـاب آن اسـت كـه خود 
دانش آمـوزان بـه نوعـي به دیـدگاه كلي عقلي نسـبت 
به جهان و انسـان دسـت یابند و این دیـدگاه راهنماي 
آنان در زندگي باشـد. به عبارت دیگر، هدف این اسـت 
كـه دانش  آموزان بـه چارچوب هایي، هر چنـد اجمالي، 
بـراي فلسـفة زندگي برسـند و از دیدگاه هاي فاسـفه 
بـراي عقاني كـردن زندگي خود اسـتفاده كننـد. این 
هـدف درسـي وقتي میسـر مي شـود كـه فعالیت هاي 
پیش بینـي شـده در هـر درس توسـط دانش آمـوزان 

اجـرا شـود و فرصـت تفكر به آنـان داده شـود. 
5. آنچـه امـروز از دانـش  فلسـفه در اختیـار ماسـت، 
دسـتاورد و میراث فیلسـوفان بزرگي در سراسـر جهان 
و در طـول تاریخ اسـت كه در قالب هـزاران هزار كتاب 
و از طریـق تعلیـم و تعلـم بـه مـا رسـیده اسـت. البته 
بزرگـي  ایرانیـان مسـلمان وام دار شـخصیت هاي  مـا 
هسـتیم كه در شـكوفایي دانش  فلسفه نقشي بي بدیل 
داشـته اند و ثمـرة سـعي آنان یـك فرهنـگ عقاني و 
قوي اسـت كه به ما رسـیده اسـت و مي توانیم در ابعاد 

گوناگـون زندگـي از آن بهـره ببریم. 
قدرشناسـي و سپاسـگزاري از ایـن فیلسـوفان بزرگ 
اقتضـا مي كنـد کـه دانش آمـوزان را بـا ایـن میـراث 
گران قـدر فلسـفي آشـنا كنیـم و با تقویـت عزت نفس 
آنـان، بـراي رشـد مجـدد تفكـر فلسـفي و فلسـفه در 
جامعة خود زمینه سـازي كنیم. باشـد كـه در آینده اي 
نزدیك شـخصیت هایي بـا توان، همت و قـدرت فكري 
فارابـي، ابن سـینا، مالصدرا و عالمـه طباطبایي 
ظهـور كننـد و بـار دیگر عصر رونق فلسـفه آغاز شـود. 
6. بـراي اینكـه دانش آمـوزان بـا جایـگاه ایـن بحـث 
آشـنا شـوند، الزم اسـت در قالـب یـك نمـودار، برخي 
مباحـث درس هـاي اول و دوم كتـاب سـال یازدهـم 
یـادآوري شـوند و دایـره اي كـه رابطة فلسـفة محض با 
فلسـفه هاي مضـاف را نشـان مـي داد، ترسـیم شـود. 

این یادآوري سـبب مي شـود دانش آمـوزان به ارتباط 
كتـاب پایـة دوازدهـم با كتـاب پایـة یازدهـم بهتر پي 

ببرنـد و جایـگاه بحث هستي شناسـي را دریابند. 

تحلیل و بررسي درس  اول
هدف كلي 

تعیین نسبت میان هستي و چیستي در موجودات

اهداف مهارتي 
كسـب توانایي تشخیص دو مفهوم هستي و چیستي 

در یك موجود؛ 
تعیین نحوة حمل وجود بر ماهیات؛ 

تبیین توضیح دربارة جایگاه این بحث در تاریخ فلسفه. 

طراحي آموزشي درس 
طراحـي ایـن درس در قالـب برداشـتن سـه قـدم 
اسـت. دانش آمـوز با برداشـتن هر قدم بـه هدف نهایي 
آ مـوزش كـه تعییـن نسـبت میان هسـتي و چیسـتي 
اسـت، نزدیـك مي شـود. در داخـل هـر قـدم فعالیتي 
پیش بینـي شـده كـه زمینـة تفكـر در متـن را فراهـم 
مي كنـد. لـذا دبیـر محتـرم ابتـدا هـر قـدم را توضیـح 
مي دهـد و سـپس از دانش آمـوزان مي خواهـد فعالیت 

مورد نظـر را انجـام دهنـد.
در قدم نخسـت، توجه دانش آمـوزان به اصل پذیرش 
واقعیـت جلب مي شـود؛ بـه اینكه همـة مـا واقعیت را 
قبـول داریـم و میـان واقعـي و غیر واقعـي تفـاوت قائل 
مي شـویم و چـون واقعیت هـا را قبـول داریـم، از آن ها 
اسـتفاده مي كنیـم. به تعبیـر دیگر، اینكه ما دسـت به 
سـوي آب مي بریم و آب مي نوشـیم، بدان جهت اسـت 
كـه پذیرفته ایم آب امري واقعي اسـت و بـودن آن را در 

خـارج از ذهـن پذیرفته ایم. 
در قـدم دوم، دانش آمـوزان روي ایـن مسـئله تفكـر 
مي كننـد كه مـا از هر واقعیت پیرامـون خود دو مفهوم 
در ذهـن خـود داریم: یكي وجود و هسـتي آن واقعیت 

و دیگـري چیسـتي و ماهیت آن. 
مسـئله  ایـن  دربـارة  دانش آمـوزان  سـوم  قـدم  در 
مي اندیشـند كـه حمـل وجـود بـر ماهیت یـك حمل 
ضـروري نیسـت، بلكـه یك حمـل عارضي اسـت و لذا 

نیازمنـد دلیل اسـت. 
در پایـان ایـن سـه قـدم، نگاهي به جایـگاه این بحث 
در تاریـخ فلسـفه شـده و نشـان داده شـده اسـت كـه 
گرچه ابن سـینا بحـث »تمایز وجود از ماهیـت« را به 
صـورت گسـترده بـاز كـرده و مبدأ بسـیاري از مباحث 
دیگـر قـرار داده، امـا فارابي و قبل از وي ارسـطو هم 
بـه ایـن بحـث توجـه كرده انـد. همچنیـن، تذكـر داده 

دانش آموز با 
برداشتن هر 
قدم به هدف 
نهایي آ موزش 
كه تعیین نسبت 
میان هستي و 
چیستي است، 
نزدیك مي شود. 
در داخل هر 
قدم فعالیتي 
پیش بیني شده 
كه زمینة تفكر 
در متن را فراهم 
مي كند

هستي شناسي و
 معرفت شناسي

فلسفة هنر فلسفة علم 

فلسفة تربیت 

انسان شناسي
  فلسفي 

فلسفة فیزیك

فلسفة اخالق
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شـده كـه این بحـث از طریـق طرفـداران ابن سـینا در 
دورة آخـر قـرون وسـطا به اروپـا رفته و در آنجا منشـأ 

مباحث زیادي شـده اسـت. 

محورهاي اصلي درس 
ë هـر انسـاني واقع گراسـت و مي داند كـه پیرامون  او 

اشـیایي وجود دارند. 
ë هـر انسـاني از هر چیـزي كه مشـاهده مي كند، دو 

مفهوم انتزاع مي كند: چیسـتي و هسـتي. 
ë هسـتي، وجـه مشـترك میـان موجـودات اسـت و 

چیسـتي )ماهیـت( و وجـه اختصاصـي آن ها. 
ë تمایـز مفهـوم وجـود از مفهوم ماهیـت و دوگانگي 
آن هـا بـه ذهـن مربـوط اسـت و این گونـه نیسـت كـه 
بخشـي از شـيء خارجـي بـه وجـود مربـوط باشـد و 

بخشـي بـه ماهیت. 
ë ابن سـینا مباحـث دقیـق و گسـترده اي پیرامـون 

»تمایـز وجـود و ماهیـت« طـرح كـرده اسـت. 

نكات آموزشي در مسیر تدریس 
بعـد از مقدمـه اي كه دبیر محتـرم دربـارة بخش اول 
بیـان مي كنـد و جایـگاه هستي شناسـي را در فلسـفه 
مشـخص مي كنـد، درس اول بـه شـرح زیـر تدریـس 

مي شـود: 

1. توضیح دربارة قدم نخست 
همان طـور كه گفته شـد، قدم نخسـت دربارة بدیهي 
بـودِن پذیـرش اصـل واقعیـت اسـت. فیلسـوف قبـول 
دارد كـه جهان هسـتي، هسـت و اشـیا واقعیـت دارند 
و انسـان در جهـان واقعـي زندگـي مي كنـد و چون در 
جهـان واقعـي زندگـي مي كند و ایـن جهـان را واقعي 
مي دانـد، در اشـیاي پیرامون عمل مي كنـد. مثًا لیوان 
آب را برمـي دارد و دانـه را مـي كارد، بـا مخاطـب خـود 

سـخن مي گوید و ماننـد آن. 

اشیاي پیرامون ما هستند 
چیستي و خاصیت آن ها را تشخیص مي دهم 

متناسـب با چیسـتي و خاصیتي كـه دارند از 
آن هـا اسـتفاده مي كنم

2. انجام فعالیت تأمل 
هـدف از ایـن فعالیـت  آن اسـت كـه دانش آمـوزان 
بیشـتر به »اصل رئالیسـم« اهمیت بدهند و بدانند كه 
ایـن اصل مبناي همة اصـول و دانش هاي دیگر اسـت. 
دانش آمـوز در پاسـخ بـه سـؤال طـرح شـده در تأمل 
مي توانـد بگویـد: مـا از ایـن رفتـار طبیعـي مي فهمیم: 
اصـل پذیـرش واقعیـت یـك اصـل بدیهـي و روشـن 

اسـت. همچنیـن، مي فهمیـم:  همـگان ایـن اصـل را 
قبـول دارنـد، زیـرا همـة مـردم در ایـن مـورد رفتـار 

دارند.  مشـابهي 

3. توضیح قدم دوم 
بعـد از گام اول كـه »اصـل قبـول واقعیـات« اسـت، 
نكتـه مي رسـند  ایـن  بـه  در گام دوم دانش آمـوزان 
كـه انسـان از واقعیـت هر چیـزي دو مفهوم به دسـت 
مـي آورد: یكـي هسـتي )وجـود( و دیگـري چیسـتي 

)ماهیت(. 
بیـان مطلـب در قالـب گفت وگـوي یـك كـودك با 
پدرش بدان جهت اسـت كه نشـان داده شـود كودك 
متوجه مفهوم »چیسـتي« و »هسـتي« هسـت، بدون 
اینكـه هنـوز این كلمـات را بـه كار ببـرد. یعني وقتي 
او مي گویـد »این چیسـت؟« متوجه اسـت كه چیزي 

»هسـت«، اما از »چیسـتي« آن آگاهـي ندارد. 
دانش  آمـوزان در پایـان قـدم دوم بایـد نسـبت به دو 

عبـارت آخر به درك درسـتي رسـیده باشـند: 
1. حیثیت وجود و حیثیت ماهیت. 

2. وجـه مشـترك بـودن وجـود و وجـه اختصاصـي 
ماهیت.  بـودن 

4. توضیح قدم سوم 
در قـدم سـوم، دانش آمـوز با نحوة دقیـق تمایز میان 
دو مفهـوم »وجـود« و »ماهیـت« آشـنا مي شـود و 
درمي یابـد كـه فیلسـوفان بـا دقـت و تأمـل در همان 
مفاهیمـي كـه در ذهـن هـر انسـان از جملـه  كودك 
هسـت، بـه یـك دریافت دقیق فلسـفي مي رسـند كه 
نتایـج بسـیار بزرگـي را در فلسـفه دارد. در اینجـا بـه 

چنـد نكته بایـد توجه شـود: 
1. این بحث در كتاب هاي فلسـفي با عنوان »زیادت 
وجـود بـر ماهیـت«، »مغایـرت وجـود و ماهیـت«، 
»عـروض وجود بـر ماهیت« و برخـي عنوان هاي دیگر 

آمده اسـت. 
2. گرچـه فارابـي بـه تفـاوت میـان وجـود و ماهیت 
توجـه كـرده، امـا بحث دقیقـي در این بـاره ارائه نكرده 
اسـت. اما ابن سـینا كه میـان این بحـث و بحث امكان 
رابطـه برقـرار كـرده، اسـتفاده هاي بیشـتري از ایـن 

بحـث به عمـل آورده اسـت. 
3. ایـن بحـث پایـه و مقدمـة بحث »اصالـت وجود« 
هـم هسـت، زیـرا در آنجـا گفتـه مي شـود حـاال كـه 
مـا از یـك واقعیـت دو مفهـوم انتـزاع مي كنیـم، ایـن 
سـؤال مطرح مي شـود كه كـدام یك از ایـن دو مفهوم 
باالصالـه بـر واقعیت خارجي داللـت و در خارج اصالت 
دارد؛ »وجـود« یـا »ماهیـت«؟ در پاسـخ ایـن سـؤال 

دانش آموز در 
پاسخ به سؤال 
طرح شده در 
تأمل مي تواند 

بگوید: ما از این 
رفتار طبیعي 

مي فهمیم: 
اصل پذیرش 

واقعیت یك اصل 
بدیهي و روشن 
است. همچنین، 

مي فهمیم:  همگان 
این اصل را قبول 

دارند، زیرا همة 
مردم در این مورد 

رفتار مشابهي 
دارند
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پاورقي كتاب 
درسي در صفحة 
5 مي تواند 
اطالعات 
تكمیلي به 
دانش آموزان 
بدهد. لذا 
پیشنهاد مي شود 
این پاورقي در 
كالس توضیح 
داده شود. البته 
پاورقي ها جزو 
محتواي اصلي 
كتاب نیستند 
و در امتحانات 
مورد پرسش 
قرار نمي  گیرند

اسـت كـه میردامـاد مي گویـد اصالـت با ماهیت اسـت 
و ماصـدرا معتقد مي شـود كـه اصالت با وجود اسـت. 
4. تمایـز میـان »ماهیـت« و »وجود« روشـن اسـت، 
زیـرا همان جـا كه كـودك مي گویـد »این چیسـت؟«، 
در دسـتگاه ذهنـي خود وجود شـيء را پذیرفتـه، اما از 
»چیسـتي« و ماهیت آن بي خبر اسـت و همین نشـان 
مي دهـد كـه بـا آمـدن »وجـود« یـك چیـز بـه ذهن، 
بـه ذهـن نمی آیـد، همان طـور  ضرورتـًا ماهیـت آن 
کـه بـا آمـدن یـک »چیسـتی« بـه ذهـن نیـز ضرورتًا 
وجـود آن بـه ذهـن نمي آیـد. امـا فاسـفه دالیلي هم 
ذكـر كرده انـد كـه فیلسـوف بـزرگ، حاج مـال هادي 
سـبزواري، در قالـب شـعر آن دالیـل را ذكـر كـرده 

اسـت. وي مي گویـد: 
ان الوجود عارض المهیه 

حق این است كه وجود بر ماهیت عارض است 
تصورا و اتحدا هویه 

در ذهن، و آن دو خارجًا یكي هستند 
لصحه السلب علي الكون فقط 

به دلیل اینكه سلب وجود از ماهیت صحیح است 
وال فتقار حمله الي الوسط 

و بـه دلیـل اینكـه حمل وجـود بـر ماهیـت نیازمند 
حد وسـط اسـت

در ایـن بیـت، مرحوم سـبزواري دو دلیـل ذكر كرده 
است: 

ë اگـر وجـود عیـن ماهیـت یا جـزء ماهیـت )جنس 
یـا فصـل( مي بود، نفي ماهیـت از وجود ممكـن نبود و 
حـال آنكه مي توان وجـود را از ماهیات نفـي كرد؛ مثًا 

مي توان گفت »انسـان نیسـت«. 

ë دلیـل دوم اینكـه اگـر وجـود عین ماهیـت یا جزء 
ماهیـت مي بـود، اثبـات وجـود بـراي هیـچ ماهیتـي 
نیازمنـد بـه دلیـل نبـود و با تصـور هر ماهیتـي وجود 

هـم بـا آن همـراه بود. 
و النفكاك منه في التعقل 

و بـه دلیـل انفـكاك وجـود از ماهیـت در تعقـل و در 
هن  ذ

و التحاد الكل و التسلسل 
و بـه دلیـل لـزوم یكـي شـدن همـة ماهیـات و لزوم 

تسلسل

در ایـن بیـت نیز مرحـوم سـبزواري دو دلیل 
اسـت:  كرده  ذكر 

ë اگـر وجـود عین ماهیت یـا جزء آن مي بـود، تصور 
وجـود از تصـور ماهیـت منفـك نمي شـد و هـر گاه 
ماهیـت را تصـور مي كردیم، وجود نیز تصور شـده بود. 

حـال آنكه گاهـي ماهیتي را تصور مي كنیـم و در عین 
حـال از هسـتي یا نیسـتي آن غفلـت داریم. 

ë اگـر وجود عیـن ماهیت بـود، الزم مي آمد كه همة  
ماهیـات یكـي باشـند، زیرا وجـود یك مفهوم اسـت و 
اگـر این مفهوم  واحد عین مفهوم همة ماهیات باشـد، 
الزم مي آیـد كـه همـة ماهیـات یـك مفهـوم داشـته 
باشـند. و اگـر وجـود جـزء ماهیـت )جنـس یـا فصل( 
باشـد، مسـتلزم تسلسـل اسـت، زیرا اگـر وجـود، مثًا 
جنـس، براي ماهیت باشـد، الزم مي آیـد كه جزء دیگر 
ماهیـت كـه آن هـم خـودش ماهیتـي اسـت، خودش 
موجـود باشـد و الزم مي آیـد كـه وجود، جـزء آن جزء 
هـم باشـد و چـون آن جـزء نیـز موجـود اسـت، الزم 
مي آیـد كـه وجـود، جـزء آن نیـز باشـد و همین طـور 

الـي  غیر النهایه.1

تكمیل  گزاره ها
بـراي اینكـه ذهـن دانش آمـوزان بـا اصل بحـث گره 
بیشـتر بخـورد، قبـل از توضیح نظر ابن سـینا، فعالیتي 
در  اسـت.  آمـده  گزاره هـا«  »تكمیـل  عنـوان  تحـت 
ایـن فعالیـت  چهـار گـزاره ذكـر شـده و در هر گـزاره، 
دانش آمـوزان فقـط بایـد مثال هایـي بـراي آن ذكـر 

. كنند
گـزارة اول حالـت معمولـي مـا انسـان ها را بیـان 
مي كند كه اشـیایي را مي شناسـیم و از چیسـتي آن ها 
خبـر داریـم و مي دانیـم كه در خـارج هم وجـود دارند، 
ماننـد: درختـان، انسـان ها، آب،  حیوانات، انواع سـنگ 

فلزات.  و 
گزارة دوم در مورد اموري اسـت كه چیسـتي آن ها 
را مي شناسـیم و دقیقـًا هـم آن را تعریـف مي كنیـم، 
ماننـد شـكل ها و حجم هـاي هندسـي، امـا دانش آموز 
نمي دانـد آیـا بـا آن دقـت هندسـي در خـارج وجـود 
دارنـد یـا نـه، كـه البتـه بـه همـان دقـت هندسـي در 
خـارج نیسـتند و ما فقط در قوة خیال خـود و در ذهن 
خـود ایـن حجم هـا و شـكل ها را بـا ایـن دقـت تصـور 

مي كنیـم. 
توجـه كنیم، گرچه این شـكل ها و حجم هـا در خارج 
بـه این دقت نیسـتند، امـا در علوم مختلف مهندسـي 
از همیـن شـكل ها و حجم هـا اسـتفاده مي كنیـم و 
براسـاس همیـن علـوم، مثًا سـاختمان بنـا مي كنیم. 
در گـزارة سـوم از امـوري خبـر مي دهـد كـه بـه 
وجـود آن هـا پـي برده ایم، اما هنـوز دانشـمندان دربارة 
چیسـتي آن بحـث مي كننـد؛ ماننـد سـیاه چاله ها در 

فضـا و حقیقـت نور. 
گـزارة چهـارم بـه ماهیت هایـي مربوط اسـت كه 
انسـان مي توانـد فرض كنـد و در ذهن خود بیـاورد، در 
حالـي كه در خـارج خبري از آن ها نیسـت، مانند پري 
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این قسمت 
از درس 

مي خواهد 
جایگاه 

ارزشمند 
ابن سینا را 

در طرح این 
موضوع و 

تأثیر آن در 
تاریخ فلسفه، 
هم در جهان 
اسالم و هم 

در اروپا، 
نشان دهد

دریایي و دریـاي جیوه. 
ادامـة  بحـث در قـدم سـوم: در این قسـمت بحـث، با 
اسـتفاده از اطاعات منطقي آن ها، تفـاوت میان دو نوع 

قضیـه توضیح داده  مي شـود: 
»انسـان حیـوان ناطـق اسـت« كـه محمـول بـراي 
موضـوع ضـروري اسـت و نیـاز بـه دلیـل و حـد وسـط 

ندارد. 
»انسـان موجـود اسـت« كـه محمـول بـراي موضوع 
ضـروري نیسـت و حمل وجـود بر انسـان نیازمند دلیل 

و حد وسـط اسـت. 
پاورقـي كتاب درسـي در صفحـة 5 مي تواند اطاعات 
تكمیلـي بـه دانش آموزان بدهد. لذا پیشـنهاد مي شـود 
این پاورقي در كاس توضیح داده شـود. البته پاورقي ها 
جزو محتواي اصلي كتاب نیسـتند و در امتحانات مورد 

پرسـش قرار نمي  گیرند. 

انجام فعالیت »بررسي« 
در ایـن فعالیـت، دانش آموزان تاش مي كننـد دربارة 
خـاِف آنچـه ابن سـینا بیـان كرده اسـت بیندیشـند و 
ببیننـد كـه اگـر وجـود و ماهیـت را یكـي بگیرنـد، آیا 
اشـكالي پیـش مي آیـد یـا نـه. مـا در صفحـات قبـل با 
ذكـر اشـعار حكیـم سـبزواري، اشـكاالت این فـرض را 
بیـان كردیم. دبیران محترم مي تواننـد در البه الي بیان 

دانش آمـوزان آن اشـكاالت را ذكـر كننـد. 
در ایـن فعالیـت، از عبـارت »عین مفهـوم ماهیت« و 
»جزء آن« اسـتفاده شـده كـه بیان دیگـري از »نوع« و 
»جنـس و فصل« اسـت. البتـه در اینجا الزم نیسـت ما 
حتمـًا بـه تبیین موضوع نوع و جنـس و فصل بپردازیم، 
امـا اگر خواسـتیم به ایـن اصطاحات هم اشـاره كنیم، 
مي توانیـم آن هـا را بـه صفحـة 34 كتاب منطـق ارجاع 
دهیـم. در آنجـا بـه این موضـوع تحت  عنـوان »تعریف 
بـه حد و رسـم« دربارة جنس و فصـل توضیحاتي داده 

شـده است. 

انجام فعالیت »بازبیني« 
ایـن فعالیـت بازگشـتي اسـت بـه فعالیـت »تكمیـل  
كنیـد«. در آنجا چهار عبارت بیان شـد كه دانش آموزان 
نمونه هایـي بـراي هر عبـارت ذكـر مي كنند. دو سـؤال 
طرح شـده در ایـن فعالیت به منظـور افزایش دقت نظر 
دانش آموزان هسـتند و جنبة آموزشـي جدیدی ندارند. 
لـذا، اواًل همـة گزاره ها با بیان ابن سـینا هماهنگ اسـت 
و بـا قـول ایشـان تضادي نـدارد. ثانیـاً، گزاره هاي سـوم 
و چهـارم با روشـني بیشـتري تمایز وجـود از ماهیت را 
مي رسـانند، زیـرا در گـزاره سـوم ایـن نكتـه آمـده كه 
هسـتي برخـي از امور را مي شناسـیم، امـا ماهیت آن ها 
روشـن نشده اسـت. در گزارة سـوم نیز گفته شده است 

كـه مـا مي توانیم ماهیاتي را در ذهـن بیاوریم، در حالي 
كـه ممكن اسـت اصًا موجود نباشـند. 

در گـزارة اول از تمایـز میـان وجود و ماهیت سـخني 
نیسـت و فقط گفته شـده كه ما از اشیاي پیرامون خود 

دو مفهوم چیسـتي و هسـتي را به دسـت مي آوریم. 
گـزارة دوم تـا حـدود زیادي بیانگر تمایـز میان وجود 
و ماهیـت اسـت، امـا گزاره هـاي سـوم و چهـارم، بـه 

نحـوي روشـن تر، ایـن تمایـز را مي رسـانند. 

توضیح دربارة گذر تاریخي 
ایـن قسـمت از درس مي خواهـد جایـگاه ارزشـمند 
ابن سـینا را در طـرح این موضـوع و تأثیـر آن در تاریخ 
فلسـفه، هم در جهان اسـام و هم در اروپا، نشـان دهد. 

انجام بخش »به كار ببندیم« 
از  گزاره هـا،  ترتیـب  انتخـاب  بـراي  تمریـن1،  در 
جنبه هـاي مختلفـي مي تـوان وارد شـد. از یـك جنبه 
مي تـوان گفـت كه »من هسـتم« گزارة اول اسـت، زیرا 
تـا مـن نباشـم، اصـواًل ادراكـي واقع نمي شـود. گـزارة 
»مـن مي توانـم اشـیا را بشناسـم« گـزارة دوم اسـت، 
یعنـي من بایـد نزد خود قبول كرده باشـم كـه توانایي 
ادراك را دارم. پـس از ایـن اسـت كـه مي توانـم بگویـم 

»اشـیا هستند«. 
تمریـن2 گویـاي آن اسـت كه انسـان میـان وجود و 
ماهیـت تمایز قائل مي شـود و نیز انسـان بـراي وجود، 
یـك معنـا در ذهـن دارد و با اینكه نسـبت بـه ماهیت 
آن موجـود شـك و تردیـد دارد كه چه ماهیتي اسـت، 
امـا ایـن شـك و تردیـد بـه وجـود آن موجود سـرایت 

. نمي كند
در تمریـن3، دانش آمـوزان با حمل ضـروري و حملي 

كه نیازمند به دلیل اسـت بیشـتر آشـنا مي شوند. 
دلیـل  و  اسـت  ذاتـي  انسـان  بـر  حیـوان  حمـل 

 . هـد ا نمي خو
حمـل ناطـق بـر انسـان نیـز ذاتـي اسـت و دلیـل 

نمي خواهـد. 
حمل شـیر بر انسـان ممتنع اسـت، زیرا نـه به لحاظ 
مفهومي جزو مفهوم انسـان اسـت و نه بـه لحاظ خارج 

شـیر و انسان یكي هستند. 
انسـان ذاتـي نیسـت و دلیـل  بـر  حمـل مخلـوق 
مي خواهـد كـه دلیـل آن، از طریـق عقـل بـه دسـت 
مي آیـد. حمـل موجـود بـر انسـان نیـز ذاتي نیسـت و 
دلیـل مي خواهـد كـه دلیـل آن هـم همان مشـاهده و 

تجربـة خـوِد ماسـت.  



حجت االسالم والمسلمین محمدرضا دهدست
دانشگاه فرهنگیان

اشاره
عبـارت »اهـل كتـاب« از اصطاحاتـي اسـت كه 
در قـرآن و مجموعـة وسـیع و گران سـنگ روایات 

اسـامي بـه تكـرار آمـده و فراواني آن باالسـت.
از  یكـي  بـه  كـه  را  كسـاني  همـة  واژه،  ایـن 
كتاب هـاي آسـماني ایمـان دارنـد، در برمي گیرد و 
چـون در قـرآن از ایـن گـروه بسـیار یاد شـده )هم 
تمجیـد از نیـكان، هـم تقبیـح از بـدكاران آن هـا( 
برآنیـم كه با طرح چند سـؤال چند نكتـة مبهم را 

درخصـوص ایـن واژه روشـن كنیـم.
الـف. اهـل كتـاب یعنـي چـه؟ منظـور از كتـاب 

چیسـت؟
ب. گروه هاي اهل كتاب چه كساني هستند؟

ج. حكم طهارت آن ها نزد مسلمانان چیست؟
ایـن بحـث از آن رو در خـور اهمیـت اسـت كـه 
در نظـام آموزشـي مـا كـه بـر پایـة اسـام بنیـان 
گذاشـته شـده، مورد توجه قرار گرفتـه و در كتاب 
درس هـاي دیـن و زندگي دبیرسـتان و متوسـطه، 

معنـا و تبیین شـده اسـت.
مثـًا در كتـاب دیـن و زندگـي سـال دوم، در 

ادیـان  از  معلـم  وقتـي  هدایـت«،  »تـداوم  درس 
ابراهیمي سـخن مي گویـد، امـكان دارد دانش آموز 
بپرسـد پیـروان این ادیـان در نگاه اعتقـادي ما چه 
جایگاهـي دارنـد؟ آیا ما نظـام اعتقادي آن هـا را به 

رسـمیت مي شناسـیم؟ آیـا آن هـا كافرند؟
نویسـنده بـر آن اسـت كـه براسـاس شـواهد و 
مسـتندات نقلـي و عقلـي، اهـل كتـاب را چنان كه 
معرفـي كرده انـد،  مـا  و كامـي  فقهـي  بـزرگان 

بنمایاند.

نصـاري،  یهـود،  كتـاب،  اهـل  كلیدواژه هـا: 
مسـیحیت، مجوس، زرتشـتیان، پاكي ذاتي انسان

معني لغوي و اصطالحي
اهـل كتـاب واژه اي تركیبـي اسـت كـه عینـًا در 
آیـات بسـیاري از كام خـدا و روایـات مـا آمـده و 
تكـرار شـده اسـت. اهل بـه معنـي خانـواده، گروه،  
تابـع و پیـرو و امثـال آن آمـده و منظـور از كتـاب، 
كتـاب آسـماني اسـت كـه بـر یكـي از پیامبـران 
الهـي نـازل شـده و او آیاتـش را بـر مـردم خوانـده 
و ایشـان را بـه عمـل و اعتقـاد بـه آن فـرا خوانـده 
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اديان
همكاران گرامي این مقاله براي تدریس بهتر درس »تداوم هدایت« دین و زندگي  ابراهيمي

سال دوم آورده شده است.



اسـت. در نتیجـه، اهـل كتـاب یعني پیـروان یكي 
از ادیان آسـماني مثل یهودیت، مسـیحیت و سـایر 
پیـروان كیش هـاي آسـماني كـه خـود را بـه یكي 
از پیامبـران منتسـب مي داننـد؛ مثـل صابئین كه 
خـود را پیـرو حضـرت یحیي مي داننـد یا مجوس 
یعنـي زرتشـتي ها كـه پیـرو حضـرت زرتشـت 

. هستند

اهل كتاب چه كساني هستند؟
پیـش از ایـن آوردیم كـه آن ها پیـروان پیامبراني 
هسـتند كـه از طـرف خداونـد شـریعت و كتـاب 

دارند.  آسـماني 
خداونـد متعـال در كریمـة 17 سـورة حـج آنـان 
را برشـمرده و فرمـوده اسـت: »بـه راسـتي مؤمنان 
مسـیحي ها،  صابئي هـا،  یهودي هـا،  واقعـي، 
زرتشـتي هاي مجـوس و آنـان كـه بـه خدا شـرك 
ورزیدنـد، خدا در قیامت بینشـان جدایي مي افكند 

و در محـل استحقاقشـان جـاي مي دهـد«.
الصابئیـن  و  هـادوا  والذیـن  آمنـوا  الذیـن  »ان 
اهلل  ان  اشـركوا  والذیـن  المجـوس  و  النصـاري  و 
یفصـل بینهـم یـوم القیامـه«: در اینكـه یهودي ها 
یحیـي)ع((  )پیـروان  صابئیـن  و  مسـیحي ها  و 
دربـارة  ولـي  نیسـت،  شـكي  كتاب انـد  اهـل  از 
مجـوس، )زرتشـتي ها( مباحـث گونـه گونـي بین 
صاحب نظـران جـاري بـوده، و اینكـه آیـا ایشـان از 

اهـل كتاب انـد یـا نـه؟ بایـد بررسـي شـود.
بـه اسـتناد شـواهد نقلـي و تاریخـي، بـه نظـر 

كتاب انـد. اهـل  از  قطعـًا  زرتشـتي ها  نگارنـده 
كـرد:  سـؤال  صـادق)ع(  امـام  از  شـخصي 

نـه؟« یـا  هسـتند  كتـاب  اهـل  از  »مجـوس 
حضـرت فرمـود: »پیامبر اسـام)ص( نامـه اي به 
اهـل مكه نوشـت كه باید به اسـام بگرویـد و خود 
را از ایـن بدبختي هـا برهانید. آنان پاسـخ دادند: اي 
محمـد! از مـا جزیـه بگیـر و به حـال خـود واگذار 
تـا بـه پرسـتش بت هـا ادامـه دهیـم! فرمـود: فقط 
از اهـل كتـاب جزیـه مي گیـرم، نه از شـما! گفتند: 
پـس چـرا از مجوسـیان زرتشـتي جزیـه گرفتـي؟ 
آنـان كـه از اهـل كتـاب نیسـتند! فرمـود: چنـان 
نیسـت كـه تصـور مي كنیـد. مجـوس زرتشـتي 
اهـل كتاب اند، كتابشـان در پوسـت هاي زیـادي از 
حیوانات نوشـته شـده بود. پس پیامبرشان به قتل 
رسـید )اشاره به كشـته شـدن حضرت زرتشت در 
یكـي از جنگ هـاي ایـران( و كتـاب آسماني شـان 
دچار تغییر و دسـت خوردگي شـد و قسـمتي از آن 

در حادثـه اي آتـش گرفـت و سـوخت )بروجـردي، 
1360، ج: 100(.

بـا ایـن حـال، هنوز هسـتند محققـان و فقیهاني 
كـه مجوس را بـا تردید از اهل كتاب مي شـمارند و 
برایشـان اهل كتاب بودن زرتشـتي ها ثابت نیسـت 

)صانعـي، 1372، ج 1: 43(.
ولـي اكثر صاحب نظـران مذهب امامیـه را اعتقاد 

بـر آن اسـت كه مجوِس زرتشـتي اهـل كتاب اند.

طهارت ذاتي انسان ها
معمـواًل اولیـن سـؤالي كـه دربـارة اهل كتـاب از 
مسـلمانان پرسـیده مي شود، این اسـت كه آیا اهل 
كتاب در نگاه اعتقادي فقهي شـما پاك هسـتند یا 

آنـان را نجـس مي دانید؟
فقیهـان اسـامي، به ویژه فقهاي شـیعه را عقیده 
بـر آن اسـت كـه انسـان ها ذاتـًا پاك هسـتند و در 
اعتقـادات اسـامي، اصل بـر پاك بـودن همه چیز 
و همـه كس اسـت، مگـر آنكه نجـس بودنش ثابت 
شـود. بـراي همیـن در قـرآن اصـل بر پاكـي نهاده 
شـده و فقـط بعضي چیزهـا نجس و پلید دانسـته 

شـده اند. مثـًا مي فرماید: 
ـ اي اهـل ایمـان! جـز ایـن نیسـت كـه همـة 
مایعـات مسـت كننده و قمـار و بت هایي كـه ]براي 
پرسـتش[ نصـب شـده و پاره چوب هایـي كـه بـه 
آن تفـأل زده مي شـود، پلیـد و از كارهاي شـیطان 
اسـت. پـس از آن ها دوري كنید تا رسـتگار شـوید 
)مائـده/ 90(. و مشـركان پلیدنـد )توبـه/ 28( و اي 
مـردم! از آنچـه در زمیـن اسـت، حـال و پاكیزه را 

بخوریـد )بقـره/ 168(.
بـا این نـگاه، انسـان در دیـدگاه اسـام موجودي 
پـاك و طاهـر و داراي كرامـت انسـاني و نفسـاني 
اسـت. ذاتش پاك اسـت و عوامل اجتماعي هستند 
كـه او را ناپـاك و از مسـیر حق و هدایـت الهي دور 

مي كننـد.
مي تـوان گفـت موضع قرآن دربارة كرامت انسـان 
ایـن اسـت: »و لقـد كرمنا بنـي آدم و حملناهم في 
البـر و البحـر و رزقناهـم مـن الطیبـات و فضلناهم 
علـي كثیر ممـن خلقنـا تفصیـا )اسـراء/ 70(: به 
یقیـن فرزنـدان آدم را كرامـت دادیـم و آنـان  را در 
خشـكي و دریـا ]مركب هایـي كـه در اختیارشـان 
گذاشـتیم[ سـوار كردیـم، بـه آنـان از نعمت هـاي 
پاكیـزه روزي بخشـیدیم و آنـان را بـر بسـیاري از 

آفریده هـاي خـود برتـري كامـل دادیم.
خدا نیـز در قرآن درصدد معرفي پاكي ها نیسـت 

21  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |

اهل كتاب یعني 
پیروان یكي از 

ادیان آسماني مثل 
یهودیت، مسیحیت 

و سایر پیروان 
كیش هاي آسماني 
كه خود را به یكي 

از پیامبران منتسب 
مي دانند؛ مثل 

صابئین كه خود را 
پیرو حضرت یحیي 
مي دانند یا مجوس 

یعني زرتشتي ها 
كه پیرو حضرت 
زرتشت هستند



و فهرسـتي از پاكیزه هـا را ارائـه نمي دهـد، بلكـه با 
احتسـاب اینكـه همه چیز پاك اسـت، فقط بعضي 

نجاسـات را معرفي مي كند.
پـس فـرض اولیـه ایـن اسـت كـه هر چیـزي به 
خـودي خـود پـاك اسـت و فقـط بعضـي نجس ها 
را؛ فقـط  نـه همـه  را معرفـي مي كنـد، آن هـم 
نجس هایـي كـه ممكـن اسـت عـرف مـردم آن را 

نداند. پلیـد 
آیـة كرامـت انسـان بـه انـدازة كافـي بـر طهارت 
مطلـق انسـان ها اشـاره دارد، یعنـي مي رسـاند كه 
مطلـق بنـي آدم پـاك اسـت، مگـر آنكـه دلیلي بر 

نجـس بودنـش پیـدا كنیم.
البتـه خواهیـم گفت، این نجس بـودن هم عیني 
و ذاتـي نیسـت و عرضي اسـت و در زبـان فقیهان، 
نجاسـات نجس الحكم انـد نـه نجس العیـن. و نیـز 
اگـر فقیهان اسـام بر نجـس بودن كافر و مشـرك 
و بعضـًا اهل كتاب فتـوا داده اند، براي آن اسـت كه 
ایشـان با اعتقادات ناپاك، خود را آلوده سـاخته اند؛ 
اعتقـادي كه با اصل فطرت آدمي سـازگار نیسـت، 
نـه آنكـه ذات انسـاني آن هـا ناپـاك و نجـس بوده 

باشد.
بـراي همین، مشـرك كه در فقه اسـامي نجس 
اسـت، چـون اسـام بیـاورد پـاك اسـت؛ یعني به 
اسـاس و اصـل انسـاني و فطـري خـود برمي گردد.

این مطلب مي رسـاند كه اصل و ریشـة انسـان ها 
پـاك اسـت و بـه خاطـر برخـي گرایشـان فكـري، 
نجـس و ناپـاك مي شـود، ولـي راه هدایـت و پاكي 

ظاهـري و باطنـي همواره بـه روي او باز اسـت.

طهارت اهل كتاب، آري یا نه؟
تـا اینجـا دانسـتیم كـه اصل وجـود انسـان پاك 
اسـت و نجاسـت عرضـي احتمالـي او، بـه خاطـر 

بعضـي واردات فكـري نجـس اسـت.
مشـرك نجـس اسـت، زیـرا فكـر و اعتقـادش 
نسـبت بـه اصـل و ارزش هـاي عالـم وجـود، آلوده 
و ناپـاك شـده اسـت. در نـگاه اسـام، بیـن اعتقاد 
درونـي باطنـي و ظواهر جسـماني انسـان رابطه اي 

است. مسـتقیم 
فكـر پلیـد، جسـم انسـان را ناپـاك مي كنـد و 
بعضـي عملكردهـاي جسـم، روح انسـاني را آلـوده 
و نجـس مي كنـد. انسـاني كـه در قـرآن منزلـت و 
مقـام و كرامـت اساسـي دارد، مي توانـد بـا بعضـي 
موضع گیري هـاي عقیدتـي فكري نادرسـت و ناروا، 
ناپـاك و از حیوانـات هـم پسـت تر شـود؛ »اولئـك 
كاالنعـام بـل هم اضـل« )اعـراف/ 172(: آنان چون 

حیوانات انـد، بلكـه گمراه تـر و بدتـر.

باعـورا،  بلعـم  مجیـد  قـرآن  همیـن،  بـراي 
دانشـمند بلندپایـة عابـدي را كه نزد بني اسـرائیل 
مرتبـه اي واال داشـته،  ولـي از راه گمـراه شـد، بـه 
سـگ تشـبیه كـرده اسـت، زیـرا از مسـیر هدایت 
الهـي بیرون رفت و با علم خـود در مقابل پیامبران 
و فرسـتادگان پروردگار ایسـتاد و با ایشان مخالفت 

كرد.
واتـل علیهـم نبأ الـذي آتیناه آیاتنا فانسـلخ منها 
فاتبعه الشـیطان فكان مـن الغاوین ... فمثله كمثل 

الكلب )اعـراف/ 175ـ  176(. 
مي بینیـم كـه خداونـد متعـال، انسـاني را كـه 
مي توانسـت كرامـت خویـش را حفـظ كنـد و بـه 
درجـات واالتر برسـد ولـي در مقابل حق ایسـتاد و 
لجاجـت كرد، به سـگ تشـبیه مي كنـد، بلكه بدتر 
ایـن اسـت كـه فرمـود: شـیطان از او پیـروي كرد!

در جـاي دیگـر مي خوانیم: آنان را دل هایي اسـت 
كه به وسـیلة آن ]معـارف الهـي را[ در نمي یابند و 
چشـماني است كه توسـط آن ]حقایق و نشانه هاي 
حـق را[ نمي بیننـد، و گوش هایـي اسـت كـه بـه 
وسـیلة آن ]سـخن خدا و پیامبران را[ نمي شـنوند. 
آنـان مانند چهارپایـان، بلكـه گمراه ترنـد؛ اینان اند 
كـه بي خبـر و غافل ]از معـارف و آیات خـداي[ اند 

.)179 ))اعراف/ 
از جملـة اعتقـادات و موضع گیري هـاي خطرناك 
و بي منطـق بعضي انسـان ها، عقیدة تثلیث اسـت؛ 

سه گانه پرسـتي. یعني 
ایـن مواضـع ناپـاك اسـت كـه موجـب ناپاكـي 

مي شـود. انسـان 
اگر كسـي معتقد باشـد كه پدر )خداي آسـمان(، 
پسـر )فرزنـد خـداي آسـمان روي زمیـن، یعنـي 
مسـیح)ع((، و روح القـدس )فرشـتة واسـط بیـن 
پـدر و پسـر( هركـدام منزلتـي اسـتقالي و قوه اي 
مسـتقل دارنـد، و خـدا نامیده مي شـوند، به تثلیث 

معتقـد شـده و مشـرك و كافر اسـت.
در كریمـة 73 مائده مي خوانیـم: »لقد كفر الذین 
قالـوا إن اهلل ثالـث ثاثـئ و ما من إلـه إال إله واحد«: 
آنـان كـه گفتنـد خـدا یكـي از ]این[ سـه تاسـت 
]پـدر، پسـر، روح[، یقینـًا كافر شـدند، و حال آنكه 

هیـچ معبودي جـز خداي یكتا نیسـت.
چنانكـه به طـور صریح، از آیه مشـاهده مي شـود، 

قـرآن، انسـان معتقد بـه تثلیث را كافـر مي داند.
البتـه مـا مي دانیـم كـه همـة مسـیحي ها بـه 
تثلیـث، بـه ایـن معنـا كـه گفتـه شـد، معتقـد 
نیسـتند و آن را بـا ایـن خصوصیـت بـه رسـمیت 
نمي شناسـند. درواقـع آنان به خـداي یگانه اعتقاد 

دارند.

امام خمیني)ره( 
در كتاب 
گران سنگ 
فقهي خود به نام 
»تحریرالوسیله« 
مي گوید: »دهم 
از نجاسات، كافر 
است و كافر به 
كسي مي گویند 
كه معتقد به غیر 
اسالم باشد یا 
آنكه اسالم را 
پذیرفته باشد، 
ولي یكي از 
ضروریات آن را 
انكار كند«
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در یـك تقسـیم بندي فقهـي كـه در رسـاله هاي 
فقیهـان نیـز آمـده اسـت، كافـران بـه پنـج گـروه 

تقسـیم مي شـوند:
1. آنكه خدا را قبول ندارد و انكار مي كند.

2. كسـي كـه بـراي خـدا شـریك قائـل اسـت. 
)معتقـدان بـه تثلیـث(

3. آنكه خاتم پیامبران)ص( را قبول ندارد.
4. آنكـه یكـي از ضروریات دیـن را انكار مي كند و 

اصـل آن را قبول ندارد.
5. آنكـه امامـان و پیامبران و اولیاي الهي را سـب 
مي كنـد و ناسـزا مي گویـد كـه در اصطـاح بـه او 

ناصبـي گفته مي شـود.
با این تعریف ها مي توان چند نتیجه گرفت:

ـ كسـي كـه خـدا را قبـول نـدارد، كافـر اسـت و 
. نجس

ـ كسـي كـه بـراي خـدا شـریك قائـل اسـت، 
دوگانه پرسـت و سه گانه پرسـت اسـت، كافر اسـت 

و نجـس.
ـ آنكـه واجبـات دیـن ماننـد نمـاز و حجـاب را 
انـكار كنـد، كافـر اسـت. )البتـه بایـد دانسـت كـه 
تـرك واجب و انـكار آن، با هم متفاوت اسـت. مثًا 
كسـي كه نماز را قبـول دارد ولـي نمي خواند، كافر 
نیسـت، ولي كسـي كـه اصل نمـاز را قبول نـدارد، 
یـا اصـل حجـاب را منكـر اسـت، و مي گویـد خـدا 
حجـاب را واجـب نكـرده و انسـان هاي متعصـب و 
سـخت گیر آن را الزامـي كرده اند، قطعًا كافر اسـت 

نجس(. و 
ـ براسـاس تعریف پنجم، ساب النبي و ساب االمام 

كافر اسـت و نجس.
از آنچـه تاكنـون به اختصـار گفته شـد، مي توان 
بـه ایـن نتیجه رسـید كه فقیهـان اسـامي )اعم از 
امامیـه و برخي اهل جماعت سـني( این پنج گروه 
را كافـر مي داننـد، مگر آنكه توبه كننـد و به فطرت 

الهي خـود برگردند.
همچنین، امكان دارد كسـي خدا را قبول داشـته 
باشـد، امـا كافـر باشـد. مثًا بـه خدا معتقد باشـد، 
ولـي پیامبـر خاتـم)ص( یا یكـي از اصول اساسـي 

دیـن را انـكار كند.
بـر همین اسـاس باید گفـت: اعتقاد تنهـا به خدا 
نجات بخش نیسـت، بلكه اعتقاد به خدا و پیامبران 
و دسـتورات الهي و احـكام دین، همه مثل قطعات 
پازل، مكمل هم هسـتند و نبود یك قطعه، شـكل 

اصلـي دیـن را ناقص و ناتمـام رها مي كند.
یهدیـه  أن  اهلل  یـرد  »فمـن  مي فرمایـد:  قـرآن 
یشـرح صدره لإلسـام و مـن یـرد أن یضله یجعل 
صـدره ضیقًا حرجًا كأنما یصعد في السـماء كذلك 

یجعـل اهلل الرجـس علي الذیـن ال یؤمنـون«: پس 
كسـي را كه خـدا بخواهـد هدایت كند، سـینه اش 
را بـراي ]پذیرفتـن[ اسـام مي گشـاید، و كسـي را 
كـه ]به خاطـر لجاجـت و عنادش[ بخواهـد گمراه 
كنـد، سـینه اش را چنـان تنگ مي كند كـه گویي 
بـه زحمت در آسـمان بـاال مـي رود. خـدا این گونه 
پلیـدي را بـر كسـاني كـه ایمـان نمي آورنـد، قـرار 

مي دهـد.
جـا دارد بپرسـیم آیـا واژة رجـس در ایـن آیـه به 
معنـي ناپاكي، نجاسـت و پلیدي اسـت یا به معني 

خـاص نجس بـودن بدن؟
خوب اسـت براي روشـن شـدن این معنـا به آیة 
دیگـري توجـه كنیـم: »قـل ال أجـد في مـا أوحي 
إلـي محرمـًا علي طاعـٍم یطعمـه إال أن یكون میتئ 
أو دما مسـفوحًا أو لحم خنزیر فإنـه رجس« )انعام/ 
145(: بگـو: در احكامـي كـه بـه مـن وحـي شـده 
]خـوراك[ حرامـي را بـر خورنـده اي كه میـل دارد 
آن را بخـورد نمي یابـم، مگـر آنكـه مـردار یـا خون 
ریخته شـده ]از رگ هاي حیوان[ یا گوشـت خوك 

باشـد كه یقینـًا همه نجـس و پلیدند.
شـیخ طوسـي در تهذیـب فرمـوده اسـت: »ان 
الرجس هـو النجس با خاف« )طریحـي، 1369، 

ج 4: 73(.
تـا اینجا موضع كلي قـرآن دربارة آنـان كه ایمان 
نیاورده انـد یـا منكـر حقایـق هسـتند، مشـخص 

است.
در گسـترة روایـات و گزاره هـاي مسـتند تاریخي 
نیز شـواهدي مسـتند بر ناپـاك بودن ایـن گروه ها 
وجـود دارد. در یـك مسـتند تاریخـي مي خوانیـم: 
پیـش از فتـح مكـه، ابوسـفیان، رهبر مشـركان 
كفـار مكـه، بـه مدینـه آمـد تـا پیمان نقض شـدة 
قبلـي مشـركان را بـا رسـول خـدا)ص( تجدیـد 
كنـد، وقتـي بـر دختـرش، ام حبیب، كه همسـر 
رسـول خـدا)ص( بود وارد شـد و خواسـت بر جاي 
پیامبر)ص( بنشـیند. ام حبیب تشك را برداشت تا 

پـدر نتواند روي آن بنشـیند.
ابوسفیان ناراحت شد و علت را پرسید.

گفـت: اي پـدر! این جایگاه رسـول خداسـت و تو 
فردي مشـرك و نجس هسـتي. دوسـت نداشتم بر 
جـاي رسـول خـدا بنشـیني و آن را آلـوده سـازي 

)طبـري، 1370، ج 2: 362(.
مي بینیـم كـه مـردم صدر اسـام نجـس بودن 
مشـرك و منكـر پیامبـر)ص( را امـري قطعـي و 
عـادي مي دانسـته اند و دختـر در مقابـل پـدرش، 
بـه صراحـت او را از نشسـتن بـر جـاي رسـول 
خـدا)ص( نهـي مي كنـد و وي را ناپـاك مي داند. 

مقام معظم 
رهبري نیز در 
جواب سؤالي 

در این باره 
فرموده اند: 

نجاست ذاتي 
اهل كتاب معلوم 
نیست، به نظر ما 
آنان محكوم  به 
طهارت ذاتي اند 

و بعید نیست 
كه ذاتًا پاك 
باشند البته 

مجرد اعتقاد به 
رسالت پیامبر  

خاتم)ص( حكم 
اسالم را بر آنان 
جاري نمي سازد 
ولي اگر از اهل 

كتاب به حساب 
آیند، محكوم به 
طهارت هستند 
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مبـادا رطوبـت، عـرق یـا اثـري از وي بـر جایـگاه 
رسـول خـدا)ص( برسـد و آن را نجـس كنـد.

در روایـت دیگـري مي خوانیم: »عـن الباقرین في 
مصافحـه المسـلم، الیهـودي و النصرانـي، قال من 
وراء الثـوب، فـان صافحـك بیـده، فاغسـل یدك« 
)كلینـي، 1365، ج 2: 650(: بـراي دسـت دادن 
مسـلمان با یهودي یا مسـیحي سؤال شـد: فرمود: 
از پشـت پیراهـن یا پارچه دسـت بده و اگر دسـت 
دادي )در حالي كـه رطوبتي به تو رسـید(، دسـتت 

بشوي. را 
امـام  بـه  مي خوانیـم:  دیگـري  صحیحـة   در 
صـادق)ع( عرض كـردم: یكي از اهـل كتاب با من 
دوسـت اسـت و بـا من دسـت مي دهـد. یـا آنكه از 

ناصبي هـا بـا مـن دسـت مي دهـد. چـه كنـم؟
فرمود: »حتمًا دسـتت را بشـوي. باز عرض كردم، 
یكـي از مجـوس زرتشـتي بـا مـن دسـت مي دهد. 
چـه كنـم؟ دسـتت را بشـوي، ولـي بـه وضویـت 
ضـرري نمي رسـاند و آن را باطـل نمي كنـد )حـر 

عاملـي، 1990، ج 1: 195(.
بـراي همیـن، در روایاتـي كـه دربارة غـذاي اهل 
و  مي زننـد  دسـت  آن  بـه  حالي كـه  در  كتـاب، 
دسـت پخت است، سـؤال مي شـود، امام مي فرماید: 

از غـذاي آنـان نخورید!
»و  اسـت:  فرمـوده  قـرآن  در  كـردم:  عـرض 
طعام الذیـن اوتواالكتـاب حـل لكـم« )مائـده/ 5(: 

غـذاي اهـل كتـاب بـراي شـما پـاك اسـت.
امـام فرمـود: »منظـور قـرآن، حبـوب، دانه هـا و 
غذاهـاي خشـك آن هاسـت، یعنـي آنچـه دسـت 
ایشـان بـه آن نمي رسـد و آن هـا را فقط بـراي غذا 
مي آورنـد، بـراي شـما پـاك اسـت )حـر عاملـي، 

.)471 :16 ج   ،1990
بـا اینكه در كریمة 28 سـورة توبه مي خوانیم: 
»انمـا المشـركون نجـس«، و واژة نجـس را بـه 
فتـح نـون و جیـم آورده، معنـي كثیـف، آلوده 
در  ولـي  مي شـود،  فهـم  آن  از  تنفـر  مـورد  و 
مقـام صـدور رأي فقهـي، بسـیاري از فقیهـان 
اسـامي نتوانسـته اند از ایـن آیـه نجـس بودن 
اهـل كتـاب را اسـتخراج كنند و قطعـي بدانند. 
بـراي همیـن، بـراي اثبات نجاسـت اهـل كتاب 
و مشـركان معمـواًل بـه آیات اسـتناد نمي شـود 
و بیشـتر بـه روایـات صحیـح و قابـل اعتمـاد 

تكیـه مي شـود.
خلیل بـن احمد، دانشـور نامـدار لغت شـناس، 
در معنـي نجـس بـه فتح جیـم مي گویـد: »نجس 
هـر چیـز پلیـدي اسـت؛ چـه انسـان و چـه چیـز 
دیگـر. مثـل شـخصي كـه از جنابـت پـاك نشـده 
و بي مبـاالت باشـد. )مـادة نجـس(. بـراي توضیـح 
بیشـتر ایـن معنـا نـگاه كنیـد بـه تفسـیر نمونـه، 

.347/7
مفتي هـاي اهـل سـنت اكثـراً بـه نجاسـت اهـل 
كتـاب رأي نمي دهنـد، ولـي مفتي هـاي شـیعه در 
ایـن خصوص بـه دو گروه اقلیت و اكثریت تقسـیم 

مي شـوند:
ـ اقلیـت، كـه اهـل كتـاب را نجـس نمي داننـد، 
مثل آیـت اهلل العظما سیدمحسـن حكیـم)ره(.

ـ اكثریـت، كـه بـه نجس بـودن اهل كتـاب رأي 
داده انـد، چـون صـدوق ابـن بابویـه قمـي در 
الهدایـه )48( و كلیني در كافي )11/3( و شـیخ 

المقنعـه )65(. مفید در 
امـام خمينـي)ره( در كتاب گران سـنگ فقهي 
خـود بـه نـام »تحريرالوسـيله« مي گويـد: »دهم از 
نجاسـات، كافـر اسـت و كافـر به كسـي مي گويند 
كـه معتقـد به غير اسـام باشـد يـا آنكه اسـام را 
پذيرفتـه باشـد، ولي يكـي از ضروريـات آن را انكار 

كنـد« )تحريرالوسـيله، ج 1: 179(.
مقـام معظـم رهبـري نيـز در جـواب سـؤالي 
در اين بـاره فرموده انـد: نجاسـت ذاتـي اهـل كتاب 
معلوم نيسـت، به نظـر ما آنان محكـوم  به طهارت 
ذاتي انـد و بعيـد نيسـت كه ذاتـًا پاك باشـند البته 
مجـرد اعتقـاد به رسـالت پيامبر  خاتـم)ص( حكم 
اسـام را بـر آنان جاري نمي سـازد ولي اگـر از اهل 
كتاب به حسـاب آيند، محكوم به طهارت هسـتند 

)خامنه اي، سـيدعلي،  اجوبـه، 92/1(.
در منـازل شـهداي ارمنـي هـم ماحظـه كرديم 

كـه ايشـان از  غـذاي آنـان تنـاول كردند.
نيـز آيـت اهلل جـوادي آملـي پـس از كنكاشـي 
مفصـل و بررسـي مبانـي عقلـي و نقلـي بـه ايـن 
پـاك  ذاتـًا  كتـاب  »اهـل  كـه  مي رسـد  نتيجـه 
هسـتند و اگـر بـر اثـر آلـوده شـدن بـه چيزهاي 
...( متنجـس شـوند بـا  نجـس )مثـل شـراب و 

مي شـوند.« پـاك  تطهيـر 
مثـل  آن هـا  غذاهـاي  خـوردن  مي گويـد  وي 
ماهـي و هـر غذايـي كـه محتـاج بـه ذبح نباشـد 
جايـز اسـت. نه تنهـا ماهـي بلكـه هـر غذايـي كه 
آن هـا مي پزنـد اگـر بـه چيـزي مثـل شـراب و ... 
آلـوده نباشـد خوردنـش جايز اسـت. باالتـر از آن 
اگـر اهـل كتـاب، حيوانـي را كـه حال گوشـت 
اسـت بـا نـام خـدا )نـه بـه زبـان مـا( ذبـح كنند 
حـال و پاك اسـت. ]جـوادي آملي، اسـتفتائات/ 

.]221
فقيـه ديگـري كـه در ايـن موضوع بررسـي هاي 
بسـيار كـرده آيت اهلل ناصر مكارم شـيرازي اسـت. 
او هـم در رسـاله و هـم تفسـير نمونـه صراحتـًا 
اهـل كتـاب را نجـس  نمي دانـد و معتقـد اسـت 
توحيدشـان آنـان را پـاك نمـوده مگرآنكـه بـه 
صراحـت شـرك بورزنـد ]توضيح المسـائل/ 43[.
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اشاره
اسـام با کتاب آسـمانی خـود، قرآن کریـم، به عنوان 
دینـی تمدن سـاز، در منطقـه ای ظهـور کرد کـه از هر 
سـو تمدن هایـی بـزرگ آن را احاطـه کـرده و خـود 
بی بهـره از تمدنی باشـکوه بود؛ مگـر در منطقة جنوبی 
شـبه جزیره، یعنی یمـن. امـا آموزه های قـرآن به زودی 
چنـان از مرزهـای جزیرئ العـرب گذشـت کـه از اندلس 
در غرب تا مرزهای چین در شـرق فراگیر شـد و حتی 
دو امپراتـوری بـزرگ ایـران و روم را به چالش کشـید.

کلیدواژه ها: قـرآن کریم، تمدن، اسـام، آموزه های 
دینی، مبانی، مسلمانان

تمدن در لغت و اصطالح
کلمـة تمـدن در عربـی معـادل واژة »الحضـارئ« بـه 
معنای اقامت در شـهر اسـت )ابن منظـور، 1997 م، ج 
2: 103( و از ریشـة »َحَضـر« بـه معنـای شـهر، قریه و 
روستاسـت و در مقابـل آن، بدوّیت و بادیه نشـینی قرار 
دارد )احمـد امیـن، 2005 م: 11(. بدین معنـا، تمـدن 
مرحلـه ای از تکامـل فکـری، علمـی، هنـری، ادبـی و 

اجتماعـی جامعـه خواهد بود )جـان احمـدی، 1390: 
24(. دهخـدا گویـد: تمـدن در لغت به معنـای تخّلق 
بـه اخـاق اهـل شـهر و انتقـال از خشـونت و جهل به 
حالـت ظرافـت و انـس و معرفـت در شـهر، بودوبـاش 
کـردن و انتظـام شـهر نمـودن و اجتمـاع اهـل حرفه، 
و مجـازاً تربیـت و ادب می باشـد )دهخـدا، 1380: ذیل 
واژة »تمـدن«(.  و در فرهنـگ لغـت معین گفته شـده 
اسـت: تمـدن یعنـی همـکاری افـراد یـک جامعـه در 
امـور اجتماعی، اقتصـادی، دینی، سیاسـی و ... )معین، 

.)345  :1387
تمـدن را در اصطـاح می تـوان چنیـن بیان داشـت: 
از وقتـی کـه انسـان بـه تغییر و تحـول در نـوع زندگی 
و رفتـار اجتماعـی و اولیـة خـود روی آورده و بـرای 
بهبـود وضـع موجـود و نیازهای خود کوشـیده اسـت، 
حاصـل آن تاش هـا، دسـتاوردها و اندوخته های مادی 
و معنـوی بـوده اسـت کـه آن را »تمـدن« می نامند. از 
همین رو، اسـتاد محمدتقی جعفـری)ره( می گوید: 
تمدن، تشـّکل هماهنگ انسـان ها در حیـات معقول با 
روابط عادالنه و اشـتراک همة افـراد و گروه های جامعه 
در جهت پیشـبرد اهـداف مادی و معنوی انسـان ها در 
همـة ابعاد مثبت اسـت )جعفـری، 1376، ج 5: 161(.

علی اصغر بنی حسن
دانش آموختة حوزة علمیة قم

 دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسامي

این مقاله براي آشنایي بیشتر شما با درس دوازدهم »نگاهي به تمدن 
جدید« دین و زندگي 3 آورده شده است.
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تمدن
 اسالمي



دلیل تمسک به قرآن
از باورهای اصلی و ریشـه ای ما مسـلمانان این اسـت 
دارای  و  کتـاب هدایـت  کریـم  قـرآن  بی گمـان  کـه 
آیات روشـنی بخش اسـت کـه انسـان را بصیـر و بیدار 
می سـازد، چـرا کـه قـرآن کام آفریننـده ای اسـت که 
خـود به تمـام زوایـای مخلوقـش آگاه اسـت. بنابراین، 
به تحقیق، انسـان هایی صاحب برتریـن تمدن خواهند 
بـود کـه بـه آموزه هـای ایـن خالـق یکتـا، یعنـی بـه 
دسـتورات قرآن، جامة عمل بپوشـند )مظفری، 1389: 
69( خداونـد در قـرآن می فرمایـد: »قـد جاءکم من اهلل 
نـور و کتـاب مبیـن« )مائـده: 15(. این آیـه اهل کتاب 
را مخاطـب قـرار می دهـد و آن هـا را به اسـام و کتاب 
قـرآن دعـوت می کنـد؛ کتابی کـه آییـن آن از هرگونه 
خرافـات و کجـی پـاک و از هـر نـوع انحرافـی بـه دور 
اسـت و تنها این کتاب آسـمانی اسـت کـه نور بصیرت 
و بیـداری و تمـدن اصیـل را بـه دنبـال دارد. به همین 
دلیـل، در آیة دیگر آمده اسـت: »إن هـذا القران یهدی 

للتـی هی أقـوم« )اسـراء: 9(.

ظرفیت و طول عمر تمدن قرآنی
هـر تمـدن انسـانی برحسـب اندیشـه و مبانـی خود 
ظرفیـت خاصی دارد کـه نمی تواند از آن تجـاوز کند و 
از آنجـا که قرآن دارای اندیشـه های متعالی و هماهنگ 
بـا فطـرت بشـری اسـت، معتقدیـم ظرفیـت تمـدن 
حاصـل از این اندیشـه، به وسـعت تمام تاریخ بشـریت 
تـا فرجـام این عالم و برپایی قیامت اسـت و هرگز دچار 
زوال و سـقوط نمی شـود؛ چـون فطرت هـا تغییرناپذیر 
و دائمی انـد: »فأقـم وجهـک للدیـن حنیفا فطـرت اهلل 
التـی فطر الناس علیها التبدیل لخلـق اهلل« )روم: 30(.

مبانی تمدن اسالمی در قرآن
براسـاس نگاهـی اجمالـی بـه آیاتـی از  قـرآن دربارة 
اقـوام مختلـف و دوره هـای متفاوت زندگی انسـان های 
گذشـته یـا آیاتـی که به طـور مسـتقل به بیـان اصول 
فکـری و روش زندگـی انسـان پرداخته انـد، به راحتـی 
می تـوان از تعریـف  و تمجیدهـا یـا انتقادهـای خداوند 
نسـبت به عملکرد گذشـتگان، نظر این کتاب آسـمانی 
را در زمینـة مبانـی برپایـی یک تمدن صحیـح و دینی 
دریافـت. پـاره ای از مهم ترین ایـن مبانـی عبارت اند از:

1. سـهله و سـمحه )تعامل در هم زیسـتی با 
دیگران(

یکـی از اصـول زیربنایـی اسـام، دعـوت بـه مـدارا 
و نرمـی بـا دیگـران اسـت )مگـر بـا دشـمن مغـرض(؛ 
و  زیردسـتان  بـا  برخـورد  در  نیـز  اصـل  ایـن  کـه 
ایشـان و  بـر  تأثیرگـذاری  مغلوب شـدگان، به منظـور 
تحـول در آن هـا نمایان تر خواهـد بود؛ چنانکـه پیامبر 

)ص( پـس از تسـلیم کفـار، از گذشـتة آن هـا چشـم 
پوشـید و حتـی گاه بـه آن هـا مسـئولیت نیز مـی داد؛ 
ماننـد گذشـت از کفـار مکـه پـس از اینکـه اسـام 
آوردنـد. باالتـر اینکـه، آن حضـرت خانـة بـزرگ آن ها، 
ابوسـفیان، را محـل امـن قـرار داد )سـبحانی، 1371: 
439(. انعطاف پذیـری حضرت در طی 23 سـال دوران 
رسـالت بـرای رسـیدن به اهـداف بلنـد الهـی، الگویی 
مناسـب برای ما مسلمانان اسـت. البته فراموش نشود، 
پیامبـر، همـان انـدازه کـه رحمئ للعالمیـن بـود، زمانی 
کـه کانـون دین مـورد تهاجم قـرار می گرفت، بـا تمام 

قـدرت و شـدت بـه دفـاع از آن برمی خاسـت.

1-1. انسان دوستی در قرآن
به صورت کلی، اسـام از دو منظر به سـهله و سـمحه 

قائل شـده است: 
الـف( اسـام خـود دیـن سـهله اسـت و در شـریعت 
اسـام تکالیـف دسـت وپاگیر و شـاقِّ حرج آمیـز وضـع 
نشـده اسـت: »مـا جعل علیکـم فـی الدین مـن حرج 
)حـج: 78(: خداوند در دین تنگنایی قرار نداده اسـت«؛

ب( مسـلمانان بـا تکیـه بر اندیشـة قرآنـی، هیچ کس 
را بـا خشـونت و زور بـه پذیـرش دیـن اسـام وادار 
نمی کردنـد، بلکه این عمـل را قبیح می دانسـتند. آنان 
در مناطـق مفتوحـه، بـه کافـران و پیروان دیگـر ادیان 
فرصـت می دادنـد کـه خود بـا اختیار کامل و شـناخت 
کافـی اسـام را انتخـاب کننـد )ال اکراه فـی الدین(. بر 
طبـق مبانـی دیـن و تمـدن اسـامی، پیـروان ادیـان 
دیگـر می تواننـد بـا پرداخـت جزیـه، بـر دیـن سـابق 
خویـش باقـی بماننـد. ایـن گـروه کـه »اهـل ذّمـه« 
خوانده می شـدند، اجازه داشـتند در قلمرو مسلمانان با 
آزادی و امنیـت کامل به اجرای مراسـم و آداب مذهبی 
خویـش بپردازند؛ افزون بر این، می بایسـت کلیة معابد 
و اماکـن مذهبـی آنـان مـورد احتـرام جامعة اسـامی 
قـرار می گرفـت. »ذّمیان« نه تنها از آزادی های اسـامی 
برخوردار بودند، از مهربانی، بلندنظری و انسان دوسـتی 
مسـلمانان نیز بهره مند می شـدند. آنان کـه در برخورد 
اولیـه با اسـام جزیه را بـر پذیرش اسـام ترجیح داده 
بودنـد، پـس از آشـنایی بـا مبانی دل نشـین قـرآن، به 
تدریـج جـذب ایـن دین شـدند؛ به گونه ای کـه در قرن 
دوم هجـری، جـز اقلیتـی، عامة مردم بـه کیش جدید 

)اسـام( درآمده بودنـد )برهانیـان، 1386: 31(.

1-2. هدف از سهله و سمحه در اسالم
اندیشـه ها،  برابـر  در  صبـوری  فضـای  در  بی شـک 
می تـوان تبادل نظـر را ـ که یکی از شـاخصه های ایجاد 
و بالندگـی تمـدن بـه شـمار مـی رود ـ بهبود بخشـید. 
بـر همیـن اسـاس، قـرآن در برخـورد بـا آرای مخالف، 
مسـلمانان را بـه خویشـتن داری دعـوت می کنـد تا در 
پرتو آن، گزینش بهترین اندیشـه ممکن شـود: »فبشر 

هر تمدن انسانی 
برحسب اندیشه 
و مبانی خود 
ظرفیت خاصی 
دارد که نمی تواند 
از آن تجاوز کند 
و از آنجا که قرآن 
دارای اندیشه های 
متعالی و هماهنگ 
با فطرت بشری 
است، معتقدیم 
ظرفیت تمدن 
حاصل از این 
اندیشه، به وسعت 
تمام تاریخ 
بشریت تا فرجام 
این عالم و برپایی 
قیامت است
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عبـاد الذین یسـتمعون القول فیتبعون أحسـنه« )زمر: 
18(. از همیـن رو، خداونـد متعـال شـخص پیامبـر 
)ص( را نمونـة عالـی سـعة صدر و تحمـل آرای مخالف 
برمی شـمرد؛ به گونـه ای کـه از جانـب برخـی نادانـان 
سـرزنش می شـد؛ چنانکـه بـه حضرتـش می گفتنـد: 
»هـو أذن«، یعنـی او گـوش اسـت. و قـرآن در پاسـخ 
می فرمایـد: »قـل أذن خیـر لکـم«: یعنی نیکو گوشـی 

بـرای شماسـت )کاشـفی، 1389: 61 و 62(.

1-3. مرز تعامل و هم زیستی در اسالم
چارچـوب  در  بایـد  مسـالمت آمیز  هم زیسـتی 
ارزش هـای اسـامی و حفـظ مصالـح جامعـة اسـامی 
باشـد و اگـر بیـرون از ایـن قلمـرو باشـد و بخواهـد به 
ارزش هـای اسـامی خدشـه وارد کنـد یـا راهـی برای 
رواج الابالیگـری باشـد، دیگـر جایـی بـرای سـهله و 
سـمحه نیسـت، بلکه جـای امربه معـروف و نهی ازمنکر 
و واکنـش در برابـر منحرفـان اسـت. پـس ایـن اصـل 
هرگـز بـه معنـای پذیرش عقیـدة مخالف نیسـت، چرا 
کـه با هـدف حفظ دیـن و ایمان مسـلمانان و پرجاذبه  
سـاختن آن در برابـر دیگـر ادیان شـکل گرفته اسـت، 
نـه پدیـد آوردن حالت انفعالـی برای مسـلمانان. از این 
رو، برخـاف پنـدار ناآگاهان، اسـام در برابـر انحراف با 
قاطعیـت می ایسـتد و از خـود دفاع می کنـد. به همین 
دلیـل وقتـی کافـران از پیامبر )ص( خواسـتند ایشـان 
هـم عقایـد آن هـا را بپذیـرد، فرمودنـد: »ال أعبـد مـا 

تعبـدون« )کافـرون: 2(.

1-4. آثار سهله و سمحة اسالمی
اسـام و قـرآن به عنـوان راهـی بـرای رسـیدن بـه 
جامعه ای مطلوب، در شـرایطی به بشـریت عرضه شـد 
کـه دنیا اسـیر تعصبـات دینـی و قومی بـود. دو دیانت 
بـزرگ مسـیحیت و زرتشـت غـرق در ایـن تعصبـات، 
دو جامعـة روم و ایـران را بـه انحطاطـی حتمی سـوق 
مـی داد. کتابـی سـاده و بی پیرایه، مشـحون از پیام های 
عرصـه ای  بـه  را  مـردم  و صلح دوسـتانه،  مودت آمیـز 
عاطفی سـوق داد و با آزاداندیشـی و بـه دور از تعصبات 
قومـی و قبیلـه ای، با ابـزار کارآمـِد مدارا بـا اهل کتاب، 
همـه را زیـر یک لـوا گـرد آورد و جامعه را بـه اعتدالی 
همه گیر رهنمون سـاخت و همة تعقیب شـدگان دربار 
بیزانـس و علم جویـان ایرانی را به بیت الحکمة اسـامی 
دعـوت کرد. عرب، عجـم، نصارا، زرتشـتي و یهودي در 
کنـار یکدیگر مـأوا گرفتند و با آرامشـی وصف ناپذیر به 
خلـق آثار علمی مبادرت کردند )جان احمـدی، 1390: 

68 و 69(.

2. آداب و اخالق حسنه
خداوند در آیات مختلف قرآن مسـلمانان را به رعایت 
آداب و اخـاق اسـامی دعـوت کـرده و بـه رفتارهایی 

همچون در نظر گرفتن احتـرام متقابل، رعایت عدالت، 
یکدیگـر را بـرادر دینـی دانسـتن، همـه را امـت واحده 
خوانـدن، و همـه زیـر یـک آییـن اخاقـی و اعتقـادی 
قـرار گرفتـن فراخوانده اسـت. مثًا زمانی کـه مردم در 
پیوندها بر قرابت و خویشـاوندی و مسـئلة نژادی تکیه 
می کردنـد، قرآن یک اصل اساسـی را متذکر شـد و آن 
اینکـه قرب بـه خداوند، تنها به وسـیلة ایمـان و پیروی 
از سـنن اخاقی و اعتقادی پیامبران میسـر اسـت: »إن 
أولـی الناس بإبراهیـم للذین اتبعـوه )آل عمـران: 68(: 
سـزاوارترین مـردم به ابراهیم، آن هایند کـه از او پیروی 
کردنـد.« تزکیـة نفـس و تحصیـل اخاق نیکـو چنان 
اهمیتـی دارد کـه خداونـد متعـال آن را بزرگ تریـن 
هدف پیامبر اسـام )ص( معرفی کرده اسـت و پیش از 
تعلیـم از آن یـاد می کنـد: »یزکیهم و یعلمهـم الکتاب 
و الحکمـئ« )آل عمران: 164( )برهانیـان، 1386: 42(. 
از ایـن رو، پیامبـر )ص( هـدف از بعثـت خـود را اتمـام 
مـکارم اخاقی بیان کرده اسـت: »بعثـت التمم مکارم 

األخـاق« )مصباح یـزدی، 1391: 28(.

2-1. جایگاه اخالق در تمدن قرآنی
در قصـص قرآنـی و آموزه هـای دینـی، مسـئلة اصلی 
مـورد تأکید پیامبـران در دوران مختلـف تاریخ زندگی 
بشـر، بـرای ایجـاد تمدن هـای دینـی، رعایـت اصـول 
اخاقـی اسـت. ایـن امـر نشـان دهندة ایـن اسـت کـه 
اواًل زیربنـای یـک تمـدن توحیدی چیزی جـز رعایت 
اخـاق در ارتباطـات و برخوردهـای اجتماعی نیسـت؛ 
ثانیـًا برخـی از رذائـل اخاقـی، مانند فسـاد اجتماعی، 
و  بی رحمـی  اسـتبداد،  و  تجمل گرایـی، خودکامگـی 
قسـاوت قلـب، دنیازدگـی، زور و تزویـر، و ... خودبینـی 
به طـور مسـتقیم در فروپاشـی تمـدن نقـش اساسـی 
دارنـد. در راسـتای تأییـد و اهمیـت جایگاه اخـاق در 

تمـدن، سـه شـاهد معتبـر موجود اسـت:
الـف( به گـواه تاریـخ، یک عامـل اصلی در پیشـروی 
تمـدن مسـلمانان در صـدر اسـام، رعایـت مسـائل 
اخاقـی از سـوی سـفیران و سـپاه اسـام در داخـل 
سـرزمین های اسـامی و مناطق تازه تصرف شـده بود. 
جرجـی زیـدان در تاریـخ تمـدن اسـام، در ضمـن 
علـل پیشـرفت اسـام می نویسـد: چه کسـی می تواند 
منکـر تأثیر دادگسـتری و پرهیـزگاری و خوش رفتاری 
کـه  گفـت  نمی تـوان  رو  ایـن  از  باشـد؟  مسـلمانان 
پیشـرفت تمـدن اسـامی و تأثیـر غلبـة آن بـر دیگـر 
تمدن هـای آن روزگار، بـر اثـر قهر و جنگ بوده اسـت. 
نگاهـی اجمالی به نقشـة جهان اسـام ایـن واقعیت را 
تأییـد می کنـد؛ زیـرا انتشـار اسـام به سـرزمین هایی 
همچون چیـن، مغولسـتان، اندونـزی، جزایر فیلیپین، 
ماداگاسـکار، زنگبـار، موزامبیـک، دارالسـام، رودزیـا، 
نیجریه، سـاحل طـا و کنگو محصول فتوحات اسـام 
نبـوده اسـت؛ چـرا کـه فاتحان اسـام در هیـچ عصری 

در قصص قرآنی 
و آموزه های 

دینی، مسئلة 
اصلی مورد 

تأکید پیامبران 
در دوران 

مختلف تاریخ 
زندگی بشر، 
برای ایجاد 
تمدن های 

دینی، رعایت 
اصول اخالقی 

است

27  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |



هرگز بـه این مناطق نرسـیده اند )زیـدان، 1369: 43(.
ب( یکی از عواملی که موجب شـد تمدن مسـلمانان 
طـی سـالیانی دراز بـه انحطاط و زوال کشـیده شـود و 
آن شـوکت اولیه از دسـت برود، رعایت نشـدن مسـائل 
اخاقـی بوده اسـت. نمونـة بـارز آن، افول و خاموشـی 
تمدن مسـلمانان در اندلس یا اسـپانیای امروزی اسـت.
ج( به توافق تمامی کارشناسـان عرصـة تاریخ تمدن، 
نبـود معنویـت و اخـاق می توانـد تمـدن را بـه افـول 
بکشـاند و به مـرور زمـان بـه نابـودی کامـل برسـاند؛ 
چنان کـه امـروزه همیـن مسـئله گریبان گیـر تمـدن 

غرب شـده اسـت.

2-2. برابری و مساوات
از مهم تریـن آداب و اخـاق اسـامی، رعایـت اصـل 
برابـری و مسـاوات اسـت چـرا کـه در جامعة اسـامی 
همه از حقوق یکسـانی بهره مندنـد و با یکدیگر در یک 
ردیـف قـرار می گیرند. جلوة بـارز این مسـئله در اینجا 
منعکـس می شـود که فقیـر و غنـی، بـرده و آزاد، و هر 
کـس کـه به دیـن محمد )صلـی اهلل علیه و الـه( لبیک 
گویـد، در یـک صـف خـدای خویـش را می سـتاید: 
شکسـت   .)10 )حجـرات:  إخـوئ«  المؤمنـون  »إنمـا 
حصارهـای طبقاتـی و آزادی هـای اجتماعی، بـه زودی 
تأثیـر خـود را بر جامعة بسـته آن زمان نهـاد. با کاهش 
تبعیضـات نـاروای اجتماعی و اسـتبداد طبقاتی، تحول 
چشـمگیری در فضای اجتماع پدیدار شـد. کسب علم 
و دانـش از انحصـار گروه هـای خـاص درآمـد و انقابی 
ریشـه دار در ایـن زمینه صـورت گرفت. زنـان که پیش 
از ایـن از کمتریـن حقـوق اجتماعـی برخـوردار بودند، 
جایـگاه و شـأنی واال یافتنـد. هر کس در هر شـغلی که 
می خواسـت، با توجه به اسـتعدادش، می توانسـت ورود 
پیـدا کند. و حتـی تبلیغ دین در انحصار کسـی نبود و 
هـر کـس در هر زمـان و مکان می توانسـت دیگـران را 

بـه اسـام دعوت کنـد )برهانیـان، 1386: 36(.

3. امنیت اجتماعی
امنیـت اجتماعـی از لحاظ معنا و مفهـوم اصطاحی، 
ابعـاد و افـق گسـترده ای دارد کـه تمـام مسـائل ریـز و 
بـر  در  را  انسـان  و گروهـی  فـردی  زندگـی  درشـت 
می گیـرد و در همـة عرصه های عمران و آبـادی فراگیر 
اسـت. از ایـن رو، ضـرورت تحقـق امنیـت اجتماعی بر 
هیچ شـخص و مکتبی پوشـیده نیسـت. امنیـت الزمة 
ایجـاد و گسـترش تمـدن اسـت. بـه همین دلیـل، در 
یکی از مشـهورترین آیـات قرآن، به موضـوع »امنیت« 
اشـاره شـده اسـت. آیه ای که مشـتمل بر دعای پیامبر 
بـزرگ خداونـد، حضرت ابراهیـم )علیه السـام(، دربارة 
سـرزمین و مـردم مکـه اسـت: »و إذ قـال إبراهیـم رب 
)ابراهیـم: 35( )مـکارم   »... البلـد ءامنـا  اجعـل هـذا 
شـیرازی، 1385، ج 10: 414(. ایشـان در دعـای خود، 

اصلی تریـن نیاز اجتماع را مدنظر قـرار می دهد و پیش 
از هـر تقاضـای دیگـری، بـرای آنان درخواسـت امنیت 
می کنـد و این خود اشـاره ای اسـت به ایـن واقعیت که 
نه تنهـا اقتصاد سـالم، بلکه اصواًل برخـورداری از زندگی 
انسـانی مطلـوب، بـدون امنیـت ناممکـن اسـت و اگر 
جایی امن نباشـد، قابل سـکونت نیسـت؛ هر چند تمام 
نعمت های دنیا در آن جمع باشـد. و اصواًل شـهر و دیار 
و کشـوری کـه فاقـد نعمت امنیـت اسـت، نعمت های 

دیگـر را نیز از دسـت خواهـد داد!

4. جاودانگی و جهان شمولی اسالم
از آنجـا کـه اسـام کامل تریـن و آخرین دین اسـت، 
آموزه هـای قرآنـی آن بـه شـکلی اسـت کـه می توانـد 
سـعادت فـردی و اجتماعـی انسـان ها را در تمام جهان 
بـا زبان هـا، نژادهـا، سـلیقه ها و گرایش هـای گوناگون، 
در همـة زمان هـا ترسـیم و تضمیـن کنـد. درواقـع، 
حضـرت محمـد )ص( رسـول جهانـی بـود؛ از ایـن رو، 
فرهنـگ و تمـدن دیـن او نیز جهانی اسـت )کاشـفی، 
1389: 63(. بـرای ایـن امـر می تـوان دالیلـی ذکر کرد 

کـه از جملـة آن هـا عبارت انـد از:
کـه  دارد  وجـود  فراوانـی  تاریخـی  شـواهد  الـف( 
پیامبـر )ص( به سـران کشـورهایی ماننـد ایـران، روم، 
مصـر، حبشـه، شـامات، و نیز رؤسـای قبایـل گوناگون 
نامـه نوشـتند و آنـان را بـه اسـام فراخواندنـد. بدیهی 
اسـت، اگـر دیـن اسـام و کتـاب آسـمانی اش قـرآن، 
عمومـی و جهان شـمول نبـود، چنیـن دعـوت عمومی 
انجـام نمی گرفـت و امت هـای دیگـر نیـز عـذری برای 
نپذیرفتـن آن داشـتند )مجلسـی، 1362، ج 2: 438(.

ب( آیـات متعـددی نیـز در قـرآن کریـم هسـت که 
بـه همـة نسـل ها و همـة عصرها مربـوط اسـت؛ آیاتی 
کـه همـة انسـان ها را بـا عنوان هـای »ایهـا النـاس« یا 
»بنـی آدم« یا »للعالمین« خطاب کـرده و هدایت خود 
را شـامل همـة آن هـا دانسـته اسـت، نـه قـوم یـا افراد 
خاصـی. اگر اسـام و قـرآن برای افراد یـا اعصار خاصی 
نـازل می شـد، بایـد فقـط آن افـراد و اعصـار را خطاب 
می کـرد، نـه همـگان را. بـرای مثال، آیـة زیـر در بیان 
همیـن مطلب اسـت: »تبـارک الذی نـزل الفرقان علی 
عبـده لیکـون للعالمیـن نذیـرا« )فرقـان: 1(. آیاتی هم 
داریـم که رسـالت پیامبر )ص( و هدف از نـزول قرآن را 
پیـروزی دین اسـام و تمدن اسـامی بر دیگـر ادیان و 
تمدن های برانگیخته شـده دانسـته اسـت؛ ماننـد: »هو 
الذی ارسـل رسـوله بالهـدی و دین الحـق لیظهره علی 

الدیـن کلـه ولو کره المشـرکون« )توبـه: 33(.

5. نگرش توحیدی به عالم
از دیربـاز تـا کنـون ایـن پرسـش مطرح اسـت که آیا 
روابـط و اسـباب فعـال در جهـان هسـتی، بـه همیـن 
محسوسـات منحصـر اسـت یا عوامـل و روابـط نامرئی 

امنیت اجتماعی 
از لحاظ معنا 
و مفهوم 
اصطالحی، 
ابعاد و افق 
گسترده ای 
دارد که تمام 
مسائل ریز و 
درشت زندگی 
فردی و گروهی 
انسان را در بر 
می گیرد و در 
همة عرصه های 
عمران و آبادی 
فراگیر است
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و نامحسوسـی نیـز در ایـن عالـم کارگزارند کـه از دید 
همـگان پنهان اند؟ در پاسـخ به این پرسـش، انسـان ها 

به دو دسـته تقسـیم می شـوند:
کـه  مـاده(  اصالـت  )طرفـداران  طبیعّیـون  الـف( 
می گوینـد: هـر چـه هسـت، طبیعـت و مـاده اسـت و 

نـدارد! اسـباب دیگـری وجـود 
ب( الهّیـون )قائلیـن به ماوراءالطبیعـه( که می گویند: 
نظـر قرآن کریـم به عنوان مقـّوم اصلی تمدن اسـامی 
این اسـت که طبیعت در نحوة ایجـاد تمدن تأثیر دارد، 
ولـی چنـان نیسـت کـه ایـن امور سـبب تـاّم باشـند،  
بلکـه عامـل دیگـری نیـز هسـت کـه از حـس ظاهـر 
نهـان اسـت، ولـی در این جهـان مؤّثر اسـت. این عامل 
حقیقـی و اعتقـادی، چیـزی نیسـت جز وجـود خالق 

یکتـا و هسـتی بخش؛ چـرا که:
اواًل تمـام عوامـل ایجادکنندة تمـدن، از قبیل نیروی 
انسـانی، زمیـن به عنـوان گهـوارة تمـدن، طبیعـت و 
ابزارهـای کاربـردی آن در تمدن، همه و همه مخلوقات 
ایـن خالق انـد: »الـذی جعل لکـم االرض مهـدا و جعل 
لکم فیها سـبا لعلکم تهتـدون« )زخـرف:  10(. »نحن 
أولیاؤکـم فی الحیوئ الدنیا و فی األخـرئ« )فصلت: 31(: 
»مـا یـاران و مـددکاران شـما در زندگی دنیـا و آخرت 
هسـتیم.« و »أفرءیتـم مـا تحرثـون ءأنتـم تزرعونـه أم 

نحن الزارعـون« )واقعـه: 63 و 64(.
ثانیـًا در قـرآن آیاتـی داریـم که به صراحـت به نقش 
مسـتقیم خداوند در امور زندگـی و رونق گرفتن تمدن 
اشـاره دارنـد: »تنـزل الملئکـئ و الروح فیها بـإذن ربهم 
مـن کل امـر )قـدر: 3 و 4(؛ مائـک و روح، بـه اذن 
پروردگارشـان برای )تقدیر( هر کاری نازل می شـوند«؛ 
و اینکـه جوامعـی کـه بـه وجـود خداونـد یکتـا مؤمن 
باشـند و در ایـن ایمـان خـود اسـتقامت جوینـد، از 
بهره هـای معنوی بیشـتری برخـوردار خواهند بـود: »و 
َان لـو اسـتقاموا علـی الطریقـئ ألسـقیناهم مـاء غدقا« 

)جـن: 16(.
ثالثـًا طبق آیات قرآن، تمام امـور عالم به اذن خداوند 
در حرکـت یا سـکون قـرار دارند؛ هر چند بـه ظاهر در 
برخـی امـور فاعـل مباشـر را انسـان یا هر کـس دیگر 
)مائـک یـا ...( می دانیـم: »ألـم تر أن اهلل سـخر لکم ما 
فـی األرض و الفلـک تجـری فی البحر بأمره و یمسـک 

السـماء أن تقع علـی األرض إال بإذنـه« )حج: 65(.
رابعـًا خداوند براسـاس نظام حکیمانة خود، انسـان را 
بـرای اهـداف خـاص و ایجـاد تمدنـی ویژه خلـق کرد. 
مهم تریـن هدفـی که در خلقت انسـان می تـوان به آن 
اشـاره کـرد، مقـام خلیفئ الهی و انسـان کامل شـدن از 
حیـث ظهور تمـام و کمال اسـمای الهی اسـت؛ هدفی 
کـه همـة پیامبـران آمدنـد آن را بـه انسـان گوشـزد 
کننـد: »و إذ قـال ربـک للملئکئ إنی جاعـل فی األرض 
خلیفئ« )بقـره: 30(. ایجاد این تمـدن توحیدی آن قدر 
بـرای خالق انسـان اهمیت دارد کـه آن را به عنوان یک 

مأموریـت مهـم بر دوش بشـر نهاده اسـت )طاهـرزاده، 
.)36 :1388

6. علم و آگاهی
یکـی از مهم تریـن مؤلفه هایـی که در شـکل گیری و 
حرکـت رو به رشـد تمدن قرآنی تأثیر بسـزایی داشـته 
و دارد، نهضـت علمـی جهـان اسـام اسـت کـه دعوت 
بـه آن، از سـوی کام اهلل بـوده اسـت؛ بدین صـورت که 
مـردم را به سـمت تعلیم  و تعلم سـوق می دهـد و بارها 
از مـردم می خواهـد در احـوال کائنات و در اسـرار آیات 
بیندیشـند. منطـق قـرآن دربارة علم به شـکلی اسـت 
کـه قابل تخصیـص و اختصاص نیسـت. قـرآن، علم را 
نـور و جهـل را ظلمـت می دانـد و می فرمایـد: مطلقـًا 
نـور بر ظلمـت ترجیـح دارد. قـرآن صریحًا مسـائلی را 
به عنـوان موضـوع مطالعـه و تفکـر در آن هـا پیشـنهاد 
نتیجـة  ایـن موضوعـات همان هاسـت کـه  می کنـد. 
مطالعـة آن هـا همین علوم طبیعـی، ریاضی، زیسـتی، 
تاریخـی و ... اسـت کـه امـروز در دنیا می بینیـم. قرآن 
کتابـی اسـت کـه نخسـتین بـار که نازل شـد، سـخن 
خـود را بـا »خوانـدن«، »علـم« و »کتابـت« آغـاز کرد: 
»اقـرا باسـم ربک الـذی خلق؛  خلق اإلنسـان مـن علق؛ 
اقـرا و ربـک األکـرم؛ الذی علـم بالقلم؛ علم اإلنسـان ما 

لـم یعلم« )علـق: 1-5(.

7. خردگرایی )عمل بر حسب تفکر و تعقل(
انسـان موجودی اسـت دارای اندیشـه که خوشبختی 
و خسـران او در گـرو به کارگیری اندیشـه هایش اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، از نظـر قرآن یکـی از اصـول مهم در 
مبانـی تمـدن، خردگرایـی یـا عمـل برحسـب تفکر و 
تعقل اسـت؛ به گونه ای که اسـام هیـچ گاه دیدگاه های 
خویـش را بـر مـردم تحمیـل نمی کنـد. بـه همیـن 
دلیـل، وظیفـة مؤمنـان این اسـت که حقیقـت دین را 
بـا منطق و اسـتدالل تشـریح کننـد: »ادع إلی سـبیل 
ربـک بالحکمـئ و الموعظـئ الحسـنئ و جادلهـم بالتـی 
هـی أحسـن« )نحـل: 125( )کاشـفی، 1389: 59(. 
قـرآن در آیـات مختلف مـردم را از پیروی گمان، تقلید 
کورکورانـه و خواهش هـای نفسـانی بر حذر مـی دارد و 
جـز پیـروی از علـم، یقیـن، حّجـت و برهـان را اصولی 
و درسـت نمی دانـد. و تمـام ایـن امـور، بـدون اندیشـه 

نمی شـوند. حاصل 

8. توجه به فطرت
انسـان دارای یـک سلسـله امـور فطـری اسـت کـه 
قطعـًا تربیـت او باید بـا در نظر گرفتن همـان فطریات 
صـورت گیـرد و اصـل لغـت »تربیت« هـم اگر بـه کار 
برده می شـود، بر همین اسـاس اسـت. چـون »تربیت« 
یعنـی رشـد دادن و پـرورش دادن و ایـن مبنـی بـر 
پذیرش یک سلسـله اسـتعدادها و به تعبیـر امروز یک 

انسان موجودی 
است دارای 
اندیشه که 

خوشبختی و 
خسران او در 

گرو به کارگیری 
اندیشه هایش 

است. به همین 
دلیل، از نظر قرآن 

یکی از اصول 
مهم در مبانی 

تمدن، خردگرایی 
یا عمل برحسب 

تفکر و تعقل 
است؛ به گونه ای 

که اسالم هیچ گاه 
دیدگاه های 

خویش را بر مردم 
تحمیل نمی کند
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سلسـله ویژگی هـا در انسـان اسـت )مطهـری، 1388: 
14(. خداونـد در همیـن زمینه می فرمایـد: »فطرت اهلل 
التـی فطر الناس علیهـا ال تبدیل لخلـق اهلل )روم: 30(: 
این فطرتی اسـت که خداوند انسـان ها را بـر آن آفریده 
و تغییـری در آن نیسـت«. پـس بایـد مورد توجـه قرار 
گیـرد تـا بتـوان بـر حسـب آن عمـل کـرد و در نتیجه 

تمـدن نـاب را تشـخیص داد و آن را ایجـاد کرد.

9. شناخت و توجه به حقوق دیگران
همة انسـان ها از هستی و در اسـتفاده از مواهب الهی 
دارای حـق برابرنـد: »یا أیها الناس کلـوا مما فی األرض 
حـاال طیبـا« )بقـره: 168(. بهره بـرداری از زمین حق 
همـه اسـت و به گـروه یا امتـی خاص اختصـاص ندارد 
و همـه نسـبت بـه یکدیگـر دارای حقـوق و در نتیجـه 
وظایفی هسـتند. ایـن حقوق به صورت دوجانبه اسـت، 
نـه یکطرفه. و رعایت حقوق دیگران به نفع همه اسـت. 
و اگـر رعایـت نمی شـود، یـا بـه دلیـل جهـل و غفلت 
افـراد اسـت یا بـه دلیـل خودخواهی و توجـه به منافع 
شـخصی، و اگـر افـراد بـه وظایفـی کـه نسـبت به هم 
دارنـد، آگاه و به آن پایبند باشـند، اختـاف و درگیری 
پیـش نمی آیـد، چـون بـا نـگاه واقع بینانـه و توجـه به 
می شـود  حاصـل  بصیرتـی  چنـان  متقابـل،  حقـوق 
کـه دیگـر جـای غفلـت نمی مانـد. ایـن مسـئله چنان 
زمینـه ای را فراهـم می کنـد کـه مسـیر را بـرای رشـد 
و تعالـی تمـدن همـوار می سـازد. قـرآن، بـرای نمونه، 

دربـارة الگـوی کامـل با بصیرتـان چنیـن می فرماید:
و مـا کان لنبـی أن یغل و من یغلل یـأت بما غل یوم 
القیامـئ ثم توفی کل نفس ما کسـبت و هم ال یظلمون 

)آل عمران: 161(.
)گمـان کردیـد ممکـن اسـت پیامبر به شـما خیانت 
کنـد؟! در حالی کـه( ممکـن نیسـت هیـچ پیامبـری 
خیانـت کنـد! چـرا کـه هـر کـس خیانـت کنـد، روز 
رسـتاخیز آنچـه را در آن خیانـت کـرده اسـت، با خود 
)به صحنة محشـر( می آورد. سـپس به هـر کس، آنچه 
فراهـم کـرده )و انجـام داده اسـت(، به طور کامـل داده 
می شـود. و )بـه همیـن دلیـل( بـه آن ها سـتم نخواهد 
شـد )چرا کـه محصول اعمـال خـود را خواهنـد دید(.

10. پرهیز از تعصبات ناپسند
به طـور کلـی بایـد توجـه داشـت کـه تعصـب بـر دو 

است: قسـم 
الـف( تعصب ممدوح: تعصبی که در راسـتای صیانت 
از آن چیـزی اسـت کـه حفظـش الزم اسـت )رفیعـی 
محمـدی، 1388، ج 2: 148(؛ مثـل فرزنـد، اهـل و 
عیـال، وطـن و عقاید حّقـه. به طور کلـی دفاع منطقی 
از ارزش هـا و پشـتوانه های یـک ملـت براسـاس علم و 
آگاهـی، نشـانة اسـتواری و ثبـات قـدم اسـت و تعصب 
مثبـت نامیده می شـود. تعصب و حمّیت یـک ملت در 

دفـاع از دیـن، اسـتقال، آزادی و مرزهـای جغرافیایی 
خـود و ارزش هـای شـرعی و ملـی، معقـول و منطقـی 

است.
ب( تعصـب مذمـوم: تعصبـی کـه بـه معنـای تکبـر 
ورزیـدن از پذیـرش حق و خود را برتر دانسـتن از مردم 
اسـت، کـه در فرهنـگ قـرآن »عصبیـت« و »حمّیـئ 
الجاهلّیـئ« نـام دارد و از لـوازم قـوة غضبیـه و فخـر و 
عجـب و کبـر اسـت. خداونـد در قـرآن این گونـه بدان 
اشـاره کرده اسـت: »إذ جعـل الذین کفـروا فی قلوبهم 
الحمیئ حمیئ الجاهلیئ فأنزل اهلل سـکینئ علی رسـوله 
و علـی المؤمنیـن و الزمهم کلمـئ التقـوی و کانوا احق 
بهـا و اهلهـا« )فتـح: 26(. )بـه یـاد آوریـد( هنگامـی را 
کـه کافـران در دل های خود خشـم و نخـوت جاهلیت 
داشـتند و )در مقابـل(، خداونـد آرامش و سـکینة خود 
را بـر فرسـتادة خویـش و مؤمنان نـازل فرمـود و آن ها 
را بـه حقیقـت تقـوا ملـزم سـاخت. و آنـان از هـر کس 
شایسـته تر و اهـل آن بودند )رفیعی محمـدی، 1388، 

ج 2: 148(.

10-1. نشـانه های تعصـب ورزی مذمـوم و راه 
درمـان آن

بـرای اینکـه دچار تعصب باطل نشـویم، بایـد همواره 
به نشـانه های آن توجه داشـته باشـیم. در زیر به برخی 

نشـانه های تعصب مذموم اشـاره می شود:
الـف( زیـر بار حـق نرفتن: انسـان هایی که دچـار این 
خـوی شـیطانی و جاهلی انـد، زیـر بار حـق نمی روند و 
همـواره خـود و عقایدشـان را برتـر می پندارنـد: »و إن 
یـروا کل ءایئ ال یؤمنوا بها حتـی إذا جاءوک یجادلونک 
یقـول الذیـن کفـروا إن هذا إال أسـاطیر األولیـن )انعام: 
ایمـان  ببیننـد،  را  تمـام نشـانه های حـق  اگـر   :)25
نمی آورنـد؛ تـا آنجـا کـه وقتـی بـه سـراغ تـو می آیند 
کـه با تو پرخاشـگری کننـد، کافران می گوینـد: این ها 
فقـط افسـانه های پیشـینیان اند!« )رفیعـی محمـدی، 

1388، ج 2: 152(.
ب( خودبرتربینـی و نفـی دیگران: علـت اصلی اینکه 
باعـث شـد یهودیان و مسـیحیان )غالبًا( زیر بار اسـام 
نرونـد )به رغـم اعتـراف بسـیاری از بـزرگان آن هـا بـه 
حقانیـت قـرآن(، همیـن مسـئلة تعصـب بوده اسـت. 
حتـی همیـن عامـل باعـث تقابـل آن هـا بـا یکدیگـر 
نیـز شـده اسـت. قـرآن آن را چنیـن بیان کرده اسـت: 
»و قالـت الیهـود لیسـت النصـاری علـی شـیء و قالت 
النصـاری لیسـت الیهـود علـی شـی ء و هـم یتلـون 
الکتـاب« )بقـره: 113( )رفیعـی محمـدی، ج 2: 152(.

ج( تقلیـد کورکورانـه: ریشـة اصلی انحراف مشـرکان 
عـرب، تقلیـد کورکورانـة ناشـی از تعصـب بوده اسـت. 
ایشـان درهـای معرفـت را بـه روی خود بسـته بودند و 
تنهـا شـعار )تقلیـد و پیـروی از پدرانمـان( می دادند و 
بـر اثـر جهـل و نادانـی حاضر نبودنـد در دیـدگاه خود 

خودبرتربینی 
و نفی دیگران: 
علت اصلی 
اینکه باعث 
شد یهودیان 
و مسیحیان 
)غالبًا( زیر بار 
اسالم نروند 
)به رغم اعتراف 
بسیاری از 
بزرگان آن ها 
به حقانیت 
قرآن(، همین 
مسئلة تعصب 
بوده است. 
حتی همین 
عامل باعث 
تقابل آن ها با 
یکدیگر نیز 
شده است
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تجدیدنظـر کننـد: »َو إذا قیـل لهـم اتبعوا مـا أنزل اهلل 
قالـو بل نتبـع ما ألفینـا علیه ءاباءنـا أو لـو کان ءاباؤهم 
ال یعقلـون شـیأ و ال یهتـدون )بقـره: 170(: و هنگامی 
کـه بـه آن هـا گفتـه شـود از آنچـه خـدا نـازل کـرده، 
پیـروی کنیـد! گوینـد، نـه؛ مـا از آنچـه پدران خـود را 
بـر آن یافتیـم، پیـروی می کنیـم. آیـا اگر پـدران آن ها 
چیـزی نمی فهمیدنـد و هدایـت نیافتنـد )بـاز از آن ها 
پیـروی می کننـد(!« برای درمـان تعصب ناپسـند باید 
بـه حـق روی آورد و همواره در جسـت وجوی حق بود. 
ابتـدا بایـد حق را شـناخت، سـپس به آن ملتزم شـد و 
در صـورت وجود نشـانه های تعصب ناپسـند، برای رفع 

آن هـا اقـدام کرد )رفیعـی محمـدی، ج 2: 153(.

11-1. عناصر وحدت بخش از منظر قرآن
ایـن عناصـر اموری انـد کـه یـا به صـورت ایجابـی به 
تقـرب و همـکاری و تعامـل عملـی میـان مسـلمانان 
می انجامنـد، مثـل احتـرام متقابل، یا به صورت سـلبی 
سـبب کاهـش اختافات می شـوند و جدایـی و کینه و 
اتهـام را از بیـن می برند و موجب طـرد هرگونه بدبینی 
و تعصـب می شـوند؛ مثـل نگفتن و ننوشـتن سـخنان 
نسـنجیده، غیرمنطقی، و تنـد و زننده دربـارة یکدیگر 
. از ایـن رو، دسـتورهای اخاقـی و اجتماعـی ماننـد 
حرمت غیبت، سـوءظن و افشـاگری، برای پیشـگیری 

از اختـاف آمده انـد:
1. »یـا أیهـا الذین آمنـوا اجتنبوا کثیرا مـن الظن إن 
بعـض الظـن إثم و ال تجسسـوا و ال یغتب بعضکم بعضا 
أیحـب أحدکـم أن یـاکل لحم أخیه میتـا فکرهتموه و 
اتقـوا اهلل إن اهلل تـواب رحیـم« )حجـرات: 11(. دشـنام 
دادن و ریشـخند گرفتن و سـرزنش کردن، یا دیگران را 
بـا نام های زشـت و القاب ناپسـند یاد کـردن، از عوامل 

جدایی میان مسـلمانان تلقی می شـود.
2. »و ال تلمـزوا أنفسـکم و ال تنابـزوا باأللقـاب بئـس 
االسـم الفسـوق بعد اإلیمان )حجـرات: 10(: یکدیگر را 
مـورد طعن و عیب جویـی قرار ندهید و با القاب زشـت 
و ناپسـند یکدیگـر را یاد نکنید. بسـیار بد اسـت که بر 

کسـی، پس از ایمـان، نام کفرآمیـز بگذارید«.
3. »و التنازعـوا فتفشـلوا و تذهـب ریحکـم )انفـال: 
46(: و هرگـز راه اختـاف و تنـازع نپویید کـه قدرت و 

عظمـت شـما نابـود خواهد شـد«.
4. آیـات دیگـری نیـز که بـه تجربة امت های پیشـین 
اشـاره می کننـد و می گوینـد از اختـاف و تفرقـة آنـان 
عبـرت بگیریـد و دیگر شـما مانند آنان اختـاف نکنید: 
»و ال تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفـوا« )آل عمران: 105(.
5. خداونـد در جایـی دیگـر می فرمایـد: دسـته بندی 
دینـی درسـت می کننـد و هـر کسـی بـه هـر گـروه و 
حـزب خـود خوشـحال می شـود: »مـن الذیـن فرقـوا 
دینهـم و کانـوا شـیعا کل حـزب بمـا لدیهـم فرحون« 

.)32 )روم: 

عدالت )ظلم(
»عدالـت اجتماعـی« از مظاهـر بارز پیشـرفت اسـت. 
تعهـد عملـی به اصـل عدالـت و گام نهادن در شـاهراه 
از  زندگـی،  میدان هـای  در  عدالـت ورزی  و  دادگـری 
محوری تریـن علـل تعالـی و تکامـل جوامـع و رشـد و 
عدالـت  بـر  کـه  تمدن هاسـت. جامعـه ای  شـکوفایی 
اجتماعـی اسـتوار باشـد، در افـق روشـنی از تمـدن 
انسـانی قـرار می گیـرد. تاریـخ هنوز سـرزمین حبشـه 
را به عنـوان نمـاد عدالـت و آزادی در خاطـر دارد. در 
سـال های نخسـتین بعثت، پیامبر خدا )ص( مسلمانان 
را بـه هجـرت بـه حبشـه تشـویق کـرد و علـت ایـن 
انتخـاب را چنین فرمود: پادشـاه آنجا مرد عادلی اسـت 
کـه بـه پناهندگانـش ظلم نمی کنـد )صفائـی حائری، 

.)294  :1385
از سـوی دیگـر، قـرآن نیـز بـه شـدت اسـتبداد و 
تحمیـل رنـج و سـتم بر طبقـات فرودسـت جامعه را 
محکـوم می کنـد و در حمایـت از آنان بـه پا می خیزد 
و وعـدة اسـتیای آنـان را بر سـتمگران و مسـتبدان 
عالـم می دهـد کـه ایـن پایـان حتمـی تاریـخ اسـت: 
»و نریـد أن نمـن علـی الذین اسـتضعفوا فـی األرض 
و نجعلهـم أئمـئ و نجعلهـم الوارثیـن )قصـص: 5(: ما 
و  نهیـم  بـر مسـتضعفان زمیـن منـت  می خواهیـم 
آنـان را پیشـوایان و وارثـان روی زمیـن قـرار دهیم!« 
»واهلل  می فرمایـد:  عالـم  سـتمگران  بـه  خطـاب  و 
ال یهـدی القـوم الظالمیـن )بقـره: 258(: خداوند قوم 

سـتمگر را هدایـت نمی کند«.

13. توجه به اسوه های قرآنی
همیشـه وجـود الگوهـا و سرمشـق های بـزرگ در 
زندگـی وسـیلة مؤثری بـرای تربیـت انسـان ها بوده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، پیامبـر)ص( و پیشـوایان 
معصـوم )ع( مهم تریـن شـاخصة هدایـت را بـا عمل 
خـود نشـان می دادنـد. از این رو، هنگامی که سـخن 
از سـنت بـه میـان می آیـد، گفتـه می شـود: سـنت 
تقریـر معصـوم )ع(  از قـول، فعـل و  عبـارت اسـت 
)جمعـی از نویسـندگان، 1390: 81(. یعنی سـخن، 
عمـل و سـکوت پیشـوایان معصـوم)ع(، همه حجت 
و راهنماسـت. همچنیـن، بـه همیـن دلیل اسـت که 
عصمـت در تمـام پیامبـران و امامـان شـرط اسـت؛ 
بـرای اینکـه الگـو در همـة زمینه ها )حتـی در ایجاد 
تمـدن( باشـند. قـرآن نیز بـر این مسـئلة مهم صحه 
می گـذارد و الگوهـا و سرمشـق هایی بـرای مؤمنـان 
بـزرگ  شـخصیت  دو  از  قـرآن  می کنـد.  معرفـی 
و تأثیرگـذار  ـ کـه هـر دو در ایجـاد تمـدن الهـی 
زحمـات زیـادی را متحمل شـدند و بسـیار مرارت ها 
و سـختی ها به جـان خریدند تا تمـدن غیرتوحیدی 
زمـان خـود را برچینند و تمدنـی توحیدی جایگزین 

آن کننـد ـ به عنـوان دو اسـوة حسـنه نـام می بـرد.

قرآن نیز به 
شدت استبداد 
و تحمیل رنج و 
ستم بر طبقات 

فرودست جامعه 
را محکوم می کند 

و در حمایت 
از آنان به پا 

می خیزد و وعدة 
استیالی آنان را 

بر ستمگران و 
مستبدان عالم 
می دهد که این 

پایان حتمی 
تاریخ است
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در گفت وگو با دكتر مهدي گلشني

دكتر سید هدایت سجادي
دکتر زهرا باقری

اشاره
دكتـر مهـدي گلشـني از اسـاتید حـوزه فیزیـك و 
فلسـفه و نظریه پـرداز شـناخته شـده علـم دینـي در 
ایـران و مجامع بین المللي اسـت كـه كتاب ها و مقاالت 
متعـددي  را در ایـن زمینـه نگاشـته اسـت اهتمـام به 
علـم، خدابـاوري  و خودبـاوري سـه موضـوع مهمـي 
هسـتند كـه دكتر گلشـني همـواره در سـخنراني ها و 
نوشـته هایش بـر آن، تأكیـد كرده اسـت. چندي پیش 
در دفتـر مجـات رشـد مصاحبـه اي بـا ایشـان ترتیب 
داده شـد كـه با عنوان علم تجربـي و  خداباوري تدوین 

و تنظیم شـده اسـت.

é  بـه نام خدا. در برنامة درسـي ملي و سـند 
پنـج  روي  آموزش و پـرورش  بنیادیـن  تحـول 
عنصـر »تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخالق« 
تأكیـد خاصـي شـده اسـت. چگونـه مي توان 
در آمـوزش بـه آن ها بیشـتر توجه كـرد؟ یعني 
مثـاًل آمـوزش به پـرورش تعقل منجر شـود، یا 
بـا آن بـه ایمـان قوي تـر برسـیم، و بـه همان 

صـورت در مـورد علـم و عمـل و اخالق؟

گلشـني: اگـر بخواهیـم این هـا را بـه زور در ذهـن 
دانش آمـوزان تزریـق كنیـم، اثـر نمي گـذارد، ولـي اگر 
عالمانـه باشـد، اثـر مي گـذارد. شـما مي خواهید نقش 
اخـاق را نشـان دهیـد. آیا علـم بدون اخاق مي شـود 
یـا نـه؟ معمـواًل در مدرسـه ها فقـط بحـث تقلـب را 
مطـرح مي كننـد،  ولـي ارزش هـا فقط در تقلـب كردن 
یـا نكردن نیسـت. سـادگي هسـت. جامعیت هسـت و 
غیـره. مي توانیـد بگوییـد این  هـا ارزش هایـي هسـتند 
كـه یـك تئـوري را ثمربخش تـر مي كننـد، ماندگارتـر 
مي كننـد، یـا غیره. امـا در مورد موضوع ایمـان، معمواًل 
مثالـي كـه مي زننـد، ایـن اسـت كـه مي گوینـد فـرق 
علـوم بـا مثـًا موضـوع »خدابـاوري« این اسـت كه در 
خدابـاوري شـما به خدا ایمـان دارید، امـا در علم دیگر 
موضـوع ایمـان مطرح نیسـت. امـا این گونه نیسـت. از 
نظـر اینشـتین، در علـوم هـم شـما بـا ایمـان قبول 
مي كنیـد كـه مي توانیـد طبیعـت را بفهمیـد. بـه قول 
گالیلـه، با ایمان قبـول مي كنید كه مي تـوان طبیعت 
را بـا زبـان ریاضـي توصیـف كرد. هـم اینشـتین و هم 
پالنـك مي گویند، ایـن ایده كه مـا مي توانیم طبیعت 
را بفهمیم، از ادیان گرفته شـده اسـت. بنابراین، در علم 
هـم ایمـان هسـت. همسـر دیـراك نقـل مي كند كه 
زیبایـِي ریاضـِي یـك نظریه بـراي شـوهرش موضوعي 
ایمانـي بـود. یعني اگر احسـاس مي كرد زشـت اسـت، 
قبـول نمي كـرد. مي خواهـم بگویـم، در علم هـم ایمان 

وارد مي شـود. 
از طـرف دیگـر، ممكـن اسـت ادعـا شـود در دیـن، 
بـدون اثبـات مطالـب را قبول مي كنیـد، امـا در علم با 
اثبـات مي پذیرید. اما شـما مي توانید روشـنگري كنید 
كـه اثبـات در علـم، آن طـور كه فكـر مي كنیـد، به این 
سـادگي نیسـت. این مـرزي كه مي كشـند و مي گویند 
ایـن علـم اسـت  و این دیـن، این گونه نیسـت. آن هایي 
كـه در جهـان اسـام علـم داشـتند، كار علمي شـان را 
یـك وظیفـة دیني مي دانسـتند؛ مثـل نمـاز و روزه، اما 
بـا ابـزار خـودش. ببینیـد، جـرج سـارتن در كتـاب 
تاریـخ علمـش كه به فارسـي هم ترجمه شـده اسـت، 
مي گویـد: اگر مي خواهید علت رشـد تمدن اسـامي را 
بفهمیـد، باید بـه نقش محـوري قرآن توجـه كنید كه 
بـر مطالعة طبیعـت تأكیـد دارد. بنابراین، مـا پیام هاي 
دیـن را هـم درسـت نگرفته ایم كه منتقل كنیـم. دین 
از مـا مي خواهـد برویـم و از راه هـاي خـودش طبیعـت 
را مطالعـه كنیـم. البتـه بعضي مطالب روشـنگرانه باید 
در كتاب هـا مطـرح شـوند. اگـر دانش آمـوز بـا این هـا 
آشـنا شـود، به این راحتـي گول نمي خـورد و منصفانه 
قضـاوت مي كند. مي خواهم بگویم برخي نكات هسـت 
كـه خوب اسـت از طریق تاریخ علـم، آن هم به صورت 
هـر ده صفحه یـك ورق، دركتاب هاي درسـي گنجانده 

این گفت وگو در جهت تسهیل آموزش درس »تمدن جدید و مسئولیت هاي ما« 
در كتا ب دین و زندگي 3 آورده شده است.
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شـود. اندرزهایـي كـه بـزرگان علـم داده انـد، خیلـي 
مي توانـد مؤثر باشـد. 

مي خواهم بگویـم اگر این نصایح باشـد، دانش آموزان 
بردبارتـر، با اندیشـه تر و عمیق تـر بـار مي آینـد. بـه نظر 
مـن اشـاره به این نـكات مهم خیلي اهمیـت دارد و در 
دراز مـدت اثـر مي گـذارد. دانش آمـوزان نـكات جزئي را 
فرامـوش مي كننـد. قبًا كـه مـا در دبیرسـتان بودیم، 
یـك دوره هیئـت هـم تدریـس مي كردنـد. هر كسـي 
دبیرسـتان را ادامـه دهد یا ادامه ندهـد، به دالیل دیني 
و غیردینـي بـا نجـوم سـروكار خواهـد داشـت. یعنـي 
حداقـل اطاعاتي را در زمینة هیئت و نجـوم الزم دارد. 
بایـد بـه آن چیزهایـي كـه دانش آمـوزان بـراي زندگي 
الزم دارنـد، اولویـت داده شـود و آن چیزهایي كه براي 
دانشـگاه و دوره هـاي باالتـر اسـت، در سـال هاي آخـر 
روي آن هـا تأكیـد شـود. یـك مجموعـه اطاعات كلي 
هم هسـت كه الزم اسـت همه بداننـد و این در محیط 

ما فراهم نیسـت. 
بـه نظـر مـن، بایـد روي چیزهایـي كـه الزم اسـت 
آمـوزش داده شـود مطالعة عمیقي صـورت گیرد و بعد 
سـراغ اجـراي آن هـا برونـد. االن برخـي از كارهایي كه 
انجـام مي گیـرد و انتخاب هایـي كـه انجـام مي شـود، 
كوركورانه انـد. از ایـن رو، هرچه برنامه هـا را عوض كنند 
و كتـاب را عـوض كنند، اثرگذار نیسـت. وقتـي ما دورة 
فلسـفة علم را در دانشـگاه شـریف راه انداختیم، ده نفر 
را بـا امتحـان آزاد در هـر سـال مي پذیرفتیـم. اول هـم 
ایـن رشـته جـزو كنكـور نبـود. باورتـان مي شـود كـه 
از ایـن 10 نفـر 8 نفـر از مهندسـي بودنـد و فقـط دو 
نفـر از علـوم پایـه یـا علوم انسـاني؟ چـون مـا امتحان 
كلـي مي گرفتیم، مهـم نبـود از چه رشـته اي مي آیند. 
االن هـم كـه از طریـق كنكـور مي آینـد، غالـب آن هـا 
از شـاخه هاي مهندسـي هسـتند. اگر نقش علـوم پایه 
روشـن  تیزهـوش  دانش آمـوزان  و  خانواده هـا  بـراي 
شـود، قضیـه فـرق مي كنـد و دانش آمـوزان دقیق تـر 

رشـته هاي خودشـان را انتخـاب مي كننـد. 

é آقـاي دكتر، حضرت عالي دو تا شـأن دارید؛ 
یـك شـأن اینكـه فیزیـك خوانده اید و شـأن 
دیگر اینكه فلسـفة علـم كار مي كنید. طبیعي 
اسـت، بـه خاطـر آنكـه فیزیـك خوانده ایـد، 
مي گوییـد فیزیـك علوم پایـه اسـت و خیلي 
مهم اسـت. آیـا اگر بخواهید از شـأن فلسـفة 
علـم بـه موضـوع نـگاه كنیـد، بـاز هـم علوم 
تجربـي را اسـاس مي دانید یا علوم انسـاني را 

علوم پایـه خواهید دانسـت؟ 
گلشـني: نكتـة مهمـي كـه شـاید بـراي یـك قرن 
فرامـوش شـد، ایـن بود كـه فكـر مي كردنـد فیزیك و 
سـایر علوم طبیعي هیـچ ربطي به فلسـفه ندارند. بنده 

از سـال 1961 تـا 1970 میـادي در دانشـگاه بركلـي 
آمریـكا بـودم؛ حدود 50 سـال پیش. در آن سـال ها در 
كاس هـاي فیزیـك اصـًا نمي شـد از فلسـفه صحبت 
كـرد. اگـر كتـاب »تحلیلـي از دیدگاه هـاي فلسـفي 
فیزیك دانـان معاصـر« بنـده را نـگاه كنیـد، مي بینیـد 
االن بـه كلي قضیه تغییر كرده اسـت. چـرا؟ براي اینكه 
فهمیدنـد در علـوم بعضي اصـول حكم فرما هسـتند و 
علـم بدون اصول نمي شـود. این را هـم فهمیدند كه بر 
مبنـاي تعـداد معینـي آزمایش نمي توانید یـك تئوري 
قطعـي بسـازید. بـر مبناي تعـداد مشـخصي آزمایش، 
ده هـا تئـوري مي توانیـد بسـازید كه همة آن هـا به طور 
مسـاوي ایـن آزمایش هـا را توضیـح دهنـد، ولـي در 
اصـول مفـروض تفاوت دارنـد. ایـن آزمایش هاي بعدي 
اسـت كه ممكن اسـت بعضـي از این نظریه هـا را از رده 

خـارج كند. 
االن مـا نظریـة كوانتومي رایـج را داریـم كه مي گوید 
در سـطح اتمـي فقـط شـانس حاكـم اسـت. الكتـرون 
دلش خواسـت از ایـن طرف مي آید، دلش نخواسـت از 
آن طـرف مـي رود. تئـوري كوانتومي عّلـي بوهم را هم 
داریـم كه علیـت را مفـروض مي گیرد. هـر دوي این ها 
به طـور مسـاوي تمـام آزمایش هـا را توضیـح مي دهند. 
از اولـي هایزنبرگ و بور و ...  و از دومي اینشـتین و 

دوبروي و بعـداً دیـراك و ... حمایت كردند. 
فیزیك انـد.  جـزو  كـه  هسـتند  چیزهایـي  این هـا 
فكـر مي كننـد فیزیـك از ایـن چیزهـا فـارغ اسـت. 
اتفاقـًا در حـال نوشـتن كتابـي هسـتم با عنـوان »علم 
و شـبه علم«. بـا مطالعـة ایـن كتـاب در مي یابیـد آن 
چیـزي كـه اسـمش را فیزیـك مي گذاریـد، فیزیـك 
از  یكـي  كـه  روولـي1،  آقـاي  االن  نیسـت.  خالـص 
نظریه پـردازان گرانـش حلقـوي اسـت، مي گویـد الزم 
اسـت فیزیك دانان به  عنوان بخشـي از فیزیك، فلسـفه 
نیـز بداننـد. اگـر مي خواهید یك تئـوري را رد كنید آیا 
بـا اسـتدالل آن را رد مي كنیـد یا نه؟ یـك مثال خیلي 
سـاده مي زنـم. برخـي از فیزیك دانـان مثبت گرا گفتند 
مـا در حـوزة اتمـي نتوانسـتیم علـت وقـوع قضایـا را 
بفهمیـم. پـس علیت در این حـوزه وجود نـدارد. همان 
وقت یك فیلسـوف غربي این سـؤال را مطـرح كرد كه 
آیـا نیافتن علـت، دلیل بر نبـودن علت اسـت؟ با زمان 
مي تـوان علـت را هـم یافت. بعد هـم عدة زیـادي پیرو 
او شـدند. بـه عـاوه، معلوم شـد كـه در علـوم، همواره 
سـؤاالت جدید مطرح اسـت كه علم نمي توانـد از آن ها 
فـارغ باشـد و نمي توانـد بـه همـة آن هـا جـواب بدهد. 
پس چیزي متمم الزم اسـت و حاال بیشـتر از گذشـته 

روشـن شـده اسـت كه آن فلسـفه است. 
االن وضعیـت در غـرب خیلـي تغییر كرده اسـت، اما 
مشـكلي كـه در كشـور مـا وجـود دارد، ایـن اسـت كه 
برخـي جریانـات كـه در غـرب اتفـاق افتاده انـد، مطلقًا 

برخي از 
فیزیك دانان 

مثبت گرا گفتند 
ما در حوزة اتمي 
نتوانستیم علت 

وقوع قضایا را 
بفهمیم. پس 

علیت در این 
حوزه وجود 
ندارد. همان 

وقت یك 
فیلسوف غربي 

این سؤال را 
مطرح كرد كه 

آیا نیافتن علت، 
دلیل بر نبودن 
علت است؟ با 
زمان مي توان 

علت را هم 
یافت
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یـا به كشـور مـا منتقـل نشـده اند و یـا ناقـص منتقل 
شـده اند. یـك كیهان شـناس درجـة اول مثـل  جورج 
الیس مي گویـد، كیهان شناسـان نمي دانند كـه دارند 
مفروضـات متافیزیكي را در نظریاتشـان وارد مي كنند. 
مثـًا ایـن كه فان قانون كـه اكنون برقرار اسـت 1013 
میلیـون سـال پیش هـم همین طور بـوده اسـت، قابل 
اثبات تجربي نیسـت. ثابـت كنید چرا ایـن قانون براي 
گذشـته و حـال برقـرار اسـت. چـرا روند نمي توانسـته 
در گذشـته متفـاوت بـوده باشـد! االن ایـن چیزهـا را 
فهمیده انـد. بنابرایـن، حـاال بعضـي دانشـگاه ها مثـل 
»آكسـفورد« در رشـتة »فیزیـك و فلسـفه« لیسـانس 
دارنـد كه نصـف درس هاي این رشـته فیزیكي و نصف 
دیگـر فلسـفي اند. یعنـي در غرب بـه كلي قضایـا فرق 
كرده اسـت. شـما دانشگاه هاي آكسـفورد و »كمبریج« 
را نـگاه كنیـد. همیـن هشـت سـال پیـش یـك گروه 
ائتافـي بیـن كمبریـج و آكسـفورد در كیهان شناسـي 
و ذرات بنیـادي، متشـكل از فیزیـك دان، ریاضـي دان، 
فیلسـوف و دانشـمند علوم شـناختي، تشـكیل دادند. 

é یعنـي شـما فیزیـك آمیخته با فلسـفه را 
مي دانید؟  پایـه  علـوم 

گلشـني: بلـه. كامًا موافقم. اینشـتین هـم این طور 
فكـر مي كـرد. االن هـم روولـي، الیـس، ویتـن و 
پاسـخ  مي كننـد.  فكـر  همین طـور  دیگـر  بسـیاري 
سـؤاالت اصلـي فیزیـك را صرفـًا از تجربـه نمي توانیـد 
بگیرید. یك سـؤال سـاده مطرح مي كنـم: گالیله فرض 
كـرد كه كتاب طبیعت به زبان ریاضیات نوشـته شـده 
اسـت. آیـا مي توانیـد ثابت كنیـد واقعًا هیـچ چیزي در 
طبیعـت نیسـت كه بـا زبان ریاضـي قابل بیان نباشـد. 
شـما مي توانیـد به عنوان امـري ایماني ایـن را بپذیرید، 
ولـي نمي توانیـد ثابـت كنیـد. بنایرایـن، معلـوم شـد 

قضیـه به این سـادگي نیسـت.

é آقـاي دكتـر، من یك جا خواندم پروفسـور 
عبدالسـالم گفتـه بـود مـن امیـدم در شـرق  
فقـط بـه ایـران اسـت. آن هایـي كـه از بیرون 
بـه مـا نـگاه مي كننـد، این  جـوري مي گویند، 
امـا آن هایي كـه داخل هسـتند گاهـي اوقات 
مأیوسـانه سـخن مي گوینـد. چگونه مي شـود 

این هـا را بـا هـم جمـع كرد؟ 
گلشـني: وقتـي ایشـان بـه ایـران آمـد، خواسـت 
مـن ایشـان را پیـش عالمـه محمد تقـي جعفـري 
و برخـي از علمـاي حـوزه ببـرم. بحثـي كـه او در آنجا 
داشـت، خیلـي او را شـكفته كرده بـود. عامه جعفري 
از او پرسـید نظـر شـما راجـع به »اصل عـدم قطعیت« 
چیسـت؛ یعنـي بحـث فیزیك و فلسـفه را بـا او مطرح 
كردند. آقاي پروفسـور عبدالسـام در مقدمـه اي كه بر 

كتابـي نوشـت، متذكر شـد آن رفتـاري كـه از علماي 
ایران دیدم، در بقیة جهان اسـام ندیدم. ایشـان برخي 
از علمـاي حـوزه را دیدنـد كـه روحیه اي كامـًا علمي 

داشتند. 

é آیـت اهلل جـوادي آملـي مي فرمایـد ما یك 
زمانـي كالم خداونـد را داریـم، یـك زمانـي 
فعـل خـدا را. كالم خـدا را  كـه همـان قـرآن 
اسـت، مفسـر تفسـیر مي كند و یك كار دیني 
مي كنـد. فعـل خـدا همیـن جهاني اسـت كه 
خلق كرده اسـت؛ یعني مثـاًل موریس مترلینگ 
مي كنـد،  بررسـي  را  مورچه هـا  زندگـي  كـه 
تفسـیر فعل خـدا را مي كند. من فكـر مي كنم 
اگـر دبیـران علـوم پایـه مـا وقتـي تدریـس 
مي كننـد ایـن احسـاس را داشـته باشـند كه 
دارنـد یـك كار دیني انجـام مي دهنـد، خیلي 
فرق مي كنـد؛ هم بـراي دانش آموز، هـم معلم، 
هـم نویسـنده. چگونـه مي توان به آنجا رسـید 
كه آن ها احسـاس كننـد یك كار دینـي انجام 

مي دهنـد؟ 
گلشـني: من در كتاب هاي »از علم سـكوالر تا علم 
دینـي« و »قـرآن و علـوم طبیعـت« و در جاهاي دیگر 
مفصـل گفته ام. اگر شـما به كام بزرگان جهان اسـام 
امثـال البتاني، ابن هیثـم و خیام نگاه كنیـد، آن ها 
كار علمـي خـود را عبـادت مي دانسـتند. همان طور كه 
نمـاز، روزه و حـج عبـادت هسـتند، یـك عبـادت هـم 
مطالعـة صنـع الهـي اسـت؛ البتـه با ابـزار خـودش كه 
تجربـه و نظریه پـردازي باشـد. تلقـي آن هـا از مطالعـة 
طبیعـت ایـن بـود. در غـرب هـم همین طـور بـود. در 
قـرون وسـطا و بعـد در علـم جدیـد، بویـل، نیوتـن، 
الیـب نیتس، كپلر و بسـیاري دیگـر، كار علمي خود 
را عبـادت خـدا تلقـي مي كردنـد. مـن جمـات آن هـا 
را هـم در كتاب هایـم نقـل كـرده ام. االن هـم در زمـان 
مـا آقاي فرانسـیس كالینـز كه رئیـس پـروژة ژنوم 
انسـاني بـود )كـه بزرگ تریـن پـروژة علمي دنیـا بوده 
اسـت(، صاف و صریح مي گوید كار علمي اش را عبادت 
خداونـد مي دانـد با ابـزار خودش. آموزش و پـرورش باید 
معلمـان خـود را طوري تربیـت كند كه آنـان واقعًا این 

مفاهیـم را دریافت كنند. 

é آن  را عبـادت خـدا مي داننـد یـا تفسـیر 
مخلوقـات خداونـد؟ و چگونـه مي شـود دبیـر 
موقع تدریس این را تفسـیر خلقـت خدا بداند 

و بـه آن ربـط دهد؟ 
گلشـني: بخشـي از عبـادت بـه معنـي درسـت آن 
یعنـي فهمیـدن عظمـت عالم. معنـي درسـت عبادت 
همیـن اسـت. وقتـي خداونـد خـود مي فرمایـد: »قـل  

در زمان ما 
آقاي فرانسیس 
كالینز كه رئیس 
پروژة ژنوم 
انساني بود 
)كه بزرگ ترین 
پروژة علمي 
دنیا بوده است(، 
صاف و صریح 
مي گوید كار 
علمي اش را 
عبادت خداوند 
مي داند با ابزار 
خودش

34 | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |



سـیروا فـي االرض فانظروا كیف بـدا الخلـق«: در زمین 
بگردیـد و بنگرید كـه خدا جهان را چگونـه خلق كرده 
اسـت، منظـورش چیسـت؟ تأمل كنیـد، یعنـي امري 
عقانـي انجـام دهیـد. چـرا؟ بـراي اینكـه از عظمـت 
عالم شـگفت زده شـویم. وقتي ارشـمیدس به خزینه  
رفـت و دید سـبك مي شـود، هیجـان زده از آب بیرون 
پریـد و آن حـرف مشـهورش را زد. مـن با یكـي از این 
فیزیك دانـان خیلـي مشـهور روسـي در مـورد یكـي از 
كتاب هایـم مكاتبـه داشـتم. او در جـواب مـن )كـه در 
آن كتابـم آمده اسـت( نوشـته بـود، هرتز وقتـي امواج 
الكترومغناطیسـي را كـه ماكسـول پیش بینـي كرده 
بود، در آزمایشـگاه كشـف كرد، گفت: خدایا دارم ذرات 

را مي بینم. تـو 
در اسـام خیلـي صریح گفته شـده اسـت كه منظور 
بخشـي از عبـادت، فهـم عظمت عالم و فهـم آثار صنع 
 الهـي اسـت. برداشـت علمـا هـم همیـن بـوده اسـت. 
پل دیویـس را نـگاه كنید. پل دیویـس از معروف ترین 
كتاب هایـش  بیشـتر  و  اسـت  امـروزي  فیزیك دانـان 
هـم بـه زبان هـاي گوناگـون دنیـا ترجمـه شـده اند. او 
مي گویـد تلقـي علماي مسـلمان و مسـیحي ایـن بود 
كـه كارشـان عبـادت اسـت. االن هـم موحدیـن در 
جهـان اسـام، مسـیحیت و یهودیـت همیـن حرف ها 
را مي زننـد و كار علمي شـان را عبـادت تلقي مي كنند. 

é شـما در یكي از سـخنراني هایتان فرموده اید 
كـه بـه دبیـران درس هـاي علـوم پایـه توصیه 
مي كنـم قـرآن بخوانیـد. مي توانیـد روشـن  تر 

توضیـح دهیـد چرا؟
گلشـني: علتـش ایـن اسـت كه مـن فكـر مي كنم 
پیام هـاي اصلـي دیـن اسـام در محیـط مـا منعكـس 
نشـده اند. قـرآن خیلـي روي تفكـر و تعقـل در عالـم 
خلقـت تأكیـد دارد. مـا كجـا ایـن كار را كرده ایم؟ من 
اوایل انقاب در كنفرانسـي در پاكسـتان بودم كه آقاي 
ضیاء الحـق، رئیس جمهـور فقیـد پاكسـتان، ترتیـب 
داده بـود؛ كنفرانسـي بـا عنـوان: »علـم در سیاسـت 
سـخنراني ها،  از  بعـد  كنفرانـس  ایـن  در  اسـامي«. 
خانمـي بلند شـد و گفت اگـر واقعًا این قدر قـرآن روي 
مطالعـة طبیعـت اصـرار دارد، پـس چـرا ما مسـلمانان 
این  قـدر عقب مانـده هسـتیم؟ من بافاصله بلند شـدم 
و گفتـم: دلیلـش خیلـي واضـح اسـت. بـراي اینكه ما 
دسـتور قـرآن را اجـرا نمي كنیـم. قـرآن مي گویـد قل 
سـیروا فـي االرض فانظروا كیف بدا الخلـق،  آیا ما رفتیم 
دنبـال اینكه خلقـت عالم چگونه شـكل گرفته اسـت، 
یـا االن غربي هـا ایـن كار را مي كننـد؟ البتـه در دوران 
تمـدن اسـامي دنبـال ایـن مطالـب بودند. اما مـا پیام 
قـرآن را فرامـوش كرده ایـم. من مي گویـم بعضي نكات 
مهـم را كـه قـرآن روي آن هـا خیلـي تأكیـد دارد، بـه 

جامعـة مـا و به نسـل امـروزي منتقل نمي شـود. قرآن 
بخواننـد تـا حداقـل بـه گـوش آن ها بخـورد كـه پیام 

اصلـي قـرآن و دین چیسـت.؟ 

كتاب هـاي  تألیـف  در  مي  شـود  چگونـه   é
درسـي بیشـتر از ایـن از قـرآن و آموزه هـاي 

اسـالمي اسـتفاده كـرد؟ 
گلشـني: اواًل بایـد در متـون آورده شـود كـه هدف 
از كسـب علـم از نظـر قـرآن فهـم عالـم خلقت اسـت 
و در كتاب هـا بیاوریـد كـه دانشـمندان خدابـاور چـه 
مي خواسـتند بكننـد. بـراي مثـال، ذكر كنیـد كه مثًا 
ابوریحـان بیرونـي وقتـي وضعیـت مطالعـه اش از 
طبیعـت را ذكـر مي كنـد، بـه ایـن آیـة قرآن متوسـل 
مي شـود: و یتفكرون فـي  خلق السـموات و االرض ربنا 
مـا خلقت هـذا باطا )خدایا وقتي خـوب تأمل مي كنم 
و عمـق را مي بینـم، این هـا را بـه عبـث نیافریـدي(. یا 
نیوتـن را در نظر بگیرید. نیوتـن وقتي كتاب اصولش را 
نوشـت، در نامـه اي به اسـقف بنتلي نوشـت كه هدفم 
از نوشـتن ایـن كتـاب جلب نظر انسـان ها بـه عظمت 

صنـع الهي بوده اسـت. 
اگـر بعضـي از ایـن نكته هـا و نظـرات در حواشـي 
كتاب هـاي درسـي بیایـد، مي توانـد مؤثـر باشـد. براي 
نمونـه، آقـاي اوهانیـان كتابـي در فیزیـك عمومـي 
نوشـته و در آن ابتـكاري بـه خـرج داده اسـت. او كتاب 
را بـه روال فیزیـك معمولی نوشـته اسـت، امـا در بین 
فصل هـاي اصلـي كتـاب، چنـد فصـل خاصـی بـراي 
نخبـگان گنجانـده اسـت. مثـًا فصلـي باز كرده اسـت 
كه در آن نسـبیت چه مي گوید، یا هندسـه چه نقشـي 
دارد و غیـره. شـما مي توانیـد در بیـن كتاب هایتـان از 
بـزرگان علـم، چـه از غـرب و چـه از شـرق، و در مـورد 
الیب نیتـس  اینكـه   بیاوریـد.  مطالبـي  آن هـا  كار 
منظـورش از مطالعـة طبیعت چه بود؟  ایشـان جمات 
خیلـي زیبایـي دارد. این هـا آدم هـاي معتقـدي بودنـد 
و  برداشـت آن هـا از مطالعة طبیعت برداشـتي عامیانه 

نبـود، بلكه برداشـتي عمیـق بود. 
این قـدر كـه در قـرآن آیـات راجـع بـه تفكـر و تعقل 
آمـده، در هیـچ  کتابـی نیامده اسـت. ولي عـده اي مثًا 
دنبـال این هسـتند كـه اشـعة x را هم از قـرآن بیرون 
بكشـند. اصًا ایـن برنامة دین نیسـت. به همین جهت 
اسـت كه شـیخ محمد عبـده خیلي صـاف و صریح 
مي گویـد: اگـر قرار باشـد ما همه چیـز را از متون دیني 
بگیریـم، پـس عقل ما كًا عاطل اسـت. بـه نظر من به 
مصـداق »واتوا البیـوت من ابوابها« )بقـره/ 189(، اگر از 

راه درسـت وارد شـوید، اثرگذار است. 

é اگـر مـا بیاییـم در حـوزة اهـداف آموزش 
تمایزي میان اهداف دانشـي، مهارتي و نگرشي 

هرتز وقتي
 امواج الكترو

مغناطیسي را 
كه ماكسول 

پیش بیني 
كرده بود، در 

آزمایشگاه 
كشف كرد، 

گفت: خدایا 
دارم ذرات 

تو را مي بینم
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قائل شـویم، در حـوزة علم دینـي، علمي كه به 
تعبیـر قـرآن منجر به خشـیت شـود، بیشـتر 
در مقـام نگـرش تحقـق پیـدا مي كنـد، ولـي 
مشـكلي كه وجـود دارد این اسـت كـه به نظر 
مي رسـد مي خواهنـد آن را در سـطح دانـش 

تحقق ببخشـند. نظرشـما چیست؟
گلشـني: مـن وارد كـردن مسـتقیم علم دینـي در 
دبیرسـتان را، با آنكـه خودم در این زمینه كتـاب دارم، 
صـاح نمي  دانم. امـا علم دیني را به  طور غیرمسـتقیم 
مي تـوان وارد كـرد. مثـًا وقتي شـما مي خواهید اصول 
را انتخـاب كنیـد، آیـا مي آییـد اصـل علیـت را قبـول 
مي كنیـد یـا اصـل شـانس را؟ بـه  طـور اتوماتیـك این 
اصـول اسـت كـه اثـر مي گـذارد در اینكه نگرش شـما 
دینـي باشـد یـا نباشـد. مـن موافـق ورود مسـتقیم به 
ایـن حوزه هـا نیسـتم. اگـر به طـور مسـتقیم وارد ایـن 
حوزه هـا بشـوند، همـة گروه هـا وارد مي شـوند كه چرا 
نظـر مـا نیامده اسـت. چـون در ایـران همـه مدعي اند 
كـه صاحب نظرنـد و همـه مدعي انـد كه در مـورد علم 
دینـي نظریه دارنـد. اینجا تـازه اختافـات راه مي افتد. 
بـه نظر من ریشـة مشـترك بین خیلـي از آن هـا را به 
نحـو ظریـف مي تواننـد بیاورند. در مـورد علوم طبیعت 
یـك عـده اصـول مشـترك بیـن یهودیت، مسـیحیت 
و اسـام وجـود دارد. بنـده در سـال 1998 میـادي 
در بركلـي سـخنراني داشـتم. قـرار بـود یـك یهـودي 
فیزیـك دان متخصـص »پدیده  هاي بحرانـي«2 به عنوان 
منتقد سـخن بگوید. او عضو انجمن سـلطنتي انگلیس 
هـم بـود. وقتـي سـخنراني من، كـه در آن نظر اسـام 
را راجـع بـه علـم مي گفتـم تمـام شـد، او گفـت هیچ 
اختـاف نظـري با من نـدارد. در دانشـگاه كمبریج هم 
در سـال 2009 میـادي یك سـخنراني داشـتم. آقاي 
پروفسـور پوكینگهورن كه فیزیك دان معروفي اسـت 
و در آنجـا حاضر بود، گفت ما مشـتركات خیلي زیادي 
داریـم. بنابرایـن، در ایـن چیزهایـي كه به علـم مربوط 
مي شـود، خوش بختانـه مـا اختاف نظـر نداریـم. مـا 
این قـدر چیزهاي مشـترك با دانشـمندان غربي موحد 
داریـم كـه اصـًا بـا هـم مشـكلي نداریـم. اگر مسـائل 
به صـورت خیلـي عـام مطـرح شـود، اثـر مي گـذارد، 
بـدون اینكـه بـه اختـاف نظر ایـن گـروه یـا آن گروه 

منجر شـود. 

é یعنـي بایـد نوعي نگـرش صحیـح در باب 
علـم ترویج شـود؟ 

دكتـر گلشـني: بلـه. مـا در ایـن مـوارد با بـزرگان 
موحـد غربـي اختـاف عمـده اي نداریـم.

é در زمینـة فلسـفة علم كـه جناب عالي كار 
كرده  ایـد، آیـا نظرات شـما بـا كسـان دیگري 

كـه در حـوزه علمیـه یـا جاهـاي دیگـر كار 
تفـاوت دارد؟  مي كننـد، 

گلشـني: من بـه حوزه یـك حـرف اساسـي دارم و 
بارهـا هـم به آن هـا گفته ام. حوزویـان باید علـوم روز را 
بیشـتر فرا بگیرند. حتي بیسـت سال پیش من به مقام 
معظـم رهبـري پیشـنهاد دادم پنج درصـد از حوزویان 
بیاینـد و دكتـراي فیزیك یا دكتراي زیست شناسـي یا 
سـایر علـوم را كسـب كننـد. آن  ها تـا بر علوم مسـلط 
نباشـند، مسـائل علـوم را حـس نمي كننـد و اظهـار 
نظرهـاي متقنـي نمي توانند داشـته باشـند. باید علوم 
را یـاد بگیرنـد، آن وقـت مي فهمنـد چقـدر راحـت 
مي تواننـد جـواب شـبهات را بدهنـد. تجربـة غرب چه 
بـوده اسـت؟ بگذاریـد مثالـي بزنـم. بهتریـن جواب هـا 
بـه هاوكینـگ و داوكینـز را چـه كسـاني داده اند؟ یكي 
از بزرگ تریـن كیهان شناسـان زمـان آقـاي پروفسـور 
الیـس داده اسـت. آقاي پروفسـور دیویـد آلبرت در 
دانشـگاه كلمبیـا داده اسـت. آدم هاي تـراز اول در علم 
جـواب داده انـد. چـون آن ها در فیزیك تخصـص دارند، 
با طرف مقابلشـان زبان مشـترك دارند و زبان همدیگر 
را مي فهمنـد. آن هـا مي فهمنـد كـه طرف مقابـل دارد 
یـك فلسـفه اي را به جاي فیزیـك مي گـذارد. اگر زبان 
مشـترك نداشـته باشـید، نمي توانیـد آن هـا را قانـع 
كنیـد كـه بفهمند چیـزي را كـه مي گوینـد از فیزیك 
برنمي آیـد، بلكـه از مفروضـات فلسـفي آن هـا مي آید. 

é پـس پیشـنهاد مي كنید یا حوزویـان علوم 
جدیـد بخوانند یا عالمـان علوم تجربـي بروند 

بخوانند.  فلسفه 
گلشـني: متخصصـان علـوم تجربـي الزم اسـت بـا 
فلسـفه آشـنا باشـند. البته در فلسـفة علم یك مكتب 
نداریـم؛ مكاتـب گوناگونـی داریـم، و به همـان صورت 
هـم در فلسـفه. مـن نمي گویـم فقط مكتـب خاصي از 
فلسـفه، مثًا ماصدرا و ال غیر. تفكر فلسـفي در اسام 
خیلـي غني اسـت. بنابرایـن، متخصصان علـوم تجربي 
مي تواننـد چیزهاي مناسـب را برگیرند و بـه كار ببرند. 
هیچ مشـكلي ندارد و مشـكلي هم پیش نمي آید. بنده 
وقتـي آثـار امثال الیس و آن هایـي را كه هم در فیزیك 
سـرآمد هسـتند و هم با فلسفه آشـنا هستند مي بینم، 
غبطـه مي خورم كه چـرا در ایران چنین نیسـت. آن  ها 
گاهـي سـخناني مي گوینـد كـه گویـي یك مسـلمان 
ایـن حرف هـا را مي زنـد. واقعـًا محیـط غـرب خیلـي 
تغییـر كـرده اسـت. مـن هر چـه بخواهـم تأكیـد كنم، 
كـم گفتـه ام. اما دسـت هایي هسـتند كـه نمي خواهند 
تحـوالت مثبـت غـرب بـه محیـط مـا منتقل شـوند و 

مایل انـد محیـط ما همین طـور عامـي بماند. 
 »nature« من در یك جلسـة رسـمي گفتم، مجلـة
بـراي شـما سـندیت دارد، مجلـة nature مي گویـد 

بهترین جواب ها 
به هاوكینگ 
و داوكینز را 
چه كساني 
داده اند؟ یكي 
از بزرگ ترین 
كیهان شناسان 
زمان آقاي 
پروفسور الیس 
داده است. 
آقاي پروفسور 
دیوید آلبرت 
در دانشگاه 
كلمبیا داده 
است. آدم هاي 
تراز اول در علم 
جواب داده اند. 
چون آن ها در 
فیزیك تخصص 
دارند، با طرف 
مقابلشان زبان 
مشترك دارند و 
زبان همدیگر را 
مي فهمند. آن ها 
مي فهمند كه 
طرف مقابل دارد 
یك فلسفه اي را 
به جاي فیزیك 
مي گذارد
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ایـن مـدل كه االن براي سـنجش هیئت علمـي دارید، 
براسـاس تعـداد مقالـه و جـاي مقالـه درسـت نیسـت. 
ایـن بـه اسـتناد »nature 2018« اسـت. اصـًا توجهي 
شـما  مي گوینـد  نمي شـود.  سـخنان  این گونـه  بـه 
مي خواهیـد بگوییـد مـا مقاله چاپ نكنیم؟ چه كسـي 
گفتـه اسـت مـا مقالـه چـاپ نكنیـم. مـا مي گوییم به 
دانشـجوي نخبه فرصت دهیـد یـك كار نوآورانه انجام 
دهد و آن گاه مقاله بنویسـد كـه اقًا بگویند این فرمول 
یـا ایـن نظریـه از ایران آمـده یا در جهت رفـع نیازهاي 

كشـور است. 

é فیزیك دانـي مثـل هاوكینـگ احتمـااًل در 
جامعـه یـا خانـواده اي متولد شـده كـه موحد 
بوده اسـت. ولـي این شـخص موحـد، وقتي از 
دنیـا مي رود، احتمـااًل ملحد از دنیا مـي رود. آیا 
مي تـوان گفت ایـن موحد بـا مطالعـة فیزیك 

است؟  شـده  ملحد 
گلشني: هاوكینـگ زماني كه هنوز در حال تحصیل 
بـود، در دهـة 60 بیماري اش شـروع شـد. همـان وقت 
بـا جـورج الیـس و پنـروز كار مي كـرد. شـیاما هـم 
اسـتاد راهنماي او بود. او از اول ملحد نبود. همسـر اول 
هاوكینـگ در این زمینه كتابي نوشـته اسـت. خانمش 
مي گویـد، مـن تمام فداكاري هـا را كردم، امـا او فقط با 
تكبـر برخـورد مي كـرد. سـؤال من این اسـت كـه چرا 
دو تـا فیزیـك دان دیگر كه بـا او بودند، ملحد نشـدند؟ 
شـما االن بهتریـن و قوي ترین اسـتدالل ها را در جهت 
خدابـاوري  از الیـس مي بینیـد كـه با هاوكینـگ كتاب 
 Scale Structure of Space- Time The«

Large« را نوشـت و همـه قبولـش دارند. 
اول  تـراز  پنـج كیهان شـناس  الیـس جـزو  جـورج 
گرفتنـد،  برایـش  كـه  تولـدي  جشـن  در  دنیاسـت. 
18برنـدة جایـزة نوبل شـركت كردند. آن هـا با فیزیك 

مي  دهنـد.  جـواب 
شـما اگـر كتـاب »خدابـاوري و دانشـمندان معاصـر 
غربـي« بنـده را مطالعـه بفرمایید، مي بینیـد كه جواب 
من به شـبهات ملحدان، جوابي فیزیكي اسـت و از زبان 
خـود فیزیك دانـان غربـي بـا آن ها صحبـت مي كنم. با 
اسـتفاده از زیر بنـاي فلسـفي و بـه زبـان خـود فیزیك 

مي توان بـه او پاسـخ داد. 
ماسـت  زمـان  ریاضـي دان  بزرگ  تریـن  كـه  پنـروز 
و بسـیار عمیق  تـر از هاوكینـگ اسـت و جایـزة فیلـدز 
بـه یک یـک  اسـت،  کـرده  دریافـت  ریاضیـات  در  را 
هاوکینـگ  می دهـد.  پاسـخ  هاوکینـگ  حرف هـای 
مي گویـد قانونـي كـه ما داشـتیم جهـان را خلـق كرد. 
یـك ریاضـي دان انگلیسـي بـه او مي گویـد آیـا قانـون 
جاذبـه حركـت را راه مي انـدازد یـا قانـون جاذبـه صرفًا 
بیـان مي كنـد كـه حركـت چگونـه انجـام مي شـود؟ 

هاوكینـگ مي گویـد از خـأل كوانتومي جهـان به وجود 
آمـده اسـت. آن كسـي كه نظریـة میـدان كوانتومي را 
خوانـده باشـد، مي داند كـه خأل كوانتومـي خأل محض 
نیسـت، بلكـه یـك میدان كوانتومـي در كار اسـت. لذا 
از هاوكینـگ مي  پرسـند خـود این میـدان كوانتومي از 
كجـا آمـده اسـت؟ چرا این میـدان كوانتومـي و نه یك 
میدان كوانتومـي دیگـر؟ وقتـي هاوكینـگ مي گوید ما 
میلیون هـا جهـان داریم كه جهـان ما جزو آن هاسـت، 
از وي سـؤال مي كننـد چـرا ما از ایـن میلیون ها جهان 
اطاع نداریم؟ مگر معیار علم مشـاهد ه پذیري نیسـت؟ 
مي خواهـم بگویـم بحث هـاي خیلـي جـدي بـا وي 
كرده انـد. مي توانیـد به كتاب  »خداباوري و دانشـمند ان 
معاصـر غربـي« بنده مراجعـه كنیـد. هاوكینگ خیلي 
سـطحي است. خانمش در آن كتاب خیلي زیبا توضیح 
مي دهـد كـه چگونه تكبر بر اندیشـه اش مسـتولي بود.  

é یك بار در یك سـخنراني از شـما شـنیدم 
كـه فرمودیـد مقاالتـي كـه در جهـان سـوم 
مي خواهیـم چـاپ كنیم »سـركاري« هسـتند. 
همیـن عنـوان را اسـتفاده كردید. آیـا به این 
معنـي اسـت كه مـا را سـركار مي گذارند مقاله 
تولیـد كنیـم و خـود آن هـا دنبـال چیزهـاي 

كاربـردي مي رونـد؟ 
گلشـني: كامـًا  همین طـور اسـت. آن هـا بـه رفع 
نیازهـاي كاربردي جامعه شـان و همچنین نـوآوري در 
علـم اهمیـت مي  دهنـد، اما ما دنبـال هیچ كـدام از این 
دو مهـم نیسـتیم. عوامل غرب در محیـط ما در بعضي 
جاها حسـاس هسـتند و ایـن معیارها را رایـج كرده اند، 
و البتـه ایـن معیارهـا علم كشـور را به عقـب مي رانند. 

é از اینكـه دعـوت مـا را پذیرفتنـد بسـیار 
سپاسـگزاریم.  

شما اگر 
كتاب 

»خداباوري و 
دانشمندان 

معاصر 
غربي« بنده 

را مطالعه 
بفرمایید، 

مي بینید كه 
جواب من 
به شبهات 
ملحدان، 

جوابي 
فیزیكي است 
و از زبان خود 
فیزیك دانان 

غربي با 
آن ها صحبت 

مي كنم
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آموزش

تبیین مفهومي  و راهبردهاي تربیتي
 حجت االسالم و المسلمین 
دكتر علی ذوعلم

براسـاس اسـناد تحول آموزش و پرورش قرار اسـت الگـوي هدف گذاري برنامه هـا و دروس از 
الگـوي هدف گـذاري »بلوم« بـه الگوي هدف گذاري برنامه درسـي ملي تغییر كنـد این مقاله 

در این راسـتا براي شـما ارائه شـده است. 

اشاره
»رابطـه« یكـي از مفاهیم اساسـي سـند برنامة درسـي ملي اسـت. در 
الگـوي هدف گـذاري برنامه هاي درسـي و تربیتي، عرصه هـاي چهارگانة 
رابطـه بـا خـود، رابطـه بـا خـدا، رابطـه با خلـق خـدا و رابطه بـا خلقت 
عرصه هایـي هسـتند كـه پنـج عنصر تفكـر و تعقل، ایمـان و بـاور، علم 
و معرفـت، و عمـل و اخـاق در بسـتر ایـن رابطه هـا شـكل مي گیرند و 

مي یابند. ارتقـا 
هـدف كلـي برنامه هـاي درسـي و تربیتـي، »تربیـت یكپارچـة عقلي، 
ایمانـي، علمـي، عملـي و اخاقـي دانش آموزان« اسـت، به گونـه اي كه 
بتواننـد »موقعیت« خود را نسـبت بـه خود، خدا، دیگر انسـان ها و نظام 
خلقـت، بـه درسـتي درك كنند و توانایي دسـتیابي به شایسـتگي هاي 

پایـه را به دسـت آورند.
درواقـع، محصـول آموزش وپرورش، دانش آموزاني اسـت كـه »رابطة« 
خـود را در چهـار عرصـة پیش گفتـه به درسـتي درك و تنظیـم كنند. 
ایـن »رابطـه« چیسـت و از چـه اهمیتـي برخـوردار اسـت؟ رابطه هـاي 
چهارگانـه چـه نسـبتي بـا هـم دارنـد و در میـدان عمـل ـ در سـطح 
مدرسـهـ  چگونـه بایـد سـامان یابند تـا اهـداف مطلوب محقق شـود؟ 
ایـن مقالـه بـه تبییـن اجمالي این مفهـوم مي پـردازد و سـطوح، الیه ها 
و مصداق هـاي آن را بـه اختصار توضیـح مي دهد. بخـش اول و دوم این 
نوشـتار در شـماره هاي پیشـین تقدیم شـد و اینك قسمت پایاني پیش 

شماست. روي 

اهــداف كلي در عرصه هــاي 
چهارگانه

اكنـون كه رابطه هاي چهارگانة هویت سـاز 
تـا حـدودي تبییـن شـدند، بایـد بـه نقـش 
عناصـر پنج گانـة اهـداف كلـي كـه در برنامة 
درسـي ملي مطرح شـده نیز اشـاره اي داشته 
باشـیم. درواقع باید در هر یـك از این رابطه ها 
جایـگاه و وزن هـر یـك از عناصـر پنج گانـه 
تبیین شـود. تعقـل و تفكـر و اندیشـه ورزي، 
ایمـان و بـاور، علم و معرفـت و بصیرت، عمل 
و تـاش و مجاهـدت، و باالخـره اخاق 
و ملـكات نفسـاني، پنـج عنصـر اهداف 
كلي انـد كه هركـدام از آن هـا در اصاح 
و ارتقـاي رابطه هـاي چهارگانـه نقـش 

اساسـي دارند.
نقطـة آغـاز، »تأمـل و تعقـل دربـارة 
خویشـتن« اسـت. تـا وقتـي متربـي 
بـه تفكـر در خویشـتن نپـردازد و بـه 
دریافـت درونـي و عمیـق از جایـگاه و 
ارزش و كرامـت انسـاني خـود نرسـد، 
هیـچ زمینـه اي براي تربیـت حقیقي و 
رشـدیافتگي براي وي ایجاد نمي شود.36
رسـالت تربیتـي برنامه هـاي درسـي، 
زمینه سـازي بـراي ایـن نقطـة كانوني 
اسـت. بدیهي اسـت كه روش هـا، زبان، 
قالب هـا و ابزارهـاي رسـیدن متربي به 
ایـن خودآگاهـي عمیـق انسـاني، براي 
دوره هـا و پایه هـاي تحصیلـي متفاوت 
اسـت و متناسـب با رشـد ذهني و رواني متربي، طراحي 
و اجـرا مي شـود. ولـي مهـم این اسـت كه برنامه ریـزان و 
مربیـان و معلمـان به اهمیـت این هدف پي بـرده و بدان 

اهتمام داشـته باشند.
تعقـل و تفكـر دربـارة خـود، زمینـة ایمـان به خـود را 
فراهـم مي كنـد: ایمان به خـود یعني باور بـه ظرفیت ها، 
توانمندي ها و منزلت برتر انسـان در نظام هستي و اینكه 
»مـن مي توانم«. هم زمان ایمـان به خداي متعال مبتني 
بـر تفكر و تعقل دربارة نظام هسـتي و مبدأ حیات بخش 
آن نیز در متربي شـكل مي گیرد. تعقل و تفكر و ایمان و 
ـ كـه اصیل ترین و پایدارترین  بـاور نسـبت به خود و خدا 
ـ زمینة سـامان یابي و ارتقاي سـایر  ارتباط انسان هاسـت 
رابطه هـا و تحقـق سـایر عناصـر پنج گانـه خواهد شـد و 

»الگـوي مفهومي اهداف« كامل مي شـود.
ـ یعني دو  علم و عمل و اخاق، براسـاس تعقل و ایمان 
ـ تعریف مي شـوند  عنصـر اصلـي و مركزي الگوي اهداف 
كـه در هـر یـك از عرصه هـاي چهارگانة روابـط، مصداق 
خاصـي مي یابنـد. »علـم« در عرصـة رابطـه بـا خـود، 

برنامه 
درسي ملي
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یعنـي شـناخت نسـبت بـه ظرفیت هـا، محدودیت ها و 
توانمندي هـاي خـود از نظر مـادي و معنوي و شـناخت 
مراتـب و سـطوح »هویت« خویـش ... »علـم« در عرصة 
ارتبـاط بـا خداي متعال، یعني شـناخت صفـات و افعال 
خـدا و دیـن خـدا و اولیـاي الهـي و كتـاب آسـماني و ... 
»علـم« در عرصـة ارتبـاط بـا خلـق، یعنـي شـناخت 
انسـان هاي مرتبـط بـا خـود و سـپس شـناخت جامعة 
پیرامونـي خـود و جامعة جهانـي و ... و »علـم« در عرصة 
ارتبـاط بـا خلقـت، یعنـي شـناخت طبیعـت به عنـوان 
نزدیك تریـن خلقـت الهـي بـه انسـان و بسـتر تـاش و 
شـكوفایي مـادي و معنوي، و سـپس شـناخت مـاوراي 

طبیعـت و حقایـق غیرمادي.
بـه همیـن ترتیـب، عمـل و اخـاق در هر یـك از این 
چهـار عرصـه مصـداق و معنـاي خـاص خـود را مي یابد 
كـه البته توضیح تفصیلـي آن در جداول اهـداف )برنامة 

درسـي ملـي، نگاشـت چهارم( بیان شـده اسـت.
بدیـن ترتیب، در سـاحت هاي شـش گانة سـند تحول 
در بسـتر رابطه هـاي چهارگانـه، بـه گونـه اي جامـع و 
درهم تنیـده و یكپارچه، بر مبناي عناصر پنج گانه تحقق 
مي یابـد. باید گفت، سـاحت هاي شـش گانه بیان دیگري 
اسـت از رابطه هـاي چهارگانـه كـه در كلیـت یكدیگر را 

تأییـد و كامـل مي كنند.

نسبت بین عرصه ها و ساحت ها
در مبانـي نظـري تحـول، از سـاحت هاي شـش گانة 
تربیـت سـخن بـه میـان آمـده اسـت. ایـن سـاحت ها 

از: عبارت انـد 
1. اعتقادي، عبادي و اخاقي

2. اجتماعي و سیاسي
3. زیستي و بدني

4. زیبایي شناختي و هنري
5. اقتصادي و حرفه اي

6. علمي و فناورانه
در عیـن حـال، تصریح شـده كه »تقسـیم بندي هاي 
متفاوتـي از سـاحت هاي وجودي انسـان بـه عمل آمده 

اسـت كه هیچ یـك جامع و مانع نیسـتند، زیرا این گونه 
تقسـیم بندي ها اعتبـاري و نسـبي اند و آنچـه واقعیـت 
دارد، وحـدت و یكپارچگـي وجـود آدمـي اسـت« )ص 

پاورقي(.  ،159
البتـه در متن مباني نظري، هیچ اسـتدالل یا تبییني 
بـراي چرایي این تقسـیم بندي مطرح نشـده اسـت. اما 
در برنامـة درسـي مليـ  براسـاس داللت هـاي برگرفته 
از مبانـي نظـري برنامة درسـيـ  عرصه هـاي چهارگانة 
ارتبـاط آدمـي در مبانـي انسان شـناختي مطـرح شـده 
كـه ایـن تقسـیم بندي قیاسـي و حقیقـي اسـت كـه 
مي توانـد مبنـاي محكمـي بـراي عرصه هـاي تربیـت 
قـرار گیـرد. در عیـن حال، در متن سـند برنامة درسـي 
ملـي، مصـداق سـاحت هاي شـش گانه و عرصه هـاي 
چهارگانـه یكـي دانسـته شـده اند، بدین معنـي كه این 
دو تعبیـر بیان كننـدة یـك واقعیـت هسـتند و آن هـم 
قلمـرو اهـداف تربیتي اسـت كه بایـد محقق شـود. اما 
نكتـة مهـم، »اهـداف« اسـت؛ یعني نقطـة مطلوبي كه 
بایـد در هـر سـاحت یا عرصه اي بـدان دسـت یافت، در 
جدول اهداف برنامة  درسـي ملي، سـاحت ها و عرصه ها 
در كنـار هـم قـرار گرفتـه و بدیـل هـم فرض شـده اند. 
بنابرایـن، اهـداف پنج گانـه باید در سـاحت ها هـم مورد 

ماحظـه قـرار گیرند.
البتـه تبلـور و تحقق اهداف در برنامة درسـي ملي در 
نهایـت در حوزه هـاي یادگیري رخ مي دهـد. چه تعبیر 
سـاحت ها را در مبانـي نظـري تحـول مبنا قـرار دهیم 
و چـه تعبیـر عرصه هـا را در برنامـة درسـي ملـي، بـه 
هـر حـال حوزه هـاي یادگیري اسـت كه بسـتر اجرایي 
شـدن ایـن مفاهیم اسـت و حوزه هـاي یادگیـري، هم 
سـاحت هاي شـش گانه را و هـم عرصه هـاي رابطه هاي 
امـا  مي دهـد،  پوشـش  كامـل  به طـور  را  چهارگانـه 
ایـن اهـداف پنج گانـه اسـت كـه در بسـتر حوزه هـاي 
یادگیـري بایـد مورد توجـه قرار  گیرد و مبنا قـرار دادن 
سـاحت هاي شـش گانه بـه هیچ وجـه نبایـد موجـب 
عـدول یا غفلـت از اهداف پنج گانة مصـوب و مصرح در 
برنامة درسـي ملي شـود. نسـبت و تناظر بین عرصه ها 

و سـاحت ها در نمـودار زیر نشـان داده شـده اسـت:

ساحت هاي شش گانة تربیتعرصه هاي چهارگانة رابطه ها

رابطه با خود

رابطه با خدا

رابطه با خلق خدا

رابطه با خلقت

ساحت تربیت زیستي و بدني

ساحت تربیت زیبایي شناختي و هنري

ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقي

ساحت تربیت اجتماعي و سیاسي

ساحت تربیت اقتصادي و حرفه اي

ساحت تربیت علمي و فناوري

»تقسیم بندي هاي 
متفاوتي از 
ساحت هاي 

وجودي انسان به 
عمل آمده است 

كه هیچ یك جامع 
و مانع نیستند، 

زیرا این گونه 
تقسیم بندي ها 

اعتباري و نسبي اند 
و آنچه واقعیت 
دارد، وحدت و 

یكپارچگي وجود 
آدمي است«



40 | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |

رسالت حوزه هاي یادگیري
حوزه هـاي یادگیـري درواقـع بخش هـا و بلوك هـاي 
یك نقشـة یكپارچه و منسـجم هسـتند كـه كلیت آن 
بایـد بتواند بسـتر و ظرف انتقال محتواهاي مناسـب را 
بـه متربیـان فراهـم كنـد. البتـه هركـدام از حوزه هاي 
یادگیـري یازده گانـه بـا یكـي از رابطه هـاي چهارگانـه 
یـا عناصر پنج گانه )و سـاحت هاي شـش گانه( تناسـب 
بیشـتري دارنـد، امـا مهـم این اسـت كـه هیچ كـدام از 
آن هـا نسـبت به هیچ یـك از رابطه ها نبایـد بي تفاوت و 

بـدون نقش باشـد.
نكتة مهمي كه كارشناسـان و معلمـان و مربیان باید 
آن را مورد تأمل و توجه قرار دهند، این اسـت كه همة 
بلوك هـاي 20گانـة هدف گـذاري )خانه هـاي جـدول 
عناصـر و عرصه هـا( به یك انـدازة برابر )از نظـر زمان و 
مفاهیـم اصلي و چگالي محتـوا و ...( در همة حوزه هاي 
یادگیـري حضـور ندارنـد، بلكـه گرانیـگاه محتوایي هر 
یـك از حوزه هـاي یادگیـري را یـك یـا چند بلـوك از 
ولـي سـایر  تشـكیل مي دهـد،  الگـوي هدف گـذاري 
بلوك هـا هـم بنابـر اصل جامعیـت و یكپارچگـي و نیز 
بـا رعایـت اصل تـوازن و تعـادل در آن حـوزة یادگیري 
رعایـت شـده اند. درواقع، این گونه نیسـت كـه هر حوزة 
یادگیـري ظـرف مناسـبي براي همـة بلوك هـا به طور 
مسـاوي و برابـر باشـد، بلكـه متناسـب بـا هـر حـوزة 
یادگیـري، بایـد سـهم بلوك ها بـه آن اختصـاص یابد، 
طـوري كه در كلیت برنامة درسـي هـر دوره و هر پایه، 
آن،  بـراي  پیش بیني شـده  شایسـتگي هاي  براسـاس 
همـة بلوك هـاي 20گانه، یعنـي همة عناصـر پنج گانه 

و رابطه هـاي چهارگانـه، لحاظ شـده باشـند.
بـراي مثـال، حوزة یادگیـري قرآن و معارف، تناسـب 
بیشـتري بـا »رابطـه بـا خـدا« دارد، اما هرگـز در مورد 
سـه رابطـة دیگر بـدون وظیفـه و نقش نیسـت. از قضا 
همین حـوزة یادگیري باید عهـده دار تبیین رابطه هاي 
چهارگانـه و اصـل بـودن رابطـه با خـداـ  در سـه رابطة 
دیگـرـ  باشـد. یـا حـوزة یادگیـري آداب و مهارت هاي 
زندگـي، با »رابطه با خلق« تناسـب بیشـتري دارد ولي 
در همیـن حـوزة یادگیري نوع تعامل انسـان بـا خود و 

خلقـت هم بایـد مورد توجه باشـد.
تعیین ریز رسـالت هاي هر حوزة یادگیري كار مهمي 
اسـت كه با بررسـي ها و مطالعات علمي و كارشناسـي 
و پـر شـدن جـداول الگـوي اهـداف انجـام مي شـود و 
البتـه تراكم تجربه ها و بازخوردگیـري از مجریان، آن را 
اصـاح و كامـل مي كند. اینكه چه مفهـوم یا مفاهیمي 
در هـر یـك از رابطه هـاي چهارگانـه در یـك حـوزة 
یادگیـري مي تواند و یا باید برجسـته شـود، به تصمیم 
و توافـق كارشناسـي مبتنـي بـر تجربه هـا و مطالعـات 
تخصصـي نیـاز دارد و بـا هوشـمندي و خاقیـت و بـا 
رعایـت تـوازن و جامعیت و سـایر اصولي كـه در اصول 

حاكـم بـر برنامه ریزي درسـي و تربیتـي در متن برنامة 
درسـي ملـي آمـده اسـت، مي توانـد بـه خوبـي انجـام 

پذیرد.

رسالت محیط هاي یادگیري
محیـط یادگیـري صرفًا بـه كاس و مدرسـه محدود 
زیـادي  حـدود  تـا  كـه  امـروزه  به ویـژه  نمي شـود. 
دیوارهـاي كاس و مدرسـه برداشـته شـده و متربیان 
مـا بـا محیط یادگیـري گسـترده و وسـیعي مواجه اند، 
اسـتفاده از همة فضاهاي فرهنگـي، تربیتي، اجتماعي 
و ... در راسـتاي ارتقاي رابطه هاي چهارگانه، البته الزم 
و ضـروري اسـت، ولـي در عیـن حـال محیط مدرسـه 
كانون اصلي یادگیري براي متربیان اسـت. »مدرسـه« 
به عنـوان نهـادي تربیتـي، فرهنگـي و آموزشـي، نقش 
زمینه سـازي  و  تربیـت  بـه  شـكل دهي  در  اساسـي 
بـا  و  دارد  دانش آمـوزان  هویـت  ارتقـاي  و  تكویـن 
وجـود تحـوالت فرهنگـي و ارتباطـي، هنـوز هم نقش 
منحصربه فـردي دارد. هـر »مدرسـه«اي كه بـا رویكرد 
ایفـا كنـد،  را  و تحول گـرا رسـالت خـود  مسـئوالنه 
صرف نظـر از مدیریت هـاي باالدسـتي خـود و با وجود 
موانـع پویایـي كه بوروكراسـي حاكم بـر تعلیم وتربیت 
تأثیرگـذاري  قوي تریـن  تحمیـل مي كنـد، مي توانـد 
تربیتي را داشـته باشـد. لذا توجه »مدرسـه« به الگوي 
اهـداف و ایـن رابطه هـا و جامعیـت آن و نیـز الیه ها و 
سـطوح مطرح شـده، جداي از تصمیمات و برنامه هاي 
فرامدرسـه اي، اساسـي ترین نقش را در تحقق مطلوب 
اهـداف داراسـت. بنابرایـن، »مدرسـه« از اصلي تریـن 

مخاطبـان سـند برنامة درسـي ملي اسـت.
درسـي  كاس  هـر  »مدرسـه«،  نقـش  از  جـداي 
مي توانـد خـود نقش موثـري در تحقق اهداف داشـته 
باشـد. هـر معلم و مربي در تعامل بـا متربیان خود، هم 
در قالـب رسـمي مقـرر در وظایف آموزشـي و تربیتي، 
ـ و مهم تـر از آن ـ فراتـر از قالب هـا، بـا نـوع رفتـار و 
گفتـار و نگـرش خـود، در تحقق اهداف نقش اساسـي 
خواهد داشـت. ایـن موقعیت بـراي معلمـان و مربیان 
فكـور و مؤمـن و مسئولیت شـناس، یك فرصـت الهي، 

و رسـالتي ملـي و انقابـي تلقي مي شـود.

خاتمه
برنامـة درسـي ملـي به عنوان یكـي از اسـناد تحولي 
از  برگرفتـه  داللت هـاي  براسـاس  آموزش وپـرورش، 
مبانـي نظـري تحـول بنیادیـن و نگـرش اسـامي بـه 
حقیقـت هسـتي انسـان و نیـز مـاك ارزش و هویـت 
او، كلیـدواژة »رابطـه« را مفهـوم محـوري اهـداف قرار 
داده و بـا تبییـن رابطه هـاي چهارگانـة انسـان با خود، 
خـدا، خلـق و خلقت، تحقـق اهداف تربیتـي را در این 
عرصه هـا دانسـته اسـت. البتـه پیشـینة ایـن مفهـوم 

نكتة مهمي كه 
كارشناسان و 
معلمان و مربیان 
باید آن را مورد 
تأمل و توجه قرار 
دهند، این است 
كه همة بلوك هاي 
20گانة هدف گذاري 
)خانه هاي جدول 
عناصر و عرصه ها( 
به یك اندازة برابر 
)از نظر زمان و 
مفاهیم اصلي و 
چگالي محتوا و ...( 
در همة حوزه هاي 
یادگیري حضور 
ندارند
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و توجـه بـه رابطه هـاي چهارگانـه، از آثـار متفكـران 
اسـامي، از قبیـل اسـتاد عالمه محمدتقي جعفري 
و شـهید آیـت اهلل محمدباقر صدر برگرفته شـده و 
در برخي اسـناد علمي پشـتیبان سـند تحول بنیادین 
نیز بدان پرداخته شـده اسـت.  فهم عمیـق این مفهوم 
و نقـش كلیـدي آن در جهت دهـي و امـكان سـنجش 
و رصـد كیفیـت تربیـت، ایجـاب مي كند كه بـه تأمل 
و بررسـي ایـن مفهوم پرداخته شـود. تاش نویسـنده 
در حـد حوصلـة  سـازمان،  ایـن  در  كـه  بـوده  ایـن 
مخاطبـان، ایـن مفهوم تبیین و تشـریح شـود؛ اگرچه 
در پژوهش هـاي بعـدي در مورد عرصه هـاي چهارگانه 
تأمـات عمیق تـري صـورت پذیرفته و پیشـنهادهاي 
علمـي بـراي تكمیـل رابطه هـاي چهارگانه ارائه شـده 

است.
از درگاه الهي توفیق دسـت اندركاران آموزش وپرورش 
را بـراي تبییـن هرچـه عمیق تـر مبانـي و مفاهیـم 
تربیتي اسـام و گفتمان سازي تربیت مطلوب و تحول 
و تعالـي نظـام تربیتـي جامعـه طلـب مي كنـم و براي 
مربیـان و معلمان گرانقـدر آرزوي سـربلندي و توفیق 
در ایفـاي رسـالت دینـي، ملـي و انقابي تربیت نسـل 

آینـده را دارم.
انه ولي التوفیق، و الحمدهلل رب العالمین

پیوست
»ارتباطات چهارگانه در متون مقدم و 

آثار اندیشمندان متأخر«
بخشـي برگزیـده و برگرفتـه از اثـر پژوهشـي مؤلـف 
به عنـوان: »فرهنـگ نـاب اسـامي؛ مبانـي و الگوهـاي 
مفهومي« )در شـرف انتشـار( كه در پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشـة اسـامي تحقیـق و تدوین شـده اسـت.
در اینجـا بخشـي از اثـر كـه بـه تبیین پیشـینة این 
بحـث در آثار و دیدگاه هاي متفكران اسـامي پرداخته 
اسـت، نقـل مي شـود. شـایان ذكـر اسـت، در ایـن اثر، 
ارتبـاط دیگري به عنـوان »ارتباط پنجـم« نیز مطرح و 

توضیح داده شـده اسـت.

ارتباطات چهارگانه در متون متقدم
بـه نظر مي رسـد مأخذ اصلي ایـدة روابـط چهارگانه، 
اسـتنباط آن از تحلیـل عقانـي و نظـري تعامـات 
انسـان ها و اصطیـاد آن از مجموعـة معـارف اسـامي 
بـوده اسـت، وگرنه نـّص صریح از منبـع نقلي معتبري 
در این بـاره بـه دسـت نیامـده اسـت. تنهـا منبعـي كه 
در آن ارتباطـات چهارگانـه بـه نوعي ذكر شـده، كتاب 
»مصباح الشـریعه و مفتاح الحقیقـه« اسـت كه بـه امام 
جعفر صادق)ع( منسـوب اسـت، ولـي محققان تصریح 
كرده انـد كـه لفـظ و عبارات ایـن كتـاب از آن حضرت 

نیسـت، بلكه این كتاب مجموعه اي ارزشـمند از معارف 
و آداب اسـت كـه یكـي از بزرگان برجسـتة شـیعه، در 
تقابـل مؤلفـان مذاهـب دیگـر، بـا اقتبـاس از كلمـات 
و بیانـات اهـل بیـت)ع( تألیـف و تدویـن كـرده و نه از 
لحـاظ لفـظ و عبـارت، كـه از نظر معنـي و حقیقت، به 
آن حضرت نسـبت داده اسـت )مصطفـوي، 1363: 3(. 
عبارت مصباح الشـریعه این اسـت: »و اصول المعامات 
تقـع علـي اربعـه اوجـه: معاملـه اهلل تعالـي، و معاملـه 
النفـس، و معامله الخلق و معامله الدنیـا ...« )همان، ص 
455(. پایه هـاي تعامـل انسـان ها بر چهار وجه اسـتوار 
اسـت: تعامـل با خـداي متعـال، تعامل با خـود، تعامل 
بـا خلق خـدا و تعامل با دنیا و زندگي مـادي و معنوي.
ارتباطـات  و  تعامـات  ایـدة  اصـل  اسـت  ممكـن 
چهارگانـه از ایـن متـن برگرفته شـده باشـد كـه عدم 
انتسـاب قطعـي مصباح الشـریعه بـه معصـوم)ع( مانـع 
ذكر شـده باشـد، ولي در آثار و نوشـته هاي هیچ یك از 
اندیشـمنداني كـه این ایـده را مطرح كرده اند، اسـتناد 

بـه متـن مصباح الشـریعه ماحظـه نمي شـود.
البتـه در متـن عبـارت مصباح الشـریعه از نظر عبارت 
و داللـت مناقشـه هایي وجـود دارد كـه حتـي اگـر از 
نظـر سـند نیـز روایـت معصـوم شـمرده مي شـد، هم 
مناقشـات داللتـي و هـم عـدم دلیـل بر حجیـت خبر 

واحـد در مباحـث معرفتـي، مانـع اسـتدالل مي شـد.
در عیـن حـال، ایـن متن، به عنـوان مؤید بـراي اصل 
ایـدة ارتباطـات و تعامـات چهارگانـه، قابـل اسـتناد 
اسـت، اما موجب آن نمي شـود كـه ارتباطات چهارگانة 
مذكـور، توقیفي و منصوص شـمرده شـود، بـه گونه اي 

كـه نتـوان در آن دخـل و تصـرف كرد.
بزرگانـي كـه  بیـان صاحب نظـران و  از همیـن رو، 
ارتباطـات چهارگانـه را مطـرح كرده انـد، بـا بیـان ایـن 
متـن تفاوت هـاي آشـكاري دارد. تعبیـر » ارتبـاط بـا 
خلـق« تـا ایـن اواخر كـه در متن اسـناد تربیتـي و در 
مطالعـات پشـتیبان اسـناد تحـول در آموزش وپرورش 
مطرح شـد، در متون پیشـین دیده نمي شـود و سخن 
از » ارتبـاط بـا دیگـران« یـا » ارتبـاط با مردم« اسـت. 
نیـز تعبیـر »ارتبـاط با دنیا« بـا »ارتباط بـا طبیعت« یا 
» ارتبـاط بـا خلقـت«، كه این تعبیر نیز در بیان اسـتاد 
جـوادي آملـي مـورد تأكیـد قـرار گرفتـه اسـت، كامًا 

اسـت. متفاوت 
مطلـب دیگـري كه باید بـدان توجه كرد، عـدم التزام 
محققان و صاحب نظران علوم اسـامي بـه ظواهر آیات 
و روایـات در ایـن زمینه هاسـت، كـه اگرچـه در محتوا 
و تبییـن مباحـث، منابـع نقلـي را مـورد اسـتناد قـرار 
مي داده انـد، ولـي در این گونـه مـوارد كـه بـه گونـه اي 
سـامان دهي و تبویـب و ترتیب محتواي معارف اسـت، 
بـه اجتهـاد مي پرداخته اند. بـراي مثال، در بیـان اصول 
دیـن، اگرچـه ایمـان به مائكـه در آیـات متعـددي از 

پایه هاي تعامل 
انسان ها بر 
چهار وجه 

استوار است: 
تعامل با خداي 

متعال، تعامل 
با خود، تعامل 
با خلق خدا و 

تعامل با دنیا و 
زندگي مادي و 

معنوي
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قـرآن كریـم الزم شـمرده شـده اسـت، ولـي در اقـوال 
مشـهور متكلمـان، اعتقاد بـه مائكه در كنـار توحید و 
معـاد و نبـوت مطرح نشـده اسـت. یا متكلمان شـیعه 
اصـل امامـت را از اصـول دین شـمرده اند و عمومًا اصل 
عـدل را نیـز مطـرح كرده انـد و بـه هیـچ نصـي دربارة 

تعـداد اصـول دیـن اسـتناد نكرده اند.
همیـن كه مضامین و داللت هـاي منابع نقليـ  عاوه 
بـر عقـلـ  اصول دیـن را مطـرح كرده و بدان تمسـك 
و اسـتناد كرده انـد، كفایت مي كـرده اسـت. آنچه براي 
ایـن بزرگـواران مهم بـوده، توجه به هدف سـامان دهي 
مطالـب و كارامـد بـودن آن در عرصة آمـوزش و تربیت 

جامعـه در راسـتاي باورهاي دیني بوده اسـت.
ارتباطـات  تبییـن چهاروجهـي  مي رسـد  نظـر  بـه 
انسـان از متـون كهـن آغـاز شـده اسـت. امـام محمد 
غزالـي )505ـ  450( در »كیمیاي سـعادت« سـاختار 
كتـاب خـود را بـر ایـن مبنـا نهـاده اسـت. او كیمیاي 
سـعادت را »شـرح اخـاط« حقایقـي مي دانـد كـه 
گوهـر آدمـي را از پسـتي و انحطـاط نجـات مي دهـد 
و بـه سـعادت و كمـال مي رسـاند. تقریر او دربـارة این 
چهـار وجـه، بـه دو بخش معرفت تقسـیم مي شـود. از 
دیـدگاه او، عنـوان مسـلماني در چهـار معرفت اسـت: 
شـناخت حقیقت خود، حقیقت خـداي خود، حقیقت 
دنیـا و حقیقت آخـرت. همچنین، اركان مسـلماني در 
چهـار معاملـت اسـت كـه هریـك از ایـن اركان در ده 
اصل تبیین شـده اسـت و بخش اصلي كتاب كیمیاي 
سـعادت را توضیـح همیـن اصول تشـكیل داده اسـت 

)غزالـي، سـال ؟: 4 ـ 2(.
تعبیـر مشـابه »اركان معاملـت« بـا تعبیـر »اصـول 
المعامـات«، كه در مصباح الشـریعه به كار رفته اسـت، 
این حدس را تقویت مي كند كه مؤلف مصباح الشـریعه 
تحت تأثیـر ادبیـات رایج در میان مؤلفان سـایر مذاهب 
بـه ارتباطـات چهاروجهـي پرداخته باشـد )مصطفوي، 

.)3 :1363
تقریـر دیگـري كه روابط چهارگانه را بـا تفاوتي اندك 
تبییـن مي كنـد، بیـان صدرالمتألهین شـیرازي در 
اسـفار اربعـه اسـت. او اسـاس تبیین حكمـت متعالیه 
را كـه شـرح تكامـل علمـي و عینـي انسـان اسـت، در 
سـفرهاي چهارگانـه قـرار مي دهـد و ایـن سـفرها را بر 

سـه مقولـة نفـس، حق و خلـق بنـا مي نهد.
»و اعلـم ان للسـاك مـن العرفـاء و االولیاء اسـفاراً 
اربعـه: احدهـا السـفر مـن الخلق الـي الحـق، و ثانیها 
السـفر بالحـق في الحـق، و السـفر الثالث یقابـل االول 
النـه من الحق الي الخلـق بالحق، و الرابـع یقابل الثاني 
مـن وجـه النـه بالحـق في الخلـق« )صدرالمتألهیـن، 

بي تـا: 13(.
تقسیم معارف مسـلماني در چهار معرفت خود، خدا، 

دنیـا و آخـرت، با تقسـیم صدرالمتألهین شـیرازي 
كـه مبنـاي اسـفار اربعه را در سـه مقولة نفـس )خود(، 
حـق )خـداي متعـال( و خلـق قـرار مي دهد، شـباهت 
و قرابـت فـراوان دارد. درواقـع، غزالي آنچـه را ماصدرا 
به عنـوان »َخلـق« تعبیـر كـرده اسـت، در دو بخـش 
دنیـا و آخـرت بیـان كـرده، ولـي خـود و خـداي خـود 
در هر دو تقسـیم بندي مشـترك اسـت. البته ماصدرا 
هـم مراحـل كمالـي انسـان را در چهـار سـفر تبییـن 
مي كنـد كـه در هـر چهـار سـفر، سـخن از نـوع رابطة 
انسـان بـا حـق و با خلق اسـت و تعالي وجودي انسـان 
كـه حاصل این سـفرهاي چهارگانه اسـت. در اینجا دو 
مفهـوم اساسـي »رابطـه« و »حركـت« نقـش محوري 
خود را در تبیین مراحل كمالي انسـان نشـان مي دهد.

ارتباطات چهارگانه در آثار اندیشمندان 
متأخر

ارتباطـات  معاصـر،  عالمـان  و  متفكـران  از  برخـي 
چهارگانـه را بـه تفصیـل مـورد بررسـي و تأمـل قـرار 
داده انـد. البتـه هیچ یـك از آنـان منشـأ و منبـع ایـن 
تبیین چهاروجهي را ذكر نكرده اسـت، اما بعید اسـت 
ارتـكازات ذهنـي ناشـي از انس بـا متـون پیش گفته، 

دخالتـي در ایـن تبیین هـا نداشـته باشـد.
در ایـن میان، اسـتاد فقید عامه محمدتقي جعفري 
پیـش از دیگـران و با تفصیل و تأكید بیشـتري به این 
ارتباطات پرداخته اسـت. ایشـان هم در شـرح مثنوي 
و هـم در شـرح نهج الباغـه، بـه ارتباطـات چهارگانـه 
توجـه نشـان داده و به ویـژه در شـرح نهج الباغه، ذیل 
شـرح خطبة 149، بـه تفصیل در این بـاره بحث كرده 

است.
اسـتاد جعفـري)ره( ارتباطات چهارگانـه را به عنوان 
چارچـوب بررسـي »ثابت هـا« )حقایـق و امـوري كـه 
در گـذر زمـان هرگـز دچـار تغییـر نمي شـود( مطرح 
كـرده و این ارتباطات را »ارتباط انسـان با خویشـتن، 
ارتبـاط انسـان با خدا، ارتباط انسـان با جهان هسـتي 
و ارتبـاط انسـان بـا هم نوعـان خـود« دانسـته اسـت. 
)جعفـري، سـال ؟؟، 247(. از منظـر ایشـان، هریك از 
ایـن ارتباطـات بـه دو قسـم عمده تقسـیم مي شـوند: 
ارتباطـات چهارگانـه آنچنـان كـه هسـت و ارتباطات 
انسـان آنچنـان كـه بایـد باشـد. مهم تریـن نیازهـاي 
انسـان در ایـن چارچـوب مي توانـد بررسـي شـود و 
حركـت و تاش انسـان براي اصـاح و تعالي مي تواند 
با مقایسـة وضع موجـود و وضع مطلوب شـكل گیرد.
در فلسـفة دیـن، كـه از آثـار متأخـر مرحـوم عامه 
جعفـري اسـت ، همیـن ارتباطـات و دقیقـًا بـا تعابیـر 
قبلـي مطـرح شـده و بـه ثمـر رسـاندن شـخصیت 

تقریر دیگري كه 
روابط چهارگانه 
را با تفاوتي اندك 
تبیین مي كند، 
بیان صدرالمتألهین 
شیرازي در اسفار 
اربعه است. او 
اساس تبیین 
حكمت متعالیه را 
كه شرح تكامل 
علمي و عیني 
انسان است، در 
سفرهاي چهارگانه 
قرار مي دهد و این 
سفرها را بر سه 
مقولة نفس، حق و 
خلق بنا مي نهد
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انسـاني در حركت به سـوي ابدیت در قلمرو ارتباطات 
چهارگانـه به عنـوان غایـت )كمـال دیـن( تلقي شـده 

اسـت )همـان، ص 136(.
هـدف اساسـي دیـن، سـامان دادن و بهینه سـازي 
و تكمیـل و اصـاح و ارتقـاي ارتبـاط انسـان بـا خود، 
خـدا، جهـان هسـتي و هم نوعـان خـود در دو عرصـة 

»علمـي و معرفتـي« و »رفتـاري و عملـي« اسـت.
اسـتاد فقیـد عامـه جعفـري)ره( نخسـتین كسـي 
اسـت كـه در میـان اندیشـمندان اسـامي معاصـر، 
ارتباطـات چهارگانـه را بـه تفصیـل مطرح كـرد و آن 
نظـري ضـرورت  و  مفهومـي  به عنـوان چارچـوب  را 
دیـن، مبنـاي تحلیل هـاي خود در فلسـفة دیـن قرار 
داد. تبییـن مكـرر ارتباطـات چهارگانة انسـان در آثار 
گوناگـون مرحـوم اسـتاد جعفـري و اشـارات فـراوان 
ایشـان بـه ایـن مطلـب، نشـان مي دهد ایـن بحث در 
نظـر وي بسـیار حائـز اهمیت بـوده و ایشـان این مبنا 
را بـراي تفهیـم چارچـوب و رسـالت اسـام كارسـاز 
مي دانسـته اسـت. جالـب اسـت كـه تعبیر ایشـان در 
همـه جـا یكسـان اسـت و در همـة مـوارد به صـورت 
»ارتباط انسـان با خویشـتن، با خدا، با جهان هسـتي 
و بـا هم نـوع خـود« بـه كار رفتـه اسـت )همـان، ص 

.)119
ایشان جهان هسـتي را اعم از »طبیعت« مي دانسته 
كـه در ارتبـاط انسـان نقـش ایفـا مي كنـد. اگرچـه 
ارتبـاط انسـان بـا طبیعـت مشـهود و ملموس اسـت، 
ولـي ارتبـاط بـا عالـم ملكوت و جهـان فرشـتگان و ... 
نیـز از شـمول ارتباط انسـان خارج نیسـت. ایشـان به 
جـاي تعبیر دیگران یـا جامعه، واژة »هم نـوع خود« را 
بـه كار برده اسـت كه از بار عاطفي بیشـتري برخوردار 
اسـت. اما اسـتاد عالمه مصباح یزدي، سـال ها بعد، 
براسـاس ایـن چارچوب، تـاش علمي تـازه اي را براي 
تبیین این روابط و اسـتفاده از آن در بررسـي سـاحات 
تربیـت مبذول داشـت. ایشـان در مورد تربیت انسـان 
در مباحـث فلسـفة تعلیم وتربیـت اسـامي، هنگامـي 
كـه بـه بحث سـاحات تربیـت مي رسـد، با ارائـة چند 
دیـدگاه متفـاوت كـه برخـي قیاسـي و منطقي انـد و 
برخـي دیگـر اسـتقرایي، مي گویـد: »توجـه بـه انـواع 
روابط انسـان، تقسـیم نسـبتًا جامعي اسـت، زیـرا این 
روابـط یـا مسـتقیمًا به خود شـخص مربوط مي شـود 
یـا غیـر او ... امـا او آنچه به غیر خودش مربوط اسـت، 
یـا در ارتبـاط بـا انسـان هاي دیگر اسـت یـا در ارتباط 
بـا دیگـر موجـودات عالـم طبیعـت اعـم از جمـادات، 
حیوانـات و گیاهـان و یـا در ارتباط با مـاوراي طبیعت 
و در رأس آن خـداي متعال« )گروهي از نویسـندگان، 

سـال ؟، 327 ـ 326(.
ایـن دیدگاهـي اسـت كه پیـش از آن در نخسـتین 

به عنـوان عرصه هـاي  ملـي  برنامـة  درسـي  نگاشـت 
تربیـت مطـرح شـده بـود؛ البتـه بـا همـان ادبیـات و 
واژگان پیشـین. تدوین كننـدگان برنامـة درسـي ملي 
بـا طـرح عرصه هـاي چهارگانـة رابطـه با خـود، رابطه 
بـا خـدا، رابطـه بـا خلـق و رابطـه بـا خلقـت، تقریـر 
ارائـه كـرده  روابـط چهارگانـه  را دربـارة  دقیق تـري 
بودنـد. البتـه بـا تصریـح بـه این نكتـه كه ایـن روابط 
در ذیـل و ظـل رابطـه بـا خـدا تعریـف مي شـود، چرا 
كـه نـوع رابطة انسـان بـا خدا، هـم در عرصـة تكوین 
و هـم در عرصـة تشـریع، كامـًا با سـه ارتبـاط دیگر 
متفـاوت اسـت و در وضـع مطلـوب، حاكـم بـر آن هـا 
تعریـف مي شـود. فـرد و جامعة مطلوب اسـامي، فرد 
و جامعـه اي اسـت كـه ارتبـاط با خود، خلـق و خلقت 
را در ذیـل رابطـه بـا خدا تعریف و تحدیـد مي كند، نه 
اینكـه ایـن ارتباطـات را هم عرض یكدیگـر تلقي كند.
بـه هـر حـال، تـاش اسـتاد مصبـاح بـر این اسـت 
كـه با اسـتفاده از چارچوب مفهومـي روابط چهارگانه، 
منطقـي  تقسـیم بندي  یـك  در  را  تربیـت  سـاحات 
و قیاسـي كـه جامـع و مانـع باشـد، تبییـن كنـد كه 
البتـه تـاش ارزنـده و مفیـدي اسـت. بـراي تعییـن 
سـاحت هاي تربیـت، این منطـق در برابـر تبیین هاي 
نارسـایي كـه در مـورد سـاحات تربیـت بـه گونـه اي 
اسـتقرایي انجـام گرفتـه اسـت، از مبانـي محكـم و 
متكـي بر نگرش توحیدي و اسـامي برخوردار اسـت. 
در عیـن حـال، این ابهام در این تبییـن وجود دارد كه 
خـداي متعـال در ضمن مـاوراي طبیعت قـرار گرفته 
اسـت و نـه به عنوان یك سـاحت مسـتقل و خاص. نه 
در تبیین هـاي قبلي و نـه در چارچوب مفهومي برنامة 
درسـي ملـي ایـن اشـكال وجود نداشـت كـه رابطه با 
خـدا در ذیـل رابطه بـا ماوراي طبیعت تعریف شـود و 
چه بسـا چنیـن ایهامي بـراي تاش در جهـت فراهم 
شـدن چارچوب تقسـیم قیاسـي شـكل گرفته اسـت.
درسـي  برنامـة  مفهومـي  چارچـوب  براسـاس  امـا 
ملـي در بحـث »عرصه هـاي تربیـت«، قیاسـي بـودن 
رابطه هـاي چهارگانـه بدیـن بیـان تقریر مي شـود كه 
رابطـة انسـان یـا با خویشـتن اسـت یـا غیـر خویش. 
غیـر خویشـتن انسـان، یـا از جنـس انسـان اسـت ـ 
كـه »خلـق« خـدا هسـتندـ  یـا غیـر آن. غیـر آن یـا 
آفریده هـاي الهي انـد، كـه به عنـوان خلقـت از آن هـا 
یـاد مي شـود و یـا آفرینندة هسـتي كه خـداي متعال 
اسـت؛ البتـه بـا ایـن تأكیـد و توضیـح كه خویشـتن 
انسـان و خلـق خدا نیـز در مخلوق بـودن با »خلقت« 

مشـترك و مشـابه اند.
امـا نسـبت خـداي متعـال بـا طبیعـت و مـاوراي 
طبیعـت، از ایـن حیث كـه در رأس هسـتي و خالق و 
حاكـم و مدبـر آنان اسـت، تفاوتي نخواهد داشـت: »و 

اما نسبت 
خداي متعال 

با طبیعت و 
ماوراي طبیعت، 
از این حیث كه 
در رأس هستي 
و خالق و حاكم 

و مدبر آنان 
است، تفاوتي 

نخواهد داشت: 
»و هو الذي في 
السماء اله و في 

االرض اله ...«
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هـو الـذي فـي السـماء الـه و فـي االرض الـه ...« )زخـرف/ 84(.
اسـتاد فرزانـه آیت اهلل جـوادي آملـي در »مفاتیح الحیات« كه با هدایت و اشـراف 
ایشـان منتشـر شـده، بـه گونـة دیگـري بـه ارتباطـات انسـان پرداخته اسـت. این 
ارتباطـات كـه از چینـش و سـازمان دهي محتـواي ایـن اثـر بـه دسـت مي آیـد، 
عبارت انـد از: تعامـل انسـان بـا خـود، تعامـل انسـان بـا هم نوعـان، تعامل مـردم و 
نظـام اسـامي، تعامل انسـان بـا حیـوان و تعامل انسـان با خلقت زیسـت محیطي 
)جـوادي آملـي، 1391: 33ـ  5(. البتـه از منظـر تألیف كننـدگان ایـن اثـر، ارتباط 
انسـان بـا خـدا از موضوع بحـث این كتاب بیرون اسـت و اثر بابركـت مرحوم حاج 
شـیخ عبـاس قمـي)ره(ـ  مفاتیح الجنـانـ  عهـده دار تبییـن آن قلمـداد شـده 

اسـت )همان، ص 37(.
اگـر تعامـل مـردم و نظـام اسـامي را از سـنخ همـان تعامل بـا هم نوعـان بدانیم 
كـه بـه خاطر اهمیـت آن به طور مسـتقل مـورد بحث قـرار گرفته و تعامل انسـان 
بـا حیـوان و تعامل انسـان بـا خلقت زیسـت محیطي را ذیل تعامل انسـان با جهان 
هسـتي تلقـي كنیـم، همان ارتباطـات چهارگانه، اما بـه بیان متفـاوت و به گونه اي 
دیگر، در منظر اسـتاد جوادي آملي هم مشـاهده مي شـود. البته از دیدگاه ایشـان 
همـة تعامـات انسـان كه اركان تمدن جامعة انسـاني را شـكل مي دهنـد، در ذیل 
سـفر چهـارم از اسـفار اربعـه، بنـا بـه تبییـن مرحـوم صدرالمتألهیـن در حكمـت 
متعالیـه تحلیـل مي شـود )همـان، ص 42(. بنابرایـن، مي تـوان با بررسـي اركان و 
اضاع اسـفار اربعه، وجوه تعامل انسـان را اسـتنباط و اصطیاد كرد. صدرالمتألهین 
خـود، خـدا و خلـق را سـه ضلـع تعامـل انسـان مي دانـد كـه بـا عنصـر حركـت و 
جهت گیري هـاي متفاوت آن، اسـفار اربعه را مي سـازند و تقریر او از وجوه سـه گانة 

تعامـل انسـان، از ایـن طریـق به دسـت مي آید.
در مجمـوع، تبییـن چهاروجهي ارتباطات انسـان با تاش هاي علمـي و تأمات و 
تدقیقاتـي كـه در طول ده ها سـال به تدریج مبذول شـده اسـت، بـه این بیان ختم 
مي شـود كـه بسـتر حركت و تاش علمـي و عملي انسـان و زمینة تعالـي و كمال 
او در چهـار ارتبـاط بـا خـود، خـدا، خلـق و خلقت قابـل تبیین و تحلیل اسـت. در 
ایـن تقریـر، واژة »خلقت« جایگزین طبیعت شـده اسـت تا هـم خلقت غیرطبیعي 
را شـامل شـود و هـم بـر مخلـوق بـودن طبیعـت تأكیـد ورزد و حاكـي از نگـرش 
توحیدي و الهي مبني بر عدم اسـتقال طبیعت و سـنت ها و تحوالت آن باشـد.44

همچنیـن، واژة »خلـق« بـه جـاي »جامعـه« یـا »دیگران« قـرار گرفته اسـت تا 
اواًل نشـانگر مخلـوق بـودن انسـان ها باشـد و ثانیـًا همـة انسـان هاي دیگـر را در بر 
بگیـرد و ثالثـًا نوعي قرابت و هم ریشـگي بین انسـان ها تداعي شـود، چرا كه تعبیر 
»دیگـران«، حـاوي نوعـي نـگاه غریب انـگاري و فاصله افكنانـه بیـن خـود و سـایر 
انسان هاسـت. رابطـة انسـان بـا خلق، رابطـة آفریده هـاي الهي با یكدیگر اسـت كه 
همـه از مبـدأ هسـتي بخش و هدایتگـر واحـدي سرچشـمه مي گیرنـد و نـه رابطة 
انسـان بـا موجوداتـي كـه اگرچـه شـبیه او و از نـوع او هسـتند، ولي »دیگـري« و 

»بیگانـه« تلقي مي شـوند!
درواقـع، تأمـل در این ارتباطـات چهارگانه و تاش براي اصـاح، تعمیق و ارتقاي 
آن، كـه در ظـل و ذیـل ارتبـاط با خـداي متعال انجام مي شـود، در فرآیند رشـد و 
حركـت انسـان بسـیار راهگشـا و اثربخـش خواهد بـود و تبیین و تحلیـل عرصه ها 
و سـاحات تربیتي انسـان در این چارچوب، دسـتاورد فكري و علمي بزرگي اسـت 
كـه در دانـش تعلیم و تربیت، نگرش توحیدي را در جوهرة اندیشـة تربیتي جامعه 

و نظـام تعلیم وتربیـت تأمیـن و تضمین مي كند.
در عیـن حـال، راه بـراي تأمات و تدقیقات بیشـتر بسـته نیسـت و گرچه الگوي 
مفهومـي چهاروجهـي در ارتباطـات انسـان، الگویي قیاسـي و جامع و مانع اسـت، 
ولـي مي توانـد بـا حفظ ایـن ویژگي بـه الگـوي مفهومـي كارآمدتر و راهگشـاتري 

تبدیل شـود.
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آموزش

محمدحسین معتمدراد
دبیر بازنشسته

اشاره
رسـول خـدا، حضـرت محمـد )ص(، در نخسـتین روزهـاي ورود به مدینـه، عالوه بـر آموزش 
و تربیـت، شـخصًا بـه رتـق و فتـق امـور و ادارة تمـام شـئون زندگـي و حیات امت اسـالمي 
پرداختـه و زعامـت سیاسـي جامعـه را به عهده گرفـت. ایشـان در جزیرئ العرب كـه هیچ گونه 
دولـت و حكومتـي در آن وجـود نداشـت و تنها نظـام قبیله اي مبتنـي بر تعصب هـاي قومي و 
عصبیت هـاي جاهلـي بر اعـراب بدوي آنجـا حاكم بود، نخسـتین دولـت اسـالمي را پي ریزي 

و تأسـیس كرد.
بررسـي دقیق تاریخ  اسـالم نشـان مي دهد، پیامبـر )ص( با عنایـت به اقداماتـي نظیر دعوت 
خویشـاوندان، دعـوت قبایـل عـرب، پیمان نامة عقبـه و هجرت، تشـكیل دولت اسـالمي را در 
سـرزمین حجـاز كـه فاقد هـر گونه قـدرت مركزي بـود و صرفـًا قبایل براسـاس هم بسـتگي 
قبیلـه اي و خانوادگـي بـا هـم مرتبـط بودند سـرلوحة اهـداف خویـش قـرار داد و در فرصتي 
مناسـب بـا هجـرت به مدینـه، اولین دولت اسـالمي را تشـكیل داد. سـپس بـا اقداماتي نظیر 
پاسـخ به تعارضات و تحركات، بیعت گرفتن، مشـاوره بـا مردم، اجراي اصل عدالت و مسـاوات، 
بنـاي مسـجد و اقامـة جماعت، ایجـاد پیمان بـرادري بین شـهروندان مسـلمان، تدوین قانون 
اساسـي، تأمیـن امنیت ثغور اسـالمي، سـازمان دهي نیـروي نظامـي و تنظیم و تشـكیل نظام  
اداري، هدایـت و كنتـرل اقتصـاد و بازار سـرمایه، وضـع قوانین براسـاس آیات الهـي، و فصل 
خصومـات و صـدور احكام قضایي، سـاختار سیاسـي دولت خـود را تكمیل كرد. آنچـه در این 
نوشـتار مي آیـد نگاهي گذرا برعملكـرد یا رویكرد پیامبـر اكرم )ص( در سـاختار حكومت خود 

است.

کلیدواژه ها: پیامبر اکرم )ص(، حکومت، مدینه، قرآن، جزیرئ العرب

اسوة 
حسنه همكاران گرامي این مقاله براي آموزش بهتر درس »مسئولیت هاي پیامبر )ص(«

 درس پنجم از دین و زندگي 2 آورده شده است.
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پایه گذاري حكومت
مهاجـرت پیامبـر اكـرم )ص( به مدینه هرگـز به تضاد 
اشـرافیت مكـه بـا او خاتمه نـداد. مكیان كه بـه تعارض 
جدي و اساسـي عقایـد حضرت محمد)ص( بـا باورهاي 
خویـش و نیـز رویكـرد اجتماعـي توحیـد با شـرك، به 
خوبـي واقـف بودنـد، حاضر نبودند به هیـچ نوع مصالحه 
یـا متاركـه اي تن دهنـد. حتي جناح تندروي مشـركین 
بـر ریشـه كن سـاختن آییـن حضـرت محمـد )ص(، بـا 

قتـل ایشـان و كشـتار پیروانش، اصرار داشـتند.
پیامبر )ص( با وقوف دقیق بر شـخصیت اشـراف مكه، 
خـوب مي دانسـت كـه مكیـان بـا بـه كار گرفتـن تمـام 
تـاش خـود بـراي تهدیـد امنیـت مدینه، در نخسـتین 
فرصـت مسـلمین را مـورد هجـوم قـرار خواهنـد داد. 
بـا ایـن نـگاه و براسـاس تفكـر صحیـح خـود در مدینه 
حكومـت خـود را پایه گـذاري و تمام گروه هـا را به اتحاد 
دعـوت كـرد. ایـن اتحـاد سیاسـي در قالـب نخسـتین 
قانـون اساسـي مكتـوب در ادارة جامعه و نظام سیاسـي 
و اجتماعـي مدینـه به وقوع پیوسـت. همچنیـن احترام 
بـه عقایـد مخالف و شناسـایي حقوق اقلیت هـاي دیني، 
از جملـه اقدامات پیامبـر )ص( بود كـه در جامعة نوپاي 
مدینـه مي بایـد آن را بـه اجـرا در مـي آورد. پیامبر)ص( 
توانسـت منشـور یا قانون اساسـي مدینـه را در 47 ماده 

تنظیـم و آن را اجـرا كند.
)ص(  پیامبـر  نظامـي  ـ  سیاسـي  وحـدت  پیمـان 
بـا مشـركین و یهودیـان در همـان روزهـاي نخسـت 
مهاجـرت،  در حقیقـت اولین اقدام هوشـیارانه اي بود كه 
مانعـي جـدي در مقابل هجوم سـریع مشـركین مكه به 

مدینـه را فراهـم آورد.

پاسخ به تعارضات و تحركات
دومیـن اقـدام پیامبـر )ص( پـس از پیمـان  وحـدت 
سیاسـيـ  نظامي، پاسـخ به تعارضات و تحركات بود. در 
آغـاز سـال دوم هجـرت، قریش بـه تدریج خـود را براي 
حركت هـاي ایذایـي، تهدید امنیـت مدینـه و در نهایت 

هجـوم به مسـلمین آمـاده كرد. 
پیامبـر )ص( كـه همـواره انتظـار چنیـن تحركاتـي را 
داشـت، هوشـیارتر از آن بود كه قریش ایشان را غافلگیر 
كنـد. بـه همین دلیـل در فاصله هـاي زمانـي معیني به 
گروه هـاي نظامـي و اطاعاتـي بـا هدف هـاي مشـخص 
مأموریـت مـي داد، ضمـن كسـب اطاعـات نظامـي و 
خنثـی كردن تحـركات محدود قریـش، امنیت مكیان و 
گاه كاروان هاي تجاري ایشـان را مورد تهدید قرار دهند. 
زیـرا امنیـت راه تجـاري بیـن مكه و شـام، كـه ناگزیر از 
محـدوده مدینـه مي گذشـت، هم بـراي قریـش اهمیت 
حیاتـي داشـت و هـم عاملي بـراي عاقة جدي اشـراف 
بـه برانداختـن قدرتي بود كـه اكنون در گلـوگاه تجارت 

ایشان نشسـته بود.

عوامـل زیـادي باعث شـدند، بدویان با تحریـكات قریش 
همـراه شـوند و به آن ها پاسـخ مسـاعد دهنـد. نفوذ قریش 
به عنـوان یك قبیلة سیاسـيـ  نظامي، تضادهـاي اعتقادي 
بدویـان بـا مسـلمین، و عاقة ایشـان بـه غارت مدینـه، از 
جملـه عوامـل تمایـل بدویـان بـه مشـاركت با قریـش در 
حركت هـاي ایذایـی یـا اقدامـات نظامـي مسـتقل بـر ضد 

مسـلمین بودند.
در همیـن راسـتا، سیاسـت قریـش براي تحمیـل ناامني 
بـه دولـت مدینـه نمي بایـد بـدون پاسـخ مي ماند، چـه در 

این صـورت: 
1. بـه ضعـف و ناتواني حكومت مدینه تفسـیر مي شـد و 

بر گسـتاخي قریـش مي افزود؛
2. باعـث ناامنـي در مدینه مي شـد و روحیة مسـلمین و 

هم پیمانـان آنـان را تضعیـف مي كرد؛
3. به هم بستگي فزون تر بدویان با قریش مي انجامید.

از آنجـا كـه مدینه بر سـر راه شـام )مسـیر تجـاري( قرار 
داشـت، پیامبـر )ص( بـر آن شـد كـه بـا حركتـي دفاعي، 
قریـش را از طریـق تهدیـد كاروان هـاي مكـه تحت  فشـار 

قـرار دهد.

بیعت گرفتن
از اقدامـات دیگـر پیامبـر )ص( پس از تشـكیل حكومت، 
بیعـت گرفتـن در جنگ هـا بـود. ایشـان وقتـي مشـاهده 
مي كردند كه درگیري با مشـركین قطعي اسـت، مسلمین 
را بـراي آگاهـي از شـرایط جنگـي و گرفتـن بیعـت، جمع  
كردنـد و از اوضـاع و اهداف جنگ براي آنان سـخن گفتند.

در جنـگ بدر نیز طبق گزارشـي كه ابن اسـحاق آورده 
اسـت، پیامبـر )ص( در »َذفـران« و مطابـق روایت واقدي 
در نزدیکـي »بـدر«، از حضـور سـپاه قریـش آگاه شـدند و 
همانجـا از مهاجریـن و انصـار درخواسـت بیعـت كردنـد 

)زرگري نـژاد، 1383: 378(.

احترام به نظرات مردم
مشـورت و احتـرام بـه نظـرات مـردم از اقدامـات دیگـر 
پیامبـر )ص( در مدینـه بود. مسـلمًا هرگز پیامبـر )ص( در 
احـكام الهـي و قانون گـذاري، بـا مـردم مشـورت نمي كرد، 
بلكـه در ایـن مـوارد تابـع امـر خدا و وحـي  الهي بـود. ولي 
در مـورد شـیوة اجـراي دسـتورات و نحـوة پیـاده كـردن 
احـكام الهـي، بـا مـردم مشـورت مي كردنـد. مثـًا حكـم 
»جهـاد« و جنگیـدن با مهاجمان به حریم اسـام، دسـتور 
و قانـون الهـي بـود. لیكـن چگونگـي و طـرز اجـراي ایـن 
حكـم، با مشـورت مسـلمانان صـورت مي گرفـت. چنان كه 
آن حضـرت در جنـگ بـدر، در سـه مرحلـه به شـرح زیر، 
اصحـاب خـود را بـه مشـاوره دعـوت كـرد و از آن هـا نظـر 

خواست:
اول: دربـارة اینكـه اصـًا بـا قریـش بجنگند یـا خیر كه 
همـه جنـگ را ترجیح دادند و آن حضـرت )ص( رأي آن ها 

مشورت و 
احترام به نظرات 
مردم از اقدامات 
دیگر پیامبر 
)ص( در مدینه 
بود. مسلمًا هرگز 
پیامبر )ص( در 
احكام الهي و 
قانون گذاري، با 
مردم مشورت 
نمي كرد، بلكه در 
این موارد تابع 
امر خدا و وحي  
الهي بود
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آن حضرت بین 
عرب و عجم، 

سیاه پوســــت و 
سفید پوست تفاوتی 

قائل نبود سلمان 
فارسي غریب 

ناآشنا را، بر ابولهب 
قریشي ترجیح 

مي داد و مي فرمود: 
»سلمان در شمار 
اهل بیت است«؛ 

چراكه سلمان اهل 
تقوا بود و این 

مالك برتري او بر 
عمویش ابولهب 
به شمار مي رفت

را تصویـب كرد.
نظـر  و  باشـد  کجـا  اردو  محـل  اینكـه  دربـارة  دوم: 
حباب بـن منذر كـه محـل اردوگاه كنار چاه بدر باشـد، 

مـورد تأییـد واقع شـد.
سـوم: دربـارة اینكه با اسـیران جنگي چگونـه برخورد 
شـود. پیامبـر )ص( در امـوري كـه فرمـان صریـح الهـي 
وجـود نداشـت، اصحـاب را به سـوي مشـورت و تدبیـر و 
تأمل سـوق مي داد. این شـیوه، هم به اتخاذ درسـت ترین 
راه هـا منجـر مي شـد و هـم زمینـه اي را براي مشـورت و 
هم فكـري عمومـي فراهـم مي كـرد. بـا توجـه بـه اینكـه 
اسـیران جنگـي بـدر مردانـي بودنـد كـه 13 سـال بـر 
مسـلمانان رنـج و عـذاب، شـكنجه، و تهمـت روا داشـته 
بودنـد، برخـي از مسـلمانان، خواسـتار بـه قتل رسـاندن 
آن هـا بودنـد. ولـي برخي دیگر عاقه داشـتند بـا گرفتن 
فدیه از اسـیران و آزادي ایشـان، توانایي مالي مسلمین در 
برابـر مشـركین افزایش یابـد. در این مـورد، پیامبر )ص( 
پـس از خاتمـة مشـورت، نظـر طرفـداران دریافـت فدیه 
را تأییـد كـرد. پیامبـر )ص( بـه جـز در مـواردي خـاص، 
قتـل اسـیران جنگـي را خـاف هدف هاي بعثـت خواند. 
از ایـن رو فرمـان داد بـا همـة اسـیران جنگي بـه عطوفت 
رفتـار شـود و وسـایل آسـایش ایشـان را تـا زمـان آزادي 

فراهم سـازند.
اهمیـت دادن بـه قشـر جوان و مشـورت كردن بـا آنان 
نیـز یكـي از عملكردهـاي پیامبـر )ص( در جنگ هـا بود. 
مورخـان دربـارة جنگ احد نوشـته اند كه پـس از حضور 
قریـش در نزدیكـي مدینـه، راهبـرد دفاعـي در شـوراي 
نظامـي بـه بحـث گذاشـته شـد. پیامبـر )ص( و بـزرگان 
اصحـاب بـه اتخـاذ موضـع دفاعـي در مدینـه رأي دادند، 
امـا بـه گـزارش مورخـان، برخي افـراد كه در بـدر حضور 
نداشـتند و مي خواسـتند در این جنگ آن غیبت را تافي 
كننـد و جنـگ دفاعـي درون مدینـه را عامـت زبونـي و 
ناتوانـي مي دانسـتند، اصرار بـه جنگیدن در بیرون شـهر 
را داشـتند. پیامبـر )ص( نیـز علي رغـم بـاور بـه درسـتي 
موضـع دفاعـي در مدینـه،  رأی آن ها را پذیرفـت )همان، 

ص 402(.
آري، تصمیم گیـري پیامبـر)ص( در امور نظامي براسـاس 
را  تفاهیـم و مشـورت انجـام مي شـد و تاریـخ ایشـان 
دیگـران  آراي  بـه  كـه  مي  كنـد  معرفـي  شـخصیتي 
احتـرام مي گذاشـت و امـور را بـه طریـق شـورایي بـه 
انجـام مي رسـاند. ایشـان مسـلمانان را بـراي رهیابـي به 
درسـت ترین تصمیمـات بـه مشـاوره تشـویق مي كـرد و 
مشـورت بـا دیگـران را شـریك شـدن در عقـل و تدبیـر 
دیگـران مي شـمرد. نـه تنهـا در مـورد اتخـاذ تاكتیـك 
دفاعي در جنگ، بلكه در سـایر موارد نیـز از آراي دیگران 

مي كـرد. اسـتفاده 
تصمیـم و اراده براي شـخصیتي چون پیامبـر )ص( كه 
هـم رهبـر دینـي و هم فرمانده لشـكر مسـلمین اسـت، 

آن قـدر اهمیـت دارد كـه علي رغـم بـاور به درسـتي رأي 
خـود و بـزرگان اصحـاب )در ُاحد( کـه در اكثریت بودند، 
نظـر جوانـان را قبـول کردنـد. همیـن جوانـان وقتـي بـا 
سـرزنش سعدبن معاذ و ُاسـیدبن ُحَضیر از اصرار خود 
دسـت كشـیدند، نزد پیامبر )ص( رفتند و عـدول خود را 
از تاكتیـك تهاجمـي اعام داشـتند، پیامبر )ص( پاسـخ 
داد: سـزاوار نیسـت كه وقتي رسـول خـدا لباس 
رزم پوشـید، آن را از تن درآورد )همان، ص 403(.

زیـاد  دیگـران  بـا  حضـرت  آن  مشـورت  نمونه هـاي 
اسـت. بـه حـدي كـه از یكي از همسـران رسـول اهلل)ص( 
نقـل اسـت: »مـا َرأیت رجـًا اكثـر استشـاره للرجال من 
رسـول اهلل« مـردي را ندیـده ام كـه بیشـتر از رسـول خدا 
)ص( بـا مـردم بـه مشـورت بپـردازد. ایـن كار )توجـه به 
افكار عمومي( شـخصیت دادن به مـردم و احترام به آراي 
آن هـا بـود و یكي از عوامل موفقیت آن حضرت در سـیرة 
حكومتـي و شـیوة مدیریتـي ایشـان به شـمار مي رفت. 

اعتقاد به اصل مساوات و برابري
تحقـق »اصل مسـاوات و برابـري« یكـي از اهداف 
پیامبـر )ص( در پایه گـذاري حكومـت مدینـه بـه شـمار 
مي رفـت. آن حضـرت مـردم را هماننـد دانه هـاي شـانه 
بـا هـم برابـر مي دانسـت و براسـاس تعالیـم قـرآن كریم: 
»ان اكرمكـم عنـداهلل اتقاكـم«، مـاك برتري افـراد را بر 
یكدیگـر، بـر پایـة »تقـوا« معرفـي مي كـرد. در تفسـیر 
ایـن آیـه، در خطبـة »حجئ الـوداع« فرمـود: »به راسـتي 
پروردگارتـان یكـی اسـت و پدر شـما یكي. همة شـماها 
از نسـل آدم هسـتید و آدم از خـاك اسـت. گرامي تریـن 
شـما نزد خدا باتقواترین شماسـت. هیچ عربـي را بر هیچ 

عجمـي )غیرعـرب( برتـري نیسـت، جز بـه تقوا.«
آن حضـرت بیـن عـرب و عجـم، سیاه پوســـــت و 
سفید پوسـت تفاوتی قائل نبود. سـلمان فارسي غریب 
ناآشـنا را، بر ابولهب قریشـي ترجیح مي داد و مي فرمود: 
»سـلمان در شـمار اهل بیت اسـت«؛ چراكه سلمان اهل 
تقـوا بـود و ایـن مـاك برتـري او بـر عمویـش ابولهـب 

به شـمار مي رفـت )جوان مهـر، 1383: 138 ـ 137(
در تقسـیم غنائـم بدر، سیاسـت اقتصـادي پیامبر )ص( 
براسـاس مسـاوات افـراد جامعـه بـود. نوشـته اند وقتـي 
در جنـگ بـدر، غنائـم به دسـت مسـلمین قـرار گرفـت، 
گروهـي از آنـان بـراي مالكیـت غنائـم و تعییـن میـزان 
غنائـم اختصـاص یافتـه به هـر یـك، و در مـورد فزوني و 
كاسـتي نقـش خویـش در به دسـت آوردن آن ثـروت، بـا 
هـم گفت وگـو و حتي مشـاجره كردنـد. گمان هـر كدام 
آن بـود كـه هـر كس هر آنچه با دسـت خویش به دسـت 
آورده اسـت، بـه خـود او اختصـاص دارد. نظـر پیامبـر 
)ص( آن بـود كـه ایـن ثروت هـاي به دسـت آمـده حاصل 

عملكـرد جمعـي اسـت، و همـه سـهم دارند.
به  دسـتور ایشان همة مسـلمانان موظف شدند غنائمي 
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یكي از 
ویژگي هاي 
رفتاري 
رسول خدا )ص( 
در پایه گذاري 
حكومت، عفو 
و گذشت بود. 
این ویژگي  در 
سیرة اجتماعي 
آن حضرت )ص( 
تجلي و شكوه 
خاصي داشت. 
در اخبار و آثار 
است كه پیامبر 
)ص( چه براي 
خود و چه در 
امور اجتماعي، 
سیاسي و حتي 
در امور جنگي، 
از كسي انتقام 
نگرفت

را كـه به دسـت آورده بودنـد، در جایي از مدینـه گردآورند. 
برخـي از اصحاب كـه دریافته بودند پیامبر )ص( مي خواهد 
غنائم را میان تمام مسـلمین به مسـاوات تقسـیم كند، نزد 
وي رفتنـد و بـه ایـن سیاسـت اقتصـادي اعتـراض كردند. 
زرگري نـژاد در كتـاب »تاریخ صدر اسـالم« )ص 391( 
از قـول واقـدي آورده اسـت: سـعدبن عباده نـزد پیامبـر 
)ص( آمـد و گفـت: »اي رسـول خدا آیا سـواركاري كه قوم 
را حمایـت كرده اسـت، باید در دریافـت غنیمت با مردمان 
ضعیف برابر باشـد؟« پیامبر )ص( پاسـخ داد: اي سعد، مگر 

تنهـا ضعیفان نبودند كه شـما را یـاري كردند؟

سامان دهي به مناسبات اقتصادي
سـامان دادن به مناسـبات اقتصادي، تداركات منابع درامد 
براي اجراي سیاسـت هاي دولت، و بهسـازي حیات اقتصادي 
جامعـة نوپاي مدینـه، از جمله اساسـي ترین و ضروري ترین 
اقدامـات پیامبـر اكـرم )ص( پس از تشـكیل حكومت بودند 
كـه سـبب تحقـق نظـام اسـامي شـدند. حكومـت مدینه 
نمي توانسـت بدون سیاسـت گذاري هاي روشـن اقتصادي به 

سـوي هدف هـاي عمومـي خود حركـت كند.
مي توانسـت  اقتصـادي  عدالـت  فقـدان  كـه  بسـا  چـه 
آسـیب هاي جـدي بـه باورهـاي اجتماعي نیـز وارد سـازد و 
زمینه هـاي درونـي گریز از فضلیـت و گرایش به دنیاطلبي و 

فسـاد را تشـدید كند.
در همیـن زمـان، حكـم پرداخـت »زكات« به عنـوان یـك 
مالیـات تخلف ناپذیـر اعـام و به مرحلة اجرا گذاشـته شـد. 
بـا صـدور فرمـان الهـي مبنـي بـر دریافـت زكات از امـوال 
ثروتمنـدان، پیامبـر)ص( مانند اغلب قوانیـن، آن را به تدریج 
اجـرا كرد تا هم واكنش منفي برخي از ثروتمندان مسـلمان 
را كـه از پرداخت زكات ناخشـنود بودند، تشـدید نكند و هم 
فرصـت معقـول یكسـاله را بـراي مشـمولین پرداخـت این 

مالیات فراهم سـازد.
قانـون »خمـس« اصلي دیگر در سیاسـت گذاري اقتصادي 
پیامبـر )ص( بـود كه بعـد از جنگ بدر )انفال/41( مقرر شـد 
یكـي از مالیات هـاي نظام حكومتي مدینه باشـد. خداوند آن 
را به عنـوان اصلي در كنار سـایر اصول اقتصادي بیان داشـت 
تـا مجموعـة آن ها نظـام اقتصاد اسـامي و هدف هـاي آن را 
متجلـي و متحقق سـازند. ُخمس، مالیاتي اسـت كه شـامل 
تمام درامدها مي شـود، و حضرت رسـول  )ص( نیز بر همین 
اسـاس از همـة درامدهاي مشـمول خمس یك پنجـم آن را 

دریافـت مي كـرد و به مصارف تعیین شـده مي رسـاند.

عفو و گذشت
یكـي از ویژگي هـاي رفتـاري رســـــول خدا )ص( در 
پایه گـذاري حكومـت، عفو و گذشـت بـود. ایـن ویژگي  در 
سـیرة اجتماعـي آن حضـرت )ص( تجلي و شـكوه خاصي 
داشـت. در اخبـار و آثـار اسـت كـه پیامبر )ص( چـه براي 
خـود و چـه در امـور اجتماعـي، سیاسـي و حتـي در امـور 

جنگي، از كسـي انتقـام نگرفت. چه آنان كـه آزارش دادند، 
چـه آنان كـه در بعضي مـوارد براي جنگ ها تحریک شـده 
بودنـد و چـه اقوامـي ماننـد »یهودیـان بني قینقـاع« كـه 
پیمان شـكني كردند و پیامبر )ص( از قتل آن ها گذشـت و 

آنـان را بـه »اُذرعات« تبعیـد كرد.
مهـم،  بسـیار  غـزوة  نخسـتین  بـدر،  جنـگ  از  پـس 
غـزوة یهودیـان بني قینقـاع بـود. یهودیـان بني قینقـاع از 
هم پیمانـان حضـرت رسـول)ص( بودنـد كـه بـا عقـد و 
پیمـان،  عضـوي از جامعـة مدینـه شـدند. اما آنـان پس از 
غـزوة بـدر راه مخالفـت و نافرماني پیش گرفتنـد و پیمان 
را شكسـتند. بـا اینكه پیامبـر )ص( آنـان را نصیحت كرد و 
فرمـود از سرنوشـت خویش پند گیرند و اسـام آورند ولي 
بني قینقـاع پاسـخ درشـت دادنـد و گفتند قریـش مردمي 
ناتـوان در جنـگ بودنـد و مـا مـرد میـدان جنگیم. بـا این 
پاسـخ و درگیري هایـي كـه ایـن قـوم به وجـود آوردنـد، 
پیامبـر)ص( بـراي جنگ با آنان آماده شـد و ایشـان را 15 
روز محاصـره كـرد. در زمـان محاصره، خداونـد در دل هاي 
یهودیـان رعـب افكنـد و تسـلیم شـدند. سـپس پیامبـر 
)ص( بـا میانجیگـري عبـداهلل بن اُبي كه بـا بني قینقاع 
هم پیمـان شـد، از كشـتن ایشـان درگذشـت و پذیرفـت 
كـه از مدینـه كـوچ كننـد. آن هـا نیـز بـه »أذرعات« شـام 
رفتنـد. حضـرت رسـول)ص( در هیـچ شـرایطي حاضر به 
خون ریـزي نبـود و سـخت ترین دشـمنان خـود را نیـز از 

لطـف و مهرباني هـاي خـود، بي نصیـب نفرمـود. 
یهـود بني قنیقـاع بـا اینكه ناقـض پیمان وحـدت جامعة 
مدینـه بودنـد و بـه نصایـح پیامبـر )ص( توجهـي نكردند 
و مجـازات آن ها مي توانسـت شـدیدتر باشـد، ولـي پیامبر 
)ص( بـا تبعیـد آن هـا موافقت كـرد و آن ها از شـهر مدینه 

فاصلـه گرفتند.

تدابیر و برنامة دفاعي 
برنامة دفاعي و تدابیر پیامبر )ص( تأثیر بسزایي در نتیجة 

جنگ ها داشت. اگر به تقسیم و چیدمان نیروها در »احد« 
دقت كرده باشیم، به شیوة نظامي پیامبر )ص( پي خواهیم 
برد. ایشان سپاه خود را در احد در سه صف مرتب كرد، در 

یكي از آن صف ها، 50 تن از بهترین جنگجویان را برگزید و 
رهبري این عده را به عبداهلل بن ُجَبیر سپرد.

بـا كاوش در جزئي تریـن حـوادث 23 سـال دعـوت و 
تبلیـغ حضـرت و ده سـال نبـرد و درگیري مخالفـان با او، 
به خوبـي مي تـوان دریافـت كـه پیامبـر )ص( هـم داراي 
طـرح كان نظامـي بـوده و هـم در موقعیت هـاي مختلف 
از تدابیـر مناسـب بهره برده اسـت. برخـي از اصول جنگي 

پیامبـر)ص( عبارت انـد از: 
1. شناسـایي دقیق و كامل دشـمن از طریـق جمع آوري 

اطاعـات، آمار و خبرگیري هـاي دقیق؛
2. اجتناب از جنگ هاي هم زمان در چند جبهه؛

3. رعایـت اصـل غافلگیـري و مخفـي  نگه داشـتن اسـرار 
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دوم، 1383.
ســیرة  حســين.  جوان مهــر،   .3
حكومتــي پیامبر اســالم )ص(، 
مبيــن،  کتــاب  رشــت:  جلــد1. 

.1383
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نظامي؛
4. فشار اقتصادي بر دشمن؛

5. بهره گیري از نیروهاي تهاجمي و ضربتي و سـرعت 
در پوشش هاي عملیاتي؛

6. فرماندهـي عالـي و پیشـگامي در تمامـي لحظـات 
بحرانـي و محورهـاي تشـدید نبـرد؛

7. مراقبت كامل از وحدت مجاهدان؛
8. بهره گیري دقیق و مناسب از شیوة جنگ رواني؛

9. توجه به اصول اخاقي و انساني؛
10. توجه به نظرها و پیشـنهادهاي فرماندهان نظامي 

)نصیري، 1385: 113(

برخورد با اهل كتاب
پیامبـر )ص( در تشـكیل جامعـة  اهـداف  از  یكـي 
كتـاب  اهـل  بـا  تفاهـم  چگونگـي  مدینـه،   نوبنیـاد 
بـود. ایشـان بـا همـة قبیله هـا و بـا سـران قـوم یهـود 
تفاهم نامـه امضـا كـرد و از آنـان تعهـد گرفـت كـه به 
شـرط وحدت و پرهیـز از خون ریزي، همـواره در صلح 

و صفـا زندگـي كننـد.
بیشـتر یهودیان، بـا آنكه پیامبر )ص( را مي شـناختند، 
برخاسـتند.  مخالفـت  بـه  او  بـا  مختلـف  دالیـل  بـه 
حیي بن اخطـب،  رهبـر »قبیله بني نضیـر« یكـي از این 
افـراد بـود، ولي پیامبر )ص( با آنـان پیمان ترك تعرض و 
هم زیسـتي مسـالمت آمیز امضا كرد. دراینجا به بخشـي 

از بندهـاي ایـن پیمان نامـه اشـاره مي كنیم:
1. مسـلمانان و یهودیان همچون امتي واحد در مدینه 

بود. خواهند 
2. هر گروه درانجام مراسم دیني خود آزاد است.

3. هـر گاه مدینـه مورد یورش دشـمن قـرار گیرد، هر 
دو گروه در دفاع از مدینه شـركت داشـته باشـند.

4. در صورت صلح با دشـمن، مشـورت بـا هر دو طرف 
انجام خواهد شـد.

5. امضاكننـدگان ایـن پیمان نامـه بـا خیرخواهـي و 
حسـن نیت در كنـار هـم به سـر خواهند بـرد )همان، ص 

.)116
سـخن اصلـي پیامبـر )ص( در دعـوت اهـل كتـاب و 
انتقاد از ایشـان این بود كه شـما آیین اسـام را كه دین 
واحـد تمـام انبیـاي الهـي اسـت، وانهاده ایـد و در اعمال 
و رفتـار خـود، از آن دیـن كـه اسـام نـام دارد، منحرف 
شـده اید. بـا توجـه به آیـة 19 سـورة آل عمران و تفسـیر 
شـفاف عالمه طباطبایي باید دانسـت كه رسـول خدا، 
اهـل كتـاب را به جهت تـرك دین واحد و فـرو رفتن در 
وادي اختاف ها سـرزنش مي كرده و به آنان خاطرنشـان 
مي سـاخته اسـت كه: »دین در نـزد خداوند متعال فقط 
یكـي اسـت و اختافـي در آن نیسـت« )زرگري نـژاد، 

.)424 :1383
آیـات 20 تـا 25 سـوره مباركـه آل عمـران حاكـي از 
آن اسـت كـه میـان اهــــــل كتــــــاب، یهودیان 

جدي تریـن مخاطبـان دعـوت پیامبـر)ص( و عمده تریـن 
موجـب  بـه  بوده انـد.  آن حضـرت  بـا  محاجه كننـدگان 
ایـن آیـات،  مي تـوان دریافـت كه رسـول خـدا )ص( براي 
بحـث و گفت وگـو بـا یهودیـان مدینـه تـاش فراوانـي 
داشـته و موفـق هـم شـده اسـت كـه تعـدادي از علمـاي 
از  )همـان، ص 425(.  دهـد  اسـام سـوق  بـه  را  آنـان 
دیـدگاه پیامبـر)ص(، اگر یهودیان و مسـیحیان اختافات 
فرعـي را كـه زاییـدة »بغي« و سركشـي نفسـاني آنان بود 
كنـار مي گذاشـتند، در دیـن اسـام بـه اصول مشـتركي 
مي رسـیدند كه مي توانسـت شـالودة وحدت مجـدد تمام 
خداشناسـان باشـد و همة آنان را با مسـلمانان به  وحدت 

در اصول اساسـي برسـاند.

داستان مباهله
»نجـران« تنها منطقة حجاز بود كه مـردم آن به عللي از 
بت پرسـتي دست كشیده و به آیین مسـیح گرویده بودند. 
رسـول خـدا )ص(، به مـوازات مكاتبه با سـران دول جهان 
و مراكـز مذهبـي، نامـه اي بـه »اسـقف نجـران« نوشـت و 

سـاكنان آنجـا را به آیین اسـام دعـوت كرد.
اسـقف نجران،  پـس از خواندن نامه،  بـراي تصمیم گیري 
شـورایي مركـب از شـخصیت هاي بزرگ مذهبي تشـكیل 
داد. شـورا به این نتیجه رسـید كه گروهي به عنوان هیئت 
نمایندگـي نجـران به مدینـه بروند تا از نزدیك نشـانه هاي 
نبوت فرسـتادة خدا را بررسـي كنند. این هیئت 60 نفري، 
بـه سرپرسـتي سـه پیشـواي بـزرگ مذهبـي، وارد مدینه 
شـد و پـس از اتمـام گفت وگـو، پیامبر اسـام)ص( به آنان 

پیشـنهاد »مباهله« كرد.
حالي كـه  در  خداونـد  فرمـان  بـه  )ص(  اكـرم  پیامبـر 
حسـین )ع( را در آغـوش و دسـت حسـن )ع( را در 
دسـت داشـت، و فاطمه)س( و علي )ع( پشـت سـرش 

حركـت مي كردنـد، بـه میـدان مباهلـه گام نهـاد.
هیئـت نمایندگي نجـران از اینكه پیامبـر )ص( فرزندان 
معصـوم و یگانـه دختـر و یـادگار خود را بـه صحنة مباهله 
آورده اسـت، شـگفت زده شـدند و عقب نشـیني كردنـد. 
اسـقف نجـران گفـت: مـن چهره هایـي مي بینـم كـه هـر 
گاه دسـت بـه دعـا بلنـد كننـد و از درگاه الهـي بخواهنـد 
كـه بزرگتریـن كوه هـا را از جـاي بكنـد،  بي درنـگ كنـده 
مي شـود. ما هرگز حاضر به مباهله نیسـتیم. بدین سـان 
داسـتان مباهله، پایه هاي حكومـت نوبنیاد مدینه 

را اسـتحكام بخشید.
نتیجـة ایـن بخش از تاش پیامبـر )ص( در گفت وگو با 
نماینـدگان نجران آن شـد که برخي از مسـیحیان ایمان 
آوردنـد و گروهـي پذیرفتنـد كـه در برابـر بهره منـدي از 
امنیـت حكومت اسـامي، مالیات ویـژه بپردازند. از طرف 
دیگـر، اهـل كتاب را به سـوي وحـدت اصولي بـا یكدیگر 
و مسـلمین سـوق داد و جامعة خداشـناس را به رویكرد 
مدیریتـي و راهبـري خـود در مقابـل كلیـت مشـركین 

متحد سـاخت.
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تهیه و تدوین: رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی

سخنرانی دکتر جمیله علم الهدی
 در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سـرکار خانم دکتر جمیلـه علم الهدی )متولد 
1344 شمسـی(، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و 
بنیان گـذار و رئیس پژوهشـکدة مطالعـات بنیادین 
علم و فناوری در این دانشـگاه اسـت. وی پژوهشگر 
شناخته شـده ای در حـوزة تعلیم وتربیـت اسـت و 
تاکنـون کتاب هـا و مقاالت  متعددی منتشـر کرده 
اسـت. دکتـر علم الهـدی در سـازمان پژوهـش و 
نیـز  برنامه ریـزی درسـی وزارت آموزش وپـرورش 
سـابقة همـکاری دارد و از پژوهشـگرانی اسـت که 
هـر از چنـدی در جمـع همـکاران سـازمان حاضر 
دربـارة مسـائل  را  دیدگاه هـای خـود  و  می شـود 

تعلیم وتربیـت مطـرح می کنـد.
روز پنجـم اردیبهشـت 1398 نیـز وی در ایـن 
سـازمان زیـر عنـوان »نقـش آموزه هـای فلسـفة 
صدرایـی در فراینـد تربیت و یادگیـری« آرای خود 

را بـا حاضـران در میـان گذاشـت.
ایشـان ضمن ارائـة گزارشـی از فعالیت های خود، 
محـور اصلـی بحـث را به تبییـن »سکوالریسـم«، 
بـه ویـژه در حـوزة تعلیم وتربیـت، اختصـاص داد و 
بـه برخـی از اشـتراک های علـم و دیـن نیـز گریـز 
زد و در همیـن حـال، بـه تفاوت آن هـا از جمله در 
جهان بینـی پرداخت و اسـتعاره های مطرح در علم 

و دیـن ـ ماشـین و انسـان ـ را تبیین کرد.
دکتـر علم الهـدی بـا اتـکا بـه فلسـفة حکمـت 
متعالیـة صدرایـی، بـر ایـن بـاور اسـت که فلسـفة 
مزبـور می توانـد با مبنـای اصالت وجـود، جایگزین 
اصالـت  کًا  کـه  دیگـری  شـود  فلسـفه های 
ماهیتی انـد؛ از جملـه فلسـفة تعلیم وتربیـت. وی 
بـرای اثبات مدعای خـود دالیلی مـی آورد. به متن 

ایـن گفتـار توجـه بفرمایید:
بسـم اهلل الرحمن الرحیـم. ابتدا گزارشـی خدمت 
شـما ارائه کنـم. از سـال 1390 تـا 1395 به مدت 
5 سـال، عضـو کمیسـیون »شـورای عالـی انقاب 
فرهنگـی« بـودم. آنجا به کمک 80 نفر از اسـتادان 
دانشـگاه و دانشـجویان دورة دکتـری روی موضوع 
رشـد انسـان در فضـای تعلیم وتربیت اسـامی کار 
کردیـم کـه مبتنـی بـر حکمـت متعالیـه صدرایی 

همـراه بـا تأّمات قرآنـی بود.
اکنـون کتـاب »نظریـة اسـامی رشـد« مراحـل 
پایانـی چـاپ را طـی می کنـد و تـا یک مـاه آینده 
وارد بـازار کتـاب می شـود. ویرایـش ایـن کتـاب 
حـدود دو سـال زمـان بـرد. تحقیقـی کـه بـدان 
اشـاره کـردم، در فصـل پنجـم کتـاب آمده اسـت. 
امـا در فصـل چهـارم کتـاب که بـه حـدود 2000 
صفحـه می رسـد، تمـام نظریه هـای روان شناسـی 
در زمینـة رشـد را مطالعـه و مبانی نظـری آن ها را 
بررسـی کرده ایـم و بعـد وارد بحث هـای رشـد در 
اندیشـة اسـامی شـده ایم. عاقه منـدان می توانند 
گـزارش مربـوط را کـه در اختیـار شـورای عالـی 
انقـاب فرهنگـی اسـت، مطالعـه کننـد و در ادامة 
کار هم می توانند از کتاب »نظریة اسـامی رشـد« 

بهره منـد شـوند.1
بنابراین اگر بنده در سـازمان پژوهش و برنامه ریزی 
درسـی نبـودم، امـا همچنـان دارم مأموریت هـای 
سـازمان را دنبال می کنم. ضمن اینکـه در این مدت 

تعـداد زیـادی از مقاله هایـم نیز چاپ شـدند.
مدتی هم در آسـتان قدس رضوی در پژوهشـگاه 
آسـتان قـدس بـودم. آنجـا هـم گروهـی بـا عنوان 
»تربیت دینی« تشـکیل دادیم. آن پژوهشـگاه یک 

نظريه 
اسالمي 

رشد
دبیـران عزیـز سـخنان خانـم دكتـر علم الهدي  ناظـر بر مبانـي برنامة درسـي قـرآن و معارف 

اسـالمي اسـت كـه به منظور آشـنایي بیشـتر با ایـن مباني آورده شـده اسـت.
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برنامـة تحـول را با کمـک دکتر باقری از دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد، تدویـن کرده اسـت و متناسـب 
بـا ایـن برنامه، تحـول در مـدارس امام رضـا )ع( را 
اجـرا می کنـد که اکنـون در مرحلة پیش دبسـتانی 
اسـت. همچنیـن هفـت برنامـه پژوهشـی با کمک 

آقـای دکتـر تهرانچی آمـاده کردیم.
امـا نکاتـی را کـه امـروز خدمـت شـما عـرض 
می کنـم، مبتنـی بـر تجربـه ای اسـت کـه تاکنون 
داشـته ام. اولیـن اثـری کـه نوشـتم »سکوالریسـم 
تربیتـی« بـود. بعـد از آن، سـه مقالة دیگـر هم در 
ایـن زمینـه نوشـتم ایـن مـوارد را عـرض کـردم تا 
برسـم بـه این نکتـه که چگونـه می تـوان از نظریة 
تربیتـی  بـا سکوالریسـم  تقابـل  بـرای  ماصـدرا 

کرد. اسـتفاده 
اشـاره کنـم کـه در کتـاب سکوالریسـم تربیتی، 
بنـده بـه ایـن جریـان تـا قبـل از انقاب اسـامی 
سـال 1357 نظر داشـتم. اما بعد از پیروزی انقاب 
اسـامی کـه امسـال در چهلمیـن سـال وقـوع آن 
قـرار داریـم، سکوالریسـم نه تنهـا ادامه پیـدا کرد، 
بلکـه پیچیده تـر هـم شـد. یعنـی انقاب اسـامی 
سـبب حـذف تفکـر سکوالریسـم نشـده اسـت. 
می تـوان گفـت: ایـن یکـی از ویژگی هـای انقـاب 
اسـامی اسـت که همراه با رشـد خودش، رقبایش 

نیـز مجبـور می شـوند پیچیده تـر عمـل کنند.
یکی از جاهایی که به نظر می رسـد سکوالریسـم 
خیلـی پیچیـده عمـل می کند، هـم در مـدارس و 
هـم در دانشـگاه ها، در بحـث تربیـت دینـی و در 
تقابـل با تربیت دینی اسـت. لـذا امـروز می خواهم 
دربـارة داشـتن یـا نداشـتن تربیت دینـی صحبت 
کنـم و اینکـه اگر قـرار اسـت تربیت دینی داشـته 

باشـیم، باید چگونه باشـد.
می دانیـم کـه در حـال حاضـر تربیـت دینـی به 
معنـای واقعـی کـه همة مـا را راضـی و خاطرجمع 
کنـد، نداریم. آثار و چیزهایی از دین در تربیت وارد 
شـده اند، ولـی مبانی تربیت، تربیت دینی نیسـتند 
و اشـکال هایی در کار داریـم. یکـی از اشـکال های 
موجـود کـه در مجامع علمی داخل و خارج کشـور 
خیلـی موضـوع بحث قـرار می گیـرد، بحـث رابطة 

»علـم و دین« اسـت.

رابطة »علم و دین«
ایـن موضـوع، بحـث روز در مجامـع علمـی و 
رسـانه ای اسـت کـه: آیـا می تـوان بین علـم و دین 
رابطـه ای برقرار کـرد؟ بنده هم دچـار پس لرزة این 
بحث هـا در برخـی از محافـل و میزگردها شـده ام. 

امـا می دانیـد کـه تعلیم وتربیـت موضوعـی بسـیار 
تخصصـی و حرفـه  ای اسـت. دربـارة تعلیم وتربیت 
نیـز مثل سـایر علـوم این سـؤال مطرح اسـت که: 
آیـا علـم تعلیم وتربیـت می توانـد اسـامی شـود؟ 
اگـر علـم تعلیم وتربیـت اسـامی نشـود، آیـا عمل 
تعلیم وتربیت اسـامی امکان تحقـق خارجی دارد؟ 
اگـر ممکن باشـد، آیا قابلیت تعمیـم دارد یا ندارد؟

خو شـبختانه مـا در عمـل تعلیم وتربیت اسـامی 
سـابقة خوبـی داریـم. از قبـل از انقـاب  اسـامی، 
جریان هـای تعلیم وتربیـت اسـامی در مدارسـی 
مثـل مدارس اسـامی، مدارس عابدزاده و مدرسـة 
علـوی شـروع شـده بودنـد. ما ایـن جریان هـا را در 
اثری که منتشـر کرده ایـم، آورده ایم که در حقیقت 
در مقابل جریان سـکوالر قرار داشـت. بـا این حال، 
نقـص بـزرگ جریـان تعلیم وتربیـت اسـامی این 
بـود کـه تجربیـات انباشـتة آن، بـه یـک گـزارش 

عملی تبدیل نشـد.
بـه  یـاد دارم کـه در خدمت آقـای دکتـر تورانی، 
در ایـن زمینـه دو بار نشسـت علمی ترتیـب دادیم 
تـا ایـن تجربه هـا را بـه علم تبدیـل کنیم کـه قرار 
اسـت حاصـل آن نشسـت ها بـه صـورت کتابـی 
تدویـن و منتشـر شـود. در هـر حـال آن جریان به 
صورت پرشـور اسـتمرار نیافت. در سـال گذشته ما 
در آسـتان قدس رضوی، کنفرانسـی برگزار کردیم. 
در ایـن کنفرانس تجربه های برتر مطرح شـدند. در 
کنـار کنفرانـس، َپنـل تخصصی هم داشـتیم که از 
آن اسـتقبال خوبی هم کردند. ایـن موضوع آن قدر 
اهمیـت دارد کـه پژوهشـگاه آموزش وپـرورش بـه 
سـراغ ایـن تجربه های ارزشـمند برود و آن هـا را به 

علم تبدیـل کند.
در شـورای عالی انقاب فرهنگی هم  صحبت هایی 
شـد کـه دنبال ایـن کار برویـم، ولی پشـتوانة مالی 
کافـی نبود. بـرای مثـال، تاریخچة رشـتة مدیریت 
خیلـی از رشـته های دیگـر، نشـان می دهـد کـه 
تجربه هـای خـود را به علم تبدیـل کردند؛ از تجربه 
به سـمت علـم حرکت کردنـد. متأسـفانه در ایران 
در روش شناسـی های علمـی از ایـن نـوع حرکت ها 
سـراغ نداریـم. یعنـی نـه تجربه نـگاری می کنیم و 
نـه از تجربـه، گـزارش علمـی تدویـن می کنیـم. 
در پژوهشـگاه یـک جریـان اقدام پژوهـی راه افتـاد، 
ولـی سـرانجام متوقف شـد. به نظرم مـا به نهضت 
روش شناسـی نیـاز داریم تـا تبدیل تجربـه به علم 
را پـی بگیـرد؛ حتی تجربـه مدیران ارشـد را. در هر 
صـورت اگـر بخواهیـم علم تعلیـم و تربیـت دینی 
داشـته باشـیم، ایـن یک راه اسـت کـه بایـد آن را 

این سؤال 
مطرح است 
که: آیا علم 

تعلیم وتربیت 
می تواند 

اسالمی شود؟ 
اگر علم 

تعلیم وتربیت 
اسالمی نشود، 

آیا عمل 
تعلیم وتربیت 

اسالمی امکان 
تحقق خارجی 

دارد؟ اگر 
ممکن باشد، 

آیا قابلیت 
تعمیم دارد یا 

ندارد؟
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بپیماییم.
شـاید تعجـب  کنیـد، مـن کـه رشـته ام فلسـفه 
اسـت، از ایـن حرف هـا می زنـم، در حالـی کـه باید 
مدافع روش های تحقیِق اسـنادی باشـم نه تحقیق 
تجربـی! در حالـی که از مالصـدرا می توان همین 
نکتـه را یادگرفت که بایـد از تجربه علم را آموخت.

راه دوم، راهی است که از مبانی شروع می شود.

فلسـفه ها؛ اصالـت ماهیتی انـد جز 
فلسـفه صدرایی

احتمـااًل قبـًا نیـز از بنـده شـنیده اید، کـه تمام 
فلسـفه های  چـه  ماهیت انـد؛  اصالـت  فلسـفه ها 
ماقبـل صدرایـی و چـه فلسـفه های معاصـر. یعنی 
صدرایـی  فلسـفة  ذیـل  کـه  فلسـفه هایی  تمـام 
نیامـده باشـند، اصالـت ماهیتی انـد و اصـل را بـر 
مقولـه می گذارنـد نـه بر هسـتی. لـذا دچـار همان 
نقص هایـی هسـتند کـه ماصـدرا به آن هـا حمله 
کرده اسـت. اتفاقًا در این فلسـفه ها در تبیین مبانی 
از مهم تریـن  اسـامی دچـار مشـکل می شـویم. 
مشـکاتی کـه دچـار می شـویم، ایـن اسـت که با 
داشـتن مقوله های مجـزا، نمی توانید بـرای خداوند 
جایگاهـی بیابید؛ زیـرا خداوند جزو هیـچ مقوله ای 
نیسـت. وقتی مقوله های بسـته ای داشـته باشـید، 
جایـی بـرای انسـان هـم نمی مانـد. زیـرا انسـان 
موجـودی فوق مقوله اسـت. انسـان موجـودی آزاد 

و به شـدت متحـرک و متحـول اسـت.
بنابرایـن بـه نظر می رسـد علـم مـدرن و فناوری 
مـدرن متکی بـر فلسـفه های اصالـت ماهیتی اند و 
درواقـع در جایـی که بخواهید براسـاس مبنایی به 
تربیت دینی برسـید، راه گریـزی ندارید، مگر اینکه 
بـه فلسـفة اصالـت وجـود پنـاه ببرید و به فلسـفة 
حکمت متعالیه تمّسـک جوییـد. البته برخی تفکر 
ارتدوکسـی دارنـد و می گویند. بـدون بهره گیری از 
فلسـفه می توان از قرآن به هدف رسـید که بنده در 
جـای دیگری )در قم( در میزگـردی در این زمینه، 
بحـث مفصلـی کرده ام کـه نگرش های ارتدوکسـی 
به معنای »حسـبنا کتـاب اهلل« اسـت و راهی برای 
اجتهـاد و حتـی والیـت باقـی نمی گـذارد. مـا باید 
بپذیریـم که در تنگناهای انسـانی بایـد یکی از این 
پارادایم هـای فلسـفی را انتخـاب کنیم و هر کسـی 
بگویـد کـه می تواند از فلسـفه فـرار کنـد، حتمًا در 
دایرة فلسـفه حرکت می کند. ما فرشـته نیسـتیم، 
مـا انسـانیم. و انسـان اسـیر آداب و رسـوم، اسـیر 
ذهنیت هـا و اسـیر زبـان اسـت. اسـیر مقوله هـای 

ذهنی و اسـیر تجربیات اسـت.
آنانـی کـه فکـر می کننـد از فلسـفه گریزان انـد. 

احتمـال دارد، درگیـر فلسـفة تحلیلـی یـا فلسـفة 
زبـان یا درگیر فلسـفة اگزیسـتانس شـده باشـند. 
نمی تـوان از فلسـفه فرار کـرد. در غیـر این صورت 
ادعـاي معصومیـت کرده ایـم. یعنـی می گوینـد: ما 
اشـتباه نمی کنیـم. می توانیـم قـرآن را بـا خواندن 
بفهمیـم و احتمـال خطـا هـم نداریـم. ایـن مقـام 
مخصوص ائمة اطهار )ع( اسـت. ضـرورت والیت به 
این دلیل اسـت کـه ما گرفتار تنگناها می شـویم و 
اگـر این طـور نبود، نیازی بـه والیت نداشـتیم. زیرا 
خودمان می توانسـتیم آنچـه را پـروردگار در کتاب 

آورده اسـت، بفهمیـم و عمـل کنیم.

حکمت متعالیه
به هر حال، در میان این همه فلسـفه، فلسـفه ای 
کـه بـه نظر می رسـد تـا حـاال موفـق بـوده، یعنی 
فلسـفة حکمت متعالیه، برای ما مطرح است. البته 
می تـوان موفقیـت ایـن فلسـفه را در کار شـارحان 
و آموزه هـای آن دریافـت. ایـن ادعایـی اسـت کـه 
سـال ها روی آن ایسـتاده ام و االن نیز مبانی همین 

ادعـا را در رأس نظریة رشـد قـرار داده ایم.
یـادآور می شـوم کـه حکمـت متعالیـه در مقابل 
فلسـفه های اسـامی نیسـت، بلکـه نقطـة کمـال 
آن هاسـت؛ فلسـفة ابن سیناسـت که رسـیده به 
فلسـفة ماصـدرا. فلسـفة ماصدرا هـم در خودش 
نمانـده، بلکـه عالمـه طباطبایی )رضـوان اهلل 
آن  در  را  جدیـدی  زاویه هـای  علیـه(  تعالـی 
گشـوده اسـت و االن بـا عالمـه مصبـاح یزدی 
و عالمـه جـوادی آملی نیـز زوایای جدیـدی از 
فلسـفة صدرایـی دارد بـاز می شـود. از همه مهم تر، 
امـام خمینی )ره( بخش های جدیدی از فلسـفة 
صدرایـی را بـاز کرده اسـت. ایـن نکتـه را به خوبی 
می تـوان در تقریـرات و تدریس هایـی کـه مرحـوم 
امـام )ره( از فلسـفة ماصـدرا داشـتند، پیـدا کرد. 
من توفیق داشـتم کـه هنگام تدوین نظریة رشـد، 
از دیدگاه هـای امـام راحـل )ره( بهره هـای شـایانی 
بگیـرم؛ هـم در طراحـی الگـوی رشـد و هـم در 

بحث هـای اسـتعداد و نیـاز.

ظرفیت فلسفة صدرائی
همـة این هـا را بـه دلیـل ظرفیـت فلسـفة صدرا 
عـرض می کنـم کـه می تـوان براسـاس آن، جبهـة 
مقاومـت تربیت دینـی را در مقابل تربیت سـکوالر 
طراحـی کـرد؛ نـه فقـط در تربیـت دینـی، بلکـه 
در علـم دینـی و نـه فقـط در علـوم انسـانی دینی، 
بلکـه در علـوم پایة دینی. بـه این علت کـه در این 
حوزه هـا تخصصـی نـدارم، آن هـا را وا می گـذارم. 

به دلیل ظرفیت 
فلسفة صدرا 
می توان 
براساس آن، 
جبهة مقاومت 
تربیت دینی 
را در مقابل 
تربیت سکوالر 
طراحی کرد؛ نه 
فقط در تربیت 
دینی، بلکه در 
علم دینی و نه 
فقط در علوم 
انسانی دینی، 
بلکه در علوم 
پایة دینی
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ولـی در حـوزة تعلیم وتربیـت دینـی کـه تخصص 
بنـده اسـت، نکاتـی را باید بیـان دارم:

تلقین تعارض بین علم و دین
نکتـة اول ایـن اسـت کـه دارنـد بـه مـا تلقیـن 
و  کـرد  دینـی  نمی تـوان  را  علـم  می کننـد، 
سـخت  خیلـی  را  علـم  به عنـوان  تعلیم وتربیـت 
می شـود، دینـی کـرد. در حقیقت با ایـن تلقین ها 
درصددنـد، بـه تفاوت هـا و تعارض های بیـن علم و 
دیـن دامن بزنند. گروه هایی هسـتند کـه به تفاوت 
و تعـارض بیـن علـم و دیـن پرداخته انـد؛ از جمله 

»پوزیتیویسـت ها«.
فلسـفه های پوزیتیویسـت  سـعی دارنـد، علـم را 
چیـزی متفـاوت از ارزش تلقـی کننـد. گـروه دوم، 
»ارتدوکس هـای دینی«اند که معمـواًل علم را امری 
بشـری و دیـن را امـر الهـی معرفی می کننـد و امر 
بشـری و امر الهی را غیرقابل جمـع می دانند. گروه 
سـوم اگزیستا نسیالیسـت ها و ایده آلیست هایند که 

در دفـاع از انسـان، علـم را مـادی می دانند.
ایـن سـه گـروه موفـق شـده اند رابطـة بیـن علم 
و دیـن را بـه هـم زده و تخریـب کننـد. البتـه این 
مـوارد مربـوط می شـود بـه اوایـل قـرن بیسـتم. 
ولـی در وضعیـت کنونـی، دربـارة رابطـة علـم و 
وجـود  پیشـرفته ای  بسـیار  دیدگاه هـای  دیـن، 
دارنـد. متأسـفانه مـا در ایـن زمینه هـا همیشـه از 
نظـر زمانـی اختاف حرکـت داریم. بـرای مثال در 
مـورد زن، غـرب دارد خانواده گـرا می شـود، ولی ما 
داریـم خانواده گریـز می شـویم. فیمنیسـت های ما 

خانواده گریـز می شـوند، زیـرا بـه روز نیسـتند.
دربـارة علـم نیـز همین طور اسـت. به ایـن دلیل 
کـه اطاعات مـا به روز نیسـت، فکـر می کنیم علم 
و دیـن تعـارض دارنـد. بحث هـای تعـارض علـم 
و دیـن بـه اوایـل قـرن بیسـتم مربـوط می شـوند. 
رجـوع  فیزیک دان هـا  بزرگ تریـن  بـه  اگـر  االن 
کنیـد، متوجـه می شـوید کامیـون مسـیحی اند. 
ایـن مطلـب را بـه ایـن علـت عـرض می کنـم که 
وقتـی بـه آسـتان قـدس رفتیـم، آقـای رئیسـی 
گفـت: براسـاس سـیرة حضـرت رضـا )ع(، طرحی 
تهیـه کنیـد و براسـاس آن گفت وگوی بیـن ادیان 
را بنیـان بگذاریـد. طبق سـیره کامی حضرت رضا 
)ع( ایـن طـرح تهیـه شـد. وقتـی بـه ادیـان دیگر 
رسـیدیم، 40 نفـر از کامیونـی را معرفـی کردنـد 
کـه از فیزیک دانـان بـزرگ جهـان امـروز بودنـد. 
کام مـا در ایـران بـا فیزیـک قدیـم همراه اسـت و 
بـا فیزیک جدید همراه نیسـت. وقتی بـه این افراد 
رجـوع کردیم تا موضوع گفت وگو مشـخص شـود، 

گفتنـد: تعلیم وتربیت باشـد.

بـه خواسـت خداونـد در ایـن گفت وگو واقعـًا در 
حـوزة تعلیم وتربیـت و دانش تعلیم وتربیت دسـت 
برتـر را داشـتیم. و ایـن گفت وگـو همچنـان ادامـه 
دارد، زیـرا حرف هـای مـا ـ بـه دلیـل حرف هـای 
جـدی کـه مطـرح کردیـم ـ جـذاب بودنـد. گرچه 
مـا در میـان خـود بـه ضعف هـای موجـود اقـرار 
می کنیـم، ولـی در گفت وگـو با مسـیحیان دسـت 
برتـر را داریم. )بنده به پژوهشـگاه آموزش وپرورش 
پیشـنهاد می کنـم، در ایـن زمینـه گفت وگوهـای 
بین المللـی تدارک ببینـد.( البته در حـوزة کام ما 
عقـب مانده ایـم، در حالـی که در مسـیحیت کام 
خیلی جلو رفته اسـت؛ آن هم با اسـتفاده از دانش 

تخصصـی علـم فیزیک.

مشترکات علم و دین
بـه هـر حال آیـا تعارضی بیـن علم و دیـن وجود 

دارد یـا ندارد؟
یکـی از دالیلـی که می گویـم این تعـارض وجود 
نـدارد، آن اسـت کـه بـه نظـر می رسـد علـم نیـز 
متأثـر از ارزش هاسـت. ایـن نکتـه را فلسـفة علـم 
و جامعه شناسـی علـم ثابـت کرده انـد و نیـاز بـه 
توضیـح اضافـی نـدارد. بعیـد می دانم که شـما هم 
شـک داشـته باشـید کـه علـم متأثـر از ارزش ها و 
سـلیقه های محققان جامعة علمی نیست. بنابراین 

هـم دیـن و هـم علـم متأثـر از ارزش ها هسـتند.
اگـر گفته می شـود دین با تخیاتی همراه اسـت، 
علـم هم با تخیات همراه اسـت. همان طـور که در 
علـم مرتـب  مدل سـازی می شـود و با ایـن مدل ها 
چیزهـا فهم و تبیین می شـوند، در دیـن هم امکان 
دارد از استعاره هایی استفاده کنید. البته با یادآوری 
حقیقت انـد؛  از  دور  اسـتعاره ها  ایـن  آیـا  اینکـه: 
ماننـد ادیـان هندی؟ یـا مانند اسـتعاره های قرآنی 
کـه  نهج الباغه انـد  در  موجـود  اسـتعاره های  یـا 
متکـی بـر حقیقت انـد و اسـتعاره های غیرحقیقی 
نیسـتند؟ مقاله های خیلی زیادی منتشـر شـده اند 
کـه موضـوع آن هـا مشـترکات علـم و دین اسـت. 
البتـه در ایـن مقاله هـا بیشـتر روی کام یهودی و 

مسـیحی تمرکـز کرده اند.

علـم هـم مثـل دیـن، جهان بینـی 
دارد

نکتـة مهم دیگر اینکه علـم همواره به جهان بینی 
متکـی اسـت و دروغ بـزرگ، دور دانسـتن علـم از 
جهان بینـی اسـت. بخـش اعظـم دیـن نیـز متکی 
بـر جهان بینـی اسـت. توحیـد را جهان بینـی دین 
می دانیـم که تمـام بخش های دیگر بر آن سـوارند. 

فلسفه های پوزیتیویست  
سعی دارند، علم را 

چیزی متفاوت از 
ارزش تلقی کنند. گروه 

دوم، »ارتدوکس های 
دینی«اند که معمواًل 

علم را امری بشری و 
دین را امر الهی معرفی 

می کنند و امر بشری 
و امر الهی را غیرقابل 

جمع می دانند. گروه سوم 
اگزیستا نسیالیست ها و 
ایده آلیست هایند که در 

دفاع از انسان، علم را 
مادی می دانند
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اسـتاد شـهید مرتضی مطهری در سخنانش به 
این مورد بسـیار توجـه می کرد، ولی بـا بی اعتنایی 
مواجـه می شـد. زمانـی کـه در خـارج از کشـور 
مطـرح شـد، در داخـل نیـز بـر آن تمرکـز کردنـد 
کـه: علـم مبتنی بـر جهان بینـی اسـت؛ همان طور 
کـه دیـن هـم مبتنی بـر جهان بینی اسـت. بـا این 
تمایـز کـه اصـل دیـن، جهان بینـی اسـت. البتـه 
جهان بینـی ایـن دو متفـاوت اسـت: جهان بینـی 
علـم، جهان بینی سیسـتمی اسـت و سیسـتم های 
هوشـمند خـودکار دارند که آخرین پیشـرفت های 
جهان بینـی علمـی را جهـت می دهنـد. ایـن گزاره 
را توسـعه می دهنـد کـه عالـم پـر از سیسـتم های 
هوشـمند خـودکار اسـت و انسـان نیـز سرشـار از 
سیسـتم های هوشـمند خودکار اسـت. لـذا عبارت 
سیسـتم های هوشـمند، خودکار یـا زوج، مفهومی 
اسـت کـه کل جهان بینـی علـم را در بـر می گیرد 
و همـة علـم بر این گزاره اسـتوار اسـت. بـه عبارت 
دیگر، »اسـتعارة ماشین« اسـتعاره ای است که علم 
به عنـوان اصـل آن را پذیرفته اسـت و بـا آن جهان 

را می فهمـد.

اسـتعارة انسـان در برابـر اسـتعارة 
ماشین

حـال بـه حکمـت متعالیـه بـر می گردیـم. در 
حکمـت متعالیـه اسـتعاره ای کـه می تـوان بـا آن 
جهان را فهمید، »انسـان« اسـت. اصطاح »انسـان 
کبیـر« را شـنیده اید و ایـن روایـت را از موال علی 
)ع( خوانـده و شـنیده ایم کـه: »عالم، انسـان کبیر 
اسـت و انسـان، عالم صغیـر!«. اگر به همیـن آموزة 
امیرالمؤمنیـن )ع( توجـه کنیـم، اسـتعارة دیـن، 
»انسـان« می شـود، امـا اسـتعارة علـم، »ماشـین« 
اسـت؛ تفاوت بر َسـِر دو اسـتعاره اسـت و با این دو 

اسـتعاره، جهـان قابلیـت فهـم پیـدا می کند.
بدین ترتیـب، اگـر با جهان بینی علمـی بخواهید، 
تربیـت علمـی را محقـق کنیـد، مرتب از سیسـتم 
و سـازوکار می گوییـد. در کتاب هـا مرتـب بـه ایـن 
سیسـتم برمی گردیـد. بـه نظـر می رسـد آن نقطة 
سـکوالری که باید زده شـود، سیسـتم و سـازوکار 
اسـت. ایـن موضـوع را در مقالـه ای کـه چند سـال 
پیـش نوشـته و منتشـر کـرده ام، گفتـه ام: عنـوان 
مقالـه هـم »بازتعریف عقل« اسـت. اینکـه گفته ام، 
سکوالریسـم بسـیار پیچیـده عمـل می کنـد، بـه 
ایـن دلیـل اسـت کـه انسـان مذهبـی هـم وقتـی 
می خواهـد، ایـن را بفهمـد از اسـتعارة سیسـتم و 

سـازوکار بهـره می گیـرد.
سیسـتم های هوشـمند و خـودکار جایـی بـرای 

انسـان به عنوان موجـود مختار باقـی نمی گذارند و 
از آن مهم تـر، جایـی برای خداوند قائل نمی شـوند. 
اکوسیسـتم هوشـمند مـا جایـی بـرای خداونـد 

نمی گـذارد.
اینجاسـت کـه می توانیم بـه نقـد طبیعت گرایی 
بپردازیم. طبیعت گرایی که علم بر آن سـوار شـده، 
طبیعت گرایـی مدرن اسـت، امـا طبیعت گرایی که 
در دوران پیش مدرن وجود داشـت، سـکوالر نبود. 
هیچ کس به اندازة دین اسـام طبیعت گرا نیسـت 
و هیـچ کس به اندازة ادیان شـرقی و تفکر شـرقی، 
طبیعـت  شـرقی،  طبیعـت  نیسـت.  طبیعت گـرا 
حکیمانـه اسـت و طبیعتـی اسـت کـه با اسـتعارة 
انسـان قابلیـت تحقق پیدا می کند. طبیعتی اسـت 
کـه ولـی زمـان و ولـی عصـر)ع( دارد. این طبیعت 
تحـت مدیریـت ولـی قـرار دارد. لـذا این مفهـوم با 
درک سیسـتم علم جدید هیچ سـازگاری ندارد. در 
علم جدید، سیسـتم هوشـمندی داریـد که به ولی 
عصـر نیـازی نـدارد. به انسـان کبیـر و بـه خداوند 
نیـاز نـدارد، زیـرا هوشـمندانه حرکـت می کنـد. 
جریـان خودکاری اسـت که دارد به پیـش می رود.

نفـوذ سکوالریســـم و الیه هــای 
عمیق فلسـفه

می کنـم  عـرض  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه 
سکوالریسـم در الیه های عمیق فلسـفی، دارد ما را 
می زنـد و در علـم تعلیم وتربیـت و در علوم انسـانی 
به شـدت نفوذ دارد لذا در این عرصه  از اسـتعاره ای 
بـه وفـور اسـتفاده می شـود کـه بـا تفکر اسـامی 
تعـارض جـدی دارد. امـا در تفکر دینی کـه آن را با 
اسـتعارة انسـان می فهمیم، طبیعت هوش، ذهن و 
ایمـان دارد، بـه تسـبیح خداوند می پردازد: »سـبح 
هلل مـا فی السـماوات و االرض« و واکنـش دارد: »اذا 
زلزلـت االرض زلزالهـا ...«، خبـر و گـزارش می دهد 

و نظـارت می کنـد.
بنابرایـن اگـر بخواهیم بـا جهان بینی اسـامی از 
طبیعـت تعریفی ارائه بدهیم، کامًا متفاوت اسـت. 
یـا اگـر بخواهیـم طبیعت را بـه دانش آمـوز معرفی 
کنیـم نیـز متفـاوت خواهـد بـود. چطور می شـود 
در کاسـی سـورة »اذا زلزلـت« درس دارد و در 
کاس زمین شناسـی، زمیـن را به عنـوان صاحـب 
سیستمی از سیسـتم کیهانی معرفی کرد. بنابراین 
ماحظـه می کنید که سکوالریسـم در متن تربیت 
مـدارس و در تفکـر ما مذهبیـون رواج دارد و با این 
تفکـر نمی تـوان تربیت دینی واقعـی را معرفی کرد 
و رواج داد؛ مگـر اینکـه بـا اجزا و عناصر فلسـفه ای 
کـه سـکوالر اسـت و عمیقًا نفـوذ کرده انـد، مبارزه 

 این روایت را 
از موال علی 
)ع( خوانده و 
شنیده ایم که: 
»عالم، انسان 
کبیر است و 
انسان، عالم 
صغیر!«. اگر به 
همین آموزة 
امیرالمؤمنین 
)ع( توجه 
کنیم، استعارة 
دین، »انسان« 
می شود، اما 
استعارة علم، 
»ماشین« است؛ 
تفاوت بر َسِر دو 
استعاره است 
و با این دو 
استعاره، جهان 
قابلیت فهم پیدا 
می کند



55  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |

. کنیم

ساختارگرایی
یکـی از آن اجـزا و عناصـری کـه دوسـت دارم 
بـا شـما در میان بگـذارم، »سـاختارگرایی« اسـت. 
سـاختارگرایی را در کتاب اخیـرم به عنوان »اصالت 
ماهیت« به شـدت نقد کـرده ام. در اصالت سـاختار، 
اصالـت ماهیـت سـنتی را دوبـاره زنـده کرده ایم و 
در جایـی کـه نتوانسـته ایم تبیین هـای دقیق تـر 
ارائه دهیم، سـاختارها را به رسـمیت شـناخته ایم و 
بـه آن ها اصالـت داده ایـم. برای مثال، نتوانسـته ایم 
ادامـة نفس انسـانی را در جامعه تعریـف کنیم، لذا 
همـه را مقولـه ای دیده ایـم و انسـان ها را افـرادی 
بـه محـدودة جسمشـان منحصـر   دیده ایـم کـه 
می شـوند تمـام وجودشـان در همیـن محـدودة 
جسـم اسـت. بـه ایـن علـت کـه نتوانسـته ایم بـا 
تبیین هایـی تـداوم انسـان را در زندگـی اجتماعی 
نشـان دهیـم، بـه اصالـت سـاختار پنـاه برده ایـم. 
اصالـت سـاختارها پدیده های ذهنی انـد، همان طور 
بـر  مبتنـی  و  ذهنـی  پدیده هـای  ماهیـات  کـه 
ساخت وسـازهای انسـانی اند. این هـا فرضیه هایـی 
هسـتند کـه کمـک می کننـد بهتـر بفهمیـم. امـا 
آن قـدر به آن هـا اصالت بخشـیده ایم کـه االن فکر 
از  مثـال،  بـرای  واقعی انـد.  موجـودات  می کنیـم 
سـازمان، تصور موجـود واقعی داریـم، در حالی که 
سـازمان مبتنـی بر قراردادهایی اسـت کـه ما برای 
آن تعریـف کرده ایـم. وجـود واقعـی نیسـت، بلکـه 

یـک توافـق همگانی اسـت.

استعاره های جایگزین
بـه نظـر می رسـد، یکـی از آموزه هـای فلسـفة 
صدرایـی کـه می توانـد بـا این جنبـه مقابلـه کند، 
نقد فلسـفة سـاختارگرایی بـه معنای یک قـرارداد 
اسـت و بـه دلیل قـراردادی بـودن، اعتباری اسـت. 
در مقابـل آن، وجودهـای واقعی و عینـی قرار دارند 
کـه از آن هـا به عنـوان »انسـان « یا »نفس انسـان« 
یـاد می کنیـم. البتـه این موضـوع لوازمـی دارد که 

در ایـن فرصـت نمی تـوان بـه آن هـا پرداخت. 
پـس بنـده حداقـل دو مفهـوم فلسـفی را که در 
حوزة تعلیم وتربیت وارد شـده اند و در تفکر تربیتی 
عمـوم اسـتادان و کارکنـان حـوزة تعلیم وتربیـت 
وجـود دارنـد و در ذهـن معلـم شـکل می گیرنـد 
و منتقـل می شـوند، تبییـن کـرده ام؛ یکـی مفهوم 
سـازوکار و استعارة سیستم اسـت و دیگری فلسفة 
اصالت سـاختار یا سـاختارگرایی اسـت که می شود 
از طریـق فلسـفة صدرایـی، بـه آن ها انتقـاد کرد و 

می توانیـم جایگزیـن هم بکنیـم. در مورد اسـتعارة 
از آموزه هـای دینـی و  بـا اسـتفاده  سیسـتم مـا 
آموزه هـای حکمـت متعالیـه و آموزه هـای عرفانی، 
دو اسـتعارة جایگزیـن خواهیـم داشـت کـه یکـی 

»انسـان« اسـت و دیگـری »آفتاب«.
اسـتعاره ای که عرفـا و حکمت متعالیـه خیلی از 
آن اسـتفاده می کنـد، اسـتعاره نـور و آفتاب اسـت 
کـه درجاتـی و تشـکیکی دارد و از آن در اسـتعارة 
اسـتفاده کـرد. در مقابـل  گفت وگویـی می تـوان 
استعارة سـاختار هم پیشنهاد می کنم، ما از »نفس 
اجتماعـی« حرف بزنیم که در مقابل نفسـی اسـت 
که به شـخص نسـبت می دهیم. نفسـی اسـت که 
در جامعـه جریـان دارد. مشـابه آن را می تـوان در 
بحـث والیـت و نفس ولی عصـر )عج( نشـان دهیم 
کـه همـة جهـان در او بـه وحـدت می رسـد. در 
مقامـات پایین تـر از نفس هـای بـزرگ و برگزیـده، 
مثـل امام خمینـی )ره( می توانیم یادآور شـویم 
کـه تمـام تعارض هـا در او بـه وحـدت می رسـند و 
لـذا می توانـد وحـدت و حرکـت بـه وجـود آورد و 
جامعـه را به پیش ببـرد. در موقعیت های مدیریتی 
و پایین تـر ممکن اسـت مـا به نفس هـای برگزیده 
نرسـیم، ولی امکان اشتراک نفسـانی داشته باشیم 
کـه بازمدلـی را کـه پیشـنهاد می کنـم، از آن بـه 
جـای مدل هـای کارخانـه ای و سـازمانی اسـتفاده 
کنیـم، مـدل خانـواده اسـت. در خانـواده  نفس هـا 
چنـان بـه هـم نزدیـک می شـوند و در هـم ادغـام 
می شـوند کـه گویـی یـک نفس مشـترک شـکل 
می گیـرد. در خانـواده بیـن پـدر و مـادر و فرزندان 
چنـان ارتباطـات عاطفی قوی می شـود کـه گویی 
یـک نفـر اسـت کـه دارد حرکـت می کنـد. چنین 

وضعیتـی را می تـوان در جامعـه هـم پدیـد  آورد.
بـه نظر می رسـد بـه جـای ضوابـط و قواعدی که 
سـاختارهای سـازمانی و کارخانه ای بر آن استوارند، 
می توانیـم عواطـف اجتماعـی را مطـرح کنیـم که 
نمونه هـای مثبـت آن را مثل »انقاب اسـامی« و 
نمونـة منفی آن را ماننـد »داعش« داریم و در آن ها 
جهان هـای عاطفی شـکل می گیرنـد و تعهداتی را 
به وجـود می آورنـد کـه می توانـد بـه راه انحـراف یا 

به راه درسـت برود.
بنـده خیلـی موجـز و مختصر بیـان کـردم، ولی 
اگر کسـی خواسـت می توانـد به کتابـم رجوع کند 
و در آنجـا در 100 صفحـه توضیح داده ام. والسـام 

علیکـم و رحمئ  ا...
پی نوشت

کتـاب  می شـود،  یـادآور   .1
مورد اشـاره دکتـر علم الهدی 
با عنوان کامل »نظریة اسـامی 
رشد انسان« منتشـر و مراسم 
روز  کتـاب  ایـن  از  رونمایـی 
98/4/31 در دانشـگاه شـهید 

بهشـتی برگزار شـد.
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اشرف  حمیدی
پژوهش گر حوزة قرآن و حدیث

بر پایة ایدة »ساختار هندسي سوره در قرآن«

اشاره
در تقسـیمات قرآني، سوره بیشـترین اهمیت را دارد، 
چـرا كـه خداونـد تمـام انسـان ها را بـراي آوردن یـك 
سـوره به مبـارزه )تحّدي( فراخوانده اسـت )آیـة 23 از 
سـورة »بقـره« و آیـة 38 از سـورة »یـس«(، در حالـي 
كـه دربـارة تحّدي كمتـر از سـوره، ادعاي عجز نشـده 
اسـت. بـه راسـتي، سـوره چـه ویژگـي  یا مشـخصاتي 
دارد كـه خداونـد براي تحّدي با مخالفـان، آوردن مانند 
آن را، حتـي در حـد سـورة كوثـر )حـاوي سـه آیـه(، 
مطالبـه كرده اسـت؟ آیا دلیـل آن نمی تواند این باشـد 
كـه چینـش آیـات درون سـوره ها، حكیمانـه و بـراي 
غرضـي خاص اسـت؟ روایـات، عالمان دیني، مفسـران 
و پژوهش گـران بسـیاري در تأییـد ایـن نظـر اظهـار  
داشـته اند كـه امـكان نـدارد سـوره اي از كتـاب هدایت 
حكمتي داشـته باشـد، امـا آیات آن در راسـتاي تحقق 
آن حكمـت، نقشـي ایفا نكننـد. بر این اسـاس مي توان 
اقرار داشـت كه سـوره مجموعه اي هدفمند و منسـجم 

اسـت )بصیـري و شـریعتي، 1392: 85-102(.

ارتباط آیات و ساختار هندسي سوره در 
قرآن 

الهـي یـک سـوره در قـرآن  ارتبـاط آیـات  دربـارة 
دیدگاه هـاي متفاوتـي مطـرح اسـت كه مي تـوان آن ها 

را در یـك دسـته بندي بـه قـرار زیـر ارائه كـرد: دیدگاه 
اول: تناسـب فقـط بین آیاتي اسـت كـه در یك مرحله 
نـازل شـده ا ند؛ دیـدگاه دوم: آیـات هم جوار بـا یكدیگر 
ارتباط دارند؛ دیدگاه سـوم: هر سـوره مشـتمل بر چند 
موضـوع جداگانه اسـت؛ دیـدگاه چهارم: هر سـوره یك 

جامعیـت واحـد دارد )خامه گـر، 1395: 13-38(.
نگـرش جامع گرایانه به سـوره ها كه به سـاختارمندي 
آیـات اذعان و ایدة »سـاختار هندسـي سـوره در قرآن« 
بـه آن ارجـاع دارد، مورد توجه نگارنـده بوده و بر همین 
اسـاس دیـدگاه چهـارم )هر سـوره یک جامعیـت واحد 
دارد( را پذیرفتـه و محـور مطالعـة خود قرار داده اسـت. 
از نظـر تاریخـي، طرح ایدة سـاختار هندسـي سـوره در 
قـرآن، یكـي از نتایـج اعتقاد بـه ارتباط و تناسـب آیات 
)سـاختار مندي آیـات( اسـت و ارتباط آن ها را براسـاس 
یك محور اصلي و غرض واحد در سوره تفسیر و تبیین 
مي كند )همان، ص 23(. »تفسـیر سـاختاری قرآن« بر 
پذیرش ایدة »سـاختار هندسي سـوره« در قرآن مبتني 
اسـت. تعبیـر مذكـور از زاویـة دیـد دكتـر عبـداهلل 
محمود شـحاته چنین تبیین شـده اسـت: باید پیام 
سـوره ها را اسـاس فهـم آیـات آن تلقي كـرد و این معنا 
مبّین مفهـوم »وحـدت موضوعي« در سـوره هاي قرآن 
اسـت. لـذا موضـوع سـوره باید به عنـوان مـدار و محور 
فهـم آیـات باشـد، چرا كـه آیات حـول همـان موضوع 

نازل شـده اند )شـحاته، 1369: 27(. 

دبیـران گرامي؛ ایـن مقاله بـراي تدریس بهتر تحدى
درس چهـارم دیـن و زندگـي 2 بـا موضـوع 

»معجـزه جاویـدان« آورده شـده اسـت.
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مفسـران بـراي فهـم معنـا و كشـف غـرض سـوره ها 
روش هایـي را بـه كار گرفته انـد. عنوان هـاي برخـي از 
ایـن روش هـا عبارت انـد از: شـأن نـزول آیات و سـوره، 
مكـي یا مدنـي بودن آیـات و سـوره، واژه هـاي كلیدي 
سـوره، فضائـل و خـواص سـوره، اسـم سـوره، سـیاق1 
سـوره، آیـات آغازیـن و پایانـی سـوره، اسما ء الحسـني 
در سـوره، حروف مقطعه در سـوره، تناسـب سوره هاي 
هم جـوار، قصه هـاي قـرآن و اغـراض سـوره ها، آهنـگ 
انتهایـي آیات در سـوره و سـوره هاي مشـابه. در همین 
جـا یادآوري دو نكتـه ضروري اسـت. اول آنكه مجموع 
ابـزار و روش هـا در كشـف غـرض اصلي سـوره، همواره 
یك نقطة مشـخص واحد را نشـانه مي روند و دوم آنكه 
موضـوع اصلي سـوره هاي قرآن كشـف كردني اسـت و 
نـه وضع كردني. ایـن اصل مبّین این واقعیت اسـت كه 
این طـور نیسـت كه مفسـر به سـلیقة خـود موضوعي 
را بـه سـوره نسـبت دهـد و تاش كنـد آیات سـوره را 
بـه هـر روش ممكن و متصـور به موضـوع فرضي خود 

مرتبـط نشـان دهـد )خامه گـر، 1395: 145-255(.
نـگاه  از  سـوره  هـر  كلـي  روح  و  جامـع  وحـدت 
سـید قطب این گونـه بیـان شـده اسـت: »تسلسـل 
معنـوي موجـود بین اغـراض و سـیاق آیات و تناسـب 
آن هـا در امر انتقـال از غرضی به غـرض دیگر، از جمله 
هماهنگي هـاي هنـري در قـرآن بـه شـمار مـي رود« 
)سـید قطب، 1386ق: 95(. وي همچنین معتقد است، 
هـر سـوره از وجـود مسـتقل و شـخصیت جداگانـه  اي 
برخـوردار اسـت كـه گویا جـان در تـن دارد. هر سـوره 
حداقـل از یك موضوع اساسـي كه حول محـور ویژه اي 
چرخش دارد، تشـكیل شـده است. همچنین، هر سوره 
فضـاي خاص خـود را دارد كه بر موضـوع یا موضوعات 
داخل آن سـایه افكنده اسـت و روند سـوره را به گونه اي 
سـامان مي دهـد كـه دربرگیرندة موضوع یـا موضوعات 
مذكـور از زاویـه یا زاویه هاي معیني باشـد. در این فضا، 
بین اجزاي سـوره هم خواني و هماهنگـي ویژه اي پدید 

مي آیـد )همـان، ص 53(. 
محمـد عبـده در تفسـیر خـود، ضمـن طـرح ایـدة 
وحـدت موضوعـي در سـوره هاي قرآن، بر این نظر اسـت 
كـه: »فهـم هـدف هـر سـوره به مفسـر كمـك مي كند 
به طـور دقیـق بـه مقاصـد سـوره دسـت پیـدا كنـد و به 
معاني آیه هاي آن نزدیك شـود«.. رشـید رضا، شـاگرد 
وي، نیـز در تفسـیر المنار ایـن دیـدگاه اسـتاد خـود را به 

خوبي بیـان كـرده اسـت )معرفـت، 1378: 407(. 
عالمـه طباطبایـي نیـز تأكیـد دارد كه هر سـوره 
تنهـا مجموعـه اي از آیـات پراكنده نیسـت، بلكه نوعي 
وحـدت فراگیـر بـر هـر سـوره سـلطه دارد و بیانگـر 
پیوسـتگي آیات در آن اسـت. به همین سـبب، خداوند 
هـر دسـته از آیـات را جـدا از دسـتة دیگر قـرار داده و 
عنـوان سـوره را براي آن مقرر فرمـوده و هر كدام را نیز 

بـه نامـي خوانـده اسـت. از نظر عامـه، هر سـوره براي 
بیان هدف و مقصدي ویژه نازل شـده اسـت كه سـوره 
جـز بـا پایـان یافتن آن هدف و رسـیدن بـه آن مقصد، 

پایـان نمي پذیـرد )طباطبایـي، 1374، ج1: 14(. 

معرفي اجمالي سورة قلم 
سـورة قلـم شـصت و هشـتمین سـوره در ترتیـب 
مصحف شـریف اسـت و براسـاس برخي روایات مرتبط 
بـا ترتیب نـزول، دومین سـوره پس از سـورة علق نازل 
شـده اسـت )معرفـت، 1415، ج1: 133(. ایـن سـوره 
پـس از ایراد تهمت هـاي ناروا به پیامبـر اكرم )صلی  اهلل 
علیـه و آلـه و سـلم( توسـط مشـركان، به ویـژه پس از 
آنكه ایشـان را مجنون خواندند، نازل شـده است. سورة 
قلـم مشـتمل بـر 52 آیه اسـت و از جملة آن دسـته از 
سـوره هاي قرآن به شـمار مي رود كه بـا حروف مقطعه 

شـروع شـده اند. سـورة قلم مّكي است2.

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر اساس 
نام آن 

قلـم و كاركـرد آن و توانایـي نوشـتن، از بزرگ تریـن 
نعمت هـاي الهـي به شـمار مـي رود. خداونـد بـه ایـن 
واسـطه بشـر را هدایت و معاني نهفتـه در اعماق دل ها 
را ضبـط كـرده اسـت. انسـان به وسـیلة قلـم و توانایي 
نوشـتن قـادر اسـت هـر حادثـه اي را كـه در پـس بعد 
زمـان و مـكان قـرار گرفتـه اسـت، نـزد خـود حاضـر 
سـازد. قلـم و نوشـتن، در عظمـت، از كام كـم نـدارد 
)طباطبایي، 1430، ج19: 616(. تفسـیر نور دربارة قلم 
و سـوگند بـه آن در سـوره، اظهار مـي دارد: نقش قلم از 
نقـش زبـان، شمشـیر، درهم و دینـار، شـهرت و فرزند 
بیشـتر اسـت. زیرا قلم تجربـة قرن ها را بـه هم منتقل 
مي كنـد و فرهنـگ را رشـد مي دهـد. بـا قلـم مي توان 
افـراد را خـواب یـا بیـدار كرد. ملتـي را مي تـوان با قلم 
عزیـز یـا ذلیل كـرد. قلم یك فریاِد سـاكت اسـت. قلم 
سـند رسمي اسـت. قلم گزارشـگر تاریخ است. سوگند 
بـه قلـم، نشـانة فرهنـگ و تمدن اسـت. تكیه بـر قلم، 
تكیه بر سـند و اسـتدالل اسـت )قرائتي، 1378، ج10: 

.)168
در میـان تمـام صداها، سـه صـدا امتیـاز دارد. صداي 
قلـم دانشـمندان، صـداي پـاي مجاهـدان و صـداي 
چـرِخ ریسـندگان. اّمتـي عزیز اسـت كه علـم، قدرت و 
اقتصـادش پویـا باشـد. اگر بخواهیـم امروز ایـن صداها 
را نقـل كنیم، بایـد بگوییم: صداي چاپخانـه، توپخانه و 
كارخانـه یا همان قـدرت فرهنگي، نظامـي و اقتصادي 
)همـان، ص 169(. واژة قلـم تنها یك بار در سـورة علق 
و بـار دیگـر در همیـن سـوره كـه بـا همیـن اسـم نیز 

قلم و كاركرد آن 
و توانایي نوشتن، 

از بزرگ ترین 
نعمت هاي الهي 
به شمار مي رود. 
خداوند به این 
واسطه بشر را 

هدایت و معاني 
نهفته در اعماق 

دل ها را ضبط 
كرده است
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خوانده شـده، آورده شده اسـت. شاید بتوان گفت كه 
خداونـد بـا اشـاره به دو نعمـت خلق و قلـم در اولین 
سـورة نـازل شـده )علـق( و تأكیـد بر نعمـت قلم در 
دومیـن سـوره و نامیـدن آن به همین عنـوان، بعد از 
خلق انسـان، اندیشـة او را یادآور شـده است؛ زیرا قلم 
آشـكار كنندة اندیشـه اسـت. اندیشـه، خود شـاهكار 
عظیـم خلقـت و بزرگ تریـن نشـانة ربوبیـت خالـق 

اسـت )كوهي گونیانـي، 1392: 9(. 
سـورة علـق گـواه ایـن واقعیـت اسـت كـه انسـان با 
مسـتغنا دیـدن خویش، طغیـان خواهـد كـرد و چون 
ایـن واقعیـت را پـس از تعلیـم انسـان به واسـطة قلم و 
تعلیم آنچه نمي داند بیان كرده اسـت، به نظر مي رسـد 
قلـم به عنوان وسـیلة آگاهي و تعلیم، نقش بسـزایي در 
هدایت انسـان و احتراز وي از طغیان، توجه به ناتواني و 
ضعف ذاتي خویش و نیز آگاه شـدن او بـه آثار پروردگار 
در عالـم و خواندن اسـم رب )تدبیر كنندة هسـتي( ایفا 
مي كنـد. در سـورة قلـم نیز بـر ایـن مـوارد و در نهایت 
سـلطه و پیـروزي حـق و حقیقت اشـاره و تأكید شـده 
اسـت. بـر همین اسـاس، شـواهد موجـود در سـوره، از 
وجـود رابطة معنـاداري بین قلم و سـركوب طغیانگري 
انسـان و پیـروزي نهایـي حـق، حكایـت دارد )خامه گر، 

1395: 369 و 368(. 

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر پایة 
ذكر اسماء الحسني در آن 

در سـورة قلـم، از میـان اسـماء الهـي، تنهـا »رّب« 
ذكـر شـده اسـت. رّب 10 بـار به  صـورت مضـاف بـا 
ضمایـر مختلـف بـه كار رفته اسـت. در آیـات 2، 19 
و 48، ربِّـك بـه ترتیـب در هـر آیـه یك مرتبـه و در 
آیـة 7،  َربَّـَک یـک مرتبـه، در آیـات 49 و 50، بـه 
ترتیـب ربِّـِه و ربُّـُه در هـر آیـه یـک مرتبـه، در آیـه 
29، َربِّنـا یـک مرتبـه و در آیـه 32، َربُّنـا و َربِّنـا، بـه 
ترتیـب هـر کدام یک مرتبـه و در آیـه 34، َربِِّهم یک 
مرتبـه بـه کار رفتـه اسـت. ایـن کاربـرد انحصـاری، 
معنـای خاصـی را دربـارة تأکیـد سـوره بـر موضـوع 
ربوبیـت افـاده میکند. تمرکز سـوره روی این موضوع 
انحصـار  بـه  اعتقـاد  رابطـه  نشـان دهنده  کلیـدی، 
ربوبیـت در خداونـد، با اهداف و مقاصد سـوره اسـت 

.)369  :1395 )خامه گـر، 
هرگونـه اراده ای در برابـر ارادة الهـی محکـوم بـه 
شکسـت و ناکامـی اسـت. سـنت ها و مشـیت الهـی 
و در حقیقـت »ربوبیـت تامـه الهـی« اقتضـا می کند 
کـه چنین باشـد. ایـن تعداد و سـطح کاربـرد »رّب« 
در سـورة قلـم، خـود می توانـد بیانگر و رمـز تأکید بر 
ناکامـی دشـمنان پیامبـر و گواهی دهندة پیـروزی و 
توفیـق رسـول اكرم)صلـوات اهلل علیه و آلـه( در اباغ 

باشد. رسـالتش 

كشف هدف و مقصد سورة قلم براساس 
كاربرد حرف مقطعة »ن« در آن 

حـروف مقطعـة قـرآن همـواره اسـرار آمیز محسـوب 
شـده و مفسـران براي آن ها معاني و تفسیرهاي متنوع 
و متعـددي ذكـر كرده انـد. عالمـه طباطبایي معتقد 
هسـتند اگر كسـي به سـوره هایي كه سرآغازشان یكي 
اسـت، یعني با حروف مقطعة مشـابه ماننـد »الم« آغاز 
شـده اند دقـت كنـد، خواهـد دیـد كه ایـن سـوره ها از 
نظـر مضمـون به هم شـباهت دارنـد و سیاقشـان یك 
سـیاق اسـت، به طوري كه شـباهت بین آن ها در سـایر 
سـوره ها دیـده نمي شـود. اهـل سـنت روایتـي از امـام 
علـي )علیه السـام( نقـل كرده انـد كـه مي فرماینـد: 
»بـراي هـر كتابـي نقاط برجسـته و چكیده اي اسـت و 
چكیـدة قرآن حروف مقطعه اسـت« )خامه گـر، 1395: 

.)208
ایـن احتمـال رابطـة  مسـتقیمي بـا نظریة »سـاختار 
هندسـي سـوره« در قـرآن دارد. همان طور كه ماحظه 
شـد، براسـاس ایـن دیـدگاه، مضمـون سـوره هایي كه 
بـا حـروف مقطعه شـروع شـده اند، بـه یكدیگر شـبیه 
هسـتند و در سـوره هایي كـه حـروف مقطعـة آن ها از 
یـك نـوع اسـت، شـباهت بیشـتر و اغـراض كامـًا به 
هـم نزدیك انـد. تحقیقـي در ایـن  بـاره بـه ایـن نتیجه 
دسـت یافته اسـت كه سـوره هاي آغاز شـده بـا حروف 
مقطعه سـه مشـخصة اصلـي دارند )همـان، ص 209(. 
این سـه ویژگـي  عبارت اند از: 1. غالبـًا در اولین آیة این 
سـوره ها بـه نـزول كتاب، قـرآن، وحـي و تـاوت آیات 
اشـاره شـده اسـت؛ 2. مقدمـة سـوره، اعـراض، ناباوري 
و تكذیـب بیشـتر مردم را نشـان مي دهـد؛ 3. مخاطب 
سـوره شـخص پیامبـر اعظـم )صلـي اهلل علیـه و آلـه و 

سـلم( است. 
در بیشـتر 29 سـوره ای كـه بـا حروف مقطعه شـروع 
شـده اند، تجربـة رسـالت یـك یا چنـد تن از رسـوالن 
گذشـته یادآوري شـده اسـت تـا پیامبر اكـرم )صلوات 
اهلل علیـه و آلـه( بـا مشـاهدة اعـراض و تكذیـب مـردم 
و صبـر و شـكیبایي رسـوالن در برابـر آن، از پیروزي و 
توفیـق نهایـي پیامبـران و پیروان ایشـان آگاهـي یابد 
و در برابـر مشـكات پیـش رو صابـر و اسـتوار شـود. 
سـورة قلـم در آیـة 1 خـود با حـرف مقطعـة »ن« آغاز 
شـده اسـت. بر پایـة یافتة فوق، مشـاهده مي شـود كه 
در اولیـن آیـة ایـن سـوره بـه كتـاب )قلـم و نـگارش( 
اشـاره شـده اسـت. آیـات قابـل توجهـي از این سـوره، 
ماننـد سـایر سـوره هایي كـه با حـروف مقطعه شـروع 
و  خـدا  رسـول  تكذیـب  جریـان  دربـارة  مي شـوند، 
خصلت هـاي دروغ  زنـان اسـت. مخاطب این سـوره نیز 
مانند آن سـوره  ها شـخص پیامبر اسـت. در این سـوره 
نیـز به داسـتان همدم ماهي )كه اشـاره بـه پیامبر خدا 
یونس دارد( پرداخته شـده اسـت و نصرت و لطف الهي 

هر گونه اراده اي 
در برابر ارادة 
الهي محكوم به 
شكست و ناكامي 
است. سنت ها و 
مشیت  الهي و 
در واقع »ربوبیت 
تامة الهي« 
اقتضا مي كند كه 
چنین باشد. این 
تعداد و سطح 
كاربرد »رّب« 
در سورة قلم 
خود مي تواند 
بیانگر و رمز 
تأكید بر ناكامي 
دشمنان پیامبر 
و گواهي دهندة 
پیروزي و توفیق 
رسول اکرم 
)صلوات اهلل علیه 
و آله( در ابالغ 
رسالتش باشد 
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دربارة وي یادآوري شـده اسـت. با ایـن اوصاف مي توان 
افتتـاح سـورة  قلم با حـرف مقطعة »ن« را شـاهدي بر 
ایـن معنـا گرفت كـه این سـوره نیـز در صدد دفـاع از 

پیامبـر و اثبـات حقانیت دعـوت آن حضرت اسـت. 

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر اساس 
آیات آغازین و آیات پایاني 

آیـات ابتدایـي و انتهایـي هـر سـوره دركشـف غرض 
اصلي سـوره نقشـي بسـزایی دارنـد. پـروردگار در آیات 
آغازیـن سـورة قلـم، تهمـت جنـون از پیامبـر را نفـي 
مي كنـد و بـه ایشـان مي فرمایـد تـو به بركـت نعمتي 
كـه بـه تـو ارزاني داشـته شـده اسـت )قـرآن( مجنون 
نیسـتي، بلكـه خـود منبع عقـل، علم و اخاق هسـتي 
و ایـن تویـي كه نهضت علـم و عقـل را موجب خواهي 
بـود )مكارم شـیرازي، 1387، ج 24: 380-378(. دیگر 
مفسـران، نعمـت مورد اشـاره در آیـة 2 را نعمت نبوت، 
فصاحـت بیـان، عقل كامـل یا برائـت آن جنـاب از هر 
عیـب، و اتصافـش بـه هـر صفت پسـندیده دانسـته اند 

)طباطبایـي، 1374، ج19: 617(.
آیـات پایانـي سـورة قلـم نیـز بـه ناكامـي دروغ زنـان 
گمـراه )مشـركان( اشـاره كـرده و بـار دیگـر اتهامـات 
واهـي آنـان را دربارة مجنون بـودن پیامبر رد مي كند و 
بـر حقانیت قـرآن و رسـالت پیامبر مهر تأییـد مي زند. 
بـا توجـه بـه ایـن هماهنگـي معنـادار آیـات آغازین و 
پایانـي سـوره قلـم، مي تـوان اظهـار داشـت كـه بیـان 
پیشـاپیش ناكامـي مشـركان و رد اتهامـات و ادعاهاي 
باطل ایشـان نسبت به پیامبر و بشـارت پیروزي نهایي 
ایشـان به بركـت نعمت و معجزه اي مانند قـرآن كه آن 
را ذكـراي جهـان و جهانیـان مي خواند، غـرض اصلي و 

موضـوع محـوري این سـوره به شـمار مـي رود. 

كشف هدف و مقصد سورة قلم بر پایة 
سیاق آیات آن 

بـر پایـة فهرسـتي كـه در ارتباط بـا محدودة سـیاق  ها، 
یـا بـه عبـارت دیگـر واحد هـاي موضوعـي 555 گانـه 
)ركوعـات قرآنـي(، براسـاس یك تحقیـق جامـع از روي 
كتـاب »الوقـوِف« سـجاوندي تـدارك دیده شـده اسـت، 
سـورة قلـم دو سـیاق )آیـات 1 تـا 33 و آیات 34 تـا 52( 
شـناخته شـده دارد. البته دسـته بندي جزئي تري نیز در 
ایـن بـاره قابل تصـور اسـت )الهـي زاده، 1395: 205( كه 
نـكات و دریافت هاي حاصل از تدبر در سـوره و آیات آن را 
بر اسـاس این دسـته بندي مي تـوان در قالـب یک جدول 

نمایـش داد. )رجـوع شـود به جدول صفحـة 60(
بررسـي آیـات سـورة قلـم در قالـب این سـه سـیاق 
و زیردسـته  هاي مرتبـط نشـان می دهـد كـه جهـت 
هدایـت كلـي ایـن سـوره، همانـا رد مسـتدل اتهـام 

دشـمنان دروغ زن و گمـراه پیامبر )كه ایشـان را دیوانه 
مي خواندنـد( و نیـز بشـارت دادن بـه توفیق ایشـان در 
امـر رسـالت و یـادآوري سـرانجام نامیمـون دروغ زنـان 

اسـت.  گمراه 
 یافته هـای ایـن مطالعـه در قالـب نمـودار زیـر قابل 

عرضـه و نمایش اسـت. 

نتیجه گیري 
براسـاس روش هایـي كـه مفسـران بـراي فهـم معنا و 
كشـف هدف و مقصد سـوره ها به كار گرفته و مي گیرند، 
سـورة قلم واكاوي و در آن تدبر شـد. از میان این روش ها، 
مواردي چون نام سـوره، اسماء الحسـني در سوره، حروف 
مقطعـه در سـوره، آیات آغازیـن و پایاني سـوره و به ویژه 
بررسـي سـوره بر پایة سـیاق آیـات، مورد توجـه نگارنده 
بودنـد كـه همگـي براسـاس ایـدة »سـاختار هندسـي 
سـوره«، یافتة نهایي دربارة موضوع محوري سـورة قلم را 
تأییـد و تأكید كردنـد. یافتة  مطالعه حكایـت از این دارد 
كـه جهت هدایتي سـورة قلم و موضوع محـوري آن، كه 
سـاختار سـوره بر پایة تفهیم آن چینش و اسـتوار شـده 
اسـت، بشـارت به پیروزي نهایي و توفیق پیامبر در اباغ 
رسـالت و ناكامي دشمنان گمراه )مشركان( ایشان است. 
این بشـارت همراه با رد محكم و مسـتدل نسبت تهمت 
واهـي جنـون مشـركان بـه پیامبـر صـورت پذیرفتـه و 
برخورداري پیامبر از نعمت و معجزة قرآن را مایة ناكامي 
دشـمنان دانسـته و در نهایت، كام الهي را ذكراي جهان 

و تـذكاري بـراي جهانیان خطاب كرده اسـت. 

بررسي آیات سورة قلم 
در قالب این سه سیاق 
و زیردسته  هاي مرتبط 

نشان می دهد كه جهت 
هدایت كلي این سوره، 
همانا رد مستدل اتهام 

دشمنان دروغ زن و 
گمراه پیامبر )كه ایشان 
را مجنون مي خواندند( 

و نیز بشارت دادن 
به توفیق ایشان در 

امر رسالت و یادآوري 
سرانجام نامیمون 

دروغ زنان گمراه است

سیاق اول 
آیات 1 تا 33

سیاق دوم 
آیات 34 تا 50

سیاق سوم 
آیات 51 تا 52

آیات 1 تا 7 
رد اتهام جنون
 تعظیم پیامبر

تأیید پیامبر و راهي كه به آن دعوت مي كند 
اشاره به ناكامي مشركان

آیات 34 تا 47 
رد مستدل گمان و ادعاي باطل مشركان 

مبتني بر
»تساوي پرهیزگاران و بدكاران نزد آفریدگار«

رد اتهام جنون 
بیان ناكامي و حقارت مشركان در برابر قرآن 
معرفي قرآن به عنوان ذكراي جهان و تذكار جهانیان 

آیات 8 تا 16 
امر به نرمش نداشتن در برابر مشركان 
امر به اطاعت نکردن از مشركان 
توصیف رذائل اخاقي مشركان 

اشاره به آینده شوم مشركان

آیات 48 تا 50 
امر به صبر و شكیبایي

ایات 17 تا 33 
روایت قصه باغ و باغ داران 

و 
تشبیه مشركان به باغ داران 

قصد و هدف سورة قلم 
رد اتهام جنون نسبت داده شده به پیامبر)ص(، بشارت به پیروزي نهایي ایشان و ناكامي مشركان در برابر قرآن

روند نماي كشف هدف و مقصد سورة »قلم« براساس سیاق آیات 
ناظر بر ایدة 

»ساختار هندسي سوره« 



60 | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |

نكات و دریافت ها از سیاق هاي سوره
رد محكم، متقن و صریح اتهامات مشركان  و كافران با ایراد سوگند به قلم و آنچه در قالب سطور ظاهر مي سازد.

سیاق اول 

دستة اول- آیات 

1 تا 7

تقویت ارادة فرستادة خود با یادآوري نعمت قرآن و نوید بي انقطاع بودن پاداش وي

تعظیم پیامبر با یادآوري خلق بزرگ و برجستة ایشان

بشارت به پیروزي حق و آشكار شدن حقیقت

بشارت به آشكار شدن بطان ادعاهاي دشمنان  و به دنبال آن ناكامي آنان 

تأیید پیامبر و اینكه او در مسیر درست قرار دارد و دشمنان او هستند كه در گمراهي به سر مي برند.

دروغ زن دانستن دشمنان پیامبر و پرهیز دادن او از پیروي از آنان

سیاق اول 

دستة دوم- آیات 

8 تا 16

اشاره به تاش دشمنان براي به سازش كشاندن پیامبر از طریق نرمش 

در اینجا انعطاف و نرمش پیامبر به معني بي توجهي به بخشي از فرمان هاي خدا، در راستاي میل و خواستة دشمنان است )مكارم شیرازي، 1387، 

ج24: 390(.

معرفي چهره واقعي دشمنان پیامبر با بر شمردن صفات اخاقي و رفتاري زشتي كه به آن ها آلوده اند )رذایل اخاقي(

هر یك از این صفات به تنهایي مي تواند مانع اطاعت و تبعیت از اهلش باشد. 

اذعان صریح به غفلت، غرور و گمراهي دشمنان دروغ زن پیامبر 

بیان دالیل گرفتاري دشمنان پیامبر در وادي غفلت، غرور و گمراهي )تعلق خاطر متوهمانه و تفاخر احمقانة آنان به ثروت و فرزندان( 

اشاره به ادعاي دروغ دشمنان )نسبت دادن آیات الهي به افسانه هاي پیشینیان( كه از عجز و ضعف و گرفتاري آنان در وادی غفلت، غرور و گمراهي 

ناشي شده است.

بشارت به پیروزي حق و آشكار شدن حقیقت و ناكامي دشمنان پیامبر 

 براي فهم بهتر موضوع ناكامي دشمنان گمراه پیامبر، از اسلوب داستان گویي بهره برده و داستاني راست )حقیقي( مرتبط با موضوع سوره نقل كرده 

است. 

سیاق اول

دستة سوم- آیات 

17 تا 33

با ذكر قصة باغ، در واقع دروغ زنان و دشمنان گمراه پیامبر را انذار داده و آنان را به صاحبان باغ تشبیه كرده و حتمي بودن عذاب این دنیایي آنان را 

گواهي داده است.

داشتن مال و فرزند را یكي از عوامل غرور و غفلت و در پي آن طغیان دانسته و در واقع همگان از جمله دروغ زنان گمراه را نسبت به آن متذكر شده 

است.

این واقعیت را كه تنعم انسان ابتا و آزمایش خداوند است، به صراحت گوشزد كرده است.

بر بزرگ تر و سخت تر بودن عذاب آخرت نسبت به عذاب این دنیا تأكید كرده و آگاهي داده است.

یادآوري پاداش پرهیزكاران در آخرت

سیاق دوم 

دستة اول- آیات 

34 تا 47

تصریح به اینكه تسلیم شدگان در برابر اوامر الهي با بدكاران مساوي نیستند.

رد مستدل توهم دشمنان گمراه پیامبر كه خیال مي كردند با وجود گمراهي و نپذیرفتن حقیقت و تسلیم نشدن در برابر اوامر الهي، در آخرت 

همچنان متنعم هستند. 

توصیف ذلت دروغ زنان و كافران در آخرت

اذعان به اینكه دروغ زنان كافر مهلت داده شده اند و آنان در این بستر زماني بر اثر لجاجت و ناداني، روز به روز و آن به آن در دام غفلت گرفتارتر 

خواهند بود تا در آخرت آثار اعمال ناشایست خود را ببینند )سنت الهي استدراج(

توصیة پیامبر به صبر تا فرا رسیدن زمان عذاب دشمنان گمراه ایشان

آیات این دسته یك بازپرسي كامل از دشمنان دروغ زن و گمراه پیامبر به حساب مي آید.

توصیه به پیامبر در مورد صبر و پرهیز دادن وي از شتاب زدگی در درخواست عذاب براي دروغ زنان و دشمنان گمراه با یادآوري داستان همدم ماهي 

)یونس(

سیاق دوم 

دستة دوم- آیات 

48 تا 50 یادآوري لطف و نصرت خداوند نسبت به فرستادگان و رسوالتش

تأكید دوباره بر ناكامي دشمنان و پیروزي و توفیق دوستان خداوند )در اینجا برگزیدگان و رسوالن الهي(

سیاق سومرد دوبارة اتهام دشمنان دروغ زن و گمراه پیامبر كه در آغاز سوره به آن پرداخته شده است.

آیات 51 تا 52 تذكر و ذكراي جهان و جهانیان خواندن كتاب الهي )قرآن(

پي نوشت ها
1. سـیاق نوعي ویژگي واژگان یا عبارات 
و یا سـخن اسـت كه بر اثر همـراه بودن 
آن هـا بـا كلمه هـا و جمله هـاي دیگر به 
وجـود مي  آید )بابایي و دیگـران، 1388: 

.)120
2.  حسـن و عكرمـه و عطـاء گوینـد كـه 
ایـن سـوره مكـي اسـت. ابـن عبـاس و قتاده 
گفته انـد از اولـش تـا آیـة 16 مكـي و مـا 
بعـدش تـا آیـة 33 مدنـي و ما بعـدش تا آیة 
47 مكـي و مـا بعـدش تـا آخر سـوره مدني 
)دانشـنامة اسـامي: صفحـة دربـارة  اسـت 

قلم(. سـورة 
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مركز فرهنگي درس هایي از قرآن. 

12. كوهي گونیاني، قمر )1392ش(. »آموزة 
توحید ربوبي در سورة قلم«. مطالعات 

تفسیري. سال 4. شمارة 14. 
13. معرفت، محمد هادي )1415ق(. 

التمهید في علوم القرآن. مؤسسه النشر 
االسامي. قم. 

ــــــــــــــ )1378ش(. علوم  14.ـ 
قرآني. مؤسسة التمهید. قم. 

15. مكارم شیرازي، ناصر. )1387ش(. 
تفسیر نمونه. دارالكتب االسامیه. قم. 
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اشاره
تشـخیص اسـم نکـره در زبـان عربی و ترجمـة آن به 
فارسـی و تنـوع »ی« در زبـان فارسـی تأثیـر بسـیاری 
در رونـد ترجمه دارد. نشـناختن این دو، بـه ناکامی در 
رسـیدن بـه یک ترجمـة صحیح منجر خواهد شـد. در 

مقالـة حاضـر این موضوع بررسـی می شـود.

اسم معرفه و نکره در زبان عربی
é اسـم یـک معنـای ذهنـی دارد کـه از آن در عالـم 
خـارج نظایـر فراوانـی کـه در حقیقـت و صفـات اصلی 
خود مشـابه هسـتند، وجـود دارد. اما این اسـم محدود 
و مشـخص نیسـت. پس داللت آن ابهام دارد و بر افراد 
زیـادی از نـوع خـود داللـت می کند کـه به هـر یک از 
آن هـا می تـوان اسـم را اطاق کـرد. هرگاه داللت اسـم 

مبهم باشـد، نکره است. یعنی 
معنـای عقلـی و مدلول ذهنی 
دارد، ولـی مدلـول خارجی مشـخصی نـدارد. 
امـا اسـم معرفـه، از آن رو کـه بـا ویژگی هایی 
کـه فـردی از نـوع خـودش در آن شـریک 
نیسـت، شـناخته می شـود، بـر یـک شـی ء 

مشـخص داللـت دارد )عبـاس، 1391، ج 175:1(.
نشـانة نکـره بودن اسـم در زبـان عربی این اسـت که 
پذیرای »ال« تعریف باشـد، یا در معنای کلمه ای باشـد 

کـه آن کلمه »ال« را پذیرا باشـد.
مثال: رجل، الرجـل؛ ذوالمال: صاحـب المال )همان: 

.)179
حـد اسـم نکـره آن اسـت کـه در خـارج به آن اشـاره 
وضعی نشـده باشـد. معرفه اسمی اسـت که معنای آن 
در ضمـن کام از جهتی معین باشـد و شـناخته شـود 
)حسـینی، 297:1391( و آن شـش مورد است: ضمیر، 
اسـم اشـاره، علـم، محلـی بـه ال، موصـول و اسـمی 
کـه بـه یکـی از اسـم های معرفـه اضافـه شـود. )شـرح 
ابن عقیـل...، 1390، ج 93:1(. یکـی دیگر از نشـانه های 

اسـم نکره تنوین اسـت.

طیبه عباسی، افسانه باقری، جواد حمیدی
دبیران زبان عربی

زبان قرآن این مقاله براي تدریس بهتر آموزش زبان قرآن سال دوم از 
درس سوم آورده شده است. 
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é تنویــن در زبــان عربــی انــواع متعــددی دارد. 
از جملــة آن هــا »تنویــن تنکیــر« اســت کــه بــر 
نکــره بــودن مدخــول خــود داللــت دارد. تنویــن 
تنکیــر بــر اســم فعــل و اســم های مبنــی داخــل 

می شــود.
ــال: »َصــْه« یــک اســم فعــل اســت و  مث
هنگامــی کــه بــا ســکون »هــاء« باشــد: »اســکت 
مــن هــذا المقــال«، یــا »اســکت األن«، یعنــی از 
ــا  ــردار، ی ــی دســت  ب ــه می گوی ــن ســخنی ک ای
ــه  االن ســاکت شــو. در اینجــا »صــه« متعلــق ب
ــاری  ــا گفت ــاص ی ــس خ ــا مجل ــاص ی ــان خ زم
ــٍه«  ــر »َص ــن ب ــی تنوی ــا هنگام ــت. ام ــژه اس وی
داخــل شــود، بــه ایــن صــورت در می آیــد: 
»اســکت ســکوتًا مــا«. یعنــی مطلقًا ســاکت شــو.

ــال دیگــر: »مــررت بســیبویه و ســیبویٍه  مث
ــور  ــر عب ــیبویهی دیگ ــیبویه و س ــر«: از س آخ
کــردم. دخــول تنویــن بــر ســیبویة دوم داللــت 
ــط  ــد، فق ــم او را نمی شناس ــه متکل ــد ک می کن
می دانــد کــه اســم او ســیبویه اســت )شــیرافکن 
ــل...،  ــرح ابن عقی و دالوری، 600:1392ـ599؛ ش

1390، ج 9:1(.

é تنوینــی کــه در برخــی آموزش هــا به عنــوان 
ــت  ــره نیس ــانة نک ــد، نش ــره می آموزن ــانة نک نش
ــن  ــن تمّک ــام دارد. تنوی ــن« ن ــن تمّک و »تنوی
ــه مقتضــای  ــر اینکــه اســم ب ــد ب ــت می کن دالل
ــی  ــا و امکــن اســت. یعن ــودن خــود توان اســم ب
اســم منصــرف اســت و قابلیــت گرفتــن حــرکات 
ســه گانه را دارد. مثــل تنویــن زیــٌد و رجــٌل. 
ــل  ــرف داخ ــم های منص ــر اس ــر ب ــن تنکی تنوی
می شــود، چــه معرفــه باشــند و چــه نکــره 

ــین(. )پیش

اسم نکره و معرفه در زبان فارسی
é اســم معرفــه )شــناس( بــرای گوینــده و 
ــره  ــت نک شــنونده شــناخته و آشناســت و عام
نــدارد امــا اســم نکــره )ناشــناس( بــرای گوینــده 
ــوی،  ــت )گی ــنا نیس ــناخته و آش ــنونده ش و ش
ــه  ــم های معرف ــل از اس 1396، ج 65:1ـ64(. قب
ــا  ــرد، ی ــرار می گی ــا »آن« ق ــن« ی ــواًل »ای معم
ــا  ــه یــک اســم معرفــه »را« اضافــه می شــود ی ب
ــر  ــور دارد. از دیگ ــنونده حض ــده و ش ــزد گوین ن
نشــانه های اســم معرفــه در زبــان فارســی حــرف 
ــد،  ــره نمی آی ــم نک ــس از اس ــت. »را« پ »را« اس
مگــر اینکــه از حالــت نکــره بــودن خــارج شــود.

ــت،  ــط اس ــدم« غل ــه ای را خری ــال: »خان مث

ــدم«  ــندیدی، خری ــه پس ــه ای را ک ــی »خان ول
درســت اســت. چــون خانــه از حالــت نکــره بودن 
خــارج شــده اســت. در عبــارت اول خانــه نکــره 
ــارج  ــره خ ــت نک ــارت دوم از حال ــت و در عب اس

ــری، 320:1354 ـ 319(. ــت )خانل ــده اس ش

é در درست نویســی فارســی بایــد »ی وحــدت« 
ــخیص داد.  ــره« تش ــبت« و »ی نک را از »ی نس
ــت،  ــم اس ــه اس ــوف ک ــه موص ــد ب ــره بای ی نک
ــه صفــت )نقــی زاده، 40:1391(.  ــه ب بچســبد؛ ن
ــد و  ــه در فارســی عامتــی ندارن اســم های معرف
ــودن  ــا شــناس ب ــه ی ــت معرف ــی، عام بی عامت
ــواع  ــن ان ــوان مهم تری ــی می ت ــت، ول ــم اس اس
معرفــه در فارســی را ایــن  مــوارد دانســت: همــة 
ــاره؛  ــای اش ــوف صفت ه ــاص؛ موص ــم های خ اس
اســم جنــس؛ مفعــول وقتی کــه همــراه »را« 
باشــد؛ اســمی کــه مضــاف بــه یکــی از اســم های 
ــترک و  ــخصی، مش ــای ش ــا ضمیره ــه ی معرف
اشــاره باشــد. اســم بــا وجــود قرینه هــای لفظــی 

ــد. ــناس باش ــد ش ــوی می توان ــا معن ی
ــد از  ــا بع ــره« ی ــل از »ی نک ــره قب ــم نک é اس
»یکــی« و »یــک« قــرار می گیــرد. آنچــه در 
فارســی عامــت نکــره محســوب می شــود، 
ایــن  اگــر  دارد.  هــم  دیگــری  کاربردهــای 
عامت هــا فقــط عــدد و شــماره را نشــان دهنــد، 
اســم همــراه آن هــا معرفــه اســت و آن عامــت 
)دهنــوی،  می نامنــد  وحــدت«  »عامــت  را 

64:1387ـ63(.
مثــال: روزی )نکــره( او را دیــدم، ولــی هرچــه 
ــک روز(  ــه، ی ــی روزی )معرف ــردم، حت ــرار ک اص

هــم پیــش مــا نمانــد.
ایــن  بــه  فارســی  در  ناشــناس  اســم های 

می آینــد: صــورت 
ــن  ــال از اشــعار پروی »ی« در آخــر اســم: مث
اعتصامــی: »بــادی وزیــد و النــة مرغــی خــراب 

کــرد.«
ــا  ــم: نه تنه ــر اس ــک« در اول و »ی« در آخ »ی
یــک تشــابه بیــن چشــم های او و انســان وجــود 
داشــت، بلکــه یــک نــوع تســاوی دیــده می شــد. 
آقــا چوپــان مــا گلــه اش را همــان پــس و پناه هــا 

یــک جایــی خوابانــد.

ــه ای  ــه جمل ــوف ب ــره موص ــم نک ــی اس é گاه
ــط  ــس از آن حــرف رب ــه پ ــه در ترجم اســت ک
ــی  ــه« در عرب ــن »ک ــود. ای ــه« آورده می ش »ک
ــه  ــی رود ک ــه کار م ــی ب ــدارد و زمان ــی ن معادل

در درست نویسی 
فارسی باید 
»ی وحدت« را 
از »ی نسبت« 
و »ی نکره« 
تشخیص داد. 
ی نکره باید به 
موصوف که اسم 
است، بچسبد؛ 
نه به صفت
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ــد. ــره باش ــده نک ــف ش ــة توصی کلم
ــی  ــر ف ــر ظه ــد آخ ــاک تجدی ــال: »هن مث
الشــعر العربــی بعــد أن ظهــر االســام بقلیــل«: 
ــس از  ــه پ ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــد دیگ تجدی
ــی  ــی از ظهــور اســام در شــعر عرب ــدک زمان ان
ــه ای  ــه وصفی ــوارد جمل ــن م ــد. در ای ــد آم پدی
ــرح  ــرای ش ــد، ب ــره می آی ــم نک ــس از اس ــه پ ک
ــه شــرطی کــه دارای  ــی اســت؛ ب آن کلمــه کاف
ــره  ــم نک ــه آن اس ــه ب ــد ک ــدی باش ــر عائ ضمی
ــد  ــا باش ــد معن ــد مفی ــه نمی توان ــردد وگرن برگ

.)142:1387 )زرکــوب، 

»ی« در زبان فارسی و معادل آن در 
زبان عربی

در زبــان فارســی »ی«  از چندگونگــی برخــوردار 
ــاز؛  ــوند نکره س ــد از »ی« پس ــه عبارت ان ــت ک اس
ــب؛ »ی«  ــاب؛ »ی« تعج ــبت؛ »ی« خط »ی« نس
مصدرســاز؛ »ی« زمینه ســاز وصف؛ »ی« قیدســاز؛ 

»ی« تأکیــد قیــد یــا همــراه حــرف اضافــه.

ــه  ــد ک ــره می نامن ــانة نک ــی نش é »ی« را برخ
تناقض نمایــی آشــکار اســت. هرچنــد قیــد 
ناشــناس بــه مصــداق خارجــی و قیــد نشــانه بــه 
لفــظ آن مربــوط می شــود، امــا اطــاق نکره ســاز 
ــر اســت )ابن الرســول و  ــوع »ی« بهت ــن ن ــر ای ب
رحیمــی، 109:1392(. ایــن »ی« در ترجمــه 

ــد. ــم می آی ــی ه ــره عرب ــم های نک اس
ــد. در  ــوم می کن ــادة عم ــره اف ــی اســم نک گاه
جمله هــای منفــی ایــن تعمیــم یافــت می شــود: 
ــر  ــر یطی ــی األرض وال طائ ــئ ف ــن داب ــا م »و م
بجناحیــه إال أمــم أمثالکــم« )انعــام/ 38(: هیــچ 
ــا  ــده ای کــه ب جنبنــده ای در زمیــن و هیــچ پرن
ــدارد، مگــر  ــد، وجــود ن ــرواز می کن ــش پ بال های

ــل شــما هســتند. ــی مث ــه امت های اینک
ــت نظــر دارد، »ی«  ــه جــای دق ــواردی ک از م
ــی  ــت. برخ ــف اس ــاز وص ــه زمینه س ــب ب ملق
هــم  برخــی  و  نکــره  تخصیــص  را »ی«  آن 
ــد.  ــی می نامن ــی و موصول ــف، وصف ــاء، تعری ایم
ــرا  ــد، زی ــاز نامی ــوان نکره س ــن »ی« را نمی ت ای
ــن  »ی«  ــد. ای ــم می آی ــه ه ــم های معرف ــا اس ب
ــم  ــرای اس ــی ب ــة وصف ــدن جمل ــاز آم زمینه س
ــث  ــی باع ــة وصف ــت و جمل ــود اس ــل از خ قب
تخصیــص اســم نکــره می شــود. بنابرایــن بهتــر 
ــت  ــتقل دانس ــه ای مس ــن »ی« را گون ــت ای اس

کــه هــم بــا اســم معرفــه و هــم بــا اســم نکــره 
ــا  ــم مهی ــف اس ــرای وص ــه را ب ــد و زمین می آی
می کنــد. از ایــن رو ایــن »ی« را »زمینه ســاز 

وصــف« نامیده انــد )همــان، ص 103(.

ترجمة اسم های نکره
اســم های معرفــه یــا نکــره در متــن بــه 
ــل ناشــناخته  ــژه ای از قبی اقتضــای موقعیــت وی
بــودن، بــه هــول افکنــدن، تحقیــر و پنهــان کاری 
ــی را  ــی معین ــار معنای ــا ب ــوند ت ــاب می ش انتخ
القــا کننــد. مترجــم بایــد بــه ایــن اصــل ملــزم 
باشــد و معرفــه و نکــره را جابه جــا ترجمــه 

ــد. نکن

é اســم های نکــرة عربــی هنــگام ترجمــه 
ــا »یــک« قبــل از اســم یــا  شــدن بــه فارســی ب
»ی« در آخــر آن و یــا بــا »یــک« در آغــاز و »ی« 

ــد. ــره می آی ــم نک ــای اس در انته
مثــال: »رأیــت فــی الطریــق بطــًا«. در راه یک 

دیدم. اردک 
بهتــر آن اســت کــه در ترجمــة اســم های 
نکــره کــه پــس از آن هــا جملــه وصفــی اســت، 
لفــظ »کــه« قبــل از جملــة وصفــی بیایــد: »رفع 
فراشــًا کان ینــام علیــه«: گلیمــی را برداشــت که 
بــر آن خفتــه بــود. و اگــر اســم معرفــه و پــس از 
آن جملــة موصولــی آمــد، »کــه« مســتقیم پــس 
از ایــن اســم قــرار بگیــرد: »رفــع الفــراش الــذی 
کان ینــام علیــه«: گلیمــی را کــه بــر آن خفتــه 
ــن  ــی م ــذی ال یخف ــود، برداشــت. »الشــیء ال ب
اهلل فلمــاذا أخفــاه عنــک«. یــا: »شــیء ال یخفــی 
عــن اهلل فلمــاذا أخفــاه عنــک«. ترجمــة هــر دو 
عبــارت: چیــزی کــه از خــدا پنهــان نیســت از تو 

چــه پنهــان اســت؟
اســم  یــک  وقتی کــه  عربــی،  عبــارت  در 
نکــره بــدون صفــت خبــر باشــد، نکــره ترجمــه 
ــت  ــن موقعی ــودن در ای ــرا نکــره ب نمی شــود، زی
جنبــة زبانــی دارد و برگردانــدن آن به اســم نکرة 
فارســی مــا را بــه مقصــود نمی رســاند. برخــاف 
جملــة ســادة فارســی کــه گــزارة آن گاهــی یــک 
اســم معرفــه اســت و ایــن تعریــف فقــط جنبــة 
ــم  ــه اس ــی آن ب ــه عرب ــتوری دارد و ترجم دس
معرفــه، مفیــد معنــای آن نیســت: »أنــا معلــم«: 
ــن  ــم نشــیط«: م ــا معل ــم هســتم. »أن ــن معل م
معلمــی کوشــا هســتم )فقهــی زاده، 73:1389(.
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سیدصفي اهلل قادري، مریم میرنژاد
دبیران زبان و ادبیات ادب

چكیده
خداونـد حكیـم هیـچ كاري را بـدون دلیل انجـام نمي دهد و اگـر بین همة زبان هـا زبان عربي 

را بـراي قـرآن انتخاب كرده، حتمًا دلیلي براي این كار داشـته اسـت.
براي اینكه متوجه آن دلیل شویم، به این نكات توجه كنید:

1. در عالم الفاظ، براي هر معنا یك لفظ انتخاب مي شود.
2. این الفاظ خود داراي زیبایي در بیان هستند.

3. زبانـي كـه تعـداد الفـاظ بیشـتري دارد، از قوت و غناي بیشـتري برخوردار خواهـد بود، چرا 
كـه واقعیت هـاي بیشـتري را كشـف كـرده و بـراي همین اسـت كه دامنـة لغات گسـترده تري 

دارد.
4. واقعیت هـاي خارجـي و موجـودات مادي حـاالت، مكان هـا، و زمان هاي متفاوتـي دارند كه 
هركـدام مي توانـد در انتخـاب لفظ مسـتقل تأثیر داشـته باشـد. در بعضي زبان ها بـراي تك تك 
حـاالت، زمان هـا و مكان هـاي یـك موضـوع یا شـيء خارجـي، لفظـي وجـود دارد، در حالي كه 
متأسـفانه در اكثـر زبان هـاي دنیا حاالت متفاوت اشـیا در تغییر نـام و لفظ آن ها تأثیـري ندارد. 
بنابرایـن، گوناگـون بـودن اسـم یك شـيء در حـاالت متفاوتـش، نوعي غنـاي ادبـي و لغتي به 
آن زبـان مي بخشـد. بنابرایـن، زبـان عربي ویژگي هایي ماننـد غناي لفظي و محتوایـي و نزدیك 
شـدن بـه معنـاي مطلوب، دوري كـردن از گفتار حشـو، و رسـاندن معناي زیاد با عبـارت كوتاه 

را در خود گنجانده اسـت.

كلیدواژه ها: قرآن، زبان عربي، زبان

زبان 
ایـن مقالـه بـراي آشـنایي و تدریـس بهتـر دبیـران محترم بهشت

آمـوزش زبان قرآن و دبیران دیني و قرآن آورده  شـده اسـت.
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مقدمه
مـردم مسـلمان ایـران نیـز در كنار دیگـر ملت ها 
در  مؤثـري  قدم هـاي  آن هـا  پیشـاپیش  و حتـي 
آموختـن زبان عربي برداشـتند تا جایي كه بیشـتر 
كتاب هـاي صـرف و نحـو از تألیفـات دانشـمندان 
مسـلمان ایرانـي اسـت. مثًا سـیبویه، دانشـمند 
بـزرگ علـم نحـو، اثر عمـدة خـود »الكتـاب« را با 
طرحـي عالمانـه و منظـم در علم نحـو تألیف كرد 
كـه مرجعي درسـي به شـمار آمـد و هنوز هـم آرا 
و نظـرات او در میـان نحوشناسـان حجت اسـت. و 
نیز ابن سـینا و امـام محمد غزالي بیشـتر آثار 

خـود را بـه زبـان عربي نگاشـته اند.
امـروزه زبـان عربـي یكـي از چنـد زبـان زنـدة 
سـخن  بـدان  انسـان  میلیون هـا  كـه  دنیاسـت 
مي گوینـد و در كنفرانس هاي جهانـي نیز از جمله 
چهار زبان انگلیسـي، فرانسـه، آلماني و عربي است 
كـه در سـخنراني ها و گفت وگوهـا بدیـن زبان هـا 

ترجمـة هم زمـان مي شـوند.
اكنـون به بركت انقاب شـكوهمند اسـامي و به 
نـص صریح قانون اساسـي، درس زبـان عربي یكي 
از درس هاي دورة متوسـطه محسـوب مي شود. این 
اصل در شـمار اصول فرهنگي قانون اساسـي جاي 
گرفته و قانونگذاران كشـور بـراي احیاي مجدد نور 
قـرآن در دل هـاي فرزنـدان ایـن سـرزمین، تعلیم 

زبـان قـرآن را الزم دیده اند.
زبـان عربـي تنها زباني اسـت كـه مي تـوان براي 
آن صفت قائل شـد. مـا در این مقاله به ویژگي هاي 

مي پردازیم. آن 

1. وسعت
بـه ایـن معنـي كـه دامنـة هیـچ زباني بـه این 
حـد گسـترده نیسـت. گاهـي بـراي یـك معنـي 
لغت هـا و ده هـا لغـت وجـود دارد. مثـًا شـتر در 
عربـي 18 لغـت دارد و برعكـس، زماني یك لغت 
ده هـا معنـي مخصـوص دارد؛ مثـًا كلمـة عیـن 

دارد. معنـي  هفتاد 

2. موجز بودن
بدیـن معنـي كـه بـا یـك كلمـه یـا جملـه اي 
كوچـك مي تـوان مطالـب زیـادي را فهمانـد. مثًا 
زمانـي كه گفتم: َخـَرَج، مي فهمیم كسـي در زمان 
گذشـته خارج شـده و او مرد بوده اسـت، و گاهي با 
یـك تغییر كوچك یـك تحول بـزرگ در معني به 
وجـود مي آید؛ مثـًا یك الـف و الم معناي كلمه را 

كامـًا عـوض مي كند.

3. فصاحت
بدیـن معنـي كه بـه تصدیق اهـل فـن، زباني به 

روانـي و زیبایـي زبان عربي نیسـت.

4. مقید بودن
بدیـن معنـي كـه از تمـام زبان ها بیشـتر پایبند 
قواعـد اسـت و خیلي كـم اتفاق مي افتد كـه در آن 
تغییـر و تبدیلي بدون قاعده و اصـل صورت پذیرد.

5. خلوص
بدیـن معنـي كـه مخلوطـي نـدارد. در زبان هاي 
دیگـر، غالبـًا رد پـاي چنـد زبـان دیگـر نیـز دیده 
مي شـوند. مثـًا در همین زبـان فارسـي، واژه هایي 
از زبان هـاي دیگـر وارد شـده اند و سـهم زبان عربي 
در آن بیشـتر اسـت. در زبـان فارسـي، كلمه دختر 
یوناني اسـت. جوان ایتالیایي اسـت. قشـنگ تركي 
اسـت. اسـكناس روسـي اسـت. آقـا مغولي اسـت. 

چایـي چیني اسـت و برادر انگلیسـي اسـت.

6. كامل بودن
حتـي  و  زبان هاسـت  كامل تریـن  عربـي  زبـان 
گاهـي بیشـتر از حـد معیـن بـراي یك چیـز لغت 
دارد. مثًا در بیشـتر زبان ها براي دسـت یك اسـم 
داریـم، ولـي در عربـي، گذشـته از ایـن، بـراي هـر 
حركت دسـت و هر قسمت دسـت لغت مخصوص 

وجـود دارد.

7. مملو بودن
مهم تریـن صفـت زبـان عربـي مملـو بـودن آن 
اسـت. در هنـگام تلفظ، تمـام زبان و دهـان و همة 
اعضایـي كـه در حلـق بـراي تكلـم خلـق شـده اند 
بـه كار مي افتنـد و دهـان پـر مي شـود. زبـان هـم 
حـاالت گوناگـون پیـدا مي كنـد و از طـاق دهـان، 
گلـو، هریـك از دندان ها و ... اسـتفاده مي شـود. در 
صورتـي كـه در زبان هـاي انگلیسـي و فرانسـه، در 
هنـگام تلفـظ بیشـتر نـوك زبان هـا و دندان هـاي 
جلـو مشـغول كارند و همیـن به ما نشـان مي دهد 
كـه عربي زبـان طبیعت و طبیعي ترین زبان اسـت.

8. اشتقاق پذیري
یكـي از ویژگي هـاي زبـان عربـي، اشـتقاق پذیر 
بودن آن اسـت. روش سـاختن كلمه در زبان عربي 
اسـتفاده از »ریشـة« كلمه اسـت. به كمك ریشـه 
مي تـوان صیغه هـاي فعـل را در زمان هـاي متفاوت 

اكنون به بركت 
انقالب شكوهمند 
اسالمي و به نص 

صریح قانون 
اساسي، درس 

زبان عربي یكي 
از درس هاي دورة 
متوسطه محسوب 
مي شود. این اصل 

در شمار اصول 
فرهنگي قانون 

اساسي جاي گرفته 
و قانونگذاران 

كشور براي احیاي 
مجدد نور قرآن در 

دل هاي فرزندان 
این سرزمین، 

تعلیم زبان قرآن را 
الزم دیده اند
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و شـكل هاي متعدد اسـم را )مانند اسـم فاعل، اسم 
مفعول، صفت مشـبه، اسـم مبالغه، مصـدر میمي، 

اسـم زمان و مـكان، افعل التفضیل و ...( سـاخت.
برخـاف زبـان فارسـي كـه زباني تركیبي اسـت 
و با اسـتفاده از تركیب )پیشـوند و پسـوند(، از یك 

ریشـه كلمات متعدد سـاخته مي شـود.

9. بي نیازي در واژگان
و  مفاهیـم  همـة  بیـان  بـراي  عربـي  زبـان  در 
اندیشـه هایي كـه بـه ذهن انسـان خطـور مي كند، 

واژگانـي خـاص وجـود دارد.

10. ثابت بودن ساختار
زبـان آدمـي همچـون آب جـاري اسـت. طبیعت 
زبـان ایـن اسـت كه بـر اثر مـرور زمان دسـتخوش 
تغییـر مي شـود، اما بـراي زبان عربـي یك وضعیت 
خـاص پیـش آمد كـه آن را از زبان هـاي دیگر جدا 
كـرد و مسـیرش را از حركـت طبیعي خـود خارج 
سـاخت. آن  وضعیـت و حالت خـاص، همان نزول 
قـرآن كریـم بدیـن زبان بـود. پـس از نـزول كتاب 
آسـماني، اهـل ایـن زبـان آن را در اوج فصاحـت و 
باغـت یافتنـد و پذیرفتند كـه فصیح تـر و بلیغ تر 
از ایـن ممكن نیسـت و قبول كردند كـه این كام، 
فـوق توانایـي بشـر اسـت. لـذا آن را نمونـه اي اعا 
در زبـان تلقـي كردنـد. از آن پـس، هـر عـرب زبان 
سـخنان خـود را بـا ایـن نمونـة اعـا مي سـنجید. 
بنابرایـن، تنها زباني كه در قرن هـاي متمادي زبان 
زنـده خواهـد بود، همیـن زبان قـرآن، یعنـي زبان 

عربي اسـت.
بـه شـرح زیـر  زبـان عربـي  دیگـر صفت هـاي 

ینـد: مي آ
ـ ایـن زبـان به سـبب مصوت هاي بلنـد و حروف 

مشـدد خـود، زنگ دار و موزون اسـت.
ـ هرچـه از مبـدأ خاورمیانـه )جایگاه عمـدة زبان 
عـرب( بـه سـوي شـرق پیـش برویـم، لهجه هـا 
»نازك تـر« و بـه اصطاح، تمامي حـروف به حالت 
»ترقیـق« نزدیـك مي شـوند؛ مثل زبان هـاي مردم 

چیـن و ژاپن.
از طـرف دیگـر، در غرب خاورمیانـه، لهجة اهالي 
كشـورهاي آفریقایـي پرحجم اسـت و همة حروف 
حالـت تفخیـم دارنـد. لـذا در هـر دو نـوع زبـان و 
لهجه، یكنواختي صداي حروف خسـتگي مي آورد. 

امـا در زبـان عربـي كـه زبـان قـرآن اسـت، برخي 
حـروف حالـت »تفخیـم« و بقیه حالـت »ترقیق« 
دارنـد. تركیـب ایـن دو حالـت در زبـان و لهجـة 
عربـي، به خـودي خود چنان تنـوع دلپذیري ایجاد 
مي كنـد كـه گـوش انسـان از شـنیدن آن كمتـر 

خسـته مي شـود.
حـال اضافه كنیـد كاربـرد صوت و لحـن زیبایي 
را كـه در تـاوت آیات اعجازآمیـز كام اهلل مجید بر 
آن توصیـه شـده اسـت. ناگفتـه پیداسـت كـه این 
مجموعـه چـه تأثیـري در گـوش شـنونده به جاي 

مي گـذارد )موسـوي بلـده، 1375: 73(.
ـ نظامـي هوشـمند و پیشـرفته بـر زبـان عربـي 
حاكـم اسـت، به طـوري كه هركسـي این نظـام را 
دریابـد و بـه خوبـي هضـم كنـد، بـه گنجینه هاي 

زبـان عربـي دسـت خواهـد یافت.
ـ بـه آسـاني قـدرت تبییـن معانـي و مفاهیـم 
درونـي فـرد را دارد و ایـن به طور خـاص در ادبیات 
ایـن زبـان، به ویـژه ادبیـات شـعري آن، ماحظـه 
مي شـود؛ به گونه اي كه زبان عربي توانسـته اسـت 
نقـش عمـده اي در اظهـار عواطـف درونـي و بیـان 

آن ها داشـته باشـد.
تركیب هایـي  و ظریـف،  اسـتوار  واژه هایـي  از  ـ 
دل نشـین و محكم، و سـبك هایي زیبـا و با طراوت 

اسـت. برخوردار 
ـ قواعـد )صـرف و نحـو( دقیق و علمـي و باغتي 
دلپذیـر و اعجاب برانگیز دارد كه اكثر زبان شناسـان 

به آن معترف هسـتند.
ـ ایـن شـرافت و افتخـار را یافته اسـت كه ظرفي 
بـراي مفاهیـم ارجمنـد دینـي و قالبي بـراي وحي 
الهـي باشـد، چنانكه خـداي متعـال آن را به عنوان 
زبـان قـرآن برگزیـده و بـه »لسـان عربـي مبیـن« 
)شـعراء/ 195(، یعني زبان عربي روشـنگر، توصیف 
كـرده اسـت. )معصومي بهبهانـي، 1385: 9 و 10(.

برخـي روایـات ایـن نكتـه را تأییـد مي كننـد كه 
زبـان عربـي زبان برگزیـدة الهي اسـت. با قطع نظر 
از صحـت و سـقم این روایـات، ویژگي هاي خاص و 
توانمندي زبـان عربي در انتقال مفاهیم و معاني، را 
مي تـوان از دالیـل این امر شـمرد، در برخي روایات 

است: آمده 
1. اهـل بهشـت به زبـان عربي سـخن مي گویند 
)مجلسـي، 1403 ق، ج 11: 56؛ ج 8: 218 و 216؛ 
ج 10: 81(. حوریـان بهشـتي نیـز به عربي سـخن 

زبان عربي 
غني ترین زبان 
رایج دنیاست. 
امكان توصیف 
حاالت هر 
گویشي به 
زبان عربي به 
راحتي قابل 
تبیین است، اما 
تبیین حاالت 
زبان عربي 
توسط هیچ 
زباني به راحتي 
امكان پذیر 
نخواهد بود
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مي گویند )همـان، ج: 134(.
2. از حضـرت رسـول اكـرم)ص( نقـل شـده 
اسـت: »مـن عـرب را بـه خاطـر سـه چیز دوسـت 
دارم: اول اینكـه خـودم عـرب هسـتم، دوم اینكـه 
قـرآن عربي اسـت و سـوم اینكه زبان اهل بهشـت 

عربـي اسـت )طبرسـي، 1408، ج 2: 206(.
بزرگـوارش  پـدر  از  صـادق)ع(  حضـرت  از   .3
علیهماالسـام روایت شـده اسـت: خداونـد با هیچ 

پیامبـري سـخن نگفـت، مگـر بـا زبـان عربي.1
4. زبـان عربـي زبـان خداي متعـال اسـت.2 خدا 
آن را بـر سـایر زبان هـا برتـري داده اسـت )همـان، 

ج 25: 29(.
زبـان حضـرت  جهـان  آغـاز  در  همچنیـن،   .5
آدم)ع( عربـي بـود، ولـي پـس از اینكـه نافرمانـي 
كـرد و از میـوة درخـت ممنوعـه خـورد، خداونـد 
نعمت هایـش را سـلب كـرد و زبـان عربـي را از او 
گرفت و زبان سـریاني را جانشـین آن كرد.3 سپس 
نخسـتین كسـي كه بـه زبـان عربي سـخن گفت، 
حضـرت اسـماعیل)ع( بـود )همـان، ج 12: 87(. 
حضـرت یوسـف)ع( در اولیـن ماقـات خـود بـا 
پادشـاه مصـر بـه زبـان عربـي سـام كـرد )همان، 
ج 12: 294(. حضـرت سـلیمان)ع( آن را زبـان 

عبـادت خـود قـرار داد.4
حضـرت  وزراي  مي شـود  گفتـه  همچنیـن، 
مهدي)عـج( بـا آنكه همه از غیرعـرب خواهند بود، 
بـه زبـان عربي سـخن خواهند گفـت )ابـن عربي، 

بـاب 366(.
6. ایـن زبـان، به عنـوان زبـان مقدس، در بیشـتر 
عبـادات و برخـي معامـات اسـامي جلـوه كـرده 
اسـت. در اسـام اذان و اقامـة نمـاز و تلبیـة حـج و 
عمـره بایـد بـه زبان عربي باشـد و همة مسـلمانان 

موظف انـد الفـاظ عربـي آن هـا را بیاموزند.
قـرآن مجیـد نیـز بـه عربـي تـاوت مي شـود. 
متـون ادعیـه، زیارت و تسـبیحات به عربي اسـت. 
عقایـد اسـامي نیـز به زبـان عربي بـه میت تلقین 
فقـه  معامـات  بخـش  از  مـواردي  در  مي شـود. 
اسـامي نیز دربارة اشـتراط یا عدم اشتراط عربیت 
بحـث مي شـود و اشـتراط آن مي توانـد درجاتـي 
داشـته باشـد؛ مثًا با وجود اختاف فتواي فقیهان 
بـراي ازدواج و طـاق، خوانـدن صیغـه الزم اسـت. 
همچنیـن، صیغـه بـه خصـوص در صـورت امكان، 
بایـد بـه زبان عربـي باشـد. البته قوام عقـد به نیت 
اسـت نه به كام، ولي در عقود مهمي مانند ازدواج 

و طـاق، گونه هـاي ارتبـاط الهـي نیـز مطرح انـد. 
بـه همیـن دلیـل در این مـوارد هم صیغـه خوانده 
مي شـود و هـم آن صیغـه بـه زبـان مقـدس عربي 

اسـت )توفیقي، شـمارة 27(
ایـن احادیـث بـا قطع نظـر از بررسـي سـندي و 
اینكـه از معصومین )علیهم السـام( صادر شـده اند 
یـا نـه، مي تواننـد از برگزیـده بـودن زبـان عربـي 
حكایـت كنند. البته الزم اسـت به ایـن نكته توجه 
كنیـم كـه اوالً: حجـم این گونـه احادیـث در حدي 
اسـت كـه مي توانـد ما را از بررسـي سـندي بي نیاز 
كنـد؛ ثانیـاً: براي قبول این مطلب هیچ اسـتبعادي 
وجـود نـدارد و دالیـل عقلـي و نقلـي نیـز آن را رد 

. نمي كنند
بـه هـر حـال، زبـان عربـي زبـان قـرآن اسـت و 
خداونـد براي انتقال پیام خود كـه ابدي و همگاني 
اسـت ایـن زبـان را برگزیـده اسـت. ویژگي هـاي 
خـاص و توانمندي زبان عربـي در انتقال مفاهیم و 
معانـي مي تواند از جملـه دالیل گزینـش این زبان 
از سـوي خداوند محسـوب شـود.5 بر همین اساس 
اسـت كه عربـي بودن قـرآن مجید به عنـوان لطف 
خـداي متعالـي در یـازده آیه از كتـاب الهي مطرح 

شـده است.

نتیجه
زبـان عربي غني تریـن زبان رایج دنیاسـت. امكان 
توصیـف حـاالت هـر گویشـي بـه زبـان عربـي به 
راحتـي قابـل تبیین اسـت، اما تبیین حـاالت زبان 
عربـي توسـط هیـچ زبانـي بـه راحتـي امكان پذیر 
نخواهـد بـود، بلكـه بـه بیان توضیـح و اضافـات در 
انتخـاب كلمات نیـاز اسـت. زباني برتـري دارد كه:

اواًل: سرعت انتقال معناي باالتري داشته باشد.
ثانیاً: دقت بیان باالتري داشته باشد.

ثالثـاً: زیبایي ظاهـري الفاظ آن، بر شـیوایي بیان 
در آن زبـان بیفزاید.

بـر ایـن اسـاس، زبانـي كـه از لحاظ لغـات غناي 
بیشـتري دارد، كشـف حـاالت مـورد نظـر خداوند 
توسـط آن راحت تـر انجـام بگیـرد و عـاوه بـر آن، 
دقـت عقلـي زیـادي را طلـب كنـد تـا بـه همـه 
بفهمانـد هیچ كـس نمي توانـد كامـي ماننـد مـن 

بیـاورد، زبـان عربـي خواهـد بود.

پي نوشت ها
1. »مـا انـزل اهلل تبـارك و تعالـي كتابـًا و ال وحیـًا 
اال بالعربیـه، فـكان یقع في مسـامع االنبیا بالسـنه 
قومهم و كان یقع في مسـامع نبینا)ص( بالعربیه«.

2. »تعلمـوا العربیـه فانهـا كام اهلل الـذي یكلم به 
خلقه«.

3. »كان لسـان آدم العربیـه و هـي لسـان اهـل 
الجنـه. فلمـا عصـي ربـه ابدلـه بالجنـه و نعیمهـا 
االرض و الحـرث و بلسـان العربیـه السـریانیه«.

4. حضـرت موسـي)ع( متـن زیـر را بـا اشـاره بـه 
عربـي بـودن معارف اسـامي، به زبان عبـري روي 
سـنگي نقـش كرده بـود كه پـس از ظهور اسـام 
كشـف شـد: »باسـمك اللهم جاء الحـق من ربك 
بلسـان عربي مبین ال اله اال اهلل، محمد رسـول اهلل، 
علـي ولـي اهلل و كتـب موسـي بـن عمـران بیده.« 

)همـان، ج 27، ص 9 و ج 38، ص 58 و 59(.
5. از نظـر زبان شناسـان، زبان عربـي از كامل ترین 
زبان هـاي دنیاسـت كه به خوبـي مي تواند مفاهیم 
و مطالـب گسـترده و عمیـق را در قالب هـاي زیبا 
و كوتـاه بیـان كند. نـك: المیـزان، ج 4، ص 160؛ 
تفسـیر نمونـه، ج 9، ص 300 و ج 13، ص 311؛ 
و ج 21، ص 8؛ پاسـخ بـه پرسـش هاي مذهبـي 
آیـت اهلل مـكارم شـیرازي و آیت اهلل سـبحاني، ص 
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.1370
3. توفیقـي، حسـین. عربـي نمونه هـاي از زبـان 

مقـدس. فصل نامـة هفـت آسـمان.
4. جوان آراسـته، حسـین. درس نامة علـوم قرآني. 
قـم.  اسـامي.  تبلیغـات  انتشـارات دفتـر  مركـز 

.1377
شـعبه.  الحسـین بن  علي بـن  حّرانـي،   .5
تحف العقـول. ترجمة آیـت اهلل كمره اي. انتشـارات 
كتاب فروشي اسـامیه. چاپ سـوم. تهران. 1366.

6. حسیني، سـیدعلي. الروضه الندیه شرح النهجه 
المرضیه )شـرح سـیوطي(. انتشـارات دارالعلم. قم. 

چاپ ششـم. 1385.
7. ژان محمـد، عبدالجلیـل. تاریـخ ادبیات. ترجمة 

آ، آذرنـوش. انتشـارات امیركبیر. تهران.
8. طباطبایـي، محمدحسـین. المیزان في تفسـیر 

القرآن. مؤسسـئ االعلمي. بیـروت. 1394.
9. طبرسـي، امین االسـام. تفسـیر مجمع البیـان. 
بیـروت.  دوم.  چـاپ  العربـي.  التـراث  داراالحیـاء 

ق.  1408
10. مجلسـي، محمدباقر. بحاراالنـوار. الوفا. بیروت. 

1403 ق.
11. معصومـي بهبهاني، محمدحسـن. دروس في 

المحادثـه العربیه. نداي سـروش. قـم. 1385.
حلیئ القـرآن  سیدمحسـن.  بلـده،  موسـوي   .12
)قواعـد تجویـد مطابق بـا روایت حفـص از عامه(. 
سـازمان تبلیغـات اسـامي. چـاپ بیسـت و نهم. 

.1375
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 محمد رضا مقدادی

اشاره 
امـام رضـا )ع( مي فرماینـد: »خـدا رحمت كند كسـي را 

كـه امر والیـت مـا را زنده مي سـازد« 
پرسـیده شـد: »امـر شـما چگونـه زنـده مي شـود«؟ فرمود: 
»علـوم مـا را فـرا گیـرد و به دیگـران بیامـوزد. زیرا اگـر مردم 
بـا زیبایي هاي سـخنان ما آشـنا گردند،  از ما پیـروي خواهند 

كرد.« 
امـام محمد باقـر )ع( فرمودنـد: »پیـروان اسـام در پرتو 
معرفـت واقعـي و درك حقایـق علمـي روایـات مي تواننـد به 
عالي تریـن درجه هـاي ایمـان نائـل شـوند.« )الحدیـث، ج1: 

 )365
در عرصـة علوم و دانش ها هیچ دانشـي باالتـر از معارف الهي 
نیسـت. دیـن مقدس اسـام و آموزه هـاي آن در فطـرت پاك 
بشـري نهفتـه شـده و بـراي فعلیت یافتـن آن شایسـته ترین 
و بهتریـن شـیوه، بهره گیـري از آیـات نورانـي قـرآن مجیـد و 
احادیـث، و روایات و سـیرة معصومین )علیهم السـام( اسـت. 
مدرسـه هاي علوم و معارف اسـامي با هـدف تربیت نیروهاي 
كارآمـد در عرصـة دین پژوهـي و مدیریت توحیـدي، با تأكید 
بـر فطرت گرایـي توحیـدي و سـربازگیري بـراي حكومـت 
جهانـي حضـرت مهدي )عجـل اهلل تعالـي فرجه  الشـریف(، از 
مدرسـه هاي راهبـردي جمهـوري اسـامي ایـران بـه شـمار 

مـي رود. رشـتة علوم و معارف اسـامي مي توانـد عاقه مندان 
و افـراد مسـتعد را بـه باالتریـن سـطوح و مراتـب علمـي و 
اخاقي برسـاند و در دانشـگاه، حوزه و كسـب و كار چراغ راه 

آنان باشـد. 

تاریخچه و وضعیت موجود 
مدرسـه هاي علـوم و معـارف اسـامي از اوایـل دهـة 60 
توسـط مدرسـة عالـي شـهید مطهري بـا تولیـت آیت اهلل 
امامـي كاشـاني آغـاز بـه كار كردنـد. به مـرور زمـان، با 
افزایـش تعـداد متقاضیـان این رشـتة تحصیلـي )دورة دوم 
متوسـطه( دبیرسـتان هاي علـوم و معارف اسـامي )دولتي 
 81/6/7 تاریـخ   677 مصوبـة  اسـتناد  بـه  غیردولتـي(  و 
شـوراي عالـي آموزش و پـرورش مجوز تأسـیس گرفتند. در 
حـال حاضـر، شناخته شـده ترین مدرسـه هاي غیردولتـي 
كـه رشـتة  علـوم و معـارف اسـامي را دارنـد عبارت انـد 
امـام  )علیه السـام(،  ثامن الحجـج  مطهـري،  »شـهید  از: 
صـادق )علیه السـام( پیـام غدیر، كوثـر، الغدیـر در تهران، 
معصومیـه در تهـران، هدي در قم و شهرسـتان ها، امام رضا 
)علیه السـام(، در مشـهد،  امـام محمـد باقر )علیه السـام( 
در اصفهـان، توحیـد در قـم، شـهید طاهـري در گـرگان«. 
مدرسـه هاي دولتـي معـارف اسـامي در سـطح كشـور نیز 
عبارت انـد از: »شـهید مطهـري در شهرسـتان ها، صـدرا، 
هـدي، شـهید گمنـام و نرجـس در منطقـة 18 تهـران، 
تهـران، مرحـوم رهگـذر  فیـض كاشـاني در منطقـة 14 
و شـهید مفتـح در شـهریار، الزهـرا )سـام اهلل علیهـا( در 
شـهر جدیـد پرنـد، آیـت اهلل خامنـه اي در تنكابن، عاشـورا 
و شـهید مطهـري در قائم شـهر، فرهیختـگان در مایـر، 
و  میانـه  در  زینبیـه  و  ري  شـهر  در  )ره(  خمینـي  امـام 
بسـتان آباد )دخترانـه و پسـرانة جدید التأسـیس(، شـهید 
مـدرس در  اهـر )جدید التأسـیس(، گنبـدكاووس )پسـرانه 
و دخترانة جدید التأسـیس(،  سـیرجان )پسـرانه و دخترانة 

جدید التأسـیس(. 
همچنین، از تابسـتان سـال جاري )1398( مدرسـه هاي 
علـوم و معـارف اسـامي وابسـته بـه حـوزه، بـه اسـتناد 
اساسـنامة مصوب جلسـة 794 مورخ 88/6/3 شوراي عالي 
آموزش  و پـرورش، در مناطـق 4،5،16 تهـران و شهرسـتان 

تربـت حیدریه شـروع بـه فعالیـت كردند.

برخي از اهداف رشتة علوم و معارف 
اسالمي 

1. شناسـایي و جـذب دانش آمـوزان مسـتعد و عاقه منـد 
بـه معـارف اهـل بیـت )علیهم السـام( بـه منظـور تربیـت 
اخاقـي،  فضایـل  بـه  آراسـته  متدیـن،  دانش آموختگانـي 
آرمان هـاي  از  دفـاع  صحنه هـاي  در  پیشـتاز  والیت مـدار، 
انقـاب اسـامي و پیشـرو در عرصه هـاي علـوم انسـاني و 
معـارف اسـامي و آمـادة ورود بـه عرصه هـاي اجتماعـي؛

مدارس 
اسالمي

ایـن مقاله براي آشـنایي و ترویج بیشـتر و 
بهتر رشـته علوم و معـارف اسـالمي آورده 

مي شـود.
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2. برنامه ریـزي و زمینه سـازي مؤثـر بـراي ادامـة 
و  علمیـه  در حوزه هـاي  دانش آموختـگان  تحصیـل 
دانشـگاه ها و ایجـاد عاقـه و توانایـي در آن هـا بـراي 
برعهده گرفتن نقشـي فعال و ممتاز در سـطح جامعه، 
سـامان دهي  دیـن،  تبلیـغ  عرصـة  سـه  در  به ویـژه 
فرهنـگ عمومـي و تحول آفرینـي در علـوم انسـاني؛ 
3. زمینه سـازي برنامه هـا و فعالیت هـاي مدرسـه ها 
بـراي ظهور حضـرت صاحب الزمـان )عجـل اهلل تعالي 
فرجه الشـریف( و احیـاي تمـدن اسـامي و راهبـرد 
تربیتـي آن، و تكیـه بر مباني و اصـول تعلیم و تربیت 

اسامي. 

محاسـن و امتیـازات رشـتة علـوم و 
معـارف اسـالمي 

محتـواي غنـي و روش تربیتـي در رشـتة علـوم و 
معـارف اسـامي ایـن فرصـت را بـراي دانش آمـوزان 
فراهم مي آورد كه در كنكور سراسـري )كنكور این دو 
رشـته مشـترك اسـت( نسـبت به دانش آموزان رشتة 

ادبیـات و علوم انسـاني به مراتب از موفقیت بیشـتري 
برخـوردار شـوند، به گونه اي كه اغلـب فارغ التحصیان 
این رشـته، در طول سـال هاي گذشـته در مقایسـه با 
سـایر رشـته ها به دانشـگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي 

و حوزه هـاي علمیـه راه یافته اند. 

و  برنامه هـــاي آموزشـي  از  برخـي 
تربیتـي مدرسـه هاي علـوم و معارف 

اسالمـي 
در  جوانـان  نهفتـة  اسـتعداد هاي  شناسـایي   .1
گرایـش به حوزة دین مـداري و دین پژوهي و تشـویق 

دانش آمـوزان مسـتعد بـراي ورود بـه ایـن رشـته. 
2. ارائـة درس هـاي حـوزوي همـراه بـا درس هـاي 

رشـتة ادبیـات و علـوم انسـاني. 
3. سـرمایه گذاري و برنامه ریـزي در قلمـرو آمـوزش 

معـارف قرآني 
4. بهره گیـري از دبیـران و مربیان كارآمد، متخصص 

و باایمان 

جدول مواد درسي رشتة علوم و معارف اسالمي در دورة دوم متوسطه

درس هاي عمومي پایه
)مشترك با سایر رشته ها(

درس هاي تخصصي 
)مشترك با علوم انساني( 

درس هاي تخصصي 
)رشتة  علوم و معارف 

اسالمي(

دهم

فارسي 1
نگارش 

زبان خارجه1
تربیت بدني1

آمادگي دفاعي 
درس انتخابي كارگاه كار آفریني و 

تولید، تفكر و سواد رسانه اي

1. علوم و فنون ادبي1
2. ریاضي و آمار 
3. جامعه شناسي 

4. منطق

1. علوم و معارف قرآني 
2. اصول و عقاید1

3. احكام 1
4. اخاق 1
5. عربي 1
6. تاریخ 1

یازدهم 

فارسي2
 زبان خارجه 2
تربیت بدني 2

انسان و محیط زیست 
درس انتخابي هنر، كارگاه 

كارآفریني و تولید،  تفكر و سواد 
رسانه اي 

1. علوم و فنون ادبي 2
2. ریاضي و آمار2

3. اقتصاد 
4. فلسفه1 

5. روان شناسي 
6. مطالعات فرهنگي

)انساني ها دوازدهم مي خوانند(

1. علوم و معارف قرآني 2
2. اصول و عقاید2

3. احكام و استنباط 2
4. اخاق2
5. عربي 2
6. تاریخ 2

دوازدهم

فارسي 3
زبان خارجه3
تربیت بدني 3

سامت و بهداشت 
مدیریت خانواده و سبك زندگي

1. علوم و فنون ادبي 3
2. ریاضي و آمار 3

3. فلسفه2

1. علوم و معارف قرآني 3
2. اصول و عقاید 3

3. احكام3
4. اخاق 3
5. عربي 3
6. تاریخ 3

7. جریان شناسي اندیشة  
علمي معاصر 

تذكر: در رشتة علوم و معارف اسامي، درس هاي جامعه شناسي 2 و 3، جغرافیاي 2 و 3، و تاریخ 2 و 3 تخصصي رشتة انساني 
گذرانده نمي شود. در كنكور از این كتاب ها سؤال مطرح خواهد شد. 

از تابستان سال 
جاري )1398( 

مدرسه هاي علوم 
و معارف اسالمي 

وابسته به 
حوزه، به استناد 

اساسنامة مصوب 
جلسة 794 

مورخ 88/6/3 
شوراي عالي 

آموزش  و پرورش، 
در مناطق 

4،5،16 تهران و 
شهرستان تربت 

حیدریه شروع به 
فعالیت كردند
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5. تشـكیل جلسـات گفتمـان دینـي و كرسـي هاي 
آزاد اندیشـي بـا اسـتفاده از اسـتادان راهنمـاي مجرب 

متعهد.  و 
6. اسـتفاده از فناوري هـاي نویـن و روش هاي جدید 

آموزشي 
7. حضـور مشـاوران باتجربـه، دلسـوز و آینده نگر در 
كنـار دانش آمـوزان، بـا هدف رسـیدگي دقیق و كمك 

به پیشـرفت وضعیـت تربیتي و آموزشـي آنان. 
8. برگـزاري اردوهـاي دانش آمـوزي بـا هـدف رشـد 

ایمـان، معنویـت، نشـاط و شـادابي آن ها
9. فراهـم كـردن امـكان حضـور دانش آمـوزان در 
مجالـس علمـاي ممتـاز و مهـذب دینـي یا دعـوت از 
ایشـان بـراي حضـور در برنامه هـاي مدرسـه به منظور 
بهره گیـري از دانـش، تجربه، اندیشـه و معنویت آن ها. 
10. پشـتیباني مشـاوره اي و فكـري از دانش آمـوزان 
بـراي ورود بـه عرصـة تحصیـات تكمیلـي در حوزه و 

دانشگاه؛ 
درس  شـیوه هاي  از  بهره گیـري  بـه  ترغیـب   .11
خوانـدن حـوزوي، به خصـوص روش پرسـش و پاسـخ 

بـه اسـتاد و مباحثه؛ 
12. برگـزاري كاس هـاي فوق العـاده، رفع اشـكال و 

مشـاوره با موضوعـات مختلف. 
13. برگزاري كاس ها و مسـابقات فرهنگي و هنري 

در مدرسه؛ 
14. برگـزاري همایش ها و جلسـات اولیـا و مربیان با 
حضـور اسـتادان مجرب و مسـئوالن فرهنگي، تحكیم 
ارتبـاط خانـه و مدرسـه، و نظام بخشـي بـه تعامـات 

مفیـد خانه، مدرسـه و جامعه؛ 
15. اسـتقرار نظام تربیت دیني در مدرسـه با در نظر 
گرفتـن سـه ركن كاركنان آموزشـي، تربیتـي و اداري 

مدرسـه ها، دانش آمـوزان و خانـوادة صالح؛ 
16. آموزش هاي نظري و عملي مهارتي و بستر سـازي 

بـراي ورود موفق فارغ التحصیان به بازار كار. 

جمع بندي و پیشنهاد ها 
همان گونـه كه به اسـتناد آیات نوراني قرآن و سـیره 
و سـخنان اهل بیت عترت )علیهم السـام( و سـخنان 
مقـام معظـم رهبـري  و  امـام خمینـي)ره(  گهر بـار 
)مدظله العالي( اسـتدالل و نتیجه گیري كردیم، رشـتة 
علـوم و معارف اسـامي یكـي از اقدامات شایسـته در 
تربیـت و پـرورش جوانـان مسـتعد و عاقه منـد در 

راسـتاي تحقـق اهـداف و برنامه هـاي تحـول بنیادیـن 
اسـت و مدرسـه هاي ایـن رشـته از جمله مدرسـه هاي 

راهبردي كشـور به شـمار مـي رود. 
براي دسـتیابي به نتایج بهتر و شایسـته در شـأن این 
رشـتة تحصیلـي كه متأسـفانه در حـال حاضـر از نظر 
نیروي متخصص، برنامه هاي درسـي، تعـداد دانش آموز 
و مدرسـه ها، بسـیار محدود و كمتر از حد انتظار و نیاز 

جامعه اسـت، موارد زیر پیشـنهاد مي شـوند: 
1. تصویب دورة تربیت معلمان تخصصي رشـتة علوم 
و معارف اسـامي به صورت مسـتقل یا تلفیقي با سـایر 
درس هـاي مرتبط در دورة متوسـطه اول و دوم توسـط 
شـوراي عالـي انقـاب فرهنگـي و ابـاغ بـه دانشـگاه 

فرهنگیـان براي اقـدام عاجل؛ 
2. تأسـیس این رشته در دبیرستان هاي خاص دولتي 
اسـتعداد هاي  شـاهد،  هیئت امنایـي،  )نمونه دولتـي، 

درخشـان، فرهنگ و وابسـته بـه حوزه(؛ 
3. تهیـة برنامه هاي این رشـته بـراي معرفی و پخش 

از صدا و سـیماي جمهوري اسـامي؛ 
4. آموزش هـاي خـاص به مشـاوران محتـرم در دورة 
اول متوسـطه، بـا هـدف معرفـي شایسـتة ایـن رشـتة 

تحصیلـي بـه خانواده هـا و دانش آمـوزان؛ 
آموزش  و پـرورش  مدیـران كل  كـردن  موظـف   .5
اسـتان ها به گسـترش و حمایت از این رشتة تحصیلي؛ 
6. همـكاري نزدیـك و فزاینـدة ائمة محتـرم جمعه و 
جماعـات و رؤسـاي محتـرم حوزه هـاي علمیة سراسـر 
كشـور با مدرسـه هاي علوم و معارف اسـامي در جهت 

گسـترش و تعمیق كمـي و كیفي؛
7. لـزوم و اهمیـت اصـاح و بازنگـري و به روز رسـاني 
محتـواي فعلـي برنامه هـاي درسـي این رشـته و تولید 
بسـته هاي آموزشـي توسـط یـا بـا نظـارت سـازمان 

پژوهـش و برنامه ریـزي آموزشـي؛ 
8. دخالـت نكـردن كمیتـة معـارف شـوراي عالـي 
در  قانون گـذار  نهـاد  یـك  )كـه  آموزش و پـرورش 
اجرایـي  امـور  در  اسـت(  كشـور  آموزش و پـرورش 

اسـامي؛  معـارف  و  علـوم  مدرسـه هاي 
9. فعال سـازي بخـش بین الملـل مدرسـه هاي علوم و 
معـارف اسـامي بـا هدف تأسـیس ایـن مدرسـه ها در 
كشـور هاي عراق، افغانسـتان، سـوریه، لبنان، پاكستان 

و ... ؛ 
10. تأسـیس سـایت مخصـوص مدرسـه هاي علوم و 

معارف اسـامي.

رشتة علوم و 
معارف اسالمي 
یكي از اقدامات 
شایسته در تربیت 
و پرورش جوانان 
مستعد و عالقه مند 
در راستاي تحقق 
اهداف و برنامه هاي 
تحول بنیادین 
است و مدرسه هاي 
این رشته از 
جمله مدرسه هاي 
راهبردي كشور 
به شمار مي رود
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اشاره
شـیوه ها و مهارت هـاي معلـم مي توانـد در 
بازدهـي آموزش تأثیر بسـیار داشـته باشـد. 
بخـش مهمـي از موفقیت اسـتاد و شـیریني 
كالس بـه شـیوة ارائـة درس و مهارت هـاي 
معلـم مربـوط اسـت. بخش هـاي قبلـي این 
شـیوه ها در شـماره هاي قبل تقدیم شـد و در 
اینجـا نیز تعـدادي از این روش هـا از نظرتان 

مي گـذرد.

21. ارائة متوازن مباحث
اسـتاد و مربـي باید تـوازن را بین امر و نهي حفظ 
كند و همیشـه نقش بازدارنده و ترمز نداشـته باشد 

و اگـر دري را مي بنـدد، دري را هم باز كند.
همسـرش  و  آدم  حضـرت  بـه  خداونـد 
)علیهماالسـام( دسـتور بهره گیـري از همه چیز را 
داد و سـپس آن دو را از خوردن غذاي خاصي نهي 
كرد: »و كا منها رغداً حیث شـئتما و ال تقربا هذه 
الشـجرئ فتكونا من الظالمین« )بقره/ 35(: و از ]هر 

كجـاي[ آن هرچـه مي خواهید بـه فراواني بخورید، 
امـا بـه این درخت نزدیك نشـوید كه از سـتمگران 

خواهید شـد.
همچنیـن، حضرت لـوط)ع( به افـرادي كه براي 
گنـاه )لـواط با مهمانـان حضرت( در خانـة او جمع 
شـده بودنـد، در آغـاز فرمـود: »من دخترانـي دارم 
كـه آن ها را به ازدواج شـما درمي آورم و شـما از راه 
حـال تأمین مي شـوید: »هـؤالء بناتي هـن أطهر 
لكـم«:1 اینـان دختـران  من انـد. آنـان بـراي شـما 

پاكیزه ترند.
در روایـات مي خوانیـم: »هركـه بچـه دارد، بایـد 
خـودش نیـز بچـه شـود و بـا بچـة خـود هم بـازي 
شـود«.2 زیـرا بچـه هم بـازي مي خواهـد. اگـر ایـن 
نیـاز توسـط والدیـن تأمیـن نشـود، ممكـن اسـت 

كـودك ایـن كمبـود را از راه غلـط تأمیـن كنـد.
نوجـوان و جـوان بـه ورزش و بازي نیـاز دارد. این 
نیـاز بـه قدري مهـم اسـت كه بـرادران یوسـف به 
بهانـة بـازي، پدر را براي بردن یوسـف راضي كردند 
و بـه او گفتنـد: »یوسـف را با ما بفرسـت تـا ورزش 
كنیـم«. نیـاز نوجـوان بـه بـازي و ورزش، حضـرت 

در بیان حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی

 تربيتيروش هاي

روش هـاي تدریـس ارائه شـده از سـوی حجت االسـالم 
والمسـلمین قرائتـي براي تدریـس بهتر و موفق تر شـما 
ارائـه مي شـود. تجـارب ایشـان بـراي اجـرا در كالس 

توصیـه مي شـود.
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همـراه  را  یوسـف)ع(  و  كـرد  آرام  را  یعقـوب)ع( 
بـرادران فرسـتاد. گرچـه آن ها خیانـت كردند، ولي 

از راه منطقـي وارد شـدند.
اسـام كـه روزه گرفتـن را واجب كرده، سـحري 
خـوردن را مسـتحب دانسـته اسـت تـا بـا كمـك 
سـحري، تـوان بـراي روزه گرفتن باشـد. در اسـام 
سـفارش شـده اسـت كه عبادت خدا را بـر بندگان 
تحمیـل نكنیـد و در آمـوزش عبـادات و واجبـات 

قناعـت كنید!

22. بهره گیري از داستان
»قصـص« هـم به معناي داسـتان و هم به معناي 
نقـل داسـتان اسـت. قصـه و داسـتان در تربیـت 
انسـان سـهم بسـزایي دارد؛ زیرا داسـتان، تجسـم 
عینـي زندگـي یك امـت و تجربة عملـي یك ملت 
اسـت. تاریـخ آینـة ملت هاسـت. وقتـي بـا تاریخ و 
سرگذشـت پیشـینیان آشـنا شـویم، گویا به اندازة 
عمـر آن مردم زندگـي كرده ایم. حضـرت علي)ع( 
فرزنـدش  بـه  خطـاب  نهج الباغـه   31 نامـة  در 
امـام حسـن)ع( مي فرماینـد: »فرزنـدم! مـن در 
سرگذشـت گذشـتگان چنان مطالعه كـرده ام و به 
 آن هـا آگاهـم كه گویـا با آنان زیسـته ام و بـه اندازة 

آنـان عمر كـرده ام.«
شـاید یكـي از دالیـل اثرگـذاري قصه و داسـتان 
بر انسـان، تمایل قلبي او به داسـتان باشـد. معمواًل 
كتاب هـاي تاریخي و آثار داسـتاني در طـول تاریِخ 
فرهنـگ بشـري رونق خاصي داشـته و بـراي اكثر 
مـردم قابـل فهـم و درك بـوده اسـت، در حالي كه 
اندكـي  گـروه  را  عقانـي  و  اسـتداللي  مباحـث 

مي كردند. پیگیـري 
نزدیـك  انسـان  بـراي  را  دور  تاریـخ  داسـتان، 
مي كنـد، محال هـا را نزد انسـان ممكن مي سـازد و 
تئوري هـا را نـزد انسـان به تصویر مي كشـاند. لكن 
مهـم آن اسـت كـه واقعـي، فشـرده، عبرت آمـوز، 
بدون بدآموزي و متناسـب با سـن مخاطب باشـد.

انسـان بـه شـنیدن داسـتان عاقه منـد اسـت. 
اگـر اسـتاد بتوانـد بـه مناسـبت هاي مختلـف از 
داسـتان هاي كوتاه و مرتبط اسـتفاده كنـد، جاذبة 
اسـتفاده  مي شـود.  بیشـتر  او  تدریـس  و  كاس 
از داسـتان، ماننـد تمثیـل، تعبیرهـاي عامیانـه و 
معیارهـاي طبیعـي، درس هـاي سـنگین را رقیق، 

روان مي كنـد. و  سـاده 
داسـتان هاي قرآنيـ  كه بیش از 26 داستان است 

ـ  بهتریـن داسـتان ها هسـتند و پیامبر اكـرم)ص( 
بـا این داسـتان ها سـلمان و ابـوذر تربیـت كرد. 
در روایـات، بـه كل قرآن »احسـن القصص« اطاق 
شـده اسـت و ایـن منافاتـي نـدارد كـه در میـان 
»احسـن القصص«  قـرآن  آسـماني،  كتاب هـاي 
باشـد و در میـان سـوره هاي قـرآن، سـورة یوسـف 

»احسـن القصص« باشـد.
یكـي از چیزهایـي كـه رعایـت آن الزم اسـت، 
دقـت و توجـه به ُتـن صدا و ضـرورت تنـوع در آن 
اسـت، چرا كـه روشـن اسـت انسـان از یكنواختي 
خسـته مي شـود. لـذا جاده هـاي پیچ درپیـچ بهتـر 
از اتوبان هـاي صـاف و مسـتقیم اسـت و انسـان 
خواب آلـود  پیچ درپیـچ  و  منحنـي  جاده هـاي  در 

نمي شـود. 
معلـم و سـخنران بایـد عـاوه بـر رعایـت تنـوع 
محتوایـي، در ُتـن صـدا تنـوع ایجـاد كنـد. تنـوع 
در صوت هـا یكـي از راه هـاي زدودن خسـتگي و 
یكنواحتـي اسـت. قـاري خـوب، هرچه هـم خوب 
بخوانـد، اگر لحن و آهنگ او تكراري باشـد، انسـان 
را خسـته مي كنـد، امـا اگـر كسـي كـه قرائـت 
مي كنـد، هـر چنـد دقیقه ُتن صـدا را عـوض كند، 

گـوش مسـتمعان آرامـش مي یابـد.
ایـن مهـارت غافـل  از  نبایـد  معلمـان محتـرم 
شـوند. تغییـر ُتن صـدا به صـورت آهسـته، میانه و 
بلنـد، بـا توجه به محتوا و متناسـب بـا آن، یكي از 
سـاده ترین كارهایي اسـت كه نمي گـذارد مخاطب 
خسـته شـود. البتـه صـداي بلنـد باید متناسـب با 
محتوا و برخاسـته از عشـق و دلسوزي باشد، وگرنه 
اثـر مطلـوب را نخواهـد داشـت. حضـرت علـي)ع( 
بـراي ترغیب مـردم به جهاد، با صداي بلند سـخن 
گفته انـد: »ثم نـادي بأعلـي صوته: الجهـاد، الجهاد 

عباداهلل«1

پي نوشت ها
1. »و جـاءه قومـه یهرعـون إلیـه و مـن قبل كانـوا یعملون السـیئات قال 
یـا قـوم هـؤالء بناتـي هن أطهـر لكـم فاتقـوا اهلل و ال تخزون فـي ضیفي 
ألیـس منكم رجل رشـید« )هـود: 78(: »و قـوم لوط، كه سـابقة كارهاي 
بـد داشـتند، به سـرعت به سـراغ او آمدند ]حضرت لوط بـراي جلوگیري 
از تعـرض مـردم به فرشـتگان، با اشـاره به دختـران خود به آنـان[ گفت: 
ایـا قـوم مـن! این ها دختـران من اند ]كـه مي توانید بـا آنـان ازدواج كنید. 
اگـر قصـدي داریـد[ آن هـا براي شـما پاك ترنـد. پـس از خدا پـروا كنید 
و دسـت بـه گنـاه نزنیـد و مـرا در پیـش میهمانانم رسـوا مسـازید. آیا در 
میـان شـما یـك نفر رشـید )جوانمـرد( وجود نـدارد؟ ]كه به جـاي گناه، 

ازدواج را بپذیرد؟[«
2. قـال رسـول اهلل)ص(: »من كان له صبي فلیتصاب لـه« )عوالي اللئالي، 

ج 3، ص 311(.
3. نهج الباغه )الصبحي صالح(. خطبه 182. صفحه 264.

معلم و سخنران 
باید عالوه بر 
رعایت تنوع 
محتوایي، 
در ُتن صدا 
تنوع ایجاد 
كند. تنوع در 
صوت ها یكي از 
راه هاي زدودن 
خستگي و 
یكنواحتي 
است. قاري 
خوب، هرچه 
هم خوب 
بخواند، اگر 
لحن و آهنگ او 
تكراري باشد، 
انسان را خسته 
مي كند، اما 
اگر كسي كه 
قرائت مي كند، 
هر چند دقیقه 
ُتن صدا را 
عوض كند، 
گوش مستمعان 
آرامش مي یابد
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مسعود معصومي
كارشناس ارشد تفسیر روایي و دانشجوي 
دورة مهارت آموزي دانشگاه فرهنگیان

در نـگاه اولیـه بـه آیة »و لمـا فصلت العیر قـال أبوهم 
إني ألجد ریح یوسـف لـو ال أن تفندون« )یوسـف/ 94( 
و زمانـي كـه كاروان ]از مصـر[ رهسـپار ]كنعان[ شـد، 
پدرشـان گفـت بي تردیـد، بـوي یوسـف را مي یابـم اگر 
مـرا سـبك عقل ندانیـد. بـا سـؤاالتي روبه رو مي شـویم 
كـه در جایـگاه خود سـؤاالتي اساسـي و مهم به شـمار 
مي آینـد كـه بي توجهـي بـه پاسـخ آن هـا مـا را دچـار 
ابهاماتـي در مـورد حضرت یعقوب)ع( مي كنـد. در این 
تحقیق با بررسـي تفاسـیر شـیعه و اهل سنت، از جمله: 
المیـزان، التبیـان، مجمع البیان، تفسـیر نمونه، تفسـیر 
نورالثقلیـن، التفسـیر الكبیر )مفاتیح الغیب، فخـر رازي( 
و تفسـیر القرآن الكریـم )عبداهلل شـحاته(، به این مطلب 
دسـت یافتیـم كـه برخـي از تفاسـیر بـدون هیچ گونـه 
اشـاره اي از كنـار این مطلب گذشـته اند. اما برخي دیگر 
بـه ایـن نكتـه توجـه داشـته اند و در پـي جواب گویـي 
بـه ایـن سـؤاالت برآمده انـد و بـه تناسـب بـه مباحثي 
چـون قلمـداد این رخـداد به عنـوان معجزة یعقـوب)ع( 
گسـتردگي وسـعت علـم پیامبـران، وجـود احسـاس 
قلبـي شـدید حضـرت یعقـوب نسـبت بـه حضـرت 
یوسف)علیهماالسـام(، پرداخته انـد كـه در ادامـه بـه 

تفصیـل بـه هریـك از تفاسـیر ذكـر شـده مي پردازیم.
بـراي اینكـه اشـكال وارده بـه خوبـي تشـریح شـود، 
چنـد آیة قبـل از آیـة 94 سـورة یوسـف)ع( را نیز بیان 
مي داریـم. در ایـن آیـات به ایـن موضوع پرداخته شـده 
اسـت كه حضـرت یوسـف)ع( در مواجهه با بـرادران در 
مرحلـة دومـي كه براي دریافـت آذوقه نزد ایشـان رفته 
بودنـد، فرمـود: »اذهبـوا بقمیصي هذا فألقـوه علي وجه 
أبي یأت بصیراً وأتوني بأهلكم أجمعین« )یوسـف/ 93(: 

ایـن پیراهـن مرا بَبریـد و آن را بر چهـرة پدرم بیفكنید 
]تـا[ بینـا شـود، و همة كسـان خـود را نزد مـن آورید.

و زمانـي كـه كاروان بـه سـمت كنعـان راهـي شـد، 
حضـرت یعقـوب)ع( بـه اطرافیـان خـود كه جمعـي از 
خانـوادة خویـش بودنـد، خبـر از بـوي یوسـف داد كـه 
بـوي فرزندم یوسـف به مشـامم مي رسـد. آیة قـرآن در 
بازگـو كـردن ایـن قسـمت از ماجـرا مي فرمایـد: »و لما 
فصلـت العیـر قـال أبوهـم إنـي ألجـد ریح یوسـف لو ال 
أن تفندون )یوسـف/ 94(: و چون كاروان رهسـپار شـد، 
پدرشـان گفـت: »اگـر مرا بـه كم خردي نسـبت ندهید، 

بـوي یوسـف را مي شـنوم.«
در ایـن حـال اطرافیـان حضـرت یعقوب)ع( بـا كمال 
بي ادبي كه از قسـم و تأكید اول آیه مشـخص مي شـود، 
در پاسـخ به این حرف حضرت یعقوب)ع( گفتند: تو در 
گمراهـي گذشـته باقي هسـتي كه آیة قـرآن این جملة 
آن هـا را چنیـن بیـان مي فرمایـد: »قالوا تـاهلل إنك لفي 
ضالـك القدیم« )یوسـف/ 95(: گفتند: به خدا سـوگند 

كـه تو سـخت در گمراهي دیرین خود هسـتي.«

طرح اشكال
حال اشكال اینجاست كه:

٭ چگونـه حضـرت یعقـوب)ع( بوي پیراهن یوسـف را 

بوي
این مقاله براي پاسخ به سؤاالت قرآني همكاران و  يوسف

دانش آموزان آورده مي شود.
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حـس كرد؟
٭ چگونـه اسـت كـه تنهـا ایشـان بوي یوسـف را 

درك مي كنـد؟ »إنـي ألجـد ریـح یوسـف.«
٭ چگونـه مي شـود ایـن پیامبر بـزرگ از آن همه 
راه بوي پیراهن یوسـف را بشـنود، اما در بیخ گوش 
خودش در سـرزمین كنعان به هنگامي كه او را در 
چـاه انداختـه بودنـد، از حوادثي كه مي گـذرد، آگاه 
نشـود. بـه این مطلب در »گلسـتان سـعدي« نیز 

اشاره شـده است:
یكي پرسید از آن گم كرده فرزند

كه اي روشن گهر پیر خردمند
ز مصرش بوي پیراهن شنیدي

چرا در چاه كنعانش ندیدي؟1
مي دانیـم كنعـان منطقـه اي باسـتاني بـوده كـه 
امـروزه هریـك از كشـورهاي فلسـطین اشـغالي، 
لبنـان، اردن، سـوریه و مناطـق فلسطیني نشـین، 
بخشـي از آن را در خـاك خـود دارنـد، و مصـر 
و  آفریقاسـت  قـارة  در شـمال خـاوري  كشـوري 
شـبه جزیرة سـینا هم كه در قارة آسـیا قرار گرفته، 
بخشـي از قلمرو این كشـور اسـت. مصر در جنوب 
دریـاي مدیترانـه و غـرب دریاي سـرخ قـرار دارد و 
از غـرب بـا لیبـي، از جنـوب با سـودان و از سـوي 
شـبه جزیرة سینا با اسـرائیل و نوار غزه در فلسطین 
مـرز زمینـي دارد. حدیثـي در »نورالثقلیـن« آمده 
اسـت كه اشـاره دارد، آن زمان حضـرت یعقوب)ع( 
در فلسـطین و حضـرت یوسـف)ع( در مصـر بـود: 
»عـن أخـي رزام عـن أبي عبـداهلل علیه السـام في 
قولـه: »و لمـا فصلت العیـر« قال وجـد یعقوب ریح 
قمیـص إبراهیم حیـن فصلت العیر مـن مصر و هو 

بفلسطین«.2

با تحقیقات انجام شـده در مقالة »باستان شناسي 
قـرآن كریـم« اثـر سیدمحمدحسـین قـدرت، 
بـارگاه حضـرت یوسـف)ع( در شـهر »سـاگارا«، در 
جنـوب قاهـره بـوده اسـت كـه هم اكنـون در ایـن 
شـهر باسـتاني آثاري از بـارگاه ایشـان و اولین هرم 
مصـر كه توسـط حضرت یوسـف)ع( براي خشـك 
كـردن غات مـورد اسـتفاده قرار مي گرفته اسـت، 

دارد. وجود 
بـا ایـن توضیحـات دانسـتیم كـه فاصلـة بیـن 
حضـرت یوسـف)ع( در مصر و حضـرت یعقوب)ع( 
در كنعـان بسـیار زیـاد اسـت. برخـي از روایـات 
فاصلـة مصـر تـا كنعـان را 80 فرسـخ )در حـدود 
440 كیلومتـر مسـافت شـرعي فعلـي(3 و بعضـي 

10 روز راه دانسـته اند )اگـر هـر روز 40 كیلومتـر 
طي شـود، در حدود 400 كیلومتر اسـت(. »تفسیر 
مجمع البیـان« چنین نقـل كرده اسـت: »روي عن 
أبـي عبـداهلل )ع( وجـد یعقوب ریح قمیص یوسـف 
حیـن فصلـت العیر من مصـر و هو بفلسـطین من 
مسـیرئ عشـر لیـال .... و قیـل مـن مسـیرئ ثماني 
لیـال عـن ابـن عبـاس و قیل مـن ثمانین فرسـخا 

عـن الحسـن و ...« 4

دیدگاه مفسران
عالمه طباطبایي)ره( به ایـن موضوع نپرداخته 
و در بحـث روایـي، بعد از نقل روایتـي از مجمع، به 
روایاتي پرداخته اسـت كه طبـق آن، »پیراهني كه 
یوسـف نزد یعقوب)ع( فرسـتاد، پیراهني بود كه از 
بهشـت نازل شـده بـود. پیراهني بـود كه جبرئیل 
بـراي ابراهیـم در آن موقـع كـه مي خواسـتند در 
آتـش  آن،  پوشـیدن  بـا  و  آورد  بیفكننـد،  آتـش 
برایـش خنـك و بـي آزار شـد و آن در نهایـت بـه 
وسـیلة حضرت اسـحاق)ع( به حضرت یوسف)ع( 
رسـیده بود و به علت بهشـتي بودنش، بـوي آن به 
حضرت یعقوب رسـیده بود«، نقد وارد كرده اسـت 
و ذكـر مي كنـد: این گونه اخبـار مطالبـي دارند كه 
نمي تـوان آن هـا را تصحیـح كـرد و عـاوه بـر این، 

سـند معتبري هـم ندارند.
متـن عامـه)ره( در »المیـزان« چنین اسـت: »و 
فـي المجمـع، عـن أبـي عبـداهلل )ع(: في قـول اهلل 
عزوجـل: و لمـا فصلـت العیـر قـال أبوهـم ـ إنـي 
ألجـد ریـح یوسـف لـو ال أن تفنـدون قـال: وجـد 
یعقـوب ریـح یوسـف حیـن فصلـت من مصـرـ  و 
هو بفلسـطین من مسـیرئ عشـرئ لیال. أقول: و قد 
ورد فـي عـدئ روایـات مـن طـرق العامـئ و الخاصئ 
أن القمیـص الـذي أرسـله یوسـف إلي یعقـوب)ع( 
كان نـازال مـن الجنـئ، و أنـه كان قمیـص إبراهیـم 
أنزلـه إلیه جبریـل حین ألقي في النار فألبسـه إیاه 
فكانـت علیـه بـردا و سـاما ثـم أورثـه إسـحاق ثم 
ورثـه یعقـوب ثم جعله یعقوب تمیمـئ و علقه علي 
یوسـف حیـن ولـد فكان علـي عنقه حتـي أخرجه 
یوسـف من التمیمـئ ففاحـت ریح الجنـئ فوجدها 
یعقـوب، و هذه أخبار ال سـبیل لنـا إلي تصحیحها 

مضافـا إلـي مـا فیها مـن ضعف األسـناد«5
شـیخ طوسـي نیـز در »تفسـیر التبیـان فـي 
تفسـیر القرآن« اشـارة خاصي به ایـن مطلب ندارد 
و از ایـن قسـمت »أنـي ألجد ریح یوسـف« معتقد 
اسـت كـه از جانب حضـرت یعقوب)ع( بوده اسـت. 

با تحقیقات انجام 
شده در مقالة 
»باستان شناسي 
قرآن كریم« اثر 
سیدمحمدحسین 
قدرت، بارگاه 
حضرت یوسف)ع( 
در شهر »ساگارا«، 
در جنوب قاهره 
بوده است كه 
هم اكنون در این 
شهر باستاني آثاري 
از بارگاه ایشان و 
اولین هرم مصر 
كه توسط حضرت 
یوسف)ع( براي 
خشك كردن غالت 
مورد استفاده قرار 
مي گرفته است، 
وجود دارد



75  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |

در عبـارت تبیـان چنیـن آمـده اسـت: »اخبـر اهلل 
فـي هـذه اآلیـئ انه حیـن انصرفـت العیر مـن عند 
یوسـف. قـال: لهـم أبوهـم یعقـوب اني ألجـد ریح 

یوسـف اي إنـي أحـس برائحته.«6
و طبرسـي در مجمع البیـان في تفسـیرالقرآن، 
روایتـي از ابـن عباس نقل مي كند كـه: »قال ابن 
عبـاس هاجـت ریح فحملـت بریح قمیص یوسـف 
إلـي یعقـوب و ذكـر في القصـئ أن الصبا اسـتأذنت 
ربهـا فـي أن تأتـي یعقـوب بریح یوسـف قبـل أن 
یأتیه البشـیر بالقمیص فأذن لهـا فأتته بها و لذلك 

یسـتروح كل محزون بریـح الصبا ...«
ابـن عباس گویـد: »بـادي وزید و بـوي پیراهن 
یوسـف را بـه مشـام یعقـوب رسـاند، و دنبـال آن 
گفتـه: بـاد صبـا از خـداي تعالـي اجـازه گرفت كه 
قبـل از رسـیدن بشـیر و آوردن پیراهـن یوسـف، 
بـوي آن را بـه مشـام یعقـوب برسـاند و خداونـد 
اجـازه اش داد، و از این روسـت كـه هـر غمناكـي به 

وسـیلة بـاد صبـا اندوهش كاسـته شـود.«7
آیت اهلل مكارم شـیرازي نیز در پاسـخ به این 
سـؤال، با جمع بسـتن بین اكثـر نظرات و بـا اقامة 
توجیـه علمـي در تفسـیر نمونـة ذیـل آیـة مطرح 
شـده، مي نویسـند: »امـروزه تله پاتي و انتقال فكر 
از نقاط دوردسـت، یك موضوع مسـلم علمي است 
و در میـان افـرادي كـه پیونـد نزدیـك بـا یكدیگر 
دارنـد، یا از قدرت روحي فوق العـاده اي برخوردارند، 
برقـرار مي شـود. شـاید بسـیاري از مـا در زندگـي 
روزمـرة خـود به این موضـوع برخـورد كرده ایم كه 
گاهـي فـان مـادر یا بـرادر بـدون دلیل احسـاس 
ناراحتـي فوق العـاده اي در خـود مي كنـد و چیـزي 
نمي گـذرد كـه بـه او خبر مي رسـد، بـراي فرزند یا 
بـرادرش در نقطة دوردسـتي حادثة ناگـواري اتفاق 

افتاده اسـت.
دانشـمندان این نوع احسـاس را از طریق تله پاتي 
و انتقـال فكـر از نقـاط دور توجیـه مي كننـد. در 
داسـتان یعقوب نیز ممكن اسـت پیونـد فوق العاده 
شـدید او بـا یوسـف و عظمت روح او سـبب شـده 
باشـد كه احساسـي را كه از حمل پیراهن یوسـف 
توسـط برادران دسـت داده بود، از آن فاصلة دور در 

مغـز خود جـذب كند.
البتـه كامًا امـكان دارد كـه این موضـوع مربوط 

به وسـعت دایـرة علـم پیامبران بوده باشـد.
در بعضـي از روایات نیز اشـارة جالبـي به موضوع 
انتقـال فكـر شـده اسـت. از جملـه، كسـي از امام 
مي شـوم  اندوهنـاك  »گاهـي  پرسـید:  باقـر)ع( 

بي آنكـه مصیبتـي به من رسـیده باشـد یـا حادثة 
ناگـواري اتفـاق بیفتـد، آن چنـان كـه خانـواده و 
دوسـتانم در چهرة من مشـاهده مي كنند.« فرمود: 
»آري خداونـد مؤمنـان را از طینت بهشـتي آفریده 
و از روحـش در آن هـا دمیـده. لـذا مؤمنـان بـرادر 
یكدیگرنـد. هنگامـي كـه در یكـي از شـهرها بـه 
یكـي از ایـن برادران مصیبتي برسـد، در بقیه تأثیر 

مي گـذارد.«
از بعضـي از روایات نیز اسـتفاده مي شـود كه این 
پیراهـن یك پیراهن معمولي نبـوده، بلكه پیراهني 
بهشـتي بوده اسـت كه از ابراهیم خلیل در خاندان 
یعقـوب بـه یـادگار مانـده بـود. كسـي همچـون 
یعقوب كه شـامة بهشتي داشـت، بوي این پیراهن 

بهشـتي را از دور احسـاس مي كرد.
ایشـان در پاسخ به این سـؤال كه چگونه مي شود 
ایـن پیامبـر بـزرگ با وجـود مسـافت طوالني بوي 
پیراهـن یوسـف را بشـنود، اما در سـرزمین كنعان 
بـه هنگامـي كـه او را در چـاه انداختـه بودنـد، از 
حوادثـي كـه مي گـذرد، آگاه نشـود؟ مي نویسـند: 
»پاسـخ ایـن سـؤال با توجـه به علم غیـب و حدود 
علـم پیامبـر و امامـان چندان پیچیده نیسـت. چرا 
كـه علـم آن ها نسـبت به امور غیبـي متكي به علم 
و ارادة پـروردگار اسـت، و آنجـا كـه خـدا بخواهـد، 
آن هـا مي داننـد هرچنـد مربـوط بـه نزدیك تریـن 
نقـاط جهان باشـد. با توجـه به این واقعیـت، جاي 
تعجـب نیسـت كـه روزي بنـا بـه مشـیت الهـي 
بـراي آزمـودن یعقـوب از حـوادث كنعـان كـه در 
نزدیكـي اش مي گـذرد، بي خبـر باشـد و روز دیگـر 
كـه دوران محنـت و آزمـون بـه پایـان مي رسـد، از 

مصـر بـوي پیراهنـش را احسـاس كند.«8
فخر رازي نیز در »تفسیر الكبیر« )مفاتیح الغیب(، 
بـا اختافـي خوانـدن كیفیـت رسـیدن رایحـه به 
حضـرت یعقـوب)ع(، روایتـي از مجاهـد مبنـي بر 
اینكـه پیراهن یوسـف بهشـتي بـوده و با رسـیدن 
رایحـة بهشـتي آن به حضـرت یعقـوب)ع( متوجه 
یوسـف)ع( شـده اسـت، نقل مي كنـد: »... واختلفوا 
فـي كیفیئ وصـول تلك الرائحئ إلیـه، فقال مجاهد: 
هبـت ریح فصفقت القمیـص ففاحـت روائح الجنئ 
في الدنیـا واتصلت بیعقوب فوجـد ریح الجنئ فعلم 
علیه السـام أنـه لیـس فـي الدنیـا من ریـح الجنئ 
إال مـا كان مـن ذلـك القمیص، فمن ثم قـال: إني 

یوسـف.«9 ریح  ألجد 
عبـداهلل شـحاته، در »تفسـیر القرآن الكریم«، 
بـا ضعیف دانسـتن نظـر مفسـراني كـه مي گویند 

بعضي از روایات 
نیز استفاده 

مي شود كه این 
پیراهن یك 

پیراهن معمولي 
نبوده، بلكه 

پیراهني بهشتي 
بوده است كه از 

ابراهیم خلیل در 
خاندان یعقوب به 
یادگار مانده بود. 

كسي همچون 
یعقوب كه شامة 
بهشتي داشت، 

بوي این پیراهن 
بهشتي را از دور 
احساس مي كرد
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ایـن ماجـرا احسـاس شـدیدي بـوده كـه حضـرت 
یعقوب)ع( به یوسـف)ع( داشـته اسـت، مي نویسد: 
»و بعض المفسـرین نسـب ذلك إلي شدئ إحساس 
یعقـوب بولـده؛ فتذكـر رائحئ قمیصه و هـو صغیر، 
أو هو سـر من أسـرار الروح التي تستشـعر عن بعد 
ما یحدث مع وجود مسـافات شاسـعئ بیـن الروح و 

بیـن األمـر الذي تشـعر به«.
و در ادامـه، تفسـیر نظـر برخـي از مفسـرین را 
مطـرح مي سـازد كـه معتقدنـد، ایـن ماجـرا یـك 
معجزة الهي بوده اسـت »و فسـر آخرون األمر علي 
أنـه: معجـزئ إلهیه لنبـي اهلل یعقوب علیه السـام.« 
ایشـان در ضمن نظـر مالكي را نیـز چنین بیان 
مي كنـد: »قـال اإلمـام مالـك ـ رحمـئ اهلل ـ أوصل 
اهلل تعالي ریح قمیص یوسـف لیعقـوب، كما أوصل 
عـرش بلقیـس إلـي سـلیمان، قبـل أن یرتـد إلي 

سـلیمان طرفه.«
خـود نیز نظـر علـم مفسـرین را مبني بـر اینكه 
مـا بایـد در مقابـل خبرهاي قرآني تسـلیم باشـیم 
و آن را بپذیریـم و كنـه آن اخبار را بررسـي نكنیم، 
پذیرفتـه اسـت و بـه ایـن اتفـاق به چشـم معجزه 
مي نگـرد و مي نویسـد: »و عمومـاً: علینـا التسـلیم 
بمـا أخبـره القرآن الكریـم و هو حق و صـدق، دون 
البحـث فـي كنهه أو صفتـه ما دام ذلـك داخا في 
حیـز اإلمـكان. والمعجزئ أمـر خارق للعـادة یظهره 
اهلل علـي یـد مدعي الرسـالئ؛ تصدیقا له فـي دعواه، 
فیعقـوب رسـول كریـم یسـر اهلل لـه معرفـئ الواقع 
و هـو اقتـراب القمیـص، و اقتـراب لقـاء یوسـف 

علیه السـام.«10

نتیجة بحث
مي تـوان گفـت: پیراهـن بهشـتي و در كل ایـن 
اتفـاق معجـزه بـوده و امـري عـادي نبـوده اسـت. 
چـون در آیـة بعـد، حضرت یعقـوب)ع( بـه عنایت 
بـودن این قضیـه از جانـب خداوند اذعـان مي دارد 
و بعـد از اینكـه بینایـي خـود را بعد از قـرار گرفتن 
پیراهن روي صورت به دسـت مـي آورد، مي فرماید: 
»فلمـا أن جـاء البشـیر ألقـاه علـي وجهـه فارتـد 
بصیـراً قـال ألـم أقـل لكـم إنـي أعلـم مـن اهلل مـا 
ال تعلمـون« )یوسـف/ 96(: پـس چون مژده رسـان 
آمـد، آن ]پیراهن[ را بر چهـرة او انداخت، پس بینا 
گردیـد. گفـت: »آیـا بـه شـما نگفتـم كه بي شـك 
مـن از ]عنایـت[ خـدا چیزهایـي مي دانم كه شـما 

نمي دانیـد؟«
چندیـن روایـت در تفاسـیر روایـي ذیـل آیة 94 
یوسـف)ع( مطرح شـده اسـت كه برخي در اسـناد 
مرفـوع هسـتند و جـزو روایـات ضعیـف به شـمار 
مي آینـد. ولي برخـي دیگر از روایات داراي سـندي 
صحیـح هسـتند، از جملـه روایتـي كـه اشـاره بـه 

بهشـتي بودن پیراهـن دارد:
»فـي كتاب كمال الدیـن و تمام النعمئ بإسـناده 
إلـي مفضـل بـن عمـر عـن أبـي عبـداهلل الصـادق 
علیه السـام قـال: سـمعته یقـول: أ تـدري مـا كان 
قمیـص یوسـف قـال: قلـت ال قـال: مبـإن إبراهیم 
علیه السـام لمـا أوقدت لـه النار نـزل إلیه جبرئیل 
علیه السـام بالقمیص و ألبسـه إیـاه، فلم یضر معه 
حـر و ال بـرد فلما حضرتـه الوفائ جعلـه في تمیمئ 
و علقـه علـي إسـحق و علقه إسـحق علـي یعقوب 
علیه السـام، فلما ولد له یوسـف علیه السـام علقه 
علیـه، و كان فـي عضـده حتـي كان مـن امـره مـا 
كان، فلما أخرجه یوسـف بمصر مـن التمیمئ وجد 
یعقـوب ریحـه و هو قولـه عزوجل حكایـئ عنه: أني 
ألجـد ریـح یوسـف لـو ال أن تفنـدون فهـو ذلـك 

القمیـص الـذي أنـزل من الجنـئ ...«11
آنجـا كه حضرت یعقـوب، هنگامي كه یوسـف را 
در چـاه انداختنـد، نفرمود من بوي او را استشـمام 
مي كنـم و جـاي او را در چـاه معرفـي نكـرد، ولـي 
زمانـي كـه یوسـف از مصر حركـت كرد، بـوي او را 
احسـاس كـرد. این مطلب بـه علم لدنـي پیامبران 
مربـوط اسـت كـه حـدود آن در اختیـار خداسـت. 
هـرگاه خـدا بخواهد، آنـان با علم غیـب از دورترین 
نقـاط جهـان و حـوادث آن آگاه مي شـوند و هرگاه 
نزدیك تریـن مسـائل خـود  از  نباشـد،  مصلحـت 
آگاهـي نمي یابند و همچون انسـاني عـادي زندگي 

. مي كنند
سـعدي در »گلسـتان« ایـن مطلـب را در قالب 

شـعر آورده است:
یكي پرسید از آن گم كرده فرزند

كه اي روشن گهر پیر خردمند
ز مصرش بوي پیراهن شنیدي

چرا در چاه كنعانش ندیدي
بگفت: احوال ما برق جهان است
گهي پیدا و دیگر دم، نهان است

گهي بر طارم اعا نشینیم
گهي تا پشت پاي خود نبینیم

)باب دوم، حكایت 10(

پي نوشت ها
1. گلسـتان سـعدي، بـاب دوم، حكایـت شـمارة 

.10
2. تفسیر نورالثقلین، ج 2: 464.

3. اسـتفتائات، ج 1، نماز مسـافر؛ توضیح المسائل 
مراجـع نمـاز مسـافر: طبـق نظـر مراجـع عظـام 
حضـرات آیـات: امـام خامنـه اي، اراكـي، فاضـل 
لنكرانـي، گلپایگانـي، صافـي، بهجت، نـوري: حد 

فرسـخ شـرعي = حـدود 5/5 كیلومتـر اسـت.
4. مجمع البیان في تفسیرالقرآن، ج 5: 403.

5. المیزان في تفسیرالقرآن، ج 11: 252.
6. التبیان في تفسیرالقرآن، ج 6: 193.

7. همان، ج 5: 403.
8. تفسیر نمونه، ج 10: 74ـ  70.

9. التفسیرالكبیر، ج 18: 508.
10. تفسیر القرآن الكریم، ج 7: 2391.

)اسـناد   .463  :2 ج  نورالثقلیـن،  تفسـیر   .11
كمال الدیـن و تمام النعمـئ، ج 2: 674/ حدثنـا 
محمـد بـن علـي ماجیلویـه رضـي اهلل عنـه قال 
حدثنـا محمد بن یحیي عن محمد بن الحسـین 
عـن محمـد بـن اسـماعیل عـن أبـي إسـماعیل 
السـراج عن بشـر بن جعفر عـن المفضل بن عمر 
عن أبي عبداهلل)ع( قال سـمعته یقـول: .... و عین.

همیـن روایـت در الكافـي )ط ـ االسـامیئ(، ج 
1: 232، بـا ایـن سـند آمـده اسـت: »محمد عن 
محمد بن الحسـین عن محمدبن اسـماعیل عن 
أبـي إسـماعیل السـراج عـن بشـر بـن جعفر عن 
مفضـل بـن عمر عن أبـي عبداهلل ع قال سـمعته 

»... یقول: 

منابع
1. قرآن كریم.

2. حویـزي، عبدعلي بن جمعه )1415 ق(. نشـر 
اسـماعیلیان. چاپ چهارم.

3. قدرت، سیدمحمدحسین و قدرت، سیدمصطفي 
كریـم،  قـرآن  باستان شناسـي  مقالـة  )بي تـا(. 

بررسـي 26 اثـر باسـتاني در قـرآن.
4. اسـتفتائات، ج 1، نماز مسـافر؛ توضیح المسائل 

مراجع نماز مسـافر.
5. طبرسي، فضل بن حسـن )1372(. مجمع البیان 
في تفسیرالقرآن. انتشـارات ناصرخسرو. چاپ سوم.

6. طباطبایـي، محمدحسـین )1390(. المیـزان 
في تفسـیرالقرآن. مؤسسـئ األعلمي للمطبوعات. 

چـاپ دوم.
7. طوسـي، محمدبن حسـن )بي تـا(. التبیان في 
تفسـیرالقرآن. دار إحیاء التـراث العربي. چاپ اول.

8. مكارم شـیرازي، ناصر )1371(. تفسـیر نمونه. 
دارالكتـب اإلسـامیه. چاپ دهم.

9. فخر رازي، محمدبن عمر )1420 ق(. التفسـیر 
الكبیـر )مفاتیح الغیـب(. دار إحیاء التـراث العربي. 

چاپ سـوم.
10. شـحاته، عبـداهلل محمـود )1421(. تفسـیر 

القـرآن الكریـم. دار غیـب. چـاپ اول.
11. كلینـي، محمدبـن یعقـوب )بي تـا(. الكافـي. 

االسامیه.
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عبـداهلل ابن عباس از 
مشهورترین مفسران قرن 
اول هجـری اسـت. غیر از 
روایات تفسـیری فـراوان، 
سـه اثر تفسـیری مستقل 
نیـز به او نسـبت داده شـده اسـت. نخسـت، تفسـیری مختصـر اما 
کامـل بـر قـرآن، کـه بـه »تنویـر المقبـاس من تفسـیر ابن 
عبـاس« مشـهور اسـت و دو اثـر دیگـر یکی »مسـائل نافع بن 
ازرق«، که در آن ابن عباس معنای ۱۹0 واژه از قرآن را با شـواهدی 
از شـعر جاهلی، در پاسـخ به پرسـش های نافع بن ازرق، پیشـوای 
گروهـی از خـوارج بیان کرده اسـت و دیگری مجموعـه ای از واژگان 
قـرآن اسـت که با اسـتناد به لهجة قبیلـه ای خاص یـا زبانی بیگانه 

معنـا شـده اند و »اللغات فـی القرآن« نـام دارد.
بحـث اصلـی در کتـاب »خاورشناسـان و ابن عبـاس« در پیونـد 
بـا وثاقـت متون تفسـیری کهـن اسـت. در این حـوزه سـه دیدگاه 
اصلـی در میـان خاورشناسـان وجـود دارد. ایـن دیدگاه هـا خـود 
متأثـر از دیدگاه هـای مختلـف خاورشناسـان دربارة وثاقـت روایات 
و تاریخ گـذاری آن هاسـت. بی هیـچ تردیـدی، آرای گلدتسـیهر 
و شـاخت کـه از خاورشناسـان شـکاک اند، بیشـترین تأثیـر را در 
حدیث پژوهی غربیان داشـته است. گلدتسـیهر با تأکید بر سیاست 
منـع کتابـت حدیـث و ارائـة نمونه هـای فـراوان از احادیثـی کـه با 
انگیزه هـای گوناگـون سیاسـی، فقهـی، کامـی و... جعل شـده اند، 
نتیجـه گرفـت که سـند روایـات قابـل اعتمـاد نیسـت و در نتیجه 
بـرای شـناخت تاریخ صدراسـام بـه کار نمی آیند و متـون حدیثي 
تنهـا بازتابـي از تحـوالت مذهبـي، سیاسـي و اجتماعـي دو قـرن 
نخسـت هسـتند. پس از او، شاخت با تشـكیك در احادیث فقهي، 
هرگونـه پیونـد میـان فقه اسـامي با سـنت نبـوي را انـكار كرد. 

فصـل اول کتـاب پس از مـرور اجمالی مطالعـات قرآنی و حدیثی 
در غـرب، بـه نقد دیـدگاه ایـن دو خاورشـناس اختصـاص دارد. اما 
اساسـی ترین رویکـرد شـکاکانه در اواخـر دهـة ۱۹۷0 از سـوی 
ونزبـرو و پس از وی شـاگردش ریپین ارائه شـد کـه اگرچه محور 
اصلـی آن قـرآن و تفاسـیر اولیه بـود، اما همة زمینه هـای گوناگون 
مطالعات اسـامی را تحـت تأثیر قرار داد. ونزبـرو با نامعتبر خواندن 
اسـناد روایـات، ایـن نظریـه را مطـرح سـاخت کـه در تاریخ گذاری 
متـون کهـن اسـامی، به جـای تکیه بر سـند و گزارش هـای منابع 
اسـامی، بایـد از شـیوة تحلیـل ادبـی اسـتفاده کـرد. او بـا تحلیل 
ادبـی کهن ترین متون اسـامی در حوزة تفسـیر، حدیث و سـیره و 
حتـی قـرآن، ایـن نظریـة بحث برانگیز را مطرح سـاخت کـه به رغم 
گزارش هـای اسـامي، همـة ایـن آثـار و از آن فراتـر قـرآن، در قرن 
سـوم تدوین شـده اند. فصـل دوم کتاب به تبیین و نقـد این دیدگاه 

اختصاص یافته اسـت. 
در فصـل سـوم آرای گوناگـون خاورشناسـان دربـارة وثاقت متون 
کهـن تفسـیری و شـیوه های تاریخ گـذاری آن ها توضیح داده شـده 

مشهورترین مفسران قرن 

كتيبه

دكتر نصرت نیل ساز

اسـت. فصـل چهارم شـامل دو بخش اسـت کـه در یکـی تاریخچه 
زندگـی ابن عبـاس و در دیگری مواضع عقیدتی و سیاسـي او تبیین 

شـده است. 
در فصـل پنجـم كـه مفصل تریـن فصـل كتاب اسـت، ابتـدا آرای 
خاورشناسـان دربارة تفسـیر منسـوب به ابن عباس کـه به »تنویر 
المقباس« مشـهور اسـت، بیان و سـپس نقد شـده اسـت. ونزبرو 
بـا اسـتفاده از شـیوة تحلیـل ادبـی این اثـر را متعلق به سـال ۲00 
هجـری و ریپیـن بـر همین اسـاس آن را متعلق به اواخر قرن سـوم 
یـا اوایـل قـرن چهـارم می دانـد. در ایـن فصـل، مانند آنچـه که در 
نقـد نظریـة ونزبرو دربارة قرآن در فصل سـوم آورده شـده، نشـان 
داده شـده اسـت کـه تاریخ گـذاری متـون براسـاس تحلیـل ادبـی 
صـرف، امـري ناممكـن اسـت. آنگاه با اسـتناد بـه شـواهد گوناگون 
ماننـد اطاعـات موجـود در برخـي نسـخه هاي خطـي و سلسـلة 
اسـناد و نقل هـاي موجـود از این تفسـیر در تفاسـیر كهـن، این اثر 

تاریخ گـذاري و مؤلف آن شناسـایي شـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس، نام اصلـی ایـن تفسـیر »الواضـح« و مؤلف آن 
عبـداهلل بن مبارک دینـوری، یکی از عالمـان بزرگـوار در اواخر 
قـرن سـوم و اوایـل قرن چهـارم اسـت. همچنین برخاف سلسـله 
اسـانید موجـود در نسـخه های خطـی و چاپی این تفسـیر، مقدمة 
موجـود در نسـخة خطـی لیـدن و تحلیـل متـن و مقایسـة آن بـا 
تفاسـیر کهـن نشـان می دهـد این تفسـیر تنها مشـتمل بـر اقوال 
تفسـیری ابـن عباس نیسـت، بلکه آرای تفسـیری سـایر مفسـران 
صـدر اسـام، مانند علی )ع(، ابن مسـعود، مجاهـد و... در کنار 

نظریـات تفسـیری ابن عبـاس بـدون هیـچ تمایزی آمده اسـت. 
فصـل ششـم به معرفـی و نقد آرای خاورشناسـان دربـارة دو اثر 
لغـوی منسـوب به ابن عباس، یعنی »مسـائل نافـع بن ازرق« 
و »اللغـات فی القـرآن« اختصـاص دارد. ونزبـرو و ریپین با 
توجـه بـه ویژگی هـای ایـن دو اثـر، ماننـد تأکیـد بر نـزول قرآن 
بـه زبـان عربـی، لهجـة قریش و یـا لهجة قبایـل گوناگـون عرب، 
مسـئلة پذیـرش وجـود واژگان بیگانـه در قـرآن، و استشـهاد بـه 
شـعر در تبییـن معنـای واژگان قـرآن، انتسـاب ایـن آثـار را بـه 
ابن عبـاس نفـی کرده انـد. در کتـاب خاورشناسـان و ابن عبـاس 
نشـان داده می شـود کـه هیچ یـک از ایـن ویژگی هـا منافاتـی بـا 
عصـر ابن عبـاس ندارنـد و از سـوی دیگـر، با مقایسـه ایـن آثار با 
روایـات تفسـیری ابن عبـاس در »تفسـیر طبـری« و محتـوای 
تفاسـیر کهن مانند »تفسـیر مجاهد«، »تفسـیر عبدالرزاق 
صنعانـی«، »مقاتـل« و »تفسـیر سـفیان ثـوری«، ضمـن 
تبییـن هماننـدی یا شـباهت بسـیار این آثـار معلوم می شـود که 
بـه رغـم دیـدگاه ونزبرو، تـاش برای تفسـیر لغوی قـرآن خیلی 
زود آغـاز شـد. چهـرة برجسـته ایـن نـوع تفسـیر بی هیچ شـکی 
ابن عبـاس بـوده اسـت کـه روش او بعدها به وسـیلة شـاگردانش، 
ماننـد مجاهد، سـعید بن جبیـر، ضحاک و سـایر مفسـران، 

ماننـد قتـاده و مقاتل ادامـه یافت.



78 | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |

كتيبه

سـال 1396 سـفري به اصفهان داشـتیم. آنجا از یك 
دوسـت عزیـز كـه از فرماندهان سـپاه بود، شـنیدم كه 
ماجـراي عجیبي بـراي همكارشـان اتفاق افتاده اسـت. 
ایشـان مي گفت: »همـكار ما جانبـاز و از مدافعین حرم 
اسـت. او در جریـان یـك عمل جراحي، براي مدت سـه 
دقیقـه از دنیـا مـي رود و سـپس بـا شـوك ایجاد شـده 
در اتـاق عمـل، دوبـاره بـه زندگـي برمي گـردد. امـا در 
همیـن زمـان كوتاه، چیزهایـي دیده كـه درك آن براي 
افـراد عادي خیلي سـخت اسـت! او مي گفـت  همكار ما 
بـراي چند نفـر از رفقاي صمیمي، ماجرایـش را تعریف 
كـرد، امـا خیلـي نمي خواسـت ماجرایش پخش شـود. 
در ضمـن، از زمانـي كه این اتفـاق افتاده و از آن سـوي 
هسـتي برگشـته، اخاق و رفتـار فوق العـاده خوبي پیدا 

كرده اسـت!«
مشـتاق دیـدار  ایـن شـخص شـدم. تلفـن تمـاس او 
را گرفتـم و چندیـن بـار زنـگ زدم تـا باالخره گوشـي 
را برداشـت. نتیجـة چندیـن بـار مصاحبه و چند سـفر 
و دیـدار و ... كتابـي شـد بـه نـام »سـه  دقیقـه در 
قیامـت«. چنـد صفحـه از ایـن سـفر برزخـي را براي 
شـما مي آوریـم. امیـد آن كـه همـه كتـاب را مطالعـه 

. كنید

حسابرسي
جـوان پشـت میـز بـه آن كتـاب بـزرگ اشـاره كـرد. 
وقتـي تعجـب مـرا دید، گفـت: كتـاب خودت هسـت، 

بخـوان. امـروز براي حسابرسـي، همین كه خـودت آن 
را ببینـي، كافي اسـت.

چقدر این جمله آشـنا بود! در یكي از جلسـات قرآن، 
اسـتاد مـا ایـن آیه را اشـاره كـرده بـود: »إقـرا كتابك، 
كفي بنفسـك الیوم علیك حسـیبا.« این جوان درست 

ترجمـة همیـن آیه را به مـن گفت1.
نگاهـي بـه اطرافیانـم كـردم. كمـي مكـث كـردم و 
كتـاب را بـاز كـردم. بـاالي سـمت چپ صفحـة اول، با 

خطـي درشـت نوشـته شـده بود:
»13 سال و 6 ماه و 4 روز«

از آقایـي كـه پشـت میـز بـود پرسـیدم: »ایـن عـدد 
چیسـت؟«

گفت: »سـن بلوغ شماسـت. شـما دقیقا در این تاریخ 
بـه بلـوغ رسـیده اي.« تـوي ذهنـم بود كـه ایـن تاریخ، 
یك سـال از پانزده سال قمري كمتر اسـت، اما آن جوان 
كـه متوجـه ذهـن من شـده بـود، گفـت: »نشـانه هاي 

بلـوغ فقـط این نیسـت كه شـما در ذهـن داري.«
من هم قبول كردم.

قبـل از آن و در صفحـة سـمت راسـت، اعمـال خوب 
زیـادي نوشـته شـده بـود، از سـفر زیارتـي مشـهد تـا 
نمازهـاي اول وقـت و هیئـت و احتـرام به والدیـن و ... 

پرسـیدم: این هـا چیسـت؟
گفـت: »این هـا اعمـال خوبي اسـت كه قبـل از  بلوغ 
انجـام داده اي. همـة ایـن كارهـاي خـوب برایت حفظ 

شـده اند.«

خواندن این كتاب را از دست ندهید

نشانی انتشارات و دفتر گروه شهید ابراهیم هادي:
تهران- بزرگراه شهید محالتي

خیابان شهید صفري، نبش كوچه شهید نوري، پالك 2
33026485
33030147

مركز پخش شمارة )2(: خیابان انقالب، خیابان وحید نظري، 
بین فخر رازي و دانشگاه، پالك 65، طبقه سوم، واحد 7 تلفن: 

66407661
66406760

ناشر: نشر شهید ابراهیم هادي
نوبت چاپ: اول، 1398

قیمت: 9500 تومان
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قبـل از اینكـه وارد صفحـات اعمـال پـس از بلوغ 
شـویم، جـوان پشـت میـز نگاهـي كلـي بـه كتاب 
مـن كـرد و گفـت: »نمازهایت خوب و مـورد قبول 
اسـت. بـراي همیـن وارد بقیـة اعمال مي شـویم.«

یـاد حدیثي افتـادم از پیامبـر)ص( كـه فرمودند: 
»نخسـتین چیزي كه خداي متعـال بر امتم واجب 
كـرد، نمازهاي پنج گانه اسـت و اولین چیزي كه از 
كارهـاي آنان به سـوي خـدا باال مـي رود، نمازهاي 
پنج گانـه اسـت، و نخسـتین چیـزي كه دربـارة آن 
از امتـم حسابرسـي مي شـود، نمازهـاي پنج گانـه 

است2.«
مـن قبـل از بلـوغ نمـازم را شـروع كرده بـودم و 
بـا تشـویق هاي پـدر و مادرم، همیشـه در مسـجد 
حضـور داشـتم. كمتـر روزي پیـش مي آمـد كـه 
نمـاز صبحم قضا شـود. اگر یك روز خـداي ناكرده 
نماز صبحم قضا مي شـد، تا شـب خیلـي ناراحت و 
افسـرده بودم. این اهمیـت دادن به نماز را از بچگي 
آموخته بودم و خدا را شـكر همیشـه به آن اهمیت 

مي دادم.
میـز،  پشـت  جـوان  یعنـي  ملـك،  آن  وقتـي 
به عنـوان اولیـن مطلـب، این گونـه به نمـاز اهمیت 
داد و بعـد به سـراغ بقیـة اعمال رفـت، یاد حدیثي 
افتـادم كـه معصومیـن )علیهم السـام( فرموده اند: 
»اولیـن چیـزي كـه مورد محاسـبه قـرار مي گیرد، 
نماز اسـت. اگر نماز قبول شـود، بقیـة اعمال قبول 

مي شـود، و اگـر نمـاز رد شـود ...«
خوش حـال شـدم. بـه صفحـة اول كتابـم نـگاه 
كـردم. از همـان روز بلـوغ، تمـام كارهـاي مـن بـا 
جزئیـات نوشـته شـده بـود؛ كوچك تریـن كارهـا. 
حتـي ذره اي كار خـوب و بد را دقیق نوشـته بودند 

و صرف نظـر نكـرده بودنـد.
تـازه فهمیـدم كه »فمـن یعمل مثقـال ذرئ خیراَ 
یـره« یعنـي چـه. هـر چـه كـه مـا در اینجـا 
شـوخي حسـاب كـرده بودیم، آن هـا جدي 

جـدي نوشـته بودند!
در داخـل این كتاب، در كنار هـر كدام از كارهاي 
روزانـة مـن، چیـزي شـبیه یـك تصویـر كوچـك 
وجـود داشـت كـه وقتـي بـه آن خیره مي شـدیم، 
مثـل فیلـم بـه نمایـش درمي آمـد. درسـت مثـل 
قسـمت ویدیـو در تلفن هـاي همـراه جدیـد، فیلم 
آن ماجـرا را مشـاهده مي كردیـم؛ آن هـم فیلـم 

سـه بعدي بـا تمـام جزئیات!
یعنـي در مواجهـه با دیگـران، حتي فكر افـراد را 
هـم مي دیدیم. لذا نمي شـد هیچ كـدام از آن كارها 

را انـكار كرد.
 غیـر از كارهـا، حتـي نیت هـاي مـا ثبـت شـده 
بودنـد. آن هـا همـه چیـز را دقیـق نوشـته بودنـد. 

جـاي هیچ گونـه اعتراضـي نبـود.
بودنـد. هیـچ حرفـي هـم  ثبـت  اعمـال  تمـام 
نمي شـد بزنیم. امـا خوش حال بودم كـه از كودكي 
همیشـه همـراه پدرم در مسـجد و هیئت بـودم. از 
ایـن بابت بـه خودم افتخـار مي كردم و خـودم را از 
همین حـاال در بهتریـن درجات بهشـت مي دیدم.

همین طـور كه بـه صفحة اول نگاه مي كـردم و به 
اعمـال خوبـم افتخار مي كردم، یكدفعـه دیدم یكي 

یكي اعمال خوبم در حال محو شـدن هسـتند!
صفحـه پـر از اعمال خـوب بود، اما حـاال به كاغذ 
سـفید تبدیل شـده بـود! با عصبانیت بـه آقایي كه 
پشـت میز بـود گفتـم: »چـرا این هـا محو شـدند. 

مگر مـن این كارهـاي خوب را نكـرده ام؟«
گفـت: »بله درسـت اسـت. امـا همـان روز غیبت 
یكـي از دوسـتانت را كرده اي. اعمال خوب شـما به 

نامـة عمل او منتقل شـد.«
بـا عصبانیـت گفتـم: »چـرا؟ چـرا همـة اعمـال 

مـن؟«
او هـم غیرمسـتقیم اشـاره كـرد بـه حدیثـي از 
پیامبر )علیه السـام( كه مي فرماید: »سـرعت نفوذ 
آتـش در خـوردن گیاه خشـك، به پاي سـرعت اثر 
غیبـت در نابـودي حسـنات یك بنده نمي رسـد3.

رفتـم صفحـة بعـد. آن روز هم پـر از اعمال خوب 
بـود؛ نمـاز اول وقـت، مسـجد، بسـیج، هیئـت و 

رضایـت پـدر و مـادر و ...
فیلـم تمـام اعمـال موجـود بـود، امـا الزم بـه 
مشـاهده نبـود. تمام اعمـال خوب مـورد تأیید من 
بودنـد. آن زمان دوران دفـاع مقدس بود و خیلي ها 
مثـل مـن بچـه مثبـت بودنـد. خیلـي از كارهـاي 
خوبـي كـه فرامـوش كـرده بـودم، تمامًا بـراي من 

یـادآوري مي شـدند.
امـا بـا تعجـب دوبـاره مشـاهده كـردم كـه تمام 

اعمـال مـن در حـال محـو شـدن هسـتند!
گفتـم: »ایـن دفعـه چـرا؟ مـن كـه در ایـن روز 

نكـرده ام!؟« غیبـت 
را  مذهبـي ات  رفقـاي  از  »یكـي  گفـت:  جـوان 
مسـخره كـرده اي. ایـن عمل زشـت باعـث نابودي 
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بعـد، بـدون اینكـه حرفي بزند، آیة سـي ام سـورة 
بـراي  یـادآوري شـد: »روز قیامـت  برایـم  یـس 
مسـخره كنندگان روز حسـرت بزرگـي اسـت: »یا 
حسـرئ علي العبـاد مـا یأتیهم من رسـول  

ااّل كانـوا به یسـتهزؤن«
خـوب به یـاد داشـتم به چه چیـزي اشـاره دارد. 
من خیلي اهل شـوخي و خنده و سـركار گذاشـتن 
رفقـا بـودم. با خودم گفتـم: »اگر این طور باشـد كه 

خیلـي اوضاع من خراب اسـت.«
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رفتـم صفحـة بعـد. روز بعـد هـم كلـي اعمـال خـوب 
داشـتم. امـا كارهـاي خوب من پاك نشـدند. بـا اینكه آن 
روز هـم شـوخي كـرده بـودم، امـا در ایـن شـوخي ها، بـا 
رفقـا گفته و خندیـده بودیم، و به كسـي اهانـت نكردیم. 
غیبـت نكـرده بـودم. هیـچ گناهي همـراه با شـوخي هاي 
مـن نبـود. بـراي همیـن شـوخي ها و خنده هـاي مـن، 
به عنـوان كار خـوب ثبت شـده بود. با خـودم گفتم: »خدا 
را شـكر!« یاد حدیثي از امام حسـین )علیه السام( افتادم 
كـه مي فرمایـد: »برتریـن اعمـال بعـد از اقامة نماز، شـاد 
كـردن دل مؤمـن اسـت؛ البتـه از طریقي كه گنـاه در آن 

نباشد.4«
خوش حـال شـدم و رفتـم صفحة بعـد. با تعجـب دیدم 
كـه ثـواب حـج در نامـة  عمـل مـن ثبت شـده اسـت! به 
آقایـي كـه پشـت میـز نشسـته بـود، بـا لبخندي از سـر 
تعجـب گفتـم: »حـج؟! مـن در این سـن كي مكـه رفتم 

كـه خبر نـدارم!؟« 
گفت: »ثواب حج ثبت شـده اسـت. برخـي اعمال باعث 
مي شـوند كـه ثواب چندیـن حج در نامة عمل شـما ثبت 
شـود. مثـل اینكـه از سـر مهرباني به پـدر و مـادرت نگاه 
كنـي5. یـا مثًا زیـارت با معرفـت امام رضا )علیه السـام( 

و ...«
امـا دوبـاره مشـاهده كردم كـه یكي یكي اعمـال خوب 
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انجـام دهنـد، برایم تـكان دادند. همین طـور ورق مي زدم 
و اعمـال خوبـي را مي دیـدم كـه خیلي برایشـان زحمت 

كشـیده بـودم، امـا یكي یكـي محو مي شـدند.
فشـار روحي شـدیدي داشـتم. كـم مانده بـود دق كنم. 
نابـودي همـة ثـروت معنـوي ام را بـه چشـم مي دیـدم. 
نمي دانسـتم چـه كنم. هر چه شـوخي كرده بـودم، اینجا 
جـدي جـدي ثبت شـده بـود. اعمـال خوب مـن، همه از 
پرونـده ام خـارج  و بـه پرونـدة دیگران منتقل مي شـدند.

پي نوشت ها
1. آیة 14سورة اسراء.

2. كنز العمال. جلد هفتم. ص 276.
3. بحاراالنوار. ج 75. ص 229

4. المناقب، ج 4، ص 75.
5. پیامبـر)ص( فرمودنـد: هـر فرزنـد نیكـوكاري كـه با مهربانـي به پـدر و مادرش 
نـگاه كنـد، در مقابـل هـر نـگاه، ثواب یـك حج كامـل مقبول بـه او داده مي شـود. 
سـؤال كردنـد: حتي اگـر روزي صد مرتبه به آن هـا نگاه كند؟ فرمـود: آري خداوند 

بزرگ تـر و پاك تـر اسـت. )بحاراالنـوار، ج 74، ص 73(
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13 بهمن 1298 )هـ . ش(: والدت
1310 هـــ . ش: عزیمت به حوزة 

علمیة مشهد
1316 هـ . ش: هجرت به قم برای تحصیل 

علوم دینی
1319 هـ . ش: ورود به محضر درس آیت اهلل العظما امام 

خمینی )ره(
1323هـ . ش: حضور در محضر درس مرحوم آیت اهلل العظمي 

بروجردی
1325 هـ . ش: تشــرف به محضــر مرحوم حاج میرزا علی آقا 

شیرازی
1329 هـــ . ش: ورود بــه محضر درس مرحوم عالمه ســید 

محمدحسین طباطبایی
1331 هـ . ش: مهاجرت به تهران

1332 هـ . ش: انتشار جلد نخست کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم«
1334 هـ . ش: شروع به تدریس در دانشکدة الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران

1334 هـ . ش: آغاز همکاری با مجامع اسالمی و کانون های مذهبی از طریق هدایت امور، ایراد سخنرانی و 
نگارش کتاب.

15 خرداد 1342 هـ . ش: دستگیری و انتقال به زندان موقت شهربانی
1343 هـ . ش: آغاز همکاری با »جمعیت های مؤتلفة اسالمی« به صالحدید و امر حضرت امام خمینی )ره(

1346 هـ . ش: اقدام به تأسیس حسینیة ارشاد به کمک چند تن از دوستان
1348 هـ . ش: دستگیری به خاطر صدور اعالمیه ای مبنی بر جمع اعانه برای کمک به آوارگان فلسطینی

1349 هـ . ش: کناره گیری از حسینیة ارشاد
1349- 1351 هـ . ش: رهبری فعالیت های مسجد الجواد

1351 هـ . ش: دستگیری و بازداشت و تعطیل مسجد الجواد
1351- 1353 هـ . ش: سخنرانی در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره

1354 هـ . ش: ممنوعیت از سخنرانی و حضور بر منابر
1355 هـ . ش: کناره گیری از دانشکدة الهیات

1355 هـ . ش: سفر به نجف اشرف و تشرف به محضر امام خمینی )ره(
1356 هـ . ش: پایه گذاری »جامعة روحانیت مبارز تهران«

1357 هـ . ش: سفر به پاریس و عهده دار شدن مسئولیت تشکیل شورای عالي انقالب اسالمی از طرف حضرت 
امام خمینی )ره(

1357 هـ . ش: مسئولیت کمیتة استقبال از امام
11 اردیبهشت 1358 هـ . ش: شهادت

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار معلمان و فرهنگیان در تاریخ 96/2/17، نکات فراوانی درباره مسائل معلمان و 
آموزش و پرورش بیان کردند که پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR محورهای این موضوعات را در زیر مرور می کند.

1. استفاده از نظرات شهید آیت اهلل 
مطهری در مسائل آموزش و پرورش

2.قدر دانستن جایگاه شغل معلمی 
توسط خود معلم ها، مردم و مسئوالن

3. سرمایه گذاری در دانشگاه 
فرهنگیان برای تربیت معلم

4. پرهیز از استفاده سیاسی از 
جامعه معلمین

5. افزایش ظرفیت دانشگاه های معلم 
پرور برای نیاز به معلم در آینده

6.تربیت نسل با ایمان در 
آموزش و پرورش

7. توجه به تالش جریانی برای نفوذ و 
از بین بردن ارزش آموزش و پرورش 

و اعتماد به آن 

8. غلط بودن دانشگاه گرایی در 
آموزش و پرورش و لزوم تقویت و 

افزایش بخشهای فنی و حرفه ای

9. جدی گرفتن سند تحول 
آموزش و پرورش

10. غلط بودن پذیرش 
سند 2030 یونسکو
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نماز که تمام شــد، حضرت آقا فرمودند: بهشان بگویید بنشینند، من باهاشان صحبت کنم؛ در 
حالی که بنا نبود صحبتی در میان باشــد. گفتند: شــما برایشــان ترجمه کن. حضرت آقا شروع 
کردند به صحبت. از جمله چیزهایی که گفتند، این بود که: »فرزندانم، شما در آستانه ی یک 
پیروزی بسیار عظیم هستید و پیروزی تان هم خیلی نزدیک است«. گفتند: »پیروزی 

شما خیلی خیلی نزدیک و نزدیک تر از آن چیزی است که برخی تصور می کنند.«
بعد به من نگاه کردند و لبخند زدند.

من هیچ وقت این تصویر را فراموش نمی کنم. ایشان با دست چپشان اشاره کردند و گفتند: »همة 
شماها این پیروزی را با چشم خودتان می بینید.«

در حالــی کــه آن 50 نفر، فرماندهان خطوط مقدم بودند. وقتی من داشــتم این جمله را برای 
بــرادران ترجمه می کردم، صادقانه بگویم، کمی نگران شــدم. چون این برادران لبنانی روی همة 
کلمات دقت خاصی داشتند. من گفتم، حضرت آقا می گویند همة شماها این پیروزی را با چشم 
خودتان می بینید. در حالی که این ها رزمندگان خطوط مقدم بودند! اگر فردا کسی از آن ها شهید 
می شد، باقی افراد می گفتند پس حرف حضرت آقا چه شد که گفتند همه تان پیروزی را می بینید؟ 
این ها که شــهید شدند و پیروزی را ندیدند. عجیب اینجاســت که همة آن 50 برادر فرمانده که 
مسئوالن عملیات مقاومت بودند، شش یا هفت ماه بعد از آن دیدار، در حالی که در جنوب لبنان 
هر روز عملیاتی صورت می گرفت و این برادران در دل عملیات بودند، وقتی 25 مه ســال 2000 
پیروزی حاصل شد، همگی آن را با چشم خودشان دیدند. هیچ کدامشان پیش از دیدن پیروزی 
شهید نشد. مدتی بعد، بعضیشان شهید شدند، اما تا موقع پیروزی نه. همه شان پیروزی را با چشم 
خودشان دیدند. حاج قاسم هم طبیعتًا در این دیدار حضور داشت و کسی بود که کل این 

سفر و دیدار را ترتیب داده بود.
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