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ë  ويژگی های تفسير تنزيلی
ë روش شناسی پاسخ گويی به پرسش های اعتقادی

ë پرسش و پاسخ در تفسير الميزان
ë نظرية فطرت در تفسير،فلسفه و عرفان اسالمی

در ايـن کتاب که ثمـرة تالش نزديک 
بـه ۷۰ نفـر از نخبـگان حـوزوی و 
دانشـگاهی و مطالعـة بيـش از ۱۷ 
هـزار سـاعت اسـت، تـالش شـده 
جمهـوری  دسـتيابی  ميـزان  اسـت 
اسـالمی ايـران بـه آرمان هايـی از 
قبيـل عدالـت، اسـتقالل، معنويـت، 
مردم سـاالری  زن،  کرامـت  آزادی، 
دينی، گسـترش رفاه عمومی و.... را با 
استفاده از نزديک ترين و متناسب ترين 
شاخصه های بين المللی به آرمان های 

انقـالب اسـالمی، بررسـی شـود.
ارجاعـات ايـن کتاب بـه معتبرترين 
داده هـای  نظيـر  بين المللـی  منابـع 

اطالعاتی سـازمان ملل، بانک جهانی، سـازمان جهانی غذا و کشـاورزی، سـازمان جهانی 
سـالمت، دفتر برنامه توسـعة ملل متحد و ديگر مراجع آماری جهانی مسـتند شـده اسـت.

ذکـر ايـن نکتـه الزم اسـت که بيان دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی، بدان معناسـت که در 
مسـير پيشـرفت قرار داشـته اسـت و به آرمان های خود نزديک تر شده اسـت؛ هرچند که در 
برهه هايی از زمان، سـرعت حرکتش کند شـده اسـت که در فصل آخر کتاب، به اختصار به 

داليل آن نيز اشـاره شـده است.

برای دريافت کتاب می توانيد با شماره ۹-۳۲۰۰۲۵۶۷-۰۵۱ انتشارات آستان قدس رضوی تماس بگيريد.



پيامبـر گرامـی(ص) پـس از مبعوث شـدن بـه رسـالت، از غـار حرا به 
خانه بازگشـتند. باری سـنگين بر دوش آن حضرت آمده بود: «انا سنلقی 
عليـک قـوًال ثقيـًال» جبرئيل نازل شـد و آيـات اول تا دهم سـوره مزمل 
را آورد. در حقيقت با يک دسـتورالعمل دوازده گانه که بهترين ابزار کار 
برای تحمل آن بار سـنگين بـود، بر پيامبر(ص) وارد شـد. خداوند متعال 
در اين آيات شـريفه می فرمايد: ای رسـولی که عبای نبـوت به دوش تو 

آمده اسـت، از اين دسـتور العمل کمک بگير!
é اول: شب زنده داری؛ «قم الليل اال قليًال»

é دوم: نماز شب؛ «ان ناشئئ الليل هی اشد وطئًا و اقوم قيًال»
é سوم: تمسک به قرآن؛ «ورتل القرآن ترتيًال»
é چهارم: اراده؛ «ان ناشئئ الليل هی اشد وطئًا»

é پنجم: قاطعيت در گفتار؛ «و اقوم قيًال»
é ششم: فعاليت مدام؛ «ان لک فی النهار سبحاً  طويال»

é هفتم: ذکر مدام؛ «واذکر اسم ربک»
é هشتم و نهم: دعا و انقطاع الی اهللا؛ «و تبتل اليه تبتيال»

é دهم: توکل؛ «رب  المشرق و المغرب ال اله اال هو فاتخذه وکيال»
é يازدهم: صبر؛ «فاصبر علی ما يقولون»

é دوازدهم: سعه صدر؛ «واهجر هم هجرًا جميًال»
در واقع، خدای سـبحان با ابالغ اين دسـتورالعمل، برنامه رسـالت پيامبر 
گرامـی(ص) را تدوين فرموده اسـت. برنامه جامعی که نقشـی اساسـی 
و حسـاس در امـر رسـالت برای پيامبر اکـرم(ص) داشـت و آن حضرت 
بـا اسـتفاده از ايـن دسـتورالعمل، فعاليت تبليغـی و رسـالت خويش را 
آغـاز کـرد و پـس از تحمل شـدايد و پشـت سـر نهـادن موانع فـراوان 
و فشـارهای کفار، توانسـت در مـدت کوتاهی، جامعه عـرب جاهلی را 
متحـول و دگرگـون سـازد و با يک انقـالب درونی، افـرادی مهذب و با 

تقـوا تربيت کند.
منبع:

ماهنامه پاسدار اسالم، شماره ۵۵۳
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مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی، نوشته ها و گزارش تحقیقات پژوهشگران و متخصصان تعلیم وتربیت به ویژه معلمان 
دوره هاي مختلف را در صورتي كه در نشریات عمومي درج نشده و مرتبط با موضوع مجله باشد، مي پذیرد. الزم است در مطالب 

ارسالي، موارد زیر رعایت شود:
چكیده اي از كل محتواي ارسال شده حداكثر در 250 كلمه، همراه مطلب ارسال شود. پي نوشت ها و منابع كامل باشد و شامل 
نام اثر، نام نویسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شمارة صفحة مورد استفاده باشد. در متن هاي ارسالي تا حد 
امكان از معادل هاي فارسي واژه ها و اصطالحات استفاده شود. اصل مقاله هاي ترجمه شده به پیوست آن ارسال شود. نثر مقاله 
روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت شود. شكل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها 
و تصاویر، پیوست در حاشیة مطلب مشخص شود. مطالب یك خط در میان روي كاغذ نوشته و در صورت امكان حروفچینی 
شود. مطالب مندرج در مجله، الزامًا مبّین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئوولیت پاسخگویي به پرسش هاي 
خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است. مقاله هاي دریافتي در صورت پذیرش یا رد، بازگشت داده نمي شود. مجله در پذیرش، 

رد، ویرایش و یا تلخیص مقاله هاي رسیده مجاز است.
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موضوع هـا و مسـائل حـوزة دیـن و اعتقـاد دینـی، ماهیتـًا حوزه ای اسـت کـه سـؤال را در داخل خـود دارد و هر فـردی را به 
سـوی پرسـیدن و سـؤال کـردن سـوق می دهـد. زیرا دیـن، دربـارة »از کجا آمـده ام« و »به کجا مـی روم« و »در کجا هسـتم« 
و »چـه کسـی هسـتم« و به خصـوص دربـارة »چـه بایـد بکنـم« صحبت می کنـد و نظر خاصـی را کـه خدای متعال توسـط 
پیامبـران خـود بـرای مـردم فرسـتاده، ارائـه می کنـد. لذا پرسـش دربارة این مسـائل امـری طبیعی اسـت و دانش آمـوزی که 

اهـل سـؤال و پرسـش نباشـد و دربارة ایـن امور تحقیق نکنـد، رفتاری غیرطبیعـی دارد.
امـا نکتـه ای را کـه در اینجـا می خواهیـم بدان بپردازیم، زمینه های شـکل گیری پرسـش و گسـترش برخی از پرسـش ها در 

سـطح تعداد زیـادی از دانش آموزان اسـت.
زمینـة اول، روح جسـت وجوگری نوجـوان و جـوان و انگیـزة وی به دانسـتن اسـت. تعداد زیادی از سـؤال ها در بسـتر چنین 
انگیـزه ای پیـدا می شـوند و شـکل می گیرنـد و ممکـن اسـت که حتـی تا شـکاکیت در اصـل دین هم کشـیده شـود. اما من 
به عنـوان یـک دبیـر نباید از پرسـش هایی که توسـط دانش آمـوزان و با چنین انگیزه ای طرح می شـوند، هراس داشـته باشـم. 
تـرس و هـراس مـن بایـد از خـودم باشـد کـه آیا خـود را بـرای مواجهة منطقی و درسـت بـا این گونه سـؤال ها آمـاده کرده ام 

یـا نه؟
از آنجـا کـه بسـتر و زمینـة ایـن قبیـل سـؤال ها، یافتـن دلیـل و چرایـِی یک گـزارة دینی اسـت، برای پاسـخ به این نـوع از 
سـؤال ها، بایـد از قـوت اسـتدالل و بیـان روشـن اسـتفاده شـود تا عقـل و فکر سـؤال کننده پاسـخ مـا را بپذیرد و قانـع گردد. 
معمـواًل هـم ایـن قبیل سـؤال ها از طـرف دانش آمـوزان باهوش و کنجکاو کالس طرح می شـود و آن ها هسـتند کـه به دنبال 
ایـن قبیـل سـؤال ها می رونـد. معرفـی کتاب مناسـب بـه این قبیـل دانش آمـوزان هم ضروری اسـت. زیرا پاسـخ کوتـاه ما که 
ممکـن اسـت در ده بیسـت دقیقـه انجـام پذیـرد، دانش آمـوز را در همـان لحظه قانع کنـد. اما وقتی کـه او از ما جدا می شـود 
کـه بیشـتر بـا خـود فکر می کنـد، سـؤال های دیگری برایش پیدا شـود و یا اشـکاالتی نسـبت به پاسـخ ما بگیرد کـه آن قانع 
شـدن اول را کم رنـگ نمایـد. معرفـی کتـاب می توانـد جـای خالی معلـم را تا حـدودی بگیرد و پاسـخگوی سـؤال های دیگر 

باشـد. دانش آموز 
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توجـه داشـته باشـیم کـه مهم تریـن و اصلی تریـن زمینه و بسـتر پیدایش سـؤال ایـن موضوع اسـت، که چرا کـه اصواًل 
خداوند انسـان را موجودی اندیشـه ورز و اهل تفکر و اهل پرسـش خلق کرده تا به سـوی دانسـتن حرکت کند و انسـانی 

دانـا شـود و صـف خـود را از آنان کـه در نادانی به سـر می برند، جـدا نماید.
قـل هـل یسـتوی الذیـن یعلمون والذین الیعلمـون. انما یتذکـر اولواااللباب )زمـر، 9(. قل هل یسـتوی االعمی و البصیر 

افال تتفکـرون )انعام، 50(.
زمینة دوِم برخی سـؤال ها در حوزة دین، مشـکالت و شکسـت هایی اسـت که شـخص سـؤال کننده دچار آن ها شـده و 

آن شکسـت ها، بـه تدریـج او را به سـمت سـؤال هایی دربارة خدا و اصل دین سـوق داده اسـت.
به عنـوان مثـال، دانش آمـوزی کـه در کودکـی، پدر خـود را به علت بیمـاری از دسـت داده و دچار فقر در زندگی شـده، 
ممکـن اسـت پرسـش هایی دربـارة عدالـت و حکمت خداوند بـه ذهنش خطور کنـد و این پرسـش ها را با معلـم خود در 
میـان بگـذارد. چـه بسـا که اگـر این دانش آموز دچار آن مشـکالت نشـده بـود، هیچ گاه به سـراغ چنین سـؤالی نمی رفت 

و توجهـی بـه آن نمی کرد.
پاسـخ منطقـی بـه سـؤال چنین دانش آمـوزی کمتـر او را قانـع می کند. زیرا این پاسـخ منطقی، سـبب آرامـش روحی 
کسـی کـه گرفتار مشـکل اسـت، نمی شـود. بـه همین جهـت، معلـم باید همـراه با توضیحـات اسـتداللی خـود، ارتباط 

عاطفـی بـا چنیـن دانش آمـوزی برقـرار نمایـد و او را از نظر روحـی و روانی حمایـت نماید. 
بـه عبـارت دیگـر، بایـد بـا یک ارتبـاط صمیمی و همدلـی و همراهـی بـا او کاری کند کـه دانش آمـوز، حمایت معنوی 
معلـم را احسـاس کنـد و دریابـد که معلم، همراه و همدرد با اوسـت. پس از موفقیت در این مرحله اسـت که صحبت های 
اسـتداللی معلـم نتیجـه می دهـد و دانش آمـوز را قانع می کند. چه بسـا که اگـر آن ارتباط صمیمی و همدلی برقرار شـود 

و مسـئلة روحـی دانش آمـوز حل شـود، خود سـؤال هم از بیـن برود و نیازی هم به بحث اسـتداللی نباشـد.
سـومین زمینـه و بسـتر سـؤال ها، زمینه هـای اجتماعـی اسـت. مـا امروزه بـا سـؤال هایی از طـرف دانش آمـوزان روبه رو 
هسـتیم کـه ناشـی از تغییـر زندگـی اجتماعی و ورود فرهنگ های دیگر به کشـور ما و سـایر کشـورهای اسـالمی اسـت.
همچنیـن با تشـکیل نظام اسـالمی در ایـران و وجـود تفاوت هایی میان این نظام با سـایر نظام های رایـج و نیز پیدایش 

چالش ها و مشـکالت دو سـه دهة اخیر و وجود رسـانه هایی که تولید سـؤال و شـبهه می کنند. 
ما این زمینه ها را به دو بخش تقسیم می کنیم:

1. گسـترش ارتباطات فرهنگی و ورود فرهنگ های دیگر به کشـور ما و سـایر کشـورهای اسـالمی و تأثیرپذیری جامعه 
از فرهنگ هـای دیگر، در سـبک زندگـی و روابط اجتماعی.

2. برقـراری نظـام اسـالمی در ایـران و مخالفـت کشـورهای سـلطه گر بـا این نظـام و پیدایـش مشـکالت و چالش های 
اقتصادی و سیاسـِی ناشـی از ایـن مخالفت.

حجـم بسـیاری از سـؤال های فعلـی دانش آمـوزان برخاسـته از ایـن زمینه هـای اجتماعی اسـت کـه به عنوان مثـال، به 
یـک نمونـة آن اشـاره می کنیم.

بـا تشـکیل نظـام اسـالمی در ایـران، از جملـه قوانینـی کـه در ایران به اجـرا درآمـد، قانون پوشـش و حجاب بـود. این 
قانـون در سـال های اولیـة انقالب اسـالمی، بدون مانـع قابل ذکری به اجرا درآمـد و در دو دهة اول بـا چالش های چندانی 

نبود. همراه 
امـا از آنجـا کـه ایـن قانـون در تعـارض کامـل با فرهنـگ حاکم بر جهـاِن غرب بـود و در عمـوم رسـانه های غربی علیه 
آن صحبـت می شـد، بـه تدریـج به صـورت یک مسـئله و یک چالش بـرای جواناِن دهة هشـتاد و نـود در آمـد. در دِل این 

چالـش سـؤال های متعـددی شـکل گرفت و بـر زبان ها جاری شـد، از جملـه اینکه:
آیـا حـدود حجاب در اسـالم مشـخص شـده؟ آیا زمـان پیامبر اکـرم)ص( حجاب، الـزام اجتماعی داشـته؟ آیـا می توان 
حجـاب را اجبـاری کـرد؟ آیـا رعایـت حجـاب صرفًا یـک الزام قلبی اسـت یا یـک قانون اجتماعـی؟ آیا این حکـم مربوط 

بـه دورة پیامبـر بـوده یـا مربوط به همـه دوره ها؟
در حالی کـه ایـن سـؤال ها بـرای جـوان مسـلمان چنـد دهـة قبـل کـه تحت تأثیـر فرهنگ غـرب قـرار نگرفته بـود، یا 
مطـرح نبـود و یا پاسـخ روشـن داشـت و به همین جهت عموم مـردم، از روی تبعیت از دین و بدون اکـراه و اجبار، حجاب 

را مراعـات می کردنـد، همان طـور کـه خمـس مـال خـود را می پرداختنـد و همان طور که نمـاز را اقامـه می کردند.
پـس معلـم، در اینجـا با نوع سـؤال های مواجه اسـت کـه دارای یک پشـتوانة فرهنگی اسـت، اما نه فرهنـگ خود، بلکه 

فرهنـگ بیگانـه. از ایـن رو برای پاسـخ دادن به این قبیل سـؤال ها بایـد از دو رویکرد اسـتفاده کرد:
الف. نقد مستدل و مبتنی بر شواهِد همین مسئله در فرهنگ غرب.

ب. تحلیل )نه پاسخ کوتاه( و تبیین حکم اسالم و نشان دادن فواید و نتایج سازندة آن در فرهنگ اسالمی.
بنابرایـن، مواجهـة بـا ایـن قبیل سـؤال ها یک مواجهة آنـی و فوری و کوتاه مدت نیسـت و نیازمند برنامه ریـزی و مطالعة 
مسـتمر و کاِر فرهنگـی پیوسـته اسـت کـه ان شـاءاهلل با همت دبیـران متعهد به اسـالم، ایـن برنامه ریـزی و کار فرهنگی 

میسـر خواهد شد.

 دانش آموز، حمایت 
معنوی معلم را احساس 

کند و دریابد که معلم، 
همراه و همدرد با 

اوست. پس از موفقیت 
در این مرحله است که 
صحبت های استداللی 

معلم نتیجه می دهد 
و دانش آموز را قانع 

می کند. چه بسا که اگر 
آن ارتباط صمیمی و 
همدلی برقرار شود و 

مسئلة روحی دانش آموز 
حل شود، خود سؤال 

هم از بین برود و نیازی 
هم به بحث استداللی 

نباشد
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حجت االسام و المسلمین 
محسن عباسی ولدی

اشاره
امام حسین)ع( فرمود:

برتـری کسـی کـه یتیـم آل محمـد)ص( را کـه از 
سرپرسـتان خـود جـدا شـده و در جهـل فـرو رفتـه 
اسـت سرپرسـتی کنـد و او را از جهـل بیـرون آورد و 
امـور مشـتبه را بـرای او روشـن سـازد، بر کسـی که 
یتیمـی را سرپرسـتی کنـد و بـه او آب و غـذا دهـد، 

ماننـد برتـری خورشـید بر سـتارة ُسـها1 اسـت.2
از گذشـته های دور عنایـت خاصـی از سـوی یاران 
ائمـه)ع( و علمـای شـیعه در گـردآوری پرسـش و 
پاسـخ هایی که میـان پیامبر اکـرم)ص( و ائمـه)ع( و 
مخاطبانشـان رد و بدل می شـده وجود داشـته است. 
یکـی از قدیمی تریـن ایـن کتاب ها »مسـائل علی بن 
جعفـر« اسـت کـه در آن علی بـن جعفـر، سـؤاالت 
امـام موسـی کاظـم)ع(  بـرادرش  از  کـه  را  فقهـی 
پرسـیده جمـع آوری کـرده اسـت. یکی دیگـر کتاب 
»ابومنصـور  آن  مؤلـف  کـه  اسـت  »االحتجـاج« 
علمـای  از  طبرسـی«  ابی طالـب  احمدبن علی بـن 
قـرن ششـم می باشـد. در ایـن کتـاب هم پرسـش و 
پاسـخ ها و مناظـرات پیامبر خـدا)ص( و اهل بیت)ع( 
بـا موضوع اعتقـادی جمع آوری شـده اسـت. مرحوم 

عالمـه محمدباقـر مجلسـی، از علمـای قـرن یازدهم 
و اوائـل قـرن دوازدهـم، نیـز در مجلـدات مختلـف از 
کتـاب عظیـم »بحاراالنـوار«؛ به ویـژه در جلـد نهـم و 
دهـم بـه پرسـش و پاسـخ ها و مناظـرات اعتقـادی 
قـرآن و رسـول اکـرم)ص( و اهل بیـت)ع( پرداختـه 

ست. ا
در آثـاری کـه بـا موضـوع پرسـش و پاسـخ نگارش 
یافته، بیشـتر به اصل پرسـش و پاسـخ پرداخته شده 
و کمتـر بـه بحـث »روش هـای پاسـخ گویی« توجـه 

گردیده اسـت.
چندیـن سـال پیـش، درسـی را بـا عنـوان اصـول 
عقایـد بـرای دانش پژوهـان قرآنـی داشـتم. در طـول 
دربـارة  خـود  تجربیـات  مناسـبت هایی  بـه  کالس 
شـیوة پاسـخ گویی بـه پرسـش های اعتقـادی را بیان 
می کـردم. پـس از آن تصمیـم گرفتـم ایـن شـیوه ها 
را بـرای اسـتفادة دبیـران و روحانیـان به صورت کتاب 
منتشـر کنم. وقتی شـروع به نوشـتن کردم، به کتب 
روایـی هم مراجعه کـردم تا برای هر کدام از شـیوه ها 
شـاهدی قرآنی یا روایی بیابـم. در این مراجعه بود که 
متوجه شـدم، بـر فضای پاسـخ گویی به پرسـش های 
اعتقـادی در قـرآن و سـیره و سـخنان اهـل بیت)ع( 

دبیران گرامی از این شماره به بعد سلسله مقاالت روش شناسی پاسخ 
گویی به پرسش های اعتقادی در این مجله آورده می شود. امیدواریم 

درپاسخ گویی سواالت دانش آموزان راهنمای خوبی برای شما باشد
آموزش

١
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قواعـدی حاکم اسـت که نشـان می دهد دیـن برای 
پاسـخ گویی بـه پرسـش های اعتقـادی بـرای خـود 
شـیوه و روشـی خاص دارد. به همین دلیل کار قبلی 
را کنـار گذاشـته و شـروع به تحقیق کـردم. از اینجا 
بـه بعد دیگر بـه آنچه با تجربة خویش بدان رسـیده 
بـودم توجهی نداشـتم. دغدغة اصلی بنده این شـده 
بـود کـه آیـات و روایـات را بررسـی کـرده و قواعـد 

پاسـخ گویی اهـل بیـت)ع( را اسـتخراج کنم.
نـزول  زمـان  در  به ویـژه  اعتقـادی،  پرسـش های 
قـرآن و عصـر اهـل بیـت)ع( از مسـائل پیـش روی 
مبلغـان دینـی و از پرسـش های اصلی هـر روزگاری 
بـوده اسـت. در عصر ما این پرسـش ها فراگیر شـده 
و از ِقبـل سـهولت ارتباطـات و توسـعة رسـانه های 
جمعـی در تمـام اقشـار و سـنین مختلف از مسـائل 

اصلـی زندگی انسـان شـده اسـت.
فراینـد پاسـخ گویی بـه پرسـش های اعتقـادی دو 
رکـن اساسـی دارد؛ یکی محتوای پرسـش و دیگری 
شـیوة پاسـخ گویی. بـرای یـک پاسـخ گویی موفـق، 
بایـد هـم بـر محتـوای پاسـخ مسـلط بـود و هـم با 
شـیوة انتقال آن به مخاطب آشـنا شـد. حال با توجه 
بـه اینکه قرآن و اهل بیت)ع( در پاسـخ گویی شـیوة 
خاصـی داشـته اند و با توجـه به اعتقاد مـا در پیروی 
از ثقلین، باید این شـیوه ها را پیدا کنیم و در مسـیر 

پاسـخ گویی بـه کار گیریم.
در ایـن سلسـله مقاالت كـه در مجله رشـد قرآن و 
معارف اسـالمي چاپ مي شـود بنا داریـم مخاطب را 
قدم به قـدم از ابتـدا، یعنی قبـل از اینکـه وارد عرصة 
پاسـخ گویی شـود، تا وقتی که مشـغول پاسـخ گویی 
می شـود، همراهـی کنیـم؛ بدین ترتیب که شـیوه ها 
را بـا نظـم خاصی در دو بخش کلـی: »پیش نیازهای 
پاسـخ گویی« و »مسیر پاسـخ گویی« مطرح خواهیم 

کرد.
در »پیش نیازهای پاسـخ گویی« در پی آن هسـتیم 
را  پاسـخ گویی  عرصـة  بـه  ورود  نیازمندی هـای  تـا 
مشـخص کنیم و در »مسیر پاسخ گویی« می خواهیم 
نکاتـی را کـه پاسـخ گو در مواجهـه بـا یک پرسـش و 
اقـدام بـه جـواب باید در نظـر بگیرد بیان کنیـم. این 

بخش در سـخ قسـمت تبیین شـده اسـت:
اول: نکاتـی کـه بـا دقـت در خـود »پرسـش« باید 

در نظـر گرفت؛
دوم: مطالبـی کـه بـا دقـت در شـخصیت و نیـات 

»پرسشـگر« بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد؛
سـوم: امـوری کـه در خـود »پاسـخ« بایـد در نظر 

گرفته شـود.
قسـمت سـوم، خـود در چهـار عنـوان ذکـر شـده 

ست: ا
اول: »نـکات اخالقـی« که باید در حین  پاسـخ گویی 

رعایت شـود؛
دوم: »نکات مربوط به واژه ها«؛

سـوم: »مسـتندات« و دالیلی که پاسخ گو می تواند از 
آن ها استفاده کند؛

چهـارم: »شـیوه ها«یی کـه پاسـخ گو در نحـوة ارائـة 
پاسـخ می توانـد از آن هـا بهـره ببرد.

بدیهـی اسـت کـه چـون مـا بـه دنبـال پیـدا کردن 
روش هـا در فرهنـگ قـرآن و اهل بیـت )ع( هسـتیم. 
منابـع مـا آیات قـرآن و کتـب روایی خواهد بـود. البته 
برای فهم بهتر قرآن از تفاسـیر و فنون تفسیری که در 
پـی تبییـن هر چه دقیق تر قـرآن بوده  اند نیز اسـتفاده 
کرده ایـم؛ مثاًل در برخـی از موارد بـرای فهم دقیق آیه 
بـه سـراغ شـأن نـزول آن در کتب تفسـیری رفته ایم. 
در کتـب روایـی نیز، هم بـه دنبال روایاتـی بوده ایم که 
گفتار معصـوم)ع( را نقل کرده اند و هم نشـان از کتبی 

گرفته ایم که سـیرة معصومیـن)ع( را شـرح داده اند.
شـیوه ها  ایـن  از  برخـی  در  کـه  نمانـد  ناگفتـه 
در  و  نداشـته  موضوعیـت  اعتقـادی  پرسـش های 
پاسـخ گویی به پرسـش های فقهی و اخالقـی نیز باید 

مراعـات شـوند.
در همیـن جـا تذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت که 
برخی از مسـتندات در ناحیة داللت، به صورت آشـکار 
بـر مدعا داللت داشـته و برخـی داللت ظّنـی دارند. از 
جهت سـند هم حتی المقدور تالش شـده تا روایات از 
کتب معتبر و شـیعی نقل شـود. روایات در این نوشتار 
بررسـی سـندی نشـده؛ امـا از نظـر مضمونـی روایاتی 
آورده شـده کـه بـا اصـول اساسـی دیـن در تعـارض 
نیسـت و از نـگاه محتوایـی اشـکالی ندارنـد. ارجاع به 
چنـد منبـع در یـک روایت هـم نشـان از اعتماد علما 

به روایـت دارد.

1. روش چیست و روش شناسی کدام 
است؟

روش یـا متـد3 در لغـت بـه معانی متعـدد از جمله: 
قاعده، قانون، شـیوه، اسـلوب، سـبک و ... آمده است؛ 

امـا در اصطـالح به سـه چیـز اطالق می شـود:
1. مجموعة طرقی که انسـان را به کشف مجهوالت 

و حل مشـکالت هدایت می کند؛
2. مجموعـة قواعـدی که هنگام بررسـی و پژوهش 

واقعیـات باید بـه کار برد؛
3. مجموعـة ابزار یـا فنونی که پژوهشـگر را در این 

مسـیر از مجهوالت بـه معلومات راهبـری می نماید.4
بـا توجـه به نکات فـوق روش خـود در این تحقیق 
را این گونـه تعریـف می کنیـم: روش عبارت اسـت از 
راه بـه کار گیری قواعد، شـیوه ها و فنون پاسـخ گویی 
کـه پاسـخ گو بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود از آن 

می گیرد.5 بهـره 

 برای یک پاسخ گویی 
موفق، باید هم بر محتوای 

پاسخ مسلط بود و هم با 
شیوة انتقال آن به مخاطب 

آشنا شد. حال با توجه به 
اینکه قرآن و اهل بیت)ع( 

در پاسخ گویی شیوة 
خاصی داشته اند و با توجه 

به اعتقاد ما در پیروی از 
ثقلین، باید این شیوه ها 
را پیدا کنیم و در مسیر 
پاسخ گویی به کار گیریم
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2. پرسش
مقصـود مـا از پرسـش در اینجـا هر گزاره ای اسـت 
کـه از سـوی مخاطـب مطـرح شـده و در انتظـار 
پاسـخی برای آن اسـت، خواه قصـد او برطرف کردن 
جهـل خود باشـد یا به قصـد دیگری این پرسـش را 

مطـرح کند.

3. پرسش های اعتقادی
همان طـور کـه در مقدمـه ذکـر شـد، مقصـود مـا 
از اعتقـادات مسـائلی اسـت کـه بـه حـوزة عقایـد و 
مسـائل فکـری مربـوط می شـود. به تعبیـر دیگر اگر 
مـا تقسـیم بندی عقایـد، اخـالق و احـکام را در نظر 
بگیریـم، مقصـود عقایدی اسـت که قسـیم اخالق و 

احـکام می باشـد.

4. قرآن
در ایـن تحقیـق حجّیـت قـرآن به عنوان یـک اصل 

موضوعـی6 پذیرفته شـده اسـت. از نظر مـا قرآن:
الـف. کتابـی آسـمانی اسـت کـه تحریفـی در آن 

صـورت نگرفتـه اسـت.
بی تردیـد، ما ایـن قرآن را بـه تدریج نـازل کرده ایم، 

و قطعاً نگهبـان آن خواهیم بود.7

ب. برای هدایت همة انسان ها فرستاده شده است.
مـاه رمضان ]همان ماه[ اسـت کـه در آن، قرآن فرو 
فرسـتاده شـده اسـت، ]کتابی[ کـه مـردم را راهبر، و 
]متضمن[ دالیل آشـکار هدایت، و ]میزان[ تشخیص 

حق از باطل اسـت.8

ج. ظواهر و محکمات قرآن حجت بوده و متشابهات 
آن هـم با تفسـیر پیامبـر)ص( و اهل بیـت )ع( حجت 

است.
اوسـت کسـی کـه ایـن کتـاب ]قـرآن[ را بـر تـو 
فـرو فرسـتاد. پـاره ای از آن، آیـات محکـم ]صریـح 
و روشـن[ اسـت. آن هـا اسـاس کتابنـد و ]پـاره ای[ 
دیگـر متشـابهاتند ]کـه تأویل پذیرنـد[. امـا کسـانی 
کـه در دل هایشـان انحـراف اسـت بـرای فتنه جویـی 
و طلـب تأویـل آن ]بـه دلخـواه خـود[ از متشـابه آن 
پیـروی می کننـد، بـا آنکـه تأویلـش را جـز خـدا و 
ریشـه داران در دانـش کسـی نمی دانـد. ]آنـان کـه[ 
می گوینـد: »مـا بـدان ایمـان آوردیـم، همـه ]چـه 
محکـم و چـه متشـابه[ از جانب پـروردگار ماسـت«، 
نمی شـود.9  متذکـر  کسـی  خردمنـدان  جـز  و 

)ال عمران/ 7(

5. اهل بیت )ع(
مقصـود مـا از اهل بیـت)ع( در این تحقیق شـخص 

رسـول خـدا)ص( و خانـدان پـاک اوسـت. در ایـن 
تحقیـق حجیت سـنت این بزرگـواران نیز به عنوان 

اصـل موضوعـی پذیرفته شـده اسـت. از نظر ما:
الـف. سـخنان اهـل  بیـت)ع( اگـر در مقـام بیان 
بـوده و تقیـه نبـوده باشـد قابل اسـتناد می باشـد.
ب. رفتـار آن بزرگـواران نیـز ماننـد سخنانشـان 

دارد.10 حجیـت 
ج. تقریـر آن هـا کـه نشـانة تأییـد عملـی اسـت 
حجـت بـوده و ماننـد رفتـار و گفتـار قابل اسـتناد 

اسـت.11

اهمیت پرسش در معارف دینی
بـا مـروری بر آیـات قـرآن و روایـات اهل بیت)ع( 
در می یابیـم کـه دیـن به صـورت کلـی مخاطبـان 
خـود را به پرسشـگری تشـویق نمـوده و بـا تعابیر 
گوناگون انسـان ها را به سـمت پرسشـگری سـوق 
بـه  تشـویق  عالوه بـر  دیـن،  اگرچـه  اسـت.  داده 
پرسشـگری، ذهن کنجکاو انسـان را نیـز مدیریت 
نیـز  را  او  پرسـش های  جهت گیـری  و  کـرده 
مشـخص کـرده اسـت کـه در بحـث بعـد بـه آن 

خواهیـم پرداخـت.
دیـن در یـک دعـوت کلـی انسـان هایی را کـه 
دچـار جهـل هسـتند، بـه پرسـش از اهـل ذکـر 
تشـویق می کنـد. خداونـد در دو آیـه از قرآن کریم 

می فرمایـد:
اگر نمی دانید از اهل ذکر بپرسید.12

پرسـش و پاسـخ های زیـادی که در قـرآن وجود 
داشـته و سـؤاالت فراوانی که اقشـار مختلف مردم 
از اهل بیـت)ع( پرسـیده  اند، نشـان از آن دارد کـه 
نه تنهـا دیـن در مقابـل پرسشـگری مانعـی ایجاد 
نکـرده؛ بلکه با نـوع برخورد خـود راه را برای خالی 

شـدن ذهن هـا از سـؤاالت بـاز کرده اسـت.
گذشـته از پرسـش هایی که مردم از اهل بیت)ع( 
می نمودنـد، خـود ایـن بزرگـواران نیـز مـردم را 
دعـوت بـه پرسشـگری می کردنـد. از معروف ترین 
از  روایتـی  مدعاسـت،  ایـن  مؤیـد  کـه  روایاتـی 

امیرالمؤمنیـن علـی)ع( اسـت کـه فرمـود:
ای مـردم! از مـن بپرسـید پیـش از آنکـه مـرا از 

دسـت بدهیـد.13

همچنین پیامبر خدا)ص( فرمود:
دانـش گنجینه ای اسـت و کلیدهای آن پرسـش 
اسـت؛ پـس رحمـت خـدا بر شـما بپرسـید که بر 
اثـر آن چهـار نفر پـاداش می یابنـد: سـؤال کننده، 

پاسـخ دهنده، شـنونده و دوسـتدار آنـان.14
شـاید با توجـه به این معـارف بتوان گفـت که از 
نـگاه دیـن، از پـرده بیـرون آمدن برخـی از حقایق 
فقـط در سـایة پرسـش امکان پذیـر خواهـد شـد 

 پیامبر )ص( فرمود: 
دانش گنجینه ای است 
و کلیدهای آن پرسش 
است؛ پس رحمت خدا 
بر شما؛ بپرسید که بر 
اثر آن چهار نفر پاداش 
می یابند: سؤال کننده، 
پاسخ دهنده، شنونده و 
دوستدار آنان

6 | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ3|  بهار 1٤٠٠ |



و کسـانی کـه اهـل پرسـش نیسـتند، از رسـیدن به 
برخـی از حقایـق الهـی نیز محروم هسـتند.

امـام  کـه  اسـت  انـدازه ای  بـه  پرسـش  اهمیـت 
صـادق)ع( می فرمایـد:

همانا مردم هالک می شوند، چون نمی پرسند.15
البتـه تعمـق در معارف اسـالمی این نکتـه را به ما 
گوشـزد خواهـد کـرد که فقط پرسـیدن نیسـت که 
درهـای حقیقـت را روی مـا می گشـاید؛ بلکـه بایـد 
انسـان  اهـل خـوب پرسـیدن باشـد کـه بـا حقایـق 

بیشـتری آشـنا شود.
رسول خدا)ص( نیز فرمود:

خوب پرسیدن نیمی از دانش است.16
خـوب  کـه  »هـر  فرمـود:  علـی)ع(  امیرمؤمنـان 
پرسـش کنـد، دانـا شـود و هر کـه دانا شـود،  خوب 

پرسـش کنـد.«17
توجـه در ایـن روایـات بـه مـا می فهماند کـه میان 
دانایـی و خوب پرسـیدن رابطـة متقابل وجـود دارد 

کـه هر کـدام باعـث ازدیـاد دیگری می شـود.
امـا اینکه خوب پرسـیدن چـه ویژگی هایـی دارد؟ 
در قسـمت بعـد بـه صـورت مختصـر بـه آن پاسـخ 

گفت. خواهیـم 

انواع پرسش
پرسـش را بـه پنـج مـالک می تـوان تقسـیم کـرد 
و خـوب و بـد آن را تشـخیص داد. آن پنـج مـالک 
عبارت اند از: الف. چه می پرسـیم؟ ب. چرا می پرسـیم؟ 
ج. از کـه می پرسـیم؟ د. چگونـه می پرسـیم؟ ه. چقدر 

می پرسـیم؟

الف. چه می پرسیم؟
از یـک بعـد خـوب بـودن پرسـش بسـتگی بـه 
مطلبـی دارد که دربارة آن سـؤال می شـود. برخی از 
مطالـب در حـد فهم و درک انسـان نبـوده و از دایرة 

توانایـی علمـی او خارج اسـت.
از تـو دربـاره قیامت می پرسـند ]که[ وقـوع آن چه 
وقـت اسـت؟ بگـو: »علم آن، تنهـا نزد پـروردگار من 
اسـت. جـز او ]هیچ کس[ آن را به موقع خود آشـکار 
نمی گردانـد. ]ایـن حادثـه[ بـر آسـمان ها و زمیـن 
گـران اسـت، جز ناگهـان به شـما نمی رسـد.« ]باز[ 
از تو می پرسـند گویا تـو از ]زمان وقـوع[ آن آگاهی. 
بگـو: »علم آن، تنها نزد خداسـت،  ولی بیشـتر مردم 

نمی دانند.«18
برخـی از مطالـب نیـز مـورد نیـاز انسـان نیسـت. 
همیـن هنگامة بر پاشـدن قیامـت خود نمونـه ای از 
همیـن امور اسـت. آنچه انسـان بـدان نیـاز دارد این 
اسـت کـه بدانـد چـه بایـد انجام دهـد تـا در قیامت 
بـه حیـات طیبه دسـت پیدا کنـد. خداونـد نیز علم 
مربـوط بـه ایـن را از طریـق انبیـا و اولیـای الهـی به 

مردم رسـانده اسـت.
مـردی از بادیه نشـینان19 به حضور رسـول اهلل)ص( 
شـرفیاب شـد. انس بـن مالـک می گوید: هـرگاه مرد 
بادیه نشـینی بـه حضـور پیامبـر اکـرم)ص( می آمـد 
مـا  می کـرد،  سـؤال  را  مطالبـی  حضـرت  آن  از  و 
خوشـحال می شـدیم. ایـن مـرد کـه از بیابـان آمده 
بـود، بـه رسـول خـدا)ص( عـرض کـرد: قیامت کی 

برپـا می شـود؟
همزمـان بـا سـؤال ایـن شـخص، وقـت نمـاز فـرا 
رسـید. حضـرت شـروع به نمـاز خواندن کـرد. وقتی 
نمـاز تمـام شـد، فرمـود: آن کسـی کـه از زمـان فرا 

رسـیدن قیامـت سـؤال کـرده بـود، کجاسـت؟
آن مرد گفت: منم یا رسو ل اهلل!

حضـرت فرمودنـد: تـو بـرای قیامـت چـه آمـاده 
کـرده ای؟

گفـت: به خدا سـوگند من اعمـال زیـادی از قبیل 
نماز و روزه )مسـتحبی( برای قیامـت فراهم نکرده ام؛ 
یعنـی بـه همان مقدار واجـب اکتفا کـرده ام و توفیق 
انجـام عبادت هـای مسـتحبی نصیبـم نشـده؛ ولـی 
ذخیـره ای دارم و آن ایـن اسـت که من، خدا و پیامبر 

او را دوسـت دارم.
پیامبـر)ص( فرمـود: هـر انسـانی بـا محبـوب خود 

محشـور می شـود.
انـس می گویـد: هنگامی کـه حضرت رسـول)ص( 
محشـور  خـود  محبـوب  بـا  انسـانی  هـر  فرمـود: 
می شـود، هرگـز مسـلمانان را بعد از اسـالم چنین با 

نشـاط ندیـدم.20
در اینجـا هـم می بینیـم کـه پیامبـر اکـرم)ص( به 
جای سـخن گفتـن دربـارة زمـان برپایی قیامـت، از 

توشـة آخـرت سـخن می گویند.
مصلحـت  بـه  هـم  مطالـب  از  برخـی  فهمیـدن 
انسـان نیسـت. پرسـش کـردن دربـارة این امـور هم 
از پرسـش های خـوب نمی توانـد باشـد. خداونـد در 

قـرآن کریـم می فرمایـد:
ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، از چیزهایـی که 
اگـر بـرای شـما آشـکار گـردد شـما را اندوهنـاک 
می کنـد مپرسـید. و اگـر هنگامـی کـه قـرآن نـازل 
می شـود، دربـاره آن  هـا سـؤال کنیـد، بـرای شـما 
از آن ]پرسـش  های بیجـا[  روشـن می شـود. خـدا 

گذشـت، و خداونـد آمرزنـده بردبـار اسـت.21
شـاید بتـوان گفـت خـوب پرسـیدن از ایـن زاویه، 
انسـان  پرسـش کـردن دربـارة چیـزی اسـت کـه 
توانایـی فهمـش را داشـته، مـورد نیـازش بـوده و 

مصلحـت انسـان در گـرو فهـم آن باشـد.

ب. چرا می پرسیم؟
نیـت پرسشـگر هـم در خـوب و بـد بودن پرسـش 
مؤثـر اسـت. گاهـی پرسـش ها بـرای فهـم حقیقـت 

 تعمق در معارف 
اسامی این نکته 

را به ما گوشزد 
خواهد کرد که فقط 
پرسیدن نیست که 
درهای حقیقت را 
روی ما می گشاید؛ 

بلکه باید انسان  
اهل خوب پرسیدن 

باشد که با حقایق 
بیشتری آشنا شود
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اسـت؛ اما گاهی بـرای عرض انـدام یا به لغزش 
انداختـن طرف مقابل اسـت. پرسـش های نوع 
اول مصـداق حسن السـؤال و پرسـش های نـوع 

دوم از سـؤاالت نادرسـت است.

امام صادق)ع( به  عنوان بصری فرمود:
آنچـه را نمی دانـی از دانشـمندان بپـرس؛ اما 
بـر حذر بـاش از اینکه برای بـه لغزش انداختن 
آن هـا و آزمایـش ]رتبـة علمی[ آن ها پرسـش 

کنی.22
امیرمؤمنـان علـی)ع( نیز به کسـی کـه از آن 

حضرت سـؤال مشکل سـازی پرسـید، فرمود:
بـه نیـت یادگیری بپـرس؛ نه به قصـد آزردن 

و به لغـزش انداختن.23
حسـین بن علـوان می گویـد: مـردی از امـام 
صـادق)ع( دربارة طعم آب پرسـید. امام فرمود:
بـرای مچ گیـری و  نـه  بپـرس؛  بـرای فهـم 
درمانده سـازی. طعـم آب طعم زندگی اسـت.24

ج. از که می پرسیم؟
بـا توجـه بـه توصیـة قـرآن بـه پرسـش از 
دانایـان و اهـل ذکـر25، بایـد گفـت کـه بـرای 
روشـن شـدن شـبهات و یافتن پاسـخ سؤاالت 
نمی تـوان به هر کسـی رجـوع کرد، دانـا و اهل 
علـم بـودن حداقـل صفتـی اسـت که بایـد در 

طـرف مقابـل وجود داشـته باشـد.

د. چگونه می پرسیم؟
یکـی از امـوری کـه در حسـن سـؤال تأثیـر 
بسـزایی دارد ادب پرسش اسـت. وقتی جاهلی 
از یـک دانشـمند پرسشـی می کند، بایـد ادب 
گفتـار را رعایـت کرده و متواضعانه درخواسـت 

پاسـخ داشـته باشد.
رسـول خـدا)ص( فرمـود: بـا کسـی کـه از او 
چیـزی یـاد می گیریـد و بـا کسـی کـه چیزی 
بـه او یـاد می دهیـد به نرمـی برخـورد کنید.26

ه. چقدر می پرسیم؟
در نـگاه اسـالمی، اعتـدال رکن تمـام اعمال 
نیـک اسـت. اگر عملی هـر چند خـوب، از حد 
اعتـدال به سـمت افراط یا تفریط رفـت، ارزش 
خـود را از دسـت داده و تبدیـل بـه ضـد ارزش 

می شـود.
امیرمؤمنان علی)ع( فرمود:

زیاد پرسیدن خسته کننده است.27
این مقاله ادامه دارد...

پی نوشت ها
1. یکی از ستارگان دّب اکبر.

2. »عـن ابـی محمـد الحسـن بن علی العسـکری)ع( قال: قال الحسـین ابـن علی)ع( فضـل کافل یتیم 
آل محمـد المنقطـع عـن موالیـه الناشـب فـی رتبـئ الجهـل یخرجه مـن جهلـه و یوضح له ما اشـتبه 
علیـه علـی فضـل کافـل یتیم یطمعه و یسـقیه کفضل الشـمس علی اسـها.« االحتجـاج، ج 1، ص 11.
3. method

4. نگرشـی بـر آمـوزش بـا تأکید بر آمـوزش دینـی، ص 28؛ بـه نقـل از: دائرئ المعارف علـوم اجتماعی، 
ص 446.

5. اقتباس از همان.
6. اصـل موضوعـی بـه معنی اصلی اسـت که مبنای اثبات سـایر مسـائل قـرار می گیرد و صحـت آن در 
علـم خاصـی مسـلم فرض می شـود؛ هر چند اثبـات صحت آن در علم دیگری نیازمند اسـتدالل اسـت.

7. )إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون( سورة حجر: 15، آیة 9.
8. )شـهر رمضـان الـذی انـزل فیـه القـرآن هدی للنـاس و بینات مـن الهدی و الفرقان( سـورة  بقـره: 2، 

.185 آیة 
9. )هـو الـذی انـزل علیـک الکتاب منه آیات محکمات هـن ام الکتاب و اخر متشـهابهات فأما الذین فی 
قلوبهـم زیـغ فیتبعـون مـا تشـابه منه ابتغاء الفتنـئ و ابتغاء تأویلـه و ما یعلـم تأویله إال اهلل و الراسـخون 

فـی العلـم یقولـون آمنا بـه کل من عند ربنـا و ما یذکراال اولـوا األلباب( سـورة آل عمـران: 3، آیة 7.
10. دروس فی علم االصول، حلقة اول؛ ص 98.

11. همان.
12. )فاسـئلوا أهـل الذکـر إن کنتـم ال تعلمـون( سـورة نحـل: 16، آیـة 43 و سـورة انبیـاء: 21، آیة 7. 
ایـن کـه اهـل ذکـر مـورد اشـاره در آیه چه کسـانی هسـتند، در بیـن مفسـرین اندکی اختـالف وجود 
دارد. بـرای تحقیق بیشـتر ر. ک: تفسـیر نمونه، ج 11، ص 241؛ ترجمه المیـزان، ج 12، ص 375.

13. »أیها الناس! سلونی قبل از تفقدونی«؛ نهج البالغه، خ 189؛ کامل الزیارات، ص 155.
14. »العلـم خزائـن و مفاتیحـه السـؤال فاسـألوا رحمکـم اهلل فانـه یوجـر أربعـئ: السـائل، والمتکلـم، 

والمسـتمع، والمحـب لهـم.« تحـف العقـول، ص 41؛ بحاراالنـوار، ج 74، ص 144.
15. »عـن زرارئ و محمدبـن مسـلم و بریـد العجلـی قالـوا: قـال أبـو عبـداهلل)ع( لحمـران بـن أعین فی 
شـیء سـإله: إنما یهلک الناس ألنهم ال یسـألون.« الکافی، ج 1، ص 40؛ بحاراالنوار، ج 1، ص 198.

16. »حسن السؤال نصف العلم« منیئ المرید؛ ص 258؛ بحاراالنوار، ج 1، ص 224.
17. »من احسن السؤال علم و من علم احسن السؤال«؛ میزان الحکمه، ج 5، ص 2316.

18. )یسـئلونک عـن السـاعئ أیـان مرسـاها قل إنما علمهـا عند ربـی ال یجلیها لوقتها إال هـو ثقلت فی 
السـماوات و األرض التأتیکـم إال بغتـئ یسـئلونک کأنک حفی عنهـا قل إنما علمها عنـد اهلل و لکن اکثر 
النـاس ال یعلمـون( سـورة اعـراف: 7، آیـة 187. در بخش سـوم، فصل دربارة این مطلب سـخن خواهیم 

گفت.
19. بادیه نشـین بـه عرب هـای بیابان نشـینی می گفتنـد کـه به زندگـی شـهری رو نیـاورده و به همان 

زندگـی ابتدایـی خود پرداختـه بودند.
20. »عـن أنـس مالـک قـال: جاء رجل من أهـل البادیئ و کان یعجبنـا ان یأتی الرجل مـن أهل البادیئ 
یسـأل النبـی)ص( فقـال: یـا رسـول اهلل! متی قیام السـاعئ فحضرت الصـالئ فلما قضی صالته قـال: این 
السـائل عـن السـاعئ؟ قـال: أنا یا رسـول اهلل قـال: فما أعددت لهـا؟ ]قـال:[ و اهلل ما اعـددت لها من کثیر 
عمـل ال صـالئ و الصـوم إال انـی أحـب اهلل و رسـوله فقال لـه النبـی)ص(، المرء مع من أحـب قال أنس 
فما رأِیت المسـلمین فرحوا بعد االسـالم بشـیء أشـد من فرحهم بهذا.« علل الشـرایع، ج1، ص 139.

21. یـا أیهـا الذین آمنوا ال تسـئلوا عن اشـیاء إن تبد لکم تسـوکم و إن تسـئلوا عنها حیـن ینزل القرآن 
تبدلکـم عفـا اهلل عنها و اهلل غفور حلیم( سـورة مائـده: 5، آیة 101.

22. فاسـأل العلمـاء مـا جهلت، و إیاک أن تسـألهم تعنتا و تجربئ« منیـئ المریـد، ص 150؛ بحاراالنوار، 
ج 1، ص 222.

23. »قـال امیرالمؤمنیـن)ع( لسـائل سـأله عن معضلئ: سـل تفقها و التسـأل تعنتـا« نهج البالغه، قصار 
.320

24. »عـن الحسـین بـن علـوان قـال: سـأل رجـل أبا عبـداهلل)ع( عن طعـم الماء فقال: سـل تفقهـا و ال 
تسـأل تعنتا طعم الماء طعم الحیائ« المحاسـن، ج 2، ص 575: الکافی، ج 6، ص 381؛ وسـائل الشـیعه، 

ج 25، ص 234؛ بحاراالنـوار، ج 63، ص 443.
25. )فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم التعلمون( سورة نحل: 16، آیة 43 و سورة انبیاء: 21، آیة 7.

26. »قـال النبـی)ص(: لینـوا لمـن تعلمون و لمن تتعلمـون منه.« منیـئ المریـد، ص 193؛ بحاراالنوار، 
ج 2، ص 62.

27. »کثرئ السؤال تورث المالل« عیون الحکم و المواعظ، ص 389.
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دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله دومین بحث مربوط به راهنمای تدریس کتاب فلسفه جدید التالیف 
است، امیدواریم، با اهداف  و الگوی تدریس این کتاب بیشتر آشنا شوید.

اشاره
در شـمارة قبـل تحلیـل محتـوا و راهنمـای تدریـس 
درس اول کتـاب فلسـفه )2( تقدیـم دبیـران محتـرم 
فلسـفه شـد. در ایـن شـماره، راهنمـای تدریـس درس 
دوم تقدیـم می گـردد. امیـد اسـت محتـوای ایـن مقاله 
بتوانـد دبیـران گرامی را در تدریس کمـک نماید و آنچه 
را کـه موردنظـر مؤلفان و برنامه ریزان بوده اسـت به آنان 

انتقـال دهد.

هدف کلی
توانایـی تبییـن مفاهیـم سـه گانة امـکان، ضـرورت و 
امتنـاع و بیان دیدگاه فالسـفه نسـبت بـه ممکن الوجود 

بـودن موجـودات جهان.

اهداف جزئی
● تشـخیص جایـگاه مفاهیـم سـه گانه در قضایـای 

مختلـف؛
● تعییـن نسـبت وجـود بـا مفاهیـم مختلـف از نظـر 

جهـات سـه گانة وجـوب، امـکان و امتنـاع؛
● درک ممکن الوجـود بـودن موجودات جهـان و خود 

انسان.

طراحی آموزشی درس
ایـن درس بـا توصیفی از جهان طبیعت آغاز می شـود. 
هـدف از ایـن توصیف آمـاده کـردن ذهـن دانش آموزان 

بـه سـؤال هایی اسـت کـه دربـارة ایـن طبیعـت پهنـاور 
می شـود. مطرح 

با طرح سـؤال هایی پنج گانه دربارة جهـان، دانش آموزان، 
بـرای ورود بـه بحـث امـکان و وجـوب آمادگـی کسـب 

. می کنند
آنـگاه بـا دسـته بندی قضایای مختلف و تعیین نسـبت 
محمـول آن قضایا با موضوعشـان، دانش آموزان به تعیین 
رابطـة امکانـی یـا وجوبـی یـا امتناعـی هـر محمـول بـا 
موضـوع آن می پردازنـد و بدین ترتیـب با این سـه مفهوم 

می شوند. آشـنا 
دانش آمـوزان همیـن سـه رابطـه را در آنجـا کـه وجود 

محمـول واقـع شـود تمریـن می کنند.
پـس از ایـن مرحلـه، دانش آمـوزان با این سـؤال روبه رو 
می شـوند کـه: »اگر رابطـه وجود بـا درخت، انسـان، ماه، 
سـتاره و همة اشـیای پیرامونی رابطة امکانی اسـت، چرا 
این رابطه به وجوب تبدیل شـده و این اشـیا واجب الوجود 
شـده و موجود شـده  اند؟« بعد از آن، اسـتدالل ابن سـینا 

در این بـاره توضیـح داده می شـود و تبییـن می گردد.

محورهای اصلی درس
● سـؤال های مهمـی دربـارة جهان باعظمـت پیرامون 
مـا مطـرح اسـت، ماننـد اینکـه: آیـا ایـن موجوداتـی که 

هسـتند می توانسـتند نباشند؟
● رابطـة محمـول قضیـه بـا موضـوع آن هـا یـا ممکن 

اسـت یـا وجـوب یـا امتناع.
● رابطـة وجـود بـا موضوع خـود نیز یا ممکن اسـت یا 

آموزش

جهـــان ممکنـات
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وجوب یـا امتناع.
بالـذات  پیرامونـی همـه ممکن الوجـود  ● موجـودات 
هسـتند و موجـود دیگـری بـه آن هـا ضـرورت وجـود 

بخشـیده اسـت.
● موجـودی کـه بـه ممکن الوجودهـا وجـوب وجـود 

بالـذات اسـت. بخشـیده، خـودش واجب الوجـود 
● فارابـی، ابن سـینا و مالصـدرا، هر کدام با شـیوة خود 
ثابـت کرده انـد کـه ایـن جهـان ممکن الوجـود بالـذات و 

واجب الوجـود بالغیر اسـت.

نکات آموزشی در مسیر تدریس
توضیحـی دربـارة عظمـت جهان و سـؤال های اساسـی 

پیرامون آن
بـرای اینکـه دانش آمـوزان آمـادة ورود بـه سـؤال های 
فلسـفی دربـارة جهـان شـوند، خـوب اسـت ابتـدا دربارة 
جهـان ماکروسـکوپی و جهـان میکروسـکوپی و ناظـر به 
شـگفتی ها و عظمـت آن هـا نمونه هایی از قبیـل آنچه در 
درس آمده، بیان شـود. خوب اسـت برخی از دانش آموزان 
تشـویق شـوند که مطالعـه ای دربارة جهان انجـام دهند و 

آمارهایـی را در کالس ارائـه نمایند.
یـک  را  پنج گانـه  سـؤال های  آمادگـی،  ایـن  از  پـس 
بـار مـرور می کنیـم و در حـد فرصتـی کـه داریـم، بـاب 
گفت وگـو را بـرای نظردهـی دانش آمـوزان بـاز می کنیم. 
در ایـن گفت وگـو، الزم نیسـت به نتیجة روشـن و نهایی 
برسـیم؛ زیرا چهار سـؤال اول جزء محتوای درس نیسـت. 
فقـط سـؤال پنجم جزء محتوای درس اسـت کـه در خود 
درس بـه آن می پردازیـم. از دانش آمـوزان نیز می خواهیم 
کـه سـؤال های مشـابهی طـرح کننـد. آنـگاه از میـان 
سـؤال های طرح شـده، یـک سـؤال را کـه محـور مباحث 
بعـدی اسـت انتخـاب می کنیـم و ابتـدا از دانش آمـوزان 
می خواهیـم دربـارة ایـن سـؤال  نظـر اولیـة خـود را بیان 

نمایند.

طرح مفاهیم سه گانه
در ایـن قسـمت می خواهیـم دانش آمـوزان را بـا سـه 
مفهـوم »امـکان«، »ضـرورت« و »امتنـاع« کـه البتـه در 
زندگـی معمولـی نیـز در حـال اسـتفاده از آن هسـتند، 
بیشـتر آشـنا کنیم. برای آشـنایی با این سـه مفهوم، سه 

قضیـه داریـم که:
در قضیـة اول، رابطة میان موضوع و محمول »ضروری« 

است.
در قضیـة دوم، رابطـة میان موضـوع و محمول »امکان« 

است.
در قضیة سـوم، رابطة میان موضوع و محمول »امتناع« 

است.
بدین ترتیب دانش آموزان به سه مفهوم می رسند:

رابطة ضرورت، امکان و امتناع

انجام تمرین
این فعالیت دو تمرین دارد:

در تمرین »الف« سـه قضیة هندسـی قرار داده شـده و 
از دانش آمـوزان درخواسـت شـده که رابطة میـان آن ها را 
مشـخص کننـد. از آنجا کـه قضایای هندسـی رابطه های 
روشـن و واضحـی دارنـد، می تواننـد بـه تثبیـت معانـی 

موردنظـر در ذهـن دانش آمـوزان کمـک کنند.

در تمریـن »ب«، دانش آمـوزان بایـد بـرای هـر یـک از 
روابـط سـه گانه نمونه هایـی بیاورنـد. ایـن نمونه هـا بایـد 
توسـط دبیر محترم بررسـی شـود و درسـتی و نادرسـتی 
آن هـا مشـخص گـردد. دبیـر نیـز می توانـد در امتحانات، 
قضایایـی را ذکر کنـد و از دانش آمـوزان بخواهد که رابطة 

آن هـا را تعییـن نمایند.
بـا سـه مفهـوم وجـوب  اینکـه دانش آمـوزان  از  بعـد 
)ضـرورت(، امکان و امتناع آشـنا شـدند، باید همین سـه 
مفهوم را نسـبت بـه قضایایی که محمول آن هـا »وجود« 

بیاموزند. اسـت 

انجام فعالیت »تعیین رابطه«
در فعالیتـی کـه ارائـه شـده، ابتـدا دانش آمـوزان رابطة 
وجـود بـا برخـی از مفاهیـم را تمریـن می کننـد و نـوع 

رابطـة آن هـا را بـا وجـود مشـخص می نماینـد.

توجـه: احتمـال دارد کـه برخـی از دانش آمـوزان رابطـة 
وجـود بـا خـاک و مهربانـی و سـوختن را رابطـة ضروری 
بداننـد بـه این دلیـل که مثـاًل خـاک االن موجود اسـت. 
برخـی دانش آمـوزان هم ممکن اسـت متوجـه حقیقت و 
ذات خـاک شـوند و بگوینـد کـه چنین نیسـت که خاک 
ضرورتًا باید موجود باشـد و رابطه را امکانی ببینند. همین 
اختالف نظـر، انگیـزه ای بـرای ورود بـه بحث بعدی اسـت.

تبیین ممکن الوجود بودن اشیا
در اینجـا بـا اسـتفاده از دانـش درس اول که مشـخص 
شـد »وجـود« و »ماهیـت« دو مفهـوم جداگانه انـد، ابتدا 
ایـن سـؤال را مطـرح می کنیـم کـه: آیـا رابطـة وجـود با 

ماهیـات امتناعی اسـت؟
جـواب آن ها منفـی خواهد بود، زیرا اگـر رابطه امتناعی 

باشـد،  هیچ ماهیتی به وجـود نخواهد آمد.
سـپس می پرسـیم: آیـا رابطة آن هـا ضـروری و وجوبی 

است؟
باز هم پاسخشـان منفی خواهد بود، زیـرا در آن صورت 

همة ماهیات همیشـه باید باشند.
بـا ایـن پرسـش و پاسـخ، روشـن می شـود کـه رابطـة 

وجـود بـا ماهیـات یـک رابطـة امکانـی اسـت.

برای اینکه 
دانش آموزان آمادة 
ورود به سؤال های 
فلسفی دربارة جهان 
شوند، خوب است 
ابتدا دربارة جهان 
ماکروسکوپی و 
جهان میکروسکوپی 
و ناظر به شگفتی ها 
و عظمت آن ها 
نمونه هایی از قبیل 
آنچه در درس آمده، 
بیان شود
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در اینجا به بررسـی سـؤال اصلـی درس می پردازیم: چرا 
بـا اینکـه رابطة ماهیات بـا وجود یک رابطة امکانی اسـت، 
و ایـن ماهیـات، هـم می تواننـد باشـند و هم نباشـند، اما 
ایـن رابطـة امکانی االن به هـم خورده و این اشـیا موجود 

شده اند؟
بـا طرح سـؤال فوق، وارد پاسـخ ابن سـینا به این سـؤال 
می شـویم؛ پاسـخی که در حقیقت، همان »برهان وجوب 
و امـکان« اسـت که برای اثبـات واجب الوجود بـه کار رفته 

اسـت. با تقریر بیان ابن سـینا مشـخص می شـود که: 
بایـد  شـود،  موجـود  اینکـه  بـرای  ممکن الوجـود   ●
رابطـه اش بـا وجـود از حالـت امکانـی خـارج شـود و بـه 

حالـت وجـوب برسـد.
● امـا چـون خـودش ذاتـًا ممکن الوجـود اسـت، نـه 
واجب الوجـود، عامـل دیگـری بایـد او را از حالـت امکانـی 

خـارج کنـد. لـذا »واجب الوجـود بالغیـر« می شـود.

انجام فعالیت »تفکر«
ایـن فعالیـت، برای تثبیت توضیحات قبل اسـت. در این 

فعالیت سـه سؤال طرح شـده است.
پاسـخ سـؤال اول منفی اسـت، زیـرا اگر چیـزی به نحو 
ذاتـی از چیـزی منفـک باشـد و نتواند با آن جمع شـود و 
در عیـن حـال بخواهد با آن جمع شـود، اجتماع نقیضین 

پیـش خواهـد آمد کـه امری محال اسـت.
پاسـخ سـؤال دوم هم منفی اسـت، زیرا اگر رابطة وجود 
بـا چیـزی ضـروری باشـد و نتـوان وجـود را از آن منفک 
کـرد، بدین معناسـت آن چیـز همـواره موجود اسـت و در 

هیـچ برهـه ای از زمـان، وجـود از او جدا نمی شـود.
فعالیت سـوم، خود سـه بند دارد و هر سـه باید توسـط 

دانش آموزان تکمیل شـود:
● در بند الف، کلمة »واجب«
● در بند ب، کلمة »ممکن«

● در بند ج، کلمة »ممتنع« قرار می گیرد.

انجام فعالیت »به کار ببندیم«
این فعالیت شامل سه قسمت است.

در قسـمت 1 مجموعه ای از مفاهیم در دو ردیف قرار 
گرفته انـد که نوعـی ارتباط با هـم دارنـد. دانش آموزان 
بایـد مفاهیـم مرتبط با هم در ایـن دو ردیف را بیابند و 
قضیه ای موجبه یا سـالبه با آن ها بسـازند؛ مثاًل کسـی 

بنویسد: می تواند 
● مثلث سه ضلع دارد: وجوب

● جهـان نابـود می شـود: ممتنع )کسـی کـه به خدا 
اعتقـاد دارد، می دانـد کـه جهـان تغییـر می کنـد، امـا 
نابـود نمی شـود. همچنیـن اگـر نابود شـدن بـه معنی 
باشـد، جهـان چـون  نیست شـدن  و  معـدوم شـدن 
عیـن بـودن اسـت، بـه نبـودن و نیسـت شـدن تبدیل 

نمی شـود(
● مربع چهار ضلع دارد: وجوب

● پیراهن حسن آبی است: امکان
● عدد سه زوج است: امتناع

سـؤال طـرح شـده در قسـمت 2 یـک پیـچ کوچک 
دارد، زیـرا در سـؤال آمده کـه آیا »موجـودات عالم« را 

می تـوان بـه واجـب و ممکـن تقسـیم کرد؟
می دانیـم هر موجـودی، وجود برایش ضروری اسـت 
و ااّل موجـود نبـود؛ حال یـا ضرورت بالـذات یا ضرورت 
بالغیـر. امـا اگـر نـگاه بـه ذات و ماهیت موجـود کنیم، 
موجـودات عالـم را می تـوان به دو دسـتة ممکن بالذات 
و واجب بالـذات تقسـیم کـرد. البته ایـن ممکن بالذات، 

چـون اکنون موجود اسـت، واجب بالغیر شـده اسـت.
پـس موجـودات عالـم را از آن جهـت کـه موجودند، 
بالـذات و واجب الوجـود  بـه دو دسـتة واجب الوجـود 
بالغیـر تقسـیم می کنیم. اما همین موجـودات را از نظر 
ذاتشـان، بـه دو دسـتة ممکن الوجـود و واجب الوجـود 
تقسـیم می نماییـم. در پاسـخ بـه سـؤال قسـمت 3 
می گوییـم کـه هر سـه حالـت می تواند صحیح باشـد، 
زیـرا اگـر چیـزی را در ذهن خودمان بیاوریـم و در نظر 
بگیریـم، امـا در خـارج آن را نیابیـم، می توانـد بـدان 
جهت باشـد که ذاتًا ممتنع الوجود اسـت، مانند شریک 
خداونـد. همچنیـن می تواند بدان جهت باشـد که علت 
آن پیـدا نشـده تـا آن را از حالـت امـکان خـارج کند و 

موجـود نماید.

این رابطه، ضروری و واجب است.1. مجموع دو ضلع مثلث بزرگ تر از ضلع سوم است.

این رابطه، ممکن است و ضروری برای هر مثلثی نیست.2. ارتفاع و میانه یکی است.

این رابطه، ممتنع است.3. مجموع زوایای مثلث سه  قائمه است.

سوختنمهربانیخاک
سیاِه 
سفید

خدادیو
شریک 

خدا
فرشتگان

دریای 
جیوه

الکتریسیتهانرژیپرندهروح

امکانامکانامکانامکانامکانامکانامتناعضرورتامکانامتناعامکانامکانامکان

پس موجودات 
عالم را از آن جهت 

که موجودند، 
به دو دستة 

واجب الوجود بالذات 
و واجب الوجود 

بالغیر تقسیم 
می کنیم. اما همین 
موجودات را از نظر 

ذاتشان، به دو دستة 
ممکن الوجود و 

واجب الوجود تقسیم 
می نماییم
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رئیس مؤسسه قرآنی التمهید بررسی کرد
حجت االسـالم والمسـلمین عبدالکریم بهجت پور، 
مؤلف تفسـیر تنزیلی قـرآن کریم که رئیس مؤسسـة 
قـرآن کریمـی التمهیـد نیز هسـتند، بـا بیـان ثمرات 
تفسـیر تنزیلـی، این سـبک تفسـیر را مقدمة کشـف 
روش پیامبـر)ص( در تربیـت جامعـة اسـالمی عنـوان 

کرد.
 نشسـت علمی »معرفی سـبک تفسیری به ترتیب 
نـزول«، با هدف آشـنایی با تفکرات جدیـد در عرصة 
ارائـة  بـا  قـرآن کریم پژوهـی، به خصـوص تنزیلـی، 
حجت االسـالم و المسـلمین عبدالکریـم بهجت پـور، 

در مؤسسـة صادقیـن)ع( قم برگزار شـد.
بهجت پور اظهار داشـت: »سـبک تفسیر تنزیلی به 
ایـن معناسـت کـه مفسـر تـالش می کنـد پیام ها و 
اراده هـای خداونـد را بـا توجه به سـیر نزول سـوره ها 
و توجـه بـه برخـی آیـات اسـتثنائی، از قـرآن کریـم 

اسـتخراج کند.«
رئیـس مؤسسـة قـرآن کریمـی التمهیـد افـزود: 
»رسـالت هر مفسـر کشـف مراد جدی خداوند است 
و ما براسـاس دقـت در قرائن داخلـی و خارجی قرآن 
کریـم سـعی می کنیم بـا رفع ابهـام، دفع شـبهات و 
بیـان مقاصد خداوند در سـیر نزول قـرآن کریم، خود 

را بـه مـراد جـدی خداوند نزدیـک کنیم.«

ë کشـف مراد جدی خداوند با فراتفسیر 
می شود میسر 

وی بـا بیـان اینکـه قـرآن کریـم الیه هـای معنایی 
مختلفـی دارد، گفـت: مـا از این الیه ها به فراتفسـیر 
تعبیـر می کنیـم، زیـرا اول بایـد پـرده از ابهامـات 
برداریم و شـبهات را رفع کنیـم و به دنبال آن تالش 
کنیـم کـه بـه مقاصد آیـات نزدیـک شـویم و بعد از 
ایـن سـه مرحلـه مـراد جـدی خـدای متعـال را بـا 
ترجمة تفسـیری روشـن از قـرآن کریم ارائـه دهیم.
عضـو هیئـت علمی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـة 
اسـالمی بـا اشـاره بـه اینکـه وقتی مفسـر بـه دنبال 
قرائـن باشـد، بایـد بـه دو نکتـه توجـه کند، افـزود: 
»یکـی از قرائـن ایـن اسـت که قـرآن کریـم نزولش 
تدریجـی اسـت و کتابـی که یکبـاره 114 سـوره اش 
بـا هـم در اختیار بشـریت قرار گرفته باشـد نیسـت، 
بلکـه یـک ویژگـی قـرآن کریـم ایـن اسـت کـه در 
مـدت 23 سـال و ناظـر بـه تحـوالت بیرونی بـوده و 
سـعی کرده اسـت واقع را بسـازد. وی اظهار داشـت: 
قـرآن کریـم آمده اسـت تا تغییـری را در جامعه رقم 
بزنـد و مـردم در جایی که هسـتند نماننـد و حرکت 
کننـد و نسـبت به خواسـته های قرآن کریـم از خود 

واکنـش نشـان دهند.«
اسـتاد حوزه و دانشـگاه خاطرنشـان کرد: »با توجه 
بـه ایـن دو پدیـده کـه قـرآن ناظـر بـه واقع اسـت و 
بـه دنبال تغییر بوده اسـت، مفسـر نمی تواند ترتیب 

نـزول را مـورد توجه قـرار ندهد.«
وی بـا بیـان اینکـه قـرآن کریم بـه وقایعـی که در 
زمـان پیامبـر)ص( اتفاق افتاده اسـت ارتبـاط دارد و 
بایـد بـرای فهم قـرآن کریـم ارتباطات را هـم درنظر 
بگیریـم، گفـت: »ارتبـاط متـن بـا خـارج و سـیر 
حکیمانـة نـزول اگر مورد غفلت مفسـر قـرار بگیرد، 
بخشـی از مرادهای جـدی پروردگار مغفـول خواهد 

ماند.«
حجت االسالم و المسلمین بهجت پور افزود: »حکمت 
در نـزول قـرآن کریـم بـه این معنی اسـت که سـیر 
نـزول معنی خاصی دارد و خـود خداوند هم در قرآن 
کریـم بـه پیامبـر)ص( تأکید می کنـد که بایـد تابع 
نزول باشـی و هر مقدار را که نازل شـده اسـت برای 

مـردم بخوانـی و تبیین کنی.«

ë مشـروع ترین سبک تفسـیر قرآن 
کریم تفسـیر تنزیلی است

وی با اشـاره به اینکه مشـروع ترین سـبک تفسـیر 

همراه با
این گفت و گو در راستای درس چهارم دین و زندگی 2 با عنوان معجزه  قـــرآن

جاویدان آورده  می شود.
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قـرآن کریـم،  تفسـیر بـه سـبک ترتیب نزول اسـت، 
گفـت: »پیامبـر)ص( همان طـور که قرآن کریـم بر او 
نـازل می شـد، آن را بـرای مردم می خوانـد و به همان 
نحـو هـم تفسـیر می کـرد. اگـر بناسـت مـا بـه فهم 
متعالـی و متکاملـی از قـرآن کریم دسـت پیدا کنیم، 
بایـد ایـن روش را هـم بیازماییـم و در تجربه هـای 
تفسـیری خود وارد کنیم و ایـن حداقل انتظار از یک 

مفسـر است.«
رئیس مؤسسـة التمهیـد بیان داشـت: »اینکه نزول 
قـرآن تدریجـی و ناظـر بـه واقـع و حکیمانـه اسـت 
و سـیرة پیامبـر اکـرم)ص( نیـز بـر ایـن اسـاس بوده 
اسـت، دلیل بر اهمیت تفسـیر تنزیلـی دارد. خداوند 
می فرمایـد: مـن ایـن قـرآن کریـم را به تدریـج نازل 
کـردم، ولی منظم و مرتب اسـت. نزول تدریجی نظم 

و منطـق خـدای متعـال را بـر هم نزده اسـت.«
عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـة 
اسـالمی ادامه داد: » این سـبک بسـیار روشـن است 
و بایـد بـه رابطـة متن بـا خارج در سـیر نـزول توجه 
کنیـم و سـعی کنیم نظـام تربیتی الهـی را در ترتیب 
نـزول کشـف کنیم. این کاری اسـت کـه پیامبر)ص( 
هـم می کـرد و بـه دنبـال هـر واحـد نـزول، مطالب و 

معـارف را به مـردم تعلیم مـی داد.«

ë مشـکل عمدة ما در فرهنگ سـازی، 
موضوع روش است

اظهـار  بهجت پـور  والمسـلمین  حجت االسـالم 
داشـت: »مـن در مطالعاتـی کـه در حـوزة فرهنـگ 
داشـتم، همیشـه با ایـن موضـوع مواجه بـودم که ما 
هزینـة زیـادی در مسـائل فرهنگـی کرده ایـم، ولـی 
دسـتاوردمان انـدک بـوده اسـت. براسـاس تأملی که 
داشـتم، بـه این نکته رسـیدم که مشـکل ما مشـکل 
روش اسـت و مـا روش درسـتی در فرهنگ سـازی 

نداریم.«

ë تفسـیر تنزیلــــی بـه مـا روش 
انسان سـازی را آمـــوزش می دهـد

این اسـتاد قرآن کریم با بیان اینکه تفسـیر براساس 
سـیر نـزول به مـا روش ادارة  جامعه و انسان سـازی را 
آمـوزش می دهـد، گفـت: »مـا بایـد ظرفیـت تحولی 
قـرآن کریـم را کشـف کنیـم و این ظرفیت در سـیر 
نـزول اتفـاق افتـاده کـه از ابـوذر بت پرسـت ایـن 
شـخصیت بـزرگ بـه وجـود می آیـد و از مردمـی که 
شـّر امت هـا بودند، سـید تمدن ها به وجـود می آید.«

وی اظهار داشـت: »به نظر بنده، انتخاب شبه جزیرة 
عربسـتان کامالً  هوشـمندانه بوده اسـت و قوم لجوج 

انتخـاب شـدند، زیرا قـرآن کریم می خواسـت قدرت 
تغییـر و ظرفیت این کتاب را نشـان دهـد و در جایی 
نـازل شـد کـه بدتریـن شـرایط حاکم بـود و بعـد از 
مـدت کوتـاه 23 سـال، ایـن مـردم سـید تمدن های 
چهارگانـة جهان شـدند و همة تمدن هـا زیر چتر این 

تمـدن آمدند.«
رئیس مؤسسـه قرآن کریمـی التمهید افـزود: »اگر 
مـا ایـن کتـاب را به عنـوان کتـاب تحـول و انقالب و 
انسان سـازی بدانیـم، پـس روش، گفتمـان، متـد و 
ایدئولـوژی داشـته و این ها را به سـادگی در اختیار ما 
گذاشـته اسـت و به تعبیر پیامبـر)ص( »ظاهره حکم 

و باطنـه علم« اسـت.«

ë تفسـیر تنزیلـی اسـتخراج علـوم 
انسـانی از قـــرآن کریـم را ممکـن 

می کنـد
حجت االسـالم و المسـلمین بهجت پـور در بحـث 
علوم انسـانی کـه آیـا امـکان اسـتخراجش از قـرآن 
کریـم کریم وجـود دارد یا خیر، افزود: »علوم انسـانی 
ترکیبـی اسـت از توصیف هـا و توصیه هـا و مـا اگـر 
می خواهیـم قـرآن کریـم در ایـن نقطـه بنشـیند و 
قـرآن کریـم برای ما علوم انسـانی تولید کند، انسـان 
و زندگـی انسـان را توصیـف کنـد و مسـائل واقعـی 
زندگـی را حـل کند، باید براسـاس سـیر نـزول آن را 

کنیم.« بررسـی 
وی در پایـان تصریـح کـرد: »در تفسـیر براسـاس 
سـیر نـزول می توانیـم تغییـر و تحـول را رصد کنیم 
و انضبـاط بـه آن دهیـم که کار بسـیار بزرگی خواهد 

بود.«

» این سبک بسیار 
روشن است و باید 

به رابطة متن با 
خارج در سیر نزول 
توجه کنیم و سعی 
کنیم نظام تربیتی 
الهی را در ترتیب 
نزول کشف کنیم. 

این کاری است 
که پیامبر)ص( هم 
می کرد و به دنبال 

هر واحد نزول، 
مطالب و معارف 

را به مردم تعلیم 
می داد.«
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فخری ملکی
دکترای فلسفه، کارشناس حوزة حکمت و معارف

اشاره
هر علمی از سـه بخش موضوع، مسائل 
و مبـادی تشـکیل می شـود. موضوع هر 
علمـی عنـوان جامعـی اسـت کـه تمام 
قضایای آن علم مسـتقیمًا بـه آن مرتبط 
می شـود و اسـتدالل   هایی در ارتبـاط بـا 
هـم بـرای شـناخت آن موضـوع شـکل 

می گیـرد. 
مبـادی هـر علـم بـه دو بخـش مبـادی 
تصو ریه و مبادی تصدیقیه تقسیم می شود. 
مبادی تصوریـه همان تعاریف موضـوع آن 
علم اسـت که یـا در خـود آن علـم و یا در 

علـم باالتـر از آن تعریف می شـود. 
اما مبادی تصدیقیه تعدادی قضایاسـت 
که در هر علمی وجـود دارد. از تصدیقات 

دایـرة  بتـوان  تـا  می شـود  اسـتفاده 
حقیقت را گسـترش داد. این قضایا که 
بـه عنوان تکیـه گاه در علوم محسـوب 
می شـوند، خـود دو نوع اند. یـا بدیهی 
هسـتند و بـرای همه قابـل پذیرش اند، 
اسـت«.  بزرگ تـر  از جـزء  مثـل  »کل 
بـه ایـن نـوع قضایـا اصـول متعارفـه 
می گوینـد. نوع دوم، قضایایی هسـتند 
کـه بدیهی نیسـتند اما درسـتی آن ها 
بدون اسـتدالل مسـلم گرفته می شود 
و مبنـای اسـتنتاج قضایـای دیگر قرار 
می گیـرد؛ ماننـد این قضیـه در ریاضی 
که »خـط مسـتقیم کوتاه تریـن فاصله 
بیـن دو نقطـه اسـت«. این نـوع قضایا 

را اصـول موضوعـه نامیده اند.

فلسفه
این مقاله برای استفاده بیشتر شما در موضوع کتاب های جدید فلسفه سال دوازدهم آورده می شود. 
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 اکنـون بـا توجه به این مقدمـه کوتاه که گفتیم 
هـر علمی مبـادی تصوریه و تصدیقیه دارد سـؤال 
این اسـت که مبـادی تصوریه و تصدیقیة فلسـفه 

چیست؟ 
بایـد گفـت کـه مبـادی تصوریه فلسـفه تعریف 
موضـوع آن اسـت. موضوع فلسـفه وجـود بما هو 

وجود اسـت کـه تصـوراً بداهـت دارد و بی نیاز 
از تعریـف اسـت؛ زیرا وجـود، جنس و فصلی 
نـدارد کـه بتـوان بـه تعریـف آن پرداخت. 
امـا مبـادی تصدیقیـه فلسـفه بدیهیـات 
اولیـه اسـت کـه عبارت انـد از »اصـل هو 
هویـت« و »اصل امتناع اجتمـاع و ارتفاع 
نقیضیـن«. این اصول بدیهی اند و فلسـفه 

بـه ایـن اصول متعـارف متکی اسـت. 
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه اگر فلسـفه 

مبتنـی بر اصول متعارف اسـت و فیلسـوفان 
براسـاس عقـل مسـتقل  اندیشـید ه اند و تفکـر 

تاکنـون مبتنی بر هیچ دینی نبوده اسـت، چگونه 
می توانیـم فلسـفه را متصـف بـه صفـت اسـامی 
کنیـم؟ وقتـی فلسـفه را متصـف بـه اسـامیت 
می کنیـم آیـا بـه این معنا نیسـت که یـک قیدی 
بـه تفکـر فلسـفی زده ایـم و بـرای فلسـفه اصـل 
موضـوع در نظـر گرفته ایم و اصل موضوع فلسـفه 
این اسـت که اسامی باشـد؟ یعنی فیلسوفان باید 
در چارچوب اندیشـة اسـامی بیندیشند و آنچه را 
اسـام به عنـوان دیـن بیـان کـرده اسـت آن هـا را 

اثبـات کنند؟ 
بـه عبـارت دیگـر اگـر می گوییم فلسـفه حاصل 
عقل مسـتقل اسـت و در عین حال عقل مسـتقل 
را وابسـته در نظـر بگیریـم، آیـا تصـور مسـتقِل 

وابسـته تناقض آمیز نیسـت؟ 
مـا عبدالـرزاق الهیجـی، در کتاب گوهـر مراد، 
پاسـخ این سـؤال را به  طریق خود داده اسـت. وی 

ابتـدا حکمـت را بدین گونه وصـف می کند: 
»چـون عقـل را در تحصیل معارف الهی و سـایر 
مسـائل عقلیه استقال تمام حاصل است و توقفی 
در ایـن امور به ثبوت شـریعت ندارد، پس تحصیل 
معـارف حقیقتیـه و اثبـات احـکام یقینیـه بـرای 
اعیـان موجـودات، بـر نهجی که موافـق نفس االمر 
بـوده باشـد، از راه دالیـل و براهیـن عقلیـه صرف 
کـه منتهی  شـود بـه بدیهیات کـه هیـچ عقلی را 
در قبـول آن توقـف و ایسـتادگی نباشـد، بی آنکـه 
موافقـت یـا مخالفـت وضعـی از اوضاع یـا علتی از 
علـل را در آن مدخلی بوده و تأثیری باشـد طریقة 
حکمـا بود؛ و علم حاصل شـده به ایـن طریق را در 

اصطاح علمـا، علم حکمـت گویند1.«
علمـی  را  علـم کام  کلـی،  به طـور  الهیجـی، 

می دانـد کـه بـه متکلمیـن قـدرت می دهـد تـا 
بتواننـد از شـریعت دفـاع کننـد. وی  کام را بـه 
دو نـوع، کام قدمـا و کام متأخریـن، تقسـیم 
می کند و کام قدما را َمقَسـم اشـعریت و اعتزال 

می دانـد. 
بـه نظـر الهیجـی معتزلیـان آیـات و احادیثی 
را کـه مضمونـش بـه حسـب ظاهـر موافـق آرا 
عقـول نمی نمـود، بـر نهـج قوانین عقلـی تأویل 
می نمودنـد و اشـاعره، برعکس معتزله، تمسـک 
بـر حفظ ظاهر جسـته، منع تأویـل می نمودند و 

آراء معتزلـه را بدعـت در دیـن می دانسـتند. 
الهیجـی هیچ یـک از ایـن دو مکتـب را، بـه 
سـبب ابتنای آن ها بر غیـر یقینیات، در تحصیل 
معـارف یقینـی مـؤدی بـه صـواب نمی دانـد و 
معتقـد اسـت علـم کامـی کـه ایـن دو جریان 
کامـی ارائـه کرده اند، هیچ مناسـبتی با حکمت 

ندارد. 
آنجـا کـه طریقـة حکمـت  از  بـه نظـر وی، 
مـؤدی بـه صواب اسـت ولـی عامـة مـردم توان 
راه یافتـن بـه آن را ندارند الزم اسـت در حکمت 
الهـی طریقـة دیگـری را جسـت وجو کنیـم که 
اکثریـت مـردم بتواننـد بـه آن تمسـک جویند. 
الهیجـی خـود این طریقه را همـان طریق انبیاء 
و اوصیـای آن هـا بـه تعلیـم الهـی می دانـد. وی 
معتقـد اسـت مقدماتی که از انبیـاء و معصومین 
فـرا گرفته می شـود در قیـاس برهانی بـه منزلة 

سؤال این است 
که اگر فلسفه 

مبتنی بر اصول 
متعارف است 
و فیلسوفان 

براساس 
عقل مستقل  

اندیشید ه اند و 
تفکر تاکنون 

مبتنی بر هیچ 
دینی نبوده 

است، چگونه 
می توانیم فلسفه 

را متصف به 
صفت اسالمی 

کنیم؟ 
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تعلیم و تعّلم 
ذهنی و فکری 
عبارت است از 
تعلیم و تعلمی 
که از طریق 
سخنی مسموع 
یا معقول، که 
می تواند موجب 
پیدایش عقیده 
و رأی یا تصوری 
شود که قبًا 
نبوده است

اولیـات اسـت، و چـون قیـاس برهانـی افـادة یقین 
می کنـد و اسـتداللی کـه از مقدمـات مأخـوذة از 
معصـوم ترکیـب یافته باشـد افـادة یقیـن می کند، 
پـس ایـن قسـم کالم مـؤدی بـه صـواب اسـت و با 
طریقـة حکمـت تناسـب و مشـارکت دارد؛ بـا این 
تفـاوت کـه طریقـة حکمـت افـادة یقیـن تفصیلی 
و طریقـة متکلمیـن امامیـه )کالم متأخریـن( افادة 
یقیـن اجمالـی می کنـد2... . لـذا آنچه کـه از طریق 
انبیـا و اوصیـای انبیا حاصل شـده هرگز بـا آنچه از 
طریق عقل به دسـت آمده اسـت متناقض نیسـت. 
بـه ایـن معنـا فلسـفة اسـالمی مؤیـد دین بـوده و 
فلسـفة حقیقـی همـان فلسـفة اسـالمی اسـت. به 
عبـارت دیگـر هـدف فلسـفه دفـاع از دین نیسـت 
ولـی چـون دیـن و عقـل یکی هسـتند و هـر دو از 
ذات الهـی نشـئت می گیرند نسـبت مسـاوی با هم 

دارند. 
از حکمایـی کـه بـه نحـو دیگـری بـه این سـؤال 
پاسـخ داده انـد ارسـطو و سـپس بزرگ ترین شـارح 
او ابن سیناسـت. ارسـطو در دفتر آلفای آنالوطیقای 
دوم قاعـده ای را بیـان می کنـد و می گویـد: »هـر 
گونـه تعلیم و تعلم ذهنی از یک شـناخت پیشـین 

هسـتی می پذیـرد3«.
ابن سـینا در شـرح و تبییـن ایـن نظر ارسـطو در 
کتـاب برهـان شـفا، انـواع تعلیـم و تعلـم )صناعی، 
تلقینـی، تأدیبـی، تقلیـدی، تنبیهـی( را توضیـح 
می دهد و بر اسـاس نظر ارسـطو بـرای تعلیم و تعلم 
نـوع دیگـری نیـز در نظـر می گیـرد و آن تعلیـم و 

تعلـم ذهنـی یـا فکری اسـت. 
توضیـح آنکـه انسـان دارای چنـد قـوة شـناختی 
اسـت کـه عالی تریـن آن هـا قـوة عقـل اسـت. این 
قوه خاص انسـان و وجه ممیز او از سـایر موجودات 
اسـت. انسـان به وسـیلة این قـوه تعقل و اسـتنتاج 
از یـک سلسـله مبـادی شـروع  می کنـد، یعنـی 
می کنـد و بـه نتایجـی می رسـد. اما نکتـة مهم این 
اسـت کـه قـوة تعقـل و اسـتنتاج بـه خـودی خود 
تهـی بوده و بـدون ماده تـوان حرکت نـدارد. وقتی 
داده ای بـه ایـن قـوه داده شـود، بـا تشـکیل قیاس 
)برهانـی( حرکـت می کنـد و نتایجـی را دریافـت 
می نمایـد. لـذا عقل محـض زمانی بـه منصة ظهور 
می رسـد کـه ورودی داشـته باشـد. ایـن ورودی در 
حـوزة منطق حد وسـط نـام دارد؛ یعنـی بدون حد 
وسـط برهان شـکل نمی گیـرد. قوام برهـان به حد 
وسـط اسـت و حد وسـط هم مناط و مالک اقتران 
حـد صغـری و حد کبـری اسـت. لذا تا  حد وسـط 

نباشـد هیـچ صغـرا و کبرایی رخ نخواهـد داد. 
امـا سـؤال ایـن اسـت کـه حـد وسـط از کجـا 
می آیـد؟! آیـا همیشـه بـا مراجعـه بـه طبیعـت و 
از طریـق حـس حـد وسـط دریافـت می شـود؟ به 
نظر ابن سـینا این تعلیم همیشـه از بیـرون دریافت 

نمی شـود بلکـه گاهـی مسـموع و گاهـی معقـول 
اسـت. لذا ابن سـینا در شـرح قاعـده ای که ارسـطو 

بیـان کـرده اسـت می نویسـد: 
تعلیـم و تعّلـم ذهنـی و فکـری عبـارت اسـت از 
تعلیـم و تعلمـی کـه از طریـق سـخنی مسـموع یا 
معقـول، کـه می توانـد موجـب پیدایـش عقیـده و 
رأی یـا تصـوری شـود که قباًل نبوده اسـت، کسـب 
شـود. ایـن نوع تعلیـم و تعلم ذهنی گاهـی بین دو 
فـرد و گاهـی بیـن یـک فـرد و خـودش، اما بـه دو 
جهـت انجـام می گیـرد؛ مثـاًل، فـرد از آن جهت که 
حـد اوسـط قیـاس را حـدس می زند، معلم اسـت، 
و از آن جهـت کـه نتیجـه را از قیـاس اخذ می کند 
متعلم اسـت. در واقع تعلیم و تعلم ذاتـًا امری واحد 
اسـت و دوگانگی آن اعتباری اسـت، زیرا یک چیز، 
کـه همـان فرایند اکتسـاب امر مجهول توسـط امر 
معلـوم اسـت، نسـبت بـه فـردی کـه در او حاصـل 
می شـود، تعلـم، و نسـبت بـه فـردی کـه از او پدید 

می آیـد تعلیم نامیـده می شـود4.«
پـس تعلیم و تعلم ذهنی دو حالت دارد؛ یا کسـی 
بـه انسـان القـا می کند و یـا در خـود انسـان اتفاق 
می افتـد. در صـورت اخیـر یـک انسـان بـه تنهایی 
هـم معلم خـود و هـم متعلم خـودش می شـود. از 
آن حیـث کـه حـد وسـط را حـدس می زنـد معلم 
خـود اسـت و از آن جهـت کـه قیـاس را تشـکیل 
می دهد و نتیجه را به دسـت می آورد متعلم اسـت. 
لـذا حـدس در اندیشـة ابن سـینا نه بـه معنای ظن 
و گمـان بلکـه از یقینی تریـن مراتـب علـوم اسـت. 
حـدس همـان چیـزی اسـت کـه یافـت فیلسـوف 

می شـود.  نامیده 
امـا علمی کـه از طریق حـدس و یافت به دسـت 
می آیـد بدیهـی نیسـت، بـه همیـن دلیـل همگان 
فیلسـوفان  لـذا  کننـد.  درک  را  آن  نمی تواننـد 
اسـتدالل می کنند تـا یافت های خـود را در معرض 
دیـد قرار دهنـد تا بتوانند دیگـران را از آن بهره مند 
سـازند. نتیجه ای که از این بحث ارسـطو و ابن سینا 
گرفتـه می  شـود این اسـت کـه حـدس و یافت هر 
فیلسـوفی در زمینـه و زمانـة خاصـی رخ می دهـد. 
فیلسـوف در فضـای خاص خود رشـد می کند و در 
همـان فضـا و فرهنـگ مختص خود واجد حدسـی 
و یافتـی می شـود. فیلسـوفان اسـالمی نیـز از ایـن 
قاعده مسـتثنی نیسـتند. یافت فیلسـوفان اسالمی 
در فرهنـگ اسـالمی رخ داده اسـت؛ فرهنگی که با 
وحی الهی شـکل گرفته اسـت. لذا اندیشة حکمای 
اسـالمی را کـه در فرهنـگ اسـالمی زیسـته اند و 
یافتشـان تـوأم با وحی بوده اسـت می توان فلسـفة 
اسـالمی نامیـد. پس اگرچه فلسـفة اسـالمی مقید 
به وحی نیسـت، ولی چون یافت فالسـفة اسـالمی 
تـوأم بـا وحـی اسـت، لـذا بـه ایـن معنـا فلسـفة 

اسـالمی وجود دارد. 

پی نوشت ها
1. گوهـر مراد، صـص 18-17، گزیده 

گوهر مـراد، ص 17
2. گزیده گوهر مراد، صص 21-24
3. منطق ارسطو، 1378، ص 419

4. برهان شفا، 1391، صص 44-45

منابع 
1. مال عبدالرزاق الهیجی، گوهرمراد، 

انتشارات کتاب فروشی اسالمیه. 
2. عبدالـرزاق الهیجـی، گزیدة گوهر 
مـراد، بـه اهتمـام  صمد موحد، نشـر 

گلشـن، تهران، 1364.
3. ارسـطو، منطـق ارسـطو )اوگانون( 
ادیـب  میرشـمس الدین  مترجـم: 
تهـران،  نـگاه،  انتشـارات  سـلطانی 

.1378
4. شـیخ الرئیس ابوعلی سـینا، برهان 
شـفا، ترجمه و تفسـیر مهـدی قوام 
صفری. انتشـارات پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشـه اسالمی. 
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 در رویکـرد قدیـم بـه قیـاس اقترانـی، بـرای 
اخـذ نتیجة معتبر از دو مقدمـة قیاس، قواعدی 
بیـان می َشـود. بـر این اسـاس مقدماتـي را که 
بتـوان از آن نتیجـة معتبـر گرفت»منتـج« و 
مقدماتـي را کـه نمی تواند نتیجة معتبر داشـته 

باشـد »عقیـم« نامیده اند.
منطبـق بـر رویکـرد قدیـم، بـرای تشـخیص 
اینکـه کـدام مقدمـات می تواننـد دارای نتیجة 
معتبـر و کدام یـک نتیجة عقیم داشـته باشـند 

الزم اسـت: 
وسـط1 در  حـد  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا   .1
و  تعییـن  را  قیـاس  شـکل  بایـد  مقدمـات،  

کـرد.  مشـخص 
2. بعد از تشـخیص شـکل قیاس باید با توجه 
بـه شـرایط انتـاج خـاص هـر شـکل، منتـج یا 

عقیم بـودن آن را تشـخیص داد. 
3. منطبـق بـر قانـون اسـتنتاج از دو مقدمـه 
نتیجـة معتبـر گرفت. البتـه قانون اسـتنتاج در 
مورد سـور نتیجه، در همة ضروب منتج شـکل 
سـوم و بعض ضروب شـکل چهارم، استثنا دارد. 

رویکرد جدید به قیاس اقترانی
در رویکـرد جدیـد بـه قیـاس اقترانـی و برای 

تشـخیص انتـاج معتبـر از دو قضیـه به عنـوان 
مقدمـات قیـاس، نیـازی به تشـخیص َاشـکال 
کـه  اسـتنتاجی  قانـون  زیـرا  نیسـت،  قیـاس 
منطبـق بـا ایـن رویکـرد بیـان می شـود همـة  

اشـکال را بـدون اسـتثنا در برمی گیـرد. 
در ایـن رویکـرد دو مقدمـه را با توجه به کیف 

آن ها به سـه دسته تقسـیم می کنند: 
1. یا هر دو مقدمه سالبه اند؟ 

2. یا هر دو مقدمه موجبه اند؟ 
3. یا دو مقدمه اختالف در کیف دارند؟ 

اگر هر دو مقدمة قیاس سـالبه باشـند، 
دارای نتیجـة معتبر نخواهند بود. 

موجبـه  قیـاس  مقدمـة  دو  هـر  اگـر 
باشـند. فقط به شـرطی که حد وسـط در هر 
دو مقدمـه منفـی نباشـد، منتـج خواهنـد بود؛ 
یعنـی بـا رعایـت قانـون اسـتنتاج، می تـوان از 
آن دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس نتیجة 

گرفت.  معتبـر 
اگـر دو مقدمه اختاف در کیف داشـتند 
بـا دو شـرط می تـوان از آن هـا نتیجـة معتبـر 

گرفت: 
1. حد وسط در هر دو مقدمه منفی نباشد 

2. جـزء اختصاصـی مقدمـة دوم 2 یعنـی حد 
اکبـر قیـاس عالمـت مثبت داشـته باشـد. 

در شرایط انتاج و 
قانون استنتاج

عظیم قاهری مغاني 
سرگروه درس فلسفه استان البرز

منطق امیدواریم با این مقاله كتاب درس منطق را بهتر تدریس كنید.
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تطبیق و مقایسـة شـرایط انتاج دو 
رویکـرد قدیـم و جدیـد با هم 

روش هـای هـر دو رویکرد قدیـم و جدید منجر به 
هـدف واحد می شـوند اما رویکـرد جدید خالصه تر 
و دقیق تـر و خالـی از هـر گونـه استثناسـت و همة  
شـکل ها را در برمی گیـرد. شـکل چهـارم را هـم 
بـه دلیـل دور از ذهـن بـودن از دایـرة بحـث خارج 

 . نمی کند

مقایسـه و تطبیـق شـرایط انتـاج 
در  انتـاج  شـرایط  بـا  اول  شـکل 

جدیـد  رویکـرد 
شـرایط انتاج شـکل اول در رویکرد قدیم: 
1. موجبـه بودن مقدمـة  اول، یعنی صغری 2. کلیه 

بـودن مقدمة دوم، یعنی کبری اسـت. 

چرا در شـکل اول، بایـد مقدمة اول، 
یعنی صغری، موجبه باشـد؟ 
به این فرم کلی و توضیح آن دقت کنید: 

»هیـچ الف ب نیسـت- هر ب ج اسـت. پس هیچ 
الف ج نیست.« 

اگـر در شـکل اول، مقدمـة اول یعنـی صغـری 
سـالبه باشـد، الجرم، مقدمة دوم یعنـی کبری باید 
موجبـه باشـد کـه در این صـورت جـزء اختصاصی 
مقدمـة دوم، یعنـی حـد اکبـر کـه محمـول اسـت 
بـه دلیـل موجبه بـودن این مقدمـه، عالمت منفی 
خواهـد داشـت اما همیـن جزء اختصاصـی مقدمة 
دوم کـه عالمت منفی دارد در نتیجه، محمول واقع 
می شـود و بـه دلیل اینکه مقدمة اول سـالبه اسـت 
نتیجـه هـم بایـد سـالبه باشـد کـه در ایـن صورت 
محمـوِل نتیجـه، که همان جـزء اختصاصی مقدمة 
دوم اسـت، عالمـت مثبـت خواهد داشـت که فاقد 
شـرط سـوم از شـرایط تعیین اعتبار قیـاس خواهد 
بـود؛ یعنـی محمـول نتیجه مثبت اسـت اما همین 

جـزء نتیجـه، در مقدمة دوم منفی اسـت. 

چرا در شـکل اول بایـد مقدمة دوم، 
یـا کبری، کلیه باشـد؟ 

بـه این فـرم کلی و توضیـح آن دقت کنیـد: »هر 
الف ب اسـت- بعضی ب ج اسـت. پـس بعضی الف 

است.«  ج 
ثابت شـد کـه در شـکل اول بایسـتی مقدمة اول 
موجبه باشـد و اال دارای نتیجـة معتبر نخواهد بود؛ 
وقتـی مقدمـة اول موجبـه باشـد، حـد وسـط کـه 
در آن مقدمـه محمـول اسـت، منفی خواهـد بود و 

اگـر مقدمـة دوم جزئیـه باشـد، حد وسـط کـه در 
آن مقدمـه موضـوع اسـت منفی خواهد بـود یعنی 
حد وسـط هـم در مقدمة اول و هـم در مقدمة دوم 
منفی بوده و دومین شـرط از شـرایط تعیین اعتبار 

قیـاس را نخواهـد داشـت و نامعتبـر خواهد بود. 
به طور کلـی، اگر هـر دو مقدمـه در قیاس 
شـکل اول موجبـه باشـند یا منفـی نبودن 
حـد وسـط در هـر دو مقدمـه، و اگـر دو 
مقدمـه در کیف اختـاف داشـتند با منفی 
نبـودن حد وسـط در هر دو مقدمـه و مثبت 
بـودن جزء اختصاصـی مقدمة دوم، شـرایط 
انتاج شـکل اول رعایت شـده اسـت، بدون 
دانسـتن شـکل اول بـودن آن. اگـر خـوب 
دقـت کنیـم شـرایط انتـاج شـکل اول در 
رویکـرد قدیم بـه دنبال تأمین این شـرایط 

 . ست ا

مقایسـه و تطبیـق شـرایط انتـاج 
در  انتـاج  شـرایط  بـا  دوم  شـکل 

جدیـد  رویکـرد 
شـرایط انتاج شـکل دوم در رویکرد قدیم: 
1. اختـالف دو مقدمـه در کیـف 2. کلـی بـودن 

مقدمـة دوم یعنـی کبری 

چرا در شـکل دوم بایـد دو مقدمه در کیف 
اختاف داشـته باشند؟ 

بـه این فـرم کلی و توضیـح آن دقت کنیـد: »هر 
الـف ب اسـت- بعضـی ج ب اسـت. پس هـر الف ج 

است.« 
بـا توجه به اینکه حد وسـط در شـکل دوم قیاس 
در هـر دو مقدمـه محمـول واقـع شـده اسـت، اگر 
هـر دو مقدمـه موجبه باشـند، حد وسـط در هر دو 
مقدمـه منفـی خواهد شـد، لـذا این قیاس، شـرط 
دوم از شـرایط تعییـن اعتبـار قیـاس را نخواهـد 

داشت. 
چرا در شـکل دوم مقدمـة دوم باید 

کلی باشـد؟
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»بعضـی الـف ب اسـت-بعضی ج ب اسـت. پـس 
بعضی الف ج اسـت.« ثابت شـد که یکی از شـرایط 
معتبـر بـودن قیـاس شـکل دوم، اختـالف در کیف 
مقدمـات اسـت و ایـن یعنـی نتیجـة معتبر شـکل 
دوم، همیشـه سـالبه خواهـد بـود. اگر مقدمـة دوم 
در شـکل دوم جزئیه باشـد به معنای آن اسـت که  
موضـوع آن مقدمـه منفی اسـت و موضـوع مقدمة 
دوم کـه جـزء اختصاصی آن مقدمه اسـت محموِل 

روش های هر 
دو رویکرد قدیم 
و جدید منجر 
به هدف واحد 
می شوند، اما 
رویکرد جدید 
خاصه تر و 
دقیق تر و خالی 
از هر گونه 
استثناست و 
همة  شکل ها را 
در برمی گیرد
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نتیجـه واقـع می شـود کـه بـه دلیل سـالبه بـودن، 
نتیجـه، مثبـت خواهـد بود که فاقد شـرط سـوم از 

شـرایط تعیین اعتبـار قیاس می شـود. 
به طـور کلـی، اگر هـر دو مقدمه در قیاس شـکل 
دوم موجبـه باشـند، با منفـی نبودن حد وسـط در 
هـر دو مقدمـه )کـه چنیـن دو مقدمه ای در شـکل 
کیـف  در  مقدمـه  دو  اگـر  و  نـدارد(.  وجـود  دوم 
اختـالف داشـتند با منفـی نبودن حد وسـط در هر 
دو مقدمـه و مثبت بـودن جـزء اختصاصی  مقدمة  
دوم، شـرایط انتـاج شـکل دوم رعایت شـده اسـت، 
بدون دانسـتن شـکل دوم بـودن آن. کـه اگر خوب 
دقـت کنیـم شـرایط انتـاج شـکل دوم در رویکـرد 

قدیـم بـه دنبـال تأمین این شـرایط اسـت. 

مقایسـه و تطبیـق شـرایط انتـاج 
شـکل سـوم بـا شـرایط انتـاج در 

رویکـرد جدیـد 3
شـرایط انتـاج شـکل سـوم در رویکـرد قدیـم: 1. 
موجبـه بـودن مقدمـة اول یعنـی صغـری 2. کلـی 
بـودن حداقـل یکـی از مقدمـات. چـرا در قیـاس 

شـکل سـوم بایـد مقدمـة اول موجبـه باشـد؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»هیـچ ب الـف نیسـت- بعضـی ب ج اسـت. پـس 

بعضـی الف ج نیسـت.« 
اگـر در شـکل سـوم قیـاس، مقدمـة  اول یعنـی 
صغـری، سـالبه باشـد الجـرم، مقدمـة دوم یعنـی 
کبـری، بایـد موجبـه باشـد کـه در ایـن صـورت 
جـزء اختصاصـی مقدمـة دوم، یعنـی حـد اکبر که 
محمـول اسـت، به دلیـل موجبه بـودن این مقدمه 
عالمـت منفـی خواهـد داشـت. امـا همیـن جـزء 
اختصاصـِی مقدمـة دوم کـه عالمت منفـی دارد در 
نتیجـه، محمـول واقـع می شـود، و به دلیـل اینکه 
مقدمـة اول سـالبه اسـت نتیجـه هـم بایـد سـالبه 
باشـد. در ایـن صـورت محمـول نتیجـه کـه همان 
جـزء  اختصاصـی مقدمـة دوم اسـت عالمت مثبت 
خواهـد داشـت کـه فاقـد شـرط سـوم از شـرایط 
تعییـن اعتبـار قیـاس خواهد بـود؛ یعنـی محمول 
نتیجه مثبت اسـت اما در مقدمة دوم منفی اسـت. 

چـرا در قیـاس شـکل سـوم بایـد 
حداقل یکی از مقدمات کلیه باشـند؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»بعضـی ب الـف اسـت- بعضـی ب ج اسـت. پـس 

بعضـی الف ج اسـت.« 
در قیاس شـکل سـوم، چون حد وسـط در هر دو 
مقدمه، موضوع واقع شـده اسـت اگر هـر دو مقدمه 

جزئی باشـند حـد وسـط در هـر دو مقدمه عالمت 
منفی خواهد داشـت کـه در این صورت شـرط دوم 
از شـرایط تعییـن اعتبار قیاس حاصل نخواهد شـد. 
پس الجرم باید حداقل یکی از مقدمات کلیه باشـد 
تـا شـرط دوم تعییـن اعتبـار قیـاس حاصل شـود، 

یعنـی حد وسـط در هـر دو مقدمه منفی نباشـد. 
بـه طور کلی، اگـر هر دو مقدمـه در قیاس 
شـکل سـوم قیاس موجبه باشـند بـا منفی 
نبـودن حد وسـط در هـر دو مقدمـه، و اگر 
دو مقدمـه در کیـف اختـاف داشـتند بـا 
منفـی نبودن حـد وسـط در هـر دو مقدمه 
و مثبت بـودن جزء اختصاصـی مقدمة دوم، 
شـرایط انتـاج شـکل سـوم رعایـت شـده 
اسـت؛ بدون دانستن شکل سـوم بودن آن. 
اگـر خـوب دقت کنیم شـرایط انتاج شـکل 
سـوم در رویکـرد قدیم به دنبـال تأمین این 

است.  شـرایط 

در  چهـارم  شـکل  انتـاج  شـرایط 
رویکـرد قدیم مـردد بیـن دو قاعده 

اسـت. 
قاعدة اول؛

اگـر هـر دو مقدمـه موجبـه بودنـد، مقدمـة اول، 
یعنـی صغـری، بایـد کلی باشـد. 

قاعدة دوم؛ 
اگـر دو مقدمه اختالف در کیف داشـتند: 1. نباید 
هیچ یـک از مقدمات سـالبة جزئی باشـد 2. مقدمة 

دوم یعنـی کبری باید کلی باشـد. 

چـرا در شـکل چهـارم اگر هـر دو 
مقدمـه موجبـه بودند، مقدمـة اول 

بایـد کلی باشـد؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
بعضـی ب الـف اسـت- هـر ج ب اسـت. بعضی الف 
ج اسـت. بـا توجه بـه اینکه در قیاس شـکل چهارم 
حـد وسـط در مقدمـة اول موضـوع و در مقدمـة 
دوم محمـول اسـت، حد وسـط در مقدمـة دوم که 
محمـول اسـت به دلیل موجبـه بودن ایـن مقدمه، 
منفـی خواهـد بـود. پـس اگـر مقدمـة اول جزئـی 
باشـد حد وسـط در مقدمـة اول هم منفـی خواهد 
بـود کـه در این صـورت فاقد شـرط دوم از شـرایط 
اعتبـار قیـاس خواهـد بود، چـون حد وسـط در هر 
دو مقدمـه منفـی اسـت. پـس در صـورت موجبـه 
بـودن هـر دو مقدمه، در شـکل چهـارم، الزامـًا باید 
مقدمـة اول کلـی باشـد و اال حـد وسـط در هـر دو 

مقدمـه منفی خواهـد بود. 

به طور کلی، اگر هر 
دو مقدمه در قیاس 

شکل سوم قیاس 
موجبه باشند با منفی 

نبودن حد وسط در 
هر دو مقدمه، و اگر 
دو مقدمه در کیف 
اختاف داشتند با 

منفی نبودن حد 
وسط در هر دو مقدمه 

و مثبت بودن جزء 
اختصاصی مقدمة 
دوم، شرایط انتاج 
شکل سوم رعایت 
شده است؛ بدون 

دانستن شکل سوم 
بودن آن. اگر خوب 
دقت کنیم شرایط 

انتاج شکل سوم در 
رویکرد قدیم به دنبال 

تأمین این شرایط 
است
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چـرا در شـکل چهارم اگـر مقدمات 
اختـاف در کیف داشـتند هیچ یک 
جزئـی  سـالبة  نبایـد  مقدمـات  از 

؟ شد با
بـه ایـن دو فـرم کلـی و توضیـح داده شـده دقت 

 : کنید
فـرم کلی اول: بعضی ب الف نیسـت- هر ج ب 

اسـت. پس بعضی الف ج نیسـت. 
فـرم کلی دوم: هـر ب الف اسـت- بعضی ج ب 

نیسـت. پس بعضی الف ج نیسـت. 
اگـر در شـکل چهـارم مقدمـة اول سـالبة جزئـی 
باشـد در ایـن صورت حد وسـط در ایـن مقدمه، به 
دلیـل جزئـی بـودن مقدمه، منفـی خواهد بـود، به 
دلیل سـالبه بودن مقدمة اول الزامًا باید مقدمة دوم 
موجبه باشـد. در ایـن صورت حد وسـط در مقدمة 
دوم هـم کـه محمول اسـت منفـی خواهد بـود که 
در این حالت این قیاس فاقد شـرط دوم از شـرایط 
اعتبـار قیـاس خواهـد بود، چـون حد وسـط در هر 
دو مقدمـه منفی اسـت. امـا اگر مقدمة دوم سـالبة 
جزئـی باشـد به دلیل جزئی بـودن، جزء اختصاصی 
ایـن مقدمـه منفـی خواهـد بـود و همین جـزء که 
در مقدمـة دوم منفـی اسـت در نتیجـة قیـاس که 
محمـول واقع می شـود مثبـت خواهد بـود. در این 
صـورت فاقد شـرط سـوم از شـرایط تعییـن اعتبار 
قیـاس می َ شـود. چـون محمـول نتیجه کـه مثبت 

اسـت در مقدمة دوم منفی اسـت. 

چرا در شـکل چهارم، اگـر مقدمات 
در کیـف اختـاف داشـتند مقدمة  

دوم بایـد کلی باشـد؟ 
بـه این فـرم کلی و توضیح داده شـده دقت کنید: 
»هـر ب الـف اسـت- بعضـی ج ب نیسـت. پـس 
بعضـی الف ج نیسـت.« اگـر مقدمـة دوم در قیاس 
شـکل چهارمـی که اختـالف در کیـف دارند جزیی 
باشـد، بـه دلیـل جزئـی بـودن، جـزء اختصاصـی 
ایـن مقدمـه منفـی خواهـد بـود و همین جـزء که 
در مقدمـة دوم منفـی اسـت در نتیجـة قیـاس که 
محمـول واقع می  شـود مثبـت خواهد بـود. در این 
صـورت فاقد شـرط سـوم از شـرایط تعییـن اعتبار 
قیـاس می َشـود. بـا توجه بـه این توضیـح، این نظر 
کـه یکی از شـرایط انتاج شـکل چهـارم، در صورت 
اختـالف در کیـف، کلـی بـودن یکـی از مقدمـات 
اسـت باطـل می شـود، پس الزامـًا باید مقدمـة دوم 

کلی باشـد. 

به طـور کلـی اگر هـر دو مقدمـه در قیاس 
شـکل چهـارم موجبـه باشـند، بـا منفـی 
نبـودن حد وسـط در هـر دو مقدمـه، و اگر 
دو مقدمـه در کیـف اختـاف داشـتند، بـا 
منفـی نبودن حـد وسـط در هـر دو مقدمه 
و مثبت بـودن جزء اختصاصـی مقدمة دوم، 
شـرایط انتاج شـکل چهـارم رعایت شـده 
اسـت بدون دانسـتن شـکل چهـارم بودن 
آن؛ یعنی شـرایط انتـاج معتبـر در رویکرد 
جدیـد تمـام شـرایط اشـکال چهارگانه را 
بـدون نیاز به دانسـتن شـکل آن هـا تأمین 

می کنـد. 

»امـا قانـون اسـتنتاج در رویکـرد 
جدیـد به جز در تعیین سـوِر نتیجه، 

نـدارد«.  اختافی 
قانـون اسـتنتاج در رویکـرد قدیـم این اسـت که 
جـزء اختصاصـی مقدمـة  اول یعنـی حـد اصغـر را 
موضـوع نتیجه و جـزء اختصاصی مقدمة دوم یعنی 
حـد اکبـر را محمـول نتیجـه قـرار می دهیـم و در 
مـورد کـم و کیـف، نتیجـه تابـع اخـس مقدمتین 
اسـت. به اسـتثنای شکل سـوم و چهارم که نتیجة 
معتبر شـکل سـوم همیشه جزئی اسـت و در شکل 
چهـارم هـم دو ضـرب از پنج ضـرب منتـج، از این 
قاعـده تبعیـت نمی کننـد، یعنی ضمن کلـی بودن 
هـر دو مقدمـه در این ضـروب، باز هم نتیجه معتبر 

جزئـی اسـت و آن ضـروب عبارت انـد از: 
1. هـر ب الـف اسـت- هر ج ب اسـت پس بعضی 

الف ج اسـت. 
مثـل: هر ناطقی حیوان اسـت- هر انسـانی ناطق 

اسـت پس بعضی حیوان ها انسـان  هسـتند. 
2. هـر ب الـف اسـت- هیـچ ج ب نیسـت پـس 

بعضـی الـف ج نیسـت. 
مثـل: هـر ناطقـی حیـوان اسـت- هیـچ آهویـی 
ناطـق نیسـت پـس بعضـی حیوان ها آهو نیسـتند. 
امـا در رویکـرد جدیـد بـه قانون اسـتنتاج، سـوِر 
نتیجـه را بـا قاعـده ای دیگـر تعییـن می کننـد که 
همـة اشـکال را بـدون اسـتثنا در بر می گیـرد و آن 
اینکـه اگر جـزء اختصاصـی مقدمـة اول یعنی حد 
اصغـر عالمـت مثبـت داشـت، سـور نتیجـة معتبر 
کلـی خواهـد بود کـه البته می تـوان جزئـی هم در 
نظـر گرفـت. امـا اگـر جـزء اختصاصی مقدمـة  اول 
یعنـی حد اصغر، عالمت منفی داشـت سـور نتیجة 
معتبـر الزامًا جزئی خواهد بـود و این قاعده در همة 

اشـکال بـدون هیچ گونه اسـتثنایی جاری اسـت. 

پی نوشت ها 
1. قیـاس اقترانـی دارای سـه حـد و جزء 

است: 
الـف: حـد اصغـر یعنـی جـزء اختصاصی 
مقدمـة اول کـه یـا موضوع و یـا محمول 

مقدمـة اول اسـت. 
اکبـر یعنـی جـزء اختصاصـی  ب: حـد 
مقدمـة دوم کـه یـا موضوع و یـا محمول 

مقدمـة دوم اسـت. 
ج: حد وسـط یعنـی آن حدی کـه در هر 
دو مقدمـة قیاس تکـرار می شـود ولی در 
نتیجـه نمی آیـد کـه موضوع یـا محمول 

مقدمة اول و دوم اسـت. 
2. مقدمـة اول، یعنـی صغـرای قیاس، آن 
اسـت کـه موضـوع نتیجـه در آن آمـده 
باشـد و مقدمة دوم، یعنـی کبرای قیاس، 
آن اسـت کـه محمول نتیجـه در آن آمده 

باشد. 
درخصـوص  بیشـتر  مطالعـة  بـرای   .3
شـرایط انتـاج معتبـر و قانـون اسـتنتاج 
منطبق بـا رویکـرد جدیـد مراجعه کنید 
بـه مقالـة »قیـاس اقترانـی را سـاده یـاد 
بگیریـم« بـه قلـم این جانـب در فصلنامة 

رشـد معـارف، چـاپ زمسـتان 98.

 این نظر که یکی از 
شرایط انتاج شکل 
چهارم، در صورت 
اختاف در کیف، 
کلی بودن یکی از 
مقدمات است باطل 
می شود، پس الزامًا 
باید مقدمة دوم 
کلی باشد
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دكتر جعفر رحمانی

عالم رباني
همكاران گرامي، این مقاله در ارتباط با درس چهاردهم دین و زندگي پایه سوم 

متوسطه دوم با موضوع مرجعیت و والیت فقیه براي تدریس بهتر آورده شده است.

اهمیت تربیت دینی
حضـرت امـام خمینی )ره( هنگام حیات خـود به دفعات، 
هدف اساسـی تعلیم وتربیـت را »تربیت دینی« دانسـته اند. 

امـام )ره( می فرمایند:
é »مواظـب باشـید کـه اعمالتـان، اعمـال صالـح باشـد، 
قیامتـان بـرای خـدا باشـد، اعمالتـان بـرای خدا باشـد. هر 
کـدام بچـه دارید، تربیت کنید، تربیـت الهی بکنید، تربیت 

شـیطانی نکنید.«1
é »خودتـان را تهذیـب کنیـد و کـودکان خودتـان را 
تهذیـب کنید. کـودکان خودتان را اسـالمی بـار بیاورید.«2

é »شـما اگـر بتوانید این بچه هـا را تربیت کنیـد، طوری 
کـه از اول بـار بیاینـد بـه اینکـه ]خداخـواه[ باشـند، توجه 
به خدا داشـته باشـند، شـما اگـر عبودیـت اهلل را و پیوند با 
خـدا را بـه این بچه هـا تزریق کنیـد، این بچه هـا زود قبول 

می کننـد آن را.«3

روش های تربیت دینی در رفتار امام 
خمینی )ره(

1. روش تکریم کودکان
یکـی از روش هـای تربیـت در اسـالم کـه در قـرآن مورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت و حضـرت امـام )ره( بـه بهترین 
شـکل آن، در منـزل بـه آن روش رفتـار می کرده انـد، روش 
تکریـم کـودکان اسـت. کودکی به امام نوشـته بـود که من 
شـما را بسـیار دوسـت دارم و خیلـی عالقـه دارم شـما را 

ببینـم. امـام در جـواب نوشـته بودنـد که:
»فرزنـدم نامـه ات را خوانـدم. هر زمانی کـه می خواهی بیا 

و بـا من مالقـات کن.«4
از قـول یکـی از نواده هـای حضرت امام )ره( نقل می شـود 
کـه مـن وقتی به امـام وارد می شـدم، سـالم می کـردم، اما 
ایشـان سـعی داشـتند زودتر به من سـالم کنند. وقتی که 
ایشان سـالم می کردند، من جواب سالم ایشـان را می دادم. 

خیلـی مهربان و دلنشـین با ما برخـورد می کردند.5
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2. روش تلقین
در دیـدگاه امـام یکـی از روش هایـی کـه می توانـد مفید 

باشـد، »تلقین« اسـت:
é »انسـان خـودش هـم اگر بخواهد سـاخته بشـود، باید 
آن مسـائلی کـه مربـوط به سـاختن خودش اسـت، تلقین 
کنـد. بـه خـودش تکـرار کنـد. یـک مطلبـی که تأثیـر در 
نفـس انسـان بایـد بکند، بـا تلقینـات و تکرارها بیشـتر در 

نفـس انسـان نقش پیـدا می کنـد.«6
é »اگـر بخواهیـد یک بچـه ای را تربیت بکنیـد، باید یک 
مسـئله را چندیـن دفعـه بـا چنـد زبان، بـا چنـد وضع به 
او بخوانیـد. مطلـب یکـی باشـد، لکن طرز بیانـش متفاوت 

باشـد به طـوری کـه در قلـب او نقش بنـدد.«7

3. روش مطایبه و تفریح
»مطایبـه« بـه معنی شـوخی اسـت. حضرت امـام گاهی 
نوه هـای خـود را سـرگرم و از ایـن راه بـا آن هـا مطایبـه 

می کردنـد و مطالـب الزم را آمـوزش می دادنـد.

4. روش احسان در مقابل احسان
یکـی از روش هایـی که در اسـالم بـه آن توجه می شـود، 
احسـان کردن در مقابل احسـان اسـت. اگر بزرگ سـالی از 
یـک خردسـال رفتار انسـانی ببیند، بـا انجام رفتار مشـابه 
نسـبت به کـودک، باعـث تقویت آن رفتـار در او می شـود. 
ایـن روش از جانـب حضـرت امام خمینـی )ره( مورد توجه 
بـوده اسـت. فرزند شـهید آیـت اهلل اشـرفی اصفهانی 

می کند: نقـل 
»زمانـی کـه 15 سـاله بـودم، روزی بـرای اسـتحمام بـه 
گرمابـه ای در قـم رفته بـودم. در بـدو ورود مشـاهده کردم 
یکی از آقایان که سـر خود را صابون زده و روی چشـمانش 
نیز از کف صابون پوشـیده اسـت، با دسـت به دنبال ظرف 
آب می گـردد. بالفاصلـه ظرفی را که نزدیک بود، برداشـتم 
و از خزینه پر آب سـاختم و دوبار روی سـر ایشـان ریختم. 
آن مرد نورانی نگاه تشـکرآمیزی به من انداخت و پرسـید: 

آیا شـما هم سـر خود را شسـته اید؟
عـرض کـردم: خیـر، تـازه به حمـام آمـده ام. باالخـره به 
گوشـه ای رفتـم و سـر و صـورت خـود را صابـون زدم. قبل 
از اینکـه آب بـر سـر خـود بریزم، نـاگاه دو ظـرف آب روی 
سـرم ریخته شـد. چشـم خـود را باز کـردم، دیـدم آن مرد 
بـزرگ بـه تالفی خدمت مـن، با کمـال بزرگـواری محبت 

کرده اسـت.
در خانـه موضـوع را بـه مرحـوم پـدرم گفتـم؛ لکن چون 
او را نمی شـناختم، نتوانسـتم معرفی کنم. یکـی از روزهای 
عیـد مذهبـی کـه با پدرم بـه منزل علمـا می رفتیـم، ناگاه 
چشـمم به ایشـان افتـاد و او را به پـدرم نشـان دادم. پدرم 
فرمود: عجب! ایشـان حاج آقا روح اهلل خمینی)ره( اسـت.«8

5. رفتار عملی
رفتـار مربـی بیـش از کالم او در افـراد، به ویـژه کـودکان 
تأثیـر می کنـد. کودک سـعی می کند در رفتارهـای خود از 
بزرگ سـاالنی که با او در ارتباط هسـتند، تقلید کند. تقلید 
تأثیـر فوق العاده در تربیت دارد. نکتة ظریف اینجاسـت که 
هرقـدر بین بزرگ سـال و کـودک رابطة عاطفـی قوی تری 
حاکـم باشـد، ایـن تأثیرپذیری بیشـتر اسـت. لـذا حضرت 
امـام به رابطة مادر و کودک اشـاره می کننـد و می فرمایند:
»آن قـدری کـه بچـه از مـادر چیـز می شـنود، از پـدر 
نمی شـنود. آن قـدری کـه اخـالق مـادر در بچـة کوچـک 
نـورس تأثیـر دارد و بـه او منتقـل می شـود، از دیگـران 
عملـی نیسـت. مادرهـا مبـدأ خیرات هسـتند. اگـر خدای 
نخواسـته مادرانـی باشـند کـه بچه هـا را بد تربیـت کنند، 

مبـدأ شـّرند.«9

برخوردهای تربیتی امام خمینی )ره(
ایـن بخـش از نوشـته بـه طـرح برخوردهـای تربیتـی 
حضـرت امـام خمینـی )ره( اختصـاص دارد کـه می توانـد 
بـرای مربیـان، معلمـان، اسـتادان و صاحب نظـران تعلـم و 
تربیـت دینـی مفید و قابل اسـتفاده باشـد. ایـن برخوردها 
می تواننـد به عنـوان مناسـب ترین روش هـای تربیت دینی 
کـه توسـط شـخصیت بزرگـواری همچـون حضـرت امـام 
خمینـی )ره( عمل شـده اند، شایسـته اسـت مـورد تبعیت 

و تأّسـی قـرار گیرند.

1. پرهیز از ایجاد تلخی در کودکان به 
جهت فرایض دینی

یـادم می آیـد زمانـی همسـرم از روی عـادت خانوادگـی، 
صبح هـا دختـرم را از خـواب شـیرین بیـدار می کـرد کـه 
نمـاز بخوانـد. امام خمینی )ره( کـه در جریان قرار گرفتند، 
برایشـان پیغام فرسـتادند که شـیرینی اسـالم را بـه مذاق 
بچـه تلـخ نکن. و چقـدر این حرف بجا بـود و تأثیر عمیقی 
بـر روحیة دخترم گذاشـت؛ به طوری که بعـد از آن خودش 
سـفارش می کـرد کـه بـرای نمـاز صبـح حتمـًا بیـدارش 

کنیـم. معنـی »ال اکـراه فی الدیـن« را آن موقـع فهمیدم.
بـاالی سرشـان  را  سـاعت  معمـواًل شـب ها  )ره(  امـام 
می گذاشـتند کـه برای نماز شـب خـواب نماننـد. در ایامی 
کـه ناراحتـی قلبی داشـتند، من چـون خوابم سـبک بود، 
شـب ها را در اتاق ایشـان اسـتراحت می کردم تا اگر نیازی 
بـود، کمکشـان کنـم. امـام سـاعت زنگ دارشـان را درون 
پارچـه ای می پیچیدنـد و دور از من در جایی می گذاشـتند 
درواقـع  نشـوم.  بیـدار  مـن  می زنـد،  زنـگ  وقتـی  کـه 
نمی خواسـتند برای مـن زحمتی ایجاد کرده باشـند. چون 
ایشـان کسـی را بـرای نمـاز صبـح هـم بیـدار نمی کردند، 
مگر اینکه سـفارش کرده باشـد. یک بار از آقا سـؤال کردم 

یکی از روش هایی 
که در اسام 
به آن توجه 
می شود، احسان 
کردن در مقابل 
احسان است. اگر 
بزرگ سالی از یک 
خردسال رفتار 
انسانی ببیند، با 
انجام رفتار مشابه 
نسبت به کودک، 
باعث تقویت 
آن رفتار در او 
می شود
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کـه آیـا اجـازه دارم، فرزندم را بـرای نماز صبح بیـدار کنم، 
فرمودنـد: »خـواب را بـرای بچه تلخ نکـن.«10

2. ایجاد امکان فراغت و شادی برای 
کودکان

بازی هایشـان  در  بچه هـا  گذاشـتن  آزاد  بـه  )ره(  امـام 
اعتقـاد داشـتند و می فرمودنـد: »اگـر بچه شـیطنت نکند، 
مریـض اسـت.« حتی بـرای بزرگ ترهـا هم تفریـح را الزم 
می دانسـتند. گاهـی کـه در روزهـای تعطیـل مرا مشـغول 
کار می دیدنـد، می فرمودنـد: »نـه، بـه جایـی نمی رسـی. 
چـون وقـت تفریح و اسـتراحت فقـط باید تفریح کـرد و به 

اسـتراحت پرداخـت.«
بارهـا بـه پسـر مـن می گفتنـد: »من تا بـه حـال، نه یک 
سـاعت از تفریحم را برای درس گذاشـته ام و نه یک سـاعت 
از وقـت درسـم را صـرف تفریـح کـرده ام. هـر کاری وقـت 

خـودش را دارد و هـر وقتـی هم کار خـودش را.«
و بـاز می فرمودند: »اگر تفریح نداشـته باشـید، نمی توانید 

خوب تحصیـل کنید.«11

3. مراعات احوال افراد تازه به دین پیوسته
وقتـی خواهـر کوچکم به سـن تکلیف رسـید، امـام )ره( 
فرمودنـد: »امسـال دیگر بایـد روزه هم بگیـری.« اتفاقًا ماه 
رمضـان آن سـال خیلـی گـرم بود. نداشـتن کولـر، کمبود 
آب و ضعـف جسـمانی خواهرم، باعث شـد کـه روز اول ماه 
مبـارک را بـه سـختی تحمل کنـد. این بود که شـب پس 

از افطـار گفـت: »مـن فردا دیگـر نمی توانـم روزه بگیرم.«
آقـا همان شـب ترتیـب مسـافرت او را بـه تهـران دادند. 
یعنـی بـه مـادر که بچـة کوچـک هـم داشـتند، فرمودند: 
»بچه هـا را برداریـد و مدتـی را در تهـران در منـزل فالنی ـ 
فرمودنـد:  مـن  بـه  بعدهـا  باشـید.«  نزدیـکان ـ  از  یکـی 
»نخواسـتم در نظـر او قبـح روزه خـواری از بیـن بـرود.«12

4. برخورد متین با کودکان
پنج شـش سـاله بودم که بـه قیطریه آمدیـم. آن وقت ها 
آقـا در منـزل حاج آقـا روغنی از طرف سـاواک تحت نظر 
بودنـد. یک شـب که مشـغول نماز بودند و چنـد نفری هم 
بـه ایشـان اقتدا کـرده بودند، تـا رفتم وضو گرفتـم و آمدم، 
آقـا رکعـت اول را تمام کرده بودند و رفته بودند به سـجده. 
خـب من باید تـا رکعت بعد صبـر می کردم. ولی از شـدت 
عالقـه ای کـه بـه نمـاز خوانـدن بـا ایشـان داشـتم، قامت 
بسـتم و بـه خیـال خودم وصل شـدم بـه جماعـت. بعد از 
نمـاز مادرم گفت: دختر نمازت اشـکال داشـت و دلیلش را 
هـم گفـت. اما مـن قبول نکرده و گفتم نه درسـت اسـت و 

اصـرار کـردم که به آقـا بگویم.
مـادر ناچـار جریان را به ایشـان گفتنـد. آن وقـت امام با 

حوصلـه و سـعة صـدر نزدیک به یک ربع سـاعت، برای من 
پنـج شـش مسـئله را توضیـح دادند کـه چـرا نمی باید آن 

موقـع قامـت می بسـتم و حاال چه بایـد بکنم.
در سـال های کودکـی، یـک بـار کـه بـه مشـهد رفتـم، به 
علـت عالقـه ای که بـه آقا داشـتم، یک بسـته از آن عطرهای 
ارزان قیمتی را که هر سـه چهارتایش داخل یک جعبه اسـت، 
بـرای امـام سـوغات آوردم. وقتی برگشـتیم و خدمت ایشـان 
رسـیدیم، من سـوغاتی های ارزان قیمت را تقدیم حضورشان 
کـردم. اما ایشـان با آنکـه عطرهای خوب و مرغوب داشـتند، 
آن قـدر این سـوغاتی های ناقابل مرا بـا روی باز و عالقه مندی 
تحویل گرفتند که من واقعاً شـرمنده شـدم. این نوع برخورد 

برایـم فوق العاده عجیـب بود.13

5. استفاده از ترفندهایی برای تنبیه 
نکردن کودکان

پـدر غالبًا با عملشـان ما را به دسـتورات اسـالمی تکلیف 
می کردنـد. مثـاًل بـه احتـرام مادر خیلـی حسـاس بودند و 
ایـن مـا را هـم به احترام گذاشـتن به ایشـان وا  می داشـت. 
یـادم می آیـد، یـک روز در ایـام کودکـی بـه حـرف مـادرم 
گـوش نکـردم و کاری را کـه ایشـان مخالف انجـام آن بود، 

دادم. انجام 
پـدرم خیلـی ناراحت شـدند و به قصد تنبیه مـن از جای 
برخاسـتند، ولـی بـه بهانه هـای متفـاوت بـه مـن فرصـت 
دادنـد کـه فـرار کنـم. همیشـه همین طـور بود. خودشـان 
را بـه کاری مشـغول می کردنـد، مثـل باال زدن آسـتین ها، 
دنبـال وسـیلة تنبیـه گشـتن، و ... تا بچه ها فرصـت کنند، 

بگریزنـد؛ ولی نسـبت بـه عمل خـود متنبه شـوند.14

6. احترام به نسل جوان مسلمان
در قـم کـه زندگی می کردیـم، جوانی بود کـه در کارهای 
امـام بـه ایشـان کمک می کـرد، آقـا بارهـا فرمودنـد: »من 
فالنـی را خیلی دوسـت دارم.« وقتی علت را می پرسـیدیم، 
می گفتنـد: »شـب ها کـه بیـدار می شـوم، ایـن جـوان را 

مشـغول نمـاز و مناجـات با خـدا می بینم.«

7. بازی با کودکان و اعطای جایزه به آن ها
حضـرت امـام در ایـام فراغـت غالبـًا بچه هـای خانـة ما را 
دور خودشـان جمـع می کردنـد و بـا آن ها در بازی هایشـان 
و  دربـارة وضـع درسـی  گاهـی هـم  شـریک می شـدند. 
امتحاناتشـان سـؤاالتی می کردنـد. اگـر یکـی نمـرة خوبی 
آورده بـود، او را تشـویق می کردنـد و جایـزه ای هـم بـه او 

می دادنـد؛ مثـاًل یـک شیشـه عطر.

8. عاقه مندی به کودکان
هـر وقـت مـا بزرگ ترها تنهـا به مالقـات امـام می رفتیم، 

امام )ره( به آزاد 
گذاشتن بچه ها 
در بازی هایشان 

اعتقاد داشتند و 
می فرمودند: »اگر 

بچه شیطنت 
نکند، مریض 
است.« حتی 

برای بزرگ ترها 
هم تفریح را الزم 

می دانستند
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ایشـان می فرمودند: »چرا بچه هـا را همراهتان نیاورده اید؟« 
می گفتیـم: »آخـر آن هـا بـا سـر و صـدا بـازی می کننـد و 
باعـث اذیـت و آزار شـما می شـوند.« می فرمودنـد: »نـه، 
مـن بچه هـا را دوسـت دارم و اگـر می خواهید مـن ناراحت 

نشـوم، آن هـا را هم بـا خودتـان بیاورید.«15

9. بازی و مشاعره با کودکان
یـک روز خدمت امام رسـیدم. چون مقداری شـعر حفظ 
بـودم، از پدربـزرگ خواسـتم که بـا هم »مشـاعره« کنیم. 
ایشـان قبـول کردنـد و شـروع کردیم به شـعر خوانـدن. تا 
اینکه من دیگر شـعرهایم تمام شـد. آن وقـت از پدربزرگم 
خواسـتم کـه بـه جـای مشـاعره »مکالمـه« کنیـم. یعنی 
هـر کس کلمـه ای بگویـد و دیگـری کلمـه ای را که حرف 
اول آن مثـل حـرف آخـر کلمة طـرف مقابل باشـد، بگوید. 
ایشـان فرمودنـد: »باشـد.« یـادم می آیـد کـه آقـا سـعی 
می کردنـد، بیشـتر کلماتی بگوینـد که آخر آن هـا به »هـ« 
ختـم می شـود. ایـن بـود کـه بـازی خیلی بـه نفع ایشـان 
تمـام شـد و مـن در پیـدا کـردن آن همه کلمه کـه اولش 

»هـ« باشـد، حسـابی دچار مشـکل شدم.

10. سرگرم ساختن بچه ها با روش های متنوع
تربیـت کـودکان و نوجوانـان در نظـر امـام از اهمیـت 
خاصـی برخـوردار بـود. غالبـًا وقتـی کـه بـا آن هـا بودنـد، 
از راه هـای غیرمسـتقیم و یـا سـرگرمی های سـالم در بـاال 
بـردن آگاهی هـای آن ها تـالش می کردند. گاهی برایشـان 
شـعرهایی آموزنده می خواندند. گاهی حکایت های مناسـب 
مشـاعره  آ ن هـا  بـا  گاهـی  حتـی  می گفتنـد.  برایشـان 
می کردنـد. خالصـه، مطالـب الزم را از این طریـق به آن ها 

می فهماندنـد.
در سـال های اقامتمـان در قم، ایشـان پیـش از ظهرها را 
در منـزل درس می گفتنـد. طلبه هـا می آمدنـد و درس تـا 
سـاعت 11:30 طول می کشـید. آقا پـس از درس بالفاصله 
می آمدنـد پیـش مـا بچه هـا و در بازی هایمـان شـرکت 
می کردنـد. مثـاًل اگـر قایم باشـک  بـازی می کردیم، ایشـان 
سـر یکـی از مـا را در دامن خود می گرفتند تـا بقیة بچه ها 
برونـد و قایـم بشـوند. ایـن هم بـازی شـدن بـا مـا هیچ گاه 
بیشـتر از 20 دقیقـه طـول نمی کشـید، چـون ایشـان 10 
دقیقـه به ظهر مانده باید خودشـان را بـرای مقدمات آماده 

می کردنـد.16

11. توصیه به آماده سازی کودکان قبل از بلوغ
روزی بـا فرزنـد یکی از نزدیکان که قد کشـیده و در حال 
رشـد بـود، خدمت امام رسـیدیم. آقـا وقتی ایشـان را دید، 
بـا خنـده بـه مـن فرمودند: هـر چـه می خواهی بـه فالنی 
بگویی، امسـال بگـو چون دیگـر صدایت به او نمی رسـد.17

تربیت کودکان و 
نوجوانان در نظر 
امام از اهمیت 
خاصی برخوردار 
بود. غالبًا وقتی 
که با آن ها 
بودند، از راه های 
غیرمستقیم و 
یا سرگرمی های 
سالم در باال بردن 
آگاهی های آن ها 
تاش می کردند
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مهدي آذري فرد
دبیر دروس دیني و قرآن كاشان

چكیده
وجه تمایز انسـان نسبت به سـایر مخلوقات عقل 
اوسـت. یكـي از راه هایـي كه موجب تعالـي پرورش 
عقل انسـان مي شـود پرسـش مناسـب و به تبع آن 
دریافت پاسـخ مناسـب اسـت، و این مقوله اي است 
كه در دسـتان خودش نهفته اسـت. آیـات و روایات 
عمومـًا انسـان ها را بـه تفكـر و پرسـش گري دعوت 
كرده انـد و علمـاي اسـالم نیـز در طول تاریـخ، این 
مهم را سـیره خود قـرار داده اند. این جسـتار ضمن 
بررسـي اهمیـت و كاربسـت پرسـش و پاسـخ نـزد 
عالمه طباطبایي در تفسـیر المیزان، نشان مي دهد 
كـه ایـن مفسـر جهـت تفسـیر و تبییـن آیـات از 
شـیوه هاي مختلف پرسش و پاسـخ همچون پاسخ 
به سـؤال مسـتقیم مخاطب، پاسـخ به سـؤال مقّدر 
مخاطـب، طـرح سـؤال در ذهن مخاطـب یا جهش 

به سـمت سـؤال و پاسـخ به آن، بهره برده اسـت.

كلیدواژه هـا: پرسـش و پاسـخ، المیـزان، عالمه 
طباطبایي

مقدمه
پرسـش گري پیشـینه اي به درازاي عمر بشـریت 
دارد. لحظه هـاي اولیـه خلقـت انسـان بـا مسـئله 
پرسـش گري و دریافـت پاسـخ همـراه بوده اسـت، 
خداونـد متعـال هنگامـي كـه مي خواسـت انسـان 
را بیافرینـد، فرشـتگان )بـراي درك حقیقـت و نـه 
به عنـوان اعتـراض( پرسـیدند: »آیـا كسـي را در 
زمیـن قـرار مي دهـي كـه در آن فسـاد و خونریزي 
كنـد، )در حالي كـه( ما تسـبیح و حمد تـو را به جا 
مي آوریـم«، خداونـد در پاسـخ آنان فرمـود: »همانا 
مـن حقایقـي را مي دانم كه شـما نمي دانید« )بقره، 
30(. اصـواًل هـدف از انـزال كتـب و ارسـال رسـل، 
هدایـت بشـر اسـت. هدایت بشـر نیز جز بـا آگاهي 
او بـه مسـائلي كـه برایـش مجهـول اسـت حاصل 
نمي گـردد. از جملـه راه هـاي علـم بـه مجهـوالت 
پرسـش اسـت، لـذا خداونـد پیامبـران را فرسـتاد 
تـا عـالوه بـر هدایتگـري، مفسـر و پاسـخ دهنده به 
پرسـش هاي انسـان ها در خصوص دسـتورات الهي 
باشـند. توجه به اهمیت و جایگاه پرسـش و پاسـخ 

مهدي آذري فردمهدي آذري فرد
دبیر دروس دیني و قرآن كاشان

دانش
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در آیـات و روایـات مشـهود اسـت. خداونـد در 
قـرآن نه تنهـا پرسـیدن را رد نمي كنـد، بلكـه 
این مسـئله تـا جایي اهمیـت دارد كه در برخي 
آیاتـش شـخص پیامبـر )ص( را بـه پرسـش 
كـردن دعـوت مي نماید تـا از باب »ایـاك اعني 
و اسـمعي یـا جـاره« »بـه تـو مي گویـم ولـي 
همسـایه تو بشنو«، مشـركان و معاندان را مورد 
خطـاب قـرار دهد، كه اگر در آیات الهي شـك و 
تردید دارند از عالمان سـؤال كننـد. براي نمونه 
در آیـه 94 سـوره یونـس مي فرمایـد: »اگـر در 
آنچـه بر تـو نازل كرده ایـم تردیـد داري از آن ها 
كـه پیـش از تـو كتـب آسـماني را مي خواننـد 
سـؤال كـن«. در جاي جـاي قـرآن آیاتـي بـه 
چشـم مي خـورد كـه از پیامبـر )ص( پرسـش 
مي كردند و ایشـان نیز به فراخور سـؤال، پاسـخ 
مي دادنـد؛ آیاتـي كه بـا تعابیري چون: یسـئل، 
یسـئلون، یسـئلونك، یسـئلك آمده اند بـه این 
مهـم اشـاره دارند. گاهي در مورد شـراب و قمار 
سـؤال مي كردنـد، گاهـي در مورد یتیمـان، گاه 
در مـورد زمـان برپایـي قیامـت، گاه در مـورد 
حقیقـت روح، گاه در مـورد غنایـم جنگـي، گاه 
در مـورد اشـخاص همچـون ذوالقرنیـن، و گاه 
همچـون  طبیعـي  پدیده هـاي  خصـوص  در 
كوه هـا )بـه ترتیـب: بقـره، 219؛ بقـره، 220؛ 
اعـراف، 187؛ اسـراء، 85؛ انفـال، 1؛ كهـف، 83؛ 
طـه، 105(. در روایـات ائمـه نیـز بـه ایـن مهم 
توجه شـده اسـت. اینكه امیرالمؤمنین علي )ع( 
مي فرمایند: »سـلوني قبل أن تفقدوني« نشـانه 
اهمیت پرسیدن است )شـواهد التنزیل، 1380 
ش، ص 27؛ االرشـاد، بي تا، ج1، ص 331(. امام 
صـادق )ع( نیز در روایتـي علت هالكت  مردم را 
سؤال نكردن دانسـته و مي فرمایند:»إنما یهلك 
النـاس إلنهم ال یسـألون« »همانا مـردم هالك 
)كافـي،  نمي پرسـند.«  آنـان  زیـرا  مي شـوند 
1407ق، ج1، ص40(. تأكیـد آیـات و روایـات 
بـر اهمیـت پرسـش و پاسـخ سـبب گردیـد تا 
علمـاي اسـالم در طـول تاریخ، از اصحـاب ائمه 
تـا عصـر حاضـر، بـه پرسـش و پاسـخ و جایگاه  
آن در تبییـن آموزه هـاي دینـي توجـه ویژه اي 
داشـته و ایـن مهـم را سـیره خـود قـرار دهند. 
محمدبـن مسـلم از یاران امام باقـر و امام صادق 
)علیهماسـالم( مي گویـد: هیـچ چیـز موجـب 
خلجـان ذهـن مـن نشـد مگـر آنكـه آن را از 
امـام باقـر )ع( سـؤال كـردم، مـن بدین وسـیله 
سـي هـزار مسـئله از  ایشـان پرسـش كـردم 

)اختیـار معرفـئ الرجـال، 1404 ق، رقـم 276(. 
اصطـالح »مسـائل« نیـز در حدیـث شـیعه بـه 
اهمیت پرسـش و پاسخ اشـاره دارد، چه مسائل 
آزمونـي، كـه فقهـاي اصحـاب ائمـه بـه تدریج 
فراهـم كرده و با اسـتفاده از آن امامان شـیعه را 
مي آزمودند، و چه مسـائل شـرعي و روزمره، كه 
شـیعیان در مقـام انجـام تكالیـف دینـي و یا در 
برخـورد با مخالفان، از ائمه مي پرسـیدند )تاریخ 
عمومي حدیـث، 1396 ش، ص296(. بسـیاري 
از مكتوبات تفسـیري، حدیثي، كالمـي و ...، نیز 
بـر پایه پرسـش و پاسـخ تألیف شـده اند. كتاب 
كـه  ابن عبـاس«  عـن  ازرق  نافع بـن  »مسـائل 
تفسـیري لغوي محسـوب مي گردد، نمونه اي از 
به كارگیـري شـیوة پرسـش و پاسـخ در تفسـیر 
 آیـات اسـت. كتاب هاي بـا موضـوع »مناظرات« 
همچـون مناظـرات شـیخ مفیـد نیـز نمونـه اي 
دیگـر از كتبـي هسـتند كـه بـر پایه پرسـش و 
پاسـخ شـكل گرفته اند. عالمه طباطبایي نیز در 
المیـزان، جهـت تفسـیر و تبیین آیات از شـیوه 
پرسـش و پاسـخ بهره برده است. پژوهش حاضر 
نشـان داده اسـت، پاسـخ بـه سـؤال مسـتقیم 
مخاطب، پاسـخ به سـؤال مقـّدر مخاطب، طرح 
سـؤال در ذهـن مخاطـب یـا جهـش به سـمت 
كاربسـت  آن، شـیوه هاي  بـه  پاسـخ  و  سـؤال 
پرسـش و پاسـخ نـزد عالمـه در المیزان اسـت. 
ذیـاًل بـه نمونه هایـي در خصـوص هـر یـك از 

شـیوه هاي فـوق اشـاره مي كنیـم:

1. پاسـخ بـه ســـؤال مسـتقیم 
مخاطـب

اصـواًل در بسـیاري از مـوارد، تبییـن  عقیده با 
پاسـخ بـه سـؤال صریح مخاطـب همراه اسـت، 
یعنـي مخاطـب بـا پرسشـي كـه در ذهـن دارد 
بـه سـراغ تبیین گـر مـي رود و از او درخواسـت 
پاسـخ مي كنـد. عالمـه نیـز بـه فراخـور بحـث، 
آیات الهي را با پاسـخ به پرسـش هاي مسـتقیم 
افـراد تبییـن كرده اسـت، هر چند این شـیوه از 
پرسـش و پاسـخ، در مقایسـه با دو شیوة بعدي 
كه بـه آن ها خواهیم پرداخت، كمتر در تفسـیر 
المیـزان بـه چشـم مي خـورد، امـا می تـوان بـه 
نمونـه ذیـل به عنـوان مصداقـي از ایـن شـیوه 

اشـاره كرد.
1-1. عالمـه ذیـل آیه 7 سـوره آ ل عمـران، كه 
آیـات قـرآن را بـه دو دسـته محكـم و متشـابه 

اصواًل در بسیاري از 
موارد، تبیین  عقیده 
با پاسخ به سؤال 
صریح مخاطب همراه 
است، یعني مخاطب 
با پرسشي كه در 
ذهن دارد به سراغ 
تبیین گر مي رود و از 
او درخواست پاسخ 
مي كند. عامه نیز به 
فراخور بحث، آیات 
الهي را با پاسخ به 
پرسش هاي مستقیم 
افراد تبیین كرده است
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تقسـیم كـرده، بحثـي را تحـت عنـوان »ما هو 
السـبب في اشـتمال الكتـاب علي المتشـابه؟« 
مطـرح كـرده و در خصـوص اینكه برخـي افراد 
در جهـت علـت مشـتمل بـودن كتاب خـدا به 
آیات متشـابه، پرسـش هایي را مطـرح كرده اند، 
مي گویـد: »و از اعتراضاتـي كـه بـر قـرآن وارد 
كرده انـد، ایـن اسـت كـه قرآن مشـتمل اسـت 
بـر آیاتي متشـابه، با اینكه شـما مسـلمین ادعا 
داریـد كه تكالیف خلـق تا روز قیامـت در قرآن 
هسـت، و قـرآن كالمـي اسـت كه حـق و باطل 
را جـدا مي سـازد، امـا مي بینیـم همـه افـراد از 
مذاهـب مسـلمین )حـق و باطـل( بـراي اثبات 
مذهبـش بـه قـرآن متمسـك مي شـوند، و این 
نیسـت مگـر بـه خاطـر تشـابه بعضـي از آیات 
آن. آیـا اگـر آیاتـش روشـن و واضـح بـود و این 
متشـابهات را نداشـت، غرضـي كه از فرسـتادن 
قـرآن منظـور بـود بهتـر و زودتـر بـه دسـت 
نمي آمـد؟ و مـاده اختـالف و انحـراف بریـده 

نمي شـد؟«.
هرچنـد عالمـه از پرسـش گر یا پرسـش گران 
نـام نبرده، اما پرسـش مسـتقیم آنـان را مطرح 
كـرده و در پاسـخ بـه آن مي گویـد: بعضـي از 
مفسـرین از ایـن ایراد به  وجوهي پاسـخ داده اند 
كه بعضي از آن پاسـخ ها بسـیار سسـت اسـت، 
در  متشـابهات  وجـود  گفته انـد:  اینكـه  مثـل 
قرآن، باعث مي شـود كه مسـلمین در به دسـت 
آوردن حـق رنج بیشـتري برده و اجر بیشـتري 
به دسـت آورنـد. و یا متشـابهات باعث مي شـود 
كـه نیـروي فكـري مسـلمین در اثـر دقـت در 
مطالـب آن ورزیـده شـود. اما پاسـخ این اسـت 
كـه: وجـود متشـابه در آیـات قـرآن ضـروري و 
ناشـي از وجـود تأویـل بـه معنایـي كـه كردیم 
و مفسـر بـودن آیـات نسـبت به یكدیگر اسـت 

)المیـزان، 1374ش، ج3، ص86(.

2. پاسخ به سؤال مقّدر مخاطب
هنگامـي كـه شـخصي سـؤالي در ذهنـش 
ایجـاد مي شـود انتظـار دارد به پاسـخ مناسـبي 
دسـت یابد؛ اگر به او پاسـخ مناسـب داده نشود، 
نه تنهـا سـؤال در ذهـن او رسـوخ خواهـد كرد، 
بلكه ممكن اسـت فكر كند براي سـؤالش هیچ 
پاسـخي وجـود نـدارد. بـر ایـن اسـاس گاهـي 
مخاطـب پرسـش صریحـي نـدارد و یـا آن را 
بـه زبـان نمـي آورد، اما پرسـش مقـّدري وجود 
دارد كـه بـه دلیـل بیان قبلـي تبیین گر ممكن 

اسـت در ذهـن مخاطب به وجود بیایـد، لذا الزم 
اسـت به آن پرسـش احتمالي پاسـخ داده شـود 
تـا مفهـوم موضوع روشـن گـردد. اصـالح »دفع 
دخـل مقـّدر« اشـاره بـه همیـن مطلـب دارد 

)حدیـث و اندیشـه، 1393، ص 9(. 
عالمـه هـر كجـا احسـاس مي كنـد مطلـب 
بـه  گونـه اي اسـت كـه ممكن اسـت سـؤالي در 
ذهـن مخاطـب مقـّدر باشـد و چـه بسـا ایـن 
سـؤال در صـورت عـدم پاسـخ بـه آن تبدیـل 
بـه شـبهه گـردد، با پاسـخ بـه آن سـؤاِل مقّدر، 
مفهـوم آیـات را تبییـن نموده انـد. این شـیوه با 
عباراتـي چـون: »إن قلـَت، قلـُت«: »اگر بگویي، 
مي گویـم« در بیان عالمه مشـخص اسـت. ذیاًل 
برخـي از نمونه هاي این نوع پرسـش و پاسـخ را 

بیـان مي كنیـم:
2-1. عالمـه ذیل آیات »و هلل ما في السـماوات 
و مـا فـي األرض و لقد وصینا الذیـن أوتو الكتاب 
مـن قبلكـم و إیاكم أن اتقـوا اهلل و إن تكفروا فإن 
هلل مـا في السـماوات و مـا فـي األرض و كان اهلل 
غنیـا حمیـدا؛ و هلل مـا في السـماوات و مـا فـي 
األرض و كفـي بـاهلل وكیال« )نسـاء ، 131- 132( 
مي گویـد: اگـر بگویي وجـه این كه جملـه: »هلل 
مـا فـي السـماوات و مـا فـي  األرض« سـه بـار 
تكرار شـده چیسـت؟ در پاسـخ مي گویم: بار اول 
خواسـت تا جمله »و كان اهلل واسـعاً حكیما« در 
آیـه قبـل را تعلیـل كنـد و بفهماند علـت اینكه 
خـداي تعالـي واسـع و حكیم اسـت، این اسـت 
كـه ملـك آ سـمان ها و زمیـن و آنچـه در آن دو 
اسـت از آن اوسـت. و بـار دوم كـه ایـن جمله را 
تكـرار كـرد علتش این بـود كه موقعیـت جواب 
شـرط را داشـت، شـرطي كـه در جملـه »و إن 
تكفـروا« آمـده بـود و تقدیـرش ایـن اسـت كه: 
اگـر شـما كفر بورزید ضـرري به او نمي رسـانید، 
آن  از  زمیـن همـه  و  آسـمان ها  ملـك  چـون 
خـداي عزوجـل اسـت، و خـدا بي نیـاز اسـت و 
چـه حاجتي به ایمان شـما دارد و چـه ضرري از 
كفر شـما مي بینـد. و اما نوبت سـوم در حقیقت 
جمله اي اسـت اسـتینافیه و نو، غیر مربوط به ما 
قبـل، و بدیـن خاطر آورده شـده كـه جمله »ان 
یشـأ یذهبكم أیها الناس و یأت بآخرین« در آیه 
بعد را پیشـاپیش تعلیل كرده باشد، یعني: علت 
اینكـه خدا فرمـود: اگـر بخواهد شـما را از میان 
مي بـرد و افـراد دیگري را به جاي شـما مي آورد، 
ایـن اسـت كـه ملـك آسـمان ها و زمیـن بـراي 

خداسـت )المیـزان، 1374ش، ج5، ص167(.

هنگامي كه شخصي 
سؤالي در ذهنش 

ایجاد مي شود 
انتظار دارد به پاسخ 

مناسبي دست 
یابد؛ اگر به او 

پاسخ مناسب داده 
نشود، نه تنها سؤال 

در ذهن او رسوخ 
خواهد كرد، بلكه 
ممكن است فكر 

كند براي سؤالش 
هیچ پاسخي وجود 

ندارد

27  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ3|  بهار 1400 |



2-2. عالمـه ذیـل آیـه »نـّزل علیـك الكتاب 
بالحـق مصدقا لمـا بین یدیـه« )آل عمـران، 3( 
مي گویـد: در سـابق گفتیـم كلمـه تنزیـل بـر 
تدریـج داللـت دارد، هم چنـان كـه كلمـه انزال 
بـر نـزول یكپارچه داللت مي كند. ممكن اسـت 
بـه مـا خرده گرفته و گفته شـود: همه جا كلمه 
تنزیـل بـه معنـاي نـزول تدریجـي نیسـت، به 
شـهادت اینكـه در آیـه: »لو ال نزل علیـه القرآن 
جملـه واحـده« مي بینیم كه مشـركین صریحًا 
اعتـراض مي كنند كه چرا قـرآن یكپارچه بر آن 
جنـاب نـازل نشـده، پس تنزیـل در ایـن آ یه به 
معنـاي نزول دفعي اسـت، نه تدریجـي. در آیه: 
»أن ینـزل علینـا مائـده« كه حواریین عیسـي 
)ع( از او تقاضـا مي كننـد تـا مائده اي از آسـمان 
برایشـان فرسـتاده شـود نیـز به این معناسـت، 
چـون معلوم اسـت نـزول مائـده دفعي بـوده نه 
تدریجـي. در آیه شـریفه »لو ال نـزل علیه آیه« 
نیـز كـه كلمه تنزیـل در نـزول دفعي یـك آیه 
اسـتعمال شـده از ایـن جهت بوده كـه یك آیه 
اگـر نـازل شـود دفعتـًا مي شـود نـه بـه تدریج، 
و اگـر در آیـه »قـل إن اهلل قـادر علـي أن ینزل 
آیـه« كلمه تنزیـل ظهـور در نزول دفعـي دارد 
نـه تدریجي، بـاز به خاطر این اسـت كه پاسـخ 
از سـؤال جملـه قبلي اسـت كه مي گفتنـد: »لو 
ال نـزل علیـه آیـه«. و بـه همین جهـت بعضي 
از مفسـرین گفته انـد: بهتر آن سـت كه بگوییم 
معناي »نـزل علیك الكتاب« انزال بعـد از انزال 
و بـه عبـارت دیگـر انـزال دفعـي اسـت تـا این 
اشـكال وارد نشـود. ولي ما در پاسـخ مي گوییم: 
اینكـه گفتیم تنزیل بـه معناي نـزول تدریجي 
اسـت، الزمه اش این نیسـت كه بیـن نزول یك 
آیـه و آیه دیگر زمـان قابل توجهي فاصله افتاده 
باشـد. توضیح اینكـه: اگر هر مركبـي را از چند 
جـزء تركیب یافتـه در نظـر بگیریـم، وجـودش 
یـك نسـبت به مجمـوع و كل اجـزا دارد، و یك 
نسـبت بـه وجـود تك تـك اجـزاي خـود، اگـر 
نسـبتي را كه بـه كل اجـزا دارد در نظر بگیریم 
موجـود واحـدي خواهـد بـود، موجـودي كه نه 
تدریـج مي پذیـرد و نـه تقسـیم، و اگر نسـبتي 
را كـه وجـود آن بـا وجـود تك تـك اجزایـش 
دارد در نظـر بگیریـم البته یـك چیز، چند چیز 
خواهـد بـود و تدریج هـم مي پذیـرد، هم چنان 
كـه مي بینیـم قـرآن كریـم فـرود آمدن بـاران 
را، هـم بـه انـزال تعبیـر كـرده و هم بـه تنزیل، 
چنـان كـه فرمـوده: »أنزل من السـماء مـاء«، و 
هـم فرمـوده: »و هـو الـذي ینـزل  الغیـث«. در 
تعبیـر اول نسـبت وجود باران با سراسـر اجزاي 

آن در نظـر گرفتـه شـده و در نتیجـه یـك امر 
اعتبار شـده، و در تعبیر دوم نسـبت وجود باران 
بـا اجـزاي آن كـه یكـي پـس از دیگـري فـرود 
مي آیـد در نظـر گرفتـه شـده، و قهـراً یـك امر 
تدریجي اعتبار شـده اسـت. پس منظور از نازل 
شـدن تدریجي قرآن، این نیسـت كه بین نزول 
یـك جـزء و جـزء دیگـر، زماني طوالنـي فاصله 
شـده باشـد و آیاتي كه به عنوان نقض و اشـكال 
ذكـر شـد، گفتـار مـا را نقـض نمي كنـد، براي 
اینكـه منظـور از نزول قرآن »جملـئ واحدئ« در 
آیـه 32 سـوره فرقـان این اسـت كه خـوب بود 
اجـزاي قـرآن بدون وقفه و پشـت سـر هم نازل 
شـود، چنـان  كـه آیـات یـك واقعه پشـت سـر 
هـم نـازل مي شـده، بـدون اینكه فاصلـه زیادي 
میـان آن هـا افتاده باشـد و این نوع نـزول، نزول 
تدریجـي اسـت)المیزان، 1374ش، ج3، ص6(. 
بـراي مطالعـه نمونه هایـي دیگر، نـك:  المیزان، 
1374ش، ج10، ص356؛ ج13، ص104؛ ج14، 

ص16(.

3. طـرح سـؤال در ذهـن مخاطب 
)جهش به سـمت سـؤال( و پاسخ 

آن به  
گاهـي نـه پرسـش صریحـي وجـود دارد و نه 
احتمـال ایجاد پرسـش مقـّدري اسـت. در این 
مـوارد تبیین گـر خـود بالفاصله به طرح سـؤال 
مي پـردازد و بـه قولـي ذهـن مخاطـب را بـه 
سـمت سـؤال جهش مي دهـد و مخاطـب را به 
فكر مي اندازد، سـپس همراه آن پاسـخ مناسب 
را نیـز بیان مـي دارد. عالمه نیز از این شـیوه در 
المیـزان اسـتفاده كـرده اسـت كه ذیـاًل به ذكر 

نمونه هایـي مي پردازیـم:
3-1. عالمـه ذیـل آیه »قـل أاُنبئكم بخیر من 
ذلكـم للذیـن اتقوا عند ربهم جنـات تجري من 
تحتهـا األنهـار خالدیـن فیهـا و أزواج مطهـره و 
رضـوان من اهلل و اهلل بصیر بالعبـاد« )آل عمران، 
15( مي گویـد: بعـد از آنكـه از ایـن آیـه و آیـه 
»زیـن للّنـاس حـب الشـهوات مـن النسـاء و 
البنیـن و القناطیـر المقنطـره مـن الذهـب و 
الفضـه و الخیـل المسـومه و االنعـام و الحـرث 
ذلـك متـاع الحیـائ الدنیـا و اهلل عنـده حسـن 
المـآب« )آل عمران، 14( به دسـت آمد كه خدا 
هـم در دنیـا و هـم در آخرت وعـده نعمت هایي 
را داده كـه مایـه تنعـم و لـذت انسـان اسـت، و 
نیـز از آنجایـي كه این نعمت ها چـه خوردني ها 
و چـه نوشـیدني ها و همسـران و ملـك و سـایر 

گاهي نه پرسش 
صریحي وجود دارد 
و نه احتمال ایجاد 
پرسش مقّدري است. 
در این موارد تبیین گر 
خود بافاصله به طرح 
سؤال مي پردازد و به 
قولي ذهن مخاطب را 
به سمت سؤال جهش 
مي دهد و مخاطب 
را به فكر مي اندازد، 
سپس همراه آن پاسخ 
مناسب را نیز بیان 
مي دارد

28 | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ3|  بهار 1400 |



لذائـذش، هم دنیـوي دارد و هم اخـروي، با این 
تفـاوت كـه آنچـه دنیایي اسـت مشـترك بین 
كافـر و مؤمـن اسـت، و اما اخـروي اش مختص 
بـه مؤمنیـن اسـت، جـاي ایـن سـؤال در ذهن 
بـاز مي شـود كـه: چـه فرقـي اسـت بیـن دنیـا 
و آخـرت كـه لذائـذ دنیـوي مشـترك، و لذائـذ 
اخـروي مختـص باشـد؟ و یـا چـه مصلحتـي 
ایجـاب كرده كه نعمت هـاي اخروي مختص به 
مؤمـن باشـد؟ در پاسـخ باید گفـت: خداوند در 
ادامـه با آیـه »واهلل بصیـر بالعباد« به آن سـؤال 
پاسـخ داده اسـت، و معنایـش ایـن اسـت كـه 
ایـن فرقـي كه خـداي تعالي بین مؤمـن و كافر 
گذاشـته براسـاس بیهـوده كاري نبـوده، چـون 
خـدا بزرگ تـر از آن اسـت كـه كاري بیهـوده 
كنـد، بلكـه در خـود ایـن دو طایفـه از مـردم 
چیزي هسـت كـه این تفـاوت را باعث شـده، و 
خـدا بصیـر و بینا به بنـدگان اسـت و دلیل این 
تفـاوت را مي دانـد، و آن عبـارت اسـت از وجود 
تقـوا در مؤمـن، و نبـود آن در كافـر )المیـزان، 

ص168(. 1374ش،ج3، 
3-2. عالمـه ذیل آیه »و ما من دابئ في األرض 
و ال طائـر یطیر بجناحیه إال أمم أمثالكم ثم إلي 
ربهم یحشـرون« )انعام، 38( در خصوص حشـر 
حیوانات مي گوید: در این بحث سـؤاالتي اسـت 
كـه بـه ذهن خواننده مي رسـد از جملـه: 1- آیا 
حیوانـات هم نظیر انسـان حشـر دارنـد؟ عالمه 
در جـواب ایـن سـؤال مي گوید: خود آیـه »و ما 
مـن دابئ فـي األرض و ال طائر یطیر بجناحیه إال 
أمـم أمثالكـم ثم إلـي ربهم یحشـرون« متكفل 
جـواب  از ایـن سـؤال اسـت، هم چنـان كـه آیه 
»و إذا الوحـوش حشـرت« قریب به آن مضمون 
را افـاده مي كنـد. 2- آیا حشـر حیوانات شـبیه 
حشـر انسـان اسـت، و آن ها هم مبعوث شـده و 
اعمالشـان حاضر گشـته و بر طبق آن پاداش و 
یـا كیفر مي بیننـد؟ عالمه در جواب این سـؤال 
مي گوید: معناي حشـر همین اسـت، زیرا حشر 
بـه معنـاي جمع كردن افـراد و آن هـا را از جاي 
كندن و به سـوي كاري بسـیج دادن است. تنها 
مالك حشـر مسـئله فصـل خصومـت و احقاق 
حـق اسـت كـه در آن اختالف دارنـد، همچنان 
كـه در آیـه »ثـم إلـي مرجعكم فأحكـم بینكم 
فیمـا كنتـم فیـه تختلفـون« )آل عمـران، 55( 
آمـده اسـت، و مرجـع ایـن آیـات بـه دو كلمـه 
اسـت، و آن »انعـام نیكوكار« و»انتقـام از ظالم« 
اسـت، هم چنان كـه در آیه »إنـا من المجرمین 
منتقمـون« )سـجده، 22( آمـده اسـت، و چون 

ایـن دو وصـف در بین حیوانات نیز وجـود دارد، 
و اجمـااًل افـرادي از حیوانـات را مي بینیـم كـه 
در عمـل خـود ظلـم مي كننـد و افـراد دیگري 
را مشـاهده مي كنیـم كـه رعایـت احسـان را 
مي نماینـد از ایـن رو بـه دلیـل ایـن آیـات باید 
بگوییـم كـه حیوانات نیز همانند انسـان حشـر 
و  ص107  ج7،  1374ش،  )المیـزان،  دارنـد 
109(. 3- آیـا حیوانـات تكالیـف خـود را در 
دنیـا از پیغمبـري كه وحـي بر او نازل مي شـود 
مي گیرنـد یـا نـه؟ عالمـه در جـواب این سـؤال 
عالـم  از  نتوانسـته  بشـر  تاكنـون  مي گویـد: 
حیوانـات سـر درآورده و حجاب هایـي كـه بین 
او و حیوانـات وجـود دارد را پـس بزند، لذا بحث 
كـردن پیرامـون ایـن سـؤال فایده اي نداشـته و 
سـنگ بـه تاریكـي انداختـن اسـت. كالم الهي 
نیـز تـا آنجـا كـه مـا از ظواهـر آن مي فهمیـم، 
كوچكتریـن اشـاره اي بـه ایـن مطلب نداشـته 
و در روایـات وارده از رسـول خـدا )ص( و ائمـه 
هـر چیزي كـه بتوان اعتمـاد بر آن نمـود دیده 
نمي شـود. عالمـه در نهایـت ایـن بحـث نیـز 
مي گویـد: از آنچـه كـه گفتیم به خوبـي معلوم 
شـد كه اجتماعات حیواني هم مانند اجتماعات 
بشـري، مـاده و اسـتعداد پذیرفتـن دیـن الهي 
در فطرتشـان وجـود دارد. همـان فطریاتـي كه 
در بشـر سرچشـمه دیـن الهـي اسـت و وي را 
بـراي حشـر بـه سـوي خدا مسـتعد مي سـازد، 
در حیوانـات نیـز هسـت. گـو اینكـه حیوانـات 
جزئیـات و تفاصیل معارف انسـاني را نداشـته و 
مكلـف بـه دقائـق تكالیفي كـه انسـان از ناحیه 
خداونـد مكلف به آن اسـت نیسـتند، چنان كه 
آیـات قرآنـي نیـز ایـن را تأییـد مي نمایـد، زیرا 
جمیع اشـیاء عالـم را مسـخر انسـان مي داند و 
او را از سـایر حیوانـات افضـل مي شـمارد. ایـن 
منتهـا چیزیسـت كـه دربـاره حشـر حیوانـات 

مي تـوان اظهار داشـت.

نتیجه گیري
این پژوهش ضمن بررسـي اهمیت و كاربست 
پرسـش و پاسـخ توسـط عالمـه طباطبایـي در 
المیـزان، بـا ارائـة نمونه هـاي عینـي نشـان داد 
كـه عالمـه در جهـت تفسـیر و تبیین آیـات از 
شـیوه هاي مختلـف پرسـش و پاسـخ همچون: 
پاسـخ بـه سـؤال مسـتقیم مخاطـب، پاسـخ به 
سـؤال مقـّدر مخاطـب، طـرح سـؤال در ذهـن 
مخاطب یا جهش به سـمت سـؤال و پاسـخ به 

آن، بهـره برده اسـت.
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اشاره
نظریة فطرت در تفسـیر، عرفان و فلسـفه اسالمي 
كتابي اسـت كه توسـط اسـتاد محمـد غفوري نژاد 
بـه رشـته تحریـر درآمده اسـت. ایـن كتـاب در ده 
فصـل بـه نـگارش درآمده اسـت مـا براي آشـنایي 
مختصـر شـما بخشـي از ایـن كتـاب را آورده ایـم. 
بـراي تهیه كتاب مي توانید با پژوهشـگاه فرهنگ و 

اندیشـه  اسـالمي تماس داشـته باشید.

عامه طباطبایي
مطالعـة نقـش نظریـة فطـرت در مجموعـة آثـار 
فلسفي، عرفاني، تفسیري و كالمي عاّلمة طباطبایي 
نشـان مي دهـد كـه آثـار وي نقطة عطفي در سـیر 
تطـّورات ایـن نظریـه از حیـث توسـعه كاركردهاي 
آن محســــوب مي شـود. كاركردهـــاي متعـدد 

نظریـة فطـرت، به ویـژه در حـوزة معرفت شناسـي 
و جامعه شناسـي و برخـي مسـائل كالم اسـالمي، 
نشـان از جایـگاه ویـژة این نظریه در اندیشـة عالمه 

طباطبایـي دارد.
عالمـه، به عنـوان شـخصیتي كه بیشـترین تأثیر 
را در حـوزة فكـر فلسـفي و كالمـي بر آثار  شـهید 
مطهري گذاشـته اسـت، آغازگر توسعة كاركردهاي 
معرفتـي نظریه و گسـترش آن بـه حوزه هاي خارج 
از علـوم اسـالمي بـه شـمار مي آیـد. بسـط دامنـة 
تأثیرگـذاري نظریـه در آثار اسـتاد مطهـري به اوج 
مي رسـد و گسـترة عظیمـي از دانش هـاي حـوزة 

علـوم انسـاني را دربرمي گیرد.
عالمـه طباطبایـي بـا الهـام از نظریـة حركـت 
جوهـري مالصـدرا، تقریري جدیـد از این نظریه در 
قالـب اصـل هدایت عمومـي ارائه مي كنـد و نظریة 
فطـرت انسـاني را بـر پایـة آن اسـتوار مي سـازد. 
وي نظریـة سـعادت و شـقاوت ذاتـي و ازلـي را به 
گونـه اي تقریـر مي كنـد كـه بـا نظریـة فطرت 

باشد. سـازگار 
مسـئلة كالمـي دیگـر مرتبـط بـا نظریـة 
فطـرت مبحـث خـدا و فطـرت اسـت كـه در 
آراي عالمـه، ابعـاد و جوانـب تـازه اي از آن 
از  تقریرهایـي  عالمـه  اسـت.  شـده  روشـن 
خداشناسـي فطـري براسـاس ادراك احتیـاج، 
معرفـت بـه نظـم جهـان، شـهود مطلـق در ضمن 
شـهود متعّین و علم به اثبـات واقعیت ارائه مي كند 
كـه بعضـي از آن هـا همچون مـورد اخیـر، در میان 
اندیشـمندان مسـلمان سـابقه ندارد. وي همچنین 
تقریرهایـي از خداگرایـي فطـري در قالـب گرایش 
فطـري بـه مابعدالطبیعـه، حب فطـري پـروردگار، 
گرایـش بـه تأمین كنندة سـعادت، خضـوع فطري 
در برابـر خداونـد و امیـد فطري بـه او در شـداید و 

سـختي ها ارائـه مي كنـد.
ارائـة تقریـري از فطري بـودن دیـن كه بـر ابتناي 
دین بر فطرت انسـاني و پاسـخ گویي آن به نیازهاي 
فطري اسـتوار اسـت، پاسـخ به شـبهة ناسـازگاري 
واقعیـت مشـهود جوامـع بشـري بـا فطـري بودن 
دیـن، تحلیل رابطة نبـوت و فطرت انسـاني، اثبات 
نبـوت عامـه از طریـق فطـرت و فطـري انگاشـتن 
والیـت )در مفهـوم كالمـي واژه( از دیگـر مباحـث 

كالمـي اسـت كه عالمـه بـدان پرداخته اسـت.
و  اجتماعـي  مباحـث  در  طباطبایـي  عالمـه 
جامعه شناسـي اش نیـز به وفـور بـه فطـرت انسـاني 
و مقتضیـات آن اسـتناد كرده اسـت. وجـود غریزة 
اسـتخدام در انسـان و تحلیل مدنیت طبعي انسان 
در پرتـو آن، از نظریـات كلیـدي وي در ایـن حوزه 
محسـوب مي شود. او انسـان را فطرتًا آزاد مي انگارد 
و بـه تحلیـل رابطـة فطـرت و آزادي مي پـردازد، 

فطرت گرایي 
توحیدي

محمد غفوري نژاد
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خضـوع انسـان در برابـر هم نـوع را مخالف مقتضاي 
فطـرت مي دانـد، دفـاع و جهـاد را به فطرت انسـان 
پیونـد مي دهـد، رابطـة فطـرت و عدالـت را تحلیل 
مي كنـد، و مالكیـت را امـري ریشـه دار در فطـرت 

مي انـگارد.
شـاید مهم تریـن ُبعـد نظریة فطـرت در اندیشـة 
آن  معرفت شـناختي  جنبـة  طباطبایـي  عالمـه 
باشـد. عالمـه بـراي اثبـات امـكان و روایـي بحـث 
از خـدا، بـراي انسـان و توانایـي قـواي ادراكـي او بر 
كشـف حقیقت در حـوزة ماوراءالطبیعـه، به فطري 
بـودن ایـن بحـث اسـتناد مي كنـد و فطـري بودن 
جسـت وجو از علـت فاعلـي جهـان را دلیلـي بـر 
توانایـي قواي ادراكي بـراي ورود در این حوزه تلقي 

مي كنـد.
عالمـه انسـان را بالفطـره حقیقت جـو، واقع گـرا 
و تابـع حـق معرفـي مي كنـد و بـا ارجـاع »گرایِش 
تبعیـت از عالِـم« به »فطرِت تبعیـت از علم« تقلید 
را امـري فطـري قلمداد مي كنـد. وي در عین اینكه 
به شـدت بـه نظریـة فطـرت پاي بند اسـت، نظریة 
یـادآوري را به شـدت رد مي كنـد و بطـالن آن را 
مقتضـاي ادلة علمـي و قرآني مي دانـد. عالمه تفكر 
منطقي براسـاس تألیف مقدمات و استنتاج از آن را 
مقتضاي فطرت انسـاني قلمداد كـرده و آن را مورد 

تأییـد قـرآن كریم معرفـي مي كند.
اینكـه چـرا در اندیشـة عالمـه طباطبایـي پـاي 
نظریـة فطرت بیـش از پیش به مباحـث كالمي باز 
مي شـود و كاركردهـاي ایـن نظریـه در دانش كالم 
بسـط مي یابـد، مسـئلة دشـواري نیسـت. عالمـة 
دغدغه هـاي  دینـي،  عالـم  به عنـوان  طباطبایـي 
متكلمانـه دارد. وي همواره در پي اسـتوار سـاختن 
عقایـد دینـي و پاسـخ به شـبهات اسـت. پرداختن 
بـراي  مرجعـي  بـه  را  وي  كالمـي،  مباحـث  بـه 
پاسـخ گویي بـه سـؤاالت اقشـار مختلـف تبدیـل 
كـرده اسـت، به گونـه اي كه بخش درخـور توجهي 
از آثـار او را پاسـخ هایش بـه پرسـش هاي مكتوب و 
غیرمكتـوب افـراد مختلف تشـكیل مي دهـد. ذهن 
پویـاي او نظریـة فطـرت را به عنـوان نظریـه اي كه 
بسـیاري از فروع آن براي آحاد مخاطباِن ناآشـنا به 
مباحـث دقیق فلسـفي، ملمـوس و وجداني اسـت، 
در جاي جـاي مباحـث كالمي به خدمـت مي گیرد 
و اسـتدالل ها و پاسـخ هاي جدیـد مطـرح مي كند.

راز بسـط كاركردهـاي معرفتـي نظریـة فطـرت 
در  معرفت شناسـي  و  علم االجتمـاع  در دو حـوزة 
اندیشـة عالمه را باید در    آشـنایي او، و مواجهة وي، 
بـا مكاتـب رقیب جسـت وجو كـرد. عالمه بخشـي 
از عمـر علمـي خـود را در برهـه اي سـپري كـرده 
اسـت كه اندیشـه هاي جامعه شناسـي ماركسیستي 
و كمونیسـتي بـا شـعار عدالـت، فضـاي جامعـه را 

غبارآلـود كـرده بـود و مالكیت 
زنـدگــي  آفــت  خصــوصي 
اجتماعي بشـر معرفي مي شـد. 
از سـوي دیگر، آزادي نیز به عنوان 
ارمغان نظام لیبرال سـرمایه داري 
عالمـه  مي شـد.  تبلیـغ  غـرب 
مكتـب  سـخنگوي  به عنـوان 
ایـن  بـا  مواجهـه  در  اسـالم، 
مسـائل بـه آموزه هاي اسـالمي 
تمسـك مي جویـد و بـه نظریه 
مي پـردازد و بدین سـان، عدالت 
امـوري  را  مالكیـت  و  آزادي  و 

فطـري معرفـي مي كنـد.
از دیگر سـو، عالمه با مسـائل 
مغرب زمیـن  معرفت شـناختي 
كمابیـش آشـنایي داشـت. آراي 
فیلسوفان تجربه گرا را خوانده و بر 
ایـرادات آن ها بـر مابعدالطبیعه 
دیدگاه هـاي  بـا  بـود.  واقـف 
و  پاسـكال  چـون  متألهانـي 
برگسـون كه عقـل را در میدان 
الهیـات ناتـوان مي داننـد نیـز 

آشـنا بـود. لـذا در مواجهه با این مسـائل اسـت كه 
او بـه نظریـة فطرت تمسـك مي جویـد و این نكته 
را كـه انسـان فطرتـًا در جسـت وجوي علـت فاعلي 
جهـان برمي آیـد، دلیلي بر توانایي عقـل در ورود به 

مباحـث الهیـات قلمـداد مي كنـد.
عالمـه همچنیـن بـا افـکار منتقـدان فلسـفه و از 
جملـه اصحاب مکتـب تفکیک مواجهه داشـته و با 
چالش هـای آنان آشـنا بود. بنابرایـن، درصدد برآمد 
بـا به کارگیـری قواعد اصـول فقه و تبعیـت از روش 
سـمانتیک رایج در میان فقها، شـیوه های استدالل 
منطقی فلسـفه را مورد تأیید قرآن قلمداد کند. وی 
با تمسـک به اینکه قـرآن در عین اینکـه همگان را 
به تفکر و تعقل فراخوانده اسـت شـیوة آن را تعیین 
نمی کنـد و آن را بـه خـود مـردم واگذاشـته اسـت 
تـا بـا عقـل فطـری ارتـکازی »ارتـكازي بـه معناي 
آن اسـت كـه گروهـي ناگفتـه بـر موضوعـي توافق 
كننـد«. خود حقیقت را بیابند، ادعـای خود را ثابت 
می کنـد و شـیوة رایج در میان فالسـفه را مقتضای 

فطرت انسـانی معرفـی می نماید.
به طور کلـی، کارکردهای معرفتـی نظریة  فطرت 
در آثـار عالمـه، در مقایسـه بـا آیت اهلل شـاه آبادی و 
امام خمینی، بیشـتر سمت وسـوی عقالنـی دارد تا 
عرفانـی و اخالقـی. جـای گرفتن ایـن کارکردها در 
سـه حوزة کالم و جامعه شناسـی و معرفت شناسی، 
مؤیـد ایـن معنـی اسـت. ایـن رونـد در آثار اسـتاد 

مطهـری ادامـه یافتـه و به اوج می رسـد.

ارائة تقریري از 
فطري بودن دین كه بر 
ابتناي دین بر فطرت 
انساني و پاسخ گویي 
آن به نیازهاي فطري 
استوار است، پاسخ 
به شبهة ناسازگاري 

واقعیت مشهود جوامع 
بشري با فطري بودن 

دین، تحلیل رابطة 
نبوت و فطرت انساني، 

اثبات نبوت عامه از 
طریق فطرت و فطري 

انگاشتن والیت )در 
مفهوم كامي واژه( 

از دیگر مباحث 
كامي است كه 

عامه طباطبایي بدان 
پرداخته است
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استاد مطهری
بایـد  را  اسـتاد مطهـری )1299- 1358ش(  آرای 
جهشـی در سـیر تطـورات نظریـة فطـرت به حسـاب 
آورد. او نخسـتین کسـی اسـت کـه دربـارة فطـرت از 
رهیافـت صرفـًا عقالنـی و فلسـفی فاصلـه گرفتـه و 
مطالعة مسـتقل کرده و دربـارة آن نظریه پردازی کرده 
اسـت. در میان پیشـینیان، دربـارة فطـرت، یا مطالعة 
مسـتقل صـورت نگرفتـه اسـت، چنان کـه در مطالعة 
آرای عالمـه و امـام خمینـی دیدیـم، یا اگر دربـارة آن 
پژوهش شـده، از دو رویکرد ذوقـی و عقالنی به صورت 
توأمـان برخـوردار بـوده اسـت، چنـان کـه در مطالعة 

آرای حکیـم شـاه آبادی شـاهد بودیـم.
مطهـری بـه اهمیـت زیربنایـی موضـوع بـه خوبـی 
واقف اسـت و مسـئلة فطرت را ام المسـائل و اصل مادر 
معـارف اسـالمی می خوانـد. او خـود به خوبـی می داند 
کـه پژوهش هایـش در زمینـة فطـرت در مقایسـه بـا 
پژوهش هـای گذشـتگان، چنـد پلـه باالتر اسـت و لذا 

خـود را »فیلسـوف فطـرت« می خواند.
برتـری و عمـق پژوهش هـای اسـتاد مطهـری در 
مقایسـه بـا آرای متقّدمـان وی، بـه حـوزة خاصـی 
از مباحـث فطـرت اختصـاص نـدارد و شـامل عمـدة 
مفهوم شناسـی  از  می شـود،  آن  اساسـی  مباحـث 
فطـرت گرفتـه تا اقسـام فطریات و طـرق اثبات نظریه 
و کارکردهـای معرفتـی آن؛ و ایـن برخـالف متقّدمان 
اسـت کـه نوآوری هـای آنان عمدتـًا معطوف بـه حوزة 
خاصـی از مباحـث فطـرت اسـت. بـرای مثال، بسـط 
نظریـة فطـرت در آثـار حکیـم شـاه آبادی معطـوف 
بـه اثبـات اصـول اعتقـادی از طریـق فطرت بـود و در 
آثـار امـام خمینـی )ره( ناظر بـه برقـراری رابطه میان 

مقـوالت  اخالقـی و فطـرت انسـانی.
در حـوزة مفهوم شناسـی، چنان که دیدیم، اسـتاد در 

سـه مرحله بـه این مهم پرداخته اسـت:
1. بررسـی َصرفـی و فقه الّلغـوی واژه؛ 2. مقایسـة آن 
بـا مفاهیـم متقـارب و بیـان افتراقـات آن هـا؛ 3. ارائـة 

مؤلفه هـای مفهومـی فطریات.
متقّدمـان مطهـری فقـط در مرحلـة نخسـت بـا او 
همراه هسـتند، لـذا دو مرحلة اخیر از ابتکارات اسـتاد 
در حـوزة  مفهوم شناسـی فطـرت محسـوب می شـود. 
از  بـرای شفاف سـازی تصویـری کـه  وی همچنیـن 
فطـرت دارد، بـه ارائة تمثیل های متعـددی می پردازد.
نـوآوری دیگر اسـتاد به اقسـام فطریات راجع اسـت. 
وی فطریـات را به دو دسـتة عمده: فطریات شـناختی 
یـا ادراکـی و فطریات احساسـی یا گرایشـی، تقسـیم 
بـه نظریـه می پـردازد.  می کنـد و دربـارة هـر یـک 
مطهـری فطریـات ادراکـی یـا شـناختی را از دیـدگاه 
فالسـفة اسـالمی با نظریات برخی فیلسـوفان باستان 
و دورة جدیـد - به طـور مشـخص افالطـون و دکارت 
و کانـت - مقایسـه می کنـد و دیدگاه هـای آنـان را در 

بـاب فطریات ادراکی غیرقابل دفاع می شـمارد. اسـتاد 
قضایایـی همچـون بزرگ تر بـودن کل از جـزء، امتناع 
اجتمـاع نقیضیـن، اسـتحالة صدفـه، امتنـاع اجتمـاع 
ضّدیـن، امتنـاع دور، و ضـرورت صـدق نتیجه با صدق 
مقّدمتیـن را از اصـول اولیـة تفکـر، کـه فطـری همـة  
کـه  می دهـد  توضیـح  و  می شـمارد  انسان هاسـت، 
فطری بـودن ایـن قضایـا بـه معنـای صـدور حکـم از 
نفـس به ِصـرف تصـور طرفین قضیـه و بـدون نیاز به 
اسـتدالل و تجربـه و معلـم اسـت، نه به معنـای تعبیة 

پیشـینی  آن هـا در ذهن.
مطهـری در مقـام نقـد تجربه گرایانـی کـه بدیهیات 
اولیـة غیرمبتنـی بـر تجربـه را انـکار می کننـد، سـه 
پاسـخ بـه ادعای آنـان می دهد و از خـالل آن، قضایای 
مزبـور را کـه خـود آن را فطریـات ادراکـی می خوانـد، 
اثبـات می کند. عالوه بر این سـه پاسـخ، به عنوان سـه 
اسـتدالل بـر وجـود فطریـات ادراکی تلقی می شـوند، 
اسـتاد از طریق امتناع تسلسـل در سلسـلة تصدیقات 
و لـزوم توقف سلسـلة تصدیقات در قضایـای بی نیاز از 

اسـتدالل، به اثبـات فطریـات ادراکی می پـردازد.
از  درخورتوجهـی  تعـداد  بـه  آثـارش  در  مطهـری 
گرایش هـای فطـری اشـاره می کنـد که در ایـن میان، 
پنج یا شـش1 گرایش برجسـته تر اسـت. احصـای این 
تعـداد از گرایش هـای فطـری بـه نوبـة خـود ابتکاری 
علمـی محسـوب می شـود و از نوآوری هـای اسـتاد به 
شـمار مـی رود. به عـالوه، وی بـه اثبـات گرایش هـای 
فطـری می  پـردازد و اسـتدالل هایی را اقامـه می کنـد. 
تبییـن برخـی پدیده هـا، همچـون دیـن، از طریـق 
تمسـک به فطرت پرسـتش، ارجاع به تجارب فلسـفی 
همگانـی و وجـدان و تجربـة شـخصی و پژوهش هـای 
روان شناسـان، از جملة ادلة اثبـات گرایش های فطری 

نـزد مطهری اسـت.
اسـتاد بـه معرفـی راه هـای تشـخیص گرایش هـای 
تمایـز  مالک هـای  و  می پـردازد  آن  غیـر  از  فطـری 
اثبـات گرایش هـای  برمی شـمرد.  را  ایـن گرایش هـا 
فطـری و همچنیـن اسـتقصای مالک های تشـخیص 
گرایش هـای فطـری از غیـر آن، در شـمار نوآوری های 

اسـتاد در مبحـث فطـرت بـه حسـاب می آیـد.
مطالعة کارکردهای معرفتی گسـتردة نظریة در نظام 
فکـری مطهـری به خوبی روشـن می کند کـه چرا وي 
مسئلة فطرت را ام المسائل معارف اسالمی و اصل مادر 
می خوانـد. کارکردهـای معرفتـی نظریه در آثار اسـتاد 
گسـترش چشـم گیری یافتـه اسـت که قابل مقایسـه 
با متقّدمان او نیسـت. معرفت شناسـی، وجودشناسـی، 
فلسـفة دیـن، کالم قدیـم و جدید، روان شناسـی دین، 
جامعه شناسـی و فلسـفة تاریخ و فلسفة تعلیم وتربیت 
دانش هایـی هسـتند کـه مطهـری در آن هـا بـر پایـة 
نظریـة فطـرت، ایده پـردازی کرده یا بـه حل معضالت 
معرفتـی همت گماشـته اسـت. در تمام ایـن حوزه ها، 

مطالعة کارکردهای 
معرفتی گستردة 
نظریه در نظام 
فکری شهید 
مطهری به خوبی 
روشن می کند که 
چرا وي مسئلة 
فطرت را ام المسائل 
معارف اسامی و 
اصل مادر می خواند. 
کارکردهای معرفتی 
نظریه در آثار 
استاد گسترش 
چشم گیری یافته 
است که قابل 
مقایسه با متقّدمان 
او نیست
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نظریـات رقیب در سـوق نظریه پردازی دربـارة فطرت، 
به عنـوان اصل زیربنایی، نقش اساسـی داشـته اسـت.

سـؤال درخـور تأمل پرسـش از علت، رشـد جهشـی 
در مطالعـة سـیر تطـورات نظریة فطرت در آثار اسـتاد 
مطهـری اسـت. بـه نظـر می رسـد عواملـی در ایـن 
جهش دخیل بوده اسـت و یک عامل سـوابق آموزشی 
اسـتاد اسـت. مطهری نقطة تالقی دو سـیر پژوهشـی 
در زمینـة ایـن موضوع اسـت. حکیم شـاه آبادی و امام 
خمینـی)ره( پرچم دار یکی از دو جریان مزبور هسـتند 
و عالمـه طباطبایی َعلم دار جریان دیگر اسـت. اسـتاد 
مطهـری شـاگرد امـام خمینـی اسـت و به واسـطة او 
بـا اندیشـه های حکیـم شـاه آبادی آشناسـت؛ و مـدت 
مدیـدی نیز از محضر عالمه طباطبایی اسـتفاده کرده 
اسـت. این سابقة آموزشـی زمینه را برای پژوهش های 
بعـدی در ایـن حـوزه بـرای او فراهـم کرده اسـت. هر 
چنـد مطالعة تاریخی ما نشـان می دهد کـه باید نقش 
عمـده را در ایـن میـان بـه عالمه طباطبایـی بدهیم و 
برای جریان پژوهشـی نخسـت، سـهم کمتری در نظر 

بگیریم.
از سـوی دیگر، ظهور اندیشـه های رقیب، انگیزة الزم 
بـرای اندیشـه ورزی وی در ایـن حوزه را بـرای او فراهم 
کـرده اسـت. ایـن دو عامـل بـه ترتیب بـه منزلة علت 
قابلـی و علـت فاعلـی، بر ایـن پدیـده تأثیرگـذار بوده 

است.
سـؤال مهـم دیگر، پرسـش از علت برجسـته شـدن 
اسـت.  مطهـری  آرای  در  ادراکات  فطـرت  نظریـة 
به راسـتی چـرا نظریـة فطـرت در ُبعـد ادراکات در آثار 
اسـتاد مطهری به تفصیـل مطالعه و تنقیح می شـود؟ 
چـرا در آرای متقّدمـان از ایـن ژرف کاوی هـا خبـری 

؟ نیست
پاسـخ آن اسـت کـه مطهری بـا نظریات فیلسـوفان 
غربـی، اعم از عقل گـرا و تجربه گرا، به خوبی آشناسـت 
و زیـر و بـم اندیشـه ها و آرای معرفت شـناختی آنان را 
می شناسـد و می دانـد کـه مبحـث  فطریـات ادراکـی 
یکـی از چالش برانگیزتریـن مباحـث معرفت شناسـی 
میـان عقل گرایـان و تجربه گرایـان اسـت. از سـویی، او 
متخصـص فلسـفة اسـالمی، خصوصًا مکتـب حکمت 
متعالیه و مکتب مشاء است و بر آرای فیلسوفان عمدة 
ایـن دو مکتب مسـلط اسـت. اسـتاد تـالش می کند با 
اتـکا بـر اندوختـة فلسـفی خـود، کـه مبتنی بـر آرای 
حکمای اسـالمی اسـت، به طرح و نقـد نظریات رقیب 
بپـردازد و نظریـه ای در بـاب ادراکات فطـری ارائه کند 
کـه هم از محـذورات آرای تجربه گرایان خالی باشـد و 
هـم اشـکاالت نظریات عقل گرایـان بر آن وارد نباشـد.
 از سـوی دیگر، مکتب ماتریالیسـم دیالتیک در عصر 
اسـتاد مطهری، بـا بهره گیری از امکانـات تبلیغاتی که 

در اختیـار دارد، غوغایـی برپـا کرده اسـت. این مکتب 
انسـان را موجـودی صرفًا مـادی می انـگارد و منکر هر 

گونه امر فطری در انسـان اسـت.
چنـان کـه اسـتاد در مقدمـة  اصـول فلسـفه و روش 
انگیزه هـای  از  یکـی  اسـت،  کـرده  اشـاره  رئالیسـم 
اساسـی تألیـف این کتـاب، نقد فلسـفة مـادی جدید 
)ماتریالیسـم دیالکتیـک( و همچنین مقایسـة رهاورد 
هزارسـالة فلسفة اسـالمی با فلسـفة جدید بوده است. 
عمـدة نظریـات مطهـری در بـاب ادراکات فطـری در 
پاورقی هـای ایـن کتـاب انعـکاس یافتـه اسـت. نتقیح 
و ژرف کاوی نظریـة فطـرت در ُبعـد ادراکات در اثـری 
که رسـالت عمده اش نقد فلسـفه های مادی و فلسـفة 
عصـر جدید اسـت، نقـش انگاره هـای ماتریالیسـتی و 
مکاتـب معرفت شـناختی عصـر جدیـد را  در تطورات 

نظریـة فطـرت آشـکار می کند.
سـؤال درخور توجه دیگر به راز گسترش کارکردهای 
معرفتـی نظریـه در آثـار اسـتاد معطـوف اسـت:  چـرا 
در آثـار اسـتاد مطهـری نظریـة فطـرت کارکردهـای 
گسـترده ای می یابد و ام المسـائل معارف اسـالمی لقب 

می گیـرد؟
در پاسـخ ایـن پرسـش باید بـه دو نکته توجـه کرد: 
نخسـت، گسـتردگی حـوزة مطالعاتی اسـتاد اسـت، و 
دوم، ذهـن جـّوال، فکـر خـالق و حافظة قـوی وی که 
از او شـخصیتی مبتکـر و حاضرالذهـن سـاخته و ایـن 
امـکان را بـرای او فراهـم کـرده اسـت کـه در مباحثی 
که به حسـب ظاهـر، کمترین ارتبـاط را بـا آ موزه های 
کتـاب و سـنت دارد، بـه ایـن آموزه ها اسـتناد کـرده و  

معضـالت معرفتـی را حـل کند.
مطالعـة سـیر تطـورات تاریخـی نظریـه و مقایسـة 
دسـتاورد مطالعاتـی اسـتاد مطهـری در ایـن حـوزه با 
دیگـر اندیشـمندان مسـلمان نشـان می دهـد که وی 

شایسـتگی لقـب »فیلسـوف فطـرت« را دارد

مطهری با نظریات 
فیلسوفان غربی، 
اعم از عقل گرا و 

تجربه گرا، به خوبی 
آشناست و زیر و بم 

اندیشه ها و آرای 
معرفت شناختی 

آنان را می شناسد 
و می داند که 

مبحث  فطریات 
ادراکی یکی از 

چالش برانگیزترین 
مباحث 

معرفت شناسی 
میان عقل گرایان و 
تجربه گرایان است
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قسمت اول؛ ایرانیت و مهاجرت
اشاره

معمـواًل برخـي از دانش آمـوزان دربارة سـفر به خارج، به خصوص سـفر بـه اروپا 
و آمریـکا و زندگـی در آنجاهـا صحبـت می کننـد و نظـر شـما دبیـران را دربـارة 
ایـن موضـوع جویـا می شـوند. این مقالـه می توانـد به مـا در این بـاره کمک کند 
تـا بتوانیـم بـا اسـتفاده از مالک هـای مشـخصی، دانش آمـوزان را در ایـن زمینـه 

راهنمایـی کنیم.
ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از سـه معیـار »ایرانیت«، »اسـالمیت« و »انسـانیت«، 
می کوشـد نشـان دهـد کـه هر مهاجـر باید بـا خود بیندیشـد که این سـه معیار، 
در کشـور مقصد به چه سرنوشـتی دچار خواهد شـد. در قسـمت اول این مقاله، 

فقـط معیـار اول مورد بررسـی قـرار می گیرد.
مهاجـرت به کشـورهای غربـی، اعم از اروپـا و آمریکا و کانادا، و حتی اسـترالیا و 
ژاپـن کـه در حـوزة تمدن غرب هسـتند، و اقامت در آن کشـورها یکی از مسـائل 
مطرح در جهان اسـالم، از جمله در ایران، در صد و پنجاه سـال اخیر بوده اسـت. 
می تـوان گفـت کـه این مسـئله، بعـد از انقالب اسـالمی، بـرای بخشـی از جامعة 
ایرانـی جدی تـر هـم شـده اسـت. درواقع، سـطح بـاالی علـم و تکنولـوژی، نظم 
اجتماعـی و حقـوق شـهروندی در ایـن کشـورها کـه امـکان یک زندگـی راحت 
و همـراه بـا رفـاه نسـبی را فراهـم کـرده، اقشـاری از مـردم جهـان اسـالم را بـه 
زندگـی در غـرب برانگیختـه اسـت. از همیـن رو بسـیاری از مسـلمانان معتقدند 
کـه اگـر امـکان مهاجرت بـه یکـی از کشـورهای غربی برای انسـان فراهم باشـد 

مسئله هاى
روز

دكتر محمدمهدي اعتصامي
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و مثـاًل شـخص بتوانـد در آنجـا هم تحصیـل کند، 
هم شـغل مناسـبی به دسـت آورد و هم به عقاید و 
احـکام دین خود پای بند باشـد بهتر اسـت به آنجا 
مهاجـرت کنـد. در این صـورت، هم بـرای خودش 
زندگـی خوب و راحتی فراهم کـرده و هم آینده ای 
فرزندانـش  انتظـار  در  تضمین شـده  نسـبت  بـه 

خواهـد بود!
اگـر بخواهیم این مسـئله را روشـن تر بیان کنیم 
می گوییـم: در ایـن بحث، مسـافرت موقت به غرب 
بـرای تحصیـل یـا برای کسـب ثـروت و برگشـت 
بـه وطن یـا برای کمـک اقتصـادی و نظایـر آن به 
کشـور یا بـرای تبلیغ یک فکر و عقیـده و اموری از 
این قبیل، مورد نظر نیسـت، بلکه آن سـفری مورد 
نظر اسـت که می تـوان آن را مهاجـرت نامید. حال 
می پرسـیم: آیا به این دلیل مشـخص، برای کسـی 
کـه امکانـش وجـود دارد و یـا بـا تالش و پشـتکار 
می توانـد امکانـات الزم را فراهم کند، بهتر نیسـت 
بـه یکـی از کشـورهای غربـی مهاجـرت و در آنجا 

زندگـی کند؟
پاسـخ برخـی افـراد به این سـؤال مثبت و پاسـخ 
بسـیاری نیـز منفی اسـت. دلیل اصلی کسـانی که 
نظـر مثبـت بـه مهاجـرت دارنـد، در همـان گفتة 
بـاال بیان شـد. دالیـل دیگری نیـز در کشـور مبدأ 
وجـود دارد کـه در تصمیم گیری بـه مهاجرت مؤثر 
اسـت؛ ماننـد پایین بودن سـطح فرهنگ، فسـاد و 
ناکارآمـدی نظـام اداری و اقتصادی، نظام آموزشـی 
ضعیـف، درگیری هـای سیاسـی و اضطراب هـای 
ناشـی از آن و نیـز اتـالف وقـت و عمـر در مسـیر 

انجـام کارهـای روزمره.
در عیـن حـال، افـرادی هم هسـتند که بـا وجود 
داشـتن امکانـات یـا توانایـی در فراهم کـردن یک 

زندگـی راحـت در یـک کشـور غربـی، دسـت بـه 
مهاجـرت نمی زننـد و زندگـی در وطـن را بـا همـة 
مشـقات و سـختی هایش می پذیرند. چـرا؟ چرا این 
افـراد تمایلی به مهاجرت از خود نشـان نمی دهند؟ 
تبلیغـات  مثـاًل  کـه  شـود  تصـور  اسـت  ممکـن 
غیرواقعـی ضـد غـرب یـا تعصب هـای بی مـورد و 
سـطحی و یا بی خبری از جامعـة غربی عامل اصلی 
مخالفت دسـتة اخیر با مهاجرت اسـت. اما حقیقت 
این اسـت که »مهاجرت« با »مسـافرت« ماهیتًا دو 
مسـئلة متفاوت اسـت. به همان میزانی که وسـایل 
حمل و نقـل ماننـد اتومبیـل و هواپیمـا مسـافرت 
را آسـان کـرده، مهاجـرت را آسـان نکـرده اسـت. 
مهاجـرت از یـک اقلیـم بـه اقلیـم دیگر بـه معنای 
مهاجـرت در بسـیاری از امـور دیگـر هم هسـت. از 
همیـن رو بایـد گفـت کـه در یـک تحلیـل و نظـر 
دقیق تـر، بسـیاری از افـراد، علی رغـم وقـوف بر این 
امـر که در سـرزمین و کشـور دیگر مزایـای فراوانی 
در انتظـار آن هاسـت بـه فکر مهاجـرت نمی افتند و 
همـواره زندگـی در وطن را ترجیح می دهنـد. پاره ای 
دالیـل اجتماعی و فرهنگـی در اینجا وجـود دارد که 
این گونـه افـراد را از مهاجـرت بـه غرب باز مـی دارد و 
حتـی به مخالفـت بـا آن برمی انگیزانـد. در میان این 
عوامـل، سـه عامـل از همـه اساسـی تر و بنیادی تـر 

است:
اول: عاقـه به وطـن و حفظ این عاقه مندی 

در خـود و فرزندان خود. )ایرانیت(
دوم: پای بنـدی بـه دیـن و حفـظ دینداری 

خـود و فرزنـدان خود. )اسـامیت(
سـوم: حرمت نهـادن به ارزش های انسـانی 
کـه نـزد تمـام انسـان ها مقـدس و محتـرم 

شـمرده می شـود. )انسـانیت(

افرادی هم هستند 
که با وجود داشتن 
امکانات یا توانایی 

در فراهم کردن 
یک زندگی راحت 

در یک کشور 
غربی، دست به 

مهاجرت نمی زنند 
و زندگی در وطن 
را با همة مشقات 

و سختی هایش 
می پذیرند
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اما عامل اول
در حـدود سـال 1355،  احسـان شـریعتی، فرزنـد 
مرحـوم دکتـر شـریعتی، بـرای تحصیـل در رشـتة 
فلسـفه در سـال پایانی دبیرسـتان به آمریکا می رود. 
در یکـی دو سـالی کـه او در آمریـکا بـوده، چند نامه 
از پـدرش دریافـت می کنـد کـه اکنون در دسـترس 
اسـت. ظاهـر و باطـن نامه هـا، از نگرانی جـدی دکتر 
شـریعتی، کـه خـودش زندگـی در غـرب را تجربـه 
کـرده بـوده، نسـبت بـه حضـور فرزنـدش در آمریکا 
حکایـت می کند و نشـان می دهد که وی پیوسـته به 
دنبـال آن بـوده کـه فرزندش را مجهز به اندیشـه ها و 
آرمان هایـی نمایـد کـه بتوانـد پیوندش را بـا »ملت« 
خـود و »دیـن« خـود حفـظ کنـد و از آن منقطـع و 
بریـده نشـود. می بینیـم که شـخصیتی ماننـد دکتر 
شـریعتی، بـا آن قـدرت فکـری و جاذبـة بیـان، کـه 
بسـیاری از افـراد را تحت تأثیـر قرار می داد و شـیفتة 
خـود می کرد، بـا وجود همـة تمهیداتی کـه احتمااًل 
در تربیـت فرزنـدش بـه کار بـرده، بـاز هـم نگـران 
تبعـات اقامـت هـر چند موقـت فرزندش احسـان در 
کشـور آمریکاسـت. شـریعتی در یکـی از ایـن نامه ها 

بـه احسـان 18- 17 سـاله می نویسـد:
»خـوب، چـه می کنـی و چگونـه ای؟ دشـواری ها و 
رنج هایـت را می شناسـم. امـا آنچـه را نمی دانم، یکی 
ایـن اسـت که آیا می دانی که اساسـًا چـه کاره ای و در 
آنجـا چه بایـد بکنی و چرا؟  دیگـر اینکه تا کجا خود 
را نیرومنـد و صبور می یابـی و در برابر ناهنجاری های 
آیـا  دو،  ایـن  از  مهم تـر  آسـیب ناپذیری؟  غربـت 
خودآگاهـی و غنـا و قـدرت فرهنگی و روحـی  ات آن 
قـدر هسـت که ایـن اطمینـان و یقیـن را در خویش 
احسـاس کنـی کـه علیرغم زمیـن و زمان آنجـا و لج 
روزگار کج مـدار این عصر، همواره »مسـلمان« بمانی 

و »ایرانـی«؟« )بـا مخاطب های آشـنا، 30(
ایـن سـخنان که از جانـب یکی از آشـنایان با غرب 
و غرب شناسـان درجـه اول ایـران بیان شـده، شـاهد 
ایـن مدعاسـت کـه فرهنگ غـرب، از جهـت تخریب 
»ایرانیـت« و »اسـالمیت«، چنـان قـوی اسـت کـه 
می توانـد حتـی فرزنـد کسـی ماننـد دکتر شـریعتی 
را منفعـل نمایـد و تحت تأثیـر قـرار دهـد، هـر چند 
کـه ایـن فرزند در یـک خانـوادة بافرهنگ و آشـنا به 
مسـائل غـرب تربیت شـده باشـد. شـریعتی می داند 
کـه، نه تنها آدم هـای معمولی که اطالعـات اجتماعی 
و فرهنگـی چندانـی ندارنـد و گرفتـار ضعـف روحی 
هسـتند، در مقابل »سـیل بینان کن غـرب« )نیایش، 
ص 141(، تـاب ایسـتادگی و مقاومـت ندارنـد بلکـه 
جوانانـی چون فرزند خودش نیز ممکن اسـت هویت 
»ایرانی« و »اسـالمی« خـود را بعد از چند صباحی از 
دسـت بدهند و هویت سـرزمین جدید را بپذیرند. به 
عبـارت دیگـر، از نظر دکتر شـریعتی، آنـان که تعلق 

به »وطن« را مهم می شـمارند و حفظ »اسـالمیت« 
را واجـب می داننـد، بایـد بداننـد که فرهنـگ غربی 
به گونه ای اسـت که اواًل با ایرانیت و اسـالمیت از بیخ 
و بن ناسـازگار اسـت و ثانیًا دیر یا زود، این دو عنصر 
را از اکثریـت بسـیار باالیـی از مهاجـران می گیـرد و 

آنـان را منحـل در فرهنـگ خود می سـازد.
از همین رو، کسانی که توانایی مهاجرت دارند و در 
عین حـال، تحلیل آن مرحوم از غـرب را می پذیرند، 
دسـت به چنیـن کاری نمی زنند و سـرزمین مادری 

خود را تـرک نمی نمایند.
دوسـتداران و دل بسـته های به وطـن می گویند ما 
می خواهیـم بچه هایمان همچون خودمان وطنشـان 
را دوسـت داشـته باشند و این دوسـتی فقط با بودن 
در وطـن و انـس بـا آن شـکل می گیـرد نه بـا دوری 
از آن؛ و اگـر هـم از روی ضـرورت و بـه خاطـر خـود 
وطـن ناچـار به زندگـی در خـارج از وطن شـدیم، با 
انـواع چاره هـا، نبـودن وطـن را جبـران می کنیـم و 
شـعله و حـرارت وطن دوسـتی را در دل فرزندانمـان 
روشـن نگـه می داریـم. تحلیل گران و مردم شناسـان 
می گوینـد آن کسـانی در هنـگام مصیبت هـا و بالیا 
و جنگ هـا و تجاوزهـا، در راه وطـن خـود تـالش و 
فـداکاری می کننـد کـه انس و عالقه شـان بـه وطن 
قوی باشـد و در همان زندگی معمولی و روزانه عالقه 
بـه وطـن و کار بـرای آن را تمریـن کرده باشـند. به 
همین خاطر اسـت کـه نهادهای آموزشـی و تربیتی 
کشـورها، از جملـه کشـورهای غربی، می کوشـند با 
ادبیـات و هنـر و بیـان افتخـارات تاریخـی داشـته و 
نداشـته، حس وطن دوسـتی را در فرزنـدان و جوانان 
خـود تقویـت کننـد و آنـان را پای بنـد بـه وطـن 
نگـه دارنـد و بـه آنـان فرهنـگ کار بی مـزد و منـت 
بـرای وطـن و ایسـتادگی و ایثار در زمان ضـروری را 
بیاموزند و روحیة ایسـتادگی و سلحشوری در مقابل 
دشـمنان متجاوز و عکس العمل شـدید در برابر آنان 

را بـه آن ها القـا کنند.
روشـن اسـت کـه هـر ایرانـی وطنی بـه نـام ایران 
دارد کـه غـرب در صـد و پنجـاه سـال اخیـر، و تـا 
همیـن امـروز، ضرباتـی بـر پیکـر آن وارد کـرده و 
ایـن  اسـت.  رسـانده  آن  بـه  فراوانـی  آسـیب های 
ضربـات بـر نگرش هر وطن دوسـتی نسـبت به غرب 
تأثیـر می گـذارد و او را بـه مقابله بـا آن و طلب حقی 
کـه از او ضایـع شـده سـوق می دهـد. به طـور مثال، 
آمریـکا بزرگ تریـن قهرمـان ملـی تاریـخ معاصر ما 
را در کشـور همسـایة خودمـان تکه تکـه می کنـد و 
رئیس جمهورش که دسـتور این اقـدام را صادر کرده 
بـه این اقـدام افتخار می کنـد و خـود را صادرکنندة 
دسـتور قتل اعالم می نمایـد و اعضای هیئت حاکمة 
این کشـور نیـز، از دموکـرات و جمهوری خـواه، به او 
تبریـک می گوینـد. مشـاهدة چنین صحنـه ای برای 

روشن است که 
هر ایرانی وطنی 
به نام ایران دارد 
که غرب در صد و 
پنجاه سال اخیر، 
و تا همین امروز، 
ضرباتی بر پیکر 
آن وارد کرده 
و آسیب های 
فراوانی به آن 
رسانده است
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یـک مهاجـر وطن دوسـت مقیـم آمریکا یـا هر نقطة 
دیگـر غـرب بایـد موجـب چـه عکس العملـی در او 
گـردد؟ آیـا می توانـد نظاره گر بی طرف تـرور قهرمان 
ملـی خـود باشـد کـه از حـدود 20 سـالگی، بیش از 
40 سـال بـرای دفـاع از میهـن قیـام نموده و تـا روز 
شـهادت، با وجود حمل تیر و ترکـش در بدن، قبراق 
و رشـید،  بـدون حتـی یـک هفته نـزد خانـوادة خود 
بـودن، از میهـن دفـاع کـرده و در دفـع بزرگ تریـن 
خطـرات قـرون متأخر از کشـورش، نقـش اول را ایفا 
نمـوده و در قدرت طراحی عملیـات موفقیت آمیز در 
صحنه هـای بـه بن بسـت رسـیده، غبطه و حسـادت 
ژنرال هـای اول جهان را برانگیختـه و باالخره با پیکر 

متالشـی شـده، در آغـوش وطن آرمیده اسـت.
نیـز در 150 سـال اخیـر همـواره در  انگلسـتان 
حـال آسـیب وارد کـردن و ضربـه زدن بـه ایرانیـان 
بـوده اسـت. در یـک قلـم از صدهـا مـورد ظلمش به 
ملـت مـا، ایـن کشـور عامـل و مسـبب اصلـی جان 
باختـن میلیون هـا ایرانـی طی جنگ جهانـی اول در 
»قحطی بـزرگ« بوده اسـت. )کتاب قحطـی بزرگ، 
محمدقلـی مجـد، محقـق مقیـم آمریـکا، ترجمـه 
محمـد کریمی، 1386( قلم دوم سـتمش به ایرانیان 
ایـن بـود که در اواخر دوره قاجـار، در مقام قیم و ولی 
مـردم ایـران ظاهـر شـد و به جـای ایرانیـان تصمیم 
گرفـت و حکومـت ایـران را بـدون دخالـت مـردم از 
قاجـار بـه پهلـوی انتقـال داد. در جنگ جهانـی اول 
و دوم نیـز ایـران را اشـغال کـرد و وقتـی تمایلـی در 
پهلـوی اول بـه سـوی هیتلر یافـت، او را از سـلطنت 
خلـع نمـود و با نهایت تحقیـر، به جزیـره ای کوچک 
و دورافتـاده، بـرای تبعیـد فرسـتاد و فرزنـدش را بـه 
جـای او نشـاند. فرزندش نیز جملـة تحقیرهای رفته 
بـر پـدرش را نادیـده گرفـت و سـلطنت تقدیمـی از 
انگلیـس را پذیرفـت. بدین ترتیـب، انگلیـس اجـازه 
نـداد کـه نـه آمـدن و نه رفتـن شـاه اول و نـه آمدن 
شـاه بعدی بـه ارادة خود ملت باشـد. قلم سـوم ظلم 
انگلیسـی ها کـه سـایر کشـورهای غربـی هـم در آن 
دخالـت داشـتند، چپاول و غـارت ثـروت ایرانیان در 
150 سـال اخیـر بوده اسـت. قلم چهـارم، دخالت در 

جـدا شـدن قسـمت هایی از خـاک ایران اسـت.
قلـم دیگـر از اقدامـات انگلیـس در ایران، فشـارهای 
سـنگین بـر تنهـا نخسـت وزیر ملـی دورة پهلـوی، 
دکتـر محمد مصـدق، و کودتـا علیه وی، بـه همراهی 
آمریکاسـت. هـر ایرانی وطن دوسـتی می تواند تحقیق 
کنـد و بدانـد کدام رفتار خارج از عقـل و حتی خارج از 
عرف دیپلماسـی و حقوق بین الملل از این نخست وزیر 
سـر زده بود که باید گرفتار تحریم سـنگین انگلیس و 

سـپس کودتا بـه همراهی آمریکا شـود.
حتـی آلمـان نیز که انتظـار می رفـت روابط بهتری 
بـا ایـران برقـرار کنـد، در همیـن جنگ صـدام علیه 

ایرانیـان،  عماًل جانـب صدام را گرفـت و رذیالنه ترین 
کمک هـا را بـه صـدام کـرد و بمب های شـیمیایی را 
در اختیـار او قـرار دارد. مجلـه اشـپیگل در آن دوره 
گـزارش داد کـه: در عـراق، در شـهر سـلمان پـاک 
آزمایشـگاه های تهیـه گاز شـیمیایی قـرار دارد. در 
فلوجـه مـواد خـام اولیه تهیه می شـود و باالخـره در 
سـامرا گازهای خـردل و گاز عصبی تابـون به صورت 
انبـوه تولید می شـود. در هر سـه شـهر، شـرکت های 
مختلـف آلمانـی حضـور داشـتند و در سـاختمان و 
تکمیل این کارخانه از آزمایشگاه تا تولید انبوه سهیم 
بودنـد. همیـن مجلـه نوشـت: تأسیسـات شـیمیایی 
سـاخته شـده توسـط شـرکت های آلمانی در سـامرا 
موفـق به تولید مواد شـیمیایی بسـیار مرگبـار تابون 
و السـت هم شـدند. این سـه کارخانة آلمانی فروخته 
شـده بـه عـراق قـادر بـه تولیـد اسـید سـیانیدریک 
غلیـظ و فشـرده بودنـد. عالوه بر ایـن، در دوران حمله 
صـدام، پروژة نظامی سـعد 16 را شـرکت های آلمانی 
با پوشـش یک مؤسسـه وابسـته به دانشـگاه به انجام 
رسـاندند. شـرکت های آلمانـی متعلـق بـه گـروه ام 
بی بی، سـالحی برای عراق سـاختند که مـوج انفجار 

آن مشـابه بـا انفجـار یک بمـب کوچک اتمـی بود.
وقتـی یـک ایرانـی بـه کشـوری مهاجـرت می کند 
کـه حاکمـان آن ظلم هـای فراوانـی بـه کشـورش 
کـرده و می کننـد و او ناچـار بـه سـکوت و همراهـی 
بـا آن هاسـت، به طـور طبیعی، وطن دوسـتی خـود را 
تضعیـف می کنـد و نمی توانـد حافظ »ایرانـی« بودن 
خـود و نـوادگان خود باشـد. او در همـان حال حاصل 
دسـترنج خـود را به کشـورهایی اهدا می کنـد که در 
گذشـته و امروز و آینده، مسـتقیم یا غیرمستقیم و با 
واسـطه، مرتکـب جنایت در ایران شـده و می شـوند. 
همـة ابزارهایی کـه انگلیس و آمریـکا در کودتای 28 
مـرداد به کار گرفتنـد و تمام امکانـات آن ناو جنگی، 
که هواپیمای مسـافربری ما را سـرنگون کرد و جملة 
تجهیزاتـی کـه آمریکایی هـا در شـهادت حاج قاسـم 
سـلیمانی اسـتفاده کردنـد و آن موشـک هایی کـه بر 
بـدن وی نشسـت، از مالیات همة تابعیـن آمریکا، اعم 
از مهاجرین و سـاکنین تهیه شـده بود. حتی شرکت 
در انتخابـات ایـن کشـورها و رأی دادن بـه هر حزبی 
از میـان احـزاب حاکـم در آنجاها، نتیجـه اش تقویت 
گروه هـا و افـرادی اسـت که همواره به زیان سـرزمین 
ایـران و سـایر کشـورهای اسـالمی موضـع گرفتـه و 

کرده اند. عمـل 
بنابرایـن هر ایرانـی عالقه مند به مهاجـرت به غرب،  

بایـد وجدان خـود را قاضی کنـد و ببیند که:
آیـا می توانـد در کشـوری بیگانـه، همچنان 
حـس وطن دوسـتی خـود و فرزنـدان و نسـل 
خـود را در گـذر زمـان  حفـظ کنـد و پیونـد 
فرهنگـی و معنوی بـا وطن خـود را بقا نماید؟

هر ایرانی عاقه مند 
به مهاجرت به غرب،  
باید وجدان خود را 
قاضی کند و ببیند 

که:
آیا می تواند در 
کشوری بیگانه، 
همچنان حس 

وطن دوستی خود و 
فرزندان و نسل خود 
را در گذر زمان  حفظ 
کند و پیوند فرهنگی 
و معنوی با وطن خود 

را ماندگار نماید؟
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ــي،  ــالب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ــزارش ش ــه گ ب
ــعه  ــوراي توس ــط ش ــه توس ــش ك ــن پژوه در ای
فرهنــگ قرآنــي بــا هــدف آسیب شناســي، ارزیابــي 
و نیازســنجي تولیــد، عرضــه و توزیــع محصــوالت 
ــا اســتفاده از رویكــرد  قرآنــي كــودك و نوجــوان ب
ــریح روش  ــده، در تش ــام ش ــي انج ــش كیف پژوه
انجــام ایــن پژوهش آمــده اســت: مصاحبــه یكي از 
ــراي گــردآوري داده هــاي  اساســي ترین روش هــا ب
ایــن پژوهــش اســت و به همیــن دلیــل از مصاحبه 

ــاز و نیم ســاخت یافتــه اســتفاده شــده اســت. ب
در ادامــه نیــز  آمــده اســت: نمونه گیــري در 
و  بــوده  هدفمنــد  به صــورت  پژوهــش  ایــن 
ــتگذاران،  ــا سیاس ــه ب ــام 25 مصاحب ــس از انج پ
كارشناســان و تولیدكننــدگان محصــوالت قرآنــي 
كــودك و نوجــوان، اشــباع نظــري در ســه حــوزه 
مــورد بررســي كــه عبارتنــد از »آسیب شناســي«، 

ــد« و »عرضــه  ــي و نیازســنجي حــوزه تولی »ارزیاب
ــت. ــده اس ــل ش ــي« حاص ــوالت قرآن محص

در بخــش دیگــري از پژوهش »آسیب شناســي، 
ارزیابــي و نیازســنجي تولیــد، عرضــه 
و توزیــع محصــوالت قرآنــي كــودك و 
نوجــوان« و در تعریــف مفهــوم »محصــول قرآني« 
آمــده اســت: محصــول قرآنــي محصولــي اســت كه 
در یــك فرآینــد خالقانــه با اســتفاده از منابــع قرآني 
ــع  ــور رف ــه منظ ــد، ب ــاوري تولی ــري فن و به كارگی
ــرگرمي در  ــي و س ــاني، آموزش ــاي اطالع رس نیازه
حــوزه قــرآن، تولیــد و روانــه بــازار مي شــود و ذیــل 
قوانیــن حاكــم بــر بــازار بــا محصــوالت مشــابه بــه 

ــردازد. ــت مي پ رقاب
ــز  ــوع نی ــرورت موض ــت و ض ــوص اهمی  در خص
ــن نگاشــته اند: در حــال حاضــر  پژوهشــگران چنی
در كشــور، محصــوالت قرآنــي بــا مضامیــن مختلف 

پژوهش
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ــودك و  ــب ك ــه مخاط ــوع ب ــاي متن و در قالب ه
ــي  اســت  ــن در حال نوجــوان عرضــه مي شــود و ای
ــه در درون  ــدي ك ــي از فراین ــف دقیق ــه توصی ك
تولیــد و عرضــه ایــن ســنخ از محصــوالت رخ 

ــدارد. ــود ن ــد وج مي ده
در ادامــه نیــز آمــده اســت: در حــال حاضــر بــراي 
بســیاري از نیازهــاي معرفتــي و عاطفــي كــودكان 
ــود  ــب وج ــي مناس ــوالت قرآن ــان، محص و نوجوان
نــدارد و از ســوي دیگــر هیچ گونــه معیــاري بــراي 
ــا  ــن محصــوالت و  آسیب شناســي آن ه ــي ای ارزیاب
ــه  ــي اســت ك ــن در حال در دســترس نیســت و ای
توجــه بــه چنیــن مســئله اي در نــگاه كلــي رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی »مدظلــه العالــي« نیــز به 

ــورد. ــم مي خ چش
در ادامــه پژوهشــگران، بــا بررســي برخــي بیانــات 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی »مدظلــه العالــي« 
ــته اند:  ــن نگاش ــوان چنی ــودك و نوج ــوزه ك در ح
ــي  ــي یعن ــم و اساس ــوع مه ــه موض ــب س از تركی
»اهتمــام بــه امــر كــودك و نوجــوان بــه مثابــه یك 
امــر ضــروري و قــوي«، »تربیــت كــودك براســاس 
»دانش افزایــي  و  قرآنــي«  و  اســالمي  اصــول 
درســت« مي تــوان بــه اهمیــت و ضــرورت مقولــه 
محصــوالت فرهنگــي به خصــوص تولیــد محصول 
ــه و  ــان در اندیش ــودكان و نوجوان ــراي ك ــي ب قرآن
ــه  ــالمی »مدظل ــالب اس ــم انق ــر معظ ــگاه رهب ن

العالــي« پــي بــرد.
در بخــش دیگــري از ایــن پژوهــش آمــده اســت: 
امــروز بــه تناســب تغییراتــي كــه در تولیــد و توزیع 
ــده،  ــود آم ــان به وج ــي در جه ــوالت فرهنگ محص
ایــن تغییــرات موجــب تغییراتــي در تولیــد و توزیع 
محصــوالت فرهنگــي و به طــور خــاص محصــوالت 
قرآنــي شــده فلــذا توجــه بــه رونــد آن نیــز مــورد 
توجــه بیشــتري از ســوي متولیــان امــر در ایــران 

قــرار گرفتــه اســت.
از  آورده انــد:  چنیــن  ادامــه  در  پژوهشــگران 
ــي،  ــا محصــوالت قرآن بخش هــاي مهــم مرتبــط ب
محصوالتــي اســت كــه در حــوزه كــودك و نوجوان 
در پــس از پیــروزي انقــالب اســالمي تولیــد شــده 
ــا  ــاط ب ــل ارتب ــه دلی ــوالت ب ــن محص ــت و ای اس
دیــن، از یــك ســو نقــش انتقال دهندگــي مفاهیــم 
و آموزه هــاي قرآنــي بــه كــودك و نوجــوان را 
ــاد  ــب ایج ــر موج ــوي دیگ ــد و از س ــا مي كنن ایف
ــا افــكار، ایده هــا، نیازهــا و  یــك ســامانه مرتبــط ب
جذابیت هــاي نگرشــي نســل نــو بــه بحــث قــرآن 

شــده اند.
در بخــش دیگــري از »آسیب شناســي، ارزیابي 
و نیازســنجي تولیــد، عرضــه و توزیــع 

محصــوالت قرآنــي كــودك و نوجــوان« و در 
تشــریح منابــع پژوهــش آمــده اســت: پژوهــش در 
بخــش تولیــد و توزیــع محصــوالت قرآنــي تاكنــون 
ــه لحــاظ اســناد پژوهشــي  حــوزه اي ناشــناخته ب
و همچنیــن اســناد سیاســتي بــوده اســت و آنچــه 
تاكنــون مدنظــر بــوده فعالیت هــاي قرآنــي به طــور 
ــي به طــور اخــص اســت  اعــم و آموزش هــاي قرآن
ــتي  ــتي سیاس ــناد باالدس ــتاي آن اس ــه در راس ك

ــود دارد. وج
در ادامــه ایــن بخــش نیــز چنیــن نگاشــته شــده 
ــاي  ــتي فعالیت ه ــناد باالدس ــي اس ــت: بررس اس
قرآنــي نیــز نشــان مي دهــد، تاكنــون هیــچ ســند 
سیاســت گذاري یــا ســند پژوهشــي ویژه كــودك و 

نوجــوان در ایــن حــوزه تدویــن نشــده اســت.
ــه تشــریح برخــي مفاهیــم  ــوط ب در بخــش مرب
دیگــري بــه كار رفتــه در پژوهــش نیز چنیــن آمده 
ــك  ــدم تفكی ــر ع ــه دیگ ــل توج ــه قاب اســت: نكت
میــان محصــوالت و خدمــات قرآنــي اســت، چــون 
تاكنــون محصــوالت و خدمــات قرآنــي از یــك نــوع 
تصــور مي شــد و در اســناد سیاســتي نیــز در رابطــه 

بــا آن هــا یــك رویكــرد وجــود داشــته اســت.
در تشــریح تفــاوت ایــن دو مفهــوم چنیــن آمــده 
ــدون  ــه ب ــات ك ــالف خدم ــول، برخ ــت: محص اس
ــد  ــت، مي توان ــرا نیس ــل اج ــاني قاب ــه انس مداخل
ــذاري  ــود و تأثیرگ ــازار ش ــتقل وارد ب ــور مس به ط
ــه  داشــته باشــد البتــه تبدیــل محتــواي قرآنــي ب
ــازار،  ــروش در ب ــل ف ــوس و قاب ــوالت ملم محص
رویكــرد جدیــد و پذیرفته شــده در توســعه مفاهیم 
قرآنــي در جامعــه امــروز اســت، لــذا ایــن پژوهــش 
رویكــردي متفــاوت بــه حــوزه محصــوالت قرآنــي 
دارد و محصــول قرآنــي را جــدا از خدمــات در نظــر 

گرفتــه اســت.
در ادامــه »پژوهــش آسیب شناســي، ارزیابــي 
و نیازســنجي تولیــد، عرضــه و توزیــع 
ــوان«  ــودك و نوج ــي ك ــوالت قرآن محص
ــار  ــا اســتفاده از چه ــق ب ــن تحقی ــده اســت: ای آم
منبــع پشــتیبان یعنــي »مطالعــه مبانــي نظــري و 
تطبیقــي حــوزه محصــوالت فرهنگي - رســانه اي«، 
»تشــكیل جلســات تخصصــي تحلیــل رویكردهاي 
موجــود بــه تولیــد محصــوالت قرآنــي«، »تحلیــل 
اســناد باالدســتي در حــوزه محصــوالت و خدمــات 
قرآنــي« و »مصاحبــه بــا خبــرگان«، ســامان یافتــه 

اســت.
در تشــریح ایــن چهــار مرحلــه نیــز آمــده اســت: 
ــاي  ــل داده ه ــا تحلی ــش، ب ــه اول پژوه در مرحل
ــي و براســاس مــدل ســه شــاخگي  موجــود میدان
ــدي، ســاختاري  ــد فراین ــي در ســه بع ــم اصل 8 ت

بررسي اسناد 
باالدستي 

فعالیت هاي قرآني 
نیز نشان مي دهد، 
تاكنون هیچ سند 
سیاست گذاري یا 

سند پژوهشي ویژه 
كودك و نوجوان در 

این حوزه تدوین 
نشده است
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و زمینــه اي به عنــوان آســیب هاي ایــن حــوزه 
شــناخته شــد كــه بــه ترتیــب اولویــت عبارتنــد از:

1. ضعف در تدوین اسـناد باالدسـتي و آیین نامه هاي 
رسمي،

2. ضعــف در ســازوكار حمایت هــاي مالــي و 
بودجــه اي،

3. ضعــف در تدویــن سیاســت ها و خط مشــي هاي 
راهبردمحور،

4. ضعف در نظام سازي تولید،
5. ضعف در خلق دانش، خالقیت و نوآوري،

6. ضعف در بازاریابي و توزیع محصول،
7. ضعف در شبكه سازي،

8. ضعف در نگرش هاي ناظر به محصوالت.
ــه  ــت: در مرحل ــده اس ــن آم ــز چنی ــه نی در ادام
ــر اســتخراج شــاخص هاي  ــالوه ب دوم پژوهــش، ع
ــم در  ــه مه ــي، دو نتیج ــوالت قرآن ــي محص ارزیاب
ــي برجســته  ــردازي محصــول قرآن حــوزه مفهوم پ
شــده؛ نخســت مفهوم ســازي درك نخبــگان از 
محصــول قرآنــي بــا ایــن پیش فــرض كــه براســاس 
توافــق خبــرگان ممكــن اســت تمامــي محتــواي 
ــا  ــد ی ــده باش ــذ ش ــرآن اخ ــي از ق ــول قرآن محص
بخشــي از محتــواي محصــول برگرفتــه از مفاهیــم 
قرآنــي باشــد و یــا محتــواي محصــول بــه مضامین 

قرآنــي اشــاره كــرده باشــد.
ــن نگاشــته شــده  ــم چنی در بخــش دیگــري ه
اســت: دوم، ســه كاركــرد اساســي بــراي محصوالت 
قرآنــي تعریــف و مفهوم ســازي شــده كــه عبارتنــد 
از: كاركــرد آموزشــي، كاركــرد تبلیغــي - ترویجــي 
و كاركــرد ســرگرمي؛ ســپس بــا تحلیــل داده هــاي 
میدانــي و اســتفاده از اســناد پشــتیبان، در مجموع 
138 شــاخص ارزیابــي در حــوزه محصــوالت قرآني 
كــودك و نوجــوان كشــف و برســاخته شــده كه 68 
شــاخص در حــوزه كــودك و 70 شــاخص ارزیابــي 

مربــوط بــه نوجوانــان مي باشــد.
ــل  ــاس تحلی ــش براس ــوم پژوه ــه س در مرحل
داده هــاي كیفــي 6 تــم اصلــي به عنــوان نیازهــاي 
ــودك و  ــي ك ــوالت قرآن ــوزه محص ــي در ح اصل
ــن  ــن ای ــه عناوی ــده اند ك ــاخته ش ــوان برس نوج

ــت از: ــارت  اس ــا عب نیازه
خط مشــي هاي  ترویــج  و  سیاســت گذاري   .1

ــردي، راهب
2. تدوین قوانین و مقررات مناسب،

3. نظام سازي و ساماندهي تعامالت نهادي،
4. حمایت هاي مالي و بودجه،

5. توجه به خالقیت و نوآوري در تولید،

6. تجاري سازي محصوالت قرآني.
پژوهشــگران »آسیب شناســي، ارزیابــي 
و نیازســنجي تولیــد، عرضــه و توزیــع 
ــوان«  ــودك و نوج ــي ك ــوالت قرآن محص
آورده انــد: بــه منظــور تعييــن اولويت هــا و برجســته 
ــاي  ــا ارتق ــط ب ــاي مرتب ــن نيازه ــردن مهم تري ك
كّمــي و كيفــي فرآينــد توليــد و عرضــه محصوالت 
 6 تم هــاي  براســاس  پرســش نامه اي  قرآنــي 
ــترس  ــن و در دس ــاخه هاي آن تدوي ــه و زيرش گان
ــل  ــج حاص ــه و نتاي ــرار گرفت ــدگان ق مصرف كنن
از ايــن بخــش حاكــي از آن بــود كــه از نــگاه 
ــوآوري در  ــت و ن ــه خالقي ــه ب ــده توج مصرف كنن
ــن  ــن قواني ــت تدوي ــزي در جه ــد و برنامه ري تولي
و مقــررات مناســب، از باالتريــن و پايين تريــن 

ــد. ــاز برخوردارن ــاس ني ــت احس اولوي
ــش  ــت: پژوه ــده اس ــن آم ــز چني ــه ني در ادام
ــوالت  ــوزه محص ــه در ح ــان داد ك ــش رو نش پي
قرآنــي كــودك و نوجــوان، چــه آســيب هايي 
وجــود دارد و بــا چــه شــاخص هايي مي تــوان 
ــوالت  ــنخ از محص ــن س ــرآورد اي ــي و ب ــه ارزياب ب
اقــدام كــرد و اساســًا چــه نيازهايــي در پيــش روي 

مي باشــد. توليدكننــدگان  و  سياســت گذاران 
بــه گــزارش مركــز خبــر شــوراي عالــي انقــالب 
ــنهادهايي  ــا و پيش ــان، راهكاره ــي، در پاي فرهنگ
كــه شــوراي توســعه فرهنــگ قرآنــي مي توانــد در 
عرصه هــاي مختلــف، بــراي بهبــود وضــع موجــود 

اتخــاذ كنــد، بــه شــرح زيــر اســت:
- طراحــي الگــوي جامــع ارزيابــي توليــد، عرضه و 

توزيــع محصــوالت قرآنــي كــودك و نوجوان،
- تشــكيل اتحاديــه توليدكننــدگان محصــوالت 

قرآنــي،
- ايجــاد خوشــه صنعتــي محصــوالت قرآنــي بــا 

تمركــز بــر حــوزه كــودك و نوجــوان،
ــي و برون ســپاري  ــر طراحــي، بازارياب - تمركــز ب

ليد، تو
- ايجاد نمانام )برند( و سرمايه گذاري براي آن،

- پاي بنــدي بــه حــق مالكيــت معنــوي يــا 
كپي رايــت در توليــد محصــوالت قرآنــي،

توجــه بــه بازارهــاي كشــورهاي منطقــه و مطالعه 
نيازهــاي بــرآورده نشــده بــازار محصــوالت قرآنــي 

آن هــا،
تدوين سياست ها و خط مشي هاي راهبردي،

لزوم تدوين قوانين و مقررات مناسب،
توجه به خالقيت و نوآوري در توليد،

تجاري سازي محصوالت قرآني.

به منظور تعیین 
اولویت ها و برجسته 
كردن مهم ترین 
نیازهاي مرتبط 
با ارتقاي كّمي و 
كیفي فرآیند تولید 
و عرضه محصوالت 
قرآني پرسش نامه اي 
براساس تم هاي 6 گانه 
و زیرشاخه هاي آن 
تدوین و در دسترس 
مصرف كنندگان قرار 
گرفته و نتایج حاصل 
از این بخش حاكي 
از آن بود كه از نگاه 
مصرف كننده توجه به 
خاقیت و نوآوري در 
تولید و برنامه ریزي در 
جهت تدوین قوانین 
و مقررات مناسب، از 
باالترین و پایین ترین 
اولویت احساس نیاز 
برخوردارند
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سیدعباس حسینی
پژوهشکدة فلسفه و کالم اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی

در چنــد دهــة گذشــته تالش هــای وافر و شایســتة قابــل تقدیــری از طرف 
ــالح  ــود و اص ــرای بهب ــت ب ــام تعلیم وتربی ــت اندرکاران نظ ــئوالن و دس مس
نظــام آموزشــی کشــور بــه عمــل آمــده کــه خوشــبختانه نتایــج مثبــت و 
ــا  ــرورش ب ــوز آموزش وپ ــا هن ــت؛ ام ــته اس ــای گذاش ــر ج ــز ب ــدی نی مفی
چالش هــای جــدی روبه روســت و برونــداد آن در طــراز جمهــوری اســالمی 
ــه نمی باشــد. در  ــای جامع ــران و پاســخگوی تحــوالت محیطــی و نیازه ای
ایــن پژوهــش فــارغ از ســاختار حاکــم بــر نظــام تعلیم وتربیــت کــه خــود 
ــن نظــام،  ــن اساســی ای ــه رابطــة دو رک ــد، ب بررســی مســتقلی را می طلب
ــج آن  ــاءاهلل نتای ــا ان ش ــود ت ــه می ش ــوز، پرداخت ــم و دانش آم ــی معل یعن
بــا تکیــه بــر فلســفة تعلیم وتربیــت اســالمی، چــراغ راهــی بــرای پیمــودن 

مســیر هدایــت الهــی در نظــام آموزشــی و پــرورش کشــور باشــد.
ــا دانش آمــوز، در حــدود 304 صفحــه و  کتــاب الگــوی ارتباطــی معلــم ب
بــا قطــع رقعــی و بــا قیمــت 55000 تومــان بــه همــت مرکــز چــاپ و نشــر 

پژوهشــگاه فرهنــگ و علــوم اســالمی روانــة بــازار نشــر گردیــد.
عالقه منــدان می تواننــد بــرای تهیــة ایــن اثــر بــه فروشــگاه نشــر 

نماییــد. مراجعــه   )021-88505402( پژوهشــگاه 
https://eitaa.com/isca24/7898

کتیبه

41  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ3|  بهار 1400 |



دانش آموزان می پرسند:
چرا مدارس ایران مختلط نیست؟

چرا می خواهند ما را محجبه کنند و به زور به بهشت ببرند؟
چرا خدا بی حجاب ها را عذاب می کند؟

چرا قانون های حمایت از زن و خانواده مانع طالق نشده است؟
چرا خداوند در قوانین خود میان زن و مرد تفاوت قائل شده است؟

و چندین سؤال دیگر.
آقــای دکتــر علــی غالمــی اســتاد دانشــگاه امــام صــادق)ع( در نشســت های خــود در شــبکه 3 ســیما 
ــوزان  ــرای دانش آم ــن ســؤال ها پاســخ های مناســب چنددقیقــه ای داده اســت کــه ب ــک ای ــه هــر ی ب
کامــاًل قابــل اســتفاده اســت. آنــان را بــه ســایت شــبکه 3 راهنمایــی کنیــد یــا خودتــان در زمان هــای 

مناســب، کلیپ هــای کوتــاه ایشــان را در کالس نمایــش دهیــد.

پاسخ به 
سؤآالت

پاسخ گویی به سؤاالت دانش آموزان
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ــه  ــخي ب ــت: پاس ــاع از عقانی ــاب دف كت
پرســش ها و شــبهات رایــج دربــارة فلســفة 

اســالمي
مؤلف: محمد فنایي اشكوري

ناشــر كتــاب: انتشــارات مؤسســه آموزشــي و 
پژوهشــي امــام خمینــي)ره(

تلفن: 4ـ37832193ـ 025
سال نشر: 1398

تعداد صفحات: 96
در مقدمه كتاب آمده است:

ــگ اســالمي  ــي در فرهن برخــي از عالمــان دین
ــاي  ــي باوره ــتوانه عقالن ــوان پش ــفه به عن از فلس
دینــي بهــره برده انــد، امــا گروهــي دیگــر از آنــان 

ــته اند. ــت برخاس ــه مخالف ــفه ب ــا فلس ب
در ایــن نوشــتار كوشــش شــده برخــي از 
زمینه هــا و علــل مخالفــت بــا فلســفه را بررســي، 
و پــاره اي از برداشــت هاي ناصــواب در ایــن زمینــه 
را نقــد و از تفكــر فلســفي كــه چیــزي جــز اِعمــال 

عقالنیــت نیســت، دفــاع كنــد.

کتیبه
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اشاره
اگـر در واژگان زبـان عربـي دقیـق شـویم و آن را از زاویة 
علمي و نحوة چینش و عمل آن بررسـي كنیم، به مواردي 
برمي خوریـم كه از قانونمندي نسـبي برخوردارند. از قبیل 
اینكـه هـر لفـظ بـر مفهـوم خاصـي داللـت دارد. گرچـه 
تـرادف معنا داشـته باشـد، ولي در موقعیت هـاي گوناگون 
و در بافـت زبـان، هر واژه خودش اسـت و مختصات خاص 
خـود را دارد. مثـاًل گرچـه واژه هـاي متفاوتي بـراي مفهوم 
»نیـش زدن« وجـود دارنـد، امـا هركـدام ویژگـي خـاص 
خـودش را دارد كـه دیگري واجد آن ویژگي نیسـت. یا اگر 
در فعل هایـي كـه بـر مفهوم حركت و سـیر داللـت دارند، 
حـرف »ر« در همة آن ها تكرار شـده اسـت، ایـن حرف بار 
ایـن مفهـوم را بیشـتر با خـود دارد. یـا وجود حـركات كه 
باعـث تنـوع واژگان مي شـود و قـدرت واژه سـازي و نحـت 
)واژه آمیـزي( كـه در انواع متفاوتـش، از جمله یا تركیبات، 
اسـم و فعـل مي سـازد، از ویژگي هـاي ایـن زبـان اسـت. 
امـروزه در تعامـل بیـن زبان ها، هیچ زباني خالص نیسـت. 
امـا اگـر زبانـي بتوانـد در وام گیـري، هویت خـود را حفظ 
كنـد، بـر مانـدگاري خویـش مي افزایـد. زبان عربـي زبان 
اشـتقاق اسـت كه هر ریشـه به معنایي كه بـراي آن وضع 
شـده مربـوط مي شـود. اما گاهـي برخـي از مجموعه هاي 
سـه گانة ریشـه با معاني خـاص ارتباط مي یابنـد كه مقید 

بـه ترتیب خاصـي نیسـتند و آن معنا را القـا مي كنند.

كلیدواژه هـا: زبـان، عربي، وسـعت واژگان، واژه سـازي، 
اشتقاق

مقدمه
»زبان شناسـي« دانـش شـناخت و بررسـي علمـي زبان 
اسـت. سـازوكار و نحـوة عمـل و كاربـرد زبـان را بررسـي 
مي كنـد. این بررسـي صرفًا یك بررسـي توصیفي اسـت و 
بـه دو حـوزة »نحو« كه از قواعـد و چگونگي تركیب واژه ها 
در سـاختن جمـالت و عبـارات بحـث مي كنـد و »صرف« 
كه بررسـي تحوالت سـاختي واژگان اسـت، وارد نمي شود. 
نبایـد فراموش كـرد كه زبان امري فطري و طبیعي اسـت 
و اهـل زبـان در به كارگیري طبیعي زبان در گفتار اشـتباه 
نمي كننـد. چون زبان جزو فطرت آن هاسـت و با آن رشـد 

كرده انـد و از عاداتـي اسـت كه بـا آن پـرورش یافته اند.
امـا فطـري بـودن زبـان بـه ایـن معنـا نیسـت كـه زبان 
دچـار تغییـر نمي شـود. بلكه بـا تمریـن و تكـرار فصیح و 
بـا عـدم تمریـن و تكـرار از فصاحت آن كاسـته مي شـود. 
منظـور از فصاحـت آن نیسـت كه گویش قبیله یا كشـور 
خاصـي بر گویش كشـور یا قبیلـة دیگر برتـري دارد. بلكه 
معیـار فصاحـت كثرت اسـتعمال اسـت. واژگان حكم پول 
را دارنـد كـه تـا در گردش هسـتند، اعتبار دارنـد. بنابراین 
زبـان عرب هم از این قاعده مثتثنا نیسـت. در این نوشـته 
نیـز در بررسـي زباني عربـي، به ویژگي هـاي منحصربه فرد 
و خـاص ایـن زبـان كـه عمومیتـي بیشـتر دارد، پرداخته 
شـده اسـت؛ از قبیل تنوع و وسـعت واژگان، ارتباط لفظ و 

معني، اشـتقاق و نحـت )واژه آمیزي(.
یكي از ویژگي هاي زبان عربي، اشـتقاقي بودن آن اسـت. 
انعطاف پذیـر بـودن این زبان و وسـعت و تنـوع واژگاني آن 
در حیطه هـاي متـرادف، اشـتراك، تضاد و داللـت لفظ بر 

اسام ادبي فیروزجاني
 دبیر آموزش وپرورش ناحیه یك ساري

عربيآموزش 
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معانـي دقیـق، ایـن زبـان را در زمرة زبان هـاي نادري 
منحصربه فـردي  ویژگي هـاي  كـه  اسـت  داده  قـرار 

دارند.

داللت لفظ بر مدلول خاص
از ویژگي هـاي خـاص زبـان عربي كاربـرد هر كلمه 
بـراي مفهـوم و معنـاي خاصـي اسـت كـه نمي توان 
مفهـوم آن كلمـة خـاص را در مترادف هـاي آن واژه 
پیـدا كـرد. مثـاًل مفهـوم »نیـش زدن« در چنـد واژه 
زدن  نیـش  بـراي  دارد:  را  كاربـرد خـاص خـودش 
جانورانـي مانند زنبـور و عقرب كه از قسـمت مؤخره 
بـدن خویـش و دم اسـتفاده مي كنند، واژة »یلسـع«، 
بـراي جانوراني كـه از دهان براي نیش زدن اسـتفاده 
مي كننـد، ماننـد مـار و مارمولـك، از واژة »یلـدغ« و 
بـراي جانورانـي كـه بـا دندانشـان شـكار مي كننـد، 
ماننـد حیوانـات درنـده، از واژة »ینهـش« اسـتفاده 

مي شـود )الثعالبـي، 1420: ق 49(.

اختاف واژگان با اختاف احوال آن ها 
در جمله

در زبـان عربـي، غالبـًا واژه اي بـا واژه اي دیگر ترادف 
معنایـي دارد، امـا بـا تغییـر حالـت و جایـگاه كلمـه 
دیگـر نمي تـوان متـرادف آن را بـدل از واژة مورد نظر 
بـه كار بـرد. مثـاًل واژة »كأس« بـه معنـاي ظرفي كه 
در آن شـراب باشـد، و ااّل بـه آن »زجاجـئ« گوینـد. 
یـا »مائـده« سـفره اي اسـت كـه روي آن غذا باشـد، 
در غیـر ایـن صـورت بـه آن »ِخـوان« گویند. یـا واژة 
»العهـن« بـه معنـاي پشـمي اسـت كـه رنگ آمیزي 
شـده باشـد، در غیـر ایـن صـورت بـه آن »صـوف« 
گوینـد. و واژة »َوقـود« بـه معنـاي هیزمي اسـت كه 
آتش در آن شـعله بكشـد، و ااّل به آن »َحَطب« گویند 

و ... )همـان، ص 59(.

هم آیي صفت با موصوف خاص خود
هم آیـي و هم نشـیني صفاتـي كه مترادف هسـتند، 
امـا با موصـوف خاص مي آینـد. مثاًل مفهـوم »تنگ« 
كـه بیـن چنـد واژه اشـتراك معنایـي دارد، همـراه 
بـا هـر موصـوف از واژة خاصـي اسـتفاده مي شـود. 
همچنیـن داریـم: مـكان ضیـق، صدر حرج، معیشـئ 
ضنـك، طریـق لـزب، جـوف زقب یـا معناي »تـازه« 
ثـوب جدید، لحم طري، شـراب حدیث، شـباب غض 

)همـان، ص 96(.

سیر تحول یك مفهوم با واژه اي 
مخصوص در گذر زمان

در زبـان عربـي گسـتردگي واژگان تـا حدي اسـت 

كـه مي تـوان بـراي هـر مرحلـه از سـیر تحـول یك 
مفهـوم در گذر زمـان، واژه اي خـاص آورد. مثاًل براي 
نام گـذاري مراحـل رشـد انسـان، از تولـد تـا پیـري، 
واژگان خاصـي وجـود دارنـد: جنین )در رحـم مادر(، 
ولیـد )بـه دنیا آمـده(، فطیم )از شـیر گرفته شـده(، 
دارج )كودكـي كه رشـد كرده و با دسـت و پا حركت 
مي كند(، ناشـيء و مترعرع )به 10 سـالگي رسـیده(، 
مراهـق )بالـغ(، شـاب )جـوان(، َرُجـل )مـرد(، كهـل 
)میان سـال(، شیخ )پیرمرد( )شـوقي، 1948 م: 50(.

دخالت حروف در تعیین مفهوم واژگان
در برخـي واژگان بعضـي از حـروف خاصیتي دارند 

كـه بیانگر رابطـة لفظ و معناسـت؛ مثاًل:
 حرف )ر( در این كلمات بیانگر حركت اسـت: »راح، 

رجـع، رجف، رحل، رفس، رفض، ركب، رسـل«.
 حـرف »غ« بر غموش و پنهاني داللـت دارد: »غاب 
القمـر، غارالنجـم، غبـر، غـدر، غـرب، غـروب، غـرق، 

غشـي، غمر، غمـض، غیبئ«.
 حـرف »ن« دال بـر ظهور اسـت: »نبت، نبح الكلب، 
نبـش، نبض العـرق، نبـغ، نبـع، نمـا، نجـم، نشـر« 

)المصـري، 1984 م: 192(.

توانمندي در واژه سازي از كلمات 
بیگانه

زبـان عربـي از كلمات قرضـي و غیرعربـي با حفظ 
سـاختار زبـان و هویـت آن واژگان جدیـد مي سـازد 
و ایـن توانایـي را مرهـون سـاختار اشـتقاقي خویش 
اسـت. مثاًل بـه خوبي توانسـته اسـت از واژة »تلفن« 
فعـل بسـازد و آن را صـرف كند: تلفن، یتلفـن، و واژة 
»تلویزیـون« را بـه تلفز، یتلفز، متلفـز درآورد )زیدان، 

1998 م: 7(.

اختاف حركات در اختاف معناي 
واژگان

زبـان عربـي بـه دلیـل وجـود حـركات در كلمـات 
از پربارتریـن زبان هـا بـه شـما مي آیـد كـه بـا اندك 
تغییـري در سـاختار حركـت، تغییـر در معنـا را بـه 

دنبـال دارد:
الَیْبس: چیزي كه اساسًا خشك باشد.

الَیَبـس: چیـزي كـه مرطوب بوده و خشـك شـده 
است.

الِحْلف: اتحاد
الَحْلف: سوگند

الِطْفلئ: دختربچه
فَلئ: ِگل كوزه گري الطَّ
الَخْلق: شكل ظاهري

در زبان عربي، 
غالبًا واژه اي با 

واژه اي دیگر 
ترادف معنایي 

دارد، اما با تغییر 
حالت و جایگاه 

كلمه دیگر 
نمي توان مترادف 
آن را بدل از واژة 
مورد نظر به كار برد
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الُخْلق: اخالق
وء: بدي السُّ

وء: سرزنش السَّ
الَقرح: جراحت سطحي
الُجَرح: جراحت عمیق

َنْحت و انواع آن
یـا  »نحـت«  عربـي  زبـان  مهـم  ویژگي هـاي  از 
»واژه آمیـزي« اسـت؛ یعنـي از اسـم، جملـه، و تركیبات 

دارد: انواعـي  نحـت  سـاختن.  فعـل 
1. نحت َنَسـبي: نسـبت دادن چیزي یا شـخصي یا 

فعلـي به دو اسـم؛ مثل:
عبشـمي: )عبدالشـمس(، عبدري )عبدالدار(، مرقسي 

)إمروالقیس(.
2. نحـت فعلي: جمله اي بـه فعل منحوت مي شـود 

كـه بر مضمـون آن داللـت دارد؛ مانند:
َبسَمَل: قال بسم اهلل الرحمن الرحیم

َحْسَبَل: قال حسبي اهلل
َحْوَقَل: قال ال حول و ال قوئ اال باهلل

َحْمَدل: قال الحمداهلل
َدْمَعَز: قال أدام اهلل عزك

بَأَبأ: قال بأبي انت و امي و ...
3. نحـت اسـمي: از دو كلمـة جدا، اسـمي سـاخته 

مي شـود:
»َجْلُمود« از )َجُلَد و َجُمَد(

»َحْبُقَر« از )حب، و ُقر(
4. نحـت وصفي: بـراي بیـان مبالغه، از اسـم، صفت 

مي سـازد:
صیف صائف )تابستان بسیار گرم(

یوم ایوم )روز طوالني و سخت(
حاجئ حائجئ )نیازي مصرانه(

لیل الیل )شب بسیار تیره و تار(
مكان مكین )جایي استوار(

صدیق صدوق )دولت مخلص(
ویل وائل )شري زیاد(

هول هائل )ترس شدید( )المصري، 1984 م: 193(.

ارتباط آواي واژگان با معاني
برخـي از مجموعه هـاي سـه گانة آواها بـا برخي معاني 
ارتباطـي مطلقـي دارنـد كـه بـه ترتیـب خاصـي مقید 

نیسـتند؛ از جمله:
1. ریشـة »ج ب ر«: دال بـر قدرت و جماعت اسـت؛ 
هرچنـد كه ترتیب ایـن حروف در كلمه مختلف باشـد؛ 
مثـل: جبرت الفقیر: فقیر را تقویت كـردم. جبروت یعني 

قـدرت و جبـر یعني بـه زور و قهر چیـزي را گرفت.
٭ ج ر ب: رجـل مجرب: به كسـي گفته مي شـود كه 

در امور ممارسـت داشـته و اراده اش قوي باشد.
٭ ج ر ب: جـراب: چـون آنچـه در آن هسـت را حفظ 
مي كنـد و هـر چیـزي كه حفـظ شـود، قوي مي شـود.

٭ ب ج ر: األبجر: قدرتمند
٭ ب ر ج: البـرج: بـه خاطـر اسـتواري و قـدرت به آن 

گفته اند. بـرج 
٭ ر ج ب: رجـب: بـزرگ و قـوي. مـاه رجـب گفته انـد 
آن  در  و  بـزرگ مي داشـت  را  آن  عـرب شـأن  چـون 

نمي جنگیـد.

2. ریشـة »ق س و«: دال بر قدرت و جماعت اسـت؛ 
علي رغـم اینكـه در ترتیب این حروف اختالف باشـد:

٭  ق س و: قساوت قلب داشتن
٭  ق و س: القوس: محکمی دو طرف کمان

٭  س و ق: استوسـق االمر: اجتماع االمـر، السـوق: 
محـل اجتماع )بـازار(.

3. ریشـة »س ل م«: دال بر مالیمت و نرمي و مدارا 
است: كردن 

٭ س ل م: سـالمت بودن و سـلیم كسـي اسـت كه در 
او عیبي نیسـت.

٭ م ل س: املس و ملساء )نرمي(
٭ ل م س: لمـس زمانـي اتفـاق مي افتـد كـه دسـت بر 

چیزي برسـد و مانعي نباشـد.
٭ س م ل: السـمل: لباسـي كهنـه كـه بـر آن كركـي 
نیسـت و آن گاه كه دسـت بر آن كشـیده شـود، زبري و 

خشـونت احسـاس نمي شـود )وافـي، بي تـا: 148(.

نتیجه
زبـان عربـي كـه یكـي از شـاخه هاي زبان هاي سـامي 
اسـت، از ویژگـي خاصـي برخـودار اسـت كـه مهم ترین 
عامـل آن، »اشـتقاقي بـودن« آن اسـت. وسـعت و تنوع 
واژگانـي و حساسـیت هاي فوق العـاده در این زبان گرچه 
در همـة مـوارد صادق نیسـت، امـا از عمومیت و شـیوع 
نسـبي برخودار اسـت. شـاید همیـن ویژگي هاسـت كه 
عده اي را بر آن داشـته اسـت كه اعتراف كنند، وام گیري 
دیگـر زبان هـاي بشـري از عربـي، بیـش از وام گیـري 
زبـان عربـي از آن زبان هاسـت: »زبـان عربي حدود سـه 
هـزار واژه از زبان هـاي دیگـر وام گرفتـه، ولـي وام گیري 
زبان هـاي دیگـر از عربـي بیـش از ایـن تعـداد اسـت« 

)المصـري، 1984 م: 11(.
وسـعت واژگان و توانایـي واژه سـازي در زبـان عربـي و 
تنـوع آن موجب بالندگي و مانـدگاري این زبان در طول 
اعصـار و زمان هـا بـوده اسـت. حتـي در قـرون اخیـر در 
مواجهـه بـا زبان هـاي بیگانـه، شـاكلة اصلـي خویش را 

حفـظ كرده اسـت.

منابع
 .)1948( شـوقي  حمـاده،   .1
عجیب اللغـئ. الطبعئ االولـي. بیـروت.
)1420ق(.  ابومنصـور  الثعالبـي،   .2
فقه اللغئ و اسـرارالعربیه. شـرح دكتر 

المكتبئ العصریـه. یاسـین األیوبي. 
3. وافـي، علـي عبدالواحـد )بي تـا(. 

قاهـره. دارالنهضـئ.  فقه اللغـئ. 
 .)1984( عبدالفتـاح  المصـري،   .4
قطوف لغویئ. مؤسسـة علـوم القرآن. 

دمشق.
5. زیـدان، جرجي )1998(. اللغئ العربیئ 
فـي رحاب القـرآن الكریـم. داُر الجلد. 

بیروت.

 وسعت و تنوع 
واژگاني و 
حساسیت هاي 
فوق العاده در 
این زبان گرچه 
در همة موارد 
صادق نیست، 
اما از عمومیت 
و شیوع نسبي 
برخودار است. 
شاید همین 
ویژگي هاست كه 
عده اي را بر آن 
داشته است كه 
اعتراف كنند، 
وام گیري دیگر 
زبان هاي بشري 
از عربي
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اشاره
چـرا در میان دروس مختلف متوسـطه و دانشـگاهی 
درس عربی مهجور مانده و دانش آموزان و دانشجویان 
اشـتیاقی به آن نشـان نمی دهند؟ به عبارت دیگر، 
چـرا یادگیـری قواعـد عربـی بـرای دانش آمـوزان 

بسـیار دشـوار می نماید؟
ایـن ضعـف تـا جایی اسـت کـه در نظـام جدید 
آموزش و پـرورش بیشـتر بـه مقولـة ترجمـه توجه 
شـده و تـا حـد زیـادی از پرداختـن بـه قواعـد 

اسـت.  گردیـده  صرف نظـر 
در دانشـگاه ها نیـز وضعیـت از ایـن بهتر نیسـت. 
دانشـجویان رشـته های حقـوق، ادبیات، معـارف و 
... بـا درس عربـی بـا بی میلـی روبـه رو می شـوند و 

انگیـزة کافـی بـرای فراگیـری آن ندارند. 
آیـا زمان آن نرسـیده که به جای مقصر دانسـتن 
دانش آموز و دانشـجو و فرهنگ و سیاسـت کشـور، 
اندکـی، شـیوة تدریس را مـورد نقد و بررسـی قرار 

دهیم؟ 
در همین راسـتا بر آن شـدم تجربه های شخصی 
خود را برای اسـتفاده سـایر دبیران عزیز در اختیار 
مجله رشـد معارف قرار دهم؛ شـاید سـودمند واقع 

شود. 

 نخسـت مـروری داریـم بـه هنـر  در ادبیـات. 
همان طـور کـه می دانیـد، هنـر همیشـه یـک گام 
جلوتر از علم اسـت و هنگامی که این دو با یکدیگر 
تلفیـق شـوند، نتیجـه و تأثیر گـذاری دو چنـدان 
خواهنـد داشـت. یکی از انواع هنر موسـیقی اسـت. 
موسـیقی، به معنـای عام ایـن کلمـه، در واقع فنی 
اسـت کـه خداونـد تبـارک و تعالـی در بیـان آیات 
شـریفة قـرآن کریـم از آن بهـره  بـرده، زیـرا تقریبًا 
بیشـتر آیـات این کتـاب آسـمانی آهنگین اسـت؛ 
البتـه مـا ایـن آهنـگ و تـوازن را فراتـر از هنـر و از 
معجـزات لفظـی قرآن بـه شـمار می آوریـم. بر این 
اسـاس، در یـک کالم می تـوان گفـت کـه خداونـد 
منـان خود بزرگ  تریـن هنرمند اسـت: »هو الفنان«

تخصصـی  مقالـه  العـرب،  دیـوان  سـایت  )ر.ک 
»موسـیقی المباحـه فی االسـالم« و »عربـی زبـان 
دیـن ماسـت« سـایت الریحانـه( ایـن فـن مـورد 
توجـه ابن مالـک قرار گرفـت و او تمـام قواعد زبان 
عربی را به شـعر درآورد. سـپس نحوّیون شـرح های 
گوناگونـی بر آن نوشـتند؛ از جمله شـرح سـیوطی 
کـه آن زمـان مـورد توجـه طـالب و زبان آمـوزان 

بسـیاری قـرار گرفت. 
ایـن نـوآوری، تحولی چشـمگیر در تدریس قواعد 

شیما سادات منصوری
دبیر مناطق پردیس، رودهن و دماوند

درس عربيهمراه با 
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عربـی، بـه خصـوص در دبیرسـتان، بـه وجـود آورد. یکی از 
مدرسـان خوش ذوق در دبیرسـتان پسـرانه بـرای یادگیری 
أبـواب مزیـد از شـعر و موسـیقی و همچنین ضـرب  آهنگ 
َدف اسـتفاده نمـود، و ایـن کار نه  تنهـا درس عربـی را برای 
دانش آمـوزان شـیرین تر کـرد بلکـه در سـاعات تدریـس 
لبخنـد را بـر لبـان آن هـا می نشـاند و آن هـا بـا عالقـه و 
اشـتیاق هـر چه تمام تـر در کالس حاضر می شـدند. پس از 
آن بسـیاری از همکاران از این روش اسـتفاده کرده و نتیجه 

خوبـی هـم گرفتند. 
بـه عنـوان مثال، مـن برای تدریـس حروف ناصبه بر سـر 

فعـل مضارع از این شـعر اسـتفاده می کنم: 
أن و لن و کی و إذن )اذاً( 

حتی و ِل بر سر فعل فتحه بزن 
مش ممد علی زنگ و بزن 

البتـه دانش آمـوزان ابتـدا با شـوخی و خنـده بـا آن برخورد 
می کننـد؛ امـا بدون آنکه متوجه شـوند قواعد عربی در ضمیر 

آن هـا نقـش می بندد. آیـا ما هدفی غیـر از ایـن داریم؟! 
و بـاز به عنـوان مثـال، بـرای تدریـس حـروف شـرط و 
جازمـه، کـه بخشـی از آن هنـوز در کتاب یازدهـم، توضیح 

داده شـده اسـت، از ایـن شـعر اسـتفاده می شـود: 
إن و َمن و ما اینما 

لم و لما 
الم امر و الء  نهی 

حروف جزمند حبیبم 

دانش آمـوزان پـس از چنـد بـار دسـت زدن و تکرار شـعر 
و بـه دنبـال آن حفظ اشـعار بـاال، کامـاًل یـاد می گیرند که 
مصـرع اول جـزء حـروف شـرط، و جـازم دو فعـل شـرط 
وجـواب شـرط می باشـد. بدیهـی اسـت اگـر ایـن قواعد به 
شـکل کلیشه ای و دسـتوری و جزوه وار گفته شود، هرگز به 
این سـادگی و شـیرینی مـورد توجه و یادگیـری دانش آموز 
قـرار نمی گیرد و طبیعی اسـت سـخنی که بر جان نشـیند 

بـه سـادگی از خاطـر رخت بـر نمی بندد. 
مطلـب دیگری کـه باید مـورد توجه همـکاران فرهیخته 
قـرار گیـرد، توجـه بـه فـن داسـتان گویی اسـت. به عنـوان 
مثـال، درس اول از کتـاب یازدهـم را کـه در مـورد بعضـی 
مضامیـن اخالقـی بـوده و در قـرآن نیـز به آن اشـاره شـده 
اسـت، می تـوان بـا چنـد داسـتان و روایـت کوتاه آغـاز کرد 
)مثاًل در مورد غیبت، قصه یا کلیپ آموزشـی پخش شـود(. 
کوتـاه سـخن اینکه یک مدرس خوب همیشـه باید ذهنش 
پـر از داسـتان و حکایـت باشـد و پس از اینکـه دانش آموز و 
دانشـجو را شـیفتة کالم خـود کـرد، درس را هنرمندانه در 

ذهن او ترسـیم خواهـد کرد. 
ایـن درسـت همـان چیـزی اسـت کـه در قـرآن کریـم 
بـه درسـتی از آن اسـتفاده شـده و مـا شـاهد داسـتان های 

اندرزگونـه در ایـن کتـاب مقـدس هسـتیم. 
در پایـان، توصیـه می شـود بـه جـای سـختگیری های 
بی مـورد در راسـتای یادگیـری، قرآن را سـرلوحة تدریس و 
بـه دنبال آن سـرلوحه تمـام زندگی قرار دهیـم و از زاویه ای 
دیگـر بـه شـیوه های تدریـس بپردازیـم تـا به برکـت قرآن 

کریـم بـه نتایج بهتـری نیز دسـت یابیم. 
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پيامبـر گرامـی(ص) پـس از مبعوث شـدن بـه رسـالت، از غـار حرا به 
خانه بازگشـتند. باری سـنگين بر دوش آن حضرت آمده بود: «انا سنلقی 
عليـک قـوًال ثقيـًال» جبرئيل نازل شـد و آيـات اول تا دهم سـوره مزمل 
را آورد. در حقيقت با يک دسـتورالعمل دوازده گانه که بهترين ابزار کار 
برای تحمل آن بار سـنگين بـود، بر پيامبر(ص) وارد شـد. خداوند متعال 
در اين آيات شـريفه می فرمايد: ای رسـولی که عبای نبـوت به دوش تو 

آمده اسـت، از اين دسـتور العمل کمک بگير!
é اول: شب زنده داری؛ «قم الليل اال قليًال»

é دوم: نماز شب؛ «ان ناشئئ الليل هی اشد وطئًا و اقوم قيًال»
é سوم: تمسک به قرآن؛ «ورتل القرآن ترتيًال»
é چهارم: اراده؛ «ان ناشئئ الليل هی اشد وطئًا»

é پنجم: قاطعيت در گفتار؛ «و اقوم قيًال»
é ششم: فعاليت مدام؛ «ان لک فی النهار سبحاً  طويال»

é هفتم: ذکر مدام؛ «واذکر اسم ربک»
é هشتم و نهم: دعا و انقطاع الی اهللا؛ «و تبتل اليه تبتيال»

é دهم: توکل؛ «رب  المشرق و المغرب ال اله اال هو فاتخذه وکيال»
é يازدهم: صبر؛ «فاصبر علی ما يقولون»

é دوازدهم: سعه صدر؛ «واهجر هم هجرًا جميًال»
در واقع، خدای سـبحان با ابالغ اين دسـتورالعمل، برنامه رسـالت پيامبر 
گرامـی(ص) را تدوين فرموده اسـت. برنامه جامعی که نقشـی اساسـی 
و حسـاس در امـر رسـالت برای پيامبر اکـرم(ص) داشـت و آن حضرت 
بـا اسـتفاده از ايـن دسـتورالعمل، فعاليت تبليغـی و رسـالت خويش را 
آغـاز کـرد و پـس از تحمل شـدايد و پشـت سـر نهـادن موانع فـراوان 
و فشـارهای کفار، توانسـت در مـدت کوتاهی، جامعه عـرب جاهلی را 
متحـول و دگرگـون سـازد و با يک انقـالب درونی، افـرادی مهذب و با 

تقـوا تربيت کند.
منبع:

ماهنامه پاسدار اسالم، شماره ۵۵۳

آيت اهللا مظاهری

شهيد استاد  مرتضي مطهري
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ë  ويژگی های تفسير تنزيلی
ë روش شناسی پاسخ گويی به پرسش های اعتقادی

ë پرسش و پاسخ در تفسير الميزان
ë نظرية فطرت در تفسير،فلسفه و عرفان اسالمی

در ايـن کتاب که ثمـرة تالش نزديک 
بـه ۷۰ نفـر از نخبـگان حـوزوی و 
دانشـگاهی و مطالعـة بيـش از ۱۷ 
هـزار سـاعت اسـت، تـالش شـده 
جمهـوری  دسـتيابی  ميـزان  اسـت 
اسـالمی ايـران بـه آرمان هايـی از 
قبيـل عدالـت، اسـتقالل، معنويـت، 
مردم سـاالری  زن،  کرامـت  آزادی، 
دينی، گسـترش رفاه عمومی و.... را با 
استفاده از نزديک ترين و متناسب ترين 
شاخصه های بين المللی به آرمان های 

انقـالب اسـالمی، بررسـی شـود.
ارجاعـات ايـن کتاب بـه معتبرترين 
داده هـای  نظيـر  بين المللـی  منابـع 

اطالعاتی سـازمان ملل، بانک جهانی، سـازمان جهانی غذا و کشـاورزی، سـازمان جهانی 
سـالمت، دفتر برنامه توسـعة ملل متحد و ديگر مراجع آماری جهانی مسـتند شـده اسـت.

ذکـر ايـن نکتـه الزم اسـت که بيان دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی، بدان معناسـت که در 
مسـير پيشـرفت قرار داشـته اسـت و به آرمان های خود نزديک تر شده اسـت؛ هرچند که در 
برهه هايی از زمان، سـرعت حرکتش کند شـده اسـت که در فصل آخر کتاب، به اختصار به 

داليل آن نيز اشـاره شـده است.

برای دريافت کتاب می توانيد با شماره ۹-۳۲۰۰۲۵۶۷-۰۵۱ انتشارات آستان قدس رضوی تماس بگيريد.




