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تاریخ  85570بر اساس پروانه انتشار به شماره ثبت « پژوهشنامه تبلیغ اسالمی»نشریه 
رسانی وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمی   معاونت امور مطبوعاتی و اطالع 14/5/1398

 شود. فصلنامه تخصصی در زمینه الهیات و معارف اسالمی منتشر میدو به عنوان 

(؛ پاتگـاه مالـال  تصصصـی نـور     Magiranدر بانک اطالعـا  نشـرتا  کشـور      پژوهشنامه تبلیغ اسالمیفصلنامه دو 

 Noormags  ؛ پرتال نشرتا  دفتر تبلیغا  اسالمی)http://journals.dte.ir/شود. ( نماته می 

نظـر نوتسـندگان    اً مطـرح شـده در مقـاص  صـرف     یهـا  دتدگاهها آزاد است.  هیئت تحرترته در اصالح و وتراتش مقاله
 محترم است.
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 ن مقاالتینامه تدو وهیش

 جایی منتشر نشده و یا همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشد.  مقاله باید پیش از این .1

پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقاالت و برخورداری از حداقل اساتاندارد  .2
 تحریریه است. پژوهشی و پذیریش نهایی آن منوط به تأیید داوران و هیئت

نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتاری اسات  رکار ناا   در صورتی که مقاله مستخرج از پایان .3
 استاد راهنما الزامی است.

 قرار خواهند گرفت. یابیتنها در صورت داشتن نقد مورد ارز یا مقاالت ترجمه .4

  Times New Romanبرای متن فارسای و باا قلام  B Lotus  14)با قلم   Worldمقاله در محیط  .5
 برای متن انگلیسی( حروف چینی گردد.   11

مقدمه  بدنه اصلی  نتیجاه  کتابناماه و کلید واژگان  عنوان  چکیده فارسی   :مقاله باید شامل .6
 چکیده انگلیسی باشد.

 چکیده مقاله باید شامل هدف  روش و نتایج به دست آمده باشد.  .7

 کلمه باشد. 7تا  4د کلید واژه ها باید بین کلمه و تعدا 200تا  150چکیده باید بین  .8

طارح   تیاپاژوهش  ضارورت و اهم یاجمال نهیشیمسئله  پ فیشامل تعرمقاله باید مقّدمه  .9
 .ی باشدو فرع یبحث  سؤاالت اصل یجنبه نوآور

و متضامن  سندهیدست اول نو یها محصول مطالعه  تجربه و پژوهش دیمقاله با یبدنه اصل .10
 باشد. یعمل جیبر نتا  هیبا تک دیجد یدست آورد علم

 یخبار یهاا اسات کاه باه صاورت گزاره قیتحق یلیتفص یها افتهی انگریب ی مقالهریگ جهینت .11
 .گردد یم انیموجز ب

 کلمه بیشتر باشد. 6000کلمه کمتر و از  4000حجم مقاله نباید از  .12

 اسامی خاص و اصطالحات التین و ارجاعات توضیحی در پانوشت رکر شود. .13

  .تنظیم شود(  APA ) ا در مقاله به شیوهاستناده .14

متن   داخل پرانتز  شامل ) نا  خانوادگی نویسنده  سال انتشار  شماره صافحه(  استناد درون .15
   د.باش
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در صورتی که از یک نویسنده در یک سال  دو اثر چاپ شده باشاد و در ماتن ماورد اساتناد  .16
 ( از هم متمایز گردند. a , bلف و ب( یا ) قرار گرفته باشد پس از رکر سال انتشار با حروف ) ا

خانوادگی نویسنده اول رکر شده و پاس از  ها بیش از سه نفر باشد  تنها نا  اگر تعداد نویسنده .17
 از عبارت " و دیگران" استفاده شود.  آن

 شوند. اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می .18

 ر پایان متن بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود:د کتابنامه .19

  صاورت ایتالیاک(    . )سال انتشاار(. عناوان کتااب )باهنویسنده کتاب: نا  خانوادگی  نا
 مترجم/ ویراستار/ گردآورنده  چاپ ....ا   محل نشر: ناشر.

  کتاب ترجمه یا تصحیح شده: نا  خانوادگی نویسنده  نا  نویسنده. )سال انتشاار(. عناوان
کتاب )به صورت ایتالیک(. ) نا  و نا  خانوادگی مترجم/ مصحح(. محل انتشار: ناشار. )در 

 کتاب به زبان اصلی(.صورت ترجمه  سال انتشار 

 باه صاورت  کتاب چند جلدی: نا  خانوادگی  نا  نویسنده. )سال انتشار(. عناوان کتااب(
 )شماره جلد(. چاپ ...ا   محل انتشار: ناشر. ایتالیک(.

  عناوان مجلاه )باه صاورت  .. )سال انتشار(. عنوان مقالهنویسنده مقاله: نا  خانوادگی  نا
 ایتالیک(  دور )شماره(  شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله.

   مقاله در مجموعه مقااالت یاا فصالی از یاک کتااب دارای ویراساتار یاا گردآورناده: ناا
ان مقاله/ فصل. نا  گردآورنده یا ویراستار. عنوان مجموعه خانوادگی  نا . )سال انتشار( . عنو

محال چااپ ...ا   مقاالت )به صورت ایتالیک(. شماره صفحات آغاازین وپایاانی مقالاه. 
 نشر: ناشر.

  .منابع اینترنتی: نا  خانوادگی  نا . عنوان مقاله/ کتاب  تاریخ دریافت  آدرس سایت 

 مسئولیت مقاله .20

 لب بر عهده نویسنده/ نویسندگان اسات. از ایان رو مقااالت مسئولیت صحت و سقم مطا
 بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه نیست.

 .فصلنامه در رد یا قبول و ویرایش علمی و ادبی مقاالت  آزاد است 

 ییاد هماه أدر صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد محتوای مقاله باید ماورد ت
 نویسندگان باشد.

 خذ آزاد است.أهای مجله با رکر م تباس از مقالهنقل و اق 

 هاای خاود   در صورتی که نویسنده از دستاوردهای پژوهشی دیگران یا بخشی از پاژوهش
 شود. ت علمی به حساب آمده و مقاله پذیرفته نمیقبدون رکر منبع  استفاده کند  سر
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 های تبلیغ و مبلّغ دینی از منظر قرآن بایسته

 *علیجان کریمی

 چکیده

هاا و ابزارهاای  تبلیغ در قرآن کریم  از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. محتوای تبلیغ  روش
ای دارند. این نوشتار  بر آن اسات کاه های مبّلغ  هریک به نوبه خود جایگاه شایستهآن  همچنین بایسته

از آیات مربوط به تبلیغ دینی را با روش توصیفی ا تحلیلی و با مراجعه به برخی تفاسایر بررسای  شماری
. از چه ابزارهاایی 2. تبلیغ از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است؟ 1کرده و به چند پرسش پاسخ دهد: 

 اند؟  های تبلیغ و مبّلغ کدا . بایسته3توان بهره برد؟ در تبلیغ می
ها و ابزارهای مناسب باه گیرناده غ دینی  دریافت کامل و درسِت پیا  و انتقال آن با روشرسالت مبلّ 

پیا  است. اگرچه گفتار و نوشتار برترین و رساترین ابزارها هستند  ولی مبّلغ دینی با توجاه باه محتاوای 
راه  از ابزارها و پیا   تنوع مخاطب و تحوالت زمانه  ضرورت دارد به تبلیغ نگاه تخصصی کند و در این 

شاود  خودساازی  اخاالص   های متنوع استفاده نماید. آنچه سبب تأثیر بیان مبّلغ در مخاطب میشیوه
 .ان و شرایط مخاطب استکاقتضای زمان  م های متنوع به خداترسی  عامل بودن و استفاده از روش

  .های تبلیغ  قرآنتبلیغ  مبّلغ  بایسته :گان کلیدواژه

                                                           
 alijankarimi5@gmail.com  :ف قرآنقم  پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معار حوزه علمیه 4سطح آموخته دانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1399 و زمستان  پاییزسال اول، شماره چهارم،  
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 مقدمه

یغ  به معنای کوشش برای رسااندن چیازی باه صاورت کامال و باه قادر کفایات اسات و در تبل
هاای دیان باه گیرنده است و تبلیغ دینی  رسااندن پیاا دهنده به پیا  اصطالح  رساندن پیا  از پیا 

هایی به نگارش در آمده اسات؛ از هاست. در موضوع تبلیغ دینی و نیز تبلیغ در قرآن  کتابانسان
پژووش    تبلیغ دین از منظر دین  تاریخ  تبلیغ در قرآن   حدیث و تاریخ  تبلیغ بر پایه قرآن جمله:

و  شاى قرآنژى اسژو   شرایط موفقیژ  تبلیژغ  تبلیغ اسالمى و دان  ارتباطات اجتماعى  در تبلیغ
 شود.می . از آثار یاد شده  سه اثر قابل توجه بوده و مطالعه آنها به مبلغان توصیهشاى تبلیغى شیو 

تاألیف حمیاد نگاارش  رضاا رحمتای و ساید علای مقیمای فارد   . تبلیغ دین از منظرر دیرن:1
تااب حاضار  کش. در 1383کنناده: پژوهشاکده تحقیقاات اساالمی   زمز  هدایت  تهیه ناشر:

شاده در  راهکارهای عملی تبلیغ دین بررسی شده است. در مقدمه این اثر  با اشاره به آثاار تألیف
)هماین اند  های نوین ندانسته اربردی و برخوردار از روشکدا  را جامع  ک لیغ دینی  هیچموضوع تب

ارهای آن با توجه به آیات قرآن  روایاات  کتاب  سعی شده اصول تبلیغ و راهک. در این (16اثر  ص
اربردی به خوانندگان محتار  ارائاه گاردد. کبه صورت  و ائمه معصومین ر کسیره پیامبر ا

های تبلیاغ و  گیرناده  شایوه گاذار  پیا  لیات  پیا   پیا کر  در شش فصل تنظیم شده است: این اث
 بندی شده و نثری روان دارد.  خوبی دسته ابزارهای تبلیغ دینی. مطالب کتاب به

شهری  متارجم: علای نصایری   نوشته محمد محمدی ری : . تبلیغ بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ2
ش. پاس از مقدماه و 1378فرهنگای دارالحادیث  قام  چااپ چهاار   ناشر: مؤسسه علمی ا 

پیشگفتار و اشاره به نکات کلی  مطالب خود را در باره جایگاه تبلیغ و مبّلاغ و آداب و ابزارتبلیاغ  
در هشت فصل سامان داده و ریل هر فصلی  موضوعات فرعی بسیاری باا رکار آیاات و روایاات 

 آمده است.
معاونت   ز تحقیقات اسالمی کشده از سوی مر نیا  تهیهاصغر الهامی یف علیتأل . تبلیغ در قرآن:3

ه باا کاتالش جزوه حاضر  ایان اسات  :. در مقدمه آن  اشاره شده آموزشی مککمتون آموزشی و 
استمداد از آیات قرآن و تفسیر روایی آنها  تبلیاغ و ارکاان آن بررسای شاود. در پایاان هار فصال  

   سؤاالتی طرح شده است.
توان به ایان  افزون بر آثار یادشده  مقاالت مختلفی در این باره ثبت شده است؛ برای نمونه می
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 موارد اشاره کرد:
 نیا؛   نوشته عبدالرحیم پاک«های مبّلغان و معیارهای تبلیغ در قرآن ویژگی»ا 
   نوشته ناهید طیبی؛«های تبلیغ دینی ابزارها و شیوه»ا 
 .میقات حج  نشر فصلنامه علمی ا ترویجی  «یغمنش روحانی و آداب تبل»ا 

گیاری از ابزارهاای متناوع را در این نوشتار  بر آن است تا بر اساس بررسی قرآنی  ضرورت بهاره
های مبّلغان دینی را تبیین کند. وجه تماایز ایان نوشاته باا ساایر آثاار مارتبط باا  تبلیغ و نیز بایسته

شناسی واژه  ز ابزارهای متنوع و نوین است. با توجه به مفهو موضوع تبلیغ  تأکید بر لزو  استفاده ا
رسد همه ابزارهای تبلیغ  اعام از ساخن و نوشاتار و در و مفاهیم مرتبط با آن  به نظر می« تبلیغ»

های مختلف معرفتی  مصداق بیان بوده و های مختلف و متنوع صوتی و تصویری و گرایش قالب
هاای تبلیاغ  باه فضاایل اخالقای مانناد: که با رعایات بایساتهمبّلغ دینی در صورتی موفق است 

خودسازی  خداترسی  اخالص و سنجیده عمال کاردن آراساته باشاد. امیاد اسات کاه نوشاتار 
 رو  برای مبّلغان عزیز قابل استفاده باشد. پیِش 

 ها. مفاهیم و ضرورت1

:  و مشاتقات آن  معناای وصاول و رسایدن « بلغ»های واژه در تما  کاربست وجاود دارد؛ ماثال 
«ُ   یعنی به مکان مورد نظر رسید . بالغت نیز به این معناست که گوینده مراِد خاود «المكانَُُُبَلَْغت 

را برساند. بنابراین  تبلیغ  مصدر باب تفعیل  به معنای کوشش برای رساندن چیازی باه صاورت 
تبلیاغ در  .(301  ص1  ج1399فاارس   )ابنکامل و به قدر کفایت است. بالغ نیز به همین معناست 

 سی به دیگری است.کاصطالح  رساندن یک پیا  از 
ای از مشتقات آنها  گااهی در معناایی نزدیاک باه معناای تبلیاغ واژگان ِاعال   دعوت و پاره

  12  ج1414منظااور   )ابنرساانی اسات  کااربرد دارناد. ِاعاال   باه معنااای خبار رسااندن و اطالع
هی به معنای فراخاوان و خوانادن کسای و درخواسات توجاه او آماده گا« دعوت». واژه (148ص

بَ ُُُِإلىُُاْدع ُ». در قرآن آمده است: (194  ص2 ق  ج1414)فیومی  است  ِّك ََ ُ ِِ . (125)نحال  آیاه« َسبیل
ُ»چنین نقل شده است:  همچنین  از قول حضرت نوح ىَُدَعْوت  ُِإنك بك َاُ َُُقبْویىََُُ َُنابا ََ ُ  ً « َلبل

ُ»در روایات نیز به همین معنا آمده است؛ مثال  در روایتی آمده اسات:  .(5)نوح  آیه وا   ََ  ُ َوُك ون وواُ
کنناده  ؛ و دعوت(18  ص1ش  ج1358؛ برقی  77  ص2ق  ج1430)کلینی  ِإلَىَُأنْف ِسك ْمُِبَغیِرَُألِْسنَِتك م
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چناین  مفااهیم: هم« هایتان. داری و اخالق نیک( باشید؛ با غیر زبانمرد  به سوی خودتان )دین
 اند.ازمنکر در قرآن و روایات با موضوع تبلیغ مرتبط معروف و نهی تذکر  تبشیر  انذار  امربه

 ـ اهمیت تبلیغ

رسان است. اوسات کاه بایاد پیاا  را درسات و رسانی  نقش اصلی با پیا در موضوع تبلیغ و پیا 
آوران الهای در افرادی باه عناوان پیاا کامل دریافت کرده و با حفِظ آن به دیگران برساند. برگزیدن 

ترین موضوعاتی است که در منابع دینی مورد توجه قرار گرفته است. گسترش  طول تاریخ  از مهم
خداشناسی  عقیده به معاد و آشنایی با هازاران مساائل اصالی و فرعای دیگار در حاوزه معاارف 

گردد. قرآن کریم نیز بر ساّنت الهای در های تبلیغی پیامبران الهی برمی الهیاتی و دینی  به فعالیت
هاایی را پاس از  آری  امات» 1های خدا تأکید کرده و فرموده است: ارسال رسل برای رساندن پیا 

البالغاه  . در نهج(44)مؤمنون  آیاه«  نوح پدید آوردیم و فرستادگان خود را پیاپی به رسالت فرستادیم
تاابی در دساترس آناان کپیاامبر بادارد  یاا  ان را بایه خدا آفریادگکگاه نبود  هیچ»نیز اشاره شده: 

 .(6ش  ص1378)شهیدی  « نگذارد  یا حجتی بر آنان نگمارد  یا از نشان دادن راه راست دریغ دارد
های خدا بوده است؛ بدون اینکه جاز از خادا بیمای داشاته  رسالت اصلی پیامبران  ابالغ پیا 

و قطعاا   » 3دهاد:ان چه بوده است؟ قرآن چنین پاسخ میترین پیاِ  آن . مهم(39)احزاب  آیه 2باشند
ه: خدا را بپرستید و از هرمعبودی جاز او  دوری کدر میان هر امتی پیامبری برانگیختیم با این پیا  

 .(36)نحل  آیه« گزینید
ُ»رده اسات: کایااد « جهاد»ریم از تبلیغ معارف دینی  با لفظ کقرآن  ََ بِ ُاْلفباِفَ َوُ ِِ

 ُ َفبًُ
َاُ جاِهْدُ َُكیل ْمُِِِّهُِجاادا  وسیله قرآن  باا آناان جهاادی   ن و بهکافران اطاعت مک؛ از (52)فرقان  آیه ه 

ار گیارد کا وشش خاود را در تبلیاغ معاارف دینای باهکموظف بود نهایت  پیامبر« بزرگ بنما.
افران و کبا بیر در این آیه شریفه  مبارزه تبلیغاتی ک. مراد از جهاد (229  ص15ق  ج1390)طباطبایی  

لماان در پاساخگویی باه کدشمنان اسال  است. طبرسی با استناد به آیه یادشده  جهاد علمای مت
ترین و ارزشمندترین جهادها باه شامار  های دشمنان دین را در شمار مهم شبهات و ابطال دیدگاه

 .(273  ص 7 ش  ج1372)طبرسی  آورده است 
                                                           

َا» .1 ْت َُ َلناُ س   َ َسْلناُ َْ َُأ مَّ  «.ث 
وَنُ. »2 غ  ذ َوُ َیلك هُُالَّ ُاللَّ ُِإالَّ ُالُ ْخَشْوَنَُأَحدا  ََ ُ ُ ْخَشْوَنه  ََ ِهُ ُاللَّ ساالِت َِ .» 
َُلَقْدََُِّعْثناُفى. »3 ُاْجَتِنیُ ََُُ ََ َهُ ُاللَّ َا د  ُاْعی  َُأِن وال  س  ََ ٍةُ ُأ یَّ ِك وتك  اغ  َِّ ُال  «. وا
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 . ابزارها2

تارین ابازار  قادرت بیاان  ی رساندن آن  نیازمنِد ابزار هساتیم. مهمتبلیغ  رساندن پیا  است و برا
شاف از چیازی. باه ابازاِر ک. بیان  یعنای (4ا1)الرحمن  آیه 1ه در سرشت انسان نهفته استکاست 

شود. بنابراین  بیان  فراتر از نطق است و شامل: گفتار  نوشتار  اشااره و... شف نیز بیان گفته میک
وینی است؛ یعنی خدا به وی تواِن تمییاز ک. تعلیم بیان به انسان  ت(156ق  ص1416)راغب  شود می

. (463  ص9تاا  ج )طوسای  بیتواند مفاهیم را بازشناسی  تفکیک و به دیگری تفهیم کند داده و می
هاای مختلاف  نند و هم درک خود را باه دیگاری از راهکتوانند هم درک  ها به الها  الهی می انسان

؛ 299  ص9 ج ش 1372)طبرسای  نناد کیا هر وسیله دیگر  منتقال   ر  نوشتار  عالمت ومانند: گفتا
. همین توان فطاری انساان بار (197  ص27ق  ج1418؛ وهبه زحیلی  95  ص19 ق  ج1390طباطبایی  

  19ق  ج1390؛ طباطباایی  22)رو   آیاهابراز مفاهیم رهنای  از آیاات الهای باه شامار آماده اسات 
های مختلاِف خطاابی  ادبای  حماسای  موعظاه  جادل   ن و باه صاورت؛ چه با ساخ(95ص

طورکلی  صاوتی و تصاویری  احتجاج  تالوت و یا قرائت باشد و چه به شکل قلم و نوشتار  و باه
های متنوع باشد؛ هرکدا  از این ابزارها در جای خاود ارزشامند باوده و باه تواند به صورتکه می

: رسان باشاد. باه فرماوده اماا  بااقر ند حامل پیا  و پیا تواتناسب زمان  مکان و مخاطب می
 2.(245ق  ص1413)مفید  « بیان  ستون علم است»
 . سخن1ـ2

ترین آنها سخن گفتن اسات. از  رسانی  مهم های تبلیغ و اطالع توان ادعا کرد که از میان روش می
رای انتقال مفاهیم رهنای باوده ترین ابزار ارتباطی بشر ب مهم آغاز تاریخ تا به حال  سخن و گفتار 

حیاوان نااطق.  :است. این موضوع تا بدانجا اهمیت دارد که در تعریف منطقی از انسان گفته شده
سازد. البته این تعریف به این سبب اسات  در واقع  ویژگی نطق  او را از دیگر حیوانات متمایز می

که بر مراِد گویناده  (122  ص1نظومه  ج)مطهری  شرح ماند که مقصود از نطق را ادراک کلیات گرفته
اللاه  ترین و ارزشامندترین کتااب آسامانی  کال . نا  مقدس(811ق  ص1416)راغب  داللت دارد 

. قارآن  (61؛ یاونس  آیاه82؛ نسااء  آیاه185)بقره  آیهو قرآن است  (15؛ فتح  آیه6)توبه  آیه)سخن خدا( 
                                                           

ُاْلَیلاَنُ» .1 َمه  ُااْلْنساَن.َُعلَّ َآَن.َُخَلَق ُاْلق  َم .َُعلَّ ْحمو  ََّ  «.ال
 «  .الْعِلْمُِ عَِمادُ  الْبَیانُ .»2
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  1 ؛ الصحاح: تاج اللغا  و صاحاح العربیا   ج669ق  ص1416)راغب  مصدر و به معنای خواندن است 
(  9)بلد  آیه« لسان». واژگان بسیاری در ارتباط با سخن در قرآن آمده است؛ برای نمونه  (64ص

  (18)ق  آیاه« قاول»  (3و1)علاق  آیاه« قرائات»  (27)کهاف  آیاه« تالوت»  (21)راریات  آیه« نطق»
کاه از  (65)یس  آیه« افواه»و  (4)الرحمن  آیه« بیان»  (42)نساء  آیه« حدیث»  (105)هود  آیه« کال »

ها پای  توان به اهمیت سخن و نقش آن در زنادگی و رواباط انساانبسامد بسیار آنها در قرآن  می
 برد.

)الارحمن  های خدای رحمان شامرده شاده  که از نعمت« بیان»ترین و برترین مصداق روشن
ُ»ه امتنان از سوی خداست:   نعمت سخن است؛ نعمتی که شایست(4آیه ََ ُ ُِلسبانا  ََ ُ... ِْ َأَلْمَُنْجَعب

ه با آنها سخن گوید و آنچاه ک« ایم ؛ مگر برای او یک زبان و دو لب نیافریده(9ا  8)بلد  آیاه َشَفَتْلِوُ
 ند. کرا در دل دارد  بیان 

 . ارزش شیوایی سخن 2ـ2

رو  هنگاامی کاه خادای  ازایان سخن  هرچه شیواتر و رساتر باشد  ارزشمندتر و نافاذتر اسات.
را به پیامبری برگزید  از خدا خواست تا زبانی گویا به وی عطا نمایاد  سبحان حضرت موسی

تر بود   و چون برادرش از وی فصیح (28ا27)طه  آیهو لکنت او را برطرف کند و رسا سخن بگوید 
)قصا،  را بیاان کناد  از خدا خواست او را به کمک وی بفرستد تاا او را تصادیق کناد و پیاامش

ذیب نمایناد و نتواناد درساتی مادعای که او را تکبیم آن داشت  زیرا حضرت موسی 1؛(34آیه
رت دارد و. سخنران افزون بر معلوماات  ضار(34  ص16ق  ج1390)طباطبایی  ند کخویش را بیان 

در ابراز معلوماات و سااختاردهی باه آنهاا و مراعاات مقتضاای حاال  تخصا، داشاته باشاد. 
های ساخنرانی  گویی  دوپهلو حرف زدن و نیز استفاده از کلمات پیچیده و گناگ  از آسایب مبهم
به گفته شهید مطهری  اسال   یک دین نااطق اسات و هماه شاعارهایش هام شاعارهای  .است
ای باشاد . سخن باید به گونه(187)مطهری  پانزده گفتار  صگوید  دار است و با انسان سخن می زبان

 مخاطب نفور کند و او را تحت تأثیر قرار دهد. خدا خطااب باه حضارت رساول که در جان
ْمُفى»فرموده است:  َُلا  ِْ ُق  َُِّللغاُ ََُُ ِسِاْمَُقْوال  ه بار کا؛ باا آناان ساخنی بگاوی (63)نسااء  آیاه َأْنف 

در وصف متقین است کاه هماا   نمونه موعظه اثرگذار  خطبه امیرمؤمنان« هایشان نشیند. دل
                                                           

ِنى». 1 ق  َصدك   ُ ْدءا  َِ َُیِعىُ
ِسْله  َْ ىُِلساناَُفَأ ُِینك َوَُأْفَصح  ُه  َن   َ َُأِخىُها ََ.»  
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نگاران چناین وضاعیتی »فرماود:  آن  چنان متحول شد که بیهوش گشت. اما  علی با شنیدن
  193)نهاج البالغاه   « کنادهای رسا باا اهال خاود چناین مای نصیحت»و سپس فرمود: « بود 

 1.(306ص
 . نوشتار3ـ2

کاه باه خاود و آفریادگانش مانناد:  ؛ چنان(1)قلام  آیاه 2خدا به قلم و نوشتار سوگند یاد کرده است
. در (7اا1)شمس  آیاهرشید  ماه  روز  شب  آسمان  زمین و جان آدمی سوگند یاد نموده است خو

  قلم در آیه یادشده به ابزار نوشتن تفسیر شده و فلسفه سوگند خدا به آن  به حدیثی از اما  باقر
دلیل فواید بسیار قلم برای مرد  دانساته شاده اسات؛ زیارا انساان بارای ادای آنچاه در ضامیرش 

ست  دو زبان دارد: بیان و بنان. بنان  یعنی انگشت که کنایه از قدرت نوشتاری است. ُبارِد قلام ه
در انتقال پیا   بیشتر است؛ از این جهت که دانش و پیا  را از گذشتگان به آیندگان و در جغرافیای 

یاباد مایکند و با قلم است که احکا  الهی حفظ شده و اماور جهانیاان ساامان وسیع پراکنده می
 .(362  ص57ق  ج1403)مجلسی  

هاای  تارین نعمات کمی از سخن ندارد؛ زیارا از بزرگ قلم و نوشتن  از جهت اهمیت  دست
ه در پاس کاای را  تواند هار حادثاهالهی است که خدا بشر را به آن رهنمون کرده و به وسیله آن می

 .(368  ص19ق  ج1390)طباطبایی   سازدان قرار گرفته  نزد خود حاضر کپرده مرور زمان و ُبعد م
هاا هاایی اسات کاه در اقاوا  و ملات ترین روش رسانی  از قدیمیاستفاده از نوشته برای پیا 

ترین وسیله حفظ و گسترش پیا  باوده  جاری بوده است. در ادیان مختلف  کتاب و نوشته  اصلی
اهال »و  قارآن کاریم تعاابیر: ر . ازایان(25)حدیاد  آیاهاناد است. همه پیامبران دارای کتاب باوده

و... را در باره پیروان انبیا فراوان به کاار « الذین آتیناهم الکتاب»  «الذین اوتوا الکتاب»  «الکتاب
دهای مطاالبی باا خاط اسات و کتااب  اسام بارای برده است. کتابت  در اصل به معنای سامان

 .(699ق  ص1416)راغب  صحیفه همراه با نوشته است 

بار در قرآن آمده که بیانگر اهمیت نوشته در گسترش فرهنگ دینای  319قات آن  کتاب و مشت
  و از کتاب تورات با نا  الاواح (2؛ بینه  آیه36؛ نجم  آیه19)اعلی  آیهاست. از کتب انبیا با نا  ُصُحف 

                                                           
صَن  ُ. »1 َُ ُالَمواِعُُهفذاُ  « .ااِِّاهلُُِةُ الیاِلَغُُظ 
ُیاُ َُ. »2 ََ ُاْلَقَلِمُ ََ ََنُنُ  َ  ِ  « . ْس
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برای رساندن پیا  خود به ملکه  نیز یاد شده است. حضرت سلیمان (154و150  145)اعراف  آیاه
 .(30ا28)نمل  آیها  از نامه و هدهد بهره گرفت سب

ٍَُ»برخی معتقدند مقصود از  و َُیْنش  قٍّ ََ .ُِفىُ ٍَ و
 ِ ُِكتاٍبَُیْس   سوگند به قارآن (3ا2)طور  آیه« ََ

  57ق  ج1403)مجلسای  کنناد است که مؤمنان آن را در صفحاتی نگاشته و برای قرائت پخش می
شتار و ابزار نوشتاری اسات کاه همانناد قارآن هادفش . این سوگند  بیانگر ارزش هر نو(360ص

ها باشد. ازآنجاکه اسال  دین جهانی و جاودانگی اسات  هار ابازاری کاه  تربیت و هدایت انسان
 بتوان با آن فرهنگ قرآن را گسترش داد  ارزشمند است.

 . ابزارهای نوین4ـ2

ضائات زمان و مکان و تنوع مخاطبان توان از ابزارهای متناسب با اقتبرای تبلیغ و رساندن پیا   می
که وسایل حمال و نقال تغیییار کارده  وساایل  گونهبهره برد. ابزار  اصالت و قداست ندارد. همان

تبلیغ و رسانه نیز تحول یافته است. قرآن کریم فلسفه خلقت چارپایان را کم کردن زحمت آدمیان 
ای  رسانی اگار وسایله ؛ در وسایل پیا (7یه)نحل  آبرای حمل بار از جایی به جایی بیان کرده است 

رو   رسان( را کاهش دهاد  ارزشامند اسات. ازایان زحمت و مشقت مبّلغ به معنای اعم آن )پیا 
بارداری از آنهاا در جهات تبلیاغ آشانا امروزه ضرورت دارد مبّلغان با ابزارهای نوین و روش بهاره

کنناد و اصارار بار اساتفاده از  اومات میشوند. سوگمندانه  برخی در مقابل هر امر نوپدیادی مق
تافتند و به همین دلیل  با های قدیمی دارند. مخالفان انبیا نیز جدید بودن پیا  وحی را برنمی روش

 .(2)انبیا  آیهخاستند آن به مخالفت برمی
توانیم با استفاده از بسترهای متنوع اینترنت در زمان اندکی باه اطالعاات فراوانای وقتی ما می

سترسی داشته باشیم و پیا  خود را به مخاطبان فراوانی برسانیم  چرا نباید از این وسایله اساتفاده د
توانیم پیا  خویش را با صاوت و تصاویر باه سراسار جهاان کنیم؟ و یا وقتی با ابزارهای نوین می

های گذشته که البته به جاای خاود ارزشامند اسات  تعصاب  برسانیم  چه دلیل دارد که بر روش
ای بلند داشات به عنوان پیامبری که در پیشگاه خدا مرتبه بیجا داشته باشیم؟ حضرت سلیمان

تواند الگوی ما در استفاده از ابزارهای مختلاف باشاد. آن حضارت از ابزارهاای   می(40)ص  آیه
 که در رساندن پیا  خاود  از ناماه و پرناده کرد؛ چنانساده و پیشرفته در حکومت خود استفاده می

؛ برای سفر از انرژی باد که خدا در اختیارش نهاده بود  به نحاو (30ا28)نمل  آیه)هدهد( بهره برد 
شاد  در  که مسافتی را که باا وساایل آن روز در یاک مااه طای می ایگونه مطلوب استفاده کرد؛ به
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  (31  آیاه)ص؛ برای جهاد در راه خدا  از اسبان چاباک (36؛ ص  آیه12)سبا  آیهکرد نیمروز طی می
برد  اعجاز الهی از جن بهره سازی و غواصی به و در ساختمان (12)سبا  آیهدر صنایع از مِس مذاب 

. البته این مورد  اختصاصی بود. غرض اینکه آن حضرت برای اهداف مقدس خاود  (82)انبیا  آیاه
مشاروع و مبااح  توانیم از وسایل متنوع  ولیگرفت. پس  ما نیز میاز ابزارهای متفاوت کمک می

عنوان معلام و قااری  برای رساندن پیا  اسال   از نیروی انساانی باه بهره بگیریم. پیامبر اسال 
گاذاری خیلای  اساال   یاک سیساتم قانون»کرد. به گفته شهید مطهری:  قرآن و سفیر استفاده می

آن  این  ... رازهای زمان هماهنگ باشد تواند همیشه با پیشرفتعجیب دارد که به همان دلیل  می
 .(50ش  پانزده گفتار  ص1380)مطهری  « است که اسال  جدا از قانون خلقت نیست

 های تبلیغ . بایسته3
 . تخصصی شدن تبلیغ1ـ3

با توجه به محتوای پیا   تنوع مخاطب و تحوالت زمانه  ضرورت دارد که به تبلیغ نگاه تخصصی 
ه همگای کامؤمنان وظیفه ندارناد  1بیان کرده است:شود. قرآن وظیفه تبلیغی امت اسال  را چنین 

ای  گروهای  پس  چرا از هر فرقاه»های نبرد شوند و از دستیابی به دانش باز مانند؛  رهسپار میدان
ه باه ساوی قومشاان بازگشاتند  آناان را از کاروند تا دانش دین بیاموزند و هنگامی  نزد پیامبر نمی
 .  (122)توبه  آیه« ه آنان بترسندکشد ا  الهی هشدار دهند. باکمخالفت با اح

 . سازماندهی تبلیغات2ـ3

ازمنکر را به جا آورند  افزون بر آشنایی باه معاارف  معروف و نهی کسانی که بخواهند فریضه امربه
دینی  نیازمند تشکیالت و سازماندهی مناسب با این فریضه هستند. قرآن بار کاار تشاکیالتی در 

ُ»این باره تأکید دارد:  ُ ْنَابْوَنَُعبِوََُ ََ َِوُ  َ ََنُِِّباْلَمْع  َ ُ بْأی  ََ ُ َِ وَنُاَلىُاْلَخلب
ٌةُ ْدع  ْمُایَّ ْوُِیْنف  ْلَتف 

وَنُ ْفِلح  ُاْلم  م  َلِئَ ُه  ُا ََ ُ َِ ْنَف
ی و کا؛ باید از میاان شاما  جمعای دعاوت باه نی(104عمران  آیه)آلاْلم 

  یعنای جماعات )گاروه( امات« اند. نناد و آناان هماان رساتگارانکر کازمن معروف و نهی امربه
؛ اما نه هر گروهی؛ بلکه گروهی که دارای محور مشترکی مانناد: (807  ص2ش  ج1372)طبرسی  

دین  زمان  مکان و... باشند. بنابراین  مراد از امت در آیه یادشده  گروهای اسات کاه باا آراساته 
                                                           

ُالبدكُ. »1 واُِفى ا  ْمُطاِئَفٌةُِللَتَفقَّ َقٍةُِیْنا  َْ ُِف ِك ُِیْوُك  ََ َُفَلْوُالَُنَف ة  َاَُكافَّ  َ وَنُِللْنِف ْؤِین  ُاْلم  ُیاُكاَن بواََُ َجع  ََ ْمُِإراُ َاَُقبْوَیا   َ ُِللْنبِذ ََ  ِوُ
ْمُ ْحذَُ ا  ََنُِإَللِاْمَُلَعلَّ  َ».   
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 .(86ق  ص1416)راغب  اند کردن خود به علم و عمل صالح  سرمشق دیگران

غ. بایسته4
ّ
 های مبل

 . روشنگری1ـ4

هاایی داشاته  کننده به خوبی و بازدارنده از بدی باشد  باید چاه ویژگی خواهد دعوتکسی که می
کند  خیار و باه مصالحت اسات و کم این است که بداند چیزی را که به آن امر می باشد؟ دست

جب و حارا  را بداناد؛ وگرناه طورکلی  وا کند  شر و دارای مفسده است و بهچیزی را که نهی می
ََنُ»مشمول این آیه است که فرموده:   َ ْفَت َُ ِهُ ْمَُأْمَُعَلىُاللَّ َُأِرَنَُلف  ه  ُآللَّ ِْ ؛ بگاو: آیاا (59)یاونس  آیاه  ق 

 «بندید؟ ار بر خدا دروغ میکنید؟ یا با این کا  را صادر که این احکخدا به شما اجازه داده است 
ُاْلیاِلَغبةُ »را بر مرد  تما  کناد: سّنت الهی بر آن است که حجت  بة  جَّ بِهُاْلح  َُفِللَّ ِْ ب )انعاا   « ق 

ه حجت خداوند برای بشر  از هر نظر کشود  )رسا(  روشن می« بالغ ». با توجه به معنای (149آیه
گونه تردید برای افراد باقی نماند و به همین دلیال  خادا ه جای هیچک طوری روشن و رساست؛ به

صو  از هرگونه خطا و اشتباه قرار داده تا هر نوع تردید و دودلی را از دعاوت آناان دور پیامبران را مع
. قرآن کریم با تعبیرات مختلاف بار روشانی و رساا باودن (24  ص6  ج1371)مکار  شیرازی  سازد 

« ُمبین»  (138عمران  آیاه)آل« بیان»خود تأکید کرده است و خود را روشن و روشنگر نامیده است: 
َنه»  (1ر  آیه)حج نامیاده « فرقاان»و همچناین  خاود را  (157ق  ص1416( )راغاب  133)طه  آیاه« َبیِّ

. پیاامبر و مسالمانان (262  ص3ق  ج1407)زمخشاری  ؛ یعنی جداکننده حق از باطل (1)فرقان  آیاه
ه از کاای پیامبر! بگو: این است راه مان » 1نیز موظف شدند با بصیرت به سوی خدا دعوت کنند:

ه مارا پیاروی کاساانی کخوانم. ایان اسات راه مان  و  تا فرامیکوی بصیرت  مرد  را به خدای یر
 .(108)یوسف  آیه« اند ردهک

مایه و بر اساس خرافات و خواب ایان و آن  تبلیِغ بدون علم و بصیرت  تبلیغاِت سطحی و بی
چناین باوده اسات:  ایان تواند مصداق تبلیغ از روی بصیرت باشد. شیوه تبلیغاتی پیامبرنمی

«َُ  ُ ُ ََ ِهُ ُِ واَُعَللِاْمُآ ا
ُ ُ ْتل  ََ لِاْمُ ُاْلِحْفَمةََُزكك ََ ُاْلِفتاَبُ م  ا  م  هاایش را برایشاان  ؛ تاا آیاه(1)جمعاه  آیاه َعلك

در این آیه  بر چهار امار تأکیاد شاده « مت آموزد.کتاب و حکشان سازد و به آنان  یزهکخواند و پا
. تعلیم حکمت؛ زیرا آغااز رساالت باا تاالوت و 4علیم کتاب؛ . ت3. تزکیه؛ 2. تالوت؛ 1است: 

                                                           
ُهِذِهَُسیللى». 1 ِْ ِهَُعلىُُق  ُاللَّ ُاَلى وا َیَعنىُُاْدع  َُّ ُا َُیِو ََ ُاَناُ ٍة ََ كلَوَُُُِّصل َِ ْش

ُاْلم  ُاَناُِیَو ُیا ََ ِهُ ُاللَّ ْیحاَن ُس  ََ.  » 
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  پیراستگی از شرک بود. پس از آن  تعلیم کتااب باود تاا باا ترین مسئله در دعوت پیامبر مهم
ابالغ آن  معانی و اهدافش روشن شود و در نهایت  نتیجه آن حکمت است؛ زیرا هرکس در قرآن 

  28ق  ج1420عاشاور  )ابنیاباد دد  به حکمت دسات مایتدبر و عمل کند و به اسرار آن واقف گر
. تعلیم حکمت  شامل همه علو  عملی و همه بایدها و نبایادهای اماور دینای و دنیاوی (188ص

  19ق  ج1390)طباطباایی  و باه عباارتی  معاارف حقیقای قارآن اسات  (4  ص10تاا  ج )طوسی  بی
 .(265ص

 . خودسازی2ـ4

که مسئولیت تعلیم و  در امور دینی است. بر اساس روایتی  هر آنمبّلغ دینی  پیشوای عملی مرد  
در ایان بااره  تربیت مرد  را بر عهده دارد  الز  اسات خودسااخته باشاد. امیرمؤمناان  علای

دهد  پیش از تعلیم به دیگران  بایاد تعلایم باه  ه خود را پیشوای مرد  قرار میکسی کآن »فرموده: 
و نیز باید پیش از آنکه با زبان دیگران را تربیت کند  با رفتااِر خاود خودش را در اولویت قرار دهد 

مربی دیگران باشد. هرکه آموزگار و مربی خویش باشد  بیش از آنکه آموزگار و مربی مرد  باشاد  
 .(480ق  ص1414)صبحی صالح   1«شایسته تجلیل است

 . اخالص3ـ4

صاراحت اعاال   های انبیا در تبلیغ  این بود که به مبّلغ دینی  شغل انبیا را برگزیده است. از ویژگی
 .(180و164  145  127  109)شعرا  آیه 2خواهندداشتند در برابر رسالِت خود  مزدی نمیمی

رو  خادا از  تبلیغات دینی  ارزشمندتر از آن است که مزد مادی برای آن قرار داده شاود. ازایان
. در (90)انعاا   آیاهخواهاد   پاداشی نمای الت و تبلیغپیامبر اسال  خواست ِاعال  کند در برابر رس

بخش خواهاد باود؛ ضامن اینکاه  بینی پدید آمده و تبلیغ نتیجهاین صورت  در مرد  حّس خوش
. پیامبر افزون بر ِاعاال  (260  ص7ق  ج1390)طباطبایی  شود گرایی تنزیه میساحت مبّلغ از مادی

کند که مزد رسالتش بر عهده خداسات و اگار مازدی به نخواستن مزد رسالت  موظف شد اعال  

                                                           

ُلِلنَّاِسُإَِماماًُفَلْیبَْدْأُبِتَْعلِیِمُنَفْسِهُِقَبَْلُتَْعلِیِمُغَیرِهَُِوُلْیك ُ». 1 ُبِسِیَرتِهَُِمْنُنََصَبُنَفَْسه  هاُُُبِلَِسانِهُُُِتَأْدِیبِهُُُِقَبْلَُُُْنُتَأْدِیب ه  ََ ب  دِّ ََ ُنَفْسِههَُِوُم  َعلِّم  َوُم 

بَِِمُْ دِّ ََ ُالنَّاِسَُوُم  َعلِِّم ُبِاْْلِْجََللُِمِْنُم     .«أََحقُّ
َُعلى. »2 یُِإالَّ َِ ُِإْنَُأْج ٍَ ْمَُعَللِهُِیْوَُأْج

ف  ُیاَُأْسَئل  ُاْلعاَلملَوََُُُ بك ََ.» 
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. البته مبّلغ دینی مانند دیگران نیازهاای ماادی (47)سبا  آیه 1گرددکند  به خود مرد  برمی طلب می
دارد؛ ولی اینکه تبلیغات دینی را صرفا  ابزاری برای کسب درآمد قرار دهد و عازت نفاس خاود را 

ای جز درآمد نداشته باشد  روشی پیامبرانه را برنگزیاده و زهدار کند و انگی برای امور مادی خدشه
 ارزش تبلیغ و جایگاه مبّلغ دینی را پایین آورده است.

 . عامل بودن 4ـ4

 2کننده به سوی خدا و اهل عمل صاالح باشاد داند که دعوتقرآن  بهترین گفتار را ازآِن کسی می
. اگار کسای (56)نحل  آیهشود بازخواست می و کسی که بر خدا دروغ ببندد  قطعا   (33)فصلت  آیه

ُ»دیگران را امر و نهی کند  ولی خود عامل نباشد  مشمول این آیه است:  ََ ُ َك اَسُِِّباْلِی ََنُالنَّ  َ ْأی  َُ َأُ
ْنَسْوَنُ وَنَُُُُ ْعِقل  َُ وَنُاْلِفتاَبَُأَُفًُ ْتل  َُ ْمُ َُأْنت  ََ ْمُ َسف  دهیاد  ن میی فرماک؛ آیا مرد  را به نی(44)بقره   َأْنف 

بادیهی « یابیاد؟ نید؟ آیا درنمایک تاب آسمانی را تالوت میکه کنید؛ با اینک و خود را فراموش می
است که تبلیغ عملی  از زبانی )آن هم زباِن بدون عمل( تأثیرگذارتر اسات. عامال باودن  سابب 

ری خاود دا شود. پیاامبران بار خیرخاواهی و اماناتجلب اعتماد و اطمینان مخاطب به مبّلغ می
؛ 178و162  143  125  107)شاعرا  آیاه: هساتند   کردند ناصح و امین مرد تأکید داشتند و اعال  می

؛ تا به این وسیله  اعتمااد مخاطاب را جلاب کنناد. آناان باا عمال  خیرخاواهی و (68اعراف  آیاه
بودن تبلیاغ وی   اثر دارِی خود را ثابت کرده بودند. مبّلغ اگر خود عامل نباشد  افزون بر بی امانت

شبی که مرا به معراج بردند  بار مردماانی »نقل شده:  عقوبت اخروی نیز دارد. از رسول اکر 
بریدند. پرسید : شما چاه کساانی هساتید؟ هایی از آتش میهایشان را با قیچی گذر کرد  که لب

م. دیگران را از کردی پاسخ دادند: ما به دیگران می گفتیم کار خوب بکنید؛ ولی خودمان عمل نمی
 .(305  ص9تا  ج )مازندرانی  بی« دادیمنمودیم؛ ولی آن را انجا  می بدی نهی می

ای مرد ! به خدا سوگند! مان شاما را »فرمود:  نقل شده که به مرد  چنین می از امیرمومنان
 گیار  و شاما را از ه خاود  در انجاا  آن بار شاما پیشای میکنم  جز اینک به اطاعتی ترغیب نمی

ق  1414)صابحی صاالح  « گاویم ه خود پیش از شما آن را ترک میکدار   مگر این معصیتی باز نمی

                                                           
َوَُعلى. »1 ُه  ََ ِهُ ُاللَّ َُعَلى یُِإالَّ َِ ْمُِإْنَُأْج

َوَُلف  َُفا  ٍَ ْمُِیْوَُأْج
ف  ُیاَُسَأْلت  ِْ َُشىُُق  ِك  «  .ٍءَُشالٌدُُك 

2. «ُ َُیْوَُأْحَسو  نىََُُ ُقاَلُِإنَّ ََ ُ ُصاِلحا  َِ َُعِم ََ ِهُ ُاللَّ ْوَُدعاُِإَلى ُِیمَّ ْسِلملَوَُُُقْوال  ُاْلم   « .ِیَو
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 1 .(480ص

 . خداترسی5ـ4

ُ»خداترسی و نترسیدن از غیرخدا  ویژگی تما  پیامبران بوده است:  ََ بِهُ سباالِتُاللَّ َِ وَنُ
غ  ذ َوُ َیلك الَّ

ُاللَُُُّ ْخَشْوَنهُ  ُِإالَّ ُالُ ْخَشْوَنَُأَحدا  َُكفىََ ََ ِهَُحسلیاُ َُُهُ هاای خادا  ه پیا ک؛ همانان (39)احزاب  آیاه ِِّاللَّ
رس باودن  س جز خدا بیم نداشاتند و حساابک ترسیدند و از هیچ ردند و از خدا میک را ابالغ می

ه تنهاا از او پاروا شاود. ازآنجاکاه تماامی رفتارهاای انبیاا کپس  بایسته است « خدا  بس است.
جنبه تبلیغی داشته  بنابراین  خشیت و خداترسی در تماا  اعمالشاان فراگیار همانند گفتارهایشان 

 .(324  ص16ق  ج1390)طباطبایی  بوده است 
های فکری و سیاسی مختلاف  صااحبان قادرت و ثاروت و بانادهای  ای گروه در هر جامعه

بعیات از انبیاا  گوناگون هستند و هرکدا  از اینها انتظارهای خاّص خود را دارند. مبّلغ دینای باه ت
داند و بادون تارس از هایچ فارد و مقاا  و گروهای  آنچاه را فقط در برابر خدا خود را متعهد می

در برابار  تشخی، داده حق و به مصلحت است  بایاد اباالغ کناد و همانناد موساای پیاامبر
ُ»فرعون باشد که چنین گفت:  ُاْلَحقَّ ِهُاالَّ وَلَُعَلىُاللَّ ُاْنُالُاق  ؛ سازاوار (105)اعراف  آیه ...َحقلٌقَُعَلىَّ

به دعوت همگان بپرداز و »نیز توصیه شده:  به پیامبر اسال « ه بر خدا جز حق نگویم.کاست 
)شاوری    «نکای  بر راه راست پایدار باش و از هواهای نفسانی آنان پیروی م ه فرمان یافتهک گونه آن
 های تبلیغ است.ز آسیبها و سالیق دیگران  ا؛ زیرا پیروی از خواسته(15آیه

 . سنجیده سخن گفتن6ـ 4

در سخن  دو جنبه مد نظر است: لفظ و معنا. افزون بر فصیح و بلیغ باودن کلماات  الز  اسات 
محتوای آن  سنجیده  درست و مطابق واقع باشد. اهمیت سخِن استوار و محکم )قاول سادید(  

 باُ»تقوا  به آن نیز سفارش کارده اسات:  به آن اندازه است که خداوند در کنار سفارش مؤمنان به
َُسد داُ  واَُقْوال  ول  ُق  ََ َهُ واُاللَّ ق  َُّ واُا ذ َوُآَین  ایاد  از  ه ایماان آوردهکاساانی ک؛ ای (70)احزاب  آیه َأ َااُالَّ

 «  گویی و سخنان فسادانگیز بپرهیزید[. نید و سخن راست و استوار گویید ]و از بیهودهکخدا پروا 
)طبرسای  ت و درست  به دور از فساد و خرابی  خال، از دروغ و بیهاودگی سدید  یعنی راس

                                                           
1 .«، اس  ُالنَّ اللِه،ا َاا ََ ى،ُ ْمُ َیا ِإنك ف  ثُّ  َطاَعة َعَلى َأح 

ْمُُِإالَُّ ف  َأْسِیق  الَُُِإَللَاا،ََُ ْمَُعْنَااََُ َناَهىَُقْیَلف  َُ َأ ََ ُ ْمَُعْوَُیْعِصلةُِإالَّ  .«َأْنَااك 
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است. سد  باه معناای « سّد »که در این آیه آمده  برگرفته از « سدید». واژه (584  ص8ش  ج1372
رو  وقتای  . ازایان(207  ص2ق  ج1414منظاور   )ابنبستن و اصالح رخنه و پارگی در چیزی اسات 

صیه شده  به این معناست که سخن سنجیده باشد و پیش از جاری شادن باتأکید به قوِل سدید تو
بر زبان  از هر جهت  ارزیابی و درست بودن آن محرز گردیده باشد. قرآن کریم با هماین توصایه 

سند  سست و بیهوده  مشتمل بار  های بسیاری به ما آموخته است. سخن بیها و پیا کوتاه  درس
انگیز و بیانی که سبب سوء استفاده شود  سخن سادید نیسات.  فسدهتوهین و تحقیر و نیز کال  م

همچنین  سخنی که راست و درست باشد  اما برای مخاطب قابال هضام نباشاد  شابهه ایجااد 
کند. چناین ساخنی پاسخ رها می های بسیار و بیکند و رهن مخاطب را آشوبناک و با پرسشمی

یرا تفسیر آیات و روایات  مساتلز  آگااهی از علاو  نیز سدید نیست؛ هرچند آیه و روایت باشد؛ ز
مختلفی است و اگر کسی به قدر کافی از این علو  اطالع ندارد  باید بر اساس مناابع معتبار و در 

ری مخاطبان سخن بگوید. برخی آیات  متشابه و دارای وجاوه گونااگون اسات و کحّد هاضمه ف
 و به فرموده معصاومین (7عمران  آیه )آلست تفسیر آنها مستلز  برگشت دادن آن به محکمات ا

اتَ س  ب و مُ ع  برخی احادیث آناان  َصا   1ق  ج1407)کلینای  ب )سانگین و دشاوارفهم( اسات َع ص 
. بنابراین  مهارت تبلیغی  مستلز  در نظر داشتن توان خاود در فهام مناابع دینای از یاک (401ص

دیگار اسات. اگار مطلبای را  سو  و توجه به هاضمه فکاری و ساطح ادراک مخاطباان از ساوی
خواهیم در جمعی بیان کنیم که زمینه درک و باور به آن نیست  چنین سخنی  سادید نیسات؛  می

کننده  بلکه چه بسا ممکن است مایاه فسااد را فاراهم ساازد. باه فرماوده اماا   زیرا نه تنها اصالح
)کلینای  « گویادانسان عاقل با کسی که تارس دارد او را تکاذیب کناد  ساخن نمای: »صادق
ماا »نقال شاده:  گوید. از رساول اکار بلکه در حّد فهم آنان سخن می ؛(41  ص1ق  ج1407

  1ق  ج1371)برقای   1«ه با مرد   باه انادازه ِخَردشاان ساخن بگاوییمکگروه پیامبران دستور داریم 
 .(268  ص8 ق  ج1407؛ کلینی  195ص

 ها. تنوع در روش7ـ4

های  گیری از روش های متنوع در تبیین حقایق و بهره کارگیری اسلوب بههای قرآن مجید  از توصیه
 هاست:  مختلف در امر تربیت و هدایت انسان

                                                           
اَسَُعَلى». 1 ُالنَّ َم َفلك َناَُأْنُن  َْ ِی ْنِیلاِءُأ  ُاْْلَ ََ اَُیَعاِش وِلِامُُِإنَّ ق  ُع  َِ    .« َقْد
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ُِإلى» تىُُاْدع  ْمُِِّبالَّ ُجباِدْلا  ََ ُاْلَمْوِعَظبِةُاْلَحَسبَنِةُ ََ َ ُِِّاْلِحْفَمِةُ ِّك ََ ُ ِِ َُُُسیل )نحال   ِهبىَُأْحَسبو 
 ؛(125آیه

وتر اسات کاه نیک[  ای ن و با آنان به ]شیوهکپروردگارت دعوت  و  به راهکمت و اندرز نیکبا ح
 «   مجادله نمای.
گونه تردید   ه هیچک ای گونه ه نتیجه آن  حق باشد؛ بهکمت  حجت و برهانی است کمراد از ح

ه شخ، در پای مغلاوب سااختن کخلل و پیچیدگی در آن نماند. جدل  عبارت از روشی است 
ه مورد قبول مرد  یا طرف مقابل باشاد و موعظاه  کاز اموری باشد  ری خود با استفادهکمخالف ف

ه نفاس شانونده را نار   و قلابش را را  و کااندیشانه است  آموز و مصلحت عبارت از بیانی عبرت
 .(371  ص12ق  ج 1402)طباطبایی  مالیم سازد 

رسد که بیشاتر یریم برای هدایت افراد از هر سه روش بهره گرفته  ولی به نظر مکاگرچه قرآن 
ه از طریاق کارده است؛ زیرا موعظه  بیشتر جنبه عاطفی دارد کاز روش عاطفی و موعظه استفاده 

  شااید «حسانه»باه « موعظاه»حق گرایش داد. مقیاد سااختن  جویان را به سوی  توان حق آن می
 ه خاالی از هرگوناه خشاونت کاافتاد  ه انادرز در صاورتی ماؤثر مایکااشاره به این دلیل است 

جویی  تحقیر طرف مقابل  تحریک حّس لجاجت و مانند آنها باشد. چه بسیار اندرزهایی  برتری
گرفتاه و یاا   ه مثال  در حضور دیگران و توأ  با تحقیر انجاا کگذارند؛ به دلیل آن وس میکه اثر معک

ه کا بخشاد جویی گوینده از آن استشما  شده است. بنابراین  موعظه هنگامی اثر عمیق می برتری
 .(455  ص11  ج 1376)مکار  شیرازی و دیگران  صورت زیبایی پیاده شود  باشد و به« حسنه»

 نتیجه

تارین ابازار تبلیاغ  قادرت  روشنی با ابزارهای مختلف است. مهم دینی  رساندن پیا  دین به تبلیغ
 هاایشاود. از میاان روشهای مختلف گفتاری و نوشتاری متجلی مایبیان است که در صورت

تواناد هار ترین آنها سخن گفتن است. نوشتار نیز از آن جهت کاه مای رسانی  مهم تبلیغ و اطالع
سازد  اهمیت بسازایی دارد. ان قرار گرفته  حاضر که در پِس پرده مرور زمان و ُبعد مکای را  حادثه

تبلیاغ  استفاده از ابزارهای نوین در تبلیغ دینی  جلاوه دیگاری از قادرت بیاان در انساان اسات. 
نیازمند نگاه تخصصی و تشکیالتی است.از منظر قرآن  آنچه سبب تأثیر بیان مبّلاغ در مخاطاب 

شود  روشنگری  خودسازی  اخالص  عامال باودن  خداترسای  سانجیده ساخن گفاتن و می
 .ان و شرایط مخاطب استکاقتضای زمان  م های متنوع به استفاده از روش



  4شماره  ، 1سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 24

  

 منابع
 قرآن کریم. .1
  عاشور تفسیر التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابنق  1420حمدطاهر  عاشور  م ابن .2

  اّول  بیروت  مؤسس  التاریخ العربی.
  تحقیق: عبدالسال  معجم مقاییس اللغة   1979ق/1399فارس   احمدبنفارس   ابن .3

 محمد هارون  بیروت  دار الفکر.
 صادر. دار روت جلدی  بی15  العرب لسانق  1414 ر  کم محمدبن نظور م ابن .4
 . تب اإلسالمی کدو   قم  دار ال   المحاسنتا[  محمد  ] بی برقی  احمدبن .5
  تحقیق: صفوان عدنان داودی  المفرداتق  1416محمد   بن راغب اصفهانی  حسین .6

 اّول  بیروت  دار القلم. 
ار د   دو   دمشق التفسیر المنیر فى العقیدة والشریعة والمنهجق 1418زحیلی  وهبه   .7

 ر المعاصر.کالف
شاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل فى کال   ق1407زمخشری  محمود   .8

  تاب العربی.ک  مصحح: مصطفی حسین احمد  سو   بیروت  دار ال وجو  التأویل
ت انتشارات علمی ک  شر   تهران   چهاردهم نهج البالغهش  1378شهیدی  سید جعفر   .9

 . ا فرهنگی
 موسس  دار الهجرة.  اّول  قم  نهج البالغه   ق1414صبحی صالح   .10
مؤسس    دو   بیروت  المیزان فى تفسیرالقرآنق  1390طباطبایی  سید محمدحسین   .11

 . األعلمی للمطبوعات
الله    مصحح: فضل مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛  ش1372 حسن   بن طبرسی  فضل .12

 . یزدی طباطبایی و هاشم رسولی
جلدی  مصحح: احمد 10  التبیان فى تفسیر القرآنتا[   حسن  ]بی طوسی  محمدبن .13

   اّول  بیروت  دار احیاء التراث العربی. حبیب عاملی
   دو   قم  مؤسس  دارالهجرة.المصباح المنیرق  1414فیومی  احمد بن محمد   .14
   تهران    چهار  بر غفاریکا   تحقیق: علیالکافى   ق 1407یعقوب  کلینی  محمدبن .15

  تب اإلسالمی .کدار ال



 25 |های تبلیغ و مبّلغ دینی از منظر قرآن بایسته

 

  تعلیق  میرزا ابوالحسن شرح األصول الکافىتا[  مازندرانی  مولی محمد صالح  ]بی .16
 جا[. شعرانی  ]بی

جلدی  تحقیق: سید إبراهیم 110  بحار األنوار   1٩٨3ق/1٤٠3مجلسی  محمدباقر   .17
 .المیانجی و محمدالباقر البهبودی  سو   بیروت  دار احیاء التراث العربی

   تهران  بنیاد علمی ا فرهنگی استاد مطهری. پانزد  گفتار  1380مطهری  مرتضی   .18
   تهران  مؤسسه انتشارات حکمت.شرح منظومهتا[    ]بیاااااااااااااااااا .19
بر غفاری و محمود کا   تحقیق: علیاإلختصاص   ق1413محمد   مفید  محمدبن .20

 ی  الشیخ المفید.محرمی زرندی  اّول  قم  المؤتمر العالمی أللف
 .تب اإلسالمی ک  دار ال   دهم  تهرانتفسیر نمونهش  1371ار  شیرازی  ناصر و دیگران  کم .21

 
 

 





 

 

 
 

 
 
 
 
 

 *

  

                                                           
*

Journal of Islamic Propagation 

Volume 1  No 4  Autumn & Winter 2020 

 





 

 

 جهاد تبیین در زمانه جمهوری اسالمی ایران و نقش روحانیت در آن

 *نیا رضا عیسی

 چکیده
در تبیاین  ترین نیروی اجتماعی در جامعه ایران  باید نقشی حیااتی ترین و قوی عنوان بزرگ روحانیت  به

اجتمااعِی مثاباه نهااد  اسال  و نظا  اسالمی حاضر داشته باشد؛ چراکاه در تااریخ ایاران  روحانیات به
دار اقاماه دیان و  است که عهده ویژه نیاز دینی آنان قلمداد شده ای از نیازهای مرد   بهبرآمده از مجموعه

اکنون بار مادار شاریعت اساال   که نظا  اسالمی ایران هم اجرای احکا  و قوانین دینی بوده است؛ چنان
 گردد.می

در تبیاین ایران  چاه نقشای هوری اسالمی سؤال اصلی مقاله  این است که روحانیت در دوران جم
 گرایایاحکا  اسالمی و حفظ حکومت دارد؟ برای دستیابی به پاسخ  از چارچوب نظری مبتنی بر نخباه

ایم و نوشتار با این فرضیه دنباال شاده اسات کاه میاان  شناسی تاریخی ا تجربی بهره برده و روش جامعه
روحانیات  ارتبااط  هاای نظاا  اساالمی و نقاش ف و آرمانتبیین احکا  اسالمی و تبیین نیال باه اهادا

 معناداری وجود دارد. 
نیز حاکی از آن است که روحانیت اگرچه در بیشاتر مواقاع تاالش داشاته نقاش  یهای پژوهشیافته

دالیلی نتوانسته است بارای تبیاین احکاا  اساالمی در  درستی و بجا انجا  دهد  ولی به تبیینی خود را به
شبهات فکری ا سیاسی مخالفان اسال  و نظا  باقاطعیت عباور  خیاسالمی ایران  از بر ریظرف جمهو

نماید. بنابراین  برای حفظ اسال  و نظا  اسالمی  بیش از هرچیز باید به تبیین و روشنگری افکار در این 
کند. پس  اگار ا میهای آحاد جامعه راه پید زمینه با سالِح تهذیب و اخالق همراه شد؛ زیرا تبیین  به دل

های مرد  نفاور کارده  ارتباطاات آنهاا ماناا و ای بر مدار تبیین بگردد  مسئوالن آن جامعه در دلجامعه
 پایدار خواهد بود.

  .ایران، جهاِد تبیینهوری اسالمی نقش روحانیت، احکام اسالم، جم: کلیدواژگان
                                                           

  :ه سیاسی  رایانامهاستادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمی پژوهشکده علو  و اندیش* 
 r.eisania@isca.ac.ir و   easaniya@yahoo,com 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1399سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان   
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 مقدمه 

ادیان الهی  همین بس کاه پیاامبران ادیاان الهای در بیان ضرورت  اهمیت و جایگاِه تبیین در نزد 
اند. اصوال  زناده باودن دیان و احکاا  آن  باه بردهتبیین بهره می برای انجا  رسالت خود  از شیوه

تبیین وابسته است؛ چراکه در اندیشه و سیره رهبران الهی  آنچه مشاهده گردیده و برجساته شاده  
مچاون: آگااهی  عقالنیات و اخاالق باه هماراه تالشای همین فعِل تبیین با رعایات الزامااتی ه

همین  آید. بهناپذیر بوده است؛ زیرا تبیین  با هیاهو و دعوا به وجود نمیناشدنی و خستگی وصف
و به تبِع آنان مردان الهی  تبییِن صحیح از  دلیل  یکی از کارهای انبیای الهی  ائمه معصومین

های فکری و عملای در جواماع باوده اسات. تاالش آناان  افگیری از انحرهای دینی و جلوآموزه
اناد  البالغه  پیامبران آمدهاست. به تصریح نهج زدنی بوده جهت تعلیم و تبیین معارف الهی  مثال

َفائَِنُالْع ق ولُِ»تا عقل مرد  را غبارروبی کنناد:  َُ ْمُ واُلَه  و از ایان  البالغاه  خطباه اّول()نهاج« ...َُوُی ِثیر 
 نمایند. کارگیری توانایی خود  به کمال دست پیدا می   آنان با بهرهگذر

َُیاَُسبَعى»خداوند سبحان فرموده:  ْنَساِنُِإالَّ َأْنَُلْلَسُِلْْلِ ؛ بارای انساان  جاز (39)نجام  آیاه ََ
های و لّ التوان گفت رساندن مرد  به مقا  انسانیت  مقا  خلیف ُ پس  می« ست.یحاصِل تالش او ن

های مختلف  از جملاه تبیاین مساائل انجاا  شاده در تعالیم بزرگان دین به شیوه کمال مطلوب 
باشد. در اینجا به رکار چناد است که در طول تاریخ  در کال  و سیره عملی آنان قابل پیگیری می

 کنیم:نمونه بسنده می
دند  از جمله عللی که مارد  از جاهلیات رهانیاده شا . رویگردانی از جاهلیت به سوی اسالم:1

ساازی بوده است؛ زیرا نزول قرآن  برای این است که تبیین و روشن تبیین حقایق توسط پیامبر
َ»اتفاق بیفتاد؛   َ ب بْمُ َتَففَّ ا  َُلَعلَّ ََ َلُِإَللِاْمُ زك اِسُیاُن  َیلَوُِللنَّ ُِلت  ََ ْك َُأْنَزْلناُِإَللَکُالذك ََ ُ َِ

 ِّ ُالزُّ ََ  نِِّاْلَیلناِتُ
ی را[ با معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم و بر تو این رکر )قرآن( ؛ ]ما هر رسول(44)نحل  آیه

 «شده  بیان کنی. شاید بیندیشند.  را نازل کردیم  تا برای مرد  آنچه را به آنان فرستاده
ما در اطراف تاو و در میاان آنهاا  نوح! ای گفتند: مخالفان آن حضرت :. تبیین حضرت نوح2

بِذ َوُ»یابیم؛ خبر نمیارارل و افراد بی یک مشت سی جزاند  ککه از تو پیروی کرده ُالَّ َفَقاَلُاْلَمبَأ 
َناَُِّادُِ اِرل  ََ ْمَُأ ِذ َوُه  ُالَّ َیَعَ ُِإالَّ َُّ اَكُا ََ َیاَُن ََ اُِیْثَلَناُ  َ ََُِّش اَكُِإالَّ ََ َاُِیْوَُقْوِیِهَُیاَُن  َ یَُكَف ََ َیباَُنب ََ ْأِيُ ََّ َيُال

ُ ِْ َُِّ ٍِ ْمَُعَلْلَناُِیْوَُفْض ْمَُكاِرِِّلَوَُُلف  ف  نُّ اماا جالاب اینجاسات کاه حضارت در مقاباِل چناین  ؛«َنظ 
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منطاق نازد؛ بلکاه بارای تبیاین سخنانی عصبانی نشد و از کوره در نرفت و همانند آنان حرف بای
ُ»مشکِل آنان گفات:  ْحَمة  ََ اِنيُ َُ آ ََ يُ ِّك ََ َنٍةُِیْوُ َُعَلىَُِّلك ْنت  ْمُِإْنُك  َأْ ت  ََ َلبْتَُقاَلَُ اَُقْوِمَُأ مك ِیْوُِعْنِدِهَُفع 

وَنُ ه  َِ ْمَُلَااَُكا
َأْنت  ََ وَهاُ م  ف  ْلِزی  ْمَُأن  د اگار از ییاگفت: ای قو  من! به من بگو ؛(28-27)هود  آیه َعَلْلف 

ه بار شاما کاده باشاد یطرف پروردگار  حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخش
 «م؟ینکد  به آن وادار یراه دارکه بدان اک د[ شما را درحالییا ما ]بایده است  آیپوش

این ماورد  تبیاین در حاوزه مساائل اقتصاادی اسات. آن حضارت  :. تبیین حضرت شعیب3
ْعَثبْواُِفبيُ»فرمود:  َُ اَلُ ََ ْمُ باَسَُأْشبَلاَءه  بواُالنَّ ْیَخس  َُ اَلُ ََ اْلِملَزاَنُِِّاْلِقْسِطُ ََ واُاْلِمفَلاَلُ ف  َْ َ اَُقْوِمَُأ ََ

ْفِسُ ِضُی  َْ د و به مارد  یمانه و ترازو را از روی عدل  کامل ادا کنی؛ ای قو  من! پ(85)هود  آیه ِد َوُاْْلَ
خاوانیم: ای دیگر مای و یا در آیه« د.ین فساد مکنید و چون تبهکاران در زمیشان را کم مدهیزهایچ
َزَقنُِ» ََ ََ يُ ِّك ََ َنٍةُِیْوُ َُعَلىَُِّلك ْنت  ْمُِإْنُك  َأْ ت  ََ ْمُِإَلبىَُقاَلَُ اَُقْوِمَُأ َخاِلَفف  َُأْنُأ  َِ د 

َیاُأ  ََ اُ اَُحَسن  ْزق  َِ ُ
يُِیْنه 

ُ ْلبت  َوكَّ َُ بِهَُعَلْلبِهُ ُِِّاللَّ ْوِفلِقيُِإالَّ َُ َیاُ ََ ُ ْعت  َِ َحَُیاُاْسَت ْصًَ ُاْْلِ
ُِإالَّ َِ د 

ُِإْنُأ  ْمَُعْنه  َُیاَُأْنَااك  ِنلب   ِإَلْلبِهُأ  ََ ُ 
باه مان  یاز پروردگار  داشته باشم و رزق خوب یارکل آشیقو  من! هرگاه من دل یا ؛(88)هود  آیاه

ه شاما را از کا یزیخواهم چ ینم؟[ من هرگز نمکتوانم برخالف فرمان او رفتار  یا میداده باشد  ]آ
ق یاخاواهم و توف یدار   نم یه توانایکب شو . من جز اصالح  تا آنجا کدار   خود  مرت یآن باز م

 «او باز گشتم. یبه سورد  و کل کست. بر او تویمن  جز به خدا ن
تارین و  روحانیت که رسالت خود را تداو  راه انبیا  یعنی اقامه دین تعریف کرده  یکای از مهم

است؛ تا جاایی کاه شااید بتاوان ترین نیروِی اجتماعی اثرگذار بر تحوالِت جامعه ایران بوده قوی
یروهای اجتمااعی اسات گفت  بخش عظیمی از فکر و فرهنگ جامعه ایران  ساخته این قشر از ن

اند. در بااب اهمیات تبیاین در سایره علماا و فقهاا  کردهکه همیشه در جهاد تبیینی نقش ایفا می
در رّد نباوت پیاامبر  را« میازان الحاق» همین مطلب بس که وقتی هنری مارتین مسایحی رسااله

نی  ماال   علمای بسیاری همچون: محمدحسین اصافها(112  ص1381پور   )سلماناسال  نوشت 
علی نوری  میرزای قمی  کاوثر همادانی و ماال احماد نراقای  در مقابال وی موضاع گرفتناد و 

سایف األما  »احمد نراقی تحات عناوان ها  کتاب مال هایی بر آن نوشتند؛ از جمله آن ردیه ردیه
و حقانیات  در دفاع از اعتقادات مسلمانان و در اثبات رسالت حضرت محمد« وبرهان المل 

رفات؛ زیارا  جهاد تبیینی به شامار مای که در زمانه خود  نوعی (129  ص1389)تنکابنی  بود  قرآن
جهاد در نگاه علما اناواعی دارد. آناان فقاط شمشایر گارفتن و جناگ کاردن در میادان را جهااد 
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هایی مانند: فکری  عملی  تبیینای  تبلیغای و ماالی نیاز جااری  دانند؛ بلکه جهاد را در حوزه نمی
 .(29/2/1395)بیانات رهبر معظم انقالب  ند دانمی

امروزه در دنیای جدید  روحانیت برای حفظ جایگاه و پایگاه اصیل خود  الز  اسات شارایط 
تار از قبال تر و تحوالتش خیلی سریعخوبی بشناسد؛ شرایطی که بسیار پیچیده زمانه خویش را به

یت همانند سربازان خط مقد   در جهااِد شده است. این شرایط و فضای زمانه  اقتضا دارد روحان
دار اقامه دین و اجارای  باشند؛ زیرا آنان در طول تاریخ  عهدهتبیینی حضور جدی و ُپررنگ داشته 

کاه تشاکیل آن  اند. به تعبیر مقا  معظام رهباری  جمهاوری اساالمی احکا  و قوانین دینی بوده
را قدر شاناخت  علمای اسال  است  باید آن صالحان و برجستگان  شده ترین آرزوی برآورده بزرگ

مدرساین   )پیاا  رهباری باه جامعاه و در تکمیل  تصحیح و تقویت آن  نفس و نفیس را باید نثار کرد 
24/8/1371). 

در ایران  چاه نقشای سؤال اصلی مقاله  این است که روحانیت در دوران جمهوری اسالمی 
رد؟ برای دستیابی به پاسخ  از چارچوب نظاری مبتنای تبیین احکا  دینی و حفظ نظا  اسالمی دا

ایم و نوشتار با ایان فرضایه دنباال  تجربی بهره برده شناسی تاریخی ا و روش جامعه گراییبر نخبه
-هاای نظاا  اساالمی و نقاش شده که میان تبیین احکا  اسالمی و تبیین نیل به اهداف و آرماان

. برای دستیابی به پاسخ یا اثبات فرضیه یادشده  مطالب را روحانیت  ارتباط معناداری وجود دارد
 کنیم: در دو محور ریل دنبال می

   الف. روحانیت  تبلیغ و تبیین اسال ؛
 ب. روحانیت  تبلیغ و تبیین نظا  اسالمی.

 الف. روحانیت، تبلیغ و تبیین اسالم 

ر اقاماه دیان در هماه منظو ترین عامل قوت روحانیت جهت حضور در اجتماع بهیکی از اساسی
کناد. رهبار سطوح  حقانیت و منطق فطری اسال  است؛ زیرا روحانیت با اسال  معناا پیادا مای

منهاای   روحانیت  سرباز دین است  خاد  دین اسات  از خاود»فرماید: باره می انقالب در این
ب عظایم اساالمی آن  انقال  برجسته  دین حیثیتی ندارد. اگر روحانیت از مسائل اساسی که نمونه

دیاد و ماناد  بادون تردیاد  دیان آسایب مایتفاوت می گرفت و در مقابل آن  بیاست  کناره می
و تبلیغ دین  جزء شئون اصلی » (29/07/1389)بیانات رهباری  « روحانیت هدفش حفظ دین است
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موفقیات  روحانیت در امر تبلیغ دین و». البته (93  ص2  ج1375)حوزه و روحانیت...  « حوزه است
در آن  باید مواظبت بسیاری داشته باشند و تبلیغ نباید از وجهه اخالص خالی شاده و تبادیل باه 

 .(108)همان  ص« یک وظیفه اداری گردد
شاود. عنوان یک نقطه ضعف برای سازمان روحانیت محسوب می نارسایی در تبلیغات نیز به

ویژه در جلساات باانوان   مایالد  باههای  خوانی یاا جشان اگرچه امکان تبلیغ در مجالس روضاه
تواند یک فرصت تبلیغی برای روحانیت در گسترش اسال   احکا  اساالمی و فرهناگ دینای  می

هایی جدی همراه خواهد باود. ییتلقی گردد  ولی اگر امر تبلیغ مدیریت و راهبری نشود  با نارسا
ک یاا یاک فکار یاو ابالغ  رساندن  غ  از ابالغ استیتبل»اند: درباره اهمیت و تعریف تبلیغ گفته

رود. لاذا  یکار م   بهیر و قلب کسیبه فکر و روح و ضم یزیدن چیدر مورد رسان یعنیا  است؛ یپ
اسات؛  یو روحا یک امر معناوی باشد؛ حتما   یو جسمان یک امر مادیتواند  یابالغ نم یمحتوا

  1361)مطهاری  « ترسااندن اسا شناسااندن و خوب غ  خوبیک احساس است. تبلیک فکر و ی
  1370)رزاقای  « ها به گاوش مارد  جهاان تیق و واقعیرساندن حقا یعنیغ  یتبل»یا  (189  ص1ج

غات کاه هماان یتبل»د: یفرما یتبلیغ را از اصول اسال  شمرده و درباره آن م ینی. اما  خم(16ص
ز و منع از آن است  یگرها و نشان دادن راه  یم بدیق به انجا  آن با ترسیها و تشو یشناساندن خوب

 .  (11/8/62  یاسالم ی)روزنامه جمهور« ز استیار مهم اسال  عزیاز اصول بس
-های مسلمان داشتهلیدی در برانگیختن تودهکای ایران  علما نقش های تودهدر بیشتر جنبش

-منزلاه  به اند و مرد  نیاز ایشاان رااند. علما معموال  به صورت قهرمانان عدالت و مدافع فقرا بوده

توانستند هم در برابر قدرت داخلی و هام در برابار ه در موقع لزو  میکآوردند افرادی به شمار می
افتاد  مگار باه . این مهم  اتفاق نمی(126-125  ص1378)کدی  نند کنیروهای خارجی ایستادگی 

جهانی  حوزه بایاد  برکت تبلیغ اسال . با توجه به اهمیت و جایگاه تبلیغ و اطالع دقیق از فرهنگ
ها را اخذ کناد  بین باشد  خوبی گری واقعبا افکار و فرهنگ جهانی برخورد فعال کند و در گزینش

و در مقابل نکات منفی  برخورد مناسب داشته باشد  از خطرات فرهنگی مطلع باشاد و آماادگی 
. (80  ص2  ج1375 )حاوزه و روحانیات... ای سانجیده و درسات ایجااد نمایاد  الز  را برای مقابله

بدیهی است که اگر چنین نکند  به ضعف دچار خواهد شد؛ زیرا جامعه مخاطِب ما  زیر تهااجم 
)هماان  سرعت جذب مهاجماان خواهاد شاد  فرهنگی قرار دارد و با سستی در محتوای تبلیغ  به

د؛ . بنابراین  در امر تبلیغ  روحانیت باید به جامعاه مخاطاب توجاه جادی داشاته باشا(125ص
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خواهاد اساال  را باه یک وقت با مسلمانان و شیعیان ایران مواجه هست و می»چراکه روحانیت  
باار هام روحانیات نسابت باه جامعاه  آنها آموزش بدهد و سطح معلوماتشان را باالتر ببارد. یک

توان گفت یا اصال  توجه به رسالتی کاه جهانی باید دغدغه تبلیغ داشته باشد که در این بخش  می
وحانیت شیعه برای اداره کل جهان دارد  ندارد ]و[ یاا در ایان بخاش  خیلای ضاعیف برخاورد ر

 .  (104  ص1375)مصباح یزدی  « کند می
 داشته باشد: روحانیت در امر تبلیغ  باید در موارد زیر توجه جدی

ه و )حاوز. اتقان  باید در همه انواع تبلیغ لحاظ شود؛ مانند: فایلم  خطاباه  شاعر و تادریس 1
 .(123  ص2  ج1375روحانیت...  

موقع و ساریع محصاوالت فرهنگای و نیاز ضارورت  زدایی فرهنگی از راه عرضاه باه. خأل2
 .(83)همان  صهای بومی و جهانی  حضور سریع و فراوان محصوالت فرهنگِی حوزه در عرصه

مبّلاغ  از هاای کلای آنهاا باه ها و معرفی ویژگای بندی مراکز تبلیغی  اماکن  محیط. طبقه3
 .  (143)همان  صوظایِف نظا  تبلیغی حوزه است 

. سردرگمی جامعه دینی داخل و خاارج (174)همان  صپاسخ نگذاشتن نیازهای تبلیغی . بی4
های روحانیت در امر تبلیغ قلماداد از کشور در اثر برآورده نشدن نیازهای تبلیغی  یکی از ضعف

 شود. می
های روحانیت در امار  مع برای مخاطبان  یکی از کاستی. معرفی نکردن دین به صورت جا5

رود. لزو  شناخت جامع دین برای مخاطب  به معنای این است کاه صارفا  بار  تبلیغ به شمار می
 .(131)همان  صبخشی از دین تکیه نکند و ابعاد دیگر را به فراموشی نسپارد 

 ر بپردازد:روحانیت در مواجهه با افکار مخالف  الز  است به موارد زی
 .(298)همان  صموقع و سریع باشد  دفاع از حریم دیانت  باید به موقع: گیری به الف. موضع

 .(299)همان  صباید فکر خطا را در انبوه نقدهای منطقی مدفون کرد  ب. نقد منطقی:
هاای دینای را برطارف کنناد. تاأمین ایان کسانی باید باشند تا شبهه ج. پیشگیری از شبهات:

های علمیه است. البته ممکن است کسانی که حوزوی نیستند نیز بتوانند ایان عهده حوزه به افراد 
های علمیه و علماای ای  حوزه کار را انجا  دهند  اما متصدی اصلی پاسخگویی به هرگونه شبهه

ریزی نماود  اند. عالوه بر شبهات فعلی  باید شبهات آینده را نیاز شاناخت و بارای آن برناماه دین
 .(300مان  ص)ه
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اینک جای طرح این سؤال است که روحانیت در امر تبلیغ چه چیزی را باید تبیین کند؟ مگار 
اند؟ پس  چاه نیاازی باه خوبی تبیین نکرده عالمان پیشین  اصول و فروع دین یا دیگر احکا  را به

 تبیین مجدد دین وجود دارد؟
مدرن  آن هام در قالاب  و پسات در پاسخ باید گفت  امروز ظهور و بروز خصای، مدرنیتاه

چیز حتی سبک زندگی ما را عوض خواهد کرد. اگار روحانیات در امار  همه 1دنیای مک لوهانی 
تبیین دین احساس وظیفه نکند  آن وقت باید فاتحه دین را خواناد؛ زیارا انسااِن اماروز باه تعبیار 

ابراین  نااگزیر از در نظار به دنیای مک لوهانی حرکت کرده است. بن 2کاستلز  از جهان گوتنبرگی
گرفتِن پیامدهای تکنولوژی اطالعاات در عرصاه زنادگی خاویش هساتیم. انساان اماروزی  باا 

های  سایم  شابکههاای ارتبااطی بای  سیستسام همراه  اینترنت  رایانه  ماهوارهدستیابی به: تلفن
 3ایجواماع شابکهافزارهای دیجیتالی  به عصر اطالعات یا عصار  افزارها و سخت اجتماعی  نر 

کناد و تواناایی زیار و رو کاردن گا  نهاده است؛ عصری که پیوسته مناسبات جدید را متحول می
هاای مجموعه آداب و رسو   فرهنگ و اعتقاادات را دارد؛ زیارا عصار اطالعاات  دارای ویژگای

لذت  گی  برتری های مجازی  عد  قطعیت  روزمر های متکثر سیال  فردانیت  خاصی مانند: متن
 و اهمیت بازنمایی است.

داری منتسب به روحانیت با انقاالب  دارِی روحانیت یا حکومت زمانِی حکومت رو  همازاین
سااز شاود. یکای از  های مختلف  مسألهاطالعات  چه بسا امکان دارد برای روحانیت در بخش

وحانیات بایاد ها  تبلیغ و تبیین معارف اسالمی و مسائل مربوط به حکومات اسات. راین بخش
عرضاه »ای داشاته باشاد؛ زیارا تالش کند که تبیین درستی از احکا  دینی در ایان عصار شابکه

 .(136)همان  ص« درست متاع دینی  خود موجب از بین رفتن باطل است
                                                           

گرایی  های زمانی و مکانی یا جهان. فاقد فاصله1های دنیای مک لوهان  عبارت است از: . برخی ویژگی1
(Globalismو جهانی ) ( سازیGlobalhzation ؛)ظهور فردگرایی جدید انسانی.2 . 

داری غربیان  اتفاقاتی به  داران و دین الب چاپی یا انسان چاپی  در غرب و در دنیای دین. با انقالب گوتنبرگ یا انق2
وقوع پیوست؛ چراکه با ظهور چاپ  برخی شعارها متولد شد؛ از جمله  منبع یا کتاب مقدس  فقط در دسترسی 

همند و از آن سخن توانند آن را بفای خاص به نا  روحانیت مسیحیت نیست و نخواهد بود. پس  همه میعده
 بگویند.

بوک  تویتر  یوتیوپ  وی چت و  ای  مانند: فیس های شبکه گذاری  آن است که شاهد بروز تکنولوژی . دلیل این نا 3
 وایبر هستیم.
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 ب. روحانیت، تبلیغ و تبیین نظام اسالمی

جمهاوری اساالمی نظامی سیاسی باه ناا   1روحانیت  بر اساس باور به یگانگی دین و سیاست 
المسائل مؤمنان را تهیاه  ایران را مستقر ساخت و فقط به دادن رساله عملیه اکتفا نکرد؛ هم توضیح

رو  کوشید کلیاه قاوانین و مقاررات مادنی  جزایای  نمود و هم قانون اساسی شهروندان را. ازاین
المی تنظایم و ارائاه مالی  اقتصادی  اداری  فرهنگی  نظامی  سیاسی و...  بر مبنای موازین اسا

 .(4)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  اصلگردد 
های اقتصاادی و  های دینی و سیاسی با مطالباه با روی کار آمدن حکومت دینی  عمال  مطالبه

خورد. در این صورت  متولیاان حکومات اساالمی  یعنای روحانیات  بایاد  اجتماعی پیوند می
گاذاری  اجرایای و قضاایی.  هاای نظاا   همچاون: قانون پاسخگو باشند؛ آن هم در همه حاوزه

های  حکومت دینای را روی کاار آورد  عماال  باا مطالباه 1357بنابراین  وقتی روحانیت در سال 
های گونااگون سیاسای  اجتمااعی و اقتصاادی را پوشاش  و عمیقی پیوند خورد که حوزه گسترده

شاد و البتاه نیازمناد تبیاین یید احکا  دینای مایبایست همه موارد  مبتنی بر دین یا تأ داد و می می
های علمیه عالوه بر تقویت اعتقاد دینی در میاان مارد    رو  حوزهبسیاری از مسائل نیز بود. ازاین

. نگهباانی و تقویات 2. تنظایِم رفتارهاای اجتمااعی؛ 1به انجا  اموری چند نیز موظاف بودناد: 
 . ایجاد تقویت همبستگی اجتماعی.3اخالق؛ 

و تبیاین آن  تاالش « حفاظ نظاا  اساالمی»ر یک کال   روحانیت موظف است که بارای د
 در آثار فقها  به سه معنای زیر آمده:« حفظ نظا »نماید. گفتنی است که 

بااره  . مراد از حفظ نظا   حفظ نظاِ  معیشتی جامعه است. مرحو  آخوند خراسانی در ایان1
)آخوناد « و حرج و اختالل نظا  گردد  واجاب نیساتاحتیاط کامل  اگر موجب عسر »گوید:  می

در استدالل بر بطالن احتیاط در همه وقایع  یکای  . و یا اما  خمینی(358ق  ص1376خراسانی  
. ماراد ایشاان  (364ق  ص1373)خمینی  داند از دالیل را لزو  عسر و حرج  بلکه اختالل نظا  می

 حفظ نظاِ  معیشتی است.
                                                           

توان گفت که اسال   همان  صرف احکا  )منهای حکومت(  اسال  نیست؛ بلکه می»گوید:  می . اما  خمینی1
باشد و احکا  شرعی  قوانین اسال  است و شأنی از شئون حکومت است؛ بلکه  ن میحکومت با تما  شئون آ

ق  1391)خمینی  « اند احکا   مطلوبات عرضی و اموری ابزاری برای استقرار حکومت و گسترش عدالت
 (.472ص



 37 |ر آنجهاد تبیین در زمانه جمهوری اسالمی ایران و نقش روحانیت د

 

ا   حراست از کیاان کشاور اساالمی و مسالمانان  از هجاو  دشامنان . منظور از حفظ نظ2
 .(7  ص1378)نائینی  است « حفظ بیضه اسال »است که مرادف با این معنا در فقه  اصطالح 

. مراد از حفظ نظا   پاسداری از کشور  مملکت و جمهاوری اساالمی ایاران اسات. اماا  3
دانساته  (494  ص11  ج1368)اما  خمینی   ه یقله و عیی از واجبات شرعیکحفظ نظا  را  خمینی

 2کشاور 1هایی چون: مملکات گونه برداشت کرد که اما  واژه توان ایناست. از سخنان ایشان می
  همنشاین و برابار قارار «حفظ نظاا »را با واژه  3(298  ص15 )همان  جو جمهوری اسالمی ایران 

 داده است.
است که برای چنین کاری )حفظ نظا (  آیا روحانیت  پرسشی که اینجا قابل توجه است  این

باید از زبان قدرت بهره ببرد؟ یا اینکه زبان منطق  موعظه و تبیین را مد نظر داشته باشد؟ در پاسخ 
باید گفت  روحانیت نباید هرگز زبان منطق را به فراموشی ساپارد؛ زیارا تااریخ اساال  بیاانگر آن 

نباید زبان قدرت را جاایگزین  ق صحیح بوده است. بنابراین است که روحانیت همواره اهل منط
گردد که زبان منطق و موعظه نمود؛ زیرا چنین کاری  برای روحانیت خطرساز است و موجب می

هاای نظاا  اساالمی کااهش شأن و منزلتش برای تبیین مبانی دین  ارشاد مرد  و اهداف و آرماان
برای چگونگی عبور از منطق قدرت به منطاق موعظاه  یابد. بایسته است که روحانیت  راهکاری 

ای بگویناد راهکاار آن  رعایات قاانون در عین حضور در جایگاه قدرت را پیدا نماید. شاید عده

                                                           
  1368ا  خمینی  )ام« کنند کند مملکت را  خود مرد  هستند که حفظ نظا  و نظم را می که اداره می اآلن هم آن. »1

 (.406  ص8ج
ما و شما دو مسئولیت داریم: یک مسئولیت کوچک  و یک مسئولیت بزرگ. مسئولیت کوچک  حفظ کشور  . »2

تر از آن  [ که این مهم است؛ لکن کوچک ُبرد نهضت و رعایت جهات نظمی و تربیتی افراد ]است حفظ نظا  و پیش
(. همچنین  در جای دیگر 106  ص10  ج1368اما  خمینی  « )دومی است. دو   حفظ مکتب و چهره اسال 

های عادی الز  است؛ اما در وقت غیرعادی  بیشتر  حفظ نظا   حفظ مراتب  حفظ سلسله  در وقت»گوید: می
کس تحت  الز  است؛ برای اینکه اگر بنا باشد که در وقت غیرعادی هرکسی بخواهد حرف دیگری را نشنود و هیچ

 (.73  ص8)همان  ج« شود که یک کشور به باد برود اسباب این می نظمی نباشد  این
حفظ اسال   » .(281  ص18  ج1368)اما  خمینی  « اآلن ما در مشکل حفظ نظا  جمهوری اسالمی هستیم. »3

ای در اسال   باالتر از حفظ خود اسال  نیست.  فریضه یک فریضه الهی است  باالتر از تما  فرایض؛ یعنی هیچ
ترین فریضه است  بر همه ما و شما و همه ملت و همه  های بزرگ است و بزرگ فظ اسال   جزء فریضهاگر ح

 (.330  ص15)همان  ج« روحانیون  حفظ این جمهوری اسالمی  از اعظم فرایض است
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سازی قانون  با تهیه و تدوین آن  فاصاله بسایاری دارد و  است؛ ولی باید دانست که اجرا و عملی
کار  روحانیت باید دارای آگاهی  رسد که برای ایننظر می ُنماید. بهکاری بس سخت و دشوار می

هاای اجتمااعی کاه بسایار یعنای داشاتن چشامی بیناا در فهام و تبیاین حرکات 1سیاسی باشد؛
 2راهگشاست.

کنایم. بارای بهتار روشان آگاهی سیاسی  یعنی شناخت زمان و فضایی که در آن زندگی مای
معظم رهبری اشاره  تضی مطهری و مقا   شهید مرخمینیشدن این صالحیت  به سخنان اما  

ای دربااره اهمیات  جایگااه و ضارورت آگااهی سیاسای روحانیات اللاه خامناهکنیم. آیات می
اگر شما اعلم علما باشید  ولی زمانتان را نشناسید  محال است بتوانیاد بارای جامعاه »گوید:  می

خواهد بکناد و دشامنان ماا  می اسالمی امروز مفید واقع شوید. اگر ندانیم که استکبار چه کاری
گاذرد و چاه کنند واگر متوجه نباشیم که در جامعه ما چه میچه کسانی هستند و از کجا نفور می

هاای اماروز بندی مشکالتی وجود دارد و عالجش چیست و اگر اطالع نداشته باشیم که در جبهه
همیشاه توساری و کتاک را  توانیم نقش واقعی خود را ایفا کنایم.جهان چه جایگاهی داریم  نمی

خواهاد بیفتاد و چاه خورند که بین دو جناِح بازیگر قرار گیرند و ندانند چه اتفاقی مایکسانی می
ها دهند. بصیرت و علم به زمان و استفاده از موقعیتعواملی صحنه بازی را به نفع خود تغییر می

دیان را باه چناد نفار تعلایم  برای هر عاملی  چه اعلم علما و چه کسی که در یک محله  احکا 
 .(20/4/1368)بیانات رهبری  « دهد  ضروری است می

شهید مطهری نیز معتقد است که روحانی  اّول باید اسال  را بشناسد و علام و اطالعاش باه 
خوبی بشناسد و به اوضاع دنیا آگاه باشد؛ یعنی بفهماد  افی باشد. سپس  جامعه را بهکن یمبانی د

ا چاه چیازی را یاهاای موجاوِد دن انید و مصلحت جامعه اسالمی در برابر جرگذرا چه مییدر دن
 یاکن در یّ تااب معاکارش فقط با چند که سر و کآدمی  3.(265  ص1375)مطهری  ند کاقتضا می

                                                           
گاهی سیاسی برای روحانیت  ر.ک: 1 ت . سخنرانی رهبری در مراسم بیع1. برای اطالع بیشتر از چیستی و ضرورت آ

. اما  خمینی  3؛ 265-263  ص1375. مطهری  ده گفتار  2؛ 20/4/1368مدرسان حوزه علمیه مشهد  تاریخ 
 .69  ص1373؛ اما  خمینی  289  ص21  ج1361

گاهی سیاسی روحانیت  ر.ک: سخنرانی مقا  معظم رهبری در مراسم بیعت هزاران 2 . برای اطالع بیشتر از معنای آ
 .22/3/1368قم و روحانیون بیست کشور جهان  در تن از طالب حوزه علمیه 

ایم  به  معنای هادی قو  بودن  این نیست که ما تنها حالت منع و توقف به خود گرفته». شهید مطهری معتقد است: 3
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تواناد نج مدرسه به سار بارد  نمایکره باشد و در یات  فلسفه و غیخصوص  مثل: فقه  ادب علم به
تواند مصاالح جامعاه را نج مدرسه نمیکرد. انسان در کد یو چه با گذردبفهمد در جامعه چه می

خواهاد  ز مییار جهان  الز  است. شاامه تی، بدهد. علم و اطالع به اوضاع جاری و متغیتشخ
ناد و جامعاه را طاوری از آن کنای یب شیشاود  از حااال پ نده واقع مییه در آکه حتی حوادثی را ک

سات یر نیپاذ انکنای  امیب شیت  بدون قادرِت پینشود. هدا ه با خطری مواجهکحادثه عبور دهد 
 .(263)همان  ص

 گوید:درباره اهمیت و ضرورت فهم و بینش سیاسی داشتن روحانیت می اما  خمینی
ها هم باشد  ولای... در زمیناه اجتمااعی و سیاسای یک فرد اگر اعلم در علو  معهود حوزه»

این فرد در مسائل اجتماعی و حکاومتی مجتهاد  گیری باشد  فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم
 .  (177  ص21  ج1361)اما  خمینی  « تواند زما  جامعه را در دست بگیرد نیست و نمی

 فرماید:ایشان در جای دیگر با تفصیل و تأکید بیشتری می
ها وتزویرها و فرهنگ حاکم بر جهان  داشتن بصیرت و دید آشنایی به روش برخورد با حیله»

هاا و حتای صادی  اطالع از کیفیت برخورد با اقتصااد حااکم بار جهاان  شاناخت سیاساتاقت
هاای یاک مجتهاد جاامع  شده آنان و درک موقعیت و...   از ویژگی های دیکتهسیاسیون و فرمول

 .)همان(« است
 گوید:همچنین  ایشان در خصوص حوادث واقعه می

هاایی مدهای اجتماعی و گرفتااریحوادث واقعه  همین حوادث سیاسی است؛ همین پیشا»
 .(69  ص1373)همان؛ خمینی  « داده استبوده که برای مرد  و مسلمین روی می

خالصه اینکه آگاهی سیاسی داشتن  اقتضا دارد که بدانیم چه چیزهاایی نیااز باه تبیاین دارد. 
ت موجاود در عالوه بر تبیین اسال  و نظا  اسالمی  برخی مواقع نیاز اسات کاه باه تبیاین واقعیاا

                                                                                                                                        
ایم  یک جا هم باید مرد  را تشویق  گوییم این را نکن  آن را نکن. و مرد  را گرفتار کرده رسیم  می هرکاری که می

د و به حرکت آورد. همین مثال اتومبیل را رکر کرد  و گفتم که ما باید مثل راننده اتومبیل باشیم؛ یک جا به کر
اتومبیل گاز بدهیم  یک جا فرمان را بپیچیم  یک جا ترمز کنیم  یک جا کار دیگر؛ مثال  چراغ بدهیم؛ هر موقعیتی  

شه آقا شیخ ترمز باشیم؛ همه جا ترمز بکنیم. تنها ترمز اقتضایی دارد. بعد شوخی کرد  و گفتم ما که نباید همی
کردن  کافی نیست؛ یک جا هم باید آقا شیخ فرمان باشیم  یک جا آقا شیخ موتور باشیم. یکی از طالب گفت: ما 

 (.265  ص1375)مطهری  « کدا  نیستیم ما آقا شیخ دنده عقب هستیم هیچ
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البالغاه باه تبیاین واقعیااتی پرداخات کاه در در نهج که اما  علی جامعه خود بپردازیم؛ چنان
. روحانیت  موظف است در موارد زیار باه (3/6/1395)بیانات رهبری  آن روز وجود داشت  جامعه

 تبیین مسائل بپردازد:
 ؛(14/3/1380)همان  . محکمات اسال  و انقالب اسالمی 1
 ؛(7/12/1397)همان  ارف اسالمی و جلوگیری از تحریف انقالب . مع2
 . مسائل جاری کشور؛3
 . سبک زندگی اسالمی ا ایرانی؛4
 . فرهنگ؛5
ساازی حقاایق و  هاا و کتمانافکنی ها  ابها  ها  تحریف. خنثاسازی تبلیغات مسمو  رسانه6

 خدمات انقالب و نظا  اسالمی.

  نتیجه

روحانیت در امر تبیین اسال  و نظا  اسالمی  امری ضروری و حیااتی با اینکه حضور و مشارکت 
بوده  ولی در این امر  عالوه بر روحانیت  دیگران هم باید احساس وظیفه کنند. بناابراین  اگرچاه 

شکن باشد و از همه بیشتر به آن توجاه کناد و خاود را مساّلح باه  روحانیت در امر تبیین باید خط
اسالمی و انقاالب اساالمی و شابهات مرباوط باه ما برای اینکه تبیین مسائل لواز  تبیین نماید  ا

جمهوری اسالمی  به صورت بهتر و کارسازتری اتفاق بیفتد  باید مرد   روشنفکران  مسائوالن و 
مدیران  وظیفه تبیین را دغدغه خویشتن بدانند و به آن بپردازند. البته تبیین  نیازمند شرایطی اسات 

گیری از آن اسات کاه باه های بهرهن شرایط و مقدمات  توجه جدی به ابزارها و روشیکی از آکه 
هاای گیری از اخالق و شیوهتر از توجه به ابزار  بهره باشد. مهماقتضاِی زمانه  متفاوت و متنوع می

و علماای دینای  باا  الهی  معصومیناخالقی در امر تبیین است که در اندیشه و سیره انبیای 
و    حضارت ناوحدهای فراوانی قابل مشاهده است. این شیوه  در سیره پیامبر اساال تأکی

عنوان نمونه باه آن پرداختاه شاد. ایان     نمودی بارز دارد و در این نوشتار  بهحضرت شیعب
گیاری از باشد؛ یعنی به جاای بهارههمان اخالق و شیوه اخالقی است که در جهاد تبیین الز  می

لطه  باید از منطق روشنگری و نفور در ارهان و قلوب مرد  جهت جاری کاردن منطق قدرت و س
 . های دینی استفاده کردآموزه
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 نقش تبلیغ در هدایت انسان از منظر آیات و روایات

 *محسن شجاعی باغینی

 چکیده

ترین شریعت آسمانی  رسالتی جااودانی و جهاانی  از آنجایی که رسالت اسال  به عنوان آخرین و کامل
ها دارد و تاا زماانی کاه انساان باا معاارف و  اسای در هادایت انسااناست  تبلیغ دین اسال   نقاش اس

 پذیر نیست.  های اسال  آشنا نباشد  هدایتش به شکل کامل امکان آموزه
ها تبیین نموده تا ضرورت امر تبلیغ در جامعه اماروزی  این پژوهش  نقش تبلیغ را در هدایت انسان

تواناد  تنهایی نمی باشد. با توجه به اینکه انسان بهاست  مورد توجه ویژه  که عصر غیبت اما  معصو 
به شناخت کامال از مبادأ و معااد و راه تکامال و ساعادت دسات یاباد  هادف از بعثات انبیاا و نازول 

باودن  یها از طریق وحی است. در این راستا  هدایت  نیازمند همگان های آسمانی  هدایت انسان کتاب
ن جاودان  به همه واصل شاود و نیازهاای آناان در یین آیا یم واالیغ است؛ تا معارف و تعالیدعوت و تبل

 .پیمودن راه کمال  پاسخ داده شود

 . تبلیغ، هدایت، تکامل، سعادت، جاودانگی اسالم: کلیدواژگان

                                                           
 Arefe3255622@gmail.comکارشناسی ارشد علو  قرآن و حدیث  دانشگاه ولیعصر رفسنجان: * 

 صصیفصلنامه علمی ـ تخدو 

 1399سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان   
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 مقدمه 

اُ»خداوند متعال انسان را آفرید و قدرت انتخاب و اختیار باه او داد؛  ُِإیَّ َِ ِیل ُالسَّ اَُهَدْ ناه  ُِإنَّ ََ ُ َا  شاِك
َا و اَُكف  ی و طهاارت را باه او الهاا  کز راه تقوا و پایو راه فجور و فسق و تعدی  و ن (3)انسان  آیه« ِإیَّ

ْقَواَها»رد؛ ک َُ ُ ََ َهاُ ََ و ج  ه کااری یالت نفسانی و غرایز انسان  با اختی. تما(8)شمس  آیه« َفَأْلَاَمَااُف 
گیرد. در حقیقت  انسان دارای فطرت و سرشت می ا باطل قراریر حق یبه انسان داده شده  در مس

ات و زندگی رهباری ینی در حیّ ه وی را به سّنت مخصوصی و به راه مشخ، و معکخاصی است 
د از آن راه بارود و باه یه فقط انسان باکن و مشخ، است یّ ت معید و آن فطرت  دارای غاینما می

  2ق  ج1427)حسینی طهرانای  درون او قرار داد  رو  هم تقوا و هم فجور را در ت برسد. ازاینیآن نها
هُ »امل را برای وی آسان نماود؛ کراه ت ک. سپس  خداوند  سلو(454ص ََ ب َُ سَّ َِ ِیل ُالسَّ مَّ )عابس  « ث 
و بهترین بندگان خود و برگزیدگان خویش را به نبوت مبعوث کرد تا دستورات الهای و راه و  (20آیه

نمایند و خود نیز الگوی رفتاری مناسبی برای مرد  باشند. در ایان ها ابالغ  رسم بندگی را به انسان
ترین مأموریت خود را بر عهده انبیای الهی قرار داد تا مرد  را تربیت نموده و از هاوای  راستا  بزرگ

ترین وظیفه انبیای الهی  تبلیغ دیان خادا و  نفس و تبعیت از شیاطین اجتناب دهند. بنابراین  مهم
بشری به سوی خدای تعالی و زندگی معنوی  انساانیت و تربیات نفاوس اسات؛ هدایت جامعه 

وَتُ»که قرآن کریم در آیاه  چنان باغ  َِِّ بواُال ُاْجَتِنی  ََ بَهُ َاُالَلِّ بد  َُأِنُاْعی  بوال  س  ََ ٍةُ َیِّ ُأ  ِِِّ
َُلَقْدََُِّعْثَناُِفىُك  ََ

ه ْمَُیْوَُهَدیُاللَّ دعوت مرد  به پرستش خداوناد و امبران هر امت را یفه پی  وظ(36)نحل  آیاه« َفِمْنا 
« تیهادا»طان معرفی نموده اسات. خداوناد متعاال لطاف خاویش را یخودداری از پرستش ش

ماان  باه راه بهشات یه خداوند گروهی را باه سابب اکن باشد ین است مراد اکده است و ممینام
ان یارا بیاز سات؛یل و ارشاد نیان دلی  ب«تیهدا»نجا منظور از یه در اکهی است یرد. بدکت یهدا

. (554  ص6ش  ج1372)طبرسای  ماان نادارد یل و ارشاد  عمومی است و اختصاصی به اهل ایدل
رده و علات بعثات هماه کارامون او نهای یشدن به طاغوت و گشتن پ یکدر حقیقت  قرآن از نزد

  3ش  ج1362)طالقااانی  اساات   ان نمااودهیااغمبااران را پرسااتش خاادای و اجتناااب از طاااغوت بیپ
 .(113ص

وهش حاضر  در جهت پاسخ به این پرسش است کاه تبلیاغ دیان اساال   چاه نقشای در پژ
ها در جامعاه اماروزی  از چاه طریاق  ترین عامل در هدایت انساانها دارد؟ و مهم هدایت انسان
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آوری اطالعاات مکتاوب  پذیر است؟ این پژوهش  به روش توصایفی ا تحلیلای باا جماع امکان
ینکه هدف از خلقت انسان  رشد و تکامل است و خداوند متعاال نگاشته شده است. با توجه به ا

تما  هستی را در مسیر کمال و هدایت انسان قرار داده  توجه به امر تبلیغ برای اباالغ دیان اساال  
 در جهت رسیدن به کمال و سعادت ضروری است.

 شناسی . مفهوم1
 . تبلیغ1-1

« بیاا ترغیاقناع »به هدف  (421  ص4ق  ج1409)فراهیدی  رساندن خبر  یغ در لغت  به معنایتبل
. در واقاع  تبلیاغ  موجاب (81ش  ص1371)رهبر  مخاطب برای رسیدن به هدف مورد نظر است 

هادف مشاخ،  یاکدن باه ید و احساساات افاراد  بارای رسایار و عقاکت  افینفور در شخص
اسات  یت آموزشیفعال یکل آن  کن شیتر ین و اصولیو در بهتر (8ش  ص1390)زورق  شود  می

)زورق  رد یاگ یانجاا  م یو فرهنگا ی  اجتمااعیاسایس یهاا یه به منظاور نشار داناش و آگاهک
روشانگرانه  از   وهیباه شا یا  الهای  عبارت است از رساندن پیغ اسالمی؛ اما تبل(18ش  ص1390

ر عصار مشروع ه یمورد نظر با استفاده از ابزارها یرش محتوایق به پذیجاد ارتباط و تشویق ایطر
ت یجهات هادا یو معنو یاله یها زهی  انگیغ اسالمی. در حقیقت  در تبل(98ش  ص1371)رهبر  

 انسان مطرح است.
 . هدایت1-2

  راهنماایی از روی لطاف (2532  ص6ق  ج1376)جاوهری  هدایت در لغت  باه معناای ارشااد 
مطلاوب و هادف ای است که منجر به رسیدن باه  و خیرخواهی (835ق  ص1412)راغب اصفهانی  

رود  باه کاار مای« ضااللت». در مقابال هادایت  واژه (473  ص1ش  ج1375)طریحای  شود می
. هدایت در اصطالح  به معنای داللت و نشان دادن هدف  باه (353  ص15ق  ج1414منظاور   )ابن
از طریاق   ار خداسات کاه کنحو رساندن به هدف است و  یکن خود  یله نشان دادن راه  و ایوس
و در ماواردی   (35-34  ص1ق  ج1417)طباطباایی  پاذیرد  ن دادن صراط مساتقیم صاورت مینشا

. (104  ص1ش  ج1372)طبرسای  مراد از آن  پایداری و استقامت و استواری در مسایر و راه اسات 
ماَُ ِضبَُُفَمِوُاْهَتدی»خداوند متعال در آیه  َُفِإنَّ َِّ َُیْوَُض ََ ماَُ ْاَتِديُِلَنْفِسِهُ َُیباَُأَنباَُفِإنَّ ََ َُعَلْلاباُ ُِّ

ْمَُِِّوِكلِ ها در آنچاه بارای خاود انتخااب  اعال  عمومی داده که همه انسان (108)یونس  آیه«  َعَلْلف 
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س باه کناد. هارکسای سالب کتواند آزادی در انتخاب را از  س نمیک چینند  آزاد هستند و هک می
گر برود  یی بگرداند و راهی دس از آن روکشود و هر د خودش مییابد  سودش عایسوی حق راه 

. در حقیقات  (133  ص10ق  ج1417)طباطباایی  شاود  د خاودش ماییان انحراف نیاز عایضرر ا
هدایت  شناخت درست و صحیح هدف  و انتخاب راه و روش صحیح جهت رسیدن به هادف 

 ترین معنای خود  شامل تما  مخلوقات است. و پایداری در مسیر است که در عا 

 اهمیت تبلیغ دین اسالم . ضرورت و2

ت و ساعادت انساان  هادف اصالی انبیاای الهای یالهی  در راستای هدا یها ن و ارزشیغ دیتبل
آن   یرساان ا یپ  و جااودانگی اسات  گساتره یتاب اساال   جهاانکه رسالت مکاست و از آنجا 

ن یار درو  د نیاهای زنادگی اسات. ازا نامحدود و شامل تما  افراد جامعه بشری در هماه عرصاه
ا یاانب  فاهین وظیتر یه اساساکبرخوردار است؛ به نحوی  ییار واالیگاه بسیغ  از جایاسال   امر تبل

ُ»غ دین بیان شده اسات؛ یدر قرآن  تبل ُِإالَّ ُالَُ ْخَشْوَنَُأَحبدا  ََ ُ َُ ْخَشْوَنه  ََ ِهُ ساالِتُاللَّ َِ وَنُ
غ  َیلك ِذ َوُ   الَّ

َُكفى ََ َهُ ِهَُحِسلیاُُاللَّ . بر عالمان دینی  ضروری است جهت حفاظ و احیاای (39حزاب  آیه)ا« ِِّاللَّ
ن  از یاد یهای اسالمی  امر تبلیغ را سرلوحه وظیفه خویش قارار دهناد. دعاوت باه ساو ارزش
. خداوناد متعاال  تبلیاغ را (19  ص9ش  ج1372)طبرسای  ن عباادات و واجباات اسات یتر بزرگ

َاَُفبِإْنُ»ترین مسئولیت پیامبران بیان نموده است؛  اصلی  َ ُاْحبَذ ََ بوَلُ س  ََّ واُال َُأِطلع  ََ َهُ واُاللَّ َُأِطلع  ََ

ُ ِیلو  ُاْلم  غ  ًَ وِلَناُاْلَی س  ََ َماَُعَلىُ واَُأنَّ ْمَُفاْعَلم  ْلت  َولَّ . خداوناد متعاال پیاامبر را جهات (92)مائاده  آیاه« َُ
مادانی  )حساینی هها ارسال نماوده اسات  قی و سپاس از نعمتیمال حقکهدایت جامعه به سوی 

َُعَلبىُ»ا  دانساته اسات؛ یاامبران را روشنگری و رساندن پیپ  فهیو وظ (133  ص5ق  ج1404 ِْ َفَاب
ُ ِیلو  ُاْلم  غ  ًَ ُاْلَی ُِإالَّ ِِ

س  َُّ اناه و ین آیه  در حقیقت  پاسخی است به سخنان جبرگرای. ا(35)نحل  آیاه« ال
رده اسات. پاس  او کاشر را فاراهم ت بیامبرانی را فرستاده و اسباب هدایان. خدا پکز مشریارآمکان

ردن مارد  نباوده اسات کاامبران  اجباار یپ  فهیخواهد؛ ولی سّنت الهی و وظ گمراهی مرد  را نمی
ر اسات تاا در یرسالت پیامبر در امر تبلیغ  انذار و تبشا  .(240  ص11ش  ج1387)رضایی اصفهانی  
ش  1371)مکاار  شایرازی  ت شاود ها به راه راسا و آخرت  موجب هدایت انسانیراستای صالح دن

ت یادرصدد ایجااد از باین باردن معنو یفرهنگ یها . باتوجه به اینکه امروزه بحران (352  ص12ج
هاای الهای و ها جهات احیاای ارزشترین روش مقابله با بحران هستند  امر تبلیغ دین  کاربردی
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 دهنده راه انبیاست. ادامه
ها باا پیاا  آسامانی  از وظاایف مهام  شنا نمودن انساانتبلیغ و بیان احکا  و معارف دینی و آ

عناوان یکای از  ها بوده اسات و در قارآن کاریم باه  انبیای الهی در جهت نجات و سعادت انسان
بهترین اعمال  شناخته شده است و مبّلغان از مقا  و جایگاه رفیعی برخوردار هستند. تبلیاغ دیان 

ْمَُطاِئَفٌةُ»متعال در آیه  خدا  چنان عظیم و ارزشمند است که خداوند َقٍةُِیْنا  َْ ُِف ِِِّ
ُِیْوُك  ََ َفَلْواَلَُنَف

ََنُ  َ ْمَُ ْحَذ ا  واُِإَلْلِاْمَُلَعَلِّ َجع  ََ ْمُِإَراُ َاَُقْوَیا   َ ْنِذ ِلل  ََ واُِفىُالِدِّ ِوُ ا    باه مؤمناان (122)توباه  آیاه« ِلَلَتَفَقِّ
کوچ نمایناد تاا در دیان آگااهی  دستور داده است که از هر جمیعتی  گروهی به سوی پیامبر

د و قو  خود را هنگامی که باه ساوی آناان بازگشاتند  بایم دهناد. نیابند و به تبلیغ دین خدا بپرداز
دعوت مرد  به پرستش و توجه به پروردگار  چنان ارزشمند است که در روایاات متعاددی بار آن 

ََُ»در حدیثی فرمود:  تأکید شده است. اما  رضا ُ َُوُكَْیوَ َُرِحَمُاّلَله   َ ُلَو َرنَواَُفق ْلوت  ْْ بْدا َُأْحیَواَُأ
َهاُالنَّاس نَاَُوُی َعلِّم  َْ ل و  َ ُ َرك ْمَُقاَلُیَتََعلَّم  ْْ در ایان  اماا  .(307  ص1ق  ج1378بابویه   )ابن«  ی ْحیِيَُأ

 روایت  بر کسی که علو  دینی را فرا بگیرید و به مرد  نیز یاد دهد  به دلیال پیاروی مارد  از دیان
هاایی کاه  اسال   برایش طلب رحمت الهی نموده اسات. بناابراین  یکای از ارزشامندترین کار

قرار گرفت  تبلیغ دین خدا  قارآن و  توان در دنیا انجا  داد و مشمول دعای خیر معصومین می
 است. سخنان معصومین

 های هدایت . عرصه3

 ها اشاره نموده است.انسانهای مختلف هدایت خداوند متعال در آیات متعددی  به عرصه
 . هدایت تکوینی1ـ3

هدایت تکوینی  هدایتی است که به صورت فطری در نهاد هار موجاودی قارار داده شاده تاا باا 
استعدادهای درونی خود به تکامل برسد؛ در حقیقت  هدایتی است که عمو  موجودات را شامل 

ِذيَُأْعُ»که در آیه: شود؛ همچنان می َناُالَّ ُِّّ ََ َُشيُُِْىقاَلُ َِّ َُهدیُك  مَّ ُث    بار ایان (50)طه  آیه«  ٍءَُخْلَقه 
مطلب تصریح شده است. خداوند متعال تما  اشیا را به سوی مطلوبشان که همان هدف خلقت 

؛ اما در انساان  قاوه تعقال (356  ص2ق  ج1417)طباطبایی  موجودات است  هدایت نموده است 
تواند از آن برای هدایت تکوینی کمک گیارد. در انسان می وجه تمایز او با سایر حیوانات است که

ُوَُلیَُالَسوم ُ»نا  برده شده است؛ «  حجت درون»روایات نیز از عقل به عنوان  ِ بِْدُاّلَله ََ ْنَُأبِيُ ََ
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ُِ َُوُبَویَْنُاّلَله
ُِ ُِفیَماُبَیَْنُالِْعبَوا ة  جَّ َُوُالْح  ُالنَّبِيُّ

ُِ لَىُالِْعبَا ََ ُ ِ ُاّلَله ة  جَّ   1ق  ج1407)کلینای  «  ُالَْعْقو ُ وَُقاَل:ُح 
کناد. قاوه عاقلاه  یکای از شائونات ها را درک میها و بدی. انسان با نیروی تعقل  خوبی(25ص

انسان و سبب برتری او بر سایر موجودات جهان است و قرآن کریم در بسیاری از آیات  انساان را 
أکید فراوان دارد. در حقیقات  عقال  معیاار کارگیری آن ت نماید و در به دعوت به تعقل و تفکر می

سنجش و وسیله ادراک و استدالل و عامل هدایتگر انسان بر سار دو راهای زنادگی اسات. قارآن 
اندازناد و در مسایر هادایت صاحیح گاا  بار  کار می کریم به کسانی که قوه تعقل خاویش را باه

وَنُاْلَقْوَلُ»دهد؛  دارند  بشارت می می ِذ َوَُ ْسَتِمع  ُُالَّ ََ ُ به  ُاللَّ م  ِذ َوَُهبداه  َلِئَ ُالَّ ُأ  وَنَُأْحَسَنه  ِیع  َفَلتَّ
ْلیاِبُ واُاْْلَ َل  ْمُأ  َلِئَ ُه  ت  عبارت است از طلب حق و آماادگی تاا  بارای ین هدای. ا(18)زمر  آیه« أ 

دن باه یلی و رسایهای تفصا تیه تمامی هداکتی اجمالی یافت شود؛ هدایه کروی از آن؛ هرجا یپ
 .(250  ص17ق  ج1417)طباطبایی  شود  عارف الهی بدان منتهی میاز م یکهر

 . هدایت تشریعی2ـ3

نوع دیگری از هدایت  هدایت تشریعی است که از طریق ابالغ دین و دعوت حق توساط انبیاای 
گیرد و رشد و تعالی انسان در پرتو هدایت تشریعی  با ارسال رسل جهت تبلیاغ الهی صورت می

های آسمانی  اشاره به این ارسال انبیا و نزول کتاب بیانگرِ  که آیاِت د؛ همچناندین میسر خواهد بو
بْلناُِِّبِهُ»نوع هدایت دارناد؛  صَّ ََ ُیباُ ََ َحْلناُِإَلْلَ ُ َْ ِذيَُأ ُالَّ ََ ُ وحا  ىُِِِّهُن  صَّ ََ ْمُِیَوُالدك ِوُیاُ َعَُلف  ََ َش
وسى ُی  ََ َاِهلَمُ ُِعلسىُُِإِّْ ُالََُُ ََ واُالدك َوُ ْمُِإَلْلبِهَُأْنَُأِقلم  وه  ْدع  َُ ِكلَوُیاُ َِ ْش

َُعَلىُاْلم  ََ واُِفلِهَُكی  ق  ََّ َتَف َُ ُ
ِنل  َُ ْاِديُِإَلْلِهَُیْوُ   ََ ُ َُ ْجَتِیيُِإَلْلِهَُیْوَُ شاء  ه  . این آیه  بیانگر آن است که اقاماه  (13)شوری  آیه« اللَّ

د  را باه ساوی دیان فارا دین و عمل به دستورات الهی  از وظایف تما  انبیای الهی اسات تاا مار
خوانند. این هدایت  هدایتی است که خداوند متعال به وسیله انبیا و کتب آسمانی برای مرد  قارار 

ُِإ تباَءُ»داده است؛  ََ بًِةُ ُِإقاَمُالصَّ ََ َاِتُ ُاْلَخْل َِ َحْلناُِإَلْلِاْمُِفْع َْ َُأ ََ ناُ َِ ََنَُِِّأْی
َُ ْاد  ة  ْمَُأِئمَّ َُجَعْلناه  ََ

ُ ََ كاِةُ واَُلناُعاِِِّد والزَّ مناد هساتند و . هماه انساانها از هادایت تشاریعی بهاره(73)انبیاا  آیاه«  كان 
َُقْوٍمُهاد»کس بدون اتما  حجت  کیفر نخواهد شد؛  هیچ ِك ُِلف  ََ ُ ٌَ ْنِذ ماَُأْنَتُی  ؛ اماا (7)رعد  آیه« ِإنَّ

 پذیرد. پذیرد و گاه نیز آن را نمی انسان با اختیار خود  گاهی این هدایت را می
 . هدایت توفیقی3ـ3

اناد و هادایت  این نوع هدایت  مخت، مؤمنان است؛ برای آنهایی کاه در راه مساتقیم قارار گرفته
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باِلحاِتَُ ْابِد ِاْمُ»شان خواهد شاد؛  اند و هدایتی افزون نصیب شده بواُالصَّ َُعِمل  ََ بواُ ِذ َوُآَین  ُالَّ ِإنَّ
ْمُِِِّإ ماِنِام ا  ُِّّ ناد؛ ک ت ماییمانشان به سوی خاودش هادایآنها را به سبب ا و خدا (9)یونس  آیه  «ََ

. (353  ص4ش  ج1375)قرشای  صاال باه مطلاوب( یت عملی و به معنای رسااندن )اییعنی هدا
بنابراین  اگر کسی از روی اختیار  راه انبیا را برگزیند و سعی در تقارب باه خداوناد داشاته باشاد  

ُ» افزاید؛ خداوند متعال نیز بر هدایت او می دی  اُه  َْ ِذ َوُاْهَتَد ُالَّ ه  ُاللَّ َُ ِز د  . هادایت (76)مریم  آیه« ََ
افکناد و روح  یافتگان  به این است که خداوند متعال نور ایمان را در قلب آنهاا می اضافِی هدایت

کناد. در عمال نیاز روح  مندشاان می بینی بهره کند و از شرح صدر و روشن تقوا را در آنها زنده می
وزرناد  شوند و به طاعات و نیکای عشاق می که از گناه متنفر می شود؛ آنچنان نان زنده میتقوا در آ

 .(448  ص21ش  ج1371)مکار  شیرازی  
 . هدایت در آخرت به سوی بهشت4ـ3

م»خداوند متعال در آیه  ُِّاَلا  ْصِلح    ُ ََ شاته شادن را کت بعاد از ی  هادا(5)محماد  آیاه«  َسَلْاِد ِاْمُ
ار کاه بارای او کاساانی را ک. خداوند پااداش (168  ص1ش  ج1372)طبرسی  د دان همان ثواب می

)مغنیاه  رد کای خواهد یشان در بهشت راهنمایها زودی آنان را به خانه نند  در این دانسته که بهک می
 .(62  ص7ق  ج1424

غان در عصر غیبت . هدایت انسان4
ّ
 ها، وظیفه مبل

گاری جامعه اسالمی را مرهون تاالش مبّلغاان دانساته خداوند متعال در قرآن کریم  فالح و رست
تارین ابازار هادایتی  ها  از مهم . روشنگری و بیدار نماودن فطارت انساان(104عمران  آیه )آلاست 

. در حقیقات  آنچاه (108)یوسف  آیهانبیای الهی است که در قرآن کریم نیز بدان توجه شده است 
 .(104)انعا   آیهمده  برای رشد و تکامل انسان است از طرف خداوند متعال توسط انبیای الهی آ

ُ»قرآن کریم در آیه  ََ ُ اَسَُجِملعبا  ُالنَّ َِ ماَُقَت ِضَُفَفَأنَّ َْ َُفساٍدُِفيُاْْلَ َْ َُنْفٍسَُأ َِ َُِِّغْل
َُنْفسا  َِ َیْوَُقَت

اَسُ ماَُأْحَلاُالنَّ   به حیاات بخشایدن و ها   از هدایت انسان(32)مائده  آیاه« َجِملعاُ َُُیْوَُأْحلاهاَُفَفَأنَّ
  نجات از غفلت و جهل و نایل «أحیاها»از گمراه کردن آنها  به میراندن تعبیر کرده است. مراد از 

  2ق  ج1419عجیباه   )ابنها را نجاات داده اسات  شدن به معرفت تفسیر شده که گویی همه انسان
ثُْ». روایاتی نیز در این باره وارد شده است؛ از جمله: (33ص  َ ْنُ َةُْبوِنََُ ََ ْنَُسوَما ََ یَسىُ َِ َماَنُبِْنُ

ُوُتَبَاَرَكَُوُتََعالَى ِ ُقَْول ُاّلَله  َ ُلَ ُوَُلیَُالَسم ُوَُقاَل:ُق لْت 
ِ بِْدُاّلَله ََ ْنَُأبِيُ ََ ْهَراَنُ ْنُقَتَوَ ُنَْفسوا ُ»ا :  ِْ َْ
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ُِفيُاْْلَْرِضَُفكََأنَّماُقَتََ ُالنَّاَسَُجِمیعا ... ٍُ وَملٍَةُِإلَوىُ.« ُِبَغیِْرُنَْفٍسَُأْوَُفسا ََ وْنُ ِْ ْنَُأْخَرَجَهاُ َْ َفَقاَل:ُ
وَمٍلَُفَقوْدُقَتَلََهوا ََ ىُِإلَوىُ ْنُه ود  ِْ ْنَُأْخَرَجَهاُ َْ ىَُفَقْدَُأْحیَاَهاَُوُ -231  ص1ق  ج1371)برقای  « ه د 

. طبق این روایت  کسی که فردی را از گمراهی به هادایت درآورد  گاویی او را زناده کارده (232
 ه فردی را از هدایت به سوی گمراهی َبَرد  گویی او را کشته است. است و کسی ک

در روایات دیگاری از علای بان َحَکام از اباان بان عثماان  از فضایل بان یساار باه نقاال از 
در این آیه  نجات فرد از سوختن و غرق شدن اسات و « َأْحیَاها»وارد شده که مراد از  جعفر ابی

ُْبوِنُ»ویل اعظم آن است؛ نجات فرد از گمراهی به هدایت  تأ ِلويِّ ََ وْنُ ََ َمورُ  َ وِ ُْبوِنُ َفضَّ ْنُالْم  ََ
ُِْلَبِيَُجْعفَرٍُ ْنُف َضیِْ ُبِْنُیََساٍرَُقاَل:ُق لْت  ََ ثَْماَنُ  َ ْنَُأبَاِنُبِْنُ ََ :ُُالَْحكَِمُ َِ ُِفيُكِتَاِب ِ وْنُ»قَْول ُاّلَله َْ َوُ

ىَُُقاَل:ُ«َأْحیاهاَُفكََأنَّماَُأْحیَاُالنَّاَسَُجِمیعا . َمٍلُِإلَىُه ود  ََ ْنُ ِْ َُفَمْنَُأْخَرَجَهاُ ْنَُحَرٍقَُأْوُغََرٍقُق لْت  ِْ

َظم َْ  .(211-210  ص2ق  ج1407)کلینی  «  َفَقاَلَُذلَِكُتَْأِویل َهاُاْْلَ
یَواُ»در سفر تبلیغی به یمن برای هدایت مارد  چناین فرماود:  به اما  علی پیامبر اکر 

...َُوُاَُ لِيُّ ََُ ِ ُاّلَله ُ َُُْلَْنُیَْهِديَُیْم  لَىُُاّلَله َُوُغََربَوْتُُُیََدیْكَََُُُ وْمس  ُالسَّ َِ لَْیو ََ واَُللََعوْتُ مَّ
ِْ َُخیٌْرُلَوَكُ م  « َرج 

. این روایت  بیانگر آن است که اگر خداوند به دست تاو یاک نفار را (28  ص5ق  ج1407)کلینی  
رتر اسات. در راساتای تاالش هدایت کند  برای تو از آنچه خورشید بر آن تابیده و غروب کرده  ب

ای چون: حارث همدانی  اویس قرنای و کمیال   های پاک و برجسته   چهرهخالصانه حضرت
بهتارین امات خاود را کساانی  بن زیاد نخعی از میان مرد  یمن هدایت شدند. رساول اکار 

کنند؛   بوب میخوانند و بندگان را نزد خداوند مح  اند که مرد  را به سوی خدای متعال فرامی دانسته
«َُِ ُإلَیو ه  َُ با

َِ ُتَعالىُوَُحبََّبُ
ِ َاُإلَىُاّلَله َُ نُ َْ تيُ َّْ ُأ  . سایره عملای (464ش  ص1382)پایناده  « ِخیار 

های مبّلغان باشد؛ زیرا علماا  بهتارین جانشاینان و  در تبلیغ باید سرلوحه فعالیت پیامبر اکر 
ََُْاُ»مود: فر اقتداکنندگان به سیره آن حضرت هستند. پیامبر اکر  ُ ُاْلرضُِلعلماء  ُلََُوُخُ ُصابیح  فواء 

ُاْلنبیاء  .  (580ش  ص1382)پاینده  « اْلنبیاِءَُوَُوَرثتىَُوَُوَرثة 
ه برای خدا با برهان روشان کست یگاه از حجت الهی خالی ن چین هیفرمود: زم اما  علی

دا باطال نشاود و و پنهاان؛ بارای آنکاه حجات خا کمنایا بیشده و  ار و شناختهکا آشیند؛ کا  یق
های خاود را نگااه  ها و نشاانه له آنان حجتیان نرود. از نظر ایشان  خدا به وسیشان از میها نشانه

ارد و در نهایات  کاهاای آناان ب ه همانندشاان هساتند  بساپارد و در دلکاساانی کدارد تا باه  می
اند و در  انساتهن خادا دینندگان مرد  به دک ن  و دعوتینان خدا در زمیایشان را جانش حضرت
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ُ»تجلیل از مبّلغان  به دیدار آنان اظهار اشتیاق نموده و فرموده است:  َِ و َِ ُِفويَُأْر ِ ُاّلَله أ ولَئَِكُخ لََفاء 
ْؤیَتِِهم ُآِهُآِهَُشْوقا ُِإلَىُر 

َِ یِن ُِ ُِإلَىُ ا   ََ از مبّلغاان  . پیامبر اکار (147)نهج البالغه  حکمت «  َوُالدُّ
ُِ»جانشیان خود یاد نموده است؛ حدیث و سّنت با عنوان  ول ُاّلَله ُاْرَحوْمُخ لََفوائِيَُقاَلَُرس  مَّ :ُاللَّه 

نُْ(ثََمثاُ ) َْ َُوُ
ِ وَلُاّلَله ِتويُُ.ُِقیَ :ُیَاَُرس  َّْ ونََهواُأ  ُی َعلِّم  نَّتِيُث ومَّ َك؟َُقاَل:ُالَِّذیَنُی بَلِّغ وَنَُحِدیثِيَُوُس  «  خ لََفاؤ 

نیز وجود مبّلغان راستین را مایاه احیاای دیان و آثاار  ا  صادق. ام(181ش  ص1378بابویه   )ابن
ویََنُلَوْوَُ ُ»شاود؛  امامت دانسته است که نبوِد آنان  سبب نابودی دین می َْ َراَرَ ُْبوَنَُأ  ُ ُ َرِحوَمُاّلَله 

َُأبِي یث  ُِ ِ َُأَحا ُالنُّب وَّ َُ نَْدَرَسْتُآثَار  َراَر    .(66ق  ص1413)مفید   «ُُ 

 انذار، دو عامل اساسی هدایت انسان. بشارت و 5

کارد.    این بود که مرد  را از هرگونه هواپرستی نهی میهای پیامبر اکر  ترین هدایت از برجسته
فرمایاد:  خداوند در آیات فراوانی  به کافران و گناهکاران با وعده عذاب شدید  هشادار داده و می

«ُ ِهَُلا  َاُِِّآ اِتُاللَّ  َ ِذ َوَُكَف ُالَّ َُاْنِتقبامِإنَّ َُعِز ٌزُر  ه  ُاللَّ ََ . ساعادت و (4عماران  آیاه )آل«  ْمَُعذاٌبَُشِد ٌدُ
ه در نظار کااماری را  یاکشقاوت موجودات با شعور  بستگی به شعور و اراده آنها دارد؛ چون ما 

ه کا م؛ همچناانیدانا م  سعادت خود نمیینک ذ است  ولی ما لذت آن را احساس نمییگران لذید
م  شاقاوت یناک ز است  ولی ما از آن احساس الم و ناراحتی نماییانگ گران المیرای ده بکامری را 

ن بااور را یارخدا نبندناد و باه آناان ایه دل  به غکند ک ن مییروان خود تلقیم. قرآن به پیشمار نمی
له خادا  یزی جز به وسیچ چیز است  خداست و هیقی هرچیحق که مالکی که تنها مالکدهد  می

د  یان تهدیاافران بدانند اکه کنی. برای ا(10-9  ص3ق  ج1417)طباطبایی  ستد یا نمی روی پای خود
تواناد در برابار  سای نمایکل  یان دلید: خداوند  قادر است و به همیفرما امال  جدی است  میک

م و یرحا»العااده  ه او در جاای خاود فوقکطور را همانیند؛ زکدهای او مقاومت یافتن تهدیتحقق 
دارد  کد و انتقاا  دردناایستند  عاذاب شادیسته رحمت نیه شاکاما در برابر آنها  است « مهربان

ا  خدا یهای الهی  همان رساندن پ غ رسالتی. مقصود از تبل(421  ص2ش  ج1371)مکار  شایرازی  
ات و هشدار و بشاارت و یده و در قالب آیرس امبراکر یه به صورت وحی  به پکبه مرد  است 

 .(361  ص16ش  ج1387)رضایی اصفهانی  شود  ان مییب اندرز  برای مرد 
قرآن کریم در موارد بسیاری  برای دعوت مرد  به کارهای نیک بشارت داده است؛ باه عناوان 

بواُ»نمونه  برای ترغیب مرد  به عمل صالح و اقامه نماز  چنین می فرماید:  َُعِمل  ََ بواُ ِذ َوُآَین  ُالَّ ِإنَّ
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واُ َُأقای  ََ اِلحاِتُ بْمُالصَّ ُالُه  ََ ُالَُخبْوٌوَُعَلبْلِاْمُ ََ ِابْمُ ِّك ََ ْمُِعْنبَدُ ه   َ بْمَُأْجب كباَةَُلا  اُالزَّ و  َُ ُآ ََ ًَةُ الصَّ
ون مان آوردناد و باه اجارای لاواز  یت الهی ایه در پرتو هداکسانی ک. مسّلما  (277)بقره  آیه«  َ ْحَزن 

  بارای آناان نازد ردنادکات اسات  اقادا  کاه عمال صاالح و اقاماه نمااز و پرداخات زکامان یا
شاوند  ین میمی بر آناان اسات و ناه انادوهگیسته و مناسبی است و نه بیپروردگارشان پاداش شا

 .(214-213  ص2ش  ج1393)انصاریان  

 نتیجه

هدف نهایی از خلقت انسان  رسیدن به کمال و تقرب به خداوند متعال است که این مهام  تنهاا 
پاذیر اسات. از آنجاایی کاه عقال محادود انساان   ندر پرتو هدایت الهی باا ارساال رسال امکا

پاسخگوی نیازهای معنوی او نیست  نیازمند پیروی از انبیا و اولیای الهی است که برناماه جاامع 
سعادت را از طریق ارتباط با وحی ارائه دهند. در این راستا  اهمیت نقاش تبلیاغ دیان بار مبناای 

های الهای   د. تبلیغ  ارشاد و هدایت مرد  به ارزشای در این مسیر دار دستورات الهی  نقش ویژه
از اصول رسالت پیامبران الهی و خّط اصلی برنامه آنان بوده است و دین اسال  باه عناوان آخارین 

ها دارد؛ باه نحاوی کاه هادایت و  ای در هادایت انساان شریعت آسمانی  جایگاه ویژه و برجسته
ا قارار داده اسات. در جامعاه اماروزی  تبلیاغ دیان  ه ارشاد یک نفر را برابر هدایت تمامی انسان

دهنده راه انبیا و اولیای الهی است که وظیفه مبّلغان دین است. در این راستا  اسال  با ویژگی  ادامه
غ است تاا از مهجوریات دیان اساال  یبودن رسالتش  نیازمند دعوت و تبل یو همگان یجاودانگ

 هی گا  بردارد.های ال جلوگیری کند و در جهت حفظ ارزش
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 شناختی در سنّت علوی اصول انسان

 *طاهره صالحی

 چکیده
در موضاوع  عنوان جانشایِن تأییدشاده نبای خااتم به هدف این مقاله  بررسی سّنت امیرمؤمنان

شناخت انسان  جایگاه او و چگونگی مواجهه با انسان اسات. تحقیاق در ایان نوشاتار  از ناوع بنیاادی 
باشاد.  ای می  ه گردآوری اطالعات  بار پایاه مناابع کتابخاناهاست و روش آن  توصیفی ا تحلیلی و شیو

جای سّنت علوی  سخن از کرامت راتی است که مشترک میاان  حاصل این تحقیق  آن است که در جای
یابد و شرف راتی او به قدری عظمات  هاست. بنا بر همین ارتباط وجودی  انسان حرمت می همه انسان

حرمتای و نادیاده گارفتن آن  خشام  نقاض حرمات الهای و سازای بی دارد که نقض حریم او  به مثابه
و برخاورداری از حقاوق انساانی در زنادگی   پروردگار است. در قوانین اجتماعی حاکم بر زندگی انسان

دنیوی  سّنت علوی بیانگر محوریت کرامت راتی انساان اسات. همچناین در ایان ساّنت  باه کرامات 
اشاره شده  که نتیجه این نوع از کرامت  آمرزش الهی است. در دیادگاه اکتسابی  معیار و آثار اخروی آن 

  انسان موجودی است که فطرتا  خداجوست و نه برای مردن  بلکه برای زندگی جاویدان و اما  علی
اناد از:  شناختی قابل اساتخراج از ساّنت علاوی  عبارت  ترین اصول انسان ابدی آفریده شده است. مهم

 .«جاودانه بودن آدمی»و « خداشناس و خداجو بودن انسان»  «کرامت انسانی»

 . شناسی  سّنت علوی  اما  علی انسان  اصول  انسان: کلیدواژگان

                                                           
 :تهران دانشگاه الزهرا اتیدانشکده اله یت اسالممگروه فلسفه و حکدکترای تخصصی و عضو * 

 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1399سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان   
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 ضرورت تحقیق
  باا ناا  دیان اساال  دوره ضرورت تحقیق  بدان جهت است که پس از رحلات نبای خااتم

و  بررسای دقیاق ساّنت ر جدیدی در حیاات سیاسای و اجتمااعی مسالمانان آغااز شاد. ازایان
عنوان نخستین مرد مسلمان و شااگرد خااّص مکتاب نباوی  افضال صاحابه و  به امیرمؤمنان

در موضوع شناخت انسان  جایگاه او و چگونگی مواجهاه باا او  جانشیِن تأییدشده نبی خاتم
نماید تا عیان شود رویکرد حضرت در این باره کدا  اسات و بار چاه اصاول نظاری  ضروری می

تواند مبنا واقع شود و برای نوع بشر مورد استفاده قارار  توار است؛ اصولی که در تما  اعصار میاس
 گیرد.

 پیشینه و نوآوری
شناسی اسالمی  آثار مکتوب متعددی نوشته شده که حاصل مطالعه آنهاا  ایان باود  درباره انسان

اّول تااریخی  عناوان  ع دساتشناسی در سّنت علوی  با توجه به منااب که پرداختن به مبانی انسان
حاال  در برخای آثاار  مباانی نظاری ایان  ای است که اثری با این عنوان نگاشته نشاده؛ بااین تازه

تاوان از کتااب  شود. از جمله ایان آثاار  می موضوع به صورت پراکنده در قالب مصادیق دیده می
در  سیاسای اماا  علای اثر صابر اداک نا  برد که گزارشی تااریخی از سایره اخالق زمامدارى

های تاریخی پرداخته است. این کتااب نیاز  دوران حکومت است و در چهار فصل به بیان گزارش
به بیان مبانی نپرداخته؛ اما بسیاری از مصادیق را با استناد بر منابع مهم تاریخی بیان کارده اسات. 

هاای ایان اثار  ویژگی بیان مصادیق متعدد از سّنت علوی با محوریت حق  عدالت و اخاالق  از
« شناسای در ساّنت علاوی مباانی انسان»ارزشمند است که تعدادی از این مصادیق باه موضاوع 

مرتبط است و در نوشتار خود از آنها بهره برد . در واقع  در میان آثار متعادد مکتاوب کاه دربااره 
شات نماود؛ اماا شناسی را در سّنت علاوی بردا توان مبانی انسان نگاشته شده  می امیرمؤمنان

 هاست. تمرکز و تأکید این مقاله  بر جایگاه مهّم این اصول در مواجهه عملی با انسان

 روش پژوهش
تحقیق در این نوشاتار  از ناوع بنیاادی و روش آن  توصایفی ا تحلیلای اسات. شایوه گاردآوری 

 ای است.  اطالعات نیز بر پایه منابع کتابخانه
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 شناسی مفاهیم تحقیق مفهوم

 ـ اصول

  1414منظاور   )ابندر لغت  به معناای ریشاه  منشاأ « اصل»است. « اصل»  جمع «اصول»واژه 
؛ چیزی کاه اشایای «(اصال»)دهخدا  ریل واژه ُبن  بیخ و بنیاد  پایه و اساس آمده است  (16  ص11ج

 ساایر اصاول  از بخاش هار تغییار گوید باا می« اصول»دیگر بر آن بنا شوند. نفیسی  ریل واژه 

اسات. واژه « مبناا»کار رفته  واژه  به« اصل»معنا با  یابند. واژه دیگری که هم می تغییر نیز اه بخش
در لغت  به مفهو : اساس  اصل  بنیاد  بنیان  پایه  مأخذ  اساس و بنیان هر چیزی اسات « مبنا»

 است. « » که معادل آن در انگلیسی  واژه «(مبنا»)دهخدا  ریل واژه 
 مقاّد  جنباه شاود کاه زیرساختی اطالق می و نظری های گزاره اصطالح  به مبانی نظری در

را دارد؛ « مناسابات و رواباط تماا  بار حااکم ثاباِت  عملاِی  کلاِی  قواعاِد »بودن و علیات بارای 
 خداشناسای و همانناد یابناد؛ می تغییر نیز ها بخش سایر مبانی  از بخش هر تغییر با که طوری به

هاا بار  ؛به عبارت دیگر  قواعدی اساسی که سایر بخش(48  ص1391 نای تهرا )دلشادشناسی  انسان
 آن استوار است.

 ـ انسان شناختی

ترین مفهو  آن  علام و آگااهی و اطاالع  های معنایی مختلفی دارد و عا اربردک  «شناخت»واژه 
تعریف را نیز چنین « شناختی انسان »است. مراد از شناخت در اینجا  همان مفهو  عا  آن است. 

هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان  ُبعد یا ابعاادی از وجاود او یاا گاروه و قشار »اند:  کرده
. انساان شاناختی  باه لحااظ روش یاا ناوع (21  ص1384)رجبای  « پردازد ها می خاصی از انسان

 نگرش  انواع مختلفی دارد.
 ـ سّنت علوی

. از معاانی لغاوی ایان (197  ص7  ج 1410هیادی  )فرادر لغت  از ریشه َسَنَن است « سّنت»واژه 
معاانی دیگاری کاه اساتعمال بیشاتری دارناد   شاود. یافتن برداشت می واژه  روان شدن و جریان

  3  ج1371)قریشاای   طریقااه و رویااه (226  ص13  ج1414)اباان منظااور  انااد از: راه و روش  عبارت
تبدیل به روش و رفتار متداول شده  . همچنین  گفته شده سّنت به معنای چیزی است که(342ص

؛ اما معنای اصاطالحی ساّنت  روش و سابک رفتاار «(سنن»  ریل واژه 1420)عبدالقادر رازی  است 
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 .(251  ص1413)مفید  است 
 آنچه در این تحقیق از مفهو  سّنت علوی مورد نظر است  قول  فعل و تقریار اماا  علای

 است.

 مقدمه
  بیان آغاازین خلقات او  بخاش قابال توجاه و محاوری از ایان در مسئله شناخت قرآنی انسان

َِحى» دهد؛ آنجاکه قرآن اشاره به پدیدار شدن انسان و  شناخت را به دست می  َ ُفلِهُِیوُ « َنَفخت 
 را سرمنشأ حیات وی معرفی کرده است.  (29)حجر  آیه

ده شادن روح الهای العلل پیدایش انسان و نقطه آغازین حیات وی  باا دمیا با این بیان  علت
بوده و از این جهت  گویی قارآن باه بیاان تعریاف راتای انساان پرداختاه و در ایان آیاه کریماه  

دهد. در نتیجه  اگار قارآن تعااریف  ترین تعریف از شناخت انسان را ارائه می ترین و بنیادی اصلی
رامات راتای آورد که ناظر بر فطرت خداجویی  جاودانگی روح و ک دیگری در شناخت انسان می

 در کالبد اوست.« دمیدن شدن روح الهی»وی بود  در واقع  همگی مبتنی بر حقیقِت 
این حقایق و اصول قرآنی  حقوقی را نیز برای انسان به دنبال دارد. اینکه نوع انسان بدون توجه 
به گرایشش به اصل دین یا بودن در کنف یاک آیاین  حقاوقی را بارای خاود یاا همناوع خاویش 

 کند  چندان بیراه نیست.  وجو می مارد و ریشه آنها را در طبیعت خود جستش برمی
ها بر سر حقوق بسیاری است که انسان آنها  تاریخ  حکایتگر طوماری از فریادها و کشمکش

داند. در سرلوحه این طومار  حّق حیات  آزادی و عدالت نگاشته شاده  را با هستی خود متحد می
فطارت »ین است که میان سه اصل قرآنی  بر مبنای سه مفهو  بنیاادین است. ادعای نویسنده بر ا

ای  شاده رابطاه   با حقاوق مطرح«کرامت»و « جاودانگی انسان»  «خداشناس و خداجوی انسان
َِحى»مسقیم وجود دارد و به واسطه این مبانِی مأخور از حقیقِت   َ ُفلِهُِیوُ  (29)حجر  آیه« َنَفخت 

واسطه فهم کرده و برخورداری از آنهاا را بارای خاود مساّلم  برده را بی  ها حقوق نا است که انسان
 شمارند. می

 . خداشناسی و خداجویی انسان در سّنت علوی1
شاود. اصاِل  شکل یافته و تادوین می  این اصل  مبتنی بر مفهو  خداشناس و خداجو بودن انسان

رینش ویژه انسان و آن چیزی کاه   با تکیه بر آف«انسان  فطرتا  موجودی خداشناس و خداجوست»
شاود  نضاج و  می« فطارت»ها به ودیعه گذاشته شده و از آن تعبیار باه  در خلقت تکوینی انسان

های متعاددی در اشااره باه شاناخت فطاری    عبارتپذیرد. در سخنان اما  علی صورت می
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  1  ج1407  لینایک؛ 125و258  92 163 43  ص1414)شاریف الرضای  شاود  انسان از خدا دیده می
 ؛ از جمله در عبارت ریل:(43  ص1  ج1409؛ مسعودی 139ص

َُوَُواتََرُاُُُِِفیِهمُُُْفَبََعَثُ»  َ لَ س  ُِلیَُلَیِهْمُاَُر  َُوُی ُنِْبیاَءه 
َِ یثَاَقُِفْطَرِت ِْ وه ْمُ  ُ نِْسىَُّْستَا َْ وه ْمُ َُُذكِّر  َِ ِنْعَمِتو

لَیِهْمُِبالتَّبِْلیِغَُوُی َُوُیَُ ََ واُ واُلَُْحتَجُّ َفائَِنُالْع ق ولُِِثیر  َُ ْمُ    ؛(34 ص1414)شریف الرضی   ه 
ه کادیگر بیامدند تا از مرد  بخواهناد کپس  پیامبران را به میانشان بفرستاد. پیامبران از پی ی

اناد  فارا  ه از یاد بردهکه خلقتشان بر آن سرشته شده  به جای آرند و نعمت او را کآن عهد را 
ه در کاه رسالت حق  به آنان رسیده است و ِخردهاشان را ک یاد آورند و از آنان حجت گیرند

 «پرده غفلت مستور گشته  برانگیزند.
یثَاَقُِفْطَرتَِ»عبارت    اشاره به این حقیقت دارد که شناخت خدا  در انساان نهادیناه شاده و او «ِْ

رت را روشان شناسد. هدف بعثت انبیای الهی  این بود تا چراغ ُپرفروغ فط فطرتا  خالق خود را می
چون امکان مدفون کردن فطرت باا غرایاز و »نگه دارند؛ زیرا نورش قابل شدت و ضعف است و 

های  ها و دفیناه هواها و تمایالت وجود دارد  خداوند انبیای الهی را مبعوث کارد تاا ایان گنجیناه
 .(23  ص1389)جوادی آملی  « فطرت را شکوفا کنند

ها با خادا  یان عظمت نبی خاتم  به عهد الهی انسان  در فرمایش دیگری ضمن باما  علی
 اشاره کرده است:

ُ ُُیََزلُُُِلَمُْ» ُالنُّوَرُتَْحَتُُُتََعالَىُُاّلَله وداُ ُُیَْخبَأ  َحمَّ  ْ اِنُِإلَىَُأْنَُفَصَ ُ َْ ِفويَُلواِهِرُالْقَنَوَواِ ُُالزَّ
َمُ َْ ْمُِسَرا َُوُِإ َُوُبَاِلنا َُوُنََدبَه  اُالنَّاَسَُظاِهرا  ََ لَوىُالَْعْهوِدُالَّوِذيَُفَد ََ ُ ََ ىُالتَّنِْبیو ََ نا َُوُاْسوتَْد

ُقَبَْ ُالنَّْسِ ُ رِّ ُِإلَىُالذَّ  َ َْ  ؛(43  ص1  ج1409)مسعودی  َقدَّ
ه محماد را ا کداشت تا این ها پنهان می خداوند تعالی پیوسته آن نور را در تحت گذران زمان

ه از پیامبران خاالی باود ا کای فترت نیز ا ه ظاهر در زمان ه درود و سال  خدا بر او باد ا بهک
در این حال  مرد  را از دو وجهه ظاهر و باطن  به این پیاامبر دعاوت  .برتری و فضیلت داد

ار  به تبعیت و پیروی از شریعت او خواند و این پیاامبر  مارد  را بار کنمود و در پنهان و آش
گااه  ه خداوند قبل از پیدایش نسال  درکهمان عهد و میثاقی  عاالم َرر باا آن نماوده باود  آ

 «.ردکها را دعوت  ساخت و بر همان اساس و بنیان  انسان

در حدیث دیگری  درباره معرفت ربوبی خداوند آمده کاه ایان معرفات از بادو خلقات انساان  
 مالز  انسان بوده و در نهاد او قرار داده شده است:

،ُاََُاُ» ِ ُّلِلَه ُحَُلَْحْمد  ه  َُ بَا
َِ لِْهِمُ َُوُلْم  َِ ِهُبَِخلِْقو ُِ و ج  لَىُو  ََ ُ الِّ ،ُالدَّ َِ ب وِبیِت ْعِرفَِةُر  َْ لَىُ ََ َُوَُفاِلِرِهْمُ ْمَده 

َُوُِباُِ َِ ِل َُ لَىُا ََ ُ َِ وِثَُخلِْق د  لَىُاَُبِح  ََ ُلََْشتِبَاِهِهْمُ ََ  ؛(139  ص1  ج1407لینی ک) ْنَُ ُِشْب
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ناان را بار معرفات رد و آکاه حمد خویش را بار بنادگانش الهاا  کحمد خدایی را سزاست 
ربوبیت خویش سرشت و به واسطه َخلق خویش  به وجودش و به حدوث آنهاا بار ازلیات 

 «ند.ک ه شباهتی برای او نیست  داللت میکخود و به شباهت داشتن آنها بر این
آن مقدار از معرفت خدا کاه بارای »بارها  خداشناسی فطری انسان را متذکر شده است؛  اما 

ی است  برای وی میّسر است و استعداد آن  در نهاد او واقع شده و باا فطارتش بشر الز  و ضرور
اند  باره عبارت . بخشی از سخنان حضرت در این(53  ص1385)جوادی آملای  « عجین گشته است

 از:
ووومََُاُ» ِتووو َُُُالْق ل وووو ََُُُخلَْقوووَتُُُللَّه  َُ لَوووىُإَرا ْعِرفَِتوووكَََُُ َْ لَوووىُ ََ   «َوُفََطوووْرَ ُالْع ق ووووَلُ

َُفواُِ»؛ (403  ص92  ج1403؛ مجلسی 120 ص1411طاووس  )ابن ِلوْد   لَوىُُنِّىُو  « الِْفْطوَر ََُُ
ُاْ ُِ»؛ (92  ص1414)شریف الرضی   ؛ (289  ص1  ج1371)برقای  « نَّهاُالِْفْطَر ُ ْخَمِصَُفاُِكَِلَمة 

وهُ » ج  َُُُِتَْعن وُالْو  َخافَتَُُِِلَعَظَمِت َْ ْنُ
ِْ ُ ُالْق ل و    .(205  ص1  ج1413)صدوق  « َُوُتَِجب 

بنابراین  معرفت خدا و اقرار به آن  در جان آدمی به ودیعت نهاده شاده و انساان  اصاالتا  خادا را 
طلبد و این امر  با سرشت او عجین گشته اسات. باه فرماایش حضارت  دل انساان  شایدا و  می

ُلِتَْجِریُفَُُُِوُتََولََّهتُِ»سرگشته صفات خداوند است:  َِ ُالَی )شاریف الرضای   « ىُكَیِفیِةُِصَفاتَِالْق ل و  
هدف و سرگردان نیست؛ بلکه    انسان  موجودی بی. پس  در دیدگاه اما  علی(125  ص1414

آفرینش او هدفمند است؛ انسان  فطرتا  خداجوست و برای رسیدن به خدا خلاق شاده اسات. باا 
ود  باید با ایان خصوصایات  ش های راتی انسان  حقوقی که برای او تنظیم می توجه به این ویژگی

 هماهنگی و سازگاری داشته باشد.

 . جاودانه بودن انسان در سّنت علوی2
شود؛ یعنی پایان زندگی آدمی  نابودی و نیستی نیسات. ایان  حیات انسان  به همین دنیا ختم نمی

شاود. در دیادگاه  مطلب  هم از رهگذر کندوکاو عقلی و هام از طریاق ادلاه نقلای دریافات می
  انسان  موجودی است که نه برای مردن  بلکه برای زندگی جاویدان و ابدی آفریده شاده ما ا

 فرماید: است. ایشان در وصایای خویش  به این امر مهم پرداخته و می
لَْمُیاُب نَىَُّ» َْ نْیاَُوُلِلْفَنَاِءَُ ُلِلْبََقواِءُوَُلِْمُاُُنََّماُخ ِلْقَتُِاُُنَّ َُِاَُُوُا لِلَْموْوِ َُ ُلِلَْحیواِ َُوُُِخَرِ َُ ُلِلدُّ

نِْزلُُِانَّ َُ َْ اِرُب لْغٍَةَُوَُلِریٍقُالَىُاْ ِخَر ُُِِفىُ] َُ  ؛(400  ص1414)شریف الرضی    [ُق لَْعٍةَُوُ
ای  نه بارای ایان جهاان؛ و بارای نیساتی  ناه بارای  آفریده شده  جهان  آن  تو برای  هک  و بدان

ه از آن رخات کاه بودن؛ و بدان  تو در منزلی هساتی زندگانی جاودان؛ و برای مردن  نه زند
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ه کاه بیش از روزی چند در آن نتوانی نشست و در راهای هساتی کای  خواهی بست و خانه
 «پایانش آخرت است.

گویاد کاه دارای ظرفیات    حاکی از آن است که حضرت از بقای نوع انسانی می«لِلْبََقاءُِ»عبارت 
  حکمات الهای بار ایان تعلاق گرفتاه کاه حیاات   علیحیات جاودانه است. در دیدگاه اما

 جاویدان برای انسان مقرر گردد.
هاسات؛  ها  خداوند است  خود دلیل بار جااودانگی روح انسان اینکه مرجع بازگشت انسان

 آن را در وصایای خویش بیان کرده است:  که امیرمؤمنان چنان
ُُُِبِتَْقَوىُُوِصیك مُْا ُُُنِّىَفاُِ» ك مُُابْتَوَداَُخلَْقك ومُُُْیالَّذُُُِاّلَله  ُ َعوا َْ ُ ُیك وون 

َِ   1414)شاریف الرضای     َوُالَیو
تاان را آغااز نماود و  ه آفرینشکانم شاما را باه تارس از خادایی ک اما بعد  سفارش می ؛(313ص

 «او خواهد بود.  به  بازگشتن شما 

 . کرامت انسان در سّنت علوی3
هاست  وجاود دارد.  که مشترک میان همه انسانجای سّنت علوی  سخن از کرامت راتی  در جای

همچنین در سّنت حضرت  به کرامت اکتسابی  معیار و آثار اخروی آن اشاره شده است. پیش از 
داده « اکتساابی»و « راتی»ورود به این بخش  الز  است توضیح مختصری درباره دو نوع کرامت 

 شود. 
بودن  از این ناوع کرامات برخوردارناد و قارآن نیاز   ها در نگاه اّول  به دلیل انسان تما  انسان

ْینباَُِّنبي»صراحت و قاطعیت درباره این کرامت همگانی سخن گفته اسات:  به ََّ َُلَقبْدَُك ََُُُ ََ آَدَمُ
ْمَُعلى ْلناه  َُفضَّ ََ یاِتُ لك َِّ ْمُِیَوُال َزْقناه  ََ ُ ََ ُ َِ ُاْلَیْح

ََ ُ َك ْمُِفيُاْلَی ْوَُخَلْقنباَُُحَمْلناه  ُِیمَّ ٍَ ْفضبلًَُكثل َُ »
 .(70)اسراء  آیه

نکته مهم در کرامت راتی  منشأ آن است. این حیثیت و ارزش واال  از جهت انتساب راتی او 
َِحى»به خداوند و دمیدن روح الهی بر اساس   َ ُفلِهُِیوُ گیارد  نشائت می (29)حجر  آیاه« َنَفخت 

رفتنای  کردن نیسات و از بین اد یا زی  که ارتباطی وجودی و تکوینی است. این نوع تکریم  قابل کم
هم نیست؛ حتی با کفر؛ زیرا به نوع انسان تعلق دارد و جزء ماهیت اوسات. بناابراین  باه اماوری 

ها در کساب ایان ناوع از شارف و  مانند: رنگ  نژاد  عقیده و جنسیت بستگی ندارد. خود انساان
ناظر به شارافت راتای شایء این کرامت  »حیثیت  نقشی ندارند و در واقع  موهبتی الهی است. 

 .(216  ص1385)جوادی آملی  « است که ویژه اوست
کردنی است. طبق آیات قرآن   نوع دیگر از کرامت  اکتسابی است؛ یعنی راتی نیست و کسب
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تار کاه در آخارت  این کرامت قابل کاهش و افزایش است و میزان آن  تقواسات؛ کرامتای حقیقی
ها  به عهده خداست که به همه چیاز علایم و  تقوای انسان شود؛ زیرا تشخی، درست نمایان می

هایی است کاه انساان  مقصود از کرامت اکتسابی  دستیابی به کمال. »(13)حجرات  آیهخبیر است 
این نوع کرامت  برخاسته از تالش  .آورد در پرتو ایمان و اعمال صالِح اختیاری خود  به دست می

تاوان واقعاا   شگاه خداوند است. با ایان کرامات اسات کاه میو ایثار انسانی و مالک تقرب در پی
ها  استعداد رسایدن باه ایان کماال و کرامات را  انسانی را بر انسان دیگر برتر دانست. همه انسان

. (156 ص1384)رجبای  « مانناد بهاره می یابند و برخای از آن بی دارند؛ ولی برخی به آن دست می
تارین آنهاا  قادی و پایبندی به آن در مقا  عمال اسات کاه مهمقلمرو این نوع از کرامت  حوزه اعت

 باشد. تقوای الهی و اطاعت از خداوند و رسولش می

 . کرامت ذاتی در سّنت علوی3-1

ها و زمین  به بیاان آفارینش انساان  در خطبه آفرینش پس از توصیف خلقت آسمان اما  علی
داناد و  ح الهای در کالباد انساان میپردازد. حضرت صورت انساانی را مناوط باه دمیادن رو می
  فرماید: می

ُ]فَتََمثَّلَْتُُُنَفَخَُُُث مَُ» َِ وِح ْنُر 
ِْ ؛ پاس  از َد  (42  ص1414)شاریف الرضای  [َُفَمث لَوْتُانَْسواناُِفیَهاُ

 «خود در آن دمید  تا به صورت انسانی گردید.
وط باه آن اسات؛ دمیدن روح الهی  سبب شرافت وجودی انسان است و صورت انسانی  فقط من

این روح الهی  منشأ حیاتی است کاه فصال »به عبارت دیگر  رات نفس انسانی  شریف است. 
. این ویژگی  فقط به انسان عطا شاده (139  ص1385)جوادی آملی  « الفصول حقیقت انسان است

 ُنمایاند. و باعث تمایز او از سایر مخلوقات گردیده است؛ سرشتی که حقیقت انسان را می
ها نادارد و  ای خااص از انساان کته قابل توجه دیگر  آن است که این امر  اختصاص به عدهن

ها دارای حیثیت و ارزش راتی و شرافت  شود؛ به عبارت دیگر  همه انسان ها می شامل همه انسان
 خورد. کس استثنا نمی وجودی در خلقت هستند و هیچ

های انساان را برشامرده و  ساپس  باار  ژگیحضرت در ادامه خطبه اّول نهج البالغه  سایر وی
کند؛ ارزشی چناان واال و ارزشامند کاه بایاد فرشاتگان در  دیگر  سخن از ارزش راتی انسان می

 مقابلش به سجده افتند و خود را کوچک و آن را بزرگ شمارند.
وفاا اناد   ه پذیرفتاهکنند و عهدی را کتا آنچه در عهده دارند  ادا   خواست  پس  از فرشتگان

آد  را »نمایند. سجده او را از بن دندان بپذیرند  خود را خوار و او را بزرگ گیرناد و فرماود: 
ه دیاده معارفتش از کا« نید ای فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادناد  جاز شایطانکسجده 
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مقادار  و آفریاده  رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره  خلقت آتش را ارجمند شمرد و بزرگ
امل شادن که خشم را سزاوار بود و کپست و خوار. پس  خدایش مهلت بخشید  از خاک را

ناد  چاون پروردگاار! و کسای کار  و وفای باه وعاده را چاه ک بال و آزمایش را در خور و به
)شاهیدی  « ه تاا رسایدن رساتاخیز بماانیکندگانی کاف همانا تو از واپس»پروردگار فرمود: 

 .(5  ص1378
ه انسان که فرشتگان را به زانو درآورده  همان روح الهای اسات کاه ناوع این موهبت عظیم الهی ب

دهد. انتساب راتای  انسان آن را با خود به این کره خاکی آورده است و ماهیت انسان را تشکیل می
انسان به خداوند و روح الهی  سبب سجده فرشتگان بر انسان شد. این شرافت راتای انساان  باه 

حرمتی و نادیده گرفتن این مجد و بزرگی  خشم پروردگار است؛  ی بیقدری عظمت دارد که سزا
حرمتی به نوع انسان و عاد  پاسداشات کرامات نفاس همنوهاان  پیاروی از  به عبارت دیگر  بی
 ابلیس خواهد بود.

ُ»  همان است که در قرآن در آیات متعددی از جمله: دیدگاه اما  ََ ُ ه  ُ َفباراَُسبَوِّ ت  َنَفْخبت 
ُ  َ ُساِجد و َحىفلِهُِیْوُ واَُله  َِ َوُ»  (29)حجر  آیه« َفَقع  ْنَظب

کُِیبَوُاْلم  و  (37)حجار  آیاه« قاَلَُفاَنِّ
وِمُُُإلى»    درباره عظمت راتی انسان بیان شده است.(38)حجر  آیه«  ْوِمُاْلَوْقِتُاْلَمْعل 

ره ها رنگای الهای دارد  اشاا در فرمایشی دیگر  به این امر که حقیقات انساان امیرمؤمنان
شود که ارتباط انسان باا خداوناد  ارتبااطی وجاودی و  کند. از بیان حضرت چنین حاصل می می

 .  (152  ص1398)صدوق  ای از خداوند است  تکوینی است؛ گویی هرانسانی در رات خود  جلوه
یابد و نقض حریم او  به مثاباه نقاض حرمات  بنا بر همین ارتباط وجودی  انسان حرمت می

ها   های حضرت به مأموران حکومتی خود برای حفاظ حرمات انساان سفارش الهی است. همه
ای  خطاب به مالک اشتر  اصل  عنوان نمونه  آنجا که حضرت طی نامه بر همین اساس است؛ به

کناد  شود و به حاکم اساالمی گوشازد می بودن را برای مواجهه کریمانه با همگان متذکر می انسان
کیش اویند و یا  در خلقت با او برابرند. بنابراین  حاکم اسالمی بایاد  همکه مرد  یا برادران دینی و 

 به هر دو قسم از مرد   با چشم عطوفت بنگرد و اصل را بر مهربانی با آنان قرار دهد:
را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن باا آناان را و مهرباانی   بر رعیت  و مهربانی»

ه خوردنشان را غنیمت شماری؛ چه رعیات کاری کچون جانوری شردن با همگان  و مباش همک
  1378)شاهیدی  « ای برادر دینی تواند و دسته دیگر  در آفارینش باا تاو همانناد اند: دسته دو دسته

 .(326ص
تنهاا . »(435تا  ص )بستانی  بیشود    یعنی عمو  مرد  و شامل مسلمان و غیرمسلمان می«الرعیه»
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ها از هار  اشتر  در سی ماورد جمالتای وجاود دارد کاه تماامی انساان در نامه حضرت به مالک
باه « رعیات»به معنای مارد  در ُناه ماورد  « ناس»گیرد.  ملیت  نژاد  صنف و مذهب را دربرمی

به معنای هار « کل امری  »به معنای همگان در سه مورد  « عامه»معنای شهروند در سیزده مورد  
نظیٌر لک »تر از همه  به معنای بندگان خدا در یک مورد  و صریح« عبادالله»انسانی در دو مورد  

 .(319  ص1369)جعفری  « به معنای همنوع تو در خلقت در یک مورد آمده است« فی الخلق
بنابراین  در نگاه حضرت در حقوقی که خداوند برای انسان ا بما هو انسان ا قائل است  همه 

ها  از جملاه  تااثیری در ماهیات انساانی ندارناد. هماه انساان برابرند و نژاد و قبیله و مذهب و...
اند که به تعبیر اماروزی  یکساان باودن حقاوق تماا  شاهروندان نامیاده  رعیت و حاکم  یکسان

باری یکساان در زنادگی فاردی و اجتمااعی  ه شود. ُپرواضح است که این مهم  به معناای بهر می
ُاْنُ»بهره خواهد داشت؛ نیست؛ بلکه هرکس به تناسب سعی و تالش خویش  ََ ُ ْنساِنُااَلِّ ًْ َللَسُِل

 .(39)نجم  آیه« َسعى یا
همچنین  در تاریخ ثبت شده است که حضرت در پاسخ اعتراض خواهرش به جهت تساوی 

اش به او فرمود کاه در کتااب خادا دلیلای مبنای بار فضایلت فرزنادان  المال با کنیز عجمی بیت
الحدیاد   ابی ؛ ابن70  ص1  ج1353؛ ثقفی کوفی  151  ص1413د  )مفیاسماعیل بر اسحاق ندیده است 

در مدینااه درباااره مساااوات بااین نژادهااای مختلااف  . هنگااامی کااه امااا (200  ص2  ج1403
نمود  عقیل برادر ایشان برخاست و با تعجب از اماا  دربااره تسااوی میاان خاود و  سخنرانی می

به او متذکر شد کاه برتاری او نسابت باه  منانسیاهی از سیاهان مدینه اعتراض نمود و امیرمؤ
 (151  ص1413)مفید  آنان  جز سبقت در دین یا پرهیزکاری چیست؟ 

 های رکرشده  بیانگر محوریت کرامت راتی انسان در سّنت علوی است. نمونه
 . کرامت اکتسابی در سّنت علوی2ـ3

بی است. این نوع از کرامات  قسم دیگر کرامت که در کال  حضرت از آن یاد شده  کرامت اکتسا
آیاد. حضارت در یکای از  هاست و با اطاعت از خدا و رسولش باه دسات می معیار تمایز انسان

ها  به آیه سیزده سوره حجارات کاه  های خویش  ضمن بیان این نوع از تمایز میان انسان سخنرانی
 کند. تقوا را تنها معیار برتری دانسته  استناد می

نَْدنَاَُفْض ٌُُِْلََحدٍُُُلَیَْسُ» َُُُِِ ِةُاّلَله ََ ُبَِطا ُُُِإ َّ ْهود  ََ ِرنَاَُوُ ُبَیَْنَُأْظه 
ِ ُاّلَله وِل.َُهَذاُكِتَا   س  ِةُالرَّ ََ َوَُلا

ُِ وِلُاّلَله ُتََعوالَىَُرس  نِْكٌرَُقواَلُاّلَله   ْ ُ ِنُالَْحقِّ ََ اِنٌدُ ََ َُجاِهٌ ُ َُذلَِكُِإ َّ ُِفینَاَُ ُیَْجَه    َ   : َوُِسیَرت 
ْنثبى اَُأ ُُّ» ُأ  ََ ُ ٍَ ْمُِیْوَُرَكب

اَُخَلْقناك  ُِإنَّ اس  َُُُااُالنَّ واُِإنَّ ف  ََ ُِلَتعبا َِ َُقیاِئب ََ ُ وِّا  بع  ْمُش  َُجَعْلنباك  ََ

ْمُ قاك  ُْ ِهَُأ ْمُِعْنَدُاللَّ َیف  ََ  ؛(40  ص7  ج1403الحدید  ابی )ابن « َأْك
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دا  و کسی را بر کسی برتری نیست  مگر به طاعت از خدا و پیامبرش. این است کتااب خا
که عناد ورزد ]و[ به حق منکر باشاد. خداوناد  عهد پیامبر  به کسی مجهول نیست؛ مگر آن

قبیلااه  مّلات و قبیله ای ماارد   ماا شااما را از مارد و زناای آفریادیم و شااما را مّلت»فرماوده: 
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت  ارجمنادترین شاما نازد 

گاه است ارترین شماست. بیخدا  پرهیزک  «.«تردید  خداوند  دانای آ
ای کاه  در همان روزهای نخست حکومت خویش در پاسخ به اعتاراض عاده همچنین  اما 

امتیازهای خاصی برای خود قائل بودند  به مسجد آمد و طی ساخنانی مفّصال  تقاوا و اطاعات 
ماالک شارافت و کرامات معرفای نماود و  ها دانست و تقوا را پروردگار را تنها معیار برتری انسان

خواهد محبوب الهی واقع شود  طریق آن اطاعت خادا و رساولش  توضیح داد که اگر انسانی می
 است. نتیجه این نوع کرامت  آمرزش الهی است.

كَْر ُ » ُالْم  ِری   َوُالسَّ ُفَه  َ وَُُفَمِنُاتََّقىُاّلَله ََ َُوَُلا َِ ِتو ََ َُلا َُوُكَوَذِل ُاْهو   َحبُّ وولُِالْم  ُُِِةَُرس  ُ.اّلَله
ُ: َِ ُِفىُكِتَاِب َُفاتَِّبع وِنىُی ُ»یق ول ُاّلَله  َ ُاْنُك نْت ْمُت ِحبُّوَنُاّلَله َُوُیْغِفوْرُلَك وْمُذ ن ووبَك ْمَُوُاّلَله  ُاّلَله  ْحبِبْك م 

وَلَُفاْنُتََولَّْواَُفاَُِاُ»َُُوَُقاَل:ُ«َُغف وٌرَُرِحیمٌُ س  َُوُالرَّ َ ُ ِلیع واُاّلَله َ ُاّلَله ُالْكاِفِرینَُُی ُنَّ شاعبه  )ابن« ِحبُّ
 ؛(184ا183  ص1404حرانی  

داشتنی  و نیز آن کس که اهل طاعت خدا و  هرکه تقوا دارد  شریف باکرامت است و دوست
بگو:[ اگر خدا را دوست داریاد  از »]گوید:  خداوند در کتابش می .طاعت رسول خداست

شما را بر شما ببخشاید و خداوناد آمرزناده نید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان کمن پیروی 
نید. پس  اگر رویگاردان کبگو:[ خدا و پیامبِر ]او[ را اطاعت »]گوید:  و می« مهربان است.

 «.«افران را دوست نداردکشدند  قطعا  خداوند 
 نکته قابل توجه و مهمی که در کنار موضوع کرامت ایماانی مطارح شاده  آن اسات کاه اماا 

جهانی بیشتری را به دنباال نخواهاد داشات و  کند که اسال  آوردن  حقوق این می صراحت بیان به
افراد مسلمان به این دلیل نباید مّنت گذارند؛ بلکه ایان امتناان و لطاف الهای اسات کاه نعمات 

 هدایت را به ایشان عطا کرده است: 
ان  بر خادا و ای گروه مهاجران و انصار  ای جماعت مسلمانان  آیا به جهت اسال  آوردنت»

دانید که خدا و رسولش بار شاما  که اگر راستگو باشید  می نهید؟ درحالی رسولش مّنت می
 .(40  ص7  ج1403الحدید   ابی )ابن« مّنت دارند

شاود کاه در جامعاه انساانی و در قاوانین  با توجه به اقسا  کرامت  اکنون ایان ساؤال مطارح می
ها بر کدا  ناوع از کرامات اساتوار باوده  با انسان اجتماعی و اصالحی  سّنت حضرت در برخورد
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است؟ در قسمت بعدی این نوشتار  شواهد متعددی در این باره از منابع معتبر تاریخی بیان شاده 
 است.

 هایی از سّنت علوی در تکریم کرامت انسانی نمونه

اساس اماری  ها بر   قوانین زندگی اجتماعی انساننیم تا نشان دهیم در حکومت اما اینک برآ
ها بود. در واقع  در دیدگاه علوی  هماه مارد  در برخاورداری از حقاوق  مشترک میان همه انسان

ها کرامتای قائال  انسانی در زندگی دنیوی برابرند؛ هرچند خداوند در آخرت  برای برخای انساان
 است که نتیجه تقوا و ایمان آنهاست.

از اهمیات واالیای برخاوردار باود.  ها  در سّنت علوی  حفظ حرمات انساانی هماه انساان
باه ماأموران  هایی است که اماا  ای از این تکریم و احترا  به شخصیت انسانی  سفارش نمونه

در شیوه برخورد با مرد  هنگاا  اخاذ زکاات  بیاانگر اعتمااد  های اما  نمود. توصیه زکات می
در  حرمت انسانی  اماا کردن به مرد  است که این مهم  نمود تکریم انسانی است. در حفظ 

کنااد کااه ماادنظر قااراردادن اولویاات تکااریم  شااامل مساالمان و  خطااابی دیگاار خاطرنشااان می
. سفارش به متانت رفتاار  ادب  (324  ص1378)شهیدی  غیرمسلمان است و ربطی به آیین ندارد 

تفاده از عد  ایجاد رعب و ترس در مرد   پرهیز از اخذ مالیات بیش از حّد مقاّرر و نیاز عاد  اسا
ها و فرامین حضرت به ماأموران مالیااتی در برخای مناابع تااریخی ثبات  زور و شکنجه  در نامه

؛ 162اا161  ص2  ج1394؛ بالرری  126  ص1353؛ ثقفی کوفی  108  ص1382)منقری  گردیده است 
؛ 600  ص3  ج1409اثیاار   ؛ ابن16  ص1399؛ ابویوسااف قاضاای  396ااا395  ص3  ج1412زمخشااری  

 .(773  ص5  ج1413؛ متقی هندی  249  ص1402فی  اسکا
به عبارت دیگر  برای اخذ مالیات نباید به هایچ انساانی هتاک حرمات شاود و یاا باا او باه 

 خشونت رفتار شود؛ بلکه باید تکریم و احترا  به شخصیت انسانی  در اولویت قرار گیرد. 
داده  اتفااق روی اماا  که در سّنت علوی  همه مرد  دارای حرمت و کرامت هستند؛ چنان

اگر از این پس  مرد مسلمانی از غم چناین حادثاه بمیارد  »در شهر انبار را فاجعه نامید و فرمود: 
 .(28  ص1378)شهیدی  « رامت استکه در دیده من  شایسته چنین کچه جای مالمت است 

شاهر کوفاه در راه بازگشت از صفین  درباره جنگ صفین باا ساران قبایال و بزرگاان  حضرت
  5  ج1387)طباری  کارد  دیدارهایی داشت و از نظراتشان دربااره جناگ و نتاایج آن  اساتفاده می

حاایز اهمیات باود؛  گونه  نظر عماو  مارد  بارای اماا  . همین(531  ص1382؛ منقری  61ص
که در مسیر بازگشت از جنگ صفین  نزد پیرمردی که در راه نشسته بود  رفت و ساال  داد و  چنان

الله  نااا  خااودت و نااا  پاادرت و انتسااابت و  ساابحان»از نااا  و احااوالش جویااا شااد و فرمااود: 
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خدا  ناه  حضاور  به»گفت: « وست. آیا با ما در این جنگ حضور داشتی؟کات بسیار نی وابستگی
بار »گفات: « بینای  بااز  داشات. ه نشان آن را بر من مایکخواستم  اما ضعف تب  نداشتم. می

خواه خدا و پیمبر که نیکه خرج راه ندارند  سختی نیست؛ به شرط آنکسانی کو  ضعیفان و بیماران
ه مارد  دربااره کاران زحمتی نیست و خدا آمرزگار و رحیم است. به من بگو کوکاو باشند. برای نی

شان از آنچه میان تاو و آنهاا رفتاه   بعضی»گفت: « گویند؟ آنچه میان ما و مرد  شا  بوده  چه می
خاطرناد و ایناان  اند. بعضی دیگر  از آنچه ر  داده  دلگیار و آزرده . اینان مرد  بددلاند دل خوش

فااره کراست گفتای  خادا ایان بیمااری را »رد و گفت: کرفتن آغاز  علی« خواهان تواند. نیک
ه پااداش  در گفتاار اسات و کند ک ه بیماری پاداش ندارد؛ اما گناه بنده را پاک میکند کگناهان تو 

ه دست و پای  و خدا ا جّل ثنائه ا به سبب نیات پااک و بااطن خاوب  جمعای فاراوان از عمل ب
 .(528  ص1382؛ منقری  60  ص5  ج1387)طبری  « برد بندگان خویش را به بهشت می

وگوی  کارد  گفات ای گاذر می از محله در ماجرایی دیگر  پس از صفین  هنگامی که اما 
به خدا که علی کاری نکرد؛ رفت و »گفت:  ید. یکی از آنان میتعدادی از مرد  را درباره جنگ شن

شدند  آشفته گردیدند؛ ولای امیرمؤمناان همچناان  آنان وقتی متوجه اما « نتیجه بازگشت. بی
 .(62  ص5  ج1387)طبری  به راه خود ادامه داد 

 ماا هایی است از چگونگی مواجهه حضرت با مرد ؛ در هماه ایان رفتارهاا  ا اینها نمونه
ها داشتند که محور آن  بزرگداشت انساانیت باود. نظار مارد  آن قادر  برخوردی کریمانه با انسان

عنوان مالکی برای شناخت حکومت صالحان به کاارگزار خاود  برای حضرت مهم بود که آن را به
 یادآوری نمود: 

نگاری  و  مای ارهای والیان پایش از خاودکه تو در کنگرند  تو چنان می  ارهایکدر   و مرد »
«  ی تاوان شاناختکااران را به نا  نیکوکگویی  و نی ه درباره آنان میکگویند  می  درباره تو آن

 .(325  ص1378)شهیدی  

بارای تحقاق کرامات  از جمله مسائلی بود کاه اماا  منشی  رواج فرهنگ عزت نفس و بزرگ
ی  از جمله رفتارهایی اسات کاه انسانی آن را دستور کار خود قرار داده بود. خدعه کردن و ریاکار

کاری مبارزه نماود و  همواره با فرهنگ تملق و فریب رساند. اما  علی به عزت نفس آسیب می
و رواج  (250اا249  ص1378)شاهیدی  صراحتا  فرمود که خوش ندارد از ناحیه مرد  ستوده شاود 

 گویی را بسیار مورد توجه قرار داد. فرهنگ حق
ود که دهقانان شهر انبار از بدرقه و دویدن در اطراف مرکب حضرت  رعایت کرامت انسانی ب

 نهی شدند:
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شهر انبار هنگا  رفاتن اماا  باه شاا  او را دیدناد  بارای وی پیااده شادند و   ]وقتی دهقانان
ه داریام و کاردید؟ ]گفتند: عاادتی اسات که کار بود کپیشاپیش دویدند. فرمود:[ این  چه 

ار ساودی کاه امیران شاما  از ایان کشماریم. فرمود:[ به خدا  میبدان امیران خود را بزرگ 
گردیاد. و  بدبخت مای  نید و در آخرتتانکاف نبردند و شما در دنیایتان خود را بدان به رنج می

ه باا آن از کایفر در پی آن است و چه سودمند اسات آسایشای که کچه زیانبار است رنجی 
 .(366ا367  ص1378)شهیدی  « آتش امان است

ای از قبیلاه  در راه بازگشت از صافین  باه تیاره هنگامی که اما  همچنین  در تاریخ ثبت شده 
آماد و ساپس   شرحبیل شبامی ا از بزرگان قبیله ا به سوی اماا  بن همدان برخورد کرد  حرب

: سواره بود. حضرت خطاب باه او فرماود که اما  پیاده به دنبال مرکب اما  به راه افتاد؛ درحالی
« پیمودن کسی مثل تو  موجب فریب و گمراهی والی و حقارت مؤمنان اسات بازگرد که پیاده راه»

 .(62  ص5  ج387؛ طبری  193  ص1402؛ اسکافی  532  ص1382)منقری  
داد که نباید به بزرگواری و کرامت انسانی لطمه وارد شاود؛  عمال  نشان می بدین گونه  اما 

ترین آفت کاه هماان  د؛ به عبارت دیگر  عزت نفس انسان  باید از مهمهرچند در برابر حاکم باش
 گرایی است  در امان بماند. روحیه تملق

برطارف کاردِن آن را بار عهاده  شاد  امیرمؤمناان ای تردیادآمیز می اگر برای مرد  مسائله
  1414ی  )شاریف الرضاآنها را برطرف کنناد   دانستند؛ تا با ارائه دلیل  شک و سوءظن مسئوالن می

باا مارد  شاد و ایان  درباره شیوه مقابله با معاویه و سپاه او  خواستار مشورت اما  .(442ص
نشان از مهم بودن نظر مرد  و حرمت آنان نزد حضرت بود. حضرت هنگاا  خاروج معاویاه باه 

همانا مشورت  امر مبارکی است. پاس آنچاه در نظار داریاد  بیاان کنیاد. »سوی صفین فرمود: 
 .(539  ص2  ج1411اعثم   )ابن« تان مورد رحمت قرار دهدخدای
نمود تا آنان را اقنااع کناد؛  داد و اگر تردید داشتند  سعی می   به مرد  حّق پرسش میاما  

خصوص پس از جنگ جمل  برای مردمی که شک داشتند که این جنگ باید اتفاق بیفتد یا ناه   به
عنوان نموناه  بارای اقنااع و برطارف کاردن  ه است؛ بهای جز جنگ نداشت داد که چاره توضیح می

هاا و جنایاات در بصاره  عوف األزدی درباره جنگ جمل  به عهدشکنی و خیانت بن تردید ابوبردة
. این مهم کاه ابتادا اتماا  حجات بار (492  ص2  ج1411اعثم   ؛ ابن5  ص1382) منقری اشاره کرد 

بارای  فت  موضوعی است که در ناماه اماا گر سپاه مقابل تما  شده  آنگاه جنگ صورت می
مرد  شهرهای مختلف  پس از جنگ صفین نگاشته شد تا مرد  بدانند که حضرت سعی خاود را 

کار گرفت؛ اما دشمنان حضرت  فقط جنگیدن را برگزیدناد. بخشای از ایان  در برقراری صلح به
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 نامه  به شرح ریل است:
نایم کاری را چاره کردن مردمان  کار و آرا  کتش پیساختن آ گفتیم بیایید تا امروز با خاموش

ار استوار شود و اطراف آن فاراهم آیاد و ماا بتاوانیم که پس از درگیری  جبران آن نتوان؛ تا ک
نایم و سار بااز زدناد و کار نکار را جز با پیکه چاره کحق را به جای آن برگردانیم. گفتند: نه 

ار  دنادان کاشید. پس چون پیکافروخت و سر  جنگ در گرفت و پایدار گردید و آتش آن بر
در ما و آنان فرو برد و چنگال خود را سخت بیفشرد  به دعوت ماا گاردن نهادناد و بدانچاه 
خوانده بودیمشان  پاسخ دادند. پس  بدانچه خواندند  پاسخشان گفتیم و آنچاه خواساتند  

)شاهیدی  تشاان بریاد ار گردیاد و رشاته معذرکه حجت بر ایشاان آشاکزود پذیرفتیم؛ تا آن
 .(344ا343 ص1378

کننده این مهم باود کاه در نظار گارفتن ارزش  بود که بیان هایی از سّنت اما  موارد فوق  نمونه
ها  برای حضرت مبنا و اصل بوده است. ادعای نویسنده این مقالاه  بار آن اسات کاه  راتی انسان

  «کرامت»و « جاودانگی انسان»  «فطرت خداشناس و خداجوی انسان»میان سه اصل بنیادین: 
ای مساقیم وجاود دارد کاه البتاه    رابطه«عدالت»و « آزادی»  «حیات»با حقوقی همچون حّق: 

 طلبد. توضیح و تبیین آن  مجالی دیگر می

 نتیجه
شناختی را در نظر داشاته   ها  اصول انسان در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم با انسان اما  علی

داده  نموده و مبنای سنجش وضعیت  اقدا  و مرز عمل عادالنه قرار مای و توصیه میآنها را گوشزد 
بارهاا  گیاریم اماا  علای است. با توجه به شواهدی که از سّنت علاوی ارائاه شاد  نتیجاه می

پایبندی خویش را به این مهم که حکومت متعلق به مرد  است  نشان داد و حّق مارد  و بیعات و 
رت مهم بود و این امر  در تما  دوران حکومتشاان جریاان داشات. رفتاار رضایت آنان برای حض

 های امنیت در جامعه بود. علوی  بیانگر اوج مدارا و تحمل ایشان و ایجاد زمینه
تواناد    میشناسی در سّنت علوی و سایر معصاومین بررسی جزئیات بیشتر اصول انسان

 .ل اسال  در شناخت انسان و جایگاه او باشدهای اصی گیری از آموزه باعث افزایش زمینه بهره



  4شماره  ، 1سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 74

  

 منابع
 الف. کتاب

 قرآن کریم. .1

  تحقیق: شرح نهج البالغهق   1404الله   هب  بن الحدید  عزالدین ابوحامد عبدالحمید  ابی ابن .2
 الله مرعشی نجفی. محمد ابوالفضل ابراهیم  قم  مکتب آی 

اسد الغابژة فژى معرفژة    1409/1989ق محمد الجزری  بن اثیر  عزالدین ابوالحسن علی ابن .3
 ر. کالف    بیروت  دارالصحابة

  تحقیاق: علای شایری  الفتژوح   1991ق/1411وفی  کاعلی ال اعثم  ابومحمد احمدبن ابن .4
 چاپ اّول  بیروت  دار االضواء. 

بار غفااری  کا   تحقیق/تصحیح: علیتحف العقول ق  1404علی   بن شعبه حرانی  حسن ابن .5
 . مدرسینقم  جامعه 

  تحقیاق/ تصاحیح:  مهژج الژدعوات ومژنهج العبژاداتق  1411موسی   بن طاووس  علی ابن .6
 قم  دار الذخائر.  رمانی و محمدحسن محرر کابوطالب 

   چاپ سو   بیروت  دار صادر.العرب لسان ق 1414مکر    منظور  محمدبن ابن .7

 یروت  دار المعرف .  بالخراج   1979ق/ 1399ابراهیم   بن ابویوسف قاضی  یعقوب .8

  تحقیاق: المعیژار والموازنژة   1981ق/1402عبدالله المعتزلی   اسکافی  ابوجعفر محمدبن .9
 محمدباقر محمودی  بیروت  مؤسسه محمودی.

   الدین محادث   تحقیق/ تصحیح: جاللالمحاسن ق  1371خالد  محمدبن برقی  احمدبن .10
 االسالمی .  تبکقم  دار ال

  ترجمه: فرشنگ ابجدى عربى ژ فارسى)ترجمه کامل المنجد االبجدى(  بستانی  فؤاد افرا   .11
 رضا مهیار  تهران  اسالمی.

  تحقیااق: محماادباقر انسژژاب االشژژراف   1974ق/1394بااالرری  احمااد باان یحیاای  .12
 المحمودی  بیروت  مؤسس  األعلمی للمطبوعات.

  تحقیااق: اتالغژژار ش 1353محمااد   بن هااالل(  ابواسااحاق ابراهیم  وفی )اباانکااثقفاای  .13
 الدین حسینی ارموی  تهران  انجمن آثار ملی. جالل

   تهران  بنیاد نهج البالغه.حکم  اصول سیاسى در اسالظش  1369جعفری  محمدتقی   .14



 75  |شناختی در سّنت علوی اصول انسان

 

   چاپ دو   قم  اسراء.تفسیر انسان به انسان  1385جوادی آملی  عبدالله   .15

   چاپ پنجم  اسراء.البالغهحکم  نظرى و عملى در نهج   1385اااااااااااااااااااااا   .16

   قم  اسراء.فلسفه حقوق بشر  1375  اااااااااااااااااااااا .17

 دریا. انتشارات تهران  اّول  چاپ  خورشید رخسار  ش 1391تهرانی  مصطفی   دلشاد .18

 .خمینی اما  پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم   شناسى انسان ش  1384رجبی  محمود   .19

ربیژع األبژرار ونصژوص    1992ق/1412عمر   سم محماودبنزمخشری )جارالله(  ابوالقا .20
   تحقیق: عبداألمیر مهنا  بیروت  مؤسس  األعلمی للمطبوعات. األخیار

  چاپ اّول  قام  نهج البالغه )للصبحى صالح(ق  1414حسین   شریف الرضی  محمدبن .21
 هجرت.

  ترجمه: جعفر الح(نهج البالغه )للصبحى صش  1378ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ ،  .22
 ت انتشارات علمی و فرهنگی.کشهیدی  چاپ چهاردهم  تهران  شر

  محقااق/ مصااحح: التوحیژژدق  1398بابویااه(   علی )ابن صاادوق   ابااوجعفر محماادبن .23
 اکبر غفاری  قم  جامعه مدرسین. علی

قیاق/   تحمژن الیحرژر  الفقیژهق  1413  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .24
 اکبر غفاری  قم  دفتر انتشارات اسالمی وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. تصحیح: علی

  تحقیاق: تاریخ األمژم والملژو    1967ق/1387غالب  جریربن طبری ابوجعفر محمدبن .25
 محمد ابوالفضل ابراهیم  بیروت  دار التراث.

  المکتبا  العصاری   صژحاحمختار ال   1999ق/1420بکر   ابی عبدالقادر رازی  محمدبن .26
 الدار النمورجی .

   قم  نشر هجرت.کتاب العینق  1410احمد  بن فراهیدی  خلیل .27

 چاپ ششم  تهران  دار الکتب االسالمی .قاموس قرآن،  ش 1371اکبر   قرشی  علی .82

تحقیاق/ تصاحیح:  افى)ط ژ االسژالمیة(،کژال   ق1407   اسحاق  بن یعقوب لینی  محمدبنک .29
 تب االسالمی .کری و محمد آخوندی  تهران  دار الاکبر غفا علی

کنز العمال فى سنن األقژوال    1993ق/1413الدین   حسا  بن الدین علی متقی هندی  عالء .30
   بیروت  مؤسس  الرسال .واألفعال

  تحقیاق/ تصاحیح: جمعای از بحژار األنژوارق  1403محمدتقی   مجلسی  محمدباقربن .31



  4شماره  ، 1سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 76

  

 . تراث العربی  بیروت  دار احیاء ال محققان

  مژروج الژبشو ومعژادن الجژوشرق  1409علی    بن الحسین بن مسعودی  ابوالحسن علی .32
 تحقیق: اسعد داغر چاپ دو   قم  دار الهجرة.

  چااپ اّول  قام  الماؤتمر العاالمی أللفیا  اإلختصژاص ق 1413محمد   مفید  محمدبن .33
 الشیخ المفید.

قیق: عبدالساال  محماد هاارون  الطبعا    تحوقعة صفینق  1382مزاحم   منقری  نصربن .34
تبا  المرعشای النجفای  کالثانی   القاهرة  المؤسس  العربی  الحدیث  )افست قام  منشاورات م

 ق(.1404
 ب. مقاله

 28ا  5: 23  شپووشى دینى انسان  «فطرت در آیینه قرآن»  1389. جوادی آملی  عبدالله  1
   .86ا  41: انشنامه اماظ علىد  «حقوق بشر»  1381. محقق داماد  مصطفی  2

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 *

 

 

                                                           
*

Journal of Islamic Propagation 

Volume 1  No 4  Autumn & Winter 2020 

 





 

 

 رفت و راهکارهای برون میان زوجین مل دروغبررسی کیفی عوا

 *اصغر هادی

 چکیده

ها نقش دارد. پاژوهش یکی از صفات اخالقی ناپسند  دروغ میان زوجین است که در ناپایداری خانواده
رفات از آن را باه روش  گاویی میاان زوجاین و راهکارهاای برونحاضر  درصدد است که عوامال دروغ

گویی میان زوجین پرداخته شده  در این پژوهش  به شش عامل اصلی دروغ تحقیق کیفی شناسایی کند.
جویانه در  . دروغ مساالمت2جویانه در راساتای ایجااد و نگهداشات رابطاه؛  . دروغ مساالمت1است: 

. 6. دروغ نفای خاود؛ 5زا؛  . دروغ خصمانه آسایب4آمیز؛  . دروغ اغراق3راستای حفظ خود در رابطه؛ 
ین  به دو دسته راهکار فردی و اجتماعی برای درمان آن  اشااره گردیاده اسات. عوامل اجتماعی. همچن

گیری از ایجااد ناراساتی در خاانواده و نیاز جلاوگیری از  ها با نتایج تحقیق با هدف پیش آشنایی خانواده
ها و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز تربیات صاحیح فرزنادان و  گسترش آن  و درنهایت  استحکا  خانواده

مثاباه راهکااری بارای حال و فصال  تواناد بهسل نو  از اهداف نهایی تحقیق است. این پاژوهش  ماین
 .ها از سوی مبّلغان  مورد توجه قرار بگیردمشکالت خانواده

گاویی  عامال ساردی رواباط زوجاین  نازاع همساران  روش کیفای در  علل دروغ: کلیـدواژگان
   .مطالعات خانواده

                                                           
 : عضو هیئت علمی پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمی* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1399سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان   
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 مقدمه

هایی هستند که جز راستی و صداقت در آن دیاده نشاود و در آن   هتمند  خانوادهای سعادخانواده
دروغ و درویی راه ندارد و بر تعهد و پیمان و وفااداری خاویش و میثااق غلیظای کاه باا یکادیگر 

های زندگی  از جمله خانواده  نقش منفی دارد. زندگی باا  اند  استوارند. دروغ در همه عرصه بسته
برابر است با سردی در رابطه عاطفی و از بین رفاتن صامیمیت زن و شاوهر کاه گو   همسر دروغ

های دروغ   ساازد. از ریشاه سازد و بستر ناامنی را برای فرزند آمااده می خانواده را دچار چالش می
 اعتمادی و در فرزندان  نفاق و دورویی است. ظلم است و از پیامدهای آن در خانواده  بی

گاویی و راهکارهاای درماان آن در رواباط  برآن است کاه عوامال دروغدر این تحقیق  سعی 
زوجین بازشناسایی شود تا زوجین را از این رریله اخالقی باز داشته و اگر دچار آن هساتند  خاود 

 را درمان کنند.

 مفهوم دروغ 

ن آن  به دیگاران رساانده شاود. باا ایا  خبر خالف واقعی که با علم به خالف بودن»یعنی   دروغ 
  . در دروغ گویی  فعل باه(143  ص1388)اتارک  « قصد که دیگران باور کنند این خبر واقعیت دارد

تواند ضمیر یاا رهان  این واقع  می شود که مطابق با واقع نیست. نشیند و خبری می جای گفتار می
آن شخ، یا واقعیت بیرونی باشد که عد  مطابقت فعل یا گفته با آن  حکایت از دروغاین باودن 

 دارد. 

گیاری از مناابع دینای  از جدیادترین مطالعاات  پژوهش حاضر  درصدد است افزون بر بهره
شاناختی  عوامال دروغ در میاان زوجاین و  شناختی اخاالق و تحقیقاات رشادی و جامعه روان

 رفت از آن را شناسایی کند.  راهکارهای برون

 ضرورت تحقیق

هاای عااطفی و حقاوقی میاان  هاا و طالق و تنشها  نقش بسیاری در مشااجره« دروغ»ازآنجاکه 
زوجین دارد و نیز از سوی دیگر  برای فرزندان پیامادهای ناامطلوبی را باه دنباال دارد  ضارورت 

 گردد. ها و جلوگیری از گسترش آنها آشکار می گیری از ایجاد آسیب انجا  کار برای پیش
و  از کال  خدا و سخنان پیاامبرای بزرگ و قیمتی  در موضوع دروغ  در منابع دینی گنجینه

های بسیاری در موضوع دروغ  باره افزون بر متون حدیثی  کتاب وجود دارد و دراین ائمه هدی
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شده است؛ اما از میان آثار علمی خاص که به شیوه تخصصای باه موضاوع دروغ پرداختاه  نوشته 
 توان به این موارد اشاره کرد: است  می
  نژادکاساگری؛ پیامادهای دروغ  مصاطفی کاافی؛ دروغ لبشناسی دروغ  محسن طا آسیب

دو ریشه فساد غیبات و دروغ: بحثای   ؛ ی الم اس  ن س   ح ره آن ست و گ  و  ه ف در م  ی ث ح ز: ب ی آم ت ح ل ص م
قرآنی  روایی  اجتماعی  به قلم اکبر صادقی؛ لذت زندگی بادون دروغ: جایگااه  عوامال و آثاار 

همادانی؛ چارا  دینی برای پیشگیری و مقابله با آن  محمادجواد ناوری  ونهای در دروغ و مهارت
 کنند  اثر آلن پیز و باربارا پیز  ترجمه حوریا موسایی.  گویند و زنان گریه می مردان دروغ می

شناسای و  هاای تخصصای دروغ در حاوزه علاو  دینای و روان هایی به بحث همچنین  مقاله
ای یافات نشاد و  ؛ اما در مورد چرایی دروغ در خانواده مقالاهیافته است  شناسی اختصاص جامعه

شاده   در خاانواده اشااره« دروغ؛ آفات اعتمااد »تنها در فضای مجازی به شیوه مختصر به بحث 
ها و  ای مستقل در چرایی ناراستی در خانواده و تحلیال زمیناه است. با این توصیف  کتاب و مقاله

شاده  ناگفته نماند که مفاهیم بحث  از متون و منابع برداشات  عوامل و راهکارهای آن یافت نشد.
گاویی شده که در این تحقیق به دست آمد و عوامل اصلی دروغ های اصلِی انتزاعاست؛ اما مقوله

ای رو  تحقیاق حاضار  پیشاینهکنند  در هیچ اثر علمی یافت نشد. ازایانمیان زوجین را بیان می
یاز تحقیق پیش رو  این است که تنها باه متاون دینای بسانده نکارده برای آن بیان نکرده است. امت

گاویی جانبه دروغ های دیگر را در نظر گرفته و عوامل و راهکارهای گوناگون و همهاست و دیدگاه
میان زوجین و مصادیق کاربردی آن را شناسایی کرده اسات. در امار تبلیاغ دیان نیاز  تنهاا ُمبّلاِغ 

 اطالع از همه عوامل و راهکارها  در راهنمایی توانمندتر باشد.مشاوری موفق است که با 
گاویی میاان زوجاین و راهکارهاای اصلی پژوهش  عباارت اسات از: عوامال دروغ  پرسش

 رفت از آن چیست؟ برون

 روش تحقیق

 روش تحقیق در این پژوهش  بر اساس روش کیفی تحلیل محتواست.
کردن کدهای مشابه زیر یاک  دگذاری اّولیه و جمعگا   ک در فرایند تحلیل محتوا  در نخستین

هایی کاه از مفااهیم مساتخرج از  شاود؛ خارده مقولاه مقوله واحد  به ایجاد چند مقوله منجر می
ها( نیز با یکادیگر  مقوله شود. سپس  در گا  بعدی تحقیق  این مقوالت )خرده متون  استنباط می
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تری قارار  بیشتری دارند  زیرمجموعه مقاوالت عاا شوند و تعدادی از آنها که نزدیکی  مقایسه می
گیرند. هریک از این مقوالت میانی  شناساننده یاک بخاش  نا  می« مقوالت میانی»گیرند که  می

توانند در ارتباط باا هام قارار گیرناد و در  یا طبقه خاص از موضوع تحقیق است. این مقوالت می
 ع شوند.سطح باالتری از انتزاع  زیر یک مقوله اصلی جم

شاود و ساپس   شده از مناابع کدگاذاری می ابتدا متون گزینش بر اساس روش تحلیل محتوا 
ها از مفااهیم اساتخراج و ساپس   ازآن  خارده مقولاه گاردد و پاس مفاهیم از متون اساتخراج می

های  های اصالی از مقولاه شود و در پایاان  مقولاه ها استخراج می های میانی از خرده مقوله مقوله
 .(126ا124  ص1393)تبریزی  گردد  انی استنباط میمی

عنوان نمونه  بخشای از  گردد  تحلیل نتایج تحقیق کیفی است و بهآنچه در اثر حاضر ارائه می
 شود.جداول نمایش داده می
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 های میانی عوامل دروغ در روابط زوجین ها و مقوله مقوله نمونه جدول مفاهیم و خرده

مقوله هالهمقو  خرده مفاهیم ردیف
 وارهشرح های میانی

1 

گویی زن به مرد یاا مارد  ا دروغ
باااه زن بااارای ایجااااد رابطاااه 

 (.72  ص1391)اسکات  

گااویی زوجااین بااه  ااا دروغ
یکاااادیگر از روی عالقااااه و 
دوساااات داشااااتن )دروغ در 

 (.1397زندگی زناشویی 
ا دروغ گفاتن زناان بارای دادن 
احساااس خااوب بااه یااک نفاار 

 (.219ا217  ص1393)پیز 
گویی زنان بارای ایجااد  ا دروغ

احساااس خااوب در دیگااران 
 (.27  ص1391)اسکات  

ا دروغ گفتن زناان بارای دوری 
دار کردن احساساات  از خدشه

دیگااران یااا بهترکااردن حااال 
 دیگران

((. 
گویی در  ا عوامل مؤثر بر دروغ

هاا از  روابط بیناجنسی در زوج
شناسااانه: کسااب  نگاااه جامعه

ایت و باه دسات آوردن دل رض
 همسر.

گویی زنان در موقعیات  ا دروغ
دار بااارای زنااادگی  زن خاناااه

 خانوادگی و محیط خانواده.
آمیز زنااان  مصاالحت  ااا دروغ

بااادون احسااااس نااااراحتی 
)قاساامی و محاادثی گیلااوانی  

 (.18و17  ص1396

 ا ایجاد رابطه.
ااا عالقااه و دوساات 

 داشتن.
اااا دادن احسااااس 

 خوب.
ااا ایجاااد احساااس 

 ب.خو
ااا بهترکااردن حااال 

 دیگران.
 ا حفظ احساسات.

 ا کسب رضایت.
اااا بااارای زنااادگی 
خانوادگی و محایط 

 خانو اده.

دروغ 
ترمیماااای 
معطااااوف 

 به رابطه
تااا »از نااوع 

« آنکااااااه
 )پیامدی(.

 

های ایجاد رابطه  عالقه مقوله خرده
و دوساات داشااتن  دادن احساااس 
خااوب  ایجاااد احساااس خااوب  
بهترکااردن حااال دیگااران  حفااظ 

ساسااات  کسااب رضااایت  و اح
باارای زناادگی خااانوادگی و محاایط 

گاویی  هاای دروغخانواده  از مقوله
)پیامادی( اسات. « تا آنکه»از نوع 

مقولاه  در مقولاه میاانی این خارده
دروغ ترمیماای معطااوف بااه رابطااه 

 جای دارد.
مقصااود از ایاان مقولااه میااانی  آن 
است که زوجین باه انگیازه ایجااد 

مانناد آن رابطه و احساس خوب و 
گویاد در طرف مقابل  دروغی می

کااه در نظاار او  بااه تاارمیم رابطااه و 
 شود.بهبود آن منجر می
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 های اصلی عوامل دروغ در روابط زوجین نمونه جدول مقوله

 هامقولهخرده ردیف
هررای مقولرره

 میانی
 واره شرح های اصلیمقوله

1 

 ا ایجاد رابطه.
 ا عالقه و دوست داشتن.

 خوب.ا دادن احساس 
 ا ایجاد احساس خوب.
 ا بهترکردن حال دیگران.

 ا حفظ احساسات.
 ا کسب رضایت.

ااا باارای زناادگی خااانوادگی و محاایط 
 خانواده.

دروغ ترمیمی 
معطااوف بااه 

 رابطه.

دروغ . 1
جویانه در  مسااالمت

راساااتای ایجااااد و 
 نگهداشت رابطه.

از دو مقولاااه میاااانی 
دروغ ترمیمااااااااای 
معطااوف بااه رابطااه  و 

معطوف دروغ پرهیزی 
تااا »بااه رابطااه از نااوع 

)پیامااادی(  « آنکاااه
مقولاااه اصااالی دروغ 

جویانااه در   مسااالمت
راسااااتای ایجاااااد و 
نگهداشااات رابطاااه  

 شود؛انتزاع می

یعنی یکی از زوجاین 
بااااه دیگااااری دروغ 

جویانه  مساااااااالمت
گویااد تااا رابطااه  ماای

 حفظ شود.

2 

 ا پرهیز از بگومگو کردن.
 دو کردن. به ا دوری از یکی
خدشااااه دارشاااادن ااااا دوری از 

 احساسات.
 ا دوری از بحث و مجادله.

دار کردن احساسات  ا دوری از خدشه
 دیگران.

 ا به خیر و خوشی گذشتن امور.
ا درامان ماندن فضای خانه از بحث و 

 بگومگو.
 ا طاقت نداشتن.

هاای عصابی و  ا جلوگیری از واکنش
 غیرمنتظره.

 . ا دوری از تنش
 ا جلوگیری از تعارض.

 ادن به برخورد ناخوشایند.ا پایان د

دروغ پرهیازی 
معطااوف بااه 

 رابطه.
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 گویی میان زوجین الف. عوامل دروغ

 جویانه در راستای ایجاد و نگهداشت رابطه . دروغ مسالمت1

جویانه زوجاین اسات کاه ناه از سار  گویی میان زوجاین  دروغ مساالمتاز عوامل اصلی دروغ
جویاناه و در راساتای بطه است؛ بلکه با حالات مساالمتتوزی و دشمنی  و نه از سر قطع را کینه

 ایجاد و نگهداشت رابطه زناشویی است.
 این مقوله اصلی  برساخته دو مقوله است: 

 یک. دروغ ترمیمی معطوف به رابطه 

گوید تا رابطه خود را با همسرش ترمیم کند. در این باره گاهی یکی از زوجین به دیگری دروغ می
 اند: کرده یسندگان به مصادیق کاربردی زیر اشارهکارشناسان و نو

 .(72  ص1391)اسکات  گویی زن به مرد یا مرد به زن  برای ایجاد رابطه  ا دروغ
 .(1397نما  )طیفگویی زوجین به یکدیگر  از روی عالقه و دوست داشتن  ا دروغ

 .(219 ا217  ص1393)پیز  ا دروغ گفتن زنان  برای دادن احساس خوب به یک نفر 
 .(27  ص1391)اسکات  گویی زنان  برای ایجاد احساس خوب در دیگران  ا دروغ

دار کردن احساسات دیگران یا بهترکردن حال دیگران  ا دروغ گفتن زنان  برای دوری از خدشه
(.) 

 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا کسب رضایت و به دست آوردن دل همسر 
 .)همان(دار  برای زندگی خانوادگی و محیط خانواده  گویی زنان در موقعیت زن خانه روغا د

 .)همان(آمیز زنان  بدون احساس ناراحتی  مصلحت  ا دروغ
 دو. دروغ پرهیزی معطوف به رابطه

گوید تا از پیامد بادی پرهیاز کناد؛ ولای قصادش ایان گاهی یکی از زوجین به دیگری دروغ می
بااره کارشناساان و نویساندگان باه مصاادیق زیار  او با همسرش بهتر شاود. درایناست که رابطه 

 اند:  کرده اشاره
 .(35  ص1380)برادرز  آمیز مرد به زن  برای پرهیز از بگومگو کردن  ا دروغ مصلحت

 .)همان(دو کردن  به ا دروغ گفتن مصلحتی زن و شوهر  برای دوری از یکی
 .(27  ص1391)اسکات  دار شدن احساسات دیگری  از خدشهگویی زنان  برای دوری  ا دروغ
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 .(219ا 217  ص1393)پیز  گویی مردان  برای دوری از بحث و مجادله  ا دروغ
دار کردن احساساات دیگاران یاا بهتار کاردن حاال  ا دروغ گفتن زنان  برای دوری از خدشه

 (.دیگران )
 .  (1397)ملکی  ندن فضای خانه از بحث و بگومگو ا دروغ گفتن زوجین  برای درامان ما

 .)همان(ا دروغ گفتن زوجین  به دلیل ادعای طاقت نداشتن همسر برای شنیدن حرف راست 

 .)همان(های عصبی و غیرمنتظره همسر  گویی  برای جلوگیری از واکنش ا دروغ
 .(74  ص1394)اسدی  گویی زوجین  برای دوری از تنش  ا دروغ

آمیاز از تعارض یا اختالف و رساندن آن به حداقل  دلیال گفاتن دروغ مصالحت ا جلوگیری
( ). 

)آمیز  ا پایان دادن به برخورد ناخوشایند  دلیل گفتن دروغ مصلحت ). 

 جویانه در راستای حفظ خود در رابطه . دروغ مسالمت2

گوید تاا خاود  ن به دیگری دروغ میگویی  آن است که گاهی یکی از زوجیاز عوامل اصلی دروغ
دیگر  اعتبار خویش را نزد همسرش حفظ نمایاد. قصاد تانش باا همسارش  بیان را حفظ کند؛ به

اش با همسرش بهتر ندارد؛ بلکه قصد او از دروغ  این است که اگر اعتبارش محفوظ باشد  رابطه
د دارای مصاادیق چنادی خواهد شد. این عامل اصلی دروغ  برساخته دو مقوله زیر است که خو

 اند:  کرده است که نویسندگان و کارشناسان به آن اشاره 
 یک. دروغ ترمیمی معطوف به خود

گویاد تاا اعتباار خاود را نازد همسارش تارمیم کناد. گاهی یکی از همسران به دیگری دروغ می
 مصادیق این مقوله از نگاه کارشناسان و نویسندگان  عبارت است از: 

 .(35  ص1380)برادرز  مرد به همسرش  برای پوشش احساسات متضادش ا دروغ گفتن 

 .(1397نما  )طیفگویی زوجین  برای سرپوش گذاشتن بر دروغ قبلی  ا دروغ

 .)همان(کاری از باطن واقعی خود  گویی  برای پنهان ا دروغ
 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا کتمان در زندگی زناشویی 

منظور راحتی خود و کمتر رنج بردن همسار  کردن اتفاقات به ن زوجین  برای پنهانا دروغ گفت
 .(20/2/1397)ملکی 

 .(74  ص1394)اسدی  گویی زوجین  برای توجیه کار خود  ا دروغ
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 دو. دروغ پرهیزی معطوف به خود 

دار  گوید تا از پیامد بدی که اعتباار وی را نازد همسارش خدشاهگاهی یکی از همسران دروغ می
 کند  پرهیز نماید که مصادیق عملی آن  عبارت است از:  می

 .(1397)ملکی  گویی زوجین به دیگری  به دلیل حفظ آبرو  ا دروغ

نماا  )طیافگویی زوجین  برای جلوگیری از تخریب و سرکوب شدن توسط زوج دیگر  ا دروغ
23/2/1397). 

)ز آمیا اجتناب از شر  و تحقیر  دلیل گفتن دروغ مصلحت ). 
 . اغراق خود3

نماایی خاود بارای طارف مقابال  گویی همسران به دیگری  اغاراق و بزرگ از عوامل اصلی دروغ
دهاد و از نگااه است. این مقوله اصالی  خاود را در مقولاه فرعای دروغ خودنمایاناه نشاان مای

 کارشناسان و نویسندگان  دارای مصادیق عملی زیر است:

 .(35  ص1380)برادرز  گویی زوجین  های دروغز انگیزها چاپلوسی ا

نماایی بارای نشاان دادن محبوبیات  منظور اغراق و بزرگ ا دروغ گفتن مردان در برابر زنان  به
 .(74  ص1391)اسکات  

 .(34  ص1380)برادرز  گویی مردان  برای خوب جلوه دادن خود  ا دروغ
 .(219ا 217  ص1393)پیز  ن دوران جوانی خود گویی مردان  برای ُپرشور نشان داد ا دروغ

ا دروغ گفتن مردان  برای باالتر نشان دادن پیشرفت و وضعیت و قادرت خاود 
. 

)ملکای  بینی  نفس و حاّس خاودبزرگ گویی زوجین به دیگری  بارای اثباات اعتمادباه ا دروغ
1397). 

)دروغ در زنادگی زناشاویی  اوردن در برابر زوج دیگر نی ا دروغ گفتن  به دلیل عقب نماندن و کم
1397). 

ها  ویژه خانم گویی  اغلب در روابط عاشقانه با همسران  به ا رسیدن به قدرت  از دالیل دروغ
 .(32  ص1391)اسکات  

 .(32  ص1380)برادرز  توجه دیگران به خود   گویی زنان  برای جلب ا دروغ
 .)همان(ات باالتر بودن خود بر زنانشان گویی مردان  برای اثب ا دروغ
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 .)همان(گویی مردان  برای مهم جلوه دادن خود و تحت تأثیر قرار دادن همسرانشان  ا دروغ
  9  ج1383)غزالای  ا دروغ زنان در نقل از شوهرشان  برای فخر کردن و غلبه بر رقیبان )هوو( 

 .(58ص

 . دروغ خصمانه منجر به تخریب و آسیب به رابطه4

گویی همسران به یکدیگر  دروغ خصمانه منجر به تخریاب و آسایب از عوامل اصلی دیگر دروغ
به رابطه میان زوجین است که دارای سه مقوله زیر است و هر مقوله  دارای مصادیق کاربردی ریل 

 است که از سوی کارشناسان و نویسندگان رکر شده است: 

 زا(  یک. دروغ گزنده )آسیب

 .(81  ص1391)اسکات  منظور آسیب زدن به همسر  به ا دروغ گفتن 

 توزانهدو. دروغ کینه

 .(20/2/1397)ملکی  توزی  گویی زوجین به دیگری  به دلیل کینه ا دروغ

 .(74  ص1391)اسکات  گیری از همسر  ا دروغ گفتن  برای انتقا 
 .ان()همگیری  ا دروغ گفتن  برای رسیدن به پول بیشتر از همسر برای انتقا 

 بخش سه. دروغ پایان

گویاد کاه گاهی یکی از همسران به دلیل عد  تفاهم و برای پایان دادن رابطه به دیگری دروغ مای
 مصادیق کاربردی آن از دیدگاه کارشناسان  عبارت است از:

 .(27  ص1391)اسکات  گویی زن به مرد یا مرد به زن  برای قطع رابطه  ا دروغ

)آمیز طه  دلیل گفتن دروغ مصلحتا پایان دادن به یک راب ). 
 .(74  ص1391)اسکات  ا دروغ گفتن مردان  برای دوری از تعهد و صمیمت 

 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا عد  تفاهم 
 . نفی خود5

ست گوید. مقصود از نفی خود  آن ا گاه یکی از زوجین به سبب نفی خود  به همسرش دروغ می
شود باه همسار خاودش دروغ  که خودانکاری و عد  تعادل در رابطه یا ترس و مانند آن سبب می

کناد  از نگااه کارشناساان و  بگوید. مصادیق این عامل اصلی کاه باه خودانکااری بازگشات می
 نویسندگان عبارت است از: 
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 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا احساس ناامنی 
 .)همان(به رابطه زناشویی ا عد  اطمینان 

های اجتمااعی و یاا در هنگاا  در  گویی زنان  بیشتر در هنگا  به خطر افتادن موقعیت ا دروغ
 .)همان(معرض فشار قرار گرفتن 

 .(1397)مهاجری  گویی ا احساس ناامنی  دلیل دروغ
 .)همان(ا احساس ناامنی در خانواده 

 .(1397)ملکی  از حقیقت و خودانکاری  گویی زوجین به دیگری  به دلیل ترس ا دروغ
 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا روابط مردساالرانه 

 .)همان(ا وابستگی اقتصادی به همسر 
 . عوامل اجتماعی6

گویی میان زوجین  عوامل اجتماعی است؛ ایان عامال  از دو مقولاه  یکی از عوامل اصلی دروغ
شاده اسات.   ی در محیط خانواده و در محیط جامعه برداشتمسائل و مشکالت فرهنگی و تربیت

  کارشناسان و نویسندگان  به مصادیق دو مقوله محایط خاانواده و جامعاه  در چهاار ناوع اشااره
 اند: کرده

 های اجتماعی محیط و اطرافیان نوع اّول. شبکه اجتماعی و مراوده

 مصادیق این نوع  عبارت است از: 
 .  (444  ص1390)اسماعیلی  ساز گرایش به دروغ و عادت به آن  ینها محیط و اطرافیان  زم

 .(1397نما   )طیفگویی زنان با همسران  ا زندگی خانوادگی و محیط خانواده  زمینه دروغ
 .)همان(گویی  ساز دروغ ا شیوه تربیت  زمینه

 .)همان(گویی  ساز دروغ ا محیطی که فرد در آن رشد یافته  زمینه
 اجتماعی محیط و خانواده نوع دوم. فشار

 مصادیق این دسته  عبارت است از:
 .  (444  ص1390)اسماعیلی  گویی  های دروغ ا در تنگنا قرار دادن  از زمینه

)قاسامی و محادثی گیلاوانی  گویی باه همساران  ا در معرض فشار قرار گرفتن زنان  زمینه دروغ
 .(134و132  ص1396

 .(1387)ماهرزاده  ساز رواج آن دو  در جامعه  زمینها کارسازی و راهگشایی دروغ و ریا 
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 سوی مردان است( نوع سوم. قواعد مردسو )قواعد و قوانینی که جهت آن، به 

هااای  . ارزش1گااویی  روابااط مردساااالرانه و دو زیرمقولااه آن اساات:  های دروغ ااا از زمینااه
  1396گیلااوانی   )قاساامی و محاادثیهااا توسااط زنااان  . عااد  قبااول ایاان ارزش2مردساااالرانه؛ 

 .(134و132ص
 تفاوت بودن گیری اجتماعی و بی نوع چهارم. سهل

همادانی   )نوریگویی و ترک نهی از منکر  تفاوتی محیط به دروغ گویی  بی های دروغ ا از زمینه
 .(132ا129  ص1394

 گویی در روابط زوجینرفت از دروغ ب. راهکارهای برون

گاویی در رواباط زوجاین  در پانج  رفات از دروغ ی برونهای کیفی  راهکارهاا بر اساس تحلیل
 ها بهره گیرند. شود تا مشاوران از آنها در درمان آسیب راهکار اصلی خالصه می

شاده   اگرچه این راهکارها  در درمان دروغ یا خلف وعده یا دورویی از سوی کارشناسان بیان
عنوان راهکارهاایی  ی یادشاده باهاست  اما ازآنجاکه مالک و مناط هر سه یکی است  راهکارهاا

شده است. هر راهکار اصلی  به چند دساته و  گویی در میان زوجین ارائه  رفت از دروغ برای برون
شده و هر دسته و نوع  مصادیقی را از سوی کارشناسان به خود اختصااص داده اسات   نوع تقسیم

باه دودساته راهکارهاای جمعای و  شاود. راهکارهاا که در ادامه  به تبیین و تحلیل آن پرداخته می
 شود:  فردی تقسیم می

 راهکارهای جمعی

گاویی باه آن جمع و از جمله زوجین  در درمان دروغ مقصود از راهکارهای جمعی  آن است که
دیگر  همه برای درمان ناچارند از آن بهره گیرناد و اختصااص باه برخای از  عبارت نیاز دارند و به

 معی  عبارت است از:افراد ندارد. راهکارهای ج
 های اخالقی در جامعه .آموزش و اشاعه ارزش1

های اخالقی در جامعه است. این راهکاار اصالی  از راهکارهای جمعی  آموزش و اشاعه ارزش
 گردد: خود به پنج نوع آموزش تقسیم می

 های زندگی مشترکیک. آموزش مهارت
رفات از  گاویی را راهای بارای برونهاای زنادگی  دروغگاه زوجین به دلیل نداشتن مهاارت
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دانناد و خاود و خاانواده را درگیار مشکالت خانواده و آرا  کردن همسر و یاا قاانع کاردن آن مای
که اگار آماوزش  شده باشد؛ درحالی که مشکالت پیشین حل  کنند؛ بدون آنمشکالت دیگری می

کارشناساان مصاادیق  شدند.های آن داشتند  دچار مشکالت نمیکافی درباره صداقت و مهارت
 اند:ها  ارائه کردهزیر را برای عملیاتی کردن این نوع آموزش و انتقال مهارت

)فکارآزاد و هااای همااسرداری  های آموزشای در راسااتای ارتقااای مهاارت ا برگزاری کارگاه
 .(129و128  ص«ب»1392؛ همو  155و154  ص«الف»1392دیگران  

ای  اجتماعی و ارائه خدمات مشااوره  و مددکاری  ات مشاورهاستفاده از خدم  ا اشااعه فرهنگ
 .)همان(

صورت منطقی  تحلیلی و علمی  سبب افزایش آگاهی در رابطه با رفتارهای  ا درک مفاهیم به
 .(1389)درمان  آمیز  تناقض

 .(59  ص1391)مختاری  ا فکر کردن  پیش از سخن گفتن 

 .)همان(ا زدودن شکاکیت از خود و همسر 

 های اخالقی به همسران و. آموزش ارزشد
های اخالقی مانند صداقت  ناراساتی را ارزشامند مایگاه زوجین به دلیل ناآگاهی از ارزش

خبرناد. گذارناد و از پیامادهای باد آن بایآمیاز و مانناد آن مایدانند و نا  آن را دروغ مصالحت
 کنند: د میکارشناسان برای کاربردی کردن این راهکار  به نکته زیر تأکی
 .)همان(های ناراستی  ا آگاهی و توجه دادن به ارزش صداقت و پیامدها و زیان

 های اخالقیسه. اجتماعی کردن اعضای جامعه بر مبنای ارزش
هاا و مبّلغاان و ساایر مجریاان های اخالقی در جامعاه از ساوی رساانهسازی ارزشنهادینه

امعاه  از جملاه زوجاین اسات کاه برخای گاویی در ج فرهنگی  راهکااری بارای درماان دروغ
هاای متقابال باا ناراساتی مانناد صاداقت و وفااداری در سازی ارزش کارشناسان با عبارت ملکه

 اند. برده  از آن نا  (64ا61  ص1393پور   )جهانجامعه 

گاهی به ارزش  های اخالقی در سطح جامعه  چهار. افزایش آ
ی در جامعه و از جملاه زوجاین اسات. بارای گویبخشی  از راهکارهای درمان دروغ آگاهی

 شده است:  کاربردی شدن این راهکار  به موارد زیر اشاره 
 .)همان(ا باالبردن آگاهی خود و جامعه به خصلت نیک صداقت و مانند آن 
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 .(172ا169  ص1390)همایون مصباح  سازی و بیدارگری از پیامدهای دروغ  ا آگاهی

 .(239ا 207  ص1394همدانی    )نوریوامل و آثار شو  دروغ ا مطالعه و یادآوری مستمر ع

  «الاف»1392)فکرآزاد و دیگاران  گویی ها درباره عواقب و پیامدهای دروغ ا افزایش آگاهی زوج
 .(129و128  ص«ب»1392؛ همو  155و154ص

 .(159و158  ص1387)اما  خمینی  گویی در خانواده ا تفکر در مفاسد مترتب بر دروغ

 اشاعه در عملپنج. 
سازی الز  است؛ ولی کافی نیست؛ بلکه اشاعه عمل هام الز  اسات. عمال کاردن   آگاهی

گویی  سبب ها  از جمله راست شود. احترا  به ارزشهاست و سبب شیوع آن میاحترا  به ارزش
 (.64ا61  ص1393پور   شود )جهانعنوان یک افتخار می روی آوردن مرد  به آنها به

 ی غیررسمییگرفتن ضمانت اجرا. در نظر 2

هاای  گویی در خانواده  در نظر گرفتن برخای از ضامانتدومین راهکار جمعی برای درمان دروغ
شاود. ایان گویی در جامعه  از جمله در میان زوجاین مای اجرایی غیررسمی است که مانع دروغ

 شود: ها  خود به چند دسته تقسیم میضمانت
 گوییدروغ یک. پیشگیری از بهنجار شدن

گویی  موفقیات و ارزش شامرده مایشود تا آنجا که دروغگاه در جامعه منکرها معروف می
شود. برای عملیاتی میگویی در میان آنان ارزش شود. در میان زوجین نیز چنین است و گاه دروغ

 شده است:  شدن این راهکار  به موارد زیر اشاره 
 .(175ا172  ص1390)همایون مصباح    یو تعامالت  ا تشویق و تحکیم رفتاری

 .(172ا169)همان  صو فرانقد بودن خود و افکار خود   ا زدودن احساس تقدس

 .(175ا172)همان  صا تبدیل نشدن ناراستی به یک هنجار 
 هاگوییآفرینی دروغ افکنی در موفقیت دو. مانع

گاویی بیشاتر از روغدر جامعه امروزی  به گمان برخی برای رسایدن باه اهاداف خاویش  د
افکنی بار  راستی و صداقت کارایی دارد. همین امر  در میان زوجین نیز مصاداق دارد. بارای ماانع

 شود: سر راه این شیوه  دو راهکار کاربردی زیر پیشنهاد می
 .)همان(گویی ا دشوار و ناممکن کردن دستیابی به اهداف و مقاصد از طریق دروغ

گویی هستند تی با برخی از افراد که در شیوه زندگی خود دچار دروغا تحریم رفتاری و تعامال
 .)همان(
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 گوییگرایانه در مقابل دروغ سه. مواجهه مصالحه
گرایاناه در گویی  این است که برخاورد مصاالحههای )غیررسمی( در برابر دروغاز ضمانت

گاویی چاه بیشاتر باه دروغمقابل آن داشته باشیم؛ برخوردی که ما و دیگران را در دچار شادن هر
گویی بهره گیرند. چناین برخاوردی  توانند در مقابله با دروغبازدارد. زوجین نیز از این راهکار می

کنیم. راهکارهای عملیاتی کاردن برخاورد در برابار  گویی دوریدهد تا از دروغاین ضمانت را می
 گویی  عبارت است از:  دروغ

کناد  راهکاار آن  داشاتن  دار می مقابال را جریحاه ا در جایی که صداقت احساسات طارف
 .(77  ص1391)اسکات  آمیز همراه با صداقت و احترا  است  رفتاری محبت

) هستندگویی ا تکیه کردن به خود در برخورد با افرادی که زیاد دچار دروغ ). 
)در برابر شخصی که اختالل شخصیت دارد  ا احساسی برخورد نکردن ). 

)ا صرف وقت نکردن برای کسی که تغییرناپذیر است  ). 
ا بررسی علت و ایجاد فضای امن و سارزنش و مطارود نشادن از ساوی اطرافیاان و کماک 

 .(75و74  ص1394)اسدی  گرفتن از مشاوران 
 . در نظر گرفتن ضمانت اجرای رسمی3

ی  در نظر گرفتن ضمانت اجرای رسمی و از ساوی گویاز راهکارهای جمعی برای مقابله با دروغ
گاویی را باا شاریک گیراناه بار همساری کاه راه دروغمسئوالن و حاکمان با تدوین قوانین سخت

های غیررسمی که وظیفه مرد  است. حاکماان گرفته است؛ در برابر ضمانت زندگی خود در پیش
  های سانگین تماعی مانند: تحمیل هزیناههای سنگین اج توانند با تدوین قوانین و ایجاد هزینهمی

گویی  راهکااری بارای درماان آن در و حاقوقی بر دروغ    زمانی   امنیتی   اجتماعی   حیثیتی مالی
. اماروزه  برخای از قاوانین در (175اا172  ص1390)هماایون مصاباح   میان زوجاین ایجااد کنناد.

 یی زناشویی  وجود دارد.وفابازدارندگی از ناراستی زوجین در امور مالی و بی
 راهکارهای فردی

فارد و یکای از زوجاین در  مقصود از راهکارهای فردی در برابر راهکارهای جمعی  آن است کاه
دیگر  اختصااص باه برخای از افاراد دارد. راهکارهاای فاردی   عبارت درمان به آن نیاز دارند و به

 عبارت است از:
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 های شخصی . ارتقای توانمندی1

های شخصی است که خاود باه اهکارهای فردی برای درمان ناراستی  ارتقای توانمندیاز جمله ر
 گردد: پنج دسته راهکار تقسیم می

 یک. مدیریت شخصی خود
های کااربردی کند. مصداقهای فردی کمک میبه ارتقای توانمندی  مدیریت شخصی خود

 مدیریت شخصی  عبارت است از:
ای افراطی باه اشاخاص  اشاایاء  موقعیات  منزلات و... ه ها و وابستگی بستگی ا کاهش دل

 .)همان(

 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوریا پرهیز از گوش دادن به دروغ 

 .(308ا 295)همان  صا ضبط خیال 

 .(20/2/1397)ملکی  حرفی  ا کم

 .)همان(های راست؛ اما تلخ از همسران  ا باال بردن آستانه تحمل  برای شنیدن حرف
گویی میان همساران  ها  از راهکارهای کاهش دروغ جویی ش و پرهیز از غر زدن و بهانها کاه

. 

 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوریا پاسخ ندادن به دروغ 

 .)همان(ا التزا  عملی عمومی برای خود ایجاد کردن؛ مانند نذر 
 .)همان(ا تقویت اراده برای مبارزه با نفس و شیطان 

 .(308ا 295)همان  صویت روحیه شجاعت ا تق

 .(75و74  ص1394)اسدی  ا تلقین 

 .گویی گویی خود و جایزه دادن به خود در هنگا  راستا بررسی فراوانی دروغ

 .ا خنثا عمل کردن )عصبانی نشدن( تا زمان کشف واقعیت

اش اعتمااد  و باه شاریک زنادگی گو باید از خود بپرسد: چرا دروغ گفته است ا شخ، دروغ
 (75و74  ص1394)اسدی  نکرده است؟ 

 های اخالقی  دو. عمل بر مبنای بنیان
های  کند. روشهای شخصی کمک میهای اخالقی  به ارتقای توانمندیعمل بر مبنای بنیان

 عملیاتی برای این نوع راهکار  عبارت است از:
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 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوریا تقوا 

 .(64ا61  ص1393پور   )جهانها  تعجیل در تحقق وعدها 
 .)همان(ا صبر و پایداری در شرایط سخت 

 .ا تشکر از کسی که از او خشنود است
 .ا درک احساس همسر  و خود را به جای او گذاشتن

 .(253  ص1366)تمیمی آمدی   ا وعده ندادن به آنچه توان انجا  آن را ندارد

 .)همان(ا وعده ندادن در کاری که به انجا  آن اطمینان ندارد 

ای که اطمینان باه انجاا  آن ندارناد ا تعهد زوجین به یکدیگر برای ندادن وعده
. 

ها  گرها برای پایبندی باه وعاده آمیز و اشاره ا کمک کردن زوجین به همدیگر با یادآوری احترا 
. 

 .هایی که عملی نیست ن قبل از موعِد وعدها اعال
 . های جدید برای فراموش نکردن ا استفاده از فناوری

 .شده   هایی که به او داده ا درخواست از همسر برای یادآوری قول
 .گویی خود ا بررسی دالیل دروغ

 .(159و158  ص1387)اما  خمینی  ا مجاهدت عملی با نفس 

 .(1389)درمان   سازی باورها و هماهنگ ساختن رفتارها با آنها هسازی و بِ  ا پاک

  1394هماادانی   )نوریگویااان  گویان و دوری از همنشااینی بااا دروغ ااا همنشااینی بااا راساات
 .(294ا242ص

 .(59  ص1391)مختاری  دین  های آلوده و افراد بی ا دوری از محیط

 .(239ا 207  ص1394همدانی   )نوریکاربین  ا مطالعه شخصیتی صادقین و

 های روانی سه. درمان نقصان
هاای روانای مانناد کمباود های شخصی  الز  است به درمان نقصاانبرای ارتقای توانمندی

مااؤثر و   های روش  شخصیت اقدا  کرد و راهکار عملی آن  بازسازی توازن روانی و شخصیتی از
 .(177ا175  ص1390)همایون مصباح  کاارآمد است 

 ییتچهار. تقویت وجوه شخّص 
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کناد و راهکاار  هاای شخصای کماک میتقویت وجوه شخصیتی  خود به ارتقای توانمندی
 عملیاتی آن  عبارت است از: 

ا ایجاد حّس اطمینان و صداقت در گفتار و رفتار خود و اساتمرار بار آن  راهای بارای ایجااد 
 .(23/2/1397 نما  طیف( اطمینان مجدد خانواده به ما

 .(175ا172  ص1390)همایون مصباح  نفس و خود عزیز داشتن   ا عزت
 های تعاملی پنج. کسب مهارت

کناد. راهکارهاای های شخصای کماک مایهای تعاملی  به ارتقای توانمندیکسب مهارت
 عملیاتی آن  عبارت است از: 

 .(20/2/1397)ملکی   های فردی در انتقال احساسات ا کسب مهارت

 .ا اعتماد کردن به دیگران
شود و الزمه حفظ صامیمت   ا آزادی همسر و حفظ حریم شخصی او  سبب صمیمیت می

 .(75و74  ص1394)اسدی   گویی استدوری کردن از دروغ
 .(2/1397 20)ملکی   ا فراهم کردن فضایی برای نفس کشیدن همسر

 . تقویت معرفت دینی2

درمان ناراستی  تقویت معرفت دینی اسات کاه خاود باه شاش دساته  دومین راهکار فردی برای
 گردد:راهکار تقسیم می
 یک. بازاندیشی

 بازاندیشی  از راهکارهای تقویت معرفت دینی است و مصداق عملیاتی آن  عبارت است از:
منظور جلوگیری از افتاادن در ورطاه گناهاان. در  ا مراقبه و محاسبه: یعنی مراقبت از نفس  به

ایان روز نیز به محاسبه اعمال خوب و بد خویش برخیزد و برای کارهای بهتر در روزهاای بعاد  پ
 .(294ا242و  308ا 295  202ا191  ص1394همدانی   )نوری تصمیم جدی بگیرد

گاهی  دو. خداآ
خدا آگاهی  از راهکارهای دیگر تقویت معرفت دینی است. مصداق عملیاتی خاداآگاهی از 

 عبارت است از: نگاه کارشناسان 
 .(294ا242)همان  ص ا توجه کردن به حضور و آگاهی خداوند

 .)همان(که در آستانه دروغ قرار گرفتیم  ا رکر خدا در وقتی
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 .(172ا169  ص1390)همایون مصباح   ا تقویت خداشناسی و خداباوری

ورزیادن   ایمان  ه اوو در امور بر او توکل داشتن و در تمامی حاالت ب  بودن  خدا  ا تقویت به یاد
 .(177ا175)همان  ص

 سه. توکل و توسل
توکل و توسل  از راهکارهای تقویت معرفات دینای اسات و مصاادیق عملیااتی شادن ایان 

 راهکار  عبارت است از:
 ا توکل کردن بر خداوند. 

 ا دعا  و درخواست از خدا. 
 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوری بیت ا توسل به اهل

 گریزی طانچهار. شی
گریزی  راهکار پنجم تقویت معرفت دینی است که برای عملیاتی شادن آن  بایاد باه  شیطان

 .(239ا 207)همان  ص گویی روی آورد شناسی و مدیریت شیطانی دروغ شیطان

 اندیشی پنج. مرگ
 .)همان(اندیشی است  راهکار پنجم برای معرفت تقویت دینی  مرگ

 اندیشی شش. عاقبت
اندیشای اسات کاه مصاادیق کااربردی آن   ر برای تقویت معرفت دینی  عاقبتآخرین راهکا
 عبارت است از:

 .(135و134  ص1387نژاد   )سلطانیا توجه به آیات و روایاتی که در مذمت دروغ است 

 .)همان(ا دانستن اینکه دروغ  موجب هالکت و نابودی و عذاب اخروی است 

اا 207  ص1394)ناوری همادانی  گویاان ارت راساتگویان و بشاا توجه کردن به تهدید دروغ
239). 

 نتیجه

برای تحکیم و پایداری خاانواده و حفاظ رواباط میاان زوجاین  الز  اسات عوامال ناپایاداری و 
رفت از آن را شناخت. یکی از عوامل ناپایداری در خانواده و در روابط زوجاین   راهکارهای برون

گاویی اساس روش کیفی برای شناسایی عوامال دروغگویی است. نتایج تحقیق حاضر  بر دروغ
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شناسانه و جامعاههای تربیتی و روانرفت از آن  به بررسی دیدگاهمیان زوجین و راهکارهای برون
رفات  شناسانه و دیدگاه نویسندگان غربی در کشف مصادیق کاربردی عوامال و راهکارهاای برون

ارهاای میاانی و درنهایات  کشاف عوامال و گویی میان زوجین و نیز کشف عوامل و راهکدروغ
 راهکارهای اصلی آن منجر شد. 

الز  است  مبّلغان در برخورد با مراجعان خود  مشکل آنان را بر مباحث تحلیلی این تحقیاق 
عرضه نمایند؛ به این صورت که ابتدا عامل و راهکار اصلی را از میان عوامل و راهکارهای اصالی 

بازشناسند و پس از کشف عامل میانی و راهکار میاانی  باا تطبیاق بار شده در تحقیق حاضر  بیان
 کننده خود نمایند.  مصادیق کاربردی که در پژوهش بیان شد  اقدا  به حّل مشکل مراجعه

منادی از مباحاث ایان  توانناد باا بهره های مکتوب و شنیداری و تصویری می مبّلغان و رسانه
رفات از آن را بارای مخاطباان خاود و راهکارهای بارونگویی میان زوجین تحقیق  عوامل دروغ

تشریح کنند و با ایجاد و تعمیق رابطه صادقانه میان زوجین  گامی شایسته در جهات اساتحکا  و 
 ها بردارند. پایداری خانواده

گاویی  توانند با آشنایی با عوامل و راهکارهای عملیاتی و کاربردی دروغهمچنین  زوجین می
گیاری از گویی خود و خانواده و یا پایشای در حّل مشکل دروغ له بیان شد  تااندازهکه در این مقا

 آن اقدا  نمایند.
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   آینژه معرفژ    تهران  دانشگاه شهید بهشتی  فصلنامه«چیستی دروغ»  1388اترک  حسین   
 .20ش

 .159ش   تندرستى   نشریه«گوید؟ چرا همسر  دروغ می»  1394اسدی  مسعود   
 ترجمه: فهیمه رحمتی  تهران  ابوعطا.حقیقتى دربار  دروغ،   1391کات  جینی گراها   اس 
   قم  دلیل ما.فرشنگ صفات  1390اسماعیلی یزدی  عباس   
  تهران  مؤساسه تنظیم و نشاار آثاار شژرح چهل حژدیث  1387الله  اما  خمینی  سید روح 

 .حضرت اما  خمینی
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  ترجماه: حوریاا کننژد  گویند و زنان گریژه مى چرا مردان دروغ مى  1393پیز  آلن و باربارا   
 ایی  تهران  پارسینه.موس

  «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهاای قیاسای و اساتقرایی»  1393تبریزی  منصوره   
 .64  شعلوظ اجتماعىفصلنامه 

  قام  دفتار  لژمکتصژنیف غژررالحکم ودرر ال  1366محماد   تمیمی آمدی  عبدالواحدبن 
 تبلیغات اسالمی.

ترش وفااای عهااد از نظاار امیرالمااؤمنین  هااای گساا فوایااد و راه»  1393جهااان پااور  کباارا   
 .3  شکتاب و سّن   قم  دانشگاه قرآن و حدیث  نشریه «علی

 :9/2/1397  «شناسی دورویی و ظاهرسازی درآمدی به روان»  1389درمان  اسماعیل   

 
 عصر جوان.قم   انگیز دروغ، دشند  و شگف  مباحث تکان  1387نژاد  رضا   سلطانی 
ت انتشااارات علماای و ک  تهااران  شاارکیمیژژاى سژژعادت  1383محمااد   غزالاای  محمدبن 

 فرهنگی.
  تهران  «وفایی زناشویی مردان ساز بی عوامل زمینه»الف  1392فکرآزاد  حسین و دیگران   

 .158ا 135: 50  شرفا  اجتماعىبخشی  فصلنامه  دانشگاه علو  بهزیستی و توان 
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  تهاران  «وفایی زناشاویی زناان ساز بی عوامل زمینه»ب  1392ا   ااااااااااااااااااااااااا 
 .132ا109: 51  شرفا  اجتماعىبخشی  فصلنامه  دانشگاه علو  بهزیستی و توان

گاویی در  شاناختی دروغ مطالعاه جامعه»  1396قاسمی  سمیه؛ محدثی گیلوانی  حسان   
  ساال هشاتم  نامژه زنژان پووش   («1396ا1395های تهران )زوج :مورد  روابط بیناجنسی

 شماره سو .
 :  17/2/1397  «شناسی دروغ جامعه»  1387ماهرزاده  جواد   

 
 .161ش   مبلغان  قم  نشریه «3دروغ رریله بزرگ اخالقی ا»  1391مختاری  علی   
  دفتار تبلیغاات «در خانوادهصداقتی و دروغ  های بی آسیب»  20/2/1397ملکی  سهیال   

 اسالمی خراسان رضوی  شبکه معالم: 
 ما.    تهران  دلیللبت زندگى بدون دروغ  1394نوری همدانی  محمدجواد   
  مشاهد  دانشاگاه «روش مواجهه و برخورد با نفاق»  1390همایون مصباح  سید حسین   

 .92  شاسالمىشاى اجتماعى  پووش علو  اسالمی رضوی  نشریه 
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 سلفیه تحلیل انتقادی سنّت از دیدگاه

 *اکبر علیزاده علی

 چکیده

سّنت  قول  فعل و    اختالف است. اهلدر اینکه آیا سّنت همانند قرآن  وحی است یا اجتهاد پیامبر
  حجات دانساتند و آن را شاامل روش اماماان تقریر صحابه را همانند قاول  فعال و تقریار پیاامبر

قول  فعل و تقریر امامان شده و قول  فعل و تقریر دانند؛ اما علمای امامیه معتقدند که سّنت شامل:  نمی
تیمیه را پیمودند و سّنت را آثار رسیده  گیرد. سلفیان در تعریف سّنت و بدعت  راه ابن نمی بر صحابه را در

دانند. در این مقاله  ضمن واکاوی تعریاف ساّنت در لغات و اصاطالح  منشاأ  از پیامبر و اصحابش می
از قارآن  احادیاث  دلیال  عتبار و نیز دالیل حجیت و اعتبار سّنت رسولسّنت  جایگاه  حجیت و ا

 شاود کاه ساّنت  مخات، پیاامبر عقلی و اجماع  دیدگاه سلفیه مطرح و نقد شده و نتیجه گرفته می
شاود و البتاه پاذیرفتن چناین نظاری   اند شاامل اصاحاب نیاز می که سلفیان تصور کرده است؛ نه چنان

 را به دنبال خواهد داشت. ویژه پیامبر اکر  صمت مطلق پیامبران  بهنتایجی از جمله عد  ع

  اندیشه سلفی  جریان سلفیه  تحلیل سلفی  سّنت نبوی  تحلیل انتقادی اندیشه.: کلیدواژگان

                                                           
 : ی مذاهب کالمی و محقق پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمیادکتر* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1399سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان   
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 مقدمه

اند و در قرن دو  هجری  باا جریاان اهال  سلفیه  کسانی هستند که خود را به سلف منسوب کرده
ق( 241اا 164حنبل ) بن پنداشتند که تما  آرایشان  به اما  احمد چنین میحدیث ظهور کردند و 
تیمیه آن را دوباره زنده کارد و  شود. آنگاه در قرن هفتم ظهور تازه یافتند و ابن )قرن سو ( منتهی می

ها را احیاا  ق(  ایان اندیشاه1206عبدالوهاب ) بن جزیره عربستان محمد در قرن دوازدهم در شبه
 .   فصل سلفیان(1996)ر.ک: ابوزهره  ابیان همچنان تا به امروز منادی این افکارند کرد که وه

ق( و پیروانش  عصامت انبیاا را تنهاا در تبلیاغ دیان و اباالغ 728 ا 661تیمیه ) سلفیان  ابن
دانند؛ نه در خطا  نسیان و گناهان صغیره. اگر از مبانی اعتقادی این دیدگاه کاه از نظار  رسالت می

ای جاز انکاار اصال  ی از محققان سّنی و شیعه مردود اسات  بگاذریم  ایان بیاان  نتیجاهبسیار
  بار دو پایاه و انبیاا حجیت سّنت ندارد؛ زیرا حجیت ساّنت گفتااری و کارداری پیاامبر

استوار است: اّول  اثبات عصمت پیامبر از خطا و گناه. دو   اطمیناان باه صادور آن از پیاامبران. 
توان از حجیت سّنت گفتاری و کرداری پیامبران سخن گفت کاه انبیاا را  ه میروشن است که آنگا

در انجا  خطا  نیسان و گناهان صغیره نیز معصو  بدانیم؛ زیرا اگر چنین نباشد  از درستی گفتار و 
 توان اطمینان حاصل کرد.  کردار آنها نمی

رساد. سیاسات  می یاامبرگواری بود که سابقه آن به دوران حیات پ ستیزی  فاجعه نا سّنت
   1974)خطیااب بغاادادی  و ادامااه آن  (5  ص1تااا  ج )الااذهبی  بیسااوزی  سااوزی و حدیث کتاب

   از حوادث ناگوار تاریخی این امر به شمار می رود. (53و49ص
محوری اسات. ایان  ساتیزی  صاحابه ای دارد. یکی از ابعاد سّنت ستیزی  ابعاد گسترده سّنت

   «هرکس از صحابه انتقاد کناد  زنادیق اسات»   «اند صحابه پیامبر عادل تما »گونه سخنان که: 
آنچاه »یاا « کرامت صحابه  به این است که در مقابل نا، اجتهااد کنناد»   «صحابه مجتهدند»

؛ 22و14  ص2  ج تیمیاه  منهااج الساّن  )ر.ک: ابن« اند  فتواهایشاان ساّنت اسات صحابه تشریح کرده
؛ هماو  الصاار  المسالول علای شااتم الرساول  327و305  254  ص6ن  ج؛ هما262و 72  ص5همان  ج

و...   همگی گواه بر ایان اسات کاه چناین کساانی در واقاع   ( 587ا581  578ا571  69و568ص
ویژه اینکه مقا  عصمت نبوی را نادیاده گرفتاه   خواستند چراغ الهی نبوت را خاموش کنند؛ به می

 دهند. کار یا مجتهدی عادل تنّزل می و خطا کار ایشان را در حّد فردی فراموش
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 پیشینه 

  اختالف است. اگر وحی باشاد  در اینکه آیا سّنت همانند قرآن  وحی است یا اجتهاد پیامبر
شاود و ساّنت نیسات.  باید متفاوت از وحی قرآن باشد؛ چراکه در این صورت  همانند قارآن می

طورکامل به گوناه مساتقیم  طه جبرئیل نازل شد؟ یا بهواس پرسش دیگر اینکه آیا سّنت مانند قرآن به
 ناپذیر؟  ؟ و اگر اجتهاد است  آیا اجتهاد خطاپذیر است یا خطا نازل شده است

سّنت این بحث را از سده دو  آغاز کردند و شافعی  اّولین کسی است که باه ایان بحاث  اهل
ثاار اندیشاوران مسالمان  چهاار . به هر حال  با توجه به آ(314  ص7ق  ج1403)شافعی  پرداخت 

 شود:  گزینه برداشت می
. انتسااب باه وحای در 4. اجتهااد خطاناپاذیر؛ 3. اجتهاد خطاپذیر؛ 2. انتساب به وحی؛ 1

 احکا  شرعیه و اجتهاد در غیراحکا  شرعیه.
در حاوزه امامیاه    .)هماان(ق(  قول انتساب باه وحای را پذیرفتاه اسات 204ا 146شافعی )

شااران   بن )فضلق( این قاول را مطارح و از آن پشاتیبانی کارده اسات 260ا 180) شاران بن فضل
 .(215  ص1363

؛ علام الهادی  83اا 182تاا  ص قتیباه  بی بن )عبداللهاناد  اندیشوران مسالمان  ایان قاول را پذیرفته
  1  ج1364؛ قرطبای  152  ص3ق  ج1402؛ آمادی  477   ص4تا  ج حز   بی ؛ ابن463   ص1ق  ج1409

دانند و بدون اتخار دلیلی  وحی سّنت  . اینان  وحی سّنت را متفاوت از وحی قرآن می(38 –37ص
 .(4   ص1ق  ج1412کثیر   ؛ ابن103ا92   ص7ق  ج1403)شافعی  اند  را خاّص معنا دانسته

وجو کرده  مقاله یا کتابی با این عناوان  درباره پیشینه موضوع مقاله  تا آنجا که نویسنده جست
« مقایسه سّنت و بدعت از دیادگاه امامیاه و سالفیه »یافت نشد. تنها برخی از موضوعات مانند در

نامه ارشد یکی از دانشجویان رشته مذاهب کالمی دانشگاه ادیاان و ماذاهب اسات  باه  که پایان
که « تشیع و تسنن سّنت در نگاه اهل »دنبال تبیین درست موضوع بدعت و سّنت است و نیز مقاله 

به چاپ رسید و درباره کیفیت رسیدن ساّنت و کلماات پیاامبر  علوظ حدیثشماره اّوِل مجله در 
 پردازد.   می به جامعه اسالمی از صدر اسال  تا به امروز اکر 

ما در این مقاله  ضمن روشن کردن معنای درست سّنت و بدعت  در پی آن هستیم که ثابات 
 ه پرداختند؟ و در پی آن  چه نتایجی گرفتند؟ کنیم سلفیان با چه نگاهی به این دو مقول
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 شناسی سّنت مفهوم

 . سّنت در لغت1
؛ (33تا  ص )عالمه کسایی  بی. دوا  و استمرار 1 چهار معنا در لغت برای سّنت رکر شده است:

رکار  اساس البالغه. راه و روش پسندیده )این معنا از عالمه خطابی و عالمه زمخشری در 2
صورت عادت در آمده باشد؛ چه  شی که مرد  از آن پیروی کنند و برای آنان به. رو3 شده است(؛

و  قژژاموس المحژژیطآبااادی در کتاااب  نیکااو و چااه ناپسااند )معنااای سااو  از عالمااه فیروز
. واژه ساّنت  باه 4اسات(؛ نهایژة اثیار در  و ابن صحاح الغةحماد جوهری در کتاب  بن اسماعیل

تیمیاه در  عبادالحکیم معاروف باه ابن بن چهاار  را احمد معنای مطلق راه و روش است )معناای
نقال مای  اضواء علژى السژنة المحمدیژةاقتضای صراط مستقیم بنا بر نقل استاد ابوری  در کتاب 

 کند(.

 . سّنت در اصطالح2
 گاه در برابر کتاب و به معنای قاول  فعال و تقریار پیاامبر سّنت  الف. سّنت در اصطالح فقها:

رود؛  و گاه در برابر بدعت به کاار مای (116 تا  ص ؛ صبحی الصالح  بی17ق  ص1309 )الخطیب آمده 
یعنی هر حکمی که به اصول شریعت مستند باشد و بدعت  آن است که مخالف اصول شریعت 

. هر حکمی که با اصاول شاریعت ناساازگار باشاد و بادون حجات (121 تا  ص )الحکیم  بیباشد 
است؛ ولی سّنت  عبارت است از حکمی که مساتند باه اصاول شرعی اظهار شده باشد  بدعت 

 .(26ا2   ص17  ش1367)ر.ک: جناتی  شریعت و حجت شرعی باشد 
گردد  به معنای مستحب است. ایشان متناساب  اما آنچه در عرف متشرعه بیشتر استعمال می

ی از احکا  وجو از احکا  شرعی و حکم افعال بندگان است  سّنت را یک با موضوع فقه که جست
اند. دانشامندان کاال  هام ساّنت را  پنجگانه )واجب  مستحب  حرا   مکاروه و مبااح( دانساته

اند. در نگاه اندیشمندان اصول و محدثان  سّنت تقریبا  متارادف باا  تقریبا  به همین معنا به کار برده
 .(19ا 18 ق  ص1309)الخطیب  حدیث دانسته شده است 

به دو معناست: اّول  همان معنای فقها و دو   مرادف با معنای ان: ب. سّنت در اصطالح متکلم
کاه تارکش ممناوع نباشاد  ای گونه مستحب است که انجا  عمل بر ترک آن ترجیح داشته باشد؛ به

 .(26ا2   ص17  ش1367)ر.ک: جناتی  
ازآنجاکه هدف محدثان در گزارش و نقل  شناخت سیره رسول  ج. سّنت در اصطالح محدثان:

عنوان الگو معرفی نمایند  پس سّنت در عرف محدثان  هر چیازی اسات  لله است تا ایشان را بها
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 که به آن حضرت منسوب است. 
گفتنی است که اصطالح و استعمال سّنت از سوی محدثان و اصاولیان  از نظار مصاداق باا 

حی الصاالح  )صابآورند  یکی است؛ هرچند از نظر مفهو  تفاوت دارد  آنچه در تعریف حدیث می
. مراد ما از سّنت در این رسااله  هماین مفهاو  )آنچاه باه پیاامبر منساوب اسات( (113تاا  ص بی

 باشد. می
سّنت  بر این رأی اتفاق نظار  اندیشمندان اصولِی امامیه و اهل: د. سّنت در اصطالح علم اصول

در اطالق ساّنت . اختالف  دارند که سّنت  عبارت است از گفتار  کردار و تقریر رسول خدا
ق( 790اا 720و امامان: است. عالمه شاطبِی اندلسی ) بر قول و فعل و تقریر صحابه پیامبر

آید و همانناد ساّنت رساول  بر این باور است که قول و فعل و تقریر صحابه نیز سّنت به شمار می
یه ساّنت شود؛ اما علمای امام که شامل روش امامان نمی حجیت و اعتبار دارد؛ درحالی خدا

  1367)ر.ک: جنااتی  دانند؛ نه قول  فعل و تقریر صحابه  را شامل: قول  فعل و تقریر امامان نیز می
 .  (26ا2   ص17ش

استدالل شیعه  این است که امامت  امتداد نبوت است و تنها فرق اماا  و پیاامبر  در مسائله 
که پیامبر غیر از وحی  بر اساس  یافتند؛ چنان از راه الها   حقایق شرع را می وحی است. ائمه

  از مناابع و همانناد ساّنت پیاامبر کردند. بناابراین  ساّنت ائماه الها  الهی نیز عمل می
 .)همان(های شناخت احکا  شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدث است  پایه

 جایگاه سّنت

باه کلیاات و اصاول فرهنگای با توجه به اینکه قرآن کریم در نهایت اختصار و ایجاز نازل شاده و 
مدرک  اسالمی بسنده کرده است  اگر به همین اکتفا شود  بسیاری از معارف و تکالیف  مبهم و بی

ش  1373)نجمی  که درباره احکا  و فروع عملی در قرآن  تنها پانصد آیه وجود دارد  ماند؛ چنان می
)انعا     در قرآن مطرح شده است و اگر محرمات را به آن اضافه کنیم  مقدار کمی از احکا (29ص
و بسنده کردن قرآن به کلیات  فهم بسیاری از احکا  جاز در   . بنابراین  با توجه به اختصار(145آیه

ترین واجب هر مکلاف اسات  از  گردد؛ برای مثال  نماز که نخستین و مهم پرتو سّنت میسر نمی
( 161  ص20ش  ج1373)طباطبایی  است هزاران حکم آن  تنها چند حکمش از قرآن قابل استنباط 

 .طور صریح آمده است  به (41)انفال  آیهیا درباره خمس  تنها یک آیه 
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بنابراین  همگان بر جایگاه و اعتبار سّنت اتفاق نظر داشته  منکر سّنت را منکر ضروری دیان 
بیب العمیادی  دفااع ؛ ح121تا  ص الحکیم  بی )دانند  اسال  و انکار سّنت را سبب خروج از اسال  می

 .(15عن الکافی  ص
شاود؛  نیز یافات میدینی   در دیگر متون بودن سّنت به معنای گفتار و رفتار پیامبران معتبر

)جاان هیاک  مانند تلمود در میان یهود و یا شورای ترنت مربوط به کلیساای کاتولیاک مسایحیت 
 .(15  ش1379؛ علی نصیری  بهار 121 ش  ص1372

 ر سّنت حجیت و اعتبا

سّنت برخالف قرآن که نیاز به دلیل ندارد  باید دارای دلیل باشد؛ چراکه پیامبر نیز مانناد دیگاران  
ُیثلفم»ای از بندگان خداست:  بنده و قول و فعال و تقریار او و دیگاران  اعام از « قُِإنماُأناُِّشٌَ

 نیاز دارد. صحابه و اما   اگر بخواهد راهنمای دیگران باشد  به دلیل شرعی و عقلی
برخی معتقدند که اعتبار سّنت  بنا بر اعتبار قرآن است و دلیل وابستگی آن  آیااتی اسات کاه 

کنناد. همچناین  روایااتی کاه اساتفاده  و پذیرفتن تفسیر ایشان را سفارش می پیروی از پیامبر
صالت قرآن و از قرآن در بیان مسائل یا توصیه آنان به عرضه اخبار بر قرآن را دلیل ا معصومان

 اند. وابستگی سّنت دانسته
رسد که مالک اعتبار سّنت  همان مالک اعتبار قرآن است و منبع هر دو  یکای  اما به نظر می

را دریافات؛ آنجاا کاه  توان اساتقالل ساّنت و حکام پیاامبر سوره نساء می 105است. از آیه 
تا در بین مرد  طبق آنچه به تاو حکام  حق بر تو نازل کردیم ما این کتاب را به»فرماید:  خداوند می

َمُنمودیم  حکم کنی. پس  به نفع خائنان  دشمن کسی نبااش؛  ُِلَتْحف  اَُأْنَزْلناُِإَلْلَ ُاْلِفتاَبُِِّاْلَحقك ِإنَّ
ْوُِلْلخاِئنلَوَُخصلماُ  ف  َُ ُالُ ََ ُ ه  َاَكُاللَّ اِسُِِّماَُأ ُ.«َِّْلَوُالنَّ

 ت: در بیان این آیه آمده اس تفسیر راشنمادر 
 ها و دستورات دیگاری نیاز باه پیاامبر شود خداوند عالوه بر قرآن  برنامه از آیه معلو  می»

َاکُالله»ارائه فرموده است. احتمال دارد مراد از    معارفی غیر از معارف قارآن باشاد؛ چاون «یاُا
؛ «هلتحفمُِّبلوُالنباسُِّب»شاد:  اگر همان محتوای قرآن مد نظر باشد  باید جمله چنین بیان می

َاکُالله»یعنی به جای  ش  1375اا1373)هاشامی رفسانجانی  « گردیاد   از ضمیر استفاده می«ِّماُا
 .(24ص
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اناد  که برخی گماان کرده چنان وحی شمرده شده؛ نه آن  البته در سوره نجم  سخنان پیامبر
حکام  هایشان از قرآن است و خداوند غیر از کتاب  تعالیم دیگری را برای سخنان ایشان برداشت

 .(39  ص1ش  ج1364)القرطبی  داد  و قضاوت به ایشان تعلیم می
دارند که خود نشاان از اساتناد قارآن و   احادیثی نیز داللت بر نزول وحی دیگری بر پیامبر

تاا   )السجساتانی  بی« اال انی اوتیت الکتااب و مثلاه معاه...»سّنت به یک منبع دارد؛ مانند روایت 
 .(321  ص9ق  ج1414؛ البیهقی  200  ص4ج

ساازد و  قرآن و سّنت  اساس شریعت اسال  هساتند. قارآن  چاارچوب کلای و اصاول را می
دهنده و یا بیانگر قرآن مطرح است. از نظر اعتبار و  عنوان شارح قرآن  تقّید سّنت  در راستای آن به

 اند و از نظر رتبه  ابتدا قرآن و آنگاه سّنت قرار دارد.  سنگ حجت  هم
حال  جای تأسف است که مسلمانان نسابت باه ایان دو یاار هماراه  موضاع مشاترکی  بااین

اعتبار دانستند و برخای قارآن را از لحااظ فهام قابال  ندارند. برخی قرآن را حجت  و سّنت را بی
دانند و در احادیث  راه افراط رفتند و تنها راه فهم قرآن را احادیث پنداشتند که هر دو   استفاده نمی

ناپاذیری و اعتباار  ه است؛ اما جای خوشحالی است که بیشتر محققان شیعه و سّنی  جداییاشتبا
 آنها را قبول دارند.

 دالیل حجیت و اعتبار سّنت رسول

با اینکه حجیت و اعتبار سّنت نیاز به اثبات دارد  اما اثبات آن  کار ساختی نیسات. بارای اثباات 
یاال عقلاای و اجماااع اسااتفاده کاارد )برخاای از تااوان از قاارآن  احادیااث  دل حجیاات سااّنت  می

اناد کاه در کتااب  اند و افراد انادکی آن را انکاار کرده روشنی آن را پذیرفته اندیشمندان اسالمی  به
 (.(250   ص7ق  ج1403   شافعی )  به آن اشاره شده است األظ

 . قرآن 1

را  لهی و امر و نهی پیاامبرکند بر اینکه باید فرمان ا در قرآن  آیات بسیاری است که داللت می
   اند از: بدون استثنا پذیرفت. این آیات  عبارت

ُ« )»و آنچه را فرستاده او به شما داد  آن را بگیرید و از آنچه شاما را بازداشات  بازایساتید»ا  ََ

َُفا ْمَُعْنه  ُیاَُنااك  ََ ُ َه  ذ  َُفخ  ول  س  ََّ ُال م  وایاُآُاك   (.(7)حشر  آیه« ْنَتا 
ُ« )»شاود  نیسات گوید. این سخن  به جز وحیی که وحی می وس سخن نمیو از سر ه»ا  ََ

َُعِوُاْلَاوی ق  ِِ وحى * یاَُ ْن ْحيٌُ   ََ ُ َوُِإالَّ  (.(4و3نجم  آیه )« ِإْنُه 
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َسْلناُ« )»و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم  مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند»ا  َْ ُیاَُأ ََ

وٍلُإُِ س  ََ ُِللُ ِیْوُ هُِالَّ  (.(64)نساء  آیه« ِاَعُِِِّإْرِنُاللَّ
اش به کااری فرماان دهناد  بارای  و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده»ا 

َُأْنُ« )»آنان در کارشان اختیاری باشد َا  َُأْیب ه  بول  س  ََ ُ ََ ُ به  ْؤِیَنٍةُِإراَُقَضىُاللَّ ُالُی  ََ ْؤِیٍوُ ُیاُكاَنُِلم  ََ

ُاْلِخلَُ م  وَنَُلا  ُِیْوَُ ف  ة  ِهْمََُُ َِ  (.(36)احزاب  آیه« َأْی
اید  خدا را اطاعات کنیاد و پیاامبر و اولیاای امار خاود را ]نیاز[  ای کسانی که ایمان آورده»ا 

اطاعت کنید. پس  هر گاه در امری ]دینی[ اختالف نظر یافتید  اگر به خدا و روز بازپساین ایماان 
َهُ« )»]او[ عرضه کنید... دارید  آن را به ]کتاب[ خدا و ]سّنت[ پیامبرِ  واُاللَّ واَُأطلع  ذ َوُآَین  َااُالَّ  اَُأ ُّ

ْمُفي ناَزْعت  َُ ْمَُفِإْنُ ُِیْنف  َِ ْی
َِليُاْْلَ ُأ  ََ وَلُ س  ََّ واُال َُأطلع  بوِلَُُشيََُُْ س  ََّ ُال ََ ِهُ ُِإَلىُاللَّ َه  دُّ  َ نسااء   )...« ٍءَُف

 (.(59آیه
ُ« )»بگو: خدا و پیامبر او را اطاعت کنید»ا  ِْ وَلُُق  س  ََّ ُال ََ َهُ واُاللَّ  (.(32عمران  آیه )آل« َأطلع 
بِ ُا« )»هر کس از پیامبر فرمان برد  درحقیقت  خدا را فرمان بارده»ا  ِِ بوَلَُفَقبْدَُیبْوُ   س  ََّ ل

هَُ  (.(80)نساء  آیه« َأطاَعُاللَّ
ُِإْنُ« )»بگو: اگرخدا را دوست دارید  از من پیروی کنید تا خدا دوساتتان بادارد»ا  ِْ ب ْمُُق  ْنبت  ك 

َُُّ َهَُفا وَنُاللَّ ِحیُّ ونيُ  هُ ُُِیع  ُاللَّ م  ْحِیْیف   (.(31عمران  آیه  )آل«   
البته از میان این آیات  برخی تنها بر حجیت و اعتبار منطوق داللت دارد؛ اما در کال  پیاروی 

]اقتدا باه[ قطعا  برای شما در »توان از آنها استفاده کرد:  را می از رسول خدا و اسوه بودن پیامبر
ْمُفي« )»رسول خدا  سرمشقی نیکوست َُُُلَقْدُكاَنَُلف  ْسَوٌةَُحَسَنةٌََُ ِهُأ  وِلُاللَّ  (.(21)احزاب  آیه« س 

عالوه بار اخاذ و اباالغ وحای  باه تفسایر مفااهیم و محتاوا نیاز  آیات فوق  پیامبربنا بر 
 رو  الز  االتباع است.  پرداخت. ازاین می

ْاُانزلناَُلی ُالكتوا ُُ»نویسد:  می« اَُأْنَزْلناَُعَلْلَ ُاْلِفتاَبُی»ه ق( ریل آی671قرطبی )وفات 
؛ یعنی موارد اختالف در دین و احکا  را بیان نمایی و باا بیاان تاو  إ ُلتبینُلهمُالذیُإختلفواُفیَ

 .(122  ص1ش  ج1364)قرطبی  « حجت بر آنان تما  شود
 . احادیث2

از جهت سند  متن و لزو  دور صاریح  اشاکال شاده  واسطه احادیث به موضوع حجیت سّنت به
پایش و پاس از  گفتاری و امانتاداری پیاامبر توان گفت که به راسات است. در رفع اشکال می
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اند؛ حتی پس از بعثت  معجزات حضرت از جمله قرآن  بر صداقت  بعثت  همگان اعتراف کرده
 ایشان گواه است.

 اند از:  لت دارد  عبارتاما احادیث مختلف که بر حجیت سّنت دال
در کنار آبی به ناا  ُخام میاان مکاه و  مسلم روایت کرده که روزی پیامبر ر حدیث ثقلین:

اناُتارکُفیكمُثقلینُاولهمواُ»مدینه از بین جمع برخاست و خدا را حمد و ستایش کرد و فرمود: 
ُاه ُبیت ُفىُاه ُبیتى،ُاذكركمُاّلَله ُوُاه ُبیتى؛ُاذكركمُاّلَله )این حادیث را فاریقین ...« ىكتا ُاّلَله

 (.(1874ا 1873ق  ص1412)مسلم  اند  متواتر یا در حد تواتر دانسته
کنای؟   به معار فرماود: باین مارد  چگوناه حکام می وقتی پیامبر جبل: بن ر حدیث معاذ

. پیامبر  نه تنها او را منع نکرد  بلکه عرض کرد: به کتاب خدا و اگر نیافتم  به سّنت رسول الله
 عملش را امضا و تقریر نمود.

 . دلیل عقلی3

و غفلت نکردن و خطا و سهو نداشاتن آن  نامند که بر عصمت رسول خدا دالیلی را عقلی می
مأمور به تبلیغ و تبیین قارآن باوده و  . همچنین  ُپرواضح است که پیامبر حضرت داللت دارند

سات. از ساوی دیگار  دالیال متعاددی بار   بیان و غیره ا قرآن هم غالبا  نیازمند تخصی،  تقیید
رو  اگار ساّنت حجات نباشاد  بسایاری از احکاا  تعطیال   عصمت حضرت وجود دارد. ازاین

گفتاری ایشاان  باا  نماید. سخن پیامبر  حجت است؛ زیرا راسات غیرقابل فهم و یا غیرعملی می
 .(91 ق  ص1411؛ البدخشانی  129تا  ص )الغزالی  بیمعجزه ثابت شده است 

 . اجماع4

ترین دلیل بر حجیات ساّنت اسات. مسالمانان در حیاات و حتای پاس از رحلات  اجماع  مهم
یافتند  از سّنت  کردند و اگر حکمی را در قرآن نمی عمل می   بر طبق مواضع پیامبرپیامبر

تااا   ؛ الحکاایم  بی42   ص ق1309)الخطیااب  گرفتنااد  و محفوظااات صااحابه کمااک می پیااامبر
 .( 127ص

 پایبندی سلفیان به سّنت عدم 

ترین سرچشمه شناخت دین  کارآمدترین  که گفته شد  سّنت در کنار قرآن و پس از آن  مهم چنان
های اسالمی است و بیشتر مسالمانان  در حجیات  ترین منبع دریافت آموزه ابزار تبیین آن و شامل
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ر حجیات ساّنت یاا انکاار آن در هایی از تردیاد د گمان نشانه آن اختالفی نداشته و ندارند؛ اما بی
اناد تاا  سّنت تالش کرده شود. با وجود آنکه بسیاری از نویسندگان اهل طول تاریخ اسال  دیده می

)ر.ک: ابوزهاو  در نزد مسلمانان را مسّلم بینگارناد  با ارائه شواهدی  اصل حجیت سّنت پیامبر
را باه  –واقاع کاافر  ظااهر مسالمان و در به پندار آنان باه –ها  و تنها برخی از فرقه (20 ش  ص1378

اناد کاه  نداشتن به حجیت سّنت متهم کنند؛ اما واقعیت  جز ایان اسات. برخای هام بار آن باور
بساندگی  مرباوط باه روایات احتضاار  قرآن  اعتناایی باه ساّنت و بااور باه های بی نخستین نشانه

خطااب  بن راهم کناد و عمرای ف است؛ آنگاه که حضرت قلم و دوات خواست تا نوشته پیامبر
 .(687  ص 15تا  ج )پاکتچی  بی« کتاب خدا  ما را بس است»یادآور شد که 

 رسد که این جریان  آغاز ماجرا نیست و پیش از آن  در زمان حیاات پیاامبر اما به نظر می
 شاود؛ از جملاه: هایی از مخالفت صحابه با سّنت و یا حداقل تردید در حجیت آن دیده می نشانه

  چگونگی برخورد خلفا با نگاارش و نشار عملکرد برخی از صحابه در تعامل با سّنت پیامبر
تاا   ؛ عبادالخالق  بی5  ص1تاا  ج )الاذهبی  بیاحادیث )داساتان ساوزاندن احادیاث توساط اباوبکر 

  )ر.ک: هماان دو(  مباحثه شافعی با یک فرد ناشناس منکار حجیات ساّنت در قارن دو  (394 ص
ق( درباره اعتبار سّنت در برابر منکران سّنت در سده دهم نوشات 911ا  849یوطی )کتابی که س

منساجم  صورت پراکناده و غیر و ...  همه و همه نشان از آن دارد که دیدگاه عد  حجیت سّنت  به
های تاریخ اسال  حضور داشته است؛ البته ایان جریاان  فاراز و فرودهاای بسایاری  در همه دوره

گوناه  رنگ دارد و گاه در خاالل چنادین قارن  هیچ ها  حضوری بسیار کم خی دورهداشته و در بر
قاره هناد و مصار   سخنی از آن به میان نیامده و تنها در دو قرن اخیر اسات کاه در دو حاوزه شابه

 شکلی نسبتا  منسجم به خود گرفته است.
انااد.  را پیموده ق(751ااا 691قاایم ) تیمیااه و ابن سالفیان در تعریااف سااّنت و باادعت  راه ابن

دانناد.  و اصاحابش می رو  به تبع از این دو  سّنت را باه معناای آثاار رسایده از پیاامبر این از
ِإَنُ« )»عقاید  اقوال و افعال رسول الله و اصحابش  ساّنت اسات»گوید:  تیمیه در این باره می ابن

ُِ ول ُاّلَله َُرس 
َِ لَْی ََ اُكَاَنُ َْ نََّةُِهىُ َُ ُالسُّ َُُوَأْصَحاب  َموم  ََ َُو ا،َُقوْو    ُ ا،ُاْقِتَصوا  ُ ِتَقا َْ ه  فتاوی یامیت )ابن« ا

ماناده از  جای ( و بدعت را به معنای مخالفات باا کتااب  ساّنت و آثاار به(53 بری  صک  الیالحمو
آنچه مخالف کتاب یا سّنت و یاا آثاار برخای از اصاحاب رساول اللاه »اند:  صحابه  تفسیر کرده
ُُالبدَة« )»باشد  بدعت است « ْاُخال ُكتاباُأوُسنةُأوُأثرا َُنُبعضُأصحا ُرسوولُاّلَله
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 (.  (80  ص1ق  ج1411م  یق )ابن
را همانناد قاول و فعال آن حضارت معتبار  سلفیان  قول و فعل برخی از اصحاب پیامبر

بارای نموناه   ؛(64   ص1م  جیم لمخالفا  أصاحاب الجحایتیمیاه  اقتضااء الصاراط المساتق )ابندانند  می
صاحابه  بایش از ایان »ه به منظور توجیه حمل صفات باری بار معناای ظااهری گفتاه: تیمی ابن

. همچناین  در (15باری  صک  الی)همو  فتوی الحمو« اند اند و تفسیری غیر از این ارائه نداده نفهمیده
اما  مالاک »نویسد:  می در باره قبر شریف رسول الله« زیارت»باب مکروه بودن کاربرد لفظ 

« به کاار ببرناد  کراهات داشات (  از اینکه لفظ زیارت را در باره قبر رسول اللهق179ا 93)
. یا در مورد امتناع از نوشیدن آب و اظهاار حازن و (23   ص3ل  جیل علی إبطال التحلی)همو  إقام  الدل

انجا  این کارها  بادعت اسات؛ باه دلیال  »گوید:  تجمع ا به قصد عزاداری ا در روز عاشورا می
)هماو  اقتضااء الصاراط  « اند ه خدا و رسول و احدی از سالف  ایان اماور را مشاروع ندانساتهاینک
در آن امااکن نمااز خواناده  بادعت  . یا استال  و بوسیدن اماکنی را که رساول اللاه(299 ص

)هماان  « اند ها را استال  نکرده و نبوسیده احدی از سلف  این قبیل از مکان »نویسد:  دانسته و می
سالف باه »را بدعت دانسته و دلیلی جز این ندارد که:  . همچنین  توسل به رات نبی(427 ص

رات آن حضرت متوسل نشدند و برای ما در این باره از آنان چیزی نقل نشده اسات کاه همچاون 
)هماو  الارد علای » ُولمُیتوسلواُبذاتَُولمُینق َُنُأحدُْنُالسول ُ» )» عملی را انجا  داده باشند

 (.(476 ص ری کالب
مشروع بودن برخای از  کند تا غیر بینیم  در این موارد  به فعل اصحاب تمسک می که می چنان

امور را به اثبات برساند. وی در باره بوسیدن مصحف شریف  قائل به حرمت و بادعت باودن آن 
اوی )هماو  فتا« نعلمُفیوَُشویئا ُْوأثورا َُونُالسول ُ »است و دلیلش را چنین بیان داشته است: 

یاک از صاحابه  هیچ»نویسد:  . یا در باب تقسیم الفاظ به حقیقت و مجاز می(176   ص1  جیبرکال
های معتزله و متکلماین  اند و از بدعت و تابعین و سلف  چنین تقسیمی در باب الفاظ انجا  نداده

)هماو  « اناد بندی را به منظور بااز کاردن راه تأویال و تحریاف اباداع کرده است و آنان این تقسیم
هاا ا کاه حسااب  . امثاال ایان ادعا( 497 – 400   ص 20؛ هماان  ج 117 – 87   ص 7مجموع الفتااوی ج 

تیمیاه و پیاروان وی  ای برای آثار و سخن صحابه و تابعین باز کرده باشد ا در کتب و آثاار ابن ویژه
 شمار است. بی

و در عارِض آن دو  ل اللاهطراز کتاب خدا و کاال  رساو تیمیه  آثار سلف  هم در نگاه ابن
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  یکای از  سّنت خلفا  در کنار کتاب خدا و سّنت رسول اللاه»قرار دارد و صریحا  گفته است: 
،ُسنةُرسولَ،ُسنةُالخلفواءُالراشودینُ)»ست  ها کننده بدعت اصول باطل ُوُكتا ُاّلَله هذهُاْلصول

  1 م  جیلمخالفا  أصاحاب الجحام ی)ر.ک: هماو  اقتضااء الصاراط المساتق« واإلجماعُوُكلهاُتبط ُالبدع
ق(  پایان قرون ثالثاه را آغاازی بارای فراموشای ساّنت و حیاات  1420ا1330باز ) بن (.(64 ص

اا 1347عثیماین )   و ابن(4  ص10باز  ج بن زیخ عبادالعزی)بن باز  دروس للشکند  ها معرفی می بدعت
  1ق  ج1426   عثیماین ن)ابها بعد از قرون ثالثاه منتشار شاده اسات  ق( مدعی است بدعت1421

 .(638ص

 بررسی و نقد دیدگاه سلفیه

اا 773حجرعساقالنی ) تیمیه و پیروانش از سّنت و بدعت  صاحیح نیسات. ابن تفسیر ابن اّواًل،
هرچه که اصلی از اصول شریعت بر آن داللات کناد  ساّنت اسات؛ وگرناه : » گوید ق( می852

. طبق ایان تفسایر  بسایاری از اماوری کاه (253  ص13تا  ج حجر  بی )ابن« شود بدعت نامیده می
ترین پاژوهش را در زمیناه معرفای  شمارند  صحیح نیست. شاطبی کاه کامال سلفیان بدعت می

گویاد:  را در این زمینه نوشته  در تعریاف بادعت می االعتصاظسّنت و بدعت انجا  داده و کتاب 
ی جدید و ساختگی  شبیه آنچاه در بدعت  این است که فردی با انگیزه مبالغه در عبادت  طریق»

سّنت نیز همین نگااه  . سایر علمای اهل(    37  ص1)شاطبی  االعتصا   ج« دین هست  به وجود آورد
حجار   دانناد. ابن را به بدعت و سّنت دارند و قول و فعل اصحاب را مالک بادعت و ساّنت نمی

های کفر  قابل انطباق  مالک و معیار: »گوید داند؛ نه ُمکّفره. وی می ها را ُمفّسقه می غالب بدعت
آورد کاه  آمیز  به شرطی سار از کفار در مای باشد؛ زیرا عمل بدعت های مسلمانان نمی بر بدعت

   .(521ر للقاری  صکحجر  شرح نخب  الف )ابن« جمیع امت  آن را باعث کفر بدانند
بادعتی اسات کاه  اینکه قرون ثالثه و سلف  معیار تشاخی، بادعت از ساّنت باشاد  ثانیًا،

تیمیه بنیان گذاشته است. با توجه به اینکه کتب ائمه حدیث و صحیحین در قرون ثالثه نوشاته  ابن
باشند  چطاور  های مبتدعه می ق( ُپر از نقل1014القاری )وفات   علی شده است و به شهادت مال

ه و پیروانش  بر ایان تیمی توان قرون ثالثه را معیار تمییز بدعت از سّنت دانست! مستمسک ابن می
مدعی که قول  فعل  فهم و َترک سلف  مالک تشخی، بدعت و سّنت اسات  روایات معاروف 

مراد از خیریت در روایت خیار القارون  »اند:  تیمیه و پیروانش مدعی باشد. ابن می« خیر القرون»
گیارد کاه عمال و  و نتیجه می  (12تیمیه  فتوی الحمویه الکبری  ص )ابن« خیریت از تما  جهات است
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ترک عمل آنان  بیانگر سّنت و بدعت است؛ اما شاطبی معتقد است که مراد از خیریت  خیریات 
تیمیاه ادعاا  و مانناد ابن (258   ص1)شااطبی  االعتصاا   جدر جهت ایمان و عمل است؛ و ال غیار 

 روایات فژتح البژارىحجار در  اسات. ابن ندارد که قول و فعل سلف  در طاراز رساول اللاه
برتر از صحابه رسول الله  قومی است که به رسول اللاه ایماان »گوید:  ای را آورده که می صحیحه

. طبق این روایات  خلاف از سالف (6  ص7تا  ج حجر  بی )ابناند  که او را ندیده آورند؛ درحالی می
هماه  تواند بگویاد ماراد از برتاری در ایان روایات  برتاری از برتر دانسته شده است. آیا کسی می

جهات است و در نتیجه قول  فعل  تقریر و تروک آنان  همانناد سالف  حجات و مالکای بارای 
 تشخی، بدعت از سّنت است؟ 

را نقال کارده  اماا حادیث « خیر القارون»نکته پایانی اینکه درست است که بخاری روایت 
ای »... فرمایاد:  از زباان خداوناد می را نیز نقل کرده است که رسول خدا« حوض»معروف 

هایی گذاشاتند و  دانی اصحابت بعد از تو چه بالیی به سر دین آوردند و چه بدعت پیامبر  تو نمی
یرَُُلَىُیو ُالقیاْوةُرهومُْونُأصوحابىُفیهلئوونَُونُ« )»آنها به گذشته و جاهلیت بازگشتند

ىُالحوض،ُفأقول:ُیاُر ُأصحابي،ُفیقول:ُإنَُ َُلمُلكُبمواُأحودثواُبعودكُإنهومُارتودواَُلو
  (.(120  ص 8ق  ج1401بخاری   )« أُبارهمُالقهقري

باه خاودی خاود  شود که افعال و اقاوال اصاحاب رساول خادا از این روایت  دانسته می
 بر آن داللت کند. حجیت ندارد؛ تا زمانی که دلیلی از کتاب و سّنِت رسول خدا

ه گواهی قرآن در بین آنان افارادی ثالثا   با توجه به اینکه صحابه و تابعین در یک رتبه نبودند و ب
کردناد  و برخای نفاقشاان را مخفای می (8 –1)منافقون  آیاهحضور داشتند که مشهور به نفاق بودند 

عماران   )آل  برخی در ُشُرف ارتداد بودند (12)احزاب  آیهالقلب بودند     بعضی مریض(101)توبه  آیه
و برخی از باب تاألیف قلاوب  یره مؤمنان نشدند   بعضی صرفا  مسلمان بودند و وارد در دا(154آیه

و برخای   (16)انفاال  آیاهتپیاد    بعضی دلشان برای کفاار می(14)حجرات  آیهوارد اسال  شده بودند 
توان قول  فعل و فهم و حتای  چگونه می   با این همه  (6)حجرات  آیهمرتکب اعمال فاسقانه شدند 

 دانست. تروک آنها را مالک تشخی، بدعت از سّنت
 استدالل سلفیه در پیروی از سلف به آیات و روایات

بْؤِینلَوُ»سلفیه برای پیروی خود از سلف  به جمله  ُاْلم  ِِ َُسیل ََ ِیْ َُغْل
شباِقِقُ»در آیاه «  َ تَّ َُیبْوُ   ََ

دی ُاْلا  َوَُله  َیلَّ َُ وَلُِیْوَُِّْعِدُیاُ س  ََّ َولُكُُال ْؤِینلَوُن  ُاْلم  ِِ َُسیل ََ ِیْ َُغْل
َُ تَّ ََُ ََ َمُ ْصبِلِهَُجَابنَّ ُن  ََ ىُ بَولَّ َُ ِهُیباُ
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َاُ  ت برای او آشکار شد  مخالفت ورزد و ی)هرکس با رسول خدا بعد از آنکه راه هدا« ساَءْتَُیصل
م و او را به جهنم یرفته  واگذاریتش را پذید  او را به آن کسی که والیمایر از راه مؤمنان را بپیراهی غ
  (  استناد جسته و آن را به صحابه تفسیر کارده(115)نساء  آیه است ن  بد بازگشتگاهی یم و ایدرافکن

 اند. و در عرض پیامبر  برای آنها حجیت قائل شده
ك مُقَرنى،ُث مَُ»همچنین  به حدیث پیامبر که فرمود:  مُُُْالَّوِذینََُُُخیْر  مُُالَّوِذینَُُُ،ُث ومَُُیَل وونَه  « یَل وونَه 

ن نسل آمدناد یی که بعد از ایتند )صحابه(. سپس  آنهاسین شما  نسلی هستند که با من زی)بهتر
  551ق  ص1401)بخااری  ن(. ین نسال آمدناد )تابعاان تاابعیی که بعد از این(. سپس  آنهای)تابع

 اند. دانسته ن افراد به رسول خدایتر کی(  استناد جسته و سلف را نزد(2651ح
اسات کاه فرماوده:  امبریاه پت منساوب بایااناد  روا روایت دیگری که به آن استناد کرده

لَیْك مُْ» نَّتَيِبََُُُ ْنُبَْعِديُُس  ِْ لََفاِءُالَراِشِدینُالَْمْهِدیِّینُ نَِّةُالخ  )بار شاما بااد کاه باه ساّنت مان و « وُس 
 (.  ( 75  ص 1تا  ج )آلوسی  بید ییده بعد از من  تمسک جویرس افته و به کمالی تینان هدایجانش

 ت و روایاتنقد سلفیه در استدالل به آیا

کردناد یاا فقاط از رساول اللاه گازارش  در نقد پیروی از سلف  باید پرسید آیا سلف اجتهااد می
د و مانناد سالف  نکردند و اجتهادشان جایز بوده  چرا خلف اجتهاد نکن دادند؟ اگراجتهاد می می

؛ ناه کردند  پس سخنشان همان سخن رسول الله اسات د و اگر اجتهاد نمیناهل رأی و نظر نباش
 منبع مستقل.

بواُ»البته سلفی که در طول خدا و رسول منبع معرفت است  مصداق اولاوااالمر در آیاه  َأطلع 
م ُِیْنف  َِ ْی

َِلىُاْْلَ ُأ  ََ وَلُ س  ََّ واُال َُأطلع  ََ َهُ تواناد  است. پس  هر صحابه و تابعی نمی (59)نساء  آیه«  اللَّ
ن کاه عادالت آناان یِن تابعین و تابعیا تابعینی باشد؛ مگر آنکه جمعی از صحابه یار معرفت دیمع

خی یداد تااریاک رویمحرز شده باشد  از طرف رسول خدا شهادت دهند. آنگاه شهادت آنها بر 
گار از عادول یت خواهد باود؛ مشاروط بار آنکاه جمعای دّج زا و ُح  های بعد  معرفت برای نسل

 ن  مخالف آنها گزارش نکنند که قابل جمع نباشد.یصحابه و تابع
همچنین  سخنان سلف و اعمالشان زمانی برای خلف حجات اسات کاه معصاو  باشاند و 

ت همه اقوال و افعالشان کافی نیسات؛ چراکاه عادالت  باا اقاوال و یتنهایی برای حج عدالت  به
 شود.  افعالی که گناه است  به این شرط که او را وارد فاسقان نکند  جمع می

طورکاه  حجت باشد؛ مگر اینکاه معصاو  باشاد؛ همان تواند برای خلف بنابراین  سلف نمی
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ُاْقَتِده»قرآن به پیامبر فرمود:  م  داه  مودناد یتی کاه پیر هادایا گذشته  بر مسیعنی درمورد انبی؛ « َفِیا 
 گا  بردار.

ت کارد. پاس  گفتاار و یاتوان تبع ت خدای تعالی نمییچ مخلوقی در معصینکه از هیجه اینت
عنای یم؛ یم و تنها اگر مطابقت داشت  اطاعت کنیان کتاب و سّنت بسنجزید با میرفتار سلف را با

ا عملی در سااحت زنادگی یعنوان منبع مستقل معرفتی  سّنت سلف  اعتبار استقاللی ندارد که به
باشاند.  ان صاادقی از ساّنت رساول اکار یتوانند راو عنوان عدول امت می باشد. پس  تنها به

 رمعصو .یاست؛ نه سلف غسّنت و ت ازآِن کتاب یپس  حج

 نتیجه
  ابتدا به تعریف سّنت در لغت و اصطالح پرداخته شد. در لغات  چهاار معناا  بعد از بیان پیشینه

برای آن بیان گردید و در اصطالح  به موارد اتفاق و اختالِف معنای سّنت اشاره شد. برخی مانناد 
عل و تقریر پیامبر حجت دانساتند و آن عالمه شاطبی  قول  فعل و تقریر صحابه را همانند قول  ف

دانند؛ برعکس این نظر  علمای امامیه معتقدند که سّنت شاامل قاول   را شامل روش امامان نمی
 گیرد. فعل و تقریر امامان شده  قول  فعل و تقریر صحابه را دربرنمی

ی است یاا در ادامه  به منشأ سّنت پرداخته و بیان شد اختالف است که سّنت  بسان قرآن وح
اجتهاد پیامبر؟ چهار گزینه را اندیشاوران مسالمان مطارح کردناد و سارانجا  پاس از بررسای و 

 کنکاش و با توجه به اطالق آیات و روایات  وحیانی بودن سّنت نتیجه شد.
آنگاه به جایگاه سّنت در اسال  و اعتبار آن پرداخته شد و معتبر بودن سّنت  به معنای گفتاار و 

 بران دانسته شد. رفتار پیام
در باب حجیت و اعتبار سّنت  بیان شد که برخالف قرآن که حجیت آن نیاز به دلیال نادارد  

کاه ماالک  حالی دانناد؛ در حجیت سّنت  نیازمند دلیل است. برخی  ساّنت را وامادار قارآن می
. اناد اعتبار سّنت  همان مالک ارزشمندی قرآن اسات و هار دو  از یاک منباع سرچشامه گرفته

دهند؛ ولی باه هرحاال  از نظار رتباه   بنابراین  قرآن و سّنت  اساس شریعت اسال  را تشکیل می
 ابتدا قرآن و بعد  سّنت مطرح است.

در مورد اعتبار و حجیت سّنت پیامبر  به قرآن  احادیث  دلیل عقلی و اجماع تمساک شاد و 
 هایی رکر گردید. نمونه

هایی  سلفیان به سّنت پایبند هستند؟ درپاسخ  به نشاانهدر ادامه  این پرسش مطرح شد که آیا 
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از تردید در حجیت سّنت در طول تاریخ اشاره و بیان گردید که انحراف از جایی شاروع شاد کاه 
تیمیاه را پیمودناد و ساّنت را آثاار رسایده از پیاامبر و  سلفیان درتعریاف ساّنت و بادعت  راه ابن
تیمیاه و پیاروانش از ساّنت و  دانساتیم کاه تفسایر ابن اصحابش دانستند که در نقد و بررسای آن 

 بدعت  صحیح نیست.
توان به این نتیجه رساید کاه  با این تحقیق  ضمن نقد سلفیه در عد  پایبندی آنها به سّنت  می

را باور نداشاتند. ریشاه ایان اعتقااد  و نیز پیامبر اکر  چرا سلفیان عصمت مطلق پیامبران
ای  گوناه رو  با نقد آنها در این مسئله  به پایبندی آنها به سّنت دانست. ازاین توان در عد  آنها را می

 و نیاز پیاامبر اکار  توان راه را برای نقد آنان در باور به عد  عصامت مطلاق پیاامبران می
 گشود. 
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صاالح الطویاان  الطبعا   بن العزیز   المحقق: عبدالنبوات   2000ق/1420   ااااااااااااااااااااااااااااااا .15

   العربی  السعودی   الریاض  أضواء السلف.کاألولی  الممل

 المعرف .   بیروت  دار الرد على المنطقیینتا   بی   ااااااااااااااااااااااااااااا .16
   مکتب  العلم.13و7  جىح البخاریفتح البارى بشرح صحتا   علی  بی بن حجر عسقالنی  احمد ابن .17
   قاهره  دارالعلم.4  به کوشش: احمد شاکر  جاالحکاظ فى حصول األحکاظتا   احمد  بی بن حز   علی ابن .18

إعژالظ المژوقعین عژن رب    1991ق/1411الدین   سعد شامس بن أیوب بن رکب أبی بن   محمد قیم الجوزی  ابن .19
  . یتب العلمکروت  دار الییالطبع  األولی    1م  جیق: محمد عبدالسال  إبراهی  تحقنیالعالم

ة فى عقژد حشژل الفرقژة یة؛ الدرة المرینیدة السفاریالعق شرحق  1426محمد   بن صالح بن عثیمین  محمد ابن .20
 اض  دار الوطن للنشر.ی  الطبع  االولی  الر1   جةیالمرض

صژژالح  بن خ محمدیلة الشژژیل فرژژمجمژژوع فتژژاوى و رسژژائق  1413   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .21
 ا.یالثر دار –الوطن    دار17  جنیمیالعث

   بیروت  دار المعرف .1  جتفسیر القرآن العظیمق  1412عمرو   بن کثیر قرشی دمشقی  اسماعیل ابن .22
 العربی.   قاهره  دار الفکر فصل سلفیان تاریخ المباشو االسالمیة؛   1996ابوزهره  محمد   .23

  مصار  شارک  1  چالحدیث والمحدثون او عنایة االمة االسالمیة بالسنة النبویةش  1378ا   ااااااااااااااا .24
 مساهم  مصری .

  قااا  ی: دروس صااوت تااابک  مصاادر ال10   جباز بن زیخ عبژژدالعزیدروس للشژژعبداللااه   بن زیباااز  عبدالعز بن .25
    ی  اإلسالمکغها موقع الشبیبتفر

   کراچی  پاکستان  ادارة القرآن و العلو  االسالمی .تیسیر اصول الفقهق  1411انور  البدخشانی  محمد  .26

   بیروت  دار الفکر.  8  جصحیح بخارى   1981ق/1401اسماعیل   بن بخاری  محمد .27

 .   مکتب  دار الباز   مک  المکرم   9جزء  ج10  سنن البیهقى الکبرىق  1414   حسین بن البیهقی  احمد .28
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 المللی الهدی.  بین

 .17  شکیهان اندیشه  «جتهادسّنت  دومین منبع ا»  1367جناتی   .31
جاا  مرکاز الغادیر للدراساات  االولی؛ بی ؛ الطبعا دفاع عژن الکژافىق  1415حبیب العمیدی  ثامرهاشم؛    .32

 االسالمیه.
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جاا  دار احیااء السان   بی ق: یوساف العاش    تحقیاتقیید العلژم   1974علی   بن خطیب البغدادی  احمد .34
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   مؤسس  االعلمی للمطبوعات.20  جر القرآنیزان فى تفسیالمش  1373طباطبایی  سید محمدحسین   .41
  به کوشش: شایخ اساماعیل االشاعری  بیاروت  دار الکتاب تأویل مختلف الحدیثتا   قتیبه  بی بن عبدالله .42

 العلمی .

   قاهرة  مطابق الوفاء. حجة السنةتا   عبدالخالق  عبدالغنی  بی .43
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  نشاریه علوظ حدیث  فصلنامه علمی ا تخصصی «رابطه متقابل کتاب و سّنت»  1379نصیری  علی  بهار  .52
 .15دانشکده علو  حدیث  ش

   چاپ اّول  قم  دفتر تبلیغات حوزه علمیه.4  جتفسیر راشنماش  1375ا1373اکبر   علی هاشمی رفسنجانی  .53


