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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 وان به عن

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

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

نظـر نوتسـندگان     مطـرح شـده در مقـاص  صـرفا      یهـا  دتدگاهها آزاد است.  هیئت تحرترته در اصالح و وتراتش مقاله
 محترم است.

  

 



  اعضای هیئت تحریریه
  به ترتیب حروف الفبا(

 
 

 

 صطفی آزادیانم

 (آموخته حوزه علمیه قم و دکتری ادتان و عرفان دانش 
 انصاری پورمحمدتقی 

 (ضو هیئت علمی دانشگاه ادتان و مذاهبع 
 اللّه بیاتحجت

 (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و حدتث 
 عباس پسندیده

 (و حدتثقرآن عضو هیئت علمی دانشگاه  
 حسین جوان آراسته

 (پژوهشگاه حوزه و دانشگاهعضو هیئت علمی  
 محمدیکریم خان

 (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم 
 مدیمح ناصر رفیعی

 (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه 
 سعید روستاآزاد

 (فرهنگ اسالمیعلوم و پژوهشگاه عضو هیئت علمی  
 ابوالفضل ساجدی

 (عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی 
 



 

 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

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

  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(.

   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

 الب بر عهده نویسنده/ نویسندگان اسات. از ایان رو مقااالت مسئولیت صحت و سقم مط
 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 قتباس از مقالهنقل و ا 

 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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 سوره نحل 125بر اساس آیه  های تبلیغی امام سجاد روش

 *علی فارسی مدان

 چکیده
باشد. این پژوهش  در صدد است باا روش های دینی مییکی از ابعاد زندگی پیشوایان دینی  تبلیغ آموزه
 پرداخته  به این سؤال پاسخ دهد که اماا  ساجاد توصیفی و تحلیلی  به سبک و سیره اما  سجاد

بست؟ نویسنده مقاله بر آن است تا پژوهش حاضر را با توجاه باه آیاه های تبلیغی را به کار می وشچه ر
در روش « مجادلاه»و « موعظاه»  «حکمت»سوره نحل مورد بررسی قرار دهد و به سه روش مهم: 125

هاای دینای و  برای تبلیغ آموزه« حکمت»خواهد پرداخت. آن حضرت  از روش  تبلیغی اما  سجاد
شناساای   های برهااان و اسااتدالل  رعایاات مقتضاایات حااال  مخاطب یااین نهضاات کااربال از شاایوهتب

معروف و  های کاااربردی امربااه شناساای و تقیااه اسااتفاده نمااود. ایشااان در روش موعظااه  شاایوه فرصت
:  هعالوه  اماا  باا اساتفاده از شایو کار برد. باه ها را به و یادآوری نعمت ازمنکر  منبر و خطابه و تذکر نهی

 وپاسخ و روش همراهی نیز به تبلیغ امر دین پرداخت. مناظره  پرسش

  .  سوره نحل  تبلیغ دینی  حکمت  موعظه  مجادلهروش تبلیغی اما  سجاد: گان کلیدواژه

                                                           
 alifarsimadan98@gmail.com:حوزه علمیه قم 4سطح  هموختآ دانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان  سال  
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 مقدمه
سوره نحل  سه روش مؤثر تبلیغی حکمت  موعظه و مجادله را یادآور شده و تبلیاغ را باه  125آیه 

؛ چنانکاه از (92)مائاده  آیاهداناد مای های مهام پیاامبر از مأموریت صورت انحصاری  یکی
. در ایان راساتا  (68اا67)اعراف  آیه  تبلیغ و ابالغ رسالت الهی بود وظایف مهم حضرت هود

شود و اگر درست باشد  آثار و نتاایج بهتاری باه عنوان یکی از وظایف پیامبران شمرده می تبلیغ به
رسانی اهداف قیا  حساینی پرداختاه  نیز به تبلیغ دستورات دینی و پیا  آورد. اما  سجادبار می

را باه  های تبلیغای اماا  ساجاد  روش125است. این پژوهش  با الگوگیری از سوره نحل آیه 
صورت روشمند تبیین خواهد نمود. در این تحقیق  در کنار سؤال اصلی  به پاسخ ساؤاالت ریال 

 نیز پاسخ داده خواهد شد:
ساوره نحال در روش تبلیغای اماا   125های موعظه و حکمت و مجادله بر اساس آیه  روش

ماات  جایگاااه برهااان و اسااتدالل  کچااه جایگاااهی دارد؟ در روش تبلیغاای ح سااجاد
ازمنکار  منبار و  معروف و نهی شناسی  تقیه و رعایت مقتضایات حاال چیسات؟ امرباه مخاطب

از چاه  ش مجادلاه  اماا  ساجادچگوناه اسات؟ در رو خطابه در روش موعظه حضرت
 هایی بهره برده است؟ شیوه

عنوان بهترین منباع  به های دینی  اما  سجاد ه در آموزهکضرورت تحقیق حاضر  آن است 
باا  و الگو در زمینه تبلیغ به مبّلغان  مربیان و پژوهشگران محتر  معرفی شود؛ زیرا آن حضرت

های زیبا و متفاوتی به تبلیغ ی و عملی خود  با روشتوجه به اقتضائات زمان خویش در سیره علم
 نند.کآگاهی پیدا  های تبلیغی اما دین پرداخت تا همه به روش

نقی    روش تبلیغی  و تبیییی  امیسج دی س هایی با عناوین:  در پیشینه این تحقیق  کتاب
گاارش در به ن هسی تبلیغ  ائمه  رآمدی یب روشو  بیالک ر واقعه  تبلیغ  حضبت د س 

هاای تبلیغای در سایره اماا   خاساتگاه روش»ها نیاز ماواردی همناون:  نامه آمده و در میان پایان
یافات گردیاد؛ اماا در ماورد موضاوع « های تربیتی و تبلیغی اما  سجاد روش»و « سجاد

نامه و یا مقاله مستقلی با این عناوان نوشاته نشاده اسات. پاس  ایان  تاب  پایانکمقاله پیش رو  
ساوره نحال باه  125ه یک عنوان مستقل در این زمینه بار اسااس آیاه کقیق درصدد آن است تح

 نگارش در آورد.
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 شناسی مفهوم

 . تبلیغ1

و از بالغ گرفته شده و بالغ و بلوغ   (419  ص8  ج1414منظاور   )ابنتبلیغ  به معنای رسانیدن است 
یا امری از امور معاین دیگار باشاد  یعنی رسیدن به انتهای مقصود؛ خواه مقصود زمانی یا مکانی

 .(144  ص1412)راغب  
هاای غیرمساتقیم و  فعالیتی برای دگرگون کردن عقایاد عماومی از راه»اما تبلیغ در اصطالح  

 .(17تا  صنیا  بی)الهامی« احیانًا پنهانی  با وسایلی مانند زبان و خط و تصویر و نمایش است

 . حکمت2

شاود ل  به معنای منع است؛ زیرا مانع جهل و ررایل اخالقی میحکمت  از حکم آمده و در اص
. اما در اصطالح  یک واژه قرآنی اسات و (145  ص2  ج1414؛ فیومی  91  ص2  ج1404فارس   )ابن

چندین بار در قرآن کریم آمده است. در مباحث تربیتی و تبلیغی  به کاارگیری روش حکمات در 
های ارزشمندی است که قرآن کریم در کناار  ا  یکی از روشه امر هدایت و تربیت اخالقی انسان

. در ریل این آیه شریفه آمده است: (125)نحل  آیهمورد توجه قرار داده است « مجادله»و « موعظه»
حکمت  به معنای علم و دانش و منطق و استدالل است و در اصل  باه معناای مناع آماده و از »

ل  ماانع از فسااد و انحاراف اسات  باه آن حکمات گفتاه آنجا که علم و دانش و منطق و استدال
 .(455  ص11  ج1374)مکار  شیرازی  « شود می

 . موعظه3

شود که به معنای: پند دادن  انادرز  موعظه  از وعظ گرفته شده و از مصادر لغت عربی فهمیده می
 .(498ص  10  ج1414؛ حسینی زبیدی  466  ص7  ج1414منظور   )ابندادن و نصیحت کردن است 

شااونده آن پناادها و  گویااد کااه قلااب موعظه در اصااطالح  واعااظ  در موعظااه سااخنانی می
توصایه و ». پاس  موعظاه  (498  ص10  ج1414)حساینی زبیادی  ها را بپذیرد و نر  شود  نصیحت

دعوت به تقوای الهی و تشویق به انجا  واجباات و پرهیاز از معاصای و گناهاان و فریفتاه دنیاا و 
 .(292  ص4  ج1375)طریحی  « باشد شدن میزینت دنیا ن
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 . مجادله4

وگوی با نزاع و ساتیزه و چیرگای بار یکادیگر اسات  مجادله  از جدل گرفته شده و به معنای گفت
تواناد از صناعتی اسات کاه آدمای باا آن مای». مجادله در اصطالح  (190ا189  ص1412)راغب  

دمات مشهور استفاده کرده  مطالب مورد نظار مقدمات مسّلم و مورد قبول طرف مقابل و یا از مق
. این واژه  یکی از مفاهیم قرآنی است که باا (446  ص1388)منتظاری  « خویش را اثبات یا رد کند

 68؛ حاج  آیاه5؛ غافر  آیه135؛ نحل  آیه32)ر.ک: هود  آیهبار در قرآن کریم آمده است  8مشتقات آن  
 .(375  ص13  ج1374)طباطبایی  دهد معنای مجادله را می نیز (22)کهف  آیه« ِمراء». البته و...(

 های تبلیغی امام سجاد روش

  . حکمت1
ماورد « مجادله»و « موعظه»های ارزشمندی است که قرآن کریم در کنار  حکمت  یکی از روش

َك ِباْلِحْكَمةِ »توجه قرار داده است:  نیاز باا پیاروی  . اما  سجاد(125)نحل  آیه« أْدُع ِإَلى َسِبیِل َربِّ
های متفااوتی در امار هادایت و تربیات مسالمانان های قرآنی  از روش حکمت با شیوه از آموزه

 اند از: استفاده کرده که عبارت

 . برهان و استدالل1-1

شاود  بهتارین و از آنجا که روش برهان و استدالل بر اساس تعقل و تفکر مبّلغ به کار گرفتاه مای
گیارد؛ باشد. در جامعه اسالمی  تبلیغات بیشتر با این روش انجا  می یین روش تبلیغات مترمؤثر

زیرا با استدالل و منطق و برهان است که قاول احسان شاناخته شاده و از قاول باطال تمییاز داده 
 .(130  ص1385رمی  ک)شود  می

ن  دهنده چهره واقعای یزیادیا رسان کربال و افشاگر حقایق و نشانبه عنوان پیا  اما  سجاد
از شیوه برهان و استدالل در تبلیغ رسالت خود در کوفه و شا  استفاده کرد؛ به طاور مااال  وقتای 

شاد  گفات: مگار خادا  زیاد آوردند  عبیدالله که متوجه اما  سجاد کاروان ُاسرا را به کاخ ابن
سخ او زیاد با منطق و برهان و تفکر الهی پا در جواب ابن حسین را نکشت؟ اما  سجاد بن علی

زیااد  که به دسات مارد  در کاربال کشاته شاد. ابن را داد و فرمود: مرا برادری بود نامش علی
به کال  الهی استدالل کارد و فرماود:  گفت: چنین نیست؛ بلکه به دست خدا کشته شد. اما 

 الله یتوّفی األنفس حین موتها و اّلتی لم تمت فی منامها؛ خداوند روح را به هنگاا  مارق قاب »
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؛ 480  ص1  خامسا 1410)بصاری  « گیارد اند  باه هنگاا  خاواب میکند و ارواحی را که نمردهمی
 .(162  ص1348طاووس   ؛ ابن630  ص11  ج1387طبری  

سپس  ُاسرا از کوفه حرکت کردند و وارد دمشق شادند. در ابتادای شاهر  پیرماردی باه ُاسارا 
ص نمود و یزید را بر شما مسلط سااخت. اماا  تان خال گفت: خدا شما را ُکشت و بالد را از فتنه

ای؟ پیرمارد با برهان و استدالل خطاب به پیرمرد فرماود: ای شایخآ آیاا قارآن خواناده سجاد
ای پیغمبر به این امات بگاو کاه مان از شاما »ای: فرمود: آیا این آیه را خوانده گفت: بله. اما 

)شاوری  « اره اقربا و خاندانم دوساتی نماییادخواهم؛ مگر آنکه درب برای ابالغ اسال  اجری نمی
ا . اما  فرمود: ما همان روالقربای کاه خادا در قارآن فرماوده  (. پیرمرد گفت: بله  خوانده23آیه

)اساراء  « و حّق نزدیکان را بپارداز»ای: اسرائیل خواندههستیم. ای شیخآ آیا این آیه را در سوره بنی
فرماود: ماا مادنظر آیاه هساتیم.  را هم قرائات کارد . اماا  (. پیرمرد گفت: بله  این آیه26آیه

؛ 41باود  قرائات کارد )ر.ک:انفاال  آیاه بیات آیات دیگر قرآن را نیز که در شأن اهل اما 
که باا اساتدالل هماراه باود  از  (. آن پیرمرد پس از استماع سخنان اما  سجاد33احزاب  آیه

خدایاآ من بیزار  از آن کس »اری شد و گفت: های خود پشیمان شد و اشک از چشمانش جگفته
 ساپس  آن پیرمارد در حضاور اماا « محمد است؛ چه از جن باشد و چه انس. که دشمن آل

؛ 177  ص1348طااووس   )ابن« توبه نمود و چون خبار باه یزیاد رساید  او را باه قتال رسااند
 (. امااا  سااجاد130ااا129  ص5  ج1988؛ بااالرری  129  ص45  ج1403مجلساای  

وسیله آیات قرآن که مورد قبول آن شامی بود  استدالل کرد. چون شامیان تحت تربیات معاویاه  به
با اساتدالل باه مساّلمات و مقباوالت  توانسات  دور شده بودند  اما  بیت و یزید از اهل

در کاخ یزید در پاسخ باه شابهات و  حقیقت را روشن کرده و آن شامی را آگاه کند. حتی اما 
 .(171  ص1384؛ مسعودی  271  ص1417)ابومخنف  یزید  به آیات قرآن استدالل نمود  سخنان

 . رعایت مقتضیات حال1-2

رعایت مقتضای حال  خطااب »هایی که در مقبولیت کال  مؤثر است  ترین شیوهیکی از اساسی
اشاد  باشد. بدین جهت  اگر در کالمی رعایت اقتضای حال  خطاب و زمان نشده بمی« و زمان

 دهد.  درستی واقع نخواهد شد و فاید و اثربخشی خود را از دست می آن کال  به
منظور از رعایت مقتضای حال  آن است که بادانیم مقتضاای حاال در ماوارد و موضاوعات 

بر رعایت مقتضای حاال در بیاان پیاا  تبلیغای نیاز  مختلف  یکسان نیست. ائمه معصومین
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کار  سخن مگویید )تبلیاغ دیان ننماییاد و پیاا  دینای را باه»ارد شده: اند. در روایتی وتأکید داشته
گویی که سخن حاق  د. چه بسیار سخننینگیرید(  مگر اینکه جایی را مناسب برای عرضه پیا  ببی

  . از منظر اماا  ساجاد(27  ص75  ج1403)مجلسای  « را گفته  ولی ]آن را[ خراب کرده است
 که فرمود:  در تبلیغ  بسیار ضروری است؛ چنان« یات حالرعایت مقتض»لزو  استفاده شیوه 

ضاحکوا و ان  ما ندری کیف نصنع بالّناس  ان حّدثنا هم بماا سامعنا مان رساول اللاه»
 دانیم با این مرد  چه کنیمآ اگر بعضای از حقاایق را کاه از رساول خادا سکتنا لم یسعنا؛ نمی

کنند. از طرفی  طاقت ساکوت ناداریم کاه ایان خندند و مسخره میایم به آنها بگوییم  می گرفته
خطاباه و »راهکارهاای  . بنابراین  اماا (579  ص5  ج1429)کلینی  « حقایق را ناگفته بگذاریم

کار  را باه« وسیله دعاا و گریاه و عازاداری معارف الهی به  سیاست سکوت و اشاعه»و « افشاگری
های مدیریتی و تبلیغی خاود  ن روز  سیاستبه اقتضای حال و شرایط حاکم بر آ برد؛ زیرا اما 
در واقعه حّره با این شیوه و با توجه باه وضاعیت جامعاه   که اما  سجاد کرد؛ چنانرا تنظیم می

در برابر این شورش با اهل مدینه هیچ گونه همکاری ننمود و با دعا  به این واقعه اشاره کرد و خود 
 .(89ا  88  ص2  ج1381)اربلی  را محفوظ داشت 

 شناسی . مخاطب1-3

هاای اساسای در تبلیاغ  شاناخت مخاطباان اسات. در فرایناد عملیاات یکی از محورها و شیوه
های مارتبط باا  تبلیغی  باید فرهنگ  آداب و رسو   اعتقادات  شیوه زندگی  مشاکالت و آسایب

هاا  یر ویژگایمخاطبان را شناخت. سپس  در فراگرد تبلیغ  پیا  تبلیغی را متناسب با فرهنگ و سا
های مؤثر نظا  تبلیغی اسات  شناسی  یکی از روش به مخاطب ارائه کرد. بر این اساس  مخاطب

در کوفه و دمشق باا ایان  که خطبه مهم اما  زیبایی تبیین نمود؛ چنان آن را به که اما  سجاد
 شیوه ارائه شده است.

 الف. مخاطبان کوفی 

ریازی شاد منظور برپایی یک پادگان نظامی پای و   بههجری در زمان خالفت د17کوفه در سال 
ق این شاهر را مرکاز اصالی 36نیز در سال  . حضرت علی(528ا 527  ص2  ج1385اثیر   )ابن

وفایی کوفیان  عد  آمادگی روحای و رزمای  حفاظ جاان  دلیل بی به خود قرار داد. اما  حسن
ا قبول کرد. مرد  شهر کوفه در قباال اماا  خود و شیعیان و نشان دادن چهره واقعی معاویه  صلح ر
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دعوت کردند تا باه  سیاستی دوگانه داشتند؛ آنها بعد از مرق معاویه  از اما  حسین حسین
شهر کوفه برود و مرکز حکومتش را آنجا قرار دهد؛ اما بعد از مادتی  کوفیاان باه هماراه شاامیان 

باا  شاناختند. اماا  ساجاددرستی می به را بیت واقعه عاشورا را رقم زدند. مرد  کوفه  اهل
شناختی که از موقعیت  درجه ایمان و اعتقاد  فضای حاکم بر شاهر  گذشاته کوفاه  جاّو روانای 

پرداخات. در ایان مخاطبان و ظرفیت آنان داشت  باید به تبلیغ دین و نهضت بازرق کاربال مای
گرفات تاا اثرگاذاری   صورت مای« شناسی مخاطب»بایست بر اساس  راستا  تبلیغ حضرت می

اقناع اندیشه و تحریک احساس و عواطف شنوندگان را به همراه داشته باشد. وقتی ُاسرا وارد کوفاه 
باه آنهاا اشااره کارد کاه  شروع به خواندن خطبه کرد. سپس  اماا  شدند  حضرت زینب

  1348وس  طااو ؛ابن113و112  ص 45  ج1403)مجلسای  ساکت باشید تا به ایراد سخنرانی بپاردازد 
. پس از خطبه  مرد  پشیمان شدند و از هر طرف  صادای نالاه بلناد شاد و گروهای از (157ص

 .(157  ص1348طاووس   )ابندانید  کوفیان به گروه دیگر گفتند که هالک شدید و خود نمی

 ب. مخاطبان شامی 

یازی چ شا   شهری است که مردان و زنانش بیش از چهل سال  جاز بادگویی از اماا  علای
شمردند؛ زیارا تحات تربیات معاویاه بودناد. مورخاان  دیگر نشنیده بودند و لعن او را فریضه می

ساال در  5ساال در زماان عاماان  حادود  12سال در زمان عمر   7معاویه حدود »نویسند:  می
ساال در زماان اماا   10و حادود  ساال در زماان اماا  حسان 10  حدود زمان اما  علی

  1367؛ دیناوری  120  ص6  ج1415)عساقالنی  « را در دسات داشات  حکومات شاا  حسین
سال  بر فرهنگ مرد  شا  تأثیرگذار بوده  40توان گفت معاویه بیش از . بنابراین  می(141اا140ص

امیه را ترویج داد و مرد  را از اسال  اصیل دور نگاه داشات؛ چنانکاه پاس از و اسال  مدنظر بنی
سفیدان شا   به درباار عباسای  عباس  گروهی از بزرگان و ریش به بنیامیه  انتقال حکومت از بنی

عبااس باه خالفات برساند  بارای  پایش از آنکاه بنی»آمده و در پیشگاه سفاح قسم یااد کردناد: 
 .(38  ص2  ج1374)مسعودی  « اندشناختهامیه نمی خویشاوندان و خاندانی جز بنی پیغمبر

تواناد باه  شاناخت ضاعیفی دارناد  نمی بیات ه اهلبا توجه به اینکه اهل شا  با اما 
صورت مستقیم خودش را معرفی کناد و یاا بگویاد یزیاد  قاتال اسات. پاس  بایاد خاود را باا 

. بار (138  ص45  ج1403)مجلسای  شناسند  هایی معرفی کند که مورد قبول آنها بوده و می ویژگی
کنیم  علت تفااوت را در روش  یسه میدر کوفه و شا  را با هم مقا این اساس  وقتی خطبه اما 

 یابیم.شناسی می مخاطب
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 شناسی . فرصت1-4

پس  است. اما  سجاد« شناسی فرصت»  روش های نظا  تبلیغی اما  سجادیکی از روش
های حماسه عاشورا و افشای ظلام از ماجرای تلخ کربال  از هر فرصتی برای زنده کردن ایاارگری

از آزادی عمل چنادانی  پرداخت. گرچه آن حضرتمیه به تبلیغ میا و ستمگرهای مزدوران بنی
رفتاار »و « گریاه»  «دعاا»داد و باا شایوه: برخوردار نبود  ولی فرصات تبلیاغ را از دسات نمای

 زد.  به تبلیغ دست می«اخالقی
دعاسات و باا توجاه باه اوضااع  54شاامل  صیییهه دی س  هدر  مجموعه دعاهای اما 

گذرانی ای که مرد  به خوشتماعی عصر آن حضرت بیان شده است. دورهسیاسی  فرهنگی و اج
بارای  رو  اماا  ها محو نشاده باود. ازایانروی آورده و از طرف دیگر  حادثه عاشورا از خاطره

وسیله دعا و گریه داشت. در روایت آماده اسات کاه آن  بیداری جامعه اسالمی  بهترین تأثیر را به
گریسات و  بار و قلبی داغدار  بر رویداد غمبار کاربال مایکنی اشچهل سال با دیدگا حضرت

ه غاذا بارای افطاارش کگذشت. هنگامی  داری می زنده داری و شب   به روزهروز آن اما  شبانه
 فرمود:  رد و میک ربال یاد میکخفته  خون  شد  از شهادت پدر و شهیداِن به حاضر می
« ِ ِ َجاِئع قُِتَل ابُْن َرُسوِل الّلَ ْمعِ  ؛َعْطَشاناً   ًا، قُِتَل ابُْن َرُسوِل الّلَ  ؛ ِثیابُهُ   َحتَّى یبُلَّ ِبالدَّ

قادر  شاتند. آنکفرزند گرانمایه پیامبر  گرسنه به شهادت رسید. پسر پیامبر را باا لاب تشانه 
 .(115  ص1406نما   )ابن« گردید آلود می اش اشک ه گریبان جامهکگریست  می

که در نگین انگشاتری ایشاان حاک  داد؛ چنانفرصت را از دست نمی ترین کوچک حتی اما 
« علی بن ؛ رسوا و بدبخت شد قاتال حساینعلی بن خزی و شقی قاتل الحسین»شده بود: 

 .(5  ص46  ج1403؛ مجلسی  94  ص13  ج1429)کلینی  

 شناسی . زمان1-5

شود و باید ساکوت ب او میُمبّلغ باید بداند برخی مباحث  پذیرش عمومی ندارد و موجب تخری
تر  از نظر حیایت اجتماعی  برای کند؛ زیرا یک ُمبّلغ و عالم دینی  از نظر جان و مال و از آن مهم

جهت ماورد هجماه قارار گرفتاه و ای گرانقدر است و نباید این سرمایه  بیدین و مذهب سرمایه
هاایی مشاکالت و واقعیاتکه باا  . اما  سجاد(194  ص1388)واسعی و همکار  تضعیف شود 

هاا زناده مشی صحیح  از یک سو  حماسه حسینی را در سینه بایست با یک خطرو بود  می روبه
کنندگان را خناا نماید و از سوی دیگر  به بازساازی و تارمیم تشاکیالت نگه دارد و توطئه تحریف
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. بناابراین  تقیاه  (88  ص1390)گاروه تااریخ  بود  بپردازد  ههای کلی دید علوی و شیعی که آسیب
رفات کاه باا ایان ها به شمار مای در دوره خفقان و قیا  بهترین شیوه برای مدیریت اما  سجاد

رساانی نهضات عاشاورا ها را کنترل کند و به تبلیغ دین و وظیفه سنگین پیا  شیوه  توانست بحران
   در تبیین علت اصل تقیه فرمود: همت گمارد. اما 

، لو علم أ» بینهمـا ـ فمـا  بوذر ما فى قلب سلمان لقتله ـ و لقد آخى رسـول الّلَ و الّلَ
ظنّکم بسائر الخلق؟ إّن علم العلماء صعب مستصعب، ال یحتمله ااّل نبّى مرسـل أو ملـ  

 ؛ مقّرب أو عبد مؤمن إمتحن الّلَ قلبه لالیمان
اینکه پیاامبر کشت؛ با دانست چه در قلب سلمان است  او را می  به خدا قسم  اگر ابورر می

)کلینای  « بین آن دو  برادری ایجاد کرده بود. پس  نسبت به دیگر مرد  چه گمان داریاد؟...
 .(232  ص2  ج1429

آساانی نیسات؛ بلکاه در  شود که در شرایط سخت و دشوار  اجرای تقیه بهاز این کال  روشن می
عباور کارد. باا مطالعاه عصار هاا  موارد بحرانی و سخت باید مدیریت داشت تا با تقیه  از بحران

  تقیاه اسات؛ شویم که علت عد  قیا  اماا خوبی متوجه می   بهخفقان سیاسی حضرت
زیرا با رعب و اختناق شدیدی که در جامعه حکمفرما شده بود و با کنترل و تسلط شادیدی کاه »

باه  حکومت جبار اموی برقرار ساخته بود  هرگونه جنبش و حرکت مسلحانه  پیشااپیش محکاو 
)پیشاوایی  « مانادترین حرکت از دید جاسوسان حکومت اموی پنهان نمای شکست بود و کوچک

ُشد که جریان تشیع قطع شود و اساال  در معار  . پس  قیا  مسلحانه باعث می(152  ص1379
تاوان نابودی قرار بگیرد؛ اما با تقیه  این خطر برطرف شد. همننین  با کمای تفکار و تعقال مای

رساانی نهضات عاشاورا و رساوا  را وادار نمود تا با دعا به تبلیغ دیان و پیا  یه  اما گفت که تق
   حاصل تقیه است.صییهه د س  هساختن حاکمان بپردازد. پس  

 . موعظه2

. در اینجا باه (125)نحل  آیههایی است که قرآن کریم بیان نموده است  موعظه  یکی دیگر از روش
 پردازیم:روش موعظه استفاده نموده  می از هایی که اما  سجادشیوه

 ازمنکر معروف و نهی . امربه2-1

هاا و  معروف یا ارشااد باه خوبی های موعظه  امربه   یکی از بهترین روشاز منظر اما  سجاد
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؛ 71)ر.ک: توباه  آیاهها و ررایل است کاه ریشاه قرآنای دارد  ازمنکر یا انتقاد از زشتی فضایل و نهی
کننادگان از منکار را بهتارین امات  . خداوند امرکننادگان باه معاروف و نهی(104و110عمران  آیه آل

همواره در هر حال  موظف بود این فریضه را انجا  دهد؛ حتی  . اما (110عمران  آیه )آلداند  می
 گوید:که شهیدمطهری می ابالغ رسالت قیا  حسینی را این روش شکل داد؛ چنان

ازمنکار  معروف و نهی کردند  تا آخرین لحظه تبلیغ کردناد  امرباهتاریخ کربال را ُاسرا زنده 
بودند  نزدیک بود علیه  بیت و اهل کردند. کاری کردند که مرد  شا  که دشمن علی

یزید قیا  کنند. با آن همه شکنجه روحی و جسامی کاه در طاول راه بار کااروان ُاسارا وارد 
بیت  کنند. اینکه بعدها یزید  اهلرا منقلب میزیاد و یزید بینیم مجلس ابنشود  باز می می

و  اش عاو  شاده؛ بلکاه چاون زینابکارد  بارای ایان نباود کاه روحیاهرا احترا  می
اوضاع را برگردانده بودند  یزید مجبور بود مالحظه اطرافیان و جّو موجاود  العابدین زین

 .(179  ص1383)مطهری  را بنماید 
کاه  ها و خیرها به مرد  باود؛ چنان   شناساندن معروفاما  سجادها ی مهّم  یکی دیگر از اقدا 

حّق بزرق را به مسلمانان معرفی کرد تا با ادای آنان  معروف و خیار  50  ردسله حقوقدر  اما 
کوشید تا آنها را اهل خیار و خاوبی در تربیت فرزندان خویش می الهی انجا  شود؛ حتی اما 

معروف  ترین امرباه که موعظه و پند دیگران را قبول کنند و این  بزرقکرد کند و به آنها سفارش می
 که به فرزندش فرمود: باشد؛ چنانمی

 اْفَعِل الَْخیَر ِإلَى كُلِّ َمْن َطلَبَُه ِمنَْك َفِإْن كَاَن َأْهلَُه َفَقْد َأَصبَْت َمْوِضَعُه َو ِإْن لَْم یکُْن ِبَأْهـل  »
َل ِإلَى یَساِرَك َو اْعتََذَر ِإلَیـَك َفاْقبَـْل  كُنَْت َأنَْت َأْهلَُه َو ِإنْ  َشتََمَك َرُجٌل َعْن یِمینَِك ثُمَّ تََحوَّ

 ؛ ُعْذَره
جا عمل کاردی و اگار هام  هرکه از تو خیر خواست  برای او عمل کن. اگر اهل آن است  به

اد و که او اهل آن نیست  تو خود اهل آنی. اگر َمردی از َسامت راساِت تاو باه تاو دشانا  د
  1404شاعبه   )ابن «سپس  به سوی چپ تو گردید و از تو عاذر خواسات  عاذرش را بپاذیر

 .(282ص

 . روشنگری2-2

توان به های مختلف  از شیوه روشنگری استفاده نموده است؛ از جمله میدر برهه اما  سجاد
هاای خطباهتارین تارین و فصایحدر کوفه و شا  و مدینه اشاره نمود کاه مهام های اما خطبه
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ها آثار و نتایج ریل را در جامعاه اساالمی از خاود بار جاای  رود. این خطبهحضرت به شمار می
 گذاشت:

دادند و باه امیه به حکومت و سلطنت خود رنگ دینی میبنی. رسوا ساختن هیئت حاکمه: 1
ن  مانناد های گونااگو کردند و با شیوهنا  اسال  و جانشینی پیامبر بر جامعه اسالمی حکومت می

کوشایدند جعل حدیث و جذب شعرا و محدثان  جهت تابیت موقعیت دینی خود در جامعه مای
ها  مسلمانان نقااط مختلاف با سخنرانی و افشاگری ؛ اما اما  سجاد(214  ص1379)پیشوایی  

 جهان را به این فجایع زشت یزید آگاه کرد.
اسر مباحث اعتقادی و سیاسی خاود  در سرت اما  سجاد. آشنایی مردم با اسالم واقعی: 2

مخاطبان  مسلمانان و یزیدیان را با اسال  نااب محمادی بهتار آشانا کارد و دیگاران را از اساال  
 امیه برحذر داشت. مدنظر بنی

ریزی کرد و به گواهی تااریخ  سّنت شهادت را پی پیامبر اسال : . احیای سّنت شهادت3
مانان  استقبال آنان از شهادت در راه خدا بارای پیاروزی های بزرق مسل عامل بسیاری از پیروزی

  در اثر انحراف حکومت اسالمی از مسیر اصلی خود  حق بود؛ اما پس از در گذشت پیامبر
کم مسلمانان روحیه سلحشوری خود را از دست دادند و به رفاه و آسایش خو گرفتند؛ اما قیاا   کم

ّنت شاهادت را در جامعاه اساالمی زناده کارد این وضع را دگرگون ساخت و سا اما  حسین
  خیلی مهم بود؛ چون اگار آن حضارت . البته نقش اما  سجاد(219اا218  ص1379)پیشوایی  

پرداخات  چاه بساا هماه نمای کرد و در منابر به دفاع از خاون ساید الشاهداءافشاگری نمی
 ماندند.خبر می بی مسلمانان از شهادت اما  حسین

با سخنرانی و افشااگری  مارد  را از خاواب جهال و  اما  سجاد اسالمی: . قیام در امت4
 در آن عصر شکل گرفت.« مختار»و « توابین»غفلت بیدار کرد؛ تا جایی که دو قیا  بزرق 

 های الهی . یادآوری نعمت2-3

باشد. اصل تاذکر  بیاانگر می های تبلیغی اما  سجادها(  یکی از شیوه تذکر )یادآوری نعمت
است که گاهی باید فرد را به آننه علم دارد  یادآور ساخت؛ زیرا انسان دچار غفلت از گذشاته  آن

رو شاود و باه خاود  گردد. در این روش  سعی بر آن است که آدمی با خویشاتن روباهخویش می
 .  (152  ص1386)باقری  هایی را که به او ارزانی شده  بنشد بنگرد و حالوت نعمت

؛ غاشایه  29؛ طور  آیاه45)ر.ک: ق  آیههای بسیاری از این شیوه بیان گردیده ونهدر قرآن کریم  نم
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در دعاای  نیز برای تبلیغ معارف دینی از آن استفاده شده اسات. اماا  و در سیره اما  (21آیه
کند تا انسان از یاد خدا غفلات نکناد و های الهی را یادآوری می   نعمتصییهه د س  هنخسِت 

های درست تذکر  گردد. البته یکی از راههای الهی می بوحمزه ثمالی نیز یادآور نعمتیا در دعای ا
این شایوه  که اما  (283  ص1404شاعبه   )ابنها  قرائت قرآن و عمل به آن بود  و یادآوری نعمت

برد. پس  همه باید از نعمت خداوند غافل نشده و در هر حال  به یاد خادا  عملی را نیز به کار می
؛ رعاد  36)ر.ک:احزاب  آیهشود تا انسان راه را گم نکند  شند. بنابراین  تذکر و یادآوری  موجب میبا

 .و...( 191عمران  آیه؛ آل41؛ احزاب  آیه28آیه
از جمله آثار این روش  آن است که آدمی به خود بیاید. آنگاه گذشته خویش را باه یااد آورد و 

شده  بنشد و در مقا  شکر بر آید و نشاط و رغبت به عمل  هایی را که به او ارزانی شیرینی نعمت
ساازد و  زده را آگااه می های غفلت گیری از این روش  انسانبا بهره در او بر انگیخته شود. اما 

شماری که در گذشته و حال به آنها عطاا شاده اسات   های بی غفلتشان را در پرتو یادآوری نعمت
 زداید.می

ت بیشتر خداوند و نیز انگیزه سپاس از حق تعالی اسات. همنناین  باه از نتایج دیگر  شناخ
حکم عقل  انسان باید در مقابل چنین ُمنِعمی سپاسگزار باشد. پس  تاا انساان از غفلات خاارج 

پیمایاد و از نشود  در واقع  هنوز داخل محدوده انسانیت نشده است؛ بلکه مسایر ساقوط را مای
 .(111ا 109  ص1385ر  ف )ابراهیمیتر است حیوان  پست

 . مجادله3

(. در این شیوه 125های دعوت و تبلیغ  مجادله َاحسن است )نحل  آیه در قرآن کریم  یکی از راه
نگری  اساس مجادلاه اسات. بناابراین  بایاد از مجادلاه  غیرَاحسان نگری و حقیقتقرآنی  واقع

به کاار  له که توسط اما  سجادهای مجاد پرهیز نمود. در این بخش  درصدد هستیم تا به شیوه
 رفته  اشاره کنیم.

 . مناظره3-1

غار  اصالی در »های تبلیغی در برخورد با مخالفان  بحث آزاد و منطقای اسات. یکی از شیوه
مناظره حقیقی  کشف واقعیت است و همین که حق بودن یکی از دو طرف نقای  معلاو  شاد  

. ایان روش  در ابتادا بارای تحکایم (446  ص1388)منتظری  « کند طرف مخالف به آن ارعان می
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عقاید شیعیان و دوستان ناظر بر مناظره  کاربرد و کاارآیی داشاته و در درجاه دو   موجاب تغییار 
. اماا  (114  ص1388)واساعی و همکاار  شاده اسات  شونده در برابر حق می عقیده و تسلیم مناظره

و هدف ایشان آگاه کاردن مارد  و کشاف  در برابر مرد   به مناظره و احتجاج پرداخت سجاد
در کوفه هنگامی کاه از  احتجاج اما »توان به ا ین موارد اشاره نمود:  حقیقت بود. در اینجا می

)طبرسای  « جهت شکستن عهاد و پیماان تاوبیخ و سارزنش کارد خیمه بیرون آمده و کوفیان را به
احتجااج »و  (306هماان  ص)« بعد از رسایدن باه شاا  احتجاج اما »؛ (305  ص2  ج1403

 .(310)همان  ص« بر یزید در آن هنگا  که داخل داراإلماره شا  شد اما 
 ها نکاتی را تعلیم داد:در این مناظره اما 

 آموزش درست و روشمند مناظره. الف.
در منااظره خاود  از مشاهورات و  گیری از مشهورات و مسلمات در مناظره: اما  بهره ب.

 کرد. آیات قرآن استفاده می مسلمات  مانند
جویی در مناظره: در مناظره حقیقی  اگر بارای افاراد حقیقات روشان گاردد  باه  حقیقت ج.

  ای  مرد شامی بعد از مناظره باا اماا که در مناظره کنند؛ چنان اشتباه و خطای خود ارعان می
  45  ج1403سای  ؛ مجل177  ص1348طااووس    )ر.ک:ابناز عمل خاود پشایمان شاد و توباه کارد 

 .(129ص

 وپاسخ . پرسش3-2

وپاسخ است. طارح یاک ساؤال  باعاث تمرکاز حاواس  های مجادله  پرسشیکی دیگر از شیوه
کناد. جویی افراد را تحریک میشود و حّس کنجکاوی و حقیقتوجلب توجه افراد به مطلب می

  1390)شاریفی  شانوند روناد تاا پاساخ آن را ب در این صورت  با تما  وجود به سوی گویناده می
 .(226ص

و  این شیوه  جایگاه باالیی در امر تبلیغ داشته و علت آن را باید در این دانست که اماماان
راحتی خطاباه و  توانساتند باه  در محدودیت بودند و خیلای مواقاع نمایاز جمله اما  سجاد

وپاسخ  عامال  ننین  پرسشکرد. هم سخنرانی کنند. بنابراین  روش مزبور  کارایی بسیار پیدا می
باشاد و کننده و پاساخگو مای مهم و جادی در برقاراری ارتبااط انساانی و عااطفی میاان ساؤال

از این شایوه در راساتای تبلیاغ  ماندگاری پاسخ در وجود سائل  بیشتر خواهد بود. اما  سجاد
 دین به کار برده است.



  5شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 22 

  

 های روشنگرانه امام الف. پرسش
جایی ندارد؛ بلکه باا توجاه باه  ل نبوده  چون این در مورد علم اما از روی جه سؤال اما 

هاا و شاناخت و درک آنهاا در جهات افازایش ساطح معرفات و آگااهی آنهاا باود. ایان  ظرفیت
 دهی  به جهت دو هدف عمده بود: افزایی و معرفت دانش

 الفان؛نخست. جلوگیری از انحرافات مهم فکری و عقیدتی بعضی از شیعیان  عوا  و مخ
 دو . آشنایی بیشتر با اسرار و معارف و آموزش احکا .

و حسن بصری  یک مناظره علمی در قالب ساؤال و  طبرسی نقل کرده که روزی میان اما 
جواب اتفاق افتاد. حسن بصری ارعان کرد که ایشان از خاندان علم و دانش هستند و دیگر مارد  

. و یا وقتای (313  ص2  ج1403)طبرسی  نحراف بود را موعظه و نصیحت نکرد؛ چون خود دارای ا
در ماورد حاج از آن  گشت  شبلی به استقبال او رفت. در این دیدار  اما از حج برمی اما 

  متوجاه شاد حقیقات معناوی و های اماا  هایی پرسید و او در جواب دادن و پاسخ فرد سؤال
او را با اسرار و معارف حج آشانا  ما دانست و درست انجا  نداده است و اعرفانی حج را نمی

 .(172ا166  ص10   ج1408)ر.ک: نوری  کرد 
 زدای امام های ابهام ب. پاسخ

از فرصت پاسخ به سؤاالت  در جهت بیان معاارف و اسارار عاشاورا و هادایت و  اما  سجاد
ایاا  را ساؤال کارد: چگوناه  ارشاد مرد  استفاده بسیاری کرد؛ به طور ماال  شخصی از اماا 

اسارائیل تشابیه نماود و علات شاهادت اماا   در پاسخ  خاود را باه بنی کنید؟ اما سپری می
. ایان پرساش  در (133  ص5  ج1988)باالرری  را غصب و ظلم و بغ  معرفی کارد  حسین

وآماد  بازار دمشق اتفاق افتاد؛ جایی که اکار مرد  در آنجا بارای رفاع نیازهاای خودشاان در رفت
هترین فرصت برای افشاگری و تحلیل و چرایی واقعه عاشورا و بیداری مرد  شا  و تحول بودند و ب

 رفت. جامعه به شمار می
-به سؤاالت در مورد مسائل اخالقی  تربیتی  اعتقادی و احکا  پاسخ مای همننین  اما 

در  داد؛ برای نمونه  شخصی از آن حضرت در مورد ساکوت یاا ساخن گفاتن پرساید. اماا 
  2  ج1403)طبرسای  هاا و آفاات هرکادا  اشااره نماود    به تجزیه و تحلیال ساؤال و خوبیپاسخ

در مورد زهد سؤال کرد  و ایشان در پاسخ  با استناد باه قارآن کاریم  و یا فردی از اما  (315ص
  3  ج1429؛ کلینای  278  ص1404شاعبه   )ابنهای زهد پرداخات   به مراتب و درجه(23)حدید  آیه

 .(333ص
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 . مهارت همراهی3-3

ظاهر در بخشی از افکار و عقایاد باا مخاطباان خاود هماراه و  در این روش  کارشناساِن تبلیغ به
دهناد و باا گردند؛ به ناراحتی  شکایات و طرح موضوعات توسط آنان عالقه نشان مای همسو می

جاذب افکاار هاای انفعاالی ایشاان  در جلاب توجاه و های متنوع و تحریک زمینهاجرای برنامه
ات مهام ککوشند. مجریان پس از اقتدار و تسلط کافی  در فرصتی مناسب  با گفتن نعمومی می

کنناد و افکاار  شده به مخاطبان  آنان را به سوی اهداف ماورد نظار خاود متمایال مای و حساب
هیاز داری و پر پذیری  خویشتندهند. انعطافعقاید  احساسات و رفتارشان را تحت تأثیر قرار می
های ایجادشاده  از  برداری مناسب از فرصات از پرخاش  تسلیم احساسات نشدن و نیز توان بهره

باشاد  ارکان اصلی این روش برای انتقال پیا  و تأثیرگاذاری عمیاق بار گیرنادگان و مخاطباان می
 .(72  ص1385)کرمی  

لاس یزیاد ُرخ   در مجبنا بر گزارش تاریخی  یک نمونه استفاده از این روش توسط اماا 
وگوهاایی اتفااق افتااد. یزیاد دساتور داد کاه یاک  و یزید گفت داد. در آن مجلس  میان اما 

  5  ج1411اعاام کاوفی   )ابنبادگویی کناد  و اما  حسین خطیب به منبر برود و از اما  علی
 خطیب را مورد تذکر قرار داد و باه یزیاد فرماود: . اما (137  ص45  ج1403؛ مجلسی  132ص

در منبار باا ایاراد  . اماا )هماان(« ها باال رو  تا سخن بگویم ای یزیدآ اجازه بده از این چوب»
خطبه  کاری کرد که همه مرد  ضجه زدند و گریه کردند و با گریه خاود نگذاشاتند کاه حضارت 

. یزید بارای جلاوگیری (139  ص45  ج1403؛ مجلسی  133  ص5  ج1411اعام کوفی   )ابنادامه دهد 
  تاا کاال  و )هماان(دهد که اران بگوید آشوب و فتنه و ایجاد فضای روانی  به مؤرن دستور می از

گا  بعدی را در جهات اهاداف  را قطع کند. مؤرن شروع به اران گفتن کرد. اما  تبلیغ اما 
 باا اساتفاده دارد و آن استفاده از اران است که مورد قبول همه مسلمانان است. اما  خود بر می

 شود. از این فرصت  با مؤرن همراه می
هایچ چیاز و شایئی »نیز با مؤرن همراه شده و فرمود:    اما «الله اکبر»وقتی مؤرن گفت: 

 «تر و باالتر از الله ا عزوجل ا نیست. بزرق
باا تماا  وجاودش باه ایان کلماات  اماا «. أشهد أن ال إله إال الله»سپس  مؤرن گفت: 

 شهادت داد.
حضرت تا اینجا فقط با مؤرن هماراه اسات؛ اماا «. أشهد أّن محّمدًا رسول الله»مؤرن گفت: 
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 وقتی که مؤرن به اینجا رسید  در حالی که در منبر بود  به یزید فرمود:
َِ َو ِإْن » َك َفَقـْد كَـَذبَْت َو كََ ـْر ُه َجـدُّ َعْمـَت َأنَـّ ََ َك یا یِزیُد َفـِإْن  ی َأْم َجدُّ ٌد َهَذا َجدِّ ُمَحمَّ

عَ  ی فَِلَم قَتَلَْت ِعتَْرتَهُ ََ  ؛ْمَت َأنَُّه َجدِّ
شود  جّد من است یا جّد تاو؟ ای یزیدآ بگو این محمد که نامش با اکرا  در مأرنه گفته می

بیات و  گویی و اگر بگویی جّد من است  پاس  چارا اهلاگر بگویی جّد توست  دروغ می
 «عترت او را کشتی؟

هم ترسید و دستور داد تا بعد از اران  ماؤرن اقاماه را بگویاد تاا  وقتی کار به اینجا رسید  یزید باز
؛ قمای  137  ص45  ج1403؛ مجلسای  133  ص5  ج1411اعاام کاوفی   )ابننماز جماعت برپا شاود 

گوید: یزید به مؤرن فریاد زد که اقامه نماز بگو. آنگااه میاان  . شیخ عباس قمی می(577  ص1379
پا خاست و برخی با او نماز خواندند و برخی نخواندند تا پراکناده  مرد  همهمه و زمزمه بزرگی به

 .  (578  ص1379)قمی  شدند 

 نتیجه
 در برهه حساس  زما  امور را بر عهده گرفت و به عنوان رهبر شیعه  بهتارین  اما  سجاد

 تأثیر را در هدایت داشت.
  نهضت حسینی باه جهانیاان   برای موفقیت در تبلیغ دین مبین اسال  و رساندن پیا  اما

ها برای مبّلغان و پژوهشگران  بهترین منبع و الگوست تاا ارآمد بهره برد. این روشکهای از روش
 نند.کهای مختلف  در تبلیغ دین چگونه عمل  در شرایط و زمان

 به صاورت روشای هدفمناد و  های تبلیغی اما   روشبا مطالعه در سیره اما  سجاد
 اربرد دارد.که برای همه افراد مختلف کنگارش درآمد  قابل اجرا به

  ارها  از جمله: حکمت  موعظه و مجادلاه کهای تبلیغی خود  بهترین راهدر روش اما
 را بیان فرمود.

  ساوره نحال الهاا  گرفات. در ایان پاژوهش   125در نظا  تبلیغی خویش  از آیه  اما
شناسای   ساتدالل  رعایات مقتضایات حاال  مخاطبهای تبلیغی مؤثری مانند: برهاان و اشیوه

وپاسخ و روش همراهای باا  ازمنکر  تذکر و یادآوری  پرسش معروف و نهی شناسی  امربه فرصت
 تبیین و معرفی گردید. های تبلیغی اما  سجاد توجه به روش
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 البالغه گیری اجتماعی از منظر نهج مبلّغان دینی و شناخت اصول تصمیم

 *مسعود حکیمیان

 چکیده
ساازی   گیری و تصمیم گیری  انتخاب یک راه از میان چند راه مختلف اسات. تصامیم هدف از تصمیم

بردی دارد. یکی از امور مهم در مدیریت و اداره امور جامعه است که توجه به آن  برای مبّلغان نقشی راه
چاه لزومای دارد مبّلغاان دینای باا اصاول »شاود کاه:  رو  باه ایان پرساش پرداختاه می در نوشتار پیش

گیارد.  و پاسخ آن  در سیره حاکمیتی علوی مورد واکااوی قارار می« گیری اجتماعی آشنا شوند؟ تصمیم
عی مسایری را های اجتماا گیری ساازان جامعاه در حاوزه تصامیم شاود تاا تصمیم این مسئله  سبب می

رو  تأثیرگاذاران در تصامیمات  برساانند. ازایان انتخاب کنند که مردمان را به سعادت دنیاوی و اخاروی 
سااالری و  کالن اجتماعی الز  است با القاای اصاول دینای از قبیال: خاداباوری  معادبااوری  شایسته

یت تما   تصمیمات خود را های خود توجه نمایند و در نهایت  با قاطع گیری پذیری  در تصمیم مشورت
گیری وجود دارد و موجب اختالل  به جامعه اعال  نمایند. همننین  الز  است  موانعی را که در تصمیم

گیری  شود  شناسایی کرده و از آن جلوگیری نمایند تاا از لجاجات در تصامیم یا سستی در اجرای آن می
 .نیز پرهیز نمایندشود  پرهیز دهند و خود  که موجب عد  پیشرفت جامعه می

ای و تحلیلی ا توصیفی است. کارکرد ایان نظریاه  آن اسات  صورت کتابخانه روش این پژوهش  به
سازی در شناخت جامعاه بار اسااس رویکارد  گیری و تصمیم که مبّلغان دینی با توجه به جایگاه تصمیم

جواماع تبلیغای خاود  گیری در   بر مبنای مراحل چندگانه مذکور و شناخت اصول تصمیم اما  علی
ها  روند تبلیغ خاویش را پایش  تأثیر گذاری آن را در خود و دیگران القا کنند تا بتوانند با بهترین تصمیم

 برده  نظامات اسالمی را رونق بخشند.

  .البالغه سازان  نهج گیری اجتماعی  تصمیم مبّلغان دینی  تصمیم: کلیدواژگان

                                                           
 hakim.h.m313@ gmail.com  :البالغه ی علو  و معارف نهجدانشجوی دکتر* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 
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 مقدمه 
  چگاونگی اجارا و شایوه  ری جامعه از زمان انتخاب ناوع تصامیمگذا مشیگیری در خط تصمیم

ارزیابی آن  عنصر بسیار مهمی برای رشد و تعالی جامعه است. این مهم  از دیربااز ماورد توجاه 
اندیشمندان علم مدیریت و علو  اجتماعی بوده است؛ اما امروزه بنا به دالیل سیاسی  مادیریتی  

گیری مطلاوب در تماامی  ی )استراتژیکی( یافته است. تصمیمفرهنگی و اجتماعی  وجهه راهبرد
گیران را در نظار  تواند جامعه انسانی را به حّد اعالی کماال برسااند و تصامیم های فوق  می حوزه

 مردمان  افرادی شایسته و دارای صالحیت نشان دهد. 
یاابی  فرآیناد گیری اجتماعی از زمان درک مشکل تا انتخاب الگو و اجارا و ارز اصول تصمیم

مهمی است که برای تعالی جامعه بسیار مؤثر است. از دیرباز  این مهم ماورد توجاه فرهیختگاان 
جامعااه بااوده اساات. امااروزه بنااا بااه دالیاال سیاساای  ماادیریتی  فرهنگاای و اجتماااعی  اصااول 

گیری اجتماعی صحیح  برای جوامع از اهمیت باالیی برخوردار است تاا بتوانناد جامعاه  تصمیم
رو  در  های سیاسی و اجتماعی به باالترین سطح مطلاوب برساانند. ازایان د را در تما  عرصهخو

گیری  اصاول تصامیم»این مقاله که به روش توصایفی ا تحلیلای انجاا  شاده اسات  بارآنیم تاا 
را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهیم و مبّلغان دینی را با این اصاول « البالغه اجتماعی از منظر نهج

های خود  آن را اعمال کنند و با القای آن به جامعه  موجبات رشد  سازی ا سازیم تا در تصمیمآشن
 آن را فراهم نمایند.

توان به مواردی که در شده  می های چاپ گرفته در پژوهش وجوهای صورت با توجه به جست
علاوی  کتااب نوشته گاروه مادیریت  مد ب ت الویاند  اشاره نمود: کتاب  این زمینه قلمی شده

تولیاد  گیبی مد ب ت و تبیمیمبه قلم امیرهوشنگ آرردشتی  کتاب  کندوکسوی  ر مد ب ت الوی
  اند شیه صیس قشده در مجله  چاپ« البالغه به نظریه تصمیم نگاه نهج»مرکز نشر قائمیه و مقاله 

اند  یافته گیری اختصاص برده به حوزه مدیریت در تصمیم . بیشتر آثار نا 1387  سال 4و 3شماره 
 اند.  نپرداخته« البالغه گیری اجتماعی از منظر نهج اصول تصمیم»و به مسئله 

چاه اصاولی در »رو  در این مقاله تالش شاده تاا باه ایان ساؤال پاساخ داده شاود کاه  ازاین
و شناخت مبّلغان از این اصول  چه تاأثیری « البالغه مؤثرند؟ گیری اجتماعی از منظر نهج تصمیم

 آنان دارد؟بر تبلیغ 
گیری  گیری و تأثیر اندیشه اسالمی بر تصامیم برای پاسخ به این پرسش  ابتدا به فرآیند تصمیم
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سازی پرداخته شده و سپس  از  اصول حاکمیت اعتقادات دینای  مانناد: خاداباوری و  و تصمیم
االری و س گیری خردگرایانه همنون: شایسته گیری  اصول تصمیم معادباوری و تأثیر آن بر تصمیم

  ماورد بررسای قارار گیری در کلمات امیرمؤمناان پذیری و اصل قاطعیت در تصمیم مشورت
 گذاری در جامعه پرداخته شده است. مشی گیری در خط گرفته و در پایان  به موانع تصمیم

 شناسی مفهوم

در لغاات  بااه معنااای باارای خااود در کاااری رفااتن و عااز  باار آن کااردن اساات و « تصاامیم»
. ایان (6775  ص6  ج1341)دهخدا  باشد    به معنای اراده کردن و قصد نمودن می«ریگی تصمیم»

  .(88  ص1382)کاظمی  واژه در اصطالح  عبارت است از: گزینش از میان دو یا چند راهکار 
مسائله از  که فرد در برابر یکنش است کگیری  نوعی وا تصمیم»در تعریفی دیگر آمده است: 

ین وضع موجود و وضع مورد نظر ]یا مورد درخواست[ که فاصله یا تفااوت دهد؛ ب خود نشان می
 .(220  ص1374)رابینز  « هست و برای رسیدن به وضع مورد نظر باید اقداماتی صورت گیرد

عمال و فعلای »رده اسات: ک گونه تعریف  گیری را این ی از متون مدیریت اسالمی  تصمیمکی
ارگیری کا رای اهاداف عالیاه اساال   باا مالحظاه و باهه بر اساس بینش اسالمی  در جهت اجک

 .(3  ص1372)جوادی آملی  « گردد ضوابط و معیارهای ارزشی اسالمی در موردی معمول می
ای که برای گرد آمدن  تجمع  انجمن شدن و فراهم آمدن دسته یدر لغت  به معنا« اجتماع»

مفهو  جمااعتی  و در اصطالح  به . (146  ص1  ج1378)معین  هدفی مشترک گرد هم جمع شوند 
ها یا گروهی از جاانوران یاا گیاهاان  است که وفاق عمومی و شباهت زیستی دارند؛ اعم از انسان

 .(74  ص1370خو   )آراستهکنند   که در یک منطقه جغرافیایی با شرایط مساوی زیست می
گیاری  ناش تصامیم  اصولی است که با تکیه بر دا«گیری اجتماعی اصول تصمیم»بنابراین  

ارگیری ضوابط و ک ها و فرآیندهایی که بر مبنای بینش اسالمی مطرح شده و با مالحظه و به تکنیک
 گردد. عنوان امت واحده هستند  ِاعمال می معیارهای ارزشی اسالمی در جامعه انسانی که به

 گیری فرآیند تصمیم
 دانست:گانه ریل  توان شامل مراحل شش گیری را می فرآیند تصمیم

هادف  ماانع  ِق ای است کاه در راه تحّقا شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله مرحله اّول:
ایجاد کرده است. در این مرحله  باید کوشش شاود مشاکل اصالی و واقعای شناساایی گاردد و 

 درستی تعریف شود. به
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عملی مدیر و های علمی و  ها با توجه به تجربه حل حلی برای مشکل. راه یافتن راه مرحله دوم:
های بیشتری برای حل مشکل پیادا و  حل گیرد. هرچه راه اطالعات و آمار در دسترس او انجا  می

 گیری صورت خواهد گرفت. معین شوند  انتخاب بهتری در تصمیم
هاا  حل های ممکن. بارای آنکاه راه حل انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه مرحله سوم:

 وسیله معیاری مورد بررسی قرار دهیم. قع شوند  الز  است آنها را بهنسبت به هم مورد سنجش وا
 های ممکن. تعیین نتایج حاصل از هریک از راه حلمرحله چهارم: 

حلای باا توجاه باه  ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آن. هر راه حل ارزیابی راه مرحله پنجم:
هاا  حل گردد و اولویت راه ها مقایسه می لح نتایجی که از آن نصیب جامعه خواهد شد  با سایر راه

 شود. معّین می
های مختلف و ارائه بیانیاه تصامیم. ایان مرحلاه  در  انتخاب یک راه از میان راه مرحله نهایی:

حلای کاه بهتارین و  یاباد و راه خود تحقاق می ها  خودباه انتهای مراحل ارزیابی و تعیین اولویت
 .(109-108  ص1396)کیومرثی  حل انتخابی است  باالترین نتیجه را دریافت کند  راه

توان مرحلاه آخار  یعنای انتخااب  گیری را با توجه به فرآیند آن  می بنابراین  هدف از تصمیم
یک راه از میان چند راه مختلف دانست تا انسان را به مقصود خود برساند. این فرآیند  ناه تنهاا در 

عنوان پیشاوایان   ن نیاز کااربرد دارد؛ زیارا مبّلغاان باهزندگی شخصی  بلکه در حوزه تبلیاِغ مبّلغاا
رو  شااناخت اصااول  های کااالن تأثیرگااذار باشااند. ازایاان گیری تواننااد در تصاامیم جامعااه  می

گیری دینی بر آنان الز  است تا بتوانند جامعه مورد خطاب خاود را باه ساعادت دنیاوی و  تصمیم
 اخروی رهنمون شوند.

 گیری صمیمتأثیر اندیشه اسالمی بر ت
  یگیر هاا[  بار تصامیم گیرنده به این آموزه اسالمی ]و اعتقاد تصمیم یها مسئله امکان تأثیر آموزه

  ارزشای نیسات و یگیر مورد مناقشه قرار گرفته است. نافیان این نظر  مدعی هستند کاه تصامیم
علمای  یفرآینادصارفًا  یگیر مسائل ایدئولوژیک نباید در آن دخالت داده شود و در واقع  تصمیم

است و دخالت دادن باورها و مبانی اسالمی یا هر دین و مکتب دیگری  به بنیان علمای ایان امار 
 رساند. آسیب می

نوعی تحات تاأثیر  گیرندگان و متفکاران باه دیگر معتقدند که هماه تصامیم یا در مقابل  عده
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ها و مسالمانان مکتبای  فمینیست ها  ها  مارکسیست ل   ا عنوان ماال  لیبر بینی خود هستند؛ به جهان
نمایند و الجر  بر اساس هماان  بینند و تحلیل می هرکدا  از درینه دید خود  حوادث جهان را می

 کنند. می یگیر خاص خویش نیز تصمیم یها تحلیل
اسالمی وجود دارد؛ چراکاه مادیریت  یگیر توان استدالل کرد که تصمیم صورت کلی  می به

  بخش مهمی از وظایف اصلی مدیریت هر ساازمان اسات و یگیر تصمیماسالمی وجود دارد و 
وجود مدیریت اساالمی نیاز  یاسالمی  در مدیریت حضور دارد. البته ادعا یگیر ناچار تصمیم به

نشاان دادن وجاود مادیریت  یخود نیازمند دلیل و اثبات است؛ هرچند دالیل متقن و کاافی بارا
 .(80-79  ص1394)رازینی  ئه شده است اسالمی ارا یاسالمی توسط بعضی حکما

 گیری اجتماعی اصول تصمیم

 گیری . اصل حاکمیت اعتقادات دینی بر تصمیم1

را بشر از همان آغاز زندگی خود  به حامی مقتادر یخ دارد؛ زین  قدمتی به عمر تاریاز انسان به دین
 گاهی هیو تک
اند. مسئله نیاز باه دیان  در  بیر کردهتع« دین»رده است که از آن  به ک از مییرومند احساس نین

سازان  بسیار حایز اهمیت است. در  فرآیند تدوین قوانین و مقررات در جامعه دینی توسط تصمیم
 گردد. ادامه  به برخی از موارد آن اشاره می

 گیری . اصل خداباوری در تصمیم1-1

رو  توجاه باه  ناد. ازایانک ید مایاهای فراوانی جوامع بشری را تهد الت و نابسامانیکامروزه  مش
جانباه ایان مسائله  از معیارهاای اصالی و ماؤثر در  حضور خدا در مسیر زندگی و بررسای همه

 گیری است. تصمیم
ای مارد آ بادون »فرمایاد:  به این مهم اشاره کرده و می نهج البالغه  در امیرمؤمنان  علی

ل خود قرار دهاد  باه یفتار حق را دله گکر خود را از خدا خواهد  موفق گشته و هریه خک   آنکش
 1«را قطعًا پناهنده خدا در امان و دشمن خدا هراساان اساتیت شده است؛ زین راه هدایاستوارتر

 .(205  ص1414)صبحی صالح  
                                                           

َ ُوفَِّق َو َمِن اتََّخَذ قَْولَُه َدلِيًلا هُ . »1 َُّه َمِن اْستَنَْصَح اّلَله َُّها النَّاُس إِن ُه َخائٌِف َأي ِ آمٌِن َو َعُدوَّ  .«دَِي لِلَّتِي هَِي أَقُوُم فَإِنَّ َجاَر اّلَله
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های خاود  خداوناد  ساز جامعه بایاد در نگااه اّول  در تصامیم طبق این سخن  افراد تصمیم
خیر کنند. خدای متعال نیز در این مسیر  آنان را باه راه صاالح متعال را در نظر گرفته و از او طلب 

سازد. نتیجه این عمل  آن است که انسان  گفتار حق را راهنمای خاود در راه  و راستی رهنمون می
 صورت تکوینی به مسیر حق هدایت شود. دهد تا به سعادت قرار می

جامعه  از جملاه مبّلغاان  بایاد  سازان   گیری  آن است که تصمیم نتیجه خداباوری در تصمیم
عظمت حق را دریافته و در برابر خداوند متعال سر تواضع فرود آورند و این مهم را به جامعه مورد 

و آنکاه عظمات حاق را »فرماود:   که در سخنی دیگر  اماا  علای نظر خود القا نمایند؛ چنان
به عظمت حق معرفات دارناد   هکرا بزرگی آنان یست خود را بزرق شمارد؛ زیسته نیشناخت  شا

ه کان اسات یاه از قدرت حق آگاه هستند  اکنند و سالمت آنان که در برابر او فروتنی کن است یا
 .)همان( 1«م او باشندیتسل

 گیری . اصل معادباوری در تصمیم1-2

گیران جامعه اسالمی باید آن را باور داشته و معتقد به آن  معادباوری  اصل دومی است که تصمیم
ها را اصالح کرده و از بروز خطاهاا جلاوگیری  روی تواند بسیاری از کج باشند؛ زیرا این اعتقاد می

تری را اتخاار کنناد  های سازنده گیران جامعه  تصمیم شود تصمیم کند. اعتقاد به معاد  موجب می
 که نتیجه آن  صالح و سعادت جامعه خواهد بود.

ر سابقت یاار خکاافات  در یقوا را با عماق دل دره تک آن»فرموده:  در بیانی  حضرت علی
ه شاما را کااری کاد و یامات دانیهای تقاوا را غن د. پس  بهرهیامل رسکجه یگرفت و عملش به نت

ه کاده نشاده؛ بلیاا برای اقامت دائم شما آفریرا دنید؛ زیند  انجا  دهک  سته ورود به بهشت مییشا
ا یاوچ از دنکاد. پس  برای یای فراهم آور د و توشهگذرگاهی ساخته شده تا از آن برای خانه ابدی زا

 .(190)همان  ص 2«دیی از آن آماده سازیها را برای جدا بکد و مرینکعجله 
ساازان باا  شاود تاا تصمیم طبق این کال   رعایت تقوا سبب انجا  کار خیر شده و موجب می

                                                           

َم فَإِنَّ رِفَْعَة الَّذِيَن يَْعلَُموَن َما َعَظَمتُهُ . »1 ِ َأْن يَتََعظَّ َُّه ََل يَنْبَغِي لَِمْن َعَرَف َعَظَمَة اّلَله ذِيَن َو إِن ُعوا لَُه َو َسًََلَمَة الََّ ََ يَْعلَُمَوَن َمَا  َأْن يَتََوا

 .«قُْدَرتُُه َأْن يَْستَْسلُِموا لَهُ 
َز َمَهلُُه َو فَاَز َعَملُُه فَاْهتَبِلُوا َهبَلََها َو اْعَملُوا لِلَْجنَّةِ َعَملَ . »2 نْيَا لَْم تُْخلَْق لَُُْم َداَر ُمقََامب بََْخ ُخلِقََْ  فََمْن أَْشَعَر التَّقَْوى قَلْبَُه بَرَّ َها فَإِنَّ الدُّ

بُوا الظُّ  ُدوا مِنَْها اْْلَْعَماَل إِلَى َدارِ الْقََرارِ فَُُونُوا مِنَْها َعلَى أَْوفَازب َو قَرِّ يَالِ لَُُْم َمَجازاا لِتََزوَّ  .«ُهوَر لِلزِّ
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اظ بااور باه معااد  زمیناه د. بنابراین  رعایت تقوا با لحنلحاظ ثواب و عقاب اخروی تصمیم بگیر
  رسیدن جامعه به سعادت را فراهم خواهد کرد.

ی اسات یا  خانه آرزوهاایدن»ای فانی دانسته و فرموده:  حضرت در کال  دیگری  دنیا را خانه
. همننین  آن حضرت دنیا را محلی برای آماده شدن بارای (85)همان  ص 1«شود ه زود نابود میک

شای ید و بار مارق پیانکدساتی  شیپس  بر معاد پ»فرماید:  ده و میسفر آخرت و معاد معرفی کر
رد و بااب توباه بار آناان یبانشان را بگیاست آرزوی مرد  قطع شود و اجل گر یکرا نزدید؛ زییجو

را  ا رفتناد  بازگشات باه آنیش از شما از دنیسانی پکه کد یطی هستینون در شراکبسته شود. شما ا
سات  آمااده یشاما ن که ملاکای  د؛ از خانهیا همنون رهگذریر دنه شما دکخواستار شدند؛ با آن

)هماان   2«اناد ردهکردن از آن را به شما اعال  نموده و توشاه گارفتن از آن را امار کوچ که کد یسفر
 .(266ص

اند تاا  اند  خواستار آن در این کال   با بیان اینکه آنان که به آخرت سفر کرده حضرت علی
توانند در دنیا طلب بخشش  داشته و تا می  دنیا  باب توبه را برای خود باز نگه با بازگشت به زندگی

هایی که انسان در این دنیا اتخاار  دهند که تصمیم و آمرزش کنند  حضرت به این مطلب توجه می
ساز انجا  اعمالی است که ممکن است گریبان او را در آخرت بگیرد و ایشان را باه  کند  زمینه می

هایی بگیرند که هام خاود و هام  سازان جامعه  تصمیم ورد. بنابراین  بهتر است تصمیمدوزخ درآ
 مرد  جامعه را بر سبیل سعادت رهنمون کرده و از آتش دوزخ نجات دهند. 

را  کن پوسات ناازیاه اکاد یابدان»فرماوده:  مؤید این کال   بیان دیگری است از حضرت که 
ها امتحاان  ا به مصائب و رنجیه شما خود را در دنکد ینکست. پس  به خود رحم یطاقت بر آتش ن

 .(267)همان  ص 3«دیا ردهک
ه کا اگر نفس تاو از قباول راه آناان  بادون آن»حضرت در وصیت خود به فرزندانشان فرمود: 

د خواسته تو نسبت به آن راه از روی طلاب فهام یستاد  پس  بایه آنان دانستند ا باز اک بداند ا چنان
                                                           

نْيَا َداٌر ُمنَِي لََها الْفَنَاءُ . »1  .«َو الدُّ
َبَ فَبَادُِروا الَْمَعاَد َو َسابِقُوا اْْلَجاَل فَإِنَّ ال. »2 ْْ ْحتُْم نَّاَس يُوشُِك َأْن يَنْقَطَِع بِهُِم اْْلََمُخ َو يَْرَهقَُهُم اْْلََجُخ َو يَُسدَّ َعنُْهْم بَاُب التَّْوبَةِ فَقََْد َأ

ْجَعَة َمْن كَاَن قَبْلَُُْم َو َأنْتُْم بَنُو َسبِيخب َعلَى َسفَرب مِْن َدارب لَيَْسْ   بَِدارِكُْم َو قَْد أُوذِنْتُْم مِنَْها بِاَِلْرتَِحالِ َو ُأمَِْرتُْم فِي مِثِْخ َما َسأََل إِلَيْهِ الرَّ

ادِ   .«  فِيَها بِالزَّ
بْ . »3 ُْم قَْد َجرَّ َُّ بٌْر َعلَى النَارِ، فَاْرَحُموا نُفُوَسُُْم، فَاِن َْ قيِق  َُّه لَيَْس لِهَذا الِْجلْدِ الرَّ نْياَو اْعلَُموا اَن ِِ الدُّ ِ  .«   تُُموها فى َمصائ
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ش از قد  نهاادن در یها. و پ ها و جدل ها و باال بردن بحث باشد؛ نه افتادن در شبههسب دانش کو 
ق  روی یااری بخواه و برای باه دسات آوردن توفیراه فهم و دانش برای شناخت آن راه  از خداوند 

 .«شاند  رها ساز... کا به گمراهی ین و هرچه تو را به اشتباه اندازد  کرغبت به جانب او 

 دهد: ادامه  هشدار میحضرت در 
َك ِإنََّمـا   [ لَْم یَْجتَِمْع لََك َما تُِحبُّ ِمْن نَْ ِسَك َو فََراِغ نََظِرَك َو ِفکِْرك َو ِإْن ]َأنَْت » َفـاْعلَْم َأنَـّ

مْ  یِن َمْن َخبََط َأْو َخلَـَط َو اْإِ لَْماَء َو لَیَْس َطالُِب الدِّ ُط الظَّ َسـاُك َعـْن تَْخبُِط الَْعْشَواَء َو تَتََورَّ
م  ؛ َذلَِك َأْمثَُل فَتَ َهَّ

افتی  یار دسات نکاخاطر و ف ت فاراهم نشاد و باه آساودگییو اگر آننه را دوست داری برا
داری و  هاا گاا  برمای ییکنی و به تاارک ور طی میک معلومت باد جاده را همنون شتر شب 

ست و در ین نیخواستار د دهد  ز نمییا حق را از باطل تمیدارد   ه قد  به اشتباه برمیکسی ک
)هماان  « تر و بهتر اسات ها عاقالنه گونه جاده نیمودن ایشتن از پیتی  حفظ خوین موقعیچن
 .(395ص

لَْمـاءَ »تشبیه حضرت در فقره:  ُط الظَّ   نااظر بار ایان اسات کاه نبایاد «ِإنََّما تَْخبُِط الَْعْشَواَء َو تَتََورَّ
دارد و حاق را از  ه قد  به اشتباه برمایکسی کت؛ زیرا ها گذاش ییکور پا به تارک همنون شتر شب

کند  به سر منازل  گیری میمیدهد و با عد  توجه به اصل معادباوری اقدا  به تصم ز نمییباطل تم
 رسد.  مقصود و سعادت مطلوب نمی

 گیری خردگرایانه . اصل تصمیم2

 گیری ساالری در تصمیم . اصل شایسته2-1

ها  امانتی اسات کاه  ها و مسئولیت ذیرش منصب و گماردن افراد به مقا های اسالمی  پ در آموزه
ای  باید به اهلش واگذار شود تا مردمان را در دو دنیا به صالح و امنیت اجتماعی رسانده و جامعاه

فرمایاد:  مند را تشکیل دهند. خداوند متعال در قرآن کریم به این مطلاب اشااره کارده و می عزت
ها را به صاحبانش بازگردانیاد و هنگاامی کاه میاان  دهد که امانت ما فرمان میخدا قاطعانه به ش»

 .(58)نساء  آیه 1«کنید  به عدالت داوری نمایید مرد  داوری می

                                                           

1« . ِ َ يَْأُمُركُْم َأْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَى َأْهلَِها َوإِذَا َحَُْمتُْم بَيَْن النَّاِس َأْن تَْحُُُموا ب  .«الَْعْدلِ إِنَّ اّللَّ
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  شاامل مساائل ماالی و غیرماالی «امانات»شود  این است که  آننه از عمو  آیه استفاده می
  است.است و مدیریت جامعه اسالمی نیز یکی از مصادیق آن 

سابب آن  کارهاا قاوا   این جهت است که به  اهلیت داشتن و شایسته بودن مدیران جامعه  به
دلیل  شاود و باه های شایسته آنان  رابطه بین ایشان و مرد  اصالح می گیری سبب  تصمیم یافته و به

باه  گونه است که امانت حفاظ شاده و شود. این آن  جامعه به اهداف واالی الهی خود نزدیک می
 گردد. صاحبان اصلی آن باز می

رده کافاه دارد بار طباق آنناه خادا ناازل یاما   وظ»فرماید:  باره می در این  حضرت علی
فه دارند سخنش را بشانوند  یند  مرد  وظکن ید. چون چنیند و امانت را ادا نماکومت کاست  ح

 .(14313  ح1419ندی  )متقی ه 1«نندکفرمانش را ببرند و هرگاه آنان را فراخواند  اجابت 
قرار گرفتن شایستگان در رأس کارها  موجب گاردش درسات اماور  شاکوفایی اساتعدادها  

ساوی مقاصاد آن و تحقاق اهاداف اسات و هایچ چیاز مانناد  رشد کارها و سایر نظاا  اداری به
  1387)دلشااد تهرانای  آورنده مادیریت جامعاه نیسات  گرایی  باه ساامان ساالری و اهلیت شایسته

 .(273ص
را   داناه  هکا یساک  آن  دآ ساوگند باهیباش  آگاه»فرماید:  در خطبه طالوتیه می حضرت علی

  علام  و درخشاان  فروزان  یها و شعله  ینوران  یها د  اگر شما شاخهیافریرا ب  و جان  افت و روحکش
  به   در راه  هکاز آن  قبل   و گوارا را از چشمه آن  رینیش  د و آبیردک یم  اقتباس  آن  را از معدن  و دانش

  حه و اخاالقیعقایاد صاح  هماان  هکر را ید و خیدینوش یشود  م  آغشته  یو تلخ  دورتکو   یرگیت
د و یداشات یخود برم  یبرا  خودش    از محل و موضع است  نافعه  و اعمال  صالحه  اتکو مل  فاضله

از جااده   تکاو حر  کر و سالویسا  قیاو طر  راهد و در یانباشت ینها میرا از ا  خودتان  یر وجودیرخا
د و یشاد یدا وارد میاارا و هوکآشا  حق و اخذ حق از راه  د و در راهیداشت یبرم  گا   و واضح  روشن

شاما   یشاد و بارا یم  و آساان  و روشان  شما باز و گشاده  یها برا راه  نهید  هر آیمودیپ یرا م  راه  نیا
شما   انیگر در میشد و د یم  شما درخشان  یبرا  و اسال   گشت یر مظاه  قتیحق و حق  یها نشانه

و     مورد ظلام افر معاهد ِرمیک  و چه  مسلمان  از شما  چه  کی چیمند نبود و ه ر و عائلهینفر فق  یک
                                                           

يَْسَمعوا لََُه و أْن يُطيعَوا و أْن يُجيبَوا َحقٌّ على اإلماِم أْن يَْحَُُم بما أنَْزَل اّلَله َُو أْن يُؤَدَي اْلمانَة، فإذا فََعَخ فََحقٌّ علَى النَاِس أْن ». 1

 .«  إذا ُدعوا
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 .(259  ص 5  ج1376  )شوشتری  1«شد ینم  واقع  ستم
ٌ  »ه  پاس از تاالوت آیاه در بیان ویژگی افراد دارای اهلیات و شایسات حضرت علی ِرَجاا

هِ  خواند کاه از یااد خادا    شایستگان را افرادی می(37)نور  آیه« ََلُتْلِهیِهْم ِتَجاَرة  َو ََلَبْیع  َعْن ِذْكِر الَلَّ
دهناد  اندازند  از مقا  حق بیم می گوی اویند  مرد  را به یاد خدا می غافل نشده و هر زمان تسبیح

ه جاناب راه راسات کاهر»فرمایاد:  ان هستند. حضرت سپس در اداماه میو راهنمای مرد  در بیاب
ه در راسات و چاپ افتاد  کااش دهاد و هر د و باه نجاات ماژدهیرد  راهش بر او مدح و ثنا گویگ

هاای  ها چراغ یژگین وینان با ایت بترسانند. اکند و او را از هالیوهش نماکقش را در نظرش نیطر
 .(342  ص1414صالح   ی)صبح 2«اند بخش از آن اشتباهات ان نجاتیها و راهنما ییکآن تار

اناد و  داند که به عدالت فرمان داده و خود عامل به آن حضرت در ادامه  این افراد را کسانی می
ده و یاا بریای رابطه خود را با دنیگو»کشند:  از زشتی و منکر باز ایستاده و خود نیز از آن دست می

ه چه کان ینند ]و[ انگار بر احوال پنهان برزخک است  مشاهده مییاز دناند و آننه را بعد  در آخرت
رده و کاهای خود را بر آنان محقق  امت وعدهیبرند  آگاه هستند و ق مدتی است در برزخ به سر می

نناد و یب نند آننه را مرد  نماییب ه میکی چنان است یاند؛ گو ا پرده از آن برداشتهینان برای اهل دنیا
 .)همان( 3«شنوند آننه را مرد  نمیشنوند  می

کنند که بادون داشاتن  در مقابل  حضرت در بیان دیگری به صفت و ویژگی کسانی اشاره می
دار مناصب و مقاماات  های الز  قبول مسئولیت کرده و خود یا ناشایستگان دیگری را عهده ویژگی

شاوند؛ چراکاه  خود مرتکاب می ها را با تصمیمات ناشایست کنند. این افراد  باالترین خیانت می
هم خود و هم دیگران را در معر  هالکت قرار داده و امور حکومتی و دینی را تباه کرده  مارد  را 

 کنند. به دین بدبین می

                                                           

َخْرتُُم الَخيََْر مَِن  فَلََق الَحبََّة َو بََرَأ النََّسَمَة لَوِ اقْتَبَستُُم العِلَْم مِن  اَما والَّذِي. »1   َمْوََِعِهِ َو أََخَْذتُم  َمْعدِنِهِ؛ َو َشرِبْتُُم الَماَء بُِعُذوبَتِهِ؛ َو ادَّ

رِ  اَء لَُُُم اإل  يَق مِنالطَّ ََ بُُخ؛ َو بََدْت لَُُُم اَلْعًَلُم؛ َو َأ ْسًَلُم؛ فَأكَلْتُْم َرََداا؛ َو َمَا َواَِِحهِ َو َسلَُْتُُم مَِن الَحقِّ نَْهَجُه؛ لَنََهَجْ  بُُُِم السُّ

 ِ   .«ُمْسلٌِم َو ََلُمَعاَهدٌ   مِنُُم مَ َعاَل فِيُُْم َعائٌِخ؛ َو ََلُظل
ُروُه بِالنََّجاةِ َو َمْن أََخَذ يَمِيناا َو شَِماَلا َذمُّوا إِلَيْهِ الَمْن أَ ». 2 ُروُه مََِن الَْهلَََُةِ َو كََانُوا َخَذ الْقَْصَد َحمُِدوا إِلَيْهِ َطرِيقَُه َو بَشَّ رِيَق َو َحَذَّ طَّ

بَُهاتِ  ََّة تِلَْك الشُّ لَُماِت َو أَدِل  .«  كََذلَِك َمَصابِيَح تِلَْك الظُّ
لَُعوا َُيُو. »3 نْيَا إِلَى اْْلِخَرةِ َو ُهْم فِيَها فََشاَهُدوا َما َوَراَء َذلَِك فَََُأنََّما اطَّ َب َأْهِخ الْبََْرَزِِ فَِي ُطَولِ اإْلِقَاَمَةِ فِيَهِ َو فَََُأنََّما قََطُعوا الدُّ

نْيَا َحتَّى كََأنَُّهْم يََرْوَن َما ََل يََرى النَّاُس َو يَْسَمُعوَن َما ََل يَْسَمُعونَ َحقَّقَِ  الْقِيَاَمُة َعلَيْهِْم عَِداتَِها فَََُشفُوا ََِطاَء َذلَِك ِْلَهْ   .«  ِخ الدُّ
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که شایساته آن نیساتند  دو صانف  کسانی را که ریاستی را پذیرفته  درحالی حضرت علی
خودش واگذار کرده اسات. ایان فارد ا باه گفتاه کند: صنف اّول  فردی است که خدا او را به  می

ن فاردی  یشاود. چنا حضرت ا از راه راست منحرف شده و گرفتار بدعت و مطالب انحرافای می
ده  یات گماراه گردیر هادایفتند. این شاخص  از مسایه بدا  او بکسانی است کله آشوبگری یوس

وی نمایند. اینان اشاتباهات ریه در زمان زندگی و مرق او  از وی پکسانی است کموجب انحراف 
  اند. شیرند و در گرو گناهان خویگ گران را بدوش میید

گااه ناداناان ملات قارار گرفتاه و در یصنف دو   فردی است که در نادانی فارو رفتاه و در جا
ست. چنین ین فردی  دانشمندی است که در واقع  دانشمند نیوشاست. مشابه چنکگمراهی مرد  

گاران مشاتبه یه بار دکالی را یان مسایند  تا بینش ان مرد  مییرسی قضاوت مکبه ناحق بر »فردی  
دان آورده  یااش را باه م هیپا ده و بییفا ردآ چون با مسأله مبهمی روبرو شود آراء بییشده به عهده گ

بوت گرفتار کرو در برابر شبهات به مانند مگسی در تارهای سست عن نیند. ازاک م میکقاطعانه ح
ترساد  می به صواب راند میکا بر خطا؟ اگر حیش بر صواب است یداند رأ ه نمییما بین یاست  ا

ه راه صاواب رفتاه باشاد. در اماواج کادوار اسات یاناد امکم کابر خطا باشد  و چون به خطا ح
چ امار مشاتبهی را قاطعاناه ید  هیهای نادانی راه پو ییکور در تارکده یشان گم شده  با دیجهالتها

ند. به خادا قسام کپرا رود می ه بر باد میکاهی کات را همنون یند. رواک ل نمیبر اساس دانش ح
ساته یای از دانش و علم است  و ناه شا هیشود ما ه بر او وارد میکلی یخرد را نه در حل مسا ن بییا

ار او باشد گمان که بر خالف انکرده علمی را کار که به او واگذار شده  در آننه انکمسندی است 
 .(59)همان  ص 1«ند.یب گری نمییی باالتر از رأی خود برای دی  و رأبرد نمی

نویساد  ایان اشاخاص را ماورد لعنات  ای که به قاضای اهاواز می در نامه حضرت علی
انات ی  امانت است. هرکه در آن خین حکمرانیرفاعهآ که ا یبدان ا»فرماید:  خداوند دانسته و می
قتاًا یرا باه کاار گماارد  حق یانتکااریر باشد و هرکس خز از رحمت خدا دویورزد  تا روز رستاخ

                                                           

امِناا لِتَْخلِيِص َما الْتَبََس َعلَى ََيْرِهِ فَإِْن نََزلَْ  بِهِ إِْحَدى الُْمبَْهَماتِ . »1 ََ ثًّا مِْن َرْأيِهِ ثَُمَّ قََطََع َهيََّأ لََها َحْشواا رَ  َجلََس بَيَْن النَّاِس قَاَِياا 

اَب َخاَف َأْن  َْ اَب َأْم أَْخَطَأ فَإِْن َأ َْ بَُهاِت فِي مِثِْخ نَْسجِ الَْعنَُْبُوِت ََل يَْدرِي َأ يَُُوَن قَْد أَْخَطَأ َو إِْن أَْخَطََأ َرَجَا فَُهَو مِْن لَبِْس الشُّ

اَب َجاهٌِخ َخبَّاُط َجَها َْ يحِ َأْن يَُُوَن قَْد َأ َوايََاِت َذْرَو الَرِّ  قَاطِعب يَْذُرو الرِّ
ََلتب َعاشب َركَّاُب َعَشَواتب لَْم يََعضَّ َعلَى الْعِلِْم بِضِْرسب

...  .«  الَْهشِيَم ََل َملِيٌّ
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 .(531  ص2   ج1385)تمیمی مغربی   1«زار استیا و آخرت از او بیدر دن محمد

 گیری پذیری در تصمیم . اصل مشورت2-2

ساازان را  هایی است کاه تصمیم مشاوره و مشورت در مورد انجا  کار و گرفتن تصمیم  یکی از راه
دارد. ایان عمال   صون ساخته و جامعه اسالمی را در مسیر حق استوار نگه میاز خطر انحراف م
در مدیریت جامعه اسالمی بود. آن حضرت  از دیگاران در  های امیرمؤمنان یکی از راه و رسم

کاه در  آموخات؛ چنان گرفت و این امر را به کارگزاران و والیان خود نیز می انجا  امور مشورت می
ه رأی خود را باه کبر توست »ه موافق رأی اما  نبود  فرمود: کس درباره نظری از او عبا بیانی به ابن

صاالح   ی)صابح 2«نکارفتم  مرا اطاعت یه نظرت را نپذکشم؛ زمانی یندینی و من هم بکمن ارائه 
 .(531  ص1414

راثای یثروتی چون عقل  و فقری چاون جهال  و م»فرماید:  حضرت در فضلیت مشورت می
 .(478)همان  ص  3« ست.یبانی همنون مشورت نیپشت چون ادب  و

ه باه اساتقبال کا آن»فرماوده:  سپس  در بیان دیگر  مشورت کردن را راه گریز از خطا دانسته و 
 .(501)همان  ص 4«آرای معتبر رود  موارد اشتباه را بشناسد

ماوده: فر همننین  حضرت مشورت گرفتن را شریک شدن انسان در عقول دیگران دانساته و 
عقل آنان  یکرد  خود را شرکه با مرد  مشورت کد و هریت رسکه مستبد به رأی شد  به هالکهر»

 .(500)همان  ص 5«نمود
ها و  های کالن خاود  هرچناد بایاد از دیادگاه گیری سازان در تصمیم واضح است که تصمیم

های خاویش  و اساتداللنظرات دیگران استفاده کنند  اما باید نظر نهایی را خودشان اعال  کارده 
مبنی بر این تصمیم را هم بیان کنند. حضرت با اصرار بر اینکه مرد  نیز باید نظرات خود را اعاال  

                                                           

ِ إِلَى يَْوِم الْقِيَاَمةِ َو َمِن اْستَْعَمَخ َخائِناا فَإِنَّ ُمَحمَّداا اإْلَِماَرَة َأَمانٌَة فََمْن َجَعلََها ِخيَانَةا فََعلَيْهِ لَْعنَُة ا  َهذِهِ   اْعلَْم يَا رِفَاَعُة َأنَ . »1 ٌء مِنَُْه  بَرِي ّلَله

نْيَا َو اْْلِخَرة   .«فِي الدُّ
ِ بِْن الَْعبَّاِس َو قَْد أََشاَر إِلَيْهِ فِي َشيْ  َو قَالَ . »2  .«  َعلَيَّ َو َأَرى فَإِْن َعَصيْتَُك فََأطِْعنِيءب لَْم يَُوافِْق َرْأيَُه لََك َأْن تُشِيَر  لَِعبْدِ اّلَله
 .«  ََلَِنَى كَالَْعقِْخ َو ََلفَقَْر كَالَْجْهِخ َو ََلمِيَراَث كَاْْلََدِب َو ََلَظهِيَر كَالُْمَشاَوَرةِ . »3
 .«  َمِن اْستَقْبََخ ُوُجوَه اْْلَراءِ َعَرَف َمَواقَِع الَْخَطإ. »4
جَ . »5  .«اَل َشاَركََها فِي ُعقُولَِهاَو َمْن َشاَوَر الرِّ
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ا یای یگاو ن  از حقیبناابرا»فرمایاد:  کرده و در انجا  امور دخالت داشاته باشاند  در کالمای می
ار  از کانم و نه در که خطا ک ه من در نظر خود  نه باالتر از آنمکد ینکمشورت به عدل خودداری ن

تار  که خداوند از من به آن  مالکند؛ نفسی کت یفاکه خداوند مرا از نفسم کنیمنم؛ مگر ایاشتباه ا
 .  (335)همان  ص 1«است

دلیل این همه تأکید بر امر مشورت در امور  آن است که اگر کسی سرخود بار انجاا  کااری 
فرمایاد:  بااره می  هالک خواهد شد. حضرت در این تصمیم بگیرد و از دیگران نظرخواهی نکند 

 .(500)همان  ص 2«دیت رسکه مستبد به رأی شد  به هالکهر»
آید  این است که ایشان عالوه بر تأکید بار مشاورت  باه  آننه از کلمات دیگر حضرت بر می

ن کارت مل را وارد مشاویدر امور خود  بخ»فرمود:  رعایت آداب آن نیز اهمیت داده و در کالمی 
ه تاو را در کان  با بازدل و ترساو یترساند و همنن دستی مییه تو را از بخشش مانع گردد و از تهک

ه حارص بار انادوختن و ساتمگری را در کاار کا د و نه با طمعینما ت سست مییها اجرای برنامه
نناده آنهاا ک ه جماعکاند  ی جدای از همیها د؛ همانا بخل و ترس و حرص  سرشتیآرا نظرت می

 .(430)همان  ص 3«ر انسان  سوء ظن به خداوند استد

 گیری . اصل قاطعیت در تصمیم2-3

عنوان خلیفه مسلمانان  قاطعیات پس از روی کار آمدن به های امیرمؤمنان علی یکی از برنامه
ها و انجا  کارها با بینشی متفاوت از سه خلیفه گذشته بود و با آنناه قارآن  گیری داشتن در تصمیم

 بدان امر کرده  سازگاری داشت.کریم 
کنناد و از سارزنش هایچ  هماواره در راه خادا جهااد می»فرمایاد:  بااره می قرآن کریم در این 

 .(54)مائده  آیه 4«ترسند ای نمی کننده سرزنش
گذاری در جامعاه اساالمی اسات؛  مشی گیری برای تبیین خط این امر  اصلی مهم در تصمیم

                                                           

ُ مَِْن فًََل تَُُفُّوا َعْن َمقَالَةب بَِحقٍّ أَْو َمُشوَرةب بَِعْدلب فَإِنِّي لَْسُ  فِي نَفْسِي بِفَْوِق َأْن أُْخطَِئ َو ََل آَمنُ . »1  َذلَِك مِْن فِْعلِي إَِلَّ َأْن يَُْفََِي اّلَله

 .«نَفْسِي َما ُهَو َأْملَُك بِهِ مِنِّي
 .« َمِن اْستَبَدَّ بَِرْأيِهِ َهلَكَ . »2
 اْْلُُمَورِ َو ََل َحرِيصَاا يََُزيُِّن لَََك َو ََل تُْدِخلَنَّ فِي َمُشوَرتَِك بَِخيًلا يَْعدُِل بَِك َعِن الْفَْضِخ َو يَعُِدَك الْفَقَْر َو ََل َجبَاناا يُْضعِفَُك َعنِ . »3

َرَه بِالَْجْورِ فَإِنَّ الْبُْخَخ وَ  ِ  الشَّ نِّ بِاّلَله  .«الُْجبَْن َو الِْحْرَص َََرائُِز َشتَّى يَْجَمُعَها ُسوُء الظَّ
ِه َوََل َيَخاُفوَن َلْوَمَة ََلِئم  . »4  .« ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل الَلَّ
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هایی که منوط به حکام الهای  طعیت داشته باشند  در اجرای تصمیمسازان قا زیرا چناننه تصمیم
پذیرند و از هوای نفس خاویش  است  اهل سازش نخواهند بود و از محیط پیرامونی خود اثر نمی

توانند قاانون خادای را  سانی میکتنها »فرماید:  در این باره می کنند. حضرت علی پیروی نمی
روی یاط نسااخته و از آماال نفساانی پیرناگ محا و خاود را همه اهل سازش نبوده کند یاجرا نما

 .(488  ص 1414صالح   ی)صبح 1«نندکن
توان در قضایای پس از کشته شادن عاماان و بیعات مارد  باا حضارت نیاز  این مسئله را می
نم  طبق آنناه کد  اگر دعوت شما را اجابت یآگاه باش»که خود ایشان فرمود:  مشاهده کرد؛ چنان

گران  گاوش فارا  ن و آن و سارزنش مالماتیارد و به ساخن اکنم با شما رفتار خواهم دا خود می
 .(136)همان  ص 2«نخواهم داد

سااازان در  شااود  آن اساات کااه چناننااه تصمیم رو  آننااه از ایاان بیانااات اسااتفاده می ازایاان
یر الهای ها و انجا  امور قاطعیت نداشته باشند  جامعه به راه انحاراف رفتاه و از مسا گیری تصمیم

ساازان جامعاه  بایاد افارادی باشاند کاه تماامی کاارگزاران   شاود؛ زیارا تصمیم خود خاارج می
فرماندهان و مردمان از سخنان آنان پیروی کرده و کارهای ایشان را همواره با عقال و خارد هماراه 

ی نم ]و[ ساخنانکش وت را میکامروز ُمهر س»فرمود:  همین جهت  حضرت در کالمی  بدانند. به 
ه از کای یاا داشاته باشاد. دور بااد رأیان فشردگی و اجمال  هزاران زبان گویه در عکنم ک یراد میا

نااره کا  و اگار مادتی  ردهکاد نیاا   در آن ترد افتاهیه حق را کند. من از زمانی کدستوراتم تخلف 
 .(51)همان  ص 3«ده باشمیا ترسینم و کد یت خود تردیه در حقانکن جهت بود یگرفتم  نه از ا

 گذاری اجتماعی مشی گیری در خط موانع تصمیم

 گیری . اختالف در تصمیم1

ن اختالفای باه دلیال ی  عد  توافق و همسو نبودن است. اگار چنایناهماهنگ یاختالف  به معنا
نادارد  یالکز منجر نشود  اشیها باشد و به جنگ و ست متفاوت به تناسب فهم انسان یها برداشت

 .(3ا1  ص2  ج1385  یدشت ینی)حس
                                                           

َّبُِع الْ . »1 ِ ُسبَْحانَُه إَِلَّ َمْن ََليَُصانُِع َو ََليَُضارُِع َو ََليَت  .«  َمَطامِعَ ََليُقِيُم َأْمَر اّلَله
2« . ِِ ِ ِِ الَْعات غِ إِلَى قَْولِ الْقَائِِخ َو َعتْ ْْ  .«  َو اْعلَُموا َأنِّي إِْن أََجبْتُُُْم َركِبُْ  بُُِْم َما أَْعلَُم َو لَْم ُأ
 .«  ُ  فِي الَْحقِّ الْيَْوَم ُأنْطُِق لَُُُم الَْعْجَماَء ذَاَت الْبَيَاِن َعَزَب َرْأُي اْمرِئب تََخلََّف َعنِّي َما َشَُُْ . »3
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هماین جهات  هاا  باه  هاست و بسیاری از ملت واضح است که اختالف  منشأ تما  بدبختی
ها را پیاروز  اند. در مقابل  اتحاد و همدلی  خصلتی است که ملت نابود شده و به انحطاط گراییده

در ایان زمیناه  حضارت علای های چشامگیری رساانده اسات. گردانیده و آنها را به موفقیت
 .(507  ص1414صالح   ی)صبح 1«کند گیری و تدبیر را نابود می اختالف  تصمیم»اید: فرم می

ای جماع شاده و  شود عاده ه گاه میکنیتوان تفسیر کرد؛ نخست ا این بیان را به دو صورت می
نناد ک ا افرادی نظر مخالفی ابراز مایینند؛ ولی ناگهان فرد ک ری مییگ میبر سر موضوع مهمی تصم

ه در داساتان جناگ کاگوناه  ماند. همان ار ناتما  میکزنند و  گفته را به هم می شیپ رییگ میو تصم
ده یی رسایه جنگ به مراحل نهااکر و آگاه اصرار داشتند یو جمعی از دوستان خب ن  علییصف

نند؛ ولی مخالفت افارادی ناآگااه و جاهال و کروزی نهایی ادامه دهند و غائله را ختم یو آن را تا پ
 رو شدند. آن روبه کار دردنایم را بر هم زد و مسلمانان با عواقب بسین تصمیخبر  ا بی

م یرها عقایی نرسد و تدبیگاه به جا چیری هیگ ه رأیکشود  ه اختالف سبب میکنیگر ایر دیتفس
ر باشاد و یم و تادبیه اختالف  هم مانع از تصامکز مانعی ندارد یر نین دو تفسیان ایبماند. جمع م

 .(52  ص1387)داودی  حی گرفته شد  آن را بر هم بزند یم صحیتصم ر ویهم اگر تدب

 گیری . سستی در تصمیم2

رو  سساتی و  فلسفه زندگی انسان  جز رشد و تعالی و رسایدن باه کماال معناوی نیسات. ازایان
ساازان  کناد. حاال چنانناه تصمیم خاصایت می طلبی  آفتی است که زندگی انساان را بی راحت

ری برای انجا  امور سستی و نخوت به خرج دهند  بدون شک  جامعاه از راه گی جامعه در تصمیم
 خود منحرف خواهد شد و انحطاط تمدنی  گریبان جامعه را خواهد گرفت.

ار یشود. چه بسا بارگی جمع نمی مکقصد جدی  با ش»فرماید:  باره می در این  امیرمؤمنان
ن یهاا را از با ییکه تاارکاهاا  شاهیر اندکاار ریند و چه بسک ه خواب نابود میکهای روز را  میتصم

 .(359  ص1414صالح   ی)صبح 2«برد می
ن [ یّ اری را وقتی اسات معاکهر »]فرماید:  همننین  حضرت در نامه خود به مالک اشتر می

ز یا در صورت به دست افتاادن وقات  سساتی جاایارها  انجا  بده... کدن اوقات یش از فرا رسیپ
                                                           

ْأيَ . »1  .«الِْخًَلُف يَْهدُِم الرَّ
لََم لِتََذاكِيرِ الْهَِممِ . »2  .«ََلتَْجتَمُِع َعزِيَمٌة َو َولِيَمٌة َما َأنْقََض النَّْوَم لَِعَزائِِم الْيَْوِم َو َأْمَحى الظُّ
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 .(444)همان  ص 1«مشمار
ر در انجاا  یطلبی  آناان را باه تقصا شیو آساا»فرمایاد:  عالوه بار آن  در کاال  دیگاری می

ند کوشش غلبه نکها  بر اراده جدی آنان در تالش و  شانده است. بالدت غفلتکدستورات حق ن
  .(130)همان  ص 2«ردیگ های عالی آنان را هدف نمی بنده  همتیو شهوات فر

 گیری . لجاجت در تصمیم3

تاوان خاودرأیی و اساتبداد رأی را نیاز از  اجت  انجا  کاری است که با عناد هماراه باشاد. میلج
ساازان جامعاه لجاوج باوده و در  هماین جهات  چنانناه تصمیم مصادیق لجاجت دانست. باه 

های خود عناد ورزیده و خودرأی باشند  امور جامعه به پیش نرفته و حرکات آن باه ساوی تصمیم
 د شد.تعالی متوقف خواه

ر صاواب را یلجاجت  تدب»فرماید:  در کالمی به این مسئله اشاره کرده و می حضرت علی
 .(501)همان  ص 3«برد رون مییاز باطن ب

همننین  حضرت در نامه خاود باه مالاک اشاتر دربااره لجاجات نکاردن در پیشابرد اماور 
ه نامعلو  است  بار کزی یچ ا لجبازی دریده  ... یه وقتش نرسکی یارهاکاز عجله در »فرماید:  می

 .(444)همان  ص 4«حذر باش

 نتیجه

سازان با تصامیمات  گذاری صحیح در امور اجتماعی است تا تصمیم گیری  ریل هدف از تصمیم
دقیق مبتنی بر مبانی اسالمی  بتوانند مردمان را به سعادت دو جهان برسانند. حال  وظیفه مبّلغاان 

گیری دینی و القاای مباانی آن باه مردماان اسات تاا باا  صمیمدینی در این میان  شناخت اصول ت
گذاران دینی با توجه به اصوِل برآمده از خداباوری  معادبااوری  مشی پیروی از تصمیماتی که خط

رو   گیرناد  جامعاه را در مسایر ساعادت پایش ببرناد. ازایان گیری خردگرایانه می و اصل تصمیم
                                                           

َّاَك َو الَْعَجلََة بِاْْلُُمورِ قَبَْخ أََوانَِها... أَوِ . »1 َحْ   َو إِي ََ  .«الَْوْهَن َعنَْها إِذَا اْستَْو
هِْم بًََلَدُة الْغَ . »2 فًََلِت َو ََل تَنْتَضَُِخ فَِي هَِممِهَِْم َخََدائُِع َو لَْم يَثْنُوا إِلَى َراَحةِ التَّقْصِيرِ فِي َأْمرِهِ رِقَابَُهْم. َو ََل تَْعُدو َعلَى َعزِيَمةِ ِجدِّ

َهَواتِ   .«الشَّ
ْأياللََّجاَجُة تَ . »3  .« ُسخُّ الرَّ
َّاَك َو الَْعَجلََة بِاْْلُُمورِ قَبَْخ أََوانَِها... أَوِ اللََّجاَجَة فِيَها إِذَا تَنَََُّرْت . »4  .«َو إِي
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های خود عالوه  گیری   بخشیدن به این مسئله  در تصمیمسازان وظیفه دارند برای استحکا تصمیم
ساالری و انتخاب والیانی که اهلیات فرمانادهی صاحیح جامعاه را دارناد  از  بر رعایت شایسته

ازآن  تصمیم نهایی را باقاطعیات  های مختلف استفاده نمایند و پس مشاوره مردمان خود در زمینه
طور صاحیح انجاا   گذاری جامعه به مشی شود تا خط می به مرد  اعال  نمایند. این مسئله  سبب

شاود  مرتفاع گاردد. ایان ناوع نگااه   های نامناسب منجار می شود و موانعی که به اتخار تصمیم
 .  سازی جهانی اسالمی باشد تواند الگویی برای تمدن می

 منابع
 قرآن کریم. .1

  تهاران  اویمیسا نقد و نگبش یب یبهنگ اصیطالحست المی  ی   1370خو  محمد  آراسته .2
 نشر گستره.

   قم  انتشارات اسماعیلیان. اسئم االدالج  1385حیوون   تمیمی مغربی  ابن .3

  «گیری در مدیریت اساالمی گذاری و تصمیم نحوه سیاست»  1372جوادی آملی  مرتضی   .4
   زمستان.23  شمد ب ت  ولی مجله 

 د.یارات مف  تهران  انتشل معسرف و معسر  1385  ی  مصطفیدشت ینیحس .5

   قم  انتشارات دریا. ولت آییسب  1387دلشاد تهرانی  مصطفی   .6

 .  قم  انتشارات اما  علیحد ث  وات و قلم  1387داودی  سعید   .7

ریزی    تهران  ناشر سازمان مدیریت و برنامهیبهنگ یسرد   هخدا  1341اکبر   دهخدا  علی .8
 کشور.

 های بازرگانی.  ز مطالعات و پژوهشکران  مر  تهرییسر دسزمسن   1374رابینز  استیفن   .9
گیری باا رویکاارد  طراحای الگااوی تصامیم»  1394اللاه؛ عزیاازی  مهادی   رازینای  روح .10

   شماره چهار   زمستان.مد ب ت ادالم   فصلنامه «اسالمی

  تهاران  انتشاارات البالغی  نهیج  شیبح    البیبسغ  یی  یهیج  1376شوشتری  محمدتقی   .11
 امیرکبیر. 

 .   نشر هجرت   قمنهج البالغ   1414صالح   یصبح .12

  تهران  دفتر نشار فرهناگ مش   ولی  مد ب ت دیسد  و خ   1382اصغر   کاظمی  علی .13
 اسالمی.
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  تهاران  نشار اصول مد ب ت و دبپبدی  دیسزمسن  1396کیومرثی  فیروز؛ قنبرپور  بهزار   .14
 آرر.

  بیاروت  دار دنو احقوال واحیعسل کنن العمسل ی   1419الدین   حسا  بن متقی هندی  علی .15
 الکتب العلمی .

خ(  قام  نشار ی)جامعاه و تاار  ادیالم  نیی یب وهیسن یا مقدمه  1396مطهری  مرتضی   .16
 صدرا.

   تهران  انتشارات امیر کبیر.یبهنگ یسرد  معیو  1378معین  محمد   .17

وزارت   تهااران  هییسی میید ب ت و دییسزمسن هییس و وا ه یبهنگش  1370معیناای  صااغری   .18
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 اولوالعزمهای تبلیغی پیامبران  شیوه

 *مرضیه قنبری

 چکیده
کید نموده است؛ تا انسان به جانبه در تما  عرصهر رشد و تکامل همهدین اسال   ب عناوان های زندگی تأ

ت الهای  ضارورتی یاز بشر باه هادایالهی نایل شود. نهستی  به مقا  قربترین مخلوقاِت عالم برگزیده
. در ایان پاذیر اسات ه از طرف خداوند متعال به واسطه تبلیغ انبیای الهای امکانکاتی و فطری یاست ح

یاباد. ایان حیاات  یاد شده  دست می« حیات طیبه»صورت  انسان به حیات حقیقی که در قرآن به نا  
مرهون شیوه صحیح زندگی در دنیا از طریق تبلیغ انبیای الهی است که موجاب ساعادت دنیاا و آخارت 

رح باوده اسات و شود. تبلیغ دین الهی از آغاز زندگی بشر  باه عناوان رساالت اصالی پیاامبران مطا می
تری بودند تا مسیر تبلیاغ را بارای دلیل ایجاد شریعت جدید  دارای مسئولیت عظیمبه  اولوالعز پیامبران 

  اولاوالعز های تبلیغی پیاامبران ها و روشپیامبران پس از خود فراهم نمایند. در این راستا  درک ویژگی
 اهمیت بسزایی در امر تبلیغ در عصر حاضر دارد. 

  در راه رسایدن باه هادف اولاوالعز پیاامبران »پژوهش  در صدد پاسخ به این پرسش است که  این
های پژوهش  بیانگر ایان اسات کاه انبیاای ؟ یافته«اندهایی استفاده کردهخود  در امر تبلیغ از چه شیوه

تناساب نیااز های تبلیغی متفاوت  باه حال  روشبا اتخار یک سیرۀ منسجم و منظم و در عین  اولوالعز 
مرد  عصر خویش توانستند پیا  الهی را به تمامی مرد  ابالغ نمایند و موجباات هادایت آنهاا را فاراهم 

 .کنند

  .های تبلیغ  تبلیغ دینی  شیوهاولوالعز پیامبران : کلیدواژگان

                                                           
 Marziyeh.Ghanbari2020@Gmail.Com: طبیقی دانشگاه قمآموخته دکتری تفسیر تدانش* 

 صلنامه علمی ـ تخصصیفدو 

 1400سال دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان   
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 مقدمه 
)بقاره  ا دارد ای آفریده شده که قابلیت رسیدن به مقا  خلیفا الهی رگونهدر نگرش اسال   انسان به

تواند با تقویت معنویت  به نهایت شکوفایی فطری خویش نایل شود و به مقا  واالی و می (30آیه
انسانیت دست یابد. خداوند متعال تما  هستی را در مسیر کمال انسان قرار داده و فطارت انساان 

. با توجه به اینکاه اماور (30)رو   آیهسوی پذیرش و پیروی از تعالیم دینی متمایل نموده است را به 
فطری  نیازمند رشد و پرورش هستند تا تحت فشار غرایز و شهوات  به مسیرهای انحرافی کشیده 

های خفته ارسال نموده است. اماا  نشوند  خداوند متعال انبیای الهی را برای بیدار نمودن فطرت
ِلیَْستَْأُدوهُْم ِمیثَاَق ِفْطَرِتـِه   َأنِْبیَاَءهُ   َواتََر ِإلَیِْهمْ  وَ   ُرُسلَهُ   ِفیِهمْ   فَبََعَث »باره چنین فرمود: در این علی

وا َعلَیِْهْم ِبالتَّبِْلیغِ   .   (1)نهج البالغه  خطبه« َو یَُذكُِّروهُْم َمنِْسيَّ ِنْعَمتِِه َو یَْحتَجُّ
اسات و  ساز هدایت انسان و رسیدن به کمال و سعادت حقیقیدر واقع  امر تبلیغ دین  زمینه 

هاا و رسااندن  ت انسان و رهاندن انسان از تباهیی  برای هدااولوالعز ویژه پیامبران  انبیای الهی؛ به
اند. سرگذشت انبیا و رسوالن الهی در قرآن کریم  بیاانگر ایان اسات مال ارسال شدهکآنان به قله 

در  ان پیاامبراکر که تبلیغ و دعوت به شریعت  از آغاِز زندگی بشر مورد توجاه باوده و در زما
کاه خداوناد متعاال خطااب باه آیات و روایات بسیاری مورد تأکید قرار گرفتاه اسات؛ همنناان

ة  ِإَلَّ َخال ِفیها َنِذير»فرماید: می حضرت ا َأْرَسْلناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َو َنِذيرًا َو ِإْن ِمْن ُأمَّ )فااطر  « ِإنَّ
ِه َو َعِمَل صااِلحًا »ی است؛ . امر تبلیغ  باالترین نیکوکار(24آیه ْن َدعا ِإَلى اللَّ َو َمْن َأْحَسُن َقْوًَل ِممَّ

ِني ِمَن اْلُمْسِلِمین ٌَ ِإنَّ . این پرسش خداوند  بیاانگر ارزش و جایگااه تبلیاغ و (33)فصلت  آیه«  َو قا
مبّلغ است که برای هر عصری ضروری است. درحقیقت  دعوت مرد  به دین الهای  از بهتارین 

دلیال اهمیات تبلیاغ در هماه . به (19  ص9ش  ج1372)طبرسی  هاست واجبات و برترین عبادت
فارا  اولاوالعز های تبلیغ صحیح را با توجه به سیره انبیاای ها  بر مبلّغان الز  است که روشدوران

در هار زماانی   (112)توباه  آیاه« ر  ف  نَ »گیرند و آن را در زمان خود به کار برند. با توجه به آیه شریفه 
ای برای امر خطیر تبلیغ  داوطلب شوند تا مرد  عصر خود را از تاریکی باه ناور نیاز است که عده

 رهنمون باشند. 
هاایی در تبلیاغ پیاامبران پژوهش حاضر  درصدد پاسخ به این پرسش اسات کاه چاه شایوه

ای به شایوه کتابخاناهتوجه است؟ این پژوهش  از نوع مطالعات توصیفی ا تحلیلی قابل اولوالعز 
 آوری اطالعات پرداخته است. به جمع
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 شناسی مفهوم
  جااگیرکردن (1316  ص4ق  ج1376)جاوهری  تبلیغ در لغت  رساانیدن پیاا   اباالغ الف. تبلیغ: 

و رساندن خبار و یاا عقایاد  (292ش  ص1386)معین  موضوعی با انتشار اخبار در ارهان عمومی 
. تبلیاغ در اصاطالح  (343  ص13ش  ج1362)دهخادا  کناه اسات دینی یا غیرآن  باا وساایل مم

دادن نیروهاای فاردی و اجتمااعی  از طریاق پیوسته برای جهاتهمهای بهعبارت است از روش
نفور در شخصیت  افکار  عقاید و احساسات آنها  برای رسیدن به یاک هادف مشاخص اسات 

های سیاسی و اجتماعی و فرهنگای  و منظور نشر دانش و آگاهیتبلیغ به (14ش  ص1377)کرمی  
. تبلیاغ  در مفهاو  کلای  هماان (39ش  ص1368)زورق  گیرد نشر سجایای اخالقی صورت می

رساندن پیا  به دیگری از طریق برقراری ارتباط  به منظور ایجاد دگرگونی در بینش و رفتار اوسات 
 .(81ش  ص1371)رهبر  

  1ق  ج1409)فراهیادی  یماان قلبای بار انجاا  کاار عز   به معنای تصامیم و پ: اولوالعزمب. 
  باه اولاوالعز کار رفتاه و به (565ق  ص1412؛ راغب اصفهانی  90  ص2ق  ج1421؛ ازهری  363ص

نااد از: حضاارت نااوح  ابااراهیم  موساای  عیساای و  معنااای پیااامبراِن صاااحب شااریعت  عبارت
. طبااق تفساایر (400  ص12ق  ج1414منظااور  ؛ اباان113  ص6ش  ج1375)طریحاای   محمااد

 .(346  ص4ش  ج1371)قرشی  گویند  اولوالعز   صاحبان شریعت مستقل را ائمه

 نقش شرایط زمان و مکان در اتخاذ روش تبلیغ
ها  محصول شاناخت صاحیح و آگاهاناه از رشد و تعالی عملی اعتقادات و باورهای دینی انسان

باید قبل از آغاز تبلیغ  شاناخت کااملی از های مرد  هر عصری است. در این راستا  مبّلغ ویژگی
سهولت باه مقصاود برساد. جهات تبیاین ایان  های فضای تبلیغ داشته باشد تا بهشرایط و ویژگی

باه تناساب مارد   اولاوالعز های هر یک از انبیاای موضوع  سعی بر آن است که به بررسی شیوه
 عصر خویش پرداخته شود.

 های تبلیغی حضرت نوح . شیوه1

 . مقاومت چندصدساله1-1

  بیانگر (14)عنکبوت  آیهسال به تبلغ دین الهی پرداخت  950که  زندگی طوالنی حضرت نوح
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جانبه و جهانی اوست که به همراه پیروان انادک  ساعی در توساعه جهاانی دعاوتش دعوت همه
  پایاداری و مقاومات چندصدسااله ترین ویژگی متمایز حضارت ناوحاست. برجسته داشته
در امر تبلیغ  در آیاات متعاددی  در استمرار تبلیغ است. استقامت حضرت نوح رتحض

. هیچ عاملی  موجب توقف دعاوت (62؛ اعراف  آیه9-8و  5؛ نوح  آیه14)عنکبوت  آیهبیان شده است 
؛ اماا افاراد (5)ناوح  آیاهساوی توحیاد باود  روز مشغول تبلیغ و دعوت بهآن حضرت نشد و شبانه

هاای فاراوان و تهمات (38)هود  آیه  تمسخر (42)حج  آیه  تکذیب (111)شعراء  آیهر قومش با تحقی
ه از چناد کاعمو  مرد  زماان خاود را  کردند. نوح نبیبرخورد می   با حضرت(9)قمر  آیه
و باا  (317  ص12ق  ج1404)حساینی همادانی  نمود  شد  به خداپرستی دعوت می ل میکینسل تش

ر راه تبلیغ  از تالش مستمر دست برنداشت و با اینکه جز گروه اندکی در وجود تما  نامالیمات د
  16ش  ج1371)مکاار  شایرازی  حدود هشتاد نفر ایمان نیاوردند  ضعف و سستی به خود راه ناداد 

راه تبلیاغ    درس بزرگی برای مبّلغان است که درناپذیر حضرت نوح تالش خستگی (.229ص
 می راسخ تالش نمایند.عز باو مبارزه با انحراف  

 وگوی نیکو و مدارا . گفت1-2

وگوی او باه بهتارین وجاه  در    به شیوه گفاتآیات قرآن در بحث از شیوه تبلیغ حضرت نوح
اَه   َلَقْد َأْرَسْلنا ُنوحًا ِإلى»آمیز قومش اشاره نماود:  مقابل رفتار توهین ٌَ يا َقْوِم اْعُباُدوا اللَّ َقْوِمِه َفقا

ي َأخاُف َعَلْیُكْم َعذاَب َيْوم  َعِظیمما َلُكْم مِ    در ساه حضرت نوح (59)اعراف  آیه«  ْن ِإله  َغْیُرُه ِإنِّ
مانی آنها افزوده یا که بر فرار و بی رد؛ درحالیکیروز مرد  را دعوت م قرن اّوِل رسالت خود  شبانه

گفات: ید  ماآما شد و چون باه هاوش ماییهوش میه بکزدند  شد و به حدی حضرت را مییم
ه باه کانیباه جهات ا ؛ اما ناوح(668  ص2ش  ج1372)طبرسی  « نکت یاآ قومم را هدایخدا»

)طباطباایی  « : ای قاو  مان... یـا َقـْومِ »د: یگو رخواه و دلسوز آنان است  مییه خکمرد  بفهماند 
پیشاه هاای قاومش  تنهاا راه مادارا را در برابر آزارها و شکنجه . نوح نبی(174  ص8ق  ج1417

َيْغِفْر َلُكاْم ِماْن ُذُناوِبُكْم َو »خود کرد و در مقابل آنها  با نهایت انعطاف و نرمش برخورد نماود؛ 
ْرُكْم ِإلى ى  ُيَؤخِّ . قو  نوح باه جاای تأثیرپاذیری از دعاوت اصاالحی او باه (4)نوح  آیه«  َأَجل  ُمَسمًّ

ماا تاو را در گمراهای »ی گفتند: صراحت در جواب و توحید که توأ  با نهایت خیرخواهی بود  به
در برابر توهین و خشونت آنان  با هماان لحان  . حضرت نوح(60)اعراف  آیه« بینیمآشکار می

ش  1371)مکاار  شایرازی  داد آرا  و متین خود  به بهترین وجه و نیکوترین سخن  پاسخ آنها را می
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)شاعراء  «  َربِّ اْلعااَلِمین  ْجار  ِإْن َأْجاِرَ  ِإَلَّ َعلاىَو ما َأْسَئُلُكْم َعَلْیاِه ِماْن أَ ». در آیاه (221  ص6ج 
بار دیگر به نیکاوترین شاکل  در مقابال مارد  و منکاران زماان خاود    حضرت نوح(109آیه

م و دعاوت مارد  باه ینما از افراد  درخواست اجر و پاداش نمی کی چیگوید: از هایستد و می می
ن معناا  یر اکا  نهاده است. تذ ه پروردگار به عهدهکی است ا فهیخداپرستی  فقط از نظر انجا  وظ

چ شاائبه اساتفاده ماال و طماع در یه هاکاه مرد  او را ناصح بدانند و معتقد باشاند کموجب شد 
گوید: من توقاع ماالی از . آن حضرت می(59  ص12ق  ج1404)حسینی همادانی  ست یدعوت او ن

  در . ایان روش حضارت(643  ص9ش  ج1369)طیاب  د یااوریمان بیه اکنیشما ندار ؛ جز ا
 .(31و29؛ هود  آیه114؛ شعراء  آیه12-11)نوح  آیهآیات متعددی بیان شده است 

 های تبلیغی حضرت ابراهیم . شیوه2

 . احتجاج با نمرود 2-1

اِه َأْن تتااُه ا»ریل آیه  حضرت ابراهیم ِذ  َحاجَّ ِإْبراِهیَم ِفي َربِّ ٌَ َأ َلْم َتَر ِإَلى الَّ اُه اْلُمْلاَك ِإْذ قاا للَّ
ا ِتي ِبالشَّ ْْ َه َيا ٌَ ِإْبراِهیُم َفِإنَّ اللَّ ٌَ َأَنا ُأْحِیي َو ُأِمیُت قا ِذ  ُيْحِیي َو ُيِمیُت قا يَ الَّ ْمِس ِماَن ِإْبراِهیُم َربِّ

ِت ِبها ِمَن اْلَمْغِرب... ْْ ان نشاانه عناوابتادا قاانون حیاات و مارق را باه    (258)بقره  آیه« اْلَمْشِرِق َف
روشنی از علم و قدرت پروردگار مطرح ساخت؛ اما نمرود برای اثباات قادرت خاود در مسائله 
مرق و حیات  راه تزویر و سفسطه را پیش گرفت و دستور داد دو زندانی را حاضر نمایند. ساپس  

ی زد دست به اساتدالل دیگار یکی را آزاد کرد و دیگری را به قتل رساند. در این راستا  ابراهیم
آورد   گفت: خداوند  خورشید را از افق مشرق مای که نمرود نتواند در آن مغالطه کند. ابراهیم

در اینجاا آن « گویی که حاکم بر جهان هستی تویی [ خورشید را از مغرب بیااورآ ]اگر راست می
کاردن  مرد کافر  مبهوت و وامانده شد و نتوانست کاری کند. این شیوه  بهترین راه برای خااموش

. برخی مفساران باا اساتناد باه روایتای از اماا  (350  ص2ق  ج1417)طباطبایی  افراِد لجوج است 
اناد دانساته   این محاّجه را بعد از ماجرای سرد شادن آتاش بار حضارت اباراهیمصادق

  2ش  ج1374؛ مکاااار  شااایرازی  16  ص2ق  ج1415؛ آلوسااای  635  ص2ش  ج1372)طبرسااای  
 های تبلیغی در برابر معاندان است.ه  از شیوه. شیوه محاّج (290ص

 شان. اقرارگرفتن از مردم در بطالن عقیده2-2

 سوره انعا   مبتنی بر چند روش است: 79-76بر توحید  طبق آیات شیوه استدالل ابراهیم
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. پروردگار و مرّبی موجودات  باید همواره ارتباط نزدیک با مخلوقاات خاود داشاته باشاد و 1
ها نور و برکات کند و ساعتاز آنها جدا نگردد. بنابراین  چگونه موجودی که غروب می ای لحظه

 تواند پروردگار و رّب آنها باشد؟چیند  میخود را برمی
تواناد . موجودی که دارای طلوع و غروب است و خود محکو  این قوانین است  چگونه می2

 حاکم بر آنها باشد؟
خواهاد باود و چیازی کاه در « حاادثی»  حتمًا موجاوِد . موجودی که دارای حرکت است3

  5ش  ج 1371)مکاار  شایرازی  تواند یک وجاود ازلای و ابادی باشاد  معر  حوادث است  نمی
  به هدف استدالل بر قومش بود تاا خطاای آنهاا را باه اثباات . در واقع  اقرار ابراهیم(313ص

م  و به زباان خصام و یت از باب تسلقی. این روش  در حق(501  ص4ش  ج1372)طبرسی  رساند 
د خرافای یای از آنان شامرده و عقایک  در ظاهر  خود را دشمن حرف زدن است. ابراهیم نبی

ن شایوه یارده اسات. اکاانی مساتدل  فسااد آن را ثابات یاح فر  نموده و آنگاه با بیآنان را صح
ان و تعصاب او یاطغد و از ناکتواند انصاف خصم را جلاب  ه میکن راهی است یاحتجاج  بهتر

 .(177  ص7ق  ج1417)طباطبایی   زددن حرف حق آماده ساید و مخاطب را برای شنایری نمیجلوگ
گیری از برهان و استدالل منطقی  در برابر احتجاجات قاومش بار  با بهره حضرت ابراهیم

کاه اگار در  و پاسخ داد (83-80)انعا   آیهتهدید به کیفر و خشم خدایان و بتهایشان مقاومت نمود 
ها نادارد؛ بلکاه مرباوط باه ای هم برایش پیش آید  هیچ ارتباطی به بتها  حتی حادثهاین مبارزه

جان  مالک سود و زیان خود نیست؛ تاا چاه رساد باه شعور و بیخواست خداست؛ زیرا بِت بی
 . روش برهاان و(371-369  ص12ش  ج1366)داورپنااه  اینکه مالک ساود و زیاان دیگاری باشاد 

ای کاه عاین  های تبلیغ در برابر خصم اسات کاه در آن  مقدماهاستدالل منطقی  از جمله روش
. در (274  ص1  ج1375)طوسای  شاود گیرد و از آن نتیجاه گرفتاه مای حقیقت است  پایه قرار می

د: یرده باود  از آناان پرساکان اقاماه کیه مشاریاه علکدر خالل حجتی  میواقع  حضرت ابراه
دهاد و چاون  دن؟ سپس  خودش جاواب ماییمنی و نترسیم به ایو شما سزاوارتر از من یک دا ک

)طباطباایی  ز آن را قبول داشته اسات یهی و روشن بوده  از شدت وضوح  خود خصم نیجواب بد
کند کاه از یک منطق عقلی بر اساس این واقعیت استفاده می   . حضرت(199  ص7ق  ج1417

 که چنین تهدیدی  هیچ تأثیری ندارد.کنید؛ درحالیها می  شما مرا تهدید به خشم بت
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 های تبلیغی حضرت موسی . شیوه3

 . لحنی نرم در برابر فرعون 3-1

ان یاطغ کنشین  فرعون را به تر ی خداوند  با لحنی نر  و گفتاری دلیبا راهنما حضرت موسی
ناً »و توجه باطنی به پروردگار فرا خواند؛  ُر َأْو َيْخشى َفُقوَل َلُه َقْوًَل َلیِّ ُه َيَتَذكَّ . ایان (44)طه  آیاه«  َلَعلَّ

آیه  راه نفور در فرعون را نرمخویی دانسته که درسی است برای همه رهبران الهی و مبّلغاان دینای 
ناد و از ک مسلمان آگاه  به موارد اتفاق اساتدالل مای کی. (209  ص13ش  ج1371)مکار  شیرازی  

ه احتمال باه آن کلی یرا هر دلید؛ زینما ز مییمالی و اختالفی پرهاستدالل به مطالب و مسائل احت
. درحقیقت  در گفتار نار  و ساخن (720ش  ص1382)قرضااوی  د یآ ار استدالل نمیکابد  به یراه 

ْْ ِإلاى ». در آیاات (175  ص8ش  ج1361)باانوی اصافهانی  نیکو  امید تاأثیر بیشاتری اسات  ِاْذَها
ُه َطغى، َف  َك َفَتْخشىِفْرَعْوَن ِإنَّ ى، َوأَ ْهِدَيَك ِإلى َربِّ نیاز  (19-17)نازعاات  آیاه« ُقْل َهْل َلَك ِإلى َأْن َتَزكَّ

گوید: من تو را پااک کانم؛ بلکاه دهد و نمیترین تعبیر دستور میدعوت فرعون را با خیرخواهانه
 .(91  ص26ش  ج 1371)مکار  شیرازی  شوی  گوید: پاکی را پذیرا میمی

 های مکررجوییمت در برابر بهانه. استقا3-2

اسرائیل و دعوت آنها به توحید اشااره با بنی آیات بسیاری از قرآن مجید به همراهی موسی
)اعاراف  شاد اسرائیل  ماانع از قباول دعاوت حاق مایهای مکرر بنیجویی شده است؛ اما بهانه

اسارائیل هماواره در برابار دالیال . بنای(51؛ بقاره  آیاه80؛ طه  آیاه61؛ بقره  آیه22-21؛ مائده  آیه143آیه
اسارائیل از . رهایی بنای(170  ص21ش  ج1371)مکار  شیرازی کردند جویی میروشن موسی بهانه

افکنی ابر بر سر آنها و نزول مّن  پرستی  سایه دست فرعونیان  شکافته شدن دریا برای آنها  گوساله
اسارائیل باود گانه  همه از الطاف الهی به بنایهای دوازده و سلوی از آسمان و نیز جوشش چشمه

بعاد از اشااره باه  . حضرت موسای(47-93)بقره  آیهکردند جویی میکه با کفران نعمت  بهانه
هاای جوییخواند؛ اما آنان پس از بهانهاسرائیل  آنها را به سرزمین مقدس فرا مواهب الهی بر بنی

ودتان بجنگید و وقتی پیروز شادید  ماا را باا خبار کنیاد مانیم؛ خمکرر  پاسخ دادند: ما اینجا می
اسارائیل  راه صابر و مقاومات را در  جویی بنیبا وجود انواع بهانه . حضرت(26-20)مائده  آیه

پیش گرفتند. این ویژگی حضرت  بیانگر استقامت مبّلغان در امر خطیر تبلیاغ در برابار هار ناوع 
 نامالیماتی است.
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 حضرت عیسیهای تبلیغی  . شیوه4

  تواضع 

های انساانی و    باه عناوان یکای از برتارین اساوههای اخالقی حضرت عیسی یکی از ویژگی
ُه يا ِعیَسى اْبَن َمْرَيَم َأ َأْنَت ُقْلَت »اخالقی  تواضع و فروتنی ایشان است. با توجه به آیاه  ٌَ اللَّ َو ِإْذ قا

ي ِإلَهْیِن ِمْن  ِخُذوِني َو ُأمِّ اِس اتَّ ٌَ ما َلْیَس ِلي ِبَحاق  ِإْن  ِللنَّ ٌَ ُسْبحاَنَك ما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقو ِه قا ُدوِن اللَّ
را از خاود نفای  ک  هم دعوت به شر  حضرت عیسی(116)مائده  آیه« ُكْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه...

ت نباوت مان یقعن گفتاری با موین حّقی ندار  و چنیه اساسًا من چنکند ک د میکیند و هم تأک می
با نهایت تواضع و احترا  در برابر خدا به این ساؤال  باا چنادین جملاه  ست. مسیحیسازگار ن

  5ش  ج1371)مکاار  شایرازی  گویاد دهد و با زبان تسبیح با خدا ساخن مایمتواضعانه پاسخ می
ُهْم ِعباُدَك َو ِإْن َتْغِفْر َلُه ». آیاه (135-134ص ْبُهْم َفِإنَّ َك َأْناَت اْلَعِزياُز اْلَحِكایمِإْن ُتَعذِّ )مائاده  «  ْم َفِإنَّ
ای از تواضع حضارت در برابار خداسات کاه در ماورد دفاع عاذاب از امات و نیز نمونه (118آیه

درخواست آمرزش برای آنها  خطاب خود را از صورت امر و نهی حفظ کرد و چون مقاا  تکلام 
)طباطباایی  چناین مقاامی را رعایات نماود عیسی با خداست  منتهای تواضع و رلت عبودیت در 

دواری  از خدا برای آناان طلاب یمال ادب و امکبا  . درحقیقت  عیسی(359  ص6ق  ج1417
ُهْم ِعباُدَك »را جمله یرد؛ زکآمرزش  ه در کاسای که باه ک ن مطلب را دربردارد؛ چنانیاماًل اک  «َفِإنَّ

)مغنیاه  عنای او را بابخش یباشد؛  ت میی: او فرزندیگو دلی نشان دهد  می مورد فرزندش سخت
اي َو َرُبُكاْم َفاْعُباُدوهُ ». آیه (240  ص3ش  ج1378 نیاز از زباان  (51عماران  آیاه)آل...« ِإنَّ اللاَه َربِّ

برای رفع هرگونه ابهامی در مورد فرابشری بودنش است؛ تا تولد استانایی او را  حضرت عیسی
)مکار  شایرازی  این امر نیز بیانگر تواضع آن حضرت است  دستاویزی برای الوهیت او قرار ندهند.

 .(561  ص2ش  ج1371

 های تبلیغی پیامبراکرم. شیوه5

 . آغاز تبلیغ از خویشان5-1

ْقَرِبیَن »عشیره انسان  طبق آیه    قرابت و خویشان اوست و اگار (214)شعراء  آیه« َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك اْْلَ
اند  از این باب است که با انسان معاشرت دارناد و انساان باا ه خواندهخویشاوندان انسان را عشیر

. درحقیقات  بارای اقادا  برناماه انقالبای (322  ص7ش  ج1372)طبرسای  کند آنان معاشرت می
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  نخساتین کاه پیاامبراکر تر آغاز نمود؛ همننانتر و فشردههای کوچکگسترده  باید از حلقه
شناساند و هام پیوناد نمود که هم سوابق پاک او را بهتر از همه می دعوت خود را از بستگان آغاز

کناد کاه باه ساخنانش بایش از دیگاران گاوش فارا دهناد و از خویشاوندی نزدیک ایجاب مای
  15ش  ج1372)مکاار  شایرازی  هاا و انتخااب موضاع خصامانه دورترناد توزیها  کینه حسادت

نای  اساتانا راه نادارد و نبایاد در برابار اقاوا  و . نکته قابل توجه اینکه در دعوت دی(367-366ص
 .(466  ص15ق  ج1417)طباطبایی  انگاری نمود خویشان  مداهنه و سهل

 . عطوفت با دوستان و صالبت در برابر دشمنان5-2

های برجسته دوران رساالت و تبلیاغ پیاامبر  عد  سازش در اصول اعتقادات و فروع آن  از ویژگی
های باطل مشرکان یا منافع شخصی خود را بار حفاظ اصاول و خواهشاست که هرگز  اکر 

ای در راه ابالغ رسالت خویش و تبیاین  گونه سازش و مسامحهدادند و هیچ فروع دین ترجیح نمی
ااِر ُرَحمااُل »احکا  الهی نداشتند. طبق آیه  اُل َعَلاى اْلُكفَّ اِذيَن َمَعاُه َأِاادَّ ٌُ اللاِه َوالَّ د  َرُساو ُمَحمَّ

  داشاتن شادت و   سیره مؤمنان و در رأس آنهاا شاخص پیاامبر اکار (29)فتح  آیه« ُهْم...َبْینَ 
  ابراز محبت (446  ص18ق  ج1417)طباطبایی  شجاعت در برابر کفار و رحمت در مقابل مؤمنان 

)مکاار  کیشان  و نشان دادن صالبت و پایداری در مقابل دشمنان اسات به برادران و دوستان و هم
ِذيَن تَمُنوا َماْن َيْرَتادَّ ِماْنُكْم َعاْن ». خداوند متعال در آیه (113  ص22ش  ج1372  شیرازی يا َأُيَها الَّ

ة  َعَلى اْلكاِفرِ  ة  َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزَّ ُه ِبَقْوم  ُيِحُبُهْم َو ُيِحُبوَنُه َأِذلَّ ِتي اللَّ ْْ يَن ُيجاِهاُدوَن ِديِنِه َفَسْوَف َي
ُه واِسع  َعِلایمِفي َسِبیِل ا ِه ُيْؤِتیِه َمْن َيشاُل، َو اللَّ ، ذِلَك َفْضُل اللَّ ِه َو َل َيخاُفوَن َلْوَمَة َلِئم  )مائاده  «  للَّ

و یاران ایشاان را دارای چناان شاجاعت و شاهامتی معرفای نماوده کاه از    پیامبر اکر (54آیه
اناد و دیگاران را ف را پیش گرفتاههایی که راه انحراهای غلط و مخالفت با اکاریتشکستن سّنت

کنند  پروایی ندارند. بسیاری از افراد در مقابل غوغاای محایط و هجاو  افکاار عاوا   استهزا می
که یک رهبر سازنده و افاراد او  قبال از هار جرئت هستند؛ درحالیکار  ترسو و کمبسیار محافظه

زدگای  ساّد راه بیشاتر گی و محایطزد چیز باید نهایت شجاعت و شهامت را داشته باشند. عاوا 
. در ضامن  ایناان حتای در (416  ص4ش  ج1372)مکاار  شایرازی  شود اصالحات محسوب می

گونه ابا و  دهند و در این راه  هیچزدنی از خود نشان می گران  شجاعتی ماالبرابر نکوهش مالمت
 .  (634  ص5ق  ج 1417)طباطبایی  ترسی ندارند 

ٌ  ِمْن َأْنُفِسُكْم َعزياز  َعَلْیاِه مااَعِنُتْم »با مرد   طبق آیه  ارتباط پیامبراکر  َلَقْد جاَلُكْم َرُسو
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 بیاانگر چناد صافت ممتااز حضارت( 128)توبه  آیه« َحريص  َعَلْیُكْم ِباْلُمْؤِمنیَن َرُئوف  َرحیم  
 است:
 است؛کننده . هرگونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد  برای او سخت ناراحت1
 ورزد؛مند است و به آن عشق می . او سخت به هدایت شما عالقه2
 .(206  ص8ش  ج1372)مکار  شیرازی  . به مؤمنان  رئوف و رحیم است 3

در برابر افراد نادان وگنهکار  دارای نرمش کامل و انعطااف اماور در امار تبلیاغ  پیامبراکر 
نبود  زمینه برای پراکنادگی  ی و نرمش حضرتو اگر این نرمخوی (159عمران  آیه)آلدین بودند 

تواضع و نرمخویی توأ  با مهار و محبات و  .(56  ص4ق  ج1417)طباطبایی  مرد  کاماًل فراهم بود 
  برای حفظ آناان از حاوادث احتماالی و (215)شعراء  آیهبه مؤمنان راستین  مالطفت حضرت

تا مؤمنان راستین را زیار باال و َپاِر خاود  نیز مأمور است تشّتت و پراکندگی است. پیامبر اکر 
کناد  بگیرد. این تعبیر ُپرمعنا  دقایق مختلفی را در مورد نرمخویی و محبات باا مؤمناان بیاان می

َك باِخع  َنْفَسَك َعلى تثاِرِهْم ِإْن »در آیاه « باخع». تعبیر (367  ص15ش  ج1372)مکار  شیرازی   َفَلَعلَّ
  به معنای هالک کردن خویشتن از شدت غم و انادوه (6)کهف  آیه« َحِديِث َأَسفاً َلْم ُيْؤِمُنوا ِبهَذا الْ 

تا چه حد به مرد  دلساوز و در انجاا  رساالت  دهد که پیامبراکر است و این تعبیر  نشان می
 خویش پافشاری داشت و با آنها مهربان بود و در برابرشان نرمش داشت.

 . تبلیغ مبتنی بر جدال احسن5-3

اناد های دعوت است که برخی مفسران آن را به معنای منااظره گرفتاهاحسن  یکی از شیوه جدال
. آیاه (487  ص7ق  ج1415؛ آلوسی  97  ص5تا  ج؛ حقی بروسوی  بی605  ص6ش  ج1372)طبرسی  

تِ   ْدُع ِإلىاُ » َك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ   (125)نحال  آیاه«  ي ِهيَ َأْحَساُن َسِبیِل َربِّ
  همه مرباوط باه طارز «مجادله»و « موعظه»  «متکح»عنی: ید  ین سه قیه اکبیانگر این است 

برای  یکند و هرکق دعوت ین سه طریی از ایکبه   هکسخن گفتن است. رسول گرامی مأمور شده 
رود  ر نمایشاماقی مخصوص است؛ هرچند جدال به معنای اخصاش دعاوت باه یدعوت  طر
. درحقیقت  آیه بیانگر دعوت به سوی حق با اساتفاده از منطاق (371  ص12ق  ج1417)طباطبایی  

هاای خفتاه اسات. مرحلاه بعاِد شده از طریق بیدارساختن عقل های حساب صحیح و استدالل
ها بیان نموده اسات. مرحلاه  دعوت را استفاده از اندرزهای نیکو جهت برانگیختن عواطف انسان

عدی  مخصوص کسانی است که رهن آنها قباًل از مسائل نادرستی انباشته شده و باید از طریاق ب
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مناظره  رهنشان را پاک نمود تا برای پذیرش حق آمادگی پیدا کنند. این روش  زمانی ماؤثر اسات 
که حق و عدالت و درستی و امانت بر آن حاکم باشد و از هرگونه توهین و تحقیر و خالفگاویی و 

 .(457-455  ص11ش  ج 1371)مکار  شیرازی  تکبار رها باشد اس
رسایم   به این مهم مایاولوالعز های تبلیغی متناسب با عصر هریک از انبیای با بررسی شیوه

ای نیست که به هر نحوی بتوان انجا  داد. سیره انبیا و در رأس آنها پیاامبران که امر تبلیغ  کار ساده
ترین مبّلغان دینی  بیانگر این است که هرچند در امر خطیر اباالغ دیان   زرقعنوان ب  به اولوالعز 

های مختلاف  روش هریاک از بزرگاواران همه وظیفه و هدف واحدی دارند  اما بسته به موقعیت
که در زمان هرکادا   شارایط خاصای موجاب در رسیدن به این هدف  متفاوت بوده است؛ چنان

  آغاز تبلیغ از خویشاوندان  تاوأ  باا نرمخاویی و در امبراکر شد. در زمان پیتفاوت روش می
  اساتقامت چندصدسااله حال  با شجاعت و قاطعیت همراه بود. در زمان حضرت ناوحعین

بایاد باا  ایشان مورد توجه است که حدود ده قرن  در میان مارد  باه تبلیاغ پرداخات. موسای
اسارائیل را دعاوت باه توحیاد کناد و در مقابال بنای ترین استکبار بشر مبارزه نمود تا بتواند بزرق
هاای زماان در مقابال ترین بت   باید با بزرقهای آنها  ایستادگی کند. ابراهیم نبیجویی بهانه

بایاد از  خدای یکتا مبارزه کند و آنها را از بین ببرد تا مرد  به خدا روی آورند. حضرت عیسای
گوشزد نماید که ایان معجازات  کاار خاود او نیسات و معجزات مختلف استفاده کند و به مرد  

است؛ تا مقا  الوهیت او در دیدگاه مرد  از بین برود. بنابراین  هر مبّلغی باید شارایط « بإرن الله»
خوبی درک کند و کار تبلیغ را آغاز کند تا تبلیغ ثماربخش باشاد؛ در غیار  زمان و مکان خود را به

 این صورت  نق  غر  خواهد شد.

 در تبلیغ اولوالعزمصول مشترک پیامبران ا 
ناازل شاده  اولاوالعز خصاوص پیاامبران  آیاتی از قرآن کریم در زمینه تبلیغ یکساِن هماه انبیاا  به

 است  تا در زمان کنونی  در همه شرایط برای همه مبلغان دینی کارساز باشد. 

 . التزام به انجام عمل صالح1

مای فرمایاد:  عمل به دستورات و فرامین الهی است. اما  باقر افزایش تأثیرگذاری مبّلغ در گروِ 
ُ َما اَل یَْعلَم» اش که باه علام و داناایی؛ کسی(301ق  ص1408)دیلمی  «  َمْن َعِمَل ِبَما یَْعلَُم َعلََّمُه الّلَ

در آموزد. درنتیجه  انجا  وظایف بندگی  راه اصالی داند  به او میعمل کند  خداوند آننه را نمی
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رساایدن انسااان و رساااندن دیگااران بااه مقصااود اساات. درحقیقاات  انسااان بایااد اسااتعدادها و 
وجوی  ه خداوند برای سازندگی در تما  ابعاد زندگی به او عطا نموده  در جساتکی را یها یتوانای

وجاود ش توازن الز  به یها و استعدادهاان موهبتیرد و میگارکبه یکار نکقت و انجا  یحّق و حق
. در این صورت  در امر تبلیغ دین موفاق خواهاد شاد. (684ش  ص1382)قرضاوی و سلیمی  ورد آ

خودسازی  برای هر انسانی جهت دستیابی به کمال و تقرب الهی  امری ضروری اسات. زدودن 
های مابت اخالقی است و در اثر آن  انساان از های مؤثر در تقویت زمینهفساد اخالقی  از روش

گیرد. شرط رسیدن به ایمان کامل و افزایش بینش و بااور دینای در وجاود انساان  میفساد فاصله 
پاکی روح و نفس آدمی از گناه و معصیت است؛ هرچه انسان از خطا و لغزش دورتر باشاد  باذر 

کند و بیشتر در دیگاران ماؤثر خواهاد باود. در ایان راساتا  تر رشد می معارف در وجودش سریع
های نفسانی گناه چون: حّب دنیا  حّب جااه  تکبار  حساادت  مبارزه با زمینهترین کار  ایریشه

غرور و خودبینی است. قرآن کریم  مبّلغان بدون عمل را بسیار مورد سارزنش قارار داده و آناان را 
ِه َأْن َتُقوُلوا ما َل َتْفَعُلوَن »موجب خشم خداوند می داند:   .(3)صف  آیه« َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَّ

ي ِبما َتْعَمُلوَن َعِلیم»خداوند متعال در آیاه  باِت َو اْعَمُلوا صاِلحًا ِإنِّ یِّ «  يا َأُيَها الُرُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ
را به انجاا  دو عمال ماورد خطااب  اولوالعز   همه پیامبران و در رأِس آنها پیامبران (51)مؤمنون  آیه

هاای حاالل؛  . خوردن غذاهای پاکیزه و روزی1ین کنند: ها نیز باید چن قرار داده است و همه امت
. اگر انسان اهل عمل صاالح باشاد  (255  ص14ق  ج 1417)مکار  شیرازی  . انجا  عمل صالح 2

کننده به دین باشد؛ زیارا دعاوت عملای  ماؤثرتر از دعاوت زباانی اسات و تواند دعوتبهتر می
 اند بر دیگران تأثیر بگذارد.توهایش پاییند نباشد  نمیچناننه کسی به گفته

 . صبر و استقامت2
صبر و استقامت  از مسائل مهم در امر تبلیغ دین است که خداوند متعال به این صافت برجساته 

َفاْصِبْر َكما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الُرُسِل َو َل َتْسَتْعِجْل َلُهْم »اشاره نموده است؛  اولوالعز در انبیای 
ُه  نَّ َْ «  نْم َيْوَم َيَرْوَن ما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثوا ِإَلَّ ساَعًة ِمْن َنهار  َبالغ  َفَهْل ُيْهَلاُك ِإَلَّ اْلَقاْوُم اْلفاِساُقوَك

. اگرچه این آیه خطاب به پیامبر است  اماا چاون بسایاری از آیاات قارآن از بااب (35)احقاف  آیه
هستند  مخاطب آن عمو  مرد  است. در امر تبلیغ دیان  هماواره  «ِإیَّاِك َأْعِنى َو اْسَمِعى یَا َجاَرةُ »

مشکالتی وجود دارد که باید در هر شرایطی  در برابر آنها استقامت داشت. در این راستا  آیه مای 
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ای؛ تماا  پیاامبران و عداوت این قو  مواجاه شاده تفرماید: ای پیامبرآ تنها تو نیستی که با مخالف
  21ش  ج1374)مکااار  شاایرازی  رو بودنااد و مقاوماات کردنااد  الت روبااهبااا ایاان مشااک اولااوالعز 

 .(377ص

 . اقامه دین و عدم تفرقه و نفاق در آن3

ْینا ِبِه ِإْبراِهیَم َو ُموسى»آیه  ِذ  َأْوَحْینا ِإَلْیَك َو ما َوصَّ ى ِبِه ُنوحًا َو الَّ يِن ما َوصَّ َو   َاَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ
ُقوا ِفیهَأْن َأِقیُم   ِعیسى يَن َو َل َتَتَفرَّ   بیانگر این اسات کاه دعاوت اساال  باه (13)شوری  آیه«  وا الدِّ

ِماَن »باوده اسات و تعبیار  اولاوالعز ای نیست؛ بلکه دعوت تماامی پیاامبران توحید  دعوت تازه
دهد که هماهنگی شارایع آسامانی  تنهاا در مسائله توحیاد و یاا اصاول عقایاد نشان می« الّدین

 بلکه مجموعه دین الهی  از نظر اساس و ریشه در همه جا یکی است. نیست؛
هایی مال . بر پا داشتن آیین الهی در همه زمینه1این آیه  در ادامه به دو امر مهم توصیه نموده: 

. پرهیز از بالی بزرق؛ یعنی تفرقه و نفاق در دین که همه باید به 2عمل کردن و اقامه و احیای آن؛ 
 .(378-377  ص20ش  ج1374)مکار  شیرازی  نمایند این دو عمل 

 . کوتاهی نکردن در ادای مسئولیت تبلیغ4

ایَن »مبّلغان دین باید وظیفه خطیر خود را دعوت به توحید قارار دهناد. آیاه  ِبیِّ َو ِإْذ َأَخاْذنا ِماَن النَّ
« ِن َمْرَيَم َو َأَخْذنا ِمْنُهْم ِمیثاقاًا َغِلیظااً ِمیثاَقُهْم َو ِمْنَك َو ِمْن ُنوح  َو ِإْبراِهیَم َو ُموسى َو ِعیَسى ابْ 

کناد و ساپس  از پیاامبران   نخست تمامی پیامبران را در مسائله میاااق مطارح مای(7)احزاب  آیه
اند؛ اماا اینکاه ایان چاه پیماان برد که به طور ویژه در برابر این پیمان متعهد بودهنا  می اولوالعز 

باره آن مطرح است که همه آنها بیانگر یک اصل کلی اسات و آن  مؤکدی است  اقوال مختلی در
است. آنهاا « ها و ابعادادا کردن مسئولیت تبلیغ و رسالت و رهبری و هدایت مرد  در تما  زمینه»

 ها را به توحید دعوت کنند و یکدیگر را تأیید نمایند. موظف بودند همه انسان
الوه بار وظاایف خاصای کاه هرکادا  باا توجاه باه عا اولوالعز بنا بر آننه گذشت  پیامبران 

های زمانی و مکانی خود در هر عصری  موظف به اجرای آن وظاایف بودناد  وظاایف  موقعیت
ای نبوده؛ بلکاه مرباوط باه مشترک دیگری نیز به آنها محول شده بود که خاص زمان و مکان ویژه

ن وظایف و اصاول مشاترک بارای همه آنها در هر عصری و تحت هر شرایطی بوده است. البته ای
مند شاود تاا باه  تمامی اعصار است و وظیفه هر مبلغی است که در تبلیغ خود  از این اصول بهره

 لطف الهی  در امر تبلیِغ دین موفق شود.
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 نتیجه
  باه عناوان الگوهاای اصالی امار تبلیاغ  در عرصاه هساتی اولاوالعز های تبلیغی پیامبران شیوه

هاای تبلیاغ ایان پیاامبران عصار حاضار خواهاد باود. برخای از روشراهگشای صحیح تبلیاغ 
موجود جامعاه باوده  ی و مکانی آنها با توجه به شرایطالشأن  مربوط به موقعیت خاص زمان عظیم

هاا اهانات  تکاذیب و تمساخر قاو  خاود  مقاومات در مقابال ساال است. حضرت ناوح
پرستان با دالیل منطقای و رابر بتبا شجاعت تما  در ب چندصدساله داشت. حضرت ابراهیم

هاای جاویینیز در برابر اناواع بهاناه براهین قاطع  به امر تبلیغ دین پرداخت. حضرت موسی
دعاوت  نند مارد  را باه توحیاد و راه راساتاسرائیل در برابر کفران نعمت مقاومت نمود تا بتوا بنی

مواره با تواضع سعی نماود مقاا  با اینکه معجزات فراوان داشت  اما ه نمایند. حضرت عیسی
اگرچه در امر تبلیغ دین   الوهیتی را که مرد  به او نسبت دادند  از خود نفی نماید. پیامبر اکر 

کردند. در این راستا  بار  مشکالت فراوانی متحمل شدند  در عین نرمخویی با قاطعیت عمل می
ن خود را بررسی نمایند و با توجه باه مبّلغان دینی در هر عصری الز  است که شرایط زمان و مکا

هاا و اصاول دیگاری در موقعیتی که دارند  به امر تبلیغ بپردازند. عالوه بر این شرایط ویاژه  روش
در قرآن کریم بیان شده کاه خااص زماان آنهاا  اولوالعز خصوص پیامبران مورد تبلیغ پیامبران  به

بران و مدیران و مبّلغان دینی در هار زماان و مکاانی  نبوده و تما  پیامبران و به دنبال آنان  همه ره
درساتی انجاا  ندهناد  باه  موظف به انجا  آن اصول هستند که اگر این اصول را ترک کنند و یا به

 .طور حتم  از امر تبلیغ دین باز خواهند ماند
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 های تربیت دینی و غیردینی تحلیل تطبیقی مؤلفه

 *محمدتقی احمدی پرتو

 چکیده
 بندی  تربیت  به دینی و غیردینای ترین مسائل بشری است. در یک تقسیم ترین و پینیده تربیت  از مهم

هایی است. در این تحقیاق کاه باا اساتفاده از  ها و مؤلفه شود. هرکدا  از این دو  دارای ویژگی تقسیم می
ها سامان یافته  باه  ها و گزاره ای و روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه تطبیقی و تحلیل داده منابع کتابخانه

و غیردینای پرداختاه شاده اسات. های تربیت دینای  ها و مؤلفه تحلیل و بررسی تطبیقی برخی از ویژگی
تربیت دینی  مبتنی بر پیوند انسان با خدا و باور جهان آخرت و تعهد در برابر خدا و مسائولیت در برابار 

پذیری  اساتفاده از قادرت در  هایی از جمله: کرامت  مسئولیت های دیگر و طبیعت  دارای ویژگی انسان
کید ویژه بر تربیت مسئوالن می  باشد. راه عدالت و تأ

غیردینی )غربی(  با جدایی از دین و خدا و انکار جهان ماورا  رنگی الحادی باه تربیات داده تربیت 
و با کنار نهادن اخالق دینی  نتایجی از جمله: محدود شدن اخاالق و تبادیل آن باه اخاالق ساازمانی  

 .گرایی افراطی و تخریب طبیعت داشته است اضطراب  مصرف

 . پذیری های تربیت  مسئولیت   مؤلفهو شرقی ینی  تربیت غیردینی  تربیت غربیتربیت د: کلیدواژگان

                                                           
 : سسه تمهیدؤ  پژوهشگر مدانشجوی دکتری مرکز تخصصی قرآن اما  علی* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400سال دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان   
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 مقدمه
انسان از استعدادها  غرایز  نیروها و شهواتی شکل گرفته است کاه بارای تاأمین رفااه و ساعادت 

دهی و تربیات آنهاا  انسان و استفاده حداکاری و بهینه از این غرایز و استعدادها  به تعدیل  جهات
اند کاه هرکادا  از زاویاه و  دارد. برای تحقق این منظور  مکاتب تربیتی بسایاری ایجااد شاده نیاز

اند. تربیت در غرب  همواره در حال تغییر و تحول و آزمون و  منظری خاص به ارائه برنامه پرداخته
 ه در یاک یاا چنادکخطا بوده و هنوز نیز هست. دانشمندان غربی هر زمانی  به واسطه تجربیاتی 

تاب دیگاری تولیاد کیابناد  م اتب را درمیکنند و اشتباهات آن مک تب تعلیم و تربیتی پیدا میکم
الت کتب قبلای را نداشاته باشاد؛ ولای جامعاه را باا مشاکاالت مکن است اشکه ممکنند ک می

 کند. تری مواجه می جدیدتر و معضالت پینیده
  مکاتاب تربیتای باه دو مکتاب بندی کلای با وجود مکاتب متنوع تربیتی  در یک نوع تقسیم

اناد  های تربیتای ایان دو مکتاب  متفاوت گیری ها و جهت شود. مؤلفه دینی و غیردینی تقسیم می
ها  در تضاد کامل با هم هستند. نماد مکتب تربیتی دینی در عصر حاضار   وحتی در برخی زمینه

ور باه قیامات و تعهاد و مکتب تربیتی اسال  است که با اعال  اعتقااد باه پروردگاار هساتی و باا
های  پذیری در برابار خادا و مارد  و طبیعات  رویکردهاای تربیتای خاود را در عرصاه مسئولیت

کند. در سوی مقابل  نماد مکتب تربیتی غیردینی  برخی مکاتاب تربتای غربای  مختلف بیان می
ضامن  مایالدی  16ای دینی و معنوی  پس از تحوالت رنسانس در قرن  است که با وجود سابقه

کنار نهادن مفهو  خدا و انکار جهان ماورا از ادبیات تربیتی خود  در خصوص تعهد و مسائولیت 
 دهد.  به دیگران هیچ گونه تضمینی نمی

 شناسی تحقیق روش
های تربیات دینای و غیردینای  هاا و مؤلفاه دنبال بررسای چناد نموناه از ویژگی در این تحقیق  به

ای و روش توصیفی و تحلیلی هستیم که به مقایسه تطبیقای و  بخانه)غربی( با استفاده از منابع کتا
هاا پرداختاه شاده  ها و تفاوت ها در دو نوع نگاه تربیتی برای کشف شاباهت ها و گزاره تحلیل داده

 است.

 مفهوم تربیت 
ای عربی است که در فارسی به: پروردن  پرورانیادن  آماوختن و پارورش و  در لغت  تربیت  واژه

باشاد  باه معناای « ربو». این واژه  اگر از ریشه (720  ص1  ج1390)دهخدا  ینها معنا شده مانند ا



 71 | های تربیت دینی و غیردینی تحلیل تطبیقی مؤلفه

 

و اگار از  (283  ص8  ج1410)فراهیادی  رشد و ازدیااد  بااال باودن و غاذا دادن و پارورش اسات 
)راغاب باشد  به معنای ایجاد تدریجی یک چیز و به حد کمال و تما  رسااندن آن اسات « ربب»

ها باه یاک  شناسان نیز معتقدناد تربیات  از هماه ریشاه . بعضی از واژه(336  ص1412اصافهانی  
 .(483  ص2  ج1404فارس   )ابنمعناست؛ یعنی زیادی  رشد کردن و باال و برتری 

های گوناگونی از تربیت از منظر دانشامندان مسالمان و غیرمسالمان  در اصطالح نیز تعریف
 ارائه شده است؛ از جمله: 

ق. (  تربیت به کشف استعدادهای طبیعی و شاکوفا 347ق.  ا427گاه افالطون ). از دید1
 .  (170  ص1372)کاردان و همکاران  شود  ساختن آن اطالق می

شناس معروف  تعلیم و تربیات را یاک نظریاه علمای   (  جامعه1917ا1858. دور کیم )2
هاا  شناسی به ارزیابی نظا  و جامعه شناسی های علو  دیگر نظیر روان داند که با استفاده از داده می

کناد  پردازد و به ایان طریاق  عمال مربیاان را توضایح داده و هادایت می های تربیتی می و روش
 .(58  ص1396)شکوهی  

ش(  تربیت را پروردن و پرورش دادن و به فعلیت در آوردن 1358ا 1298. شهید مطهری )3
 .(56  ص1376)مطهری  در یک شیء وجود دارد صورت بالقوه  استعدادهای درونی دانسته که به

شود که حرکت را از مبادأ  . تربیت  به مجموعه تغییرات تدریجی در گستره زمان اطالق می4
شروع  و به مقصد رهسپار است و مقدار و مسافت این حرکت و مکانیز  آن  قابل مطالعاه اسات 

 .(15  ص1395)اعرافی  
انتقال معلومات و »اند؛ از جمله:  ردهکدیگری از تربیت های  . برخی از دانشمندان  تعریف5

باه فعلیات رسااندن قاوا و اساتعدادهای »  «یل عادات و صفات معین در فردکتش»  «ها مهارت
ارضاای   ایجاد محایط مسااعد بارای»  «ردن خود برای زندگی در اجتماع معینک آماده»  «انسان
 .(45ا49  ص1360)بهشتی  « ود اجتماعیرها ساختن فرد از آداب و قی»و « های فرد رغبت

 (  مشکل تعریف تربیت و اختالف زیاد در تعاریف را به مشکل بودن 1804ا1724کانت )
کنند  تعلایم و تربیات   دهد و معتقد است: برخالف آننه مرد  تصور می ماهیت تربیت ربط می

ت بشار  دو ماورد را از بقیاه ترین و دشوارترین مسائل مبتالبه انسان است. او در بین اباداعا بزرق
 .(11  ص1363)کانت  داند: هنر حکمرانی و هنر تعلیم و تربیت  تر می مشکل

توان گفت با توجه به معانی رشد  پرورانادن  تادریجی باودن و  ها  می از مجموع این تعریف
 شکوفا ساختن که در واژه تربیت نهفته است  تربیت یک مقوله منظم و هدفدار و تدریجی اسات
کااه اسااتعدادهای راتاای مترباای را در ابعاااد مختلااف مااورد توجااه قاارار داده و بااه شکوفاسااازی  
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پردازد. البته میزان توجه به این استعدادها  ممکان اسات در  بخشی آن می سازی و تعالی هماهنگ
مکاتب مختلف تربیتی متفاوت باشد؛ بعضی مکاتب تربیتی  همه توجه خود را به مسئله پرورش 

غرایز و لذات و شهوات و نیروهای جسمانی انسان گذاشته و برخای دیگار  عاالوه بار و تقویت 
اینکه تربیت و پرورش را باه معناای کنتارل و تنظایم غرایاز و تعاادل نیروهاای جسامانی انساان 

 اند. اند  به تقویت نیروی روحی و فطری انسان پرداخته دانسته
 ق اشاره نمود؛ از جمله:توان به چند نمونه تحقی در پیشینه این بحث  می

ای به تحلیل تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیات اخالقای از منظار  .سعید آزادمنش در مقاله1
عالمه طباطبایی و دیوید کاار  از طرفادارن نقاش دیان در تربیات پرداختاه و ضامن برشامردن 

دینی اشاره نماوده اشتراکات این دو دانشمند  به موارد اختالف این دو در مسئله تربیت اخالقی و 
 است.
  پژوهش دیگری است کاه نویسانده «بررسی تطبیقی تربیت دینی در اسال  و مسیحیت. »2

آن )سید حمیدرضا علوی(  سعی در استخراج و تبیین وجوه مشترک تربیت دینی در ادیان اساال  
 و مسیحیت داشته است.

« ش دینای و غیردینایتفااوت آماوزش و پارور»ای باه  . ابوالفضل سااجدی نیاز در مقالاه3
ها باه تفااوت تعریاف و  تفاوت اشاره نموده است. به نظر نویسنده  ریشه تفاوت 16پرداخته و به 

در غارب  « »گردد. تربیات دینای  قلمرو تربیت دینی در اسال  و غارب باازمی
عنای آموزش اداب و بیشتر در عر  تربیت عاطفی  اجتماعی  شناختی و رفتاری قرار دارد و به م

تری دارد و در طاول ساایر  مناسک خاص دینی است؛ اما در اسال   تربیت دینای  قلمارِو وسایع
های رایاج تربیتای  گیرد. تربیت اسالمی در این معنا  به اصاول  اهاداف و شایوه ها قرار می تربیت

گیرد  برمیهای مختلف جسمی  روانی  شناختی  عاطفی و رفتاری را در  دهد و عرصه جهت می
 .(97  ص1389)ساجدی  

بررسی تطبیقی تربیت اخالقی در اسال  و پست مدرنیسم و ارائاه یاک الگاوی ». همننین 4
نار و همکارانش نوشته شاده و ک  مقاله دیگری است که توسط مرضیه جعفری آب«تربیت اخالقی

 های این دو نگاه تربیتی پرداخته است. ها و تفاوت به اشتراک
نظران اساالمی و غربای )خواجاه نصایر و  های تربیتای صااحب تطبیقی نظریاهمطالعه . »5

ای است به قلم داود محمدی در مقطع کارشناسای ارشاد کاه باه بیاان  نامه   عنوان پایان«روسو(
 مشترکات و نکات اختالف مباحث تربیتی دو دانشمند غربی و اسالمی پرداخته است.

  تحقیق دیگاری اسات کاه «ای می با نگاه مقایسهتربیت اسالمی و تربیت غیراسال». مقاله 6
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هاای تربیات اساالمی و  یاا باه رشاته تحریار در آماده و در آن  اهاداف و روشک توسط سلیمانی
 غیراسالمی تبیین شده است

 رآمیدی ییب یلسیهه  ( نیز در کتابی که با عنوان 2015-1932جناب ماجد عرسان کیالنی )
ز آثار و نتایج تربیت دینی و غیردینی پرداخته است. بحاث ترجمه شده  به برخی ا تبییت ادالم 

  از مبااحای اسات کاه در «تب اساال کهای تربیتی در غرب و مقایسه آن با م تبکنگاهی به م»
زاده ماورد بررسای قارار گرفتاه  توسط فتحیه فتاحی ب مکهسی تبییت  ر قبآن  یبرد  روشکتاب 
 است.

ها  ای و تطبیقی  به ویژگی صورت مقایسه تحقیقی که بهبا وجود این تحقیقات ارزشمند  نبوِد 
شکل موردی و مشخص بپردازد  احساس شد. از این جهات  در  و نتایج و آثار این دو رویکرد به

های تربیات دینای و غیردینای  ها و مؤلفاه دنبال تحلیل تطبیقی برخای از شااخص این پژوهش به
 ص این دو نوع تربیت مشخص شود.های خا هستیم تا با تبیین آن  برخی از ویژگی

 های تربیت دینی  ها و مؤلفه ویژگی
تاوان برشامرد کاه در ابعااد  های بسایاری را می و مؤلفاهها  ها  شااخص برای تربیت دینی ویژگی

دهند که در اینجا هدف این تحقیاق  بررسای آنهاا  مختلف  ساختمان تربیت دینی را تشکیل می
ها بین دو رویکرد تربیت دینی و غیردینی  از ساه ُبعاد  باشد؛ اما در مقا  تحلیل تطبیقی مؤلفه نمی

 نماییم. هرکدا  یک مورد را به عنوان نمونه رکر میو جنبه: فردی  اجتماعی و سیاسی برای 

 . ویژگی فردی تربیت دینی: کرامت شخصیت1
به درستی که ما به انساان کرامات و شارافت »بیند.  اسال   انسان را موجودی شریف و محتر  می

این انسان وقتی احساس شرافت  کرامت  شخصیت و عزت  1«دادیم و او را بسیار گرامی داشتیم.
زناد. در نتیجاه   درونش شکل گرفت و نهادینه شد  دیگر دست به پلیدی و ظلام و بادی نمیدر 

آفرین یا اساتامار دیگاران و تخریاب  گاه از این انسان کریم و محتر   ظلم و تجاوز و وحشت هیچ
هاای  شده در این انسان  در حوزه طبیعت سرنخواهد زد. در واقع  کرامت و شرافت راتی و نهادینه

اجتماعی  سیاسای  فرهنگای و اقتصاادی خاود را نشاان داده و ماانع ظلام و تجااوز و  مختلف
خالف مکتب تربیتی غارب کاه باا انتازاع معنویات از  شود؛ به درازی بر حقوق دیگران می دست

                                                           

ْمنا َبنى» .1  (70آیه)اسراء  .« تَدَم   َو َلَقْد َكرَّ
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انسان و جدایی او از آفریدگارش و ترسیم سرنوشت پوچ و نیساتی بارای انساان  او را فقاط بارای 
گاذارد تاا باا قادرت خاود و باا تجااوز و اساتامار دیگاران  زنادگی  اد میهمین چند روز دنیا آز

های دیگر باشد. باه  وپا کند  حتی اگر به قیمت نابودی انسان اصطالح خوشی برای خود دست به
کند؛ ماشینی کاه فقاط  تعبیر شهید مطهری  دنیای غرب  انسان را یک موجود ماشینی تعریف می

ست؛ ولی دیگر آن شرافت و قداسات ساابق را نادارد. اگار هام ا ن تر ا ها پینیده از دیگر ماشین
خواهد با مکتب اومانیسم  انسان را مرکز عالم تعریف کند  او را جدای از خدای عالم ترسایم  می
 .(57-56 ص1393)مطهری  کند  می

در نگاه این اندیشمند بزرق  دو نوع رویکرد تربیتی وجاود دارد: یکای باه نحاوی کاه بیشاتر 
است که در آن  انسان مانناد   کند و آن  تربیتی صدق می« صنعت»و در واقع « ساختن»اره آن درب

شود. چیزی کاه در ایان سااختن  شود و برای منظور یا منظورهایی ساخته می ء فر  می یک شی
مورد نظر است؛ اما یک وقت هست کاه مکتاب در خادمت انساان   منظور نیست  خود آن ماده

از انسان ندارد و هدف او به سعادت رساندن و تکمیل انساان اسات.   بیروناست؛ یعنی منظوری 
تنظیم آنها باشد؛ یعنای   این مکتب باید بر اساس پرورش استعدادها و نیروهای انسانی و بر مبنای

تواند انجا  دهد  دو چیز بیشتر نیست: یکی اینکه در راه شناخت  حداکار کاری که این مکتب می
نِی انسان و پرورش دادن آنها و نه ضعیف کردن آنهاا کوشاش کناد و دو  اینکاه استعدادهای انسا

گوناه افاراط و  میان استعدادهای انسانی برقرار نمایاد کاه در اثار ایان نظاا   هیچ  تعادل و نظامی
بقیاه تجااوز نکناد   حکمفرما نباشد؛ یعنی هر نیرو و استعدادی حّظ خودش را ببرد و باه  تفریطی

 .(266-264  ص1376)همو  
است که اگر درست کنترل نشود  وی را به تباهی  یدر نگاه دینی به تربیت  انسان دارای نیروی

کشاند. این ویژگی  نتیجه امیال و اغرا  انسان است که بارای رفاع نیازهاای  و فساد و تجاوز می
ستفاده شاود  طبیعی انسان در او قرار داده شده است؛ ولی اگر در مسیری غیرعقالنی و نامشروع ا

گفتاه شاده « هوای نفس»کشاند. در تربیت دینی  به این ویژگی   انسان را به سرکشی و تجاوز می
. در توصیف قرآنی از فرایند زندگی انسان در کاره خااکی  انساان (154  ص1393)فیروزمهر  است 

مطلاب زناد. قارآن در بیاان ایان  رسد  سر باه طغیاان می نیازی می وقتی به احساس قدرت و بی
ایان انساان طااغی   1«نیااز بیناد. ند؛ اگر خویشتن را بایک ه انسان طغیان میکحقا »فرماید:  می

گر  شود  مانند فرعون  و گاهی در قالب جامعه و جمعیت طغیاان در قالب یک شخص ظاهر می
                                                           

ْنساَن َلیْطغى» .1  (7ا6آیه )علق   .«َأْن َرتُه اْسَتْغنى َكالَّ ِإنَّ اْْلِ
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بران و سرکش. در تربیت قرآنی  برای کنترل این طغیان و آسیب نرسیدن به دیگران و طبیعت  پیاام
عنوان رهبران و مصالحان جامعاه باا هادف تربیات و تزکیاه و تعلایم راه و روش زنادگی  الهی به

 .(2)جمعه  آیهاند  سعادتمندانه مبعوث شده

 پذیری . ویژگی اجتماعی تربیت دینی: مسئولیت2
رو  فارد را باه  مدار است. ازاین های مهم تربیت اسالمی  این است که مسئولیت یکی از شاخصه

آیاد؛ اماا در  خواناد. در پای ایااار  دوساتی و بارادری و امنیات و آساایش فاراهم می ار فرا میایا
مدار  اساس کار بر گرفتن است؛ نه داد و دهش. بناابراین  چپااولگری و  های تربیتی حقوق فلسفه

 مبتنی بر  گیری تربیتی قرآن  . جهت(184  ص1394)کیالنای  رقابت و درگیری  در آنها فراگیر است 
باشااد. ایاان  ها  مخلوقااات الهاای و طبیعاات می پذیری انسااان در براباار خاادا  انسااان مساائولیت
. در رویکارد (188  ص1391)مصاباح یازدی  کند  پذیری او را در برابر همه چیز متعهد می مسئولیت

تربیتی دینی  انسان با اینکه اشرف مخلوقات است و جهان مسّخر اوست  ولی در برابر طبیعت و 
وری او از امکانات جهان  ت و گیاهان و همنوع خویش  مسئولیت و وظایفی نیز دارد و بهرهحیوانا

ضابطه و غیرمتعهدانه نیست؛ همننان که در تربیت اسالمی  آنناه اصاالت دارد   طرفه و بی یک
)امینی  های حیوانی باید در خدمت نفس ملکوتی انسان قرار گیرد  های انسانی اوست و جنبه جنبه

های حیاوانی و  ؛ اما در تربیت با رویکرد غیردینی  بیشاتر پارورش و تربیات جنباه(85ص  1392
مسائولیت در برابار خادا   گیرد. تربیت غیردینی  انساانی بی غرایز و شهوات انسان مدنظر قرار می

)کیالنای  دهد که در بهترین حالت  نه طرفدار اخاالق اسات و ناه دشامن آن.  تحویل جامعه می
 .(262  ص1394

 . ویژگی سیاسی مدیریتی تربیت دینی: قدرت، وسیله تحقق عدالت3
گوید که مرد  بر طبق دیان و عقایاد حاکمانشاان رفتاار  اصل معروف تربیت دینی  این چنین می

جانباه امارا و  . بنابراین  نیاز به تربیت جامع و فراگیر و همه(230  ص2  ج1405)اربلای   1نمایند می
نهاج البالغاه  73در حکمات  دارد. در هماین بااره  امیار مؤمناانمسئوالن  بسیار اهمیات 

ردن دیگاران  باه کاه پایش از ادب کدهد  باید  ه خود را پیشوای مرد  قرار میکهر»... فرماید:  می
رو  در نظاا  تربیتای اساال   پیشاوایان و  . ازایان(371  ص1376)رضی   2«ردن خود پردازدکادب 

                                                           

 «.الناس على دين ملوكهم» .1
َِ نَفَْسُه لِلنَّاِس إَِماماا، فَلْيبَْدْأ بِتَْعلِيِم نَفْسِهِ قَبَْخ تَْعلِيِم ََيرِهِ » .2  «.َمْن نََص
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ش از همه مرد  و دیگران  باید به تربیت به معناای خودساازی و حاکمان و قدرتمندان  پیش و بی
کنترل قوای غضب و شهوت بپردازد؛ نه آنکه با تقویت غرایز و شهوات و رهاسازی آنها به قادرت 

کنناده باازاری باه مقاا  اّول نظاامی  نمایی و ظلم و استامار دیگران بپردازد. بخشاِش یاک توهین
ای از تربیات دینای اسات. ایشاان در  الک اشتر  نمونه  یعنی جناب محکومت حضرت امیر
کننده که بعد از شناخت جناب مالک برای عذرخواهی آماده باود  فرماود:  جواب شخص توهین

هرگز ترس و وحشت به خود راه مدهآ به خدا سوگند  من وارد مسجد نشد   مگر اینکه بارای تاو »
 .(2  ص1ج  1410)ورا   « از خداوند طلب رحمت و آمرزش نمایم

در طرف مقابل  تربیت غیردینی  رعایت اخالق برای زمامدار چاارچوب مشخصای نادارد؛ 
جواناان ماا »نویسد:  می ومهوریق. ( در کتاب سو  347ق.  ا 427عنوان نمونه  افالطون ) به

هام در حاالتی خااص رواسات.  به هیچ عنوان نباید دروغ بگویند و دروغ فقط برای زمامدار و آن
گفتن اصاًل روا باشد  باید آن را تنها برای زمامداران کشور مجاز شمرد که هرگااه خیار و  اگر دروغ

صالح جامعه ایجاب کند  آن را خواه به منظور فریب دادن دشمنان و خواه باه نفاع مارد  کشاور 
. شبیه همین بیان و تجویز دروغ برای زماماداران  در کتااب (121  ص1353)افالطون « کار ببرند به
. تعریف افالطون  از تعلیم و تربیت و ساختار تربیتی (459)هماان  صآمده است  ومهوریجم پن

و مدینه فاضله افالطونی او سرچشمه گرفته و خاستگاه نظارات و تفکارات فالسافه و دانشامندان 
 باشد. تربیتِی بعد از او می

و بساط عادالت و  هاا بنابراین  اصل در رویکرد تربیتی دینی  از قادرت در راه احیاای ارزش
شود. به تعبیار قارآن  تاوانگران و  ها و از جمله کمک به مستضعفان و مظلومان استفاده می خوبی

چون در زمین به آنان تواناایی و قادرت دهایم  نمااز برپاا »حاکمان مؤمن باید کسانی باشند که: 
دارناد و  ساند بااز مایارهاای ناپکدارند و از  ارهای پسندیده وامیکدهند و به  ات میکدارند و ز می

تنهاا وسایله گساترش ظلام و   در ایان رویکارد  قادرت ناه 1«ارها  ازآن خداست.کفرجا  همه 
های الهی و انسانی و گساترش عادالت و  خواری و استامار نیست  بلکه در راه تحقق آرمان جهان

 شود. گرفتن حق مظلومان عالم استفاده می
ه ایان کایاابیم  تی ا اخالقی قارآن  بخاوبی درمیشده در آیات تربی با نگرشی دقیق و حساب

انداز  سااز در چشام لای و زمینهکه با تاابلو قارار دادن اهاداف کساز  در پی آن است  تاب انسانک
                                                           

كاَة َو َأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن ا. »1 الَة َو تَتُوا الزَّ اُهْم ِفى اْْلَْرِض َأقاُموا الصَّ نَّ ذيَن ِإْن َمكَّ ُمورِ الَّ ِه عاِقَبُة اْْلُ  «.ْلُمْنَكِر َو ِللَّ
 (41آیه)حج  
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تدریج به هدف غایی نزدیک سازد. ازاین رو  طّی آیات فراوانی  استعدادهای بالقوه  انسان  او را به
ه از چنین استعدادهایی بیشترین بهره را در راه کدهد  هنمود میرده  به او رکو بالفعل او را یادآوری 

 .(48  ص1376نیا   )الهامیبهبود موقعیت خویش ببرد 
عنوان اشرف  رو  در رویکرد تربیت دینی  با تعریفی که از انسان و جایگاه او در جهان به ازاین 

رود  گیرد  از او انتظاار مای میشود و شرافت و کرامت راتی او مورد تأکید قرار  مخلوقات عالم می
ها و رواباط  هاا  در سیساتم ها و بحران مندی از موقعیت قدرت در مواجهه با چالش در موقع بهره

پوشی و مادارا  برخاورد کریماناه  احساان و  هایی همنون: عفو و گذشت چشم انسانی از شیوه
 نیکی و دفاع از مظلومان استفاده نماید.

رویکرد تربیتی دینای در عصار حاضار  جواناانی مانناد شاهدای بخشی از خروجی و برایند 
ترین  دسات شاقی جانبه دینی  وقتی به مدافع حر  و شهید حججی هستند که در سایه تربیت همه

شوند  بدون هیچ هراس و وحشاتی  باا اقتادار  ترین نیروهای تروریستی جهان اسیر می و مخوف
 روند. استقبال سرنوشت خود می کامل به

 های تربیت غربی )غیردینی(  مؤلفه
های تربیتای متناوع و  ار و نظریاهکاتاریخ تعلیم و تربیت غرب  عرصه پیادایش  روناق و زوال اف

ه از قرن پنجم قبل از میالد تا به حاال اداماه داشاته اسات. البتاه رویکارد تربیتای کفراوانی است 
وچاک کنادگی اخاروی  غربیان  عمدتًا پیش از رنسانس در قالب دعوت مسایحیت صارفًا باه ز

ای کاه  های آن اختصاص داشته اسات؛ باه گوناه ها و بهره ردن لذتکشمردن حیات دنیایی و رها 
ردن از زندگی در مجاامع بشاری تشاویق کها و دوری  ها و صومعه پیروان خود را به زندگی در دیر

نساان بارای ردن اکاتوان گفت که تربیت مسیحی  منحصر باه آمااده  رده است. بنابراین  میک می
حیات در جهان دیگر است؛ اما نسبت به زنادگی در دنیاا هایچ روش و دساتورعمل مشخصای 

شاود.  ه ارتباط با تربیات دنیاایی داشاته باشاد  در ایان آیاین دیاده نمیکمترین مطلبی کندارد و 
سار نهاادن دوران  های پس از رنسانس و پشت  های رایج تربیت در غرب  در سده رو  مؤلفه ازاین

شده و دروغی  به جای وحاِی اصایل و صاادق نشسات ا ارتبااط  ه وحِی تحریفکون وسطا ا قر
 های مسیحیت پیدا نکرده است.  چندانی با آموزه

پیامد جدایی مکاتب تربیتی غرب از دیان و معنویات در اعصاار گذشاته  ایجااد بحاران در 
فروکااهش دیان و  مرجعیت دینی  تکارگرایی دینی  حاذف دیان در زنادگی فاردی و اجتمااعی 

داری به تجربه قلبی و شخصی  سکوالریزه شدن ماهیت و جوهره دیان و... باوده اسات کاه  دین
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)خااکی باشاد  های دیان و معنویات در تمادن مادرن در عصار حاضار می تنها بخشی از چالش
 .  (118-113  ص1394قراملکی  

اندیشه غربیان ظهور  اریخ های متعددی در ت از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم  فلسفه
دا   روی تعلیم و تربیات که هرکنت کانت  هگل  اسپنسر و اگوست کری: کردند؛ مانند نظا  فک

( تعلایم 1778-1712ه همنون نظریه روسو )کای  ریکتب فکاند؛ اما شاید تنها م اثرهایی داشته
اّول قارن بیساتم  ( در نیماه1952-1859تب عملگرایی دیاوبی )کو تربیت را دگرگون ساخته  م

ه تغییار  خصیصاه کگرایی دیوبی  نظریه توأ  ساختن اندیشه با عمل در جهانی است  باشد. عمل
راتای آن اساات. در ایان جهااان متحااول  اندیشاه نیاال باه یقااین و حقیقاات غاایی  چیاازی جااز 

عنوان موجودی زیساتی  ه در تعامالت انسان بهکپردازی نیست. حقیقت  امری موقتی است  خیال
رو  خورد. انسان در این تعامالت  باا مساائل ناویی روباه اش رقم می اجتماعی با محیط زندگیا 

ه کاطلبند. در ایان جهاان متغیار و ُپرمخااطره  تنهاا چیازی  های نویی نیز می حل ه راهکشود  می
های مطلاق  جایگااهی قائال  تب  برای ارزشکگاه انسان باشد  تجربه است. این م یهکتواند ت می

گیرند. بنابراین   ل میکها  در پروسه عمل و در انتخاب وسیله برای نیل به هدف ش ارزشنیست. 
سو  پایاانی قارن بیساتم   شوند. در یک شان واجد ارزش می اربرد ابزاریکاشیا و امور  با توجه به 

ها و  شاود و نظریاه مدرنیسام )فراناوگرایی( باه عرصاه تعلایم و تربیات نیاز وارد می جنبش پست
شامول و  لای و جهانکهاای  سازد. این جنابش  نسابت باه گفتمان های تربیتی را متأثر می دیدگاه

وک اسات. که باشند  از جمله: عقالنیت  علم  اخالق و هنار  مشاکای  گرا  از هر مقوله تمامیت
های مارتبط باا مدرنیسام  مخصوصاًا  ها نیاز در تعلایم و تربیات  باه نظریاه مدرن عرصه پسات

گرایی قادیم و جدیاد   آید  همنون پایدارگرایی و ماهیات گرایی می لکآنها بوی ه از کهایی  نظریه
توان گفت عمده مکاتاب رایاج تربیات  پس  می( 137-135  ص1386سرشت   )پاکاند  ردهکحمله 

هاای اصایل دینای  غرب در دوران معاصر  ارتباط خاود را باا معنویات خاالص وحیاانی و آموزه
 اند. گسسته

ق. ( نخساتین 347-ق. 427های مکتاوب علمای  افالطاون ) ان و یافتهبنا به ارعان محقق
تاوان گفات  ای کاه می متفکری است که به طرح و تدوین نظریات تربیتی پرداخته است؛ به گوناه

های نظریات تربیتی جوامع غربی  از نظریاه افالطاون اخاذ شاده اسات. در نظار  مایه ریشه و بن
ن مستعدترین افراد و تربیت آنان برای زماماداری اسات و ترین کار جامعه  شناخت افالطون  مهم

تعلیم و تربیت باید به وسیله دولت )جامعه( انجا  گیرد. به عقیده افالطون  جامعاه از ساه طبقاه 
 تشکیل شده است:
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 توان آن را از لحاظ ارزش به آهن تشبیه کرد؛ وران  اعم از کارگر و کشاورز که می . طبقه پیشه1
 اند؛ اند  از نظر ارزش  در حکم نقره ان که حافظ جامعه. طبقه سپاهی2
 توان از نظر ارزش  آنها را به طال تشبیه کرد. . طبقه زمامداران که می3

در نظر وی  غر  از تعلیم و تربیت در وهله اّول  پرورش قوه عاقله افراد مستعد است و ایان 
 .(169-167  ص1372اردان  )کافراد را باید باز شناخت و برای زمامداری آماده کرد 

خروجی این عقیده  تربیت طبقاتی و اختصاص تربیت به گروهی خاص و ممتااز در جامعاه 
است که برای تصدی امور و حکمرانی بر مرد  گماشته خواهند شد و بقیه مرد   در نظریه تربیتای 

 شوند. وی لحاظ نمی
نه فاضاله افالطاونی او سرچشامه تعریف افالطون  از تعلیم و تربیت و ساختار تربیتی و مدی

باشد. ایان سااختار   گرفته و خاستگاه نظرات و تفکرات فالسفه و دانشمندان تربیتی بعد از او می
های درجه یک و دو و سه منجر شاد کاه  خواسته یا ناخواسته  به مشروعیت نظا  طبقاتی و انسان

 شود. ه میبخشی از آن  در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ تمدن غربی دید
(  از 1704-1632از دانشمندانی کاه متاأثر از دیادگاه تربیتای افالطاون باوده  جاان الک )

دانشمندان انگلیسی قرن هفدهم است. در نگاه تربیتی وی  با اینکه هدف از تعلیم و تربیت رفااه 
. طبقاه 1گیارد:  و خوشبختی ملت و جامعه است  اما با این حال  جامعاه از دو طبقاه شاکل می

اناد. چناین باه  بهره کش که از ثروت و مالکیات بی . طبقه کارگر و زحمت2اند؛  اشراف که مالک
رسد که الک معتقد به دو نوع تربیت مختلف برای فرزندان این دو طبقه باشد. وی در آثار  نظر می
های تربیتی خویش  توجه بسیار کمی به تعلیم و تربیت کودکان طبقه فقیار نماوده اسات  و نوشته
. این تفکر  آموزش و تربیت را با هر تعریف و مفهومی که شاامل تربیات (198  ص1372)کاردان  

داناد و از تربیات ساایر  شود  مخصوص قشر خاصای از جامعاه می الحادی و ضّد دینی هم می
 کند. اقشار جامعه غفلت می

 اسات.« سکوالریسام»و « اومانیسام»زیرساخت مکاتب تربیتی جدید غارب نیاز اندیشاه 
مداری  مکتاب اصاالت انساان   گرایی  انسان ( که معادل فارسی آن  انساناومانیسم )

  باه معناای فلسافی آن کاه اماروز رایاج (38  ص1386)بیات  انسان دوستی و مانند آن رکر شده 
ساالری  بشرانگاری یا اعتقاد باه اصاالت بشار در برابار اعتقااد باه  است  عبارت است از انسان

نشااند؛  داند و به جای خدا می خدا. این مکتب  انسان را یگانه حقیقت جهان آفرینش میاصالت 
اش در تضاد با خدامحوری یا خداگرایی است و هرگوناه اندیشاه  یعنی اومانیسم در شکل افراطی

کناد و بشار را مالاک اصالی هساتی و  متافیزیکی مانند وحی الهی و ادیاان آسامانی را نفای می
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 .(39-38  ص1392)زرشناس  انگارد  طبیعت می فرمانروای مطلق
های مختلف است که برخی از آنها  با نهااد دیان و تربیات دینای  البته اومانیسم  دارای نحله

 مشکل اصولی و چندانی ندارند. بخشی از مبانی اومانیسم  به این شرح است: 
ی = محور .جااایگزینی انسااان بااه جااای خاادا )انسااان1شااناختی:  الااف. مبااانی هستی

. 4. ماتریالیسم )اصاالت مااده(؛ 3های دیگر )فرشتگان و پریان(؛  . نفی جهان2خدایی(؛  انسان
 سکوالریسم )جدایی دین و دنیا یا حذف دین از عرصه اجتماعی زندگی بشر(.

. نفی فطرت انسانی؛ 2. انسان مخلوق نیست؛ بلکه خالق است؛ 1شناختی:  ب. مبانی انسان
. آزادی مطلااق انسااان )نفاای بناادگی خاادا و جااایگزینی 4جااویی؛  گرایی و لااذت . طبیعاات3

 . نفی تکلیف و مسئولیت از انسان. 6. فردگرایی )دولت حداقلی(؛ 5هواپرستی(؛ 
. نفای الهاماات الهای )نفای نقاش مااوراء 2. نفی وحی الهی؛ 1شناختی:  ج. مبانی معرفت

.ُپررنگ کردن عقل تجربی 4م(؛ زدگی )ساینتیسم و پوزیتیویس . علم3طبیعت در تربیت انسان(؛ 
)رضاایی اصافهانی  گرایی در معرفات  . نسابی5هاای عقلای؛  رنگ کردن عقل نظری و برهان و کم

 .(91  ص1  ج1397
هایی بدون تعهد در برابار خادا و اخاالق  نتیجه و خروجی این سیستم تربیتی  پرورش انسان

ف جامعاه  دسات باه هار جناایتی ها  مخصوصًا اقشار ضاعی است که در مواجهه با دیگر انسان
غربی مانناد آمریکاا و انگلایس باه کشاورهای ضاعیف  ِی زنند. تجاوز و لشگرکشی کشورها یم

های کوچکی از نتیجه ایان رویکردهاای تربیتای اسات. مروجاان ایان  آفریقایی و آسیایی  نمونه
 اند. رویکردهای تربیتی  از نظریات اماال نینه کمال استفاده را برده

هاا و تحاوالت  (  فیلسوف آلمانی  رکن اساسی و اصل بنیاادین گرایش1900-1844نینه )
(  1939-1856داناد. فرویاد ) جویی انسان می و قدرت« انگیزه قدرت»اجتماعی و تاریخی را 

نماود و انساان را حیاوان صااحب غریازه  انسان را با غریزه جنسی و نقش محوری آن تفسایر می
(  بشر را باا نقاش محاوری 1883-1818کرد؛ مارکس ) می جنسی با مکانیز  خاص آن تعریف

دانسات؛ اماا نیناه در  می« حیوان اقتصاادی»ُبعد اقتصادی و ابزار تولید  تفسیر نموده  انسان را 
حیاوان »خاواهی تأکیاد بسایار ورزیاده و انساان را  طلبی و توان تحلیل انسان  بار غریازه قادرت

خواهی او معرفای  های انسان را معلول قادرت یشمعرفی کرده است. وی بیشتر گرا« طلب قدرت
خواهی  و اخاالق صاحیح را اخاالق  گرایی وی را نیز برخاسته از قدرت دوستی و دین کرده  علم

داند. وی جامعه را به دو طبقه نیرومند و ناتوان  اقویا و ضعفا  مهتران و کهتران  اکتساب قدرت می
داناد. بناا بار نظار وی  دیان سااخته  صوص اقویاا میتقسیم کرده  در این معرکه  حّق بقا را مخ
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بینناد و بارای جباران ضاعف و اشاباع حاّس  ضعفاست که خاود را در معرکاه قادرت زباون می
خواهی و حفاظ خاویش در برابار توانمنادان  باه ابازار دیان  معنویات و اخاالق توسال  قدرت

ن بارای اساتامار ناتواناان جویند. دقیقًا نقطه مقابل نظر کساانی کاه دیان را سااخته توانمنادا می
 .(465-464  ص1  ج1372)کاردان  هاست  که مارکس گفت: دین  افیون توده گونه دانند؛ همان می

نینه برخالف بسیاری  خودپرستی را حق دانسته و شفقت را ضعف نفاس و عیاب پنداشاته 
سات و باا اند  باطال ا است. در نگاه او  این سخن که مرد  و قبایال و ملال  در حقاوق یکساان

پیشرفت عالم انسانیت در تنافی اسات و مارد  بایاد دو دساته باشاند: یکای زیردساتان و دیگار 
زبردستان. شرافت و اصالت  متعلق باه زبردساتان اسات و آناان هساتند کاه غایات وجودناد و 

. از دیاد (220-219  ص3  ج1372)فروغای  زیردستان  آلت و وسیله اجرای غرای  آناان هساتند 
حقیقی و راتی انسان و افعال و رفتارش  به میزان قدرت و توانمنادی اوسات. بادین  نینه  ارزش

گذاری است. در نتیجه  هرکااری کاه موجاب  مداری  معیار اصلی ارزش و ارزش ترتیب  قدرت
افزایش قدرت فرد باشد  مجاز  بلکه خوب و الز  است؛ هرچند موجب آزار یا حتی نابود کاردن 

   هرکاری که قدرت فرد را کاهش دهد  بد و ناپساند اسات و اجتنااب از دیگران باشد. در مقابل
آن  الز  است؛ هر چند با فضایل اخالقی معمول  مانند ازخودگذشتگی  همدردی باا دیگاران و 

ورزد  پذیرد و بار آنهاا تأکیاد مای کمک به ناتوانان منافات داشته باشد. نینه  همه این لواز  را می
 .(178-177  ص1390)مصباح  

توان از این دو اصل اخالقی ماورد قباول هماه  بر اساس نظا  اخالقی نینه  به هیچ وجه نمی
  دفااع «ظلم  باد اسات»و « عدالت  خوب است»های عاقل که  های اخالقی و همه انسان نظا 

اسات و هرکااری کاه « خاوب»کرد. در نگاه نینه  هرکاری که در خدمت افزایش قدرت باشد  
اسات؛ یعنای محاور و معیاار خاوب و باد  « باد»و توانایی انسان شاود   موجب کاهش قدرت

یا اماال آن. بنابراین  اگار کااری ظالماناه موجاب افازایش « عدل»و « ظلم»است و نه « قدرت»
است و یا اگر کاری عادالنه موجب کااهش و ضاعف « خوب»قدرت شود  آن کار از نظر نینه  

جه طبیعی رواج چنین دیدگاهی دربااره اخاالق  ظهاور خواهد بود. نتی« بد»قدرت شود  آن کار 
)مصاباح یازدی  جویانی مانند هیتلر و پیدایش فاجعه جنگ جهاانی دو  باود  کاران و سلطه جنایت

 .(219و 215  ص1394
های تربیتی غربی با تعریف خاص خود از مفهو  تربیات   که مالحظه شد  رویکرد گونههمان

شد و با سکوالریسم و اومانیسم ادامه پیدا کرد. نظریاه تناازع بقاا  با نظا  طبقاتی افالطونی شروع
طلبی نیناه و سیاسات ماکیااولی  تاأثیر بسایاری در سیساتم  ( و قدرت1882-1809داروین )
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هایی  تربیت غرب داشتند. با قطع ارتباط مکاتب تربیتی غربای از مفهاو  خادا و آخارت  انساان
د که نه تنها هیچ مسئولیتی در برابر دیگران ندارناد  بلکاه آین وجود می تعهدی به مسئولیت و بی بی

در برابر رفتارهای خود در برابر دیگران  مخصوصًا افاراد ضاعیف  هایچ نیاازی باه پاساخگویی 
 کنند. احساس نمی

 برخی پیامدهای منفی تربیت الحادی در جهان معاصر غرب 
ار و پیامدهای تربیت الحادی اسات. . محدود شدن اخالق و تبدیل آن به اخالق سازمانی  از آث1

اهمیات  اخالق سکوالر  انسان را به خودخواهی و فردگرایی کشانده و در برابر سعادت دیگران بی
بیناد  عمال  کند؛ زیرا در این نظا   برای کسی که منفعت خود را در تزاحم با منافع دیگران می می

. بارخالف تربیات الحاادی  (202ص  1  ج1381)خساروپناه  معناسات  به انصاف و عادالت  بی
رو  در تعلایم و تربیات  گیارد. ازایان مفاهیم اخالقی در خدمت سعادت فارد و جامعاه قارار می

اسالمی برخالف تربیات ساکوالر و غیردینای  تماا  فضاایل و رفتارهاای اخالقای  بخشای از 
ت دینای تلقای دستورات دینی است و نه مستقل از دین. بنابراین  تربیت اخالقی جادای از تربیا

 .(217-216  ص1393)داوودی  شود  نشده  بلکه در ضمن تربیت دینی مطرح می
های تربیت الحادی غرب اسات کاه  . اضطراب و ناامیدی انسان معاصر  یکی از خروجی2 

هاای روانای نشاان  حدوحصار بیماری هدفی و گسترش بی گرایی و بی خود را در قالب موج پوچ
سازمان بهداشت جهانی  بیشترین خودکشی مرباوط باه کشاور ساوئد داده است. بر اساس آمار 

)فادائی  آنجلس اسات  است و باالترین میزان تجمع بیماران روانی در جهان  در زندان ایالتی لس
. خروجی عصر تمدن که محصول تربیت غربی است  عصر دلهاره مرداد(2  خبرگزاری تسنیم  1392

ها قرص ضاّد  ردانی و یأس شده است؛ با مصرف میلیونو اضطراب و نگرانی و غم و غصه و سرگ
که در نگاه دینی  کسی کاه تربیات دینای دارد و  ؛ درحالی(163  ص1389)مظاهری  افسردگی و... 

 اش را با خدا تنظیم کرده  هیچ خوف و ناراحتی و افسردگی ندارد.  رابطه
علات ایان  1«شاوند. مگاین میه دوستان خدا نه بیمی دارند و نه غکبدانید »فرماید:  قرآن می

هاا تنهاا باه یااد  ه دلکاآگاه باشید »شود.  وسیله یاد خدا حاصل می مسئله  به آرامشی است که به
ون و آرامش است و اطمینان به چیزی  باه ایان اسات کاطمینان  به معنای س 2«یابد. خدا آرا  می

                                                           

ِه َل َخْوف  َعَلیِهْم َو َل ُهْم يْحزَ » .1  (62  آیه)یونس .«ُنوَن َأَل ِإنَّ َأْوِلیاَل اللَّ
ِه َتْطَمِئُن اْلُقُلوُب » .2  (28  آیه)رعد .«َأَل ِبِذْكِر اللَّ
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شود و ظااهر ایان  فهمیده می ه آدمی با آن دلگر  و خاطرجمع شود. از ظاهر الفاظ آیه  انحصارک
. علات  ر لفظی و شامل مطلق انتقال رهن و خطور قلب استکر  اعم از رکه مقصود از رکاست 

گیرد که چون انسان در زندگی خود  هدفی جز رستگاری و رسایدن  این مسئله  از آنجا نشئت می
دارد و تنهاا کسای به سعادت و نعمت نداشته و بیمی جز از برخورد ناگهانی شقاوت و خسارت ن

ه سعادت و شقاوت و زما  امور عالم به دست اوست  خداوند سبحان است  پس یااد او بارای ک
باشاد   بردن می هه اسیر حوادث است و همواره به دنبال پایگاهی محکم و استوار برای پناکنفسی 

 .(356-354  ص11  ج1390)طباطبایی   مایه انبساط و آرامش است 
آمیز با طبیعت به چالشی اساسای  و  انسان و طبیعت: تبدیل رابطه مسالمت. تخریب رابطه 3

ضابطه از طبیعت برای عده خاص تحت تاثیر داروینیسم اجتماعی  از دیگر آثاار و  برداری بی بهره
محیطی   های زیسات باشد. بشر امروزی با توجه به عمق و وسعت فاجعاه نتایج تربیت غربی می

های دور ونزدیاک تقریباًا از باین بارده  شورها و سرزمینکها و  ر تما  قارهی را دکولوژیکپایداری ا
ها و مناابع موجاود در آن  عامال  است. در واقع  شیوه نگرش و برخورد انسان با محایط و پدیاده

الت محیطی است. این روند  با شروع رنسانس و به تعاقاب آن  کهای و مش اصلی چنین نگرانی
داری  های مدرن  رواج اقتصاد سرمایه نولوژیکتی  علمگرایی  رشد تعواملی نظیر: انقالب صنع

ناار کهاا  جواماع و غیاره و  بینی ماتریالیستی بار نگارش افاراد  گروه ال   سلطه جهانکو در یک 
انگاری محیطی و بیگانگی نسبت به محیط  گذاشتن الهیات از قلمروهای علمی  موجبات دوگانه

عنوان نموناه   ای است که باه . خروجی تربیت غربی  به گونه(20  ص1386)کامران  زیست گردید 
راحتی در جناگ جهاانی دو  در  های نظامی جنگ  بارای رسایدن باه اهاداف خاود  باه فرمانده

کنند که عالوه بر کشاتن چناد ده هازار انساان  هروشیما و ناکازاکی ژاپن دو بمب اتمی منفجر می
یط زیست انسانی و حیوانی و پوشش گیاهی برای غیرنظامی  باعث ویرانی طبیعت و تخریب مح

که در رویکرد تربیتی اساالمی  طبیعات دارای احتارا  و حقاوقی  شوند؛ درحالی چندین دهه می
ها  نظامیان از ریختن سم در سرزمین دشامن و تعار  باه  که حتی در جنگ طوری باشد؛ به می

 .(59  ص15  ج1413ّر عاملی  )حاند  طبیعت و حیوانات و حتی بناهای ساختمانی  منع شده
اندرکاران فلسافه تربیات  شناسان مطرح  دست گرایی افراطی. رنه دبس  از زیست . مصرف4

گوید: مارد  کشاورهای غربای باا طبیعات چناان رفتاار  خواند و می معاصر را دیوانه و مجر  می
گویی باه  ان و پاساخهای آنا معیار رفتار با این نعمت  بارآوردن خواساته کنند که پنداری یگانه می
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 .(172  ص1394)کیالنی  غرایز کنونی آنان استآ 
ای از افراط رسیده است که برای تأمین نیازهاای مارد   انگیز  به درجه گرایی جنون این مصرف

ها کودتا در کشورهای  های آنان را غارت کرد. ده تجاوز نمود و سرمایه غرب باید به دیگر کشورها
ای از آثار این رویکرد تربیتی برای تاأمین  ا و لشگرکشی به خاورمیانه  نمونهآمریکای التین و آفریق

 گرایی افراطی غرب است. ناپذیر و موج مصرف غرایز سیری

 نکته مهم
ها و فرایندها را برای زندگی سعادتمندانه انسان در عرصاه  تربیت دینی  بهترین پیشنهادها و توصیه

لاه عملیااتی در فارد و جامعاه برساد  دارای نتاایج بسایار فردی و اجتماعی دارد که اگر باه مرح
باشد؛ اما اگار فقاط در متاون  ارزشمندی برای نیل انسان به زندگی سعادتمندانه در همه ابعاد می

بماند و به مرحله عمل نرسد  طبیعتًا جامعه از آثار این زندگی طیبه و سعادتمندانه محرو  خواهد 
 بود.

اًل پیشنهادی برای این زندگی متعالی و سعادتمندانه مطرح نیسات اما در تربیت غیردینی  اص
های تربیت  در بستر حیوانی و جسمانی زندگی انسان شکل گرفته اسات و  ها و بنیان و چارچوب

گرایی و انحصارطلبی  حتی از طرح پیشنهاد برای رسیدن به سعادت حقیقی انساان در  با منفعت
پذیری و  های تمدن غرب در برخی ابعاد  مانند قانون ه موفقیتباشد. البت ابعاد مختلف  عاجز می

های تربیت انساانی اسات کاه بسایار ماورد تأکیاد اساال   پذیری نیز مرهون عمل به حداقل نظم
 باشد. می

 نتیجه 
دهی استعدادهای مختلف و استفاده حداکاری از آنها  نیاز به علام تربیات  برای پرورش و جهت

بندی کلی  مکاتب تربیتی باه دو مکتاب دینای )اساالمی( و غیردینای  یموجود دارد. در یک تقس
شود. مکتب تربیتی دینی ا اسالمی مبتنی بر پیوند انسان با خدا و بااور جهاان  )غربی( تقسیم می

هاایی  های دیگار و طبیعات  دارای ویژگی آخرت و تعهد در برابر خدا و مسئولیت در برابر انساان
کار بارده  ذیری اسات. در ایان ناوع تربیات  قادرت در راه عادالت باهپ مانند کرامت و مسئولیت

رو   شود و تربیت مسئوالن  تأثیر مهام و اساسای در تربیات ساایر اقشاار جامعاه دارد. ازایان می
 تربیت دینی مسئوالن  بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

طبقاتی افالطون اسات و در گرفته از نظریه تربیت  در مقابل  در رویکرد تربیت غربی که الها 
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چند قرن اخیر با جدایی از دین و خدا و انکار جهان ماورا به تربیت  رنگای الحاادی داده اسات؛ 
اخالق دینی را به کناری نهاده و با توجه به ابعاد محدودی از تربیات  باا تارویج نظریااِت امااال 

که نه تنها هیچ تعهدی  طوری ؛ بهداروین و نینه  رویکردتربیتی غیرمسئوالنه را ترسیم نموده است
معناا و حتای  ها و طبیعت ندارد  بلکه عدالت و بسیاری از مفاهیم ارزشای اخاالق را بی به انسان

ضّد ارزش معرفی نموده است. محدود شدن اخالق و تبدیل آن به اخالق ساازمانی  اضاطراب  
شامار  بیات غیردینای بهگرایی افراطی و تخریب طبیعت  فقط بخشی از آثار ایان ناوع تر مصرف

 .رود می
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 های دینی یابی در فهم گزاره مثابه منطق حقیقت واکاوی عقالنیت به

 *احمد سعادت

 چکیده
های متعاالی دینای  از دو  یابی و فهم و تبلیغ آموزه ماابه منطق و روش حقیقت ق  عقالنیت را بهاین تحقی

کاود. ادعای مقاله  این است که اسال  و جاهلیت  در تقابل بنیاادین میوا« جاهلیت»و « اسال »منظر 
ش و منطاق و مستمر قرار دارد. در این نوشاتار  صارفًا حاوزه اعتقاادی و آن هام فقاط در خصاوص رو

ای و روش تحلیال  شود. روش گاردآوری اطالعاات در ایان پاژوهش  کتابخاناه یابی بحث می حقیقت
روست که تعیین مرزهای عقیدتی و  اطالعات  اکتشافی و توصیفی و تحلیلی است. اهمیت بحث  ازآن

باشاد.  می های تکفیری در جهان امروز  ضروری ترسیم خّط سیر عملی درباره عدالت  پس از بروز فتنه
یاابی  زباان مشاترک  گاری و منطاق حقیقتها بر این است که عقالنیت اسالمی با هویت هادایتیافته

تارین روش بارای اقشاار کنناده رو  تبلیاغ دیان از طریاق عقالنیات  قانعرود. ازاین بشریت به شمار می
نیات ابازاری  گردد؛ برخالف خردگرایی غربی که باا هویات عقال مختلف جوامع انسانی محسوب می

گری بر مبنای فهم انسانی معناا نماوده عقل را از حیطه شناختی خارج نموده است و آن را عنصر هدایت
است. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی در این تحقیق  برای ارتقای سطح توصایف عقالنیات باه ساطح 

 .تبیین به همراه نقد ایدئولوژی حاکم بر عقالنیت  مورد توجه بوده است

یابی خردگرایانه  خردگرایی غربی  منطق فهم  اسال  عقالنی  عقالنیت در تبلیغ  حقیقت: دواژگانکلی
  .و بیان دین

                                                           
 :   نمایندگی گرگانالعالمی  می جامع  المصطفیگروه فلسفه و عرفان اسال مدیر* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400سال دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان   
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 پیشینه تحقیق
هاای دینای  بار ها و گازارهدر خصوص مسئلۀ تحقیق  یعنی نقش عقالنیت در فهم و تبلیغ آموزه

تربیت عقالنی  محاور اساسای »ن ای با عنوایافته مطلبی یافت نشد. مقاله اساس مطالعاِت انجا 
در تبلیاغ اشااره « تربیات عقالنای»نگاشته شده است که در آن مقاله  نگارنده به « در تبلیغ دینی

توان مدعی شد که دارد؛ اما از نظر ساختار و محتوا  با این مقاله متفاوت است. بر این اساس  می
حاال  باه  بااین .گردد ورانه محسوب میمسئله خاص این جستار  پیشینه ندارد و از این حیث  نوآ

 شود.  شماری از تحقیقات مرتبط هم اشاره می

)نشار فصالنامه ع یانوشاته علای فاالح رف« بخشای در ماذهب شایعه عقالنیات نجات»مقاله 
عه  یبخشی در مذهب ش   ضمن اشاره به ادعای نجات(18  شماره 5  دوره 1386شناسی  تابستان  عهیش

ن  ین موضوع را روشان ساازد. بناابرایای ایند  زواکپردازد و سعی میمی ت آنیت حقانیبه عقالن
پاردازد. یر برخی مساتندات اساالمی در اثباات آن ماکن ادعا  ابتدا به ریل ایبرای بررسی و تحل

اک آن در قدرت عمال از کابی و انفیا و آخرت در مرحله حقیاک دنکآنگاه با طرح بحث عد  انف
ت را یاان وصاول باه حقانکاگر  امیت ظاهری از سوی دیباطنی و والت یک والکیک سو  و تفی

گار یان و ماذاهب دیاروان ادیان وصول به رستگاری را برای پکداند و البته اما نمییمنحصر در دن
رو نادارد.  گفته  پیوند آشکاری با مقالاه پایش طورکه گذشت  مقاله پیش ند. همانکهم نفی نمی

  باه قلام ساید صاادق حقیقات و «شل فوکویت در تبارشناسی مینقت و عقالیگاه حقیجا»مقاله 
ن مسائله یا  باه ا(23  شاماره 6  دوره 1393اسای  بهاار ی)فصالنامه مطالعاات سمحمدحسین نوروزی 

ای از رواباط قادرت و  ها باه واساطه قارار گارفتن در درون شابکهپرداخته است که چگونه انسان
ن سؤال یند. این پژوهش  در پی پاسخ به ایآ رت در میعنوان سوژه و ابژه تحت تسلط قد دانش  به

نادی یت بر قدرت/ دانش و برعکس  در طای چاه فرایقت و عقالنیرگذاری حقیاست که شیوه تأث
 رد.یپذانجا  می

 درآمد
هاا و  هایی اسات. باا برخای از روش  ها و کاساتی تبلیغ و تبیین دین در جهان امروز  دچار آسیب

هاای دینای را بارای جهاان اماروز  توان حقیقت را بازنمایاند و ارزش نمیمتدهای سّنتی و قدیمی 
کننده تبیین  تبلیغ و تفهیم نمود. عقالنیت  زبان مشترک بشریت است. آیا با تبلیغ  درستی و قانع به
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های متعاالی  یابی و تفهیم و تبلیغ آموزه توان راهی برای حقیقت های دینی می و تبیین عقالنی آموزه
دارد؟ آیاا عقالنیات  منطاق فهام حقیقات و « حقیقات»چه نسبتی با « عقالنیت»شت؟ دینی دا
اسات و آن را باه مااباه روش و « حقانیت»و « ملکوت»به سوی « دروازه اعظم»متعالی و   درینه

منطق حقیقت  باید قدر دانست؟ و یا اینکه دارای راهی نظاری باه ساوی حقیقات نادارد و بایاد 
این تحقیق  پیوند عقالنیات دینای باا حقیقات  از دو منظار اساال  و تبدیل به ضدش گردد؟ در 

یاابی و زباان  گیرد تا نشان دهد که عقالنیت  منطقی بارای حقیقت جاهلیت مورد کاوش قرار می
 رود. به شمار می« فهمیدن»و « فهماندن»مشترکی برای بشریت جهت 

در هار دو بخاِش جاهلیات فرضیه تحقیق  بر این مطلب استوار است که اسال  و جاهلیت  
کهن )عصر پیش از اسال ( و جاهلیت مدرن )جاهلیت معاصار(  باه صاورت کلای  در تقابال 

ماداری  حاول پرساتش  بنیادین و مستمر قرار دارد؛ زیرا عنصر محوری اساال   توحیاد و والیت
پروردگار یکتاست؛ اما محور اصلی منطق جاهلی  چرخش در مدار والیت طااغوت اسات کاه 

 ل آشکار و همیشگی با عقالنیت اسالمی دارد.تقاب
زمینه این پژوهش  پذیرش این اصل است کاه تقابال اساال  و جاهلیات در محورهاای  پیش

چهارگانه: ظّن جاهلی/ ایمان اسالمی )اعتقادی(  حمیت جاهلی/ فضیلت اساالمی )ارزشای و 
و حکام جااهلی/  اخالقی(  تبرج جاهلی/ عفت اسالمی )رفتاری در حاوزه عفااف خاانوادگی(

نمایاد. ایان محورهاا   عدالت اساالمی )رفتااری در حاوزه اجتمااعی و داوری انساانی( رخ می
 عالوه الها  از تعبیر قرآنی  از پیوند منطقی نیز برخوردار است.  به

یابی گفته  یعنی حقیقت شایسته رکر است  در این مقاله صرفًا بخش نخست محورهای پیش
و بیاان و « حقیقات»باشد  به صورت جزئی  آن هم در حّد فهام  ادی میکه مربوط به حوزه اعتق

 گردد.    تبیین می«عقالنیت»تبلیغ آن به واسطه 

 شناسی عقل  مفهوم
تارین معاانی و ل  باه مهامیاه در رکاکار رفتاه اسات  از نظر لغوی  به معانی مختلفی به« عقل»

)مرتضای بند  زدِن پاای شاتر باا ریسامان شود؛ مانند: امساک  بستن و گره کاربردهای آن اشاره می
تاا   ؛ راغاب اصافهانی  بای«عقال»ق  ریال مااده 1414منظور   ؛ ابن4  ج1418فارس   ؛ ابن8 ج1414دی  یزب

 .  (14112  ص10  ج1373؛ دهخدا  346ص
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  واژه 2  ج1374ومی  یا)ف؛ ادراک و فهمیدن حقیقای و تاا  اماور اسات «عقل»از دیگر معانی 
. «(عقال»تا  ریل واژه  )الراغب االصفهانی  بیکار رفته است  ه معنای قوه ادراک نیز به  ب«عقل. »«(عقل»

گاردد. عالماه  گاهی عقل  نه به ادراک و نه قاوه ادراک  بلکاه باه خاود نفاس انساان اطاالق می
نفاس »ری مساامحی دانساته و عقال را هماان یادن عقل را تعبینام« قّوه» المیناندر  طباطبایی

. همننین  یکی از معاانی عقال  رباط و (405  ص1  ج1417ی  ی)طباطباشمارد  ن میانسا« ُمدرِک
 .  (78   ص12)ر.ک: مجله نامه فرهنگ  شوصل به حقیقت است 

رسااند؛ مای« فهام تاا »نیروی ُمدرِکی است که انسان را به « عقل»یک دیدگاه معتقد است  
ته و به مقصود واقعی متکلم پای ببارد ه شخِص متفکر از معنای ظاهری کال  فراتر رفکبدین معنا 

ها  اعام از موحاد و  . بدون تردید  این معنا از عقل  بین هماه انساان(34  ش1389)ر.ک: سعادت  
 مشرک یا مسلمان و غیرمسلمان  یکسان است.

 شناسی عقالنیت مفهوم
رایناد باه یابد. ف شود  عقالنیت شکل می کار گرفته می عقالنیت  کارکرد عقل است. وقتی عقل به

کار گرفتن عقل  همان تعقل است. تعقل یا اندیشیدن  دو ُبعد دارد: بعد صوری و بعد محتاوایی. 
عقالنیت در صورتی صحیح است که از طریق تعقل صاحیح باه دسات آماده باشاد. از لحااظ 

دار تصحیح اندیشیدن است و فکر و عقال را از خطاای در اندیشاه مصاون صوری  منطق  عهده
اما از حیث محتوایی  هر عقالنیتی  حتی اگر از لحااظ تفکار منطقای درسات باشاد   1دارد؛  می

شود. طبق آموزه اسالمی  اگر مبنا  اصول و اهداف عالی اساالمی در  تفکر صحیح محسوب نمی
ها بر اساس تعقل حاصل نشده باشاد  صارفًا پنادار غلاط اسات؛  ای رعایت نشود و یافته اندیشه

سای کافران  َمَاال کانناده( ک َمَال )دعاوت»د: ینماگونه معرفی میر را اینفاکم یرککه قرآن  چنان
زی یاوانات را برای نجات از خطر[ صادا مای زناد؛ ولای آنهاا جاز سار و صادا چیه ]حکاست 

؛ یعنای ممکان (171)بقاره  آیاه« فهمند زی نمییرو [ چ نیورند. ]ازاکر و گنگ و کشنوند؛ آنها  نمی
نطقی  متفکر باشند و با گاردآوری معلومااتی در ماورد هساتی و است کفار از لحاظ صوری و م

                                                           

)ر.ک: المظفر  « آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ فى الفُر»اند:  گونه تعریف کرده دانان  منطق را این . منطق1
 (.182  ص ق1412   ؛ العالم  الحلی10   ص1968ق/1388
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های انحرافی سار  انسان و مبدأ آن  به باورهایی معتقد باشند؛ اما از لحاظ محتوایی  چون به آموزه
 اند.اند  به تما  ابعاد مسئله نرسیدهسپرده

 یابی  عقالنیت در اسالم؛ طریق فهم و حقیقت
و « حقیقات»تارین روش فهام روشامند  مهم به سوی ملکاوت و  ای عقالنیت در اسال   درینه

است. عقل یا نفاس ناطقاه  باه تعبیار صادرالمتألهین  همننین  راه روشن برای بیان و تبلیغ حق
  1397)صادرالدین شایرازی  رود  دروازه اعظم به سوی ملکوت اعلای و حاّق مباین باه شامار مای

ا َاْنزَ ». قرآن کریم در آیاتی نظیر (43ص كاْم َتْعِقلاونِانَّ ًا َلَعلَّ اا »و ( 2)یوساف  آیاه« لناُه ُقرتنًا َعَربیَّ ِانَّ
ُكْم َتْعقلوَن  ًا َلَعَلَّ ن سااختن کا  ِسّر فصاحت لساان قارآن را مم(43)زخرف  آیه« َجَعْلناُه ُقرتنًا َعَربیَّ

 انگارد. تعقل و تفهم آن می
الیه و بطون  های الیه حجابسازد و نوری را که در  پذیر می را فهم« حقیقت»عقالنیت  اسرار 

  1375نای  ی)اماا  خمهساتند « ِسّر ُمستسر به ِساّر » ند یا «ِسّر ِسّر »اند و حقایقی که  متعدد پوشیده
درباره حقیقت قارآن و  سازد. حضرت اما  های روشمند عقالنی  آشکار می   با تعمق(165ص

گوناه  نید ایاتواند  نماییاا بگردها اگر تماا  قارآن ر شما»فرماید:  نقش فهم روشمند عقالنی می
ن و شااگرد یلساوف بازرق  صادرالمتألهین اهال آن  مانناد فکاد؛ لینکمسائل را از قرآن استفاده 

چ یه شاما هااکاات و اخبااری یااان آه را از همایاه عقلیااشاانی  علااو  عالک  یقادر آن  فا عالی
نکتاه مهام اساتفاده . از ایان بیاان  چناد (321  ص1300)هماو  « نند.کد  استخراج مییفهم نمی
مراتب است و برخی از مراتب و بطون  شود: اّول اینکه فهم یک حقیقت متعالی  دارای سلسله می

پاذیر اسات. دو  اینکاه اگار  مند از علو  عالیه عقلیه هستند  امکانآن  صرفًا برای کسانی که بهره
ار انجا  شود: از یک سو  خواهید حقیقت قرآن و معارف متعالی دینی به فهم درآید  باید دو ک می

معارف متعالی در قالب متدهای عقالنی  بیان و تبلیغ گردد و از سوی دیگر  سطح فهم عقالنای 
  نیازمناد فهام «سطوح متعالی دینی»جامعه ارتقا یابد؛ زیرا اما  آشکارا متذکر شد که فهم برخی 

 است.« علو  عالی عقلی»
ید فلسفی در حکمات اساالمی نیسات. ادموناد یابی عقل  یک امر جد بر این مبنا  حقیقت

کاود و آن را    ریشه بحران غرب را می«فلسفه و بحران غرب» ( در مقاله 1938-1859هوسرل )
عقل به معنای شریف لفظ و به معناای »یابد و خود معتقد است:  می« انحطاط مذهب عقل»در 
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بوده اسات... باه هار حاال  کاار قاوه آل همه  قدیم فلسفه یونان  ایده  یونانی آن است که در دوره
. پاس در واقاع  (84  ص1393)هوسارل  « عاقله  هدایت انسان است برای رسیدن به کمال و بلوغ

عقالنیت شهودی و متعالی است که در عقالنیت ابزاری غرب  ماورد غفلات و یاا   این خصیصه
 شدت مورد تردید قرار گرفته است. به

 نقش عقالنیت اسالمی در تبلیغ
 تواند در تبلیغ نقش ایفا نماید: می های متعددی  النیت اسالمی  از جهتعق

 یک. معقولیت و مقبولیت امر تبلیغ

رو  بارای دانشمندان حوزه فلسفه دین  اعتقاد دارند که باورهای ایمانی  با عقال ساازگارند. ازایان
ظ عقلی  مقبول باشد؛ یعنای تبلیغ و بیان آنها نیز زبان عقالنی باید گشود تا اعتقادات دینی از لحا

؛ (72  ص1387)پترساون و دیگاران  ای اثبات کرد که جمیع عقال قانع شاوند گونه باید صدق آن را به
ای تبلیاغ کناد کاه رهان و عقال  گوید  باید به گونه می مااًل وقتی مبّلغی درباره وجود خدا سخن 

 .(84)همان  صمخاطب  مجاب گردد 

 های دینی دو. فهم جامع و متقن آموزه

های مهم عقالنیت اسالمی  این است که انسان را به فهم جامع و متقن و مساتدل  یکی از ویژگی
ترین هادف او آشناساازی مارد  را باا  کناد  ضاروری می رساند. بدین سان  کسی کاه تبلیاغ  می 

ت. ترین بیان برای فهم دین  بیان عقالنای اساحقیقت دین است و در این مسیر  بهترین و روشن
شود کاه  می دوکسیکال( است؛ مااًل در یک جا فرد مدعی ا)پار نماهم ظاهری از دین  فهم ناسازف

کند کاه خداوند جسم نیست و در جایی دیگر  با توجه به ظواهر متون و صفات اخباری  ادعا می
 خداوند دست  وجه و ساق دارد.

دهاد؛  می و غیر پارادوکسیکال  اما عقالنیت اسالمی از دین  به ما فهم کامل  جامع و منسجم
زیرا از یک طرف  فهم عقالنی  مطابق فطرت اسات و درِک فطاری  مطاابق حقیقات اسات؛ از 

های دینی نیز مطابق فطرت است و در نتیجه  مطابق حقیقت است. باه هماین  طرف دیگر  آموزه
لُّ ما َحکَـَم ِبـِه الَْعْقـُل كُ »اند:  اند و گفته دلیل  دانشمندان اسالمی به تالز  عقل و شرع ملتز  شده

ْرُع َحکََم بِِه الَْعْقلُ  ْرُع، َو كُلُّ ما َحکََم بِِه الْشَّ ؛ ناائینی  2٦٨  ص1397د المصطفوی  ی)الس« َحکََم بِِه الْشَّ
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کسی نگفته است که فهم ظاهری و فهم سالفی و...  باا  . شایان رکر است  هیچ(60  ص3تا  جبی
 ند.های دینی تالز  دار گزاره

 سه. هدایتگری و تشخیص حق و باطل

های ُپرقدرت غربی  باورهاای  ها در هم آمیخته شده است و رسانه در جهان امروز که سره و ناسره
کنند  بهترین راه حل در این زمینه  تبلیاغ  می شدت تبلیغ  کننده خود را به های گمراه باطل و اندیشه

های عقالنای اسات؛ زیارا عقال  نیاروی  اخصهای حقانی دینی بر اساس عقالنیات و شا آموزه
ها را نیاز  رو  پروردگار  آیات خود را عقالنی بیان نماوده و انساان است. ازاین  و هدایت  تشخیص

عقل... »گوید:  می . عالمه طباطبایی ریل این آیه شریفه (242)بقره  آیهدعوت به تعقل نموده است 
و شار و حاق و باطال از یکادیگر تشاخیص داده  یکی از قوای انسانی است و به واسطه آن  خیر

 .(247  ص2  ج1383)طباطبایی  « شود می 
نمایاناد. عقالنیات  گر انسان به سوی حق است و حقیقات را می عقالنیت در اسال   هدایت

باشد و شرک و کفر انسان  نتیجه عد   در واقع  توحیدگرا و مطابق فطرت توحیدی و الهی بشر می
و یا تعقال نکاردن و تقلیاد کورکوراناه از نیاکاان  (151)انعا   آیههواهای نفسانی  تعقل و متابعت از

رساند و اندیشه نکردن و عد  تعقال  آدمای  . تعقل نمودن  انسان را به حق می(170)بقره  آیهاست 
 سازد.  را از فطرت توحیدی جدا می
شد  بدون تردید  هادایت کار گرفته باشد و به عقالنیت دست یافته با کسی که عقل خود را به

ص داده و راه درسات را یها حاق را تشاخ یابد؛ زیرا طبق کتاب الهای  در پرتاِو تعقال  انساان می
یابند. اگر به چنین تشخیص علمی التزا  عملی نیز پیدا کنند  نجات یافتاه و هادایت خواهناد   می

َاَولاو كااَن »... هند یافات: شد؛ ولی اگر از تعقل دست بردارند و به تقلید بپردازند  هدایت نخوا
. نتیجه تعقل صحیح  عقالنیت است و کسای (170)بقره  آیه« تباؤهم َل َيعقلون َایئًا و َل َيهتدوَن 

که تعقل نموده و به نتایج صحیح دست یافته باشد  از عاذاب دردنااک الهای در آخارت رهاایی 
اا َوق»فرماید:  که قرآن کریم از زبان کفار می خواهد یافت؛ چنان ا نسُمع َاو نعقُل ماا ُكنَّ الوا َلو ُكنَّ
عیر الَعقـُل ». به این کارکرد عقل  در روایات نیز اشاره شده اسات: (10  آیهک)مل« في َاصحاِب السَّ

حمُن َو اكتُِسب بِه الَجنانُ  ؛ یعنای عقال  جنباه (3  ح11  ص1تاا  ج نای رازی  باییلک)« ما ُعبِد به الرَّ
سوی خدای متعال  قرب او  انجا  اعماال صاالح و کماال انساانی هدایتگری دارد و انسان را به 
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ن دو عقال  دو جازء نفاس یگوید: پس  ا  دهد. صدرالمتألهین در تفسیر این حدیث می  سوق می
ت یاه غاکاله علو  و معارفی یه به وسیه از مبادی عالکی  جزئی انفعالی و علمی یکآدمی هستند: 

امات( و دومای  جزئای فعلای و یمان باه خادا و روز قیاشوند ) آنها خودشان هستند  منفعل می
عنی انجا  طاعاات یباشد   ت آنها عمل به مقتضای آنها مییه غاکه به سبب آرا و علومی کعملی 

ن اثار یریای از اخاالق ناپساند  در طبقاات زیز از معاصی و تخلق به اخالق حسنه و رهاایو پره
ن دو هدف حاصل شوند  تقرب به یه اکامی عت است. پس  هنگین و شرین  همان دیند و اک می

. رسااول (225  ص1  ج1366)صاادرالدین شاایرازی  ر او حاصاال خواهااد شااد یاادن از غیااخاادا و بر
انما یُْدرُك الخیُر كُلُّه بالعقـِل و ال دیـَن »د: یفرما با عبارت موجزی این مطلب را بیان می خدا

رات ]علمای و یا؛ بادون تردیاد  هماه خ(143  ح158  ص74ق  ج1390)مجلسای  ِلَمْن ال َعقل لَه 
در حادیث دیگاری  رساول « ن نادارد.یاه عقل ندارد  دکسی کد و یآ عملی[ با عقل به دست می

یا على العقـل مـا اكتِسـَب بـه الجنـُ و ُطلـَب بـه رضـَى »فرمود:  خطاب به علی خدا
حمن ن بهشات ه باا آکازی اسات یا؛ ای علیآ عقال  چ(3  ح59  ص74ق  ج1390)مجلسی  « الرَّ

نیاز در حکمات  حضارت علای« د.یاآ شود و رضای خدای رحمان به دست می ل مییتحص
ُ اَما اسْ »فرماید:   نغزی می   407البالغاه  حکمات )نهج عقـاًل إال اسـتَنَقَذُه ِبـه یومـًا َمـا ا ً رَ مْ توَدَع الّلَ

قال نجاات ؛ خدای متعال  عقل را به انسانی نداد؛ جز آنکه روزی او را با کمک همان ع(528ص
ك ـاَك ِمـْن عقِلـك َمـا »نمایاد:   آن حضرت  در حکمِت دیگر این مطلب را تأکیاد می« بخشید.

؛ عقل تو را کفایات کناد کاه (530ص  421حکمت البالغه   )نهجك َك ِمْن ُرشدِ یِّ اَْوَضَح ل  سبیَل غَ 
د  را ترین مار عاقال خادا  در حدیث دیگر  رساول« راه گمراهی را از رستگاری نشانت دهد.

ِ َوفُ أكمُل الناِس عقـاًل اَْخـ»ترین آنها به خدای سبحان باشد:  کند که مطیع  کسی معرفی می و   ُهم لّلَ
لطان و اَ هُ فُ وَ الناِس عقاًل اَخْ  م لَُه َو أنَقُص هُ عُ وَ طْ اَ    58  ص74ق  ج1390)مجلسای   م لَـههُ عُ وَ طْ ْم لِلسُّ

ن مارد  در برابار یتار عین و مطیتر فیخاه کسی است کن مرد   از جهت عقل  یتر املک؛ (126ح
ن یتار عیاه از سلطان ]ظاالم[ بترساد و مطکسی است کن آنها  یتر عقل مکخدای سبحان باشد و 

 اَعَقـُل النّـاس اَطـوُعُهم لِلّ ُسـبحانه»نیاز فرماود:  رمؤمناانیام« س در اجرای اوامر او باشد.ک
 «  ترین آنها در مقابل خدای متعال است. طیعترین مرد   م ؛ عاقل(428  ص2  جتا می آمدی  بیی)تم

ه انساان در کاناد کف ماییادگاه قرآن  این گوناه تعریز عقل را بر اساس دیعالمه طباطبائی ن
ق معارف است و اگار یتگر انسان به سوی اعمال صالح و حقایشود و هدانش از آن بهره مند میید
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ر و شارهای یاده نمای شاود؛ هرچناد در خینام« عقل»دگاه قرآن  یگر از دیر نباشد  دین مسیدر ا
؛ 157  ص5؛ هماان  ج255و182  ص16ق  ج1417)طباطباایی  ی داشاته باشاد یاراکارف  وی ِص یدن

الَعقـُل »رات اسات: یا. به صورت کلی  عقل در لساان دینای  سرچشامه خ(369  ص19همان  ج
هنماا و هادایتگر انساان رات و رای. عقل  سرچشمه همه خ(173  ص1تا  ج )آمدی  بی« یَنبُوع الَخیر

گر اسات. بناابراین  خادای  بخش و هادایت مال است؛ از این حیث که عقال روشانیکبه سوی 
کاه در حادیای حضاارت  بارای انساان قارار داده اساات؛ چنان« حجاات»متعاال آن را باه عناوان 

ار و حجات کای هشا آ خدا بر مرد  دو حجت دارد: حجت آشا»د: یفرما می جعفر بن موسی
نای  یلک)« اند و حجت پنهان  عقل مرد  اسات غمبران و امامانیار  رسوالن و پکجت آشپنهان. ح

 .(12  ح19  ص1تا  ج بی
برای مبّلغ دینی ضرورت دارد که بیان خود در خصوص حقیقت دینی را عقالنی سازد تا برای 

 پذیر باشد. مخاطب او فهم

 چهار. پیروی از نیکوترین سخن

نیت اسالمی در تبلیغ  ایجاد بستری است که مخاطب خود با تفکر یکی از موارد مهم نقش عقال
پیروی نماید. خداوناد متعاال در ساوره مبارکاه زمار  در ایان بااره « نیکوترین سخن»و تأمل  از 

ساانی کنند؛ آنان ک روی میین آنها پیوتریکشنوند و از ن ه سخنان را میکسانی کهمان »فرماید:   می
. عالماه در تفسایر ایان آیاه (18)زمار  آیاه« اناد ده و آنهاا خردمندانرکاتشاان یه خدا هداکهستند 

َم اده أنُّهم َطالَبُوا الحقَّ َو الُرشَد یَستِمعون القَوَل رجاًء أن یِجدوا فیه حقـًا و خوفـًا أن »نویسد:   می
 ه بندگان خادا کاه ریالکن است ی؛ مفاد آیه  ا(250  ص17 ق  ج1417)طباطباایی   ء منه ی وتَُهم شي

د یان امیه گوش دهند  بدکشمارد  طالب حق و رشدند. به هر سخنی   آیه آنها را صاحبان خرد می
شاان فاوت یه در اثر گوش ندادن به آن  حق از اکترسند  ابند و مییه در آن حقی بکدهند  گوش می

ر و کند  اهل مدارا و گفتمان هستند و باا صاب  بنابراین  صاحبان ِخردی که قرآن معرفی می« شود.
دهند و در نهایت  باا تعقال و   حوصله و تساهل  به هر سخنی  حتی سخن مخالف گوش فرا می

نماید و چون با استماع سخنان متفااوت   تفکر  بهترین سخن را تشخیص داده و از آن متابعت می
کند  پاس  اهال نجاات و   یابد و از آن پیروی می و عبور از داالن صواب و خطا  حرف حق را می
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 1یت است.هدا
ترین ویژگی عقالنیت که در تبلیغ نقش ماؤثری دارد  بسترساازی بارای  بر این اساس  از مهم

تأمل و تعقل و تشخیص حقیقت و پیروی از نیکوترین نظر  مکتاب و... اسات. خادای متعاال  
عقل را حجتی درونی برای بشر قرار داده است و روز قیامت  مبتنای بار احکاا  عقلای  انساان را 

ذه خواهد نمود. انسانی که صاحب ِخرد است  اگر تعقال باورزد و عقالنیات پیشاه ساازد  مؤاخ
کند. بنابراین  مبّلاغ دینای  بایاد  یابد و از خطا و ضاللت رهایی پیدا می قطعًا راه صحیح را در می

های عقالنای اساتوار ساازد تاا زمیناه تأمال و تعقال را در  بیان تبلیغی خود را بر مبنای شااخص
ایجاد نماید. هنگامی که این بستر فراهم گردید و مخاطب به تفکر واداشاته شاد  عقال  مخاطب

گااه در دا  مکاتاب  کناد و فارد متفکار و اندیشامند  هیچ می خاصیتی دارد کاه حقیقات را درک 
تاوان گفات کاه در عصار حیارت کاه  می گیارد. پاس  های فریبنده آنها قرار نمی انحرافی و آموزه

 اند  عقالنیت  بهترین راه رهایی از گمراهی است. ن سایه افکندهها بر ارها شبهه

 پنج. اعتدال در تبلیغ

های مهم در مورد عقالنیت در تبلیغ  ایجاد اعتدال اعتقاادی و رفتااری و پرهیاز از  ویژگییکی از 
های جدِی بسیاری از مبّلغان  افراط و تفریط در بیاان اسات.  افراط و تفریط است. یکی از آسیب

اعتادال را رعایات کنیاد. »مقا  معظم رهبری در جمع فضال و طالب و روحانیون مشهد فرمود: 
شوند؛ حاال یاا  اعتدال  یعنی در هیچ جهت دچار افراط نشوید. بعضی در منبرها دچار افراط می

حال  افراط  ماذمو   اّی  کند. علی در طرف جهات اخالقی  یا در طرف جهات سیاسی؛ فرق نمی
رو  . ازایان(4/1/1369)بیاناات در جماع فضاال و طاالب و روحاانیون مشاهد  « ن نیستاست؛ مستحس

کناد و دچاار افاراط  می مبّلغی که پایبند باه اصاول عقالنای باشاد  اعتادال در تبلیاغ را رعایات 
 گردد. نمی

ها و متدهای تبلیغ  در ساختار و اصاول و  ها  سبک قطعًا عقالنیت در مبانی تبلیغی  در روش
تواند نقش ایفا نمایاد؛ اماا باا  می ها و دستاوردها   طور در اهداف و رسالت تبلیغ و همین محتوای

                                                           

اسالمی  مشترک است و تمایزی ندارد. عقل اصطالحِی فلسفه اسالمی  عقلی  . عقل فلسفی  با این ویژگِی عقل1
کند. عقل عملی در ُبعد عمل  و عقل نظری در بعد نظر  انسان را  است که انسان را به کمال و سعادت هدایت می

 سازد. می رساند؛ یعنی از قوه و استعداِد صرف  نهایتًا به فعلیت تا  نایل گا  به رشد و تکامل می به گا 
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شاود و از بااب  می توجه به اینکه مطلوب جستار حاضر  این امور نیست  از ورود به آنهاا پرهیاز 
نمونه و مصداق  مواردی از نقش و کارکردهای عقالنیت در بااب تبلیاغ تبیاین گردیاد. هادف و 

یابی و فهم دین اسات و مبّلاغ دینای   اصلی این مقاله  آن بود که عقالنیت  منطق حقیقت مسئله
رو  مادعی هساتیم کاه  های متعالی دینی نادارد. ازایان ای جز کشف حقیقت و بیان آموزه دغدغه

 رود. می های دینی به شمار  ها و گزاره عقالنیت در این مسیر  بهترین راِه فهم و بیان آموزه

 نیت جاهلیت و گمراهی ناعقال
انجاماد و راه کشاف ساّر  الله می ناعقالنیت و ِخردستیزی جاهلیت اولی و مدرن  به انسداد باب

که در جاهلیات اولای  عقالنیات جایگااهی نادارد  در جاهلیات  گونه بندد. همان حقیقت را می
در عصر مدرنیتاه  یابد.  شود و ناعقالنیت جدید ظهور می مدرن نیز عقالنیت با بحران مواجه می

ای باه ساوی ملکاوت عاالم و حقیقات  مااباه شاهود متعاالی حقیقات و دریناه عقالنیت که به
گاردد و یاا  اعالست  از مقا  واقعی خود تنزل نموده و تبدیل به ابزاری در خدمت اوهاا  بشار می

بخشاد. وضاعیت بحرانای عقالنیات و  هاای ضاّد عقالنیات می کاماًل جایگاه خود را به جریان
توان از مسیر انتقاادات متفکاران غربای همناون: مااکس وبار  ردستیزی جاهلیِت مدرن را میِخ 
 ( و... 1964اا1895 (  مااکس هورکهاایمر )1971ا1885 (  گئورق لوکاچ )1918ا 1864)

 1روشنی بازیافت. به
شامارد و باه عقالنیتای    علت بحران غرب را انحطاط ماذهب اصاالت عقال می«هوسرل»

انگااری   های بشر در آمده و با غلباه طبیعت به صورت ابزاری در خدمت خواهشتبدیل شده که 
غرب از اصل خردمندی خاود دور افتااده اسات و »بحران را به وجود آورده است. به نظر ایشان  

حّل رهاایی از ایان بحاران  یاا  و راه« وحشیانه سقوط کرده است ِی ها توزی روحش در ورطه کین
اروپاا »بسامان و بحرانی است که به نابودی خواهد انجامید و یا اینکه سکونت در این وضعیت نا

دوباره از روح فلسفه سر برآورد که الزمه و شرط آن  شجاعت عقلی برای غلبه بر طبیعت انگاری 
حّل جسورانه هوسارل   . این اعتراف وحشتناک و راه(96  ص1393)هوسرل  ادموند و دیگران  « است

ه غربی  یا باید در حالت دور افتادگی از خردمنادی و در واقاع  وضاعیت دهد که جامع نشان می

                                                           

 .  سلکییک روشنگبی. ر.ک: تئودور و. آدورنو و ماکس هورکهایمر  1
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جهالت عد  روآوری به عقالنیت شهودی و عقالنیتی کاه انساان را باه ساوی حقیقات هادایت 
ی او گشاوده ورشاند و یا امکان دیگری را که فاراکند  کاماًل خود را به اضمحالل و نابودی بک می

 قالنیت استعالیی را احیا کند.شده است  پاس دارد و دوباره ع
در عصر مدرنیته  عقالنیتی شکل یافت که ادراک عقلی را به شناخت عقلی مفهومی محدود 

رد و این عقل مفهومی را مطلق نمود. این عقالنیت  به دلیال نفای کلیات و ضارورت از ادراک ک
را نهادیناه سااخت.  عقلی  فهم عقالنی را در حّد َوهم بشری تنزل داد و در واقع  جهالت مادرن

شد و زبان انکار بار مناابع عاالی معرفتای گشاود و  گیر  ت  در مراتب پایین عقل زمینیاین عقالن
ت  یاک جملاه  عقالنیسپس  به سطح دانش پوزیتیویستی و عقالنیت ابزاری تنزل پیدا کرد. در 

شاأ هماه رفتارهاای را منیاا برده شهوات است؛ زیار ک ده از ماوراء و خدمتینگر  بر ابزاری جزئی
ی از یکاال و شاهوات انساانی  یدهند. پس  توجه به آنها و تحقق امآدمی را امیال وی تشکیل می

ال یار امیناپذ انیان  تعار  پاین میل اساسی در اکت ابزاری است؛ اما مشیاهداف اساسی عقالن
یر نیسات. وجاود پذ ه ارضای همه آنها  امکانک طوری های نفسانی با یکدیگر است؛ به و خواسته

حّلی مناسب  پای عقال را  ست  در اندیشه یافتن راهیشمندان اومانیه اندکاین مشکل  موجب شد 
به میان بکشند. بر این اساس  آنان عقل را خاد  امیال دانساتند و مادیریت امیاال را در حاّد یاک 

عقال در »د: نویسا ( در این باره مای1980ا1899میانجی  به عقل سپردند. جان هرمن رندال )
. (566  ص2تاا  ج )رندال  بی« های متعار  و غالبًا سرسخت  فقط یک میانجی استمیان انگیزه

کناد: ای همنون: هابز  هیو  و بنتا  را در این باره چنین نقال مایآنتونی آربالستر  دیدگاه فالسفه
را باه حکام عقال  ها و مقاصاد خاود فرد از دیدگاه هابز  هیو  و بنتا   به این مفهاو  کاه هادف»

ها هساتند کاه باه فارد  ها  تمنیات و بیزاریبرگزیند  عاقل نیست. به عکس این شهوات  خواهش
با قبول ورند. آ های الز  برای حرکت در سمت و سوی معّینی را فراهم میبخشند و انگیزهجان می

شاهوات و « بارده»هیاو    توان خدمتکار یا به قولهای بشری  عقل را فقط می این تلقی از پویش
ها قلمداد کرد. در چارچوب این الگو  از رابطه مقاصد بشر با عقل و احسااس  عقال را  خواهش
تواناد باه ماا توان وسیله به شمار آورد و بنابراین  اساسًا نوعی محاسبه است. عقال نمایفقط می

  خاوب اسات؛ بگوید که هدفی بیش از هدف دیگر  عقالنی است. هر هدف یا شیء خواستنی
هاا  ساازش  به این دلیل که خواستنی است. کار عقل  این است که چگاونگی ارضاای خواهش

  1367)آربالساتر  « دادن آنها با یکدیگر و یا خواهش برای همان چیز از سوی دیگران را معین کند.
 .  (51ص
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ت آن   ماهیا«حقیقت»یا همان جاهلیت مدرن با « خردگرایی ابزاری»با روشن کردن نسبت 
دارد و ایان دوری و « حقیقات»  همواره تعهد و نسبتی با «انسان»توان گفت  گردد. می آشکار می

بخشد. بشار  عهاد  نزدیکی او نسبت به حقیقت است که تما  شئون و زندگی او را معنای تازه می
افت  عهاد جدیادی یدی ظهور یت جدیه عقالنکازلی با حضرت حق داشت و در عصر مدرنیته 

بست که با آن عهد ازلی  تناق  آشکار داشت. بدین ترتیاب  تماا  فرهناگ و سااخت و  با خود
سیستم تمدن جدید  فرع بر این عهد مدرن است و در این عهد جدید  جایگاه انسان و حضارت 

های تاریخ  چیزی جز شکستن عهد سابق و بساتن عهاد جدیاد  گشت»حق عو  شده است. 
بنادد و باا ایان عهاد   بیند و با خود عهد می را آیینه حق می نیست؛ ولی در دوره جدید  بشر خود

. (7  ص1379)داوری اردکاانی  « افتاد شاود و زماامش باه دسات وهام می خانه عقلش ویاران می
ردش فقط تشاخیص و تعیاین کارکاستی معزول و ین  طبق عقالنیت ابزاری  عقل از مقا  ریبنابرا

نمایاد؛ راه رسیدن باه آن اهاداف را ساازماندهی مای بهترین ابزار و وسایل نیل به اهداف است و
گذاری آنها  قضاوتی داشته باشد. ایان قضااوت را پایش از  آنکه در مورد خود اهداف و ارزشبی

ال و برده شاهوات انساانی باوده و تنهاا باه یدهد. عقل  در خدمت امعقل  امیال آدمی انجا  می
ند و زما  امور حیات انساان باه دسات ک ت مییریهای متعار  را مد زهیانجی  انگیک میعنوان 

 .(1393؛ سعادت  1389)ر.ک: سعادت  افتد  وهم می
انگارانه مدعی شدند که این تمدن غرب  به دلیل ابتنا بر عقالنیت ابزاری و علام  برخی مطلق

و این نسخه  نه تنهاا  (31  ص1396)شایگان  تجربی  بهترین الگوی پیشرفت و تمدن بشری است 
ها و جوامع بشری  بهتارین راه پیشارفت و توساعه محساوب  انسان  ها  بلکه برای همه غربی برای
اسات؛ یعنای هماان   گردد و همه جوامع  ملز  به پیروی از عقالنیت غربی و الگوی مدرنیتاهمی

 (.(شمولی دارد  جهان  ه داعیهکوالر کزداشده و س عقالنیت خودبنیاد  دین
ه ناشای از کاخواهی عقالنیت غربای  انگیز ترقی بینی و پژواک گسترده و شوق این خوشالبته 

زودی برخای از پیامادهای  تمدن جدید بود  زمان طوالنی انعکاس نیافت؛ باه  دستاوردهای اّولیه
 (  اندیشامنِد 1951ا1886ار شد. رنه گنون )کهای تمدن جدید آش ناگوار آن  سر باز زد و بحران

به برخی از این پیامدهای ناگوار  ییبان  نیسی می د  تاب کمنتقد مشهور فرانسوی  در  گرا و سّنت
 ند: ک های تمدن جدید  چنین اشاره می بست و بن
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ه بر اثر پیشرفت و ترقی که تنعم و رفاه را آرمان خود ساخته بودند و از بهبودهایی کسانی ک»
بشار در روزگااران پیشاین هساتند؟ تر از ابناای  حاصل گشته  برخوردارند  آیاا خوشابخت

اناات بیشاتری وجاود دارناد  ولای عاد  تعاادل و کتر و ام امروزه وساایل ارتبااطی ساریع
نابسامانی و احساس نیاز بیشتر  او را در معر  خطر فقادان قارار داده و امنیات او هرچاه 

ه هدف تمادن جدیاد  چیازی جاز افازایش کبیشتر در معر  تهدید قرار گرفته است؛ زیرا
طلبی و  اناات  مواهاب طبیعای و لاذتکآمیز از ام گیری جنون های تصنعی  بهره نیازمندی

« ارضای هرچه بیشتر و غوطه ور ساختن انسان در زنادگی ماشاینی  چیاز دیگاری نیسات
 .(144  ص1372)گنون 

گا  از دین و منابع قدسی و حتی عقل استعالیی فاصله گرفت و در نتیجاه   به عقالنیت غربی  گا 
ها و معارف الهی و بشری را از دست داد. پس  ابتادا کوشاید تاا علام تجربای را  سیاری از آموزهب

رو  دانشمندان سده نوزدهم  عقالنیات صارفًا  جایگزین همه آننه از دست داده بود  سازد. ازاین
 های فرهنگی و اجتماعی در هم آمیختند و دین انساانی تجربی را با ایدئولوژی  هنجارها و ارزش

کردند و چناان بار اقتادار علام پاای فشاردند و سااِز ناهمسااز  آفریدند و خود نقش پیامبرانه ایفا 
شناس و اقتصاددان ایتالیاایی  آنهاا را باه هماین دلیال  عالماان  نواختند که ویلفردو پارتو  جامعه

 .(508 ص1366)آرون  احمق نامید 
داد و این علِم مبتنای  ردگریزی شکل میآلود را در واقع  خ این علم جدیِد وهم  اساس و ریشه

گونه دستاوردی  در راستای کشف حقیقت نداشت.  بر َوهم و عقالنیت ابزارِی مبتنی بر ظن  هیچ
توان گفت در دوران مدرنیته  زما  انسان مدرن  به جای عقل  به دست وهام افتااد و  رو  می ازاین

ساازی  با تکیه بر وهم و علام ظنای  باه نهادینه زدند  اما در واقع  آنها گرچه از عقل و علم د  می
 کاماًل بریده بودند.« حقیقت»کردند و پیوندشان را با  جهالت مدرن تالش می

 نتیجه
  توسط یک عقالنیت استعالیی و انتقادی  امروز بایش از «حقیقت»فهم و درک و تبلیغ روشمند 

جهاان  گونااگونی مکاتاب  گذشته اهمیت خود را نمایانده اسات. شارایط اجتمااعی و سیاسای
اجتماااعی و فکااری در عااالم و تحیاار و ساارگردانی نظااری و علماای انسااان امااروز از یااک سااو  

هاای  گری و ضعف بنیه علمی در حوزه فهم امور دینی و در نتیجاه باروز مکاتاب و جریان قشری
عقالنیات  انحرافی  تکفیری و افراطی از قبیل القاعده  طالبان  داعش و... از سوی دیگر  اهمیت
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نشااند  دهد و این سؤال اساسی را بر تارک تما  مسائل می را بیش از پیش  جلوی چشم ما قرار می
تواند به آن انتساب دهاد؟  این قدر مبهم و یا پوشیده است که هرکسی خود را می« حقیقت»که آیا 

 میان حقیقت و ناحقیقت  نادیدنی است یا واقعًا ُپرناشدنی است؟   آیا فاصله
تواند لبااس  می« خردگرایی ابزاری»استعالیی  « عقالنیت»رسد که در دنیای فاقد  نظر می به

بنشیند؛ اما تبلیغ و معرفی صاحیح  عقالنای و روشامند « حقیقت»حقیقت بر تن کند و به جای 
گاردد کاه انتسااِب هرگوناه جنایات ضاّد  ترین وجه ممکن  موجب می هم به روشن حقیقت  آن 

و حقیقت ممتنع شود. همننین  برای ماا مسالمانان جهات رهاایی از تشاتت  انسانی به نا  حق
هاا از  محوراناه  عقالنیات و فهام روشامند اساال   ضارورت دارد تاا رهن کلماه و تشادد عمل

  باز گاردد و فاصاله« کتاب مبین»ای رهانیده شده و به متون اصیل و محتوای  های فرقه فر  پیش
هاای کاه جریاان نحوی کار  ُپرناشادنی نشاان داده شاود؛ بهطورآشا میان حقیقت و ناحقیقت  به

انحرافی مال داعش و طالبان  نتوانند خود را اسالمی معرفای کنناد. عقالنیات اساالمی  منطاق 
های عقالنیات تبلیاغ نمایاد  اّواًل  بیاان او  یابی است و مبّلغ چناننه بر اساس شااخص حقیقت

هاای  عقالنیت به فهم جامع و متقن در تبلیغ آموزه  مؤلفهیابد؛ ثانیًا  طبق  معقولیت و مقبولیت می
گردد؛ ثالاًا  عقالنیت جنبه هدایتگری و تشخیص حق و باطل را دارد و مبّلغ اگار در  دینی نایل می

آساانی باه راه درسات و باه ساوی حقیقات  امر تبلیغ از عقالنیت بهره بگیرد  مخاطب خود را به
کنند و مبّلغی  لباب و صاحبان ِخرد  از نیکوترین سخن پیروی میسازد؛ رابعًا  اولوااال رهنمون می

های عقالنیت بیان خود را سامان دهد  مورد پاذیرش و گازینش مخاطباان  که بر اساس شاخص
 گردد. گیرد و نهایتًا اینکه عقالنیت  موجب اعتدال در امر تبلیغ می قرار می

ی به عقالنیت شکل گرفات کاه در واقاع    نگاه نوین در جهان مدرن و عقالنیت ابزاری غربی
گیارد کاه تاابع  همان جهالت اولی در قالب مدرن است. در جهالت مدرن  ناعقالنیتی شکل می

دهنده و بیانگر حقیقت نیست و اساسًا نااظر باه شاناخت و  های بشر است و هرگز نشان خواهش
 باشد. کشف حقیقت و تعیین اهداف نمی

های متعالی دینی و فهام و بیاان حقیقات  بایاد باه عقالنیات  زهبر این اساس  برای تبلیغ آمو
یابی است؛ ناه خردگرایای  گر و منطق حقیقت اسالمی توجه داشت؛ عقالنیتی متعالی که هدایت

گوناه دساتاوردی در  آلود و مبتنی بار ظان اسات و هیچ ابزاری مدرن که مانند جهالت اولی  وهم
 .مسیر کشف حقیقت ندارد
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 بازخوانی سنّت ابتال در قرآن

 *اکبر حسینی رامندی سید علی

 چکیده
زیاادی از مارد  در  ۀسفانه عادأشیوع بیماری کرونا جامعه انسانی را با مشکالتی سخت مواجه کرد.  مت

دلیال تعطیلای مراکاز عماومی از سراسر دنیا جان خود را از دست دادند و بسیاری از کسب و کارها باه 
رونق افتاد. به هر حال این بیماری ضررهای جانی  مالی و عاطفی زیادی را به جامعه انساانی وارد کارد 

و   قرآنای بررسای کوشاد ایان رخاداد را از منظار یو موجب بروز شبهاتی در ارهان گردید. این نوشتار م
 .کند  تحلیل

  .بال  ابتال  سنت  قرآن: کلیدواژگان

                                                           
 : یپژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالم یعلم ئتیه عضو* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400سال دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان   



  5شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 112 

 

 مقدمه
ها داشاته  بیماری کرونا و شتاب شیوع آن در سراسر جهان  آثار گوناگونی در زندگی تمامی انساان

ها و مشاغل  مراسم مذهبی  مانند: نمااز  ها و بسیاری از سازمان است. تعطیلی مدارس  دانشگاه
از  از ایان پیامدهاسات. بایساته اسات ایان رخاداد  یهاایهاا  نموناه و هیئت  جمعه  جماعات

شاود.   و تحلیال  شناختی  اجتماعی  فرهنگی  سیاسی و اقتصادی بررسای منظرهای: دینی  روان
در تبیین و تحلیل ایان رخاداد مادار توجاه قارار داده و را در این میان  برخی وظیفه عالمان دینی 

ا بار انتظار دارند علمای دینی و فقیهان  چیستی  چرایی  هدف و چگونگی مواجهه با این حادثه ر
ستیز  این شرایط بحرانای را فرصاتی بارای یاورش  تبیین کنند. گروهی دین هایدینیاساس آموزه

دوباره به باورهای مذهبی و ناکارآمدی اندیشاه دینای و نیاز ناکارآمادی نظاا  اساالمی ایاران در 
یاه زنی عل اتهاا هاای انی  ریزیگستردهوباامکاررناا  سیاسی دانسته و با برنامه مدیریت 

گران نیز شیوع کرونا را اقدامی آگاهاناه از ساوی  دهند. برخی تحلیل باورهای دینی را گسترش می
 دانند.  نظا  سلطه جهانی و طلیعه تحولی عظیم در مدیریت جهان معاصر می

از سّنت ابتالست. ساّنت  ایتحلیِل دینی و قرآنی تردیدناپذیر آن است که این ویروس  نمونه
اذ  »اهدافانانیآفرینشا سانانت؛های مطلق الهی و از زمایش  از سّنتابتال یا سّنت آ الَّ

ه مرق و زندگی را ]برای شاما ک ؛ همان(2)ملک  آیه   َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة ِلَیْبُلَوُكم َأُيُكْم َأْحَسُن َعَمال
 فلسف نّنتابات راآکارارقرآن« د.یارترکویکدامتان نکه کد یازماید آورد تا شما را بیان[ پدیآدم

. از منظار دا ادمای وتعیی میزانپایبندیعکلیب عقیدهتنحیادیووانا آآنکدنباط ا سان
شود؛ بلکه شامل همه رخدادهای خیار و شار نیاز های  دگیمحدود کیقرآن  ابتال  به سختی

رِّ َو اْلَخْیِر ِفْتَنةً : »کندمی اما براساس باوری رایاج  بسایاری از مؤمناان آن را باه .« َو َنْبُلوُكْم ِبالشَّ
دانند. در قرآن  به ایان بااور نادرسات اشااره ها محدود می حوادت سخت  مشکالت و مصیبت

ٌُ َرباىِّ َأَهااَنِن »شده است:  ا ِإَذا َما اْبَتَلئُه َفَقَدَر َعَلْیِه ِرْزَقُه َفَیُقاو . برخای در (16)فجار  آیاه« َو َأمَّ
منندم رو هایآناایش ا دوگکانمیرامش امنیتوکادما ی ا ای نّنتغافلهایآلحظه

انت؛آ ان بخداو دویژهوطفشان « ٌُ َماُه َفَیُقاو ْكَرَماُه َو َنعَّ َْ ْنساُن ِإذا َما اْبَتالُه َرُبُه َف ا اْْلِ مَّ َْ َف
ي َأْكَرَمِن  د و او را گرامای دارد و نعماتش یازماای؛ اما آدمای را چاون پروردگاارش ب(15)فجر  آیه َربِّ

)محمدرضاا « داشات باود [ ین گرامیاساته اید: پروردگار  مرا گرامی داشت؛ ]چون شایدهد  گو
 .  (302  ص1383نوری  
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ها و شبهات پیرامون آن  بایسته است ساّنت  و پرسش رونامسری و فراگیر ک یبا توجه به بیمار
های مناساب ارائاه  با تحلیل و تبیین آیاات قارآن  پاساخالهی ابتال از منظر قرآن بازخوانی شود و 

 گردد.

 تحلیل قرآنی مفهوم بال 

ق  1412)راغاب اصافهانی  در زبان عربای  باه معناای آزماایش و امتحاان آماده اسات « بال»واژه 
. ایان واژه  در زباان فارسای باه مفهاو  ساختی  گرفتااری  (226  ص1   ج1372؛ طبرسی  145ص

)فرهناگ شاود  سبب  دامنگیار انساان می ای است که ناگهانی و بی بدبختیمصیبت  آفت  ستم و 
 .  «(بال»معین  واژه 

بال و مصیبت  دو گونه است: طبیعی و بشری. بالیای طبیعی مانند: سیل  زلزله  رانش زماین 
سااخته بشار)ترور  هاای دست و ریزش کوه  و بالیای بشری مال: جنگ  قتل و غاارت و بیماری

َو ِإْن »توحید افعالی  همه بالیا از جانب خداوند اسات: هایقرآ یور اساس آموزهبیولوژیک(. ب
َئة  َيُقوُلوا هِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكل   ِه َو ِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ ِماْن ِعْناِد  ُتِصْبُهْم َحَسَنة  َيُقوُلوا هِذِه ِمْن ِعْنِد اللَّ

ه به آناان رساد   ین از نزد خداست و اگر بدیند: ایرسد  گو به آنان ی؛ و اگر خوب(78)نساء  آیه اللَّ
بناابراین  هماه بالیاا در هندساه مقادرات « ن از نزد توست. بگو: همه از نزد خداست.یند: ایگو

هاا  اراده و  گیرد؛ اما تردیدی نیست که در وقوع برخی بالیا مانند جنگ الهی و قضا و قدر قرار می
رو که بر مبنای حکمات الهای و اراده تکاوینی خداوناد  انساان در  اختیار انسان نقش دارد؛ ازآن

های قرآنی  به این نکتاه اشااره شاد اسات کاه گناهاان تعیین سرنوشت خود آزاد است. در گزاره
  قحطای و مانناد  آساا  زلزلاه هاای سیل انسان  در نزول بخشی از بالهای طبیعی همنون بارش

ااِس ِلُیاذيَقُهْم َبْعاَ  َظَهَر اْلَفس»اینها  تأثیرگذار است؛  اُد ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر ِبما َكَسَبْت َأْياِد  النَّ
ُهْم َيْرِجُعوَن  ذ  َعِمُلوا َلَعلَّ ماری و جنگ ی؛ فساد و تباهی )زلزله و طوفان و قحطی و ب(41)رو   آیاه الَّ

ز گناهان بزرق[ های مرد  ]ا ار شد؛ به واسطه آننه دستکا آشیی و درکو قتل و ناامنی(  در خش
د یاناد  باه آنهاا بنشااند؛ شاا وی[ برخی از آنناه را انجاا  دادهیفر دنکیفراهم آورده  تا ]خداوند 

 «  بازگردند.
هاای بیولاوژکی و جناایتی  ای از جنگ بنابراین  حتی با این فر  کاه بیمااری کروناا نموناه

از قلمرو قضا و قادر الهای و هولناک از سوی نظا  سلطه باشد  تصمیم و اقدا  آنان  هرگز بیرون 
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های قرآنی  همه رخدادهای تلاخ و شایریِن پیراماون سّنت ابتال نخواهد بود؛ زیرا بر اساس آموزه
ئاِت »مطلق آزمون الهی است؛   انسان  در حقیقت  تحقق سّنت ایِّ َو َبَلْونااُهْم ِباْلَحَساناِت َو السَّ

ُهْم َيْرِجُعوَن  ه ]باه ساوی کام؛ باشاد یها آزمود ها و ناخوشی را با خوشیو آنها ؛ (168)اعراف  آیهَلَعلَّ
رِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنًة َو ِإَلْینا ُتْرَجُعون» خوانیم: و یا در آیه دیگر می« حق[ بازگردند. )انبیااء   َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

م و باه ساوی ماا ییآزماا و شما را با بدی و خوبی )مر  و صحت و فقار و ثاروت( مای ؛(35آیه
ها و میزان پاکی بااطن انساان   هدف این سّنت الهی  سنجش گوهر انسان «د.یشو دانده میبازگر

ُه ما في»در مسیر زندگی اسات؛  َص ماا فاي  َو ِلَیْبَتِليَ اللَّ )آل عماران   ُقُلاوِبُكم  ُصُدوِرُكْم َو ِلاُیَمحِّ
هاای  و آنناه را در دلد یازمایهای شما را( ب تیهای شماست )ن نهی؛ و تا خدا آننه را در س(154آیه

 «مان شما را( خالص گرداند.یشماست )ا

 آزمایش الهی به خیر و شر
خیر و شر  از دو منظر طبیعی و توحیدی  دو تعریف متفاوت دارند. از نگاه طبیعی یا مادی  خیار 

شود که لذت  آرامش  شادمانی و سالمت مادی آدمیان را تأمین کناد و شار   به اموری اطالق می
ت از لذت  آرامش  شادمانی و سالمت ظااهری انساان را در یّ معواملی است که محرو مجموعه

 ِی اناد کاه ماانع شاکوفایی اساتعدادها پی دارد؛ اما در نگرش توحیدی و فرامادی  شارور اموری
شود و در برابر آن  خیر به مجموعه عواملی گویند کاه انساان را در  انسان و رستگاری ابدی او می

 دهد. رهایی از عذاب قیامت یاری می نیل به کمال و
شود  برای گناهکااران  آزماوِن مجاازاتی      گیر فرد یا جامعه می واسطه گناه  دامن شروری که به

است و برای غیرگناهکاران  آزموِن تنبهی  بیدارباش و مایه تعالی است. سّنت ابتال در اماور خیار 
شود  آزماون الهای خواهناد باود. در قارآن  یها م شود و خیرهایی که نصیب انسان نیز جاری می

کریم ضمن بازگویی آزمون خیر و شر  باصراحت  این سّنت الهی باه خداوناد نسابت داده شاده 
َئاِت »است؛  یِّ رِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنةً »و  (168)اعراف  آیه« َوَبَلْوَناُهْم ِباْلَحَسَناِت َوالسَّ )انبیااء  « َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

ا بر سّنت ابتال  هنگامی کاه رفتارهاای حااکمی ساتمگر موجاب فراگیار شادن فقار و . بن(35آیه
شود  بدون تردید  وجود حاکم ستمگر و فقر و ناابرابری  در هندساه مقادرات الهای  نابرابری می
های الهی برای همه افراد آن جامعه است؛ مقابله با ستمگری  شاکیبایی ای از آزمون بوده و نمونه
معنای موفقیت در این آزمون است. این اصِل قرآنی  شاامل  و دستگیری نیازمندان  بهدر برابر فقر 
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 شود.  هرگونه عذاب طبیعی مانند: سیل  طوفان  زلزله و یا گرانی نیز می

هدِف آفرینش جهان  خلِق موجودی آزاد و مختار است؛ موجاودی کاه باا انتخااب آگاهاناه 
ِلَیْهِلَك َماْن َهَلاَك َعاْن »و هالکت را طی خواهد کرد؛ خود  مراحل کمال و تعالی یا مسیر سقوط 

َنة  َو َيْحیى َنة   ىَّ َمْن َح   َبیِّ شاود  از روی حجات و برهاان  مای که هاالک؛ تا هر(42)انفال  آیهَعْن َبیِّ
و یا آنجاا کاه « ابد.یابد  از روی حجت و برهان زندگی ی ه زندگی ]معنوی[ میکگردد و هر کهال
ُكْم َفَمْن ااَل َفْلُیْؤِمْن َو َمْن ااَل َفْلَیْكُفار َو »فرماید:  می ؛ و بگاو: (29)کهاف  آیاه ُقِل اْلَحُق ِمْن َربِّ

س کاورد و هاریاماان بیس خواسات  اکه از جانب پروردگار شماست. پاس هارکحق  آن است 
و بد  برپایِی چنین هدفی  تنها با وجود نظامی آمیخته با خیر و شر یا خوب« فر ورزد.کنخواست  

شود. پاسِخ اساسی و اجمالی قرآن  به چرایی وجود شرور در عالم  این است که وجود  میسر می
دوگانه خیر و شرور  از ملزومات هدِف آفرینش انسان است. بدیهی است که بدون رنج  ساختی 

 که پاداش و مجازات نیز خردپذیر نخواهد بود.معنا خواهد بود؛ چنان و ترس  آزمون  بی

 نزول بال اهداف
ناپذیر الهی است و همه حوادث تلخ و شیریِن پیرامون  های مطلق و تخلف سّنت آزمون  از سّنت

ا َلُمْبَتلیَن »اند؛  انسان  آزمون الهی « آزمااییم. ها را[ می ؛ ما قطعًا ]همه انساان(30)مؤمنون  آیه ِإْن ُكنَّ
اا َأ َح »شود:  سوره عنکبوت با پرسشی همراه با توبیخ آغاز می اُس َأن ُيتْرُكوْا َأن َيُقوُلوْا َلاَمنَّ َْ النَّ ِس

م  آناان یامان آوردیند ای[ گو ه ]به زبانکن یاند هم ا مرد  پنداشتهی؛ آ(2)عنکبوت  آیه َو ُهْم ََل ُيْفَتُنوَن 
درنگ  باه ایان پرساش پاساخ  و خداوند بی« شوند؟ نند( و آزموده نمیک گذارند )رها می را وامی

ِذيَن َصاَدُقوْا َو َلاَیْعَلَمنَّ اْلَكااِذِبیَن َو لَ »دهد:  می ُه الَّ ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَیْعَلَمنَّ اللَّ ا الَّ )عنکباوت   َقْد َفَتنَّ
ه راسات کاساانی را کم و هماناا خداوناد یش از آنان بودند  آزماودیه پکسانی را کنه ی؛ و هرآ(3آیه

قرآن  بیماری و سالمت  غم و شادی  امنیت  «شناسد. ز مییان را نیشناسد و دروغگو گفتند  می
بارآن  در مناابع اساالمی  افزون( 35)انبیاء  آیاهداند.  های متفاوت آزمون الهی می و ناآرامی را چهره

 برای هریک از بالیا  اهداف دیگری نیز بیان شده است:
  11ق  ج1408)ناوری  هدف نخست  مجازات مجرمان لجوج و فرورفته در لذت و کامجویی 

 .  (378ص
رغم برخورداری از ایمان و پایبندی به برخی مظااهر آن   هدف دو   تنبه و تذکاِر کسانی که به
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اند و از روح ایمان تهی بوده و یا سهمی بسیار ناچیز از ایمان دارناد  خدا و آخرت را فراموش کرده
 .  (168)اعراف  آیه

مواجهه با مارق و مشاکالت هدف سو   سنگ محکی برای سنجش عیاِر مدعیان ایمان  در 
اجتماعی. در برخی روایات آمده است در آخرالزماان بارای شناساایی مؤمناان واقعای  بالهاا و 

و با تسلیم شدن در برابر تقادیر  ها نها با شکیبایی در برابر سختیدهد و ت اتفاقات گوناگونی رخ می
الی  تنهاا از ایان رهگاذر توان مؤمن راساتین را بازشاناخت و باریاابی باه کماال و تعا الهی  می

 .  (276  ص1398)شفیعی سروستانی  یافتنی است  دست
. بنابراین  زمان برطرف رودمارمیقراری  شتاب و تعجیل به بیصبری شکیبایی  در برابِر بی

شدن بال و سختی و نیز زمان استجابت دعا را باید به خداوند حکایم واگاذار کارد؛ چاون تاأخیر 
شود. به این نکته  ر اساس مصلحت بندگان و حکمت و آزمون الهی توجیه میاستجابت دعا نیز ب

 .  (214)بقره  آیهقرآن نیز اشاره شده است  هایدر آیه
منازع خداست؛ آن هام در جهاانی کاه دساتاوردهای  رخ کشیدن قدرت بال هدف چهار   به 

انساان معاصار باا  انگیز آن  موجب شاده تاا های اعجاب فراوان و شگفت دانش بشری و فناوری
)ر.ک:   قدرت و عظمت خدا و ضعف  ناتوانی و نیازمنادی (85)اسراء  آیهاتکا به دانش اندک خود 

ْنسااُن َعاعیفاً »خویش به آفریننده جهان و انسان را فراموش کند؛  (15فاطر  آیاه )نسااء  « ُخِلاَق اْْلِ
هایی  یاداری و هشایاری انساانیی مانند کرونا  چالشی از سوی خداوند برای بیا. نزول بال(28آیه

اند و خاود را مالاک و متاولی  های بشری مغرور و سرمست است که از پیشرفت و گسترش دانش
های دولت  معاصر را از نشانه د و دستاوردهای دانشی و تکنولوژِی تمدِن نپندار بالمنازع جهان می
 د. نانگار و شوکت خود می

ال و سختی آن  از ملزومات پاداش بازرق و از هدف پنجم: بر اساس برخی روایات  شدت ب
ِإنَّ َعِظیَم اْْلَْجِر لََمَع َعِظـیِم اْلـباََلِء »های محبت خداوند به بندگان محبوب و شایسته است؛  نشانه

ُ قَْومًا ِإالَّ ابْتاََلهُم  ؛ همانا اجر بزرق  با بالی بازرق (240  ص64ق  ج1404)مجلسی  َو َما َأَحبَّ الّلَ
 «رد.که آن قو  را به بال مبتال کنیچ قومی را دوست نداشت  مگر ایاست و خداوند ههمراه 

 های الهی ی با ابتال و آزمونیراهبردهای قرآنِی رویارو
ها  گریزی از سّنت آزمون نیست و راه موفقیت و سربلندی  پذیرش این حقیقات  در زندگی انسان



 117 | بازخوانی سّنت ابتال در قرآن

 

است. قارآن باا رباره عکت آرامشون متیهایآنونپانگزاریدو شکیبایی در برابر سختی
های سخت و تلخ زندگی و نیز لزو  شکیبایی  به نتایج شایرین آن اشااره  برشماری برخی واقعیت

اِر »کناد:  می َماَراِت َوَبِشَّ ْنُفاِس َوالَثَّ ٌِ َواْْلَ ْمَوا ُكْم ِبَشْىل  ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقص  ِمَن اْْلَ َوَلَنْبُلَوَنَّ
اِبِريَن ال ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن  *َصَّ ِه َوِإَنَّ ا ِلَلَّ ِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصیَبه  َقاُلوا ِإَنَّ ََ َعَلاْیِهْم َصاَلَوات   * اَلَّ ُأوَلِئا

ََ ُهُم اْلُمْهَتُدوَن  ِهْم َوَرْحَمه  َوُأوَلِئ ی از تارس و ک؛ و حتمًا شاما را باه اناد(157-155 )بقره  آیهِمْن َرِبَّ
ا ثمارات زنادگی از زن و فرزناد( یها و محصوالت )درختان  ها و جان اهشی از مالکی و گرسنگ

بتی بار آنهاا وارد شاود  یه چاون مصاکاهایی  ان را مژده ده؛ همانیباکیم نمود و شیش خواهیآزما
ه بر آنها درودها و رحمتی از کم گشت. آنها هستند یم و به سوی او باز خواهییند: ما ازآن خدایگو

 «اند. افتهیه رهکرسد و آنان هستند  پروردگارشان میجانب 
های الهی  راهبردهایی پیشنهاد شده است. در ریال  باه آنهاا  در قرآن برای رویاروی با آزمون

 شود. اشاره می

 داوری نگری و پیشزدگی، سطحی . پرهیز از شتاب1
بعدی به آنها   باشند. نگاه تک یهای طبیعی یا انسانی(  دارای ابعاد فراوانی م ُشرور و بالیا )بحران

نادرست و تعار  باورهای دینی انجامد و فرصتی را برای شایاطین  هایممکن است به برداشت
تر اشاره شاد  آورد. هرگز نباید در داوری نسبت به این حوادث شتاب کرد. پیش ستیزان فراهم  و دین

شاود. بناابراین   وی خداوند نازل میهای شر و خیر  با اهداِف گوناگونی از س که هریک از آزمون
ای مجازات و انتقاا  رفتارهاای نادرسات آناان باشاد و بارای  ممکن است بالی کرونا  برای عده

 هاِی بندگی باشد. ای برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت ای دیگر نیز بهانه عده
مااری اسات. تحاول از ملزومات مقابله با این بی هاورفتارها ها  باورها  میل تحول شناخت

شناختی و اعتقادی  یعنی باورداشت این اصل توحیادی کاه ویاروس بسایار کوچاک کروناا بار 
دهاد.  اساس حکمت الهی  ماأموریتی را کاه از ساوی خداوناد باه او واگاذار شاده  انجاا  می

کناد.  را تقریباًا نااممکن می  های الهی  داوری قطعای دربااره آن رازآلودگی و تعدد اهداف آزمون
 توان نزول بالیای آسمانی را معیاری قطعی برای مجازات گناهکاران دانست. نابراین  هرگز نمیب

 . توجه به بهداشت روانی 2

های اجتماعی  سیاسی   و آسیب نزول بالهای سخت و فراگیر  بستری مناسب برای بروز التهاب
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معه  نیازمناد اقادامات شناختی است. پاسداری از سالمت جا های روان ویژه آسیب اقتصادی  به
 های مختلف اجتماعی خواهد بود.  گیرانه  هوشمندانه و تخصصی و جهادی در عرصه پیش

زا  ترین الزامات مواجهه منطقی و مؤثر در برابر شیوع عوامل اضاطراب روانی  از مهم  بهداشِت 
َأَل »داناد:  ترین عامل زدودن ترس و اضاطراب می و هولناک است. قرآن کریم یاد خدا را اثربخش

ِه َتْطَمِئُن اْلُقُلوب  .  (28)رعد  آیه« ِبِذْكِر اللَّ

 . دعا و توسل3
های توحیدی  دعا و راز و نیاز با آفریننده جهان و توسل  یکی از ابزارهاای ماؤثر در برابار  در نظا 

خواهند که حتی نیازهای کوچاک خاود  های سخت و شر است. پیشوایان معصو  از ما می آموزن
 .  (134ق  ص1407فهد حلی   )ابنند نمک غذا را از خدا درخواست کنیم مان

کننده از غیرخادا  در منطق قرآن  برای استجابِت دعا  بر حالاِت اضاطرار و یاأس درخواسات
ُْ اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف الُسولَ »تأکید شده است:  ْن ُيجی ان یکا آن شاریا؛ ]آ(62)نمل  آیاه َأمَّ

ب یدهد و آس خواند  پاسخ می ه او را میکه ]دعای[ شخص گرفتار را هنگامی کسی کا ی بهترند [
اضطرار  پس از اقدا   تالش و ناامیدی از اسباب مادی  معناا « سازد؟ ش را برطرف مییو گرفتار

 .  (381  ص15 ق  ج1417)طباطبایی  یابد  می
های متخصصان  به دستورعمل ای رهبر انقالب  ضمن توصیه همگان به عمل الله خامنه آیت

ها  مارد  را  برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مصداق عمل حسنه دانستن انجا  این توصیه
  ُتَحاُل ِباهِ   َيا َمانبه توسل و توجه به پروردگار فراخواند و بر قرائت دعای هفتم صحیفه ساجادیه )

ُْ ِباِه َحاُد ا اَداِئدُعَقُد اْلَمَكاِرِه َو َيا َماْن ُيفَثا ای  دسترسای:  اللاه خامناه )پایگااه آیت( تأکیاد نماود لشَّ
13/12/1398). 

عالمه جوادی آملی در روزهای آغازین بحران کرونایی  به تحلیال آزماون الهای پرداخات و 
شود که درخواسات یاک موحاد  هرگاز رد  ضمن اشاره به اصل اسالمِی دعا و نیایش  یادآور می

اساس حکمت و مصلحت الهی  استجابت آن با تأخیر انجاا  شود؛ هرچند ممکن است بر  نمی
گیرد. دعای افراد مبتال و بیمار و دعای نزدیکان آنها که سختی بسیاری را در بیماری عزیزان خاود 

 .  )وبگاه آپارات(کنند  خیلی مؤثر است  تحمل می
ِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجاًا َو َيْرزُ »پس از نزول آیه  ُْ َو َمْن َيتَّ )طاالق   ْقاُه ِماْن َحْیاُث َل َيْحَتِسا
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دهاد و او را از  الت[ قارار مایکند  برای او راه خروجی ]از مشاکه از خدا پروا کسی ک؛ و (3و2آیه
  برخی مسالمانان دسات از کاار و تاالش شساتند و باه «دهد برد  روزی می ه گمان نمیکراهی 

ی چنین افرادی مستجاب نخواهد شاد. : هرگز دعافرمایدمی آوردند. پیامبر اکر  عبادت روی 
الْکَادُّ َعلَى »فرماید:  می بنابراین  از آنان خواستند تا برای کسب روزی تالش کنند. اما  صادق

 ِ ن مخااارج یه در راه تااأمکاساای ک؛ (88  ص5ق  ج1407)کلینای   ِعیَاِلـِه كَالُْمَجاِهــِد ِفـي َســِبیِل الّلَ
 «در راه خداست. شد  مانند مجاهدک اش زحمت می خانواده

  به معنای انکار قادرت الهای نیسات و ی  لّ شایان توجه است که از منظر قرآن  اتکا به نظا  عِ 
خواسات و  اعتقادرانخداردما داند و  باور  در هرحال خداوند را منشأ اثر می انسان مؤمِن قرآن

واردی نیاز باا ابزارهاایی اراده الهی  گاه با وساطِت عوامل مادی و نظا  اسباب و مساببات و در ما
 .  )وبگاه آپارات(گیرد  چون شفاعت پاکان و دعا انجا  می

 های سختتبیین رابطه علم و دین در مواجهه با آزمون
زا را رعایت اصول بهداشتی و درمااِن پزشاکی و دارویای  برخی تنها راه مبارزه با هر عامل بیماری

گیاری و درماان  دانند که نقشی در پیش ای خرافی میاثر و باوره دانسته و دعا و توسل را اموری بی
هاای علمای و  اعتناایی باه روش بستن به دعا  موجاب بی کنند که دل نخواهند داشت و تأکید می

های قرآنای  در  های پزشکی و تأخیر در کنترل ویروس و درمان بیماری استآ بر اساس آموزه داده
قدرت بالمنازع خداوند نیز در شرایطی ویاژه  بادون کنار نظا  عّلی حاکم بر جهان مادی  اراده و 

واسطه امور مادی  تأثیرگذار خواهد بود. دعا در هنگا  اضطرار و استجابت آن از سوی خداوناد  
 .  (37عمران  آیه )آلهای فراوان آن در قرآن آمده است از این موارد است که نمونه

زمایشاگاهی را در پیادایش بیمااری توان  آلودگی محیطی  غاذایی یاا آ بدیهی است که نمی
انکار کرد و رعایت اصول بهداشتی و تقویت سیستم ایمنی بدن را برای کنتارل و درماان بیمااری 
نادیده گرفات. از منظار دیان  حفاظ ساالمتی  واجاب شارعی و رعایات دساتورات بهداشاتِی 

های  ت   از ضارورهای پزشاک گیرانه و درمانی و نیز مراجعه به پزشک و لزو  عمل به توصیه پیش
شاود و  . بر اساس برخی روایات  یکای از انبیاا بیماار می(195)بقره  آیاهعقلی و مورد تأکید است 

اماا خداوناد باه او وحای کارد: « کنم تا پروردگار  مرا شفا دهاد. خود را درمان نمی»فرماید:  می
  62ق  ج1404ی  )مجلسا« بخشم  تا اینکه خود را درمان کنی که شفا  از من اسات شفایت نمی»

 .  (66ص
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هاای تجربای  و نقاش آن در  دانش دمنابع دینی ضمن ارعان به اهمیت و ضارورت دساتاور
سالمت و بهداشت  این حقیقت را نیز یادآور شده است که دانش تجربی  ابزارهای الز  را بارای 

چاون گنااه را در  تواناد تاأثیر عاواملی رو  نمی انکار نقِش عوامل فرامادی در اختیار نادارد. ازایان
گیاری  کنتارل و درماان  انکاار  پیدایش بیماری و نیز نقش استغفار  توبه  دعا و توسل را در پیش

 کند.
ها  بار اسااس  های قرآنی  افزون بر تأیید نقِش علل و اسباب ماادی در پیادایش پدیاده آموزه

کاه در داند؛ چناان یتوحید افعالی  خدا را منشأ اثربخشی همه علل و اسباب عادی و غیرعادی م
ااِس »قرآن باصراحت  شفابخشی عسل گازارش شاده اسات؛  ؛ (69)نحال  آیاه« ِفیاِه ِااَفال  ِللنَّ

َوِإَذا »که در برخی آیات  درمانگری و شفابخشای باه خداوناد نسابت داده شاده اسات:  درحالی
در تعاار  نیساتند؛  . بدیهی است این دو معنا  باا یکادیگر(80)شعراء  آیه« َمِرْعُت َفُهَو َيْشِفیِن 

چون خداوند خالق هرچیز است و به هرچیز  خاصایت و اثاری بخشایده اسات. در شاماری از 
ُه ُهَو َأْعَحَك »  میراندن و زنده کردن  به خدا نسبت داده شده است:    گرایاندننخنداند آیات   َوَأنَّ
ُه ُهَو َأَماَت َوَأْحَیا * َوَأْبَكى  .(43و44)نجم  آیه« َوَأنَّ

)بقاره    تااثیر جاادو (58)اعراف  آیههای جهان هستی مانند: روییدن گیاه  رآن بسیاری از پدیدهق
)رعاد    معجازات پیاامبران (100)یاونس  آیاه  ایماان آوردن (145عمران  آیاه )آل  مرِق انسان (102آیه
  و نظیار (23)اباراهیم  آیاه  جاودانه شدن در بهشت و جهنم (11)تغابن  آیهها    مصائب انسان(38آیه

کناد کاه هایچ حادثاه طبیعای و  دهاد. قارآن تأکیاد می و اراده خادا نسابت می« ارن»اینها را به 
ساوره  81-78های  نکتاه  در آیاه دهد. به ایان  فراطبیعی  جز با ارن و اراده تکوینی الهی رخ نمی

ِذى َخَلَقنِى َفُهَو يْهدِ »تصریح شده است:  ابراهیم شعراء از زبان حضرت  اِذى ُهاَو  * يِن الَّ َو الَّ
ِذى ُيِمیُتنِى ُثمَّ ُيْحِییِن  * َو ِإَذا َمِرْعُت َفُهَو َيْشِفیِن  * ُيْطِعُمنِى َو َيْسِقیِن  به بیان دیگار  بار .« َو الَّ

ای اسات  زایی ویروس و درمانگری دارو  به واسطه ویژگی اساس نظا  اسباب و مسببات  بیماری
و زمانی که مصلحِت الهی اقتضا کند  خداوناد آن اثار را زایال  که خدا در این اسباب نهاده است

 ِإْباراهیَم   َباْردًا َو َساالمًا َعلاى  ُقْلنا يا ناُر ُكوني»شود؛  کند و آتش سوزان به بوستان تبدیل می می
 .« م سرد و سالمت باشیم: ای آتش  بر ابراهی؛ گفت(69)انبیا  آیه

هیچ بایعاادیما ناد اناتافار تنبا  کافاعتودفراماکند که علل  قرآن کریم تأکید می
و  2ناپذیر خواهد بود. عالمه طباطبایی ریل آیاات  و خلل تفاوتیهکچننانبابمادی اثربخش
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ُه مَخَرًجاسوره طالق ) 3 َه يَجَعل لَّ ِق اللَّ ُْ َو َمن َيَتَوكَل  * َو َمن َيتَّ َعلَى   َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ََل يَحَتِس
ُه ِلُكلِّ َا اللَّ  َه باِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اللَّ گویاد: بار اسااس ایان آیاات   ( میل  َقْدراً  ْى ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ

هاای  گشااید و باه آناان از راه ها می بسات خداوند همواره برای پارسایان راهای بارای گریاز از بن
وکل کنند  خدا آنان را کفایات خواهاد کارد. رساند و کسانی که به خدا ت نشده روزی می بینی پیش

اُه عالمه طباطبایی در تبیین رابطه فراز پایانی آیه سو  سوره طالق ) َه َباِلُغ َأْمِرِه َقاْد َجَعاَل اللَّ ِإنَّ اللَّ
نویسد: در این فراز پایانی  به رابطه میاان عوامال معناوی و  ( با فرازهای پیشین میل  َقْدًرا ِلكلِّ اَى 

  19 ق  ج1417)طباطباایی  های آنها و ضروری و دائمی بودن این رابطه  اشااره شاده اسات  ل معلو
 .  (314ص

برخی معجزاِت بازگوشده در قرآن  برای اثبات نبوت انبیا و اتما  حجت و برخی نیز به منظور 
 . دفااع از(38)حاج  آیاهدفاع از موجودیت دین و مؤمنان و یاری آنها در مقابل کفر و شارک اسات 

کاه خداوناد باه  دین  گاهی از راه علل و اسباب طبیعی و در شرایطی نیز با معجزات است؛ چنان
. (64)اعاراف  آیاهدهد برای نجاات خاود و پیاروانش از توفاان  کشاتی بساازد  فرمان می نوح
اش پیش از نزول عذاب  توسط فرشتگان آگااه شادند و شاهر را تارک نمودناد  و خانواده لوط

توسط کاروانیان از چاه و بعدها باه واساطه تعبیار خاواِب پادشااه  از  . یوسف(82و81)هود  آیه
. پیامبر اکر  و مسالمانان باا دعاوت  بیعات و یااری (56-46و19)یوسف  آیهیابد  زندان نجات می

. مسااجد و معاباد (10-7)فاتح  آیاهیابناد مرد  مدینه و هجرت به شهر  از کشته شدن نجات مای
های دینی در برابر خطرها و تهدیادها حراسات  توسط مؤمنان و بر مبنای آموزهخداپرستان معمواًل 

؛ اما زمانی که هیچ راه طبیعی برای نجات اصال موجودیات دیان و (40)حج  آیهشوند  و حفظ می
-68)انبیاء  آیاهاثر شدن آتش بر ابراهیم  مؤمنان فراهم نیست  معجزه راهگشا خواهد بود. سرد و بی

و پیروانش و غرق شدن فرعون و سپاهیان وی دربرابار دیادگان  ا برای موسی  شکافتن دری(70
  جاری شدن چشمه از سنگ  سایه افکندن ابرها و آمدن َمّن و سلوی)غذا( برای (50)بقره  آیاهآنها 

 العاده الهی است.  هایی از امداد خارق   نمونه(60و57)بقره  آیهآنان در بیابان 

 در مراحل تربیت قرآنی و جایگاه آن هانقش سختی
گیارد.  ها در قرآن  بر اساس مراحل گوناگون و ابزارهای متناوعی انجاا  می هدایت و تربیت انسان

 هاییا ای مراحلوابزارهانت.ها و مصائب  نمونه بخشی  بشارت و انذار  سختی آگاهی
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 بخشی نسبت به خوبی و بدی . آگاهی1

هاا هساتیم. حاس  هاا و بادی رچیز  نیازمند شاناخت خوبیها  پیش از ه برای مقابله با سختی
هااای مااا هسااتند. در ایاان میااان  معتبرتاارین و  فطاارت  عقاال  شااهود و وحاای  منااابع شااناخت

های وحیانی است کاه هرگاز محال شاک و تردیاد های ما  شناخت ترین شناخت بخش اطمینان
 .(87  ص 1  ج1378)جوادی آملی  نیست 

آموزناد  ت  معلمان و مربیان بشر هستند. آنان حقایقی را باه ماا میفرستادگان الهی  در حقیق
َكما َأْرَسْلنا فیُكْم َرُسوًَل ِمْنُكْم َيْتُلوا َعَلْیُكْم تياِتناا »که تجربه و عقل بشری قادر به درک آن نیست؛ 

ُمُكاْم ماا َلاْم تَ  ُمُكُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَماَة َو ُيَعلِّ یُكْم َو ُيَعلِّ . از (151)بقاره  آیاه« ُكوُناوا َتْعَلُماوَن َو ُيَزكِّ
های اخالقی است. قرآن ضمن معرفی خاوبی ها و بدیترین تعلیمات قرآنی  معرفی خوبیمهم

های پرهیز کنند و دیگاران را ها را انجا  دهند و از بدی دهد که خوبی و بدی  به مؤمنان دستور می
. با توجه به اهمیت آگااهی در (157)اعراف  آیاهکنند ها منع  ها تشویق نمایند و از بدی نیز به خوبی

سیب اخالقای معرفای تری آفرایند تربیت قرآنی  در این کتاب آسمانی  غفلت و فراموشی  بزرق
 .(179)اعراف  آیهشده است 

 . بشارت و انذار2

زیارا  تنهایی کافی نیست؛ های انسان به  الهی  شناخت  ها و موفقیت در آزمایش برای انجا  خوبی
رغم آگااهی از  انگیزی وجاود دارد و آدمای باه ها  لاذت و جاذابیت وسوساه در بسیاری از حرا 

رو  فرساتادگان الهای افازون بار  شود. ازایان سوی انجا  حرا  ترغیب می عواقب نامطلوب آن  به
هاای عااطفی انساان را نیاز مادار توجاه قارار  تربیت و تعلیم  برای ایفای رساالت خاود  گرایش

گیرند. بدیهی است که فراموشای و غفلات  کار می را به« ا نذار»و « بشارت»هند و دو عنصر د می
« بشاارت»های الهی مردود شود و نیز با اتکا به دو عنصر  شود آدمی در ابتال و امتحان موجب می

)همنون شوق به بهشت و ترس از عاذاب جهانم(  انگیازه آناان را در پیماودن مسایر « انذار»و 
تارین ابازار توفیاق پیاامبران و از  ایش دهند. به هماین جهات  اناذار و بشاارت  از مهمکمال افز

ُرُسااًل »راهبردهای اساسی تربیت وحیانی است؛ راهبردی که در قرآن تأکید فراوانی شده اسات: 
ة  َبْعَد الُرُسِل  ِه ُحجَّ اِس َعَلى اللَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ    .(165ساء  آیه)ن« ُمَبشِّ
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 هاهاوسختی. مصیبت3

ها  از مؤثرترین اصول تربیتی قرآن است که در کناار اصاولی چاون: تعلایم   سّنت ابتال به سختی
بدیلی در تغییر و تحول افکار و رفتار انسان دارد. اگرچاه در نگااه  تفسیر  بشارت و انذار  نقِش بی

رغم ناسازگاری با طبیعات  نمایند  اما به لوب میناپذیر و نامط ها  تحمل ابتدایی و سطحی سختی
آدمیان  تأثیری شاگرف در تعاالی و ساعه وجاودی انساان خواهناد داشات. قارآن در ایان بااره 

اُه »فرماید: می ُكاْم َواللَّ ُكْم َوَعَسى َأن ُتِحُبوْا َاْیًئا َوُهَو َاار  لَّ َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َاْیًئا َوُهَو َخْیر  لَّ
ه بارای کافار[ نوشته و مقرر شد و حاال آنکارزار ]با ک؛ بر شما (216)بقره  آیهَوَأنُتْم ََل َتْعَلُموَن  َيْعَلُم 

زی را یاد و آن بارای شاما بهتار اسات و بساا چیزی را خوش نداریند است و بسا چیشما ناخوشا
هاای  ارهبار اسااس گز« د.یادان داند و شما نمای د و آن برای شما بدتر است و خدا مییدوست دار

اند. باه ایان  رو شاده های فراوانی روباه قرآنی  همه پیامبران الهی در طول رسالت خود  با سختی
 نکته  در دو سوره اعراف و انعا  اشاره شده است:

ُع »ا  ُهاْم َيَتَضارَّ ال َلَعلَّ ارَّ َساال َوالضَّ ْْ َخاْذَناُهْم ِباْلَب َْ ن َقْبِلَك َف )انعاا    وَن َوَلَقْد َأْرَسلَنآ ِإَلى ُأَمم  مِّ
م. پاس  آنهاا را باه فقار و یامبرانی[ فرساتادیاش از تو ]پیی پیها سوی امت ن  ما بهیقی ؛ و به(42آیه

 «د ]به درگاه ما[ خضوع و زاری کنند.یم. شایردکماری و رنج بدنی گرفتار یتنگدستی و ب
ِبي  ِإَلَّ َأَخْذَنا َأْهَلَه »ا  ن نَّ ُعوَن َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَية  مِّ ارَّ ُهاْم َيضَّ ال َلَعلَّ رَّ َسال َوالضَّ ْْ )اعاراف   ا ِباْلَب

ه اهل آنجا را به مر  و سختی کم؛ مگر آنیامبری نفرستادیی پیچ شهر و روستای؛ و ما در ه(94آیه
 «نند.که ]به درگاه ما[ تضرع و زاری کم. باشد یردکو فقر و تنگدستی دچار 

 ها شکر در برابر سختی

ای وحیانی  عبادت و بندگی  هدف آفرینش انسان و عامال تعاالی و تکامال انساان ه بنا بر آموزه
ْنَس ِإَلَّ ِلَیْعُبُدوِن »است:  د   مگار یاافری؛ و جان و اناس را ن(65)راریات  آیاه َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْْلِ
و اقارار  است. بندگی  باا ارعاان« بندگی»خاستگاه و منشأ عبادت  « نند.که مرا پرستش کبرای آن

ِه »شود؛  انسان به فقر و نیازمندی دائمی خود به خداوند آغاز می اُس َأْنُتُم اْلُفَقراُل ِإَلى اللَّ يا َأُيَها النَّ
ُه ُهَو اْلَغنِ  از و ساتوده یان ازمندان به خدا  و خدا بیید نیی؛ ای مرد آ شما(15)فاطر  آیه اْلَحمیُد  ُى َو اللَّ

ها  تالش برای نگهداری نعمات و رشاد و  گزاری در برابر نعمت اساز شرایط بندگی  سپ.«  است
)مانند: اعضا و جوارح  زمین و آسامان  آب « مادی»های الهی به دو نوع  است. نعمت  فزونی آن
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)مانند: انبیای الهی  جانشین آناان  عالماان  علام  ایماان و تقاوا( تقسایم « معنوی»و خاک( و 
قلبی  زباانی و عملای در « شکرِ »مدارج فراوانی است و آدمی با شود. بندگی  دارای مراحل و  می

َلاِئْن »شاود؛  یابد و از فزونی نعمات برخاوردار می ها  به مراتب عالی کمال ارتقا می برابر نعمت
ُكْم َو َلِئْن َكَفاْرُتْم ِإنَّ َعاذابي ا د  شاما ریا؛ اگار ساپاس گزار(7)اباراهیم  آیاه َلَشاديد    َاَكْرُتْم َْلَزيَدنَّ

 «د  عذاب من سخت است.ینکم و اگر ناسپاسی یفزای[ ب ]نعمت
هاا در  کارگیری نعمت گزاری است و آن  به ها  باالترین حِدّ سپاس وری مطلوب از نعمت بهره

تر بیان شده که در نظا  تربیتی قارآن  باال و ساختی   هاست. پیش مسیر خشنودی آفریننده نعمت
رو  برخی بندگان شایسته خدا با درک ایان اصال قرآنای  در  الهی است. ازاین یها یکی از نعمت

گزار و شاکرند. در فراز پایانی زیات عاشاورا و  برابر بالیا بیش از اینکه شکیبا و صابر باشند  سپاس
ِ »خوانیم:   در سجده شکر می اكِِریَن لََك َعلَـى ُمَصـابِِهْم الَْحْمـُد لِلَّ  َعلَـى اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد َحْمَد الشَّ

یَّتِي َِ . اما این نکته  نیازمناد تأمال اسات کاه چگوناه (292  ص98ق  ج1404)مجلسای  « َعِظیِم َر
گزار باود. باریاابی باه  توان از حوادثی که با درد و رنج و ناآرامی همراه است  خشنود و ساپاس می

 پذیر است.  این مقا  واالی اخالقی  تنها در پرتوی نظا  تربیتی قرآن امکان

 سّنت ابتال و عذاب الهی

کسانی است که از جایگاه انسانی خود غافل شاده  بال و سختی  هشدارهای بازدارنده خداوند به 
کند کاه چناان در فسااد و  اند. آیات قرآن از گناهکارانی یاد می و هدف آفرینش آدمی را از یاد برده

بیدار و هوشیار کند. قرآن باا زباانی های سخت نیز قادر نیست آنان را  اند که آزمون تباهی فرورفته
ُعوا» فرماید آمیخته با شگفتی و حسرت می ُسَنا َتَضرَّ ْْ ؛ پاس  چارا (43)انعا   آیه َفَلْوَل ِإْذ َجالُهْم َب

خداوناد چناین واکنشای در برابار « ردناد؟کد  خضوع و زاری نیه عذاب ما به آنها رسکهنگامی 
ناپاذیر  تر و انعطاف هایشان مانند سنگ و از سنگ سخت داند که قلب ها را ویژه کسانی می سختی

؛ ساپس  (74)بقاره  آیاه ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد ذِلَك َفِهيَ َكاْلِحجاَرِة َأْو َأَاُد َقْسَوة»شده است؛ 
ایناان در « تر شد. ا سختیها  پاره د و مانند سنگیهای شما پس از آن )معجزات(  سخت گرد دل

ُصام  ُبْكام  ُعْماي  َفُهاْم َل »اند؛  های خود را بارای شانیدن حقیقات بساته ها و گوش مچش واقع 
َعَلاْیِهْم  َوَسَوال  ». انذار الهی  هیچ تأثیری بر چنین کسانی نخواهد داشت؛ (18)بقره   آیه« َيْرِجُعوَن 

در مسیر انحطاط و تباهی  باه پرتگااهی  . اینان(10-8)یس  آیه« َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم ََل ُيْؤِمُنوَن 
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شاوند  کنند که پیامبراِن رحمت الهی از هدایت آنان ناامیاد شاده و مجباور می هولناک سقوط می
هاای  پاس از تالش کنناد. حضارت ناوح برای آناان عاذابی ساخت و ویرانگار درخواسات 

آنهاا ناامیاد شاد.  روزی و تبلیغ پنهان و آشکار کاه چنادین قارن اداماه داشات  از هادایت شبانه
ْرِض ِماَن »رو  نابودی قو  خویش را از درگاه الهی تمنا نماود؛  ازاین ٌَ ُنوح  َربِّ َل َتَذْر َعَلاى اْْلَ َو قا

اراً  ن بااقی یافران را بار روی زماکا؛ و نوح گفات: پروردگااراآ احادی از (26)نوح  آیه اْلكاِفريَن َديَّ
ِإنََّك ِإن تََذْرهُْم یُِضـلُّوا »کند:  گونه بیان می را این در ادامه  آن حضرت  علت تمنای خود« مگذار.

ساازند و جاز  ؛ اگر آنها را باقی بگاذاری  بنادگانت را گماراه مایِعبَاَدَك َواَل یَِلُدوا ِإالَّ َفاِجًرا كَ َّاًرا
 «  نند.ک ای زاد و ولد نمی نندهک فرانکفرورزنده و کار کبد

 حوادث ناگوار شناسی و باورهای دینی در نقش انسان
کننااد و  داران  نقااش خداونااد را بااه آفاارینش جهااان و مبااادی آنهااا محاادود می شااماری از دیاان

دانند و بر این باورناد کاه خادای  های مادی و انسانی می رخدادهای جاری جهان را معلوِل فاعل
رد. ایان گونه تأثیری در پیدایش حوادث ندا متعال  پس از آفرینش جهان بر اساس نظا  عّلی  هیچ

اند خداوند این امور را باه  اند و مدعی را در امور جهان پذیرفته« تفوی »داران  نوعی  عده از دین
دهناد و هرگوناه  الهای تنازل می انسان واگذارده است. آنان  قضا و قدر الهای را تاا سارحّد علام 

ایان دساته از  تردیاد  کنناد. بی تأثیرگذاری از سوی خداوند در اماور انساان و جهاان را نفای می
داران  از رخدادهای ناگوار راضی نخواهند بود؛ زیرا آن را برخاسته از مصالحت  حکمات و  دین

دانند. گروهی از موحادان  باا اعتقااد باه جبار  اساساًا تأثیرگاذاری انساان در  رحمت الهی نمی
ردی و کنند. نتیجه چنین تفکاری  نپاذیرفتن نقاش انساان در رخادادهای فا رخدادها را انکار می

هاای  اجتماعی و سلب اختیار از انسان است و حتی تسلیم در برابار ساتم ساتمگران و حکومت
األمارین(  ضامن پاذیرش تاأثیر اراده  بیَن  مر  طاغوتی است. شماری نیز با برگزیدن راهی میانه )أَ 

آن  های متعدد را در طول یکدیگر پذیرفتاه و های تلخ و شیرین  نقش فاعل الهی در آفرینش پدیده
های یادشده درباره رخدادهای تلاخ و  دانند. منشأ تنوع دیدگاه را واقعیت حاکم بر جهان هستی می

 وجو کرد. متعال جست یها از خداانسان  شیرین جهان را باید در تفاوت شناخت

ها درباره رخدادهای تلاخ  مراتاب شاناخت  ایماان و ظرفیاِت  از دیگر عوامل تفاوت دیدگاه
ست. پیش از رشد و شکوفایی اساتعدادهای انساانی  رناج و شاادی  خشام و ها وجودی انسان
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های متعالی  عبادت و بندگی  و باا  انسان  مادی و حیوانی است؛ اما در پرتوی شناخت  خشنودی
کند و اساسًا معیارهاای رناج و شاادی  رشد عقلی و سعه وجودی  تحمل آدمیان نیز ارتقا پیدا می

کارد   رگونی معیارها  عواملی که پیش از این  شادمانی فرد را فاراهم میشود. با دگ نیز دگرگون می
که عوامل رنج و ناکامی نیاز متفااوت خواهناد شاد. هماه  امروز او را شادمان نخواهد کرد؛ چنان

کنناد.  ها دگرگونی معیارهای رنج و شادی را در مراحال مختلاف زنادگی خاود تجرباه می انسان
کند؛ اما همین انسان در سینن  کودکان را غرق در شادی و نشاط میها   بازی ها و اسباب عروسک

گارردوبا هایمحبنبدورانمندمیخاندمیبا یهیچحسانیتیا منارانبابنوجوانی  بی
. ایان دگرگاونی معیارهاا  در داردا دیشدودلخان رؤیاهاییمتنانبباکرایطنّنیخندمی

خواهد داشت؛ اما انسانی که از تنگنای معیارهای مادی رها شده  مراحل متعدد تا پایان عمر ادامه
و اشتداد ایماان  وگستردههای عمیق کوشد تا با شناخت و سودای لذت معنوی را در سردارد  می
تا آنجا کاه برخای در مسایر عباادت و .ها فزونی بخشد تحمل و شکیبایی خود را در برابر سختی

تااب رناج و  کنند و مشاتاق و بی می که کشته شدن در راه خدا را آرزو یابند  بندگی به مقامی بارمی
گوناه فریااد  اشتیاق خود به مرق و لقای الهی را این شوند. اما  علی درد و مرق در راه خدا می

ِه َلُمْشَتاق»زند:  می ي ِإَلى ِلَقاِل اللَّ   در ظهار . و یاا فرزناد او  حساین(62)نهج البالغاه  ناماه« ِإنِّ
هاای فاراوان  های ُپرشمار در سینه و زخم های زندگی  با زبان تشنه و داغ در آخرین لحظه اورعاش

 کند: بر تن  شادمان و سرمست این ابیات را زمزمه می

َا فتتی َ واکتتا تتر  َُ اا  َتَرْکتت ا اْخَلْلتت
 

َکتتْی أراکتتا   خا
َِ یتتا  َوأْیَتْمتت ا اْخعا

 

و بارای خشانودی تاو  یتیمای و همه خالیق را در هاوای رسایدن باه کاوی تاو رهاا کارد  »
 .(100  ص1377   )حائری محالتی« سرپرستی زن و فرزندانم را پذیرفتم بی

از نکات مهم درباره کرونا  این رخداد تلخ و مهمان ناخوانده که جامعه بشاری را در بهات و 
وحشت فرو برده  آن است که باور کنیم  این بیماری و حوادث مانند آن  باا حکمات و رحمات 

وسیله این حاوادث ساخت   طلقه الهی هماهنگ است. گاهی خداوند افراد خواب و غافل را بهم
های غافل را متوجه رات پاک الهای  کند. رسالت اصلی کرونا  آن است که دل بیدار و هوشیار می

 .)وبگاه آپارات(کند  
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