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 ن مقاالتینامه تدو وهیش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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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 و راهکارهای اصالح جامعه امام باقر
 شناسی، الگوسازی و رفتارگرایی زمان

 *زاده احمد فالح

 چکیده
تاابعین  هاای هاای فرهنگای امویاان و نگارشزمان با پدیدآمدن مکاتب فکری که تحت تأثیر تالش هم

هاای ناو  ق( باه امامات رساید. باه صاورت طبیعای  ایان اندیشاه114ا95یافتند  اما  باقر )شکل می
ای از باورهااای جدیااد را در جامعااه پدیااد آوردنااد. ایاان شاارایط فرهنگاای  امااا  را بااه واکاانش  زنجیااره
ا  ح دینایداشت. پرسش بنیادین ایان تحقیاق  چگاونگی فرآیناد اصاالاجتماعی واا  گرانه دینی اصالح

دهد  اماا   ضامن وارسای مکاتاب نوبافتاه  ها نشان میاجتماعی آن حضرت در این ُبرهه است. یافته
  «شناسای زمان» :زد و طی چهار مرحله« ُکنشی»و « گرایشی»  «بینشی» :هایدست به یکسری برنامه

معاه اساالمی به اصاالح جا« فرهنگیا  سازی سیاسی جریان»و « آغاز نهضت علمی»  «پرورش نیرو»
ضمن تحلیل جامعاه   فرهنگیا  های تاریخ اجتماعیبا روش گردآوری داده  رو پرداخت. پژوهش پیش

نظار  اجتمااعی از به روش اصالح« نظریه فرآیند اصالح دینی»اما  در عراق و حجاز  بر اساس  معاصر  
 پردازد.می اما  باقر

  .دینی جامعه  زیدیه  معتزله  خوارج گرایانه  فرآیند اصالحسیره اصالح: گان کلیدواژه

                                                           
  :ال خ اسآموخته حوزه علمیه قم و دکترای تاری دانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400  پاییز و زمستانم، ششسال دوم، شماره  
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 آغازینه 
  1384)مسعودی  در مدینه به دنیا آمد  ق(114ا57) مشهور به اما  محمدباقر  علی بن محمد

 95ایشان پس از شهادت پدر در سال  .(158  ص2  ج1413؛ مفید  237  ص1411؛ خصیبی  181ص
  آیاد ترتیب پنج خلیفه که نامشان در ادامه می به  قمری  امر امامت را بر عهده گرفت. در این دوره

  ق(99ااا96)عبدالملک  بن   ساالیمانق(96ااا86)عباادالملک  بن بااه خالفاات رساایدند: ولید
عبدالملک  بن و هشاااا  ق(105اااا101)عبااادالملک  بن   یزیدق(101اااا99)عبااادالعزیز  بن عمر

و رفتار فرهنگای  تناوعی از متفاوتی از فرمانروایی  هریک با سبک  . این چند خلیفهق(125ا105)
  دادند. در این دوره  اوضاع فرهنگی جهاان اساال فرهنگی را در برابر اما  قرار میا  رفتار سیاسی

کارد. هاای ناوین ماذهبی را فاراهم مایگیاری گاروهزمینه شکل  ویژه در حجاز  عراق و ایران به
  ق(95 .)دیوساف  بن اجو حج ق(86اا26) های مختلاف دینای  از دوره عبادالملک ماروان نحله

های امویان و افکار حاکم بر مناطق تازه مفتوح شکل گرفتند. تاابعین )نوادگاان تحت تأثیر اندیشه
های خاود از  ای از آنها پیروان فکری برخی از صاحابه بودناد  برداشاتصحابه( نیز که هر دسته

گرایای دینای را مهیاا زمینه تناوع دادند و عمالا گفتار و رفتار صحابه را به اسال  و پیامبر نسبت می
هاای  شمرد  فرصت مناسبی برای فعالیتکردند. با مرگ حجاج که خود را محدثی مجتهد میمی

در راستای اصالح جامعه و باورهای آن  پیش آمد. این پاژوهش  باه واکااوی  علمی اما  باقر
درک پیشاینی   «بینش»ور از منظ  نظر اما  خواهد پرداخت. ناگفته نماند فرآیند اصالح جامعه از

هماان اراده و   «گارایش»گیرد؛ اما و نوعی شناخت است که در ساختار رهنی شخص شکل می
موجاب   «گارایش»و « بیانش»یعنای   انگیزش در انجا  یک کار است. ترکیاب ایان دو عامال

ت نباوی  پیرو روای  باآنکه اما  در همان دوره کودکی .شودیعنی سبک رفتار می  «کنش»پیدایش 
لقاب  کاه دهادها نشان میاما بررسی  (312  ص1   ج1998   قتیبه دینوری )ابنشد خوانده می« باقر»
  2   ج ق1427زنجویاه   )ابندر سده سو   از سوی شاگردان مکتب امامیه شهرت یافت  «باقرالعلو »

 .(452  ص1423؛ همو  111  ص3   ج2002؛ جاحظ  28  ص9 ج   1994 ابوالفرج اصفهانی  ؛746ص

 پیشینه
مارتبط  گرچه پژوهشی مستقل یا همسو با این مقاله به دست نیامد  اما شماری از تحقیقات نیماه

و جهوده فی  ما  الباقراإل»اند. مقاله های تحقیقی متفاوت با این پژوهش  در دسترس با روش
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ة  کلیاة العلاو  االساالمیة  به قلم نورالدین ابولحیة  نشر جامعة باتن« نحرافات العقدیةمواجهة اإل
شیعی و جریان عقیادتی مشابهه  های در مقابله با گروه خوارج  انحراف تنها به تالش اما  باقر

« ابولحیاه»اما از نظر روش پژوهش  ساختار مقاله و نتیجه پژوهش  تحقیق  ؛پردازدو تجسیم می
 البیات العقائدی الئمة اهال الدور»در مقاله   با این مقاله کامالا متفاوت است. همین تفاوت

نیاز « رفاه عزیز کریم»و « سهیلة عبدالرضا عسکر»ها به قلم خانم« نحرافات الفکریةصالح اإلإل
عنوان چهارچوب نظری مقاله مورد توجاه  شود. اساساا در هر دو پژوهش  اصالح گری بهدیده می

مناابع   جام بررسایقرار گرفته نشاده اسات. افازون بار تفااوت در روش تحقیاق  هم ناین ح
 رو در تفاوت است.کامالا با مقاله پیش  های تحقیق نیز در هر دو مقالهها و یافتهپردازی داده

 «فرآیند اصالح دینی جامعه»نظریه 
ها  اصول و فناون اسات کاه ای از توضیحات  قوانین  ایدهمفهو  فرآیند اصالح  حاوی مجموعه

دهی به درک دیگاران تنظایم  و هم نین جهت  ز یک باورروشمندانه برای راهنمایی و محافظت ا
از  بایاد مثابه یک فرآیناد  گری  به با این توصیف  اصالح .(Ukuekpeyetan, 2014, p27)اند شده

ای از ساه ای کاه شاناخت گساتردهای برخوردار باشاد؛ پشاتوانهشناسی ویژههای جامعهپشتوانه
« توانمندساازی درونای»و « ن گسترش مفاهیم رهنای خاودتوا»  «توان رقابتی با رقیبان» :فرآیند

افازون بار آن  . (Hannigan, 1991, p311) های دینی را در اختیار قرار دهدعنوان ویژگی حرکت به
علمای –جایگاه اجتمااعی »گیرند؛ گری دینی  چند فرآیند دیگر نیز مورد توجه قرار میدر اصالح

گاری  او  در اولویت نیاز یاک فرآیناد اصاالح« ماتیکشخصیت کاریز»یا به عبارتی « گراصالح
ای از شاگردان و هاواداران کاه دینی است. در گا  بعدی  تأسیس ساختاری آموزشی  برای شبکه

گرانه در میان آنان و از طریق ایشان در میان اقشار جامعه نشار یاباد  های اصالحقرار است نظریه
از متون اصلی مانند قرآن و یاا سایره نباوی   برداشت ضروری است. در این مرحله  تفاوت کامالا 

باا ایان حسااب   .(99اا46  ص2008ریف   )شاهبخش دیگری از سااختار اصاالح دینای اسات 
کارد  های ارتباط از یک بازیگر فردی که نقش اصلی را در اصاالح دینای جامعاه ایفاا مای شیوه

اند و اکنون ی دینی جدید را شکل دادههارود؛ کسانی که گروهسوی بازیگران جمعی می مرور به به
چاه آنکاه معماوالا کساانی کاه یاک نحلاه فکاری را  ؛صورت گسترده در حال اداره آن هستند به

یاباد. باا ایان توصایف  سرعت افکارشان از سوی هواداران گسترش مای کنند  بهگذاری می بنیان
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ساازی  فته و به انسجا  و یکپارچهگیرد  تشکیل یاگرانه را پی می شبکه معارفی که باورهای اصالح
به یک الگوی معرفتی نیاز دارد که باورهای اصایل را از   اما این جامعه ؛پردازدجامعه هواداران می

رود گر است که خود طراح سیاسی نیاز باه شامار مایهمان متفکر اصالح  او فرابگیرد. این الگو
هاا  زیارا ایان دولت ؛یشه را به دولت تزریق نمایاداو برای شروع  باید این اند .
گرانه وارد جامعه بشود یا از همان آغاز با تما  تاوان در دهند ساختاری اصالحهستند که اجازه می

کوشند. با شرحی که گذشت  اصالحات دینای معماوالا باا اصاالحات سیاسای و نابودی آن می
زماان  اصاالحات  صاورت هم الح دینای بهزیرا برای اص ؛تالش برای کسب قدرت  همراه است

 .(2009ک: فلۆوەرز  ر.)سیاسی نیز بایسته است 

 نمودار فرآیند اصالح دینی

 

 

 و خلفای اموی؛ گذری بر زندگانی امام باقر
در  ق(96اا86)عبادالملک  بن سالگی  هنگامی امامتشان آغاز شد که ولید38 در سّن  اما  باقر

ه امویان  مسجد جامع اموی را ساخت و به نشر علم در مساجد بخشی ب همین زمان برای هویت
هایی چون علاو  قارآن  دانش بود که ین زمانادر  .(70ا65  ص1428)بنت محمد فرج  اهمیت داد 
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ادبیاات در مسااجد  و شیمی  حساب  جغرافیا  تفسیر  حدیث  فقه  تاریخ  سیره  انساب  طب
به خالفات رساید کاه  ق(99ا96)د  برادرش سلیمان پس از ولی .(147ا131)همان  صرونق یافت 

به دنباال او   .(50)همان  صهای اجتماعی مانند شیوه پوشش داشت  تعالقه خاصی به تغییر سنّ 
از هماه عالماان شاهرهای   به خالفت رسید که باا نگااه مشاارکتی ق(101ا99)عبدالعزیز  بن عمر

از  ن زمیناه  در دیادار باا اماا  بااقربزرگ درخواست مشورت برای نوع حکمرانی نمود. با ایا
  2001)قاالی  ای اخالقی کرد که اما  نیز او را به دوستی با مرد  فراخواند ایشان درخواست توصیه

ق  اماا  100عبادالعزیز در ساال  بن با پیگیری سیاست نشر علام دینای از ساوی عمر .(547ص
البتاه هماین  .(55  ص1409عانی  )سامسیاسی پرداخت ا  های علمیصورت پنهانی به فعالیت به

هاشام تبااری مقادس ه از نظر او  گرچه بنیک چنان ؛نهادهاشم و شیعه تفاوت میر  میان بنیُعم  
دادناد. باا مارگ شدند که خود را به اما  نسبت مایاما شیعیان گروهی منحرف شمرده می  بودند

خاود کارد  خالفت را ازآن   ق(105ا101)عبدالملک  بن یعنی یزید  نفر بعدی  ق(101 .)داین خلیفه 
)رهبای  شبکه محدثان توجه خاصی نمود و برایشان مقارری ماهاناه درخاوری تادارک دیاد. به و 

به قدرت رسید که او از توجه  ق(125ا105)عبدالملک  بن با مرگ یزید  هشا  .(362  ص7  ج1413
)شاریف افکند  زندان می را به بیت خشمگین بود و هواداران اهل بیت مرد  به خاندان اهل

 .(69  ص1  ج1998مرتضی  
های فکری مختلف به دنیای اسال   ترجمه آثاار بخشی از علت ورود مکتب که ناگفته نماند

های پادشاهان باستان در اداره کشاور اشااره  رومی و فارسی به عربی بود که در آغاز فقط به روش
ایان آثاار  .(244اا242  ص2011وساف صاالح  )یوارد عرصه دین نیاز شاد   اما اندکی بعد ؛داشت

-ثیر نهاد و از طریق آنان وارد بدنه افکار عمومی شد و زمینه نحلهأسرعت بر طبقه فرهیختگان ت به

 های گوناگون فکری و مشکالت عقیدتی را پدید آورد.

 و راهبرد الگوسازی امام باقر
ویاژه در میاان قشارهای  هبا ؛یک روش کارآمد برای اجرای طرح نو در جامعه اسات  الگوسازی

در زماناه حیاتشاان   سازد. اما  بااقردگرگون می جوان  باور به الگو مسیر زندگی آنها را کامالا 
ی را در برابار جامعاه اساالمی یهای امویان  با ساخت الگوهای جدید  مسیر نودر برابر طراحی

 آید  شرحی بر این الگوسازی است:گشودند. آن ه در ادامه می
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 ایجاد الگوی معنوی  .1

ی تجربه با اساتفاده از عناصار اهرگز معنای غربی آن )روشی بر  منظور از الگوی معنوی در اینجا
ست که افازون ا بلکه الگویی اعتقادی ؛نیست (8  ص1393)الوندی  گذاری بر آن(  رهنی و ارزش

: عبدخادایی  ر.ک) گاذار اساتثیرأمختلف اجتماعی  حتی در اماور بهداشاتی نیاز تا هایثیرأبر ت
مند باورهای رایج در ازآنجاکه طرح الگوی معنوی در جامعه  اصالح نظا  .(307ا287  ص1397

 ؛شودگران دینی شمرده مییک ویژگی در میان اصالح  آن جامعه است  دارا بودن جایگاه معنوی
هبار و مریادان را زیرا قدرت معنوی عالوه بر ایجاد جایگاه اجتماعی  نوعی ارتباط معنوی میاان ر

« نی معناویأش»کنند آن حضرت یید میأهای تاریخی تگزارش دارد. درباره اما  باقرنیز در پی
)رحایم عاالی کردناد هاشام محساوب مایترین  بنایکه امویان نیز ایشان را برجستهچنان ؛داشت

حادیث اما  سبب شاد  حتای مشاهورترین عالماان « نأش»این بزرگی  .(342  ص2019الغالبی  
نیز در مجلس درس آن حضارت  باا رعایات ادب شااگردی  زاناو  ق(114 .)دعتیبه  بن مانند حکم

بازتاب انتساب آن حضرت باه رساول   ن معنویأبخشی از این ش .(16  ص2  ج1413)مفیاد  بزند 
)اباوالفرج اصافهانی  رفات که برای آن حضرت به کار مای است «الله ابن رسول»در لقب  خدا

توجاه باه »  «زهادگرایی» :های شخصیتی اما  چاونلفهؤم  از نظر مورخان .(27  ص9   ج1994
نمادی از الگوی   «دوری از وابستگی به دنیا» و «اطاعت از خدا»  «اتقو»  «اخالص»  «آخرت

 .(662  ص2 ق  ج1381)اربلی  تا  و تما  بودن ایشان برای جامعه بود 

 (تربیتی )مهارتیـ  ایجاد الگوی آموزشی .2

دهند. با ایان بخش مهمی از سازوکار رشد فکری جوامع را شکل می  الگوهای اصالح و تربیت
نمایی بودند  اما  به ایجاد الگوهاای جدیادی در جامعاه مقدمه  زمانی که امویان سرگر  قدرت

زند. از نظر آن حضرت  خانواده در مقا  زیربنای اصالح جامعه  نیازمناد یاک فرآیناد دست می
بخاش مهمای از آن را   دوران کاودکی و نوجاوانی  رو بار باود. ازایان تدریجی و زماان اصالحی

گاا  توحیاد   باه در این مدت  آماوزش گاا  .(368ا353  ص2019زاد   ک: رضاییر.)گرفت دربرمی
ساالگی اداماه  سالگی و تا ُنه نبوت  امامت  امور عبادی  هریک در مدت زمانی مشخص  از سه

شارکت در » :هاایی چاون  دورهدر مدرساه اماا  بااقر .(573  ص2019  )محمد بانییافت می
بخشی از دوره رشاد اجتمااعی باود   «گوی علمیو گفت»و « روش مناظره»  «های علمیحلقه
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تنهایی خود بخاش مهمای از روش انتقاال  به« هنر مناظراتی اما »در این زمینه   .(574)همان  ص
در ُبعد اجتمااعی  بخاش  .(253اا235  ص1440عوید   )جاسمگرفت مفاهیم اصالحی را دربرمی

)خضایر عبااس  گیری از روش وعظ و پنددهی به دیگران باود دیگری از الگوی اصالح رفتار  بهره
جاایی کاه عاالوه بار طبقاه یااران  مارد    تا ؛بسیار گسترده بود  این دایره .(585ا539  ص2019

  2019)جاابر الموساوی   دادر خاود جاای مایعالماان  حتای زماماداران اماوی را د و دانشمندان
  آرامش قلب  ترس از خادا و تشاویق باه خیارات :در این فرهنگ  معارفی چون .(609ا607ص

هم نین  بیان دقیق سرنوشت روح پس از مرگ و مساائل اعتقاادی  .(609)همان  صفراگیرتر بود 
 شادگوهای علمای مطارح مایو فتهم با استناد به قرآن  برای اقناع همین گ آن  مربوط به قیامت

 .(280  ص3  ج1409نعمان   ی)قاض

 ایجاد الگوی علمی )دانشی( .3

و هم ناین باورهاای طبقاه   اصالح علمی  یک فرآیند دیرپاست که از راه دگرگونی متون علمای
نمایاد. بار هماین باورهای جامعه را دچار دگرگونی می  گیرد؛ زیرا این طبقهفرهیختگان شکل می

عنوان سرچشمه داناش اسات. بار مبناای  گا  در اصالح علمی  ارائه یک متن به نخستین اساس 
دانسات و پایبندی به قرآن را نخستین شرط اصالح علمی جامعه می همین سیاست  اما  باقر

فشرد  قرآن را متن اصلی مسالمانان و یم یکه به تحریف لفظی یا معنوی قرآن پا یدر برابر جریان
؛ عیاشای  6  ص1 ق  ج1404)صافار  شامرد ها می انسان یو اخرو یر مورد نیاز دنیوجامع همه امو

 .(6  ص1 ق  ج1380
بخشی   قرآن به عنوان بنیان معرفت دینی و توجه به تفسیر قرآن با همین اندیشه  دفاع از قرآن به

 .(323  ص2019)محماد احماد  های علمی اما  برای اصالح حرکت فرهنگی جامعه بود  از تالش
بایسات هرآن اه باه شاخص ایشاان نسابت داده تا آنجا پیش رفت که از نظر اما   می  این نگاه

شد و اگر در مواردی هم  یاران ایشان تطبیقی از کال  اماا  باا با قرآن تطبیق داده می دقیقاا   شد می
یااک  .(232  صق1414؛ طوساای  102  ص1408)حلااوانی  از وی بپرسااند  قاارآن نیافتنااد  حتماااا 

ایشان را بر  این بود که گستره دانش اما  در زمینه فهم و برداشت احکا  از قرآن  عمالا   برجستگی
 .(367اا343  ص2019؛ هاشام العلاوی  113اا87  ص1394)باجی  داد عالمان معاصرش برتری می
خطااب نمایناد « ساید فقهاای مدیناه»های دینی  سبب شاد وی را همین چیرگی اما  در دانش

 .(452ص  1423)جاحظ  
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  «معدان بن خالد» :هایی چونگرچه در این روزگار  امویان مکتبی حدیثی را برپاکرده و چهره
از استادان این مدرسه « عثمان بن جریر»و « حیوة بن رجاء»  «حارث بن عمرو»  «یُزهر»  «عروة»

را نازد عاوا  بااال  منزلت خلیفه حتی برای اینکه   این محدثان .(62  ص9   ج1407کثیر   )ابنبودند 
عبادالعزیز   برای نمونه  نقل شده است  در هنگا  دفن عمربن ؛کردندسازی هم می ببرند  کرامت

  ایان .به نا  خدای بخشنده مهربان»ای از آسمان بر روی قبر وی افتاد که محتوایش این بود: نامه
کثیار   ؛ ابان319  ص5 ق  ج1410ساعد   )ابان« عبدالعزیز  از آتش جهنم نامه خداست به عمربنامان

   .(211  ص9   ج1407
آمده  آن حضرت تالش کرد تا فضای انزوایی دوره پدر را دگرگاون  در سایه فضای علمی پیش

ویژگی دیگار  .(37ص  1389 )مریجی علمی مورد توجه قرار بگیرد ا  مثابه مرجعی دینی نموده و به
  2019ک: عبوسای  ر.)نمود ن حدیث  ممتاز میایشان  نوع نقل حدیث بود که وی را از دیگر ناقال

عناوان  با این روش  حتی در میان محادثان سرشاناس غیراماامی  ناا  ایشاان باه .(487اا455ص
ها  مدرسه تاابعین نیاز در همین سال .(402ا391  ص2018)خلف موسی  ه پذیرفته شد قمحدثی ث

بنیاان معرفتای  که اساسااا  (84ص   2019  عبود )جاسمبر مبنای اندیشه صحابه خلفا شکل گرفت 
 این مدرسه با نسبت دادن قیاس باه علای  برای نمونه ؛متفاوت بود با مدرسه اما  باقر  آن

اما آن حضارت باا ایان ساخن کاه  ؛بخشیددر احکا  شرعی  نظریه قیاس را صورتی شرعی می
)قاضای نعماان  رزیاد با آن مخالفت و  «ت نبوی استعلم به کتاب خدا و سنّ  نشانه نبود    قیاس»

  «شاهرت»بایسات دارای می  از نظر اما   یک روایت فقهی مورد پسند .(536  ص2ش  ج1385
)جاسام بود یعنی نقل از راوی قابل قبول می  «ترجیح احوال راویان» و «تموافقت با کتاب و سنّ »

   .(553  ص 2019عبود  
چاااون:  بخاااش دیگاااری از سااااختار اصاااالح علمااای جامعاااه  پااارورش افااارادی

راشااد نهاادی   بن بکاار انصاااری  مخول ابی بن عتبااه  عبداللااه بن عباادالرحمن  حکم ابی بن ةربیعاا
ربااح و ابواساحاق  بن عمرو اوزاعای  عطاء بن عبدالعزیز  عبدالرحمن بن دینار  عبدالملک بن عمرو

در کناار ایان ماوارد  کاار بازرگ آن حضارت   .(514اا513  ص2019)کامل الزبیادی  سبیعی بود 
در بیان سایره  بیت شکستن انحصار مدارسی دینی از هیمنه خلفای اموی و طرح مدرسه اهل

اماا  باا نشار حادیث پیاامبر   .(98  ص2018)کریم ساکر  مثابه دانش زیست جمعی بود  نبوی به
تبیاین  و نویسای پژوهان  تاثیرگذاری بر جریان کلی اهال حادیث  اباداع مشایخه تربیت حدیث
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حتای توجاه آن  ؛(143  ص1397)امینای  فکاری گرانبهاایی را باه جاا نهااد اصول حدیث  میراث 
)جاواد گرانه برای جلوگیری از تحریف ایان سایره باود  حضرت به بیان سیره نبوی  تالشی اصالح

تکیه فراوان اما  در اصالح سااختار فکاری جامعاه باه یااران  مایاه  .(443ا447  ص2019کاظم  
   .(437  ص2019)جمال مناف  شد  به فرزندش اما  صادقسفارش به حمایت مالی از آنان  

 اجتماعی ـ  ایجاد الگوی سیاسی .4

باود؛  امیه در شکست مخالفان سیاسای زمان با گسترش قدرت بنی هم آغاز پیشوایی اما  باقر
به « محدثان هوادار»نمود. با همین زمینه  طیف ناکا  می  اما قدرت سیاسی بدون زمینه فرهنگی

و حکومات « خلیفاة اللاه»فراخوانده شدند و آنان نیز با القای مشاروعیت امویاان  آنهاا را  یاری
هاای اجتمااعی شاود و هام رفتاار خلفاا دانستند تا هم مانع سرکشیامویان را مشیت االهی می

در برابر این رفتار سیاسای  اماا  بار ایان نکتاه  .(183  ص1393ک: قائمی  ر.)صورتی شرعی بیابد 
]چه رساد باه  ؛شایستگی حکومت ندارد  یک از نسل محمد هیچ  جز ما»کرد که کید میأت

عیاار سیاسای  در  این روایت  تما  .(154  صق1414؛ طوسی  11  ص2  جق1429)کلینی  « امیه[بنی
های روایی اماا   در پی تالش .(128ا 107ص  2019)عالوی  عرصه راهبرد فرهنگی  اثربخش بود 

ده اسات و رمارا آز  هرکاه او را بیاازارد ؛پاره تن مان اسات  فاطمه»مشهور  روایت سیاسی بسیار
)آبای  در میان محدثان غیرامامی نیز شهرت یافت   «ده استکرمرا خرسند   هرکس او را شاد کند

 .(25  ص31   ج1416حنبل   ؛ ابن168  ص1   ج1424
در مرحلاه   «اس الگوی کاربالانقالب بر اس»اما  پنجم با الها  از قیا  عاشورا و طرح نظریه 

نماود  تشاویق در عاشورا و نیمه شاعبان آغازین این نظریه  به برپایی عزا و زیارت اما  حسین
امیاه هنگاامی کاه  اما بنی ؛(76ا63ص  1390؛ رفیعی  269و180  179  174ش  ص1356قولویه   )ابن

 .(476اا477  ص2019اس خضیر  )یخطر این اندیشه را دریافت  به تکفیر این رفتار آیینی پرداخت 
های علمی اما  و گرویدن اهل عاراق باه مکتاب فکاری ایشاان   سرانجا  در پی شهرت فعالیت

  3   ج1409؛ قاضای نعماان  279  ص54   ج1415عسااکر   )ابنتوجه هشا  به آن حضرت جلب شاد 
فراخواناد   ویژه هنگامی که اما  در سفر حج مارد  را باه امامات خاود هب  این موضوع .(280ص

 .(233ق  ص1413؛ همو  275ق  ص1427)طبری  بیشتر نمود یافت 
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 ایجاد الگوی اعتقادی. 5

پدیداری الگوی اعتقادی  نیازمند یک سری راهکارهای اصالحی است  آن حضرت باا  کهازآنجا
 گرایانه  به ایجاد این الگو اقدا  نمود: دست یازیدن به این رفتار اصالح

 جامعه اسالمی در« امامت»اصالح نظریه  .1ـ 5

عنوان یک اصل در هدایت انسان  گا  بلناد معرفتای آن حضارت  به« شناسی اما »طرح موضوع 
خره هاای اماا   بااأ بر اساس همین مدل رهنی  در پای تاالش .(283  ص2019)وهیب عباد  بود 

روناق بحث ن صبی بودن امامت  به صورت نظری در همین عصر در میان جامعاه علمای امامیاه 
یعنای شااعران نیاز بارای   های مرتبط باا مارد اما  از توانایی گروه .(7ص  1398پور   )رجبییافت 

صافت   «عصامت»کید بر موضوع أآن حضرت با ت .(15ا 13)همان  صبسط این اندیشه بهره برد 
ی   یااردر نهایات .(173  ص2018)بهاء عبادالرزاق  ساخت پیشوای دینی را برای دیگران آشکار می

سبب شد برخالف برخی که معتقاد بودناد امامات   اما  به تطور نظریه امامت در جامعه آن روز
کند  این نظریه از سوی پایگااه امامیاه در مدیناه رد شاود پیدا می اتنها با قیا  کردن علیه ظلم معن

 .(225  ص2019)طاهر ملحم  

 اصالح نوع باور به مهدی. 2ـ 5

های مختلاف دینای باود. باا های شبکه اعتقادات گروه کی از بازتابدر این دوره  مهدی باوری ی
اما هاوادارنش باه   های پیش از این درگذشته بود سال  یعنی محمد حنفیه  آنکه نامورترین مهدی

سرپرستی فرزندان محمد  حرکات کیساانیه را پدیاد آورده و هم ناان محماد حنفیاه را مهادی 
هااای  گسااترش فعالیاات .(26  صق1404؛ نااوبختی  74  ص5  جق1410سااعد   )ابندانسااتند  ماای

ابوهاشم و طیف هوادارانش  بخشی از جامعه شیعه را به او نزدیک کرد. او با ایجاد سااختاری باه 
  1410  هقتیبا )ابنکرد ( دعوت می  مرد  را به علویان )خاندان رسول خدا«سازمان دعوت»نا  

قمری  او که پسری  98با مرگ ابوهاشم در سال  .(216و214  ص4ق  ج1385اثیر   ؛ ابن149  ص2ج
را جانشاین خاود کارد  ا هماان نیاای عباسایان ا عباس بن علی  پسار عبداللاه بن نداشت  محمد

با استفاده از این فرصت  داعیان عباسی با ساوء اساتفاده از مفهاو   .(466  ص3  ج1417)بالرری  
در  .(14  ص1392)غناوی  ایات معرفی کنند مهدی در رو کردند عباسیان را نماد  مهدی  تالش می

در کناارش   حنفیاه ُمارد بن هنگاامی کاه محمد»با این روشانگری کاه  اما  باقر  این شرایط
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حنفیاه را باه عناوان پیشاگا  مهادی در  باور به مهدویت ابن  «بودیم... و میراثش را تقسیم کردیم
ضارت بااا توصاایفی از مهاادی و آن ح .(315ااا 316  صق1409)کشای  اندیشاه عباساایان رد کاارد 

کارد کاه مهادویت را دور از دساترس مادعیان هایش  عالمااتی بارای مهادی بیاان مای ویژگی
ک: ر.)داد یعنی واقفیه و اساماعیلیه قارار مای  های منتسب به شیعهحتی در درون فرقه  مهدویت

آن حضارت را   «منعی ابی بن حکم»برخی از یاران مانند   با این حال .(37اا9  ص1392حالل خور  
در کاودکی باه امامات   مهادی» :سخن او را این گونه رد کارد دانست که اما  باقر مهدی می

والدت   در روایاات دیگاار .(536  ص1  جق1429؛ کلیناای  178  صق1426)مسااعودی  « رسااد ماای
)کلینای   غیبات مهادی و شارح دو دوره (325  ص1 ق  ج1395بابویاه   )ابن پنهانی مهادی

گو خواندن تعیین کنندگان زمان ظهور گیرد و دروغمورد توجه اما  قرار می  (330  ص1ج  ق1429
 شود.کید ایشان واقع میأنیز مورد ت (424  صق1411)طوسی  

 واکنش به باورهای معتزله و مرجئه. 3ـ 5

جریانی به نا  نسل نخست تابعین  متشکل از فرزنادان صاحابه شاکل   در عصر اما  سجاد
در رخدادهای سیاسی  فرهنگی و دینی نقش بسزایی داشتند. اندکی بعاد در دوره اماا   گرفت که

بخشای باه  تقادس  شاداجتماعی ا    هنگامی که نسل دو  تابعین نیز وارد عرصه سیاسیباقر
  و ساپس تقادیس  بر اساس سیاست تقریب باین صاحابه عنوان یاران رسول خدا صحابه به

هاای صاحابه باه گوناه دیگاری  دیدگاه  ماجرای قتل عثمان و جناگ تداو  یافت. بر مبنای همین
باه ایان  ؛حاوی نوعی یکنواختی در رفتار و شخصیت صاحابه باود  شد. این دیدگاه بازگویی می

رفات. ایان یعنی عثمان نمای  زیر بار پذیرش کشتن یک صحابی  که هیچ طیفی از صحابه امعن
نامدار شد. از دل این تفکار « عدالت صحابه»قالب تفکر  بعدها شاخ و برگ بیشتری یافت و در 
تفااوت قائال   میان عمال فارد و خاود او  «ارجاء»اجتماعی  مرجئه پدید آمد که با طرح نظریه 
ثیری در نکاوهش أگناه کبیره نیاز باشاد  تا هرچند  گشت. در اندیشه اهل ارجاء  رفتار اشخاص

جریاان را یاک انحاراف  برداشات  ایاندر واکنش به این  شخصیت ایشان نداشت. اما  باقر
؛ 630  ص15  جق1429)کلینی  رو  در یک مبارزه رودرو  فرمان لعن آنها را صادر کرد  ازاین .شمرد
 .(353ق  ص1371برقی  

گیاری  و شکل ق(95)یوسف  بن دومین جریان فکری بزرگ  معتزله بود که پس از مرگ حجاج
  ق(125اا 105 .)ختا جایی که در عصر هشا  اموی  ؛یدفضای باز سیاسی در عراق  این اندیشه بال
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کال  معتزلی آن قدر گسترش یافت که اهل اعتزال به مناظره با مکتب جبریه پرداختند. البته هشا  
گاان اهال قادر را باه دار راز بز  ق(106 .)دتاخت و غیالن دمشاقی ها )معتزله( شدت به قدری به

عناوان گفتماان حکمرانای  چراکه نظریه جبرگرایای باه ؛(219  ص2 ق  ج1404   عبدربه )ابنآویخت 
  1391؛ قائمی  صاادقی  186ا159  ص1393)قائمی  بخشید امیه مشروعیت میامویان  به دولت بنی

 ق(110اا21) برخی آغاز حرکت جریان اعتازال را باه دوره شااگردان حسان بصاری .(138ا121ص
رفته با نشر باورهای استادشاان ن بصری  رفتهشاگردان همی  اما هرچه که هست ؛دهندنسبت می
گرایی  که عقل های معتزله  اندیشه او را بسط دادند. در اینجا یک چالش اساسی این بود در کانون

های آزاد عقلی از دین  های دقیق باورهای دینی آنها را به سوی برداشت محض و دوری از دریافت
با یاک واکانش علمای باه شارح  یط  اما  باقردر این شرا .(33ش  ص1385)ثعاالبی  واداشت 

)برقای  کارد آن را مایه رسیدن به بهشات و دوری از جهانم معرفای  و جایگاه عقل دینی پرداخت
محاسابه هرکسای را   آن حضرت با نقل روایتی از حضارت موسای .(24ا23  ص1  جق1371

   .(193  ص1ج )همان دانست بسته به اندازه عقلی که پروردگار به وی بخشیده  می
 دو برداشت از تفویض مورد توجه بود:   نکته مهم دیگر اینکه در گستره باورهای معتزله

برداشت اخالقی که همان تفویض امور به پروردگار به معناای ساپردن اماور خاود باه  ی یک
 .(35ق  ص1311 )میرداماد کرد یید میأنیز این دیدگاه را ت دست خدا بود که اما  باقر

اگر مرتکاب گنااهی شاوند  ایان   پس .ینکه پروردگار امور بندگان را به آنها سپرده استدو  ا
باه دنباال نشار  .(327  ص2   جق1403)طبرسای   خداست که شرایط را برایشان فراهم نموده است

در مدیناه روی داد  اماا  باه او  این دیدگاه دو   در دیداری که میان حسن بصری و اماا  بااقر
زیراکه پروردگار امور را باه بنادگانش از روی ضاعف وانگذاشاته و  ؛این سخن بپرهیزاز »فرمود: 

به هر تفصیل  تفکر معتزله در همیااری امویاان  مایاه  .)همان(« آنها را به گناه وادار نکرده است
هار خیزشای در برابار امویاان    زیرا از نظار معتزلاه ؛اموی گردید های ضّد جلوگیری از خیزش

 .(183  ص2013)حسن مردان  مصلحت االهی بود  حرکتی خالفت

 های زیدیهواکنش به اندیشه. 4ـ 5

بافات ایان  جریانی برآمده از دل تفکر مبارزه مسلحانه با دولت امویاان باود کاه نخساتین  زیدیه
سیاسای اماا  ا  اندیشه زمانی شکل گرفت که شماری از شیعیان کوفی کاه باا رویکارد فرهنگای

باا به وی پیوستند.   با اظهار تمایل به زید به دلیل عالقه به رویکرد نظامی  همگا  نبودند باقر
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اما بحث بار سار مفهاو  و   روی داد آنکه قیا  زید هفت سال پس از شهادت اما  باقر وجود
که باه نظریاه جناگ مسالحانه ا شرایط اما   از همین هنگا  میان طیف پیشگامان اندیشه زیدی 

 ویاژه در زمیناه هبا  میه شکل گرفت. با فاصله گرفتن زیدیه و امامیه از یکدیگربا اما ا معتقد بودند
که ساابقه شایعی هام  به زیدیه مباحث فکری و پیوستن شماری از محدثان مخالف دولت اموی

گیارد. مبااحثی های امامیه از سوی همین طیف شکل ماینداشتند  نخستین بحث درباره اندیشه
 هاای پایاه اختالف  «وظایف و اختیارات اما » و «های اما  ویژگی»  «شیوه گزینش اما » :چون

ق بود  ر  در این روزگار  هنوز جامعه شایعیان باه صاورت  .(77  ص1390)صادقیان  زیدیه با دیگر ف 
زیدیاه  اماا  را   عمومی  توان تشخیص تفاوت جایگاه رسول و اما  را نداشاتند. بار ایان اسااس

ث ؛داشتپنناتوان از دریافت وحی می اد  یعنای دارای وحای غیرنباوتی   ولی امامیاه  اماا  را ُمح 
کیاد قارار أخود وارد شد و محدث بودن اما  را ماورد ت اما  باقر  پذیرفته بودند. در این شرایط

  (ق115 .)دعتیباه  بن آن ه در اندیشه زیدیان نخساتین مانناد حکم .(369  ص1  ج1404)صفار  داد 
االم   (ق130بعااد از  .)د  کثیاار النااواء (ق121 .)دهرمز  بن   ابوالمقاادا  ثاباات(ق121 .)دُکهیل  بن ةس 
شد  باورهای گروهی از هواداران اهل دیده می (ق137 .)ابویونس عجلی کوفی( )دحفصه ابی بن سالم

های زید اشااعه  علم بود که به زید پیوستند و پس از کشته شدن زید  نظرات خود را به نا  اندیشه
صاورت  نقطه حساس حرکت زیدیان  تالش برای نفور در امامیه به .(20  ص1391بطحای  )ادادند 

زماان  بخش دیگری از نظریه زیدیه  پذیرش هم .(61)همان  صنفور در نقاط مشترک با امامیه بود 
کاه ایان  (236  صق1409)کشای  عنوان خلفای حق باود  به خالفت دو خلیفه نخست و علی

رویکارد اماا  در برابار  .(544  ص4  جق1413بابویاه   )ابنرد شاد  قراز سوی اما  باا  موضوع
تحقیر و »  «نکوهش»  «نصیحت و اتما  حجت»ها بود: شامل این شیوه  های زیدی شخصیت

 .(132  ص1400)خاکپور  « نفرین»یا  «تکذیب» و «طرد

 و حسنین واکنش به تبلیغات امویان، علیه حضرت علی. 5ـ  5

 در خصاوصاماا ایان موضاوع   درباره باور به تقدس صحابه در این دوره گفته شدآن ه  با وجود
زیاارا امویااان باارای گاارفتن انتقااا   ؛بااا پااذیرش همگااانی همااراه نبااود و حساانین علاای

به یک رسم سراساری   بدگویی از وی را در قالب شبکه راوایان خود  هایشان از علی شکست
رفات تاا از وی دربااره  کاه فاردی نازد اماا  بااقر تبدیل ساخته بودند. کاار باه جاایی رساید

شد  پرسش نماید. اماا  باا توصایف جناگ خیبار و نقاش اماا  می هایی که از علی بدگویی
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را بارای وی  های پیاپی فرماندهان پیشین  فضال اماا  علایآن هم پس از شکست  علی
   .(328  ص2   جق1403  ی)طبرسشرح داد 

داشتند و هم ناین  هر دو  تجربه جنگ با امویان را حسین و اما  ازآنجاکه اما  حسن
بیت و سزاوارترین افاراد باه حکمرانای  خود را اهل  و ائمه پس از او به آن دلیل که اما  حسین

امیه برای از دست نادادن خالفات و تکاپوهای بنی  (47  ص2تا[  ج)صفوت  ]بیکردند معرفی می
 :دو برنامه  اجرایی شد هاشم از آن در قالب دور کردن بنی

  46  جق1415عسااکر   )ابننامیدناد مای« بیات اهال»خاود را   امیه با کمال ناباوری بنی :یکم
 .(160ص

دانسات و تنهاا فرزناد پسار را با توسعه فرهنگ عربی که فرزند دختر را نواده واقعی نمی :دوم
باه پیاامبر را نفای  هرگونه انتساب حسنین  (230  ص1  ج2003)جاحظ  شمرد نسل خود می

در نهادهای قضاایی دولات اماوی   آنها پا را فراتر گذاشته. (209  ص1ق  ج1404)قمی  کردند می
  13  جق1429)کلینای  نیز  هرگونه ارث بردن فرزندان دختر از میراث پادربزرگ را ممناوع کردناد 

ه انعا   این اساتدالل سور 85و  84با استناد به آیه  در این فضای فرهنگی  اما  باقر .(552ص
اما در قرآن از نسال   با آنکه از مادر زاده شده و پدری نداشت نی را مطرح کردند که عیسیآقر

روشانی    درباره اینکاه قارآن باهءسوره نسا 23مباهله و  نامیده شده است. استدالل به آیه نوح
شان نیز خود را نوادگان رساول مایه آن شد تا فرزندان ای  را فرزندان پیامبر نامیده است حسنین

توانست باا آن نوادگاان ازدواج کناد نمی  بنامند. استدالل  این بود که پیامبر اگز زنده بود خدا
   .(712ا713  ص15 )همان  ج

  واکنش به باور خوارج درباره علی .6ـ  5

 به صورت عا   بازماندگان خاوارج بیت به صورت خاص و اهل بخشی از مخالفان علی
زیارا از نظار خاوارج  آن  ؛کردنادرا ساب مای حتی در شبانه روز  علی  بودند. طیفی از آنها

هاای  فعالیات  حضرت به دلیل کشتن خوارج در نهروان  کافر شده بود. در عصار اماا  بااقر
باه مدیناه آمدناد.  که جمعی از آنان برای مناظره با اما  باقر ایگونه به ؛خوارج روبه فزونی نهاد

اما  بر همان مبنای فکری مورد پاذیرش خاوارج  آنهاا را منکاوب   گوی مناظراتیو یک گفت در
در جنگ خیبر  خادا از  طبق روایت فضیلت اما  علی»بسیار جالب بود:   کرد. استدالل اما 

اگار بگوییاد   دانست بعدها پیکار نهروان روی خواهد داد. پساو در حالی خوشحال بود که می
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خشنود بود که از آینده و جنگ نهروان و کشته شدن خوارج و نقش اما   از علیخدا در حالی 
بار  دقیقااا   گوو این گفات. (774ا773  ص15   جق1429)کلینی  « اید!در آن خبر نداشت  کافر شده

  پذیرش حکمیت از سوی علای  موضوع بعدی .همان مبانی فکری خوارج طراحی شده بود
آن حضرت بود. خوارج علت جدایی خود از آن حضارت  در برابر یکی از موارد نکوهش خوارج
در پاسخ آنهاا   گو با خوارجو در مجلس گفت دانستند. اما  باقررا همین پذیرش حکمیت می

سوره  35طورکه در آیه همان است؛   پروردگار در شریعت پیامبر حکمیت را پذیرفتهالا اّو »فرمود: 
معار را  بن قریظه  سعد است و دو  آنکه خود پیامبر در جریان بنی  به این موضوع اشاره نموده ءنسا

 حکم نمود و سعد به آن ه مورد پذیرش خودش بود  حکم کرد. سو  اینکه آنگاه که اما  علی
ن باشاد  آن را نخواهاد آحکمیت را پذیرفت  شرط کرد کاه اگار حکام آناان خاالف حکام قار

 .(174  ص2  ج1413)طبرسی  « پذیرفت

 نش به باورهای غالیانواک. 7ـ 5

داناد و رازق  باور داشتند که وی غیب می« سعید بن ةُمغیر»گروهی در کوفه به رهبری   در این دوره
همان مهدی است که قیا  خواهد کارد   نفس زکیه  مدعی شدند که محمد  هاست. سپس انسان

را برانگیخات و آن واکانش اماا   هاا در امور امامت است. ایان اعتقاد و جانشین اما  سجاد
گویی که در آغاز حرکت مغیره میان او و اماا  و مغیره و هوادارانش را لعن کرد و در گفت  حضرت

   2018؛ طرفاه  121  ص8 ق  ج1404الحدید   ابی )ابنشدت پرهیز داد  روی داد  وی را از این کارها به
هاای  یاه و وارد کاردن روایاتهاای امام اما مغیره و هوادارانش با دستیابی به کتااب ؛(100اا99ص

)کشای  پرداختناد   به نشار باورهاای کفرآمیاز مایآنها به اما  باقر نسبت دادنجعلی در آن و 
 .(225  صق1409

ان  »شخص دیگری به نا   ان  ُبن  ب   کارد و باه اماا  ساجاد نیز گروهی غالی را رهبری می  «الت 
دور کردن شیعیان از ُبنان  او را نیز لعان نماود به قصد  داد که اما  باقرهایی را نسبت می دروغ

کرد که نه در دا  غالیان بیفتند آشکارا شیعیان را دعوت می اما  .(590  ص2 ش  ج1363)کشی  
نشار  .(192  ص3   جق1429)کلینای  آورناد را پایین مای بیت و نه در دا  کسانی که منزلت اهل

گریزی اهل غلاو  برای مبارزه با روحیه فقه ما  باقرهای ا فقه و باورهای اعتقادی  یکی از روش
 .(363  ص2018)فاروق محمد  بود 
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 برآیند
تاابعین و   های جدید در دنیای اسال  بروز و ظهور یافت. از یک سواندیشه در عصر اما  باقر

کردناد و از جاناب دیگار  طیف محدثان  هرکدا  باورهای خود را در جامعه اسالمی پخش مای
های کالمای بندی باورهای خود  اندیشهضمن دسته یکهر  های دیگر کالمیرایان و گروهگ عقل

فرهنگی جامعاه بار اسااس  ا امیه با اداره امور دینیزمان با آن  بنی نمودند. همجدیدی را ارائه می
امیاه ها را به خدمت خود درآورند. گرچه بنایکردند این اندیشهالگوی حکمرانی خود  تالش می

باا پانهاادن در عصار چنادپارچگی سیاسای  دوره جدیادی از حکمرانای  ر عصر اما  باقرد
باا طارح  کرد  اما همین فضای سیاسی  فرصتی را فراهم کرد تا اما  بااقررا تجربه می یشخو

های انحرافی رفته و به ایجاد جامعاه معیاار  ای راهبردی  طی چند مرحله به مبارزه با اندیشهبرنامه
  «معناوی»اصالح الگوهای  :های گوناگونی چوندر قالب روش  امامیه بپردازد. این امر در میان

صورت گرفت و نتاایج آن در « اعتقادی»و « اجتماعیا  سیاسی»  «علمی»  «تربیتیا  آموزشی»
ثیری مانادگار أگرایانه اما   در ُبعد دینی و اجتماعی  تا طول تاریخ امامیه ادامه یافت. سیره اصالح

 اندیشه امامیه نهاد.بر 
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 تبلیغ دینیشناسی  ضرورت تبلیغ خداشناسی و آسیب

 *سید دستغیب صائب

 چکیده
ی عرفی تبلیاغ اانتقال پیا  دین به دیگران است. معن فهو به م  و تبلیغ دینی  به معنای رساندن پیا   تبلیغ

عبارت است از هر کنش و رفتار و گفتار مسلمانان که موجب رسیدن پیاا  اساال  باه دیگاران   اسالمی
این تحقیاق کاه باه  .رساندن محتوای توحیدی قرآن به مخاطبان یعنیشود. تبلیغ در حوزه خداشناسی  

شناسی تبلیغ دینای پرداختاه  به تبیین ضرورت تبلیغ و آسیب  به نگارش درآمده تحلیلی ا روش توصیفی
 است.

های تبلیاغ در ایان حاوزه اسات.  تبیین ضروت تبلیغ خداشناسی و بیان آسایب پژوهش هدف این 
 .دارای ضرورت فردی و اجتماعی اسات  شناسی د که تبلیغ در حوزه خداده نشان می  نتیجه این تحقیق

بازسازی و تصحیح افکار و نظا  روحای انساان اسات و  برای ایدر ضرورت فردی  خداشناسی واسطه
های  یافتاه .گاردد خداشناسی موجب تکامل و ضمانت اجتمااعی در جامعاه می  در ضرورت اجتماعی
غفلت از ضرورت تبلیغ خداشناسی از طریق تفکر در »دینی اشاره دارد:  های تبلیغتحقیق به این کاستی

توجهی به ارتباط خودشناسی باا  بی»  «مثابه ابزار خداشناسی سازی اندیشه بهنهیعد  نهاد»  «صنع الهی
 «.توجهی به شرایط تبلیغ در این حوزه بی»و « خداشناسی

  .های تبلیغ  روش تبلیغ دینییتبلیغ خداشناسی  تفکر در تبلیغ  کاست: کلیدواژگان
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 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 
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 مقدمه 
 ؛ یعنایتبلیغ دینی اساتاز یک شاخه  به معنای رساندن پیا  دین و تبلیغ خداشناسی  تبلیغ دینی

ایجااب   های فردی و اجتماعی در جامعه ضرورت .رساندن پیا  توحیدی دین اسال  به مخاطبان
های تبلیاغ در ایان  و آسایب باشادغای هاای تبلی کند که تبلیغ خداشناسی در اولویت فعالیت می

نوشاته  یکتب و مقااالت فراوانا  های آن تبلیغ و شیوهخصوص مورد بررسی قرار گیرد. در   حوزه
شناسای تبلیاغ در حاوزه  بحث اهمیات و آسیب   بهشده است که در خالل برخی از این تألیفات

اثری تدوین نگردیده است.   صورت مستقل اما به ؛گذرا و ناکافی شده است ای خداشناسی اشاره
طرح جدیدی را   شناسی تبلیغ دینی در این حوزه با بررسی ضرورت خداشناسی و آسیب  این اثر

جنباه ناوآوری در آن   برای اجرای تبلیغ مؤثر در حوزه خداشناسی ارائه داده است و از ایان منظار
ذاری در رفتار و گفتار فاردی شود. بحث پیرامون تبلیغ در حوزه خداشناسی به دلیل تأثیرگدیده می

طارح بحاث  لیه پیامبر  حایز اهمیت فراوان اسات.و اجتماعی افراد و به دلیل رسالت اصلی و اّو 
ف روش مثابه تواند به شناسی آن  می ضرورت تبلیغ خداشناسی و آسیب افزایای در  های ایماان معرِّ

ایان   شاود ی کاه مطارح میالؤق باورهای دینی کمک کند. سایجامعه معاصر  در تقویت و تعم
شناسای  تاوان آن را آسیب تبلیغ خداشناسی چیست؟ ضارورت آن چیسات؟ و چطاور می :است

دارای   های فااردی و اجتماااعی اساات. فراینااد تبلیااغ خداشناساای دارای ضاارورت  کاارد؟ تبلیااغ
 ؛های تبلیغای خداشناسی در کانون جمله: غفلت و نادیده گرفتن عمل تبلیغ   ؛ ازهای است آسیب

کاارگیری ابازار  عد  توجه باه ضارورت و نیااز باه ؛است واجبیک   که هم ون عبادت درحالی
شناسای باا خداشناسای و  تفکر اسات و عاد  تبیاین و تفسایر ارتبااط خود نتیجهخداشناسی که 

 های رفتاری که با بیان الزامات شرایط تبلیغ در این حوزه بحث شده است. آسیب

 مفهوم لغوی
به معنای رساندن کااری باه انتهاای مقصاد  «بلغ»از ریشه   ر گفته است: تبلیغمنظو ابن ـ تبلیغ:

 آن را باه معناای  راغاب اصافهانی و جاواهری و زبیادی .(4220ص  8  ج1414منظور   )ابناست 
؛ 1181ص  3  ج1407؛ جاواهری  65ص  1412)اصافهانی  دانناد  رساندن و واصال کاردن می مطلق

موجب گساترش یاک  مندی که مستقیماا  هرگونه رفتار نظا  ند بهو معتقد (5  ص6  ج1205زبیدی  
با  .(30ص  1399)فالح زاده  مفهو  علمی  عاطفی و رفتاری در سطح و یا عمق شود  تبلیغ گویند 
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توان تبلیاغ دینای را باه معناای تارویج و گساترش  توجه به تعریف لغوی و اصطالحی تبلیغ  می
هاای مارد  و کشااندن آناان باه ساوی دیناداری دانسات  ودهاحکا  و عقاید دین اسال  در میان ت

 .(13ص  1396)بخشی  
  خداشناسای .(9568  ص6)دهخادا  جیعنای شاناخت خادا   : خداشناسایخداشناسـیـ 

مجموعه آگاهی از صفات جاللیه و جمالیه خداوند بر حسب توان بشر است کاه شاامل اثباات 
بخشی از مباحاث فلسافی   ی حقیقی خوداشود. خداشناسی در معن اصل وجود خداوند نیز می

کار دارد و از جانب دیگر  به رات و صفات باری تعاالی وبا توصیف جهان سر  است که از طرفی
هاا و دالیال  ها از راه انساان .(56تاا  ص ؛ سالجوقی  بای90  ص5تاا  ج )حسینی دشاتی  بایپردازد  می

  فلسفی اند که از آن طریاقا  عقلی  آیند. برخی دالیل و براهین ل مییمختلف به شناخت خدا نا
حسای اسات کاه از طریاق  ا ها  عقلی پردازیم. برخی راه به اثبات وجود و وحدانیت خداوند می

به   های الهی مطالعه حسی و تجربی واقعیات و مخلوقات خارجی طبیعی و مشاهده آثار و نشانه
گاری کاه موجاب شاناخت یاابیم و راه دی وجود و معرفت اسما و صفات و افعال وی دسات می

 .(74اا68  ص5  ج1385)مطهاری  شاود  غریازه خاداجویی یاا فطارت اسات  خداوند متعال می
کناد. نتیجاه  شناخت وجود و وحدانیت خدا کمک می به  فلسفی و فطری ا های عقلی استدالل

مجموعه آگاهی و شناخت پیراماون اثباات وجاود خداوناد  توحیاد رباوبی    اینکه خداشناسی
ادی  توحید مالکیت  توحید الوهی  صفات خبریه خداوند  افعال خدا و سایر مباحاث توحید عب

قابل طرح در علام کاال  و  و مهم یکه موضوع است مرتبط به وجود و اراده و فعل خداوند متعال
 خداشناسی پرداخته است.به واکاوی بحث  از طریق صنع الهی  این مقاله .عرفان و فلسفه است

 شناسیضرورت تبلیغ خدا 
دو   ضارورت  و یکای  ضارورت فاردی :از دو منظار قابال طارح اسات  ضرورت خداشناسی

اجتماعی. به همین سان که خداشناسی حایز اهمیت است و در کانون دینای باه آن توجاه شاده  
بشری را ساامان و تکامال افراد و جوامع که بتواند  طوری به  به مخاطبان تبلیغ و رساندن حقایق آن

 نیاز است.  مورد بخشد 

 ضرورت فردی. 1

 متأثر از اندیشه و جهان بینی آنهاست. توجیاه و تفسایرکننده  ها اعمال خوب و یا ناشایست انسان
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ای خدامحور کاه یابد  فکر و اندیشه وی است. اندیشه اراده و اعمال انسان که در خارج تحقق می
و مادنیت و تعاالی باه ارمغاان  های ملکوتی و الهی باشد  جز صلح و خیرخواهی قائل به ارزش

محور  تن و اراده و دل صاحب خاویش را باه اساارت  فکرت مادی و منافع و در مقابل  آورد نمی
 صادر نخواهد شد. از آدمی چیزی جز فساد و بدخواهیو عمالا  کشاند نفس و شیطان می

ر  حضاو کاه ناپاذیر خواهاد باود انجا  اعماال خداپساندانه و معاروف اجتناابدر صورتی 
کاه در هماه جاا  طاوری باهخواست و علم خدا در محور زندگی انسان به مرتبه ایمان قرار بگیرد؛ 

خدای سبحان را شاهد و مراقب اعمال خویش ببیند و به این اندیشه برسد که همه فعل و انفعاال 
کناد و تغییرناپاذیر  های تکوینی و تشریعی خدا مسیر خاویش را طای می تاساس سنّ  رب  جهان
   .است
گرایی غرب در جوامع اسالمی و باه انازوا رفاتن ماده جه به تأثیرگذاری و اثربخشی تفکربا تو 

به ارزش و اهمیت خداشناسای در هادایت  توجهبینش توحیدی و فکرت خدامحور و هم نان با 
 یامار  رفتار و گفتار و نیات افراد  ضرورت تبلیغ خداشناسی در میان امت و حتی هماه بشاریت

 نماید. ناپذیر می اجتنابحیاتی و 

 ضرورت اجتماعی . 2

مکلاف باه انجاا  آن اسات.   هار فارد و اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد  جامعه انسانی
در   های اجتماعی است که هار فارد وابسته به تکافل و ضمانت  کمال و پیشرفت امور اجتماعی

اجارا و متعهاد باه پاساداری آن  موظف به  های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چارچوب سازمان
بسترسازی طارز تفکار و اندیشاه و   های اصالحات اجتماعی یکی از راه  رسد است. به نظر می

تواناد ضامانت اجتمااعی را در قباال  ای میفرهنگ مردمان است. به همین تناسب  تنها اندیشاه
و  زباانی  یی  قاومیجغرافیاا  جامعه و مرد  و تاریخ به میان آورد که به مرزهاای کوچاک ماادی

بشریت به وجود و خاص  بلکه از طرف راتی باشد که همه هستی و به طور  ؛نباشدنژادی وابسته 
پایان بوده و از اسرار  حقایق اشایا و  بی  حضور او نیاز دارد و دانش و فرزانگی و توانایی و بزرگی او

 ته و دارد. تصرف کامل داش  و به همه چیز استرموز هدایت و سعادت آن آگاه 
هاای نیاز است کاه ارزش ای بینی برای توجیه رفتار اجتماعی و اصالح آن  طرز تفکر و جهان

در تعیاین   یکسان تعریف کند. خدامحوری یا خداشناسی  متعالی را به نسبت کل مرد  و جامعه
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و معناوی  ا های واالی الهی که متضمن سعادت و کماال ماادی ها و اولویت و بازشناخت ارزش
رفتارهاای فکاری  عباادی و عملای   دارد. خداشناسای ای نقش ارزناده  اجتماعی است ا فردی

کند. تقوا یا خشیت الهی از طریق پایبندی  دهی می و در مسیر حق جهت نماید می انسان را کنترل
ترین بازدارنده  به حدود و تکالیف الهی و احکا  و مقررات اجتماعی که در آیات قرآن آمده  بزرگ

 هنجارهای اجتماعی است.

 شناسی تبلیغ خداشناسی آسیب
ای از آنهاا اشااره  بایسته اسات کاه در اینجاا باه پااره امری  خداشناسیتبلیغ های  توجه به آسیب

 شود: می

 و تعمیق آن پیوسته غفلت از تبلیغ خداشناسی  . 1

  فلسافی و کالمایمراتب و منازل دارد. اثبات وجود و یگانگی خدا از طریق براهین   خداشناسی
یکی از مراتب و از جمله مرتبه مقدماتی آن است. با توجه به آیات فراوان قرآنی که خداشناسای را 

داند  خداشناسی در ساطح اثباات و اقارار باه  پذیر می مراتب و در طی فرایند خاص تکامل دارای
ار آن در ظااهر بلکه زمانی مورد پذیرش است که آث ؛شود وجود و وحدانیت خداوند خالصه نمی

خداشناسی وجاود  در باره هآی 2500و باطن انسان تجلی پیدا کند. با وجود آنکه در قرآن بیش از 
 قرآن را تشاکیل داده  متکلماان و مفساران پیراماون اثباات وجاود خادا در قارآن سو  یکدارد و 

دناد کاه چاون معتق در ایان بااره بااور دارناد وبه عد  اساتدالل قارآن  ای . عدهاند اختالف کرده
 و مخاطبان قرآن مشرکان عرب بودند  آنان به مبدب و خداوند باه عناوان آفریادگار اعتقااد داشاتند

عاده  .(11تا  ص )ملکیان  بی خدایان اعتقاد داشتند توسطولی به اداره جهان  ؛به استدالل نبود ینیاز
به اثبات مبدب پرداخته  به صورت مستقل و مستقیم  هرچند اندک  بر این باورند که خداوند  دیگر

اصل مبدب از نگااه قارآن  که چون در دیدگاه سو   اعتقاد بر این است .(189  ص1421)رازی  است 
اماا الزماه  ؛م فرض شده  استدالل مستقیم و مستقل برای اثبات خداوند نیامده اساتکریم مسلّ 

 .(72  ص1386راملای  )قدردان قصورت ضمنی و تلویحی است  اثبات مبدب متعالی به  آیات یبعض
توان به اثبات وجود مبادب هساتی  وسیله برخی آیات خداشناسی می به اگرچهواقعیت این است که 

دعوت باه   و هدف اصلی تکرار و تنوع آیات خداشناسی در قرآن نقطه عطف ولی  استدالل کرد
فتن باه ایماان های الهی در نظا  آفرینش به غارض دسات یاا مستمر پیرامون نشانه تفکر و اندیشه
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 خاص بندگی است.  وهوای حال رهاورد چنین امری  نیل بهکه  است توحیدی و تجدید آن

کند. در قرآن خدای متعال صدها  ما را به تفکر در آفاق و انفس دعوت می قرآنی  آیات متعدد
از آفرینش زنباور عسال تاا آفارینش شاتر و چهارپایاان و مناافع  ن کرده است؛ارا بی مورد خلقت

ها و کیفیات و تنوع آنهاا و از هماوار سااختن زماین باا  و از اشجار و نباتات و میوه  شمار آنان یب
ها و  ها تا ابر و باد و باران و رعد و برق و آسامان خیزی خاک و کوه وجود کروی بودن آن و حاصل

انساان   شب و گردش ایا  و از اعجوبه آفارینش وافالک و ستارگان و حرکت آنان  از برکات روز 
 خواند.  می ما را به تفکر فراکه همگی های متافزیک  جان تا آفرینش فرشتگان و زنده

جز از اجزاء و ماهیت خداوند که از هماه  هخدا را ب»توانیم  با الها  از این آیات فراوان ما نیز می
های تجلای  ینهاو را به صفات او  به صنع او و در آی ؛است  به هزاران چیز دیگر بشناسیمچیزها مبّر 
در عواطاف پااک انساانی امثاال محبات  رحمات و  ... های نیک و زیبا و ساودمند  او  در چیز

تاا   )سالجوقی  بی« در دل و ضامیر بشناسایم صدها و هزارهاا امثاال آنهاا و مخصوصااا  شفقت و
   .(49ص

 رساند و برای انسان احساس بهجت  آرامش  روحانیت و معنویت را به اوج می  خداشناسی
تنهاا   د. از دیدگاه نگارناده ایان ساطور  خداشناسایآور میبه ارمغان  الله تواضع و فنا فی  عشق

های منطقی و فلسفی به هدف اثبات وجاود و وحادانیت  تصدیقات و تصورات و صغری و کبری
مراتب است که دسات  دارایپذیر و  یک فرایند مستمر  تکامل  بلکه خداشناسی ؛خداوند نیست

تر آن  تا آن اندازه که انسان تجلیات اسما و صفات و افعال خدای سابحان را  راتب عالییافتن به م
د و به این وسیله  از محرمات خدا دست باز نمایدر هستی مشاهده کند و حضور وی را احساس 

 .الز  و ضاروری اسات  دارد و به تکالیف شرعی الهی از سر عشق و تواضع پایبند و وفادار باشد
افراد باه خداشناسای دعاوت و هادایت   و در طی آن شود بازتعریف  این فرایند که تشایسته اس

 .گردند
صانع الهای و  و اندیشاه دربا توجه به تکرار و تأکیاد و آثااری کاه در تفکار   رسد به نظر می 
 ها و مظاهر جاللیه و کمالیه الهی است  خداشناسی به این تعبیر  در جهت اصالح اندیشاهنشانه

اهمیات و ارزش   غاانالز  است مبلّ  و نقش بسزای دارد  اصالح عملکرد و اعمال انسانو حتی 
د و در بیاموزانناآن را در هنگا  تبلیغ بیان کنند و طریقه و روش تجدید خداشناسای را باه مردماان 

در فرایند و سازمان تبلیغ دینی وقت بگذارند و برنامه بریزند. عد  توجه   این عرصه  بیش از پیش
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خشک فلسفی و براهین مختلف کاه مقدماه و قاد   های به استدالل بسنده کردن ه این مطلب وب
عد  توجه به فرایند خداشناسی در بستر اندیشه باه هادف دسات  نیز نخست خداشناسی است و

غاان نسابت یک آسیب جدی است که نباید مبلّ   پذیر یافتن به ایمان تجدیدپذیر و معنویت تکامل
 بدهند. به آن غفلت نشان

 ابزار خداشناسی )اندیشه و تفکر(ارزش سازی  غفلت از نهادینه. 2

فرایناد   اماور مجهاول اسات. تفکارباه امور معلو  برای دستیابی و تنظیم ترتیب   تفکر در لغت
 ؛(24ص  1382)محمادی  تمرکز و تعمق و اندیشه در چیزی به هدف کشف مطلق مجهول است 

ام و لطاایف پدیاده اما اندیشیدن و تفکر در رازها  ک  ها باه هادف ادراک  پی یدگی و بزرگای و ح 
ت اتارین عبااد از تفکر مورد نظر در حوزه خداشناسی اسات کاه بازرگ  صفات و افعال خداوند

   .(332  ص1تا  ج )رازی  بیبهتر از عبادت دانسته شده است   تفکر .شود شناخته می

  را به تفکر  تاذکر و تعقال دعاوت کارده آیه وجود دارد که مرد 300بیش از   در آیات قرآنی
یا بر واجب بودن تفکر تأکید دارد و یاا آثاار   این آیات .(229  ص1397بخت و دیگران   )جواناست 

یاا افارادی را کاه از خاردورزی و اندیشاه و تفکار غفلات  و کناد معنوی تفکر و تعقل را بیان می
 د. ده می قرار تنبه مورد و نموده کنند  سرزنش می

یکای از   تفکر و اندیشه در آیات آفاقی و انفسی به هادف شاناخت خداوناد  رسد ه نظر میب
بلکه مسلمانان باورمناد باه وجاود و  ؛ناپذیر است که تنها متعلق به کافران نیست وظایف اجتناب

 ملز  و موظف به انجا  آن هستند.  دینی اجبمثابه یک و وحدانیت خداوند  به
ُذُر َعْن َقْوٍم ََل ُيْؤِمُنوَن  ُقِل اْنُظُروا َماَذا» ْرِض َوَما ُتْغِني اْلَْياُت َوالنُّ َماَواِت َواْْلَ  )یاونس  «ِفي السَّ

   .(101آیه
با این تفاوت که این یکی  عملی رهنای و  ؛عمل است از سنخ تفکر  هم ون اعمال عبادی 

تاالش   باه ن عمل . در ایی استاعمال ظاهری و بدن در شمار روانی و روحی است و آن دیگر 
ها در مسیر یافتن نعمال آا  تمرکز  مراقبه  امعان و تعمق  تصرف در قلب  نظر  مشاهده و ادراک و 

 نیاز است.  تجلیات و مظاهر آثار صنع
ُه ِمْن َشيٍْء َوَأْن َعَسى َأْن َيكُ » ْرِض َوَما َخَلَق اللَّ َماَواِت َواْْلَ ِِ َأَوَلْم َيْنُظُروا ِفي َمَلُكوِت السَّ وَن َقد

ُه ُيْؤِمُنوَن  َِ يٍث َبْع ِِ  .(185آیه )اعراف « اْقَتَرَب َأَجُلُهْم َفِبَأيِّ َح
خدای سبحان کسانی را که از کنار مظاهر خلقت و آثار صنع الهی بدون امعان نظار  اندیشاه 
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   .دهد کند و مورد انتقاد قرار می کنند  نکوهش می و تفکر عبور می
ْن ِمْن آَيٍة فِ » وَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن َوَكَأيِّ ْرِض َيُمرُّ َماَواِت َواْْلَ  .(105آیه )یوسف « ي السَّ

این آیت و سایر آیات و هم نان آیاتی که در وصف فزونی ایماان  خشایت قلاوب مؤمناان و 
در قارآن جایگااه خااص   دهد که تفکار احوال خاص باطنی در هنگا  تفکر بیان شده  نشان می

 یامار  غفلت از انجا  آن و نادیده گرفتن انتقال اهمیت و آثار و ارزش آن در هنگاا  تبلیاغ ودارد 
 ناشایست با فرجا  ناگوار فردی و اجتماعی است.

ْنِس َلُهْم ُقُلوٌب ََل َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعدُيٌن ََل » َم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنِّ َواْْلِ ِْ َذَرْأَنا ِلَجَهنَّ ْبِصدُروَن يُ َوَلَق
ْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن   .(179آیه)اعراف  « ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن ََل َيْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك َكاْْلَ

را که آثار الهای  یهای کنند  چشم را که تفقه و فهم نمی یهای دل  خداوند متعال در آیه یادشده
بینناد و  تجلیاات صافات و افعاال خداوناد و مظااهر حقیقات نمیرا به هدف دسات یاافتن باه 

گیرند  ساخت ماورد نکاوهش قارار  را که سخنان را به هدف کسب عبرت به کار نمی یهای گوش
مسلمانان و کافران الز  دانسته است که دل و چشم و گوش خویش را در خدمت عملی  رداده و ب

 نال تفکر استفاده کنند.مجرا و کا عنوان بهتفکر قرار بدهند و از آن 
را  مسالمانان یماان  ا زماانی خداوناد اینکاه شاود؛ یکای دانساته می یبالمطا ه از این چند آی

را ببینند که تجلای اساما و صافات و  یهای پذیرد که در هر جزء از نظا  آفرینش  آیات و نشانه می
هم ناان نیازمناد و   سادفکر و بیانش نر از هرگاه مسلمانی به این سطح   آنکهدو .افعال او باشد

اراده خادای   ای که بداند در ورای خلقت هار چیاز تا اندازه ؛محتاج تفکر و اندیشه و تذکر است
که حکمت و قدرت و عظمتش دیده شود. در روایات هم نان به ایان مطلاب  تعلق گرفتهمتعال 

قوما  فکراا ف  ا  أن »عباس روایت است که فرمود:  از ابن  نمونهبرای  ؛تأکید فراوان شده است
،  ق ل فلنب  ،  إنرم لن فقارو   قارو  فلله ،  ال فکرا ف    فلله )اصافهانی  « فکرا ف  ی خلق فلله

باه مراقباه و تفکار  پیاامبر  در آنکاه از دیلمی نقل شاده  نبوی حدیثی  نیهم ن .(108تا   بی
 .(54تا  ص می  بی)الهیت« عود ف قلوبرم فلتاقب  أکثا ف فلتکرا  فالعتب و»دهد:  دستور می

وظیفه و تکلیف عبادی پیامبران و اولیا و امامان بوده است. هرگاه به مطالعاه   تفکر به این معنا
 بودندتفکر  پیوسته اهلبیت و اولیا بپردازیم  خواهیم دید که آنان    اصحاب و اهلسیره پیامبر

 دند.نمو ی و اجتماعی برجسته میکردند و آثار آن را در زندگی فرد و دیگران را دستور به تفکر می
به اندیشایدن و   خواهیم یافت که بزرگان در مقا  عمل  هرگاه سیره امامان و اولیا را مرور کنیم
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این مطلب مشهود اسات.   های آنان در سخنان و ادعیه که ؛ چنانپرداختند تفکر در صنع الهی می
های صاحیفه ساجادیه  برخای  ادعیه توان در های خداشناسی و اندیشه در صنع الهی را می جلوه

هاای عرفاانی مشااهده  جوشن کبیر  دعای کمیل و ساایر کتاب دعای های نهج البالغه  قسمت
 کرد.

کاه در نهاج البالغاه و ساایر کتاب حادیثی  یهای حضرت عل سخنان و مواعظ و خطبه
قارآن و  دهاد ایشاان باا تأسای از است که نشاان می یروایت شده است  دارای عبارات و بندهای

کردناد و در آن   های هستی تفکار میترین پدیده ترین تا بزرگ کوچکچه بسا پیرامون   پیامبر
دیدناد و باه آن شاهادت  تجلی و مظاهر عظمت و قدرت و حکمت و لطف خداوند متعال را می

حکمت و تواناایی در مورد خلقت خفاش و داللت آن بر  154در خطبه   به طور نمونه ؛دادند می
 گوید: وند میخدا

فلحمر لله فلذی...  من لط ئف صنعته   عج ئب خلقته م  أون  من غوفمض فلحرمة  ای ذاذ  »
)ساید « فلخک  یش فلتی یقبضه  فلضی ء فلب سط لرل شیء  یبساطه  فلالا ا فلقا بض لرال .ای...

   .(341  ص137رضی  
شاده کاه نشاان نقال  که از اما  صادق روایاتی  به همین ترتیب  در کتب جوامع حدیثی

و اندیشایدن و تفکار   دهد آن حضرت به مسئله تفکر در حوزه خداشناسی بسیار توجه داشاته می
. ساتا  دساتور داده نیز از جمله وظایف و تکالیف شرعی آن حضرت بوده و به آن  بسان عبادات

ز العوجااء  حکایات ا عمر جعفی به محضر ایشان و شکایت وی از ابی بن داستان مراجعه مفضل
باا یاادآوری و تاذکر آثاار   در طی مدت چهار روز از صبح تاا غاروب حضرتاین مطلب دارد. 

  شاود و از ایان طریاق به عبادت تفکار مشاغول می  ها و اسرار و منافع آن خلقت و بیان حکمت
   یعناید تفکاریاکناد و از فوا مفضال تقریار می برایوجود و صفات جاللیه و کمالیه خداوند را 

 گوید.  اری میزیمان  عشق و تواضع و شکرگافزون شدن ا
های تغذیه جنین از خاون آغااز  د و حکمتیفوا در باره از تفکر حضرت در این چهار جلسه 

های غذای نوزاد پس از والدت  روییدن دندان  روییادن ماو  و حکمت ها هدیکرد و در ادامه  از فا
د و حکمات فقادان عقال و قاوه یاها  فوا و ناخن  اختالف اغذیه  بر نیامدن ریش و راز آن در زن

اعضاای  از د هریاکیاها و فوا تشخیص در طفل  منفعت گریه  سرازیر شدن آب دهان  حکمت
د بیناایی و یاگاناه  لطاایف و فوا د دست و پا و حواس پنجیها بر حیوانات  فوا بدن  شرافت انسان
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سیساتم گوارشای    نساانهای درون بادن ا شنوایی  دستگاه فهم و اداراک  و چگونگی ساختمان
د یااز فوا  و در مجلاس دو  فاتتفصیل ساخن گ به  و... آموزی  قوای باطن  حافظه  توانایی علم

باه طاور  و ها و نباتات و کیفیت بدن حیواناات اهلای و وحشای و پرنادگان و خزنادگان یخوراک
و  ت کاردصحب جات و حیوانات و پرندگان و خزندگان خاصاز تعدادی حبوبات و میوه  موردی

های طبیعات  از شاگفتی  . در جلسه سو نمودد آنان را بیان یهای آفرینش و فوا لطایف و حکمت
و فوایاد  راندها و آفتاب و ابر و باران و کوه ها  شب و روز وسعت هوا و... سخن  از زمین و آسمان

در بااره   چهاار و در درس  معرفای نماودد و آنان را وسیله عبرت کرو لطایف و دقایق آنها را بیان 
. آن (232اا59)المفضل  ترجمه مجلسی  ص فتها و مصالح نامالیمات و مصایب سخن گ حکمت
 اگار   فرمود:به طور مثال فرینش گشود؛آزبان به بیان اسرار های فرضی   با طرح صورت حضرت

نبود  ممکن برایش دن غذاجوید  یانرو نمی رای کودکها را ب هنگا  احتیاج به غذای غلیظ  دندان
شاد و اعماال  او بود  بدنش محکام نمی گیهمیش غذای رشیدشوار بود و اگر  آن نیز و فرو بردن

   .(61)همان  صد ش نمی صادراز او  سخت
هرآیناه تفکار در آنهاا   هاای او را بار خاود اگر بشناسند نعمات»گوید:  در فضیلت تفکر می

داونادی کاه بازرگ و کامال اسات منزه اسات خ .مشغول گرداند ایشان را از ارتکاب معصیت او
گویند مابطالن  و بلندتر است از آن ه می ؛پایان ن و غیرایشان از خلق بیاهای او بر مستحق نعمت

 .(67)همان  ص« بلندی بسیار ؛و ملحدان
 ا معرفت خاالق  اما آن ه صالح دین او در آن است»... گوید:  د تفکر مییدر مورد آثار و فوا

کناد بار وجاود  و شواهدی که در خلق اشیا ظاهر گردانیده کاه داللات می به دالیل ا تعالی شأنه
   .(107)همان  ص« صانع و علم و قدرت و لطف و عدالت و رحمت و مغفرت او

ویژه داشته باشند. باه نظار توجه غان به آن بایست مبلّ  نصاب تبلیغی است که می  این مطالب
تفکار در  هو اجتمااعی تفکار و اندیشاه  اماروزو فضایل و فواید فاردی  هابا همه تأکید  رسد می

  باه باید و شاید که چنان  های تبلیغی جهان اسال  مورد غفلت قرار گرفته و حتی در فرایند برنامه
سااز اسات و روحانیات و معنویات انساان را باه اوج  شود. این مطالب که اخاالق توجه نمی آن

جتماعی دینی جوامع اسالمی قرار بگیارد. تواند اصل و اساس اصالحات فردی و ا رساند  می می
های جدی فرایند دعاوت باشاد کاه اساباب  تواند یکی از آسیب عد  توجه به تبلیغ این مورد  می

 سازد. های تبلیغی را در امور تبلیغ دینی فراهم می ناموفقیت گروه
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 نادیده گرفتن نقش متقابل خودشناسی و خداشناسی. 3

های غوامض ساختار ظااهری  ست: الف. مطالعه دقایق و حکمتبه دو معنا آمده ا  خودشناسی
ی اباه معنا  ؛ ب. مطالعاه خودشناسای(جل جالله)اثبات وجود خداوند منظور هب  و باطنی وجود

تاأمین ارتبااط باا  منظور هیعنی: روح و نفس و ملک و شیطان و قلب  ب ؛انسان تا تحلیل و تجزیه 
 .(46  ص18  ج1421؛ رازی  40ا32  ص1379)فیضانی   (جل جالله)خداوند

با خودشناسی رابطاه متقابال و تنگاتناک دارد. یکای از شارایط الز  و اساسای   خداشناسی
از طریااق اندیشااه در صاانع الهاای خودآگاااهی و تزکیااه وجااود آدماای اساات. آثااار   خداشناساای

اجاازه قارآن باه مارد  »د. شو می آشکارهای پاک و مصفا  تنها در قلب  د تفکریخداشناسی و فوا
د و ایان کاار را ناباه تفکار بپرداز  دهد که بدون رعایت دائمی تقوا و ترس از خدای سابحان نمی

   .(441  ص5  ج1378)طباطبائی  « داند فایده می خطرناک و بی
هار  کاه عربای قائال اسات ابن  شناسی با خداشناسی نقش تالز  و ارتباط خود خصوص در
  1384)رحیمیاان  شناساد  ش و در آیینه خویش میاساس ظرفیت وجود خود رحق را ب ی موجود

از این منظر  تفکر در وجود خود  تفکر در نفس انسان  در روح و عقل و قاوای روحاانی  .(19ص
فرماوده:  که پیامبر گرامای چنان ؛تواند مجرای خداشناسی قرار بگیرد می  و عواطف و غرایز او

   .(13ص  1400)مصطفوی  « من عاف نکسه  قر عاف وبه»
بیش از هارکس در   در انسان ظهور دارد و در میان انسان  اند خدا بیش از هر جای دیگر گفته

   .(149ص  1395)اشکوری  انسان کامل تجلی یافته است 
باه  .خورد علم توحید هم به درد نمی  اگر تهذیب نباشد»گوید:  می در این باره اما  خمینی

او را از خداوناد   ولی اگار مهاذب نباشاد  سان انباشته باشدای که علم توحید در مغز انهر اندازه
خیلای عمیاق   ایان ساخن اماا  .(420  ص13تاا  ج )خمینای  بی« کند تبارک و تعالی دورتر می

ولای خداوناد سابحان در قلاب آناان   ی خداشناسی دارنادابسا افرادی داریم که دکتر  است. چه
شاود و از دسات یازیادن  تار و رفتارشان دیده نمیدر گف حضور ندارد و هم نان تأثیر این آگاهی

ورزند. اینجاست که خداشناسی بادون توجاه باه خودشناسای و  به هر نوع فساد و ررالت ابا نمی
تواند وجود خدا را در قلب انسان با وجود هزاران آثاار صانع الهای تثبیات  نه تنها نمی  علم تزکیه

دار تجلیاات اساما و صافات و افعاال خادا از  یناهیآ قادر نخواهد بود آدمیگاه دل  بلکه هیچ  کند
تغییاری در رفتاار و گفتاار و احاوال درونای وی   تا بدین وسیله ؛دباشطریق تفکر در صنع الهی 
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ق باه خاوی خادایی و یعنی تخّلا  شناسی برای خودشناسی  به الهی شدن انسان ایجاد کند. خدا
 ارتبااط دارد  ی نفس و وسااوس شایطانهای فطری روحانی و تضعیف و مهار هوا گرایش تتقوی

 .شاود که از طریق تفکر در آثار صنع الهی و اتصال بدون انقطاع باا خادای سابحان حاصال می
ای است که عالم صغیر را تشکیل داده و مظهار تماا   ساختار مادی و معنوی وجود انسان به گونه

 .است اوصاف خداست و کمال و جمال خدای سبحان در وجود او تجلی یافته
تبیین و تفسیر رابطه میان خداشناسی و خودشناسی و تزکیه نفس که   هنگا  تبلیغ خداشناسی

ولای بسایار   رود نماید. چه بسا سخن از خداشناسی می   ضروری میی استیکی مکمل دیگر
  رسد شود. به نظر می گفته می   سخنکم از بستر و شرایط آن که صفای قلبی و تقوای الهی است

در دل خودشناسی و مراقباه درونای جاا   و برنامه خداشناسی از طریق تفکر در صنع الهی فرایند
 دیادن  حاضر و نااظر اعماال خاود را تقوای الهی بدون شناخت خداوند و او  دارد و همین طور

  عد  توجه و دقت به تبیین خودشناسی در هنگا  تبلیاغ خداشناسای  ممکن نیست. از این منظر
 نشان داد. توجهاست که سزاوار است به آن  ییها یکی از آسیب

 عدم توجه به شرایط و الزامات تبلیغ خداشناسی. 4

باشاد و  آراساته غ باه تزکیاه بااطنیترین شرط تبلیغ این است که مبلّ  اصلی  در حوزه خداشناسی
ن  در غ هم اون پیاامبرامبلّ  .(5صتا   )فیضانی  بیبا خدای متعال داشته باشد  یناپذیر ارتباط خلل

دَك ِبَأْعُيِنَندا: »قرار داردمراقبت خدای سبحان  نظر و هنگا  دعوت  زیر دَك َفِننَّ « َواْصِبْر ِلُحْكدِم َربِّ
و آسیب بزرگی است   غ با خدا از طریق تفکر و رکرعد  توجه به مراقبه و اتصال مبلّ  .(48آیهطور  )

آناان را  زنادگیو  و تحول ایجاد کناد ربا محتوای خداشناسی در دیگران تغیی صرفاا  تواند نمی مبّلغ
 .  نمایدتصحیح 

خالصانه باه گفتاه  روی صداقت و عمل غ به لباس یکآراسته بودن مبلّ   شرط دیگر دعوتگری
د تا هم اعتقااد نمایکند  عمل  گوید و مرد  را بدان دعوت می غ باید به آن ه میاست. مبلّ  خویش

کاار   محتاوای پیاا عمال باه د که نمایثابت  به مخاطب  د و از سوی دیگرکنمخاطب را جلب 
تارین  هاا باا عاد  رعایات بادیهی برخی  اما متأسفانه؛ (130ص  1389)محمدی  مشکلی نیست 

غی که به اصاول اخالقای و پردازند. دعوت که از جانب مبلّ  به تبلیغ می  سن اخالقها و ُح  مالک
بلکاه چهاره و و   ساازد را ماؤثر نمی نه تنها تبلیغ خداشناسی  سبک زندگی مؤمنانه پایبند نیست

 دهد. نمایش می زشتمحتوای دین را 
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از ایثاار جاان و ماال   غ در راه اهداف خاوداین است که مبلّ   یکی دیگر از شرایط تبلیغ مؤثر
بیاانگر شاأن عاالی انساانی  امار  این .از خود جوانمردی نشان بدهد  دریغ نکند و به اندازه توان

زمیناه دعاوت تأثیرگاذار را   تواند با ایثار جان و مال می  حاالت و شرایطغ است و در بعضی مبلّ 
 فراهم سازد. 

گو را رعایات کناد و و شارایط گفات  غ با ادب کامالاین است که مبلّ   روش دیگر تبلیغ مؤثر
بلکه باا موعظاه  ؛در صدد تغییر وی نباشد  گاه با پرخاشگری و برانگیختن احساسات طرف هیچ

ساپارد. در تبلیاغ باش را به خدای متعال  گیرد و نتیجهبتبلیغ خویش را پی   حسنحسنه و جدال ا
تاا  ؛التماس باه خداسات استدعا و  سازد روش دیگری که برنامه تبلیغی را مؤثر می  خداشناسی

غ آن انادازه ظرفیات بدهاد کاه باه مبّلا  گوش دل مخاطب را به شنیدن باز کند و ثانیااا   الا خدا اّو 
   ازعد  توجه به ایان نکاات  رسد یامبران دارای جاربه خاص باشد. به نظر میسخنش هم ون پ

از نگاه سطح فکری و رهنای و علمای و مخاطبان غان خداشناسی است. عوامل عد  موفقیت مبلّ 
به تناسب رهنیت و ظرفیات  دغ بایمبلّ  . بنابراین کنند با هم تفاوت می  هم از نگاه سواد و استعداد

باشاد و مخاطب استعداد فردی   فراتر ازمطالبی که  بیان خود را تنظیم کند و ازمحتوای   مخاطب
 بپرهیزد.   وی توانایی برداشت و هضم آن را ندارد

  پایش از بایش  غمبّلا و بایسته است کاه اساس بصیرت و آگاهی صورت گیرد رتبلیغ باید ب
مخاطب  رویارویی بابه   و تقواکند و با سالح علم و دانش  مجهز شناختی قرآنی خود را به جهان

  مادلل و مفیاد بگویاد و از اطالاه کاال  و کوتااه یغ بایاد ساخنمبّلا .(10ص  1394)راشد  برود 
 د. نمایخودداری 

 نتیجه
 باه رسااندن پیاا  دینای فهاو به م  از باب تفعیل و به معنای رساندن پیا  است. تبلیغ دینی  تبلیغ

  کناد. تبلیاغ در حاوزه خداشناسای و مخاطاب کماک می غکه به تفاهم میان مبّلا است دیگران
ضرورت فاردی و اجتمااعی در جامعاه   های توحیدی قرآن است. تبلیغ خداشناسی رساندن پیا 

ای انسان و هم نان باعث اصاالحات موجب تزکیه نفس و توجیه اندیشه  دارد. تبلیغ خداشناسی
د. رو باه شامار مایو اجتمااعی های سیاسای  های ساازمان که یکای از دغدغاه است اجتماعی

خداشناسای از طریاق  هکاو فرضایوکنادتوان در چهار حوزه بررسی کارد:  های تبلیغ را می آسیب
سازی ارزش ابزار خداشناسی  رابطه متقابل خودشناسای و  تفکر در صنع الهی  غفلت از نهادینه

 .  ناسیخداشتبلیغ شرایط و الزامات عد  توجه به و   خداشناسی در هنگا  تبلیغ
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 های حمد و بقرهبازپژوهی آیات مهدوی در سوره

 *علی خادمی

 چکیده
کوشیم تحقیقی جامع به همراه توضیحاتی الز   فراروی مبلغان ارجمند قرار دهیم می  در این مقاله

های حمد و بقره دسترسی داشته و بتوانند مخاطبان خود را با آیاات سهولت به آیات مهدوی در سوره تا به
شده مهدویت بیشتر آشنا کنند. برای تحقق این مهم  آیاتی را که ادعا شده مرتبط با حضارت کمترشنیده

آنگااه ناوع   یح دادهاست  مستندیابی کرده و در صورت اتقان نسبی مساتند  آن را توضا (عج)عصرولی
کنایم. ارتباط آن آیه با مهدویت را از میاان چهاار ناوع: تفسایر  تطبیاق  تأویال و تشابیه مشاخص مای

شود تا هنگاا  تطبایقش ای به تفسیر آن میقبل از رکر مستند ارتباط هر آیه با مهدویت  اشاره  هم نین
آن است کاه مخاطاب   فایده این کار  معلو  شود آیه  مصادیق دیگری نیز دارد. (عج)با حضرت مهدی

شاود و احسااس تنااقض در هنگامی که با یکی دیگر از مصادیق آن آیه آشنا شد  دچار ساردرگمی نمای
 .کندتفسیر آیه نمی

  .تبلیغ مهدوی  آیات مهدوی  مهدویت در سوره حمد  مهدویت در سوره بقره: کلیدواژگان

                                                           
 : قم علمیه حوزه 4آموخته سطح  دانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400 پاییز و زمستانم، ششسال دوم، شماره  
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 مقدمه 
آیاات »ه جویندگان مباحاث مهادوی باوده اسات  بحاث یکی از مباحثی که از دیرزمان  دغدغ

شده در ایان ها و مقاالت نوشتهباشد. بعضی از کتابمی« عصر قرآنی مرتبط با حضرت ولی
شده یا محادودیت مقالاه  تنهاا آیااتی چناد را باه صاورت تفصیل مطالب مطرح دلیلزمینه  به 

   اثار محمادجواد فاضالمهر ویگیتافهرایااناد؛ مانناد کتااب گزینشی انتخاب و تحلیل کرده
آیاات »اللاه نجارزادگاان؛ مقالاه   اثار فاتحب فسیاتطبنقیاتیسن اآيا امه ويتلنکرانی؛ کتاب 

 اصفهانی.    اثر محمدعلی رضایی«مهدویت در قرآن از منظر احادیث تفسیری
موفاق دسته دو   آثاری است که ضمن اختصار و اکتفا به نقل یک یا چند روایت در ریل هر آیاه  

لدضرجةا یاماانزلا یااند؛ مانند کتاب نشده اللهبه گردآوری همه آیات مرتبط با حضرت بقیة
اآلیاات المؤولاة بقیاا  »باب  لألنالف براف 51  اثر مرحو  سیدهاشم بحرانی و جلد لدقائمالدرجة

 «.القائم
ر ایان راه  آوری همه آیات مهدوی داشاته و دهایی است که سعی بر جمعسومین نوع  کتاب

ماسراعةا 5اناد؛ مانناد جلاد تالش فراوانی را متحمل شده و موفقیت بااالیی را باه دسات آورده
لممراما  اثار جمعای از محققاان زیار نظار علای کاورانی و کتااب مداديثالممامالدضهر ی

   اثر سعید ابومعاش. یالدكتاباوالدسهةالدضه ی
خورد  دربر نداشتن هماه آیاات چشم می های نوع اول و دو  بهکاستی مهمی که در پژوهش

کند. نوع ساو  نیاز نیاز نمیغ دینی را از مراجعه به دیگر آثار بیمهدوی است و به همین دلیل  مبلّ 
ساوره  7حال  برخی آیات از جمله آیه  هرچند کوشیده همه آیات مربوطه را گردآوری کند  با این

 حمد را رکر نکرده است. 
 یادشده  دارای سه کاستی مشترک هستند:  به عالوه  هر سه نوع

کنناد آیاه  از راه در باره نوع پیوند آیه با مهدویت  توضیحی ارائه نکرده و مشخص نمی ا غالباا 
 است یا تفسیر یا... ؛ تطبیق مربوط به اما  عصر

کاه کنناد و از آنجاا ای به پیشینه تفسیری آیه مورد بحث نمیدر بیشتر موارد  اشاره ا هم نین
اکثر آیات مهدویت  از باب تطبیق و جری بر مصداق است  مخاطب را هنگا  آشانایی باا یکای 

 کند؛دیگر از مصادیق آیه  به سردرگمی کشانده و احساس تنقاض در تفسیر آیه می
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های یادشده  اکتفا به نقل روایات تفسیری مورد اساتناد و ا یکی دیگر از نقاط ضعف پژوهش
 نهاست.  تبیین نکردن مفاد آ

شاده را هاای گفتاهکوشد ضمن استفاده از آثار یادشده و جز آنها  کاستیمی  پژوهش حاضر
 باره آیات مهدوی ارائه دهد.  برطرف و تحقیقی نوین در

  متفاوت بوده و باه یکای از باید توجه داشت که نوع ارتباط هر آیه با اما  عصر  ضمندر 
 یق  تأویل و تشبیه. گردد: تفسیر  تطباین چهار نوع برمی

شاود و مصاداق یعنی ارتباط آیه باا موضاوع مهادویت  از ظااهر آیاه اساتفاده مای تفسیر:ا 
 ؛ (33  آیه)توبهباشد؛ مانند آیه اظهار دین فرد آن نیز می منحصربه

فارد  ولی معنای منحصربه ؛شودیعنی ارتباط مذکور  باز هم از ظاهر آیه استفاده می تطبیق:ا 
 ؛ (7  آیه)حمدآن آیه  مصادیق دیگری نیز دارد؛ مانند آیه صراط مستقیم  باشد ونمی

شاود و تنهاا از زباان یعنی شیوه ارتباط آیه با مهدویت  از ظااهر آن برداشات نمای تأویل:ا 
البته معانی دیگری بارای واژه  ؛  از بطن آیه استخراج شده استبیت مفسران اصلی قرآن  اهل

)بقاره  صود ما در اینجا  همین معنای باطنی اسات؛ مانناد آیاه رجعات ولی مق ؛تأویل گفته شده
 ؛(56آیه

گفتند  به آیااتی کاه از حیاث در باره مهدویت سخن می یعنی هنگامی که بئمه ـ تشبیه:
کردند؛ مانند آیاه طاالوت تفسیر و تطبیق و تأویل  ارتباطی با مهدویت نداشته است  استشهاد می

 .  (249)بقره  آیه
هاا باا کنیم که ممکن است نوع دیگری از ارتباط آیات و ساورهبه این نکته اشاره می  یاندر پا

نقال  مثالا در حدیثی از اماا  صاادق ؛تالوت قرآن است  و آن مهدویت نیز قابل تصویر باشد
را درک کند  میرد تا اینکه قائمهای جمعه سوره اسراء را بخواند  نمیای که شبهر بنده»شده: 

گونه موارد را ناوع پانجم این که اما الز  نیست ؛(107ق  ص1406)صدوق  « اصحاب او باشد و از
ارتباط به شمار آورد؛ زیرا این فضیلت که برای تالوت سوره اسراء نقل شده  به اعتباار آیااتی از آن 

 باشد. می عصرسوره است که در باره حضرت ولی

 سوره حمد و آیات مهدویت
 شود: لین سوره قرآن کریم قرار دارد که در ریل بدان پرداخته می  در اّو نخستین آیه مهدوی
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 صراط مستقیم *

راَط اْلُمْسَتقيَم : »7آیه سوره حمد  َنا الصِّ ِِ  «ما را به راه راست هدایت کن. [خداوندا] ؛إْه

 نگاهی به روایات

تبااطش باا مهادویت را بیاان آنگاه شیوه ار کنیم و می ابتدا روایات مربوط به این آیه شریفه را مرور
 ترین این روایات  پنج روایت است:یم. مهمنمایمی

« صراط انبیای الهای»نقل کرده: مراد از صراط مستقیم   مسلم از اما  صادق بن محمد .3
 .  (22  ص1جق  1380)عیاشی  است 
« قارآن»  صراط مساتقیم را خدامطابق دو حدیثی که باز هم عیاشی نقل کرده  رسول .2
   . (30  ص1جق  1419حاتم  ببیر.ک: ابن  ؛ از منابع اهل تسنن نیز6و3)همان  ص ه استدانست

امیرمؤمناان »آورده کاه صاراط مساتقیم را  شیخ صدوق هام روایتای از اماا  صاادق .1
 .(32ق  ص1403)صدوق   ه استدانست« علی

ه قیم معرفای نماودعنوان صاراط مسات را به« بیت اهل»هم در روایتی   اما  سجاد .4
َافُط فلُْمْستَِقیمُ : »است  .(34)همان  ص« نَْحُن فلصِّ
پرساید : صاراط چیسات؟ حضارت فرماود:  گوید: از اما  صادقعمر می بن مفّضل .5

باشاد: صاراطی در دنیاا و صاراطی در راهی به سوی شناختن خدای بزرگ است و دو گوناه مای
بری از او واجب است و هرکس در دنیاا او فرمانباشد که  می آخرت. صراط دنیا  اما  معصو 

خواهاد   را شناخت و رهنمودهای او را به کار بست  از صراطی کاه پلای بار روی جهانم اسات
گذشت و هرکس در اینجا اما  خود را نشناخت  هنگا  گذشتن از صراط آخرت  گامش خواهاد 

 .(32)همان  صلغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد 
بلکاه  ؛تنها منافاتی با یکدیگر ندارنادت آن ه در تفسیر معنای صراط گذشت  نهناگفته پیداس

پیوستی ناگسستی میانشان برقرار بوده و در یک خط ممتد قرار دارناد. آری  راه پیاامبران و قارآن و 
  یکی بوده و همه آنها برای تکامل بشار و اما  معصو  هر زمان بیت و اهل امیرمؤمنان
 د.دارنقد  برمی

 مستند ارتباط آیه با مهدویت

تاوان ایان آیاه گفتنی است ارتباط آیه با مهدویت  از روایت پنجم نمایان شد و به این ترتیب  مای
 عنوان نخستین آیه مهدوی مطرح کرد.  شریفه را به
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 نوع ارتباط آیه با مهدویت

باشاد. یکای از می مربوط به آن وجود مقدس« تطبیق»شکل  دانسته شد که آیه فوق  به  هم نین
داده کاه  عصارمفسران معاصر  توضیح لطیفی در باره تطبیق این آیه شریفه بر حضارت ولای

 چکیده آن چنین است: 
لحظاه سابب هادایت  باه از آنجا که الز  است صراط مستقیم  بالفعل موجود باشد و لحظه»

)خمینای   «ردنادا تکوینی و تشریعی شود  امروزه مصاداقی جاز وجاود مقادس اماا  زماان
 .(116  ص2جق  1418مصطفی  

 سوره بقره و آیات مهدویت
 پردازیم:در سوره مبارکه بقره  آیات متعددی در باره مهدویت وجود دارد که به آنها می

 ایمان به غیبالف. 

قديَن : »3و2آیه سوره بقره  ًً ِلْلُمتَّ دذيَن ُيْؤِمُندوَن بِ  * ذِلَك اْلِكتاُب َل َرْيَب فيِه ُهدِ ...؛ آن  اْلَغْيدِب الَّ
  [پرهیزکااران]در آن راه ندارد و مایاه هادایت پرهیزکااران اسات.  ککتاب باعظمتی است که ش

 «آورند. کسانی هستند که به غیب ایمان می

 نگاهی به آیه 

پاذیری داند؛ چراکاه هادایتدر آغاز سوره مبارکه بقره  هدایتگری قرآن را مخصوص اهل تقوا می
کناد کاه دارای پانج فیت و قابلیت اوست. آنگاه متقین را کسانی معرفی میانسان  مشروط به ظر

دانسته اسات. « ایمان به غیب»را  لین ویژگیویژگی بنیادین باشند. نکته قابل توجه این است که اّو 
غیب نیز هر چیزی است که از حس پوشیده باشد. آری  اگر انساان از دایاره محسوساات بیارون 

 و ه محسوسات ایماان داشاته باشاد  ایماان باه مبادب و معااد نخواهاد آوردنرود و بخواهد فقط ب
 معجزات انبیا و اولیای الهی را نخواهد پذیرفت و... .

 مستند ارتباط آیه با مهدویت

های ایمان به آن  ایماان باه اماا  ترین نمونهبا توجه به معنایی که برای غیب رکر شد  یکی از مهم
باره نقل کرده که اساتدالل  در این دو روایت از اما  صادق باشد. شیخ صدوق می غائب

 دهد:فوق را مورد تأیید قرار می
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چنین پاسخ داد: کسای ایماان باه  کثیر تفسیر آیه فوق را پرسید  اما  بن هنگامی که داود. 1
« َأنَُّه َ.اق    َق ِئمِ فلْ   َمْن َأقَاَّ ِبِقیَ اِ » ؛اقرار کند بودن قیا  قائمغیب دارد که به حقانیت و حتمی 

 .  (17  ص1جق  1395)صدوق  

القاسم نقل کرده که از آن حضرت شانید: ماراد از متقاین  شایعیان ببی بن یحیی  هم نین. 2
اُة  ی  فلُْمتَّقُوَن ِشیَعُة َعلِ » ؛باشدهستند و غیب نیز حجت غائب می علی َ  فلَْغیُْب  َُهاَو فلُْحجَّ
 .  (18)همان  ص« فلَْغ ئِبُ 

اسات  ساه مصاداق از مصاادیق غیاب آماده  در روایتی دیگر که منسوب به امیرمؤمناان
)حاافظ برسای    ذا  أیا ا  ل محمار  فلقا ئم  فلغیب یاوا فلاععاة   یاوا فلقی ماة   یاوا»است: 

قائم است و این  [ظهور]؛ غیب  روز رجعت و روز قیامت و روز (253ق  ص1422محمد   بن رجب
 «.مد هستندمحسه روز  ایا  آل

 نوع ارتباط آیه با مهدویت

صاورت   باه عصارگفته معلو  شد که نوع ارتباط ایان آیاه باا حضارت ولایاز مطالب پیش
و معناای لغاوی آن  « ایماان باه غیاب»باشد؛ زیرا با کنار هم گذاشتن عبارت کلی می« تطبیق»

توان سساتی جا میز همینباشد. ا  یکی از مصادیق بارز آن میتوان دریافت که اما  غائب می
او پس از نسبت دادن ارتباط آیه با مهدویت به شیعه  اشکال کرده که آیاه  .ایراد فخر رازی را فهمید

شاود و باه هماین دلیال  تخصایص آن فوق  مطلق است و شامل مصادیق گوناگونی از غیب می
توجه دارد کاه در بیاان خواننده عزیز  .(274  ص2جق  1420)فخر رازی  باشد بدون دلیل باطل می

خاورد و مفسران شیعه  برای ارتبااط دادن آیاه باا مهادویت  معناای انحصااری باه چشام نمای
های دیگری را و ظهور او را از مصادیق آیه شمردند  نمونه که اعتقاد به مهدی غائب گونه همان

 دانند. نیز به صراحت مشمول آن می

 خلیفه الهیب. 

...؛ و  إ  : »30آیهسوره بقره   اةا لیف  ْرض  خ 
 
ي اْأ ٌل ف  نِّي جاع  ة  إ 

ک  الئ  ْلم   ل 
ك  بُّ  [باه خااطر بیااور]ْر قال  ر 

-درستی که من در روی زمین  جانشینی قرار مای هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: به

   .«دهم
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 نگاهی به آیه

ست. به سه نظریه اصالی در گوو در باره مراد از خلیفه الهی در این آیه  میان مفسران بحث و گفت
 توجه نمایید: مورداین 

کردناد. آن اند: بشر  جانشین گذشتگانی شاد کاه بار روی زماین زنادگی مایبرخی گفته. 1
 هایی دیگر بودند  یا مالئکه و یا جنیان. گذشتگان نیز یا انسان

 گروه دیگر بر این باورند که بشر  جانشین خداوند متعال است.. 2

ناه گذشاتگان    هرچند جانشینی از خداوند است  گویند: این جانشینییز میگروه سو  ن. 3
یعنای آد  ابوالبشار و ابارار از   ولی نه اینکه همه بشر دارای این مقا  باشند؛ بلکه گروهی از آناان

 باشند.نسل او می
باشاد؛ زیارا نظریه سو  باا توجاه باه شاواهدی چناد  از اساتحکا  بیشاتری برخاوردار مای

تواند برجستگی و امتیاز خاصی داشته باشاد؛ شدن انسان از گذشتگان ساکن زمین  نمی جانشین
اللهای  مقا  خلیفاة  که آیه شریفه  در مقا  بیان امتیازی بزرگ برای خلیفه است. هم نیندرحالی

تواند نسبت به هر بشری صادق باشاد. اکناون باه عنوان یک امتیاز برجسته مطرح شده  نمی که به
 د برای اثبات ادعای فوق دقت نمایید:سه شاه

گویای این است که خلیفاه ماورد نظار  فقاط  بیت احادیث رسیده از اهل روایات: (3)
عمار نقال شاده  آماده  بن ها. در روایتی کاه از اساحاقنه همه انسان ؛برگزیدگان از انسان هستند

 است: 
راهنماایی   باه دسات آور  عرض کرد : مرا به کسی کاه دیانم را از او جعفر بن به موسی

( دست مرا گرفت و باه ساوی علی. همانا پدر  )اما  صادق  همین پسر »کنید. فرمود: 
ْرِض »فرماود: بلندمرتباه برد و فرمود: پسر ! خدای  خداقبر رسول دي جاِعدٌل ِفدي اْْلَ ِإنِّ

؛ نیاز 312  ص1جق  1407)کلینای  کناد   و چون خدا چیزی بفرماید  به آن وفا مای«َخليَفةً 
 .  (36  ص1جش  1363ر.ک: قمی  

برداشت بسیاری از علماای شایعه نیاز هماین نظریاه ساو  باوده برداشت عالمان شیعی:  (2)
توان بیان مرحو  کلینی در کافی را نا  برد. ایشان برخالف رویه خود کاه از باب نمونه  می ؛است

  «فیا  و انفاال»ایات مربوط باه کند  پیش از نقل رومعموالا از اظهارنظر شخصی خودداری می
 ضمن استشهاد به آیه مورد بحث  باه بیاان ربی خاود در بااره قلمارو مالکیات اماا  معصاو 
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کند که همه اموال دنیا  ازآن  حجت الهی است. به اصل عبارت ایشاان توجاه  پرداخته و تأکید می
 کنید:

نْیَ  کُ » َ فَبَ َوَك َ  فََع لَی َعَعَل فلرُّ ي جاِعدٌل : »لََّه  ِبَأْسِاَذ  لَِخِلیکَتِِه َ.یُْث یَقُوُل لِلَْمَ ِئرَةِ ِإنَّ فلله ِإنِّ
ْرِض َخِليَفةً  نْیَ  ِبَأْسِاَذ  آِلَدَا َ  َص َوْت بَْعاَرُ  ِأَْباَافِو ُ ْلاِرِ  َ  ُخلََک ِئاهِ « ِفي اْْلَ  ...َ رَ نَِت فلرُّ

اش قارار  مه دنیا را برای خلیفاهدرستی که خدای تعالی  ه ؛ به(538  ص1جق  1407)کلینی  
دهم. درستی که من در روی زمین  جانشینی قرار می گوید: بهداد؛ آنجایی که به مالئکه می

بوده و بعد از ایشان  بارای خوباان از فرزنادانش و جانشاینانش  تما  دنیا برای آد  پس 
   «باشد.می

ر باره چرایی احتیاج به خلیفه  بیاانی را قمی مشهدی را نیز باید از همین گروه دانست؛ چه اینکه د
 که گویای همین نظریه است:  همطرح نمود

احتیاج به وجود خلیفه  از جانب خدا نیست؛ بلکه از طرف انساان اسات؛ زیارا او در پاذیرش »
 .  (321  ص1ج  1368)قمی مشهدی   «باشد بدون واسطه فیض الهی  ناتوان می

تسانن  ابتادا از  کثیر  مفسر مشاهور اهل اب مثال  ابناز بتسنن: برداشت عالمان اهل (1)
قضااوت  و هرکسی است که در زماین باه عادالت کند که خلیفه خداوند  آد  نقل می طبری
کند که این آیه  دلیلی اساسی برای لزو  نصب خلیفاه توساط خداوناد  تصریح می  سپس .نماید

 .  (126  ص1جق  1419کثیر  )ابناست و انتخابی نیست 

 ستند ارتباط آیه با مهدویتم

بر اساس آن ه در توضیح نظریه سو  گفته شد  امروزه تنها مصداق خلیفه الهی بر زماین  وجاود 
 باشد.می عصرمقدس حضرت ولی

شیخ صدوق که او را نیز باید از مدافعان نظریاه ساو  دانسات  در تطبیاق آیاه فاوق بار اماا  
 نوشته است: زمان

عنوان خلیفاه  ای را به کند؛ چون اگر شخص آلوده باطن را خلیفه نمیکخداوند جز افراد پا»ا 
برگزیند  به مخلوقات خود خیانت کرده است. اگر داّللی  حّمال خائنی را برای تاجری بفرستد تا 

   «کاالیی را برای او ببرد و آن حّمال در کاال خیانت کند  داّلل هم خائن خواهد بود.
ي جاِعٌل »آیه  در »ا  ْرِض َخِليَفةً  ِإنِّ وجاود دارد و آن    دلیل محکمی بر غیبات اماا «ِفي اْْلَ

ْرِض َخِليَفدةً »اینکه چون منظور خداوند از:  ي جاِعدٌل ِفدي اْْلَ ایان باود کاه مالئکاه بایساتی « ِإنِّ
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مند به طاعت آن خلیفه باشند  مالئکه نیز طاعت وی را در دل گرفتند و مشاتاق وی شادند  عقیده
 .(11  ص1جق  1395)صدوق   «به جز شیطان

بار اساتمرار جعال « جاعال»توان به فرمایش ایشان افازود  داللات واژه نکته دیگری که می
خلیفه از سوی خداوند است؛ زیرا در ادبیات عرب گفته شده که هرگاه اسم فاعل بدون الف و ال  

معناای  بنابراین  .(300ص  14جق  1420 )ر.ک: فخر رازی بیاید  داللت بر استمرار و پایداری دارد 
 «  .دهم من به طور مستمر  در روی زمین خلیفه و جانشین قرار می»شود: آیه شریفه چنین می

ت خاود را اداماه داده و زماین را خاالی از آری  خداوند از زمان خلقت آد  تاا قیامات  ایان سانّ 
 گذارد.جانشین و خلیفه نمی

 نوع ارتباط آیه با مهدویت

باشد و پدران می« تطبیق»  واضح شد که نوع ارتباط آیه شریفه با اما  عصر از مطالب گذشته
 اند. پیشین  دیگر مصادیق آیه بوده یبزرگوار آن حضرت و هم نین اولیا

 دفاع از مساجدج. 
ِه َأْن ُيْذَكَر فيَها اْسُمُه َو َس : »114آیهسوره بقره   َِ اللَّ ْن َمَنَع َمساِج َخراِبهدا   فدي  عىَو َمْن َأْظَلُم ِممَّ

ِِ َعدذاٌب َعظديٌم  ْنيا ِخْزٌي َو َلُهْم ِفي اْلِْخدَر ُِّ ُخُلوها ِإَلَّ خاِئفيَن َلُهْم ِفي ال ِْ  ؛ُأولِئَك ما كاَن َلُهْم َأْن َي
کیست ستمکارتر از کسی که از بردن نا  خدا در مساجد جلوگیری کارد و ساعی در ویرانای آنهاا 

شاوند. بهاره آنهاا در دنیاا   [هاای عباادتکانون]وارد این  نمود؟ شایسته نیست آنان جز با ترس
   «.[الهی]رسوایی است و در سرای دیگر  عذاب عظیم  ط[فق]

 نگاهی به آیه

دسته مشرکانی است که به کفر فردی خود اکتفا نکرده و به گسترش  در این آیه شریفه  سخن از آن
 آوردند. یعنی مساجد رو می  ای توحیدکیفیت و کمیت کفرشان  از طریق ضربه زدن به پایگاه ه

لیه این حرکت مشرکان اشااره شاده اسات؛ یعنای تاالش   به نمونه اّو در روایتی از اما  صادق
 .(361  ص1جش  1372)طبرسی  به مکه و مسجدالحرا   قریش برای وارد نشدن پیامبر خدا

ر اطراف مسجدالحرا  باود مصالهای مسلمانان دنمونه بارز دیگری از اقدامات آنان  نابودی 
 .(258  ص1جق  1390)طباطبایی    در مکه اتفاق افتاد که قبل از هجرت پیامبر

نوع مبارزه آنان نیز متفااوت باوده اسات و از نبارد فیزیکای باا مسااجد  تاا جناگ نار  را در 
 کردند. ای برای کاستن قدرت مؤمنان استفاده میهای خود داشته و از هر وسیله برنامه
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ری  آنان هرچند ساختمان مسجدالحرا  را خراب نکردند  ولی با ممانعات از ورود پیاامبر و آ
و در واقع  مسجد را از نظر کارآرایی واقعی آن  کرده مؤمنان  راه عبادت و نشر دین الهی را مسدود

 .(361  ص1جش  1372)طبرسی  تخریب نمودند 
نسبت به دیگر مساجد در طول تاریخ گذشاته البته دو نمونه فوق  مانع از عمومیت آیه شریفه 

باه ایان عمومیات تصاریح کردناد  که فیض کاشانی و عالمه مجلسیشود؛ چنان و حال نمی
 .  (340  ص80جق  1403؛ مجلسی  182  ص1جق  1415)ر.ک: فیض کاشانی  

  دهاد کاه ایان ظالمااندر ادامه آیه  نوع برخورد مؤمنان با آنان را مشخص کرده و دستور می
باید تنبیه شوند و پس از دستگیری  با حالت ترس و وحشت وارد همان مساجدی شوند که قصد 

 تخریبشان را داشتند و آنها در دنیا و آخرت استحقاق کیفر دارند.

 مستند ارتباط آیه با مهدویت

اتفااق  عصارمطابق نقل تعدادی از مفسران  کیفر اصلی دنیاوی آناان  در زماان ظهاور ولای
 باشد. گونه کافران می  های آن حضرت  مبارزه با اینفتاد و یکی از برنامهخواهد ا

اشاره کرد که یکی از اقوال در چگونگی عاذاب ایان  مجضعالدبنانتوان به از تفاسیر شیعه  می
 .(361  ص1جش  1372)طبرسی  کافران را در دوران ظهور نا  برده است 

 فیض کاشانی نیز نوشته است: 
ر نصرت مؤمنان صدر اسال   در جریان فتح مکه محقق شاد و آناان توانساتند وعده الهی ب

  مشمول این وعده مسجدالحرا  را پس بگیرند. دیگر مؤمنان نیز هنگا  ظهور اما  عدل
 .(182  ص1جق  1415)فیض کاشانی  الهی خواهد شد 

های تفسیری آناان اشااره ترین کتاب ترین و معروف توان به یکی از مهمتسنن نیز میاز تفاسیر اهل
  1جق  1419حااتم   ببای )ابان  از علمای قارن چهاار  هجاری اسات «حاتمببیتفسیر ابن»کرد که 

 .  (211ص
  1جش  1387)شهرساتانی  ق( نیز همین دیدگاه را نقل کارده اسات 548 شهرستانی )درگذشته

 .  (525ص

 نوع ارتباط آیه با مهدویت

ا از اصاحاب « سّدی کبیر»گفتار مفسر معروف قرن دو  یعنی  که مستند مفسران مذکور  از آنجا
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تاوان باشد  سخن او را باه احتماال زیااد  مایا می و اما  صادق   اما  باقراما  سجاد
دانست و به این ترتیب  شیوه ارتباط آیه فوق با مهادویت  باه شاکل  برگرفته از روایت معصو 

 خواهد بود. « تأویل»

 پاسخ به یک پرسش

ر باره چرایی خشم مهدوی نسبت به این افراد نیز باید گفت: ابتدای آیاه شاریفه  پاساخ کاافی را د
اُم »دهد. عباارت ارائه می ْظل  اْن ب  کاه یاک اساتفها  تقریاری اسات  گویاای ایان اسات کاه « م 
تاوان باه چهاار بخاش به عبارتی دیگر  ظلم را می؛ ترین افراد هستندگران مساجد  ظالم تخریب
گران مسااجد  مود: ظلم به خود  ظلم به خدا  ظلم به یک فرد و ظلم به اجتماع. تخریبتقسیم ن

عالوه بر ظلم به خود  به خداوند و اجتماع بشری نیز ستم کارده و هماه اقساا  ظلام را مرتکاب 
   .اندشده

م هستی  مانع از شمول  هار مهادوی»از سوی دیگر  تضاد در عال  نسابت باه صددرصاد « م 
ها از مدینه فاضله و حیات طیبه  مبارزه باا ظالماان  مندی اکثریت انسانه و برای بهرهها شدانسان

 .باشدها هستند  الز  و ضروری میترینگران مساجد که ظالماز جمله تخریب

 آزمون ابراهیم .د

ُهنَّ قاَل   َو ِإِذ اْبَتلى: »124آیهسوره بقره   ُه ِبَكِلماٍت َفَأَتمَّ اِس ِإمامدًا قداَل َو ِإْبراهيَم َربُّ ي جاِعُلَك ِللنَّ ِإنِّ
تي يَّ اِلميَن   ِمْن ُذرِّ ي الظَّ ِِ هنگاامی کاه خداوناد  اباراهیم را باا  [به خااطر آوریاد]؛ قاَل َل َيناُل َعْه

ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تاو را خوبی از عهده این آزمایش وسایل گوناگونی آزمود و او به
. خداوناد فرماود: [نیز امامانی قرار بده] . ابراهیم عرض کرد: از دودمان من پیشوای مرد  قرار داد

 «رسد. پیمان من  به ستمکاران نمی

 نگاهی به آیه

 این آیه شریفه  از دو جهت مرتبط با مهدویت است: صدر آیه و ریل آیه.

 صدر آیه .1

ی برگزیادگان و گویاد حتااسات و مای موضوع آیه  ماجرای ترفیع درجه جناب ابراهیم خلیل
توانند به درجات باالتر صعود کنند. ابراهیم بارای رفاتن مقربان درگاه الهی نیز با سعی و تالش می
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های سخت و مهمی را پشت سر نهاد و پس از پیاروزی  توانسات از مقا  نبوت به امامت  آزمون
 اما  جامعه شود. 

آزمون خاص را تجربه نکارد؛ بلکاه   تنها یک در باره مواد آن آزمون  گفتنی است: ابراهیم
های مختلفی سربلند شد. شیخ صدوق  رسیدن به یقین و اوج توحیاد و خداشناسای را در آزمون

با استناد به آیات دیگار  متخلاق شادن باه مکاار    یکی از آن امتحانات نا  برده است. هم نین
امبر بازرگ الهای دانساته اخالقی  مانند شجاعت و حلم و سخاوت را از دیگر مواد آزماون آن پیا

 .(127صق  1403)صدوق  است 
خواساته  های سخت باود کاه از اباراهیم  یکی دیگر از آن آزمونفرمان ربح اسماعیل

 .(59  ص1جش  1363)قمی  شده بود 

بیات او باوده اسات.  و اهل   معرفت به پیامبر خااتمهای مهم ابراهیمدیگر امتحان از
نقل کرده است. این روایات  عمر از اما  صادق بن که مفضل مستند این مطلب  حدیثی است

 را شیخ صدوق ق در سه کتاب با رکر سلسه سند آورده است: 
باه وسایله آنهاا  پرسید : منظور از کلماتی که اباراهیم گوید: از اما  صادقمفضل می

پروردگاار از  : همان کلماتی بود که آد دچیست؟ حضرت پاسخ دا  مورد امتحان قرار گرفت
ٍر َ  َعلِ   َ  َ  ِطَمَة َ  فلَْحَساِن َ  »دریافت کرده و به وسیله آنها توبه نمود:  یَ  َوبِّ َأْسَألَُك بَِحقِّ ُمَحمَّ

 «.فلُْحَسیِْن ِإالَّ فُبَْت َعلَ َّ 

ُهن  »آنگاه در باره  م  ت  أ   سؤال کرد  که حضرت جواب داد: « ف 
ُهنَّ ِإلَی فلْ » یعنای اباراهیم آن  ؛ فثْنَْ  َعَشَا ِإَم ما   ِفْساَعةم ِماْن ُ ْلاِر فلُْحَسایْن َق ِئمِ یَْعنِ  َ َأفَمَّ

 از نسال حساین  ه نفار از آنهااکلمات را ادامه داد و به همه دوازده اما  معرفت پیدا نمود که نُ 
 .(126صق  1403؛ همان  359  ص2جق  1395؛ همان  305  ص1جش  1362)صدوق  باشند  می

 آیهذیل  .2

مبنای  باشد؛ چه اینکه پس از درخواست اباراهیممی عصربخش دو  آیه نیز مرتبط با ولی
معرفای کارده « عصمت»بر استمرار امامت در نسلش  پاسخی داده شده که شرط مهم امامت را 

 است. 
ای حساین بادکوباه مرحو  عالمه طباطبایی  از یکی از اساتیدشان که احتماالا مرحاو  ساید

 در امامت است: « شرط بودن عصمت»تدالل ظریفی را نقل کرده که نشانگر بود  اس
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. کسای 2. کسی که در تما  عمر ظالم باوده؛ 1از چهار صورت خارج نبود:   نسل ابراهیم»
ل عمرش ظالم بوده  ولی در ادامه عصمت . کسی که در اّو 3که در تما  عمر معصو  بوده؛ 

)طباطباایی   «ظالم شده است  ولی در ادامه زندگی . کسی که ابتدا عصمت داشته 4داشته؛ 
 .(247  ص1جق  1390

ایشان پس از تقسیم بندی فوق  که تقسیمی عقلی است و صاورت پنجمای بارایش قابال تصاور 
 نیست  استدالل خود را چنین ادامه دادند: 

  باشد؛ ل و چهارباالتر از آن است که منظورش  اما  شدن گروه اّو   شأن و جایگاه ابراهیم»
ا فقط گروه دو  و سو  مرادش بوده است. خداوند نیز نیمی از خواسته او  یعنی اما  شدن لذ

کسی که فقط ابتدای عمرش گنهکار بوده )گروه سو ( را رد کرده و تنها امامات گاروه دو  را 
 .)همان(پذیرفته است؛ یعنی کسی که در تما  عمرش ظلمی )گناهی( نکرده باشد 

به آن ه در توضیح سومین آیه مهادوی  نسابت باه اساتمرار جعال خلیفاه توساط  اکنون با توجه
چاه اینکاه در آن آیاه  ؛توانیم ارتباط این بخش از آیه با مهادویت را دریاابیمخداوند گذشت  می

معصاو  باودن »گاه خالی از خلیفه الهی نخواهد بود. در این آیه نیز تأکید شده است: زمین  هیچ
را ساراغ  امراز آنجا که امروز  هیچ شخص معصو  دیگری جز ولی پس . را دانستیم« خلیفه

 باشد. نمی گیریم خلیفه و اما  زمان  جز حضرت حجتنداریم  نتیجه می

که اما  زمان خود حالیدر  هرکس بمیرد»از ترکیب این بخش از آیه  با حدیث مشهور   هم نین
  10جق  1416)ر.ک: امینای  گردد فوق حاصل می   نتیجه«را نشناسد  به مرگ جاهلیت مرده است

 .  به نقل از صحیح مسلم(493ص

 نوع ارتباط آیه با مهدویت

  تنهاا در ساایه روایات اماا  عصارطورکه مالحظه شد  ارتباط صدر آیه فاوق باا ولایهمان
 مرتبط با مهدویت خواهد بود.« تأویل و بطن»ممکن بود و به همین جهت  از راه  صادق

با مهدویت مارتبط خواهاد شاد؛ چاه « تطبیق»شده  به شکل آیه نیز با توجه به استدالل نقلریل 
 شود. نیز می اینکه عالوه بر آن حضرت  شامل دیگر امامان

 رّد یهوده . 

وَن : »133آیه سوره بقره  ُِ ِاَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قاَل ِلَبنيِه ما َتْعُب ِمدْن َبْعدِي  َأْم ُكْنُتْم ُشَه
ًِا َو َنْحدُن َلدُه ُمْسدِلُموَن  ُِ ِإلَهَك َو ِإلَه آباِئَك ِإْبراهيَم َو ِإْسماعيَل َو ِإْسحاَق ِإلهًا واِحد آیاا  ؛قاُلوا َنْعُب
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هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید  شما حاضر بودید؟ در آن هنگا  که باه فرزنادان خاود گفات: 
خادای تاو و خادای پادرانت اباراهیم و اساماعیل و  پرساتید؟ گفتناد: پس از من  چه چیز را می

 «.اسحاق؛ خداوند یکتا را؛ و ما در برابر او تسلیم هستیم

 نگاهی به آیه

گفتناد نیاوردنشان است. آنان به دروغ مایای بر بهانه یهودیان نسبت به اسال این آیه شریفه  ردیه
یعقاوب   بزرگ ماا دلیلش سفارش جّد پذیریم  کنیم و اسال  را نمیاگر بر دین خود پافشاری می

 است که هنگا  رحلت  به رریه خود وصیت نمود برای همیشه بر یهودیت باقی بمانند. نبی
را تسلیم بودن محاض در  قرآن ضمن دروغ شمردن این افسانه  سفارش واقعی جناب یعقوب

منویاات خاود ناازل ای  دینای را بارای اجارای برابر خداوند دانسته است. آری  خداوند در برهه
یعنی اسال  برسد و باه هماین دلیال  رریاه   نمود تا در یک سیر تکاملی  نوبت به دین اصلی می

   .موظف به تسلیم در برابر همان دین هستند  و هرکس دیگری یعقوب

 توان آیه فوق را به سه بخش تقسیم نمود:می پس 
شود که مگر شما هنگا  ارتحاال می ابتدا از قول خدای متعال  یک استفها  انکاری مطرح. 1

  کنار بسترش حاضر بودید و آن سفارش دروغین را شنیدید؟ یعنی شما آنجا نبودیاد و یعقوب
 چنین سخنی نیز از آن پیامبر الهی صادر نشد.

نقل شد که از اوالد خود پرسید: پس از من  معبود شاما  از قول جناب یعقوب  سپس. 2
 چیست؟

شود که آنان هرچند پیامبر نبودند  ولای بازگو می یز پاسخ فرزندان یعقوبدر پایان آیه ن. 3
دانساتند  خیاال او را آساوده های شایسته بودند و چون مقصود پدر خود را مایاز اسباط و انسان

عاقبات فرزنادانش پایاان داده و گفتناد: خادای تاو و اجاداد  در خصاوصنموده و به نگرانی او 
 د و مطیع محض او خواهیم ماند.موحدت را خواهیم پرستی

 مستند ارتباط آیه با مهدویت

روایتی کوتاه در تفسیر عیاشی  سبب رکر این آیه در شمار آیات مهادوی شاده اسات. جاابر کاه 
  ِ ا   َعاَاْت »رو شاد:  هخواسته بود  با این جاواب حضارت روبا تفسیر آیه فوق را از اما  باقر

 «.شودجاری می ؛ در باره قائم(61  ص1جق  1380)عیاشی   فلَْق ِئم
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در باره این حدیث شریف و ارتباطش با مهدویت  دو مسئله قابل بررسی است: مراد از قاائم 
ت»و معنای  ر   «.  ج 

  در باره اینکه مراد از قائم چیست  دو احتمال مطرح است: هماه بئماهمراد از قائم:  .3
 .  اما  عصر

 چه اینکه در روایات  اطالق قائم بر هماه بئماه ؛اردهرکدا  از این دو احتمال  شواهدی د
ةَ   بَ بُ »سابقه دارد و به همین جهت  مرحو  کلینی بابی را به نا   ِباَأْمِا   کُلَُّهْم َقا ِئُمونَ  َأنَّ فْأَِئمَّ

 ِ . (536  ص1جق  1407)ر.ک: کلینای  باره نقل نموده اسات  منعقد کرده و سه روایت را در این« فلله
و « ناوعی»برخی از مفسران  همین برداشت عا  را از روایت عیاشی داشته و لفظ قائم را  براین بنا

مشاهدی  ؛ قمی192  ص1جق  1415)ر.ک: فیض کاشانی  اند دانسته گانهشامل همه امامان دوازده
 .  (63  ص2جق  1409؛ سبزواری  165  ص2جش  1368

بدانیم؛ زیرا هرچند این لفظ  عصرص ولیاین است که لفظ قائم را مخصو  احتمال دیگر
بسایار بیشاتر  نیز اطالق شده  ولی اطالقش بر خصوص اما  زماان بر همه امامان هدی

عنوان نموناه  ر.ک: کلینای   )باهرساد   این زیادی به پنج برابر میكا یاای که در کتاباست؛ به گونه
 .  (22  ص2ج ؛ همان 338و  333  231  25  ص1جق  1407
هرچند فعل ماضی است  ولی از جمله ماواردی اسات کاه   این کلمه «:َجَرت»معنای  .2

دهد؛ زیرا در ابتدای کال  آمده است. اکنون جای این پرسش بااقی اسات کاه معنای مضارع می
بااره  چیست؟ چناد احتماال در ایان از جاری شدن این آیه شریفه بر قائم منظور اما  باقر

 وجود دارد:
بادانیم کاه هنگاا  شاهادت  هماان وصایت توحیادی  از قائم را همه امامان منظور( 1)

دهناد. ایان کنند و آنان نیز همان پاسخ فرزنادان یعقاوب را مایرا به فرزندان خود می یعقوب
 .  (192  ص1جق  1415)فیض  مطرح کرده است  تیسن اصا یاحتمال را صاحب 

از آنجا که حقیقت دین الهای در هماه »ت: مرحو  سبزواری نیز ضمن همین برداشت  نوشته اس
کردناد و اماماان ها یکی است  انبیا و اوصیا  فرزندان خود را به تعبد نسبت به آن وصیت میزمان

 .  (63و  61  ص2جق  1414)سبزواری   «کنندنیز چنین می معصو  ما
آملای  )جاوادیت باره دارد که بازگشتش باه هماین احتماال اسا نیز توضیحی در این تسهنمتفسیر 
 .  (180  ص7جش  1388
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مطارح نماوده  ایان اسات کاه یکای از  كهزلدر قائقاحتمال دیگری که صاحب تفسایر ( 2)
بوده است. ایشان مؤیدی نیاز بارای ایان  به فرزندانش  اعتقاد به قائم های یعقوبوصیت

یاه قبال را  باه در آ« مسلمون»است که  نظریه آورده است و آن هم روایت دیگری از اما  باقر
 .  (165  ص2جش  1368مشهدی  )قمیاند معنا کرده تسلیم در برابر والیت امیرمؤمنان

احتمال دیگری که یکی از نویسندگان معاصر نگاشته  این اسات کاه یکای از مصاادیق ( 3)
ش  1389اصافهانی  )رضاائیاسات  شادگان در برابار خادای متعاال )مسالمون(  قاائمتسلیم

 .  (128ص

 ندی بجمع

هرچند غالب مفسران یادشده  قائم را به معناای ناوعی آن دانساتند  ولای باا توجاه باه کثارت ا 
   ظهور در همین معنای خاص دارد. عصراستعمال  بلکه غلبه استعمال این لفظ در ولی

ت»خواننده گرامی توجه دارد که هریک از سه احتمال فوق در توضیح ا  ر    برداشت شخصای «ج 
توانیم دلیل برداشتشان را رکر کنیم  بلکه خودشان نیاز دلیال خاصای تنها نمیه و ما نهمفسران بود

عنوان احتمال مطرح نمودند. با این حال  طبق هرکادا  از آن ساه    بهجهتارائه نکرده و به همین 
 باشد. می احتمال  آیه شریفه مرتبط با اما  عصر

 نوع ارتباط آیه با مهدویت

چه خاص  ایان آیاه شاریفه از بااب تأویال و بطان  مارتبط باا اماا    ی بدانیمرا نوع« قائم»چه 
توانستیم آیه فاوق را رسید  نمیبه دست ما نمی خواهد شد؛ زیرا اگر روایت اما  باقر زمان

شاود در عداد آیات مهدوی رکر کنیم. از سویی دیگر  جریان آیه بر قائم  از ظاهر آیه استفاده نمی
 ب تطبیق قلمداد کنیم. تا آن را از با

 . اصحاب قائمو

دُه : »148آیهسوره بقره   يها َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيراِت َأْيَن ما َتُكوُندوا َيدْأِت ِبُكدُم اللَّ َو ِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ
َه َعلى ن کارده اسات؛ ای دارد که خداوند آن را تعیی ای قبله هر طایفه ؛ٍء َقِيٌر  ُكلِّ َشيْ  َجميعًا ِإنَّ اللَّ

عماال خیار بار یکادیگر هاا و ا   در نیکی [گو نکنید و به جای آن و بنابراین  زیاد در باره قبله گفت]
حاضار  [در روز قیامت برای پاداش و کیفار]خداوند همه شما را   هرجا که باشید .سبقت بگیرید

 . کند؛ زیرا او بر هر کاری تواناست می
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 نگاهی به آیه

المقدس به مسجدالحرا  را تبادیل باه یاک هودیان است که تغییر قبله از بیتاین آیه  پاسخی به ی
ای   هر گروه و طایفاه»جنجال و توهین به مسلمانان کرده بودند. خداوند به آنان گوشزد نمود که: 

هاای مختلفای بارای  یعنی در طول تااریخ  قبلاه« .ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است قبله
همانند اصول دین نیسات   جود داشته و تغییر آن  چیز عجیب و خاصی نیست. قبلهانبیای الهی و

باه  پاس که تغییرناپذیر باشد؛ یا هم ون امور تکوینی که تخلف در آن ممکان نباشاد  نیسات. 
گو در این مسئله فرعی کنید  به سراغ کارهای نیک برویاد؛ و جای اینکه وقت خود را صرف گفت

تواناد گرفتن در آن وجود دارد و مایه یک جاده وسیعی است که امکان پیشیمنزل به  زیرا کار نیک
 محکی برای ایمان واقعی باشد.

-بودن رستاخیز را یادآور مایآنگاه به منظور هشدار به غیرمؤمنان و نیز تشویق مؤمنان  حتمی

ا خواهیاد و پاداش یا کیفر خود ر «هرجا که باشید  خداوند همه شما را حاضر خواهد کرد»شود: 
 دید و چنین کاری  برای خداوند قادر دشوار نیست.

 مستند ارتباط آیه با مهدویت

این آیه شریفه  از جمله آیاتی است که در روایات  بارای آن تفسایر بااطنی رکار شاده اسات. در 
تفسایر  عصارروایت در منابع حدیثی وجود دارد که باطن آن را به اصحاب ولای 16مجموع  

. اکنون به نقال یاک (44صق  1430؛ ابومعاش  18  ص5جق  1411.ک: الهیئة العلمیة  )رنموده است 
ترین کتاب شیعی آماده  بلکاه دارای ساندی  کنیم؛ چه اینکه نه تنها در مهممورد از آنها بسنده می

 باشد. معتبر نیز می
یت تفسیر نمود. ایان در پاسخ ابوخالد که در باره این آیه پرسیده بود  خیرات را به وال اما  باقر

  نموناه باارز و کامال خیارات را والیات رود و اما تفسیر  در واقع  نوعی تطبیق به شمار می
شاود و باه شارط ؛ زیرا دیگر مصادیق خیرات نیز به برکت والیت دانساته مایه استمعرفی نمود

 شود.خدا پذیرفته میقبولی از سوی ولی
اصاحاب »را « کناد اوند همه شاما را حاضار مایهرجا که باشید  خد»مخاطب  اما   سپس

هساتند کاه متجااوز از  اصحاب حضارت قاائم»دانسته و فرمود: « خاص حضرت قائم
 کباشند کاه در یامی« امت معدوده»سیصد و سیزده نفر مرد هستند و به خدا سوگند  آنها همان 



  6شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 68 

  

  8جق  1407)کلینای   [«که گرد هام جماع شاوند]یز یهای ابر پا مانند پاره ؛شوندساعت جمع می
 .(313ص

 نوع ارتباط آیه با مهدویت

باشاد مای« تأویل»گفته روشن شد که نوع ارتباط این آیه کریمه با مهدویت  از راه از مطالب پیش
با توجه به تعداد زیااد و معتبار باودن   باشد. هم نینو روایات تفسیری فوق  ناظر به بطن آن می

 ا باید از آیات مهم و روشن مهدویت شمرد. برخی از آن روایات  این آیه ر

 عصر آزمایش .ز

ُكْم ِبَشيْ» :155آیهسوره بقره   ْنُفدِس َو  َو َلَنْبُلَونَّ ْمدواِل َو اْْلَ ٍٍ ِمدَن اْْلَ ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقد
اِبريَن  ِر الصَّ َمراِت َو َبشِّ گرسانگی و کااهش در ؛ قطعاا همه شما را با چیزی  از تارس گرفتاه تاا الثَّ

 «کنیم؛ و بشارت بده به صابران. ها آزمایش می ها و میوهها و جانمال

 نگاهی به آیه

کناد و آن هام  آزماایش و های قطعی خود اشااره مایتخداوند در این آیه شریفه  به یکی از سنّ 
مشاخص ت دائمی و قانون همگانی  سره را از ناساره و قاوی را از ضاعیف امتحان است. این سنّ 

بدیل برای سنجش میازان عبودیات و بنادگی در پشاگاه الهای اسات. البتاه کند و معیاری بیمی
همیشه یکسان نیست؛ گاه آسان است و گاه سخت. مهربانی و حکمت حضارت   آزمایش الهی

نهناد  خوبی پشت سر مای را به ها کند بندگانی را که با استقامت  این آزمایشحق نیز ایجاب می
 و تفضل خود قرار داده و به آنان پاداش دهد. مورد لطف 

 مستند ارتباط آیه با مهدویت

 عصاردر منابع حدیثی  سه روایت وجود دارد که آیاه فاوق را مرباوط باه عصار غیبات ولای
 داند:  می

 ؛(68  ص1جق  1380)عیاشی   روایت ابوحمزه ثمالی از اما  باقر. 1
 ؛ (251صق  1397  )نعمانی روایت ابوبصیر از اما  صادق. 2
 .(129صق  1404بابویه  )ابن مسلم از اما  صادق بن روایت محمد. 3

مسالم از اماا   بن کنایم. محمداینک برای رعایت اختصار  به مرور ساومین روایات بسانده مای
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 نقل کرده است:  صادق
تم: آن آیاد. گفا هایی از جانب خداوند برای مؤمناان پدیاد می  پیش از ]ظهور[ قائم  نشانه»

ُکْم »ها چیست قربانت گرد ؟ حضارت فرماود:   نشانه ن  ْبُلاو  ن    یعنای مؤمناان را پایش از «و  ل 
ْي »ادامه داد:    ایشاندهیم. سپسظهور قائم)عج(  مورد امتحان قرار می ش  ْوف   ب  ن  اْلخ    «ٍء م 

کنایم؛ ش مایفالن در آخر سلطنتشان آزماییعنی آنان را با مقداری از ترس از پادشاهان بنی
ان  »آزمااییم؛ هاا مای   یعنی آنان را با گرسنگی به وسیله گرانی قیمت«و  اْلُجوع  » ْقاٍص م  و  ن 

ْموال  
 
ْنُفس  »شوند؛ برکتی امتحان میوکار و کم   یعنی آنان به سبب کسادی کسب«اْأ

 
  «و  اْأ

ارات  »گردناد؛ یعنی آنان به وسیله مرگ فراگیر و سریع مورد امتحان واقع می م    یعنای «و  الث 
اار  »هااای آنااان خواهااد بااود؛   یکاای از مشااکالت آنااان  کاااهش محصااوالت و میااوه شِّ و  ب 

رین   اب 
آنگااه  ماژده باده. شدن ظهور قاائم   یعنی صابران را در این هنگا  به نزدیک«الص 

مسلم فرماود: ای محماد  ایان اسات تأویال ایان آیاه. خادای متعاال  بن به محمد اما 
 « .داند ماید: و تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم  کسی دیگر نمیفر می

 نوع ارتباط آیه با مهدویت

باشاد؛ زیارا رسد که ارتباط این آیه شریفه با موضوع مهدویت  از راه تطبیق میدر ابتدا به رهن می
نادارد و ت آزمایش  دائمی بوده و اختصاص به مکان و زماان خاصای که گفته شد  سنّ  گونههمان

ترین مصادیق این آزماایش هساتند. از طرفای  سه حدیثی که اشاره شد  در مقا  بیان یکی از مهم
ی مسلمانان صدر اساال  وارد بعضهایی که بر نیز در برخی روایات  این آیه شریفه در باره سختی

ه هاای متعادد عماوزادهنگاامی کاه گرفتااری شد  به کار رفته است؛ از جمله اما  صادق می
ها آیاه قارآن ای به وی نوشت و ضمن یادآوری دهالحسن را مشاهده کرد  نامه بن عبدالله  خویش

  مالهربالدر دضنرو  مرحو  سبزواری در  مینهدر باره صبر  به این آیه شریفه نیز تمسک کرد. از
سبزواری  )ر.ک:  ه استدانست« تطبیق و رکر مصداق»نوع ارتباط این آیه شریفه با مهدویت را از راه 

 .  (177  ص2جق  1409
باشد؛ زیارا بشاارت باه صاابران باا رسد دیدگاه مزبور دقیق نمیاما پس از تأمل بیشتر  به نظر می

کرد  آن را بیان نمی شود و اگر اما  معصو   از ظاهر آیه فهمیده نمیعصرمژده ظهور ولی
 خواهد بود.« تأویل»مهدویت  از راه رو  نوع ارتباط آیه شریفه با  شدیم. ازاینبه آن آگاه نمی
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 نتیجه
غان دینی از دیرزماان در دسترس بودن تحقیقی جامع در باره آیات مهدوی  خواسته عالمان و مبلّ 
ای مهادوی در ساوره بوده است که این مقاله کوشیده است به بخشی از آن پاسخ دهد. وجود آیه

رود. در ساوره ین این تحقیق به شامار مایهای نوعنوان نخستین سوره قرآن  از پژوهش حمد  به
شاویم. دقات در اعتباار مساتندات پیوناد آیاات باا بقره نیز با چند آیه از آیات مهدوی آشانا مای

باشاد. تعیاین و توضایح ناوع ارتبااط هار آیاه باا مهدویت نیز از دیگر نتایج پژوهش حاضر مای
 .نتایج مهم این مقاله است مهدویت از میان چهار نوع تفسیر  تطبیق  تأویل و تشبیه  از



پژوهی آیات مهدوی در سوره  71 | های حمد و بقرهباز

 

 منابع
 قرآن کریم.  .1

قام  مدرساة  اّول  جلاد  1  لممامةاولدتبص ةامنالدرنر ة  ق1404حسین  بنبابویه  علیابن .2
 .  اإلما  المهدی

 قم  مرکز الغدیر. اّول  جلد  11  لدغ ي  ق 1416امینی  عبدالحسین   .3

مشاهد   ساو   جلاد  1  والدسرهة رلالدقر آناایلممامالدضه   ق1430ابومعاش  سعید   .4
 آستان قدس رضوی. 

 بیروت  دار الکتب العلمیة. اّول  جلد   9  تیسن الدق آنالدعظنم  ق1419 کثیر  اسماعیل ابن .5

 .  رریاض  مکتبة نزا اّول  جلد  13  تیسن الدق آنالدعظنم  ق1419حاتم  عبدالرحمن  ببیابن .6

 قم  إسراء.    چهار  تسهنم  ش1388آملی  عبدالله  جوادی .7

 1   مشاف امنالفالدنقرننا رلامسر لفاممن لدضرنمهنن  ق1422محمد  بنحافظ برسی  رجب .8
 بیروت  اعلمی. اّول  جلد  

تهران  موسسه تنظایم و نشار اّول  جلد   5   تیسن الدق آنالدك يم  ق1418خمینی  مصطفی   .9
 .  آثار اما  خمینی

آیات مهدویت در قارآن از منظار احادیاث »  1389 زمستان اصفهانی  محمدعلی رضائی .10
 .  4شماره     سال اولمطادعا اتیسن ی  فصلنامه «تفسیری

قام  دار اّول  جلاد   11  مالهبالد دضنا یاتیسن الدق آن  ق1431سبزواری  عبداأعلی   .11
 التفسیر. 

  اّولجلد   2  میاتنحالألس لفاوامصابنحالألب لف  ش1378   عبدالکریمشهرستانی  محمدبن .12
 تهران  مرکز البحوث و الدراسات للتراث المخطوط.

قاام  دو   جلاد   1  ثررالبالألعضرالاواعقرابالألعضررال  ق1406علی   بن صادوق  محماد .13
 الشریف الرضی. 

 قم  جامعه مدرسین.دو   جلد   4  مناالايرض هالدیقن  ق 1413 اااا  اااااااااااااااااااا .14

 تهران  اسالمیه. دو   جلد   2  لد يناوتضامالدهعضةاكضال ق 1395  اااا اااااااااااااااااااا .15

 قم  جامعه مدرسین.دو   جلد   2   لدخصال ش 1362  اا اااااااااااااااااااا .16



  6شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 72 

  

 قم  جامعه مدرسین. اّول  جلد   1  معانلالألخباف ق 1403  اا اااااااااااااااااااا .17

 قم  دار الشریف الرضی. و   دجلد   1  ثالبالألعضالق  1406  اااا اااااااااااااااااااا .18

جلد  تهاران  ناصار  10   مجضعالدبنانا لاتیسن الدق آن  ش1372حسن  بنطبرسی  فضل .19
   .خسرو

 بیروت  اعلمی.دو     لدضنزلنا یاتیسن الدق آنق  1390طباطبایی  سید محمدحسین   .20

  مکتباة تهاراناّول  جلد   2  )تیسن الدعناشل(الدتیسن   ق1380مسعود  عیاشی  محمدبن .21
 العلمیة اإلسالمیة.

ساو   جلاد   32(  لدتیسرن الدكبنر ا)میراتنحالدغنرب  ق1420عمار  فخر رازی  محمدبن .22
 .   بیروت  دار إحیاء التراث العربي

تهاران  مکتباة دو   جلاد   5  لدصا یا یاتیسن الدق آنق  1415کاشانی  مالمحسن  فیض .23
 الصدر. 

 الکتاب. قم  داراّول  جلد   2  ضلتیسن الدق  ق1404ابراهیم  بنقمی  علی .24

جلد   14   تیسن اكهزالد قائقاوابر الدغ لئب  ش1368محمدرضا  مشهدی  محمدبنقمی .25
   .تهران  وزارت ارشاداّول  

 تهران  دار الکتب اإلسالمیة.چهار   جلد   8  كا یق  1407یعقوب   بن کلینی  محمد .26

بیاروت  دار إحیااء التاراث دو   لاد  ج 111  بررافالألنرالف  ق1403مجلسی  محمدباقر   .27
 العربی. 

 تهران  صدوق.اّول  جلد   1  لدغنبة  ق1397   ابراهیمنعمانی  محمدبن .28
قام  مؤسساة اّول  جلاد   5  معجمامداديثالممرامالدضهر ی ق 1411 الهیئة العلمیة  .29

 .المعارف اإلسالمیة



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 *

 

 

                                                           
*

Journal of Islamic Propagation 

Volume 2  No 6  Autumn & Winter 2021 

 





 

 

 راهکارهای فرهنگی فرزندآوری پیشوایان امامیه و

 *الله احمدی شیخ شبانی دکتر سید آیت

 چکیده
هاای  شاود. سیاساتای محسوب مایترین رکن تمدن  از مسائل مهم هر جامعهعنوان مهم به  جمعیت

جامعاه و کااهش بااروری شاده و باه  موجب افزایش متوساط ساّن   های گذشتهکنترل جمعیت در دهه
اوفاول باودن نماودار  روباهباا وجاود جانبه برای آینده کشور است.  و تهدیدی همه گردیدهی تبدیل بحران

جمعیتاای کشااور و بااا توجااه بااه اهمیاات مقولااه جمعیاات و فرزناادآوری در اسااال   مراجعااه بااه ساایره 
تواند در خصاوص تبیاین سیاسات راهباردی جمعیات در اساال   الگاویی دینای و می معصومان

 دهد و در مواجهه با بحران جمعیتی راهگشا باشد. کاربردی به دست
باه بررسای روایاات و سایره پرداختاه و در صادد اسات   تحلیلایا  ایان نوشاتار باا روش وصافی

در حوزه جمعیت و فرزندآوری در مواجهه با تحدیاد نسال را ماورد  راهکارهای فرهنگی معصومان
ف اصاالح رهان مخاطباان  در راساتای افازایش با هاد  بررسی قرار داده و در مقابله با بحران جمعیتی

 جمعیت قد  بردارد. 
عالوه بر داشتن رویکرد مثبت بارای  بیت دهد که اهلاین نتیجه را به دست می  پژوهش حاضر

 :بر اولویت رویکرد فرهنگی و اتخاار تادابیری هم اون  افزایش جمعیت  در راستای تحقق این هدف
گذاری برای فرزناد  خاانواده و خیر در فرزندآوری  ارزشأهنگا   عد  ت گیری در ازدواج  ازدواج بهآسان
 .کید کردندأتوصیه و ت  ایجاد انگیزه و تشویق مادی و معنوی و نیز داری خانه

راهکارهای مبارزه با کاهش جمعیت  فرزندآوری در اسال   راهکار فرهنگی افزایش : کلیدواژگان
 . یتدر افزایش جمع جمعیت  سیره معصومان

                                                           
 : االت دینیؤی تاریخ اسال  و کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سادکتر* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400  پاییز و زمستانم، شش سال دوم، شماره 
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 مقدمه
های مرد  درباره جمعیت و فرزندآوری  بخش قابل تاوجهی از جامعاه به دلیل تغییرات در انگاره

سازی در این  جهت اصالح این وضعیت  فرهنگ .اندتمایل پیدا کرده فرزندی فرزندی یا کمبه بی
 زمینه است. در این تبیین سیره و سخنان معصومین ها  باره ضرورت دارد و یکی از این اقدا 

های جمعیت و فرزندآوری  مربوط به دو حوزه فرهنگ و اقتصااد و تحات تاأثیر بیشتر چالش
گردد. عد  تمایل به فرزندآوری یاا ها برمیها و نگرشعواملی شناختی است که به باورها  ارزش

ناشی از ضعف فرهنگی یاا مشاکالت اقتصاادی اسات. فرهناگ و  تمایل به فرزند کمتر  عمدتاا 
عنوان مکمل یکدیگر در حوزه مسائل اجتماعی  جایگاه بسیار مهم و پیوند محکمی باا  قتصاد بها

حکام   افازار یاک ساامانه و اقتصااد نقاش نار   دیگر داشته و قابل تفکیک نیستند. فرهناگهم
آماده روسات کاه در متاون دینای  ناقص است. ازایان  یکی بدون دیگری ؛افزار آن را دارد سخت
 روایات  ایان .(601  ص2ق  ج1371 )برقای  «تر اسات ؛ فقر  مرگ بزرگَموُت فأَکبَا فلَکقاُ » است:

تار از قناعات غنای  نجایگهایچ »فرماید: در جایی دیگر می یا حاکی از اهمیت اقتصاد است و
 .  بیانگر اهمیت فرهنگ است حدیث نیز این .(540ش  ص1379سید رضی  )« نیست

 .شاود کیاد میأعوامل فرهنگی در تحاوالت بااروری تبر اهمیت   شناختی در الگوی جامعه
رد و کالن صورت گیارد. باید در دو سطح ُخ   شناسان بر این باورند که تبیین پدیده باروری جامعه

ثر بر باروری  فرهنگ جامعه و عوامل محیطی هستند. ایان ؤم از جمله علل  نگرانه در نگاه کالن
رد  بیشاتر کنناد؛ اماا در ساطح ُخا ه را تبیاین میجهت و میزان حرکت باروری در جامعا  عوامل
های زوجین اسات کاه حرکات اصالی بااروری را تعیاین ها و سلیقهها  انگیزهها  نگرشگرایش

   .(58-57ش  ص1393 الدین و چراغی کوتیانی  شرف) کند تا محیط اجتماعی و فرهنگی می
 ؛ی انجاا  شاده اساتبسیارتحقیقات   درباره جمیعت و فرزندآوری از منظر آیات و روایات

بارخالف  ؛محور و جزئی نیست یا به سیره توجه خاصی ندارناد لهئمس  غالب این تحقیقات ولی
تحقیق حاضار کاه راهکارهاای ایجاابی فرهنگای فرزنادآوری را باا محوریات سایره و ساخنان 

نیاز  پیش رو پرسش اصلی پژوهش این موضوع چیستی  .مورد توجه قرار داده است بیت اهل
 باشد. یم
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 فرهنگی فرزندآوری  ـ راهکارهای ایجابی
را  بیات با محوریت سایره و ساخنان اهالدر اینجا راهکارهای ایجابی ا فرهنگی فرزندآوری 

 دهیم. مورد بررسی قرار می

 تبیین و تفهیم ارزش و ضرورت فرزندآوری و تکثیر نسل. 1

ت آن در بعد فردی و اجتماعی است یکی از موانع افزایش فرزندآوری  جهل و ناآگاهی از ضرور
این اسات کاه نخبگاان و ساایر   لکند. قد  اّو و مخاطراتی که آینده خانواده و جامعه را تهدید می

هنگاا  و فرزنادآوری را د فاردی و اجتمااعی ازدواج باهیهم ضرورت عقلی و شرعی و فوا  مرد 
بعااد مختلاف را خاوب درک پیری جمعیت و تحدید نسل در ا وهم آفت و خطر کاهش  و بدانند

خطر جدی برای فرهناگ  اقتصااد  امنیات و اساتقالل آیناده جامعاه   کنند و بدانند تحدید نسل
د یانازد شاارع و فوا  باید مطلوبیت ازدواج و فرزندآوری  اسالمی است. برای رسیدن به این مهم

بات فرزنادداری و هاای مثکید بر ویژگایأبا بیان و ت بیت مادی و معنوی آن دانسته شود. اهل
اشاره به نعمت بودن وجود فرزند  به صورت مستقیم و غیرمستقیم ساعی در تبیاین و تفهایم ایان 

فرزناد و انساان بای وآثاار و برکااتی بارای خاانواده و جامعاه دارد   مطلب داشتند که فرزندداری
 از آن برخوردار نیست.  فرزند کم

 .خاود را همسار دهیاد همسار   ماردان و زناان بی»در بیانی با اشاره به آیه شریفه  اما  رضا
اگر فقیر و تنگدست باشند  خداوند از فضال  .غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را  هم نین

بار فایاده و   (32آیاه  )ناور 1«دهنده و آگااه اسات خداوناد گشاایش .سازد نیاز می خود آنان را بی
و  [از پیامبر اکر ]شده  و سّنتی پیروی [ااز کتاب خد]ای روشن  حتی اگر آیه  ضرورت ازدواج

سااختن  کنیکی کردن باه خویشااوند  نزدیا :د و آثار و برکاتی چوننموکید أاخبار فراوان نبود  ت
 و نیاز ها  درهم تنیدن حقوق  افزودن بر جمعیات   الفت بخشیدن میان دل[به یکدیگر]افراد دور 

وزگاار و پیشاامدهای زماناه را بارای ازدواج و های ر ساختی [رویارویی باا] اندوختن فرزند برای
یافتاه  فرزندآوری برشمرد که با وجود این برکات  خردمند دانا  به این کار رغبت نماید و انساان ره

کثارت فرزناد را  اماا  رضاا .(374-373  ص5 ق  ج1407)کلینی   اندیش  به آن بشتابد درست

                                                           
ُه و  َو َأْنِكُحوا اْْلَيامى» .1 ُه ِمْن َفْضِلِه َو اللَّ اِلِحيَن ِمْن ِعباِدُكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َيُكوُنوا ُفَقراَء ُيْغِنِهُم اللَّ  .«اِسٌع َعِليٌم ِمْنُكْم َو الصَّ
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باه   ه و با این جماالتکرددر روزگار سختی معرفی  و فرزند را مایه امنیت و پشتوانه  ثمره ازدواج
تأثیر کال  خاویش  گونه  این و نمودهد اجتماعی ازدواج و فرزندآوری اشاره یبیان دلیل عقلی و فوا

باا تبیاین آثاار و برکاات  در واقاع  حضارت .ه استبر رهن و درک جامعه مخاطب را افزایش داد
  صاورت ضامنی ماود و باهنکید أله تئوبیت این مسمادی و معنوی ازدواج و فرزندآوری  بر مطل

 د. کرت نبوی را پشتوانه مطلوبیت ازدواج و فرزندآوری معرفی قرآن و سنّ 
کاه فرماود:  در همین خصوص  مقا  معظم رهبری با استناد به ایان ساخن رساول خادا

ند که ایان اتصریح کرده  (101ص تا )شعیری  بی «ازدواج کنید  صاحب نسل شوید تا زیاد شوید»
گفتند: . ایشان هم نین افزایش پیدا کنند و خدا و رسولش است که مسلمانان زیاد شوند خواست  

حاال در یک کشور اسالمی مثل کشور ایران یا در فضای اساالمی ا چنان ه عدد ملت مسلمان »
؛ یعنای زیاد باشد  این زمینه و امکان برای رشد و تعاالی در آنهاا وجاود دارد ا مثل امت اسالمی

هاا قهاراا بیشاتر اسات  نیاروی  وقتی که عده زیاد است  افراد صالح در آن قهراا زیادترناد  توانایی
 .(1398 فروردین 6های جوان   در دیدار جمعی از زوج رهبری بیانات) «تر است انسانی قهراا راقی

 سازی آموزش و فرهنگ. 2

بخشای  تبیاین  بلکاه آگااهی ؛افتدفاق نمیجمعیت ات با دستور و قانون افزایش   صرفاا   تکثیر نسل
توساعه فکار صاحیح در جامعاه و  .گا  تأثیرگذاری و تغییر است لیناّو   سازی ها و فرهنگارزش

 کناد. مقابلاه باا کاار ضاّد را مهیا مای درستزمینه پذیرش منطق  ها به فکر کردن ترغیب انسان
 طلبد. می فرهنگی  اقدامات فرهنگی

هنگا   ازدواج با زنان ولود و نهی از سقط جناین  عازل و... به به ازدواج   روایاتی که بر تشویق
فرزندآوری را مد نظر دارناد  در خصوصسازی  کید دارند  به صورت مستقیم آموزش و فرهنگأت

غیرمستقیم و ضمن دعا و مناجات یا در قالب اصاالح سابک زنادگی اسات.  نیز به طور و گاهی
 کردنادگالیه مای خویش کردند و از نیازمندی و فقر مراجعه می بیت به اهل بعضی از مؤمنان

 یافاتشاان گشاایش مای روزی  کردناد و پاس از ازدواجمی توصیه به ازدواج نیز آنان را ایشان و
گاهی نیز از طریق بیان احکا  و فلسفه آن  بر آماوزش اصاحاب و  .(330  ص5ق  ج1407کلینی  )

که سقط جناین را بارای زنای  عمار بن به اسحاق ا  کاظمام .ورزیدندسازی اهتما  می فرهنگ
حکام و   شامرد جایز می ا ای بیش نیستبا این استدالل که نطفها ترس از بارداری  جهتکه به 
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 .(171  ص4ق  ج1378بابویه   )ابن مبدب خلقت آدمی است  مود که نطفهنفلسفه حرمت آن را تبیین 
 کند.قطه شروع زندگی که همان مرحله نطفه است  آگاه میاما  با این بیان  او و مرد  را به ن

ساازی  هاای مختلاف  فرهنگبا آموزش صحیح و همگانی متناسب با افکار  اصاناف و رده
  سازی در این مسائلهکید کردند که فرهنگأله تئاتفاق خواهد افتاد. مقا  معظم رهبری بر این مس

  سازی بشود که متأسافانهباید فرهنگ ؛زند ا میمثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی  حرف اّول ر
تغییارات » در دیدار اعضای همایش ملای   رهبری بیانات) تعطیل است...  سازی نیستامروز این فرهنگ

تاارین  یکاای از مهاام  فرزناادآوری. (1392 آبااان 6  «جمعیتاای و نقااش آن در تحااوالت مختلااف جامعااه
 ؛ساازی کنناده بایاد در ایان زمیناه فرهناگن جامعف زنان است که مسئوالیها و وظامجاهدت

 تر است. تر و اثربخشگذاری مهماز قانون  سازیچراکه فرهنگ

 تقویت ایمان و باور به آخرت . 3

یکی از موانع فرزندآوری زیاد  ضعف ایمان و نداشتن نگاه توحیدی است که موجب عد  تحمل 
ص  تقویات بیانش توحیادی و شود. یکی از مساائل مهام و ماؤثر در ایان خصاو مشکالت می

افازوده و  خصاوص نسابت باه چیزهاایی کاه بداناد کاارش ارزش به  انسان .باوری است آخرت
ن هنگاامی کاه ارزش معناوی و اخاروی اناؤمم ویژه کند. بهتوجه می  ازای قابل توجهی دارد مابه

فرماود:  کاه مانند این سخن رسول خادا ؛کارشان را بدانند  انگیزه مضاعف پیدا خواهند کرد
  20ق  ج1409عاملی   )حّر  «کسی که دوست دارد خدا را طاهر و مطهر مالقات کند  ازدواج کند»

باه  مانند توصیه رسول خدا ؛از همین قبیل است  احادیث متعددی در مجامع روایی .(43ص
توانی صاحب فرزندانی شوی که زمین را باه تسابیح اگر می»که فرمود:  خویش یکی از اصحاب

   .(333  ص5ق  ج1407 )کلینی  «دگار سنگین کنند  پس این کار را بکنپرور

توجه دادن جامعه به فرهنگ دعا و درخواست فرزند از خداوند  ناخودآگاه تقویت ارتبااط باا 
کند کاه خاود آثاار نیاز خالق جهان میخالق را به دنبال خواهد داشت و انسان را متوجه وجود بی

ن است که در صاورت آ  یکی از آثار این توجه و ارتباط .خاطب داردروانی و شناختی مهمی در م
کند به منبع الیزالی متصل است کاه س نشده و احساس میأمحقق نشدن خواسته  انسان دچار ی

هر مقدار میازان دیناداری مارد  افازایش  در نتیجه  کند.برای او به نحو شایسته دیگری جبران می
 از جمله فرزندآوری نیز افزایش خواهد یافت.  دینیهای یابد  توجه و تحقق آموزه
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واری و بادهکاری و گرفتااری خاود شاکوه کارد و از آمد و از عیال مردی نزد رسول خدا
حضرت از وی خواسات  .حضرت خواست دعایی به وی بیاموزد که گشایش امرش حاصل شود

 .آورد یجااه با  شاددو رکعت نمازی که رکاوع و ساجودش کامال با و آنگاه وضوی نیکو بگیرد
 .(474  ص3 ق  ج1407)کلینی   دعایی را به او آموخت که بعد از نماز بخواند  سپس

بخاش  نگاه توحیدی داشتن به زندگانی دنیوی  تحمل مشاکالت را ساهل و چاه بساا لاذت
هاای خاود  وارد شد و دید کاه باا دسات روزی بر حضرت فاطمه گرداند. رسول خدا می

سارگر  شایر دادن باه کاودک خردساالش اسات. اشاک در   و در عین حالگرداند آسیاب را می
برای وصاول  ؛های زندگی دنیا را ب ش دختر   تلخی»جمع شد و فرمود:  دیدگان رسول خدا

خدای را بر این »عرض کرد:   با آن همه کار و مشکالت زندگانی  فاطمه« .آخرت شیرینی به
  43ق  ج1403 ؛ مجلساای 6ق  ص1404اسااکافی  ) «هااای او سپاسااگزار هااا و باار کرامااتنعماات

 .(86ص

 گذاری برای فرزندارزش. 4

تواناد اساباب رغبات و اراده ها در زمینه ارزش فرزناد  مای اصالح بینش  نگرش و رفتار خانواده
مندی فرزنادداری فکار کناد و زمانی که شخص به ارزش .فرزندآوری را فراهم سازد برایها  زوج

رات که در وجود انساان اسات  چاه فوایاد ماادی و  یبقا له فطری و حّب ئسببیند که عالوه بر م
  از حیاث معناوی   هامتار خواهاد شاد. فرزنادمعنوی بر فرزندآوری وجود دارد  باه آن راغاب

  6ق  ج1407)کلینای   های پروردگاار اساتهدیه الهی به بندگان و از احسان ؛ زیراارزشمند است
از حیاث  نیاز و باشاد «باقیاات الصاالحات»رای پادر و ماادر تواند بو با اعمال نیکش می (6ص

 مایه آرامش و امنیات دوران پیاری پادر و ماادر خواهاد باود  از جمله ؛منافع فراوانی دارد  مادی
   .(27-21ش  ص1393)شاکری و همکاران  

شافیع والادین   ُمرد [در کودکی]اگر  .من استؤجگرگوشه م  فرزند»فرمود:  رسول خدا
کناد و خادا او را د و اگر بعاد از پادر بمیارد  بارای او از خداوناد طلاب مغفارت مایخواهد بو

خطااب باه    آن حضارتدر حادیث دیگار .(270  ص1ق  ج1405جمهاور   ابای )ابان «آمارزد می
در سایره   هم ناین .(281ق  ص1405)متقای هنادی   فرزند را برکت برای خانه دانست  عباس ابن

بارای فرزنادان خاویش ارزش و احتارا  قائال بودناد و آناان را نیز شاهد هستیم که  بیت اهل
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ر.ک: ) بودناد آن روزگاار مهری در خانواده و جامعاهویژه دختران که مورد بی به ؛داشتندگرامی می
فرهنگای و   ناژاد  دوماهناماه علمای زیبایی محمدرضا ؛2  ص6  باب فضل الولد  جةکتاب العقیق کلینی  کافی 

ارزشمندی فرزند   این روش گفتمان .(ش1385  20ر مطالعات و تحقیقات زنان  شاجتماعی حوراء  دفت
 را در خانواده و جامعه نهادینه ساخت.

 گذاری برای خانواده ارزش. 5

ستیزی و کاستن جایگاه ارزشمند خانواده در جوامع  کاهش تمایال باه  یکی از پیامدهای خانواده
پادر  ماادر و  :ای )شاملهسته جای خود را به خانوادهفرزندآوری است. خانواده گسترده  امروزه 

اهمیات   توجه به حفظ و تقویات آن پس  .هایی مواجه شده استداده است و با آسیب فرزندان(
حفاظ و تقویات آن  و بسیار عزیز و ارزشمند اسات  مضاعفی یافته است. نهاد خانواده در اسال 

گیزه برای گسترش و رشد آن از طریق فرزنادآوری موجب ان  با تکریم و احترا  به حقوق همدیگر
 و تالش و کار و محبت خواهد شد.

کید بار رواباط خاانوادگی اهتماا  جادی أدر توصیه بر تقویت بنیان خانواده و ت بیت اهل
در اساال  هایچ بناایی »فرماود:  یکی از ابعاد آن اسات. رساول خادا  داشتند که صله رحم

 .(222  ص100ق  ج1403)مجلساای   «نیساات [و خااانواده]ج تاار و ارجمناادتر از ازدوامحبااوب
اش بهترین باشد و مان بهتارین شاما باا بهترین شما  کسی است که با خانواده»هم نین فرمود: 

احتارا  و تکاریم همسار باه صاورت   در همین راستا .(216ق  ص1412)طبرسی   «خانواده هستم
هارکس »فرماود:  اکار  کاه نبای چناان ؛تواند در بهبود روابط خانواده کمک کنادشایسته می

   .(157ش  ص1385حیون   )ابن «همسری برگزید  باید وی را تکریم کند
امنیت  برکات  اگر بنیان خانواده مستحکم و فضای محبت و عاطفه بر آن حاکم گردد و حّس 

 احسااس ارزشامندی داشاته باشاد  ر ویژه ماد به  خانواده یمین شود و اعضاأو پیشرفت در آن ت
عاطفاه  هاای دارای اخاتالف و بایبیشتر از خاانواده  تمایل آنان به گسترش خانواده و فرزندآوری

 خواهد بود. باید ارتباط بین فرزندآوری بیشتر با امنیت  پیشرفت و برکت خانواده تبیین شود.

 داریگذاری برای خانه ارزش. 6

موجب کاهش تمایل او فرزندآوری   دارداری و کاهش منزلت زن خانهارزش تلقی کردن خانهکم
شود تا بتواند شغلی که موقعیت اجتماعی برای او تثبیت کند  برگزیند. ارزش قائل شدن بارای می
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باید به صورت یک بااور فرهنگای در رهان مارد    ترین کارهاعنوان یکی از شریف به  داریخانه
ا امید و تالش برای دسات یاافتن باه گیرد تبن قرار نظر مسئوال مّد   عنوان یک اصل گیرد و به یجا

یاباد.  مایمیل و رغبت باه فرزنادآوری افازایش   در نتیجه .جایگاه ارزشمند خانواده تقویت شود
 بایاد بلکاه ؛دار باشادداری تنزل یابد و مایه خجالت برای مادران خانهنباید جایگاه و ارزش خانه

 سازی صورت گیرد. فرهنگ معرفی شود و در این باره  افتخارآمیز  یعنوان شغل به
خاود بارای   داری و خدمت به همسار و فرزنادان باوداینکه برترین زن عالم  افتخارش خانه

کارهاای  از اینکه پدرش رساول خادا داری کافی است. فاطمه زهراشرافت و منزلت خانه
برای تقسایم کاار   و فاطمه حضرت علی؛ خوشحال شد   خیلیخانه را به او سپرده است

و درخواست نمودند که آن حضرت تکلیف هریاک را در اماور  ندرسید ه حضور پیامبرخداب
دستور داد کارهای خارج خاناه را انجاا   نامنؤبه امیرم رسول خدا .خانه مشخص فرماید

از این تقسیم   آن بانوی دو عالم .نیز فرمود داخل خانه را اداره نماید دهد و به دخترشان فاطمه
تا چاه انادازه   داند که از این تقسیم کارجز خدا کسی نمی»خوشحال شد و فرمود:  تشد بهکار 

 «بازداشات  مرا از انجا  کارهایی کاه مرباوط باه ماردان اسات زیرا رسول خدا ؛خوشحال شد 
   .(81ص  43ق  ج1403)مجلسی  

از از مسائلی اسات کاه تصاویر مثبتای   ارزش قائل شدن برای کار خانه و عبادت دانستن آن
باا مشااهده کماک کاردن  بر روایتی  رسول خادا که بنا چنان ؛گذارد داری به نمایش میخانه
 (داریکمک مرد به همسر در خانه)در کارهای خانه  برای آن  به حضرت زهرا نامنؤامیرم

از ساویی دیگار  خاوب شاوهرداری  .(102تا  ص)شعیری  بی نظیری رکر کردندپاداش بزرگ و بی
 .(همان) زن شمرده شده است کردن  جهاد

ساازی  تواند اقدا  مناسبی در زمینه فرهنگمی  داریتصویرسازی مثبت از فرزندآوری و خانه
 باشد. افزایش جمعیتبرای 

 تقویت روحیه امید و اعتماد به پروردگار. 7

 ویژه هبا  آیناده فرزنادان در خصاوصایان اسات کاه والادین   یک از اسباب کاهش فرزندآوری
به دمیدن   نگرانی دارند و اطمینان و امید به آینده ندارند. برای مواجهه با این چالش  آنان معیشت

بااال  در خاویش اعتماد و امیاد باه خادا را پدر و مادر باید نیازمندیم. روح امید به جامعه و مرد 
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اش را هام زیرو  دهادکه فرزند می یقین بدانند آن و از لطف و عنایت خدا ناامید نشوند و به برندب
اگر نومیدی بر دل چیره شود  تأسف  »... :فرمایددر ضرر ناامیدی می دهد. حضرت علیمی

 .(487ش  ص1379)سید رضی   «خوردن آن را از پای درآورد
تارین گناهاان نازد ناامیادی از رحمات خداوناد  از بازرگ»... فرمایاد: مای اما  صادق
   .(544  ص2ق  ج1407)کلینی   «پروردگار است

ناگفتاه پیداسات کاه  .دهداعتماد و توکل به خدا  انسان را از ترس آینده و ناامیدی نجات می
به این نیست که انسان تنها به عباادت و راز و نیااز باا خداوناد مشاغول گاردد و دسات از   توکل

  یادتردبای .ساازدبه آن امید که خداوند روزی او و اهل و عیالش را فراهم مای ؛وکار بردارد کسب
هرکسی این رویه را پیش گیرد  بیراهه رفته و به معنا و مفهاو  حقیقای  واین برداشت غلطی است 

جمعی را دید که باه  رسول خدا : وقتیکه در روایتی آمده است توکل دست نیافته است؛ چنان
حضارت  .کنندگانیم گفتند: ما از توکل ؟فرمود: شما چه کسانی هستید  پردازند کشت و زرع نمی

 .(217  ص11ق  ج1408)نوری   «ننه از متوکال ؛شما سربار دیگران هستید»فرمود: 
عمال    حتمااا ای دادیعنی اینکه به خدا بدگمان نباشیم و بدانیم اگر وعده  اعتماد به پروردگار

 .چنین اساتای به دست من است  اطمینان داشته باشیم که ایناگر فرمود روزی هر بنده .کندمی
  هم ون ایمان به علام  اوعمدتاا از ضعف ایمان به خدا  عد  ایمان به صفات   خدا سوء ظن به

کسای کاه ازدواج را باه »فرماود:  که اما  صاادق چنان ؛شودرزاقیت خدا ناشی می و ربوبیت
زیرا خداوند فرموده است: اگار آناان فقیار  ؛به خدا بدگمان شده است  دلیل ترس از فقر ترک کند

 .(251  ص3ق  ج1413بابویه   )ابن« کند نیازشان می از فضل و کر  خود بیخداوند   باشند

 ایجاد انگیزه و تشویق. 8

شادن انگیازه بارای افازایش فرزنادان اسات. از  مایاه کام  ندانستن ضرورت و فواید فرزنادآوری
عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با کاهش جمعیات بهاره  توان بهکه می بیت رهنمودهای اهل

کید بر فرزندآوری و ازدیاد نسل از طریق بیان فواید و آثار آن اسات. أد  ایجاد انگیزه  تشویق و تبر
کناد و ماا در هایچ جاای از سایره یید میأاین رویکرد را ت  مجموع سخنان و سیره معصومان

 دشاهد نیستیم که شخصی را از آوردن فرزند منع کرده باشند یا به کسی توصیه کرده باشان  ایشان
هایچ ساخنی از  طورکلی  . باهتعداد فرزندان شما کافی است و از فرزند بیشتر منع کرده باشند که
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 .ارُ أ فلعیا لِ  ةُ للاقِ » جز روایات ضاعیف الساند ؛مبنی بر نهی از فرزندآوری نداریم پیشوایان دین
ی باا نزدیک به این مضمون کاه برخا و یکی دو جمله (416  ص4ق  ج1413بابویاه   )ابن «ینس وَ فلیَ 

بارای ) اندکرده حمل بر مطلوبیت کاهش فرزندآوری و جمعیت آنها را نادرستی به  سویه نگاه یک
بیات     مجلاه فقاه اهل«ساازی کنترل جمعیت و عقیم»  خرازی : سید محسن  ر.کمطالعه درباره نقد این دیدگاه

   .(ش1379  21ش
؛ از جملاه ری بسیار ماؤثر اساتدر ایجاد انگیزه و اشتیاق به فرزندآونقل برخی حکایات نیز 

  تا اینکاه هنگاا  وقاوف در عرفاات ؛کردمردی از فرزندآوری کوتاهی می فرمود: اما  صادق
 آن مارد « ماادر ! و مادر   پدر و پروردگارا! پدر»گفت:  کرد و با گریه میجوانی را دید که دعا می

   .(3  ص6ق  ج1407)کلینی  « پس از دیدن این حالت  به فرزندآوری رغبت کرد
در خصوص  ایجاد انگیزه مادی و معنوی تشویق و در زمینه بیت رویکرد اهلدر اینجا به 

 کنیم: اشاره می فرزندآوری

 های معنویالف. مشّوق

  عادمین نیازهاای او در هار دو بُ أجسمانی و روحانی است و تربیت و تا عد  ب از دو بُ مرکّ   انسان
روح اوست  توجه باه  ُبعد جاودانه او  یعنی به  اصالت انسان اما از آنجا که ؛دارای اهمیت است

هاای تاوان از انگیزاناهمعنویت که غذای روح است  اولویت و رجحاان دارد. ماوارد زیار را مای
 در راستای فرزندآوری و افزایش نسل دانست: معنوی در سیره و سخنان معصومان

 . توشه آخرت )باقیات الصالحات(1
باوری در اندیشه مسلمانان و اینکه دنیاا را مزرعاه و محال تهیاه زاد بارای آخارت با توجه به معاد

رباار شادن توشاه آن چیازی را کاه در مسایر پُ  نوعااا   (510ق  ص1404شاعبه حرانای   )ابن دانند می
ورود از این درگاه بارای اقنااع اندیشاه جامعاه اساالمی بارای  پس  .پذیرندشان باشد  می آخرت

  رو ساودمند خواهاد باود. ازایان  از جمله تحریض به فرزنادآوری  و اسال تحقق اهداف الهی 
 ؛(105تاا  ص )شاعیری  بایکردند کید میأبه مفید بودن فرزندان برای آخرت والدین ت بیت اهل

ْنُفِسدُكم»جملاه  ماراد ازسوره بقره و  23که عالمه طباطبائی در تفسیر آیه شریفه  چنان ُموا ِْلَ ِِّ ؛ َقد
شاود اما یاادآور مای ؛را رجحان توالد و افزودن به بشریت دانسته است  «د  بداریدبرای خود مق

نفسه نیست؛ بلکه برای این است که با آمدن افرادی جدیاد باه روی  این مطلوبیت تکثیر نسل  فی
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زمین  رکر خدای سبحان در زمین باقی بماند و افراد صالحی دارای اعمال صاالح پدیاد آیناد تاا 
هم عاید خودشان شود و هم عاید پدرانی که باعث پدید آمدن آناان شادند...  تشانبرکاخیرات و 

 .(320  ص2ش  ج1374)طباطبائی  
توجه دادن به نقش توالد در ابقای رکر خدا و این نکته که هر کار خیاری کاه فرزنادان انجاا  

هاا دارد. ادهدهند  پدر و مادر هم در آن شریک هستند  اثار انگیزشای مثبتای بار والادین و خاانو
برای پدران   رونددر روایات اشاره شده است  حتی کودکانی که در طفولیت از دنیا می  هم نین

 .(334  ص5ق  ج1407)کلینی   کنندشان زیر عرش الهی استغفار می[و مادران]

   افتخار پیامبر اکرم .2
ی و مباهاات رساول رور هر مسلمانی از اینکه بتواند اقادامی انجاا  دهاد کاه مایاه خوشاحالُس 

زیارا  ؛ازدواج کنیاد»فرماود:  ناپذیر است. اما  علای و پیشوایان دینش باشد  وصف خدا
 .ت مان پیاروی کناد  بایاد ازدواج کنادبارها فرمود: کسی که دوست دارد از سانّ  پیامبر اکر 

فزونای باه   زیرا من در فردای قیامت ؛ت من است و در طلب فرزند باشیدجزء سنّ   همانا ازدواج
 .(93  ص10ق  ج1403)مجلسی   «کنمها افتخار میشما بر امت

 :ماود کاهنرا به سلیمان جعفاری یاادآوری  این سخن رسول خدا اما  رضا  هم نین
بلکاه بایاد همسارانی انتخااب کنیاد کاه  ؛تنهایی مالک انتخااب همسار باشاد نباید زیبایی به»

روز قیامت به کثارت امات اساالمی بار ساایر زیرا آن حضرت  ؛فرزندآوری بیشتری داشته باشند
تاأثیر بسازایی بار پیاروان   ایان ساخنان .(334  ص5ق  ج1407)کلینای   «کندها مباهات میامت

کید روایات بر نامگذاری به اسام أکه پیرو ت چنان ؛دارد ن به رسول خداامکتب اسال  و معتقد
ن حضارت در صادر آماار اساامی محمد و عشق مسلمانان به آن حضرت  همواره نا  و القاب آ

درستی تبیاین کارد  بار  اگر بتوان این مفهو  را در جامعه به  رون بوده است. ازاینانافرزندان مسلم
 انگیزه مسلمانان تأثیر فراوانی خواهد داشت.

 سازی مثبت . ایجاد نگرش و تصویر3
با فرزندآوری با رویکارد و مرتبط  بیت های رسیده از سیره اهلروایات و گزارش اتفاق   به قریب
از جملاه هرگااه شایعیان و یاا ساایر مارد  باه  ؛له را مورد توجاه قارار داده اساتئاین مس  مثبت

فرزند درخواست دعا داشتند  با برخاورد مثبات ایشاان  مراجعه کرده و برای طلب   معصومان
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ددار شدن درخواست دعای مسلمانان و شیعیان برای صاحب فرزن مواجه شدند و ائمه اطهار
کردناد. را همیشه مورد استقبال قرار داده و حتی راهکارهایی برای فرزندآوری به ایشان معرفی مای

نصاار و  بن تاان از شاایعیان )احمد ت بااود  همااراه دوساانّ  عباادالرحمن اصاافهانی کااه از اهاال
ماذهب شایعه را   رفته بود و با دیدن کرامااتی از آن حضارت علوی( نزد اما  هادی بن محمد

 حمازه طوسای  )ابان  صااحب ده فرزناد شاد  گوید: به دعای اماا  هاادی می . ویتیار کرداخ
 .(550ق  ص14019

های فرزنادان  آناان را زینات زنادگی دنیاا دانساته آسیب در موردقرآن کریم در عین هشدار 
از بزرگتارین   هاای الهایزیرا مایه لذت  امید و دلخوشی والدین هستند و در بین نعمات ؛است

 است بر فرزندآوری  کید روایاتأت .(46)سوره کهف  آیه هاست که ثمره مادی و معنوی داردمتنع
از منظار  کناد.کاه بارای او اساتغفار مای اساتفرزناد صاالحی   و بهترین میراث خدا برای مرد

احسااس   . تولد فرزندان بارای والادینباشدشخص می مندیسعادت از  فرزند نیکوکار احادیث 
در اداماه   کنند.زندگی خود را برداشت می درخت   میوه در واقع چون  ؛دهده آنان میمفید بودن ب

 نماییم. به بیان برخی از برکات و ثمرات فرزند شایسته و صالح اشاره می
 تحفه الهی ـ 

فرزند صالح را گلی که از جانب خداوناد باین بنادگانش تقسایم کارده اسات   بیت اهل
فرزناد شایساته را گلای از  رسول خدا. هم نین  (2  ص6ق  ج1407)کلینی   اند معرفی نموده

 .(3)همان  ص های بهشت دانسته است گل
 میراث پروردگار ـ

یراثای الهای بارای مفرزند صالحی که برای پدر و مادر استغفار کناد    از نگاه معصومان
   .(218ق  ص1412)طبرسی   رود به شمار میمن ؤبنده م

 خوشبختی ـ نشانه
تاا   اشاعث  بای )ابن است شمرده شده های خوشبختی مرداز نشانه  فرزند نیکوکار ادیث احدر 

ایان اسات کاه دارای   های خادا بار مارداز نعمت»فرمود:  اما  صادق  در روایتی .(194ص
 .(95  ص101ق  ج1403)مجلسی   «فرزندی باشد که شبیه او باشد

  همنشینی با پیامبر ـ
های ایشان تاا  ه سه دختر و سه خواهر را سرپرستی کند و بر سختیکسی را ک  پیامبر اکر 
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  آخر صبر کند  او را همنشین خود در بهشت مثل دو انگشت سابابه و میاناه دانسات و در اداماه
 .(6  ص6ق  ج1407)کلینی   «سرپرستی نیکو از دو یا یک دختر را نیز دارای چنین پاداشی دانست

 عذاب رهایی از ـ
حضارت عیسای از کناار قباری گذشات کاه صااحبش را عاذاب »ماود: فر رسول خدا

خطاب   پس .کردندکه او را عذاب نمی درحالی ؛سال آینده نیز از آنجا گذشت  سپس .کردند می
و  دیاد عذاب میکه او آن حال و ل از کنار این قبر گذشتمسال اّو  !به خداوند عرض کرد: پروردگارا

او دارای فرزناد صاالحی اسات  :خداوند به ایشان وحی کرد عذابی نداشت!او   گذشتم که اکنون
سپس « .آمرزیده شد  به خاطر این اقدامات فرزندش  پس .که راهی را آباد کرد و یتیمی را پناه داد

منش  فرزنادی اسات کاه خداوناد را ؤهای الهی بارای بناده ما از میراث»فرمود:  پیامبر اکر 
 .(4و3)همان  ص« عبادت کند

 شده یرفتهشفاعِت پذ ـ
و  گانکننااد بااه شاافاعت  ن در پیشااگاه حااقانافرزناادان مساالم» فرمااود: امااا  صااادق

 .(3)همان  ص «اند نامیده شده شفاعت  شدگان پذیرفته

 . جایگاه و پاداش مادری4
مفیاد باودن زن را برانگیختاه و رناج  بها دادن به مادر و با ارزش تلقی کردن جایگاه مادری  حّس 

له و توجاه ئدهد. آگاهی پیشوایان دین از این مسی و وضع حملش را کاهش میآال  دوران باردار
جهات ایان  فرزندآوری افزوده و خانواده را برایتواند بر شوق زنان جامعه دادن به این مطلب  می

اولویت توجه و نیکی بیشتر به مادر را در مقایساه باا پادر   آماده سازد. اینکه رسول خدا مهم
از این منظر قابل فهام   (159  ص2ق  ج1407؛ کلینی  40ق  ص1402)اهوازی  ه ر دادکید قراأمورد ت
 است.

ناس اُ   ماودهنحاق باه نباوت مبعاوث  که مرا به سوگند به آن»به مردی فرمود:  رسول خدا
ق  1407)کلینای   «از جهاد یک سالت در راه خدا بهتر اسات  با تو )همسرت( او گرفتن یک شب  

. در دکارسخنرانی مای و فضیلت آن باره جهاد در رسول خدا   روزینهم نی .(163  ص 2ج
از زماان شاروع »ال کرد: آیا زنان از این جهاد سهمی دارند؟ حضرت پاسخ داد: ؤزنی س این اثنا 

زن مانند مجاهدی است که در راه خدا در حال جهااد اسات و اگار در   بارداری تا پایان شیردهی
 .(234ق  ص1412)طبرسی   «ا  شهید را دارداین مدت بمیرد  نزد خدا مق
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تواند انگیزه و مشاوق خاوبی بارای هار زن مسالمان و دوساتدار می  نقل و نشر این روایات
 و فرزندآوری را تکرار کند. نماید باشد تا مادری را تجربه پیامبر اکر 

 های مادیب. مشوق

تار   بارای انساان قابال فهاممسائل مادی و دنیوی از آن جهت که محسوس و در دسترس هستند
 بیات که اهل چنان ؛نیز فروگذار نکرد نظرباید در تشویق به فرزندآوری از این  بنابراین است. 

چناد ماورد توان به این  از جمله این فواید می شدند؛فواید مادی و دنیوی فرزندان را نیز یادآور می
 :نموداشاره 

 شیرینی زندگی .1
داشاتن »ترین چیز بارای انساان چیسات؟ فرماود:  کرد: شیرین السؤ شخصی از اما  صادق

از »پرسید: بدترین حالت برای انسان چیست؟ حضرت در پاساخ فرماود:   سپس .«فرزند جوان
فرزند را روح زنادگی معرفای  ائمه اطهار .(188  ص1ق  ج1413بابویه   )ابن« دست دادن فرزند

از دسات دادن فرزناد را نااگوارترین اتفااق بارای شاود و  که با آمدنش زندگی شیرین می دانند می
 اند. برشمردهانسان 

 فرزند کمکمندی از  بهره. 2
 .نیااز از یااری دیگاران نیساتآنجاکه انسان موجودی اجتمااعی اسات  در طاول زنادگی بایاز

از این جهت برای ایجااد انگیازه  بیت اهل پس  .گان انسان هستندکنند بهترین یاری  فرزندان
ایان اسات کاه   های ماردیکی از خوشبختی»فرمود:  اما  سجادبردند. ن مرد  بهره میدر بی

ای کاه خاانواده .(159  ص1ش  ج1362بابویاه   ابان) «دنکار او باشافرزندانی داشته باشد که کمک
مانند و هنگا  پیری و کهولت که نیااز باه والدین هیچ موقع تنها نمی فرزندان بیشتر دارند  معموالا 

ور دیگران در کنارشان است  همیشاه از نعمات حضاور فرزنادان و یااری و حمایات آناان حض
 از برکات فرزند زیاد است.  این برخوردارند و
های روزگاار و  رویاارویی باا ساختیتاوان بیشاتر بارای  رافرزند  از جمله فواید اما  رضا

 .(374-373  ص 5 ق  ج1407)کلینی   مودنمدهای زمانه یادآوری اپیش

 . استمرار حیات 3
 نسان اساتاکه فرزند از وجود ازآنجا .اما ناچار باید تسلیم مرگ شود ؛بقا دارد به حّب    راتاا انسان
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را زنده نگاه دارد و بقاای او را در قاالبی  آدمیتواند نا  و یاد می  (263ق  ص1404  حرانی شعبه )ابن
گویاا در   جانشین )وارث( بمیاردکسی که بدون »که روایت شده است:  چنان ؛دیگر تضمین کند

 ق 1403)مجلسای  « مرد  نبوده است و کسی که بمیرد و جانشین داشته باشد  گویا نمارده اسات
   .(91  ص101ج

شود تا انسان کسای را داشاته باشاد کاه از ثماره گرمی و ایجاد انگیزه میموجب دل  این امر
البتاه حضارت در  .مفید بودن اسات ّس همان ح  این و وجودش به او ببخشد و به آن افتخار کند

 شود.به تو نسبت داده می  فرزندت ماید که خیر و شّر نادامه اشاره می

 روزی افزایش. 4
 ؛دنادانمشاروط باه زن و فرزناد مای    رزق و روزی و ازدیاد آن را برای یاک ماردنامعصوم

 از اما  صاادق یتعمار درباره صحت این روا بن اسحاق :روایت شدهكا یاکه در کتاب  چنان
که مردی به حضور پیامبر شارفیاب شاد و از تنگدساتی شاکایت کارد. حضارت فرماود:  پرسید

فرماود:  در پاسخ به اسحاق اما  صادق .ش زیاد شدا روزی  چون ازدواج کرد .«ازدواج کن»
   .(330  ص5ق  ج1407 )کلینی  «با زن و عیال است  روزی ؛حق است  این روایت  بله

هاا بدانناد وجاود فرزنادان فاراوان در یاک شود که خاانوادهموجب می  رد حقیقیاین رویک
انگیازه بیشاتری بارای  در نتیجاه  برکات و فزونای در ماال و رزق و روزی اسات و  مایه  خانواده

 .خواهند داشتفرزندآوری 

 واری. امتیاز برای عیال5
شاود و د  دارای امتیااز مایاگر شخص بداند در صورت ازدواج و برخورداری از فرزنادان متعاد

شاود. اباوعزه جمحای در برای فرزنادآوری بیشاتر مای او کند  انگیزهتسهیالتی ویژه دریافت می
به دلیل اینکه او صاحب زن و فرزندان  رسول خدا .ن بود و اسیر شداجنگ بدر در سپاه مشرک

بار  بناا و (169-168  ص2  جق1413رهبای  ) ت گذاشت و بدون فدیه آزادش کردبر او منّ   زیاد بود
از برکات   ایان آزادی .(280  ص3ق  ج1405بیهقای  ) دختارانش او را رهاا کارد دلیالباه   روایتی

 فرزندان زیاد بود.

 . پشتوانه و اعتبار6
خواهد تعداد آنان و نسلش را زیاد در دعایی که برای فرزندان است  از خداوند می اما  سجاد
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ماوده نتوانند داشته باشند  اشاره دی که فرزندان مییی از آثار و فوابه بخش  گرداند و در قالب دعا
 کند: و با فرازهایی امیدبخش  شوق پیروان و محبانش را برای طلب فرزند افزون می

خادایا! وجاود  را باه آناان نیرومناد و بازوی مرا به وسیله ایشان استوار گردان.  !بار خدایا»
زینات  نهااتبار  را به آنان افزونی ده و مجلسم را باه آ .کنراست  ایشان ها  را به وسیل کجی

ایشان کفایت کن و مرا باه  هکارهایم را به وسیل  من دار و در نبود  بخش و یاد  را به آنان زنده
آورناده و  را نسبت به من عاشاق و مهرباان و روی هاآن .سبب آنان بر روا شدن نیاز  یاری ده

)اماا   «کنناده و ناه عااق و مخاالف و خطاکاار ناه عصایان برایم مستقیم و مطیع قارار ده؛
 .(25ش  دعای 1376  سجاد

 نتیجه
ویژه موانع فرهنگی و اقتصادی مواجاه  به  های فرزندآوری فراوانیجامعه با موانع و چالشامروزه  

ساازی  فرهنگ راساتایهرکدا  باه روشای در   مندان فرهنگی کشوراست. ضروری است دغدغه
و اساتمداد  بیات مراجعه به اهل  های مؤثرجمعیت قد  بردارند. یکی از شیوهجهت افزایش 

باا  ویک گا  در این جهت اسات   پژوهش حاضر ست.منظور ااین  برایاز سیره و سخنان ایشان 
فرهنگای را بار اسااس سایره و ساخنان  ا راهکارهاای ایجاابی ی مراجعه به منابع روایی و تاریخ

 .  ارائه کرده است بیت اهل
ازدیااد فرزنادآوری و افازایش  در خصاوص بیات ن اسات کاه اهلآ  برآیند این تحقیاق

بار  گایهم  در ایان زمیناه ایشان یهاو دستور ها کید داشتند. سفارشأتوجه و ت  جمعیت اسال 
 هایی ؛ سافارشکنادمای داللت« اقدا  علیه تولید نسل»مطلوبیت افزایش فرزندآوری و مقابله با 

هنگا   ازدواج با زنان ولود  اصطالح نگرش به فرزنادآوری  مقابلاه باا  به ازدواج   مانند: توصیه به
داری  نهی از ساقط جناین  گذاری برای فرزند  خانواده  مادری  خانه انگاره دخترستیزی  ارزش

   .مدیریت جنسی نیز عزل و عقیم ساختن و
اروری  عاالوه بار در زمینه اصالح سبک زندگی در راستای با  هم نین ائمه معصومین

هاای ناصاحیح در زمیناه مقابله با موانع باروری با تصاحیح باورهاا و رفتارهاا و اصاالح انگااره
ای در طبای و تغذیاه هایهاا و دساتورکید کارده و توصایهأفرزندداری  بر تقویت ایمان به خدا ت

ی بردهااراهسالبی و  راهکارهای فرهنگای    های بعدیتقویت باروری ارائه کردند. در گا  جهت
 راهگشا خواهد بود. بیت اقتصادی بر اساس سیره و سخنان اهل
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 چند پیشنهاد 
  موقع و افزایش فرزندآوری به های فوق  یکی از راهکارهای کاربردی برای ازدواج  با توجه به آموزه

کساانی کاه بارای  کاهش داده و اند این است که خدمت سربازی را برای افرادی که ازدواج کرده
  ای برای آنان در نظر گرفته شاود. ایان اماریا تسهیالت ویژه و احب فرزند هستند  حذف شودص

ای مضاعف برای تعداد قابل توجهی از جوانان جهات تساریع در امار ازدواج باعث ایجاد انگیزه
 خواهد شد.

هاا  کااهش تاور  و تصاویب و اجارای مین نیازهاای ماالی خاانوادهأتوجه بیشتر دولت به تا
مسائل و مشاکالت مارتبط باا ایان  پیگیری و حّل  هم نین   وگیر و مؤثرهای مالی چشم مشوق

 هاست: به همراه موارد ریل  از دیگر راهکارهای کارآمد در مسیر فرزندآوری خانواده موضوع 
 ؛توسعه شبکه بهداشت و سالمت باروریا 
 ؛ایجاد اشتغال و رفع بیکاریا 
  ؛رنشینی با حمایت از مشاغل روستاییجلوگیری از افزایش مهاجرت و شها 
 .دولت به جوانان غیرمالی  های مالی یا  کمکاز طریق افزایش انگیزه ازدواج آسان ا 
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 تأثیر شخصیت مادر در تربیت اعتقادی کودک از منظر آیات و روایات

 *حانیه مازارچی

 چکیده
کند. بهترین زماان  انسان است که سبک زندگی را برای او مشخص میترین نیازهای  اعتقادات  از عمیق

سازی این نیاز عمیق  دوران کودکی است. پژوهش حاضر  با هدف بررسی آیات و روایات   برای نهادینه
در ایان نوشاتار  باا روش  در صدد است تأثیر شخصیت مادر در تربیت اعتقادی کاودک را تبیاین کناد.

ستناد به آیات و منابع روایی  به بررسی تأثیرگذاری شخصایت ماادر بار تربیات توصیفی ا تحلیلی و با ا
 اعتقادی کودک پرداخته شده است. 

های شخصیتی مادر  نظیر: بیانش  گارایش و رفتاار  بار  های پژوهش  حاکی از آن است تما  الیه یافته
دهی نظاا  بااور  ر شاکلعنوان عامال مهمای د تربیت اعتقادی کودک اثرگذار است. در نتیجه  ماادر باه

 .باشد کودک و ایجاد بینش و گرایش و رفتار صحیح اعتقادی در وی می

تربیت اعتقادی  شخصیت تربیتی مادر  تربیت اعتقادی در آیات  تربیت اعتقادی در : کلیدواژگان
  .روایات

                                                           
 :   پژوهشگر و مشاور خانوادهسطح چهار معارف قرآن جامعة الزهرا* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400تان  پاییز و زمسم، ششسال دوم، شماره  
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 مقدمه
 قش مادراهمیت باورها و عقاید در تکوین مذهبی شخصیت کودکان  بر کسی پوشیده نیست و ن

بهتارین زماان بارای   بدیل است. دوران کودکی بی  ها و نظا  باوری کودکان گیری بینش در شکل
نقش بستن اعتقاادات باا عماق   زیرا با توجه به فطرت پاک کودک ؛سازی اعتقادات است نهادینه

ل آن کس که در کاودکی باه»در این باره فرموده است:  گیرد. رسول خدا بیشتری شکل می ث   م 
  294  ص10  جق1397 )الهنادی  1«فراگیری مطالب پاردازد  همانناد حکااکی بار سانگ اسات

 .(29336ح
بایاد تربیات   با توجه به اهمیت اوان کودکی و نهادینه شدن باورهای اعتقاادی در ایان دوران

زیرا افرادی که دارای اعتقادات صاحیح و ایماانی ؛ اعتقادی را در همان سنین کودکی تقویت کرد
ن کریم به مراقبات از خاانواده سافارش آقر  تری دارند. به همین دلیل خ هستند  زندگی سالمراس

ها  خود و خانواده خویش را از آتشی که هیز  آن انسان !اید ای کسانی که ایمان آورده» کرده است:
نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگاز   هاست و سنگ

 2«نمایناد اجارا می [به طور کامال]  اند کنند و آن ه را فرمان داده شده مان خدا را مخالفت نمیفر
 .(6  آیه)تحریم

باا اساتناد باه آیاات قارآن و روایاات در زمیناه   بررسی نقش مادر در تربیت اعتقادی کودک
حضارت  حضارت عیسای و ادران حضارت ماریم و ما  الگوهای برتر نظیر: حضارت زهارا

اثار   تحکایم خاانوده ناماه کاودک و تفاسیر و منابع حدیثی و روایی نظیار حکمات  موسی
در مناابع اخالقای و تربیتای مانناد    این موضاوعهم نین پذیر است. شهری امکان محمدی ری

نظران تعلیم و تربیات در ماورد ازدواج و  های اخالقی و تربیتی از علمای اخالق و صاحب دیدگاه
نامه و مقالاه در دساترس اسات. در زمیناه تربیات  صورت کتاب  پایان هب بارداری و تربیت فرزند

تربیت اعتقاادی »توان به مقاله  می  کتب و مقاالت متعددی وجود دارد که از باب نمونه  اعتقادی
به ابعاد فقهی موضوع ماورد   در این مقاله .نوشته علیرضا اعرافی اشاره کرد  «فرزندان از منظر فقه

                                                           
 .«َمثَل الّذی یَتََعلَّم فی صِغره کالنَّقِْش فِی الَْحَجر». 1
ِذيَن آَمُنوا ُق ». 2 َها اَلُّ اٌد ََل َيْعُصوَن اَيا َأُيُّ َِ ُِ َعَلْيَها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِش اُس َواْلِحَجاَر َه َما وا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها الَنُّ لَلُّ

 .«َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن 
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  «نقش تربیتی ماادر بار فرزنادان از منظار آیاات و روایاات»مقاله   و هم نین دهش نظر پرداخته
قبال  :به بررسای نقاش تربیتای ماادر در ساه دوره  که پژوهشگر در این اثر نوشته زهره منصوری

است. باه  مباحث تربیتی را بیان کرده  طورکلی حین بارداری و بعد بارداری پرداخته و به بارداری 
در  .نوشته زهره شجاعی  «عمران نقش مادر در تربیت فرزندان خداباور در سوره آل»مقاله  عالوه 
از مجماوع  اسات. نویسنده بیشتر به مباحث اخالقی در زمینه تربیات فرزنادان پرداختاه  این اثر
مشخص شد پژوهشی که پیرامون نقش شخصیت ماادر بار تربیات   شده بررسی مقاالت   کتب و

گرایش و کنش شاکل گرفتاه باشاد   های شخصیتی بینش  فکیک الیهاعتقادی کودک بر اساس ت
هاای  ثیرگذاری مادر بار الیاهأهای شخصیتی و تطابق ت با تبیین الیه  وجود ندارد و پژوهش حاضر

 متمایز شده است. های مشابه  از دیگر پژوهش شخصیتی فرزند 
 تربیت اعتقادی فرزناد دارد؟رو هستیم: مادر چه نقشی در  هاساسی روب هایی لاؤبا س  رو ازاین

ماادر در  باه ند؟ نگاه قرآن در ارائه الگوا های شخصیتی فرزند کدا  بر الیه کارکردهای تربیتی مادر
های  ای و ساایت آوری اطالعاات کتابخاناه باا جماع  تربیت اعتقادی چیست؟ پژوهش حاضار

اعتقاادی کاودک  تاأثیر شخصایت ماادر در تربیات بیاان باه  تحلیلای ا معتبر به روش توصیفی
 های شخصایت صورت مختصر به بررسی مفهو  تربیت اعتقادی و نیز الیاه هپردازد. در ابتدا ب می

 به بررسی کارکردهای تربیتی مادر بر بیانش   شود و در ادامه پرداخته می کنش( )بینش  گرایش و
هیجانات و  د که افکار وکن با ارائه الگوهایی قرآنی  ثابت می نهایتاا   گرایش و رفتار کودک پرداخته

 ثر است.ؤدر اعتقادات کودک م  هم نین رفتار مادر

 مفهوم تربیت اعتقادی
برای به دست آوردن   رو ازاین .تشکیل شده است «اعتقاد»و  «تربیت»از دو واژه   تربیت اعتقادی

به معنای  «ربب»از ریشه   باید نخست معنای این دو واژه را دریافت. تربیت  تری از آن فهم دقیق
تربیت فقاط   . در این صورت(35  ص4ج  1426)مصطفوی  باشد  سوق به سوی کمال معنوی می

  1375)صاانعی  بلکه شامل رشد کیفی نیاز خواهاد شاد  ؛ی اختصاص نخواهد یافتبه رشد کّم 
به تصادیق جزمای رهان نیاز اطاالق   به معنای ایمان آوردن و در معنای مشهور  اعتقاد .(11ص
درستی چیزی را نیز اعتقااد گویناد   . باور داشتن و ایمان به(2942  ص7  ج1338هخدا  )دشود  می

که در تعاریف نیز آمده  اعتقااد را  . هم نان(302  ص1ج  1342؛ معین  226  ص1ج  1363)عمید  
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های رایج از اسال   قسیم اخالقیاات و  بندی توان با ایمان مترادف دانست. اعتقادات در تقسیم می
نیز به صورت دقیق  ناظر به بخاش اعتقاادات « اصول دین»گیرد. اصطالح  ال عبادی قرار میاعم

متعلقات اعتقاد در نگرش شیعی اسات    از جملهدین است. توحید  عدل  نبوت  امامت و معاد
 .(187ص  1403)فیض کاشانی  

جااد بیانش و دهی نظا  باورهای متربای و ای به معنای آموزش عقاید و شکل  تربیت اعتقادی
هماان شاناخت و   تربیت اعتقاادی .(10ص  1392)اعرافای گرایش و التزا  در عرصه باورها است 

ق که خواهش فطری انسان است  از طریاق آن بارآورده یمعرفت به اصول دین است و کشف حقا
 شود.  می

 گرایش و کنش مفهوم بینش،
ورز شاناخته  عناوان موجاودی اندیشاه به معنای اندیشیدن است. اندیشه در انسانی کاه باه  بینش

به معناای سایر در میاان   از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار است. تفکر و اندیشیدن  شود می
 .)155  ص1412 ؛ عبداللاه 246ص  تاا )الرازی  بیهای اوست  های انسان برای کشف ندانسته دانسته

میاان آنهاا بارای تعریاف و  مجموعاه مفااهیم تصاوری  تصادیقی و ترکیاب و تحلیال  بنابراین
 شود. یاد می« ها بینش»استدالل  همان است که از آن با عنوان 

« تمایل»توان آن را در زبان عربی با واژه  است که می« گرویدن»اسم مصدر از ریشه   گرایش
گرویادن یاا تمایال پیادا کاردن   .(«گارایش»  ریال واژه نام ادهخ لادغتو رغبت برابر دانست )

آید و زمینه را برای صادور  در شخص پدید می« بینش»انی است که در پی تحقق یک حالتی نفس
 سازد. رفتار یا منش در انسان فراهم می

هرکاار   الیه بیرونی ساحت وجاودی انساان اسات. منظاور از کانش و رفتاار  ُکن ش و عمل
  بناابراین .(129  ص1  ج1383)مصباح یازدی   شود اعم از جوارحی و جوانحی تلقی می  اختیاری

های کرداری و گفتاری مثبت یا منفای اسات کاه  مراد از منش یا رفتار در انسان  مجموعه واکنش
هاای درونای و بیرونای از خاود نشاان  صورت اختیاری  در برابر کنش انسان از روی آگاهی و به

 دهد. می

 های شخصیت در انسان تبیین الیه
 :و دقیق بیان و تبیین شده است کاه در ساه حاوزه ای جامع در قرآن کریم شخصیت انسان به گونه
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و رفتار )ُکنش( مورد توجه قرار دارد و وجه تمایز انسان از موجودات  )بینش(  قلب )گرایش( عقل
باشد. هار ساه الیاه شخصایتی  به شخصیت انسان و خصوصیات روحی و روانی وی می  دیگر

آیاات فراوانای در   در زمیناه بیانش انساانتوان مشخص کارد.  انسان را با استناد به آیات قرآن می
تاوان  می  وجود دارد که از باب نموناه آفرینش انسانو  موضوعات شناخت انسان  هدایت انسان

او عطاا  [درخور  ]گفت: پروردگار ما کسی است که به هر چیزی  آفرینشی »این آیه اشاره کرد:  به
 .  (50)طه  آیه 1«راهنمایی نموده است  سپس .کرده

نظیار: شاادی و انادوه  خشام و کظام  انگیازه و   های عاطفی انساان ت مربوط به ویژگیآیا
 188آیه  که ؛ چنانیعنی گرایش دارد  الیه بعدی شخصیت انسان حکایت از  انگیخته  بیم و امید

اناد  شاادی  هرگز مپندار کسانی که بدان اه انجاا  داده» :ید این مطلب استؤم  عمران سوره آل
هرگاز مپنادار کاه   اند  ستایش شوند. پاس ست دارند که به خاطر آن ه انجا  ندادهکنند و دو می

 2.«برای آنان نجاتی از عذاب است و حال آنکه برایشان  عذابی دردناک است
هاا و  ها  باورها  انگیزه در قرآن مجید که نماد ارزش  سومین ویژگی از ابعاد شخصیت انسان

بر نقش عمل صاالح در رساتگاری   تاری است. در قرآن مجیداندیشه و تأثیر آنهاست  ویژگی رف
کسی است که در کنار ایمان باه   و رسیدن به حیات طیبه تأکید فراوان شده است و انسان شایسته

هاا دساتور  خداوند و انجا  عمل صالح  خیرخواه و مشفق بار بنادگان اسات و آناان را باه نیکی
شایساته انجاا   [کارهاای]کسانی کاه ایماان آورده و مگر همانا انسان در زیان است؛ » :دهد می
)عصار   3«اناد اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و همدیگر را به شکیبایی سافارش نماوده داده

 .(3و2آیه
نیز سه الیه وجودی بارای انساان قائال  حضرت اما   های شخصیت انسان در بررسی الیه

رها مربوط به این الیه اسات. دو   الیاه نفساانی   الیه عقلی است که اعتقادات و باویاست؛ یک
وجود انسان است که اخالق مربوط به این الیه اسات. ساو   الیاه ظااهری و آشاکار اسات کاه 

تقریارات اماا   )اردبیلای  دهاد   این قسمت را پوشاش میاسالمی مربوط به حوزه رفتارهاست و فقه
گویناد  عد انسانی ساخن میز همین سه بُ شناختی نیز ا در حوزه روان .(417  ص3  ج1392  خمینی
   .(49ص  1380 جاللی : )ر.ک

                                                           

1 .«ً َِ ِذً َأْعَطى كلَّ َشىٍء َخْلَقُه ُثمَّ َه َنا الَّ  .«َقاَل َربُّ
ٍِ َلَ ». 2 ُهم ِبَمَفاَز وا ِبَما َلْم يْفَعُلوا َفََلَتْحَسَبنَّ ُِ وَن َأن يْحَم ِذيَن يْفَرُحوَن ِبَما َأَتْوا َويِحبُّ  «.ِمَن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  َتْحَسَبنَّ الَّ
اِلَحاِت َوتَ  * رٍ ساَن َلِفى ُخْس إنَّ اْلنْ . »3 ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ْبرِ ِإَلَّ الَّ  .«َواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
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زیارا تکامال  ؛ثیرگاذار باشادأهای شخصیتی ت تواند بر تما  الیه می  لین مربیعنوان اّو  مادر به
لیه زنادگی خاود را صورت تدریجی است و فرزند بیشترین ساعات اّو  به  های شخصیتی این الیه

ای برخاوردار اسات و  از جایگااه ویاژه  تربیت اعتقادی  ر این میانگذراند و د در آغوش مادر می
تواناد فرزناد را در مسایر صاحیح  نمای  خوبی تبیین کند چنان ه مادر نتواند مسائل اعتقادی را به

 تربیت و هدایت قرار دهد.

 جایگاه مادر در تربیت اعتقادی فرزند
 و ز هارکس باا ماادر در تمااس اساتزیرا وی بایش ا ؛مادر است  ترین عامل تربیتی کودک مهم

بار  .دهاد در رفتارها او را نمونه و شاهد خود قرار می و گیرد مفاهیم اعتقادی و اخالقی را از او می
تربیات اعتقاادی  تارین بخاش تربیات فرزناد  لیاه اوسات.مهماز وظایف اّو   این اساس  تربیت

ماادر بایاد مفااهیم . ذاری شودگ زندگی پایه نخستهای  مخصوصاا باید در سال  این امر اوست.
دار ساازد و باذرهای اعتقاادی را در دل او بپاشاد و  خوب و بد را در رهن فرزناد اساتوار و ریشاه

نقاش بسایاری مهمای در   ایان امار .ت الهی جهت دهدها و رفتارهای او را بر اساس سنّ  خوبی
ه با  ی جامعاهتکامل شخصیت کودک دارد. اسال  بارای بهباود اجتمااع و اصاالح شائون حیاات

و مالک مدنیت را به او وابسته دانسته است و نیز بارای داشاتن فرزنادان  همت گمارده اصالح زن
های  توصایه  خاوب توجاه داشاته و در انتخااب او به ماادر    صالح که کارگردانان جامعه فردایند

 .(53  ص1359 )مطهری  کرده است یبسیار
هاای  تارین ساال ابتدا اینکه کودک مهام ؛ند داردای در تربیت فرز مادر از دو جهت نقش ویژه

نظیری برای  ها  فرصت کم گذراند و این سال نس و الفت با او میتکوین شخصیتش را دز محیط اُ 
. (44  ص1360 )بهشاتی هاای رفتااری از ماادر اسات  اکتساب عاادات  صافات و ساایر ویژگی

پناهگاه مطمئنای بارای کاودک  ازجهت دیگر  مادران به لحاظ عواطف سرشار و خالصانه خود 
برد و امنیات ماورد نظار  کند  ابتدا به مادر پناه می هستند و فرزند هر زمانی که احساس ناامنی می

 .(47  ص)همان کند وجو می خودر را در آغوش وی جست
گیری شخصیت فرزند و تربیت او دارد  نقش مهمی در شکل  شود مادر مشخص می  بنابراین

 .شخصیتی کامل باشد تا بتواند الگویی مناسب قلمداد شود و خود باید دارای



 103 | تأثیر شخصیت مادر در تربیت اعتقادی کودک از منظر آیات و روایات

 

 های شخصیتی فرزند کارکردهای تربیتی مادر بر الیه

در ایان مبحاث  گیاری شخصایت فرزناد  با توجه به اهمیت کارکردهای تربیتی ماادر بار شاکل
 .شود کنش و رفتار فرزند پرداخته می ثیر این کارکردها بر بینش أیل تصتف به

 گیری بینش صحیح مادر در شکلنقش الف. 

 ایمان مادر شیر ماادر  :عواملی چون گیری بینش صحیح فرزند دارد. ثری در شکلؤنقش م  مادر
در  گیری بینش صحیح در فرزناد اسات کاه برای شکل  دینداری و تبیین فلسفه آفرینش مقدماتی

 هیم.د میصیل آنها را توضیح تف به ادامه 
 ایمان مادر .3

در تربیات اعتقاادی فرزناد   ایماان ماادر کاه شاود آیات قرآن کریم مشخص می با استناد به
زیرا مادری که دارای ایمان و یقین قلبی باشد و آن را خود در درون خاویش  ؛اهمیت بسیاری دارد
 می تواند قلب و روح فرزند خویش را نیز سرشار از ایمان به خداوند نمایاد.  به وجود آورده باشد

ِتدي َأْحَصدَنْت »فرماید:  سوره تحریم است که می 12آیه   ید این مطلبؤم َو َمْرَيَم اْبَنَت ِعْمدراَن اَلُّ
ها َو ُكُتِبِه َو كاَنْت ِمدَن اْلقداِنِتيَن  َقْت ِبَكِلماِت َرِبُّ َُِّ خداوناد ]و  ؛َفْرَجها َفَنَفْخنا ِفيِه ِمْن ُروِحنا َو َص

ما از   پس .حفظ کرد [از گناه]من خویش را . زنی که دا[نیز مثل زده است]مریم دختر عمران  [به
و کلمات پروردگارش و کتب آسمانی را  [تا عیسی در دامان او متولد شد]روح خود در او دمیدیم 
  «گان بود. پیشه تصدیق کرد و از اطاعت

قرار داشت و به تما  کتاب  اعال در سر حّد   مریم از نظر ایمان» آیه آمده است: این در تفسیر
پیوسته مطیع اوامر الهای باود. جاان و دل بار کاف و   من و از نظر عملؤم ی و اوامر الهآسمانی 

 .(305  ص2ج  1372 )مکار  شیرازی  «چشم بر امر و گوش بر فرمان داشت

را در  یشتا بتواند فرزند خاو  عنوان مربی باید خود مقید به توحید و خدا باوری باشد به  مادر
شود فرزند درباره  ادر یا افکار باطل وی در مسائل دینی  سبب میمسیر هدایت قرار دهد. جهل م

در آیاات قارآن باه ایماان و گاردد. بناابراین  دچار تردیاد و شااید انکاار   حقیقت دین و مذهب
تاا زماانی کاه ایماان بیاورناد.   و با زنان مشرک ازدواج نکنید»خداباوری مادر اشاره شده است: 

باایماان را باه  هرچند شما را خوش آیاد و زناان   ؛بهتر است  مشرک زاد  از زن آ  باایمان کنیز   قطعاا 
 از مارد آزاد    بارد  باایماان مسالماا  .ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا زماانی کاه ایماان بیاورناد
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 .(221)بقره  آیه 1«هرچند شما را خوش آید ؛بهتر است  مشرک
خود باید دارای یقین و ایمان قلبی باشد   خواهد فرزند باایمان داشته باشد مادری که میپس  

 تا بتواند فرزندانش را سرشار از ایمان به خداوند نماید و فرزندی خداپرست و پااک تربیات کناد.
زیارا اندیشاه و  ؛ثری در تربیات اعتقاادی فرزناد داردؤنقش ما  ها و افکار مادر اندیشه  هم نین

 ارتباط مستقیمی با عقاید انسان دارد.  افکار
َو شداِرْكُهْم »... در قرآن آمده است:   مورد نقش اندیشه و فکر حرا  در هنگا  انعقاد نطفه در

ْيطاُن ِإََلُّ ُغُروراً  ُهُم الَشُّ ُِ ُهْم َو ما َيِع ِْ ْوَلِد َو ِع ْمواِل َو اْْلَ و خداوناد باه شایطان  ؛(64)اسراء  آیه ِفي اْْلَ
  ولای شایطان ؛ها سارگر  کان ها را با وعدهفرماید: و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و آن می

 «دهد. ای به آنها نمی جز فریب و دروغ  وعده
منظور از شراکت جستن شیطان در مال و فرزند آدمی  سهم بردن از نفع و سود آنهاست. اگار 

دست آورد  از راه حارا  متولاد  هتواند از راه حالل ب انسان بر اثر وسوسه شیطانی  فرزندی را که می
قارار   به شیطان کمک کرده و شیطان را در بخشی از فرزند خود شریک کرده است. بنابراین  کند

ت ساشاریک کاردن او در آنها ا ای کاه باشاد به هر شیوه ا دادن ثروت و فرزندان در مسیر شیطان
 .(143  ص13ج  ق1417)طباطبایی  

در اندیشه حارا  و   وران بارداریاگر مادر در هنگا  انعقاد نطفه یا د  بنابراین  بر اساس این آیه
انسان را باه گمراهای و   شیطان شیطان را در ایجاد فرزندش شریک کرده و مسلماا   آلود باشد گناه

 کشاند.  نابودی می

 شیر مادر  .2
مقاوی باشاد و   خاورد ه اگر غذایی که مادر میک چنان ؛تأثیر عجیبی در فرزند دارد  شیر مادر

دارد. روحیاات  فرزناددر روحیاه  شگرفیاز نظر معنویت هم تأثیر   گذارد ردر بنیه و قوه ب ه تأثی
ماادر بایاد باا تقاوی باوده و مواظاب باشاد   پاس اسات. گذار روی حمل و شیر مادر اثر  مادر

 .(33  ص1386 )داوودی نشود  گناه ش مرتکبا در زندگی  خصوص در وقت شیر دادن به
له ئمسا یکی از مسائل مورد توجه بعد از تولد   بقره سوره 233یه آمانند   نآاساس آیات قر بر

                                                           
شِرَكٍه َو َلو َاعَجَبتُكم َو ََل ُتنِكُحوا ال». 1 ن مُّ وِمَنٌه َخير مَّ َمٌه مُّ ُمشِرِكيَن َحتى يوِمُنوا َو َوََل َتنِكُحوا الُمشِرَكاِت َحتى ُيوِمنَّ َو ََلَ

شِرک ن مُّ وِمٌن َخيرمَّ ٌِ مُّ  .«َلعب
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برای کسی اسات کاه   این حکم .دهند ادران  فرزندان را دو سال تما  شیر میم» شیر دادن است:
... ضرر زدن به کودک را دارد و ناه پادر بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل نماید... نه مادر حّق 

طورکاه باا  همان»کند که بارها فرموده است:  نقل می نااز جّدش امیرمؤمن اما  صادق  1.«
 ؛نمایید  هر شخصی را جهت شیر دادن به فرزند خود انتخاب نکنید نظر انتخاب همسر می دقت

 .(468  ص12ج  1414 عااملی  )حاّر  2«باعث تغییر طبیعات ناوزاد گاردد  زیرا چه بسا شیرخوارگی
تواناد  زیارا می؛ نبه اخالقی آن مورد توجه استاز اهمیت بسیاری برخوردار است و ج  شیر مادر

 را تغییر دهد و بر سرنوشت او تأثیر بگذارد. کودک طبیعت
بر مبنای همین نگرش  بارزترین و واالتارین نقشای کاه در کاال  وحیاانی قارآن بار اسااس 

داری تربیات فرزنادان از  نقش مادری و عهده  برای زنان ترسیم شدهو روحی  های جسمی ویژگی
 :(50ص  1386 )هاشمی ی آنان است سو

و ما به هر انسانی سفارش کردیم که در حّق پدر و ما در خود نیکای » های جسمانی: ا ویژگی
خصوص مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال که طفال را از شایر بااز  به ؛کن

 شکر من و شکر پدر و ماادرت [و فرمودیم که]ش افزوده است ا بر رنج و ناتوانی [هر روز]  گرفته
 .(14)لقمان  آیه 3«به سوی من خواهد بود [خلق]جای آور که بازگشت ه ب را

]از همه چیاز جاز یااد فرزنادش[ تهای   سرانجا [ قلب مادر موسی»] :روحی های ویژگی ا
باود مطلاب را  کگشت و اگار دل او را باه وسایله ایماان ]و امیاد[ محکام نکارده باودیم  نزدیا

باه   این آلودگی با شیر دادن اگر روح مادر آلوده به گناه شود   بنابراین .(10)قصص  آیه 4«کند فاش
 شود. میسر می او زمینه انحراف و گناه  فرزند منتقل شده

 درونی کردن دینداری. 1
ایان شود  درونی کردن دیناداری اسات. بارای  آن ه در تربیت اعتقادی کودک مهم تلقی می

ایجااد شاود. اگار آماوزش او  بیانش   یعنایتی در الیه زیرین شخصیت انسانباید تغییرا منظور 
های صحیح آموزشی انجا  پذیرد  مصداق این  مفاهیم دینی کودکان بدون توجه به اصول و روش

                                                           

ِا». 1 هَواْلَواِل ِِ ٌِ ِبَوَل َِ َضاَعَة... َل ُتَضارَّ واِل هِ ُت ُيْرِضْعَن َاْوَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َاَراَد َاْن ُيِتمَّ الرَّ ِِ  .«ا َوَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَل
َضاَع یُ  کَانَ ». 2 َضاعِ کََما تََخیَُّروَن لِلنِّکَاحِ فَاِنَّ الرَّ بَاعَ یَقُوُل: تََخیَُّروا لِلرَّ  .«َغیُِّر الطِّ
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َو ». 3 ْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ َِ ْنَساَن ِبَواِل ْيَنا اْْلِ ْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر َوَوصَّ َِ  .«ِلَواِل
ي ِبِه لَ ». 4 ِِ  .«ْوَل َأْن َرَبْطنا َعلى َقْلِبها ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َو َأْصَبَح ُفؤاُد ُأمِّ ُموسى فاِرغًا ِإْن كاَدْت َلُتْب
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زناد  مانناد  کسی که بدون بصیرت دست به انجا  کاری مای»خواهد بود:  سخن اما  صادق
کلینای  ) 1«عتش بیشتر باشد  از مقصد دورتار خواهاد شادای است که هرچه سر رونده در بیراهه

 .(1  ح43  ص1ج  ق1401

هماین   ای الیه زیرین شخصیت  باید گفت نقطه آغاز تغییر شخصیت افراد به دلیل نقش پایه
های بعدی برآییم  هیجان یا  تغییر در الیه دصد در  اگر بدون توجه به این الیه  بنابراین .الیه است

هادف از تربیات  ریشه بوده  کاارآیی الز  را نخواهاد داشات. بی  کند ز فرد بروز میرفتاری که ا
کودک  تغییر بینش و طرز تفکر و پیدا کردن قدرت تجزیاه و تحلیال و باروز شخصایتی فعاال و 

های  روابط موجاود باین پدیاده  سادگی در فرایند یادگیری که بتواند به طوری به ؛مستقل در اوست
 ارزشی را از نو کشف و بازسازی کند.ملموس و مفاهیم 

 تبیین فلسفه آفرینش انسان. 4

ثر در تربیت اعتقادی کودک  شاناخت آفارینش انساان اسات. ماادر بایاد ؤهای م یکی از راه
پیرامون چگونگی پیدایش انسان و مراحل رشد و تکامل جسمی و روحی با فرزند خویش ساخن 

یعنای بنادگی و   مل کند. بینش مادر به هدف اعالأله تبگوید و از او بخواهد که در مورد این مسئ
هدف اشااره   خداوند متعال در قرآن کریم به این .(78ص  1386 )باقری قرب الهی باید کامل شود 

بادیهی  .(56راریات  آیاه) 2«ها و جن را نیافرید  مگر برای اینکه عبادتم کنند من انسان»د: نمای می
هار ناوزادی بار اسااس » ؛رش انسان در ابعاد مختلاف اساتمکتبی برای پرو  عبادت که است

یا مسایحی و یاا مجوسای  این پدر و مادر اویند که وی را یهودی؛ شود فطرت توحیدی متولد می
 .(332  ص1  ج1407 )حلی  3«نمایند می

 .در کاودک نافاذ نیسات  ای به اندازه یک عمل چندلحظاه  سخن مادر در زمینه عبادت خدا
ارزد. روح دینای را بایاد از راه عمال در  به اندازه یک نمااز خوانادن نمای  نمازصد بحث درباره 

نه از راه حرف و سخن. اگر مادر نیازمند به پرورش افارادی خاشاع و خاضاع  نهادینه کرد؛کودک 
 و جز آنکه خود نمونه عملی خشوع و خضاوع درگااه الهای باشاد  ای ندارد چاره  برای خداست

 .(44  ص1360  )بهشتی باشد همسو های اسالمی و قرآنی   جنبهتما باسیره و رفتارش 
                                                           

یْرِ االَّ بُعدا». 1 ریِق الیَزیُدُه ُسْرَعُة السَّ ائِرِ َعلَی غَیرِ الطَّ  .«اَلعامُِل َعلی غَیرِ بَصیَرة کَالسَّ
ون». 2 ُِ ْنَس ِإَلَّ ِليْعُب  .«َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْْلِ
َرانِهِ َو قَاَل َصلَّ ». 3 َدانِهِ َو یُنَصِّ ََّما َأبََواُه یَُهوِّ ُ َعلَیْهِ َو آلِهِ کُلُّ َمْولُودٍ یُولَُد َعلَی اَلْفِْطَرةِ َو إِن َسانِهِ  ی اّلّله  .«َو یَُمجِّ
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را در ضامیر  صاحیح تواناد اعتقااد می  مادر با تبیین فلسفه آفرینش و هدف بنادگی  بنابراین
 فرزند نهادینه سازد.

 گیری نگرش صحیح محبت، عامل شکلب. 

نقال  از اما  باقر  مرانع آل 31که در تفسیر آیه  یطور به ؛ارتباط عمیقی با دین دارد  «محبت»
-83ص  5  جق1415)عروسای حاویزی   1«دیان اسات  محبت است و محبات  دین»شده است: 

84). 
های  دارترین میل ترین و ریشه مبتنی بر محکم زیرا؛ جایگاه ویژه دارد انسان در تربیت  محبت

 .(131  ص1389 نژاد  )اسکندریطلبی است  کمال رات و فطری  یعنی حّب 
آماده:  رساول خادا های توصایهقدر مهام اسات کاه در  آن  پایه محبت ربیت برله تئمس

بیات او  فرزندان خود را بر سه خصلت تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان  دوست داشتن اهل»
از سااه  .(101ح  86  ص74  ج1403 ؛ مجلساای 1ح  211  ص2  ج1401 )کلیناای  2«و خواناادن قاارآن

پایه محبت است. مادر برای اینکه در انتقاال خاداباوری کاودک  سفارش رسول خدا  دو مورد بر
 .  خوبی استوار سازد بهباید پایه تربیتی محبت را   ثر باشدؤم

 :قرار گیرد لحاظ باید مورد توجه و ه محورس  ثیر محبت در تعمیق اعتقادات کودکأبرای ت
   بیت محبت مادر به خدا و اهل .2-3

پروراناد و در شاادی آنهاا  در سار می بیت و محبت اهلخدا در دل دارد  مادری که حّب 
  بهترین نقش را در تربیات کاودک تابع سیره آنهاست نیزشادمان و درحزن آنها حزین و در عمل 

از من پیروی کنیاد تاا خادا دوساتتان   بگو اگر خدا را دوست دارید : »...خویش ایفا خواهد کرد
 .(31آیه عمران  )آل 3«بدارد

 امکان همانندسازی فرزند د دار خداوند و معصومینتی واقعی که در دل به به میزان محب
 آید.  فراهم می به ایشان

 به کودک بیت آموزش محبت خدا و اهل .2-2
  در ایان بااره .از همان دوران طفولیت باید آغاز شاود  بیت آموزش دوستی پیامبر و اهل

مبناای  پیاامبر خادا کاه گفتایم  است؛ چناان رسیده متعددی از معصومین های سفارش
                                                           

 .«الّدیُن هو الُحبُّ و الُحبُّ هو الّدینُ ». 1
بوا أوالَدکُم علی ثاَلِث ِخصالٍ: ُحبِّ نَبیِّکُم، و حُ ». 2  .«بِّ أهِل بَیتِهِ، و قِراءةِ القرآنِ أدِّ
هُ ». 3 ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّ َه َفاتَّ وَن اللَّ  .« ...ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ



  6شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 108 

 

؛ 1ح  211  ص2  ج1401 )کلینای  اسات بیت شان بر محبت و دوستی رسول خدا و اهل تربیتی
ای پیاامبر   ال کردناد:ؤوقتی اصحاب رسول خدا از پیامبر س .(101ح  86  ص74  ج1403 مجلسی 

ا به آن ه خدا دوست فرمود: آنان ر حضرت مان را از آتش جهنم حفظ کنیم؟ چگونه خانواده !خدا
 .(225  ص8  ج1414 )سیوطی نهی کنید   دارد و از آن ه خدا ناخوش می ددارد  بخوانی می

 اعضای خانواده آمیز میان فضای محبتایجاد  .2-1
متقابل بین دو  های آمیز و عالقه فضای محبت باید توجه داشت که وجود  در موضوع محبت 

گیری گرمی  عطوفت و مهرباانی در خاانواده  باعث شکل  پدریعنی مادر و   پایه اساسی خانواده
 بخشد. به تربیت خداباوری سرعت می  چنین محیطی شود و می

 یری رفتار صحیح بر مبنای الگوی رفتاری مادرگ شکلج. 

در  عمل و رفتاار شایساته دینای. ویبینش و گرایش  مقدماتی هستند برای برانگیختن انسان به س
علام    ازدر آیاات و روایاات متعاددیرو   . ازاینتنهایی ارزش ندارد ت بهمکتب توحیدی  شناخ

عواطاف و  .(368  ص1381 شاهری  ؛ محمادی ری3و2)ر.ک: صف  آیاه نهی شده است  بدون عمل
 گرفته باشند. به خود عملی رنگنیز زمانی ارزش دارند که  گرایش ها

 .نقاش هادایتی در فرزناد داردبه شرط آنکه الگویی شایساته از هار نظار باشاد    نقش مادر
 1«آن است که از نفس خودت آغاز کنی  بهترین ادب»فرماید:  می حضرت علی  اساس اینبر

   .(200  ص1  جق1410 )تمیمی آمدی 
 ؛بگاذارد مخاطابثیر مناسابی در أی داشاته باشاند تاا تاا شایساتهعامالن تربیتی باید  رفتار 

تاان را از  خود و خاانواده !اید ای کسانی که ایمان آورده ) سوره مبارکه تحریم 6طورکه ریل آیه  همان
آمده است: مردی از مسلمانان نشست و گریه کرد و گفت: من از حفاظ خاود (  آتش حفظ کنید

برای تاو هماین »: فرمود ا  نهاده شد! پیامبرخدا ا  نیز بر عهده اکنون مسئولیت خانواده ؛ناتوانم
دهی  آنان را نیز فرمان دهی و از آن اه خاودت را  ان فرمان میبد کافی است که به آن ه خودت را

   .(1ح  62  ص5  ج1401 )کلینی « آنان را نیز نهی کنی  کنی نهی می
 صاحیح را در فرزناد بااورنمای تواناد  اسات نفاق  گرفتار مادری که در اعتقاداتش  بنابراین

 نهادینه کند.  خویش
                                                           

 .«أفضُل األدِب ما بَدأَت بهِ نفَسكَ ». 1
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 الگوهای برتر قرآنی در تربیت
کاار تربیات   قش مادری توجه خاصای داشاته و در تقسایم وظاایف میاان زن و شاوهرقرآن به ن

سپاری از سوی قرآن  ما را باه ایان  فرزندان را به مادران سپرده است. رهیافت این ستایش و وظیفه
 رساند که ارائه الگوهای مادرانی که در این میسرموفق شدند  کمک بسزایی برای بیانش و باور می

کاه در روناد  مادرانی از چند ایه به نمونه  مادران جامعه خواهد داشت. در ادامهگرایش و کنش 
توانساتند نهاال خاداباوری را در کاودک   تربیتی خود با تنظیم بینش و گرایش و رفتار خاداجویی

 شود: بنشانند  اشاره می

 حضرت زهرا. 1

ق اساالمی آشانا فرماود  فرزنادانش را باا عمال و اخاال با عمال باه آن اه می حضرت زهرا
یک شب جمعه دید  ماادر  در محاراب »فرماید:  می ه اما  حسن مجتبیک ساخت؛ چنان می

کند. گفاتم: ماادر  عبادت ایستاده و تا طلوع صبح به نماز و دعا مشغول است و برای همه دعا می
فو ،یَ  بُنَیَّ چرا برای خود ما دعا نکردی؟ فرمود:  !جان بعاد  ؛همساایه  لاّو  !د فرزنا؛  فلَج ُو ثُمَّ فلرَّ

 .(81  ص43ج  ق1403 )مجلسی « اهل خانه

بارای فرزنادان و   بلکه با رفتاار خاود و عباادت خالصاانه  نه فقط با گفتار حضرت زهرا
عملاای داشاات. او عااالوه باار تربیاات پساارانی چااون  یاعضااای خااانواده نقااش مرباای و الگااو

و به آناان درس پایاداری در برابار  را در دامان خود پروراند دخترانی چون زینب  حسنین
امیاه ساخن  در برابار قادرت بنای  ت و صاراحتئپیشگان آموخت تا در کمال جر ظالمان و ستم

 .(93  ص1393 )حکیم دین و امت پیامبر پرده بردارند  بگویند و از توطئه بر ضّد 

 مادر موسی. 2

 مل است:أقابل تدو نکته ریل    تولد حضرت موسی یدر ماجرا
واالیای  یبسا  را به عناوان ماادر منزلت مادر موسی  وحی الهی به مادر موسی .یک

خداوند از ایمان  قلب مطمئن  تعهد و اجرای دقیق دساتورات خاود باه وسایله ماادر  .بخشد می
 .  گوید یگرانه سخن م با لحن ستایش  موسی
ودن اندوه از وی و راز بازگشت دوباره موسی به آغوش مادر  تسکین قلب مادر موسی  زد .دو

ِه َكدْى َتَقدرَّ َعْيُنَهدا َوََل َتْحدَزَن َو   َفَرَدْدَناُه ِإَلى»اثبات حقانیت وعده خداوند دانسته شده است:  ُأِمُّ
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ِه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ََل َيْعَلُموَن  َِ اللَّ ا او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش روشن م ؛ِلَتْعَلَم َأنَّ َوْع
با توجه باه اینکاه از میاان . (13  آیه)قصص «و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق استشود 

های ممکن  خداوند راهکار امتناع او از پذیرش و مکیادن پساتان زناان دیگار را عامال  تمامی راه
تواناد باشاد کاه کاار  کند  نشانگر این مطلاب مای بینی می بازگشت موسی به مادر  تقدیر و پیش

باید که به وسیله زنی چاون ماادر خاود وی انجاا    پیامبر ایپرورش  تغذیه و رشد موس تربیت 
و ارائاه الگاوی موفاق از ماادری   پذیرد و این به معنای برجسته کردن اهمیت نقش تربیتی مادران

را باه شایوه  کار تربیت و پرورش فرزندی چاون موسای  ایمان و اعتماد به خداوند است که با
   ا  رساند.احسن به فرج

 همسر عمران، مادر مریم. 3

برگزیاده معرفای  انزن از جمله ستایش شده و بسیار که در قرآن کریم است ای مریم  بانوی نمونه
او( 423ص  2)ج فوحالدبنران  (167ص  6)ج م لغی مانند: در تفاسیر  .(42عمران  آیه )آل شده است

چهاار نفرناد: ماریم  آسایه  خدیجاه و   خوانیم که سرآمد زناان جهاان می (409ص  12)ج كبن 
 فاطمه.

باا تربیات یاافتن وی در داماان   کناد که قرآن روایت می طوری قداست و برگزیدگی مریم  به
ارتباط دارد؛ زیرا قارآن قبال از  اوها  باور  اخالص و ایمان  مادری چون همسر عمران  شایستگی

ي َندَذْرُت » :ه استهایی از مادر او پرداخت تکریم مریم  به ارائه ویژگی ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َرِبُّ ِإِنُّ
ِميُع اْلَعِليُم  َك َأْنَت الَسُّ ي ِإَنُّ ْل ِمِنُّ ًرا َفَتَقَبُّ  !پروردگاارا :؛ آنگاه که زن عمران گفاتَلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحَرُّ

ایان عهاد  .ردانماز فرزندی خود در راه خدمت تو آزاد گ  من عهد کرد  فرزندی که در رحم دار 
زنی با این خاداباوری و نیات الهای و   تردید بی. (35عمران  آیاه )آل« بپذیر که تویی شنوا و آگاه رام

معنوی  دوره بارداری خویش را در کمال پرواپیشگی و بنادگی خالصاانه باه سار بارده و مراقاب 
 است. های تأثیرگذار بر کودک خویش بوده  طهارت ظاهری  باطنی و دوری از آالیش

کناد  تغذیاه  ناه تنهاا در رحام ماادر رشاد مای  انسان قبل از تولد»نویسد:  دکتر نجامین می
  1396لاین  )نجامین ماک «شریک است  های او شود و محیط گرمی دارد  بلکه در همه حرکت می
   .(543ص

در اندیشه پایبندی به عهادی اسات کاه باا   های تولد فرزندش مادر مریم  درنخستین لحظه
تواناد بار  دختاری باه دنیاا آورده کاه نمای  بیند برخالف تصور او بسته است و زمانی که می خدا
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کاران خاناه خادا درآیاد  ایان رویاداد خاالف تصاور   در شمار خدمت  اساس رسو  آن جامعه
ماناد و ناوزادش را  قاد  در عهادش بااقی مای کاهد و او هم نان ثابات چیزی از ایمان وی نمی

و با سپردن او و نسالش  (270  ص3  ج1417 )طباطبایی نهد  ه خداوند( نا  میکنند )عبادت« مریم»
دي َوَضدْعُتَها »گردد:  به خداوند  خواهان امداد الهی در تربیت وی می ا َوَضَعْتَها َقاَلدْت َرِبُّ ِإِنُّ َفَلَمُّ

ي ْنَثى َوِإِنُّ َكُر َكاْْلُ ُه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الَذُّ َتَهدا  ُأْنَثى َوالَلُّ َيُّ ي ُأِعيدُذَها ِبدَك َوُذِرُّ ْيُتَها َمْرَيَم َوِإِنُّ َسَمُّ
ِجيِم  ْيَطاِن الَرُّ و  فرزند  دختر است! !پروردگارا :گفت [از روی حسرت]  ؛ و چون او را بزادِمَن الَشُّ
 مانند دختر نخواهد بود و من او را مریم نا  نهااد  و او و  و پسر داناتر است  خدا بر آن ه او زاییده

 .(36عمران  آیه )آل« در پناه تو آورد   شده فرزندانش را از شّر شیطان رانده
از هیچ کوششی فروگذار نکرد و خداوند به دسات او و  دخترشدر تربیت شایسته   مادر مریم

« َوَأْنَبَتَهدا َنَباًتدا َحَسدًنا»...  :دی  مریم را به رشد و کمالی بس نیاک و شایساته رساانشدر دامان
 .(37ان  آیهعمر لآ)

 مادر عیسی ،مریم. 4

کیاد أامار ت  مادر برتر است که در آیات قرآن به این ینمونه دیگری از الگو  مادر عیسی  مریم
هاای رفتااری  عباادی  خلقای   آیات مربوط به توصیف حاالت شخصی  ویژگی ازشده است. 

هاای  وری از نعمات بهارهو  رزینی او در عبادتگااه پروردگاااگبرگزیدگی و پاکدامنی ماریم  ساکن
 بهشتی  چند مطلب قابل فهم و دریافت است: 

بندگی خالصانه مریم  سبب شد فرزند بزرگاواری چاون عیسای  و یک: وارستگی  پاکدامنی
 در دامن او زاده شود. مسیح

نقش ماادر در  بیانگر صورت آشکار  ون مریم  بههمدو: تولد فرزندی چون عیسی از مادری 
در مراحل جنینی و پس از آن و نیز تأثیر حاالت روحی  اخالق و ایمان مادران بار تربیت فرزندان 

 .استوخوی و حاالت و رفتار فرزندان  خلق
« فرزناد ماریم»را فرشتگان به مریم دادند و آن ناوزاد را باا لقاب  سه: بشارت تولد عیسی

رزندی چون عیسی از دامن یعنی او سهمی بسزا در تحقق اراده الهی و تولد ف  معرفی کردند و این
  باودن ماریم« صدیقه»تأکید خداوند بر    طبق آیه ریل هم نین .(45عمران  آیه )آلاو داشته است 

ورد ارها فرد و اساتثنایی عیسای ای از خصوصیات و صفات منحصربه آن است که پاره گویای
دُه َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإََلُّ َرُس »: بودن مادر اوست صفت صدیق ُسدُل َوُأُمُّ ِْ َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الُرُّ وٌل َق
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دىي ُيْؤَفُكدوَن  ُن َلُهُم اْلَْياِت ُثَمُّ اْنُظدْر َأَنُّ َعاَم اْنُظْر َكْيَف ُنَبِيُّ يَقٌة َكاَنا َيْأُكََلِن الَطُّ ُِِّ  ؛(75)مائاده  آیاه ِص
ودند. ماادرش  بود؛ پیش از وی نیز  فرستادگان دیگری ب [خدا]فرزند مریم  فقط فرستاده   مسیح

حاال  چگوناه دعاوی الوهیات مسایح و  بااین]خوردند  زن بسیار راستگویی بود؛ هر دو غذا می
 «  [پرستش مریم را دارید؟

 نتیجه
شاود  از جمله عوامل تقویت سبک زندگی اسالمی می  های اعتقادی در زندگی پایبندی به ارزش

است. از بین عوامل تربیتی  نقش مادر در سازی آن در دوران کودکی  که بهترین زمان برای نهادینه
باید توجه ویژه به ماادر   برای داشتن کودکی معتقد  فرد است. در نتیجه منحصربه  آیات و روایت

شود در جهت رشد عقالنای خاداباوری در  باعث می  بینش و شناخت مادر به اعتقادات. داشت
سات و عواطف درونی ماادر نسابت عنوان یکی از احسا هب  ثر باشد. حب و بغض مادرؤکودک م

هاای وی  کنش رفتاار و است و نهایتااا  اثربخشبه خدا و دین  در انتقال محبت به خدا در کودک 
کناد. ماادر باا توجاه باه ایان ساه الیاه  کاودک تقویات می خداباوری را در  صورت عملیاتی هب

ر اسات. ثؤبه صورت مساتقیم و غیرمساتقیم در تربیات اعتقاادی کاودک ما  شخصیتی خویش
ارتبااط و   )بیانش  گارایش و رفتاار( های وجودی انساان بین الیه که باید توجه داشت  هم نین

گذارند. با شناخت هر حقیقتی  حب  بر روی همدیگر اثر می  این ابعاد پیوستگی عمیقی است و
 شاود و عمال و حرکات را ای در الیه بعدی نسبت به متعلق به آن شناخت برانگیختاه می و انگیزه

 کند. ایجاد می
خوبی بشناسد تا ُعلقاه و محبتای باه آن ایجااد  برای مادر ضروری است که دین را به بنابراین 

به مادر   هم او را در عمل به دینداری کمک کند و مجموعه این سه با  بینش و گرایش مادر و شود
 .د تا کودکی خداباور تربیت کندنمای کمک می
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  جامعه ایرانی و چالش سبک زندگی غربی
 ای اهلل خامنه در منظومه فکری آیت

 *فیروزه دلداری

 چکیده
جامعه ایرانای ماورد توجاه  ترین چالش در مهمعنوان  بهط غرب  امروزه تغییر سبک زندگی اسالمی توس

تاک افاراد جامعاه  ثیر آن بار زنادگی تاکأواقع شده است و بازدارندگی از نفور سبک زندگی غربی و تا
با اساتفاده از مناابع   ای است. پژوهش حاضر الله خامنه تراه حل دفاعی در اندیشه دفاعی آی  اسالمی
 ا باه روش تحلیلای  ای اللاه خامناه اری و استفاده پایگاه اختصاصای بیاناات آیاتافز نر  ای و کتابخانه
موده است. در این تحقیق  ابتدا با شناساندن سبک زنادگی اساالمی نله ئسعی در پاسخ به مس  توصیفی

هاای  راه  های نفور غرب در سبک زندگی اساالمی جامعاه ایرانای و سپس سبک زندگی غربی و بیان راه
زدودن احساااس  هااایی چااون: ماورد بررساای قاارار گرفتااه اسات؛ راه ز نفااور ساابک زناادگیجلاوگیری ا

هاای فرهنگای   آوردن  ثروت صحنه خودباختگی و رسیدن به خودباوری در مقابل سبک زندگی غربی و به
منظاور   سازی  دولات باه فعال  ازمنکر معروف و نهی امربه هاحیا و تقویت  آموز  گیری از آنها بومی و بهره

  خصوص فضاای مجاازی به  های عمومی ایفای نقش فرهنگی  آفندی و پدآفندی  مهار و هدایت رسانه
 .عنوان راهکارهای بازدارندگی از نفور سبک زندگی غربی و مبارزه با آن به

پدیده نفور فرهنگی  چالش نفور فرهنگ غرب  سبک زندگی اسالمی  سبک زندگی : کلیدواژگان
  .غربی

                                                           
 : جامعة الزهراسه تفسیر و علو  قرآنی سطح * 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400  پاییز و زمستانم، ششسال دوم، شماره  



  6شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 118 

 

 مقدمه
های مهمای  خصوص جامعه ایرانی  یکی از دغدغاه هب  له نفور در کشورهای اسالمیئسامروزه م

تارین  از مهام ورهبر معظم انقاالب مطارح شاده  ویژه به  وسیله اندیشمندان اسالمی هاست که ب
 نیاز مباحث  نفور سبک زندگی غربی در سبک زندگی ایرانی و اسالمی است و بحث بازدارندگی

از   زنادگی  سابک زنادگی غربای اسات. مسائله سابک در مقابله با نفاورترین عمل دفاعی  مهم
بااره سابک زنادگی جامعاه ایرانای  پاس از  مطالعات اجتماعی اسات. در مطالعات نوظهور در

خصاوص پاس از جناگ تحمیلای  مارد   هب انقالب به دلیل تنوع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی 
باعث ظهاور   اند و این امر المللی داشته ت بینهای جهانی و تحوال تأثیرپذیری بیشتری از جریان

اهمیات  .(52  ص1392)باینگانی و همکارانش   های زندگی جدید شده است مصرفی و شیوه  جامعه
ه با صارفاا   ارائه راهکارهایی برای بازدارنگی از سبک زنادگی غربای و و ضرورت پژوهش حاضر

بلکه باعاث از  ؛ندگی ایرانی نیستهای سبک ز ضدیت این سبک زندگی با اصول و ارزش جهت
شود. نوشته حاضر باا شامردن عوامال نفاور  دست دادن استقالل و هویت شخصیتی آنها نیز می

سبک زندگی غربی  راهکارهایی را در جهت جلوگیری از این عوامال نفاور باا محوریات نظریاه 
 دهد.  ای ارائه می االله خامنه فرهنگی آیت

لیل نوظهور بودن مبحث دفاعی جلوگیری از نفور سبک زنادگی به د  طور که اشاره شد همان
غربی در جامعه ایرانی و اسالمی  هم از جهت نظری و هم تحقیقاتی  پیشینه چندان قوی نداشته 

ویژه سبک زندگی اسالمی و تقابلش با سبک زندگی غربی  منحصر در چناد کتااب و مقالاه  هو ب
نمادهای سابک زنادگی غربای ». 1ند از: ا عبارت پژوههمرتبط با این  مقاالت  جمله از ؛شود می

شناسای سابک زنادگی  آسایب». 2 ؛(1  ش1393)ابوترابیاان   «در تقابل با سبک زنادگی اساالمی
های مقابله باا نفاور  راه». 3 ؛(1392اکبری   )علی« سیره زندگی پیامبر اعظم تأملی بر امروزی و

باه   که از نظر عنوان (1400زاده  خوزین  شریفی   )خلف «فرهنگی دشمن از منظر مقا  معظم رهبری
 زوایای اصاالح فاردی و اجتمااعی از  با این تفاوت که مقاله حاضر ؛تر بوده مقاله حاضر نزدیک

ارائه ساختاری متفاوت نسبت به سایر   جنبه نوآوری آن هم پردازد و سبک زندگی در جامعه می به
 ی کشور  به اصالح سبک زنادگی اساالمییائل زیربنامقاالت است و با بیان ایجاد تحول در مس

 .اختصاص دارد
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 از:  است عبارت  ال اصلی تحقیقؤس
 ای چیست؟  الله خامنه تجامعه ایرانی و چالش سبک زندگی غربی در منظومه فکری آی

 ند از:ا عبارت  االت فرعی تحقیقؤس
 .مفهو  سبک زندگی اسالمی چیست؟ 1
 ت؟.مفهو  سبک زندگی غربی چیس2
 . مفهو  نفور چیست؟3
 ند؟ا . راهکارهای جلوگیری از سبک زندگی غربی کدا 4

 مفاهیم

 مفهوم سبک زندگی اسالمی .الف

 ؛از سه بار معنایی متفاوت تشکیل شده است. معنای زندگی روشن اسات  سبک زندگی اسالمی
اسات. در زباان رکر شده  گوناگونیهای مختلف معانی  نامه در لغت  «بکس  »ولی در مورد واژه 

شناسای ادبای و  در سبک  شاکل غالاب  در روند مفهومی خود  ابتدا و باه «سبک»فارسی  واژه 
ها نیز کااربرد یافتاه اسات. ایان  تدریج در دیگر حوزه اما به ؛(1339)دهخدا  رفت  کار می هنری به

ی از طارز خاصا  معنای طرز  شیوه  روش )فرهنگ فارسی معین  فرهنگ لغت عمید(  به  کلمه
سابک »کار رفته اسات. دو واژه  هنامه دهخدا( ب نظم یا نثر  گداختن چیزی را پس از ریختن )لغت

چگاونگی گاذران اوقاات  و های عینی رفتار  مانناد الگاوی مصارف هم تنها به جلوه با  «زندگی
در  شود که های اجتماعی را هم شامل می های افراد و گروه ها و نگرش فراغت محدود نبوده و باور

گیری  ها و هنجارهاای اجتمااعی  در جهات از راه ایجاد ارزش سطوح رفتاری افراد اثر گذاشته و
یاک   باشاد. بار ایان اسااس رفتاری افراد  چون سالیق یا ترجیحات فاردی و گروهای ماؤثر می

ها و ترجیحات رفتارهاای عینایش را  ها  سلیقه مسلمان یا یک جامعه مطلوب اسالمی باید ارزش
)فاضال قاانع   دسات آورد ههایش از مفهو  سبک زندگی با تکیه بر آموزه اساالمی با باور بر اساس

 .(53  ص1392

 مفهوم سبک زندگی غربی ب.

گیری و رشاد  با این تفاوت کاه چاون شاکل ؛مفهومی همانند مورد فوق دارد غربیسبک زندگی 
ای از ساالیق  که مجموعهنماید  اجتماعی و پویایی نیاز به یک سبک زندگی را الز  و ضروری می
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  این مجموعه در غرب بر پایه پس  .های جمعی و اشتراکی باشد ها  هنجارها  طرز تلقی و ارزش
عناوان عقال کال در جهاان هساتی  یعنی انسان به ؛محوری بنا نهاده شده است اومانیسم و انسان

د. محاور قارار دادن باشا از جمله: وحی و دیان و... می  ها فارغ از سایر محدودیت ومطرح بوده 
مطاارح بااوده و  نیاازدر سااایر امااور اجتماااعی و سیاساای   عااالوه باار امااور فااردی  عقاال انسااان
هاای معرفتای دینای در  یعنی داور قرار دادن عقل بدون داور قرار دادن وحی و آموزه  سکوالریسم

   .(93ص  1385)فاضلی   تما  امور بشر
هار چناد در دوره  ؛اومانیسم اساتوار باودهاز رنسانس بر اساس  بعدغرب   در فرهنگ جدید

ادعا  محوریت با دین و اصالت با خدا بود و این در حاالی اسات کاه در  مبنایبر   قرون وسطی
های انساانی داده شاده و  شود و اصالت به همه خواسته فرهنگ جدید اروپا  خدا نادیده گرفته می

ای که حتای خداوناد نیاز در  به گونه ؛ردگی امانیسم غربی  محور و مرکز و اصل همه چیز قرار می
صارفا  بارای رفاع نیااز معناوی او و آراماش   اعتقاد و ایمان به خادا گیرد و خدمت انسان قرار می

از مفاهیم غیب  شاهود  اشاراق  الهاا   وحای   روحی انسان مطرح است. فرهنگ جدید غرب
بار پایاه   شناسی غرب معرفت  سببو...  فاصله گرفته و آنها را به فراموشی سپرده است و به این 

  1381)روالقاادر   و بریااده از وحاای اسااتوار شااده اساات« عقاال نااو بنیاااد»  «تجربااه»  «حااس»
در پایین ترین مراتب عالم وجود محدود اسات و از   چون تما  فکر و رکر این تمدن ؛(22ا21ص

راه زنادگی ماادی اناد و هماه همات خاود در  تر معنویت و غیب باز مانده سیر در عوالم گسترده
جز مادیات نمود ندارد و با   جامعه صرف نموده و از معنویت فاصله گرفته و در منظر افراد جامعه

انسان تما  همت و   کند و در نتیجه در نظرش زیبا جلوه می فاصله گرفتن از معنویات  دنیا بیشتر
کردن از  تر اساتفاده بتا ابزاری برای خاو کند می صرف وقت خود را در جهت ساختن رفاه دنیوی

)طااهرزاده   ناه چیاز دیگار ؛فهماد ها می ها و تکنیک دنیا بسازد و معنای زندگی را در ساختن ابزار
 .(103ا102ص  1388

 ج. مفهوم نفوذ

فارورفتن در چیازی و »  «داخل شادن»  «اثر کردن» به معنای تنفور  اسم مصدر بوده و در لغ
فکار و  دنیای غرب  خأل ترین خأل مهم .ین. دهخدا  عمید()فرهنگ مع است« تأثیر گذاشتن بر کسی

اصطالح متداول  یک ایدئولوژی است که متکی به یک فکار صاحیح و تلقای  اندیشه راهنما و به
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تزریاق آن هساتند و  سعی در ساختن ایدئولوژی دروغای و  درست از عالم وجود است. بنابراین
بینای صاحیح و یاک  یح متکی بار جهاانوجود یک تفکر صح  علت عمده ترس از انقالب هم

ساعی در   به همین جهت .(70   ص1384زاده   )قدوسی تلقی مستدل و متین از آفرینش عالم است
وه شایدشمنی است که در محاسبات و نوعی از نفور و تغییر در ایدئولوژی اسالمی را دارند. نفور 

 گیرد.  یصورت مهای عمومی  ها و آرمان گیری و هم نین در باور تصمیم
. نفور جریاانی. 2 ؛. نفور فردی یا موردی1توان در دو مورد برشمرد:  های نفور غرب را می راه

های حسااس کاه کاار  توان جاسوسی دانست که در لبااس دوسات در پسات نفوری فردی را می
های مختلف کشور را باه عهاده دارناد  وارد شاده و باا تغییار در جریاان  گیری در عرصه تصمیم
کناد و نفاور جریاانی  ضربه مهلکی به ساختار نظا  اسالمی وارد می  گیری به نفع دشمن تصمیم

ها  تغییر سابک  ها  تغییر آرمان سازی در داخل ملت است که با تغییر باورها  تغییر نگاه نیز  شبکه
ها و سابک  باورها  آرمان ویباشند  سبب کشانده شدن به س زندگی افرادی که مؤثر در جامعه می

نفاور جریاانی اسات کاه باا   در تغییر سبک زندگی  آن ه مهم است اما ؛شوند دگی غربی میزن
سبک زندگی ایرانای و اساالمی را باه   قه افرادی که الگو و تأثیرگذار در جامعه هستندیتغییر در را

چراکاه  ؛شباهت به سبک زندگی غربای داشاته باشاد  برند که در نهایت سمت و سویی پیش می
  تواند این نظا  اسالمی را براندازد. بناابراین ه است دیگر با تحمیل جنگ و زور نمیدشمن فهمید

ها  خویشااوندان  فرهناگ   ماذهب  شخصایت :هم اون نفاور در  های مختلاف نفاور از راه
سعی در پیاده کردن اهداف خود در جامعه و تغییر سبک زنادگی اساالمی باه   سیاست و اقتصاد
 نفع خود را دارند.

 رهای جلوگیری از نفوذ سبک زندگی غربیراهکا
 .باشاد یکی از مسائل مهم دفاعی است که مورد توجاه می  جلوگیری از نفور سبک زندگی غربی

 :ز اهمیت استیحا این راهکارها چند مورد از 

 ر سبک زندگی غربیبزدودن احساس خودباختگی در براالف. 

کنناد و باا غفلات از  ی غربای اکتفاا میبه ظواهر زندگ  کسانی که در روش و سبک زندگی خود
احساس حقارتی کاه در مقابال  ه جهتب تهی است و نیز های واالی انسانی ارزش که از باطن آن

حاضارند در زنادگی و آداب و  دارناد از پیشرفت در علم و صنعت  برخاسته سبک زندگی غربی  
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لبااس و پوشااک و مساکن  در  ها از روش غربی تقلید نمایند و این خود بااختگی رسو  و ارزش
هاا و اعتقاادات نیاز خاود را  بلکه در رفتار و گفتار و حتی در زیر پانهادن ارزش  و... بسنده نشده

َو ِإذا قيدَل  »کید قرآن نیز بر لزو  آزاداندیشی و پرهیز از تقلیدکورکورانه اسات: أسازد. ت نمایان می
ُه قاُلوا َبْل  ِبُعوا ما َأْنَزَل اللَّ ِبُع ما َأْلَفْينا َعَلْيِه آباَءنا َأ َو َلْو كاَن آباُؤُهْم َل َيْعِقُلدوَن َشدْيئًا َو َل  َلُهُم اتَّ َنتَّ

ون ُِ گویناد: از آن اه خادا ناازل  [که مشارک و کافرناد] هنگامی که به آنان و ؛(170  آیه)بقره« َيْهَت
کنیم. آیاا  افتیم  پیاروی مایگویند: نه  بلکه از آیینی که پدرانمان را بر آن یا پیروی کنید  می  کرده

باز هم کورکورانه ] یافتند نمی [حق را به سبب کوردلی] فهمیدند و راه هرچند پدرانشان چیزی نمی
 [.«از آنان پیروی خواهند کرد؟

ُِ  » ؛را نمایان ساخت و حکومت مستضعفان الهی  ای از قدرت جلوه  انقالب اسالمی َو ُنري
ذيَن اْس  ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثينَأْن َنُمنَّ َعَلى الَّ ْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ ماا  ؛(5  آیاه)قصاص «ُتْضِعُفوا ِفي اْْلَ

 یهای باا ارزشا خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و زبونی گرفته شده بودند  نعمت می
 «گردانیادیم. [نیاانهای فرعو هاا و سارزمین اموال  ثاروت]دهیم و آنان را پیشوایان مرد  و وارثان 

های بیاداری  توان از آسیب را می خود باختگی  تقلید فرهنگی و دست کشیدن از هویت اسالمی
ها و مظاهر غربی با رنگ و لعاب نواندیشای اساالمی  اسالمی دانست که در قالب پذیرش ارزش

 هااای کااارب بااا تزریااق ارزش ایان نواندیشاای  .(70  ص1391)صااوفی نیااارکی   گیاارد صاورت می
ارزش در جامعه زناان  های کم زیورپرستی  طالپرستی و دلخوش کردن به برخی از چیز :هم ون

تارین  عناوان قاوی خودباوری و فکرکردن به خود  به .(17/11/1366)بیانات رهبری   گیرد صورت می
 پایین باه عاد  خودبااوری و خودبااختگی نفس   با اعتمادبه تبلیغات سوء غربی  در افراد   درحس 

های عجیب و غریب در جامعاه ماورد  ها و آرایش با لباس  شود. دختران و پسران جوان می یلتبد
نفس جوانان سوء اساتفاده شاده  اعتمادبه از حّس  و در واقع های تبلیغات غربی بوده  سوء استفاده

د نفس کارب ایجا اعتمادبه   در آنهاها اند با تبلیغات فرهنگ ابتذال غرب در چشم جوان و کوشیده
پیوستگی صمیمانه و توجاه باه خداوناد بازرگ و  با هم  های مسلمان در صورتی که ملت مایند؛ن

و هم ناین   اسال  عزیز  و زدودن وابستگی فکاری از غارب و یاافتن فرهناگ و اصاالت خاود
ت گرفته است  ادبیات پایداری را ترسیم کرده ئشناختن فرهنگ مترقی اسال  که از وحی الهی نش

)اماا   کردند دور ریختن افکار غربی در زمان سلطه  خود را باوره دباوری است و با بکه نشانه خو
هاا و حتای  آماده کردن رهن جوان .(134-135  ص30نیا  ش عیسی؛ 395ص  10ش  ج1378خمینی  
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)هماان   درازی به دیگاران اسات. دست  باخودباوری انسانیت خود و عد   ها و روشنفکرنماها پیر
اجتمااعی  و های فاردی  دینای الزمه خودباوری  شناخت توانمندی ر حالی که؛ د(216ص  18ج

های  به فعلیت رساندن استعداد نیز عنوان خلیفه الهی و خود به بهشناخت انسان  . از رهگذراست
 الهی که در وجود انسان بالقوه نهاده شده و الگاو قارار دادن کاال  وحای و ائماه معصاومین

 .ل خواهند شدیان به جایگاه شایسته خود در آفرینش ناعنوان چراغ راه  انس به

در بیانات رهبری که سبب شکسات عامال نفاور فرهنگای  را راهکارهای تقویت خودباوری 
 :در موارد زیر برشمردتوان  میدشمن است  

پایبندی به قرآن کاریم  .3 ؛خواهی از خدوند عزت .2 ؛و اطاعت از خدا اخدامحوری  تقو .1
. جهااد باا نفاس و 6 ؛. تقویات همات و اراده5 ؛نیاازی از غیرخادا . بی4 ؛سال و دین مقدس ا

. 11 ؛. شاجاعت10 ؛.صبر و اساتقامت9 ؛. اعتماد به مرد 8 ؛. اتحاد و اتفاق7 ؛دشمن خارجی
. تالش در راه تحصیل علام 14 ؛. مقاومت و ایستادگی13 ؛قناعت .12 ؛حق و گرفتن حق  قیا  به

 .(80ا60ش  ص1392)حسین خانی   ر راه استقالل سیاسی و اقتصادی. تالش د15 ؛و تولید علم

 گیری از آنها های فرهنگی  بومی و بهره آوردن  ثروت صحنه بهب. 

عناوان  به  ها و افتخارات یک ملت ها و خالقیت فرهنگ آن ملت بوده و تالش  شناسنامه هرملتی
ک ملت با اقاوا  مختلاف  آثاار سند و هویت فرهنگ آن جامعه است. از جمله میراث فرهنگی ی

ها و  ها و آداب و رسااو   اسااطوره تهااای ملاای و بااومی  ساانّ  های زناادگی  هنر معماااری  شاایوه
باشد. به دلیل حسااس باودن ایاران از  های ملی می سرمایه دانشمندان  طرز پوشش  عرف ملی و

  ت  تمایال غارباس راهبردیای که سرشار از منابع غنی و ثروت فرهنگی و موقعیت  نظر منطقه
تماا  امکاناات   باه هماین جهات .به دست گرفتن سلطه ایران و رسیدن به منافع نامشروع است

  اسال  را فهمیده و دشمن را کاملدر صورتی که ملت ایران با بصیرت  ؛کار گرفته است هخود را ب
ان تعلق گرفتاه امروز اراده الهی هم بر حاکمیت مستضعف .(2/9/1377)بیانات رهبری   کنند دفع می
تمدن واقعی ایرانی از استعدادهای ایرانی جوشیده و با شرایط زندگی ایرانی در هام  ،(5  آیه)قصص

کار بستن اراده و  هآمیخته شده است. را ه حل واقعی  استفاده از اندوخته و ثروت فرهنگی خود و ب
   .(12/2/1380انات رهبری  )بی دور از تقلید و عاریه گرفتن الگوهای بیگانه استه و ب یشعز  خو

های سیاسای  فرهنگای  اقتصاادی اسات و شارط اصالی  اساتحکا  پایاه ماا  وظیفه اصلی
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بالیادن   روز ایمان مرد  به دیان و مواریاث فرهنگای استحکا  روزبه  های فرهنگی استحکا  پایه
ان مرد  به میراث و ثروت فرهنگی خود و عد  احساس حقارت است. عمده ثروت فرهنگی  ایما

مربوط به مساائل فرهنگای   توکل به خدا و مفاهیم اسالمی است و بخش دیگر به خدا و اسال  و
   .(7/3/1381بیانات رهبری  ) گیری قوانین با آن همسو باشد است که باید جهت

های علام و  هایی که در عرصه ها و وجود دانشجو  پیشرفت توسعه دانشگاهامروزه بحمدالله  
گرفتاه  باه   ای صاورت سوخت هساته نفت و فوالد و صنایع دفاعی و چرخه فناوری  پتروشیمی 

ملی و باومی   هاای ثروت .(5/5/1382)بیاناات رهباری  اسالمی صاورت گرفتاه اسات   برکت نظا 
هاای خادادادی  اما آن ه در استفاده بهیناه از ایان نعمت ؛آیند های یک ملت به شمار می سرمایه

تحات تاأثیر دو   هاای فاردی و جمعای نهاسات کاه هماه رفتارفرهنگ اساتفاده از آ  ستامؤثر 
هاای وجاودی خاود یاا  هاا و ظرفیات یک مجموعه  استعدادها و توانایي ؛مجموعه عوامل است

اسات.  یدهناده رهنا مؤثر و جهات نیرویشود و عامل دیگر   فضایی است که از آن استفاده می
حاکم بار وجاود انساان کاه هادایت  های یعنی آن رهنیت ؛هاست   همان رهنیت مراد از فرهنگ

دهی آن را به عهده دارد. باورهای رهنی که از اعتقاد به خدا  قیامت  شهادت  رفتارهای او و جهت
و اعتقاد به دستور اما  و لزو  اطاعت از اما  و اعتقاد به متجاوز بودن دشمن و اعتقاد باه دفااع از 

هاای یاک کشاور و عاز  و تاالش ملات و  روتشناسایی ث .(23/9/1378)بیانات رهبری   خود دارد
  گیری هوشمندانه از آنهاا و حرکات در راه خادا استفاده از استعدادهای نیروی جوان کشور و بهره

با غلبه بر عامل نفور اقتصادی باا  اما ؛باعث نجات یک ملت از وابستگی به بیگانگان خواهد بود
 چیره گشت.  دشمنان و سلطهنفور  توان بر می  های بالقوه آوردن ثروت به صحنه

 ازمنکر معروف و نهی احیا و تقویت  آموزۀ امربه ج.

وسیله آنها واجبات برپا  هترین واجبات است که ب از واالترین و شریف  ازمنکر معروف و نهی امربه
ٌه َيُِعوَن إَلى الَخيِر َو َيأُمُروَن ِبالَمعُروف َو َينَهوَن َع أَولَتُكن ِمنُكم » ؛شود می ََ مَّ ِن الُمنَكِر َو ُأولئد

باه ساوی  [هماه مارد  را] ؛ و بایاد از شاما گروهای باشاند کاه(104عمران  آیه )آل ُهُم الُمفِلحُوَن 
بااز  )منکار( و از ناپسند و زشت خیر)معروف( دعوت نمایند و به کار شایسته و پسندیده وا دارند

 «ند.ا ند که یقیناا رستگارانا دارند و اینان
کنند و بر نیکای  ازمنکر می معروف و نهی مادامی که امت من امربه»فرماید:  یم پیامبراکر 
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شاود و  ها از آناان سالب می وقتی چنین نکردند  برکت  باشند. پس نمایند  در خیر می کمک می
ناه در زماین و ناه در  ؛شوند و بارای آنهاا یااوری نیسات بعضی از آنها بر بعضی دیگر مسلط می

طیباه  کننده حیات ازمنکاری کاه تضامین معروف و نهی امربه .(191  صش1361)قضاعی   «آسمان
  دو مرحله دارد: گفتن و عمل. مرحله عمل  یعنی اقدا  باا دسات و باا زور. ایان مرحلاه  است

بار هماه   اماا گفاتن زباانی ؛امروز به عهده حکومت است و باید با اجازه حکومت انجاا  گیارد
دشامن باا  .(19/10/1368)بیانات رهباری   حظه انجا  دهندواجب است و همه باید آن را بدون مال

هاا را از طریاق تهااجم و  ساعی دارد جوان  اشاعه فرهنگ غلط و فرهنگ فحشا و فساد در جامعه
عا  فرهنگی است  گمراه نماید. جوانی که در  فرهنگی و قتل  غارت  شبیخون فرهنگی که در واقع

در  ؛ها دفاع کناد تواند از فضیلت می  منافع شخصی نبندد ومقابل این تهاجم بایستد و دل به دنیا 
  ازمنکار معروف و نهی ها را ندارد. امرباه توان دفاع از فضیلت  که شخص آلوده و گرفتار صورتی

 ما  » فرماید: می علی  ناامیرمؤمن .(22/4/1371بیانات رهبری  ) از واجبات امروز جامعه است
ه ُد    َسبیِل فِل ِعنَر فالَمِا ِب لَمعُا ُف َ  فلنَهِی َعاِن فلُمنرَاِا ِإالَّ کَنَکثَاٍة ِ ا  فعم ُل فلبِاِّ کُلُّه  َ  فلجَ 

های نیک وجهااد در راه خادا  در مقایساه باا  ؛ همه کار(89  ص97ق  ج1403)مجلسی   ی  بَحٍا لُجِّ 
معروف و  باهامر« .ر ماوج و پهنااورازمنکر  هم ون فوتی است باه دریاای ُپا معروف و نهی امربه
  ازمنکار معروف و ناهیاان به شود و حمایت آمران باعث اصالح می  لسانی در جامعه ازمنکر   نهی

مانند ضروری دیان )نمااز(   ازمنکر معروف و نهی ضروری است و چون امربه  نوسیله مسؤال هب
  رقوا  حکومت اسالمی و حکومت اخیاا .)همان( واجب است  مسائلش هم باید یاد گرفته شود

 ازمنکر در بین همه افراد جامعه وحضور آنها در متن مسائل کشور و معروف و نهی امربه یبه احیا
 7/5)بیانات رهبری   نشانه معرفت عمومی جامعه است  معروف و منکر است و این نیز شناخت از

1371).   
َ ِب ْأَْمِا ِب لَْمعْ »است:  آمده در روایت )مجلسای   ُا ِف َ  فلنَّْهِ  َعاِن فلُْمنْرَااِ َ یْلم ِلَمْن اَلیَِریُن فلله

 کبه خداوند نزدیا  زمنکرا و نهی  معروف ؛ وای بر کسی که به وسیله امربه(402ص  66ق  ج1403
این است که نیکی و بدی هم نان نیکای و   معروف و نهی ازمنکر از فواید مهم امربه« .شود نمی

ساوق دادن  و خصی کاه در ربس حکومات قارار داردبا انتشار گناه در جامعه  کار ش .بدی بماند
یعنی یا نخواهد توانست و یاا اصاالح جامعاه  ؛با مشکل مواجه خواهد شد  مرد  به خیر و نیکی

لتاأمانل »فرمایاد:  می پیاامبر اکار  .(25/9/1379)بیانات رهبری  های فراوان است  نیاز به هزینه
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 لَیرُم شافوکم  یَرعو ِخی وکم    یساتج ب لَهامعَ  فلله  ب لمعا ف   لتَنَهون َعن فلُمنرا ف  لیُسللطنل 
 وگرنه خداوند بادانتان را بار ؛؛ به نیکی وادارید و از بدی باز دارید(93 ص97ق  ج1403)مجلسی  

معروف و  تارک امرباه  بناابراین« نیکانتاان دعاا کنناد و استجابتشاان نکنناد. شما مسالط دارد و
باعث   ها شود  بلکه با کاهش دفاع از ارزش فساد در جامعه می نه تنها باعث افزایش  ازمنکر نهی

معروف و  امرباه یدر اینجا نقاش کاارگزاران و مارد  در احیاا  پس .شود تسلط اشرار بر مرد  می
سبب غلبه بر عامل نفور مذهبی و فرهنگای دشامن کاه بار جامعاه  شود و ازمنکر نمایان می نهی

 اند  خواهد شد.  تحمیل کرده

 زندگی  عنوان نقطۀ آغاز تغییر سبک ح رفتار کارگزاران بهاصالد. 

عناوان الگوهاای  باه  های اجرایی کشور قرار دارناد مسؤالن و کارگزارن حکومت که در ربس کار
که با اخالص و ایمان و توکل باه  خودشوند و با کار و تالش دلسوزانه  عملی جامعه محسوب می

رمی ملت شده و در عرصه جامعه  محیطی برای کاار و گیرد  مطمئناا موجب دلگ خدا صورت می
هایشاان باه  تالش جوانان و ملت ایجاد خواهد شد که امیدوارانه برای به بار نشستن نتیجاه تالش

به جزئیات وقایع کشور حساس است و به شاروع اختالفاات   پیشرفت فکر خواهند کرد. دشمن
خاوش  اناد و دل نامند  امید بساته رت میسیاسی بین مسؤالن کشور و آن چیزی که آنها جنگ قد

اوضاع کشور را جماع و جاور کنناد و  نتوانند و مسؤالن ودهستند که اختالفات سیاسی شدید ش
موجب ناامیادی   انقالبی و سیاسی مرد  و مسئوالن رشد ایمانی و وند.مرد  در صحنه حاضر نش

   .(24/3/1386)بیانات رهبری  شود  میو حیرت دشمنان 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز در باین   گی غربی که تحفه زمان طاغوت استسبک زند

اندوزی برخی از مساؤالن و تبادیل شادن آنهاا باه  طبقه مرفه جامعه رواج داشته است و با ثروت
ای برای ورود تفکر غربی در زندگی  در زندگی آنها نیز رخنه کرده است و روزنه  طبقه مرفه جامعه

هاای  شاده و کارهاا تاراکم یافتاه و فعالیت  ها انباشته ران بازسازی کشور که ثروتآنهاست. در دو
هاای اهال  آد   راه برای تالشگران باز اسات در ایان دوران  اقتصادی و دورانی  افزایش پیدا کرده

دستشاان بااز   منافع شخصی بر منافع کشاور و ملات و مصاالح انقاالب دهندگان حیجتردنیا و 
اماا  ؛کشور  دوران شکوفایی و پیشرفت ملت و دوران ساختن کشور اسات ازیاست. دوران بازس

اشارافیگری و تجمال و  ویهای ضعیف به سا در همین حال  این دوران  دوران خطر گرایش آد 
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 به دلیل ارزشمندی حاّس  .(1/1/1376)بیانات رهبری  انباشت ثروت و سوء استفاده اقتصادی است 
در حاالی کاه ایان  دارد؛ن سعی در از بین بردن این حاس اعتمااد اعتماد مرد  به مسئوالن  دشم

اعتماد  در طول دوران بعد از انقالب و حتی پیش از پیروزی آن  برای ملات و انقاالب ماا  حّس 
 باعث حرکت مرد  و دفاع تجااوز دشامن و نجاات مملکات باود  کارساز بود. این روح اعتماد

موقاع  رسانی صحیح و به ها و اطالع با مقابله باشایعه  زیسا این اعتماد. (2/7/1368 بیانات رهبری )
ُسدوِل َوِإَلدى » ؛پذیر است امکان وُه ِإَلدى الرَّ َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اَْلْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ

ِذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َو  ْيَطاَن ُأوِلي اَْلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ َبْعُتُم الشَّ َلْوََل َفْضُل اللِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ََلتَّ
هنگامی که خبری از ایمنی و ترس ]چون پیروزی و شکست[ به آنان ]که  ؛ و(83)نساء  آیاه ِإَلَّ َقِليَلً 

کنناد و ]در  آن را منتشار می ش[ا رسد  ]بدون بررسی درستی و نادرستی ند[ا مردمی سست ایمان
ی که[ اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان ]که به سبب بینش و بصایرت دارای قادرت صورت

]چنان اه باه  ؛یافتند میاش را در دادند  درستی و نادرستی [ ارجاع می اند تشخیص و اهل تحقیق
کردناد[ و اگار  دادند و اگر نبود  از انتشاارش مناع می مصلحت جامعه بود  انتشارش را اجازه می

 «  کردید. یقیناا همه شما جز اندکی  از شیطان پیروی می  ل و رحمت خدا بر شما بودفض
  است و با عمل مساؤالن تربسیار مؤثر  سازی  اثرگذاری در عمل نسبت به زبان برای اعتماد

 های مرد  حفظ شده و از پشتوانه مردمی در برابر متجازان برخوردار شاوند اعتماد ارزشمند در دل
اعتماد مرد  به مساؤالن کشاور تقویات شاد  ملات نیاز  وقتی حّس  .(15/4/1383هبری  )بیانات ر

کم اعمال خودشان را در آینه عمل مسؤالن دیده و در پیشرفت کشور تالش مضاعفی خواهناد  کم
 باعث ناکا  ماندن نفور دشمن خواهد شد.   کرد در نتیجه

 ی و پدآفندیمنظور ایفای نقش فرهنگی  آفند سازی دولت به فعال . ھ

حالت و وضعیت نیرو با هدف پیشروی و حمله باه دشامن  ناابودی نیارو  تصارف  حمله  آفند
آفناد عملیااتی نظاامی در   به عباارت دیگار ؛زمین  کشف توان دشمن و موارد همسان آن است

نیروهای درگیر در جنگ برای تصرف قلمارو نیروهاای دشامن    در فرایند آن که میدان نبرد است
کوشند. آفند ممکن است بار  بهتر می راهبردیهای جنگی یا رسیدن به جایگاه  بی به غنیمتدستیا

   روی زمین  دریا یا هوا به انجا  برسد.
منظور  مجموعه اقداماتی است که به  در مفهو  کلی  ی خالف(ابه معن  پادآفند )پاد یا پدافند
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یری از دستیابی دشامن باه اهاداف کاهش تأثیر اقدامات آفندی دشمن و جلوگ و سازیاخنث  دفع
  با توجه به ملز  بودن دولت به هدایت فرهنگی جامعه و عالوه بار دولات گیرد. خودی انجا  می

گاذاری در فرهناگ  هدف  باشاند سایر قوا نیز مسئول در همکاری با دولت در زمینه فرهنگای می
 ابزارهاای ؛ زیارار عهده داردفرهنگی جامعه را ب اخالقی و جامعه بسیار مهم بوده و دولت هدایت

صاداو سایما    در دست دولت است. از جمله ابزارهای فرهنگای وابساته باه دولات این هدف 
هادایتی  آموزشای و باشد که خادمات وزارت علو  می و وزارت ارشاد  وزارت آموزش و پرورش

کناد  الیات میفع صوتی و های تجسمی  تصویری مثالا وزارت ارشاد با کتاب  هنر ؛دهند ارائه می
هاای  دین و خدا باشد و نبایاد باه فکار مالمت ویها به س گیریباید جهت  که در تما  این موارد

موضاع تهااجمی اسات و   موضع در فرهنگ  از جمله حجاب باید توجه داشت که دشمن بود.
جامعاه رو  کآن ه مهم است  این است که در ی .(18/6/1388)بیانات رهبری   موضع دفاعی نیست

  جریاان متنفاذ فرهنگای کهای واالی علمی و اجتماعی و دنیاایی  اگار یا به رشد و دارای آرمان
به خیار و صاالح و   کند  این جامعه  را هدایت  ها و حرکت این جامعه وجود داشته باشد که تالش

در حاال   دینی  الهی و معنوی در جامعاه  با عد  وجود چنین جریان فرهنگی   فالح خواهد رسید و
  غربی مشاهده مای  شود که امروز در جوامع پیشرفته علمی  نتیجه همان چیزی می  رشد و توسعه

 .(1383/ 21/3)بیانات رهبری  شود 
با شکست توطئه نفور سیاسی   سازی دولت برای ایفای نقش فرهنگی آفندی و پدافندی فعال

نیااز باه یاک عاز  و   قشولی اجرایی کردن این ن ؛و فرهنگی دشمن در جامعه نقش اساسی دارد
انادرکاران فرهنگای کشاور دارد. پشاتیبانی مارد   خیلای  اراده راسخ از طرف مسائوالن و دسات

 ها به نتیجه خواهد رسید. باارزش است. با پیوند میان مسئوالن و مرد   تالش

 خصوص فضای مجازی به ،های عمومی مهار و هدایت رسانهو. 
یاد کرده و معتقدند هار گاروه   «عصر رسانه»عنوان  عاصر بهنظران  از دوران م بسیاری از صاحب

دولت که در استفاده از این ابزار توفیق داشته باشد  سلطه و نفور بیشاتری   سازمان و در ُبعد کالن
جهاانی باشاد.  رساانی های اطالع ای در شبکه تواند پیروز میدان جنگ رسانه خواهد داشت و می

هاای فنااوری و تربیات نیاروی مااهر و نیاز  مندی از ظرفیت بهره به مدد  های غربی برخی رسانه
ای  سااویه  در حااال حاضاار دساات باااال را در ایاان جنااگ رسااانه عمااال رویکاارد خبااری یااکا  

مین نیاز خبری مخاطبان  آن ه را مطلوب خود و مراکز قدرت اسات  أجای ته دارند و ب جهان در



 129 | ای الله خامنه در منظومه فکری آیت ک زندگی غربیجامعه ایرانی و چالش سب

 

هایچ نظاارتی ماورد  بای  «مهاار بای»و « ارانهولنگ»دهند. فضای مجازی اکنون  به خورد آنها می
  ترین و فراگیرترین نقطه تماس با غرب است و از همین منفذ باشد و گسترده دسترسی همگان می

شود و این در حالی است که نیروهای غیرانقالبی و  تحوالت اجتماعی عینی و بیرونی رقم زده می
های ملای و باومی  اطالعات و حمایت از شبکه نه تنها اهتمامی به ایجاد شبکه ملی  گرایانه غرب

های درونای جامعاه و رخاایر فرهنگای جامعاه کاه  به الیاه را بلکه منافذ دسترسی غرب  ندارند
اگار یاک دساتگاه اساتعماری در  کنند. های نیروهای انقالبی است  محدود نمی حاصل کوشش

شود  در خدمت آن هدف  انه صادر میگمان تما  آن ه از این رس کند  بی ای را اداره می دنیا رسانه
 .(7/12/1370)بیانات رهبری   استعماری است

ها را بیش از پایش  جهان  ضرورت مقابله با رسانه های های غربی بر رسانه خطر تسلط رسانه
گامی در جهت مهاارکردن   اندازی یک رسانه قدرتمند سازد و اجرای ایده تشکیل راه ضروری می

سالطه خاود را از  کاه اما اکنون کشورهای بزرگ و قدرتمند ساعی دارناد ؛های غربی است رسانه
ای کاه  ها دنباال کارده و باا ایجااد امپریالیسام رساانه طریق ابزارهای فرهنگی و از جملاه رساانه

المللی غربی هستند  گفتمان حااکم را  های بین ها و ایستگاه ها  خبرگزاری گردانان آن رسانه صحنه
هاای فرهنگای   باا ویژگی جهاان ساویه از خود تبیین کرده و تصویر یک های سیاست در راستای

تواند در نهضت تولید علم و فکار و  رسانه می  ایدئولوژیکی و اقتصادی خود  ارائه دهند. بنابراین
 .(11/9/1383)بیاناات رهباری  های مختلف فنی و انسانی نقاش ایفاا کناد  نظریه و اندیشه در زمینه

ها و اعتقاادات اکثریات    اعتماد عمومی است که از طریق اعتنا به ارزش انهاصلی هر رس  سرمایه
یعنی اقشار متدین وفادار به انقالب و حفظ کرامت و شرافت نظا  و صداقت در بیاان باه   جامعه

   .(2/7/1370)بیانات رهبری   آید دست می
نظر  ویبه س  افراد   آموزش و تحلیل و سوق دادن قلب و رهن و روح و مغز رسانهک ی  وظیفه

ای بارای ساوق دادن  صدا و سیما در جمهوری اسالمی  بایاد وسایله .است  گردانندگان آن رسانه
اساالمی و انساانی   مرد  به فرهنگ اسالمی و ابزاری برای معرفت و آشنایی مرد  با درخشاندگی

اسالمی برای دفااع از ها به اهداف انقالب  با هدایت رسانه  پس .(15/9/1368)بیانات رهبری  باشد 
کردن  انقالبای و بااالبردن ساطح آگااهی و معرفات آنهاا و مسادود  هاای امات ها و آرمان ارزش

 توان جلوی خسران فرهنگی را گرفت.  مسیرهای نفور فرهنگی دشمن  می
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 نتیجه
از جمله عواملی است که در زمانه تهدیدات و توان ملی به امنیت ملای بادون   مسئله بازدارندگی

مقابلاه باا »تعبیری که رهبر معظم انقالب از سبک زنادگی دارناد  بیاانگر  .شود گ منجر میجن
سیاستی که هویت ملای  است که داللت بر واکنش دفاعی است. هر« ترویج سبک زندگی غربی

بخشد و منافع ملی جدا از هویت ملای نیسات. اماروز  منافع ملی را تحقق نمی  را تخریب نماید
گذرد  انتظاار تحاول بایش از پایش در  جمهوری اسالمی ایران می ل از تولدکه بیش از چهل سا

ز اهمیت است و با توجه به بیانات رهبار معظام انقاالب در بیانیاه گاا  یحا  های مختلف عرصه
اقتصاادی  جبران اخالقی و های بی دو   تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران  زیان

جانباه و  مقابلاه باا آن  جهاادی هماه  بنابراین است. لت وارد کردهو دینی و سیاسی به کشور و م
 طلبد.  اجتماعی را می های فرهنگی  اقتصادی  سیاسی و هوشمندانه در تما  عرصه

به بیان چند گا  در رفع تهدید سابک زنادگی غربای پرداختاه شاده اسات.   در این پژوهش
از   ای الله خامناه تهاست و به تعبیر آی د داشتهباوری و تفکر در مور گا  در رفع تهدید  خود لیناّو 

ایمان و باورهای ملات اسات کاه  و ها فرهنگ  ارزش های هجو  استعمار  هجو  بر جمله روش
زدودن   تارین گاا  در رفاع آن مهام شاود. میسبب خودباختگی در برابار سابک زنادگی غربای 

بارای   . در مرحلاه بعادجانبه علمی و خودباوری ملای اسات همه احساس خودباختگی و رشد
سطح اجتماع و کاهش فسق و فجاور و محرماات اجتمااعی و  معروف در امربه  ها کاهش تهدید

شامار  هعنوان قطبی از تغییر سبک زنادگی کاه الگاوی عملای بارای ملات با اصالح کارگزاران به
جانباه فرهنگای   ساازی دولات بارای تاالش هماه فعال رساد.   امری ضروری به نظر میرود می

عناوان نقاش  دولات باه نقشن و والئاجتماعی  اقتصادی  سیاسی و اعتمادسازی بین مرد  و مس
سازی و اقدامات آفندی دشمن و جلاوگیری از رسایدن باه اهاداف  اسبب خنث  آفندی و پدافندی

های هدفمند در عرصه بازدارنادگی اسات.  از جمله گا   ها غربی دشمن خواهد شد. مهار رسانه
کاه  نیاز دارد ها های نفور در تما  عرصه به بیان جزئیات روزنه  های بازدارندگی پژوهش در عرصه

 دیگر است.  ای مقالهمحتاج فرصت و  پرداختن به آن 
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  بررسی انتقادی دیدگاه سلفیه 
 کریشناسی تباری و ف گونه

 *اکبر علیزاده علی

 چکیده
کساانی کاه در  ؛یعنی صحابه  تابعین و علمای مورد اعتماد اصحاب حدیث تا پایان قارن ساو   سلفیه

در بااره سالفیه و روش فکاری آنهاا در   اناد. در ایان مقالاه گرا و تابع محاض حدیث نقل  روش فکری
عنوان ساردمدار جریاان  تیمیاه باه های سلفی  سلفیان پایش از ابان های جریان بندی شناسی  تقسیم دین

شاود.  بحث و نقد و بررسی می  تیمیه و سلفیه عنوان تبار و پیشینه ابن   و نیز از اصحاب حدیث به سلفیه
نایی باا تباار و پیشاینه آشا  بندی آن ضمن پرداختن به سالفیه و تقسایم  سؤال اصلی این مقاله  بنابراین

از   شود که ریشه افکار سلفیه و انحراف آنهاا دانسته می  تیمیه و سلفیه است.  با این رویکرد و روش ابن
تاوان بهتار و  برد و هام می های انحراف آنها پی توان به ریشه هم می آشنایی این گیرد و با  کجا نشئت می

 تر آنها را نقد کرد.. راحت

های سلفیه  سلفیه در تاریخ  بررسی انتقادی سلفیه  اصحاب  شناسی سلفیه  گونه انجری: کلیدواژگان
  .حدیث

                                                           
 : علو  و فرهنگ اسالمیی مذاهب کالمی و محقق پژوهشگاه ادکتر* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400  پاییز و زمستانم، ششسال دوم، شماره  
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 مقدمه
اناد. آناان در قارن دو  هجاری باا  همان کسانی هستند که خود را به سلف منساوب کرده  سلفیه

 حنبل )قارن بن پنداشتند که تما  آرایشان به اما  احمد جریان اهل حدیث ظهور کردند و چنین می
شود؛ یعنی همان کسی که در قرن سو  اعتقادهای سلف را زناده کارد و در راه آن  سو ( منتهی می

تیمیه آن را دوباره زنده کرد و مساائل دیگاری باه  جنگید. آنگاه در قرن هفتم ظهور تازه یافتند و ابن
ربساتان جزیاره ع در قارن دوازدهام در شابه  داشات. در اداماه آن افزود که همه را باه اندیشاه وا

 ها را احیا کرد که وهابیان هم نان تا به امروز منادی این افکارند عبد الوهاب این اندیشه بن محمد
عنوان تباار  توان باه حنبل می بن از اصحاب حدیث و احمد  . بنابراین   فصل سلفیان(1996ابوزهره   )

 تیمیه یاد کرد. فکری سلفیان و ابن
قای  بارای اّو  اصطالح سلفیه را در آثاار کالمای و ر  باار شهرساتانی در بااره گروهای از  لاینف 

اما این اصطالح متاروک ماناد تاا در  ؛(193ش  ص1373)شهرستانی   های شیعه به کار برد اخباری
 .(36 ش  ص1393بداشتی   الله ) را برای خود برگزیدند  ت آنسنّ  های اهل برخی گروه  قرون اخیر

پاذیرد  دات اصحاب حدیث است  تمامی عقاید آنها را میتیمیه پیرو اعتقا از آن جهت که ابن
گرا بودند و همه عقاید اصحاب حادیث را  ویژه وهابیت  حدیث و به پیروی از او بیشتر سلفیان  به

عناوان پیشاینه تااریخی مکتاب سالفیه باه  اصحاب حدیث و عقاید آنهاا باه  بنابراین .اند پذیرفته
 آیند.  حساب می

ت سنّ   فقیهان اهل  کلیطور یک جریان فقهی و اجتهادی بود. به  لجریان اهل حدیث در اص
شوند: گروهی که مرکز آنان عراق باود و در یاافتن  به دو دسته کلی تقسیم می  از نظر روش و شیوه

کردند. آنهاا  ترین معنای آن استفاده می و سّنت  از عقل نیز به گسترده افزون بر قرآن  حکم شرعی
  داشتند. این گروه شمردند و حتی در برخی موارد  آن را بر نقل مقّد  می تبر میقیاس را در فقه مع

 ( قرار داشت. ق150ابوحنیفه ) .  معروف شدند که در ربس آنها« اصحاب ربی»به 
کردناد و  تکیاه می و حادیث گروه دیگر که مرکز آنان سرزمین حجاز بود  تنها بر ظواهر قرآن

مشاهور « اصاحاب حادیث»یاا « الحادیث اهال»نمودند. اینان به  طورمطلق انکار می عقل را به
( و  ق204ادریس شاااافعی ) . بن محماااد  ق(179انس ) . بن مالاااک  بودناااد و در ربس آنهاااا

در بحاث   در اداماه .( 207ا206  ص1ش  ج1381 سبحانی  )ق( قرار داشتند 241حنبل ) . بن احمد
 دیث بیشتر بحث خواهیم کرد.  اصحاب ح مورددر   تیمیه تبار و پیشینه فکری ابن
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شناساای   ها در دین تیمیااه  روش فکااری ساالفی باااره ساالفیان پاایش از ابن در  در ایاان مقالااه
عنوان تباار  تیمیه و اصحاب حدیث به های سلفی و تبار و پیشینه فکری ابن های جریان بندی تقسیم

ت ایان تحقیاق باا ساایر شاود. تفااو بحث و تحلیل  و نقد و بررسی اجمالی می  تیمیه فکری ابن
صاراحت  از اصاحاب حادیث باه  های دیگر شاید در این باشد که برخالف پژوهش  ها پژوهش

 تحلیل و نقد شده است.  بحث و  تیمیه و سلفیان عنوان پیشینه و تبار فکری ابن به
گیری تاا دوران  شناسی اصاحاب حادیث از ابتادای شاکل جریان»تحقیقات مشابه از جمله 

اناد و در کتابناماه  خوبی به اصاحاب حادیث پرداخته خانی که به از دکتر علی امیر« عرهاقتدار اشا
  اما باه سالفیه و رباط آنهاا باا اصاحاب  هم به آن اشاره شده  به جریان اصحاب حدیث پرداخته

 .صراحت پرداخته نشده است فکری و پیشینه به اربعنوان ت حدیث به
از دکتر علیزاده موسوی که در همین مقاله به توضیح  گ یاواوهابنت:اتبافشهاسیاسلییاکتاب  

 پردازد. برخالف مقاله حاضر که به پیشینه می ؛بندی سلفیه اشاره دارد آن پرداختیم  به تقسیم
از دکتار مهادی فرمانیاان نیاز ضامن « مبانی فکری سالفیه»یا  گ یاتافيخاتیك اسلییاکتاب 

رخالف باپردازد کاه بااز  دیگری از سلفیان می بندی به تقسیم  توضیح مفصل مبانی فکری سلفیه
 پردازد. مقاله حاضر است که به پیشینه می

ناوعی و  اند و هرکدا  به ی به نگارش درآمده که به سلفیه پرداختهبسیارها و مقاالت  البته کتاب
اناد کاه باا  دهنموای متفااوت باه ایان جریاان فکاری نگااه کارده و آن را نقاد و بررسای  از زاویه
 توان به آنها پی برد. جوی اندک میو جست

 تیمیه سلفیان پیش از ابن
زیساتند و هرگوناه تأویال آیاات و  تیمیاه می برخی از سلفیانی هساتند کاه پایش از ابن  افراد ریل

 جستند: دانستند و بر ظاهر آیات و روایات نظر داشتند و از تشبیه دوری می روایات را مردود می

 ق( 311خزیمه ) ابن 

ماذهب ماا »نویساد:  می لدتادن اولثبا اصیا الدر بمذهب در کتاب  معروف شافعیمحدث 
ولای صافات خاالق را باه صافات  ؛این است که آن ه را خداوند برای خود اثبات کرده  بپذیریم

 .(126و101  89  44  42  29  23  19  11ق  ص  1431خزیمه  ابن ) «سازیم مخلوق شبیه نمی
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 ( 329 بربهاری)ق 

نیز از کسانی است که بر آرای سالف  ش حالدسهةشیخ حنبلیان در بغداد و مؤلف کتاب  محدث و
سّنت  تصدیق آثار رسول خدا بدون کیف و شرح اسات و »نویسد:  تأکید فراوانی داشت. وی می

باره آنها از چگونگی و چرایی سخن گفت. هرگااه در موضاوعی اثاری از آرای اصاحاب  نباید در
علما یافتی  به آن تمسک کن و اگر نیافتی  سکوت کن و در این باره چیازی  رسول خدا یا یکی از

هرکس از صحابه اخذ »نویسد:  می ش حالدسهةدر   . هم نین(19  ص2تاا  ج یعلی  بی ابی ابن ) «مگو
در امور دین مخالفات کناد  کاافر  نکند  ضال و بدعتگذار است و هرکس با اصحاب رسول

 .(40ا35ا  صت بربهاری  بی ) «شده است

 ق(386مذهب ) قیرانی مالکی ابی ابن 

اش بر تبعیت از سلف صاالح تأکیاد کارده  معروف به مالک صغیر در گروه سلفیان در اعتقادنامه
 .(169ق  ص 1415)زمرلی   است

 ق(387) بّطه ُعکبری حنبلی ابن 

آثاار سالف خاویش ما باه »نویسد:  در کتابش می لالبانةاعناش يعةالدی قةالدهاجنةصاحب کتاب 
در مساائلی کاه از »نویساد:  . وی در تمساک باه ساّنت می(37  ص1)اشعری  ج« کنیم بسنده می

)هماان  « سلف صالح و علما اثاری نرسایده اسات  ساؤال نکنیاد و خاود را هاالک نساازید...
 .(127ص

 ق(395منده حنبلی ) ابن 

خاود را بار  ةلد داعلیالدجهضنرلاليضاناواز کسانی است که به سلف توجه تا  داشت و کتاب وی 
 اساس و تأکید به پذیرش ظواهر آیات و روایات به نگارش درآورد.

 ق(427) ثعلبی 

برخای از اصاحاب »نویساد:  بار سالف تأکیاد دارد و می لدكشفاولدبنراندر تفسیر خود به نا  
لف حدیث  اباطیل بدعتگذاران را با اقوال سلف صالح مخلوط کرده و برخی هم ون مشایخ سا

 .(74   ص1  ج تا ثعلبی  بی ) «اند صالح عمل کرده
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 ق(516معروف به فّراء ) ،بغوی 

خود کاه اثاری مشاهور در  معادمالدتهزيلگراست که در تفسیر  مذهبان سلفی یکی دیگر از شافعی
اند و من با اقتدا باه  تفسیر مأثور است  نوشته است که ائمه سلف در انواع علو  آثاری تألیف کرده

مجاهاد  عکرماه  عطااء   :و از ائمه سلف مثال  ف در معالم تنزیل کتابی به نگارش در آوردهسل
 .(28ا27  ص1ق  ج1420بغوی   )کنم  سلیمان مطالبی را نقل می بن حسن بصری  قتاده و مقاتل

 ق(543عربی ) ابن 

ب روشانی از کتاا که ایان طارز فکارش باه چنان ؛محدث نامی اندلس نیز عقایدی سلفی داشت
او پیداست. وی از موضع سلفی خود همواره باه صااحبان ماذاهب دیگار حملاه کارده  لدقالصم

 .(178و149العربی  ص بن بکر سعید اعراب  مع القاضی ابی )است 

 ق(620) قدامه حنبلی ابن 

اکتاب  از سالفیان پایش از  . اودر فقه حنبلی مشاهور اسات ش حامختص الدخ قیوی در  لدضغهی 
به عقول درک نشود و از   صفات خداوند»نویسد:  می عقن ةالالمامدر کتاب  همو تیمیه است. ابن

ماا هام   شود... خدا شبیه و نظیر ندارد و چون سلف توقف کردند آن ه نقل بیان کرده تجاوز نمی
واجب است از آنها   کنیم و سلف بر تالوت و روایت اکتفا کرده و تأویل نکردند... پس توقف می

 .(182ا181ق  ص 1415زمرلی   ) .«اطاعت کنیم..
قمری کتاب معروف و جنجالی خود به نا   698تیمیه ظهور کرد و در سال  در قرن هفتم  ابن

را در پاسخ به پرسشی در بااب دیادگاه ائماه  لدعقن ةالدرضايةالدكب ییا  لدیتایالدرضايةالدكب ی
 «سلف»و حدود پنجاه بار لفظ  کرات از عقیده سلف یاد کرد باره آیات صفات نوشت و به دین در

چیزی که مخاالف طریقاه سالفیه باشاد    در عقل صریح و نقل صحیح»را به کار برد و نوشت: 
یعنای صاحابه  تاابعین و علماای ماورد   سلف  . در نگاه او(46تاا  ص تیمیه  بی )ابن« وجود ندارد

 اعتماد اصحاب حدیث تا پایان قرن سو . 

 اسیشن ها در دین روش فکری سلفی
ها و تدابیری گفته شده اسات کاه بارای شاناخت حقیقات و برکنااری از  به مجموعه شیوه  روش

  اشاعره و ماتریدیاه کاه در بیاان عقایدشاان  ها برخالف معتزله شود. سلفی کار برده می لغزش به 
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های اعتقادی به همان روشی باز گاردد کاه  روش کالمی را در پیش گرفته بودند  خواستند بررسی
  پاس .ر عصر صحابه و تابعان مرسو  بود؛ یعنی عقاید را جز از کتاب و ساّنت دریافات نکننادد

گیرند و دانشامندان  گذاری شده  از قرآن کریم می اساس عقیده و استداللی را که عقاید بر آن پایه
 دارند.  را از اندیشه در ادله قرآن باز می

های عالمان را در فهم عقاید اساالمی باه  وشتیمیه که روش سلفیه را سامان داده است  ر ابن
 چهار قسم تقسیم کرد: 

های اقناعی که توده مرد  را  که معتقدند قرآن به روش خطابی و با مقدمه اند ل  فالسفهّو قسم ا
 سازد  نازل شده است. قانع می

راا دارناد. ظااه که قضایای عقلی را بار تأمال در آیاات قارآن مقاّد  می اند قسم دو   متکلمان
 تیمیه معتزله  باشد. ابن  مقصود

آورناد و در  که در عقاید قارآن تأمال کارده  بادان ایماان می اند قسم سو   گروهی از عالمان
گر  ای که راهنما و توجیه گیرند؛ اما نه در جایگاه ادله کنند و از آن بهره می های آن  نظر می استدالل

بلکه در جایگاه آیات اخباری که ایمان باه  ؛بجوینداستدالل را   عقل باشد تا از میان آن مقدمات
های عقلی قارار گیارد. باه  محتوای آن واجب است  بدون آنکه مضمون آن آیات  مقدمه استدالل

 ماتریدیه را از این قسم قرار داده است.  تیمیه رسد که ابن نظر می
ولای در کناار ادلاه  ؛که به قرآن و عقایاد و ادلاه آن ایماان دارناد هستند  قسم چهار   گروهی

بارای دیادن اقساا   ) اشاعره باشاد  تیمیه گیرند. ظاهراا مقصود ابن از ادله عقلی نیز کمک می  قرآنی
 .( 2014تیمیه   ر.ک: ابن  چهارگانه
  یک از این چهار قسم نیست؛ زیرا عقاید و ادلاه آن تیمیه معتقد است که روش سلف هیچ ابن

سلفیه به عقل ایماان ندارناد؛ چاون   بنابراین .آید ی به دست نمیجز از متون دین  از دیدگاه سلف
کند  ایمان دارناد؛  ای که نص بدان اشاره می شرعی و به ادله دانند؛ اما به نّص  کننده می ه آن را گمرا
نازل شده است. سالفیان تأکیاد دارناد کاه ایان  ای است که بر پیامبر وحی  شرعی زیرا نّص 

شده نبوده  شناخته  یقین در زمان صحابه و تابعان اسال  ایجاد شده و به های عقلی بعدها در روش
  های عقالنی برای فهم اعتقادات ضرورت دارند  معنای این سخن اگر بگوییم روش  پس .است

تیمیاه   ابن ) اناد طور کامال نفهمیده آن است که سلف عقاید را درست درک نکارده و ادلاه آن را باه
 .   فصل سلفیان(1996همان؛ ابوزهره  
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معتقد اسات کاه تنهاا یاک روش صاحیح و درسات   عقیده با سلفیان تیمیه همگا  و هم ابن
گرا و تابع محض  نقل  راه نقل )وحی( یا کتاب و سّنت است. وی در روش خود  وجود دارد و آن

ا گرایی با داند و باه سابب نقال حدیث است و حتی در حوزه اعتقادات نیز دست عقل را کوتاه می
گااه  کناد و ورزد و به فلسفه و منطق حمله می های کال  و فلسفه مخالفت می گرایی در حوزه عقل

داناان  های نااروایی باه فیلساوفان و منطق شاود و نسابت از حریم اخاالق و ادب نیاز خاارج می
 .(193   ص1تا  ج همو  بی )  دهد. می

 قل یا کتاب و سّنت است. همان روش ن  توان نتیجه گرفت که روش سلفیان بنابراین می

 های سلفی های جریان بندی تقسیم
هاای سالفی وجاود  بندی جریان هیچ اتفاق نظری در باره تقسایم  در میان محققان و نویسندگان

هیچ اشتراکی با  وبندی سلفیه پرداخته است  به تقسیم  ندارد و هرکسی با توجه به برخی از مسائل
 هم ندارند.

بندی  آنها را از حیث محیط جغرافیایی و به اعتبار روش تقسایم  لفیانبندی س برخی در تقسیم
 ؛. شبه قااره هناد1اند:  سلفیان را به سه قسم تقسیم کرده  آنها به اعتبار محیط جغرافیایی .اند کرده

  در شامال آفریقاا ؛التبلیاغ ةجزیره عربستان. در شبه قااره هناد  جماعا . شبه3 ؛. شمال آفریقا2
جزیره عربستان  سلفیان تکفیری وجود دارناد. باه لحااظ روشای نیاز  ین و در شبهاخوان المسلم

 :. روش تکفیاری2 ؛التبلیاغ ةجماعا :. روش تبلیغای1شاوند:  سلفیان به چهار قسام تقسایم می
 اخوان المسلمین. :. روش سیاستی و حکومتی4 ؛القاعده و داعش :. روش جهادی3 ؛وهابیت

های دیگری دارند که در اینجا به برخی از آنهاا اشااره  بندی قسیمت  ها اما افراد  احزاب و گروه
 شود: می

 بندی یوسف قرضاوی تقسیم. 1

 گوید:  می لدصراةالالسالمنةامنالدض لهقةالدیالد ش وی در کتاب 
دانم از کجا شیوع یافته است. قبالا به این افراد اهل  تعبیر جدیدی است. نمی  کلمه سلفیون

بااره صافات خباری  در  ترین اختالف ایشاان باا دیگاران گفتند. مهم یحدیث یا اهل اثر م
بااره معناایش ساخن  کردناد؛ ولای در این صفات را بارای خادا ثابات می  است. اهل اثر

تفکر سلفی باه دسات   تیمیه است. در عصر حاضر ترین مدافع سلفیه  ابن گفتند. مهم نمی
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هاب تفکر اصاالحی در فقاه و شائونات عبدالو بن اما محمد ؛عبدالوهاب احیا شد بن محمد
کرده اسات. پیاروان ایشاان  این است که در بادیه زندگی می  زندگی نداشت. شاید دلیل آن

از مقاصاد شاریعت   کنند. این جریاان اند و بر آن توقف می هم فقط بر نصوص تأکید کرده
 رشاید رضاا  کند. یکی دیگار از ائماه سالفیه معاصار داند و بر الفاظ تأکید می چیزی نمی

کنند؛ زیرا تحات تاأثیر محماد عباده  چندان به او توجه نمی  اما سلفیون معاصر باشد؛  می
کسانی که  ؛ای از سلفیون  سلفیه سیاسی هستند زعیم سلفیه مستنیر است. عده  بود؛ اما او

 (  ساافر 2021ااا1956 از فکاار اخااوان المساالمین متأثرنااد؛ مثاال ساالمان العااوده )
هااا    عااایض القرناای و دیگااران. دسااته دیگاار از ساالفیون  آلبانی (1950الحااوالی) .

دانناد؛ اماا خودشاان از آلباانی  )غیرمقلدها( هستند که تقلید از مذاهب اربعه را حارا  می
ای دیگار  اند. عده کنند. گویا مذهب پنجمی را در کنار مذاهب اربعه تأسیس کرده تقلید می

زناد.  ربیع مدخلی است کاه باه هماه طعان می  ها هستند که رئیس آنها از سلفیون  جامی
بینی حتی یاک کتااب  این است که بسیاری از جوانان را می  های عصر ما یکی از گرفتاری

ائماه اربعاه  :گویناد کنناد و می توانند بخوانند؛ اما ادعای اجتهاد مطلاق می حدیثی را نمی
 ینها بسیار ناالن باود ( از دست ا1996ا  1917و نحن رجاٌل. شیخ محمد غزالی )  رجاٌل 

 .(  205ا201  صتا بی) قرضاوی  
اند یا تفکری بسایار نزدیاک باه  ها که یا وهابی اختالفات یک طیف از سلفی  بندی در این تقسیم
ها چند گرایش فکری دارند. البته به طیف  شود که خود وهابی رکر و نشان داده می  وهابیت دارند

روز گاروه خاصای در ایان زمیناه وجاود ندارناد. قرضااوی گردد کاه اما رشید رضا هم اشاره می
دانند  اما خود را مجتهاد مطلاق  عنوان جوانانی که از دین هیچ نمی از سلفیه جهادی به  هم نین

  برد. ولی از آنها نامی نمی است؛ دانند  یاد کرده می

 سّنت کردستان بندی در سایت احزاب و مذاهب وابسته به اهل تقسیم. 2

اند: سلفیه اصلی یا سّنتی؛  سالفیه معتادل؛  سلفیان به چهار گروه تقسیم شده  بندی قسیمدر این ت
 نشانی:  «انشعابات اصلی سلفیه در سطح جهانی: »ر.ک)سلفیه آلبانی و سلفیه جهادی یا سیاسی 

).   
و برخای دیگار از   لهای وهاابی در قسام اّو  برخی از بزرگان و ساازمان  بندی در این تقسیم

نوعی سه قسم نخست این تقسایم  تقسایم یاک طیاف  اند و به وهابیان در قسم دو  قرار داده شده



 143 | شناسی تباری و فکری بررسی انتقادی دیدگاه سلفیه گونه

 

از سالفیان باه شامار   اخوان المسلمین و دیوبندیاه  بندی فکری به سه قسم است. در این تقسیم
 آیند. نمی

 نویسنده قطری ،بندی حمزه مصطفی تقسیم. 3

تقلیدی  اصالحی و جهادی تقسیم کرده  :است  سلفیان را به سه قسم تر بندی که دقیق ین تقسیما
تما  عالمان وهابی یا کسانی که اندیشاه نزدیاک باه وهابیات دارناد    بندی است. در این تقسیم

زیرمجموعاه سالفیه   تماا  تقسایمات قرضااوی بر این اسااس   شوند. سلفیه تقلیدی نامیده می
  هااای نزدیااک بااه آن هااایی مثاال اخااوان المساالمین یااا گروه جریان  اساات. هم نااینتقلیاادی 

هایی که قائل به جهادند  اعم از القاعاده و  گیرند و تما  گروه زیرمجموعه سلفیه اصالحی قرار می
به واقعیت خارجی و محتوای   بندی گیرند. این تقسیم زیرمجموعه سلفیه جهادی قرار می  داعش

اماا  ؛بهتار اسات  ها بندی کری سلفی  بسیار نزدیک اسات و از هماه تقسایمهای ف فکری طیف
جبهاه کماک »  2013  ک: حمزه مصطفی مصطفیر.)التبلغ وجود ندارد  ةجایی برای دیوبندیه و جماع

 .(  در: «از پیدایش تا تجزیه ؛به اهالی سوریه )النصره(

 وهابیتگری و  بندی در کتاب تبارشناسی سلفی تقسیم. 4

  اند از: سالفیه تکفیاری شوند که عبارت سلفیان به پنج گروه عمده تقسیم می  بندی در این تقسیم
در اندیشاه ساید قطاب   وهابیت  سپاه صحابه  لشگر طیباه و جهنگاوی؛ سالفیه جهاادی :مثل

( و چند جماعات در الجزایار و حازب   1982 ا  1954( و عبدالسال  فرج )  1966ا  1906)
التبلیاغ و اهال حادیث پاکساتان مثال  ةجماع :مثل  و القاعده و زرقاوی؛ سلفیه تبلیغی التحریر

جماعت اسالمی ماودودی و جمعیات علماای اساال   :مثل  احسان الهی ظهیر؛ سلفیه سیاسی
 ق1254ساید جماال ) :مثال  سلفیه اصالحی یا تناویری ؛پاکستان و اخوان المسلمین و طالبان

 ق1210) ق( و شاالتوت1357ا ق1294اقبااال )  ق(1323ا ق1266عبااده )  ق(1314ااا
 (85ا80   ص1  جش1396)علیزاده موسوی  . (ق1383ا

ها بر اساس رویکردشان در مسائل سیاسی و فکری تقسیم شاده و  جریان  بندی در این تقسیم
 شود. هایی در آن دیده می گاه تداخل
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 بندی ابولوز تقسیم. 5

  «سالفیه در مغارب»ناماه دکتاری خاود باا عناوان  پایانوی که از محققان شمال آفریقاست  در 
ناامی از   بندی کناد. در ایان تقسایم   علمی و جهادی تقسایم مییتقلید :سلفیان را به سه دسته

 .( 201   ص 2013اللوز   )ابواخوان المسلمین و دیوبندیه وجود ندارد 
از عاد  وحادت فکاری در  نشاان  های دیگری وجود دارد که تشّتت در آنها بندی  البته تقسیم

اختالفات فراوانای میاان محققاان   گری در تعریف سلفی و سلفی .گری دارد باب سلفیه و سلفی
سالفی کسای اسات کاه فهام   تیمیاه یعنای ابن  اما به نظر مبدع و جاعل مکتب سالفیه ؛هست
در   ریافگرای اشاعره برتر بداند. طبق ایان تع گرای سلف در صفات خبری را بر فهم تأویل ظاهر

باه ایان عقیاده التازا    تنها وهابیان و افرادی که تفکراتشان به وهابیت نزدیک است  عصر حاضر
اعم از اخوان المسالمین  دیوبندیاه و حتای سالفیان   های دیگر سلفی یک از جریان دارند و هیچ

ایان   راینبنااب .تسامحی است  التزا  دقیقی به این تعریف ندارند و اطالق سلفی به آنها  جهادی
اناد  تیمیه های تحت تأثیر افکار ابن در واقع سلفی نیستند؛ بلکه جریان  های سلفی موجود جریان

شود  یعنی افعالی کاه انبیاا باه قاو   اما افعالی که به انبیا ابالغ می؛ (56ا52   صش1388)فرمانیان  
د  در اینها خطا و سهو و نسایان دهن دهند  مانند اینکه انبیا نماز را به مرد  تعلیم می خود تعلیم می

جاایز اسات   نسیان و غضاب  بر انبیا مانند بقیه مرد   . هم نین(35)همان  صانبیا جایز نیست 
 .  (36)همان  ص

تیمیاه را  دیدگاه برخی از اهل حدیث و سلفیان که تبار و پیشینه فکری ابن  در اینجا از یک سو
تیمیه  از سلفیانی که در امتداد فکری ابن  وی دیگرشود و از س دهند  آورده و بحث می تشکیل می

نقطه ثقال   بنابراین .اند  بحث خواهد شد گری را بسط  گسترش و ادامه داده بوده و جریان سلفی
گاذار و یاک  تیمیه است؛ یعنی همان کسی کاه سارآمد بزرگاان سالفیه  بنیان ابن  ما در این مقاله

ک و معیار ما در گزینش و انتخاب سلفیان در اینجاا  از در سلفیه است و مال پرد شخصیت نظریه
های سلفی اسات کاه البتاه شااید تاا حادودی  گیری جریان معروفیت و تأثیرگذاری آنها در شکل

امتاداد فکاری »و  «تیمیاه تبار یا پیشینه فکری ابن»در اینجا در دو بخش   رو ازاین .ای باشد سلیقه
عنوان تبار  خزیمه به حنبل و چهار   ابن یث؛ سو   ابنبحث خواهد شد. از قرن دو   اهل حد «او

کثیار   قایم  ابن ابن :تیمیاه تاا قارن حاضار از شود و بعاد از ابن تیمیه بحث می و پیشینه فکری ابن
عنوان امتاداد فکاری او  عثیمین به باز و ابن بن عبدالوهاب  رشید رضا  شوکانی  بن دهلوی  محمد
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تیمیاه  معیار و مالک ما در گزینش افراد  تبار و امتداد فکاری ابن  بحث خواهد شد. در این مقاله
 اند. آمدن و بسط و گسترش فکری جریان سلفیه داشته وجود است که بیشترین تأثیرگذاری را در به

 تیمیه تبار و پیشینه فکری ابن

 اصحاب حدیث

  ونااگونهاای گ روش با وجاودهای نخست اسالمی هستند که  از عالمان سده  اصحاب حدیث
زمینه اصلی مطالعاتشاان قارار  اند که در برخورد با معارف دینی  منابع نقلی را در این امر مشترک

 .(113  ص9  جش1379)ر.ک: پاکت ی  دادند 
  «اصاحاب حادیث»اصطالحی قادیمی اسات؛ اماا اصاطالح   از لحاظ مفهومی  حدیث

ا گروهی منکار کااربرد قیااس و ندارد. تعریف ابوحاتم رازی که اصحاب حدیث ر چندانیسابقه 
کردناد  تعریفای نماادین  ربی دانسته که تنها از حدیث نبوی و آرای صاحابه و تاابعین پیاروی می

یافته به اصحاب حادیث باود  های شهرت باره تمامی گروه است که هرگز نباید دنبال تعمیم آن در
 .ر.ک: همان( )

باه نخساتین رویاارویی میاان پیدایش اصطالح اصحاب حدیث  باید گفت که  خصوص در
های پیشین اصرار داشتند  با گروه دیگر که جمعای از دانشاجویان  یک گروه از تابعان که بر سّنت

گرا  اصاحاب  جوان بودند که به دنبال گسترش نطریه فقه بودناد و از ساوی جنااح غالاب  ساّنت
ماوقعیتی نداشاتند تاا   این گاروه جاوان در آن زماان هرچند ؛گردد شدند  برمی بربیت خوانده می

 .  ( 114ا113همان  ص )گرایان در تقابل با ایشان نیازمند نامی باشند  سّنت
مساعود  شد  مکتب ابن بیشتر در آنجا دیده می  نسل دو  تابعان که در کوفه بودند و این تقابل

و ( باود کاه در طای د ق120  .سالیمان ) ابی بن  ( و حماد715ق/96به ریاست ابراهیم نخعی )د
گرایان تناد دوری کردناد؛ اماا مکتاب عاامر  تدریج گرایش بربیت را برگزیدند و از ساّنت به  نسل

یکای از اختالفاات   در برابر پدیده بربیت مقااومتی افازون از خاود نشاان داد. در بصاره  شعیبی
مسائله بربیات و ساتیز جناااح   ( ق110ا ق33سایرین ) ق( و ابن110 .مکتاب حسان بصاری )

کاه  حالی در ؛این پدیده بود. در سرزمین حجاز  مکه بیشتر به بربیت گارایش داشاتند سیرین با ابن
شاد. در نیماه  ستیزی و کمترین رغبت به بربیات دیاده می در مدینه هنوز بیشترین اصرار بر تقدیر

سار گذاشات و  گرا را پشت تحولی سریع  مرحلاه فقاه نظاا  نخست سده دو  قمری  فقه در طّی 
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گیری گروهای باا عناوان  ؛ یعنی تدوین نهاده بود کاه شاکل ای دیگر وی مرحلهشتابان روی به س
حاصل آغاز همین مرحله در تکوین فقه بود. در میانه سده دو  قمری  نازاع بار   «اصحاب ربی»

های تقدیری یا فرضی  نزاعی تقریباا پایان یافته بود؛ اما نازاع محافال دینای در  سر بربیت و پرسش
و حدود کاربرد آن  موضوعیتی کامالا متفاوت داشت که دو گاروه جدیاد را در باب استعمال ربی 

« اصاحاب ربی»نهادناد و باه  مقابل یکدیگر نهاده بود: گروهی که ربی فقهی را ارجای ویاژه می
شدند و گروهی که به رویارویی با آنان برخاساته  بار پیاروی ساّنت پیشاینیان اصارار  شناخته می

های میانی ساده  شدند. در دهه شناخته نمی« اصحاب حدیث»روزگار به  اما هنوز در آن ؛داشتند
گرا   دو  قمری  درست در عصر شکوفایی مکتب اصحاب ربی و مقابل شدن آن با مکتاب ساّنت

باوده « اثار»رفتاه  اصاطالح  کاار می اصطالحی که شاخص علم پیشینیان بوده و در برابر ربی باه
 ق80جاریج ) ابن :در عبااراتی از زباان  صاطالح اثار و ربیمیاان دو ا  که این تقابل است؛ چنان

 ق98ق( و ساافیان ثااوری )157ا ق88(  اوزاعاای ) ق148ا  ق70اعااین ) بن (  زرارة ق150ااا
گرا کاه در  باید گفت طیفی از عالمان ساّنت  (  در منابع تاریخی ثبت شده است. در واقع ق161ا

اصاحاب »درمناابع متاأخر باا عناوان عاا  سده دو  قمری در برابر اصحاب ربی صف آراساته و 
 اند شاده خواناده می« اصحاب آثاار»یا « اصحاب اثر»  اند  به تعبیر عصر خود نا  یافته« حدیث

 .( همان )
عنوان نتیجه قابل انتظار از تدوین حدیث که از میانه سده دو  قمری جریاان  گفتنی است که به

شد که با وجاود  افزونی تقویت می طور روز اثر بهجدی آن آغاز شده بود  این گرایش درمیان اهل 
  وجهی برای نهادن اعتباری هم اون گذشاته باه  کثرت احادیث مرفوع و امکان دسترسی به آنها

آثار صحابه و تابعین وجود نخواهد داشت. در نیمه نخست سده سو  قمری  اصحاب حدیث  با 
گرایانی برجساته  چاون  افات و ساّنتآمیز ی بار معنایی پیاروان حادیث نباوی  مفهاومی افتخاار

خاود و همفکرانشاان را   ( ق237ا ق135راهویه ) بن ( و اساحاق ق241ا ق168حنبل ) بن احمد
های مختلف فکری پدید آمد که اصحاب حادیث  ای برای گروه اصحاب حدیث خواندند و زمینه

هاای  تااریخی و تمایزگرایان تلقی کنند و بادون در نظار گارفتن مراحال  را عنوانی عا  برای سّنت
 .(115همان  ص )فکری  این نا  را هم بر متأخران و هم بر متقّدمان اطالق نمایند 

ق(  276ا ق213قتیبه ) در نیمه دو  همان سده  عالمی برجسته از اصحاب حدیث چون ابن
 :هایی از اصاحاب اثار چاون در جداسازی اصحاب ربی و اصحاب حدیث  آگاهانه شخصایت
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( را در شامار اصاحاب ربی و ناه اصاحاب  ق686ا ق640مالاک ) اوزاعی  و ابنسفیان ثوری  
اصاطالح   (7شااران )ص بن منسوب به فضل لاليضاحاحدیث نهاده است. در آثاری چون کتاب

(   ق206هارون ) . بن ثاوری  یزیاد مانناد:تعمیم یافته و بر کسانی از سلف  «اصحاب حدیث»
ق( اطالق شاده اسات. ایان 196ا ق129) جراح بن وکیع ( و ق188ا ق110عبدالحمید ) بن جریر

شود که  ندیم دیده می ابن لدیه ستیافته در سده چهار  قمری در کتاب  با چارچوبی نظا   تعمیم
اختصااص داده و « فقهاء اصحاب حدیث»فن ششم از مقاله ششم کتاب را به رکر اخبار   مؤلف

ثوری و اوزاعی تا احماد و اساحاق را در های مختلفی از سفیان  ها  طیف در شمارش شخصیت
 .همان( )کنار هم آورده است 

 سیر تاریخی اصحاب حدیث

رفاراز و گیری در اواساط ساده دو  تاا پایاان ساده پانجم  دوران پُ  از آغاز شکل  اصحاب حدیث
ساله محنات کاه فشاار حکومات بار دوش آناان سانگینی  اند. به جز ایا  سی نشیبی را طی کرده

از   بویه( ویژه در دوره سو  )از متوکل تا آل به  های مسلمان اره عالوه بر حمایت تودهکرد  همو می
هاای  هاای اعتقاادی آناان در دوره اند. بررسای کتاب عباس برخوردار بوده حمایت حاکمیت بنی

همان مبانی فکری مشاایخ اهال   های اعتقادی آنان حکایت از آن دارد که همواره مؤلفه  مختلف
پنداشاتند. در ایان  که تبعیت از آن را سّنت و مخالفت با آن را بادعت می طوری است؛ بهاثر بوده 

باه  ؛گیری بنیادهای اعتقادی اهال حادیث ایفاا کارد حنبل نقش اساسی در شکل بن احمد  میان
)ر.ک: هاای بعادی شاد  عقاید رسمی اهال حادیث در دوره  ای که عقاید و مبانی فکری او اندازه

 .( 142  صش1391امیرخانی  
هاای  های فکری گوناگون و متکلماان  اختالف عالوه بر مخالفت با جریان  اصحاب حدیث

اکتفا بر ظواهر احادیث و آثاار را باه جاایی رسااندند کاه   گروهی نیز داشتند. برخی از آنان درون
یال و متمایال باه تأو  گروهای از آناان  در مقابل .  تجسیم و جبر نداشتند ابایی از محذور تشبیه

پرهیاز از افاراط و تفاریط دو جریاان   گرایان های کالمی بودند. البته جریان غالب حادیث روش
کاه روش متکلماان در ارائاه  گوناه  بیشاتر اصاحاب حادیث همان  به عبارت دیگار ؛یادشده بود

باا مطارح   بودند  باا ایان حاال پایبند کردند و به عقاید و سنن مشایخ اهل اثر اعتقادات را رد می
کردن مجهول بودن کیفیت  یا بدعت دانستن تجساس و پرساش در خصاوص چکاونگی آنهاا  

 .همان( )سعی داشتند از محذور تشبیه  تجسیم و جبر درامان باشند 
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آن است کاه   آید های اعتقادی اصحاب حدیث به دست می نکته دیگری که از بررسی کتاب
زمان با دوران حضاور  دوره نخست که هماز درگیری و منازعات اصحاب حدیث با امامیه  در دو 

قارآن  خلاق اعماال  مسائله  :اختالف هم اون محّل    در موضوعات کالمی  است امامان شیعه
 ؛شاود گازارش خاصای دیاده نمی  جامانده به اسما و صفات و مسئله ایمان و کفر در آثار و اقوال  

امامات  جایگااه صاحابه و  مسئله خالفات و :در  ترین درگیری اهل حدیث با شیعیان بلکه مهم
نه تنهاا منازعاات اجتمااعی   بویه ویژه در دوران آل به  اما در دوره اخیر ؛مسائل مرتبط با آن است

هاای نظاری و اعتقاادی نیاز باه میازان چشامگیری در هماان  گیری یابد کاه در بسیار افزایش می
 .همان( )یابد  یادشده افزایش می موضوعات  

یان سلجوقی  ایان باار دساتگاه حاکمیات از آمدن ُسنّ  ویه و روی کارب با سقوط آل در نهایت 
سّنت جای خود را باز کرد. با  سرعت در میان اهل گری به که اشعری طوری به ؛اشاعره حمایت کرد

هر دو به حاشیه رفتناد؛ باا ایان   گرایی اهل حدیث گرایی معتزلی و نص رشد تفکر اشعری  عقل
طفی شد در افول و محو کامال فرقاه معتزلاه در جهاان اساال ؛ اماا نقطه ع  تفاوت که این اتفاق

تیمیه به محاق رفت. در این دوره )از سلجوقیان تاا ظهاور  تا ظهور ابن  جریان فکری اهل حدیث
بر   ولی بیشتر حنابله ؛به مسلک فکری اشعری درآمدند  بیشتر پیروان مالک و شافعی  تیمیه( ابن

تیمیه حرانی حنبلی در اواخر سده هفاتم  تا آنکه ابن ؛ادار ماندندهمان مسلک پیشینیان خویش وف
  ق1404عسااکر   )ابناحیاا کارد « سلفیه»مکتب سلف را بازسازی و با عنوان   و اوایل سده هشتم

 .  به نقل از: امیرخانی  همان(106ص

 عقاید اصحاب حدیث

نظر از  البتاه باا صارف اا ای کلی میان باور متقادمان و متاأخران از اصاحاب حادیث در مقایسه
توان گفت که گرایش غالب در میان ایشاان  تکیاه بار ظااهر نصاوص اعتقاادی از  می ا جزئیات

حنبل  پیشاوای اصاحاب حادیث متاأخر را از  بن کتاب و سّنت بوده است. آن اه تعاالیم احماد
 سازد  عمده اختالفای اسات کاه در شایوه برخاورد آناان باا متقدمان اصحاب حدیث متمایز می
چه پرهیز شدید احمد و اصحاب حدیث از هرگونه تأویل و  ؛نصوص اعتقادی وجود داشته است

و « وچرا چون» آوردن به ظاهر نصوص بی برداشت از نصوص قرآنی و متون روایی و اصرار بر باور
متأثر از او را باه  بدون تالشی در جهت تحلیل عقلی آنها  نظا  اعتقادی احمد و اصحاب حدیث  
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ترین  عنوان اساسای های مأثور در آورده است. آن اه باه نشده از قالب ک مجموعه توجیهصورت ی
های  توان عناوان کارد  اخاتالف دیادگاه های گوناگون اصحاب حدیث می اختالف در میان گروه

که در مباحث محاض  اعتقادی امامت و قیا  به سیف است؛ درحالی ا ایشان در مباحث سیاسی
قدر و منزلت فاسق  کمتر اختالفای در میاان اصاحاب حادیث  باه    صفات باری: کالمی چون

 .  ( 120)همان  صخورد  چشم می
آورده  عباراتی همساان باه  یاصحاب حدیث در طرح مسائل به شیوه جدلی و نه برهانی  رو

ر اند. آنها بر این باور بودند که حدیث  ما را از دیگر منابع معرفتی که خاستگاهشان به باو کار برده
 .نیاز ساخته و همه مسائل و موضوعات و عقاید را در بر گرفته اسات گردد  بی و ربی انسانی بازمی

. ( 9  صتاا بیک: الخطیاب البغادادی  ر.)نقصانی در حدیث نیست تا باه ربی رجاوع کنایم   رو این از
و بپرهیزناد. آناان بمانند و از ارائه تحلیل و دیدگاه ن« الفاظ آثار »در بیان سعی داشتنند بر  هم نین

تصدیق قلبی و اقارار   دانند. از نظر آنها  ایمان در مخالفت با نظر مرجئه  ایمان را قول و عمل می
غیر یاا   باره اینکه اسمای الهی . بحث در( 148  صش1375)طوسی  زبانی و عمل جوارحی است 

هاای  نا   اللاه تاوان گفات کاه اساماء عین رات اوست  بدعتی ساخته متکلمان است و تنهاا می
باااره  ویژه در بااه  انس در مساائله صاافات بن . مالااک(111  ص ق1423 )الاللکااانی  نیکاوی خداینااد 

ستوای بر عرش  اصل صفت را ثابت نموده و بر ظاهر تطبیق داده و کیفیت آن را مجهول دانساته  ا 
رسای احادیاث حنبل در بر بن . احماد(4  ص1  ج ق1426کبیر عاالل   ؛ دکترخالد23)همان  صاست 

. از نظار ( 241  ص1  جتا بییعلی   ابی ابن ) پذیرفت صفات  نگرش عقلی در فهم این احادیث را نمی
اهل حدیث  خداوند با دستانش آد  را آفرید و دستان خدا در انفاق به هرکه خواهاد  بااز اسات؛ 

ه باه صافات الهای . اهل حدیث با اینکا(  51  ص ق1412)االسماعیلی  معلو  نیست   اما کیفیت آن
. بحث کیفیات مجهاول صافات الهای ( 15  صق1423)الاللکانی  گریزند  باور دارند  از تشبیه می

ق( و 166در مباحااث دانشااورانی چااون عباادالعزیز ماجشااون ) . (50  صق1412السااماعیلی  ا)
اشاتند  نمودند و عدول از آن را بااور ند تنها به نص اکتفا می  انس که در مسائل عقیدتی بن مالک

 .(229  ص1  ج ق 1415؛ زمرلی  586  ص ق 1415 ک: اشعری  ر.) بازتاب یافته است
. آنهاا (57  صق1412)االساماعیلی  از دیدگاه اهل حدیث  قرآن کال  خدا و غیرمخلوق است 

حنبل  سّنت منحصر  بن . از نظر احمد( همان  پاورقی )آفریده خداست   باور دارند که افعال مردمان
تاوان معاارف قارآن را فهمیاد و  سک به سیره صحابه و ترک بدعت است و از این سّنت  میدر تم
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نادیم   )ابنرا نوشات  ةلدر داعلریالدجهضنر. احمد کتاب (241  ص1  جتاا بییعلی   ابی )ابن تفسیر کرد
مخالف بود و پیروانش را از نظارورزی در   . او سخت با جدل و مناظره و کال (285  صش1366

ایمان   داد و به رؤیت خدا در قیامت و شفاعت پیامبر می هم ون خلق قرآن پرهیز میمسائل کال
ساخت  بیشتر مرباوط باه  گرایان پیشین متمایز می حنبل را از حدیث بن داشت. آن ه تعالیم احمد

برخورد با نصوص اعتقادی بوده است. اعتقاد او به حقانیات نصاوص ماأثوری کاه مفهاو  آنهاا 
)آررناوش   گیارد ت میئشود  از پرهیز سخت او از هر گونه تأویال عقلای نشا ه میاجمال دانست به

 .  ( 338  صش1384
عاد  خلاق  :ای از این مسائل تأکیاد شاده اسات. او باه سفیان ثوری نیز بر پاره لعتقادنام در 

باودن نازول الهای بااور دارد  کیف قرآن  قول و عمل بودن ایمان  بحث صفات و رات الهی و بال
باه عقیاده ویاژه هریاک از دانشاوران  لعتقادنامر . در منابع  باا ناا  ( 23  ص1  ج 1420میس  )الخ

انس  اوزاعی  عبدالله مباارک  سافیان  بن مالک :از جمله به عقاید ؛گرا پرداخته شده است حدیث
  اساماعیل بخااری (ق224ساال  ) . بن عیینه  اما  شاافعی  عبداللاه حمیادی  ابوعبیاد قاسم

ق(  ابوعثماان  310جریر طباری ) . بن ق(  محماد258یحیی رهلای ) . بن محمد ق( 256) .
ق(  محفوظ کلاورانی 490ق(  نصر مقدسی ) .463ق(  خطیب بغدادی ) .449صابونی ) .
صافات و رات  :ق( و دیگر اصحاب حدیث پیراماون 576ق(  احمد سلفی ) . 510حنبلی ) .

ر و اختیار  ایمان  خلق قرآن  رؤ د  یت خادا  ارتکااب کبیاره  شافاعت نباوی  صاحابه و الهی  ق 
باره عقایاد و مباانی  . بسیاری از اینان در(135اا120)همان  صاند  پرهیز از کال  و جدل اشاره کرده

اتفااق  خصوص . البته در(6ا5  ص ق1423 ؛ الاللکانی  217)همان  صاند  کتاب نوشته  اهل حدیث
هماواره   غراق کرد؛ زیرا از اوایال ساده دو  قمارینباید ا  اصحاب حدیث در تمامی این مسائل

های گوناگون اصحاب حادیث در برخاورد باا مساائل عقیادتی  اختالف روش و نظر میان جناح
. اهال حادیث در (338  صش1384؛ آررناوش  127  ص2  ج ق1382 الاذهبی  )وجود داشته اسات 

یدتی مشترک دارناد. باه گفتاه ها  نقاط عق ها و گاه تعارض تفاوت با وجود  شناخت معارف دینی
از باورهاای مشاترک   قتیبه  عقیده به جبر و نامخلوق بودن قرآن و رؤیات خداوناد در قیامات ابن

 .(22ص  ق1406قتیبه   )ابناهل حدیث است 
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 نقد و بررسی
  شدن هر حدیث گرایی و ارزشمند در زمانی که توجه به حدیث و تدوین آن شکل گرفت  حدیث

ری از احادیث ضاعیف و اسارائیلیات وارد دساتگاه فکاری اصاحاب حادیث موجب شد تا بسیا
در   سّنت شود. یکی از نقدهای مخالفان به نیاز مبر  و افراطی اصحاب حادیث باه حادیث اهل

گرایان به سبب اتکا بر ظااهر احادیاث  دچاار  گردد. حدیث مشروعیت دادن به عقاید خود بازمی
حتای تاا آنجاا پایش   به اوج رساندند. اصحاب حادیثگرایی را  جزمیت و خطا شدند و تحجر

اْرض حادیث باه قارآن را باه  رفتند که معتقد شدند سّنت می تواند قرآن را نسخ کند و اعتقاد به ع 
های  باا جعلیاات فرقاه  از آنجا بود که احادیاث نباوی  زنادقه نسبت دادند. خاستگاه این معضل

 .(130ا129ص  1  ج ش1381)سبحانی  غیرمسلمان آمیخته بود 
شاویه کاه گروهای از هماین اصاحاب حادیث  نقد دیگر مخالفان در باره اهل حادیث و ح 

مربوط به ساخن آنهاا   (495ا491  ص13جش  1362ک: دانشنامه جهان اسال   ر.  «حشویه)»هستند  
در امکان ارتکاب گناه  به استثنای دروغ  از جانب پیامبران است. سید مرتضی پاس از اشااره باه 

را نوشاته  تهزير الالنبنراءدیدگاه  برای پاسخ به این نظر نادرست اهل حدیث و حشویه  کتاب  این
 .(338  ص ق1411)علم الهدی  است 

گرایی  بیشاتر باه  صفات الهی  تشابیه و تجسایم از شناسی  بحث های فرقه در گزارش کتاب
نی رازی  )حسااهل حدیث و اصحاب مالاک و شاافعی و احماد حنبال نسابت داده شاده اسات 

گیری  تا حدودی متعارض از این موضوع  زمینه شاکل  . شهرستانی در گزارشی(76  صش1364
در عین حال   ؛اهل حدیث را در پرهیز آنها از تشبیه و تکیه بر نصوص کتاب و سّنت دانسته است

)شهرساتانی  دهاد  یعنی حشویه  تشابیه در صافات را نسابت می  همو به گروهی از اهل حدیث
 .(106ا105  ص1  جش1373

گارا را قائال باه افزون بر این نقدها  مخالفان اصحاب حادیث  گروهای از حشاویه حادیث
دهناد. در توضایح ایان  تحریف قرآن دانسته  باور به پیدایش نقصان در قرآن را به آنها نسابت می

و هاای ضاعیف  ای احادیاث و گزارش اند: وجاود پااره باره قرآن گفته عقیده  اصحاب حدیث در
)علام ها  خاستگاه چنین نگرشی شده اسات  گرایان به این گزارش جعلی و التزا  و تعصب حدیث

 .  (363ا362  ص ق1411الهدی  
نقد دیگر  ناتوانی اهل حدیث در تبیین مسائل و مباحث عقلی است. آنهاا بحاث از صافات 
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کاار  می باهعین رات یا غیررات و نیز اصاطالحات کالمای و فلسافی را در تبیاین معاارف اساال
 .( همان )دانند  می ابرند و این اصطالحات را کلماتی توخالی و تهی از معن نمی

 بندی  جمع
همان روش نقل یا کتاب   و این نتیجه که روش سلفیان  پس از شناخت اجمالی سلفیه در مقدمه

کاه از دیادگاه  گردیادمشاخص  .های سالفی پرداختاه شاد بندی جریان و سّنت است  به تقسیم
گرای  گرای سلف در صافات خباری را بار فهام تأویال سلفی کسی است که فهم ظاهر  تیمیه بنا

عنوان تبار    اصحاب حدیث به تیمیه در بحث  تبار و پیشینه فکری ابن   اشاعره برتر بداند. در ادامه
تاریخی اصحاب حدیث و عقایدشان  در نقد و بررسی گفته  سلفیه معرفی شد و پس از بیان سیر

تواند  باعث شد که آنها به نتایجی عجیبی برسند؛ مانند اینکه سّنت می  که باورهای غلط آنان شد
قرآن را نسخ کند؛ ارتکاب گناه از سوی پیامبران ممکن است  باور به تحریف و پیادایش نقصاان 

 ... .در قرآن و
را فاراهم ای  از کجاسات و زمیناه  شخور این جریاان فکاری دهد که آب نشان می  این مقاله

کند که محققان برای مطالعه بیشاتر در بااره ایان جریاان فکاری از کجاا شاروع کنناد تاا باه  می
هاای  کناد تاا محققاان باا مطالعاه کتااب راهی را بااز می  های فکری آنها برسند. هم نین ریشه

 ند.     های گوناگون سلفیه پی ببرند و اقسان گوناگون آن را بهتر بشناس بندی به تقسیم  شده معرفی
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