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مقاله پژوهشی                      محمد حسین عسکری*1
محمد امینی**2

چکیده

رفتار هــا و کنش هــای جاهلــی اعــراب قبــل از اســالم، از ویژگی هــا و خصوصیــات خاصــی 

ــب را در  ــگ غال ــک فرهن ــکل گیری ی ــی ش ــور کل ــه ط ــات، ب ــن خصوصی ــت� ای ــوده اس ــوردار ب برخ

زندگــی اعــراب جاهلــی نشــان می دهــد� بــا دقــت در ایــن کنش هــا می تــوان بــه یــک پیوســتگی 

در رفتار هــای مــردم در کلیــه ی عصــور قبــل از ارســال رســل و تشــریع شــریعت ها پــی بــرد 

ــد  ــف مانن ــای مختل ــان در زمان ه ــیس ادی ــه تأس ــا ب ــا و بدعت ه ــن تحریف ه ــاید همی ــه ش ک

ــم  ــادات و پرســتش های خــارج از مجــرای فطــری خت ــه عب ــل ب ــات و می ــج خراف بت پرســتی، تروی

ــات  ــن خصوصی ــه وجــود ای ــوان ب ــاب آســمانی مســلمانان، می ت ــم، کت ــرآن کری شــده باشــد� در ق

ــرده  ــام ب ــت ن ــای جاهلی ــی تعصب ه ــوان کل ــت عن ــرآن از آن  تح ــرد و ق ــی ب ــراب پ ــن اع در بی

ــه  ــوط ب ــات مرب ــی روای ــوارد، و گونه شناس ــن م ــام ای ــرار دادن تم ــم ق ــی و کناره ــا بررس ــت� ب اس

ــد  ــه ی تأســیس شــرایع الهــی را ایجــاد می کن ــه انحرافــات فطــری بشــری کــه زمین ــوان ب آن، می ت

ــریعت ها  ــریع ش ــت تش ــوان عل ــا می ت ــت، آی ــش آن اس ــن پژوه ــی در ای ــش اصل ــرد� پرس ــی ب پ

ــئله  ــه مس ــون ب ــا کن ــت؟ ت ــی دانس ــه ی ادوار تاریخ ــت در هم ــی را جاهلی ــان اله ــیس ادی و تأس

جاهلیــت بدیــن نحــو پرداختــه نشــده اســت� روش تحقیــق ایــن مقالــه یــه صــورت تحلیلــی بــوده 

ــرار  ــت ق ــورد دق ــدی شــده م ــه صــورت طبقه بن ــت ب ــات جاهلی ــا آی ــط ب ــات تفســیری مرتب و روای

ــن  ــی و عناوی ــیر واژگان ــق، تفس ــری و تطبی ــده ی ج ــون، قاع ــف بط ــای مختل ــد و در گونه ه گرفته ان

ــت  ــه صف ــود س ــه وج ــوان ب ــق می ت ــن تحقی ــج ای ــن نتای ــده اند� از مهم تری ــدی ش ــر، طبقه بن دیگ

اســتکبار، تعصــب و پرســتش های باطــل بــه طــور مشــترک در همــه  امت هــای ســابق اشــاره نمــود 

ــد� ــت را تشــکیل می دهن ــوده و روح جاهلی ــی ب ــت اله ــول والی ــع قب ــات مان ــن صف ــه ای ک

واژگان کلیدی: جاهلیت، شریعت، قرآن، تمدن، فرهنگ�

*� مدرس جامعه المصطفی العالمیه 
mh1367askari@gmail.com

**� عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه قم
 amini63@chmail.ir

صفحه 8 تا صفحه 27

تحلیلی بر گونه شناسی آیات و روایات 
مرتبط با عصر جاهلیت

دریافت: 1400/09/28
پذیرش:   1401/03/15

10.22034/JKSL.2022.344784.1105
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مقدمه

جاهلیــت و فرهنــگ آن در لســان دینــی مــا، چــه در قــرآن کــه کتــاب آســمانی اســت و چــه در 

روایاتــی کــه از ناحیــه ی أئمــه دینــی مــا بــرای تکمیــل هدایــت دیــن، تشــریع و بیــان شــده اســت؛ 

از جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت� یکــی از راه هــای تبییــن خصوصیاتــی کــه در جاهلیــت 

بــوده، صفــات و ویژگی هــای مطــرح شــده در اشــعار و ادبیــات جاهلــی اســت� شــعر جاهلــی یکــی از 

مهم تریــن منابــع بــرای شــناخت بهتــر ایــن دوره اســت� در ایــن اشــعار، صفاتــی مــوج می زنــد کــه 

نشــان از فرهنــگ غالــب مردمــان در ایــن دوره دارد� صفاتــی ماننــد تعصــب و عصبیــت، فخر فروشــی، 

اســتهجان و بیماری هــای جنســی، جنــگ و انتقام جویــی از ایــن دســت صفــات و خصوصیاتــی اســت 

ــه اشــعار  ــوان ب ــن موضــوع می ت ــر ای ــت بهت ــرای دریاف ــه چشــم می خــورد� ب ــن اشــعار ب ــه در ای ک

»معلقــات ســبع« کــه از هفــت تــن از بزرگتریــن شــاعران جاهلــی و مربــوط بــه قبــل از اســالم می باشــد 

مراجعــه نمــود� آن اشــعار را بــر روی پارچــه ای بــا آب زر نوشــته و بــر دیــوار کعبــه می آویختنــد� در مورد 

تعــداد شــاعران معلقــه، نظرهــا مختلــف اســت� بهتریــن نظــر آن اســت کــه تعــداد آنــان هفــت نفــر 

می باشــد: »امــروء الَقیــس، َطرفــة بــن العبــد، ُزهیــر بــن أبــی ُســلمی، ولیــد بــن ربیعــه، عمــرو بــن 

کلثــوم، عنتــرة بــن شــّداد العبســی و الحــارث بــن ِحّلــِزة«� برخــی بــا اضافــه کــردن »النابغــة الُذبیانــی« 

آنــان را هشــت نفــر دانســته و برخــی بــا اضافــه کــردن »االعشــی االکبــر و عبیــد بــن االبــرص« آنــان 

را تــا ده نفــر شــمرده اند� همچنیــن »المیــه العــرب« کــه همگــی از معاریــف شــاعران عــرب در عصــر 

جاهلــی و قبــل از بعثــت پیامبــر اســالم ؟ص؟ اســت� ســاختار کلــی اشــعار عــرب را می تــوان در مســایل 

جنســی، انتقام جویی هــای قبیلــه ای، فرهنــگ تبــرج و خودنمایــی و توصیــف حیواناتــی ماننــد شــتران 

ســرخ مــو و اســبان تنــد رو خالصــه نمــود�

بــرای آشــنا شــدن بهتــر بــا فرهنگ هــای اجتماعــِی غالــب در ایــن زمــان، می تــوان بــه ایــن اشــعار 

امــروء القیــس در معلقــات اشــاره نمــود کــه در مــورد شــهوت ها و امیــال جنســی خــود ســروده اســت:

ا الَقَرْنُفلِ يَّ با جاَءْت ِبَر َع الِمْسُك ِمْنُهما    َنسيَم الصَّ إذا قاَمَتا َتَضوَّ

ــاِد  ــه ب ــل اینک ــد، مث ــده می ش ــان پراکن ــک از آن ــوي مش ــتند ب ــر می خاس ــی آن دو زن ب وقت

ــی، 1405: 43( ــت� )زوزن ــرده اس ــده ک ــل را آورده و پراکن ــوش قرنف ــوي خ ــا، ب ــته ي صب آهس

یــا بــه اشــعار لبیــد بــن ربیعــه کــه از شــعرای قصایــد معلقــات اســت و مــی  و میگســاری را چنیــن 

توصیــف می نمایــد:

ٍر تأتاُلُه إبهاُمَها بَصبوِح صافية ٍ وجذِب كرينة    بمَوتَّ
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ــا  ــا نوشــیدن و ســر کشــیدن شــراب خالــِص صبحگاهــی و نواختــن کنیــزك عــود نــواز، کــه ب ب

ــرده ام�  ــّذت ب ــه و ل ــع گرفت ــوازد، تمّت ــود آن را می ن ــت خ انگش

ــی و  ــبک زندگ ــه س ــوان ب ــت، می ت ــر جاهلی ــم ب ــات حاک ــات و ادبی ــعار، ابی ــه اش ــه ب ــا توج ب

ــدادی، 1418، ج2: 101( ــد� )بغ ــف ش ــر آن واق ــرده و ب ــی ب ــت پ ــر جاهلی ــگ عص فرهن

ــوره های آل  ــم، »س ــرآن کری ــی ق ــَور مدن ــه در س ــار مرتب ــت چه ــظ جاهلی ــم، لف ــرآن کری  در ق

عمــران، مائــده، احــزاب و فتــح« تکــرار شــده اســت� در ایــن مــوارد بــا توجــه بــه مضــاف الیــه ایــن 

الفــاظ، اشــارات قــرآن متفــاوت می گــردد و بررســی شــأن نــزول آیــات و شــرایط بیــان آیــات نیــز 

ــی  ــذار باشــد� رفتار هــا و فرهنگ ــد اثرگ ــات می توان ــن آی ــر از ای ــت بهت ــر و دریاف ــم دقیق ت ــرای فه ب

کــه در ایــن زمــان یعنــی قبــل از نــزول دیــن اســالم وجــود داشــته، می توانــد مــورد بررســی تحلیلــی 

ــل و ریشــه های  ــون عل ــه پیرام ــن زمین ــی در ای ــکات دقیق ــه و ســرنخ ها و ن ــرار گرفت ــی ق و اجتماع

گرایــش جاهلــی را می تــوان بــه واســطه ی آن هــا فهمیــد و بــه آن علــم پیــدا کــرد� در ایــن مقالــه 

ــه  ــپس ب ــده و س ــی ش ــی بررس ــالح دین ــت و در اصط ــم لغ ــای عل ــدگاه علم ــت از دی ــدا جاهلی ابت

ــدگاه  ــت از دی ــان جاهلی ــت و در پای ــده اس ــه ش ــات پرداخت ــات و روای ــدگاه آی ــناخت آن از دی ش

روایــات تفســیری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت�

شیوه و پیشینه ی پژوهش

این پژوهش به روش کتابخانه ای و تحلیلی - توصیفی خواهد بود�

تــا کنــون در ایــن موضــوع بیــش از 90 مقالــه و چندیــن جلــد کتــاب نوشــته شــده اســت� بعضــی 

از ایــن مقــاالت ماننــد مقالــه »از جاهلیــت مکــه تــا مدنیــت مدینــه« نوشــته ی ابوالفضــل خــوش 

منــش، بــه صــورت کلــی بــه مقولــه ی جاهلیــت و عصــر مربــوط بــه آن یعنــی قبــل از بعثــت پیامبــر 

خاتــم حضــرت محمــد مصطفــی ؟ص؟ پرداخته انــد� بعضــی دیگــر از ایــن مقــاالت بــه ایــن موضــوع بــه 

صــورت تخصصی تــر و بــا رویکــرد فرهنگــی نســبت بــه ایــن عصــر نگاشــته شــده اند کــه می تــوان 

در ایــن مــورد بــه مقاالتــی همچــون »راهبردهــای حــل بحران هــای فرهنگــی اجتماعــی جاهلیــت 

از منظــر قــرآن و حدیــث« نوشــته ی محمــد تقــی دیــاری بیدگلــی اشــاره نمــود� در بعضــی دیگــر از 

ایــن مقــاالت نیــز بــه موضوعــات تخصصی تــری از قبیــل زن در عصــر جاهلیــت یــا پرچمــداری در 

عصــر جاهلیــت یــا احــکام خــاص در عصــر جاهلیــت ماننــد طالق هــای مرســوم در عصــر جاهلیــت 

ــدگاه جامعــه شناســانه و روانشــناختی  ــت از دی ــه جاهلی ــون ب ــا کن ــی ت ــه شــده اســت� ول پرداخت

در آیــات و روایــات بــه عنــوان یــک منشــأ بــرای تشــریع شــریعت از جانــب شــارع مقــدس و بــه 
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ــن  ــا ای ــت� ب ــده اس ــته نش ــانی نگریس ــت انس ــرت و سرش ــت در فط ــده ی بدع ــاد کنن ــوان ایج عن

نــگاه می تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت پیــدا نمــود کــه در عصــر جاهلــی و زمانــه ی قبــل از بعثــت 

ــن  ــز ای ــل از شــریعت های ســابق نی ــه در زمانه هــای قب ــی وجــود دارد ک ــر اســالم، خصوصیات پیامب

ــن بدعت هــا  ــردن همی ــن ب ــرای از بی ــات وجــود داشــته و اصــل تشــریع هــر شــریعتی ب خصوصی

ــور  ــا ظه ــه ب ــرات و ویژگی هاســت ک ــن فق ــدرن، دارای همی ــت م ــز جاهلی ــروزه نی ــوده اســت� ام ب

آخریــن منجــی بشــریت و تجدیــد شــریعت نبــوی، انشــااهلل در َامــد و زمــان مشــخص شــده ایــن 

جاهلیــت نیــز بــه زوال و نابــودی می رســد� در رابطــه بــا جاهلیــت در بیــن اعــراب و خصوصیــات آن، 

تــا کنــون فعالیت هــای پژوهشــی متعــددی شــده اســت� در بیشــتر ایــن پژوهش هــا، بــه مطالــب 

جزئــی و کلــی مرتبــط بــا جاهلیــت پرداختــه شــده ولــی تــا کنــون تحقیــق جامــع و کاملــی در رابطــه 

بــا وضعیــت اجتماعــی و فرهنــگ غالــب عصــر جاهلیــت و تحلیــل ایــن وضعیــت از دیــدگاه روایــات 

تفســیری بــه صــورت گونه شناســانه و احتمــال بــروز ایــن معیار هــا در جوامــع دیگــر کــه نتیجــه ی 

آن پــا گذاشــتن در مســیر غلــط اعــراب جاهلــی خواهــد بــود، صــورت نپذیرفتــه اســت� آن چــه در این 

ــد  ــه می توان ــه می شــود، مالک هــا و معیارهــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت ک ــی گرفت پژوهــش پ

ــر نتایــج بــه دســت آمــده  ــه ای باشــد� بناب ــروز دهنــده ی رفتار هــای جاهلــی در هــر عصــر و زمان ب

در ایــن تحقیــق، جاهلیــت یــک تفکــر غالــب رایــج در هــر زمانــه  بــوده و بــرای از بیــن بــردن ایــن 

ــد� ــان الهــی شــکل گرفته ان تفکــر، ادی

مفهوم شناسی

ــه  ــل را ب ــرار داده و جاه ــم ق ــل عل ــل را در مقاب ــدی، جه ــد فراهی ــن احم ــل ب ــت: خلی  جاهلی

ــدی، 1414، ج1: 327(� شــاید  ــد )فراهی ــم انجــام دهــد می دان ــدون عل ــه کاری را ب ــای کســی ک معن

ــم را  ــدون عل ــال ب ــرار داده و انجــام اعم ــم ق ــل عل ــل را در مقاب ــوان گفــت: بیشــتر لغوییــن، جه بت

جاهالنــه عمــل کــردن دانســته اند� ولــی در اصطــالح دینــی، اگــر بــه ایــن مقولــه نــگاه شــود بایــد 

گفــت: جهــل در لســان روایــات و آیــات، متضــاد علــم نمی باشــد، بلکــه در مقابــل عقــل قــرار دارد� 

ــاب  ــوان »کت ــت عن ــی را تح ــوده و باب ــل نم ــن روش عم ــه همی ــی ب ــز در کاف ــی نی ــه کلین چنان چ

العقــل و الجهــل« در ایــن دایــرة المعــارف حدیثــی شــیعه گشــوده اســت� همچنیــن بــا توجــه بــه 

نمونه هایــی از آیــات و روایــات، بــه ایــن نــگاه کلــی می تــوان دســت پیــدا کــرد� بــرای نمونــه بــه 

ــوان تمســک نمــود: ــر اســالم حضــرت محمــد مصطفــی ؟ص؟ می ت ــن روایــت پیامب ای

ــل«؛  ای  ــن العق ــود م ــال اع ــل و ال م ــن الجه ــّد م ــر اش ــی، ال فق ــا عل ــول اهلل؟ص؟: »ی ــال رس »ق
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ــر از خــرد نیســت )کلینــی، 1411، ج1: 69(�  ــی، فقــری ســخت تر از نادانــی و ســرمایه ای بهــره ده ت عل

ــرار  ــم ق ــل عل ــن روایــت، جهــل را در مقاب ــه مشــاهده می شــود، شــارع مقــدس در ای ــه ک همانگون

داده و ثمــره ی آن را فقــری کــه می توانــد مــادی یــا معنــوی باشــد بیــان نمــوده اســت� در روایــات، 

ــه  ــت ک ــی اس ــل، عمل ــن جه ــر ای ــت� بناب ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــا عل ــم ی ــل، حل ــل عق ــل در مقاب جه

انســان را از علــم، عقــل و حلــم دور می کنــد� در آیــات قــرآن، بندگانــی کــه اعمالشــان خالــی از ایــن 

خصوصیــات باشــد را بــه صفــت جهــل توصیــف نمــوده انــد: »َو جاَوْزنــا ِبَبنــي  ِإْســرائيَل اْلَبْحــَر َفَأَتــْوا 

ُكــْم  َعلــى  َقــْوٍم َيْعُكُفــوَن َعلــى  َأْصنــاٍم َلُهــْم قاُلــوا يــا ُموَســى اْجَعــْل َلنــا ِإلهــًا َكمــا َلُهــْم آِلَهــٌة قــاَل ِإنَّ

َقــْوٌم َتْجَهُلــون« )اعــراف:138( و فرزنــدان اســرائيل را از دريــا گذرانديــم� تــا بــه قومــى رســيدند كــه 

ــراى  ــه كــه ب ــد: »اى موســى، همان گون ــر ]پرســتش [ بت هــاى خويــش همــت مى گماشــتند� گفتن ب

آنــان خدايانــى اســت، بــراى مــا ]نيــز[ خدايــى قــرار ده� گفــت: »راســتى شــما نادانــى مى كنيــد�« 

ــا  ــان ی ــس بت ــی از جن ــار بت پرســتان، از او درخواســت الهه های ــور از کن  اصحــاب موســی در عب

الهه هــای مختلــف نمودنــد� در ازای ایــن درخواســت، قــرآن کریــم ایشــان را جاهــل شــمرده اســت� 

ــه ی  ــن نمون ــه ای ــه ب ــا توج ــد� ب ــل می باش ــل و تعق ــی دور از عق ــالی، عمل ــان پوش ــتش خدای پرس

قرآنــی، می تــوان بــه حقیقــت معنــای جهــل در قــرآن کریــم پــی بــرد� قــرآن کریــم در توصیــف قــوم 

ــْل  ســاِء َب ــْن ُدوِن النِّ جــاَل َشــْهَوًة ِم ــوَن الرِّ ــْم َلَتْأُت ُك لــوط بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره می فرمایــد: »ِإنَّ

َأْنُتــْم َقــْوٌم َتْجَهُلــون« )نمــل:55( آيــا شــما بــه جــاى زنــان، از روى شــهوت بــا مردهــا در مى آميزيــد؟ 

ــه ايد�  ــى جهالت پيش ــما مردم ــه ش ــه![ بلك ]ن

قـوم لـوط کـه مبتـال به یک عمل خـالف عقل و فطرت بشـری بودنـد، از جانب قرآن کریـم با صفت 

جهـل توصیـف شـده و علـت ایـن تمایـالت در وجود ایشـان، جهل برشـمرده شـده اسـت� بنابـر این، 

اعمـال جاهالنـه بـه تعبیـر قـرآن کریم اعمالـی خالف عقـل و فطرت آگاهانه ی انسـان ها می باشـد�

جاهلیــت در بیــان عمــر فــروخ عبــارت اســت از: عصــری کــه عــرب در ایــن عصــر اهــل جاهلیــت 

ــر  ــوده اســت� بناب ــزاع، شــرب خمــر و قمــار ب ــوده و دارای خصوصیت هایــی چــون بت پرســتی، ن ب

ایــن، جاهلیــت بدیــن معنــا در مقابــل حلــم قــرار می گیــرد� عــرب در ایــن زمــان از علــوم مختلفــی 

نظیــر فلکیــات، نجــوم و طــب برخــوردار اســت� از نظــر ادب نیــز در اعلــی مرتبــه ی ادب عربــی بــه 

ســر می بــرد )فــروخ، 1984، ج1: 73(� جاهلیــت مــورد نظــر در ایــن مقالــه نیــز بــه آن چــه در بیــان 

ــکات و شــاخص های دیگــری در  ــه ن ــق، ب ــن تحقی ــی در ضمــن ای ــک اســت� ول ــروخ آمــده نزدی ف

رابطــه بــا جاهلیــت اشــاره خواهــد شــد�

ــر نظــر شــیعیان،  ــی، بناب ــا تفســیر نقل ــور ی ــی، تفســیر مأث ــی: تفســیر روای ــع روای تفســیر جام
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گونــه ای از تفســیر قــرآن، مبتنــی بــر روایــات نقل شــده از پیامبــر اســالم ؟ص؟ و امامــان شــیعه اســت� 

اهــل ســنت، کالم صحابــه و تابعیــن را نیــز مبنــای اســتفاده در تفســیر روایــی دانســته اند ) ایــازی، 

ــی، ج1: 152(. 1414:36؛ ذهب

ویژگی های فرهنگ جاهلیت در قبل از اسالم

ــم  ــی خات ــت جهان ــالم و بعث ــور اس ــل از ظه ــی قب ــازه ی زمان ــه ب ــا، ب ــی م ــات دین در اصطالح

المرســلین حضــرت محمــد ؟ص؟، عصــر جاهلیــت گفتــه شــده اســت� در ایــن زمــان، فرهنگ هایــی 

ــروز رفتارهایــی از جانــب مردمــی  رواج پیــدا نمــوده، کــه ایــن فرهنگ هــا و خصوصیــات، ســبب ب

ــاری  ــد شــده اســت� شــناخت ایــن ویژگی هــا و خصوصیــات رفت کــه در ایــن عصــر زندگــی می کنن

ــِل روانشــناختی و  ــد مــا را در تحلی ــب مــردم در ایــن زمــان شــده اســت، می توان کــه فرهنــگ غال

رفتــارِی جامعــه ی قبــل از بعثــت، یــاری رســاند� بــروز ایــن رفتارهــا و شناســایی منشــأ بــروز ایــن 

ــذار  ــد بســیار أثرگ ــری، می توان ــن قهق ــادن انســان ها در ای ــودن از افت ــری نم ــرای جلوگی رفتارهــا، ب

باشــد� در یــک تقســیم بنــدی کلــی می تــوان ســبک زندگــی و فرهنــگ رفتــاری جامعــه ی جاهلیــت 

را بــه دو شــاخه مهــم تقســیم نمــود:

1/ تعامل مردم با یکدیگر� 2/ تعامل مردم با خالق عالم�

در قســمت اول کــه تعامــل و عملکــرد مــردم بــا یکدیگــر می باشــد، بــه ایــن ویژگی هــای رفتــاری 

غالــب در ایــن عصــر می تــوان اشــاره نمــود: خشــونت، اســتبداد، خودپرســتی، ســفاهت و حماقــت�

ــم، و عصــر جاهلیــت  ــر حل ــز جهــل را در براب ــر و ایزوتســو نی ــی همچــون گلدزیه اســالم پژوهان

ــت، ســفاهت و  ــه شــامل خشــونت، اســتبداد، خودپرســتی، حماق را دوران سرکشــی دانســته اند ک

ــو، 1360: 34(. ــت ) ایزوتس ــر آن هاس نظای

ــر  ــا اگ ــد، ام ــش بودن ــم و دان ــدون عل ــده و ب ــرب، مردمــی درس نخوان ــرة الع ــرب آن روِز جزی ع

ــط و دور  ــش غل ــل بین ــه دلی ــه می شــود، ب ــردم آن روزگار »جاهــل« گفت ــه م ــگ اســالمی ب در فرهن

ــد خودپســندی،  ــات زشــتی مانن ــی و صف ــروی از آداب و رســوم خراف ــل و منطــق آن هــا و پی از عق

ــه آن اطــالق  ــه ی »نفهمــی« ب ــه، کلم ــه در فارســی عوامان ــوزی و ��� اســت، ک ــه ت فخرفروشــی، کین

می گــردد ) جعفریــان، 1387، ج1 :76(� 

در قســمت دوم کــه تعامــل بــا پــروردگار اســت بــا کنــار گذاشــتن معبــود واقعــی و روی آوردن بــه 

معبود هــای پــوچ و دروغیــن رو بــه رو هســتیم� عــرب در ایــن دوره، تمایــل شــدیدی بــه پرســتش 

ــا  ــط ب ــورد رواب ــود� در م ــر می ش ــتی تعبی ــه بت پرس ــه از آن ب ــد ک ــان می ده ــود نش ــام از خ اجس
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ــان  ــق در ایش ــه َخل ــت ب ــد خدم ــنه ای مانن ــط حس ــق و رواب ــز ُخل ــات نی ــی اوق ــه گاه ــردم، البت م

مشــاهده می شــود� بــه عنــوان نمونــه در ایــن شــعر از »تابــط شــرا« کــه از شــعرای صعالیــک بــوده 

و اشــعار او جــزو اشــعار معلقــات اســت، شــاهد بــروز بعضــی ُخلــق حســنه هســتیم:

ل َوِقْرَبة ِ أْقواٍم َجَعْلُت ِعصاَمها    على كاِهٍل مني َذُلوٍل ُمَرحَّ

یعنــی چــه بســا مشــک آب مــردم را بــر دوش رام شــده و پــاالن شــده خــود نهــاده ام )مدرســی، 

ــه نشــان  ــن نکت ــد� ای ــه مــردم اشــاره می کن ــه خدمــات خــود ب ــن شــعر شــاعر ب 1378: 23(� در ای

دهنــده ی بعضــی ُخلــق انســانی و رواج آن در بیــن اعــراب جاهلــی اســت�

جاهلیت در آیات

در آیــات قــرآن کریــم بــه ویژگی هــای اخالقــی و رفتــاری در عصــر جاهلیــت اشــاره شــده اســت� 

چهــار بــار در قــرآن کریــم تعبیــر جاهلیــت بــه کار بــرده شــده اســت: 

آیه اول

ــْم  ْتُه ــْد َأَهمَّ ــٌة َق ــْم َو طاِئَف ــًة ِمْنُك ــًة ُنعاســًا َيْغشــى  طاِئَف ــمِّ َأَمَن ــِد اْلَغ ــْن َبْع ــْم ِم ــَزَل َعَلْيُك ــمَّ َأْن »ُث

ْمــِر ِمــْن َشــيْ ٍء ُقــْل ِإنَّ  ــِة َيُقوُلــوَن َهــْل َلنــا ِمــَن اْلَ ــوَن ِبــاهلِل َغْيــَر اْلَحــقِّ َظــنَّ اْلجاِهِليَّ َأْنُفُســُهْم َيُظنُّ

ْمــِر َشــيْ ٌء مــا  ــِه ُيْخُفــوَن فــي  َأْنُفِســِهْم مــا ال ُيْبــُدوَن َلــَك َيُقوُلــوَن َلــْو كاَن َلنــا ِمــَن اْلَ ــُه ِللَّ ْمــَر ُكلَّ اْلَ

ذيــَن ُكِتــَب َعَلْيِهــُم اْلَقْتــُل ِإلــى  َمضاِجِعِهــْم َو ِلَيْبَتِلــَي  ُقِتْلنــا هاُهنــا ُقــْل َلــْو ُكْنُتــْم فــي  ُبُيوِتُكــْم َلَبــَرَز الَّ

ــُدور« )آل عمــران:154(. ــذاِت الصُّ ــٌم ِب ــْم َو اهلُل َعلي ــَص مــا فــي  ُقُلوِبُك ــْم َو ِلُيَمحِّ اهلُل مــا فــي  ُصُدوِرُك

ســپس ]خداونــد[ بعــد از آن انــدوه، آرامشــى ]بــه صــورت [ خــواب ســبكى، بــر شــما فــرو فرســتاد، 

ــاره خــدا،  ــد؛ و درب ــر جــان خــود بودن ــا[ در فك ــرا گرفــت، و گروهــى ]تنه ــه گروهــى از شــما را ف ك

ــا را در  ــا م ــد: »آي ــد� مى گفتن ــت مى بردن ــاى ]دوران [ جاهلي ــون گمان ه ــاروا، همچ ــاى ن گمان ه

ــت  ــه دس ــر ب ــروزى [، يكس ــا پي ــت ي ــا ]شكس ــته كاره ــو: »سررش ــت؟« بگ ــارى هس ــن كار اختي اي

خداســت�« آنــان چيــزى را در دل هايشــان پوشــيده مى داشــتند، كــه بــراى تــو آشــكار نمى كردنــد� 

ــا  ــت، [ در اينج ــت داش ــر واقعي ــده پيامب ــود، ]و وع ــارى ب ــن كار اختي ــا را در اي ــر م ــد: »اگ مى گفتن

ــد، كســانى كــه كشــته شــدن  كشــته نمى شــديم�« بگــو: »اگــر شــما در خانه هــاى خــود هــم بودي

بــر آنــان نوشــته شــده، قطعــًا ]بــا پــاى خــود[ بــه ســوى قتلگاه هــاى خويــش مى رفتنــد� و ]اينهــا[ 

بــراى ايــن اســت كــه خداونــد، آن چــه را در دل هــاى شماســت، ]در عمــل [ بيازمايــد؛ و آن چــه را در 

قلب هــاى شماســت، پــاك گردانــد؛ و خــدا بــه راز ســينه ها آگاه اســت�در ایــن آیــه کریمــه اشــاره 

بــه ظــن جاهلــی یــا گمان هــای باطلــی دارد کــه انســان ها نســبت بــه خالــق عوالــم وجــود یعنــی 
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ــه ســاز رفتارهــای شــرک آمیز باشــد� ــد زمین ــه می توان ــی ک ــد� ظنون ــزرگ دارن خــدای ب

 گونه شناسی روایات تفسیری

ــه قــرآن،  تفســیر روایــی، گونه هــای مختلفــی اعــم از تفســیر واژگانــی، تمثیلــی، ادبــی، قــرآن ب

بطنــی و تطبیقی)جــری و تطبیــق( را دارا می باشــد� ایــن تقســیم بندی، براســاس روایــات تفســیری 

ــوط  ــات تفســیری مرب ــه گونه شناســی روای ــن پژوهــش ب ــه ی ای ــرآن می باشــد� در ادام ــون ق پیرام

بــه جاهلیــت پرداختــه خواهــد شــد�

الف: گونه تفسیر روایی مبتنی بر بطن القرآن

فــرات الکوفــی کــه از تفاســیر قدیمــی شــیعه اســت در تفســیر ایــن آیــه شــریفه چنیــن آورده: 

ــاٍس ِفــي َيــْوِم ُأُحــٍد ِفــي َقْوِلــِه َتَعاَلــى:  ُثــمَّ َأْنــَزَل َعَلْيُكــْم ِمــْن َبْعــِد اْلَغــمِّ َأَمَنــًة ُنعاســًا  َعــِن اْبــِن َعبَّ

َعــاُس َيــْوَم ُأُحــد )کوفــی،  َيْغشــى  طاِئَفــًة ِمْنُكــْم اْلَيــَة َنَزَلــْت ِفــي َعِلــيِّ ْبــِن َأِبــي َطاِلــٍب ع  َغِشــَيُه النُّ

.)98 :1410

بــا توجــه بــه ایــن روایــت، شــان نــزول ایــن آیــه در رابطــه بــا جنــگ احــد بــوده و فــراز ابتدایــی 

ــی  ــن عل ــه امیرالمومنی ــد، ب ــوردار بوده ان ــی برخ ــی اله ــگ از آرامش ــه در جن ــانی ک ــی کس ــه یعن آی

ــه رفتارهــای  ــگ ب ــن جن ــه در ای ــل کســانی هســتند ک ــب ؟ع؟ تفســیر شــده و در مقاب ــن ابی طال ب

جاهلیــت، اراده ی رجــوع پیــدا نموده انــد و دوبــاره از خــدا پرســتی منقطــع گشــته و بــه شــرک روی 

ــاٍس   آورده انــد� ابــن شــهر آشــوب نیــز در مناقــب بــه همیــن مطلــب اشــاره کــرده اســت:عن اْبــن َعبَّ

ِفــي َقْوِلــِه َتَعاَلــى:  ُثــَم  َأْنــَزلَ  َعَلْيُكــْم  ِمــْن  َبْعــِد اْلَغــِم  َأَمَنــًة ُنعاســًا َيْغشــى  طاِئَفــًة ِمْنُكــْم  َو طاِئَفــٌة َقــْد 

ْمــُن ُمِنيــم   َعــاُس َيــْوَم ُأُحــٍد َو اْلَخــْوُف ُمْســِهٌر َو اْلَ ْتُهــْم  َأْنُفُســُهْم  َنَزَلــْت ِفــي َعِلــيٍّ ؟ع؟ َغِشــَيُه النُّ َأَهمَّ

)ابــن شــهر آشــوب، 1379، ج3: 122(� ســید بــن طــاووس در رابطــه بــا ظــّن جاهلیــت موجــود در 

ایــن آیــه بــه نکتــه ی جالبــی اشــاره فرمــوده و آن هــم تــوکل و تفویــض امــور بــه خــدا، کــه نقطــه 

ــر بیاضــی در الصــراط  ــه تعبی ــی ب ــن طــاووس، 1367: 127(� ول ــل شــرک اســت می باشــد ) اب مقاب

ــا  ــی، 1384، ج 1: 74 (� ب ــد )بیاض ــت می باش ــت و امام ــده ی والی ــات کنن ــه اثب ــن آی ــتقیم، ای المس

توجــه بــه تفســیری کــه وارد شــده اســت، بایــد ایــن روایــت تفســیری را از بــاب روایــات بطــون کــه 

بــه باطــن قــرآن نظــر دارنــد دانســت� چــرا کــه روایــات بطنــی عبارتنــد از روایاتــی کــه از ظاهــر قــرآن 

عبــور کــرده و بــه یــک مرحلــه بعــد از ظاهــر نظــر دارنــد، کــه از آن بــه بطــن قــرآن یــاد می شــود� 

ظهــور ایــن آیــات در جاهلیــت اعــراب اســت ولــی ایــن روایــات ریشــه ی جاهلیــت را بــه توصیــف 

نشســته و تبییــن می نماینــد کــه بــه تعبیــر ایــن روایــات، کنــار گذاشــتن امــام و والیــت و دور شــدن 
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ــات جاهلیــت  ــات مفســر آی ــن، دســته اول از روای ــر ای از مســیر امامــت شــمرده شــده اســت� بناب

در قــرآن کریــم، روایــات بطنــی هســتند� در اشــعار جاهلــی، دوری از یــاد خــدا و ظــن جاهلــی بــه 

حضــرت حــق، کــه در ایــن آیــه بــه »ظــن الســوء« تعبیــر شــده اســت، مــوج می زنــد� بــه عنــوان 

ــال زد کــه می گویــد: ــر« در معلقــات مث ــه ایــن شــعر از »اعشــی االکب ــوان ب ــال می ت مث

فقْد أخالُس ربَّ البيِت غفلتُه    وقْد يحاذُر مني ثّم ما يئل

ــن دوری  ــی از م ــتم و گاه ــت می جس ــردم و فرص ــن می ک ــه کمی ــب خان ــت صاح ــرای غفل ب

ــام  ــان را انج ــال جوان ــم و اعم ــب می پرداخت ــو و لع ــه له ــت� ب ــی یاف ــات نم ــی نج ــرد ول می ک

مــی دادم و جوانــان باریــک انــداِم غــزل دوســت، رفقــای مــن و از مــن تبعیــت می کردنــد� بامــدادان 

بــه شــراب فروشــی رفتــه ام و غالمــی همــراه مــن بــوده کــه بــرای مــن گوشــت بریــان می کــرد� مــن 

در لهــو و شــرابخواری بــا جوانانــی بــودم کــه ��� )مدرســی، 1378: 255 تــا 277(� ایــن اشــعار عمــق 

لهــو دوســتی و مشــغولیت های فکــری عــرب جاهلیــت را نشــان می دهــد� ایشــان می خواهنــد در 

زمانــی کــه مشــغول لهــو و لعــب هســتند، جــان بــه جــان آفریــن تقدیــم کننــد� بنابــر ایــن، بینــش 

و دیــدگاه عــرب جاهلــی بــه زندگــی، بــر اســاس هوســرانی ها و رقــم زدن برنامــه ی زندگــی بــر ایــن 

اســاس بــوده اســت� آن چــه بــرای او در ایــن مقطــع اهمیــت دارد شــخص و خــود اســت� آن چــه او 

ــوده  ــژه ای برخــوردار ب ــرای او از اهمیــت وی ــد، ب ــاری می کن ــه هوســرانی ها ی را در مســیر رســیدن ب

و بــرای رســیدن بــه آن حاضــر اســت هرچــه دارد فــدا کــرده و دیگــران و حتــی نزدیک تریــن افــراد 

بــه خــود را در مضیقــه و ســختی قــرار دهــد و برایشــان مشــکالتی را نیــز ایجــاد کنــد�

ب: گونه تفسیر روایی مبتنی بر بیان مصادیق

در تفســیر قمــی، دربــاره تفســیر ایــن آیــه شــریفه، تمییــز بیــن مؤمنیــن و منافقیــن را مورد اشــاره 

قــرار داده اســت  )قمــي، 1404، ج 1: 121(� بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در بیــان قمــی آمــده می تــوان 

اســتنباط نمــود؛ ظــّن جاهلیــت از مصادیــق نفــاق و رفتــار منافقانــه بــوده کــه بــه خوبــی علــی بــن 

ابراهیــم قمــی بــه ایــن مطلــب اشــاره فرموده انــد� ایــن روایــات در دســته ی روایاتــی هســتند کــه 

ــرای  ــق ب ــد� تعییــن و تبییــن مصادی ــق آن توجــه دارن ــه مصادی ــم ب ــرآن کری ــرای تفســیرآیات ق ب

روشــن شــدن موضوعــات، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت� ایــن روایــات از ایــن نکتــه اســتفاده 

نمــوده و مصادیــق جاهلیــت را کــه عبــارت از نفــاق و تکذیــب حــق اســت بیــان می فرماینــد�

آیه دوم

ِة َيْبُغوَن َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُيوِقُنون«  )مائده:50(. »َأ َفُحْكَم اْلجاِهِليَّ
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آيــا خواســتار حكــم جاهلّيت انــد؟ و بــراى مردمــى كــه يقيــن دارنــد، داورى چــه كســى از خــدا 

بهتــر اســت؟ 

ایــن آیــه همــان آیــه ای اســت کــه فاطمــه زهــرا )س( در خطبــه فدکیــه بــه آن اشــاره فرمودنــد� 

ــون أن  ــم اآلن تزعم ــت: »أنت ــده اس ــر ش ــب متذک ــن مطل ــاء« ای ــات النس ــریف »بالغ ــاب ش در کت

ــا معشــر  ــوَن  ويه ــْوٍم  ُيوِقُن ــًا ِلَق ــَن  اهللِ  ُحْكم ــُن  ِم ــْن  َأْحَس ــون  َو َم ــة تبغ ــم الجاهلي ــا أ فحك ال إرث لن

ــا«  ــْيئًا َفِريًّ ــت  َش ــد جئ ــي لق ــاك و ال أرث أب ــرث أب ــاب أن ت ــي الكت ــي أ ف ــز إرث أب ــن أ أبت المهاجري

ــم�  ــی نداری ــا ارث ــه م ــد ک ــان باطــل خــود تصــور می کنی ــه گم ــور، 1378ش: 26(، شــما االن ب )طیف

آیــا در کتــاب خــدا چنیــن آمــده کــه تــو )غاصــب اول( از پــدر خــود ارث ببــری و مــن نبــرم؟ وای بــر 

شــما مهاجریــن� مرحــوم کلینــی در تفســیر ایــن آیــه شــریفه بــه ایــن روایــت تمســک فرموده انــد: 

ــَة ْبــِن َمْيُمــوٍن َعــْن  ــاٍل َعــْن َثْعَلَب ــاِر َعــِن اْبــِن َفضَّ ــِد اْلَجبَّ ــِن َعْب ــِد ْب ْشــَعِريُّ َعــْن ُمَحمَّ »َأُبــو َعِلــيٍّ اْلَ

ــِة َو َقــْد َقــاَل اهلُل َعــزَّ  َأِبــي َبِصيــٍر َعــْن َأِبــي َجْعَفــٍر ع َقــاَل: اْلُحْكــُم ُحْكَمــاِن ُحْكــُم اهلِل َو ُحْكــُم اْلَجاِهِليَّ

َو َجــلَّ َو َمــْن  َأْحَســُن  ِمــَن  اهللِ  ُحْكمــًا ِلَقــْوٍم  ُيوِقُنــوَن  َو اْشــَهُدوا َعَلــى َزْيــِد ْبــِن َثاِبــٍت َلَقــْد َحَكــَم ِفــي 

ــِة« ) کلینــی، 1411، ج 7: 407 (؛ حکــم بــه تعبیــر امــام صــادق ؟ع؟ طبــق ایــن  اْلَفَراِئــِض ِبُحْكــِم اْلَجاِهِليَّ

روایــت بــه دو قســم تقســیم می شــود: حکــم خــدا و حکــم جاهلیــت� بنــا بــر ایــن می تــوان نتیجــه 

ــگ  ــم فرهن ــردن از شــاخصه های مه ــق باطــل و در مســیر باطــل حرکــت ک ــر طری ــت مشــی ب گرف

جاهلیــت اســت� جاهلیــت در مســیر از بیــن بــردن والیــت قــدم بــر مــی دارد و نمــی توانــد والیــت 

و حقیقــت را بــر تابــد� ایــن روایــت بــرای تفســیر ایــن آیــه بــه کار رفتــه و بطــن حکــم جاهلیــت 

کــه تصمیم گیری هــای خــالف حــق و حقیقــت اســت را بیــان فرمــوده اســت� پــس ایــن دســته از 

روایــاِت مفســر را نیــز می تــوان در گونــه ی بطــون کــه بیــان کننــده ی بطــن آیــات شــریف می باشــند 

دانســت� چــرا کــه ایــن روایــات نیــز در رابطــه بــا حقیقــت آیــات بحــث می کننــد نــه ظواهــر آیــات 

شــریف�

در اشــعار جاهلــی بــه احــکام جاهلیــت اشــاراتی وجــود دارد� احکامــی کــه ناشــی از فرهنــگ و 

ــه ایــن بیــت از معلقــه »طرفــة بــن العبــد«  رســوم جاهلیــت اســت� بــه عنــوان مثــال می تــوان ب

اشــاره نمــود کــه سراســر زندگانــی و حیــات خــود را خالصــه در ایــن اعمــال توصیــف می کنــد:

َوَبیعی َوِإنفاقی َطریفی َوُمتَلدی تی  َوما زاَل َتشرابی الُخموَر َوَلذَّ

ــال مکتســب و  ــردن م ــروش و خــرج ک ــردن و ف ــذت ب ــاده نوشــی و ل ــی همیشــه کار مــن ب  یعن

موروثــی ام می باشــد )مدرســی، 1378: 62(� زندگــی و حیــات جاهلــی غــرق شــدن در لــذات و تمتعــات 

شــهوانی و بیهــوده گذرانیــدن حیاتــی اســت کــه می توانــد انســان را بــه کمــال ابدیــش برســاند�
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كاَة َو َأِطْعَن اهلَل  ـالَة َو آتيَن الـزَّ ـِة اْلُولى  َو َأِقْمَن الصَّ َج اْلجاِهِليَّ ْجـَن َتَبـرُّ »َو َقـْرَن فـي  ُبُيوِتُكـنَّ َو ال َتَبرَّ

َرُكْم َتْطهيـرا« )احزاب: 33(  ْجـَس َأْهَل اْلَبْيـِت َو ُيَطهِّ مـا ُيريـُد اهلُل ِلُيْذِهـَب َعْنُكُم الرِّ َو َرُسـوَلُه ِإنَّ

و در خانه هايتـان قـرار گيريـد و ماننـد روزگار جاهلّيـِت قديـم زينت هـاى خـود را آشـكار مكنيـد و 

نمـاز برپـا داريـد و زكات بدهيـد و خـدا و فرسـتاده اش را فرمان بريد� خـدا فقط مى خواهـد آلودگى را 

از شـما خانـدان ]پيامبـر[ بزدايـد و شـما را پاك و پاكيـزه گرداند� 

از دیگــر آیــات قــرآن کریــم کــه لفــظ جاهلیــت در آن بــه کار رفتــه اســت، آیــه 33 از ســوره مبارکــه 

ــس«  ــن قی ــلیم ب ــاب »س ــزول آن در کت ــأن ن ــریفه و ش ــه ش ــن آی ــیر ای ــد� در تفس ــزاب می باش اح

ــراد  ــه توســط حضــرت زهــرا ؟ع؟ ای ــه فدکی ــه مجلــس مناشــده )مجلســی کــه در آن خطب اشــاره ب

گردیــد( و اعتــراف اصحــاب بــه والیــت و بیــان آن از زبــان پیامبــر ؟ص؟ شــده اســت )الهاللــي، 1405، 

ج 2: 646(� ایــن آیــه بــا این کــه در بیــن آیــات مخصــوص بــه زنــان پیامبــر ؟ص؟ آمــده، ولــی بــه قرینــه 

ضمیــر »کــم«، بایســتی ایــن فــراز را در شــأن و منقبــت اهــل بیــت ؟ع؟ بدانیــم� کــه ایــن روایــات 

ــه قهقــرای جاهلیــت خواهــد  ــار زدن والیــت، رجــوع ب ــر ایــن ادعــا می باشــند� کن گــواه روشــنی ب

ــوده اســت و از ِقســم  ــو نم ــه شــریفه را بازگ ــن آی ــورد نظــر، بطــن ای ــت م ــن، روای ــر ای ــود� بناب ب

بطــون در گونه شناســی تفاســیر روایــی پیــروی می کنــد� چــرا کــه ایــن روایــات نیــز در بیــان تأویــل 

و حقیقــت جاهلیــت در آیــات می باشــند و ایــن نکتــه را تبییــن نمــوده و می شــکافند� تذکــر ایــن 

نکتــه الزم اســت کــه آن چــه در شــأن نــزول ایــن آیــه شــریفه از جانــب مفســرین در رابطــه بــا زنــان 

پیامبــر ؟ص؟ در واقعــه ی افــک و افشــای اســرار پیامبــر ؟ص؟ نقــل شــده نیــز ریشــه در همیــن فرهنــگ 

جاهلــی دارد )الهاللــی، 1405: 295(، کــه بــا وجــود گذشــت چندیــن ســال از بعثــت پیامبــر ؟ص؟ هنــوز 

در منــش  و رفتــار  اعــراب بــه چشــم می خــورد� اخــالق و رفتــاری کــه ناشــی از فرهنــگ تهمــت زدن، 

خودکامگــی و تبــرج جاهلیــت اســت� فرهنــگ تفاخــر و تکاثــر کــه از جانــب قــرآن، فرهنــگ مطــرود 

و منفــوری بیــان شــده اســت� 

در اشعار جاهلی از این دست تفاخر های عبث و بیهوده زیاد به چشم می خورد:

ولکن نفی عن االعادی جرئتی         علیهم و اقدامی و صدقی و محتدی

شــجاعت مــن در مقابــل دشــمنان و اقــدام و راســتی و اصالــت نســب مــن، دشــمنان را از مــن 

ــت و���  ــال، ریاس ــبب، م ــب، س ــه نس ــی ب ــرب جاهل ــی، 1378: 78(� ع ــت )مدرس ــاخته اس دور س

تفاخــر نمــوده و بــه آن غــره اســت�
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ــِة َفَأْنــَزَل اهلُل َســكيَنَتُه َعلــى  َرُســوِلِه  ــَة اْلجاِهِليَّ ــَة َحِميَّ ذيــَن َكَفــُروا فــي  ُقُلوِبِهــُم اْلَحِميَّ »ِإْذ َجَعــَل الَّ

ْقــوى  َو كاُنــوا َأَحــقَّ ِبهــا َو َأْهَلهــا َو كاَن اهلُل ِبــُكلِّ َشــيْ ٍء َعليمــا«  َو َعَلــى اْلُمْؤِمنيــَن َو َأْلَزَمُهــْم َكِلَمــَة التَّ

)فتــح:26(.

آن گاه كــه كافــران در دل هــاى خــود، تعّصــب، آن هــم  تعّصــب جاهلّيــت ورزيدنــد، پــس خــدا 

آرامــش خــود را بــر فرســتاده ی خويــش و بــر مؤمنــان فــرو فرســتاد، و آرمــان تقــوا را مــالزم آنــان 

ســاخت، و آنــان بــه رعايــت  آن آرمــان  ســزاوارتر و شايســته اّتصــاف بــه  آن بودنــد، و خــدا همــواره 

بــر هــر چيــزى داناســت � 

ــاب  ــن ب ــه در اي ــوم ك ــت و تعصــب مذم ــراد از عصبي ــه ی شــریفه، م ــن آی ــی در تفســیر ای کلین

ــا  ــتم ي ــق در راه س ــت و رفي ــل، دوس ــدارى از فامي ــت و طرف ــود را حماي ــر مى ش ــدش ذك مفاس

عقيــده ی باطــل، و همچنيــن طرفــدارى كــردن از مذاهــب باطــل پــدران و دفــاع از جهــل و گمراهــى 

و پايــدارى بــر عقيــده اى كــه انســان داشــته و فهميــده باطلســت معنــا نمــوده ) کلینــی، 1411، ج 3: 

419 (� بنابــر ایــن می تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت پیــدا کــرد: جاهلیــت در ایــن آیــات، خــروج از 

ــات،  ــن آی ــر ای ــث مفس ــه در احادی ــرا ک ــود� چ ــت می ش ــا آن برداش ــه ب ــت و مقابل ــه ی والی حیط

از ایــن مهــم ســخن بــه میــان آمــده اســت� رجــوع بــه تعصبــات و درگیــر شــدن نســبت بــه آن ، 

ــت الزم  ــرش والی ــرای پذی ــاند� ب ــت می کش ــرار دادن والی ــزوی ق ــرک و من ــمت ت ــه س ــان را ب انس

اســت آدمــی بتوانــد تعلقــات وتعصبــات موجــود را کنــار گذاشــته و در طریــق والیــت از تبعیــت تــام 

و کامــل بهــره بــرد�

گونه شناسی روایات مربوط به آیات جاهلیت

ــه  ــوان ب ــت را می ت ــده اس ــادر ش ــت ص ــاره جاهلی ــن ؟ع؟ درب ــب معصومی ــه از جان ــی ک احادیث

چهــار دســته تقســیم نمــود:

روایات دسته اول

احادیثی که به جاهلیت و فرهنگ آن قبل از اسالم اشاره کرده است:

گونه شناســی: ایــن روایــات را می تــوان از نظــر تفســیر روایــی جــزو گونــه ی تفســیر واژگانــی قــرار 

ــرده می شــود  ــه کار ب ــات و واژگان ب ــی لغ ــم ومعان ــان واژه هــای مبه ــرای بی ــی ب داد� تفســیر واژگان

)محمــدی ری شــهری، 1394: 15(.

در این مورد می توان به خطبه های 2، 26 و 95 از نهج البالغه اشاره نمود:
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ْنِزيــِل َو َأْنُتــْم َمْعَشــَر اْلَعــَرِب  ــدًا ؟ص؟ َنِذيــرًا ِلْلَعاَلِميــَن َو َأِمينــًا َعَلــى التَّ »ِإنَّ اهلَل ]َتَعاَلــى [ َبَعــَث ُمَحمَّ

ُكُلــوَن  ــاٍت ُصــمٍّ َتْشــَرُبوَن اْلَكــِدَر َو َتْأ َعَلــى َشــرِّ ِديــٍن َو ِفــي َشــرِّ َداٍر ُمِنيُخــوَن َبْيــَن ِحَجــاَرٍة ُخْشــٍن َو َحيَّ

ْصَنــاُم ِفيُكــْم َمْنُصوَبــٌة َو اْلَثــاُم ِبُكــْم َمْعُصوَبــة«  اْلَجِشــَب َو َتْســِفُكوَن ِدَماَءُكــْم َو َتْقَطُعــوَن َأْرَحاَمُكــْم اْلَ

) شــریف الرضــی، 1414، خطبــه 26: 85( 

ــرده و  ــی ک ــه بعضــی اخــالق و رســوم پســت جاهل ــت اشــاره ب ــن روای ــن ؟ع؟ در ای امیرالمؤمنی

می فرماینــد: خــدا محمــد ؟ص؟ را بــه عنــوان انــذار دهنــده بــرای جهانیــان و امانــت دار بــرای قــرآن 

مبعــوث نمــود و شــما در بدتریــن دیــن و بدتریــن خانه هــا قــرار داشــتید� بیــن ســنگ های ســخت 

ــع  ــد و قط ــون می ریختی ــیدید و خ ــف می نوش ــای کثی ــد و از آب ه ــات می گذارندی ــم، حی و محک

ــه  ــه خطب ــوان ب ــز می ت ــن خطبه هــا نی ــن ای ــت می پرســتیدید� از معروفتری ــد و ب ــرده بودی رحــم ک

شقشــقیه کــه بعــد از غصــب خالفــت بــوده یــا خطبــه فدکیــه حضــرت زهــرا ؟اهع؟ اشــاره نمــود�

روایات دسته دوم

ــه عهــد جاهلیــت داشــته و بعضــی از  ــه یادآوری هــای ایشــان نســبت ب احادیثــی کــه اشــاره ب

ــد: ــان می آورده ان ــه زب ــر ؟ص؟ ب ــان پیامب ــد را در زم افتخاراتشــان در آن عه

ــه در آن  ــی ک ــرده و آیات ــل ک ــق عم ــری و تطبی ــده ی ج ــق قاع ــت طب ــن روای ــی: ای گونه شناس

محتــوای جاهلیــت وجــود دارد را بــه واســطه ی مثــال  بیــان خواهــد نمــود� در روش جــری و تطبیــق 

ــود� ــه می ش ــود پرداخت ــق موج ــا و مصادی ــان مثال ه ــه بی ب

کلینی در کافی چنین نقل می کند: 

» َعــْن َأِبــي اْلَحَســِن ُموَســى ؟ع؟ َقــاَل: َدَخــَل َرُســوُل اهلِل؟ص؟  اْلَمْســِجَد َفــِإَذا َجَماَعــٌة َقــْد َأَطاُفــوا 

ــاِس ِبَأْنَســاِب اْلَعــَرِب َو  َمــُة َفَقاُلــوا َلــُه َأْعَلــُم النَّ َمــٌة َفَقــاَل َو َمــا اْلَعالَّ ِبَرُجــٍل َفَقــاَل َمــا َهــَذا َفِقيــَل َعالَّ

ِبــيُّ ؟ص؟  َذاَك ِعْلــٌم اَل َيُضــرُّ َمــْن َجِهَلــُه َو اَل  ــِة َقــاَل َفَقــاَل النَّ ْشــَعاِر اْلَعَرِبيَّ ــِة َو اْلَ ــاِم اْلَجاِهِليَّ َوَقاِئِعَهــا َو َأيَّ

ٌة َقاِئَمــٌة  َمــا اْلِعْلــُم َثاَلَثــٌة آَيــٌة ُمْحَكَمــٌة َأْو َفِريَضــٌة َعاِدَلــٌة َأْو ُســنَّ ِبــيُّ ؟ص؟  ِإنَّ َيْنَفــُع َمــْن َعِلَمــُه ُثــمَّ َقــاَل النَّ

َو َمــا َخاَلُهــنَّ َفُهــَو َفْضــلٌ « )کلینــی، 1411، ج1: 32 و ابــن عبــد ربــه، 1407، ج 5: 113( 

پیامبــر؟ص؟ در مســجدی داخــل شــدند در ایــن مســجد مــردم در اطــراف مــردی حلقــه زده بودنــد� 

پیامبــر؟ص؟ ســوال فرمودنــد: ایــن مــرد کیســت؟ گفتنــد: ایــن مــرد عالمــه اســت� ایشــان پرســیدند: 

ــی و  ــعار جاهل ــرب و اش ــاب ع ــه انس ــون او ب ــد: چ ــواب دادن ــد؟ ج ــه می گویی ــه او عالم ــرا ب چ

تاریــخ آن آگاه اســت� پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: ایــن علمــی اســت کــه ندانســتن آن بــه انســان ضــرری 

ــا روش و  ــوازن و ی ــا واجــب مت ــه محکــم ی ــز اســت: آی ــم ســه چی ــد: عل ــد� ســپس فرمودن نمی زن
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ســنت اســتوار در غیــر ایــن ســه مــورد فضــل و اضافــه ای اســت کــه فــرد بــر دیگــران دارد� بنابــر ایــن 

در ایــن روایــت ایشــان تاریــخ جاهلــی و آداب و رســومی کــه آن هــا داشــته اند را محترمانــه نقــد 

ــد� ــم نمی دانن ــا را عل ــوده و دانســتن آن ه فرم

روایات دسته سوم

احادیثی که مردم را از داشتن تعصبات جاهلی و نماد های رفتاری جاهلیت منع نموده اند:

گونــه شناســی: ایــن احادیــث را می تــوان از گونــه روایــات تفســیری منطبــق بــر قاعــده جــری 

و تطبیــق دانســت کــه بــه واســطه تطبیــق جاهلیــت بــر مصادیــق خارجــی آن هــا درصــدد تفســیر 

ــم در مــورد جاهلیــت می باشــند: ــرآن کری ــات ق آی

ــٌة ِمــْن  ــُكوِنيِّ َعــْن َأِبــي َعْبــِد اهلِل ؟ع؟ َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهلِل  ؟ص؟  َمــْن َكاَن ِفــي َقْلِبــِه َحبَّ »َعــِن السَّ

ــِة« )کلینــی، 1411، ج2: 308؛ صــدوق،  ــٍة َبَعَثــُه اهلُل َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َمــَع َأْعــَراِب اْلَجاِهِليَّ َخــْرَدٍل ِمــْن َعَصِبيَّ

ــری، 1356، ذیــل احــزاب:  1417: 704 و بخــاری، 1401، ج1: 13؛ مســلم بــن حجــاج، 1401، ج5: 93؛ طب

 �)33

ــی از تعصــب داشــته باشــد، خــدا روز  ــه خردل ــب خــود دان ــد: هرکــس در قل ــر؟ص؟ فرمودن پیامب

قیامــت او را بــا اعــراب جاهلــی محشــور خواهــد نمــود� در ایــن روایــت بــه یکــی از بدتریــن ُخلــق 

جاهلــی توســط ایشــان اشــاره شــده کــه همــان تعصبــات جاهالنــه و تقلیــد کورکورانــه اســت کــه در 

قــرآن نیــز بســیار مذمــوم و نکوهــش شــده اســت�

ِتــي َيْأَثــُم َعَلْيَها  ــُة الَّ ــِة َفَقــاَل اْلَعَصِبيَّ ْهــِريِّ َقــاَل: ُســِئَل َعِلــيُّ ْبــُن اْلُحَســْيِن ؟ع؟ َعــِن اْلَعَصِبيَّ »َعــِن الزُّ

ــِة َأْن ُيِحــبُّ  ُجــُل ِشــَرار َقْوِمــِه َخْيــرًا ِمــْن ِخَيــاِر َقــْوٍم آَخِريــَن َو َلْيــَس ِمــَن اْلَعَصِبيَّ َصاِحُبَهــا َأْن َيــَرى الرَّ

ْلــِم« ) کلینــی، بی تــا، ج2: 308ـ 309( ــِة َأْن ُيِعيــَن َقْوَمــُه َعَلــى الظُّ ُجــُل َقْوَمــُه َو َلِكــْن ِمــَن اْلَعَصِبيَّ الرَّ

از امــام علــی بــن الحســین؟ع؟ دربــاره تعصــب ســوال شــد� ایشــان فرمودنــد: تعصــب عبــارت 

اســت از ایــن کــه فــردی بدتریــن مــرد از امــت خــود را از بهتریــن مــرد امــت دیگــر بهتــر بدانــد� 

ســپس فرمودنــد: تعصــب بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــردی قــوم خــود را دوســت نداشــته باشــد، 

ــم ایشــان اعانــت و کمــک نمایــد�  ــارت اســت از این کــه قــوم خــود را در ظل بلکــه عب

ْحَمــِن ْبــِن َأِبــي َعْبــِد اهلِل َعــْن َأِبــي َعْبــِد اهلِل ؟ع؟َقــاَل: َمــْن َشــِرَب ُمْســِكرًا اْنَحَبَســْت  »َعــْن َعْبــِد الرَّ

ــًة َفــِإْن َتــاَب َتــاَب اهلُل َعــزَّ َو َجــلَّ  ْرَبِعيــَن َمــاَت ِميَتــًة َجاِهِليَّ َصاَلُتــُه َأْرَبِعيــَن َيْومــًا َو ِإْن َمــاَت ِفــي اْلَ

َعَلْيــِه« )کلینــی، 1411، ج6: 400ـ401؛ طوســی، 1407، ج9: 106ـ107؛ هیثمــی، 1408، ج5: 72(.

از امــام صــادق؟ع؟ روایــت شــده کــه فرمودنــد: هرکــس مســکری بخــورد، تــا چهــل روز نمــازش 
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حبــس شــده و بــاال نمــی رود و اگــر در ایــن چهــل روز بمیــرد بــه مــرگ جاهلــی از دنیــا رفتــه اســت� 

در ایــن روایــات چنانچــه مشــاهده می گــردد، بــه بیــان مصادیــق و مثال هــای مربــوط بــه جاهلیــت 

پرداختــه شــده و ایــن مطلــب در قالــب مثــال تبییــن شــده اســت�

روایات دسته چهارم

احادیثی که جاهلیت را با عدم معرفت نسبت به امام در یک سنجه ی ترازو نهاده اند:

گونــه شناســی: ایــن گونــه از روایــات را می تــوان از مصادیــق بطــون دانســت� طبــق ایــن قاعــده، 

قــرآن دارای بطن هــای متعــدد اســت و تفســیر ایــن بطــون بــر عهــده اهــل البیــت ؟ع؟ می باشــد:

»َعــِن اْلُفَضْيــِل ْبــِن َيَســاٍر َقــاَل: اْبَتَدَأَنــا َأُبــو َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َيْومــًا َو َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهلِل ؟ص؟: َمــْن 

ــٌة. َفُقْلــُت: َقــاَل َذِلــَك َرُســوُل اهلِل ؟ص؟ َفَقــاَل ِإي! َو اهلِل  َمــاَت َو َلْيــَس َعَلْيــِه ِإَمــاٌم َفِميَتُتــُه ِميَتــٌة َجاِهِليَّ

ــاَل: َنَعــْم« )کلینــی،  ــٌة؟ َق ــٌة َجاِهِليَّ ــُه ِميَت ــُه ِإَمــاٌم َفِميَتُت ــُت: َفــُكلُّ َمــْن َمــاَت َو َلْيــَس َل ــاَل. ُقْل ــْد َق َق

1411، ج2: 264(.

ــه  ــرد و امــام نداشــته باشــد ب ــد: هرکــس بمی ــان فرمودن ــر؟ص؟ بی امــام صــادق؟ع؟ از قــول پیامب

ــرده اســت� مــرگ جاهلیــت م

»َعــِن اْبــِن َأِبــي َيْعُفــوٍر َقــاَل: َســَأْلُت َأَبــا َعْبــِد اهلِل ؟ع؟ َعــْن َقــْوِل َرُســوِل اهلِل ؟ص؟ َمــْن َمــاَت َو َلْيــَس 

ــٌة. َقــاَل: ُقْلــُت ِميَتــُة ُكْفــٍر؟ َقــاَل: ِميَتــُة َضــاَلٍل. ُقْلــُت: َفَمــْن َمــاَت اْلَيْوَم  َلــُه ِإَمــاٌم َفِميَتُتــُه ِميَتــٌة َجاِهِليَّ

ــٌة؟ َفَقــاَل: َنَعــْم« ) برقــی، 1371، ج1: 154؛ صــدوق، 1378، ج1:  َو َلْيــَس َلــُه ِإَمــاٌم َفِميَتُتــُه ِميَتــٌة َجاِهِليَّ

63؛ کلینــی، 1411، ج1: 376(.

مشترکات رفتاری اعراب جاهلی و دشمنان پیامبران در زمان های مختلف

در بررســی مشــترکات رفتــاری بیــن امت هــای بدکــردار در زمــان پیامبــران ســابق و پیامبــر خاتــم 

حضــرت محمــد مصطفــی؟ص؟، بــه چنــد رفتــار مشــترک دســت پیــدا می کنیــم، کــه ایــن رفتار هــا از 

خــالل مباحــث قرآنــی و روایــات اهــل البیــت؟ع؟ بــه دســت می آیــد:

تعصب

ــُب : الُمحامــاُة  َعصُّ ــُة و التَّ  از نظــر علــم لغــت، دربــاره ی ایــن واژه چنیــن بیــان شــده اســت: الَعَصِبيَّ

بــوَن  لــه، كَأنــه علــى  ُجــل: قوُمــه الذيــن  َيَتَعصَّ ْبنــا لــه و معــه: َنَصرنــاه. و َعَصبــُة الرَّ و الُمدافعــُة. و َتَعصَّ

َحــْذِف الزائــِد. و َعَصــُب  القــوم: ِخياُرهــم. و َعَصُبــوا بــه: اْجَتَمُعــوا َحْوَله )ابــن منظــور، 1414، ج 1 :606(� 
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ــدا  ــای اجتمــاع پی ــه معن ــای حمایــت و دفــاع کــردن از قــوم یــک فــرد اســت� ب ــه معن تعصــب ب

ــدان امت هــای  ــن ب ــاری در بی ــات رفت ــن خصوصی ــه اســت� یکــی از بارزتری ــه کار رفت ــز ب ــردن نی ک

پیامبــران، داشــتن تعصبــات و تقلیــد کورکورانــه از پــدران و اســالف و پیشــینیان آن هــا اســت� بــه 

ــا و  ــد تقلید ه ــود را پایبن ــد، خ ــی می کن ــا رخ نمای ــرای آن ه ــت ب ــور هدای ــی ن ــه وقت ــه ای ک گون

رفتار هــای غلــط اســالف خــود قــرار داده و از هدایــت و یافتــن راه صــالح و رشــد ســر بــاز می زننــد� 

ْنيــا  قــرآن کریــم در چندیــن مــورد بــه ایــن مطلــب اشــاره فرمــوده اســت: »َو َأْتَبْعناُهــْم  ِفــي هــِذِه الدُّ

ــْيطاُن«  ]العــراف/ 175[ »َفَأْتَبْعنــا َبْعَضُهــْم َبْعضــًا« ]المؤمنــون/ 44[  َلْعَنــًة« ]القصــص/ 42[ »َفَأْتَبَعــهُ  الشَّ

ــْم  ــْو كاَن آباُؤُه ــا َأ َو َل ــِه آباَءن ــا َعَلْي ــا َأْلَفْين ــُع م ِب ــْل َنتَّ ــوا َب ــَزَل اهلُل قاُل ــا َأْن ــوا م ِبُع ــُم اتَّ ــَل َلُه »َو ِإذا قي

ــه از آن چــه خــدا  ــه می شــود ک ــا گفت ــه آن ه ــی ب ــره/170[؛ وقت ــُدون « ]بق ــْيئًا َو ال َيْهَت ــوَن َش ال َيْعِقُل

ــد  ــام می داده ان ــان انج ــه پدرانم ــا از آن چ ــد: م ــد، می گوین ــت کنی ــوده تبعی ــازل فرم ــما ن ــرای ش ب

تبعیــت می کنیــم� آیــا اگــر پــدران شــما نخواســته باشــند هدایــت شــده و تعقــل کننــد شــما نیــز 

ــت باشــید؟ ــه اهــل هدای ــد ک نمی خواهی

مولوی در تفسیر این رفتار چنین سروده است: )بلخی، 1397، دفتر اول(

خلق را تقلیدشان بر باد داد      ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

تعصبــات جاهلــی در بیــن اشــعار مربــوط بــه ایــن دوره نیــز بــه اوج خــود می رســد� بــه عنــوان 

مثــال بــه ایــن ابیــات عمــرو بــن کلثــوم از شــعرای معلقــات ســبع اشــاره می شــود کــه بــه خوبــی 

ــه را از آن دریافــت: )البســتانی، 1960: 65( ــات جاهالن ــای جاهلیــت و تعصب می تــوان معن

ــا َأاَل اَل َيْعَلـُم اَلْقـَواُم َأنَّ ـا َقـْد َوِنْيَنـا َتَضْعَضْعَنـا َوَأنَّ

َأاَل اَل َيْجَهَلـنَّ َأَحـٌد َعَلْيَنـا َفَنْجَهـَل َفْوَق َجْهِل الَجاِهِلْيَنـا

استکبار و تکبرورزی

دومین رفتار مشترک بین ایشان استکبار و تکبرورزی است:

ــر و اْســِتْكَبار- در معنــى بــه هــم نزديكنــد،   راغــب دربــاره ایــن واژه چنیــن گفتــه اســت: ِكْبــر و َتَكبُّ

پــس كبــر حالتــى اســت كــه انســان بــا بــزرگ ديــدن خويــش بــه آن صفــت مخصــوص مي شــود و 

همــان اســت كــه انســان جــان و وجــود خويــش را از غيــر خويــش بزرگ تــر مى بينــد، بزرگ تريــن و 
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ســنگين ترين تكبرهــا، تكبــر بــر خداونــد در خــوددارى از قبــول حــق و عــدم اقــرار بــه آن در پرســش 

ــن  ــران در چندی ــای پیامب ــا امت ه ــه ب ــم در رابط ــرآن کری ــب، 1374، ج 4: 292(� در ق ــت ) راغ اس

مــا جاَءُكــْم َرُســوٌل ِبمــا ال َتْهــوى  َأْنُفُســُكمُ  اْســَتْكَبْرُتمْ «  مــورد بــه ایــن واژه اشــاره شــده اســت: »َأ َفُكلَّ

ْرِض«  ]فاطــر: 43[ »َفاْســَتْكَبُروا  وا َو اْســَتْكَبُروا اْســِتْكبارًا« ]نــوح: 7[، »اْســِتْكبارًا ِفــي اْلَ ]البقــرة:87[ »َو َأَصــرُّ

ــوا  ُب ــَن َكذَّ ِذي ــاف: 20[ »ِإنَّ الَّ ــِق«  ]الحق ــِر اْلَح ْرِض ِبَغْي ــي اْلَ ــَتْكِبُروَن  ِف ــت: 15[، »َتْس ْرِض« ]فصل ــي اْلَ ِف

ــماِء« ]العــراف: 40[، »قاُلــوا مــا َأْغنــى  َعْنُكــْم َجْمُعُكــْم  ــُح َلُهــْم َأْبــواُب السَّ ِبآياِتنــا َو اْســَتْكَبُروا َعْنهــا ال ُتَفتَّ

َو مــا ُكْنُتــمْ  َتْســَتْكِبُروَن«  )العــراف: 48(� ایــن ویژگــی در بیــن اعــراب جاهلــی نیــز وجــود دارد کــه برای 

تصدیــق ایــن مطلــب بــه شــواهد تاریخــی متعــددی در ایــن زمینــه می تــوان اشــاره نمــود� از جملــه 

در اشــعار جاهلــی کــه مملــو از مفاخره هــا و تکبرهــای آشــکار اســت� بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه 

ایــن اشــعار لبیــد بــن ربیعــه کــه از شــعرای معلقــات ســبع اســت اشــاره نمــود:

إّنـا إذا الـتقـِت المـَجاِمُع لـم َيـَزْل مـّنـا ِلـَزاُز عـظـيمـة ٍ َجـّشـاُمـهـا

ــَها ـٌم ُيْعــِطي العشـيرة َ َحقَّ َوُمـَقسِّ اُمـها َوُمــَغــْذِمٌر لــحقوِقــها َهــضَّ

دى فضاًل، وذو كـرٍم يعيُن على النَّ ســمٌح كــُسوُب رغــائٍب غـّناُمها 

ْت لـهْم آباؤُهْم ِمــْن مــعــشٍر ســنَّ ة ٌ وإمــاُمــَهـــا ولــكــلِّ قــوٍم ُســنَّ

یعنــی وقتــی مــردم یــا قبایــل بــرای انجــام کاری مهــم یــا جنــگ جمــع می شــوند، کســی کــه 

مــورد اعتمــاد اســت و از عهــده کار مهــم بــر می آیــد و آن را انجــام می دهــد، همیشــه از مــا اســت� 

و همچنیــن از مــا اســت تقســیم کننــده ی غنایــم کــه حــق قبیلــه را می دهــد و بــرای حقــوق قبیلــه  

ــوم و  ــه می دهــد� مــن از ق ــه قبیل ــد و ب ــم می کن ــی خشــمگین می شــود� و از حــق خــودش ک خیل

قبیلــه ای هســتم کــه نیاکانشــان بــرای آنــان ایــن راه را تعییــن کرده انــد )مدرســی، کمــال الدیــن، 

شــرح معلقــات دهگانــه، ارومیــه، نشــر حســینی، چــاپ اول، 1378(� از ایــن دســت ابیــات مشــحون 

و مملــو از مفاخــرات متکبرانــه، در بیــن اشــعار عــرب جاهلــی بســیار بــه چشــم می خــورد�

پرستش اجسام:

ــل بعثــت  ــوان گفــت از عل ــن امت هــای ســابق و شــاید بت ــات مشــترک در بی یکــی از خصوصی

انبیــا و رســوالن الهــی، تعبــد و پرســتش غلــط بشــر اســت� بشــر فطرتــًا خــدا جــو و خــدا پرســت 
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ــه واســطه ی  ــود، ب ــادی خ ــت ه ــاب صف ــق از ب ــردد، خال ــن مســیر منحــرف گ ــی از ای اســت� وقت

پیامبــران، او را هدایــت کــرده، در مســیر صحیــح خــودش واقــع می کنــد� قــرآن کریــم بــه داســتان 

ــورد اشــاره  ــن م ــا پرســتش های باطــل و بت پرســتی در چندی ــن ب ــل الرحم ــم خلی ــارزات ابراهی مب

کــرده اســت� همچنیــن مقابلــه ی انبیــای دیگــر الهــی، بــا اباطیــل و خدایــان ناحقــی کــه امــت آنــان 

مــورد پرســتش قــرار می دادنــد در مــوارد متعــددی از آیــات قــرآن آمــده اســت� شــاید بتــوان تمــام 

مــوارد پرســتش غلــط را تحــت عنــوان کلــی طاغــوت جمــع نمــود� کــه بــه ایــن واژه نیــز در چندیــن 

آیــه از آیــات قــرآن اشــاره شــده اســت� بنابــر ایــن ســه صفــت تعصــب، اســتکبار و پرســتش های 

ــده می شــود  ــه صــورت مشــترک دی ــت ایشــان ب ــل از بعث ــران قب ــن امت هــای پیامب باطــل، در بی

کــه در ایــن روایــات و آیــات نیــز مــورد بحــث واقــع شــده و بیــان گردیده انــد�
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نتیجه گیری

1- جاهلیت عبارت است از دوره و عصری که دارای خصوصیاتی است� 

ــه ی  ــه تعصــب، روحی ــوان ب ــارز بشــر در عصــر جاهلیــت می ت ــات و ویژگی هــای ب 2- از خصوصی

ــت  ــروز در عصــر جاهلی ــود و ب ــات، نم ــن خصوصی ــود� ای ــاره نم ــای باطــل اش اســتکباری و تعبد ه

قبــل از بعثــت اســالم دارد� ولــی در بیــن اقــوام دیگــر نیــز دقیقــًا شــاهد بــروز همیــن خصوصیــات و 

ــاری هســتیم�  ــی و رفت ویژگی هــای اخالق

ــل از  ــران، قب ــن امت هــای پیامب 3- ســه صفــت تعصــب، اســتکبار و پرســتش های باطــل در بی

ــه صــورت مشــترک دیــده می شــود�  بعثــت ایشــان ب

4- ریشــه ی تشــریع اولیــن شــریعت ها و ایجــاد ادیــان الهــی توســط خالــق و خــدای عالــم، بــروز 

ایــن خصوصیــات و ویژگی هــای رفتــاری از جانــب بشــر اســت� بــرای همیــن زمانــی کــه اولیــن بــت 

ــان  ــم، لشــکر خوب ــد، خــدای عال ــات و اســتکبارورزی ها از طــرف بشــر ســر می زن پرســتی ها، تعصب

ــان را  ــم بســیج نمــوده و شــریعت ها و ادی ــن عال ــا و رســوالن الهــی در ای ــری انبی ــه رهب ــم را ب عال

ــد� ــاد می نمای ایج

 5- ایــن تعبیــر ســه مرتبــه در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه و همچنیــن چندیــن روایــت نیــز در بــاب 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــات تفســیری و آی ــه گونه شناســی روای ــه ب ــن مقال ــه در ای جاهلیــت وجــود دارد ک

جاهلیــت پرداختــه شــده اســت� 

6- بــا توجــه بــه آیاتــی کــه در قــرآن کریــم دربــاره ی جاهلیــت وجــود دارد، بــه ایــن مطلــب پــی 

ــای  ــاروا، از ویژگی ه ــتش های ن ــرج( و پرس ــب، فرهنگ)تب ــت تعص ــه صف ــه س ــود ک ــرده می ش ب

ــود� ــمرده می ش ــت ش جاهلی

ــا  ــا بطــون ی ــی ی ــه ی تفســیر واژگان ــا از گون ــت ی ــات جاهلی ــورد آی ــات تفســیری در م  7- روای

ــند� ــی می باش ــد ادب ــان قواع ــه ی بی ــا از گون ــق و ی ــری و تطبی ــده ی ج قاع

ــی  ــای خاص ــه و جغرافی ــه زمان ــدود ب ــت مح ــده، جاهلی ــان ش ــب بی ــه مطال ــه ب ــا توج  8- ب

ــی و  ــاخصه های فرهنگ ــا و ش ــن ویژگی ه ــه ای ــی ک ــری و حکومت ــای فک ــر جغرافی ــد� در ه نمی باش

ــد�  ــدا می کن ــق پی ــت تحق ــگ جاهلی ــد، فرهن ــته باش ــود داش ــی وج اجتماع

ــار  ــت، کن ــر جاهلی ــگ و تفک ــی فرهن ــرات منف ــن اث ــی از مهم تری ــات، یک ــه روای ــه ب ــا توج 9- ب

ــت� ــپردن آن اس ــی س ــه فراموش ــت و ب ــتن والی گذاش
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                                                        مقاله ترویجی                             مجتبی قربانیان*1

چکیده 

هــر گونــه  اقدامــی در راســتای تغییــر و اصــالح جنبــه ای از جنبه هــای فرهنگــی و عقیدتــی انســان، 

نیازمنــد شــناخت کافــی و نیــز بکارگیــری روش هــا و فنــون هماهنــگ و بــه طــور کلــی مســتلزم در 

ــی در باورهــای  ــه منظــور ایجــاد تحــول و دگرگون ــم ب دســت داشــتن نقشــه ی راه اســت� قرآن کری

ــای  ــای ویژه ــر روش ه ــای آن، ب ــه ج ــح ب ــد صحی ــگ و عقای ــی فرهن ــان و جایگزین ــح انس ناصحی

تکیــه دارد� ایــن مجموعــه ی وحیانــی ضمــن هماهنگــی کامــل بــا مهم تریــن ویژگی هــای انســان و 

ــر اساســی ترین الیه هــای وجــود وی، تــالش گســترده ای را در جهــت احیــای ســرمایه های  تمرکــز ب

ــزان قابــل توجهــی تحــت  ــه می ــه کار می گیــرد و اندیشــه ی فرهنگــی و اعتقــادی او را ب بنیادیــن ب

ــرار می دهــد�  ــر خــود ق تأثی

اصــالح فرهنــگ و باورهــای انســان در همــه ی زمان هــا مســتلزم شــناخت صحیــح روش هــای 

مذکــور اســت و غفلــت از آنهــا، جریــان صحیــح تحــول فرهنــگ و عقیــده را دشــوار می ســازد� بــر 

ایــن اســاس بررســی و شــناخت روش هــای مرتبــط بــا مســئله ی تحــول فرهنــگ و عقیــده از منظــر 

ــت  ــترهای الزم جه ــرار داده و بس ــان ق ــش روی انس ــنی در پی ــی روش ــم انداز تربیت ــم، چش قرآن کری

پیمــودن فراینــد تحــول مذکــور در مقیــاس جوامــع بشــری را بــرای او فراهــم خواهــد کــرد� 

از ایــن رو نویســنده در ایــن پژوهــش کــه بــا روش کتابخانــه ای انجــام می شــود، ضمــن 

ــی و  ــان، چگونگ ــی انس ــگ و عقیده ــول فرهن ــم در تح ــای قرآن کری ــن روش ه ــتخراج مهم تری اس

کیفیــت تحــول در هــر کــدام از روش هــای مذکــور را مــورد تبییــن قــرار خواهــد داد و بــه ایــن مهــم 

ــده انســان و اصــالح  ــگ و عقی ــر فرهن ــذاری ب ــم در راســتای تأثیرگ ــرآن کری ــه ق ــد ک دســت می یاب

باورهــای ناشایســت عقیدتــی و فرهنگــی، چشــم انــداز روشــنی در پیــش داشــته و از الگــوی ویــژه ای 

تبعیــت می کنــد� ویژگــی ممتــاز الگــوی روشــمند قــرآن کریــم در تحــول مــورد بحــث را می تــوان در 

دو عنصــر تعــدد روش و تناســب آن دانســت�  

واژگان کلیدی: تحول عقیده، فرهنگ، قرآن کریم، انسان، روش تحول� 

*. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ghorbanian1364@ut.ac.ir

بررسی و تبیین روش های قرآن کریم در 
تحول فرهنگ و عقیده انسان
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1. بیان مسئله

ــی از  ــی، یک ــردی و اجتماع ــؤون ف ــی ش ــانی در تمام ــد انس ــگ و عقای ــالح فرهن ــر و اص    تغیی

مهم تریــن رســالت های قرآن-کریــم و هــدف نهایــی آن بــه شــمار مــی رود� از طرفــی هرگونــه اقــدام 

تربیتــی و حرکــت اصالحــی در راســتای تغییــر و تحــول عقیدتــی، اخالقــی، فرهنگــی، اجتماعــی و 

��� فرآینــدی زمان بــر و طوالنــی بــوده و از ظرافت هــای خاصــی برخــوردار اســت؛ بــه عبــارت دیگــر 

موفقیــت در امــر تحــول مذکــور، تنهــا از مجــرای تربیــت تدریجــی میســر بــوده و در صــورت اســتفاده 

از مجموعــه ای از روش هــای هماهنــگ و منظــم بــه ثمــر می نشــیند� از طــرف دیگــر قــدم نهــادن در 

ایــن راه بــدون اســتفاده از الگویــی منظــم و نقشــه ای روش منــد، ســرعت جریــان تحــول عقیــده را 

کنــد و در برخــی مــوارد غیرممکــن می ســازد� بــر ایــن اســاس اســتخراج الگــوی مذکــور از مفاهیــم 

قــرآن کریــم و بــه کارگیــری آن در ســطوح مختلــف متناســب بــا شــرایط، اقتضائــات و اســتعدادهای 

ــا  ــر را ب ــراد بش ــد اف ــگ و عقای ــول فرهن ــر تح ــوده و ام ــر ب ــی انکارناپذی ــانی، ضرورت ــاوت انس متف

ــه ســامان می رســاند�   شــتاب بیشــتری ب

ــای  ــد و جنبه ه ــالح عقای ــر و اص ــتای تغیی ــم در راس ــه قرآن کری ــت ک ــن اس ــش ای ــون پرس اکن

ــرد؟  ــه کار می گی ــی را ب ــه روش های ــان چ ــی انس ــی زندگ فرهنگ

پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن بــاره بیشــتر پیرامــون مفهــوم شناســی عقیــده و فرهنــگ و 

تبییــن ابعــاد عقایــد انســانی و چگونگــی آن هــا در قــرآن کریــم بــوده و در برخــی مــوارد بــه معرفــی 

ــن  ــن و مرتبط تری ــد؛ از مهم تری ــم می پردازن ــرآن کری ــزول ق ــی در دوران ن ــد جاهل ــگ و عقای فرهن

ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــن پژوهش هــا می ت ای

- بهجــت پــور، عبدالکریــم، »روش ایجــاد تحــول فرهنگی-اجتماعــی بــا الهــام از اهــداف قــرآن در 

ســیر نــزول«، فلســفه دیــن، 1399، دوره 17، شــماره 3.

ــرآن،  ــه ق ــم«، فصلنام ــرآن کری ــر ق ــان از منظ ــده انس ــول عقی ــی تح ــی، »مبان ــان، مجتب - قربانی

ــدن، 1399، ش1، 21 ــگ و تم فرهن

- حســینی کوهســتانی، ســید رســول، حیــدر ســرلک، علــی محمــد، »قــرآن و تحــول تربیتــی در 

حاکمیــت ملــی و فراملــی بــا تأکیــد بــر المیــزان، مــن وحــی القــرآن، المنــار و فــی ظــالل القــرآن«، 

مطالعــات فقــه تربیتــی، 1398، ش33

- قاســم پــور، محســن، »روش شناســی مواجهــه امــام علــی ؟ع؟ بــا فرهنــگ اخالقــی جاهلیــت در 

نهــج البالغــه«، پژوهش هــای نهــج البالغــه، 1396، دوره 16، ش53، 65

در مقالــه اول، مســئله ی تحــول آفرینــی قــرآن، بــا تکیــه بــر اهدافــی تحلیــل شــده کــه مبتنــی 

بــر ســیر نــزول آیــات اســت؛ بــه عبــارت دیگــر نویســنده معتقــد اســت قــرآن در یــک ســیر تدریجــی 

ــه  ــه و ایــن تحــول در بســتر تدریــج ب ــف پرداخت ــع اهــداف خــود در موقعیت هــای مختل ــه توزی ب

ثمــر نشســت� 
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ــیم  ــن تقس ــده، ضم ــول عقی ــاز در تح ــورد نی ــی م ــر مبان ــز ب ــا تمرک ــنده ب ــه دوم، نویس در مقال

مبانــی مــورد اشــاره بــه عقلــی و فطــری، بــه بررســی شــاخه های مربــوط بــه هــر قســم می پــردازد� 

همچنیــن در مقالــه ســوم، نویســنده بــا نگاهــی فقهــی و تاریخــی بــه اســتخراج الگویــی مناســب 

ــارم  ــه چه ــز در مقال ــت� و نی ــه اس ــی پرداخت ــای حاکمیت ــان در تصمیم ه ــتفاده ی حاکم ــرای اس ب

ــه اســت�  ــه پرداخت ــج البالغ ــی در نه ــگ جاهل ــا فرهن ــه ب ــه بررســی روش هــای مواجه نویســنده ب

ــرآن  ــات ق ــر آی ــز ب ــا تمرک ــورد اشــاره ب ــه اســتخراج الگــوی م ــق حاضــر ب لکــن نویســنده در تحقی

کریــم پرداختــه و معتقــد اســت، ایجــاد تحــول در عقایــد و فرهنــگ انســان و موفقیــت در ایجــاد 

انقــالب مذکــور، نیازمنــد طرحــی جامــع و شناســایی بســترهای تحــول فرهنــگ و عقیــده اســت کــه 

جــای خالــی آن در میــان پژوهش هــای مربوطــه احســاس می شــود و تحقیــق حاضــر بــه صــورت 

روشــمند عهــده دار ایــن مهــم اســت� همچنیــن بایــد گفــت پژوهش هایــی وجــود دارد کــه تحــت 

عنــوان روش هــای تربیــت بــه بررســی برخــی از روش هــای مذکــور بــه صــورت جداگانــه مثــل روش 

ــی  ــا نمونه های ــد و بیشــتر ب ــی پرداخته ان ــه صــورت کل ــا ب ــی و ی ــات قرآن ــل در آی اســتفاده از تمثی

ــش  ــن پژوه ــن در ای ــد� لک ــی می کنن ــا همراه ــی آن ه ــیم بندی و گونه شناس ــرآن و تقس ــات ق از آی

بــا نگاهــی وســیع و جامع نگــر مهم تریــن روش هایــی کــه قــرآن کریــم در راســتای تحــول اندیشــه، 

رفتــار و فرهنــگ جامعــه بــدان تمســک می جویــد اســتخراج می گــردد؛ زیــرا عرصــه تربیــت بیشــتر 

بــر محــور رفتــار و دگرگونــی آن متمرکــز اســت و امــر تحــول در اعتقــاد، بــاور و جنبه هــای فرهنگــی 

و کیفیــت تحقــق آن، نیازمنــد تبیینــی مســتقل اســت�

2. مفاهیم

1-2. مفهوم عقیده

واژه ی عقیــده ، از ریشــه ی عقــد بــه معنــای عهد)فراهیــدی، 1410، ج 1: 141( پیمــان و قســم، الــزام 

و محکــم کــردن چیزی)ابــن منظــور، ج 3: 297( و نیــز بــه معنــای بــاور و چیــزی کــه شــکی در آن راه 

ــده در  ــن عقی ــی، 1375، ج 3: 106( همچنی ــس، 1386، ج2: 1317؛ طریح ــه کار می رود�)انی ــد ب نمی یاب

اصطــالح بــه معنــاى تصدیــق بــه امریســت بــا التــزام عملــى بــه لــوازم آن و چــون در فطــرت بشــر 

ــق قلــب اســت  ــروردگار نهــاده شــده، از ایــن جهــت نخســتین حقیقتــى کــه مــورد تعّل معرفــت پ

تصدیــق بــه وجــود آفریــدگار و اقــرار بــه وحدانیــت ذات و صفــات اوست�)حســینى همدانــى، 1404، 

ج 4، 249( بــر ایــن اســاس، مــراد از عقیــده در ایــن مجــال، اصــول و تکیــه گاه هــای بنیادینــی اســت 

کــه مبنــای اندیشــه، رفتــار و تصمیمــات افــراد انســان قــرار می گیــرد و آموزه هــای دینــی در صــدد 

اصــالح، تغییــر و جایگزینــی آن بــه شــیوه های مختلــف اســت�� 

2-2. مفهوم فرهنگ

ــه ی  ــت؛ ریش ــی اس ــان عرب ــه« در زب ــرادف واژه ی »ثقاف ــی و م ــه ای فارس ــگ کلم واژه ی فرهن
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ــاده  ــل م ــت�)مصطفوی، 1360، ذی ــط اس ــر در درک محی ــت نظ ــای دق ــه معن ــل ب »ث ق ف« در اص

ــای فراگرفتــن  ــه معن ثقــف، التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم، تهــران، نشــر کتــاب( و ثقافــه ب

ــگ،  ــی فرهن ــای اصطالح ــتانی، 1375 :208( در معن ــی رود� )بس ــه کار م ــر ب ــات و هن ــش، ادبی دان

تعاریــف متعــددی وجــود دارد کــه الزم اســت مقصــود از فرهنــگ متناســب بــا چارچــوب تحقیقاتــی 

ایــن پژوهــش عرضــه گــردد� فرهنــگ در یــک معنــای کلــی همــه دســتاوردهای فکــری و معنــوی 

انســان را شــامل می گــردد؛ چنان کــه فرهنــگ میــراث تاریخــی و اعتقــادی یــک جامعــه محســوب 

ــروس  ــادات، باورهــا و آداب و رســوم اســت� )ب ــر مجموعــه ای از ارزش هــا، اعتق شــده و مشــتمل ب

ــگ را مجموعــه ای از دانش هــا، بینش هــا و  ــز فرهن ــی، 1385: 19( برخــی نی ــن، 1376: 59؛ والیت کوئ

ارزش هــای یــک ملــت می داننــد کــه بــه صــورت علــوم، هنــر، عقایــد، اخــالق و آداب در جامعــه و 

رفتــار افــراد تبلــور می یابــد و تعلیــم و تربیــت، مقدمــه ی آن اســت� )رضایــی اصفهانــی، 1392، ج4: 

ــه ای  ــد و چارچوب ــه شــمار می رون ــای هنجارهــا ب ــن اســاس، ارزش هــای اجتماعــی زیربن ــر ای 38( ب

بــرای ســاختن رفتارهــای انســانی خواهنــد بــود� )قرائــی مقــدم، 1374 :200( در ایــن میــان قــرآن 

کریــم ظرفیــت الزم بــرای تأســیس یــک فرهنــگ پویــا و حرکــت آفریــن را داراســت و نــه تنهــا متأثــر 

از فرهنــگ جاهلــی عصــر نــزول نیســت، بلکــه در عیــن پذیــرش عناصــر مثبــت فرهنگــی، بــه رد یــا 

اصــالح عناصــر منفــی فرهنــگ جاهلــی اقــدام نمــوده اســت� )ایــازی، 1380 :63(

واژه ی فرهنــگ وقتــی بــا کلمــه ی اســالمیت توصیــف شــود، مقصــود از آن دانش هــا و 

بینش هایــی اســت کــه از ظرفیــت قــوی و جــذاب آیــات و روایــات مبتنــی بــر ســیره ی معصومــان 

)ع( بــه جامعــه بشــری عرضــه شــد و در مــدت کوتاهــی توانســت گســتره ی وســیعی از جغرافیــای 

ــا انســان، بیانگــر ضــرورت  ــر ایــن اســاس ترکیــب فرهنــگ ب ــه تصــرف خــود درآورد� ب جهــان را ب

ــا شــالوده های فطــری انســان در جهــت  ــو و هــم ســو ب تأســیس مؤلفه هــای دانشــی و بینشــِی ن

ــد  ــگ، ُبع ــک فرهن ــاخصه ی ی ــن ش ــه مهم تری ــا ک ــت و از آن ج ــل اوس ــتعدادهای اصی ــرورش اس پ

ــر اســاس آن  ــاور اســت و رفتارهــا، آداب و رســوم و شــاکله ی ارزش هــای اجتماعــی ب اعتقــادی و ب

ــرای جریان ســازی فرهنگــی و تأســیس فرهنگــی انســانی و الهــی  ــم ب ــرآن کری ــد، ق ســامان می یاب

ــد�� ــی می نه ــول فرهنگ ــدم در راه تح ق

3-2. مفهوم تحول

واژه ی تحــول ، بــه معنــی انتقــال از یــک حالــت یــا موقعیتــی بــه حالــت و موقعیــت دیگــر اســت 

کــه الزمــه ی انتقــال بــه موقعیــت و حالــت دیگــر، شــناخت موقعیــت فعلــی اســت�)مصطفوی، 1360، 

ــای تغییــر شــیء و انفصــال آن از اشــیای دیگــر  ج2: 317( واژه ی حــول در مفــردات راغــب بــه معن

ــِه«   ــْرِء َو َقْلِب ــَن اْلَم ــوُل َبی ــوا َأنَّ اهلَل یُح ــد: »َو اْعَلُم ــد می فرمای ــه خداون ــه اســت؛ چنان ک ــه کار رفت ب

)راغب اصفهانــی، 1412: 266(
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َل عــن  الشــی ء« بــه معنــای تبدیــل شــدن بــه شــیء دیگــر و حرکــت از جایــی بــه جــای  »َتَحــوَّ

ــت، شــکل،  ــای کلیــدی در ایــن واژه را دگرگونــی حال دیگــر می باشــد�)فیومی، 157( مصطفــوی معن

صــورت، صفــت و برنامــه ای بــه حالــت و صفتــی دیگــر دانســته اســت و یکــی از مصادیــق بــارز آن 

ــر  ــه خصوصیــت دیگــر درمــی-آورد ب ــر انســان کــه او را از خصوصیتــی ب را احــوال عــارض شــده ب

می شــمرد� )مصطفــوی، 1360، ج 2: 318( 

تحــول فرهنگــی در اصطــالح بــه معنــای دگرگونــی در رفتارهــا و اخالقیــات و برخــی ســازه های 

اجتماعــی اســت� )محســنی، 1368: 478( بــر ایــن اســاس مــراد از تحــول، عبــارت از هــر گونــه اقــدام 

مؤثــر در راســتای بهبــود ســطح کیفــی اندیشــه و باورهــای انســانی اســت و قــرآن کریــم در راســتای 

تحــول مذکــور از روش هــای متعــدد و متناســب بهــره می گیــرد� 

3. روش های قرآن در تحول عقیده

قرآن کریــم ضمــن ارائــه ی فکــر و اندیشــه ای نــو و معارفــی جدیــد در ابعــاد مختلــف اعتقــادی، 

ــی در باورهــای  ــه منظــور تحــول و دگرگون ــوان خــود را ب اخالقــی، سیاســی و اجتماعــی، تمامــی ت

ــی  ــچ فرصت ــح از هی ــگ صحی ــای فرهن ــرد و در الق ــکار می گی ــان ب ــن انس ــده در ذه ــه ش نهادین

ــرد� ســّر اســتفاده از  ــد و در تحقــق ایــن مهــم، از روش هــای متعــددی بهــره می گی فروگــذار نمی کن

روش-هــاى گوناگــون، آن اســت کــه انســان ها گرچــه از ویژگی هــای فطــرى مشــترک برخوردارنــد، 

ولــی در هوشــمندى و مراتــب فهــم یکســان نیســتند�  از ایــن رو، الزم اســت کتــاب جهــان شــمول 

ــازل  ــا روش هــاى متفــاوت تبییــن کنــد تــا ژرف-اندیشــان بــه بهانــه ی ن الهــى، معــارف فطــرى را ب

ــتاویز  ــه دس ــز ب ــد نی ــان مقل ــد و ساده اندیش ــاز از آن نپندارن ــود را بى نی ــى، خ ــِب وح ــودن مطال ب

ــان حکمــت، موعظــه و جــدال  ــد� شــیوه ی جمــع می ــارف آن، خــود را محــروم نبینن پیچیدگــى مع

 احســن از یــک ســو و تمثیــل و تشــبیه و نقــل داســتان از ســوى دیگــر، از ویژگی هــاى ایــن کتــاب 

ــی، 1378، ج1: 40(  ــت� )جوادی آمل ــى اس اله

اهمیــت بکارگیــری روش در ابــالغ صحیــح پیــام، بــه انــدازه ای اســت کــه انتقــال مفاهیــم مــورد  

نظــر در بســیاری از مــوارد بــدون انتخــاب روش شایســته، بــه نتیجــه ای مطلــوب نخواهــد رســید� 

همچنیــن تحــول در عقایــد و فرهنــِگ مخاطبــان در برخــی از موضوعــات بیــش از آن کــه متأثــر از 

ــور، 1387، ج1: 33(  ــر می پذیرد�)بهجت پ ــی تأثی ــال معان ــای انتق ــد، از روش ه ــوا باش محت

ــه  ــک ب ــا تمس ــوق، ب ــئله ی ف ــت مس ــرورت و اهمی ــه ض ــل ب ــه کام ــن توج ــم ضم قرآن کری

مجموعــه ای از روش هــای صحیــح و منطقــی، بســتر مناســبی در جهــت انتقــال ســریع تر و آســان تر 

ــد�  ــاد می کن ــان ایج ــه مخاطب ــی ب ــام اله پی

ــت و  ــاور اس ــاد و ب ــر اعتق ــان عنص ــگ، هم ــر فرهن ــن ه ــش بنیادی ــت، بخ ــد گف ــن بای همچنی

موفقیــت در عرصــه ی تحــوالِت مرتبــط بــا عقیــده و اندیشــه، ســرانجام بــه دگرگونی هــای فرهنگــی 
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منتهــی شــده و تأمیــن کننــده ی اهــداف مربــوط بــه آن اســت� از ایــن رو در ادامــه بــه مهم تریــن و 

ــم پرداخــت  ــاره، خواهی ــورد اش ــی م ــم در تحــول و دگرگون ــن شــیوه های قرآن کری مؤثرتری

3-1. برهان

انســان بــه دلیــل برخــورداری از نیــروی عقــل و روحیهــی حقیقتجویــی، همــواره در پــِی 

یافتــن پاســخی مناســب و قانــع کننــده بــه پرســش های خویــش اســت� لــذا در برخــی 

از مــوارد، علیرغــم تصدیــق فطــری و درونــی یــک مســئله، خــود را از شــنیدن اســتدالل 

ــه  ــت بلک ــوم نیس ــا مذم ــه تنه ــیوه ن ــن ش ــد� ای ــاز نمیبین ــه آن بینی ــوط ب ــی مرب عقل

قــرآن در مــوارد متعــدد، انســان را بــه پذیرفتــن مســتدل عقایــد الهــی سفارشــکرده و 

ُقــوَن«1 کــْم َتتَّ ٍة َو اْذکــُروا مــا فیــِه َلَعلَّ ــوَّ می فرمایــد: »ُخــُذوا مــا آَتیناکــْم ِبُق

لـذا یکـی از راهگشـاترین روش هایـی کـه قرآن کریـم بـه منظـور اثبـات و تبییـن عقایـد صحیح از 

آن بهـره می گیـرد، برهـان و اسـتدالل اسـت� برهـان، اسـتدالل معتبری اسـت کـه از مقدمـات یقینی 

تشـکیل می شـود� ایـن مقدمـات یقینـی عبارتنـد از: »محسوسـات، اّولیـات و متواتـرات« و یـا اینکـه 

مقدمـات یقینـی نیسـتند ولـی بـه مقدمـات یقینی منتهـی می شـوند�) عالمـه حلـی، 1424: 309(    

ــر  ــل فک ــواِص اه ــدن خ ــاب ش ــه مج ــو ب ــک س ــم از ی ــون در قرآن کری ــن گوناگ ــری براهی بکارگی

تــی   ــْم ِبالَّ ــَنِة َو جاِدْلُه ــِة اْلَحَس ــِة َو اْلَمْوِعَظ ــک ِباْلِحکَم ــبیِل َربِّ ــى  َس ــه ی »اْدُع ِإل میانجامــد؛ چنانکــه  آی

ِهــی َأْحَســُن«2 بــر لــزوم بکارگیــری حکمــت3 بــرای خــواص اشــاره دارد و موعظــه را بــرای عــوام مفیــد 

می داند�)فیــض کاشــانی، 1418، ج1: 667؛ مراغــی، ج3: 124( و از ســوی دیگــر حجــت را بــر مخالفــان 

ــه اســت؛  ــرار گرفت ــز ق ــی نی ــد� ایــن حقیقــت مــورد تأییــد دانشــمندان غرب ــدان تمــام می کن و معان

ــاِن خــود، شــنونده  ــروی بره ــا نی ــاره می نویســد:»قرآن ب ــی دراین ب ــه خاورشــناس آلمان تئودورنولدک

ــرب  ــی ع ــت وحش ــه مل ــود ک ــرآن ب ــن ق ــد، همی ــخیر می کن ــب او را تس ــازد و قل ــذوب می س را مج

را معلــم جهانیــان کرد�)عقیقــی بخشایشــی، 1376، ج1: 98، بــه نقــل از اســالم و انتقــادات غــرب، 110( 

قرآن کریــم بــا ارائــه ی براهیــن عقالنــی متعــدد، انســان را در جریــان تفکــر قــرار داده و بــه احیــا و 

شــکوفایی عقــول آدمیــان می پــردازد� آیــت اهلل جــوادی آملــی ضمــن تأکیــد بــر مســئله ی پشــتوانه 

بــودن عقــل بــرای اعتقــاد، معنــای تمســک بــه قــرآن را فهــم صحیــح آیــات از راه اســتدالل و برهــان 

ــی، 1388: 56(  می داند�)جــوادی آمل

1. )اعــراف:171( آن چــه را )از دســتورها( بــه شــما داده ایــم، بــا قــّوت )و جدیــت( بگیریــد! و آن چــه در آن اســت، 
بــه یــاد داشــته باشــید، )و عمــل کنیــد،( تــا پرهیــزگار شــوید.

ــا آن هــا بــه روشــى کــه نیکوتــر  2. )نحــل:125( بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و ب
اســت، اســتدالل و مناظــره کــن!

3. مــراد از حکمــت در ایــن آیــه همــان برهــان اســت، بــه دلیــل ایــن کــه در مقابــل موعظــه حســنه و جــدال 
قــرار گرفتــه اســت. )مفاتیــح الغیــب، ج2: 326(
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ــه  ــت ک ــَدتا«1 اس ــٌة ِإالَّ اهلُل َلَفَس ــا آِلَه ــْو کاَن ِفیِهم ــه ی »َل ــم  آی ــی قرآن کری ــات برهان ــه آی از جمل

ضمــن اشــتمال بــر مقدمــات یقینــی، بــر ایــن نکتــه داللــت دارد کــه تدبیــر عــام عالــم، بــا همــه ی 

تدابیــر مخصوصــى کــه در آن اســت از یــک مبــدأ صــادر شــده و اختالفــى در آن نیســت� )طباطبایی، 

ــاه و  ــه، ضمــن اســتفاده از کلماتــی کوت ــن آی ــان ای ــا بی ــد ب ــن ترتیــب خداون 1417، ج 14: 268( بدی

مختصــر بــه اثبــات مهم تریــن رکــن از ارکان اعتقــادی انســان یعنــی توحیــد می پــردازد و اندیشــه ی 

تمامــی افــراد بشــر را برانگیختــه و آن هــا را دعــوت بــه تفکــر می نمایــد� ایــن آیــه و ســایر آیــات 

برهانــی قرآن کریــم از یــک ســو بــه اقنــاع عقــول دانشــمندان و صاحبنظــران میانجامــد و از ســویی 

دیگــر راه هرگونــه بهانه جویــی را بــر روی ســایر افــراد می بنــدد� بــر همیــن اســاس افــراد در صــورت 

برخــورداری از ســالمت عقــل و نیالــودن آن بــه گــرد و غبــار غفلــت، پــس از تجزیــه و تحلیل هــای 

اولیــه عقلــی، کالم الهــی را تصدیــق می کننــد و بــدان گــردن می نهنــد� بنابرایــن تغییــر فرهنــگ بــه 

ویــژه در عرصــه ی عقیــده بــه عنــوان زیربنایی تریــن الیــه ی حیــات اجتماعــی نیازمنــد اقنــاع افــکار و 

اندیشــه مخاطبــان اســت و روش برهــان بــه تأمیــن ایــن مهــم می پــردازد� 

2-3. خطاب مؤّثر

ــری  ــب، بکارگی ــه مخاط ــی ب ــم اله ــارف و مفاهی ــای مع ــه و الق ــم در ارائ ــیوه های قرآن کری از ش

اســلوب خطــاب مؤثــر در تعامــل بــا مخاطبــان اســت� ایــن شــیوه ی قرآنــی، بــه دلیــل برخــورداری 

از فوایــد تربیتــی فــراوان، در تحــول و تغییــر عقایــد و ارائــه فرهنگــی نــو بــه انســان نقــش مؤثــری 

ــرای  ــروری ب ــئله ای ض ــاب، مس ــر خط ــر؟ص؟ در ام ــای پیامب ــی روش ه ــت از برخ ــد� تبعی ــا می کن ایف

ماســت، زیــرا اعمــال و رفتــار پیامبــر؟ص؟، شــیوه ی اصیــل قرآنــی را بــرای مــا بــه تصویــر میکشــد و 

مــا بــا تکیــه بــر چنیــن شــیوههایی کــه خداونــد بــرای پیامبــرش تعییــن کــرده، از ســیره ی عملــی 

حضــرت در دعــوت بــه ســوی خداونــد آگاهــی خواهیــم یافــت و آن هــا را بــه کار خواهیــم گرفــت�

)فضــالهلل، 1417: 4-43( از مهم تریــن کارکردهایــی کــه خطــاب را بــه روشــی مؤثــر در اصــالح و تربیــت 

ــم  ــد و حج ــه می کن ــراد عرض ــه اف ــب ب ــه ی تخاط ــد در عرص ــی جدی ــرده و فرهنگ ــل ک ــراد تبدی اف

زیــادی از آیــات قــرآن را بــه خــود اختصــاص داده اســت، مــوارد ذیــل اســت: 

1-2-3. تحریک و ترغیب مخاطب

یکــی از فوایــد مهــم بکارگیــری الگــوی خطــاب در قــرآن، ایجــاد انگیــزش و رغبــت در مخاطــب 

بــرای شــنیدن ســخنان خداونــد متعــال میباشــد� بــه عبــارت دیگــر التفــات و رویگردانــی از اســلوب 

و ســیاق غیبــت بــه خطــاب و مخاطــب قــرار دادن انســان، او را بــه شــنیدن ســخن گوینــده ترغیــب 

نمــوده و همیــن امــر، زمینــه ی پذیــرش ســخن خداونــد متعــال و فهــم و درک آن را فراهــم می نمایــد� 

1. )انبیــاء:22( اگــر در آســمان و زمیــن، جــز »اهَّلل« خدایــان دیگــرى بــود، فاســد مى شــدند )و نظــام جهــان بــه 
ــورد( ــم مى خ ه
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ایــن مدعــا در قــرآن از شــواهد و آیــات فراوانــی برخــوردار اســت کــه در ایــن راســتا می تــوان  آیــه ی 

ُنــوَب َجمیعــًا  ذیــَن َأْســَرُفوا َعلــى  َأْنُفِســِهْم ال َتْقَنُطــوا ِمــْن َرْحَمــِة اهلِل ِإنَّ اهلَل یْغِفــُر الذُّ »ُقــْل یــا ِعبــاِدی الَّ

ــادی  ــا عب ــر )ی ــا تعبی ــق ب ــت� مطاب ــوع دانس ــن ن ــی از همی ــُم«1  را مصداق حی ــوُر الرَّ ــَو اْلَغُف ــُه ُه ِإنَّ

ــع شــده و بطــور مســتقیم خــود را در  ــورد خطــاب واق ــه، انســان ها م ــن آی ــن اســرفوا( در ای الذی

محضــر خداونــد می بیننــد و در گفتگــو بــا رب خویــش هیــچ حجابــی تصــور نمی کننــد� در ادامــه بــا 

رویگردانــی از اســلوب خطــاب بــه غیبــت، بــه رحمــت و غفــران الهــی اشــاره دارد� برخــی از مفســران 

بــه همیــن ویژگــی در اســلوب خطــاب و نتیجــه ی حاصــل از آن اذعــان نمــوده و آن را از جانــب خــدا 

ــاطی  ــنونده نش ــاب در ش ــه خط ــت ب ــات از غیب ــت: التف ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد؛ ب می دانن

ایجــاد می کنــد کــه او را بــه ســوی شــنیدن آن تحریــک می نمایــد، بطــوری کــه شــنیدن بیشــتر را 

ــده درخواســت می کند�)بروجــردى، 1416، ج4: 375؛ بیضــاوى، 1418، ج1: 54( از گوین

2-2-3. تکریم و تعظیم مخاطب

بکارگیــری خطــاب مناســب در ارتبــاط بــا دیگــران، تکریــم و تعظیــم آنــان را در پــی دارد� خداونــد 

متعــال بــا بهــره بــردن از الگــوی خطــاب در تعامــل بــا انســان ها و بنــدگان خویــش، بــه نوعــی بــه 

تکریــم آنــان پرداختــه و جایــگاه آنــان را محتــرم شــمرده اســت� آیــت اهلل جــوادی آملــی بــر ایــن 

بــاور اســت کــه »بهره گیــری از شــیوه تخاطــب، ثمراتــی را بــه دنبــال دارد؛ از جملــه این کــه خداونــد 

ــان هایی  ــا انس ــد و از آن ه ــخصیت می ده ــان ش ــه آن ــد، ب ــی می کن ــه کالم وح ــردم را متوج م

ــی، 1378، ج2: 356(  ــد و مســئول می ســازد«�)جوادی آمل متعه

امــام علــی؟ع؟ در روایتــی می فرمایــد: »َنکیــُر اْلَجــَواِب ِمــْن َنکیــِر اْلِخَطــاب« )آمــدی، غررالحکــم، 

1366، 213( جــواب بــد نتیجــه خطــاب بــد اســت� بنابرایــن تکریــم شــخصیت انســان در خطابهــای 

قرآنــی، زمینــه ی پذیــرش دعــوت الهــی و معــارف بــه کار رفتــه در پــس خطــاب را در انســان فراهــم 

کــرده و او را در برابــر پــروردگار خویــش خاضــع و فروتــن می کنــد� 

3-2-3. از بین بردن سختی و خستگی عبادت و تکلیف

مخاطــب قــرار دادن انســان بــه طــور مســتقیم، خســتگی انجــام تکالیــف شــرعی و انســانی را 

ــا خطــاب  ــد ب ــه او می چشــاند� خداون ــد را ب ــادت و اطاعــت خداون ــذت عب از دوش او برداشــته و ل

ــری  ــگام فراگی ــا هن ــان می چشــاند ت ــه مخاطب ــم و محضــر خــود را ب ــذت حضــور در حری ــدا، ل و ن

حقایــق، معــارف در قلــب آنــان مســتقر شــود و هنــگام عبــادت عملــی، خســتگی در آنــان اثــر نکنــد«�

)جــوادی آملــی،  1378، ج2: 356(

ایــن مدعــا در حدیثــی از امــام صــادق؟ع؟ نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه کــه می فرمایــد: »لــذة مــا 

1. )زمــر:53( بگــو: »اى بنــدگان مــن کــه بــر خــود اســراف و ســتم کرده ایــد! از رحمــت خداونــد نومیــد نشــوید 
کــه خــدا همــه گناهــان را مى آمــرزد، زیــرا او بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت.
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فــی النــداء أزال تعــب العبــادة و العناء«)طبرســی، 1372، ج2، 490( لذتــی کــه در نــدای الهــی اســت، 

خســتگی و رنــج عبــادت را بــر طــرف می کنــد� 

4-2-3. غفلت زدایی و تفکرزایی

یکــی از مهم تریــن ثمــرات و فوایــد بــه کارگیــری اســلوب خطــاب در قــرآن، برانگیختــن 

ــت از دل و  ــار غفل ــرد و غب ــده و زدودن گ ــخنان گوین ــه س ــبت ب ــب نس ــه مخاط توج

ــا جمــالت امــری، نهیــی،  ــه دلیــل مالزمــت ب جــان انســان اســت� اســلوب خطــاب ب

ــتری در  ــت بیش ــب از موفقی ــه مخاط ــن توج ــی، در برانگیخت ــی وادب ــتفهامی، بالغ اس

مقایســه بــا جمــالت خبــری و ســاختارهای غیرادبــی برخــوردار بــوده و در اعمــاق قلــوب 

ــاره  انســان ها نفــوذ می کنــد و بــر جــان آنــان می نشــیند� صاحــب تفســیر المنیــر درب

خطاب هــای همــراه بــا »یــا« چنیــن می نویســد: »حــرف یــا بــرای نــدای بعیــد اســت 

ولــی در برخــی مــوارد بــرای زنــده کــردن جان هــا و مجــذوب نمــودن دیــدگان انســان 

و زدودن غفلــت از قلــوب آن هــا بــرای امــری قریــب بــه کار گرفتــه می شــود« )زحیلــی، 

1418، ج1: 95(

ــرو الگــوی خطــاب ضمــن غفلت زدایــی از عقــل و جــان مخاطــب، از نظــر روانــی  از این

تأثیــر زیــادی در او دارد و ناخــودآگاه او را در جریــان تفکــر قــرار می دهــد� همچنیــن بــه 

کارگیــری ایــن شــیوه بــر ارزش و اهمیــت موضوعــات و مفاهیــم مطــرح شــده در پــس 

خطــاب اشــاره دارد؛ خداونــد بــا بهره گیــری از اســلوب خطــاب، ضمــن بــا ارزش خوانــدن 

محتــوای آیــات خطــاب و تأکیــد بــر آنهــا، انســان را بــه تعمــق و تفکــر بیشــتر در ایــن 

مفاهیــم توجــه می دهــد� بدیهــی اســت یکــی از موانــع مهــم در مســیر تحــول عقایــد 

ــه  ــم ن ــن مه ــه ای ــی و انســانی اســت ک ــت از ســرمایه های اله ــگ انســان، غفل و فرهن

تنهــا حرکــت بــه ســمت باورهــای مطلــوب را متوقــف می کنــد بلکــه فرآینــد جایگزینــی 

ــد�  ــز تســهیل می نمای ــه جــای باورهــای ارزشــی را نی ــد و فرهنگ هــای ناپســند ب عقای

بــر ایــن اســاس قــرآن کریــم ضمــن اشــراف بــر ایــن مؤلفــه ی تأثیرگــذار در امــر تحــول، 

ــر تحــول دارد�  ــرد و ســعی در تســهیل ام ــه کار می گی ــی را ب شــیوه های مختلف

3-3. جدال احسن

جــدل در لغــت، بــه معنــای انجــام گفتگــو همــراه بــا نــزاع بــه منظــور چیــره شــدن بــر یکدیگــر 

ــی از  ــوع خاص ــکل گیری ن ــارت از ش ــالح، عب ــن در اصط ــت�)راغب اصفهانی، 1412: 189( همچنی اس

پرســش و پاســخ در میــان دو طــرف اســت� از همیــن رو بــه مجموعــه تدابیــر و قواعــدی کــه هــر دو 

طــرف بــه کار می گیرنــد تــا بــه نحــوی بــر حریــف خــود غلبــه نماینــد، فــن جــدل می گویند�)مظفــر، 

1425، 304( خواجــه طوســی در تعریــف جــدل می گویــد: »صناعتــی اســت علمــی، کــه انســان بــه 
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وســیله آن قــادر اســت بــر اینکــه از مقدمــات مســّلمه بــر هــر مطلوبــی کــه بخواهــد اقامــه ی حجــت 

کنــد، بطــوری کــه حتیاالمــکان حجــت وی نقــض نگردد«�)عالمــه حلــی، 1424: 350(

هنگامــی کــه انســان بــا واژه ی جــدل و مشــّتقات آن در قرآن کریــم مواجــه می شــود، ابتــدا امــری 

مذمــوم بــه ذهــن او متبــادر می گــردد و ایــن پرســش ها برایــش مطــرح می شــود کــه آیــا جــدال 

ــب در  ــی مناس ــوان روش ــه عن ــدل ب ــوان از ج ــه می ت ــا این ک ــت؟ ی ــده اس ــوارد نکوهی ــام م در تم

اصــالح افــکار انحرافــی فــرد بهــره بــرد؟

واژه ی جــدل در قرآن کریــم، در مجادلــه بــه باطــل و مجادلــه بــه حــّق بــه کار رفتــه اســت؛ ولــی در 

اکثــر مــوارد، ایــن واژه در مجادلــه بــه باطــل اســتعمال شــده اســت� بــا مطالعــه و بررســی آیــات جــدل 

ــات حــّق باشــد و موجــب  ــرآن اســت کــه هــدف از آن اثب ــی مــورد تأییــد ق ــوان گفــت، جدال می ت

هدایــت خصــم گــردد؛ یعنــی بــه جــدال احســن امــر می کنــد و از مجادلــه ی باطــل کــه تــوأم بــا عنــاد 

و لجــاج و خصومــت و مغالطــه اســت و غــرض از آن، اثبــات امــری باطــل و دور از واقعیــت اســت، 

تــی  ِهــی َأْحَســُن«1. ــوا َأْهــَل اْلکتــاِب ِإالَّ ِبالَّ نهــی می کنــد� چنانکــه می فرمایــد: »َو ال ُتجاِدُل

ــاِس َمــْن یجــاِدُل ِفــی اهلِل ِبَغیــِر  مقیــد نمــودن جــدل بــه وصــف »بغیــر علــم« در  آیــه ی »َو ِمــَن النَّ

ــٍم«2 بــر ایــن نکتــه داللــت دارد کــه جــدال از روی علــم، صحیــح و بــدون علــم خطاســت، زیــرا  ِعْل

جــداِل مبتنــی بــر علــم، افــراد را بــه ســوی اعتقــاد حــق می کشــاند ولــی جــدال جاهالنــه آن هــا را 

ــی،بی تا، ج 7: 294( ــوق می دهد�)طوس ــت س ــوی ضالل ــه س ب

از نظــر قرآن کریــم، اســاس دیــن بــر برهــان و حّجــت اســتوار اســت و پیامبــران نیــز همــواره بــا 

ــَد  ــْم َبْع ــرًا ِمْنُه ــمَّ ِإنَّ کثی ــاِت ُث ــُلنا ِباْلَبین ــْم ُرُس ــْد جاَءْتُه ــد: »َو َلَق مــردم از ایــن طریــق ســخن گفته ان

ْرِض َلُمْســِرُفوَن«3. ولــی برخــی اوقــات، طــرف مقابــل، اهــل منطــق و برهــان نیســت و  ذِلــک ِفــی اْلَ

در برابــر حــّق و حقیقــت، لجاجــت مى کنــد و بــا بیــان حرف هــاى غیــر منطقــى، مى خواهــد ســخن 

باطــل خــود را بــه کرســى قبــول بنشــاند� در مقابلــه بــا چنیــن شــخصى، جــدل ضــرورت پیــدا مى کنــد� 

ــس  ــم؟ع؟ پ ــرت ابراهی ــه حض ــت ک ــى اس ــرآن، جدال ــن در ق ــدال احس ــر ج ــاى مؤث از نمونه ه

از شکســتن بت هــا در مقابــل قــوم بیــان می کنــد� آن حضــرت فرمودنــد: »قــاَل َبــْل َفَعَلــُه 

ــا  ــران ب ــه نظــِر مفّس ــر ب ــن تعبی ــه ظاهــر ای ــوَن«4 از آن جــا ک ــوا َیْنِطُق ــَئُلوُهْم إْن کاُن َکبیُرُهْم هذافاْس

واقعّیــت منطبــق نبــوده و از طــرف دیگــر حضــرت ابراهیــم، معصــوم اســت و هرگــز دروغ نمى گویــد، 

در تفســیر ایــن آیــه، مطالــب مختلفــى گفته انــد؛ اّمــا نظــر صحیــح آن اســت کــه ابراهیــم؟ع؟ بــه طور 

1. )عنکبوت:46( با اهل کتاب جز به روشى که از همه نیکوتر است مجادله نکنید.
2. )حــج: 8( و گروهــى از مــردم، بــدون هیــچ دانــش و هیــچ هدایــت و کتــاب روشــنى بخشــى، دربــاره خــدا 

ــد! ــه مى کنن مجادل
3. )مائــده:32( و رســوالن مــا، دالیــل روشــن بــراى بنــى اســرائیل آوردنــد، امــا بســیارى از آن هــا، پــس از آن در 

روى زمیــن، تعــّدى و اســراف کردنــد.
4. )انبیا:63( گفت: »بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آن ها بپرسید اگر سخن مى گویند!«



38

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

قطــع، ایــن عمــل را بــه بت بــزرگ نســبت دادنــد، ولــى تمــام قرائــن شــهادت مــى داد کــه او قصــد 

ــاس  ــى و بى اس ــه خراف ــتان را ک ــد بت پرس ــته عقای ــه مى خواس ــدارد، بلک ــخن ن ــن س ــّدى از ای ج

بودنــد، بــه رخ آن هــا بکشــد�

قرآن کریــم همچنیــن از ایــن شــیوه در اثبــات حقانیــت نبــوت رســول اکــرم؟ص؟ بهــره بــرده و در  

ــْم ال  ــُهْم َفُه ــُروا َأْنُفَس ــَن َخِس ذی ــُم الَّ ــوَن َأْبناَءُه ــا یْعِرُف ــُه کم ــاَب یْعِرُفوَن ــُم اْلکت ــَن آَتیناُه ذی ــه ی »الَّ آی

ــوَن«1 ضمــن اســتفاده از جدلــی نیکــو، از شــناخت دیریــن اهــل کتــاب نســبت بــه پیامبــر؟ص؟  یْؤِمُن

پــرده برمــی دارد� بــه عبــارت دیگــر اهــل کتــاب پیــش از نــزول قــرآن، از طریــق تــورات، انجیــل و 

ــن  ــد ضم ــن رو خداون ــتند؛ از همی ــی داش ــاران او آگاه ــر و ی ــای پیامب ــاف و ویژگی ه ــور، از اوص زب

ــا  ــان ب ــل آن ــت بیدلی ــاب، مخالف ــل کت ــی اه ــته های قبل ــادآوری دانس ــئله و ی ــن مس ــر ای ــه ب تکی

ــه فکــر وا مــی دارد� ــان را ب ــدا کــرده و آن رســول اکــرم؟ص؟ را هوی

3-4. مقایسه و تطبیق 

ــیاء  ــرف الش ــی »تع ــاس قاعده ــر اس ــی، ب ــم عقل ــی مفاهی ــناخت برخ ــای ش ــی از راه ه یک

ــه  ــت� آن چ ــه ی آنهاس ــاد و مقایس ــی متض ــی از معان ــا، ج3: 122( آگاه ــا« )مطهری،بی ت باضداده

ــارت از  ــد، عب ــی انســان تبدیــل می کن ــه شــیوهای مهــم در امــر تغییــر و دگرگون روش مقایســه را ب

همیــن قاعــده عقالئــی اســت� بررســی مقایســه ای، چیــزی جــز توصیــف و تبییــن مواضــع خــالف 

و وفــاق واقعــی بیــن امــور مقایســه شــده نیســت� )قراملکــی، 1385: 294( بــر ایــن اســاس، روش 

مقایســه، روشــی اســت کــه پژوهش گــر بــا مقایســه بیــن دو یــا چنــد پدیــده، دیــدگاه یــا عملکــرد، 

ــا  ــب ی ــوم، دو مطل ــن دو مفه ــال شــناختی ســالم و ژرف از موضــوع می باشــد� مقایســه بی ــه دنب ب

دو شــخص، بــرای ایــن اســت کــه معلــوم شــود کــدام، مؤثرتــر و مفیدتــر اســت و وقتــی مشــخص 

شــود کــه یکــی از آن دو دارای منفعــت بیشــتری اســت، بــه طــور طبیعــی از طــرف انســان مــورد 

ــود� ــع می ش ــه واق توج

ــش مخاطــب  ــرای ایجــاد تحــول در بین ــم ب ــه قرآن کری ــی اســت ک ــه روش های مقایســه از جمل

ــازی  ــی فرضیه س ــه نوع ــغ ب ــن روش، مبّل ــد� در ای ــتفاده می کن ــه او اس ــذ ب ــرت ناف ــای بصی و اعط

می کنــد و بــرای رســیدن بــه هــدف، راه هایــی را پیشــنهاد می کنــد و انتخــاب یکــی از ایــن راههــا 

را بــه مخاطــب خویــش واگــذار می کنــد� از ایــن رو مخاطــب بــا فکــر و اختیــار خویــش یکــی از راههــا 

ــواهد  ــد� ش ــر می بخش ــر در او اث ــان تر و راحت ت ــده آس ــتدالل گوین ــه، اس ــد و در نتیج را برمی گزین

فراوانــی وجــود دارد کــه کاربــرد وســیع ایــن روش تأثیرگــذار را در قرآن کریــم تأییــد می کنــد؛ از جملــه:

اُر«2  ُقوَن َخیٌر َأِم اهلُل اْلواِحُد اْلَقهَّ »َأ َأْرباٌب ُمَتَفرِّ

1. )انعــام:20( آنــان کــه کتــاب آســمانى بــه ایشــان داده ایــم، بخوبــى او ]پیامبــر[ را مى شناســند، همان گونــه کــه 
فرزنــدان خــود را مى شناســند فقــط کســانى کــه ســرمایه وجــود خــود را از دســت داده انــد، ایمــان نمى آورنــد.

2. )یوسف، 39( آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتاى پیروز؟ 
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یُب َو َلْو َأْعَجَبک کْثَرُة اْلَخبیِث «1  »ُقْل ال یْسَتِوی اْلَخبیُث َو الطَّ

از ایــن رو قرآن کریــم بــا مقایســه مفاهیمــی همچــون اربــاب متفــرق و خــدای یگانــه، قــدرت بــر 

ــا و  ــور، حــّی و میــت، دنی ــا، ظلمــت و ن ــر آن، خبیــث و طیــب، کــور و بین ــق و عــدم قــدرت ب خل

آخــرت، بهشــت و جهنــم و��� بــه مقایســه ی دو فرهنــگ عالــی و منحــط پرداختــه و از ایــن َمجــرا 

ــه  ــت ک ــی اس ــد� بدیه ــم می کن ــب فراه ــرای مخاط ــان تر را ب ــر و آس ــناخت صحیح ت ــکان ش ام

انســان بــا بکارگیــری ســاده ترین تحلیل هــای عقلــی، بــه درک صحیحــی از مفاهیــم مذکــور دســت 

ــردازد�  ــه انتخــاب بهتریــن می پ ــار خــود ب ــا اختی ــه و ب یافت

3-5. ارائهی الگو 

ــى و  ــائل عین ــر از مس ــز متأث ــر چی ــش از ه ــوس، بی ــور محس ــا ام ــس ب ــل ان ــه دلی ــان ب انس

مشــاهدات ظاهــری اســت� بهتریــن مفاهیــم و رســاترین اندیشــه ها، زمانــى کــه در قالــب نمونــه اى 

عینــى ارائــه شــود کامــال ادراک و تصدیــق می گــردد� از ایــن رو روش الگودهــی بــه عنــوان تربیتــى 

عملــى بــا ســرعتی مضاعــف در جــان آن هــا رســوخ می کنــد� هــر انســانی بــه طــور فطــری الگوپذیــر 

ــح و  ــای ناصحی ــی باوره ــرآن در دگرگون ــاى ق ــن روش ه ــى از مؤثرتری ــبب یک ــن س ــت؛ بدی اس

ــن  ــى اســت� در ای ــه منظــور تربیــت عمل ــه آن هــا ب ــوب، ارائهــی الگــو ب ــی فرهنگــی مطل جایگزین

روش نمونــه اى محســوس در برابــر فــرد قــرار می گیــرد کــه در صــورت مقبولیــت، مخاطــب تــالش 

می کنــد پــای در جــاِى پــای او نهــد و خــود را بــه او شــبیه نمایــد� برایــن اســاس، هــر چــه نمونــه ی 

ارائــه شــده از کمــاِل بیشــتر و جاذبــه ی  فراگیرتــرى بهره منــد باشــد، ایــن روش از کارآیــى بیشــترى 

ــه فضایــل را  ــه پاکــى و آراســتگى ب ــود� بنابرایــن الگوهــاى بافضیلــت، میــل ب برخــوردار خواهــد ب

ــد�  ــل ســوق می دهن ــه ســوى رذای ــع را ب ــت، جوام ــد و الگوهــاى بىفضیل ــع ایجــاد می کنن در جوام

لــذا نقــش الگــو حســاس ترین نقــش تربیتــى اســت و هیــچ چیــز ماننــد انحــراف الگــو، انســان و 

جوامــع را بــه تباهــى نمىکشــاند� 

قــرآن کریــم ضمــن اشــراف کامــل بــر اهمیــت ایــن روش، در بســیاری از مــوارد از آن بهــره بــرده 

ــه  ــف ب ــوههای مختل ــب اس ــی را در قال ــل و صفت ــر، عم ــده، فک ــک عقی ــتی ی ــا نادرس ــتی ی و درس

ــد از  ــندیده و تمجی ــای پس ــی الگوه ــه معرف ــو ب ــک س ــال از ی ــد متع ــذارد� خداون ــش می گ نمای

آن هــا می پــردازد و از ســوی دیگــر بــا معرفــی افــراد ناشایســت و صفــات رذیلهــی آنهــا، نســبت بــه 

ــه پیامبراکــرم؟ص؟ و حضــرت  ــران از جمل سرنوشــت آن هــا هشــدار می دهــد� از ایــن رو برخــی پیامب

ابراهیــم؟ع؟ را اســوهی حســنه نامیــده و اعتقــاد بــه لقــای الهــی و روز قیامــت را در گــرو پیــروی و 

الگوگیــری از ایشــان می دانــد: »َلَقــْد کاَن َلکــْم فــی  َرُســوِل اهلِل ُأْســَوٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن کاَن یْرُجــوا اهلَل َو 

1.  )مائــده:100( بگــو: » )هیــچ گاه( ناپــاک و پــاک مســاوى نیســتند هــر چنــد فزونــى ناپاک هــا، تــو را بــه شــگفتى 
اندازد.
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اْلیــْوَم اْلِخــَر «1.

ــا ُبــَرآُؤا ِمْنکــْم َو  ذیــَن َمَعــُه ِإْذ قاُلــوا ِلَقْوِمِهــْم ِإنَّ »َقــْد کاَنــْت َلکــْم ُأْســَوٌة َحَســَنٌة فــی  ِإْبراهیــَم َو الَّ

ــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل«2. ِممَّ

پایبنــدی عملــِی دعوت گــر بــر عقیــده و اصــالح اعمــال و رفتــار ناپســند خــود، قبــل از توصیــه بــه 

دیگــران، عامــل اصلــی تأثیــر ایــن شــیوه ی قرآنــی بــر باورهــای نهادینــه شــده در ذهــن افــراد بــه 

شــمار مــی رود� لــذا امــام علــى؟ع؟ می فرمایــد: 

ــْن  ــِرِه َو ْلیک ــِم َغی ــَل َتْعِلی ــِه َقْب ــِم َنْفِس ــَدَأ ِبَتْعِلی ــِه َأْن یْب ــًا َفَعَلی ــاِس ِإَمام ــُه ِللنَّ ــَب َنْفَس ــْن َنَص »َم

ــاِس َو  ــِم النَّ ْجــاَلِل ِمــْن ُمَعلِّ ُبَهــا َأَحــقُّ ِباإْلِ ــُم َنْفِســِه َو ُمَؤدِّ َتْأِدیُبــُه ِبِســیَرِتِه َقْبــَل َتْأِدیِبــِه ِبِلَســاِنِه َو ُمَعلِّ

)56 ج 2:  ِبِهم «3)مجلســی،بی تا  ُمَؤدِّ

ــب  ــف ترغی ــام تکالی ــر انج ــب را ب ــته و مخاط ــف کاس ــقت تکلی ــختی و مش ــی، از س روش الگوی

می کنــد� افــراد ضمــن مشــاهدهی الگوهــا و بررســی عقایــد، اعمــال و رفتــار آنهــا، ســختی احتمالــی 

ناشــی از برخــی تکالیــف را امــری معقــول دانســته و آن را بهانــه ای بــرای فــرار از تکلیــف قــرار نمی دهند� 

3-6. تمثیل

ــیم  ــاظ و ترس ــه الف ــیدن ب ــات بخش ــی و حی ــم عقل ــردن مفاهی ــی ک ــور عین ــه منظ ــم ب قرآن کری

ــه  ــال مســائل ب ــه تمثیــالت مناســب، ســرعت انتق ــا تمســک ب ــع و پراحســاس، ب صحنه هــای بدی

ذهــن را دوچنــدان می کند�چنانکــه می فرمایــد: 

اِس ِإالَّ کُفورًا«4.  کَثُر النَّ اِس فی  هَذا اْلُقْرآِن ِمْن کلِّ َمَثٍل َفَأبى  َأ ْفنا ِللنَّ »َو َلَقْد َصرَّ

ــمار  ــه ش ــراد ب ــر اف ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــا ب ــن روش ه ــن و مؤثرتری ــی از موجزتری ــل یک تمثی

می رود)رشــیدرضا، بــی تــا، ج1: 167( و در جایــی کــه ســایر روش هــا از بیــان مــراد آدمــی عاجــز بــوده 

و مخاطــب را از دســتیابی بــه فهــِم مــراِد ســخنگو بازمی دارنــد، تمثیــل ایــن راه را همــوار نمــوده و در 

قالــب الفاظــی موجــز و تشــبیهی گویــا، معنــا را بــه وضــوح بــه مخاطــب منتقــل می ســازد� فخــر 

رازی بــر ایــن بــاور اســت کــه »مثالهــا چنــان تأثیــری در دل می گذارنــد کــه توصیــف خــود شــیء 

ــه آشــکار و  ــل، تشــبیه امــور مخفــی ب ــرا هــدف از َمث ــری داشــته باشــد؛ زی ــن تأثی ــد چنی نمی توان

ــه  ــد ب ــه امی ــا ک ــراى آن ه ــود، ب ــى ب ــق نیکوی ــدا سرمش ــول خ ــى رس ــما در زندگ ــراى ش ــّلمًا ب 1. )احزاب:21(مس
ــد. ــاد مى کنن ــاد ی ــدارا زی ــدو خ ــتاخیز دارن ــداو روز رس ــت خ رحم

2. بــراى شــما سرمشــق خوبــى در زندگــى ابراهیــم و کســانى کــه بــا او بودنــد وجــود داشــت، در آن هنگامــى کــه 
بــه قــوم )مشــرک( خــود گفتنــد: »مــا از شــما و آن چــه غیــر از خــدا مى پرســتید بیزاریــم .

3.  هــر کــه خــود را پیشــواى مــردم ســازد، بایــد پیــش از تعلیــم دیگــران بــه تعلیــم خویــش بپــردازد، و بایــد 
تربیــت کردنــش، پیــش از آن کــه بــا زبانــش باشــد، بــا ســیرت و رفتــارش باشــد؛ و آن کــه خــود را تعلیــم دهــد و 

تربیــت نمایــد، شایســته تر بــه تعظیــم اســت از آن کــه دیگــرى را تعلیــم دهــد و تربیــت نمایــد. 
4. )اســراء: 89( مــا در ایــن قــرآن، بــراى مــردم از هــر چیــز نمونــه اى آوردیــم امــا بیشــتر مــردم )در برابــر آن، از 

هــر کارى( جــز انــکار، ابــا داشــتند.
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غایــب بــه حاضــر اســت و مثــال، حقیقــت یــک امــر را بهتــر می نمایانــد و ایــن نهایــت روشــنی و 

وضــوح اســت«� )فخــررازی، 1420، ج 2: 312(

انســان پــس از ســالمت ســخن از غلــط، بــه شــاهد و َمثــل احتیــاج دارد، زیــرا َمثــل بــر فخامــت 

منطــق می افزایــد و جامــه ی قبــول بــر او می پوشــاند و ارزش آن را در دل هــا زیــاد می کنــد و دل هــا 

ــرد  ــاال می ب ــی را ب ــدر معان ــگاه و ق ــل، پای ــت، 1361: 49( تمثی ــد� )حکم ــظ آن فرامی خوان ــه حف را ب

ــب  ــی جل ــوی آن معان ــه س ــا را ب ــد و دل ه ــدان می کن ــا دو چن ــک جان ه ــروی آن را در تحری و نی

می کند�)جرجانــی، 1422: 85(

ــل و  ــب متخّی ــطح مطال ــه س ــد را ب ــول و بلن ــارف معق ــه مع ــت ک ــن اس ــل ای ــت مث خاصی

محســوس تنــّزل می دهــد تــا در فهــم همــگان قــرار گیرد�)جوادی آملــی، 1378، ج2: 326( شــنونده ی 

داســتان های قــرآن در اصــل، تماشــاگر حــوادث و رویدادهایــی اســت کــه در مقابــل دیــدگان وی بــه 

ــد�  ــرا می خوان ــا ف ــب صحنه ه ــه تعقی ــده و او را ب ــذارده ش ــش گ نمای

قرآن کریــم در مــوارد متعــدد، از ایــن روش بــه منظــور اثبــات و تبییــن مســئله ی توحیــد و معــاد 

بهــره بــرده و مهم تریــن موضوعــات اعتقــادی را از ایــن رهگــذر بــه مخاطــب القــا می کنــد� چنانکــه 

یــِه ِإَلــى اْلمــاِء ِلیْبُلــَغ  ذیــَن یْدُعــوَن ِمــْن ُدوِنــِه ال یْســَتجیُبوَن َلُهــْم ِبَشــی ٍء ِإالَّ کباِســِط کفَّ در  آیــه ی »َو الَّ

فــاُه َو مــا ُهــَو ِبباِلِغــِه َو مــا ُدعــاُء اْلکاِفریــَن ِإالَّ فــی  َضــالٍل«1، افــراد مشــرک و بتپرســت را بــه کســی 

تشــبیه می کنــد کــه در هنــگام تشــنگی دو دســت خــود را بــه طــرف آب دراز می کنــد و آبــی را بــه 

طــرف دهــان خــود بــاال مــی آورد ولــی قــدرت بــر نوشــیدن آب نــدارد� خداونــد در ایــن آیــه، ضعــف 

و ناتوانــی مشــرکان را بــا بیانــی تمثیلــی بــرای آنــان آشــکار کــرده و زمینه هــای گرایــش بــه توحیــد 

را بــرای آن هــا فراهــم می کنــد� 

از جملــه مصادیــق قرآنــی تمثیــل در اثبــات عجــز و ناتوانــی خدایــان دروغیــن،  آیــه ی 73 ســوره 

ــَن  ذی ــُه ِإنَّ الَّ ــَتِمُعوا َل ــٌل َفاْس ــِرَب َمَث ــاُس ُض ــا النَّ ــا َأیَه ــد: »ی ــه می فرمای ــد ک ــج میباش ــی ح مبارکه

بــاُب َشــیئًا ال یْســَتْنِقُذوُه  َتْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل َلــْن یْخُلُقــوا ُذبابــًا َو َلــِو اْجَتَمُعــوا َلــُه َو ِإْن یْســُلْبُهُم الذُّ

ــب  ــد متعــال را در قال ــق آن، شــرک در خالقیــت خداون ــوُب«2 کــه طب ــُب َو اْلَمْطُل اِل ــَف الطَّ ــُه َضُع ِمْن

ــد� ــروردگار نفــی می کن ــان کــرده و آن را از ســاحت مقــدس پ ــی ســاده بی مثال

بایــد توجــه داشــت کــه در درک پیــام اصلــی تمثیــل، ارتبــاط میــان مفاهیــم، نقــش اساســی را 

ــه  ــز( ب ــد، )هرگ ــدا مى خوانن ــر از خ ــرکان( غی ــه )مش ــانى را ک ــت! و کس ــق از آن اوس ــوت ح ــد: 14( دع 1. )رع
دعــوت آن هــا پاســخ نمى گوینــد! آن هــا همچــون کســى هســتند کــه کف هــاى )دســت( خــود را بــه ســوى آب 
مى گشــاید تــا آب بــه دهانــش برســد، و هرگــز نخواهــد رســید! و دعــاى کافــران، جــز در ضــال )و گمراهــى( 

نیســت .
2. )حــج:73( اى مــردم! مثلــى زده شــده اســت، بــه آن گــوش فــرا دهیــد: کســانى را کــه غیــر از خــدا مى خوانیــد، 
هرگــز نمى تواننــد مگســى بیافریننــد، هــر چنــد بــراى ایــن کار دســت بــه دســت هــم دهنــد! و هــر گاه مگــس 
ــم آن  ــد، و ه ــدگان ناتوانن ــن طلب کنن ــم ای ــد! ه ــس گیرن ــاز پ ــد آن را ب ــد، نمى توانن ــا بربای ــزى از آن ه چی

مطلوبــان .
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بــر عهــده دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه انســان موفــق شــود میــان چنــد مفهــوم، رابطــه ی موجــود 

ــه و  ــد، آن  را دریافت ــدی می رس ــوم جدی ــه مفه ــی ب ــاط منطق ــن ارتب ــن او از ای ــد، ذه ــف کن را کش

ــذا قرآن کریــم تمــام تــالش خــود را بــه کار می گیــرد تــا بــه واســطه ی  بــه آســانی فــرا می گیــرد� ل

َمثــل، مخاطــب خــود را از ایــن مرحلــه بــه مرحلــه ی اصلــی و درک واقعیــت نزدیــک کنــد�

3-7. استفهام

قرآن کریــم ضمــن اشــتمال بــر معانــی و مفاهیــم عمیــق و بــا ارزش، دارای ســاختارهای متنــوع و 

جــذاب ادبــی و بالغــی اســت� بالغــت و زیبایی هــای ایــن کتــاب الهــی، در جلــب توجــه افــراد بــه آن 

و تأثیــر بــر قلــوب آنــان نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد� همچنیــن تنــوع و کثــرت اســلوب های بیانــی 

ــد�  ــاده می کن ــرای شــنیدن ســخن حــق آم ــد و او را ب ــن انســان می زدای ــرآن، خســتگی را از ت در ق

یکــی از اســالیب تأثیرگــذار بالغــی کــه قــرآن بــه واســطه ی آن انســان را متوجــه خویــش کــرده و 

او را بــه فکــر وا مــی دارد، اســتفهام و پرســش1 اســت� ایــن شــیوه ی بیانــی در مقایســه بــا تعابیــر و 

جمــالت خبــری، در خودآگاهــی و هوشــیاری مخاطــب از تأثیــر بیشــتری برخــوردار اســت؛ بــه عبــارت 

دیگــر انســان بــه محــض قــرار گرفتــن در مقابــل یــک ســؤال، بــه دنبــال یافتــن پاســخ آن، تــالش 

ــات  ــی ترین موضوع ــر اساس ــی ب ــور مبتن ــؤال مذک ــر س ــژه اگ ــه وی ــرد، ب ــه کار می گی ــی را ب مضاعف

زندگــی انســان و بنیادی تریــن مســائل اعتقــادی او باشــد کــه در ایــن صــورت، انســان بــا مراجعــه 

ــعی در  ــرد و س ــی می ب ــود پ ــتباهات خ ــتی ها و اش ــص، کاس ــه نقای ــود، ب ــرت خ ــل و فط ــه عق ب

ــد�  ــا می نمای ــران آن ه جب

ــره  ــرک به ــی ش ــی و نف ــت اله ــات ربوبی ــیوه در اثب ــن ش ــددی از ای ــوارد متع ــم در م قرآن کری

ــْن  ــَة َع ْوَب ــُل التَّ ــَو یْقَب ــوا َأنَّ اهلَل ُه ــْم یْعَلُم ــه ی »َأ َل ــال منظــور از اســتفهام در  آی ــرای مث ــرد� ب می گی

ــه  ــد متعــال اســت؛ ب ــری خداون ــه مســئله ی  توبه پذی ــه و آگاهــی مخاطــب نســبت ب ــاِدِه«2 تنّب ِعب

طــوری کــه مخاطــب بــه هنــگام رجــوع بــه نفــس خویــش و تفکــر دربــاره آن چــه بــدان آگاهــی 

ــف خواهــد شــد� )طبرســی، 1372، ج 5: 103( ــه واق ــره ی توب ــه ضــرورت و ثم ــه، ب یافت

ــْن  ــْم ِم ــا َخَلْقناُه ــا ِإنَّ ــْن َخَلْقن ــًا َأْم َم ــدُّ َخْلق ــْم َأَش ــَتْفِتِهْم َأ ُه ــه ی »َفاْس ــد در  آی ــن خداون همچنی

ــر وا  ــه فک ــان را ب ــردم، آن ــا طــرح ســؤالی از م ــا ب ــد ت ــور می کن ــر خــود را مأم ــٍن الِزب«3  پیامب طی

دارد کــه آیــا خدایــان دروغینشــان از قــدرت بیشــتری برخوردارنــد یــا آن چــه کــه مخلــوِق پــروردگار 

1. اســتفهام گاهــی از ســر حقیقــت اســت و گاهــی از ســر مجــاز و انگیزههــای باغــی، لــذا بایــد توجــه داشــت 
کــه بــا وجــود علــم خداونــد بــه تمامــی موجــودات هســتی، نمی تــوان تعابیــر اســتفهامی قرآن کریــم را از نــوع 
اول )اســتفهام حقیقــی( دانســت و مــراد مــا در این جــا آن دســته از اســتفهاماتی اســت کــه خداونــد بــه منظــور 

وادار کــردن انســان بــه تعمــق و ژرفنگــری در ابعــاد گوناگــون بــه کار بــرده اســت.
2.  )توبه، 104( آیا نمى دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش مى پذیرد؟

ــتگان )و  ــش فرش ــا آفرین ــت ی ــخت تر اس ــان س ــاد( آن ــش )و مع ــا آفرین ــرس: »آی ــان بپ ــت، 11( از آن 3. )فصل
ــم. ــبنده اى آفریدی ــان را از گل چس ــا آن ــن(؟! م ــمان ها و زمی آس
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یکتاســت؟ آیــا خلقــت گســترده خداونــد دشــوارتر اســت یــا آن چــه کــه آن هــا ادعــا می کننــد؟ از 

ایــن رو هــر انســانی بــا قــرار گرفتــن در برابــر پرســش های فــوق، ناخــودآگاه در مســیر تفکــر قــرار 

ــد�  ــی می ده ــزا گواه ــت روز ج ــز حقانی ــه و نی ــد یگان ــت خداون ــر ربوبی ــرد و ب می گی

آن چــه ســبب تأثیرگــذاری اســلوب مذکــور بــر جــان مخاطــب می گــردد و ســرعت نفــوذ حقایــق 

بــه قلــب او را تســریع می کنــد، فطــری بــودن عقایــد انســانی اســت� بــه عبــارت دیگــر انســان بــه 

دلیــل برخــورداری از گرایشــات فطــری، معــارف و عقایــد الهــی را بــه صــورت بالقــوه در درون خــود 

ــون  ــرمایه های مدف ــا و س ــادآوری گوهره ــود را ی ــالت خ ــه رس ــم ک ــن رو قرآن کری ــت� از ای داراس

ــا بــه کارگیــری اســلوب اســتفهام، ســعی در  شــده در نهــاد آدمــی می دانــد، در بســیاری از مــوارد ب

ــد�   ــه ســوی خــود متوجــه می کن ــرده و انســان را ب ــا ک زدودن غفلت ه

3-8. تکرار

تکــرار و تذکــر موضوعــات مهــم در قرآن کریــم از جملــه شــیوه های کاربــردی اســت کــه خداونــد 

متعــال بــه منظــور انعطــاف تدریجــی و تثبیــت معــارف الهــی در قلــب مخاطــب از آن بهــره می بــرد� 

تأکیــد و تکــرار یــک مطلــب در موقعیت هــای گوناگــون، حاکــی از ضــرورت و اهمیــت یــک موضــوع 

اســت؛ بطــوری کــه غفلــت و فراموشــی نســبت بــه آن هــا، آســیب های جدیتــری را متوجــه انســان 

ــرض از  ــه غ ــد ک ــاق دارن ــران اتف ــد: »مفس ــاره می گوی ــه )م، 1400ق( دراین ب ــه مغنی ــد� عالم می کن

تکــرار، تأکیــد اســت و هــر کســی لفــظ یــا ســاختاری را پیوســته تکــرار کنــد، آن را بــه عقیــده تبدیــل 

می کنــد« )مغنیــه، 1424، ج1: 96( فــراء )م، 207ق( از بــزرگان ادب عــرب، تکــرار را از شــیوه های 

بیانــی و عــادات محاورهــای آنــان می شــمارد و آن را در تثبیــت و تفهیــم مطلــب بــه مخاطــب مؤثــر 

می داند�)معرفــت، 1415، ج5: 106( 

ــام هدایــت  ــور و هدایــت اســت و در مق ــاب ن ــرآن کت ــه ق ــم از آن روســت ک تکــرار در قرآن کری

الزم اســت مطلــب واحــد در مناســبت های مختلــف بــا زبانــى خــاص ادا شــود تــا ویژگــى موعظــه 

و تذکــر داشــته باشــد، بــر خــالف کتــب علمــى کــه هــر مطلــب تنهــا در یــک جــا بیــان می شــود 

و تکــرار آن ســودمند نیســت� تکــرار در کتــاب هدایــت بــه خاطــر ایــن اســت کــه شــیطان و نفــس 

ــه  ــا گرچ ــغولند و کار آن ه ــى مش ــالل آدم ــه اض ــته ب ــد، پیوس ــت و عذابن ــل ضالل ــه عام ــاره ک ام

ــت� ــرورى اس ــز ض ــت نی ــاد و هدای ــراِر ارش ــن رو تک ــود؛ از ای ــرک نمی ش ــن ت ــود، لیک ــم می ش ک

ــی، 1378، ج1: 51( )جوادی آمل

قرآن کریــم بــا اختصــاص بیشــترین آیــات بــه مهم تریــن موضوعــات عقیدتــی )توحیــد، نبــوت و 

معــاد(، تمامــی تــالش خــود را در جهــت زنــده نگهداشــتن یــاد آن هــا بــه کار می گیــرد؛ اشــاره بــر 

یکتایــی خداونــد در آیــات متعــدد بــا الفاظــی مشــابه گویــای همیــن حقیقــت اســت: 
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ذیــَن قاُلــوا ِإنَّ اهلَل ثاِلــُث َثالَثــٍة  حیــُم«1 و »َلَقــْد کَفــَر الَّ ْحمــُن الرَّ »َو ِإلُهکــْم ِإلــٌه واِحــٌد ال ِإلــَه ِإالَّ ُهــَو الرَّ
َو مــا ِمــْن ِإلــٍه ِإالَّ ِإلــٌه واِحــد«2

بررســی اجمالــی مســئله ی معــاد و رســتاخیِز دوبــاره و کیفیــت آن در قرآن کریــم، مــا را بــه آیــات 

زیــر رهنمــون می شــود؛ بــه طــوری کــه همگــی محتــوای مشــترکی در بردارنــد و بــر یکدیگــر صحــه 

می گذارنــد: 

مــا یُقــوُل َلــُه کــْن َفیکــوُن«3 و »َو اهلُل یْحیــی  َو  ــذی یْحیــی َو یمیــُت َفــِإذا َقضــى  َأْمــرًا َفِإنَّ »ُهــَو الَّ

یمیــُت َو اهلُل ِبمــا َتْعَمُلــوَن َبصیــٌر«4  

ــه  ــف ب ــود را موظ ــم خ ــه قرآن کری ــت ک ــی اس ــادِی مهم ــر ارکان اعتق ــالت، از دیگ ــگاه رس جای

ــه  ــف ب ــکل های مختل ــه ش ــون ب ــای گوناک ــن رو در پیش آمده ــد، از ای ــات آن می دان ــن ابهام تبیی

دفــاع از آن می پــردازد و ســعی در اصــالح و تغییــر باورهــای انســان در ایــن بــاره دارد� آیــات زیــر 

ــِه َو  ــاهلِل َو کِلماِت ــُن ِب ــذی یْؤِم ــی الَّ مِّ ــی اْلُ ِب ــاهلِل َو َرُســوِلِه النَّ ــوا ِب شــاهدی بــر ایــن مدعاســت: »َفآِمُن
ــُدوَن«5. کــْم َتْهَت ــوُه َلَعلَّ ِبُع اتَّ

ذی ُأْنِزَل َمَعُه ُأولِئک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن«6. وَر الَّ َبُعوا النُّ ُروُه َو َنَصُروُه َو اتَّ ذیَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَّ »َفالَّ

بنابرایــن نتیجــه ی تکــرار، تلقیــن و تثبیــت مطلــب در ذهــن انســان بــوده و تأثیــر ایــن شــیوه بــر 

روان انســان غیرقابــل انــکار اســت؛ شــاید بــه همیــن جهــت بــر تکــرار اعمــال عبــادی، ادعیــه، اذکار 

و��� در اســالم ســفارش فراوانــی شــده اســت� 

3-9. تدریج 

ــت  ــیوه هایی اس ــن ش ــی از مهم تری ــی، یک ــارف دین ــه گام مع ــال گام ب ــی و انتق ــه ی تدریج ارائ

ــی  ــد� رواج عادت های ــاز می نمای ــود ممت ــابه خ ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب ــم را نس ــرآن کری ــه ق ک

ــه ای و  ــار قبیل ــاختارهای بی هنج ــی و س ــتی، دخترکش ــتی، نژادپرس ــتی، بت پرس ــون خرافه پرس چ

ــی  ــه تحول ــی را ملتهــب و آمــاده  ی پذیــرش هــر گون نزاع هــای بی اســاس، فضــای جامعــه ی جاهل

ــنده و  ــت بخش ــت! اوس ــودى نیس ــر از او معب ــه غی ــت، ک ــه اى اس ــد یگان ــما، خداون ــداى ش ــره:163( و خ 1- )بق
ــان. مهرب

2. )مائــده: 73( آن هــا کــه گفتنــد: »خداونــد، یکــى از ســه خداســت« )نیــز( بیقیــن کافــر شــدند معبــودى جــز 
معبــود یگانــه نیســت .

ــه آن  ــد، تنهــا ب ــّرر کن ــد و هنگامــى کــه کارى را مق ــد و مى میران ــده مى کن 3. )غافــر،68( او کســى اســت کــه زن
ــود! ــود مى ش ــگ موج ــاش! بى درن ــود ب ــد: موج مى گوی

ــه  ــه دســت اوســت( و خــدا ب ــرگ، ب ــى و م ــد )و زندگ ــد و مى میران ــده مى کن ــد، زن ــران: 156( خداون 4. )آل عم
ــت. ــد، بیناس ــام مى دهی ــه انج آن چ

ــه خــدا و  ــه ب ــده اى ک ــر درس نخوان ــه خــدا و فرســتاده اش، آن پیامب ــد ب ــان بیاوری ــس ایم ــراف: 158( پ 5. )اع
ــد! ــت یابی ــا هدای ــد ت ــروى کنی ــان دارد و از او پی کلماتــش ایم

6. )اعــراف: 157( پــس کســانى کــه بــه او ایمــان آوردنــد، و حمایــت و یاریــش کردنــد، و از نــورى کــه بــا او نــازل 
شــده پیــروى نمودنــد، آنــان رســتگارانند.
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ــا دســت  ــاری ب ــه ی مجموعــه ای از الگوهــای رفت ــا ارائ ــم ب ــرآن کری ــن اســاس ق ــر ای ــود� ب ــرده ب ک

مایــه ای غنــی از آموزه هــای وحیانــی، بــه تغییــرات فرهنگــی مبــادرت کــرده و برخــی از هنجارهــا و 

مناســبات فرهنگــی را تأســیس و برخــی را اصــالح و ترمیــم نمــوده اســت� رویکــرد آرام و در عیــن 

ــادی  ــا بنیان هــای اعتق ــه ب ــات نازل ــد آی ــم ســبب پیون ــرآن کری ــد ق حــال حســاب شــده و هدفمن

و فرهنگــی شــده و جامعــه را آمــاده ی تحــول و پذیــرش اصالحــات فرهنگــی از طریــق ارتبــاط بــا 

ــی  ــردی و اجتماع ــف ف ــا و ارزش هــای اســالمی و تکالی ــه هنجاره ــوط ب ــه ای از احــکام مرب مجموع

کــرده اســت� تــرک آداب و عــادات و فرهنــگ جاهلــی بــه یکبــاره میســر نبــود؛ بهتریــن روش بــرای 

جایگزینــی روش تدریــج تــوأم بــا آمــوزش بــود� بــر ایــن اســاس قــرآن یــک متــن تدریجــی اســت 

و در تدریــج خــود بــه دنبــال نهادینــه شــدن یــک سلســله رفتــار و عادت هــا، یــا گرفتــن برخــی از 

ــور، 1399: 362( ــت پ ــت� )بهج ــط اس ــای غل ــوم و فرهنگ ه ــادات، رس ع

3-10. تأسیس نهادهای فرهنگی

از جملــه شــیوه های مؤثــر قــرآن کریــم در تغییــر فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه ی جاهلــی، تأســیس 

ــر آموزه هــای قرآنــی،  ــق ب ــر در جامعــه اســت؛ وضــع قوانیــن جدیــد منطب نهادهــای فرهنگــی مؤث

تولیــد هنجارهــای فرهنگــی جدیــد، ترســیم نقش هــای فرهنگــی مطابــق بــا فرهنــگ نوخواســته ی 

قرآنــی و تدویــن نمادهــای منزلتــی، از ســاز و کارهــای فرهنگــی قــرآن کریــم در امــر تحــول فرهنگــی 

اســت کــه تولیــد و ســرانجام تثبیــت آن در گــرو ایفــای نقش صحیــح نهادهای مذکور اســت� ســرآمد 

ــم مســجد اســت کــه تأســیس آن از اقدامــات نخســتین  ــرآن کری نهادهــای فرهنگــی مذکــور در ق

پیامبــر ؟ص؟ در راســتای ایجــاد تحــوالت و تثبیــت دگرگونی هــای فرهنگــی بــود� مســجد، کارآمدتریــن 

عنصــر اجتماعــی در تثبیــت الگوهــای فرهنــگ دینــی بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا ایــن پایــگاه مؤثــر، 

ــراوان،  ــودن نقش هــای ف ــا عهــده دار ب ــدای تأســیس، ب ــدی از ابت ــر نمادهــای توحی ــا اشــتمال ب ب

ســهم بســزایی در تحــوالت فرهنگــی و ریشــه افکنــی بنیــاد شــرک و از بیــن بــردن رســوم فرهنگــی 

غلــط داشــت و بــه محلــی بــرای گفتگوهــای علمــی و فرهنگــی تبدیــل شــد� )مجبــری، بــی تــا: 45( 

بــر ایــن اســاس نهادهــای فرهنگــی، نقطــه ی کانونــی تمامــی تحــوالت اجتماعــی بــه شــمار رفتــه و 

ــر  ــا درایــت پیامب ــد� از ایــن رو نهادهــای فرهنگــی ب ســرعت تحــوالت فرهنگــی را مضاعــف می کنن

اکــرم ؟ص؟ در خدمــت نهادینــه شــدن اهــداف متعالــی قــرآن کریــم قــرار گرفــت و آهنــگ تحــوالت 

انســانی و الهــی را شــتاب بیشــتری بخشــید� ایــن الگــوی رفتــاری از جانــب قــرآن کریــم در گســتره ی 

تاریــخ اســالم، دســتمایه ی گــران قــدری بــرای ســایر تحــوالت فرهنگــِی پیــش رو خواهــد بــود�
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نتیجه گیری

هرگونــه تــالش در راســتای تحــول و دگرگونــی در یکــی از ابعــاد و جنبه هــای فکــری، فرهنگــی، 

اخالقــی و��� انســان مطابــق بــا قــرآن، تنهــا در صــورت گــذر از دریچــه ی عقیــده و اصــالح باورهــای 

اعتقــادی او میســر اســت�   

موفقیــت قــرآن در تغییــر و تحــول عقیدتــی و فرهنگــی، ناشــی از شــناخت جامــع و دقیــق آن 

نســبت بــه انســان و ســرمایه های درونــی او و محصــول تمســک بــه روش هــای متعــدد اخالقــی، 

اجتماعــی، روانــی و تربیتــی اســت�

توانایــی ذهنــی و اســتعدادهای مختلــف نــوع بشــر در زمینه هــای گوناگــون، عاملــی کلیــدی در 

بــه کار بســتن روش هــای مختلــف توســط قــرآن در تحــول عقیــده انســان بــه شــمار مــی رود�

هرگونــه اقــدام اصالحــی و تربیتــی در ســطوح مختلــف فــردی و اجتماعــی، تنهــا در صــورت تکیــه 

بــر مبانــی مشــخص و بــه کارگیــری روش هــای صحیــح و هماهنگــی و انطبــاق کامــل در میــان آن هــا 

بــه ثمــر می نشــیند�

قرآن کریــم مســئله ی تحــول در باورهــای انســان در موضوعــات گوناگــون را امــری ممکــن و الزم 

می دانــد و ضمــن در بــر داشــتن الگویــی جامــع بــر ایــن امــر، آن را نــه محــدود بــر یــک عصــر بلکــه 

بــه تمــام اعصــار و دوران هــای تاریخــی تعمیــم می دهــد�

اثبــات و اســتخراج الگویــی منظــم و روش منــد از قرآن کریــم در تحــول عقیــده و فرهنــگ، ایــن 

مجموعــه وحیانــی را از شــبهه پراکندگــی و تفرقــه ی موضوعــی حفــظ می کنــد و انســان را بــه نظــم 

منحصــر بــه فــرد آن در موضوعــات مختلــف رهنمــون می شــود�

ــان،  ــداز: بره ــم عبارتن ــول در قرآن کری ــتای تح ــده در راس ــه ش ــکار گرفت ــای ب ــن روش ه مهم تری

ــری،  ــل، عبرت گی ــو، تمثی ــه الگ ــه، ارائ ــق، موعظ ــه و تطبی ــن، مقایس ــدال احس ــر، ج ــاب مؤث خط

ــرار و��� ــب، تک ــار تعج ــتفهام، اظه اس
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کتاب نامه
قرآن کریم	 
نهج البالغه	 
اصفهانی، راغب )1412(، المفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان دلودی، دمشق: نشردارالقلم�	 
انیس، ابراهیم )1386(، المعجم الوسیط، ترجمه محمد بندر ریگی، قم: انتشارات اسالمی� 	 
ایازی، سید محمدعلی )1380(، قرآن و فرهنگ زمانه، قم: نشر کتاب مبین�	 
آمدی، عبدالواحد محمد )1366(، غرر الحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه قم�	 
بروجردى، سیدحسین )1416(، تفسیرالصراط المستقیم،  تحقیق:غالمرضا موالنا بروجردى ، انصاریان، قم: بی جا�	 
بستانی، فواد افرام )1375(، فرهنگ ابجدی، ترجمه رضا مهرام، تهران:انتشارات اسالمی�	 
بهجــت پــور، عبدالکریــم  )1399(،  »روش ایجــاد تحــول فرهنگــی- اجتماعــی بــا الهــام از اهــداف قــرآن در ســیر نــزول«، مجلــه 	 

فلســفه دیــن، دوره 17، ش 3، پائیــز 1399.
------------- )1387(، همگام با وحی، قم:سبط النبی�	 
بیضاوى، عبداهلل بن عمر )1418(، أنوار التنزیل، بیروت: دار احیاءالتراث العربى�	 
جرجانى ، عبد القاهر )1422( ، أسرار البالغة فی علم البیان ، بیروت: دار الکتب العلمیة�	 
جوادی آملی )1388(، سیره رسول اکرم در قرآن،چاپ هفتم، قم: اسراء� 	 
---------)1378(، تسنیم، قم: اسراء�	 
حســینی کوهســتانی، ســید رســول، حیــدر ســرلک، علــی محمــد )1398(، »قــرآن و تحــول تربیتــی در حاکمیــت ملــی و فراملــی 	 

بــا تأکیــد بــر المیــزان، مــن وحــی القــرآن، المنــار و فــی ظــالل القــرآن«، مطالعــات فقــه تربیتــی، 1398، ش33
حسینى¬همدانى،سیدمحمدحسین  )1404(، انواردرخشان، تحقیق محمدباقربهبودى ، تهران: ناشرلطفى�	 
 حکمت، علی اصغر)1361(، امثال قرآن، تهران: نشر بنیاد قرآن�	 
حلی، جمال الحسن بن یوسف )1424(، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید،قم: بیدار�	 
رازى، فخرالدین، ابوعبداهلل محمدبن عمر)1420(، مفاتیح الغیب ، بیروت: دار احیاءالتراث العربى�	 
رشیدرضا، سید محمد )بی تا(، تفسیر القرآن الحکیم) المنار(، بیروت:نشر دارالمعرفه�	 
رضایی اصفهانی، )1392(، منطق تفسیر قرآن، قم: جامعه المصطفی�	 
زحیلى، وهبه بن مصطفى )1418(، التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج ، بیروت: دارالفکر�	 
طباطبایی، محمدحسین )1417(، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: انتشارات اسالمى جامعه ى مدرسین�	 
طبرسى، فضل بن حسن)1372(، مجمع البیان فى تفسیر القرآن  ، تهران: ناصر خسرو�	 
طریحى، فخرالدین )1375( ، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینى، تهران:  ناشر مرتضوى�	 
 طوســی، محمدبــن حســن )بی تــا( ، التبیــان فــى تفســیر القــرآن ، بــا مقدمــه شــیخ آغابــزرگ تهرانــى ، بیــروت: داراحیــاء 	 

التــراث العربــى�
عقیقی بخشایشی )1376(، طبقات مفسران شیعه،قم: نوید اسالم�	 
فراهیدى، خلیل بن احمد )1410(، کتاب العین ، قم: انتشارات هجرت� 	 
فضل اهلل، سید محمد حسین)1417(، الحوار فی القرآن، بیروت: دارالمالک�	 
فیض کاشانى، مال محسن )1418(، الصفی فی تفسیرالقرآن ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى�	 
فیومى، احمد بن محمد)بی تا(، مصباح المنیر، ر�ک: نرم افزار جامع التفاسیر�	 
ــه«، 	  ــج البالغ ــت در نه ــی جاهلی ــگ اخالق ــا فرهن ــی )ع( ب ــام عل ــه ام ــی مواجه ــن )1396(، »روش شناس ــور، محس ــم پ قاس

پژوهش هــای نهــج البالغــه، دوره 16، ش53: 65.
قراملکی، احد فرامرز)1385(، روش شناسی مطالعات دینی، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی�	 
قرائی مقدم، امان اهلل )1374(، مبانی جامعه شناسی، تهران:نشر ابجد�	 
قربانیــان، مجتبــی)1399(، »مبانــی تحــول عقیــده انســان از منظــر قــرآن کریــم«، فصلنامــه قــرآن، فرهنــگ و تمــدن،  ش1: 	 
21
مجبری، عبدالسالم مقبل)بی تا(، اذهاب الحزن و شفاء الصدر السقیم، قاهره: داراالیمان، قاهره�	 
مجلسی، محمدباقر)بی تا(، بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار، تهران: ناشر اسالمیه�	 
محسنی، منوچهر)1368(، جامعه شناسی عمومی،تهران: کتابخانه طهوری�	 
مراغى، احمد بن مصطفى)بی تا(، تفسیر المراغی، بیروت: داراحیاء التراث العربى�	 
مصطفوی، حسن)1360(، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب�	 
مطهری، مرتضی)بی تا(، مجموعه آثار، نرم افزار جامع کتب شهید مطهری�	 
مظفر، محمد رضا)1425(، المنطق، قم: انتشارات اسماعیلیان�	 
معرفت، محمد هادى)1415(، التمهید فی علوم القرآن ، قم: مؤسسة النشر االسالمى�	 
مغنیه، محمد جواد)1424(، تفسیر الکاشف، تهران: دار الکتب اإلسالمیة� 	 
موسوی، ابوالحسن محمد بن الحسین)سید رضی( )1379(، نهج البالغه، ترجمه فیض االسالم، تهران: فقیه�	 
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                                                                  مقاله پژوهشی                                       کاظم استادی*12

چکیده

ــق نشــان  ــود و شــاید غیردقی ــرآن« را مه آل ــِف ق ــدم تحری ــه مباحــث »ع ــی ک یکــی از موضوعات

ــودن  ــخص نم ــدون مش ــرآن، ب ــِف ق ــدم تحری ــا ع ــف ی ــوع تحری ــه موض ــن ب ــد، پرداخت می ده

محــدوده ی زمانــِی بحــِث »تحریــف قــرآن« اســت� از ســوی دیگــر دسترســی مــا بــه قــرآن، دوره های 

ــد در موضــوع  ــا، می توان ــوِع بررســی آن ه ــت و ن ــه ماهی ــرده اســت ک ــی را طــی ک ــی مختلف زمان

تحریــف، دارای نتایــج متفاوتــی باشــد� ایــن تفــاوت بــه گونــه ای اســت کــه پاســخ گویی بــه عــدِم 

ــن  ــه ای ــد؛ ب ــب می کن ــه، طل ــوِی منازع ــز از دو س ــی را نی ــناِد متفاوت ــل و اس ــرآن، دالی ــف ق تحری

ــه  ــالِن ب ــِل قائ ــم، برخــی از دالی ــرآن را یــک کل در نظــر بگیری ــی کــه اگــر موضــوع تحریــف ق معن

عــدم تحریــِف قــرآن، جزئــی اســت و نمی توانــد مرتفــع کننــده ی آن ادعــای کلــی باشــد� بنابرایــن، 

تقســیم بندی و معرفــی دوره هــای زمانــی بــرای دسترســی بــه قــرآن کریــم از صــدر اســالم تــا کنــون، 

بســیار ضــروری اســت� یعنــی الزم اســت تــا بررســی و پژوهــش شــود، چــه دورههــای زمانــی، بــرای 

بررســی دقیــق مصادیــق »انحــراِف لفظــِی حذفــِی قــرآن« قابــل طــرح هســتند؟ و ایــن دوره هــای 

ــی،  ــج دوره زمان ــش رو، پن ــش پی ــد؟ در پژوه ــود دارن ــی در خ ــات و ویژگی های ــه مختص ــی چ زمان

ــا مســئله تحریــف لفظــِی حذفــِی قــرآن،  طــرح و معرفــی می گــردد تــا نســبت و جایــگاه آن هــا ب

روشــن گــردد�

واژگان کلیدی: قرآن، تحریِف مصحف، تحریِف لفظی، دوره های تحریف�

*. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث،دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران  
kazemostadi@gmail.com

صفحه 48 تا صفحه 69

معرفی دوره هاِی زمانِی پس از نزوِل وحی 
و جایگاه آن در تحریِف لفظِی قرآن

دریافت: 1400/12/18
پذیرش: 1401/03/17
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مقدمه

بــه بــاور بیشــتر مســلمانان، قــرآن مجیــد، کالم خداونــد متعــال اســت؛ کــه از طریــق انــواع وحــی 

در اختیــار پیامبــر اســالم؟ص؟ قــرار گرفتــه اســت� بیشــتر علمــا و اندیشــمندان اســالمی چهــارده قــرن 

گذشــته، محتــوا و الفــاظ قــرآن را از ســوی خداونــد می داننــد؛ و بــه همیــن دلیــل، اعتبــار و اهمیــت 

ویــژه ای بــرای آیــات قــرآن قائــل هســتند�

ــای  ــون، برخــی از علم ــارم تاکن ــرن چه ــان ق ــق اســناد موجــود از حــدود پای ــان، طب ــن می در ای

شــیعه و ســنی، شــناخته شــده اند کــه از احتمــال حــذف و تغییــر در مصحــف قــرآن عثمانــى ســخن 

ــد� از ســوی دیگــر،  ــات، از ایــن مســئله حمایــت کرده ان ــر بعضــی روای ــکا ب ــا ات ــًا ب ــد؛ و غالب گفته ان

بــرای دفــع ایــن نظریــه، نوشــته های مســتقل و غیرمســتقلی نــگارش یافتــه، کــه نســبت بــه طــول 

زمــان، بــه نظــر بســیار انــدک می رســند� همچنیــن در میــان غربیــان نیــز، طــرح ایــن گونــه مباحــث 

یافــت می شــود؛ کــه البتــه در دوره ی معاصــر پــر رنگ تــر شــده، و تعــدادی از اندیشــمندان غربــی، 

عالقمنــد بــه بررســی باستانشناســی نســخ قــرآن و طــرح مســئله تحریــف آن شــده اند�

ــدم  ــف و ع ــئله تحری ــاره ی مس ــیاری درب ــای بس ــاالت و کتاب ه ــته ها، مق ــر، نوش ــوی دیگ از س

ــا  ــه و در دهــه ی گذشــته، ب ــی در ایــن زمین ــه؛ کــه کتابشناســی مفصل ــگارش یافت ــرآن ن تحریــف ق

ــر، منتشــر شــده اســت )نــک: اســتادی، 1396ش: سراســر متــن(� معرفــی حــدود پانصــد اث

تحریــف و یــا عــدم تحریــف کتــب آســمانی را می تــوان بــا دو رویکــرد دنبــال نمــود: بــه دالیــل 

ــّرا از  ــن، خــود را مب ــوده و نمی باشــد� بنابرای ــف نب ــل تحری ــم قاب ــرآن کری ــد شــویم ق ــی، معتق عقل

منازعــات تاریخــی و ادبــی پیرامــون تحریــف نماییــم؛ و بــا اتخــاذ ایــن رویــه، بــه مصادیــق انــواع 

انحــراف وحــی در دریافــت و ابــالغ آن نپردازیــم�

یــا صرف نظــر از ایــن کــه آیــا می تــوان دالیلــی عقلــی بــرای عــدم تحریــف کتــب آســمانی، بویــژه 

قــرآن کریــم، تبییــن نمــود یــا خیــر، بــا روشــی »تاریخــی« یــا »تاریخمنــد« بــه بررســی همــه جانبــه 

و جزئــی موضــوع »تحریــِف کتــِب آســمانی« بپردازیــم�

در صــورت دوم؛ می تــوان بــا توجــه بــه مراحــل مختلفــی کــه بــرای تحریــف کالم الهــی متصــّور 

ــف را شــامل دو  ــن تحری ــت و ای ــر گرف ــِف مصحــف« در نظ ــرای »تحری ــز ب ــه ای را نی اســت، مرحل

بخــش »لفظــی« و »غیرلفظــی« تعریــف نمــود، و حاالتــی را بــرای آن در نظــر گرفــت�

اگــر برخــی از مدعیــان تحریــِف کتــِب آســمانی هماننــِد قــرآن، رویکــرد دوم را برگزیننــد و دالیلــی 

را بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد ارائــه دهنــد؛ قانــع کننــده بــه نظــر نمی رســد کــه منکــراِن تحریــف، 
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بــدون توجــه بــه ایــن رویکــرد و دالیــل تاریخــی آن، پاســخ هایی کلــی و عقلــی ارائــه دهنــد�

ایــن موضــوع بــه آن می مانــد کــه فــردی بــه دالیــل تجربــی و قابــل آزمایــش و تاریخ منــد، ادعــا 

کنــد در لحظــه ای، حافــظ کل قــرآن شــده اســت )مــرادی، 1388: سراســرمتن( و افــرادی دیگــر، بــه 

صــورت کلــی و عقلــی ایــن موضــوع را رد می کننــد و می گوینــد حفــِظ یــک کتــاِب 600 صفحــه ای 

در یــک لحظــه، بــدون مطالعــه و تکــرار، امــکان نــدارد�

ــوازم خــاص خــود  ــه جزئی نگری هــا و ل ــاز ب ــرآن، نی در هــر صــورت، مســئله ی عــدم تحریــف ق

را دارد؛ و حتــی پیش فرض هــای خــاص خــود را می طلبــد )اســتادی، 1393: 535(؛ و در ایــن 

ــدم  ــا ع ــف ی ــون تحری ــائل پیرام ــتدالل ها و مس ــت اس ــوان دق ــه می ت ــائلی ک ــی از مس ــن، یک بی

تحریــف قــرآن را بــاال بــرد، توجــه بــه دوره هــای زمانــی از ابتــدای نــزول قــرآن، تــا کنــون اســت؛ 

کــه شناســایی و تفکیــک آن هــا و مســائلی کــه در هــر دوره تأثیرگــذار هســتند، بســیار مهــم اســت�

ــق  ــی دقی ــرای بررس ــی، ب ــای زمان ــه دورهه ــود، چ ــش ش ــی و پژوه ــت بررس ــن، الزم اس بنابرای

ــه  ــی چ ــای زمان ــن دوره ه ــتند؟ و ای ــرح هس ــل ط ــرآن« قاب ــِی ق ــِی حذف ــراِف لفظ ــِق »انح مصادی

ــد؟ ــود دارن ــی در خ ــات و ویژگی های مختص

ــا  ــا ب ــبت آن ه ــا نس ــردد ت ــی می گ ــرح و معرف ــی، ط ــج دوره ی زمان ــش رو، پن ــش پی در پژوه

ــردد� ــن گ ــرآن، روش ــی ق ــی حذف ــف لفظ ــئله ی تحری مس

1ـ دوره ی نزوِل وحی تا قبل از کتابت قرآن کریم

قبل از تبیین و توضیح این دوره، ذکر دو نکته ضروری است: 

نکتــه ی اول: همان گونــه کــه می دانیــم، جــدای از فــرض نــزول دفعــی قــرآن کریــم، کــه جمعــی 

ــوب و  ــری، ابن شهرآش ــی، زمخش ــید مرتض ــد، س ــیخ مفی ــعبی، ش ــر ش ــه: عام ــمندان از جمل اندیش

بیضــاوی، آن را انــکار کرده انــد و برخــی هــم شــبهاتی مطــرح نموده انــد )نــک: ناصحــان، 1384ش، 

ــم بیشــتر مــورد تأییــد دانشــمندان اســالمی می باشــد؛ از  ــرآن کری ــزول تدریجــی ق سراســرمتن(؛ ن

ــی، محمدجــواد بالغــی،  ــداهلل زنجان ــه شــیخ صــدوق، فیــض کاشــانی، عالمــه مجلســی، ابوعب جمل

عالمــه طباطبایــی و بســیاری از علمــای اهــل ســنت )ســیوطی، 1306ق، ج1، 146 ـ 149(� 

نکته ی دوم: درباره ی خواندن و نوشتن رسول اکرم؟ص؟ سه نظر مطرح است:

1ـ پیامبــر؟ص؟ اصــاًل نخوانــد و ننوشــت، یعنــی وی امــی اســت؛ و ایــن معنــی، از کلمــه »اّمــی« و 

برخــی دالیــل روایــی دیگــر اتخــاذ شــده اســت )ابــن منظــور، 1414ق، ج1، 220؛ صاحــب بــن عبــاد، 

ــر رازی، 1420، ج7: 273(. ــری، 1400، ج1: 17؛ فخ ــادی، 1415، ج4: 104؛ طب ــا، ج2: 487؛ فیروزآب بی ت
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2ـ پیامبر؟ص؟ خوانده است؛ ولی ننوشته است )نک: مجلسی، 1403، ج 16: 135(.

3ـ پیامبــر؟ص؟ هــم خوانــده و هــم نوشــته اســت؛ بعضــی اندیشــمندان، هماننــد ســید مرتضــی، 

بــاور دارنــد کــه حضــرت پیامبــر؟ص؟، در دوران رســالت خــود، هــم می خوانــده و هــم مینوشــته اســت 

)همــان(� 

مشــهور آن اســت کــه پیامبر؟ص؟ ســواد نوشــتن نداشــته اســت )طبــری، 1400، ج12: 89؛ زمخشــری، 

1407، ج4: 528؛ مــاوردی، بی تــا، ج4: 271؛ ســمرقندی، 1416، ج4: 283؛ ابن کثیــر، 1419، ج1: 121؛ 

ابن جــوزی، 1422، ج8،: 18؛ فخــر رازی، 1420، ج10: 1415؛ آندلســی، 1422، ج2: 83؛ بیضــاوی، 1418، 

ج3: 404( بــه عنــوان نمونــه، طبــری روایتــی را از پیامبــر؟ص؟ آورده کــه فرمودنــد: »مــا امتــی، اّمــی 

هســتیم کــه نمی توانیــم بنویســیم و حســاب کنیــم« )طبــری، 1400، ج1: 417؛ همچنیــن نــک: واثقــی 

راد، 1391: سراســرمتن(�

از آن ســو، برخــی از اقــوال و نیــز روایــات از اهلبیــت؟ع؟ وارده شــده کــه پیامبــر؟ص؟ می توانســته اند 

بخواننــد و بنویســند؛ در هــر حــال و بــر فــرض، اگــر بپذیریــم کــه ایشــان ســواد نوشــتن داشــته اند 

ــد ایــن  ــی، مؤی ــوان گفــت شــواهد تاریخــی و قرآن ــی، 1415، ج4 :332(، حداقــل می ت )نــک: بحران

ــر اکــرم؟ص؟ بــه »هیــچ وجــه« تــا زمــان بعثــت خــود، چیــزی ننوشــته اند�  قــول هســتند کــه پیامب

قــرآن نیــز بــا صراحــت دربــاره ی وضــع پیامبــر؟ص؟ قبــل از بعثــت می گویــد: »َو مــا ُكْنــَت َتْتُلــوا ِمــْن 

ــُه ِبَيميِنــَك ِإذًا اَلْرتــاَب اْلُمْبِطُلــون «؛ پیــش از ایــن نــه کتابــی می خوانــدی  َقْبِلــِه ِمــْن ِكتــاٍب َو ال َتُخطُّ

و نــه بــا دســت خــود چیــزی می نوشــتی، تــا موجــب تردیــد دشــمنانی کــه می خواهنــد ســخنان 

تــو را ابطــال کننــد گــردد ) عنکبــوت: 48(.

ــرض،  ــر ف ــر ب ــه، اگ ــرد ک ــع ک ــو جم ــن نح ــه ای ــا را ب ــن نظره ــوان ای ــاید بت ــان، ش ــن می در ای

ــت� ــته اس ــزی ننوش ــان چی ــا ایش ــته، ام ــتن می دانس ــدن و نوش ــر؟ص؟ خوان پیامب

از دو نظــر مشــهورتر کــه قبــاًل گذشــت و نظــر احتمالــی اخیــر، و نیــز بــا توجــه بــه دو نکتــه ای کــه 

ابتــدا بیــان شــد، می تــوان نتیجــه گرفــت: دورهــای از زمــان بعثــت پیامبــر؟ص؟، یعنــی از شــب 27 

مــاه رجــب ســال اول بعثــت1، تــا نــگارش و کتابــت اولیــن نوشــته ها از قــرآن کریــم، کــه تاریــخ آن 

؟ص؟  ؟ص؟ در ماه رمضان رخ داده اســت. اّما بر اســاس احادیِث صحیح از پیام�ب 1. دیدگاه مشــهور اهل ســنت، این اســت که وقوع بعثت پیام�ب
؟ص؟ در 27 رجــب اتفــاق افتــاده اســت. )نــک: مفیــد،  و امامــان معصــوم؟ع؟ و بــه تبــع ایشــان، رأی بــزرگان امامیــه بــر ایــن اســت کــه بعثــت پیامــ�ب

1413ق، 371؛ طویس، 1411ق، 81؛ مجلیس، 1364ش، ج16، 365(.
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مشــخص نیســت1، »قــرآن« )فــارغ از ایــن کــه چــه آیاتــی، ابتــدا بــر پیامبــر؟ص؟ نــازل شــده اســت،(2 

نــگارش و کتابــت نشــده اســت�

ــا عنــوان:  بنابرایــن؛ از ایــن دوره ی هــر چنــد کوتــاه، خــواه یــک روز باشــد یــا چندیــن ســال، ب

ــم� ــاد می کنی ــم« ی ــرآن کری ــت ق ــل از کتاب ــا قب ــزوِل وحــی ت »دوره ی ن

2ـ دوره  کتابِت بخشی از مصحف تا کتابِت کامل

)دوره ی حضــوِر پیامبــر؟ص؟ و کتابــِت بخشــی از مصحــِف قــرآن کریــم تــا کتابــِت کامــل و جمــع 

و تدویــن آن(

بــه نظــر می رســد آن چــه مســلم اســت؛ جمــع و تألیــِف مکتــوِب قــرآن کریــم میــان دو جلــد و بــه 

شــکل کنونــی، در یــک زمــان انــدک صــورت نگرفتــه، بلکــه بــه مــرور زمــان و بــه دســت افــراد و یــا 

گروه هــای مختلــف انجــام شــده اســت )بــرای اطــالع بیشــتر نــک: زرکشــی، 1408، ج1: 295؛ خویــی، 

1401: 230-259؛ بالغــی، بی تــا: 19؛ عاملــی، 1413: 107-138؛ عســکری، 1416، ج1: 84-91(� »َو ُقْرآنــًا َفَرْقنــاُه 

ْلنــاُه َتْنزيــال«؛ قرآنــی بخــش بخــش، نــازل كردیــم؛ تــا آن را بــه  ــاِس َعلــى  ُمْكــٍث َو َنزَّ ِلَتْقــَرَأُه َعَلــى النَّ

آرامــی بــر مــردم بخوانــی، و آن را بــه تدریــج نــازل كردیــم� )اســراء: 106(.

در ایــن کــه پــس از نــزول وحــی، پیامبــر اکــرم؟ص؟ آیــات قــرآن را بــرای برخــی از اصحــاب خویش، 

امــال می کردنــد و آنــان آیــات را فــرا گرفتــه و کتابــت می نمودنــد، ظاهــرًا اختالفــی نیســت )نــک: 

مســعودی، 1985، ج3: 45(� اّمــا، موضــوع جمــع و تدویــن قــرآن در میــان دانشــمندان علــوم قرآنــی، 

همــواره مــورد اختــالف بــوده اســت� عــده ی قابــل توجهــی از محققــان، نظریــه ی جمــع و تدویــن 

قــرآن در عهــد ابوبكــر یــا عمــر ) ســیوطى،1306: 430(، و تكمیــل آن در زمــان عثمــان را پذیرفته انــد؛ 

ــان و از معاصــران، ســید  ــع البی ــه طبرســى در تفســیر مجم ــم، عالم ــان شــیعه در قدی ــان محقق از می

1. اطــاع دقیقــی از اولیــن نــگارش کام وحــی وجــود نــدارد. اخبــاری کلــی دربــاره ایــن کــه هیــچ آیــه ای نــازل 
نشــده اســت مگــر ایــن کــه حضــرت علــی؟ع؟ مشــغول بــه نــگارش آن شــده، وجــود دارد؛ اّمــا محــدوده ی زمانــی 
ــز از  ــد. و نی ــا ســالهای بع ــاز شــده اســت ی ــت آغ ــه از 27 رجــب ســال بعث ــگارش مشــخص نیســت ک ــن ن ای
شــواهد تاریخــی، مشــخص نیســت کــه علــی؟ع؟ در ســن ده ســالگی و در دامــان پیامبــر؟ص؟ کــه هرگــز ننوشــته 
اســت، چگونــه ســواد نوشــتن یــاد گرفتــه اســت. )نــک: زنجانــی، 1404: 42؛ 1403: 457؛ مقریــزی، 1420، ج9: 334؛ 

بــاذری، 1417، ج2: 99؛ رامیــار، 1380، 264؛ معرفــت، 1381: 27(.
2 . دربــاره اولیــن آیــات نــازل شــده بــر پیامبــر)ص( ســه نظــر وجــود دارد: 1. گروهــی معتقدنــد كــه اولیــن آیــات 
ــوده اســت. ) عســكری، 1409: 157؛ مجلســی، 1403، ج18: 206 و ج92:  ــق« ب ــه از اول ســوره »عل ــج آی ــا پن ســه ی
39؛ بحرانــی، 1415، ج2: 478؛ مســلم، بی تــا، ج1: 97؛ بخــاری، 1401، ج1: 3؛ کلینــی، 1365، ج2: 628؛ صــدوق، 
ــا، ج1: 97؛  ــلم، بی ت ــد. )مس ــر« می¬دانن ــوره »مدث ــده را س ــازل ش ــات ن ــتین آی ــی نخس 1390، ج2: 6( 2. گروه
احمدبــن حنبــل، 1416، ج3:306؛ زركشــی، 1408، ج1: 206( 3. گروهــی اولیــن آیــات نــازل شــده را ســوره »فاتحــه« 
می¬داننــد. )طبرســی، 1415، ج10: 405؛ زمخشــری، 1407، ج4: 775؛ واحــدی نیشــابوری، 1419: 11( همچنیــن نــک: 

معرفــت، 1390: 42.
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عبــداهلل زنجانــى در تاریــخ القــرآن، عالمــه طباطبایــى در قــرآن در اســالم و آیــت اهلل معرفــت در التمهیــد 

فــی علــوم القــرآن نیــز همیــن دیــدگاه را مطــرح كــرده و پذیرفته انــد� 

برخــی نیــز عقیــده دارنــد کــه عثمــان بــراى یكسان ســازى مصاحــف، در واقــع كارى جــز استنســاخ 

ــات  ــه روای ــودور نلدک ــه، تئ ــوان نمون ــه عن ــداد؛ ب ــام ن ــه انج ــود در مدین ــف موج ــن مصاح مهم تری

جمــع ابوبكــر را چنــدان اســتوار نمى دانــد، و مى كوشــد تــا برخــى نقــاط ضعــف متنــى و تاریخــى 

آن هــا را آشــكار كنــد )ُنلدكــه، 1384: 70(. 

ــد؛  ــر؟ص؟ منســوب می دانن ــه دوران حضــوِر پیامب ــرآن را ب ــن ق ــز، جمــع و تدوی عدهــای دیگــر نی

هماننــد: قاضــی و ابنالنبــاری و ســید مرتضــی� )نــک: معرفــت، 1387، ج1: 283( همچنیــن، آیــت اهلل 

خویــى در البیــان فــى تفســیر القــرآن بــا نقــد روایــات ابوبكــر و حتــى روایــات جمــع عثمــان، و نشــان 

دادن تناقض هــاى درونــى آن هــا، ایــن دیــدگاه را ضعیــف دانســته و بــا اســتناد بــه برخــى دالیــل 

ــی، 1401: 239 ـ  ــک: خوی ــد )ن ــرم بازگردانده ان ــر اك ــان پیامب ــه زم ــرآن را ب ــى و كالمــى، جمــع ق متن

ــه ی  ــز در ارای ــان نی ــی غربی ــز وجــود دارد؛ یعن ــی نی ــان غرب ــان محقق ــن اختالِفنظــر، در می 259(� ای

ــون  ــى چ ــال؛ برخ ــوان مث ــه عن ــتند� ب ــتان نیس ــرآن، هم داس ــع ق ــوع جم ــل از موض ــرى كام تصوی

»جــان برُتــن« بــا رد تمــام روایــات جمــع ابوبكــر و عثمــان، بــه جمــع قــرآن در عهــد پیامبــر؟ص؟ قائــل 

ــرمتن(� ــام، 1379: سراس ــن، 1379 و گراه ــک: ریپی ــده اند )ن ش

شــاید در میــان ایــن چنــد ادعــا، بتــوان گفــت: قــرآن کریــم در زمان هــای مختلفــی جمــع آوری 

گردیــده اســت� یکــی از ایــن جمع آوری هــا یــا استنســاخ نســخ، نیــز در زمــان عثمــان صــورت گرفتــه 

ــروف  ــی« مع ــع عثمان ــه »جم ــون ب ــه اکن ــا، ج1: 8(، ک ــزری، بی ت ــن ج ــیوطی، 1408، ج1: 170؛ اب )س

اســت� بــه عبــارت دیگــر، گــروِه »توحیــد مصاحــف« در ســال 25 هجــری بــه دســتور عثمــان تشــکیل 

ــتور  ــه دس ــه، ب ــای متفرق ــع آوری و قرآن ه ــاف جم ــراف و اکن ــی از اط ــته های قرآن ــام نوش ــد� تم ش

ــم اســالمی  ــز مه ــه مناطــق و مراک ــد، ب ــود و ســپس مصاحــف استنســاخ شــده ی جدی ــه ناب خلیف

ارســال شــدند )معرفــت، 1371، ج1: 425(.

ــان، 1390:  ــک: ناصح ــد )ن ــده باش ــام ش ــر؟ص؟ انج ــان پیامب ــه در زم ــم، چ ــرآن کری ــع ق ــا جم اّم

ــک:  ــه ن ــوان نمون ــه عن ــی؟ع؟ )ب ــرت عل ــط حض ــان توس ــت ایش ــس از رحل ــه پ ــرمتن( و چ سراس

ابن الّندیــم، 1398: 48-47؛ ســیوطی، 1408، ج1: 57( یــا دیگــر اصحــاب جمــع شــده باشــد و یــا حتــی 

در زمــان ابوبکــر یــا عثمــان رخ داده باشــد؛ تفــاوِت »داللــی« چنــدان زیــادی در ترســیم و تأییــد ایــن 

ــد داشــته باشــد� ــا، نمی توان ــر م ــورد نظ دوره ی خــاص م

ــات  ــه دســتور ایشــان و در زمــان حی ــا ب ــر؟ص؟ ی بنابرایــن، اگــر جمــع قــرآن کریــم توســط پیامب
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ایشــان انجــام شــده باشــد، ایــن دوره ، بــه صــورت مشــخص از زمــان )غیِرمعلــوم( نــگارش اولیــن 

متــن از قــرآن کریــم، آغــاز و حداکثــر تــا 28 صفــر ســال یازدهــم، زمــان رحلــت پیامبــر؟ص؟ را شــامل 

خواهــد شــد؛ هــر چنــد کــه تاریــخ دقیــق وفــات پیامبــر؟ص؟ روشــن نیســت� قــول معــروف و مشــهور 

ــع االول  ــنت، 12 ربی ــل س ــهور اه ــروف و مش ــول مع ــم، و ق ــا یازده ــم ی ــال ده ــر س ــیعه 28 صف ش

ــعودی،  ــا، ج2: 113؛ مس ــی، بی ت ــری، 1375، ج4: 1324؛ یعقوب ــالذری، 1417، ج1: 568؛ طب ــد )ب میباش

ــاری،  ــد )ت ــح می دانن ــع االول را صحی ــی دوم ربی ــدی، 1409، ج3: 1120(؛ و برخ 1409، ج2: 297؛ واق

ــرمتن(� 1380: سراس

ــر،  ــر؟ص؟ و در زمــان ابوبک ــت پیامب ــوب، پــس از رحل ــرآِن مکت ــن ق ــر جمــع و تدوی ــن، اگ همچنی

ــر 25  ــا اضافــه شــدن حــدود حداکث ــه باشــد، ایــن دوره ی خــاص، ب ــا عثمــان صــورت گرفت عمــر ی

ســال، یعنــی بــه ســال 35 هجــری، قابــل ترســیم و شناســایی خواهــد بــود؛ یعنــی دشــوار نیســت 

كــه زمــان تقریبــى رویــداد ایــن حــوادث را پیــدا كنیــم� زمــان لشكركشــى حذیفــه بــه ارمنســتان و 

آذربایجــان را عمــوم مورخــان در ســال 30 هجــرى دانســته اند� و اگــر ابن مســعود تــا زمــان تدویــن 

و نــگارش نســخه ی عثمــان زنــده بــوده، در آن صــورت ایــن نســخه مى بایســت پیــش از ســال 32 

ــا 33 هجــرى، یعنــى ســال وفــات ابن مســعود آمــاده شــده باشــد� امــا دیرتریــن زمــان ممكــن  ی

بــراى نهایــى شــدن نســخه، زمــان مــرگ عثمــان در 18 ذی الحجــه، پایــان ســال 35 هجــرى اســت 

ــرو و ِكرونــه ایــن زمــان را بســیار متأخــر  )ُنلدكــه، 1384: 70(� هــر چنــد، كســانى چــون جــان َوْنزُب

مى داننــد و حتــى تثبیــت نهایــى آن را در اواخــر قــرن دوم هجــرى تصویــر مى كننــد )ریپیــن، 1379: 

190؛ گراهــام، 1379: 46(.

ــرآن،  ــع ق ــر در جم ــای دیگ ــه دیدگاه ه ــد ک ــر چن ــر، ه ــاّذ آخ ــدگاه ش ــر از دی ــرف نظ ــه، ص البت

تفــاوت زمانــی زیــادی بــا هــم ندارنــد، اّمــا نتیجــه ی قبــول هــر کــدام از آنهــا، می توانــد در تعییــن 

مصادیــِق »حــذف لفظــی« بیــن محققیــن در مذاهــب مختلــف اســالمی متفــاوت باشــد� بــه عنــوان 

ــد: ــوری می نویس ــدث ن ــه؛ مح نمون

عــالوه بــر قــرآن موجــود، کــه بــه هیــچ نحــو از زمــان گــردآوری تــا کنــون در آن دخــل و 

تصــرف نشــده، برخــی آیــات دیگــر بــر رســول خــدا نــازل شــده کــه در هنــگام گــردآوری 

قــرآن، آن هــا را در ایــن مجموعــه نیاورده انــد و یــا برخــی جمــالت و کلمــات برخــی آیــات 

را در ایــن مجموعــه نیاورده انــد ) نــوری، 1408، مقدمــه، ص»ی«؛ تهرانــی، 1975، ج4: 243 

و ج16: 231 و ج18: 9 و ج24: 278 و ج10: 220؛ همچنیــن نــک: اســتادی، 1386: 10(.

بنابرایــن بایــد در مســئله تحریــف قــرآن بیــن علمــا، میــان ایــن دو قــول دقــت نمــود: 1ـ از 
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زمــان عثمــان کــه قــرآن بــه صــورت فعلــی گــردآوری شــده، هیــچ تغییــری نکــرده اســت� 

2ـ از روز نــزول قــرآن، هیــچ تغییــر و حتــی نقصــی در قــرآن مجیــد، پیــدا نشــده اســت�

قــول اول، بــا ایــن کــه در فاصلــه نــزول و گــردآوری، آیاتــی حــذف شــده و بــه اصطــالح، نقصــی 

ــی از  ــد، برخ ــاره ش ــتر اش ــه پیش ــه ک ــان گون ــدارد، و هم ــی ن ــد، منافات ــده باش ــرآن وارد ش ــر ق ب

علمــا بــه قــول اول تصریــح کرده انــد؛ هماننــد: عالمــه مجلســی و مالصالــح مازندرانــی و ��� )نــک: 

اســتادی، 1386: 26(� البتــه ایــن، جــدای از آن اســت کــه برخــی معتقدنــد؛ تحریــف بــه کاســتی، بــه 

ــار قــرآن زیــان نمی رســاند؛ زیــرا ایــن کاســتی ها منحصــر بــه مــواردی خــاص از آیــات قــرآن،  اعتب

هماننــد موضــوِع امامــت اســت )نــک: انصــاری، 1416، ج1: 158؛ آخونــد خراســانی، 1364، ج2: 63(� 

ــد و  ــت می کن ــری انســان ها کفای ــرای هدایت گ ــی ب ــت مصحــِف کنون ــار قرآنی ــه اعتب ــا ک و از آن ج

ــه  در روایــات نیــز، همیــن مصحــف مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه، بنابرایــن، ادعــای تحریــف قــرآن، ب

ــض کاشــانی، 1402، ج1: 52ـ51(. ــد ) فی ــه نمی زن ــت مصحــف« صدم »قرآنی

3ـ دوره ی وجوِد کتابِت کامِل مصحف تا ابتدای غیبت کبری

ــت�  ــالف اس ــد« اخت ــان دو جل ــرآن می ــع ق ــاِن »جم ــد، در زم ــان ش ــتر بی ــه پیش ــور ک همان ط

ــری« شــامل  ــت کب ــدای دوره ی غیب ــا ابت ــرآن ت ــِل مصحــِف ق ــِت کام ــن »دوره ی وجــوِد کتاب بنابرای

ــل حــدود ســال 329 هجــری  ــا حداق ــری ت ــا 35 هجــری قم ــی حــدود ســال 11 ت محــدوده ی زمان

قمــری اســت، کــه امــام زمــان ؟جع؟ پــس از غیبــت صغــری از نظرهــا غایــب شــدند و دسترســی 

آشــکار بــه امــام معصــوم؟ع؟ امــکان پذیــر نیســت�

در ایــن ســه قــرن، جــدای از منازعــات قبلــی پیرامــون مســئله ی تدویــن و جمــِع قــرآن، منازعــات 

جدیــدی در اختــالف قرائــات قــرآن بــه وجــود آمــد؛ کــه برخــی از مــوارد آن ، بــدون شــک شــامل 

موضــوع تحریــف قــرآن خواهــد بــود )اســتادی، 1394: سراســرمتن(�

اگــر از همــه ی ابهاماتــی کــه گذشــت، فعــاًل صرفنظــر کنیــم؛ دوره ی »ســوم« را می تــوان بــه دو 

بخــش زمانــی از جهــت کتابــت، تقســیم نمــود:

3ـ1ـ بخش اول )پس از خلفا تا ابتدای خالفت عباسیان(

ــت  ــدای دوره ی غیب ــا ابت ــم ت ــرآن کری ــِف ق ــِل مصح ــِت کام ــوِد کتاب ــش اول از »دوره ی وج بخ

کبــری« شــامل دوران پــس از خلفــا )40ق( تــا ابتــدای دوره ی خالفــت عباســیان )132ق( اســت؛ کــه 

ــن سلســله اســالمی اطــالق می شــود� خالفــت عباســی توســط  ســومین خالفــت اســالمی و دومی

خانــدان عباســی، یعنــی نــوادگان عبــاس بــن عبدالمطلــب، عمــوی پیامبــر، کــه از بنــی هاشــم بــود 
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ــه بغــداد منتقــل شــد�  در ســال 132ق در حــران تأســیس و مرکــز ایــن خالفــت بعدهــا از حــران ب

قدرتمندتریــن فرمانــروای خانــدان بنی عبــاس هــارون الرشــید اســت کــه در زمــان او قلمــرو خالفــت 

ــت� ــرار داش ــعت ق ــاس در اوج وس بنی عب

در ایــن دوره، قبــل از خالفــت عباســیان، وضعیــت کتابــت و ملزومــات کتابــت، در فقــر و رکــود 

بــه ســر می بــرد� بــه همیــن ســبب، ممکــن اســت مناقشــات فراوانــی در اســتناد مصحــف قــرآن، 

ایجــاد شــود� 

اضافــه بــر آن، وجــود تعــداد نســخه های )احتمــااًل بــا ابهــام و مناقشــه( قــرآن، بســیار محــدود 

و شــاید انگشتشــمار بــوده اســت، و اگــر ترویــج و پاسداشــت قــرآن در ایــن دوران، مطــرح باشــد، 

تنهــا منــوط بــه حفــِظ حافظهــای قــرآن کریــم اســت�

ــة و  ــن الجن ــا »م ــه ت ــوره فاتح ــم اهلل« س ــه از »بس ــی )ک ــف کامل ــا، مصح ــان م ــون و در زم اکن

ــرآن  ــازی ق ــا یکسان س ــرآن ی ــع ق ــد( از دوران جم ــته باش ــود داش ــاس در آن وج ــوره ن ــاس« س الن

در صــدر اســالم، یعنــی قــرن اول هجــری قمــری، از کاتبــان قــرآن کریــم1 باقــی نمانــده اســت؛ یــا 

ــردد�  ــده کشــف گ ــد ممکــن اســت در آین ــاًل در دســترس نیســت� هــر چن ــل، فع حداق

همچنیــن، قدیمیتریــن برگــه یــا چنــد برگــه از نســخه خطــی از آیــات قــرآن کریــم، فعــاًل )طبــق 

آن چــه باستان شناســان گفته انــد( مربــوط بــه مجموعــه »دست نوشــته های صنعــا«2 در یمــن 

ــرن اول قمــری باشــد�3  ــه حــدود نیمــه اول ق ــق ب ــه می شــود احتمــااًل متعل ــه گفت اســت، ک

3ـ2ـ بخش دوم )ابتدای خالفت عباسیان تا غیبت کبری(

بخــش دوم مصــادف بــا انقــالب صنعــت کتابــت و رونــق بــازار کتــاب و کتاب نویســی و 

 . کاتبــان قــرآن را 43 تــا 45 نفــر شــمرده اند: از جملــه امــام علــی؟ع؟، ابوبکــر، عمــر، عثمــان، زیــد بــن ثابــت، ابــی 
بــن کعــب و... )نــک: زنجانــی، 1404: 42؛ شــاهین، 2005: 54؛ حجتــی، 1386: 202(.

2. اشــاره بــه نســخه های زیــادی از قرآن هــای متعلــق بــه چهــار قــرن اول اســام اســت کــه در مســجد جامــع 
صنعــا کشــف شــده اند. در واقــع آن چــه کشــف شــد، قرآن هــای کامــل نبــوده؛ بلکــه دوازده هــزار برگــه از جنــس 
پوســت بــوده کــه متعلــق بــه حــدود هــزار قــرآن اســت. امــا هیچیــک از قرآن هــای پوســتی، کامــل نیســتند و از 
ــرن اول هجــری  ــار ق ــًا از چه ــه باقی مانده اســت. قرآن هــای یافته شــده، عمدت ــد ورق ــا چن ــک ی ــط ی برخــی، فق
قمــری هســتند. از آن هــا بیســت  و دو قــرآن بــه خــط حجــازی نوشــته شــده اند، کــه بیشــتر آن هــا از قــرن اول 

هســتند. و قرآن هــای متعــدد دیگــری بــه خــط کوفــی می باشــند.
ــرآن  ــا ق ــن ب ــن رویی ــت: مت ــه نوشته اس ــا، دارای دو الی ــده در صنع ــت ش ــرآن یاف ــخه های ق ــی از نس 3. یک
امــروزی یکــی اســت. در حالــی کــه متــن زیریــن، حــاوی گونه هــای متفاوتــی از متــن اســتاندارد قــرآن اســت. 
آزمایش هــای رادیوکربــن نشــان  می دهنــد کــه ایــن دست نوشــته، در نتیجــه متــن زیریــن، احتمــااًل تــا پانــزده 
 Sadeghi, Behnam and Uwe Bergmann. :ــک ــت. )ن ــام نوشته شده اس ــر اس ــت پیامب ــس از درگذش ــال پ س
 ,57 )“The Codex of a Companion of the Prophet and the Qurān of the Prophet”. Arabica )Brill Online

).26-03-2012 Retrieved .436-343 :)2010( 4 .no
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ــا ناقــص(  ــون، تعــدادی از نســخه های نفیــس )ام نســخه برداری در امپراطــوری اســالم اســت� اکن

قــرآن کــه در موزه هــا نگهــداری می شــوند و برخــی از آن هــا دارای خط هــای بختــه و بســیار زیبــا و 

نفیــس هســتند، مربــوط بــه همیــن دوره )یعنــی حــدود ســال های 132 تــا 329( می باشــند )نــک: 

ــرمتن(� ــژاد، 1388: سراس رامین ن

ــت� و  ــخص نیس ــن دوران مش ــود، از ای ــِل موج ــرآِن کام ــی ق ــخه خط ــن نس ــه، قدیمی تری البت

ــر روی  ــه نســخه ی »خــط کوفــی ب ــِر کامــل کالم اهلل، احتمــااًل مربــوط اســت ب ــه غی نخســتین نمون

ــی، 1338: 450(�  ــه حــدود ســال361 قمــری اســت )بیان ــق ب ــه متعل کاغــذ« ک

ــا وجــود ایــن معضــِل اساســی، یعنــی در دســترس نبــودن نســخه های ابتدایــی قــرآن کریــم  ب

ــرآن«  ــف ق ــاور »عــدم تحری ــده ی« برخــی از ســتون های ب ــی، »سســت کنن ــد از جهات ــه می توان - ک

ــوره ها  ــری س ــب قرارگی ــود ترتی ــد وج ــده، می توان ــت کنن ــات سس ــن جه ــی از ای ــاًل یک ــد؛ مث باش

ــای  ــف، گزاره ه ــک مصح ــتناد ی ــل اس ــل و قاب ــوِد کام ــر از وج ــر صرفنظ ــد- اگ ــرآن باش ــات ق و آی

روایــات تاریخــی جمــع قــرآن قابــل اســناد بــود؛ اکنــون می توانســتیم بــا اســتناد بــه همیــن روایــاِت 

تاریخــی، »مصاحــف جدیــدی« را تدویــن نماییــم؛ کــه ارزش ســندی ایــن مصاحــف جدیــد، برابــر بــا 

»مصحــف رایــج و موجــود قــرآن« خواهــد شــد� زیــرا ایــن مصحــف مشــهور موجــود نیــز، از جهــت 

تاریخــی، نســخه ی برابــر اصــل نــدارد؛ و اعتبــار آن بــه وجــوِد برخــی از روایــات پیرامــون آن بــوده، 

کــه در دســترس قــرار داشــته اســت� 

در هــر حــال، بعیــد نیســت چنیــن مفــروض باشــد کــه »مصحــِف کامــِل قــرآن کریــم«، از دوران 

پــس از پیامبــر؟ص؟، نســل بــه نســل و نســخه بــه نســخه کتابــت شــده، اّمــا نســخهای کهــن  و کامــل 

ــد ممکــن اســت پیــروان  ــه دســت مــا نرســیده اســت� هــر چن ــا ســه قــرن ابتدایــی، ب از آن دو ی

ادیــان ابراهیمــی دیگــر، همــان اشــکالی را کــه علمــای اســالمی بــه کتــب آن هــا، از جهــت تعــدد 

ــزم، 1405، ج1: 177 و ج2: 13 و 21ـ  ــن ح ــد )اب ــا وارد کنن ــه م ــد، ب ــتار دارن ــر در نوش ــخه و تأخی نس

ــم  ــن قّی ــا، ج1: 368 ـ 370 و 380؛ اب ــه، بی ت ــن تیمّی ــن، 1409، 36ـ43 و 45ـ63؛ اب ــام الحرمی 25؛ ام

ــه، 1407: 58ـ59(�  جوزّی

بــه عنــوان نمونــه، در نســخه های خطــی موجــود در مــوزه کتابخانــه »ســاالر جونــک« حیدرآبــاد 

ــرآن و  ــده ســوره های هــر نســخه ی ق ــان تعــداد موجــود و باقــی مان ــادار می ــد، و تناســب معن هن

ــه نقــل از تاریخچــه متــن قــرآن،  تاریــخ و قدمــت نســخ  خطــی، در جــدول ذیــل توجــه کنیــد )ب

المصطفــی االعظمــی(:
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سورههایموجوددرنسخهخطیتاریخمیالدیتعدادسورههایقرآن

6، 18، 34، 35.اوایل قرن 49

6 الی 9اوایل قرن 412

36، 48، 56، 59، 62.اوایل قرن 510

1، 6، 18، 34، 35.اوایل قرن 510

6، 36، 48، 56، 67.اواخر قرن 510

18، 36، 44، 67، 78.اوایل قرن 512

36، 78، 48، 56، 67.اوایل قرن 513

36، 48، 56، 67، 78.اواسط قرن 517

1، 6، 18، 34، 35.اواسط قرن 517

36، 48، 56، 67، 78.اواخر قرن 517

36، 48، 56، 67، 78.اواخر قرن 517

36، 48، 67، 72، 78.اواخر قرن 518
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4ـ دوره ی وجوِد کتابِت کامل از غیبت کبری تا چاپ قرآن

ایــن دوره، شــامل محــدوده ی زمانــی حــدود ســال 329 هجــری قمــری تــا حداقــل حــدود ســال 

ــه در  ــت� البت ــده اس ــر ش ــم منتش ــرآن کری ــل ق ــاِپ کام ــن چ ــه اولی ــت، ک ــری اس ــری قم 905 هج

تاریــخ اولیــن چــاپ از قــرآن کریــم اختــالف اســت؛ و آن را بیــن ســال های 1499 ،1503 ، 1508 و یــا 

ــه  ــم ب ــرآن کری ــاپ از ق ــن چ ــد اولی ــا گفته ان ــد� ام ــر کرده ان ــالدى ذک ــا 1543 می ــال های 1530 ت س

وســیله ی عــده ای نابــود شــده اســت� بنابرایــن؛ آن چــه بــرای مــا مهــم اســت و در اســتناِد قرآنــی، 

می تــوان از آن اســتفاده کــرد ، نســخه ای چاپــی از قــرآن می باشــد، کــه اکنــون موجــود باشــد )بــه 

ــک: اآللوســی، 1422: 22؛ مدیرشــانه چی، 1362: سراســرمتن(� ــه ن ــوان نمون عن

در هــر صــورت، از اواســط ایــن دوره، نســخه های کامــل و فراوانــی از قــرآن مجیــد در سرتاســر 

جهــان وجــود دارد� مناســب اســت تــا تصویــر همــه ی نســخه ها، قــرن بــه قــرن، جمعــآوری شــوند 

و تحقیــق و تطبیــق گردنــد� بــا ایــن کار، ممکــن اســت بســیاری از ابهامــات اســتنادی بــرای قــرآن 

تــا قابــل دسترســترین نقطــه تاریــخ، مرتفــع گــردد�

ــدس  ــتان ق ــوزه آس ــری در م ــخ 466 قم ــه تاری ــی ب ــط کوف ــه خ ــی ب ــای کهن ــن نمونه ه همچنی

رضــوی مشــهد یافــت می شــود؛1 و یــا نســخه ی »مــوزه توپقاپــی« کــه بــه حــدود ســال 484 قمــری 

متعلــق اســت�2 

5ــ دوره ی وجوِد اولین چاِپ کامِل مصحِف قرآن کریم تا کنون

ــاپ آن،  ــال چ ــده و س ــاپ ش ــرآِن چ ــن ق ــق اولی ــناخت دقی ــد، در ش ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون

اختالفاتــی وجــود دارد، اّمــا اکنــون چــاپ ونیــزی قــرآن کریــم، چــاپ 1537م کــه تنهــا یــک نســخه 

ــوال باشــد� ــن اق ــده اســت، شــاید مطرح تری ــی مان از آن باق

ایــن متــن قــرآن، نخســتین چــاپ کامــل از متــن قــرآن اســت کــه نخســت بــار در اروپــا انتشــار 

یافتــه اســت� مشــخص نیســت مــالک قــرآِن ِونیــز کــدام نســخه ی خطــی بــوده و بــر چــه اساســی 

ــل  ــه دلی ــت� ب ــته اس ــی نمی دانس ــچ عرب ــب هی ــرآن، کات ــن ق ــرًا در ای ــت� ظاه ــده اس ــته ش نوش

1. چندیــن جــزوه قــرآن دارای رقــم »عثمــان ابــن حســین بــن الــوراق« کــه بــه مناســبت حســن خــط و روشــن 
بــودن تاریــخ آن هــا، حائــز اهمیــت اســت، در کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی نگهــداری می شــوند )جــدای از 

مــوزه و گنجینــه قــرآن آســتان قــدس رضــوی، نــک: بیانــی، 1338: سراســرمتن(.
ــت و تذهیــب شــده  ــوی کتاب ــوراق غزن ــن ال ــن حســین ب ــام عثمــان اب ــه ن ــن نســخه توســط شــخصی ب 2. ای
اســت. ایــن قــرآن خطــی در حــال حاضــر در ترکیــه و در مــوزه توپقاپــی اســتانبول نگهــداری می شــود. کتابخانــه، 
مــوزه و مرکــز مجلــس شــورای اســامی چنــدی پیــش درخواســت تهیــه نســخه عکســی از ایــن قــرآن را بــه مــوزه 
توپقاپــی داد کــه ایــن پیشــنهاد مــورد موافقــت قــرار گرفــت و از ســوی مســئوالن ایــن مــوزه در ترکیــه اســکن 

شــد. )جــدای از منشــورات کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی، نــک: مفرچــی، 2000: سراســرمتن(.
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ــم  ــًا 80 درصــد آن عالمــت فتحــه اســت، حــدس می زنی ــات کــه تقریب اعــراب گــذاری نادرســت آی

کاتــب متــن را تنهــا نقاشــی کــرده اســت� بنــا بــه نقلــی، تمــام نســخ ایــن قــرآن بــه دســتور پــاپ 

ــه  ــت ک ــده اس ــی مان ــخه از آن باق ــک نس ــا ی ــر، 7( و تنه ــر، 212؛ ُفن ِدنِف ــده )فان مول ــوزانده ش س

ــا،  ــود )کریمی نی ــداری می ش ــز نگه ــهر ِونی ــل، ش ــَکن در َسن میِش ــه ی فرانسیس ــون در کتابخان اکن

1391: 63ـ85(.

ــوان  ــیخ رض ــوی ش ــال 1308ق از س ــه س ــالمی، ب ــورهای اس ــم در کش ــرآن کری ــاپ ق ــن چ اولی

ــا  ــاره ای از زمینه ه ــه پ ــس از آن ک ــار، 1373: 57(؛ و پ ــت )زینح ــام گرف ــی انج ــد مخلالت ــن محم ب

یــا اختــالف در نــگارِش آن پدیــد آمــد، از ســوی لجن هــای کــه وزارت فرهنــگ مصــر آن را منعقــد 

ســاخت، دوبــاره همــان قــرآن چاپــی طبــق قواعــد رســم الخــط مصحــف تصحیــح شــد؛ کــه اعضــای 

ایــن لجنــه، عبــارت بودنــد از: حفنــی ناصیــف، احمــد اســکندری و مصطفــی عنانــی� پــس از آن کــه 

ــف حســینی( و  ــن خل ــی ب ــن عل ــد ب ــِن مصــر، )شــیخ محم ــح از ســوی اســتاِد مقرئی ــن تصحی ای

نیــز شــیخ جامــع االزهــر، )شــیخ محمــد ابوالفضــل( در دهــم ربیــع االول 1337ق مــورد تأییــد قــرار 

گرفــت، بــه چــاپ رســید )حســن، 1390: 44(.

اّمــا نســخه ی قرآنــی کــه امــروزه در بیــن بیشــتر کشــورهای اســالمی، بخصــوص »شــرِق ســوئز« 

رایــج اســت، نســخه ای از قرائــِت »حفــص از عاصــم« اســت کــه در دانشــگاه االزهــر در قاهــره چــاپ 

شــد� در ســال 1342ق )1923�( قــرآن بــر طبــق روایــت حفــص از قرائــت عاصــم و تحــت نظــر اســاتید 

االزهــر و تأییــد كمیتــه اى كــه از ســوى ملــک فــؤاد اول تعییــن گردیــد، در قاهــره بــه چــاپ رســید� 

اعضــاى ایــن كمیتــه عبــارت بودنــد از: شــیخ محمــد علــى نجــار )اســتاد دانشــكده زبــان و ادبیــات 

عــرب(، شــیخ عبدالحلیــم بســیونى )مدیــر دفتــر رئیــس جامــع االزهــر( و شــیخ علــى محمــد ضبــاع 

)اســتاد مقرئیــن مصــرى( )فضلــی، 1388: 156(.

ــوان  ــی، می ت ــای چاپ ــی در قرآن ه ــات جزئ ــن ابهام ــوِد ای ــا وج ــی ب ــت حت ــه داش ــد توج بای

ــه  ــم، ب ــرآن کری ــف ق ــِق مصح ــی دقی ــرای بررس ــترین دوره ب ــل دسترس ــناخته ترین و قاب ــت؛ ش گف

ــه علــت تعــدد بســیار و کثــرت مصاحــف  ــد از ســوی دیگــر ب ــوط می شــود� هــر چن ایــن دوره مرب

ــر و  ــیار وقت گی ــا، بس ــه ی آن ه ــی هم ــخص، بررس ــن دوره مش ــود در ای ــی موج ــای چاپ و قرآن ه

ــرمتن(� ــانه چی، 1362: سراس ــک: مدیرش ــه ن ــوان نمون ــه عن ــود )ب ــد ب ــترده خواه گس

ــتن  ــز داش ــودن و نی ــترس ب ــر در دس ــه خاط ــف، ب ــن مصاح ــی ای ــناِد تاریخ ــی و اس ــا بررس اّم

ــز و مناقشــه  ــا ناقــص« ابتدایــی و متقــّدم، ابهام آمی ــد مصاحــف »کامــل ی ــر، همانن خطــوط خوانات

ــم، دارای مشــکالت ســاختاری  ــرآن کری ــت ق ــه کتاب ــه خطــوط اولی ــرا ک ــود� چ ــد ب ــز نخواه برانگی
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بســیار پیچیــده ای هســتند؛1 کــه بــدون مراجعــه بــه قرینه هــاِی تاریخــی و روایــِی موجــود در کتــب 

علــوم قرآنــی2 و برخــی کتــب متأخــر دیگــر )از نــگارش مصاحــف متقــدم(، قابــل شناســایی و خوانش 

ــتند�3 ــه نیس فی البداه

6ــ جایگاه توجه به دوره ها در مباحث عدم تحریف قرآن

اگــر کســانی ادعــای تحریــف لفظــی قــرآن را بنماینــد، رویکــرد مــا در پاســخگویی و اقنــاع مســئله 

بســیار مهــم اســت� مثــاًل می توانیــم بــا کلــی گویــی و بــه صــورت جدلــی پاســخ اشــکال کننــده و 

قائــل بــه تحریــف قــرآن را بدهیــم؛ کــه در ایــن مــوارد، غالبــًا پاســخگویی مــا نامرتبــط، مناقشــه آمیز 

ــی  ــا و جزئ ــره ی ادع ــر دای ــز ب ــا تمرک ــم ب ــر می توانی ــا از ســوی دیگ ــده اســت� اّم ــاع کنن ــر اقن و غی

نمــودن مباحــث، بــه صــورت مرتبــط و دقیــق بــه مســئله ی عــدم تحریــف قــرآن بپردازیــم�

ــئله  ــا مس ــا ب ــبت آن ه ــی و نس ــزول وح ــس از ن ــی پ ــای زمان ــناخت دوره ه ــت دوم، ش در حال

تحریــف لفظــی، حائــز اهمیــت اســت� بــه عبــارت دیگــر، الزم اســت مشــخص کنیــم مدعــی، ادعــای 

تحریــف لفظــی در چــه دوره زمانــی را دارد، تــا بــه نســبت آن اســتدالل الزم را مطــرح نماییــم� 

6ـ1ـ استدالل های پشتیبانی کننده عدم تحریف قرآن

بــرای تبییــن جایــگاه دوره هــای زمانــی در مســئله تحریــف، مناســب اســت بــه انــواع 

اســتدالل های پیــش رو بــرای پشــتیبانی عــدم تحریــف قــرآن، توجــه داشــته باشــیم� بــرای اثبــات 

عــدم تحریــف قــرآن، از اســتدالل های متنــوع و متفاوتــی می توانیــم اســتفاده نماییــم کــه هــر کــدام 

ــد از: ــتدالل ها عبارتن ــن اس ــی از ای ــد� برخ ــود را دارن ــژه ی خ ــت وی ــا کاربس از آن ه

ــر دو  ــریانی، ه ــی و س ــای نبط ــد. خط ه ــتفاده می ش ــریانی اس ــا س ــی ی ــروف نبط ــا، از ح ــن نگارش ه 1. در ای
ــدون نقطــه نوشــته  ــود و حــروف آن، ب ــادی ب ــن خــط، ابهامــات زی ــد. در ای ــه بودن از خــط آرامــی منشــأ گرفت
می شــدند. در ایــن خــط، مصوت هــای کوتــاه و برخــی مصوت هــای بلنــد ماننــد » ا « در میــان واژه هــا نوشــته 
نمی شــد. بــرای نمونــه در ایــن خــط ب، ن، ت، ث و ی هماننــد هــم نوشــته می شــدند و یــا ح، خ، ج و یــا س 
و ش هماننــد بودنــد. همچنیــن، هیــچ زبانــى بــه انــدازه زبــان عربــى از تغییــر در حــركات كلمــات و نیــز عــدم 
رعایــت عایــم و نشــانه ها، دچــار مشــكل نمى گــردد، چــرا كــه »ِاعــراب « در تفهیــم مقصــود الفــاظ و عبــارات، در 

ایــن زبــان از اهمیــت ویــژه اى برخــوردار اســت. )نــک: اســتادی، 1392: 32 ـ 35(.
2. بــه عنــوان نمونــه نــک: یحیــی بــن یعمــر، تاریــخ التــراث العربــی. ونیــز؛ اختــاف مصاحــف الشــام و الحجــاز و 
العــراق. و نیــز؛ المقطــوع و الموصــول. و نیــز؛ التمیمــی، عمــار، الوقــف و االبتــداء. و نیــز؛ همــو، القــراءآت. و نیــز؛ 

الفــراء، یحیــی بــن زیــاد، اختــاف اهــل الکوفــه و البصــره و الشــام فــی المصاحــف و ... .
3. هم اکنــون، بســیاری از خطــوط گذشــته )از مناطــق مختلــف جهــان( وجــود دارد، کــه هنــوز خوانــده نشــدهاند؛ 
ــبت  ــه نس ــی، ب ــط حروف ــب خ ــی از معای ــت. یک ــده اس ــی نمان ــا باق ــایی آن ه ــرای رمزگش ــی ب ــرا قرینه های زی
خطــوط تصویــری، همیــن اســت کــه چــون قــراردادی میباشــند، بــدون آمــوزش یــا وجــود قرینــه، قابــل خوانــدن 
ــا اندازهــای در  ــه چــون همانندســازی از اشــیاء طبیعــی هســتند، ت ــری، ک ــه عکــِس خطــوِط تصوی نیســتند. ب

اعصــار دیگــر هــم قابــل تشــخیصاند. )نــک: اســتادی، 1392: 43(.
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الــف ـ اســتدالل های کالمــی و فلســفی درون دینــی و برون دینــی در اثبــات عــدم تحریــف قــرآن؛ 

هماننــد بــه کار گیــری »قاعــده لطــف« و مانند آن�

ــرای  ــرآن ب ــی ق ــخه های خط ــی نس ــی و نسخه شناس ــتدالل های باستان شناس ــتناد و اس ب ـ اس

اثبــات عــدم تحریــف قــرآن؛ هماننــد ارائــه نســخه های خطــی کهــن و بررســی تطبیقــی متــن آن هــا�

جـ  ارایــه ی شــواهد و اســتدالل بــا اســتفاده از گزارشــات تاریخــی موجــود در منابــع متنــوع کهــن؛ 

هماننــد گزارشــات جمــع قــرآن در دوره ی پیامبــر؟ص؟ و خلفا�

د ـ بــه کارگیــری و اســتناد بــه برخــی از آیــات قــرآن و روایــات امامــان؟ع؟ یــا اصحــاب� هماننــد 

اســتناد بــه آیــه حفــظ )ســوره حجــر، آیــه 9( و یــا روایــات ارجــاع معصومیــن؟ع؟ بــه قــرآِن موجــود�

ــی  ــا چشم پوش ــر آن ه ــار از ذک ــر اختص ــه خاط ــه ب ــر، ک ــتداللی دیگ ــای اس ــواع حوزه ه هـــ ـ ان

می نماییــم�

ــان  ــز در بی ــا نی ــرد م ــد، رویک ــان ش ــه بی ــس آن  ک ــاوت جن ــتدالل ها و تف ــواع اس ــدای از ان ج

اســتدالل در عــدم تحریــف قــرآن بســیار مهــم اســت� یعنــی الزم اســت توجــه کنیــم، آیــا پاســخ و 

ــوازم خــاص خــود  توجیــه درون دینــی یــا پاســخ بــرون دینــی ارایــه می دهیــم، زیــرا هــر کــدام ل

را داراســت� بــه عنــوان مثــال نــوع اســتدالل بــرای یــک مســیحی پیرامــون عــدم تحریــف قــرآن، 

ــتدالل های  ــن اس ــوع تبیی ــی ن ــد؛ حت ــاوت باش ــلمان متف ــک مس ــرای ی ــتدالل ب ــوع اس ــا ن ــد ب بای

ــرای مستشــکالن مســلماِن شــیعی و مســلماِن ســنی،  ــرآن، ب ــده ی عــدم تحریــف ق پشــتیبانی کنن

ــد� ــاوت می نمای متف

6ـ2ـ تبیین توجه به جایگاه دوره های زمانی در مسئله تحریف

ــف  ــز »عــدم تحری ــِب آســمانی« و نی ــِف کت ــه مباحــث »عــدم تحری ــی ک از مســائل و موضوعات

ــِف  ــا عــدم تحری ــه موضــوع تحریــف ی ــر دقیــق نمــوده اســت، پرداختــن ب ــود و غی قــرآن« را مهآل

ــف اســت� ــِی بحــِث تحری ــدون مشــخص نمــودن محــدوده ی زمان مصاحــف، ب

روشــن اســت کــه موضــوع تدویــن و انتقــال کتــِب آســمانی و بویــژه قــرآن، دورههــای زمانــی 

مختلفــی را طــی نمــوده اســت، کــه ماهیــت و نــوِع بررســی آن هــا، می توانــد در مســئله تحریــف 

ــدِم  ــر ع ــه پاســخ گویی و اســتدالل ب ــای اســت ک ــه گونه ــاوت ب ــن تف ــاوت باشــد� ای مصحــف متف

ــد� ــب می کن ــی را از دوســوی منازعــه، طل ــل و اســناِد متفاوت ــر آن، دالی ــف ب تحری

ــد و منکــر،  ــف« ســخن میران ــزاره ی »ال ــه در بســیاری مــوارد، مدعــی، پیرامــون گ ــه طــوری ک ب

ــدای از  ــف، ج ــِث تحری ــرح مباح ــا در ط ــِت نارس ــن وضعی ــد� ای ــخ می ده ــون »ب« پاس پیرام
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ــد� ــمندان میباش ــزد دانش ــف در ن ــوع تحری ــای موض ــودن مبن ــخص ب نامش

ــون  ــخص، پیرام ــی مش ــای زمان ــیمبندی دورهه ــت تقس ــه اهمی ــردن ب ــی ب ــرای پ ــن، ب بنابرای

تحریــف کتــب آســمانی و بویــژه قــرآن، همیــن بــس کــه بــا مطالعــه ی کتــب عــدم تحریــف قــرآن 

ــوان دریافــت کــه برخــی از دالیــل مطــرح شــده در آن هــا،  ــه روشــنی می ت ــف، ب ــا ســالیِق مختل ب

ــه ایــن معنــی کــه اگــر موضــوع تحریــف  ــا کلیــت موضــوع تحریــف قــرآن نیســت� ب متناســب ب

قــرآن را یــک کل در نظــر بگیریــم، برخــی از دالیــل قائــالن بــه عــدم تحریــِف قــرآن، جزئــی اســت و 

ــون بیــان  ــال، اگــر گزارهــای اکن ــوان مث ــه عن ــی باشــد� ب ــده ی آن ادعــای کل ــد مرتفــع کنن نمی توان

شــود، تحــت ایــن عنــوان:

ــامل  ــد ش ــت و می توان ــی اس ــیار کل ــوان، بس ــن عن ــت�« ای ــده اس ــی ش ــِف لفظ ــرآن، تحری »ق

ــد: ــر باش ــای زی گزاره ه

1ـ »قرآن، در زمان حیاِت پیامبر؟ص؟ تحریِف لفظی شده است�«

2ـ »قــرآن، پــس از حیــاِت پیامبــر؟ص؟ و در دوران خلفــا، )و نیــز پیــش از آن( تحریــِف 

لفظــی شــده اســت�«

ــِف لفظــی شــده  ــز پیــش از آن( تحری ــاِت اهلبیــت ؟ع؟ )و نی ــرآن، در دوران حی 3ـ »ق

اســت�«

4ـ »قــرآن، در دوران غیبــِت صغــری و کبــری )و نیــز پیــش از آن( تحریــِف لفظــی شــده 

» است�

5ـ قرآن در دوره ی معاصر )و نیز پیش از آن( تحریِف لفظی شده است�«

ــِف لفظــی شــده اســت«  ــرآن، تحری ــِی »ق ــزاره ی کل ــوم گ ــد مفه ــن گزاره هــا، می توان تمامــی ای

را شــامل شــود� 

اگــر اکنــون کســی بــا طــرح ایــن گــزاره ی کلــی »قــرآن، تحریــِف لفظــی شــده اســت«، ادعــا کند که 

قــرآن تحریــف شــده اســت؛ و کســانی بــا رد ایــن ادعــا، بــه اســتناِد ایــن کــه پیشــوایان معصــوم؟ع؟ 

فرموده انــد: در نمــاز ســوره ی کامــل بخوانیــد )خویــی، 1361: 137( و یــا بــه عنــوان مثــال همان گونــه 

کــه پیش تــر اشــاره شــد، بــا اســتناد بــه دالیــل روایــی دیگــری، هماننــد:

الف� روایات ارجاع دهنده به قرآن در فتنه ها و حدیث ثقلین�

هماننــد اخبــار فراوانــی کــه از پیامبــر اکــرم؟ص؟ از طریــق راویــان شــیعه و اهل ســّنت نقــل شــده و 
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در آن فرمــان داده شــده اســت کــه مــردم در فتنه هــا و در حــل مشــکالت بــه قــرآن مراجعــه نماینــد 

)کلینــی، 1365: ج2: 599(؛ و نیــز حدیــث »ثقلیــن«، کــه از طــرق شــیعه و اهل ســّنت بــه تواتــر بــه 

مــا رســیده اســت ��� ایــن دو دســته از اخبــار دلیــل بــر عــدم وقــوع تحریــف در قــرآن اســت؛ چراکــه 

امــر بــه تمّســک بــه کتابــی تحریــف شــده و نفــی گم راهــی بــرای کســانی کــه بــدان چنــگ زننــد، 

بــا یکدیگــر ســازگار نیســتند� )الطباطبائــى، 1403ج 12: 107(.

ب� روایات عرضه اخبار و احادیث بر قرآن�

ــا آن  ــه ب ــته اند ک ــتوار دانس ــی اس ــار و محک ــرآن را معی ــددی، ق ــات متع ــن؟ع؟ در روای معصومی

می تــوان اصالــت و ســالمت احادیــث را تشــخیص داد؛ از جملــه ایــن حدیــث از پیامبــر اکــرم؟ص؟: 

»ِإنَّ َعَلــی ُکلِّ َحــقٍّ َحِقیَقــًة َو َعَلــی ُکلِّ َصــَواٍب ُنــورًا َفَمــا َواَفــَق ِکَتــاَب اهلِل َفُخــُذوُه َو َمــا َخاَلــَف ِکَتــاَب 

اهلِل َفَدُعــوُه« )کلینــى، کافــی، ج 1، بــاب »االخــذ بالســنة و شــواهد الکتــاب«( طبــق مضمــون روایــات 

فراوانــی کــه از طریــق رســول خــدا و ائّمــه اهل بیــت؟ع؟ رســیده اســت، بایــد اخبــار و احادیــث را 

بــر قــرآن عرضــه نمــود و همیــن دلیــل بــر ســالمت قــرآن از تحریــف اســت� )همــان:107(.

ج� تمّسک اهل بیت به آیات گوناگون�

در روایاتــی، ائّمــه اهل بیــت ؟ع؟ بــه آیاتــی از قــرآن، کــه عینــًا بــا قــرآن نــزد مــا مطابــق اســت، 

ــرآن  ــف ق ــر تحری ــی ب ــاد مبن ــار آح ــه اخب ــی ک ــامل آیات ــی ش ــوارد حت ــن م ــد� ای ــک کرده ان تمّس

درباره شــان موجــود اســت نیــز می شــود و ایــن بهتریــن شــاهد اســت بــر ایــن کــه مــراد بســیاری 

ــب  ــر حس ــیر ب ــت«، تفس ــده اس ــازل ش ــور ن ــه این ط ــزل: آی ــذا ن ــد: »ک ــه می فرمای ــی ک از روایات

تنزیــل و در مقابــل بطــن و تأویــل اســت )همــان: 108(.

د� تأیید صریح یا ضمنی مصحف رایج�

ــرآن  ــه ق ــن ک ــر ای ــی ب ــده، مبن ــوم؟ع؟ وارد ش ــه معص ــایر ائّم ــن؟ع؟ و س ــی از امیرالمؤمنی روایات

موجــود در دســت مــردم همــان قرآنــی اســت کــه از ســوی خــدا نــازل شــده، هرچنــد بــا مصحــف 

حضــرت علــی؟ع؟، کــه بــه خــط خــود تنظیــم نمــوده، تفــاوت دارد ��� و از همیــن بــاب اســت کــه 

امامــان؟ع؟ بــه شــیعیان خــود فرموده انــد: »اقــرؤوا کمــا قــرء النــاس« )همــان: 108(.

و بــدون توجــه بــه دوره هــای زمانــی کــه بــر قــرآن از ابتــدا تــا کنــون گذشــته اســت، بــه طــور 

کلــی منکــر تحریــِف قــرآن شــوند؛ و بــه دنبــال آن ادعــا نماینــد کــه:

قرآنــی کــه در اختیــار ماســت همــان قرآنــی اســت کــه بــر پیامبــر اکــرم؟ص؟ نــازل شــده، بــدون 
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ــار و برکاتــش را از دســت بدهــد )همــان: 108(. ــزی از اوصــاف نیکــو، آث آن کــه چی

بــه نظــر می رســد دامنــه ی منطقــی ایــن ادعــا و آن انــکار، مطابــق هــم نیســت� بــه ایــن معنــی 

ــرآن نیســتند و جــواب  ــف ق ــی تحری ــوارد و گزاره هــای زمان ــه ی م ــی، شــامل هم ــاِی مدع ــه ادع ک

مطــرح شــده، تنهــا شــامل یــک دوره ی زمانــی محــدود می باشــد�

ایــن دلیــل، در رد تحریــف و اثبــات عــدم تحریــف قــرآن، تنهــا مناســب کســانی اســت کــه ادعــا 

ــدوده ی  ــامل مح ــت«، و ش ــده اس ــف ش ــا، تحری ــا خلف ــر؟ص؟ و ی ــان پیامب ــرآن در زم ــد: »ق می کنن

ــردد� ــس از آن نمی گ ــی پ زمان

همــه ی این هــا بیــان شــد تــا ضــرورت و اهمیــت تقســیم بندی دورههــای زمانــی بــرای 

دسترســی بــه قــرآن کریــم از صــدر اســالم تــا کنــون، مشــخص شــود� بنابرایــن، محققیــن موضــوع 

ــرآن در آن  ــد طــرح و تقســیم بندی دوره هــای تاریخــی هســتند کــه ق ــرآن، نیازمن عــدم تحریــف ق

ســیر کــرده اســت تــا اکنــون در دســت مــا قــرار بگیــرد�
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نتیجه گیری

ــا توجــه بــه برخــی وقایــع و رخداد هــای صــدر اســالم تــا کنــون، می تــوان پنــج دوره زمانــی  ب

بــرای تاریــخ اســالم بــه نســبت تحــوالت پیرامــون مصحــف قــرآن و کتابــت آن، ارائــه نمــود کــه 

عبارتنــد از: الــف ـ دوره ی نــزوِل وحــی تــا قبــل از کتابــت قــرآن کریــم� ب ـ دوره ی حضــوِر پیامبــر؟ص؟ 

و کتابــِت بخشــی از مصحــِف قــرآن کریــم تــا کتابــِت کامــل و جمــع آن� ج ـ دوره ی وجــوِد کتابــِت 

کامــِل مصحــِف قــرآن کریــم تــا ابتــدای دوره ی غیبــت کبــری� د ـ دوره ی وجــوِد کتابــِت کامــِل قــرآن 

کریــم پــس از غیبــت کبــری تــا ظهــوِر چــاِپ کامــل قــرآن� هـــ ـ دوره ی وجــوِد اولیــن چــاِپ کامــِل 

مصحــِف قــرآن کریــم تــا کنــون�

بــه نظــر می رســد هــر چــه دوره هــای زمانــِی نشــر و کتابــت قــرآن از زمــان نــزول قــرآن تــا کنــون، 

ــئله ی  ــون مس ــر پیرام ــی و اظهارنظ ــد، بررس ــرار گیرن ــت ق ــق و دق ــورد تحقی ــی و م ــر معرف جزئی ت

»تحریــف« یــا »عــدم تحریــف قــرآن« و نیــز مســائل دیگــر پیرامــون قــرآن، روشــن تر خواهــد شــد؛ 

بــه طــوری کــه ممکــن اســت بســیاری از مناقشــات و ابهامــاِت کالمــی میــان اندیشــمندان اســالمی 

و غیــر اســالمی بــه خــودی خــود، از بیــن بــرود و در برابــر محققیــن، ســپهر روشــنی قــرار خواهــد 

گرفــت�

ــن نوشــتار،  ــا نقــص( در ای ــراه ب ــااًل هم ــی )احتم ــذاری مقدمات ــن دوره گ ــن الزم اســت ای بنابرای

ــوند�  ــر ش ــی جزئی ت ــر و حت ــی، کامل ت ــوم تاریخ ــا عل ــی و ی ــوم قرآن ــمندان عل ــر دانش ــط دیگ توس

همچنیــن مناســب اســت تفاوت هــا و مقضاهــای ایــن دوره هــای زمانــی، همــراه بــا جزئیــات آن، 

بــه صــورت کتابــی مســتقل و مفصــل در اختیــار عالقمنــدان قــرار گیــرد� هرچنــد بــه صــورت پراکنــده، 

مطالــب گوناگونــی در کتــب تاریخــی و برخــی کتــب علــوم قرآنــی در ایــن بــاره وجــود دارد�
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----------------------- )1361ش(، شناخت و اعجاز قرآن، ترجمۀ نجمی و هریسی، تهران: اسوه�	 
رامیار، محمود )1380ش(، تاریخ قرآن، تهران، امیر كبیر� 	 
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رامین نژاد، رامین )1388ش(، اسناد و دست نوشتههای قرآنی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی�	 
ریپیــن، انــدرو )1379ش(، »نگاهــى بــه روش شناســى جــان ونزبــرو«، ترجمــة مرتضــى كریمى نیــا، پژوهش هــاى 	 

قرآنــى، پاییز و زمســتان، د6، ش23، صفحــات 190ـ217.
زرکشی، محمدبن عبداهلل )1408ق(، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دارالفكر�	 
زمخشری، محمودبن عمر )1407ق(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی�	 
زنجانی، ابوعبداهلل )1404ق(، تاریخ القرآن، تهران: منطمه االعالم االسالمی�	 
زینحار، احمد محمد )1373ق(، السبیل الی ضبط کلماِت التنزیل، قاهره: مطبعۀ االزهر�	 
سمرقندی، نصر بن محمد )1416ق(، بحرالعلوم )تفسیر السمرقندی(، بیروت: دارالفکر�	 
ســیوطی، جــالل الدیــن )1306ق(، االتقــان فــی علــوم القــرآن، قاهــره: بی نــا� نیــز: همــان، )1408ق(، بیــروت: 	 

عصریــه�
شاهین، عبدالصبور )2005م(، تاریخ القرآن، قاهره: نهضة مصر� 	 
صاحب بن عباد، اسماعیل )بی تا(، المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتب�	 
صدوق، محمد بن علی )1390ق(، عیون اخبار الرضا، نجف: المطبعة الحیدریة�	 
الطباطبائى، محّمدحسین )1403ق(، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت: االعلمى للمطبوعات�	 
طبرسی، فضل بن حسن )1415ق(، مجمع البیان، بیروت:مؤسسة االعلمی للمطبوعات�	 
طبری، محمدبن جریر )1375ش(، تاریخ الطبری، تهران: اساطیر�	 
طبری، محمدبن جریر )1400ق(، تفسیر طبری )جامع البیان عن تأویل القرآن(، بیروت: چاپ افست�	 
طوسی، محمدبن حسن )1411ق(، مصباح المتهجد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه�	 
عاملی، جعفرمرتضی )1413ق(، حقایق هامة حول القرآن الکریم، بیروت: دار الصفوة� 	 
عســکری، حســن )1409ق(، التفســیر المنســوب الــی االمــام ابی محمــد الحســن بــن علــی العســکری، تحقیــق 	 

محمدباقــر ابطحــی، قــم: موسســه امــام مهــدی؟ع؟.
عسکری، مرتضی )1416ق(، القرآن الکریم و روایات المدرستین، قم: اصول الدین�	 
فخر رازی، محمد بن عمر )1420ق(، تفسیر رازی، بیروت: دار االحیاء�	 
فضلی، عبدالهادی )1388ش(، مقدمهاى بر تاریخ قراءات، ترجمه محمد باقر حجتی، تهران: اسوه�	 
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )1415ق(، القاموس المحیط، بیروت: دار الکتب العلمیة�	 
فیض کاشانی، محمد بن محسن )1402ق(، تفسیر صافی، بیروت: االعلمی للمطبوعات�	 
کریمینیــا، مرتضــی )1391ش(، ســیر چــاپ متــن و ترجمــه ی قــرآن در اروپــا )بخــش نخســت(، ترجمــان وحــی، 	 

ش32، پاییــز و زمســتان�
کلینی، محّمدبن یعقوب )1365ش(، اصول کافی، تهران: دارالکتب االسالمیه�	 
ــه ی 	  ــا، آین ــى كریمى نی ــۀ مرتض ــى«، ترجم ــات قرآن ــاب مطالع ــر كت ــى ب ــام )1379ش(، »مالحظات ــام، ویلی گراه

ــش، ش 5، آذر و دى� پژوه
ماوردی علی بن محمد )بی تا(، النکت و العیون، بیروت: دار الکتب العلمیة�	 
مجلسی، محمد باقر )1364ش(، مرآة العقول، تهران: اسالمی�	 
مجلسی، محمد باقر )1403ق(، بحار االنوار، بیروت: مؤسسةالوفاء�	 
مدیرشانهچی، کاظم )1362ش(، قرآن های چاپی، مشکات، بهار، شماره 2.	 
مرادی، حمیدرضا )1388ش(، معجزه قرآن در عصر حاضر، قم: نور علی نور�	 
ــان، 	  ــز: هم ــره� نی ــروت: دارالهج ــر، بی ــادن الجوه ــب و مع ــروج الذه ــین )1409ق(، م ــن حس ــعودی، علیب مس

ــس� ــروت: داراالندل )1985م(، بی
مسلم بن حجاج )بی تا(، صحیح مسلم، بی جا: بینا�	 
معرفــت، محمــد هــادی )1371ش(، آمــوزش علــوم قــرآن؛ ترجمــه التمهیــد فــی علــوم القــرآن، قــم: ســازمان 	 

تبلیغــات اســالمی قــم�
معرفت، محمد هادی )1390ش(، تاریخ قرآن، تهران: سمت�	 
معرفت، محمدهادی )1387ش(، التمهید فی علوم القرآن، قم: مؤسسة النشر االسالمی�	 
مفرچی، اوغلی )2000م(، کتابشناسی جهانی نسخه های خطی قرآن کریم، استامبول: بی نا�	 
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مفید، محمدبن محمدبن نعمان )1413ق(، المقنعه، قم: کنگره ی جهانی شیخ مفید�	 
مقریزی، احمدبن علی )1420ق(؛ امتاع االسماع، بیروت: دارالكتب العلمیه�	 
ناصحان، علی اصغر )1384ش(، نزول دفعی قرآن، شبهات و پاسخ ها، آموزههای فقهی، ش 17.	 
ناصحان، علی اصغر )1390ش(، کاوشی نو در جمع قرآن، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی�	 
ــه ی 	  ــوالى، ترجم ــش ش ــگارى فریدری ــرآن، بازن ــع ق ــات جم ــى روای ــد و بررس ــودور )1384ش(، نق ــه، تئ ُنلدك

مرتضــى كریمى نیــا، علــوم حدیــث، ش 1و2.
نوری، حسین بن محمدتقی )1408ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: موسسه آل بیت؟ع؟.	 
واثقیراد، محمد حسین )1391ش(، بازخوانی اّمی بودن پیامبر؟ص؟، پژوهشهای علوم تاریخی، ش2.	 
واحدی نیشابوری، علی بن احمد )1419ق(، اسباب النزول، بیروت: دار الکتب العلمیة�	 
واقدی، محمدبن عمر )1409ق(، المغازی، بیروت: االعلمی�	 
یعقوبی، احمد بن واضح )بی تا(، تاریخ یعقوبی، بیروت: دارالصادر�	 
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                                                                                                      احمد تاجیکی**2

                                                    مقاله پژوهشی                              محمد شهبازی***3   

چکیده

مســئله پژوهــش حاضــر پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آســیب اجتماعــی اســتکبار بــا توجــه 

ــه مفهــوم و ابعــاد قرآنــی آن، چــه پیامدهایــی در عرصــه ی فرهنــگ و تمــدن جوامــع بشــری در  ب

طــول تاریــخ داشــته و دارد؟ بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر، بــه روش تفســیر درون متنــی 

و بــرون متنــی در آیــات قــرآن، پیامدهــای فرهنگــی اســتکبار: تعــارض و تقابــل بــا فرهنــگ دینــی، 

ــت�  ــی اس ــبک زندگ ــرافی گری در س ــی و اش ــازی ضدفرهنگ ــی، جریان س ــازی ضدفرهنگ گفتمان س

پیامدهــای تمدنــی اســتکبار: امنیتزدایــی از انســان، ایجــاد اختــالف طبقاتــی و تضعیــف یــا تخریــب 

همبســتگی اجتماعــی در جامعــه ی دینــی اســت� هرچنــد ایــن دو گونــه پیامــد گاهــی بــه صــورت 

توامــان بــروز می یابنــد� در نتیجــه مشــخص می گــردد اســتکبار، آســیب رایــج در هــر دوره از حیــات 

تاریــخ بشــری اســت و پیامدهــای آن اول: اختصاصــی بــه عرصه هــای دینــی و ایدئولوژیــک نــدارد 

ــروز  ــل شــکل گیری و ب ــی هــم قاب ــه ایمان ــه در جامع ــی، بلک ــه ی غیرایمان ــا در جامع ــه تنه و دوم: ن

پیامدهــای خویــش اســت�

واژگان کلیدی: پیامد استکبار، قرآن و فرهنگ، قرآن و تمدن، استکبار در قرآن، استکبار در تاریخ

*. استادیار گروه معارف اسامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 asady.m@iums.ac.ir

**. عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
 tajik14354@cfu.ac.ir

***. دانش آموحته دکتری دانشگاه معارف اسامی
 mofaalza62678894@gmail.com
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پیامدسنجی فرهنگی و تمدنی استکبار 
در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کریم
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بیان مسئله

در عرصــه ی فرهنــگ و تمــدن بشــری، از اعصــار قبــل از تاریــخ تــا امــروز، هیــچ کتــاب مقدســی 

ــه  ــار تاریخــی آن ب ــت و اعتب ــه صحــت، صــدق، واقعی ــان نیســت ک ــک از ادی ــچ ی در حــوزه ی هی

روشــنی و مقبولیــت قــرآن کریــم باشــد )خرم شــاهی، 1375، 19(� یکــی از اساســی ترین رویکردهــای 

قــرآن کریــم در مســیر عینی ســازی تمــدن تــراز اســالمی، توجــه بــه مســئله ی فرهنــگ دینــی اســت� 

ــه  ــت ک ــی اس ــا و هنجارهای ــا، ارزش ه ــا، گرایش ه ــا و نگرش ه ــه ی باوره ــی مجموع ــگ دین فرهن

ــرآن  ــی، 1392،18( و ق ــد )کاف ــروز می یاب ــراد ب ــی اف ــردی و اجتماع ــار ف ــف در رفت ــکال مختل ــه اش ب

ــا فرهنــگ اســالمی، هم ســو ســازد� امــا از آن جــا کــه  ــه نحــو کامــل، ب ــا آن را ب در صــدد اســت ت

هــدف دشــمنان فرهنــگ اســالمی، نابــودی دیــن اســت )رضایــی اصفهانــی، 1387، 2: 182(، قــرآن 

ــار پرداختــه و از  ــه ارائــه و تثبیــت فرهنــگ دینــی معی ــردی توامــان، از یکســو ب می کوشــد در راهب

ســوی دیگــر، فرهنــگ عمومــی زمانــه و فرهنــگ منحــط اقــوام تاریخــی را بــه بوتــه ی آسیب شناســی 

بکشــاند تــا آشــکار نمایــد کــه فرهنــگ را بــه عنــوان عنصــری فرانســلی و فرابخشــی می شناســد و 

از همــگان میخواهــد کتــاب وحــی را بــه عنــوان فرهنــگ شــاخص در نظــر بگیرنــد )اســعدی، 1397: 

ــه  ــزدی، 1392: 30(� آن گاه ب ــت )ی ــرآن اس ــان ق ــری در روش بی ــاخصه ی فراعص ــان ش ــه هم 22( ک

مهندســی فرهنگــی جامعــه ی عصــر نــزول و جوامــع آتــی از طریــق ابزارهــا و روش هــای گونه گــون 

پرداختــه کــه دقــت در نــوع بیــان آن منبــع، می توانــد ایــن روش هــا را آشــکار نمایــد� از دیگــر ســو، 

برپایــی جامعــه ی عادالنــه بــه عنــوان یکــی از اهــداف قــرآن )مصبــاح یــزدی، 1391، ج2: 40(، الــزام 

ــی و  ــر ذات ــن متغی ــی را در ای ــات اجتماع ــوای موضوع ــی، محت ــگاه کالن تمدن ــا ن ــه ب ــد ک می نمای

مســتقل فرهنــگ اســالمی دنبــال نمــود� 

ــود و  ــل انحطــاط، رک ــه عوام ــت ب ــا عنای ــواره ب ــع، هم ــی جوام آسیب شناســی فرهنگــی و تمدن

ــع و چالش هــای هــدف تمدن ســازی لحــاظ  ــوان موان ــه عن ــوده کــه ب ایســتایی تمدن هــا همــراه ب

ــاط  ــوع ارتب ــن موض ــه همی ــم ب ــرآن کری ــه در ق ــت ک ــی اس ــی از مفاهیم ــتکبار، یک ــد� اس گردیده ان

داشــته اســت� کاربســت ایــن واژه در ادبیــات سیاســی اجتماعــی معاصــر، بــه ویــژه پــس از پیــروزی 

ــی«  ــد »اســتکبار جهان ــا قی ــه طــور خــاص در حــوزه ی دشمن شناســی ب ــران، ب ــالب اســالمی ای انق

فــراوان بــه چشــم میخــورد�1 در تعریــف ایــن اصطــالح گفته انــد: اســتکبار وجــود نوعــی ســلطه گری، 

ســلطه جویی، بهره کشــی فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی توســط اقلیتــی منفعت طلــب بــر 

ــن واژه در فارســی  توده هــای محــروم و مســتضعف می باشــد )قدوســی زاده، 1390: 22(� امــروزه ای

ــال ملت هــای مســتضعف جهــان دانســته می شــود  ــه در قب ــه ســلطه گری دولت هــای بیگان ناظــر ب

1. ر.ک. نرم افزار حدیث والیت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری؛ کلیدواژه استکبار.
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ــک  ــِی ی ــه داخل ــا در عرص ــی دارد� ام ــه بین الملل ــادی در عرص ــی و اقتص ــی، نظام ــد سیاس ــه ُبع ک

ــدرت بی ضابطــه و  ــای »اعمــال ق ــه معن ــه ب ــردد ک کشــور، بیشــتر از واژه ی اســتبداد اســتفاده می گ

ــع اســت«  ــک جم ــا ی ــر و ی ــک نف ــده از ســوی ی ــی مشــروط کننده و محدودکنن ــد حــدود قانون فاق

ــی دارد�  ــًا ُبعــد حکومت )زرشــناس،1397 : 17( و صرف

ــته اند و  ــر دانس ــل صغ ــتکبار را در مقاب ــاده ی اس ــل م ــی، اص ــان عرب ــی و در زب ــگاه قرآن در ن

ــبت  ــه نس ــت ب ــن اس ــر ممک ــتند و کبی ــبی هس ــل و نس ــر متقاب ــر، دو ام ــر و کب ــه صغ ــد ک گفته ان

ــه  ــل، ب ــاب تفّع ــر در ب ــا، ج10: 17( آن گاه تکب ــر باشــد� )مصطفوی،بی ت ــر از خــود، صغی ــزی بزرگت چی

معنــی اظهــار تکبــر از جانــب خــود اســت� )همــان( پــس تکبــر حالتــی اســت کــه انســان خــود را 

ــای  ــل معن ــتفعال، حام ــاب اس ــز در ب ــتکبار نی ــب، 1412: 697( اس ــد� )راغ ــران می بین ــر از دیگ بزرگت

طلــب شــده و از ایــن رو، بزرگی طلبــی، معنــی نزدیکتــری بــا اســتکبار دارد� برخــی بــرای ایــن واژه، دو 

ُبعــد پســندیده و نکوهیــده تعریــف نمــوده و ُبعــد دوم را در جایــی دانســته اند کــه انســان چیــزی 

را اظهــار کنــد کــه بــرای او و در شــأن او نیســت� )همــان( در حالــی کــه بررســی کاربســت قرآنــی 

اســتکبار، صرفــًا در همــان مــوارد مذمــوم قابــل مشــاهده اســت� لــذا در بیانــی کلــی، ایــن مفهــوم 

را مفهومــی ضدارزشــی قلمــداد نمــوده و از یکســو از عــدم دوســتی خداونــد نســبت بــه مســتکبران 

حکایــت دارد )نحــل: 23( و از ســوی دیگــر عــدم اســتکبار را ویژگــی فرشــتگان )انبیــاء: 19( و مؤمنــان 

ــمارد� ــجده: 15( می ش ــادت )س ــل عب اه

ــد  ــرآن تلقــی نموده ان ــم سیاســی در ق ــل مفاهی ــد برخــی اســتکبار را ذی ــن اســاس، هرچن ــر ای ب

)نظــرزاده،1396: 86(، امــا ابعــاد کاربــرد قرآنــی واژه ی اســتکبار، ناظــر بــه رابطــه ی انســان و خــدا، 

رابطــه ی انســان و خلــق خــدا و نیــز رابطــه ی انســان بــا فرهنــگ معیــار می باشــد� بنابرایــن واژه ی 

اســتکبار در زبــان قــرآن، اعــّم از اســتکبار در زبــان فارســی اســت؛ هرچنــد در فارســی نیــز اســتکبار 

ــی  ــه حقوق ــا وج ــادی و ی ــا اقتص ــی ی ــأن سیاس ــوان از ش ــف دارد و می ت ــوه مختل ــئون و وج ش

اســتکبار نــام بــرد� )زرشــناس،1397 : 19( جایــگاه قرآنــی ایــن واژه را می تــوان ایــن معنــی نزدیــک 

دانســت کــه: خــود را از بندگــی برتــر دانســتن و اطاعــت همــه یــا بعضــی فرمان هــای خــدا را فروتــر 

ازشــأن خــود دیــدن و ســرپیچی نمــودن )نویســندگان، 1390: 110(.

مســئله ی پژوهــش حاضــر، بــه طــور مشــخص ایــن پرســش اســت کــه اســتکبار بــا توجــه بــه 

ــگ  ــه ی فرهن ــی در عرص ــه پیامدهای ــی(، چ ــج فارس ــای رای ــه معن ــی آن )و ن ــاد قرآن ــوم و ابع مفه

ــم، اســتکبار چــه  ــرآن کری ــره ی ق ــر ســخن، در نگ ــه دیگ و تمــدن جوامــع بشــری داشــته و دارد؟ ب

آســیب های فرهنگــی و تمدنــی در جوامــع بشــری بــه دنبــال داشــته و یــا می توانــد داشــته باشــد؟ 

بنابرایــن، عرصــه ایــن پژوهــش، کلیــدواژه ی اســتکبار بــا گونه هــای مختلــف کاربســت آن در قــرآن 

ــا اســتقرای تــام در میــان آیــات وحــی قابــل کنــکاش اســت� ضــرورت دریافــت پاســخ  اســت و ب
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ایــن مســئله از یــک ســو مرتبــط بــا ضــرورت دســتیابی بــه تمــدن تــراز اســت کــه ایجــاب می کنــد 

هرگونــه آســیب درونــی و بیرونــی متناظــر بــا آن رصــد گــردد� از ســوی دیگــر بــه ضــرورت الگوگیــری 

ــی  ــراز قرآن ــه ی ت ــازی جامع ــی در عینی س ــاب وح ــای کت ــلمانان از آموزه ه ــی مس ــردی و اجتماع ف

مرتبــط می گــردد� پیشــفرض در پاســخ بــه مســئله ی فــوق آن اســت کــه اســتکبار بــه عنــوان یــک 

ناهنجــار کالن در عرصــه ی درونــی و بیرونــی جامعــه ی دینــی شــناخته شــده کــه هــم بــه شــکل گیری 

ــوده و از  ــالل نم ــار اخت ــازی را دچ ــم تمدن س ــاند و ه ــیب می رس ــراز آس ــگ ت ــدگاری فرهن و مان

عوامــل انحطــاط تمدنــی در ُبعــد درونــی و بیرونــی بــه شــمار مــی رود� 

پیــش از ایــن در پژوهشــی بــا عنوان »معناشناســی اســتکبار در قــرآن کریــم«1، نگارنــده، حوزههای 

معنایــی اســتکبار را بــر محــور همنشــینی بــا واژگان دیگــر مــورد بررســی قــرار داده و ریشــههای آن 

ــگاه  ــن نوشــتار، ن ــان نمــوده اســت� ای ــی و اجتماعــی بی ــادی، روحــی - روان را در ســه ســطح اعتق

واژهشناســی داشــته و مجمــوع واژگان هم ســو را بــا محوریــت واژه ی اســتکبار مــورد تحلیــل قــرار 

ــش  ــت� در پژوه ــر اس ــش حاض ــی پژوه ــی و تمدن ــرد فرهنگ ــاوت از رویک ــذا متف ــت و ل داده اس

ــه ایزوتســو«2، در جهــت  ــای نظری ــر مبن ــرآن ب ــوان »معناشناســی واژه اســتکبار در ق ــا عن دیگــری ب

روشــن شــدن مفاهیــم گزاره هــای اخالقــی، بــه بررســی واژگانــی در حــوزه ی کانونــی واژه ی اســتکبار 

پرداختــه اســت� ایــن پژوهــش نیــز بــه حــوزه ی دانشــِی زبــان قــرآن مربــوط بــوده و رویکــردی بــه 

مســائل جامعــه و پیامدهــای اجتماعــی آن نــدارد�

ــر  ــم ب ــه ه ــت ک ــی اس ــی و برون متن ــیوه درون متن ــه ش ــش رو ب ــش پی ــق در پژوه روش تحقی

ــی  ــوای تکمیل ــاس محت ــر اس ــم ب ــی رود و ه ــش م ــرآن پی ــن ق ــی از مت ــای دریافت ــاس گزاره ه اس

بیــرون از قــرآن، ســامان می یابــد� )رضایــی اصفهانــی، 1387: 40( بــر ایــن اســاس، ناظــر بــه تفســیر 

ــه رویکــرد پژوهــش،  ــم و ناظــر ب ــره می گیری ــا مســئله به ــرآن ب ــط ق ــی، از گزاره هــای مرتب درونمتن

از تفســیرهای اجتماعــی قــرآن، بــه عنــوان یــک گرایــش در عرصــه ی تفســیرنگاری معاصــر کــه در 

ــوان از  ــر آن می ت ــالوه ب ــم� ع ــره می گیری ــت، به ــودمند اس ــی س ــی و تمدن ــالت اجتماع ــل معض ح

گزاره هــای روایــی اســتفاده نمــود تــا بــر مبنــای ایــن دو عنصــر، کشــف نــگاه قــرآن در ُبعــد فرهنگــی 

و تمدنــی مســئله، میســور گــردد� ایــن پژوهــش را می تــوان بــا اصطــالح برخــی پژوهش گــران بــا 

عنــوان »تفســیر در پرتــو تمــدن اســالمی« هم ســو دانســت کــه حیــات فرهنگــی اســالم، بــا مســائل 

ــای  ــاس، مبن ــن اس ــر ای ــر، 1393: 291( ب ــردد� )گلدزیه ــنجی می گ ــه و همس ــد مقایس ــدن جدی تم

ــی  ــع وحیان ــن منب ــری ای ــدگاه فراعص ــرآن و دی ــی ق ــور فراتاریخ ــی و حض ــزول تاریخ ــش، ن پژوه

اســت� )ســعیدی روشــن، 1391: 320(

1. اصغر افتخاری و مجتبی باباخانی. آموزه های قرآنی، شماره 21، بهار و تابستان 1394: 27.
2. سید مهدی شهیدی، معرفت، شماره 143، آبان 1388: 127.
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ــاب وحــی، ایــن موضــوع را آشــکار ســاخت کــه آســیب  ــدواژه ی اســتکبار در کت ــام کلی اســتقراء ت

ــرای  ــال دارد� ب ــه دنب ــی ب ــر فرهنــگ جوامــع اثرگــذار اســت و هــم آســیب های تمدن اســتکبار، هــم ب

تشــریح ایــن یافتــه، دو گام در تبییــن ابعــاد قرآنــی مفهــوم اســتکبار و ســپس آشکارســازی پیامدهــای 

ایــن موضــوع در فرهنــگ و تمــدن جوامــع تاریخــی متناظــر بــا ابعــاد قرآنــی آن، برداشــته خواهد شــد�

ابعاد انسانی استکبار در قرآن

ــه  ــر ب ــه ی ناظ ــتین جنب ــوق، نخس ــوع ف ــه موض ــی ب ــاب وح ــردازش کت ــه پ ــی ب ــگاه کل در ن

ریشــه یابی فــرا انســانی ایــن مســئله، در عملکــرد مســتکبرانه ی ابلیــس اســت کــه در فرازهایــی از 

ــا دســتور الهــی گــزارش شــده اســت )بقــره: 34 و مــوارد  کتــاب وحــی، اســتکبار وی در مواجهــه ب

ــرد انســان، در  ــر مســتقیم در عملک ــذاری غی ــد نقــش ابلیــس در وسوســه گری و اثرگ ــر(� هرچن دیگ

کتــاب وحــی ثابــت اســت )حجــر 42(؛ امــا غیــر از کنش هــای شــیطانی، ابعــاد انســانی اســتکبار در 

رویکــرد فرهنگــی تمدنــی قــرآن، ابعــاد مشــخصی می یابــد کــه در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت: 

1. استکبار در تاریخ

در گزارش هــای تاریخــی قــرآن، ملــل و اقــوام متعــددی بــا بینــش یــا منــش مســتکبرانه معرفــی 

ــه ی  ــتین نمون ــت� نخس ــه اس ــا پرداخت ــی آن ه ــی فرهنگ ــه آسیب شناس ــرآن ب ــه ق ــد ک گردیده ان

ــی در  ــوح نب ــت� ن ــوح اس ــوم ن ــه، ق ــه کار رفت ــان ب ــاره ایش ــر درب ــن تعبی ــه پررنگ تری ــی ک تاریخ

شــکوائیه ی خــود در مناجــات بــا خداونــد کــه در واقــع گــزارش وضعیــت منــش موجــود جامعــه بــه 

شــمار مــی رود، عرضــه داشــت: »مــن هــر زمــان آن هــا را دعــوت کــردم کــه تــو آن هــا را بیامــرزی، 

انگشــتان خویــش را در گوش هایشــان قــرار داده و لباس هایشــان را بــر خــود پیچیدنــد و در 

ــر آن کــه  مخالفــت اصــرار ورزیدنــد و بــه شــدت اســتکبار کردنــد« )نــوح: 7(� ایــن بیــان عــالوه ب

خــوی اســتکباری قــوم نــوح را منعکــس ســاخته، نوعــی زبــان بــدن نیــز از آن هــا گــزارش می نمایــد 

ــا توجــه بــه اقلیــت  کــه در منــش انســانی و کــردار اجتماعــی، قابــل توجــه اســت؛ کــرداری کــه ب

مطلــق پیــروان و همراهــان نــوح، بــه عمــوم آن جامعــه ارتبــاط می یابــد� نیــز قــوم عــاد )فصلــت: 

ــتکبار در  ــی اس ــای تاریخ ــر نمونه ه ــس: 75( دیگ ــون )یون ــراف: 75( و آل فرع ــود )اع ــوم ثم 15(، ق

ــد� ــمار می رون ــه ش ــرآن ب ق

2. استکبار در جامعه ی عصر نزول

ــر در  ــئله ی حاض ــع، مس ــدن جوام ــگ و تم ــه فرهن ــبت ب ــرآن نس ــانه ی ق ــگاه آسیب شناس در ن

فرهنــگ زمانــه نیــز پیگیــری گردیــده اســت� قــرآن در معرفــی اقشــار ضدفرهنگــی جامعــه، گروهــی 

را بــا عنــوان »أّفــاک أثیــم« معرفــی نمــوده و عملکــرد ایشــان را چنیــن توضیــح می دهــد: »پیوســته 
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ــر مخالفــت  ــر او تــالوت می شــود امــا از روی اســتکبار اصــرار ب آیــات خــدا را می شــنود کــه در براب

دارد؛ گویــی اصــال آن را نشــنیده اســت«� )جاثیــه: 8( هرچنــد برخــی تفاســیر ایــن آیــه را ناظــر بــه 

ــن  ــا ای ــارث دانســته اند )زمخشــری، 1407: 4، 286(، ب ــن ح ــد نضــر ب ــراد مشــخص مانن برخــی اف

وجــود روشــن اســت کــه مصــداق ایــن بیــان ناظــر بــه کســانی اســت کــه در عصــر نــزول، رویکــرد 

تقابلــی بــا محتــوای وحیانــی اتخــاذ نمودهانــد�

تنهــا مــوردی کــه قــرآن ایــن آســیب را بــه بخشــی از جامعــه ی ایمانی عصــر نــزول مرتبط دانســته، 

در ســوره منافقــون و ناظــر بــه عملکــرد آن گــروِه ناهم ســو بــا ارزش هــای اســالمی اســت: »هنگامــی 

کــه بــه آنــان گفتــه شــود بیاییــد تــا رســول خــدا بــرای شــما اســتغفار کنــد، ســرهای خــود را تــکان 

ــد«� )منافقــون:  ــو اعــراض کــرده و اســتکبار می ورزن ــه از ســخنان ت ــی ک ــد و آن هــا را می بین می دهن

ــر را اعــالم می دارنــد�  ــه اســتغفار پیامب ــه برخــورد، بی نیــازی خــود ب ــا ایــن گون 5( آن هــا در واقــع ب

)طبرســی، 1372: 10، 440( متــون تفســیری کهــن، آیــات ایــن بخــش را ناظــر بــه شــخص عبــداهلل بــن 

ــر در  ــا پیامب ــان و مســلمانان ناهم ســو ب ــه ســرکرده ی منافق ــری، 1412: 28- 70( ک ــی دانســتند )طب أب

مدینــه بــوده اســت و ایــن موضــوع در واقــع تنهــا یکــی از نقــاط ضدارزشــی در عملکرد ایشــان اســت� 

3. استکبار در آینده و فرجام تاریخ

توجــه بــه موضــوع اســتکبار در آینــده ی تاریــخ بشــریت، از یــک موضــوع در کتــاب وحــی قابــل 

ــتند و  ــتضعفان هس ــرآن، مس ــان ق ــتکبران در بی ــل مس ــر مقاب ــه قش ــا ک ــت� از آن ج ــت اس برداش

ــه روشــنی  ــن را داده اســت )قصــص: 5( ب ــری زمی ــروه وعــده ی پیشــوایی و ارثب ــن گ ــه ای ــرآن ب ق

می تــوان گفــت: ســرانجام تقابــل در ســیر تاریخــی حرکــت حــق و باطــل، بــا پیــروزی مســتضعفان 

از جبهــه ی حــق اســت و ایــن بــه معنــای، زدایــش اســتکبار و پیامدهــای آن در آینــده ی تاریــخ و 

ــای  ــی از ویژگی ه ــم یک ــئله، می دانی ــن مس ــارغ از ای ــت� ف ــور اس ــر ظه ــخص در عص ــور مش ــه ط ب

قــرآن در حکایــت تاریــخ، توســعه ی عرصــه ی گــزارش بــه آخــرت و مــاورا اســت� )دانشــکیا، 1393: 

59( بــر همیــن اســاس، بخــش وســیعی از گــزارش آســیب اســتکبار در جوامــع بشــری نیــز، ناظــر بــه 

آینــده ابــدی آنــان در فرجــام تاریــخ اســت کــه در ســور متعــددی منعکــس گردیــده اســت� قــرآن 

در مقاطــع متعــدد گفتگــوی ُاخــروی ضعیفــان یــا مســتضعفان بــا مســتکبرانی کــه آنــان را گمــراه 

ــه  ــا ب ــر: 47( ی ــم: 21؛ ســبأ 31 – 33؛ غاف ــزارش نمــوده اســت� )ابراهی ــد را در روز محشــر گ نموده ان

کســانی کــه عــذاب را مشــاهده خواهنــد نمــود، بیــان می شــود: »آیــات مــن بــه ســراغ تــو آمــد امــا 

آن را تکذیــب کــردی و اســتکبار نمــودی و از کافــران بــودی«� )زمــر: 59( هرچنــد ایــن دســت آیــات، 

خــارج از محــدوده ی فرهنــگ و تمــدن بشــری در حیــات دنیــوی اســت؛ امــا تعییــن کننــده ی نــوع 

نــگاه فرهنــگ دینــی بــه جایــگاه ضدارزشــی ایــن آســیب فــوق در حیــات فرامــادی و ابــدی انســان 
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اســت� در واقــع ایــن گونــه آیــات، فرجــام ســیر تاریخــی کنــِش مســتکبرانه را از گذشــته ی تاریــخ تــا 

عرصــه ی قیامــت بــه عنــوان آینــده ای قطعــی بیــان داشــتهاند� 

بــر اســاس آن چــه بیــان گردیــد، ابعــاد آســیب اســتکبار در گســتره ی تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن 

ــردد:  ــر می گ ــن تصوی ــع بشــری چنی جوام

3-1. پیامدهای فرهنگی و تمدنی استکبار

قــرآن کریــم در تحلیــل و ســنجش اســتکبار، گاهــی بــه ُبعــد درونــی آن پرداختــه و گاهــی آن را 

بــه صــورت میدانــی بررســی نمــوده اســت� یــک عرصــه بــا اضافــه ی »فــی انفســهم« )فرقــان: 21( بــه 

ــه نظــام نخســت  ــه کــه در حقیقــت ب ــی اســتکبار در بینــش و نگــرش انســان پرداخت پیامــد درون

فرهنــگ مرتبــط اســت� زیــرا در واقــع همــان خودبرتربینــی و برتری طلبــی را منعکــس می کنــد کــه 

نوعــی نگــرش، محســوب می گــردد� عــالوه بــر ایــن می توانــد بــه نظــام دوم فرهنــگ هــم ارتبــاط 

ــروه مســتکبر، ارزش هــا را در  ــا گ ــرا شــخص ی ــه گرایش هــا و ارزش هــا را می شناســاند� زی ــد ک بیاب

منافــع خــود و منحصــر در خــود تعریــف می کننــد و از حقگرایــی و عدالــت ورزی فاصلــه می گیرنــد� 

ــوان یــک  ــه عن ــه »فــی االرض« )قصــص: 39 و مــوارد دیگــر( ب ــه ب ــا اضاف عرصــه ی دوم اســتکبار، ب

ــه نظــام ســوم فرهنــگ  ــد ناظــر ب عملکــرد میدانــی و اجتماعــی شــناخته شــده اســت کــه می توان

در کنــش، عملکــرد و رفتــار انســان باشــد� بــر اســاس همیــن تقســیم قرآنــی، می تــوان ایــن دو را 

در طــول یکدیگــر لحــاظ نمــود؛ بــه ایــن صــورت کــه اســتکبار درونــی و نگرشــی، خاســتگاه اســتکبار 

ــوان دو  ــه عن ــتکبار ب ــن دو اس ــورت ای ــن ص ــردد� در ای ــان می گ ــار انس ــی در رفت ــی و اجتماع بیرون

مرحلــه از یــک آســیب تلقــی می گــردد� بــر ایــن اســاس، اســتکبار در ارض، خــود پیامــد اســتکبار در 

نفــس شــناخته می گــردد� ایــن تلقــی، بــه نــگاه تمدن پژوهانــی کــه رابطــه ی فرهنــگ و تمــدن را، 

رابطــه ی »بــود و نمــود« تعریــف کردهانــد قابــل انطبــاق اســت� )کاشــفی، 1392: 49(� 

بــه هــر روی مــا ناظــر بــه مســئله ی پژوهــش کــه پیامدهــای فرهنگــی و تمدنــی را می پویــد، و بــر 

مبنــای گزاره هــای تاریخــی و نظــرِی کتــاب وحــی، دو ُبعــد از پیامدهــای آن را از نظــر می گذرانیــم:

3-1-1� پیامدهای فرهنگی

ــناخت ها  ــه ش ــت ک ــته اس ــی وابس ــان، دارای نظام های ــی انس ــی زندگ ــوان ویژگ ــه عن ــگ ب فرهن

ــرد�  ــر می گی ــه را در ب ــرد و جامع ــای ف ــا و کرداره ــز رفتاره ــا و نی ــا و گرایش ه ــا، ارزش ه و نگرش ه

ــاور مشــترک تمــام جوامــع اســالمی، قــرآن کتــاب  )کاشــفی 1392: 31( از ســوی دیگــر می دانیــم در ب

شــناخت فرهنــِگ صحیــِح اســالمی اســت� مقصــود از فرهنــگ صحیــح، آن فرهنگــی اســت کــه بــا 

مبانــی اســالمی، منطــق و عقــل، همســان و همــگام باشــد� )حســینی خامنــه ای، 1392: 77( هم ســنجی 

ــد، آشــکار می ســازد کــه  ــه مســئله ی پژوهــش مطــرح می نمای ــم ناظــر ب پیامدهایــی کــه قــرآن کری
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آثــار اســتکبار، تمــام نظامــات فرهنگــی را در مــورد شــخص یــا جریــان مســتکبر در جامعــه و تاریــخ 

در بــر می گیــرد؛ حــال ممکــن اســت ایــن نظامــات در عرصــه ی عمومــی جامعــه باشــد و یــا ناظــر بــه 

ــن  ــر ای ــد� ب ــی باش ــون زندگ ــای گوناگ ــراد در عرصه ه ــخصی اف ــش ش ــی من ــا و حت خرده فرهنگ ه

ــرای ایــن آســیب در عرصــه ی فرهنــگ بــر شــمرد: اســاس، پیامدهــای ذیــل را می تــوان ب

3-1-1-1� تعارض و تقابل با فرهنگ دینی 

ــوان  ــه عن ــان ب ــاری مؤمن ــای انحص ــی از ویژگی ه ــتکبار را یک ــدم اس ــرآن، ع ــه ق ــه ک همان گون

پیــروان راســتین فرهنــگ دینــی دانســته )ســجده: 15(، روی دیگــر ایــن قضیــه را نیــز تشــریح نمــوده 

و پیامــد روشــن اســتکبار را در عــدم هم ســویی بینــش یــا منــش افــراد بــا فرهنــگ دینــی می دانــد� 

بــه همیــن جهــت اســت کــه فــارغ از مصادیــق تاریخــی، اســتکبار بــه عنــوان شــّق دیگــر ایمــان و 

عمــل صالــح، بــه عنــوان ســطح تــراز فرهنــگ دینــی معرفــی گردیــده اســت )نســاء : 173(� ایــن در 

حالــی اســت کــه بــه گــزارش قــرآن، گــروه مســتکبرین در هدف گــذاری تبلیغــی مغفــول نمانــده و 

بخشــی از جامعــه ی هــدف مبلغــان فرهنــگ دینــی، همیــن گــروه بوده انــد؛ همچنــان کــه در مــورد 

ــش  ــون و اطرافیان ــه ســوی فرع ــات خــود ب ــا آی ــود: »موســی و هــارون را ب مســتکبران مصــر فرم

فرســتادیم، امــا آن هــا اســتکبار ورزیدنــد« )یونــس: 75(� بنابرایــن در حالــی کــه پیــام دیــن بــه آنــان 

ــد� ــره می رون ــر آن، طف ــش در براب ــرش و کرن ــد، از پذی ــال می یاب ــز انتق نی

پیامــد منفــی اســتکبار در برابــر فرهنــگ دینــی، شــامل گریــز از اصولی تریــن معــارف دیــن ماننــد 

ــرت  ــه آخ ــه ب ــا ک ــد: »آن ه ــاد می فرمای ــه مع ــاوران ب ــال ناب ــان ح ــرآن در بی ــردد� ق ــاد می گ مع

ایمــان نمی آورنــد، دل هایشــان حــق را انــکار می کنــد و مســتکبرند« )نحــل: 22(� برخــی مفســرین 

در تفســیر اســتکبار در ایــن فــراز معتقدنــد: یعنــی کســی بخواهــد بــا تــرک پذیرفتــن حــق، خــود را 

بــزرگ جلــوه داده و خــود را بزرگتــر از آن بدانــد کــه حــق را بپذیــرد )طباطبایــی، 1402، ج12: 228(� 

بــر ایــن مبنــا، اســتکبار در ایــن بخــش، ُبعــد اجتماعــی نــدارد و ناظــر بــه محتــوای دینــی معنــی 

می یابــد� بــه همیــن جهــت در فــرازی دیگــر، اســتکباِر منکــران معــاد را از گونــه ی اســتکبار در نفــس 

ــوع  ــه ن ــوان آن را ب ــنی می ت ــه روش ــت و ب ــتکبار در ارض اس ــر از اس ــه غی ــان:21( ک ــد )فرق می دان

بینــش و نگــرش انســان مرتبــط دانســت کــه نخســتین نظــام از نظامــات فرهنگــی تلقــی می گــردد� 

واکنــش منفــی در برابــر نبــوت، دیگــر پیامــد فرهنگــی اســتکبار در تاریــخ اســت کــه قــرآن بــدان 

تصریــح داشــته اســت� کتــاب وحــی بــه برخــورد دوگانــه مشــرکان صــدر اســالم اشــاره دارد کــه از 

یــک ســو، ســوگند یــاد می نمودنــد کــه اگــر نذیــری بیایــد، اهــل هدایــت خواهنــد بــود؛ امــا آمــدن 

نذیــر، چیــزی جــز فــرار و فاصلــه گرفتــن از حــق بــر آنــان نیفــزود )فاطــر: 42(� آن گاه در ادامــه بــه 

ریشــهیابی از ایــن عملکــرد متناقــض پرداختــه و می فرمایــد: »این هــا همــه بــه خاطــر اســتکبار در 
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زمیــن و نیرنگ هــای بدشــان بــود���« )فاطــر: 43( هرچنــد برخــی مفســران معتقدنــد ایــن اســتکبار 

بــه معنــای اســتکبار از اتبــاع و پیــروی آیــات الهــی اســت )حــوی، 1424، ج8: 4606(، امــا بــه نظــر 

می رســد اســتکبار در ایــن آیــه، بــه ابعــاد اجتماعــی موضــوع ارتبــاط بیشــتری می یابــد، زیــرا قیــد 

ــتند  ــن می پنداش ــان چنی ــه آن ــت ک ــانگر آن اس ــع نش ــده و در واق ــزوده ش ــدان اف ــی االرض« ب »ف

ــد  ــد و نمی توانن ــت می دهن ــه را از دس ــود در جامع ــی خ ــگاه اجتماع ــد، جای ــوت را بپذیرن ــر نب اگ

ســلطه گری خــود را ادامــه دهنــد، کــه از ایــن جهــت، بــه ابعــاد تمدنــی، ارتبــاط بیشــتری می یابــد� 

بنابرایــن، اســتقرار یــا اســتمرار برتریجویــی بــر مــردم، زمینه ســاز پیامــد مذکــور یعنــی انــکار رســالت 

در منــش اینــان گردیــده اســت�

امــا گاهــی همیــن پیامــد در موضــوع نبــوت، برخاســته از گرایش هــای درونــی افــراد و گروههــا، 

ــد:  ــته و می فرمای ــان دانس ــه یهودی ــی را متوج ــه پرسش ــن زمین ــرآن در ای ــت� ق ــه اس ــود یافت نم

»آیــا چنیــن نیســت کــه هــر زمــان پیامبــری چیــزی بــر خــالف هــوای نفــس شــما آورد، در برابــر او 

ــد  ــره:87(� ایــن هــوای نفــس می توان ــد���« )بق ــد؛ پــس عدهــای را تکذیــب کردی اســتکبار ورزیدی

هــر گونــه گرایــش ضدارزشــی را شــامل گــردد؛ همچنــان کــه مفســران هــم بــه مصادیــق فــردی آن 

ماننــد لذتجویــی اشــاره نمــوده و هــم مصادیــق اجتماعــی ماننــد ریاســت طلبی بــر مــردم را مصــداق 

آن دانســته اند )فخــر رازی، 1420، ج 3: 596(� امــا آن چــه مهــم اســت ایــن کــه تمــام ایــن پیامدهــا، 

پیامــد گرایــش درونــی ایشــان در هواپرســتی و اباحیگــری اســت و انــکار رســالت نیــز برخاســته از 

همــان اســت�

ــوی  ــر نب ــالمی عص ــه ی اس ــه جامع ــه ب ــتکبار ک ــی اس ــد فرهنگ ــرد پیام ــه ف ــر ب ــه ی منحص نمون

ــان  ــون، در بی ــوره منافق ــرآن در س ــت� ق ــاق اس ــان نف ــرد جری ــه عملک ــوط ب ــد، مرب ــاط می یاب ارتب

ــا  ــد ت ــود: بیایی ــه ش ــان گفت ــه آن ــه ب ــی ک ــد: »هنگام ــان می فرمای ــاری آن ــای رفت ــی از ویژگی ه یک

رســول خــدا بــرای شــما اســتغفار کنــد؛ ســرهای خــود را تــکان می دهنــد و آن هــا را می بینــی کــه 

ــزول  ــأن ن ــه ش ــات ک ــن آی ــون: 5(� ای ــد« )منافق ــتکبار می ورزن ــرده و اس ــراض ک ــو اع ــخنان ت از س

ــت  ــکارگر آن اس ــری، 1412، ج28: 70(، اوال آش ــته اند )طب ــی دانس ــن أب ــداهلل ب ــه عب ــط ب آن را مرتب

کــه در ایــن منــش، نســبت بــه جایــگاه نبــوت، کرنــش و پذیــرش تاّمــی وجــود نــدارد� بــه همیــن 

ــدا  ــول خ ــزد رس ــتغفارطلبی ن ــت اس ــردد، جه ــنهاد می گ ــه وی پیش ــه ب ــی ک ــت هنگام ــت اس جه

بــرود، می گویــد: »مــرا امــر کردیــد کــه ایمــان بیــاورم و آوردم؛ مــرا امــر نمودیــد کــه زکات مالــم را 

بپــردازم و پرداختــم و چیــزی باقــی نمانــده کــه بــه محمــد؟ص؟ ســجده کنــم« )ســمرقندی، 1416، ج3، 

: 451( ثانیــا در ایــن واکنــش، بــاوری بــه آموزه هــای فرهنــگ دینــی و بــه طــور مشــخص، آمــوزه ی 

اســتغفار دیــده نمی شــود� بــه همیــن جهــت، ایــن اســتکبار را اســتکبار از اســتغفار رســول خــدا؟ص؟ 

دانســته اند )طبرانــی، 2008، ج6: 283( کــه بــه نکتــه ی نخســت نیــز مرتبــط اســت� 
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3-1-1-2� گفتمان سازی ضد فرهنگی

ــل و برداشــت  ــی تحلی ــه چگونگ ــوان ب ــِی اســتکبار را می ت ــری از پیامدهــای فرهنگ بخــش دیگ

ــازی  ــود از گفتمان س ــت� مقص ــط دانس ــه مرتب ــی در جامع ــی و ضدارزش ــِی ارزش ــائل فرهنگ از مس

ضدفرهنگــی، ایجــاد گفتمانــی عمومــی از عناصــر فرهنگــی بــر ضــد دیــدگاه الهــی و توحیــدی اســت 

کــه در قالــب دیــدگاه صحیــح، منطقــی و معقــول در فضــای جامعــه انتشــار می یابــد کــه در واقــع 

چنیــن نیســت� در حقیقــت ایــن موضــوع نوعــی روایتســازی از طریــق وارونهنمایــی ارزش هــا بــه 

ــه  ــوان عناصــر ارزشــی اســت کــه یــک ُبعــد آن ناظــر ب ــه عن ــوان ضدارزش هــا و ضدارزش هــا ب عن

شــخصیتهای فرهنگــی و ُبعــد دیگــر آن مربــوط بــه محتــوای فرهنــگ دینــی اســت�

در ُبعــد نخســت، پیامبــران بــه عنــوان رهبــران جریــان ارزشــی، در کانــون اصلــی ایــن هجمــه ی 

ــت: 15(، شــخصیت  ــی مســتکبر )فصل ــوان جمعیت ــه عن ــاد ب ــوم ع ــرار داشــته اند� ق ــی ق ضدفرهنگ

ــو را از  ــّلمًا ت ــم و مس ــفاهت می بینی ــو را در س ــا ت ــد: »م ــت می نمودن ــن روای ــی را چنی ــود نب ه

دروغگویــان می دانیــم« )اعــراف: 66(� بایــد توجــه داشــت، قــرآن در حالــی کــه آســیب اســتکبار را 

بــه مجمــوع آن قــوم نســبت می دهــد، امــا ایــن ســخن را بــه َاشــراف کافــر آن قــوم نســبت داده 

اســت تــا روشــن گــردد ایــن موضع گیــری نــه از ســوی همــگان، بلکــه ناظــر بــه گــروه خــاص و بــه 

بیــان برخــی مفســران، ســرمایه داران قــوم عــاد بــوده اســت )رضایــی اصفهانــی، 1387، ج7: 135(� 

ــد آن هــا  ــه هرکــس مانن ــد ک ــن وانمــود می کردن ــل چنی ــا الاق ــد و ی ــع گمــان می کردن ــان در واق آن

فکــر نکنــد و بــه آییــن آن هــا پایبنــد نباشــد، ســفیه و نــادان اســت و نیازمنــد فــرد عاقلــی اســت 

کــه او را راهنمایــی کنــد )جعفــری، 1376، ج4: 119(، و فراتــر از آن، ایــن تحلیــل را در ســطح جامعــه 

ــه  ــگاه خــود را ب ــن ن ــی همی ــد� یعن ــردم بقبوالن ــی از م ــه طیف ــش را ب ــدگاه خوی ــد و دی شــایع کن

ــد� ــه گفتمان ســازی کنن ــار در جامع ــگ معی ــوان فرهن عن

ــی  ــرض تهاجــم فرهنگ ــه در مع ــی اســت ک ــات اله ــی و آی ــگ دین ــوای فرهن ــد دوم، محت در ُبع

ــون  ــال، آل فرع ــرای مث ــه ب ــا اســت ک ــه ی روشــن آن معجــزات انبی ــوده اســت� نمون مســتکبران ب

ــد  ــر نمودن ــن« تعبی ــه »ســحر مبی ــی و معجــزات موســی ب ــات اله ــا روایتســازی ضدارزشــی از آی ب

ــان  ــات، همس ــه ادبی ــد� این گون ــح بیانگارن ــق آن را ناصحی ــه متعل ــری ب ــا باورپذی ــس: 76( ت )یون

بــا روایتــی اســت کــه آنــان از شــخصیت موســی داشــته و او را ســاحر علیــم )اعــراف: 109(، ســاحر 

ــی  ــا گفتمان ــد ت ــه: 71( می نامیدن ــاحران )ط ــزرِگ س ــراء: 101( و ب ــحور )إس ــر: 24(؛ مس ــّذاب )غاف ک

روشــن از جایــگاه همســان پیامبــر خــدا بــا قشــر مشــخصی از جامعــه داشــته باشــند کــه در زمینــه ی 

ــری از  ــه هــدف اعجازپذی ــان، ب ــن گفتم ــع ای ــد� در واق ــت دارن ــج، فعالی ــارت رای ــک دانــش و مه ی

ــد� ــج می گردی ــی تروی ــزات اله ــگاری معج ــق عادی ان طری

در بخــش مربــوط بــه جامعــه ی عصــر نبــوی، قــرآن از کســی یــاد می کنــد کــه بــا رویگردانــی و 
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اســتکبار نســبت بــه حــق، در تقابــل بــا کالم وحــی ایــن گونــه موضــع گرفتــه اســت: »ایــن چیــزی 

جــز افســون و ســحری همچــون ســحرهای پیشــینیان نیســت� ایــن فقــط ســخن انســان اســت« 

)مدثــر: 24 و 25(� ایــن ســخن در واقــع بیــان ایــن دیــدگاه اســت کــه قــرآن محتوایــی التقاطــی از 

کالم دیگــران اســت نــه ایــن کــه کالم خــدا باشــد کــه پیامبــر چنیــن ادعایــی دارد )مراغــی، بی تــا، 

ج29: 133(� ایــن در حالــی اســت کــه بــه تعبیــر مفســران، وی یقیــن دارد قــرآن حــق اســت و هیــچ 

شــکی در آن نیســت )مغنیــه، 1424، ج7: 461(� بــر ایــن اســاس، پیامــد اســتکبار، ناشــی از چالــش 

شــناختی و علمــی نیســت؛ بلکــه ُبعــد ارادی و انگیزشــی در مخالفــت بــا جریــان حــق دارد�

نبایــد فرامــوش کــرد پیامــد فــوق، در جامعــه ی اســالمی نیــز امــکان بــروز دارد؛ همان گونــه کــه 

ــز  ــی تحقیرآمی ــرای هم ســویان خــود و عنوان ــز ب ــی افتخارآمی ــی، عنوان ــة النب ــاق در مدین ــان نف جری

بــرای دیگــران اعــالم نمــود: »اگــر بــه مدینــه بازگردیــم، عزیــزان، ذلیــالن را بیــرون می کننــد! در حالــی 

ــون:  ــد« )منافق ــان نمی دانن ــی منافق ــت؛ ول ــان اس ــول او و مؤمن ــدا و رس ــوص خ ــزت مخص ــه ع ک

8(� پیــش از ایــن بیــان شــد، ایــن جریــان تنهــا گروهــی از جامعــه ی اســالمی هســتند کــه قــرآن 

آســیب اســتکبار را متوجــه اینــان دانســته و اکنــون مشــخص گردیــد همیــن گــروه در گفتمان ســازِی 

ضدفرهنگــی نیــز نقــش منفــی خــود را نشــان می دهنــد� بــر ایــن اســاس جریــان نفــاق، دو پیامــد 

ــق  ــز در مصادی ــروز نی ــه ی ام ــه در جامع ــد ک ــاد می نماین ــتکبار را ایج ــی اس ــای فرهنگ از پیامده

متعــددی قابــل رهگیــری اســت� هرچنــد قــدرت و ظرفیــت اینــان در گفتمان ســازی بــه قــدر تــوان 

مســتکبران حکومتــی نیســت�

3-1-1-3� جریان سازی ضدفرهنگی

از ویژگی هــای اســتکباِر جمعــی، بــه اســتضعاف کشــیدن جمعــی دیگــر اســت )نظــرزاده، 1396: 

86(� بــر ایــن اســاس، دیگــر پیامــد اســتکبار در عرصــه ی فرهنگــی، کــه از آیــات وحــی قابــل دریافــت 

ــر از  ــوان اقشــار تأثیرپذی ــه عن ــه ب ــف و مســتضعفی اســت ک ــای ضعی اســت، همراه ســازی تودهه

ــان  ــک جری ــه ی ــد و ب ــان را پذیرفته ان ــش آن ــی و من ــده و مش ــو ش ــان هم س ــا آن ــتکبران، ب مس

ــته  ــِی برخاس ــای منف ــی از پیامده ــری، یک ــرا فرهنگ پذی ــده اند� زی ــل ش ــی تبدی ــخص فرهنگ مش

ــه از  ــت ک ــی اس ــن موضوع ــدی، 1388: 189(� ای ــت )اس ــگان اس ــمنان و بیگان ــا دش ــی ب از همگرای

گفتگــوی دوزخــی ضعفایــی کــه پیــرو مســتکبران بوده انــد بــه روشــنی قابــل دریافــت اســت: »��� در 

ــد: مــا پیــروان شــما بودیــم���« )ابراهیــم: 21(� جالــب  ــه مســتکبران می گوین ــگام ضعفــا ب ایــن هن

ــاع« دانســته اند )بغــوی، 1420، ج3:  ــه معنــی »أتب اســت کــه برخــی مفســران ضعفــای در آیــه را ب

ــا نمــود�  ــری معن ــی در تصمیمگی ــه ضعــف در اراده و ناتوان ــوان ایــن ضعــف را ب ــذا می ت ص 35( ل

زیــرا اگــر از خــود، اراده ی مســتقلی داشــتند، تابــع مســتکبران نمی شــدند� همیــن موضــوع در فــراز 
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ــا  ــد: م ــه مســتکبران می گوین ــان ب ــردد: »ضعیف ــه منعکــس می گ ــن گون ــات وحــی ای ــری از آی دیگ

پیــرو شــما بودیــم؛ آیــا امــروز شــما ســهمی از آتــش را بــه جــای مــا پذیــرا می شــوید؟ مســتکبران 

ــت«  ــرده اس ــم ک ــش حک ــان بندگان ــد در می ــرا خداون ــتیم، زی ــی در آن هس ــا همگ ــد: م می گوین

)غافــر: 47 و 48(� ایــن بیــان عــالوه بــر آن کــه آشــکار می کنــد مســتکبران نمی تواننــد مســئولیت 

ــوذ و  ــتضعفان در نف ــودن مس ــر ب ــت از مقص ــی اس ــند؛ بیان ــه دوش بکش ــتضعفان را ب ــروی مس پی

ــود، اولیــای الهــی  گســترش پیامدهــای اســتکبار در جامعــه؛ چــه ایــن کــه اگــر ایــن پیــروی نمی ب

ــد� ــا نمی ماندن تنه

ــل می ســازد  ــری را منتق ــزاره ی دیگ ــان عرصــه ی محشــر، گ ــوق، از هم ــراز ف ــا ف ــرآن هم ســو ب ق

کــه مســتضعفان از کفــار، عامــل اصلــی عــدم ایمــان خــود را اثرگــذاری مســتکبران خواهنــد دانســت: 

»اگــر شــما نبودیــد، مــا مؤمــن بودیــم« )ســبأ:31(� مســتکبران نیــز در عیــن ایــن کــه ایــن موضــوع 

ــان منتقــل  ــه آن ــد؛ زیــرا مســئله ی هدایــت ب ــان را مجــرم می دانن ــد کــرد، خــوِد آن را نفــی نخواهن

گردیــده اســت )ســبأ: 32(� در ایــن مقطــع، مســتضعفان بــه همــان موضــوع اســتمرار و تکــرار کــه در 

ــه ی شــما در شــب و روز  ــد: »وسوســه های فریب کاران ــد، توجــه می دهن بخــش پیشــین اشــاره گردی

)مایــه گمراهــی مــا شــد(، هنگامــی کــه بــه مــا دســتور میدادید به خــدا کافــر شــویم و همتایانــی برای 

او قــرار دهیــم« )ســباء: 33(� بــر ایــن اســاس، پیامــد اســتکبار، ایجــاد یــک قــدرت تأثیرگــذار اجتماعی 

اســت کــه جریانــی هم ســو بــا مســتکبران و پیــروی آنــان ایجــاد می نمایــد کــه بــا بینــش دینــی در 

تعــارض بــوده و تحــت راهبــری عناصــر ضــد دیــن شــکل گرفتــه اســت� بنابرایــن انحــراف فکــری و 

فرهنگــی در جامعــه، نتیجــه ی کار مــداوم و تــالش شــبانه روزی مســتکبران اســت )قرائتــی، 1388، ج: 

ــا فرهنــگ دینــی، نتیجــه ی کنتــرل  448( و در ســمت مقابــل، عــدم هم ســویی جوامــع غیرایمانــی ب

فکــری مســتمری اســت کــه مســتکبران نســبت بــه مســتضعفان از کفــار دارنــد� ایــن موضوعــی اســت 

کــه در عصــر حاضــر و شــیوع انبــوه رســانه های بصــری و مجــازی کــه بــه بی وقفــه و شــبانه روزی بــه 

تغذیــه ی فکــری و احساســی مخاطبــان می پردازنــد، بهتــر قابــل درک اســت� 

3-1-1-4� اشرافی گری در سبک زندگی

از آن جــا کــه خاســتگاه آســیب اســتکبار، برتری جویــی فــرد و یــا گــروه از دیگــران اســت، جنــس 

ــز  ــه هــر نحــوی بکوشــد از ســایر آحــاد جامعــه تمای ــه انســان ب ــن ویژگــی، اقتضــای آن دارد ک ای

یافتــه و منحصــر بــه فــرد باشــد� ایــن ویژگــی در ابعــاد کالن تمدنــی، نمــودی خــاص دارد کــه در 

ادامــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد� امــا از ُبعــد فرهنگــی، ایجادگــر نــوع خاصــی از ســبک زندگــی 

ــه ی  ــردی، نمون ــد ف ــد� در ُبع ــح می ده ــوی ترجی ــور معن ــر ام ــادی را ب ــای م ــه گرایش ه ــت ک اس

ــوان  ــه عن ــان، ب ــون و هام ــار فرع ــرآن وی را در کن ــه ق ــت ک ــارون اس ــوع ق ــن موض ــل ای بی بدی
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ــه او از آل  ــت ک ــی اس ــن در حال ــوت:39(� ای ــت )عنکب ــوده اس ــی نم ــابقه معرف ــتکبران بی س مس

فرعــون نبــوده، بلکــه بــه عنــوان فــردی از »قــوم موســی« شناســانده شــده اســت )قصــص: 76(� امــا 

هم ســویی فرهنگــی ایــن ســه مســتکبر، در تحلیــل قرآنــی، آنــان را در کنــار یکدیگــر قــرار داده اســت� 

هرچنــد برخــی بــه قرینــه »فــاء تفریــع« در آیــه )فبغــی علیهــم( ایــن احتمــال را مطــرح کردنــد کــه 

ــرور شــده  ــراوان مغ ــروت ف ــر ث ــوده و ســپس در اث ــه رســالت موســی ب ــدگان ب او نخســت از گرون

و بنــای دشــمنی بــا موســی را گــذارده اســت )نصرت بیگــم، ج9: 449(� بــه هــر روی وی عــالوه بــر 

ــه فرهنــگ دینــی کج تابــی داشــته و حتــی در گفتمان ســازی علیــه جریــان نبــوت  آن کــه نســبت ب

ســهیم بــوده اســت )غافــر: 24(، دچــار ســبک زندگــی ناصحیحــی نیــز بــوده کــه بــه عنــوان یــک 

آســیب فرهنگــی شــناخته می گــردد و قــرآن در آیــات متعــدد بــه پیامدهــای آن ناظــر بــه جامعــه 

و شــخص وی پرداختــه اســت� 

از منظــر فرهنگــی، نخســتین پیامــد اســتکباِر ایــن شــخص در ُبعــد بینشــی قابــل توجــه اســت� 

زیــرا وی ثــروت کالن خویــش را محصــول انحصــاری علــم خویــش می دانســت )قصــص: 78( کــه 

ــی  ــش اله ــرش، نق ــن نگ ــا ای ــی، 1363، ج2: 144(� او ب ــا دانســته اند )قّم ــش کیمی برخــی آن را دان

ــارون آن  ــی ق ــه دیگــر ســخن، مشــکل اصل ــکار می نمــود� ب ــد برخورداری هــای خویــش ان را در رون

بــود کــه علــم و ثــروت را از خــود دانســته و نوعــی برتــری و اســتقالل بــرای خویــش می پنداشــت 

ــه،  ــن اندیش ــی، 1387، ج 15: 341(� ای ــی اصفهان ــد )رضائ ــی وی گردی ــل سرکش ــدار، عام ــن پن و ای

ــه  ــِی تجمل گرایان ــوع خاصــی از ســبک زندگ ــه ن ــد ک ــرد وی گردی ــاری، در عملک عامــل پیامــدی رفت

ــی  ــَرَج َعل ــت: »َفَخ ــوده اس ــزارش فرم ــن گ ــع، آن را چنی ــی جام ــرآن در بیان ــاخته و ق ــدار س را پدی

ــدی،  ــد )زبی ــیده می ش ــن کش ــر زمی ــه ب ــی ک ــای رنگارنگ ــص:79( لباس ه ــه« )قص ــی زینت ــه ف َقوِم

1428، ج5: 336(، ســیصد خدمــه )جرجانــی، 1430، ج2: 429( و چهــار هــزار چشــم بــا پوشــش های 

ــالش وی در  ــر ت ــی حکایت گ ــه همگ ــری ک ــای دیگ ــی، 1411، ج2: 78( و گزارش ه ــاص )صنعان خ

نمایــش ثــروت و قــدرت اســت و بــه دســت رســیده، نشــان از خــوی اشــرافی گری ایــن فــرد دارد� 

ــه از حیطــه ی  ــه داشــته ک ــایر اقشــار جامع ــر س ــی ب ــوی و روان ــای معن ــردی، پیامده ــن عملک چنی

ــردی،  ــی ف ــبک زندگ ــتکبار در س ــی اس ــد عموم ــر روی، پیام ــه ه ــت� ب ــارج اس ــر خ ــش حاض پژوه

بــه صــورت عمــده در اشــرافی گری قابــل رهگیــری اســت کــه بــه عنــوان یکــی از عوامــل انحطــاط 

تمــدن نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت )کاشــفی،1392: 225(� همیــن مســئله در مــورد فرعونیــان 

مســتکبر نیــز قابــل رهگیــری اســت؛ زیــرا آنــان مــالک ارزش گــذاری شــخصیت موســی را، برخــورداری 

ــرف:53(�  ــد )زخ ــوان نموده ان ــال« عن ــتبند ط ــخص، »دس ــور مش ــه ط ــرافی و ب ــته های اش از داش

بنابرایــن پیامــد فــوق، هــم در ســطح حکومتــی و هــم در ســطح مردمــی قابــل بــروز اســت�
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3-1-2� پیامدهای تمدنی استکبار

هم ســو بــا پیامدهــای فرهنگــی اســتکبار، قــرآن بــه پیامدهایــی کــه در حیــات جمعــی یــک قــوم، 

یــک نــژاد، یــک جامعــه و یــک ملــت بــه مثابــه یــک تمــدن اثرگــذار هســتند نیــز توجــه نشــان داده 

ــان ایرانیــان و دیگــران1، همــان موضــوع شهرنشــینی و  ــر تمــدن می اســت� در میــان تعاریــف متکّث

حیــات اجتماعــی می توانــد نقطــه ی قابــل توجهــی باشــد کــه یــک نظــام اجتماعــی را شــکل می دهــد 

و پیامدهــای آن متوجــه فــرد نبــوده، بلکــه قشــر یــا اقشــاری از جامعــه را در بــر می گیــرد� در توجــه 

بــه آیــات مربوطــه، می تــوان پیامدهــای ذیــل را بــرای مســئله ی حاضــر برشــمرد:

3-1-2-1� امنیت زدایی از جامعه

می دانیــم امنیــت از نخســتین الزامــات هــر تمدنــی چــه در مرحلــه ی برقــراری و چــه در مرحلــه 

ــاز زیســتی هــر انســانی در هــر دوره ی تاریخــی و در هــر جامعــه ای  ــدگاری اســت� امنیــت، نی مان

اســت� تمدن پژوهــان، یکــی از عوامــل زایــش و اعتــالی تمدنهــا را امنیــت دانســته )والیتــی، ص20( 

ــن  ــران، ای ــندگان: 16(� پژوهش گ ــد )نویس ــدن می دانن ــاط تم ــا انحط ــاوی ب ــدان آن را مس و فق

مفهــوم را در کتــاب وحــی در ابعــاد مختلفــی ماننــد امنیــت حقوقــی، اقتصــادی، نظامــی، اجتماعــی و 

معنــوی توجــه نموده انــد�2 امــا از آن جــا کــه جنــس مباحــث تمدنــی، رویکــرد کالن بــه جامعــه دارد، 

 Cultural( همــه ی ایــن مــوارد و نیــز مــوارد دیگــری ماننــد امنیــت اخالقــی و یــا امنیــت فرهنگــی

Security( را می تــوان ذیــل الزامــات تمــدِن ایــده آل تصــور نمــود کــه بررســی مفّصــل آن، در خــور 

ــاب وحــی،  ــق آن در کت پژوهشــی مســتقل اســت� امــا روشــن ترین و یکــی از پرتکرارتریــن مصادی

امنیــت جانــی انســان ها اســت کــه توســط مســتکبران تحــت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت� 

ــان شــمرده شــده اند� آن چــه  ــرآن، فرعونی ــارز ســلب امنیــت در ق ــی، مصــداق ب در ُبعــد حکومت

ــری از ســلب امنیــت  ــزارش نمــوده، حاکــی از وضعیــت حادت ــن گــروه گ ــخ ای ــاب وحــی از تاری کت

اســت کــه می تــوان بــه صــورت مشــخص از آن بــه »نسل کشــی« تعبیــر نمــود کــه تعبیــر »یذبحــون 

ابنائهــم« عهــده دار آن اســت )بقــره: 49(� بــه نقــل تواریــخ، ایــن موضــوع تــا بدانجــا پیــش رفــت که 

برخــی بــه فرعــون گفتنــد: در کشــتن پســران زیــاده روی کــردی و قطــع نســل نمــودی��� � از آن زمــان 

وی تصمیــم گرفــت یــک ســال پســران را بکشــد و یــک ســال زنــده نگــه دارد« )طبــری، 1412، ج1: 

216(� می دانیــم ایــن امنیت زدایــی تنهــا بــه دلیــل حفــظ قــدرت از ســوی فرعــون اجرایــی میگردیــد 

ــز  ــی خویــش، از جــان انســان ها نی ــا اســت کــه مســتکبران در مســیر قدرت طلب ــر معن ــن بدان و ای

هزینــه می کننــد� ایــن موضــوع در مــورد فرعــون بــه عنــوان اســطوره ی اســتکبار حکومتــی در قــرآن 

1. ر.ک. کاشفی، محمدرضا، تاریخ فرهنگ و تمدن اسامی. ص42.
2. ر.ک امنیت و ابعاد آن در قرآن، بهرام اخوان کاظمی، مطالعات اسامی، شماره 75، ص11.
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در ســه فــراز تکــرار می گــردد1 تــا مســتضعفان بخصــوص در جوامــع دینــی بــه یــاد داشــته باشــند 

ــی و  ــه دارای آســیب جان ــدارد؛ بلک ــک ن ــی و ایدئولوژی ــًا آســیب دین ــه اســتکبار، لزوم ــن دادن ب ت

امنیتــی هــم هســت� هرچنــد همیــن پیامــد، نــه تنهــا قبــل از تولــد موســی، بلکــه بعــد از نبــوت او 

نیــز نســبت بــه پیــروان موســی اجرایــی گردیــده اســت )غافــر: 25(� ایــن گــزاره، اثباتگــر آن اســت 

ــتکبران در ادوار  ــای مس ــردی از راهبرده ــوان راهب ــه عن ــوده و ب ــی نب ــردی مقطع ــن عملک ــه چنی ک

ــردد� ــاظ می گ ــف لح مختل

ــه  ــان ب ــدارد� یهودی ــه تشــکیالت حاکمیتــی مــد نظــر ن ــرآن ایــن پیامــد را فقــط ناظــر ب امــا ق

ــن  ــی ای ــداق اجتماع ــده: 82(، مص ــاره دارد )مائ ــان اش ــتکبار آن ــه اس ــرآن ب ــه ق ــی ک ــوان گروه عن

پیامــد هســتند� زیــرا قــرآن تصریــح می فرمایــد، علــت عــدم دشــمنی نصــارا، عــدم اســتکبار آنــان 

ــر  ــذا ب ــاره دارد� ل ــان اش ــا مؤمن ــرکان ب ــان و مش ــدید یهودی ــداوت ش ــه ع ــش از آن ب ــت و پی اس

اســاس مفهــوم ایــن آیــه، دشــمنی یهودیــان بــا جامعــه ی ایمانــی، حاصــل اســتکبار آنــان اســت� 

بــه همیــن جهــت اســت کــه آنــان در مجموعــه عملکردهــای منفــی خــود، »قتــل پیامبــران« را نیــز 

ثبــت نمودهانــد کــه قــرآن بــه ایــن موضــوع بارهــا اشــاره دارد�2 بــه نقــل برخــی مورخــان از رســول 

خــدا ؟ص؟، بنــی اســرائیل 43 پیامبــر را در یــک روز بــه قتــل رســاندند���« )طبــری، 1412،ج3: 145(� در 

همیــن راســتا برخــی مفســران معتقدنــد، قتــل پیامبــران یــک حادثــه ی اتفاقــی در عملکــرد اینــان 

نبــوده، بلکــه بــه صــورت یــک برنامــه و یــک روش در آمــده بــود )مــکارم شــیرازی، 1371، ج5:29(� 

لــذا ایــن پیامــد نیــز قابــل تســّری در مــوارد مشــابه اســت کــه مســتکبران در برابــر مــردان حــق، 

چنیــن عملکــردی از خــود نشــان دهنــد؛ همچنــان کــه امــروزه تــرور، یکــی از روش هــای رایــج جریــان 

اســتکبار یــا اســتکبار دولتــی رژیــم صهیونیســتی اســت� هرچنــد در برخــی آیــات ایــن دســت، وجــوه 

ــی در ســایر مــوارد  ــا ســلب امنیــت جان ــی ب ــه منافات ــان شــده ک ــل بی دیگــری در معناشناســی قت

ــدارد )طبرســی، 1372، ج 2: 899(. ن

3-1-2-2� ایجاد اختالف طبقاتی

ــت  ــده و آن را آف ــمرده ش ــا ش ــاط تمدن ه ــل انحط ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــوع ب ــن موض ای

ــا ثروت هــای  ــر ب ــم بخشــیده و طبقــه ی برت ــه ظل ــد کــه عــدل جــای خــود را ب اجتماعاتــی می دانن

ــکل گیری  ــگاه، ش ــن ن ــدی، 1396: 33(� در ای ــان احم ــد )ج ــود می آی ــه وج ــه ب ــته در جامع انباش

ــکل گیری  ــی، ش ــره ی قرآن ــا در نگ ــادی دارد� ام ــرد اقتص ــانی و دوم رویک ــل انس ــات، اول عام طبق

ــاط  ــی ارتب ــل اله ــه عام ــه ب ــی آن ک ــد تکوین ــت ُبع ــود� نخس ــده می ش ــل دی ــات در دو عام طبق

می یابــد کــه فرمــود: »مــا معیشــت آن هــا را در حیــات دنیــا در میانشــان تقســیم کردیــم و بعضــی 

1. بقره: 49؛ ابراهیم: 6؛ قصص: 4.
2 . بقره: 61 و 87 و 91؛ آل عمران: 21 و 112 و 181 و 183؛ نساء 155 و 70.
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را بــر بعضــی برتــری دادیــم���« )زخــرف: 32( بنابرایــن مــردم از نظــر امکانــات معیشــتی یکســان و 

ــری،  ــمانی، فک ــاد جس ــالف در ابع ــن اخت ــری، ج 15: 782( و ای ــده اند )مطه ــده نش ــت آفری یکنواخ

ــام  ــده و تم ــر ش ــّخر یکدیگ ــان ها مس ــه انس ــن گون ــت و ای ــاهده اس ــل مش ــره قاب ــی و غی ذوق

ــردد و آن را  ــن می گ ــان ها تامی ــی از انس ــروه خاص ــی از گ ــتعداد خاص ــا اس ــی ب ــای زندگ عرصهه

بــه معنــای »اســتخدام عمومــی« متقابــل مــردم نســبت بــه یکدیگــر دانســته اند )مــکارم شــیرازی، 

نمونــه، 1371، ج21: 51(.

اختــالف طبقاتــی امــا در عامــل انســانی، ناظــر بــه برتری طلبــی ظالمانــه ی گروهــی از انســان ها 

ــه مســّخر  ــا انســان ها، ن ــن معن ــد� در ای ــه می زدای ــت را از جامع ــه عدال ــر اســت ک ــر بعضــی دیگ ب

یکدیگــر، بلکــه اربابــان و بــردگان یکدیگــر می شــوند� شــکل گیری ایــن گونــه اجتمــاع، ایجــاد طبقــه ی 

ــناخته  ــزا ش ــی مج ــای اجتماع ــوان طیف ه ــه عن ــه ب ــال دارد ک ــه دنب ــوردار را ب ــوردار و غیربرخ برخ

ــوح،7(، در  ــرد )ن ــد شــکایت می ب ــه خداون ــان ب ــی از اســتکبار آن ــوح نب ــه ن ــوح ک ــوم ن می شــوند� ق

ــالف  ــرده )شــعراء:111( و نوعــی از اخت ــی ک ــون«1 معرف ــوان »أرذل ــه عن ــه ای ب ــری خــود، طبق موضعگی

ــود کــه افــراد تهیدســت و  ــوح ایــن ب ــه ن ــان ب ــذا یکــی از انتقــادات آن ــد و ل طبقاتــی معیــن نمودن

مســتمند بــه تــو ایمــان آوردنــد و مــا بــا داشــتن ثــروت، چگونــه هــم ردیــف آنــان قــرار بگیریــم؟ 

ــش  ــه ی خوی ــر از طبق ــی فروت ــان آوری را موضوع ــع ایم ــان در واق ــاه، 1366، ج14: 250( آن )داورپن

می دانســتند� بــر ایــن اســاس پیامــد فرهنگــی و پیامــد تمدنــی اســتکبار، قابلیــت بــروز توامــان دارد 

ــی می ســازد� ــه را طبقات ــر جامع ــال داشــته و از ســوی دیگ ــه دنب ــان را ب ــدم ایم ــک ســو ع ــه از ی ک

ــالم  ــتکبران اع ــرد مس ــزی و عملک ــِد برنامه ری ــت، پیام ــه صراح ــوع را ب ــن موض ــا ای ــرآن ام ق

می نمایــد و می فرمایــد: »فرعــون در زمیــن برتــری جویــی کــرد و اهــل آن را بــه گروه هــای 

ــی  ــص، 4(� برخ ــاند���« )قص ــی می کش ــف و ناتوان ــه ضع ــی را ب ــود؛ گروه ــیم نم ــی تقس مختلف

ــیر  ــردم تفس ــی از م ــداری گروه ــده نگه ــت و زن ــل و جنای ــد، قت ــه تبعی ــر ب ــدی را ناظ ــن گروه بن ای

نموده انــد )طبــری، 1412، ج20: 18( کــه در ایــن صــورت، ناظــر بــه پیامــد پیشــین در ســلب امنیــت 

دانســته می شــود� امــا برخــی آن را ناظــر بــه فرق گــذاری میــان ِقبطیــان و بنی اســرائیل )طبرســی، 

ــم، 1419، ج9:  ــت )ابن ابی حات ــاغل َپس ــا و مش ــر کاره ــرائیل ب ــتن بنی اس 1372، ج7: 374( و گماش

2939( ماننــد ســنگآوری از کــوه )ســمرقندی،1416، ج2: 597( دانســته اند کــه ایــن تفســیر، آشــکارگر 

ــر دارد  ــه مص ــتماتیک در جامع ــرده داری سیس ــی و ب ــرای بهره کش ــی ب ــتگاه فرعون ــزی دس برنامه ری

ــال مــی آورد و در ادامــه بهره کشــی و اســتثمار را موجــب  ــه دنب کــه در عمــل اختــالف طبقاتــی را ب

می گــردد�

1 . کســی کــه از دیگــران در مــال و جــاه و نســب فروتــر باشــد. طنطــاوی، التفســیر الوســیط للقــرآن الکریــم ج 
.262 :10
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3-1-2-3� تضعیف یا تخریب همبستگی اجتماعی

می دانیــم یکــی از تأثیــرات قدرتمنــدان در هــر جامعــه، ایجــاد اختــالف در میــان افــراد، گروه هــا 

ــز  ــالمی نی ــدن اس ــخ تم ــزدی، 1379: 245(� در تاری ــاح ی ــت )مصب ــردم اس ــون م ــار گوناگ و اقش

فرقه گرایــی بــه عنــوان گرایشــی مخــل بــر همبســتگی جامعــه ی اســالمی و یکــی از عوامــل انحطــاط 

ــی،  ــاد سیاس ــی در ابع ــای فراوان ــفی، 1392:  222( و نمونه ه ــده )کاش ــمرده ش ــالمی ش ــدن اس تم

مذهبــی و غیــره بــرای آن قابــل بیــان اســت� 

ــه  ــزی در جامع ــدون اختالف انگی ــی ب ــد حیات ــتکبران نمی توانن ــرآن، مس ــگاه ق ــاس ن ــر اس ب

ــاب وحــی پــس از  ــار نداشــته باشــند� کت ــدرت را در اختی ــه ق ــی ک داشــته باشــند؛ بخصــوص زمان

آن کــه شــدیدترین دشــمن جامعــه ی ایمانــی را یهودیــان معرفــی می نمایــد، علــت مــودت نصــارا را 

»عــدم اســتکبار« ایشــان اعــالم می نمایــد )مائــده:82( تــا روشــن باشــد دشــمنی یهــود بــا مؤمنــان 

برخاســته از خــوی اســتکباری آنــان اســت� در تاریــخ صــدر اســالم، ایــن اقلیــت ایمانــی در مدینــة 

ــان  ــا جری ــو ب ــروز داده و هم س ــگ ب ــاًل پررن ــورت کام ــه ص ــود را ب ــتگی خ ــش ضدهمبس ــی نق النب

ــن  ــد� ای ــه می نمودن ــی در جامع ــه اختالف افکن ــدام ب ــاًل برنامه ریزی شــده، اق ــه صــورت کام ــاق، ب نف

ــان آحــاد جامعــه و پررنگ ســازی  ــج انســانی می ــر تفاوت هــای رای ــه ب ــا تکی عملکــرد مســتکبرانه ب

ــان کــه  ــرد� همچن ــار برخــوردار نیســتند، شــکل می گی ــی از اعتب ــزی کــه در فرهنــگ دین نقــاط تمای

عبــداهلل بــن ُابــی بــدون توجــه بــه ارزش هــای ایمانــی، بومیــان مدینــه را عزیــز و مهاجــران ســاکن در 

ایــن شــهر را ذلیــل نامیــد )منافقــون:8( تــا بتوانــد شــکافی هدف منــد در راســتای تضعیــف جمعیــت 

مؤمنــان ایجــاد نمایــد� 

ــاًل  ــورت کام ــه ص ــی ب ــه ی ایمان ــه را در جامع ــن برنام ــتکبران، ای ــت مس ــه داش ــتی توج بایس

ــه  ــی ک ــی مســلمانان و مؤمنان ــا اتحــاد عموم ــد ت ــال می نماین ــزی شــده و تشــکیالتی دنب برنامه ری

ــن  ــی ای ــه ی تاریخ ــد� نمون ــده اند را بزداین ــو ش ــر هم س ــار یکدیگ ــف در کن ــای مختل از قومیت ه

ــزرج،  ــت اوس و خ ــت و صمیمّی ــاهده  ی الف ــس از مش ــه پ ــت ک ــس اس ــن قی ــاس ب ــوع ش موض

ــان و  ــا آن ــا همنشــینی ب ــان نمــود� وی نیــز ب جوانــی از یهودیــان را مأمــور ایجــاد تفرقــه میــان آن

یــادآوری روزهــای تاریــِک اختالفــاِت پیشــین ایــام بعــاث )جنــگ میــان أوس و خــزرج در دوران قبــل 

از اســالم(، اختالف افکنــی را اجرایــی نمــود )طبــری،1412، ج4: 16(� بنابرایــن پیامــد فــوق بــه صــورت 

ــوع  ــن موض ــی، ای ــه ی طاغوت ــت و در جامع ــد اس ــورد تأکی ــی م ــه ی ایمان ــه جامع ــر ب ــاص ناظ خ

ــوب مســتکبران اســت�  ــرا در آن جامعــه، حفــظ اتحــاد و انســجام در کفــر، مطل ــدارد� زی ــان ن جری

ــه  ــه اعــالم نمــود: »مــن می ترســم ک ــی فریب کاران ــه فرعــون در ادبیات ــن جهــت اســت ک ــه همی ب

ــا  ــر:26( و ی ــد« )غاف ــا کن ــن ســرزمین فســاد برپ ــا در ای ــون ســازد و ی موســی آییــن شــما را دگرگ

همیــن مســتکبران در قــوم شــعیب، آن پیامبــر و پیروانــش را تهدیــد بــه اخــراج در صــورت عــدم 
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ــراف:88(. ــد )اع ــرزمین می نمودن ــج آن س ــن رای ــی و آیی ــگ عموم ــه فرهن ــت ب بازگش

نتیجه گیری 

ــش  ــات بین ــن آســیب یکــی از گســترده ترین آف ــوم اســتکبار، ای ــِی مفه ــر اســاس تبییــن قرآن ب

ــار کالن  ــک ناهنج ــوان آن را ی ــه می ت ــت ک ــی اس ــی و غیردین ــع دین ــانی در جوام ــش انس و من

ــا ریشــهیابی فراتاریخــی  در عرصــه ی جامعــه و تاریــخ لحــاظ نمــود؛ ناهنجــاری کــه قــرآن ابتــدا ب

)عملکــرد ابلیــس(، ســپس بــا گونه شناســی انســانی )نفــس و ارض( و در نهایــت بــا پیامدســنجی 

فرهنگــی و تمدنــِی آن، مترصــد زدایــش ایــن آســیب از جامعــه بشــری اســت� پــس بــر اســاس نگاه 

قــرآن نمی تــوان اســتکبار را صرفــًا آســیبی ناظــر بــه بیــرون از جامعــه ی ایمانــی لحــاظ نمــود؛ بلکــه 

ایــن آســیِب فرهنگــی و تمدنــی می توانــد از ســوی عناصــر مســتکبری در جامعــه اســالمی نیــز بــروز 

ــد�  ــوان مســتکبر بگیرن ــِن بینشــی و منشــی، عن ــر اســاس شــاخصه ای معی ــد و گروهــی، ب ــدا کن پی

بنابرایــن، نگــره ی قرآنــی در پیامدهــای ایــن آســیب وســیع تر و عمیق تــر از نــگاه رایــج در فرهنــگ 

عمومــی و گفتمــان رایــج جامعــه ی امــروز اســت کــه آن را صرفــًا پدیــده ای خارجــی یــا ناظــر بــه 

جوامــع دیگــر می دانــد� پــس ایــن موضــوع، هــم آســیبی درونــی بــرای تمــدن اســالمی انگاشــته 

ــدن  ــه تم ــد ب ــی می توانن ــتکبران جهان ــم مس ــه ه ــن ک ــه ای ــی؛ چ ــیبی بیرون ــم آس ــود و ه می ش

اســالمی آســیب برســانند و هــم مســتکبران مســلمان یــا مســلمان نمایی کــه خــوی اســتکباری را در 

ــد�  ــروز می دهن ــا ســایر مســلمانان ب برخــورد ب

ــی  ــه ی دین ــه جامع ــت ک ــی آن اس ــتکبار جهان ــد اس ــر در ُبع ــش حاض ــردی پژوه ــت کارب رهیاف

بدانــد، پیامــد اســتکبار هرگــز در ابعــاد ایدئولوژیــک و مذهبــِی صــرف باقــی نمی مانــد و معیشــت و 

حیــات مــادی آنــان را نیــز در بــر می گیــرد و عــالوه بــر آن، ایــن آســیب، خــوِد آنــان را نیــز بخصــوص 

ــادی،  ــتکبار اقتص ــری اس ــکل گی ــد و ش ــد می نمای ــتر، تهدی ــادی بیش ــای م ــتر برخورداری ه در بس

ــان و  ــی تجمل گرای ــش برخ ــه از من ــی ک ــدارد؛ موضوع ــتبعادی ن ــچ اس ــی هی ــه ی ایمان در جامع

ثروتمنــدان در ایــران امــروز اســالمی، بــه روشــنی قابــل برداشــت اســت�
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چکیده

ــد�  ــد می کن ــیار تأکی ــته بس ــم گذش ــا و ام ــت انبی ــان سرگذش ــه و بی ــل قص ــر نق ــم ب ــرآن کری ق

بهــره وری از ایــن ظرفیــت بخصــوص در تألیــف و تحلیــل حــوادث تاریخــی از جملــه در قیــام امــام 

حســین؟ع؟، امــری الزم و ضــروری اســت� مــال حســین کاشــفی از معــدود افــرادی اســت کــه هنــگام 

بیــان وقایــع قیــام امــام حســین؟ع؟ از آیــات بســیاری بهــره جســته و در ایــن بــاره بســیار ماهرانــه 

و بــا ظرافــت خاصــی، ضمــن اســتناد بــه آیاتــی از قــرآن، درصــدد تحلیــل و بررســی قیــام عاشــورا 

برآمــده اســت� شــاید بتــوان ادعــا کــرد در میــان مقتــل نویســان، کســی بــه انــدازه کاشــفی - کــه از 

علمــای اهــل ســنت اســت- این گونــه بــه مقتــل نــگاری روی نیــاورده و در مــواردی هنــگام تطبیــق و 

بیــان شــأن نــزول آیــات، دیدگاهــی را برگزیــده کــه مطابــق دیــدگاه شــیعیان اســت� نوشــته ی حاضر 

بــه کیفیــت و روش کاشــفی در بررســی و تحلیــل وقایــع عاشــورا بــا اســتناد بــه آیــات پرداختــه و در 

پــی پاســخ بــه چرایــی و چگونگــی اســتناد کاشــفی بــه آیــات اســت� در پرتــو بررســی کــه صــورت 

گرفــت ایــن نتیجــه بدســت آمــد کــه انتخــاب نــوع آیــات و تحلیــل و بررســی کــه کاشــفی در مــورد 

ــورد بحــق  ــی کاشــفی در م ــادات درون ــکار و اعتق ــده ی اف ــو کنن ــی بازگ ــه نوع ــات انجــام داده، ب آی

بــودن قیــام عاشــورا، عــدم مشــروعیت بخشــی و طعنــه زدن بــه حکومــت بنــی امیــه و لــزوم احتــرام 

و اکــرام اهــل بیــت؟ع؟ اســت و هــدف کاشــفی از ضمیمــه کــردن آیــات بــه گزارش هــای تاریخــی، 

تفســیر، توضیــح و تأییــد یــا نقــد و بررســی یــک گــزارش اســت 

واژگان کلیدی: قرآن، آیات، امام حسین؟ع؟، مقتل کاشفی )روضة الشهداء(، اهل بیت؟ع؟
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ادیــان دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران، ایــران

tabatabaiym@yahoo.com

ــران ــان دانشــگاه شــهید بهشــتی ای ــات و ادی ــل اســامی دانشــکده الهی ــدن مل ــخ و تم ــتادیارگروه تاری **. اس
me_esmaeili@sbu�ac�ir

***. عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشکده ادبیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی ایران
m_babapour@sbu.ac.ir

***. استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ایران
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مقدمه

 قــرآن کریــم، کتــاب هدایــت و زندگــی اســت� در ایــن کتــاب الهــی، قصــص، پنــد و اندرزهــای 

بســیار فراوانــی وجــود دارد کــه بهتریــن نقشــه راه بــرای کســانی اســت کــه خواهــان رســیدن بــه 

مقصــود هســتند� نــوع بهــره وری و اســتفاده از آیــات قــرآن کریــم در ابــالغ و رســاندن ایــن پیام هــا 

بایــد بــا ظرافــت و دقــت بســیار زیــادی طــرح و بررســی شــود� از جملــه کســانی کــه در ایــن رابطــه 

ــت  ــن شــیوه نهای ــل الحســین، از ای ــاب مقت ــان کت ــل بی ــوده و توانســته ذی ــق ب ــدازه ای موف ــا ان ت

ــه از  ــت� او ک ــفی« اس ــین کاش ــال حس ــد، »م ــام ده ــی انج ــت خاص ــت و ظراف ــا دق ــتفاده را ب اس

جملــه متبحرتریــن دانشــمندان ســنی مذهــب قــرن نهــم هجــری )گوهــری فخرآبــاد، 1399: 67( بــه 

ــان جامعــه ی شــیعه »روضــة الشــهدا«ی  شــمار مــی رود دارای تألیفــات متعــددی اســت کــه در می

او کــه دربــاره ی واقعــه ی کربالســت، بســیار مشــهور و معــروف اســت� ایــن کتــاب بــه دلیــل آن کــه 

ــف در  ــای مختل ــه دیدیگاه ه ــه ای ک ــه واقع ــن ب ــی پرداخت ــت و از طرف ــیعه نیس ــنده ی آن ش نویس

میــان مذاهــب اســالمی در رابطــه بــا آن وجــود دارد، بســیار حائــز اهمیــت بــوده و بــه همیــن دلیــل 

تاکنــون شــرح، تفســیرها و نقدهــای متفاوتــی در مــورد آن بــه رشــته ی تحریــر در آمــده اســت�

ــق  ــه ای و تطبی ــه کتابخان ــتفاده از روش مطالع ــا اس ــت، ب ــدد اس ــه در ص ــن مقال ــنده ی ای نویس

اســنادی، چگونگــی اســتناد بــه آیــات قــرآن کریــم توســط نویســنده در کتــاب را مــورد واکاوی قــرار 

دهــد� از آن جــا کــه تحلیــل و بررســی تمــام آیــات مــورد اســتفاده ی کاشــفی در ایــن مقالــه امــکان 

ــا  ــوده ی ــل تاریخــی ب ــه شــده کــه دارای تحلی ــات پرداخت ــن آی ــه بخشــی از مهم تری ــا ب ــدارد، تنه ن

کاشــفی ذیــل آن هــا دیدگاهــی را مطــرح کــرده کــه نیازمنــد بررســی اســت� 

بیان مسئله

ــام  ــاره قی ــن مقتل هــا درب ــن و تأثیرگذارتری ــی از مهم تری روضــة الشــهدای کاشــفی، بی شــک یک

عاشــورا اســت کــه در طــول تاریــخ بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت� هــر چنــد نویســنده بــه بیــان 

برخــی مورخــان و اســتناد برخــی از نوشــته هــای وی، شــیعه نبــوده و پیــرو مذهــب اهــل تســنن 

اســت، ولــی در ایــن کتــاب ســعی کــرده رعایــت انصــاف را داشــته و مطالــب تاریخــی را بــا اســتفاده 

ــه ی عاشــورا  ــان واقع ــه بی ــه ب ــاب ک ــن کت ــه ی ای ــه در ادام ــن ک ــد� ای ــان کن ــات بی ــات و روای از آی

پرداختــه، ابتالئــات انبیــا آورده شــده، خــود بیان گــر قداســت و بــه حــق بــودن واقعــه ی عاشــورا از 

طــرف مــورخ ســنی مذهــب می باشــد� همچنیــن اســتناد بــه آیاتــی در مــورد شــخص پیامبــر؟ص؟ و 

اهــل بیــت ؟ع؟، و بیــان ویژگی هــای خــاص منحصــر بــه فــرد ایشــان کــه از طــرف خداونــد اعطــا 
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ــوارد  ــن م ــد در ای ــازد هرچن ــرح می س ــنده را مط ــیعه گری نویس ــادات ش ــی از اعتق ــده، رگه های ش

خالــی از خطــا و لغــزش نبــوده ولــی ســعی کــرده برخــی از اعتقــادات درونــی خــود را در قالــب مقتــل 

نویســی بــا اســتفاده از آیــات و روایــات بیــان نمایــد� بــه همیــن دلیــل روضــة الشــهداء را می تــوان 

ــی در  ــردی ســنی مذهــب اســت، ول ــه گرچــه نویســنده ی آن ف ــه حســاب آورد ک ــی ب جــزو مقاتل

رعایــت انصــاف کوشــش کــرده و در ایــن زمینــه نیــز موفقیت هایــی داشــته اســت�

ــف  ــب دســته بندی های مختل ــی نویســنده را در قال ــتنادات قرآن ــه ســعی شــده اس ــن مقال در ای

ــش  ــنده و گرای ــزه ی نویس ــیده ایم انگی ــی کوش ــیوه تطبیق ــا ش ــوارد ب ــی م ــم و در بعض ــرح کنی مط

او بــه دیگــر مورخــان و مفســران اســالمی را تبییــن نمــوده و از ایــن بررســی تطبیقــی بــه کیفیــت 

مقتــل نویســی و همچنیــن برخــی از گرایشــات اعتقــادی نویســنده دســت یابیــم�

پیشینه پژوهش

بــا بررســی های انجــام شــده مشــخص گردیــد در مــورد ایــن موضــوع تحقیقــی صــورت نگرفتــه، 

هــر چنــد در مــورد شــخص کاشــفی و آثــار وی تحقیقــات متعــددی انجــام شــده اســت، از جملــه:

کتــاب »زمانــه، زندگــی، و کارنامــه مــال حســین کاشــفی« )گوهــری فخــر آبــاد: 1399(: در ایــن کتــاب 

ــة  ــوص روض ــات او و بخص ــی تألیف ــا بررس ــفی ب ــین کاش ــال حس ــات م ــه و دوران حی زندگی نام

الشــهداء نــگارش شــده ولــی بــه بررســی تطبیقــی آیــات اســتفاده شــده در روضــة الشــهداء پرداختــه 

نشــده اســت�

ــفی« )  ــهداء کاش ــة الش ــورایی در روض ــرد عاش ــای متف ــا و گزاره ه ــد روایت انگاره ه ــی و نق ــه »بررس مقال

ــل  ــه کاشــفی نق ــردی ک ــر گزارش هــای تاریخــی متف ــن اث ــران، 1398(: در ای محســن رفعــت و دیگ

ــه کــه در ســایر  ــه نشــده اســت، همان گون ــات پرداخت ــه آی ــه امــا ب ــرار گرفت کــرده مــورد بررســی ق

ــات مــورد اســتفاده کاشــفی اشــاره ای نشــده اســت� ــه آی ــز ب ــع نی مناب

مقالــه »واکاوی اندیشــه سیاســی – مذهبــی مالحســین واعــظ کاشــفی )910-820ق.(« )علــی امینــی زاده 

و محمدعلــی رنجبــر، 1396(: در ایــن مقالــه نیــز اندیشــه های سیاســی کاشــفی مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه و هــر چنــد نــوع نــگاه کاشــفی بــه خالفــت خلفــای راشــیدین و بنــی امیــه نیــز بــه همــان 

دیــدگاه سیاســی بــاز می گــردد، امــا در عمــل از آیــات مــورد اســتناد کاشــفی هیــچ اســتفاده ای در 

تحلیــل ایــن دو حکومــت نشــده اســت�

ضرورت پژوهش

نــوع و کیفیــت تلفیــق آیــات بــا گزارش هــای تاریخــی و همچنیــن کیفیــت اســتفاده از آیــات در 
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بیــان باورهــای درونــی و اعتقــادی کاشــفی بــه عنــوان یــک مــورخ ســنی مذهــب، گویــای اهمیــت 

و ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق بــرای ارائــه ی یــک الگــوی مناســِب نــگارش اســت و هــدف از انجــام 

ایــن تحقیــق بیــان کاربــردی بــودن و تأثیرگــذاری ایــن شــیوه در نــوع نــگارش متــون اســت� 

استنادات قرآنی مقتل کاشفی

نویســنده در نــگارش ایــن کتــاب ســعی کــرده بــا اســتنادات قرآنــی واقعــه ی عاشــورا را تبییــن 

ــوان تقســیم کــرد: ــار عن ــب چه ــوان در قال ــد کــه ایــن مهــم را می ت کن

واقعه عاشورا تداوم حرکت انبیا

مــال حســین کاشــفی در ابتــدای کتــاب در بیــان واقعــه ی عاشــورا ســعی کــرده داســتان ابتــالی 

ــم و برخــی  ــرآن کری ــات ق ــا اســتفاده از آی ــع ب ــد و در واق ــب را تبییــن کن ــه مصائ ــی ب ــای اله انبی

روایــات - کــه تعــدادی از آن خبــر واحــد اســت و در جــای دیگــری نمی تــوان آن را یافــت - ســعی 

در تحلیــل و تفســیر ایــن واقعــه دارد�

کاشــفی ســیر تاریخــی روضــة الشــهداء را از بیــان و شــرح زندگــی پیامبــران بــا اســتناد بــه آیــات 

قــرآن شــروع کــرده اســت� وی ابتــدا داســتان هبــوط آدم و حــوا از بهشــت )بقــره: ؛ کاشــفی، 1382: 

ــن  ــه در راه دی ــختی هایی ک ــوح؟ع؟ و س ــرت ن ــه ي حض ــان قص ــه بی ــپس ب ــرده؛ س ــر ک 28( را ذک

کشــید پرداختــه و در نهایــت بــه مغلــوب بــودن خــود اعتــراف می کنــد و از خداونــد طلــب یــاری 

می نمایــد )قمــر: 10؛کاشــفی: 36(� طــرح داســتان حضــرت ابراهیــم؟ع؟ و امتحان هــای ســخت او از 

جملــه بریــدن ســر فرزنــد، داخــل شــدن در آتــش و دوری از وسوســه های شــیطان، بهتریــن مقدمــه 

بــرای طــرح مقتــل الحســین اســت )صافــات: 102 و 106؛ انبیــاء: 69� کاشــفی، : 41 و 45 و 46(� نــوع 

مصیبت هایــی کــه یوســف پیامبــر؟ع؟ متحمــل شــد، ماننــد طــرد شــدن از میــان بــرادران و تبعیــد 

اجبــاری و نیــز غــم و اندوهــی کــه حضــرت یعقــوب؟ع؟ در فــراق یوســف کشــید و از فــرط گریــه منجــر 

بــه ســفید شــدن چشــمانش شــد، نیــز ایــن گونــه القــا می کنــد کــه کاروان حســینی بــه بخشــی از 

ایــن مصائــب گرفتــار می شــوند )یوســف: 3 و 15 و 84؛ انبیــاء: 82؛ کاشــفی، 1382: 53 و 60 و 66 و 

79(� در نهایــت، کاشــفی بــه بیــان خاتــم االنبیــا بــودن پیامبــر اســالم؟ص؟ اشــاره کــرده و بــا اســتناد به 

آیاتــی از قــرآن، درصــدد طبیعــی جلــوه دادن رحلــت ایشــان و بیــان پایــان همــه ی انسان هاســت 

کــه بایــد از دنیــا برونــد )احــزاب: 40؛ الرحمــن: 26؛ زمــر: 40؛ انبیــاء: 34؛ ســجده: 11؛انبيــاء: 34؛ آل 

عمــران: 180؛ کاشــفی، 1382: 125 و 126(.
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عدم مشروعیت حکومت بنی امیه

دومیــن موضــوع مهــم در مقتــل کاشــفی، بیــان عــدم مشــروعیت حکومــت بنــی امیــه اســت� 

ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ســنی مذهــب بــودن نویســنده،  و احتــرام خاصــی کــه بــرای خلفــای 

ــد  ــه بتوان ــرای آن ک ــنده ب ــود� نویس ــوردار می ش ــژه ای برخ ــت وی ــت از اهمی ــل اس ــه قائ ــه گان س

عقایــد خــود را نســبت بــه بنــی امیــه اظهــار دارد، در ضمــن روایاتــی کــه در تفســیر برخــی آیــات 

آمــده، نظــر خــود را بیــان داشــته اســت بــه گونــه ای کــه در بیــان صلــح امــام حســن ؟ع؟ در جــواب 

ــود:  ــام حســن فرم ــود می نویســد: »ام ــرده ب ــراض ک ــح حضــرت اعت ــه صل ــه ب ــه شــخصی ک وی ب

خــداى تعالــى ملــك بنــى اميــه را بــه رســول »صلــوات اهلل و ســالمه عليــه« نشــان داد� ديــد ايشــان 

ــر آن حضــرت دشــوار آمــد  ــاال مى رونــد يكــى بعــد از ديگــرى، ايــن معنــى ب ــر وى ب را كــه بــه منب

خــداى تعالــى ســوره ی »ِإّنــا َأْعَطْينــاَك  اْلَكْوَثــَر«1 بــه وى فرســتاد، يعنــى تــو را جویــى عطــا كرديــم 

در بهشــت كــه آن را »كوثــر« گوينــد: و ديگــر ســوره ی »ِإّنــا َأْنَزْلنــاهُ  ِفــي َلْيَلــةِ  اْلَقــْدِر«2 نــازل گردانيــد 

و فرمــود كــه ليلــة القــدر بهتــر اســت از هــزار مــاه، و مــراد بــه ألــف شــهر ملــك بنــى اميــه اســت�« 

ــفی، 1382: 228-227( )کاش

ــی بــن  ــه از گزارشــی اســت کــه توســط برخــی چــون عل در ظاهــر ایــن ادعــای کاشــفی برگرفت

ــل  ــن عســاکر )571ق( و ســیوطی )911ق( ذی ــدادی )463ق(، اب ــب بغ ــی )329ق(، خطی ــم قم ابراهی

تفســیر ســوره ی قــدر این گونــه بیــان شــده اســت: پیامبــر؟ص؟ در خــواب دیــد بنــی امیــه بــر منبــر 

ــن مــدت  ــرد: ای ــه وی وحــی ک ــد ب ــه همیــن جهــت ناراحــت شــد� خداون آن حضــرت هســتند، ب

حکومتــی اســت کــه آن هــا دارنــد� در ایــن هنــگام ســوره قــدر نــازل شــد و بیــان کــرد شــب قــدر 

بهتــر از هــزار ماهــی اســت کــه بنــی امیــه حکومــت می کننــد )قمــی، 1387، ج2: ؛ خطیــب بغــدادی، 

ــا، ج6: 371(. ــی ت ــن عســاکر، 1415، 57: ؛ ســیوطی، ب 1417، ج8: 275؛ اب

فضائل اهل بیت ؟ع؟

مــال حســین کاشــفی در خــالل مقتــل نویســی، بــه ســوره  ها و آیاتــی از قــرآن کریــم اشــاره دارد 

ــه صــورت  ــی ب ــه در جای ــن زمین ــت ؟ع؟ می باشــد� در ای ــزول آن در خصــوص اهــل بی ــه شــأن ن ک

مســتقیم نظــر خــود را در مــورد اهــل بیــت بیــان کــرده و در برخــی مواقــع نیــز بــا موضوعــی بــه 

صــورت غیــر مســتقیم مواضــع مربــوط بــه اهــل بیــت را تأییــد کــرده اســت� در ادامــه بــه برخــی از 

ــاره می شــود: ــات اش ــن آی ای

.1 سوره کوثر:1
2. سوره قدر:1
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1-3. آیه تطهیر

آیــه ي تطهیــر از جملــه مهم تریــن آیاتــی اســت کــه بــرای اثبــات عصمــت و بزرگــی اهــل بیــت 

ــه ی  ــه آی ــان گزارشــی ب ــن بی ــاب خــود ضم ــه آن اســتناد شــده اســت� کاشــفی در دو جــای کت ب

ــد می نویســد:  ــان می کن ــر بی ــه از همســر پیامب ــی ک ــرده اســت� کاشــفی در روایت ــر اســتناد ک تطهی

»و از عایشــه بــه صحــت رســیده کــه گفــت: بیــرون رفــت پیغمبــر؟ص؟ و بــر وی کســایی بــود از پشــم� 

ــى و  ــاى داد؛ عل ــز ج ــد، او را ني ــين بيام ــا درآورد و حس ــر آن كس ــد، وی را در زی ــش آم ــن پی حس

فاطمــه بيامدنــد، ايشــان را نيــز در آن كســا درآورد پــس جبرئيــل آمــد و آیــه ی تطهیــر1 را آورد کــه 

بیان گــر آن اســت کــه جــز ايــن نيســت كــه خــدا مى خواهــد ببــرد از شــما رجــس را اى اهــل بيــت 

و پاكيــزه گردانــد شــما را پاكيــزه گردانيدنــى و در شــأن ايــن چهــار كــس فرمــود كــه: »أنــا حــرب لمــن 

حاربكــم و ســلم لمــن ســالمكم«2 ملخــص ایــن معنــی آن اســت کــه مــن حــرب کنــم بــا کســی کــه 

بــا ایشــان حــرب کنــد و صلــح دارم بــا کســی کــه بــا ایشــان صلــح دارد« ) کاشــفی، 1382، 158(.

در جــای دیگــر نیــز کاشــفی گزارشــی ایــن چنینــی را نقــل کــرده اســت:  »خواجــه ابــو نصــر محمــد 

ــانى  ــب آن كس ــه مناق ــوده ك ــل آورده و فرم ــن نق ــاب همي ــل الخط ــّره« در فص ــّدس س ــا »ق پارس

َمــا ُیِریــُد اهلُل  كــه پــاره اى از پيغمبــر ؟ص؟ باشــند و خــداى تعالــى دربــاره ي ايشــان فرمــوده باشــد »ِإنَّ

َرُکــْم َتْطِهیــرًا« كــى بــه پايــان رســد� كان دريــا را كنــاره  ْجــَس َأْهــَل اْلَبیــِت َو ُیَطهِّ ِلُیْذِهــَب َعْنُکــُم الرِّ

چــون پيــدا نيســت« ) کاشــفی، 1382، 251(.

میــان شــیعه و اهــل ســنت در تعییــن مصادیــق »اهــل بیــت« اختــالف نظــر وجــود دارد، شــیعه 

بــر اســاس گزارش هــای روایــی و تاریخــی بــر ایــن بــاور اســت: ایــن آیــه در شــأن پنــج تــن آل عبــا 

نــازل شــده اســت )قمــی، 1387، ج2: 193؛ فــرات کوفــی، 1410، 332؛ شــیخ مفیــد، 1424، 410؛ شــیخ 

ــی  ــز بزرگان ــی و تاریخــی اهــل ســنت نی ــع روای ــه در مناب ــه ک طوســی، 1409، ج8: 339(؛ همان گون

همچــون ابــن ابــی شــیبه )235ق( و مســلم نیشــابوری )261ق( همیــن مطلــب را از عایشــه )ابــن 

ــذی  ــون ترم ــر چ ــیاری دیگ ــا، 7: 130( و بس ــی ت ــابوري، ب ــلم نیش ــیبه، 1409، ج7: 501؛ مس ــی ش اب

ــد  ــل کردن ــلمه نق ــابوری )45ق( از ام س ــم نیش ــی )360ق( و حاک ــی )310ق(، طبران )279ق(، دوالب

ــی  ــا در برخ ــی، 1407: 149(� ام ــا، ج2: 416؛ دوالب ــی ت ــابوری، ب ــم نیش ــزی، 1403، ج5: 30؛ حاک )ترم

منابــع تفســیری اهــل ســنت هماننــد جصــاص )270ق(، ابــن ابــی حاتــم )327ق(، ثعلبــی )427ق(، 

واحــدی نیشــابوری )468ق(، ســمعانی )489ق( و نســفی )537ق( تصریــح شــده اســت: ایــن آیــه 

َرُکْم َتْطِهیرًا«)احزاب: 33( ْجَس َأْهَل اْلَبیِت َو ُیَطهِّ َما ُیِریُد اهَّلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ 1. »ِإنَّ
2. کشف الغمه: 297
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در مــورد همســران پیامبــر نــازل شــده و مــراد از اهــل بیــت، همــان ازواج نبــی هســتند )جصــاص، 

1415، ج3: 471؛ ابــن ابــی حاتــم رازی، ج9: 3132؛ ثعلبــی، 1422، ج8: 36؛ واحــدی نیشــابوری، 1388، 

239؛ ســمعانی، 1418، ج2: 444 و ج4: 280؛ نفســی، بــی تــا، 3: 305(� از همیــن روی ابوالفــرج)425ق( 

نیــز ذیــل ایــن آیــه تصریــح دارد: مــراد از اهــل رجــل، همــان همســر اوســت )راغــب اصفهانــی، 

.)96 :1426

ــا در تعییــن  ــق نظــر مشــهور،1 کاشــفی از علمــای اهــل ســنت اســت،2 ام ــه طب ــا وجــود آن ک ب

مصادیــق »اهــل بیــت« گزارشــی کــه مطابــق بــاور و اعتقــاد شــیعه و برخــی راویــان اهــل ســنت 

اســت را برگزیــده و آن گزارشــی کــه همســران پیامبــر را مصــداق »اهــل بیــت« می داننــد، نپذیرفتــه 

اســت�

2-3. آیه اکمال دین

از منظــر کاشــفی آیــه ی اکمــال دیــن در عرفــات و در حجــة الــوداع نــازل شــده اســت� هــر چنــد 

ــز گــزارش کــرده اســت�  ــازل شــده نی ــر خــم ن ــه در غدی ــر آن کــه ایــن آی ــی ب گــزارش دیگــری مبن

ــوداع ادا  ــة ال ــه آن حضــرت حّج ــح دارد: »در ســال دهــم از هجــرت ك ــاره تصری ــن ب کاشــفی در ای

ْكَمْلــُت  َلُكــْم  ِديَنُكــْم«؛ امــروز  فرمــود، در روز عرفــه، در ســاحت عرفــات ايــن آيــه فــرود آمــد� »َاْلَيــْوَم  َأ

1 . در مقابــل نظــر مشــهور، برخــی کاشــفی را شــیعه دانســته و ادلــه ای بــرای مدعــای خــود از جملــه ایــن مــوارد 
ــت  ــواده ی او اجــازه ی روای ــی اســت. ب( خان ــدش عل ــدر و فرزن ــام پ ــف( نامــش حســین، ن ــد، ال ــان کردن را بی
داشــته  و نــام آن هــا در سلســله ســند کتــاب صحیفــۀ الرضــا آورده شــده اســت. ج( وی متولــد ســبزوار، شــهری 
کــه بــه عنــوان یکــی از شــهرهای شیعه نشــین مطــرح بــوده اســت می باشــد )رومیــر، 1380: 143(. د( کاشــفی در 
مــورد اهــل بیــت آثــار مهمــی از جملــه فتوت نامــه سلطانی)کاشــفی، 1350: 136( و روضــۀ الشــهدا را در مناقــب 
خانــواده ی رســالت و اهــل بيــت پیامبــر؟ع؟ تألیــف کــرده اســت. همیــن مــوارد باعــث شــده برخــی چــون قاضــی 
نــوراهَّلل شوشــتری در »مجالــس المؤمنیــن« تصریــح بــه تشــیع وی کنــد )شوشــتری، 1365، ج1: 548(. برخــی دیگــر 
ــا حســین  ــوان »موالن ــا عن ــه، از کاشــفی ب ــان دولــت صفوی ــوداق منشــی قزوینــی، از منشــیان و دیوانی چــون ب
شــیعه کاشــفی« یــاد کــرده اســت )منشــی قزوینــی، 1379: 113(. برخــی دیگــر کاشــفی را ســنی تفضیلــی و متشــیع 

ــر اول و دوم، 175- 178(. ــان، 1387: دفت ــته اند )جعفری دانس
2 . برخــی بــرای اثبــات ســنی بــودن کاشــفی بــه ادلــه ای اســتناد کرده انــد از جملــه الــف( ســکونت در هــرات کــه 
ســنی نشــین بودنــد. ب( ارتبــاط روحانــي و باطنــي کاشــفی بــا پیــر طریقــت نقشــبندیه ســعدالدين كاشــغري و 
نزدیکــی بــا اميــر علي شــير نوائــي )يــك ســّني متعّصــب حنفــي(. ج( گــزارش فخرالدیــن علــی کاشــفی )939ق( 
مبنــی بــر مازمــت همیشــگی پــدرش بــا جامــی و داخــل شــدن در فرقــه ی صوفیانــه ی ســنی مذهــب نقشــبندیه 
ــنت از  ــل س ــار اه ــا آث ــفی ب ــگارش کاش ــبک ن ــابهت س ــفی، 1365، ج1: 252(. د( مش ــطه ی او. )کاش ــه واس ب
ــه  ــ ( معرفــی کــردن مذهــب حنفــی ب ــدی، 1389، ج2: 186(. ه ــه« ) افن ــه »جواهرالتفســیر« و »مواهــب علی جمل
عنــوان مذهــب برتــر )کاشــفی، 1379: 84(. و( داشــتن مواضــع ضــد شــیعی شــاگردان و عاقه منــدان کاشــفی. 
ــه  ــز کاشــفی ب ــگاه احترام آمی ــد.( ز( ن ــه بع ــی، 1383:148 ب ــر اول و دوم، 175- 178. نظام ــان، 1387:دفت ) جعفری
ــراوان از روایت هــای مخصــوص اهــل ســنت  ــه و علمــای اهــل ســنت و اســتفاده ی ف خلفــای راشــدین، صحاب
در آثــارش از جملــه ادلــه ای اســت کــه بــرای اثبــات ســنی بــودن کاشــفی بــدان اســتناد شــده اســت ) کاشــفی، 

.)294 :1362
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ــْم  ِنْعَمِتــي«؛ و نعمت هــاى خــود را بــر  ديــن شــما را بــراى شــما كامــل گردانيــدم، »َو َأْتَمْمــُت  َعَلْيُك

شــما تمــام ســاختم« )مائــده: 3(� پیامبــر؟ص؟ از مضمــون ایــن آیــه دریافــت کــه زمــان رحلــت وی 

فــرا رســیده اســت، لــذا در خطبــه ای کــه خوانــد فرمــود: مناســک و احــکام حــج را از مــن فراگيريــد، 

شــاید ســال دیگــر در میــان شــما نباشــم« )کاشــفی، 1382: 243 و 244(. 

در مــورد آیــه ی اکمــال دیــن در منابــع کهــن، دو دیــدگاه مشــهور شــیعی و ســنی طــرح شــده 

اســت؛ بــر اســاس گــزارش طیالســی )204ق(، حمیــدی )219ق(، ابــن حنبــل )241ق(، بخــاری )256ق(، 

مســلم نیشــابوری )261ق(، ترمــذی )279ق(، نســائی )303ق( و بیهقــی )458ق( کــه از بــزرگان اهــل 

ســنت هســتند، آیــه اکمــال دیــن، جمعــه و روز عرفــه نــازل شــد )طیالســی، بــی تــا: 353؛ حمیــدی، 

ــا، ج1: 28 و 39؛ بخــاری، 1401، ج8: 137 و138� مســلم نیشــابوری،  ــی ت ــل، ب ــن حنب 1409، ج1: 19؛ اب

بــی تــا، ج8: 238 و 239؛ ترمــذی، 1403، ج4: 316؛ نســائی، 1411، ج8: 114؛ بیهقــی، بــی تــا، ج3: 181 

و ج5: 118(� در مقابــل، در منابــع معتبــر شــیعی تصریــح شــده اســت: آیــه اکمــال دیــن در هجدهــم 

ذی الحجــه )شــیخ صــدوق، 1417: 50؛ شــیخ مفیــد، 1414، 37؛ فتــال نیشــابوری، بــی تــا: 350؛ ابــن 

مغازلــی، 1426: 37( و روز پنــج شــنبه )ابــن ســلیمان کوفــی، 1414، ج2: 434� طبــری، بــی تــا، 468(، 

در غدیــر خــم )مغربــی، بــی تــا، ج1: 105؛ ابــن بطریــق، 1407: 106( و هنــگام بازگشــت پیامبــر؟ص؟ از 

حجــة الــوداع نــازل شــد )شــیخ صــدوق، 1417: 50� کلینــی، 1363، ج8: 27� شــیخ مفیــد، 1414، 37(� 

ــرح  ــر؟ص؟ را مط ــه پیامب ــم و خطب ــر خ ــتان غدی ــفی داس ــه کاش ــم آن ک ــت علی رغ ــر اس ــه ذک الزم ب

می کنــد، امــا ســخنی از نــزول ایــن آیــه بــه میــان نیــاورده است)کاشــفی، 1382، 243 و 244(� 

آن چــه از فحــوای گــزارش کاشــفی در مــورد ایــن آیــه بــر می آیــد ایــن اســت کــه اواًل تصریــح 

دارد ایــن آیــه مربــوط بــه حجــه الــوداع پیامبــر اســت و تأکیــد بــر بیــان ایــن آیــه در مقتــل نویســی، 

خــود حائــز اهمیــت اســت و ثانیــًا ســعی کــرده در مــورد تفســیر آیــه کــه اکثــر مورخــان و مفســران 

ــه  ــاورد و فقــط ب ــان نی ــه می ــد، ســخنی ب ــی ؟ع؟ می دانن ــه جانشــینی حضــرت عل ــوط ب شــیعه مرب

رحلــت پیامبــر اشــاره کنــد�

3-3. تطبیق لؤلؤ و مرجان 

یکــی دیگــر از آیاتــی کــه کاشــفی بــدان اســتناد کــرده ، آیــه 22 ســوره ی الرحمــن اســت� وی در 

ــود و  ــر؟ص؟ نشســته ب ــده: روزى پیامب ــار آم ــف اخب ــار و لطاي ــف آث ــاره می نویســد: در صحاي ــن ب ای

ــر ُدّر و  ــه پ ــم ك ــار خواجــه را عــدن گوي ــا كن ــم ت ــد� »ندان ــار آن حضــرت بودن حســن و حســين کن

مرجــان بــود يــا آن را چمــن خوانــم كــه پــر گل و ريحــان بــود� اگــر عــدن گويــم پــر دّر و مرجــان 

ــُؤ َو َاْلَمْرجــاُن« )الرحمــن: 22( مــراد حســن و حســين اند� اگــر چمــن  ْؤُل ــا َاللُّ ــُرُج ِمْنُهَم رواســت »َيْخ
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ــا« ) کاشــفی، 1382: 52(. ــاى مــن الدني ــرگل و ريحــان سزاســت »همــا ريحانت ــم پ خوان

ــه توصیــف  ــا ظرافــت و نهایــت دقــت، ضمــن اســتفاده از برخــی آیــات و روایــت، ب کاشــفی ب

امــام حســن و ســید الشــهدا؟ع؟ پرداختــه اســت� لؤلــؤ و مرجــان بــر گرفتــه از آیــه قــرآن اســت و 

قمــی )329ق(، فــرات کوفــی )352ق(، ثعالبــی )427ق(، طبرســی )548ق(، حســکانی )قــرن پنجــم( 

ــا  ــُرُج ِمْنُهَم ــان  … َيْخ ــِن َيْلَتِقي ْي ــَرَج اْلَبْحَر ــد: »َم ــه گفته ان ــن آی ــل ای ــق )600ق( در تأوی ــن بطری و اب

ْؤُلــُؤ َو اْلَمْرجــاُن« )الرحمــن: 19 و 22( مــراد از دو دریــا حضــرت علــی؟ع؟ و فاطمــه؟اهس؟ اســت و مــراد  اللُّ

ــی، 1410: 459 و  ــرات کوف ــی، 1387، ج2: 344؛ ف ــتند )قم ــین هس ــن و حس ــان حس ــؤ و مرج از لؤل

460� ثعلبــی، 1422، ج9: 182؛ ابــن بطریــق، 1417، 212؛ منــاوی، 1415، ج2: 102(� نکتــه ی دیگــر آن کــه 

ــی  ــان ف ــا ریحانت ــین هم ــن و الحس ــر؟ص؟: »الحس ــهور پیامب ــث مش ــری از حدی ــا بهره گی ــفی ب کاش

الجنــة« )ســمعانی، 1408، ج3: 476؛ اربلــی، 1381، ج2: 272(، از امــام حســن و حســین؟ع؟ بــه ریحانــه 

توصیــف کــرده اســت و کاشــفی در ایــن گــزارش، هــم از آیــه اســتفاده کــرده و هــم از لفــظ »ریحانــه« 

کــه پیامبــر؟ص؟ در مــورد حســنین بــکار بردنــد�

در گــزارش دیگــری کاشــفی بــاز مصــداق» لؤلــؤ و مرجــان« را امــام حســن؟ع؟ و ســید الشــهدا ؟ع؟ 

ــاره می گویــد: »کتــاب روح االرواح تصریــح دارد: عجــب سّريســت كــه معــدن  دانســته و در ایــن ب

فتــّوت بــا بضعــۀ نبــّوت قريــن شــد و دو ُدّر شــاهوار پديــد آمــد كــه يخــرج منهمــا الّلؤلــؤ و المرجــان 

أعنــى حســنين هــر يكــى ميــراث پــدرى برداشــتند پــدِر بزرگ تــر، حضــرت مصطفــى؟ص؟ بــود بــه اثــر 

زهــر از عالــم رحلــت فرمــود و پــدر ديگــر كــه علــى مرتضــى؟ع؟ بــود، بــه ضــرب تيــغ توّجــه بــه ســفر 

آخــرت نمــود؛ حســن؟ع؟ هــم كــه فرزنــد بزرگ تــر بــود بــه اّتفــاق حضــرت رســول ؟ص؟ شــربت زهــر 

چشــيد� حســين؟ع؟ فرزنــد ديگــر ُكهتــر بــود بــه موافقــت مرتضــى ألــم زخــم تيــغ كشــيد« )کاشــفی، 

.)134 ،1382

در ایــن گــزارش نیــز لؤلــؤ و مرجــان بــه دو فرزنــد حضــرت علــی؟ع؟ تطبیق داده شــده و کاشــفی در 

این جــا در مــورد شــهادت و از دنیــا رفتــن آن هــا نیــز بــه زیبایــی تشــبیهی میــان رحلــت پیامبــر؟ص؟ 

و امــام حســن؟ع؟ و نیــز شــهادت حضــرت علــی؟ع؟ بــا امام حســین؟ع؟ انجــام داده اســت�

اســتناد کاشــفی بــه ایــن آیــات و نــوع تفســیری کــه بیــان می کنــد گویــای محبــت او بــه اهــل 

بیــت؟ع؟ و تــالش بــرای معرفــی آن هــا بــه جامعــه ی اســالمی بــا اســتناد بــه آیــات قرآنــی بــوده 

اســت�
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واقعه کربال

کاشــفی هنــگام بیــان حــوادث قیــام امــام حســین؟ع؟ در مــوارد متعــددی گزارش هایــی را نقــل 

کــرده کــه در آن، آیاتــی از قــرآن را مــورد تمســک قــرار داده و در اینجــا مــواردی از آن طــرح و بررســی 

می شــود:

1-4� تفال به قرآن

کاشــفی گزارشــی را این گونــه نقــل کــرده اســت: هنگامــی کــه نامــه  مســلم بــه امــام حســین؟ع؟ 

در مــورد بیعــت بیســت هــزار نفــری کوفیــان بــا مســلم  بــن عقیــل، بــه امــام رســید، آن حضــرت 

قصــد رفتــن بــه کوفــه را کــرد� در ایــن میــان شــماری از صحابــه و فرزنــدان آن هــا، بــا ایــن حرکــت 

امــام موافــق نبــوده و نــزد وی رفتــه و وی را از انجــام ایــن ســفر برحــذر کردنــد� عبداهلل بــن عبــاس 

از جملــه کســانی بــود کــه بــا رفتــن امــام بــه کوفــه مخالفــت کــرد، از همیــن روی نــزد امــام رفــت 

و از عهــد شــکنی مــردم کوفــه و این کــه آن هــا پــدر آن حضــرت را بــه شــهادت رســانده و بــرادرش 

را زخمــی و خیمــه اش را غــارت کردنــد ســخن گفــت؛ امــا امــام همچنــان بــر رفتــن بــه کوفــه اصــرار 

داشــت� در ایــن موقــع ابــن عبــاس گفــت: هنــوز والــی یزیــد در کوفــه اســت؛ اگــر مــردم کوفــه وی 

را از شــهر اخــراج و حکومــت را بــه دســت گرفتنــد، راهــی آن جــا شــو و اگــر چنیــن نکردنــد مــرو کــه 

بایــد بــا لشــکر یزیــد وارد جنــگ شــوی� امــام؟ع؟ در پاســخ ابــن عبــاس فرمــود: در ایــن ســخنت 

اندیشــه کــرده و فــردا پاســخ تــو را خواهــم داد� بعــد از رفتــن ابــن عبــاس، امــام حســین؟ع؟ بــرای 

ــْوَن  مــا ُتَوفَّ ــْوِت َو ِإنَّ ــُة َاْلَم ــٍس ذاِئَق رفتــن بــه کوفــه از قــرآن فــال گشــود و ایــن آیــه آمــد: »ُكلُّ َنْف

ُأُجوَرُكــْم َيــْوَم َاْلِقياَمــِة« )آل عمــران: 185( پــس امــام در پاســخ ابــن عبــاس گفــت: سرنوشــت خــود 

را بــه تقدیــر الهــی ســپردم و چــاره ای جــز رفتــن نــدارم )کاشــفی، 1382، 313(.

ایــن گــزارش کاشــفی از دو جهــت قابــل تأمــل اســت، زیــرا در منابــع کهــن کــه توســط ابومخنــف 

ــه  ــده، این گون ــل ش ــر )630ق( نق ــن اثی ــوزی )597ق( و اب ــن ج ــم )314ق(، اب ــن اعث )157ق(، اب

تصریــح شــده اســت: وقتــی امــام حســین؟ع؟ پاســخ ابــن عبــاس را داد، ســخن از »اســتخیر اهلل« بــه 

میــان آورد )ابومخنــف، 1364: 64؛ ابــن اعثــم، 1411، ج5: 65 و 66؛ ابــن جــوزی، 1412، ج5: 328؛ ابــن 

اثیــر، 1386، ج4: 37(، امــا تــا جایــی کــه بررســی شــد ایــن گــزارش کاشــفی کــه امــام بــه قــرآن 

تفــأل زد و آیــه ی »ُكلُّ َنْفــٍس ذاِئَقــُة اْلَمــْوِت« آمــد، در جایــی از منابــع کهــن و معتبــر یافــت نشــد و 

مشــخص نیســت کاشــفی بــا اســتناد بــه کــدام منبــع ایــن گــزارش را این گونــه نقــل کــرده اســت�

2-4. قرآن خواندن سر امام حسین؟ع؟

داســتان ســر مبــارک امــام حســین؟ع؟ یکــی از مهم تریــن موضوعــات کربالســت و قــرآن خوانــدن 
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ســر آن حضــرت بــر نیــزه، در همیــن رابطــه قابــل بررســی اســت� کاشــفی در مــورد قــرآن خوانــدن 

ــه نقــل کــرده اســت: »در شــواهد از زيــد بــن ارقــم نقــل كــرده، كــه  ســر امــام گزارشــی را این گون

ــود  ــه خ ــه ي خان ــن در غرف ــد، م ــه مى گردانيدن ــاى كوف ــين؟ع؟ را در كوچه ه ــام حس ــر ام ــون س چ

بــودم؛ چــون در برابــر مــن رســيد از ســر وى شــنيدم كــه مى خوانــد، »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْهــِف 

ِقيــِم كاُنــوا ِمــْن آياِتنــا َعَجبــًا« )کهــف: 9( از هيبــت ايــن حــال، مــو بــر اعضــاى مــن برخاســت،  َو َالرَّ

ــر« )  ــر اســت و عجيب ت ــو عجب ت ــر ت ــن رســول اهلل، ام ــا ب ــن سريســت ي ــه و اهلل اي ــردم ك ــدا ك ن

کاشــفی، 1382، 454( و همیــن گــزارش توســط شــیخ مفیــد )413ق(، ابــن حاتــم )664ق( و اربلــی 

)693ق( نقــل شــده اســت )شــیخ مفیــد، 1413، ج2: 117 و 118؛ ابــن حاتــم، بــی تــا، 561؛ اربلــی، 1381، 

ج2: 279(� 

بــر خــالف گــزارش بــاال کــه ســر امــام آیــه را در کوفــه خوانــد، برخــی چــون ابــن عســاکر )571ق(، 

قطــب راونــدی )573ق(، ابــن حاتــم )664ق( و صالحــی شــامی )942ق( بــه نقــل از منهــال  بــن عمرو، 

محــل ایــن واقعــه را شــام معرفــی کــرده و تصریــح دارنــد: مــردی جلــوی ســر امام حســین؟ع؟ ســوره 

ِقيــِم كاُنــوا ِمــْن  کهــف را می خوانــد و هنگامــی کــه بــه آیــه ی »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْهــِف َو َالرَّ

آياِتنــا َعَجبــًا« )کهــف: 9( رســید، ســر حســین؟ع؟ بــه اذن خــدا و بــا زبــان فصیــح گفــت: داســتان 

کشــتن و حمــل ســر مــن از داســتان اصحــاب کهــف شــگفت انگیز تر اســت )ابــن عســاکر، 1415، ج6:  

370؛ راونــدی، 1409، ج2: 577؛ ابــن حاتــم، بــی تــا، 565؛ صالحــی شــامی، 1414، ج11: 76(.

امــا برخــی چــون ابــن ســلیمان کوفــی )ح 300ق( بــه نقــل از منهــال بــن عمــرو بــر ایــن بــاور 

ــوا  ِقيــِم كاُن ــِف َو َالرَّ اســت کــه ســر امــام حســین؟ع؟ در دمشــق آیــه »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْه

ِمــْن آياِتنــا َعَجبــًا« )کهــف: 9( را خوانــد )ابــن ســلیمان کوفــی، 1412، ج2: 267( و برخــی دیگــر چــون 

ابــن حمــزه طوســی )560ق( بــه نقــل از منهــال  بــن عمــرو گــزارش کردنــد: ســر حســین روی نیــزه، 

ســوره ی کهــف را بــا زبانــی فصیــح  خوانــد و هنگامــی کــه بــه آیــه »َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصحــاَب َاْلَكْهــِف َو 

ِقيــِم كاُنــوا ِمــْن آياِتنــا َعَجبــًا« رســید)کهف: 9(، مــردی گفــت: ایــن عمــل از ســر تــو بســیار عجیــب  َالرَّ

اســت  ای فرزنــد رســول خــدا )ابــن حمــزه طوســی، 1412: 334(.

ــید،  ــه رس ــه کوف ــام ب ــر ام ــی س ــد: وقت ــان می کن ــود بی ــاب خ ــر از کت ــای دیگ ــفی در ج  کاش

شــخصی شــنید کــه ســر امــام آیــه ی »َو ال َتْحَســَبنَّ َاهلَل غاِفــاًل َعّمــا َيْعَمــُل َالّظاِلُمــوَن« )ابراهیــم: 42( 

را تــالوت می کنــد )کاشــفی، 1382: 454( یــا آن کــه کاشــفی بــه نقــل از یحیــی حرانــی کــه یهــودی 

بــود گــزارش می کنــد: وقتــی یحیــی ســر امــام حســین؟ع؟ را دیــد، متوجــه تــکان خــوردن لب هــای 

ِذيــَن َظَلُمــوا َأيَّ ُمْنَقَلــٍب  آن حضــرت شــد؛ پــس نزدیــک رفــت و شــنید کــه می گویــد: »َو َســَيْعَلُم َالَّ
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َيْنَقِلُبــوَن« )شــعراء: 227(� هنگامــی کــه یحیــی متوجــه شــد، ســر، متعلــق بــه امام حســین؟ع؟ اســت، 

مســلمان شــد و صلــه  و هدایایــی زیــادی را بــه امــام ســجاد؟ع؟ دادنــد )کاشــفی، 1382: 457(� امــا 

تــا جایــی کــه بررســی شــد ایــن دو گــزارش در مــورد قرائــت دو آیــه توســط ســر امــام حســین؟ع؟، 

ــی و دادن  ــی حران ــه مســلمان شــدن یحی ــر آن ک ــزون ب ــت نشــد، اف ــر یاف ــن و معتب ــع که در مناب

صلــه بــه امــام ســجاد؟ع؟ کــه در قیــد و بنــد و اســارت بــود، نــه در منابــع نقــل شــده و نــه بــا عقــل 

ســازگاری دارد�

3-4. توصیف اصحاب

ــم  ــرآن کری ــات ق ــی از آی ــفی، برخ ــل کاش ــال در مقت ــه ی کرب ــی واقع ــزارش تاریخ ــوای گ در فح

در مــورد اصحــاب و یــاران امــام حســین ؟ع؟ بیــان شــده کــه بعضــی از آن هــا بــه قلــم نویســنده 

ــر  ــهادت زهی ــان ش ــنده در بی ــه نویس ــه ای ک ــه گون ــت� ب ــهدای کربالس ــادت های ش ــای رش در رس

ــزی آشــامد،  ــی زد چنان چــه کســی چی ــر هــم م ــان ب ــر ده ــن حســان اســدی می نویســد: »زهی ب

آن گــه نفســی زد و طوطــی روحــش بــه شکرســتان یرزقــون فرحیــن پــرواز نمــود )کاشــفی، 1382: 

ــه  ــا روى ب ــود زيب ــى ب ــی می نویســد: »او جوان ــداهلل کلب ــن عب ــن در وصــف وهــب ب 358(� همچنی

ــد ســنبل تر و مشــك ســياه، نقشــبند قــدرت  ــا رخســاره ای چــون مــاه، و مــوى مانن نيكــو خــوى، ب

َرُكــْم  َفَأْحَســَن  ُصَوَرُكــْم «1 نقــش روى او بركشــيده و بــر لــوح »ِفــي َأْحَســنِ  َتْقِويــٍم «2  بــه قلــم »َو َصوَّ

ــه ی  ــد از محارب ــد: بع ــان می کن ــد و پســرش بی ــن خال ــرو ب ــرده«� و در شــهادت عم چهره گشــایى ك

ْنهــاُر«3 شــد  بســيار و قتــل جمعــى از فّســاق فّجــار، متوّجــه ريــاض »َجّنــاٍت  َتْجــِري ِمــْن  َتْحِتَهــا اْلَ

)همــان: 267( و همچنیــن در شــهادت هــالل بــن نافــع او را بــه بهشــت وعــده می دهــد )همــان: 

.)372

ــام حســین  ــاران ام ــر شــهادت ی ــل نویســی خــود در ذک ــال حســین کاشــفی در مقت ــع م در واق

ســعی کــرده بــا تمثیل هــای مختلــف قرآنــی و اســتفاده از آیــات، روح حماســه، جهــاد و حــق طلبــی 

ایــن واقعــه ی عظیــم را مطــرح کنــد و از طرفــی گرایش هــای اعتقــادی خــود مبنــی بــر الهــی بــودن 

ایــن حرکــت عظیــم را تبییــن نمایــد�

1. غافر:40
2. تین: 4

3. ابراهیم: 14
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نتیجه گیری

ــر  ــای کاشــفی ذک ــت گزارش ه ــا محوری ــه ب ــن مقال ــه در مت ــی ک ــوع گزارش های از بررســی مجم

ــد:  ــکات بدســت می آی ــن ن شــد، ای

1� کاشــفی در نــگارش مقتــل الحســین، در مــوارد مختلــف از آیــات قــرآن اســتفاده کــرده و ایــن، 

ــات  ــد آی ــرد می توان ــف، ف ــوارد مختل ــه در م ــرا ک ــت، چ ــگارش اس ــوع ن ــن ن ــی از تأثیرگذارتری یک

قطعــی الصــدور را ضمیمــه گزارش هــای تاریخــی ظنــی الصــدور کــرده و بــا تلفیــق ایــن دو گــزارش، 

یــک حقیقــت و روح واحــد تاریخــی را بدســت آورد�

ــه  ــی از حضــرت آدم؟ع؟ شــروع و ب ــل حــوادث و قصــص قرآن ــه نق ــگاه تاریخــی کاشــفی ب 2� ن

رحلــت پیامبــر اســالم؟ص؟ ختــم می گــردد� در ایــن رابطــه کاشــفی در برخــی مــوارد نــوع و تحلیــل و 

تفســیر خاصــی از آیــات ارائــه داده کــه بــه نظــر در نــوع خــود کــم نظیــر و از یــک عالــم ســنی کــم 

ــد� ــی را برگزین ــای تاریخ ــه گزارش ه ــه این گون ــت ک ــع اس توق

ــوان دیــدگاه  ــوع انتخــاب آیــه و گزارشــی کــه کاشــفی انتخــاب کــرده، می ت ــه ن ــا توجــه ب 3� ب

او را نســبت بــه برخــی وقایــع تاریخــی بدســت آورد، از جملــه در مــورد نــزول آیــه ی اکمــال دیــن 

در عرفــه و انتخــاب ایــن گــزارش، گویــای آن اســت کــه کاشــفی در مــورد غدیــر خــم، بــه دیــدگاه 

شــیعه بــاوری نــدارد و بــه نوعــی خواهــان مشــروعیت بخشــی بــه خلفــای اهــل ســنت اســت؛ از 

ــراد از  ــه م ــا این ک ــرده، ی ــان ک ــر بی ــه ي تطهی ــق آی ــورد مصادی ــه در م ــا تفســیری ک ــر ب ســوی دیگ

لؤلــؤ و مرجــان امــام حســن ؟ع؟ و امــام حســین ؟ع؟ هســتند، می تــوان نــوع عالقــه و محبتــی کــه 

بــه اهــل بیــت پیامبــر؟ص؟ دارد را بدســت آورد؛ یــا در مــورد تفســیر و تأویلــی کــه بــرای آیــه ی ســوره 

قــدر بیــان کــرده و این کــه بنــی امیــه مطــرود پیامبــر؟ص؟ بودنــد، گویــای آن اســت کــه کاشــفی بــه 

ــن و  ــورد لع ــه م ــد ک ــتمگرانی می دان ــا را س ــد و آن ه ــروعیت نمی بخش ــه مش ــی امی ــت بن حکوم

نفریــن قــرار گرفتنــد�

4� کاشــفی در بیــان رشــادت های اصحــاب امــام حســین ؟ع؟ در واقعــه ی عاشــورا، از برخــی آیــات 

قــرآن کریــم در توصیــف ایشــان بهــره بــرده کــه ایــن امــر بیان گــر قداســت ایــن واقعــه ی مهــم و 

تمامــی شــرکت کننــدگان در کنــار امــام حســین ؟ع؟ در نظــر وی بــه عنــوان یــک فقیــه و مــورخ اهــل 

ســنت اســت�
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پی نوشت

برخی از آیات استفاده شده در روضة الشهداء و موارد استفاده از آن

مورداستفادهسورهوشمارهآیهآیه
شمارهصفحهدر
روضةالشهداء

520تولد امام زمان)عج(حمد:1َاْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ َاْلعاَلِميَن

ُيخاِدُعوَن  اهللَ  َو ُهَو 
خاِدُعُهْم 

262گفتگوی ابن عباس با امام حسین؟ع؟بقره:9

28هبوط حضرت آدمبقره:35ِاْهِبُطوا ِمْنه

ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن ِه َوِإنَّ ا ِللَّ 252دستگیری امام حسین در مدینهبقره: 156ِإنَّ

ِذيَن  ُيْنِفُقوَن  َأْمواَلُهْم   و َالَّ
ا َو  هاِر ِسرًّ ْيِل  َو النَّ ِباللَّ

َعالِنَيًة
197نزول در مورد حضرت علی؟ع؟بقره: 274

ا 243تولد امام حسین؟ع؟آل عمران:8َفَهْب  ِلي ِمْن  َلُدْنَك  َوِليًّ

ــُد ِبَنْصــِرهِ  َمــْن    َو اهللُ  ُيَؤيِّ
َيشــاُء

205شان حضرت علی؟ع؟آل عمران: 13

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل 267توصیف مسلم بن عقیلآل عمران:31َفاتَّ

َتها  يَّ ي ُأِعيُذها ِبَك  َو ُذرِّ ِإنِّ
ِجيِم  ْيطاِن  الرَّ ِمَن  الشَّ

167ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا)س(آل عمران:36

ِإنَّ  اهللَ  َيــْرُزُق  َمــْن  َيشــاُء 
ِبَغْيــِر ِحســاٍب 

173طعام بهشتی برای حضرت فاطمه)س(آل عمران:37

اِء  رَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّ الَّ
اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ  رَّ َوالضَّ
اِس َواهلُل  َواْلَعاِفيَن َعِن النَّ

ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن

250حلم و صبر امام حسین؟ع؟آل عمران:134

اِبِريَن 346سخن امام حسین؟ع؟آل عمران:146َواهلُل ُيِحبُّ الصَّ

126حتمی بودن مرگآل عمران:180ُكلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة َاْلَمْوِت

126 و 184 و 251آل عمران:185ُكلُّ  َنْفٍس  ذاِئَقةُ  اْلَمْوِت 

ْبراِر 240وصیت امام حسن؟ع؟آل عمران:198َو ما ِعْنَد اهللِ  َخْيٌر ِلْلَ

ــْيطاِن  كاَن   ِإنَّ  َكْيــَد الشَّ
ــًا َضِعيف

231کید زناننساء:76

َأْيَنما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم  
اْلَمْوُت 

321سخن حضرت علی اکبرنساء: 78
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نساء: 79َكفى  ِباهللِ  َشِهيدًا
هنگام  علی؟ع؟  حضرت  حال  زبان 

شهادت
215

َيْفَعُل َاهلُل ما َيشاُء و 
يحكم ما يريد

41حضرت ابراهیم؟ع؟مائده:1

ْكَمْلُت  َلُكْم  ِديَنُكْم  َو  َاْلَيْوَم  َأ
َأْتَمْمُت  َعَلْيُكْم  ِنْعَمِتي

126 و 130نزول آیه در عرفاتمائده:3

ُدوِر 494مجازات قاتان کربامائده:7و َاهللَ  َعِليٌم  ِبذاِت  الصُّ

267توصیف مسلم بن عقیلمائده:54ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلِل

َع  َبْيَنُكْم  125بی اعتباری دنیاانعام:94َلَقْد َتَقطَّ

205انفال:19َفَقْد جاَءُكُم  اْلَفْتحُ 

توبه: 9یْرَزُقوَن  َفِرِحيَن 
شهادت  و  اکبر  علی  حضرت  سخن 

زهیربن قین
321 و 358

اَر َواْلُمَناِفِقيَن 267توصیف مسلم بن عقیلتوبه:73َجاِهِد اْلُكفَّ

َو اهللُ  َيْدُعوا ِإلى  داِر 
الِم  السَّ

173شهادت حضرت فاطمه)س(یونس:25

َنْحُن  َنُقصُّ  َعَلْيَك  َأْحَسَن  
اْلَقَصِص 

53داستان یوسف نبی؟ع؟یوسف:3

َو َأْجَمُعوا َأْن  َيْجَعُلوهُ  ِفي 
َغياَبِت  اْلُجبِّ 

60داستان یوسف؟ع؟یوسف: 15

231کید زنانیوسف: 28ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم

ْت  َعْيناهُ  ِمَن   َو اْبَيضَّ
اْلُحْزِن 

66حضرت یعقوب در فراق یوسفیوسف: 84

َجّناٍت  َتْجِري ِمْن  َتْحِتَها 
ْنهاُر اْلَ

267شهادت عمروبن خالد و فرزندشابراهیم: 14

َو ال َتْحَسَبنَّ  اهللَ  غاِفاًل َعّما 
َيْعَملُ  الّظاِلُموَن

454قرآن خواندن سر امام حسین؟ع؟ابراهیم: 42

267توصیف مسلم بن عقیلحجر:94َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن

ِذي َأْسرى  482خطبه امام سجاد؟ع؟اسراء:1ُسْبحاَن  الَّ

ْد ْيِل  َفَتَهجَّ 91نماز شباسراء:79َو ِمَن  اللَّ

ُقــلْ  جــاَء اْلَحــقُّ  َو َزَهــَق  
ــلَ  كاَن   ــلُ  ِإنَّ  اْلباِط اْلباِط

ــًا َزُهوق
519آیه هک شده بر بازوی امام زمان)عج(اسراء:81
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َأْم  َحِسْبَت  َأنَّ  َأْصحاَب  
ِقيِم  كاُنوا ِمْن   اْلَكْهِف  َو الرَّ

آياِتنا َعَجبًا
454قرآن خواند سر امام حسین؟ع؟کهف: 9

ا  َفَهْب  ِلي ِمْن  َلُدْنَك  َوِليًّ
َيِرُثِني

80امتحان حضرت زکریا و یحییمریم: 6

ُه كاَن صاِدَق َاْلَوْعِد 54حضرت ابراهیم؟ع؟مریم: 54ِإنَّ

رَّ َو َأْخفى ُه َيْعَلُم َالسِّ 520امام زمان)عج(طه:7َفِإنَّ

َو ما َجَعْلنا ِلَبَشٍر ِمْن 
َقْبِلَك َاْلُخْلَد َأ َفِإْن  ِمتَّ  

َفُهُم  اْلخاِلُدوَن 
125 و 126بی اعتباری دنیاانبیاء:34

َبْردًا َو َسالمًا  يا ناُر ُكوِني 
َعلى ِإْبراِهيَم

انبیاء:69
حضرت ابراهیم؟ع؟ و دستور العمل امام 

حسن عسکری؟ع؟
41 و 519

رُّ ِنيَ  الضُّ ي َمسَّ 79حضرت ایوب؟ع؟انبیاء:83َأنِّ

ْنيا َو اْلِخَرةَ  ذِلَك   َخِسَر الدُّ
ُهَو اْلُخْسراُن  اْلُمِبيُن

242جزای قاتل امام حسن؟ع؟حج: 11

345خطبه امام حسین خطاب به کوفیاننور: 40ُظُلماٌت  َبْعُضها َفْوَق  َبْعٍض

َو ِإذا خاَطَبُهُم  اْلجاِهُلوَن  
قاُلوا َسالمًا

99سفارش پیامبر به مدارا با مخافانفرقان:63

445گریه برای قیامتشعراء: 88َيْوَم  ال َيْنَفُع  مالٌ  َو ال َبُنوَن

ِذيَن  َظَلُموا َأيَّ   َو َسَيْعَلُم  الَّ
ُمْنَقَلٍب  َيْنَقِلُبوَن 

457قرأن خواندن سر امام حسین؟ع؟شعراء:227

ِذيَن  َظَلُموا َأيَّ   َو َسَيْعَلُم  الَّ
ُمْنَقَلٍب  َيْنَقِلُبوَن 

478سخن امام سجاد؟ع؟ به یزیدشعراء: 227

ُب   َفَخَرجَ  ِمْنها خاِئفًا َيَتَرقَّ
ِني ِمَن  اْلَقْوِم   قالَ  َربِّ  َنجِّ

الّظاِلِميَن 
257خروج امام حسین از مدینهقصص:21

َمْدَيَن   ِتْلقاَء  هَ   َتَوجَّ َلّما  َو 
ي َأْن  َيْهِدَيِني  قالَ  َعسى َربِّ

ِبيِل  َسواَء السَّ
258ورود به مکهقصص: 22

320سخن حضرت علی اکبرقصص: 88ُكلُّ  َشيْ ٍء هاِلٌك  ِإاّل َوْجَهُه

ِت  َو  ُيْخِرجُ  اْلَحيَّ  ِمَن  اْلَميِّ
َت  ِمَن  اْلَحيِّ  ُيْخِرجُ  اْلَميِّ

378سخن سمعانروم: 19

126بی اعتباری دنیا و مرگسجده: 11ُقلْ  َيَتَوّفاُكْم  َمَلُك  اْلَمْوِت 
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ما ُيِريُد اهللُ  ِلُيْذِهَب   ِإنَّ
ْجَس  َأْهلَ  اْلَبْيِت   َعْنُكُم  الرِّ

َرُكْم  َتْطِهيرًا َو ُيَطهِّ
احزاب: 33

و  بیت  اهل  جایگاه  و  کساء  حدیث 

سخن امام سجاد با پیرمرد شامی

و   251 و   158

455 و 471

َو لِكْن َرُسوَل َاهلِل َو خاَتَم 
َن ِبییِّ َالنَّ

125حضرت محمد؟ص؟احزاب: 40

َب  اْلُمناِفِقيَن  َو  ُيَعذِّ
اْلُمناِفقاِت 

478سخن ام کلثوم به یزیداحزاب: 73

ِإاّل  ئُ   يِّ السَّ اْلَمْكُر  َيِحيُق   ال 
ِبَأْهِلِه

234زخم خوردن امام حسن؟ع؟فاطر: 43

46حضرت ابراهیم؟ع؟صافات:102يا َأَبِت ِاْفَعْل ما ُتْؤَمُر

106حضرت ابراهیم؟ع؟صافات: 106ِإنَّ هذا َلُهَو َاْلَبالُء َاْلُمِبيُن

َو ِإنَّ  َلهُ  ِعْنَدنا َلُزْلفى َو 
ُحْسَن  َمآٍب 

240وصیت امام حسن؟ع؟ص: 25

َحةً  َلُهُم   َجّناِت  َعْدٍن  ُمَفتَّ
ْبواُب  اْلَ

ص:50
امام  با  اکبر  علی  حضرت  سخن 

حسین؟ع؟
423

45حضرت ابراهیمص:87َو ِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي

ى الّصاِبُروَن   ما ُيَوفَّ ِإنَّ
َأْجَرُهْم  ِبَغْيِر ِحساٍب 

326پیشگویی حضرت علیزمر:10

55داستان یوسف نبی؟ع؟زمر:38َحْسِبيَ  اهللُ  َو ِنْعَم  اْلَوِكيلُ 

ُتوَن ُهْم َميِّ ٌت َو ِإنَّ َك َميِّ 125بی اعتباری دنیازمر: 40ِإنَّ

َرُكْم  َفَأْحَسَن  ُصَوَرُكْم 362شهادت وهب بن عبداهَّللغافر: 40َو َصوَّ

ُقلْ  ال َأْسَئُلُكْم  َعَلْيهِ  َأْجرًا 
ةَ  ِفي اْلُقْربى ِإالَّ اْلَمَودَّ

472سخن امام سجاد؟ع؟ با پیرمرد شامیشوری: 23

وِم  َطعاُم   قُّ ِإنَّ  َشَجَرةَ  الزَّ
ِثيِم  اْلَ

108جزای کفاردخان: 43

94سفارش پیامبر اسام به صبراحقاف: 35َفاْصِبْر َكما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزِم 

ِتي َتْبِغي 359بعد از شهادت زهیربن قینحجرات: 49َفقاِتُلوا الَّ

َك  َك َفِإنَّ َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِّ
ِبَأْعُيِنَنا

268توصیف مسلم بن عقیلطور:48

189تولد حضرت علی؟ع؟نجم: 3َو ما َيْنِطُق  َعنِ  اْلَهوى

َمُه َشِديُد اْلُقَوى 482خطبه امام سجاد؟ع؟نجم: 5َعلَّ

َفكاَن  قاَب  َقْوَسْينِ  َأْو 
َأْدنى 

482خطبه امام سجاد؟ع؟نجم: 9
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َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما 
َأْوَحى

482خطبه امام سجاد؟ع؟نجم:10

ي َمْغُلوٌب  َفاْنَتِصْر هُ  َأنِّ 36شکوه ی حضرت نوح؟ع؟قمر: 10َربَّ

ْؤُلُؤ َو  َيْخُرجُ  ِمْنُهَما اللُّ
اْلَمْرجاُن 

52 و 134تفسیر به امام حسن و امام حسین؟ع؟الرحمن: 23

125بی اعتباری دنیاالرحمن: 26ُكلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن

478سخن ام کلثوم به یزیدمنافقون: 1ِإنَّ  اْلُمناِفِقيَن  َلكاِذُبوَن

عاَم  َعلى  َو ُيْطِعُموَن  الطَّ
هِ  ِمْسِكينًا َو َيِتيمًا َو  ُحبِّ

َأِسيرًا
198انفاق حضرت علی؟ع؟انسان: 3

َس  ْبحِ  ِإذا َتَنفَّ 215شهادت حضرت علی؟ع؟تکویر: 18َو الصُّ

ِك فجر: 28ِاْرِجِعي ِإلى  َربِّ
سخن  و  فاطمه)س(  حضرت  شهادت 

هال بن نافع و غام ترک

و   373 و   184

386

َوَلْلِخَرُة َخْيٌر َلَك ِمَن 
وَلى اْلُ

129خبر از رحلت پیامبر؟ص؟ضحی

362شهادت وهب بن عبداهَّللتین:4ِفي َأْحَسنِ  َتْقِويٍم

227حکومت بنی امیهقدر: 1ِإّنا َأْنَزْلناهُ  ِفي َلْيَلةِ  اْلَقْدِر

228بنی امیه بر فراز منبر پیامبر؟ص؟کوثر: 1ِإّنا َأْعَطْيناَك  اْلَكْوَثَر

129نزول در عرفه و خبر رحلت پیامبر؟ص؟نصر: 1ِإذا جاَء َنْصُر اهللِ 
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کتابنامه
قرآن کریم	 
ابــن ابــی حاتــم رازی، عبدالرحمــن)1424(، تفســیر القــرآن العظیــم، تحقیــق، اســعدمحمد الطیــب، بیــروت: دار 	 

الفکــر� 
ابن ابی شیبة، عبداهلل)1409(، المصنف فی االحادیث و الثار، تحقیق سعید اللحام، بیروت: دار الفکر�	 
ابن اثیر، علی)1386ق(، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر�	 
ابن اعثم، احمد)1411ق(، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت: داراالضواء�	 
ــرار، قــم: النشــر 	  ــار فــی مناقــب امــام االب ــن بطریــق، یحیی بــن حســن)1407(، عمــدة عیــون صحــاح االخب اب

االســالمی�
ابــن جــوزی، عبدالرحمن بــن علــی)1412ق(، المنتظــم فــی تاریــخ االمــم و الملــوک، تحقیــق محمــد عبدالقــادر و 	 

مصطفــی عبدالقــادر، بیــروت: دار الکتــب العلمّیــة�
ابن حاتم، یوسف)بی تا(، الدر النظیم، قم: موسسة النشر االسالمی� 	 
ابن حمزه طوسی، محمد)1412ق(، الثاقب فی المناقب، تحقیق، نبیل رضا، قم: موسسة االنصاریان�	 
ابن حنبل، احمد)بی تا(، مسند احمد، بیروت: دار صادر�	 
ــم: 	  ــودی، ق ــر محم ــد باق ــق محم ــن، تحقی ــر المؤمنی ــام امی ــب االم ــد)1412(، مناق ــی، محم ــن ســلیمان کوف اب

ــة� ــاء الثقاف ــع احی مجم
ابن عساکر، علی)1415(، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر�	 
ابن مغازلی، علی)1426(، مناقب علی بن ابی طالب، بی جا: انتشارات سبط النبی�	 
ــر 	  ــة النش ــم: موسس ــاری، ق ــن غف ــق حس ــین، تحقی ــل الحس ــی)1364ش(، مقت ــن یحی ــوط ب ــف، ل ابومخن

االســالمی، چــاپ دوم�
اربلی، علی)1381ق(، کشف الغمة فی معرفة الئّمة، تبریز: مکتبة بنی هاشم�	 
ــر ســاعدی 	  ــاض الفضــالء، مترجــم محمدباق ــاء و حی ــاض العلم ــن عیســی بیــگ)1389(، ری ــداهلل ب ــدی، عب افن

خراســانی، مشــهد: آســتان قــدس رضــوی، چــاپ دوم�
امینــی زاده، علــی و محمــد علــی رنجبــر)1396(، »واکاوی اندیشــه سیاســی – مذهبــی مالحســین واعظ کاشــفی 	 

)910-820ق�(«، پژوهش هــای تاریخــی، زمســتان 1396ش، شــماره 36.
بخاری، محمد بن اسماعیل)1401(، صحیح بخاری، بیروت: دار الفکر� 	 
بیهقی، احمد بن حسین)بی تا(، السنن الکبری، بی جا: دار الفکر� 	 
ترمذی، محمد)1403(، سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم�	 
ــاء 	  ــروت: دار احی ــور، بی ــن عاش ــی محمدب ــق، اب ــرآن، تحقی ــیر الق ــن تفس ــان ع ــف و البی ــی)1422(، الکش ثعلب

ــی� ــراث العرب الت
جصاص، احمد)1415(، احکام القرآن، تحقیق عبدالسالم محمد علی شاهین، بیروت: دار الکتب العلمّیة�	 
جعفریــان، رســول)1387(، مــال حســین واعــظ کاشــفی و کتــاب روضــة الشــهداء، مقــاالت تاریخی)دفتــر اول و 	 

دوم(، تهــران: دلیــل مــا�
حاکــم نیشــابوری، ابوعبداهلل)بــی تــا(، المســتدرک علــی الصحیحیــن، تحقیــق یوســف عبدالرحمــن، بیــروت: دار 	 

المعرفــة�
حمیدی، عبداهلل)1409(، مسند حمیدی، تحقیق حبیب الرحمن اعظمی، بیروت: دار الکتب العلمیة� 	 
ــروت: دار 	  ــادر، بی ــی عبدالق ــق مصطف ــة الســالم، تحقی ــداد او مدین ــخ بغ ــدادی، احمــد)1417(، تاری ــب بغ خطی

ــة� الکتــب العلمّی
ــدار 	  ــت: ال ــن، کوی ــارک حس ــعد مب ــق س ــة، تحقی ــرة النبوی ــة الطاه ــد)1407(، الذری ــن احم ــد ب ــی، محم دوالب

ــلفیة� الس
راغب اصفهانی)1426(، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بی جا: طلیعه النور�	 
راونــدی، قطــب الدیــن)1409(، الخرائــج و الجرائــح، تحقیــق موسســة اإلمــام المهــدی، قــم: موسســة اإلمــام 	 

المهــدی�
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رفعــت، محســن و دیگــران )1398(، »بررســی و نقــد روایت انگاره هــا و گزاره هــای متفــرد عاشــورایی در روضــه 	 
الشــهداء کاشــفی«، شــیعه پژوهــی، پاییــز و زمســتان 1398، شــماره 17.

رویمــر، هانــس روبــرت)1380(، ایــران در راه عصــر جدیــد: تاریــخ ایــران از 1350 تــا 1750، مترجــم آذر آهنچــی، 	 
تهــران: دانشــگاه تهــران�

سمعانی، عبدالکریم)1408ق(، االنساب، بیروت: دار الجنان�	 
سمعانی، منصور)1418(، تفسیر سمعانی، تحقیق یاسربن ابراهیم و غنیم بن عباس، الریاض: دار الوطن�	 
سیوطی، جالل الدین)بی تا(، الدر المنثور فی التفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة�	 
شوشتري، نوراهلل)1365(، مجالس المؤمنين، تهران: انتشارات اسالمیه�	 
شیخ صدوق، محمد)1417(، االمالی، قم: موسسة البعثة�	 
شــیخ طوســی، محمــد)1409(، التبیــان فــی تفســیر القــرآن، تحقیــق احمــد حبیــب قصیــر عاملــی، بــی جــا: 	 

مکتــب االعــالم االســالمی�
شیخ مفید، محمد)1424(، تفسیر القرآن المجید، المستخرج، محمدعلی ایازی، قم: بوستان کتاب�	 
ــاد، تحقیــق عــادل 	  ــر العب صالحــی شــامی، محمدبــن یوســف)1414ق(، ســبل الهــدی و الرشــاد فــی ســیره خی

ــة� ــروت: دارالکتــب العلمی احمــد، بی
طیالسی، سلیمان بن داود)بی تا(، مسند ابی داود الطیالسی، بیروت: دار المعرفة�	 
فتال نیشابوری)بی تا(، محمد، روضةالواعظین، قم: منشورات الرضی�	 
فــرات کوفــی)1410(، تفســیر فــرات کوفــی، تحقیــق، محمدکاظــم، طهــران، : موسســة الطبــع و النشــر التابعــة 	 

لــوزارة الثقافــة�
قمی، علی ابراهیم)1387(، تفسیر قمی، تعلیق، طیب الموسوی الجزائری، مطبعة النجف: بی جا� 	 
ــگ 	  ــاد فرهن ــران: بنی ــوب؛ ته ــر محج ــام محمدجعف ــه اهتم ــلطانی، ب ــه س ــین)1350(، فتوت نام ــفی، حس کاش

ــران� ای
------------------------)1362(، الرســالۀ العلیــۀ فــی االحادیــث النبویــۀ )شــرح چهــل حدیــث نبــوی(، مصحــح جــالل 	 

الدیــن محــدث، تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی�
-----------------------)1379(، جواهر التفسیر، تحقیق جواد عباسی  تهران: دفتر نشر میراث مکتوب�	 
-----------------------)1382(، روضة الشهداء، قم: دفتر نشر نويد اسالم�	 
ــاد 	  ــران: بنی ــان، ته ــر معینی ــح علی اصغ ــه تصحی ــات، ب ــن الحی ــی)1365(، رشــحات عی ــن عل کاشــفی، فخرالدی

نیکــوکاری نوریانــی�
کلینی، محمدبن یعقوب)1363(، اصول الکافی، تعلیق علی اکبر غفاری، بی جا: دارالکتب االسالمیة�	 
گوهــری فخرآبــاد، مصطفــی)1399ش(، زمانــه، زندگــی، و کارنامــه مــال حســین کاشــفی، قم:پژوهشــگاه علــوم 	 

و فرهنــگ اســالمی�
مسلم نیشابوری، )بی تا(، صحیح مسلم، بیروت:دار الفکر� 	 
ــق محمــد حســینی 	  ــار، تحقی ــل االئمــة االطه ــی فضائ ــار ف ــا(، شــرح االخب ــی ت ــن محمد)ب ــان ب ــی، نعم مغرب

ــم: موسســة النشــر االســالمی� ــی، ق جالل
ــر، 	  ــیر النذی ــث البش ــن احادی ــر م ــع الصغی ــرح الجام ــر، ش ــض القدی ــرووف)1415ق(، فی ــد عبدال ــاوی، محم من

ــة� ــب العلمی ــروت:دار الکت ــالم، بی ــد عبدالس ــح احم تصحی
ــراث 	  ــز نشــر می ــران: مرک ــژاد، ته ــرام ن ــار، تصحیــح محســن به ــوداق)1379(، جواهــر االخب ــی، ب منشــی قزوین

ــوب� مکت
نسائی، احمدبن شعیب)1411(، السنن الکبری، تحقیق عبدالغفار سلیمان، بیروت:دار الکتب العلمیة� 	 
نظامی باخرزی، عبدالواسع بن جمال الدین)1383(، مقامات جامی، تهران:نشر نی�	 
نفسی، عبداهلل)بی تا(، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، بی جا:بی نا�	 
واحدی نیشابوری)1388(، علی بن احمد، اسباب نزول الیات، قاهره: موسسة الحلبی و شرکاه�	 
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چکیده

ــراوان دارد� آداب و رســوم، ســنت ها،  فرهنــگ عمومــی چــون درختــی اســت کــه شــاخه های ف

ــر  ــی شــاخه های پ ــون زندگ ــواع خوراکی هــا و جنبه هــای گوناگ ــوع پوشــش، ان ــد، ن باورهــا و عقای

ــود(،  ــام خ ــی ع ــه )در معن ــودن جامع ــالمی ب ــه اس ــه ب ــتند� باتوج ــت هس ــن درخ ــار ای ــرگ و ب ب

ــی  ــع دین ــن منب ــار مهم تری ــا معی ــه، ب ــی در جامع ــذار فرهنگ ــای تأثیرگ ــنجش باوره ــناخت و س ش

یعنــی قــرآن کریــم، امــری مهــم و جهــت بخــش اســت؛ زیــرا شــناخت ایــن باورهــا می توانــد در 

تقویــت بنیــه ی فرهنگــی جامعــه و نیــز آسیب شناســی جامعــه ی دینــی کمــک کنــد� در ایــن نوشــتار 

ــه ی  ــا کنای ــل ی ــل، ضرب المث ــب َمث ــه در قال ــی ک ــای عموم ــهور را از باوره ــخنان مش ــدادی از س تع

ــه  ــی، ب ــته بندی موضوع ــس از دس ــم و پ ــتخراج کرده ای ــت، اس ــاری اس ــا ج ــگ م ــروف در فرهن مع

روش توصیفــی- تحلیلــی، آن هــا را بــا آیاتــی از قــرآن ســنجیده ایم؛ آیاتــی کــه در آن هــا، مســتقیم 

یــا غیــر مســتقیم می تــوان مطلبــی دربــاره ی موضوعــات مطــرح شــده دریافــت� نتیجــه ی تحقیــق 

ــی و  ــا معــارف قــرآن، اعتقــادات دین در ایــن موضــوع، نشــان می دهــد کــه بیشــتر ایــن باورهــا ب

تجربــه ی زندگــی ســازگار هســتند� تعــدادی نیــز کــه در گفتــار و کــرداِر مــردم، ســخت جــا افتاده انــد، 

بــا مبانــی دینــی ســازگار نیســتند امــا تلقــی جامعــه و باورهــای کالمــِی گذشــته و نیــز وجــود آن هــا 

ــد در  ــی می توان ــن پژوهش های ــت� چنی ــده اس ــا ش ــدگاری آن ه ــث مان ــاعران، باع ــخن ش در س

پاالیــش فرهنگــی باورهــای نادرســت در جامعــه مؤثــر باشــد�

واژگان کلیدی: فرهنگ عمومی، باورهای عمومی، آیات قرآن کریم، َمثل، کنایه� 

*� عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه قم، قم ، ایران� 
mehravaran72m@gmail�com
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1. مقدمه

ــگ،  ــاره ی فرهن ــی و مفهومــی ســنگین و گســترده ای دارد� درب ــار معنای ــگ امــروزه ب واژه ی فرهن

ارائــه ی یــک تعریــف، بســیار مشــکل اســت؛ چــون ایــن مفهــوم در جوامــع مختلــف و از دیدگاه هــای 

گوناگــون اجتماعــی، جامعه شناســی، انسان شناســی و ��� تعریــف شــده و در هــر تعریــف، عنصــر یــا 

عناصــری مــورد نظــر بــوده اســت ) آشــوری، 1380 و جعفــری، 1373(� متناســب بــا موضــوع ایــن 

ــور، انسان شــناس مشــهور بریتانیایــی کــه فرهنــگ و تمــدن را  ــگاه ادوارد برنــت تایل نوشــتار و از ن

متــرادف می گیــرد و در ارتبــاط بــا هــم بــه کار می بــرد، فرهنــگ چنیــن تعریــف می شــود: »فرهنــگ 

ــه شــناخت،  ــده ای اســت ک ــوم وســیع کلمــه در قوم شناســی، مجموعــه ی پیچی ــه مفه ــا تمــدن ب ی

باورهــا، هنرهــا اخــالق، حقــوق، آداب و رســوم و دیگــر قابلیت هــا یــا عاداتــی را در بــر می گیــرد کــه 

انســان بــه عنــوان عضــو جامعــه کســب می کنــد« )پهلــوان، 1378: 48(� بنابرایــن باورهــای عمومــی 

بخشــی از فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت�

فرهنــگ جامعــه ی مــا از باورهــا، ویژگی هــا، آداب و رســوم و رفتارهــای متنــوع و متفــاوت مــردم 

شــکل گرفتــه اســت� بــه طــور طبیعــی جامعــه ای بــا ایــن همــه تکّثــر قومــی، تکثــر فرهنگــی، نیــز 

خواهــد داشــت امــا بــا همــه ی ایــن تفاوت هــا، فرهنــگ مشــترکی نیــز در بیــن همــه ی مــردم وجــود 

ــگ عمومــی، مجموعــه ای از باورهــا، دانســتنی ها،  ــم� فرهن ــگ عمومــی می نامی ــه آن را فرهن دارد ک

حکمت هــا، ضرب المثل هــا، َمثل هــا، کنایــات و ســخنان مشــهور اســت کــه محتــوای زندگــی مــردم 

را نشــان می دهــد� ایــن باورهــا ریشــه در نیازهــا، نــوع نگــرش، جهان بینــی، احساســات و عواطــف، 

ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــی دارد� بنابرای ــه و آرمان هــای زندگ ــادات، ویژگی هــای فرهنگــی، تجرب اخــالق، ع

اســالمی بــودن جامعــه )در معنــی عــام خــود(، شــناخت و ســنجش باورهــای تأثیرگــذار فرهنگــی 

ــم، امــری مهــم و جهــت بخــش  ــرآن کری ــی ق ــی یعن ــع دین ــن منب ــا ســنجه ی مهم تری در جامعــه ب

اســت� شــناخت ایــن باورهــا می توانــد در تقویــت بنیــه ی فرهنگــی جامعــه و نیــز آسیب شناســی 

جامعــه ی دینــی کمــک کنــد؛ زیــرا در کنــار بســیاری از باورهــا و ویژگی هــای درســت و مــورد تأییــد 

دیــن، برخــی باورهــا و خرافــاِت جای گیــر شــده در فرهنــگ عمومــی نیــز وجــود دارد کــه اعتقــاد یــا 

ــد  ــد می شــود� ســنجش و نق ــزی نســل های جدی ــن و دین گری ــث وهــن دی ــا، باع ــه آن ه ــل ب عم

باورهــا بــا آیــات قــرآن، کارکــرد دیــن را در محتوابخشــی بــه فرهنــگ و اصــالح و هدایــت آن نشــان 

ــه ایــن شــکل اســت کــه حــدود  می دهــد� ایــن نوشــتار بــه روش تحلیلــی اســت و شــیوه ی کار ب

چهــل ســخن مشــهور را کــه در قالــب َمثــل، ضرب المثــل یــا کنایــه ی معــروف در فرهنــگ مــا جــاری 
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اســت، از فرهنگ هــا و امثــال و ِحکــم عمومــی اســتخراج کرده ایــم، در مــواردی بــا شــواهدی از ادب 

ــرآن ســنجیده ایم�  ــی از ق ــا آیات ــرده و پــس از دســته بندی موضوعــی، آن هــا را ب ــراه ک فارســی هم

ــش از  ــات، بی ــال و کنای ــن امث ــی ای ــبب فراوان ــه س ــه ب ــت ک ــق در آن اس ــن تحقی ــت ای محدودی

ــا  ــهور ب ــای مش ــات و ضرب المثل ه ــدادی از کنای ــه تع ــار ب ــد و ناچ ــه نمی گنج ــک مقال ــن در ی ای

ــا می شــود� ــدک اکتف ــی ان توضیحات

2.پیشینه ی تحقیق

ــود دارد  ــی وج ــته های فراوان ــاالت و نوش ــا، مق ــه، کتاب ه ــگ عام ــات و فرهن ــه ی ادبی در زمین

ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــی از آن ه ــت� یک ــا نیس ــه ی آن ه ــردن از هم ــام ب ــه ن ــی ب ــا ضرورت ــه در این ج ک

ایــن موضــوع، کتــاب »باورهــای عامیانــه مــردم ایــران« از حســن ذوالفقــاری )1399( اســت کــه در آن 

ــن باورهــا را در کل  ــی ای ــع آوری شــده و بســامد جغرافیای ــردم در 6500 مدخــل جم ــاور م 11هــزار ب

ایــران نشــان داده اســت� ایــن کتــاب زمینــه ای بــرای پژوهش هــای مختلــف مثــل جامعه شناســی 

ــون  ــه تاکن ــن باورهــا برخــی از مســائلی را ک ــد براســاس ای ــد و پژوهشــگر می توان را فراهــم می کن

پاســخی بــرای آن هــا نداشــته حــل کنــد� 

در موضوعات و نوشته های همخوان با این پژوهش از مقاالت زیر می توان یاد کرد: 

ــار  ــا آم ــي« ب ــاي فارس ــم در ضرب المثل ه ــرآن كري ــاب ق ــه ی »بازت ــاری )1385( در مقال ذوالفق

ــل  ــزار مث ــه 30 ه ــي ب ــده ی فارس ــاپ ش ــراري و چ ــاي غيرتك ــه ضرب المثل ه ــد ک ــان می ده نش

مي رســد� تأثيــر مســتقيم حــدود 900 آيــه قــرآن بــر 3 درصــد ايــن مثل هــا مشــهود اســت� آن گاه 

ــد:  1-  ــان می ده ــر نش ــكل هاي زي ــي از ش ــه يك ــي را ب ــاي فارس ــات در مثل ه ــاب آي ــوه ی بازت نح

كاربــرد عيــن آيــه� 2- كاربــرد محتــواي آيــه� 3- اســتفاده از واژه،  تركيــب، اصطــالح يــا تعبيــر قرآنــي 

ــرآن� ــه داســتان هاي ق ــح ب ــه� 4- تلمي ــا بخشــي از آي ي

باباصفــری و اورک )1392( در مقالــه ای بــا عنــوان »تأثير قرآن بر آفرينش ضرب المثل هاي فارسي« 

حــدود یکصــد ضرب المثل را ذيل هفــت عنــوان کلــی دستهبندي كرده و ضمن توضيح ضرب المثل ها، 

آيه يا نــام سوره ی مربوط به هر يك را نيز آورده انــد� 

ــا رویکــرد بینامتنیــت در  ــر قــرآن کریــم را ب ــه ی خــود، تأثی غفوری فــر و حســینی )1396( در مقال

برخــی کنایــات عامیانــه بررســی و تأثیــر واژگانــی، مضمونــی و وجــود برخــی نام هــای قرآنــی را در 

ــی دارد� ــه قبل ــا مقال ــه شــباهت هایی ب ــد� ایــن مقال تعــدادی از کنایــات نشــان داده ان

ــه کتاب هــا و نوشــته های مرتبــط، آن چــه موضــوع نوشــتار حاضــر اســت در هیــچ  ــا توجــه ب ب
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ــده نمی شــود�  ــک از آن هــا دی ی

فرهنگ و دین و نسبت این دو

ــن  ــگ و دی ــا اصطــالح فرهن ــوم ی ــه موضــوع نوشــتار، الزم اســت نخســت دو مفه ــا توجــه ب ب

و ســپس نســبت آن هــا را بــا هــم بررســی کنیــم� دربــاره ی فرهنــگ، ارائــه ی یــک تعریــف بســیار 

ــی،  ــون اجتماع ــای گوناگ ــف و از دیدگاه ه ــع مختل ــوم در جوام ــن مفه ــون ای ــت؛ چ ــکل اس مش

ــورد  ــری م ــا عناص ــر ی ــف، عنص ــر تعری ــده و در ه ــف ش ــی و��� تعری ــی، انسان شناس جامعه شناس

نظــر بــوده اســت ) آشــوری، 1380 و جعفــری، 1373(� متناســب بــا موضــوع ایــن نوشــتار و از نــگاه 

ــرد  ــرادف می گی ــدن را مت ــگ و تم ــه فرهن ــی ک ــور انسان شــناس مشــهور بریتانیای ــت تیل ادوارد برن

ــه  ــدن ب ــا تم ــگ ی ــف می شــود: »فرهن ــن تعری ــگ چنی ــرد، فرهن ــه کار می ب ــا هــم ب ــاط ب و در ارتب

مفهــوم وســیع کلمــه در قوم شناســی، مجموعــه ی پیچیــده ای اســت کــه شــناخت، باورهــا، هنرهــا، 

ــه  ــه انســان ب ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــا عادات ــا ی ــر قابلیت ه ــوق، آداب و رســوم و دیگ اخــالق، حق

ــوان، 1378: 48(� بنابرایــن باورهــای عمومــی، بخشــی  عنــوان عضــو جامعــه کســب می کنــد« )پهل

از فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت�

ــر  ــر از منظ ــت� اگ ــده اس ــی ش ــف مختلف ــون تعاری ــای گوناگ ــا دیدگاه ه ــز ب ــن نی ــرای دی ب

مصداق گرایــی بــه دیــن بنگریــم، تعریفــی مبتنــی بــر مصادیق و ویژگی هاي مشترك میان ادیان را در 

نظــر می گیریــم� عالمه طباطبـایی در تعریـف دیـن چنیــن رویکــردی دارد و مطلق دین را با توجه به 

مصادیق و ویژگی هاي مشترك میـان ادیـان توحیدي تعریف میکند� بــر ایــن مبنــا »دیــن مجموعــه اي 

از معـارف، قـوانین اجتمـاعی و اخبـار است که از طریق وحی و نبوت به بشر رسیده است« )ر� ک: 

طباطبایی، 1396(� همچنیــن ایشــان در تفسیر آیــه 256 ســوره ی بقــره، دین را چنیــن معرفــی می کنــد: 

ــال دارد و جامــع  ــه دنب ــارت اســت از یــک سلســله معــارف علمــی، کــه معــارف عملــی ب »دیــن عب

همــه ی آن معــارف، یــک کلمــه اســت و آن عبــارت اســت از اعتقــادات و اعتقــاد و ایمــان هــم از امــور 

قلبــی اســت کــه اکــراه و اجبــار در آن راه نــدارد؛ ��� « )طباطبایــی، 1387: ج2: 523(� 

موضــوع دیگــری کــه بایــد مشــخص باشــد، نســبت بیــن دیــن و فرهنــگ اســت� در این نوشــتار، 

ــزء  ــد، ج ــگ باش ــی از فرهن ــن جزئ ــد دی ــا باش ــر بن ــرا اگ ــم؛ زی ــگ می دانی ــر از فرهن ــن را فرات دی

ــد و اگــر فرهنــگ را جزئــی از دیــن بشــماریم،  ــر کل احاطــه داشــته و آن را اصــالح کن ــد ب نمی توان

بســیاری از باورهــا، کردارهــا و رفتارهــای فرهنگــی، نادرســت و خرافــی اســت و نمی توانــد بــا دیــن 

ــرار داد� از  ــار دیگــری ق ــاز نمی شــود یکــی را معی ــا بشــماریم، ب ســازگار باشــد و اگــر هــر دو را همت
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ایــن رو، فرهنــگ بــه عنــوان بخشــی از واقعیــت جــاری در جامعــه کــه منشــأ زمینــی و انســانی دارد، 

می توانــد متأثــر از دیــن باشــد و بــر فهــم از دیــن تأثیــر بگــذارد و دیــن نیــز متناســب بــا اهــداف و 

ــد�  ــه اصــالح بخوان ــا خــود را در فرهنــگ ب کارکــرد خویــش، می توانــد بخش هــای ناســاگار ب

3. بحث اصلی 

ــیم  ــن تقس ــرد چنی ــا و کارک ــوزه ی معن ــه ح ــه ب ــا توج ــر و ب ــای زی ــق را در بخش ه ــواد تحقی م

می کنیــم:

3-1. رویدادها و کردارها

زبانزدهــا، کنایــات و ضــرب المثل هــای ایــن قســمت، حــاوی موضوعاتــی اســت کــه بــه کردارهــا، 

اتفاقــات، رویدادهــا و تصمیم هــای مــردم مرتبــط اســت� ماننــد:

1.آب رفته به جوی برنمی گردد

ــوان آورد�  ــاز نمی ت ــگ ب ــه چن ــد از: »فرصــت هــدر شــده را ب ــل عبارتن ــن ضــرب المث ــی ای معان

آبــروی از دســت رفتــه را جبــران نمی تــوان کــرد� نتیجــه اعمــال و افعــال خــود را از پیــش ارزیابــی 

ــن  ــاملو، 1378 :ج1: 23(� ای ــت« )ش ــد داش ــری نخواه ــل ثم ــد از عم ــیمانی بع ــه پش ــرد ک ــد ک بای

ــی  ــا خطاهای ــی ی ــس از رویدادهــای منف ــه: پ ــرد دارد؛ از جمل ــددی کارب ــوارد متع ــل در م ضرب المث

ــا  ــد ام ــران کن ــا تصمیمــی اشــتباه می کوشــد کارش را جب ــرداری نادرســت ی ــه انســان پــس از ک ک

ــا  ــزی را از دســت داده و غصــه ی آن می خــورد ی ــا چی ــدارد� ی ــران وجــود ن ــا امــکان جب فرصــت ی

ــان  ــا انس ــردد� ی ــر بازنمی گ ــه دیگ ــت داده ک ــی را از دس ــر و فرصت های ــی از عم ــت، بخش موقعی

براثــر بی احتیاطــی، ناپرهیــزی یــا خطــا، آبــروی خــود یــا دیگــری را بــرده و جبــران آن، مشــکل یــا 

ناممکــن اســت� از نظــر اخالقــی و رفتــاری نیــز بایــد توجــه و مراقبــت کنیــم کــه پیــش از انجــام هــر 

عمــل، بــه نتایــج و پیامدهــای آن بیندیشــیم کــه پشــیمانی بعــد از عمــل ســودی نخواهــد داشــت� 

ــا قســمت اول  ــم ام ــرآن نمی یابی ــردازد در ق ــن ســخنانی بپ ــه چنی ــه مســتقیم ب ــه ای را ک ــچ آی هی

آیــه ی ذیــل را کــه بــر بخشــی از مصــداق آن یعنــی تأســف نخــوردن بــر گذشــته داللــت می کنــد، 

ــن  ــد: 23(� در مجمــوع، ای ــْم ...« )ســوره حدی ــا فاَتُک ــي  م ــْوا َعل ــال َتْأَس ــوان شــاهد آورد: »ِلَکْي می ت

ضــرب المثــل در مــورد مصادیــق اخالقــی  خــود بــا آیــات و فرهنــگ قرآنــی همســو اســت�

2. خدا گر ز حکمت ببندد دری/ ز رحمت گشاید در دیگری

ــزی  ــن ضرب المثل هــای فارســی اســت� انســان چی ــی از امیدبخش تری ــروف، یک ــت مع ــن بی ای

ــب  ــر از آن از جان ــا بهت ــد ی ــدوار باشــد کــه همانن ــد امی ــا بای ــی را از دســت می دهــد، ام ــا فرصت ی
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ــا  ســختی و مشــکل مواجــه می شــود، بایــد امیــد داشــته باشــد  خــدا برایــش فراهــم شــود� یــا ب

آســانی در پیــش دارد� از آیــات ذیــل می تــوان بــه طــور کلــی حکمــت، صــالح و تدبیــر خداونــد را 

در کارهــا دریافــت و بــه طــور طبیعــی ایــن آیــات گرچــه بــه موضــوع یــا مصــداق ویــژه ای اشــاره 

دارنــد، می تواننــد مصادیــق مشــابه را نیــز دربــر بگیرنــد: »َمــا َنْنَســْخ ِمــْن آَيــٍة َأْو ُنْنِســَها َنــْأِت ِبَخْيــٍر 

ِمْنَهــا َأْو ِمْثِلَهــا« )بقــره: 106(. »َفــِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُیْســرًا ِإنَّ َمــَع اْلُعْســِر ُیْســرًا« )انشــراح: 5 و6( و نیــز 

)نحــل: 101(� 

3. نیکی و پرسش؟

ــن  ــه می شــود، یکــی از کوتاه تری ــزی گفت ــردن چی ــارف ک ــه معمــواًل در پاســخ تع ــن ســخن ک ای

ضرب المثل هــا در زبــان مــردم اســت� آشــکار اســت کــه بــرای نیکــی کــردن بــه دیگــران بــه اجــازه 

ــات  ــًا آی ــردن نیســت� طبع ــی ک ــف نیک ــی مخال ــچ انســان عاقل ــرا هی ــاز نیســت؛ زی و پرســش نی

ــه قســمتی  ــا ب ــه در این ج ــن ســخن شــاهد آورد ک ــوم ای ــرای مفه ــوان ب ــرآن را می ت ــی از ق فراوان

ــْأِت ِبُكــُم اهلُل َجِميًعــا ِإنَّ اهلَل  ــوا َي ــَراِت َأْيــَن َمــا َتُكوُن از ایــن آیــه اکتفــا می شــود: »... َفاْســَتِبُقوا اْلَخْي

ــٌر« )بقــره: 148(� همچنیــن بخشــی از آیــات 48 مائــده، 21 حدیــد، 95 بقــره و  ــْيٍء َقِدي ــى ُكلِّ َش َعَل

ــن ســخن باشــد� ــار درســتی ای ــد معی ــز می توان 133 آل عمــران نی

4. به امان خدا

ــه  ــت ک ــش آن اس ــه مثبت ــد� وج ــته باش ــی داش ــت و منف ــرد مثب ــد دو کارب ــل می توان ــن مث ای

کســی کاری یــا چیــزی را بــه امیــد خــدا و یــاری او رهــا کنــد و خداونــد را نگهبــان آن بدانــد� امــا 

در تــداول عــام و عامیانــه ی آن، وقتــی کســی کاری یــا چیــزی را بــه حــال خــود رهــا کــرده و بــه آن 

ــه امــان خــدا رهایــش کــرده  ــد ب ــگار اســت، مــردم می گوین ــا در نگهــداری آن ســهل ان ــا ی بی اعتن

اســت� ایــن تعبیــر در این جــا بســیار اشــتباه و ناشــی از بی توجهــی بــه عبــارت اســت، گویــی امــان 

خــدا، بی پناهــی و ناامنــی یــا شــاید بی اعتمــادی بــه خداونــد اســت؛ حــال آن کــه خداونــد حافــظ 

و پشــتیبان ماســت� در موافقــت بــا وجــه اول و مخالفــت بــا وجــه دوم ضرب المثــل، آیــات نمونــه ی 

ــَك َعَلــى ُكلِّ  ــی َعَلــى ُکلِّ َشــْیٍء َحِفیــٌظ« )هــود: 57( و »َو َربُّ زیــر را می تــوان صــادق دانســت: »ِإنَّ َربِّ

َشــْيٍء َحِفيــٌظ« )ســبأ: 21( و )یوســف: 64(.

5. عمر کسی وفا نکردن

عمــر وفــا کــردن بــه معنــی دیــر پاییــدن عمــر و مهلــت دادن عمــر اســت )دهخــدا، 1377: 11 : 

ــزد همــه ی انســان ها  ــا نکــردن اســت� یکــی از باورهایــی کــه در ن ــف آن، عمــر وف 16345( و مخال

از گذشــته تــا امــروز پذیرفتنــی اســت مــرگ اســت� کمتــر کســی اســت کــه بــه مــرگ بــاور نداشــته 
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ــی  ــگ عموم ــاوت اســت� در فرهن ــی متف ــرگ و زندگ ــاره ی م ــی انســان ها درب ــا جهان بین باشــد� ام

ــز  ــای حکمت آمی ــخنان و ضرب المثل ه ــرگ س ــاره ی م ــت، درب ــن اس ــر از دی ــیار متأث ــه بس ــا ک م

فراوانــی وجــود دارد� عمــر کســی وفــا نکــردن را بیشــتر در جایــی می تــوان بــه کار بــرد کــه انســان، 

آرزوهــای دور و دراز داشــته باشــد یــا بســیار حریــص و دلبســته ی دنیــا و تعلقــات آن باشــد� ایــن 

ــز  ــری نی ــای دیگ ــه کاربرده ــت� البت ــی اس ــاالت و آرزوهای ــن خی ــر چنی ــی در براب ــل هشدارباش مث

ــْم  ــاَء َأَجُلُه ــِإَذا َج ــه: »َف ــوان شــاهد گرفــت؛ از جمل ــه را می ت ــد آی ــن ســخن چن ــا ای دارد� همســو ب

اَلَيْســَتْأِخُروَن َســاَعًة َو اَلَيْســَتْقِدُموَن« )اعــراف: 34( و ســوره یونــس آیــه 49، ســوره انعــام آیــه 2 و 

ســوره رعــد آیــه  39.

3-2. صفات، ویژگی ها، روحیات و رفتارها

ایــن گــروه از ضرب المثل هــا، دربرگیرنــده ی صفــات و خصوصیــات گوناگــون، خلقیــات و 

ــت�  ــان اس ــی انس ــا منف ــت ی ــای مثب رفتاره

1. از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان

ایــن َمثــل معمــواًل در گفتــار بــرای گفتن ســخنی نشــنیده یــا محرمانــه و افشــای راز کاربــرد دارد� در 

ظاهــر، مثبــت امــا در دل خــود منفــی اســت؛ زیــرا گوینــده ی ســخن بــه مخاطبــش می گویــد: حــال 

کــه خــدا ایــن ســخن را می دانــد، دیگــر مهــم نیســت پنهــان بمانــد و بگــذار تــو هــم بدانــی� دربــاره ی 

آگاهــی و علــم خداونــد بــه همــه ی امــور، جــای هیــچ گفت و گویــی نیســت و آیــات فراوانــی از قــرآن 

ــَماِء« )آل  ْرِض َو اَل ِفــي السَّ نیــز برایــن تصریــح می کننــد؛ ماننــد: »ِإنَّ اهلَل اَل َيْخَفــى َعَلْيــِه َشــْيٌء ِفــي اْلَ

عمــران: 5( و نیــز مجادلــه/7 و ابراهیــم/38.

از نظــر اخالقــی می تــوان گفــت: درســت اســت کــه هیــچ چیــز از خداونــد پنهــان نمی مانــد، امــا 

ــردم  ــظ ســرِّ م ــا حاف ــد ام ــد و می دان ــز را می بین ــد همــه چی ــه افشــا شــود� خداون ــدارد ک لزومــی ن

و ســتارالعیوب اســت؛ پــس بــه بهانــه ی این کــه خــدا می دانــد مــا حــق نداریــم اســرار یــا گناهــان 

خــود یــا مــردم را فــاش کــرده یــا آن چــه باعــث ریختــن آبــروی دیگــران می شــود بــه کســانی دیگــر 

منتقــل کنیــم� پــس در مجمــوع، ایــن مثــل مخالــف خواســت قــرآن در کتمــان اســرار اســت� 

2. آدم بد ذات/بد جنس/ بد سرشت/ بد طینت

ــده جو،  ــد و مفس ــریر، دارای ذات پلی ــت و آن »ش ــک اس ــم نزدی ــه ه ــات ب ــن ترکیب ــی ای معان

حیله گــر و مــزّور اســت« )نجفــی، 1378: 140(� در تــداول عــام و گفتــار و رفتــار مــردم، هنگامــی کــه 

بــا آزار و اذیــت کســی بویــژه بــا اســتمرار آن مواجــه شــوند، یــا از کســی ویژگی هــای منفــی متعــدد 
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ــات،  ــن ترکیب ــم در ای ــد ببینی ــد� بای ــد آن می دانن ــدذات و مانن ــس و ب ــواًل او را بدجن ــد، معم ببینن

ــا ویژگــِی بــدی یــاد می شــود و ایــن بــدی  ــه واژه هــای ذات، جنــس، سرشــت یــا طینــت، ب چگون

ــد کســی  ــه اصــل و آغــاز آفرینــش و تول ــدار عــام، ایــن بــدی، ب ــه چــه زمانــی برمی گــردد� در پن ب

برمی گــردد و حــاوی ایــن اندیشــه اســت کــه فــرد مــورد نظــر، خلقتــش بــا بــدی سرشــته و خداونــد 

او را چنیــن بــد، آفریــده اســت� چنیــن بــاوری ریشــه در باورهــای قدیمــی انســان و در جامعــه ی مــا 

در تفکــرات کالمــی گذشــته بویــژه تفکــر اشــاعره و جهمیــه و اهــل حدیــث دارد )بنگریــد بــه: مقــاالت 

ــن  ــرق بی ــروت، و الف ــل  و النحــل، شهرســتانی، ج1، چــاپ بی االســالمیین، ابوالحســن اشــعری، المل

الفــرق، بغــدادی، و »جبــر و اختیــار« آیــت اهلل جعفــر ســبحانی(� در بســیاری از متــون ادبــی مــا نیــز 

بــه ایــن موضــوع اشــاره و اعتقــاد بــه آن ترویــج شــده اســت� اگــر قائــل بــه ایــن باشــیم کــه خلقــت 

کســی ذاتــًا بــد بــوده، گناهــی متوجــه آن شــخص نیســت؛ زیــرا مجبــور آفریــده شــده و اختیــاری 

در شــکل گیری طینــت و جنــس خــود نداشــته اســت� امــا قــرآن کریــم ذات و فطــرت هــر انســان را 

پــاک و خدایــی می دانــد کــه در برابــر انتخاب هــای گوناگــون قــرار می گیــرد و بنابرایــن، اصــل ایــن 

ســخن بــا فرهنــگ قرآنــی ناســازگار اســت� در آیــات زیــر نادرســتی ایــن مثــل مشــاهده می شــود: 

اَها َفَأْلَهَمَهــا  ــاَس َعَلْيَهــا اَل َتْبِديــَل ِلَخْلــِق اهلِل« )روم: 30(، »َو َنْفــٍس َو َمــا َســوَّ ِتــي َفَطــَر النَّ »ِفْطــَرَت اهلِل الَّ

ْجَدْيــِن« )بلــد: 10(� بــا توجــه بــه ایــن آیــات، هــر  ُفُجوَرَهــا َو َتْقَواَهــا« )شــمس: 7 و8(، »َو َهَدْيَنــاُه النَّ

انســان بــا فطــرت پــاک توحیــدی آفریــده می شــود؛ اگــر بــه همیــن حالــت پیــش بــرود و عوامــل 

خارجــی او را منحــرف نکننــد، راه حــق را خواهــد پیمــود� »هیــچ فــردی از مــادر خویــش خطــاکار، 

گنــه کار و یــا بدســگال زاده نشــده اســت و پلیدی هــا و زشــتی ها، جنبــه ی َعَرضــی داشــته و معلــول 

عوامــل بیرونــی و اختیــاری اســت«� )ســبحانی،1386 :24(

ــد  ــس از تول ــه ی انســان پ ــرورش یافت ــاوت در شــاکله و شــخصیت پ ــه تف ــگاه ب ــا ن ــر ب ــا اگ ام

بخواهیــم بــه ایــن ترکیبــات بنگریــم، ســخن تــا حــدودی درســت اســت� در آیــه ی زیــر بــه تفــاوت 

شــاکله )بــه معنــی خلــق و خــوی و ســاختار روحــی هــر کــس( اشــاره شــده امــا هرگــز بــه بــدی 

ُكــْم َأْعَلــُم ِبَمــْن ُهــَو َأْهــدى  َســِبياًل« )ســوره  ذات اشــاره نمی کنــد: »ُقــْل ُكلٌّ َيْعَمــُل َعلــى  شــاِكَلِتِه َفَربُّ

ــم نشــده و  ــه همین جــا خت ــات دیگــر ب ــه برخــی آی ــا توجــه ب ــه ایــن موضــوع ب اســراء: 84(� البت

در گفتــار و نوشــتار عالمــان و محققــان دربــاره ی آن ســخن فــراوان گفتــه شــده اســت کــه مجــال 

پرداختــن بــه آن نیســت� 

3. جواب ابلهان خاموشی است.

یکــی از رفتارهــای بســیار معقــول، منطقــی و تجربــه شــده، ســکوت و خاموشــی دربرابــر گفتــار 



118

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

افــراد جاهــل اســت� البتــه نمی تــوان ایــن رفتــار را بــرای همیشــه و مطلــق دانســت؛ زیــرا ممکــن 

ــا در  ــت باشــد� ام ــا هدای ــا مصلحــت، در پاســخ ی ــکان و ســخن و ی ــی اقتضــای م اســت در جای

مجمــوع، ایــن رفتــار چنــان تجربــه شــده، کــه بــه شــکل ضرب المثــل در زبــان جــاری شــده اســت� 

در قــرآن کریــم بــدون اطــالق بــر رفتــار هــر انســان، دربــاره ی صفــات بنــدگان خــدا چنیــن آمــده 

ْرِض َهْوًنــا َو ِإَذا َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهُلــوَن َقاُلــوا َســاَلًما«  ِذيــَن َيْمُشــوَن َعَلــى اْلَ ْحَمــِن الَّ اســت: »َو ِعَبــاُد الرَّ

ــان: 63(�  )فرق

4. جواِب  های، ُهوی است )کلوخ انداز را پاداش سنگ است(

ایــن ضرب المثــل بــه ایــن معنــی اســت کــه »ســزای درشــتی و خشــونت، درشــتی و خشــونت 

ــی را  ــا خطاب ــخن ی ــر س ــد: ه ــن می گوین ــام چنی ــداول ع ــدا، 1370: ج2: 589(� در ت ــت« )دهخ اس

مثــل خــودش بایــد پاســخ داد؛ بویــژه دربرابــر خطــاب، گفتــار و رفتــار کســی کــه محترمانــه برخــورد 

نکــرده، بایــد ماننــد وی رفتــار کنیــم� بــه اقتضــای درشــتی و خشــونت و پاســخ آن کــه مصلحــت در، 

گذشــِت کریمانــه و مالیمــت باشــد یــا پاســخی درخــوِر تعــدی، دو نــوع نــگاه و برخــورد در قــرآن 

وجــود دارد: هــم مطابقــت و هــم مخالفــت� در ســفارش بــه پاســخ و رفتــار احســن و در مخالفــت 

ــی  ِت ــْع ِبالَّ ــرد: »ِاْدَف ــتناد ک ــم اس ــرآن کری ــر از ق ــفارش های زی ــه س ــوان ب ــل می ت ــن ضرب المث ــا ای ب

ــوَن َأْن  ــیَئَة َنْحــُن َأْعَلــُم ِبمــا یِصُفــوَن« )مومنــون: 96( و »َوْلَیْعُفــوا َوْلَیْصَفُحــوا َأالُتِحبُّ ِهــی َأْحَســُن َالسَّ

یْغِفــَر اهلُل َلکــْم« )نــور: 22(.

در موافقــت کلــی قــرآن بــا رفتــار مشــابه و در پاســخ بــه تعــدی و تجــاوزی کــه مشــمول ایــن 

َئٌة ِمْثُلهــا« )شــوری: 40(  َئٍة َســیِّ ضــرب المثــل قــرار بگیــرد، آیــات زیــر دیــده می شــود: »َو َجــزاُء َســیِّ

و »َمــِن اْعَتــدی  َعَلْیُکــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْیــِه ِبِمْثــِل َمــا اْعَتــدی  َعَلْیُکــْم« )بقــره: 194(� 

5. عیسی به دین خود، موسی به دین خود

پیــام ایــن ضرب المثــل در نــگاه اول اختیــار و آزادی در عقیــده و عمــل اســت� در حــوزه ی اندیشــه 

و رفتــار فــردی، هرکــس خــود صاحــب حــق و اختیــار خویــش اســت و دیگــران نمی تواننــد در کار 

او دخالــت کننــد� در گفتــار عمومــی همــان »چهــار دیــواری، اختیــاری« اســت و بــه گفتــه ی حافــظ:

مــن اگــر نیکــم و گــر بــد تــو بــرو خــود را بــاش/  هــر کســی آن ِدرود عاقبــت کار، کــه کشــت 

ــظ، 1370 :58(. )حاف

ــوس و  ــم، محس ــد ه ــگ و عقای ــر در فرهن ــت� تکث ــاری اس ــی اختی ــن و آیین ــر دی ــرش ه  پذی

ملمــوس اســت؛ این کــه گنــاه و نپذیرفتــن عقایــد مــا از جانــب دیگــران ضــرری بــه مــا نمی رســاند 

ــُکْم  ــْم َأْنُفَس ــوا َعَلْیُک ــَن آَمُن ذی ــا الَّ َه ــا َأیُّ ــد: »ی ــم می فرمای ــرآن کری ــه ق ــت؛ چنان ک ــت اس ــز درس نی
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ُکــْم َمــْن َضــلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتــم « )مائــده: 105(� نیــز خداونــد خطــاب بــه پیامبــر می فرمایــد: »َقــْد  الَیُضرُّ

ُکــْم َفَمــْن َأْبَصــَر َفِلَنْفِســِه َو َمــْن َعِمــَي َفَعَلْيهــا َو مــا َأَنــا َعَلْيُکــْم ِبَحفيٍظ« )ســوره  جاَءُکــْم َبصاِئــُر ِمــْن َربِّ

انعــام: 104(� البتــه در ایــن آیــه نکتــه ی مهــم دیگــری وجــود دارد کــه ســود انســان در گــرو پذیــرش 

ــن  ــان انســان هــم در نپذیرفت ــه او عرضــه و پیشــنهاد کــرده و زی ــد ب ــزی اســت کــه خداون آن چی

ــه خــود انســان ها واگذاشــته اســت� از ایــن آیــات نیــز  آن اســت امــا در عیــن حــال انتخــاب را ب

می تــوان اختیــار را دریافــت: )روم: 44(، )غاشــیه: 22( و )زمــر: 41(� بــا ایــن بیــان ایــن ضرب المثــل 

می توانــد درســت و بــا برخــی آیــات قــرآن منطبــق باشــد� امــا آیــا لزومــًا پذیــرش ایــن تفاوت هــا 

و اختیــار در پذیرفتــن یــا نپذیرفتــِن ســخن خداونــد یــا دیگــران، بــه معنــی درســتی و بحــق بــودن 

همــه ی ایــن تفاوت هــا اســت؟ در طــرف مقابــل، آیــات و روایــات فــراوان دیگــری وجــود دارد کــه 

بــه روشــنی بــه موضــوع لــزوم تبییــن و دفــاع از عقایــد حــق و بــه چالش کشــیدن عقایــد دیگــران 

می پــردازد؛ از جملــه: مائــده/67، نحــل/125، آل عمــران/110 و توبــه/71 کــه بــر مســئولیت اجتماعــی 

ــن و  ــعائر دی ــه ش ــی ب ــی، بی اعتنای ــل در معن ــن ضرب المث ــر ای ــس اگ ــد� پ ــد می کنن ــان تأکی انس

اباحــه در رفتــار و بی تفاوتــی در برابــر گناهــان و منکــرات باشــد، بــا قــرآن ســازگار نیســت�

6. نه سیخ بسوزد نه کباب

ایــن ضرب المثــل حالتــی میانــه و معتــدل را بیــان می کنــد امــا نــه مثبــت و نــه منفــی اســت؛ 

ــا داشــتن حالــت و  ــا ب ــه ی مثبــت و معتــدل داشــته باشــد ی ممکــن اســت اخــالق و رفتــاری جنب

رفتــاری محافظه کارانــه، جانــب حــق و درســتی را سســت گرفتــه و بــرای ناراحــت نشــدن دیگــران 

یــا از دســت نــدادن منافــع، چنــان موضــع و رفتــاری داشــته باشــد کــه مشــمول ایــن ســخن مشــهور 

ــور  ــه ط ــت و ب ــندیده اس ــط پس ــراط و تفری ــه ی اف ــار، میان ــالق و رفت ــی اخ ــور طبیع ــه ط ــود� ب ش

کلــی رفتــار درســت و متعــادل را نیــز می تــوان مشــمول ایــن ســخن دانســت� پــس کاربــرد ایــن 

ــی  ــای قرآن ــا توصیه ه ــی، ب ــدال در زندگ ــن روِش اعت ــه گرفت ــت و پیش ــِی مثب ــل در معن ضرب المث

همخوانــی دارد� در ایــن بــاره برخــی آیــات مــا را چنیــن ســفارش می کننــد: »َواْقِصــْد ِفــي َمْشــِيَك« 

)لقمــان: 19( و »ُکُلــوا َواْشــَرُبوا َو الُتْســِرُفوا« )اعــراف: 31( و نیــز ر�ک بــه: اســراء/29 و110 و فرقــان/67� 

امــا در جنبــه ی منفــی، اگــر رفتــار و گفتــار بــه نحــوی باشــد کــه حــق گفتــه نشــود و بــه خاطــر 

مالحظاتــی از گفتــن حــق دریــغ کنیــم )مبــادا کســی از مــا ناراحــت شــود یــا منفعتــی را از دســت 

دهیــم(، مخالــف بــا دســتور قــرآن اســت� در ایــن زمینــه می تــوان بــه آیــه زیــر اســتناد کــرد: »يــا 

ْقَربيــَن  اميــَن ِباْلِقْســِط ُشــَهداَء ِللــهِ  َو َلــْو َعلــى َأْنُفِســُكْم َأِو اْلواِلَدْيــِن َو اْلَ ذيــَن آَمُنــوا ُكوُنــوا َقوَّ َهــا الَّ َأيُّ

ِبُعــوا اْلَهــوى َأْن َتْعِدُلــوا َو ِإْن َتْلــُووا َأْو ُتْعِرُضــوا َفــِإنَّ  ــا َأْو َفقيــرًا َفــاهللُ  َأْولــى ِبِهمــا َفــال َتتَّ ِإْن َيُكــْن َغِنيًّ
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اهللَ  كاَن ِبمــا َتْعَمُلــوَن َخبيــرًا« )نســا: 135(.

7. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.

یکــی از پرکاربردتریــن ضرب المثل هــا کــه متأســفانه در اخــالق و رفتــار جامعــه بســیار نفــوذ کــرده 

و در عــادات برخــی راســخ شــده اســت ایــن مثــل اســت� محافظــه کاری، تــرس، تهدیــد، تطمیــع، 

ــت  ــی اس ــان از عوامل ــتی در ایم ــی و سس ــی، عافیت گزین ــودجویی، وظیفه نشناس ــی، س فرصت طلب

کــه بســیاری از افــراد را بــه عمــل کــردن بــه ایــن ســفارش نادرســت و حتــی غیــر اخالقــی ســوق 

می دهــد؛ زیــرا بــدون در نظــر گرفتــن درســتی یــا نادرســتی رفتــار و کــردار جماعــت، بــه همرنگــی 

بــا آن ســفارش می شــود� گرچــه در دنیــای امــروز و در جایــی کــه مــردم بخواهنــد چیــزی یــا کســی را 

انتخــاب کننــد، معیــار، نظــر و رأی اکثریــت یــا همــان جماعــت اســت، امــا در بســیاری از امــور بویــژه 

در اندیشــه، ایمــان و اخــالق و رعایــت هنجارهــا، مــالِک جماعــت و همرنگــی بــا آن اعتبــاری نــدارد� 

در قــرآن کریــم، آیــات مخالــف ایــن ضرب المثــل و در زمینه هــای گوناگــون بویــژه دربــاره ی ایمــان 

ــوَک َعــْن َســبیِل اهلِل« )انعــام: 116(  دیــده می شــود؛ از جملــه: »َو ِاْن ُتِطــْع َاْکَثــَر َمــْن ِفــى ااْلرِض ُیِضلُّ

و بقــره/243، اعــراف/187، هــود/17، یوســف/103، اســراء/89، آل عمــران/110، مائــده/103 و انعــام/111� 

8. آیه یأس خواندن

ــار نومیــدی کــردن، نقــاط ضعــف  ــده و توفیــق در کار، اظه ــاره ی آین ــی »درب ــه معن ــل ب ایــن مث

را برشــمردن و شکســت را مســلم دانســتن و متــرادف منفــی بافــی اســت« )نجفــی، 1378 :44(� در 

قــرآن کریــم هرچنــد آیــات بســیاری بــرای انــذار وجــود دارد،  امــا هیــچ آیــه ای انســان را مأیــوس 

ــت  ــانی اس ــت کس ــیطان و صف ــه های ش ــدی از وسوس ــد� ناامی ــأس نمی خوان ــه ی ــرده و او را ب نک

ــه ســخنان  ــاره ی کســی ک ــن روشــن نیســت چــرا درب ــد� بنابرای ــا سســت ایمانن ــان نداشــته ی ایم

ناامیــد کننــده بــر زبــان مــی آورد، یــا در مشــورت و شــراکت و تصمیــم بــر کار، بــه گونــه ای ســخن 

می گویــد کــه ناامیدانــه اســت، ایــن ضرب المثــل ســاخته شــده و بــه »آیــه یــأس خوانــدن« زبانــزد 

شــده اســت� آیاتــی کــه برعکــس ایــن ســخن، بــه امیــد و پرهیــز از یــأس ســفارش می کنــد فــراوان 

ــَأُس ِمــْن َرْوِح اهلِل ِإالَّ اْلَقــْوُم اْلَكاِفــُروَن« )یوســف:  ــُه اَلَيْ اســت؛ از جملــه: » َو اَلَتْيَأُســوا ِمــْن َرْوِح اهلِل ِإنَّ

ــوَب  ُن ــُر الذُّ ــِة اهلِل ِإنَّ اهلَل َیْغِف ــْن َرْحَم ــوا ِم ــِهْم اَلَتْقَنُط ــی َأْنُفِس ــَرُفوا َعَل ــَن َأْس ِذی ــاِدَی الَّ ــا ِعَب 87( و »َی

ــَن«  ــَن اْلَقاِنِطي ــْن ِم ــقِّ َفاَلَتُك ــْرَناَك ِباْلَح ــوا َبشَّ ــر: 53( و »َقاُل ــُم « )زم ِحی ــوُر الرَّ ــَو اْلَغُف ــُه ُه ــًا ِإنَّ َجِمیع

)حجــر: 55(� 

3-3. باورها و عقاید
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ــای  ــا در حوزه ه ــن باوره ــند� ای ــد باش ــا و عقای ــر باوره ــر ب ــا ناظ ــتر ضرب المثل ه ــاید بیش ش

گوناگــون زندگــی، طبیعــت، شــب و روز، جانــوران و حیوانــات و ماننــد آن اســت� در ادامــه بــه برخــی 

از ایــن ضرب المثل هــا اشــاره می شــود:

1. آب نطلبیده مراد است

اگــر آب را کنایــه از هــر کامروایــی و امــر مطلوبــی بدانیــم کــه توقــع و انتظــار بــروز آن را بــرای 

خــود نداشــته ایم و نیــز نعمتــی کــه ناخواســته یــا بــدون انتظــار بــه دســت آیــد، می تــوان آیاتــی 

ــِق اهلَل یْجَعــل َلــُه َمْخَرجــًا َو یْرُزْقــُه ِمــْن َحیــُث اَل  را همســو بــا ایــن مثــل یافــت� از جملــه: »َمــن یتَّ

یْحَتِســُب« )طــالق: 2(.

2. از تو حرکت از خدا برکت

یکــی از ضرب المثل هایــی کــه در زندگــی بیشــتر مــردم تجربــه شــده -ولــو برخــی افــراد از نظــر 

ــوق کار،  ــن و مش ــه امیدآفری ــت ک ــل اس ــن ضرب المث ــند- ای ــته باش ــادی نداش ــن اعتق ــر چنی ظاه

تــالش و انگیــزه اســت� آیــه ای از قــرآن خطــاب بــه مؤمنــان اســت کــه در صــورت یــاری خداونــد، 

خداونــد نیــز آنــان را یــاری می کنــد� یــاری خــدا کنایــه از بســیاری امــور اســت کــه در راه خــدا و 

ــْم«  ــْت َأْقداَمُک ــْم َو ُیَثبِّ ــُروا اهلَل َیْنُصْرُک ــوا ِإْن َتْنُص ــَن آَمُن ذی ــا الَّ َه ــا َأیُّ ــا رضایــت او باشــد: »ی ــراه ب هم

)محمــد: 7(� 

3. پیشانی اش بلند است

از باورهــای نادرســت امــا دیرپــا، ایــن بــاور اســت کــه برخــی افــراد در زندگــی بــدون زحمــت 

ــا  ــد و ب ــران از آن محرومن ــه دیگ ــد ک ــی دســت می یابن ــا امکانات ــت ی ــه موفقی ــه ی الزم، ب ــا زمین ی

اصطــالح »پیشــانی بلنــد« از آن یــاد می شــود� در ژرفــای ایــن مثــل نوعــی جبــر و اعتقــاد بــه آن کــه 

ــانی  ــد بودن/پیش ــی بلن ــت کس ــود� بخ ــده می ش ــتند، دی ــروا هس ــبب کام ــت و س ــی عل ــی ب برخ

ــاور می تــوان بــه  ــا ایــن ب داشــتن نیــز از زبانزدهــای مشــهور در ایــن زمینــه اســت� در مخالفــت ب

َئٍة َفِمــْن َنْفِســَك«  ایــن آیــات اســتناد کــرد: »َمــا َأَصاَبــَك ِمــْن َحَســَنٍة َفِمــَن اهلِل َو َمــا َأَصاَبــَك ِمــْن َســيِّ

ْنَســاِن ِإالَّ َمــا َســَعی« )نجــم: 39( و طــور/21 و رعــد/11�  )نســاء: 79( »َو َأْن َلْيــَس ِلْلِ

4. قدم کسی خوب یا بد بودن

از باورهــای رایــج در گذشــته و امــروز ایــن اســت کــه قــدم کســی را خــوب یــا شــوم بشــمارند یــا 

بــه عبارتــی، گویــی برخــی در ذات خــود شــوم یــا منحوســند و برعکــِس آن، قــدم کســی را خــوب و 

خــوش یمــن بداننــد� اعتقــاد بــه ســعد و نحــس دربــاره ی ایــام یــا انســان ها بویــژه دربــاره ی برخــی 

ایــام، ریشــه در باورهــای باســتانی جامعــه ی مــا دارد� ) یحیــی نــوری، اســالم و عقایــد و آراء بشــری، 
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1387؛  هاشــم رضــی، پژوهشــی در گاه شــماری و جشــن های ایــران باســتان، 1380(� آیــه زیــر نشــان 

ــه  ــدارد و همــه ی امــور ب ــاور، ریشــه ای دیریــن دارد امــا در اصــل، حقیقــت ن می دهــد کــه ایــن ب

ــُروا ِبُموَســى  يَّ َئٌة َيطَّ دســت خداونــد اســت: »َفــِإَذا َجاَءْتُهــُم اْلَحَســَنُة َقاُلــوا َلَنــا َهــِذِه َو ِإْن ُتِصْبُهــْم َســيِّ

ْكَثَرُهــْم اَلَيْعَلُمــوَن« )اعــراف: 131(�  َمــا َطاِئُرُهــْم ِعْنــَداهلِل َوَلِكــنَّ َأ َعــُه َأاَل ِإنَّ َو َمــْن مَّ

5. سیاه بخت/ سیاه گلیم

همســو بــا ضرب المثــل پیشــین، ایــن بــاور اســت کــه گویــی برخــی از اصــل و خلقــت خویــش 

بختــی بــد و سرنوشــتی نامطلــوب دارنــد و در عبــارِت عــوام، در زندگــی هیــچ شانســی ندارنــد� ایــن 

اعتقــاد در ایــن بیــت بــه خوبــی پیداســت: 

بــه آب زمــزم و کوثــر ســفید نتــوان کــرد        گلیــم بخــت کســی را کــه بافتنــد ســیاه )حافــظ، 

.)372 :1370

از هیــچ آیــه ای بــه طــور مســتقیم در رد ایــن بــاور نمی تــوان ســراغ گرفــت امــا در مخالفــت بــا 

ــْوٍم  ــا ِبَق ــُر َم ــت: »ِإنَّ اهلَل اَلُیَغیِّ ــر مســتقیم شــاهد گرف ــوان غی ــر را می ت ــات زی ــل، آی ــن ضرب المث ای

ــى  ــْوٍم َحتَّ ــى َق ــا َعَل ــًة َأْنَعَمَه ــرًا ِنْعَم ــُك ُمَغيِّ ــْم َي ــد: 11( و »َأنَّ اهلَل َل ــِهْم« )رع ــا ِبَأْنُفِس ــُروْا َم ــى ُیَغیِّ َحتَّ

ــُروا َمــا ِبَأْنُفِســِهْم« )انفــال: 53( و نیــز بقــره/216. ُيَغيِّ

6. چشم زدن/ چشم کسی شور بودن

ــل رایــج اســت�  ــان بســیاری از مل ــاور عمومــی و در می ــه چشــم زخــم، یــک ب ــاور ب پدیــده ی ب

ــاوری ژرف و  ــه ب ــاور بــه چشــم زخــم را ب ــان اســت کــه ب تجربــه ی بســیاری از جوامــع و افــراد چن

ســخت بنیــاد تبدیــل کــرده اســت� ایــن بــاور نــزد عامــه، چنــان عمیــق اســت کــه بــرای اجتنــاب 

ــه اســپند دود کــردن، تخــم مــرغ  و در امــان مانــدن از آن، کارهایــی متــداول شــده اســت؛ از جمل

شکســتن، توســل بــه طلســم و تعویــذ، بخــور، آویختــن مهره هــای آبــی، نعــل اســب، ســنگ عقیــق، 

آویختــن ادعیــه و آیــات قــرآن، چهــار قــل و حــرز�

ــدرا و  ــررازی، مالص ــام فخ ــی، ام ــینا، غزال ــن س ــا، اب ــون اخوان الصف ــی چ ــام برداران ــان و ن دانای

ــیر  ــی تفاس ــویی در برخ ــد� از س ــل بوده ان ــت قائ ــرای آن حقیق ــان، ب ــا و محقق ــیاری از حکم بس

ــرآن، برخــی  ــه بســیاری از مّفســران ق ــه ای ک ــه گون ــه چشــم زخم وجــود دارد؛ ب ــاور ب ــز ب ــرآن نی ق

ــه ی قــرآن  ــد آی ــد� برخــی از مفســران در تفســیر چن ــاور تفســیر کرده ان ــات را براســاس ایــن ب از آی

کریــم )یوســف: 67 و قلــم: 51 و 52 و فلــق: 5( آن را اشــاره بــه چشــم زخــم می داننــد، امــا برخــی 

دیگــر بــا دقــت و دالیلــی دیگــر از جملــه معنــای کنایــی از کلمــه ی »ِازالق«، بــه ایــن بــاور اعتقــادی 

ــگاه  ــم زخم از ن ــه چش ــبت ب ــی نس ــاور دین ــد� ب ــر می دانن ــزی دیگ ــات را چی ــون آی ــد و مضم ندارن
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آسیب شــناختی، رفتارهایــی ناهنجــار بــه دنبــال دارد؛ »از جملــه این کــه انســان ها مشــکالت روزمــره ی 

خــود را بــه چشــم شــور یــا بــه چشــم بــد دیگــران نســبت می دهنــد و در صــدد چاره جویــی و ّحــل 

ــئوّلیت  ــد مس ــد و نمی خواهن ــی دارن ــعی در فرافکن ــته س ــز پیوس ــی نی ــر روان ــد� از نظ آن برنمی آین

ــی و همــکاران، 1394:  ــد« )زارع زردین ــراط و تفریط هــای خــود را بپذیرن رفتارهــا، کــم کاری هــا و اف

.)74

بــه هــر حــال، تجربــه ی زندگــی و ویژگــی تأثیرگــذاری برخــی افــراد )مشــهور بــه چشــم شــور( و 

گرایــش بیشــتر مفســران بــه اشــاره بــه چشــم زخــم در ایــن دو آیــه، شــهرت و پذیــرش ایــن مثــل 

ــُه  ْكــَر وَ َيُقوُلــوَن ِإنَّ ــا َســِمُعوا الذِّ ِذيــَن َكَفــُروا َلُيْزِلُقوَنــَك ِبَأْبَصاِرِهــْم َلمَّ را نشــان می دهــد: »َو ِإْن َيــَكاُد الَّ

َلَمْجُنــوٌن« )قلــم: 51 و 52(� همچنیــن برخــی دیگــر از مفســران ایــن آیــه را نیــز در تأییــد چشــم زخــم 

َقــٍة َو مــا ُأْغنــی َعْنُکــْم  می داننــد: »قــاَل یــا َبِنــیَّ الَتْدُخُلــوا ِمــْن بــاٍب واِحــٍد َواْدُخُلــوا ِمــْن َأْبــواٍب ُمَتَفرِّ

ُلــون« )یوســف: 67(� در  ِل اْلُمَتَوکِّ ْلــُت َو َعَلْیــِه َفْلَیَتــَوکَّ ــِه َعَلْیــِه َتَوکَّ ِمــَن اهلِل ِمــْن َشــیْ ٍء ِإِن اْلُحْکــُم ِإالَّ ِللَّ

مجمــوع دربــاره ی ایــن پدیــده دو نکتــه بایــد مــورد توجــه باشــد؛ یکــی اصــل وجــود چشــم زخــم و 

بــاور بــه آن کــه انــکار آن بســیار ســخت می نمایــد� دیگــر ارتبــاط آیــه 51 ســوره قلــم بــا پدیــده ی 

چشــم زخــم کــه از ســوی برخــی از مفســران رد شــده اســت )بــرای مطالعــه بیشــتر  کالنتــری، 1397 

و زارع زردینــی و همــکاران، 1394(.

7. خدا بد ندهد

هرچنــد ایــن ســخن »عبــارت تســّلی آمیز و در عیــن حــال پرس وجــو کننــده خطــاب بــه کســی 

ــخنان  ــی از س ــا یک ــی، 1378: 526( ام ــد« )نجف ــده باش ــه ای ش ــار عارض ــر گرفت ــه در ظاه ــت ک اس

مشــهور ولــی نادرســت اســت کــه ریشــه در تفکــرات جبــری و شــانه خالــی کــردن از مســئولیت دارد� 

ظاهــر برخــی از آیــات داللــت بــر جبــر دارد امــا آیاتــی متفــاوت و مقابــل آن نیــز دیــده می شــود� 

ــد�  ــی می دان ــه کس ــبت ب ــد نس ــه خداون ــده و از ناحی ــن ش ــل تعیی ــا را از قب ــخن بدی ه ــن س ای

حــال آن کــه بــه طــور منطقــی ایــن ســخن درســت نیســت و خداونــد خــود نیــز در قــرآن آن را رد 

َئٍة َفِمــْن َنْفِســَک« )نســاء: 79(  می کنــد: »مــا َأصاَبــَک ِمــْن َحَســَنٍة َفِمــَن اهلِل َو مــا َأصاَبــَک ِمــْن َســيِّ

ــي َهـــَذا ُقــْل ُهــَو ِمــْن ِعنــِد َأْنُفِســُکْم ِإنَّ  ِصیَبــٌه َقــْد َأَصْبُتــم ِمْثَلْیَهــا ُقْلُتــْم َأنَّ ــا َأَصاَبْتُکــم مُّ و نیــز »َأَوَلمَّ

اهلَل َعَلــى ُکلِّ َشــْیٍء َقِدیــٌر« )آل عمــران: 165(� اعتقــاد بــه این کــه »خــدا بــه کســی بــدی می دهــد« 

بــه نوعــی پذیــرش یــا انتســاب ظلــم بــه خداونــد اســت؛ حــال آن کــه بــه صراحــت ظلــم نکــردن بــه 

ٍم ِلْلَعبيــِد«  َمــْت َأْيديُکــْم َو َأنَّ اهلَل َلْيــَس ِبَظــالَّ بنــدگان در ایــن آیــه ذکــر شــده اســت: »ذِلــَک ِبمــا َقدَّ

)ســوره حــج : 10(.
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8. خدا خر را شناخت و به او شاخ نداد

ــزی را  ــی از چی ــت کس ــم محرومی ــه می خواهی ــت ک ــی اس ــه در جای ــل عامیان ــن مث ــرد ای کارب

ســزاوار و از روی حکمــت بدانیــم و در تأکیــد و اثبــات نداشــتن قابلیــت بــرای نعمــت یــا امتیــازی، 

آن را بــه خداونــد نســبت دهیــم� بــرای ایــن کنایــه هیــچ آیــه ای کــه بــه صــورت مســتقیم بــه آن 

اشــاره کنــد وجــود نــدارد، امــا نزدیــک بــه ایــن مضمــون را می تــوان در آیــه ذیــل ســراغ گرفــت: 

ــٌر  ــاِدِه َخِبی ــُه ِبِعَب ــاُء ِإنَّ ــا َیَش ــَدٍر َم ُل ِبَق ــزِّ ــْن ُیَن ْرِض َوَلِک ــی اْلَ ــْوا ِف ــاِدِه َلَبَغ ْزَق ِلِعَب ــرِّ ــْو َبَســَط اهلُل ال »َو َل

ــٌر« )شــوری: 27(. َبِصی

9. شیطان تو جلد )پوست( کسی رفتن

ایــن ســخن کــه هنــگام انجــام کاری ناپســند یــا شــیطنت و آزار بیجــا از کســی بــه کار مــی رود، 

اعتقــاد بــه تأثیــر و وسوســه ی شــیطان را دربــاره ی انســان نشــان می دهــد� در قــرآن از همنشــینی 

ــا  ــه: »َوِإمَّ ــه شــده اســت؛ از جمل ــی ســخن گفت ــان در آیات ــه آدمی و وسوســه ی شــیطان نســبت ب

ــُه َســِميٌع َعِليــٌم« )اعــراف: 200( و »َو َمــْن َیْعــُش َعــْن  ٌغ َفاْســَتِعْذ ِبــاهلِل ِإنَّ ــْيَطاِن َنــْز ــَك ِمــَن الشَّ َيْنَزَغنَّ

ــْض َلــُه َشــْیطانًا َفُهــَو َلــُه َقِریــٌن« )زخــرف: 36(� بنابــر ایــن بیــان و اعتقــاد بــه ایــن  ْحمــِن ُنَقیِّ ِذْكــِر الرَّ

ســخن در اصــل ناشــی از ایمــان بــه تأثیرگــذاری شــیطان اســت کــه مــورد تأییــد آیــات قــرآن نیــز 

هســت� 

10. دنیا دار مکافات است

ضرب المثل بسیار مشهور زیر ترجمان همین سخن است:

ــد جــو زجــو« )دهخــدا، 1374:  ــدم بروی ــدم از گن ــل مشــو                گن ــات عمــل غاف »از مکاف

.)158 ج1: 

حکیم گنجوی نیز در ابیاتی هشدار می دهد:

»چو بد کردی مباش ایمن ز آفات             که واجب شد طبیعت را مکافات

سپهر، آیینه ی عدل است و شاید                که هرچ آن از تو بیند وانماید

   ندا شد در جهان کای هرکه بد کرد           نه با جان کسان، با جان خود کرد

 مگر نشنیدی از فراش این راه                که هر کو چه َکَند افتد در آن چاه

سرای آفرینش سرسری نیست               زمین و آسمان بی داوری نیست« 

)نظامی، 1376: 269(.

در ابیــات مشــهور مثنــوی موالنــا نیــز شــاهدی بــر ایــن ســخن وجــود دارد کــه می گویــد پــاداش 

یــا عقــاب کارهایمــان را ماننــد بازتــاب صــدای در کــوه حــس خواهیــم کــرد: 
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»این جهان کوه است و فعل ما ندا           سوی ما آید صداها را ندا )مولوی، 1372: 110(

ــاوت  ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــش اس ــى داراى واکن ــر کنش ــل و ه ــى داراى عکس العم ــر عمل ــس، ه پ

ــون  ــاى گوناگ ــت و به صورت ه ــر اس ــیار کم رنگ ت ــرت بس ــه آخ ــبت ب ــا نس ــات در دنی ــه مکاف ک

ــردار خــود در قیامــت، ایمــان  ــدن نتیجــه ی ک ــه دی ــان ب ــد� همــه ی مؤمن ــه ســراغ انســان مى آی ب

دارنــد� امــا آیــا در دنیــا نیــز مکافــات وجــود دارد؟ ایــن ضرب المثــل از یــک ســو ناشــی از تجربــه ی 

انسان هاســت کــه گاه در قبــال برخــی اعمــال نتیجــه و مجــازات آن را بــه گونــه ای دریافــت و حــس 

می کننــد و از ســوی دیگــر ســازگار بــا برخــی آیــات قــرآن اســت� در تأییــد ایــن ســخن و بــاور، از 

ــنُتْم  ــاز می گــردد: »ِإْن َأْحَس ــه خــود مــا ب ــی ب ــر دریافــت می شــود کــه نتیجــه ی هــر عمل آیــه ی زی

َأْحَســنُتْم َلنُفِســکْم َو ِإْن َأَســْأُتْم َفَلَهــا« )اســراء: 7(� هرچنــد اعمــال را در ســراي ديگــر جــزا می دهنــد، 

امــا ايــن بــاور بــا برخــی كيفرهــاي موقــت نســبت بــه بعضــي اعمــال در ایــن دنيــا منافــات نــدارد� 

نیــز در قــرآن آياتــی اســت كــه بــه ایــن مهــم اشــاره می کنــد: »َظَهــَر اْلَفســاُد ِفــی اْلَبــرِّ َو اْلَبْحــِر ِبمــا 

ُهــْم َیْرِجُعــوَن« )روم: 41(. ــِذی َعِمُلــوا َلَعلَّ َکَســَبْت َأْیــِدی الّنــاِس ِلُیِذیَقُهــْم َبْعــَض الَّ

11. گوش شیطان کر/ چشم شیطان کور

ــی،  ــّدر« )نجف ــع نحوســت مق ــرای دف ــی اســت ب ــارت دعای ــی »عب ــداول عموم ــل در ت ــن َمث ای

1378: 1261(� ایــن ســخن ناشــی از ایــن بــاور اســت کــه شــیطان ســخن مــا را می شــنود و در امــور 

مــا دخالــت و آن را تبــاه می کنــد� از آیــات زیــر کــه در موضــوع پنــاه بــردن بــه خداونــد از شــیطان 

و نیــز اســتراق ســمع از جانــب شــیطان اســت، رد پــای ایــن بــاور را می تــوان یافــت: »َفــِإَذا َقــَرأَت 

ــَماِء ُبُروًجــا َو  ــا ِفــي السَّ ِجيــِم« )نحــل: 98( و »َو َلَقــْد َجَعْلَن ــْيَطاِن الرَّ ــاهلِل ِمــَن الشَّ ــْرآَن َفاْســَتِعْذ ِب اْلُق

ــْمَع« )حجــر: 16تــا 18( و »َو  اِظِريــَن َو َحِفْظَناَهــا ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن َرِجيــٍم ِإالَّ َمــْن إْســَتَرَق السَّ اَهــا ِللنَّ نَّ يَّ َز

ْعَلــى ِإالَّ َمــْن َخِطــَف اْلَخْطَفــَة َفَأْتَبَعــُه ِشــَهاٌب  ُعوَن ِإَلــى اْلَمــَلِ اْلَ ــمَّ ِحْفظــًا ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن َمــاِرٍد اَل َيسَّ

ــر منفــی و وسوســه شــیطان، ســخن مشــهور »چشــم  ــه تأثی ــاد ب ــا 9(� اعتق ــٌب« )صافــات: 7 ت َثاِق

شــیطان کــور« را نیــز بــر زبان هــا جــاری کــرده اســت� در تأییــد ضمنــی ایــن بــاور نیــز می تــوان از 

ــا  ــَياِطيِن« )مؤمنــون: ٩7( و »َو ِإمَّ آیــات زیــر شــاهد گرفــت: »َو ُقــْل َربِّ َأُعــوُذ ِبــَك ِمــْن َهَمــَزاِت الشَّ

ــِميُع اْلَعِليــُم« )فصلــت: 36(. ــُه ُهــَو السَّ ٌغ َفاْســَتِعْذ ِبــاهلِل ِإنَّ ــْيَطاِن َنــْز ــَك ِمــَن الشَّ َيْنَزَغنَّ

12. هر بلندی یک سرازیری دارد/ هر پستی یک بلندی دارد.

ــرح  ــر مط ــات زی ــه در آی ــا کنای ــه ی همیشــگی انسان هاســت، ب ــه حاصــل تجرب ــن ســخن ک ای

ــٍر ُيْســرًا« )طــالق: 7(. ــَد ُعْس ــَيْجَعُل اهلُل َبْع ــِر ُيْســرًا« )انشــراح: 6( و »َس ــَع اْلُعْس شــده اســت: »ِإنَّ َم

13. هر کس روزی خودش را می خورد.
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در تأییــد ایــن ســخن مشــهور، چندیــن آیــه را می تــوان ذکــر کــرد کــه هــم بــر روزی خــوری عــام 

مخلوقــات و هــم روزی رســانی پــروردگار بــرای همــه بــه صــورت معیــن، داللــت می کننــد: »َوَمــا ِمــْن 

َها َوُمْســَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفــي ِكَتــاٍب ُمِبيــٍن« )هــود:  6( و  ْرِض ِإالَّ َعَلــى اهلِل ِرْزُقَهــا َوَيْعَلــُم ُمْســَتَقرَّ ــٍة ِفــي اْلَ َدابَّ

ْنیــا َو َرَفْعنــا َبْعَضُهــْم َفــْوَق َبْعــٍض َدَرجــاٍت« )زخــرف:  »َنْحــُن َقَســْمنا َبْیَنُهــْم َمعیَشــَتُهْم ِفــی اْلَحیــاِة الدُّ

ُلــُه ِإالَّ ِبَقــَدٍر َمْعُلــوٍم« )حجــر: 21(�  32(� همچنیــن »َوِإْن ِمــْن َشــْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَنــا َخَزاِئُنــُه َوَمــا ُنَنزِّ

14. آه کسی گرفتن/آه کسی گیرا بودن

معنــی آن »نفریــن کســی کارگــر شــدن بــر کســی اســت« )نجفــی، 1378: 42(� ایــن ســخن نشــان 

می دهــد کــه بــه طــور عــام، آه هرکســی نمی گیــرد و اثــر نــدارد بلکــه آه و نفریــن برخــی گیراســت� 

ــه موجــب دل شکســتگی  ــردن کســی اســت ک ــن ک ــم و نفری ــری از ظل آه کشــیدن، نشــانه ی دلگی

یــا ظلــم و بیــداد بــه دیگــران شــده اســت� گرچــه ایــن ضرب المثــل را دربــاره ی بســیاری اشــخاص 

می تــوان بــه کار بــرد، امــا معمــوال در بیــن مــردم از گیرایــی آه مظلــوم و ســتم دیــده و کســی کــه 

ــد�  ــم می نال ــه از ظل ــی ک ــی کس ــی رود؛ یعن ــخن م ــد س ــدا را بخوان ــه خ ــته و خالصان ــش شکس دل

ایــن تعبیــر بــرای پرهیــز از ظلــم و تعــدی بــه دیگــران بویــژه ناتوانــان و بیچــارگان و ترســیدن از آه 

ــْم َيْنَتِصــُروَن« )شــوری: 39( نمونــه ای  ــُي ُه ــُم اْلَبْغ ذيــَن ِإذا َأصاَبُه و نفریــن آنــان اســت� آیــه  »َو الَّ

از یــاری طلبــی در برابــر بغــی و ظلــم اســت� در دو آیــه زیــر نیــز کــه تــا حــدودی بــا ایــن ســخن 

ــن  مرتبــط هســتند از اجابــت دعــای مضطــر و دفــاع خداونــد از مؤمنــان ســخن رفتــه اســت: »َأمَّ

ِذيــَن آَمُنــوا« )حــج:  ــوَء« )نمــل: 62( و »ِإنَّ اهلَل ُيداِفــُع َعــِن الَّ ُیِجیــُب اْلُمْضَطــرَّ ِإَذا َدَعــاُه وَ َیْکِشــُف السُّ

ــیده  ــا رس ــه م ــتمی از او ب ــه س ــت ک ــی اس ــری از کس ــی انتقام گی ــت نوع ــن در حقیق 38(� »نفری

اســت� بایــد توجــه داشــت در فرهنــگ اســالم، عفــو و بخشــش و رحمــت بــه جــای خشــم و غصــب 

و انتقــام بویــژه نســبت بــه مؤمنیــن و نزدیــکان ترجیــح داده شــده اســت� برخــی از بــزرگان و عالمان 

اخــالق، هنگامــی کــه از ایــن زاویــه بــه مســئله نــگاه می کننــد، نفریــن در حــق مســلمان را توصیــه 

نمی کننــد� نفریــن و درخواســت احقــاق حــق از حقــوق مســلم مظلومــان و ســتمدیدگان اســت امــا 

در متــون دینــی مــا ســفارش ویــژه ای شــده اســت کــه همیشــه عفــو و بخشــش بهتــر از نفریــن و 

انتقــام اســت« ) نظریــان، 1399(.

آه و نفریــن معمــواًل بــا لعــن همــراه اســت و بــر بــاور اعتقــادی یــا تجربــی، آه و نفریــِن برخــی 

ســخت گیــرا و مؤثــر اســت� لعــن را بــه معنــای رانــدن و دور کــردن همــراه بــا ناراحتــی دانســته اند� 

لعــن از جانــب خــدا بــه معنــای قطــع رحمــت و توفیــق دنیــوی و عــذاب اخــروی اســت� لعــن از 

ــد لعــن و ســب  ــرای دیگــری اســت� برخــی می گوین ــن و بدخواهــی ب ســوی انســان، نوعــی نفری
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بــه یــک معناســت و بــا لعــن دیگــران بــه نــام و نشــان مخالفــت کرده انــد و آن را مغایــر بــا قــرآن 

ــات دیگــر اســتناد  ــات و روای ــه برخــی آی ــرای جــواز لعــن ب ــات دانســته اند� عــده ای دیگــر ب و روای

کرده انــد� در فرهنــگ عمومــی و در گفتــار و رفتــار جامعــه ی مــا، بــه ســبب مشــکالت گوناگــون آه 

ــه انگیزه هــای گوناگــون بســیار جــاری اســت� »بـا توجـه  ــان مــردم، ب ــم در زب ــن، دســت ک و نفری

بـه اطالعات گردآوري شده، بيشترين ميزان بسامد از بـين كاربردهـاي نفـرين بـه ترتيـب بـه نشـان 

دادن و فرونشاندن خشم، بيان عجز و درماندگي، ضرر و زيان و توهين اختصاص يافته اسـ ت« )پیش 

ذيــَن ُيــْؤُذوَن اهلَل َو  قــدم و همــکاران، 1393: 65(� آیــات مرتبــط بــا لعــن و نفریــن عبارتنــد از: »ِإنَّ الَّ

ْنيــا َو اْلِخــَرِة َو َأَعــدَّ َلُهــْم َعذابــًا ُمهينــًا« )احــزاب: 57( و »ُأولِئــَک َجزاُؤُهــْم  َرُســوَلُه َلَعَنُهــُم اهلُل ِفــي الدُّ

ــاِس َأْجَمعيــَن« )آل عمــران: 87( و هــود/18. َأنَّ َعَلْيِهــْم َلْعَنــَة اهلِل َو اْلَمالِئَکــِة َو النَّ

15. اهلل بختکی/اهلل بختی

بــاور بــه این کــه برخــی افــراد بی علــت و بــدون هــر کوششــی بــه نعمــت یــا موفقیتــی دســت 

می یابنــد، در اصــل بــه دلیــل نشــناختن علــل و عوامــل اســت� امــا در زبــان مــردم بــا واژه هــا یــا 

ترکیباتــی یــاد می شــود کــه گویــی از ســر اتفــاق و شــانس و بی حســاب چنیــن موضوعــی حــادث 

شــده اســت� پیداســت کــه ایــن بــاور بــا روح آیــات قــرآن و بــا ســخن قــرآن کریــم کــه الزمــه ی 

ــد  ــز را، جــز کوشــش خــود انســان نمی دان ــه چی ــد و هم تغییــر را تغییــر در نفــس خــود می خوان

ناســازگار اســت� درجنبــه ی مخالفــت بــا مفهــوم ایــن ضرب المثــل و ایــن کــه قــرآن هیــچ چیــز را بــه 

شــانس، اقبــال، بخــت و امــور ناشــناخته ای از ایــن قبیــل وابســته نمی دانــد و آن هــا را رد می کنــد، 

ٍة  ٍة َخْيــًرا َيــَرُه؛ َوَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرَّ می تــوان از آیــات زیــر کمــک گرفــت: »َفَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرَّ

ــٍة ِمــْن َخــْرَدٍل َفَتُکــْن فــي  َصْخــَرٍة  ا َيــَرُه« )زالــزال:  7و 8( و » يــا ُبَنــيَّ انهــا ِإْن َتــُک ِمْثقــاَل َحبَّ َشــرًّ

ْرِض َيــْأِت ِبَهــا اهلُل ِإنَّ اهلَل َلطيــٌف َخبيــٌر« )لقمــان: 16( و نیــز نســاء/79 و  ــماواِت َأْو ِفــي اْلَ َأْو ِفــي السَّ

رعــد/11� در زمینــه ی ضــرر و زیــان نیــز هیــچ حادثــه ای بی ســبب و علــت روی نمی دهــد� چنان کــه 

ــِإْذِن اهلِل« )مجادلــه: 10( و بــاز آن چــه را  ِهــْم َشــْيًئا ِإالَّ ِب از ایــن آیــه دریافــت می شــود: »َلْيــَس ِبَضارِّ

ــاِن ِإالَّ  ْنس ــَس ِلْلِ ــد: »َلی ــه می فرمای ــد؛ چنان ک ــان می دان ــعی خودم ــه ی س ــد نتیج ــا می رس ــه م ب

ــی  ــال حقیقت ــوان دریافــت شــانس و اقب ــات می ت ــن آی ــه ای ــا اســتناد ب ــعی« )نجــم: 39(� ب مــا َس

نداشــته و امــوری موهومنــد�

16. بد دیدن/نتیجه عمل زشت خود را دیدن/کیفر کار خود را دیدن

ــه  ــت ک ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــر ب ــت و ناظ ــتمگرانه اس ــد و س ــای ب ــاره ی کرداره ــخن درب ــن س ای

هرکــس بــدی کنــد قطعــًا نتیجــه، پاســخ و مجــازات آن را خواهــد دیــد� گوینــده ی ایــن ســخن بــا 
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اطمینــان از ایــن امــر، می دانــد کــه دیــر یــا زود در همیــن دنیــا یــا در دنیــای دیگــر، ســتمکار بــه 

ســزای عمــل خــود می رســد� برخــی آیــات کــه بــه گونــه ای ایــن اعتقــاد را تأییــد می کننــد عبارتنــد 

ٍة َخْیــرًا  ْنُفِســُکْم َو ِإْن َأَســْأُتْم َفَلهــا« )إســراء: 7( و »َفَمــْن َیْعَمــْل ِمْثقــاَل َذرَّ از: »ِإْن َأْحَســْنُتْم َأْحَســْنُتْم ِلَ

ــَرُه« )زلــزال: 7و8(� نیــز نســاء: 111 و قصــص/40� ایــن اعتقــاد  ا َی ٍة َشــرًّ ــْل ِمْثقــاَل َذرَّ ــْن َیْعَم ــَرُه َو َم َی

درمــورد کار خــوب و اعمــال نیــک نیــز مــورد تأییــد قــرآن اســت: »َو َماُتْنِفُقــوا ِمــْن َخْيــٍر ُيــَوفَّ ِإَلْيُكــْم 

َو َأْنُتــْم اَلُتْظَلُمــوَن« )بقــره: 272(.

17. شگون داشتن/نداشتن

ــود،  ــبختی ش ــا خوش ــت ی ــه ی برک ــه مای ــی »آن چ ــکوم یعن ــا ُش ــی تلفظ ه ــگون و در برخ ش

ــت  ــی »نحوس ــتن یعن ــگون نداش ــی، 1378: 969( و ش ــی« )نجف ــوش یمن ــت، خ ــتگی، میمن خجس

ــه داشــتن  ــاد ب ــرادف آمــد نداشــتن اســت« )همــان(� اعتق ــه ی بدبختــی شــدن و مت داشــتن، مای

شــگون بــه معنــای ایــن اســت کــه چیــزی یــا عملــی خجســتگی، برکــت، ُیمــن، میمنــت، بخــت 

ــدارد�  ــا را ن ــک از این ه ــچ ی ــی هی ــتن یعن ــگون نداش ــی دارد و ش ــی و خوب ــوش، خوش شانس خ

در قــرآن کریــم بــا اشــاره بــه برخــورد فرعونیــان بــا حضــرت موســی و انتســاب بدشــگونی بــه آن 

ــُروا ِبُموَســى َو َمــْن َمَعــُه«  يَّ َئٌة َيطَّ حضــرت، اصــل ایــن موضــوع را نفــی می کنــد: »َو ِإْن ُتِصْبُهــْم َســيِّ

ْرنــا ِبــَك َو ِبَمــْن َمَعــك « )نمــل: 47(� نیــز  يَّ )اعــراف: 131( و دربــاره ی قــوم ثمــود می فرمایــد: »قاُلــوا اطَّ

»طاِئُرُكــْم َمَعُكــْم« )يــس: 19(: ســبب شــومي شــما، افــكار كفرآميــز و شــرک آلودتــان اســت� حســنات 

ــد: عافيــت، نعمــت، امنیــت،  ــًا آن هــا را خــوب مي شــمارد؛ مانن ــه انســان طبع ــي ك ــي چيزهاي يعن

ــي ســيئات يعنــي امــوري كــه انســان را ناراحــت  رفــاه و ��� اين هــا همــه از طــرف خــدا اســت ول

ــد�  ــه خداون ــه ب ــردد و ن ــان برمي گ ــود انس ــه خ ــه ب ــر و فتن ــواري، فق ــاري، خ ــد: بيم ــد مانن مي كن

چنان کــه می فرمایــد: »مــا أصابــك ِمــْن حســنٍة َفِمــَن اهلل و مــا أصابــَك ِمــْن ســّيئٍة َفِمــْن نفســک« 

)نســاء: 79(� پــس در آیــات ذکــر شــده، بیــان الفاظــی کــه بــه اقبــال یــا شــومی و نحوســت و فــال 

بــد ترجمــه می شــود، نقــل قــول از زبــان قــوم موســی یــا ثمــود اســت و قــرآن کریــم اصــل آن را 

کــه بــه افــراد منســوب کننــد نمی پذیــرد و بــا نظــر بــه آخــر آیــه کــه می فرمایــد: »و لکــن أکثرهــم 

الیعلمــون«، تطّیــر یعنــی بدشــگون و نامبــارک دانســتن چیــزى و ناشــى از جهــل اســت�

18. قسمت بودن/قسمت کسی شدن

قســمت بــودن بــه معنــی »حکــم سرنوشــت بــودن، تقدیــر چنیــن بــودن« )نجفــی، 1378: 1089( 

اســت� بســیاری از باورهــای عمومــی در اشــعار شــاعران منعکــس و بــا توجــه بــه نفــوذ و شــهرت آن 

شــعر در بیــن مــردم اســتوار و محکــم مانــده اســت� از جملــه بــاور بــه نصیــب و قســمت:
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طبع چون آب و غزل های روان ما را بس  حافظ از مشرب قسمت گله نا انصافیست    

)حافظ، 1370: 183(� 

ــن  ــا ای ــق ب ــی مواف ــرد: یک ــوان داوری ک ــر می ت ــز از دو منظ ــروف نی ــاور مع ــن ب ــاره ی ای درب

ضرب المثــل و آن هــم بــه ایــن علــت کــه همــه چیــز در فرمــان و اراده الهــی و بــه خواســت اوســت؛ 

چنان کــه در قــرآن می فرمایــد: »َيْمُحــو اهللُ  َمــا َيَشــاُء َو ُيْثِبــُت  َو ِعْنــَدهُ  ُأُم  اْلِکَتــاِب « )رعــد: 39( و »مــا 

َرَمْيــَت ِإْذ َرَمْيــَت َو لِكــنَّ اهلَل َرمــی« )انفــال: 17(� نیــز: شــوری/27 و اســراء/30� مفهــوم قســمت بــا 

مفهــوم قضــا و قــدر در سرنوشــت انســان مرتبــط اســت� موضــوع قضــا و قــدر یکــی از مهم تریــن 

و تــا انــدازه ای پیچیده تریــن مباحــث فکــری دربــاره ی آفرینــش و سرنوشــت انســان اســت� قضــا 

بــه معنــای حکــم و فرمــان و قــدر بــه معنــای انــدازه گرفتــن اســت� در قــرآن کریــم مفهــوم قضــا 

بــا معانــی گوناگونــی اســتفاده شــده اســت؛ امــر و فرمــان )اســراء: 23(، اعــالم )اســراء: 4(، حکــم 

ــی  ــز در معان ــدر نی ــه: 27( و ق ــان دادن )الحاّق ــت: 12( و پای ــداء )فصل ــدن و اب ــن: 20(، آفری )مؤم

ــی و اندکــی )قمــر: 49( و تنگــی معیشــت  ــا فراوان ــدازه و بزرگــی و کوچکــی ی ــه ان ــف از جمل مختل

)طــالق: 7( اســتفاده شــده اســت� )فرهنــگ شــیعه، 1385 :379(� در میــان عامــه ی مــردم برداشــتی 

کــه از مفهــوم قضــا و قــدر می شــود نزدیــک بــه جبــر و بــه معنــی تعییــن شــدن سرنوشــت محتــوم 

هرکســی از پیــش اســت� امــا در نــگاه عالمــان و دانایــان فــن، در معانــی قضــا و قــدِر تکوینــی و 

تشــریعی بــه کار مــی رود� از ایــن دیــد، قــدر بــه معنــی انــدازه و مقــدار اســت؛ بــه ایــن تعبیــر کــه 

هریــک از مخلوقــات بــه حکــم ممکــن الوجــود بــودن، حــد و انــدازه ی وجــودی خاصــی دارد و چــون 

خداونــد انــدازه ی هســتی هــر چیــز را تعییــن می کنــد، مخلــوق خداونــد و تقدیــر الهــی اســت� بــه 

ــده می شــود  ــی نامی ــدر فعل ــر و ق ــد اســت، تقدی ــل خداون ــدار، فع ــری و مق ــه اندازه گی ــار آن ک اعتب

ــی  ــدر علم ــر و ق ــت، تقدی ــم اس ــه آن آگاه و عال ــدن ب ــش از آفری ــد پی ــه خداون ــار این ک ــه اعتب و ب

ــه لحــاظ خصوصیــت  ــد ب ــه خالقیــت خداون ــه قــدر، اعتقــاد ب ــود� در حقیقــت اعتقــاد ب خواهــد ب

اشــیا اســت و ایــن تقدیــر فعلــی، مســتند بــه علــم ازلــی خداونــد اســت� قضــا بــه معنــی قطعیــت 

وجــود شــئ اســت کــه براســاس نظــام علــت و معلــول پدیــد می آیــد و در ســیر طولــی بــه خــدا 

منتهــی می شــود� در حقیقــت قطعیــت هــر چیــز مســتند بــه قــدرت و مشــّیت اوســت� ایــن قضــا، 

ــت،  ــاره ی ایــن حتمّی ــم ازلــی خداونــد در ب قضــای خداونــد در مقــام فعــل و آفرینــش اســت و عل

قضــای ذاتــی خداونــد اســت� )بنگریــد بــه: جعفــر ســبحانی، منشــور عقایــد امامیــه و نیــز کتــاب 

جبــر و اختیــار(� 

ــول اســتوار اســت و ایــن نظــام علــت و  ــی ســاده نظــام جهــان براســاس علــت و معل ــه زبان ب
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معلــول، مخلــوق خداونــد و در علــم الهــی اســت� در ایــن نظــام، دو راه بــه انســان نشــان داده شــده 

)ســوره انســان: 3( امــا انســان، موجــود مختــار و انتخاب گــری اســت کــه در پرتــو قــدرت عقالنــی 

بــا اراده و اختیــار و انتخــاب، خــود را در معــرض ایــن نظــام علــت و معلولــی قــرار می دهــد و یکــی 

ــه  ــه آن ک ــد� نتیج ــی را برمی گزین ــران و ناسپاس ــا کف ــت ی ــعادت و هدای ــگزاری و س از دو راه سپاس

قــرآن انســان را مجبــور نمی دانــد و هیــچ شــّر، ضــرر، زیــان و شکســتی را کــه بــرای انســان پیــش 

می آیــد و در گفتــار عامــه بــا نــام قســمت از آن یــاد می شــود، از پیــش تحمیــل شــده نمی شــمارد�

نظــر دیگــر در مخالفــت بــا ایــن بــاور اســت و آن بــه ســبب این کــه اگــر انســانی هیــچ تــالش 

نکنــد، نقــش خــود و عوامــل ایجابــی یــا ســلبی امــری را در نظــر نگیــرد و بــرای فــرار از مســئولیت و 

نداشــتن آگاهــی از چیــزی یــا بی احتیاطــی و امثــال آن بگویــد: قســمت نبــود، غلــط اســت� آیاتــی 

ــَأنَّ اهلَل  ــَك ِب کــه می تــوان بــه گونــه ای آن هــا را مخالــف ایــن ضرب المثــل دانســت عبارتنــد از: »َذِل

ــُروا َمــا ِبَأْنُفِســِهْم َو َأنَّ اهلَل َســِميٌع َعِليــٌم« )انفــال:  ــى ُيَغيِّ ــًرا ِنْعَمــًة َأْنَعَمَهــا َعَلــى َقــْوٍم َحتَّ َلــْم َيــُك ُمَغيِّ

53( و رعــد/11� 

3-4. اندرزها )توصیه ها، رهنمودها و مصلحت ها(

در ایــن موضــوع کنایــات و ضرب المثل هایــی قــرار می گیــرد کــه جنبــه ی انــدرز و توصیــه دارنــد� 

حاصــل زندگــی پــر تجربــه ی انســان در برخــی حکمت هــا، توصیه هــا، ســفارش ها و یــا بــه صــورت 

مثــل یــا ســخنانی معــروف در زبــان جــاری می شــود و چــراغ راه دیگــر انســان ها می شــود�

1. احتیاط شرط عقل است

در بســیاری از کارهــا می تــوان بــا فراهــم بــودن کمتریــن زمینــه و امکانــات اقــدام کــرد امــا بــرای 

اعتمــاد و اطمینــان بیشــتر بایــد احتیــاط کــرده و زمینــه ی آســیب یــا زیان هــای احتمالــی را برطــرف 

ــا  ــه و دادن ی ــد معامل ــا ایــن ســخن و در امــوری مانن ــات قــرآن متناســب ب ســاخت� در برخــی آی

ِذيــَن  َهــا الَّ پــس دادن مــال، نمونه هایــی از توصیــه بــه محکــم کاری دیــده می شــود� ماننــد: »َيــا َأيُّ

ى َفاْكُتُبــوُه« )بقــره: 282( و »َفــِإَذا َدَفْعُتــْم ِإَلْيِهــْم َأْمَواَلُهــْم  آَمُنــوا ِإَذا َتَداَيْنُتــْم ِبَدْيــٍن ِإَلــى َأَجــٍل ُمَســمًّ

َفَأْشــِهُدوا َعَلْيِهــْم« )نســاء: 6(� 

شــیوه ی دیگــر در احتیــاط و محکــم کاری، عمــل بــه همــراه تــوکل اســت� یعنــی همــراه بــا محکــم 

کاری و تــالش، بــه خــدا تــوکل کنیــم� چنان کــه مولــوی در مثنــوی می گویــد:
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»گفت آری گر توکل رهبرست                  این سبب هم سنت پیغمبرست

گفت پیغامبر به آواز بلند                                             با توکل زانوی اشتر ببند

رمز الکاسب حبیب اهلل شنو                               از توکل در سبب کاهل مشو« 

 )مولوی،1372: 1: 278(.

ْل َعلــی  ــوکَّ ــَت َفَت در تأییــد ایــن ســخن نیــز می تــوان بــه ایــن آیــه استشــهاد کــرد: »فــإذا َعَزْم

اهلِل« )آل عمــران:  159(� پــس »بایــد دانســت کــه تــوکل بــا کســب منافــات نــدارد بلکــه تــرک کســب 

و تصــرف بــه علــت تــوکل از نقصــان اســت و جهــل؛ زیــرا کــه تــوکل تــرک اعتمــاد بــه اســباب اســت 

و رجــوع اســباب اســت بــه مســبب االســباب؛ پــس بــا وقــوع در اســباب منافــات نــدارد� ��� پــس 

ســالک الــی اهلل بــرای تصحیــح مقــام تــوکل بایــد بــه نــور معرفــت از اســباب ظاهــره منقطــع شــود 

و از اســباب ظاهــره طلــب حاجــت نکنــد؛ نــه تــرک عمــل کنــد« )خمینــی ، 1377: 213و 214(� 

2. عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد

همســو بــا ضرب المثــل پیشــین، ایــن ســخن اســت کــه بیشــتر پــس از بــروز برخــی رویدادهــا 

ــرای  ــر ب ــی دیگ ــه کس ــدار ب ــا هش ــورت ی ــه در مش ــا تجرب ــراد ب ــان اف ــا از زب ــخ ی ــوادث تل و ح

تصمیم گیــری بــا بیانــی نســبتًا نــرم بــر زبــان مــی رود� ســعدی به زیبایــی ایــن َمثــل را بــا مثــال در 

ابیــات زیــر نشــان داده اســت:

»سِر چشمه شاید گرفتن به بیل                  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل«  

)سعدی، 1369: 619(.

در ایــن بــاره در قــرآن کریــم همســو بــا پیــام ایــن ضــرب المثــل، در پرهیــز از عــذاب خداونــد، 

ُكــْم ِمــْن َقْبــِل َأْن َيأِتَيُكــُم اْلَعــَذاُب َبْغَتــًة َو  ِبُعــوا َأْحَســَن َمــا أْنــِزَل ِإَلْيُكــْم ِمــْن َربِّ فرمــوده اســت: »َواتَّ

ــْم اَلَتْشــُعُروَن« )زمــر: 55(، یــا در هنــگام شــنیدن خبــری از فــردی فاســق، دســتور پیشــگیری و  َأْنُت

ِذیــَن آَمُنــوْا ِإن َجآَءکــْم َفاِســٌق ِبَنبــٍإ َفَتَبّیُنــوْا أن ُتِصیُبــوْا َقْومــًا ِبَجَهاَلــٍة  تحقیــق داده اســت: »یــآ أیَهــا الَّ

َفُتْصِبُحــوْا َعَلــی َمــا َفَعْلُتــْم َناِدِمیــَن« )حجــرات: 6(� 

3. ظلم عاقبت ندارد

ایــن بــاور ناشــی از ایمــان و اعتقــاد بــه عــدل خداونــد و عاقبــت شــوم ســتم و ســتمگران اســت؛ 
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چــرا کــه هــم باعــث می شــود انســان خــود بــه کســی ظلــم نکنــد و هــم از ظلــم دیگــران جلوگیــری 

یــا دیگــران را بــه پرهیــز از ظلــم دعــوت کنــد� آیاتــی متعــدد در قــرآن در تأییــد مضمــون این ســخن 

ــُح  ــُه اَلُیْفِل ــر می شــود: »ِإنَّ ــه ذک ــد آی ــه چن ــده می شــود ک ــان دی ــذاب ظالم ــم و ع و در قباحــت ظل

ــا ِمــَن اْلُمْجِرِميــَن  ــِه ُثــمَّ َأْعــَرَض َعْنهــا ِإنَّ ــَر ِبآيــاِت َربِّ ــْن ُذكِّ اِلُمــوَن« )انعــام: 21(، »َو َمــْن َأْظَلــُم ِممَّ الظَّ

ــى  ــوا ِاَل ــْم« )کهــف: 29( و »َو اَلَتْرَكُن ــاَط ِبِه ــارًا َاَح ــَن َن ــا ِللّظاِلِمي ــا َاْعَتْدَن ــوَن« )ســجده: 22(، »ِاّن ُمْنَتِقُم

ــاُر« )هــود: 113(. ــُكُم النَّ ِذيــَن َظَلُمــوا َفَتَمسَّ الَّ

4. دو صد گفته چون نیم کردار نیست

ــرای  ــت ب ــروف و درخواس ــه مع ــران ب ــر دیگ ــه و ام ــژه در توصی ــی بوی ــف زندگ ــور مختل در ام

ــر نیســت�  ــده مؤث ــودِن خــوِد ســفارش کنن ــل ب ــد عام ــز مانن ــچ چی ــی و ��� هی ــزگاری و بندگ پرهی

از آن جــا کــه بــا تجربــه و یــا بــه چشــم دیــده شــده کــه بســیاری از ســفارش کننــدگان، خــود بــه 

ــان  ــد، ایــن مثــل ســاخته و در زب ــر عمــل می کنن ــه آن کمت ــا ب ــد نیســتند ی ــد پایبن آن چــه می گوین

ــه قــول حافــظ: جــاری شــده اســت� ب

»مشــکلی دارم ز دانشــمند مجلــس بازپــرس    توبــه فرمایــان چــرا خــود توبــه کمتــر می کننــد«  

)حافــظ، 1370: 136(.

ــا  ــوَن َم ــَم َتُقوُل ــوا ِل ــَن آَمُن ِذی ــا الَّ َه ــا َأیُّ ــد: »ی  قــرآن کریــم در نکوهــش چنیــن کســانی می فرمای

ــوز آزمــوده  ــا هن ــد ام ــای داشــتن ایمــان دارن ــه ادع ــاره ی کســانی ک ــا درب ــوَن« )صــف: 2( ی اَلَتْفَعُل

ــا َو ُهــْم الُیْفَتُنــوَن« )عنکبــوت: 2(�  ــوا آَمنَّ ــاُس َأْن ُیْتَرُکــوا َأْن َیُقوُل نشــده اند می فرمایــد: »َأَحِســَب  النَّ

5. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

آن قــدر صبــر و شــکیبایی در زندگــی کارســاز اســت کــه کمتــر کســی می توانــد آن را انــکار کنــد� 

ــم  ــم ه ــرآن کری ــت� در ق ــده اس ــاخته ش ــه س ــن کنای ــی ای ــر و کارای ــر صب ــد ب ــت و تأکی در اهمی

فــراوان بــه صبــر ســفارش شــده و هــم آن را ســتایش کــرده اســت: »َواْصبــِر َفــِإنَّ اهلَل اَلُیِضیــُع َأْجــَر 

ــون/111  ــز: هــود/11 و  مومن ــن« )هــود: 49( نی ِقی ــَة ِلْلُمتَّ ــِر ِإنَّ اْلَعاِقَب ــِنین « )هــود: 115( و »َفاْصب اْلُمْحِس

ــون«  )روم: 60( و ســوره عصــر  ــَن اَلُیوِقُن ِذی َک الَّ نَّ ــَتِخفَّ ــقٌّ َو اَلَیْس ــَد اهلِل َح ــِر ِإنَّ َوْع و همچنیــن: »َفاْصب

ْنَســاَن َلِفــي  کــه در آن توصیــه کننــدگان بــه صبــر از اهــل خســران اســتثنا شــده اند: »َواْلَعْصــِر؛ ِإنَّ اإْلِ

ْبــِر« )ســوره عصــر: 3-1(. اِلَحــاِت َوَتَواَصــْوا ِباْلَحــقِّ َوَتَواَصــْوا ِبالصَّ ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ُخْســٍر؛ ِإالَّ الَّ



133

ن
رآ

 ق
ت

یا
ا آ

ی ب
وم

عم
گ 

هن
فر

ر 
 د

ها
ور

 با
 از

ی
خ

بر
ش 

ج
سن

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

6. هر آن کس که دندان دهد، نان دهد

این ضرب المثل از داستانی در بوستان سعدی گرفته شده است:

»یکی طفل دندان برآورده بود             پدر سر به فکرت فرو برده بود

���� مخور هول ابلیس تا جان دهد           همان کس که دندان دهد نان دهد« 

 )سعدی، 1372: 149(.

همسو با این ابیات در مثنوی نیز می خوانیم:

»گفت از ضعف توّکل باشد آن                          ور نه بدهد نان، کسی کو داد جان

جمله را رّزاق روزی می دهد                          قسمت هر کس به پیشش می نهد« 

 )مولوی، 1376: 5: 656(.

بــه طــور طبیعــی پیــام ایــن مثــل بیــش از آن کــه موجــب کاهلــی و تنبلــی باشــد، ســفارش بــه 

امیــد و امیــدواری بــه خداونــد اســت� مضمــون و پیــام آن منطبــق اســت بــا منطــق ایمــان و قــرآن؛ 

ْرِض ِإالَّ َعَلــى اهلِل ِرْزُقَهــا« )هــود: 6(. ــٍة ِفــي اْلَ چنان کــه در قــرآن کریــم می خوانیــم: »وَ َمــا ِمــْن َدابَّ
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4. نتیجه گیری

ــه زندگــی و  بخشــی از فرهنــگ عمومــی، باورهــای مختلــف ماســت کــه نحــوه ی نگــرش مــا ب

ــات  ــی مــا را نشــان می دهــد� باورهــای عمومــی حاصــل اندیشــه های گوناگــون، تجربی جهــان بین

ــی  ــی و علم ــنجه های فرهنگ ــا س ــد ب ــا را بای ــن باوره ــت� ای ــوع اس ــلیقه های متن ــف و س مختل

ســنجید� معــارف و آیــات قــرآن مهم تریــن معیــار ارزشــی و جهــت دهنــده بــرای ایــن منظــور اســت� 

بســیاری از ایــن باورهــا بــا اندیشــه ها و معــارف و منطــق قرآنــی ســازگار اســت؛ ماننــد: بازنگشــتن 

آب رفتــه بــه جــوی، بســتن یــا گشــودن دری از روی حکمــت، وفــا نکــردن عمــر، خاموشــی در برابــر 

ابلهــان، حرکــت از مــا و برکــت از خــدا، شــیطان در پوســت کســی رفتــن، هرکــس روزی خویــش را 

ــا آیــات قــرآن  ــز ب ــم� برخــی نی می خــورد، نتیجــه ی عمــل خویــش را دیــدن، عاقبــت نداشــتن ظل

همخوانــی نــدارد یــا برپایــه ی آیــات می تــوان آن هــا را رد کــرد؛ ماننــد تلّقــی از َمثــل: از خــدا چــه 

پنهــان، بــد ذاتــی یــا بــد طینتــی برخــی انســان ها، همرنــگ جماعــت شــدن، پیشــانی کســی بلنــد 

بــودن، بدقــدم یــا خــوش قــدم بــودن کســی، خــدا بــد ندهــد� برخــی باورهــا نیــز بســته بــه جنبــه ی 

مثبــت یــا منفی شــان می توانــد مــورد تأییــد بــوده و یــا بــا منطــق قــرآن ناســازگار باشــد؛ ماننــد: 

عیســی بــه دیــن خــود موســی بــه دیــن خــود، جــواب هــای هــوی اســت، گیــرا بــودن آه، نــه ســیخ 

بســوزد نــه کبــاب� 

در مجمــوع اندرزهــا، توصیه هــا و ســخنان حکیمانــه بــا آیــات ســازگارترند تــا برخــی باورهایــی 

کــه بیشــتر متأثــر از اندیشــه های کالمــی گذشــتگان در زندگــی و ذهــن و زبــان مــردم جــاری شــده 

یــا در اشــعار و متــون ادبــی گذشــته ی مــا مانــدگار گشــته و افــکار و رفتــار مــردم را تحــت تأثیــر 

خــود قــرار داده اســت�
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                                                   مقاله پژوهشی                           مهدی اثنی عشران**2

چکیده

ــی  ــه منظــور جــذب مخاطــب مبتن ــا هــدف ارائهــی راهبردهــای رســانه ای ب پژوهــش حاضــر ب

ــران، متخصصــان  ــر از مدي ــم صــورت گرفــت� بدیــن منظــور، تعــداد 25 نف ــرآن کری برآموزه هــای ق

ــتفاده از روش  ــا اس ــی ب ــت فرهنگ ــوزه و مدیری ــی، ح ــانه، جامعه شناس ــات، رس ــاتید ارتباط و اس

نمونه گیــری نظــری انتخــاب شــده و از طریــق روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی 

مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد� ابــزار جمــع آوری اطالعــات در ایــن پژوهــش، مصاحبــه ی عمیــِق نیمــه 

ــا  ــت� یافته ه ــه یاف ــات ادام ــری اطالع ــباع نظ ــا اش ــا ت ــع آوری یافته ه ــود و جم ــه ب ــاختار یافت س

ــای  ــن پیامده ــر گرفت ــان داد در نظ ــا نش ــت� یافته ه ــه اس ــی و 26 مقول ــد مفهوم ــامل 205 ک ش

تولیــد محتــوا از آیــات قــرآن، تعریــف وضعیــت مطلــوب قــرآن در فرهنــگ عمومــی، غنــی کــردن 

محتــوا، برنامه هــای اســتراتژیک قرآنــی در ســازمان رســانه ای، ویژگی هــای مخاطبــان، ِبرنــد 

ســازی، توجــه بــه تفــاوت پیام هــای قرآنــی، جذابیــت در تولیــد محتــوا، تدویــن دســتورالعمل های 

رســانه ای خــاص، جهانــی کــردن ادبیــات قــرآن کریــم، تعامــل هنــر و قــرآن کریــم در رســانه و اتخــاذ 

ــذب  ــور ج ــه منظ ــوا ب ــد محت ــه در تولی ــت ک ــی اس ــه عوامل ــی، از جمل ــر همگرای ــت هایی ب سیاس

ــذارد�  ــر می گ ــانه ای اث ــای رس ــق راهبرده ــب و از طری مخاط

واژگان کلیدی: رسانه، قرآن کریم، مخاطب

*� دانشیارگروه علوم ارتباطات اجتماعی،دانشگاه آزاداسالمی واحداصفهان)خوراسگان(،اصفهان
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مقدمه و بیان مسئله

ــد در ســاخت فرهنــگ عمومــی،  ــام، می توانن ــدگان پی ــوان حامــالن و منتقل کنن ــه عن رســانه  ها ب

باورهــا و افــکار عمومــی مؤثــر باشــند� رسانه های گروهــی، از عوامل مهم همگرایــی يا واگرایــی هويت 

فرهنگــی و ملــی در عصـر رسـانهاِی حاضرند� رسانهها در تكوين يا تغییر فرهنــگ فردی و جمعــی تأثير 

شـگرف داشـتهانـد؛ زيـرا بافت نمادين زندگــی اجتماعــی معاصر را تشكيل مــی دهند� 

كاركرد رسـانه برقـراری ارتباطات، برخورد آرا، ايدهها و برداشتهای ذهنــی انسان، ايجاد فضای 

ــی است�  ــو و ساخت افكار عموم گفتگ

رسانهها به ويژه رسانههای دیجیتــال با توجه به قابليـتهـای ويـژه ی خــود، يكي از عوامل تسهيل 

ــی افراد از فرهنگ، ارزشها و  ــی و بيگانگ ــای فرهنگ ــی و تقويت آن يا زمينهساز بحران ه فرهنگ ياب

باورهای خود هســتند� 

رسانه در شـرايط كنـونی عامـل مهـم شـكلدهی و جهتدهی، انسجام يا زوال، تحكيم يا تضعيف 

فرهنــگ و هویــت دینــی مخاطبــان است )ســاروخانی، 65: 1391(.

ــرار داد� اول از  ــی ق ــورد بررس ــر م ــا یکدیگ ــط ب ــد مرتب ــوان در دو ُبع ــانه ای را می ت ــات رس امکان

َمنظــر فناورانــه و دوم از َمنظــر محتوایــی� در ُبعــد فناورانــه، مهم تریــن ویژگــی فنــاوری رســانه نســبت 

ــازی«،  ــد«، »ذخیره س ــاده آن در »تولی ــدی فوق الع ــه، توانمن ــانه ای و فناوران ــات رس ــایر امکان ــه س ب

»ارســال« و »دریافــت« پیــام و اطالعــات اســت� 

ــار و  ــارت دیگــر، آث ــه عب ــاوری شــده اســت� ب ــن فن ایــن خاصیــت باعــث پویایــی و ســّیالی ای

پیامدهــای ســایر فناوری هــا، محــدود، قابــل شــمارش و تــا حــد زیــادی قابــل کنترل انــد� در حالــی 

 کــه رســانه  های ارتبــاط جمعــی عــالوه بــر آثــار وضعــِی ناشــی از ویژگی هــای ذاتی شــان، عملکــردی 

مشــابه فــرد یــا گروهــی از انســآن ها دارنــد� بــا ایــن حــال، رســانه های ارتبــاط جمعــی، ســخنگوی 

ســایر تکنولوژی هــا نیــز بــه شــمار می رونــد� ایــن رســانه ها زمینــه  ی توســعه ی تمامــی بخش هــای 

ــی واجتماعــی فراهــم  ــون فرهنگــی، اقتصــادی، نظامــی، سیاســی، اخالق ــاد گوناگ ــه را در ابع جامع

ــد�  ــی می کنن ــا را جهت ده ــپس آن ه ــرده وس ک

از مهم تریــن کارکردهــای رســانه ایــن اســت کــه شــبیه نهـادی بـه مثابــه مدرسـه و دانشگاه عمــل 

می کنــد� پرورش افكارعمومــی، عامـل انتقـال، احیــا و ساخت فرهنگــی جدیــد اســت، اطالع رسانــی 

ایجــاد می کنــد، می توانــد  بــرای مخاطــب  انتشار خبر می کنــد، توضيح، تفنن و سرگرمــی  و 

منبع درآمد باشــد، ابـزار مشـروعيت افراد، سازمانها و نظامها اســت، كانونــی بــرای مشاركت و 
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ــرای ترويج كيش، آیین و دين اســت، مجرای شايعهسازی و شـايعهپراکنــی  گفتگــو اســت، كانالــی ب

می باشــد، معيــارســــنجش افــکار اســت، منبــــع هويتگرایــی يا هويتشناســی اســت، سپر ايمنی 

و امنيت گروه اســت، می توانــد عامـل تشـّخص فرد، گروه و ملت باشــد، بــه تصديق ارزشها و 

ــد نهادی  ــت و همانن ــدن اس ــی  ش ــی بـودن، جهانيسازی يا جهان ــد، ابزار جهان ــک می کن باورها کم

ــت دارد  ــه اهمی ــح آن چ ــن توضی ــا ای ــد� ب ــل می کن ــه حكومـت، رفيـق و عضو خانواده عم به مثاب

ــی و  ــی، اجتماع ــه توســعه فرهنگ ــد ب ــات رســانه ای می توان ــه امکان ــه چگون ــن مســئله اســت ک ای

مذهبــی جامعــه ایــران کمــک کنــد؟ فرهنــگ عمومــی، شــبکه بــه هــم تنیــده ای از ارزش هــا، باورهــا 

و جلوه هــای مقــدس دینــی و آیینــی اســت کــه بــه شــکل قدرتمنــد و مؤثــر از دانــش و منش هــای 

عمومــی جامعــه ریشــه می گیــرد و جلوه هــای آن در ســه بخــش اطالعــات )دانش هــای عمومــی(، 

ــردرو، 1380:  ــود )ف ــده می ش ــی( دی ــای عموم ــا )منش ه ــی( و رفتاره ــف عموم ــا )عواط گرایش ه

ــدا  ــزی آن، ابت ــالح و برنامه ری ــی و اص ــگ عموم ــرای واکاوی فرهن ــگران ب ــیاری از پژوهش 125(� بس

بــه بررســی دقیــق آن از طریــق کارکردهــای ســطوح و الیه هــای مختلــف فرهنــگ می پردازنــد� زیــرا 

فرهنــگ از ســطوح مختلفــی مشــتق شــده اســت� برخــی از ایــن مشــتقات در یــک نظــام فرهنگــی، 

ــه  ــن مجموع ــه ی زیری ــش را الی ــن بخ ــازند� ای ــی را می س ــگ عموم ــه های فرهن ــا و ریش پایه ه

می نامنــد کــه دیگــر ســطوح و الیه هــا بــر آن قــرار دارنــد� می تــوان گفــت جهان بینی هــا و 

شناخت شناســی در ایــن ســطح قــرار دارد کــه ریشــه ی بســیاری از باورهــا، اعتقــادات و ارزش هــا را 

بــه عنــوان الیــه ی بعــدی فرهنــگ تشــکیل می دهنــد� ســطح بعــد، آیین هــا، هنــر و ادبیــات اســت 

کــه الیــه ی بعــدی را تشــکیل می دهنــد و بــر پایــه ی باورهــا، اعتقــادات و ارزش هــای یــک جامعــه 

اســتوارند� الیــه ی بعــد کــه بیرونی تریــن و آشــکارترین ســطح اســت، هنجارهــا و الگوهــای رفتــاری 

و معیارهــای اجتماعــی در یــک جامعــه ی مــورد مشــاهده و بررســی اســت� یکــی از جامعه شناســان 

ــد� در  ــوژی می دان ــاور، ارزش و تکنول ــه ی هنجــار، ب ــار مؤلف ــگ را دارای چه ــام اولســون، فرهن ــه ن ب

هنجــار بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه چــه چیــز در فرهنــگ مــردم وجــود دارد و در ارزش بــه دنبــال 

ایــن هســتیم کــه چــه بایــد باشــد� در حقیقــت نگــرش آرمانــی بــه آن چــه کــه در فرهنــگ عمومــی 

انتظــار داریــم، ارزش اســت و در تکنولــوژی، بــه چگونگــی انجــام امــور توجــه داریــم )مرعشــی، 1376 

.)60:

ــرا  ــد� زی ــی برخوردارن ــت باالی ــای آن از اهمی ــم و آموزه ه ــرآن کری ــا، ق ــِی م ــگ عموم در فرهن

انســان بــرای زندگــی بهتــر بــه الگویــی صحیــح و جامــع نیــاز دارد و همــه ی انســان ها بطــور فطــری 

ــای  ــا گام ه ــند و ب ــی بشناس ــه خوب ــود را ب ــای خ ــرده وهدف ه ــی ک ــت زندگ ــد درس ــعی می کنن س
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ــد� امــا زمانی کــه شــرایط محیــط، آموزش هــای فــردی و  ــه ســعادتی کامــل دســت یابن معرفتــی ب

اجتماعــی یــا ارائــه ی الگوهــای مناســب اتفــاق نیفتــد، انســان دچــار ســردرگمی می شــود� بخشــی از 

ــا فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت�  آموزش هــای عمومــی، مرتبــط ب

در ایــن پژوهــش، هــدف اصلــی آن اســت کــه ابتــدا بــا توجــه بــه ویژگی هــای رســانه )مبتنــی 

بــر چارچوب ســازی افــکار، برندســازی موضوعــی و بــا در نظــر گرفتــن یادگیــری اجتماعــی مخاطــب(، 

برندســازی پیــام در افــکار عمومــی و جــذب مخاطــب و توجــه بــه الیه هــای شــش گانه ی فرهنــگ 

)شــامل ارزش هــا، باورهــا و هنجارهــا بــه عنــوان هســته ی فرهنــگ، نمادهــا و اســطوره ها، 

آیین هــا، آداب و رســوم، فناوری هــا و مهــارت و نوآوری هــا بــه عنــوان پوســته ی فرهنــگ( در میــان 

ــداری،  ــانه های دی ــانه ای )رس ــترهای رس ــات و بس ــری از امکان ــا بهره  گی ــن ب ــان و همچنی مخاطب

دیــداری- شــنیداری و شــنیداری شــامل رادیــو، تلویزیــون و مطبوعــات( بتوانیــم راهبردهــای مناســبی 

ــرآن، نمادســازی،  ــا موضــوع ق ــذاری فرهنگــی و اجتماعــی ب ــی، ارزش گ جهــت اندیشــه پردازی قرآن

جامعه پذیــری، الگوســازی و نــوع آوری رفتــاری و اجتماعــی مبــادرت بورزیــم و بــا بررســی 

ویژگی هــای مخاطبــان و اثــرات قــرآن بــر آن  مبتنــی بــر یــک رفتــار جمعــی متحــد )کــه می توانــد 

ــوان یــک اصــل اجتماعــی و فرهنگــی باعــث وحــدت مســلمین  ــه عن ــم ب ــرآن کری ــا محوریــت ق ب

شــده و رســانه می توانــد بــه شــکل گیــری یــک شــبکه فرهنگــی در ایــن زمینــه کمــک کنــد(، توجــه 

ــِی  ــگ عموم ــم در فرهن ــرآن کری ــای ق ــج پیام ه ــوان در تروی ــق می ت ــن طری ــیم� از ای ــته باش داش

ــگ(  ــته ی فرهن ــته و پوس ــر هس ــذاری ب ــای تأثیرگ ــه معن ــری )ب ــر فرهنگ پذی ــتمل ب ــب مش مخاط

ــن  ــه خدمــت گرفت ــن ب ــگ( و همچنی ــر پوســته ی فرهن ــذاری ب ــای تأثیرگ ــه معن ــی )ب و فرهنگ گرای

امکانــات رســانه ای بــه عنــوان یــک ابــزار ترویــج دهنــده اســتفاده کــرد� بــا توجــه بــه اهمیــت قــرآن 

ــر  کریــم، بــه نظــر می رســد ابتــدا نیــاز باشــد تأثیرگــذاری مفهومــی در هســته ی فرهنــگ مبتنــی ب

ــام  ــام انج ــوا و پی ــال محت ــوزش و انتق ــق آم ــا از طری ــا و هنجاره ــا، ارزش ه ــه باوره ــکل دهی ب ش

شــود و ســپس رســانه در ُبعــد پوســته ی فرهنــگ، بــا بــه تصویــر کشــاندن نمادهــا، آیین هــا، آداب 

و رســوم، مهارت هــا و نوآوری هــای مرتبــط بــا تجلــی قــرآن کریــم در اجتمــاع بــه مخاطبــان خــود 

ــد  ــه پیام ــد ک ــاد نمای ــی ایج ــای قرآن ــم و پیام ه ــری از مفاهی ــت بهره گی ــبی را جه ــیر مناس مس

ــال  ــه دنب ــن پژوهــش ب ــا ای ــن مبن ــر ای ــود� ب ــی خواهــد ب ــت انســانی و توســعه اجتماع آن هدای

ــم اســت�  ــرآن کری ــی برآموزه هــای ق ــه منظــور جــذب مخاطــب، مبتن راهبردهــای رســانه ای ب
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مبانی نظری پژوهش

نظریه ساخت اجتماعی واقعیت1 

ايــن نظریــه تصــور و درک مخاطــب از دنیــای پیرامــون را حاصــِل ترکیــِب ســاخت اجتماعــِی معنا 

و معنــای حاصــل از تجربــه ی شــخصی یــا بــه عبارتــی، مذاکــره و توافــِق علــت و عاملیــت، تحــت 

ــه کار مــی رود )مهــدی زاده،  ــر اثبات گرایــی ب ــد كــه در براب ــوان برســاخت گرایی اجتماعــی می دان عن

 �)1392

ــه  ــا را می ســازد؛ بلک ــه شــناخت م ــی نیســت ک ــی و بیرون ــت عین ــا واقعی ــدگاه، تنه ــن دی در ای

ذهــن مــا نیــز در ســاختن جهــان خــارج نقــش ســازنده ای دارد� بــه نظــر برســاخت گرایان، مفاهیــم 

جنبــه ی خــاص تاریخــی و فرهنگــی خــود را دارنــد و نتیجــه ی شــرایط خــاص زمانــی و مکانــی خــود 

ــان  ــی جه ــاهده ی عین ــل مش ــود، حاص ــده می ش ــت نامی ــه حقیق ــا، آن چ ــر آن ه ــه نظ ــتند� ب هس

نیســت، بلکــه زاییــده ی فراگردهــای اجتماعــی مســتمر بیــن افراد اســت )بهرامــی کمیــل، 55:1388(� 

 نظریه بر ساخت گرایی دو ویژگی دارد:

ــازی  ــذر چارچوب س ــخ را از رهگ ــوِد تاری ــی خ ــی و حت ــای اجتماع ــورت بندی ه ــانه ها ص 1� رس

ایماژهــا و تصاویــر از واقعیــت ]در قالــب اخبــار و گزارش هــای خبــری[ و در شــیوه های قابــل 

می ســازند�  پیش بینــی، 

ــاره ی واقعیــت اجتماعــی و جایگاه شــان  ــوان مخاطــب، نقطــه نظرات شــان درب ــه عن 2� مــردم ب

در آن واقعیــت را در تعامــل بــا ســاخت های نمادیــن رســانه ای شــکل می دهنــد� ایــن نظریــه هــم 

بــه قــدرت رســانه ها و هــم بــه قــدرت مخاطــب بــرای انتخــاب، براســاس مذاکــره ی مــداوم بیــن 

آن هــا بــاور دارد )مــک کوایــل2، 461:2006(� 

نظريه چارچوب سازی3 

ــز  ــات و رویدادهــا متمرک ــر بعضــی موضوع ــه، رســانه ها توجــه خــود را ب ــن نظری ــه ی ای ــر پای ب

ــد�  ــرار می دهن ــاص ق ــی خ ــوب معنای ــا را در چارچ ــپس آن ه ــازی( و س ــته س ــد )برجس می کنن

ــه  ــت، بلک ــکاس واقعی ــرای انع ــه ای ب ــه آین ــانه ها ن ــه رس ــت ک ــن معناس ــه ای ــازی ب چارچوب س

ــن و  ــان مت ــه رابطــه ی می ــه آن هســتند� چارچوب ســازی ب ــده ب ــت و شــکل دهن ســازنده ی واقعی

اطالعــات بــه گونــه ای کــه معنــای خاصــی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد، اشــاره دارد )مهــدی زاده، 

Social Construction of Reality.1
Mcquail.2

Framing Theory.3
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 �)1392

ــپس  ــد و س ــر کنن ــه« فک ــاره ی »چ ــد: درب ــان می گوین ــه مخاطب ــانه ها ب ــر، رس ــان دیگ ــه بی ب

ــل  ــان تحمی ــر آن ــد، ب ــاخته و پرداخته ان ــش س ــه از پی ــی ک ــز در چارچوب ــردن را نی ــر ک ــه فک چگون

می کننــد )شــیفل و تیوکســبری1، 11:2007(� 

ــاد  ــای زی ــان رویداده ــاص از می ــی خ ــداد و حوادث ــاب روی ــا انتخ ــانه ها تنه ــن، کار رس »بنابرای

ــرای  ــد حــوادث و رویدادهــا را ب ــز هســت� رســانه ها ناگزیرن ــه آن نی ــی دادن ب ــه معن نیســت، بلک

ــر در متــن  ــد؛ الزمــه ی ایــن کار نیــز جــای دادن خب ــا اهمیــت نشــان دهن مخاطبان شــان مهــم و ب

ــا داســتان اســت« )اســتریت2، 60:1384(�  یــک روایــت ی

شــیفل3 بــا ارائــه ی یــک الگــوی فراینــدی دربــاره ی اثــر چارچوب ســازی ها، بــه دو نــوع چارچــوب 

ــت  ــردی« )دریاف ــای ف ــانه ای« و دوم »چارچوب ه ــای رس ــت، »چارچوب ه ــد: نخس ــاره می کن اش

کننــدگان(� 

نظریه یادگیری اجتماعی

براســاس ایــن نظریــه، انســان ها بیشــتِر آن چــه  را کــه بــرای راهنمایــی و عمــل در زندگــی نیــاز 

دارنــد ، تنهــا از تجربــه و مشــاهده ی مســتقیم یــاد نمی گیرنــد، بلکــه بیشــتر بــه طــور غیــر مســتقیم 

ــای  ــل، 2006: 493(� ادع ــک کوای ــود )م ــه می ش ــی آموخت ــانه های جمع ــق رس ــژه از طری ــه وی و ب

ــران  ــار دیگ ــه صــورت مشــاهده ی رفت ــی ب ــای آدم ــه بیشــتر رفتاره ــن اســت ک ــدورا ای ــی بان اصل

ــترده ای  ــور گس ــه ط ــی ب ــری اجتماع ــه ی یادگی ــود� نظری ــه می ش ــرداری یادگرفت ــق الگو ب و از طری

بــرای مطالعــه ی تأثیــر رســانه ها بــر خشــونت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد� چهــار فراینــد اصلــی 

ــی[ و  ــد ]عمل ــادآوری، تولی ــظ و ی ــه، حف ــد از: توج ــدورا عبارتن ــوی بان ــی در الگ ــری اجتماع یادگی

ــت�  ــتقیم اس ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــاهده ی مس ــداد، مش ــک روی ــری ی ــروع یادگی ــه ش ــزش� نقط انگی

رســانه های جمعــی بــه خصــوص رســانه های تصویــری، منبــع اصلــی یادگیــری اجتماعــی هســتند 

ــدی زاده، 1392(�  )مه

راهکارهای رسانه ای جهت جذب مخاطب

راهکار اول: ِبرندسازی 

ــرد رســانه  ــد و عملک ــرای همگام ســازی ادراک عمومــی از برن ــد پیوســته ب ــک فرآین ِبرندســازی ی

Scheufele, & Tewkesbury.1
Street.2

Scheufele.3
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ــرای ســازمان های رســانه ای  ــزار ایجــاد و حفــظ مزیــت رقابتــی اســت� بنابرایــن ب ــد، اب اســت� برن

ــری،  ــازی خب ــورد برندس ــان، 1395: 9(� در م ــگ و صلواتی ــردی دارد )ارژن ــش راهب ــرکت ها نق و ش

ــا توجــه  ــا ب ــت برندســازی اســت� ام ــواًل رســانه درخدم ــت: معم ــد گف ــی بای ــی و محتوای موضوع

بــه عملکــرد کشــورهای توســعه  یافتــه، مشــخص می شــود، بــه نوعــی برندســازی هــم در خدمــت 

رســانه اســت� بــرای مثــال روزنامــه ای کــه بــه یــک برنــد در کشــور تبدیــل شــده )مثــل همشــهری یــا 

کیهــان( مزایــای بیشــتری نســبت بــه روزنامه هــای غیــر برنــد دارد� حداقــل ایــن امتیــازات، داشــتن 

خواننــدگان وفــادار اســت کــه از خوانــدن مطالــب روزنامــه احســاس خوبــی داشــته و خــود را بــه 

ــدگان  ــرای آگهــی دهن ــِن داشــتِن مخاطــب ب ــد و ایــن یعنــی تضمی ــق می دانن گــروه خاصــی متعل

در رســانه مذکــور )افقهــی، 1398: 15(� برندســازی در عرصــه ی رســانه معمــواًل بــه دو اســتراتژی اتــکا 

می کنــد:

اســتراتژیاول: ایجــاد تفــاوت میــان رســانه ی خــود بــا رســانه های رقیــب تــا حــدی کــه جایــگاه 

متفاوتــی در ذهــن مخاطبــان پیــدا شــود� 

ــا بــرای رســانه در ذهــن مخاطــب و تبدیــل نمــودن  اســتراتژیدوم:َخلــق ابعــاد گوناگــون معن

برنــد بــه چیــزی فراتــر از فوایــد کاربــردی آن� 

ــودن، روی پیوندهــای احساســی بیــن رســانه و مخاطــب  ــه جــای متفــاوت ب ــت ب در ایــن حال

ــای نتایــج تحقیقــات افقهــی و  ــر مبن ــرد� ب ــا وفــاداری احساســی شــکل بگی ــور داده می شــود ت مان

ــد: ــری مؤثرن ــک رســانه ی خب ــل در برندســازی ی ــج عام ــکاران در ســال 1399، پن هم

ــده ســازمانی و مدیریــت محــور  ــری، یــک پدی ــد رســانه خب ــاوبســایت: برن ــف(ســازمانی ال

محســوب می شــود کــه شــامل هویــت، تشــکیالت، معمــاری رســانه خبــری و اعتبــار منبــع می باشــد� 

بــه عبــارت دیگــر، ماهیــت و دلیــل وجــودی ســازمان، مأموریــت و اهــداف ســازمان خبــری، عناصــر 

و فرآیندهــای داخلــی ســازمان )از جملــه برنامه ریــزی، رهبــری، منابــع ســازمانی، منابــع انســانی و 

توزیــع( و اعتبــار ســازمان خبــری بــر شــکل گیری برنــد رســانه ی  خبــری اثرگذارنــد� 

ب(پیــام: محتــوا، هســته ی اصلــی هــر رســانه ی خبــری را تشــکیل می دهــد کــه شــامل مفاهیــم: 

اعتبــار پیــام، ارزش ویــژه ی پیــام، نــوآوری در تولیــد، ارائــه و توســعه پیــام اســت� در واقــع ســاختار 

ــوآوری در  ــوا، ن ــوا، تناســب محت ــت محت ــای کیفی ــار، ارتق ــب، بســته بندی اخب ــوع مطال ــری، تن خب

ــا  ــه ی پیــام ی خلــق و ارائــه ی مطالــب، ارزش ویــژه و مزیــت رقابتــی هــر رســانه ی خبــری در مقول

ــد�  ــی می یاب ــری تجل ــوای رســانه خب محت

ج(ارتباطــات: ایــن مقولــه شــامل روابــط عمومــی، بازخــورد مخاطبــان، بازاریابــی و تبلیغــات و 
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همگرایــی رســانه ای اســت کــه روابــط بیــن رســانه ی خبــری بــا محیــط بیرونــی ســازمان را از طریــق 

ــد�  ــرار می کن ــی برق ــای خارج ــت ارزیابی ه ــانه ای و دریاف ــف رس ــای مختل پلتفرم ه

ــرده  ــام ب ــری ن ــوان رویکــرد مخاطب محــور در ســازمان خب ــه عن ــه ب ــن مقول ــان: از ای د(مخاطب

ــت�  ــدف اس ــاِن ه ــناخت مخاطب ــاداری و ش ــب، وف ــور مخاط ــم: تص ــامل مفاهی ــه ش ــود ک می ش

ــان هــدف  ــر مخاطب ــری ب ــز رســانه ی خب ــه جــذب و حفــظ مخاطــب و تمرک ــا ب ــه عمدت ــن مقول ای

می پــردازد� 

ه(ارزشهــا:ایــن مقولــه تنــِش بیــن برنــِد رســانه ی خبــری و انتظــارات جامعــه را بــه تصویــر 

کشــیده و شــامل مفاهیــم و اصــول: روزنامه نــگاری حرفــه ای، روزنامه نــگاری بازارمحــور و شــخصیت 

رســانه ی خبــری اســت� در ایــن مقولــه ارزش هــای عملکــردی رســانه ی خبــری، اســتقالل و پیــروی از 

اصــول روزنامه نــگاری و ارتبــاط آن بــا تجاری ســازی رســانه ی خبــری، عــالوه بــر شــخصیت حرفــه ای 

رســانه بــه تصویــر کشــیده می شــود )افقهــی و همــکاران، 1398: 24-23(� 

تصویر شماره 1: عوامل مؤثر در خلق برند برای رسانه خبری )افقهی و همکاران، 1398: 24(
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راهکار دوم: درگیرسازی مخاطب  

شــاید اصلی تریــن هــدف رســانه های خبــری را بتــوان اقنــاع مخاطــب دانســت� پژوهش هــای 

اخیــر تأییــد کرده انــد کــه درگیرســازی مخاطــب را می تــوان راهبــردی اثربخــش در افزایــش اقنــاع 

 �)55 :2019 ,Ciancone Chama et al( مخاطــب قلمــداد کــرد

ــان  ــد همزم ــه می توانن ــه چگون ــد ک ــر می کنن ــش فک ــن چال ــه ای ــم ب ــری دائ ــانه های خب  رس

مــواردی چــون افزایــش و درگیرســازی مخاطــب، موفقیــت دربازارهــای مالــی رســانه ای، تعهــد بــه 

ارزش هــای واالی جامعــه و غیــره را بــه نحــوی ارتقــا دهنــد کــه هیچ کــدام فــدای دیگــری نشــود� بــا 

ایــن حــال، مســئله ی مهــم در مــورد رســانه های آنالیــن جلــب توجــه مخاطبــان از طریــق افزایــش 

مشــارکت و درگیرســازی آنــان اســت� ایــن اصــل بــه نقطــه ی اهرمــی تبدیــل گشــته تــا رســانه های 

 �)153 :2019 ، Westlund& Chua( خبــری بتواننــد از طریــق آن بــه ســایر اهــداف خــود بپردازنــد

)Srivastava et al. 2018: 1837( تصویر شماره 2: سطوح درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه های خبری

ــار ســطح  ــری از چه ــکاران«، درگیرســازی مخاطــب در بســتر رســانه های خب ــا و هم ــد »ه از دی

ــود:  ــکیل می ش ــون تش گوناگ

ــری  ــوای خب ــرف محت ــرای مص ــب ب ــه مخاط ــود ک ــه می ش ــی توج ــدت زمان ــه م ســطحاول ب

ــزان  ــانه ای می ــازمان های رس ــه س ــت ک ــی اس ــن معیارهای ــی از رایج تری ــن یک ــد� ای ــرف می کن ص
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ــنجند�  ــب را می س ــازی مخاط درگیرس

ســطحدوم بــه جســتجوی اخبــار توســط مخاطــب اشــاره دارد کــه بــه طــور مســتقیم بــه نظریــه 

ــوای خاصــی وابســته  ــه محت ــردی ب ــی ف ــه، وقت ــن نظری ــق ای وابســتگی رســانه ای اشــاره دارد� طب

ــزار اســتفاده می کنــد تــا بتوانــد آن محتــوا را دریافــت کنــد�  اســت، از تمــام اب

ســطحســوم بــه اشــتراک گذاری و تبــادل اخبــار میــان مخاطبــان اشــاره دارد کــه شــامل مــواردی 

همچــون گزینــش، پــردازش و پیشــنهاد اخبــار بــه دیگــر افــراد می شــود� 

ــه  ــوط ب ــود، مرب ــامل می ش ــب را ش ــازی مخاط ــزان درگیرس ــترین می ــه بیش ــارم ک ــطحچه س

ــک  ــا ی ــر تنه ــب دیگ ــطح، مخاط ــن س ــی در ای ــه عبارت ــت� ب ــری اس ــانه های خب ــارکت در رس مش

ــام  ــود� تم ــوب می ش ــری محس ــازمان خب ــال از س ــوی فع ــه عض ــت بلک ــرف نیس ــب ص مخاط

رســانه های خبــری، بــه دنبــال دســتیابی بــه هــر چهــار ســطح درگیرســازی مخاطــب نیســتند بلکــه 

 �)720 :2018 ،Ha et al( راهبردهــای خــود را بــا توجــه بــه ســطح مطلوبشــان صورت بنــدی می کننــد

راهکار سوم: ارتقای کیفی سایت خبری 

از دیگــر کارهایــی کــه می توانــد جذابیــت یــک ســایت خبــری را افزایــش دهــد، توجــه مضاعــف 

ــت  ــق کیفی ــل دقی ــه و تحلی ــر و تجزی ــنجش مؤث ــت«� س ــری اس ــایت خب ــت وب س ــه »کیفی ب

ــا و در  ــرد آن ه ــای عملک ــرای ارتق ــروری ب ــتین گام ض ــا، نخس ــری و خبرگزاری ه ــایت های خب س

نتیجــه بهبــود شــیوه های خبررســانی در ایــن مراکــز اســت� کیفیــت یــک وب ســایت، موفقیــت آن را 

در افزایــش اســتفاده، مراجعــه مجــدد بــه وب ســایت و اعتمــاد کاربــران افزایــش می دهــد )جعفــری 

و همــکاران، 1397: 57(� در ادامــه بــه ابزارهایــی اشــاره می شــود کــه معمــوال بــرای ارتقــای کیفــی 

ــود�  ــتفاده می ش ــری از آن  اس ــایت های خب ــه وب س ــایت ها از جمل ــه ی س هم

ــای  ــتانداردهای موتوره ــاس اس ــر اس ــایت ب ــرد س ــود عملک ــور بهب ــه منظ ــئو ب ــئو1: س ــف(س ال

جســتجو و جــذب بازدیدکننــده اســتفاده می شــود� امــا مفهــوم ســئو فقــط مرتبــط بــا موتورهــای 

جســتجو نیســت، بلکــه از اهــداف اساســی آن مناسب ســازی وب ســایت بــرای بازدیدکننــدگان اســت 

ــدگان همســو شــده و  ــارات بازدیدکنن ــا انتظ ــه سیاســت های موتورهــای جســتجو ب ــه طــوری ک ب

وب ســایت بــه گونــه ای پیاده ســازی شــود کــه بــرای بازدیدکننــده ســهل الفهــم و ســهل االســتفاده 

باشــد� در شــرایطی کــه هــر روزه بــه کاربــران اینترنــت افــزوده می شــود، ســئو اهمیــت زیــادی در 

نتایــج موتورهــای جســتجوگر دارد و بــه همیــن دلیــل وب مســترها در ایــن تکاپــو هســتند کــه در 

Search Engine Optimization .1
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نتایــج اولیــه موتورهــای جســتجو باشــند تــا بــه اهــداف خــود برســند )زاهــد؛ اکبریانــی، 1395: 1(� 

ــک  ــل ترافی ــه و تحلی ــگان تجزی ــک ســرویس رای ــوگل آنالیتیکــس، ی ــوگلآنالیتیکــس1: گ ب(گ

وب ســایت اســت کــه شــرکت گــوگل از ســال 2005م� در اختیــار کاربــران قــرار داده کــه ابــزار مهمــی 

ــد و  ــایت ها می باش ــک وب س ــادار در ترافی ــای معن ــن الگوه ــاط بی ــیر و ارتب ــف، تفس ــرای کش ب

ــران  ــه مدی ــوگل آنالیتیکــس ب ــران اســتفاده می شــود� ســرویس گ ــه طــور گســترده توســط کارب ب

ــه  ــود را ب ــایت خ ــای وب س ــل داده ه ــع آوری و تحلی ــد جم ــا فرآین ــد ت ــک می کن ــایت ها کم وب س

ــد�  شــکلی دقیــق و کامــل انجــام دهن

 به وسیله گوگل آنالیتیکس می توان دریافت:

- میزان بازدید از وب سایت چگونه بوده است؛ 

- از میــان بازدیدکننــدگان چنــد درصــد کاربــران جدیــد بــوده و چنــد درصــد پیــش از ایــن بــه 

ــد؛ وب ســایت ســر زده ان

- بیش ترین و کم ترین بازدیدها مربوط به کدام صفحه ها بوده است؛

- میانگین زمانی کاربران، هنگامی که از وب سایت استفاده می کنند چقدر است؛

- نرخ تبدیل در وب سایت ها چند درصد است؛ 

- اطالعات رفتاری کاربران به چه صورت است؛

- کدام مطالب مورد توجه کاربران قرار گرفته است؛

- روش جــذب کاربــر چگونــه بــوده و او از چــه طریقــی بــه وب ســایت وارد شــده اســت )پــالز ا، 

 �2)2009 ،475

ــری و حفــظ مخاطــب  ج(مگاپســت3: اســتفاده از مگاپســت در افزایــش جذابیــت ســایت خب

ــی  ــه ویژگی های ــتند ک ــی هس ــوای طوالن ــی محت ــت ها نوع ــت� مگاپس ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس

ــان  ــا اطمین ــد� ب ــتراک می گذارن ــه اش ــر را ب ــترده از تصاوی ــتفاده ی گس ــات و اس ــداد کلم ــد تع مانن

می تــوان گفــت: مگاپســت یــک تاکتیــک بازاریابــی بــا محتــوای بســیار مؤثــر اســت� مــگا محتــوا، 

ــا تولیــد شــود�  بایــد بتوانــد یــک محتــوای 10 برابــری باشــد� یعنــی 10 برابــر بهتــر از محتــوای رقب

ــن  ــد، در ای ــت کن ــوگل را رعای ــه دســتورالعمل های گ ــر مگاپســت طــوری نوشــته شــده باشــد ک اگ

موتــور جســتجو جایــگاه خوبــی پیــدا می کنــد و خواننــدگان را بــه خــود جــذب می کنــد� همچنیــن 

google analytics .1
Plaza .2

 Mega Content .3
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مگاپســت ها بــه خواننــده تأکیــد می کننــد کــه شــرکت یــک جایــگاه واقعــی در موضــوع مــورد نظــر 

دارد� خواننــده از خوانــدن مگاپســت لــذت می بــرد بــه ایــن دلیــل کــه بــه راحتــی تمامــی اطالعاتــی 

کــه می خواهــد را یک جــا دریافــت می کنــد� اگــر کســی در جســتجوی پاســخ یــک مســئله باشــد، 

ــی را  ــه می دهــد� مخاطــب مــدت زمــان طوالن مگاپســت حــرف آخــر را در مــورد آن موضــوع ارائ

ــد  ــاز خــود را از همــان مگاپســت جمــع آوری می کن ــذارد و اطالعــات مــورد نی روی آن پســت می گ

)بقوســیان، 1400(� 

ــوای ســبز،  ــی: منظــور از محت ــرایجــذبمخاطــبدائم ــوایهمیشــهســبز1ب ــدمحت د(تولی

ــرد  ــان کارب ــرای مخاطب ــدارد و در همــه  زمان هــا ب »محتوایــی اســت کــه هیــچ تاریــخ انقضایــی ن

دارد« )افراســیابی، 1399(� بــه گمــان برخــی از صاحــب نظــران، تولیــد محتــوای همیشــه ســبز بــرای 

ســایت های خبــری مصــداق نــدارد، ولــی بــه نظــر نگارنــده می تــوان از محتــوای همیشــه ســبز در 

ــره جســت�  ــری به ــان ســایت های خب ــداری مخاطب جــذب و نگه

ــی  ــف، بررس ــراد مختل ــا اف ــه ب ــان، مصاحب ــای مبتدی ــتورالعمل ها و راهنماه ــا، دس واژه نامه ه

ــای  ــا، نمونه ه ــردن آن ه ــه ک ــرور و خالص ــا و م ــی کتاب ه ــف، معرف ــات مختل ــه ی موضوع تاریخچ

خوبــی از محتواهــای همیشــه ســبز هســتند� مثــال مــرور دوره ای اخبــار جنگ هــای جهانــی در پنــل 

ــک  ــد ترافی ــه می توان ــر ک ــوارد بســیار دیگ ــگاری و م ــوزش اصــول خبرن ــری، آم ــاری ســایت خب کن

ــری را افزایــش دهــد�  ســایت خب

راهکار چهارم: ذائقه سازی افکار عمومی

ــت و  ــرای آن وق ــه مخاطــب ب ــزی ک ــی چی ــه، پســند اســت� یعن ــوی منظــور از ذائق از نظــر لغ

ــار  ــرش و رفت ــی در نگ ــر تدریج ــع، تغیی ــازی در واق ــد� ذائقه س ــذارد و آن را می بین ــه می گ بودج

ــان  ــه ی مخاطب ــه ذائق ــی ب ــان، بی توجه ــاد کارشناس ــه اعتق ــت� ب ــی آن هاس ــان در زندگ مخاطب

ــن  ــانه های آنالی ــر رس ــار دیگ ــه اخب ــه ب ــانه و توج ــک رس ــا از ی ــی آن ه ــبب رویگردان ــد س می توان

یــا آفالیــن شــود� لــذا بــه منظــور بازســازی اعتمــاد دوبــاره، بایــد بــه مخاطب شناســی، نیازســنجی 

ــی  ــائل در ارزیاب ــن مس ــی از مهم تری ــت� یک ــان پرداخ ــای مخاطب ــق از دغدغه ه ــنجی دقی و نظرس

ــا  ــا ی ــه چــه خبره ــان، ب ــی شــود مخاطب ــًا ارزیاب ــد دقیق ــانه ای، بازخــورد مخاطــب اســت� بای رس

ــری  ــار یــک وب ســایت خب ــرای اخب ــد� اتخــاذ رویکــرد جدیــدی ب ــال نشــان نمی دهن محتوایــی اقب

در مقابــل رســانه های نوظهــور و پــر مخاطــب ضــروری و منطقــی اســت و فرمت هــای مــورد نیــاز 

 Evergreen Content 2.1
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ــا  ــا مخاطــب در برنامه ه ــر ب ــاط گســترده تر و نامحدودت ــن و ارتب ــدات پخــش آنالی همچــون تمهی

ــم، 1393: 44(�  ــر قائ ــد )منتظ ــر می رس ــه نظ ــر ب ــری ناگزی ــای خب ــوزه برنامه ه ــًا در ح خصوص

روش پژوهش 

روش مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق، تحلیــل محتــوای کیفــی اســت� تحليــل محتــواي كيفــي، 

يكــي از روش هــاي تحقيــق اســت كــه بــراي تحليــل داده هــاي متنــي، كاربــردي فــراوان دارد )ایمــان، 

ــوم ارتباطــات،  ــران، متخصصــان و اســاتید عل ــن پژوهــش شــامل مدي ــاري اي 1397(� جامعــه ی آم

ــف اســت کــه از ایــن  رســانه، جامعــه شناســی، حــوزه و مدیریــت فرهنگــی از دانشــگاه های مختل

ــه  ــه ب ــا مراجع ــور ب ــن منظ ــد� بدی ــرار گرفتن ــه ق ــورد مصاحب ــاب و م ــر انتخ ــداد 25 نف ــان، تع می

ــل  ــا تبدی ــتخراج و ب ــق اس ــه ی عمی ــتفاده از مصاحب ــا اس ــا ب ــات آن ه ــه، اطالع ــورد مطالع ــراد م اف

ــورد  ــازی م ــدی و تم س ــد، کدبن ــدی نظام من ــه بن ــای طبق ــق فرآینده ــن، از طری ــه مت ــا ب مصاحبه ه

تحليــل قــرار گرفــت� 

ــی از  ــد یک ــری هدفمن ــت� نمونه گی ــد اس ــوع هدفمن ــش از ن ــن پژوه ــري در اي روش نمونه گی

ــل  ــر اســاس معیارهــای از قب ــده ب روش هــای شــایع نمونه گیــری اســت کــه گروه هــای شــرکت کنن

ــز، 2007(1�  ــوند )اواگباروکالین ــاب می ش ــش انتخ ــوال پژوه ــه س ــوط ب ــده مرب ــخص ش مش

ــده  ــری نامی ــری نظ ــی نمونه گی ــی و حت ــری قضاوت ــوان نمونه گی ــت عن ــی تح ــن روش گاه  ای

ــه  ــت ک ــگر اس ــط پژوهش ــاص توس ــرکت کنندگان خ ــه ی ش ــاب آگاهان ــن روش، انتخ ــود� ای می ش

توســط او دســت چیــن می شــوند؛ چــرا کــه، یــا بــه صــورت مشــخص دارای ویژگــی پدیــده ی مــورد 

نظــر بــوده و یــا غنــی از اطالعــات در مــوردی خــاص هســتند� ایــن روش زمانــی اســتفاده می شــود 

کــه نیــاز بــه نمونه هــای خبــره می باشــد )جاللــی، 1391: 313(� در ایــن پژوهــش جمــع آوري 

يافته هــا تــا اشــباع نظــري اطالعــات ادامــه يافتــه بدیــن معنــی کــه دیگــر هیــچ یافتــه ی دیگــری 

ــه نشــد�  ــی اضاف ــای قبل ــه یافته ه ب

در پژوهــش حاضــر بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از فرآینــد کدگــذاری گلیــزری2 اســتفاده شــد 

و یافته هــا بــر اســاس کدگــذارِی بــاز، انتخابــی و محــوری دســته بنــدی و تلخیــص شــد� 

کدگذارِی باز 

ــاز  ــاز آغ ــذارِی ب ــد کدگ ــی، فرآين ــای متن ــورت داده ه ــه ص ــا ب ــازی مصاحبه ه ــس از پیاده س پ

Onwuegbuzie & Collins .1
Glasery .2
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ــت� در  ــا اس ــای مقوله ه ــادی و ويژگی ه ــای بنی ــاز، کده ــذاری ب ــه ی کدگ ــی مرحل ــود� خروج می ش

ايــن مرحلــه، مطالــب را خــط بــه خــط می خوانیــم و بــه هــر قســمت از داده هــا کــه ممكــن اســت 

ــا پاراگــراف باشــند يــک برچســب اختصــاص می دهیــم� ايــن تكــه از داده هــا  يــک کلمــه، خــط ي

ــزر،  ــد )گلی را می تــوان يــک واقعــه در نظــر گرفــت� چنديــن واقعــه، يــک مفهــوم را شــكل می دهن

ــه دســت آمــد�  ــد ب ــن راســتا پــس از تلخیــص مصاحبه هــا، 205 ک 1998(1� در ای

کدگذاری انتخابی

در ایــن مرحلــه، گدگــذاری صرفــًا بــرای مقولــه ی اصلــی و مقوله هــای مرتبــط صــورت می گیــرد و 

دیگــر داده هــای نامرتبــط در نظــر گرفتــه نمی شــوند� کدگــذاری انتخابــی تــا زمانــی ادامــه می یابــد 

کــه مقولــه ی اصلــی و مقوله هــای مرتبــط اشــباع شــوند )Glaser,1998(� در ايــن زمينــه 26 کــد بــه 

دســت آمــد� 

کدگذاری نظری

در ایــن مرحلــه چگونگــی ارتبــاط مقوله هــا بــا یکدیگــر مفهوم ســازی شــده و مفاهیــم کدگــذارِی 

بــاز و انتخابــی بــه یکدیگــر ارتبــاط داده می شــود )گلیــزر، 2005(� در ایــن راســتا یافته هــا 21 کــد و 

مقولــه ی اصلــی ســازماندهي شــد� جهــت تأییــد اعتبــار، بــا اســتفاده از تكنيــك كنترل هــاي اعضــا؛ 

يافته هــا بــه مشــارکت کننــدگان و مصاحبــه شــوندگان ارائــه و نظــرات آنــان اخــذ شــد� عــالوه بــر 

آن، محقــق جهــت تأییــد پايايــي يافته هــا، مفاهیــم اســتخراج شــده را بــه چنــد نفــر از پژوهشــگران 

ــان در  ــاع ايش ــان داد و از اجم ــا نش ــه ی راهنم ــوان کميت ــه عن ــوزه ب ــن ح ــي اي ــاتيد تخصص و اس

ارزيابــي عينــي و علمــي يافته هــا اطمينــان حاصــل نمــود )عبــاس زاده، 1391(� 

 

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش بر اساس جدول ذیل است:

جدول امکانات رسانه ای به منظورترویج قرآن کریم در فرهنگ عمومی

Glaser.1
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کدگذارینظری)مقولهها(کدگذاری انتخابی)مفاهیمسطحدوم(

تفاوت مخاطبان مذهبی و غیرمذهبی

ویژگیهایمخاطبان

جذب مخاطبان منفعل نسبت به موضوع

ارزیابی میزان یافته های قرآنی مخاطبان از رسانه

افزایش میزان همدلی و هم زبانی مخاطبان با محوریت قرآن

تمایزگذاری رسانه بین مخاطبان سیاسی و مذهبی

شناسایی انگیزه ها و الگوهای مخاطبان

شکل دهی به ادراک مخاطبان 

شناسایی ذی نفعان مذهبی

شناسایی ویژگی های جمعیت شناختی مخاطب

ارتقای زمینه های آگاهی و رشد و تخصص مخاطب

تقویت انگیزه، تفکر و تحقیق در مخاطب

الگوسازی مبتنی بر پیام های قرآنی

معرفی تفاوت های قرآن با سایر کتب آسمانی

برندسازیمذهبی

داشتن هارمونی مناسب ویکسان درتولیدات قرآنی

انسجام تولیدات رسانه ای با موضوع قرآن

ثبات روش و مسیرتولیدات رسانه ای درباره ی یک موضوع

تعریف و مشخص کردن اهداف عملیاتی به جای انتزاعی

بررسی عملکرد رسانه های رقیب درباره ی سایرکتب آسمانی

ساخت لوگوهای مشترک قرآنی

تولید المان های تصویری مشترک با محوریت قرآن

ایجاد جهت گیری شناختی با ارتقای آگاهی فرد به اندیشه های بنیادی قرآن کریم

جهت گیری عاطفی و احساسی مخاطبان براساس انس و عشق به قرآن کریم

تولید محتوا با رویکردی حرفه ای و عالمانه 

ویژگیهایپیامهایقرآنی
دررسانه

تولید محتوا با رویکردی دوستانه و محاوره ای

ساده کردن پیام های قرآن

معرفی برندهای مذهبی و قرآنی در دنیا

ساده و قابل اجرا بودن پیام های قرآن در زندگی

جایگاه قرآن در تعریف زندگی اجتماعی انسان

معرفی مصنوعات محصوالت فرهنگی معرفی شده در قرآن
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جذابیت از طریق ارتباط تعاملی با قرآن

جذابیت در تولید محتوای 

پیام

جذابیت از طریق طرح پیام اجتماعی مبتنی بر قرآن

جذابیت با تولید اطاعات علمی از قرآن

توجه به جنبه های تزئینی و زیباشناختی محتوا

توجه به جنبه های زیباشناختی پیام های قرآنی

پرهیزاز نگرش تک بعدی به موضوعات قرآن

دستورالعملهایکاربردی
برایرسانه

شناخت و درک برنامه سازی مبتنی بر قرآن کریم

طرح نویسی و ارجاع آن به سازمان های عمومی 

تهیه و تدوین خط و مشی های مبتنی با قرآن کریم در سازمان رسانه ای

مشروعیت بخشی سیاست های قرآن کریم در سازمان رسانه ای

اجرای پیوسته و دائمی سیاست های قرآن کریم

اباغ سیاست های رسانه ای به سازمان های فرهنگی موازی

ارزیابی مداوم و کسب بازخورد از سیاست های جدید

اتخاذ و تفکیک رویکردهای بلندمدت و کوتاه مدت با موضوع قرآن

رویکردهای متوازن به تفسیرهای قرآن

تعریف و تفکیک  هدف های کاربردی و انتزاعی به قرآن

برنامه ریزی جهت انجام کاِر گروهی و پژوهشی با محوریت قرآن

ترویج مفهوم امنیت و آرامش پایدار مبتنی بر ادبیات حکمرانی در قرآن

رویکرد مسئله محوری نسبت به قرآن

شناسایی سیاست های جذب و اقناع حداکثری مخاطبان

جداسازی حساسیت های سیاسی از فرهنگی در موضوع قرآن 

ایجاد انگیزه در ضمینه ی تاوت، قرائت و تجوید

تولید برنامه های گفتگومحور

ایجاد گفتمان های مرتبط با تفسیرهای قرآنی

ساخت انیمیشن

ترویج داستان ها و قصص قرآنی

ارائه ی کامنت ها و نقطه نظرات مخاطبان در موضوعات قرآنی

سیاست های چابک سازی فرآیند برنامه سازی در حوزه ی قرآن

بازتاب برنامه های قرآن محور توسط رسانه

تبلیغ بر روی جنبه های غیر دینی قرآن

شفاف سازی رویکردهای رسانه به قرآن

روشنگری افکار عمومی در برابر مکاتب و اندیشه های انحرافی

تربیت نیروی انسانی با تخصص رسانه ی قرآن محور
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تعیین مأموریت، رسالت، فلسفه وجود و مقصود بنیادی

برنامههایاستراتژیکقرآنی
درسازمانرسانهای

مشخص کردن حوزه یا قلمرو ملی

چشم انداز، آرمان و دورنما

تخصیص منابع محدود )زمانی، مالی، انسانی و مدیریتی(

ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در زمینه ی تولید مطالب

باال بردن کیفیت انتخاب محتوا توسط مخاطب

بررسی میزان اثرگذاری محتوا بر مخاطب

اتخاذ روش هایی برای ارزیابی رضایت مخاطبان قرآنی 

لزوم تعامل دانشگاه با پژوهشگاه قرآن و رسانه

مفاهیم مرتبط با حقوق و قانون

استخراجکلیدواژههای
فرهنگی

زبان شناسی در قرآن کریم

واکاوی عنصرهنری ومعماری درقرآن

تحلیل مفاهیم اقتصاد، معیشت، آسایش، امنیت و محیط زیست

بازیابی مفهوم سیاست )حکومت، عدل و قدرت(

ارائه ی تعریف از ابزار )تکنولوژی، فن و مهارت( و زمان )وقت، فرصت و لحظه(

گسترش جهان بینی دینی مبتنی بر مفاهیم قرآن کریم

جهانیکردنادبیاتقرآن
کریم

گسترش جهان بینی توحیدی مبتنی بر مفاهیم قرآن کریم

لزوم شکل گیری تفکر رقابتی در بین کشورهای اسامی

بهره گیری حداکثری از ارائه ی تولیدات رسانه ای در فضای مجازی

اطاع رسانی درباره ی بسترهای مناسب روابط مسلمانان جهان

جذابیت ادبیات و گفتگوهای جهانی

استفاده از خبرگان بین المللی جهت تحلیل موضوعات قرآنی

ترسیم همکاری های بین المللی باموضوع قرآن در جهان آینده

رابطه ی جهانی شدن فرهنگ دینی باترویج مفاهیم قرآن

ترسیم آینده ی فرهنگی جهان با محوریت قرآن کریم

معرفی شاخص های جهان تشیع

توسعه ی تبادالت فرهنگی با موضوع قرآن کریم

تولید مستند، فیلم و سریال با موضوعات نهفته در قرآن کریم
قالبسازیجهتتولیدپیام

تولید موسیقِی نافذ و برگزاری مناظره و میزگرد
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تقویت عناصر قرآنی بعنوان سرمایه

توسعهشبکهیفرهنگی
مبتنیبرقرآنکریم

ترویج الگوهای صحیح بهره مندی از قرآن در زندگی

معرفی شاخص های سبک زندگی مبتنی بر قرآن

معرفی شاخص های ارتباطات انسانی مبتنی بر قرآن

ترویج و معرفی ارزش های انسانی در قرآن کریم

تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از قرآن کریم 

تقویت باورهای قرآنی با هدف تقویت اندیشه

شکل دهی به هویت مذهبی- ملی مبتنی بر استنادات قرآن

استخراج و ترویج مفاهیم اجتماعی مثبت از قرآن

استخراج مفهوم امید و نشاط اجتماعی از قرآن

استخراج مفهوم همدلی، همبستگی و یکپارچگی از قرآن

ترویج سبک زندگی سعادت مندانه

نگرش سازی در زمینه ی حیات طیبه

ترویج هویت مشترک قرآنی

ارائه و انعکاس اشتراکات فرهنگی- قرآنی

بازنمایی فرهنگی با شاخص های مفهومی از قرآن

تمرکز رسانه بر ریشه ها و اشتراکات قومی

برقراری ارتباط بین گروه های مذهبی

ارتقای انسجام اجتماعی با قرآن

ایجاد وفاق فرهنگی با قرآن 

باال بردن حجم مطالب تولید شده با موضوعات استخراج شده از قرآن

غنیکردنمحتوا

استفاده از مشاوره های تخصصی جهت تولید محتوا

جامعیت نگرش نسبت به موضوعات قرآن کریم

خاقیت و نوآوری در تولید محتوا 

ارتقای مهارت های ارزیابی محتوای تولید شده

افزایش سطح اطاعات و آگاهی مخاطبان در زمینه  ی قرآن

تولیدمحتوایقرآنی

تولید دانش قرآنی در محتوای رسانه ای

ارائه ی محتوا توسط گروه های علمی و مذهبی

ترویج فرهنگ و گسترش آگاهی در زمینه ی قرآن کریم

اشتراک گذاری محتوا در زمینه پیام های قرآنی

معرفی ظرفیت های نهفته در قرآن کریم

انتقال اخبار و گزارش هایی پیرامون جشن ها و مناسبت های قرآنی
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هدایت مخاطب به سمت قرب الهی

تعالیوهدایتانسان

ارائه ی معروف ها و فضائل اخاقی از قرآن

ترویج ارزش های الهی و انسانی

ساخت محتوا با مفاهیمی از جمله عدالت، آزادی و ظلم ستیزی

توضیح نقش قرآن با رویکرد انسان سازی

تأثیر قرآن بر تعالی روح

نقش پیام های قرآنی در تزکیه ی انسان

اشاعه ی پیام های قرآن مبتنی بر تربیت انسان ها

مناسبت های مذهبی فرصت ویژه جهت کار رسانه ای

ایجاد زیرساخت های فنی در حوزه ی قرآن

بسترهایمحیطیوفنی

دسترسی سریع مخاطبان به محتوای پیام های قرآن

زمینه سازی جهت مشارکت مخاطبان

بازنمایی معماری ایرانی مرتبط با ِالمان های قرآن

ایجاد و به تصویر کشیدن فضای آزاد برای نقد و ارزیابی تولیدات قرآنی

برپایی نمایشگاه مجاز ی در تولیدات قرآنی

توجه به صنایع دستی در سطح ملی و منطقه ای 

گسترش و تقویت روحیه ی قرآن آموزی

نقش قرآن بر تقویت روحیه ی قانون و عدالت پذیری 

هنجارهایبیرونیمخاطبان

شناسایی آرمان های جامعه درباره ی قرآن کریم

استخراج مفاهیم مرتبط با خرده فرهنگ های اجتماعی

واقع بینی مبلغان قرآن با هدف دریافت صحیح پیام

قرآن در رسمی و غیررسمی مخاطبان )اوقات فراغت(

امکان ترویج فرهنگ قرآنی بعنوان ُمد اجتماعی فراگیر

تأثیر قرآن برامیدآفرینی در جامعه

آموزش احترام به حقوق سایرین

هنجارهایدرونیمخاطبان

ارتقای اخاق اجتماعی

افتخار به مسلمان بودن و افزایش غرور مسلمین

ارتقای سطح احترام نسبت به بزرگان مذهبی

تقویت روحیه ی گذشت و ایثار

تولید محتوا با موضوع روحیه ی انسان دوستی و کمک به سایرین

ارتقای روحیه آزاداندیشی 
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تولید محتوا از سطوح کیفی و کمی تولید دانش قرآنی

پژوهشمحوریدرقرآن

متناسب بودن تولیدات علمی با نیازهای جامعه

نمایش کارآمد بودن نتایج علمی پژوهش های قرآنی

آرامش مخاطب با شنیدن موضوعات مرتبط با قرآن

باال بردن سطح عاقه ی فردی و عمومی

آگاهی از مطالب مرتبط با نوآوری در موضوعات علمی

ایجاد زمینه ی تحقیق، توسعه و کسب دانش

دستیابی به خاقیت در ایده های فرهنگی

تعریف طرح های فرهنگی- قرآنی بین المللی

پرهیز از جانبداری و تعصب در ساخت محتوا

ُشبهه آفرینی نسبت به اعتقادات و موارد دینی

کاهلی و تنبلی سیاست گذاران فرهنگی در موضوع قرآن کریم

فقدان خط و مشی های متناسب با تحوالت اجتماعی و بین المللی

ترویج خرافه گرایی و استناد به منابع غیر موثق

توجهرسانهبهاصلنگاه واحد و جامع رسانه به قرآن کریم
جامعیت تولید برنامه مبتنی بر اجماع کارشناسان مذهبی، علمی و اجتماعی

ترویجفرهنگامربهنفی و تقبیح منکرها و رذایل
معروفونهیازمنکر استخراج موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر از قرآن

راه انداز ی و ساختاربندی مؤسسه ی رسانه ای 

مؤسسهخدماترسانهای
اسالمی

آموزش های فنی- حرفه ای نیروی انسانی

خبرنویسی و گزارشگری با محوریت قرآن کریم

تربیت نیروی انسانی با روحیه ی قرآنی

مبادله ی تولیدات و تجربیات قرآنی در رسانه

آموزش مبانی و معانی علمی قرآن

شناسایی تفاوت های رسانه ای مبتنی بر محتوای قرآنی

همگراییرسانه

در هم  آمیختن رسانه های قدیمی با جدید به منظور رساندن محتوا

جهت دهی مشترک و مشابه به فرآیندهای فنی، تکنیکی، اجتماعی و فرهنگی

هم زمانی طرح موضوعات قرآنی در چند رسانه

تأکید رسانه بر استناد، انسجام و یکپارچگی درباره ی پیام های قرآن کریم

همگرایی فن آورانه با دیجیتالی شدن محتوای قرآن کریم

همگرایی اقتصادی با تخصیص منابع یکسان به رسانه های متفاوت

همگرایی اجتماعی برای همسو ساختن عملکرد هم زمان کاربران و مخاطبان

توسعه همگرایی جهانی- رسانه ای با ایجاد پیوندهای فرهنگ قرآن

همگرایی فرهنگی مبتنی بر رواج فرهنگ جمعِی مشارکت در توسعه ی فرهنگ قرآنی
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فعال شدن هم زمان پژوهشگاه های علمی و رسانه ای با موضوع قرآن

ایجاد شرایط ذخیره سازی، حاشیه نویسی، ارائه ی بازخورد و انتشار محتوا برای مخاطبان

ارائه ی محتوا با هدف قرب الهی 

اهدافرسانهیمتربی
اتخاذ روش هایی جهت تزکیه ی مخاطب

تعلیم و آموزش مخاطب مبتنی بر مفاهیم قرآن

تلفیق علم و عمل برای زندگی بهتر مخاطب

برای فرد مخاطب: جهت یافتگی انسان کامل و قرب الهی

پیامدهایتولیدمحتوااز
آیاتقرآن

برای جامعه: مفید بودن و کسب تخصص و مهارت

در ارتباط با جهان: آگاه شدن و عمل مناسب

در ارتباط با خداوند و جهان دیگر: اخاص و عبودیت عملی
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نتیجه گیری

ــی  ــب مبتن ــذب مخاط ــور ج ــه منظ ــانه ای ب ــای رس ــه ی راهبرده ــدف ارائ ــا ه ــش ب ــن پژوه ای

برآموزه هــای قــرآن کریــم انجــام شــد� جهــت گــردآوری اطالعــات از روش کیفــی و ابــزار مصاحبــه 

ــکات مــورد نظــر،  ــن ن ــدی شــد� یکــی از مهم تری اســتفاده و یافته هــا در مقوله هــای کیفــی طبقه بن

ــدی  ــاس طبقه بن ــر اس ــانه ب ــر رس ــه اگ ــود ک ــرآن ب ــر ق ــی ب ــای مبتن ــاِن پیام ه ــای مخاطب ویژگی ه

مخاطبــان و تولیــد محتــوا مبتنــی بــر تفاوت هــای مخاطبــان مذهبــی و غیــر مذهبــی عمــل کنــد، 

باعــث می شــود جــذب مخاطــب بــه منظــور ارتقــای فرهنــگ عمومــی کــه در آن پیام هــای قرآنــی 

نهفتــه شــده اســت، بــه شــکل بهتــری ارائــه شــود� یکــی از امکانــات رســانه ها، شــرایط مخاطبــان 

رســانه اســت کــه اگــر بــه خوبــی شناســایی و تفکیــک شــود، می توانــد نقــش عمــده ای در جــذب 

مخاطــب و ارتقــای اثرگــذاری رســانه داشــته باشــد� در بحــث مخاطبــان، زمانــی رســانه موفــق اســت 

کــه بتوانــد هم زمــان بــر ادراک و احســاس مخاطــب در ابعــاد شــادی، هیجــان، حساســیت، تــرس، 

عصبانیــت و یــا غــم اثــر گــذارد� یکــی از مــواردی کــه در ســال های گذشــته باعــث شــده رســانه در 

ُبعــد مســائل قرآنــی و مذهبــی نتوانــد بــه شــکل مطلوبــی عمــل کنــد و در کوتــاه مــدت مخاطــب 

ــوده اســت ایــن اســت کــه در جــذب  ــه فرهنگ ســازی نب ــد مــدت قــادر ب جــذب کــرده امــا در بلن

مخاطــب، ابعــاد گوناگــوِن احســاس را نادیــده می گیــرد و بــرای مــدت کوتاهــی از طریــق تمرکــز بــر 

احســاس غــم بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار می کنــد� بــه همیــن دلیــل یکــی از راهبردهــای مطــرح، 

ــان اســت�  شناســایی انگیزه هــا و الگوهــای ارتباطــی مخاطب

رســانه ها بایــد بتواننــد از طریــق ســاخت لوگوهــای مشــترک قرآنــی و ایجــاد هارمونــی مناســب 

و یکســان در تولیــدات قرآنــی، شــرایط ِبرندســازی از جریانــات و موضوعــات قرآنــی ایجــاد کننــد� در 

راهبــرد تمرکــز بــر پیام هــای قرآنــی، محتــوای پیام هــای قرآنــی و مصنوعــات و محصــوالت معرفــی 

شــده در قــرآن کــه بتوانــد بــر تفســیرهای مخاطــب اثــر گــذارد اهمیــت دارد� 

راهبــرد جذابیــت در تولیــد محتواهــای قرآنــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت� جذابیــت بــه 

ایــن معنــا اســت کــه محتــوای پیــام گیرایــی و دلربایــی بــرای مخاطــب ایجــاد کنــد� بدیــن منظــور 

ــی شــود،  ــان پیام هــای قرآن ــزان جــذب در مخاطب ــن می ــاال رفت ــد باعــث ب ــه بتوان هــر مســیری ک

هم زمــان می توانــد بــر پذیــرش فرهنــگ عمومــی مبتنــی بــر یافته هــای قرآنــی نیــز اثرگــذار باشــد� 
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عواملــی ماننــد تکــرار بــه موقــع، ایجــاد واکنش هــای عاطفــی، شــرایط ظاهــری محتــوا، مشــابهت 

در نگــرش و مکمــل بــودن پیام هــای قرآنــی کــه از منابــع رســانه ای متفــاوت منتقــل می شــود عامــل 

ــر قــرآن کریــم دارد� در بحــث اســتراتژی های عملیاتــی  ــر اثرگــذاری محتواهــای مبتنــی ب مؤثــری ب

رســانه، روی کردهــای متــوازن و شــبیه بــه هــم نســبت بــه تفســیرهای قرآنــی اهمیــت دارد� اجــرای 

ــوم  ــج مفه ــن موضــوع، اســتخراج و تروی ــر ای ــی ب پیوســته و دائمــی سیاســت های رســانه ای مبتن

ــیت های  ــازی حساس ــرآن و جداس ــی در ق ــات حکمران ــر ادبی ــی ب ــدار مبتن ــش پای ــت و آرام امنی

سیاســی از فرهنگــی نســبت بــه قــرآن، باعــث عملیاتــی شــدن جنبه هــای مبتنــی بــر ســاختارمندی 

ــود�  ــی می ش ــگ عموم فرهن

ــات،  ــون، ارتباط ــاری، قان ــوق، معم ــد حق ــی مانن ــی- فرهنگ ــای اجتماع ــد واژه ه ــتخراج کلی اس

معیشــت، امنیــت، ابــزار یــا زمــان می توانــد بــر ســاخت برنامه هــای قــوی در ایــن زمینــه اثــر کنــد� 

در جهــان کنونــی رســانه ها بــرای اثرگــذاری بــر افــکار عمومــی در ســطح جهــان، ســعی می کننــد 

ــک  ــاره ی ی ــانی درب ــد و اطالع رس ــرح کنن ــی مط ــورت جهان ــه ص ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــم م مفاهی

موضــوع را بــه شــکلی مطــرح کننــد کــه ایــن احســاس در مخاطــب ایجــاد شــود ایــن مســئله کلــی 

و عمومــی اســت و در ســطح جهانــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت� بــر ایــن مبنــا رســانه های 

ــم،  ــرآن کری ــگویی های ق ــر پیش ــی ب ــان مبتن ــی جه ــده ی فرهنگ ــیم آین ــا ترس ــد ب ــران می توانن ای

معرفــی شــاخص های جهــان تشــیع، اســتفاده از خبــرگان و متخصصــان بین المللــی در حــوزه قــرآن 

کریــم و همچنیــن مشــارکت در برنامه هــای علمــی مبتنــی بــر موضوعــات قــرآن کریــم بــه جهانــی 

کــردن ایــن ادبیــات کمــک کننــد� 

ــم،  ــرآن کری ــی ق ــای فرهنگ ــازی از پیام ه ــک مستندس ــا کم ــام ب ــد پی ــت تولی ــازی جه قالب س

تولیــد کلیــپ، ســاخت موســیقِی نافــذ بــا محوریــت پیام هــای قرآنــی و ســاخت برنامــه ی مناظــره ای 

و میزگردهــای موضــوع محــور، بــا هــدف انتقــال پیام هــای قــرآن می توانــد بــه انتقــال ایــن محتــوا 

بــا هــدف تغییــر فرهنــگ عمومــی کمــک کنــد� 

یکــی از اســتراتژی های رســانه می توانــد توســعه ی شــبکه های فرهنگــی مبتنــی بــر قــرآن کریــم 

ــج ســبک  ــوان ســرمایه، تروی ــه عن ــی ب ــت عناصــر قرآن ــق تقوی ــن اســتراتژی از طری ــه ای باشــد، ک

زندگــی مبتنــی بــر پیام هــای قــرآن، تولیــد ادبیــات ســبک زندگــی ســعادتمندانه و تمرکــز رســانه بــر 

ــود�  ــکل داده می ش ــی ش ــی و مذهب ــتراک های قوم ــه ها و اش ریش
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تولیــد محتــوای قرآنــی، تعالــی و هدایــت انســان مبتنــی بــر ســاخت برنامه هایــی بــا محوریــت 

ــر و قــرآن، توســعه ی پژوهــش  ــی، تعامــل هن تربیــت انســان، توســعه ی بســترهای محیطــی و فن

و انجــام تحقیــق بــا موضوعــات قــرآن، ترویــج فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و راه انــداز ی 

ــه از  ــی ک ــوای پیام های ــا محت ــانه ب ــی رس ــدف همگرای ــا ه ــالمی ب ــانه ای اس ــات رس ــه ی خدم مؤسس

رســانه اســتخراج شــده اســت، در طوالنــی مــدت می توانــد شــرایطی مبتنــی بــر راهبردهــای رســانه ای 

بــه منظــور جــذب مخاطــب مبتنــی بــر آموزه هــای قــرآن کریــم ایجــاد نمایــد� 
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چکیده

در 17 ســوره ی قــرآن ســخن از »قتــال« بــه ميــان آمــده و ایــن واژه در شــکل های مختلــف 158 

ــه  ــد به طــور مســتقیم ب ــه، خداون ــه اســت� در بیــش از 20 آی ــکار رفت ــه ب ــه در بیــش از 130 آی مرتب

ــه در  ــده و 400 آی ــرآن آم ــار در ق ــاد 32 ب ــر آن، واژه ی جه ــالوه ب ــد؛ ع ــر می کن کشــتن انســان ها ام

ــه موضــوع  ــوع نگــرش ب ــن پژوهــش، ن ــن پرســِش ای ــاد نازل شــده اســت� مهم تری ــا جه رابطــه ب

ــی  ــای برون متن ــا واکاوی در گزاره ه ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت� ب ــه اس ــوره ی توب ــاد در س ــال و جه قت

ــیاق و  ــی )س ــای درون متن ــزول( و گزاره ه ــب ن ــزول و ترتی ــباب ن ــات اس ــی، روای ــای تاریخ )گزاره ه

ــي،  ــاف مردم ــی، اوص ــژه مخاطب شناس ــي به وی ــاع عموم ــا اوض ــا ب ــق آن ه ــزول( و تطبی ــای ن فض

رخدادهــا و شــرايط ويــژه اي كــه در مــّدت نــزول يــك ســوره وجــود داشــته، بتــوان بــه فهــم عمیــق 

و اســتوار قــرآن کریــم کمــک کــرد�

هــدف ایــن مقالــه کــه بــا مطالعــه ی مــوردی و به صــورت کتابخانــه ای و تحلیلــی صــورت گرفتــه؛ 

ــکات  ــه، ن ــی آی ــت کل ــزول، دالل ــل جنبه هــای تفســیری؛ اعــم از شــأن و اســباب ن شــناخت و تحلی

تفســیری، مبحــث قتــال و تناســب درآیــاِت ســوره ی توبــه بــا محوریــت قتال و جهــاد اســت� بــه 

تناســب تحلیل هــای صــورت گرفتــه می تــوان اذعــان کــرد بــا توجــه بــه رویکــرد »قتــال و جهــاد« 

در ســوره ی توبــه آیــات لحــن شــدیدتری بــه خــود می گیرنــد�

واژگان کلیدی: آیات قتال، تحلیل و بررسی، سوره توبه، تناسب، اسباب و فضای نزول�
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مقدمه

بیان مسئله

هنگامی کــه مسلمانان به شهر يثرب »مدينـه« وارد شــدند، نخســتین مراحل شــکل گیری حكومت 

اسالمي شروع شد و زمینــه ی پيدايش و رشد جامعــه ی اسـالمي فـراهم آمـد� در ایــن مرحلــه پيـامبر 

ــای متعدد  ــرد� معاهدات گوناگون با قبايل و گروه ه ــاد ک ــای مختلفـي در برابـر مشركان ایج جبهه ه

ــد، مـسائل مربوط به  ــع ش ــه وض ــت، قوانين و ضوابط گوناگون براي اداره ی امور جامع ــکل گرف ش

اخالق، اجتماع، حكومت، رهبــری و حتــی موضوعات خانوادگي و به طورکلــی هر آن چــه براي بهترين 

شيوه ی اداره كردن جامعه فراهــم  آمــد؛ مانند مســائل مربــوط به زن، ازدواج، ارث و حقوق افراد، صــادر 

شــد و در اين مرحله بود كه آيات مربوط به جنگ و جهاد و فرمان هــای دقيق و سـازنده ی نظامي 

نيز يكي پس از ديگري نازل و صادر  گردیــد� حاصــل تشــكيل دولــت اســالمی، صــدور پيــام دعــوت 

ــى  ــى و دفاع ــای ابتداي ــادى، جنگ ه ــى و اعتق ــارزات فرهنگ ــى، مب ــای سياس ــالمى، درگیری ه اس

گوناگــون، رشــد و گســترش و مشــهور شــدن پديــده ی نفــاق، کارشــکنی های يهــود در برابــر دعــوت 

اســالمى و تشــريع صدهــا حكــم از احــكام فقهــى ديــن و حوادثــى كــه در طــى ســاليان نــزول قــرآن 

در حــوزه اســالمى و يــا خــارج از قلمــرو زندگــى مســلمانان و حكومــت اســالمى و شــرايط و افــكارى 

كــه بــر آن حاكــم بــود، ســبب نــزول ســوره های قــرآن كريــم به ویــژه آیــات قتــال شــد�

ــی  ــه ای و تحلیل ــورت کتابخان ــوردی و به ص ــه م ــا مطالع ــه ب ــش ک ــن پژوه ــا در ای ــرد م رویک

صــورت گرفتــه؛ پیرامــون مباحــث مطرح شــده به ویــژه آيات قتال و جهــاد بــا تکیــه  بــر ســوره  توبــه 

ــاد،  ــک نگاه كلي به ترتيب نزول آيات مربوط به جنگ و جه ــا ی ــد بود� ب ــزول آن  خواه ــباب ن و اس

می تــوان دريافت اين آيات، احكام جهاد و چگـونگي اقـدام بـه جهاد، شكل و كيفيت آمادگي براي 

جهاد، اسباب و وسايل آن، تاكتيك و اســتراتژی آن و باالتر از همــه مقاصد و هدف هــای جهاد اسالمي 

را بيان می کنــد� در اين آيات، موضوعاتي چون خودداري از فرار در جهاد و عــدم پشت كردن به ميدان 

نبرد، پاداش عظيم مجاهدان، ارزش و عظمت مقاومت کننــدگان و شكيبايان، اجر بزرگي كه در انتظـار 

شهيدان ميدان جهاد است و مســئله غنائــم و رفتــار بــا اســیران مطــرح شــده اســت�

2-1. پیشینه تحقیق

در مقالــه ای بــا عنــوان »بازخوانــي زمينــه محــور؛ متــن محــور آيــات آغازيــن ســوره توبه در مســئله 

جهــاد ابتدايــي« بــه قلــم یحیــی صباغچــی و مهدیــه پاکــروان در مجلــه مطالعــات قــرآن و حدیــث 

بــا دو رويكــرد متــن محــور و زمينــه محــور آيــات آغازيــن ســوره توبــه کــه مجــوز جهــاد ابتدايــي بــا 
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همــه مشــركان داده شــده؛ موردبررســی قــرار گرفتــه اســت� مقالــه »خوانشــی نــو از آیــات اذن قتــال 

»أذن للذیــن یقاتلــون���« بــا تکیه بــر نــزول مکــی ســوره حــج« بــه کوشــش احمدنــژاد امیــر وکلباســی 

ــوان »بررســی  ــا عن ــه چــاپ رســیده اســت� در پژوهشــی ب ــان قــرآن ب ــه تفســیر و زب زهــرا در مجل

ــوروزی، محمدجــواد؛ حســینی، سیداحمدحســین؛ در  ــه همــت ن ــاد« ب ــات جه تطبیقــی ســاختار آی

مجلــه مطالعــات تطبیقــی قــرآن و حدیــث بــه برســی تفســیر تطبیقــی و ســیر نــزول آیــات جهــاد 

ــد،  ــیرین کار موح ــاد« ش ــات جه ــر درآی ــده اخی ــران س ــی آراء مفس ــه »بازخوان ــد� در مقال پرداخته ان

ــات  ــه آی ــاد را ب ــات جه ــندگان، آی ــیری نویس ــات تفس ــه مطالع ــن؛ در مجل ــری، محس ــد؛ اکب محم

مطلــق، مقیــد و صلــح و احســان تقســیم کرده انــد و برایــن باورنــد کــه برخــی از محققــان معاصــر 

ــات،  ــایر آی ــورد س ــرار داده و در م ــود ق ــه خ ــون توج ــق را کان ــات مطل ــلف، آی ــران س ــع مفس به تب

اقوالــی چــون نســخ را پذیــرا شــده اند و درنتیجــه »جهــاد بــرای محــو کفــر و تغییــر عقیــده« را الزم 

شــمرده اند� بــا توجــه بــه منابــع معرفی شــده، راجــع بــه  تناســب آیــات قتــال بــا اســباب و فضــای 

ــزول آیــات و ســور مرتبــط در جهــت تبییــن راهكارهــا )فرآينــد( و ارائــه نتايــج )برآينــد( كشــف  ن

ــه  ــورت نگرفت ــتقلي ص ــق مس ــال، تحقي ــات قت ــژه آی ــم به وی ــرآن كري ــوره های ق ــزول س ــاي ن فض

اســت�

2. بحث اصلی

بــا نگاهــی بــه ابتــدای ســوره ی توبــه، آیــات آن بــا موضوعاتــی چــون بيــزارى از كفــار، قتــال بــا 

مشــركين و اهــل كتــاب، معرفــی منافقيــن، تحریــک مســلمانان بــه قتــال، متخلفــان فــراری از جنــگ، 

ــار و زكات دســته بندی می شــود: ــت كف دوســتى و والي

1-2. قتال و جهاد

لغــت قتــل در اشــکال مختلــف آن 158 مرتبــه در بیــش از 130 آیــه بــکار رفتــه اســت کــه در بیــش 

از 20 آیــه، خداونــد بــه طــور مســتقیما امــر بــه کشــتن انســان ها می کنــد� واژه ی جهــاد و مشــتقات 

آن حــدود 32 بــار در قــرآن آمــده و نزدیــک بــه 400 آیــه در رابطــه بــا جهــاد نازل شــده اســت� رابطــه 

منطقــی قتــال بــا جهــاد رابطــه عمــوم و خصــوص مطلق اســت�

اصــل  واژه قتــل )َقْتــل(  زايــل كــردن روح از جســد اســت مثــل مــرگ و مــوت، ولــى بــكار بــردن 

واژه- قتــل- بــه اعتبــار كارى اســت كــه قاتــل انجــام می دهــد و اگــر بــه اعتبــار فــوت شــدن حيــات 

وزندگــی باشــد مــوت بــكار مــی رود )مصطفــوى، 1368، ج 9: 193(� منظــور از جهــاد در ایــن نوشــتار 

ــد  ــا بای ــت؛ ام ــالم اس ــاع از اس ــگ در راه اهلل و دف ــی جن ــج آن یعن ــح و رای ــف مصطل ــان تعری هم
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توجــه داشــت کــه ایــن آیــات زمانــی نازل شــده اند کــه اســالم در حــال گســترش بــود و هــر روز بــه 

تعــداد پیروانــش افــزوده می شــد� بررســی ســیر نــزول ایــن آیــات نشــان می دهــد در زمــان حضــور 

مســلمانان در مکــه و دو ســال ابتدایــی حضــور در مدینــه، حتــی دفــاع بــرای مســلمانان مشــروع 

نبــود� امــا پــس  از آن بــه مســلمانان اجــازه داده  شــده از خــود دفــاع کننــد�

در ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن هســتیم،  فرازهــای مربــوط بــه قتــال درآیــات قــرآن، چه مناســبتی 

بــا شــرایط و مقتضیــات تاریخــی زمــان نــزول این آیــات دارد؟

2-2. فضای نزول آیات

ــه  ــوان ب ــی می ت ــه راه ــه و از چ ــه چگون ــت ک ــروری اس ــش ض ــن پرس ــه ای ــخ ب ــدا پاس در ابت

فضــای نــزول ســوره بقــره و توبــه و تناســب و هماهنگــی آیــات مربــوط بــه قتــال بــا مشــرکین و 

ــت یافت؟ ــزول دس ــای ن ــن فض ــا ای ــن ب منافقی

در پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه رويكــرد ساختارشناســانه 

ــه كشــف ســاختار هندســي ســوره ها،  ــان را ب ــم، آن ــه ســوره های قــرآن كري قرآن پژوهــان معاصــر ب

كشــف اهــداف ســوره ها وحــدت موضوعــي ســوره ها و تدبــر در قــرآن كريــم ســوق داده اســت� در 

ــي  ــاي اصل ــا و راهبرده ــي از دغدغه ه ــوره ها يك ــزول س ــاي ن ــف فض ــا، كش ــن دانش ه ــه ی اي هم

ــات  ــزول آي ــأن ن ــبب و ش ــه س ــين ب ــران پيش ــژه مفس ــه وي ــالوه توج ــود� به ع ــوب می ش محس

به عنــوان يكــي از مهم تریــن قرائــن پيوســته و غیرلفظــی كــه بــا هــدف فهــم و کشــف فضــاي نــزول 

ــه دارد� ضــرورت تحقیــق در  ســوره ها انجــام می گرفــت، حكايــت از اهميــت فوق العــاده ايــن مقول

ایــن حــوزه و آشــنايي بــا فضــاي نــزول هــر يــك از ســوره های قــرآن كريــم، راهگشــاي تفســير آيــات، 

ــر )كشــف ســاختار هندســي  ــا يكديگ ــات آن ســوره ب ــاط آي تشــخيص هــدف ســوره و تبییــن ارتب

ــز تبییــن  ــه و ني ــر آي ــال  در تفســير ه ــش مناســب ترین احتم ســوره ها( اســت و مفســر را در گزين

صحيــح مطالــب جامــع و کلــی ســوره يــاري می کنــد�

ــار »عمــوم  برآینــد توجــه بــه فضــای نــزول ســوره ها، برجســته کــردن »خصــوص ســبب« در کن

لفــظ« اســت و روشــنگر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه آیــات قــرآن کریــم بــر اســاس حکمــت بالغــه ی 

الهــی و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و مقتضیــات خــاص نــزول یافتــه اســت بطوری کــه هــر آیــه و 

ســوره  را بــا هــر شــرایط و مقتضیاتــی نمی تــوان تطبیــق داد� بلکــه بایــد بــرای آیــات و ســور، بــه 

دنبــال شــرایط و مقتضیــات خــاص و جداگانــه ی هــر یــک بــود تــا بتــوان از پیــام جــاودان قــرآن در 

همــه ی اعصــار بــه بهتریــن وجــه اســتفاده کــرد�
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 از ایــن رو بیــن آیــات قتــال بــا فضــای نــزول آن ارتبــاط محکمــی برقــرار اســت� در ایــن مطالعــه 

مــا بــه دنبــال اثبــات ایــن مقولــه هســتیم کــه مناســبت هــر یــک از فرازهــای آیــات قتــال بــا شــرایط 

ــه اســت و مصادیــق آن مشــمول چــه آیاتــی شــده و  ــه چگون ــات تاریخــی در ســوره توب و مقتضی

ابعــاد و ســبب نــزول متناظــر آیــات آن، چــه بــوده اســت�

3-2. تبیین سبب نزول آیات

ــه  ــزول آی ــر؟ص؟ رخ  داده و باعــث ن ــا پرسشــی اســت کــه در عصــر پیامب ــه ی ــزول؛ حادث ســبب ن

یــا ســوره ای از قــرآن شــده اســت کــه بــه آن حادثــه یــا پرســش، اشــاره دارد )حجتــی،497:1397(� 

ــان شــده اســت� واحــدی  ــی بی ــات، آرای متفاوت ــی آی ــم معان ــزول در فه ــاره ی نقــش ســبب ن درب

ــدی،4:1411(. ــت« )واح ــن نیس ــزول آن، ممک ــبب ن ــتن س ــدون دانس ــه، ب ــیر آی ــد: »تفس می نویس

4-2. بررسی داللت و تناسب آیات قتال با اسباب و فضای نزول آن ها در سوره توبه

1-4-2. فضای نزول سوره توبه

ایــن ســوره، آخريــن ســوره يــا از آخريــن ســوره هايى اســت كــه بــر پيامبــر؟ص؟ در مدينــه نــازل 

گرديــد� دارای 129 آیــه اســت� آغــاز نــزول آن را در ســال نهــم هجــری مى داننــد� بخشــی از آن پیــش 

از حجــة الــوداع و قســمتى از آن پيــش از جنــگ تبــوك و قســمتى دیگــر بــه هنــگام آمادگــى بــراى 

جنــگ و بخــش ديگــرى از آن  پــس از مراجعــت از جنــگ نازل شــده اســت�

ســوره ی توبــه نهمیــن ســوره در ترتیــب نــزول موجــود قــرآن کریــم و از ســوره های مدنــی اســت 

کــه در اواخــر ســال نهــم هجــری و دربــاره جنــگ تبــوک نازل شــده اســت� )شــحاته،186:1374(.

قســمت مهمــى از ايــن ســوره پيرامــون باقيمانــده ی مشــركان و بت پرســتان و دوری از آن هــا و 

لغــو پیمان هایــی اســت كــه بــا مســلمانان داشــتند� قســمت مهــم ديگــرى از ايــن ســوره از منافقــان 

و سرنوشــت آنــان ســخن مى گويــد بخــش ديگــرى از ايــن ســوره پيرامــون دعــوت بــه جهــاد درراه 

خــدا اســت� عــالوه بــر مباحــث فــوق، مباحــث ديگــرى ماننــد هجــرت پيامبــر؟ص؟، ماه هــای حــرام 

كــه جنــگ در آن ممنــوع اســت، گرفتــن جزيــه از اقلیت هــای دينــى و امثــال آن به تناســب مطــرح 

گرديــده اســت )قرشــی،1377، ج 9:338(� ایــن ســوره فاقــد »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« اســت زیــرا 

ایــن ســوره بــا اعالن جنــگ عمومــی بــا مشــرکان و طــرد تمــام پیمان هــای پوشــالی آنــان افتتــاح 

ــن  ــح و آرامــش و هم زیســتی مســالمت آمیز اســت� ممک ــه ی صل ــل روحی گشــته و »بســمله« حام

اســت عــدم ذکــر بســمله مشــابهت آن بــا ســوره ی انفــال باشــد� ســوره ی انفــال بازگوکننــده جهــاد 

مســلمین در جنــگ بــدر اســت وســوره ی توبــه، جهــاد مســلمین در جنــگ تبــوک را گــزارش می کنــد 
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)شــحاته،1374: 185(.

دربــاره ی اســتقالل یــا وابســتگی ایــن ســوره بــا ســوره ی انفــال اختــالف  نظــر وجــود دارد کــه از 

اختــالف صحابــه و تابعیــن نشــأت گرفتــه اســت؛ حتــی روایاتــی از اهل بیــت علیهم الســالم در ایــن 

خصــوص وجــود دارد کــه داللــت آنــان بــه وابســتگی را قــوی نشــان می دهــد�

2-4-2. بررسی آیات قتال به ترتیب نزول در سوره توبه

1-2-4-2� آیه سیف:

ــْم  ــْم َواْحُصُروُه ــْم َوُخُذوُه ــُث َوَجْدُتُموُه ــِرِكيَن َحْي ــوا اْلُمْش ــُرُم َفاْقُتُل ــُهُر اْلُح ْش ــَلَخ اْلَ ــِإَذا اْنَس َف

ــوا َســِبيَلُهْم ِإنَّ اهلَل َغُفــوٌر َرِحيــٌم  َكاَة َفَخلُّ ــاَلَة َوآَتــُوا الــزَّ َواْقُعــُدوا َلُهــْم ُكلَّ َمْرَصــٍد َفــِإْن َتاُبــوا َوَأَقاُمــوا الصَّ

ــه:5( )توب

بــه ایــن آیــه  ســیف گفتــه شــده اســت چــرا کــه در آن بــه گونــه ی صریــح بــه جنــگ امــر شــده 

اســت� در ایــن آیــه بــه از ميــان برداشــتن مشــركيِن پیمان شــکن و منقــرض ســاختن آنــان بعــد از 

انقضــای مهلــت چهــار ماهــه امــر نمــوده اســت مگــر آن کــه توبــه کننــد�

ــْم« نشــان دهنــده ی برائــت و بيــزارى از مشــركين  ــُث َوَجْدُتُموُه ــوا اْلُمْشــِرِكيَن َحْي تعبیــر »َفاْقُتُل

ــد:  ــاخته و می فرمای ــدر س ــان را ه ــون هايش ــته و خ ــار برداش ــاى كف ــرام را از جان ه ــت و احت اس

بعــد از تمــام شــدن آن مهلــت، ديگــر هيــچ مانعــى از اين كــه آنــان را بكشــيد - نــه حرمــت حــرم 

و نــه احتــرام ماه هــای حــرام - وجــود نــدارد، بلكــه هــر وقــت و هرکجــا كــه آنــان را ديديــد بايــد 

بــه قتلشــان برســانيد، البتــه ايــن در صورتــي اســت كــه كلمــه »حيــث« هــم عموميــت زمانــى را 

برســاند و هم مکانــی را كــه در ايــن صــورت قتــل كفــار بــر مســلمين واجــب اســت و تشــريع ايــن 

حكــم بــراى ايــن بــوده كــه كفــار را در معــرض فنــا و انقــراض قــرار داده و به تدریــج زميــن را از لــوث 

وجودشــان پــاك كنــد و مــردم را از خطرهــاى معاشــرت بــا آنــان نجــات دهــد، بنابرایــن هــر يــك از 

ــْم  ــُدوا َلُه ــُث َوَجْدُتُموُهــْم« و »وخذوهــم« و »واحصروهــم« و »َواْقُع ــوا اْلُمْشــِرِكيَن َحْي تعابیــر »َفاْقُتُل

ُكلَّ َمْرَصــٍد« بيــان يــك نــوع از راه هــای از بیــن بــردن كفــار و نجــات مــردم از شــر ايشــان اســت� 

ــی، 1374، ج9: 205 ( )طباطبای

ســبب نــزول: رســول خــدا؟ص؟ در ســال ششــم هجــرت در جریــان معــروف »حدیبیــه« بــا مشــرکان 

صلــح کــرد� ایــن شــرایط در صلح نامــه درج گردیــد کــه تــا ده ســال درگیــری بیــن طرفیــن ایجــاد 

ــده اش  ــه حمله کنن ــا کمــک ب ــه او ی ــه  ب ــن اســت، حمل نشــود و هــر کــس هم قســم یکــی از طرفی

ــد  ــز آن ســال از بجــا آوردن عمــره صرف نظــر کن ــود� رســول خــدا؟ص؟ نی خــالف معاهــده خواهــد ب

و ســال آینــده قضــای عمــره را بجــای آورد و همچنیــن اگــر قبیلــه ای خواســت بــا یکــی از طرفیــن 
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ــان شــود، مانعــی نداشــته باشــد� هم پیم

بــر اســاس بنــد اخيــر، قبیلــه ی »بنــی بکــر« بــا »قريــش« و قبلــه ی »بنــی خزاعــه« بــا مســلمانان 

ــا،  ــره ی قض ــرت از عم ــه ی آن حض ــد از مراجع ــاه بع ــت م ــش -هف ــدود ش ــدند� ح ــان ش هم پیم

ــن شــرح رخ داد: ــه ای بدی حادث

روزی شــخصی از »بنــی خزاعــه« بــرای خریــد نــزد فــردی از قبیلــه ی »بنــی بکــر« رفــت� بکــری بــه 

آن مــرد خزاعــی طعنــه زد و نســبت بــه رســول  خــدا؟ص؟ بی ادبــی نمــود� مــرد خزاعــی گرچه مســلمان 

نبــود، امــا ایــن برخــورد بکــری بــا وی ســبب حملــه بــه او شــد کــه در اثــر آن شــخص بکــری کشــته 

ــد�  ــرای کمــک پیــش حلیفشــان - قریــش -رفتن ــی خزاعــه« ب ــه »بن ــی بکــر« علي ــه ی »بن شــد� قبیل

قریشــیان همــراه »بنــی بکــر« شــبانه بــه »خزاعــه« حملــه بردنــد و چنــد نفــر از آنــان را کشــتند� بــه 

دنبــال ایــن عهدشــکنی رســول خــدا؟ص؟ درصــدد جمــع آوری لشــکر عليــه قريــش برآمــد� ایــن خبــر به 

ــد« و  ــدر«، »اح ــای »ب ــی در جنگ ه ــت های پی درپ ــل شکس ــه دلی ــیان ب ــید� قریش ــه رس ــل مک اه

»احــزاب«، ایــن بــار مرعــوب شــدند و تصمیــم گرفتنــد ابوســفیان را جهــت معذرت خواهــی از رســول  

خــدا؟ص؟ بــه مدینــه فرســتند� ابوســفیان درخواســت خویــش را پیــش رســول  خــدا؟ص؟ مبنی بــر ایجاد 

قرارنامــه ی صلــح جدیــد مطــرح کــرد و بــه بــزرگان صحابــه متوّســل شــد؛ امــا آن حضــرت جــواب 

رد داده و فرمودنــد: »شــما بایــد حســابی ســرکوب شــوید«؛ و باالخــره ابوســفیان ناامیــد بــه مکــه 

برگشــت )دروزه،1383، ج 9: 373؛ ســربازی،1396، ج 11: 10-11(.

ــه فــوق نقل شــده اســت: رســول خــدا؟ص؟ مكــه را كــه فتــح كــرد  ــور در تفســير آی ــدر المنث در ال

ــرد� ــى محاصــره ك ــا هشــت روِز متوال متوجــه شــهر طائــف شــد و مــردم آن شــهر را هفــت ی

تناســب: ایــن آیــه امتــداد مطالــب قبلــی اســت� بعــد از این کــه خــدای تعالــی از عهــد و پیمــان 

مشــركان اعــالن برائــت کــرد و بــه آنــان چهــار مــاه مهلــت و امــان داد تــا دالیــل ایمــان را بشــنوند، 

ــه ی ایــن  ــان واجــب اســت� از جمل ــر مؤمن ــردازد کــه انجــام آن ب ــه ذکــر امــوری می پ در این جــا ب

امــور قتــال بــا آنــان در هرجایــی اســت خــواه در ســرزمین حــرم باشــند یــا غیــر حــرم� بیــن آیــات 

ارتبــاط و ســازگاری و تناســب وجــود دارد� در آیــه بعــد، هــدف از تشــریع جهــاد، خونریــزی نیســت 

بلکــه رســیدن بــه توحیــد اســت� )فیومــی،1418، ج 10:9: 116(.

نتیجــه: بــا توجــه بــه شــرایط تاریخــی نــزول آیــات ایــن ســوره، قتــال بــا مشــرکین وارد مرحلــه ی 

ــه  ــن آی ــه مشــرکین اســت؛ ای ــال علی ــه اوج خشــونت و قت ــری شــده ک ــارزه و درگی ــدی از مب جدی

مربــوط بــه قتــال بــا مشــرکین و قتــال بــا اهــل کتــاب و منافقیــن و کســانی کــه از جنــگ تخلــف 

ورزیدنــد می باشــد کــه بــه آیــه ی ســیف مشــهور شــده و در آن به گونــه ای صریــح امــر بــه جنــگ 
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 شــده اســت� چهــار مــاه بــه مشــرکین فرصــت داده شــد کــه در آن چهــار مــاه حــرام، قتــل و قتــال 

نکننــد و عهــد و پیمانــی کــه بــا مشــرکین بســته اند تــا پایــان مــدت محتــرم اســت� همه ی مشــرکین 

معاهــد، به جــز بنــو ضمــره و بنــو کنانــه کســانی اند کــه پیمان شــکنی نمودنــد� عهدشــکنی مشــرکین 

مجــوز مقابلــه  بــه  مثــل و قتــال بــا آنــان اســت� دعــوت بــه از میــان برداشــتن و قتــال بــا مشــرکیِن 

ــا  ــد ی ــه اســارت گیرن ــا ب ــا آن هــا را بکشــند ی ــد ی ــه کنن پیمان شــکن شــده اســت، مگــر آن کــه توب

آنــان را محاصــره کننــد، و اگــر هیچ یــک از ایــن ســه ممکــن نبــود، در کمین شــان بنشــینند و تمــام 

راه هــا را بــر آنــان ناامــن ســازند�

2-2-4-2� پیمان شکنی سران کفر

ُهــْم اَل َأْيَمــاَن  ــَة اْلُكْفــِر ِإنَّ ــوا َأِئمَّ َوِإْن َنَكُثــوا َأْيَماَنُهــْم ِمــْن َبْعــِد َعْهِدِهــْم َوَطَعُنــوا ِفــي ِديِنُكــْم َفَقاِتُل

ُهــْم َيْنَتُهــوَن )توبــه:12( َلُهــْم َلَعلَّ

داللــت کلــی آیــه: بــه  طــور کلــی ایــن آیــه در خصــوص تشــویق بــه جنــگ بــا مشــرکانی کــه 

ــر از آن  ــراد غی ــود، م ــتفاده مى ش ــه اس ــياق آي ــد و از س ــت می کن ــد صحب ــکنی نموده ان پیمان ش

ــرا اگــر منظــور  مشــركينی اســت كــه در آيــه ی قبــل دســتور داد عهــد و پيمان شــان را بشــكنيد� زی

ــان نقــض عهــد را شــرط  ــا اینکــه در آن ــود ب ــود، ديگــر الزم نب ــان مى ب ــه ی مــورد بحــث همان از آي

كــرده بفرمايــد: »اگــر عهــد شكســتند«� بــر ایــن اســاس، بــه طــور قطــع منظــور در ایــن آيــه قــوم 

ديگــرى اســت كــه بــا زمامــدار مســلمانان عهــدى داشــته و آن را شكســته اند و خداونــد قســم های 

ــان را چــون نســبت  ــد� همچنیــن آن ــان كارزار نماین ــا آن ــان را لغــو دانســته و دســتور داده كــه ب آن

بــه ســايرين در كفــر بــه آيــات خــدا ســابقه دارترند، پیشــوایان کفــر نامیــده اســت، ازایــن رو چــون 

ســايرين از آنــان يــاد مى گيرنــد، لــذا بايــد بــا همــه ی آنــان بجنگنــد شــاید این گونــه از عهدشــكنى 

ــا مشــرکانی کــه دســت بــه پیمان شــکنی زدنــد؛  ــر تشــویق بــه جنــگ ب دســت بردارند� ایــن آیــه ب

ــی،1374، ج 9: 213(. ــت دارد )طباطبای دالل

ایــن آیــه از آیــات برگزیــده ی سیاســی اســالم اســت کــه همــگان حتــی مشــرکان و ملحــداِن منکــر 

ــارت   ــه  عب ــر حــذر مــی دارد؛ ب ــه پیمان شــکنی ب خــدا و قیامــت را از شکســتن ســوگند، بلکــه هرگون

دیگــر، معیــار نبــرد بــا ســران کفــر، همــان نقــض عهــد اســت و جمــع »نکــث َایمــان« و »طعــن در 

دیــن« بــا هــم و یک جــا الزم نیســت و هــر يــك به تنهایــی مجــوز قتــال بــا آن هاســت�

ســبب نــزول: از ابــن عبــاس روایت شــده: ايــن آيــه دربــاره ی چهــار نفــر از منافقیــن، ابوســفیان، 

حــرث بــن هشــام، ســهيل بــن عمــرو، عكرمــة بــن ابــى جهــل و ديگــر ســران قريــش كــه پيمــان 

شكســتند - و آنــان بودنــد كــه بــه اخــراج پيغمبــر؟ص؟ اقــدام کردنــد- نازل شــده اســت � حمیــری در 
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ــر اســت� چــون در روز  ــر طلحــه و زبی ــام صــادق؟ع؟ آورده: منظــور از ســران کف ــرب االســناد از ام ق

جنــگ بصــره در مقابــل امــام علــی؟ع؟ ایســتادند )واحــدى،1383: 128(.

امــام علــى؟ع؟ می فرماینــد: ايــن آيــه دربــاره پیمان شــکنان جمــل نازل شــده اســت )محقــق،1361: 

402(� چــون آنــان نیــز بــا آن حضــرت بیعــت کــرده بودنــد؛ ولــی آن را نقــض کردنــد�

ــه در  ــگ اســت� همان طــور ک ــا جن ــه ی ــه، ســرانجاِم مشــرکان توب ــن آی ــر اســاس ای تناســب: ب

آیــه ی قبلــی ذکــر کردیــم، ایــن ســوره در ســال نهــم هجــری نــازل شــده و قتــال و درگیــری در آن 

ســال بــا توجــه بــه نمــودار شــماره )1( در اوج خــود قــرار دارد� هــدف از ایــن جنــگ آن اســت تــا از 

این گونــه اعمــال دســت  برداشــته و از کفــر، عنــاد و گمراهــی خویــش برگردنــد و ایــن خــود نهایــت 

ــر انســان نشــان می دهــد� کــرم و فضــل الهــی را ب

3-2-4-2� جنگ با مشرکان پیمان شکن

ٍة َأَتْخَشــْوَنُهْم َفاهلُل  َل َمــرَّ ُســوِل َوُهــْم َبَدُءوُكــْم َأوَّ ــوا ِبِإْخــَراِج الرَّ َأاَل ُتَقاِتُلــوَن َقْوًمــا َنَكُثــوا َأْيَماَنُهــْم َوَهمُّ

َأَحــقُّ َأْن َتْخَشــْوُه ِإْن ُكْنُتــْم ُمْؤِمِنيــَن )توبه:13(

داللــت کلــی آیــه: ايــن آيــه بــه تحریــک مســلمانان بــه جنــگ بــا مشــرکین اشــاره دارد، از ایــن  رو 

آن جرائــم را كــه مشــركين مرتكــب شــده و خیانت هایــی كــه بــه خــدا و حــق و حقيقــت کرده انــد 

ــه  ــگ و اين ك ــروع جن ــكنى و ش ــا عهدش ــه ب ــان را در رابط ــای آن ــا و طغيان ه ــن خطاه و همچنی

ــی، 1374: 213(. ــادآوری می ســازد )طباطبائ ــد ی ــرون كنن مى خواســتند آن حضــرت را بي

اســباب نــزول توبــه: از قتــاده روایــت  شــده: خزاعــه، بنــی بکــر را در مکــه مــورد کشــتار قــرارداد و 

ی روایــت کــرده: ایــن آیــه دربــاره ی خزاعــه - هم پیمان هــای پیامبــر؟ص؟  همچنیــن از عکرمــه و از ُســدَّ

- نازل شــده اســت کــه خــدا درد و رنجــی را کــه بنــی بکــر بــر ســینه های آن هــا گذاشــته بــود شــفا 

داد )محقــق،1361: 402، فیومــی، 1418، ج 10-9،123، ســیوطی،1394: 185(.

ــد آن  ــل می کن ــادق؟ع؟ نق ــام ص ــوِلِه« از ام ــَن اهلِل َو َرُس ــراَءٌة ِم ــه  »َب ــل آي ــى در ذي ــير قم در تفس

حضــرت فرمــود: ايــن آيــه پــس از بازگشــت رســول خــدا؟ص؟ از جنــگ تبــوك كــه در ســال نهــم هجری 

اتفــاق افتــاد نــازل گرديــد�

ــرى  ــارت مشــركين جلوگي و رســول خــدا؟ص؟ بعــد از آن کــه مكــه را فتــح كــرد، در آن ســال از زي

نفرمــود� )طباطبایــی،1374، ج 9: 215-219(.

ــان  ــه آن ــت ک ــان داش ــرکان را بی ــت مش ــن حال ــی ای ــدای تعال ــه خ ــد از این ک ــب: بع تناس

ــد؛ در  ــر می گذارن ــا را فرات ــش پ ــدود خوی ــد و از ح ــان می دارن ــاق را پنه ــرده، نف ــکنی ک پیمان ش

این جــا بــه بیــان حــال آنــان پــس از ثبــوت عداوتشــان نســبت بــه اســالم می پــردازد و بــر اســاس 
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ــگ اســت� ــا جن ــه ی ــه هــم، ســرانجام کار مشــرکان توب ــن آی ای

ــث،  ــورد بح ــه ی م ــین، در آی ــات پیش ــرکان درآی ــکام مش ــروح اح ــل و مش ــان مفّص ــس از بی پ

ــا روشــن شــود  ــد ت ــر پایــه ی »و جادلهــم بالتــي هــي أحســن« گوشــزد می کن تتمــه ی تفصیــل را ب

رعایــت عهــد، از قوانیــن انســانی اســت کــه درون همــگان، حتــى ملحــداِن منکــر خــدا و قیامــت، 

نهادینــه  شــده، پــس وفــا بــه عهــد بــر همــگان الزم اســت� آیــات بــا همدیگــر مرتبــط و منســجم 

ــی،1393، ج 33 : 321(. ــوادی آمل ــتند )ج هس

ایــن آیــات بــه جنــگ بــا مشــرکان پیمان شــکن و ســران کفــر می پــردازد و بــر اســاس روایــات، 

ــال هــم نازل شــده اند� ــه دنب ــه ب ایــن ســه آی

ــه«  ــل مک ــوم »اه ــن ق ــود از ای ــد: مقص ــل می کن ــدی و��� نق ــاس، س ــن عب ــداهلل ب ــری از عب طب

ــرای  ــی ب ــان، ترغیب ــن بی ــا ای ــه ب ــتند� آی ــان را شکس ــه« و معاهداتش ــح حدیبی ــه »صل ــتند ک هس

ــت� ــرکان اس ــار و مش ــه کف ــال علی ــاد و قت ــه ی جه ــتن در عرص ــا گذاش ــت پ ــان جه مؤمن

ــا مشــرکان را بیــان می کنــد� در  ــزوم قتــال ب ــه ی ل ــا زمینه ســازی آیــات پیشــین، ادل ایــن آیــه ب

بررســی رذایــل اخالقــی مشــرکان کــه اســتحقاق نبــرد بــا آنــان را ثابــت می کنــد، آیــه ی هفتــم بــه 

عهدشــکنی و آیــه ی هشــتم بــه فســق آنــان اشــاره می کنــد؛ کــه بــه بازداشــتن از راه خــدا )وقصــدوا 

ــد� ــن ســبيله( می انجام ع

برایــن اســاس، خــدا در چنیــن فضایــی چنــد ویژگــی َپســت بــرای مشــرکان برمی شــمرد و بــه 

ــاَن  ــْم اَل َأْيَم ُه ــِر ِإنَّ ــَة اْلُكْف ــوا َأِئمَّ ــد: »َفَقاِتُل ــان می ده ــان فرم ــا و رهبرانش ــا آن ه ــه ب ــگ و مقاتل جن

ــی،1393، ج 33،: 321(�  ــد )جــوادی آمل ــه آن ترغیــب و تشــویق می کن ــه:12( و ســپس ب ــْم« )توب َلُه

ُســوِل« )توبــه:13( تــا آخــر چهــار آيــه ايــن  ــوا ِبِإْخــراِج الرَّ ــْم َو َهمُّ ــوا َأْيماَنُه ــوَن َقْومــًا َنَكُث »َأ ال ُتقاِتُل

ــه  ــردازد ک ــبابی می پ ــر اس ــه ذک ــد؛ و ب ــركين بجنگن ــا مش ــد ب ــك مى كن ــلمانان را تحري ــات مس آي

باعــث جنــگ بــا آن هاســت� ازجملــه، عهدشــکنی، آغازگــری جنــگ و تصميــم بــه اخــراج پیامبــر از 

شــهر� ایــن جنــگ بــا مشــرکان به منظــور پاک ســازی جزیــرة العــرب از شــرک و بت پرســتی صــورت 

می گیــرد )طباطبایــی،1374: 213(.

ــد، مخصــوص  ــان گردی ــات بی ــن آی ــه در ای ــد )عهدشــکنان( ک ــن عه ــد حكــم ناكثي ــه نمان ناگفت

مشــرکان مکــه نیســت، بلکــه یهــود و مســیحیان اطــراف مدینــه کــه بــا رســول خــدا؟ص؟ معاهداتــی 

امضــا نمــوده بودنــد، نیــز مشــمول ایــن حکــم قــرار می گرفتنــد و بلکــه حکــم تمــام عهدشــکنان در 

هرزمانــی همیــن اســت� پــس ایــن  یــک حکــم کلــی در مــورد ناكثيــن عهــد اســت )ســربازی،1390، 

ج 11: 35(.
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4-2-4-2� جنگ تبوک

َم اهلُل َوَرُســوُلُه َواَل َيِديُنــوَن  ُمــوَن َمــا َحــرَّ ِذيــَن اَل ُيْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َواَل ِباْلَيــْوِم اْلِخــِر َواَل ُيَحرِّ »َقاِتُلــوا الَّ

َيــَة َعــْن َيــٍد َوُهــْم َصاِغــُروَن« )توبــه:29( ــى ُيْعُطــوا اْلِجْز ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِكَتــاَب َحتَّ ِديــَن اْلَحــقِّ ِمــَن الَّ

داللــت کلــی آیــه: ايــن آيــه مســلمين را بــا اهــل كتــاب كــه از طوايفــى بودنــد كــه ممكــن بــود 

ــه ی اعتقــاد و عمــل مفســده ای نداشــته  ــد و در انحرافشــان از حــق، در مرحل ــد و بمانن جزيــه بدهن

باشــد، بــه کارزار امــر نمــوده اســت� از ایــن آیــه برمى آيــد منظــور از اهــل كتــاب يهــود و نصــارى 

ــه  ــي و ن ــاَب« بيان ــوا اْلِكت ــَن ُأوُت ِذي ــَن الَّ ــن« در تعبیر »ِم ــه  »م ــه كلم ــر اســاس ســیاق آی هســتند� ب

تبعيضــى اســت، بــراى اين كــه هــر يــك از يهــود و نصــارى و مجــوس ماننــد مســلمين، امــت واحــد 

و جداگانــه اى هســتند، هرچنــد ماننــد مســلمين در پــاره اى عقايــد بــه شــعب و فرقه هــاى مختلفــى 

ــود و  ــا برخــی از يهــود، نصــارى و مجــوس ب ــال ب تقسیم شــده باشــند� از ایــن  رو اگــر مقصــود، قت

يــا مقصــود، قتــال بــا يكــى از ايــن ســه طایفــه ی اهــل كتــاب كــه بــه خــدا و معــاد ايمــان ندارنــد 

ــن  ــد� همچنی ــاده كن ــب را اف ــا مطل ــد ت ــان بفرماي ــن بي ــر اي ــرى غي ــان ديگ ــود بي ــود، الزم ب مى ب

ــوَن ...«  ــَن  ال ُيْؤِمُن ِذي ــه  ی »الَّ ــى جمل ــل يعن ــه ی قب ــان جمل ــاَب« بي ــوا اْلِكت ــَن ُأوُت ِذي ــَن الَّ ــه ی »ِم جمل

ــرام  ــزا و ح ــدا و روز ج ــه خ ــتن ب ــان نداش ــل ايم ــده از قبي ــه ذکرش ــى ك ــن  رو اوصاف ــت، از ای اس

ندانســتن محرمــات الهــى و نداشــتن ديــن حــق، ســه علــت بــرای حکــم قتــال بــا اهــل کتــاب، قهــرًا 

متعلــق بــه همــه خواهــد بــود )طباطبائــی، 1374،ج9: 32(

ــت روم  ــا دول ــگ ب ــه رســول خــدا؟ص؟ دســتور جن ــى ك ــه در موقع ــن آي ــد اي ــزول: گوين ســبب ن

ــه  ــد� چنان ك ــروع ش ــوك ش ــزوه ی تب ــه، غ ــن آي ــزول اي ــد از ن ــد و بع ــازل گردي ــود ن ــادر فرم را ص

ــق،1361: 410(�  ــراى عمــوم غــزوات مى باشــد )محق ــه ب ــن آي ــد اي ــز گوين ــه اســت و ني مجاهــد گفت

ــغ(،  ــودکان نابال ــه نازل شــده اســت� از خردســاالن )ک ــورد اهــل جزی ــه در م ــن آی ــز نقل شــده ای نی

ــود� ــه نمی ش ــه گرفت ــردگان جزی ــردان و ب ــان، پیرم ــگان(، زن ــن )دیوان مجانی

طبرســی )ره( می نویســد: »اصحــاب مــا گفته انــد کــه حكــم مجــوس، حکــم یهــود و نصاراســت«� 

پــس در صــورت قتــال بــا اهــل کتــاب، اموالشــان غنيمــت مســلمين و زن و بچه هايشــان اســراى 

آنــان خواهــد بــود، چنان چــه جزیــه دهنــد البتــه در آن صــورت بــر مــا مســلمين حــرام اســت كــه 

ــران  ــان را همس ــان ايش ــم زن ــز مى تواني ــم و ني ــود كني ــير خ ــان را اس ــم و ايش ــان را بگيري اموالش

ــا  ــال ب ــورد اســت: يكــى قت ــال دو م ــود: قت ــه فرم ــرده ك ــت ك خودســازیم� از رســول خــدا؟ص؟ رواي

مشــركين تــا آن كــه ايمــان بياورنــد و يــا جزیــه دهنــد و ديگــرى قتــال بــا ياغيــان تــا زمانــى كــه 

ــه عدالــت رفتــار مى شــود� ــان ب ــا آن اطاعــت خــدا را گــردن نهنــد، آن وقــت ب
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و نيــز در همــان كتــاب اســت كــه ابــن ابــى شــيبه و ابــن جريــر و ابــن منــذر و ابــن ابــى حاتــم 

و ابــو الشــيخ و بيهقــى در ســنن خــود همگــى از مجاهــد روايــت كرده انــد: ايــن آيــه وقتــى نــازل 

شــد كــه رســول خــدا؟ص؟ و يارانــش مأمــور شــده بودنــد بــه جنــگ تبــوك برونــد�

ــان و  ــر و يهودي ــيان هج ــدا؟ص؟ از مجوس ــول خ ــرى آورده: رس ــيبه از زه ــى ش ــن اب ــن اب همچنی

ــه گرفــت� نصــاراى يمــن جزي

تناســب: ایــن دســتور بــرای مســلمانان بــه قتــال و مبــارزه باکســانی از اهــل کتــاب اســت کــه بــه 

آن هــا ســتم کرده انــد و توضیحــات بــرای ایــن شــش آیــه منطبــق و مرتبــط باهــم هســتند�

بغــوی از کلبــی روایــت کــرده کــه آیــه ی اول در مــورد عهدشــکنی بنــی قریظــه و بنــی نظیــر از 

یهودیــان نــازل شــد و پیامبــر؟ص؟ بــه آنــان گفــت: نخســتین جزیــه را بــه اهــل اســالم بپردازنــد و 

اولیــن تحقیــر اهــل کتــاب بــه دســت مســلمانان انجــام شــد� بــر اســاس ســیاق، ایــن آیــات پــس 

از فتــح مکــه و در حیــن حملــه بــه تبــوک نــازل شــد�

ــات،  ــن آی ــون در ای ــد و اکن ــل ش ــن و تحلی ــركان تبیی ــا مش ــال ب ــکام قت ــین، اح ــات پیش درآی

احــکام اهــل کتــاب )یهــود و نصــاری( تحلیــل و بررســی می شــوند� پــس از فتــح مکــه، گروهــی از 

یهودی هــا و مســیحی های حجــاز، از راه ارتبــاط بــا دو ابرقــدرت و امپراتــور ایــران و روم، ضــد نظــام 

ــرای برقــراری حکومــت اســالمی و  ــد� در چنیــن وضعیتــی ب اســالمی توطئــه ای در ســر می پروراندن

ــه کــه  ــوای آن ایــن اســت: همان گون ــازل شــد و محت ــه ن ــی و نظــام توحیــدی ایــن آی امنیــت مل

بــا مشــركان قتــال می کنیــد، بــا اهــل کتابــی قتــال کنیــد کــه نــه اعتقــاد درســتی دربــاره ی مبــدأ 

و معــاد دارنــد، نــه بــه تــورات و انجیــل اصيــل مؤمن انــد و نــه بــه اســالم گرایــش دارنــد، تــا بــا 

خضــوع در برابــر حکومــت اســالمی بــه جزیــه بپردازنــد )جــوادی آملــی،1393، ج 33: 467-468(.

نتیجــه: ایــن آیــه دعــوت بــه قتــال و مبــارزه بــا یهــود و نصــاری می کنــد کــه بــه دلیــل ایمــان 

نداشــتن اهــل کتــاب بــه خــدا – حــرام ندانســتن محرمــات خــدا و رســولش- و تدّیــن نداشــتن بــه 

دیــن حــق کــه مجــوز قتــال بــا اهــل کتــاب اســت، مرحلــه ی جدیــدی از قتــال محســوب می شــود، 

تــا در صــورت نپذیرفتــن دیــن حــق یــا کشــته شــوند یــا جزیــه بپردازنــد؛ و چه بســا اقامــت آنانــی 

کــه بــا آن هــا عقــد ذمــه بســته، در ســرزمین اســالم موجــب شــناخت و آشــنایی آنــان بــا محاســن 

ــالم  ــه اس ــر ب ــد و از کف ــرک گوین ــود را ت ــن خ ــا دی ــردد ت ــه آن می گ ــر ب ــد و منج ــالم می باش اس

برگردنــد�

5-2-4-2� عقیده ی اهل کتاب )یهود ونصاری(

ــْم  ــْم ِبَأْفَواِهِه ــَك َقْوُلُه ــُن اهلِل َذِل ــيُح اْب ــاَرى اْلَمِس َص ــِت النَّ ــُن اهلِل َوَقاَل ــٌر اْب ْي ــوُد ُعَز ــِت اْلَيُه »َوَقاَل
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ــه:30( ــوَن« )توب ــى ُيْؤَفُك ــُم اهلُل َأنَّ ــُل َقاَتَلُه ــْن َقْب ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــْوَل الَّ ــوَن َق ُيَضاِهُئ

داللــت کلــی آیــه: ایــن آیــه بــه بیــان عقایــد اهــل کتــاب )یهــود و نصــاری( و ماجــرای عزیــر 

ــورات را بعــد از  ــد نمــود و ت ــن يهــود را تجدي ــه دي ــر همــان كســى اســت ك ــه اســت� عزی پرداخت

ــد و  ــودن معب ــران نم ــود و وي ــالد يه ــخير ب ــل و تس ــاه باب ــر، پادش ــه ی بخت النص ــه در واقع آن ک

ــر  ــه رشــته ی تحري ــى ب ــاره به صــورت كتاب ــن رفــت، دوب ــی از بي ســوزاندن کتاب هــای ايشــان به کل

درآورد )طباطبائــی، 1374، ج9: 325(.

ســبب نــزول: در الــدر المنثــور آمــده: بخــارى در تاريــخ خــود از ابــى ســعيد خــدرى روايــت كــرده 

كــه گفــت: وقتــى جنــگ احــد شــروع شــد و رســول خــدا؟ص؟ پیشــانی اش مجــروح گرديــد و دندانــه ی 

ــب  ــت: غض ــرد و گف ــد ك ــمان بلن ــوی آس ــت هایش را به س ــت و دس ــت، برخاس ــی اش شكس رباع

خــدا وقتــى بــر يهــود شــدت گرفــت كــه گفتنــد: عزيــز پســر خــدا اســت و وقتــى بــر نصــارى شــديد 

شــد كــه گفتنــد: مســيح پســر خــدا اســت، در ايــن امــت بــر افــرادى شــدت مى گيــرد كــه خــون مــرا 

بريزنــد و عترتــم را آزار دهنــد� در تفســیر عیاشــی نیــز قریــب بــه ایــن مضمــون روایتــی آمــده اســت؛ 

ــى ُيْؤَفُكــوَن«  و در احتجــاج طبرســى از امــام علــى؟ع؟ نقل شــده كــه در معنــاى جملــه »قاَتَلُهــُم اهلُل َأنَّ

فرمــود: يعنــى خــدا لعنتشــان كنــد، كار تهمــت و افــك را بــه کجــا رســانده اند� در ايــن آيــه لعنــت 

ْكَفــَرُه« كــه معنايــش ايــن اســت:  ْنســاُن مــا َأ خــدا را قتــال خــدا خوانــده و همچنيــن در آيــه »ُقِتــَل اإْلِ

لعنــت بــاد بــر انســان چقــدر کفرپیشــه اســت�

ــی ماه هــا را  ــه:37(، جابجای ــُروا...« )توب ــَن َكَف ِذي ــِه الَّ ــلُّ ِب ــِر ُيَض ــي اْلُكْف ــاَدٌة ِف ــي ُء ِزي ِس ــا النَّ َم »ِإنَّ

ــق،1361: 412(. ــده اســت )محق ــر خوان کف

ــه حضــور رســول خــدا؟ص؟  ــو حاتــم از ابــن عبــاس روایــت کــرده: عــده ای ب و همچنیــن ابــن اب

ــاور  ــه ای و ب ــرک گفت ــا را ت ــه ی م ــو قبل ــه ت ــم، درحالی ک ــروی کنی ــو پی ــه از ت ــد چگون ــد و گفتن آمدن

ــیوطی،1394: 188(. ــد )س ــازل ش ــوق ن ــه ی ف ــاره آی ــت؟ دراین ب ــر خداس ــر پس ــه عزی ــداری ک ن

ــی  ــز در برخ ــاب، ج ــل کت ــرکان و اه ــترك مش ــم مش ــان حک ــس از بی ــات 33-30: پ ــب آی تناس

ــا  ــال ب ــد جزیــه و اعــالم این کــه عــدم ایمــان واقعــِی اهــل کتــاب، ســبب دســتور قت مســائل مانن

ــا اهــل کتــاب  آن هاســت، اکنــون بــه تحلیــل مســئله و ایجــاد انگیــزه در مســلمانان بــرای نبــرد ب

ــا یکدیگــر را  ــان ب ــا مشــرکان ســنجیده و شــباهت آن ــه، اهــل کتــاب را ب می پــردازد و در ایــن زمین

ــی،1393، ج 33: 489(. ــوادی آمل ــد )ج ــاد می کن ی

بعــد از این کــه خــدای تعالــی در آیــه ی جزیــه بیــان داشــت: یهــود و نصــاری بــه خــدا ایمــان 

ــه خــدا  ــان ب ــه آن ــان داشــت ک ــب پرداخــت و بی ــن مطل ــح ای ــه توضی ــه ب ــن آی ــد؛ در ای نمی آورن
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ــن کاری شــرک اســت� ــه چنی ــد؛ ک ــد می دهن نســبت فرزن

همــواره ســعی و تــالش می کننــد تــا نــور اســالم را خامــوش ســازند، ایــن آیــات دلیــل واضــح و 

آشــکاری در خصــوص ســبب جنــگ بــا اهــل کتــاب اســت )فیومــی،1418، ج 9-10: 196(.

6-2-4-2� تحریم جابجایی ماه ها

ــا  ْرَض ِمْنَه ــَماَواِت َواْلَ ــَق السَّ ــْوَم َخَل ــاِب اهلِل َي ــا َعَشــَر َشــْهًرا ِفــي ِكَت ــَد اهلِل اْثَن ــُهوِر ِعْن َة الشُّ ــدَّ ِإنَّ ِع

ــًة َكَمــا ُيَقاِتُلوَنُكــْم  ــُم َفــاَل َتْظِلُمــوا ِفيِهــنَّ َأْنُفَســُكْم َوَقاِتُلــوا اْلُمْشــِرِكيَن َكافَّ يــُن اْلَقيِّ َأْرَبَعــٌة ُحــُرٌم َذِلــَك الدِّ

ِقيــَن )توبــه:36( ــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ اهلَل َمــَع اْلُمتَّ َكافَّ

داللــت کلــی آیــه: ایــن آیــه بــه  حکــم حرمــت قتــال در ماه هــای چهارگانــه حــرام اشــاره می کنــد  

و منظــور از حرمــت، آن اســت كــه مــردم از جنگيــدن بــا يكديگــر منــع شــده تــا امنيــت عمومــى 

حکم فرمــا شــود و بــه عبــادت و طاعــات خــدا پردازنــد�

ــاب  ــى بت پرســتان اســت و شــامل اهــل كت ــا مشــركين، يعن ــال ب ــا متعــرض قت ــه، تنه ايــن آي

ــن  ــاب داده، ليك ــل كت ــه اه ــرك ب ــبت ش ــًا نس ــا تلویح ــًا و ي ــد صریح ــرآن هرچن ــرا ق ــت، زي نيس

ــان اطــالق نكــرده و ايــن كلمــه را به طــور توصيــف، تنهــا در  ــر آن هیــچ  وقــت كلمــه ی مشــرك را ب

ــه  ــا ب ــل و ي ــه ی فع ــه صيغ ــه ب ــر ك ــه ی كف ــالف كلم ــه خ ــت، ب ــرده اس ــتان به کارب ــورد بت پرس م

صيغــه ی وصــف بــه ايشــان نســبت داده، همان طــوری كــه بــه بت پرســتان اطــالق نمــوده اســت 

)طباطبائــی، 1374، 9: 365، ســربازی، 1396، 130:11(.

ســبب نــزول: »انمــا النســیء« ابــن جریــر طبــری از ابــی مالــک روایــت نمــوده: عــرب از اين كــه 

ســه مــاه پی درپــی از جنــگ و غــارت محــروم و ممنــوع باشــد ناراحــت بــود، یــک ســال بــا ســیزده 

ــمردند،  ــالل می ش ــات را ح ــواع محرم ــد و در آن ان ــر می گردانیدن ــرم را صف ــاختند و مح ــاه می س م

ایــن بــود کــه خــدای تعالــی ایــن آیــه را نــازل کــرد )طباطبایــی، 1374، ج 9: 365(.

تناســب: مشــرکان عــرب، بــا قصــد، حرمــت یــک مــاه از ماه هــای حــرام را بــه تأخیــر می انداختنــد 

و بــه ماهــی دیگــر منتقــل می کردنــد�

مفســران روایــت خاصــی در ســبب نــزول ایــن دو آیــه نقــل نکرده انــد و در ظاهــر هیــچ ارتباطــی 

بــا آن چــه پیــش از آن  و در ادامــه می آیــد، نیســت� طبــری می گویــد: ایــن آیــه بــرای برانگیختــن 

ــای  ــا و ماه ه ــه ماه ه ــاره ب ــرای اش ــی ب ــچ تأویل ــت� او هی ــرکین اس ــا مش ــال ب ــه قت ــلمانان ب مس

ــوا  ــر »َو قاِتُل ــد: در تعبی ــر می گوین ــن کثی ــوی و اب ــت؛ بغ ــرده اس ــر نک ــدنی ذک ــرام و فراموش نش ح

ــًة« همــه در بیــان توجیــه محاصــره پیامبــر؟ص؟ و مســلمانان در طائــف هســتند، ایــن  اْلُمْشــِرِكيَن َكافَّ

ــازل  ــود، ن ــد ب ــال بع ــک س ــًا ی ــه تقریب ــوک ک ــگ تب ــورد جن ــر در م ــای دیگ ــیاق آیه ه ــات در س آی
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شــد؛ و بــه نظــر نمی رســد کــه آن هــا در ایــن ســیاق باشــند� مفســران دالیــل و حکمــت ذکــر چنــد 

ــربازی،1390، ج 33: 123-126  ــی،1374، ج 9: 369، س ــد )طباطبای ــر نکرده ان ــی را ذک ــاه و فراموش م

ــی،1418، ج 9-10: 209(. فیوم

ــُم« یعنــی دیــن ابراهیــم و اســماعیل؟ع؟، دیــن،  يــُن اْلَقيِّ در ادامــه خــدای تعالــی فرمــود: »ذِلــَك الدِّ

شــرع و حکمــی اســت کــه در آن هیــچ انحــراف و کجــی نیســت تــا مــاه محــّرم بــه  عنــوان  مثــال، 

به جــای مــاه صفــر منتقــل شــود، برخــالف عملکــرد اهــل جاهلیــت کــه اســم های برخــی ماه هــا را 

مقــدم و برخــی دیگــر را تأخیــر می نمودنــد )فیومــی،1418، ج 9-10: 210(.

جنــگ در ایــن ماه هــای چهارگانــه در زمــان ابراهیــم و اســماعیل؟ع؟ حــرام بــود� عــرب  همچنــان 

بــه ایــن حرمــت ادامــه دادنــد ســپس حرمــت آن نســخ شــد�

ایــن آیــات بازگشــت مجــدد به ســوی قبایــح مشــرکان اســت� بگونــه ای کــه آنــان احــکام خــدا 

ــد و ســخن از  ــدا را تغییــر دادن ــود و نصــاری احــکام خ ــه یه ــه ک ــد� درســت آن گون را تغییــر دادن

جنــگ و حکــم معاملــه بــا آنــان کامــاًل مناســب بــود، ســپس بــه ذکــر احــکام مشــرکان بازگشــت� 

ــی  ــزوم آن همگام ــگ و ل ــورد جن ــاری در م ــود و نص ــرکان و یه ــرد مش ــن عملک ــب بی به این ترتی

ــی، 1418، ج 9-10: 207-208(. ــت )فیوم ــورت گرف ص

ــان  ــاب را بی ــار، مشــرکان و اهــل کت ــت کف ــت ضالل ــد متعــال کیفّی در آیه هــای گذشــته، خداون

ــود� در  ــج ب ــده رای ــات گمراه کنن ــاب، رســوم و خراف ــن اهــل کت ــه در بی ــح داد چگون ــود و توضی فرم

ایــن دو آیــه ی کریمــه، بــا ذکــر یــک رســم بــد جاهلیــت، بــه مســلمانان تذکــر می دهــد از ایجــاد 

رســوم و بدعت هــا بــر حــذر باشــند؛ زیــرا همیــن رســوم و بدعت هــا منجــر بــه ســقوط انســان در 

ــربازی،1396، ج 11: 122(. ــردد )س ــی می گ ــرک و گمراه ــای ش چاله ه

7-2-4-2� غزوه تبوک

ــْم  ــْم ِإْن ُكْنُت ــٌر َلُك ــْم َخْي ــِبيِل اهلِل َذِلُك ــي َس ــُكْم ِف ــْم َوَأْنُفِس ــُدوا ِبَأْمَواِلُك ــااًل َوَجاِه ــا َوِثَق ــُروا ِخَفاًف اْنِف

ــه:41( ــوَن )توب َتْعَلُم

داللــت کلــی آیــه: ایــن آیــه بــه مالمــت و ســرزنش مؤمنيــن بــه جهــت تثاقــل و سستى شــان 

ــه  ــن ب ــاره دارد� همچنی ــده اند؛ اش ــع ش ــا قان ــز دني ــات ناچي ــه حي ــه ب ــگ و اين ك ــگام جن ــه هن ب

بیــان حــال منافقيــن و پــاره اى از اوصــاف و عالمت هــای آنــان و تلخى هايــى كــه اســالم از كيــد و 

ــه ی آن،  ــه در مقدم ــه اســت� چنان ک ــاق ايشــان كشــيدند؛ پرداخت ــد و مســلمين از نف مكرشــان دي

مؤمنيــن را مــورد عتــاب قــرار داده: چــرا از جهــاد شــانه خالــى نموده انــد� آن گاه داســتان يــارى خــدا 

از پيغمبــرش را بــه رخ آنــان کشــیده کــه بــا آن کــه بی یــار و  یــاور از مكــه بیرون شــد، چگونــه خــداى 
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تعالــى نصرتــش داد و همچنــان كــه در روايــات شــأن نــزول آمــده، ايــن آيــات بــا داســتان جنــگ 

تبــوك انطبــاق دارد )طباطبائــی، 1374، ج9: 374(.

لــذا خداونــد در بســیج عمومــی بــا خطابــی فراگیــر، مســلمانان را بــا هــر توانــی کــه دارنــد، بــه 

َنفــر و جهــاد، بــا مــال و جــان خــود، درراه خــدا فــرا می خوانــد کــه هیــچ عــذر و بهانــه ای نگیرنــد 

)جــوادی آملــی،1388، ج33: 87(.

ســبب نــزول: در ایــن بــاب چنــد قــول ذکرشــده اســت، ولــی قــول ارجــح آن اســت کــه مربــوط 

بــه غــزوه ی »تبــوك« اســت� رســول خــدا؟ص؟ پــس از هشــت ســال جنــگ، در اواخــر ســال هشــتم 

هجــری، مکــه را فتــح و نبردهــای ســختی چــون »حنیــن«، »اوطــاس« و »طائــف« را رهبــری و بــه 

پیــروزی رســاند� ایشــان پــس از فتــح مکــه بــه مدینــه بازگشــت� در رجــب ســال نهــم هجــری از 

ــا  ــرد ب ــرای نب ــر یافــت کــه »هرقــل«، پادشــاه روم، ب ــد، خب ــان تاجرانــی کــه از شــام آمــده بودن زب

مســلمانان بــا ســپاهی ســنگین کــه عــالوه بــر همراهــی برخــی قبایــل عــرب، بالــغ  بــر دویســت هــزار 

ــود، قصــد دارد از منطقــه ی »تبــوك« وارد ســرزمین های اســالم شــود� نفــر ب

یهــود بــا فتــح مّکــه توســط ســپاه اســالم، ترســید کــه بــار دیگــر ســیه روزی هایش آغــاز شــود و 

حتــی از شــبه جزیره ی عــرب اخــراج گــردد� بــه همیــن دلیــل دســت بــه دامــان امپراتــور مســیحی زد 

و خواســت او را علیــه اســالم تحریــک کنــد تــا نگــذارد بیــش از آن پیشــروی کننــد� بــه همین ســبب، 

هرقــل، تحــت ایــن تحریــکات از مســیر »تبــوک« عــازم دیــار اســالم شــد�

رســول خــدا بــا شــنیدن ایــن خبــر، فــورای بــا یارانــش بــه مشــورت نشســت� آن حضــرت بــرای 

آن کــه بــه شــهر مدینــه حملــه نشــود، تصمیــم گرفتنــد خــود بــا یارانــش پیشــاپیش بــه »تبــوک« 

برونــد و در همــان محــل بــه مقابلــه و نبــرد بــا دشــمن بپردازنــد�

ــود و  ــده ب ــه، فتح ش ــون مک ــی چ ــم و حّساس ــای مه ــهرها و جاه ــان، ش ــبختانه در آن زم خوش

ــود� ــوای اســالم، درآمــده ب ســرزمین »تهامــه« و كل حجــاز، تحــت ل

ــوک،  ــازم تب ــان، ع ــا ســپاه رومی ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــا ســپاهی عظی رســول خــدا می خواســتند ب

ــد  ــرد آین ــه، گ ــف، در مدین ــای مختل ــلمانان از جاه ــد مس ــان دادن ــل فرم ــن دلی ــه همی ــوند و ب ش

)ســربازی،1396، ج 11: 131(.

بــه نقــل قرطبــی از ابــن عبــاس، »ابوطلحــه، آیــه ی »انفــروا خفاقــا و ثقــاال« را بــه معنــای جــوان 

ــس از آن  ــرد، پ ــد را نمی پذی ــرکت نکن ــاد ش ــه در جه ــذر کســی ک ــدا ع ــه: خ ــته و گفت ــر دانس و پی

ــت«� ــا رف ــه از دنی ــا این ک ــرد ت ــاد ک ــت و جه به ســوی شــام رف

ــی از دو  ــه یک ــت ک ــگ رف ــه جن ــی ب ــیب، در حال ــن مس ــعید ب ــرده: »س ــل ک ــز نق ــری نی از زه
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ــد: شــما علیــل و معــذوری، پاســخ داد: خــدا  ــه او گفتن ــود و وقتــی ب چشــمش را از دســت داده ب

ــر  ــم، ب ــرکت کن ــگ ش ــم در جن ــر نتوان ــس اگ ــده، پ ــر فراخوان ــه نف ــگان( را ب ــل )هم ــف و ثقی خفي

ــی دارم«� ــه م ــدگان را نگ ــایل رزمن ــم و وس ــی افزای ــکر م ــیاهی لش س

نیــز روایت شــده: »در جنگ هــای شــام، مــردی را دیدنــد کــه از شــدت پیــری ابروانــش 

چشــمانش را فراگرفتــه بــود؛ وقتــی بــرادرزاده اش بــه او گفــت: خــدا شــما را از صاحبــان عــذر قــرار 

ــدیم«� ــر ش ــر ام ــه نف ــوان( ب ــر و ج ــا )پی ــه ی م ــخ داد: هم داده، پاس

ابــن جریــر از خضرمــی روایــت کــرده بــه او گفته شــده اســت: عــده ای از مــردم کــه بیمــار و علیــل 

ــویم�  ــمرده نمی ش ــاه کار ش ــاد گن ــه جه ــن ب ــر نرفت ــه خاط ــا ب ــد: م ــد می گفتن ــالخورده بودن ــا س ی

پــروردگار ایــن آیــه را نــازل کــرد )ســیوطی،1394: 189(.

تناســب: درآیــات گذشــته یکــی از رســوم جاهلیــت - »نســیء« - بیــان شــد و بــه مؤمنــان امــر 

شــد بعــد از »َاشــُهِر ُحــُرم« بــا مشــركان بجنگنــد� بــه مناســبت همیــن حکــم، در ایــن آیــات موضــوع 

ــان  ــت و در آن مؤمن ــر؟ص؟ اس ــاد پیامب ــن جه ــن و مهم تری ــه آخری ــد ک ــوک« مطرح ش ــزوه ی »تب غ

کامــل شــناخته شــدند�

ــوم  ــه عم ــاد علی ــان جه ــار و فرم ــب کف ــر معای ــه: در آیه هــای گذشــته ذک ــر این ک مناســبت دیگ

ــه  ــر چ ــویق ه ــب و تش ــه ترغی ــددًا ب ــا مج ــن آیه ه ــود� در ای ــاب ب ــل کت ــًا اه ــران و مخصوص کاف

ــربازی،1390، ج 11: 130(. ــردازد )س ــان می پ ــه آن ــال علی ــه قت ــلمانان ب ــتر مس بیش

ــان بــه جهــت تثاقلشــان در نفــر  در آیــه مــورد بحــث، پــس از ســرزنش و توبیــخ برخــی مؤمن

عمومــی و تهدیــد تحلیــل ایــن مطلــب کــه »آنــان پیامبــر؟ص؟ را یــاری کننــد یــا نکننــد، خــدا او را 

نصــرت خواهــد کــرد«، بــه وجــوب َنفــر عمومــی می پــردازد و گوشــزد می فرمایــد: در تخّلــف از ایــن 

ــه نیســت� ــچ عــذری از هیچ کســی پذیرفت فرمــان، هی

8-2-4-2� شدت خشونت در برابر کارشکنی ها

ــُر   ــَس اْلَمِصي ــُم َوِبْئ ــْم َجَهنَّ ــْم َوَمْأَواُه ــْظ َعَلْيِه ــَن َواْغُل ــاَر َواْلُمَناِفِقي ــِد اْلُكفَّ ــيُّ َجاِه ِب ــا النَّ َه ــا َأيُّ َي

)توبــه:73(

ــل  ــر قت ــان ب ــه ی آن ــن و توطئ ــر منافقي ــات ب ــزول ايــن دســته از آي ــخ ن ــه: تاری ــی آی ــت کل دالل

پيامبــر؟ص؟ در جنــگ تبــوك  داللــت می کنــد؛ همچنیــن ايــن آيــات بــه ذكــر يــك خصوصيــت ديگــر 

ــا پــرده نفــاق آن  ــان مى پــردازد كــه همــواره ســعى داشــتند، ب از منافقیــن و زشــتی ها و جرایــم آن

ــی، 1374، 9: 439(. ــانند )طباطبائ را بپوش

ســبب نــزول: در تفســير قمــى ذيــل آيــه فــوق آمــده: پــدرم از ابــن ابــى عميــر از ابــى بصيــر از 



179

ط
تب

مر
ر 

سو
و 

ت 
یا

ل آ
زو

ی ن
ضا

 ف
 و

ب
سبا

ر ا
ه ب

کی
 ت

 با
به

تو
ه 

ور
س

ر 
 د

ل
تا

 ق
ت

یا
ب آ

س
تنا

ی 
س

رر
و ب

ل 
لی

ح
ت

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

امــام ابــى جعفــر؟ع؟ روايــت كــرده كــه فرمــود: بــا كفــار و منافقيــن جهــاد كــن و ايشــان را ملــزم بــه 

انجــام فرائــض ســاز؛ و در الــدر المنثــور اســت كــه بيهقــى در كتــاب شــعب االيمــان از ابــن مســعود 

روايــت كــرده: بعــد از آن کــه آيــه ی فــوق نــازل شــد، بــه رســول خــدا؟ص؟ دســتور داده شــد تــا بــا 

دســت و بــا قلــب و زبــان خــود بــا برخــورد خشــن و ترش رویــی بــا كفــار و منافقيــن مبــارزه كننــد 

ــی، 1374، ج9: 439(. )طباطبائ

ــور در  ــروه مذک ــه دو گ ــان و این ک ــان و مؤمن ــص منافق ــری از خصای ــر مختص ــب: پیش ت تناس

قبــال اعمالشــان بــه چــه سرنوشــتی از عــذاب یــا رحمــت الهــی مواجــه خواهنــد شــد، بیــان گردیــد� 

ــان فرمــان  ــه مؤمن ــون ســاختن ب ــردازد و به منظــور زب ــار و منافقیــن می پ ــه شــرح حال کف ــون ب اکن

می دهــد علیــه آنــان بجنگنــد و روی خــوش بــه آنــان نشــان ندهنــد )ســربازی،1390، ج 11: 123(.

نتیجــه: مــراد از آیــه، جهــاد بــا منافقیــن و مقاومــت در برابــر کارشــکنی ها و شــدت خشــونت در 

برابــر آن هاســت؛ ایــن آیــه برخــالف آیــات گذشــته کــه در مواجهــه بــا کفــار، نوعــی نرمــش و تخفیف 

ــی  ــاظ تاریخ ــه لح ــون ب ــد چ ــرح می نمای ــار را مط ــا کف ــونت ب ــت خش ــورد، نهای ــم می خ ــه چش ب

ایــن آیــه از آخریــن آیــات نــازل  شــده دربــاره ی قتــال می باشــد و در آخریــن ســوره ی مدنــی آمــده 

اســت� خداونــد جهــاد علیــه همــه ی کفــار و منافقیــن را واجــب می گردانــد و می فرمایــد: ایــن کفــار 

و منافقیــن مســتوجب غلظــت و خشــونت و قتال انــد�

9-2-4-2� بیعت عقبه:

ــَة ُيَقاِتُلوَن ِفــي َســِبيِل اهلِل َفَيْقُتُلوَن  ِإنَّ اهلَل اْشــَتَرى ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن َأْنُفَســُهْم َوَأْمَواَلُهــْم ِبــَأنَّ َلُهــُم اْلَجنَّ

ْنِجيــِل َواْلُقــْرآِن َوَمــْن َأْوَفــى ِبَعْهــِدِه ِمــَن اهلِل َفاْسَتْبِشــُروا  ــْوَراِة َواإْلِ ــا ِفــي التَّ َوُيْقَتُلــوَن َوْعــًدا َعَلْيــِه َحقًّ

ــِذي َباَيْعُتــْم ِبــِه َوَذِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيــُم )توبــه:111( ِبَبْيِعُكــُم الَّ

داللــت کلــی آیــه: ايــن آیــه دربــاره ی مطالــب گوناگونــى اســت كــه مفهــوم واحــدى، همــه را بــه 

هــم مرتبــط و بــه آن معنایــی كــه آيــات قبلــى در مقــام بيــان آن بــود مربــوط مى ســازد، زيــرا ايــن 

آيــه پيرامــون جنــگ و جهــاد اســت؛ بعضــى مؤمنيــن مجاهــد را مــدح نمــوده و وعــده جميــل داده 

اســت و بعضــى از محبــت و دوســتى بــا مشــركين و طلــب مغفــرت جهــت ايشــان نهــى مى كنــد� 

همچنیــن بعضــى ديگــر داللــت بــر گذشــت خــداى تعالــى از آن ســه  نفــری دارد كــه در جنــگ تبــوك 

تخلــف ورزيدنــد و برخــی ديگــر اهــل مدينــه و اطــراف آن را مأمــور مى كنــد بــه اين كــه بــا رســول 

خــدا؟ص؟ هــر جــا كــه خواســت بــراى قتــال، بيــرون رونــد و از آن جنــاب تخلــف نكننــد و در نهایــت 

ــد )طباطبائــی، 1374،  ــرد كنن ــاِر هم جــوار نب ــا كف ــه اين كــه بايــد ب ــد ب برخــی از آن هــا حكــم مى كن

.)539 :9
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آیــه ی فــوق بــر احــکام زیــر داللــت می نمایــد: اول؛ پــاداش جهــاد در راه خــدا بــا مــال یــا جــان 

یــا هــر دو، بهشــت اســت� دوم؛ جهــاد در راه خــدا در صورتــی  کــه بــه خاطــر بــه دســت آوردن رضــای 

خــدا باشــد، مســتوجب حصــول پــاداش بهشــت اســت� ســوم؛ تشــريع جهــاد یــا مقاومــت در برابــر 

دشــمنان، از زمانــه ای بســیار قدیــم از عهــد موســى؟ع؟ وجــود داشــته اســت )ســربازی، 1390، 11: 436(.

ــا ایــن توضیــح  ــاره ی بیعــت عقبــه نازل شــده  اســت؛ ب ســبب نــزول: ایــن آیــات در مکــه و درب

ــه »منــی« و  ــود؛ هــرگاه موســم حــج فرامی رســید، ب ــر ایــن ب کــه عــادت رســول گرامــی در مکــه ب

ــت، در  ــم بعث ــال یازده ــد� در س ــالم، فرامی خواندن ــن اس ــوی دی ــه  س ــردم را ب ــه، م ــه« رفت »مزدلف

بــازار منــی بــا شــش تــن از اهالــی مدینــه مالقــات نمودنــد و آنــان را بــه اســالم دعــوت کردنــد کــه 

همــه اســالم را پذیرفتنــد� ایــن ماجــرا در عقبــه ای کــه نزدیــک جمــره ی عقبــه بــود و امــروزه آن را 

ــه آن بیعــت انصــار  ــود، ب برداشــته اند، صــورت گرفــت� ایــن بیعــت چــون اولیــن بیعــت انصــار ب

ــن نیســت� ــه«1 ای ــروف »عقب ــد بیعــت مع ــه نمان ــد� ناگفت می گوین

آن شــش نفــر بــا نبــی اکــرم؟ص؟ بــر اســالم، بیعــت کردنــد و بــر آن عهــد و پیمــان بســتند و وقتــی 

بــه مدینــه بازگشــتند، مــردم را بــه آییــن جدیــد خویــش فراخواندنــد، کــه در نتیجــه ی آن، بعضــی 

ایمــان آوردنــد� ســال بعــد در موســم حــج، دوازده نفــر کــه هفــت نفــر از آنــان جدیــد بودنــد، در 

همــان محــل بــا رســول خــدا بیعــت کردنــد و ایــن ماجــرا بــه بیعــت عقبــه ی اولــی معــروف گردیــد� 

پیامبــر؟ص؟ مصعــب بــن عميــر را بــرای تعلیــم و تبلیــغ احــکام اســالم، به ســوی مدینــه فرســتاد� او 

در غــزوه ی ُاُحــد علــم دار پیامبــر بــود و در همــان غــزوه شــهید شــد و بــا حمــزه یــک  جــا مدفــون 

گردیــد�

بــا تبلیغــات مصعــب، تعــداد مؤمنــان مدینــه بیــش  از پیــش گردیــد؛ بــه حــدی کــه ســال بعــد 

یعنــی ســیزدهم بعثــت، در موســم حــج حــدود هفتــاد مــرد و دو زن از اهــل مدینــه در کنــار عقبــه 

ــه در آن  ــت اهــل مدین ــن بیع ــن، بزرگ تری ــد� ای ــداکاری نمودن ــان و ف ــت ایم ــا رســول خــدا بیع ب

محــل بــود کــه بــه بیعــت عقبــه ی ثانیــه، مشــهور گردیــد و عمومــًا بیعــت عقبــه بــه همیــن بیعــت 

می گوینــد� در حدیــث وارد شــده، وقتــی ایــن هفتــاد و دو نفــر بیعــت کردنــد، عبــداهلل بــن رواحــه 

ــرای  ــه ب ــم� حــال شــرایطی را ک ــم و بیعــت کردی ــان آوردی ــا ایم ــک م ــت: ای رســول خــدا! این گف

ــرای خداونــد  ــر مــا الزم می دانیــد، بگوییــد� رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: »ب ــرای خــود ب خداونــد و ب

متعــال ایــن شــرط را می گــذارم کــه فقــط او را بپرســتید و بــا وی کســی را شــریک نگیریــد و بــرای 

خــود ایــن شــرط را می گــذارم کــه آن گونــه از مــن دفــاع کنیــد کــه از خویشــتن و از اموالتــان دفــاع 

1. یعنی گردنه و سراشیی.
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ــا می رســد؟  ــه م ــزی ب ــن شــرایط چــه چی ــه ای ــدی ب ــل پایبن ــداهلل، پرســید: در مقاب ــد«� عب می کنی

فرمــود: بهشــت�

در ایــن هنــگام آیــه ی فــوق نــازل گردیــد )واحــدی،138: 139، محقــق،1361: 442، دروزه،1383، ج 

9: 539، ســربازی،1396، ج 33، 438، ســیوطی،1394: 150 و 202(.

يقاتلــون فــي ســبيل اهلل- توضیــح کار مؤمنانــی اســت کــه بــا خداونــد متعــال معاملــه می کننــد؛ 

یعنــی آنــان در ایــن معاملــه در راه او تعالــی می جنگنــد تــا آن کــه دشــمنان دیــن را می کشــند یــا 

خــود بــه شــهادت می رســند و در هــر صــورت بــه بهشــت می رونــد�

ــتی ها و دو  ــنيع، زش ــال ش ــان اعم ــه بی ــی ب ــق  تعال ــه ح ــد از این ک ــات 112-111: بع ــب آی تناس

رنگی هــای سیاســِی منافقــان از جملــه تخّلــف از غــزوه ی تبــوک و بنــای مســجد ضــرار پرداخــت و 

ــردازد  ــی می پ ــوال مؤمنان ــان اح ــه بی ــا ب ــود؛ در این ج ــی نم ــز معرف ــن را نی ــای مقصــر مؤم گروه ه

ــا دادن  ــتند و ب ــش گذاش ــه نمای ــاد ب ــانه های آن  را در جه ــوده، نش ــادق ب ــود ص ــان خ ــه در ایم ک

مــژده، آنــان را بــرای جهــاد و قربانــی کــردن امــوال و ابــدان خویــش در راه خــدا تشــویق می کنــد�

ایــن آیــه، اولیــن آیــه در فضیلــت جهــاد و دعــوت بــه آن اســت و ســرلوحه ی تمــام آیــات مربــوط 

بــه فضیلــت و فرضیــت جهــاد می باشــد؛ گرچــه در آن زمــان )در مکــه( عمــاًل جهــادی علیــه کفــار 

ــْم  ُه ــوَن ِبَأنَّ ــَن ُيَقاَتُل ِذي ــود کــه آیــه ی اذن قتــال: »ُأِذَن ِللَّ ــزول ایــن آیــه ب صــورت نگرفــت� بعــد از ن

ُظِلُمــوا َوِإنَّ اهلَل َعَلــى َنْصِرِهــْم َلَقِديــٌر« )حــج:39( نــازل گردیــد� )ســربازی،436:1390(

در تمــام ایــن ســوره، بیــان احــکام جهــاد و قتــال و مبــارزه ی عملــی، بــا کفــار و مبــارزه ی زبانــی، 

بــا منافقــان وجــود دارد� اکنــون ایــن آیــه در موضــوع جــاری )جهــاد و قتــال(، در چنــد وجــه ربــط 

و مناســبت بــا گذشــته دارد:

1- قبــاًل بیــان جهــاد بــا اقوامــی بــود کــه در غــزوه ی تبــوك، حنیــن و ��� طــرف مقابــل مســلمانان 

قــرار داشــتند� در پایــان ســوره نیــز خداونــد متعــال بــرای مســلمانان یــک دســتور و قانــون کلــی در 

مــورد قتــال بــا کفــاری کــه در نزدیکی شــان قــرار داشــتند، صــادر می کنــد�

 2- از چنــد آیــه ی قبــل، بــه بیــان تفصیلــی احــوال منافقــان پرداختــه شــد� اکنــون خداونــد متعال 

در مــورد کفــار مطلــق، کــه در حقیقــت بــرادر منافقان انــد، حکــم بــه مقابلــه و برخــورد مســلحانه و 

خشــونت آمیز می دهــد�

3- در آیــه ی قبــل یکــی از راه هــای جهــاد، »جهــاد علمــی« بیــان گردیــد کــه پــس از حصــول تفّقــه 

ــا  ــاد ب ــه، »جه ــن آی ــوب ســاخت� در ای ــراد باطــل را مغل ــوان گروه هــا و اف ــا حجــت می ت ــی، ب دین

ــان می شــود� شمشــير« بی
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4- درآیــات گذشــته مســلمانان ترغیــب و تشــویق بــه شــرکت در »جهــاد« شــدند و درواقــع فقــط 

خــود موضــوع جهــاد و اجــر مجاهــدان مطــرح گردیــد� در ایــن آیــه خداونــد متعــال مســلمانان را 

راهنمایــی می فرمایــد: طریقــه و ترتیــب جهــاد ایــن اســت کــه از کفــاری کــه در نزدیکــی آنــان قــرار 

دارنــد، شــروع کننــد و بــه همیــن ترتیــب پیــش رونــد )ســربازی،531:11،1390(.

 ايــن آيــات دربــاره ی مطالــب گوناگونــى اســت كــه يــك غــرض واحــد، همــه را بــه هــم مرتبــط 

مى ســازد و آيــات قبلــى در مقــام بيــان آن بــود� زيــرا ايــن آيــات پيرامــون جنــگ و قتــال اســت� 

بعضــى از آن مؤمنيــن مجاهــد را مــدح نمــوده و وعــده ی جميــل داده اســت؛ و بعضــى از محبــت 

و دوســتى بــا مشــركين و طلــب مغفــرت از ايشــان نهــى مى كنــد� بعضــى ديگــر برگذشــت خــداى 

تعالــى از آن ســه نفری داللــت دارد كــه در جنــگ تبــوك تخلــف ورزيدنــد، بعضــى ديگــر اهــل مدينــه 

ــال  ــراى قت ــا رســول خــدا؟ص؟ هــر جــا كــه خواســت، ب ــه اينكــه ب ــد ب و اطــراف آن را مأمــور مى كن

بيــرون رونــد و از آن جنــاب تخلــف نكننــد� بعضــى ديگــر نیــز بــه مــردم دســتور مى دهــد بايــد بــا 

ــد� ــال كنن ــار هم جــوار قت كف

ــَة...« خــداى ســبحان در ايــن آيــه بــه كســانى كــه درراه خــدا باجــان و  »َو َأْمواَلُهــْم ِبــَأنَّ َلُهــُم اْلَجنَّ

مــال خــود جهــاد مى كننــد، وعــده ی قطعــى بهشــت مى دهــد و مى فرمايــد: ايــن وعــده در تــورات 

و انجيــل هــم داده  شــده اســت )طباطبایــی،538:9،1374(.

البتــه روایــات ایجــاد شــک می کنــد کــه ایــن آیــه در مــورد عقبــه یــا در مــورد جنــگ بــدر باشــد� 

هرچنــد مــا تناســب بیــن دو آیــه و ســیاق قبلــی را دیــده و بیعــت عقبــه را ترجیــح می دهیــم؛ کــه 

در جریــان حملــه بــه تبــوک نــازل شــده باشــد�

ــر،  ــی از منک ــروف، نه ــه  مع ــر ب ــادت، مهاجــرت، ام ــاد، عب ــه، جه ــه توب ــان واقعــی را دعــوت ب مؤمن

حفــظ حــدود خــدا و خــرج مــال و جــان در راه خــدا بــرای رســیدن بــه بهشــت می کنــد، کــه پیامبــر؟ص؟ 

مســلمانان را تشــویق بــه شــرکت در جهــاد کــرد� جنــگ تبــوک از آخریــن فتوحات رســول خدا؟ص؟ اســت؛ 

کــه بیشــترین تعــداد نفــرات، در آن شــرکت داشــتند�

قــرآن کریــم شــامل آیــات بســیاری اســت کــه در آن دعــوت بــه جهــاد بــا مــال و نفــس شــده و 

وعــده ی پیــروزی خــدا و بهشــت بــرای مجاهدیــن اســت�

نتیجــه: ایــن آیــه نیــز ماننــد آیــات قبــل کــه در مــورد قتــال آمــده، در مــورد تخلــف و ســرپیچی از 

غــزوه ی تبــوک صحبــت می کنــد و کســانی را کــه بــا مــال و جــان خــود در راه خــدا جهــاد می کننــد، 

وعــده ی قطعــی بــه بهشــت می دهــد و بــار دیگــر بــه جهــاد ترغیــب می کنــد و بــه بیــان فلســفه ی 
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جهــاد می پــردازد کــه ســرزمین خــدا بایــد از لــوث کفــر، شــرک، نفــاق و فســاد پــاک و خالــی شــود؛ 

حــوادث مطرح شــده در ایــن آیــه کــه جــزو مراحــل پایانــی آیــات قتــال اســت، بــا حــوادث ســال 

نهــم هجــری از جملــه تاریــخ وقــوع جنــگ تبــوک و نــزول ســوره ی توبــه انطبــاق دارد کــه مــا آن را 

روی نمــودار ترســیم نموده ایــم�

10-2-4-2� سیاست جنگی در نبرد با کفار

ــاِر َوْلَيِجــُدوا ِفيُكــْم ِغْلَظــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ اهلَل  ِذيــَن َيُلوَنُكــْم ِمــَن اْلُكفَّ ِذيــَن آَمُنــوا َقاِتُلــوا الَّ َهــا الَّ َيــا َأيُّ

ِقيــَن )توبــه:123( َمــَع اْلُمتَّ

داللــت کلــی آیــه: در ايــن آيــه دســتور جهــاد عمومــى داده  شــده تــا اســالم گســترش يابــد، چــون 

فرمــوده هــر طایفــه از مؤمنيــن بايــد بــا كفــار هم جــوار خــود بجنگنــد، معنايــش همــان گســترش 

حکومــت اســالمی در جهــان اســت�

تناســب: بعــد از این کــه خداونــد مؤمنــان را بــه جنــگ همگانــی بــا مشــركان بــه همان گونــه ای 

کــه آنــان بــا مســلمانان بــه شــکل همگانــی می جنگیدنــد امــر کــرد، در ایــن آیــه، آنــان را به ســوی 

روشــی برتــر و بهتــر در ایــن مبــارزه راهنمایــی می کنــد� ایــن روش بــر ایــن اســاس اســتوار اســت 

کــه مســلمانان ابتــدا بایــد بــا کفــاری کــه نزدیکشــان قــرار دارنــد بجنگنــد، ســپس ســراغ کفــار دورتــر 

برونــد� پیامبــر و یارانشــان از ایــن روش اســتفاده کردنــد، چنان چــه ابتــدا بــا کفــار مکــه و ســپس 

بــا ســایر اعــراب جنگیدنــد و در آخــر، نبردشــان بــا روم بــه شــام و عــراق کشــیده شــد� خــط ســیر 

ــِذْر َعِشــيَرَتَك  دعــوت اســالم نیــز بــر ایــن ترتیــب اســتوار بــود، در آغــاز، حــق  تعالــی فرمــود: »َوَأْن

ْقَرِبيــَن«1 )شــعراء: 214(. اْلَ

 ســپس دایــره ی دعــوت شــامل تمــام شــبه جزیره ی عربســتان شــد و بــه ایــن منظــور پــروردگار 

فرمــود: »َوِلُتْنــِذَر ُأمَّ اْلُقــَرى َوَمــْن َحْوَلَهــا«2 )انعــام:92(� ســپس مســئله ی انتشــار اســالم در خــارج از 

ِذيــَن اَل ُيْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َواَل ِباْلَيــْوِم  شــبه  جزیــره ی عــرب بــه میــان آمــد و خداونــد فرمــود: »َقاِتُلــوا الَّ

ــِر و...«3 )توبه:29(. اْلِخ

ــد، ســیر  ــد از هجــرت را نشــان می دهن ــی بع ــال به طــور کل ــان قت ــای جری ــح جــدول: نم توضی

ــته  ــودی داش ــیر صع ــی س ــه منحن ــوره توب ــمت س ــه س ــره ب ــوره ی بق ــال« از س ــه ی »قت ــزوِل کلم ن

اســت و در ســال های 7 و 8 بعــد از هجــرت کــه صلــح حدیبیــه مطــرح اســت، ناگهــان افــت پیــدا 

1. و اقوام نزدیک خود را بیم بده.
2. و تا ام القرى و اطراف آن را بیم دهی.

3. و با آنانی که به خدا و روز آخرت ایمان نمی آورند بجنگید.
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می کنــد و ســیر نزولــی بــه خــود می گیــرد و در پایــان در ســوره ی توبــه دوبــاره ســیر صعــودی بــه 

ــال در هــر  ــات قت ــداد آی ــه شــده، تع ــداد نمای ــاع می رســد� اع ــن ارتف ــه باالتری ــرد و ب خــود می گی

ــد� ــان می ده ــوره را نش س

ارزیابی نمودار:

ــد  ــم )مانن ــه کنی ــرت مقایس ــس از هج ــِی پ ــّلم تاریخ ــای مس ــا واقعیت ه ــاال را ب ــودار ب ــر نم اگ

جنگ هــای بــدر، احــد، خنــدق، صلــح حدیبیــه، فتــح مکــه و امثــال آن(، خواهیــم دیــد نمــودار بــا 

زمــان وقــوع آن وقایــع هماهنــگ اســت� یعنــی ســوره ی انفــال کمــی پــس از وقــوع جنــگ بــدر، 

ــدق، ســوره  ــگ خن ــس از جن ــی پ ــزاب کم ــگ احــد، ســوره اح ــس از جن ــی پ ــران کم ســوره آل عم

ــد  ــه نازل شــده اســت و بای ــح مک ــس از فت ــه کمــی پ ــه و ســوره توب ــح مک ــل از فت ــح کمــی قب فت

هــم این طــور باشــد؛ زیــرا ســوره های مذکــور حــاوی تحلیــل هایــی از وقایــع ذکــر شــده و نتایــج 

آن هاســت و بایــد پــس از وقــوع آن نازل شــده باشــد� طبــق آنچــه در تاریــخ آمــده اســت، ســال 

ــده در آن  ــرح  ش ــوادث مط ــا ح ــت، ب ــه اس ــه کار رفت ــال ب ــات قت ــه در آن آی ــوره هایی ک ــزول س ن

ســوره ها منطبــق و هماهنــگ اســت� بــا بررســی و تحلیــل آیــات قتــال و ترســیم نمــودار، تغییــرات 

ــه روی نمــودار نشــان دادیــم� ــه  بــه  مرحل و تحــوالت قتــال را مرحل

نتیجه گیری

نگــرش کلــی و هــدف ایــن پژوهــش ارائــه ی تفســيرى كامــل از آیــاِت قتــاِل ســوره ی توبــه در 

قــرآن كريــم بــود� بــا نگاهــى تاريخــى و در بســتر زمــاِن نــزول، کــه در قالبــى نــو و بــه ترتيــب نــزول، 

ــه صبغــه ی تاريخــى، به ويــژه گرايــش تاريــخ صــدر اســالم داشــت  تفســير شــده باشــد؛ ایــن مقال

کــه بــا شــيوه اى تاريخــى بــه تفســير آیــات پرداخــت� بــا ایــن روش و اســتفاده از منابــع تاريخــى 
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ــه  ــير ب ــروزه آن را »تفس ــه ام ــت زدیم ك ــرآن دس ــير ق ــه ی تفس ــد در عرص ــه كارى جدي ــون، ب گوناگ

ــا نوعــى »تفســير تاريخــى« مى نامنــد� مبانــى مــا در تفســير تاريخــى عبارت انــد  ترتيــب نــزول« ي

از: تفســير بــه ترتيــب نــزول، محوريــت قــرآن و ســياق آيــات در تفســير، عرفــى بــودن زبــان قــرآن و 

كشــف ســيره نبــوى از قــرآن�

ــاع  ــي اوض ــت از بررس ــارت اس ــه عب ــت ك ــوره اس ــك س ــوع ي ــه مجم ــوط ب ــزول، مرب ــاي ن فض

عمومــي، اوصــاف مردمــي، رخدادهــا و شــرايط ويــژه اي كــه در مــّدت نــزول يــك ســوره در حجــاز 

ــه تفســیر صحیــح  ــزول؛ دســتیابی ب و خــارج آن وجــود داشــته اســت� بررســی و کشــف فضــای ن

ــار  ــم، اعتب ــرآن کری ــمند در ق ــر روش ــرای تدّب ــوره ها ب ــداف س ــح و اه ــاختار صحی ــف س ــات، کش آی

ســنجی روایــاِت ســبب نــزول، ترتیــب نــزول، گزارش هــای ســیره و گزاره هــای تاریخــی بــا نــگارش 

ایــن پژوهــش محقــق شــد�

 در ادامــه، دســتیابی بــه فضــای نــزول ســوره ها بــا اســتفاده از قرائــن درون متنــِی قــرآن شــامل 

ــات و  ــامل روای ــی ش ــای برون متن ــات و گزاره ه ــرض آی ــات، غ ــودن آی ــایی ب ــری و انش ــیاق، خب س

ــی  ــای تاریخ ــزول و گزاره ه ــباب ن ــات اس ــزول، روای ــب ن ــات ترتی ــی، روای ــی و مدن ــانه های مک نش

امکان پذیــر شــد� در ایــن نــوع نگــرش و تحلیــل، بــه آياتــى برخوردیــم كــه مســلمانان را بــه تــرك 

ــا  َه ــا َأيُّ ــْل ي ــوده: »ُق ــه فرم ــرده، از آن جمل ــوت ك ــدا دع ــى درراه خ ــر آزار و اذيت ــل ه ــال و تحم قت

ــرون:26(� ســپس آياتــى ديگــر  ــُد« )کاف ــُدوَن مــا َأْعُب ــْم عاِب ــُدوَن، َو ال َأْنُت ــُد مــا َتْعُب ــُروَن ال َأْعُب اْلكاِف

ُهــْم ُظِلُمــوا، َو ِإنَّ اهلَل َعلــى   ِذيــَن ُيقاَتُلــوَن ِبَأنَّ نــازل و مســلمين را امــر بــه قتــال بــا آنــان نمــود: »ُأِذَن ِللَّ

ــا اهلُل« )حــج:140(. َن ــوا َربُّ ، ِإالَّ َأْن َيُقوُل ــِر َحــقٍّ ِذيــَن ُأْخِرُجــوا ِمــْن ِدياِرِهــْم ِبَغْي َنْصِرِهــْم َلَقِديــٌر، الَّ

آیاتــی کــه در ایــن پژوهــش آمــده، شــروع مرحلــه ی جدیــدی از قتــال و مبــارزه اســت کــه بــه 

ســرزنش مؤمنیــن بــه جهــت کوتاهــی و سســتی بــه هنــگام جنــگ می پــردازد؛ کســانی کــه هیــچ 

مانــع و عــذری بــرای حضــور در جهــاد ندارنــد )البتــه عذرهایــی ماننــد کــوری، لنگــی و بیمــاری در 

ــگ شــرکت نکــرده و از  ــه در جن ــن ک ــان حــال منافقی ــه بی ــز ب ــر اســتثنا شــده اند(� و نی ــات دیگ آی

جهــاد شــانه خالــی می کننــد پرداختــه اســت و نکوهــش و تهدیــد آنــان بــه عــذاب آخــرت را بــه 

ســبب مخالفــت امــر خــدا و رســولش و تمســک بــه بهانه هــای واهــی بــرای فــرار از جنــگ )ماننــد 

ســردی و گرمــی هــوا و���(، در پــی دارد� 

ــر داشــته و در ســوره ی  ــت نرم ت ــال حال ــه قت ــی، دعــوت ب ــوان گفــت در ابتــدای ســور مدن می ت

توبــه لحــن شــدیدتری بــه خــود گرفتــه اســت� ســوره ی توبــه بــا اعالن جنــگ عمومــی بــا مشــركان 

ــِم اهلِل  ــبب »ِبْس ــن س ــه همی ــت و ب ــته اس ــاح گش ــان افتت ــالی آن ــای پوش ــام پیمان ه ــرِد تم و ط
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ــح و آرامــش و هم زیســتی مســالمت آمیز اســت، در ابتــدای  ــِم« کــه حامــِل روح صل ِحی ــِن الرَّ ْحَم الرَّ

ســوره نیامــده اســت�

ــا جامعــه ی خــودی و  ــات وحــی ب ــری آی ــوان نقطــه ی اوج درگی ــه را می ت درمجمــوع ســوره توب

غیرخــودی مســلمانان دانســت کــه بــا عتاب هــای قاطعانــه و کم نظیــر، در برابــر دشــمنانی کــه ســّد 

ــد، متحــد  ــغ نمی ورزن ــای مســلمین دری ــاد نوپ ــر پیکــره ی نه ــه ای ب ــچ ضرب ــرده و از هی راه الهــی ک

ســاخته و آنــان را دعــوت بــه قتــال کــرده اســت�

بــه گواهــی تاریــخ، ایــن ســوره در ســال نهــم هجــری نازل شــده و حــوادث مطرح شــده در آن، 

متناســب بــا اتفاقــات ســال نهــم هجــری اســت� بــا توجــه بــه نمــودار شــماره )1(، از آن رو که بیشــتر 

آیــات قتــال در ایــن ســوره واقــع  شــده اســت، باالتریــن نقطــه  مقابــل ســال نهــم هجــری و ســوره 

توبــه ی قــرار دارد، کــه نشــان از اوج شــدت درگیــری و خشــونت بیــن مســلمین بــا مشــرکین، کفــار، 

یهــود و مســیحیت اســت� ایــن باالتریــن حــد خشــونت، قتــال و خونریــزی در طــول نــزول آیــات 

قتــال در قــرآن اســت کــه بــا حــوادث ســال نهــم هجــری کامــاًل منطبــق اســت�
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قرشي، علي اکبر، )1٣77(، تـفسير احـسن الحديث، چاپ سوم ، تهران : بنياد بعثت�	 

قرضــاوى، يوســف)1378(، ســيماى صابــران در قــرآن ترجمــه الصبــر فــى القــرآن، 1 جلــد، دفتــر تبليغــات 	 

اســالمى حــوزه علميــه قــم: مركــز انتشــارات - ايــران��



188

فیاض، علی اکبر، )بی تا(، تاریخ اسالم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران�	 

فیومی، احمد بن محمد، )1418(، مصباح المنیر، بی جا: بی نا�	 

محقق، محمدباقر، )1361(، نمونه بينات در شأن نزول آيات، چاپ چهارم، ايران – تهران: اسالمى�	 

مصطفوی، حسن، )1360(، التحیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب�	 

معرفت، محمد هادي، )1٤1٦(، التمهيد في علوم القرآن، چاپ سوم، قم : مؤسسۀ  النشر  اإلسالمي�	 

مکارم  شيرازي، ناصر، )1٣7٤(، تفسير نـمونه، تـهران: دارالکتب اإلسالميۀ�	 

ــران – 	  ــاپ اول، اي ــى، چ ــه ذكاوت ــدى، ترجم ــزول واح ــباب الن ــد، )1383(، اس ــن احم ــى ب ــدى، عل واح

ــى� ــران: نشــر ن ته
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تحليل لتصنيف اليات والروایات المتعلقة بالعصر الجاهلي

محمد حسین عسگری*  
محمد امینی**  

خالصة
كان لتصرفــات العــرب وأفعالهــم فــي الجاهليــة قبــل اإلســالم ســمات وخصائــص خاصــة� تبلــور 

هــذه الخصائــص بشــكل عــام تشــكيل ثقافــة ســائدة فــي حيــاة العــرب فــي العصــر الجاهلــي� 

عنــد دراســة هــذه التصرفــات فانــه يمكــن للمــرء أن يجــد التواصــل فــي ســلوك النــاس فــي 

ــاد  ــى ایج ــا أدت إل ــي ربم ــريعة، والت ــن الش ــن قواني ــل وس ــال الرس ــل إرس ــور قب ــع العص جمي

ديانــات فــي أوقــات مختلفــة ، مثــل عبــادة الصنــام ، وتعزيــز الخرافــات و الرغبــة فــي العبــادة 

ــدس ،  ــلمين المق ــاب المس ــم ، كت ــرآن الكري ــي الق ــان� ف ــري لالنس ــیر الفط ــاق الس ــارج نط خ

يمكــن فهــم وجــود هــذه الصفــات بيــن العــرب ، ويذكرهــا القــرآن تحــت العنــوان العــام لفــكار 

ــة� مــن خــالل الدراســة والربــط بیــن كل هــذه الحــاالت وتصنيــف التقاليــد المتعلقــة  الجاهلي

بهــا ، يمكــن للمــرء أن يفهــم االنحرافــات البشــرية الطبيعيــة التــي تخلــق الســاس لتأســيس 

القوانيــن اإللهيــة� حتــى اآلن ، لــم يتــم التطــرق إلــى قضيــة الجاهليــة بهــذه الطريقــة� إن منهــج 

البحــث فــي هــذه المقالــة تحليلــي ، وقــد تــم تصنيــف الروایــات التفســيرية المتعلقــة بآيــات 

الجاهليــة بعنايــة وتصنيفهــا إلــى أنــواع مختلفــة مــن الطــرق ، وقاعــدة المحــاکاة و التطبیــق ، 

والتفســير المعجمــي ، وعناويــن أخــرى�

الكلمات المفتاحية: الجاهلية ، الشريعة ، القرآن ، الحضارة ، الثقافة

*مدرس جامعه المصطفی العالمیه، اصفهان، ایران

mh1367askari@gmail.com 

**أستاذ مساعد وعضو هيئة التدريس في جامعة المصطفى العالمية ، قم ، إيران

amini63@chmail.ir 

تاریخ االستالم : 14 جمادی االول 1443
تاریخ القبول: 9 ذی القعده 1443
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دراسة وشرح أساليب القرآن الكريم في تطور الثقافة وعقيدة اإلنسان

مجتبی قربانیان* 

خالصة
أي عمــل لتغییــر وإصــالح جانــب مــن الجوانــب الثقافيــة واليديولوجيــة للبشــر يتطلــب معرفــة 

ــی  ــا الحصــول عل ــب عموًم ــات منســقة ويتطل ــى اســتخدام أســاليب وتقني ــة إل ــة باإلضاف كافي

خارطــة عمــل� يعتمــد القــرآن الكريــم علــى أســاليب خاصــة لتغییــر المعتقــدات الخاطئــة للنــاس 

ــا  ــة والمعتقــدات الصحيحــة� هــذه المجموعــة مــن الوحــي ، تنســجم تماًم واســتبدالها بالثقاف

مــع الخصائــص اإلنســانية وتركــز علــى الطبقــات الساســية لوجــود االنســان ، وتســعی هــذه 

االســالیب إلحيــاء االفــکار الساســية وتؤثــر علــى فكــره الثقافــي والدينــي�

ــورة  ــاليب المذك ــة الس ــات معرف ــع الوق ــي جمي ــرية ف ــدات البش ــل المعتق ــب تعدي يتطل

ــة  ــإن معرف ــك ، ف ــى ذل ــاًء عل ــا� وبن ــًرا صعًب ــور أم ــح للتط ــة التصحي ــل عملي ــا يجع ، وإهماله

ــة  ــيوفر رؤي ــم ، س ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــد م ــة والمعتق ــل الثقاف ــة بتحوي ــاليب المتعلق الس

تعليميــة واضحــة لإلنســان ، وســيوفر لــه االرضيــة الالزمــة لتعبیــد الطریــق فــي عمليــة التحــول 

ــرية� ــات البش ــاق المجتمع ــى نط عل

ــتخالصه  ــاء اس ــة ، أثن ــة مکتبی ــراؤه بطريق ــم إج ــذي يت ــث ال ــذا البح ــي ه ــف ف ــرح المؤل يش

لهــم أســاليب القــرآن الكريــم فــي تطــور ثقافــة اإلنســان وآراءه ، كيــف تتطــور كل طريقــة مــن 

الســاليب المذكــورة ، ويحقــق النقطــة المهمــة وهــي: للقــرآن الكريــم تأثيــر علــى ثقافة اإلنســان 

ومعتقداتــه ، وتصحيــح المعتقــدات اليديولوجيــة والثقافيــة غيــر المالئمــة لــه و بشــکل واضــح 

ــي  ــم ف ــرآن الكري ــوذج المنهجــي للق ــة الســمة الخاصــة للنم ــن رؤي ــًا خاصــًا� يمك ــع نمط ويتب

التطــور الــذي تمــت مناقشــته فــي عنصريــن: تعــدد الســاليب ومــدى مالءمتهــا�

الكلمة الرئيسية:تحول العقيدة ، الثقافة ، القرآن الكريم ، إنسان ، أسلوب التحول

*أستاذ مساعد و عضو الهيئة العلمية بجامعة علوم و معارف القرآن الكريم

ghorbanian1364@ut.ac.ir 

تاریخ االستالم: 5 جمادی الثانی 1443
تاریخ القبول: 11 ذی القعده 1443
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 تعريف الفترات الزمنية التي تلت نزول الوحي ومكانتها في التحريف اللفظي

للقرآن

کاظم استادی* 

خالصة
مــن القضايــا التــي تجعــل مناقشــة “عــدم تحريــف القــرآن” ضبابيــة وربمــا غيــر دقيقــة هــي 

التعامــل مــع قضيــة تحريــف القــرآن أو عــدم تحريفــه دون تحديــد اإلطــار الزمنــي لـــ “تحريــف 

القــرآن”� مــن ناحيــة أخــرى ، فــإن وصــول القــرآن الکریــم الینــا قــد مــر بفتــرات زمنيــة مختلفة ، 

ويمكــن لطبيعــة ونــوع التحقيــق أن يكــون لهمــا نتائــج مختلفــة فيمــا يتعلــق بمســألة التحريف� 

هــذا االختــالف هــو أن الــرد علــى عــدم تحريــف القــرآن يتطلــب أســباًبا ووثائــق مختلفــة مــن 

كال طرفــي النــزاع� وهــذا يعنــي أننــا إذا نظرنــا إلــى قضيــة تحريــف القــرآن ككل ، فــإن بعــض 

أســباب القــول بــأن القــرآن لــم يتــم تحريفــه هــي أســباب جزئيــة وال يمكــن أن تكــون اإلجابــة 

علــى هــذا هــو ادعــاء عــام� لذلــك ، مــن الضــروري للغايــة تقســيم وتعريــف الفتــرات الزمنيــة 

ــق  ــه مــن الضــروري التحقي ــى اآلن� أي أن ــم مــن صدراإلســالم حت ــرآن الكري ــى الق للوصــول إل

والبحــث ، مــا هــي الفتــرات الزمنيــة التــي يمكــن التخطيــط لهــا للتحقیــق التفصيلــي لمثلــة 

“االنحــراف اللفظــي الحذفــي للقــرآن”؟ ومــا هــي إحداثيــات وخصائــص هــذه الفتــرات الزمنيــة؟ 

فــي هــذا البحــث الــذی بیــن یدینــا ، ســيتم طــرح وتقديــم خمــس فتــرات زمنيــة لتوضيــح 

عالقتهــا وموقفهــا مــن مشــكلة التحريــف اللفظــي للقــرآن�

الكلمات المفتاحية: القرآن ، تحريف المصحف ، التحريف اللفظي ، فترات التحريف

*ماجستير في علوم القرآن والحديث ، جامعة القرآن والحديث ، قم ، إيران 
kazemostadi@gmail.com 

تاریخ االستالم: 6 شعبان 1443
تاریخ القبول: 7 ذی القعده 1443
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 تقییم الثار الثقافية والحضارية لالستکبار في المجتمع والتاريخ من منظور القرآن

الكريم

محمد مصطفی اسدی* 
احمد تاجیکی** 

محمد شهبازی*** 

خالصة
ــتکبار  ــي لالس ــرر االجتماع ــل إن الض ــؤال القائ ــى الس ــة عل ــي اإلجاب ــي ه ــث الحال ــة البح مهم

أبعادهــا و بمفهومهــا القرآنــي ، مــا هــي نتائجهــا ومــا لهــا مــن آثــار فــي مجــال ثقافــة وحضــارة 

ــي، مــن خــالل أســلوب  ــج البحــث الحال ــى نتائ ــاًء عل ــخ؟ بن ــر التاري ــات البشــرية عب المجتمع

التفســير الداخلــي والخارجــي فــي آيــات القــرآن ، فــإن النتائــج الثقافيــة لالســتکبار هــي: الصراع 

ــة  ــداث المعادي ــة، واالح ــة الديني ــادي للثقاف ــاب المع ــة، والخط ــة الديني ــع الثقاف ــة م والمواجه

للثقافــة الدينيــة، والرســتقراطية فــي نمــط الحيــاة� العواقــب الحضاريــة لالســتکبار: هــو زعزعــة 

أمــن البشــر ، وخلــق التبایــن الطبقــي ، وإضعــاف أو تدميــر التکافــل االجتماعــي فــي المجتمــع 

الدينــي� ومــع ذلــك ، فــإن هذيــن النوعيــن مــن النتائــج يظهــران مًعــا فــي بعــض الحيــان� 

ونتيجــة لذلــك ، تبيــن أن االســتکبار؛ اوال ضــرر شــائع فــي كل فتــرة مــن تاريــخ البشــرية، وأن 

نتائجــه ال تقتصــر علــى المجــاالت الدينيــة واليديولوجيــة، وثانًيــا يمكــن ایجــاده وإظهــار نتائجه 

ليــس فقــط فــي المجتمــع الغيــر متدیــن، وانمــا فــي المجتمــع المؤمــن أيًضــا�

ــي  ــتکبار ف ــارة ،االس ــرآن والحض ــة ، الق ــرآن والثقاف ــتکبار ، الق ــة االس ــة: نتيج ــة المفتاحي الكلم

ــخ ــي التاري ــرآن ،االســتکبار ف الق

*أستاذ مساعد ، مجموعة المعارف االسالمية ، كلية الطب ، جامعة  ایران للعلوم الطبية

asady.m@iums.ac.ir 

**عضو الهيئة العلمية بجامعة فرهانجيان )المثقفون(

tajik14354@cfu.ac.ir

***خريج دكتوراه من جامعة المعارف اإلسالمية

ofaalza62678894@gmail.com 

تاریخ االستالم: 13 رمضان 1443
تاریخ القبول: 10 ذی القعده 1443
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بررسی تطبیقی تأثیر پذیری مال حسین کاشفی از آیات قرآن کریم در مقتل 

نویسی )روضه الشهداء(

سید مهدی طباطبایی*       مهران اسماعیلی** 
محمد مهدی باباپور***      محمد حاجی تقی**** 

خالصة
يؤكــد القــرآن الكريــم كثيــرا علــى روايــة القصــص وروايــة قصــص النبيــاء والمــم الغابــرة� مــن 

الضــروري االســتفادة مــن هــذه االمکانيــة ، ال ســيما فــي تالیــف وتحليــل الحــداث التاريخيــة ، 

بمــا فــي ذلــك ثــورة اإلمــام الحســين؟ع؟� المال حســين الكاشــفي مــن القالئــل الذين اســتخدموا 

العديــد مــن اآليــات عنــد وصــف أحــداث ثــورة اإلمــام الحســين؟ع؟ ، وفــي هــذا الصــدد حــاول 

تحليــل ثــورة عاشــوراء بمهــارة شــديدة وبأناقــة خاصــة جــًدا� مــع االستشــهاد بآيــات مــن القرآن 

الکزیــم� ربمــا يمكــن االدعــاء أنــه مــن بيــن مؤلفــي مقتــل االمــام الحســین؟ع؟، لــم يلجــأ أحــد 

مثــل الكاشــفي - وهــو عالــم ســني - إلــى كتابــة مقتــل بهــذه الطريقــة، وفــي بعــض الحــاالت، 

عنــد االســتفادة مــن اآليــات والتعبيــر عنهــا، اختــار وجهــة نظــر تتفــق مــع رأي الشــيعة� تتنــاول 

ــة نوعيــة وطريقــة الكاشــفي فــي التحقيــق والتحليــل لحــداث عاشــوراء بالرجــوع  هــذه المقال

إلــى اآليــات وتســعى إلــى اإلجابــة عــن ســبب وكيفيــة إشــارة الكاشــفي إلــى اآليــات� فــي ضــوء 

التحقيــق خلــص إلــى أن اختيــار نــوع اآليــات والتحليــل والبحــث الــذي أجــراه الكاشــفي حــول 

اآليــات يعكــس بطريقــة مــا أفــكار الكاشــفي الداخليــة ومعتقداتــه حــول شــرعية خالفــة الخلفــاء 

الثالثــة، عــدم الشــرعية والســخرية، مهاجمــة الحكومــة المويــة وضــرورة احتــرام وتكريــم أهــل 

البيــت؟مهع؟، وهــدف الكاشــفي مــن الحــاق اآليــات بالتقاريــر التاريخيــة هــو: تفســير و توضیــح 

وتأكيــده أو انتقــاد التقاریــر�

 المفردات الرئيسية: القرآن ، اآليات ، اإلمام الحسين ، مقتل الكاشفي )روضة الشهداء(

*المؤلـف المسـؤل: طالـب دكتوراه ، تدریس معارف ، قسـم التاريـخ والحضارة اإلسـالمية ، كلية العقيدة 

والديان ، جامعة شـهيد بهشـتي ، طهـران ، إيران

tabatabaiym@yahoo.com  

**أسـتاذ مسـاعد ، قسـم تاريـخ وحضـارة المم اإلسـالمية ، كليـة أصول الديـن والديان ،جامعة شـهيد 

بهشـتي ، طهـران ، إيران

me_esmaeili@sbu�ac�ir 

***عضو في كلية الفقه السياسي ، كلية اآلداب والديان ، جامعة شهيد بهشتي ، طهران ، إيران

m_babapour@sbu�ac�ir 

****أسـتاذ مسـاعد بقسـم التاريـخ ، كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ،جامعة شـهيد بهشـتي ، طهران ، 

إيران

m_hajtaghi@sbu�ac�ir 

تاریخ االستالم: 21 شوال 1443
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 تقیيم بعض المعتقدات بآيات القرآن الکریم في الثقافة العامة

محمود مهر آوران*
احمد صفری**

خالصة
الثقافــة العامــة مثــل شــجرة لهــا العديــد مــن الفــروع� العــادات والتقاليــد والمعتقــدات واآلراء 

ــذه  ــة له ــان المورق ــي الغص ــاة ه ــب الحي ــف جوان ــام ومختل ــواع الطع ــس وأن ــوع المالب ون

الشــجرة� بالنظــر إلــى الطبيعــة اإلســالمية للمجتمــع )بمعنــاه العــام(، فانــه مــن المهــم معرفــة 

وقيــاس المعتقــدات الثقافيــة المؤثــرة فــي المجتمــع، بمعيــار أهــم مصــدر دينــي، وهــو القــرآن 

الكريــم� لن معرفــة هــذه المعتقــدات يمكــن أن يســاعد فــي تقويــة الســاس الثقافــي للمجتمــع 

ــا  ــال قمن ــي� فــي هــذا المق ــة بالمجتمــع الدين ــة االخطــار المحدق ــی معرف ــك یســاعد عل وكذل

باســتخراج عــدد مــن القــوال الشــهيرة مــن المعتقــدات الشــعبية الســائدة فــي ثقافتنــا علــى 

شــكل أمثــال أو کنايــة أو ســخرية مشــهورة ، وبعــد تصنيفهــا قمنــا بمقارنتهــا بآيــات مــن القــرآن 

بطريقــة وصفيــة تحليليــة� فــي هــذه اآليــات يمكنــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر الحصــول 

علــى معلومــات حــول الموضوعــات المطروحــة� تظهــر نتيجــة البحــث فــي هــذا الموضــوع أن 

معظــم هــذه المعتقــدات متوافقــة مــع تعاليــم القــرآن والمعتقــدات الدينيــة والتجربــة الحياتيــة� 

ــة ، لكــن  ــادئ الديني ــاس وأفعالهــم ، وال يتوافــق مــع المب بعضهــا متأصــل بعمــق فــي كالم الن

ــا  ــل منه ــوال الشــعراء جع ــي أق ــا ف ــة الســابقة ، ووجوده ــدات الدینی ــع والمعتق إدراك المجتم

باقيــة فــي تــراث المجتمــع� يمكــن أن تكــون مثــل هــذه البحــاث فعالــة فــي الصقــل الثقافــي 

للمعتقــدات الخاطئــة المتوارثــة فــي المجتمــع�

الكلمات المفتاحية: ثقافة عامة ، معتقدات عامة ، مثل ، کناية

*عضو في الهیآة العلمية للغة و االداب الفارسية ، كلية اآلداب ، جامعة قم ، قم ، إيران�

mehravaran@ gmail�com 

**المســتوى الثانــي حــوزة علميــة، مــدرس مرکــز تعلیــم اللغــة و المعــارف االســالمية فــي جامعــة 

المصطفــی، قــم ، إيــران�

  Fatemi2345@yahoo.com
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 التحليل والتحقيق في مدى مالءمة آیات القتال سورة التوبة باالعتماد على اسباب و

ظروف نزول اليات والسور ذات الصلة

مهدی آلب ارسالن *
دکتر مهدی جاللی** 

دکتر محمد حسن رستمی*** 

خالصة
ورد ذكــر كلمــة »قتــال« فــي 17 ســورة مــن القــرآن الکریــم، وقــد اســتخدمت هــذه الكلمة بأشــكال 

مختلفــة 158 مــرة فــي أكثــر مــن 130 آيــة� يأمــر اهلل فــي أكثــر مــن 20 آيــة مباشــرة بقتــل البشــر 

؛ باإلضافــة إلــى أن كلمــة الجهــاد ظهــرت فــي القــرآن 32 مــرة ونزلــت 400 آيــة متعلقــة بالجهــاد� 

إن أهــم ســؤال فــي هــذا البحــث هــو نــوع الموقــف مــن موضــوع القتــال و الجهــاد فــي ســورة 

التوبــة� يبــدو أنــه مــن خــالل تحليــل العبــارات التــي هــي خــارج النــص )البيانــات التاريخيــة ، 

روايــات أســباب النــزول وترتيــب نــزول الوحــي( والبيانــات داخــل النــص )ســياق وفضــاء الوحــي( 

ــاس، والحــداث والظــروف الخاصــة  ــات الن ــور، وصف ــام، وخاصــة الجمه ــا بالوضــع الع ومقارنته

التــي حدثــت أثنــاء نــزول الســورة، فــإذا حصلنــا علــی تلــک المعطیــات، فانهــا يمكــن أن تســاعد 

علــی فهــم عميــق و راســخ للقــرآن الكريــم�

الغــرض مــن هــذه المقالــة، التــي تــم إجراؤهــا بدراســة حالــة معینــة وبطريقــة مكتبيــة وتحليليــة؛ 

التعــرف علــى الجوانــب التفســيرية وتحليلهــا؛ كل مــن شــان نــزول الوحــي وأســبابه، والمعنــى 

ــة التــي تتمحــور  العــام لآليــة، ونقــاط التفســير، وموضــوع القتــال، ومالءمــة آيــات ســورة التوب

ــا  ــه وفًق ــراف بأن ــم إجراؤهــا ، يمكــن االعت ــي ت ــالت الت ــاد� حســب التحلي ــال و الجه حــول القت

لمقاربــة “القتــال و الجهــاد” فــي ســورة التوبــة، فــان اآليــات المعنيــة تتخــذ نبــرة أكثــر حــدة�

ــة  الكلمــات المفتاحيــة: آيــات القاتــل ، تحليــل ومراجعــة ، ســورة التوبــة ، التناســب ، اســباب و حال

نــزول الوحــي�

*طالب دكتوراه في علوم القرآن والحديث ، حرم جامعة فردوسي مشهد الدولية ، مشهد ، إيران

mehdi.ab110@yahoo.com

** أستاذ في قسم علوم القرآن والحديث ، جامعة فردوسي في مشهد ، إيران )مؤلف مسؤول(

 ajalali@um.ac.ir

*** أستاذ مساعد ، قسم علوم القرآن والحديث ، جامعة فردوسي في مشهد ، إيران�3

 -Rostami@um�ac�ir
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استراتيجيات إعالمية لجذب الجمهور بناًء على تعاليم القرآن الكريم

فائزه تقی پور* 
مهدی اثنی عشران **

خالصة
ــى  ــاًء عل ــور بن ــذب الجمه ــة لج ــتراتيجيات إعالمي ــرض اس ــدف ع ــي به ــث الحال ــري البح ُأج

تعاليــم القــرآن الكريــم� لهــذا الغــرض ، تــم اختيــار 25 مــن المديريــن والمتخصصيــن وأســاتذة 

االتصــاالت و اإلعــالم و علــم االجتمــاع و المتخصصیــن فــي مجــال اإلدارة الثقافيــة و باالســتفادة 

مــن طريقــة أخــذ العينــات النظريــة و دراســتها مــن خــالل طريقــة تحليــل المحتــوى النوعــي 

مــع النهــج االســتقرائي� كانــت طریقــة الحصــول علــی البيانــات فــي هــذا البحــث عبــارة عــن 

ــات�  ــري للمعلوم ــبع النظ ــى التش ــج حت ــع النتائ ــتمر جم ــة، واس ــبه منظم ــة ش ــة متعمق مقابل

تشــمل النتائــج 205 رمــز مــن المفاهیــم و 26 مقولــة� وأظهــرت النتائــج أن النظــر فــي معطیــات 

إنتــاج المحتــوى مــن اآليــات القرآنيــة، وتحديــد المكانــة المرغوبــة للقــرآن فــي الثقافــة العامــة، 

وإثــراء المحتــوى، والبرامــج القرآنيــة االســتراتيجية فــي التنظيــم اإلعالمــي، وخصائــص الجمهــور، 

والعالمــة الفارقــة، واالهتمــام باختــالف الرســائل القرآنيــة، والجاذبيــة فــي انتــاج المحتــوی مــن 

بيــن العوامــل التــي تؤثــر علــى إنتــاج المحتــوى و مــن أجــل جــذب الجمهــور ، إنشــاء المحتــوى 

، و تجميعــه ، وتعليمــات وســائل اإلعــالم الخاصــة ، وعولمــة أدب القــرآن الكريــم ، وتفاعــل الفــن 

و القــرآن الكريــم فــي وســائل اإلعــالم ، و اعتمــاد سياســات التقــارب� هــي مــن العوامــل التــي 

تؤثــر علــى إنتــاج المحتــوى مــن أجــل کســب الجمهــور مــن خــالل االســتراتيجيات اإلعالميــة�

الكلمات المفتاحية: اإلعالم ، القرآن الكريم ، الجمهور

* أســتاذ مســاعد ، قســم علــوم االتصــال االجتماعــي ، جامعــة آزاد أصفهــان اإلســالمية )خراســجان( 

، أصفهــان

f.taghipour@khuisf.ac.ir

ــان  ــي أصفه ــالمية ف ــة آزاد اإلس ــالم ، جامع ــي إدارة اإلع ــوراه ف ــة الدكت ــى درج ــل عل ** حاص

)خراســجان( ، إيــران

esnaashar@gmail.com
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Media strategies to attract the audience based on the teachings of 

the Holy Quran

Faeze Taghipour* 

Mahdi Esnaasharan** 

 Abstract  
The current research has been carried out with the aim of presenting media strate-
gies to attract the audience based on the teachings of the Holy Quran� For this pur-
pose, 25 managers, specialists and professors of communication, media, sociology, 
field and cultural management were selected using theoretical sampling method and 
studied through qualitative content analysis method with inductive approach� The 
data collection tool in this research was a semi-structured in-depth interview, and the 
collection of findings continued until the theoretical saturation of information� The 
findings include 205 conceptual codes and 26 categories� The findings showed that 
considering the consequences of content production from Quranic verses, defining 
the desired status of Quran in public culture, enriching content, strategic Quranic 
programs in media organization, audience characteristics, branding, paying attention 
to the difference of Quranic messages, attractiveness in content creation, compila-
tion Special media instructions, globalization of the literature of the Holy Quran, the 
interaction of art and the Holy Quran in the media and the adoption of policies on 
convergence are among the factors that affect the production of content in order to 
attract the audience and through media strategies�
Keywords: media, Holy Quran, audience�
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Analyzing and investigating the appropriateness of fighting verses in 

Surah Towba

Relying on the means and atmosphere of revelation of related verses 

and surahs

Mahdi Albarsalan* 

Mahdi Jalali** 

Mohammadhasan Rostami*** 

 Abstract  
In 17 surahs of the Qur’an, ”fight“ is mentioned and this word is used in different 
forms 158 times in more than 130 verses� In more than 20 verses, God directly com-
mands to kill humans; In addition, the word Jihad appears 32 times in the Qur’an and 
400 verses related to Jihad have been revealed� The most important question of this 
research is the type of attitude towards the topic of fighting and jihad in Surah Toba� 
It seems that by analyzing the extratextual propositions )historical propositions, nar-
rations of the causes of descent and order of descent( and intratextual propositions 
)context and space of descent( and matching them with the general situation, espe-
cially audience analysis, popular attributes, events and special conditions that occur 
during the descent of a surah, it can help to understand the Holy Qur’an deeply and 
firmly� The purpose of this article, which was carried out with a case study and in a 
library and analytical way; Recognizing and analyzing interpretive aspects; Both the 
dignity and the reasons for the revelation, the general meaning of the verse, the inter-
pretation points, the topic of fighting and the appropriateness of the verses of Surah 
Towba are centered on fighting and jihad� According to the analyzes made, it can be 
acknowledged that according to the approach of ”fighting and jihad“ in Surah Towba, 
the verses take on a more intense tone�
Key words: Verses the fighting, analysis and review, Surah Tawba, proportion, means 
and space of descent�
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Evaluating some beliefs in general culture with Quranic verses

Mahmoud Mehravaran* 

Ahmad Safari** 

 Abstract  
General culture is like a tree with many branches� Customs, traditions, beliefs and 
opinions, type of clothing, types of food and various aspects of life are the leafy 
branches of this tree� Considering the Islamic nature of the society )in its general 
sense(, it is important and directional to recognize and measure the influential cul-
tural beliefs in the society, with the criterion of the most important religious source, 
namely the Holy Qur’an; Because knowing these beliefs can help in strengthening the 
cultural foundation of the society as well as the pathology of the religious society� 
In this article, we have extracted a number of famous sayings from popular beliefs 
that are current in our culture in the form of proverbs or famous irony, and after 
categorizing them, we have compared them with verses from the Qur’an in a descrip-
tive-analytical way� Verses in which, directly or indirectly, you can get information 
about the topics raised� The result of the research on this issue shows that most of 
these beliefs are compatible with the teachings of the Quran, religious beliefs and life 
experience� Some of them, which are deeply rooted in people’s speech and actions, 
are not compatible with religious principles, but the perception of the society and 
theological beliefs of the past, as well as their existence in the words of poets, have 
made them last� Such research can be effective in the cultural refinement of false 
beliefs in the society�
Keywords: general culture, general beliefs, proverb, irony�
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A comparative study of the influence of Mullah Hossein Kashfi on the 

verses of the Holy Qur’an in the writing of obituaries )Rouzeh al-Sha-

hada(

Sayyed Mahdi Tabatabaei*

Mehran Esmaeli**

Mohammad Mahdi Babapour***       Mohammad Hajitaghi**** 

 Abstract  
The Holy Qur’an emphasizes a lot on telling stories and telling the story of prophets 
and nations of the past� It is necessary to make use of this capacity, especially in the 
compilation and analysis of historical events, including the uprising of Imam Hossein 
)Peace be upon him(� Mullah Hossein Kashfi is one of the few people who used many 
verses when describing the events of Imam Hossein’s uprising and in this regard, he 
tried to analyze and investigate the uprising of Ashura very skillfully and with a very 
special delicacy, while citing verses from the Quran� Perhaps it can be claimed that 
among the authors of Muqtal, no one has turned to Muqtal writing like Kashifi - who 
is a Sunni scholar - and in some cases, when adapting and expressing the revelation 
of the verses, he has chosen a point of view that is in accordance with the view of 
Shias� This article deals with the quality and method of Kashfi in investigating and 
analyzing the events of Ashura by referring to the verses and seeks to answer why 
and how Kashfi refers to the verses� In the light of the investigation, it was concluded 
that the choice of the type of verses and the analysis and research that Kashfi did 
about the verses, in a way, reflects Kashfi’s inner thoughts and beliefs about the le-
gitimacy of the caliphate of the three caliphs, illegitimacy and sarcasm and attack on 
the Umayyad rule and the need to respect and honor the Ahl al-Bayt )Peace be upon 
them and Kashifi’s purpose of attaching verses to historical reports is to interpret, 
explain and confirm or criticize a report�
 Key words: Quran, verses, Imam Hossein, death of Kashfi )Rouzeh al-Shahada(
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Measuring the cultural and civilizational implications of arrogance in 

society and history from the perspective of the Holy Quran

Mohammad mostafa Asadi* 

Ahmad Tajiki** 

Mohammad Shahbazi*** 

 Abstract  
The problem of the present research is the answer to the question that the social dam-
age of arrogance, according to its Quranic concept and dimensions, what consequences 
has it had and has in the field of culture and civilization of human societies throughout 
history? Based on the findings of the present research, through the method of intra-tex-
tual and extra-textual interpretation in the Qur’an verses, the cultural consequences of 
arrogance include conflict and confrontation with religious culture, anti-cultural dis-
course, anti-cultural flow and aristocracy in lifestyle� The civilizational consequences 
of arrogance include de-security of people, creation of class differences and weakening 
or destruction of social solidarity in religious society� Of course, these two types of 
consequences sometimes appear together� As a result, it was found that arrogance is a 
common harm in every period of human history, and its consequences are not specific 
to religious and ideological fields, and secondly, it can be formed and manifest its con-
sequences not only in the non-believing society, but also in the believing society�
Keyword: Consequence of arrogance, Quran and culture, Quran and civilization, arro-
gance in Quran, arrogance in history
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Introducing the periods of time after the revelation and its place in 

the verbal distortion of the Qur’an

Kazem Ostadi* 

 Abstract  
One of the issues that make the discussion of ”non-distortion of the Qur’an“ hazy and 
perhaps imprecise is dealing with the issue of distortion or non-distortion of the Qur’an 
without specifying the time frame of the ”distortion of the Qur’an“ debate� On the other 
hand, our access to the Qur’an has gone through different periods of time, the nature 
and type of investigation of which can have different results on the issue of distortion� 
This difference is such that responding to the non-distortion of the Qur’an requires dif-
ferent reasons and documents from both sides of the conflict; This means that if we 
consider the issue of distortion of the Quran as a whole, some of the reasons for saying 
that the Quran is not distorted are partial and cannot be the answer to that general 
claim� Therefore, it is very necessary to divide and introduce the time periods to access 
the Holy Quran from the beginning of Islam until now� That is, it is necessary to investi-
gate and research, what periods of time can be proposed for a detailed examination of 
the examples of ”exclusionary verbal deviation of the Qur’an“? And what are the coordi-
nates and characteristics of these time periods? In the upcoming research, five periods 
of time will be proposed and introduced in order to clarify their relationship and position 
with the problem of verbal distortion of the Qur’an�
Key words: Qur’an, distortion of Mushaf, verbal distortion, periods of distortion�
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Examining and explaining the methods of the Holy Quran in the evolu-

tion of human culture and opinion

Mojtaba Ghorbanian* 

 Abstract  
Any action in the direction of changing and reforming an aspect of the cultural and 
ideological aspects of man requires sufficient knowledge and the use of coordinated 
methods and techniques, and generally requires having a road map� The Holy Qur’an 
relies on special methods in order to change the incorrect beliefs of people and 
replace them with correct culture and beliefs� This collection of revelations, while 
fully harmonizing with human characteristics and focusing on the most basic layers 
of her existence, makes extensive efforts to revive the fundamental capitals and 
influences its cultural and religious thought� The modification of human beliefs in all 
times requires the knowledge of the aforementioned methods, and neglecting them 
makes difficult the correct process of evolution� Based on this, knowing the methods 
related to the issue of the transformation of culture and belief from the perspective 
of the Holy Qur’an, will put a clear educational perspective in front of man and will 
provide him with the necessary platforms to navigate the transformation process 
on the scale of human societies� In this research, which is carried out with a library 
method, the author, while extracting the most important methods of the Holy Quran 
in the evolution of human culture and opinion, will explain how each of the mentioned 
methods evolve and achieves the important point that the Holy Quran has an impact 
on Human culture and beliefs and the correction of inappropriate ideological and cul-
tural beliefs have a clear perspective and follow a special pattern� The special feature 
of the methodical model of the Holy Quran in the discussed evolution can be seen in 
two elements: the multiplicity of methods and its appropriateness�
Keyword
Change of belief, culture, Holy Quran, human, Transformation method�
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An analysis on the typology of verses and traditions related to the 

age of ignorance

Mohammad Hossein Askari* 

Mohammad Amini** 

 Abstract  
The behaviors and actions of the ignorant Arabs before Islam had special features 
and characteristics� These characteristics generally show the formation of a dom-
inant culture in the life of the ignorant Arabs� Carefully in these actions, one can 
realize a continuity in people’s behavior in all eras before the sending of messengers 
and the enactment of sharia laws, which may have resulted in the establishment 
of religions in different times, such as idolatry, promotion of superstitions and The 
desire to worship outside the natural channel� In the Holy Quran, the holy book of 
Muslims, it is possible to understand the existence of these characteristics among 
the Arabs, and the Quran also mentions them under the general title of prejudices of 
ignorance� By examining and putting together all these cases and the typology of the 
statements related to it, one can understand the natural human deviations that create 
the basis for the establishment of divine religions� So far, the issue of ignorance has 
not been addressed in this way� The research method of this article is analytical, and 
the interpretive narratives related to the verses of ignorance have been analyzed in 
a classified manner, and they have been classified into different types of contents, 
rules of application and adaptation, lexical interpretation, and other titles�
Key words: ignorance, sharia, Quran, civilization, culture
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