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مقدّمه
تبیین و ترویج معارف
ماار
عیمیه

و مماه هار ههاب تیا

مه ا تاارین مومهفی ا هاار اهاارن راار ترر ا
ق تهن ه ا

نهاشهف ماکر ه ا
راب ررن ترشا

هااارا هیان مومهفیا
نهاشاهفهار راه نف تاا

اه هار عیمیاه
ا اار ه ا ا فه

و ه نیگار اه ایر م ا قر اب هار و تااارهر یار تاه تعبیار نیگار
راه اواس وه اد فه نف م رابا

هی اار امری اا و ریاارا هفهیااه شاا

مرراام ملر عاار

ف عیمار و مع اه

هاار ا ا تااره هفهیااه فوشاام معاارف

رمب هر و ف اراه هاریر ه ا
شکیر م ر ب ته ن

نغااار تبییحاار

ه ا مر ااه

ه یاب اه تاه م ارت هااارار یار و

رااروفی یرغاااه وتههام ا

معاارف

و تعمیا هیمار و تاروف نی ار نف

تار ع قاهم ا ه هیان

ته ااد ه ویاار و مبیحاار فه نف قر ااب و

مار تر را
ه ا مر هد ا هر نف ریشاای ه غعر ی ا هاار

ااهیس تااه هاار نو

محهف ریس گ ااه ههامارا ویا ه نهشااه راه هااشارف اشاریه ه کاروایکار «ااهقی » ه
م جمیه ه
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تیکااه یااب رمااب غره گاار ه اا

«اااهقی » یااب اشااریة ت صصاار ایا ا

رااه

ضاامن تهجااه تااه محاااهه و مضاامه ملر ااب نف فه ااار تبیااین و تاارویج معاارف
تااه هفتواار تههام اا

ههاابتیاا

و مهاارف

ااا گ و اهیااا گر

ماار ها یشاا و ااعر نهفن اشااریه فه تااه تاااار تااره راارفوف

ااهن ایاام

اهقیماار

ااه و

تب یب امری نف هماین فه اار اهشااه هار و ملر اب نفیارغار فه تاه ویارهیس محااههیر
و هنتاار ماار ااادرفن و اایاااه هداا و و ویااارهیس فه ایاام نف ه ایاارف اهیااا
ماار گاارهفن تاار تاهها ا نف یااب غرهی ا تعاارمیر تاار ما صصاار اواار قااه
ااهیس فه نفیرتاا و مااایر مهاارف

اهشاااه
ررههمی

ضااهف هیاان اشااریه نف غضاار اشااره کاروایب غردااار محا ا تااره

وفون ا ا گ و غض ا

ع قااهم ا تااه ااه تبییااا مکاااهگ ه ا

و ماارتهها ا نف

ت یاار هاار ر وهشاار و ته ااعه و هفتواار مهاارف هاار اهشااارف مااار ما ر

هغااا هماار رااه نف نفو

ا ااا

تعا هن ه اا گ ااه

عیمیااه هدا هر نف ااه

هاارمی

لیاار و

تر هامی ر تیشار تدیمری

تاارترنی ا
توهیا

هغمهیاار فه نف هیاان میاا ه

و ضااع

هااشاارف «اااهقی » تحواا یرغاااه و تااه ضااهف
اشاار و تا وین مور ااه و

ه

«اااهقی » تاار ضااهف و همرههاار هم ااااه و عر مرااة شاامر گرهمیاار
فوشن فه غرهفو

هیس مرتی

حسن سراجزاده
رییس مرکز مطالعات اسالمی اصفهان
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توحید ذاتی در تفسیر المیزان
آزاده ابراهیمی فخاری

*

چکیده
جانبه آن
توحید مهم ترین اصل از اصول دین مبین اسالم است که شناخت جامع و کامل و همه ٔ
همه مسلمانان استت و مهم تترین راه شتناخت آنق قترآن کتریم استت کته
از وظایف اصلی ٔ
از جانب خدای متعالق توسط پیامبری امتین بترای هتدایت انستانها فرستتاده شتده استت.
واژه «توحید» مصدر باب «تفعیل» استت و بتهمعنای یگانتهنمودن و یکتیگفتن و یکیکتردن
ٔ
ته توحیتتد در ا استتت .عالمتته
استتتا امتتا ایتتن اصتتلق مراتبتتی دارد کتته اؤتتین آن مرتبت ٔ
طباطبایی

مبارکه
در تفسیر شریف أمیزان در یل آیا شریفه قرآن کریم بهخصوص آیا
ٔ

سوره «اخالص» به توضیح و تبیین این مرتبه از توحید پرداخته و با استفاده از بتراهین متت ن
ٔ
ع لی به اثبا آن میپردازند.

*طلبۀ حوزۀ علمیۀ خواهران اصفهان.
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مقدّمه
دین مبین اسالم بهعنوان دینی کامل و جامع و آخرین برنامۀ هدایت انستانق اصتول و مبتانی
جرگته مستلمانان داختل میکنتد .اؤتین و
مهمی دارد که اعت اد و عمل به آنها انسان را در
ٔ
مهم ترین این اصول که خداوند در قرآن آن را بهعنوان اؤین تعأیم انبیاء عظام بهشتمار آورده
استق توحید است.
همتته موجتتودا و مخلوقتتا را براستتار توحیتتد آفریتتده استتت
خداونتتد متعتتال
ٔ
همه مخلوقا ق خداوند یگانه را عباد می کننتد .از ایتن جنبته اشترل مخلوقتا ق یعنتی
و ٔ
تمام انسان ها باید بر اسار توحید حرکت و عمل نمایند تتا بته آن اشترفیت ختود و هتدل
آفرینش که رسیدن به کمال استق برسندا ٔذا برای تح ق این امر بزرگق اول ایمان بته ختدا و
الزم استت و بعتدق بته شتناخت توحیتد و

پیامبران أهی و آخرین پیامبرق حضر محمد
مراتب آن نیاز است.
معجزه رسول اکرم
قرآن کریم بهعنوان
ٔ

مهم ترین منبع برای شناخت بهتر و اصؤیتر از

مراتب توحید استا اما از آنجا که شتناخت بهتتر و فهتم عمیتقتر آیتا نتورانی قترآن بته
فراگرفتن علوم مختلف نیازمند است (که برای همگتان میستر نیستته بهتتر استت بته کتتب

تفسیری که از جانب مفسران ارائه شده استتق مراجعته کنتیم .در ایتن میتان تفستیر أمیتزان
رشتته تحریتر در آمتده استتق میتوانتد متا را
که توسط مفسر و فیلسوفی جامعأشرایط به
ٔ
راهنمایی شایسته باشد.
تعريف توحید ذاتی
توحید اتی عبار است از تجرید ا خدا از تمام آنچته در ا هتان میگنجتدا پتو وقتتی
می گوییم خداوند واحد استق م صود این است کته ا او بیمثتل و ماننتد استت و پتذیرای
تجزیه و تکثر و ان سام نیست و همیشه یکی است و دومی ندارد.
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بنابراین میتوان گفت توحید اتی دو معنا دارد:
اول -قول به اینکته خداونتد یکتی استت و در ا او ت ییتر و کثتر راه نتدارد و وجتود او
مرکب از اجزائی نیست کته از ترکیتب آنهتا بتهوجود آمتده باشتدق بلکته خداونتد از هتر جنبته
واحد است.
ِ
شریک متعأی از جهان و حاکم بر آنا زیرا وجودی که ختدا
دوم -قول به خدای واحد بی
به آن موصول استق نمیتواند به موجود دیگری تعلق گیرد.

1

أبتتته معنتتای دقیتتق توحیتتد اتتتی ایتتن استتت کتته نتتهتنها ا خداونتتد بستتیط استتت و
همته
مرکب یا متعدد نیستق بلکه اساس ًا ترکیب یا تعدد ا أهی ُمحال استت 2.ایتن توحیتد
ٔ
همه جها را شامل میشتود .ابنستینا در
جها را شامل میشودا یعنی وحدانیت اتی أهی ٔ
این زمینه میگوید:
حده ٔه و واحد من جهة أنّته الین ستمق
«فهو واحد من جهة تمامیة وجوده و واحد من جهة ّ
أن ّ
ٔکتل شتیء وحتد
أن
أحد و واحد من جهتة ّ
ّ
ال بأکمق و ال بأمبادی أم ّومة ٔهق و ال بأجزاء ّ
تخصه و بها کمال ح ی ته أذاتیة».
ّ

3

« پو او واحد است از جهت تمامیت وجودشا واحد است از این جهت کته بترای او حتدی
وسیله مبادی که قوامدهنده
وسیله کم و نه به
نیستا واحد از این جهت که ت سیم نمیشود نه به
ٔ
ٔ
به آن هستند و نه به اجزاء حد و نیز واحد است از جهت اینکه برای هر شیء وحتدتی استت
وسیله آن وحد ق کمال ح ی ت اتیه بهوجود میآید».
که مختص آن است و به
ٔ

عالمهق این معنا را از طریق وجود صرل باریتعأی اثبا میفرمایند .ایشان مینویسند:
 .1صلیباق جمیل و منوچهر صانعیق فرهنگ فلسفیق ص .265
عبدالق توحید در قرآنق ص.202
 .2جوادی آملیق
هّ
 .3ابنسیناق أمبدأ و أمعادق ص.12
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«کون أوجودق تعأیق ح ی ه أوجود أصرل آٔتی ال ثانی ٔهاق یثبت وحدانیتهق تعأیق بأوحتده
ال ٔعدم أمیز».
أح ه آٔتی یستحیل معها فرض أتکثر فیهاا ا کل ما فرض ثانی ًا ٔها عاد او ً

1

«همین که واجب أوجودق تعأیق ح ی ت وجود صرفی است کته دومتی نتداردق بترای اثبتا
وحد ح ه او کافیستا وحدتی که حتی راهیافتن کثر را در آن نمیتوان فرض کردا زیترا
هر چه را به عنوان ثانی برای آن فرض کنیمق به همان اؤی بتاز میگترددا چتون امتیتازی از
یکدیگر ندارند».

توحید ذاتی در قرآن کريم
توحید اتیق اؤین و ریشهای ترین مراتب توحید استتا امتا از آنجتا کته پتذیرش آن بترای
مرتبه اندیشه استق آیا زیادی در قرآن کریم به ایتن
انسانها امری فطری است و بیشتر در
ٔ
مسئله نپرداختهاند.
مرتبه توحیتد اتتیق همتین چنتد آیته
بنابراین مسلم است که در طریق هدایت انسان در
ٔ
کفایت میکند:
 .1سورة مبارکة توحید:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ .قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .اللَّهُ الصَّمَدُ .لَمْ يلِدْ وَ لَمْ يولَدْ .وَ لَممْ يکمنْ لَمهُ کفُموا

أَحَد (توحیدق5-1ه
همته نیازمنتدان قصتد او
(اله یگانته استت.
ٔ
«به نام ه ّال که رحمان و رحیم است .بگتو او ه ّ
میکنند .نزاده و زاییدهنشده و هیچکو همتای او نیست».

 .1طباطباییق محمدحسینق بدایه أحکمهق ص.308
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سوره مبارکه بهطور کامل یکتایی خداوند را اثبا میکند و با استفاده از دیگر صفا
این
ٔ
ثبوتی و سلبی بر احدیت ا م در خداوندق تأکید میفرماید.
در واقعق این سورهق شناسنامهای از خداوند ارائه می دهد که هرگونته تکثتری از اتتش را
نفی مینماید.
کلمه احد میگویدَ « :أ َح ٌد مبأ ة فی أوحد  .و أمبأ ة أتامة فی أوحد
ابنسینا در توضیح ٔ
التتح ق اال ا ا کانت أواحدیة بحیث الیمکن أن یکون أشد أو أکمل منها».

1

احدق مبأ ه در وحد است و مبأ ٔه کامل مح تق نمیشتودق مگتر زمتانی کته وحتدانیت
بهگونهای باشد که شدیدتر و کاملتر از آن ممکن نباشدا أبته بعضی ایتن ستوره را در معنتای
توحید صفاتی اتخا نمودهاند و اینطور بیان داشتهاند که ا اقدر أه در این ستوره مبارکته
درصدد اثبا توحید صفاتی است.
«و ح ی ة أوحده شتی ء ال ین ستم فتی نفسته أو معنتی صتفتهق فتل ا أطلتق احتد متن یتر
ت دم موصولق فهو احد نفسهق فل ا جری علی موصتولق فهتو احتد فتی معنتی صتفتهق فتل ا
قیل :أجزء أذی ال یتجزأ واحدق فهو واحد فی معنتی صتفتهق وا ا وصتف تعتأی بأنته احتدق
فمعناه أنه أمختص بصفا الیشارکه فیها یره :من کونه قدیم ًا و قادر ًا ٔنفسه و عأم ًا و حیت ًا
و موجود ًا کذٔک».

2

«ح ی ِ
ت یکی بودن شیئ به ایتن استت کته در اتتش و معنتای صتفتش ت ستیم نمیپتذیردق
وقتی احد به شتیئ اطتالش شتود بتدون اینکته موصتول بتر آن م تدم شتودق یعنتی اتتش
واحد است و هنگامی که موصول داشته باشدق یعنی در صتفتش واحتد استت .هنگتامی کته
خداوند را به صفت واحد توصیف می کنیمق بدین معناست که او صفا مختصتی دارد کته در
 .1ابنسیناق رسائلق ص.316
 .2طوسیق محمد بن حسنق أتبیان فی تفسیر أ رآنق ج10ق ص.430
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این ویژگیها با کسی شریک نیستق مانند قتدیمبودن و قتادر بته ا بتودن و حیبتودن و
موجودبودن»... .
 .2فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ أَزْواجا وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجا يذْرَؤُکمْ فِیهِ

لَیسَ کمِثْلِهِ شَیءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ (شوریق11ه
پدیدآورنده آسمان ها و زمین است و از جنو خود شما برایتان همسرانی آفریتد و
«او که
ٔ
نیز برای چارپایان جفت خلق کرد و به این وسیله نسل شما و چارپایتان را زیتاد کترد .هتیچ
چیزی مثل او نیست و او شنوا و بینا است».
جمله «ٔیو کمثله شیء» اشاره به توحید اتی خداونتد دارد و بتا نفتی
آیه شریفهق
ٔ
در این ٔ
مثل و مانند برای ا اوق احدیتش را به اثبا میرساند.
یعنی مانند خدا چیزی نخواهد بود و کتال در «کمثلته» زائتده استت و خاصتیتش تأکیتد
معنی نفی است« .کمثله» به این معنی است که اگر برای خداوند مثلتی فترض شتودق بترای آن
ِ
فرضی خداق مانندی وجود نداردا ؤی از نظر براهین ع لی ثابت شده است که خداونتد در
مثل
صفاتش تک و بیهمتاست و اَحدی در صفا ق شریک خداوند نیست.
اگر خداوند مثلی میداشت او نیز میبایست صفاتی بیمانند داشته باشتد کته هتیچکو در
این صفا با او شریک نباشدا بنابراینق خدای دیگری نبود و این همان خدای بیمانند استت
که دٔیل قاطع بر یکتایی او دالٔت مینماید.
«قال أرضا

1

ٔ :لنار فی أتوحید ثالثة مذاهب :نفی و تشبیه و اثبا ب یر تشبیهق فمتذهب

أنفی ال یجوزق و مذهب أتشبیه ال یجوزق الن ه ّال تعأی ال یشبهه شیءق و أسبیل فتی أطریتق
أثأثة اثبا بال تشبیه».

1

 .1حویزیق فضل بن حسنق مجمع أبیان فی تفسیر أ رآنق ج22ق ص .106
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فرمودند :مردم در توحید دارای سه مذهب هستند :متذهب نفتیق متذهب

تشبیهق مذهب اثبا ب یر تشبیه .مذهب نفی جایز نیست .مذهب تشبیه نیز جایز نیستتا زیترا
چیزی به خدا شبیه نیست و راهق راه سوم است :اثبا بدون تشبیه».
م مما يشما ُء سُمبْحا َن ُه هُم َو اللَّم ُه الْواحِم ُد
خلُم ُ
خ َذ َولَدا الصْمطَفی ِممَّما ي ْ
ن ي َّت ِ
َ .3ل ْو أَرا َد ال َّل ُه َأ ْ

الْقَهَّارُ (زمرق4ه
«اگر خدا بخو اهد فرزند بگیرد از بین آنچه خلق کرده هر چه را بخواهد انتختاب میکنتدا
اما او منزه است .او خدای واحد قهار است».
آیه شریفه نیز با عبار «واحد أ هار» کته بترای ا باریتعتأی بتهکار میبتردق بتر
این ٔ
یگانگی و قیومیت او بر تمام موجودا ق برهانی ی ینی ارائه میفرماید.
ال َأ ْن یت َّ ِخ َذ َؤَد ًاق خداوند سخن کسانی را که میگفتند" :فرشتگان دختران خداوندند"
«َٔ ْو َأ َ
راد ه ّ ُ
ال  "...اگر ختدا اراده میکترد کته فرزنتدی
تکذیب میکندا ٔذا در پی آن میفرمایدْ َٔ" :و َأ َ
راد ه ّ ُ
بگیردق ممتنع بودا زیرا این امر محال استق مگر اینکه از میان آفریدههایش بعضی را برگزیند
و به خود نزدیک سازد .چنانکه پدری فرزندش را به خود نزدیک کند.
ِ
تبحانَ ُه »...ختودش را از اینکته
ارق سپو خداوند با کر این ٔ
ال ا ْٔواح ُد ا ْٔ َ َّه ُ
آیه « ُس ْ
ُس ْبحانَ ُه ُه َو ه ّ ُ
فرزندی اتخا کندق پاک و منزه میداند».

2

وسیله تعداد کمی از آیا تبیین شده استتا ؤتی همتین
بنابراینق توحید اتی در قرآن به
ٔ
آیا شریفه به نحوی گویای مسئله هستند که برای هیچ انستانی جتای شتک و شتبهه بتاقی
ال مبرهن میسازد.
نمیگذارد و این مرتبهق زیربنای توحید را برای هدایتطلبان واقعی کام ً
 .1عروسی حویزیق عبد علی بن جمعهق تفسیر نورأث لینق ج4ق ص .561
 .2طبرسیق فضل بن حسنق جوامع أجامعق ج5ق ص .358
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توحید ذاتی در تفسیر المیزان
مبارکته «توحیتد» را در
سوره
عالم ٔه طباطبایی در بین آیا شمردهشدهق بیشتر از همهق آیا
ٔ
ٔ
یده ایشانق در این سوره است که خداوند درصتدد اثبتا و
معنای توحید اتی گرفتهاند .به ع ٔ
تبیین توحید در ا است.
کلمته
سوره مبارکه آمده استت و تفتاو آن بتا
کلمه «احد» که در این
ٔ
ایشان در توضیح ٔ
ٔ
«واحد»ق اینگونه میفرمایند:
کلمه "واحد" نیز وصفی
ماده "وحد " گرفته شدهق همچنان که ٔ
« ٔ
کلمه "احد" صفتی است که از ٔ
کلمه "احد" در مورد چیزی و
از این ماده استق چیزی که هستق بین احد و واحد فرش استا ٔ
ال داختل
کسی بهکار میرود که قابل کثر و تعدد نباشدق نه در خارج و نه در هتن و اصتو ً
کلمه "واحد" که هر "واحدی" یک ثانی و ثأثی دارد یا در خارج یا در
اعداد نشودق به خالل ٔ
توهم یا به فرض ع لق که با انضمام به ثانی و ثأث و رابع کثیر میشودا امتا احتدق اگتر هتم
برایش دومی فرض شودق باز خود همان است و چیزی بر او اضافه نشده است.
مثأی که بتواند تا اندازه ای این فرش را روشن سازد این است که وقتی میگتویی" :احتدی از
قوم نزد من نیامده"ق در ح ی تق هم آمدن یک نفر را نفی کردهای و هم دو نفر و سه نفر به باال
راا اما اگر بگویی" :واحدی از قوم نزد من نیامده» تنها و تنها آمدن یک نفر را نفی کتردهای و
منافا ندارد که چند نفرشان نزد آمده باشند و به خاطر همتین تفتاو کته بتین دو کلمته
کلمه «احد» هستق میبینیم این کلمه در هتیچ
هست و به خاطر همین معنا و خاصیتی که در ٔ
درباره خدای تعأی استعمال نمیشود و هیچوقت گفته نمیشتود" :جتاءنی
کالم ایجابی بهجز
ٔ
احد من أ وم -احدی از قوم نزد من آمد" بلکه هرجا که استعمال شده استتق کالمتی استت
منفی .تنها در مورد خدای تعأی است که در کالم ایجابی استعمال میشود.
12
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در همین باره استت .آن حضتر در خطبتهای

درباره توحید خدای عزوجل میفرماید" :کل مسمی بأوحد یتره قلیتل" هتر چیتزی یتر
ٔ
خدای تعأیق وقتی به صفت وحد توصیف شودق همین توصیف بر قلت و کمتی آن دالٔتت
داردق بهخالل خدای تعأی که یکیبودنش از کمی و اندکی نیست».

1

أبته این معنا از واحد با آیا و روایا سازگاری نداردا چرا که ما در آیتاتی داریتم کته
مبارکته ب تره
سوره
صفت واحد بهطور اطالش به خداوند نسبت داده شده استا برای مثال در
ٔ
ٔ
آمده است :وَ إِلهُکمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ (ب رهق 163ه
«خدای شما خداوند یگانهای است که یر از او معبودی نیستا (زیراه او است بخشتنده و
مهربان (و دارای رحمت عام و خاص».
مبارکه مائده خداوند را با صفت واحد توصیف میکند و میفرماید:
سوره
و همچنین در
ٔ
ٔ
لَقَدْ کفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِالَّ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ ينْتَهُوا عَمَّا يقُولُونَ

لَیمَسَّنَّ الَّذِينَ کفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (مائدهق 73ه
«آن ها که گفتند خداوند یکی از سه خدا است (نیزه بتهطور مستلم کتافر شتدند بتا اینکته
معبودی جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه میگویندق دست برندارندق عتذاب دردنتاکی بته
کافران آنها (که روی این ع یده ایستادگی کننده خواهد رسید».
و همچنین در روایت یل معنای دیگری از واحد ارائه شده است:
ِ
َف َا َل :یا َأ ِمیرأْ ُم ْؤ ِمنِ َ َ
ال َو ِاح ٌد َقا َل:
ین أتَ ُولُ انَّ ه ّ َ
َ

ِِ
ِ ِ
ِ
ین
ام ْیو َم أْ َج َم ِل أَی َأمی ِرأْ ُم ْؤمن َ
«انَّ َأ ْع َرابِی ًا َق َ
یته َأ ِمیرا ْٔمتؤ ِمنِ ِ
َفحمل أنَّار علَی ِه و َقأُوا :یا َأعرابِی َأ ما تری ما ِف ِ
تم ا ْٔ َ ْل ِ
تن تَ َس ِ
تب َف َتا َل
َ َ َ ُ َ َ
ین م ْ
ُ ُ ْ َ
َ ََ َ
َْ
ِِ
وه َف ِلنَّ أ َِّذی ی ِر ُید ُه ْاْل َْعرابِی ُه َو أ َِّذی ن ُ ِر ُید ُه ِم َن أْ َ ْو ِم.
َأ ِم
یرأْ ُم ْؤمن َ
ین َ :د ُع ُ
َ
ُ
 .1طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،ترجم ٔه محمدباقر موسوی همدانی ،ج ،20ص 671.
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ان ِمنها َال یجتوز علَتی ه ِ
ِ
ث ُ َّم َقا َل :یا َأ ْعرابِی ِانَّ أْ َو َل ِفی َأنَّ ه ّال َو ِاح ٌد َعلَی َأ ْرب َع ِة َأ ْقس ٍ
ال
ّ
ُ ُ َ
امق َف َو ْج َه ْ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
تاب
َع َّز َو َج َّ
تد ی ْ ص ُ
وز ِان َعلَیه َف َ ْولُ ا ْٔ َائ ِل َواح ٌ
یج َ
تد بِته بَ َ
ل َو َو ْج َهان ْیثبُتَان فیه َف َأ َّما أل ََّذان َال ُ
ِ
ِ
ل ِفی ب ِ
وز ِ َ
اب ْاْل َْع َد ِادَ .أ َما تَری َأن َُّه ک َفر َم ْن َقتا َل
یج ُ
ْاْل َْع َداد َف َه َذا َما َال ُ
ْلنَّ َما َال ثَانی َٔ ُه َال ْید ُخ ُ َ
َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
وز ِ َ
ْلن َُّه
ِان َُّه ثَأِ ُ
یج ُ
ث ثَ َالثَة َو َق ْولُ ا ْٔ َائ ِل ُه َو َواح ٌد م َن أنَّار ی ِر ُید بِه أن َّ ْو َع م َن ا ْٔج ْنو َف َه َذا َما َال ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
یو
یه َو َج َّ
تَ ْشبِ ٌ
ل َربنَا َو تَ َعأَی َع ْن َ ٔک َو َأ َّما أْ َو ْج َهان أل ََّذان یثْبُتَان فیه َف َ ْولُ أْ َائل ُه َو َواح ٌد َٔ َ
ِ
ِ ِ
کذِٔک ربنا و َقولُ ا ْٔ َائِ ِل ِان َّه عز و ج َّ ِ
َٔه ِفی ْاْل َْش ِ
تم
یاء ِش ْب ٌه َ
ل َأ َحدی ا ْٔ َم ْعنَی ی ْعنی بِه َأن ُ
ُ
َّته َال ْین َس ُ
ُ َ َّ َ َ
َ َ َ ْ
1
ِفی وج ٍ
ل» .
کذِٔک َربنَا َع َّز َو َج َّ
ود َو َال َع ْ ٍل َو َال َو ْه ٍم َ
ُ ُ
« مردی اعرابی در روز جنگ "جمل" برخاست و عرض کرد :ای امیرمؤمنتان آیتا میگتویی
خداوند واحد است؟ واحد به چه معنی؟ ناگهان مردم از هر طرل به او حمله کردند و گفتنتد:
مستأه
ای اعرابی این چه سؤأی است؟ مگر نمیبینی فکر امیرمؤمنان تا چته حتد مشت ول
ٔ
جنگ است؟ هر سخن جایی و هر نکته م امی دارد
امیرمؤمنان

فرمود" :او را به حال خود بگذاریدا زیترا آنچته را کته او میخواهتدق همتان

چیزی است که ما از این گروه دشمن میخواهیم" (او از توحید سؤال میکندق ما هم مخأفتان
خود را به توحید کلمه دعو میکنیمه
سپو فرمود" :ای اعرابی اینکه میگوئیم خدا "واحد" است چهار معنی میتواند داشته باشتد
درباره خدا صحیح نیستق و دو معنی آن صحیح است .اما آن دو کته صتحیح
که دو معنی آن
ٔ
نیست :وحد عددی است .این برای خدا جائز نیست (بگوئیم او یکی است و دو تا نیستتا
زیرا مفهوم این سخن آن است که دومی برای او تصور میشودا ؤی وجود نداردق در حأی که
مسلم ًا برای ا بینهایت حق دومی تصور نمیشودها چرا که چیزی که ثانی نداردق داخل در
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،3ص .207
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تث ثَالثَ ٍ
ِ
تة" ختدا
ال ثأِ ُ
باب اعداد نمیشود .آیا نمیبینی که خداوند کسانی را که گفتنتد" :انَّ ه ّ َ
سومی از سه نفر استق تکفیر کرده است؟
دیگر از معانی واحد که بر خدا روا نیست این است که به معنی واحد نوعی باشدق مثل اینکته
می گوئیم" :فالن کو یکی از مردم است" این نیز بر خدا روا نیست (چرا که خدا نوع و جنسی
ندارده مفهوم این سخن تشبیه است و خدا از هرگونه شبیه و نظیر برتر و باالتر است.
درباره خدا صادش است :نخست اینکه گفته شود خداوند واحتد استتا
اما آن دو مفهومی که
ٔ
یعنی در اشیاء عأم شبیهی برای او نیستق آری پروردگار ما چنین است .دیگتر اینکته گفتته
شود پروردگار ما احدیأمعنی استا یعنی ا او ت سیمپذیر نیستق نته در ختارج و نته در
ع لق و نه در وهمق آری خداوند بزرگ چنین است».

بنابراینق معنایی که عالمه طباطبایی در معنای این کلمه ارائه نمودندق قابل پذیرش نیستتا
اما در هر حال خداوند در این سوره به یکتایی در ا وصف شده و این مطلب مورد پذیرش
آیته
سوره
عالمه است و همچنین در
آیه چهارم که بیان آن گذشتت .عالمته ایتن ٔ
مبارکه زمرق ٔ
ٔ
ٔ
مرتبته ا میداننتد و بته آن
شریفه را برهانی از سنخ برهان استثنایی بر توحید خداونتد در
ٔ
استدالل میکنند که در آن ن یض م دم استثناء میشود تا ن یض تأی را نتیجه دهد.
ته شتترطیه استتتا یعنتتی
ته شتتریفه بیتتان محتتالبودنق جملت ٔ
ایشتتان میفرماینتتد« :ایتتن آیت ٔ
جملته
جملته شترطیه ُمحتال شتدق قهتر ًا
جمله "اگر خدا میخواست فرزند بگیترد" و وقتتی
ٔ
ٔ
ٔ
ِ
یشاء» نیتز ُمحتال میشتود .بته ایتن بیتان کته ختدای
یخل ُ ُق ما
جزائیهق یعنی « َال ْص َطفی م َّما ْ
ُ
سبحان در اتش واحد و متعأی است و چیزی نه با او مشارکت دارد و نته مشتابهتق و ایتن
ادٔه توحید است».
حکم ٔ

1

 . 1طباطباییق محمدحسینق أمیزانق ترجم ٔه محمدباقر موسوی همدانیق ج17ق ص .359
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نتیجهگیری
بنابراینق این مرتبه از توحیدق یعنی توحید در ا مورد قبول عالمه طباطبایی

است و حتی

ایشان این مرتبه از توحید را در تفسیر آیتا مترتبط اثبتا کردهانتدا أبتته توحیتد در ا
نسبت به مراتب دیگر توحیدق آیتا کمتتری را در بتر میگیتردا چترا کته بیشتتر متردم در
اندازه ب یه مراتب توحید که
یگانگی ا خأق تشکیک نمیکنندا بنابراینق عالمه أبته نه به ٔ
بهدٔیل شرایط جامعه توضیح بیشتری را می طلبدق به اثبتا و توضتیح آن در پرتتوی آیتا
شریفه پرداختهاند.
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شیوة حسابرسی در روز حساب
مهدی رجائی

*

چکیده
شیوههای گوناگون زندگیق پراکندگی ادیانق اختالل در فرهنگها و مسائلی از این دستهق پاداش و
مجازا عادالنه را در قیامت حتی در میان باورمندان به آنق امری پیچیده و دشوار جلوهگر ساخته
و این سؤال را بهوجود میآورد که برپایی محکمهای سرار دادگرانه چگونه امکانپذیر است.
در ا ین پژوهش که با روش توصیفیتحلیلی انجام شدهق اقسام گوناگون پاداش و مجازا
بررسی شده و با استناد به آیا قرآن و تفاسیر معتبرق حسابرسی عادالنته در روز قیامتت بته
اثبا رسیده است .ژرلنگری در آیا قرآن کریم نشان میدهد پاداش و مجازا در قیامت
با پاداش و مجازا های دنیوی که معموالً از نوع قراردادی و طبیعی استق متفاو بتوده و از
نوع پیشرفتهتری است که آن را مجازا اینهمانی نامیدهایم .در این شیوهق خود اعمال نیتک و بتد
انسان بهصور نعمت یا عذاب درآمده و به او داده میشود .اعتراضنکتردن مجرمتان بته چنتین
شیوهای در قضاو و درخواست برگشت به دنیا که از سوی گنهکاران انجام میشودق نشانمیدهد
که همگی به عادالنهبودن آن اعترال دارند و از عملکرد ناپسند خود پشیمان و سرافکندهاند.
واژههای کلیدی
پاداش در قرآنق مجازا در قرآنق عدل خداق تجسم اعمالق مجازا اینهمانی.
*مدرر حوزه علمیه اصفهان.
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مقدّمه
همه انستانها را
مسئله معاد و بازگشت انسان بهسوی خدا از مسائل مهم زندگی بشر است که ٔ
ٔ
در بر میگیرد و بیشتر انسانها از این اتفاش پُراهیمت در زندگی خود در افتل هستتندا امتا
خواسته یا ناخواسته با آن روبهرو خواهند شد :اقْتَمرَبَ لِلنَّما ِ حِسَمابُهُمْ وَ هُممْ فِمی َغ ْفلَةٍ
مُعْرِضُونَ ا حساب مردم به آنان نزدیک شتدهق در حتأی کته در فلتنتد و روی گرداننتد».
(اْلنبیاءق 1ه .در میان بیشتر مردم که چنین پیشامد سرنوشتساز و گرانمایتهای را در زنتدگی
خود به فراموشی سپردهاند و به خوشکامگی و بدکاری سرگرماندق اندک کستانی هستتند کته
معاد را از یاد نبرده اند و همواره خود را برای زندگی اصلی و بنیادین خود آماده میکنند.

1

از آنجتتایی کتته همتتواره زنتتدگی رویتتایی و شتتگفتانگیز پتتو از متترگ و ویژگیهتتا و
همه باورمندان به آنق پرسشهای فراوانی را بتههمراه داشتته استتق در
خصوصیا آن برای ٔ
آیا نورانی قرآن کریم نیز به این نگرانی ها پرداخته شده و در بسیاری از آیا قرآن کریم که
آیته قترآن را تشتکیل میدهتدق بتا
حدود یکششم آنق یعنی حدود یکهزار آیته از ٔ 6236
گزاره های گوناگون به بیان و توصیف جهان پو از مترگ و حتوادث آن و ترستیم بهشتت و
جهنم پرداخته شده است.
رخدادن معاد با دالیل گوناگونی اثبا پذیر است .یکی از دالیل و نشانههایی که در آیا
نورانی قرآن کریم نیز بدان اشاره شده استق عدأت خدا و دادگتری ختأق هستتی استت کته
الزمه آن وجود عأم پو از مرگ و جداسازی انسانهای نیکوکار از انسانهای بدکار استت.
ٔ
در آیا گوناگونی از قرآن کریم به عادل بودن و نفی هرگونته ستتمگری از پیشتگاه پتاک او
بیپرده سخن بهمیان آمده استا اما در این میانق همواره این پرسش در هن انسانهای معت د
 . 1طباطبائیق 1371ق ج :5ص .25
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به معاد بهوجود میآید که با توجه به گوناگونی و تفاو های بسیار زیادق میان سبک زنتدگی
انسان ها در دنیاق پاداش و مجازا أهی چگونه خواهد بود و ناهمگونیهای بسیار زیادی کته
در این میان وجود داردق چگونه به اجرای مجازا و پاداشی عادالنته و بتهدور از تبعتیض و
ظلم خواهد انجامید؟
در این نوشتار برآنیم با بررسی آیا نورانی قرآن کریم به پاسخ این پرسشها دست یافته
و نشان دهیم از دیدگاه قرآن کریمق دستگاه مجازا و پاداش أهی چگونه از هر ظلم و تفاو
و بیدادگری بهدور است و میتواند پاسخ دندانشتکن و قتانع کننتدهای بترای معترضتان بته
محکمه أهی داشته باشد.
ٔ
پیشینه و روش تحقیم
گروهتتی از مح تتان در آثتتار پژوهشتتی ختتود کتته در موضتتوعهایی همچتتون عتتدأت
خداونتتدق تجستتم اعمتتال و انتتواع پتتاداش و مجتتازا در جهتتان آختتر بتته نگتتارش
درآوردهاندق به این مبحث پرداختهانتد کته میتتوان بته پایاننامتههایی همچتون «پتاداش و
کیفتتر اختتروی از دیتتدگاه قاضتتی عبتتدأجبارق خواجتته نصتتیرأدین طوستتی و مالصتتدرا»
نوشتتته رضتتا اکبریتتانق «بررستتی ماهیتتت عمتتل و تجستتم اعمتتال از دیتتدگاه عالمتته
ٔ
رابطته آن بتا ثتواب و ع تاب»
نوشتته کتاوور روحتی و «تجستم عمتل و
طباطبایی »
ٔ
ٔ
تته
ته « تجستتم اعمتتال از منظتتر دیتتنق فلستتفه و علتتم» نوشت ٔ
تته فاطمتته احمتتدیان و م أت ٔ
نوشت ٔ
تیدعبدال اصتتفهانی اشتتاره کتترد .در ایتتن نوشتتتار بتتا روش توصتتیفیتحلیلیق محتتتوای
ست
هّ
دسته بندی نوینی از آیتا قترآن کتریم عرضته شتده و بته پاستخ پرستشهای مطرحشتده
پرداخته خواهد شد.
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واژهشناسی عدالت در قرآن کريم
ریشته ایتن متاده همتان واسطهشتدن میتان
واژه «عتدل» گفتهانتد« :
اهل ٔ ت
ٔ
درباره معنای ٔ
ٔ
زیادهروی و کوتاهی استق بهگونه ای که کمی و زیادی در آن نباشد و اعتدال و قسط ح ی تی
واژه «عدل» در معنای اقتصاد و مساوا و قسط و استتواء
همین است و به مناسبت این اصلق ٔ
همه آن ها به این قید توجه شده استت .هنگتامی کته
و است امت نیز بهکار برده میشود که در ٔ
واژه «عدل» با حرل «عن» متعدی شودق به معنای رویبرگردانی و انصرال است .هنگامی که
ٔ
حکم کردن یا فکرق از انحرال و سستی و کژی ایمن باشد و با حق و درستی همخوان باشدق به
اندیشته عادالنته گفتته میشتودق ماننتد :إِذَا حَکَمْمتُمْ بَمینَ النَّما
آن حکم و
ٔ

ِ أَنْ تَحْکُمُموا

بِالْعَدْلِ (أنساءق  58ه که به این معناست که در بیان حکمق حق را آشکار کنیدق بدون اینکته در
بیان آن کم و زیاد باشد.
«عدل» در صفا نفسانی بته ایتن معناستت کته خویهتای درونتیق معتتدل و بتهدور از
زیاده روی و کوتاهی باشدق مانند صفت شتجاعت کته در کستی وجتود دارد کته نته بیبتاکی
داشتتته باشتتد و نتته تتترر و عتتدأت در دیگتتر صتتفا اخالقتتی نیتتز بتته همتتین صتتور
است و خارج شدن از عدأت به هتر یتک از دو ستوی افترات و تفتریط بته پیتدایش صتفت
ر یله میانجامد :يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَینِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیةِ اثْنَمانِ

ذَوَا عَدْلٍ (أمائدهق 116ه
«عدل» در کارهای شخصی و اجتماعی و سخنان نیز به این معناست که حق و راستتگویی
در آن رعایت شود و زیادهروی و کوتاهی در آن رخ ندهد :وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقا وَ عَمدْال

الَ مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیم (اْلنعامق 115ها أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَینَکُمُ (أشتوریق 15ه.
«عدل» از اسمهای نیکوی خدا و صفت است و در ٔ ت به معنای کسی است که ویژگی عدأت
21
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در او پابرجاست .خداوند هم در صفا و هم در کارهایش «عتادل» استت و هتیچ صتفت و
کاری را با زیادهروی و کوتاهی و خارجشدن از میانهروی انجام نمیدهد.
«عدل» در برابر «جور» است و جتورق ک شتدن بهستوی چیتز ختارج از حتق استت .از
مصداشهای جور «ظلم» است که به معنای از بینبردن و ندادن حق است و ظلم از ضعفق ف رق
درباره خداق نشدنی استا بنابراین ختدا از
همه اینها
نیازق فلت و نادانی سرچشمه میگیرد و ٔ
ٔ
هر جنبه «عدل بیقید و شرت» است :و مَا اللَّهُ يرِيدُ ظُلْما لِلْعِبَادِ ؛ و خداوند ظلم و ستمی بتر
همته
بندگانش نمیخواهد ( افرق 31ه .قرآن به روشنی بیان میکند که «عدل» در آفرینش در
ٔ
هستی و به ویژه در انسان وجود دارد :يا أَيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَمرِيمِ ،الَّمذِی خَلَقَمکَ

فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ ا ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت م رور ساخته استت؟ ا
منظم ساخت( ».االنفطارق 6و7ه
همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و ّ

1

نقش عادلبودن خداوند در رخدادن معاد
برجسته قرآن بر رخدادن معادق عادلبودن خدا است .در آیا قترآن تأکیتد
یکی از دٔیلهای
ٔ
شده که نبودن معاد به معنای وجود ظلم و ستم در عأم هستی استا زیترا انستانها در دنیتاق
شایسته آنان باشدق
عملکرد بسیار متفاوتی دارندا بسیاری از انسانهای نیکوکار به پاداشی که
ٔ
دست نمی یابند و بیشتر گنهکاران نیز به مجازا کردار زشتت ختود نمیرستند و از قتانون و
عدأت میگریزند .اگر مرگ پایان کار انسان ها بود و جهان دیگری برای رسیدن به پتاداش و
همه انسانها به سرنوشت یکسانی میرسیدندق ظلتم و ستتم روشتنی در
کیفر وجود نداشت و ٔ
هستی به چشم میخوردا اما قرآن کریم بهروشنی اینگونه ستمگری را از هستتی دور دانستته
( .1مصطفویق 53 :1360ا ابنفاررق  :1404ج5ق ص 66ا فیومیق  :1414ص.493
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عادالنه خدا با بندگانش پافشاری
است و در آیا فراوانی بر وجود عدأت در هستی و رفتار
ٔ
شده است:
 .1مَا اللَّهُ يرِيدُ ظُلْما لِلْعَالَمِینَ ا و خداوند (هیچگاهه ستتمی بترای (احتدی ازه جهانیتان
نمیخواهد( .آلعمرانق 118ه
 .2وَ مَا اللَّهُ يرِيمدُ ظُلْمما لِلْعِبَمادِ ا و خداونتد ظلتم و ستتمی بتر بنتدگانش نمیخواهتد.
( افرق 31ه
انتدازه ستنگینی رهای ستتم نمیکنتد.
 .3إِنَّ اللَّهَ الَ يظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة ا خداوند (حتّیه به
ٔ
(أنساءق41ه
 .4أَنَّ اللَّممهَ لَممیسَ بِظَممالَّمٍ لِلْعَبِیممدِ ا خداونتتدق بتته بنتتدگان (ختتودهق ستتتم نمیکنتتد.
(آلعمرانق 182ه
همه بندگان رفتار یکسانی نتداردا بلکته
در دستهای از آیا نیز بهروشنی آمده که خدا با ٔ
انسانهای دانا و نادانق روشنبین و تیره دلق پرهیزکار و نافرمانق پتاک و ناپتاک و زنتدهدل و
دل مرده هرگز با هم مساوی نیستند و جایگاه بسیار متفاوتی در جهان آخر خواهند داشت:
 .1أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِينَ فِمی الْمأَرْضِ أَمْ نَجْعَملُ الْمُتَّقِمینَ

کَالْفُجَّارِ ا آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاندق همچون مفستدان در
زمین قرار میدهیمق یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟ (صق 28ه
ث فَما َّتقُوا اللَّم َه يما أُولِمی
خبِیم ِ
ک َکثْم َر ُة ا ْل َ
جبَم َ
ب َو لَم ْو َأ ْع َ
ث َو الطَّیم ُ
خبِیم ُ
س َتوِی ا ْل َ
ل الَي ْ
ُ .2ق ْ

الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ا بگو( :هیچ گاهه ناپاک و پاک مساوی نیستندا هر چند فزونی ناپاکها
تو را به شگفتی اندازد از (مخأفته خدا بپرهیزید ای صاحبان خردق شتاید رستتگار شتوید
(أمائدهق 111ه
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ب ا
ن ِإ َّنمَما يتَم َذ َّک ُر أُولُموا ا ْل َأ ْلبَما ِ
ن الَي ْع َلمُمو َ
ن َو الَّمذِي َ
ن ي ْع َلمُمو َ
ل يسْم َتوِی الَّمذِي َ
ل هَم ْ
ُ .3ق ْ
بگو :آیا کسانی کته میداننتد بتا کستانی کته نمیداننتد یکستانند؟ تنهتا خردمنتدان متتذکّر
میشوند (أزمرق 9ه
 .4وَ مَا يسْتَوِی الْأَعْمَی وَ الْبَصِیرُ وَ الَ الظُّلُمَاتُ وَ الَ النُّورُ وَ الَ الظِّلُّ وَ الَ الْحَرُورُ وَ مَا يسْمتَوِی

الْأَحْیاءُ وَ الَ الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يسْمِعُ مَنْ يشَاءُ وَ مَما أَنْمتَ بِمُسْممِعٍ مَمنْ فِمی الْقُبُمورِ ا و نابینتا و
بینا هرگز برابر نیستتندق و نته ظلمتهتا و روشتناییق و نته ستایه (آرامبختشه و بتاد داو و
سوزان و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند خداوند پیام خود را بته گتوش هتر کتو
بخواهدق میرساند و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گتور خفتهانتدق برستانی
(فاطرق 19تا22ه
 .5أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّیئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُموا الصَّمالِحَاتِ سَموَاء

مَحْیاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يحْکُمُونَ ا آیا کسانی که مرتکب بدیها و گناهتان شتدندق گمتان
کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صأح انجام دادهاند
که حیا و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری میکنند (أجاثیهق 21ه
آیا یادشده نشان میدهدق سرنوشت انسانهای گوناگون در آخر تفاو فراوانی با هم
دارد و این تفاو ها از اندیشهق رفتار و عمکرد انسانها در دنیا سرچشمه میگیرد و خداونتد
بهسبب عادلبودنش با انسان های گوناگون رفتارهتایی متناستب بتا عملکترد آنهتا خواهتد
نشانه ظلم و بیعدأتی استت کته ا ختدا از آن
داشت و یکسانبودن رفتار خدا با انسانها
ٔ
پاک و منزه است.
محاسبه اعمال و رفتار انسان را برای خدا کتاری
دسته دیگری از آیا نیز وجود دارد که
ٔ
ٔ
راحت و آسان معرفی میکند و بیان میکند که زیادبودن تعداد انستانها و کارهتای آنهتا در
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محاسبا أهی آسیب و اشتباهی بهوجود نمیآورد و دستگاه سنجش و محاسبهق بسیار دقیتق
همه جزئیاتی که در عأم هستی رخ میدهدق آگاهی دارد:
و بدون اشتباه خواهد بود و خدا از ٔ
 .1وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ا و خداوندق سریعأحساب است( .أب رهق 212ه
 .2مَا يعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّة فِی الْأَرْضِ وَ الَ فِی السَّمَاءِ وَ الَ أَصْغَرَ مِمنْ ذلِمکَ وَ الَ

أَکْبَرَ إِالَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ ا و هیچچیز در زمین و آسمانق از پروردگار تو مخفی نمیماندق حتّتی
(همه آنهاه در کتتاب
به اندازه سنگینی رهایق و نه کوچکتر از آن و نه بزرگترق مگر اینکه ٔ
آشکار (و ٔوح محفوظ علم خداونده ثبت است (یونوق 61ه
.3

وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِیوْمِ الْقِیا َمٍِ فَالَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیئا وَ إِنْ کَمانَ مِثْقَمالَ َح َّبةٍ مِمنْ

خَرْدَلٍ أَتَینَا بِهَا وَ کَفَی بِنَا حَاسِبِینَ ا ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا میکنیما پو بته
هیچکو کمترین ستمی نمیشود و اگر بهم دار سنگینی یک دانه ختردل (کتار نیتک و بتدیه
باشدق ما آن را حاضر میکنیم و کافی است که ما حسابکننده باشیم (اْلنبیاءق 47ه
 .4يا بُنَی إِنْ تَکُ مِثْقَالَ َح َّبٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَة أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِمی الْمأَرْضِ

دانه خردٔی (کار نیتک یتا بتده
يأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ ا پسرم اگر به
اندازه سنگینی ٔ
ٔ
باشدق و در دل سنگی یا در (گوشهای ازه آستمانها و زمتین قترار گیتردق خداونتد آن را (در
قیامت برای حسابه میآ وردا خداوند دقیق و آگاه است (ٔ مانق 16ه
گونههای پاداش و مجازات
درباره حسابرسی روز جزا مطرحشدهق عادالنهبودن آن استق بهگونهای که
یکی از مسائلی که
ٔ
در قیامت تأکید می شود که امروزق روز پاداش تنها نیستتق بلکته روز دادن پتاداش عادالنته
است 1.برای شناخت ح ی ت پاداش و مجازا و ِ
شیوه اجترای تشتویق و تنبیته در
فهم بهتر
ٔ
 .1مترجمانق  :1377ج11ق ص.203
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جهان آخر ق باید با گونه ها و اقسام ثواب و ع اب آشنا باشیم .پتاداش و مجتازا بته سته
روش تصورشدنی است:
 .1پاداش و مجازات قراردادی

در این شیوه در برابر انجام هر کار نیکیق پاداشی شایسته قرار داده میشودا بدین صور کته
خواستته متدنظر ختودق اعتالم
افراد و گروههای مختلف برای تشویق مخاطبان خود به انجام
ٔ
می کنند که برای هر شخصی که کار نیک مدنظر ما را انجام دهدق جایزهای در نظر گرفته شتده
است و نوع و کیفیت آن جایزه را نیز مشخص می کندا مانند اینکه پلیو برای کتاهش تلفتا
در سوانح رانندگی اعالم می کند که در ایام سفرهای نتوروزی بته راننتدگانی کته بته قتوانین
راهنمایی و رانندگیق مانند بستن کمربند ایمنیق رعایت سرعت مجازق رعایت حتق ت تدم و...
جایزه ن دی هدیه میدهد و مبلغ آن جایزه را نیز مشخص میکنتد
بهصور کامل توجه کنندق
ٔ
یا پدر و مادر برای تشویق فرزندشان به دررخواندن به او وعتده میدهنتد کته در صتور
درباره مجازا نیز شبیه
قبؤی با نمرا عأیق در پایان سال برای او دوچرخه خواهند خرید.
ٔ
پاداش عمل میشودق مانند اینکه معلم برای پیشگیری از بینظمی در کالر اعالم میکنتد کته
دانشآموزان پُرسروصدا را از کالر اخراج خواهد کرد.

ِ
روش پاداش و مجازا ق پاداش و مجتازا قتراردادی گفتته میشتودا زیترا بتین
به این

عمل و پاداش و مجازا هیچ رابطه ای جز قرارداد وجود ندارد و این رابطه ف ط با خواست و
اراده قانونگذار بهوجود آمده است .ویژگی اینگونه پتاداش و مجتازا ق ت ییرپتذیربودن آن
ٔ
جریمته
ال هنگامی که پلیو
ٔ
است و قانونگذار میتواند به صالحدید خود آن را ت ییر دهدق مث ً
ن دی را برای پیشگیری از قانونشکنی در رانندگی کافی نمیبیندق مجازا سرعت یرمجتاز
را توقیف خودرو قرار میدهد.
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 .2پاداش و مجازات طبیعی

در اینگون ته پتتاداش و مجتتازا ق قتتراردادی وجتتود نتتدارد و قانونگتتذاری کتته پتتاداش و
مجتازا را تعیتتین کتترده باشتتدق بتته چشتم نمیختتوردا بلکتته آنچتته پتتاداش و مجتتازا را
تعیین می کندق اثر طبیعی خود عمل استا برای مثال کسی کته از تذاهای ستأم و بهداشتتی
برنامه زندگی خود قرار دهدق بهطور معمتول از ستالمت جستمی
استفاده کند و ورزش را در
ٔ
برخوردار و کمتر دچار بیماری می شود .سالمتی جسمی و بیمارنشدنق پتاداش طبیعتی عمتل
ال وزار بهداشت اعتالم
خود شخص استق نه اینکه قانونگذاری آن را وضع کرده باشد و مث ً
کرده باشد که از این پو به کسانی که از ذاهای سأم استفاده کرده و به اندازه کتافی ورزش
کنندق از سوی این وزارتخانه سالمتی هدیه می شود .در م ابلق کستی کته از قتوانین راننتدگی
سرپیچی کندق ممکن است در صور تصادل به بیماریهای سخت مبتال شود و این مجازا ق
نتیجه طبیعی سهلانگاری خود شخص است و کسی این مجازا را بهصور قانون و قرارداد
ٔ
وضع نکرده است.
ویژگی نوع دوم پاداش و مجازا ق دقیق تر بودن آن نسبت به نوع اول استا چترا کته در
وعده خود تخلف کند و حتی در صور انجتام کتار نیتک
نوع اول ممکن است قانونگذار از
ٔ
توسط شخص به بهانتههای مختلتف از دادن پت اداش ختودداری کنتد یتا در صتور انجتام
کارناشایسته و تخلف از قانونق ممکن است از سوی قانونگذار بخشیده شتود و چته بستا در
مواردیق قانون گذار از وقوع جرم آگاه نشود و فرد متخلف از مجازا رهایی یابدا اما در نوع
نتیجه و اثر طبیعی عمل خود شخص است و قانونگذاری
دوم بهدٔیل اینکه پاداش و مجازا
ٔ
نتیجه عمتل ختود میرستند و معمتوالً رهتایی از
وجود ندارد و افراد بهصور دقیقتری به
ٔ
مجازا و دستنیافتن به پاداش وجود ندارد.
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همته افتراد بهصتور
أبته در پاداش و مجازا نوع دوم نیتز رستیدن بته نتیجته بترای
ٔ
صددرصد نیستق به این صور که ممکن ا ست فردی همیشه از تذاهای ستأم و بهداشتتی
برنامه او وجود داشته باشدق اما بته بیماریهتای ستخت و حتتی
استفاده کند و ورزش نیز در
ٔ
عالج نشدنی مبتال شود و به اثر طبیعی عمل خود کته ستالمتی بتود نرستد .از طترل دیگترق
شخصی که به قوانین راهنمایی و رانندگی بیتوجه است و همواره از رانندگان پُرخطر شتمرده
میشودق ممکن است هیچ گاه تصادل نکند و به مجازا طبیعتی عمتل ختود کته تصتادل و
هالکت بودق نرسد.
پاداش و مجازا در دنیاق همواره یکی از دو نوع یادشده استا یعنی پاداشی که به انستان
در دنیا داده می شود یا بنابر قانون و قراردادی است که وضع شده بوده یتا اثتر طبیعتی عمتل
درباره مجازا های دنیوی نیز همین روند وجود داردِ .اشکأی کته در ایتن دو
خودش است.
ٔ
نوع پاداش و مجازا و ثواب و ع اب وجود دارد و مانع از این است که در آخر نیز از این
شیوه برای حسابرسی به انسانها استفاده شودق ناعادالنهبودن آن استا زیترا همانگونته کته
رابطته صترف ًا
اشاره شدق در نوع اول امکان خلف وعتده توستط قانونگتذار بتهدٔیل وجتود
ٔ
قراردادی میان عمل و حساب وجود دارد و در نوع دوم نیز فراگیر و همگانینبودن پتاداش و
مجازا ق عادالنهبودن آن را مخدوش می سازدا بنابراین در عأم آخر و روز قیامت که روز
حسابرسی (یومأحسابه است 1و حسابرر و حاکم و مأتک آن نیتز خداستت کته ستاحت
م در و کبریای او از هرگونه ظلم و ستم بهدور است 2باید از شیوهای استتفاده شتود کته راه
هرگونه اعتراضی بر مجرمان بسته شده و هیچ شبه و اشکأی به وجود نیاید و به همتین دٔیتل
 .1صق .16
 .2نساءق .40
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در آیا قرآن کریم روش سومی برای حسابرسی در قیامت مطرح شتده کته میتتوانیم آن را
روش اینهمانی بنامیم.
 .3پاداش و مجازات اينهمانی

در این شیوه از حسابرسی که در دنیا بهدٔیل محدودیت آن انجامپذیر نیستق قراردادی وجتود
رابطه عمل و پاداش و مجازا بسیار فراتر از رابطهای صرف ًا قتراردادی و ت ییرپتذیر
ندارد و
ٔ
شیوه بسیار دقیقق پاداش و مجازا ق اثر طبیعی عمل شخص نیتز نیستتا بلکته
است .در این
ٔ
عمل خود انسان بهعنوان پاداش و مجازا به او داده میشود .در عأم آخر محدودیتهای
نسخه بسیار پیشرفتهای از پتاداش و
عأم ماده برداشته شده و پاداش و مجازا اینهمانی که
ٔ
همته
مجازا استق امکانپذیر می شود .در این روش که تجسم اعمال نیتز نامیتده میشتود
ٔ
همه آنها توحید و والیت استتق بهصتور
اعمال نیک و
شایسته افراد نیکوکار که در رأر ٔ
ٔ
نعمت های بهشتی درآمده و پاداشی که به انسان با ایمان داده میشودق همان اعمأی استت کته
همته اعمتال زشتت و ناپستند گنهکتاران نیتز بهصتور
در دنیا انجام داده بود .در م ابتلق
ٔ
عذاب های جهنمی درآمده و مجازا کافرانق مناف انق مشرکان و فاس ان همان اعمال زشتت
دنیوی آنان است .به بیان دیگر نعمت های بهشتی مانند قصر و میوه و باو و نهر همتان نمتاز و
روزه و ح و والیت است که بهصتور نعمتت و ٔتذ تجستم مییابتد و بته فترد بهشتتی
داده می شودق نه اینکه قراردادی وجود داشته باشد که بهازای هر رکعت نماز و هتر روزه یتک
قصر یا یک باو به وی داده شود .در جهنم نیز مار و ع ترب و آتتش و ستگ هتارق صتور
یافته همان شهو حرام و دروو و یبت و حرامخواری استت و ایتن عتذابها همتان
تجسم ٔ
کارهای فرد جهنمی استق نه اینکه قراردادی وضع و بهازای هر یک از ایتن گناهتان یکتی از
عذابها بر وی وارد شود.
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ایتتن شتتیوه بتته انتتدازهای دقیتتق و خدشتتهناپذیر استتت کتته مجرمتتان و گنهکتتاران کتته
همیشه در دنیا ختود را طلبکتار و ُم ِحتق میدانستتند و در محکمتههای دنیتوی بتا گترفتن
وکیتتل ستتعی میکردنتتد ختتود را برحتتق و بی گنتتاه جلتتوه دهنتتد و در صتتورتی کتته حکتتم
قاضتتی بتترخالل میتتل آنتتان بتتودق همتتواره بتته حکتتم صادرشتتده اعتتتراض میکردنتتدق در
تیوه پتتاداش و مجتتازاتی روبتتهرو میشتتوندق
صت ٔ
تحنه قیامتتت هنگتتامی کتته بتتا چنتتین شت ٔ
هیچگونتته اعتراضتتی بتته ناعادالنتتهبودن آن نمیکننتتدا زیتترا آن را صددرصتتد دادگرانتته و
خدشهناپذیر می یابنتد .از همتین روق در آیتا گونتاگون قترآن کته صتحنهها و اتفاشهتای
تیوه
روز قیامتتت را بیتتان کتتردهق در هتتیچ متتوردی اعتتتراض و ناراضتتایتی گنهکتتاران از شت ٔ
حسابرسی دیده نمیشودق ب لکته مجرمتان از ختدا درخواستت برگشتت بته دنیتا را دارنتد و
گذشتته ننگتین ختود را جبتران کننتد :حَتَّمی إِذَا
آرزو میکنند فرصتتی دوبتاره بیابنتد تتا
ٔ
ال ِإنَّهما کَ ِل َمةٍ هُموَ
ت کَم َّ
ل صَمالِحا فِیمَما َت َرکْم ُ
جعُمونِ؛ َل َعلِّمی َأ ْعمَم ُ
ب ا ْر ِ
ل َر ِّ
ت قَا َ
م ا ْل َم ْو ُ
ح َد ُه ُ
جَا َء َأ َ

قائل ها وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَمرْزَخٌ إِلَمی يموْمِ يبْعَثُمونَ ا تتا آنگتاه کته مترگ یکتی از ایشتان فترا
رستتدق می گویتتد :پروردگتتاراق متترا بازگردانیتتدق شتتاید متتن در آنچتته وانهتتادهام کتتار نیکتتی
گوینتده آن استت و پستاپیش آنتان
انجام دهم .نه چنتین استتق ایتن ستخنی استت کته او
ٔ
برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد( ».أمؤمنونق 99و111ه
تبهکاران بهجای پرخاشگری و خردهگیریق همگتی بته دقیقبتودن حسابرستی اعتترال
أعاده آن شگفتزده شده و با ٔحنی تعجبآمیز میگویند:
میکنند و حتی از دقت فوش ٔ
يا وَيلَتَنَا مَا لِهذَا الْکِتَابِ الَ يغَادِرُ صَغِیرَة وَ الَ کَبِیرَة إِالَّ أَحْصَاهَا...ا ای وای بر ماق این چته
نامه ای است که هیچ [کار] کوچک و بزرگی را فرو نگذاشتهق جتز اینکته همته را بته حستاب
آورده است( ».أکهفق 49ه
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پاداش و مجازات اينهمانی در قرآن کريم
ژرلنگری در آیا نورانی قرآن کریم بهخوبی گویای ا ین استت کته پتاداش و مجتازا در
آخر از نوع اینهمانی است .برخی آیا به صراحت و روشنی و برخی با کنایه و با دالٔتت
ادٔته اینهمتانیبودن
أتزامی اینهمانیبودن حسابرسی را اعالم میکند .در ادامه بته بررستی ٔ
مجازا در آخر از دیدگاه قرآن کریم پرداخته میشود:
الف) يکسانی کیفر و عمل

قرآن کریم در آیا زیادی بیان می کند که پاداش و مجازا در قیامت با خود اعمتال انستان
انجتتام میشتتود .ایتتن آیتتا کتته بتتا أفتتاظ «هتتلق اال» و «انمتتا» آمتتده در اصتتطالح ادبتتیق
جمله محصوره نامیده می شود و بیانگر آن است کته پتاداش و مجتازا منحصتر ًا بهصتور
ٔ
وسیله پاداشدادن و مجازا
اینهمانی است و تنهاوتنها اعمال خود انسانق
ٔ

اوست :ثُمَّ قِیملَ

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ بِمَا کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ ا سپو به کستانی کته ستتم
کردند گفته میشود :عذاب ابدی را بچشتید آیتا جتز بته آنچته انجتام میدادیتدق کیفتر داده
میشوید؟ » (یونوق 52ه
السی َئ ٍِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ا و آنهتا کته
وَ مَنْ جَاءَ ِب َّ
اعمال بدی انجام دهندق به صور در آتش افکنده میشتوندا آیتا جزایتی جتز آنچته عمتل
میکردیدق خواهید داشت؟ » (أنملق 91ه
ن ا (و بته آنهتا گفتتته
م َت ْع َملُمو َ
ال مَما ُکنْم ُت ْ
ن ِإ َّ
ال ُتجْم َز ْو َ
س شَمیئا َو َ
م َنفْم ٌ
ظلَم ُ
ال ُت ْ
م َ
فَمالْی ْو َ
میشود:ه امروز به هیچکو ّرهای ستم نمیشودق و جز آنچته را عمتل میکردیتدق جتزا داده
نمیشوید » (یوق 54ه
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يا أَيهَا الَّذِينَ کَفَرُوا الَ تَعْتَذِرُوا الْیوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ا ای کستانی کته کتافر
شده اید امروز عذرخواهی نکنیدا چرا که تنها به اعمأتان جزا داده میشوید » (أتحریمق 7ه
ب) پیشفرستادن کارهای نیک و بد

دربتاره اعمتال
واژه «ت دیم» که به معنای پییشفرستادن استق
ٔ
در آیا زیادی از قرآن کریمق ٔ

انسان آمده 1که نشان می دهد پاداش و مجازا در آخر همان اعمأی است کته انستان در
صحنه قیامت برای خود پیش فرستاده بوده است:
دنیا و قبل از حضور در
ٔ
يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَمدٍ وَ اتَّقُموا اللَّمهَ إِنَّ اللَّمهَ خَبِیمرٌ بِمَما

تَعْمَلُونَ ا ای کسانی که ایمان آورده ایدق از خدا پروا دارید و هر کسی باید بنگرد که برای فردا
[ی خود] از پیش چه فرستاده است و [باز] از خدا بترسید .در ح ی تق خدا به آنچته میکنیتد
آگاه است( ».أحشرق 18ه
ن اللَّم َه
ن خَیم ٍر َتجِمدُو ُه ِعنْم َد اللَّم ِه ِإ َّ
م مِم ْ
وَ أَقِیمُوا الصَّالَ َة وَ آتُوا الزَّکَا َة َو مَا ُت َق ِّدمُوا ِل َأ ْن ُفسِم ُک ْ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ا و نماز را بته پتا داریتد و زکتا را بدهیتد و هرگونته نیکتی کته بترای
خویش از پیش فرستیدق آن را نتزد ختدا بازخواهیتد یافتتا آریق ختدا بته آنچته میکنیتدق
بیناست( ».أب رهق 111ه
ط اللَّمهُ
خ َ
ن سَم ِ
م َأ ْ
م َأ ْن ُفسُم ُه ْ
ت َلهُم ْ
س مَما قَم َّد َم ْ
ن َکفَمرُوا َلبِم ْئ َ
ن ا َّلذِي َ
م ي َت َو َّل ْو َ
َترَی َکثِیرا ِم ْن ُه ْ

عَلَیهِمْ وَ فِی الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ا بسیاری از آنها را میبینی کته کتافران (و بتپرستتانه را
دوست میدارند (و با آنها طرح دوستی میریزندها نفو (سرکشه آنهاق چته بتد اعمتأی از
نتیجه آنق خشم خداوند بود و در عتذاب (أهتیه جاودانته
پیش برای (معاده آنها فرستاد که
ٔ
خواهند ماند( ».أمائدهق 81ه
 .1قرشیق  :1371ج5ق ص25ا را ب اصفهانیق .660 :1412
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ج) مشاهدة کارهای نیک و بد

صحنه قیامتق انسانها کارهای نیک و بد خود را با چشم
برخی آیا گویای این است که در
ٔ
میبینند که این مشاهد و دیدن با چشم نشاندهنده اینهمانیبودن حسابرسی است:
فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیرا يرَهُ ا پو هرکو هموزن رهای کار خیر انجتام دهتدق آن را
میبیند » (أزٔزٔهق 7ه
وَ مَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّا يرَهُ ا و هر کو هموزن رهای کار بد کردهق آن را میبینتد »
(أزٔزٔةق 8ه
يوْمَئِذٍ يصْدُرُ النَّا ُ أَشْتَاتا لِیرَوْا أَعْمَالَهُمْ ا در آن روز مردم بهصور گروههای پراکنتده
(از قبرهاه خارج میشوند تا اعمأشان به آنها نشان داده شود » (أزٔزٔةق 6ه
عالمه طباطبائی مینویسد:
ٔ
«در آن روزق اهل سعاد و رستگاری از اهل ش او و هالکت متمایز میشتوندق تتا اعمتال
خود را ببینندق جزای اعمأشان را نشان شتان دهنتدق آن هتم نته از دورق بلکته داختل در آن
جزایشان کنند و یا به اینکه خود اعمأشان را بنا بر تجسم اعمال به ایشان نشان دهند».

1

د) حضور کارهای گذشته

صتحنه
همته کارهتای دنیتای ختود را در
سوره کهتف بیتان شتده کته مجرمتان
آیه 49
ٔ
ٔ
در ٔ
ٔ
شتیوه
صتحنه قیامتت همتان اینهمتانیبودن
قیامت حاضر میبینند و حاضربودن اعمتال در
ٔ
ٔ
حسابرسی است:
همه اعمتال ختود را حاضتر میبیننتد و
وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرا وَ الَ يظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدا ا ٔ
پروردگار به هیچکو ستم نمیکند( .أکهفق 49ه
 .1طباطبائیق  :1371ج20ق ص.583
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ه) آرزوی فاصلهداشتن از کارهای زشت

همه اعمال نیک و بد خود را حاضر مییابد
آیه  31آلعمران بیان شده که در قیامت انسان ٔ
در ٔ
و آرزو می کند که بین او و اعمال زشتش فاصله بیفتد .این جمله بر اینهمتانیبودن پتاداش و
مجازا دالٔت میکند:
يوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیرٍ مُحْضَرا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بینهما وَ بَینَمهُ

أَمَدا بَعِیدا وَ يحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ا روزی که هرکسی آنچه کار نیک بتهجای
آورده و آنچه بدی مرتکب شدهق حاضتر شتده مییابتد و آرزو میکنتد کتاش میتان او و آن
[کارهای بد] فاصلهای دور بود .و خداوندق شما را از [کیفر] خود میترساند و [در عین حتال]
خدا به بندگان [خود] مهربان است( ».آلعمرانق 31ه
و) موجودبودن بهشت و جهنم پیش از قیامت

در قرآن کریمق آیاتی وجود دارند که نشان میدهند بهشت و جهنم هماکنون و پتیش از وقتوع
قیامت وجود دارند و پو از واقعشدن قیامتق حجابها و موانعی که متانع میشتد انستان از
ح ی ت کارهای خود باخبرشودق برداشته میشودق نه اینکه بعد از واقعشدن قیامتتق بهشتت و
جهنم بهوجود آیند:
لَقَدْ کُنْتَ فِی َغ ْف َلٍ مِنْ هذَا فَکَشَفْنَا عَنْکَ غِطَاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیوْمَ حَدِيمدٌ ا (بته او خطتاب
می شود:ه تو از این صحنه (و دادگاه بزرگه افل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیتم و
ال تیزبین است » (شق 22ه
امروز چشمت کام ً
هنگامی کته قترآن بته بیتان پتاداش انستانهای نیکوکتار میپتردازدق بهگونتهای ستخن
می گویتتد کتته بتته مخاطتتب بفهمانتتد بهشتتت و جهتتنم هماکنتتون موجتتود استتتا متتؤمن از
هماکنتتون در بهشتتت ختتود بهستتر میبتترد و جهتتنم هماکنتتون کتتافران را در بتترداردا امتتا
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حجاب های دنیا و عتأم متادی متانع از آن استت کته انستانها بتواننتد بهشتت و جهتنم را
مشاهده کننتد :إِنَّ الْمُتَّقِمینَ فِمی جَنَّماتٍ وَ نَهَمرٍ ا ی ینت ًا پرهیزگتاران در باوهتا و نهرهتای
یطةةٍ
بهشتتتی جتتای دارنتتد( ».أ متترق 54ها يسْممتَعْجِلُونَکَ بِالْعَممذَابِ وَ إِنَّ جَهَممنَّمَ ل َُم ِح َ
بِالْکَافِرِينَ ا آنان با عجله از تو عتذاب می طلبنتدق در حتأی کته جهتنم بته کتافران احاطته
ستوره توبته میگویتد» :ممکتن هتم
آیته 49
دارد » (أعنکبو ق 54ه
عالمه طباطبائی یتل ٔ
ٔ
ٔ
ِ
ِ
ٔ ِ
ال نیتز محتیط
هست از
ین" استتفاده کترد کته جهتنم فعت ً
جمله َ"و انَّ َج َهن َّ َم َٔ ُمح َیطت ٌة بِأْکتاف ِر َ
1
به کفار استق نه در آیندهق آیا دأه بر تجسم اعمال هم این معنا را میرساند».
یافته
این آیا نشان می دهد پاداش و مجازا ق یعنی همان بهشت و جهنمق صور تجستم ٔ
اعمال انسان است که هماکنون وجود دارد و پو از واقعشدن قیامت در اختیتار انستان قترار
میگیرد و ثواب و ع اب از نوع سومق یعنی اینهمانی استا أبته در بحثی که گذشتتق ستخن
از عدأت در پاداش و کیفرق گرف تن جزای استح اقی بتود و جتزای استتح اقی و عادالنته بتا
مسئله تفضل أهی منافا نداردق به صورتی که ممکن است خداوند عمل نیتک مؤمنتان را کته
ٔ
بهصور نعمت های بهشتی درآمدهق چندین برابر کند که این مطلب در آیا قرآن کتریم نیتز
بهروشنی کر شده است:
ِ
بالسةی َئ ٍِ فَمالَ يجْمزَی إِالَّ مثملهما وَ هُممْ الَ
مَنْ جَاءَ ِبال َْح َس َنٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَمنْ جَماءَ َّ
يظْلَمُونَ ا هرکو کار نیکی بیاوردق ده برابر آن [پاداش] خواهد داشتق و هترکو کتار بتدی
بیاوردق جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود( ».اْلنعامق 161ه

 .1طباطبائیق  :1371ج9ق ص.41
 .2مکارم شیرازیق  :1374ج21ق ص.214
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نتیجهگیری
بررسی آیا معاد در قرآن کریم بیانگر آن است که انسانها روز حستابی در پتیش خواهنتد
داشت و این روز بزرگ با واژههای گوناگونی همچون یومأ یامةق یوم أحسابق یومأحستر ق
یومأت ابن و  ...در قرآن کریم آمده است .شیوههای گوناگون زندگیق پراکندگی ادیانق اختالل
در فرهنگ های گوناگون و مسائلی از این دستهق پاداش و مجازا عادالنه را در ظاهرق امری
پیچیده و دشوار نشان میدهد و برای انسانها معت د به معاد کته بته عتادلبودن ختدا اعت تاد
دارندق این سؤال را بهوجود میآورد که با وجتود ایتن تفاو هتاق برپتایی محکمتهای سترار
دادگرانه چگونه امکانپذیر است.
ژرلنگری در آیا معاد نشان میدهد این ُشتبه و ِاشتکال در اثتر عتاد انستانها بته
مجازا دنیوی که همواره از نوع قراردادی یا طبیعی استق بهوجود آمده است و ازآنجاییکته
در این دو نوع پاداش و مجازا همواره بیعدأتی به چشم میخوردق اجرای کامل عدأت در
شیوه بسیار دقیق و پیشرفتهای از
قیامت را برای انسانها امری دشوار مینمایدا اما قرآن کریم
ٔ
پاداش و مجازا را معرفی کرده که میتوانیم آن را مجازا اینهمانی بنامیم .در ایتن شتیوه
حسابرسیق پاداش و مجازا همان عمل شخص است که بهصور جسم درآمده و در قأتب
نعمت یا عذاب جلوهگر می شود و قراردادی در میان نیست .دقت در حسابرسیق مجرمان را از
محاسبه اعمالق ختود را
شیوه
کردار خود سخت پشیمان میکند و آنها بهجای خردهگیری بر
ٔ
ٔ
م صر دانسته و برگشت به دنیا و اصالح اعمال خود را آرزو میکننتدا امتا بته آنهتا خطتاب
میشود ک ه راه برگشتی ندارند و باید همنشین رفتار و کردار زشت خود کته بهصتور جستم
عذابآور درآمده باشند.
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 .11مترجمانق1377ق تفسیر هدایتق مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدر رضوی.

37

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هفدهم

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در زمان غیبت امام معصوم
*

علیرضا قاسمیان
چکیمده
درباره تشکیل حکومت در زمان یبت امتام معصتوم
بحث
ٔ

استت .تشتکیل حکومتت از

ضروریا استق بهگونهای که اگر نباشدق میتوان گفت هیچکاری پیش نخواهد رفت و شتاید
انجام سلسله ای از کارها هم یرممکن باشد .تشکیل حکومتق مهم و ضروری استا ؤتی از
آن مهم ترق نوع آن حکومت است .مشاهده کردهایم که در طول تاریخ حکومتهتایی تشتکیل
شدا اما چون آن حکومتها مبنایشانق قوانین و دستورهای أهی و اسالمی نبودق هتیچ ثمتری
نداشتند .حکومت باید مبنایش دستورها و قوانین أهی باشد.
واژههای کلیدی
یبتق حکومت اسالمیق حکومت دینیق قانون.

مالعبدلق استان اصفهان.
*طلب ٔه مدرس ٔه علمی ٔه
هّ
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مقدّمممه
یکتتی از مستتائلی کتته در جهتتان استتالم و مخصوص ت ًا شتتیعه مطتترح بتتوده استتتق ضتترور
وجتتود و نتتوع حکومتتت استتت .بعضتتی بتتر ایتتن ع یدهانتتد کتته در زمتتان یبتتت امتتام
نباید حکومتی تشتکیل شتود تتا آن زمتان کته ختود آن امتام بزرگتوار ظهتور

معصوم

کند .این درحأی استت کته برختی دیگتر ماننتد امتام خمینتی تشتکیل حکومتت دینتی و
همته زمانهتا
قیام بترای برپتایی آن را واجتب میدانتدا زیترا اجترای احکتام استالمی در
ٔ
ضرور دارد.

1

حضتتر آیتتت ه ّال أعظمتتی مکتتارم شتتیرازی در خصتتوص ضتترور وجتتود حکومتتت
دینی میفرماید:
« تردید نیست که ب ای صلحق ثبا و آرامش و رعایت ح وش انسانها در برابر یکتدیگرق بته
حکومت و نظام سیاسی اجتماعی کامل بستگی داردا زیرا بتدون وجتود حکومتتق هترج و
مرجق جامعه را فرا میگیرد و هیچ انسان عاقلی را نمیتوان یافت که حکومت و نظام سیاسی
را یکی از ضروریترین مستائل اجتمتاعی نشناستد . ...زنتدگی اجتمتاعی انستانق هتزاران
حل معضال اجتمتاعی و رفتع
دشواریق کشمکشق تخاصم و درگیری بههمراه دارد و برای ّ
حل و فصل امورق وجود حکومت و نظام سیاسی و حضتور یتک حتاکم م تتدر بتا
نزاعها و ّ
قانونی مترقّیق ضروری است که هیچ ع ل سأمی در آن تردید نمیکندا زیرا هرج و مرج ضد
همه ارزشهاست و تردیدی نیستت کته ع تل یکتی از
خواست فطر آدمی و سبب نابودی ٔ
حجت های أهی و پیامبر باطن آدمی و یکی از منابع استنبات احکام ف هی است.
 .1مهریق .87 :1393
 .2همان.54 :
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ضرورت تشکیل حکومت
هر جامعه ای برای حفظق ب ا و پیشرفت خود نیاز به حکومتت دارد تتا آن را اداره کنتد و بته
مدعاق به چند استدالل زیر دقت فرمایید:
سرمنزل م صود برساند .برای اثبا این ّ
الف) ضرورت نظم و امنیّت داخلی جامعه

ضرور نظم و امنیّت داخلی جامعه که از سه م ّدمه تشکیل میشود:

تادی و معنتتوی انستتانها
1ه وجتتود زنتتدگی اجتمتتاعی بتترای تتتأمین نیازمنتتدیهای مت ّ

ضرور داردا
 2ه زندگی اجتماعی که از راه کمک و همکاری مت ابتل آدمیتان حاصتل میآیتدق محتتاج
احکام و م ّرراتی است که سهم هر فرد یا گروه را از مجموع فرآوردههای متنتوع و گونتاگون
جامعه تعیین کند و برای اختالفاتی که در جامعه پیش میآیدق راهحلهایی نشان دهدا

3ه احکام و م ّررا مزبور نیازمند ضتامن اجرایتی استتا ٔتذا بایتد در جامعته دستتگاه
قدرتمندی وجود داشته باشد تا اجرای احکام و م ّررا اجتماعی را ضمانت کند.

این دستگاه قدرتمن دق همان نظام حکومتی است .به عبار دیگرق چون هتر جامعتهای بته

نظامی ح وقی احتیاج داردق پو باید حکومتی داشته باشتد تتا اجترای آن نظتام ح توقی را
ضمانت کند .اگر حکومتی در کار نباشدق چه بسا افراد یا گروههایی درصتدد ن تص احکتام و
م ررا اجتماعی و ح وقی برآیند و سبب پیدایش آشوب و اختالل در امور و شؤون حیتا
ّ
جمعی شوند.
اگر بادقت به استدالل یادشده بنگریمق میبینیم که از طریق ضرور نظم و امنیّتت داخلتی
تررا
جامعهق ضرور وجود حکومت آشکار میشودا زیرا در ایتن استتداللق احکتام و م ّ

اجتماعی و ح وقی از این جنبه که نظم مطلوبی را در جامعه مست ر میکند و از تضییع ح توش
40

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هفدهم

و ایجاد هرج و مرج مانع می شوندق محل حاجت قلمداد شده است .به عبار دیگترق در ایتن
دٔیلق ضرور وجود حکومت بهعنوان حافظ نظم و امنیّت داخلی جامعه ثابت شده است.
ب) لزوم تصدّی کارهای بیمتصدّی

گفتیم کته هتدل زنتدگی اجتمتاعی آدمیتانق تتأمین نیازمنتدیهای متادی و معنتوی آنتان
متصتدی
است .با توجه به ایتن هتدلق در هتر جامعته امتور و شتؤون فراوانتی هستت کته
ّ
متصتدی آن هتا نشتودق بستیاری از نیازهتای متادی و معنتوی
ندارد و اگتر هتم دستتگاهی
ّ
ال در هتر جامعتهق اطفتال بیسرپرستتق ستفیهان و
گروهی از متردم بترآورده نمیشتودا متث ً
دیوانگان وجود دارنتد کته هیچفترد یتا گتروه معیّنتیق رستیدگی بته امتور آنتان را برعهتده
نتداردا أبتتته ممکتن استتت افتتراد خیرختواه یتتا انجمنهتتای خیریتهایق داوطلبانتتهق متکفّتتل
امور آنان شوندا ّاما ّاوالً :تعداد این گونته افتراد در هتر جامعته بیشتتر از آن استت کته چنتد
همته آنتان برآینتد و ثانیت ًا:
عهده رسیدگی بته وضتع و حتال
فرد یا انجمن خیریه بتوانند از
ٔ
ٔ
اینگونه داوطلبتان هیچ گونته أتزام یتا تکلیفتی ندارنتدا درنتیجتهق هتر زمتان کته بخواهنتد
می توانند به هر دٔیلی از انجام این کار سترباز زننتد .بترای ضایعنشتدن ح توش ایتن افترادق
ته آنتت ان را زیتتر بتتال و پتتر ختتود بگیتترد و نیازهتتای
ضتترور دارد کتته دستتتگاهی همت ٔ
گونهگونهشان را بهخوبی برآورد و از تضییع ح وقشان جلوگیری کند.
افراد دیگری هم هستند که به سبب حوادث و پیشامدهای گوناگون از اداره و تدبیر زندگی
کاشتانه
خود عاجز شدهاندا سیلق زٔزٔهق آتشفشان و بعضی از سوانح طبیعی دیگترق خانته و
ٔ
بعضی مردم را از هم میپاشد و آنان را بیخانمان و آواره و سترگردان میکنتد .بترای اداره و
تدبیر زندگی این واماندگان و بیچارگان نیز وجود دستگاهی ضرور دارد .امور دیگری نیتز
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خاصی
هست که از سویی مردم سخت نیازمند آنها هستند و از سوی دیگرق هیچفرد یا گروه ّ
انجامدادن آنها را برعهده نمی گیردق مانند رساندن آب و برش و گتاز و تلفتن بته مکانهتای
دورافتتتاده و دوردستتتق راه ستتازی و احتتداث کوچتته و خیابتتان و جتتادهق تنظیتتف معتتابر
عمومیق ایجاد درمانگاه و بیمارستانق ساختن مدارر عمتومی از کودکستتان تتا دانشتگاه و
بسیاری ا ز خدما عمومی دیگر .ممکن است فرد یا گروهی ساختن پل یا راه یا درمانگاه یا
همته
بیمارستان و مدرسهای را برعهده گیردق اما اقداما داوطلبانه هرگز پاسخگوی نیازهای
ٔ
همه خدما
مردم جامعه نیستا بنابراینق باید دستگاهی وجود داشته باشد که عهدهدار انجام ٔ
عمومی شود.
خاصی نتدارد و از امتوال عمتومی محستوب
همچنین اشیای ارزشمندی هست که مأک ّ

میشودق مانند آبهاق مراتعق جنگل هاق و منابع فراوان زیرزمینیا باید دستتگاهی باشتد کته از
همه اعضای جامعه باشتد و
این مواهب و نَ َعم أهی چنان بهرهبرداری کند که هم موافق مصأح ٔ
استفاده آیندگان محفوظ بماند .در این صتور ق نعمتهتای ختدادادی بهرهبترداری
هم برای
ٔ
نمیشود یا در اختیار افراد و گروههای سودجو قرار میگیترد و از آنهتا نفعتی عایتد متردم
نخواهد شد .درنتیجه در هر جامعه کارهایی هست که انجامدادن آنها ضرور داردق ؤی فرد
متصدی آنها نیست .بر این اسارق وجود دستگاهی که عهتدهدار ایتن قبیتل
خاصی
ّ
یا گروه ّ

متصدی شودق ضرور تام و مؤکّد دارد .این دستتگاهق همتان دستتگاه حتاکم یتا
کارهای بی ّ
حکومت است.
پ) لزوم تعلیم و تربیت

افزون بر احتیاجا اقتصادی و مادیق به منظور تعلیم و تربیت افراد جامعهق وجتود حکومتت
ضروری است ا دانستن علومی که افزون بر رساندن فرد و شخص به سعاد و کمتال و قترب
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أهیق جامعه را نیز به اهدال خویش برساندٔ .ذا بترای یتاددادن و تتدریو ایتن علتوم بایتد
منظمی تشکیل شود و در این راستا تالش کند و مجموعهای جز حکومت نمیتوانتد
مجموعه ّ
ٔ
ضامن اجرایی این فعأیّت باشدا بنابراینق به منظور تعلیم و تربیت افتراد جامعته نیتزق وجتود
حکومت ضروری است.
ت) لزوم ايجاد تعادل بین فعّالیّتهای اقتصادی

همه ّفعأیّت هتای اقتصتادی بایتد هماهنتگ باشتد .اگتر جامعتهای
بیتردید در یک جامعهق ٔ
مانند روستاق کوچک و ستاده باشتدق چهبستا ختود افتراد بتواننتد ّفعأیّتهتای اقتصتادی را
ِ
حتد کفایتت و چته
هماهنگ کنند و بتا مشتور یکتدیگر دریابنتد چته مشتا لی بتیش از ّ
کارهتتایی کمتتتر از انتتدازه وجتتود داردا درنتیجتته جلتتوی زیادهرویهتتا را بگیرنتتد و
تده
تده امتتروزق ایتتن مهت ّ
تم از عهت ٔ
کاستتتیها را جبتتران کننتتدا امتتا در جوامتتع بتتزرگ و پیچیت ٔ
ختت ود افتتراد ستتاخته نیستتتا ٔتتذا بتتیم آن هستتت کتته پتتارهای ّفعأیّتهتتای اقتصتتادی
رشتتد روزافتتزون بیابتتد و پتتارهای دیگتتر تعطیتتل شتتود و قهتتر ًا نتتوعی ناهمتتاهنگی و عتتدم

تناسب و تعادل در امور اقتصادی پتیش آیتد .ایتن بی تناستبی و عتدم تعتادل اقتصتادی در
دیگتتر شتتؤون زنتتدگی آث ت ار نتتامطلوب خواهتتد داشتتت .پتتو بتترای پیشنیامتتدن چنتتان
جتدی کتترد .مخصوصت ًا جامعتته
وضتعیت نابهنجتتار یتتا از میتان برداشتتتن آنق بایتتد تتتالش ّ
ال حفتظ کنتد و در هیچیتک از ابعتاد و
عتز و ستیاد ختود را کتام ً
اسالمی اگر بخواهتد ّ
وجتتوه زنتتدگیق وابستتتگی و نیتتاز بتته اجانتتب نداشتتته باشتتدق بایتتد بتتا برنامتتهریزی دقیتتقق
ّفعأیّت های اقتصادی را هماهنتگ و متناستب کنتد و متانع از بیتعتادٔی اوضتاع اقتصتادی
شتتود .دستتتگاهی کتته میتوانتتد چنتتین برنامتتهریزی و متتدیریتی داشتتته باشتتدق دستتتگاه

حکومت است.
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ج) لزوم دفاع و آمادگی در برابر دشمنان

عهتده دفتاع از ختود در
جامعه مطلوبق افزون بر داشتن نظم و امنیّت درونیق باید بهخوبی از
ٔ
ٔ
برابر دشمنان بیرونی برآید .در جوامع بسیار ساده و کوچکق ممکن است مردم با تبتادل آرا و
تشریک مساعیق وسایل دفاع از خود را فراهم آورند و بته بهتترین وجته ممکتن از ختود و
چیده معاصر چنین امری امکتان
موجودیتشان دفاع کنندا ؤی در جامعههای بسیار بزرگ و پی ٔ
نمیپذیردا باید دستگاه برنامه ریز و مدیری باشد که کشور را از نظر دفاع در برابر دشتمنان و
حمله دشمن افلگیر نشود و درنتیجه بتا شکستت
بیگانگان ت ویت کند که در موقع هجوم و
ٔ
مواجه نشود .پو وجود نظام حکومتی از این جنبه نیز ضرور دارد.
د) لزوم رفع اختالفات و کشمکشها

بی شک در هر جامعهق میان افراد یا گروهها اختالفاتی بروز میکند .برای رفع این اختالفا و
اح اش ح وش فرد یا گروهق ناگزیر باید به کسانی رجوع کرد که میان متخاصمان داوری کننتد.
ممکن است طرفین مخاصمه با توافق یکدیگر کسی را َحکم سازند و بته رأی او ترتیتب اثتر
حل خواهد شدا اما در اکثر مواردق متخاصمان به چنین
دهند .در این صور مشکل بهسادگی ّ
تواف ی دست نمییابند.
همته
در اینگونه موارد که قاضی تحکیم در کار نیستق باید دستگاهی وجود داشته باشد کته
ٔ
مردم طوع ًا یا کره ًاق مکلف به اطاعت از احکام و آرای آن باشند و هیچفرد یا گروهی نتوانتد
از حکم و رأی آن تخلّف کند .این دستگاهق همان دستگاه قضائی است که جتز بتا وجتود آنق
اختالفا و تخاصما فیصله نمییابد و حق به حقدار نمیرسد .ناگفته پیداست که این دٔیلق
ختاص
آنگاه برای اثبا ضرور وجود حکومت بهکار میآید که مراد از (حکومته معنتای
ّ
(قوه مجریهه نباشدا زیرا م تضای دٔیل مذکورق اثبا ضرور وجود (قتوه قضتائیهه
آنق یعنی ٔ
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قتوه
قوه مجریها اما اگر (حکومته را به معنای عام آن در نظر بگیریم که شامل سته ٔ
استق نه ٔ
م نّنهق قضائیه و مجریه شودق میتوان از این دٔیل نیز برای اثبا م صود سود ُجست .به تعبیتر
دیگرق این دٔیل در صورتی مفید خواهد بود که دستگاه قضائی را بخشی از دستگاه حکومتت
عهده وزار خانهای
محسوب کنیمق چنانکه در بسیاری از کشورها سرپرستی امور قضائی به
ٔ
به نام «وزار دادگستری» است که جزء دؤت بهشمار میآید.
تشکیل حکومت دينی و اسالمی
الف) دين در لغت

واژه دینق معانی گوناگونی کر کردهاند .برخی یک معنای اصلی بترای ایتن واژه
ٔ ویان برای ٔ
بیان کردهاند و سایر معانی را به آن بازگرداندهاند و بعضی نیز برای این واژه بتیش از  25معنتا
کر کردهاند که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:
واژه دیتن سته معنتای جتزاق عبتاد و طاعتت کتر
 خلیل بن احمد فراهیتدی بترای ٔ
کرده است.

1

واژه دین عباد ق شأنق جزاق مکافا و طاعت را کر کرده است.
 جوهری برای ٔ
واژه دین دو معنای طاعت و جزا را کر کرده است.
 را ب اصفهانی برای ٔ

2

3

واژه دین معانی کیشق ملتق طری تق شریعتق م ابل کفرق توحیدق عبتاد و
 دهخدا برای ٔ
 ...کر کرده است.

4

.1فراهیدیق ج8ق ص.73
 .2جوهریق ج5ق ص.2118
واژه دین.
. 3ابوأ اسم أحسین بن محمدق  :1382یل ٔ
واژه دین.
.4دهخداق ج7ق یل ٔ
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منجدأطالبق معانی خضوعق سیاستتق حکومتتق مملکتتداریق شتأن و  ...را
 صاحب
ّ
کر کردهاند.

1

ب) دين در اصطالح
در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:
حضر آیت ه ّال مصباح یزدی میفرماید« :دینق به معنای اعت اد به آفرینندهای برای جهان
و انسان و دستورا عملی متناسب با این ع اید میباشد».

2

عالمه طباطبایی میفرماید «:أفه دینق روش ویژهای در زندگی دنیوی است که سعاد و
ّ
صالح دنیوی انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حیا ح ی ی جتاودانی او تتأمین
دربرگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انستان نیتز
میکند .ازاینرو الزم است شریعت
ٔ
پاسخ گوید .به دینق اصول عملی و سنن و قوانین عملی است که برگزیدن و عمتلکردن بته
کننده سعاد ح ی ی انسان است .ازاینرو الزم است که دین بتا فطتر انستان
آنهاق تضمین ٔ
هماهنگ باشد تا تشریع با تکوین مطاب ت داشته باشد و به آنچه آفرینش انسان اقتضای آن را
داردق پاسخ گوید».

3

از مجموع تعاریفی که برای دین مطرح شدق می توان نتیجه گرفت که دین مجموع احکام و
دستورهایی است که پروردگار جهانق برای رستگاری جامعه بشری بر پیامبران نازل کترده و
اطاعت از این دستورها بر همگان الزم است و برای آنق پاداش اخروی منظور شده است .این
دستورهاق بر نوعی شناخت و اعت اد به مبدأ هستیق انسان و معاد اتکا دارد.
واژه دین.
 .1فوادافرام بستانیق :1382یل ٔ
.2مهریق .84 :1393
.3همان.
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حکومتی دینی است که تمام ارکان آن بر اسار دین شکل گرفته باشد .در این حکومتتق
منبع قانونق خداو ند است که بر اسار حکمت و مصأح و شناختی که از ابعاد وجودی انستان
داردق تشریع میکند و حکومتق امانتی در دست حاکمان بهشمار میآید .در این نوع حکومتق
درباره قوانین أهی (ف اهت و اجتهتاده اطتالع داشتته باشتد و دارای
حاکم افزون بر علمق باید
ٔ
ملکه ت وا و ورع و توان مدیریت اداره جامعه باشد.
ٔ
حضر آیت ه ّال أعظمی امام خمینی درخصتوص حکومتت دینتی و استالمی میفرمایتد:
«حکومت اسالمیق نظامی است ُم َلهم و منبعث از وحی أهی که در تمام زمینهها از قانون أهتی
حتق استتبداد رأی نیستت.
مدد میگیردق و هیچیک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را ّ
زمینه زمامداری جامعه و شؤون و ٔوازم آن برای رفع نیازهای مردم به
تمام برنامههایی که در
ٔ
دربتاره اطاعتت از
اجرا در میآیدق باید بر اسار قوانین أهی باشد .ایتن اصتل کلتیق حتتی
ٔ
متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است».
زمامداران و
ّ

1

حکومت اسالمیق حکومت قانون استت .در ایتن طترز حکومتتق حاکمیّتت منحصتر بته
همته افتراد و دؤتت
خداست و فرمان و حکم خدا قانون است .قانون اسالم یا فرمان خدا بر
ٔ
اسالمی حکومت تام داردق از رسول اکرم

گرفته تا خلفای آن حضر و سایر افراد تا ابدق

تابع قانون خداوند تبارک و تعأی که در ٔسان قرآن و نبی اکرم
 .در این حکومتق حکم أهی بر رییو و مرئور متبع است.

بیان شده استق هستتند ...

2

حکومتتت استتالمی نتته استتتبدادی استتت و نتته مطل تتهق بلکتته مشتتروطه استتتا أبتتته نتته
مشتتروطه بتته معنتتی فعلتتی آن کتته تصتتویب قتتوانین تتتابع آراء اشتتخاص و اکثریّتتت باشتتد.
مشروطه از این جنبته کته حکومتکننتدگان در اجترا و اداره م یّتد بته مجموعتهای شتروت
 .1همان.81 :
 .2همان.75 :
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هستتتند و اینکتته در قتترآن کتتریم و ستتنّت رستتول اکتترم

ته
معتتیّن شتتده استتت .مجموعت ٔ

شتروت همتان احکتتام و قتوانین استالم استتت کته بایتد رعایتتت و اجترا شتود .از ایتتن رو
حکومت اسالمیق حکومت قتانون أهتی بتر متردم استت .فترش اساستی حکومتت استالمی
تروطه ستتلطنتی و جمهتتوری در همتتین استتتا در اینکتته نماینتتدگان
بتتا حکومتهتتای مشت
ٔ
مردم یا شتاه در اینگونته رژیمهتا بته قانونگتذاری می پردازنتد و در صتورتی کته قتدر
م نّنه و اختیار تشریع در اسالم بته خداونتد متعتال اختصتاص یافتته استت .هتیچکو حتق
قانونگذاری ندارد و هیچقانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت.

1

حکومت اسالمیق سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری .در این نتوع
تصترل
حکومتها حکام بر جان و مال متردم مستلّط هستتند و خودسترانه در آن دختل و
ّ
منزه است .به همین ستبب در حکومتت استالمی
میکنند .اسالم از این رویه و طرز حکومت ّ
برخالل رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراطوری اثری از کاخهای بزرگ و عمارا کتذاییق
بودجته
خدم و حشمق دفتر مخصوصق دفتر ؤیعهد و دیگر ٔوازم سلطنت که نصف یا بستیاری
ٔ
مملکت را از بین میبردق نیست.

2

اسالم از آن جنبه که دین أهی است و از آن جنبه که کامل و خاتِم همه مکتبهاستق برای
اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعهق حکومت و دؤت میخواهدا برای نبرد
با طا و و ستیز با ظلم و تعدی طا وتیانق حکومت و حاکم میخواهد .اسالم بیحکومت و
بی اجراق قانون صرل است و از قانون که (سوادی بر بیاضه استتق بتهتنهایی کتاری ستاخته
ِ
اسالم بیحکومت را
نیستا ؤی اگر دشمنان اسالم جدایی دین از سیاست را تروی میکنند و
 .1امام خمینیق  52 :1349و .53
 .2همان.56 :
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جامعه اسالمی استق نته
ت دیو و تکریم کرده و میکنندق برای خلع سالح نمودن مسلمانان و
ٔ
بهسبب خیرخواهی و نیکاندیشی یا اسالمشناسی واقعی و اصیل آنان.

1

و همچنین حضر آیت ه ّال أعظمی امام خامنهای درخصتوص حکومتت دینتی و استالمی
اداره امور جامعه با هدایت انوار قرآنی و احکام أهتی استت .در
میفرماید« :در منطق اسالمق ٔ
قوانین آسمانی و أهی قرآن برای مردم شأن و ارج معیّن شده است .مردم هستند کته انتختاب
اداره کشور را بهدست میگیرنتد .ایتن مردمستاالریق مترقّیتترین نتوع
میکنند و سرنوشت ٔ
مردم ساالری است که امروز دنیا شاهد آن استا زیرا مردمستاالری در چتارچوب احکتام و
هدایت أهی است».

2

داليل ضرورت تشکیل حکومت دينی و اسالمی
همانطور که در مبحث ضرور وجود حکومت گفتیمق بشر نمیتواند انفترادی زنتدگی کنتدا
الزمه زندگی اجتماعیق وجود اصطکاکها و برخوردها
بلکه نیازمند زندگی اجتماعی است و
ٔ
بین منافع افراد جامعه است .برای جلوگیری از این امرق تدوین قوانین و م ّررا الزم میآیتد
و تدوین قوانین برای رفع اختالفا نیازمند ضمانت اجرایی و حکومت بود .به همتین دٔیتلق
ع ال به ضرور برپایی حکومت در جوامع انسانی حکم کردهاند.
همه کارها و فعأیتهای انسانها باید بر
قرآن کریم و دستورا أهی حاکی از آن است که ٔ
اسار احکام و دستورا أهی باشد و همانگونه که در بحث ضرور تشکیل حکومت بیتان
شدق یک حکومت نیز باید قوانینش اسالمی و دینی و مطابق با دستورها و احکام أهی باشتدق
نه اینکه مثل حکومت شاهنشاهی (حکومت قبل از ان الب اسالمیه فاسد و مستبد باشتد و در
.1آیت ه ّال أعظمی جوادی آملیق .76 :1384
 .2مهریق .76 :1393
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آن احکام و دستورهای أهی انجام نشود و تازه جلوی انجتام آنهتا هتم گرفتته شتود .اگتر
حکومت میخواهد موفق و رستگار باشدق باید معیارش در امور سیاسیق اقتصادیق اجتماعیق
فرهنگیق قضایی و  ...اسالمی و دینی و مطابق با دستورهای أهی باشد.
همچنین در جایی دیگر گفته شده « :هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسالمی ضرور
نداردق منکر ضرور اجرای احکام اسالمی شده و جامعیّت و جاودانگی دین مبتین استالم را
انکار کرده است».

1

برای اثبا ضرور تشکیل حکومت دینی و اسالمی به سخنی از امیرأمتؤمنین حضتر
علی

اشاره میکنیم.

جملته
هنگامی که گروهی به نام خوارجق شعار عتدم مشتروعیّت حتاکم را در زمتین بتا
ٔ
وارد شدندق حضر در پاستخ آنتان
«الحکم ّاال ِ ّل» سر داده و به مجلو حضر علی
اراده باطتل
تمسک میکنندق سخن ح ّتی استت کته از آن ٔ
فرمودند« :سخنی که خوارج به آن ّ
شدهق آری درست است فرمان جز فرمان خدا نیستٔ .یکن اینان میگویند هتیچ زمامتداری
جز خدا وجود نداردق درحأی که مردم ناگزیر از وجود زمامدار هستندق خواه نیکوکتار باشتدق
سایه فرمانروایاش به کار خویش مش ول و کافر نیز بهرهمند شتود و
خواه بدکار تا مؤمن در ٔ
وسیله او بیتأمال جمعآوری و بته کمتک
مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به
ٔ
حتق ضتعفا از زورمنتدان گرفتته شتودق
او با دشمنان مبارزه شود .جادهها امن و امان شود و ّ
نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در آسایش و امان باشند.

2

همچنین امام خمینی سه دٔیل برای اثبا ضترور تشتکیل حکومتت دینتی و استالمی
برمیشمرند که عبارتند از:
 .1مهریق .87 :1393
 .2نه أبال هق خطبه40ق ص125
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 .1سنّت و روش پیامبر اکرم

ا پیامبر خدا برای برپایی حکومت استالمی قیتام کترد و

اداره جامعه اسالمی برخاستق قضاو میکتردق
حکومت تشکیل داد و خود بهعنوان رهبر به ٔ
قاضی نصب مینمودق سفرایی به کشورهای مختلف جهان میفرستادق به جنگ و جهاد و دفاع
میپرداختق مأیا میگرفت و . ...
 .2ضرور اجرای احکام اسالمی در همۀ زمانهاا اجرای احکام اسالمی ف تط بته زمتان
نیامده است که پتو از

پیامبر 6اختصاص ندارد .این م ّررا ف ط برای زمان رسول خدا
آن متروک و مهجور بماند .حدودق قصاصق دیا ق قتوانین جزایتی و کیفتری استالمق دفتاع و
جهاد و امر به معرول ف ط برای زمان پیامبر خدا

نیست و بتر طبتق ضترور اعت تادی

مسلمانانق احکام اسالم جاودانی و همهزمانی استا از این رویق حکومت دینی در زمانهای
بعد نیز الزم است.
 .3ماهیّت و کیفیّت قوانین اسالمی بهگونهای است که بدون حکومتت اجراشتدنی نیستت.
پشتتوانه حکتومتی نداشتته باشتدق
احکام مأیق دفاع ملّیق احکام ح وقی و جزایی و  ...اگتر
ٔ
اجرای آنها ممکن نیست.

1

میفرماید:

و در پایان امام خمینی

« ضرور بر تشکیل حکومت دینتی و استالمی چنتان بتدیهی و روشتن استت کته اگتر در
منتابع متت ن استالمی هتتم دٔیلتی بتر وجتتود و ٔتزوم آن پیتدا نمیشتتدق بتاز هتم شتکّی در
تدر هتم دٔیلهتای مختلفتی در ایتتن
صتحت آن نبتود .بتا ایتن حتالق از طتترل شتارع م ّ
ّ
زمینه وارد شده است».

2

 .1مهریق .91 :1393
 .2همان.92 :
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ديدگاه انديشمندان و علماء جهان اسالم درخصوص تشکیل حکومت دينی و اسالمی

محمد بن یع وب کلینی در کتاب خود فروع أکافی تأکید می کند که احکتام و فترائض دینتی
بدون حکومت و قدر اقامه نخواهد شد (یعنی باید حکومت تشکیل شود و آن حکومت هتم
اسالمی و دینی باشده.

1

فاضل م داد میگوید:
«دین و حکومت همزاد و همراه یکدیگرند و یکی را بر دیگری فایدهای نخواهد بود .م تضای
حکمت آن است که این دوق در یک تن فراهم آیند و اگر عأم مجتهد از حضور و آگتاهی بتر
ارائه تئوری برای هدایت اجتماع جدا شودق ن ض رض الزم میآید».
زمان و حاکمیّت و ٔ

2

نظریه وحد دین و حکومت را از اصول مسلّم و روشن استالم میدانتد
عالمه طباطبایی
ّ
ٔ
که هر آشنا و بیگانهای آن را از سیمای اسالم مشاهده خواهد کرد.

3

ديدگاه متفکّران غربی درخصوص تشکیل حکومت دينی و اسالمی
مارسل بوازار میگوید:
«از نظر جامعهشناسیق ّامت مسلمان از تلفیق و همآمیختگی دین و سیاست تشکیل میشود و
آگاهانه ّامت مسلمان و گردآمدن آنها زیر یتک پترچم و شتعار
این همآهنگی ضامن پیوند
ٔ
است .اگر پیامبر اسالم

(اداره حکومتق شرکت در جنگهاق
سیاست را به معنای وسیع آن
ٔ

خدما اجتماعی و تمام امور مربوت به زندگی انسان در جامعهه در دیانت دخأت نمتیدادق
توسعه آن در جهان تا این پایه ممکن نبود».
پیروزی اسالم و
ٔ
 .1همان.93 :
 .2همان.94 :
 .3همان.95 :
 .4همان.97 :
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کلود کاهن میگوید:
«پی مبر اسالم

دین اسالم و دؤت را با هم توأم کرده استا پو قوانین اجتمتاعی استالم

هم جزئی از شرع مبین و قانون دینی است و احترام به ح وش اجتماعی همق جزئی از اطاعت
خداستا بنابراینق وحی ُم َنزل بر پی مبر اسالم

شامل دین و سیاستت استت .بته عبتار

جامعه اسالمی ترکیبی از دؤت و دین است و هیچکدام از دیگری جدا نیست».
دیگرق
ٔ

1

روبر جاکسون میگوید:
اراده خداستا ارادهای که بته رستول او حضتر
«در قوانین اسالمی
ٔ
سرچشمه وضع قانونق ٔ
محمد

اراده أهتیق تمتام مؤمنتان را جامعته
ق مکشول و عیان شده است .ایتن قتانون و ٔ

واحدی میشناسد ...یرممکن است که بتوان تئوریها و نظریتا سیاستی یتا قضتایی را از
تعلیما پیامبر

تفکیک کرد».

2

 .1همان.
 .2همان.96 :
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نتیممجهگیری
از مجموع مطأبی که ارائه شدق میتوان نتیجه گرفت که تشکیل حکومت همچنان که در زمان
حضور امام معصوم

نیاز و ضرور داردق در زمان یبتت امتام معصتوم

هتم نیتاز و

ضرور دارد .حکومتی که دستورها و قوانینش مطابق با دستورها و قوانین أهتی باشتدق نته
خالل آن.
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منابع
ترجمه محمد دشتیق بیجا :پیام م در.
 .1سید رضیق نه أبال هق
ٔ
 .2جوادی آملیق 1384ق والیت ف یهق والیت ف اهت و عدأتق قم :مرکز نشر اسراء.
 .3جوهریق أصحاح.
مؤسسه تنظیم و نشتر آثتار امتام
 .4موسوی خمینیق سیدروح ه ّالق 1361ق والیت ف یهق تهران:
ٔ
خمینی

.

 .5فراهیدیق خلیل بن احمدق أعین.
مؤسسه انتشارا دانشگاه تهران.
 .6دهخداق علیاکبرق ٔ تنامه دهخداق تهران:
ٔ
 .7فتتوادافرامق بستتتانیق 1382ق منجتتدأطالبق محمتتد بنتتدرریگیق چتتام چهتتارمق بیجتتا:
انتشارا اسالم.

 .8ابیأ اسم أحسین بن محمد (معرول به را تب اصتفهانیهق 1381ق أمفتردا فتی ریتب
کتابخانه مرتضوی تهران.
ترجمه محمد سیدگیالنیق تهران:
أ رآنق
ٔ
ٔ
مؤسسه بوستان کتاب.
 .9مهریق محمدجوادق 1393ق درسنامه والیت ف یهق بیجا:
ٔ
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بررسی شیوههای انسانشناسی در قرآن
زهرا قربانی قهساره

*

چکیده
در م أ ٔه پیشرو با روش بررسی اسنادی و کتابخانهای به تحلیل مباحث پرداخته شده است و
کوششی است برای پاسخ به این پرسش که روشهای انسانشناسی در قرآن چیست.
انسانشناسی قرآن بهگونتهای استت کته انستان را پارهپتاره نمیکنتدق انستان را محتدود
همه ابعاد انسان را در نظر میگیرد .از همتین جاستت
نمیسازدق تکبُعدی به انسان نمینگردا ٔ
که تمام مسائلی که در بحث از انسانشناسی مطرح استق قرآن کریم مطرح میکند .قرآن هتم

فلسفه خل ت انسان را .در قرآن هتم ستخن از
چگونگی پیدایش انسان را مطرح میکند و هم
ٔ
هدل رشد انسان به میان آمده و هم وسائل و روشهای رشد انسان مشخص شتده استت .در
قرآن عوامل رشد انسان بیان شده و در م ابلق موانع رشد نیز بیان شده تا آدمی بتواند به هدل
نهایی خل ت که سیر أی ه ّال استق نائل شود .در این م أه به موضوعا زیر پرداخته میشود:
انسان (از نظر ٔ وی و اصطالحیهق ویژگیهای انسانق عوامل مؤثر بر رشد انسان در قرآنق
موانع رشد انسانق وسائل و روشهای رشد انسان در قرآن.
واژههای کلیدی
قرآنق انسان.
* طلبۀ حوزۀ علمیۀ خواهران اصفهان.

56

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هفدهم

مقدّمه
نشتانه اعجتاز و جتاودانگی ایتن کتتاب
قرآن کریمق ابعاد گوناگونی دارد که هریک از آنهتا
ٔ
آسمانی است .دانشمندان و پژوهشگران در طول تاریخ اسالم از زوایای گوناگونی این کتتاب
بزرگ را بررسی کردهاند.
یکتتی از مستتائلی کتته در قتترآن بتتر آن بستتیار تأکیتتد شتتده استتت و مطأعتته و تح یتتق
تئله انستتان استتت .ستتخن از
تاره آن نمایشتتگر اعجتتاز ایتتن کتتتاب آستتمانی استتتق مست ٔ
دربت ٔ
موجتتودی کتته معمتتای بتتزرگ قتترون و اعصتتار بتتوده استتتا موجتتودی کتته میتوانتتد تتتا
بی نهایتتت پتترواز کنتتد یتتا بتتا اعمتتأش ستت وطی حیتتوانی را بتترای ختتویش رقتتم بزنتتد.
انسانشناستتی قتترآن بهگونتتهای استتت کتته انستتان را پارهپتتاره نمیکنتتدق انستتان را محتتدود
همته ابعتاد انستان را در نظتر میگیتردا انستان را
نمیکندق تکبُعدی بته انستان نمینگتردق
ٔ

مجموعته کامتل در نظتر
بهصور یک کل واحد مطرح میکنتدق انستان را بهصتور یتک
ٔ

می گیرد .از همین جاستت کته تمتام مستائلی کته در بحتث از انسانشناستی مطترح استتق
قرآن کریم مطترح می کنتد .قترآن هتم چگتونگی پیتدایش انستان را مطترح میکنتد و هتم
فلسفه خل ت انسان راق هتم ابعتاد وجتودی انستان را مطترح میکنتد و هتم طبیعتت و نهتاد
ٔ
آدمی را مشخص میکند .هتم نیازهتای انستان را مطترح میکنتد و هتم چگتونگی ارضتای
این نیازها را .در قرآن هم سخن از هدل رشتد انستان بته میتان آمتده استت و هتم وستائل
و روش های رشتد و هتم موانتع رشتد انستان مشتخص شتده استتا پتو بترای شتناخت
صحیح انستان و رفتارهتای او بایتد از ختدا و آخترین کتتاب آستمانیق یعنتی قترآن کتریم
که سیمایی کامل از همه ابعتاد ایتن موجتود ترستیم کترده استتق کمتک بگیتریم .در اینجتا
ممکن استت کستی ستؤال کنتد کته اساست ًا چته نیتازی هستت کته انستان را بشناستیم تتا
ناگزیر شویم سؤاال باال را مطرح کرده و به آنها پاسخ دهیم؟ باید گفت:
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اوالً :شنا خت انسانق راهی است برای شناخت خداا درواقعق یکی از بهتترین راههتا بترای
شناخت خدا و حتی پیبردن به صفا او شناخت انسان است.
ثانی ًا :بدون شناخت انسان نمی توان استعدادها و نیازهای او را شناخت .با شناخت صحیح
انسان و ابعاد گوناگون وجود اوست که میتوان به بهرهبرداری صحیح از استعدادها و ارضتای
درست نیازهای او پرداخت و استعدادهای او را شکوفا ساخت.
مسأه اساسی تربیتت بته
مسأه باال باید گفت که بدون شناخت انسانق
ثأث ًا :در ارتبات با
ٔ
ٔ
حل وفصل نهایی خود نخواهد رسیدا یعنی تا انسان شناخته نشودق نمیتوان یک نظتام تربیتتی
صحیح برای رشد انسان عرضه نمود .ناتوانی بسیاری از مکاتب تربیتی فرهنگ رب ناشی از
عدم شناخت صحیح انسان است.
رابع ًا :بدون شناخت انسان نمیتوان تکأیف و وظایف انسانها را مشخص کرد .اگر انسان
درست شناخته نشودق نمی توان بایدها و نبایدهای اساسی را برای او تعیین کرد .بدون شناخت
انسان هیچ نظام ح وقیق سیاسیق اقتصادی وخانوادگی صحیحی قابل ارائته نیستت .از ستوی
دیگرق برای جلوگیری از سرگردانی و حیر از سخنان و نظرا متفکران و اندیشمندان ربی
درباره انسانق شایسته است برای شناخت صحیح انسان و رشتد وی از ختأق انستان کمتک
ٔ
بگیریما یعنی از خداوندی که انسان را خلق کرده است و در آخرین کتاب آسمانی خود قترآن
همه ابعاد این موجود ترسیم نموده است .بنابر آنکته انستان از مستائلی
کریم سیمایی کامل از ٔ
درباره آن نمایشتگر اعجتاز
است که در قرآن بر آن بسیار تأکید شده است و مطأعه و تح یق
ٔ
این کتاب آسمانی است و اندیشمندان اسالمی از دیدگاههای مختلف آن را بررستی کردهانتدق
شیوه بررسی انسانشناسی در قترآن بهصتور مستت یم
درباره
باید گفت :تح ی ا و مطأبی
ٔ
ٔ
یافت نمیشودق مگر یک نمونه .پژوهش هایی نزدیک به این موضوع وجود دارد که بهصور
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نوشته محستن قرائتتیق
نمونه آن اشاره میکنیم :جهان و انسان از دیدگاه قرآن
خالصه به چند
ٔ
ٔ
عبدال نصری و . ...
مبانی انسانشناسی در قرآن از
هّ
در این م أه سعی شده است به بررسی مفهوم انسان و قرآنق ویژگیهای انستان در قترآنق
عوامل و موانع مؤثر بر رشد انسان در قرآن پرداخته شود.
اصطالحات و مفاهیم تحقیم
معنای قرآن در کتاب مفردا چنین بیان شده است« :خواندن حرول و کلماتی کته کنتار هتم
جمع می شوند را قرائت گویندا و قرآن در اصلق مصدر است و به کتابی کته بتر پیتامبر اکترم
(صه نازل شده استق اختصاص پیتدا کترده استت و چنانکته برختی علمتا گفتهانتد :وجته
نامگذاری این کتاب م در در بین کتاب های آسمانی به قرآنق آن است که این کتتابق جتامع
فواید و آثار تمامی کتب آسمانی استا بلکه جامع آثار تمامی علوم است». ...

1

انسانق یعنی بشر .این واژه در مذکر و مؤنث یکسان بهکار برده میشتود و نیتز بتر مطلتق
جنو بشر گفته میشود 2.انسان از نار گرفته شده و اسم جنسی است که بر مؤنتث و متذکرق
مفرد و جمع واقع می شود .با زیادی نون آخر آن بر سر ریشه و اشت اش آن اختاللنظر است.

3

ابن عبار نیز معت تد استت کته از آن ٔحتاظ کته عهتد میبنتدد و فرامتوش میکنتدق انستان
نامیده میشود« :قال َأبومنصورِ :ا ا کان ِ
الن من أنِّ ْستیانق و
اإلنسان فی اْلَصل ِا
نسیانق فهو ِا ْف ِع ٌ
ٌ
قول ابنعبار حجة قویة ٔهق ابنعبارق رضی هال عنهماق َأنه قالِ :انما سمی ِ
اإلنسان ِانسان ًا ْلَنته
ّ
4
عهد ِأیه َفنَسی».
 .1را ب اصفهانیق مفردا فی أفاظ أ رآنق ج1ق ص.669
 .2رضا مهیارق فرهنگ ابجدی عربی -فارسیق ص.144
 .3فخرأدین طریحیق مجمع أبحرینق ج4ق ص.48
 .4ابنمنظور محمد بن مکرمق ٔسان أعربق ج6ق ص.10
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ریشه اصلی (انستانه را (اُنتوه بته ضتم ّاول میداننتد کته بته معنتی ختوگرفتن و
أب ًا
ٔ
أفتیافتن است .از آن ٔحتاظ کته انستان بتهتنهایی نمیتوانتد زنتدگی کنتد و متدنی بتأطبع
و اجتمتتاعی استتت و در زنتتدگی و حیتتا ختتود بایتتد بتتا یکتتدیگر انتتو گیرنتتد و مجتمتتع
شتتوند و هریتتک قستتمتی از نیازهتتای جامعتته را برطتترل نمایتتد تتتا نظتتام اجتمتتاع برقتترار
شود 1و نیز از آن روی که به هر چیتزی ُختو میگیترد و اُنتو پیتدا میکنتدق انستان نامیتده
شده استت 2.از آشتکارترین چیزهتا در قترآنق شناستاندن انستان بته ختود او استتا چته
انسان نادان آفریتده شتده و درخصتوص نزدیتک ترین چیزهتا بته وی (کته نفتو ختود او
استه جاهل است و در اینق خطری بتزرگ بترای او نهفتته استتا چته بستا کته جهتل بته
خودق آدمی را به شرک بته ختدا دعتو می کنتد و گتاه او را بته ارتکتاب خطاهتای رستوا
دربتاره موضتوع ا
در رهبری نفو و تربیت آن وا متیداردا بته همتین ستببق در قترآن
ٔ
انسان و نیز بیان مهم ترین صتفا و طبتایع ایتن ا تتوجهی اساستی شتده استت .قترآنق
انسان را ترکیبی از جستم و روحق متاده و معنتا دانستته و بترای او ارزشتی واالتتر از همته
موجتتودا جهتتان قائتتل شتتده استتت .انستتانق از روح ختتدا بهتتره بتترده و در سرشتتت او
گتترایش بتته حتتق و ح ی تتتق کمتتال و زیبتتاییق پرستتتش و ختتداجویی وجتتود دارد .ایتتن
درباره ویژگی های مثبت و ارزش انسان از دیدگاه قرآن کریم است.
قسمت سخنق
ٔ
سجده فرشتگان بر اوق کرامتت اتتی انستانق
قرآن به ویژگیهای مثبتی چون خلیفةألهیق
ٔ
امانتداربودن اوق خودآگاه بودنق شناسایی خوب و بدق دارای وجدان (نفو ٔوامتهه و اختیتار و
اراده اشاره نموده است.

 .1سیدعبدأحسین طیبق اطیب أبیان فی تفسیر أ رآنق ج1ق ص.312
 .2سیدضیاءأدین سجادیق انسان در قرآن کریمق ص.11
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از دیدگاه قرآن کریم م ام انسان آنچنان واال و متعأی است که خداوند او را بتا ستاختمان
روح ی و قوای مخصوصی که آفریده به جانشینی خود در زمین انتخاب کرده است« 1.خلیفته»
رهق به معنی جانشین استا ؤی در اینکه منظور از آن در اینجا جانشین چه
آیه 31
در ٔ
سوره ب ٔ
ٔ
کسی و چه چیزی استق مفسران احتماال گوناگونی دادهاند .نگارنده نیز دیدگاه زیتر را کته
نظر تفسیر نمونه نیز استق بیان می کندا منظور خالفت أهی و نمایندگی خدا در زمین است.

2

نمایندهای کته خداونتد بته مالئکته دستتور میدهتد تتا او را ستجده کننتدا 3أبتته ایتن
ستجده پرستتش بتر انستان نکردنتدا چترا کته
نکته را باید در نظتر داشتت کته فرشتتگانق
ٔ
ستجده آن هتا بتر انستان بته معنتای تواضتع و
سجده پرستش ف ط مخصتوص خداستت و
ٔ
ٔ
تکریم م ام انسان بتوده استت 4.از دیتدگاه قترآنق انستان موجتودی استت کته خداونتد او

واستتطه آن بتتر بستتیاری از
را گرامتتی داشتتته و بتته او استتتعدادهایی داده استتت تتتا به
ٔ
ستوره استراء بته آن اشتاره شتده استتا
آیته 71
مخلوقا برتری پیتدا کنتد .چنانکته در ٔ
ٔ
بنابراینق مراد از تکریم انسان ایتن استت کته بته وی ع تل اعطتا شتده استتا نیرویتی کته
مختص به انسان بوده و هیچ یتک از موجتودا در آن بتا انستان شتریک نیستتند .بته آنتان
ع تتل و ختترد داده تتتا بیندیشتتند و نیتتروی تشتتخیص ختتوب از بتتد را عنایتتت فرمتتوده و
ته موجتتودا زنتتده را
ایشتتان را بتتر تمتتام آنچتته در زمتتین قتترار داردق مس تلّط کتترده و همت ٔ
مسخرشان ساخته استت 5.معنتای تفضتیل انستان بتر ستایر موجتودا ایتن استت کته در
ّ
یر ع تل از ستایر خصوصتیا و صتفا هتمق انستان بتر دیگتران برتتری داشتته و هتر
 .1جواد ربوبیق سیر تکامل انسان در جهت نیل به م ام آدمیتق ص.33
 .2ناصر مکارم شیرازیق تفسیر نمونهقج1ق ص.172
 .3قرآن کریمق ترجم ٔه أهیقمشهایق ب ره(2ه.34/
عبدال نصریق مبانی انسانشناسی در قرآنق ص.230
.4
هّ
 .5فضل بن حسن طبرسیق جوامع أجامعق ترجم ٔه مترجمانق ج3ق ص.480
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کمأی که در سایر موجودا هستتق حتد اعتالی آن در انستان وجتود دارد1.بتا بیتان ایتن
اوصالق قترآن انستان را بتهعنوان موجتودی کته امانتتدار خداستت معرفتی میکنتد و ایتن
ِ
جهتان آفترینش بته جتز
همته موجتودا
امانتداری نیز اختصاص به انسان داردا چترا کته
ٔ
ستوره استراء بته ایتن ویژگتی انستان اشتاره
آیه 72
انسان از پذیرش آن سرباز زدهاند .در ٔ
ٔ
وستتیله امانتتت أهتتی ختتود را از ظلتتوم و جهولبتتودن
شتتده استتت .انستتان میتوانتتد به
ٔ
تون» برستاند .بته عبتار دیگترق آستمانها و زمتین و
خارج کند و به م ام «أُؤئِتک أْ ُم َ َّرب ُ َ
زمینتته ظلتتم و جهتتل را ندارنتتدا ٔتتذا حمتتل امانتتت در آنهتتا تتتأثیری نتتدارد و
کوههتتا
ٔ
نمیتواننتد عتادل و عتأم باشتتندق بتهعکو انستان کته میتوانتتد عتادل و عتأم باشتتد و از
ظلم و جهل بر کنار شود.

2

انستتان موجتتودی خودآگتتاه استتتا یعنتتی هتتر انستتانی ختتود را بتتهخوبی میشناستتد و
می داند که چه کرده استق از نیک و بتد ختود آگتاه استت .انستان ختود بهتتر از هتر کتو
دیگر از خود و درون ختویش آگتاه بتوده و بته عملکترد ختویش آشتنا استت .همتانطور
سوره قیامتت بته ایتن ویژگتی اشتاره شتده استت .از فطریتا انستانی
که در آیا ٔ 15-14
که قترآن بترای انستان در نظتر می گیتردق ایتن استت کته انستان ختوب و بتد را میتوانتد
تشخیص دهد .هنگامی که خل تت انستان تکمیتل شتد و هستتی او تح تق یافتتق خداونتد
بایتتدها و نبایتتدها را بتته او تعلتتیم داد و بتته ایتتن ترتیتتب وجتتودی شتتد از نظتتر آفتترینش
مجموعتتهای از گِتتل بتتدبو و روح أهتتی و از نظتتر تعلیمتتا ق آگتتاه بتتر فجتتور و ت تتوا و در
نتیجه وجودی است کته می توانتد بتا اراده و انتختاب ختود از فرشتتگان برتتر شتود یتا از
حیوانا درنتده نیتز پستت تر شتود و ایتن منتوت بته آن استت کته بتا اراده و انتختابگری
 .1محمدحسین طباطبائیق تفسیر أمیزانق ترجم ٔه سیدمحمدباقر موسوی همدانیق ج13ق ص.215
 .2سیدعلیاکبر قرشیق تفسیر احسن أحدیثق ج8ق ص.401
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همته عوامتل و شترایط بیرونتی
خویش کدام مسیر را برگزیندا 1چترا کته انستان بترخالل
ٔ
و تمایال درونی قتدر انتختاب داردا یعنتی قتدر بتر انجتام یتا تترک چیتزی را دارد.
دٔیتتتل وجتتتود چنتتتین قتتتدرتی در انستتتانق احستتتار و وجتتتدان درونتتتی هتتتر فتتترد
درخصتتوص اعمتتال ختتود استتت .قتتدر از ویژگیهتتا و امتیتتازا انستتان استتت .دیگتتر
موجتتودا بتترخالل انستتان اعمتتال ختتویش را ناآگاهانتته و از روی ریتتزه انجتتام
2
اراده
میدهنتتد .بتتر طبتتق آیت ٔ
توره ب تتره افتتزون بتتر اختیتتار انستتانق هیچچیتتز از ٔ
ته 253ست ٔ
خواستته خداستت 3.از آنجتا کته
اراده انستان بتر استار
ٔ
خداوند ختارج نیستتا بنتابراین ٔ

اصیل ترین نیازهتای فطتری کته قترآن بترای انستان در نظتر میگیتردق گترایش انستان بته
خداستت و این گونته نیستت کتته ایتن گترایش از ختارج از ا آدمتتی بته وی أ تاء شتتده
باشدق همین اصل باعث انتخابی آگاهانته می شتود .آیتا زیتادی وجتود دارد کته بته ایتن
توره رومق 172اعتترالق 25
ویژگتتی انستتان اشتتاره داردق از جملتته میتتوان بتته آیتتا 31ست ٔ
ٔ متتانق  87زختترلق 61و 63عنکبتتو ق 87-86مؤمنتتون و  ...اشتتاره کتترد .اگتتر انستتان
انتختتابی نادرستتت داشتتته باشتتد یتتا گنتتاهی مرتکتتب شتتودق دچتتار عتتذاب وجتتدان
میشود .این از ویژگیهایی استت کته قترآن بتا نتام «وجتدان یتا نفتو ٔوامته» در ستور ٔه
قیامت آیا 1و 2به آن اشاره نموده استت .اهمیتت وجتدان تتا آنجاستت کته قترآن کتریم
تانه اصتتأت و عظمتتت وجتتود چنتتین
بتته آن ستتوگند میختتورد و ستتوگند بتته آن نیتتز نشت ٔ
نیرویی است.

 .1برگزیده تفسیر نمونهق ج5ق ص.511
 .2محمد مرادیق قرآنق انسانق وفاشق ص.40
 .3محمدت ی مصباح یزدیق اخالش در قرآنق ج 1ق تح یق و نگارش محمدحسین اسکندریق صص21و.24
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در م ابل آیاتی که درصدد بیان تکریم انسان هستندق آیاتی وجود دارد که در آنها انستان
سرزنش شده است و با ویژگی هاییق چون تابع هتوا و هتور بتودنق موجتودی مجادٔتهگرق
موجودی عجولق ضعیف وحریص اشاره شده است.
انسان بر اسار طبیعت اؤیه اش خواهتان آزادی استت و دوستت دارد اصتول اخالقتی و
انسانی را کنار نهاده و به م ررا اجتماعی اعتنایی نکند و آنچه را که خود میتل داردق انجتام
سوره اسراء به این ویژگی اشاره شده است .موجتودی
آیه 17
دهدق همانطور که در قرآن در ٔ
ٔ
تابع هوا و هور که گاهی اوقا موجودی مجادٔهگر نیز میشودا یعنی در برابرح ایق مستلم
عأم هستی مجادٔه می کند .اگر به شناخت چیزی دست یافتتق چته بستا کته آن شتناخت را
نادیده گرفته و در برابر آن ح ی ت موضعگیری منفی میکند .این سخن از آن است که انستان
برای توجیه تمایال خودخواهانهاش ح ایق را به بازی گرفتته و بته جتدال در برابتر آنهتا
میپردازد .انسان بهگونهای به تمایال و خواستههایش توجه میکنتد و بتدون در نظرگترفتن
جوانب کارق دست به انتخاب می زند که گاهی این انتخاب به نفع او و گاهی به ضرر وی تمتام
سوره اسراء موجودی عجول و شتابگر است .موجتودی کته در
میشود .انسان بر طبق ٔ
آیه ٔ 11
دو بُعد جسمانی و روحانی ضعیف است .از نظر جسمی چنانکه مشاهده نمودهاید یک تذای
حادثه ناگوار مانند تصادل میت واند او را ناتوان و بیمار نماید .از نظر روحی نیتز
ناسأمق یک
ٔ
انسان ضعیف استا زیرا تمایال و قوای درونی او همواره با او در سیتزند و او را بته ستمت
اؤیه انسان بهگونهای است کته درخصتوص
خود میکشانند .از دیدگاه قرآنق طبیعت و خل ت ٔ
وره معارج به آن اشاره شده است .درواقتعق
امور خیر و شر بسیار حریص استق چنانکه در س ٔ
این حرص را خدا از آن جنبه در وجود انسان نهاده کته آن را در راستتای فضتائل و خیترا
واژه انستان بتا
ح ی ی به کار بردا یعنتی آن را در مستیر اجترای فترامین أهتی بتهکار برنتدٔ .
ویژگیهای دیگری چون :ط یانگرق بخیلق کفرانپیشه و فخرفر وش نیز در قرآن همتراه شتده
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است .در ادامه برآنیم به عوامل رشد انسان و موانعی که جلتوی رشتد انستان را میگیرنتدق از
زبان قرآن اشاره نماییم.
از آنجا که تربیت از اهم مسائل انسانی است و انسانشدن انسانها به کیفیت تربیت آنهتا
وابسته استق برای انسانسازی باید راه انسانسازی را دانست و در طیکردن آن مسیر کوشتا
یتده
پشتوانه ع ل و فطرتی پاک و استتدالٔی منط تیق ع
بود .از سوی دیگرق هر فردی باید با
ٔ
ٔ
صحیح و سأم را بشناسد و آنگاه روش عملی کردن مسائل ع یدتی خود را بداند و دستت بته
خودسازی بزند .همانطور که اشاره شد انسان دارای دو خود انسانی و حیتوانی استتا اگتر
انسان خودسازی میکندق باید ِ
خود انسانی خویش را بسازد و پرورش دهد نه ختود حیتوانی
جنبته انستانی
خویش را .هدل قرآن نیز چنین بوده که انستان را در خودستازی و پترورش
ٔ
ت ویت و کمک کندا پو انسان برای آنکه استعدادهای مثبت خویش را از قوه به فعل برساندق
به عوامل و وسائلی نیاز دارد که قرآن کریم بهخوبی این عوامل را بیان نموده است.
واژه رشد در
قبل از آنکه به عوامل و وسایل رشد انسان اشاره نماییمق مبحثی کوتاه
درباره ٔ
ٔ
قرآن بیان میکنیم.
کلمه رشد و مشت ا آن چون یرشدونق راشدونق مرشدق رشتاد حتدود 19بتار در قترآن
ٔ
بهکار رفته است.
این واژه (بر وزن قُفل و فُرره بهمعنای هدایتق نجا ق صالح و کمتال استت 1.بتر طبتق
تفسیر نمونه «رشد» از نظر ٔ ت عبار است از راهیابی و رسیدن به واقعق در برابر « تی» کته
به معنی انحرال از ح ی ت و دورشدن از واقع است.

 .1علیاکبر قرشیق قامور قرآنق ج3ق ص.100
سوره کهف (18ه.10/
 .2ناصر مکارم شیرازیق تفسیر نمونهق ج12ق
ٔ
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سازنده انسان بهشمار میرود .قرآن کریم بترای ایتن
علم و دانشق تفکر و تع ل از عوامل
ٔ
عوامل ارزش بسیاری قائل است .در ارزش علتم و دانتش همتین بتو کته نخستتین آیتاتی
سوره علقه که بر پیامبر
(آیا 6-1
ٔ

نازل شده استق سخن از علم به میان آورده است .از

سوی دیگرق علت س وت بسیاری از تبهکاران همین عدم تع ل و تفکر است 1.خدای متعال در

سوره یونو و انفال کسانی را
سوره آلعمرانق تفکر و تع ل را از اوصال خردمندان برشمرده و در
ٔ
ٔ
که از ع ل و اندیشه خود درست استفاده نمیکنندق جزء حیوانا برشمرده استا ؤی باید گفت کته
قرآن برای آن نوع علم و آگاهی ارزش قائل است که موجب تعأی و تکامل انسان شود.
ِ
عامل تکامل انسانق ایمان است و در معنای ایمان چنین آمده است:
دومین
ماده «امن» گرفته شده استا بنابراین معنای آن
«ایمانق قرارگرفتن باور در قلب است و از ٔ
امنیت دادن است .شاید مناسبتش این باشد که مؤمنق موضوعا اعت ادی ختود را از شتک و
تردید امنیت بخشیده است .اعت اد و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه نداردا
زیرا اکراه ف ط در اعمال ظاهری و حرکا بدنی و مادی تأثیر میکند 2».ایمان به خدا موجب
تعأی انسان شده و با روشنبودن حق از باطل و راه راست از مسیر انحرافیق انسان را از کفتر
و ضالٔت بهسوی نور و روشنایی میکشاند.
اعم
سومین عاملی که موجب رشد و تکامل انسان میشودق عمل است .عمل بهمعنای کارق ّ
3
وسیله قرینه و معنا معلوم میشود.
از آنکه خوب باشد یا بد .خوب و بد بودن آن به
ٔ
عمل از نظر قرآن کریم از چنان اهمیتی برخوردار است که موجب رشتد و تکامتل انستان
آیته یتل مراتتب و
شناخته شده است .بهعبار دیگر عمل
سازنده شخصیت انستان استتٔ .
ٔ
درجا

کمال انسانی را درخصوص با عمل مطرح مینماید :وَ لِکلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُموا وَ مما

عبدال نصریق پیشینق ص.262
.1
هّ
 .2حمید محمدیق مفردا قرآنق ص.50
 .3علیاکبر قرشیق قامور قرآنق ج5ق ص.45
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رَبُّک بِغافِلٍ عَمَّا يعْمَلُونَ ا و برای هریک (از این دو دستهه درجا (و مراتبیه است از آنچته
عمل کردند و پروردگار

افل از اعمأی که انجام میدهندق نیست».

قرآن کریم در انجام هر عملی به کیفیت آن توجه دارد نه کمیّت آن .درواقع قرآن عملتی را
که با اخالص انجام شودق هرچند اندک باشد بیشتر می پذیرد تا عملی که با کثر و توام با ریا
سوره توبه به این امر اشاره نموده است .حاصتل ستخن
آیه 79
و منّت باشد .خدای متعال در ٔ
ٔ
بازدارنده انسان از خاللکاری باشد.
آنکهق ایمان به ثبت دقیق اعمال میتواند بهترین
ٔ

1

همان گونه که اشتاره شتدق قترآن هتم هتدل از رشتد انستان را بیتان نمتودهق هتم راه و
مستیر رشتد را نشت ان داده و هتم ستتخن از عوامتل رشتتد بته میتتان آورده استت .در اینجتتا
باید ببینیم از دیدگاه قرآن کریم بتا چته ابتزاری می تتوانیم عوامتل رشتد را در وجتود ختود
و دیگران پیاده کنیم تا به هدل رشتد برستیم .قترآن کتریم دو وستیله را بترای تح تق ایتن
هدل بیان نموده کته یکتی از آنهتا تعلتیم استت .در معنتای «تعلتیم» چنتین آمتده استت:
ته انستانیق یعنتی پرورانتدن
«تعلیم عبار استت از یتاددادن .تعلتیمق رشتددادن نفتو ناط ٔ
روح و ذا به جتان دادن استت .تعلتیم شتامل بُعتد ع النتی شتده و بته افتزایش معلومتا

کمتتک می کنتتد و بتته عبتتار دیگتتر جهأتتت از راه تعلتتیم ریشتتهکن میشتتود2».بهوستتیل ٔه
تعلیم می توان انسانی را که از رشتد و کمتال بازمانتده استتق آگتاه ستاختق میتتوان افتراد
انسانی را از استتعدادها و قتوای وجودیشتان آگتاه ستاخت .درواقتعق انستانی کته از تعلتیم
صحیح برختوردار نیستتق نمی دانتد کته هتدفش کتدام استت و از چته مستیری و چگونته
باید خود را به آن هتدل برستاند .یکتی از روشهتایی کته قترآن بترای رشتد انستانها از
آن استفاده کردهق روش تعلیم است.

 .1تفسیر نورق ج10ق ص .539
 .2احمد خیرألهی و زهرا خیرألهیق تربیت ع النی و اخالقی انسان از دیدگاه نه أبال هق ص.28
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مستأه تزکیته استت .در معنتای
دومین روشی که قرآن برای رشد انسان در نظر میگیردق
ٔ
تزکیه چنان آمده که:
زکیق یزکیق تزکیةا یعنی آنان را از پلیدی شرک و نفاش و امراض قلبی پاک کند.

1

چنانکتته تزکیتتهق پتتاک نمودن و رشتتددادن نفتتو استتتق تدستتیه در م ابتتل تزکیتتهق
آٔودهکردن و خاموش کردن استتعدادها و مواهتب آن استت 2.ناگفتته نمانتد زکتو در قترآن
گاهی بته معنتای متدح و گتاهی بته معنتای طهتار و پتاکیزگی آمتده استت 3.از دیتدگاه
قرآن کریم ایتن عوامتل موجتب کنتاررفتن طبیعتت منفتی انستان و بتروز فطریتا مثبتت
انستتان می شتتودا یعنتتی انستتان بتتا استتتمداد از عوامتتل رشتتد میتوانتتد استتتعدادهای مثبتتت
وجودی خود را بته فعلیتت رستانده و استتعدادهای منفتی درون ختویش را کنتار بگتذارد.
در سطور قبتل بتا عوامتل رشتد انستان آشتنا شتدیم و گفتتیم علتمق ایمتانق عمتل صتأحق
تزکیه و تعلتیم موجبتا رشتد انستان را فتراهم میکننتد .حتال در ادامته بته بیتان علتل و
عواملی که انسان را از رسیدن به رشد و کمال باز میداردق پرداخته میشود.
خودپرستی

حب ا ق قوی ترین تمایل انسانی است که اگر به افرات کشانده شتودق ختود عتاملی بترای
همه مفاسد و موانع رشد
جلوگیری از رشد انسان میشود .قرآن کریم به حب ا که سرمنشأ ٔ
آیه  23اشاره نموده است .هر فرد نادانی که ف ط خود و هواهتا و
انسان استق در
سوره جاثیه ٔ
ٔ
شتهوا و تمتتایال ختویش را میتتزان و م یتتار بترای عمتتل ختویش قتترار میدهتتد و از
 .1علیرضا میرزا خسروانیق تفسیر خسرویق ج1ق ص.174
 .2سیدمحمود طأ انیق پرتوی از قرآنق ج4ق ص .113
 .3قامور قرآنق ج3ق ص .169

68

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هفدهم

خواستههای نفسانی خویش اطاعت میکندق به بیماری خودپرستی دچار شده استا در نتیجه
نمونته اعالیتی
هر چیز را که پیوسته به ضعف و ناتوانی و تسلیمشدن طرل م ابل منجر شودق
ٔ
برای خودپرستی قرار می دهد .این به سبب آن است که تصور نمیکنتد روزی خواهتد آمتد و
حق بدون پوشیدگی و فریب و ن تص جریتان پیتدا میکنتد 1.بتر طبتق آیتا قترآن کتریمق
خودپرستی باعث میشود نور أهیق اندکاندک از قلتب او دور شتود و چیتزی جتز تتاریکی
شهوا باقی نماند .کسی که به خودپرستی دچار شودق گوشش از شنیدن ح ایق و چشتمانش
از دیدن ح ایق ناتوان و دٔش از توجه به خدا و گرایش به معنویا

افل خواهد شد .چنتین

فردی هم هدل رشد خویش را فراموش نموده و هم راه و مستیر آن را گتم کترده استتا در
حأی که اگر دست از هواپرستی برداردق در مسیر رشد و کمال قرار گرفته و به ٔ اء أهی نائتل
خواهد شد.
دنیاگرايی يا حب دنیا

قتوه
یکی دیگر از موانع مهم رشد انسان از دیدگاه قرآنق حب دنیا است .دنیادوستتی از آثتار ٔ
سیطره شهو قرار میگیردق جز آنکه تسلیم خواهشهتای نفستانی
شهو است .کسی که در
ٔ
شود و اسباب بهره مندی از جنو مخأف و خوردونوش را فتراهم ستازدق بته دنیتا نیتز روی
آوردهق به آن عالقهمند می شودق در راه برخورداری از آنق به هرگونته ر أتتی تتن میدهتد و
دست و دامن خود را به هر پلیدی میآالید .در این باره رسول اکرم
همه خطاها است».
دنیاق
سرچشمه ٔ
ٔ

میفرماید« :محبت به

2

 .1مترجمانق تفسیر هدایتق ج6ق ص .79
 .2منسوب به جعفر بن محمدق امام ششم

ق مصباح أشریعةق ترجم ٔه عالمه حسن مصطفویق ص.136
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تکبر و خود برتربینی

تکبر و رور یکی از بیماریهایی بزرگی است که گریبانگیر انسان میشود و او را از رشتد و
کمال باز میدارد .بر طبق کالم امام صادش

درجه أحاد «کبر» است1و کبر آن است
کمترین
ٔ

که انسان خود را باالتر از دیگران ببیند و اعت اد برتری خود را بر یر داشته باشدق بهگونتهای
که آثار آن در اعمال انسان بروز کند 2.تکبر موجب می شود تتا انستان از شتناخت واقعیتا
آن چنان که هستندق باز بماند و در برابر ح ایق أهی موضعگیری کرده و از شنیدن سخن حتق
سرباز زند .همین امر موجب می شود کته انستان از عیتوب و ن تص ختویش آگتاه نشتود و
روزبه روز بر شد این عیوب افزوده شود و ناگزیر از رشد و تکامل باز بماند.
حسد

یکی دیگر از موانع رشد و تکامل انسان حسد استت« .حستد» یتک ُختوی زشتت شتیطانی
است که بر اثر عوامل مختلفق مانند ضعف ایمان و تنگنظری و بخل در وجتود انستان پیتدا
می شتتود و بتته معنتتی درخواستتت و آرزوی زوال نعمتتت از دیگتتری استتت 3.حستتدق
سرچشمه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است .اگتر عوامتل اصتلی قتلهتاق دزدیهتاق
ٔ
تجاوزها و مانند آنها را بررسی کنیمق خواهیم دید که قسمت قابتلتوجهی از آنهتا از حستد
مایه میگیرد .شخص حسود تدریج ًا سوءظنش به خدا و حکمت و عدأت او بیشتر میشود و
همین سوءظن است که او را از وادی ایمان بیرون میکشد و او را از رشد و رسیدن بته هتدل
نهایی خل ت باز میدارد.
 .1اصول کافیق ج5ق ص.215
 .2شیخ عبار قمیق م اما أعلیهق ص.59
 .3تفسیر نمونهق ج27ق ص.464
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کتمان حم

ازجمله موانع رشد انسانق کتمان حق استَ « :و تَکت ُ ُموا أْ َح َّق» .کتمانق م ابتل اظهتار استت و

کتمان حق این است که مطلبی را انسان بداند و ح انیت آن نزد وی ثابتت باشتد و از ابتراز و
اظهار آن خودداری کند 1.کتمان حقق سکو در برابر ح ایق و درآمیختن حق با باطل بترای
گمراهی مردمق همه از موانع رشد انسان بهشمار میروند.
غفلت

یکی دیگر از موانع رشد انسانق فلت است .فلت از شناخت ختود و امکانتا وجتودی ختودق
بیتوجهی به ابعاد رشد خویشق فلت از هدل حیا ق انسان را از رشد و کمال باز میدارد .قترآن
سوره اعترال بیتان شتده
آیه179
کریم علت س وت بسیاری از افراد را فلت میداندق چنانکه در ٔ
ٔ
شخص افلق ادراکا خود را از دست داده و در مرتبهای پستتر از حیوانا قرار میگیرد.
سخن بدون علم

دربتاره چیتزی اظهتار
یکی از موانع رشد انسان عبار است از سخن بدون علما یعنی انسان
ٔ
ره آن هیچ گونه علمی ندارد .قرآن کریم گفتار یرمستند به علم را که از زبتان
نظر کند که دربا ٔ
سوره نور به آن اشاره میکند.
آیه 15
سر میزندق گناهی بزرگ میداند و در این باره در ٔ
ٔ
مجادله با حم

یکتتی دیگتتر از موانتتع رشتتد ایتتن استتت کتته انستتان در برابتتر حتتق و ح ی تتت بتته مجادٔتته
بپردازد .مجادٔه در ٔ ت به معنی جنگکردن بتا هتم 2و م ابلته بتا خصتم استت3و در اصتل
 .1عبدأحسین طیبق اطیب أبیان فی تفسیر أ رآنق ج2ق ص.15
 .2سیدامیر ابوأفتوح حسینی جرجانیق آیا اْلحکام (جرجانیهق ج2ق ص.495
 .3ابوأفضل داورپناهق أنوار أعرفان فی تفسیر أ رآنق ج9ق ص.187
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بتته معنتتای اصتترار در بحتتث و پافشتتاریکردن در یتتک مستتأه بتترای أبشتتدن در رأی
استت 1.ایتن پافشتاری بته نحوی استت کته دو طترل بترای اثبتا متدعای ختود حجتتت
(دٔیله میآورندا2دٔیلتی کته ف تط بترای م ابلته بتا دشتمن 3و انصترال او از رأیتش آورده
می شتتود و هتتیچ خاصتتیت روشتتنگری نداشتتته و ح تتی را اثبتتا نمیکنتتد 4.مجادٔتته و
گفت وگوهای توأم بتا ٔجاجتت و عنتادق ایتن ت لیتدهای کورکورانته و تعصتبهای بیپایته
سبب میشود که آنها از صرات مست یم بته بیراهته کشتیده شتوندا چترا کته ح تایق ف تط
در پرتوی روح حقجتویی آشتکار میشتود 5.از ستوی دیگترق وقتتی موضتعگیری انستان
درخصتتوص نشتتانههای ح ی تتت و شتتواهد آنهتتا از آ تتاز منفتتی باشتتدق نمیتوانتتد بتته
معارل (و شناختهاه برسد.

6

سوءظن و بدگمانی به خدا و خلم

درباره خدا و خلق است .این صتفت ر یلته
یکی دیگر از موانع رشد انسانق سوءظن و بددٔی
ٔ
حاصل ترر و نفو ضعیف انسان استا چرا که هر ترسوی ضعیفأنفسیق به هر فکر فاسدی
که به هنش خطور میکندق اعت اد پیدا نموده و پی آن میرود و این صتفت اگتر ملکته شتودق
بسیار هالککننده است.

7

 .1ترجمه أمیزانق ج10ق ص.486
 .2پرتوی از قرآنق ج1ق ص.205
 .3قامور قرآنق ج2ق ص .23
 .4ترجمه أمیزانق ج12ق ص.535
 .5تفسیر نمونهق ج20ق ص .171
 .6تفسیر هدایتق ج12ق ص.131
.7احمد نراقیق معراج أسعادهق قم :بهار دٔهاق 1389ق ص.240
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دروغگفتن

یکی دیگر از موانع رشد انسان که از گناهان کبیره و از زشتترین گناهان محسوب میشتودق
دروو است .این مانع تربیتی باعث بیاعتباری نزد مردمق خواری و خفتق بیآبرویی نزد خدا و
خلق می شود .بعد از بیان اینها باید گفت :هر کسی برای رشد و تعتأی ختویش بایتد در هتر
سخنی که می گویدق تدبر و تفکر نماید تا درو ی در آن نباشد .با این کارق ظاهر خویش را بتا
باطن هماهنگ نموده و موانع رشد خویش را بر طرل مینمایدا چرا کته دروو و استرال بتر
سوره افر مانع هدایت انسان میشوند.
آیه 28
طبق ٔ
ٔ
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نتیجهگیری
از آشکارترین چیزها در قرآنق شناساندن انسان به خود او استا چرا که انسان نادان آفریتده
رباره نزدیک ترین چیزها به وی (که نفتو ختود او استته جاهتل استت و در ایتن
شده و د ٔ
ندانستنق خطری بزرگ برای او نهفته استق چه بسا که جهل به خودق آدمی را به شرک به خدا
دعو می کند و گاه او را به ارتکاب خطاهای رسواکننده وا میدارد  ...و به همین سببق قرآن
درباره ا انسان و نیز مهم ترین صفا و طبایع این ا توجهی اساسی کرده استت .انستان
ٔ
با شناخت این ویژگیها و عوامل رشد میتواند موانع را بهراحتی کنار نهاده و بته ستر منتزل
م صود که همان سیر أی ه ّال استق نائل شود.
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منابع
ترجمه مهدی أهی قمشهایق 1381ق چ دومق قم :انتشارا فاطمةأزهراء.
 .1قرآن کریمق
ٔ
 .2ابنمنظورق محمدق 1414شق ٔسانأعربق ج6ق چ سومق بیرو  :دار صادر.
 .3بابتتتاییق احمتتتدعلیق 1382ق برگزیتتتده ٔ تفستتتیر نمونتتتهق ج5ق چ ستتتیزدهمق تهتتتران:
دارأکتب االسالمیه.
( .4منسوب بهه جعفر بن محمدق امام ششم

ترجمه عالمه حسن
ق 1361ق مصباح أشریعةق
ٔ

مصطفویق تهران :انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
 .5حسینیق امیر ابوأفتوحق آیا اْلحکام (جرجانیهق 1414ق ج2ق تهران :انتشارا نوید.
 .6خیرألهیق احمد و زهراق 1388ق تربیت ع النتی و اخالقتی انستان از دیتدگاه نه أبال تهق
اصفهان :طراحان هنر.
 .7خسروانیق علیرضاق 1391شق تفسیر خسرویق ج1ق تهران :انتشارا اسالمیه.
 .8داورپناهق ابوأفضلق 1375ق أنوارأعرفان فی تفسیر أ رآنق ج9ق تهران :انتشارا صدر.
 .9ربوبیق جوادق 1362ق سیر تکامل انسان در جهت نیل به م ام آدمیتق بیجا :اقبال.

 .11را ب اصفهانیق 1412شق مفردا

ریب أ رآنق بیرو  :دارأعلم أدار أشامیة.

 .11سجادیق ضیاءأدینق 1361ق انسان در قرآن کریمق بیجا :بنیاد قرآن.
 .12طریحیق فخرأدینق 1375ق مجمع أبحرینق ج4ق چ3ق تهران :مرتضوی.
 .13طأ انیق محمودق 1362ق پرتوی از قرآنق چ چهارمق تهران :شرکت سهامی انتشار.
ترجمه ستیدمحمدباقر موستوی همتدانیق
 .14طباطبائیق محمدحسینق1374ق تفسیر أمیزانق
ٔ
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ج13ق چام پنجمق قم :دفتر انتشارا اسالمی
ٔ
 .15طیبق عبدأحسینق 1378ق اطیب أبیان فی تفسیر أ رآنق ج1ق چ دومق تهران :اسالم.
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ترجمه مترجمانق ج3ق تهران :انتشتارا دانشتگاه
 .16طبرسیق فضلق 1377ق جوامع أجامعق
ٔ
تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
 .17قرشیق علیاکبرق 1377ق تفسیر احسن أحدیثق ج8ق چ سومق تهران :بنیاد بعثت.
 .18قرشیق علیاکبرق 1371ق قامور قرآنق ج1ق چ ششمق تهران :دارأکتب اإلسالمیة.
 .19قمیق شیخ عبارق 1372ق خالصه معراج أسعاده یا م اما أعلیهق تهران :راه علم.
 .21قرائتیق محسنق 1383ق تفسیر نورق ج1ق چ11ق تهران :مرکز فرهنگی دررهایی از قرآن.
ترجمه سیدجوادمصطفویق ج1ق تهران :کتابفروشی
 .21کلینیق محمدق 1369ق أصول أکافیق
ٔ
علمیه اسالمیه.
 .22مصتتباحق محمتتدت یق 1376ق اختتالش در قتترآنق ج1ق تح یتتق و نگتتارش محمدحستتین
اسکندریق قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

.

 .23مهیارق رضاق فرهنگ ابجدی عربی-فارسیق بیجاق بیناق بیتا.
 .24مکارم شیرازیق ناصرق 1374ق تفسیر نمونهق ج1ق تهران :دارأکتب االسالمیه.
 .25مرادیق محمدق 1379ق قرآنق انسانق وفاشق تهران :فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .26محمدیق حمیدق 1381ق مفردا قرآنق چ6ق قم :دارأذکر.
 .27مترجمتتانق 1377ق تفستتیر هتتدایتق ج6ق مشتتهد :بنیتتاد پژوهشهتتای استتالمی آستتتان
قدر رضوی.
 .28نراقیق احمدق 1389ق معراج أسعادهق قم :بهار دلها.
عبدالق 1372ق مبانی انسانشناسی در قرآنق تهران :فیض کاشانی.
 .29نصریق
هّ
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بررسی مراسمهای عزاداری (قمهزنی ،تعزيهخوانی)
فاطمه نادعلی

*

چکیده
زمینه هجوم تحریفتا بته
جامعه اسالمی را در
در این مبحث به دنبال آن هستیم تا مشکال
ٔ
ٔ
مراسمهای عزاداری ساالر شهیدان بررسی کنیم .هدل از طرح این مبحثق احیای ارزشهای
چهره اسالم و مسلمانان و همچنین آگاهکردن محبان اهلبیت از تبعا
دینی و زدودن بار از
ٔ

زمینه تروی اینگونته از
چهره دشمنان و فعأیتهای آنان در
این عزاداریها و روشنساختن
ٔ
ٔ
عزاداریهای نامشروع است که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و تبیتین ایتن موضتوع
پرداختهایم .در پایان دریافتیم کته هتدل دوستتداران اهلبیتت و بهخصتوص عاشت ان امتام
حسین

چیزی جز اظهار اراد و عالقه به ساحت م در ساالر شهیدانق امام حسین

چهره تشیع و جلوگیری از ورود انسانها
نیست و هدل دشمن نیز چیزی جز مخدوشساختن
ٔ
به دین م در اسالم نیستا بنابراینق محبان اهلبیت باید از این دسیسه آگاه شتوند و متوجته

باشند که هدلق وسیله را توجیه نمی کند .هرچند هدلق هدل م در و واالیی استق هرگونته
ائمه اطهار :صحیح نبوده و گاه سرافکندگی و تأسف آن بزرگواران را بتهدنبال
اظهار اراد به ٔ
خواهد داشت.
واژههای کلیدی
مراسمهای عزاداریق قمهزنیق تعزیهخوانی.
حوزه علمیه زهراییهق نجفآباد.
*طلب ٔه پای ٔه 3
ٔ
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مقدمه
همه عاش ان
حادثه کربال با آن عظمت و بزرگیق دررهای فراوانی در خود جای داده است و ٔ
ٔ
و شیفتگان اهلبیت

همه کسانی کته بته دنبال برائتت از دشتمنان و آزادی از هواهتای
و ٔ

نفسانی و تن و جسم دنیوی خود هستند و میکوشند تا مهربانیق فداکاریق ظلمستیزیق آزادی
و آزادگی را در وجود خود نهادینه کنندق میتوانند از این مکتب عظیم دررها بیاموزنتد .ایتن
جنبشق تالشی بود برای احیای ارزشهای دین و مبارزه با ظلمستیزیق فسادهاق خیانتهتا و
سیره رسول ه ّال و امیرأمؤمنین حضر علتی
بدعتها و حرکتی بود برای احیای سنت و
ٔ
که بر فضیلتق ایمان و پرهیزکاری استوار بودا اما متأسفانه این رویداد بزرگ بهسبب عشتق و
عالقه ژرل و عمیق بسیاری از مسلمانان و شیعیان در سراسر دنیا و همچنین بهستبب وجتود
ٔ
حادثه کربال و از بینبردن شأن و منزٔت امام حسین7در نگاه
دشمنیها در واژگون نشاندادن
ٔ
عوامق یرمسلمانان و افراد ک فهم و م رضق دستخوش تحریفهتا و بتدعتهای فراوانتی
شده است که محتوایی باطل و خالل واقع دارند و نسبتدادن بسیاری از آنها به معصتومان:
بهخصوص امام حسینق موجب ازبینرفتن شأن و جایگاه آن بزرگواران شده و گناهی بتزرگ
جمله این تحریفهتا و بدعتگتذاریهاق برختی از مراستمهای نامشتروع
را در پی دارد .از
ٔ
اباعبدال انجام میشود .از جمله
عزاداری است که هر سال توسط بسیاری از شیعیان و محبان
هّ
مراسم هایی که در پی تحلیل و بررسی آن هستیمق مراسم قمهزنی است کته چنتد ستال استت
توسط برخی به صور آگاهانه و ناآگاهانه تروی شده و ن تش بزرگتی در تتروی چهترهای
خشن از تشیع و اسالمگریزی دارد .از دیگر مراسم هایی که در بین متردم رواج داردق مراستم
نوبه خود تأثیر بزرگی در انت ال فرهنگ عاشورا به متردم
تعزیهخوانی است .این مراسم نیز به ٔ
دارد که اگر به روش صحیح و مع ول آن انجام نشتودق تبعتا بستیاری را بته همتراه دارد و
فرهنگ عاشورا را بهصور نادرست سینه به سینه به نسلها منت ل میکند .در نتیجه با توجته
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به بروز این تحریفا در سطح جامعه و ت ابل آنها با شخصیت بزرگ امتام حستین

ق در

این م أه به دنبال آن هستیم که صحت و عدم صحت این مراسمها را بررسی کرده و گتامی در
راستای احیای ارزش های اصیل دینی و رضایت و خشنودی پروردگار برداریم.
قمه و قمهزن
قمهق نام سالحی است شبیه شمشیرق اما کوتاهتر و پهن تر و بدون انحنا و کجی است و به کسی
که در روز عاشورا سر خویش یا دیگران را مجروح میسازد «قمهزن» و به این عمل قمتهزنی
میگویند 1.قمهزنی از مراسم هایی است که توسط برخی از عزاداران امام حسین اجرا میشتود
و شهیدان کتربال و بترای اظهتار آمتادگی

و در تأسی به مجروح و شهیدشدن سیدأشهدا

برای خوندادن و سرباختن در راه امام حسین انجام میدهند .صبح روز عاشورا بتا پوشتیدن
ٔبار سفید و بلندی همچون کفن بهصور دستهجمعی قمه بر سر میزنند و خون از ستر بتر
صور و ٔبار سفید جاری میشود .برخی برای قمهزنی نذر میکننتد و بعضتی هتمق چنتین
درباره کودکان خردسال انجام میدهند و بر سر آنان تیغ میزنند.
نذری را
ٔ

2

قمهزنی از منظر تاريخ
درخصوص منشأ اصلی قمهزنی اقوال مختلفی وجود داردا اما آنچه بیشتر از همته مستتند و
اثبا شدنی استق این است که تیغزنی و قمهزنی رسومی عاریتیاند کته از جانتب ترکهتای
تنده
آ ربایجتتان بتته فاررهتتا و اعتتراب منت تتل شتتدهاند .ابتتراهیم أحیتتدری مح تتق و نویست ٔ
عراقیاالصل بر این ع یده است که مراسمهایی از قبیل قمهزنیق قبل از قرن نوزدهم در عتراش
 .1مهدیق مسائلیق قمهزنی سنت یا بدعت؟ق ص .18
 .2جوادق محدثیق فرهنگ عاشوراق ص.387
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رای نبوده و به تدری از اواخر این قترن در آن کشتور رواج یافتته استتا بنتابراینق مراستم
ریشه عربی ندارد.
قمهزنی از خارج از عراش به آن کشور وارد شده و
ٔ

1

درباره عزاداری امام حسین ن تل
حاج حمید راضی از معمران اهل کربال از خاطرا خود
ٔ
میکند که مراسم قمه زنی در ایام جوانی او در شهر نجتف و کتربال رایت نبتود .همچنتین در
نیمته
خاطرا شفاهی هیچ یک از کهنساالن نجف و کربال از برگزاری مراسم قمهزنی قبتل از
ٔ
قرن نوزدهم یاد نشده است .اینگونه مراسمها برای اؤینبار توستط برختی زائتران تترک از
طایفه قزٔباش رواج یافت .آنان به هنگام زیار امام حسین
ٔ
به سرهای خود ضربه میزدند.

با شمشتیرهایی مخصتوص

2

ورود قمهزنی به ايران در زمان صفويه
زمینه عزاداریق رستمی و حکتومتیکردن مجتأو ستوگواری و
از اقداما مهم صفویان در
ٔ
دیگتتریق ابزارمنتتدکردن و نیتتز پدیتتدآوردن آیین هتتا و رستتوم جدیتتد عتتزاداری بتتود .پیتتتر
دالوأه سیاح ایتأیایی از عزاداری شیعیان در اصفهان عصر صفوی ستال 1137قمتری چنتین
گزارش میدهد:
« تشریفا و مراسم عزاداری عاشورا به این قرار استت کته همته مگتین و م متوم بتهنظر
میرسند و ٔبار عزاداری به رنگ سیاه  -یعنی رنگی که در مواقتع دیگتر هیچوقتت متورد
استعمال قرار نمیگیرد – بر تن میکنند .هیچکو سر و ریش خود را نمیتراشد و بته حمتام
نمیرود و خود را از هرگونه تفریح وخوشی محروم میسازند».
 .1واحد پژوهش دفتر فرهنگی فخراْلئمهق دست پنهانق ص.14
 .2واحد پژوهش دفتر فرهنگی فخراْلئمهق همانق صص 16ق.15
 .3همانق ص.16
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افزون بر ابزارآال جدیدق از ایتن دوره بتود کته آداب و رستوم نتوینی در ستلک آیینهتای
عزاداری بهوجود آمدا آدابی چون «تیغزنی»ق «سنگزنی» و «قمهزنی» را از این جمله شمردهاند.

1

صفویه یک گروه فدائیان درست کرده بودند و مانند آلبویه که در قرن ستوم و چهتارم در
اؤیه عزاداریشانق دستههای نظامیشان بتودق بته ارتتش دستتور داده
ب دادق عمدت ًا دستههای ٔ
دسته عزاداری راه بیندازند .صفویه هم وقتی سرکار آمدند این برنامته را
بودند که بهطور منظم
ٔ
نشانه آماده به خدمتق
تکرار کردند .یکی از افواج فدائیانق قزٔباش صفوی بودند که همیشه به
ٔ
سرشان تر اشیده بود .این فدائیان صفویه در روز عاشورا شمشیربهدستت بیترون میآمدنتد و
تصورشان این بود که نوعی همدردی و مواسا با اصحاب امام حسین

داشته باشند .آنان

می گفتند در چنین روزی که اصحاب امام حسین و خود امام و بنیهاشم تیر میخوردندق پو
ما هم این حأت را برای خودمان ایجاد می کنیما یعنی نشان دهیم که متا در راه امتام حستین
فدوی هستیم و حاضریم سرمان بریده شود و این شروع قمهزنی شد.

2

در آن زمان اکثر جامعه به علمایی که با این بدعتها بته مخأفتت برمیخواستتندق توجته
خاصی نمی کردند تا آنجا که عأمی مثل م در اردبیلی بهسبب مخأفت با این نوع حرکا در
عزای امام حسین

از سوی اکثریتت جامعته طترد میشتود .ایشتان از برختی حرکتا

ناشایستی که بعضی مردم در امر عزاداری امام حسین مرتکب میشدندق رنجیدهخاطر شتده و
سیره اهلبیت نیز وجود نتداردق
اقامه عزا نیست و در
با این استدالل که این اعمال جزء رسوم ٔ
ٔ
گستره عمل ختود
آنان را از این کار نهی میکندٔ .کن مردم به منع او وقعی ننهادهق بر شد و
ٔ
افزودند تا آنجا که وی آزرده شده و حتی در م ام اعتراضق ترک آن دیار (اردبیله کرده و بته
یکی از قریههای اطرال میرود تا صدای عزاداری مردم به آن شیوه را نشنود.
 .1همانق ص.17
 .2همانق صص17ق .18
 .3همانق صص18ق .19
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رواج قمهزنی در دوران قاجار
از شاخصههای عزاداری در دوران قاجارق عمومیتیافتن رسم تیغزنی و قمهزنی استا رسمی
که أبته پیش از آن هم مسبوش به ساب های چندسأه بودا اما مشخص ًا در این دوره گستترش و
رواجی بیساب ه یافت 1.در این دورهق خطبایی مثل آخوند مالآقا بن عابد شیروانی معرول بته
فاضل دربندی با کتابش بته نتام اکستیر أعبتادا فتی أسترار أشتهادا همینقتدر کته در
رونق بخشی به مجأو عزا در آن دوره ن تش داشتتندق در ورود مطأتب سستت و جعلتی و
خرافا و در نتیجه عوامگرایی این مجأو هم مؤثر بودند.

2

درباره فاضل دربندی مینویسد:
دوره قاجار
عبدال مستوفی تاریخنگار
ٔ
ٔ
هّ
«تیغ زدن در روز عاشورا از کارهایی است که این آخوند در عزاداری وارد یتا المحأته آن را
عمومی کرده و فعل حرام را ثواب پنداشته است».

3

در این دوره نیز علمای بزرگی مثل عالمه سیدمحسن امین عاملیق قمهزنی و نظتایر آن را
یرشرعی و شیطان پسند خوانده و به مخأفت با آن پرداختندا ؤی با توجه به اینکته قمتهزنی
بهسرعت جایگاه مطلوبی نزد عوام أنار یافته و جزئی الینفک از مظاهر دینتداری بتا ٔعتاب
تعصب مردم شده بودق نه تنها مخأفت این دسته از علما متؤثر واقتع نشتدق بلکته بته تشتکیل
جبههای در بین مردم و برخی علمای مخأف قمهزنی منجر شد تا جایی کته بته عالمته ستید
محسن امین عاملی تهمت زدند که میخواهد اخبتار را نستخ کنتد و از اجترای اعمتال دیتن
جلوگیری کند.

4

 .1همانق ص.19
 .2همانق ص.20
 .3همان.
 .4همانق صص  20ق.21
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داليل قمهزنان
مدعیان قمهزنی برای اثبا جواز قمهزنی به دالیلی استدالل میکنند که به بررستی برختی از
آنها میپردازیم:
 -1افسانه سر به محل کوبیدن حضر زینب :بسیاری از قمهزنان بته ایتن روایتت دروو
تمستتک میکننتتد و میگوینتتد« :اگتتر قمتتهزنی و ستتر شتتکافتن در عاشتتورا و عتتزای امتتام
حسین

جایز نیستق پو چرا حضر زینب

صورتش را آ شته به خون کرد؟»

سرش را به چوب محل کوفتت و ستر و

1

این روایت از این قرار است :چون ابنزیاد را خبر رسید که اهلبیت

به کوفه نزدیتک

شدندق امر کرد سرهای شهدا را که ابن سعد از پیش فرستاده بودق باز برند و پیش روی اهلبیت
سرنیزهها نصب کنند و از جلو حمل دهند و بهاتفاش اهلبیت به شهر آورند و در کوچه و بتازار
بگردانند تا قهر و لبه و سلطنت یزید بر مردم معلوم شود.

2

از مسلم جصاص (گچکاره روایت کردهاند که گفت:
عبیدال بن زیاد مرا به تعمیر داراالماره گماشته بود .هنگامی که دستت بتهکار بتودمق ناگتاه
«
هّ
هیاهویی عظیم از طرل محال کوفه شنیدم .پو به آن خادمی که نزد من بود گفتم کته ایتن
فتنه و آشوب در کوفه چیست؟ گفت :در همین ساعت سر مردی خارجی که بر یزید ختروج
کرده بود را می آورند .پرسیدم که این خارجی که بود؟ گفت :حسین بن علی .آن وقت دستت
و صورتم را که آٔوده به گچ بود شستم و از پشت قصراالماره بیرون شدم تا به کناسه رستیدم.
ناگاه دیدم قریب به چهل مهمل و هودج پیدا شد که بر چهل شتر حمل داده بودند و در میتان
مشاهده این احوال زارزار
آنها زنان و حرم سیدأشهدا و اوالد فاطمه بودند 3.زنان کوفیان از
ٔ
 .1مهدیق مسائلیق همانق ص. 25
 .2شیخ عبارق قمیق منتهی اآلمالق ج1ق ص. 832
 .3شیخ عبارق قمیق همانق ج1ق ص. 833
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میگریستند .ام کلثوم سر از محمل بیرون کرده و فرمود« :ای اهتل کوفته متردان شتما متا را
میکشند و زنان شما بر ما می گریند .ختدا در روز قیامتت بتین متا و شتما حکتم فرمایتد».
هنوز این سخن در دهان داشت که صدای ضجه و و ا برخاست و سرهای شهدا را که بر نیزه
کرده بودندق آوردند و از پیش روی سرها سر حسین

را حمل میدادنتد .زینتب را چتون

نگاه به سر مبارک افتادق جبین خود را بتر چتوب م تدم محمتل زدق چنانکته ختون از زیتر
م نعهاش فرو ریخت.

1

کر محامل و هودج در یر خبر مسلم جصاص نیست و این خبر را گرچه عالمه مجلسی
2
نویسنده کتاب نتورأعین
ن ل کردهق ٔکن مأخذ ن ل آن منتخب ُطریحی و کتاب نورأعین است.
ٔ

یا به عبار

صحیحتر جاعل آن تا به حال معلوم نشد ه است و ف تط بته ابتراهیم بتن محمتد

نیشابوری اسفراینی نسبت داده میشود که شخصی اشعریمذهب و شافعیمسلک بوده و حتی
کارشناسان این انتساب را قبول ندارنتد و شتیخ طریحتی نیتز کته آن را در منتختب آورده از
نورأعین گرفته است.

3

یله هاشمیین و صتاحب
نسبت شکستن سر به حضر زینب بعید است از آن مخدره که ع ٔ

م ام رضا و تسلیم استق باشد 4.همچنین در آن زمانق ف تط بترای شتاهزادگان و بزرگتان از
کجاوه و محمل استفاده می شدق در حأی که حضر زینب اسیر بود و بازماندگان کربال را بتر
روی شترهای بیجهاز جابهجا میکردند 5و ورود ایشان به کوفه به حأتی بتوده کته محصتور
میان ٔشکریان بودهاندا زیرا خول فتنه و شورش مردم کوفه بوده است.
 .1شیخ عبارق قمیق همانق ج1ق ص. 834
 .2شیخ عبارق قمیق همانق ج1ق ص. 834
 .3مهدیق مسائلیق همانق ص .28
 .4شیخ عبارق قمیق همانق ج1ق ص. 834
.1393/9/23 _http://deabel.org .5
 .6شیخ عبارق قمیق همانق ج1ق ص. 835

84

6

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هفدهم

 -2قمه زنی نوعی عزاداری است :یکی دیگر از دالیلی که مواف ان قمهزنی برای انجام کار
خویش به آن استناد مینمایند این است که قمهزنی از مصادیق جزع و عزاداری است و چتون
جزع و عزاداری برای امام حسین مستحب و از شعائر أهی استق پو قمهزنی نیتز بتهتبع آن
باید جایز و حتی مستحب باشد.

1

محدوده مشخصی است تا بتا
در جواب آنها بایدگفت که هر فعل و شیئی دارای تعریف و
ٔ
ناحیه شرع م در معین شده یا در
افعال و امور دیگر اشتباه نشود .این تعریف و محدوده یا از
ٔ
جایی که از طرل شرع تعریفی وجود نداردق ع ل و عرل ع الء باید برای آن محدوده و حدی
وسیله شرع یا عرل مشخص شودق در یر این
محدوده عزاداری به
معین کند .در اینجا نیز باید
ٔ
ٔ
ضابطه خاصی نخواهد داشت و ممکن است بسیاری از اعمال خالل شترع
صور ق عزاداری
ٔ
فلسفه وجودی عزاداری وارد آن شوندق بهطوری که حتی میتوان خودکشی را که
یا خالل با
ٔ
هم ع ل و هم دین آن را حرام و گناه بزرگی می دانندق یک نوع عزاداری دانسته وآن را جتایز
یا حتی مستحب فرض نماییم.

2

درباره قمه زنی نیز وضع چنین استا یعنی یا باید دٔیل شرعی و روایی وجود داشته باشتد
ٔ
که در آن از این اعمال به عنوان نوعی عزاداری نام برده شده باشد یا آنکه با رجوع بته عترل
درباره شرع باید گفت هیچ دٔیل معتبتر شترعی کته
مردم این اعمال را نوعی عزاداری ببینیم.
ٔ
بتوان با آن قمهزنی یا اعمأی شبیه به آن را بهعنوان عزاداری و جزع محسوب نمودق موجتود
ائمه معصومان:بوده استق نوحهسرایی و گریهنمودن بهستبب
نبوده و آنچه بیشتر مورد
توصیه ٔ
ٔ
مصائب حضر سیدأشهدا است.

3

 .1مهدیق مسائلیق همانق ص. 31
 .2مهدیق مسائلیق همان.
 .3مهدیق مسائلیق همانق ص.32
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درباره جزع سؤال نمودمق حضر فرمود:
جابر میگوید از امام صادش
ٔ
مرتبه جزع عبار است از فریاد همتراه وایگفتتنق زدن بته صتور و ستینه و
«شدیدترین
ٔ
چیدن مو از جلوی سر و هرکو نوحهگری برپا کند بهطور حتم صبر را رها کترده و در یتر
صبر قرار گرفته است».

1

در این حدیث که شدیدترین مراتتب عتزاداری کتر شتده استتق میتتوان بتا قاطعیتت
گفتتت کتته از دیتتدگاه شتترع قمتتهزنی و اعمتتال شتتبیه آن را نمیتتتوان بتتهعنوان گونتتهای از
عزاداری و جزع بهحساب آورد 2.ع تل نیتز هیچگتاه حکتم نمیکنتد کته قمتهزنی مصتداش
جزع و عتزاداری استتا زیترا عتزاداریق یعنتی اظهتار حتزن درخصتوص امتام حستین و
انسان باید بهگونهای برخورد کند که عرف ًا صتدش کنتد ایتن شتخص حأتت حتزن بته ختود
گرفته و عزادار است.

3

این صحنهق صحنهای نیست ک ه ایجاد حزن کندق بلکته احستار خشتونت و تتوحش در
نحوه متعارل خود باشدق اثری که بر آن مترتتب استتق
برخی بهوجود میآید .اگر عزاداری به ٔ
بر جای خواهد گذاشتا ؤی اگر بهگونههای یرمتعارل همچون قمهزنی انجام شتودق نتهتنها
اثر وضعی خود را نداردق بلکه ممکن است نتای بد و سوئی بر جای گذارد.
امام حسین

4

در شب عاشورا به زنان حرم چنین فرمودند:

«ای ام کلثوم و ای زینب و ای فاطمه و ای رباب متوجه باشتید وقتتی کته متن کشتته شتدمق
گریبان پاره نکنید و سیلی به صور نزنید و سخنی که خدا راضی نیستق نگویید».
 .1مهدیق مسائلیق همانق ص.32
 .2مهدیق مسائلیق همانق ص .33
 .3مهدیق مسائلیق همانق ص.44
 .4مهدیق مسائلیق همانق صص 44ق .45
 .5سید بن طاورق ألهول علی قتلی أطفولق ترجم ٔه عبدأرحیم ع ی ی بخشایشیق صص104ق .105

86

5

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره هفدهم

ناحیته
احیه م دسه :در قسمتی از زیتار منستوب بته
ٔ
 -3استدالل به فرازی از زیار ن ٔ
م دسه آمده است« :فَال نْدبنَّک صباح ًا و مسآءق و الَب ِکین َٔک بدلَ أتدم ِ
وع َدمت ًاا متن صتبح و
َ َ ً َ ْ َ َّ َ َ َ
ُ
َ َُ َ َ
عصر بر تو ندبه میکنم و بهجای اشک بر تو خون میگریم ».

1

برختتی از ایتتن فتتراز دعتتا بتتهعنوان جتتواز قمتتهزنی و ختتونریزی استتتفاده میکننتتد و
می گویند چون امام زمان حاضتر استتق بترای جتد بزرگوارشتانق امتام حستین

ختون

گریتته کننتتدق پتتو متتا نیتتز میتتتوانیم قمتتهزنی و ختتونریزی راه بینتتدازیم در جتتواب ایتتن
استدالل باید گفت که در این جمتال ق نتوعی مجتاز و مبأ ته 2بتهکار رفتته استت و نبایتد
معنای متدنظر را از آن هتا اراده نمتودا زیترا کته ختون گریتهکردن امتری استت کته عرفت ًا
محتتال بتتوده و تح تتق عملتتی نتتدارد .اینگونتته استتتعماال ادبتتی کتته بتترای بیتتان شتتد
احساسا فترد بتهکار متیرود در کتالم فصتحاء فتراوان یافتت میشتود و نبایتد آن را در
یر محل آن معنی نمود.

3

داليل حرمت قمهزنی
 -1بدعتبودن قمهزنی :بدعت در دین امر نکوهیدهای است که به هر نام و هدفی که باشدق
سرانجام جز خسران و ضربه بر اصل و سیمای دیتنق حاصتل دیگتری نتداردا ازایتنروق در
روایا نیز با شد خاصی با بدعتگذاری برخورد شده و بر برائت استالم از بدعتگتذاران
تأکید فراوان شده است 4.امیرأمؤمنین حضر علی

در این باره میفرماید« :هیچ بتدعتی

نهاده نشد مگر آنکه بدان سبب سنتی ترک شد .از بدعت ها بپرهیزید و راه روشن را در پتیش
 .1مهدیق مسائلیق همان.
 .2مبأ ه یکی از فنون علم بدیع است که در کالمهای فصیح از آن استفاده میشود و بر ُحسن و زیبایی کالم میافزاید.
 .3مهدیق مسائلیق همانق صص57ق .58
 .4مهدیق مسائلیق همانق ص.61
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گیرید .بهترین کارها آن است که پیشینه داشته باشد و بدترین آنهتا آن استت کته نوپدیتد و
بیساب ه باشد».

1

بدعت دارای د و معنای ٔ وی و اصطالحی است .بدعت در ٔ ت بتهمعنای ایجتاد هتر امتر
جدید و بیساب ه ای است و در معنای اصطالحی آن به معنای افزودن مستأٔه و حکمتی نتو و
زمینه دینی نتداردق ماننتد حاللکتردن حرامتی یتا حرامکتردن
جدید به دین است که ساب ه و
ٔ
حالٔی .قمهزنی نیز از امور اختراعی است که هیچگونته ستاب های در عصتر ائمته :نتدارد و از
اختراعا عوام در قرنهای اخیر است.

2

 -2وهن و تضعیف مذهب :وهن در ٔ ت به معنای تضعیف و سستنمودن کسی یا چیتزی
است و منظور از آن در اینجا این است که اگر دیگران این عمل را در عتزاداری امتام حستین
ببینندق مذهب شیعه را متهم به خشونتق توحش و خرافتهگری میکننتدا در نتیجته منجتر بته
تضعیف و وهن تشیع میشود .تاکنون رسانههای ضداسالمی با استناد به صتحنههای قمتهزنی
تؤیدا زیادی بر علیه اسالم و مستلمانان و بتا معرفتی چهترهای خشتن و زشتت از آنهتا
ساختهاند .در این فیلمها شیعیان بهگونهای معرفی شدهاند که به چیزی جز قتتل و ختونریزی
فکر نمیکنند و هنگامی که به دشمنی دست نمییابند به خود حمله میکننتد و در پایتان ایتن
برنامه ها برای اثبا مدعای خود تصویرهایی از قمهزنی در روز عاشورا پخش شده است.
امام جعفر صادش

3

میفرمایند:

مایه ننگق تمتام محبتت و دوستتی را بته
«ت وای خدا را پیشه کنید و برای ما زینت باشید نه ٔ
طرل ما جلب کنید و هر نسبت زشت و ناپسندی را از ما دور نمایید».
 .1محمدق محمدی ریشهریق میزان أحکمهق ترجم ٔه حمیدرضا شیخیق ج1ق ص.453
 .2مهدیق مسائلیق همانق صص 62ق.63
 .3مهدیق مسائلیق همانق صص 66ق.65
 .4مهدیق مسائلیق همانق ص .68
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 -3تبعا بهداشتی و روانی قمهزنی :قمهزنی از ٔحتاظ بهداشتت روانتیق ستالمتی فترد و
جامعه را به خطر میاندازد .به اعت اد کارشناسان بهداشتی قمهزنی ممکتن استت از یتک ستو
باعث خونریزی و قطعشدن برخی عروش و اعصاب فرد قمهزن شود و از سوی یگرق میتواند
بیماریهای عفونی خطرناکی را در جامعه گسترش دهد 1.فردی که بدون هیچ دٔیلی قمتهزنی
می کند باید بداند که در عرفان اسالمی بدن ما امانت خداوند استت و حتق نتداریم بتا امانتت
مسئله شهاد و جانبازی در راه ختدا عتین عرفتان
اینگونه رفتار کنیما أبته بدیهی است که
ٔ
است و نباید آن را با این مسئله اشتباه گرفت.

2

 -4آسانی شریعت :با اندکی تأمتل و دقتت در متتن دیتن استالم درختواهیم یافتت کته
اسار و مبنای آن بر آسانی و از بین بردن هرگونته آزار و ا یتت بته فترد مکلتف و دیگتران
گذاشته شده است .با بررسی برخی از آیا میبینیم که بهروشنی از آسانگیری و سختنبودن
3

آیه شریفه میفرماید :وَ مَا جَعَلَ عَلَمیْکُمْ فِمی
دین خبر دادهاند .همانگونه که خداوند در این ٔ

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

4

در پاره ای از روایا نیز به این موضوع اشاره شده است .حضتر رستول در ایتن بتاره
میفرمایند« :من برای آوردن دین آسان حنیف برگزیده شدهام و هر که با ستنت و روش متن
مخأفت کندق از من نیست».

5

حال با توجه به این شواهدق آیا می توان تصور کرد که اسالم بگوید که با شمشتیر بتر ستر
خود بزنید؟ عملی که حتی برخی توانایی دیدن آن را ندارند چه برسد به انجام آن.
 .1مهدیق مسائلیق همانق ص.70
 .2مهدیق مسائلیق همانق ص.74
 .3همان.
سوره ح ق « و در امر دینق کار سخت و سنگین بر شما قرار نداد».
 .4آی ٔه 78
ٔ
 .5محمدق محمدی ریشهریق همانق ج4ق ص .1813
 .6مهدیق مسائلیق همانق ص.77
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مفهوم تعزيه
تعزیه و تعزیت هم به معنای تسلیتگفتن به یک دا دار از مصیبت است و هم به معنای اجرای
حادثه عاشورا که به آن شبیهخوانی نیز گفته میشود.
نوعی نمایش مذهبی به یاد
ٔ

1

چگونگی تعزيهخوانی
تعزیهخوانی و شبیهخوانیق نمایشی است که در محوطهای با حضور متردم توستط چنتد نفتر
انجام میگیرد که در ن ش قهرمانان کربال و با ٔبار های مخصوص و ابزار جنگتی همتراه بتا
دهلق شیپورق نیزهق سپر و ...ایفای ن ش می کنند .صحنه و نمایش بر مبنتای حتوادث کتربال و
م تلها تنظیم میشود .تعزیه اگر به صور صحیح و با حفظ موازین و شؤون معصومان انجام
وسیله انت ال فرهنگ شهاد به نسلهای آینده است.
شودق تأثیر مهم میگذارد و
ٔ

2

این روایت حماسهای م درق دو جبهه را به تصویر میکشد :یکتی مستیر ست وت را طتی
میکند و دیگری صعود به سوی عرشیان را پیش گرفته است .نبردی در آن ترسیم میشود کته
همته تزویرهتا و
در یک طرلق شجاعتق ایمان و فداکاری قرار میگیرد و در طترل م ابتلق
ٔ
ش او های شیطان قامت راست میکند که سرانجام این صحنهها پیروزی خون بر شمشتیر را
به تماشاگران میآموزد.

3

تاريخچة تعزيهخوانی
بر اسار پاره ای از شواهد تاریخی و مستندا مورخان و سیاحانق تعزیته در دوران صتفویه
مراحل ابتدایی و م دماتی را سپری کرده و در عصر زندیه حضور خود را اعالم کرده و شتکل
 .1جوادق محدثیق همانق ص.123
 .2جوادق محدثیق همانق ص.124
 .3المرضاق گلی زوارهق کندوکاوی در تعزیه و تعزیهخوانیق ص.51
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گرفته است .در عهد کریمخان زندق سفیری از فرنگستان به ایران آمد و در خدمت وی شرحی
در تعریف نمایشهای حزن انگیز بیان کرد .وی با شتنیدن مطأتب آن ستفیر دستتور داد کته
صحنه هایی از وقایع کربال و سرگذشتت هفتتاد و دو تتن از شتهیدان نینتوا ستاختند و از آن
حوادث مانگیز مذهبی نمایشهایی ترتیب دادند که به «تعزیه» معرول شد.

1

در عصر قاجار و بهخصوص در زمان حکمرانی فت حعلیشاه و ناصرأدین شاه قاجارق تعزیه
رونق فزاینده و گستردهای یافت و اجرای آن در سراسر ایران متداول شدا اما أبت ًا مجریتانق
دست اندرکاران و برگزارکنندگان شبیهخوانیق وابسته به سالطینق حکام منتاطق و وابستتگان
تعزیته
دربار قاجاریه بودندق بهنحوی که نفو فرهنگ شاهان را بهخوبی میتتوان در مجتأو
ٔ
این عصر شاهد و ناظر بود .از شواهد رواج تعزیه در چنین دورانی برپاشدن تکیه و رای شدن
تکیه دؤت است.
تکیهسازی استا اما مشهورترینق مجللترین و مهمترین این بناها ٔ

2

هنگامی که ناصترأدین شتاه بترای نخستتینبار بته فرنتگ رفتت و تئاترهتای اروپتا را
دیتتدق پتتو از مراجعتتت بتته ایتتران در ستتال  1291هجتتری ایتتن تکیتته را تأستتیو نمتتود.
معماری ایتن بنتا بیتانگر آن استت کته از مراکتز نمتایش اروپاییتان تتأثیر پذیرفتته استت.
رفه رفته

ته بتاالی آن را بهصتور
تکیه دؤت
محوطته وستیع دو طب تهای بتود کته طب ٔ
ٔ
ٔ

ساخته بودند که هریتک از ا یتن فضتاها بته شتاهق بتانوان حرمسترا و درباریتان اختصتاص
داشتتت و در صتتحن آن جایگتتاهی بتترای اجتترای تعزیتته در نظتتر گرفتتته بودنتتد و
باشتکوهترین تعزیتتهها در آن بتته اجتترا در میآمتد و بهتتترین افتتراد تعزیتتهخوان را از ن تتات
گوناگون کشور بترای هرچته بهتتر برگزارشتدن ایتن مراستم بته تهتران فراخوانتده بودنتد.
ناصرأدین شاه این حرکت را وسیلهای برای نمایش قدر دربار بهکار گرفته بود.
 .1المرضاق گلی زوارهق همانق ص.57
 .2المرضاق گلی زوارهق از مرثیه تا تعزیهق ص.www.ghaemiyeh.com _ 15
 .3المرضاق گلی زوارهق از مرثیه تا تعزیهق ص.16
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محاسن نمايش تعزيه
از دیتتدگاه استتالمق عتتزاداری و ستتوگواری اهلبیتتت میتوانتتد در قأبهتتا و ابتتزاری کتته
میان ملل و اقوام رای بودهق مح تق شتود و بته شتیوههای گونتاگون تجلتی یابتدا أبتته تتا
زمانی که به اصل پیام و محتوا ٔطمه نزنتدق بلکته بته بهتترین نحتو پیتام را در هتن و جتان
مخاطب جتای دهتدا ازایتنروق استتفاده از شتیوههای عتزاداری کته درصتدر استالم رایت
نبودهق اما آسیبی به محتوا نمیرساندق نته تنها از نظتر شترعی اشتکال نتداردق بلکته مطلتوب
بوده و میتواند در حتد ختودق شتعارهای عاشتورا و اهلبیتت:را بته گتوش انستان معاصتر
رسانده و قلب او را به سمت باورها سوش دهد.

1

وسیله شترع و
قأب های مشروع و مجاز دارای حدود و چارچوبهای خاصی است که به
ٔ
ع ل تعیین میشود .اگر عزاداری با شیوه هایی اجرا شود که شور را بر شتعور أتب ستازد و
فلسفه عتزاداری و از دستت دادن محتتوا شتودق ختارج از حتدود
بهنوعی موجب انحرال از
ٔ
عزاداری مشروع و مع ول است .اگر عزاداری بهگونهای باشد که ع الی جامعه آن را نکوهش
کردهق موجب وهن مذهب و آموزه های عاشورا بدانندق حد یرمجاز عزاداری خواهد بود.

2

تعزیه صرف ًا به تشریح وقایع کربال نمیپردازد و طیف وسیعی از صحنههای تاریخی صتدر
اسالم و حتی حوادث عصر پیامبران و نیز وقتایع امامتان بعتد از امتام حستین

را در بتر

می گیرد .با این حال کربال مرکز اصلی و کانون نمایش است و در هر کدام از مجتأو تعزیته
قبل و بعد از عاشوراق گریزی به صحرای نینوا زده میشود.

3

ستوگواریها بتتهعنوان شتعائر شتتعورآفرینق در احیتای فضتتائل و رویآوردن متردم بتته
درستیها مؤثرند و سنت عزاداری میتواند از ارزشهایی که رسول اکرم و جانشینان راستتین
.1393/9/14 – http://efarhang.blogfa.com .1
 .2همان.
 .3المرضاق گلی زوارهق کند و کاوی در تعزیه و تعزیهخوانیق صص 47ق.46
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ایشان برای استواری و گسترش آنها اهتمام ورزیدهاندق صتیانت کننتد .در ایتن رستم دینتی
همچون دیگر آداب متذهبی بایتد احکتام أهتی مراعتا شتود و متردم بتا رویآوردن بته
نمایشهای مذهبی عاشورا باید دینشنار تر از گذشته شوند و روح معنویتت در آنتان احیتا
شود و مجأو سوگواری در هر شیوهای که به اجرا در میآیدق ف ط موقعی موجب خشتنودی
خداوند است که در حدود بندگی خداو ند به انجام رسد و مشتمل بر دروو و حرامی نباشتد و
از تحریفا و خرافا دور شود.

1

چنین مراسمی با آن جنبههای م دسی که داردق میتوانتد در پرورشهتای اخالقتی متردم
وظیفته شتیعیان زنتده نگهداشتتن
مؤثر باشد و بر سالمت افراد اجتماع بیفزاید .همانگونه که
ٔ
عاشورا استق بر آنان واجب است که سنت های آن را از مجرایی صحیح و منطبق بر شؤونا
اسالمی اجرا کنند و نباید اجازه دهند این ِ
سنت معطر به عطر عتر و عاشتورا از آرمانهتای
اصیل حماسه آفرینان کربال فاصله گیرد و با مفاهیم و اعت ادا اسالمی در تباین باشد .تعزیه
شعله محبت اهلبیت را در دلهای تماشاگران بهگونهای زنده کنتد کته متردم همنتوا بتا
باید
ٔ
برنامه زندگی فردی و اجتمتاعی ختود را تنظتیم نماینتد و بته
زندگی عملی امامان معصوم:ق
ٔ
فضائل روی آورده و از ر ائل پرهیز کنند.

2

تحريفات مراسم تعزيهخوانی
محافل و مجأو مذهبیق چشمههای جوشانی هستند کته بایتد از آنهتا بهشتد مراقبتت و
محافظت شود تا آفت و آسیبی نبینند و به درستی بتوانند رسأت خود را انجام داده و تشتنگان
ح ی تتت را از اقیتتانور بیکتتران معتتارل اهلبیت:ستتیراب نماینتتد و بتتر شتتیعیان و محبتتان
.1393/9/14 – http://www.emamzadegan.ir .1
 .2همان.
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الزم است که این هشدار سازنده و راهگشای حضر را که میفرمایند:

«ٔکل شی آفها برای هر چیزی آفتی است» را جدی گرفته و فلت و کوتاهی نکنندا چترا کته
فلت از این هشدار می تواند آفت یا آفاتی را متوجه هرچیتز ستازنده و ارزشتمندی کنتد تتا
جایی که نه تنها سازندگی آن امر ارزشمند را با مانع روبهرو میسازدق بلکه از نتیجته و هتدل
1

دور کرده و به یک چیز مخرب و مضر تبدیل مینماید.
در تعزیهنامهها نیز از دیدگاه اعت ادیق ِاشکاال اساسی دیده میشود کته قابتل ا متاض
نیست .بدیهی است متونی که با اقتبار از منابع نادرستتق افستانههای عامیانتهق داستتانهای
اسطورهای و برخی ن لهای سست تدوین شدهاندق از خدشه و تحریفا مصون نخواهند بتود.
کم نیستند نسخههای تعزیه ای که وقتی بر منابع روایی و احادیث یتا معتارل تشتیع و تتاریخ
مستند صدر اسالم عرضه می شوندق رنگ باخته و از باورهای شیعه فاصله میگیرند.

2

تفحتتص در اشتتعار تعزیتته ایتتن واقعیتتت را روشتتن میکنتتد کتته بختتش عمتتدهای از ایتتن
ستترودهها نتتهتنها در ترستتیم ستتیمای اهلبیتتتق شتتهیدان کتتربال و اصتتحاب ائمتته موفتتق
نبودهاندق بلکته چهترهای از ایتن انستانهای وارستته ترستیم کردهانتد کته فرهنتگ ٔتت و
ٔتپتتذیری را تتتروی می کننتتد .امتتامی کتته در فرهنتتگ استتالمی مظهتتر عتتدأتق ت تتوا و
تطه فتتیض أهتتی و تجلتتی ٔطتتف حتتق استتت و رهبتتری استتت بتتا
حتتقطلبی استتت و واست ٔ
تده شتترل و
جامعیتتت در نظتتر و عمتتل و م تتاوم در برابتتر ظلتتم و جهتتل و نفتتاش و نماینت ٔ
کرامت و آشتیناپذیر بتا هرگونته شت او ق در شتبیهنامهها بتهعنوان زبتان حتال موجتودی
عاجزق ختوار گردیتده و کتمارج تل تی میگتردد کته بترای بهدستتآوردن قطترهای آب در
م ابل اش یا به أتمار میافتد و حأت تضرع به خود میگیرد.
 .1همان.
 .2جعفرق صأحانق رسأ ٔه شور و شعورق ص. http://rahtousheh.com – 16
 .3المرضاق گلی زوارهق کند و کاوی در تعزیه و تعزیهخوانیق ص.133
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ته عظتتیم عاشتتورا کتته بتتر کأبتتد اجتماعتتا متترده و
بستتیار استتفناک استتت کتته حادثت ٔ
ملتهتتای ستتتمدیدهق روح زنتتدگی و آزادگتتی میدمتتد و حتتوادثی کتته بتتهخاطر دفتتاع از
حتق و حمایتت از عتتدأت روی داد و هتر کدامشتان عتتأیترین درر عتز و فضتتیلت را
بتته جهتتان انستتانیت میدهتتدق بهصتتور مبتتتذل و ٔتتتآور ترستتیم کنتتیم 1.در تعزیتتههایی
و شتتهاد حضتر فاطمته

همچتون صتب بتاو فتتدکق وفتا پیتامبر

ق خلفتتای

اهتتل ستتنت متتورد فحاشتتی و ناستتزاهای بستتیاری قتترار میگیرنتتد کتته ایتتن پدیتتده ستتبب
تشدید اختتالل میتان شتیعه و ستنی میشتودا بته همتین ختاطر برختی پژوهشتگران نتام
تعزیه را نمایش ضدسنی گذاشتهاند.

2

یکی از تحریفاتی که متأسفانه بر فضای تمامی نسخههای تعزیته حتاکم استتق دگرگتون
جلوه دادن شفاعت است .بر اسار مضامین این متون تمام مصایبی که به پیتامبران و اهلبیتت
وارد شده برای این است که امت گناهکار نجا یابند و آنها قدر شفاعت برای تبهکتاران
را داشته باشند.

3

این تحریف چندین اثر منفی بهوجود میآورد 1 :ه اثر شهاد ائمه و بالهایی که به اؤیتای
خدا و بندگان صأح روی آوردهق ع یم جلوه داده شتده استتا 2ه گناهکتاران و عاصتیان از
ادامه جرائم بهدستت میآورنتدا زیترا اطمینتان
فرامین أهی و دستورهای ائمهق مجوزی برای ٔ
اندازه شن های بیابان جرمی مرتکتب شتده باشتندق بخشتیده میشتوندا 3ه
مییابند که اگر به
ٔ
آن هایی که با رن و مش ت و تحمل مشکال ق راه تکامل معنتوی را میپیماینتد در استتمرار
تالش خود سست میشوند و کمتر به دنبال نیکیها میروندا 4ه این برداشت لط از شفاعتق
دیگران را به اظهارنظر وا میدارد و آنها چنین تصوری را به حساب فرهنگ تشیع میگذارند
 .1همانق ص.134
 .2همانق ص.134
 .3همانق ص.135
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یده دینتی مستلمانان اینگونته استت و ایتن حرکتت یتک تبلیتغ منفتی
و فکر میکنند که ع ٔ
بهشمار میرود.

1

اقتبار از نمایشهای قرون وسطی سبب چنین تحریفی شده است و برخی نیز معت دند که
بهائیت این انحرال را زنده ساخت که همانطور که حضر عیسی برای از بینبتردن گناهتان
مردم خود را فدا کردق حسین بن علی

نیز این برنامه را پیش گرفت.

2

یده نادرست و مبتذٔی است که دستتگاه امتام حستین
این شفاعت منفی همان ع ٔ

را از

ترازوی عدل أهی جدا می کند و حتی این دو را در برابر هتم قترار میدهتد و اینطتور تبلیتغ
می کند که خداوند عبادا ق اعمال صأح و حسنا را میپذیردا اما در پیشگاه ائمه و خصوص ًا
امام حسین

ف ط نأهکردن و شبیهخوانی و زارینمتودن پذیرفتته استت و در یتک کتالم

خداوند با عمل به واجبا و ترک محرما راضی میشودا اما رضایت امام حستین در گترو
گریهکردن است.

3

أبته امام حسین

شافع روز حشر و کشتتی نجتا استتا امتا نته بترای افترادی کته

عمری را در بطأتق معصتیت و راهتی ختالل مستیر امتام پیمتوده باشتند .آن حضتر بتا
یزیتتد و کتتارگزاران او جنگیتتدا چتتون از منکتترا و زشتتتی نفتتر داشتتت و میخواستتت
سیره جدش رستول ه ّال و پتدرش حضتر علتی
سنت و
ٔ
و فضیلت استوار بودق زنده کند.

را کته بتر ایمتانق پرهیزکتاری

4

بدیهی است اگر بخواهند از متون تعزیه با آن آفت هایی کته دارد استتفاده کننتدق ح تای ی
مسلم بهصور مضامین آ شته به موهوما تروی میشود کته ایتن برنامتهها دستتآویزی
 .1همانق ص.136
 .2همانق ص.137
 .3همانق ص.137
 .4همانق ص.137
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برای دشمنان میشود تا مراسم سازنده و روحبخشی را کته شتیعیان بترای عتزاداری ستاالر
شهیدان بهکار میبرندق زیر سؤال ببرند.

1

کر وقایع و حوادث کربال باید بر اسار منابع معتبر و مستند صتور گیتردق نته از روی
انگیزههای جاهالنه و آمیخته به ا راض و سلی ه های شخصیا بنتابراین بتازنگری اساستی و
اصؤی در نسخه های تعزیه امری ضروری استا زیرا برخی از آنها محتوایی باطل و ختالل
سیره آن بزرگان مطاب ت نمیکند و بعضی از
واقع دارند و نسبتهای آن مضامین به اهلبیت با
ٔ
این اشعار با اصول اعت ادی تشیع سازگاری ندارد.

 .1همانق ص.141
 .2همانق ص.141
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نتیجهگیری
عزاداری برای امام حسین

جزء اعمال پرفضیلتی است که مسلمانان و شیعیان در تمام دنیا

به آن اهتمام فراوانی دارندا اما همین عمل پرفضیلت می تواند در اثر ناآگاهی برخی از افراد یا
عالقه بسیار به معصومان بهخصوص حضر امام حسین
در اثر عشق و
ٔ

آفتا و تبعتا

جبرانناپذیری را بههمراه داشته باشد که سبب دینگریزیق وهن مذهبق بتدبینی درخصتوص
مسلمانان و بهخصوص شیعیان شود .برخی از این عزاداریهتا همچتون قمتهزنی ضتربههای
اساسی به اسالم وارد کرده و عملی است که بسیار متورد تشتویق دشتمنان قترار گرفتته تتا
وسیله خود مسلمانانق اسالم را هدل قرار داده و نابود کنند .برخی دیگتر از ایتن مراستمها
به
ٔ
همچون تعزیهخوانی یا شبیهخوانی اگر طبق موازین اسالمی انجام شود و بهگونهای باشتد کته
مورد رضایت خداوند بتوده و در آن نستبت های نتاروا بته امامتان:زده نشتود و از شتأن آن
بزرگواران کاسته نشودق نهتنها مانعی ندارد بلکه در آشناکردن مردم با حوادث زندگی امامتان:
درباره خاندان رسول ه ّال مؤثر و مفید خواهد بود.
و افزایش معرفت آنها
ٔ
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ترجمه عبدأرحیم ع ی ی بخشایشیق قم :دفتتر
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