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راهنماي تدوين و ارسال مقاالت
 . 1مقاالت ارسالی نباید اینترنتی باشد ،یا قبال در نشریة دیگری چاپ شده و یا برای نشریة دیگری ارسال شده باشد.
 .2رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی الزامی است.
 .3حجم مقاله از  25صفحة تایپ شده (صفحة  250کلمهای) بیشتر نباشد.
 .4حق رد یا قبول و ویراستاری مقاالت برای فصلنامة پژوهشهای اجتماعی اسالمی محفوظ است.
 .5مسؤولیت مطالب هر مقاله به عهدة نویسندة آن و صرفا بیانگر دیدگاه خود اوست.
 .6حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای فصلنامة پژوهشهای اجتماعی اسالمی محفوظ خواهد بود و هرگونه چاپ و تکثیر منووط
به اجازة کتبی سردبیر میباشد.
 .7جهت تسریع در امر بررسی مقاالت ضروری است که نویسندگان محترم همراه مقاله نامهای جداگانه حاوی تقاضوای بررسوی،
نام و نام خانوادگی ،نشانة پستی ،شمارة تلفن و پست الکترونیکی خود ارسال نمایند.
 .8مقاله باید تحت برنامة  wordو مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما باشد.
 .9مقاالت ارسالی ،از حیث ساختار الزم است مشتمل بر بخشهای زیر باشد:
الف و چکیدة فارسی :حداکثر مشتمل بر  250واژه و چکیدة انگلیسی آن به همین مقدار.
ب و واژگان کلیدی و معادل انگلیسی آنها حداکثر  10واژه.
ج و مقدمه و نتیجهگیری.
د و پینوشتها :توضیحات بیشتر ،از جمله معادل خارجی اسامی و اصطالحات مهم یا مهجور ،با عنوان «پینوشتهوا» ،در انتهوای
مقاله آورده شود.
هو و کتابنام ه :فهرست الفبایی منابع فارسی و غیر فارسی در پایان مقاله ،به طور جداگانه و با رعایت قالببندی زیر آورده شود.
کتاب :نام خانوادگی ،نام مؤلف (تاریخ چاپ) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محل انتشار ،نام ناشر ،شمارة چاپ ،شمارة جلد.
مثال :هارت ناک ،یوستوس ( ،)1351ویتگنشتاین ،ترجمة منوچهر بزرگمهر ،تهران ،انتشارات خوارزمی
Nozick, Robert (1981), philosophical Explanation, Oxford University Press.

مقاله :نام خانوادگی مؤلف ،نام مؤلف (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،شمارة نشریه.
مثال :علیزاده ،بیوک (« ،)1382فلسفة تطبیقی ،مفهوم و قلمرو آن» ،نامة حکمت ،ش . 1
 .10نحوة ارجاع داخل متن :برای ارجاع دادن به منابع و مآخذ در متن مقاله ،مشخصات منبع و مأخذ ،در درون پرانتز ،به صوورت
زیر ،آورده شود:
الف و منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،صفحه).
مثال( :مطهری)95 ،1361 ،
ب و منابع التین( :صفحه ،سال نشر ،نام خانودگی مؤلف).
مثال(Plantinga, 1998, 71) :
اگر از یک نویسنده ،در یک سال ،بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پوس از سوال انتشوار از یکودیگر متموایز
شوند.
 .11ارسال و دریافت مقاالت صرفا از طریق سامانة مدیریت نشریات به نشانی  www.razavi.ac.irانجام میگیرد.
 .12ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامه  ISS@razavi.ac.irامکانپذیر است.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

سه خرده گفتمان درعرصة اجتماعی جامعة مرتبط با صدر اسالم شکل گرفت:
گفتمان «والیت»« ،خالفت» و «سلطنت» ،که هر سه لباس اسالم را به تن داشته
و در تالش بودند تا بوا نزدیوک کوردن دالهوای شوناور اسوالمی (ارزشهوای
اسالمی) به دال مرکزی گفتمان خویش ،ذهنیت جمعوی اجتمواع را بوه دسوت
آورند .طبعا هر یک از این سه گفتمان بورای وصوول بوه ایون مهوم ،ناچوار بوه
تعریف دال های شناور منطبق با دال مرکزی گفتمان خوویش بودنود .همانوان
که جابه جایی معروف و منکر در جامعه ،ناشی از تعریفی است از ایون دو کوه
معروف را منکور جلووه داده و منکور را معوروف .از آنجوا کوه گفتموان پیوامبر

 

 

ِساِولِِِهِ( مائوده،)55/
اِكِمِِِاِِلِِوِِرِ ِ
ِما ِِوِِلِ ِيِ
اسالم « ،والیت» بووده اسوت :إِنِ ِ
نوشتار پیشرو به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که« :گفتمان والیت چه
تعریفی از دال های شناور ارائه داده اسوت کوه توسوط عودهای پذیرفتوه نشود و
منجر به تولید دو گفتمان خالفت و سلطنت گردید؟» .برای پاسخ به این سؤال
تخاصم گفتمان والیی حسین بن علی و گفتمان سلطنتی یزیود ،بوه عنووان
مطالعة موردی ،تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیددي :تحلیول گفتموان ،دال ،والیوت ،گفتموان حسوینی ،گفتموان
یزیدی.

بیان مسأله

بهِعنِابیِ ِ ِِ ِِ ِ
عبدال
ِِِِِِ ِِ ِ ِِِِ
لِکلينیِفیِکت
قِِ ِِِِِِ ِِِ

رةِالحسينِ
حولِطريقةِزيِِِ ِِِِِ ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ

ِقاِِلِِِ «ِإ ِذَاَِِ

ِِتَِِْيْتِِ
كِقَِدِِْأِِْقَِ ِْمْتِِالِِصََِّّالِةََِِِوِِآ
ِِِِِشِْهِْدِِأِِنِ ِ
لِِ...أ
ِْعنِْْدِِِرِِأسِهِِفَِقَِِ ِِ
ِِِِِجِِْْلسِِْ ِ
ْتِِقَبِْرَِِِالِْْحِسِيِْْنِِِ...ا
ِأِتَِْي ِ
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ْتِِِالِْ ِكتََِِبِِحِقِِ
ِِِرِسِوِلََِِِوِِتَِلَِوِْ ِ
ْتِال
ِِِِِب ِْع ِ
نِِِالِْ ِْمنِْكََِرِِِوِِات
ِوِنََِِهيِْْتِِِعِ ِ
وفِ ِ
َِوِأِِمِرِْْتِِِِب ِلِْْمِعِْْرِ ِ ِ
ِِالزِ ِکََِ ِةَِ ِ
( »...کلینوی،
حاقِِِم ِعاكِِِوِِإِلَِْيْاكِِِِِ
ِِعِكِِِجِ ِها ِ ِدِِوِِِأنِِِِالِْ ِ
ِِِِِشِْهِْدِِأِِنِِاِِلِْْجِهِ ِدِِم
الوِتِهِِِ...أ
تِ ِ
1407ق ،ج )574 ،4؛ شیخ کلینی در کتاب خویش در مورد طریقة زیارت حسین
بن علی از امام صادق آورده است که فرمود :هنگامی که به زیارت مزار
حسین رفتی  ...سمت رأس ایشان بنشین و بگو  ...شهادت مىدهم که تو نماز
را بپاداشته و زکات را ادا نموده و به معروف امر و از منکر نهى فرمووده و رسوول
را متابعت کرده و کتواب خودا را آن طوور کوه شایسوته اسوت توالوت نموودی و
شهادت میدهم جهاد در معیت تو جهاد است و حق با تو و به سوی تو است.
این عبارات گویای اعتقاد شیعه در مورد علت و فلسفة نهضت گفتمانی حسین
بن علی است .لکن تمام دالهای مذکور (نماز ،زکات ،امر به معروف و نهی
از منکر و جهاد) در متن زیارت ،مواردی نبودند که در جامعة متخاصم با گفتمان
حسینی انجام نشوند .یعنی آنها نیز نماز میخواندند ،زکات میدادنود و قائول
به امر به معروف و نهی از منکر بودند ،داعیة حقطلبی داشتند و با حکوم جهواد و
ةِالی اهلل به جنگ علیه حسین بون علوی
قرِب ِِ

بپوا خاسوتند؛ چنوان کوه علوی بون

حسین

ِِالِِ
َّاةِک
اه ِِِِا ِ َِّم ِ
َِْ ِ
ِِْانِِْ ِ
َِِِهِمِِْم
نیز فرمودهاند« :ثََِالثِِوِنَِِأَِِِْلْفِِرِجِلٍِِيٍِِزِْْعِمِوِنَِِأن

جلِِبِدِمِهِ» (صدوق1400 ،ق)462 ،؛ سى هزار نفر کوه گموان
َىِالِِِعِزِِِوِ ِ
يِتَِقََِرِبِِإِلَِ ِِِ
مىکردند از این امّّتند گرداگرد او را گرفتند ،هر کدام با خون او به خداى عوز و
جل تقرب مىجست.
ایوون تضوواد گووواه بوور وجووود دالهووای شووناوری بووین دو گفتمووان متخاصووم
حسینی و یزیدی است که هر یک تعریف خاص خود را از آن دالهوا ارائوه
میدادند؛ چنان که وقتی حسین بن علی برای ادای نمواز ههور از سوپاه کوفوه
تقبلِمناِكِ»؛ حصوین بون نمیور
ِِِِِِ ِِِِِ ِِِ
ِِِإنه
لِلهِالحصينِبنِنميِِر ِ
مهلت خواست« ،فقِِِ ِِِ ِِِِ ِ ِِ ِِِ ِِِ
الةِزعم ِِ
تِ
تقبلِالص ِِِ ِ ِ ِ
لِلهِحبيبِبنِمظِِ َِرِِِِ ِِِِ ِِِِ ِ
ِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِِ ِِِ
گفت :نماز از شما پذیرفته نیست« ،فق
ِِِِِِختِِِرِِ؟ِ!»؛ حبیوب بون مهواهر در پاسوخ او گفوت:
ِ،وِتقبلِمنكِي
الِِ ِِِِِ ِِِِ
رسولِ ِ
منِآلِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِِ ِِ

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
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پذیرفته نشود و نمواز توو ای احموق
گمان میکنی که نماز از آل رسول خدا
نادان پذیرفته است؟ (خوارزمی ،بیتا ،ج .)20 ،2لذا این که «گفتمان حسینی چوه
تعریفی از دالهای شناور داشته که منجر به شکلگیوری چنوین نهضوت گفتموانی
بالمشابهِ تاریخ شده است؟» ،سؤالی است که ایون تحقیوق بوه دنبوال پاسوخ بوه آن
است.
فرض در پاسخ به این سؤال« ،اعتقاد گفتمان حسینی به ارزشمندی و مقبولیت
دالهای شناور اسالم به شرط اقرار مسلمان به والیوت نبوی یوا وصوی و تبعیوت از
وی» است که مورد قبول گفتمان حاکم قرار نگرفت و از این رو در حوذف ایون
محور کمر همت بست.
ضرورت پاسخ به این سؤال ،وصول مسولمان بوه موالک سونجش کردارهوای
خویش است ،تا دریابد دالهای شناور اسالمی ،که در زندگی خوویش عامول بوه
آن است ،منطبق با چه گفتمانی است .گفتمان حسینی یا یزدی؟
برای پاسخ به این پرسش ،با صرف نهور از مبوانی نهوری «تحلیول گفتموان» از
روش تحلیل گفتمان الکال و موف و فرکالف ،بوه عنووان خورده روش ،اسوتفاده

 

 

شده است.
پیشینة این تحقیق با ادبیوات تحلیول گفتموان سوابقه ای نودارد ،لکون در موورد
تفاوت دینداری علوی و اموی برخی مکالمات شفاهی در مجالس وعظ و ماننود
آن انجام شده است ،اما این که پژوهشی علمی در این زمینه مکتوب شوده باشود،
مطلبی یافت نشد.
مقدمه
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قرآن ،به خالف نهریة گفتمان که قائل اسوت «هوی گفتموانی نمویتوانود هرگوز
کامال شکل بگیورد و تثبیوت شوود» (سولطانی )160 ،1383 ،و شوکلگیوری خوودِ
واقعی و کامل در افراد گفتمانها اسطورهای بیش نیست ،فلسوفة ارسوال رسول را
قرائت صحیح از آیات ،نشانهها و دالهای هسوتی و تعلویم آن در راسوتای تزکیوة
افراد و وصول آنها به کمال و هویوت خوویش ،بعود از عودم آگواهی ،ضواللت و

حیرانی در حوزة گفتمان گونی میدانود :لَِقَِدِِْمِنِِاِلِِعِلَِِىِِاِلِْمِؤِمِِْنيِِنَِِإِذِِْبِعِثَِِفيِِِهِمِِْ

ِِِِهِِوِِيِزِکَِِيِهِمِِْوِِيِعِلِمِهِمِِِالِْكِتاِِبِِوِِاَِلِْحِكِِْمِاِةَِِوِِإِنِِْ
ِو ِِمِنِِْأنِفِِْسِهِمِِْيِتِلِِْواِِِعِلَِيِهِِْمِِْآي ِت
رِسِ ِ
ِفیِِضَِِالِلٍِِمِِبيِِنٍِ( آلعمران .)164/از این روی است کوه در طوول
ِِِِواِِِمِنِِْقَِبِْلِِلَِِ
کن

تاریخ پیامبران الهی و جانشینان ایشان در عرصة کردارهای گفتمانی زبانی و غیور
زبانی در تقابل با گفتمانهای غیور ،هموواره دو نیوروی متعوارض بنیوادین و پویش
رانندة تحوالت اجتماعی بودهاند که با برجستهسازی «خود» و حاشیهرانی «دیگر»
سعی در کسب ذهنیت جمعی اجتماع و شالودهشکنی گفتمان رقیوب داشوته و بور
ایوون اسوواس تحوووالت بووزری اجتموواعی را سووبب و موجووب تشووکیل تموودنهووای
توحیدی و تمدنهای مادی (ر.ک :خامنه ای )1393 ،شدند که قرآن از آن تعبیور

كِِِحِاِ ِْزبِِ
ِِِاِ ِ
ِِِكِِِِحِ ِازِْبِالِ،اولئ
به حزباهلل و حزبالشیطان کرده اسوت :اولئِ

الِِشِيِِْطِِنِ( مجادله.)22/

از جملووه پیووامبرانی کووه منشووأ بووزریتوورین تحوووالت توواریخی بوووده ،پیووامبر

است که از شروع تبلیغ وی در سال  610میالدی تا تأسیس امپراطوری
اسالم
اموی در سال  41قمری ،میتوان آرایوش خورده گفتموانهوای حاضور در عرصوة
اجتماعی جامعة مورتبط بوا اسوالم را بوه سوه گوروه اصولی تقسویم کورد :گفتموان
«والیت»« ،خالفت» و «سلطنت».
گفتمان والیت

عملکرد افراد قائل به گفتمان والیت دقیقا در راسوتا و امتوداد اوامور و دسوتورات
پیامبرشان قرار داشت؛ یعنی خود را امت و دنبالوهرو اموام و ولویّ خوویش ،یعنوی
پیامبر

میدانستند :کِنِتِِْمِِْخَِيِْرَِِاِمَِّةٍِِاِخِْرِِجِاِتِِْلِلنِِ ِاِسِ( آلعموران ،)110/وِِ

ِِِِ ِعِلِ َِاىِِالنِِ ِاِسِِوِِيِكِاِوِنَِِالِِرِِسِاِوِلِِعِِلَِاِيِْكِمِِْ
ِِِلِتَِكِِونِِِواِِِشِهِِداءِ
ِِِْمِِْاِمَِّةِِوِسِِط ِ
َِکِهلِِِكِِجِعِلِِن کِ

ِهيداِِِ( بقره .)143،از این رو دال اصولی گفتموان والیوت ،شخصویت پیوامبر بوه
ِشَِِ
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یعنی نشانه های این گفتمان مانند تقوا ،عدالت ،نیت خوالص ،خوداخواهی ،جهواد
فی سبیلاهلل ،معرفتاهلل ،معرفتالنفس و دیگر ارزشهای قرآنی و اسوالمی اسوت
در زیر سایة نهام والیت ولیاهلل ارزش پیدا میکند؛ چنوان کوه پیوامبر اسوالم
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ِِفیِقوِماهِوِ
ِِِِِِمِِِنوِحِِِ ِِِ
ِِمثلِم ق
وِجِلِِِِ
ِِعبدالِِِعِزِِ ِِ
ِِعبداِِِ ِِ ِِ
ِِِ ِنِ ِِ
آموزششان داده بود کهِ« :لوِأ
ِِعلایِِ
ِحتیِحِجِِألفِع مٍِِ ِ ِ
ِِفیِعمرِِِ ِِ ِِ
ِِِدِِِ ِِ ِ ِ
ِِفأنفقهِفیِسبيلِالِِِوِم
ک نِبهِمثلِاِحِدِِِِذَِبِِِِِِِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِِ
ِِِِ» (اخطب خوارزم ،بیتا ،ص)67؛ اگر کسی خدا را
ِةِوِلمِيدخله
ِِرائحةِالجِِن ِِ ِِِ ِِِ ِ
يش ِمِ ِِِ ِ ِِِِ
ِِ
به مدت عمر حضرت نوح بندگی کند و مثل کوه احد طال داشته باشود و در
راه خدا انفاق کند ،و به قدری عمر کند تا بتواند هزار بار با پای خوود حوج را بوه
ولوی» را نداشوته
ت« ّ
جا آورد و بعد بین صفا و مروه به ناحق کشته شود ،اموا والیو ِ
باشد بوی بهشت به مشام او نمیرسد و داخل بهشت نمیشود.
از همان ابتدای دعوت پنهانی تأکید بر مسألة والیت داشته و
پیامبر اسالم

در تقابل با گفتمان سلطنت

ِِِِِِعلِِیِ(يعنیِولِِیِِ)ِِلامِ
ِِلمِيوالكِي
ِِِِِثِِمِِِ ِِِ ِِِ
تلِمظلوم
ِِِِِ ِِِ ِِ
ِوِالمروةِقِ
ِِِِ ِِِِ ِ ِ
تلِبينِالصف
ِِِِ ِِِِ ِِِِ
قدميهِثمِقِ
ِ ِِِ ِِِ

تحلیل گفتمان والیی امام حسین

عنوان ولیّ خدا بوده و نهام معنایی این گفتمان بر پایة والیت «ولِِیِِِِال» تولید شد.

/

قبل از هر چیزی حکم امامت و والیت امام علی
 

را بعود از اماموت و والیوت

ِِِِفَِقََِا ِلَِِلََِاهِِ
ِِِ ِِْنْا ِهََِارِِ...
ياهِِال
خََِصََِّّةِِِِف ِ
یِعبِْْدِِالِْْمِطِلِبِِ ِ
خویش تنفیذ کرده« :وِِقَِدِِِْْجِ ِم ِعِِِبِن ِِ ِ
ارثِیِِِوِخََِِليِِفََِتایِِمِانِِْبِعِْْادِيِ» (مفیود،
صيِِِّّیِِِوِوِزِِيرِيِِِوِوِِ ِ
ِِ...فَأَِِْنْتِِِأخِیِِِوِوِ ِ
النبِیِِِِِِ
ِِِ
1413ق ،ج)7 ،1؛ در یومالدار که مخصوصا فرزندان عبودالمطلب را گورد آورده
بود و آنان را از خشم خدا بیم میداد و مىفرمودند  ...تو برادر و وصى و وزیور و
جانشین پس از منى .و در طول رسالت خویش نیز بارها بر این مهم تأکید نمودند
(ر.ک :دیلمووی1412 ،ق ،ج .)207 ،2در غوودیر خووم هووم اتمووام حجووت کوورده
(طبرسی ،1372 ،ج )59 ،1و حتی در لحهات رحلت ،قصد وصایت کتبی نمودند
ِر ِساِوِلََِِِِالِِ
که با حاشیه رانی گفتمان غیر مواجه شده و متهم به هذیان شودند« :إِنِِ ِ
يِهِْْجِرِ» (حجازی1419 ،ق 247 ،و نعمانی1397 ،ق.)82 ،
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گفتمان سلطنت

در مقابل گفتمان والیت ،دو نهام معنایی «خالفت» و «سلطنت» تولیود شود .افوراد
قائل به گفتمان سلطنت کسوانی بودنود کوه سوالهوای متموادی بوا گفتموان پیوامبر
رقابت کردند ،اما با وجود نفرات بیشتر و جنگ افزارهای نو و کارامد
اسالم
و مرکبهای زیاد در مقابل نیروی انسانی و مرکبهای بسیار کم اسالم و دسوت
خالی آنها ،مدام شکست میخوردند .چنان که قرآن هم بوه ایون موضووع اشواره

ِِْاِنِِِاَِِلِِ
ِِأمْاِواِِِلِهِ ِمِِِْ ِوِِِ ِِِِأ ْوِ ِ ِدَِِاِ ِمِِم
ِِعاِنِِْهِ ِمِِْ ِ
یِ ِ
نِِِِْتِغِِْنِ ِ
ِواِ َلِ ِ
ِِِِهيِِنَِِِِکَِ َفِ ِر ِِِ
کرده است کوه :إِنِِِال

ِِْ( آلعمران .)10/اسالم ابوسفیان ،به عنوان یکی از افراد گفتمان سولطنت و
َشِِيِئ ِ

تشبیه «اسالم» به «سلطنت» در کردار زبانی ابوسفیان در هنگام فتح مکوه کوه« :ما ِ
ِملاكِکسارِ ِِِ،وِ ملاكِبناىِافصافرِ!»
ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ
َِكهاِقاِِِِّ،
الفضلِملكِِِ ِ ِ ِِِ
ِِِِِِِِِِِ ِ ِِِِ
رأيتِي ِأب
ِِِ
(واقدی1409 ،ق ،ج ،)814 ،2نشاندهندة این است کوه در اذهوان ایون بخوش از
اجتماع ،ساختار و نهام معنایی پرستش ماسویاهلل به طور کامل فروریخوت ،ولوی
نیز در ذهنشوان تثبیوت نشود ،بلکوه بوه اصوالت
در مقابل گفتمان پیامبر اسالم

طبیعت ،قدرت و لذت رسیدند .از این رو دلیل مسولمان شدنشوان نیوز ،نوه ارادت
قودرت» گفتموان وی
ِ
وگفتمان والیی او بود ،بلکه ارادت بوه «
به پیامبر اسالم
بود (ر.ک :زورق .)404 ،1390 ،بر این اساس در جامعة مرتبط با اسوالم گفتموان
دومی شکل گرفت که دال مرکزی آن «اصوالت طبیعوت» بوود .البتوه چوون هنووز
فرصت طرح و ههور پیدا نکورده بوود ،گفتموانی نهفتوه مانود و توا زموان تأسویس
امپراطوری اموی تبودیل بوه یوک حوزب مخفوی شود (ر.ک :زورق ،1390 ،ج،1
.)142
گفتمان خالفت

از آنجا که این طور نبود که همة مردم به محض اسالم آوردن کامال تغییر کننود،
بلکه طبعا در هر دو حوزة نهر و عمل ،تلفیقی از اسالمیگری و اعرابویگوری در

ِرياِدِِوِنَِِ
ضٍِِِوِِنَِكِفِِْرِِِبِِِبِعِْضٍِِوِِِيِِ ِ
وجود ایشان شکل میگرفوتِ... :يِقِِولِِِوِنِِِِنَِِؤِ ِمِْنِِِِبِبِعِْ ِ
والیووت ،بووه پیامبرشووان بووه چشووم یووک «ولوویّ» نمووینگریسووتند ،بلکووه وی را در
چهارچوب زندگی عربی در حد یک حاکم میدانستند .لذا گاهی به جای عنوان

ِواِدِعِاِ ِِءِِ
رسول اهلل وی را با «یا محمود» موورد خطواب قورار مویدادنودِ  :تَِجِعِِْلِا ِِِ

ِِ(ِنور( )63/مجلسی1403 ،ق ،ج.)33 ،43
ِِِِِبِِِعِْضِكِمِِِبِِِْعِِْض ِ
ِولِِِبِيِْنَِكِمِِِِْکَِدِِع ء
الِِرِسِ ِ

که علی بن ابی طالب

فرمود« :أمِ ِِوِِاِلِِلَِقَِدِِْتَِقَِمَِّصِهِ ِِفِِالِنِِابِْنِِأبِِیِِقِحِ ِ َفِةَِِوِِإِنِهِِ

لِيَِِعِْلَِمِِأنِِمِحِلِِیِِمِنِهِِْ ِِمِحِِلِِالِقِِْطِْبِِ ِمِانَِِالِِرِِحِ ِاىِ» (رضوی1414 ،ق ،خطبوة شقشوقیه،
)48؛ آگاه باشید! به خدا سوگند! خلیفة اول ،جاموة خالفوت را بور تون کورد ،در

/
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در تقابل با گفتمان سلطنت

ایون طیوفِ
از آنجا که حال اکثریت جامعه این گونه بود ،با رحلت پیامبر
اکثر ،گفتمان والیت و قوائالن بوه آن را کنوار زده و گفتموان دیگوری را ،تحوت
عنوان «گفتمان خالفت» ،که دال مرکزی آن «اسالم عربی» و دیگر نشانههوای آن
نیز تلفیقی از ارزشهای اسالمی و عربی بود ،اتخاذ نمودند .در هموین راسوتا بوود
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تحلیل گفتمان والیی امام حسین

اِِالِ( نسوا  ،)150/از ایون رو آنهوا بوه خوالف گفتموان
كِِِسِ ِبي
نَِِِذلِِاِ ِ
ِِِِبِِْي ِ
أنِِْيِتِخِ ِهِواِ

 

حالى که مىدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسالمى ،چوون محوور آسویاب




است به آسیاب که دور آن حرکت مىکند« .وِلنعمِم ِقيل ِم ِقتالِالحساينِإ ِ
فاایِيااومِالسااقيفة» (مجلسووی1403 ،ق ،ج .)328 ،45در حقیقووت جریووان سووقیفه

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

زمینهساز و سرآغاز انحراف ارزشها از والیت به «سلطنت» بود.
آناه تا بدینجا گفته شد ،بیانی اجمالی در مورد ریشة تاریخی و تبارشناسوانة
تخاصم گفتمان حسینی و گفتموان یزیودی بوود .گفتموان حسوینی هموان
قورآن ناطقنود و مفسوران (تجلوی)
گفتمان الهی (قرآنی) است؛ زیرا اهلبیت
حقیقی قرآن صامت .در حدیث ثقلین نیز همسانی قرآن با عترت (اهلبیوت)
گویای انطبواق کامول ایون دو بوا یکودیگر اسوت ،پوس گفتموان حسوینی در
نیوز
حقیقت همان گفتمان قرآنی (الهی) است و با گفتمان دیگر انبیوا الهوی
انطباق دارد.
عینیووتیافتووه بووود ،یعنووی
از آنجووا کووه اوال گفتمووان والیووی پیووامبر اسووالم
جایگزینی گفتمانی دیگر به جای آن غیر ممکن به نهر میرسوید و ثانیوا از آنجوا
که مردی به نام محمد توانسته بود به اسم «اسالم» بسیاری از قبایول عورب را ،کوه
دائم با یکودیگر در جنوگ و خوونریزی بودنود ،متحود کنود (زورق ،1390 ،ج،1
 )101و اساسا وحدت و قدرت به دست آمده در بین اعراب ،بوه برکوت اسوالم و
بود ،بدیهی است برای حفظ این معلول (اتحاد و قدرت عرب)
گفتمان پیامبر
میبایست علت آن نیز حفظ شود چون اگر علت از بین میرفت ،قطعا معلول نیوز
کأن لم یکن تلقی میشد .بنابراین اگر سولطنتیهوا تموام دالهوای گفتموان پیوامبر
را به طور علنی کنار می گذاشوتند ،قدرتشوان هوم از دسوت مویرفوت.
اسالم
تهاهر آنها به اسالم شاهد بر این مدعاست (ر.ک :رضی1414 ،ق ،خطبة 93؛ نامة
 17و  .)64لکن گفتمان والیت در صدد کنار زدن پوردة اسوالمخوواهی از چهورة
قدرت طلب گفتمان سلطنت بود ،از این روی اموام حسوین در شورایط بیعوت
اجباری با گفتمان سلطنت به رهبری یزیود قورار گرفوت (ر.ک :محودثی،1376 ،
 ،482یزید بن معاویه) .مروان به ولید گفتوه بوود :مگوذار حسوین بیعوت نکورده از

مدینه برود و اگر بیعت نکرد او را بکش (محودثی 82 ،1376 ،و شوهیدی،1385 ،
 .)184امتناع امام حسین

اِِعِِمِِْثِِلَِاهِ» (مجلسوی1403 ،ق،
از بیعت« :مِثِِلِْ ِایِِ ِيِِِبِ ِ يِ

دوباره به قدرت و لذت رسیدهاند .این مضمون منسوب به امام حسین

که «إنِ

ک نِدينِ ِمحِمِِدِِلميستقمِِا ِِبقتلیِفي سيوفِخهينی»؛ اگر دین محمد

جوز بوا

ِِعِكِِِِوِِِأِِسِِْيِ فِِِهِمِِِِْعِ َلِ ْيِكِ»
ِِِِ ِسِِِمِ
ایشان با تو اما شمشیرشان بر علیه تو اسوت« :قِلِِوِبِِِالنِ
(مفید1413 ،ق ،ج .)67 ،2این عبارت تاریخی نشان از همان طیف اکثریوت دارد
که آمیزهای از اسالم و عرب بودند و خود و خدا را با هم میخواستند و اگر ایون
دو مقابل هم قرار میگرفت خوود را برمویگزیدنود (ر.ک :زورق.)557 ،1390 ،
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کشته شدن من استوار نمیماند ،پس ای شمشیرها مرا دربربگیرید ( راسوم نفویس،
 )35 ،1383گواه بر این مدعاست.
از آنجا که دست اجباری بیعت با گفتمان سلطنت تا مکوه هوم کشویده شود و
دیگر حرم امن الهی هم امن نبود ،امام حسین بوا دعووت کوفیوان ،بوه سومت
کربال حرکت نمود (طبری1387 ،ق ،ج .)375 ،5اما در مسیر خبر رسید که قلوب
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ج 325 ،44و ابن طاووس ،)23 ،1348 ،مزید بر علت شد توا گفتموان سولطنت بوه
جهت ضرورت حفظ لباس اسالم (علت) برای حفظ قودرت اسوالم (معلوول) ،در
تخاصم با گفتمان والیوت و حاشویهرانوی آن ،در کنوار دال اسوالمطلبوی گفتموان
سوولطنت ،دال قوودرتطلبووی گفتمووان والیووت را نیووز در نهووام معنووایی خووویش
مفصلبندی کننود (ر.ک :زورق ،1390 ،ج .)199 ،1بنوابر ایون نهضوت گفتموانی
حسووینبوونعلووی نیووز در راسووتای تبیووین صووورت اسووالمخووواه نهووام والیووت و
رسواسازی صورت قدرتطلب نهام سلطنت شکل گرفت.
امام حسین در این شرایط در قالب کورداری غیور زبوانی از مدینوهای کوه
دشمن به آن مسلط شده بود شبانه و پنهانی راهوی مکوه شود .یعنوی راهوی را کوه
شبانه و پنهانی از مکوه بوه مدینوه هجورت کورده بوود بازگشوت
روزی پیامبر
(بیهقی ،1361 ،ج .) 465 ،2این حرکوت معکووس بوه ایون معنوا بوود کوه نهضوت
به نقطة آغازین خوود بازگشوته اسوت و کفوار سولطنتطلوب
گفتمانی پیامبر









لذا مسلم بن عقیل را تنها گذاشتند (نهری منفرد ،1385 ،ص .)115خبور شوهادت
مسلم (نهری منفرد )133 ،1385 ،و هانی بن عروه (مفید1413 ،ق ،ج )63 ،2نیز به
معنی کمر بستن به قتل عام گفتموان والیوت و محکوم کوردن پایوههوای گفتموان
سلطنت بود .چنان که پیش از این معاویه در کرداری زبانی وعدة به حاشویهرانوی
گفتمان والیت داده و گفته بود که تا نام محمد را از باالى مأذنهها پایین نیاورم و
دفن نکنم از پاى نمىنشینم« :وِإِنِِأخ َِ شمیِصرخِبهِفىِ ِکلِِيومِخمسِمِرِِِاتِ ِ
ِِِِلكِ!ِوِالِِإ ِِدفنِادفنا ِ»
ِِ ِِعملیِبقىِمعهها؟ِ ِام
أشهدِأِنِِ ِمحِمِِداِِِرسولِالِ.فأ
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(حسینی طهرانی ،بیتا ،ج .)264 ،8و یزید نیز در ایون راسوتا ،کمور هموت بسوت.
تکثر کفریوات او در اشوعارش گوواه بور ایون مدعاسوت (ر.ک :البکوا للحسوین،
 .)281 ،1391لکن هم باید لباس اسالم حفظ میشد تا قدرت ماندگار شود و هم
این که همان اسالم بوا قرائوت حسوین بون علوی موانع وصوول سولطنتیهوا بوه
مقاصدشان بود .در چنین شرایطی تنها چاره قتل حسین با شمشیر اسوالم بوود.
از این رو بود که به استناد حکم شرعی حسوین بون علوی

را سور بریدنود« :انِ

حسين ِبن ِعلیِبنِابيط لبِلقدِشقِعص ِالمسلمينِ،وِخ لفِاميرالمؤمنينِوخرجِ
حفظاِِِِلشاريعتِِسايدِِ
عنِالدينِثبتِوِحققِعندِيقضیِتوحكِمتبدفعهِوِقتلاهِِ ِِ
المرسلين»؛ به درستی که حسین بن علی بن ابی طالب ،ارکان اسالم و مسولمین را
شکسته و برهم ریخته و با امیرالمؤمنین مخالفت کرده و از دین خارج شده است،
بر من ثابت و محقق است .قضاوت میکنم و حکم میدهم به محاربه و جنگ او
و نیز بر قتلش برای حفظ شریعت پیغمبر » (وجدانی ،بیتا.)1003 ،
در این برهه از تاریخ بود که دو گفتمان سلطنت و والیوت تموام قود در برابور
یکدیگر ایستادند ،و با دو چهرة گفتمان حسوینی و یزیودی جلووهنموایی نمودنود.
اینجا بود که نزاع بر سور تعریوف دالهوای اسوالمی و نزدیوک کوردن آن بوه دال
مرکزی در هر گفتمان ،موضوع روز جامعه و جدال افراد قرار گرفت که تفصویل
آن در ادامه میآید.
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هلم ستیزی
تحت فرمان
ولی اهلل

جهاد
تحت فرمان
ولی اهلل

ولی اهلل

نهام
والیی

دیگر
ارزشهای
دینی با شرط
اقرار به والیت

زکات در
راستای
تقویت نهام
والیی

امر به والیت
(معروف) و
نهی از ضد
والیت (منکر)
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هدایت به
صراطمستقیم
والیت

نماز با اقرار
به والیت
ولی اهلل
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شکل شمارة ( :)2مفصلبندی گفتمان خالفت

هلم ستیزی
در حد
منافع
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جهاد در
جهت
گسترش
قدرت

هدایت
ناقص

نماز
بدون
والیت

اسالم
عربی

نهام
اسالمی
عربی

دیگر
ارزشهای
دینی و
عربی

زکات
جهت
مخارج
نهام

امر به والیت
(زندگی عربی
اسالمی) و نهی از
منکر (والیت)
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نماز
سیاسی

سیتزه
منفعت
طلبانه

حفظ
هواهر
دین

اصالت
طبیعت

ارشاد
سیاسی

امر به منکر
(ضد والیت)
و نهی از
معروف
(والیت)

چنان که گذشت در گفتمان های متخاصم بوا گفتموان والیوت سوعی در حفوظ و
رعایت هواهر اسالم میشد .مثال «نماز»ی را بدعت میگذاردند (ر.ک :بخواری،
1414ق ،کتوواب صووالة التووراویح ،ج ،706 ،1ح .)1906حتووی در صووورت دادن
بدعت از واژگان دینی حرام و حالل وام گرفته میشود (ر.ک :حسوینی طهرانوی،
با حضور «ولوی اهلل» تنهوا او،
بیتا .)3 ،این در حالی بود که در گفتمان پیامبر

مرجع ،مفسر و مبین تعالیم دین بود :وِِِِأ ِْن َزِِلِنِِِْإِلَِيِْكِِِِالهِکِِْرِِلَِِتِبِيِِّنَِِلِِلنِِ ِاِسِِما ِِنِاِزِلَِِ
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تعریف گفتمان والیت از دالهای شناور اسالم
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پوشش در
لباس دین

زکات در
جهت
تقویت نهام
سلطه



إِلَِيِهِِْمِ( نحل )44/و دیگران حق قانونگذاری و تشریع نداشتند .چنان کوه فلسوفة
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ارسال نبی و انتصاب ولی نیز قرائت صحیح از آیات ،نشانهها و دالهای هودایت،
کمال و هویتیابی افراد است .اما در نهامهای معنایی گفتمان خالفت و سولطنت
برای حفظ هاهر ،بسیاری از ارزشهای دینی به عنوان دالهای شوناور مصوادره و
مفصلبندی شد و مفسر و معلم آن به حاشیه رفت .از این رو الزم است دالهوایی
مانند «اقاموة نمواز و زکوات»« ،امور بوه معوروف و نهوی از منکور»« ،تأسویس نهوام
اسالمی»« ،هدایت مردم»« ،معاد»« ،جهاد»« ،هلمستیزی» و ،...که جوزو کردارهوای
هر دو گفتمان به حسواب موی آموده و شوناور بوین هور دو بووده اسوت ،بوا قرائوت
«ولیاهلل» معنا شده و از این طریق حد تخاصم آنها با گفتمان رقیب روشن گوردد.
به عبارت دیگر و برای مثال ،با این که «نماز» جزو کردارهای هر دو گفتمان بوده
اسووت ،چووه تفوواوتی بووین نموواز گفتمووان والیووت و سوولطنت بوووده اسووت کووه امووام
حسین

برای اقامه نماز قیام میکننود« :أشِهِِْدِِأنَِكِِقَِدِِِِْاَِقَِمِْتِِِِالصَِّاِِلوِةَِ» (طوسوی،

بیتا ،ج)720 ،2؛ شهادت میدهم که همانا برای اقامه نماز قیام کردی.
آیتاهلل جوادی آملوی مویفرماینود« :ذات اقودس الوه در ایون حودیث قدسوی
ضْاتِِعِلَِيِْْاهِِِوِِإِِنِاهِِ
َِّم َِّمَّا ِِِِاِفْتَِ ِرَ ِْ
یَِِّ
حبََِِِِّّإَِلَا ِ
َِّعِْب ِْدِبِِشَِیِْءِِأِِ ِ
یَِّ ِ
بِِِإِلَ ِ
ِم ِِِتَِقََِرِ ِ
ِ...وِِِ
میفرمایدِِِ« :
ِالهِيِِِ
ِِِسِْْمِعِِبِِهِِِوِِِِبصِرََِِِِِ
ِِِهِيِي
ِِنِْْتِِِسِمِْعِْهِِال
َِِِحِْبِْبِْتِْهِِک
ِحتِىِِِاِحِبََِّّهِِفََِِإذَِاِأ
ِِِ فِِلََِةِِ ِ
ِلََِيتَِقََِرِبِِِِإلَِیََِِِِّّب لن
( »...مجلسی1403 ،ق ،ج،72
شِبِِ ِه ِِِِ
یِيبِْ ِْط ِ
ِالتِ ِِِ
ِِِنِْْطِقِِبِِهِِِوِِيِِ ِد ِِِِ
ِِِهِيِي
يِبِْْصِرِِبِِهِِِوِِلِِسِ ِنََِهِِال
)155؛ هی بنده به چیزى به من تقرب نجوید که نزد من محبوبتر از آناه بور او
واجب کردهام باشد ،و همانا او به وسیلة نماز نافله به من نزدیک شود تا آنجا کوه
من او را دوست بدارم ،و هنگامى که او را دوست بودارم ،گووش او شووم هموان
گوشى که با آن میشنود و چشم او گردم همان چشمى که با آن ببیند ،و زبوانش
شوم همان زبانى که با آن سخن گوید ،و دست او گردم ،همان دستى کوه بوا آن
بگیرد .برتر از قرب نوافل ،قرب فورایض اسوت کوه مفواد برخوی از احادیوث و از
جمله خطبة «البیان» امیرمؤمنان ،علی

َِِِِلْبِْ ِطِنِِ
ِوِِِأنَِ ِا
ِاآلخ ِرِ ِ
استِ« :أِنََِِِِافِوََِّّلِِوِِأِِنََِِِِ ِ ِ

ِجِْنْبِِِِالِ» (ابن شهرآشووب،
ِِِكِلِِشَِیِْءِِِعِِلِيمِِوِِأِِنََِِِِعِيِْْنِِِِالِِِوِِأِِِنََِِ ِ
ِالظ َِِرِِِوِِِِأِنَ ِب
وِِأِِنََِِِِِ ِ
1379ق ،ج )385 ،2و در کتاب شریف توحید از علی

چنین نقل شده اسوت:

ِعيِْْنِِِِالِ» (صدوق1398 ،ق،
ِِِِ ِطِقِِِوِِ ِ
یِوِِلِِسِ ِنِِِِالِِالن
َِِقَِلِْْبِِِِالِِاِِلِْْوِِاعِ ِِ
«أِنََِِِِعِلِْْمِِِِالِِِوِِأِِنَِ ِ
)164؛ منم علم خدا و منم قلب واعى خدا ،یعنى دل خدا که حافظ و نگاهدارنده
است و زبان گویاى خدا و چشم خداوند .اگر در قرب نوافل ،عبد کوالم صوحیح
را با زبان خدا بیان میکند و دیدنیها را با دیدة الهی مویبینود ،در قورب فورایض
عبد عین اهلل ،یداهلل و قودرِة اهلل مویشوود ...روایوات بیوانگور قورب فورایض نشوان
میدهند که ...خداوند در مقام فعل و نه در مقام ذات و هرگونه کاری را با مجاری
علمی و عملی انسان کامل انجام میدهد ...به زبان او سخن میگوید و به چشم او
میبیند( »...جوادی آملی ،1387 ،چ ،1ج402 ،3و.)408
عملی که بنده را به خدا نزدیک میکند «قربان» یعنی نزدیک کنندة او نامیوده
1407ق ،ج)265 ،3؛ نماز بهترین راه تقرب هر متقى بوه خودا اسوت .بوا توجوه بوه
آناه که گفته شد ،اگر کسی در قرب نوافل ،میخواهد که «صوالِة» وی «قربوان»
الی اهلل باشد ،میبایست صدای خوویش را از مجواری ادراکوی و تحریکوی «ِاذِنِاهِِ
َِِّعِةِ» (هاللی1405 ،ق ،ج ،2ص 860و صدوق1398 ،ق)167 ،؛ گوش شنوای
الِِسَِّ م

ِِِِِمِْ
صاالته
اهِينَِهَِمِِْعِانِِ ِ
صالِيِنَِِِِال ِ
ِ...فََِوِيِْْالِِلِلِْْمِ ِ
داشت ،بلکه ویل الهی بر آنهاستِِِ :
سِ َِِوِنَِِ( 1ماعون 4/و  .)5از اینجوا کشوف مویشوود کوه موراد از اقاموة نمواز در

گفتمووان حسووینی  ،شووکل صوووری آن نبوووده اسووت؛ چوورا کووه مخالفووان امووام
حسین رعایت حفظ صورت میکردند .بلکه مراد اقامه نمازی بوده است کوه
ولی اهلل در اخذ و وصول آن به مقصد و عروج مصولی بوه معوراج ،نقوش کوانونی
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خداوند .یعنی انسان کامل یا همان «ولیّ خدا» به گوش حق برساند .روشن اسوت
که در این نوع نگاه نه تنها نماز گفتمانهای «غیر» گفتمان والیوت قربوی نخواهود
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میشود؛ مانند نماز که دربارة آن آمده است« :الِِصََِّّالِةِِقِِرِِْْبا ِنِِ ِکالِِتََِِقایِ» (کلینوی،





دارد .به عبارت دیگر صالِة که از ریشة «صلو» (فراهیودی1409 ،ق ،ج)153 ،7




و مشعر به وصل است (جوادی آملوی ،1386 ،چ ،5ج ،)115 ،5محقوق نمویشوود
مگر به وساطت ولی .در حقیقت واصل حقیقی مصلِِّّی به مصولییی ،والیوتِ ولویاهلل
است .از این رو در برخی روایات مستقیما از وی و والیت او تعبیر به صالِة شوده
نِِِْْأَِقَا ِمِِوِ يِِِتایِِفَِِقَاِدِِْأِِْقََِا ِمِِ
است« :أِِنََِِِصِالِةِِاِِلِْْمِؤِْمِْنِ» (ابن شواذان« ،)84 ،1363 ،فََِمِ ِ
الِِصََِّّالِِة» (مجلسی ،1403 ،ج)2 ،26؛ هر کس اقامه والیت مرا کرده باشد نماز را به
پاى داشته است .پس حد تخاصم دال شناور «صالِة» ،در «صالِة حسینی» با «صوالِة
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یزیدی» ،در «پذیرش و باور ،فهم و اقرار» بوه وصوول صودا و کوردار مصولی و از
طهارت و مقدمات نماز او گرفته تا سالم و تعقیبات ویو از طریق مجاری ادراکی
و تحریکی ولیّاهلل است .به عبارت شفافتر «ولیّاهلل» مجرای ادراک و تحریوک
حق تعالی در استماع نوای همة مصلین عالم است و اگر مصلی نداند کوه بایود از
چه کانالی خداوند را صدا بزند ،قطعوا نووای وی واصول نشوده و راهوی بویراهوه
خواهوود شوود .همانووان کووه وقتووی أبوثمامووة الصوویداوی از یوواران حضوورت امووام
حسین در ههر عاشورا خطاب به ولیّ خدا ،که در مقام استماع صدای مصلین
و کانال وصول نماز آنها به اهلل است و قطعا چنین کسی در وقت نماز دچار نسیان
نخواهد شد ،متذکر وقت نماز میشود ،امام در پاسخی کنایی بورای وی دعوا
ن» (اخطب خوارزم ،بویتوا ،ج،2
ِمنِالمصليِ ِ
ذکرتِالصالةِجعلكِالِِ ِِِِ ِ ِِ
میکند کهِ ِِِ ِِِ ِِِ ِ ِِِِ ِ ِِ « :
)20؛ نماز را یادآوری کردی ،خدا تو را از نمازگذاران محسوب نماید .در حالی
که او علیالهاهر در دایرة مصلین بود! از اینجا روشون مویشوود کوه قرائوت اموام
حسین از نماز ،محصور در شوکل صووری آن نبووده ،بلکوه کسوی را مصولی
حقیقی میدانسته که باور به وساطت ولیاهلل در سمع و نهر و وصول عبادتِ عابد
حبِعلیِ،إنِالصالةَِایِالصالةِباِِلِِِِ،وِِِ ِِِ
لحقيقةِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِِِِ ِ ِِِ ِ ِِِِ ِِ ِِ
ِِِِِِ ِِِِ
الصالةِب
به معبود داشته باشد«ِِ ِ
فقادِِِ
مِحبِعلاِیِِِ ِ
ِِِِِ ِِ ِ ِِ ِ
بحبِعلیِ،فمنِأق
بدِبعفوِالربِوِرحمتهِوِجوارِِِِِإ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِ
صلةِللعِ ِِِِِ ِِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ
ِِ ِِِِِ

ياةِِِ
ِالوِ ِ ِ
ِمنِالمكتوبةِالمشروعةِإذاِلمِيكانِمعهاِِِِِ
مِالصالةِ،وِکلِصالةِغيرَِِِِ ِِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِِ ِِِ ِ ِِِِ
أقِِِ ِِِِ ِ ِِِِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ
لِفیِسالوکهِ،
ِِِ
ِأمرِ،فهوِضِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ
ِِِِِِِ ِِِِِ ِِ
ِبغيرِم
لِ،فنهِقدِعبدالِِِِِ
بلِضاللِوِوبِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ
زِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِ،
فهیِمجِِ ِِِ
ِِ ِِِ
دتهِ» (حافظ برسی1422 ،ق .)254 ،از این رو امام
قبِفیِعبِِِ ِِ
ِِِِِِِ ِِِ ِِ
عتهِ،مع
صِفیِطِِ ِِ
عِِ ِِِ ِِ
اهِِوِِ
ِم ِِل ِ
ياعِِِ
فرمودنودِِ« :أم ِِِلَِوِِِِْْأنِِرِجِالِِقََِِمِِلَِيِْلََِهِِِوِِِصِ ِمِِنَِهَِ ِ ِر ِِِوَِِِتَصِدَِّقَِِبَِِجِ ِم ِ

باقر

ياعِِأِِعِْ ِْم لِِاهِِبِِ ِد ِلَِتَِاهِِ
الِِفَيَِِوِالِِيِهِِِوِِيِِكِوِنََِِِجِمِ ِ
َِولِیِِِِّ ِ
ِْو ِِي ِةَِ ِ
حِجََِِِّّجِمِِيعِِِدَِِْْرِ ِِِوِِلَِمِِْيِِْعِْْرِفِِْ ِ
ْلِِِاإلِِيمِ ِنِ» (کلینی،
َِِنِِِِْْأ َِْ ِ
قِفِِِیِِِثََِوِابِِهِِِوِِ ِِِکََِِنَِِم
ِجلِِِوِِعِزِِِحِ ِ
َىِالِِ ِ
ِِ ِِِکََِِنَِِلََِهِِِعِلَِ ِِِ
ِإلَِيِْْهِِم

الحسايِِنِ
عبدالِِِِ ِ
تخاصم مستقیم حکومت با این واسطه بوده اسوت(ِ« :قِِل)ِِِأبِِِ ِِ ِِ

ِِِ

فبيك» (هاشمیخوویی1400 ،ق ،ج،18
بقولهمِِِِِبغضِِِِ ِِِ ِ
ی؟ِِأجِِِبوِِِِِِ ِِِ ِ
ستَِحلِِوِنَِِِدِم ِِ
ِفَِبِمِِتَ ِ
)185؛ چرا ریختن خون مرا مباح مىدانید؟ پاسوخ دادنود :بوه دلیول بغوض پودرت
ِالزِکََِِةََِِِجِعِلََِاتِِْ ِماِعِِ
با توجه به قرائت گفتمان والیت ،دال «زکات» هم که« :إِنِِِِ
ِِِقِِرِْبِْ نِِِِفَِِْْلِِِِاإلِسِْْالِِم» (کلینی1407 ،ق ،ج)37 ،5؛ زکات را نیز ماننود نمواز
الِِصََِّّالة
وسیلة تقرب مسلمانان به خداوند قرار دادهاند .منجر به پاکی مال و جان نمیشود،
ِِِ» (مجلسوی1403 ،ق،
ِالزِکََِا ة
مگر از مجاری ادراکوی و تحریکوی ولویّاهلل« :نَِحِْْانِِِِ
ج 303 ،24و اسووترآبادی1409 ،ق .)21 ،از ایوون روی در زیووارتنامووة حضوورت
سیدالشهدا

ِالزِ ِکَاِ ِِة»
ْاتِِِ
ِآِتَِْي ِ
َِوِِ
كِِقَ ِدِْأِِْقَِ ِْمْاتِِِِالصََِّّاالِ ِةَِ ِ
ِأن ِ
آمده است کوهِ« :أ ِشِْْه ِدِِِ
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علی

مؤید این معنا از اقامة صالِة است.
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1407ق ،ج)8 ،2؛ همانا اگر مردى شبها را به عبادت بپا خیزد و روزهوا را روزه
دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تموام دوران عمورش بوه حوج رود ،و امور
والیت ولى خدا را نشناسد تا از او پیوروى کنود و تموام اعموالش بوا راهنموایى او
باشد ،براى او از ثواب خداى جل و عز حقى نیست و او از اهل ایمان نباشد؛ چرا
که حبل اتصال به درستی انتخاب نشده است .بنابراین نماز یا همان واصل لقوا اهلل
که امام حسین قصد اقامه آن را داشوت اقاموه بواور بوه واسوطهگوری ولویّ در
رساندن نماز خلق به خالق بوده است .همانان که فضای گفتمانی قیام نیوز ههوور









(کلینی1407 ،ق ،ج)574 ،4؛ شهادت میدهم که همانا برای اقامة نمواز و زکوات
قیام کردی .با این که در جامعوة آن روز زکوات پرداخوت مویشوده اسوت ،پوس
روشن میگردد که تعریف گفتمان حسینی از «زکات» که قصود اقاموة آن را
داشته ،آن زکاتی بوده است که در سایهسار نهام والیت و با اعتقاد به آن و بورای
فر دولت ولیاهلل پرداخت شود نه نهام سلطنت که در این صورت نمیتوان بر این
واریز پول عنوان زکات را اطالق نمود.
همانین معنوای دال شوناور «معوروف» در دو گفتموان موذکور ،مخصوصوا در
فضای تخاصم گفتمانی محدودة قیام عاشورا« ،تأییود و تبلیوغ» ولویّاهلل در قرائوت
گفتمووان والیووت ،و در مقابوول«تخریووب» ولوویاهلل و والیووت او در قرائووت گفتمووان
سلطنت است؛ به عنوان نمونه از سیاستهای کلی و بنیادی و از مصادیق اعهم امر
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ِِِِنِِ
بنِأبایِسافي
ويةِِِ ِِِ ِ ِِ
ِِِِِ ِِ
به معروف در گفتمان سلطنت ،امر به «سبّ ولویاهلل»ِِ« :أمرِمع
ِالترابِ» (مسلم نیشابوری ،بویتوا ،کتواب فضوایل
ِِِِِِِِِ ِِ
تسبِأب
ِمنعكِأنِِِِ ِ
ِِِِلِِِمِِِِِِ ِِِ
سعداِِِفق
ِِ
الصحابه ،باب فضایل علی بن ابی طالب

 ،ح  )2404و «ارتداد ولیاهلل از دین»:

نينِِوِ
اميرالمؤِمِِ ِ
المسلمينِِ،وِخِِِلفِِِِِ ِِِ ِ ِ
شقِ ِعصِِِِِ ِ ِِ ِِ ِِ
لقدِ ِ ِ
ابیِطِِِلبِِِِ ِ
بنِِِ ِ
علیِِ ِ
بنِ ِِ ِ
حسينِِ ِ
«ِاِنِ ِ ِِ ِ
ن» (وجدانی ،بیتا)1003 ،؛ به درستى که حسوین بون علوى بون ابوى
الدي ِ
عنِِِ ِِ
خرجِ ِ ِ
ِِ ِ
طالب ارکان اسالم و مسلمین را شق و شکسته و برهم ریخته و با امیرالمؤمنین
(یزید) مخالفت کرده و از دین خارج شده است و تغییر ذهنیوت اجتمواع بوه ضود
ولیاهلل است« :مسلم جصّّاص می گوید :عبیداهلل بن زیاد مرا برای تعمیر داراالماره
نزد خود خواند ،و من سرگرم سفیدکاری بودم کوه ناگهوان فریادهوایی را از دور
شنیدم ،از خدمتکاری که نزد ما بود پرسیدم :مگر چه شده است که کوفه را پر از
فریاد میبینم؟ گفت :هم اکنون سر یک خارجی را که بور یزیود شووریده اسوت،
میآورند» (نهری منفرد.)408 ،1385 ،
این در حالی است که از «معروف» در گفتمان والیوت ،کوه اموام حسوین
ِِِِِِْمِرِْْتِِبِِ ِلِْْمِعِْ ِْر ِوفِ» (کلینوی1407 ،ق،
كِِقَ ِدِِْ...أ
ِأن ِ
برای امر به آن قیام کردندِ« :أ ِشِْْه ِدِِِ

ج ،)574 ،4تعبیر به والیت شده است« :امام باقر

ذیل آیة  157سورة اعوراف:

انِِِاِْل ِْمِنْ َِكَارِ
ِوِِِينِْْهاَِِِمِِِْْعِ ِ
وفِ ِ
...يأِمِرِ َِ ِمِْبِِِْ ِلِْْمِعِْ ِْر ِ ِ
َِِِِبِیَِِّاَِِّ ِمِِِّّیِِِِِ
نََِِِيِتبِعِ ِونََِِِِالرِسِوِلَِِالن
ِِالهيِِ ِ

فرمودهاند« :منکر» کسی است که انکار فضل امام نموده و قائل به اماموت نباشود»
(کلینی1407 ،ق ،ج .)478 ،1به همین قرینه «معروف» کسوی اسوت کوه اقورار بوه
فضل امام نموده و قائل به امامت باشد .در همین راستا در تفسیر البرهان نیوز ذیول
این آیه از أبی عبداهلل

نِِِاِْل ِْمِنْ َِكَرِ»
وفِِوِِِينِْهَِِِْمِِِْْعِ ِ
آمده است که «ِيأِمِرَِِمِِِِْْب ِلِْْمِعِْْرِ ِ ِ

(مجلسوووی1403 ،ق ،ج175 ،15و بحرانوووی1416 ،ق ،ج)593 ،2؛ یعنوووی رسوووول
امت خود را به تصدیق حضرت علی  ،کوه عوالم بوه جمیوع احکوام
اکرم
است ،سفارش موی کنود و موردم را از انکوار فضول و برتوری او بور دیگوران نهوی
مینماید .از همین رو است که قرآن در موورد افورادی کوه قصود قتول ولویاهلل را
ْاروِفِ( توبوه)67/
َرِوِِيِِنِْهِْاوِْنََِِِعِانِِاِِلِْْمِعِْ ِ
داشتند آورده است کهِ :يأِمِرِوِنَِِبَِِ ِلِْْمِنِْكَِ ِِ

َِِِِفَِيَِقِ ِومِِقََِاوِْْمَََِِِا لِِمِوِنََِِِ
َص ِد ِونَِ...
َِِِقَِْت ِ
ِِوِ ِنَِم
َِِِِفَِيَِقِوم
َِِِصَِّ لَِِّحِيِنَِِ...
ِِنَِِال
اِفَِيَِقِ ِومِِقَِوِْْمِِم
ِِ ِطََِِلبٍِِ ِِ
ِأبِیِ

/
تحلیل گفتمان والیی امام حسین

« ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ
عنِرسولِال

وِعِلِایِِِّبِْْانِِ
َِِحِبِ ِِ
ِِةِِأِِيِْنَِِم
ِِِنََِِدِِيِِوِْْمِِاِِلِْقِْيِ م
ِعلیِ...ينََِِدِيِم
ِِِِِِ ِِ ِِِِِِ
ِِِِل ِي
ِِِأنهِق
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(ساکی ،1392 ،ج)1072 ،2؛ یعنی معوروف و منکور در آمووزههوای اسوالمی ،در
دیدگاه آنان جابه جا بود و لذا امور و نهوی خوالف داشوتند و امور بوه مخالفوت بوا
ولیّاهلل نموده و نقشة قتل وی را برای خود «معروف» پنداشته و معیت با ولیّاهلل را
«منکر» میخواندند.
البته در گفتمان والیت ،تعبیر کوردن والیوت بوه «معوروف» نوه از سونخ تعبیور
اخالق نیکو و صداقت و انفاق و ...به «معروف» است .یعنی ایون طوور نیسوت کوه
والیت ،بیان یکی از مصادیق «معروف» در کنار دیگر مصادیق باشد ،بلکوه تعبیور
والیت به معروف عوالوه بور ایون کوه از بواب نزدیوک کوردن انسوان بوه ولویاهلل
میباشد ،بنمایه و ریشة تمامی نیکیهوای عوالم را نیوز بوه برکوت والیوت دانسوته
است ،که اگر در آن نیکیها خأل والیت باشد ،نمیتوان به آنهوا عنووان معوروف
داد .عدم پذیرش اعمال به هاهر معروف توسط خداوند ،گواه بر ایون مدعاسوت:





ِْجامِِ
ِِِ ِهامِِْ ِ
اِفَِيَِؤِْتََِىِب
یِ ِطََِِلبٍِِ ِِ
ِِِْ ِعْتََِدِوِنََِِِعِِلَيِِْْه ِِِِفَيَِِقََِلِِأِِيِْنَِِاِلِْْمِبِْغِْضِوِنَِِلَِِعِلِیِِِّبِْْنِِأِِبِ ِِ
فنِِْْفسِهِمِِْم
ِ




حبِِِّّایِِِ
ِِْ ِ
ِِنِِْم
ِِنَِِِِْْ ِؤ َِءِِفِِدِاِءًِِلًِِوِِاحِدِِم
ِِلِِأِِلِْْفِِم
غَِفَِِيرِِِوِِِعِدِدِِِعِ ِظِيمِِ ِکََِثِيرِِفَِيَِِقََِلِِِِأ َِ ِنَِجِْعِْلِِک
عِلِیِِِّبِْْنِِأِِبِیِِِ ِطََِِلبٍِ

ِوِيِِجِْعِْالِِ
ِّياكِ ِ
حِِّب ِ ِ
ِم ِ
الِِ
ج ِ
ازِِوِِ ِ
ِع ِ
ِّایِالِِ ِ
ج ِِِ
ةِفََِِينَِ ِِّ
ْجنِ ِِ
واِالِْ ِ
ِِليِدِْْخِلِ ِِِِ

َِِِمِْ» (مجلسووی1403 ،ق ،ج)28 ،42؛ رسووول خوودا
َِِِمِِْفِِْاادِاء
ِأعِْاادِاء

فرمووود :ای
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علی ...هنگامی که قیامت فرا رسد ندا کنندهای فریاد بورآورد :دوسوتان علوی
کجا هستند؟ گروهی از صالحین بپاخیزنود ...گروهوی کوه متوسوطند (حسونات و
سیئات آنها مساوی است) برخیزند...گروهی که با ارتکاب معاصی و گناه به خود
هلم کردهاند برمی خیزند ،سپس گفته میشوود :دشومنان علوی کجوا هسوتند؟
جمعیت بسیاری برخیزند ،ندا رسد هور هوزار نفور از ایونهوا را در مقابول یکوی از
دوستان علی قرار دهید و اعمال خووب آنهوا را بوه اعموال دوسوتان علوی
اضافه کنید ،و وقتی که چنین کنند آنها از آتش نجات پیدا می کننود .در روایوت
دیگری از امام باقر

ِِحِمََِّّادِِِوِِإِِنِِْکََِا ِنََِِِصِاوَِّامَِِِِّ
ِآلِِم
ايضِِِ
آمده استِ« :أبِْغِْضِِْبِِْغِ ِ

قَِوَِّامَِِِِّ» (طبوری آملوی1383 ،ق 38 ،و مجلسوی1403 ،ق ،ج)126 ،65؛ بوا دشومنان
آنها دشمنى کن اگر چه روزهدار و نموازگزار باشود .همانوین پیوامبر اسوالم
سنََِةِ» (اربلی1381 ،ق ،ج .)105 ،1بواز
ِِعِهِ ِِِحِ ِ
ٍِّسِيِّئَِةِِ ِِيِنِْفََِعِِم
یٍِّ ِ
ِعِل ِ
ْضِ ِ
فرمودهاند« :بِغِْ ِ
رسول اکرم

ِِِيِدِ ِِلَِوِِِْْعِ ِملَِِأَِِحِدِکِمِِِْْعِمِالََِِِسِابِْعِْيِنََِِِ
ِِِهِيِِنَِفِْْسِیِب
فرموده است« :وِِال

یِعِِليِا ِ» (مجلسوی1403 ،ق ،ج)196 ،27؛
َِِِخِ ِِ
ِِِحِبَََِِِِّّهَِاِأ
لِِِالِْجِنِةََِِِحِتِىِي
ْخ ِ
ِنََِبِي ِِلَِمِِِِْْيدِْ ِ
قسم به کسی که جانم در دست او است ،اگر یکى از شوما عمول هفتواد پیوامبر را
انجام دهد داخل بهشت نمیشود ،مگر این که دوست داشته باشد این برادرم على
را.
به همین قرینه دال «منکر» نیوز در گفتموان حسوینی  ،کوه از آن نهوی شوده
انِِِالِْ ِمِنْ ِكَاارِ» (کلینووی1407 ،ق ،ج،)574 ،4
ِعا ِ
اتِ ِ
ِِِْ...نََِهِيْا ِ
اكِِقَ ادِِِِِِْ
اسووتِ« :أ ِشْااهِدِِأِِِنا ِ
گفتمانهای متخاصم با گفتمان والیت است .همانان که امام صادق

فرمووده

ْارِِوِِ
ِوِِِالِِْْب ِْغْایِِِوِاِلِْخَِ ِْم ِ
ِوِِِالِْ ِْمِنْ َِكَارِِ ِ
ِِِتََِِبِِِِالِ ِِعِزِِِوِِِجِلِِاِِلِْفَِحِْشََِا ِِءِ ِ
َِِِیِک
اسوت« :وِِِعِدِوِنَِ ِف
َاةِِوِِ
وتِِوِِِِاِْل ِْمِيَِْت ِ
ِالطِ ِغِ ِ ِ
صْنََِِمِِِوِِِِافِوِْثََِِنِِِوِِاِِلِْْجِبِْْتِِِوِِِِ
اِلِْْمِيِْْسِرِِِوِِِِافِنِْْصِ ِبِِِوِِِِافِزِْ ِمِِِوِِِِافِ ِ
ْخنِْْزِياِرِ» (اسوترآبادی1409 ،ق)22 ،؛ و دشومن موا در قورآن فحشوا و
الِِدََِّّمِِِوِِلَِحِْْمِِاِِلِْ ِ
منکر یعنى خمر ،میسر ،انصاب ،ازالم ،اصنام ،اوثان ،جبت ،طاغوت ،مردار ،خون
و لحم خنزیرند ،که همه از منکراتند .براساس این قرائت ،اصول منکور تخاصوم و
دوری از والیت است .یعنی عالوه بر این که وصف گناهان به منکر از بواب دور
کردن انسان از ولیاهلل میباشد ،ریشة تمامی منکرات نیز خأل والیت معرفی شوده
است .شاهد بر این ادعا روایتی است از امام علی

عمرِ
أنِ ِ ِ ِ
لو ِِِ ِ
که فرمودهاندِ ِ« :

ِِیِ» (طبوری1412 ،ق ،ج)10 ،5؛ اگور خلیفوة دوم از
زنىِِِإ ِِشاق
المتعةِمِِ ِِ
عنِِِ ِِِ ِ
نهىِ ِ ِ
ِِ ِ
متعه نهی نکرده بود هی زن و مردی زنا نمی کرد مگر شقی .همانین پیوامبر
لِمضالِِِ،
هامِضاِِ ِِِ ِ ِ
ِِِِ ِ ِِ
مِضااللةِکل
ِِِِِ ِِ ِ ِِ
ِعشرِإم
ِِِِِِِ ِ ِ
قبل از رحلتشان فرموده بودندِِ « :مِتیِاثن
ِِِِ» (هاللوی1405 ،ق ،ج 836 ،2و
ِفالنِوِفاالنِ...
ِِِِِِِِِلِِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ
ِفسمِ ِهمِلن ِ.ق
ِِِِِِِِِلِِِِ ِ
قهم ِِ...ق
ِأعنِِِِِ

حِبَِنَا ِِِ
ْاالمِِ ِ
ِأس ِسِِِاإلِسِْ ِ
ساختمان آن ،یعنی والیت بوده است« :لِكِلِِشَِیِْءِِِِأسِ ِسِِِوِِِ ِ
لََِِِاِلِْْبِْيْتِ» (برقوی1371 ،ق ،ج 150 ،1و کلینوی1407 ،ق ،ج)46 ،2؛ هور چیوزى
ِأ َِْ ِ
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طبرسی ،1372 ،ج)285 ،2؛ امّّت من دوازده خلیفه و حواکم خواهنود داشوت کوه
جملگى گمراه و گمراهکنندهاند ،ده نفر ایشان از بنیامیّّه و دو نفرشوان از قوریش
است ،و بار گناه تمامى این ده نفر بر دوش هموان دو نفور اسوت ...معاویوه گفوت:
نامشان را بگو ،گفت :فالنى و فالنى. ...
از این روی است که امر به معروف و نهوی از منکور اموام حسوین متوجوه
نیکوکاران جامعه مانند «عبداهلل بون عمور» (نهوری منفورد )145 ،1385 ،نیوز بووده
است ،در حالی که آنها انسانهای عابود و زاهود و نیکوکواری بودنود .زیورا موراد
امام از این امر و نهی ،نه شکل صوری معوروف و منکور ،بلکوه سوتون تحقوق
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واِفایِِِ
ِِِِِِِأضالِِ ِِِ ِ
ثنیِعشرِوِم
ِِِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ
ميعِا
ةِوِرجالنِمنِقريشِ.وزرِجِ ِِ
ِِِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ
عشرةِمنِبنیِأمي
ِ ِ ِِِِ ِِِِ





ِالط ِ ِعاةِِ
اساسى دارد و اساس اسالم دوستى ما خوانواده اسوت« .بِمِاوِاِ تِِكِمِِْتِِِْقْبِْالِِِِ ِ




اِلِْ ِْمِفْتَِرَِضََِةِ» (صدوق1413 ،ق ،ج)616 ،2؛ با دوستی و والیت شما ،عبادت واجوب
در نزد خداوند پذیرفته میشود .از این رو خیلی از عابدان و زاهدان و نیکوکاران
عصر قیام به دلیل عدم همراهی با ولیاهلل مرتکب منکور بودنود و برخوی از یواران
امام حسین که سِِبقة گناهان کبیره داشتند به دلیل توبه و همراهی با اموام ،
عامل به معروف شدند.
دیگر دالهای شناور اسالم از قبیل «تأسیس نهوام اسوالمی»« ،هودایت موردم»،
«معاد»« ،جهاد»« ،هلمستیزی» و ...نیز در گفتموان حسوینی بوا قرائوت «ولویّ» و
مرتبط با والیت مفصلبندی شدهاند :سید شرفالدین در کتاب تأویول اییوات از
داود بن کثیر ،برادر رضایی امام صادق نقل میکنود کوه از اموام صوادق
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ْحاجِِ؟»؛
َِِِِوِِأِنْتِْمِِِالِْ ِ
جلَِِِوِِأِنْتِْمِِالِِزَِکَِ ةِ
الِعِزَِِِوِ ِ
الِةِفِیِِ ِکتََِِبِِِ ِ
سؤال کردم کهِ« :أِنْتِْمِِِِالصَِّ ِ
شما در قرآن نماز هستید و شما زکات و حوج هسوتید؟ و ایشوان در پاسوخ ضومن
ِالزکََِا ِِةِِوِِنَِحِْْانِِ
ِِِتََِِبِِِِالِِِعِزِِِوِِِجِلِِِوِِنَِحِْْانِِِِ ِ
ِِِفِِیِک
تأیید این مطلب که« :نَِحِْْنِِالِِصََِّّالة
ْحاجِ»؛ موا در قورآن نمواز و زکوات ،روزه ،حوج هسوتیم ،تکمیول
صِّيِِّ ِمِِِوِِنَِحِْْنِِِِالِْ ِ
الِِ ِ
ِالِِوِِنَِحِْْنِِِِقبِْلََِةِِ
ْنِِِاِلِْْبَِل َِدِِِالِْحِرََِِامِِِوِِنَِحِْْنِِ ِکَ ِعْبِْةِِِ ِ
ِوِِنَحِْ ِ
َامِ ِ
ِالشِ ِْه ِْرِِِالِْْحِ ِرَِ ِ
ْنِِِ
فرمودند کوه «وِِنَِحِْ ِ
ِِِِفَثَِمََِِِّّوِجِْْهِِِِالِِِوِنَِحِْْنِِِِاآلِيِ ِتِِِوِِنَِحِْْانِِ
ِِِوِلُُِّّواِ
ِالِِِوِِنَِحِْْنِِِوِجِْْهِِِِالِِقََِِلََِِِِالِِِتََِع ِلََِىِِِفَأَِِيْنََِمِ ِت
اِِلْبِِْيِّنََِِتِ»؛ و ما ماه حرام و شوهر حورام و کعبوه و قبلوه و وجوه اهلل هسوتیم .خداونود
ال( بقره)115/؛ ما آیات و بینات هستیم .تا آنجا
ِِِفَِثَِمََِِِّّوِجِْْهِِِ ِ
ِِِِوِلُُِّّواِ
فرمودهِ :فَأَِيِْنََِم ِت
ادِنَ َِِِِوِ
ْادِ ِ
ض ِ
حبِِِِّّه ِِإِلَِيِْْهِِِوِسِمََِّّىِِِأ ِْ
ِِِِِوِِأ ِ
فسِْْمِ ء
که فرمودندِ« :وِ ِکَنَِىِِعِنِِْأِسِْ ِْم ِِئِنََِِِبأِحِْْسِنِِِا ِ
ف ِمِْثََِلَِِِفایِِکِِتَ بَِِاهِِِفایِِِأبِْغََِاضِِ
ِِِنََِِفِیِِ ِکتَِ بَِِهِِِوِ ِکَنَِىِِعِنِِِْأسِْْمِ ئِِهِمِِِْوِضَِرََِبِِلَِهَِمِِِا ِ
ِأعِْْدِاء
ِِِِِإِلَيِْْهِِِوِِإلََِىِِ ِعِب ِ ِد ِِاِلِْ ِْمتِقِايِنَِ» (مجلسوی1403 ،ق ،ج 303 ،24و اسوترآبادی،
افسِْْمِ ء
ِِ
1409ق)21 ،؛ ما را در کتاب خود نام برد و از نامهواى موا بوه بهتورین چیزهوا کوه
دوست داشت کنایه آورد و دشمنان و مخالفین ما را نیز در کتاب خود بوه کنایوه

نام برد به نامهاى بدترین چیزها در نزد خودش و نزد بندگان پرهیزگارش.


نتیجهگیری

در گفتمان والیت ،شخصیت انسان کامل (نبی یا وصی) نقش دال ارشود را دارد؛

زیرا دو قوس نزول و صعود را پی نهاده و به مصداق ِثِمَِّدِِنََِِِفَتَِ ِدِلىَِِِفَكاِ َِنَِِقََِا ِبِِ

نِِأِوِِْأدِِْْنىِ( نجم 8/و  ،)9بوه مقوام قورب نهوایی بوار یافتوه (جووادی آملوی،
قَِ ِْو ِْسيِْ ِ

ِِ» (مجلسوی1403 ،ق،
فرِْْضِ ِِو ِالِِسََِّّامِ ءِ
ود ِ ِِثََِبتََِاتِ ِِا ِ
ِ« :)50بيِ ِمْنِْهِ ِرِ ِزقَِ ِاِلِْْوِرِ ِ ِِو َِبَِوِجِ ِ ِ

صْاِِنیِِِفََِمِانِِْدِخََِالَِِ
ِالِِحِ ِ
ِِِِ ِ...إلََِاهِِإِِِ ِِِ ِ
اقرار به والیت ولویّاهلل و اطاعوت از ویِِِ« :
وط ِه ِ»
ار ِ ِ
ِِِانِِِْْ ِش ِ
ار ِوطِ ِه ِِوِِأِِنََِا ِم
ش ِ
َِِِِ ِ
ِالرِِاحِلَِ ِةِِِ،نََِِدِِاِنَ ِب
َِِِّرِتِِِِ
ِِِفَِلَِمَِّ ِم
َِِنِِِْْعِهَِابَِِیِ،
صْنِْیِِِأمِنَِِم
حِ ِ
(صدوق.)25 ،1398 ،
از آنجا که تمام اعمال و اخوالق و ارزشومندی افکوار بودون وصوول عامول و

َِاوِِ
ِِِِلهِِِِإ ِِ ِ
ِِخََِرَِِ ِإ
ِِِِآ
ِِعِِِِالِِإِِله
متخلق و متفکر به توحید ها لک اسوت :وِِ ِِِتَِدِْْعِِم

/
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ج)23 ،4؛ یعنی او صراط و حلقة اتصال حقایق کونی به عالم الوهی است و همان
صراط مستقیمی است که مالقات با رب تنها از طریق او حاصل میشوود و ماننود
خط فاصلی است که ربط شمس را با هول آن ،حفوظ مویکنود (جووادی آملوی،
 ،1387ج .)27 ،3یعنی حتی وصول به توحید محقق نمیشود ،مگور بوا تمسوک و

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
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پةةةةا ي
1387
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 ،1387ج )25 ،3و از این رو چهرة باطنی انسان کامل همان مههر کلی اسوت کوه
وجوب بََحت یا امکان صِِرف نبوده ،بلکوه بورزج جوامع وجووب و امکوان اسوت؛
یعنی تمام تعینوات و حقوایق وجووبی و امکوانی را واجود اسوت (جووادی آملوی،
 ،1387ج .)46 ،3بنووابراین عهوودهدار پیونوود و اتصووال ایوون دو قوووس گشووته اسووت
(جوادی آملی ، 1387 ،ج.)50 ،3
به عبارت دیگر کسی که به این مقام رسید همة فیضها و نعمتها به مههریت
او نشأت میگیرند و او همان «ولیّ نعمت» است که به یُُمن او به ماسووا رزق داده
میشود و به وجود او آسمان و زمین ثبات مییابنود (جووادی آملوی ،1387 ،ج،3



ِکلُِِّشَِیِْءٍَِِِِلِكِِإِِ ِِِوِجِْهِْهِ( قصص)88/؛ معبود دیگرى را با خدا مخوان،که هی
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معبودى جز او نیست؛ همه چیز جز ذات او فانى مىشود .و نیز از آنجا که وصول
به توحید مشروط به پذیرش والیت ولیّاهلل است ،در تعریفی که گفتموان والیوت
از دالهای شناور اسالم مانند نماز و زکوات و امور بوه معوروف و نهوی از منکور و
جهاد و هلم ستیزی و ،...ارائه داده است ،عالوه بر این که والیت را کانال صعود
این دالها دانسته و که اگر نباشود ،هوی کودام از اعموال صوالح مسولمان ،صواعد
نخواهد شد و روح کلی حاکم بور ایون دالهوای شوناور را نیوز کوه بودانهوا جوان
بخشیده ،والیت معرفی کرده است که اگر نباشد دالهای شوناور هماوون جسوم
بیجانی خواهند بود که دیگر نمیتوان بر آنها عنووان دال اسوالمی اطوالق کورد.
یعنی دیگر نمیتوان آنها را نماز و زکات و امور بوه معوروف و نهوی از منکور و...
نامید؛ چنان که امام علی نیز نمواز بودون معرفوت را نمواز ننامیوده و تعبیور بوه
ِِِانِْفََِِعكِمِِِْْ
ِِْعِْ ِْرفَِةَِِ ِم ِِتَِ ِعْبِْدِوِنََِِِحِتِىِي
ِِِنِِْْفسِكِمِِْم
ِِِیِأ
«حرکت اعضا » کرده است« :سِكِنِِِواف
ِِِحِ ِرکِ ِونَِِمَِنَِِاَِِلِْْجِوِِارِِِحِبِِِعِبِ ِدِةِِِمِنِِْتَِعِْْرِفِ ِونِ» (ابن شعبه1404 ،ق)223 ،؛ شناخت
مِ ِت
معبود را در جان خود ثابت داریود توا حرکوت اعضوا در عبوادت خودا سوود توا
یِب لِِنُِّ ُِّورِِ
نبخشد .شناخت معبود هم حاصل نمیشود مگر با شناخت ولیّاهلل« :مِعِْْرِِفَتَِ ِِِ
ِِعِْْرِفََِةِِِِالِ» (ر.ک :مجلسی1403 ،ق ،ج .)1 ،26همانین در مورد دال جهواد
رِِِانيََِّّةِِم
در متن زیارت امام حسین

ِِ ِعاكِِِجِ ِها ِدِ» (کلینوی،
آموده اسوتِ« :أنِِاِِلِْْجِهِا ِدِِم

یِعبِْْدِِِِالِِاِِلِْْحِسِيِْْنِِبِْْنِِِعِِلایٍِّ
ِِِ ِِ ِ
1407ق ،ج ،4بِ ِبِِِزِيِ ِرِةِِِقَبِْْرِِأب

)574 ،؛ جهواد در

معیت تو جهاد است .نه در معیت غیر تو،که در این صوورت ،بوه عکوس ،افعوالی
هستند ضد دین؛ چنان که در قرآن ساخت مسجد را که امری دینی است ،در آن

مورد که در مقابل ولیّاهلل عَلََم شوود ،اموری غیور دینوی خوانوده اسوتِ  :والِِاهيِِنََِِِ

ِِِِِِبِيِْنَِِاَِِلِْْمِؤِِْْمنيِِنََِِِوِِإِِرِْْصِِداِِِِلِ ِماِنِِِْْحاِِرِبِِِِالَِِ ِِ
ِوِ
راراِِِِوِِِکِفِْْراِِِِوِِتَِفِْْريق
ِِِضِ ِِ
ِِِِسِْْجِداِ
ِِِاتخََِهِواِم
فایِِِناِِرِِجِهِانِمِ( توبوه107/وو)109؛
هِ ِ
ِِ...فََِنِْهِِْرِِبِ ِِ
ِِأِِبداِِِِِِ
ِْفيهِ
ِ ِ...تََِِق ِمِِِْ
ََرِسِ ِولََِهِِمِنِِِْقَبِْْلِِِِِ

کسانى هستند که مسجدى ساختند براى زیان (بوه مسولمانان) و (تقویوت) کفور و
تفرقه افکنى میان مؤمنان و کمینگاه بوراى کسوى کوه از پویش بوا خودا و پیوامبرش
مبارزه کرده بود ...هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست ...که ناگهان در آتوش
دوزج فرو مىریزد.
پینوشت

 .1در روایتی از حضرت رضا از پدرانشان ذیل آیة اول این سوورة مبارکوه (أِرِ ِءِِيِْاتِِالِِ ِاهِ ِِ
يِكَِهِبِِبِ لِِدِِِِّينِ) آمده است که مراد از دین در این آیه والیت امیرالموؤمنین اسوت« :فِاِیِِ
ِِِيِرِِاِلِْمِؤِْمِنِِيِنَِِِِعِلِیٍِّ » (اسوترآبادی،
ِِِكَِهِبِِبِ لِِدِِيِِّنِِقَِِلِِِبَِِِوِ يِِِةِِأم
ِِِهِِيِيِ
ِِرِِأِيِْتِِِالِ
قَِوِلِِْهِِِِعِزِِِِوِِِِجِلَِ ِأِ
1409ق .)820 ،بووه همووین قرینووه روشوون موویشووود کووه ویوول الهووی بووه مصوولینی اسووت کووه
تکذیبکنندة والیت ولیاهلل هستند.
منابع و مآخذ

 .1ابن العربی ،محمد (1407ق) ،العواصم في تحقيق مواقق الصقحبة ةعق وفقب النبقي

،
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بیروت ،دار الجیل.
 .2ابن شاذان ،ابوالفضل ( ،)1363الفضائل ،قم ،رضی ،چاپ دوم.
 .3ابن شعبه حرانى ،حسن (1404ق) ،تحف العقول ،قم ،جامعة مدرسین.
 .4ابن شهر آشوب ،محمد بن على (1379ق) ،مناقب آل أبي طالب  4 ،جلد ،چواپ اول،
قم ،عالمه.
 .5ابن طاووس ،على بن موسى ( ،)1348اللهوف علدى قتلدى الطفدوف ،چواپ اول ،تهوران،
جهان.
 .6اخطب خوارزم ،موفق بن احمد (بیتا) ،المناقب (الخوارزم) ،قم ،مؤسسوة النشور االسوالمی
التابعه لجماعه المدرسین بقم.
( -------- .7بیتا) ،مقتل الحسین 2 ،جلد ،قم ،انوارالهدی.
 .8اربلى ،على بن عیسى (1381ق) ،كش الغم في معرف األئم  ،تبریز ،بنىهاشمى.
 .9استرآبادى ،على (1409ق) ،تأويل اآليبت الظبهر في فضبئل العتر الطبهر  ،چاپ اول ،قوم،
مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .10بحرانى ،سید هاشم (1416ق) ،البرهان فى تفسیر القرآن ،تهران ،بنیاد بعثت.
 .11بخاری ،محمد بن اسماعیل (1414ق) ،صحیح بخاري ،بیروت ،دار ابن کثیر.
 .12برقى ،احمد (1371ق) ،المحاسن ،قم ،دار الکتب اإلسالمیه.
 .13بیهقی ،احمد بن حسین ( ،)1361دالئل النبو و معرفق احقوا صقبح الشقريع  2 ،جلود،
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تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى.
 .14جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1386سرچشمة انديشه ،جلد پنجم ،چاپ پنجم ،قم ،اسرا .
 ،)1387( -------- .15عین نضاخ ،جلد سوم ،چاپ اول ،قم ،اسرا .
 .16حافظ برسی ،رجب (1422ق) ،مشارق أندوار الیقدین فدي أسدرار أمیرالمدممنین ،
بیروت ،أعلمی.
 .17حجازی ،سید مهدى (1419ق) ،درر األخبار با ترجمه ،چواپ اول ،قوم ،دفتور مطاالعوات
تاریخ و معارف اسالمى.
 .18حسینی طهرانی ،محمود حسوین (بویتوا) ،امدامشناسدي 18 ،جلود ،مشوهد مقودس ،عالموه
طباطبایی.
 .19خامنهای ،علی (http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=26675 )1393
 .20دیلمی ،حسن (1412ق) ،إرشاد القلوب إلى الصواب 2 ،جلد ،قم ،شریف رضى.
 .21راسم نفیس ،احمد ( ،)1383علدي خطدي الحسدین  ،چواپ دوم ،قوم ،مرکوز الغودیر
للدراسات االسالمیه.
 .22رضی ،محمد بن حسین (1414ق) ،نهجالبالغه ،چاپ اول ،قم ،هجرت.
 .23زورق ،محمد حسن ( ،)1390دو حرکت در تاريخ ،چاپ اول 3 ،جلد ،تهران ،دفتور نشور
فرهنگ اسالمی.
 ،)1390( -------- .24شهر گمشده ،چاپ ششم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .25ساکی ،عبدالصمد ( ،)1392تفسیر واليي قرآن کريم 4 ،جلد ،قم ،طوبای محبت.
 .26سلطانی ،سید علی اصغر (« ،)1383تحلیل گفتمان به مثابه نظرية و روش» ،نشوریة علووم
سیاسی ،دانشگاه باقر العلوم  ،ش .28
 .27شهیدی ،جعفر ( ،)1385تاريخ تحلیلي اسدالم ،چواپ سوی و هشوتم ،تهوران ،مرکوز نشور
دانشگاهی.
 .28صدوق ،شیخ محمد (1398ق) ،التوحید ،چاپ اول ،قم ،جامعة مدرسین.
1400( -------- .29ق) ،أمالي الصدوق ،بیروت ،اعلمى.
1413( -------- .30ق) ،من ال يحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسوته بوه جامعوة
مدرسین حوزة علمیه قم.
 .31طبرسی ،فضل بن حسن ( 10 ،)1372جلد ،چاپ سووم ،مجمع البیان في تفسدیر القدرآن،
تهران ،انتشارات ناصر خسرو.
 .32طبری ،محمد (1387ق) ،تاريخ الطبري ،بیروت ،دار التراث.
1412( -------- .33ق) ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،بیروت ،دار المعرفه.
 .34طبرى آملى ،عماد الودین (1383ق) ،شقبة المصقطى لشقيع المرتضق  ،نجوف ،المکتبوة
الحیدریة.
 .35طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) ،مصباح المتهجد 2 ،جلد ،تهران ،المکتبه االسالمیه.
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 .36فراهیدى ،خلیل بن احمد (1409ق) ،العین 9 ،جلد ،چاپ دوم ،قم ،نشر هجرت.
 .37کلینی ،محمد بن یعقوب (1407ق) ،الکدافي 8 ،جلود ،چواپ چهوارم ،تهوران ،دارالکتوب
اإلسالمیه.
1429( -------- .38ق) ،الکافي15 ،جلد ،چاپ چهارم ،قم ،دارالحدیث.
 .39مجلسى ،محمد باقر (1403ق) ،ةحبة األنواة الجبمع ل ةة أخببة األئم األطهبة  ،چاپ
دوم ،بیروت ،دار إحیا التراث العربی.
 .40محدثی ،جواد ( ،)1376فرهنگ عاشورا ،قم ،نشر معروف.
 .41مفید ،محمد (1413ق) ،اإلةشبد في معرف حجج اهلل علق العبقبد 2 ،جلود ،چواپاول ،قوم،
کنگرة شیخ مفید.
 .42نهری منفرد ،علی ( ،)1385تاريخ اسالم (واقعةکربال) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جلوة
کمال.
 .43نعمانی ،محمد بن ابراهیم (1397ق) ،الغيب للنعمبني ،چاپ اول ،تهران ،نشر صدوق.
 .44نیشابوری ،مسلم (بیتا) ،صحيح مسلم ،دمشق ،دار إحیا الکتب العربیه.
 .45واقدی ،محمد (1409ق) ،المغازى ،بیروت ،مؤسسة األعلمى.
 .46وجدانی ،جعفر (بیتا) ،ترجمة الفین ،چاپ اول ،تهران ،سعدی و محمودی.
 .47هاشمى خویى ،میرزا حبیوباهلل (1400ق) ،منهبج البراع في شرح نهقجالبالغق  21 ،جلود،
اإلسالمية.
مكتبةِِ ِ ِ ِِِ ِ
چاپ چهارم ،تهرانِ ِِِ ِ ،
 .48هاللى ،سلیم بن قویس (1405ق) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللي 2 ،جلود ،چواپاول ،قوم،
الهادی.
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نقش تحقق حکومت والیی در جهانی شدن اندیشة مهدوی


محمد حسین پژوهنده1

چکیده

 تاریخ دریافت 1395/03/29 :ـ تاریخ پذیرش.1395/06/01 :
 .1عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

نویسنده با نگاهی به موضوع جهانی شدن و سهم دیانوت اسوالم در آن ،سوخن
خود را از اهم تمهیدات دینی در این جهت آغاز میکند.
والیت دینی به خصوص در نوع نگاه شیعه ،که آن را در زمان غیبت به وسویلة
ولی فقیه ساری و جاری دانسته ،مهمترین تمهیدی اسوت کوه از آن سوخن بوه
میان میآید؛ چه آن که موضوع مدیریت دینوی جامعوه براسواس اعتقواد شویعة
اثناعشری ،تحت عنوان «والیوت فقیوه» ،آن گواه کوه بوا نقوش دولوت و موردم
سنجیده شود ،زمینهساز و عهدهدار تشکیل جامعة مهدوی میباشد.
بوه عنووان «امنوا الرسول»
توجیه مدعا آن که فقها ،چنان که در بیان پیامبر
نامیده شدهاند ،باید امر والیت جامعه را عهدهدار بوده ،سرانجام ایون امانوت را
به صاحب اصلی آن ،یعنی حضرت صاحب الزمان تسلیم نمایند ،و دولوت
اسالمی به عنوان نماد قدرت الهی در جامعة انسانی ،و مردم به عنوان یاور دین
خدا به محوریت فقهای عهام ،مهدی باورانی هستند کوه بوا عمول بوه وهوایف
خود زمینة ههور را فراهم موینماینود .در پایوان ایون بخوش بوه عنووان ماکوت
رفتاری منتهران مقدمش به یک الگو اشاره میشود.
واژگان کلیدي :مهدویت ،جهانی شدن ،والیت کبورای الهیوه ،والیوت فقیوه،
عصر ههور.



bashir1329@gmail.com



طالیة بحث ـ نیم نگاهی به مسألة والیت
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بحث حکومت در صبغة والیت ،از دیر زمان مورد توجه اندیشمندان اغلب ادیان
بوده است که به احتمال زیاد از فلسفة اشوراقی حکموای ایوران باسوتان سرچشومه
گرفته و به یونان و اسکندریه و سایر حوزههای فلسفی تسری یافته است .گوروی
(جمعووی از نویسووندگان )132 ،1371 ،و موواکس وبوور (ر.ک :مجموعووه مقوواالت،
 )1358نیز ،در برخی آثارشان 1به این مطلب توجوه داشوتهانود .نگارنوده در جوای
دیگر (پژوهنده ،1377 ،ش )14به آن اشاره نموده است ،لیکن در این میان آناوه
بیشتر به درخشش پرداخته نوع مدیریتی است که در فرهنگ اسالمی مد نهر قرار
دارد و عنوان والیت بر آن اطالق میشود ،هر چند که در طول تواریخ اسوالم توا
ههور انقالب اسالمی نمونة کاملی از این نوع مدیریت جامعه را نمویتووان ارائوه
داد ،زیرا آناه در مرکز جوامع اسالمی وجود داشوته ،بوا عنووان خالفوت شوناخته
شده و در سایر قلمروهوای اسوالمی جنبوة نیابوت داشوته اسوت و پوس از انقوراض
خالفت به وسیلة مغوالن تا آغاز عصر صفوی این امر به حکوموت محوض موادی
تبدیل گردیده بود .اگر از والیت ،سخنی هم بوده تنها صوبغة خواص عرفوانی آن
مورد توجه بوده که به عشق و محبت معنی میشده است.
برای پژوهندة منصف در تاریخ اسالم روشن است که نوع رهبری یا به قول ما
مدیریت جامعة اسالمی در قالب والیت چندان شناخته شوده نبووده اسوت و اگور
سخنی نیز از والیت فقیه رفته است ،نه به عنوان وهیفة مدیریت جامعه بوده ،بلکه
بیشتر ناهر به هدایت و ارشاد و عهدهداری موارد بیسرپرست بوده اسوت .بوا ایون
حال واضح است فقیه تحت سلطة حکومت و مقهور متولیان سیاست جامعوه قورار
خواهد داشت و از راه بردن جامعه به سوی دولت جهانی مهدوی نواتوان خواهود
بود.
البته نگارنده قصد ندارد در این مقاله به داوری بنشیند؛ به قول «یوان کرایوب»:
ما در دنیایی زندگی میکنیم که در آن پاسوخهوای نهوایی وجوود ندارنود ،هموان

طوری که خود جهان تغییر میکند نهریهای که با آن جهان را میفهمیم نیز تغییر
میکند (یان کرایب ،)36 ،1378 ،لیکن با فرض این که این نووع مودیریت دینوی
کووه هووم اکنووون بووا عنوووان جمهوووری اسووالمی ایووران شووناخته شووده اسووت در
چشمانداز آیندة خود براساس نهام الهی مقرر استوار بماند و پیش برود ،میتووان
به فراگیر شدن نهام جهان شمول الهی امیدوار بود.
با این رویکرد بحث ما حول دو محور خواهد بود:
الف ـ تأملی در مسألة جهانی شدن
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قبل از ورود به اصل مسأله تذکر دو مطلب حائز اهمیت است:
 .1تفکیک بین جهانیسازی و جهانیشدن ،با این تمایز که در جهانیسازی به
عکس جهانیشدن هویتهای انسانی به کلی محو میشود و راز آن در این است
که آن به هی وجه از مقولة جهانی شدن نیست .جهانیسازی یک تهاجم به کول
جهان از سوی قدرتی بزری و سلطهجو است که با قصد جهانگیری وارد صحنة
پیکار با ملتها گردیده است و چون که هویتهای خاص ،به عنوان مانع بوزری
و مؤثری در تحریک مقاومت ملتها در برابر او قرار دارند ،قبل از عملی کوردن
اندیشة تهاجم ،میکوشد این مانع را از سر راه خود بوردارد ،لویکن بورای آن کوه
حس مقاومت ملتها تحریک نگردد ،این عملیات را تحت نام علمی و مقبولیوت
یافتة جهانی شدن انجام میدهد.
با این توصیف جهانیسازی را میتوان یک پروژه یا طورح اجرایوی عملیواتی
نامید که به وسیلة استکبار جهانی در سطح جهان اعمال میشود .به عکس جهانی
شدن که یک پروسه و فرایندی است که در مسیر تحول تکاملی جواموع انسوانی،
همة ملتها در قرن حاضر با آن رو به رو هستند .بوا ایون رویکورد عنووان جهوانی
شدن با دو نگاه خوشبینانه و بدبینانه مواجه خواهود بوود مگور آن کوه بوه وسویلة
قرائ ن آشکار ناشی از برکناری قدرت بزری مسلط جهانی نسبت بوه مداخلوه در
امور کشورها و ملتها ماهیت مثبت آن برمال شده باشد.
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دنیس گولت راجع به این نوع تلقی از جهانی شدن در ارتباط بوا سویر طبیعوی
فرهنگها در این پروسه که نشانهها و قرائنی از دید پدیداری واقعیت مثبت آن را
نشان میدهند ،میگوید:
«بر طبق روایت خووش بینانوه ،انسوان در جهوت انسوجام دادن بوه جهوان پویش
میرود ،و چون کارگزاری که مسؤول جهان هستی است فعالیتهای اقتصادی و
زیست محیطی را هماهنگ میکند ،فرهنگهای زنده و معتبر بیشماری سرافراز
از هویت خویش شوکوفا مویشووند و از وجوود فرهنوگهوای رنگارنوگ دیگور
شادمان خواهند شد .انسانهوا در هموه جوا وجوود پواره هویوتهوای گونواگون و
همپوش را میپذیرند و آنها را تقویت میکنند و چون بر این باورند که بنوی آدم
اعضای یک پیکرند ،این هویتهای گوناگون را به هم پیوند مویدهنود» (دنویس
گولت.)35 ،1378 ،
 .2همانووین جهووانیشوودن ماننوود بسوویاری از مسووائل مبتالبووه جوامووع هماووون
دموکراسی ،آزادی ،صلح ،حقوق بشر و ...به طور موقت در هالهای از ابهام است
و راز این ابهام نهفته در کلیت آن است؛ بنابر ایون قبول از طورح ایون مسوأله بایود
مشخص شود منهور ما از جهانیشدن چه نووعی از آن اسوت .توجیوه آن کوه در
جهانیشدن بسیاری از مختصهها و فارقها ،که از آن جمله هویتهای فرهنگی و
ایدئولوژیکی ،دینی و قومی ،که حاوی ارزشهوای تقودس یافتوة ملوتهاسوت از
میان برداشته میشود و به جوای آنهوا ارزشهوای دیگوری جانشوین مویشوود کوه
استعداد فراگیری الزم را دارند .با این رویکرد میبینیم جهانیشدن ،اگر چه یک
حرکت طبیعی رو به وحدت جهانی است و متولی به خصوصی نودارد ،لویکن در
عین حال هر کدام از سپهرهای فرهنگی یا دینی که غنیتر ،کاراتر و زندهتر وارد
این رقابت جهانی گردیده باشد ،از نصیب بیشوتری در هضوم سوایرین برخووردار
میشود و این امری کامال طبیعی است .با این حال نتیجة قهری روآمد شدن فالن
فلسفه یا دکترین اومانیستی غیر الهی با مثال دین اسالمی که بر شانة معنویت و امر

قدسی تکیه دارد از نهر ارزشهای مشواع یکسوان نخواهود بوود .بنوابر ایون تموایز
آشکاری میان جهانیشدن در اثر غلبة مشورب لیبرالیسوم و دموکراسوی غورب بوا
مکتب الهی اسالم وجود دارد که باید بدان التفات جدی مبذول گردد.
نتیجه آن که وقتی سخن از جهانیشدن به طور مطلق هست با توجه بوه تفووق
اطالعوواتی و ارتباطوواتی غوورب امریکووایی خووود بووه خووود ،صوورف معنووا بووه نوووعی
جهانیشدن همراه با ارزشهای لیبرالیسوم و دموکراسوی مربووط بوه آن اسوت؛ و
آنگاه که از جهانی شدن با قید اسالمی سخن مویرود بوه شومول و فراگیور شودن
ارزشهای مکتبی آن عنایت خواهد بود.
اسالم و مسألة جهانیشدن

الف و بیان روشن قرآن در خطاب به پیامبر

ِِِِِ ِْر ِْسِلْنِِْكِِِإ ِِ ِکََِِفاةِِ
که وِِم ِأ

ِِِعِْلَِمِوِنَِ( سبا.)28/
َِِِِ ِسِِ ِي
َهيراِِِِوِِِِلكِنِِأِِ ِکْثَِرَِِالن
شيراِِِِوِِنَِ ِِ
ِلِِلن ِسِِبِ ِِ

مستفاد از این آیه سه مفهوم «کافه» « ،للناس» و «بشیر و نذیر» است که به تمام
ابعاد داللتی بر جهانی بودن اسالم به عنووان «بسوندگی»« ،هموة مردموان» و «موژده
داری و بیمآوری» داللت دارند که همه از خصوصیات یوک آئوین سیسوتماتیک
جهانشمول میباشند.
ب و در دو جای قرآن (بقره193/؛ انفوال )39/مؤمنوان موأمور بوه مبوارزه بورای
گسترش دین خدا تا شمول سراسر جهان گردیدهاند« :نبرد کنید تا همة دین و در
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بدون شک برای یک اسالم پژوه متتبع در متون دینی ،به ویژه قرآن ،روشن است
که اسالم با هدف جهانشمولی پا به عرصة کنترل و هدایت بشریت نهاده است و
قبل از هر نگاه دیگری ایدة جهانی بودن را در خطابهوای عوام قورآن بوه عنووان
2
«ایها الناس» ،میتوان نگریست.
جز آن نیز چند قرینة هاهرة دیگر بر این مدعا داللت دارنود کوه از آن جملوه
است:









جهان و از آن خدا گردد» و در سورة زمر آیة  3دین خالص تنها از آن خدا تعیین
گردیده است و این به معنای تالش مؤمنان برای حاکمیت دادن مطلق دیون خودا
در سرتاسر جهان است (شومول یوافتن اسوالم در ایون بیوان بوه داللوت تخصصوی
غلبة دین حق بور
است)؛ در سورة توبه آیة  33هدف غایی بعثت پیامبر اسالم
همة ادیان بیان گردیده است.

ِِمِانِِِِْذَِِکَِاِرٍِِوِِِِاِنِِْثاِىِِوِِِِ
ِنا ِکِمِِِْ
اِِخَِلَِقِْ ِ
ِِِِِ ِسِِِإِِِنِ ِ ِ
ج و در کریمة وافی هدایة :ي ِأيِهِ ِالنِ

ِِمِْ( ...حجرات ،)13/اگر
ِِِِنِِِأِِکِْرِمَِِكِمِِْعِنِْدِِاِلِِِأِِتِِقِْ کِ
َِِِلِِِلَِِِتِِعَِِرِفِِواِِإ
ِِِْمِِِِْشِعِِوبِِِِِِوِِقِِب ئِ
جِعِلِِن کِ
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چه داللت مطابقهای آن به «نفی شعوبیت» و قبیلهگرایی است؛ لیکن آنجا که همة
انحصارهای قومی ،زبانی ،خصوصیات رنگ ،و نمودهای عصبیتی را ملغی اعوالم
نموده و تنها مایة بزرگی و بزرگوواری را در تقووای الهوی دانسوته اسوت ،داللوت
ضمنی آن بر انسان جهانی است؛ بدین معنوا کوه خداونود خواسوته اسوت بوا نفوی
امتیازات جداکننده و انحصارگرایانه ،راه را به سومت فراگیوری و جهوانشومولی
ِِِِِِِ ِسِ» کفایت میکند).
ِِِِِِه ِالن
مکتب اسالم هموار سازد (هر چند که خطاب «ي ِاي
د و استمرار رسالت نبی مکرم اسالم (بیشتر در مذهب تشیع) در قالب والیت تا
ههور مهدی امت در آخرالزمان با تعیین غایت جهانشمولی دولوت او بوارزترین
3
قرینه بر آن است که عمدة بحث ما را نیز در بر گرفته است.
توضیح :موارد یک تا سه یاد شده در بندهای فوق را اگر به عنوان ایدة نهری
مندرج در متن اسالم تلقی کنیم ،بیشک موورد «د» یوک راهبورد عملوی جهوانی
شدن اسالم است.
راهبرد عملی نیل به جهانیشدن اسالم

ایمانگرایی ،تمسک به یگانه ابزار انحصاری شرق به عنوان معنویت به مثابه بری
برنده در دیالوی جهانی شدن قرار دارد و این امر در گرو «بازگشت به خویشتن
خویش» است.

دینباوری مسألهای است که امروزه سخت مورد توجوه تئوریسونهوای دینوی
غرب (اعم از الهی و سکوالر) نیز واقع شده است و این بدان معناسوت کوه آنوان
هم به این نتیجه رسیدهاند که اگر حقیقتا جهانیسازی بخواهد انجام شود بایود از
پل مذهب واحد جهانی عبوور کنود (هموان چیوزی کوه رموز کوار در جهوانبینوی
اسالمی است)؛ زیرا نیرومندترین عامل دفاع در برابور نفووذ بیگانوه عامول هویوت
انسووانی اسووت ،و مووؤثرترین عنصوور نیووز در شووکلگیووری هویووت انسووان ،دیوون یووا
ایدئولوژی مکتبی او میباشد.
برای تعمیق این باور در جوامع اسالمی و نیل به مقصود فوق رسویدن بوه یوک
وفاق جمعی ،به عنوان مهمترین ضرورت رج مینماید و بورای بوه دسوت آوردن
چنان وفاقی نیز لزوما ایجواب مویکنود کوه هموة روشونگران روشونفکر و متعهود
اسالمی حول محور حدیث ثقلین به قرآن و عترت رویکرد نمایند.
ب ـ مفهوم والیت در بینش اسالمی
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در فلسفة الهی ،انسان موجودی خداگونوه اسوت و خوداگونگی انسوان بوه معنوای
فرض صفات الهی برای انسان در حد خود او ،یعنی در عرصة ممکن معنا میدهد
و نه فراتر از آن .از این رو ،عدهای از حکیمان به سایه بوودن ممکنوات نسوبت بوه
ذات واجبالوجود اذعان نموودهانود کوه محول بحوث آن جوای دیگور اسوت .از
همینرو ،زمانی که صفت خالق بوودن را بوه عنووان صوفتی جوداییناپوذیر بورای
خداوند میدانیم چیزی هماننود آن را در بوتوة ممکون بورای انسوان نیوز ،خوواهیم
شناخت و به این ترتیب ،سایر مسائلی را که بر خالق بودن ،بار میشوود ،هماوون
وضع قانون (عنوان وضع بهگونة تسامحی بهکار میرود وگرنه در حقیقت ،کشف
قانون به وسیلة عقل است) ،سرپرستی و تدبیر و مودیریت نسوبت بوه آفریودههوا و
اموریکه زیر نفوذ قهری او است و ...را برای انسان میشناسیم.
پس مسألة والیت در واقع نمواد قهوری خوداگونگی انسوان اسوت ،لویکن ایون
عنوان مفهومی همان ذاتی است که چون کلی عقلی یا طبیعی ،شوامل هور فرضوی
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میشود که قادر است به ذهن بیاید؛ یعنی در ذهون آفورینش شوود؛ نیوز ،هماوون
همة افراد کلی دارای مراتبی از نهر شدت و ضعف ،بزرگی و کوچکی ،کمال و
نقصان است که در مجموع ،حالتی از نسبیت را بوه خوود مویگیورد (کومتورین و
ضعیفترین و ناقصترین فرد آن را نسبت بوه یوک درجوة کامول و بوزریتور از
خود بسنجید و نیز ،نسبت به یک درجة پایینتر از خود) .بنوابر ایون« ،والیوت» بور
نهادهای روانوی انسوان نیوز ،حکوموت دارد و مویتووان آن را «فووق نهواد» نامیود.
همانین در داخل قلمرو نسبی خود نیز حکومت میکند (حکوموت در اصوطالح
اصولیین در مقابل ورود).
از این رو ،نمیتوان نوع مدیریت جامعة دینی را صرفا حکومت نامید ،زیرا امر
مادی محض نیست تا تنها شامل سرپرستی خدایگانی و مهتری و صاحب اختیاری
(به زعم توتالیترینها) و یا کارگردانی و تدبیر امور و مدیریت جامعة انسوانی (بوه
زعم اصحاب دموکراسی) گردد؛ و یک نهاد مافوق در جامعه تلقی شود.
بنابر این والیت ،که همان حکومت دینی است ،به اضافة حکومتداری مادی
خود ،مرشدیت و تربیت و تعلیم جامعه نیز ،هست ،زیرا همة ایونهوا از ملزوموات
جداییناپذیر حکم و حکمت است که مایة معنایی حکومت را مویپوردازد .بنوابر
این خود به خود به این سمت و سو حرکت مویکنویم کوه جایگواه اصولی بحوث
حکومت دینی را در حوزهای جدا از فلسفة سیاسی یا فلسفة علم بیابیم؛ و بوه نهور
میرسد که آن حوزة معرفت دینی است که بنابه ماهیوت فلسوفی خوود در شوکل
حکمت اشراقی و عرفان نهری و کالم جدید به صورت توأم ،تجلی مینمایود ،و
تفکیکنگری در فهم والیت یوا انحصوار بحوث آن در یکوی از ارکوان اصولی و
مشترک حوزة آن ،موجب بروز ضایعاتی خواهد بوود و شواید آناوه سوبب ورود
برخی شبههها و ایرادها بر مسألة والیوت گردیوده اسوت ناشوی از هموین مونیسوم
معرفتی باشد ،به ویژه آن که مشاهده میشود برخی میخواهند مسألة والیت فقیه
(حکومت دینی در عصر غیبت) را صرفا از مبانی فقهی و اصولی استنباط نمایند و

سرانجام ،با رهگیریهای اساسی از سوی مخالفین خود مواجه میشوند.


ج ـ والیت روحانی در عصر غیبت

 .2امام حسن عسکرى

ِِمِ
در تفسیر منسوب به ایشان در ذیول آیوة وِِمِاِنهِ
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والیت در صبغة عرفانی آن ،امری استکه مورد وفاق عاموه و خاصوه قورار دارد.
در این والیت تبعیت به مقتضای اسوه بودن میباشد ،مرجعیت اخالقی و روحانی
نیز وجود دارد ،لیکن مرجعیت سیاسی جامعه در شخص ولی ،تابع قرارداد است،
یعنی باید امت به وسیلة بیعت یا نهیر آن (مثل رفراندوم و یا انتخابات) بر رهبوری
سیاسی وی ،اتفاق نهر حاصل نمایند.
نهر جامعی که هم والیت روحانی عرفانی را شامل شود و هم مفاد حکوموت
را در بر داشته باشد و به بیان ما تعبیری از والیت مطلقة محمدیه و در تسلسول آن
در عصر غیبت امام معصوم باشود و بتوانود بوه درسوتی ،نقوش هموان ولویاهلل
االعهم را در سطح نیابتی ،ایفا نماید ،در تصریح عامه ،کمتر میبینیم جوز در
میان علمای شیعه که از زاویة کالمی در مبحث امامت ،آن را مطرح ساختهاند.
در بیان علمای شیعه ،فقهای دین در مقطع غیبوت ولوی اهلل معصووم دارای
همان نقش ارشادی و اسوه بودن و رهبری جامعهاند.
براساس پارهای از روایات ،عصر نیابت خاصه با پایان زندگى على بون محمود
سمرى به انتها رسید و دورة وکالت عامه آغاز گردید .به این معنوى کوه از سووى
امام شرایطى کلى و عام تعیین شد که در هر زمان بر هر کوس منطبوق شوود،
سخنش سخن امام و اطاعتش واجب و مخالفتش حرام خواهد بوود .در ایون بواره
دالیل بسیار نقل شده که از جملة آنهاست:
 .1امام مهدی در توقیعی فرموده است« :در پیشآمودهایى کوه بوراى شوما
رج مىدهد باید به راویان اخبار ما (علما) رجوع کنید .ایشان حجت مون بور شوما
هستند و من حجت خدایم» (حر عاملی1409 ،ق ،ج.)140 ،27



ِِِعِلَِمِوِنَِِالِِكِتَِ ِبِ( بقره ،)78/دربارة علما فرمودهاند« :هر یک از فقهوایى
اِمِِّيِوِنَِِ ِيِ




که بر نفس خود مسلط باشد و دین خوود را حفوظ کنود و بوا هوواى نفوس خوود
مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت کند ،بر همگان واجب اسوت کوه از او تقلیود
نمایند» (حر عاملی1409 ،ق ،ج.)131 ،27
 .3کلینى و صدوق و طوسى روایتى را از امام صادق به مضمون ذیل نقول
کردهاند که« :هر کدام از شما که حدیث ما را روایوت کنود و در حوالل و حورام
صاحبنهر باشد و احکام ما را بداند ،او را به حکومت برگزینید که مون او را بور
شما حاکم قرار دادم» (کلینی ،1365 ،ج.)67 ،1
 .4پیغمبر اسالم

مىفرمود« :علم ءِأمتیِکأنبيا ءِبنایِإسارائيلِ» (محودث
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نوری1408 ،ق ،ج)320 ،17؛ یعنى همان طور که انبیاى بنى اسرائیل حوافظ دیون
موسى بودند و اطاعت آنان بر مردم واجب بود ،علماى اسالم نیز حافظ دیون
پیغمبر خویشاند و اطاعت از آنان در محدودة قوانین شرع واجب است.
مالحهه :چنان که برخی از بزرگان اههار داشتهاند (کواکبیان ،4 )1385 ،فقهوا
و صاحبنهران طرفدار انتصاب الهوی والیوت فقیوه ،ادلوة عقلوی ارائوه شوده در
موضوع مورد بحث را کافی دانسته و احادیث و اخبوار موورد اسوتناد را صورفا بوه
عنوان شاهد و مؤید همان دالیل عقلی میدانند (منتهوری)57 ،1378 ،؛ کموا ایون
که حضرت امام خمینی والیت فقیه را از جمله اموری میدانند که تصوور آن
موجب تصدیق بوده و نیازی به برهان و دلیل ندارد (خمینی ،بیتا ،ج.)467 ،2
از این رو نگارنده در این نوشتار در جهت ارجاع به مشروعیت دینی حکومت
والیی فقیه به همین مقدار بسنده مینماید و طالبان آگاهی بیشتر را به آثوار فقهوی
استداللی عدیدهای که در این باب فراهم آمده است ارجاع میدهد.
د ـ نقش فقها در عصر غیبت امام

چنان که بدان تصریح کردیم والیت فقها صرفا نیابتی است ،زیرا ضرورت عقلوی
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در عصری که بنا به هر دلیلی ،ولی معصوم در جامعه حضور ملموس نودارد،
اقتضا میکند که این موقعیت را فقها تصدی نمایند و طبعوا قلمرویوی متناسوب بوا
موقعیت نیابتی نیز دارند ،زیرا احاطه و سلطة آگاهی و رسوج و نفوذ معرفتی آنان
به کنه معانی ،نمیتواند به قدر «ولوی معصووم» باشود وگرنوه ،خوود ولوی معصووم
خواهند بود .طبعا در زمینة شرعی ،بخش تشریح و تأویل از قلمرو والیوت بیورون
میرود و آناه منحصرا در قلمرو والیت فقها در این زمینه میماند نقش زعاموت
جامعه در چارچوب وهایف زیر است:
و پردهبرداری و کشف حقایق مکتوم مورد اختالف در هموة زمینوههوایی کوه
مورد نیاز جامعه است ،از طریق انوار معارفی که از منوابع والیوی موافوق ،اقتبواس
نمودهاند ،همانین به وسیلة شهودهایی که بنا به قاعدة لطف ،از مصدر «نوراالنوار
5
الهیه» به وسیلة عقل فعال و نفس ناطقه بدان ملهم گردیدهاند.
و نهارت بر درخشش افکوار عالموان ،هموراه بوا کنتورل آن ،و نیوز نهوارت بور
هلمتها و کدورتها و شهابهای ثاقبی کوه بوه قصود انهودام سواحت زنودگی
انسانها از سوی شیاطین انسی صادر میشود که بخوش مهموی از وهوائف «ولوی
فقیه» را شامل میشود.
و نهارت همراه با کنترل دستگاههای داخل جامعوه کوه هور کودام در ضولعی،
تکمیل کنندة شکل ،ساخت و سازمان جامعهاند.
و ادامة کار تبلیغ معارف الهیه ،به منهور تمام نمودن حجتهای الهی کوه اگور
ابالغ نگردند ،عنوان «حجت بالغه» را ندارند و اتمام آنها تکلیفی است که هر ولی
عهدهدار آن است.
و اشراق جامعه و نورافشانی در «هلماتاالرض» واقعی (مناطقی که هنوز زیور
سلطة هلم است) ،به منهور خالصی دادن آنان از بنبسوتهوا و بنود و بسوتهوای
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،علمی و ...که در واقع« ،گرهگشایی» و «دستگیری» و
«فریادرسی»ای است که از غیر آنها (اولیا ) ساخته نیست.

و برپایی «شمل جمع» و «لوای وحدت» و چتر محبت عامه و فرا افراشتن آن بر




سر هر شهروند جامعه کوه «ام ِاخِلكِفیِالادينِِاوِنظيارِلاكِفایِالخلاقِ»انود
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(نهجالبالغه ،نامة  ،)53به اندازهای که همگان بتوانند عودالت را بوه مفهووم کامول
آن لمووس نماینوود تووا در نتیجوة قهووری آن ،آنووان نیووز بووا عشووق و شوووق ،بوور میوزان
والیتمندی خود تا پای جان افشانی و بذل همة دارایی بیافزایند.
ویژگیهای فوق به «ولی فقیه» ،در مجموع ،این امکان را میدهد تا در توداوم
در میان امت بایستد و والیت مطلقة نسوبی شوده را
راه انبیا و اولیای معصوم
متناسب با عیار بهرهمندی خویش از عیارهای اصلی والیت مرکزی بدانها پیونود
زنند و از عنوان آن استفاضه نمایند ،که این نوه یوک منصوب اسوت کوه مووقعیتی
امانی است و در عصر غیبت ،منصوص به رقعه نیست ،کوه مخصووص بوه کشوف
است و ابالغ شهودی.
نقش قائم مقامی فقیه در امر والیت را آنگواه کوه در بوتوة واقوع بینوی موورد
تحلیل عقالنی قرار دهیم و عقالنیت حکومت را در نقطوة مرکوزی دایورة معنوایی
آن ،یعنی «پاسداشت ارزشهای حقیقوی در تعوالی انسوانی» بیوابیم و از آنجوا بوه
بهترین سبک و روش و عقالنیتورین شویوة تودبیر اموور انسوانهوا ،کوه مبتنوی بور
معارف شهودی و بحثی و هر دو و است ،کوه تنهوا در چوارچوب مفهووم «والیوت
روحانی» متجلی میشود راه ببوریم؛ خوود بوه خوود قائول بوه ضورورت توداوم آن
خواهیم شد ،چنانکه اشاره گردید.
اکنون پرسش اینجاست که والیت فقیه ،که والیت روحانی در عصر غیبوت
ولی اهلل معصوم است آیا حلقة جدیدی در تداوم آن است که با نخستین فقیه
بعد از واقعه غیبت افتتاح میشود یا چیز دیگری است .مسلما در اعتقواد شویعه بوه
حضور پنهانی حضرت حجت خطور چنین فرضی خطاسوت ،زیورا اعتقواد بور
این است که آن حضرت در جماعت انسانی حاضر است ،لیکن از انهار مردم
غایب میباشد ،که خود تابع مصالح عالیة الهی است و به قول اکابر علمای امامیوه

«وجود ِلطفِوِتصرفهِلطفِآخر» ،که شاید امر هدایت امت به گونة غیر مستقیم،
در این عصر مطمئنتر انجام گیرد ،زیرا کوه هیبوت و محبوت او محفووظ اسوت و
کسی را جرأت جسارت به مقام قدوسی وی نیست .شاید هم دالیل دیگری باشد
که فعال جای بحث آن نیست؛ پس طبعا راه دوم باز مویشوود کوه روشونتورین و
محکمترین عقیده در مذهب است و آن «نقوش قوائم مقوامی فقیوه واجود شورایط
تعیین شده در احراز موقعیت والیت» از طرف آن بزرگوار است.
هـ ـ موقعیت نظری والیت فقیه

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29

نقش تحقق حکومت والیی در جهانی شدن اندیشة مهدوی

طراح اصلی حکومت فقیه ،گرچه از فوارابی در قورن سووم ،کوه فقیوه را در رأس
حکومت مدینة فاضلهاش میخواست ،تا مرحوم شویخ و مرحووم نوائینی بوه
عنوان تصدی حکومت در معنای والیت فقها تصریحی به نام نشده اسوت ،لویکن
همواره برای فقهای عصر غیبت ،همان محدودة وهایفی را برمیشمردهاند کوه در
واقع ،گویی او در رأس هرم عقالنیت زندگی اسوت؛ هماوون توولی امووری کوه
ولی معین ندارد ،تولی واقعی بر معادن و منابع طبیعی که تحوت والیوت اموام
قرار مویگیورد ،حواکم شورع مسولمین بوودن ،مرجعیوت عاموة موردم در مسوائل و
مشکالت دینی ،اعتقادی و معرفتی ،مقتدا و اسوه بودن برای شناخت معارف الهیه
و ...حتی برخی از فقها هماون شیخ انصاری آن قدر به دایرة مفهومی والیوت
حسبیه توسعه میدهند که همان مفهوم حکومت دینی در جامعه را معنوا مویدهود
(مکاسب شیخ :البیع).
عنوان قائم مقامی که بیشتر از ادلة عقلی کالمی به دست میآید تا ادلة فقهوی
ناهر به تصدی فقیه نسبت بوه هور آن چیزهوایی اسوت کوه اگور اموام حضوور
میداشت به آنها مبادرت میورزید و نیز همان اختیاراتی را به فقیه مویدهود کوه
آن حضرت دارا میباشند ،به جز تصرف در نفوس ،که گرچه ممکن است فقیهی
آن را دارا باشد ،لیکن عقال برای فقیه ،ضورورت آن حوس نمویشوود .از ایونرو،
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فقیه براساس چنین اختیاراتی میتواند به توسوعه و تضوییق در دامنوة نفووذ احکوام
دست یازد؛ و یا حکمی را به طور موقت ،راکد گردانود و یوا بوه کشوف حکموی
جدید برای مسائل مستحدثه و نیازهای نو ههور جامعه مبوادرت کنود؛ و بوه طوور
کلی در محدودة مصالح عالیة مکتب و جامعة انسانی به اقدامی دست بزند که در
جهت هدف غایی و عقالنیت متعالی زندگی بشری قرار داشته باشد و همة اینهوا
داخل در چارچوب تدبیر و درستاندیشی و مدیریت دینی و زعامت اموت قورار
دارد که امام  ،در فرض حضورشان ،به آن میپرداختند؛ چه آن که جوز ایون،
معنایی برای عنوان «قائم مقامی» وجود ندارد؛ یعنی ایون کوه ولوی فقیوه در واقوع،
«این همانی» امام معصوم است.
بر پایة آناه تا این جا بیان شد ،والیت فقیه ،والیتی است شوامل و فراگیرنودة
همة زمینههای نیاز هدایتی جامعه و اعم از امور مادی یا معنووی و و نیوز در زمینوة
عملی بر کلیة حوزههای اجرایی جامعه محیط است؛ زیرا که نهارت وی همراه با
کنترل است ،چه آنکه ولوی فقیوه در توداوم راه آنوانی اسوت کوه در پاسوداری از
ارزشها با پلیدیها و تباهیها به عمری جنگیدهاند؛ یعنی برای روی کار نیامودن
ضد ارزشهای الهوی در اموور مداخلوه نموودهانود و اگور جوز ایون باشود نهوارت
بیکنترل را دیگران هم دارند و فقیه از غیر خود متمایز نمیشود.
نهر به این نکته ،نهارت در حوزة عملی ولی فقیه ،یک نهوارت بویتفواوت و
سهلانگارانه نیست .این نهارت ،همان «شهادت» امت وسط است و او در والیوت
خود تجلی مفهوم «شهید» و «رقیب» اسوت و از ایونرو ،بور پایوة مفواد سوه قوانون
دعوت ،تبلیغ و امر به معوروف و نهوی از منکور بایود بوه صوحت حرکوت جامعوه
ضمانت ببخشد که جز این را خداوند از او نمیپذیرد ،هور چنود کوه در عبوادات
شخصی خود کامل باشد.
شهادت ولی فقیه بر کار امت اسالمی در مقطوع نیوابتی ،دقیقوا هموان شوکل و
صورت و ساخت شهادت امام معصوم اسوت کوه شوهادت او نیوز تصوویرگر

بود ،که خداوند فرمود« :و چنین است کوه
روشن و کاملی از شهادت رسول
شما را امت وسط گردانیدیم تا بر مردمان شهادت دهید و رسول بر شوما «شوهید»
باشد (بقره.)143/
کوتاه سخن آن که موضوع والیت فقیه در مکتوب تشویع اثناعشوری بوه مثابوه
تمهیدی اساسی برای آمادگی ههور والیت کبری الهیوه توسوط اموام حجوت بون
الحسن المهدی است.
و ـ ابعاد زمینهسازی معطوف به سنتهای الهی به وسیلة دولت و مردم

ِِِِِِِِأِنِفِِْسِهِمِْ( رعود)11/؛ خداونود وضوع
ِِِغَِيِِّرِِواِم ِب
ِِِِِقَِوِْمٍِِِِحِتِِىِيِ
ِِِغَِيِِّرِِِم ِِب
اِنِِِاِِلَِ ِ ِيِ
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بحث پایان دنیا و حکومت جهانی آخرالزمان همواره از مطلوب همة ادیان و حتی
غیر متدینان بوده است .لیکن پاسخ این سؤال که آیندة تاریخ و حکومت جهوانی
از آن چه کسانی و کدام ملت و گروه خواهد بود ،هنوز کامال برای هی کس به
درستی روشن نشده است و هر نحلهای آن را از آن خود دانسته است و چنان کوه
در این بحث روشن میشود ،دو نحلة دینی بزری برای آن طرح مکتبی دارنود و
در راه نیل به آن تالش میکنند.
در آغاز ذکر این نکته ضروری مینماید که هر تغییر و حرکتی که در جهوان
و انسان واقع بشود ناشی از ارادة تنها مؤثر وجود ،یعنی ذات باری تعالی است که
به چندین وجه جاری میشود و بخش ثابت آن در قالب قوانین و سونن آفورینش
در طبیعت کائن و مکمون است و در کتب آسمانی و از جمله در قورآن بوه آنهوا
اشاره شده است.
آناه مسلم است و خداوند هم آن را در قانون آفرینش خود قرار داده اسوت،
هی تغییری در سرنوشت هی فرد یا گروه و ملتی رج نخواهد داد ،مگر ایون کوه
مقدمات و پایههوای علموی آن را قوبال محقوق سواخته باشوند .قورآن در ایون بواره
میفرماید:









هی گروهوی را از آناوه کوه هسوت دگرگوون نخواهود سواخت ،مگور ایون کوه
خودشان در خود دگرگونی ایجاد کنند.
بنابر این ،هر گروهی که بخواهد به آن حکومت نایل شود و سرنوشت آینودة
تاریخ را به دست گیرد ،باید آن عوامل را جستجو و خود را بدانها مجهز نماید.
وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم خداوند متغیراتی را به عنوان عوامول
تغییر سرنوشت و پیروزی به حساب میآورد؛ هماون:
و اخالص و نیکوکاری:

ِواِِ
ِِِ ِ
ِِِلِْكِِِأِِم نِِِيِهِمِِِقِِْ ِالَِِِِْا ت
ِوداِِِِأِِوِِِِْنَِِصِِرِ ِتِ
ِِِْنََِِِِِ ِ
ِِنِِِک
ِِالِْجِنِةِِِإَِِِ ِِِ ِم
ِِِلَِنِِِيِِِْدِْخِلَِِِ
ِِِِِواِ
وِِِق ل

ِِحِْسِنِِِِفَِلَِهِِِأِِجِْرِ ِِِِعِنِْدِِِِرِبِِّهِِِِ
ِِِنِِِأِِْسِْلَِمِِِِوِجِ ِهِْهِِِِلِلِهِِِِوَِِِوِِِمِ
ِِصِِدِقِِيِنِِِبَِِِِلىِ ِم
ِِْنِِْکِنِتِِْمِِْ
بِرَِِِِْنَِكِمِِِِإ
وِِِِ ِِِخَِوِْفِِِِعِلَِيِهِِْمِِِِْوِِِِ َِِِِمِِِيِِِْحِْزِنَِِوِنَِ( بقره111/و)112؛ گفتند وارد بهشت نخواهد
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شد مگر این که یهود یا نصارا باشد .این سخنهای آرمانی آنهاست؛ آری آن که
با خدا رو راست باشد و نیکوکار ،پاداشوش نوزد خداسوت و چنوین افورادی هوی
نگرانی و اندوهی ندارند.
و پافشاری و سست نشدن در تصمیم:

نِِِِْيِتِ ِارَِِکِمِِْ
ِِلَِا ِ
ِِعِِكِاِ ِمِِِْ ِوِِ
ِِوِِاِلِِمِ
ِِافِعِِْلَِاِوِْ ِنَِ
ِِأنِ ِْاِتِ ِمِِ
ِىِالسَّاِ ْلِ ِمِِِ ِوِِ
ِِِِإِِلَا ِِِِ ِ
ِِِوِ ِ َتِ ْدِ ِعِواِ
فَِِالِِِتِهَِِنِِواِ

أعِِْمِِلَِكِمِْ( آل عمران)139/؛ سست مشوید و به سازش مخوانید در حالی که شما
برترید و خدا هم با شماست و شما را به کار خودتان وا نخواهد گذاشت.
و ایمان و علم:

ِِِتَِعِْمِلِاِوِنَِِ
ِِالِِبِِِما ِ
اِالِعِِْلِ ِْامِِِِدِرِِجاِِتِِوِِِ
ِِِِهِِيِنَِِِِاِوتِِوِِِِ
ِِِِنِْكِمِِِِْوِِِال
َِِِنِِواِمِ
ِِِهِِيِنِِِآمِ
يِرِْفَِعِِِاِِلِِالِ

خِبَِِيِرِ( مجادله)11/؛ خداوند افراد با ایمان و دانشمند را به درجات بلندی ترفیوع
میدهد و نسبت به هر چه میکنید آگاه است.
و تقوا و پرهیزگاری:

ِِِْمِْ( حجرات)13/؛ همانا گرامیترین شما نزد خودا
إِنِِِأِِکِْرِمَِِكِمِِِِْعِنِْدِِِاِِلِِِأِِتِِق کِ

پرهیزگارترین شما است.

و صبر ،پایداری و مقاومت:

ِِِنِْكِمِِِِْ
ِِِِ ِئَِتَِيِْنِِِِوِِِِإِِنِِْيِِِكِنِِْم
ِِِرِِوِنِِِيَِِِغِلِِْبِِواِمِ
ِِنِْكِمِِِِْعِشِْرِِوِنَِِِِص بِ
در مرحلة اول :إِنِِِيِِِْكِنِِْمِ

ِِْ؛ اگر بیست نفر صابر و مقاوم داشته باشید بر دویست نفر ،و اگور
ِِِِلِِف ِ
مِ ِئَِةِِِيِِِغِلِِْبِِواِأ
صد نفر باشند بر هزار نفر چیره میشوند.

ِِْاِنِْكِمِِْ
ِِِْفِ َِِإ ِنِِيِِِْكِاِنِِِم
در مرحلة دوم :اآلنَِِِِخِفَِِفِِِاِِلِِِِعِنِْكِمِِِِْوِِِِعِلِمِِأ ِنِِفِِِيِكِمِِِِْضَِعِِف ِ

ِِاِعِِ
اِذِْنِِِاِِلِِوِِِِالِِم
ِواِألِْفِ َِايِْنِِِبِِ ِإِ
فِِيِِِغِلِِْبِا ِِِِ
ِِِْنِْكِمِِِِْألِْاِ ِ
ِِِِ ِئَِتَِيِْنِِِِوِِِِإِِنِِِيِِِْكِنِِِم
ِِِرِةَِِِيِِِغِلِِْبِِواِمِ
مِ ِئَِةِِِِص بِ

الِِصِ بَِِِّرِِيِنَِ( انفال65/و)66؛ خداوند چون دانست که ضعفی در شماست نسبت بوه
شما تخفیف داد؛ االن اگر صد نفر مقاوم داشته باشید بر دویست نفر ،و اگر هوزار
نفر باشید بر دو هزار چیره میشوند.
و وحدت اعتقادی و پرهیز از اختالفات فرقهای:

ِِعِانِِِِْسِاِبِِيِلِِهِِِِ
ِِِِِسِبِلَِِِِفَِتَِفَِرِقِِِبَِِِكِمِِْ ِ
ِِِسِْتِقَِِِيمِِِِِفِ تَِِِبِعِِوِِِِِوِِِِ ِِِتِتَِِبِ ِعِواِال
ِِِصِِراِِطِِیِمِ
َِِهاِ
وِِِأِِنِِ ِ

ِِمِِِِبِِْهِِِِلِعَِِلِكِمِِِِْتِِتَِقِِوِنَِ( انعام)153/؛ و همانا این راه مستقیم من است؛ شما
ذلِِِكِمِِِِْوِصَِّ کِ

ْاِمِِْ
ِِِْنِ ِتِ
ِِِِعِِْمِاِتِِالِِِِعِِلَِاِيِْكِمِِِإِِِْذِِِک
ِِِوِِِاِِذِکِِْرِواِنِ
ِِِِِِوِِِِ ِِِتَِفَِرِقِِواِ
ِِِِحِبِْلِِِاِِلِِجِمِِيع
وِِِاِِعِْتَِصِمِواِبِ

ِِِِ( آل عمران)103/؛ و همگی بوه
أِعِِْداِِءًِِِِفِِألَِِِفِِِبِِِيِْنِِِقَِِِلِِوبِِِكِمِِِِْفِِأَِصِبِِْحِتِِْمِِِبِِِْنِعِْمِتِهِِِإِِِخِِْوان ِ
وسیلة ریسمان خدا خود را نگه دارید و از هم متفرق نشوید ،و نعمت الهوی را در
حق خود به یاد آرید آن زمان که با هم دشمن بودید و خدا الفتوی میوان دلهوای
شما ایجاد کرد که با هم برادر شدید.
و جهاد ،تالش و بذل مال:

ِیِسِِبِِيلِِِِاِلِِِِ
ِِِِضِرَِرِِِِوِِِاِِلِْمِِجَِِِدِِوِنِِِفَِِ ِِ
ِِِلِِقِِْعِدِِوِنِِِ ِمَِِنِِِاَِِلِْمِؤِمِِْنِِيِنَِِِِغَِيِْ ِرِِِاِولِِِیِال
ِِِسِْتَِوِِيِا
ِ يِ

ِِِلِِقِِْعِدِِيِنَِِدِرِِجِ ِاةِِِِوِِ
ِِِهِمِِِِْوِِِأِِنِفِِْسِهِمِِِِْفَِضِلِِِاَِِلِِِاِِلِْمِِجَِِِدِِيِنِِِبَِِِأِمِِْواِِِلِهِ ِمِِِْوِِِأِِنِفِِْسِهِمِِِِْعِلَِِىِا
بِِأِمِِْوالِ
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باید از آن پیروی کنید و نه از راههای دیگور کوه شوما را از آن جودا سوازد .ایون
سفارش خدا به شماست تا مردمی پرهیزگار باشید.
و وحدت دینی و پرهیز از فرقهگرایی:





ِِِلِِقِِْعِ ِادِِيِنَِِِِأِجِْاِراِِِِِعِظِِِيماِِِ
ِنىِ ِوَِِِِفِضِاِلِِِاَِِلِِِِالِْمِجَِِِ ِادِِيِنَِِِِعِِلَِاِىِا
ِسْاِ ِِ
حِ
ِِا ْلِ ِ
لِِ
ِِا ِ
ِعاِ ِدِِ
الِِِ ِو ِ
کِ ِ




(نسا )95/؛ مؤمنان نشستة بیآسیب با کسانی که در راه خدا با موال و جوان جهواد
میکنند برابر نمیباشند ،خداوند این گونه مجاهدان را بر نشستگان برتری درجوه
داده است ،اگر چه هموه را وعودة نیکوو داده ،ولوی مجاهودان را بور نشسوتگان بوا
پاداشی ستری برتری بخشیده است.
و دانش و مهارت علمی و فنی:
ِواِافِلِْباِِبِ
ِِِِتَِهِکَِِ ِرِِِاِولِِ ِِِِ
ِِِعِْلَِمِِوِ ِنَِِِِإِنِِم ِيِ
نَِِِ ِيِ
ِِِِهِِيِ ِ
ِِِِهِِيِنِِِيَِِِعِْلَِمِِوِنَِِِِوِِِال
قِلَِِِِِْلِِِيِِِْسِْتَِوِِيِالِ

(زمر)9 /؛ بگو آیا آنان که علم دارند با آنان که بیعلماند برابر هسوتند؟ جوز ایون
نیست که تنها خردمندان ملتفت میباشند.
و بصیرت ،آگاهی و کار شایسته:
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واِالصِ لَِِِّحِِتِِِِوِِِِ ِِِاَِِلِْمِسِِیِءِِِِ
ِواِوِِعِمِلِ ِِِِِ
َِِِِنِ ِِِ
ِِِهِِيِنِِِآم
صيِرِِِِوِِِالِ
ِِالِبِِْ ِ
ِمىِِِوِِِ
ِيِافِعِْ ِ
ِِِِِسِْتَِوِ ِِِ
وِِم ِيِ

ِِِِتَِتَِهِکَِِرِِوِنَِ( غوافر)58/؛ و فورد نابینوا بوا شوخص بینوا؛ و هوم مؤمنوانی کوه
قِلَِِيِالِِِم ِ
کارهای شایسته انجام میدهند با بدکاران برابر نیستند.
با این وصف باید آیندة روشن حاکمیت جهانی را از آن کسانی دانست که از
قانون و سنت الهی در آفرینش آگاهی و نسبت به آنها التزام عملی دارند؛ چه آن
که زندگی به طور کلی هماون یک بازی دارای قاعوده و قوانون اسوت و هموان
کسی میبرد که مهارت بیشتری در استفاده از قواعد آن دارد.
ز ـ موعود جهانی آخرالزمان از منظر تشیع

اعتقاد به امام حىّ قائم و انتهار ههور او و نیابت فقها از نهر سیاسى و روحانى
و فرهنگى ،نتایج مهمى در تاریخ تشیع داشوته اسوت و تکیوهگواه شویعیان و سوبب
انسجام و اتحاد جامعه و زنده ماندن روح انقالب و مقاومت و قیام بووده اسوت ،و
این مسأله موجب گردیده است که همیشه عدهاى در صدد تحصیل علم و وصول
به مقام اجتهاد برآیند.

مدارس بزری شیعه در ایران و عراق و هند و سایر بالد آسیا و افریقا ،نه تنهوا
موجب بقا و قوت تشیع بوده ،بلکه معارف پربار تشیع را آفریده و مشعل دانوش و
خرد را در تاریکترین ادوار تاریخ روشن نگاه داشته است.
مسألة مهدویت در تاریخ اسالم وقایع سیاسى مهموى را بوه وجوود آورده و از
صدر اسالم تا زمان حاضر اشخاص بسیارى مدعى مهدویت یا بابیت شدهاند ،کوه
از جملة آنها غالم احمد قادیانى (1235ق) ،مؤسس فرقة قادیانى در هنود؛ و سوید
على محمد باب (مقتول 1266ق ،در تبریز) مؤسس فرقة بابى در ایوران؛ و محمود
احمد معروف به مهدى سودانى (م 1885م1302/ق) در افریقا بودهاند.
توضیح :رویکرد به مسألة مهدویت در این بخش نوه بوه عنووان بحوث اصولی،
بلکه به عنوان شاهد بر مدعای حکومت جهانی در مکتب اسالم است؛ بدین معنوا
«والیت دینی» وو کوه نمونوة اعوال و اجوالی آن را در حکوموت جهوانی حضورت
مهدی شاهد خواهیم بود و ایدهای است که به جهانی شدن میانجامد.

«بسمِالِالرحمنِالرحيم .اى على بن محمد سمرى خدا اجر برادران توو را در
مصیبت تو بزری گرداند .تو بعد از شش روز از دنیا خواهى رفت ،پس خوود را
آماده کن و به احدى براى جانشینى خود وصویت نکون ،زیورا غیبوت تاموه آغواز
مىشود و دیگر ههورى نخواهد بود ،مگر به اذن خداى تعالى و آن بعود از طوول
زمان و قساوت قلبها و پر شدن زمین از جور خواهد بود .زود باشد کوه در بوین
شیعیان کسانى بیایند که ادعاى مشاهدة ]من[ کنند .هر کس مودعى مشواهدة مون
قبل از خروج سفیانى و صیحة آسمانى بشود کذاب و مفترى است .وِ ِحاولِوِ
ِقوةِإ ِب لِالعلیِالعظيم» (شیخ طوسی1411 ،ق.)395 ،
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ح ـ دستورالعمل شیعه در زمان غیبت امام زمان
آخرین نامه و دستورى که على بن محمود سومرى از اموام زموان دریافوت
نمود ،به مضمون ذیل نقل شده است:





ط ـ چشمانداز جامعة مهدوی ،به عنوان الگو در عصر غیبت




از مجموع اشارات رهبران ادیان الهی بوه مسوألة پایوان دنیوا و آخرالزموان بوه ایون
چشمانداز روشن میرسیم که در نهایت ،همة ناصافیها صواف و هموة کجویهوا
ساطِِِِوِ
راست و همة ناکامیها به کامروایی مبدل خواهد گردید (يما ِا رضِقِ ِ
عد ِ)؛ چنان که در ضربالمثل نیز که بازگو کنندة آرمان انسانیت است آمده:
ِِ
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پایان شب سیه سفید است
در ناامیدی بسی امید است
بنابر این ،بینش الهی برای پایان دنیا امیدوار کننده است و باز چنان کوه شواعر
فرموده است:
بار دگر روزگوار چون شکر آید
بگذرد این روزگار تلختر از زهر
و جهانی از نو به رهبری بزری مردی از تبار نیکان و پاکوان و از سواللة سوید
رسوالن پدید خواهد آمد که جهان تشنة عدالت و انصواف و حوق را از زالل آن
سیراب گرداند؛ اکنون به چند نمونه از این اشوارات و بشوارات نهور مویافکنویم،
باشد که هماون تابلوی عملی نصبالعین ما در فراهم نمودن زمینههای ههور آن
بزرگوار باشد.
امام صادق فرمود:
در مردم مشی میکند و هماون او
«او و امام زمان و به روش رسولاهلل
عمل مینماید» (مجلسی1404 ،ق ،ج ،52ص.)337
امام باقر

رضِبعادِموتها ِ» فرموود:
ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِِ ِ
ِِالِيحيایِا
ِِِِنِِِ ِِِ ِ ِ
اعلمواِا
در تفسیر آیوة «ِ ِِ ِ

منهور از مری زمین کفر اهل آن است ،و کافر مرده است؛ سرانجام ،خداوند آن
را به وسیلة قائم ]آل محمد [ زنده میسازد؛ او در زمین عدل را بر پا میکند
6
و بدین وسیله زمین و جامعه از نو زنده میگردند.
امیر المؤمنین علی دورنمای حکوموت مهودی را بودین گونوه ترسویم
میکند:
را در
«او بووه هنگووام قیووام و ههووورش عوودالت اسووالمی و روش پیووامبر
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چشم انداز جهانیان قرار داده ،و موارد مردة کتواب و سونت را زنوده مویگردانود»
(نهجالبالغه ،ج)138؛ یعنی آن دسته از متون و دسوتورهای الهوی را کوه در طوول
تاریخ و باری به هر دلیلی و به فراموشی افکنده شده است ،احیا مینماید.
از امام باقر نقل شده است:
ههور کند به تساوی میان موردم سوهم درآمود
«آنگاه که قائم ما اهلبیت
ملی را تقسیم موی نمایود و در میوان موردم بوه عودالت رفتوار مویکنود» (مجلسوی،
1404ق ،ج.)351 ،52
در برخی از روایات خبر از رشد عقلی مردم (خبر ابوخالود کوابلی) ،و توسوعة
دانش دینی در سطح گستردهای داده شده است:
«از امام باقر روایت شده است که در عصری کوه قوائم موا قیوام مویکنود،
چنان به دانش گستردهای دست مییابید که حتی زنان خانهنشین نیز میتواننود در
داوری نماینود» (هموان،
خانة خود ،براسواس کتواب خودا و سونت رسوولاهلل
ص.)352
همانین از توسعة فنآوری و صنعت نوین بشری سخن گفته شده است ،چنان
که در حدیث مفضل بن عمر از امام صادق آمده است که:
«در آن عصر طالیی ،بشر به چنوان قودرت تکنولووژیکی دسوت موییابود کوه
می تواند تمام سطح زمین را به نور پروردگار روشون نمایود توا جوایی کوه از نوور
خورشید بینیاز گردد» (همان ،ص.)330
برخووی روایووات بووه وفووور اقتصووادی در عصوور ههووور امووام مهوودی اشوواره
میگوید:
مینمایند ،چنان که در حدیثی منقول از پیامبر اسالم
«امت من در زمانة مهدی از چنان نعمتهایی بهرهمند میگردند که همانند آن
را پیش از آن هرگز ندیدهاند» و یا:
«در امت من مهدی قیام میکند ...و در آن زمانه مردم ،هموه ،چوه نیکوکوار و
چه بدکار ،به رفاه و نعمتهای بیاندازهای دست می یابند که در هی دورانوی از
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آن بهرهمند نبودهاند .آسمان باران رحمتش را به طور دائم بر آنان میبارد و زمین
چیزی را از ذخیره های گیاهی خود را از آنان دریغ نمیورزد» (هموان ،ج78 ،51
و .)83
امام باقر باز در این رابطه میفرماید:
«زمین برای قائم ما درهم پیایده میشود و همه چیز به کنترل درمیآید و و در
زمین جای خرابی باقی نمیماند ،مگر این که آباد گردد» (شیخ صدوق1395 ،ق،
ج.)331 ،1
و سرانجام این همه فرآوردههای آرمانی در چشمانداز بشر آن که :همة موردم
به طور عادالنه از دارایی عمومی بهرهمند خواهند بود ،چنان که به اصطالح هوی
«زکات خواری» در بین مردم پیدا نشود (مجلسی1404 ،ق ،ج.)390 ،52
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که همة اینها اگر چه تحت اشراق
آن امام بزرگوار و ولی امر الهوی اسوت ،لویکن گیرنودگی آن اشوراقهوا امور
دیگری است که توسط مردمی خردورز میباشد وگرنه در عصر جهل و جاهلیت
چنین فرآمدی فراروی هی احدی قورار نگرفتوه بوود و بوه هوی
سایر امامان
رشدی این چنین ،نایل نگردیده بودند؛ زیورا اسوتعداد پوذیرش آن نورانیوتهوا را
نداشتند ،در آخرالزمان ،که مهدی عزیز میآید ،بشریت نیز به چنوان رشودی
خواهد رسید که بتواند از آن منبع نور تمام استفاده را ببرد .این امر در گرو رشود
فکری و عقلی انسانها در تشخیص راه از بیراه و حق از ناحق و کجی از راستی،
و گرایش به درستی و پیروی از امام به حق خواهد بود؛ چنان که امام باقر در
روایت ابوخالد کابلی میفرماید:
«هنگامی که امام مهدی ههور میکند شعاع نورانیت او که بور سور عمووم
خالیق بیفتد ،عقل آنها متمرکز و اخالقشان کامل میشوود» (مجلسوی1404 ،ق،
ج.)336 ،52
بنابر این روشن میشود که این مردم خواهند بود که جهان را و با هدایت امام

زمان و برای خود گلشن رضوان خواهند نمود و شاید یکی از رازهوای غیبوت
آن امام ،فراهم نبودن چنین شرایط عقلی برای مردم باشد.
نتیجهگیری
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مسألة جهانی شدن امری متمایز از جهانیسازی اسوت و بوه مثابوه فینوال مسوابقات
جهانی است که در روند طبیعی انتخاب اصلح و اکمل و اقوی در حرکوت رو بوه
وحدت تکاملی جوامع بشریت پیش میرود و در رسیدن به نتیجة پیروزی نهوایی
تابع قواعدی است که ما از آنها به عنوان سنن الهی یاد میکنیم.
توجه به تحرکات حریف مقتدری هماون غرب در جهت نیل سریعتر به قلوة
این هدف ،امت اسالمی را نسبت بوه گذشوته حسواستور موینمایود توا بوا تالشوی
مضاعف از طریق عمل به وهایف دینوی خوود در عصور غیبوت ولوی اهلل االعهوم
ارواحنا فداه دو منهور را برآورده سازد :یکی بوه دسوت گورفتن سوکان حرکوت
مزبور و فتح قلة شرف جهانی شودن؛ دوم فوراهم نموودن مقودمات ههوور منجوی
جهانی آخرالزمان ،حضرت صاحباالمر ،امام مهدی و سپردن زموام اموور بوه
دست با کفایت ایشان.
آناه مایة امیدواری بیشتر بورای اموت اسوالم اسوت ،تعبیوه شودن چنوین ایودة
مقدسی در متن معتقدات دین مبین اسالم است ،که از اهم آنهوا موضووع والیوت
کبرای الهیه و سپس والیت فقیه در دورة غیبت مقام منیع والیت امام معصوم
میباشد .به ویژه اعتقاد قاطبة امت اسوالم ،اعوم از عاموه و خاصوه بوه مهودویت و
ههور حضرت امام مهدی در آخرالزمان نقش بسیار مؤثری در زنده و پاینوده
نگه داشتن لوای نصر الهی دارد.
مطالبی که به عنوان وهیفة دولوت و موردم در عصور غیبوت بوه منهوور فوراهم
نمودن زمینة ههور آن بزرگوار مطرح گردید ،تحقق نمییابد ،مگر آن کوه دیون
باوری در سطح وسیع و اعالیی قرار داشته باشد.
بدیهی است که این تالش و جهاد همه جانبه به تشریک مساعی و بوذل جهود









همة آحاد امت نیازمند است ،لیکن نقش و مسؤولیت علمای اسالم در رأس هورم
رهبری ،و آنگاه دولت اسالم به عنوان نماد قدرت اسالم تعیین کننده میباشد.
دورنمای رشد و پیشرفت جامعة اسالمی در دولت حقة امام عصر به عنوان
ماکت طرح حرکت ،به مثابه مانیفسوت اجرایوی از نهریوة عملیواتی جهوانی شودن
اسالمی و نیل به جامعة برین مهدوی میباشد که ما را نسوبت بوه تأسوی خوود
تشویق مینماید.
پینوشتها
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 .1مقاله  4از ژان رمی 120 ،به نقول از کتواب «اقتصواد و جامعوه  »society & economyچواپ
 1968ترجمة انگلیسی ،وبر در این کتاب سه اصل والیت را بدین ترتیوب تحلیول مویکنود:
 .1والیت سنتی ،یعنی اعتقاد به حکمروایی بر پایة تقدیس سونت؛  .2والیوت قوانونی دیووان
ساالری که به سیستمی قانونی و دیوان ساالر معتقد است .یعنی بور راسیونالیزاسویون ابزارهوا
که محاسباترا دستاویزی برای رسیدن به هر نوع هدفی که بخواهد قرار میدهد؛  .3والیت
روحانی که بر پایة اعتقاد بر توانایی خارقالعادة یک فرد استوار است ،نهیور اسوتبداد منوور:
نیاه ،هولباج ،دیدرو ،و ...ر.ک :مبانی فلسفه ،دکتر آصفه آصفی ،مؤسسة انتشارات آگواه،
چاپ ( 371 ، 373 ، 413 ،1370/4به نهر وبر چنین والیتی در درجوة اول والیتوی انقالبوی
بوووده و در ایوون مووورد ،وبوور کووامال در نقطوة مقابوول مووارکس قوورار موویگیوورد .همووان اقتوودار
کاریزماتیک (آسر = ع؛  = carimsaticانگ) ،اصطالحی بود که نخستین بوار در تحلیول
ماکس وبر از مفاهیم سلطه مورد توجه قرار گرفت .به عنوان نقیض اقتودار قوانونی عقالنوی:
(فرهنگ جامعهشناسی ،جمعی از نویسوندگان ،ترجموة حسون پویوان ،انتشوارات چواپخش /
.)63 ،1376
 .2رک .بقووره168 ، 21/؛ نسووا 174 ،170 ،133 ،1/؛ اعووراف158/؛ یووونس108 ،104 ،57 ،23/؛
حج73 ،49 ،5 ،1/؛ نمل16/؛ لقمان. 33/
 .3از مهندس بازرگان مطلبی را نقل میکنند که دقیقا از وجود چنین استراتژی در نهواد اسوالم
خبر میدهد .وی گفته است« :حکومت مطلوب بشر ،یا شدنی نیست و یوا اگور باشود شورط
خواهد داشت؛ مشترک و واحد و جهانی خواهد بود.
عدالت و برابری کامل در آن حکمفرما بوده و اختالف و اجحاف از هر جهوت بایود نوابود
شود.
مبتنی و مالزم با یک اتحاد مسلک و عقیده و هدف بوده و این هدف جوز خودا و زنودگی
ابدی ،یعنی آخرت نمیتواند باشد.
در زمانی صحبت از تسخیر زمین بوه دسوت صواحب الزموان و تشوکیل دولوت اسوالمی

جهانی کردهاند که نوه ممالوک متحودة آمریکوا وجوود داشوت و نوه سوازمان ملول تشوکیل
گردیده ،نه مسلک بینالملل و نه امکان دولت جهانی به خاطر کسی خطور میکرد»؛ ر.ک:
المعی ،شعبانعلی ،حکایتهایی از زندگی مهندس بازرگان ،انتشارات قلم3 ،1376 ،و.112
« .4مبانی مشروعیت در نهام والیت فقیه» ،پایگاه اطالع رسانی حوزه.
 .5برای استفاده بیشتر در این زمینه ،ر.ک :شرح حكماِةِا شاراقِِللساهرورديِ /الشوهرزوری،
القسم الثانی ،سه رساله از شیخ اشراق ،التجلیات االلهیه ،محییالدین العربی ،نصالنصووص،
سید حیدر آملی ،اسرارالحکم ،حاج مال هادی سبزواری ،شرح المثنووی ،حواج موال هوادی
سبزواری و...
ِف ِْارَِِ
ِِِِمِوِتِِْهِاِ ِِ ِک ِ
ِنِیِب
ِِِِ ِعِْا
ِِافِرِْضِِِبِِِعِْدِِِِ ِموِتِِْهِ ِي
ِِِِنِِِاِِلَِِيِِِحِْیِِِ
ِِِِیِِِقَِوِْلِهِِِِعِزِِِِوِِِِجِلِِِاِِعِْلَِمِِواِأ
 .6عِنِِِأِِْبِِیِِِجِعِْفَِرٍِِِِعِف
ِِ ِاوِتِِْهِمِْ
اِِِِعِ ِْادِِِم
ِه ِ ِب
اِِأَِِلِْ ِ
ِِ ِِِفَِتَِحِيِِْ ِِِافِرِْضِِِِوِِِيِِِحِِيِْ ِ ِ
ِِِلِِبِِِ ِلِْقِ ئَِِِمِِفِيَِِعِْدِلِِفِِِيهِ
ِِ ِا
ِِيِِّتِِِِفِيَِِحِيِِْيهِ
أَِلِِْهِ ِِِوِِِاِِلِْكَِ فِِِرِِِمِ
(مجلسی ،بحاراالنوار (همان) ،ج.)325 ،24
منابع و مآخذ

 ،نهجالبالغه (1395ق) ،افسوت از روی نسوخه صوبحی صوالح ،قوم ،انتشوارات
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 .1امام علوی
الهجره.
 .2آصفی ،آصفه ( ،)1370مباني فلسفه ،مؤسسة انتشارات آگاه ،چاپ چهارم.
 .3امام خمینی ،سید روح اهلل (بیتا) ،کتاب البیع ،ج ،2قم ،مؤسسة اسماعیلیان.
 .4بشارت ،مهدی (75و« ،)76برخورد امواج تاريخ يا رويارويي تمدنها» ،اطالعات سیاسوی
اقتصادی( ،ترجمه).
 .5بشیریه ،حسین (67و« ،)68مارکسیسم فلسفي ،ايدآلیستهاي هگلگرا» ،اطالعات سیاسوی
اقتصادی.
 .6بینا (« ،)1380مجموعة مقاالت ،مفهوم شهر» ،ترجمة مینا مخبری و محمود رضوا حوائری،
گروه مطالعات شهری و منطقهای ،چاپ اول.
 .7پژوهنده ،محمد حسین (« ،)1374نظام شهر ،در قلمرو انديشده بشدري» ،اندیشوة حووزه،
ش. 14
 .8جمعی از نویسندگان ( ،)1371حقوق و جامعهشناسي ،ترجمة مصطفی رحیمی ،انتشوارات
سروش ،چاپ دوم.
 .9جمعی از نویسوندگان ( ،)1376فرهنگ جامعدهشناسدي ،ترجموة حسون پویوان ،انتشوارات
چاپخش.
 .10حر عاملی1409( ،ق) ،وسائلالشیعه ،ج ،27قم ،مؤسسة آلالبیت .
 .11رابرتسون ،رونالود ( ،)1380جهاني شدن ،تئوريهداي اجتمداعي و فرهندگ جهداني،
ترجمة کمال پوالدی ،نشر ثالث.
 .12رجایی ،فرهنگ (61و« ،)62فلسفة سیاست و مشکلة ما» ،اطالعات سیاسی اقتصادی.
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 .13رمی ،ژان (1968م) ،اقتصاد و جامعه  ، Society & Economyترجمة انگلیسی ،مقالة .4
 .14زبیدی ،عبودالکریم (1997م1417/ق)« ،الفکر الجديدد»16 ،وو 15لنودن ،السانةِالخ ِمساةِ،
(ترجمة امین میرزایی ،موعود .)28
 .15شیخ صدوق ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه قموی (1395ق) ،کمدال الددين و تمدام
النعمه ،ج  ،1قم ،دارالکتب االسالمیه.
 .16شیخ طوسی (1411ق) ،الغیبه ،قم ،مؤسسة معارف اسالمی.
 .17صداقت ،پرویز (79و« ،)80مقدمة ترجمة مقالهاي از جدان نددروين تیتدرز» ،اطالعوات
سیاسی اقتصادی.
 .18کلینى ،محمد بن یعقوب ( ،)1365الکافي ،ج ،1تهران ،دارالکتب اإلسالمیه.
 .19کواکبیووان ،مصووطفی (« ،)1385مبدداني مشددروعیت در نظددام واليددت فقیدده» ،پایگوواه
اطالعرسانی حوزهhttp://www.hawzah.net/fa/Article/View/ :
 .20گولت ،دنیس ( ،)1378آيندة فرهنگها( ،گروه نویسندگان) ترجمة زهورا فوروزان سوپهر،
مؤسسة فرهنگی آینده پویان.
 .21مجلسی ،محمد تقی (1404ق) ،بحار األنوار 110 ،جلد ،ج  ،51-52بیروت ،مؤسسة الوفا .
 .22محوودث نووورى ،میوورزا حسووین (1408ق) ،مسددتدرا الوسددائل ،ج ،17قووم ،مؤسسووة
آلالبیت .
 .23منتهری ،حسین علی ( ،)1378الب ة الزاهر في صقلو الجمعق و المسقبفر ،تقریور الماافواده
آیتاهلل العهمی بروجردی ،قم ،مکتب الحکمه.
 .24المعی ،شعبانعلی ( ،)1376حکايتهايي از زندگي مهندس بازرگدان ،تهوران ،انتشوارات
قلم.
 .25یان کرایب ( ،)1378نظرية اجتماعي مدرن از تارسدون تدا هابرمداس ،ترجموة عبواس
مخبر ،تهران ،نشر آگه.
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مؤلفههای زیست اجتماعی


در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی


 فرشته معتمد لنگرودی3
فتحیه فتاحیزاده1
مرضیه محصص2

چکیده

 تاریخ دریافت 1395/02/09 :ـ تاریخ پذیرش.1395/06/01 :
 .1استاد دانشگاه الزهرا
 .2استادیار دانشگاه شهید بهشتی
(نویسندة مسؤول)
 .3کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

f-fattahizade@alzahra.ac.ir
m-mohases@sbu.ac.ir
f-motamad-2011@yahoo.com

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

خطبة فدک یکی از مهمتورین سوخنان حضورت زهورا در هودایت جامعوة
در این خطبه ضومن دادخوواهی
نوپای اسالمی محسوب میشود .حضرت
از حق خویش به قصور اهل سقیفه نسبت بوه غصوب خالفوت مسولمانان پورده
برمیدارد .از آنجا که این خطبه با قورآن تعامول تنگاتنوگ دارد و مؤلفوههوای
اجتموواعی در آن نمووود خاصووی دارد ،ایوون پوژوهش بووه دنبووال بررسووی قرآنووی
مؤلفههای اجتماعی در خطبة فودک بوا رویگورد «تحلیول محتووای مضومونی»
است .بدین منهور موضوعات این خطبه استخراج شده و سپس با تحلیول ایون
موضوعات مؤلفههای قرآنی و اجتماعی آن تبیوین شوده اسوت .در مرحلوة بعود
بسامد این مؤلفهها و فراوانی هر یوک در نموودار درج شوده اسوت .در تحلیول
محتوای مضمونی خطبه ،عناصر ادبی ،اسلوب کالم ،مخاطبان و فضای صودور









نیز مورد واکاوی قرار گرفته است .با توجه به این کوه
کالم حضرت زهرا
در میان مؤلفهها ،مؤلفة اعتقوادی از بسوامد بیشوتری برخووردار اسوت ،بوه نهور
بور اصوالح اعتقوادات مخاطبوانش بووده و
میآیود اهتموام حضورت زهورا
اولویت اساسی جامعة آن روز ،مهندسی اعتقادیشوان بووده اسوت .همانوین بوا
افرادی آشونا بوه اسوالم
توجه به شرایط ایراد این خطبه ،مخاطبان حضرت
بودند؛ لیکن به لحاظ اعتقادی اندیشة درستی نداشوتند .بوه هموین دلیول حجوم
بیشتر خطبه را مؤلفة اعتقادی دربرگرفته است .لذا اولین اصل اساسی کوه بایود
در جامعة اسالمی حاکم شود ،تبیین درست اعتقادات است.
واژگان کلیدی :حضرت زهرا  ،قرآن ،خطبة فدک ،مؤلفههوای اجتمواعی،
تحلیل محتوای مضمونی.

 .1بیان مسأله

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

حضرت زهرا به مثابه توداومبخوش حرکوت نبووی  ،در دفواع از حقانیوت
اهلبیت  ،با ایراد خطبههایی روشنگرانه و افشاگرانه ،نقشآفرینی نموودهانود.
در این راستا خطبة فدک ،افقی ملکوتی در میراث حدیث شیعه به شمار میرود
و همواره «تحلیل محتوا» مورد توجه حدیث پژوهان قرار گرفتوه اسوت .هور چنود
تاکنون این گنجینة شیعی با رویکرد  Content Analysisبررسی نشده است.
تحلیل محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی ،اصولی و کمّی به منهور تفسیر و
بررسی محتوای کالم است .شالودة این روش عبارت است از قورار دادن اجوزا
یک متن (کلمات ،عبارات ،پاراگرافهوا و ماننود آن بور حسوب واحودهایی کوه
انتخاب در تحلیل محتوا الزم است برای گردآوری میشوند( در مقوالتی که از
پیش تعیین شدهاند (باردن29 ،1375 ،و.)34
در تحلیل محتوا الزم است برای گردآوری اطالعوات ابتودا مقولوههوا سواخته
شوند ،سپس واحد محتوا انتخاب شده و در نهایت به شمارش داده پرداخته شوود
(رسولی و امیرآتشانی .)206 ،1390 ،روش تحلیول محتووا در موورد متنوی اتخواذ
میشود که آن متن با ماهیتی مشخص برای انتقال پیام و مفاهیمی نوشته شده باشد
(جانیپور و لطفی .)33 ،1394 ،در یک تقسیمبندی جزئی تحلیول محتووا بوه سوه
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دستة مضمونی ،صوری و سواختاری قابول تقسویم اسوت (رسوولی و امیرآتشوانی،
.)162 ، 1390
ایوون مقالووه سووعی دارد تووا بووا روش «تحلیوول محتوووای مضوومونی» (Tematic
) Content Analysisخطبة فدک ضمن بازخوانی دقیق محتووایی ،اولویوتهوای
دینی و اجتماعی آن روز جامعة اسالمی را رصد کند .ضمن آن که بازتاب قرآنی
مؤلفههای اجتماعی این خطبه موجب شده تا مؤلفههای اجتماعی این خطبه بر پایة
قرآن بنا شود .روش تحلیل مضمونی ،روشی است که پوژوهشگور بوه وسویلة آن
تصورات اجتماعی یا قضاوتهای متکلم یا نویسنده را بر مبنای تحلیل پوارهای از
عناصر تشکیلدهندة گفتارش آشکار میکند (کیوی .)237 ،1385 ،به تعبیر دیگر
این روش ،به مثابه فنی برای بررسی عمیق کالم متکلم یوا نویسونده اسوت کوه در
نهایت منجر به نهریهپردازی میشود .تحلیل محتوای مضمونی ،به دو گونه است:
تحلیل مقولهای و تحلیل ارزیابی.
تحلیل مقولهای متداولترین روش تحلیل محتواست .این روش عبوارت اسوت
از محاسبه و مقایسة بسامدهای برخی خصوصیات که از قبل در مقولههای معنادار
دستهبندی شدهاند .مبنای آن را فرضیهای تشوکیل مویدهود کوه بوه موجوب یوک
مضمون هر چه پربسامدتر تکرار شود در نهر گوینده اهمیت بیشتری دارد .بیونش
اساسووا کمّ وی اسووت (کیوووی 240 ،1385 ،؛ رسووولی و امیرآتشووانی.)163 ،1390 ،
موضوع تحلیل ارزیابی قضاوتهایی است که گوینوده در خوالل گفتوارش ابوراز
میکند .در این روش تحلیل محتوا ،محقق بسامد قضاوتها و نیز جهوت مثبوت و
منفی بودن قضاوت و شدت آنها را محاسبه میکند (همان).
براساس روش تحلیل محتوای مضمونی در ایون پوژوهش ،بور مبنوای عبوارات
خطبة فدک مؤلفهها و گزارههای اساسی قرآنی ایون خطبوه بوه صوورت کموی و
کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است .یعنی از رهگذر استقصوای کوالم فواطمی در
خطبة فدک ،و با نگاه تحلیلی به آنها ،مؤلفههای قرآنی و اجتمواعی خطبوه موورد
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مداقه قرار داده شده اسوت .در مرحلوة بعود فراوانوی هور مؤلفوه مشوخص شوده و
از خطبوه کشوف گردیوده اسوت.
براساس آن دغدغة اصولی حضورت زهورا
پربسامدترین مؤلفه ،مؤلفة اعتقادی است .این امر گویای آن است که مسألة اهول
سقیفه اعتقاد بوده است ،لذا با ارجاع دادنشان به مرجع اعتقادی ،یعنی قرآن کریم
در صدد تنبه و بیدارسازی آنان است تا با تقویوت ایموان و اعتقادشوان بوه فرجوام
زندگی دنیویشان اندیشه نمایند .و با داشتن باوری درست عالیتورین شوخص را
بوا پورداختن بوه
انتخاب کنند .همانین حضورت
به عنوان جانشین پیامبر
مهندسی اعتقادی ،قاعدهای ثابت و معیاری روشن برای تمامی زمانها ارائوه داده
تا پیش روی تمامی پیروان باشد و آن را مالک اصلی خود قرار دهند.
با پیوند کالمش به صنایع ادبی و نیوز رعایوت
افزون بر این حضرت زهرا
توازن در کالم ،ارزش و اثرگذاری سخن خود را دو چندان میسازد.
 .2منابع خطبة فدک

ِمةِ» 1عبارت اسوت از :بالغدات النسداء :ابون
ِِِ ِ
کهنترین منابع خطبة «فدک» یا «الل

طیفور (280ق) ،السقیفه و فدا ،احمد بن عبدالعزیر جووهری (323ق) ،دالئ ل
اإلمامه ،محمد بن جریر بن رستم طبری آملی صغیر (460ق) ،اإلحتجداج علدي
أهل اللجاج ،احمد بن علی طبرسی (588ق) ،شرح نهجالبالغه ،ابن ابی الحدید

(656ق) ،الطرائ

في معرفق مقااه الطوائق  ،علوی بون موسوی بون طواووس

(664ق) ،ال ة النظيم في منبق األئم اللهبميم ،یوسف بن حاتم شوامی (664ق)،

كش الغم في معرف األئم  ،علی بن عیسی اربلی (692ق) ،ةحبة األنواة الجبمعه
ل ةة أخببة األئم األطهبة

 ،محمد باقر مجلسی (1111ق).

در مصادر دیگوری نیوز بخشوی از ایون خطبوه آموده اسوت ،از جملوه العدین،
فراهیدی که کهنترین منبعی است که به ایراد این خطبه اشاره نمووده اسوت .وی
ضمن بیان واژة «فدک» ،بخشی از خطبة فدک را به عنوان نمونه ذکر کرده است

(ر.ک :فراهیدی1409 ،ق ،ج .)323 ،8ابن قتیبه نیوز در غريب الحديث ،در ذیول
و مواجرای غصوب فودک اشواره و آغواز
واژة لمّه ،به خطبه حضورت فاطموه
خطبه را بیان کرده است (ابن قتیبه ،بیتا ،ج .)266 ،1ابن اثیر و ابن منهوور نیوز در
ذیل واژه لمّه ،از کاربرد این واژه در خبور مربووط بوه خطبوه حضورت زهورا
سخن گفتوهانود (ر.ک :ابون اثیور ،1367 ،ج273 ،4؛ ابون منهوور1414 ،ق ،ج،12
 .)548همانین اندیشمندانی چون صدوق در علل الشرايع بوه کلمواتی از خطبوة
فدک اشاره و بخشی از آن را نقل کرده و نیر در مدن اليحضدره الفقیده آورده

است .ابن شهر آشوب در مناقب آل أبي طالب

نیز در ضمن بیان مهلومیوت

قسوومتی از ایوون خطبووه را ذکوور کوورده اسووت .بوودینسووان علمووا و
اهوولبیووت
صاحبنهران با نقل و شرح خطبة فدک به حفظ ایون توراث شویعی و تبیوین پیوام
جانبخش آن مبادرت ورزیدهاند.
در این پژوهش متن سخنرانی حضرت زهرا

از کتاب اإلحتجاج طبرسوی

گرفته شده است؛ زیرا در میان منابع فوق کاملترین متن را داراست.

بررسی موضوعات خطبة فدک نشان میدهد کوه مؤلفوههوای اعتقوادی ،سیاسوی،
اخالقی ،فقهی ،سبب شناسوی انحوراف اهول سوقیفه و روشونگری بورای حضورت
مهم بوده است .در این بخش به بررسی و تحلیل آنها میپردازیم.
زهرا
3ـ .1مؤلفة اعتقادی

بارزترین مسأله که در میان مؤلفههای اعتقادی به چشم میخورد ،موضوع قرآن و
اوصاف آن است که درخشندگی خاصی در خطبة فودک دارد ،بوه گونوهای کوه
بوه دلیول جایگواه
بیشترین حجم این مؤلفه را شامل میشوود .حضورت زهورا
ممتاز قرآن ،آن را به عنوان مهمترین مأخذ و مرجع نیاز مردم در مسائل اعتقوادی
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 .3تحلیل مؤلفههای قرآنی ـ اجتماعی خطبة فدکیه









میداند که میتوانند تمامی مسائل دینی و اعتقادی را از آن استخراج کنند.
مسألة توحید و نبووت نیوز از مؤلفوههوای مهوم اعتقوادی اسوت .آن هوم بورای
بر مسوألة
مخاطبینی که کامال به این دو مسأله اشراف داشتند .تأکید حضرت
توحید ،گواه آن است که توحید زیربنا و شالودة اساسوی اسوالم اسوت .هور چنود
اذعان کنندة بوه توحیود و تسولیم شووندگان در برابور حوق
مخاطبان حضرت
برای اهتزاز پرچم اسالم تالش کردند؛ چنان که خود
بودند و در زمان پیامبر
خِ ْيِرِِوِِ
حضرت به این مطلب اشواره دارد« :أنِْتِمِِْمِوِْصِِوفِِِوِنَِِبِ ِلِْكِِفِ َِاِحِِمِعِْرِِوفِِاِوِنَِِبِ ِاِلِْ َ
الِِصَِِّالِحِ»؛ شما به شجاعت و جنگآوری مشوهورید و بوه خیور و صوالح معوروف
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هستید ،لیکن چون اخالص در توحید ،در قلبهایشان نفوذ نکورده بوود ،بوا بوروز
گفتمانهای نوههور در جامعه بعد از رحلت پیامبر  ،دستاوردهای ایمانی خود
به صراحت این مطلب را بوه مخاطبوانش گوشوزد
را از دست دادند .حضرت
میکند« :فِهِتِِْمِِْبِكِلَِِمِةِِاِإلِخِِْالِصِ»؛ دهانهای شما به توحید باز شد .مقصود از کلمة
اخالص ،کلمه توحید است (طبرسوی1403 ،ق ،ج .)100 ،1واژة «فهوتم» از ریشوة
لغوی (فاه) به معنای سوخنی را از دهوان بوه صوورت شوفاهی خوارج کوردن و یوا
کالمی را به زبان آوردن اسوت (جووهری ،1376 ،ج2244 ،6؛ ازهوری1421 ،ق،
حکایوت از عودم ثبووت و اسوتقرار ایموان در
ج .)237 ،6این کالم حضورت
قلوب مخاطبان دارد .لذا مخاطبان حضرت به مسألة توحید اعتقاد لفهی داشتند ،نه
اعتقاد قلبوی کوه حضورت آن را در خطبوه یوادآور شوده اسوت .بعود از ایون بیوان
به گونة آشکار به شرک افراد تصریح مینماید« :پس چگونه بعد از
حضرت
اقرارتان به ایمان ،حیران شدید؟ و پس از آن مرحلوة آشوکار ،همکواری خوود را
پنهان داشتید؟ و بعد از آن پویش قودمی ،عقوب نشسوتید؟ و بعود از ایموان شورک
نشوانگور آن اسوت
آوردید؟» (قزوینی527 ،1371 ،و .)528این بیان حضرت
که جایی که ایمان با اخالص توأم نباشد ،شرک جایگزین ایموان مویشوود .ایون
هشداری به جامعة اسالمی آن روز است توا آنوان را نسوبت بوه عملکوردی کوه از

حضرت

َاِِِظَِِماِِِِ
امامت ،همان ادامه نبوت است .ایشان میفرمایود« :وِِطَِِعِتَِِنِ ِ ِنِ

َِِِِِ ِناِِِِلِِِلِفِِْ ِْرِقِ َِاةِ» .حضورت
ِِِتَِنِ ِأم
لِلِْمِلِةِِِِوِِِِإِِمِ م

در ایون کوالم اطاعوت از اماموت را

موجب وحدت جامعه میداند .توضیح آن کوه هور جامعوهای بایود قطوب فکوری
داشته باشد تا افکار را به خود جذب و خأل موجود از جامعه را برطرف کنود .در
این صورت زمینهای برای اختالف فکر باقی نمیماند .هر چند با پیروی از قرآن و
پیامبر  ،نهام اسالمی از پراکندگی و تفرقه در امان خواهد ماند .لویکن در اثور
نبودن قی م قرآن در متن جامعه ،در هر یک از ادوار اسالمی قرآن کوریم و سونت
تحت تأثیر افکار عقیدتی رایوج آن عصور تفسویر مویشوود .از ایون رو،
نبوی
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دایرة ایمانی خارج ساخته بود و به شرک کشانیده بود توجه دهد توا از آن دوری
نمایند.
بوه آیوة  128توبوه استشوهاد
در معرفی رسالت رسوول اکورم
حضرت
در این استشهاد با سازوارههای ذهنی مخاطبان ،مویکوشود
مینماید حضرت
مخاطبووان را میووان فراینوودهای کنووونی ،و رخوودادها و واقعی وتهووای زمووان عصوور
نگه دارد ،تا در میان آناه رج داده و آناه شایسته بوده است رج دهد،
پیامبر
و
به تحلیل درست نائل گرداند؛ زیرا با آوردن این آیه خصوایص نبوی اکورم
خصایصی که شایستة رهبری جامعة اسالمی اسوت ،مطورح مویکنود ،توا الگوویی
دوبواره احیوا شوود و در خصووص رهبور
تکوین یافتوه در دوران حیوات نبوی
شایسووتة جامعووة اسووالمی سووره از ناسووره تفکیووک گووردد (ر.ک :روشوونفکر و
در ابالغ رسالت نیز اشواره
اکبریزاده .)137 ،1391 ،همانین به روش پیامبر
شده است که ایشان به لحواظ گونواگوونی اسوتعدادهای انسوانی راههوای دعووت
متفاوتی را برمیگزیدند .از این رو ،ایشان به اتکوای حکموت و بوه روش موعهوة
نیکو ،مردم را به راه خدا فراخواند.
پس از ذکر مسألة توحید و نبوت ،موضووع اماموت از دیگور مسوائل اعتقوادی
است که بخوش کووچکی از خطبوه را بوه خوود اختصواص داده اسوت .در نگورة

رسول اکرم




 ،عدیل قرآن پس از خود را معرفی میکند« :کت بِالِوِعترتی»،

تا جامعة اسالمی دچار خأل فکوری و پراکنودگی نشوود (ر.ک :حسوینی زنجوانی،
محوری بورای
175 ،1388و .)178بنابراین طبق کالم فاطمی ،امامت اهلبیت
جلوگیری از تفرقه است ،تا هر کسی مدعی رهبری نشود (ر.ک :تهرانوی،1390 ،
.)69
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نمودار شمارة ( :)1سنجش فراوانی مؤلفة اعتقادی در خطبة فدک

فراوانی موضوع قرآن در خطبة فدک بیانگر این مطلب است که این موضوع
جای داشته و از اهمیت و جایگاه بواالیی
در سطوح عالی ذهن حضرت زهرا
برخوردار بوده و دغدغة اصلی ایشان در ایراد خطبه بوده است .به نهور مویرسود
اهل سقیفه در جریان تعیین جانشین برای پیامبر  ،در مسوائل اعتقوادی مشوکل
داشووتند کووه نتوانسووتند سووره را از ناسووره (حووق را از باطوول) تشووخیص دهنوود .لووذا
به جای پر رنگ نمودن مسألة امامت در طول خطبه مخاطبوان را بوه
حضرت
منبع اصلی ،یعنی قرآن ارجاع داده است که با رجوع به قورآن مویتواننود حوق را
به مخاطبان هشدار میدهود کوه
تشخیص دهند .به تعبیر دیگر ،حضرت زهرا
قرآن را در میان داشتید و با مراجعه به قرآن میتوانید مسألة امامت و مصوداق آن

را به روشنی دریابید (ر.ک :بهبهانی ،)5 ،1385 ،و با طرح مباحث انگیزشی سوعی
در تغییر نگرش و اقناع آنان در مسألة امامت دارد.
3ـ .2مؤلفة اخالقی

سفارش به خویشتنداری در زمرة موضوعات اخالق فردی خطبة فدک به شومار
پوس از آن کوه فلسوفة تشوریع احکوام الهوی را بیوان
میآید .حضورت زهورا
میکند ،مردم را به تقوا و خداترسی فرامیخواند و این که آناوه را کوه خداونود
امر کرده یا نهی نموده فرمان ببرند؛ زیرا تقوا جز بوا فرموانبرداری از هموة احکوام
الهی محقق نمیشود (زنجانی.)207 ،1388 ،
مهمترین مؤلفة اخالقی در خطبة فدک ،توبیخ و سرزنش اهول سوقیفه اسوت.
به آیة  50سورة مائده ،در
یکی از کوبندهترین این توبیخها استشهاد حضرت
دادخواهی از فدک خطاب به خلیفة اول اسوت« :أفَِحِكِْمِِِالِِْجَِِِِلِيِ َِّاةِِيِبِِغِْاِوِنَِِوِِ ِمِانِِْ
أحِْسِنِِمِنِِِاَِِلِِحِكِِْمِِِِِلِِقَِوِْمِِِيٍِِِوقِِِنِِوِنَِ» .این آیه بیان میکند که اگر کسوی در فضوای
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جامعة اسوالمی زنودگی کنود و داعیوة حکوموت اسوالمی نیوز داشوته باشود؛ ولوی
حکمش مطابق قرآن نباشد ،داوری او ،حکم جواهلی محسووب مویشوود (ر.ک:
جوووادی آملووی ،1389 ،ج .)619 ،22بووا توجووه بووه فضووای صوودور خطب وة فوودک،
به یکی از مخالفتهای علنی اهل سقیفه با حکم خداوند در قرآن و
حضرت
احیای رسوم جاهلیت؛ یعنی محرومیت دختوران از میوراث پودران اشواره فرمووده
است .در حقیقت ایشان عمل خلیفه را عمل جاهلی مویدانود؛ چورا کوه در زموان
جاهلیت ،زنان و دختران ارث نمیبردند و ارث تنها به مردان و پسوران اختصواص
داشت (مصباح یزدی ،1392 ،ج 136 ،2و نیز ر.ک :رفیعی .)183 ،1385 ،از ایون
رو ،زمان جاهلیت ،مخصوص یک دوران نیست ،هرگاه مردم از خدا جدا شوند،
دوران جاهلیت است (قرائتی ،1383 ،ج .)103 ،3برگزیودن نوام «جاهلیوت» بورای
بوا آوردن ایون واژه ،نکووهش اهول
روزگار پیش از بعثت اسوت و حضورت
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سقیفه و پرهیز دادنشان از جهالت را محور سخنش قرار داده است (ر.ک :یزدی،
.)175 ،1392
بوا
به اخالق اجتماعی نیز توجه داشتهاند؛ زیرا حضرت
حضرت زهرا
توبیخ و سورزنش ان صوار عملکورد آنوان را در جریوان سوقیفه موورد تخطئوه قورار
مسألة خیانت مشرکان (ر.ک :توبه )13/را بر جریان سوقیفه
میدهد .حضرت
تطبیق می دهد و این خیانوت سوردمداران سوقیفه را نهیور هموان خیانوت مشورکان
مبادرت ورزیدند و میخواسوتند
میداند .زیرا مشرکان به نقض عهد با پیامبر
ایشووان را از صووحنه خووارج کننوود (ر.ک :جوووادی آملووی ،1389 ،ج 336 ،33بووا
تصرف؛ و نیز :ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج .)184 ،5با توجه بوه فضوای صودور خطبوه
از استناد به آیة  13سورة توبه خارج کردن امام علوی از
مقصود حضرت
صحنة امامت است .پس علی را از خالفت دور کوردن در حقیقوت حضورت
را از صحنه خارج کردن است (تهرانوی .)136 ،1391 ،در اداموه
رسول اکرم
با استناد به آیة  8سورة ابراهیم ،انتخاب عجوالنه و شتاب مردم
حضرت زهرا
را هلم به خودشان دانسته است و آن را مصداق
در انتخاب ولی بعد از پیامبر
«کفر» معرفی مینماید ،زیرا اصل «کفر» به معنای رد و عدم اعتنا است که از آثار
آن تبووری ،محووو و پوشوواندن اسووت (مصووطفوی1430 ،ق ،ج .)87 ،10در جریووان
سقیفه نیز اهل سقیفه به نعمت امامت اعتنا نورزیدند و از آن محروم شدند (ر.ک:
مصباح یزدی ،1392 ،ج.)174 ،2
معرفی حقیقت غاصبان خالفت از دیگر مؤلفههوای اخالقوی در خطبوة فودک
در جملوة پوور مفهوومی مویفرمایوود« :آنگواه شویطان از شووما
اسوت .حضورت
خواست که برخیزید ،پس دریافت که شما آدمهای سبکی هستید» .حضرت
در این عبارت چگونگی گمراهی اهل سقیفه به وسیلة شیطان را بیان داشته است؛
یعنی چون شما انسانهای توخالی و سفیه بودید ،شیطان شما را فراخوانود (ر.ک:
طاهایی174 ،1389 ،و ،)175و هرف وجودیتان را از وزانت حق و فطورت تهوی

کرد ،و شما او را اطاعت کردید (ر.ک :جوادی آملی.)271 ،1389 ،
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از جمله مهمترین مؤلفههای فقهی در خطبة فدک بیان فلسفة احکام الهوی اسوت.
این گونه میفرماید :ایمان وسیلهای برای زدون شرک ،نمواز وسویلة
حضرت
پاکی از کبر ،روزه باعث تثبیت اخالص ،حج برای استواری دین ،عدالت موجب
برابری قلبها ،اطاعت از امامت انگیزة وحدت جامعه ،جهاد مایوة عوزت اسوالم،
صبر موجب اجر و پاداش ،امور بوه معوروف بورای مصولحت عموومی ،احسوان بوه
والدین سپر خشم خدا ،صلة رحم باعث تکثیر نسل ،قصواص بورای جلووگیری از
خونریزی ،وفای به نذر زمینة مغفرت الهی ،تمام دادن پیمانوه بورای جلووگیری از
کمفروشی ،حرمت خمر برای جلوگیری از پلیودی ،اجتنواب از قوذف موانع لعون
الهی ،ترک دزدی موجب عزت نفس ،اجتناب از خوردن مال یتیم برای پرهیز از
هلم به آنان ،عدالت حاکمان موجب اصوالح دولوت و محبوت رعیوت ،اخوالص
برای خدا علت حرمت شرک (طبرسی1403 ،ق ،ج.)99 ،1
در این بخش به منهور جلوگیری از تطویل کالم ،برخی از شاخصترین ایون
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احکام تبیین میگردد .فلسفة زکات در نگرة حضورت  ،فزونوی روزی اسوت.
در حقیقت «تا زمانی که زکات ادا نشود ،شخص مسؤول به پرداخت آن ،آلوده
است و ایتای زکوات هماننود غسول ،بلکوه بواالتر از آن مایوة طهوارت موؤدی آن
بور آن اسوت کوه
خواهد بود» (جوادی آملوی ،1389 ،ج .)486 ،32حضورت
خداوند صبر را جهت ایصال ثواب و پاداش الهی قرار داده است .صبر یعنی نگوه
داشتن نفس بر آناه که عقل و شرع حکم میکند ،و از آناه عقل و شرع اقتضوا
موویکننوود کووه نفووس از آن بازداشووته شووود (راغووب اصووفهانی1412 ،ق.)474 ،
تمام دادن پیمانههوا را جلووگیری از کومفروشوی دانسوته و آن را بوه
حضرت
صورت مطلق بیان میکند؛ یعنی کم نگذاشتن در کیل و ترازو اختصاصی بوه داد
و ستد ندارد ،بلکه مطلق تصرفات و تعهدات مقصود بوده است.
فلسوفة حرموت خمور را جلووگیری از شووائب نجاسوت و
حضرت زهورا
قذارت در افراد ،بیان فرموده است؛ زیرا شراب عقول را زایول مویکنود و زموانی
عقل ،که مهمترین ابزار انسان در تشخیص امور است از بین رود ،فورد دچوار هور
پلیدی و گناهی میشود.
در دفاع از
تبیین موضوع ارث در خطبه برجستگی ویژهای دارد .حضرت
فدک به دو دسته از آیات قرآن تصریح میکند:
از پدرانشان ،مانند ارث بوردن سولیمان
الف و ارث بردن فرزندان انبیا
از پووودرش داوود و ارث بوووردن یحیوووی از زکریوووا (ر.ک :نمووول 16/و
مریم5/و.)6
ب و استدالل به عمومات قرآن در ارث و وصیت که مسلما شوامل پیوامبر
از اسوتناد
میشود (ر.ک :انفال 75/و نسا  11/و بقوره .)180/هودف حضورت
مستقیم به آیات فوق این بوده که با استداللهای محکم قرآنی جریان ارث بردن
بور مسوألة ارث و
بین پیامبران را ترسیم کنود .همانوین بوه دغدغوة حضورت
داللووت دارد .خطبووة فوودک در مقابلووه بووا
غصووب حقوووق حقووة اهوولبیووت

گفتمانهای رقیب (غاصبان خالفوت) مویکوشود توا بوا ایجواد ارتبواط قرآنوی در
کالمش با سازوارههای ذهنی مخاطبانش ارتباط برقرار کند ،تا بتواند اندیشة مورد
نهر خویش را در اذهان جای دهد؛ زیرا گفتمانهای رقیب در پوستهای بوه هواهر
اسالمی ،با تفسیر آیات قرآن به نفع خوود و جعول حودیث از پیوامبر  ،غصوب
ارث فدک و تصاحب خالفت را مشروع جلوه دادنود (روشونفکر و اکبوریزاده،
.)137 ،1391
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3ـ .4مؤلفة سیاسی

خطواب
بخشی از خطبة فدک مشتمل بر مباحث سیاسی است .حضرت زهرا
به انصار آنان را بازوان ملت و نگهبانان اسالم میخواند که چرا هلوم را بوه او روا
به مدینه به یاری و حمایوت از آن
داشتند .زیرا آنان به هنگام مهاجرت پیامبر
بوا اسوتناد مسوتقیم بوه آیوة 144
قیام نمودند .همانوین حضورت
حضرت
تصریح مینماید و با این
سورة آل عمران به تداوم دین پس از ارتحال پیامبر
بوا تصوریح ایون آیوه
استناد به کالمش برجستگی خاصی میبخشد .حضرت
راه ایشان اداموه دارد و
فردپرستی را ممنوع دانسته است ،یعنی با مری پیامبر
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باشود،
نباید مسألة تداوم دین را قائم به شخص خاصوی ولوو ایون کوه پیوامبر
هرگوز نبایود
ساخت (مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)117 ،3لوذا رحلوت پیوامبر
دستاویزی بورای کفوران موهبوت وجوودی ایشوان و بازگشوت بوه دوران هلموانی
بیایمانی باشد .با توجه به سیاق خطبه ،مقصود از ارتداد در آیوة  144آل عموران،
ارتداد از «والیت» است که در سقیفة بنیساعده اتفاق افتاد.
وصف فداکاریهوا و پوایمردی اموام علوی در جنوگهوا ،یکوی دیگور از
در بخشووی از خطبووه
مؤلفووههووای سیاسووی در خطب وة فوودک اسووت .حضوورت
ِِِنِِوِنَِ»؛ یعنی زموانیکوه
َِِهِِوِنَِِآم
میفرماید« :وِِأنِتِِْمِِِفِِِْیِِرِفََِِِيِِةِِِمٍِنِِِاَِِلِعِِْيِْشِِِِوِِاِدِعِِوِنَِِفِ کِ
حضرت علوی در کووران حووادث و خطورات بوود شوما در امنیوت و رفواه و
خوشگذرانی مشغول بودیود (ر.ک :تهرانوی ،)86 ،1391 ،و در بخشوی دیگور از
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ِِِلِِِِلَِوِمِِْةِِِ ِئِمٍِ»؛ یعنی امام علوی
خطبه میفرمایدِِِ « :تِِأَِخِهِ ِِِفِِِیِا

در راه حوق بوه

خاطر سرزنش تحت تأثیر دیگران قرار نمویگرفوت و تنهوا رضوای حوق بورای او
منهور نهر بود نه رضای مخلوق (همان .)85 ،این قسمت بخشی از آیة  54سوورة
بیان شده است .این آیه به اتفواق
مائده است که با کمی تغییر توسط حضرت
بسیاری از مفسران دربارة امام على و اصحاب ایشان اسوت (طبرسوی،1372 ،
آیوة
ج 321 ،3و نیز :ر.ک :فیض کاشانی1415 ،ق ،ج .)43 ،2حضرت زهورا
دربارة اموام علوی نوازل شوده بوود ،یوادآوری
قرآن را که در زمان پیامبر
کرده تا با ساختار این آیه ،که در ذهن مخاطبوان انباشوته شوده اسوت ،آنوان را بوه
انطباق آیه سوق دهد تا با تجربة قبلی خودشان آیه را در تفسیر متن جدید (کوالم
حضرت ) به کار گیرند.
از دیگر موضووعات سیاسوی در خطبوة فودک ،تشوریح دوران رکوود پوس از
در ایون بخوش بوه آن
است .یکی از مباحثی کوه حضورت
رحلت پیامبر
اشاره مینماید ،سقوط اهل سقیفه در فتنه است و به بخشی از آیة  49سوورة توبوه
عمول اهول سوقیفه را مصوداق عوذر
استناد موینمایود .در حقیقوت ،حضورت

اجتناب از فتنه دانسته؛ اما در عین حال در فتنة عهویم افتادنود و بیوان مویدارد کوه
«سردمداران سقیفه مصداق کفر بودهاند و هنگامی که مرتکب این اعموال شودند
مؤمن نبودند (تهرانی .)96 ،1391 ،در جریان سقیفه ،کسانی حضور داشتند که از
در مورد جانشوینی ایشوان تخلوف ورزیدنود و بوا ایون امور در گنواه
امر پیامبر
افتادند و جهنم بر آنان احاطه دارد .در ادامه با استناد بوه بخشوی از آیوة  50سوورة
کهف انسانهای مدعی اسالم و خالی از روح تسلیم را فاقد ارزش الهی مویدانود
که آیا شما انسانهای به هاهر مسلمان را به جای حق نشاندهایود و آنهوا را ولوی و
برای اثبوات رویکورد اعوراض
مطاع خویش اتخاذ کردهاید؟ سپس ،حضرت
و غصب فودک بوه آیوة  85آل عموران
مخاطبان از حذف خلیفة رسول خدا
استشهاد میکند و عمل آنان را اعراض از اسالم حقیقی و گردن نهادن بوه حکوم
غیر از اسالم دانسته است و بدینسان سخنش را استحکام میبخشد.
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3ـ .5مؤلفة سببشناسی انحرافات

یکی دیگر از مسائلی که در خطبة فدک آمده است ،سببشناسوی انحوراف اهول
سقیفه است .حضرت زهرا

ِِأمِْاِراَِِِِِفِصِاِ ْبِرِِ
با قرائت آیه «بِلِِِِْسِوَِّلَِتِِِِْلَِكِمِِِأِِْنِفِِْسِكِمِِِْ
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ِونِ» (یوسوف)18/؛ علوت رویگردانوی و عودم
ِِمِِتَِصِفِ ِ
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پذیرش حق از سوی مردم را تبعیوت از هواهوای نفسوانی (ریاسوت و حکوموت و
بووا
منصووب قوودرت) ذکوور موویکنوود (ر.ک :قزوینووی .)559 ،1386 ،حضوورت
تصریح این آیه ،اعمال سقیفه را بوا اعموال بورادران یوسوف تطبیوق داده اسوت توا
اعمال فریبکارانه آنان آشکار گردد .همانین با استناد به بخشی از آیة  24سورة
محمد ،علت اصلی انحراف سقیفه را دو چیوز مویدانود یوا در قورآن ،ایون برناموه
هدایت الهى و این نسخة کامل شفابخش ،تدبر نمىکنند ،یا اگر تدبر مىکنند بور
اثر هواپرستى و اعمالى که از قبل انجام دادهاند ،قفل بر دلهاى آنوان نهواده شوده
است ،به گونهاى که هی حقیقتى در آن نفوذ نمىکنود (ر.ک :مکوارم شویرازی،
این است که امامت ،در دل
 ،1374ج .)467 ،21در حقیقت مقصود حضرت
بسته نفوذ نمیکند که سران سقیفه دچار این حالت شده بودنود .هموان گونوه کوه
معارف قرآن در دل بسته مؤثر واقع نمیشود.
در اندیشة فاطمی سبب کجرویهای سقیفه ،زنگار قلب و گنواه دانسوته شوده
است ،زیرا اعمال زشت به نفس آدمی نقش و صورتى مىدهد که میان شخص و
درک حق حائل میشود (طباطبایی1417 ،ق ،ج .)234 ،20مقصود حضورت
این است که اسالم دین مصطفی است و همان گونه کوه الزموة پیوروی از اسوالم
برخورداری از صفوه و صفاست ،انحراف از چنین دینی نیز تیرگی و رجس را در
پی دارد (جوادی آملی ،1389 ،ج .)110 ،14بنابراین الزمة پذیرش مسألة اماموت
پاکی و طهارت قلب است .با استناد به بخشی از آیة  78سورة غافر ،اهل سقیفه را
که از امامت امام علی دوری کردند ،زیان کار و پیروان باطل دانسته است.
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3ـ .6مؤلفة روشنگری نسبت به فرجام امور

حضرت

در عبارت «مِوِْصِِوِلَِةِِِبِِِنَِِرِِاِلِِ«اِلِْمِِوِقَِدِةِِالِِِتِ ِایِِتَِطِِلِ ِاعِِ ِعِلِ َِاىِِاففِِئِْ ِادِةِ»

(همزه6/و ،)7اثر اخروی غصب فدک را آتش خداوند میداند؛ آتشی کوه بواطن
آدمى را مىسوزاند ،همان طور که هاهر اهول سوقیفه را موىسووزاند ،بوه خوالف
آتش دنیا که تنها هواهر را موىسووزاند (شوبر1428 ،ق .)138 ،همانوین حضورت
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یکووی از اساسوویتوورین مؤلفووههووا در خطب وة فوودک ،مؤلف وة روشوونگووری اسووت.
این مؤلفه را با استناد به آیات کوبندة قرآن به منهور اتمام حجوت و
حضرت
با استناد به آیة  67سوورة
تهدید به اهل سقیفه بیان داشته است .حضرت زهرا
انعام میفرماید« :باالخره این هلمها و ریاستها و حکومتها روزی پایان یافته و
هر خبری محقق میشود و هر عملى در پویش خداونود ثابوت موىمانود و در روز
قیاموت پواداش و عقواب آن آشوکار مویگوردد» (طبرسوی ،1372 ،ج .)488 ،4بوه
عبارتی ایشان بیان میکند :گر چه مجبور به ایموانآوردن (اماموت) نیسوتید ،ولوى
فکر عاقبت کار خودتان باشید و این تهدیدی صریح از وقوع عذاب حتموى اهول
سقیفه است (ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج164 ،4؛ ابن عاشور ،بیتا ،ج.)150 ،5
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با استناد به آیة  227سورة شعرا  ،خطاب به اهل سقیفه مویفرمایود« :بوه
زهرا
زودى خواهید فهمید که به چه بازگشتگاهى برموىگردیود و آن بازگشوتگواه
همان آتش است (طباطبایی1417 ،ق ،ج )332 ،15یا ضعف و ذلتى کوه سورانجام
در این دنیا نصیبتان خواهدشد (مکوارم شویرازی ،1374 ،ج )380 ،15و آنوان را
تهدید میکند ،بر این اساس ،مقصود آن است که این هالمان در قیامتی کوه دور
میانگارند ،به زودی نتیجة اعمال خود را خواهند دید .و با تکیه بر آیة  46سوورة
سبأ میفرماید« :من همان کاری را که پدرم در انذار شما کرد با شما میکنم یعنی
شما را از عذاب شدید انذار میدهم» (تهرانی.)143 ،1391 ،
در محاکمة خلیفوه اول ایون گونوه بوه انوذار و روشونگوری وی
حضرت
میپردازد« :آیا از روی عمد ،کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر انداختهایود؟»
و با این سخن انقالب ایدئولوژیک 3غاصبان خالفت را مورد انتقاد قرار میدهد.
در بخشی دیگر از خطبه ،با آیة  47سورة زمر تعامل برقرار کرده
حضرت
را هماوون منکوران معواد
و منکران مسوألة اماموت و جانشوینی بعود از پیوامبر
میداند ،که در عرصة قیامت مسائلی برایشان هویدا مىشود کوه تصوورش را هوم
نمىکردند .و این انذار آشکار و بلیغ به اهل سقیفه بوده است.
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 .4فراوانی مؤلفهها

با توجه به بررسی موضوعات و تحلیل مؤلفههای قرآنی خطبة فدکیه و طبقهبندی
آنها در مؤلفههای متعدد ،میتوان آن را در نمودار ذیل نشان داد:
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روشن است که مؤلفة اعتقادی پربسامدترین حجم خطبه را به خود اختصاص
داده است و پس از آن مؤلفة سیاسی ،فقهی و اخالقوی بیشوترین حجوم را دارنود.
کمترین حجم خطبه را نیز سببشناسی انحراف اهل سقیفه دارد.
نمودار دایرهای فوق ،هر چند به سنجش فراوانیهای کموی انوواع مؤلفوههوای
خطبة فدک مویپوردازد؛ لویکن بیوانگور میوزان و گسوترة دغدغوههوای حضورت
در طول خطبه است که این خود پرسشهایی را در ذهن مخاطب ایجاد
زهرا
میکند و مقدمهای برای تحلیل محتوای کیفی میشود.
همانگونه که در بررسی مؤلفوههوا گذشوت ،درخشوندگی کوالم وحیوانی بوه

مؤلفههای زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی
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بوا مسوتند کوردن
عنوان خصوصیت برجستة خطبة فدک است .حضرت زهرا
کالمش به آیات قرآن کریم در صدد آفرینش معنایی جدید و انطباق خاصوی از
آیات بوده و در عین حال قدرت کالمش را در پیوند با قرآن به حداکثر رسوانده
است.
توصیف قرآن کریم در بخوش مؤلفوة اعتقوادی ،بوه صوورت عبوارات «صورفه
جویانه» صورت گرفته اسوت (ر.ک :قوائمینیوا .)176 ،1393 ،بوه عبوارت دیگور،
حجم زیادی از مفاهیم بوا عبوارت هوای کوم انتقوال یافتوه اسوت و ایون مشوارکت
نشان مویدهود .بوه
دانستههای مخاطبان را در به فعلیت رسیدن کالم حضرت
با کمترین سطح هاهری بیشترین معوانی را القوا
عبارت دیگر ،کالم حضرت
میکند و مشارکت بیشوتری را از خواننوده مویطلبود ،زیورا اوصواف قورآن بورای
بووا ارجوواع
مخاطبووانش واضووح و آشووکار بوووده اسووت .در حقیقووت حضوورت
مخاطبان به قورآن درصودد مهندسوی اعتقوادیشوان بووده توا بوا قورآنموداری بوه
هدایتشان بپردازد؛ زیرا قرآن جایگاهی بس ممتاز برای مخاطبوان دارد و مرجوع
اعتقادی آنان بوده است.
بیشوترین
در مؤلفة سیاسی ،تشوریح دوران رکوود پوس از ارتحوال پیوامبر
با تبیین این دوران به دنبال آگاهی دادن و بصیرت در
حجم را دارد .حضرت
اهل سقیفه بوده است.
توبیخ و سرزنش انصار و اهل سقیفه نیوز از مسوائل محووری در خطبوة فودک
محسوب میشود .چون حضرت با استناد و تطبیق آیات قرآن بر آنان ،آنها را
به چالش میکشاند و در صدد تغییر نگرششان بوده است.
بیان فداکاریهای اموام علوی در ایون خطبوه جلووة خاصوی دارد ،بوه نهور
را
سعی داشته ،مسألة اماموت و جانشوینی بعود از پیوامبر
میرسد حضرت
مهمترین مسألة روز جامعوة اسوالمی نشوان دهود و بوا مستندسوازی آن بوه قورآن،
مصدا ق آیه را مطرح سازد .نیز در پی فضای اختنواق و جامعوه آن روز مدینوه ،از

 .5تحلیل محتوای مضمونی موضوعات خطبة فدک

از مؤلفههایی که برای تبیین و بررسی تحلیل محتوای مضمونی خطبة فودک الزم
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توالش بورای تبیوین جایگواه اماموت اموام
جمله مهمتورین وهوایف حضورت
علی  ،به عنوان جانشین بعد از پیامبر  ،بوده است و این امر به عنووان یوک
راهبرد و سیاست کالن در منهر ایشان بوده است.
مؤلفة روشنگری نسبت به فرجوام اموور در خطبوة فودک بیوانگور نووع نگواه
از مآل اهل سقیفه است تا اهل سقیفه به پویشبینوی
آیندهگرانة حضرت زهرا
پیامد رفتارهای خود بپردازند و براساس آن زندگی خود را سامان دهند.
عالوه بر مطالب بیان شده ،از دیگر کارکردهای سنجش فراوانی مؤلفوههوا در
اسوت ،زیورا علیورغم
خطبة فدک ،آشنایی با اندیشهها و افکار حضرت زهرا
نامیده شدن این خطبه ،به «خطبة فدک» به نهر میآیود ،پوس از بررسوی فراوانوی
موضوعات مطرح شده در آن میتوان به این نتیجه دست یافت که شایسته اسوت،
در
این خطبه دارای عنوان دیگری باشد؛ زیرا دغدغوة اصولی حضورت زهورا
طول خطبه ،هشدار به نهام حاکم و تغییر و تحوالت جامعة اسالمی بعد از رحلت
را مورد هدف قرار
است که نابودی میراث ایمانی و اسالمی نبوی
پیامبر
بهتوورین راه بوورای حفووظ دسووتاوردهای ایمووانی جامع وة
داده اسووت .حضوورت
اسالمی در دوران فقدان وجود پدرش را ،تمسک به قرآن و افوراد بوا ایموان ،کوه
مصداق اکمل آن حضرت علی است ،میداند.
در کوالم خوود
همانین تبیین این مؤلفهها نشان میدهد که حضرت زهرا
به همة ابعاد اصلی و فرعی ،اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی ،فقهی و روشنگوری دیون
اسالم توجه داشته و در طی یک سخنرانی کوبنده به صورت خالصه هموة آناوه
را که یک شخص مسلمان در رابطه با دین اسالم باید بداند و بدان عمول کنود را
بیان کرده است .به نهر میرسد که این خطبه ،به عنوان منشور عقاید اسالمی قابل
بررسی و مطالعه باشد.





است ،ساختار زبانی ،اسلوب کالم ،مخاطبشناسی و شرایط صدور خطبه اسوت.
در این مبحث به عناصر مورد اشاره پرداخته میشود.
5ـ .1ساختار زبانی
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در خطبة فودک ،محتووا و سواختار کوالم ،هور دو در غایوت اسوتحکام و زیبوایی
هستند .انتخاب واژگان و الفاظ ،آرایشهای لفهی و معنوی به کوار رفتوه در آن،
رعایت سجع و آهنگ درونی سخنان حضرت  ،اسوتفاده از تشوبیه ،اسوتعاره و
مجاز و سایر صنایع ادبی علم بالغت در کنار مضامین بلند پایهای هماون قورآن،
توحید ،نبوت ،امامت ،احیای ارزشهای معنوی دین اسالم ،تبیوین فلسوفة احکوام
الهی و غیره بر ارزش و اعتبار این خطبه افزوده است .لذا ،حضرت  ،به عنوان
یک خطیوب توانسوته در تموام بخوشهوای کالموش ارتبواط خووبی بوا مخاطبوان
برقرارکند ،به گونهای که کالمش دارای یک نهم منطقی و بلیغی اسوت .در ایون
بخش به بررسی مهمترین صنایع ادبی موجود در خطبة فدک میپردازیم.
5ـ1ـ .1سجع

به رعایت سجع
یکی از صنایع لفهی خطبة فدک ،توجه خاص حضرت زهرا
است .سجع نقش بسزایی در آهنگین شدن نثر ایفوا مویکنود و در انتقوال معنوا بوه
خواننده بسیار مؤثر واقع میشود .سجع در مباحث اعتقوادی خطبوة فودک شوکل
در بیان مباحوث اعتقوادی بوا
خاص به خود گرفته است .در حقیقت حضرت
قرار دادن سجعها در فاصلههای کوتاه ،ریتم استوار و دلنشینی را خلق کرده است
که با فضای مباحث اعتقادی هماهنگ است.
در ابتدای خطبه دربارة شکر نعمتهای خداوند میفرماید:
حضرت زهرا
َِِِبِِِمِ ِقَِدَِّمِ» کلموات «مِ أِِنِعِِْمِ»،
ِِِِِنِ ءِ
ِِِلِهِِْمِِِِوِِالث
ِِِ ِأ
ِِِشُِّكِْرِِعِلَِِىِمِ
ِِِِ أِِنِعِِْمِِِِوِِلَِهِِِال
«ِالِْحِ ِْمِدِِِلِلِهِِِِعِلَِِىِم
«مِ ِِألِهِِْمِ» و «مِ ِقَِدَِّمِ» هم وزن و هم قافیهاند و میانشان صنعت سجع برقرار است.

عبارت «مِنِِِِْعِمِِوِمِِنِعِمٍِِِابِْتَِدِِأَِِ ِِوِِسِبِِوِغِِآ ءِِأسِْدِِاَِِ ِوِِتَِمِ ِمِِمِنَِنٍِِأِوِْ َِِ ِ» در بیان
شکر نعمتهای الهی است .در این عبارت کلمات «عموم و سبوغ»« ،نعم و مونن»
و «أسِْدِِاَِِ ِِوِأِوِْ َِِ ِ» دارای موسیقی درونی هستند که کالم را آهنگین و موزون و
دلنشین ساختهاند (ر.ک :مباشری ،)168 ،1387 ،و از این قبیل موسیقی درونی در
خطبة فدک به وفور قابل مشاهده است.
در قسمتی از خطبه ،به یگانگی خداوند شهادت میدهد و
حضرت فاطمه
اذعان داشته و از برتری ایشان بر سایر خلق
به نبوت و رسالت پدر گرامیاش
و برگزیده شدنشان از سوی خداوند بلند مرتبه اشاره نموده و میفرماید« :وِِأِشِْهِدِِِِ
ِِالِقِِْلِِوِبِِ
كِِِلَِهِِکِلَِِمِةِِجِعِلَِِِِِاإلِخِِْالِصِِِِتِِأَِوِيِلِهَِِ ِِِوِِِِضِمِِّنَِِِ
ِِ ِِشَِرِِِي ِ
ِِِلَِهِِِإِِِ ِِاِِلِِوِحِْدِ ِِ
أِنِِِِْ ِإِ
ِِافلِْسِِنِِِصِفِِتَِهِِِِوِِِِ
نَِِ ِ
ِِم ِ
ِِنَِِِِافِبِْصِ ِ ِرِِِرِؤِيِِْتِ ِهِِِ ِوِِ ِ
ِِِلِْمِمِْتِنَِِعِِِ ِم
ِِعِقِِْولِِِهِ ِا
ِِِِِفَِكُِّرِِِمِ
مِوِْصِِوِلِهَِِ ِِِوِِأنَِِرِِفِِیِالِت
ِِِِالِِاِحِتِِْهِِاَِءِِِأِِمِِْثِلَِاِةِِ
ِِافِشِيِِْ ِِءِِ ِمِنِِِِْشَِیِْءِِِِکَِِنَِِقَِبِْلِهَِِ ِِِوِِأنِْشِِأََِِ ِب
ِِافِوَِِْ ِمِِکَِيِفِِْيِِتَِّهِِِاِِبِْتَِدِعِِِ
مِنَِِِ
ِة ٍِِِلَِاهِِ
ِِِمِشِيِِتَِّهِِِِمِنِِْغَِِْيرِِحِ ِجِةٍِِمِنِْهِِِإِِِلَِِىِِِتَِكِْوِِينِِِهِ ِِوِِِِ ِفِ ئَِِِ ِد ِ
ِِِقِدِْرِتِهِِِِوِِِِذَِرِِأَِِ ِبِ
ِاٍِمِْتَِثَِلِهَِِ ِِِکَِوَِّنِهَِِ ِِب
ِِِِعِلَِىِِِطَِِعِتِِهِِِِوِِإََِِِْهِ ِراِِِِلِقِدِْرِتِ ِهِِِتَِعِبِِداِِِِلِبِرِيِِتَِّ ِهِِِوِِِ
ِِِِ ِِتَِثِبِِْيتِِِِِلِِِحِكِْمِتِِهِِِِوَِِتَِنِبِِْيه ِ
فِِیِِِتَِصِْوِِيِرَِِ ِإ
ِِنِِْنِقَِِمِتِهِِوِِحِيِ ِشَِةِِلِهَِِمِِِإِِِْلَِِىِِِجِنِتِِهِ».
ِلِعِبِ ِدِ ِِِ ِم
ِِِعِقِِْولِِِهِ ِ»« ،رِؤِيِِْتِهِِِِوِصِفِِتَِهِ»،
ِِِِوِْصِِوِلِهَِِ ِِِوِمِ
در این بخش از خطبه ،واژگان «تِِأَِوِِيِلَِهِ ِ ِ،م
ِِِ ْمِ َتِ َثِِلِهَِاِ ِ»« ،طَِِ ِعِِتِاهِِِِوِِ
ِِوِکَِيِفِِْيَِّتِهِ»« ،قَِبِِْلِهَِ ِاِِِوِا
«طَِِعِتِهِِِِوِِِقِدِْرِتِهِ»« ،نِقَِِمِتِهِِوِِِجِنِتِِهِ»« ،صِفِِتَِهِِ ِِ
مِعِْصِيِتِهِ»« ،ألسنِوِأوَ م»« ،تَِكِْوِِينِِِهِ ِِِوِِِتَِصِْوِِيِرَِِ ِ» و «وضعِوِجعل» میانشان صنعت
سجع برقورار اسوت (نمونوههوای بیشوتر ر.ک :طبرسوی1403 ،ق ،ج، 100 ، 99 ،1
.)103 ،101
5ـ1ـ .2جناس

جناس ،یکی دیگور از صونایع لفهوی اسوت کوه در گوروه تووازن واژگوانی جوای
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مؤلفههای زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

اِِتِِهِِِزِيِاِ ِدِِةِِِ
ِِِعِِْصِ ِي
َِِِِوِِاِبِِعِلَِِىِِِطَِِعِتِ ِهِوِِِِوِضَِعِِاِِلِعِِْقِ َِاِبَِِعِِلَِاِىِمِ
ِإَِِعِْزَِِِازاِِِِلِدِعِْوِتِِهِِِثِمَِِِِّجِعِلِِِالِث









میگیرد .این صنعت بر یکسانی صامتها و مصوتهای دو کلمه استوار است که
در بخشوی از
گاه با اختالف یک یا دو حرف هاهر میشوود .حضورت زهورا
خطبه به نکوهش انصار و عملکرد آنان پرداخته و چنین میفرماید« :فِهَِِيِهِِْ ِتِِمِنِْكِمِِِِْ
ِِِؤِْفَِكِِوِنَِِِِوِِکَِِتَِِبِِِاِِلِِِبِِِيِْنِِِأََِِِهِِْرِکِمِِ؟ِِْاِاِِمِاِوِرِ َِِِِِ َِاَِِرِةَِِِِوِِِأِِحِْكَِِِمِاهِِ
وِِکَِيِْفِِِبِِِكِمِِِِْوِِِأِِنِىِِت
ِِرِ ِِِِوِِاِضِحِةِ» .در این قسومت واژگوان
ِِهِِبِ َِِرِةَِِِِوَِِزِوِِاِجِرِ ِِِِ ِِئِحِ ِةِِِوِِِأِِوِِامِ
َِِوِِِأِِعِِْالمِ
زِِاَِِرِِةِ
«هاهره» و «زاهوره» صونعت جنواس دارنود .همانوین در بخوش دیگوری از خطبوه
ِِِِ أِِطِلِِْبِوِِِِاِزِِاِوِلِ» .در این
خطاب به انصار فرمود« :وِِِِلَِكِمِِِِْطَِِقَِةِِِبِِِمِ ِِِاِحِ ِوِلِِِِوِِِِقِِوِةَِِِِّعِلَِِىِم
عبارت نیز میان «احِ ِوِلِ» و «اِزِِاِوِ ِل» جناس برقرار است.
حضرت زهرا

دربارة ارتحوال پودر بزرگوارشوان

است« :أِتِقَِِولِِِوِنَِِمِ ِتِِمِحِمَِّدِ

ایون گونوه فرمووده

ِِا ْسِ َتِنِِْهِرَِِفَِتِِقِْهِِوِِاِنِْفَِتَِقَِِِِ
ِفَِخَِطِْبِِِِجِلِِيِلِِِاِِسِْتَِوِْسِعِِِِوَِِنِِْهِِوِِِ
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رِتِِقِْهِ» .در این عبارت نیز میان «فتق» و «رتق» جناس برقرار است.
5ـ1ـ .3کنایه

کنایه ،یکی از صنایع بیانی است که موجب تفنن ادبی در کالم مویشوود .کنایوه،
در اصطالح بیان مطلبی با لفهی غیرصریح یا ،به تعبیر دیگر ،استعمال یک لفوظ و
ارادة الزم معنای آن است (شیخ امین ،1984 ،ج .)153 ،2کثرت تعابیر کنوایی در
خطبة فدک در مؤلفههای مختلف ،یکی از عوامول تأثیرگوذار در تصوویرآفرینی
در
زیبای خطبة فدک محسووب مویشوود .بوه عنووان نمونوه ،حضورت زهورا
ِِالِْ ِمِعِْاِزِيِِ
َاِ ْعِ ِمِِ
توصیف روش پدر گرامی خویش در ابالغ رسالت میفرمایودِ « :وِِِلِ ِنِ
إِلَِيِْهِ

ض َِاِ ِرِبِِِِِثِ َِاِبِجِهِمِِْ
ِِْدِْرِجِةِِاِلِْمِِشِ ِْارِکِِيِنَِِ ِ
ِِ ِئِِالِِعِنِِِمِ
ِِِهِِاَِرِةِِِمِ
َِِِرِسِ ِلَِةَِِصِ ِ ِدِعِِِِبِِِ لنِ
فِبَِِلِغِِِال

ِِالِْحِِسِاِنَِةِ»؛ تأمول در ایون
ِىِسِِبِِيلِِِِرِبِِّهِِبِ ِلِْحِكِْمِةِِوِِِاَِلِْمِوِْعِِظِ َِاةِِِ
َِِهِمِِِِْدِِِا ِعِيِِِِِِإِلَِ ِِ
آِخِِهِاِِِبِِِأِکِْظِ مِ
از
عبارات نشانگر آن است که معنای حقیقی آنها مد نهر نبووده و حضورت
بار معنایی این جمالت برای غرض اصلی خود اسوتفاده کورده و دریافوت معنوای
اراده شده را به مخاطب وامینهد تا پس از رمزگشایی از صورت هاهری سوخن،

حقیقووت کووالم را دریابوود (مقیاسووی و فراهووانی .)48 ،1394 ،بوودین معنووا کووه
برای بیان مفهوم انذار و بیم دادن مشرکان و مطیع ساختن آنان تعابیر
حضرت
ِِِثِبَِِجِهِمِْ» به معنای شوالق زدن بور کمور
کنایی را اتخاذ کرده است .عبارات «ضَِِرِِب ِ
َِِهِمِْ» ،به معنای راه نفس آنان را بستن ،کنایه از سخت گرفتن و
آنان و «آِخِِهاِِِِبِِِأِکِْظِ مِ
بر آن است تا با این تعابیر ،از اقتدار و
بیم دادن است .به نهر میرسد حضرت
در برخورد با مشرکان و کافران سخن بگوید.
عهمت پیامبر
در بخش دیگر از خطبه در بیان وضعیت موردم ،قبول از
همانین حضرت
رسالت پیامبر

ِِالشِ ِاِرِبِِوِِ
َِِِِاِ ِرِِمِ ِْهِقَِاِةَِِِِ
نِِالن
َِِِحِفِْرَِةٍِِ ِم ِ
میفرماید« :وِِکَِِنِتِِْمِِِِْعِِِلىِِشِِف ِ

ِِافِقِْدِِاِمِ» .عبارت «قَِبِْسِةَِِالِعِِْجِ ِْاالِنِ» بوه معنوای
ِالنِِِِوِِ ِمَِوِْطِئَِِِ
ِِعِِِِوِِِِقَِبِْسِةِِِاَِِلِعِِْجِْ ِ
نَِهِْزَِةَِِِِالِِطِ مِ
آتشزنهای حقیر فردی شتابناک بودید ،کنایه از فرد عجول و شوتابزده اسوت
ِِافِقِ ِْادِاِمِ» بوه
ئَِِ
که گویای جهل و بیفکری مردمان زمانوه اسوت و عبوارت «مِ ِاوِْطِ ِ
معنای لگدکوب شدن ،کنایه از ذلت و خواری است.

یکی د یگر از صنایع بیانی استعاره است و به معنای اسوتعمال لفهوی در غیرمعنوای
وضع شده ،بوا هودف تشوریح معنوا ،توضویح ،تأکیود ،اختصوار و مبالغوه در تشوبیه
میباشد .استعاره به اعتبار ارکان آن انواع مختلفی دارد که در خطبوة فودک ایون
در توصویف نتوایج تبلیوغ پیوامبر
انواع قابل مشاهده است .حضرت زهورا
ِِِِيِْلِِعِنِِِِْصِبِْحِهِ»؛ صبح ایمان از افق تاریک شرک دمیود.
میفرماید« :حِتِِىِِتَِفَِرِ ِِِالل
را پایاندهندة شرک و هلوم معرفوی
در این تعبیر رسالت پیامبر
حضرت
به مقام نبوت ،سیاهی و تاریکی شرک و کفور
میکند ،یعنی با رسیدن پیامبر
از جامعة اسالمی رخت بربست و خورشید ایمان جایگزین آن شد .حضورت
در این بخش به «اللیل» مؤلفوة معنوایی انسوان بخشویده و پوس از حوذف انسوان از
ساختار جمله ،یکی از لوازم آن ،یعنی «تفری» (دمیدن) را جانشین آن در کالمش
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5ـ1ـ .4استعاره





نموده است .بدین ترتیب صنعت استعارة مکنیّه را بوه وجوود آورده اسوت .نمونوة




دیگر در این بخش ،عبارت «خَِرِسِتِِْشَِقَِِشِقِِالِِشِيِ ِطِِيِنِ»؛ (الل شدن زبان شیاطین)
واژة «شقاشق» بوه معنوای «زبوان» (صواحب1414 ،ق ،ج ،)182 ،5از لووازم انسوان
است ،در ترکیب با شیاطین که مفهومی مجرد است ،سواختار اسوتعاری بوه کوالم
بخشیده است .در این تعبیر کافران به انسانهایی مانند شدهاند که در
حضرت
و حقانیووت ایشووان عوواجز و نوواتوان گشووتهانوود (ر.ک :مقیاسووی و
برابوور پیووامبر
فراهانی.)49 ،1394 ،
حضرت زهرا

در زمینة ارتحال پدر گرامیاش میفرماید« :فَِمِحِمَِّدِ

مِنِِْ

ِِجِ ِوِ ِرةِِ
بِاِلِْغِفَِِ ِرِِِِوِِِمِ
ِِافِبِْرِِاَِرِِوِِرِضِْوِِاِنِِِِالِرِ ِِّ
ِِِدِِاَِّرِِفِِیِِرِِاِحِةٍِِقَِدِِْحِفَِِّبِ ِلِْمِِالئِِِ َكِ ِةِِ
تِعَِِبَِِِِِهِ ِِِال
اِلِْمِلِكِِِاِِلِْجِبَِِّرِ» .در این عبارت دو استعارة مصرحه به کار رفتوه اسوت .نخسوت در
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واژة «الدار» به معنای خانه که از اشیا است ،ولی برای دنیا بوه کوار رفتوه اسوت و
استعاره از دنیاست .همانین «اِلِْمِلِكِِِالِْجِبَِِّرِ» استعاره از خداونود اسوت (مباشوری،
.)169 ،1387
5ـ1ـ .5تشبیه

تشبیه یکی از جلوههای زیبایی سخن است .تکلم به وسیلة صنعت تشوبیه موجوب
موویشووود انتقووال مقاصوود گوینووده بووه مخاطووب رسوواتر و نافووذتر صووورت بگیوورد
(فتاحیزاده .)77 ،1387 ،تشبیه در اصطالح به معنوای ایجواد مشوابهت بوین دو یوا
چند امر به سبب مشارکت آنها در یک یا چند صفت برای تبیین غرضی است که
در
مووتکلم در ذهوون موویپرورانوود (قزوینووی1429 ،ق .)217 ،حضوورت زهوورا
مواردی از این صنعت استفاده کرده است تا بتواند بهتر به روشنگری مخاطبانش
بپردازد.
در بخشی از خطبه در ضمن روشنگری انصار بوه بیوان حقانیوت
حضرت
اسالم و اهلبیت

میپردازد و میفرماید« :حِتِِىِِإِذِِاَِِدِِاِرِتِِْبِنَِِِرِحِِىِِاِإلِِسِ ِْاالِمِ»؛

«چرج اسالم به محور ما به گردش درآمد ».این عبارت نمونهای از تشوبیه بلیوغ در
که به مقابله با
است .ایشان حقانیت دین اسالم و اهلبیت
کالم حضرت
کافران پرداختهاند را هماون آسیابی دانسته که تمامی شرک ،کفر و بویعودالتی
را در هم کوبیدند .در ادامة همین بخش میفرماید« :خَِمِدِتِِِنِِِْيِرِِاَِنِِِاِِلِْكِفِْرِ»؛ «آتوش
کفر به خاموشی گرایید» در این عبارت نیز تشبیه بلیغ بوه کوار رفتوه اسوت .بودین
ترتیب که دین اسالم هماون آتشی است که کفر را خاموش کرد.
در بخش دیگری دربارة جایگاه حقیقی اهل سوقیفه مویفرمایود:
حضرت
«قَِِلَِتِِِأِِْنِتِِْمِِِِْعِبِ ِدِِِاِِلِِِنِِِصِْبِِِأِِمِْرِ ِِِِوِِِِنَِهِِيِْهِ»؛ «فرمود :شما ای بندگان خودا موورد امور و
نهی خدا هستید».
ِصبِ» ،آن چیزى است که به منهور عالمت در سر راهها نصب مىشود تا بوه
«نِ ِ

5ـ1ـ .6تلمیح

تلمیح در اصطالح علم بدیع آن است که گوینده در ضمن کالم به داستان یا مثل
در مووارد فراوانوی بوه
یا آیه و حدیثی معروف اشواره نمایود .حضورت زهورا
مقتضای حال مخاطبان که با قرآن و احادیث آشنا بودنود از ایون صونعت اسوتفاده
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وسیلة آن افراد ،راه را گم نکنند (ر.ک :ابن منهوور1414 ،ق ،ج .)758 ،1راغوب
دربارة این واژه مینویسد« :نصب به معنای برپوا کوردن چیوزی و گذاشوتن آن در
حال برجستگی مانند برپا کردن نیوزه یوا بنوا یوا سونگ اسوت» (راغوب اصوفهانی،
از ایون لفوظ ،شورافت مخاطوب بوودن
1412ق .)807 ،مقصود حضرت زهورا
مردم به خطاب الهی است؛ یعنی بدانید که شما بندگان خدا به واسطة پیامبر ،
هدف و مقصد امر و نهی و دستورات سعادتآفرین هستید و شما حامالن امانوت
بزری دین و وحی او هستید (ر.ک :حسینی زنجانی144 ،1388 ،وو .)145لوذا در
اهل سقیفه به شاخص و نصبی برای احکام و دسوتورات الهوی
کالم حضرت
تشبیه شدهاند.









کرده است.
حضرت زهرا

در ناتوانی انسان از شمارش نعموتهوای الهوی مویفرمایود:

ِِِعِدِدَِِ ِ» .این عبارت تلمیح با آیة  34سورة ابراهیم داردِ... :وِِ
«جِمِِعِنِِِاإلِحِْصِ ءِ
ِِِِِ.
ِوَ ...
ِِِحِْصِ ِ
ِِِِعِْمِتِِِاِِلِِ ِتِ
إِنِِْتِعَِِدِِواِنِ

و در بیان اهداف آفرینش میفرماید« :إَِِهِِْ ِراِِِِلِقِدِْرِِِتِاهِِتَِِعِبِاِداِِِِلِبِ ِرِيَِِّتِاهِ» .عبوارت
ِِِِِفأحببتِأنِأعرفِفخلقتِالخلقِ
کنزاِِِِ ِمخفي ِ
نخست تلمیح به حدیث قدسی «کنتِ ِِ
لكاایِأعاارف» (مجلسووی1403 ،ق ،ج )344 ، 84دارد .و عبووارت دوم بووه آی وة 56

ِِاإلِنِْسِِِإِِِ ِِلِيِعِبِِْدِِوِنِ.
ِِالِْجِنِِوِِِ
ذاریات تلمیح دارد :وِِمِِخَِلَِقِْتِِِ

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

همانگونه که در مؤلفوة فقهوی بیوان شود ،فلسوفة احکوام ،یکوی از مهومتورین
مؤلفههای فقهی در خطبة فدک است .ایون بخوش بوه تفسویر و تبیوین مضوامین و
محتوای معارف احکام مندرج در قرآن پرداخته است .به تعبیر دیگور ،بیشوتر ایون
تبیینهای حضرت

بوا آیوات قورآن تلمویح دارد .بوه عنووان نمونوه عبوارت «وِِ

ِِ»؛ «و خداوند قصاص را برای این که خونها محفووظ بمانود
اِلِقِِْصِ ِصِِِِحِقِِنِِِِْلِِِلِدِمِِِّ ءِ

ِِيا ِِ
ِِِِ ِ
قرارداده است» ،با آیة  179سورة بقره تلمیح دارد :وِِِِلَِكِمِِِفِِِْیِِِالِقِِْصِِصِِِِحِِي ة

ِیِافِلِِبِِْبِِِِلِعَِِلِكِمِِْتِِتَِقِِوِنَِ.
اِِولِِ ِِِ
5ـ1ـ .7تضمین

تضمین آن است که عبارتی قرآنی یا روایی را با همان سواختار عربوی و بویهوی
گونه تغییر و دگرگونی در اثنای کالم جای دهند .در یک نگاه اجمالی ،میتووان
جایگاه ویژه و محوری
اذعان داشت؛ این نوع صنعت بیانی در کالم حضرت
از تضمین به آیات ،بیان مصوادیق آنهوا
دارد .به نهر میرسد ،هدف حضرت
بوده تا مخاطبان را متوجه عاقبوت عمولشوان در سوقیفه نمایود .همانوین اسوتفاده
مستقیم از آیات قرآن ،نه تنها بر درخشندگی و رونوق و اسوتحکام اسولوب کوالم
میافزاید ،بلکه تأثیر معنا را در اذهان شنوندگان مضاعف مینمایود.
حضرت

بر همین اساس ،وجود آیات قرآنی در این خطبه ،اثری ژرف بر استحکام ساختار
و عمق معنا گذاشته است .از آنجا که تضمینهای موجود در خطبه به آسانی قابل
شناسایی است در این بخش به نمونهای از آن اشاره میشود .حضرت فاطموه
در بیان فداکاریها و خدمتهای امام علوی

ِواِناِِراِِِِ
مویفرمایود« :کِلِِمِاِ ِأ ِْوِقَِاِ ِد ِِِ

ِِِشِيِْطَِِنِِأوِِِِْفَِغَِرَِتِِِِْفَِِغِرِِةَِِمِنِِِاَِِلِْمِشِْرِکِِيِنَِِِِقَِهَِفِِِأِِخَِِِِِِ
ِِِلِ» أ ِوِِِْنَِجِمِِِِقَِرِْنِِِال
لِلِْحِرِْبِِأِطِْفِِأََِِ ِا
فِِیِِِلِ ِهَِوِِاتِِِهِ ِ» .حضرت زهرا

با تضمین به بخشی از آیة  64سورة مائده ،به نقش

امام علی در مبارزات و جنوگهوا و فوداکاریهوای ایشوان اشواره موینمایود
(حسینی زنجانی 230 ،1388 ،؛ و نیز ر.ک :تهرانی 83 ،1391 ،؛ صوفایی حوائری،
 .)47 ،1386ضمن آنکه حضرت زهرا

ِِللحارِبِ» از صونعت
در عبارت «ناِِراِِِِِ ِ

ادبی تشبیه 4جهت توجه کالمش بر مخاطبان و رساندن یک پیام اقناعی 5اسوتفاده
کرده و آن پیام اقناعی ،اثبات فداکاریهای امام علی است.
5ـ1ـ .8تشخیص

ذهن نماید .به عنوان نمونه حضرت

در توصیف قرآن میفرماید« :قِ ئَِِِداِِِِ[ِِقَِ ئِِِدِِ]ِِِ

إِلَِِىِِالِِرِضِْوِِاِنِِأتِبِِْ ِعِهِ»؛ گویی قرآن رهبوری اسوت کوه پیوروانش را بوه رضووان یوا
بهشت خداوند هدایت میکند.
حضرت

در بخش دیگری از کالمش ،میفرمایود« :نَِجِمِِقِ َِارِْنِِِِالشِاِيِْطَِِنِ»؛

«شاج شیطان هاهر شد» .شیطان به حیوانی انگاشته شده که شاج دارد.
5ـ .2اسلوب کالم

در تحلیل محتوای مضمونی از جمله امور ضروری ،شوناخت اسولوب کالموی بوه
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تشخیص یکی از صنایع بیانی است .در اصطالح به معنای آن است که برای آناه
غیرانسان است شخصیت و خصوصیت انسانی قائول شوویم .کواربرد تشوخیص در
مفاهیم را برای مخاطبوان تقریوب بوه
خطبة فدک برای آن است که حضرت









پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

کار رفته در سخن است؛ زیرا اسلوبهوای کالموی نقوش راهنموای تحلیولگور را
دارند و شناخت آنها موجب میشود محقق بتواند بوا بافوت فرهنگوی و اجتمواعی
در خطبة
کالم آشنا گردد و نگاهی تعمقی به کالم داشته باشد.حضرت زهرا
فدک نه تنها صنایع ادبی را در نهر داشته ،بلکه تمام اسلوبهوا را رعایوت نمووده
است و بوا توجوه بوه ایون کوه در هنگوام جووش و خوروش و سووی نبوی مکورم
ممکن اسوت اسوالیب سوخن رعایوت نگردد؛ولوی ایون گونوه نبووده و
اسالم
موجهوای ادبوی بوه صوورت مونهم در
مشاهده میشود که در خطبة حضرت
کنار هم قرار دارند و برهم نمیریزند و باعث شده است تا معارف فواطمی بیشوتر
در هر بخش از خطبه به تناسوب محتووای
خود را نمایان سازد .حضرت زهرا
آن از اسلوب مربوط به همان استفاده کرده است و لذا نمیتوان قائل به ایون بوود
که کل خطبه در قالب یک اسلوب است .بوه عنووان نمونوه موضووع فقوه اإلرث،
اسلوب علمی است و باید در اسلوب علمی از تفننهای ادبی کمتر بهوره جسوت.
در
این مطلب نیز در خطبة فدک بوه خووبی رعایوت شوده اسوت و حضورت
استدالل به فدک از مباحث ادبی کمتر اسوتفاده کورده اسوت .همانوین در تبیوین
فلسفة احکام الهی ،سیاق معنایی و جو فکری حاکم بر کوالم حضورت زهورا
تبیین کوتاه از فلسفة مهمترین احکام الهی است ،به هموین دلیول از صونایع ادبوی
کمتر استفاده نموده و اسلوبی توصیفی دارد.
در تبیین مؤلفههای اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی و روشنگوری
کالم فاطمی
از آرایههای چشمگیر و اسالیب ادبی بهورهوراسوت ،کوه مخاطبوان خوویش را بوه
ژرفای معنا سوق میدهد و معانی را در منهر آنان بوه تصوویر مویکشود و مجسّوم
برای تصوویر و تجسویم معوارف بلنود الهوی و ایجواد
مینماید .حضرت زهرا
جهانبینی در مخاطبان خویش از تشبیه ،اسوتعاره ،کنایوه و تشوخیص سوود جسوته
را نشان میدهد و از سووی
است که از سویی شکوه و زیبایی کالم حضرت
دیگر ،راهبردی مناسب به سوی تفهیم حقایق کالم است .افزون بور ایون ،کواربرد

صوونایع ادبووی هماووون تشووبیه و اسووتعاره در خطب وة فوودک از ایوون رو اسووت کووه
آسانترین راه برای تبیین حقایق و دقایق جامعوة اسوالمی آن روز بووده و عوالم و
عامی ،هر دو ،در سطح و مرتبة خود از آن بهرهمند میشوند (طباطبایی1417 ،ق،
ج.)125 ،15
5ـ .3مخاطبشناسی خطبة فدک

یکی از کارکردهای تحلیل محتوای مضمونی ،شناخت مخاطبان کالم اسوت کوه
راه ورود به عرصة تحلیل گفتمان را باز میکند .با توجه به موتن خطبوة فودک بوه
نهر میآید مخاطبان خطبه ،مخاطبان خاص و عام بوودهانود .مقصوود از مخاطبوان
خاص ،آن دسته از افرادی هستند که نام آنها به صورت کوامال مشوخص در موتن
در بخشهایی از خطبه ،انصار را به طور
خطبه ،ثبت شده باشد ،زیرا حضرت
مستقیم (طبرسی1403 ،ق ،ج )102 ،1و یا با عبارت «بِنِِیِقَِيِْلَِِةِ» (همان )103 ،مورد
خطاب قرار میدهد .همانین در دو بخش خطبه ،خلیفة نخست را با ترکیوب «يِاِ ِِ
مخاطبان عام ،آن دسته افرادی هستند که در متن خطبه هوی خطوابی برایشوان
ذکر نشده است که نمونه آن در متن خطبه فراوان است.
5ـ .4فضای صدور خطبة فدک

با شناخت و جمعآوری شواهد تاریخی میتوان فضایی را که حضرت زهورا
در آن ایراد سخن کرده ،ترسیم کرد ،و براساس همین شناخت ،میتوان به فهمی
رسید .در مورد خطبة فدک میتووان گفوت،
کاملتر نسبت به کالم حضرت
اسوت ،زیورا در منوابع
این خطبة متنوی مسوتدل و منسووب بوه حضورت زهورا
بسیاری ذکر شده است .از آنجا که در بازیابی نقلهای مختلوف تفواوت چنودانی
مشاهده نمیشود ،شناخت فضای صدور آسانتر به نهر میرسد.
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اِبِْنَِِأبِِیِِقِحِ ِفَِِةِ» مورد خطاب قرار میدهد.
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منهور از فضای صودور یوا جغرافیوای سوخن ،بررسوی وجووه کوالم حضورت
در فضایی است که کالم در آن منعقد شده است که نویسندگان به این
زهرا
در فضوای
مطلب توجه کافی نداشتهاند .خطبة فدک ،توسط حضورت زهورا
ایراد شده است .سبب صدور ایون خطبوه ،انتقواد از
بعد از رحلت پیامبر اکرم
و تغییر ساختار جامعة اسالمی بوده اسوت .ضومن
اوضاع بعد از رحلت پیامبر
در دفاع از حوریم والیوت و اثبوات حقانیوت اموام علوی و
آنکه حضرت
این خطبه را فرموده است .مخاطبان کالم حضرت  ،مردم مدینه
اهلبیت
که متشکل از مهاجران و انصار بودند ،تشکیل میشود .ممکن است این سؤال بوه
ذهن متبادر شود که چرا امام علی خودشان وارد عرصه نشودند .در پاسوخ بوه
چنوان آن
این مطلب باید گفت ،مخالفان امام علی پس از رحلت پیوامبر
بزرگوار را تحت سانسور تبلیغاتی قرار دادند که در جریوان سوقیفه هوی یوک از
سران مهاجر ،نامی از علی به عنوان فرد الیق خالفت به میان نیاوردند و مردم
همة خدمات و ایثارگریهای ایشان را به فراموشی سپردند؛ حتی با حضورت
در مورد خالفت مشورت هم نکردند و به دور از چشم حضورت بوه خوالف
نصب پیامبر  ،دیگری را برگزیدند و برایش بیعت گرفتند.
امام علی به دلیل محذوراتی که داشوت نمویتوانسوت از حقووق خوویش
دفاع کند .همانین از دیدگاه امام علی مصلحت اسوالم و مسولمانهوا بور هور
چیز دیگری تقدم و اولویت داشت (ر.ک :محرمی .)175 ،1394 ،نداشوتن یوار و
یاور (شریف الرضی1414 ،ق ،68 ،خطبة  )26و خطر خارجی که کیان اسوالم را
تهدید میکرد (همان ،ص ،453نامة  ،)63موجب شد آن حضرت سکوت را
برگزینند .حضرت علوی در سوخن بسویار جوامعی مویفرمایود« :هنگوامی کوه
خداوند پیامبر خود را قبض روح نمود ،قریش با خودکامگی ،خود را بر ما مقودم
شمردند و ما را و که بوه رهبوری اموت از هموه شایسوتهتور بوودیم و از حوق خوود
بازداشتند؛ ولی من دیودم کوه صوبر و بردبواری بور ایون کوار بهتور از تفرقوه میوان

مسلمانان و ریخته شدن خون آنان است؛ زیرا مردم بوه توازگی اسوالم را پذیرفتوه
بودند و دین مانند مشکی پر از شیر بود کوه کوف کورده اسوت و کوچوکتورین
سستی و غفلوت آن را فاسود مویسوازد و کوچوکتورین اخوتالف ،آن را وارونوه
موویکنوود» (ابوون ابووی الحدیوود1407 ،ق ،ج .)308 ،1در چنووین اوضوواعی حضوورت
با شناخت کامل از توطئة حذف علوی و پیامودهای نواگوار آن ،بوه
زهرا
معرفی شخصیت و مجاهدتهای ایشان در راه اسوالم پرداخوت؛ بوه گونوهای کوه
به کمک او اسالم را از خطر مویرهانود
هرگاه اسالم به خطر میافتاد ،پیامبر
(طبرسی1403 ،ق ،ج.)108 ،1
نتیجهگیری
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خطبة فدک بخش مهمی از تراث حدیثی شیعه است که موورد توجوه محودثان و
بعود از
اندیشمندان فراوانی قرار گرفته است .این خطبه توسط حضرت زهورا
به منهور انتقاد از اوضاع جامعوة اسوالمی و گفتموانهوای
رحلت پیامبر اکرم
نوههور ایراد شده است .توجه به موضوعات ارائوه شوده در خطبوة فودک ،نشوان
میدهد که این خطبه به لحاظ محتوا ،دارای تنوع موضوعی است ،به گونهای که
در آن به بیشتر مسائل مهم جامعة اسالمی اشاره کرده است.
حضرت
خطبة فدک تعامل زیادی بوا قورآن دارد و در آن مؤلفوههوای مهوم اجتمواعی
هماون اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی ،فقهی ،سببشناسی انحرافات و روشونگوری
نسبت به فرجام امور بیان شده است که از میان این مؤلفهها ،مؤلفوة اعتقوادی از
بور اصوالح
بسامد بیشتری برخوردار است .بنوابراین ،اهتموام حضورت زهورا
اعتقادات مخاطبانش بوده است .همانین با توجه به شرایط ایوراد ایون خطبوه بوه
افرادی آشنا به اسالم بودند؛ لویکن بوه لحواظ
نهر میرسد مخاطبان حضرت
اعتقادی اندیشة درستی نداشتند ،به همین دلیل حجم بیشتر خطبه را این مؤلفوه در
برگرفته است.
ساختار زبانی به کار رفته در خطبه ،بیشتر ادبوی اسوت ،بوه گونوهای کوه بیشوتر









اسلوب کالم حضرت  ،اسلوب ادبی است و از صونایع ادبوی بوه طوور زیوادی
مطالوب اعتقوادی را
بهره گرفته است؛ این امر بیانگر آن است که حضرت
به همراه مضامین ادبی آمیخته توا اثرگوذاری کالموش را بوه حوداکثر برسواند و
مفاهیم را با ادبیات پویا و زنده در اختیار مخاطبان قرار دهد.
پینوشتها
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ِمةِ» در مقدمة این خطبه آمده
ِِِ ِ
است .واژة «الل
« .1اللمه» نام دیگر خطبة فدک حضرت زهرا
ِهاِ ِ» .لموه در لغوت بوه معنوای گوروه اسوت
ِس ِاِِءِِِ َِق ِوِْم ِ
ِِاوَِِن ِ
ِدَِِِتاِ ِهِِ ِ
نِِِْ ِحِِفَا ِ
ِِِِل ِم ِةٍِِِِِم ِ
تِِِِْفِیِ
استَِ « :أِقِِْب َِل ِ
(فراهیدی1409 ،ق ،ج 323 ،8و ابن اثیر ،1367 ،ج.)273 ،4
فودک را از
 .2در خصوص این روایت باید گفت خلیفة اول بعد از رحلوت رسوول اکورم
اعتراض کرد و خلیفة اول در پاسخ بوه ایون
غصب نمود و حضرت
حضرت فاطمه
استناد نمود« :سمعتِرسولِالِيقول ِان ِمع شرِافنبي ءِ ناور ِ
حدیث از رسول اکرم
م ترکن ِصدقه» .این روایت نزد اهل سنت قطعی الصدور است ،هر چند راویان آن متفاوت و
محتوای روایت مختلف است .در نزد امامیه ،در هی کدام از منابع روایی این حودیث نقول
روایت خلیفة اول را معارض قرآن دانست و آن را انکار نمود .افزون
نشده است .فاطمه
بر این در منابع روایی امامیه نقد سندی و نقد محتوایی نسبت به این روایت انجام شده است
(نک :فهیمیتبار40 ،1392 ،و.)51
 .3ایدئولوژی ( )Idealogyاز لحاظ لغوی به معنای «دانش ایدهها» است .ایون اصوطالح عموموا
برای اشاره به مجموعهای از ایدهها ،اندیشهها و ارزشهای خاص یک مکتب فکری یا یک
شخص به کار میرود.
 .4جنگ به آتش شعلهور تشبیه شده است و وجه شبه آن سوزانندگی و نوابودگری و هالکوت
است (مباشری ،1387 ،ص.)175
 .5اقناع عبارت است از یک فرایند ارتباطی که برای تغییر در نگرش و در نهایت رفتار مخاطب
با عدم توسل به جبر ،زور ،تهدید و فریب صورت میگیرد (نک :میرسعید قاضی.)1384 ،
منابع و مآخذ

 .1ابن ابی الحدید (1407ق) ،شرح نهج البالغق  ،تحقیوق :محمود ابوالفضول ابوراهیم ،بیوروت،
دارالجیل.
 .2ابن اثیر ،مبارک بن محمد ( ،)1367النهبي فقي غريق الحق ي و األ قر ،تحقیوق :محموود
محمد طناحی و هاهر احمد زاوی ،قم ،مؤسسة اسماعیلیان.
 .3ابن طاووس ،علی بن موسی (1400ق) ،الطرائ في معرف مااه الطوائق  ،تحقیوق :علوی
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عاشور ،قم ،خیام.
 .4ابن طیفور ،احمد (1378ق) ،ةالغبت النسبء ،قم ،انتشارات مكتبةِالحيدرية.
 .5ابن عاشور ،محمد بن طاهر (بیتا) ،التحرير و التنوير ،بیجا ،بینا.
 .6ابن منهور ،محمد بن مکرم (1414ق) ،لسان العرب ،چاپ سوم ،بیروت ،دار صادر.
 .7ازهرى ،محمد بن احمود (1421ق) ،تهقاي اللغق  ،چواپ اول ،بیوروت ،دار احیوا التوراث
العربی.
 .8بهبهانی ،علی ( ،)1385مصببح اله اي في ا ببت الوالي  ،تهران ،نشر رهنمون.
 .9تهرانی ،مجتبی ( ،)1391شرحي کوتاه بدر خطبده حضدرت زهدرا  ،تهوران ،مؤسسوة
فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
 .10جانیپور ،محمد و لطفی ،مهدی (« ،)1394نقش آيات اخالقي قرآن کدريم در تددوين
نظام هدايت فردي و اجتماعي» ،تهران ،فصلنامة علمی و پژوهشی تحقیقات علوم قورآن و
 ،سال ،12شمارة.2
حدیث دانشگاه الزهرا
 .11جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1389تفسیر تسنیم ،قم ،نشر اسرا .
 ،)1389( -------- .12تفسیر انسان به انسان ،قم ،نشر اسرا .
 .13جوهری بصری ،احمد بن عبدالعزیز (بیتا) ،السقیفه و فدا ،تحقیق محمد هوادی امینوی،
تهران ،مکتبه نینوی الحدیثه.
 .14جوهرى ،اسماعیل بن حمواد (1376ق) ،الصحاح تاج اللغه و صدحاح العربیده ،تحقیوق
احمد عبدالغفور عطار ،چاپ اول ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
 .15حسینی زنجانی ،عزالدین ( ،)1390شرح خطبه حضرت زهراء  ،قم ،بوستان کتاب.
 ،)1388( -------- .16حکمت فاطمي ،قم ،نشر بوستان کتاب.
 .17راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت ،دارالقلم.
 .18رفیعی ،رضا ( ،)1385فاطمه سید نساء العالمین ،قم ،بوستان دانش.
 .19رسولی ،مهستی و امیرآتشانی ،زهورا ( ،)1390تحلیل محتوا با رويکدرد کتدب درسدي،
تهران ،انتشارات جامعهشناسان.
 .20روشنفکر ،کبری و اکبریزاده ،فاطموه (« ،)1391تحلیل گفتمان انتقادي در قصیدة بائیة
حضرت فاطمه زهرا » ،تهران ،مطالعات تاریخ اسالم ،سال ،4شمارة.13
 .21شامی ،یوسف بن حاتم (1420ق) ،الدر النظیم في مناقب األئمده اللهدامیم ،قوم ،جامعوة
مدرسین.
 .22شبر ،عبوداهلل (1428ق) ،کشف المحجه في شرح خطبه اللمده شدرح خطبدة فاطمده
ال هراء  ،قم ،نشر باقیات.
 .23شریف الرضی ،محمد بن حسین (1414ق) ،نهج البالغه ،تحقیق صبحی صوالح ،قوم ،نشور
هجرت.
 .24شیخ امین ،بکری (1984م) ،البالغه العربیه في ثوبها الجديد ،بیروت ،دار العلم للمالیین.
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 .25صاحب ،اسماعیل بن عبواد (1414ق) ،المحيط في اللغ  ،تحقیوق محمود حسون آل یاسوین،
بیروت ،عالم الکتب.
 .26صفایی حائری ،علی ( ،)1386روزهاي فاطمه  :شرحي بر خطبدة فددا حضدرت
زهرا  ،قم ،ليلةِالقدر.
 .27طاهایی ،فاطمه ( ،)1389سیري در خطبة فدا ،چواپ سووم ،مشوهد ،نشور آسوتان قودس
رضوی (بهنشر).
 .28طباطبایی ،محمد حسین (1417ق) ،المی ان في تفسیرالقرآن ،قم ،جامعوة مدرسوین حووزة
علمیة قم.
 .29طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)1372مجمع البیان في تفسیر القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.
 .30طبرسی ،احمد بن علوی (1403ق) ،اإلحتجاج علدي أهدل اللجداج ،تحقیوق محمود بواقر
خرسان ،مشهد ،نشر مرتضی.
 .31طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) ،التبیان في تفسیر القرآن ،بیروت ،دار احیا التراث العربی.
 .32طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم (1413ق) ،دالئل اإلمبم  ،قم ،نشر بعثت.
 .33علمالهدی ،علوی بون حسوین (شوریف مرتضوی) (1426ق) ،الشقبفي فقي اإلمبمق  ،تحقیوق
عبدالزهرا حسینی خطیب ،تهران ،مؤسسة الصادق.
 .34فتاحیزاده ،فتحیه (« ،)1387نقش فنون بالغت در فهم متون ديني» ،سفینه ،شمارة.20
 .35فراهیدی ،خلیل بن احمد (1409ق) ،کتاب العین ،قم ،هجرت.
 .36فهیمیتبار ،حمید رضا (« ،)1392بررسي تطبیقي روايت النورث مدا ترکندا صددقه از
منظر فريقین» ،کاشان ،دوفصلنامة علمی و پژوهشی حدیث پژوهی ،سال پنجم ،شمارة.10
 .37فیض کاشانی ،مال محسن (1415ق) ،تفسیرالصافي ،تهران ،انتشارات الصدر.
 .38قائمینیا ،علیرضا ( ،)1393بیولوژي نص ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان انتشوارات پژوهشوگاه
فرهنگ و اندیشة اسالمی.
 .39قرائتی ،محسن ( ،)1383تفسیرنور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
از والدت تدا شدهادت ،ترجموة حسوین
 .40قزوینی ،محمد کاهم ( ،)1386فاطمه زهرا
فریدونی ،تهران ،نشر آفاق.
 .41مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه.
 .42کیوی ،ریمون و کامپ نهود ،لووک وان ( ،)1385روش تحقید در علدوم اجتمداعي،
ترجمة عبدالحسین نیک گهر ،تهران ،نشر توتیا.
 .43مباشری ،محبوبه (« ،)1387نحلة کوثر جستاري در باب وجوه بالغي خطبدة فددا»،
کرمان ،مجلة پژوهشهای اسالمی ،سال ،2شمارة.4
 .44مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقوى (1403ق) ،ةحقبةاألنواة الجبمعق لق ةة أخبقبة األئمق
األطهبة ،بیروت ،دار إحیا التراث العربی.
 .45محرمی ،غالمحسین ( ،)1394تژوهش در زندگي امامان  :مباني و روشها ،تهوران،

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.
 .46مصباح یزدی ،محمد تقوی ( ،)1392رساترين دادخواهي و روشنگدري ،قوم ،انتشوارات
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
 .47مصطفوی ،حسون (1430ق) ،التحقی في کلمات القدرآن الکدريم ،بیوروت ،دار الکتوب
العلمیه.
 .48مقیاسی ،حسن و فراهانی ،سمیرا (« ،)1394برجستهسدازي در خطبدة فدکیدة حضدرت
زهرا » ،کاشان ،دو فصلنامة علمی و پژوهشی حدیث پژوهی ،سال  ،7شمارة .13
 .49میرسعید قاضی ،علوی ( ،)1384تئوري و عمل در روابط عمدومي و ارتباطدات ،چواپ
پنجم ،تهران ،مبتکران.
 .50یزدی ،علی محمد ( ،)1392روش بیان قرآن ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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نقش اجتماعی زنان



در زمینهسازی جامعة مهدوی
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

اسالم برای سعادت و بهروزی انسانها آرمانهایی در نهر دارد .بورای رسویدن
به این سعادت هر فردی باید با آگاهی از هدف جامعة آرمانی ،وهوایف خوود
را بشناسوود و بووا تووالش در راسووتای اجوورای کاموول و بوویعیووب و نقووص آنهووا،
هرفیت های خود را برای پذیرش و نصرت آن جامعه افزایش دهد.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره با این پرسش رو بوه رو بوودهانود
که از منهر اسالم ،از چه جایگاه اجتماعی برخوردار هستند؟ آیا آنها میتوانند
در فعالیتهای اجتماعی حضور داشته باشند یا تنها وهیفهای که به عهده دارند
مادری و همسری میباشد؟ جوامع امروزی در پاسخ به این پرسش دچوار کوج
اندیشیها و عدم تعادلهایی شدهاند و جایگاه زن ،بوه گونوهای شایسوته تبیوین
نشده است .در این پژوهش نقش زنان در راه کمال جامعه بوا الهوام از جایگواه









حقیقی و ارزشهای شخصیتی زنان مورد بررسی قرار گرفتهاست.
برای نیل به نگاه اصیل اسوالم بوه بعود اجتمواعی زن ،از سوه شواخص روایوات
حضور زنان در عصر ههور و در دوران صدر اسالم و رهنمودهای مقام معهوم
رهبری استفاده شوده اسوت توا وهوایف فوردی و اجتمواعی زنوان و شورایط
حضور اجتماعی ایشان استخراج گردد .باشد که گامی مؤثر برای آمادهسوازی
جامعه برای پذیرش آرمانهایی که در زموان ههوور حضورت محقوق خواهنود
شد ،برداشته شود.
واژگان کلیدي :زمینهسازی ،زن ،انتهار فرج ،رسالت اجتمواعی زنوان ،جامعوة
مهدوی.

 .1مقدمه
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گسترش حضور زنان در اجتماع و محافل گونواگون علموی و فرهنگوی در عصور
کنونی ،افراد جامعه ،به ویژه بانوان را با این پرسش اساسی مواجه کرده است کوه
«اساسا زنان در سازندگی و تعالی جامعة اسالمی چه جایگاهی دارند؟».
تفاوتهای مواهوی زنوان و موردان ،مسوؤولیتهوای منحصور بوه فوردی را در
زمینههای فردی و اجتماعی به عهدة آنها قرار میدهد .اثرگذاری قابل توجه قشور
زن در سعادت و شقاوت جامعه ،تالشهای بسویاری را بورای خوارج کوردن ایون
گروه از مسیر اصلی خود و قرار ندادن آنهوا در مسویر اهوداف اسوتثماری در پوی
داشته است .تعاریف متفاوتی از هویت زن ارائه شد؛ ارزشهای بنیادی زیوادی را
منسوج کردند و ضد ارزش هوای بسویاری را بوه جوای آنهوا نشواندند و دنیوا را بوا
تعارضهای جدی در زمینة این مسوألة حیواتی رویوارو نمودنود .بوا بوروز انقوالب
اسالمی تعریف متفاوتی در زمینة مسألة زن و هویت حقیقی وی ارائه شد و زنوان
با رویکردی متفاوت در مسائل اجتماعی وارد و در سرنوشت جامعه نقوشآفورین
شدند.
مسؤولیتهایی که زنان میتوانند در آنها وارد شوند به دو دستة عام و خواص
تقسیمبندی میشوند .مراد از مسؤولیتهوای خواص موواردی هسوتند کوه وهیفوة
اختصاصی زن میباشند و فقط از عهودة او برمویآینود کوه اساسویتورین آنهوا را
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میتووان موادری و همسوری معرفوی کورد .موادران و همسوران ،پایوهگوذاران هور
حکومتی هستند و اگر پایههای یک ساختمان طبق اصول بنا نشده باشد ،هرگونوه
سرمایه گذاری که برای اصالح آن صوورت گیورد بوه ثمور نخواهود نشسوت و بوا
کوچکترین لرزش و تندبادی ویران خواهد شد؛ ایون مسوؤولیتهوا بورای زنوان
دارای اولویووت هسووتند؛ چوورا کووه اگوور زنووان از پووذیرش آن سوورباز زننوود ،ایوون
مسؤولیتهای خطیر بدون متولی خواهد ماند .اموا عامول دیگوری کوه در تربیوت
انسان ها و در کنار خانواده و تأثیر غیر قابول اغماضوی دارد ،جامعوه اسوت .تکمیول
شخصیت انسان تنها در منزل و با انجام وهایف مادری و همسری تمام نمیشوود،
بلکه زنان باید به نقش مکمل جامعه در تربیت واقوف بووده و بورای اصوالح و بوه
کمال رساندن آن نیز تالش کنند .این مسائل در گروه مسوؤولیتهوای عوام قورار
میگیرند که میتوانند بین زنان و مردان مشترک باشند و زنان میتوانند در کنوار
وهیفة اصلی خود به نقشآفرینی در جایگاههای اجتماعی به تناسوب هرفیوتهوا،
تواناییها و استعدادهای خود بپردازند.
بووا توجووه بووه حساسوویت ایوون مسووأله ،دیوودگاه اسووالم در ایوون زمینووه بووه عنوووان
کامل ترین دین مورد توجه اسوت؛ چورا کوه آفریننودة هور موجوودی بهتور از هور
موجود دیگری آن را میشناسد و میتواند از ماهیت و ذات آن خبر دهود .آناوه
که از تعالی اسالمی بر میآید این است که زنان ،نه تنها از شرکت در اجتماع منع
نشدهاند ،بلکه با تعیین حدود و شرایط ،به حضور هر چه موؤثر در جامعوه تشوویق
شدهاند .زنان و مردان همگی در پیشرفت جامعة اسالمی و رساندن آن بوه آرموان
شهری که برای آن ترسیم شده است ،مسؤول هستند و هر کودام بایود بور حسوب
تواناییهای فردی خود برای تعالی بخشهای مختلف آن تالش کنند .شخصویت
اجتماعی زن ،به عنوان عضوی از این مجموعة عهیم انسانی ،بسیار حوائز اهمیوت
است و در این مورد که زنان میتواننود بیورون از منوزل مسوؤولیتی داشوته باشوند،
تردیدی وجود ندارد.





در طول تاریخ نیز در شرایط بحرانی ،که دسوت موردان بسوته مویشود ،زنوانی
و حضرت زینب  ،با تبلیغات خود ،بوه حمایوت از
هماون حضرت زهرا
امام خویش و آگاه سازی مردم میپرداختند .در این پژوهش سوعی بور آن اسوت
که ویژگیهای بارز الگوهای تاریخی را شناسایی نموده و با زمانشناسی بوه آنهوا
تأسی شود؛ از طرف دیگر وهایف فردی و اجتماعی زنان و شورایطی کوه الزموة
حضور اجتماعی زنان میباشد شناخته شود؛ چرا کوه جوز بوا عمول بوه وهوایف و
مکلف دانستن خود در برابر آنها نمویتووان بورای یواری اموام عصور و تحقوق
جامعة آرمانی اسالمی آماده ساخت.
 .2پیشینه
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پژوهشهای زیادی در حوزة نقش زنان در دوران غیبت اموام عصور صوورت
گرفته است که بیشترین پژوهشهای بوه عمول آموده بوه حیطوة خوانواده و نقوش
مادری و همسر بودن یک زن مربوط میشود .اگرچه این بحوث دارای اهمیوت و
اولویت برای زنان است ،اما آناه کمتر مورد بررسی قرار گرفتوه اسوت ،حضوور
اجتماعی زنان ،حدود ،شرایط ،بایدها و نبایدهای آن است .چند اثور زیور قرابوت
بیشتری با این پژوهش داشتهاند:
 .1کتاب زنان در حکومت امام زمان اثر نجوم الودین طبسوی1382 ،؛ ایون
کتاب اگرچه به طور منسجم به احادیوث و روایوات مربووط بوه جایگواه زنوان در
دوران ههور حضرت پرداخته است ،اما نتوانسوته سواختار مناسوبی از وهوایف
فردی و اجتماعی و بایدها و نبایدهای حضور زن در اجتماع را به نمایش بگوذارد
و الگوی منسجمی از فعالیتهای اجتماعی زنان ارائه کند.
 .2مجموعوة پوونج جلوودی نقووش و رسووالت زن؛ مجموعوة بیانووات مقووام معهووم
رهبری در زمینة نقش و رسالت زن ،بوه کوشوش امیرحسوین بوانکیپوورفرد،
جمعآوری 1393؛ جلد پنجم این مجموعه به عرصههای حضوور اجتمواعی زنوان
پرداخته است که بیانات مقوام معهوم رهبوری در ایون موضووع را دربوردارد.

رهنمودهای کاربردی بسیاری از معهمله در این کتاب وجود دارد ،اما صرفا یک
گردآوری است و مانند مورد قبل ساختاری منسجم از حضور اجتماعی زن ارائوه
نکرده است.
 .3شمارة  22از فصلنامة انتهار موعود ویژة زنان؛ این شماره اگرچه به مسوألة
زن و مهدویت پرداخته و مقاالتی را در این حیطه به خود اختصواص داده اسوت،
اما تنها یکی از مقاالت آن به طور مستقیم به این پوژوهش مورتبط مویشوود و بوه
جایگاه اجتماعی در آن پرداختوه شوده اسوت .همانوین سواختار مونهم و الگووی
منسجم مورد توجه نبوده و جای خالی بسویاری از عنواوین قابول بحوث و بررسوی
مشهود میباشد.
 .3الگوها
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زن مسلمان در مسیر حرکت خود به الگوهای برجسته احتیواج دارد توا رفتارهوای
خود را با او تطبیق دهد و به او اقتدا کنود .در طوول تواریخ ،زنوان بزرگوی وجوود
دارند که وهیفة خود را به درستی شناختند و مورد تأیید معصوم عصر خوود قورار
گرفتند .یکی از راههای ارائه یک الگوی کامل و رشد یافته از حضوور اجتمواعی
زنان ،شناخت و تحلیل شخصیت این بزرگواران ،به ویژه از منهر اجتماعی است،
که میتواند در قالب یک الگووی راهبوردی اجتمواعی جریوان یابنود .هور انسوانی
هدفی را در زندگی دنبال میکند که در این راه تمسک به سیرة کسانی قبل از او
این هدف را دنبال کرده و به سورمنزل مقصوود رسویدهانود چوراغ راه او و همووار
کنندة مسیر حرکت او میباشد.
بدیهی است که در یک پژوهش نمیتوان تمامی زنانی را که در طول تواریخ
اسالم راه صواب پیموده و سعادتمند گشتهاند ،مورد تحلیل و بررسی قرار داد ،لذا
از میان تمامی این بزرگواران به برجستهترین زنوان صودر اسوالم و پوس از آن بوه
زنانی که قرآن آنها را الگوو خوانوده اسوت مویپوردازیم .ایون قسومت بوه عنووان
پیشنیازی برای تعیین وهایف فردی و اجتماعی در نهرگرفته شده است ،لذا بذل





توجه مخاطب به این بخش موجب تسهیل درک بخشهای آتی خواهدشد.




 .4زنان بزرگ اسالم

4د .1حضرت فاطمه زهرا

برترين الگوي زن مسلمان
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زن مسلمان در زندگی شخصی ،اجتماعی و خانوادگی خود باید زنودگی فاطموة
را از جهت خردمندی ،فرزانگی ،عقل و معرفوت الگوو و سرمشوق قورار
زهرا
دهد و از ب ُعد عبادت ،مجاهودت ،حضوور در صوحنه ،تصومیمگیوریهوای عهویم
اجتماعی ،خانهداری ،همسرداری و تربیوت فرزنودان صوالح از زهورای اطهور
پیروی کند (خامنهای ،1393 ،ج ،2ص.)36
بوه
چه در دوران کودکی ،چوه بعود از هجورت پیوامبر
حضرت زهرا
مدینه ،در همة قضایای عمومی آن روز پدرش ،که مرکز همة حوادث سیاسوی و
اجتماعی بود ،حضور داشوت .ایون نشواندهنودة نقوش زن در اسوالم اسوت .البتوه
قلة این مسائل است ،زنان برجستة دیگری هم در صودر اسوالم
حضرت زهرا
بودند (همان )60 ،که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
به عبودیت و بنودگی خداسوت .اگور بنودگی خودا در
ارزش فاطمه زهرا
نبود ،او صودیقة کبوری نبوود .صودیق کسوی اسوت کوه آناوه را
فاطمه زهرا
میاندیشد و میگوید ،آن را صادقانه در عمل نشان دهد (همان.)79 ،
4د .2بررسي چند زن حماسهآفرين صدر اسالم

 خدیجوه  :اولووین زن مسوولمان بووود کووه ثووروت انبوووه خووود را در راه اسووالم
بود.
مصرف کرد و در همة شرایط یار و پشتیبان رسول اهلل
 در کتاب رجال شیخ طوسی ،تحت عنوان «باب النسوا » ،نوام تعودادی از زنوان
آورده شووده اسووت (ر.ک :شوویخ طوسووی،
روایووت کننووده از معصووومین
1415ق52 ،و.)56
 زینب کبری

یک نمونة برجسته است که عهمت حضور زن را در یکی از

مهمترین مصائب تاریخ نشان میدهد .خصوصیات ایشان بورای زنوان مسولمان
سرمشق به شمار میرود :عقل و متانوت ،قودرت و شوجاعت ،شوور و احسواس
عاطفی ،صوراحت زبوان ،متانوت دل ،اسوتواری روح؛ در عوین حوال مادرانوه و
خواهرانه برخورد کردن ،در محیط خانه شمع محبت را روشن کردن ،همسر و
فرزندان را بر سر سفرة محبوت و عاطفوة خوود دور هوم جموع کوردن؛ ایونهوا
خصوصیات زن مسلمان است (ر.ک :خامنهای ،1393 ،ج104 ،2و.)106
 .5زنان الگوی قرآنی

5د .1آسیه همسر فرعون
در آیة یازدهم از سورة مبارکة تحریم خداوند برای انسوانهوای موؤمن (زن و
مرد) همسر فرعون را مثال میزند .این مسأله نشان دهندة اوج حرکت معنووی زن
ِِِلِْجِنِةِ؛ خداى سبحان تمامى
ِِِْفِِیِا
ِیِعِنِْدِِکَِِبِِيِت ِ
است .در جملة إِذِِِقِِِْلَِتِِِِْرِبِِِاِِِّبِْنِِِلِِ ِِ
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آرزوهایى را که یک بندة شایسته در مسیر عبودیتش دارد خالصوه نمووده ،بوراى
این که وقتى ایمان کسى کامل شد هاهر و باطنش هماهنگ ،و قلب و زبانش هم
آواز مىشود ،چنین کسى نمىگوید مگر آناه را که مىکنود ،و نموىکنود مگور
آناه را که مىگوید ،و در دل آرزویى را نمىپروراند ،و در زبان درخواست آن
را نمىکند ،مگر همان چیزى را که با عمل خود آن را مىجوید.
همین خود داللت مىکند بر این که دعاى او عنوان جامعى براى عبودیوت او
است ،و در طول زندگى هم همان آرزو را دنبال مىکرده و از فرعون و عمول او
و از همة ستمکاران نجاتش دهد .پس همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را
خواسته و این نزدیکى با خدا را بر نزدیکى بوا فرعوون تورجیح داده ،پوس معلووم
مىشود همسر فرعون در عین این که همة لذات زندگی دنیا برایش فراهم بوده از
تمامی آنها چشم پوشیده ،و به کراماتى که نزد خداسوت دلبسوته بووده و در برابور
ایمان خود استقامت ورزید تا از دنیا رفت (طباطبایی  ،1374 ،ج 577 ،19و .)578





5د .2مريم




تنها زنی که در قرآن به نام مبارکش تصوریح شوده ،موریم اسوت .وی در آیوة 12

جِهاِِِ
سورة مبارکة تحریم به خاطر عفتش ستوده شده اسوت :الِِِتِاِیِِِأِحِِْصِاِنَِتِِْفَِرِْ ِ

حِنِِ؛ و از ایمان ایشان به وحی انبیا و کتب الهی سخن به میان
ِِنِِْرِِوِ ِ
ِِِِِْيِهِِِ ِم
فَِنَِفَِخِِن ِف
ِِِِْتِِيِنَِ حالت اسوتمرار او بور اطاعوت از خودا و
ِِْنِِِاَِِلِِق ن
آمده و در جملة وِِکِِنَِتِِِ ِم
خضوع در برابر او را جز ویژگیهای مریم

برمیشمارد.

 .6زنان در عصر ظهور

براساس روایات ،حضور و نقوش زنوان در عصور ههوور از نهور زموان و موقعیوت
چهارگونه است.
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6د .1حضور تنجاه زن در بین ياران امام

اینان اولین گروه از زناناند که در حرم امن الهی به محضر حضرت میشتابند
دربوارة عالیوم ههوور و
و در آن ایام میزیستهاند و روایت امسلمه از پیوامبر
روایت جابر بن یزید جعفی ضمن حدیث مفصلی از امام باقر در بیوان برخوی
نشانههای ههور و نشان میدهند که این چند نفر در زمرة همان سیصد و سیزده نفر
هستند .امام این سیصد و سیزده نفر را مانند عدد اصحاب بدر شمردهاند که هموه،
یاران و فرماندهان عالی رتبه و از نهر مقام و قدرت در حد بسویار بواالیی هسوتند،
که برخی با ابر جابهجا میشوند و دارای موقعیت ویژهای هسوتند (ر.ک :طبسوی،
18 ،1382و.)20
6د .2زنان آسماني

چهارصد بانوی برگزیده که خداوند برای حکومت جهانی حضرت ولیعصر
در آسمان ذخیره کرده است و با ههور آن حضرت به همراه حضرت عیسوی
تصوریح شوده اسوت کوه
به زمین میآینود .ایون مطلوب در روایوت از پیوامبر

حضرت میفرمایند :عیسی بن مریم به همراه هشتصد مرد و چهار صود زن از
بهترین و شایستهترین افراد روی زمین فرود خواهد آمد (معجوم االموام المهودی،
1411ق ،ج.)534 ،1
6د .3رجعت زنان
زنانی که خداوند به برکت ههور حضرت حجت ،آنهوا را زنوده کورده و بوه دنیوا
بازمیگرداند .این گروه دو دستهاند :برخی با نام و نشان از زنده شدنشان خبر داده
شده و برخی دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آموده اسوت .علوت ایون زنوده
کردن این است که بوه ثوواب یواری حضورت نائول شووند و دولوت حوق آل
را که در انتهار آن بودند از نزدیک شواهد باشوند و انتقوام عودهای از
محمد
هالمان را با چشم ببینند و از ههور حق و اعتالی کلمة توحید لذت ببرند.
در منابع معتبر اسالمی نام سیزده زن آمده که در زموان ههوور حضورت زنوده
خواهند شد و در لشکر امام زمان به موداوای مجروحوان جنگوی و سرپرسوتی
بیماران خواهند پرداخت .امام صادق در این روایت تنها نام نه نفور از آنهوا را
ذکر مویکننود (کوورانی1411 ،ق ،ج13 ،4وو )14کوه در اداموه ،در ذیول روایوت
مختصری از خصیصههای آنها بیان خواهد شد:

 سمیه مادر عمار یاسر :ابوجهل در ابتدای بعثت شکنجههای بسیار سوختی را بور
دشنام بگویند ،اما آنهوا تسولیم
وی و همسرش روا داشت تا به رسول خدا
نشدند .او و همسرش اول شهید راه اسوالم بوه شومار مویرونود( .ر.ک :هموان،
.)353
طبسی در کتاب زنان در حکومت امام زمان دربوارة ویژگویهوای بواقی

این زنان این گونه آورده است:
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 ام ایمن :ایشان با خانوادة رسالت و آلعصمت ،بواالخص حضورت زهورا ،
بستگی ویژهای داشت و در هر شدت و محنتی هموراه و آگواه بوود (محالتوی،
 ،1382ج.)328 ،2









 قنوا دختر رشید هجری :از یاران باوفای اموام صوادق بوود .پودر او در راه
دوستی و محبت امیرمؤمنان به طرز دلخراشی به شوهادت رسوید .قنووا شواهد
قطع شدن دو دست و دو پای پودر خوود در نوزد عبیوداهلل بون زیواد بووده و بوه
کمک دیگران بدن نیمه جان او را از داراالمارة بیرون آورده و به خانوه منتقول
کرده است.

را
 حبابه والبیه :از زنوان واالمقوامی اسوت کوه دوران هشوت اموام معصووم
درک کرده است و پیوسته مورد لطف و عنایت ایشان قرار داشته است .وی نه
ماه پس از رحلت امام رضا از دنیا رفت.
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 زبیووده ام خالوود احمسوویه :زبیووده کارهووای خوودماتی بسوویاری داشووت کووه یکووی
آبرسانی به عرفات بود .همانین نوشوتهانود یکصود کنیوز داشوته کوه پیوسوته
مشغول حفظ قرآن بودند و همیشه از محل سوکونت او صودای توالوت قورآن
شنیده میشد.
 ام سعید حنفیه

 صیانه ماشطه :آرایشگر دختر فرعون که فرعوون ،او و فرزنودانش را بوه خواطر
ایمان به موسی در آتش میسوزاند.
 ام خالد جهنیه :در روایات دو بانو به این نوام مشوهورند :ام خالود احمسویه و ام
خالد جهنیه .شاید مقصود ام خالد مقطوعة الید (دست بریده) باشد که یوسوف
بن عمر پس از به شهادت رساندن زید بن علی بن الحسین در کوفه ،دسوت او
را به جرم شیعه بودن قطع کرد .دربارة شخصیت این زن از ابابصیر روایت شده
که ایشان را نزد امام صادق دیده که در کموال فصواحت و بالغوت سوخن
میگوید (ر.ک :طبسی30 ،1382 ،و.)33
در برخی روایات نام نسیبه دختر کعب مازینه نیوز آورده شوده کوه در جنوگ
دفاع کرد .و در برخی دیگور
احد با دیدن صحنه فرار مسلمانان از جان پیامبر
به نام وتیره و احبشیه اشاره شده است .و جز این سه نفر نام دیگری در روایات به

میان نیامده است (عنایتی.)124 ،1386 ،
در مورد این افراد در قسمت قبل (الگوها) صوحبت بوه میوان آمود .آناوه کوه
مشخص است این است که خداوند در اثر صبر و تحمول ایون زنوان در راه دیون،
ایشان را در دولت امام مهدی زنده میکند تا هم به آن حضرت خدمت کنند
و هم انتقام خود را بگیرند.
6د .4بانوان منتظر
رجعت زنان مربوط به گروه خاصی نیست و هر بانویی که خود را با خواستههوا و
شرایط زندگی در حکومت مهدی آل محمود تطبیوق دهود ،ممکون اسوت در
آینده از رحمت خداوند بهرهمند گشته و برای یاری امام زنده شود.
 .7وظایف فردی زن

7ـ .1شناخت خدا

از جمله ویژگیهای زمینه سازان ههور ،شوناخت حقیقوی خداونود متعوال اسوت.
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حضور مؤثر و سازنده در جامعه ناشی از شخصیتی ساخته شده است؛ همان گونوه
که در حکمت  73نهجالبالغه از حضرت امیرالمؤمنین نقل شده« :کسوی کوه
خود را رهبر مردم قرار داد باید پیش از آنکه به تعلویم دیگوران پوردازد خوود را
بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت کند ،با کوردار تعلویم دهود» (سوید رضوی،
 ،1388ح .)463 ،73
در این بخش با استفاده از روایاتی که به ویژگویهوای یواران حضورت در
زمان ههور اشاره دارند ،ویژگیهای مهم آن افراد اسوتخراج شودهاسوت .بودیهی
است قرار گرفتن در زمرة یواران و همراهوان حضورت بوه تمورین و ممارسوت در
کسب آن ویژگیها نیاز دارد؛ به گونهای که در وجود فرد منتهر نهادینه شووند و
فرد را در آن راهی قرار دادند که یاران آن حضرت در آن گام میگذارند.





حضرت علی




در این باره فرمودهاند« :رج لِمؤمنونِعرفواِالِحقِمعرفتاهِوِ

َمِانص رِالمهديِفیِآخرِالزم ن»؛ مردان مؤمنی که خدا را در کموال شایسوتگی
شناختهاند و ایشان ،یاوران مهدی در آخر الزماناند» (إربلی ،ج.)279 ،3
طبق احادیثی که در قسمت زنان در عصر ههور بیان گردیده است ،عدهای از
یاران حضرت و  50نفر و را زنان تشکیل میدهد .در دعای زمان غیبت میخوانیم:
« اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لمم ععمرر ولم،لکل اللهمم
عرفنی ول،لک فإنک عن لم تعرفنی ول،لک لم ععرر حجتمک ( »...ابونبابویوه،
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1395ق ،ج.)342 ،2
از این عبارات نورانی این گونه برداشت میشود کوه بودون معرفوت خداونود
نمیتوان به معرفت حجت خدا نائل آمد و از طرف دیگر نمویتووان بورای یواران
مرد حضرت این شرط را برقرار دانست ،ولی برای یاران زن خیر .از اینروبه طور
قطع کسی که ایون ویژگوی را نداشوته باشود ،بوه توفیوق یواری حضورت نائول
نخواهد آمد و در این احادیث لفظ رجوال عمومیوت داشوته و تنهوا شوامل موردان
نمیشود ،بلکه عموم یاران و همراهان حضرت ،باید در شوناخت بواریتعوالی
در کمال باشند.
7د1د .1خضوع و خشوع در برابر او
در روایتی از امام صادق

آمده است که« :و هم من خشية اهلل مشفق،ن يدع،ن

بالشهادةل و يتمن،ن عن يقتل،ا فی لبيل اهلل» :یاران حضرت از ترس خدا بیمناکاند
و آرزوی شهادت دارند (مجلسی ،1362 ،ج.)308 ،52
در قرآنکریم پس از بیان رستگاری قطعی مؤمنان ،اولین ویژگوی ایون گوروه
عاقبت به خیر را خشوع ایشان در نماز معرفی میکند (مؤمنوون .)1/ایون افوراد در
عین بهرهمندی از قدرت و قوتی که قلب دشمنان را از آنان در هراس میافکنود،
در برابر خداوند مقتدر و عزیوز ،حوال فورد مقهووری را دارنود کوه تموام اعضوا و

جوارحش در برابر خداوند به ناتوانی خود اعتراف میکنند و قدرت و عزت را از
سرچشمة آن میطلبند (نسا .)139/
7د1د .2شب زندهداري و مدد جستن از خداي متعال
ویژگی دیگر اصحاب حضرت مهودی  ،کوه در بیوان اموام صوادق آموده
است ،شب زندهداری و تهجد است« :آنان مردانی هستند که شب را نمیخوابنود،
در نمازشان زمزمهای هماون زنبور دارند ،شبهوا در حوال قیوام بور روی پاهوای
خود میایستند» (شویرودی .)93 ،1386 ،طبوق اسوتداللی کوه در بحوث «شوناخت
خدا» مطرح گردیده است این مطلب عمومیت داشته واین صفت شامل زنوان نیوز
میشود.
7د1د .3خالص کردن عمل براي خدا

خواهد بود .قال فبعزتک الغم،ينهم عجمعمين؛ إال عبمادك ممنهم المخلصمين

(ص82/و.)83
این معنا را میتوان معادل صدیق بودن دانست که در بحث الگوها ذیل عنوان
مطرح گشت و اینگونه تفسویر شود کوه اندیشوه و گفتوار فورد
حضرت زهرا
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در زمینة مخلصین آیات و روایات بسویاری در دسوت اسوت کوه در اینجوا بوه دو
روایت از جهت نمونه و توجه به اهمیت مسأله اشاره میشود:
در این زمینه میفرمایند« :بندهای که چهل روز اعمال
پیامبر گرامی اسالم
خود را برای خدا خالص کند ،چشمههوای حکموت از قلوبش بور زبوانش جواری
میشود» (صدوق1404 ،ق )74 ،و نیز از امیرالمؤمنین روایت شده« :خوشا بوه
حال کسی که عملش و علمش و دوست داشتن و خشم گرفتنش و شروع کوردن
و رها کردنش و کالمش و سکوتش را برای خدا خوالص کورده باشود» (تمیموی
آمدی ،ج.)431 ،1
بدیهیاست یاران امام زمان برای احقاق حق باید حکمت داشته باشند و از
وساوس شیطانی در امان باشند ،که این طبق نص صریح قرآن فقط بهرة مخلصین









صدیق ،صادقانه در عمل وی جریان دارد .از اهمیت این مسأله مشخص مویشوود
که بدون این ویژگی پیمودن راه صالح تقریبا ناممکن خواهدبود.
7د1د .4آخرت محور بودن
در قورآن بیوان شود ،آمووختیم آناوه
در قسمت الگوها از دعایی که از آسیه
مهم و قابل کسب میباشد آخرت است و این دنیا با همة زیبایی و فریبنودگیاش
گذرا و ناپایدار است .زنان با ایمانی که منتهر ههور حضرت حجت هستند تا
در رکاب ایشان دین حق را نصرت نمایند ،در هر امری ایموان بوه آخورت و نفوع
اخروی را بر نفع دنیوی ترجیح میدهند و آخرت را به بهوای انودک ایون دنیوای
فانی نمیفروشند.
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7ـ .2خودسازی و تهذیب نفس

یکی از مهمترین وهایف منتهران ،خودسازی و مراقبت بر رفتار خویشوتن اسوت.
از اثرات مثبت این امر آن است که دیگران به رفتار صحیح متمایل شووند .رفتوار
صحیح ،نتیجة گرایشهای درست ،و گرایشهای درست در سایة اعتقاد مناسوب
ایجاد میشود .رفتار و کرداری از مؤمن منتهر قابل پوذیرش اسوت کوه بوا قووانین
اسالم مطابق باشد .بوه عبوارت دیگور ،انسوان موؤمن ،خوود را تسولیم اوامور الهوی
می نماید و احکوام و دسوتورات الهوی را در حود فهوم و درک خوود بوه اجورا در
میآورد و در مواردی نیز که برای او درکپذیر نیست ،گوردن موینهود و سوراپا
تسلیم اوامر الهی میشود.
البته این بدان معنا نیست کوه تفکور ،تعقول و تودبر را کنوار گوذارد و چشوم و
گوش بسته هر فرمانی را بپذیرد؛ بلکه باید نسبت به آناوه وهیفوة او اسوت ،آشونا
گردد و با استفاده از ابزار عقل و فهم ،در صدد دستیابی به احکام اسالم برآیود
و چنان چه در مواردی نسبت به صدور حکمی جزم پیدا نمود ،ولوی بوه حکموت
آن دست پیدا نکرد ،خود را تسلیم اوامر الهی نماید و به دلیل عقلگریزی برخوی

مسائل به مقابله با آنها نپردازد (هاشمی.)174 ،1386 ،
 ،تزکیوة بشور
در قرآن کریم نیز به طور مکرر یکی از اهداف بعثت انبیوا
بیان میشود؛ در واقع رسیدن به هدف خلقت بدون تزکیوه و رهوایی از گناهوان و
عیوب و بندهای اسارتی که مانع از عروج انسان میشوند ،امکانپذیر نیست.
اخالق هوای لطیفی است که اگر در جامعة بشری وجود داشته باشد ،انسانهوا
می تواننود بوا تونفس آن زنودگی سوالمی داشوته باشوند .اگور اخوالق نباشود ،اگور
بیاخالقی حاکم شود ،وقتی رذائل اخالقی به میان بیاید ،زندگی سوخت خواهود
شد؛ فضا تنگ خواهد شد؛ قدرت تنفس سالم از انسان گرفته خواهد شد .لوذا در
قرآن کریم در چند جا تزکیه که همان رشد اخالقی دادن است ،مقودم بور تعلویم
آمووده اسووت :و يممزكيهم و يعلمهممم الكتمماب و الحكمممة( آل عمووران 164/و

7ـ .3انس با قرآن و آشنایی با معارف آن

انس با قرآن و معرفت قرآن ،کلید هموه چیوز اسوت (خامنوهای ،1393 ،ج.)87 ،5
انس با قرآن درهای معرفت و حکمت را بر انسان میگشاید و راه سوعادت را بوه
انسان مینمایاند؛ شناخت مسؤولیت خطیری که زن با وجوود اسوتعدادهای عهویم
نهفته در وجود خویش میتواند ایفا کند و انجام احسن آنها جز با استمداد از حق
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جمعه.)2/
آن کس که میخواهد در آمادهسازی جامعه بورای ههوور حضورت بوه طوور
مؤثر شرکت داشته باشد باید از نهر نفسانی آمادگی اینکار را داشته باشد؛ چوون
نفسی که مهذب نشده باشد و روحی که اسوتوار نشوده و قووت نگرفتوه باشود ،از
ثبات کافی برخوردار نیست و نمیتواند در ابتالئات کوچوک و بوزری زنودگی
وهیفة خود را آن گونه که شایسته است به انجام رساند.
کلیة عبادات و تکالیف شرعیای که انسانها به آنها امر شدهانود ،در حقیقوت
ابزارهای همین تزکیه یا همین تربیت است.





ممکن نیست؛ چرا که در حدیث معتبری آمده است« :العلم ن،و يقذفه اهلل فی قلب




من يشاء من عباده»؛ علم ،نورى است که خداوند به قلب هور کوس کوه بخواهود
مى افکند (مجلسی ،1362 ،ج.)140 ،70
اهمیت این انس و شناخت با مشاهدة این روایوت از اموام بواقر روشونتور
میشود که میفرمایند« :در روزگار حضرت مهدی به اندازهای به شما علوم و
حکمت داده خواهد شد که یوک زن در خانوهاش بور طبوق کتواب خودا و سونت
قضاوت میکند» (مجلسی ،1362 ،ج.)352 ،52
پیامبر
به طور قطع این الطاف مرهون کسانی خواهد شد که در تکاپوی حق بووده و
از عطش معرفت لبریز باشند که در این صورت مورد تنعم قرار گرفته و بواقی راه
برایشان آسان خواهد شد.
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7ـ .4انتظار فرج

انتهار فرج یعنی آمادگی کامل برای پذیرش حکوموت حوق و آراسوتن بوه آناوه
حضرت مهدی میفرمایند و میخواهند.
انتهار فرج ،یعنی نفی هرگونه سلطه از بیگانگان و مبارزه با افکوار انحرافوی و
و
فسوواد اخالقووی و در یووک کووالم ،یعنووی بیووزاری از دشوومنان خوودا و پیووامبر
معصومین .
در روایات ،انتهار از بهترین اعموال شومرده شوده اسوت و فورد منتهور دولوت
شهید گشوته و در
مهدی همانند کسی است که در پیش روی رسول خدا
خون خود غلتیده است و اگر در همان حال انتهار از دنیا برود همانند کسی است
میباشد.
که در خیمة مهدی فاطمه
در روایتی از ابوبصیر ،امام صادق انتهار فرج را در زمورة مسوائلی شومرده
که بدون آن ،خداوند عملی را از بندگانش نمیپذیرد (طبسی34 ،1382 ،و.)35
عالوه بر آن ،طبق نقول صواحب کتواب چشومانودازی بور حکوموت حضورت

مهدی از ابن طاووس ،خشوع حضرت در برابر خداوند بوه خشووع دو طورفِ
انتهای نیزه تشبیه شده است؛ سرعت عمل و دقت نشانهگیری در کوار نیوزه بوه دو
سر آن و که همانند دو بال هستند و بستگی دارد و اگر یک سرش کج باشود نیوزه
به خطا میرود .شاید منهور این است که قدرت حضرت از قدرت خداوند است
و بستگی تمام به یاری حق دارد (طبسی.)58 ،1380 ،
انسان با ایمانی که تمام تالش خوود را بورای رسویدن بوه غایوت خلقوت خوود
مبذول میدارد ،خضوع و خشوع در برابر حق را رکن اصولی فعالیوتهوای خوود
قرار میدهد و همواره فقر خود در برابر ربالعالمین را به یواد دارد؛ از امتحانوات
الهی که بر سر راه او قرار میگیرند به عنوان وسیلهای بورای از بوین بوردن کبور و
غرور و خودبینی استفاده میکند و به مصوداق آیوة شوریفة المتعين،ا بالصمبر و

الصالة و إنها لكبيرة إال على الخاشعين( بقره ،)45/در مصیبتها و سختیهوا بوا

توسل به صبر و نماز ،بینی خود را به خواک مویمالود و بوه خاکسواری و نواتوانی
خویش در برابر حق اعتراف میکند و از خود او استمداد و یاری میطلبد.
7د4د .1خواندن دعاي عهد

7ـ .5شناخت امام و فرمانبرداری از ایشان (والیتمداری)

شناخت حجت خدا برای هدایت انسانها از مهم ترین وهایف مؤمنوان محسووب
میشود؛ چرا که «هر کس امام زمانش را نشناسد به مری جاهلیت مورده اسوت»
(کورانی1411 ،ق ،ج.)251 ،2
کسب معرفت صحیح به دریافت عقلی افوراد بوازمیگوردد .البتوه بایود توجوه
داشت مراد از عقل در این موارد ،عقل اجتماعی و در کارهای اجرایی نیست که
معموال برترین آن به مردان نسبت داده میشود؛ بلکه مراد ،عقلی است کوه بوا آن
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این دعای عهیمالشأن نوعی آمادگی برای پذیرش حکومت آخرین ذخیرة الهوی
در وجود فرد ایجاد میکند.
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به کسب کماالت پرداخته میشود و در این زمینه ،مردان و زنوان تفواوتی ندارنود
(طبسی.)159 ،1380 ،
شناخت امام ،لوزوم اطاعوت از ایشوان را بوه دنبوال خواهود آورد و ایون دو بوا
یکدیگر رابطة مستقیم دارند و فرد مطیع ،عاشق مطاع خواهد بود .لوذا در روایتوی
آمده است ،بر پرچم حضرت مهدی نوشته شوده اسوت« :گووش شونوا داشوته
باشید و از حضرتش اطاعت کنید» (مجلسی ،1362 ،ج.)305 ،52
بووه طووور قطووع مصووادیق و مراتووب والیووتمووداری متعوودد هسووتند و حضوورت
حجت نقطة اوج والیت هستند ،اما اگر فردی مراتب پایین والیوتموداری را
سر بواز زنود چگونوه
در دوران غیبت رعایت نکرده و از فرمان خدا و رسول
خواهد توانست مطیع محض حضرت باشد؛ والیتمداری به طور خاص از شوهر
و یا پدر و مادر در خانواده و به طور کلی والیتمداری از رهبر جامعة اسوالمی بوه
عنوان ولی فقیه واجدِ شرایطِ نیابتِ حضرت حجت برای عموم ،میتواند یک
تمرین و امتحان اساسی برای اطاعت تام از حضرت باشد.
زن ،به عنوان کلیدیترین عنصر خانواده ،بایود آن را محول تربیوت و تقویوت
والیتمداران قرار دهد و اهل خانه را برای خدمت در رکاب حضرت حجت
تربیت و آماده کنود .بودون شوک والیوتموداری در رأس هموة خووبیهاسوت و
بسیاری از خوبیها منهای والیت بدون منفعت خواهند بود ،بنوابراین یوک بوانوی
وهیفهشناس ،در هر شرایطی نهایت تالش خوود را بورای بوه ههوور رسواندن ایون
روحیه به عمل میآورد.
7ـ .6باال بردن سطح معرفت و ارزشهای معنوی

استقرار حیات جدید اسالمی و انقالبی در جامعه ،مسوتلزم آن اسوت کوه افوراد از
لحاظ ارزشهای معنوی خود را تقویت نمایند (خامنهای ،1393 ،ج .)99 ،5ایمان
و معرفت اسالمی خود را رشد و عمق داده و به صورت پویا بر آگواهی بیفزاینود،
تا پشتوانهای برای بقا عزت دائمی اسالم باشد.

توجهووات بوویش از حوود الزم بووه مسووائلی کووه در حواشووی جنسوویت زن مطوورح
میگردد ،نهیر آرایش و دکور و امثال اینها و رقابوت بوا دیگوران در ایون گونوه
مسائل نه تنها آرامش خود زنان را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکوه بور اسوتحکام و
آرامش خانواده نیز اثر منفی قابل توجهی میگذارد و باالتر از همه ایون کوه ایون
گونه مسائل تنزل روحیة معنوی فرد را در پوی خواهود داشوت .زنوانی کوه منتهور
موعود جهانی باشند و برای آن برنامهریزی داشته باشند ،اهمیت عمر گورانبهوای
خویش را درمییابد و با تأسی به سرور زنان دو عالم ،اکثر همّ خود را در افزایش
خردورزی و فرزانگی و عقل و معرفت بهکار میبندد.
7د6د .1تیدا کردن تفکر انقالبي

7د6د .2اف ايش قدرت روحي
با توجه به نقش بسیار تعیین کنندة زن در جامعه و به طور خواص در خوانواده ،بور
همسر و فرزندان ،باید برای سایرین مجسمة صبر باشد و در برابور نامالیموتهوای
روزگار و فشارهای دشمن هماوون کووه محکوم و اسوتوار بایسوتد و قاموت خوم
نکند .نمونههای این زنان در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس به وفوور یافوت
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تفکر انقالبی در میان زنان باید عمق الزم را پیدا کند ،مواجهة چشم و گوش بسته
با مسائل سیاسی و دینی و امور جاری جامعه بدون بینش و تحلیول ،شایسوتة یوک
زن مسلمان نیست .اگر احساسات ،متکی به فکر و منطق و آگاهی باشد همیشگی
خواهد شد ،اما اگر مجرد و جدای از بینش و آگاهی و منطق و فکر و علم باشد،
گذرا و ناپایدار خواهد بود و نمیشود به آنها اتکوا کورد (خامنوهای ،1393 ،ج،5
 .)96اینگونه احساسات نه تنها توانایی مقابله در برابر تنودباد شوبهات را ندارنود،
بلکه از نهر قابلیت دفاع از خود و اثبات حقانیت خویشتن نیز متزلوزل و ناکارامود
هستند .برای یاری حضرتی کوه حکومتشوان جهوان را فراخواهود گرفوت روحیوة
انقالبی در کنار بصویرت و آگواهی اسوت کوه موؤثر و کارسواز خواهود بوود ،نوه
روحیهای خشک و توأم با تعصب و تزلزل.









میشوند که در برابر شهادت فرزندشان شکر خدا را بوه جوا مویآوردنود و بورای
اهداف و آرمانهای الهی خود از دلبستگیهای شخصی گذشتند .نقطة قوتی که
در خانوادههای شهدا (اعلی اهلل مقامهم) به صورت محسوس دیده میشد ،قدرت
روحی باالی زن در این خانوادهها بود که گاهی حتی از مرد خانواده هم با قووت
بیشتری هاهر میشدند.
7ـ .7تقویت محبت و عاطفه

7د7د .1درون خانواده

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

احادیووث زیووادی وجووود دارنوود کووه مهوور و محبووت در کووانون خووانواده را مهووم
میشمارند و بر ابراز و افزایش آن تأکید میکنند .در این میان به یک حودیث از
اشاره میشود:
رسول گرامی اسالم
از مردى پرسوید :آیوا اموروز ،روزه گرفتوهاى؟ عورض کورد:
«رسول خدا
خیر ،فرمود :بوه عیوادت بیموارى رفتوهاى؟ عورض کورد :خیور ،فرموود :در تشوییع
جنازهاى شرکت کردهاى؟ عرض کرد :خیر ،فرموود :تنگدسوت مسوکینى را غوذا
دادهاى؟ عرض کرد :خیر ،پس حضرت فرمود :به خانة خوود بوازگرد و بوه افوراد
خانوادة خود محبت کن و آنها را ببوس ،که این عمل به منزلة صدقة تو نسبت بوه
آنهاست (و براى تو پاداش صدقه را دارد)» (ابنبابویه.)359 ،1381 ،
زنان کانون محبت هستند و سایر اعضای خانواده ،محبت ،از خود گذشوتگی،
ایثار و اولویتبندی مسائل را از وی میآموزند.
7د7د .2نسبت به مردم
امیرالمؤمنین در نامة  53نهجالبالغه به مالک اشتر نخعی توصیه میفرمایند:
«مهربانی با مردم را پوشش قلب خود قرار ده و با همه دوست و مهربان بواش.
مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خووردن آنوان را غنیموت دانوی؛ زیورا
مردم دو دستهاند :دستهای برادر دینی توو و دسوتة دیگور هماننود توو در آفورینش

میباشند .اگر گناهی از آنان سر میزند یا علتهوایی بور آنوان عوارض مویشوود
ببخش و بر آنان آسانگیر ،آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بور توو
آسان گیرد» (سیدرضی ،1388 ،نامة 411 ،53و.)413
توصیة امیرالمومنین به مالک ،میتواند توصیة امام هر عصری به یارانشوان
باشد .مؤمنان منتهر با به وجودآوردن و تقویت این ویژگیها سعی میکننود اموام
زمان را از خود راضی ،و آمادگی خود را برای یاری ایشان اعالم نمایند.
7ـ .8علمآموزی
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همان طور که در قسمت قبل (ذیل عنوان خودسازی) مطرح شد ،مرحلة بعود کوه
انسان در رسیدن به هدف خلقت در پیش دارد علمآمووزی اسوت و آن هوم علوم
کتاب و حکمت.
از تقدیم تزکیه بر تعلیم در قرآن کوریم (بوه جوز یوک موورد در سوورة بقوره)
میتوان اینگونه برداشت کرد که پیشرفت علمی و تزکیه در کنوار یکدیگرنود و
انسانها به تربیت عقالنی و فکری و تربیت روحی توأمان نیازمندند؛ زیرا در غیور
این صورت علم بدون تزکیه چیزی جز حجاب بر انسان نمیافزاید.
امووام هووادی مووی فرماینوود« :اگوور در دوران غیبووت قووائم آل محموود
دانشوومندانی نبودنوود کووه مووردم را بووه سوووی او هوودایت و راهنمووایی کننوود و ب وا
حجتهای الهی از دیون دفواع نماینود و شویعیان ضوعیف را از دامهوای شویطان و
پیروانش رهایی و از شر ناصبیها (و دشمنان اهلبیت ) نجات بخشند ،کسوی
در دین خدا پابرجا نمیماند و همه مرتود مویشودند؛ ولوی آنوان رهبوری دلهوای
شیعیان ضعیف را با قدرت در دست میگیرند و حفظ میکنند چنان که ناخودای
کشتی ،سکان و فرمان کشتی را نگه مویدارد .بنوابراین آنوان نوزد خودا واالتورین
انسانهایند» (طبرسی1386 ،ق ،ج.)260 ،2
در این روایت ،امام هادی وهیفة عالمان و دانشومندان در دوران غیبوت و
هم گرایشات آنان را مشخص فرمودهاند ،که سزاوار است زنان منتهر با افوزایش
ا ّ









دانش و اگاهی خود بتوانند به طور مؤثر در راستای تثبیت و افزایش ایمان شیعیان
در دوران غیبت بکوشند.
دختران باید در رشتههایی که برای آنهوا مفیود اسوت و بوه آن عالقوه و شووق
دارند تحصیل کنند .در یک جامعة رو به رشد که سوالهوا بوا ابزارهوای مختلوف
عقب نگه داشته شده و دشمنانی که تاب دیدن اعوتالی حوق در جهوان را ندارنود
هرگز از متوقف کردن و عقبراندن آن دست برنمیدارند ،هموه در رسواندن آن
به قلة رفیع سعادت بشری مسؤولند و بیتفاوت بوودن عواقوب سونگینی را در پوی
خواهد داشت .جامعه به تحصیالت دختوران هوم نیازمنود اسوت ،همانوان کوه بوه
تحصیالت پسران نیازمند است.
7د8د .1تحصیل علوم اسالمي

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

این کار استوارترین و زیربناییترین و خوش عاقبتترین کاری است کوه بعود از
انقالب تاکنون از سوی زنان انجام گرفته است .یوک کوار ممکون اسوت شوور و
هیجان بیشتر و یک کار شور و هیجان کمتری داشته باشد؛ اما بسوا کواری کوه از
هیجان کمتری برخوردار است ،ولی عمق و اثر بیشتر و آینودة بهتوری دارا باشود.
این کار از این قبیل است.
وقتی اندیشة اسالمی به شکل متقن و محکم در میان زنان به وجوود مویآیود،
تنها خودِ زنان نیستند که اندیشة اسالمی را فرا میگیرند ،در حقیقت منبوع اصولی
اندیشههای نسلهای آینده از این طریق لبریز و سرشوار مویشوود .پسوران آینوده،
دختران آینده ،نسلهای آینده ،امت اسالمی ،همه و هموه منشوأ گرفتوه از جامعوة
زنان جوانی هستند که امروز به نحوی ،اندیشوه و ذهون و دل و روح خودشوان را
مصفا کرده و میسازند .بانوان باید بیشتر به رشد اخالقی و معنوی زنان بیاندیشوند
و به معارف ،معلومات ،مطالب و مسائل اساسی زندگی توجه و اقبال داشته باشوند
(ر.ک :خامنهای ،1393 ،ج82 ،5و.)84

7د8د .2عمل از روي علم

از امام علی نقل شده که حضرت مهودی از جملوه پیموانهوایی را کوه بوا
کارگزارانش از جمله بانوان برای بیعت میبندد ،گواهی ندادن بدون علم اسوت،

آنجا که میفرماید« :ان ِمعكمِعلیِانِ ِ...تشهدواِبغيرِم ِتعلمونِ»...؛ من با شما
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هستم در صورتی که  ...بر چیزهوایی کوه بوه آن علوم نداریود گوواهی ندهیود ...
(کورانی1411 ،ق ،ج.)95 ،3
به عنوان مؤید میتوان به آیة  36سورة مبارکة إسرا اشاره کرد که میفرماید
به چیزى که علم به صحت آن ندارى معتقد مشو ،و چیزى را که نمىدانى مگوو،
و کارى را که علم بدان ندارى مکن ،زیرا همة اینهوا پیوروى از غیور علماسوت،
پیروى نکردن از چیزى که بدان علم نداریم و همانین پیروى از علم در حقیقت
حکمى است که فطرت خود بشر آنرا امضوا موىکنود (طباطبوایی ،1374 ،ج،13
.)126

/

7ـ .9بصیرت شناخت راه حق و همراهی با آن
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7ـ .10تقسیمبندی و اولویتبندی مسائل

وهیفوهای کوه بوورای بوانوان مهووم تلقوی موویشوود ،ایوون اسوت کووه تقسویمبنوودی و
اولویتبندی مسائل را تمرین نمایند؛ باید بتوانتشوخیص داد کودام مسوائل اصولی
هستند و کدام مسائل تبعی؛ و برای مسائل اصولی اولویوت قائول شود .چوون اگور

نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

فورد منتهووری کوه دوران غیبووت را ناشوی از عوودم آموادگی افووراد بورای همراهووی
حضرت حجت برای اعتالی کلمة حق در سراسر گیتی مویدانود و بوه آمواده
سازی خود برای یاری حضرت اهتمام دارد ،باید بصیرت خوود را افوزایش دهود؛
چرا که در دورانی که حق به راحتی پوشانده شده و باطل به عنووان حوق معرفوی
میشود باید به این سالح گران قدر مجهز بود تا بتوان خوود را در مقابول فتنوههوا
حفظ کرد و راه صحیح را تشخیص داد و آن را برای دیگران نیز روشن کرد.







مسائل اصلی حل شود ،مسائل تبعی به دنبال آن حل خواهد شد .مسائل غیراصلی
باید از حوزة فعالیت متمرکز همتطلب فرد خارج شوند تا بتوان به مسائل اصولی
پرداخت (ر.ک :خامنهای ،1393 ،ج.)68 ،5
7ـ .11تالش برای پیشرو بودن

نباید به یک حرکت و تالش معمولی بسنده کورد ،قورآن بوه موا تعلویم مویدهود:

ِواِالِْخَِيِْرَِاِتِ( بقره)148/؛ در اعمال خیر از هم سبقت گیرید .یا سِ ِبِِقِِواِ
ِِِ
فَِِسِْتِِبَِقِ ِِِِ
ِِِغِفِِْرَِةِِمٍِِِنِِِرَِّبِكِمِْ( حدید)21/؛ در زمینة انجام امور خیر و رسیدن به آمورزش
إِلَِِىِمِ
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پروردگار باید از یکدیگر سبقت گرفت .بنابر این همت گماشتن بر این که جوزو
پیشروان راه انقالب و برجسته شدن و بیشترین زحمت و بیشترین تالش را بورای
خود قبول کردن از ویژگیهای پسندیدة یک مؤمن منتهر است (همان.)164 ،
7ـ .12افزایش توان جسمی و مراقبت از تندرستی

همراهی و یاری آن حضرت توان جسمی خوب و حتوی بواالیی مویخواهود،
همانان که در برخی روایات این مسأله از ویژگیهای حضرت و یاران ایشان
ذکر شده است (ر.ک :الکافی1407 ،ق ،ج.)433 ،8
در مورد بانوان ،مسلم است که قدرت جسمی در حد مردان مد نهر نمیباشد؛
چرا که با توجه به تفاوت ساختاری زن و مرد ،امکوانپوذیر نمویباشود ،اموا لوزوم
تقویت جسم در حد ضرورت و کفاف امری انکارناپذیر اسوت .هرگونوه فعالیوت
ورزشی که سالمت و نشاط و شادابی جسم را تأمین و تنپروری و بیکاری را از
انسان دور نماید پسندیده و مورد تأکید است.
جسم انسان سرمایه و موهبت عهیم الهی است که برای یواری حضورت و
تالش در رکاب ایشان باید توانمند و بوا قودرت باشود .ورزش سورعت حرکوت
انسان به سمت کهولت و پیری را کواهش مویدهود و بیمواریهوای بسویاری را از
انسان دور میکند .با توجه به روایاتی کوه یواران حضورت مهودی را جوانوان

موویداننوود و تعووداد پیووران را در آن بسوویار نوواچیز بیووان موویفرماینوود (ر.ک :الغيبااة
للنعمانی1397 ،ق )316 ،به نهر میرسد هر کسی که بخواهود در زمورة یواوران و
همراهووان حضوورت باشوود ،بایوود بوورای جوووان و شوواداب و بانشوواط مانوودن
برنامهریزی و تالش داشته باشد.
7ـ .13عدم دلبستگی به زخارف دنیوی و بهکاربستن آنها در راه صحیح

اکثر قریب به اتفاق زنان به زیباییها و زخارف دنیوی توجه ویژهای دارند که این
مسأله در جایگاههای مختلف زندگی نموود پیودا مویکنود .نکتوة اساسوی کوه در
بهرهبرداری از زیباییهای دنیا باید مورد توجه مؤمن قرارگیرد ،این اسوت کوه در
عین تمتع و بهرهوری از دنیا نباید به آن دل بست و هماون حضرت خدیجه
در راه خداوند به راحتوی از آن بگوذرد؛ در واقوع زیبواییهوای دنیوا بورای موؤمن
نردبانی برای ترقی و رشد و رسیدن به سعادت اسوت و بورای دنیادوسوتان زنجیور
سنگینی که نمیگذارد ذرهای از زمین فراتر روند.
 .8شرایط حضور زمینهسازانة زنان در اجتماع

8ـ .1همخوانی کار زن با خلقت او

اساسیترین کار زن ،کاری است که با خلقت زنانة او و احساسات و عواطف بوه
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مطابق آناه گذشت زنان محدودیتی برای انجام فعالیتهای اجتماعی ندارند ،اموا
این مسأله دلیل بر آزادی همه جانبه و با هور شورایطی ،بورای حضوور در اجتمواع
نیست ،بلکه فعالیت اجتماعی مشروع ،مشروط به بایدها و نبایدهاییاست که حکم
کلی گفته شده را تخصیص مویزنود .در واقوع زن مسولمان بورای انتخواب نحووة
حضور در اجتماع باید فعالیت مورد نهر را از فیلترهای الزم عبور دهود و از ایون
طریق خداپسندانهترین فعالیت را برگزیند تا بتواند زمینهساز ههور باشد.
در ادامه برخی از مهمترین شرایط بیان خواهند شد:









ودیعت نهادة الهی در وجود او ،همخوان و هماهنگ باشد و اسوتطاعت روحوی و
جسمی و عصبی زن در آن لحاظ شده باشود .رسویدن و پورداختن بوه عواطوف و
پاسخ گفتن به آن محبتی که خدای متعوال در هموة وجوود زن نهواده اسوت مهوم
است.
خداوند متعال گنجینة با ارزش لطف ،آرامش و رحمت را در وجود زن قورار
داده است و زنان در جامعه باید در مسؤولیتها و مشاغلی انجام وهیفه نمایند کوه
با این صفات و ویژگیهای ذاتی متعارض نباشد (خامنهای ،1393 ،ج.)54 ،5
8ـ .2حفظ جنبة خانهداری
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فعالیت اجتماعی ،فعالیت سیاسی ،درس خواندن و درس گفتن ،نباید رقیب و مانع
همسر بودن و مادر بودن زن به حساب بیاید.
زنان در اسالم با حفظ بنیانهای خانواده میتوانند به همة عنواوینی کوه موردان
دست مییابند ،جز موارد استثنایی محدود ،از جمله حوق قضواوت ،دسوت یابنود.
اسالم از بانوان میخواهد تا کوشش کنند بنیان خانواده مستحکم بماند.
ایشان باید هر مقداری که با وجود حفظ مسؤولیت خانوادگی توانایی دارند به
فعالیتهای اجتماعی بپردازند؛ یعنی تقدم با مسائل خانوادگی است و در صورت
لزوم ،زنان باید در فعالیتهای اجتماعی به حداقل قناعت کنند.
8ـ .3عدم خضوع زن در برابر مردان در محیط کار

برای این که مرد ـ که جنس متجاوز و شروع کننده است و قدرت پیدا نکنود ،زن
نباید در مقابل او خضوع پیدا کند؛ خضوع در سخن گفوتن؛ هموان گونوه کوه در

ِِِ اِهِ ِِِف اِىِِِِقَِلِِبِْ ِاهِِمِ ِارَِِضِ
نِِبَِِ ِا ِلِْقَِوِْلِِفِيَِِطِْمِ اِعِِِال
قوورآن آمووده اسووت :فَِ ِاالِِِتخَِِضَِ اِ ِْع ِ

(احزاب)32/؛ اصل تکبر برای انسان حرام اسوت؛ اموا بورای زنهوا در مقابول مورد
بیگانه ممدوح است.

8ـ .4نترسیدن از مالمت دیگران

در قرآن یکی از ویژگیهای مردم ایدهآل ،بعد از محبت دوطرفه بین خدا و آنها،

ِِِرِْتَِدَِِِِّمِنِكِمِِِِْعِِنِِِ
ِِِنِواِِِمِِْنِيِ
َِِام
َِِِِّهِِيِنِِِءِ
نترسیدن از مالمت دیگران بیان شدهاست :يِِأِيِهِ ِالِ

ِِالِْمِؤِمِِْنِِيِنِِِأَِِعِزِةٍِِعِِلِىِِِِا ْلِكَِِِفِرِِيِنَِِِِ
ىِِ
ِِمِِِِْوِِِيِِحِبِِوِنَِ ِهِِِأذِلِةٍِِعِِلِ ِ
دِِيِنِِهِِِِفَِسِوِْفِِِيِِِأتِِىِِِاِِلِِِبِِقَِوِْمِِِيٍِِحِِبهِ
ِِِِِوَِِِالِِ
شء
ِِِ َِ
ِِِنِيِ
َِِِوِ ِنَِِِلَِوِْمِ ِةَِِِ ِِئ ِمٍِِِ ِذِالَِِِكِِِِفَِضِْلِِِاِِلِِيِِِؤِتِِْيِهِِِم
يِجِ َِِدِِوِنِِِفَِِىِِِِسِبِِيِلِِِاِِلِِِِوِِِِ ِِيخِ ف
وِِاِسِعِِِِعِلِِِيمِ( مائده .)54/طبق گفتة عالمه طباطبایی

مالمتگران یواوران دیون

را از هدر رفتن اموال و اتالف نفوس و تحمل شدائد و نامالیمات موىترسوانند و
همانین مؤمنان را به خاطر تذلل در برابر مؤمنین و تعوزز در برابور کوافرین موورد
عتاب و سرزنش قرار مویدهنود (طباطبوایی ،1374 ،ج .)634 ،5مؤمنوان واقعوی و
کسانی کوه خداونود بوه وسویلة آنهوا حوق را بور باطول پیوروز مویگردانود از ایون
سرزنشها نمیهراسند و سرزنشگران قادر به توقف آنان و تغییور مسویر آنوان در
حرکت به سمت حق نمیباشند.
8ـ .5رعایت تقوا و عفاف و حجاب

8ـ .6عدم خلط شرکت در فعالیتهای اجتماعی با داشتن یک شغل

حضور در اجتماع برای کسوب درآمود بورای زنوان وهیفوه نیسوت ،ولوی فعالیوت
اجتماعی و کار فرهنگی و کارهای سیاسی گوناگون وهیفه است و زنان بایود در
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حضور زن در صحنههای سیاست و کوار و میودانهوای اجتمواعی بایود بوا تقووا و
پاکدامنی همراه باشد تا ملعبة دست دیگران نشود.
زنان باید در صحنة فعالیتهای اجتمواعی ،سیاسوی ،علموی و خودمات ،مههور
عصمت ،طهارت و متانت باشند و به این مهم توجه کنند کوه حجواب شورط اول
است؛ زیرا بدون حجاب ،زن فراغت الزم را برای دسوتیوابی بوه مراتوب بواال بوه
دست نخواهد آورد (خامنهای ،1393 ،ج.)94 ،5





اینگونه فعالیتها حضور مؤثر داشته باشند.




 .9وظایف اجتماعی زنان

طبق تعالیم دینی حضور زن در عرصههای مختلف اجرایی ،به جز در مواردی که
اسالم به دالیل خاص برای حفظ پایگاه زن ممنوع کرده اسوت ،نوه تنهوا اشوکالی
ندارد ،بلکوه واجوب اسوت (جووادی آملوی .)285 ،1369 ،مسوؤولیت حضوور در
جامعه و فهمیودن دردهوای عموومی جامعوه و سوعی در عوالج دردهوای عموومی
جامعه ،مسؤولیت مشترک زن و مرد است .در این بخش به نقوشهوایی کوه زنوان
میتوانند در جامعة اسالمی ایفا کنند پرداخته شده است.
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9ـ .1نقش اقتصادی

9د1د .1اهتمام و مراقبت بر انجام دستورهاي اقتصادي اسالم
توجووه بووه محرومووان و مستضووعفان و اجوورای تمووام و کمووال دسووتورات اقتصووادی
شریعت اسالم ،نهیر خمس و زکات و انفاق و ...از اهمیت زیادی برای اصوالح و
پیشرفت جامعه برخوردار است.
از آنجایی که طبق فرموودة پیوامبرگرامی اسوالم

ِدةِبيتِها ِ»؛
المارأةِساِِي ِِِِِ
ِِِِ ِ ِِ« :

(نهجالفصاحه)615 ،1382 ،؛ بزری خانه ،زن خانه است؛ زنان بایود اهمیوت ایون
مسائل را در نهر داشته باشند و برای برنامهریزی و ادای آنها یاور و همراه همسور
خود باشند و اهمیت آن را برای دیگران نیز بیان نموده و دقت و توجه سایرین را
در این مسائل افزایش دهند؛ چرا که رعایوت دسوتورات اقتصوادی اسوالم بوا کوم
کردن فاصلة طبقاتی بین افراد جامعه ،آن را برای ههور حضرت آماده کورده
و به سمت تحقق آرمانشهر مهدوی سوق میدهد.
9د1د .2حمايت از تولیدات ايراني
احترام گذاشتن به تولیدات ملی یک کشور ،چرخة اقتصادی آن را به حرکت در

میآورد و بوه سومت اسوتقالل اقتصوادی حرکوت مویدهود و آن را از زیور یووق
وابستگی به سایر ملل خارج میسازد؛ مللی که بعضأ دشمنان دیرینه بوده و از هور
فرصت و ابزاری برای ضربه زدن استفاده میکنند .تا یک کشور استقالل خود را
قوی و پایودار و متکوی بوه خوود نکنود ،نمویتوانود از لحواظ سیاسوی و فرهنگوی
تأثیرگذار باشد و عدم تأثیرگذاری رسیدن به هدف را به تأخیر خواهد انداخت.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهود مسولمانان و بوه خصووص شویعیان و بوه
عنوان یک کشوری که به سمت تمدنسازی اسالمی در حوال حرکوت مویباشود
نقش بسیار تأثیرگذاری را در زمینهسازی ههور میتواند ایفا کند .بنابراین بانوان،
به عنوان گروهی از جامعه که تأثیر باالیی بر سایر اقشار و گروهها دارند ،باید این
نکته را در نهر داشوته باشوند و کشوور اسوالمی خوود را در حیطوة وهوایف خوود
تقویت نمایند.
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9د1د .3مقابله با فرهنگ مصرفگرايي و نیازهاي کدابب ت ريد شدده از

/

سوي دشمنان به جامعه

9ـ .2اصالح محیط خانواده

هر خانواده را میتوان به عنوان سلولی از جامعه در نهر گرفت کوه صوحت توک
تک آنها در سالمتی و صحت کل بدن مؤثر اسوت .لوذا اساسویتورین گوام بورای

شةةرا
29

نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

نگاهی گذرا به پیرامون ،وسایل و ابزارهایی را به نهر میرساند که کاربرد اساسی
نداشته و گذران زندگی بدون آنها سخت و دشوار نخواهد شد ،بلکه احساس نیاز
کاذبی افراد را به سمت آنها کشانده و به مرور زمان عموم جامعه آنها را ضروری
و الزم تلقووی کووردهانوود .بایوود بووه مسوألة اسووراف ،تضووییع مووال ،مصوورفزدگووی و
تجملگرایی که در اسالم بسیار مذمت شده است و موجب تقویت چپواولگوران
میشود ،توجه ویوژه داشوت و از آن هوا اجتنواب کورد .بایود دانسوت کوه شوأن زن
مسلمان فراتر از این است که اسیر و در قید و بند این مسائل حقیر شود.









رشد و پیشرفت جامعه ،رشد و پیشرفت خانوادههاست.
بدون اغراق میتوان اصوالح خوانواده را مهومتورین بخوش از اصوالح جامعوه
برشوومرد؛ از طرف وی یووک زن بووه عنوووان مووادر مهوومتوورین نقووش را در تربیووت و
شکلگیری شخصیت فرزند به عهده دارد و به عنوان همسورازحیث آرامشوی کوه
میتواند به روح مرد ارزانوی دارد ،مویتوانود مهومتورین و تأثیرگوذارترین فورد و
ستون خانه برشمرده شود.
9ـ .3نقش سیاسی

9د3د .1آگاهي از فضاي سیاسي حاکم بر جهان و داشتن قددرت تحلیدل
سیاسي
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9د3د .2مقابله با تهاجمهاي دشمن به خصوص در زمینة زنان و مقابله بدا
انحرافات
از امام علی

نقل شده که دربارة حضرت مهدی فرمود« :يخرجِفایِآخارِ

الزم نِ،يقيمِاعوج جِالحقِ»...؛ در آخر زمان او خروج میکنود و انحرافواتی کوه
در حق پدید آمده اصالح خواهد کرد ( »...مجلسی ،1362 ،ج.)215 ،42
زنان مؤمن و آگاه و قوی باید به میدان بیایند و با تهاجمهای دشمن خصوصوا
تبلیغات مخرب آنها در مورد زنان مقابله کنند.
چند نمونه از این مقابلهها را برمیشماریم:
9و3و2و .1قرار نگرفتن در حوزه تبلیغات مخرب دشمن؛
9و3و2و .2امر به معروف و نهی از منکر؛
9و3و2و .3شفافسازی اهداف و فعالیوتهوای دشومن و روشونگوری در ایون
زمینه؛
عوامل اثرگذاری و قدرت نهیر پول ،تبلیغات ،اسلحه ،فریبندههوای گونواگون
مادی ،استفاده از غرائز جنسی و غیره بوه کوار گرفتوه شوده کوه زن مسولمان را از

هویت خود دور کنند (خامنهای ،1393 ،ج .)250 ،5دشومنان اسوالم جریوانهوای
کاذب و ملوّنی به وجود میآورند تا مردم را از آیندة روشنی که در پرتو عمل به
تعالیم الهی برای ایشوان در نهور گرفتوه شوده اسوت دور کننود .زن مسولمان بایود
هوشیار و بیدار باشد و نه تنها از همراهی با این جریانها به شدت اجتناب نمایود،
بلکه شیوة روشنگری در برابر تهاجمهای مخفی دشمن در پیش گیرد.
 .10فواید حضور زنان در جامعه

حضور زنان در اجتماع ،در صورتی که با شرایط مذکور همراه باشد ،فوایودی را
در پی خواهد داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
10ـ .1دوبرابر شدن نیروی انسانی

حضور زنان مؤثر زنان در جامعه دو برابر شدن جمعیت در افوراد تحصویلکورده،
معلمان ،فعاالن سازندگی در جامعه ،فعاالن اقتصادی و دو برابر شودن طراحوان و
متفکران در امور مختلف را به دنبال خواهد داشت (همان.)41 ،
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10ـ .2حضور کل خانواده
نقش اجتماعی زنان در زمینهسازی جامعة مهدوی

نقش زنان در اجتماع بسیار مؤثرتر از نقش مردان است؛ زیرا حضور زن ،حضوور
همسر و فرزندان او را در پی دارد و در واقع حداقل اثر آن حضور کول خوانواده
خواهد بود.
در انقالب اسالمی نیز اگر دل زن و فکر زن بوا یوک جهوتگیوری و بوا یوک
جریان همراه نبود ،مردان نمیتوانستند همة نیرو و توان خود را در این راه صرف
کند .پس زنها در حقیقت دو کار میکردند :هم با جسم خودشوان در میودانهوا
شرکت میکردند و آناه که بوده را دو برابر میکردند؛ هم با روح ،فکر و قلوب
خودشان ،با اعتقاد عمیقی که به ایون جریوان داشوتند ،کیفیوت را بواال مویبردنود،
مردها را تشجیع و تشویق میکردند ،برای آنها محویط تصومیمگیوری مناسوب بوه







وجود میآوردند .این حضور آنها بود که توانست ستون فقرات دشمن را بشوکند
و مبارزه را به معنای واقعی کلمه پیش ببرد (همان175 ،و.)177
10ـ .3ابالغ پیام جهانی اسالم
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پیام فقط زبانی ،شفاهی و کتبی نیست؛ بلکه بیشتر پیام عملی است .زنهای ایران،
به خصوص کسانی که در رشتههوای گونواگون دانوش و در چوارچوب اسوالم و
احکام اسالمی و مهمتر از همه مسألة حجاب توانستهانود حرکوت کننود ،بایود بوه
زنان و دختران و دانشجویان زن دنیا عمال تفهیم کننود کوه الزموة تحصویل علوم،
بیقیدی نسوبت بوه مووازین اخالقوی در موورد معاشورت زن و مورد نیسوت؛ بلکوه
میتوان با رعایت کامل این موازین علم را هم تحصیل کرد و به مراتب باال رسید
و وجود شما میتواند به عنوان یک نمونه از پیوام جهوانی اسوالم نشوان داده شوود
(همان.)90 ،
10ـ .4تکمیل سازندگی

اگر زنان مسلمان همت نمیکردند و احکام و معارف اسالمی و مسؤولیت عهویم
اسالمی را به خودشان متوجه نمیدیدند و عمل نمویکردنود؛ ایون انقوالب پیوروز
نمیشد و جنگ تحمیلی هشت سالة ملت مسلمان ایران به نتیجه نمیرسید .امروز
هم اگر زنان در صحنه نباشند ،میودان سوازندگی نواقص و کوار سوازندگی لنوگ
خواهد ماند.
10ـ .5تأثیر در سرنوشت کشور

تأثیر زنان ،آن وقت که بخواهند در سرنوشت کشور دخالت کنند ،بویش از توأثیر
نیمی از کل جمعیت در سرنوشت اسوت .اگور زنوان در جامعوه بوه فکوری موؤمن
بشوند و در راهی قدم بگذارند و علیرغم موانع آن راه را ادامه دهند ،توأثیر آنهوا
بر روی فرزندان ،همسران و حتی برادران و پدرانشان ،یک تأثیر تعیوین کننوده و

سازنده است .زن ،تنها خود به راهی نمیرود ،مردها را در آن راه میبرد .اهمیوت
تفکر زنان در یک جامعه ،در این است (همان.)43 ،
 .11بررسی چند نمونه از فعالیتهای اجتماعی

به طور قطع برای فعالیت اجتماعی زن ،نمونههای متعددی را میتوان برشمرد کوه
ارائة یک بررسی کامل و جامع از همة آنها نه تنها در این مجال نمیگنجد ،بلکوه
به دلیل حد و مرز نداشتن خالقیتها ،تقریبا امری ناشودنی مویباشود ،در ایونجوا
صرفا مثالهایی که از بیانوات مقوام معهوم رهبوری اسوتخراج شوده و اسوتدالالت
شخصوی نگارنووده بووه عنوووان الگوهووای کلووی و عینووی بوورای بررسووی هوور فرصووت
اجتماعی ارائه شده است:
11ـ .1پرستاری

عنوان مثال میتوان به روایت مفضل بن عمر از امام صادق

در کتواب دالئقل

اإلمبم اشاره کرد کوه حضورت فرمودنود هموراه قوائم پنجواه زن هسوتند کوه
مجروحین را مداوا و بیماران را پرسوتاری مویکننود؛ هموان گونوه کوه بوا رسوول
بودند (ر.ک :طبری آملی1413 ،ق.)484 ،
خدا
عالوه بر اینها یک زن به طور طبیعی برای ایام نقاهت اعضای خوانواده ،نیواز
به کسب این مهارتها را همواره در خود احساس مویکنود؛ برخوی مسوائل را بوا
تجربه و آزمون فرا میگیرد و برای برخی نیواز بوه مطالعوه و توالش بورای کسوب
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اولین اشتغالی که برای خانمهوا مطورح مویشوود ،پرسوتاری اسوت .طبیعویتورین،
متناسبترین ،شاید مهمترین یا یکی از مهمترین اشتغالها ایون اسوت (خامنوهای،
 ،1393ج.)59 ،5
روایاتی که به نقش زنان در دوران ههور اشاره میکننود ،تعوداد بسویار کموی
دارند ،اما در همان تعداد اندک آناه که به طور غالب مسؤولیت زنوان در دوران
ههور معرفی شده است ،مداوا و رسیدگی به بیمواران و مجروحوان مویباشود .بوه









دانش احساس میشود؛ همة اینها در کنوار روحیوة عطووف و مهربوان زن باعوث
میشوند که او بتواند این نقش را در حد عالی ایفا نماید.
11ـ .2عرصههای علمی

کارهای دانشگاهی و علمی از هر نوعش برای زن مناسب اسوت .کارهوایی نهیور
استادی و تعلیم و تدریس ،تألیف کتاب و کارهوای فرهنگوی دیگور از ایون قبیول
میباشند .این مسأله قدر مشترکی بین تمامی رشتهها محسوب میشود کوه در هور
صورت زن میتواند مفید و مؤثر واقع شود.
11د2د .1بازيابي هويت زن مسلمان
پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

متأسفانه به دلیول کوجاندیشویهوا و تبلیغوات سوو صوورت گرفتوه در موورد زن،
شخصیت واقعی او در دنیای امروز مهجور واقع شده است و تفکرات غلطوی کوه
در مورد این جنس شریف وجود دارد ،روز بوه روز در حوال گسوترش و فراگیور
شدن است ،لذا مسؤولیت مضاعفی بوه عهودة بوانوان منتهور قورار مویگیورد و آن
اصالح نگاه غلط به مسألة زن و مرد است.
جا دارد زن مسلمان با تأمل در مفاهیم اسالمی و ارزشگذاریهای اسوالمی و
با دقت در خطوطی که در نهام اسالمی برای پیشورفت زنوان و موردان پویشبینوی
شووده اسووت ،هویووت خووود را بازیووابی کنوود ،قامووت رسووای اسوتدالل را در مقابوول
سفسطهها و وسوسههای عوامول صهیونیسوت و سورمایهگوذاری و زرانودوزی بوه
نمووایش در بیوواورد (خامنووهای ،1393،ج  .)103 ،5امووروز اگوور شووما بووانوی نخب وة
اسالمی تالش کنید که این هویت را به زن مسلمان برگردانید بزریترین خدمت
را به امت اسالمی ،به بیداری اسالمی ،عزت و کرامت اسالمی کردهایود (هموان،
.)132
11د2د .2ل وم وجود بانوان محق در معارف و تبلیغات ديني
وجود بانوان محقق در امور اسالمی باعث رشد تبلیغات دینی خواهد شد و خلول

بسیاری که در این زمینه وجود دارد را مرتفع خواهد کرد؛ چرا که در بسویاری از
جنبههای دینی نهیر فقه ،مسائلی وجود دارد که به جامعه زنان مربوط مویباشود و
زنان بهتر از مردان میتوانند در آنها تحقیق و بررسوی نماینود و مرجوع مراجعوات
سایر زنان قرارگیرند.
11ـ .3حضور زن در سینما

زن اگر به آن شکلی در فیلم یا در نمایش هواهر بشوود کوه اگور در غیور فویلم یوا
نمایش هاهر بشود حرام نیست ،آنجا هم حرام نیست .یعنی خودِ بوازی کوردن در
فیلم یا در نمایشنامه حرام نیست برای زن ،منتها یک وقت هست که یوک زن بوا
یک شکلی هاهر میشود یا با یک لحنی صحبت مویکنود ،یوا یوک حرکواتی را
انجام میدهد که آن حرکات شهوتانگیز است ،خب ایون حورام اسوت ،هور جوا
باشد حرام است؛ بنابراین هاهر شدنش در فیلم و در تئاتر هی اشوکالی نودارد در
صورتی که از موجبات اشکال خالی باشد (همان.)62 ،
11ـ .4فعالیتهای آموزشی و فرهنگی برای زنان
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یکوی از مسوؤولیتهوای مهموی کوه زنوان مویتواننود در آن نقوش داشوته باشووند،
مسؤولیتهای فرهنگی ،آموزشی و پرورشوی اسوت .اصوالح فرهنوگ و آراسوتن
جامعه به مسائل فرهنگی صحیح و غنی اسالمی را مویتووان اثرگوذارترین بخوش
برای رسیدن یک جامعه به کمال به حساب آورد.
همواره کسانی وجود دارند که به دالیلوی از تعوالیم صوحیح و راسوتین اسوالم
محروماند و در صورتی که آگاهیبخشیهای الزم صورت گیرد ،عنصری فعوال
و مفید برای اسالم و جامعة اسوالمی خواهنود بوود .ابزارهوای ایون گونوه آگواهی
بخشیها بسویار متنووع و گسوترده مویباشوند و رسوانههوای مجوازی و مکتووب و
آموزشهای حضوری و غیره را در بر میگیرند .کسوب مهوارتهوای الزم بورای
آشنا ساختن افراد با تعالیم اسالمی میتواند از جملوه فعالیوتهوای موؤثر زنوان در









اجتماع تلقی گوردد؛ کواری کوه از صودر اسوالم زنوانی عهودهدار آن بوودهانود و
را در حد توان خود نشر میدادند .در ادامه چند نمونوه را
روایات ائمة هدی
مطرح و توضیحاتی ذیل آن مطرح خواهیمکرد:
باسواد و کتابخوان کردن زنان :استفاده از شیوههای ابتکاری کتابخووان
کردن زنان در داخل خانه و فراهم کردن زمینههوای تفکور و تعموق مویتوانود بوه
عنوان جایگزینی مناسب برای افکوار بیهوودهای کوه در اوقوات فراغوت بوه سوراغ
انسانها میآیند و یا گفتن سخنهای غیرالزم و بعضا سخنانی که خشم الهی را به
دنبال دارند ،نهیر غیبت تلقی شوند.
آموزش روشهاي صحیح برخدورد بدا همسدر و فرزنددان :روشهوای

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

برخورد درست با همسر و فرزندان ،روشهای علمی است؛ چیزهایی است که بوا
تجربة بشری روز به روز پیشورفت کورده و بوه مراحول خووبی رسویدهاسوت .بایود
روشهایی پیدا کنید که افرادی که میتوانند ،خانمها را به این مسوائل راهنموایی
کنند (خامنهای ،1393 ،ج.)93 ،5
عم دادن به تحلیل سیاسي در زنان :زنان میتوانند به گونوه موؤثرتری در
امور جامعه بیاندیشند و با ارائة خدمات ارزشمند و کارهای علمی به تحلیلهوای
سیاسی بانوان عمق بخشند و بدین وسیله آثار منفی تبلیغات دشمن را تقلیل دهند.
تکان رسوبات فرهنگ قدديمي زن در جامعده :صوحبت در زمینوة مسوائل
روزانه تا حدی طبیعی است ،اما مثل هر مسألة دیگری اگر از حود بگوذرد آفوات
فراوانی را به دنبال خواهد داشت .متأسفانه مدتهاست این گونه مسائل بین زنوان
رایج است که باید با آنها مقابله شود .بوه عنووان مثوال اگور اهمیوت لحهوه لحهوة
زندگی برای زنان روشن شده باشد دیگر اوقات گرانبهای عمور خوود را بور سور
مسائل اینچنینی سپری نخواهند کرد.

تالش براي نشر دين و روحیة انتظار براي منجي جهان بشريت به مردم:

آشنا کردن مردم جهان با حضرت و فراهم کردن اشتیاقی جهانی برای ههوور

از جملوه فعالیوتهوای مفیود در عصور
ایشان و گسترش اسالم ناب محمودی
غیبت است .زنان منتهر میتوانند با افزایش آگاهی خود در مسائل دینی و تسولط
خود بر سایر زبانهای زنده جهان و اسوتفاده از وسوایل ارتبواطی روزآمود ضومن
پاسخگویی به شبهاتی که معانودان در ذهون افوراد ناآگواه بوه وجوود مویآورنود،
تشنگان معرفت را در سایر نقاط جهان از علم و معرفت حقیقی مطلع سازند.
11ـ .5آموزگاری و تعلیم و تربیت

11ـ .6افزایش مهارتهای رسانهای

در این عصر که رسانهها به طور گسترده و فراگیر دراختیار دشمنان اسالم است و
از هر فرصتی برای تبلیغات منفی و مخرب استفاده میکنند ،کسوب مهوارتهوای
الزم در زمینة رسوانههوای مجوازی و مکتووب و اسوتفاده از آنهوا بورای گسوترش
فرهنگ اصیل اسالم و مقابله با تبلیغات و فعالیتهای دشمن و آگاهی بخشیدن به
افراد تا حد امکان ،از فعالیتهای مفید و مؤثر اجتماعی میباشند.
مزیت خاصی که اینگونه فعالیتها برای زنان بوه هموراه دارد ایون اسوت کوه
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شاید بتوان تأثیرگذارترین جنبه بر شخصیت فرد را مدرسه و دوران دانشآموزی
دانست؛ چرا که لوح دل کودکان و نوجوانان در آنجوا نقوش مویپوذیرد و هموین
دانشآموزان هستند که متخصصوان و مسوؤوالن جامعوة فوردا را مویسوازند ،لوذا
پایههای فکری و ایمانی افراد را با دقت و هرافت چیودن از مسوائل بسویار مهموی
است که هرافت و لطافت زنانه میتواند در آن مؤثر واقع شود.
زنان اولین کسانی هستند کوه افتخوار آموزگواری بشور را بوه عهوده گرفتنود و
دامانشان کانون شکلگیری تمام فضیلتهاست؛ زیرا با عطوفوت و صوبر در برابور
تربیت فرزند ،بهترین و سازندهترین نقش تربیتی را به عهده دارند (طبسی،1382 ،
 .)8از این رو به خوبی میتوانند بوا بوه کوار بسوتن درایوت و ذکواوت در عنواوین
فرهنگی و آموزشی مفید و مؤثر واقع شوند.









میتوان در محیط خانه ودر فرصتهوای برناموهریوزی شوده در کنوار برناموههوای
خانواده انجام شوند.از جمله این مهارتها میتوان داستاننویسی ،انیمیشنسوازی،
فیلمنامهنویسی و فعالیت سازماندهی شده در فضای مجازی در قالبهای مختلف
نهیر وبسایتها و ...را نام برد.
11ـ .7احراز مقامات عالیة حکومتی

زن میتواند مقامات عالیة حکومتی که مراجعین فراوان مرد دارد را احراز بکنود،
از هزاران مرد و مراجع پذیرایی حکیمانه کند و خواستة مشوروع و بوه حقشوان را
که از آن مقام است توقع کند (خامنهای ،1393 ،ج.)63 ،5

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

11ـ .8نمایندگی مجلس شورای اسالمی

شأن اصلی مجلس قانونگذاری است و در آن بین زن و مرد هی تفاوتی ندارنود
و هر دو میتوانند در مطالعه بر روی قوانین پیشنهادی و بررسی کارشناسی آنها و
ارزیابی مفید بودن یا نبودن آنها و باالخره تصویب آنها سهیم باشند .آن شأن دوم
که تاریخ مجلس شورای اسالمی در این هشت سوال پویش آورده ،شوأن سیاسوی
است؛ یعنی مجلس یک جایگاه سیاسی در جامعة ما دارد که این جایگاه سیاسوی
مسألة کم اهمیتی هم نیست.
رسالت اصلی خانمها در مجلس ،اصالح خألهایی است که بر اثر سونتهوای
غلط در جامعه در رابطه با زن به وجود آمده ،و به دلیل اینکه آنها بوه حکوم زن
بودن این مسائل را بهتر از مردها میفهمند ،وهیفه دارند آن خألهوا را در تودوین
قانون پر کنند (همان.)66 ،
نتیجهگیری

جوامع انسانی براساس بلندای هدف خود مسیری را مویپیماینود .رسویدن بوه قلوه
برای حکومت بدون پذیرش و همراهی مردم محقق نخواهد شد .بوه هموین دلیول
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بعد از گذشت بیش از هزار سال از غیبت منجی عالم بشریت ،هنوز شرایط ههور
حضرت مهیا نشده است .زنان حدود نیمی از جامعه را تشکیل میدهند .این نیموه
نقش بسیار تعیین کنندهای در جهتگیری نیم دیگر جامعه ایفا میکند .عالوه بور
این برخی مسائل هستند که حضور زنان در آن و به دلیل تفاوت خصیصههوای دو
جوونس و م وؤثرتر از حضووور مووردان اسووت .بنووابراین ضوورورت حضووور زنووان در
فعالیتهای اجتماعی و لزوم همراهی ایشان با حق غیر قابل انکوار اسوت .اموا ایون
حضور با دقتها و هرافتهایی همراه است که رعایت نکردن و در نهر نگورفتن
این دقایق و هرافتها میتواند یک حضور مؤثر را به یک حضور مخرب تبودیل
نماید و به جای رشد انسان و جامعه ،تخریب آرمانها و در نتیجه افوول جامعوه را
در پی داشته باشد.
تأسی به زنان بزرگی که در طول تاریخ توانستهانود رضوای خودا و ولوی او را
جلب نمایند و به درجات رفیع انسانیت نائل شدند مویتوانود در تعیوین وهوایف و
شرایط حضور اجتماعی زنان بسیار مفید و مؤثر باشد .الگوها مسیر حرکت انسوان
به سوی حق را روشن می کنند و بوه طوور قطوع حرکوت در مسویر روشون ،بورای
انسانی که در دنیای کوتاهی ساکن است که هی از زمان رحیلش نمیداند نعمتی
بس گرانبهاست که باید آن را قدر دانست.
برای مؤثر واقع شدن حضور در اجتماع از یکسو وهایف فردی وجود دارند
که لزومأ اختصاصی به زنان ندارند و همة کسانی که از فعالیتهایشان رضای حق
را میجویند باید به آنها پایبند باشند .از سووی دیگور بورای هور جونس بوه طوور
خاص شرایطی وجود دارد .به طور مثال وهیفة اصلی زنوان ایجواب مویکنود کوه
حضور اجتماعی زن هی خدشهای به محیط خانواده وارد نکنود .عوالوه بور ایون،
حضور زنان در صورتی مؤثر خواهد بود که با رعایت کامل عفواف و حجواب و
رعایت سایر شرایطی که در مقاله به طور کامل توضیح داده شده همراه باشد.
اگر جامعهای از همراهی زنان مؤمن و انقالبی برخوردار باشد ،فوایودی را بوه





دنبال خواهد داشت که میتوان به سرعت یافتن فرایند سازندگی در اثور افوزایش
نیروی انسانی اشاره کرد .از طرف دیگر این حضور رویکرد اسالم راسوتین را در
مورد زن به جهانیان نشان خواهد داد و توطئة دشومنان بورای اسوالمهراسوی را بوا
شکست روبهرو خواهد ساخت.
زنان و مردان باید با رعایت پیشنیازها 1و شرایط حضور مؤثر ،وهوایف خوود
را برای آمادهسازی جامعه انجام دهنود و جسوم و جوان خوود را الیوق آن جامعوة
آرمانی نمایند تا شرایط تحقق ههور هر چه سریعتور فوراهم شوده و غربوت هوزار
سالة نجاتبخش عالم بشریت پایان یابد.
پینوشت

 .1که در بخش وهایف فردی به آنها اشاره شد.
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نقش جهانبینی اسالمی در شهرسازی
 حمید مکارم1

چکیده

 تاریخ دریافت 1395/03/25 :ـ تاریخ پذیرش.1395/06/01 :
 .1دانشجوی دکتری برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی مشهد hamid.makarem@yahoo.com

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

با کپیبرداری برنامهریوزی شوهری ،در جهوان اسوالم ،بسویاری از سواختارهای
فیزیکووی و پیوورو آن ،روابووط اجتموواعی و فرهنگووی در جامع وة اسووالمی دچووار
دگرگونی گردید ،در حالی که احکام اسالمی به مرور زمان و به سادگی و به
تدریج با دیدگاههای انسان تناسب و همگونی پیدا کرد ،به طوری که توانست
نفوس بشری را تهذیب کند ،و آن را به تکامل و ترقی برساند .این تکامول در
ایجاد شهرهای اسالمی به اعتبار این که «شهر همان تمودن» اسوت ،نموود پیودا
کرد .در این مقاله سعی شده تا ویژگی شهر اسالمی از منهر قورآن کوریم بیوان
شود و از ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،کالبدی و معماری مورد
بررسی قرار گیرد .روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و بوا روش اسونادی و
مطالعات کتابخانهای اطالعات مورد نیاز جمعآوری شده است.
واژگان کلیدي :جهانبینوی ،شوهر اسوالمی ،ابعواد اجتمواعی ،ابعواد اقتصوادی،
کالبد ،فضا.





بیان مسأله
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در زمان حاضر با شکوفایی اعتقادات مذهبی ،سؤاالتی پیرامون شهر اسالمی پیش
روی قرار گرفته و برنامهریزان شهری به دنبال بنیانگذاری جنبههوای جدیودی از
گذشته هستند و تحقیق در جهت دستیابی به روشهایی برای دوبوارهسوازی در
) (Abulughud, 2008, 136-155بعضوی شوهرهای اموروزی بور مبنوای الگووی
ساخته شدة شهری تعیین شده در اسالم هستند .محیط زندگی انسان تأثیر بسوزایی
در رفتار و هویوت او بوه سومت ارزشهوای مسوتتر در خوویش دارد (اموینزاده و
همکاران) ،در این میان شهر را میتوان محیطی بورای تجلوی هویوت ،ارزشهوای
منبعث از اعتقادات ،جهانبینی و فرهنگ ساکنین و پدید آورندگان خود دانسوت
(زنگانه و همکاران .)37 ،1391 ،مقایسة شهرهای جهوان اسوالم بوا گذشوته نشوان
میدهد در ایام حاکمیت اسالم ،شهرهای اسالمی بازتوابی از روابوط اقتصوادی و
اجتماعی و ارزشهای فرهنگی اسالمی بودهاند و خصوصیات کالبودی شوهر نیوز
نمایشگر این ارزشها بوده اسوت (احمودیان .)100 ،1393 ،در مقایسوة تطبیقوی
شهرهای جهان اسالم نیز ،آنگاه که پارهای عناصر همیشگی و ثابت را در منواطق
فرهنگی یا در جاهایی میتوان یافت که امکان آن هست که متغیرهوا را از طریوق
«نیروهای مادی» توضیح داد ،نباید پای اسالم را به عنوان عنصور تبیوین کننوده بوه
میان کشید ،تنها باقی ماندة عناصر متغیر داخل همان مجموعه یا مجموعهای مشابه
آن را میتوان به اسالم به طور اصولی نسبت داد ،به عالوه «اسالم» متنوع را نبایود
به عنوان «جعبة سیاه» به کار گرفوت .بایود نشوان داد کوه بوه خصووص متغیرهوای
فرهنگی اسالمی چگونه عمل میکند تا وجوه خاصی از محیط ساخته شده ،یعنی
شهر را پدید آورنود .اگور قورار باشود بعضوی ویژگویهوای شوهرهای اسوالمی را
بازشناسیم ،الزم است که توجه خود را بر دورة قرون وسطی یا الاقل دورة قبل از
مدرنیسووم متمرکووز کنوویم؛ دورهای کووه شووهرهای اسووالمی را از شووهرهای جهووان
مسیحیت یا بودایی یا شوینتو متموایز مویکنود (ابولقود .)193 ،1989 ،هور یوک از

محققان به دنبال شناخت ابعادی بودهاند تا بوا آن شوهرهای اسوالمی را بوه عنووان
پدیدهای منحصر به فرد و دارای هویوت معرفوی نماینود ،گواه بوا مسوائل کالبودی
(دانش )1389 ،گاه با مسائل انسانی و اجتماعی (پوراحمود و همکواران )1389 ،و
گاه با شناخت ماهیت و چیستی شهر اسالمی (زنگانه.)38 ،1391 ،
شهر اسالمی ،فقط با کالبدی خاص یا رفتار اجتماعی خاص شناخته نمیشود و
به همین دلیل در تعریف شهر اسالمی ،اتفواق نهور وجوود نودارد .سوو تعبیرهوا و
آشفتگیهایی دربارة شوهر اسوالمی و موضووعات مورتبط بوا آن وجوود دارد کوه
باعث شده است تعریف کاربردی و شفاف فراگیر از ابعواد گونواگون آن وجوود
نداشته باشد و الزم است که چهوارچوب نهوری جوامعی کوه ماهیوت ،چیسوتی و
پیایدگی شهر اسالمی را به طور جامع بیان کند ،ارائه گردد.
پیشینه و ضرورت تحقیق
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در اوایل قرن بیستم ،شرقشناسان تحقیقاتی دربارة شهر اسالمی انجام دادند که به
طور عمده به دو موضوع تأکید داشت :یکی نسبت دادن ساختار شهرهای اسالمی
به عوامل اجتماعی و اعتقادی و دیگری توصیف ساختار آنها با پیوسوتگی شودید
تجزیه و تحلیل ساختار شوهر و ویژگویهوای فیزیکوی مطالعوات برنسوایویگ 1و
گرونباوم 2استناد کردهاند کوه منشوأ عناصور مهوم سواختار شوهری را خیابوانهوای
باریک و پی در پی و تشکیل خود به خود و بودون برناموهریوزی طبیعوی جهوت
زندگی در مجاورت یکودیگر و تمرکوز آنهوا ،توالش در جهوت سواختار جامعوة
سیاسی در طرحبندی شهری بوده است ).(G. M. Negulia, 1991, 4-11
کتاب آیین شهرداری که در قرن هفتم هجری توسط ابون اخووه توألیف شوده
جزو قدیمیترین کتوب دربوارة رفتوار اجتمواعی در شوهرهای اسوالمی محسووب
میشود .در این کتاب برای هفتاد و هفت پیشه وهایف و تکالیفی بیان شده است
(ابن اخوه .)1347 ،با توجه به اختالف ابعاد مطالعات غربیها در موورد شوهرهای
اسالمی که به طور عمده متمرکز بر جنبشهای مردموی و تشوکلهوای اجتمواعی
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بوده و با در نهر گرفتن اهمیتوی کوه دانشومندان جامعوهشوناس بوه بررسوی تمودن
اعراب و مسلمانان داده و نتایجی که به دست آوردهاند ،ضرورت و اهمیت نشوان
دادن چهرة واقعی شهرهای اسوالمی بویش از پویش احسواس مویشوود .تحقیوق و
بررسی دربارة شهرهای اسالمی ایجاب میکند که به هنگام پرداختن به هور یوک
از جوانب آن ،اصول روشنی را بر فعالیتهای خوود حواکم سوازیم؛ اصوولی کوه
چهارچوب و محورهای عمومی و روشنی را برای تمیز یک شهر اسالمی از دیگر
شهرها تشکیل میدهد .احکام اسالمی به مرور زمان و به سادگی و بوه تودریج بوا
دیدگاه های انسان تناسب و همگونی پیودا کورد ،بوه طووری کوه توانسوت نفووس
بشری را تهذیب کند و آن را به تکامل و ترقی برسواند ،و ایون تکامول در ایجواد
شهرهای اسالمی به اعتبار این که «شهر همان تمدن» است ،نمود پیدا کورد .حتوی
شکل هاهری شهرها نیز متأثر از احکام و قوانین اسالمی بووده اسوت .لومبوارد در
بررسیهای خود به توجه خاص اسالم به تمدن ،و شکوفا شدن فرهنوگ و تمودن
اسالمی پرداخته و آن را با تمدن پیش از اسالم مقایسه کورده اسوت .خوانم ژانوت
ابولغد نیز تحقیق خود را بر نقش اسالم در کنترل اختالفهای طبقاتی و فرهنگی
و کاهش اختالفها میان جوامع مختلف اسوالمی متمرکوز کورده اسوت .اسپنسور
تأکیوود کوورده کووه صووبغة اسووالمی را بایوود تووا پوویش از دورة حکومووت عثمووانی از
شهرهای اسالمی برداشت و شهرسازی یکی از مهاهر تمسک مسلمانان به دینشان
بوده است .گروهوی از محققوان غربوی نیوز نقوش اسوالم را در تکووین شوهرهای
اسالمی نادیده گرفتهاند .برای مثال پالنهول اعتقاد دارد که اسالم نوه مسولمانان را
به شهرسازی تشویق کرده و نوه برخووردی خووشبینانوه بوا حرکوت تمودن دارد.
هاموند نیز میگوید «فرهنگ و تعالیم اسالم ضد حرکت تمدن بود» .کلود کاهن
نیز معتقد است اطالق نام شهر اسالمی بر چنین شهرهایی اشتباه است و بهتر است
آنها را داراالسالم بنامیم تا بدین وسیله شهر اسالمی را به دور از ویژگیهای یک
شهر بدانیم (عثمان .)1376 ،شهر اسالمی دارای ویژگویهوا و وجووه مشوترک بوا

یکدیگر و خصایص متمایز کننده نسبت بوه سوایر شوهرهای غیور اسوالمی اسوت.
خصایص شهر اسالمی در سه قلمرو اقتصوادی ،کالبودی و اجتمواعی دسوتهبنودی
میشوند .بررسوی ماهیوت اجتمواعی شوهر اسوالمی در منوابع مختلوف هموواره از
تردیدهایی ابراز شده از سوی برخی اندیشومندان نسوبت بوه خصوایص اجتمواعی
شهرهای اسالمی در مقایسه با شهرهای معاصر آن در غرب بوه خصووص تصوویر
ارائه شده از شهر غربی دوره قرون وسطی توسط ماکس وبر تأثیر پذیرفتوه اسوت
(پوراحمد و موسوی.)2 ،1389 ،
شهر از منظر قرآن کریم و دیدگاه بزرگان
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نقش جهانبینی اسالمی در شهرسازی

عناصر جامعوة آرموانی از دیودگاه قورآن وحودت و وفواق  ،عودالت و مسواوات،
آزادی انسانی و تفکر و اندیشوه اسوت (ربوانی .)172 ،1387 ،اندیشوة اسوالمی در
اولین قدم بین شهر و سایر مکانها تمایز قائل شوده اسوت .یعنوی ایون کوه از نهور
قرآن کریم شهر به جایی گفته میشود کوه محول ایودهآل زنودگی بووده و تموام
شاخصههای مد نهر قرآن را داشته باشد .قرآن کریم مکانهایی بوا جمعیوتهوای
باالی صد هزار نفر را شهر نمیداند و در عوض مکانهوایی را بوا جمعیتوی بسویار
کمتر ،ولی با دارا بودن صفات مد نهر قرآن ،شهر (مدینه) مینامد (بمات،1370 ،
 .)8واژههای «المدینه» چهارده مرتبه« ،بلد» بوه سوه صوورت در مجمووع چهوارده
مرتبه و «البالد» پنج مرتبه در قرآن آمدهاند .در خصوص حرمت و امنیت شهر در
بیان قرآن ،شهر میتواند مورد احترام واقع شود و خداوند متعوال در دو نوبوت بوه
شهر سوگند یاد میکند (مجلة راهبرد یاس )200 ،واژههای قرآنی مرتبط بوا شوهر
شامل بلد ،بلدا ،البلدا ،بلوده ،مدینوه ،المودائن ،القریوه ،قریتوک ،قوریتکم ،قریتنوا،
القریتین ،القری ،دار ،دارکم ،داره ،دارهم ،الدیار ،دیارکم ،دیارنا ،دیارهم آموده
است (صارمی .)23 ،1387 ،از تفاسیر قرآن کریم چنین برمیآید که لفظ (مدینه)
دربارة مکانهایی به کار رفته که دارای حکام و سالطین بوده و از سومت اداری،
قضایی و سیاسی برخوردار بوده است .تفاوت شوهر و روسوتا در قورآن را وجوود
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دستگاه قضایی تعیین مویکنود .تصوور ذهنوی اموت در جامعوه اسوالمی  ،ایودهای
ارگانیک دارد که در قرآن به صورت «بنیان مرصوص» مطرح شده است (عثمان،
.)19 ،1376
در سورة صف ،آیة چهوار ،بودین ترتیوب آموده اسوت« :محققوا خودا دوسوت
میدارد کسانی را که در راه او به صف کارزار میایستند تو گویی بنیانی سواخته
شده از قلعاند» .کلمة «بنیان» به معنای بنا و کلمة «مرصوص» به معنای ساختمانی
است که با رصاص سفید قلع و رصاص سیاه «سرب» محکمکاری شده ،به طوری
که در مقابل عوامل انهدام مقاوم اسوت( .طباطبوایی ،1368 ،ج ( )505 ،19بموات،
همان .)11 ،سید رضا سراج ،قریه را به شهر ،الهی قمشوهای قریوه را دیوار ،محمود
خواجوی قریه را شهر ،جاللالدین مجتبوی قریه را آبادانی و شهر ،محمد کواهم
معزی قریه را شهر ،کاهمپور جوادی قریه را قریه ،حاج محموود یاسوری قریوه را
دیهها ،عبدالمجید آیتی قریه را قریه ،اشرفی تبریزی قریه را قریه ،مکارم شویرازی
قریه را شهر و آبادانی ،فوالدوند قریه را شهر ،ابوالحسونی شوهرانی قریوه را قریوه،
خرمشاهی شهر ،فیضاالسالم قریه را شهر و ده و صاحب محدث دهلوی قریوه را
دیهها ترجمه کردهاند (صارمی.)22 ،1387 ،
جدول شمارة ( :)1ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه اسالم

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

ویژگیها
وجود امنیت
سکونت پرهیزکاران و دانشمندان
زمامداری شهر توسط حکیمان خردمند
اشاعة معنویت و دین ورزی
نهم شهری
توسعة فضای عمومی
تساوی در اعمال حقوق شهروندی برای همگان

 oمنبع( :ایازی105 ،1387 ،و)109

به طور کلی سه عنصر «انسان»« ،رفتار» و «کالبد» در ایجاد فضای کالبدی شوهر
دخیل میباشند .اما در شهرهای اسالمی سه عنصر «جهانبینی توحیدی»« ،اخوالق
و رفتار اسالمی» و «عمل و ارتبواط اسوالمی بوا عوالم» در شوکلگیوری آن سوهیم
میباشند .حال اگر این سه عنصور را بوه صوورت دوایور متقواطع در نهور بگیوریم،
بهترین حالت وقتی است که دایرهها بر هم منطبق باشند (برقی و تقدیسی،1387 ،
 .)126در جهان اسالم یکی از اولین طبقهبندی سکونتگاهها ،توسط مقدسی انجام
گرفته که آنها را در چهار گروه طبقهبندی کرده است ،که شامل موارد زیر است:
 .1امصار (شهر بزری)؛  .2قصبات (مراکز ایالتی)؛  .3مدن (شوهرهای ایوالتی،
شهر اصلی یک منطقه ،یا یک بازار و شهر) (بسیم سلیم .)1381 ،احمد اشرف در
تعریف مدینه چنین مینویسد :سومین نوع شوهر کوه مقدسوی از آنهوا یواد کورده،
مدینه است .مدینه جایگاهی است که عدالت در آن اجرا میشود و مقر دولت یوا
نماینوودگان حکومووت اسووت .مدینووه ،گذشووته از موقعیووت اداری نقووش مووذهبی
پراهمیتی نیز داشته است .شهر جایی بوده است کوه نواگزیر مسوجد جوامع داشوته
است ،اما هر کجا مسجد جامع داشت مقام شهری پیدا نمویکورد .یکوی دیگور از
خصوصیات شهرهای اسالمی کارکرد بازرگانی و صنعتی آنهاست.
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ویژگیهای تاریخ شهرنشینی در ایران
نقش جهانبینی اسالمی در شهرسازی

از دیدگاه ابونصر فارابی انواع مدینه شوامل :مدینوة فاضوله ،مدینوة جاهلوه ،مدینوة
خست ،مدینة کرامت ،مدینة تغلبیه ،مدینة جماعیه است .از نهر خواجه نصیرالدین
طوسی انسان مدنی بالطبع است ،موجب تشکیل اجتماعاتی میشود کوه نخسوتین
هدف آن رفوع نیازهوای اولیوه و هودف نهوایی آنهوا تحصویل کمواالت معنووی و
سعادت است که بدون همکاری و همیاری با یکدیگر حاصل نمیشود (صارمی،
 25 ،1387و  .)27قرآن کریم در آیات مختلفی شاخصهایی از زندگی مطلووب
اقتصادی در یک شهر اسالمی را برمیشمارد که شامل :امنیوت اجتمواعی ،امنیوت
اقتصادی ،امنیت قانونی ،تابعیت از قانون ،امنیت دسترسوی بوه ارزاق ارزان ،عودم
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تفاوت بین آحاد شهر در کسب معاش است (راهبورد یواس .)203 ،نهریوة جدیود
شهرسازی اسالمی که توسط خانم لیال علی ابراهیم در بررسوی شوهر قواهره ارائوه
شده است ،تمام نهریههای شهرسازی جدید را مورد نقد قرار داده ،معتقود اسوت
که هی کدام از این نهریهها به نقش مذهب در شهرسوازی نپرداختوه اسوت .ایون
پایهگذاری شده است .بوه نهور
تئوری جدید براساس آیات و احادیث پیامبر
ابراهیم آیات قرآن قواعد کلی نهریوه را شوکل مویدهنود و احادیوث پیوامبر
اصووول اساسووی یعنووی ارزشهووای فرهنگووی و اجتموواعی شووهر مسولمانان را تعیووین
میکند .این قواعد کلی به هر حال باید در فورم هوادی پیواده گردنود .از ایون رو،
ابراهیم ،با توجه به احادیث از روابط همسایگی نمونه نوام مویبورد؛ چورا کوه ایون
روابط به تعیین اندازة ایدهآل بنیاد شهر و مسافت و تراکم مناسب آن میپوردازد،
به نهر او ،یک جماعت  160خانواری ( 1600نفری) میتواند بوه طوور هماهنوگ
موجب تحکیم روابط همسایگی و همبستگی گردد .مسجد در مرکوز ایون واحود
مسکونی و اطراف آن یک محور حمل و نقول قورار مویگیورد .قصوبه نیوز مکوان
شکلگیری واحدهای اجتماعی فرهنگی و اداری است .هر قصبه بوه چنود واحود
مسکونی اختصاص یافته و هر یک دارای یک حرا به صورت بن بست مویباشود
(پوراحمد ،موسوی.)42 ،1389 ،
الف ـ ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی شهر اسالمی

جهتگیری اجتماعی و فرهنگی شهر اسالمی در جهت دستیوابی بوه آن جهوت
واقعی که سیر الیاهلل است میباشد (صارمی .)60 ،1387 ،برای یک فرد مسولمان
شهر مفهوم خاصی دارد ،چه در هرات و سمرقند باشد یا در بغداد و فارس او پنج
بار در روز شهر خویش را فراموش میکند و از آنجا خارج میگوردد و در ذهون
خویش به شهر دیگری نهر مویانودازد .آن شوهر مکوه اسوت ،اموا آناوه بورای او
اهمیت دارد شهر مکه نیست ،بلکه دو نقطة مرکزی آن ،همان مکعب سیاه رنوگ
که بر گردونهای سفید رنگ قرار دارد (بمات )11 ،1370 ،و با تضاد رنگ و فرم،
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نقش جهانبینی اسالمی در شهرسازی

رنگ سیاه و سفید و شکل مکعب و دایره ،مرکز ثقل تمام نگاههوا در آنجوا واقوع
است (بمات ،همان .)5 ،به نهر بمات ،شهر اسالمی عبارت است از نمایش فضایی
شکل و ساختمان اجتماعی که براساس ایدهآلهای اسالمی ،فرمهوای ارتبواطی و
عناصر تزیین خود را نیز در آن وارد کرده اسوت .اموا فراتور از مفهووم اجتمواعی،
اصل دیگری بر جامعة مسلمان حاکم است ،آن محدود نبودن به زموان و نداشوتن
جغرافیای خاص است که مفهوم امت اسالمی آن را تعریف میکند .بمات بوه دو
عنصر مهم یعنی آب و خاک اشاره میکند ،زیرا کوه هور دو از عناصور ضوروری
شهر است ،به ویژه آب که با مفهوم خاصی مطرح است (بمات ،همان .)11 ،شهر
اسالمی عالوه بر موقعیت توپوگرافی محلی و ویژگیهای کالبدی ،بازتاب دهندة
ساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی عام جامعة جدیدالتأسیس بوده
و به طور کلی این عوامل به شرح زیر است:
 .1سازگاری یا تطابق طرح و شکل ساختمانی شهر با شرایط طبیعی.
 .2باورهای مذهبی کانون یا هسوتة اصولی زنودگی فرهنگوی موردم مسولمان را
تشکیل مویداده اسوت .از ایون رو مسوجد در سلسوله مراتوب نهوادی و مکوانی از
جایگاه کانونی برخوردار بوده است.
 .3روابووط اجتموواعی و فیزیکووی میووان قلمروهووای عمووومی و خصوصووی میووان
گروههای اجتماعی و محلهها ،همانین بازتاب دهندة قوانین شریعت بوده اسوت.
اصل حریم شخصی به قانون تبدیل شده که ارتفاع دیوار را بواالتر از ارتفواع فورد
شترسوار تعیین کرده است.
 .4سازمان اجتماعی جامعة شهری براساس گروه بندیهای اجتماعی مبتنوی بور
چشماندازهای فرهنگی ،خاستگاههوای قوومی و همخوونی مشوترک اسوتوار بووده
است .عواملی هماون ساختارهای خوانوادة گسوترده ،حوریم شخصوی ،تفکیوک
جنسی و تعامل اجتماعی نیرومند به وضووح در شوکل سواختمانی متوراکم منوازل
حیاطدار متجلی بوده است (غنیزاده.)203 ،1385 ،
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تراکم زیاد جمعیت ،مشخصة شهر در اسوالم اسوت و افوراد جامعوه نیوز جووهر
اصلی شهرنشینی هسوتند و خانوههوا نیوز واحودهای تشوکیل دهنودة آن مویباشوند
(بمات ،همان .)13 ،بازارها مویتوانسوتند در مجواورت محوالت مسوکونی ایجواد
شوند مشروط بر آن که بورای موردم مزاحموت نداشوته باشوند .براسواس مقوررات
دینی ،کارگاههای صنعتی میتوانستند در کنار محلههای مسوکونی ایجواد شووند،
مگر این که برای مردم زیانآور باشند .صنفبندی بازارهای شوهر ،کوه براسواس
آن هوی صوواحب حرفووهای اجوازه نداشووت کووه محول کسووب خووود را در غیوور از
بازارهای متعلق به خود دایر کند .تمرکز این بازارها به شکلی بود که به سوهولت
نیازهای مردم را برطرف کند (صارمی .)34 ،1387 ،وجوود فرهنوگ اسوالمی بوه
عرضة نوعی وحدت در بسیاری از مفاهیم و مهواهر شوهری در آنهوا منجور شوده
اس وت .عناصوور و فضوواهای مختلووف در شووهرهای اسووالمی در کالفووی از معووابر و
شریانهای ارتباطی ،مجموعة واحد سازمان یافته و شکل گرفتهای میسازند .ایون
فضا با پی و خمهای محافظ آن ،به شکل فرمهای مدور حلزونی است که با نقشة
گستردة شهر اروپایی در تضاد است .راههای ارتباطی که گواه مخفوی هسوتند ،از
تمام شهر ،خانة واحدی میسازند .محلههای شهرکها و شهرها ،معموال بوا یوک
خیابان اصلی از جوامع متجانس و کوچک گروههای مذهبی و قومی و حرفوهای
شکل میگرفت و براساس همبستگی شدید گروهی ،تعهد و رسالت اجتماعی در
بین آنها جریان داشت .محلهها براساس پایگواه اجتمواعی تقسویم نمویشودند .هور
کدام از آنهوا هسوتة کووچکی از حیوات فقیور و غنوی بوود و مسواجد ،چشومههوا،
حمامها ،گورم خانوه هوا و بوازار هوای خواص خوود را داشوتند و در شوهرکهوای
روستایی هم آسیاب و خرمن کوبها تعبیه شده بود .محله از نهر مأموران ،یوک
واحد دیوانی و مالیاتگیری بود (خدایی و تقوایی.)116 ،1389 ،

جدول شمارة ( :)2برخی اصول حاكم بر مناسبات شهرسازی و شهروندی در متون اسالمی

اصول
بنیادین

اصل کرامت انسان
اصل عدالت
اصل رفاه
اصل الزامآوری قراردادها و پیمانها

اصل سلطهناپذیری مسلمانان ازکافران
اصل عدم فساد
اصل عدم «عسروهرج»
اصل اضطرار

اصل امنیت
اصول
اخالقی
و انسانی

اصول
حقوقی

اصل تساوی و برابری آحاد جامعه در حدود ،حقوق و تکالیف
اصل ممنوعیت اعانت بر بدیها
اصل ممنوعیت زیان رساندن به دیگران
اصل لزوم احترام به مقدسات
اصل ممنوعیت اسراف و تبذیر
اصل احترام مالکیت
اصل حکم به صحت اعمال شهروندان
اصل الزامآور بودن تکالیف
اصل ممنوعیت و ضمانآوری اتالف
اصل ضمان نیکوکار
اصل حریم امالک
اصل غرور
اصل شفعه
اصل قرعه

ب ـ ابعاد اقتصادی ـ سیاسی شهر اسالمی

اساس تشکیل دولت و اجتمواع عوالی در اندیشوة ابون خلودون ،تودبیر و سیاسوت
جسمانی است ،که بر پایة عصبیت قومی قرار دارد و به نوعی هدف آن رسیدن به
مدینه و به دست آوردن آن است .زیرا گذراندن زندگی بادیوهنشوینان بوا مشوقت
همراه است و در واقع رسیدن به زندگی در سطح مدینه ،برای بادیوهنشوینان جوزو
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 oمنبع( :سنایی و همکاران)12 ،1387 ،





آرزوها و ارزشها محسوب میشود.
جدول شمارة ( )3ویژگیهای اجتماعی و سیاسی شهرهای اسالمی




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ایجاد تشکلهای صنفی توسط اصناف
کنترل اصناف توسط حاکمیت
تسهیل کنترل پیشهها و دریافت مالیات از آنها توسط اصناف
وحدت ساکنان شهر در محدودة محلهها
اهمیت مذهب در پیدایش همبستگی و خصومت اجتماعی
تسلط حکومت بر ادارة شهر
انتخاب مدیران شهر توسط حاکم شهر
تفکیک جنسیتی و ایجاد حریم شخصی در فضاهای خصوصی و عمومی
محدود شدن فضاهای عمومی در شهر ها به مسجد و دارالحکومه
حضور کمتر زنان در فضاهای عمومی

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

 oمنبع( :پوراحمدی و موسوی)13 ،1389 ،
دیدگاه برنامهریزی شهری در اسالم در دیدگاه ابن ربیع دارای شروطی است
که انجام آن بر حاکم الزم است .این شروط شامل موارد زیر میباشد:
جدول شمارة ( )4دیدگاه برنامهریزی شهری در اسالم از نگاه ابن ربیع

شرط اول بر حاکم آب شیرین و گوارا را به آن برساند تا سیراب شود و دسترسی به آن
به راحتی صورت پذیرد.
الزم است که
شرط دوم بر حاکم طول و عرض خیابانها و معابر را درست ارزیابی کند توا متناسوب بوا
نیاز رفت و آمد مردم باشد.
الزم است که
شرط سوم بر حاکم مسجد جامع را در مرکز شهر بنا کند توا بتوانود از طریوق آن بوا تموام
ساکنان شهر آشنا شود.
الزم است که
تعداد کافی بازار برای آن پیشبینی کند تا مردم احتیاجات خود را از
شرط چهارم بر
حاکم الزم است که نزدیکترین محل سکونت خود تأمین کنند.
شرط پنجم بر حاکم میان قبایل مختلف فاصله ایجاد کرده و آنان را با هوم در یوک محلوه
اسکان ندهد تا جمع میان اضداد متباین نکرده باشد.
الزم است که
شرط ششم بر حاکم برای پیشگیری از دستاندازی دشمنان بر شوهر ،حصواری پیراموون
آن بکشد ،زیرا کل شهر به منزلة یک خانه است.
الزم است که

 oمنبع( :بمات)11 ،1370 ،
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اهمیتی که اسالم به حقوق متقابل افراد و اجتماع نسبت به یکدیگر داده است،
بینهیر است .یکی دیگر از ویژگیهای شهر اسالمی ،اولویت سازندگی بور اخوذ
عوارض است ،چنان که امیرالمؤمنین علوی مویفرماینود« :بایود توالش توو بور
آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشود کوه خوراج جوز بوا آبوادانی فوراهم
نمیگردد» .محرومان همواره مورد توصیة امیرالمؤمنین علی بوودهانود« ،پوس
خدا را ،خدا را ،در خصوص طبقات پوایین و محوروم جامعوه ،گروهوی کوه هوی
ندارند ... ،پس برای خدا پاسدار حقی بواش کوه خداونود بورای ایون طبقوه معوین
فرموده است» .و دربارة حفاهت از حریم جادهها ذکر شوده کوه روزی بوه دیودن
بازار کوفه رفته بود و خانوههوایی را در حوریم بوازار مسولمین دیدنود و فرمودنود:
«اینجووا محوول بوازار و تجووارت مسوولمین اسووت ،نبایوود در آن خانووههووای مسووکونی
بسازید» .دستگاههای اداری شهر مسؤول نهارت بر رفت و آمد و نحوة بهرهگیری
از معابر توسط مردم بودند و محتسب ،به عنوان نمایندة اجرایی ،نقوش مهموی در
این زمینه داشت .از جمله بر محتسب الزم بود که از پاره شدن جامههای مردم بور
اثر برخورد با بار هیزم ،کاه و غیره ممانعت کند ،بور نهافوت معوابر نهوارت کنود،
برای جلوگیری از سد معبر قصابان را از ذبوح دامهوا در معوابر منوع کنود ،بوا منوع
اختالط مردان و زنان سعی میکرد تا امنیت عابران را تأمین کند .از ویژگیهوای
دیگر شهر اسالمی ،اهتمام به زیباسازی خیابانها و توجه خواص بوه حوریم وقوف
است (صارمی50 ،1489 ،و .)60در شهرهای اسالمی نمیتوان از تمایز میان شهر و
روستا سخن گفت و در حقیقت شهر و روستا یک منطقة شهری به هم پیوسوته را
در یک واحد سیاسی تشکیل میدادند که شامل:
و شهر و منطقة نفوذ سیاسی و اجتماعی؛
و شهر و منطقة نفوذ فرهنگی و مذهبی؛
و شهر و منطقة نفوذ محدودة اقتصادی (حبیبی.)56 ،1376 ،

ج ـ ابعاد کالبدی ـ معماری شهر اسالمی
جدول شمارة ( :)5تقسیمبندی انواع بناها از نظر قوانین اسالم




 .1بناهای واجب

از قبیوول :مسوواجد ،قلعووههووا ،باروهووا ،پوولهووا ،مراکووز تعلوویم و تربیووت،
بیمارستانها ،بنادر ساحلی

 .2بناهای مستحب

از قبیل :مأذنههای مساجد ،بازارها

 .3بناهای مباح

از قبیل :منازل مسکونی ،دکانها

 .4بناهای حرام

از قبیل :میکده ،فاحشه خانهها

 oمنبع( :صارمی)30 ،1387 ،

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

حضور فرهنگ اسالمی به عرضة نوعی وحدت در بسیاری از مفواهیم شوهری
منجر شده است .عناصر و بناهای مختلف موجود در شهرهای اسالمی در کالفوی
از معابر و شریانهای ارتباطی ،مجموعوة واحود سوازمان یافتوه و شوکل گرفتوهای
میسازند .این فضا با پی و خمهای محافظ آن ،به شکل فرمهای مودور حلزونوی
است که با نقشة گستردة شهر اروپایی در تضاد است .راههوای ارتبواطی کوه گواه
مخفی هستند ،از تمام شوهر ،خانوه واحودی مویسوازند .محلوههوای شوهرکهوا و
شهرها ،معموال با یک خیابان اصولی از جواموع متجوانس و کوچوک گوروههوای
مذهبی و قومی و حرفهای شکل میگرفت و احساس همبستگی شودید گروهوی،
تعهد و رسالت اجتماعی در بین آنها جریان داشت .محلههای شهری از پدیدههای
باستانی و متداول در شهرهای اسالمی برشمرده میشدند .محلهها براساس پایگواه
اجتماعی تقسیم نمیشدند .هر کدام از آنها هستة کوچکی از حیات فقیور و غنوی
بود و مساجد ،چشمهها ،حمامها ،گرم خانهها و بازارهای خاص خود را داشتند و
در شهرکهای روستایی هم آسیابها و خرمنکوبها تعبیه شوده بوود .محلوه از
نهر مأموران دولت یک واحد دیوانی و مالیوات گیوری بوود (خودایی و تقووایی،
.)111 ،1389

جدول شمارة ( :)6مشخصههای شهر اسالمی

توضیح

مشخصه
فضای کالبدی

بخشی که فضا فقط یک قالب نیست .براسواس دیودگاه
اسوالمی جسوم هواهری انسوان را بورای روح بووزری او
خلق کردهاند.

جهت کالبدی فضا

جهتیابی دقیق ،نقشهبرداری صحیح ،برخورد فیزیکوی
آب و خوواک ،مهوومتوورین شوواخص فضوواهای وسوویع
شهرهای اسالمی است.

مسجد و مسجد جامع محور اساسی شهر
مدارس

باالترین فضیلت مسلمین

استحکام و ثبات

امام صوادق مویفرمایود :هور کوه بوا کاسوتن موواد،
ساختمانی بسازد ،پاداش داده نمیشود.

باغ

شهر نیکوی خدا

زیبایی

دوست خدا

نهم و تقارن

اساس آفرینش

امنیت

امنیت زندگی و سالمت جامعه

عوامل مؤثر در مرکزیت مسجد جامع در شهرهای اسالمی با عواملی که منجر
به مرکزیت اکروپول در شهر های یونانی یا کاپتول در شهرهای روموی شوده ،بوا
هم متفاوتند (عبدالستار عثمان .)12 ،1376 ،به طور کلی هدف از ساخت مسوجد
عبارت است از:
 .1توجه به ذات اقدس الهی؛
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 oمنبع( :صارمی)35 ،1387 ،
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 .2تعلیم آموزههای دینی و ایجاد مکانی مناسب برای تزکیة روح انسان؛
 .3هویت دادن به شهر اسالمی و کارکردهای مسجد شامل:
 .1کارکرد عادی و مذهبی؛
 .2کارکرد فرهنگی و آموزشی؛
 .3کارکرد نهامی؛
 .4کارکرد سیاسی؛
 .5کارکرد اجتماعی؛
 .6کارکرد هنری؛
 .7کارکرد قضایی؛
 .8کارکرد اقتصادی (امینی و منتهرالقائم.)5 ،1387 ،
براساس دیدگا اسالمی در فضاهای شهری با دو عنصر مادی و معنووی روبورو
هستیم که یکی همین مصالح هاهر و دیگری هویت این فضاست که بسیار مهمتر
از فضاست .فضا جسمی است دارای جان ،اما نه جسم است و نه جوان و نوه روح
است و نه کالبد و در همین نقطه است که معماری هنر میشود؛ چرا که اگر تنهوا
به روح و مفاهیم ذهنی میپرداخت فلسفه بود و معنویات ،و اگر یکسره به جسوم
بنا توجه داشت ،علم بود و مادیات .اشکال همیشه در خلوص و کمال نهایی خود
بوده یا مربع یا مستطیل و گواهی هشوت ضولعی مونهم و دایوره ،کوره ،مخوروط و
استوانه هستند .حیاطها ،صحنها ،اتاقها ،شبستانهوا ،ایووان و منواره و گنبودها و
فضاهای باز یا بسته ،حتی باغاهها هیاگاه دارای اشکال شکسته یوا غیور هندسوی
نیستند؛ به عکس امروز که وقتی صحبت از معماری میشوود ،چیوزی کوه مطورح
نیست همان جان و روح حاکم بر فضاست (صارمی.)37 ،1387 ،
از منهر حکمت اسالمی ،محسوسات عالم دو وجه دارند :یکی عالم صورت،
که عبارت است از آناه که میبینیم و دیگر عالم معنا و حقیقت ،که با چشم سور
دیده نمیشود .مقوله هوای موؤثر در طراحوی معمواری را در سوه عنووان مویتووان
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خالصه نمود:
 .1فرم یا صورت؛
 .2کارکرد؛
 .3معنا.
در این باره اولین و مهمترین منبعی که در اختیوار معموار معنواگرا قورار دارد،
قرآن کریم اسوت .معوانی منبعوث از جهوانبینوی اسوالمی در معمواری هوم شوامل
توحید ،وحدت وجود ،وحدت در عوین کثورت ،تجلوی ،تفکور در آیوات و نهوم
آفرینش ،حرکت در جهان مادی  ،وجوه سلوک انسان عارف ،تسبیح موجودات
که ایون معوانی بوه وسویلة ابزارهوایی در معمواری تجلوی یافتوهانود .ابزارهوا شوامل
ارزشهای هندسی ،نور ،نماد و رمز ،افزایش فضا و کاهش ماده ،انعکاس ،عناصر
طبیعووت در فضووای معموواری (بمانیووان و عهیمووی .)138 ،1389 ،اهمیووت موضوووع
روانشناسی رنگها در آرمانشهر اسالمی مبتنی بور ایجواد روحیوة سور زنودگی و
شادابی ،کار و فعالیت و رشد و پیشرفت میباشد (کجبواف .)332 ،1387 ،رنوگ
آبی از آن این دنیا نیست ،القا کنندة ابدیتی آرام و فوق انسانی ،بلکه غیر انسانی
است .کاندینسکی میگوید :آبی تیره ،انسان را به سوی الیتناهی هدایت میکند،
و میل پاکی و عطش ماورا الطبیعیه را در انسان میانگیزد (بمات ،شوهر اسوالمی،
 .)220ویژگی تفکر معماری اسالمی در آن است که مبادی و اصوول آن نخسوت
کلیات طرحهای عمرانی را در بر گرفته و سپس بوه جزئیوات مویپرداختوه اسوت.
یعنی ابتدا و به عنوان یک سیاسوت شوامل ،کلیوات را مطورح مویکورده و سوپس
جزئیات را با دیدی متخصصانه مورد توجه قرار داده است (عثمان.)27 ،1376 ،
اهلوورز در بررسوویهووای خووود موودلی از شووهرهای اسووالمی ارائووه کوورده کووه
ویژگیهای آن عبارتند از:
 .1وجود سلسله مراتبی از کارکردها با مسجد آدینه (کوارکرد دینوی) و بوازار
(کارکرد اقتصادی و قلب فعالیتهای کسب و کار) به عنوان هسوتة مرکوزی هور
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شهر اسالمی؛
 .2وجود سلسله مراتب بازرگانی و پیشهوری در درون بازار؛
 .3وجود محلههای مسکونی درون شهری (کارکرد مسکونی)؛
 .4وجود تأسیسات و استحکامات نهامی و دفاعی (کارکرد دفاعی)؛
 .5مشخصات خاص دیگری نهیر گورسوتان و بازارهوای دورة بیورون بواروی
شهر (احمدپور و موسوی ،1389 ،ص.)3
بسیاری از اندیشمندان معتقدند معماری اسالمی یک معمواری درونگراسوت.
خانههای شخصی ،فضاهای بستهای است که آنجا را فضای فامیلی و خصوصی و
اندرون خانوادگی محسوب میکنند و معموال رو به اندرون داشوته ،سواختمان بوه
طرف داخل چرخیده است .کوچهها نیز در ارتباط بوا خانوههوا و بوه عنووان داالن
تلقی میشوند و معبر و محلی بورای داد و سوتد و گردشوگری هسوتند .در نتیجوه
کوچه و خیابانها مانند یک چشمانداز نیست و به خالف فضاسازی شوهر غربوی،
عمق نمایی و پرسپکتیو وجود ندارد .اما این دلیل بر درونگرا بودن شهر اسوالمی
نیست (بمات ،همان.)50 ،

جدول شمارة ( :)7عناصر شهری در پهنة مدینه و ربض

توصیف مختصر

عناصرشهری
قصبه

اقامتگاههای دارای استحکامات

ربض

حومة واقع در منطقة بالفصل بخش قدیمیتر مرکز مدینه

سور

دیوار شهر

باب

دروازة شهر

برج

برج دارای استحکامات

شارع

خیابان سراسری عمومی

بطحا

میدان یا مکان عموومی کوه معمووال در تقواطع سوه خیابوان
ایجاد میشوند

مصلی

فضای باز وسیعی بورای برگوزاری نمواز عیود در مجواورت
مدینه

مقبره

گورستان عمومی

حزان

امکانووات عمووومی بووزری ذخیوورهسووازی آب ،منبووع آب
خصوصی

خندق

مسیر اصلی فاضالب یا خندق شهر

محله

محلة شهر

 oمنبع( :صارمی)30 ،1387 ،
نتیجهگیری

امروزه در اغلب شهرها نامها و مکانهوای جدیودی را کوه از غورب تقلیود شوده
مشاهده میکنیم ،مانند پاساژ ،سوپر مارکت ،بوتیک و غیره ،که تقلیودی نابجوا از

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29
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مدینه

مجموعة شهری یا شهر
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نمونههای غربی است .مقایسة معیارهای قرآنی دربارة شهر نشان مویدهود مفهووم
پیامهای آن ،معیارها و مالکهای هریفی قابل درک اسوت کوه بوا موالک حوال
ارائه شدة بشری مشابهتی ندارد .در جامعهشناسی قرآن ،آناه مورد بحوث اسوت،
فرهنگ حاکم بر جامعه و امتیازات فرهنگوی انسوانهاسوت و مودنیت را بوا معیوار
توحید و عمل صالح و قانونمداری و نه اجتماعات میسنجد .شوهر اسوالمی بایود
ناهر به هویت اجتماعی و کالبودی شوهر باشود کوه روابوط اجتمواعی آن بور پایوة
ارزشهای دینی سامان یابد و شکل فیزیکی آن نشانگر هویت اسوالمی سواکنان
آن باشد .اسالم اصولی را مطرح میکند که در هور انسوان و هور مکوانی تفسویر و
چهارچوب خواص خوود را دارد .عودالت ،وحودت ،همواهنگی ،رهوایی انسوان و
نجووات او از جهالووت اسووت .و در برنامووهریووزی شووهری (شووهر اسووالمی) بایوود بووه
انسانسازی ،رفتارسازی ،و کالبد همزموان توجوه گوردد .مقوام معهوم رهبوری
فرهنگ را عامل شکلدهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت بخوش و تأثیرگوذار
در عرصووة تصوومیمات کووالن کشووور دانسووته و مهندسووی فرهنووگ بووه منزلووة
آسیبشناسی ،پاالیش و ارتقا فرهنگی در جهتدهی آن بور پایوة هویوت اصویل
ایرانووی و اسووالمی بووا توجووه بووه مقتضوویات ملووی و جهووانی تبیووین مووینماینوود .لووذا
فرهنگسازی تنها جهت بازگشت به فرهنگ اصیل شهرسازی اسالمی است .باید
هدف نهایی در برنامهریزی شهرهای اسوالمی شوکوفا نموودن جووهرة انسوانی در
جهت دادن و خالقیت و ارائة خط سیر ،با صنع الهی و خالقیت خداوند باشد.
شهر اسالمی = شهر انسانی  +مدنیت اسالمی  +شهر سالم  +شهر عقالنی و منطقی
پینوشتها
1. Gurnebaym
2. Mbrunschvig

منابع و مآخذ

 .1ابن اخوه ( ،)1374آيین شهرداري (معالم القربه في احکام الحسبه) ،ترجمة دکتور جعفور
شعار ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
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 .2احمد ،اشرف (« ،)1353ويژگيهاي تاريخ شهرنشیني در ايران» ،فصلنامة علوم اجتمواعی،
دورة اول ،شمارة چهارم ،تهران ،دانشکدة علوم اجتماعی و تعاون.
 .3احمدپور ،احمد و موسوی ،سویروس (« ،)1389ماهیت اجتماعي شهر اسدالمي» ،فصولنامة
پژوهشی شهر ایرانی اسالمی ،شمارة دوم زمستان.
 .4احمدیان ،محمود علوی« ،)1393( ،شدهر اسدالمي و چشدماندداز آينددة آن از ديددگاه
مکتبهاي جغرافیايي» ،مشهد پژوهی ،سال ششم ،شماره هشت ،تابستان.
 .5امینی ،رقیه و منتهرالقائم ،اصوغر (« ،)1387ارزيابي عملکرد مسدجد در قدرون نخسدتین
اسالمي» ،مجموعة مقاالت همایش آرمان شهر اسالمی ،دانشگاه اصفهان ،اسفند ماه.
 .6ابولقد ،ژانت ( ،)1383يك شهر اسالمي چگونه شهري است؟تارهاي تأمالت تطبیقدي،
ترجمة مهدی افشار ،جلد اول ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .7ایازی ،علی نقی (« ،)1387تبین انديشة اسالمي تیرامون شهر و شهرنشیني با تأکیدد بدر
متون ديني» ،مجموعة مقاالت نخستین همایش آرمان شهر اسالمی.
 .8برقی ،حمید و تقدیسی ،احمد (« ،)1387بررسي شکلگیري شهر اسالمي و ويژگيهداي
آن» ،مجموعة مقاالت نخستین همایش آرمان شهر اسالمی.
 .9بسیم سلیم ،حکیم ( ،)1381شهرهاي عربي اسالمي ،ترجمة حسین ملک احمدی و عوارف
اقوامی مقدم ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.
 .10بمات ،نجمالودین ( ،)1370شهر اسدالمي ،ترجموة دکتور محمود حسوین حلیموی و منیوژه
اسالمبولای ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .11بمانیان ،محمد رضا و عهیمی ،فاطموه (« ،)1389انعکاس معاني منبعدث از جهدانبیندي
اسالمي در طراحي معماري» ،فصلنامة مطالعات شهر ایرانی اسالمی.
 .12جبل عاملی ،مهسا و همکاران (« ،)1387اصول مفهومي طراحي خانه براساس حکمدت
اسالمي» ،مجموعة مقاالت دومین همایش ملی شهر اسالمی.
 .13حبیبی ،محسن ( ،»1376از شار تا شهر ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.
 .14خدایی ،زهرا و تقوایی ،علی اکبر (« ،)1389شخصیتشناسي شهر اسالمي با تأکید بدر
ابعاد کالبدي شهر اسالمي» ،فصلنامة مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شمارة دوم.
 .15ربانی ،علی (« ،)1387کنکاش در عناصدر شدهر اسدالمي» ،مجموعوة مقواالت نخسوتین
همایش آرمان شهر اسالمی ،دانشگاه اصفهان.
 .16زنگانه ،ابالفضل و همکواران (« ،)1391بازشناسي هويت کالبدي در شهرهاي اسدالمي
(مطالعة موردي :شهر ري)» ،فصلنامة علمی و تخصصی برنامهریزی منطقوهای ،سوال دوم،
شمارة پنجم ،بهار.
 .17صارمی ،حمید رضوا ( ،)1387ساختار شهر اسدالمي ،مؤسسوة فرهنگوی اطوالع رسوانی و
مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .18صفایی ،عباسعلوی (« ،)1387برخي اصدول حداکم بدر شهرسدازي و شدهروندي در





اسالم» ،مجموعة مقاالت همایش آرمان شهر اسالمی ،دانشگاه اصفهان.
 .19عثمان ،محمد عبدالستار ( ،)1376مدينة اسالمي ،ترجمة علوی چراغوی ،تهوران ،انتشوارات
امیرکبیر ،چاپ اول.
 .20غنیزاده ،مسوعود ( ،)1385فصولنامة راهبورد یواس ،پژوهشوکدة علووم انسوانی و مطالعوات
اجتماعی ،دورة  ، 1شمارة  ، 7پاییز.
 .21کجباف ،محمد باقر (« ،)1387روانشناسي رنگها در آرمان شهر اسدالمي» ،مجموعوة
مقاالت نخستین همایش آرمان شهر اسالمی.

1. Janet .L . ABU Lughod, 2008, SOME HISTORIOGRAFHICAL NOTES ON
THE ISLAMIC CITY WITH PARTICULAR REFERENGE TO VISUAL
REF, STORT. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
2. Neglia.GludiaAnnalina, 2008, HDO - THE CITY THE ISLAMIC WORD,
VOLUM 2 EDITED DY: SALAMA K. JAYYUSI, RENATA HOLOD
ATTILIO PECTRUCIOLI AND ANDRE RAYMOND.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

صبر از فضایل مورد تأکید در اسالم میباشود؛ کوه بویشتور از زاویوة فوردی و
اخالقی ،مورد توجه قرار گرفته اسوت؛ در حوالی کوه صوبر از سوهم و جایگواه
باالیی در تربیت افراد برای زندگی اجتماعی برخوردار است .بهرهمندی از این
جایگاه ،در ابتدا نیازمند پاسخ به این سؤال اسوت کوه «صوبر اجتمواعی بوه چوه
معناست ،غرض از آن ،و مصادیق آن چیست؟» ،پاسخی که پژوهش حاضر بوا
استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر شیعی ،با بهورهگیوری از روش توصویفی و
تحلیلی در پی آن بوده است.
نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که این نوع از صبر با حضور فرد
در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر معنی مییابد ،و در حفوظ ثبوات و ارتقوا
اجتماع مؤثر می افتود و بوه شوکل مسوتقیم و غیرمسوتقیم زنودگی فورد را متوأثر
میسازد .این نوع از صبر را می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد :صبر در برابور
افراد اجتماع ،و صبر در برابر مسائل اجتماع؛ که صبر در برابر افوراد نیوز بور دو







نوع است :صبر مشفقانه و صبر مصلحانه .صبر در برابور مسوائل اجتمواع نیوز بوه
صبر بر دشواری کار و فعالیت اجتماعی ،صبر بر دوری اهداف اجتماعی ،صبر
در برابر کمبودها و مشکالت در اجتماع ،و صبر در برابر دسیسهها و فشارهای
روانی دشمن قابل تقسیم است.
واژگان کلیدي :قرآن کریم ،صبر ،صبر اجتماعی.



مقدمه

شخصیت انسان دارای ساحات و جنبههای مختلفی اسوت .از جملوه ایون سواحات
که در میان همة انسانها ،به سبب فطری بوودن آن ،دارای اشوتراک وجوه اسوت،
اجتماعی بودن انسان است .عالمه طباطبایی در این باره مینویسود« :اجتمواعی
بودن انسان ،فطری و بینیاز از اثبات است ،زیرا انسان همواره اجتمواعی زنودگی
میکرده و این چیزی است که تاریخ و آثار به جا مانده از زنودگی انسوان ،از آن
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سِِِِإِِن ِِِ
ِِِِِِ ِ ِ
ِِِِِهِ ِالن
حکایت دارد و قرآن نیز در آیات متعدد از آن خبر داده است :ي ِأيِ

ِِِِلَِِلِتِِعَِِرِفِوا( حجورات)13/؛ وِِِِ
ِِقَِب ئ
ِِ ِوِ
ِِِْمِِِِْشِعِِوبِِِِ
ِِْنِِِِْذَِکَِرٍِِِِوِِِاِِِنِِِْثىِِوِِِِجِعِلِِن کِ
ِِِْمِِِ ِم
خَِلَِقِِن کِ
سِبِِِِِوِِِِصِهِِْراِِِ( فرقان( )54/طباطبایی،1374 ،
ِِِِِبِِِشَِِراِِِِِفَِجِ ِعَِل ِهِِِ َنِ ِ
ِهيِِخَِلَِقَِِمِنَِِِالِِْم ء
ِِِ ِ
َِوِِِال

ج.)92 ،4
اما فطری بودن گرایش به زندگی اجتماعی در انسان ،به معنوای فطوری بوودن
تمام نیازمندیها و مالزمات این نوع از زندگی نیست ،این بدان معناست که فورد
برای زندگی اجتماعی ،نیازمند تجهیز به انواع مهارتها ،آگاهیها و منشهاست
که صبر از آن جمله است.
صبر از جمله باارزشترین فضیلتها در آئین اسالم است« .از نگاه قرآن کریم
جایگاه صبر تا حدی است که خداوند متعال در مدح انبیای اولووالعزم از آنوان بوا
وصف صابران یواد مویکنود 1.از اتصواف انسوانهوای بوه فضویلت صوبر در کوالم
حضرت حق میتوان این نکته را نیز برداشت نمود که صابر بوودن آنهوا بورای آن
است که مههر اسمای حسنای خدای سبحاناند و یکی از نامهوای مبوارک الهوی
صبور است که در دعای جوشن کبیر خداوند متعال به این نوام و صوفت خوانوده
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صبر اجتماعی در قرآن کریم

میشود» (جوادی آملی ،1388 ،ج .)602 ،7دلیل دیگر بر ارزشمندی صبر در نزد
خداوند این است که صابران تنها گروهیاند کوه هنگوام ورود بوه بهشوت ،سوالم
2
ویژه دریافت میکنند.
صبر فضیلتی است که با ارادة عادی محقق نمیگوردد و از ایون رو اسوت کوه
قرآن کریم صبر را در زمرة عزم االمور میداند« 3.عزم االمور بودان معناسوت کوه
انسان برای تحقق آن ،باید عاقبت اندیشی ،تدبر ،تفکر ،استشاره کنود توا بوه جوزم
برسد ،به گونهای که وهن ،بیمیلی ،کراهت ،تردید ،شک و انزجار به ارادة او راه
نیافته و برای انجام آن مصمم شود .صبر ،کاری عادی نیست تا انسان بتواند بودون
تصمیم صبر کند ،زیرا هر لحهه باید زمام نفس را بکشد تا مبادا تردید ،کراهت و
مانند آن ،مرکز تصمیمگیری را موهون کنود و آن را بوه جوزع وادارد» (جووادی
آملی ،1388 ،ج .)645 ،7بر این اساس صبر کاری سهل نیست کوه انتهوار تجلوی
آن را در سلوک و رفتار افراد مختلف داشته باشیم.
صبوری افراد رابطهای مستقیم با آگاهیشان از انواع صبر ،ضرورت ،مصادیق
و جایگاه آن دارد؛ چرا که بدون این آگاهیها ،در هنگامهای که نیواز بوه صوبر و
بردباری است ،انسان نمیداند و یا ضرورتی احسواس نمویکنود کوه بوه صوبوری
بپردازند .هر چند که صورف ایجواد آگواهی و تشوخیص در افوراد نیوز ،لزوموا بوه
صبوری آنها منتهی نمیگردد .این بدان معنی است که ایجاد آگواهی شورط الزم
است ،اما شرط کافی نیست .شرط دیگر ،قوت جسم و روح افراد است .فردی که
طعم برخورد با موانع و مشکالت را ناشیده ،و سراسر زندگیاش را در راحتی و
بیمسؤولیتی گذرانده ،با داشتن آگاهیهای الزم دربارة صبر نیز قادر به صوبوری
نخواهد بود .بر این اساس میتوان اذعان داشت که صبوری افراد ارتبواط مسوتقیم
با تعلیم و تربیتشان دارد.
اما از آنجا که تاکنون صبر صرفا از زاویة فردی و اخالقوی موورد توجوه واقوع
شده ،و به عنوان یک منش اجتماعی دیده نشوده اسوت و بوه تبوع آن ،ضورورت،
مصادیق و جایگاه آن در جامعه مورد پرداخت و تبیوین قورار نگرفتوه اسوت ،ایون





تحقیق ،با توجه به خأل موجود ،در پی آن است تا با تبیین صبر اجتماعی براسواس
آموزههای قرآنی و اسالمی ،گام اولیوه را در راسوتای تربیوت افوراد و شوهروندان
صبوری که تضمینگر ثبات و ارتقا هر جامعهای هستند ،بردارد.
تعریف صبر اجتماعی

برای صبر این معانی را آوردهاند« :خویشتنداری در سختی و تنگوی ،شوکیبایی و
خودداری نفس بر آناه که عقل و شرع حکم میکند و آن را میطلبود یوا آناوه
عقل و شرع ،خودداری نفس از آن را اقتضا مویکنود» (راغوب اصوفهانی،1372 ،
.)480
اما از آیات قرآن میتوان دو گونه برداشت از صبر داشت :صبر فردی و صوبر
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ِِِِاِهيِِنَِِ
ِِِِِيِهِاِ ِال
اجتماعی .چنان که در آخرین آیه سورة آل عمران میخوانیم :يا ِأ

ِِِرِِواِِ(ِآل عمران)200/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،صوبر
واِ ِوِِِص بِ
ِِِِصِبِِْرِ ِِِ
ِِنِِواِا
آمِ

کنید و نسبت به یکدیگر صابر باشید .در ایون آیوه ،نواهر بوه صوبر فوردی ،و لفوظ
«صابروا» از آنجا کوه از بواب مفاعلوه بووده و ایون بواب بورای نشوان دادن ارتبواط
طرفینووی اسووت (طبرسووی ،1372 ،ج ،)399 ،4نوواهر بووه صووبر جمعووی و اجتموواعی
میباشد.
در کالم امام علی صبر فردی بر سه قسوم اسوت 4.صوبر طاعوت ،صوبر بور
معصیت و صبر بر مصیبت (ری شهری ،1385 ،ج .)567 ،1صبر بر طاعوت؛ یعنوی
بر سختی انجام طاعاتی که خداوند برای انسان معین کرده ،ماننود روزه ،حوج و...
چنان که تمام پیامبران بر انجام آن صبر کردنود .صوبر بور معصویت؛ یعنوی صوبر و
کنارهگیری از معصیتهایی که دام شیطان برای انساناند ،مانند غیبت ،دروغ ،زنا
صوبر کورد .و صوبر بور مصویبت؛ یعنوی صوبر بور
و ...آن گونه یوسوف پیوامبر
مصیبتهایی که انسان در زندگی با آنها روبورو مویشوود ،ماننود بیمواری ،موری
عزیزان و ...مانند صبوری ایوب پیامبر  .اما صبر اجتمواعی ،صوبری اسوت کوه
اختصاصا در برخورد با انسانهای دیگر و در جامعوة انسوانی رج موینمایانود کوه

مصادیق و اقسام آن در ادامه مورد اشاره و تبیین قرار میگیرد.


مصادیق صبر اجتماعی

مصادیق صبر اجتماعی را میتوان به دو عنوان کلوی تقسویم کورد :صوبر در برابور
اجتماع ،صبر در برابر مسائل اجتماع.
 .1صبر در برابر افراد اجتماع

بیشک سعادت انسان و جواودانگی هور جامعوهای در سوایة اتفواق و اتحواد رقوم
میخورد و همة عقبماندگیها و جمود جامعه مولود تفرقه ،اختالف و عوداوت
افراد جامعه با یکدیگر است (جوادی آملی .)353 ،1389 ،بر این اساس است کوه
خداونوود متعووال بووه صووراحت انسووان را از سووتیز برحووذر موویدارد و بووه شووکیبایی

ِِاِعِِ
ِِالَِِم
ِِِِنِِِ
ْاِرِواِِإ
ِِاصِ ِبِ
بِِِريِِحِِكِ ِامِِْوِِِ
ِواِ ِوِِِتِ َِاهَِِْ ِ
ِواِ َفِ َتِِْفِشِ َِاِل ِِِ
فرامیخوانودِ  :وِِِ َِِِِتِناِِزِ ِع ِِِ
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الِِصِ بَِِِّريِِنَِ( انفال)46/؛ و با هم ستیزه نکنید که سست و بددل میگردید و تسولط

/

و حکومتتان از میان میرود و نسیم پیروزی بر شما نمیوزد ،و شکیبایی کنید کوه
همانا خدا با شکیبایان است.
با این وجود ،نوع شوکیبایی و صوبوری انسوان در برخوورد بوا سوایر همنوعوان
متناسب با تفاوت هر یک از آنها متفاوت است .در این راستا میتووان از دو نووع
صبوری سخن گفت :صبوری مشفقانه و صبوری مصلحانه.

شةةرا
29

1د .1صبر مشفقانه
صبر اجتماعی در قرآن کریم

این نوع از صبر زمانی کاربرد مییابد که انسان پذیرفته باشد خالق باری تعالی
همة انسان ها را به یک شکل و با استعداد و توان همسان نیافریده است .بعضوی از
انسانها پرتوان ،برخی کمتوان ،برخی ضعیف ،برخی قوی ،برخی شکیبا و برخی
بیشکیباند .این تفاوتهای فردی مویطلبود کوه افوراد ضومن پوذیرش نقوص و
ضعف یکدیگر ،از سر شفقت و مهربانی در برابر هم به صبوری بپردازنود .از ایون
رواست که خداوند متعال نیز انسانها را به صبوری در برابر یکدیگر فرامیخواند:



ِِِِلَِِِِلِعَِِلِِكِ ِامِِِتِِِْفِلِِْحِاِوِنَِ
ِِِِقِاِواِا
ِِِوِِِات
ِِِِطِاِواِ
ِِِوِِِِراب
ِِِرِِواِ
ِِِوِِِِصا بِ
ْاِرِِواِ
ِواِاصِ ِبِ
َِِِ نِ ِِِِ
ِِِِِهيِِنِِِآمِ
ِِِِِهِ ِال
ي ِأيِ
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(آل عمران.)200/
عالمه جوادی آملی در تفسیر این آیه میفرمایند« :صبرهایتان را با هوم تبوادل
کنید ،نه این که هر یک به تنهایی صبر کنید ،زیرا صبر هر انسانی محدود است و
برخی زود میرنجند و خسته میشوند ،پس طبق فرموان (صوابروا) انسوان موهوف
است در کارهای اجتماعی با سایر همنوعان خویش صبر کرده و ضعف دیگوران
را با صبر خود جبران کند ،چنان که ضعف او نیز با صبر دیگوران جبوران خواهود
شد» (جوادی آملی ،1388 ،ج.)770 ،16
در کار ،مصابره به معنای روی هم قرار دادن صبرها ،و بوا هوم صوبر کوردن و
کمک کردن به صبر دیگران و ترمیم ضعفهای فردی بوا تووان جمعوی و تورمیم
ناشکیبایی یکدیگر به حلم و بردباری خود اسوت» (جووادی آملوی ،1388 ،ج،16
.)771
1د .2صبر مصلحانه
این نوع از صبر زمانی معنی مییابد که فرد در برابر عدهای قرار میگیورد کوه
آگاهانه و خودخواسته به دنبال بهرهکشی ،دشمنی و آزار دیگران هستند .در ایون
شکل از صبوری ،به خالف مورد قبل ،شوفقت و لطوف فورد نیسوت کوه او را بوه
صبوری در برابر این عده وامیدارد ،بلکه این رویکرد ،یعنی صبوری فرد ،ناشوی
از مصلحت اندیشی اجتماعی است؛ مصلحتی که از امید به تغییر و اصالح طورف
مقابل و حفظ وحدت برمیخیزد .بر این اساس است که خداوند در سورة فصلت

ِهيِِ
َِِِِا ِ
َاِِ ِذِاِال
ِسِانِِِِفِ ِإ
ِِادِْفَِعِِْبِ لِِِِتیَِِِیِِأِحِْ ِ
َِِِسَِّيِِّئَِةِِِ
ِِِلِْحِسِنَِةِِِِوِِِِ ِِِال
میفرمایود :وِِِِ ِِِتَِسِْتَِوِِيِا
ِِِِِ ِِِِذِِوِِِ
ِِِِِلِقَِِ َِ ِإ
ِِِوِِِم ِيِ
ِِِِهيِِنَِِِِصِبِرِِواِ
ِِِِ ِِِال
ِِِِِلِقَِِ َِ ِإِ
بِيِْنَِكِِِِوِِِبِِِيِْنَِهِِِِعِِداِِوِةِِِِکِِأِنَِِهِِِِوِلِیِِِِحِِميِِمِِوِِِم ِيِ
حِظِِِِعِِظيِِمٍِ( فصلت 34/و )35؛ هرگز نیکوی و بودی یکسوان نیسوت ،بودی را بوا
نیکی دفع کن ،ناگاه (خواهی دید) همان کسی که میوان توو و او دشومنی اسوت،
گویی دوستی گرم و صمیمی است .اما جوز کسوانی کوه دارای صوبر و اسوتقامت

هستند به این مقام نمیرسند ،و جز کسوانی کوه بهورة عهیموی (از ایموان و تقووا)
دارند به آن نائل نمیگردند.
آیتاهلل جوادی آملی در این باره مویآورد« :اگور در داخول حووزه و جامعوة
اسالم ،اختالف و دشمنی راه یافت ،نباید بورادر مسولمان را کوه بوه هواهر دشومن
شمرده شده ،از پا درآورد ،بلکه الزم است دشمنی با وی را دفع کرد .دفع دشمن
دشوار نیست ،ولی از بین بردن دشمنی و روی کوار آوردن مجودد دوسوتی ،هنور
فرزانگان صالح است» (جوادی آملی.)281 ،1388 ،
البته ذکر این نکته نیز دربارة این نوع از صبر ضروری اسوت کوه صوبوری در
برابر این افراد و جریانها ،به معنی هلمپذیری و با بیتوجهی و غفلوت نسوبت بوه
رفتار آنان نیست ،صبر در برابر مخالفتها و عداوتها تا زمانی اسوت کوه هلموی
صورت نگیرد و ادامه نیابد و صبوری با غفلت درنیامیزد و به مغلوب شودن منجور
گردد .یعنی صبوری در برابر این افراد تا زمانی معنی دارد که رجوا بوه تغییور در
رفتار و رویکرد آنان وجود داشوته باشود و یوا کارهوا و فعالیوتهوای آنوان مخول
امنیت ،وحدت و پیشرفت جامعه نباشد.
بر این اساس ،در صبر برابر افراد اجتماع ،انسان مکلف به صبر است تا وحدت
بماند و اختالف شعلهور نگردد؛ چرا که اخوتالف از بودترین انوواع عوذاب بورای
جامعة انسانی اسوت و پیامودهای شووم درونوی و بیرونوی را بوه دنبوال دارد .پیامود
درونیاش این است که هر لحهه احتمال دارد آتش جنگ و درگیری در جامعوه
شعلهور شود و همة هستی و سرمایة آن جامعه را به آتش بکشد .چنان که در آیة
مِنِِهِِْ؛ شما در (اثر اختالف) بر لبة گودالی از آتش بودید ،پوس خودا شوما را از
آن نجات بخشید .از این پرتگاه به نقطة امون و اموانی کوه هموان نقطوة بورادری و
محبت بود رهنمون ساخت (مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)316 ،1
پیامد بیرونی اختالف این است که جامعه در اثر اختالف و تفرقوه قودرتش را

از دست میدهد و در برابر دیگران ضعیف و سرخورده میشود :وِِِِ ِِِتَِِناِِزِعِِواِِِ
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صبر اجتماعی در قرآن کریم

ِأنِْقَِاِهِکَِِمِِْ
ِِِِ ِاِرِِِِِفَِ
ٍِِ ِانَِِالن
حِفِ ِْارَِةِِِم
َاِِِ ِ
ِِِنِْتِمِِِِْعِِِلىِِشِ ِف ِ
 103سورة آل عمران آمده است :وِِِک





ِِِوِِِِتَِهَِِْبِِِِريِِحِكِمِْ( انفوال)46/؛ بوا هوم منازعوه و درگیوری نکنیود آنگواه
فَِتَِفِْشِلَِِواِ
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سست میشوید و قودرتتان از دسوت مویرود ،تعبیور بوه «توذهب ریحکوم» اشوارة
لطیفی است به این که با نزاع و کشمکش هم قدرت جامعه از بین مویرود و هوم
حیثیت و آبرویش.
عالوه بر این ،در بستر آرامش ،امنیت و وحدت حاصل از صبوری اسوت کوه
میتوان به پیشرفت و تعالی جامعه امیدوار بود و چشمانداز جامعه را مثبت و رو به
تعالی ارزیابی کرد.
اما تمام صبر اجتماعی در صبر برابر دیگران یوا بوه عبوارت دیگور در صوبوری
مشفقانه و مصلحانه خالصه نمیگردد .در هر اجتماعی اهودافی منهوور نهور قورار
میگیرد که تحقق آنها نیازمند به کارگیری عنصر صبر اسوت و یوا ممکون اسوت
مسائل و چالشهایی در مسیر حرکت اجتماع پیش آید که جز با صبوری امکوان
حل و از پیش رو برداشتن آنها میسر نیست.
از آنجا که این نوع از صبر را نمیتوان در دایرة صوبر در برابور افوراد اجتمواع
قرار داد ،این طریقة صبر را تحت عنوان صبر در برابر مسائل اجتماع میآوریم.
 .2صبر در برابر مسائل اجتماع

عمدة افراد برای جامعة خویش افکار بزرگی در سر میپرورانند و پیشرفت مادی
و معنوی آن را میطلبند؛ چرا که این اعتقاد را به درستی دریافتهاند که شورایط و
موقعیت جامعهشان بر زندگی آنان نیز تأثیرگذار است.
به هر حال پیگیری اهداف مادی و معنوی برای اجتماع ،بوا فوراز و فرودهوایی
هموراه اسووت و ایون مسوویر ،مسوویری سوهل و هموووار نیسوت .در ایوون راه مسووائل و
مشکالتی بروز و ههور مییابد که یگانه گرهگشای آن صبر است .یعنی اگر افراد
در برابر این مسائل صبوری به خرج ندهند ،کارها به سامان نمیرسد و اوضاع در
جهت مثبت تغییر نکرده و بهبود نمییابد.
در قرآن کریم از قوم بنی اسرائیل سخن به میان میآید ،قومی که برای تحقق

هدف معنووی خوود یعنوی کسوب عوزت ،آزادگوی و ...بور سوختی رویوارویی بوا

َِِِلِْقَِوِْمِِِِ
فرعونیان شکیب ورزید و در نهایت هدف خود را محقق ساخت :وِِِأِِوِْرِثِْنِ ِا
ِِِِِِِِْوِِِِتَِِمِ َِّاتِِِِْکِلَِِمِاِتِِ
ِِِِِِتیِِبِِرِکِِن ِفيه ِ
ِِِغِ ِرِبِهِ ِال
ِِافِرِْضِِِِوِِِم
ِِِِسِْتَِضِ ِعِْفِِوِنَِِمِِشِِرِقَِِِ
َِِِِِواِيِ
الِِِهيِِنِِِک ن
ِِِِِِِِْنِِِيَِِِصِْنَِعِِِفِِِرِْعِوِْنِِِِوِِِِقَِوِ ِمِْهِِِِوِِِِ
ِِِوِِِِدِمَِّرِِن ِم ِک
ِِِصِبِرِِواِ
ِِِِلِِِبَِِِم ِ
رِبِِّكِِِاِِلِْحِسِِِْنىِِعِِِلىِِبِِِنیِِإِسِِْرائي
ِِِِعِْرِشِِوِنَِ(ِاعراف)137/؛ ما مشرقها و مغربهای پر برکت زموین را بوه
ِِِِِِِواِيِ
م ِک ن

آن قوم تضعیف شده واگذار کردیم و وعدة نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به
خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند ،تحقق یافت و آناه فرعونیان از کواجهوای
مجلل موی سواختند و آناوه از باغوات داربسوت دار فوراهم سواخته بودنود در هوم
کوبیدیم.
عالمه جوادی آملی ضمن تأکید بر فضیلت صبر ،دربارة لزوم صبر در مسوائل
اجتماعی معتقد است« :جامعهای که افراد آن برخوردار از صبر و اهل صبر باشند،
خداوند برای رشد و تعالی و پیشرفت و شکوفاییشوان بوه آنوان مودد مویرسواند:

ِِنَِِِِ
ِِِِمِْدِدِِْکِ ِمِِِْرِبِكِمِِِبِِِْخَِمِْسِةِِآ فِِِ ِم
َِهاِيِ
ِِْنِِِِْفَِوِْرَِِمِِْ ِ
ِِمِِِ ِم
ِِِوِِِِيِِأِتِِوکِ
ِِِوِِِِتِِتَِقِِواِ
بِِِلىِِإِنِِِِْتَِصِبِِْرِِواِ

ِِسِوِِميِِِّنَِ(ِآل عمران( )125/جوادی آملی.)373 ،1389 ،
اِلِْمِِالئِِِكَِةِِِمِ
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صبر اجتماعی در قرآن کریم

بر این اساس ،اگر در تک تک افراد در برابر مسائل جامعه و دشوواری تحقوق
اهدافی که در جامعه پیگیری میشود ،صبر نباشد ،جامعه در دام رکوود و سوقوط
میافتد .البته در طی این مسیر وهیفة برخی افراد دشوارتر و برخی سهلتور اسوت.
به عنوان مثال هیاگاه نمیتواند نقش رهبر و مدیر را با اعضای عادی جامعه یکی
دانست؛ چرا که این فرد در نقش محوری خود عالوه بر الگوو بوودن بورای سوایر
اعضا ،وهیفة هدایت و راهبری را نیوز عهودهدارد اسوت .بنوابر ایون بایود در برابور
مسائل اجتماع و پیگیری اهداف اجتماعی ،اسوة صبر و امید برای سایرین باشد.
از این رو ،افراد موهفاند در رویارویی با مسائل اجتمواع شوکیب ورزنود ،توا
شاهد پیشورفت جامعوة خوود در جنبوههوای معنووی و موادی باشوند ،و بوه واسوطة
صبوریشان عزت ،رفاه و پیشرفت را دریابند.









برای این نوع از صبر ،یعنی صبر در برابر مسائل اجتمواع ،مویتووان مصوادیقی
ذکر کرد که به روشن شدن بیشتر موضوع بینجامد ،این مصادیق در ادامه میآید.
2د .1صبر بر دشواري کار و فعالیت اجتماعي
هر فردی در اجتمواع ،تکلیوف و وهیفوهای بوه عهوده دارد؛ تکلیفوی کوه گواه
سنگینی آن انسان را به بیتابی و بیصبری کشانده و در او وسوسه ترک فعالیوت
را برمیانگیزد .در قرآن مصداق این نوع از صبر حضرت یوونس اسوت .ایون
پیامبر الهی وهیفه داشت در برابر سختی کار هدایت و رهبری قوم خویش ،مقاوم
باشد و در جهت رشد معنوی آنها بکوشد ،اموا ایون گونوه عمول نکورد .دشوواری
کار ،صبر حضرت یونس را تمام کرد و او را بوه تورک جامعوهاش واداشوت:

ِِِِظِلُِِّمِِتِِِأِِنِِِِْ ِِِإِلاِهِِ
ِِِغِِضِِبِِِِِفَِظَِنِِِأِِنِِِِْلَِنِِِِْنَِقِْدِرِِعِلَِيِْهِِِِفِِنَِِدِ ِِفِِیِال
َِِِِنُِِّوِنِِِإِِِذِِِِْذََِِبِِِم
وِِِِذِِاِال
پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

اِِِميِِنَِ( انبیوا )87/؛ ذو النوون (حضورت
ِِالظِ ِ ل
نَِِِ
ِِماِ ِ
تِِ
كِِِِإِِناِیِِِِکِِنْاِ ِ
ِِساِِْبِحِِ َنِ ِ
تِ ِ
ِِأ ْنِ ِ
إِ ِِِ

یونس ) را به خاطر آور ،هنگامی کوه در حوال خشوم (از میوان قووم خوویش)
رفت .این گونه پنداشت که ما بر او تنگ نمیگیریم (اما هنگامی که لقموة مواهی
شد) در آن تاریکی (بطن ماهی) نودا کورد( :پروردگوارا) خودایی جوز توو وجوود
ندارد .تو پاک و منزه میباشی .من از سوتمکاران بوودم (کوه از میوان قووم خوودم
خارج شدم).
آیووت اهلل مکووارم شوویرازی در تفسوویر ایوون آیووه آوردهانوود« :یووونس گمووان
میکرد تمام رسالت خویش را در میان قوم نافرمانش (مردم نینوا یا عراق کنونی)
انجام داده است ،در حالی که باید بویش از ایون در میوان آنهوا مویمانود و صوبر و
استقامت به خرج میداد و دندان بر جگر میفشرد تا شاید قومش بیدار شوند و به
سوی خدا آیند» (مکارم شیرازی ،1374 ،ج )185 ،3و از جهالت خارج شوند.
بر این اساس اگر در برابر دشواری کار در راه رسویدن بوه اهوداف اجتمواعی،
صبوری پیشة اعضای جامعه قرار نگیرد ،و دشواری کارها افوراد را بوه بویتوابی و
اعتراض بکشاند ،اهداف محقق نمیگردد و جامعه از حرکت در جهت پیشورفت

و تعالی بازمیماند و سرمایه و عمر افراد نوابود مویشوود .اموام علوی در تعبیور
زیبایی میفرمایند« :نقش صبر در کارها همانند نقش سر در بودن اسوت .همانوان
که اگر سر از بدن جدا شود ،بدن از بین میرود ،صوبر نیوز هرگواه هموراه کارهوا
نباشد ،کارها تباه میگردند» (کلینی ،1362 ،ج .)90 ،2و نیز میفرماینود« :هرگواه
آدمی در کارها صبر نداشته باشد همة کارها از هم گسیخته میگردد» (مجلسوی،
نقل شده ،ایشان ضومن
 ،1378ج .)519 ،1در حدیثی نیز که از حضرت زهرا
توصیه به صبر میفرمایند« :خداوند صبر را پایة خوشبختی و وسیلة نیل بوه هودف
قرار داده است» (طبرسی ،ج.)1230 ،1
2د .2صبر بر دوري اهداف اجتماعي

خداوند در آیة  11سورة اسورا  ،انسوان را عجوول معرفوی مویکنود :وِِِِکاِ ِ َنِِ

ِو ِ ،یعنی انسان عالقه دارد که آناه مد نهر او است و به آن عالقوه
ِاإلِنِِْسِِنِِعِجِ ِ

دارد به سرعت تحقق یابد ،اما این عجله برای رسیدن به نتیجه خصوصا در مسائل
و اهداف اجتماعی همیشه ممکن یا مطلوب نیست .مصداق این نوع از صبر را در
بورای رسویدن بوه هودف متعوالی خوویش شواهد
درنگ و شکیب نوح پیامبر



مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29

ِِِ
ِِِمِِِِْألِ ِْافِِِِسِاِنَِةِِِإٍِِِ ِِِِخَِمِِْسايِِنَِِِِعِِما ِ
ثَِِِفايهِ
ِوحِِِِِِإِِلىِِقَِوِ ِمِْهِِِِفَِلِبَِِ ِ
ِِِِْ ِ
هستیم :وِِِِلَِقَِدِِِأِِْرِْسِلِِن ِن
ِِِمِِوِنَِ( عنکبوت)14/؛ به راسوتی موا نووح را بوه سووی
ِِِطُِِّوفِِِنِِِِوَِِِِِمَِِِِْ لِ
فِِأَِخَِهََِِمِِِال

صبر اجتماعی در قرآن کریم

قومش فرستادیم و او در میان آنها هزار سال بوه جوز پنجواه سوال (نهصود و پنجواه
سال) درنگ کرد.
حضرت نوح پیامبری بود که بیش از نهصد و پنجاه سال در بین مردم ماند
و به ارشاد و هدایت آنها پرداخت ،چنین نبود کوه ایشوان در کوارش آزاد و رهوا
باشد ،بلکه قومش او را زجر میدادند و بازمیداشتند ،اما او خسته نشد و نهصد و
پنجاه سال صوبر و تحمول کورد (جووادی آملوی ،ج ،)262 ،6توا عاقبوت توانسوت
عدهای را با خود همراه سازد و هودف اجتمواعی خوود را ،کوه برپوایی جامعوهای
موحد بود ،تحقق بخشد.
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بسیاری از جوامع برای خود اهداف بلند مودت تعیوین کورده یوا آن را در سور
میپرورانند ،این اهداف دور ،شاید برخی را به این باور برساند کوه ایون اهوداف
دست نیافتنی و غیرواقعیاند و همین باعث میشود ایشان صوبر خوود را از دسوت
داده و اهداف خویش را پیجویی نکنند و توانوایی خوود و مهومتور از آن لطوف
الهی را از یاد ببرند و مقطعی و روزمره فکر و برنامهریزی کنند .این افوراد بوه آن
جایگاه و پیشرفتی که شایستة آنها است نرسیده و به عبارتی تمام امکانوات بوالقوة
خود را بالفعل نمیسازند .در صورتی که اگر انسانها صبر را پیشة خود سوازند و
ناامید نشده و سستی نورزند و دیگران را نیوز بوه امیود فرابخواننود ،بوه گفتوة اموام
علی قطعا در تحقق اهدافشان موفق خواهند بود« :شخص صبور پیروزی را از
دست نمیدهد و عاقبت به پیروزی میرسد ،اگر چه زمانی طوالنی بر او بگوذرد»
(نهجالبالغه ،حکمت  .)153در جای دیگری میفرمایند« :با صبر ،انتهار گشوایش
می رود و کسی که پیوسته دری را بکوبد (عاقبت) آن در به رویش باز مویشوود»
(مجلسی ،1378 ،ج.)96 ،68
2د .3صبر در برابر کمبودها و مشکالت در اجتماع
کمبودها و مشکالت همیشه بر سر راه جوامع وجود داشته و دارد .امر الهی به

ِِالِْ ِمِشِ ِْارِقِِِِوِِ
ِِِوِجِِوَِِكِمِِِقِِِْبِلَِِِ
صبوری در برابر این سختیهاست :لَِيِْسِِاِلِبِِْرِِِِأَِنِِِِتِِْوِلُِِّواِ
ِِِِنِِبِيِِّاِيِنَِِِِوِِِِ
بِِِ ِوِِال
ِِاآلِخِرِِِِوِِِاِِلِْمِِالئِِِكَِةِِِِوِِِاِِلِْكِِتاِِ ِ
ِِِْنِِِبَِِِ ِلِِِِوِِِاِِلِِيِْوِْمِِِ
اِلِْمِغِْرِبِِِِوِِِلِِكِنِِِاِِلِبِِْرِِِ ِمِِنِِِآ ِم
ِِالسِ ئَِِِّليِِنَِِِِوِِِِ
ِِالسِِبيَِِّلِِِِوِِِِ
ِِِِنَِِِِوِِِاِِبِْنَِِِِ
ِيِالِقِِْرِِِْبىِِوِِِاِِلِيِِْتِِِمىِِوِِِاِِلِْمِِس کي
ِِذَِوِ ِِِ
ِِعِِِلىِِحِبِِّهِِ
ِِِلِِْمِِلَِِ
آِتَِِىِا
َّاِِِريِِنَِِ
ِِالصِ ِ ب
ِِِوِِِِ
ِذاِعَِِِدِِواِ
ِِِِزِِکِِةَِِِِوِِِاِِلِْمِِوفِِِوِنِِِبَِِِعِهِْدَِِمِِِإِِْ ِِِ
ِِتَِِىِال
ِِِصَِِّالِةَِِِِوِِِآ
ِِِِمِِِال
ِِِِرِِقِِبِِِِوِِِأق
فِِیِال

ِِِكَِِِِِ ِامِِِاِِلِْمِتِِقِاِوِنَِ
ِِِوِِِاِِِولئِ
ِِِِهيِِنَِِِِصِدِقِِواِ
ِِِكِِِال
ِِحيِِنِِِاَِِلِبِِْأِسِِِاِِِولئِ
ِِِ وِِ
ِِِضِرِِاءِ
ِِِِِِوِِِال
ِأس ء
ِِِلِبِْ ِ
فِِیِا

(بقره)177/؛ نیکی( ،تنها) این نیست که (به هنگوام نمواز) روی خوود را بوه سووی
مشرق و (یا مغرب کنید ،بلکه نیکوکار کسی است که به خودا و روز رسوتاخیز و
فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ،ایموان آورده و در برابور محرومیوتهوا و
بیماریها و در میدان جنگ ،استقامت به خرج میدهند .اینها کسانی هستند کوه

راست میگویند (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ اسوت) و ایونهوا پرهیزکواران
هستند.
حضرت باریتعالی در این آیه صفات نیکوکاران را برمیشمارند که یکوی از
آن صفات ،صابر بودن آنهاست ،و مویفرماینود کسوانی صوابرند کوه در «بأسوا و
ضرا و حین البأس» بوه صوبوری بپردازنود .در تفسویر ایون سوه واژه آموده اسوت:
«البأسا از بؤس به معنای فقر و سختی است که از خارج به انسان تحمیل میشود.
الضرا  ،درد و بیماری است که از درون به انسوان فشوار مویآورد و حوین البوأس
زمان جنگ و جهاد اسوت» (قرائتوی ،1383 ،ج .)270 ،1بور ایون اسواس حضورت
معبود امر به صبر میکند ،در شرایطی که انسان به درد و گرفتواری دچوار اسوت،
در شرایطی که سختی از بیرون فشار میآورد و در هنگامهای که مبتالی به جنگ
است.
سختی ،نقوص ،کمبوود ،جنوگ و درگیوری و ...ممکون اسوت بور سور راه هور
جامعهای قرار گیرد و بر آن جامعه تحمیل شود .اگر بر این مسوائل صوبر صوورت
گیرد ،یاری خداوند نیز به مدد میآید و عاقبت گشایشی حاصل میگردد .چنوان
که خداوند پیروزی و پیشرفت را به قوم طوالوت بوه سوبب بردبواریشوان عنایوت
نیوز وعودة پیوروزی بوه شورط برخوورداری از صوبر و
کرد 5و به پیامبر اکورم
امیدواری داد:
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ِِِرِِوِنَِِ
ِِْاِنِْكِمِِْعِِشِ ِْارِِوِنَِِِِصا بِ
ِىِالِِْقِتِِلِِِِإِنِِِيِِِْكِنِِِم
ِِِِِبِیِِِِحِرِضِِاِلِْمِؤِمِِْنيِِنَِِِِعِلَِ ِِِ
ِِِِِهِ ِالنِ
ي ِأيِ

اِِهِمِِْقِ َِاوِْمِِِِ ِِ
ِِِ ِأنِ
َِِِاِهيِِنَِِِِکَِِفِ َِارِوِاِب
ِمِانِِِال
اِألِِْفاِِِِِ
ِِْ ِئَِةِِِيِِِغِلِِْبِ ِاوِِِِ
ِِْنِْكِمِِِمِ
ِِِِ ِئَِتَِيِْنِِِِوِِِِإِِنِِِيِِِْكِنِِِمِ
يِغِلِِْبِِواِمِ
شما بیست نفر خویشتندار و صابر یافت شوند بر دویست نفر غلبه مییابند و اگور
از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کوافر شودند غالوب مویشووند ،بوه
خاطر این که آنان مردمی هستند که نمیفهمند.
اما اگر اعضای جامعه در برابر مشکالت و سختیهای تحمیلی صوبور نباشوند،
باید تعالی و رشد جامعهشان را نادیده گرفته ،انتهار روزها و شورایط بودتر را نیوز

صبر اجتماعی در قرآن کریم

يِفِْقِهَِِوِنَِ( انفال)65/؛ هان ای پیغمبر! تحریض کن موؤمنین را بور کوارزار اگور از



داشته باشند.




2د .4صبر در برابر دسیسهها و فشار رواني دشمن
هی جامعهای بیرقیب و دشمن نیست ،بنابر این هی جامعهای نیز از دسیسهها

ِسِاؤَِِْمِِْ
در امان نیست .از دسیسة افرادی که به گفتة قرآن :إِنِِِِْتَِمِْسِسِْكِمِِْحِسِنَِةِِِِتَِ ِ

ِِِِِهِِ( آل عمران)120/؛ اگر نیکی به شما برسد ،آنها را
وِِِِإِِنِِِتِِِْصِبِْكِمِِِِْسِيِِّئَِةِِِِيِِفِْرَِحِِواِب
ناراحت میکند و اگر حادثة ناگواری برای شما رج دهد ،خوشحال میشوند.
اما امر خالق یکتا در برابر این دسیسهها به صبوری است .بنابر این در ادامة آیه

ِِِِعِْمِِلِاِوِنَِِ
ِِِِاِهِِِبِِِما ِيِ
ِِِِضِرُِِّکِمِِِِْ َِکِيِْاِدَِِمِِِِْشَِاِيِْئِ ِِِِِِإ ِنِِالل
ِِِ ِي
ِِِوِِِِتِِتَِقِِواِ
میفرمایود :وِِِِإِِنِِِِْتَِصِبِِْرِِواِ
ِحيِّ( همان)؛ اگر (در برابرشان) استقامت و پرهیزکاری پیشه کنید ،نقشههوای
ِم ِِ
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(خائنانة) آنان ،به شما زیانی نمیرساند ،خداوند به آناه انجوام مویدهنود احاطوه
دارد.
تالش دشمن دسیسه چینی او همیشه در این جهت است که جامعه در ضوعف
و رکود بماند .بودین منهوور دشومن از حربوههوای مختلفوی هماوون کارشوکنی،
تبلیغات منفی و دلسرد کردن اعضای جامعه و ...سود میبرد ،اما امر الهی در تمام
ِِِِقِِولِِاِوِنَِ( مزمول)10/؛ و در برابور
این موارد به صبوری است :وِِاِصِبِِْرِِِِْعِِِلىِِما ِِي

آناه میگویند صبر کن .توصیه به صبر و بردبواری بورای ایون اسوت کوه هودف
دشمن محقق نگردد ،و جامعه از حرکت بازنماند ،و دشومن ناکوام شوود .در ایون
رابطه امیرالمؤمنین میفرمایند« :مَن حَلمَ عَن عَدُوهِ هَفِرَ بهِ» (کراجکی)147 ،؛
هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز میشود.
بر این اساس اگر افوراد جامعوه در برابور دشوواری فعالیوت در اجتمواع ،دوری
اهداف اجتماعی ،کمبودها و مشوکالت و دسیسوههوا و فشوارهای روانوی دشومن
ایستادگی نکرده ،به صبوری نپردازند ،باید انتهوار رکوود ،عقوب افتوادگی و دور
شدن از اهداف را داشته و پیشورفت و تعوالی جامعوه و خودشوان را بوه فراموشوی
سپارند و خویشتن را آمواده سوازند توا در برابور مشوکالت ناشوی از فقور ،تحقیور،

شکست و عقب ماندگی لب فروبسته و طاقت بیاورند.


نتیجهگیری
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صبر اجتماعی در قرآن کریم

هر انسانی عضوی از جامعه و وابسته بودان اسوت .هوی شخصوی نمویتوانود ادعوا
کندکه من هی بستگی با جامعة خود ندارم؛ چورا کوه اجتمواعی بوودن او فطوری
است و بخشی از هویت او نیوز برخاسوته از جامعوهای اسوت کوه در آن عضوویت
دارد .جامعهای که ثبات و پیشرفت آن به طور مستقیم بر امنیت ،رفاه و شخصویت
فرد تأثیرگذار است ،همان طور کوه جموود ،تشوتت و عقوب افتوادگی آن بور وی
مؤثر است .بر این اساس و با نگواه بوه اجتمواعی بوودن انسوان ،ضورورت ایجواب
میکند که او برای زندگی در جامعه آموزشهایی ببیند و به فضایلی آراسته شود
تا نه تنها مشکل و باری بر دوش جامعه نشود ،بلکه بارها را بردارد و مسیر رشود و
ارتقا جامعه را به وسع خوویش همووار سوازد .در ایون طریوق ،صوبر از فضوایل و
ابزارهایی است که بسیار به کوار مویآیود .ایون نووع از صوبر را ،کوه در زنودگی
اجتماعی انسان رج نمایانده و کاربرد مییابد با عنوان صبر اجتماعی میتووان یواد
کرد که با تجلی یافتن در توک توک افوراد جامعوه ،قووت و ترقوی هور جامعوهای
تضمین میگردد.
مصادیق صبر اجتماعی را موی تووان بوه دو عنووان کلوی ،صوبر در برابور افوراد
اجتماع و صبر در برابر مسائل اجتماع ،تقسیم کورد ،صوبر در برابور افوراد جامعوه،
صبوری یکایک اعضای جامعوه بور ضوعفهوا ،کاسوتیهوا و حتوی عوداوتهوای
یکدیگر را میطلبد ،و صبر در برابور مسوائل اجتمواعی ،صوبر اعضوای جامعوه بور
سختی کار ،دوری اهداف ،دسیسة دشمنان و کاستیها ،برای پیشرفت و ارتقائش
را میخواهد.
با این اوصاف در صورتی که صبر اجتماعی مورد توجه و پرداخت قرار گیرد
و افراد از طریق تعلیم و تربیت از ضرورت ،مصادیق و ثمرة آن آگاه ،و بورای آن
مهم تربیت شوند ،در آن هنگامه که جامعه برای ثبات و ارتقا خویش ،صوبوری







اعضایش را میطلبد ،افراد جامعه قادر خواهند بود بوا درک ضورورت مزبوور بوه
صبوری بپردازند و مصمم و استوار مسیر صحیح نیل به اهداف متعالی را در پیش
گیرند.
پینوشتها

َِِِرُِّسِلِ( احقاف)35/
ِِنِِِال
ِِِِلِعِِْزِْمِِِمِ
ِِِصِبِرِِِاَِِِولِِِواِا
 .1فَِِصِبِِْرِِِِْکَِِم ِ
ِِِِدِِاَِّرِ( رعد)24/
ِِِصِبِرِتِِْمِِِِْفِنَِِعِْمِِِِعِقِبِِْىِال
 .2سِِالِمِِعِلَِيِْكِمِِْبِِم ِ
ِِنِِِِْعِزِْمِِِاِِ ِمِِوِرِ(ِلقمان)17/
ِِِكِِِإِِِنِِذِلِِكِِِمِ
 .3وِِِاِِصِبِِْرِِِِْعِِِلىِِمِِِِِأص ِب
 .4الصبر ِإم ِصبرِعلیِالمصيبةِ،أوِعلیِالط عةِ،أوِعنِالمعصية.
ِِِلِِْقِ َِاوِْمِِ
ِِِْعِلَِِىِا
ِِِوِِِاِِنِْصِرِِن ِ
ِِِِن ِ
ِِِْصِبِْراِِِِِوِِِِثَِبِِّتِِِأِِْقِِْدام
َِِِِّفِْرِغِِِِْعِلَِيِِن ِ
ِِِرِبِِن ِأ
ِِِِِواِ
ِِِِوِتِِِِوِِِِجِنِِوِدِ ِِِق ل
ِِِِِج ل
َِِِّرَِزِِواِل
 .5وِِِِلَِمِ ِبِ
ِِِِريِِنَِ( بقره.)250/
اِلِِْك ف
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منابع و مآخذ

 .1جوادی آملی ،عبداهلل (  ،)1388اسالم و محیط زيست ،قم ،مؤسسة اسرا .
 ،)1388( -------- .2تفسیر تسنیم ،ج  7و  ، 16قم ،مؤسسة اسرا .
 ،)1389( -------- .3جامعه در قرآن ،قم ،مؤسسة اسرا .
 ،)1389( -------- .4سیرة تیامبران در قرآن ،ج  ، 6قم ،مؤسسة اسرا .
 .5راغب اصفهانی ،ابوالقاسم ( ،)1372مفردات الفاظ قرآن ،ج  ،2به کوشوش سوید غالمرضوا
خسروی حسینی ،تهران ،مرتضوی.
 .6طباطبایی ،محمد حسین ( ،)1374تفسیر المی ان ،ج  ،4قم ،دفتور انتشوارات اسوالمی جامعوة
مدرسین حوزة علمیه.
 .7طبرسی ،احمد ( ،)1381احتجاج ،ترجمة بهزاد جعفری ،تهران ،اسالمیه.
 .8طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)1360ترجمة مجمع البیان فدي تفسدیر القدرآن ،ج  ،4تهوران،
انتشارات فراهانی.
 .9قرائتی ،محسن ( ،)1383تفسیر نور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
 .10کراجکی ،محمد بن علی ( ،)1369کن الفوائد ،قم ،مكتبة المصفوی.
 .11کلینی ،محمد بن یعقوب ( ،)1362کافي ،ج  ،2تهران ،اسالمیه.
 .12مجلسی ،محمد بواقر ( ،)1378بحاراالنوار (االيمان و الکفر) ،ترجموة عزیوزاهلل عطواردی،
ج ،1تهران ،عطارد.
 .13محمدی ری شهری ،محمد ( ،)1385می ان الحکمه ،ج  ،1قم ،دارالحدیث.
 .14مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،ج  ،1تهران ،دارالکتب االسالمی.
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روش اقناع مخاطب در نهجالبالغه
 سعید
 شعیب اسالمی2

امیر کاوه1

چکیده

 تاریخ دریافت 1394/12/03 :ـ تاریخ پذیرش.1395/06/01 :
 .1عضو هیأت علمی دانشکدة صدا و سیمای قم
 .2کارشناس ارشد علوم ارتباطات و دانشآموختة حوزة علمیة قم (نویسندة مسؤول)

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

در دنیای امروز ارتباطات اقناعی بخش مهمی از ارتباطات را تشکیل میدهد و
نهریههای متنوعی در خصوص آن به وجود آمده و روشهای مختلفی جهوت
رسیدن به اقناع مخاطب مطرح شده است .پیدایش این روشها به طوور عموده
در جهان غرب سکوالر اتفاق افتاده ،لذا در نهریهپردازی و بهرهگیوری از ایون
روشها ،توجه درستی به اصول اخالقوی و ارزشهوای دینوی صوورت نگرفتوه
است .از طرفی ادیان الهی ،به عنوان یکوی از موفوقتورین نمونوههوا و مصوادیق
استفاده از اقناع جهت دعوت و تبلیغ به اصول و آموزههای خود میباشوند .بوا
توجه به اینکه جوامع دینی ،به ویژه کشورهای اسالمی و رسانههای دیونمودار
جهت بهرهگیری و استفاده از روشها و نهریههای اقناع ،نیازمند نوع دینی آن
میباشند؛ الزم میآید تا محققان و پژوهشگران این عرصه با مراجعه به منوابع
و متون دینی ،اقدام بوه کشوف و بررسوی آنهوا نماینود .نهوجالبالغوه بوه عنووان
ارزشمندترین اثر تبلیغی و مهمترین کتاب بعد از قرآن کریم ،جایگاه ویوژهای
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را در این خصوص دارا می باشد .به همین منهور در این پژوهش توالش شوده
است تا با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ،روشهای کالمی و غیرکالمی اقناع
مخاطب در نهج البالغوه ،کشوف و بررسوی گوردد .در ایون پوژوهش مشوخص
گردید که حضرت علی جهت اقناع مخاطب از طریق کانال اقناع کالموی
ا ز موارد حکمت ،جدال احسن ،تجربه ،استناد به منبوع معتبور ،موعهوه و اخبوار
غیبی و همانین از کانال اقناع غیر کالمی از زبان بدن ،سیرة عملی ،زبان صودا
و معجزه به طور هنرمندانهای بهره بردهاند.
واژگان کلیدي :روشهای اقناع ،مخاطب ،نهجالبالغه ،نگرش

 .1مقدمه

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

انسان ،به عنوان موجودی اجتماعی و دارای قدرت تعقل میباشد و این قدرت به
انسان این اجازه را میدهد که بتواند برای بهتر شدن زندگی خوود از آن اسوتفاده
کند .انسان به همین دلیل از ابتدای پیدایش خود از ارتباطات بورای انتقوال علووم،
تجربیات ،احساسات و همفکری در خصوص آنها و ...استفاده مینموود .یکوی از
مهمترین موضوعات در ارتباطات ،اقناع و قانع ساختن مخاطب است .یعنوی بایود
گفت اقناع به بخش الینفک زندگی ما تبدیل شده است .میتووان گفوت کوه در
طی حیات اجتماعی بشر ،استفاده از روش ها و تکنیک های قوانع کوردن ،جهوت
اثرگذاری بر دیگران ،همواره موجود بوده است؛ زیرا بشر بوه دلیول نیازمنودی بوه
همکوواری ،مجبووور بوووده در جهووت هموواهنگی در سووطح بوواور ،نگوورش و رفتووار،
مجموعة شیوهها و روشهای قانع سازی را استفاده نمایند .سازمانها ،گوروههوا و
نهادهای گوناگون اجتماعی و ارتباطی کوشش میکنند با اثرگذاری برگروههای
مردم که میشود آنها را به عنوان مخاطب نامید با روشهایی تفکر و رفتار آنان را
کنترل نموده و یا آنها را مجبور سوازند توا در مسویر معوین و خواسوتة آنهوا اقودام
نمایند .به معنای دیگر این افراد یوا گوروههوا در طوی ارتباطوات اجتمواعی توالش
میکنند تا از طریق ارتباط با هم به اقناع یکدیگر مبادرت کنند و با این روش در
مسیر زندگی اجتماعی به سوی مطلوب خود حرکت نمایند.
در عصر نوین تبلیغات و با ورود رشتة ارتباطات در مواد درسوی دانشوگاههوا،

نگاه به اقناع نیوز تخصصوی شود و اندیشومندان عرصوة ارتباطوات ،بوه کواوش در
روانشناسی اقناع پرداختند و برای اقناع مخاطبوان قالوبهوا و شویوههوای متعوددی
عرضه کردند .براساس این روشهوا ،مبلوغ پیوام مویتوانود حتوی تفکور و اندیشوة
مخاطب را با نووعی جبور و تحمیول هموراه سوازد .طبوق ایون مبنوا ،کارشناسوان و
اندیشمندان این عرصه تا آنجا پیش رفتهاند که نه تنها بر جبور و تحمیول در اقنواع
مخاطب ،مهر تأیید میزنند ،بلکه قالبها ،شیوهها و روشهوای گونواگونی بورای
آن مطرح و تبیین کردهاند .اندیشمندان اسالمی عرصة ارتباطات نیز به شویوههوا و
روشهای اقناع پرداختهاند؛ اما چوون مبنوا و تعریوف آن در غورب شوکل گرفتوه
اسووت ،گوواهی ایوون شوویوههووا همخوووانی ندارنوود و بووا مبووانی دینووی در تضوواد قوورار
میگیرند (شاکر ،حاجی پور.)40 ،1391 ،
هر چند برخی سعی نمودهاند تا اقناع را دارای نوعی بار منفی معرفوی نماینود؛
اما به نهر میرسد اقناع علمی دو کواربرد دارد .یوک کواربرد در راسوتای اجبوار،
تحمیل و فریب و کاربرد دیگور اسوتفادة صوحیح در راسوتای کموال و سوعادت و
آگاهی بخشی و هدایت بشور مویباشود .بایود گفوت بویدلیول نیسوت کوه غایوت
ارتباطات را اقناع دانستهاند .در زندگی امروز بشر اقناع بیش از پیش موورد توجوه
قرار گرفته و از آن در اقتصاد برای بازاریابی و تبلیغ و در سیاست بورای مودیریت
افکار عمومی و عملیات روانی و ...استفاده میشود.

یکی از مهمترین و موفقترین جریانهای تبلیغی که در طول تاریخ بشور از اقنواع
درست و با رعایت اصول اخالقی و الهی استفاده بورده ،انبیوا و اولیوای الهوی
بودهاند .کسانی که با کمترین ابزار رسانهای ،بیشوترین توأثیر را در ابعواد زموانی و
مکانی گذاشته و عمیقتورین اقنواع و تغییور نگورشهوا را در زنودگی بشور ایجواد
نمودهاند .لذا نمیتوان این موفقیوتهوای بوزری را کوه بوا امکانوات محودود آن
دوره ،اقناعی این چنین عمیق را که تا دوران حاضر ادامه داشته ،نادیده گرفوت و
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به روشهای به کار گیری شده و علل موفقیت آن نپرداخت.
در این خصوص یکی از سؤاالتی که برای انسانها ،به ویوژه افوراد دیونمودار
مطرح میشود نسبت میان دین و اقناع ،کیفیت و چگونگی استفاده از آن در منابع
دینی میباشد .یکی از مهمترین گنجینههوای بواقی مانوده از ایون جریوان ،کتواب
شریف نهجالبالغه است .نهجالبالغه مجموعهای از خطبوههوا و ناموههوا و کلموات
قصار حضورت علوی اسوت کوه از گذشته تاکنون مورد توجه اندیشومندان و
دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان بووده است ،و بور آن شورحهوای بسویاری نوشوته
شده و هرکدام سعی کردهاند گوشههایی از عهمت این اثور را نشوان دهنود .ایون
سخنان و گفتارها و نامهها ،بیشک به مثابه میراث بزرگوی بورای انسوانیت اسوت.
اینها در واقع برنامهای ارزنده برای اخالق عمومی و خصوصی زندگی است که
دستورهای پیامبران  ،اندیشمندان ،فالسفه و حکما در زموانهوا و مکوانهوای
گوناگون بر آنها برتری ندارد (جرج جرداق ،1390 ،ج.)975 ،3
کتاب گرانقودر نهوجالبالغوه کتوابی اسوت کوه سوخنان و ناموههوای حضورت
علی  ،در شرایط مختلف ،جهت آگاهی بخشی ،روشنگری و بصویرتدهوی
به مردم با موضوعات گوناگون اعتقادی ،عبادی ،اخالقی ،تربیتوی ،اجتمواعی و...
گردآوری شده است .در حقیقت میتوانیم با الگو قرار دادن ایون کتواب و تبیوین
روشهووای اقنوواعی مووورد اسووتفاده در آن ،بووه اقنوواع درسووت و مناسووب نسووبت بووه
مخاطبین خویش اقدام نماییم .لذا در میان متون دینی کتاب شوریف نهوجالبالغوه
بعد از قرآن کریم ،میتواند بهترین و مهمترین منبع بورای بررسوی و پوژوهش در
این زمینه باشد .حضرت علی در نهجالبالغه روشهای اقنواعی متنووعی را بوه
کار بردهاند و ما در این پژوهش به دنبوال کشوف و شوناخت آنهوا مویباشویم .بوه
عبارت دیگر ایون مقاله قصد دارد بوه گوشههایی دیگر از عهمت این اثر بوزری
بپردازد ،و آن هم بررسی روشهای اقناع کالموی و غیرکالموی مخاطوب در ایون
کتاب شریف است .این کتاب نمونة بسیار ارزشمند مکتوب از ارتباطات و اقنواع

موفق امیر بیان ،حضرت علی است؛ که پژوهش و بهرهمندی از آن مویتوانود
جوابگوی بسویاری از سوؤاالت و نیازهوای جواموع ،حکوموتهوا و رسوانههوای
ارتباطاتی دنیای امروز ما باشد.
شکی نیست که اهمیت اقناع در دنیای امروز و با پیدایش رسوانههوای جمعوی
مضاعف گردیده است .لذا بیشترین کاربرد اقناع در جوامع و حکومتهای امروز
بشر ،در عرصة رسانه ههور یافته است .به خصوص رسانة ملی در کشور ما که در
خط مقدم تبیین و دفاع از اصول و ارزشهایی واقع شوده کوه اسوتفادة درسوت از
اقناع در بیان و تبلیغ آنها اهمیت زیادی دارد .باید گفت رسانة ملی در جمهووری
اسالمی یک رسانه با رویکردهای دینی و فرهنگی است .این رسانة برای رسویدن
بووه اهووداف دینووی و فرهنگووی خووود نیازمنوود بهوورهگیووری مناسووب و درسووت از
تکنیکهای اقناع در جهت تأثیرگذاری و تغییر نگرش مخاطب در مسیر سوعادت
و کمال او است .اما آیا اسالم از این روشها و تکنیکهوا اسوتفاده کورده اسوت؟
آنها کدامند؟ چگونه باید از آنها بهره برد؟ چه شرایط و معیارهایی برای اسوتفاده
از آنها باید مد نهر قرار گیرد؟ چگونه میتوان با شناخت روشهوای درسوت کوه
در دین استفاده شده با سو استفادة رسانهای از این تکنیکها در جهت نادرست،
مقابله کرد؟ اینها سؤاالتی است که یک جامعه و رسانة دینی برای موفقیت خود
نیازمند آن بوده تا بتواند به وهیفة خود به درستی عمل نموده و در مسویر مطلووب
حرکت نماید.

اهمیت و جایگاه اقناع در دنیای امروز بسیار مهوم و تعیوین کننوده اسوت .اهمیوت
روشهای به کار رفته در تبلیغات و مدیریت افکار عمومی در جامعه و بوه دنبوال
آن ایجاد و حفوظ اتحواد و انسوجام در جواموع بور صواحبان نهور پوشویده نیسوت؛
روشهایی که زمامداران حکومتها بوه وسویلة آن مویتواننود جامعوه را بوا خوود
همراه نموده و به این وسیله جایگواه خوود را تقویوت نماینود .شوناخت و اسوتفادة
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درست از روشهای اقناع مویتوانود موفقیوتهوای بسویاری بورای حکوموتهوا و
جوامووع در پووی داشووته باشوود؛ موفقیووتهووایی ماننوود ایجوواد انتهووام و عوودالت
اجتماعی ،توسعة فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،ایجواد و توداوم اعتمواد

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

متقابل بین مردم و حکومت ،جلوگیری از ایجواد بحورانهوا و زمینوهسوازی بورای
برون رفت از آنها و موارد بسیار دیگر ،که نقش اقناع در آنها پوشیده نیست.
در استفاده از اقناع نباید از نقش مهم رسانهها در ایون خصووص و نیواز بسویار
آنها به روشهای اقناع غافل شد .با توجه به کارکردهوای مهوم ایون رسوانههوا در
بخشهای آموزش ،تبلیغات ،مدیریت افکار عمومی و از طرفی تأثیرات رسانه در
ابعاد مختلوف زنودگی بشور و رقابوت در بوه کوارگیری روشهوا و تکنیوکهوای
گوناگون اثرگذاری ،جذب مخاطب و اقناع در رسانهها ،باید این علم و فن را از
نهر کمی و کیفی شناخته و مورد استفاده قرار داد ،تا موفقیتهای بیشتری در این
عرصهها شاهد باشیم و بدانیم در استفاده از آنها چه روشها و اصولی را باید مود
نهر قرار داده و به کار ببندیم توا از طرفوی از ایون علوم در راسوتای سوعادت بشور
استفاده شود و از طرف دیگر جلوی سو استفادههای احتمالی از آن را بگیریم.
اما نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که اکثر نهریه پردازیهای اقناع
در غرب سکوالر صوورت گرفتوه ،لوذا در برخوی مووارد روشهوا ،تکنیوکهوا و
تئوریهوای پرداختوه شوده ،بوا مبوانی دینوی همخووانی نداشوته و حتوی در تضواد
میباشد .لذا حاکمان ،نخبگان و کارشناسان در جهان اسوالم و رسوانههوای دینوی
ممکن است دچار اشتباه و نوعی سر درگمی در استفاده از تکنیکها و روشهای
اقناع درست از منهر دین گردند .در اینجا الزم میآیود توا پوژوهشهوایی جهوت
بررسی روشهای درست اقناع که مورد تأیید دین میباشد ،آن هم بوا محوریوت
منابع اصلی دینی صورت پذیرد تا به این وسویله روشهوا و تئووریهوای موجوود
اقناع مورد راستی آزمایی قرار گرفته و بتوان آنها را بومی کرده و یا حتی روشها
و تئوریهای جدید بر مبنای اقناع دینی ایجاد نمود .باید دانست استفاده از برخوی

روشهای اقناع که در دنیای امروز مورد اسوتفاده قورار مویگیورد از منهور دیون،
مطرود و مذموم است و اسوتفاده بودون شوناخت از آنهوا در جواموع دیونمودار و
اسالمی موجب تضواد در اهوداف حکوموت دینوی بوا وسویلههوای رسویدن بوه آن
اهداف میگردد و یقینا ایون موضووع در بلنود مودت مشوکالت زیوادی را ایجواد
نموده و حتی میتواند سبب بروز بحران در چنین جوامعی گردد.
 .4روش تحقیق
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این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام میگیرد .ابتدا تموام مووارد مود نهور
فیشبرداری شده که روش فیشبرداری در این پژوهش به صورت کتابخانهای و
اسنادی میباشد و بعد از بررسی و تنهیم ،اقدام به تحلیل محتوای آنها مینمواییم،
تا به این وسیله روشهای اقناع مخاطب در نهجالبالغه را کشف و بررسی نماییم.
چون این پژوهش رویکردی دینی و ارتباطاتی دارد؛ لذا از نکاتی که استاد محمد
دشتی در کتاب روش تحقیق در نهجالبالغوه مطورح کوردهانود نیوز اسوتفاده شوده
است.
به طور کلی تاریخ ،قرآن ،حدیث ،ادبیات و ...منابع کمک کننده به فهم بهتور
متن نهجالبالغه هسوتند .بخوشهوایی از نهوجالبالغوه را بودون فهمیودن تواریخ آن
مطلب و این که این مطلب کجا گفته شده است ،نمیفهمیم .دومین منبوع کموک
کننده قرآن است ،نهجالبالغه ترجموان مصوداقی از قورآن اسوت .بنوابراین بسویار
نزدیک به قرآن است؛ اگر قرآن را بخوانیم و سپس نهجالبالغه را مطالعوه کنویم،
بسیار بهتر خواهیم فهمید .سومین منبع کمک کننده حدیث است ،احادیث نبووی
در فهم متن نهجالبالغه و تحلیل آن بسیار به ما کمک میکنند.
و معصومین
شناخت درسوت واژههوا ،مفوردات ،مرکبوات ،اعوراب ،بالغوت و گوردآوری
قرینهها هماون جغرافیای سوخن ،سوبب صودور ،زموان ،مخاطوب و نهایتوا علووم
پیرامونی یعنی دانشهای بیرون از نهجالبالغوه و شوروح آن ،مهومتورین قواعودی
هستند که در فهم و تحلیل متن بسیار به ما کمک نمودهاند.





 .5مفهومشناسی اقناع
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در علم ارتباطات و روانشناسی اجتماعی و همانین روانشناسی تبلیغات ،تعواریف
زیووادی بوورای اقنوواع انجووام شووده اسووت .اقنوواع روشووی اسووت بوورای اثرگووذاری و
جهتدهی ذهنی افرادی خاص ،اقناع به مفهوم قانع کردن و راضی نمودن افوراد،
جهت گرایش به موضووعی خواص اسوت کوه بوا انجوام فعوالیتی خواص صوورت
میگیرد (متولی .)27 ،1384 ،با توجه به تعریف ارائه شده باید به این نکته توجوه
نمود که اقناع فرایندی ارتباطی است که هدف آن ،نفوذ در گیرندة پیام است؛ به
این معنا که یک پیام ترغیبی ،یک نهر یا رفتار را به شوکل داوطلبانوه بوه گیرنوده
ارائه میدهد و انتهار میرود که این پیام در مخاطب یا گیرنودة پیوام ،موؤثر واقوع
شود (مرادی.)21 ،1384 ،
باید گفت تعاریف گوناگونی برای اقناع بیان شده است که با هوم متفواوت و
گاهی با یکدیگر متضادند .در یک تعریف میتوان اقناع را فرایندی دانست که با
توسل به تعقل و احساس در قالب مهارتهای کالمی و غیر کالموی و رسوانهای،
ذهنیت افراد را جهت تغییر رفتار و وادار کردن آنها بوه عمول معینوی تحوت توأثیر
قرار میدهد .این فرایند هر چند در بردارندة ویژگی روانشناختی آزادی است و
ترغیب شونده احساس میکند موافق میل خود اهداف و رهنمودهای تعیین شوده
را انجام میدهد ،اما در واقع متضومن نووعی از فشوار روانوی اسوت کوه در مسویر
ترغیب ،میان منطوق و اسوتدالل منطقوی مویرود (بینگور .)10 ،1367 ،در تعریفوی
دیگر آمده است :اقناع یا ترغیب به کوشش آگاهانة یک فورد یوا سوازمان بورای
تغییر نگرش ،باور ،ارزشها یا دیدگاه گفته میشوود (سوورین و تانکوارد،1386 ،
 .)51در میان این تعاریف ،تعریف اخیر کاملتر و دقیقتر به نهر میرسد.
 .6اقناع در نهجالبالغه

نهجالبالغه به عنوان کتابی منحصر به فرد در تبلیغ دینی بوده که با اسوتفادة موفوق
از اقناع توانسته هر مخاطب و صاحب اندیشوهای را تحوت توأثیر قورار دهود .ایون

کتاب ارزشمند نه تنها در زمینه اقناع کالمی بلکه در زمینة اقناع غیر کالموی هوم
دارای جایگاه ویژهای میباشد.
باید گفت امام در نهجالبالغه ،به عنوان رهبر و مبلغ به دنبال تأثیرگوذاری
و اقناع مخاطب بودهاند؛ چرا که هر خطبه ،نامه و حکمتی تحت شرایطی خاص و
به عبارت دیگر در بافت موقعیتی خاصی شکل گرفتهاند ،و مطابق بوا آن شورایط،
به اقناع مخاطب خویش پرداختهاند .مویتووان گفوت کوه در نهوجالبالغوه مووارد
گوناگونی وجود دارد که امام به متقاعد سازی مخاطب پرداختوه و مخاطوب
نسبت به آن موضوع واکنش نشان داده و به گونهای ،موضع جدیدی که در مورد
آن پیام اتخاذ کرده را در خود تثبیت و تحکیم مینماید.
6ـ .1تقسیم اقناع

6ـ .2اقناع کالمی در نهجالبالغه

اقناع مخاطب و تالش جهت قانعسازی او در چارچوب هدایت و سوعادت انسوان
در جای جای نهجالبالغه قابل مشاهده است .ارتباط برقورار کوردن بوا مخاطوب و
ارائة مطالب به گونهای که قانع کننده و اقناعگر باشد ،هنوری اسوت کوه ویژگوی
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ارتباطات به دو بخش مهم ارتباطات کالمی و غیر کالمی تقسیم میشود و چوون
اقناع هم از طریق ارتباطات ایجاد میشود و اگر ارتباطی بوه وجوود نیایود ،طبیعتوا
اقناعی هم وجود نخواهد داشت .لذا تقسیمبندی که در این پوژوهش بورای اقنواع
در نهر گرفته شده است ،تقسیم اقناع به انواع اقنواع کالموی و اقنواع غیور کالموی
میباشد .اقناع کالمی عبارت است از اقناعی کوه از طریوق کوالم ،یعنوی گفوتن و
شنیدن و خواندن و نوشتن حاصل میگردد و اقناع غیور کالموی عبوارت اسوت از
اقناعی که از طریق غیر کالمی مانند :اعمال فرد و یا زبان بودن ،یعنوی حرکوات و
حالتهای بدن و اعضای آن مانند حرکات دست ،سر ،ابرو ،رنگ صورت ،نووع
نگاه ،لحن بیان و ...به وجود میآید.









خاصی به کالم گوینده میدهود .در نهوجالبالغوة حضورت امیرالموؤمنین  ،بوه
منهور ترسیم صفات جمال و جالل الهی و سایر مفواهیم دینوی و نیوز موضووعات
مختلف دیگر ،از شیوههایی استفاده شده که هم کوالم اقنواع کننوده باشود و هوم
شنونده بتواند به راحتی این امور را درک کنود .حضورت در بیوان اهمیوت و
قدرت تأثیرگذاری کالم میفرمایند :چه بسا سخن که از حملة مسلحانه کارگرتر
باشد (نهجالبالغه ،حکمت.)519 ،394
در نهجالبالغه جهت اقناع کالمی از روشهای مختلفی استفاده میگردد؛ کوه
عبارتند از :حکمت ،جدال احسن ،استفاده از تجربه ،استناد به منبع معتبر ،موعهوه
و اخبار غیبی که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
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6د2د .1حکمت
به کارگیری حکمت در امر هدایت ،تبلیغ و اقنواع مخاطوب ،یکوی از شویوههوای
ارزشمندی است که امام علی در کنوار موعهوه و مجادلوه براسواس فرموودة

اِِِتِیِِ
ِِجا ِدِلِِْهِ ِمِِبِِْ ِ ل
ِِالِْحِسِنَِةِِِِوِِ ِ
قرآن کوریمِ :ادِْعِِِإِِلىِِسِِبيِِلِِِِرِبِِّكِِِبِِِ ِلِْحِكِْمِةِِِِوِِِاِِلِْمِوِْعِ َظِةِِِ
ِِأ ِْعِلِ َِامِِبِ ِلِْمِ ِْهِتَِاِديِِنَِ
اِِِِ ِهِِِوَِِِِِاِ ِوِِ
نِِِْسِ ِبيل
نِِِْضِ َِالِِِِعِاِ ِ
كَِِِِ ِوِِأِِعِْ َلِ ِمِِبِِِمِاِ ِ
َِیِِِأِِحِْسِنِِِِِإِ ِنِِِرِبَِّ ِ

(نحل )125/مورد توجه قرار داده است.
باید گفت اگر پیام حاوی استداللهای قوی و درخشان باشود؛ دارای قودرت
اثرگذاری بیشتری خواهد بود .زیرا اقناع نیازمند بروز تغییر در ذهن آدمی به طور
اندیشمندانه و مستدل است تا پیام در وی درونی شود (ساروخانی.)98 ،1383 ،
در میووان مفسووران دربووارة حقیقووت حکمووت دو دیوودگاه اصووولی وجوود دارد:
مشهور مفسران بر این عقیدهاند که حکمت به معنای حجوت ،برهوان ،اسوتدالل و
سخن استوار است و ناهر به محتواست (طباطبایی1417 ،ق ،ج .)37 ،12
برخی دیگر همانند سید قطب ،حکمت را به معنای شیوة تبلیغ مویداننود و بور
این باورند که مبلغ باید در راه تبلیغ ،راه حکمت را پیماید و هر چیزی را بر جای

خود گذارد و با مقتضای حال عمل کند (سید قطب1412 ،ق ،ج .)292 ،5
آناه به نهر میرسد ،بین این دو دیدگاه منافاتی وجود ندارد و جموع بوین آن
دو ممکن است ،اما ما در اینجا دیدگاه مشهور مفسران را مد نهر قرار دادهایم .بوا
کمی دقت در نهجالبالغه میبینیم که آن اموام هموام در شویوة تبلیغوی خوود ایون
روش را به کار برده است ،در بسیاری از بحثهای اعتقادی نهجالبالغه ،بوه ویوژه
در بحووث توحیوود بووه بووراهین عقلووی و فلسووفی اسووتدالل مووینماینوود .اسووتفاده از
برهانهایی مانند برهان علت و معلول ،برهان واجوب و ممکون ،برهوان حودوث و
قدم ،برهان نهم و ...از جمله این موارد میباشند کوه در اینجوا بوه یوک موورد آن
اشاره مینماییم.
6د2د1د .1برهان علت و معلول؛ یکی از راههای اثبات وجوود خودا برهوان علوی
است که از راه معلول بودن عالم به اثبات خالق عالم (علت) میپردازد .این برهان
تقریر بسیار سادهای دارد .جهان اطراف ما را پدیودههوایی تشوکیل مویدهنود کوه
همگی از ویژگی «معلول بودن» برخوردارند .هر معلولی نیازمند علت است و این
سلسله «علت و معلول» برای این که دچوار «تسلسول محوال» نشوود ،نیازمنود علوت
نخستین است.
حضرت علی
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دربارة نهام آفرینش براساس این برهان مویفرماینود :وِکالِ

ق ئمِفیِسوا ِمعلول (نهجالبالغه ،خطبوة  )257 ،186هور موجوودی غیور از خودا،
روش اقناع مخاطب درنهج البالغه

معلول است و خداوند علت است.
بنابراین عالم هستی یعنی ماسویاهلل ،همه معلول خداوند متعال است؛ زیرا قائم
به غیر است و وجود مستقل ندارد .در واقع امام چنین اسوتدالل کورده اسوت:
ماسویاهلل قائم بالغیر است و کل قائم بالغیر معلول اسوت؛ پوس ماسوویاهلل معلوول
است و معلول بدون علت محال است.
هر چه به غیر خود متکی باشد ،دارای علتوی اسوت .حوال چناناوه ایون شوی
«مادی» و وابسته به ماده و یا یک امر مجرد باشود ،در هور صوورت بوه یوک مبودأ







فاعلی متکی است .ا صول علیوت ،نهوام هسوتی را نهوام ِعلوی و معلوولی مویدانود.
بنووابراین ،هسووتی هوور موجووودی کووه عووین ذات او نیسووت «معلووول» اسووت ،و آن
موجودی که قائم به غیر خود نیست ،هستی محض است؛ آن موجود برای تمامی
معلولها علت است.
«بنابراین نهام آفرینش و هستی ،از دید امام یک نهام عِلی است که خودا
«علت» است و سایر اشیا معلول» (جوادی آملی58 ،1364 ،و.)57
6د2د .2جدال احسن

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

یکی دیگر از شیوههای تبلیغی و اقناعی امام مجادلوه اسوت .مجادلوه از ریشوة
جدل به معنای استواری ،استحکام و شدت است که در کالم و مخاصمه بوه کوار
میرود (مصطفوی .)65 ،1393 ،شیخ طبرسوى در ذیول آیوة  32سوورة هوود بیوان
میدارد که جدال و مجادله به معنى مقابلوه بوا خصوم اسوت توا او را از رأى خوود
منصرف کند و همانین ،به معنى تابیدن شدید است .استعمال این صیغه در قورآن
(نحل )125/بیشتر در منازعه و مخاصمه ناحق مطرح شده است (قرشوی1395 ،ق،
ج .)23 ،3
جدل از واژههایی است که مشابهت و همسویی معنایی بسیاری با اقنواع دارد.
شهید مطهری در یک تعریف کلی در بخش صناعات خمس ،جدل را قیاسوی
میداند که با مقبوالت طرف مقابول ،او را وادار بوه تسولیم کنود؛ اعوم از آن کوه
مقبوالت طرف مقابل ،یقینى باشد یا نباشد ،مقبول عموم باشد یا نباشود (مطهوری،
 ،1386ج  ،5ص.)119
باید به این موضوع اشاره نمود که هرچند بخشی از جدل برای اقنواع نبووده و
تنها برای اسکات مخاطب استفاده میگوردد .اموا بخوش مهوم و قابول تووجهی از
جدل جهت اقناع مخاطب به کار میرود .مجادله بر سه قسم است :مجادلة احسن،
مجادلة حسن ،مجادلة غیر حسن(بد) (طباطبایی ،ج ،12ذیل آیة  125نحل).

یکی از روشهایی که در قرآن برای دعوت به سمت خداونود ذکور گردیوده

ِسِانِ
اِِِتِیَِِِ ِایِِأحِْ ِ
«جدال احسن» است که خداوند مویفرمایود :وِِجاِِدِلِهِِْمِِْبِ ِ ل
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(نحل.)125/
از آنجا که شیوة تبلیغی آن حضورت واقوعنگوری و حقیقوتگرایوی اسوت ،از
مجادلة غیر حسون پرهیوز نمووده و در مووارد فراوانوی روش مجادلوة احسون و یوا
مجادلة حسن را به کار برده است .همانگونه که در کتب منطقی آورده شده ،در
صنعت جدل از قضایایی استفاده میشود که مواد آنها مورد قبول مخاطب اسوت.
امام نیز در مواردی از احتجاج و سخن گفتن با مخالفوان خوود ،بوه مقبووالت
آنوان احتجواج موویکردنود .البتووه ایون مقبوووالت در بیشوتر موووارد ،مطالوب حووق و
صحیحی نیز میباشند و همین نکته بر اعتبار آنها میافزاید.
به عنوان نمونه ،ایشان خطاب به خووارج نهوروان ایونگونوه مویفرماینود :اگور
گمان دارید که من خطا کردهام و گمراه شودهام ،پوس بوه چوه سوبب هموة اموت
محمد را به گمراهی مون ،گموراه مویشومرید و آنوان را بوه خطوایی کوه مون
کردهام ،بازخواست مینمایید؟ و به گناهی که من مرتکب شدهام ،به کفر نسوبت
میدهید؟ شمشیرهای خود را بر دوش نهواده ،بور سور بویگنواه و گنواهکوار فورود
میآورید و گناهکار و بیگناه را با هم در میآمیزید؟ و خود میدانید کوه پیوامبر
کسی را که مرتکب زنای محصنه شده بود ،سنگسار نمود؛ سوپس بور او
خدا
نماز کرد و میراثش را به کسانش داد؛ قاتل را کشت و میراثش را به کسانش داد؛
دست دزد را برید و زناکار غیر محصن را تازیانه زد ،ولی سهمی را کوه از غنوایم
نصیبشان می شد ،به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنان مسلمان ازدواج کنند.
آنان را به سبب گناهی که مرتکب شوده بودنود ،مؤاخوذه کورد و
پیامبر خدا
حد خدا را بر ایشان جاری ساخت ،ولی از سهمی که اسالم برایشان معوین کورده
بود ،منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود (نهوجالبالغوه ،خطبوة ،127
.)169
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خطاب به معاویه میفرمایند :همانا کسانى با من بیعت کردهاند که با ابووبکر و
عمر و عثمان ،با همان شرایط بیعت نمودند ،پس آن که در بیعت حضوور داشوت
نمىتواند خلیفهاى دیگر برگزیند ،و آن که غایب است نمىتواند بیعوت موردم را
نپذیرد ،همانا شوراى مسلمین ،از آن مهاجرین و انصار است ،پس اگر بور اماموت
کسى گرد آمدند ،و او را امام خود خواندنود ،خشونودى خودا هوم در آن اسوت.
حال اگر کسى کار آنان را نکوهش کند یا بودعتى پدیود آورد ،او را بوه جایگواه
بیعت قانونى باز مىگردانند ،اگر سر باز زد با او پیکار میکننود؛ زیورا کوه بوه راه
مسلمانان در نیامده ،خودا هوم او را در گمراهوی اش وامویگوذارد (نهوجالبالغوه،
نامة.)347 ،6
امیرالمؤمنین در این نامه از همین روش جدال احسن اسوتفاده مویکننود.
امام از آنجایی که میخواهند با معاویوه ،کوه اسوتاندار خلفوا در شوام بووده و
همین طور با مردمی ،محاجه کنند از همان چیزی کوه آنهوا قبوول دارنود اسوتفاده
میکنند :اگر از نهر تو معاویه معیار مشروعیت خالفت آنان ،اجتماع مهواجرین و
انصار بود ،همان معیار در خالفت من نیز وجوود دارد ،کوه حضورت بواور اصولی
خود را در جاهای دیگر هماون خطبة  2و  3و نامة  28و  63به موردم مصور و در
جاهای دیگر به روشنی بیان کردهاند.
همانین وقتی امام و یاران ایشان آهنوگ جنوگ جمول کورده بودنود ،در
مسیر خود به نزدیکی شهر بصره رسویدند .قوومی از اقووام بصوره شخصوی بوه نوام
کلیب جرمی را نزد امام فرستادند توا دالیول ایشوان بورای جنوگ را بشونود و
نسبت به حقانیت ایشان اطمینان حاصل کند .امام حقیقت کار خوود را بوا آن
مرد آن چنان بیان کرد که آن مرد دریافت که حق با ایشان است.
علی او را گفت :بیعت کن .آن مرد گفت که من فرسوتادة قوومی هسوتم،
کاری نخواهم کرد تا نزد آنان بازگردم .امام او را گفت :اگر کسانی کوه توو
را به اینجا فرستادهاند ،تو را به عنوان پیشرو بفرستند تا جایی را که باران باریوده

پیدا کنوی و برگوردی و آنوان را از گیواه و آب خبور دهوی ،اگور بوا توو مخالفوت
ورزیدند و به سرزمینهای خشک و بیگیاه روی نهادند ،توو چوه خوواهی کورد؟
گفت :رهایشان میکنم که بروند و خود به آنجا میروم کوه گیواه و آب یافتوهام.
امام فرمود :پس دستت را پیش بیاور (نهجالبالغه ،خطبة .)231 ،170
ابن ابیالحدید پیرامون این مثال اینگونه میگوید که هی چیوزی لطیوفتور،
تأثیرگذارتر و واضحتر از این مثال امام نمیتوانست این واقعیت را به تصویر
کشد و این خود حجت تامی بود که راه فراری باقی نمیگذارد (ابن ابیالحدیود،
ج  .)300 ،9به همین خاطر است که مرحووم شوریف رضوی در اداموة خطبوه ایون
گونه نقل مینماید :آن مرد گفت :به خدا سوگند هنگامی که حجت بر من تموام
شد ،نتوانستم از بیعت سرپیای کنم؛ با او بیعت کوردم (نهوجالبالغوه ،خطبوة ،170
.)231
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6د2د .3تجربه

در وصیت به فرزندش امام حسن

میفرمایدِ« :ا ِسْتََِدِلََِِِعِِلیِِم ِ
ِِِ

ورِاشبِِِِِ» (نهجالبالغه ،نامة .)371 ،31
ِِِْنَِِفَِِِنِِاِِ ِمِ ِ ِِِ
ِِِقَِدِِْک
ِِِكِنِِْبِِْم ِ
ِلمِي
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یکی دیگر از روشهایی که قدرت قانعسازی داشوته و حضورت بورای اقنواع
مخاطب به آن توصیه و از آن استفاده کردهاند؛ استفاده از تجربه و علووم تجربوی
میباشد .نهوجالبالغوه تجوارب تواریخی را پشوتوانة سونتهوای صوحیح و ثروتوی
ناشناخته معرفی میکند و نسبت به بهرهگیری از تجارب دیگران توصیه مینمایود
و غفلووت و وابسووتگیهووای مووادی را از موانووع بهوورهگیووری از تجربووه موویدانوود
(معادیخواه.)1276 ،1372 ،
حضرت علی تجربه و آزمودن را یکی دیگر از منابع کسب علم و دانوش
معرفی کرده و معتقدند که شباهتهوای موجوود در اموور و پدیودههوای مختلوف
میتواند وسیلهای برای پیشبینی وضعیتهای مشابه در موقعیتهای آینده باشود.
آن حضرت









با آناه در گذشته دیدهای و شنیدهای بر آناوه هنووز نیاموده اسوت ،اسوتدالل
کن؛ به درستی که امور شبیه یکدیگرند .علی پیروزی و موفقیت در هر امری
را ناشی از پیشبینی میدانند و متذکر میشوند که این قدرت پیشبینی و کنتورل
امور با تجربه و آزمودن به دست میآید.
جِرِبِةِ» (نهجالبالغه ،حکموت)481 ،211؛ حفوظ و بوه
ِِِِتِ ْ
ظِِال
ح ْفِ ِ
َِِِِوِفِِْيِقِِِِ ِ
ِِنِِِالِت
«...وِِِ ِم
کارگیری تجربه ،رمز پیروزی است.
جِرِبِةِ» (نهوجالبالغوه ،ناموة ،78
لِِِوِِالِِتِ ْ
ِِنِِِاَِِلِ ِعِْقِْ ِ
ِِِ ِِِاِوتِِِیِِِ ِم
َِِّنِِِِْحِرِمِِِِنَِفِْعِِِم
ِِِشِقِیِِِ ِم
«فِ ِإَِنِِِال
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)441؛ زیرا شقی کسی است که از سود عقل و تجربهای که به او داده شده است،
محروم بوده باشد .آن حضرت کاربرد تجربه را برای شناخت امور ،ضروری
شمرده و استفاده از آزمودهها ،یافتهها و تجارب دیگران را به فرزند خود توصویه
میفرماید.
من به تعلیم تو مبادرت ورزیدم پیش از آن کوه قلبوت سوخت شوود و عقول و
فکرت به امور دیگری مشغول گردد ،تا با تصمیم جدی به استقبال اموری بشتابی
که اندیشمندان و اهل تجربه ،زحموت آن را کشویدهانود و توو را از توالش بیشوتر
بینیاز ساختهاند ،بنابراین آناه از تجربیات آنها نصویب موا شوده ،نصویب توو هوم
خواهد شد ،بلکه شاید پاره ای از آناه بور موا مخفوی مانوده بور توو روشون گوردد
(نهجالبالغه ،نامة  .)373 ،31این یک اصل بسیار مهم است که حضرت علوی
گوشزد فرموده است .یعنی کسی که اهمیت به تجربه نمیدهد ،از عقول تجربوی
خود را محروم میسازد و دچار جمود فکری و اسیر پیشداوری میگردد.
میتوان گفت رویکرد تجربی در نهجالبالغوه عوالوه بور محسوسوات از عقول
تجربی نیز بهره میگیرد و این امر باعث میشود این شویوة معرفتوی دارای اعتبوار
یقینی و برهانی باشد؛ زیرا عقل تجربی «بخشی از عقل نهری اسوت کوه بوه اموور
طبیعی مینگرد و از محسوسوات اسوتفاده مویکنود و قیاسوات تجربوی را تشوکیل
می دهد .قیاسات تجربی مبتنی به برخی از قضایای کلوی غیرتجربوی اسوت کوه از

مراتب برتر عقل ،مثل عقل متافیزیکی اخذ میشوند» (پارسانیا.)11 ،1381 ،
حضورت امیوور علووم تجربووی را جهوت تأثیرگووذاری و اقنواع مخاطووب در
موضوعاتی مانند خداشناسی مورد استفاده قرار دادهاند .نکاتی که بسیاری از آنها
را مردم با مشاهده و تجربوه بوه دسوت آوردهانود و حضورت از هموین دانوش
تجربی جهت توجه دادن و اندیشه کردن مخاطب و اقناع او بهره میبرد.
6د2د .4استناد به منبع معتبر

6د2د4د .1استناد به قدرآن کدريم؛ حضورت

در خطبوة  182در موورد قورآن
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بیش از  2300سال قبل ،فیلسوف بزری یونان ،ارسطو ،در بیانی نغز و ماندگار در
خصوص منبع پیام نوشته است :ما به مردان خووب بیشوتر و آسوانتور اعتقواد پیودا
میکنیم ،این موضوع به ویژه زمانی که امکان دستیابی به حقیقت و کسب یقین
کامل میسر نباشد به طور حتم درست است .در چنین مواردی ،شخصویت موردان
خوب ،مؤثرترین ابزار ،برای قانع کردن دیگران است (رابرتز.)25 ،1984 ،1
امروزه روان شناسان اجتماعی آناه را که ارسوطو از آن تحوت عنووان موردان
خوب 2نام برده است ،قابلیت قبول 3منبوع پیوام نوام نهوادهانود (توایلور 4و دیگوران،
 .)2001به باور آنها در فرایند متقاعدسازی و تغییر نگرش ،تنها کسانی قادرنود بور
مخاطبان تأثیر ژرفی گذارند که واجود ویژگویهوایی باشوند کوه آنوان را از نهور
مخاطبان قابل قبول جلوه میدهد .یکی از ویژگویهوای منبوع مقبوول ،اعتبوار 5آن
است .منهور از اعتبار ،صوالحیت علموی( ،فنوی و تخصصوی و )...منبوع و مکنوون
بودن قصد و نیت او در مجاب ساختن دیگران است.
حضرت علی هم یکی از روشهایی که جهت اقناع به کار بردهاند ،استناد
و استفاده از منبع معتبر در نزد مخاطبین بوده است .استناد بوه متوون معتبوری ماننود
که در
قرآن کریم و یا استناد به فرد دارای اعتباری مانند پیامبر گرامی اسالم
جامعة مسلمان کامال معتبر و مورد پذیرش بودهاند.





مىفرماینود« :ف لقرآنِآمرِزاجرِوِص متِن طقِحجهِالِعلاىِِخلقاهِِاخاهِِعلياهِِ




ميث قهمِوِآرتهنِعليهِانفسهمِاتمِنور ِوِاکملِبهِدينه»؛ قورآن امور کننوده و نهوى
کننده است و و برحسب هاهر خاموش است ولى و در واقوع و گویوا و حجوت و
برهان خدا بر بندگان است که از ایشان بر آن پیمان گرفت و آنها را در گورو آن
قرار داد .نور آن را تمام گردانید و دین خود را به سبب آن کامل کرد.
حضرت  ،قرآن را به عنوان حجت خدا بر خلوق معرفوى موىکنود .بودیهى
اسوت ،از آنجووا کوه قوورآن کووریم معجوزة اصوولى اسووت و شوامل کلیوة دسووتورات
سعادتبخش براى بشر است ،از جانب خداوند منان حجت بر تمام انسوانهاسوت
(ابن ابى الحدید ،ج.)116 ،10
امام در یکى از بیانات نورانى خویش ،با صراحت به همین مطلوب اشواره
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ِِ» (نهجالبالغه ،خطبة)95 ،83؛
صيم ِ
کرده ،مىفرماید« :وِکفىِب لكت بِحجيج ِوِخ ِِ
قرآن براى بازخواست و داورى کفایت مىکند .اموام علوى

در جوایى دیگور

فرموده است« :ان ِحجيجِالم رقينِوِخصيمِالن کثينِالمرتا بينِِوِعلاىِِکتاِ بِالِ
تعرضِا مثا لِ» (نهوجالبالغوه ،خطبوة)88 ،75؛ مون بوا خوارج شووندگان از دیون
احتجاج و با شک کنندگان در دین دشمنى مىکنم و کارهاى مشتبه بوه حوق ،بوه
قرآن عرضه مىگردد.
امام علی برای روشونگوری بهتور و اقنواع مخاطوب از آیوات قورآن بهوره

میگیرد .نمونههای این گونه اقتباس در نهجالبالغه فراوان اسوت ،ماننود :وِِِللِاهِِ
ِِِِِمِِيِنَِ
ِِنِِاِلَِِغِنَِِیِِعِنِِالع ل
ِِِالِِوِمِِنِِکَِفَِرَِِفإ
استطِِعِِإليهِسبي
البيتِِمِنِِِ ِِ
ِِِِ ِسِِحِجِِِِِِ
علیِالن

(آل عموران .)97/ایشوان از آیوة فووق در نخسوتین خطبوة نهوجالبالغوه بورای بیووان
جایگاه ،ابعاد و فلسوفة فریضوة حوج بهوره جسوتهانود (نهوجالبالغوه ،خطبوة.)26 ،1
نمونهای دیگر از این اقتباس را در خطبهای میبینیم که در مقام استسقا ایراد شده
است .ایشان در مقدمه به رابطة میان اعمال ناشایست انسانهوا و فراوانوی و خیور و
برکت در زندگیشان ،و نقش استغفار در این فراوانی و برخورداری از رزق الهی

اشاره مینماید و برای اثبات سخن خود به چندین آیة قرآنی از یک سیاق استناد
حابسِِ
ِماراِِتِِِ،وِ ِِ
ِِِ ِ
ِِِ ِِالث
افعماِِلِِِِالسايِِِئِةِِبانق
میجوینود« :إِنِِاِلَِِِيِِبتِلَِِیِِعبِِِدِ ِِعندِِ ِ ِ
ِقلاِعِِمِِقلِِ ِاعِِِ،...فقاِِلَِِسابح نهِ ِ
ِِِنِِالِِخَِِِيراِِتِِليِِِتِِوِبِِتِِِئبِِِِ،وِيِِ
خزائ
إغالقِِ ِ
ِِِتِِِِ،وِِ ِ ِ
البرک
ِِِ
بأمواِِلٍِِوِبِِنيِِنَِِ
ِدکمِِِِِ
ِدراراِِِِوِيِِمِدِ ِِ
ِِِِعليكمِمِ ِ ِِ
السم ءِ
ِِ ِراِِِِيِِرِسِلِِِِ ِ
ِكمِِإنِِِهِِک نِغفِ
ِرواِِِرِبَِّ ِ
ِِِِ ِ
ِاستغف
ِِِِراِِِ» (نهوجالبالغوه ،خطبوة )186 ،143؛ خودا،
و ِيجعل ِلكم ِجنِِِ ِتِ ِو ِيجعل ِلكم ِأنه
بندگان خود را به کیفر کارهای زشت آنان ،مبتال سازد .به کاهش میوة درختوان،
و به نباریدن باران ،و بستن گنجینههای خیر به روی ایشان ،تا توبه خواه ،توبه کند
ِروِاِِرِبَِِّكاِمِِِِإنِاهِِکا نِِ
ِِِِ ِ
و معصیتکار دل از معصیت بکند ...و فرموده استِ« :اساتغف
مدراراِِِِوِيمددکمِبأموالِوِبنينِوِيجعلِلكمِجنِِ ِاِتِِوِ
ِِِِعليكمِ ِ ِ ِِ
السم ءِ
يرسلِِِِ ِ
ِِ ِراِِِِ ِ ِ
غفِ
يجعلِلكمِأنه را» (نهجالبالغه ،خطبة  .)186 ،143اقتباس فوق از آیههوای  10الوی
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 12سورة نوح است و در مقام استدالل به کار گرفته شده است.
6د2د4د .2استناد به تیامبر؛ ایشان همانین از افراد معتبور بوه عنووان منبوع اسوتفاده
مینمودند؛ که مثال آشکار آن در نهجالبالغه استناد به پیوامبر گراموی اسوالم
می باشد .ایشان در سخنان خوود بوا خووارج و اثبوات اشوتباه بوودن مسویر آنوان بوه
استناد میفرمایند :شمشیرهای خود را بر دوش نهاده ،بر سر بویگنواه و
پیامبر
گناهکار فرود میآورید و گناهکار و بویگنواه را بوا هوم در مویآمیزیود؟ و خوود
کسی را که مرتکب زنای محصنه شده بود ،سنگسوار
میدانید که پیامبر خدا
نمود؛ سپس بر او نماز کرد و میراثش را به کسانش داد؛ قاتل را کشت و میراثش
را به کسانش داد؛ دست دزد را بریود و زناکوار غیور محصون را تازیانوه زد ،ولوی
سهمی را که از غنایم نصیبشان میشد ،به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنان
آنان را بهسوبب گنواهی کوه مرتکوب شوده
مسلمان ازدواج کنند .پیامبر خدا
بودند ،مؤاخذه کرد و حد خدا را بر ایشوان جواری سواخت ،ولوی از سوهمی کوه
اسالم برایشان معین کرده بود ،منعشان ننمود و نامشان را از میان مسولمانان نوزدود
(نهجالبالغه ،خطبة.)170 ،127









حضرت همانین در نامة خود به ابن عباس ،آن گاه که او را برای گفتگو
با آنها بحث کون کوه در برابور آن
با خوارج فرستاد ،فرمود ... :با سنت پیامبر
پاسخی نخواهند یافت (نهجالبالغه ،نامة.)441 ،77
6د2د .5موعظه
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از آنجا که انسان پیوسته در معرض غفلت و قساوت و غورق شودن در شوهوات و
نفسانیت است ،نیازمند عواملی است بازدارنده از پلیدی و جالدهنودة تواریکی ،و
موعهه از جملة این عوامل است .هر انسانی نیازمند موعهه است ،یعنی نیازمند بوه
عواملی در تربیت که از بدیها بازدارد و به خوبیها برانگیزد .از این رو است که
یکی از وجوه برجستة تربیت مربیان الهی فراهم کردن بازدارندگی از پلیدیهوا و
گروندگی به نیکیها به وسیلة موعهه بوده است.
شیوة موعههای امام  ،که عمدهترین شویوة تبلیغوی آن حضورت اسوت؛ در
شرایط خاصی انجام یافته است .بیشتر مواعظ آن حضرت در زمانی است که
حکومت را در دست گرفته است و مردم بر اثر فتوحات پی در پی خلفا و غنوایم
بیحساب به سوی فساد اخالقی ،دنیاگرایی ،تجملپرستی و عصبیتهای قبیلوهای
گرایش پیدا کردهاند (مطهری )128 ،1354 ،و در اینجا راهی جز موعهه ندارد و
باید به فریاد کسانی که در دریای غفلت غوطهورند و موج حیرانی وجود آنان را
فراگرفته است ،رسیده و از این مهلکة خطرناک نجاتشان بخشد و به سوی خیور
و سووعادت هوودایتشووان نمای ود .بوودین ترتیووب از مجموووع خطبووههووا و نامووههووای
جمعآوری شده در نهجالبالغه 86 ،خطبه از  239خطبه و  31ناموه از  79ناموه ،یوا
تماما موعهه است و یا الاقل مشتمل بر یک سلسله موعهه است (مطهری،1354 ،
 .)127عالوه بر این ،آن حضرت هر روز و شب کالس درس داشوت کوه در
آن به تبیین معارف الهی و موعهه میپرداخت.
عناصر موعههاى نهجالبالغه مختلف و متنوع است .تقوا ،توکل ،صوبر ،زهود،

پرهیز از دنیاپرستى ،پرهیز از تجمل ،پرهیز از هوواى نفوس ،پرهیوز از طوول امول،
پرهیز از عصبیت ،پرهیز از هلم و تبعیض ،ترغیب به احسان و محبت و دستگیرى
از مهلومان و حمایت ضعفا ،ترغیب به استقامت و قووت و شوجاعت ،ترغیوب بوه
وحدت و اتفاق و ترک اختالف ،دعوت به عبرت از تواریخ ،دعووت بوه تفکور و
تذکر و محاسبه و مراقبه ،یادآورى گذشت سریع عمر ،یادآورى مری و شودائد
سکرات و عوالم بعد از مری ،یادآورى اهوال قیامت از جمله عناصرى است که
در مواعظ نهجالبالغه بدانها توجه شده است (مطهری.)199 ،1354 ،
در
و روشهای آن حضرت
امام علی دربارة رسالت پیامبر اکرم
تربیت فرموده است« :بعثهِوِالن سِضاللِفیِحيارةِِ،وِحا طبونِِفایِِفتناةِِ،قاِدِ
استهوتهمِافَواءِ،وِاستزلتهمِالكبري ءِ،وِاستخفتهمِالج َليةِالجهالء؛ِحي ريِفایِِ
زلزالِمنِافمرِ،وِبالءِمنِالجهلِ،فب لغ

ِفیِالنصيحةِ،وِمضیِعلیِالطريقةِ،وِ

دع ا ِالاایِالحكمااةِ،وِالموعظااةِالحساانة» (نهووجالبالغووه ،خطب وة )126 ،95؛ او را
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برانگیخت ،در حالی که مردم سرگردان بودند ،و بیراهة فتنه را میپیمودند .هوا و
هوسشان سرگشته ساخته ،بزرگی خواهیشوان بوه فرودسوتی انداختوه؛ از نوادانی
جاهلیت خوار ،سرگردان و در کار نااستوار ،و به بالی نادانی گرفتار .او که درود
خدا بر وی باد ،خیرخواهی را به نهایت رساند ،و به راه راست رفوت ،و از طریوق
حکمت و موعهة نیکو مردم را به خدا خواند.
امام علی  ،مری را بزریتورین پنود و موعهوه مویدانود و در خطبوة 188
میفرماید :آنان را به گورهایشان بردند ،بی آن که سواره برونود و در قبرهایشوان
گذاشتند بی آن که خود فرود آیند ،گویا هی گاه نبوودهانود ...و در جوایی دیگور
فرمود :گویا مری در دنیا برای غیر ما نوشته شده ...و گویا مردگانی که میبینویم
مسافرانیاند که به زودی نزد ما برمیگردند! میراث آنوان را مویخووریم ،گوویی
پس از آنان جاودانهایم (نهجالبالغه ،خطبة.)263 ،188
موعهه مانند دارو و انسان مانند بیمار است .نخستین شرط در تأثیرگذاری پنود
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در کالم امیرالمومنین پندپذیری است .تا فوردی ،خواهوان و مشوتاق پوذیرش
اندرز نباشد ،امیدی به هدایت او نیست .در نهجالبالغوه از عابودی بوه نوام «هموام»
سخن آمده است که پس از شنیدن ویژگیهای اهل تقوا در دم جوان مویسوپارد.
پس از آن امام میفرمایند :آیا پندها و موعههها ،ایون گونوه بور اهول موعهوه اثور
میگذارد؟ پواکی دل شورط دیگور پوذیرش انودرز اسوت ،اگور قلبوی ،بوه شوک،
وسوسه ،عناد ،غفلت ،جهل ،تعصب و غرورآلووده باشود؛ ماننود هورف آلوودهای
است که آیات قرآن و مواعظ انبیا درآن جایی نودارد .اموام در «خطبوة غورا » بور
چهار عنصر پندپذیری مخاطبان تکیه میکند و میفرماید :چه مثالهای درسوت و
بجووا و چووه انوودرزهای شووفابخش ،اگوور بوور دلهووای پوواک و گوووشهووای شوونوا و
اندیشههای مصمم وخردهای دوراندیش بنشیند و برسد (نهوجالبالغوه ،خطبوة،83
.)95
6د2د .6اخبار غیبي
یکی از مواردی که میتوان به وسیلة آن درستی و صدق گفتار و ادعا را ثابوت و
اعتماد را جلب نمود و به طبع آن میتوان مخاطب را اقناع کرد؛ بیان اخبار غیبوی
است که نوعی معجزة کالمی محسوب میشود .و اگور درسوتی و صوحت وقووع
این اخبار نزد مخاطب تأیید شود؛ باعث جلب اعتماد مخاطب خواهد شد.
غیب در لغت به معنای چیزی اسوت کوه از حوس پوشویده و پنهوان اسوت ،در
مقابل ،شهود که به معنای چیزی است که با حواس قابول درک اسوت (طریحوی،
 ،1375ج134 ،2وو .)135غیووب در اصووطالح قوورآن و حوودیث ،چیووزی اسووت کووه
شناخت آن به کمک اسوباب عوادی تحقوق نمویپوذیرد (سوبحانی1420 ،ق ،ج،3
402و .)407علم غیب ،ترکیب اضافی به معنای غیبدانی و غیبگویی و دانش و
آگاهی نسبت به امور پنهان و چیزهایی اسوت کوه بوا حوواس قابول درک نیسوتند
(جوادی آملی ،1388 ،ج.)414 ،3

ِِرجالِمانكمِبمخرجاهِوِ
وِالِلوِشئتِانِاخنبرِکاِلِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
در نهجالبالغه میفرمایندِِ ِِِ ِِِ ِِِ ِِ ِِ ِِِ ِِِ « :
مولجهِوِجميعِشأنهِلفعلاتِوِلكانِأخا فِأنِتكفارواِفایِبرساولِالِ

»...

(نهجالبالغه ،خطبة )236 ،175؛ به خودا سووگند اگور بخوواهم مویتووانم از هموة
خصوصیات هر کدام شما که از کجا و چگونه و به چه هدف آمده و چه تصمیم
دارید و خصوصیات دیگر خبر دهم .اما میترسم دربارة مون غلوو کنیود و مورا از
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6د2د6د .1اخبار غیبي در نهجالبالغه؛ عالم به غیب ذاتا کسی جز خداوند نیست؛
با اِذن الهی میتوانند از علم غیبی برخوردار شوند .یکی از
اما پیامبر و امامان
عناصر و ابعاد وجودی و شخصیتی امام علی بن ابی طالوب ارتبواط ایشوان بوا
ملکوت عالم و بهرهمندی از علوم غیبی است .آگاهی از غیب و گزارش امام
از حوووادث و رویوودادهای پنهووان و پوشوویده ،بواالخص جریووانهووایی کووه پووس از
شهادت وی رج داد ،یکی از ابعاد گستردة نهجالبالغه را تشکیل میدهد.
در این خصوص فقیه و اصولى معاصر ،آیتاهلل جعفر سبحانى ،خبرهاى غیبوى
نهجالبالغه را گواه بر این دانسته که امام عالوه بر آگاهىهاى حسى و عقلوى
از آگاهى سومى به نام الهام و تأیید الهى برخوردار است و انسوان بوه وسویلة ایون
حس ،شکنندة مرزهاى زمان و مکان و حجاب ماده مىباشد و با این قوه ،حوادث
را پیش از وقوع درک کرده و با آن حوادث ارتباط برقرار کورده و کوامال آن را
لمس مىکند .آگاهى از غیب و گزارش امام از حوادث و رویدادهاى پنهان
و پوشیده خصوصا جریانهوایى کوه پوس از شوهادت وى رج داد ،یکوى از ابعواد
گستردة نهجالبالغوه را تشوکیل موى دهود و ایون خبرهواى غیبوى گوواه اسوت کوه
امام عالوه بر آگاهیهاى متعارف از آگاهى سومى برخوردار بوده که هرگز
نمىتوان آن را از طریق ابزارى به نام حس و عقل کشف کورد (سوبحانی،1360 ،
50و.)51
در این بخش ،درصدد آنیم که اصل وجود علم غیب بورای اموام علوی را
توضیح دهیم .خود حضرت به این موضوع اشاره نموده و در ایون خصووص





رسول خدا
کفر شما شود.

باالتر بدانید و یا به خدایی من معتقد شوید و این عقیوده موجوب

و میفرمایند« :ف سألونیِقبلِأنِتفقدونیِ،فوالهيِنفسیِبيد ِ ِتسألونیِعانِ
عةِِ....ا ِِانبأتكم( »....نهجالبالغه ،خطبة .)122 ،93در
ِبينكمِوِبينِالسِِ ِ ِِِِِِِِ
شیءِِِفيمِِِِِِ ِ ِِ ِِِِ ِِِِ
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این خطبه امیور مؤمنوان حودود آگواهی خوویش از غیوب را بیوان مویکنود و
میفرماید« :از هر چه که تا قیامت پیش میآید سؤال کنید جواب خواهم داد و از
هر نبرد و جنگی که پیش مویآیود و خصوصویات آن ،تعوداد افورادی کوه کشوته
میشوند یا میمیرند و این که در کجا کشته مویشووند و کجوا بوه خواک سوپرده
میشوند .از همة اینها آگاهی دارم» (ابن ابی الحدید ،ج.)57 ،7
روایت شده روزی حضرت علی از حوادث آینده خبور مویداد ،یکوی از
یارانش پرسید :آیا تو دارای علم غیب هستی؟ آن حضرت در پاسوخ فرموود:
ِِِمِِمنِذيِعلِِمٍِ»؛ ایون علوم غیوب نیسوت ،بلکوه
غيبٍِِِِ،وِانِِِمَِِِوِتعلِ
«ليسَِوِبعلمِ ِِ
علمی است که از صاحب علم (خودا و رسوول) آموختوهام» (نهوجالبالغوه ،خطبوة
.)173 ،128
مرحوم سید رضی در نهجالبالغه برخی از اخبارات غیبی حضرت امیور را
آورده که به مواردی به عنوان نمونه اشاره مینماییم:
 .1شهر بصره غرق میشود.

پس از این که جنگ جمل به پایوان رسوید و بصوره فوتح شود ،اموام علوی
خطبه ای ایوراد کورد کوه بخشوی از آن از خبرهوای غیبوی آن حضورت بوه شومار
میآید .حضرت

ِیِبمساجدکمِکجِؤِجاؤِ
ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ
وِايمِالِلتغرقنِبلدتكمِکا ن
فرمودِِ ِ ِِ ِِِِ ِِ ِِِِِ ِِِ ِِِِ « :

سفينة( »....نهجالبالغه ،خطبة )36 ،13؛ به خدا سوگند شهر شما غورق مویشوود و
مسجد شما بسان سینة کشتی (که بدنة آن در آب فرو میرود و تنها سینهاش روی
آب هاهر است) دیده میشود خداوند از باال و پایین به این شوهر عوذاب خواهود
فرستاد.

 .2معاویه بر سرزمین عراق مسلط میگردد.

امیرمؤمنان

خبر میدهد که او پیش از معاویه از دنیا میرود و معاویه پوس

ِهِسايأمرکمِبسابیِوِِالباراءةِ
از او بر عراق مسلط میگردد و سپس میافزاید« :انِِا ِِ ِِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ
ِِِِ» (نهجالبالغه ،خطبة )77 ،57؛ ازِشم ِمیِخواَدِکهِبهِمنِن سازاِووييادِوِ
مِِنِی...
ازِمنِبيزاريِجوييد.
 .3از خوارج ده نفر جان به سالمت نمیبرند و از شما هم ده نفر كشته نمیشود.

در نبردی که میان امام و خوارج در کنار نهروان رج داد ،امام پس از
اتمام حجت ،و بازگشت گروهی از آنان به صفوف امام ،رو به یاران خود کرد و
فرمود« :مص رعهمِدونِالنطفةِوِالِ ِيفلتِمنهمِعشرةِوِ ِيهلكِمنكمِعشارةِ»
(نهجالبالغه ،خطبوة )77 ،59؛ قتلگواه آنوان در کنوار آب نهوروان اسوت .بوه خودا
سوگند ،از گروه آنان ده نفر جان به سالمت نمیبرند و از شما هوم ده تون کشوته
نمیشود .ابن ابی الحدید میگوید این خبر غیبی یکی از معجزات امام علوی
است که نقل آن نزدیک به تواتر رسیده اسوت و در نبوردی کوه میوان اموام و
خوارج نهروان رج داد همه شاهد بودند که نوه نفور از خووارج جوان بوه سوالمت
بردند و از میان یواران علوی فقوط هشوت تون بوه شوهادت رسویدند (ابون ابوی
الحدید ،ج3 ،5و.)13
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 .4خوارج پس از من با خواری و ذلت زندگی خواهند كرد.

لمونِفايكمِِ
ِالظِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ
ِِواثرةِيتخهَِِِِِ
ِِِِ ِِِ ِِِِِ ِ ِ
ِِِِِِقِِِطع
ِِوِسيف
ِِِالِِ ِِ
ِكمِستلقونِبعديِذلِِِ ِِِش م
ِِِِ ِ ِِ ِِِِ ِ ِِِِ ِ ِِ
« امِِِ ِان
شمشیر برنوده و اسوتبداد روبورو مویگردیود .امووال و حقووق شوما را سوتمگوران
میگیرند و این کار دربارة شما برای همیشه معمول و رسم میگردد .هموان طوور
که امیرمؤمنان خبر داد خوارج پیوسته از طرف حکومتها ،مورد تعقیب قرار
گرفته و اموال آنان پیوسته از طرف ستمگران تصاحب میشد (ابن ابوی الحدیود،
ذیل خطبة .)58

روش اقناع مخاطب درنهج البالغه

سنة» (نهجالبالغه ،خطبة )77 ،58؛ آگاه باشید پوس از مون بوا ذلوت هموه جانبوه و



 .5مروان بن حکم حکومت بسیار كوتاهی خواهد داشت.

مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد و اموام حسون و اموام حسوین




پدر عفو او را خواستند .حضرت

از

ِِلاهِِ
اِِِنِِ ِ
ِِ ِ ِا
او را آزاد کرده و سپس فرمود« :ام

ِِِِِِ
مةِمنهِوِمنِوالدِِِِِيوم
ِِِ ِِ ِِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِِ
ةِوِستلقیِا
امرةِکلعقةِالكلبِانفهِوَِوِابوِا کبشِا ربع ِِ ِِ ِِِِ
احمر» (نهجالبالغه ،خطبوة )87 ،73؛ آگواه باشود بورای ایون موروان فرموانروایوی
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کوتاهی است؛ بسان لیسیدن سگ بینی خود را (این تعبیر کنایه از کوتاهی مودت
فرمانروایی است) .او پدر چهار رئیس است و امت اسالمی از فرموانروایوی او و
فرزندانش روزگار خونینی خواهند دید .همان طور که آن حضرت خبر داده
بود مروان به حکومت رسید ،اما حکومت او بیش از نه ماه طوول نکشوید و چهوار
فرزندش که یکی از آنها عبدالملک و سه تای دیگر عبارتند از :عبدالعزیز ،بشر و
محمد به ریاست رسیدند .عبدالملک ،خلیفه شد و آن سه والوی مصور و عوراق و
جزیره شدند .و امت اسالمی از مروان و فرزندانش روزهوای خوونینی دیدنود کوه
روشنترین گواه آن ،هلم و ستم و خونریزیهایی است که به دسوت حجواج بون
یوسف خونخوار ،که از طرف عبودالملک موروان ،والوی و اسوتاندار عوراق بوود
انجام شد (ابن ابی الحدید ،ج146 ،6و.)148
 .6جوان ثقفی بر شما مسلط میشود و هستی شما را غارت میكند.

لِيأکالِخضارتكمِوِياهِيبِ
لِالميِِِ ِِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ
ِِعليكمِغالمِثقيفِالهيِِِ ِِِِ
ِوِالِليسلطِنِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِِِ ِِِِ
ِِ ِِ ِِِ ِِِِ ِِ
« امِ
شحمتكمِ( »...نهجالبالغه ،خطبة )159 ،116؛ آگاه باشید به خودا سووگند جووانی
متکبر و ستمگر از طایفة ثقیف بر شما مسلط میشود که سبزة شما را میخوورد و
پیة شما را آب میکند .کنایه از این که به جان و مال شما رحم نمیکند و همه را
از آن خود میداند .این جوان ثقفی همان حجاج بن یوسف ثقفی ،خوونخووار و
ستمگر معروف بود که در ایام حکومت خود به جان و مال مردم افتواد و هوزاران
نفر را به قتل رسانید (ابن ابی الحدید ،ج276 ،7و.)281
این بود مواردی از خبرهای غیبوی امیرمؤمنوان کوه در نهوجالبالغوه آموده

است .البته خبرهای غیبی آن حضرت که در نهجالبالغه آمده ،فراوان است و
برخی از دانشمندان معاصر حدود هفتاد و پنج مورد از آنها را گردآوری و به نوام
اخبار غیبی امیرمؤمنان منتشر ساختهاند؛ ولی ما به جهوت رعایوت اختصوار بوه
همین اندازه اکتفا میکنیم.
6ـ .3اقناع غیر کالمی در نهجالبالغه

نهجالبالغه به عنوان یک کتاب تبلیغی ،عالوه بر آن کوه از کوالم در قوانعسوازی
بهره می برد ،از اقناع غیور کالموی نیوز جهوت اقنواع مخاطوب اسوتفاده موینمایود.
روشهای اقناع غیر کالمی که در نهجالبالغه مورد استفاده قرار گرفته و نگارنده
به آنها رسیده است ،عبارتند از :زبان بدن ،سیرة عملی ،زبان صدا و معجزه ،که در
اینجا به آنها خواهیم پرداخت.
6د3د .1زبان بدن
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استفاده از حرکات و حاالت بدن ،در برقوراری ارتباطوات روزموره ،اموری بسویار
عادی است و افرادی که با این موضوع آشنایی کامل و کافی دارند ،میتوانند به
کمک این عالئم و حرکات عالوه بر آگاهی از اهداف و مقاصود واقعوی افوراد،
مقصود مورد نهر خود را به طرف مقابل بقبوالنند.
میتوان گفت تمام کسانی که به نحوی به ارتباطات و به ویژه ارتباطوات غیور
کالمی پرداختهاند ،به حرکات چهره بهای ویژهای داده و از آن به عنوان یکی از
ارکان عمدة پیامهای غیر کالمی نام بردهاند« .مارک ناپ» در یکی از نوشتههوای
خود چنین مینویسد :چهره در فراگرد ارتباطی میان اشخاص به گونهای بالقوه از
توان ارتباطی باالیی برخوردار است .چهره اولوین جایگواه نشواندهنودة وضوعیت
عاطفی افراد است ،که تأثیر شگرفی بر نگرشهای میان فردی میگوذارد .چهوره
بازخورد غیر کالمی دیگران است (فرهنگی290 ،1374 ،و.)291
یکی از شیوههای مهمی که حضرت جهت اقناع غیر کالموی بوه صوورت









مستقل و یا در کنار کالم برای کامل کردن و اثر بخشی بیشتر استفاده مینمودند،
استفاده از زبان بدن است.
حضرت

ِِِضِْمِرِِِأَِِحِدِِِِشَِيِْئِِِِإِِِ َََِِِِِهِرَِِ
در حدیثی زیبا و پر مغز میفرمایند« :مِ ِأ

فِِیِِِفَِلَِتَِِتِِِلِِِسِ ِنِِهِِِِِ،وِِصِفَِحِ ِتِِِِوِجِ ِهِْهِ» (نهجالبالغه ،حکمت)26؛ کسی چیوزی را در
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دل پنهان نکند جز آن که در لغزشهای زبان ،و رنگ رخسارش ،آشکار خواهد
شد.
این حدیث به زیبایی به جایگاه زبان بدن اشاره مینماید و بیان میکند کوه از
حاالت و رفتار فرد میتوان به هدف اصلی متکلم پی برد .یعنوی از طریوق رفتوار،
رنگ رخسار و ...پیامهایی منتقل میگردد که با شناخت آنهوا حتوی مویتووان بوه
صدق و کذب یک پیام پی برد.
به من خبر دادند که خانوهای بوه هشوتاد دینوار خریودهای ،و سوندی بورای آن
نوشتهای ،و گواهانی آن را امضا کردهاند .شریح گفت :آری ای امیر مؤمنان! امام
نگاه خشمآلودی به او کرد (نهجالبالغه ،نامة .)343 ،3اموام در مسوجد کوفوه
در سال  38هجری سخنرانی موی کورد ،اشوعث بون قویس بوه یکوی از مطالوب آن
اعتراض کرد و گفت این سخن به زیان شما ،نه به سود توو اسوت .اموام نگواه
خود را به او دوخت (نهجالبالغه ،خطبة .)43 ،19
حاالت چشم و نگاههای خاص و معناداری که حضرت به مخاطب خوود
داشت ،حامل پیامهایی برای ایجاد نگرشی در مخاطبان بوده است .نگرشی ماننود
اشتباه بودن عمل و یا سخن فرد توا فورد متوجوه اشوتباه خوود گوردد .مووارد فووق
بیانگر استفادة امام از زبان بدن جهت فهم بهتر و اقناع مخاطب میباشد.
6د3د .2سیرة عملي
واژة «سیره» در زبان عربی از «سیر» است .سیر یعنی حرکت ،رفتن و راه رفتن ،اما
«سیره» یعنی نوع راه رفتن .پس سیر یعنی رفتار و سیره یعنوی نووع و سوبک رفتوار

(مطهری.)65 ،1354 ،
دعوت و تغییر نگرش با رفتار و کردار بسی مشکلتر و سختتر از دعووت بوا
زبان و گفتار است .دعوت با رفتار موؤثرتر از دعووت بوه وسویلة گفتوار اسوت .از
همین رو ا ست که اسوتقامت و پایوداری در دعووت بوا رفتوار بسویار مشوکلتور از
استقامت و پایداری در دعوت به وسیلة گفتار است .استقامت در تبلیغ با گفتوار و
کردار از سویی نشاندهندة این است که تبلیغ کننده به مرام و سبک خود پایبند
بوده و به هدف خویش ایمان دارد و از سویی دیگر اثری که در تبلیوغ بوا کوردار
است در تبلیغ با گفتار نیست؛ چرا که مردم آناه را که به چشم خویش مویبیننود
زودتر و سریعتر میپذیرند .لذا نتیجة اقناع عملی و غیرمستقیم ،پایدارتر و عمیقتر
میباشد.
از دیگر راههایی که حضرت به وسیلة آن اقودام بوه تأثیرگوذاری و اقنواع
مخاطب مینمودند ،اعمال و رفتار ایشان یا همان سیرة عملی میباشد ،بوه طووری
که در برخی موارد افراد تنها با دیدن اعمال و رفتوار حضورت  ،عمیقوا تحوت
تأثیر قرار گرفته و متحول میشدند و نگرش و افکار جدیدی در آنهوا بوه وجوود
میآمد.
ِقَ ِ ِلَِ ِِ ِ
علی
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ِِِاالِِِوَِِتَارِ (نهوجالبالغوه ،حکموت،337
ِِیِب
ِِِلََِِِِعِمِلٍِِکََِِِلرِام
ِِالِِ ِدََِّّاعِیِب

روش اقناع مخاطب درنهج البالغه

)506؛ امام علی در ایون خصووص مویفرماینود :دعووت کننودة بودون عمول
هماون تیرانداز بدون کمان است.
جرج جرداق در خصوص جایگاه عمل از منهر حضرت میگوید :دربارة
این گفتة امام که فرمود نباید به دختر کوچک خود وعدهای بدهید که بودان وفوا
نکنید ،باید گفت که امام عنایتی خاص به فلسوفهای تربیتوی دارد کوه حیوات
انسانی آن را مقرر میدارد ،همانان که مبانی روانی در پیدایش و کموال انسوانی
چنووین حقیقتووی را حووائز اسووت و از ایوون سووخن برموویآیوود کووه روان کووودک بووا
نمونههای واالی عملی پرورش مییابد تا با اندرز و پند و همین نهریوه اسوت کوه
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محور اصول پرورشوی را در منطوق ژان ژاک روسوو تشوکیل مویدهود (جورداق،
.)230 ،1374
همانین میگوید :نهر امام بر این است که خیر باید در مرحلة نخستین به
صورت عمل در آید و قول در مرحلة دوم باشد ،زیرا قول و عمل انسان باید یکی
باشد و همان طور که حقیقت وجود یکی است ،اندیشه و سوخن و کوردار انسوان
هم او را به صورتی واحد شکل دهد و سخن و کردارش به هم متکی باشند ،اگر
میگوید ،انجام دهد و اگر میکند ،بگوید (جرداق.)239 ،1374 ،
امام علی  ،که تموامی لحهوات زنودگیاش دعووت عملوی و تبلیوغ اسوالم
راستین با کردار و رفتار بود ،در جنگ صفین پس از آن که سوپاهیانش آب را از
لشکر معاویوه گرفتنود ،در پاسوخ یوارانش کوه از حضورت خواسوتند توا موانع
برداشتن آب توسط سپاه معاویه شود؛ فرمود :نوه موانع و حایول میوان آنوان و آب
نشوید .من آن کاری را که جاهالن و نادانان کردند ،نمیکونم ...و بودین سوان بوا
عمل خود اسالم راستین را تبلیغ نمود.
عبداهلل بن عوف در خصووص ایون مواجرا نقول مویکنود :سوربازان معاویوه بوه
فرماندهی ابواالعور رودخانة فرات را در اختیار گرفتند .به فرموان اموام خوط
شکنان سپاه به فرماندهی امام حسن حمله کردند ،آب را در اختیوار گرفتوه و
سپاه معاویه را کنار زدند .اما امام دستور داد که آب برای هر دو لشوکر آزاد
باشد .این عمل جوانمردانة امام باعث بیداری بسیاری از شامیان شد که برخی
از آنان به سپاه امام پیوستند (نهجالبالغه.)73 ،1382 ،
جنگهای امام هی یک با هدف پیروزی برای رسیدن به حکومت نبود؛
بلکه جنگ انسانیت بود .از همین رو بود که امام هدف عالی خود را با رفتوار
و کردار تبلیغ میکرد .آب دادن به سپاه تشنة دشمن ،خود پیروزی بود؛ زیرا یکی
از اصول اسالم و انسانیت به اجرا درآمده و راه حقیقت به همگان نشان داده شده
بود.

به طور کلی باید گفت حضرت در برخی موارد با خصوصیات رفتواری و
اخالق عملی خود تأثیر زیادی بر افراد میگذاشتند .به ایون دلیول کوه اسوتفاده از
کالم جهت اقناع در چنین جاهایی یا مناسب نبوده و یا تأثیرش کمتر بوده اسوت.
اثر این تحول در مواردی ،حتی موجوب تغییور نگورش و اعتقوادات افوراد شوده و
باعث شده افراد در مسیر فکری که مد نهر حضرت بوده ،حرکت نمایند .این
موارد خود گویای اهمیت عمل در الگوسازی و قانعسازی مخاطب است ،که در
مواردی اثر عمیقتری را نسبت به اقناع کالمی ،به دنبال خواهد داشت.
6د3د .3زبان صدا
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یافتههای محققان نشان میدهد که نوع بیان ،لحن ،طنین و کیفیت صدا و سورعت
کلمات ادا شده میتواند هیجانها را بدون توجه به محتوای پیام انتقال دهد .لحن
صدا عالوه بر انتقال پیام میتواند به عنوان مکمل پیام عمل نماید .به عنووان یوک
ارتباطگر باید نسبت به تأثیر لحن ،طنین و کیفیوت صودا بور تفسویر پیوام از سووی
شنونده توجه کرد .اندیشمندان عرصة ارتباطات از اهمیت زبوان صودا و توأثیر آن
در اقناع مخاطب غافل نبوده و سعی در تعریف و تبیین اهمیت آن در این موضوع
نمودهاند.
لحن مناسب همانین میتواند طرف مقابل را از نهر عاطفی و روحی به توافق
متعهد کند .لحن صدا ،بیتردید به اندازة کلمات و جمالتی که بیان میشود ،مهم
است (گرشاسبی .)69 ،1384 ،گاهی الزم است که لحون شودیدی بوه کوار بورده
شود تا گفتار و کردار هماهنوگ و نفووذ کوالم افوزون گوردد (شووئنفیلد،1384 ،
.)157
امیر مؤمنان در نهجالبالغه از این توابلوی هنور و زیبوایی نیوز جهوت اقنواع
نمودن مخاطب بهره جسته است ،که با دقت در متن نهجالبالغه میتوان به آن پی
برد .یعنی کالم حضرت عالوه بور بهورهمنودی از واژگوان متناسوب و بلیوغ از









پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

آهنگ و موسیقی خاصی برخوردار است که با معنا هم آهنوگ اسوت و در روح
مخاطبان نفوذ کرده و تأثیر آهنوگ روحپورور آن نیوز جاویودان اسوت .موسویقی
نهجالبالغه یکی از اعجازهای آن است ،که در جای جای نهجالبالغوه بوه خووبی
نمایان است .موسیقی نهوجالبالغوه ،بوه تحوول روحیوه در جهوت هودایت و رشود
ارزشهووای انسووانی نهوور دارد و مسووؤولیتزاسووت .همانووین بووه جهووت تووأثیر
خوارقالعوادهای کوه در معنوا مویگوذارد ،موجوب اثرگوذاری کوالم در مخاطوب
میگردد.
لذا باید گفت نهجالبالغه کتابی است که نهوم آهنوگ دارد ،بوه خصووص در
خطبهها .عجیب این است که موسیقی با محتوای تناسب دقیقی دارد .شوما خطبوة
جهادیه را که مویخوانیود یوک موسویقی دارد ،خطبوة اشوباح را کوه مویخوانیود
موسیقی دیگر دارد ،خطبوة قاصوعه یوک موسویقی دیگور دارد .آنجوایی کوه امیور
مؤمنان سخن رزمی میگویود ،آهنوگ کالموش ،آهنوگ کوبنوده و سونگین
است .آنجایی که راجع به قیامت حرف میزند ،آهنوگ کالموش هوم رعوبآور
است.

علی الجندی رئیس دانشکدة علوم در دانشگاه قاهره در مقدمة کتاب علي بن
ابي طالب ،شعره و حکمه ،دربارة نثر نهوجالبالغوه مویگویود :نووعی خواص از
آهنگ موسیقی که بر اعماق احساسات پنجه میافکند؛ در این سخنان هسوت .از
نهوور سووجع ،چنووان منهوووم اسووت کووه موویتوووان آن را «شووعر منثووور» نامیوود
).(www.wikipedia.org
دکتر مصطفی دلشواد تهرانوی متورجم و شوارح نهوجالبالغوه مویگویود :وقتوی
عبارت نهجالبالغه را میخوانیم در بسویاری از جاهوا بوه دلیول تجمعوات صووتی،
تکرار حروف و کلمات ،آوای صداها ،توازن بین جمالت ،کوبشها و ریزشها،
ْجبِا ِ ِلِِوِِ ََِِِ
ولِِاَلِْ ِ
سجع و تقابل نهم آهنگی ساخته شده است .به عنووان مثوالَِ« :تَازِ ِ ِ
صارِكِِ
ْضَِِقَادِ ِمكِِاِِِ ِْر ِْمِِِبِب ِ
ایِِاَفِرِْ ِ
تََِزِلِِِْْعِضِِِعِلََِىِِِنََِِجِهِكِِِِأعِرِِاَِلََِِِجِمِْْجِ ِمتََِكِِِِتادِِِِْْف ِِ

ِسبِْْحِ ِنََِهِ» .به نهر من مطالب
ِْعنِْْدِاََِلِِ ِ
َكِِوِِِِاعِْلَِمِِْأِِِْنَِاَِلَِنَِصِْرَِِمَِِنِِْ ِ
ص َِر ِ
ِأقِْْصِىِِِاَِلِْقَِوِْْمِِوِِِغِضِِِِب ِ
نهووجالبالغووه موویتوانوود دسووت مایووة سوواخت آهنووگهووای بووینهیووری باشوود
).(www.shafaqna.com
حضرت

حدِِشََِايِْئِِِ
ِِِضِْ ِْمرَِِأَِِ ِ
در حدیثی که قبال ذکر کردیم ،میفرمایند« :مِ ِأ

ِِفَِِلَتََِِتِِِِلسِ نِِهِِِِ،وِِصِافََِحِ ِتِِِوِجِْهِْاهِ» (نهوجالبالغوه ،حکموت)446 ،26؛
إِ َََِِِهَِرَِِفَِِیِ
کسی چیزی را در دل پنهان نکند جز آن که در لغزشهای زبان ،و رنگ رخسار،
آشکار خواهد شد.
این سخن حضرت بیانگر آن است که لغزشهای زبان ،یعنوی تون صودا،
نوع بیان ،سکوتها ،لرزشها و ...خود حامل پیام بوده و قدرت اقنواعی دارد؛ بوه
طوری که میتواند قدرت اقناعی کالم را تحت شعاع قورار داده یوا از بوین ببورد؛
زیرا اگر کسی علم و شناخت نسبت به این نشانههای آوایی داشته باشد ،میتواند
صدق و کذب و یا پیامی دیگر از آن را دریافت کند؛ بدون آن کوه بوه محتووای
کالم توجه نماید.
حضرت

ندم ِ» (نهجالبالغوه،
ِِِِِِهِِِِ ِِ
ِِِِِوِلتتبعن
ِِِِِهِِِدم
الِِِلتحتلبن
وِأيمِِ ِ
میفرمایندِ ِِِِ « :
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خطبة )74 ،56؛ سوگند به خدا که از این پوس خوون خواهیود خوورد و پشویمانی
خواهید برد.
در این خطبة امام از جنگ صفین و مبارزات در آن سخن میگویود .لوذا
این سخن را در خطاب به دشمنان مسلمانان ایراد کرده است که خوواری و ذلوت
بر آنان چیره شده بود .با آمدن دو کلمة متجانس دما و ندما نوعی هراس و رعب
ایجاد شده و ترسیم کنندة فضای جنگی و ترس است ،زیرا نون که از صامتها و
حروف غنهای است ،در ایجاد این نوع موسیقی بسیار تأثیرگوذار اسوت .در واقوع
میتوان گفت که حروف درون خود نوعی بار موسیقایی مختص خوود را دارنود
که با توجه به قصد گوینده میتواننود فضوا و تصوویر موورد نهور را ترسویم کننود
(سالم.)76 ،1391 ،





کثينِ»؛ و ما را با
کبينِِِوِ ِِنِِِِِ
دمينِِِوِ ِِنِِِِِ
ِِِِِِوِ ِِنِِ ِِِ
خزاي
غيرِ ِ
زمرتهِ ِِ ِ
فیِ ِِ ِِ ِ
واحشرنِِِِِ ِ
« ِِ ِ ِ
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او محشور کن چنان که نه زیان کار باشیم و نه پشویمان؛ نوه دور از راه حوق و نوه
شکنندة پیمان (نهجالبالغه ،خطبة .)138 ،106
گفتنی است که عالوه بر تناسب واژههای نواکبین و نواکثین ،از لحواظ جنواس
خط ،واژههای نادمین ،ناکبین و ناکثین با داشتن حروف کاف و نوون کوه صووت
انفجاری دارند ،فضای ترسناکی از کم همتی و ندامت ناشی از آن را بر خواننوده
غالب میسازند و به کار رفتن حورف لوین (ی) در آخور ایون واژههوا بور آهنوگ
موسیقایی جمله تأثیر گذاشته است و این باعث شده است که کالم بهتر و زیبواتر
بر روح و جان شنونده بنشیند .در واقع امام با رهوا سواختن معوانی در طبیعوت
خود به گونهای باعث شده است که این معانی الفاظ و تعابیر موورد نهور خوود را
بیابند (سالم.)80 ،1391 ،
خطابههاى آتشین و بىنهیر امام على نیز در کتوب روایوى و تواریخى ،بوه
ویژه در نهجالبالغه فراوان است ،این خطابهها در موقعى ایراد شده که احساسات
باید برافروخته شود و طوفانى به وجود آیود و بنیوادى هالمانوه برکنوده شوود ،آن
چنان که در صفین در آغاز برخورد با معاویه ،خطابهاى مهیج و آتشین ایراد کرد
و خونها را به جوش آورد که با یک حمله (آبشخور فرات) را از دسوت دشومن
آزاد کردند (ابن ابى الحدید ،ج325 ،3و.)330
حضرت علی در نهجالبالغه ،خصوصوا در خطبوههوا از ایون شویوه جهوت
اثرگذاری و متقاعد نمودن مخاطب به زیبایی و هنرمندانه اسوتفاده نموودهانود .بوه
طوری که مثال لحن حماسی حضرت به قدری شوورآفرین و تأثیرگوذار بوود
که کسی نمیتوانست در مقابل موجآفرینی حضرت مقاوموت نمایود .ایشوان
طوری از این روش بهره میبردند که مخاطبین به شدت تحت توأثیر ایشوان قورار
گرفته و منقلب میگردیدند.

6د3د .4معج ه
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یکی دیگر از مواردی که توانایی اقناع مخاطب را داشته و در نهوجالبالغوه بوه آن
اشاره شده است ،معجزه میباشد .معجزه گونهای از برهان اسوت .یعنوی نشوانهای
است بر حقانیت و درستی مدعا .اثر آن این است که مدعا را به نحو یقینی اثبوات
میکند و میتواند موجب اقناع مخاطب گردد .البته به این نکته باید توجه داشت
که معجزه دارای شرایطی میباشد و هر عمول عجیوب و خاصوی ،معجوزه نامیوده
نمیشود.
حضرت امیر هم در این خصوص در نهجالبالغه میفرمایند :من با پیوامبر
بودم آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند :ای محمد! توو ادعوای بزرگوی
کردی که هی یک از پدران و خاندانت نکردند ،ما از تو معجزهای میخوواهیم،
اگر پاسخ مثبت داده ،انجام دهی ،میدانیم تو پیامبر و فرسوتادة خودایی و اگور از
انجام آن سر باز زنی ،خواهیم دانست که ساحر و دروغ گوویی .پوس پیوامبر
فرمود :شما چه میخواهید؟ گفتند :این درخت را بخوان تا از ریشه کنده شوده و
فرمود :خداوند بور هموه چیوز تواناسوت .حوال اگور
در پیش تو بایستد .پیامبر
خداوند این کار را بکند ،آیا ایمان میآورید و به حق شهادت میدهیود؟ گفتنود:
فرمود :من به زودی نشوانتان مویدهوم آناوه را کوه درخواسوت
آری .پیامبر
کردید ،و همانا بهتر از هر کس میدانوم کوه شوما بوه خیور و نیکوی بواز نخواهیود
گشت ،زیرا در میان شما کسی است که کشته شده و در چاه (بدر) دفون خواهود
شد و کسی است که جنگ احزاب را تودارک خواهود کورد .سوپس بوه درخوت
اشاره کرد و فرمود :ای درخت! اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری ،و میدانوی
من پیامبر خدایم ،از زمین با ریشههایت در آی و به فرمان خدا در پیش روی مون
قرار گیر .سووگند بوه پیوامبری کوه خودا او را بوه حوق مبعووث کورد ،درخوت بوا
ریشههایش از زمین کنده شده ،و پیش آمد که با صدای شودید هماوون بوه هوم
خوردن بال پرندگان ،یا به هم خوردن شاخههوای درختوان جلوو آمود و در پویش
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و
ایستاد که برخى از شاخههاى بلند خوود را بور روى پیوامبر
روى پیامبر
ایسوتاده بوودم
بعضى دیگر را روى من انداخت و من در طرف راست پیوامبر
(نهجالبالغه ،خطبة .)285 ،192
روشن است که کارکرد عمومی معجزه برای تودة جامعه و رسواندن آنوان بوه
بووده و در
اقناع و پذیرش و اطمینان درونی نسبت به صحت ادعای پیوامبران
نتیجه معجزات انبیوا نتیجوة مثبتوی در ایون خصووص داشوته اسوت .در اینجوا نیوز
با قصد دعوت به اسالم و اقناع این افراد نسبت به حقانیت ادعای خود،
پیامبر
اقدام به انجام معجزه نمودند.
کسى که دعوى پیغمبرى موىکنود عوالوه بور دعووى صوحت شوریعت خوود،
دعوى دیگرى دارد و آن این است که با عالم باال رابطة وحى و نبووت دارد و از
مودعی شوعور
جانب خدا مأموریت دعوت یافته است .به عبارت دیگر انبیا
مرموزى بودند که با مودد غیبوى بوه ایشوان اضوافه موىشود .و از آن راه ،وهوایف
اعتقادى و عملى مردم را از پیشگاه خدایى فراگرفته و به مردم تبلیوغ موىکردنود.
پیداست که این شعور مرموز چیزی است که در سایر مردم که مانند وى انسانند،
یافت نمىشود و ناچار نیرویى است غیبى که خدا به طور خرق عادت بوه پیغمبور
خود داده اسوت ،و ادعوای برخوورداری از آن در جواى خوود دلیول موىخواهود.
معجزه به منزلة دلیلی بر این ادعاست؛ چرا که معجزه خارق عادت دیگری اسوت
که برای مردم محسوس است .و مردم به وسیلة آن باور میکننود خودا پشوتیبان او
است ،و خارق عادت نخستین که ادعای پیامبری اسوت را نیوز بوه گوزاف مودعی
نیست و در دعوی خود صادق است (طباطبایی.)64 ،1378 ،
نتیجهگیری

اقناع مخاطب و تالش جهت قانعسازی او در چارچوب هدایت و سعادت انسوان،
البته با اختیار و بدون تحمیل و فریب مخاطب ،در جوای جوای نهوجالبالغوه قابول
مشاهده است .ارتباط برقرار کردن با مخاطب و ارائة مطالب به گونهای کوه قابول
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فهم و اقناعگر باشد ،از امتیازهای مهم نهجالبالغوه اسوت .در نهوجالبالغوه جهوت
اقناع کالمی از روشهای مختلفی استفاده گردیده است ،که عبارتند از :حکمت،
جدال احسون ،اسوتفاده از تجربوه ،اسوتناد بوه منبوع معتبور ،موعهوه و اخبوار غیبوی.
نهجالبالغه به عنوان یک کتاب تبلیغی عالوه بور آن کوه از کوالم در قوانعسوازی
مخاطب بهره میبرد ،از اقناع غیر کالمی نیز استفاده مینماید .روشهای اقناع غیر
کالمی که در نهجالبالغه مورد استفاده قرار گرفته و نگارنده به آنها رسیده است،
عبارتند از :زبان بدن ،سیرة عملی ،زبان صدا و معجزه که هر کدام در جای خوود
به صورت دقیق و استادانهای مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بحث اقناع با این کوه دارای جایگواه مهموی مویباشود و اندیشومندان غربوی و
شرقی به آن پرداختهاند ،اما هنوز هم جای پژوهشهای زیوادی در خصووص آن
وجووود دارد ،کووه از آنهووا غفلووت شووده اسووت .خصوصووا در حوووزة نگوواه دیوون و
روشهای مورد استفاده توسط آن .و از طرفی چون تئووری پوردازیهوای حووزة
اقناع عمدتا در غرب و با نگاه مادی انجام شده ،در برخی موارد بوا نگواه دینوی و
اخالق مدار در تضاد میباشد .لذا حاکمان ،جوامع و رسانههای دینمودار جهوت
استفادة مناسب و بهرهمندی از مزایای متعدد اقنواع ماننود :تبلیوغ ،مودیریت افکوار
عمومی و حفظ اتحاد و انسجام در جامعه ،ایجاد انتهام و عدالت اجتماعی ،توسعة
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،ایجاد و تداوم اعتماد متقابل بوین موردم و
حکومت ،جلوگیری از ایجاد بحرانها و موارد بسیار دیگر ،نیازمند تبیین اقنواع از
دیدگاه دین و منابع دینی میباشند .تا از این علم مهم در دنیای اموروز بوه بهتورین
شکل بهرهمند گردند .لذا الزم است تا پژوهشهای دقیقی در این زمینوه صوورت
گیرد و حتی تقسیمبندی جدید و کاملتوری در ایون خصووص ابوداع گوردد .بوه
عنوان مثال به نهر نگارنده در موضوع اقناع غیر کالمی تقسویم و تعریوف دقیوق و
کاملی بر مبنای آموزههای اسالمی وجود ندارد ،لذا میتوان با پژوهشهای جدید
در این حوزه ،ساختاری بومی شده مطابق با ارزشها و باورهای دینی ،ارائه نمود.
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رسانههای دینمدار به عنوان رسانههایی که در آن خطوط قرمز دینی مد نهور
قرار میگیرند ،بیش از سایر رسانهها نیازمنود مودل دینوی و بوومیسوازی علووم و
تکنیکهای ارتباطی ،خصوصا در زمینة استفاده از روشهای اقناع میباشند .اقناع
همانند چاقویی با دو کاربرد است .استفادههای نادرست و غیر اخالقوی در حووزة
اقناع بسیار محتمل است و حتی نهریههایی در عرصة ارتباطات اقناعی وجود دارد
که به صراحت به استفاده غیر اخالقی و غیر انسانی از اقناع میپردازد؛ که مخالف
آموزههای دینی میباشد .حاکموان ،جواموع و رسوانههوای دینوی ماننود برخوی از
جوامع و رسانههای دیگر ،نمیتوانند از هر شیوهای برای اقناع مخاطب خود بهوره
ببرند؛ زیرا از منهر دین ،هدف وسویله را توجیوه نمویکنود .لوذا الزم اسوت توا بوا
استفاده از پژوهش هایی که در ایون زمینوه انجوام گرفتوه ،ماننود ایون پوژوهش ،بوا
روشهای مورد تأیید دین ،آشنایی بیشتری پیدا کرده و بتوانند اقنواعی درسوت و
مناسووب را بوورای مخوواطبین خووود رقووم بزننوود و از کارکردهووای نادرسووت و سووو
استفادههای احتمالی جلوگیری کنند .از طرفی با آموزش و آگاهیبخشی نسوبت
به روشهای درست و نادرست اقناع در مخاطبین خود در جامعه و باالبردن سطح
سواد رسانهای در این زمینه ،از تأثیرگذاری گروهها و رسانههای معاند کوه از هور
روشی جهت اقناع مخاطبین خود بهره میبرند ،جلوگیری نمایند.
پینوشتها
1. Roberts
2. Good men
3. Acceptability
4. Tylor
5. Credibility
6. Body Language
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 نهجالبالغه ( ،)1382ترجمة محمد دشتی ،قم ،انتشارات بخشایش.
َباةِاهلل (1378ق) ،شدرح
 .1ابن ابی الحدیود المعتزلوی ،عزالودین أبوی حامود عبدالحمیود بون ِ ِ
نهجالبالغه ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار احیا الکتب العربیه.
 .2بینگلر ،اتولر ( ،)1367ارتباطات اقناعي ،ترجموة علوی رسوتمی ،چواپ اول ،تهوران ،مرکوز
تحقیقات ،مطالعات و سنجش برنامههای صدا و سیما.
صدداي عددالت انسداني ،ترجموة سوید هوادی
 .3جرداق ،جورج ( ،)1390امدام علدي
خسروشاهی ،قم ،نشر مؤسسة انتشاراتی امام عصر.
 ،)1374( -------- .4شگفتيهاي نهجالبالغه ،ترجمة فخرالدین حجوازی ،تهوران ،مؤسسوة
انتشارات بعثت.
 .5جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1388ادب فناي مقربان ،قم ،نشر اسرا .
 ،)1364( -------- .6علي و فلسفة الهي ،کاوشی در نهوجالبالغوه (مقالوههوای کنگورة
سوم) ،بیجا ،بنیاد نهجالبالغه ،چاپ اول.
 .7دشتی ،محمد ( ،)1374روشهاي تحقی در نهجالبالغه ،قم ،مؤسسة امیرالمومنین .
 .8سبحانی ،جعفر (1420ق) ،مفاهیم القرآن ،به قلم جعفر الهادی ،قم ،مؤسسة امام صادق .
 .9سورین ،ورنر و تانکارد ،جیموز ( ،)1386نظريههداي ارتباطدات ،ترجموة علیرضوا دهقوان،
تهران ،مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ سوم.
 .10سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی (1412ق) ،فى ظالل القرآن ،بیروت و قاهره ،دارالشوروق،
چاپ هفدهم.
 .11شوئنفیلد ،مارک و شوئنفیلد ،ریک ( ،)1384هنر و دانش مذاکره ،ترجمة مسعود راجوی،
تهران ،نشر نی ،چاپ اول.
 .12طباطبایی ،محمد حسین (1417ق) ،المی ان في تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسوالمی
جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ،چاپ پنجم.
 ،)1378( -------- .13شیعه در اسالم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى.
 .14طریحی ،فخرالدین بن محمد ( ،)1375مجمع البحرين ،تحقیق :سید احمد حسینی ،تهران،
مرتضوی ،چاپ سوم.
 .15فرهنگی ،علی اکبر ( ،)1374ارتباط انساني ،تهران ،انتشارات رسا ،چاپ هفدهم.
 .16قرشی ،سید علی اکبر (1395ق) ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .17گرشاسبی ،اصغر ( ،)1384هنر و فن مذاکره ،تهران ،نشر مهاجر ،چاپ اول.
 .18متولی ،کاهم ( ،)1384افکار عمومي و شیوههاي اقناع ،تهران ،انتشارات بهجت ،چواپ
اول.









 .19مرادی ،حجتاهلل ( ،)1384اقناعسازي و ارتباطات اجتماعي ،تهران ،نشر سواقی ،چواپ
دوم.
لی.
افوِ ِ
الطبعةِِ ِ ِ
 .20مصطفوی ،حسن ( ،)1393التحقی في کلمات القرآن ،طهرانِ ِِِ ِِ ،
 .21مطهری ،مرتضی ( ،)1354سیري در نهجالبالغه ،قم ،صدرا ،چاپ دوم.
 ،)1386( -------- .22مجموعة آثار ،جلد پنجم ،تهران ،صدرا ،چاپ یازدهم.
 .23معادیخواه ،عبدالمجید ( ،)1372فرهنگ آفتاب ،جلد سوم ،تهران ،نشر ذره ،چاپ اول.
مقاالت:

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

 .1پارسانیا ،حمید (« ،)1381از عقل قدسي تا عقدل ابد اري» ،فصولنامة علووم سیاسوی ،سوال
پنجم ،شمارة نوزدهم.
 .2ساروخانی ،باقر (« ،)1383اقناع هدف ارتباطات» ،فصلنامة علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران،
شمارة .23
 .3سالم ،شیرین (بهار و تابسوتان « ،)1391زيباييشناسي گونههاي جناس در نهدجالبالغده»،
پژوهشنامة علوی ،پژوهشگاه علوم انسوانی و مطالعوات فرهنگوی ،سوال سووم ،شومارة اول،
صص 67و.90
 .4سبحانی ،جعفر (« ،)1360يادنامة کنگرة ه ارة نهجالبالغه» ،بنیاد نهجالبالغه.
 .5شاکر ،محمد کاهم و حواجیپوور ،حسوین (« ،)1391معیارهدا و ضدوابط اقنداع انديشدة
مخاطب از قرآن کريم» ،ماهنامة علمی و ترویجوی (علووم انسوانی) معرفوت ،سوال بیسوت و
یکم ،شمارة ،181بیجا.
منابع التین:
1. Robberts, N.R. (1984), Attitudes and attitude changes, Boston: Mc Graw-Hill.
2. Tylor, sh.E.et al. (2001), Social psychology, Newjersy: Prentice Hal.
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the orizing and applying these methods, it has not been paid a
careful attention to the ethical principles and religious virtues.
Divine religions are of the most successful samples and examples
in using persuasive methods to invite and spread their principles
and teachings. With considering the religious societies, specifically
Islamic countries and the religious- centered media require the
religious type to apply and use the persuasive methods and
theories. It is necessary for researchers and scholars in this area to
consult the religious texts and sources to explore and study them.
NahjulBalagha as the most precious writing for propagating and the
second most important book after the holy Quran has a special
position for this case. This research has attempted with analyticdescriptive method to study and explore the verbal and non-verbal
methods for persuading addressees in NahjulBalagha. It is revealed
that for persuading addressees, Imam Ali (p.b.u.h) has ingeniously
used both the verbal persuasive channel of cases hikmat (wisdom),
the best dialectic, experience, adducing the authentic sources,
preaching, occult assertions and also non-verbal channel of cases

Abstracts

body language, the practical manner, voice language and miracle.
Keywords: the Persuasive Techniques, addressees, NahjulBalagha,
outlook (view)

shows that this type of patience with presence of persons contains
in society and in relation to other persons contains meaninig and it





is effective in establishing the stability and enhancement of
communities and it directly and indirectly impacts life of a person.
This kind of patience can be categorized in two main types:
patience before the community and patience in the face of
community problems. Patience before the community is also two
kinds: friendly and kind-hearted patience and reforming patience
and also patience in the face of community problems are divided
into patience in the face of the difficulty of work and social
shortages and difficulties in community and patience in the face of
enemy conspiracy and stress.
Keywords: the holy Quran, patience, the social patience
The Persuasive Techniques in NahjulBalagha
 Saeid Amir Kaveh
 Shuaib Islami

I

n today's world, the persuasive communications form an
important part of communications and different theories have

been established about and different methods have been
propounded and applied to persuade addressees. The birth of these
methods has mostly occurred in the secular West. Therefore, in
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activities, patience for the remoteness of goals, patience for

harmonized with the human views so that it is able to purify human




souls and made it evolve and advance .This evolution emerged in
establishing Islamic cities since cities are equal to civilization. This
paper tries to study the feature of the Islamic city from the point of
the holy Quran and from the social, cultural, economic, political,
and physical and architecture dimensions. The outcome is if today
Muslim's cities are equal (same) to Islamic cities. The research
method is analytic- descriptive and the necessary information has
been gathered with documentary method and library studies.
Keywords: Weltanschauung (world view), Islamic city, social
dimension, economic dimension, body, space
The Social Patience in the Holy Quran
 Reza Ali Norouzi
 Fatimeh Rmazani
 Ehsan Yavari

P

atience is of virtues which it is emphasized by Islam and has
been considered (looked) from the individual and moral point,

Abstracts

while patience has a great power to possess shares and position in
children education for social life. Using this position at the
beginning needs to answer this question what the meaning of the
social patience and its motive and cases. This research by adducing
the holy Quran verses and the Quran authenticexegeses is going to
answer this question with analytic- descriptive method. The result

human fortune and prosperity. For achieving these ideas, people
shoulder responsibilities. Understanding and paying attention to





these two issues make the occurrence of Imam Mahdi's coming
accelerate and prepare people to help Hazrat Mahdi (p.b.uh) to
establish the government of God's justice. Therefore, with
considering the goal and approach of that ideal society, everyone
should know his position and gain the necessary skills. We
confront misconceptions and imbalance about women and it is not
determined the position of women as it should be considered. This
note has studied the role of women in the way of social progress
women to take an effective step for preparing society to accept
ideals which will occur at the time of the Appearance (Zuhur)
ofHazrat Mahdi (p.b.uh).
Keywords: planning, women, awaiting the Reappearance of
Imam Mahdi
The Role of the Islamic Weltanschauung in Urbanization
 Hamid Makarem

W

ith copying urban planning in Islam world, many of

physical structures and due to it, the social and cultural

relationship in Islamic community was changed while over time the
Islamic ordinances (ahkam) simply and gradually were fittedand
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with inspiration from the real position and individual virtues of

of each one has been shown in a diagram. In the content analysis of




the sermon, it has been also investigated the literary factors, the
styles of the speech, addressees and the atmosphere of issuance of
hadith of Hazrat Zahra (s.a.). With considering among these
components, the religious (faith) component has more frequency. It
seems that Hazrat Zahra (s.a.) has attempted to improve the
religious beliefs of her addressees. The priority of that time has
been the engineering of their religious beliefs. With regarding the
circumstances of addressing (lecturing) this sermon, her addressees
had knowledge about Islam but they did not have a proper (right)
religious thought, therefore; most of the sermon has contained these
components. Consequently, the first main principle should be the
proper determination of the religious beliefs.
Keywords: Hazrat Zahra (s.a.), the holy Quran, the Fadak sermon,
the social components, the content analysis
The Social Role of Women in Planning Mahdavia Community
 Fatimeh Alaei Rahmani

Abstracts

 Seyyedeh Sepideh Abbas Gholizadeh

O

ne of the obstacles that stands in the way of Aemeh (12
imams Shia) to flourish the right wayis that people have

refused to accept itand the absence of cooperation and support from
them with Aemeh (12 imams Shia). Islam considers ideas for

deed (action) provide. At the end of this part, a model as a behavior
Marquette is determined (shown) for Imam Mahdi's reappearance





waiters.
Keywords: Mahdaviat, globalization, the Supreme velāyat from
God, velāyat e-Faqih, the time of manifestation (zuhur)
The Components of the Social Environment in the Fadak
Sermon with Inspiration from the Quranic Verses
 Fathieh Fatahizadeh
 Fereshteh Moetamd Langroudi

T

he Fadak sermon is one of the most important speeches of
Hazarat Zahra (a.s) in giving guidance to the new Islamic

community. Meanwhile Hazrat Zahra (a.s) calling for justice for
her right, she revealed the negligence of AhlSaqifeh, who seized
forcibly Islamic khilāfa (caliphate). Because this sermon has a
close relationship with the holy Quran and the social components
has a specific appearance (aspect), this research aims to study the
social components in the Fadak sermon from the holy Quran view
with the analytic and content approach. For this, the issues of this
sermon have been extracted and then the social Quranic
components have been determined with analyzing these issues. In
the second stage, the frequency of these components and frequency
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 Marzieh Mohasses





The Role of the Occurrence of Hokumat-e Vela'i
(Government of the Jurist) in the Globalization
of Mahdavi Thought
 Muhammad Hussein Pazhouhande

W

ith a look to globalization and the role of the faith of Islam
in, the author starts his most important religious scheme.

Especially, In the period of the absence or occultation (ghayba) of
Imam, the religious velāyat which it is run by Vali-eFaqih (Guardian Jurist) in Shia look is the most important scheme
(which is determined). The issue of the religious management of
the community based on Twelver Shia or the Ithnā 'ashariyyah'
under the title" velāyat e-Faqihis underlying and responsible to
establish Mahdavi society when it asses the role of government and
people. The justification for this claim is that the Islamic jurists
(fuqaha) as they are called trustees of the prophets in the speech of
the Islam holy prophet are entrusted the responsibility on" velāyat
(guardianship) of the community and at last they should return the

Abstracts

trust to its real owner Imam Mahdi (p.b.u.h). The Islamic
government (as a symbol of God's power in human society) and
people (as assistants of God's religion and the Islamic jurists fuqaha- is the pivot of it) are those who believe in Mahdi (p.b.u.h)
and they make the back ground of manifestation" (zuhur) with their

the group mentality of the society by closing the Islamic floating
signifiers (Islamic virtues) to the central signifier of their





discourses. Consequently, to achieve this importance, these three
discourses define their floating signifiers according to their central
signifiers. As the replacement encouraging good by discouraging
bad in the society originates (resulted)from their definition
(interpretation)

of

these

two

which

turning

good deeds

(Al-Ma'roof) to evil deeds (Al-Munkar ).Because the speech of the
holy prophet has been Velāyat (Guardianship): Only Allah is your
Vali and His Messenger (ِاِكِمِِِاِِلِِوِِرِِسِاِوِلِِه
ِ)إِنِِمِِِوِِلِ ِي, This paper is going
for the floating signifiers which were not accepted by others and
made two discourses create: Khilafah discourse and the Sultanate
(Absolutism) Discourse. For answering this question, it will discuss
the argument (dispute) between the Vela'I discourse of Imam
Hussein

(p.b.u.h)

and

Khilafah

discourse

of

Yazid

ibn

AbiSufyan as a case study.
Keywords: the analysis of the discourse, signifier, Velāyat
(Guardianship), the discourse of Imam Hussein (p.b.u.h), the
discourse of Yazid
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to answer this question what the Vela'Iat discourse has presented
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T

hree sub discourses about the social area of the community
relating to the early Islam were formed: the Vela'I discourse,

Khilafah discourse and the Sultanate (Absolutism) Discourse which
all of them have put Islamic clothes on and tried to get (obtain)

