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  مقدمه

ن حوزه به قبول یرا در ا يهر پژوهشگر ینیامام خم یره قرآنیشه و سیاند يواکاو
ره و یج سـ یدارد. ضـرورت تـرو  مـی  شان وایا یآرا و سبک زندگ یتیتربهاي ياثرگذار

بود که عالقمندان به کالم خدا و ارادتمندان به امـام   يامر، ینیامام خم یشه قرآنیاند
 خت. ین مهم بر انگیرا بر ا

قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و     به همـت معاونـت   1394ن اساس در سال یبر ا
برگـزار   ینیشه امام خمیره و اندیقرآن در س ین المللیش بین همایاول، یارشاد اسالم

و دانشـگاه   ینیم و نشر آثار امام خمیکه با مشارکت موسسه تنظ، شیشد. در آن هما
 در خـور و از لحـاظ   یشیکشور, هما یفرهنگ يگر سازمانها و نهادهایو د یآزاد اسالم

کشـور و بـا    یـی و اجرا یار باال و با حضور مقامـات علمـ  یبس یدر سطح یفیو ک یمک
د با توجه بـه ابعـاد   یمقرر گرد، افتیتحقق  یرفسنجانیاهللا هاشمتیمرحوم آ یسخنران

ـ ادامـه پ  یو تخصصـ  یها بصورت موضوعن نشستیامام ا یقرآنهاي شهیع اندیوس دا ی
آن بـا اقبـال و همـت مضـاعف معاونـت       ن دورهینک دومـ یم که ایرا شاکر يکند. خدا

ـ «با عنـوان   یمحترم قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ ین همـا یدوم ن یش ب
ـ یره امام خمیشه و سیقرآن در اند یالملل  برگـزار » کـرد اخـالق و اجتمـاع   یبـا رو  ین
، یو انقـالب اسـالم   ینیپژوهشکده امام خم يز با همکارین دوره نیشود. مقدمات امی
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 مشارکت کننده فراهم شد.  يگر نهادهایو د  ینیم و نشر آثار امام خمیه تنظموسس

ش در نظـر  یهمـا  يند برگزاریانجام فرا يکه برا یدر مدت زمان یبه لطف حق تعال
گرفته شده بود با استقبال مولفان و پژوهشگران عالقمند در داخـل و خـارج از کشـور    

 م.یمواجه شد

ن یـ ده ایـ ن تـالش اسـت. آثـار برگز   یـ د حاصل ایرش رو دایکه پ یمجموعه مقاالت
بـا چنـد    یدر مورد مقـاالت ( محققان ینام خانوادگ يب حروف الفبایپژوهشگران به ترت

د که مخاطبان و عالقمنـدان  ین شده است. امیتدو )سنده اولینو یسنده نام خانوادگینو
  بهره الزم را ببرند. ین دستاورد قرآنیز از ایعز

  
دبیرخانه همایش  



 

  
  
  
  
 

 ج انس با قرآن یترو يراهکارها یبررس

  ینیدگاه امام خمید بر دیدر جامعه با تأک
  1الدین آورجهمحی

» قـرآن «که  ییاز آنجا است. یمعارف اسالم و علومۀ سرچشمقرآن  ده:یچک
ر صـالح و  یها در مسـ تگر انسانیهدا امبرخاتمید پیبه عنوان معجزه جاو

 یفرهنگـ ۀ که آثار هجمـ  یفعل طیشرا بخصوص در یستیباشد بایت میموفق
ن یـ جانبـه ا  م و گسترش همهینسبت به تعم، ان استیدشمنان به وضوح نما

 مسلمان رفه هین امر وظیچرا که ا، در جامعه همت مضاعف نمود یام الهیپ

بعـد از  ، بـوده  نهین زمیدر هم ین مقاله که موضوعیدر ا .فه شناس استیوظ
ن یمهمتـر ن یـی به تب، آثار انس و....)، انس معنا ومفهم( یطرح مباحث مقدمات

انـات  ید بـر ب یات و با تاکینه قرآن وروایدر آ ج انس با قرانیترو يراهکارها
 يانس با قران دارا .شودیپرداخته م یفیو توص یلیوه تحلیبا ش امام راحل

مداومت بر ، سازي آموزشآسانر ینظ ییتوان با راهکارهایاست که م یمراتب
                                                   

دیث دانشـگاه تربیـت معلـم آذربایجـان و دبیـر آمـوزش و پـرورش مـاکو         . کارشناس ارشد علوم قـرآن وحـ  1
eg.avarjeh@yahoo.com.  

mailto:eg.avarjeh@yahoo.com
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ن یـ شتر از ایهرچه ب يمندق از قرآن و... به بهرهیدق يهاترجمه، نتالوت قرآ
  .کمک کرد یانیکتاب وح

  .ینیامام خم، اتیروا، قرآن، راهکارها، انس :هاواژه دیکل

  مقدمه

تجلی خداونـد بـر   ، ترین سند وحیانی و اتصال ملک و ملکوتقرآن مجید جاودانه
کتابی کـه  ، ر سرگشته و حیرت زده استتردید براي بشبی قلب انسان کامل و راهنماي

نور افشانده و براي همیشـه  ، چون مشعلی فروزان، ظلمت زده جاهالن اُمیهاي بر جان
وبنابـه   خردمندان و اندیشه وران را سیراب حقیقت خواهد نمود، روزگاران روان تشنه

نـازل   این کتاب بزرگ الهی که از عالم غیب الهی و قرب ربـوبی  فرموده امام خمینی
  .شده... از بزرگترین مظاهر رحمت مطلقه الهی است

ـ  اطلبو العلم مـن المهـد  «د: یفرمایامبرش میاست که پ ینیاسالم د نهـج  ( »اللحـد  یال
گاه آمـوزش  یت و جایاهم، انگر ارزشین موضوع نمایکه ا) 327ح ، 218ص ، الفصاحۀ

ـ اسـتناد ا اسـت و بـه    یح و منطقیت صحیک تربی يربنایز م و تعلم ویو تعل ن اصـل  ی
ده یارزشمند و پسند یگاهیان جامعه جایدر م یت قرآنیترب م ویآموزش و پرورش و تعل

   د.ینمایر میق به آن اجتناب ناپذیعم و يدارد که لزوم توجه و جد
م و گسترده ین سفره عظیمدام و به طور مؤکد بر استفاده از ا، ینیحضرت امام خم

 ين کـالم را مـردم عـاد   یـ د ایـ گوین نظـر کـه مـ   یا نمودند و برخالفیه میتوص یاله
آحـاد مـردم    یمعتقد بودند که تمـام ، خواص قابل استفاده است يفهمند و تنها براینم
همه نازل شده  ين کتاب برایرا ایز، آن دقت و تدبر کنند ید قرآن بخوانند و در معانیبا

ن جهـت  یبـد . ردیـ گیاما هر کس در حد درك و اندازه فهم خود از آن بهـره مـ  ، است
هـاي  شهیمسلمان خصوصاً نسل جوان که با اند هر فرد يشناخت قرآن و انس با آن برا

ن ضرورت بدان روست کـه قـرآن   یرسد و امی به نظر یاتیح يامر، نو سر و کار دارند



  3 ره)ی (نیدگاه امام خمید بر دیج انس با قرآن در جامعه با تأکیترو يراهکارها یبررس  

  . استها انسان يمعنو و یبخش زندگ یمان و فرهنگ معنین و اید یمنبع اصل
ت بخـش  یمنشور هـدا  نیا، انس با قرآن یارد چگونگت دیان آن چه اهمین میدر ا

وند دهد و قـرآن  یپ تمام امور خود را به قرآن، د قرآن گرا باشدیاست. در واقع انسان با
ـ  خود فهیوظ یک فرد مسلمان عنوان به ما و، او شود ینرود يجزء باورها  بـه  میدانـ یم

ـ ا برابـر  در را خود فهیوظ تا میشیاندیب یقرآن فرهنگ جیترو  انجـام  بـه  یالهـ  کتـاب  نی
  م. یباش رسانده

  قیسؤاالت تحق

  کدامند؟ ینیدگاه امام خمیه بر دیث و با تکی. اهداف انس با قرآن و حد1
  ست؟یچ ینیدگاه امام خمیه بر دیث و با تکی. آثار انس با قرآن در قرآن و احاد2
 ینـ یخمشـات امـام   یات و فرمایدر قرآن و روا ج انس با قرآنیترو ي. راهکارها3

  ان شده است؟یچگونه ب

  هاهیفرض

دارد  یفرد و جامعه در پ يرا برا ییانس با قرآن اهداف واال ینی. براساس منابع د1
  باشد.می دن به کمالیو رس یت قرآنین آنها تربیکه از جمله مهمتر

  باشد.یم یدر جامعه اسالم یو اجتماع يآثار فرد ي. انس با قرآن دارا2
انس با قرآن اشاره شده که  يبه راهکارها شات امامیات و فرمایات و روای. در آ3

  توان نام برد.ی.. م.آموزش يآسان ساز، آن لیتحم يجا به قرآن به بیاز جمله ترغ

  ق یروش تحق

 يش برداریو ف ياق از نوع مطالعه کتابخانهین تحقیاطالعات در ا يروش جمع آور
ات و یـ ن معنا که بـا مطالعـه آ  ینهاست. به ااز آ يریجه گیل و نتیاز مطالب و سپس تحل

سـخنان امـام    ین موضـوع پرداختـه و بررسـ   یـ ث مربـوط در ا یـ ر و احادیقرآن و تفاس
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  ل بحث پرداخته شده است.یبه تکم ینیخم
کـه را بـه صـورت مسـتقل      یانجام شده موضوع يهایق: پس از بررسینه تحقیشیپ

افتم ین، انات امام راحل بپردازدید بر بیاکات را با تیج انس با قرآن و روایترو يراهکارها
به مراحل و آثار انس با قرآن نگارش شده است از جمله مجموعه  يمقاالت متعدد یول

چـاپ   91بهشـت سـال   یدر ارد یمقاالت در موضوع انس با قرآن که به صـورت کتـاب  
  است. شده

  مفهوم انس معنا و

 انـس  .)نساة ذیل واژ، 1418، فارس ابن( .دارد وحشت مقابل معنایی لغت در انس
 به آن با همراه و ندارد اضطرابی و وحشت چیز آن از که معناست بدین چیزي به انسان

 .رسدمی آرامش

ي معمـولی.  ارتباطی فراتر از یـک رابطـه  ، خو گرفتن، انس گرفتن یعنی همدم بودن
  .ارتباطی مستحکم که موجب تأثیرپذیري و تأثیرگذاري باشد

فهم قرآن و عمـل بـه قـرآن. امـا ایـن      ، حفظ قرآن، ی آموختن قرآنانس با قرآن یعن
شـود کـه موجـب    زنجیره هنوز کامل نیست؛ زیرا کمال انس با قرآن زمانی حاصل مـی 

تغییر رفتار شود. بدان صورت که شخص و به تبع آن جامعه به آرامشی معنوي دسـت  
  برهند.، ردینی استي غیگیر افراد یا جامعههایی که گریبانیابند و از دغدغه

   در زندگی بشر نقش و اهمیت قرآن کریم
باشد و در تمـام  آخرت می قرآن کریم در برگیرندة هدایت و سعادت انساندر دنیا و
  مراحل زندگی رهبر و راهنماي انسان به سوي کمال است. 

مأَقْو یی هلَّتي لدذَا الْقُرْآنَ یِهإِنَّ ه[آیینى] کـه خـود پایـدارتر    این قرآن به  قطعاً« ؛
مأنوسند به کمک قران حق را از باطل  کسانی که با قرآن). 9اسراء/( »نمایداست راه مى
بـزرگ [و خجسـته] اسـت    « ؛تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ علَـى عبـده  : دهندتشخیص می
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 »ل فرمـود کسى که بر بنـده خـود فرقـان [=کتـاب جداسـازنده حـق از باطـل] را نـاز        
  ).1فرقان/(

هاي انسانی و اسالم دعوت را به زندگی کردن با معیارها و ارزش انسان، قرآن کریم
رهبر و ، هر کس قرآن را پیش روي خود قرار داد«فرماید: می حضرت علی، کندمی

به بهشت خواهد بود وهر کس آن را به پشت سر افکند طرد کننده و سـوق   پیشواي او
  ).598: 2ج، کلینی( »دجهنم خواهد بو يدهنده او به سو

: 2ج، 1404، مجلسـی ( ،خرمـی دلهـا   مایـه ، قرآن مجید عامل صعود به سوي بهشت
 و یگانه عامل توانگري) 194: 10ج، 1404، ابن ابی الحدید( کران معرفتدریاي بی )36

 گر و تربیت کننده افـراد و عامل اصلی هدایت ) همچنین236: 4ج، 1408، نوري( است
  .کمال و نیل به ارزشهاي اخالقی و انسانی است وامع بشري به سويج

  آثار انس با قرآن

در این مقاله به برخـی   انس با قرآن آثار زیادي دارد که بر اساس روایات پیامبر
که مفسر ان مکتب نبوي هستند و همچنـین از   از این آثار در روایات امامان معصوم

  اخت:خواهیم پرد دیدگاه امام خمینی

  هانجات از فتنه. 1
را در  وفتنه هاست که آدمیها دشواري، رنجها، زندگی آدمی همواره مملو از دردها

رسـد  نمـی  کند آنجا که دست هیچ درمانگر وروانشناسی به آنمی حل و رفع آن حیران
وچاره ساز آن نیست در چنین شرایطی پیامبر اعظم کـه طبیـب دردهـاي بشـریت ودر     

شب تـار  هاي چون پارهها آن گاه که فتنه«اوست تا آن را مرهم نهد: جتسجوي دردهاي
 ...شودمی بر شما پوشیده شد به قرآن تمسک کنید که آن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته

  ).171: 6ج، 1409، حرعاملی( ».حکمت است...هاي در آن چراغهاي هدایت ونشانه
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  دواي دردها  . 2
قلب وروح آدمی نیز ، گردد ونیازمند مداوا استمی همان گونه که تن آدمی دردمند

فـی قُلُـوبِهِم    فرمایـد: می منافقانة شود. قرآن کریم دربارمی مرض و آسیب، دچار درد
رَضمحقیقت آن است کـه دردهـاي روحـی    10بقره/( »در دلهایشان مرضى است« ؛ .(

 آدمـی وسـعادت وي   بسیار عمیق تر وعدم مداواي آن اثرات جبران ناپذیري بر زندگی
ونُنَـزِّلُ   فرمایـد: می دردها معرفی کرده و» شفاي«ۀ گذارد. خداوند قرآن کریم را مایمی

و ما آنچه را براى « ؛منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمۀٌ لِّلْمؤْمنینَ والَ یزِید الظَّالمینَ إَالَّ خَسارا
کنیم و[لى] سـتمگران را جـز زیـان    ز قرآن نازل مىمؤمنان مایه درمان و رحمت است ا

  ).10اسراء/( »افزایدنمى
طغیان و شـرك و  ، سرکشی، فتنه گري حسد و ظلم و تجاوز و، تکبر وخودبرتربینی

بسیاري از دردهاي امروز جوامع بشري ریشه در دور افتادن از تعالیم قرآن ودیـن دارد  
از اي هگرفتار پـار ، شفا بخشۀ د داشتن نسخکه متأسفانه بسیاري از مسلمین نیز با وجو

  این دردها هستند.
هرکس به « کارکرد شفابخشی قرآن روایت شده که فرمود:ة دربار از پیامبر اکرم

). شفا بخشـی قـرآن   363ص، 1412، طبرسی( »قرآن شفا نجوید خداوند شفایش ندهد
ر ومعصومین وجـود  روحی نیست بلکه روایات بسیاري از پیامبهاي فقط مربوط به درد

کند. در فضیلت تـالوت  می دارد که برنقش وتأثیر قرآن در بهبود دردهاي جسمی تأکید
روزي پیامبر شدیداً بیمار شد در ایـن هنگـام جبرئیـل    « فلق وناس آمده است کهة سور

جبرئیل نزد سر آن حضرت نشست ومیکائیل نزد  .امین ومیکائیل نزد آن حضرت آمدند
ناس را تالوت کردند و پیامبر ۀ شریفة فلق ومیکائیل سورۀ مبارکة ورجبرئیل س، پاي او

را به این وسیله در پناه خداوند قرار داد وپیامبر با این تـالوت شـفا پیـدا کـرد وسـالم      
  ).468ـ  469: 27ج، 1374، مکارم شیرازي( »گردید.
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  . بهره مندي از ثروت فراوان3
نیـاز کننـده از   بـی  ا وهدایت هـایش نیـز  از آنجا که گفتار پیامبر غنی است راهبرده

قرآن ثروتی است که بدون آن « فرمایند:می هرچیز دیگر است از این رو پیامبر اکرم
). اگـر  17: 89ج، 1404، مجلسـی ( »توانگري نباشد وبا وجود آن فقـري نخواهـد بـود.   

بزرگترین نعمت وجودي را نعمت سعادت وهدایت بدانیم قرآن کـه هـدایتگر بشـري    
در دسـت  ، زل شده با این هدف است باالترین نعمت خواهد بـود وحامـل وعامـل   اون

روایـت شـده کـه     باالترین نعمت به شمار خواهـد رفـت. از پیـامبر اکـرم    ة دارند
تالوت قرآن بسیار شود خیر وبرکتش زیاد شود واهل آن اي هآنگاه که در خان« فرمودند:

  ).200: 6ج، 1409، ملیحرعا( »رسند.می از زندگی)( وسعت به گشایش و

  زندگی و مرگ سعادت مندانه: . 4
سعادت گم شده هر انسانی است. تمام تالشهاي مردم در زندگی به منظـور کسـب   
 خوشبختی و سعادت است. خداوند از راه سعادتمندانه به عنوان راه پایدار و استوار یاد

إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یِهدي  :رمایدفمی نماید ومی کند و قرآن را هدایتگر به این راه معرفیمی
قطعـا ایـن   « ؛للَّتی هی أَقْوم ویبشِّرُ الْمؤْمنینَ الَّذینَ یعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرًا کَبِیـرًا 

نماید و به آن مؤمنانى که کارهاى شایسته قرآن به [آیینى] که خود پایدارتر است راه مى
 پیامبر اکـرم ). 9اسراء/( »دهد که پاداشى بزرگ برایشان خواهد بودمژده مى کنندمى
 .»خواهید... قرآن را یاد بگیرد.می اگر زندگی نیک بختان و مرگ شهیدان را« فرمایند:می

 شهیدان در پرتو تعـالیم قـرآن کـه مـرگ را آغـاز حیـاتی دیگـر       ). 41: 1363، شعیري(
ه معبود نثـار کردنـد و از همـین رو بـه خوشـبختی      دانند جان خویش را در لبیک بمی

رسیدند و آنکه قرآن را بیاموزد و به آن عمل کند همان راه شهیدان را که کسب تعـالیم  
  قرآن است پیموده است.



8   1ج / مجموعه مقاالت  

  صیقل دل از زنگار . 5
نشاند و کار نیک خلوص و صـفا  می هر گناه بر صفحه قلب آدمی زنگار و کدورت

 . آن گاه که گناهان از صـفحه دل پـاك شـد جـاي آن را نـور     افزایدمی و پاکی بر قلب
به سلمان  گیرد. تالوت قرآن کفاره گناهان و پوشاننده آن است این توصیه پیامبرمی

  »بر تو باد به خواندن قرآن زیرا که خواندن آن کفاره گناهان است...« فرماید؛می است که
  ).17: 82ج، 1404، مجلسی(

گیرند هم چنان که آهن می همانا قلبها زنگار« خوانیم:می یامبردر روایتی دیگر از پ 
گیرد. گفته شد اي رسول خدا جالي آن به چیست؟ فرمود: به تالوت قرآن و می زنگار

  ).237: 1407، راوندي( .»یاد مرگ.

  آرامش و بهره مندي از رحمت الهی:  .6
إِنَّـا نَحـنُ نَزَّلْنَـا     ت:از اوصاف و اسماء قرآن اسـ » ذکر«قرآن ذکر و یاد خداست و 

خداوند ذکر الهی را مایـه آرامـش و اطمینـان قلـوب     ) 9حجر/( الذِّکْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ
آگاه باش کـه بـا یـاد خـدا دلهـا آرامـش       « ؛أَالَ بِذکْرِ اللّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب دانسته است.

کند و می ی رحمت خدا را بر انسان سرازیرمأنوس بودن با کالم اله). 28رعد/( »یابدمى
  سازد. می او را در مهر الهی غرقه

   فرمایند:می آنجا که، نیز در بیاناتش به آثار انس با قرآن اشاره کرده اند امام خمینی
قرآن در گوشت و خـون او وارد شـود. و ایـن    ، جوان مؤمن اگر قرائت کند

ستقر و جایگزین گردد به طوري کنایه از آن است که صورت قرآن در قلب م
که خود باطن انسان کالم اهللا مجید و قرآن حمید گردد بـه انـدازه لیاقـت و    

  ).499: 1371، الف، مام خمینی( .استعدادش
کسی که خود را عادت داد به قرائت آیات و اسماي الهیه از کتاب تکوین و 

د و باطن ذات اي به خود گیرکم قلب او صورت ذکري و آیهکم، تدوین الهی
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ـ    217: 1370، امـام خمینـی  ( محقق به ذکر اهللا و اسم اهللا و آیت اهللا شـود. 
216.(  

حتی اگر شده بـا قرائـت   ، فرزندم! با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو
آن. و راهی از آن به سوي محبوب باز کن و تصور نکنی کـه قرائـت بـدون    

ایـن کتـاب از طـرف    ، . آخرمعرفت اثري ندارد که این وسوسه شیطان است
است اگرچه عاشق و  محبوب است براي تو و براي همه کس و نامه محبوب

محب مفاد آنرا نداند و با این انگیزه حب محبوب که کمال مطلوب است به 
   ).26: 1371، ب، امام خمینی( .سراغت آید و شاید دستت گیرد

مواظبت بـر آیـات    فرمودند کهما می قدرجناب عارف بزرگوار و شیخ عالی 
یها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُـرْ  از آیه شریفه  »حشر«ة آخر سورۀ شریف یا أَ

غَدل تما قَدم نَفْس مبارکه بـا تـدبر در معنـی آنهـا در تعقیـب      ة تا آخر سور
خیلی مؤثر است در ، نمازها خصوصاً در اواخر شب که قلب فارغ البال است

  ).208: 1371، الف، امام خمینی( اصالح نفس.
در قلب آن اثر کند و کم کـم بـه   ، کسی که تفکر و تدبر در معانی قرآن کرد

از آن مقام نیز بگذرد و ، مقام متقین رسد و اگر توفیق الهی شامل حالش شود
اي از آیـات الهیـه شـود و شـاید     آیه، هر یک از اعضاء و جوارح و قواي آن

اقرا و "ت خطابات الهیه او را از خود بیخود کند و حقیقت وات و جذباذج
واسـطه از مـتکلمش   را در همین عالم دریابد تا آن کـه کـالم را بـی    "اصعد

: 1371، الـف ، امـام خمینـی  ( .آن شود، نیایدبشنود و آنچه در وهم من و تو 
500.(  

آنها در این ۀ هم باشد که پرداختن بهمی البته آثار زیاد دیگري بر انس با قرآن مترتب
  فقط به چند تا از آثار مهم آن اکتفا شد.، گنجدنمی مقاله
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  راهکارهاي ترویج انس با قرآن 

در زمینه انس با قرآن راهکارهاي زیادي قابـل طـرح اسـت کـه در ایـن مقالـه بـه        
  خواهیم پرداخت. مهمترین این راهکارها به خصوص از دیدگاه امام

  ل آنیحمت يب به قرآن به جایترغ .1
 یشان هرگز قرآن را بر کسیم که ایابییدر م امبریپة ریق و کامل سیدق یبا بررس

بر آنـان تسـلطى   « ؛لَّست علَیهِم بِمصیطرٍ مانند: یاتیآچنانکه ، کردیاجبار نم ل ویتحم
 »نیسـتى  و تـو بـه زور وادارنـده آنـان    « ؛وما أَنت علَـیهِم بِجبـارٍ   ،)22ه/یغاش( »ندارى

و من از کسانى نیستم که چیزى از خود بسازم و بـه  « ؛وما أَنَا منَ الْمتَکَلِّفینَ، )45ق/(
  ).86ص/( »خدا نسبت دهم
مردم را بـا آن   ییآشنا ۀنیزم، میح قرآن کریالغ آشکار و صرهمواره با اب آن حضرت

رند؛چرا ینند آن را فرا بگبتوا، قرآن هستند يریادگیکه خواهان  یتا کسان، آوردمی فراهم
 بـا ، ل بنا شده باشدیاش بر اجبار و تحمکه شالوده یتیـ ترب یاصوالً هر نظام آموزش که

  .شکست مواجه خواهد شد

  سازى آموزشآسان. 2
اى آیـات را بـه گونـه   ، و معلّمان قرآن پیامبر اکرم :الف ـ قرائت ساده و آسان 

گونـه کـه بـه    یافتند همانآموزان درمىد که قرآنکردنقرائت مى، پیرایهروان و بى، آسان
توانند قرآن را به آسانى استماع مى، توانند به زبان مادرى خویش حرف بزنندراحتى مى

کـه راه  تیسیرى بود از سوى رسـول خـدا  ، خوانى قرآنساده و آسان و تکرار کنند.
ائت قرآن در مسـیر  ترویج قرائت قرآن را بر روى همگان گشود و مانع از آن شد که قر

و فضایى معرفى و آموزش داده شود که به عنوان فنّ و هنرى خاص تلقى شود که فقط 
لهجـه و زبـان   ، صـدا ، اى از لحاظ حنجرهاى خاص از انسانها که خصوصیات ویژهعده
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دارند قادر بر آن باشند و صنفى خاص به نام قاریان قرآن به وجـود آیـد و دیگـران از    
اى عمل کـرد کـه آمـوختن قـرآن و     به گونه م باشند. پیامبر اکرمقرائت قرآن محرو

بـر سـاده و   ، کـرد. بـر همـین اسـاس    هویت هر فرد مسلمان را تعریف مـى ، قرائت آن
روان و واضح خواندن قرآن در مقام آموزش آن و مواضعى ، خوانى و در عین حالآسان

مـاز جماعـت تأکیـد    ماننـد ن ، که قرائت قرآن حالت ابـالغ و تـرویج همگـانى داشـت    
هاى خویش را تثبیت کنند. البته در مقـام  فرمود تا همگان به آسانى بتوانند فرا گرفتهمى

اشـکال  ، قرائت آن به صورت ترجیع و مانند آن، که تالى فاسد نداشت، قرائت شخصى
  و محذورى نداشت.

ى از قرائت اذان به صورت تطریـب و ترجیـع و ماننـد آن نهـ     پیامبر، رواز این
عـن ابـن   « آموزش و ترویج همگانى داشـت: ، ابالغ، حالت اعالن، کرد؛ چرا که اذانمى

إنّ األذان سـهل  « :فقال رسـول اللّـه  ، مؤذّن یطرب قال: کان لرسول اللّه، عباس
  )120ـ  123: 1408، قرطبی( .»سمح. فإذا کان أذانک سمحا سهالً [فأذّن] و إالّ فال تؤذّن

قـرآن را بـا   ، شنید که عمر بن عبدالعزیز در نماز جماعتهمچنین سعید بن مسیب 
، خدا تو را به راه صـالح و درسـت آورد  « به وى پیغام داد:، خواندترجیع و تطریب مى

خوانـده و]  گونـه قـرآن [نمـى   ایـن  ]ائمه جماعات [به پیروى از سنت پیامبر اکـرم 
  ).121: 1408، قرطبی( »خوانندنمى

گانه بن زیات کوفى از قراء هفت حمزةاره به نحوه قرائت ق) با اش276م ( ابن قتیبه
راه افـراط پیمـوده و در اضـجاع و ادغـام از حـد      ، همزه و اشـباع ، او در مد« گوید:مى

آموزان) را بر مرکبى سخت حمل نموده و آنچه را که خداوند قرآن( متعلّمان، درگذشته
ردم چون دیدند کـه در هنگـام   او بر امت مسلمان دشوار ساخته است. و م، آسان گرفته

و رگهـاى صـورتش برجسـته    ، بـرد قرائت فکهاى خود را به این طرف و آن طرف مـى 
پنداشتند که این فضـیلت مهـارت و اسـتادى اوسـت؛ امـا نـه قرائـت رسـول         ، شودمى

گونه بود و نه قرائت نیکان سلف و نه قرائت تابعین و نـه قرائـت قاریـان    اینخدا
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  ).60: 1401، ابن قتیبه( »ت آنان بسیار رسا و آسان بودبلکه قرائ، دانشمند
  فرمایند:می نیز امام خمینی

که موجب تأثیر در نفـس نیـز هسـت و سـزاوار اسـت کـه       ، از آداب قرائت
به طوري که در ، ترتیل در قرائت است و آن، شخص قاري مواظبت آن کند

آن و تأنی عبارت است از حد توسط بین سرعت و تعجیل در ، حدیث است
گویـد پرسـیدم از    ...و فتور مفرط که کلمات از هم متفـرق و منتشـر گـردد   

و رتّـل  فرمایـد:  ز قول خداي تعالی که مـی حضرت صادق سالم اهللا علیه ا
و سـرعت   ،کاملینمودن را اظهار  یعنی اظهار کن آن :فرمود ...القرآن ترتیالً

کن اجزاي آنرا چـون  کنی و متفرق ممکن در آن چنانچه در شعر سرعت می
قرائت کنید کـه  طوري لیکن و، م نشودئیگهاي متفرق که اجزایش با هم ملتر

شـما آخـر    مهاي سخت شما را به فـزع آورد و هـ  تأثیر در قلوب کند و دل
سوره نباشد یعنی مقصود شما آن نباشد که قرآن را در چند روز ختم کنید و 

پـس انسـان کـه     .ر رسـانید یا این سوره را به زودي خـتم نمـوده و بـه آخـ    
خواهد کالم خدا را قرائت کند و به آیات الهیه قلب قاسی خود را مـداوا  می

کند و با کالم جامع الهی شفاي امراض قلبیه خود را بگیرد و با نور هـدایت  
آسمانی طریق وصول به مقامات » علی نورنور «این مصباح منیر غیبی و این 

باید اسباب ظاهریه و باطنیه آن را فـراهم  ، بددریااخرویه و مدارج کمالیه را 
که اگـر گاهگـاهی   ما نه مثل ، کند و آداب صوریه و معنویه آن را فراهم کند

عالوه بر آن که از معانی و مقاصد آن و اوامر و نواهی ، هم تالوت قرآن کنیم
و گویی آیاتی که در آن ذکر اوصاف جهنم ، و وعظ و زجر آن به کلی غافلیم

و ـ الیم آن یا بهشت و کیفیات نعیم آن گردیده به ما ربطی نـدارد    و عذاب 
تـر  نعوذ باهللا در خواندن کتاب قصه حضور قلب ما بیشتر و حواس ما جمـع 
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، امام خمینی( از آداب ظاهر آن نیز غفلت کنیم. ـ است از کتاب کریم خدایی
  ).504ـ  503 :1371، الف

ا آن شناخت جـامع و کـاملى کـه از    ب : پیامبر اکرمب ـ تحسین هرگونه قرائت 
ماهیت و اهداف نزول قرآن و گوناگونى مخاطبان آن به خصـوص از دو جنبـه زبـان و    

، شـد هر طور که آیات قرآن بر زبان افراد جارى مى، در هنگام تعلیم قرآن، روان داشت
در  آموزان را به صورت مستقیم و روفرمود؛ و اشتباهات قرآنآن را تحسین و تجویز مى

کرد؛ اصوالً هیچ گونـه قـرآن خوانـدنى را    تصحیح نمى، به ویژه در حضور دیگران، رو
چون به هر حـال قـرآن   ، خواندهر طور که مى، بلکه هر کس، کردمحسوب نمى» غلط«

یند آمسیر آموزش و فرپیامبر اکرم، شد. به دیگر بیانتحسین و تشویق مى، خواندمى
متناسب و مطابق با وضعیت و توانایى هر یـک از آنـان    آموزان رایادگیرى یکایک قرآن

آمـوزى احسـاس نکنـد کـه نسـبت بـه میـزان توانـایى و         تا هیچ قـرآن ، نمودآسان مى
شود و در نهایت نتیجه بگیرد که بهتر است توجهى مىبى، مشکالتش در روند یادگیرى

عدم توانایى بر تلفظ  قرآن نخواند و آن را رها کند؛ چنان که وقتى بالل حبشى به علّت
 فرمـود:  پیامبر اکرم، مورد انتقاد برخى از ظاهرگرایان قرار گرفته بود، »شین«حرف 

: 1407، ابن فهد حلی( »کند.سین بالل همان شین است و هیچ فرقى نمى، نزد خداوند«
نمـود کـه در آمـوزش    مقریان) قرآن نیز همواره سفارش مى( به معلّمان، از این رو). 27
گیرى توجهى جدى داشته باشند و بر مبنـاى آن  سازى و آسانآن به مسئله مهم آسانقر

تعلیم دهید وسهل گیرید وسخت مگیرید وگشاده روئی کنیـد و خشـونت   «عمل نمایند:
  ).249 :10ج، 1399، متقی هندي( »مکنید

ت قرآن را به مثابه پیامى فرخنده و خجسته دریاف، شود که مردمگیرى سبب مىآسان
، کندآنان را به سمت فراگیرى بیشتر قرآن و قرائت آن تشویق مى، کنند و همین بشارت

موجب نفرت و دورى مردم از عرصه آموزش ، در حالى که سختگیرى و ایجاد دشوارى
  گردد.و ترویج قرآن مى
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   فرمایند:می نیز امام
مطلوب در قرائت قرآن کریم آن است که درقلب صورت آن نقـش بنـدد و   

ت آن جـایگزین شـود و ایـن مطلـوب     او دعـو ، اوامر و نواهی آن تأثیر کند
نیست حاصل نشود مگر آن که آداب قرائت ملحوظ شود مقصود از آداب آن 

اء متداول شده است کـه تمـام هـم و همـت منصـرف بـه       قرّ که پیش بعض
بلکه مقصود آدابی است که در شریعت  ...مخارج الفاظ و تادیه حروف شود

منظور شده است که اعظم و عمدة آنها تفکر و تدبر و اعتبار به آیات مطهره 
  ).499 :1371، الف، امام خمینی( آن است.

ترین عناصرى دانست که در کنار توان از جمله کلیدىتحسین هرگونه قرائتى را مى
 و اقـراء و قرائـت پیوسـته ایشـان در منظـر صـحابه       اسوه بودن قرائت پیامبر اکرم

به صورت جدى و مؤثّر مسئله تصحیح را در امر قرائـت قـرآن راهبـرى    ، زان)آموقرآن(
آیات قرآن را کامل و درست فرا نگرفته بـود و یـا آن را   ، آموزىکرد؛ یعنى اگر قرآنمى

آمـوزان را  و سایر قـرآن  هنگامى که اقراء و قرائت پیامبر اکرم، کرداشتباه قرائت مى
عرضه قرائـت و ماننـد   ، ها مانند نمازدر دیگر صحنه، که همواره در حال افزایش بودند

  کرد.برد و خودش آن را اصالح مىبه اشتباه خود پى مى، شنیددید و مىآن مى
آمـوزى کـودك اسـت. کـودك پـس از تولـد       یند زبانآگویى مسئله درست مانند فر

ولـى تـا   ، نـد کند آنها را ادا و تلفظ کشنود و سعى مىهاى مختلف را مىها و جملهواژه
درهم و آمیخته و یا بـا حـذف قسـمتى از آن ادا    ، افتد و آنها را غلطمدتى به اشتباه مى

هرگونـه  ، اى داشـته باشـند  ترین نگرانى و دغدغهآن که کوچککند. والدین آگاه بىمى
  دانند.آموزى مىتکلّم کودکانه او را عین پیشرفت به سوى زبان

طبیعى و آرام ، ها و وجود شرایطى آسانآیات و سورهبا ادامه نزول و افزایش تعداد 
، یافـت. در ایـن میـان   قرائت قرآن هر چه بیشتر گسترش و عمومیت مى، براى یادگیرى
خواندند که هاى مختلف مىقرآن را به وجوه و ترتیب، ناخودآگاه، آموزانبرخى از قرآن
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شدند که که بازخواست مى گاهشوند؛ و آنرو مىبا اعتراض و ممانعت برخى دیگر روبه
قرائـت خـود را بـه    ، هـر یـک  ، درنگبى، چه کسى این قرائت را به شما آموخته است

قـرآن را   کرد؛ یعنى اینکه من در حضـور پیـامبر اکـرم   منسوب مى پیامبر اکرم
در حـالى کـه آن   ، و ایشان هیچ اشکال و ایرادى نگرفت، گونه خواندم و فرا گرفتماین

قـرآن را   دانستند که پیامبر اکـرم رآن و دیگر مسلمانان به خوبى مىمعلّم و مقرى ق
به سبب اهتمامى کـه در  ، به وى آموزش نداده است؛ در نتیجه، خواندگونه که او مىآن

بر سر قرائت ، از هرگونه خطر تحریف و تغییرى در آن داشتند حفظ و صیانت کالم اللّه
گـاه کـه   پرداختنـد و آن مشـاجره و نـزاع مـى    با یکدیگر به، درست آیات و ترتیب آنها

خواسـت کـه دوبـاره آن    آن حضرت از آنان مى، بردندمى حکمیت نزد رسول خدا
قرائت کنند. با پایان ، قسمت از آیات را که در نحوه قرائت آن با یکدیگر اختالف دارند

اصـلِ   آن حضرت قرائت همه آنان را بـر پایـه  ، یافتن قرائت هر یک از طرفین اختالف
جایز و روا و در راسـتاى تحقـق اهـداف نـزول قـرآن      ، »نزل القرآن على سبعۀ أحرف«

خواست که از هرگونه جـدال  نمود و از همه مىدانست و آنها را تحسین و تأیید مىمى
و قرائـت یکـدیگر را تخطئـه نکننـد و آن را     ، و کشمکش بر سر قرائت قرآن بپرهیزند

که اگر هر کسى از عرب یـا  ، ملکى بر قرآن موکّل استهمانا « زیرا ؛.نادرست نشمرند
آن ملک قرائت ، نخواند، به هر دلیلى درست و مرتّب آنچنان که هست غیر عرب آن را

، متقـی هنـدي  ( »بـرد سپس نزد خداوند بـاال مـى  ، آن شخص را تصحیح و مرتّب کرده
دچـار خطـا و    اگر قارى در هنگام قرائت قـرآن «کنند که و تأکید مى )513: 1ج، 1399

یا قارى فردى اعجمى باشد [و به خاطر اختالف لهجه و زبان نتواند اجـزاى  ، اشتباه شد
طور که از جانب خداوند نازل شده است کالم را درست ادا کند فرشته الهى آن را همان

  ).513: 1ج، همان( »نویسدمىو [تصحیح کرده] 
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 قرآن تالوت بر . مداومت3

 زنـد مـی  گـره  دینـی  شخصـیت  و قرآنی منش به را قرآن با انس که اموري از یکی
 رفتـار  بـه  متربـی  کـه  است آن هدف، اخالقی تربیت در.است قرآن تالوت بر مداومت
 مـداومت  و شـود  تکـرار  عملـی  تجربـه  این چه هر. کند عمل یعنی ؛شود نایل اخالقی

 بهمشـا  شـود؛ می تشکیل جدید روانیهاي ساخت »سازي برون« صورت به باشد داشته
. )203 :1382، و دیلمـی  آذربایجـانی ( گوییممی اخالقی ملکات، اخالق حوزه در آنچه
 تالوت بر بزرگان از بسیاري اهتمام یا آیه و 10 از بیش روزانه تالوت بر روایات تأکید
 قرآئـت  حتی و.دارد انسان شخصیت بر تالوت تأثیر از نشان قرآن از بیشتر یا جزء یک

 بـدون  حتـی  قـرآن  قرائـت ، خمینـی  امام تعبیر به ؛دانندمی مؤثر هم را معرفت بدون
   :است مؤثر هم معرفت

بـه   ین کتاب بزرگ معرفت آشنا شو و با قرائـت آن راهـ  یا، فرزندم! با قرآن
که ، ندارد يمحبوب باز کن و تصور مکن که قرائت بدون معرفت اثر يسو

 يو و بـرا ت ين کتاب از طرف محبوب است برایطان است. این وسوسه شیا
مفاد آن را ندانـد؛ و بـا   ، گرچه عاشق و محب، هرکس و نامۀ محبوب است

ـ بـه سـراغت آ  ، د حب محبوب که کمال مطلوب اسـت یزه شاین انگیا د و ی
  ) 93 :1386، ینیامام خم( .ردیدستت را بگ

   :دیگر بیانی به یا و
 کـه  کسی: «شودمی قلب در قرآن صورت استقرار موجب قرآن ظاهر با انس

 تـدوین  و تکـوین  کتاب از، الهیه اسماء و آیات قرائت به داد عادت را ودخ
 ذات بـاطن  و گیـرد می خود به ايآیه و ذکري صورت او قلب کم کم، الهی

  )216 :1370، خمینی امام( .شود اهللا آیت و اهللا اسم و اهللا ذکر به محقق
 و اندوه و حزن با قرآن تالوت بر که داشت توجه تالوت در باید را نکته این نیز و

   :کند مداومت دلنشین و نیکو صوتی
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 خود قاسی قلب، الهیه آیات به و کند قرائت را خدا کالم خواهدمی که انسان
 بایـد ، ...بگیرد را خود قلبیه امراض شفاي الهی جامع کالم با و کند مداوا را

 است شده وارد شریفه احادیث در، کند فراهم را آن باطنیه و ظاهریه اسباب
، خمینـی  امـام ( .کنیـد  تـالوت  نیکو صورت با و بخوانید حزن با را قرآن که

 .)500: 1371، الف

 انسان که گاه آن، است قرآن ظاهر با انس به مسبوق قرآن باطن به راهیابی تردید بی
 وحی کالم زمزمه و قرآن آیات تالوت سحرگاهانش طلوع و هایش شب تاریکی مونس

 از کـه  دارد را ملکـوت  در پـرواز  آرزوي همیشـه  و شـود مـی  نناال فراق از، باشد بوده
 گـام  تـوان مـی  کـریم  قـرآن  بـا  انـس  بـا  هستی سرچشمه به رسیدن تا فقدان و حرمان

  .برداشت

  . تدبر در آیات قرآن4
 ژرف« کـه  باشدیم امور ماوراء و پشت در دنیشیاند یمعن به، »دبر« شهیر از »تَدبر«

  ).307: 1412، راغب اصفهانی( دارد. نظر را »یشیاند عاقبت« و »یشیاند
ـ ا کشـاند؛ یم عمق به سطح از را انسان ناچار به، امور عاقبت کشف يبرا تالش  نی

 یالهـ  بـه  بردن یپ که چرا باشدیم نظر مورد نساء 82ۀ یآ خصوصاً تدبر اتیآ در نکته
ـ آ ،یسـطح  نظرِ در اال و دارد یشیاند ژرف و تعمق به ازین، قرآن بودنِ  از مرکـب ، اتی

ـ  تکلم آنها با عرب که است یکلمات و حروف ـ نمایم  و یسـطح  نظـر  در یتفـاوت  و دی
 را اسـالم  خداونـد « که دارد دیتأک آن بر زین البالغه نهج انیب، ندارد بشر کالم با ییابتدا
 »تـدبر « بـا  که باشدیم پوسته و قشر يماورا »مغز«، »دینما تدبر آنکه يبرا داد قرار مغز

 در دقت و يگرید سرِ پشت یکی، اتیآ ریس يریگیپ« به »قرآن در تدبر«گردد. یم برمال
 وجـود  عـدمِ  و، یهمـاهنگ  و انسـجام  کشـف  کـه  چـرا ، دارد نظر زین آنها ارتباط باطنِ

 قـرآن  کـل  با سوره کی اتیآ و سوره کی در اتیآ یبررس و يریگیپ ازمندین، اختالف
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ـ پ یزنـدگ  يبهاینشـ  و فـراز  در سال 23 لطو در که یکتاب گردد معلوم تا دارد  در امبری
 ذهـنِ  پرداختـه  و ساخته تواندینم است گشته مطرح، گریکدی از متفاوت اریبس طیشرا
 نقض از حرکت و تحول و رییتغ به محکوم وستهیپ که باشد يماد موجود هر بلکه بشر

  .هستند شیخو ینسب کمال يسو به
 خودهاي عالقه از را پذیري تأثیرهاي زمینه نتوامی، کریم قرآن آیات در تدبر براي

 خود دانش تعمیق و نگري ژرف به، راستا همان در و نمود آغاز مطالعاتیهاي حوزه در
 بـر  عـالوه  کـریم  قرآن که دارد آن از نشان، کریم قرآنهاي داستان در اندیشه پرداخت؛

، ها خوبی به عمل در زهانگی ایجاد و عقالنیت پرورش وها داستان نقل در افزایی دانش
 بـه  بـردن  پی براي تالش. است برده بهره بسیارها داستان درها انسان اخالقی تربیت بر

 رشد شخصیت تواندمی مشابه موارد در زندگی در آن بکارگیري وها داستان رمز و راز
 تآیا دقیق و درست فهم خانه نهان به بردن راه، دیگر سوي از. گردد موجب رااي هیافت

 نهاد پاکسازي در و باشند یافته دست قلبی طهارت به که بود خواهد میسر کسانی براي
 که است متقابل و دوسویهاي هرابط این .باشند نموده هموار خود بر راها سختی، خویش

 و درسـت  درك و آیات در تدبر هم و گرددمی قرآن بیشتر فهم زمینه درون اصالح هم
 انس به رسیدن براي پس شد خواهد دل نورانیت و وندر اصالح موجب ژرف اندیشه

  .دل طهارت و نفس با جهاد به هم و نیازاست آیات در تدبر به، قرآن با
  فرمایند: یم امام

اشـتباه  ، کـه ممنـوع اسـت   ، ر به رأىیفه را با تفسیات شریتفکر و تدبر در آ
ف را از یقـرآن شـر  ، ده باطلـه یـ ن رأى فاسـد و عق ی؛ و به بواسطه ااندنموده

؛ در انـد نمـوده عـارى نمـوده و آن را بـه کلـى مهجـور      ، ع فنون استفادهیجم
چ وجـه مربـوط بـه    یبه هـ ، مانى و عرفانىیصورتى که استفادات اخالقى و ا

  ).199 :1370، امام خمینی( ر به رأى باشد.یست تا تفسیر نیتفس
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ـ  » ثیچهل حد«ست ونهم از کتاب یبثیل حدیحضرت امام در ذ الوت در مـورد ت
 :سدینویم یات الهیآ

قرآن کرد در قلب آن اثر کنـد   یکه تفکر و تدبر در معان یو معلوم است کس
شامل حالش شود از آن مقـام   یق الهین رسد و اگر توفیو کم کم به مقام متق

ه شـود  یات الهیاز آ ياهیآ، آن يک از اعضا و جوارح و قوایز بگذرد و هرین
خـود کنـد و   بـی  او را از خـود  هیـ ات الهد جذوات و جذبات و خطابیو شا

واسـطه از  بی ابد تا آن که کالم راین عالم دریرا در هم» اقرا واصعد«قت یحق
الف) ( امام خمینی،( .د آن شودینیامتکلمش بشنود و آنچه در وهم تو و من 

1371 :499(   
   فرمایند:می همچنین

ولت و تدبر فضل تالوت و حفظ و حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزا
در معانی و اسرار آن بیش از آن است که به فهم قاصر ما درست آید و آنچه 

درخصـوص آن وارد شـده اسـت در ایـن اوراق      از اهل بیـت عصـمت  
کنیم فرموده: قرآن عهد خداوند است بـه  نگنجد؛ و ما به بعض آن قناعت می

به آن عهد سوي بندگان؛ همانا سزاوار است که هر فرد مسلمانی در هر روز 
کـه آیـات    نظر کند و از آن پنجاه آیه قرائت کند. فرمود حضرت سـجاد 

سزاوار است کـه  ، ايپس هر وقت گشوده شد خزینه، هایی استقرآن خزانه
نظر کنی در آن. و در اخبار رجوع بـه آن و تـدبر در معـانی آن بسـیار وارد     

، جـوانی  است. و در حدیث است که: مؤمنی که قرائت قـرآن کنـد در حـال   
و او را خداونـد بـا سـفراي کـرام     ، داخل شود قرآن به گوشـت و خـون او  

و قرآن پناه اوست در قیامـت و در محضـر حـق گویـد:     ، نیکوکار قرار دهد
پـس بهتـرین   ، خداوندا هر عاملی اجر عملش را گرفت غیر از عامل به مـن 

از  عطایاي خود را به او برسان. پس خـداي تعـالی بـه او بپوشـاند دو حلـه     



20   1ج / مجموعه مقاالت  

هاي بهشتی و بر سر او تاج کرامت نهد. پس خطاب شـود: آیـا راضـی    حله
شدي؟ قرآن عرض کند: من امید بیشتر داشتم پس امن و امان را بـه دسـت   
راست او دهند و حذر را به چپ. پس داخل بهشت شود و به او گفته شـود  

قامـات  اي پس به قرآن خطاب شود: آیا او را به مقرائت کند و باال بیا درجه
کـه   رساندم و تو راضی شدي؟ عرض کند آري فرمود حضـرت صـادق  

کسی که قرآن را بسیار قرائت کند و با او عهد تازه کند به مشقت کشیدن در 
شـود  دو اجر به او عطا فرمایند و از این حدیث شریف معلوم مـی ، حفظ آن

 که مطلوب در تالوت قرآن شریف آن است که در اعماق قلب انسـان تـأثیر  
  ).497ـ  499 :1371، الف، امام خمینی( کند.

  تعظیم و حیسجده و تسب. 5
ت یت تذلل و عبودیدن به اهداف قرآن نهایو رس مندشدنبهره راههايگر از یکى دی

ات آمده که یبنده در برابر خداست و در رواتیعبود در برابر خداست. سجده مظهر تام
شود سر ت دارد حاضر نمىیقدر به او عناخداوند چه  اگر انسان بداند در هنگام سجده
خدا و رابطه انسان با اوسـت. اگـر   درك عظمت معلول، از سجده بردارد. سجده بر خدا

ـ نهاگر اوصاف او بىیات و دیح، رحمت، قدرت، خداوند کمال مطلق است و علم ت ی
، ابدین موجود را مىیترو کامل نیوقتى باالتر، باشداست و انسان در پى کسب کمال مى

اگر آن موجود خداوندگار او  ویژهبه، دینمات کرنش و تذلل را در برابر او اظهار مىینها
  .کند افتیقتا از او دریباشد و هستى خود را حق

إِنَّما یؤْمنُ بِآیاتنَا الَّذینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِها خَرُّوا سجدا  د:یفرمامى 15ه یدر سوره سجده آ
گروند کـه چـون آن   تنها کسانى به آیات ما مى« ؛بِحمد ربهِم وهم لَا یستَکْبِرُونَوسبحوا 

افتنـد و بـه سـتایش    کنـان بـه روى درمـى   [آیات] را به ایشـان یـادآورى کننـد سـجده    
سـوره اسـراء    107هیـ در آ ».فروشـند گویند و آنان بزرگى نمـى پروردگارشان تسبیح مى
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گمان بى« ؛ذینَ أُوتُواْ الْعلْم من قَبله إِذَا یتْلَى علَیهِم یخرُّونَ لألَذْقَانِ سجداإِنَّ الَّ د:یفرمامى
اند چون [این کتـاب] بـر آنـان خوانـده شـود      کسانى که پیش از [نزول] آن دانش یافته

ـ ن ه خداونـد یـ ح و تنزیتسـب . »افتندکنان به روى درمىسجده گـر از شـروط   یکـى د یز ی
و آلـودگى بدانـد    مندى از قرآن است. کسى که خداوند را منزه از هرگونـه نقـص  بهره

اسـت کـه در    دانـد و آنگـاه  نقـص مـى  ن و بىیترکامل، که قرآن است، زیسخن او را ن
به عنوان  رفتن و باورداشتن قرآنیشود. پذد نمىیم در برابر آن دچار تردیرش و تسلیپذ

 رى از آن و دریـ گعمـل و بهـره  ، نه را بـراى فهـم  یب و نقص پروردگار زمیعسخن بى

  .سازدن اهداف قرآن فراهم مىیدن به باالتریرس، تینها
   فرمایند:می امام خمینی

و از ، که عارف و عامی در آن شرکت دارنـد ، یکی از آداب مهم قرائت قرآن
، آن نتایج حسنه حاصل شود و موجب نورانیت قلب و حیـات بـاطنی شـود   

و آن موقوف به فهم عظمت و بزرگی و جاللت و کبریـاي   .است "تعظیم"
  ).180ـ  181: 1370، امام خمینی( آن است.

  ند:یفرمایم يگرید یین در جایهمچن
از معدن وحی الهی براي تکمیل بشر و  ]که[دانیم ما همه قرآن شریف را می

 ]و[تخلیص انسان از محبس ظلمانی طبیعت و دنیا نازل شده است و وعـده  
به ئید آن همه حق صراح و حقیقت ثابته است و در تمام مندرجات آن شاوع

با این وصف این کتاب بزرگ الهی در دل سخت ما بـه  ، خالف واقع نیست
هاي آن داریم تا دل را اندازة یک کتاب قصه تأثیر ندارد نه دلبستگی به وعده

ندیم و نه خوفی ه باقیه ببئاز این دنیاي دنی و نشئه فانیه برگیریم و به آن نش
قلب ما حاصل آید تا از معاصی الهیه و مخالفت با ولی نعمت  دراز وعید آن 
ت قرآن به قلب ما نرسیده و یاین نیست جز آنکه حقیقت و حقّ، احتراز کنیم

  ).91ـ  90: 1377، امام خمینی( دل ما به آن نگرویده.
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  یقرآن ي. فرهنگ ساز6
بحـث فرهنـگ   ، ان اقشار مختلف جامعهیدر ممهم انس با قرآن  ياز راهکارها یکی
ـ  يت قرار گرفته است اگر فرهنگ سازیاست که کمتر مورد عنا یقرآن يساز بـا   یقرآن

از قرآن انس ببرند. دو مورد از فرهنـگ   يادیشود افراد زیآموزش همراه باشد باعث م
  شود:ین میین پژوهش تبیدر ا یقرآن يساز

  یکتاب زندگ گاه قرآن به عنوانین جاییتب الف.
از  یست در سراسر زندگیبامی ات است و مسلمانانیو ح یم کتاب زندگانیقرآن کر

ـ فرمایم میمند شوند؛ چنانکه قرآن کرن کتاب بهرهین ایفرام  إِلَیـک  أَنزَلْنَـاه  کتَـاب  د:ی
تُخْرِجل نَ النَّاسم اتبِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُم هِمبرَ إِلَى رصزِیزِ اطالْع یدمالْحکه است ؛ کتابى 

 سـوى  بـه  تاریکیهـا  از پروردگارشـان  اذن به را مردم تا آوردیم فرود تو سوى به را آن
  ).1م/یابراه( »ستوده. ناپذیر شکست آن راه سوى به آورى بیرون روشنایى

و خـتم اسـت و    ين کاربرد قرآن در مراسـم سـوگوار  یشتریمتاسفانه در کشورمان ب
کشورها از جملـه پاکسـتان در    یه الرحمن که ملقب به عروس قرآن است در برخسور

قرآن در مراسمات شـاد   يتوان با فرهنگ سازیشود. لذا میقرائت م یمراسمات عروس
  شتر در مردم شد. یجاد انس هرچه بیز باعث ایها نو جشن
   ند:یفرماین مین باره چنیدر هم امام

و باورمـان  ، میر نخوانیم و تفسیما فقط قرآن نخوان دوارم که ان شاء اهللایو ام
م به طور باور [باشد. قـرآن]  یخوانیکه از قرآن م ياو هر کلمه، د مسائلیایب

را بسازد.  يک موجودیخواهد یم، خواهد آدم درست کندیاست که م یکتاب
جاد کـرده بـا   یجاد کرده است و با اسم اعظم ایرا که خودش ا يک موجودی
که  ياکه هست او را برساند به آن مرتبه ین مرتبۀ ناقصیخواهد از ایم» اهللا«
همۀ ، اندن آمدهیا يا هم براین آمده است همۀ انبیا يق اوست. و قرآن برایال
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که در آن  یقین چاه عمیرند و از ایکه دست انسان را بگنیا ياند براا آمدهیانب
ـ    ت انسان استیست چاه نفسانقتر ایکه از همه عم یآن چاه ـ  افتاده است

  ).110، 1381، ینیامام خم( .در آورند
  علمیههاي قرآنی در دانشگاهها وحوزههاي نه از تحقیق وپژوهشیب. استفاده به

هـاي  که در زمینه موضـوعات قرآنـی در دانشـگاهها وحـوزه    هاي تحقیق و پژوهش
و اسـاتید ودانشـجویان   گیرد در ترویج انس با قرآن خیلی مـؤثر اسـت   می علمیه انجام

که توانایی تحلیل موضـوعات قرآنـی را دارنـد بـا     ها قرآنی دانشگاهها ومخصوصاَ طلبه
 توانند نقـش بسـزایی را ایفـا نماینـد. امـام     می ارائه تحقیق در موضوعات مهم قرآنی

   فرمایند:می
و قرآن کریم را  اهل تحقیق بپاخیزیدهاي علمیه و دانشگاههاي هان اي حوزه

 ز شر جاهالن متنسک و عالمان متهتک که از روي علم و عمد بـه قـرآن و  ا

، و شـما اي فرزنـدان برومنـد اسـالم     ...تازند نجات دهیدمی اسالم تاخته و
را از توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسـیار مختلـف آن   ها دانشگاه وها حوزه

قصـد اعـالي   اي از آن را محط نظر و مقرآن در هر رشته بیدار کنید تدریس
  ).93: 20ج، ش 1379، امام خمینی( .خود قرار دهید

  نتیجه گیري

را بـه   جـاد کـرده و او  ینو بر عالم خلقت از کران تا کـران را ا  یانس با قرآن نگرش
قـرآن   کـه  ییاز آن جـا  .را کشف کندها دهیپد سازد تا راز خلقتمی ات رهنمونیواقع

، یحقـوق ، یاسـ یس، یو احکام اجتماع یتیترب، یاخالق، ياز دستورات عباداي همجموع
فوق زمان و مکان اسـت و  ، است یف ادبیو لطا یخیتار يو مشتمل بر پندها ياقتصاد

همگان نـازل شـده و    يبرا، ندارد یبه مکان خاص و عصر و نسل مخصوص اختصاص
  .خواهدی میانسانۀ کل جامع يان است و قسط و عدل را برایجهانۀ هم يداریبیۀ ما
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، خویش باطن طهارت اندازه به ایمان با انسان هر و است مراتبی داراي قرآن با انس
 حقیقـت  بـه  بـردن  پی و آن کامل فهم چه اگر گردد مند بهره آن فهم خرمن از تواندمی

  .باشدمی اطهار ائمه و پیامبراکرم براي تنها قرآن

 نـد: یرمافمـی  بـرد و مـی  تیاز مردم زمان خود بـه خداونـد شـکا    امبر اسالمیپ
چون ارتباط با قرآن کم رنگ شده و از ». دادند خداوندا! امت من قرآن را مهجور قرار«

   .اندقرآن فاصله گرفته
عصر بازگشـت  ، را عصر مایز، م قرآن هم چنان مهجور بماندید بگذارینبا اما امروزه

ت یار ابدیبه داي هن رهگذر توشیبه ثقل اکبر و اصغر است تا مگر از ا به قرآن و توسل
 و سخنان امام راحل یما بحمداهللا به برکت انقالب اسالم یاسالمۀ جامع م. گرچهیببر
ش از گذشته آشـنا شـده و   یبا قرآن ب ـ یمدظله العال ـ يرهبر مقام معظم يرهنمودها و

کـن مـردم   ل، گرفته استانجام در مورد قرآن  يادیار زیبس يو کارهااند دا کردهیپ انس
سـت بـا   یبامـی  گذرانندمی صوصاً جوانان که فصل نشاط عمر خود راران خیمسلمان ا

ـ تـا ا  داشـته باشـند   يشـتر یانـس ب ، انتهاسـت بی یقیحقا يقرآن که بهار دلها و دارا ن ی
 يبـرا  فـروزان  ید و چراغین نمایف آنان را عطرآگیروح و جسم لط، يبهارهاي گلواژه

 آن را با چشم سر و چشم دل يو معنو يحق باشد تا برکات ماد يت آنان به سویهدا

  .نندیبب
ن راهکارها در ترویج انس با قرآن با تأکید بر دیدگاه یدر این مقاله نیز به ارائه مهمتر

 فـرا  يروز، ه سار الطـاف حضـرت حـق   ید است در سایام .پرداخته شد امام خمینی

 جیو بسده شده یمان به گوش جان شنیدر جامعه اسالم» القرآن یعل یح« يبرسد تا ندا
ن آن در یم وعمل به فرامیو تدبر در مفاه یم و تعلم کالم وحیو خودجوش تعل یعموم
  د.محقق گرد، عموم مردم سطح
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  ان و بنان امام خمینییاهداف قصص قرآنی در ب
  2آهنگ یعل

  3ب زادهیاهللا حبروح

ان معـارف  یـ م در بیرگذار قرآن کـر یل و تاثیبدهاي بیاز جلوه یکی چکیده:
ـ بهره گ ین کتاب الهیا یتیحقه و همسو با اهداف ترب از اسـلوب قصـه    يری

کـه   ياگونهباشد. بهمی مخاطب يع گذشته برایوقا ینیر آفریو تصو يپرداز
نکنـد. اسـتفاده از    یزدگـ احسـاس دل ، مخاطب قرآن در مواجهه با قصـص 

دن بـه  یبخشـ : قـوت قلـب  همچـون  یبـا اهـداف  ، ن کتابیاسلوب قصه در ا
ها ادکرد سرگذشتیموعظه و ، قتیآشکار ساختن راه حق و حق، امبریپ

شـمندان اسـالم   یصـورت گرفتـه اسـت. اند    مؤمنان يان براینیشیب پو عواق
ـ انـد کـه تحق  پرداختـه  ین اهداف قصص قرآنییبه تب ياگونهک بهیهر ق در ی
 د. یبگشا یپژوهرا در قرآن ینینو يهاتواند افقین بزرگان میا یشه قرآنیاند

 یا بررسب، افتهیسامان  ياق کتابخانهیو تحق یلیوه تحلین پژوهش که به شیا
                                                   

  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ دانشکده علوم قرآنی بجنورد .2
ahang@quran.ac.ir 

  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد علوم قرآن مجید .3
ruhollahhabibzadeh@chmail.ir 
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ـ  ینـ یحضرت امام خم یانات و آثار قلمیمجموعه ب ن اهـداف  یـی تب یدر پ
ده که امـام  یجه رسین نتیباشد. و به امی، شانیان و بنان ایدر ب یقصص قرآن

ـ ب یهدف اصـل ، یبه قصص قرآن یراحل با نگاه عرفان ان قصـه در قـرآن را   ی
ر یداند که با تعابیبشر م یه اخالقیل آنها به سعادت و تزکیت انسانها و نیترب

آشـنایی بـا معایـب نفـس و     ، راه رسیدن به هـدایت ، چون: قصص یمختلف
، انذار و تبشیر، تعلیم، سازيتکرار قصه براي تربیت و انسان، اخالق ابلیسی

  ان شده است.یالگویی براي سعادت بشریت و... ب
  ت.یترب، يسازانسان، ینیامام خم، یقصص قرآن، میقرآن کر :هاواژه دیکل

  مقدمه

باشد که سازي میکتاب هدایت و انسان، قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی
هاي ظریف و متفاوتی اسـتفاده نمـوده اسـت. ایـن     از روش، براي رسیدن به این هدف

اي را به خـود  ها روي هم رفته از جذّابیت خاصی برخوردارند و نظر هر خوانندهروش
ان یـ رگـذار در ب یتأث ياز روشها یکیبان قرآن قابل فهم باشد. جلب کرده تا براي مخاط

ـ  یو داستان ییگووه قصهیاز ش يریگبهره یمعارف قرآن ، باشـد. ذکـر قصـه در واقـع    یم
نوعی تعلیم عقلی و نشـان دادن  ، آوردنِ مثال است و آوردنِ مثال هم در تعلیم و تربیت

اي پیام ویـژه ، تناسب موقعیت خود به، هاي قرآنعمل است. در واقع هر قصه در سوره
  داشته که جاي تأمل دارد. 

ممکـن اسـت   ، قصه یک قالب مناسب براي طرح مسائلی است که بیان مستقیم آنها
چه در شکل نمایشنامه و چه ، تأثیرگذاري الزم را نداشته باشد. قصه چه به صورت نظم

ه بیـان مسـتقیم و بـه ویـژه     گـذارد کـ  اثري در خواننده یا شنونده مـی ، به صورت فیلم
موجودي حسی است و ، گذارد زیرا انسان قبل از آنکه عقلی باشداستداللهاي عقلی نمی

تـر و  مسائل زندگی هر چه از میدان حس دور شوند و جنبۀ تجرّد به خود بگیرند ثقیل
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   .)305ص :9ج، 1361، شیرازيمکارم( شوند.تر میدیرهضم
 است یاتیواقع انیب افسانه و اسطوره یعنی قصه؛ جیرا مفهوم خالف بر قرآن قصص

ـ آ براساس و است شده یوح اسالم الشأن میعظ امبریپ بر خداوند يسو از که  وکُـالً هی
نَقُص علَیک منْ أَنْباء الرُّسلِ ما نُثَبت بِه فُؤَادك وجاءك فی هـذه الْحـقُّ وموعظَـۀٌ وذکْـرَى     

ؤْملْمینَلن )/ت  ماننـد  ن کار منظور شده استیا يبرا ياهداف و مقاصد )120هودقـو :
ق حـق و  یـ آشـکار سـاختن راه درسـت و طر   ، مکرم اسـالم  یدن به نبیقلب بخش

 مؤمنـان.  يان بـرا ینیشـ یو عواقب اعمال پها ادکرد سرگذشتیپند و موعظه و ، قتیحق
 ).94ش :1384، ایرانی(

در  یبـه عناصـر داسـتان    ياژهیت ویهان اسالم که عناسیدقطب از مفسران معاصر ج
  د: یگویم دارد در این باره میقرآن کر

اي از وسائل قرآن کریم است که از آن براي رسیدن به وسیله، قصص قرآنی
کتاب دینی است که همـه  ، هدف اصیل قرآن بسیار استفاده شده است. قرآن

نماید مختلفی استفاده میهاي را دعوت کرده و در این دعوت خود از روش
هاي بیان صحنه، بیان قصه است. نقش قصه در قرآن، هاکه یکی از آن روش

شواهدي در مورد معاد و قـدرت خـدا و   ، تصاویر سعادت و عذاب، قیامت
هایی اسـت کـه طبـق موضـوعات     المثلقوانین و ضرب، بیان تفصیلی احکام

  )110: ص1425، سیدقطب( و سور) مطرح شده است.( آیات
  د: یگویوهبه الزحیلی هم در مورد نقش و تأثیر قصه بر انسانها م

 افـراد کوچـک و بـزرگ قـرار     عالقـه  مـورد  که است یموضوع، قصه سبک
 خوبی را احساس که است بسیاري تیاهم يدارا یقرآن داستان نیبنابرا رد؛یگیم

 قـدرت ، تاسـ  موعظه براي آن قیطر از یخیتار عیوقا تیروا کند.ایجاد می
 بـه  اعتقاد و مانیا به را قلب و دادیم نشان ما به را خوبی و بدي نیب مبارزه

  ).15هـ: ص1418، الزّحیلی( دهدیم هشدار يداریب و متعال خداوند
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نسـبت بـه نقـش     ینگـاه خاصـ   ینـ یحضرت امام خم، یر انقالب اسالمیرهبر کب
نقش قصه و داستان به آن  اد امامداشتند. به اعتق یات قرآنیقصه در آ یتیسازنده و ترب

بخـش قابـل   ، ین کتـاب آسـمان  یاست کـه قـرآن بـه عنـوان آخـر      یاتیاندازه مهم و ح
ان قصه و داستان اختصاص داده اسـت. سـؤال   یخود را به ب یات نورانیاز آ يامالحظه

  ات دارند؟ یدر آ یچه نقش ینجاست که از نظر امام قصص قرآنیا
نقش  یقصص قرآن يتا بدانجا برا ه باشد که حضرت امامن نکته قابل توجید ایشا
آرزو ، ف پرداختنـد یکه به نگـارش و تـأل   یین سالهایقائل بودند که در نخست ییبه سزا

  ف کنند. یتأل یکتاب مستقل» قصص قرآن«د تا درباره یایش بیپ یداشتند فرصت
ـ بار یجامع نگر و عارف يبه عنوان مفسر ینیامام خم ـ ی بـه  اي هژیـ ن نگـاه و یک ب
شـان نکـات   یمانـده از ا  ير مکتوب بـه جـا  یدارد و در آثار مکتوب و غ یقصص قرآن

از  یباشد که بخشـ می قابل کشف و ارائه یدرخصوص اهداف قصص قرآن يارزشمند
 یش از ورود به بحـث اصـل  یقرار خواهد گرفت. اما پ یمورد بررس شن پژوهیآن در ا

   .سازدمی رهنمون یقاتیقموضوع ما را به مجموعه تح ینه شناسیشیپ

  معناي لغوي و اصطالحی قصه

 شود:یگفته م، : دنباله جاى پا را گرفتن و رفتن»الْقَص«د: یگویراغب در مفردات م
قصاص را از همین باب بـه معنـاي    يو». ردپاى او را دنبال کردم« یعنی »قَصصت أثره«

 »دانـد. گیري شده میخبار پیداند و قصص را به معناي اجویی دم و خونخواهی میپی
  )  671: ص1ج، 1412، راغب اصفهانی(

 اصل این لغت به معناي قطع اسـت. «گوید: العرب درباره این لغت میصاحب لسان
  )  73: ص7ج، 1414، منظورابن(

، دهخـدا ( داستانی که نوشـته شـود  ، به معناي حدیث یفارسهاي قصه در واژه نامه
  )322: 2ج، 1381، معین( و حدیث دانسته شده است. خبر، ) حکایت105: 34ج، 1377
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را به معناي دنبال جـاي پـا را گـرفتن و    » قصص«عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان 
  )78: ص13ج، 1417، طباطبایی( داند.رفتن می

گیـري و  پی، به معناي ردیابی» قص«توان گفت: اصل ماده با توجه به این تعابیر می
در معناي داسـتان بـه کـار رفتـه اسـت؛ چـون داسـتان یـا         » قصص«باشد و تعقیب می
عبارت از وقایعی است که اجزاي آن یکی به دنبال دیگـري ظـاهر شـده و    ، سرگذشت

  دهد.توالی قسمتهاي آن بر روي هم یک واحد داستانی را تشکیل می
ـ ین» قصص«و جمع آن » قصه«م واژة یدر قرآن کر بـه صـورت فعـل     یامده است ول

ـ       »قَصصنا« یماض ـنْ قَبم ـکلَیع مـناهصقَص ـالً قَـدسر لُو... ) /فعـل امـر   ، )164نسـاء
 »التَقصـص « یفعـل نهـ  ، )176اعراف/( ...فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم یتَفَکَّرُون »فاقصص«
 لـىع ؤْیاكر صال تَقْص نَیـک  قالَ یا بتإِخْو... )يصـدر ) و بـه صـورت م  5وسـف/ ی 
   .ذکر شده استم یه از قرآن کریآ دهدر  امجموع، »قَصص«

به پـنج معنـاي   ، مصدري و اسمی در قرآن، در قالب فعلی» قَص«ماده ، به طور کلی
   :محوري اشاره دارد

  گیري اثر چیزي؛ وجو و پیالف) جست
  بر گفتن و بازگو کردن؛ ، ب) خواندن

  ج) بیان کردن و شرح دادن؛ 
  تان و سرگذشت؛ داس، د) قصه

  .هـ) گزینش بخشی از سرگذشت و سرنوشت
، »نبأ«ر اصطالحات مترادف با آن از جمله: یسا، میمفهوم قصه در قرآن کر يبرا، البته

 ...و یوسأ مبنَ منْ کیلَوا علُتْنَۀ: ی.. به کار رفته است مانند آ.و» هیآ«، »مثل«، »ثیحد«
ـ  أتاك لْهوۀ: ی) و آ3قصص / ( ثُیدح یوسـ م... )  / ـ ) و آ9طـه ـ ۀ: ی اهللا مـثالً   برَضَ

 يگریات دی) و آ15سبأ/ ( ...ۀیآ مهِنکَسم یإ فسبل انَکَ دقَلَۀ: ی) و آ16نحل/( ...ۀیقر
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قصـه   یو مفهـوم  ییگسترة معنـا ن رو یاز ا ان دارد.ینیشیان سرنوشت پیت از بیکه حکا
  گردد. ینم» قصه«منحصر به واژة 

، تـوان آن را ید گفت قصه در قرآن مفهوم خاص دارد و میبا یف قصۀ قرآنیدر تعر
 یع و حوادث واقعیت و نقل وقایعبارت است از روا یقصۀ قرآن« ف کرد:یگونه تعرنیا

: 1376، یملبوب( »شوند.یم يریگیپ، مشخص یامیعلم با هدف و پ يکه از رو یقیو حق
و  یسرگذشـت حـق و واقعـ   ، نظر قرآنقصه از «آمده است:  يگریف دی) و در تعر94

 در جـاد عبـرت  یو ا يشـمند یگسـترش اند  يکه بـرا  یبر دانش اله یاست مبتن یصادق
ـ  دنبـال  را آن خواننده ای شنونده که شودیم انیب يطور، خردمندان ، یشـوق ( ».کنـد یم

ـ با که دارد را خود به مختص يهایژگیو، قرآن در قصه، يرو نیا از) 85: 1990  آن دی
، انیـ شـجاع پور ( کـرد.  یو بررسـ  یابیبرگرفته از فرهنگ قرآن ارز يارهایمع ۀیپا رب را

  ).114ص، ش1392

  نهیشیپ

باشـد  ین مباحث قرآن مـ یترقرآن که از دلچسب يهاخصوص قصص و داستان در
کـه  ، ینه نقل قصص قرآنیده است؛ چه در زمیبه انجام رس ياریبس يهاتاکنون پژوهش
 یشناسنه قصهیچه در زم، انجام شده است يادیز يهم کارها دارد و یهم سابقه طوالن

دگاه بزرگان درباره ینه دیقرآن و چه در زم يهاداستان يو ساختار يهنر يهایژگیو و
نه عمـر  ین زمیق در ایافراد که تحق یهدف از ذکر قصص در قرآن و نقش آنها در زندگ

  ام گرفته باشد.انج يکار کمتر، است در آن باب یعیندارد و طب يادیز
ف شـده  یدرباره قصص قرآن در قالب مقاله و کتاب تأل یشناسن کتابیتاکنون چند

  از آنها اشاره نمود: یتوان به برخیکه م
کتـاب و   174حدود  ين راوندیالداء قطبیان در مقدمه قصص االنبیغالمرضا عرفان

  کرده است. یاء معرفیمنبع درباره قصص انب
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در  ینــه پــژوهش تحــت عنــوان پژوهشــیمجلــه آ 15رهدر شــما یخراســان يمهــد
ـ    55چاپ نموده و حدود  يامقاله یقرآن يهاداستان  یکتاب درباره قصـص قـرآن معرف

  نموده است.
قرآن  يهاقصه یبا عنوان استدراك کتابشناس يازاده با نگارش مقالههاشم یمحمدعل
ـ  یمقالـه و کتـاب فارسـ    405نه پـژوهش حـدود   یمجله آ20در شماره  دربـاره   یو عرب

  ان نموده است.یقرآن ب يهاقصه
جلد بـه  8تاکنون در حدود ، میبا نگارش کتابنامه بزرگ قرآن کر یمحمدحسن بکائ

مربوط به قصص قرآن پرداخته اسـت.   یدانشگاه يهانامهانیمقاالت و پا، کتابها یمعرف
 يها خـوددار هم صورت گرفته که از ذکر آن يگرید يهانه نگارشین زمین در ایهمچن

  شود.یم
ـ  ینه پربار پژوهشیشیبا وجود پ ان آنهـا در  یـ و اهـداف ب  یدر خصوص قصص قرآن

ـ  یبنابر تتبع نگارنده بررس، میقرآن کر انگـذار  یان و بنـان بن یـ در ب یاهداف قصص قرآن
ا مغفـول واقـع   یـ کمتر مورد توجه قرار گرفتـه و   ینیران امام خمیا یاسالم يجمهور

  شده است.

 ه در قرآناهداف قص  

که  يم دارد به طوریبا حکمت نزول قرآن کر یوند تنگاتنگیپ یاهداف قصص قرآن
ـ    يوه بـرا ین شـ یکاربرد قصه را کارآمـدتر  ، معرفـت ( انـد دانسـته  یتحقـق اهـداف قرآن

ـ توان اهداف قرآن را در قصص نن مىیبنابرا). 24ص، ش1387 بـه   ؛ز مشـاهده نمـود  ی
شـده   گنجانـده نـى  یقت رساندن هدفهاى دیه حقه در قرآن براى بقص، دقطبیاعتقاد س

   ).58: ص1425، دقطبیس( است
ـ  يرا برا یمفسران و قرآن پژوهان اهداف متنوع و گوناگون ارائـه داده   یقصص قرآن

به  یژه و تخصصیکه نگاه و يشمند معاصر مصریم) مفسر و اند1966 م( دقطبیاند. س
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» القـرآن  یف یر الفنیالتصو«هم در  و» ظالل القرآن یف«ر یهم در تفس، قصص قرآن دارد
  ان داشته است: ینگونه بیرا ا یاهداف قصص قرآن ين مقوله دارد. ویبه ا یاهتمام خاص

  رسالتو  یوحاثبات 
  یان آسمانیشه بودن تمام ادیبودن و هم ر یاله
  دعوت مردم  ياء برایکسان بودن وسائل انبی
  ب کنندگان توسط خداوند یو هالکت تکذ اءیانب ياری

   هامیها و بق بشارتیتصد
  دگانشیاء و برگزیان نعمت خداوند بر انبیب

  نشان دادن نمادهاى قدرت الهى
  )60ـ  76همان: ص( ....و طانیش يگرلهیح توجه دادن بشر به

  اهداف قصص قرآنی از منظر امام خمینی

توان در شمار معدود عالمانی دانست که به حقیقـت  را می بدون شک امام خمینی
خصـوص دربـاره حقیقـت وجـود     معنا با قرآن زیسته و از آن نکات ارزشـمندي را بـه  

 یهدف اصـل ، یبه قصص قرآن ینگاه عرفان اند. امام راحل باقصص در قرآن بیان نموده
دانـد  یبشر م یه اخالقیل آنها به سعادت و تزکیت انسانها و نیان قصه در قرآن را تربیب

آشـنایی بـا معایـب نفـس و     ، راه رسیدن به هـدایت ، چون: قصص یر مختلفیکه با تعاب
الگـویی  ، شـیر انـذار و تب ، تعلیم، سازيتکرار قصه براي تربیت و انسان، اخالق ابلیسی

  ان شده است.یبراي سعادت بشریت و... ب
اهداف قصص قرآنی و نقش آنان در تربیت ، با بررسی سیره و سخنان امام خمینی

  توان برشمرد: انسانها را می
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  راه رسیدن به هدایت است، قصصـ  1
دهد. این بدان معناست که بخش زیادي از آیات قرآنی را تشکیل می، قرآنی قصص

 .تربیتی و هدایتی نقـش بسـیار تاثیرگـذاري دارد   ، گوناگون آموزشیهاي ر حوزهقصه د
هـا هایی است که خداوند از طریق گزارش این واقعیـت واقعیت دارايهاي قرآنی هقص ،

از آنجایی که قرآن کـریم کتـاب هـدایت بـراي     سازد. می حقایقی را براي انسان روشن
ي رسیدن به این هدف بـه نقـل قصـص قرآنـی     در بسیاري از مواقع برا، باشدمردم می

  پرداخته است. 
یکی از اهداف ذکر قصه در قـرآن را هـدایت   ، آداب الصلوةدر کتاب  امام خمینی
 ند:یفرمایاند. ایشان در این زمینه مبشریت دانسته

 و مقصود باید آن حکایات و قصص در و الهی کتاب شریفه آیات در انسان
 بـه  رسـیدن  سعادت چون و. آورد دست به، است سعادت که، انسانیه نتیجه

 شـریف  قرآن از باید انسان، است مستقیم طریق و نور عالم و مطلقه سالمت
 چـون  و ...کنـد  طلـب  را مسـتقیم  طریـق  و مطلق نور معدن و سالمت سبل

 قـرآن  از استفاده راه و شود بینا آن تحصیل در، یافت را مقصد قاري شخص
 کوتـاه  عمـر  و، گردد مفتوح او بر حق رحمت ابواب و گشوده او بر شریف

 مقصود که اموري در صرف را خویش سعادت تحصیل سرمایه و خود عزیز
 مهمـی  امـر  چنـین  در کـالم  و بحـث  فضـول  از و نکنـد  نیسـت  رسالت به

 )205: ص1378، ینیخم( .کند خودداري

  مختلف يهاروشی براي تأثیرگذاري قرآن بر گروه، قصه ـ 2
ـ  بـوده  کـریم کتـاب هـدایت   که قرآن از آنجا هدـ ي ل ـ ، )185بقـره/ ( اسلنَّ هي د

لقینتَّلم )/بـراي هـدایت   ، تمامی آیات و سور آن نقش هدایتی و تربیتـی دارد ، )2بقره
هاي متفاوت و مناسب با هر گروه بشري استفاده کرده است. یکی از این از روش، مردم
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پـس از آنکـه    رگذاري فراوانی دارد. امـام خمینـی  باشد که تأثیبیان قصه می، هاروش
علـت  ، شـمرد زمـان و مکـان برمـی   ، رفتار، هاي متفاوت اخالقانسانها را داراي ویژگی

  هاي تربیتی مختلف فرمود:استفاده قرآن از شیوه
 بشـر  سلسـله  قاطبـه  و طبقـات  جمیـع  سعادت براي شریف کتاب این چون
 امکنه و ازمنه و اخالق و عادات و بقلو حاالت در انسانی نوع این و، است

 کـه  نفوسـی  بسـا  اي کرد؛ دعوت طور یک به نتوان را همه، هستند مختلف
 حاضـر  سـاده  طور به مطلب اصل القاء و لهجه صراحت به، تعالیم اخذ براي

  )229ص :1392، ینیخم( نگردند. متأثر آن از و نباشند

  آشنایی با معایب نفس و اخالق ابلیسیـ  3
شناخت راه رسیدن به سعادت و انسانیت اسـت.  ، اهداف ذکر قصص قرآنیکی از 
داند که حقیقت ذکـر  مفسر واقعی را کسی می، در بخشی از سخنان خود امام خمینی

قصص در هر آیه و سوره قرآن را یافته و آن را به متعلّم شرح دهد.. ایشان در ادامه بـه  
  فرماید:نها با ابلیس اشاره نموده و میبه قصه آدم و حوا و قضایاي آ، عنوان مثال

 ورود تا آنها خلقت اول از ابلیس با آنها قضایاي و حوا و آدم قصه همین در
 معارف چقدر، فرموده ذکر خود کتاب در مکرّر تعالی حق که، ارض در آنها

 اخـالق  و نفـس  معایـب  از چقدر به را ما و است مرموز و مذکور مواعظ و
 .هسـتیم  غافـل  آن از مـا  و کندمی آشنا آدمی معارف و نآ کماالت و ابلیسی

 )234: ص1378، ینیخم(

  انذار و تبشیر، تعلیم، سازيتکرار قصه براي تربیت و انسانـ  4
موجب نقص نیست ، قطعه آمده است. این ویژگیهاي قرآن به صورت قطعهداستان

زي است که قرآن بـراي  سابلکه به دلیل اصالت دادن به محتوا و رسیدن به هدف انسان
شود. قرآن موجب تثبیت و استقرار در ذهن می، تکرار، آن نازل شد. اصوالً از نظر روانی
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یک کتاب تاریخی صرف نیست که یک حکایت را یک مرتبه بیان نمـوده و دیگـر بـه    
طور کلی در مسائل تربیتی سازي است. بهبلکه یک کتاب تربیت و انسان، سراغ آن نرود

کند که یک حادثه را بارها و بارها یادآور شـویم تـا مخاطبـان از    ط ایجاب میگاه شرای
  گیري بپردازند.زوایاي مختلف به آن نگریسته و به نتیجه

بلکه ، داند که کتاب قصه و تاریخ نیستقرآن را کتابی می پس از آنکه امام خمینی
دربـاره  ، کَـم اسـت  کتاب سیر و سلوك الی اهللا و کتاب توحید و معارف و مواعظ و ح

  فرماید:قصص قرآنی می حکمت تکرار در
 آن از قلـوب  و کنـد  تـأثیري  قاسـیه  نفوس در تا است تکرار، مطلوب، امور این در

، کند تبشیر و انذار و تعلیم و تربیت بخواهد که کسی، دیگر عبارت به و. گیرد موعظت
 حکایت و قصه ضمن در هیگا ـ  متشتّته بیانات و مختلفه عبارات با را خود مقصد باید

 و امثـال  و کنایـت  به گاهی و لهجه صراحت به گاهی و نقل و تاریخ ضمن در گاهی و
 اسـتفادت  آن از بتواننـد  یـک  هـر  متشـتّته  قلوب و مختلفه نفوس تا کند تزریق ـ  رموز
  )184 : ص1378، ینیخم( .کنندء

ن مبنـی بـر   پس از نقد روش برخی مفسرا، در بخش دیگري از سخنان خود امام
ادبـی  ، تـاریخی ، هاي خاصی از قـرآن همچـون جنبـۀ طبـی    اینکه هرکدام فقط به جنبه

در رد تـاریخی بـودن   ، پردازند غافل از اینکه قرآن براي هدف دیگري نازل شدهو...می
  فرماید:قرآن می

 آدم قصـۀ  مثالً، قصه یک نبود الزم، داشت کار تاریخی جنبه به قرآن اگر
 یک انسان اینکه با، کند نقل جا بیست تقریباً ورق سیصد از ترکم کتاب در را

 بلکـه ، نـدارد  حسنی سامعه در شنیدنش دوباره، شنید دفعه یک اگر را قصه
، تکـرار  از غرض و دارد هدایتی نکات که شودمی معلوم پس، است مستنکر
  )362ص :3ج، 1381، ینیخم( است. قرآنی مقصود اصل با مناسب جهت

به  پس از ذکر قصه موسی، ین باره در جایی دیگر از فرمایشات خودایشان در ا
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  فرماید:دربارة حکمت تکرار آن در قرآن می، اي از قصص پر تکرار قرآنعنوان نمونه
 اگـر . کنـد مـی  تکـرار  قـرآن  در همـه  آن را موسـی  حضرت خداوند) قصۀ(

 چنـد  ،دیگر است بس گویدمی یکی گوقصه خوب، بگوید قصه خواستمی
 موسی اشصفحه چند هر در و کندمی پافشاري قرآن همه آن! گوییمی دفعه

 همـه  آن! بفهـم  آقـا  بگوید اینکه براي، فرعون با مخالفت و آوردمی پیش را
 و منـافقین  و کذا با قتال از و، کفار با قتال از، مقاتله ـ  بکنم عرض ـ  از قرآن
 بـس  گفت دفعه یک قصه، بخو! بگوید؟ قصه خواهدمی، کندمی ذکر اینها

، اسـت  سـازي انسـان  کتـاب  قرآن! است؟ قصه کتاب قرآن مگر. دیگر است
 از بایـد  آدمـی  کـه  اسـت  کتابی، است آدم کتاب، است متحرّك انسان کتاب
 کـه  اسـت  کتابی همچو یک، بکند حرکت مراتب آخر تا و دنیا آخر تا اینجا

 کنـد. مـی  درسـت  را حکومـت  هـم  و کندمی درست را انسان معنویات هم
  )349: ص3ج، 1389، ینیخم(

  دستوري جاوید براي همه زمانها، داستان پیامبران ـ 5
اي برخوردار اسـت. نگـاه بـه برخـی     هداستان پیامبران از جایگاه ویژ، در قرآن کریم

نشـینی بـا افـراد    و فرزنـد او و بیـان اثـر هـم     هاي قرآن همچون داستان نوحداستان
تنها محـدود بـه   ، این داستان رساند که اهداف تربیتیبه این حقیقت میما را ، غیرصالح

باشد بلکه این داستان داراي نکاتی است که در همه زمانهـا  نمی زمان حضرت نوح
   باید به آن توجه داشت.

  فرماید:در بیان دلیل و اهمیت ذکر داستان پیامبران در قرآن می امام خمینی
 رنگ هر به بشر راهنمایی براي که ابدي جاوید کتابِ این آنکه حکمت بدانیم باید«

 مسـائل  کـه  اسـت  آن، است گردیده نازل ساعت قیام تا، قطر و قطب هر در و ملیت و
 مسائل که بفهماند و دارد نگه زنده ملکی نظام در چه و معنویات در چه را حیاتی مهم



  39 ه)ر(اهداف قصص قرآنی در بیان و بنان امام خمینی   

 و موسـی  و ابـراهیم  هقص نشود گمان و. نیست ناحیه یک و عصر یک براي کتاب این
 از برائـت  فریـاد . اسـت  خاصـی  زمان به مخصوص ـ السالم آلهم علی و علیهم محمد

 کـه  صـورتی  در، جاوید و است دستور این، نیست زمان خاصی به مخصوص مشرکان
 زمان هر دستور و نیست زمانی به مختص» ناس قیام« و. اندشده منقرض حجاز مشرکان

 الی است مهم عبادات جمله از بشري عمومی مجمع این در سال هر در و است مکان و
 عـزاي  اقامـه  بـر  ـ  السالم علیهم ـ  مسلمین ائمه اکید سفارش نکته است همین و. االبد
 و آلـه  و علیه اللَّه صلی ـ  اللَّه رسول بیت آل مظلومیت فریاد و ابد آخر تا مظلومان سید
 فریـاد ، انـد شـده  منقـرض  امیـه  بنی آنکه اب ـ  اللَّه لعنۀ علیهم ـ  امیه بنی ظالمیت ـ  سلم

 در امـروز  برکـاتش  و بمانـد  زنده باید فریاد و پرخاش این و. است ظالم سر بر مظلوم
  )94، 93 ص، 20ج، 1389، ینیخم( .»است ملموس و واضح یزیدیان با جنگ در ایران

 توصیه به اندیشیدن با خواندن قصص قرآنـ  6

قـت از آن بهـره   یدهـد تـا در شـناخت حق   یبشر من فرصت را به یا، قرآن يهاقصه
را  یر حق را از باطل جـدا سـازند و راه درسـت زنـدگ    یمس، هار در آنرند و با تفکّیگ
بـه ایـن امـر     4یتَفَکَّرُونَ لَعلَّهم الْقَصص فَاقْصصِقرآن کریم در آیاتی همچون  .اموزندیب

  پردازد.مهم می
سـوره   164، 5سـوره نحـل   44اشـاره بـه آیـات    پس از ، در سخنانی امام خمینی

و مدح فراوانی که خداوند در آنها نسبت به تفکّر و  7سوره آل عمران 190و  6عمرانآل
                                                   

  .ر و اندیشه بپردازندها را براي آنها (قوم خود) بازگو نما، شاید به تفکّسرگذشت: 176اعراف/ .4
5. أَنْزَلْنا و کنَ الذِّکْرَ إِلَیی تُبلنَّاسِ لنُزِّلَ ما ل هِمإِلَی و ملَّهتَفَکَّرُونَ لَعی: کردیم نازل تو سوي به) یکباره( را قرآن ما 

  »بیندیشند آنان شاید کنی بیان آنها براي استشده فرستاده مردم بر) تدریجاً( که را آنچه تا
6. ِصفَاقْص صالْقَص ملَّهتَفَکَّرُونَ لَع یبیندیشند که کن، باشد حکایت را هاداستان : پس.«  
7. َّی إِنخَلْقِ ف ماواتالس ضِ والْأَر و الفلِ اخْتاللَّی النَّهارِ و لَآیات... در زمین، و و هاآسمان آفرینش در : همانا 

  ...».است هاییروز، نشانه و شب شد و آمد
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فـرا   آن حکایـات  و قصـص ، همۀ ما را به تفکّر و تأمل در آیات قرآن، اندیشیدن داشته
 نتیجـه  و که مقصودتوان به سعادتی رسید چرا که با اندیشه در این کتاب می، خواندمی

  )251: ص1392، ینیخمر.ك: ( باشد.انسانیت می

هشـدار و آگـاهی از سـیرة تربیتـی     ، تنبیـه ( نقل قصص قرآنهاي حکمت ـ  7
  پیامبران)

هاي متفاوتی اسـتفاده کـرده   از روش، قرآن کریم در انجام رسالت تربیتی نزول خود
پردازنـد. بـه   یه و هشدار مـی است. برخی از آیات قرآن بنا بر نقش و هدف خود به تنب

قـالَ  سـوره مائـده    27در آیـه   عنوان مثال خداوند با ذکـر مـاجراي فرزنـدان آدم   
َالَقتُلَنَّک تواند منجر به قتـل  دهد که حسد میتقوایی و حسادت هشدار میبه خطر بی

  تقوا گردد.  برادر پاك و با
دانـد کـه در آن   اي مـی هدر سخنان خود پس از آنکه قرآن را مجموع امام خمینی

دربـاره حکمـت ذکـر قصـص     ، هاي مختلف رسیدن به سعادت بشري را بیان نمودهراه
  فرماید:قرآن می

 که بدانیم تا ماست تنبیه براي شیطان با آدم قصه، خصوص)قصص قرآنی به(
 چگونه و شود وارد آن به دوباره باید طور چه، مانده دور بهشت از کسی اگر
 صفت کدام و رسد؟می اخراج خطاب انسان به خداوند درگاه از که شودمی

، 1381، ینـ یخم( باشـد؟ می لعن باعث صفت کدام و گردد؟می غفران باعث
  )459ص :3ج

یکـی دیگـر از   ، ایشان در ادامه در جهت آگاهی انسانها براي رسـیدن بـه سـعادت   
دانسته تـا آنهـا را    اهداف قصص قرآنی را آگاهی مردم از رفتار و سیره پیامبران گذشته

  در توضیح آن فرمود: خود قرار داده و مطابق آن رفتار نمایند. امام سرلوحه
 بـراي  خواسـت می و نشست منبر روي، سیر همه آن از بعد موسی حضرت
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 چقـدر  و رسـیدم  کجا به کجا از من که کرد خطور قلبش به کند وعظ مردم
 تربیـت  تـا  برو ناقصی ونچ و پایین بیا شد حکم فوراً، شدم افضل و بزرگ
 پایین منبر از فوراً، کنیمی تربیت و آییمی وقت آن یافتی تربیت اگر و بیابی
 آن بـا  لذا و بروم؛ باید، خیر: گفت، نرو که کردند التماس مردم چه هر و آمد

 آداب چقـدر  و، او گرفـت  از تربیتهـا  چه و کرد پیدا را خضر تا آمد رفیقش
 لَـه  قالَ: دارد وجود فرمایدمی را او حال حکایت که ايشریفه آیه در، تعلّم

تَّبِعک هلْ موسی  المرید منیۀ در ثانی شهید 8رشْداً علِّمت مما تُعلِّمنِ أَنْ علی أَ
 .هسـت  آیـه  ایـن  در آن از بـیش  بلکه تعلّم آداب از ادب دوازده: فرمایدمی

 افـراد  مثـل  که بداند باید نسانا: ) بالجمله115ـ   116: ص1384، یدثانیشه(
، السـالم  علیـه  یحیـی  ماننـد  آن افراد از که است نوعی او، نیست دیگر انواع

 باید لذا. باشندمی السالمعلیه زکریا و السالم علیه ایوب و السالم علیه عیسی
 :3ج، 1381، خمینـی ( .»اندرسیده آنجا به تا اندنموده سیرهایی چه اینها ببیند
 )459ـ  458 ص

  الگویی براي سعادت بشریت، قصص انبیـاءـ  8
گویاي این حقیقت اسـت  ، هاي آنها براي هدایت مردمبررسی تاریخ انبیاء و تالش

و  ییتا راهنما ندان مردم آمدیدلسوز به م انیآموزگارعنوان هادیانی الهی و که پیامبران به
ـ اموزیبمـردم  کو بـه  یو اخالق ن ردهارشاد ک و  یاز اسـارت جهـل و نـادان   د و آنهـا را  ن
طبیعی است که پیامبران براي داشتن جذابیت نزد مردم و رساندن آنها  .دنبرهان یگمراه

  باید در گفتار و رفتار خود نمودي از حق و حقیقت داشته باشند. ، به این هدف
در اهمیت توجه به سیره و رفتار انبیاء و تأثیر آن در رسیدن به سعادت  امام راحل

                                                   
 لـدنّى  علم از تا کنم تو) خدمت و( تبعیت من آیا: گفت) زمان خضر و( دانا شخص آن به موسى: «66کهف/ .8

  ».بیاموزى مرا خود
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  فرماید:الگوگیري از آنها می و
، افعالشـان  خـود  کـه  شـود مـی  معلوم، گیرد قرار دقت مورد انبیاء تاریخ اگر

 آنهـا  حکایات و قصص و انبیاء آثار و باشدمی سعادت و حقیقت به دعوت
 بایـد ، نمودنـد  ذکـر  کـه  را غـزوه  فالن مثلًا است؛ دخیل خیلی معنی این در

 عمـران  بـن  موسـی  احوال قبیل از قرآنی قصص و، دید را آنها افعال جهات
 ما که اينکته جهت از را السالم علیه آدم و السالم علیه یوسف و السالمعلیه
 بشر هدایت راه در و اندکرده چه که شد ملتفت تا کرد دقت باید کردیم ذکر

 امیر حضرت، است بوده چگونه خدا با خودشان وضع و اندکوشیده چگونه
 در عملًـا  چنانکـه  است؛ عملی معلّم بلکه بشر قولی معلم فقط نه السالمعلیه
 عملش آن با السالمعلیه العابدینزین حضرت .است بوده معلم خودش زمان
 شـیعه  مختصـات  از شاید که ادعیه این چقدر و دهدمی و داده تعلیم را بشر

 همـان  آنهـا  چه اگر اوست؛ براي عملی دستور و است مفید بشر براي، باشد
 خـداي  بـا  حقیقـت  در، کردنـد مـی  مناجات خدا با و خواندندمی که را ادع

 .اسـت  پنـد  مـا  بـراي ، بنگـریم  خوب ما اگر ولی، داشتند مناجات خودشان
  )367: ص3ج، 1381، ینیخم(

در ابتدا قصص انبیاء و اولیاء در قـرآن را مشـتمل بـر    ، در جایی دیگر امام راحل
: 1378، ینـ یخمر.ك: ( ،کنـد رد و عقل را متحیر میشمار داتعالیمی دانست که فوائد بی

  ) دربارة قصص پیامبران گذشته فرمودند:186ص
 چگـونگی  و، آنهـا  سـلوك  و سـیر  کیفیت و، السالم علیهم انبیاء قصص ذکر

 از آنهـا  حسـنه  مجـادالت  و مـواعظ  و حکـم  و، خـدا  بندگان از آنها تربیت
 که است تعالیم و سعادت ايدره باالترین و حکم و معارف ابواب بزرگترین

 اربـاب  چنانچـه  و فرمـوده  مفتوح خود بندگان روي به مجده جلّ تعالیحق
، است کافی بهره و وافر حظّی آنها از را ریاضت و سلوك اصحاب و معرفت
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 کریمـه  از چنانچـه ، اسـت  پایانبی قسمتی و وافی نصیبی نیز را دیگر کسان
 کیفیـت  معرفت اهل، مثالً) 76انعام/( کَوکَباً رءا یلُاللَّ علَیه جنَّ فَلَما شریفه
 راه و، کننـد مـی  ادراك را السالم علیه إبراهیم حضرت معنوي سیر و سلوك
 و انفسـی  سیر حقیقت و، نمایندمی تعلّم را جنابه إلی سیر و اللّه إلی سلوك
 آن در اللّیـل  علیـه  جـنّ  بـه  کـه ، طبیعـت  ظلمت منتهاي از را معنوي سلوك
 خودپرستی و خودي ترك و انانیت و إنّیت مطلق القاء تا، شده تعبیر مسلک

 اشـارت  مسـلک  این در که، انس محفل در دخول و قدس مقام به وصول و
 آن از، )79انعـام/ ( الـخ .. .السـموات  فَطَـرَ  للَّـذي  وجهِی وجهت است آن به

 خلیـل  جنـاب  تعلـیم  و تربیت تکیفی و آفاقی سیر، آن از دیگران و. دریابند
، حکایـات  و قصص سایر، منوال بدین و .کنند ادراك، را خود امت الرّحمن

 و موسـی  مالقـات  و عیسـی  و یوسـف  و موسـی  و إبراهیم و آدم قصه مثل
 یـک  هر دیگران و مجاهدات و ریاضات و معارف اهل استفادات که، خضر

، است مستقلّ مقصدي یا ،است داخل قسمت این در و. دارد فرق دیگري با
 قدرت لسان به خود شده مناسب هرجا که، حق مقدس ذات مواعظ و حکم

 سـوره  چـون ، تنزیـه  و توحید و الهیه معارف به یا، فرموده دعوت را بندگان
 کتاب موارد دیگر و، »حدید« اوائل و» حشر« سوره اواخر و» توحید« مبارکه
 حظـوظی  قسـمت  این از را حسنی سوابق و قلوب اصحاب و. الهی شریف

 بیتـه  منْ یخْرُج منْ و مقدسه کریمه از معارف اصحاب، مثال. شماربی است
 اللَّـه  علَـی  اجـرُه  وقَـع  فَقَـد  المـوت  یدرِکْـه  ثُـم  رسـوله  و اللَّـه  الـی  مهاجِراً

 دیگـران  که حال عین در، کنند استفادت را فریضه و نافله قرب )100نساء/(
 دعـوت  یـا  و. فهمنـد مـی  را، مدینه یا مکه به مثال، هجرت و بدن به خروج
 مـنْ  افْلَح قَد شریفه کریمه چون باطنیه ریاضات و نفوس تهذیب به فرموده
 عمـل  به دعوت یا و. ذلک غیر إلی )10شمس/( دسیها منْ خاب قَد و زکّیها
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 هـا ایـن  از یک هر مقابالت از یرتحذ یا و. است معلوم چنانچه، است صالح
 و بزرگـان  دیگـر  و لقمـانی  حکـم  اسـت  داخـل  نیز قسمت این در و. است

 قضـایاي  چـون ، اسـت  مذکور الهیه صحیفه این مختلفه موارد در که مؤمنین
  )  189ـ  188ص :1378، ینیخم( ».کهف اصحاب

اسـت کـه    ذکر قصص انبیاء گذشـته از بزرگتـرین سـعادتی   ، بنابراین به نظر امام
توان از مراحل رسـیدن بـه سـرمنزل    خداوند به انسان عطا نموده و با آگاهی از آنها می

  مقصود و قرب الهی رسید. 

  گیري از گذشتگانبراي عبرت، قصص قرآن ـ 9
 يهاان قصهیاست. ب يآموزعبرت، یقرآن يهاو اهداف قصه هاکارکردیکی دیگر از 

ش را یت خـو یـ دهـد تـا موقع  یت را به مخاطب من فرصیا، شانیا يهاامبران و امتیپ
  .ح کندیش را اصالح و تصحیشان بسنجد و رفتار خویهاامبران و امتینسبت به پ

باشـند و  هاي واقعـی مـی  پس از اشاره به این نکته که آیات قرآن داراي قصه امام
ب ترین عامل تمام خطیئات را حاصلی، مایۀ عبرت خردمندان و هدایت مؤمنان هستند

  اند و در جهت رفع این مشکل فرمودند:دنیا دانسته
 انگـاري  سـهل  دنیـائی  شئون به، نفس را از این حب تطهیر کرده، اگر انسان

 دسـت  از را نفـس  طمأنینـه ، ریاست و منصب و مال و جاه فقدان از و، کند
 قرار و، شود پیدا انسان در نفس طمأنینه و بردباري و حلم حقیقت و، ندهد

 ـ است مفاسد تمام مایه که ـ ماده این قلع شود براي روزافزون نفس تثبا و
 براي و. دارد ارزش الحق و، است بموقع و بجا، بکشد ریاضت چه هر انسان

 عـالج  بهتـرین  قرآنیـه  قصص در تفکّر و گذشتگان احوال در تفکّر، آن قلع
 و مال و عظمتها و سلطنتها داراي که اشخاصی احوال از گرفتن عبرت. است
 مـدتهاي  بـراي  و کرده محدودي روز چند در آنها از استفاده و، بودند منالها
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، شد حالشان شامل آن وبال و وزر و، بردند گور به را آن حسرت متناهی غیر
  )378ـ  377 : ص1382، ینیخم( .است سرمشق بهترین بیدار انسانِ براي

  ایشان در این باره در جایی دیگر فرمودند:
 مخالفان و جاحدین و کفّار احوال بیان، نورانیه صحیفه این مطالب از دیگر و
 کیفیـت  بیـان  و، السـالم  علـیهم  اولیاء و انبیاء با معاندین و حقیقت و حقّ با

 و فرعـون  قضـایاي  چـون ، آنهـا  هـالك  و بوار چگونگی و آنها امور عواقب
 هـر  در کـه  ،فجره و کفره از دیگر و، فیل اصحاب و شداد و نمرود و قارون

، ینـ یخم( ».اهلـش  بـراي  اسـت  معـارفی  بلکـه  حکم و موعظتها آنها از یک
 )189ص، 1392

گیـري مـردم از   عبـرت ، یکی دیگر از اهداف قصص قـرآن ، بنابراین در نگاه امام
سرنوشت شوم صاحبان مال و منال است که براي جلوگیري از سرنوشتی باید نسبت به 

  توجه باشیم.زر و زیور دنیا بی

  آموزي بیشترعامل تشویق به علم، قصص قرآن ـ 10
، دهخـدا ( بیـان شـده اسـت.   » غـرور «و » تکبر«خودبینی به معناي ، در کتابهاي لغت

نخستین باشد. ها نوعی آفت می) تکبر و غرور در بسیاري از زمینه254ص، 11ج، 1377
متأسـفانه  اسـت و  » علم«ر اسباب تکب ز علمـا و  لـم سـبب غـرور گروهـى ا    چـه زود ع

آفت  ؛»ءالَیالخُ لمِالع آفۀُ«گونه که در حدیث نبوى آمده است: همان، گردددانشمندان مى
  )196: ص70، 1403، یمجلس( .ر استتکب، بزرگ علم

خواننـد خـود را   افراد آنچنان کم ظرفیتند که وقتى چند بـابى از علـم را مـى    یبرخ
نگرند و از همه ر تحقیر به دیگران مىبلکه با نظ، شمرندبزرگ و دیگران را کوچک مى

که عالمان واقعى هر قـدر بـر   در حالى .رنش دارندانتظار احترام و خدمت و تواضع و کُ
چـرا کـه خـود را در برابـر اقیـانوس      ، بینندتر مىخود را نادان، شودعلمشان افزوده مى
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   .عظیمى مشاهده مى کنند که تنها قطراتى از آن را در اختیار دارند
  درباره خودبینی و تأثیر آن در زندگی فرد فرمود: امام خمینی
 به را خود متعلّم شخص که است خودبینی حجاب بزرگ حجابهاي از یکی

 از ایـن  و. ندانـد  اسـتفاده  بـه  نیازمنـد  و بینـد  مسـتغنی  حجـاب  این واسطه
 جلـوه  انسان بر را موهومه کماالت همیشه که است شیطان مهم شاهکارهاي

 او پـیش  آنچـه  مـاوراء  و کند قانع و راضی دارد که آنچه به را سانان و دهد
 علـم  همـان  بـه  را تجوید اهل، مثالً. کند ساقط او چشم از را چیز هر است

 از را علوم دیگر و دهد فراوان هايجلوه آنها نظر در را آن و کند قانع جزئی
 را آنهـا  و کند تطبیق آنها خود به آنها پیش را قرآن حمله و. بیفکند آنها نظر

 را ادبیت اصحاب و. نماید محروم آن از استفاده و الهی نورانی کتاب فهم از
 پـیش  کـه  همان در را قرآن شئون تمام و کند راضی مغزبی صورت همان به

 وجوه به کند سرگرم را معمول طور به تفاسیر اهل و. دهد نمایش است آنها
 مکّی و مدنی و نزول شأن و ولنز وقت و لغت ارباب مختلفه آراء و قرائات

 کنـد  قانع نیز را علوم اهل و. امور این امثال و حروف و آیات تعداد و بودن
 فیلسـوف  حتی. آن امثال و احتجاجات وجوه و دالالت فنون دانستن به فقط

و  غلیظ اصطالحات حجاب در کند محبوس را اصطالحی عارف و حکیم و
 از و کنـد  خـرق  را حجب این تمام دبای مستفید شخص. آن امثال و مفاهیم
 نکنـد  توقّـف  حجابها این یک هیچ در و کند نظر قرآن به حجب این ماوراء

 محـروم  الهـی  شـیرین  دعوتهـاي  از و بازمانـد  اللّـه  إلـی  سالکان قافله از که
 حـد  یـک  به نشدن قانع و وقوف عدم دستور شریف قرآن خود از. شودمی

. اسـت  بسـیار  معنـی  ایـن  بـه  اشـارت  یهقرآن قصص در. شود استفاده معین
 مقـام  بـه  و نکرد مقام آن به قناعت نبوت بزرگ مقام با کلیم موسی حضرت

 خضـر  مثـل  را کاملی شخص که آن مجرّد به، نفرمود وقوف خود علم شامخ
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 ممـا  تُعلِّمـنِ  انْ علـی  اتَّبِعـک  هلْ: گفت خضوع و تواضع آن با کرد مالقات
تلِّمشْد عاًر.9 فـرا  کنـد  اسـتفاده  بایـد  که علومی تا شد او خدمت مالزم و 
 بـه  خـاص  علـم  و ایمان بزرگ مقام به السالم علیه إبراهیم حضرت. گرفت
. الْموتی تُحیی کَیف ارِنی رب: کرد عرض، نکرد قناعت السالم علیهم انبیاء

 :1392، ینـ یمخ( .شـهودي  اطمینان مقام به کند ترقّی خواست قلبی ایمان از
 )196ـ  195ص

شوند که دستورات قرآن و نقل قصص انبیاء براي حصول در ادامه یادآور می امام
  )196همان: ص( باشد.تنبه و خروج از خواب غفلت می

  نتیجه گیري

نسـبت بـه    یدگاهیـ چـه د  ینیامام خم میابیم تا درین بودین مقاله به دنبال ایدر ا
ـ یو ترب یره اخالقـ یدر س آنهاقصص قرآن و نقش  يفلسفۀوجود انسـانها دارنـد. بـا     یت

ف و یـ ظر یشان با نگاهیم که ایابییدر م ینیره و سخنان امام خمیل سیو تحل یبررس
، که اتفاق افتاده یقتیک حقیقصص آن را به عنوان ، به قرآن داشته ياهژینگاه و، عارفانه

  نستند. ت و عبرت همه از سرنوشت گذشتگان دایهدا يبرا يابزار
در همـه  ، همگـان  یۀ سعادت و خوشبختیامبران را ماینکه داستان پیدر کنار ا امام

ـ تنب، هشـدار  يبرا ياوهیمختلف را ش يهاتکرار قصص در سوره، روزگار دانستند ه و ی
ان نموده و افزودنـد تأمـل در قصـص و    یمختلف ب يهایژگیها و وافراد با گروه یآگاه

شـتر  یب يآمـوز علـم  ين به سـو یدن و همچنیشیبه تفکّر و اند قرآن همه ما يهاداستان
در آنها داشتند  که امام یقرآن با نگاه يهاژه همه ما به قصهیتوجه و سوق داده است.

توان ید که با توجه به آنها میگشایما م يم به سویم قرآن کریرا از تعال ياژهیو يهاافق
  د.یرس یبه سعادت و خوشبخت

                                                   
  بیاموزى؟ مرا خود لدنّى علم از تا کنم تو) متخد و( تبعیت من : آیا66کهف/ .9
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  عفهرست مناب

 الزهـرا  فاطمـۀ  قم: انتشارات، ش.)1380( فوالدوند. يترجمه محمدمهد، میقرآن کر .1
  س).(

  روت: دارصادر.یب، لسان العرب، ق.)1414( ،بن مکرم محمد، منظورابن .2
ر قصـص  یدر تفسـ  يفتـوح راز لوه کـار ابوا یبـه شـ   ینگاه«، )1384( ،محمد، ایرانی .3

  . 94مارهش، نه پژوهشییآ، »ینآقر
 امـام  آثـار  نشـر  و تنظـیم  تهـران: مؤسسـه  ، ةآداب الصـلو ، )1378( ،اهللاروح، ینـ یخم .4

  .خمینى
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  معاصران  یرپژوهیتفس ییواگرا
  ینیامام خم يهادگاهیاز د

  10زهرا اخوان صراف

 يدرك ضـرورت بازسـاز  ، دوره مـدرن  ین شاخصـه علمـ  یتـر مهم ده:یچک
قـات متـأخر   یقـرآن اسـت. تحق  ر و علـوم یاز جملـه تفسـ   يبشـر  يهادانش

 يراساس دسـتاوردها رپژوهان مسلمانِ معاصر بیر آن بر تفسیمستشرقان و تأث
ن یدر عـ  ینیخمن عرصه است. امامیدار ادانیم، معاصر غرب یعلوم انسان

، ش بـود ینواند یاش بنوعمورد توجه يهاع دانشیاز سنت در جم يپاسدار
باشد که با گذار امن و آرام از  یپل يهاتواند ستونیشان میا يهادگاهیلذا د

رسـد. پـژوهش   یه دوره مدرن مـ ر معتبر و موجه شدیبه تفس، يریسنت تفس
اما با ، امام تراز کند ينظرهامدرن را با نقطه یرپژوهیخواهد تفسیحاضر نم

 يدهد کـه متـدها  یم نشان، هادگاهین دیآن با ا ییاسباب واگرا يآشکارساز
د کـه  یـ آیم میکرر متون مقدس آنوقت به کار باورمندان به قرآنید تفسیجد

نقـش و  ، شـود تـا اهـداف   یهان مسـلمان طراحـ  پژواوالً تحت نظارت قرآن
در فهـم قـرآن    ییاً گـام ابتـدا  یـ ن کتاب در آن ملحوظ باشـد و ثان یگاه ایجا

                                                   
 akhavan_qom@yahoo.comپژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه.  .10
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ر یباشد که با سـ  يمعطوف به مراتب بعد یستیبا یشمار رود و توجه اصلبه
  شود. یات آغاز میل آیق و تأویو تطب یانفس

متـد  ، خاورپژوهـان ، رنر مـد یتفسـ ، يریسنت تفس، ینیخمامام :هاواژه دیکل
 .یعلم

  مقدمه

واضـح   11انـد. شـده یامبران به لسان قوم خود ارسال مـ یم پیح قرآن کریحسب تصر
بلکـه منظـور آن   ، تنها لغت و زبانِ مردم نیست، در این آیه» لسان قوم«از  است که مراد

ـ   يهاشیها و گراامبران در بستر فرهنگ و دانشیاست که پ ا اقوام خود ظهور کـرده و ب
انـد. حسـب   با آنها تخاطب و تعامـل کـرده   یو عرف یهمان عناصر فرهنگ يریبه کار گ

خ و یرا فراتـر از تـار  ـ  اکرم ینب ویژهبه امبران ـیاز پ یره رسالت بعضیکه دا ییمبنا
ن یکه آن حضرت حامل آن بودند در ع یامیست پیبایم، داندیشان میظهور ا يایجغراف

ام نازل شده یکه پ ییهاشهیز داشته باشد. امروزه اندین يریفراگت یبه لسان قوم بودن قابل
، دانندیآنها م يرا با همان قالب فضا و زمان نزولش القا شده به همگان و سند عمل برا

و  یخیط تـار ین توجه را دارد که شرایمعاصر ا یعلم يستند. فضایچندان قابل توجه ن
ر باشـد  یق پـذ یـ ط تطبیر شـرا ینکه بـا سـا  آ يام برایاست و پ یام اصلیظرف پ، ایجغراف

  از بند زمان و مکان خود برهد.  یستیبا
ـ یاخ يهامسلمانان تا سده يریسنت تفس ، يبـه شـکل جـد    ین تنبهـ یر نشان از چن

ر آن اسـت همـواره   یکه محور آنها قـرآن و تفسـ   یست که مطالعاتین یندارد. انکارکردن
رها یو تفس یوسته علوم قرآنیف پیبه بازتألاز ین راز نیده و ایدیازمند تحول میخود را ن

ـ ا، مه دوم قرن نوزدهمیمتأخر بلکه تا ن يهاش از سدهیاست. اما تا پ از یـ ن احسـاس ن ی
                                                   

11 .شاءنْ یي مدهی و شاءنْ یم لُّ اللَّهضفَی میِّنَ لَهب یل همسانِ قَوولٍ إِلَا بِلسنْ رلْنا مسما أَر و کزِیزُ الْحالْع وه ویم 
 ).4(ابراهیم ـ 
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ن اسـت کـه   یت ایاست. واقعن حس نشدهیادیو بن یاساس یاز به تحولیا نینبوده  يجد
 ـ 12اول متنجهان  یعنی ـسازد یمخاطبان عصر نزول م يم برایکه متن قرآن کر یجهان

هـا و  سـته یآن کـه بسـتر نـزول با    يمخطبان ملموس و هنجارها يها همچنان براتا قرن
 يرش بوده است. به مرور زمان امکان برقراریآنها قابل پذ يبرا، است یقرآن يهاارزش

ـ نـد معنا یرفته فرآدار با متن کمرنگ شده و رفتههیو توص يارتباط هنجار ـ آ یابی ات بـا  ی
چون اعجاز قـرآن و ثبـات    يدر امور ویژهبهن معضالت یوبرو شد؛ امعضالت متعدد ر

کـه قالـب    یاتیـ عیست معـارف و طب یا همچنان باید آورد: آیپد ینیسنگ يهاچالش، آن
 يهـا هیا توصـ یمعتبر انگاشته شود؟ آ، متناسب با فضا و زمان نزول بود یام قرآنیپ یانیب

سـته و مطلـوب   یبا، اتیـ کال و جزئط همچنان و با همان اشـ یمتناسب با آن شرا یعمل
  است؟ 

، يریخ سـنت تفسـ  یافـت و در طـول تـار   یش یر قرآن افزایج معضالت تفسیبه تدر
ن یـ ن مشکالت انجـام شـد. در دوره مـدرن ا   یحل ا ياز جانب مفسران برا ییهاتالش
گـر  یزم و دیر مـدرن کتـاب مقـدس توسـط پروتسـتانت     یشد. تفس يار جدیها بسچالش

ن دو بـر  یـ ر ایگـر و تـأث  ید يمستشرقان از سو یو و مطالعات قرآنک سیکردها از یرو
ر ینکـه تفسـ  یسترگ برد. با توجه بـه ا  یر قرآن را به آستانه تحولیتفس، مفسران مسلمان

ت مـدرن کـه از شـعب    یاست از آثار شـکاک  يبشر یمتون مقدس هم از آنجا که دانش
را  يبشـر  يهادانش ياهدر همه شاخه يو بازساز ياست که بازنگر یت دکارتیشکاک
مـتن مقـدس از سـنت فهـم بـه       يآزادساز یستگیدر با، ستیمنفک ن، کندیم يضرور

ـ  یستگین بایست. این يدید تردیر جدیبه تفس يریگذار از سنت تفس يمعنا  یتنها لزوم
 يهـا شیبا گـرا  يظاهر يل ناسازگاریاز قب ـ ییهاست و معضالت و چالشیک نیتئور

وانـات و زنـان و همـه    یحقـوق ح ، یعـ یعلـوم طب  يهااز داده یبا بعض، يانسان امروز

                                                   
 است. مقاله تشریح شده  12هاي متن در پانوشت ص . جهان12
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دار یفهم متن پد يش رویر عمالً پیاخ يهاکه در دهه ـ و... يمعضالت اقتصاد، هاانسان
ن گـذار  یا یند علمیکه هست فرآ يزیدان واقع است. چین ضرورت در میگواه ا، شده

دوران حاضر قابل انتقـال   ما مسلمانان به يریزه شود و آنچه از سنت تفسیست تئوریبا
ن یـ کـه بـه ا   يدیـ جد يها و نهادهـا خواه و روشز عناصر و آن ارکان تحولیاست و ن

  د مشخص گردند.یشوند بایعرصه وارد م
 ياز جمله علما ییازآنجا که او از سو یرپژوهیدر عرصه تفس ینیشه امام خمیاند

ـ ید يهـا دانـش  یگـاه سـنت  یژه به جایت وین عناین است که در عید  یخـود بنـوع  ، ین
 يریش اثـر تفسـ  یات خـو یـ هر چنـد در زمـان ح   ییش محسوب است و از سوینواند
دارد و از  یرپژوهیدر حـوزه تفسـ   يرگـذار یاست اما افـادات تأث نگارش نکرده یمستقل

شان یژه به تفکر ایاقبال و توجه و یشان در عصر حاضر نوعیادت ایگاه قیسوم جا يسو
ر ین گـذار تـأث  یا يسازیند علمیدر فرآ، استد آوردهیپد نیمختلف علم د يهادر جنبه

تحـول در عرصـه    يسازیدر علم یشگرف دارد. پژوهش حاضر با هدف برداشتن گام
آن  يهادگاهیر مدرن متون مقدس را با دیتفس يهاهیها و زاودر نظر دارد فاصله، ریتفس

که  یها و تنبهاتهیسته توصآن د یعنیمثبت  يهاییضمن اشاره به واگرا، دهیبزرگوار کاو
ـ یامـام خم  يریاسـت و در نگـرش تفسـ    يضرور ين اصالح و بازسازیدر عرصه ا  ین

 ياز روند بازساز ییهادر گام یعنیل دهد. یرا تفص یمنف ییواگرا، ندارد يگاه بارزیجا
 یعلمـ  يهمچنان قابل دفاع در فضـا  ـ يهادگاهیر متون مقدس کاوش کند که با دیتفس

 ین اسـت کـه متـد علمـان    یه پژوهش حاضر ایست. فرضین بزرگوار همگرا نآ ـ  معاصرِ
د که اوالً یایم بیتواند به کار باورمندان به قرآن کریر متون مقدس آن وقت میمدرن تفس

شود تا اهداف و نقش  یپژوهان مسلمان طراحمربوطه تحت نظارت قرآن يهاتمیالگور
در فهم قرآن به  ییابتدا یاً تنها مرتبه و گامین کتاب در آن ملحوظ شود و ثانیگاه ایو جا

ق و یتطب یر انفسیشود که با س يشمار رود و توان و توجه عمده معطوف به مراتب بعد
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ـ یقرآن پژوهانه امام خم يهالیشود. تأصیات آغاز میل آیتأو ن یـ شـواهد اثبـات ا   ین
 ه است.یفرض

ر مدرن تـا  یتفس يکردهایروز یو ن ینیامام خم يریدر حد اطالع نگارنده تراث تفس
 یهرچند در مراحـل مختلفـ  ، استنشده یبازخوان سهیو مقا یسنجکنون به قصد نسبت

، آن بزرگـوار فـراهم آورده   يریاز افادات تفس يااند مجموعهدهیان معاصر ما کوشیدانش
ف و یز موضــوع تــألیــد نیــر جدیتفاســ یآن را آشــکار کننــد. بررســ يهــایبرجســتگ
  است.  يدمتعد يهاپژوهش

با مقدمه و در پنج جلد ، "ینید برگرفته از آثار امام خمیر قرآن مجیتفس"کتاب  ـ 
اسـت.  فـراهم آمـده   معرفت ياهللا محمدهادتینظارت آ و يازیا ید محمدعلیق سیتحق
، رسـاله ، ان کتـب یها و سخنان امام از منوشتهدست، ن اثر را از مجموعه آثاریسنده اینو

ـ  ياهیـ صحبت از آ، رات و هر آنچه در آنیها و تقریسخنران ا اسـتناد و  یـ ر آن یا تفسـ ی
امـام   يهـا نوشته یگاه، رو در کتابنیاز هم گردآورده است استشهاد به آن وجود دارد

 یو اجتماع یاسیاست. مباحث سترجمه شده، اتیل آیذ یا کتب عرفانی یدر کتب فقه
  . استانتخاب شده» فه امامیصح«ز عمدتاً از کتاب ین

است.  ینیشه امام خمیرپژوهانه در اندیتفس یشامل مباحث مقدمات، ن اثریجلد اول ا
از مقـدمات را پـژوهش    یبخش بزرگ، یر عرفانیدر تفس یلیش تأویبه سبب وجود گرا

از سـوره حمـد تـا     یبیترت يریگر تفسیاست. در چهار جلد د شکل داده، لیدرباره تأو
 ـ استشده يآورشان جمعیان آثار پراکنده ایکه از مـ امام   يریاز آثار تفس، سوره ناس

  است. ن شدهیمحقق تدو ياز سو ياهمراه با ترجمه
 م و نشـر یمؤسسه تنظ توسطز ین "ینیدگاه امام خمیت از دیقرآن کتاب هدا"کتاب 

ـ به ب، که در بخش اول استدهن شیدر سه بخش تدو ینیخم امام آثار ان شـئون قـرآن   ی
ـ ..) از د.اعجـاز قـرآن و  ، مقاصد قرآن، ت قرآنت و منزلیهو( میکر  ینـ یدگاه امـام خم ی
ر یتفسـ ، فهم قـرآن ، قرائت قرآن، نزول قرآن( یمباحث علوم قرآن، پردازد. بخش دومیم
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 یاجتماع يهایعمدتاً سخنران ـ با عنوان مردم و قرآن ـ از نظر امام و بخش سوم )قرآن
  شان درباره قرآن است. یا یاسیس

 یاز مدرسـه عـال   یتالش، ینیامام خم یقرآن يهاشهیش اندیت همامجموعه مقاال
از مقـاالت   ینشـ یشان است کـه گز یم و نشر آثار ایمؤسسه تنظ يبا همکار ینیامام خم

ارزشمند در شـناخت   ياست و اثر ینیامام خم یقرآن يهاشهیش اندیارائه شده به هما
گاه و یجا: یقاالت در چند بخش کلن میرود. ایشان بشمار میا یقرآن يها و آراشهیاند

ر و یتفسـ  یشناسروش ، یشناسعلوم قرآن و قرآن ، امام یت قرآنیجلوه افکار و شخص
  است.  یر موضوعیتفسو  یبیر ترتیتفس ، ل و فهم قرآنیتأو

ۀ فـی فهـم      ؛ فهم القرآن الکریم"کتاب  دراسۀ شاملۀ فی رؤى اإلمـام الخمینـی المنهجیـ
 یکیرا  ینیسنده از آن رو که امام خمیکسار است. نو یوشته جواد علن "القرآن وتفسیره

شـان را  یا یاجتمـاع ـ  یاسیوجهه س یداند ولیان بازگشت به قرآن مین منادیاز بزرگتر
امـام را   يریکوشد ابعاد گوناگون وجهه تفسیم، استافتهیشان غالب يریبر وجهه تفس

ر قـرآن و مراتـب فهـم و    یدر تفسـ  ینیم خماما يهادگاهیابتدا د يش بگذارد. ویبه نما
امـام   يریتفسـ  يهااز نمونه یل بعضیکند آنگاه به تحلیان میم را بیموانع فهم قرآن کر

  پردازد. یم
دربـاره قـرآن    ینیامام خم يهادگاهیان دیب، "القرآن فی کالم اإلمام الخمینی"کتاب 

است و در آن ترجمه شده یبه زبان عرب ینیامام خم یم است که توسط مرکز فرهنگیکر
ـ  برطرف کـردن موانـع و حجـاب   ، ر و فهم قرآنیچون تفس یموضوعات ن قـرآن و  یهـا ب

  است. تالوت قرآن و آداب تالوت و... آمده، استفاده کننده از آن
ر و یدر کتـاب تفسـ   ین خرمشـاه یبهاءالد، ر مسلمانان معاصریتفاس ینه معرفیدر زم

ن یترو نقد اثرگذار یو معرف ينگارریتفس يهایژگیو یو معرف یبررسد به یر جدیتفاس
ن یدر ا يپرداخته است. و ن قرنیمفسران بزرگ ا ییو شناسا يمرق14ها در قرن ریتفس

بازگشت به قـرآن  ، یاصالح يهاچون بازگشت به قرآن در نهضت یاثر افزون بر مباحث
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ـ التأومحاسـن ، ز قـرآن ا يپرتو، زانیالم ر ازجملهیچند تفس یبه بررس، ...ران ویدر ا ، لی
  ز پرداخته است. ید احمدخان نیر سیو تفس ير طنطاویتفس، رالمناریتفس

جریـان شناسـی تفاسـیر قـرآن در دوره     "مقاله ، یالنت خاورشناس آلمانیرتراود و
ـ قرآن نگاشته اسـت. ا  یسیره المعارف انگلیجلد دوم دا يرا برا "معاصر ن مقالـه کـه   ی

هـاى تفسـیر   تـرین گـرایش  مهم یبه معرف، ترجمه شده یسبه فار یتوسط مهرداد عباس
هاي گرایشاست و پرداختهقرآن به ویژه در کشور مصر از نیمه قرن نوزدهم تا به امروز 

تفسیر در پـی  و  یخیل تاریتحل، یل ادبیتحل، یر علمیتفس، گراییعقل( اصلی در تفسیر
  است.کرده یبررس ییها) را همراه با ذکر نمونهاي نو و مستقیم با قرآنرابطه

ر مـدرن  یبـه تفاسـ   یمیچندان مسـتق  ین پژوهش دسترسیاست که در روند ا یگفتن
ها در از گزارش ياار نبوده و لذا عمدتاً به پارهیزم در اختیکتاب مقدس و آثار پروتستانت

ل نو بودن موضوع و نبود آثار مترجم فراوان امکان یز به دلیه شده است و نین باب تکیا
 يرید تفسیجد يکردهایعاب همه روین باب استیق درخور فراهم نبوده و پس در ایقتح

ن اثر به ین پژوهش است. در ضمن نگارنده در ایت این عمده محدودیسور نبوده و ایم
ن مقاله یشان مسلمان نظر ندارد و نظر ایو نواند یمحققان غرب يریتفس يکردهایهمه رو

ن مختصه را یشان مسلمان است که ایشرقان و نواندمست یر پژوهیفقط بر آن مرحله تفس
ساکت  یر انفسیدهد اما از سیانجام م یمتن را با تأثر از محققان غرب یرآفاقیدارد که س

شان مسـلمان  یا نواندی یمحققان غرب یرپژوهیاز تفس يگرید يهااست و چه بسا شعبه
 اشد.بجبران کرده يگریا در مرحله دیصه را متضمن نباشد ین نقیا

ر مـدرن کتـاب مقـدس و    یتفسـ  ين پـژوهش در مرحلـه اول واکـاو   یوه انجام ایش
است از آن  يپژوهان مصران مسلمانان بخصوص قرآنین در مینو يریتفس يکردهایرو

ـ کنند و در نهایفا میا یما نقش قابل توجه يریتفس یشیجهت که در نواند  یت نگـاه ی
شـود دارد. در مرحلـه   یشنهاد میدرن پر میکه در تفس ییبه نوع و مختصات متدها یکل

، ر سوره حمدیدر تفس ینیامام خم يریدر افادات تفس ياق کتابخانهیدوم با روش تحق
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ن دو خواهـد پرداخـت و   یسه ایق و مقایر آثار و منابع به تطبیکتاب اسرار الصلوة و سا
ظر خود از ن یبا آن را حت یمنحصرکردن فهم متون مقدس در مواجهه علمان يهابیآس

ج و یدو گفتـار و نتـا  ، ن نوشـتار شـامل مقدمـه   یـ مطـرح خواهـدنمود. ا   یمحققان غرب
  شنهادات است.یپ

  ر متون مقدس در دوره مدرنیگفتار اول: تفس

از ادوار  یطـور محسوسـ  دارد کـه آن را بـه   ییهایژگیر قرآن وید در تفسیجدة دور
در پاسـخ بـه    قـرآن عمـدتاً  مـتن   ينـو دربـاره معنـا    يهاشهیاند، کندیز مین متمایشیپ

 یناش یو فرهنگ یو اجتماع یاسیرات سیید آمد که به سبب تغیپد يدیجد يهاپرسش
 يدارا دو مسـئله ، انیـ ن میجاد شده بود. در ایر تمدن غرب در جامعه مسلمانان ایاز تأث
مناسب  د و مسئله نظامیعلم جد يهاافتهیقرآن با  ینیبجهان يژه بود: سازگاریت ویاهم
ســاخت از یکــه مســلمانان را قــادر مــ یاصــول قرآنــ يبــر مبنــا یو اجتمــاع یاســیس

ـ ام قـرآن با ین منظور پیابند. به ای یت غرب خالصیحاکم سلطه ر یتفسـ  ياد بـه گونـه  ی
جذب و هضـم   یرا به نحو مطلوب یغرب يا الگوهایمسلمانان امکان دهد  شد که بهیم

ـ  يان برتر از الگوهارا که به اعتقاد آن ینیگزیجا يا الگوهایکنند   یطراحـ ، اسـت  یغرب
ز بود: یط هم دو چیشرا  نیدر ا یشناختسابقه روشیب يکردهایش رویدایند. علت پینما

ـ از به ین يگریه ارتباطات و دیو نظر ینه مطالعات ادبید در زمیتحوالت جد یکی افتن ی
ر یفاسـ ت به نفع یسنت يرهایکنار گذاشتن تفس يبرا يهات نظریو توج یعمل يهاروش

اعتبـار   ن حالیتر است و در عآسان يعقل انسان امروز يرفتن آنها برایکه پذ يدیجد
ه یدر سـا  ویـژه بـه ر کتـاب مقـدس   یکند. از آنجا که تطور تفسینم یرا نف یانیمتن وح

 یمحققان غرب یمطالعات قرآن يزم و به دنبال آن اثرگذاریپروتستانت يشنهادیتحوالت پ
ان مسـلمانان  یـ د میـ جد يریتفسـ  يهاانیجر ییمان در شناساش مسلیبر مفسران نواند
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ر ید مسلمانان مرور بر سیجد يریتفس يکردهایش از پرداختن به رویپ، ار مهم استیبس
 است. يضرور، ر کتاب مقدسیتحوالت تفس

 ر کتاب مقدس  یر تطور تفسیس

بـه  داشـته و از آن بـه مثا   یبالمنـازع  تیـ همواره مرجع سایدر کلمتن مقدس گرچه 
ـ معنا و ن یول استشدهیم ادی "مقدس اتیروح علم االه" کتـاب   نیـ مرجـعِ فهـم ا   زی

ر کتاب مقدس از آغـاز تـا دوره مـدرن    یر تفسیالً سیذ است.بزرگ بوده یهمواره چالش
  مرور خواهد شد.
 یسـ یشـخص ع ، یحین مفسر در سـنت مسـ  ینخست ـ ر کتاب مقدسیسرآغاز تفس

نقش خودآگاه و ناخودآگاه قائلند. نقش ناخودآگاه او دو  يان برایحیح است که مسیمس
 يهـا ییشـگو یبخش پث است که تحققین حیر کتاب مقدس از ایح در تفسیمس یسیع

 ینکه حرفیاند که بدون اق دانستهیاست. او را مفسر عهد عت ـ قیعهد عتـ کتاب مقدس 
از نجـات و   یمصداق، که در نجات دارد یز او و نقشیه و رستاخیفد، حضور، باشدزده

، 1386، شینـک: الکسـاندر و فـرول   ( کنـد. یق مطـرح مـ  یاسـت کـه عهـدعت    يرستگار
را ادامه دادند و  يریسنت تفس یحیرسوالن مس، حیمس یسی) بعد از ع157ـ   208صص

ت شدند که چنـد دوره  یحیمس يریدر سنت تفس یمختلف يهاشیگرا يریگسبب شکل
  است.داشته

دوره آباء است. در ، دین عهد جدیپس از تدو یحیسر مینقطه آغاز تفس ـ دوره اول
 یفهم، ن فهمیبود. ا یانه از کتاب مقدس مبتنیک فهم صوفیر بر یند تفسیفرآ، ن دورهیا

س عقل ین قدیاست. آگوست ـ  یشناخت درون ینوع ـ یعقالن یبر شناخت یعارفانه مبتن
کند یف میتوص ـ خداست یکه حاصل حضور و تجل ـ یک نور و انکشاف درونیرا به 

 قوة« د:یگویدر اعترافاتش م يد. ویآیتنها در پرتو آن به دست م، که فهم کتاب مقدس
 شانروزمره انیجر از را افکارم. ساخت معطوف خود فهم سرچشمۀ يسو به مرا تعقل
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ـ یقی احکام صدور هنگامبه که را ينور توانستیم دیشا صورت نیا در. آورد رونیب  ین
 تیرؤ هست که را ییخدا من عقل، زیانگبتیه لحظۀ کی در. کند شفک تابدیم او بر

ن دوره چنـد  یـ ر و فهم کتاب مقـدس در ا ی) تفس221ص، 1379، نینک: آگوست( »کرد.
  )157ـ  208صص، 1386، شینک: الکساندر و فرول( داشت: یاصل یژگیو

انـب  از ج یتیه مفسـر و فعـال  یـ رش از ناحیانفعال و پذ ینوع یعنی؛ مقدس بود ـ  1
  کند؛ یمفسر ممکن م يرفت که فهم را برایخداوند به شمار م

مـان  ین که ایداشت مثل ا یکل ییهاهین معنا که تنها توصی؛ به ار بودیناپذمیتعل ـ  2
د یک کنینزد یخودتان را به حوزه قدس، دیباشداشته ین و کنش مذهبیناب و اعتماد آفر

فعال کردن  يبرا ییهاهیرود تنها توصیر نمفهم مقدس به شما يبرا ینها روشیو... که ا
  د؛ یگوین میاست که آگوست یعقل

ت نداشت و ممکن بود از ی؛ الفاظ در آن موضوعنداشت يگذارت اشتراكیقابل ـ 3
  است؛  یباشد که متعالاراده شده يگرید یالفاظ معان

کـه   یقلـ از بود؛ چرا که همگـان از آن ع یبه گروه واسط ن یعنی؛ بود يانحصار ـ  4
ت پررنگ بـود و فهـم   یحیسنت در مس، ن رویستند. از اید برخوردار نیگوین میآگوست

ت کتـاب  یحج یش رفت که حتیج چنان پیگران رجحان داشت و بتدریسا بر فهم دیکل
فهمِ رمزآلـود نـه روشِ قابـلِ    ن گروه واسطه قرار گرفت. یالشعاع فهم از تحتیمقدس ن

 يگـو گاه خود را پاسـخ  چیه زین سای. کلآمدینت در مداشت و نه از انحصار س یمیتعل
  .دانستینم دیفهمیه از متن منچآ ییچرا

 یج نـوع یبتـدر ، و همزمـان بـا ظهـور اسـالم     يالدیاز قـرن هشـتم مـ    ـ دوره دوم
و هـم بـا    ینیآگوسـت  ییگراد آمد که هم با عقلیپد یحیم در سنت مسیمال ییگراعقل
نـاس  ییتومـاس آکو ، یـی گران عقلینده این نمایگترمدرن تفاوت داشت. بزر ییگراعقل

گرسو آنگاه که متن مقدس بـا عقـل   یداشت و از د ییگراه عقلیسو داعکیاست که از 
 ) 137ص، 1377، یقینک: توف( شود.یم متن میتسل، ناسازگار است
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ـ  ـ دوره سوم ـ بـه ا  يالدیاز قرن پانزدهم م از  يدیـ جد يم و الگـو یپـاردا ، ن سـو ی
  ن است: یآن چن يهایژگیرد که ویگیشکل م یحیمس يایندن در دیفهم

کتاب مقدس ، ن فهمیبر اساس ا: تقدس زدودن از متن کتاب مقدس و فهم آن .1
 ين مبناین انسان و خداست. ایب یست بلکه فرآورده مشترکین یک متن کامالً الهیگر ید

ا در کتـاب  و امکـان خطـ   یوجود نقـش انسـان   یر سبب شد که وقتیرگذار در تفسیتأث
جتاً ید و نتیش آیاحتمال خطا پ ين کتاب هم درصدیبالتبع در فهم ا، شودرفتهیمقدس پذ

نکه خطـا و اشـتباه هسـتند رهـا     یل ایاز ظاهر کتاب مقدس را به دل ییهاتوان بخشیم
آن را ، يبشر یبه متن یکامالً اله یل کتاب مقدس از متنیدگاه عالوه بر تقلین دینمود. ا

 ین معرفـ یان نخسـت یحیاز مسـ  یمان گروهـ یبر ا یو گواه یخیبا ارزش تار صرفاً یمتن
  کردند. یت میمان خود را چگونه رواین ایان نخستیحیدهد مسیکند که تنها نشان میم

ن کتاب را انکشاف خدا یفه ایشد و وظین که از خدا آغاز میشیپ يهابر خالف فهم
داند و یها من کتاب را پرورش انسانیه افین فهم از انسان است و وظیآغاز ا، شمردیم

درباره خداوند گفته به اندازه عقول  يزیاناً چیخدا ندارد و اگر اح یمعرف يبرا یتیمسئول
که درباره خدا سخن گفتـه تمرکـز    یاتیاد در آید زیاست و لذا نبامردمان آن زمان گفته

  شود. 
ن مفسـر و مـتن   یر سوم بیمتغاد است و یقاً خودبنیعم، ن فهمیا: نبودن يانحصار. 2

 ياچ عنصر واسـطه یه، ن مفسر و متنیب، را انکار نموده يا عقل نوریالقدس روح یعنی
ـ ی يگریشناسد و کتاب مقدس را مثل هر کتاب دینم ـ  یک اثر ادب نـد کـه بـدون    یبیم

از به دعا ین مفسر و متن است که نیب یز صرفاً تراکنشیقابل فهم است. فهم آن ن، واسطه
دن آن یـ فهم يها بـرا ن همه انسانیاز و توسل ندارد و ابزار مشترك موجود بیاز و نو ر
ـ ن یست و حتـ یخارج از متن منوط ن یز بر مفروضاتیاست و ن یکاف مـان هـم   یاز بـه ا ی

 ن کتاب باشند. یتوانند مفسر ایهم م یحیرباورمندان مسیندارد؛ لذا غ

 فهـم  يبرا دیبا یکس هر و شد لمدل، دوره نیا در کتاب فهم: ریمدلل شدن تفس. 3
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 هـر  و شـد  شـمرده  لیـ دلیب متشابهات و محکمات به اتیآ میتقس. آوردیم لیدل خود
 مشـتابهات  از پـس  میفهمـ ینمـ  را هیآ فالن" نکهیا و شدیم دهیفهم مستقالً دیبا ياهیآ

ن در دوره سـوم و  یبنابرا .نبود موجه "میده ارجاع آن فهم يبرا يگرید هیآ به و است
فهـم  ، سا جدا شـد یو از کل یحیر از سنت مسیتفس، جیبتدر، يرید تفسیم جدیدر پارادا

ست و امکان خطا در فهم هسـت همـانطور کـه در خـود     یگر مقدس نیکتاب مقدس د
از خود دفاع  توانستیاعتبار داشت که م یفهم، طیشرا نیدر اکتاب مقدس هم هست. 

ـ  يبلکه سازگار د؛مند بودن آن نبووشر، بودن فهمکند و البته مراد از قابل دفاع ، یدرون
ـ بـا کل  يو سازگار، تر داشتنکم فرضشیپ ـ بـا ظهـور جر   کتـاب مقـدس بـود.    تی  انی

شد و به کتاب  دهیبه چالش کش زیاصلِ متن ن تیکه قدس یو از زمان، مدرن کیهرمنوت
که به  یاتیکُنشِ االه کیفهمِ کتابِ مقدس از ، نگاه شد يمتن بشر کیمقدس به مثابه 

 اشد که تنه لیتبد یرفتار علم کیالقدس) وابسته است درآمده و به روح( گرید ییروین
ـ از محور زیـ است. افزون بر آن فهـم ن  یمتن و مفسر مبتن ریبه دو متغ مـتن مقـدس    تی

 161صص ، 1380، یقینک: توف( .اتیاز االه زیکتاب مقدس ن ریتفس، خارج شد و البته
اسـت.   يمنـد توجـه بـه لـزوم روش   ، ن دورانیدر ا یپژوهریصه مهم تفسی) خص168ـ 

کـه   دهـد یپرسش پاسخ م نیو به ا سازدیم است که فهم متن را موجه يندیروش فرآ
است که در علـوم   يزیچ يبه بعد روش به معنا جانیاز ا د؟یآیمعنا چگونه به دست م

 يافرقه ياکه دغدغهناز آ شیکتاب مقدس ب ریتفس، . در روزگار مارودیکار مبه یتجرب
و  تهی) با مدرنینید( سنت ییارویروة دیزائ ترشیب، یاتیااله يهاشیثر از گراأباشد و مت

  است.  ریتفسـ  شدن یعلمان يبه معناـ  سکوالر شدن زین
که  ییهاچالش زیکتاب مقدس و ن ریدر تفس سایکلۀ تجرب ن است کهیحال پرسش ا

قابـل تکـرار    میقرآن کر رِیتفس يبرا زانیتا چه م، ه استبا آن روبرو بود ندیفرآ نیدر ا
را  ی/تجربـ ینیردیکُـنش غ  کیـ شـدن بـه    لیامکان تبد زین میقرآن کر ریتفس ایاست؟ آ
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ن امر ممکن و بلکه یدهد ایر مسلمانان نشان مید تفسیجد يکردهایبر رو يمرور دارد؟
 است.ن دهه است که اتفاق افتادهیچند

  )مسلمانان يرید تفسیجد يکردهایبر رو يمرور( یسالمر ایدر تفس یشینواند
ر قـرآن در  ید مفسران مسـلمان بـه تفسـ   یجد يکردهایشانه و روینواند يهاشیگرا

ـ اسـت. هرچنـد ا  ژه مصر شکل گرفتهیبه و یعرب يشتر در کشورهایب، دوران معاصر ن ی
اسـت.  افتهیاه ز رین نیران زمیان مفسران و قرآن پژوهان ایر در میاخ يهاش از دههیگرا

ر یبه تفسـ  یر معاصران که نگاه صرفاً سنتیش به آن دسته از تفاسیها کم و بشین گرایا
و  ید علمیجد يهاافتهی، دیبر آمده از دوران جد يهااست. پرسشراه باز کرده، ندارند

ا یـ مستشرقان  یر مطالعات قرآنیاست جامعه مسلمانان و تأثیر غرب بر فرهنگ و سیتأث
ر یر کتاب مقدس و تـأث یمدرن در تفس يکردهایرمسلمان که خود متأثر از رویغمحققان 

ـ ا يمحتـوا  يریـ گدر شـکل ، ن باره اسـت یزم در اینهضت پروتستانت ر نقـش  ین تفاسـ ی
  ل است. یش به قرار ذیمفسران نواند يهاشین گرایتراز مهم یاند. برخداشته
 ییگراعقل

م)  1905ـ    1849( يد عبده مصـر م) و محم 1898ـ   1817( يد احمدخان هندیس
د غـرب در دوران اسـتعمار   یتمدن جد يو اقتصاد یاسیس ير برتریکه هر دو تحت تأث

ز اثبـات عـدم تنـاقض علـم     ین تمدن و نیم نمودن مسلمانان در منافع ایسه يبودند برا
ـ یانه به تفسیگراعقل يکردیرو، مسلمانان ید با کتاب آسمانیجد یعیطب ش یر قرآن در پ

  معناکردن عبارات قرآن در موارد مشکوك دانستند. يقاطع برا ياریند و علم را معگرفت
 ير استعاریتفس، دیاثبات عدم تعارض قرآن با علوم جد يداحمد خان برایکار سراه

چون  يرات استعاریتعب، بود یاصل يمعنا يبازساز ینوع ير استعاریبود. از نظر او تفس
ر قـرآن هـم بـه عنـوان مجـاز متـداول در آن عصـر        انـد د امبر رواج داشـته یـ در عصر پ

ـ اند. پس مفسر باه قرآن قابل فهم بودهیمخاطبان اول يبرا، ن رویاند و از همکاررفتهبه د ی
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ن یـ جه ایدند بفهمد. در نتیفهمیگونه که مخاطبان عصر نزول متالش کند قرآن را همان
ـ  يهـا دهیالعاده و پدع خارقیوقا، او تا حد امکان، روش و ناسـازگار بـا    یعـ یافوق طبم
  اش را از حوزه فهم قرآن کنار گذاشت. یعلم ینیبجهان

شـرفت  ین مـؤثر در پ یانگر قـوان یـ عـت سـازگار و بلکـه ب   یمحمد عبده قرآن را با طب
عت و اصول یخداوند در طب يهاد بر نشانهیمفسر با، داند. از نظر اویها مملت یخیتار

ـ امتمرکـز باشـد و    یو قانون یاخالق د بـه  یـ ن دو را از مـتن قـرآن بدسـت آورد و نبا   ی
د متن قـرآن را بـر   یالفاظ بپردازد بلکه با یاحتمال یدر معان یده تخصصیچیپ يهابحث

کـه خداونـد قصـد     يد تا مقصدیر نمایامبر داشته تفسیمعاصران پ يکه برا ییطبق معنا
قرآن مبهم رها کرده  ح آنچه کهید از توضیز بایت بشر به آن را دارد معلوم گردد. نیهدا

بـا   "المنـار "رش یزد. عبـده در تفسـ  یـ ات بپرهیلیقرآن با اسـرائ  يهاو از جبران ناگفته
کن نمـودن عوامـل   شهیکند و قصد رید میاسالم تأک يبرخردمند، مثبت به علم ینگرش

ـ  ـده و عمل عوامانه  یعق  یرا دارد. البتـه بـرخالف برخـ    ـ   اسـت  یکه به نظر او خراف
سبقت را از دانشمندان  يگو، شین قرن پیاند قرآن چندیکه مدع یر علمیمدافعان تفس

بود تا نشـان   يفقط ابزار ین علمینو يارهایعبده استفاده از مع يبرا، استربوده یغرب
  )134ـ  132صص، 1383، النتینک: و( ست.یدهد قرآن در تضاد با عقل ن

ر یدر تفسـ  ین اسـالم ش) پژوهشگر معاصر فلسـفه و عرفـا  1321زاده ( یثربی ییحی
ن یم است بر ایقرآن کر يکاربرد ـ  یر عقلیکه تفس ر روزیتفسخود به نام  يهفت جلد

، اعتبار انسـان مثل  یت انسان امروز در مسائلیقرآن براساس حساسباور است که سخن 
روابـط  ، اسـت یس، قـدرت مسـأله  ، شـه انسـان  یعقل و اند، اصالت انسان، حقوق انسان

 نیتـر یاصـل اسـت.  رقابـل رقابـت   یغن حـرف و  یو... برتر یماععدالت اجت، ياقتصاد
 قابل فهم است و متن میانسان مستق ياست که قرآن برا نیا ریتفسن یااو در  فرضشیپ

ت زمـان  ین باور است که معجزه قرآن بـه حساسـ  یبر ا يو. ستین دهیچیرازآلود و پ آن
نـدارد و از   یتیحساسـ  دارد و امروزه جهان مثالً به موضوع فصاحت و بالغـت  یبستگ
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ـ ینـک:  ( مخاطـب قـرآن اسـت.    یین است که هرکس به تنهـا یقرآن ا يهامعجزه ، یثرب
  )1ص، 1389

  یر علمیتفس
وجود  یعیعلوم طب يهاافتهیبه  یحیات قرآن اشارات صریدر آ، یکرد علمیبنابر رو

ن قـرن از  ین قـرآن چنـد  یاند و بنابراق قرآن بودهیش مورد تصدیها از پافتهین یدارد و ا
ان اطالعات یدر ب یخین تقدم تاریا یشتر مفسران علمیجلوتر است. ب یدانشمندان غرب

  اند. از اعجاز قرآن دانسته یرا مصداق یعلم
 ـن که صاحبانشـان    یشیر پیاز تفاس یتوان در بعضیرا م یر علمیتفس یاصل يالگو

دانستند ین موجود معلوم را در قرآ یتمام ـ  1856م  یق و آلوس 606م  يمثل فخرراز
د آن پرداخـت و مشـهور   یـ جد يبه معنا یر علمیکه به تفس ياسندهین نویافت. اما اولی

ن یبود. هرچند مشهورتر ـ ق 1306م  ـ یاحمد اسکندرانبه نام محمدبن یدانکیزیشد ف
ـ "ستم یل قرن بیدر اوا یر علمیتفس خ ینوشـته شـ   "میر القـرآن الکـر  یتفسـ  یالجواهر ف

با هدف دفاع از اعجاز قرآن مفصالً بـه   ياست. طنطاو ـ ق 1358م  ـ  يجوهر يطنطاو
از قــرآن ذکــر شــده  یاتیـ شــتر در آیاســت پ یکـه مــدع  یرامــون علــومیپ یحاتیتوضـ 

ـ اسـتقالل مسـلمانان در دوران جد   یابیـ است. از نظر او تنها راه بازپرداخته اهتمـام  ، دی
، 1383، النتینک: و( است. یاسالمشتر از اهتمام به فقه یار بید بسیداشتن به علوم جد

 )134ص

ـ ن یان مفسران معاصر فارسیاز م ش) در 1319زاده ( يبـار ین جویالـد عسـوب یز ی
اد اسـتفاده  یـ ز، ات از علوم مختلفیآ یروشن نمودن معان يبرا "البصائر"ر خود یتفس

 ین و مصدر علوم اجتماعیقرآن را اساس علوم د، ر خودیاست. او در مقدمه تفسنموده
نـک:  ( کنـد. یعـت مـ  یس) طبینـوام ( نیدانسته که کشف اسرار وجود و قـوان  یاسیس و

ات کـه از  یاضـ یو ر یفلسـف ، یعی) او رشد علوم طب6ص: 1ج، 1357، يباریرستگار جو
  )98ص، نک: همان( داند.یرخ داد را مأخوذ از قرآن م يالدیقرن دهم م
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ان و مفسـران آن را  از محققـ  یبا اقبال عام مواجه نشـد و بعضـ   یر علمیروش تفس
 یر علمـ یبر تفسـ  یه مفصلیرد "دیمناهج تجد"در  ین الخولیکسره رد کردند. مثالً امی

ل یـ ن داللیتـر کرد هم قـرار گرفـت. مهـم   ین رویگر مخالفان اینوشت که مورد استناد د
ـ ناد، یشـناخت قابل دفاع نبودن از نظر لغت یر علمیمخالفت محققان با تفس ده گـرفتن  ی

عـدم  ، هیـ عدم توجه به سـطح مخاطبـان اول  ، عبارات قرآن و اسباب نزول اق الفاظ ویس
ن اسـت کـه قـرآن    یر و اییدائم التغ یعلم يهاافتهیبه  یر علمیت تفسیتوجه به محدود

  است.ت بشر نازل شدهیاست که با هدف هدا ینید یست بلکه کتابین یکتاب علم
 یر ادبیتفس

ـ استاد زبان و ادب ـ یلن الخویرا ام یکرد ادبیر قرآن با رویتفس ـ ی دانشـگاه   یات عرب
  آغاز نمود.  ـ 1967م ، مصر

راث یکتب مقدس م بود که اشاره کرده "فیالص یف"رساله  در نیطه حسهمکار او 
ـ یقات جدیشود و از تحق یل ادبید تحلیبا قرآن هم، ها استهمه انسان یادب در  ید ادب
نسبت به کتب مقدس  یحیو مس يودهیسندگان ینو یهمانطور که بعض ـ ،بهره برند آن

ـ اد يق در باره کتب مقدس فقط بـه علمـا  یندارد که تحق یلیدل ـ  ن کردندیخود چن ان ی
 . سپرده شود

ملموس متحول  ياده موافق بود آن را به شکل برنامهین ایکه با اصل ا ین الخولیام
 يهـا بـا روش  یتتفاو، یمشتمل بر فنون ادب یاز نظر او مطالعه قرآن بمثابه کتابساخت. 

فهم بود:  یو مقدمات ی؛ روش او مستلزم دو اقدام اساسندارد يگرید یمطالعه هر اثر ادب
همانطور که مخاطبان ، متنو کلمه کلمه ح یصح يبه دست آوردن معنا و یخینه تاریزم

توانـد بـدون   یح مـتن مـ  یصح يد داشت که بدست آوردن معنای. او تأکدندیفهمیآن م
اسـلوب قـرآن در    یبررسـ  يانجام شود. از نظـر او بـرا   ینیحظات ددرنظر گرفتن مال
 يهـا سـاختمان جمـالت و صـورت   ، نش واژگانیاصول گز توجه به، عبارات گوناگون

قائل بـود و در نظـر داشـتن     یموضوع يواحدها يژه برایو یارزش الزم است. او یادب
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ر یک تفسـ یـ الزمـه  ک موضـوع را  یرامون یپ ـ  هیک آیو نه تنها ـ ات و عبارات  یهمه آ
براى جلب احساسات عامه به عنوان  یات را راهیکه ادب ـ يدانست. به نظر ویح میصح

ف یتوصـ  د دریتالش مفسر با ـ دانستیم شاناى براى هدایت آنها و تصمیماتوسیله
ـ  يهـا یژگـ یو یاثرات روانشناخت ـ قـرآن بـر مخاطبـان اول    یادب  جنبـه  از ویـژه بـه  اشهی

  باشد. یزبان
ان یـ اصول اسـتادش را ضـمن پا   ير مبنان اثر بیاول یخولن الیام اد شاگردیع يشکر

 "ن و الحسـاب یوم الـد یـ م لیمن وصـف القـرآن الکـر   "ارشد با عنوان  ینامه کارشناس
  آورد.  دیپد

 یانیـ ر البیالتفسـ "، ین الخـول ی) دانشـجو و همسـر امـ   1998م ( یعائشه بنت الشاط
نگاشت. او بـا   یخول یشناختم روشیمفاه یاصل يهارا براساس بخش "میللقرآن الکر

د خطـوط  یکوشـ  یموضوع يبه عنوان واحدهاـ کوچک   يهاسورهاز  يتعدادانتخاب 
ت آن یـ ن اهمیـی تب، ب نـزول یـ گاه آن در ترتیان جایهر سوره را با ب یخینه تاریزم یکل

ها شاشاره به بخ، امبریگر رسالت پیموضوع نسبت به آن مرحله و در رابطه با مراحل د
 یالشـاط بنـت  يریآثـار تفسـ  د. یاسباب نزول مشخص نما یمرتبط و بررس يهاو سوره

و  پـردازد ینمـ  يمسائل حساس اعتقاده ب او ت دارد چونیکاران مقبولن محافظهیب یحت
 یشناسـ زبـان  شـرفته یپ يهـا روش قیـ طر از قرآن یشناختسبک اثبات اعجاز جز يکار
  کند.ینم

اش بـر  يز در رساله دکتـر ین یگر خولید ي) دانشجو1991م ( محمداحمدخلف اهللا
ت احساسات بـر طبـق اهـداف    یهدا يبرا يالهیات وسیکه ادب یه خولین نظریاساس ا

ابـد. از نظـر او   یروز شـدن قصـص قـرآن ب   بـه  يبـرا  یید ابزارهـا یکوش، سنده استینو
آنها هماهنگ  یط ذهنیمرتبط و با احساسات و شرا، ج مخاطبانید با زبان رایها باداستان

ر قـرار  یتحت تأث يچون برا ـامبران یداستان پ، جه گرفت که در قرآنینرو نتیباشد و از ا
ـ تا حـد ز  یخیاز نظر تار ـ  استدادن احساسات شنوندگان آمده ت نـدارد  یـ واقع يادی
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ـ  ين داشـتند. و یقـ یبـودن آنهـا    یهرچند اعراب عصر نزول به واقع ت ین وضـع یهمچن
ن ینـد. همـ  یبیامبران گذشته منعکس مـ یختلف را در قصص پط میامبر در شرایپ یروح

و گناهکار شناخته شدن او توسـط   یأت بررسیب رساله او در هیج سبب عدم تصوینتا
 )136ص، 1383، النتینک: و( االزهر شد. يعلما یبرخ

  رییتغ ير برایتفسکرد یرو
 آن احکام کردن یلعم در راه مختلف يهاشکل به و مبارزه، قرآن به شعار بازگشت

 يکشـورها  ينـد نوسـاز  یفرآ يبود که همپا یاسالم یمبارزات يهامشترك گروه یژگیو
 ير برایتفس د بتوانیرا شا حرکت نیاد آمد. یدر جهان اسالم پد یبه شکل غرب یاسالم

افراد  نیا از جمله، نیالمسلماخوان تیانگذار جمعیبن، )1949م ( البنا حسن د.یر نامییتغ
ـ  : رسـالتان از جمله، دارد دگاهید نیر با اینه تفسیچند اثر در زم که است ر و یالتفسـ  یف

 نیتـر خص) او شـا 29ص: 1ج، 1364، یخرمشاه( .و مقاصد سورة البقرة سورة الفاتحۀ
، نیالمسلمخوانا ياز اعضا زین )1966م ( دقطبیس است. يریکرد تفسیرو نیفرد در ا

 . اگر چـه است »القرآنظالل یف« ریآنها تفس نیمهمتر که نوشت یچند اثر قرآن يبود. و
مـوارد   ياریدر بس، المنار بود یـ اصالح یعقل يریکرد تفسیرو يهار آموزهیتأثاو تحت

 يکرد خودداریرو نیموجود در ا یعقل يهالیز تأون و مالئکه ایاطیم شیاز جمله مفاه
د یسـ . آورد مـان یا چـرا  و چون د بدونیبا لیقب نیاز ا يامور به د و معتقد بود کهیورز

 يهـا بـا داده  در مواجهـه  نِ عقـل یشـ یپ دادن د از دخالتیمفسر با که است بر آن قطب
 کهواحدند  یواجد موضوع قرآن يهاهمه سوره د قطبیس دگاهیاز د .کند امتناع یقرآن

مفسـر   رد کـه یگیدر نظر م یادب یمتن را چونان قرآن يو .است دهینام »محور«ا ر او آن
بتوانند  که است یکسان تنها در توان آن ییکند اما رمزگشا ییرا رمزگشا دارد آن فهیوظ

، نی؛ بنـابرا صدر اسالم ر مسلمانانینظ، بدانند آن کنند و خود را مخاطب را تجربه قرآن
 یسلف د قطبیس. باشندر را در سر داشتهییزه تغیانگ را دارند که قرآن فهم قدرت یکسان

 مسلمانان یاسالم جهاد، سلف یفرهنگ راثیم الگو قرار دادن يجا به که است یشیاند
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، انیعیشـ  انیـ در م) 79ص: 1ج، 1421، فـر ین( .دهـد یقـرار مـ   را سرمشـق  صدر اسالم
ـ  ر نوشتیر تفسییتغ يبرا کرد اصالحیبا رو که يمبارز و مفسر نیمهمتر د محمـود  یس
 تـالش  حاصـل  ر ـــ کـه  یتفسـ  نیا از نوشتن یطالقان هدف. ) بودش1358 م( یطالقان

  و باز گرداندن قرآن میتعال يایاست ــ اح دیتبع و زندان در دوران يو يفکر
ــحنه اند بــــه آن  ــهیصــ ــود. و عمــــل شــ ــان( بــ ) 13ص: 1ج، 1362، یطالقــ

 میتفهـ " ریسـ ) تفش 358م( ریسنده شهیمتفکر و نو يمودود یابواالعل زین پاکستان در
  ت.نگاش دگاهید نیبا هم، اردو را به "القرآن

 بودن قرآن یخیکرد تاریرو

ر یخـود تفسـ   یخید در بافت تـار یبا یک متن ادبیه که قرآن به مثابه دین ایپس از ا
ار یخ بسـ یدند کـه ارتبـاط مـتن قـرآن بـا تـار      یجه رسـ ین نتین دانشمند به ایچند، شود

  کند. از جمله: یجاد میا يریتفس يهان در روشیادیبن يریین تغیتر است و اگسترده
اشت که قرآن بـه طـور خـاص    د دی) تأک2013م ( یمحمد داود رهبر عالم پاکستان

چ ید و هیگویامبر سخن میپ یزندگ یانیسال پاوسهستیب يع بشریط و وقایدرباره شرا
ن یمردم فرسـتاد. در همـ   يبرا یط واقعیتوان بدون توجه به اوضاع و شرایرا نم یامیپ

  ژه داشت. یو ياراستا او به اسباب نزول و ناسخ و منسوخ توجه
ـ  یاناتیز قرآن شامل بین یگر پاکستانی) عالم د1988 م( الرحمناز نظر فضل ، یاخالق

است. به  ینیمع یخیط تاریخاص در شرا یمسائل ياست که پاسخگو یو اجتماع ینید
ازمند حرکت از وضع حاضر به عصر نزول و سـپس  یر امروزه نیند تفسین خاطر فرایهم

  کرد شامل سه مرحله است:ین رویبازگشت به دوره حاضر است که ا

 ؛یخیط تاریحکم از راه مطالعه شرا يا معنایت یاستخراج اهم

 ؛یاجتماع ـ یاخالق یبا موضوعات عموم یخاص به عنوان احکامهاي م پاسخیتعم

 امروز.  ـ یاجتماع یخیتار ینیتجسم امر عام در بافت ع

ک متن یبه قرآن به مثابه  ینگاه خول، )2010م ( دینصرحامد ابوز يدانشمند مصر ـ 
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د طبق اصـول  یدانست که با ـ  نص ـک متن  یم داد و به صراحت قرآن را یرا تعم یادب
پرداز هیدان و نظریاضی.ان. شانون ریکه س، ند ارتباطیفرا يده شود. او الگویفهم یعلم

ـ دانسـت. ابوز یز صـادق مـ  ین یارائه داده بود را در مورد وح ییکایاطالعات آمر د بـا  ی
 ییبه مخلوقـات اگـر رمزهـا    یام الهین باور بود که پیابر  یشانون بر وح يق الگویتطب

مردمان عصر نزول  يو بعد از او برا ـ  امبریپ یعنی ـ افت کنندهین دریاول يقابل فهم برا
د یبا یآنها قابل فهم نخواهد بود. پس خداوند به عنوان فرستنده وح يباشد برا نداشته

باشـد.   آن مردمان هماهنگ نموده یگو سنت فرهن یط اجتماعیشرا، ام را با زبانین پیا
 يد با رموز مخاطبان عصر نزول آشنا شوند و هم آنها را به رموزیهم با يمفسران امروز
توانند به یل کنند و بدون نگاه نقادانه نمیزمانه خود تبد یط فرهنگیشرا يقابل فهم برا

 د. یآیدوران م رموز هر زمان فقط به کار همان ییه کنند چون بازگشایتک يریسنت تفس

ـ ن ـ يریدانشمند الجزا ـ  از نظر محمد ارکون ـ  ـ یـ ز واقعی  یگفتـار شـفاه  ، یت قرآن
ن گفتار که در یاست. ابوده یاله یامبر و مخاطبانش وحیامبر است که به اعتقاد خود پیپ

ـ  یمتن مکتوب مصحف عثمان  ـ   سـت یکسـان ن یو البتـه کـامالً بـا آن     ـ   افتـه ی یتجل
 يهـا و در قالـب اسـلوب   یخیژه تاریط ویگره خورده با شرا یمتن و یزبان يهادرگونه

ابـد  یخ ادامـه  ین مـتن تـا آنجـا کـه تـار     یاست. ان شکل گرفتهیو نماد يااسطوره یانیب
 ینیقت دید است. البته آنچه از حقیر جدیاز هر تفس يبالقوه نامحدودۀ به دامن ياچهیدر

 یانیـ ن متن وحیب یکیالکتید يار رابطهن شرط معتبر است که دیشود به ایده میکه فهم
  )140ـ  138صص، 1383، النتینک: و( رد.یخ قرار بگیو تار
 جعفر نکوناممعاصر  یم که مورد توجه پژوهشگر قرآنیقرآن کر ياهیالر سهیتفس ـ 

ک است. از نظر او یمعاصر نزد یخیکرد نقد تاریبه رو ياش) است تا اندازه1343زاده (
ن یکند. اولیامروز را فراهم م يازهاین يامکان استفاده از قرآن برا يریکرد تفسین رویا

، ات قـرآن یـ ن مبناست که مخاطبان آیبر ا یم است و مبتنیقرآن کر یخیر تاریتفس، هیال
ده شـود.  ید قرآن به فهم اعراب حجاز آن دوران فهمیاند. پس باعرب حجاز عصر نزول
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ات استنباط یمالکات و مناطات آ، ست که در آنم ایقرآن کر یخیر فراتاریتفس، ه دومیال
 یکل يهاگزاره، م است که در آنیقرآن کر يا عصری یر فرهنگیتفس، ه سومیشود. الیم

 شـود. یمـ ق دادهیق عصر و جامعه حاضر تطبیه دوم بر موارد و مصادیبدست آمده از ال
  )1394، نک: نکونام(

 ریدر تفس یاجتماع روش

 يبـرا  يدیجد اند روشدهیکوش اد کرد کهی یگر از کسانید ند از دو تیبا نیهمچن
ـ  حسن شنهاد کنند؛ نخستیپ ر آنیو تفس قرآن با مواجهه  يآرا کـه  )1935 زاده( یحنف

ز در یو ن "ریتفس يهاروش" با عنواناش يردر رساله دکت نهیزم نیخود را در ا یاساس
 شناسانشرق پژوهش با نقد روش ي. واستآورده "دیوالتجد التراث" از کتاب یبخش
ـ بـا م  در مواجهه مسلمان محققان وه پژوهشیز نقد شیو ن  بـر ضـرورت   یاسـالم  راثی

 کند کهیشنهاد میر پیرا در تفس يدیجد . او روشاستد کردهیها تأکروش نیا يبازساز
 ییهابخش، يریتفس وشر نیر ا. در کردیر تعبیدر تفس یاجتماع روش به از آن توانیم

 محمد شُحرور دوم د.باشـ  یآدم يازهاین يپاسخگو شود کهیر میو تفس قرائت از قرآن
قـراءة  : و القـرآن  الکتـاب " بـا عنـوان   یبـا عرضـه کتـاب    که، يسور مهندس )2019م (

  .کند ارائه ر قرآنیو تفس قرائت يبرا ياتازه طرح استدهیکوش "معاصرة

ل نداشـتن  یـ د و بـه دل شوینم يطبقه بند یکرد خاصید در رویجد يرهایر تفسیسا
  شود. یم ياز ذکر آنها خوددار، ن نوشتاریشبرد هدف ایر در پیر چشمگیتأث

  مسلمانان يریدر باره سنت تفس یبرآمد مطالعات محققان غرب

 یرپژوهیتفس، مسلمان) ریغ( یمحققان غرب یمختلف مطالعات قرآن يهاجنبه انیم از
ـ  ـ مستیاست و سابقه آن به قرن ب دتریجد ياحوزه ـ ا بطـور دق ی مـه دوم قـرن   یتـر ن قی

 یعرصه در دو محـور اصـل   نیا يهاپژوهش عمده برآمد .گرددیبر م ـ  نوزدهم به بعد
 ،ـ يریو متد تفس، ریمناهج تفس، ریچون منابع تفس یمباحث یعنی ـ ریو فراتفس یپژوههیآ
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اطر آن است ن عدم اعتبار به خیا، د آنانیاز دمسلمانان است.  يریعدم اعتبار سنت تفس
مخدوش اسـت و لـذا    یلیک بدالی؛ که هر يا اجتهادیا مأثور است ی یر اسالمیکه تفس

  است چرا که: یر مسلمانان فاقد روش علمیتفاس
 یکالم يهاشیمسلمانان از گرا یر نقلیدر تفس يریات تفسینش و گزارش روایگز 

در ، 1953م )Barron Carra de Vaux( متـأثر اسـت. رون کـارا دو وو   ، متأخر از نـزول 
ـ به ظاهر اغلـب ا  است:نوشته ریره المعارف اسالم در مدخل تفسیش اول از دایرایو ن ی

ـ اهـداف اعتقـادى ـ کالمـى و      ، ان مسئله شرعىیات ساختگى هستند که براى بیروا ا ی
ح خاطر جعل و وضع شده ین مطلبى و گاه به هدف لهو و تفرییح و تبیصرف ارائه توض

توان اخبـار  ر نمىین تفاسین باورند که از ایناقدان دوره معاصر بر ا، ن روىیاز هم. اند
 ان مردم به دست آورد. یوع آن در میحى از اسباب نزول قرآن و چگونگى شیصح

خـود مسـلمانان    يو آرا یحسب مبـان  یحت، بوده یفاقد روش علم ير اجتهادیتفس
متولـد  ( Claude Gilloit ـ ویلیبر آن وارد است. کلود ژ یست و اشکاالتیواجد اعتبار ن

، EQچـاپ شـده در دائـره المعـارف قـرآن       "ر قرآنیآغاز علم تفس"در مقاله ، )1940
کـرده و   یرا بررس يریتفس يهات روشین و مشروعیقرون نخست يریوثاقت متون تفس

نکه از اواخر سده دوم یل ایبه دل امبریره پیبه س ير اجتهادیآن را به عدم استناد تفس
مخالفـت  ، ير اجتهـاد یبـا تفسـ   یشـمندان اسـالم  یمخالفت اند، ز شده استآغا يهجر
 است.اعتبار دانستهیب يراجتهادیو عدم موافقت قرآن با تفس ير اجتهادیات با تفسیروا

سـتم بـه مطالعـات قرآنـى مشـغول      یمه دوم قرن بیکه از آغاز ن ین شد که محققانیا
ه یمعاصر غرب را توصـ  یعلوم انسان يهابر داده یر قرآن مبتنیدر تفس يبازنگر، شدند

، ر مستشـرقان بـه خـوبى آشـکار اسـت     یـ اى که در آثار قرآنـى سـه ده اخ  کردند. نکته
هـاى  ل حـوزه علـوم انسـانى در اغلـب پـژوهش     یهاى بررسى و تحلوهیمندى از شبهره
 رى آنان است.یتفس

ـ  داردمدون ن يمسلمانان قواعد يریسنت تفس نبود که نیا روش فقدان از منظور  ای
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لـزوم   منظـور  بلکـه ، ندارد يکربندیل و پیا استای گوناگون ندارد يهاشیها و گراصبغه
چـه   یطـ  قـاً یمفسـر دق  کنـد مـی  نیکه مع ییهاتمیبود؛ الگور ریکردن تفس کیتمیالگور

  . رسدیم یالفاظ به آن معان نیاز اهایی گام
ـ ترت کـه بـه  ، ها استاز دستورالعمل یمتناه يامجموعه تمیالگور اجـرا   یب خاصـ ی

گام بـه گـام    یروش، تمیک الگوریگر یبه عبارت دکنند. یرا حل م ياشوند و مسئلهیم
و صدور حکم  یند دادرسیا فرآیوه محاسبه معدل در مدرسه یش. حل مسئله است يبرا

ست چهار شرط داشته باشـد:  یتم بایتم هستند. الگوریاز الگور ییهانمونه، یتوسط قاض
ـ به زبان دق مراحل مشخص باشد؛ يب اجرایترت آن مشخص باشد؛ انیشروع و پا ق و ی

 رد.یط حل مسئله را در بر بگیتمام شرا ان شود؛یبدون ابهام ب

 ید نقـد فرمـ  یفهم متون مقدس شـا  يبرا يهاتمین الگورین و پرطرفدارتریدتریجد
)Form Criticism (ـ م يوندیبمثابه پ و نقـد  ) Historical Criticism( یخیان نقـد تـار  ی

اسـت.  شان مسلمان را هم جلب کردهیباشد که توجه نواند) Literary Criticism( یادب
متن  يکردن واحدها يوه نقد کتاب مقدس است که به دنبال طبقه بندیک شی ینقد فرم

، هـا گفتـه ، هامثل، مانند اشعار عاشقانه ییالگوها( است. یادب يمقدس بر اساس الگوها
نقـل   یکند هر دسته را به بـازه زمـان  یوه سپس تالش مین شی. ار)یها و اساطنامهسوگ
ز ینقل شده مشخص گردد و ن ین است که صورت اصلیخود برگرداند. هدف ا یشفاه

 Hayes, Holladay( دانسته شود. یست و تفکر آن زمان با توسعه سنت ادبین زیرابطه ب

از محققـان از   یچنانکه بعضق است ین الگو ظاهراً بر متن قرآن هم قابل تطبیا )1987 ,
 )Neuwirth , 2009( است.اده کردهیرت آن را در مثالً سوره نبأ پیکا نویجمله آنجل

اسـت کـه    ییکردهـا و ادعاهـا  یمتـأثر از رو ، زیران معاصر نیدر ا یپژوهریسپهر تفس
وجود  ـ ر مسلمانیا بطور عام غی ـ یمحققان غرب یرپژوهیم در تفسیرمستقیا غیم یمستق
، یپژوهـ نـه مـتن  یدر زم یعلوم انسـان  يهاشرفتیپ، هاهیها و توصافتهین یا يد. مبنادار

نزول و نقد  يهانهیاست که در فهم زم يها و آثارز نسخهین، یافتن الواح باستانی يادعا
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ـ ا مسلمانان به دلین هستند که یر دارند و مظنه ایمتن قرآن تأث ـ از ا يل نـابرخوردار ی ن ی
ـ  یطائف يهادگاهیا به خاطر تعارض دیاند اطالع بودهیبها از آنها پژوهش کـه   یو کالم

  اند.کتمان شده، د آمدهیپس از قرآن پد
م یتوجه مسلمانان معاصر را تا آنجا جلب کرده کـه امـروزه شـاهد   ، ن دستاوردهایا

ر و چه در یوجود دارد که چه در مباحث روش تفس يدیجد یرپژوهیق تفسیکمتر تحق
ـ  ینـو  يهاافتهیر یمتوجه و نگران تأث، يریتفس يمحتوا در فهـم قـرآن    ین مفسـران غرب

ان و مباحـث  یرمحور دانشـگاه یتفسـ  يهـا که نگارنده از اغلب پـژوهش  يزینباشد. چ
ل ین نوشتار مجال تحلیف آنها سراغ دارد؛ هرچند چون در ایا در دست تألین شده یتدو

  داند.ینام بردن آنها را روا نم، ستیشان نلیو تفص
چنان بـه  هم، ریدر حوزه تفس ياز نوشتجات امروز یانکار ندارد که برخ يجا، بله 

قـات  یبرخاسته از تحق يهاهین و به ادعا و توصیبمسلمانان مطلقاً خوش يریسنت تفس
انـه و  یگرااصـالح  یرپژوهیاعتنا است. اما نظر پژوهش حاضر بـه تفسـ  یخاورپژوهانه ب

ـ به ضرورت گذار از سنت  ـ یستبه در ـخواه معاصر است که  تحول ـ ا تجدی د سـنت  ی
د یـ ات جدین سنت حسب مختصـات و مقتضـ  یا یابیو باز یق بازخوانیاز طر يریتفس

  انسان و جهان توجه دارد.
ـ  یم که خروجیاز قرآن کر يریم تفسیم بدانیخواهیم  اسـت  ییهـا تمین الگـور یچن

منظور از مواجهه بـا   ت مطلوب ویتا چه حد غا ،ـ  قرآن یر علمانیمحصول تفس یعنی ـ
است  يریفقط متوجه تفس یکند. واضح است که بررسیباورمندان ارضا م يقرآن را برا

شده مقدمـه عبـور از جهـان اول     یتم طراحین حد توقف کند و چنانچه الگوریکه در ا
مشـمول  ، باشـد از توجهات را داشـته  يا در دل خود سطوح باالتر و واالتریمتن باشد 

  طلبد.یم يگریآن تعامل د ینخواهد بود و بررسرو شیپ یبررس
 جه گفتارینت

، باشد یاتیااله يهاشیمتاثر از گرااز آنکه  شیکتاب مقدس ب ریتفس، در روزگار ما



  75 ره)(هاي امام خمینیواگرایی تفسیرپژوهی معاصران از دیدگاه  

ر یشدن تفس یعلمان ين به معناسکوالر شد زیو ن تهیبا مدرن ینید سنت ییارویروة دیزائ
ر قرآن یرن کتاب مقدس به عرصه تفسر مدیتفس يهاهیها و توصدغدغه یابیاست. با راه

در حوزه  اصلِ متن تیقدسده شدن یبه چالش کشو  مدرن کیهرمنوت انیو با ظهور جر
کتابِ ن یافهمِ ستند و یگرن يمتن بشر کیمثابه شان به متن قرآن بیاندنو، یر اسالمیتفس

بـا طـرح    که ودش لیتبد یرفتار علم کیبه  یاتیکُنشِ االه کیاز رود تا یهم ممقدس 
 ياو اسـتفاده از پـاره   يریتفسـ  يهـا تمیه الگوریو توص یو طراح يمندضرورت روش

مـتن و مفسـر    ریبه دو متغ اتنه، یو نقد فرم ینقد ادب، یخیچون نقد تار یعلم ينهادها
کـردن و   یتوانـد بـا علمـ   یداد هر چند مـ ین رویدارد. ا یاست و نگاه سرد آفاق یمبتن

ر را ید اما تفسیمفسران قرآن بگشا يش رویپ يسودمند يهاافق، ریمند کردن تفسروش
 یم کـه تحقـق انفسـ   یقرآن کـر  یکند و غرض اصلیم یته یو سلوک یتیکرد تربیاز رو

ر در یتفس يهاصهیاهم خص یبرد. در گفتار آتیبه محاق م، ات است را اگر کنار نزندیآ
ه یـ رضه و فاصـله و زاو ر عیدر خصوص قرآن و تفس ینیدگاه امام خمیدوره مدرن به د

  شود.ین دو از هم آشکار میا

  د یجد یرپژوهیو تفس ینیر از نظر امام خمیان تفسینسبت م :گفتار دوم

در سـنت   يبـازنگر ، رمسـلمان یخاورپژوهان و محققـان غ  یرپژوهیگذشت که تفس
ر کتـاب  یمثـل تفسـ   ـر قرآن  یتفس يبازساز يکند و برایه میمسلمانان را توص يریتفس

ر یکنـد. تفسـ  یمعاصر غرب ارائه م یعلوم انسان يهاافتهیبر  یمبتن ییکارهاراه ـ مقدس
ـ ، هـا ن دسـت دانـش  یاست و مثل همه ا يک دانش بشری ییقرآن از سو حسـب   یحت

حسب مقتضـات دوران   یابیو باز ییازمند باززایپژوهان مسلمانان نص خود قرآنیتشخ
متأثر  یان مسلمانان بطور قابل توجهیر در میدر تفس یشینواند يهاانید است. جریجد

ن تـأثر وجـوه   یـ م است. ایدر متون مقدس از جمله قرآن کر یاز مطالعات محققان غرب
ن نوشتار یموضوع ا یکند ولیز میها را تجوهینسبت به آن توص یدارد که گشودگ یمثبت
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 يهادهشنهادها و داینسبت به آن پ ین گشودگیست. اما مفسران مسلمان معاصر در عین
خـود تـراز و    يهـا يازمندیاصول و ن، تین تأثر را بر اساس هویا یستیبا، پشتوانه آنها

ن تحول به یق عناصر ایق و عمیق دقین مهم ارائه و تطبیک راه وصول به ایل کنند. یتعد
مؤسـس و   يبعنوان متفکر ینیامام خم يریتفس يهاشهیخود است. اند یتیارکان هو

زه کردن گذار از سـنت  یتواند در تئوریش محسوب است میاندنو یکه به نوع یلیتأص
متـد   يهـا ن گفتـار نسـبت شاخصـه   یسودمند باشد. ا ید اسالمیرِ جدیبه تفس يریتفس
سـنجد و  یدر نگـرش امـام مـ    يریتفسـ  يهـا ها و آرمانستهیمدرن با با یعلم يریتفس

  کند.یها را آشکار مییواگرا
ت یر از امام در دست است حکایو تفس یپژوهعمده آنچه در قرآن یک نگاه کلیدر 
ـ   یاز عرفان ـ نکـه غا یشـان دارد و ا یا یبودن نگـرش قرآن ر یت بـا سـ  یـ ت قـرآن در نها ی

ـ  یعرفان یها و مبانشهیاز اند یبود. امام براساس بعض محقق خواهد13یانفس  یمثل تجلّ
ن توجه یکند. با ایر میات را تفسیاز آ یوحدت وجود بعض، اسماء و صفات، یتعالحق

                                                   
 کریم قرآن باطنی جنبه به ناظر باطنی تفسیر. اندکرده تقسیم انفسی و باطنی، اشاري به را قرآن عرفانی تفاسیر .13

 تأویـل  آن ظـاهر  غیـر  به ناشاري، قرآ تفسیر در. ندارد قرآن الفاظ ظاهر با را مألوف زبانشناختی ربط و است
 بـا  تأویـل  ایـن  میـان  جمع و شودمی آشکار سلوك اهل آیات، براي در پنهان اشارة وجود دلیل به که شودمی

 جـدا  اشـاري  تفسیر از صورت این به را انفسی تفسیر) 637 ، ص1385زرقانی، ( است. ممکن ظاهري تفسیر
 بـه  انفسـی، نـاظر   تفسیر درحالیکه است؛ مفسر عملی و یسلوک و سیر جنبۀ به اشاري، ناظر تفسیر که اندکرده
 جـاي  اشاري تفسیر محدوده در را آن هم برخی) 30ـ  28ص، 1381پور،  قاسم( است. فلسفی و نظري جنبۀ
 اصـطالحی  انفسـی  تفسـیر  اصـطالح  )161، ص1381آتـش،  ( دارد. خود به مخصوص مبانی اندگفته اما داده

 پـروري انسـان  و نفـس  مفسر، معرفت دغدغۀ آن در و شده شروع آملی یدرح سید از ظاهراً که است نوظهور
 و گیـرد می قرار الهی آیات به متجلّی انسان قلب و آمده دستبه آدمی نفس بر آیات تطبیق رهگذر از و است
آن،  اصـلی  غایـت  که است کریم قرآن از آن، تفسیري حد باالترین که است پذیرمفسر، مراتب احوال به بسته

 خاص درونی حاالت به دستیابی با و قرآنی هايداده پایه بر انفسی سیر با عارف اندگفته. است وجود حدتو
 اسـت؛  تأویـل  نـوعی  خـود  کـه  حـال  دگرگونی و برگشت این با یعنی. رسدمی انفس به آفاق انبیا، از مراتب

 )123، ص1384شایگان، ( کند.می دگرگون را خود خویشتن
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امـام  ( اسـت  معرفت و اخالق و دعوت بـه سـعادت و کمـال   که از نظر او قرآن کتاب 
در  یالفـاظ   به صـورت ، ب به شهادتیبا تنزل از مرحله غ ) که193ص، 1394، ینیخم

نـک: امـام   ( میاستفاده کن يااندازهآن تا  یم و از معانیم بفهمیتوانیاست که همه م آمده
کتاب ، ح فرمودهیچنانچه خود بدان تصر، فین کتاب شریا) و 161ص، 1384، ینیخم
ر یه و نوربخش سیامراض قلب ينفوس و شفا یت و مربیسلوك انسان يت و راهنمایهدا

ن یو مب یاخالق ید کتاب عرفانیز بایر نیتفس) 184ص، 1394، ینیامام خم( .اهللا استیال
ـ یامـام خم ( .ادت آن باشـد گر جهات دعوت بـه سـع  یو د یاخالق و یجهات عرفان ، ین

  )193ص، 1394
ل تقـدم  یـ دارد کـه بـه دل   ییایـ ر مزایشانه به تفسینواند يکردهایاست که رو یگفتن

نـدارد و   یگـاه یجا، یر مفسران سـنت یپژوهانه امام مثل ساقرآن يهادگاهیدر د، يعصر
ر بـه  یخا يهاو در دهه یتازگاز مختصات دوره مدرن است که به یاساساً چنان توجهات

 ییهـا ییر امام واگرایر مدرن با تفسین نظر تفسیاست. از اما وارد شده يکاوحوزه قرآن
کـه بسـتر و    یبـه منـابع   یق علمیدق يهاکرد. توجه یتلق مثبتتوان آنها را یدارد که م

 يتعمق در متن با استفاده از دستاوردها، کاودیات را میآ يریگشکل یخیتار يهانهیزم
 يهاتوافق شده مشترك با پشتوانه يهاتمیالگور یه متد و طراحیتوص، دیجد یپژوهمتن

 یروشـن  يهـا تواند افـق یگمان میهستند که ب يهمه امور، د به مفسرانیت جدیعقالن
امثال امـام   یقرآن يهاشهیدر اند ییکردهاین روید. چنیمفسران معاصر بگشا يرو شیپ

مثبت  ییشان واگرایا يهادگاهیمعاصر با د یوهپژن نظر قرآنیمفقود است و از ا ینیخم
معاصر باشد هر چند بـه   یتواند به نفع مطالعات قرآنین موارد مین معنا که ایدارد. به ا

ن یـ شان نبـوده باشـد. امـا آنچـه از نظـر ا     یعصر ا يمورد توجه علما یخیل جبر تاریدل
آن بزرگـوار   يهـا اهدگیر مدرن از دیتفس یمنف يریگپژوهش مهم است توجه به فاصله

  است. 
شه یابعاد اند، هادگاهین دیمدرن از ا یرپژوهیتفس يهاییح واگرایل ضمن تشریدر ذ
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د یر جدیبه تفس یر سنتیشنهادات گذار از تفسیها و پشان و ضرورتیا يریو تفس یقرآن
  شود.یآشکار م

  تفاوت در هدف
ـ متن است. ا ير مدرن صرفاً به دست آوردن معنایهدف تفس هـدف بـا مواجهـه     نی

از ندارد. یق فهمنده نیاست و به تأمل و تفکر عم یآمدنزه با متن به دستیو فرمول یعلم
ن متن مخصوصاً امام است یر با آنچه مد نظر باورمندان به این قسم تفسین اساس ایبر ا

  قاً تفکر کرد. ید عمیشان در مواجهه با متن بایدارد. از نظر ا يتفاوت ماهو
مقصـد و مقصـود    يوجوفه جستیات شریفکر آن است که از آمقصود از ت

ت به یهدا، دیه فرمایفه نورانیچنانچه خود آن صح، مقصد قرآن  کند. و چون
اخراج از همه مراتب ظلمـات اسـت بـه عـالم نـور و       سبل سالمت است و

فه مراتـب  یات شـر یانسان به تفکر در آ  دیبا، م استیق مستقیت به طریهدا
ـ النهایتا منتهـ ، ه استیملک  يکه راجع به قوا، ه آنیالمت را از مرتبه دانس ه ی
وارد شـده کـه     تیـ که از اهل ب يریم است به تفسیقت قلب سلیکه حق، آن

ر حـق در آن نباشـد بـه دسـت آورد     یـ که غ یمالقات کند حق را در صورت
در قـرآن   ...،دقـرآن باشـ   يشـده قـار  گـم ، هیه و ملکوتیملک يسالمت قوا و

ـ تفکـر و تعر   ف دعوت بهیشر امـام  ( ...».ار شـده ین از آن بسـ یف و تحسـ ی
 )204ـ  203ص، 1394، ینیخم

ر از یـ غ يزید در خدمت هدف قرآن باشد و در پرداختن به چیر بایاز نظر امام تفس
ان یـ خـالق و ب  بط مخلـوق بـه  ت ریفید کیر باین در رابطه با قرآن خسارت است. تفسیا

ـ را همانطور کـه در ا هجرت از دارالغرور به دارالسرور والخلود  عـت  ین کتـاب بـه ود  ی
د یو مردم با، م کندیتعل  ه را به مردمید شئون الهیمفسر باان کند و یگذاشته شده است ب

امـام  ر.ك: (. آن حاصـل شـود    ه به آن رجوع کنند تا اسـتفادت از یتعلّم شئون اله يبرا
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متن بـه   يان معنایر را از بیفه تفسیتر امام وظ) به عبارت واضح194ص، 1394، ینیخم
ن حسـاب بسـنده کـردن بـه     یـ دهد و بـا ا یانسان توسعه م يو ارتقا یت تعالیفیان کیب

ن امـر در سـبب   یکند و ایشان را محقق نمیر از نظر ایتفس ياساساً معنا، کرد مدرنیرو
  متعدد خواهدشد.  یدر جهات ییبروز واگرا

  ر و مفسریبا رسالت تفس "یک متن ادبیقرآن بمثابه "نگره  يگارناساز
ـ یم بمثابه ید به متن قرآن کریر جدیدر تفس   یژگـ ینظـر از و  و صـرف  یک متن ادب
شـود.  یر میتفس "متنِ نامقدس"د یکرد جدیو لذا بواقع در رو، شودیآن نظر م یقدس

ـ یدل«ه ح دارنـد کـ  ید قرآن تصرین گذشت که مفسران جدیشیدر گفتار پ نـدارد کـه    یل
د یـ ن بـاالتر تأک یـ و از ا 14»ان سپرده شودیاد يق در باره کتب مقدس فقط به علمایتحق

تواند بدون درنظر گـرفتن مالحظـات   یح متن میصح يبدست آوردن معنا«کنند که یم
متن توجه دارد  یر آفاقیتاً فقط به تفسیکه در واقع نها ـکرد ین روی. ا15»انجام شود ینید

متن ممکن  یاللفظتحت يبدست آوردن معنا يبرا ،ـ  آن توجه ندارد یتیه هداو به وج
 مهم دارد: ین متن دو کاستیاست سودمند باشد اما از نظر شخص باورمند به ا

ر نقدها و یصرفنظر از سا ـکند که یخاورپژوهان آشکار م یبه مطالعات قرآن ینگاه
 یعـ یار طبین معنـا کـه بسـ   یارد به اد "يگریرونیب"آنان آفت  یرپژوهیتفس ـ  هابیآس

را که  ینگرد اطالعات همه جانبه کسانین میک دیرون به تراث یکه از ب یاست که کس
بـا آن موضـوعات و مسـائل     یکـاف  یز فاقد همـدل یاند ندارد و ندهین بالیدر دامان آن د

کـه بـه دسـت     يریتفس، ردیبه کار گ يممتاز یعلم يهاهرقدر هم روش، است یداخل
ـ به متن ن یرونیک و بیو آکادم یدر نگاه علم یفاحش دارد. لذا حت يآورد خطاهایم ز ی

ن موارد را نگارنده یح ایاست. توض يباورمندان ضرو یمد نظر داشتن مالحظات معرفت
                                                   

 ).136، ص1383یالنت، طه حسین. (نک: و .14
 ).136، ص1383امین الخولی. (نک: ویالنت،  .15
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  16است.ان کردهیل بیبه تفص يگریهم ضمن نوشتار د

 17جهـان اول مـتن  عبـور از   يبرا يامادام که مقدمه، یک متن ادبیفهم قرآن بمثابه 
دن به آستان جهان دوم متن نباشد یو رس ـ و خطاب عصر نزول یهمان متن ادب یعنی ـ

تجربه خطاب را فـراهم   یین و فرصت بازآزمایت نفس را تأمیکه اغراض سلوك و ترب
 د.یآینم یرپژوهین غرض مسلمانان از تفسیکند چندان به کار تأمیم

نـدارد توسـط    یلزومـ ، نیـ ک دیـ تن مقدس ر مید که تفسیدگاه مفسران جدین دیا
ـ یر قرآن بمثابه ین انجام شود و تفسیعالمان آن د ـ  یک متن ادب توانـد کـامالً بـدون    یم
 يقـت قـرآن ضـرور   یافتن بـه حق یدست  يانجام شود با آنچه امام برا ینیمالحظات د

 یباطن قیافتن به حقایدستن  يشان برداشتن دو گام برایندارد. از نظر ا ییداند همگرایم
                                                   

 بـراي  نیـز  وحی؛ پرتو قرآنی مجله چاپ نوبت در »معاصر مسلمانان تفسیر مقابل استشراقی هايچاله« مقاله .16
Rubi( مسد سوره از ربین اري تفسیر به بنگرید نمونه n pp, 2007,  93  کلمات از ربین اري تفسیر و) 98ـ 

Rubi( مدثر و زملم n pp, 1993,  96  107ـ.( 
شناسی و الگوي پردازش زبانی انسان است کـه بـر اسـاس    در زمینه زباناي شناختی نظریه جهان متن نظریه. 17

شناسـی شـناختی اسـت. ایـن نظریـه      شناسی شناختی و نیز اصول تجربی زبـان مفهوم بازنمایی ذهنی در روان
پیوسته ـ جهان گفتمان، جهان مند با تقسیم گفتمان به سه الیه درهماي نظامپیچیدگی گفتمان را در خالل شیوه
) برخی از اندیشوران معاصر ـ 118، ص1389کند. (نک: صادقی اصفهانی، متن و جهان زیرشمول ـ تحلیل می
نی شده با اند که در شناخت گسست میان محصول تفسیر علمااي ارائه کردهشاید با الهام از آن نظریه ـ اندیشه 

قـرآن، در واقـع شـامل دو     یعنیجهان متن مقدس، مواجهه مطلوب با قرآن سودمند است. حسب این اندیشه 
اسـت   یاست، اما جهان دوم جهان یوح لیجهان اول بازتابنده فرهنگ اعراب در عصر تنز. است زیجهان متما

دارد و  يصرفاً ابزار یجهان اول متن نقشن، یابرابن تاباند و تقدس متن قائم به آن است.یرا بازم یاله قیکه حقا
بازگشـت بـه   “آموزه  رساند.یجهان دوم، م یعنیاست که خواننده را از جهان خود به جهان مقدس متن،  یپل

دانست که در قرآن و  یتجربه خطاب ییبازآزما یعنیبازگشت به جهان دوم متن مقدس،  يبه معنا دیرا با” قرآن
، قـرآن  در جهان مقدسِ ستنیز قیآن است که از طر ورزدین نیکرد. مسلمان راست یاسالم تجلّ امبریبر قلب پ

  ید: آیو همگام با او به معراج برمد، یآزمایرا در وجود خود م امبریپ یانیتجربه وح
  دیچو بر بام بلند دیماه ببوس رخ           دیچو از آل رسول دییمعراج برآ به

 ).163ـ  151، صص1390(نراقی، 
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 یو بـاور بـه وجـود مقـام     یق و مراتب عالین حقایاست: انکار نکردن ا يقرآن ضرور
عبادات و اُنس گرفتن بـا  ، عتی؛ ملتزم شدن به آداب شریوانین مقام حیا يگر ماوراید

، نـک: همـان  ( بالفعل و شـکوفا شـوند.  ، بالقوه او يقت انسان و استعدادهایه تا حقیادع
 یر مـدرن همخـوان  یک با مختصه مذکور تفسیچیو گام هن دی) و ا171و166ص، 1384
  ندارد.

که تالش قابل توجه خود را معطوف الفاظ و  یبه مفسران سنت ین باب امام حتیدر ا
ـ  یـ شـود صـرفاً بمثابـه    یض دارد که به قرآن نمـ یتعر، کنندیظاهر متن م  یک مـتن ادب

بالغـت و   که مقصدش جهات ستین خیکتاب سکاکى و ش نیصاحب است چون ینگر
مسعودى  ؛تا منظورش جهات نحو و صرف باشد ستین لیو خل هیبویس ؛فصاحت باشد
کتاب  هیاله ۀفیصح نیبلکه ا[...] عالم بحث کند خیتا در اطراف تار ستیو ابن خلکان ن

توقع  )194ص، 1394، ینیخمامام( .است هیعلم و معارف اله يابد وةیبه ح قلوب اءیاح
ات به عـالم بـاال و   یآ يجهت اهتدا يکشف و آشکارساز يریتفساو از مفسر و تالش 

ـ آن به طرق سعادت و فهماندن سـلوك طر  يتگریو هدا يریث دستگیح ق معرفـت و  ی
کـردن  ن با بسندهیو ا )193ـ  192ص، 1394، ینینک: امام خم( است ممتعلّت به یانسان
  . ه داردیار زاویات بسیر آیکرد مدرن در تفسیبه رو

  م مقاصد قرآن است: یاز نظر او شرح و تفه رسالت مفسر
 "سـبب " نـه ، مفسـر اسـت    از نزول را به ما فهماند "مقصد" یمفسر وقت

  ) 193ص، 1394، ینیامام خم( ر وارد است.ینزول به آن طور که در تفاس
داند بلکه باالتر آن را موجب احتجاب از قرآن یم یرا ناکاف یامام نه تنها چنان نگاه

م و یشان ناقص بودن حظ و بهره از قرآن را به نظر تعلیشمرد. ایم یاز ذکر الهو غفلت 
  .کندیت نداشتن به آن مربوط و اضافه میترب

 آن اعجاز وجوه و هیانیب و هیعیبد نکات با، میباش داشته تعلم و میتعل نظر اگر
 و مکـى  و نزول اوقات و اتیآ نزول سبب و خىیتار جهات باالتر قدرى و
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ن از عامـه و  یسور و اختالف قرائات و اخـتالف مفسـر   و اتیآ بودن مدنى
ه خارج از مقصد که خود آنها موجب احتجاب از یگر امور عرضیخاصه و د

ـ یامـام خم ( م.یدارر قرآن و غفلت از ذکر الهى است سر و کا ص ، 1394، ین
192.(  
اشت به نقش دد است که با چشمیمسلمانان مف يوقت برار آنیشان تفسیلذا از نظر ا

سـته شـود نـه    ینگر یفه و نسخه الهیآن انجام شود و به متن بمثابه صح یو ربان یتیترب
   .یادب یصرفاً بمثابه متن

 یاله یبستن پنجره تجل، مواجهه سرد معناشناسانه به متن

 یگـاه یک چه جایدارد و هر یل و مطلوب با متن قرآن چه اقسامینکه مواجهه اصیا
ن یـ سـت. ا یر مدرن مـد نظـر ن  یدر تفس، ت آن دارندیو اهتدا به هدادر استفاده از قرآن 

ر یق مواجهه معناشناسانه با متن تعامـل کنـد کـه آن را تفسـ    یتواند از طریند فقط میفرآ
دارد که هر کـدام از   ینامد. از نظر باورمندان به قرآن مواجهه با قرآن سطوح و مراتبیم

شـود  یدارد. قرآن را م یگاهیت نزول قرآن جایر بر مخاطبان و وصول به غایآنها در تأث
شود خود را بـه آن سـپرد و در   یم، برد آن بهره يتالوت کرد و از وجوه هنر ییبایبه ز

 یشود به قصد معناشناسیم، آن غرق شد و از آن لذت برد و شفا گرفت یالفاظ و معان
ست. با عبور از جهان نها همه به جهان اول متن مربوط ایا، کرد یل و بررسیمتن آن تحل

توان در آستان جهان یمخاطبان زمان نزول است م یست و هستیاول متن که در کمند ز
قـت  یجهان دوم متن که بـه حق ، قرآن را آشکار کرد یو سلوک یتیام هدایستاد و پیدوم ا

 يد به آن پـا یخواندن؛ با يبرا یستن نه متنیز ياست برا یجهان، تر استکیقرآن نزد
و مخاطـب   یک االذواق نبـ ید و شـر یات رسـ یـ ر آن گام زد و با آن به حنهاد و د

 يبـرا  یتعـال یام باریـ قرآن پ، ن کتابیم شد. از نظر باورمندان به ایام قرآن کریم پیمستق
 يصرف توجه ندا، ن کتاب تکلم خداوند با ماستینکه ایبندگان است. مجرد توجه به ا
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انسـان   یاست تا تمـام هسـت   یکاف "و بخوانر یبرگ" یعنیالفاظ با ما  يخداوند از ورا
  ر و زبر شود...یز

مهـم  ، سـت یام چیـ ن پیا يش از آنکه مهم باشد محتواین غرض بیوصول به ا يبرا
انسان خـود  ، ین توجه متعالیما است. به صرف ا ياز طرف خداوند برا یامیاست که پ

را درك  ید و خطاب الهابییسخن او مخود پروردگار و هم يستاده روبرویماٌ ایرا مستق
  کند. یم

امـا  ، ن مهـم قاصـر هسـتند   یرامون ایپ ير موجود از دخالت جدیتفاسۀ هرچند جمل
، ینگاه علم ییکند. گویصه را بارزتر مین نقیاش ایتفاوت علمیر مدرن با نگاه بیتفس

چه کلمات یشتر از دریکه پ یات است و نور الهیت آیت و معنویدر مقابل نوران یحجاب
 یاصل يگر در معنایات دیرسد؛ آیگر به قلب نمید، دیتراویرون مین کتاب مقدس بیا

 یفا کننده نقشیستند و تنها در بافت متن اینده نیت به گویاشاره و نشانه و آ یعنیخود 
ـ  يبـرا  ياشـتر پنجـره  یگر کلمه مقدس که پیل معنا هستند. به عبارت دیدر تشک  یتجل

  18است.راندود شدهیق، ریشدن تفس یعلمانبا ، پروردگار بر بندگان بود
                                                   

این همان اتفاقی است که از منظر محققان غربی براي انسان مدرن در سه زمینه رخ داده و منجر به طرح ایده  .18
راز زدایـی یـا تقـدس زدایـی از جهـان      «توضیح آنکه از نظر ماکس وبـر   است.غیبت یا کسوف خداوند شده

 عالم از سـه پنجـره   نیخداوند در ابیان که ). به این 179، ص1394وبر، » ( بارزترین ویژگی جان مدرن است
هایش بمثابه پیکانی . آفاق با تمامی شگفتیشودیآشکار م انیبر آدم طبیعت (آفاق)، نفس انسان، و کالم مقدس

که من به عمـق   ی، وقتاست حضور خداوند ينشانه برا نیبهتر انیوجود ما آدمتعالی است، نیز به سمت باري
، همانا معرفـت خداونـد حاصـل شـده اسـت      ابمییخود اشراف م قتینسبت به حقو  کنمیوجود خود نظر م

خداونـد   قتیحق و انیوجود خداوند و ما آدم يهاهیال نیترقیعمو  شودیم یدر کلمه متجل داوندهمچنین خ
ـ یمـ  یزندگ جهانی در . اما اکنون مامبادله کرده است انیاست که او با ما آدم يادر کلمه ـ کـه تمـام ا   میکن  نی

و  ستین هیآ گریجهان د نیکه ا دهدیعالم به دست م نیاز ا يریتصو دیعلم جد :انداندود کردهها را گلپنجره
 ایخدا  بیعالم را در پنجه تقل نیهاي ادهیتمام پد توانستیم یبه آسان شامدرنیپ ینید نساناپشت ندارد.  پسِ

نوشته  یاضیبه زبان ر عتیکه کتاب طب رفتین پذفرض ساما نیا يبر مبنا دیم جدعل .ندیبب یموجودات قدس
اي و هـیچ رویـداد و پدیـده    کرد انیب یاضیر قیدر قالب معادالت و روابط دق توانیرا مروابط آن یعنیشده، 
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مـار بـه   یتنِ معنا است همانطور که پزشـک بـه ب  ، شود متنیمدر نگرش مدرن گفته
از او  یا بدکار و توقعیکوکار است ینگرد بدون آنکه توجه کند که او نیک تن میمثابه 
ـ  یدارد و درمـان یکر او را پاس میتنها پ، ندارد  یت اصـل یـ کـه غا  ید. در حـال یـ جویم

بشوند و  یک االذواق نبین است که شریا ـ  مخصوصاً عارفان ـ باورمندان به قرآن
ن یتواند نه ادعا دارد کـه چنـ  یر مدرن هرگز نه میکنند. تفس ییتجربه خطاب را بازآزما

  سد: ینوین باره میل خواهدکرد. امام در ایرا تحص یتیغا
 و نیاز کتاب تکو هیاله يو اسما اتیکه خود را عادت داد به قرائت آ یکس
ـ به خـود گ  ياهیو آ يکم قلب او صورت ذکرکم، یاله نیتدو  و بـاطن   ردی

ـ یامـام خم ( »اهللا شـود...  تیـ ذات محقق به ذکر اهللا و اسم اهللا و آ ، 1394، ین
  )  217 ـ 216

  د: یگوین میچن يگرید يز در جاین
کم کـم بـه    اثر کند و در قلب آن ، قرآن کرد یکه تفکر و تدبر در معان یکس

بگذرد و  زین از آن مقام، شامل حالش شود یاله قیرسد و اگر توف نیمقام متق
ـ آن آ ياز اعضا و جوارح و قوا کیهر  ـ از آ ياهی ـ اله اتی  دیو شـا  شـود   هی

إقـرأ  « قتیحق وکند  خودیرا از خود ب وا، هیجذوات و جذبات خطابات اله
                                                                                                                         

  
معجـزه و   يبـرا  ییجهان جـا  نی. در اوجه پنهان و غیبی ندارد و علت همه امور بالفعل یا بالقلوه معلوم است

در  یهمچون روح شتریتحوالت خداوند که پ نیا يجهی. در نتماندینم یباق یعیطب ياتصرّف موجودات ماور
انسـان  "که  جاستنیشد در ا یو جهان از وجود او خال از جهان رانده شد. رونیبود به ب يجار عتیکالبد طب

از انسـان   يریتفسـ علم جدیـد همچنـین   . "افتیشده  ییراز زدا کسرهی یخود را در برابر جهان کبارهیمدرن 
از  هیرو کیو  یسطح ریتصو کیوجود ندارد.  یو چنان روح یمن روح هینفخت ف ییکه گو دهدیدست مبه

 ییگـو  یچشم مهربانم، یعالم هست نیدر ا یوجود کوچک کیم، یستیدر مرکز عالم ن گرید ما .دهدیما به ما م
مقدس،  يهاکتاب يبه حوزهو ادبی  یخیارت ينقدهام مقدس نیز با بازشدن پاي کال ریتفس . درستینگران ما ن

او سخن کالم،  نیکه ا يو خداوند ورزنیروح فرد د انیکه م يوجود قیعم يمکالمهدیگر و  یقدس افتیدر
 )92ـ  Buber, 1999, pp65( .ردیگیرت نم ، دیگر صوشدیمحسوب م
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ـ    ابدیالم درع نیرا در هم» واصعد مـتکلمش   از  واسـطه یتا آنکـه کـالم را ب
  )500ص، 1371، ینیامام خم( آن شود.، دیبشنود و آنچه در وهم تو و من نا

  ا بالقوه عصر نزول یکردن به فهم بالفعل بسنده
دگاه مخاطب یگفته فقط قادر است قرآن را از دشیر مدرن با مختصات پیظاهراً تفس

دربـاره   ییهـا تواند دادهین فهم متون مینو يهاوهی. توجه دارم که شر کندیه آن تفسیاول
ر یکرد تفسیآمد اما در هر صورت توان رویمتن به ما بدهد که در آن زمان به دست نم

آن مخاطبان  يط براینده در آن شراین متن از آن گوین است که بدست آورد اید ایجد
ر یم از تفسـ یف غالب باورمندان به قرآن کرکه هد یرا دارد. در حال ییچه معان ياقتضا

ط در بـر  یآن شرا يا بالقوه آن متن برایست که بالفعل ین یقرآن صرفاً وصول به آن معان
  داشت. 

م تـا  یدان است و همه مـا مخاطـب آن هسـت   یجاو یتیام هدایقرآن پ از نظر امام هم
  ). 93ص: 20ج، 1378، ینینک: امام خم( دارد و بفهماند. را زنده نگه یاتیمسائل مهم ح

ـ یامام خم( »حتاج بشر استیتمام معارف است و تمام ما قرآن مشتمل بر ، ین
  )  249ص: 20ج، 1368

بـاب معرفـت را بـاز کـرده      هم ماست که یات کتاب آسمانیخصوص ن ازیا
ـ بـاب ماد  هـم  حد انسان اسـت و  که در ياست تا حدود ات را و اتصـال  ی

را و همـه   خالفـت  باب هم را و باب حکومت هم ات را ویات به معنویماد
  ). 434ص: 17ج، 1378، ینیامام خم( .ز رایچ

زنده و ، ات مسلمانان در همه عصرهایبودن قرآن در ح يزنده بودن و جار يمقتضا
ط و زمان و مکان یبتواند حسب شرا ینکه هر شخص و قومیر است و ایا بودن تفسیپو

متن  ییو باززا یازمند دوباره خوانین، ن مهمیآورد. امتناسب از آن به دست  یفهم، خود
ر ین توقع هرگـز بـا تفسـ   ید است. ایط جدیتجربه خطاب در هر شرا ییو بلکه بازآزما



86   1ج / مجموعه مقاالت  

 یدهـ سامان یشود و به فرض آنکه آن را به وجهیک برآورده نمیتمیشده الگور یعلمان
ت یـ در نها، باشـد  که گفته شد و خواهد شد مصون يگریها و آفات دم که از نقصیکن

ن یـ د ایـ دهد و از آنجا بایبه دست م يد ناظر امروزیعصر نزول را از د يهمان مقتضا
که اصالح فرد و جامعه امروز ما را ضامن و نسخه سـلوك   يزیدن به چیر را تا رسیمس

د یمف يکردهایتا رو، يریکرد تفسیادامه داد. لذا از آن رو، ک از ما باشدیو سعادت هر 
، رفتن در آنشیاد است و با ادامه و پیفاصله ز ینیدگاه امام خمیلمانان در دبه حال مس

  دتر خواهد شد.یشد ییگر واگرایادتر و به عبارت دیاد و زین فاصله زیا

  غفلت از ذوبطون بودن ذات قرآن
تم یست. به هر حال الگـور یکدست نیر یک تفسیتنها  لزوماً، یجه اعمال متد علمینت
ـ  ییهاحسب داده يریتفس متکثـر   يدادهـا شـود ممکـن اسـت بـرون    یکه به آن وارد م

نـدارد. إعمـال    یکرد به تعدد بطون و سطوح مختلف فهم توجهین رویباشد. اما اداشته
دارد. از  یک سطح خروجـ یتنها  ـ  استنهاد شدهشیکه تا کنون پ یاز قسم ـتم  یالگور

ـ نظر باورمندان به ا و بطـون مختلـف دارد.    از معنـا  یقـرآن سـطوح مختلفـ   ، ن کتـاب ی
 ياسـت بـه فراسـو   ن و ارائـه شـده  یان آن که تا کنـون تـدو  یاز ب يمدرن با حد ریتفس

نـدارد. مفسـر مسـلمان اگـر در      یراه 19ق قرآنیف و حقایاشارات و لطا یعنی عبارات
د. بـا چنـان   یق آن بگشـا یف و حقـا یبه لطـا  یخواهد راهیکند میعبارات قرآن غور م

ـ برگرفته از روا یاست. امام در سخن یافتنیندست ین توقعیچن، يکردیرو ن یـ ات در ای
   د:یگویخصوص م

، ینیامام خم( .قرآن است يا هفتاد بطن از برایهفت بطن ، قرآن مراتب دارد
  )  133ص، 1384

                                                   
وام، و اإلِشـارةُ     کتاب اللّه عزوجل علی أربعۀِ أشیاء: علَی العبارةِ، و ا. 19 لعـةُ لبـارقِ؛ فَالعقـائالح و ،فاللَّطائ ةِ، وإلِشار

ألَنبِیاءقُ لقائالح و ،یاءألَولل فاللَّطائ و ،لخَواصل. 41تا، ص(شعیري، بی(  
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  :سدینویگر مید يو جا
ن مرحله یترنییاست که پا ییهامنازل و مراحل و ظواهر و باطن، قرآن يبرا
ـ یامـام خم ( نات قـرار دارد یتع يالفاظ و گورها در پوسته نآ  ص، 1395، ین

38 .(  
  د: یگویامام توقف در ظاهر قرآن و نرفتن به باطن آن را مرگ و جهالت دانسته م

ن پوسـته و  یهمـ  یو قـرآن فـرو فرسـتادة ربـان     یگمان مکن که کتاب آسمان
نـدن در حـد عـالم    ستادن در حد صـورت و ما یکه ا] بدان[ صورت است و

 یشـۀ تمـام  یمـرگ و هالکـت اسـت و ر    ، ظاهر و نـرفتن بـه مغـز و بـاطن    
امام ( باشدیم ]ن نکتهیهم[ ت هایو والها انکار نبوت یۀ تمامیو پاها جهالت

  ). 60 ص، 1395، ینیخم
 یآن از مصـدر وحـ   یت تلقـ یـ فیو ک یانیام وحیپ يهایژگیآنکه به خاطر و ویژهبه
از نظـر   امبریافت قرآن توسط پین متن آکنده از رموز است. دریا، امبریپ توسط

صورت نگرفته است.  یاست و با ادراك عقل بوده یبیبه صورت مشاهده غ ینیامام خم
توانسـته  ین است که جز در لفافه الفاظ و امثلـه نمـ  یا يافت شهودین دریا يلذا اقتضا

  ).137ص، 1384، ینینک: امام خم( ان شودیگران بید يبرا
کمـاالت موهومـه را بـر     شـه یکه همداند یم طانیمهم ش يشاهکارها ازرا  نیاامام 

ـ   یدهد و انسان را به آنچه که دارد راض انسان جلوه او  شیو قانع کند و ماوراء آنچـه پ
کند  قانع یرا به همان علم جزئ دیاهل تجو، را از چشم او ساقط کند. مثالً زیهر چ است

 ۀ. و حملـ فکندیب علوم را از نظر آنها گریفراوان دهد و دهاي جلوه او آن را در نظر آنه
و استفاده از  یاله ینوران کند و آنها را از فهم کتاب قیآنها به خود آنها تطب شیقرآن را پ

صـحاب  کنـد...و ا  یمغز راضبی صورت را به همان تی. و اصحاب ادبدیآن محروم نما
آنها  شیکند و تمام شئون قرآن را در همان که پ یمغز راضبی صورت را به همان تیادب

 به طور معمول را سرگرم کند به وجوه قرائات و آراء ریدهد. و اهل تفاس شینما است
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ـ آ بـودن و تعـداد   یو مکّ یارباب لغت و وقت نزول و شأن نزول و مدن ۀمختلف و  اتی
فنـون دالالت و   قانع کند فقط بـه دانسـتن   زیامور. و اهل علوم را ن نیمثال او ا فحرو

را محبـوس   یو عـارف اصـطالح   میو حک لسوفیف یوجوه احتجاجات و امثال آن. حت
ـ تمـام ا  دیبا دیآن. شخص مستف و امثال میاصطالحات و مفاه ظیکند در حجاب غل  نی

حجابها  نیا کی چیقرآن نظر کند و در ه به بحج نیحجب را خرق کند و از ماوراء ا
 محـروم  یالهـ  نیریشـ  يهاباز ماند و از دعوت اللّه یسالکان ال ۀتوقّف نکند که از قافل

استفاده  نیحد مع کیدستور عدم وقوف و قانع نشدن به  فیشود. از خود قرآن شرمی
  )196ـ  195ص، 1394، ینینک: امام خم( شود.

  ل یتأو ندیقصور از فرآ
است که در تراث  يزیت چیدهد در نهایر مدرن به دست میتفس يهاتمیآنچه الگور

ت فهمنده قرآن یمطرح است. غا 20لیتأو، ن معنایل نام دارد. مقابل ایشناسانه ما تنزقرآن
ل نـزد  یـ ح آنکـه تأو یا تحقق آن اسـت. توضـ  یل قرآن یاز نظر باورمندان وصول به تأو

گاه از سنخ مدلول لفظ  یکل يم بندیک تقسیمتعدد دارد و در پژوهان اصطالحات قرآن
است  یل از سنخ مدلول لفظ اصطالحی. تأوین خارجیت و عیاست و گاه از سنخ واقع

ـ  يتعبد ـا ناظر به بطون یشود یه متشابهات اطالق میا به توجیکه در زبان اهل علم  ا ی
ـ  ین خـارج یز سـنخ عـ  ل ای). تأو38ص، 1374، معرفت( ات استیآ ـل  یقابل تحص ا ی

، یهمـدان  ينک: موسو( ات.یآ یو فوقان ییقت ماورایا حقیات است یآ یتحقق خارج
امبر وارد یـ نکه بـر قلـب پ  یا يقت قرآن برای) از نظر امام حق58ـ   37صص: 3ج، 1374

                                                   
فَقَالَ ظَهرُه تَنْزِیلُه و بطْنُه تَأْوِیلُه منْه ما قَـد   نٌما منَ الْقُرْآنِ آیۀٌ إِال و لَها ظَهرٌ و بطْاز امام باقر روایت شده است:  .20

تَأْوِیلُ شَی اءا جرُ کَمقَم ا یکُـونُ   مضَى و منْه ما لَم یکُنْ یجرِي کَما یجرِي الشَّمس و الْ کَمـ اتولَى الْأَمکُونُ عی نْهم ء
نُه196، ص1404علَى الْأَحیاء ( صفار،  قُرْآنُ و بطْ ه الَّذینَ نَزَلَ فیهِم الْ عملُوا بِمثْلِ أَعمالهِم یجرِي فیهِم ما  الَّذینَ ) َ ظَهرُ

کی أُولَئ11: ص1، ج1380(عیاشی،  نَزَلَ ف ( 
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 يده تا بـرا یگر باز هم نازل شده و لباس لفظ پوشید يااست و در مرتبهشود تنزل کرده
 یر نزولین سی) در مقابل ا162ص، 1384، ینینک: امام خم( ل فهم گردد.گران هم قابید

ـ  يصعود يریس، ر و سلوكید به کمک سیمخاطب با  یانجام دهد تا در هر گام و منزل
ن ی) ا50ص، تایب، ینینک: امام خم( دیاز قرآن نائل آ يتریبه فهم مراتب باالتر و باطن

خـود اسـت. کـه از نظـر امـام       یه مرجع اصـل ا بازگرداندن کالم بیل یند تأویهمان فرآ
نـک: امـام   ( کنـد. یا محقـق مـ  یـ ن دنیبخوان و باال برو) را در هم( خطاب اقرأ و اصعد

  )500ص، 1371، ینیخم

  ق یتفکر و تطب يندهایقصور از فرآ
، د او قرآنیاست. در د "قیتطب" ینیار مهم با متن از نظر امام خمیسته بسیمواجهه با

اللّه آن است  یفۀ سالک الیوظ، پس«رست بودن رفتار سالکان است ا نادیمالك درست 
 حیتوض در ي) و208ص، 1394، ینیامام خم( ». دارد ف عرضهیکه خود را به قرآن شر

  : سدینویم نیچن قیتطب
 حال با را آن مفاد، کندمی تفکر که فهیشر اتیآ از هیآ هر در که است آنچنان

 را خود امراض و کند مرتفع آن واسطۀ به را خود ننقصا و، کند منطبق خود
 خـود  و میخواند مطرود و ملعون را طانیش عمر اول از ما[...] دهد شفا بدان

 سـبب  چه آن که میامدیبرن آن فکر در و. میهست متّصف او ثۀیخب اوصاف به
 طانیشـ  اسـت؛  مطـرود  باشـد  یکسـ  هـر  در اسـت  قدس درگاه تیمطرود

 آن به که نگذارد را ما کرد دور قرب درگاه از را او آنچه، ندارد یتیخصوص

ـ  به کههایی لعن ترسمیم. میابی راه درگاه ـ ن خـود  میکنـ مـی  سیابل  آن در زی
    )206ص، 1394، ینیخم امام( .میباش کیشر

 یفکـا  بهـرة  و وافر حظّ فیشر قرآن از بخواهد که یکس، بالجمله سدینویم شانیا

. کنـد  کامله استفادة تا کند قیتطب خود حاالت با را فهیشر اتیآ از کی هر دیبا، بردارد
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 اللّـه  مالئکـۀ  از را او يبرتر و آدم تیمز سبب و فهیشر قصۀ نیهم در میکن تفکّر زیون«
ـ یب یم .میشو متّصف آن به طاقت مقدار به زین خود، بوده چه مینیبب ـ « مین  »اءاسـم  میتعل

ـ عال مرتبـۀ  و .لَّهاکُ اْالَسماء آدم وعلَّم: دیفرما چنانچه بوده؛ آن سبب ـ  ۀی  اسـماء  میتعل
ـ عال مرتبـۀ  چنانچه است؛ اللّه اسماء مقام به تحقّق  تیـ روا در کـه  اسـماء  احصـاء  از هی

 قـت یحق بـه  تحقّـق  ، الْجنَّۀ لَدخَ، اَحصاها منْ اسماً؛ نَیتسع و تسع للّه انَّ: است فهیشر
   )207ـ  206ص ، 1394، ینیامام خم( .»کند نائل یاسمائ جنّت به را انسان که است آنها

  د.یآیم به دست نمیشده قرآن کر یر علمانین مهم با تفسیقدر مسلم ا

    یات قرآنیبه هم صنف نبودن همه آ یتوجه یب
، اندازدیات را از چشم مینکه بطون مختلف آیر مدرن عالوه بر ایدر تفس یمتد علم

توجه است. چون یز بیهر صنف ن يریات و اقتضائات مختلف تفسیبه اصناف مختلف آ
ک چشـم  یـ شود و همه را به یکسان اعمال میات یآ یدر تمام يشنهادیپ يهاتمیالگور

 يبنـد بقـه ط یات در دستجات مختلفین کتاب آیکه نزد باورمندان به ایند. در حالیبیم
  با هر صنف متفاوت است.  يریسته تفسیشوند که مواجهه بایم

   :از نظر امام چون
و ، ع طبقات و قاطبۀ سلسلۀ بشـر اسـت  یسعادت جم يف براین کتاب شریا
در حاالت قلوب و عادات و اخالق و ازمنه و امکنه مختلف  ین نوع انسانیا

اخـذ   يکه برا ینفوس بسا يا، ک طور دعوت کردیهمه را نتوان به ، هستند
م به صراحت لهجه و القاء اصل مطلب به طور ساده حاضر نباشـند و از  یتعال

د به طور ساختمان دماغ آنها دعوت کرد و مقصد ینها را بایا، آن متأثر نگردند
خ سر و کار یات و تواریکه با قصص و حکا ید. و بسا نفوسیرا به آنها فهمان

اول  نها را نتوان بادسـتۀ یا، و لباب مقاصدندندارند و عالقمند به لب مطالب 
 یو قلوب، ف و انذار متناسبندیبسا قلوب که با تخو يا ک ترازو گذاشت.یدر 
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ف ین کتاب شرین جهت است که ایر سر و کار دارند. از ایکه باوعده و تبش
امـام  ( به اقسام مختلفه و فنون متعدده و طرق متشتته مردم را دعوت فرموده.

    ).187ص، 1394، ینیخم
   :او معتقد است

ن آخرالزمـان وارد  یمتعمقـ  يات ما وارد شده است کـه بـرا  یکه در روا یاتیآ
گمان ندارم که ، »دیحد«ه از سورة یو شش آ »دیتوح« مثل سورة، شده است

د باشد کشـف  یکه با يآن طور بشر تا اآلن و تا بعدها بشود؛ يتش برایواقع
    )261ص: 18ج، 1378، ینیامام خم( .شود

مخصوص به خود را  یانیشان مطالب قرآن مختلفند و هر دسته اقتضائات بیاز نظر ا
ـ ب ياگونـه اند اما معارف واال بهان شدهیبه صراحت ب ین عمومیدارند. احکام و قوان ان ی

  ) 351ص، 1376، ینینک: امام خم( اهلش قابل فهم است. يشده که تنها برا
لۀ یبـه وسـ   یتبـارك و تعـال   يخدا« است که ياهسفریک م یشان قرآن کرید ایدر د

ک بـه مقـدار اسـتعداد    یـ ن بشر گسترده است که تمام بشر از آن هـر  یب غمبر اکرم دریپ
و عارف  یعام ، در او هست که همۀ مردم یمسائل، ن حالیدر ع ...کند استفاده شخود

 يکه مختص بـه علمـا   ستدر او ه یکنند و مسائلیر عالم از او استفاده میو غ، و عالم
است. بعض مسائل یا و اولیانب  و، بزرگ است يعرفا، فالسفۀ بزرگ است، بزرگ است

 يریمگر بـا تفسـ   ؛تواند ادراك کندینم  یکس یتبارك و تعال يخدا يایر از اولیاو را غ
  ) 387ص ،14ج، 1378، ینینک: امام خم( .شودیکه از آنان وارد م

م نمـوده اسـت. دسـته اول    یتقسـ  یو علمـ  یت قرآن را به دو دسته عملـ ایشان آیا
نـه   یات علمـ یعموم قابل فهم باشد اما آ يد برایعمل کردن است و با يو برا یعموم

ان آن مطـابق فهـم عمـوم تـوده     یهمه قابل فهم باشد بلکه اصالً ب يست برایتنها الزم ن
  ). 128ص، 1391، ینیامام خمر.ك: ( ست.یممکن ن

داند اما نسبت به دسـته  یم یرا کاف یر آفاقیات دسته اول را تفسیفهم آ يان براشیا
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نهـا  یشمرد. همه ایم يرا ضرور یر انفسیتفس، ل و رمز هم داردیدوم که بعضاً لسان تمث
  ندارد. ید به آن توجهیشده جد یر علمانیاست که تفس يموارد

  ذو مراتب بودن فهم قرآن حسب مخاطبان
نکه معلوم باشد مفسـر  یاست. ا يمنده به روشیر مدرن توصیه تفسن مختصیترمهم

ن یاست. ادهیرس ین معانیاز آن الفاظ به ا یها و مراحلند و ضمن چه گامیکدام فرآ یط
سـت.  یک چندان بر حسب مراتـب فهـم و درك فهمنـدگان منعطـف ن    یتمیر الگوریتفس

ز به فهم یدر آن ندارد ن یو طهارت باطن نقش یه روحیو تزک یات روانیخصوص ویژهبه
ندارد. از نظر امام قـرآن   یتوجه، گران باشدیبخش فهم دتواند منبع الهامیژگان که میو

سرّ مستسرّ به ، سرّ سرّ است، قرآن سرّ است«، شودیذو مراتب است که بر قلب وارد م
  ) 162ص، 1384، ینینک: امام خم( »سرّ مقنع به سرّ است، سرّ است

ه یفَلَما جنَّ علَ: فۀیمۀ شریاز کرد یگویمن تفاوت مراتب فهم از قرآن ییدر تبشان یا
ه یم علیحضرت ابراه يمعنو ریت سلوك و سیفیاهل معرفت ک، مثالً ...لُ رءا کَوکَباًیاللَّ

و ، نـد ینمامـی  جنابـه را تعلـم   یر الیاللّه و س یو راه سلوك ال، کنندیالسالم را ادراك م
لَ جنَّ عت که بهیظلمت طب يرا از منتها يو سلوك معنو ینفسر ایقت سیحق اللَّیع لُیه 

و  یخودپرسـت  و يت و ترك خـود یت و انانیمطلق انّ يتا القا، ر شدهیدر آن مسلک تعب
 اسـت  ن مسلک اشـارت بـه آن  یکه در ا، وصول به مقام قدس و دخول در محفل انس

 ـ ـ   يللَّـذ  یوجهت وجهِ اتفَطَـرَ السمو... یر آفـاق یگـران از آن سـ  یابنـد. و د یاز آن در 
، ن منوالیو بد، ادراك کنند، ل الرحمن امت خود رایم جناب خلیت و تعلیت تربیفیک و

و مالقات  یسیوسف و عیو  یم و موسیمثل قصۀ آدم و ابراه، اتیقصص و حکا ریسا
گـران  یت و داضات و مجاهـدا یکه استفادات اهل معارف و ر، وسف و خضری و یموس
  )189ـ  188ص ، 1394، ینینک: امام خم( .فرق دارد يگریک با دیهر 

ست که توسط بشر بطور ین یر بودن است و قرآن کتابیپذقت قرآن فوق فهمیاما حق
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از است کـه  یدر ماورا ن يگرین کار علوم دیا يچون برا ،ر باشدیتمام و کمال قابل تفس
ـ آنها را واجدند و با نها معصومانفاقد آنها هستند و ت يعاد يهاانسان شـان  ید از ای

ـ ینک: امام خم( استفسار کرد. ) کامـل قـرآن تنهـا مخـتص بـه      93ـ    92ص، 1384، ین
مـات آن  یکـه معلـم بـه تعل   یاهل عصت و کسان، امبر صیپ یعنیقرآن  یقیمخاطبان حق

دن بـه  یرسـ  يبـرا  ـ   »عرف القـرآن مـن خوطـب بـه    ینما إ«که  ـ  اند استحضرت بوده
ر اهـل  ید بـه تفسـ  یست باین يطه فهم بشر عادیقرآن که در ح یطول یاز معان ییهاهیال

 يهـا ن است که تـالش ی) ا136ص، 1384، ینینک: امام خم( عصمت ع مراجعه نمود.
از  یر و فهم جامعیناتمام است و تفس ییهاتالش، شیکردهایدر همه انواع رو يریتفس

 يهـا از پـرده  ياپـرده ، بر تخصص و فن خـود ک از مفسران بنایقرآن وجود ندارد. هر 
 يهـا ر امام اوراق و پـرده یاند به تعباست. آنچه مفسران نوشتهر کردهیم را تفسیقرآن کر

. بـا  )92ـ    91ص، 1384، ینینک: امام خم( .یر قرآن به همه معانیقرآن است و نه تفس
شکل گرفته و در  یشتر با توجه به عالم آفاقیب ییر عرفایغ يرینکه سنت تفسیتوجه به ا

 یوکو سـل  ياست گروه اول به وجه فرد یر قرآن روش انفسیمقابل روش عرفا در تفس
 یاند در حالات کمتر پرداختهیآ یاند و گروه دوم به وجه اجتماعقرآن کمتر توجه کرده

ن یـ شان در ایاست. ا ين دو جنبه ضروریکه از نظر امام توجه به رسالت قرآن در هر ا
  د: یگوینه میزم

 یعارف و صـوف  ..ولسوف یفاي هفیک طایاز زمانها بر ماگذشت که  ياریبس
ـ ... بودنـد  يال ذلک که دنبال همان جهات معنـو و متکلم و امث دنبـال   یوقت

ات را برگرداندند یاکثر آ، ات رایتمام آ، م کهیکنیرفتند مالحظه م ر قرآنیتفس
ــان  ــات عرف ــه آن جه ــف  و یب ــات فلس ــو  یجه ــات معن ــ، يو جه  یو بکل

اج هسـت و  یـ نجا به آن احتیا که در یو جهات ياویات دنیاز ح کردند غفلت
ـ ، ن اوان و همـان عصـر  یدر هم و ...د بشود؛ینجا بایکه در ا ییهاتیربت ک ی

هـم   نهـا یا، يتعبـد  و به امـور  یبه امور فقه که اشتغال داشتند يگریدستۀ د
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ـ یامـام خم ( ه.ن هـر دواَش خـالف واقـع بـود    یو ا ..آنها را کردند تخطئه ، ین
  )221ص: 3ج، 1378

ـ ب ياژهیـ و یخینگرد که در بستر تـار یم ینقرآن را بسان مت، شده یر علمانیتفس ان ی
چون نسبت همـه   ـ  ندارد یر توجهیشان در تفسیبه من خوطب به و نقش ا، استشده

عرِف القُرآنَ یانَّما «د بنابر یگویم ینیکه امام خم یکسان است. در حالیفهمندگان به فهم 
بِه بن خُوطگـران از  یبرد و دیست را از قرآن مسته ایکه با ياتنها رسول اهللا استفاده» م

ـ ینـک: امـام خم  ( م اویا هم با تعلیاول، م اویمگر به تعلن استفاده محرومند یا ، 1384، ین
  ).  135ص

ـ یژه آن یـ ع مراتـب مـتن بـدون مراجعـه بـه مخاطبـان و      یلذا است که فهم جم  یعن
ـ  یه را منبع و سرچشمه جوشانین ادعیهمچن ياست. و یافتنیمعصومان ع دست ن  يراب

 قرآن از يابرگرفته سلف يقدما و علما یعرفان يهاکتاب دیگویداند و میات میفهم آ
ز قرآن صاعد هستند و دعاها از معـارف نهفتـه در بطـون قـرآن     یه نیادع  .است سنت و

 ات قـرآن هسـتند.  یـ و شارح آ ین دعاها زبان کالم وحین رو مضامیا  سرشار است؛ از

  )6ص، 1393، ینیخم نک: امام(

  آن یو عرفان یمانیت از فوائد ایت به سطح متن و محرومیمحدود
بندد و او را محدود به چـارچوب  یمفسر را م ير دست و پایکردن تفس یتمیالگور
بـودن مـتهم    یر علمـ یـ و غ يفهم را به ناروشـمند  يهار روشیکند و سایم یمتد علم

بند تفکر يد پاینبا، د باشدیوب و مفمطل یرآفاقیاگر در مرتبه تفس ین امر حتیا، کندیم
کـه از   ياصهیو عدم توجه به نق يریو تدبر در قرآن باشد. لذا محدود کردن تالش تفس

را کـه  اعتقـاد   نیند. امام ایآفریبزرگ م يهاحرمان، شودیر مفسر میگن رهگذر دامنیا
 ستین فیاده از قرآن شراستف را حقّ یاند کسدهیفهم اینوشته  نیکه مفسرجز آن يزیچ

نسـبت بـه    وه اسـت  یـ فه نورانین صـح یداند که مانع استفاده از ایم ییهارا از حجاب
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ـ تفکّـر و تـدبر در آ   دیگویم، یمحدودکنندگان مواجه با قرآن به مواجهه سرد علم  اتی
اسد ف يرأ نیا ۀاند؛ و به واسطاشتباه نموده، که ممنوع است، يرأ به ریرا به تفس فهیشر

 مهجور ینموده و آن را بکلّ يفنونِ استفاده عار عیرا از جم فیباطله قرآن شر ةدیو عق

مربـوط بـه    وجه چیبه ه یو عرفان یمانیو ا یکه استفادات اخالق یاند؛ در صورتنموده
   )199ص، 1394، ینیامام خمر.ك: ( باشد. يبه رأ ریتا تفس ستین ریتفس

 یمانیو ا یاخالق يهان فراز از خارج کردن استفادهیشان در ایواضح است که مراد ا
، ریکه به عنوان محدوده مجـاز تفسـ   یین است که حصارهایا، ریاز حوزه تفس یو عرفان

ر از یبندد بشکند و گرنه گذشت کـه تفسـ  یمفسر را در سطح الفاظ متن م يدست و پا
تجربـه   یعنـ ین مرحلـه  یتا آخرها از سطح الفاظ متن گرفته تین فعالیشان همه اینظر ا

 رد.یگیخطاب را در بر م

  جهینت

رساند و بـا تحقـق   یمتن م یما را به آستانه جهان انفس یر آفاقیرسد تفسیبه نظر م
ـ بـه آ  یدنِ انفسـ یند تحقق بخشیل فرآیشود. تأویل میتأو یکالم اله، دن آنهایبخش ات ی

 یر انفسـ یبه اسـم تفسـ   يزینکه چیا یعنی، ا نهیاز دارد یان نیب ینکه مرتبه انفسیاست. ا
سـخن دارد.   يل مطرح است جایو تأو ین مرحله فقط تحقق بخشیا در ایوجود دارد 

 یر انفسـ یبه تفس یما در عبور از جهان اول متن آگاه یان تالش آفاقیرسد پایبه نظر م
سـتمعوا  نجـا خطـاب ا  ید بتوان گفت تا ایشا ـنجا آستانه جهان دوم متن است یاست. ا

. با 21استدهیو گام زدن در نفس رسانصتوا خطاب  یل شده و نوبت به تحقق بخشیتأو
شـود و تجربـه   یل مـ یات تأویا آیشود یمآل آنها محقق م، ات در نفسیآ یتحقق بخش

دهد. چـه  یبه فراخور هر مرتبه رخ م یشود و مالقات با امر قدسیخطاب بازآزموده م
ـ ن يشتریتالش ب یر انفسیاز تفس یا آگاهیبسا پس از رفع حجاب از متن  از نباشـد و  ی

                                                   
 ).204(األعراف ـ  حمونَتُرْ لَعلَّکُم أَنْصتُوا و لَه و إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمعوا .21
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پـردازد در  یست و تفرج در آن میهمانجا باشد که شخص به جهان دوم در آمده و به ز
ها مربوط به قبل رفع حجاب است و همان هم چه بسا همـه  اضات و رنجینصورت ریا

ـ  یعنیباشد  یموهوب او  ،شـود یمعرفـت بـه او اعطـا مـ    ، شـود یانسان به متن گشوده م
رپژوهانه یکند. آنچه از افادات تفسـ یرا تجربه م يریگامیشود و پیم یاالذواق نبکیشر

که با بسـنده کـردن بـه     يزین مراتب است؛ چیا ید با مالحظه تمامیآیامام به دست م
ـ   یدر بهتـر  یر علمانیتفس حاصـل   یر آفـاق یتفسـ  یعنـ ین سـطح آن  ین حالـت فقـط اول

  ش است.یدر پ یطوالن یراه یات الهیت آیه غاشد و پس از آن تا وصول بخواهد

  شنهاداتیج و پینتا

ت مدرن در جهـت  یج شکاکیت که از نتایحیر متون مقدس در مسیدر تفس يبازنگر
ند فهم کتاب مقـدس  یشدن فرآل یمنجر به تبد، متن مقدس از سنت فهم بود يآزادساز

 شد.  یک رفتار علمیبه  یاتیک کُنش الهیاز 

ش یمفسران نواند، ه افکندیز ساین یر اسالمیدر تفس یشیند نواندیرآه بر فین رویهم
د یـ جد يایـ م بـا مختصـات و مطالبـات دن   یقرآن کر يت سازگارسازیمسلمان که به غا

علوم  يهار دادهیتحت تأث، بودندخود شده يریسنت تفس يکار اصالح و بازسازبهدست
فت یم شیک پارادای خود را با عمالً، یمحققان غرب یرپژوهیمعاصر غرب و تفس یانسان
راه خـود را بـه    یر بآرامیشدن تفس ین دهه است که علمانیافتند. چندیمواجه  یمعرفت

 کند.یر قرآن بازمیحوزه تفس

و ر قرآن یر مدرن کتاب مقدس به عرصه تفسیتفس يهاهیها و توصدغدغه یابیبا راه
در حـوزه  اصلِ متن  تیقدسده شدن یبه چالش کشو  مدرن کیهرمنوت انیبا ظهور جر

 ستند.یگرن يمتن بشر کیمثابه شان به متن قرآن بینو اند یر اسالمیتفس

دارد  یحیصـح  يهاشهیر يریسنت تفس ياز آنجا که اصل حرکت اصالح و بازساز
گـذار   يست خود برایمسلمانان با، مواجهه آن با مختصات دوره مدرن است يو اقتضا
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و آثـار   یرپژوهیقدم باشند. لذا تأمل در تحوالت تفسشید پیر جدین سنت به تفسیاز ا
ر یدر حوزه تفسـ  یاصالح يهال شدن حرکتیتواند به تراز و تعدیآن م یمثبت و منف

 نجامد.یب

ـ ا، ریتحول در عرصه تفس يسازیدر علم یپژوهش حاضر با هدف برداشتن گام ن ی
و  يتحـول جـد   تـا کنـون   یعیر شـ یمهم را در نظر داشت که هرچند در حـوزه تفاسـ  

شـده در سـده   نیتـدو  يرهایافته و قاطبه تفسیتحقق ن يسازدر جهت مدرن يداردامنه
، هسـتند  یر سنتیهمچنان در چارچوب تفس، شانهینواند يهاشیبا وجود گرا یر حتیاخ

ده را یـ ن پدیـ سـت ا یر خواهد شـد و لـذا با  یگا زود همهیر یکه آغاز شده د یاما حرکت
 ح با آن را به دست آورد. یصح شناخت و مهارت مواجهه

 ياعتباریحکم به ب، ش از آنیپ یر و اندکیمستشرقان در سده اخ یرپژوهیبرآمد تفس
بـود.   یاز متـدعلم  ياحتمال مخدوع بـودن آن و نـابرخوردار  ، مسلمانان يریسنت تفس

شـود. لـذا    يد بازسـاز یـ جد یعلمـ  يهـا ه دادهیز در سـا ین یر اسالمیشنهاد شد تفسیپ
 مند شود.روش یعلم يهاتمیبا الگور ستیبایم

ر قـرآن توسـط محققـان    یتفسـ  يبـرا  یعلمـ  يهـا تمیالگـور  يسـاز ادهیو پ یطراح
ل آنکه نقـص  یگشا باشد اما به دلروشنگر و افق یتواند از جهاتیهرچند م، رمسلمانیغ

د و اندهین نبالین دیانجام شده که در دامان ا یتوسط کسان یعنیدارد  يگریرونیب یعیطب
ـ ، ق هسـتند یـ فهم دق يالزم برا یفاقد معرفت و همدل یعیلذا بطور طب در مرحلـه   یحت

 ندارد. یق علمیهمواره توف، هم یر آفاقیتفس

مشروط بر آنکه توسط باورمندان  یعلم يهاتمیک متن با الگوریر قرآن بمثابه یتفس
انـد  تویه مـتن مـ  یـ و اول یام سـطح یـ هرچنـد در اسـتخراج پ  ، و نظـارت شـود   یطراح
با نگاه  ین گام علمیدارد. ایهدف متن برم ياما فقط گام اول را بسو، ز باشدیآمتیموفق

دهد و به آسـتان جهـان دوم   یت فهمنده را از جهان اول متن عبور میدر نها یسرد آفاق
 رساند.یم، است یانیمتن وح یت اصلیکه حامل غا
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، امام، یفرد با عنوان نب، سانان یاز کل ـ  نهاد مخاطب یر تعالیم مسیهدف قرآن ترس
با  ـ حکومت، امت، جامعه، ن خانوادهیفرزند؛ جمع با عناو، مادر، پدر، متعلم، عالم، قائد

، هـا) ات جهـان و سـنت  یواقع( ینیق تکویان حقایق بیاز طر، مدارج ابتغاء وجه اهللا یط
هـا و احکـام و   ها و هنجارها تـا برنامـه  ان ارزشیاز ب( یو عمل يفکر يهاستهین باییتب
 ها و مناسک) است. نییآ

رپژوهانه امام بـه  یز تعمق در تراث تفسیو ن يریمدرن تفس يز شدن در متدهایبا ر 
ر مدرن است یتفس ییکه محصول نها یر آفاقیل آشکار شد که بسنده کردن به تفسیتفص

بـا صـرف تـوان فهمنـده در عناصـر      ، ن کالم تطابق نـدارد یبا هدف متکلم و مخاطب ا
ـ آ، شـود یچه کالم مقدس حجـاب مـ  یاز در یاله یمقابل تجل، ...و یو ادب یخیتار ات ی
را تا حد فهم مخاطبان عصر نـزول بـه    یمراد اله، دهدیتنزل م یرا به عبارات ادب یاله
هـر   يریات و اقتضائات تفسـ یبه ذوبطون بودن قرآن و هم صنف نبودن آ، کشدیر میز

ـ ی ــ  ن و لزوم توجه به منابع فهـم صنف و ذو مراتب بودن فهم فهمندگا معصـومان   یعن
ق و از همه یتفکر و تطب يندهایاز فرآ، توجه استیب ـ ...ه مأثوره ویهم السالم و ادعیعل

 یعرفان يایل قاصر است و با محدود کردن فهمنده به سطح متن او را از مزایمهمتر تأو
کـه از نظـر   ید. درحـال دهـ یتوقـف مـ   یر آفاقیکند و در حد سیآن محروم م یمانیو ا

عبور از جهان اول متن سودمند است و با کشـف   يت برایدر نهاها نیباورمندان همه ا
آغاز کند و  یر انفسید سیرسد که بایتاً شخص به آستانه جهان دوم میات نهایمقاصد آ

ش گام زند و یدرون خو یعنیاغازد و در جهان متناظر آن یگر بید یستیدر جهان متن ز
شـدن و   یک االذواق نبیل شود که همانا شریبا متن مقدس نا ییجهه مطلوب نهابه موا

   تجربه خطاب است. ییمشارکت در بازآزما
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  آن  یـ اجتماع یر اخالقیموانع فهم قرآن و تأث
  ینیاز منظر امام خم

  22ب بهروزیمحسن اد
  23ایحسن پو

خاص به آن توجه کرده و  صورتبه  ینیکه امام خم یاز مباحث یکی ده:یچک
  .استم یکرمراتب و موانع فهم قرآن ، آن بحث کرده است رامونیپ

 زیمراتب و مراحل فهم آن و ن، همچون امکان فهم قرآن یمباحث نهیزم نیا در
  مطرح شده است. :تیبودن فهم قرآن به اهل ب يانحصار ۀینظر

قابل گفتگو  نهیزم نیاست که در ا ییهااز جمله بحث زیو باطن قرآن ن ظاهر
ظـاهر و   ایـ و ، قرآن ظاهر و باطن يکه برا یاتیروا یو بررس لیاست و تحل

ـ یمـام خم است که در آثـار ا  یموضوعات گریاز د، اندقائل شده یبواطن بـه   ین
  خورد.یچشم م

و ، يو یانسـان کامـل و طهـارت بـاطن     ۀرابطـ  یاجتمـاع  ــ  ینگاه اخالق از
  باشد.یحوزه م نیا از مباحث زین نآشناخت جامع از قر

                                                   
 .adib1341@gmail.com . عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تهران.22

  .hassan.pouya@gmail.com . نویسنده و پژوهشگر.23
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ـ ا در  جامعــه وفــراوان آن بر راتیموانـع فهــم قــرآن و تـأث   یبــاره بررســ نی
حجـاب   رایـ ز ؛قرآن است قیآنان از حقا يدور ةنشان دهند، افراد تیشخص
که ، کورکورانه دیو تقل ییجمودگرا، ایدن حب، گناهان، فاسد دیعقا، ینیخودب

، همه و همه، ن مطرح شده استدر آثار حضرت امام به عنوان موانع فهم قرآ
ـ  اتیکـه خصوصـ   ییهاتیگردد و شخصیها بر مبه باطن و ظاهر انسان  ادی

برخوردار از اوصاف و ، یاجتماع گاهیو جا یاز نگاه اخالق، شده در آنهاست
هـا  حجاب نیکه برطرف کردن ا یدر حال، باشندیم یاجتماع ةژیو يرفتارها

 یانسـان  يهـا تیشخص ةکه سازند، کندینه تنها به بازگشت به قرآن کمک م
  باشد.یم زین یواقع
ـ یامـام خم  ۀشیشده در آثار و اندادیموارد  یمقاله ضمن بررس نیا در بـه  ، ین

و نشـان  ، پرداخت میشده و تقابل آنها با شناخت قرآن خواه ادیوانع تأثیر م
و  يمعنو قیاز حقا ياوصاف ناپسند در دور نیداده خواهد شد که چگونه ا

 يدر اخالق و اجتماع چه بازخوردهـا  جهینت کند و درمی ریتأث، قرآن ةزندسا
  .خواهد داشت یا مثبتیو  یمنف
  موانع فهم قرآن.، فهم قرآن، بازگشت به قرآن، ینیامام خم :هاواژه دیکل

  مقدمه

ه مطـرح  یـ نکه به عنوان فقیقبل از ا، نگر و وارستهجامع یبه عنوان عالم ینیامام خم
» حاج آقـا روح اللّـه  «است که همگان او را با عنوان  یو اخالق یعرفان یتیشخص، باشد

 یخ محمدعلیت اهللا شیمرحوم آ ياز افتخارات بزرگش شاگرد یکیشان یشناختند. ایم
، عارف کامـل ، ل مایخ جلیش«همچون  يار بلندیاست که از او با عبارات بس يشاه آباد
، 393، 325، 203ص ، و مانند آن 76ص ، ثیشرح چهل حد( ،»فداه یروح يشاه آباد

خ یشـ ) «153ص ، ؛ آداب الصـلوة 100و  38، 24، 17ص ، ؛ سرّ الصلوة725، 691، 432
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) 127ص ، ثیشرح چهـل حـد  ( »فداه یروح يشاه آباد يآقا، ل و عارف بزرگواریجل
  کند. یاد می

و سرشـار از  ، پـر بـرگ و بـار   ، هـا در طول همۀ سـال ، ینیبا برکت امام خم یزندگ
بزرگ در  یچنانکه برکات آن را در ظهور انقالب، ت و توجه به خداوند متعال بودهیمعنو

ان را بـه اسـالم و قـرآن جلـب کـرد و      یکه توجه همۀ جهان، میدوران معاصر شاهد بود
جاد کرد و آنچه را که در باور یآنان ا يهاها و برنامهینیبشیدر تمام پ یمیعظ یدگرگون
عه یژه شیو به و یشناسمتعدد اسالم يهایتا آنجا که کرس، دیخشد تحقق بیگنجیآنان نم

  د.ینه ارائه گردین زمیق و پژوهش در ایجه هزاران تحقیل شد و در نتیتشک یشناس
ن یبه فکر شناخت دوبارة ا، یشمند جهانیاند يهاتیکه باعث شد شخص يکردیرو

ن انـداخت و  یم طنـ گر در سراسر جهـان اسـال  یند و بازگشت به قرآن بار دیمکتب برآ
تا آنجا که آوازة اسـالم و قـرآن سرتاسـر عـالم را فـرا      ، دان عمل آوردیمتفکران را به م

ت ربود و رهبران آنان را به وحشت انداخت و یحیسبقت را از جهان مس يگرفت و گو
  به فکر چاره واداشت.

سرشار  یروح با اعتقاد فوق العاده و اعتماد و اتکال به خداوند متعال و ینیامام خم
و  یشان قرآن را کتاب آسـمان یعقب ننهاد. ا یدان نهاد و هرگز قدمیپا در م، تیاز معنو

ت سـازنده و  یهمـۀ بشـر   يدانـد و آن را بـرا  یسـاز مـ  یزنـدگ  يهـا سرشار از آمـوزه 
  شمارد.یبخش منجات
عرفان و اخالق همـراه  ، فلسفه، اصول، فقه يهانهیدر زم ینیفات فراوان امام خمیتأل

گاه بلنـد  یو جا ینشان از عظمت علم، اتیات و روایاز آ يمندو بهره یعلم يبا محتوا
و  یفـات عرفـان  یتمـام تأل ، یسـالگ  40شان دارد. حضرت امام حدوداً تا سـن  یعالمانۀ ا

، آداب الصـلوة ، سرّ الصلوة، سحر يشرح دعاچون:  يخود را عرضه داشته و آثار یاخالق
ـ یالتعل، عقل و جهل ث جنودیشرح حد، ثیشرح چهل حد .. را .و هیالفوائـد الرضـو   یقه عل

  ف کرده است.یتأل
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شـان  ین چنان جا افتاده بود که همگان این سنیامام در ا یو عرفان یت اخالقیشخص
در ، افته بودیشهرت » حاج آقا روح اللّه«شان که با نام یشناختند و این اوصاف میرا با ا

شان بهره یا يو معنو یاز حضور اخالق یفرصتگرفته و در هر  يجا ياریدل و جان بس
  بردند. یم

  کند:یدر خاطرات خود نقل م یامام جماران
بـزرگ حـوزه کـه     يهـا تیاز شخصـ  یکـ ی، ورود هر طلبه به قم يدر ابتدا

امام ، دندیدرخشیان مراجع و استادان بزرگ قم میدر م ياشه مانند ستارهیهم
معروف بودنـد. همـه بـا     ینیح اللّه خمبودند که آن روزها به نام حاج آقا رو

خـاطرات دوران  ( دوسـت  يسلسلۀ مو( داشتند. ییشان آشنایا یچهرة نوران
  )15ـ  14ص ، )ینیس امام خمیتدر

را  یفراوان يهااخالق حضرت امام در آن دوران چنان بود که نه تنها طلبه يهادرس
ن یـ ش را از ایجـان خـو  ، هـر پنجشـنبه و جمعـه    ینیان متدیکه بازار، جذب کرده بود

شـدند.  یخود حاضر م يکردند و سپس به سر کارهایراب میس يسرچشمۀ زالل معنو
  کنند:یاد مین یها چنن درسیشان از ایا يدو تن از شاگردان و فرزندان معنو

  د:یگویم يمنتظر یت اللّه العظمیآ
س در کی، کتابخانه ریز هیضیپنجشنبه و جمعه در مدرسۀ ف يشان عصرهایا

 رهیاز بازار و غ گرانید، حوزه يفرمودند. عالوه بر طالب و فضالیاخالق م
ها بود. روح به انسان يادرس سازنده یلیشدند. خیم حاضر هم به آن درس

و  اتیآن آ، خواستیم که از عمق دل بر شانیا يوایو ش بایز انیداد. آن بیم
 هیـ مجلس را بـه گر  یاهگ، شانیا انیب ةخواندند و نحویم یکه گاه یاتیروا

آمـد.  یشدند و حالت تحول در همه به وجود مـ یانداخت و همه متأثر میم
کـه درس اخـالق را    میدانسـت یخود م ۀفیوظ قتیدر حق يمطهر يو آقا نم

که بعـد از   مینشستیم شانیا يو پهلو میرفتیهم زودتر م . نوعاًمیشرکت کن
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ـ . بـاالخره ا میکردیم شانیاز ا یدرس سؤاالت در آن  شـان یبـا ا  ییآشـنا  نیول
  )214ص ، همان( د.درس اخالق بو

  د:یگوین باره میز در این يمطهر ید مرتضیاستاد شه
. فکـر کـردم   افتمی گرید یتیخود را در شخص ةپس از مهاجرت به قم گمشد

خواهد شد. اگر چه  رابیس تیشخص نیزالل ا ۀام از سرچشمکه روح تشنه
ورود  یستگیز از مقدمات فارغ نشده بودم و شاهنو، در آغاز مهاجرت به قم
محبـوبم در   تیشخصـ  ۀلیاما درس اخالق که به وس، به معقوالت را نداشتم

و  ریدرس معـارف و سـ  ، قـت یشـد و در حق یهر پنجشنبه و جمعه گفتـه مـ  
 چی. بدون هکردیمرا سرمست م، یسلوك بود نه اخالق به مفهوم خشک علم

آورد کـه تـا دوشـنبه و    یمرا آن چنان به وجد مدرس  نیا، يااغراق و مبالغه
از  ی. بخش مهمـ افتمییآن م ریتحت تأث داًیدخودم را ش، بعد ۀهفت ۀسه شنب
دوازده  یکه در طـ  يگرید يهاو سپس در درس من در آن درس تیشخص

او دانسته  ونیو همواره خود را مد افتیانعقاد ، فرا گرفتم یسال از استاد اله
  )207ص ، همان( بود. »یروح قدس اله«که او  یراستدانم. یو م

  د:یگوینه مین زمیدر ا ینیفتگان و شاگردان امام خمیگر از شید یکی؛ ینیت اللّه امیآ
به امام عالقه داشـتم شـرکت در درس اخـالق     که ذاتاً یاز عوامل گرید یکی
کـه در   یکسان ۀمن و هم يدرس برا نیبود. آن وقت ا 1321در سال  شانیا

هـا تعـداد   بـود. طلبـه   هیضـ یف ۀمدرسـ  يبودند جذاب بود. درس تـو  جلسه
هـا بودنـد کـه شـرکت     یمـ قو خـود   هـا يبازار، شتریب یبودند ول يمحدود

. بارها و بارها مردم کردمی متحول یلیکردند. درس اخالق امام افراد را خیم
کـه بـه    یداشـت و هنگـام   يقـو  يانـداخت. امـام تـن صـدا    یم هیرا به گر

کننـدگان  در روح شـرکت  یلـ یخ کردیو صدا را بلند م دیرسیم يریگجهینت
  )23ـ  22ص ، همان( مؤثر بود.
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گونـه کـه   بود و در واقـع آن  ییباال يۀ معنویبرخوردار از روح یامام از همان جوان
ر یمراحل س، شانیحوزه و مردم به ا يو قبل از رو آور، سزاوار است خود را ساخته بود

همگان جاافتاده  يشان برایا يو معنو یت روحانیرانده و شخصرا گذ يو سلوك معنو
  د:یفرماین باره میدر ا يجعفر یت اللّه محمد تقیچنانکه آ، بود

 ياافـه یق، شـان ینجانب در دروس اخـالق و عرفـان ا  ین روز حضور ایدر اول
کـه در درس ابـراز    یو مطـالب  دمیـ جالـب د  ییهـا بـا نگـاه   یروحـان ار یبس
نمود. آن روزها یرا ارائه م گذشتیتوافق با آنچه در دل م حالت، نمودندیم
آورم یکردند. با کمال وضوح به خاطر میم سیآخر سوره حشر را تدر اتیآ

سماء الْحسنَى یسبح الْبارِئُ الْمصور لَه األهو اللَّه الْخَالقُ مبارکه  ۀیآ نیا یوقت
  و اتوـمـی السا فم األلَه   ـیمکزِیـزُ الْحالْع ـوهضِ ور ) ریرا تفسـ ) 24، حشـر 

انقالب  کیبود و طالب با  دهیسر یمطالب به حد عال تیجذاب، فرمودندیم
دادند. در همان دروس کـه عـرض   یگوش م شانیا یفادات عرفانابه  یروح

کرد که یاثبات م یشد به خوبیکه ابراز م یو عمق مطالب یروح جانیکردم ه
 يااست که متأسفانه عده یو رسم يافوق معلومات حرفه، ابراز شده لبطام

س یخاطرات دوران تـدر ( دوست يسلسلۀ مو( .دینمایرا به خود مشغول م
  )63و  62ص ، )ینیامام خم

به  ینیامام خم يو معنو یل روحیاز فضا ياگوشه، میادآور شدینه ین زمیآنچه در ا
نـۀ  یشـان در زم یبه آنچه از ا يشتریة ارجمند با تأمل بتا خوانند، عنوان مقدمه بحث بود

  ن سخنان را بهتر بشناسد.یدقت کند و روح حاکم بر ا، شودمی انیفهم قرآن ب
 یرة عرفانیدر س يگرينکه اساساً قشریاول ا، دارد ییت بسزایدو نکته اهم يادآوری

توجـه بـه   ، تنبـوده اسـ   یقت معارف الهـ یدن به اصل و حقیعبور و رس يامام جز برا
 یشـگ یرة همیسـ ، ترك مکروهات عالوه بر انجام واجبات و ترك محرمـات ، مستحبات

، دانستین میت عصمت و طهارت: را در ایاهل ب يچرا که راه معنو، شان بوده استیا
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د بـه انجـام   یـ ن رو خـود را مق ید. از ایق رسیبه حقا، نید از راه عمل به ظواهر دیکه با
خـوش و   يکه نمازهـا را بـا بـو   دانست مانند آنیوهات مق مستحبات و ترك مکریدق

  گرفت.یآورد و وضو را رو به قبله میمعطر به جا م
ا اسـتاد علـوم   یچ زمان به عنوان مفسر قرآن و یه ینینکه گر چه امام خمیگر ایدو د

شان سرشار یا یو اخالق یآثار عرفان ویژهبهمطرح نبوده است و لکن آثار مکتوب  یقرآن
امـام بـه    يهایها و سخنرانامیعالوه برآن پ، باشدمی ر آنهایات قرآن و شرح و تفسیاز آ
ـ  یاله ین کتابیا يو برخواسته از آموزهها یات الهیترجمان آ ینوع  کـه اي هاست بگون
  ق داد.یات قرآن را بر آنها تطبیاز آ ياریتوان با تامل و دقت در آنها بسمی

  قت قرآنیحق

ـ ب ياریسخنان بسـ ، ق آنین و حقادر بارة معرفت به قرآ  يبـرا  ییهـا ان شـده و راه ی
 یها و سخنان خود به معرفـ در خطبه یه شده است. امام علیز توصیدن به آنها نیرس
  د:یفرماین میقت قرآن پرداخته و چنیحق

آنکه بی دپس خداون؛ »...رأَوه کُونُوایأَنْ  رِیکتَابِه منْ غَ یلَهم سبحانَه ف یفَتَجلَّ«
  )147خ ، نهج البالغه( خود را نشان داد.، شیدر کتاب خو، او را بنگرند

 یبندگان است. در کتاب اله ياز خداوند متعال برا ییو پرتو یتجل، سان قرآننیبد
 يق جهان را بـرا ید و حقایگشایخداوند عالم م يبه سو یسته شود راهیک نگریاگر ن

  د.ینمایگر مانسان جلوه
  د:یفرمایان میر بیونه است که امام کالم و امن گیو ا

ال   تَنْقَضـی غَرَائبـه و  قٌ لَا تَفْنَى عجائبه و الإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهرُه أَنیقٌ و باطنُه عمی«
باسـت و درون آن ژرف  یز یبرون و ظاهر قرآن بس؛ » بِهتُکْشَف الظُّلُمات إِال

ست و جز ین ییش را انتهایهار و ناشناختهیان ناپذیش پایهایق. شگفتیو عم
  )18خ ، همان( ها زدوده نگردد.یاهیس، با آن
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چرا ، روح است يازمند طهارت باطن و صفاین، یکتاب اله يدن به عمق و ژرفایرس
  رسند مگر پاکان.یقت قرآن نمی) به حق79، )56( واقعه( ؛ الْمطَهرُونَمسه إِالی ال که

  د:یفرمایفه میۀ شرین آیان ایدر ب ینیخمامام 
 يمطهـر ظـاهر   ریـ غ، کتاب و مس آن در عـالم ظـاهره   نیاز ظاهر ا چنانچه

آن ممنوع  از معارف و مواعظ آن و باطن و سرّ، فاًیو تکل عاًیممنوع است تشر
 ،آداب الصـلوة ( .است هیویکه قلبش متلوث به ارجاس تعلّقات دن یاست کس

  )203ص 
 يو بـرا  یر انسـان یـ ها و اوصاف زشت غيپاك بودن از همه بد یعنی، اخالق سالم

با ، از است و جامعه سالمیها نیپاك و سالم از همه زشت یجان، قت قرآنیدن به حقیرس
  ابند.ییقت قرآن دست میبه باطن و حق، پاك ینفوس

ـ  ، ها غلبـه دارد یو ناراست یو پلشت يدیکه در آن پل ياجامعه سـت.  ین یجامعـۀ قرآن
دن به باطن قرآن یسزاوار رس، آراسته کند یش را به اوصاف انسانیتواند خویکه نم یامت
رب تـال  «را: یـ بخـش باشـد ز  تواند نجاتینم، ات آنیست و تالوت قرآن و حفظ آین

کـه  ، ) بسا تالوت کنندة قـرآن 249ص ، 4ج، الوسائل كمستدر( ؛»لعنهیالقرآن و القرآن 
له کسب و کـار و شـهرت قـرار داده اسـت.     یرا قرآن را وسیکند. زیو را لعنت مقرآن ا

ا تالوت و حفظ یدر تالوت آن حاکم است.  ییا و خودنمایست. ریعامل و اهل قرآن ن
  عامل شده است. یست و عالمان غیحاکمان ناشا يبرا يزیدستاو، قرآن
ا یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم علَى قلُوبٍ أَفَلَ فه:یۀ شریل آیدر ذ ینیگونه است که امام خمنیا

  د:یفرمای) م24، )47( محمد( أَقْفَالُها
 قیـ عال يبنـدها  قفـل و  نیهمـ ، اسـت  فهیشر ۀیقلب که در آ يهاقفل دیشا
اسـتفاده کنـد و از مـواعظ     که بخواهد از معارف قـرآن  یو کس .باشد يویدن
 هیقلب یکند و لوث معاص ریارجاس تطه نیا ازقلب را  دیبا، بهره بردارد هیاله
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 نیـ حـرم ا مطهـر م  ریـ کـه غ  رایز، ز دل براندازدا ،است ریکه اشتغال به غ، را
  )202ص ، آداب الصلوة( .ستیاسرار ن

، در انسـان و جامعـه  ، دن به عمـق آن یشناخت قرآن و رس ين گام برایاول، نیبنا برا
ست و یکه همراه او هزاران صفت ناشا، ناسالمدرون است. انسان ناسالم و جامعه  یپاک

ر بـاطن و  یـ قرآن برسد. گام نخسـت تطه  یتواند به شناخت واقعیهرگز نم، جود دارد
  له از دل و جامعه است.یزدودن اخالق رذ

اکارانـه و  یر يدن به قرآن است. نه با ظاهریاصالح ظاهر و باطن تنها و تنها راه رس
ق قـرآن دسـت   یتوان به حقـا ، ناصاف یو باطن یمانیا ریغ يث و نه با ظاهریخب یباطن

بـه کُنـه    ياقت الزمند و انسان و جامعـه یدن به حق و حقیرس ين هر دو برایافت و ای
بنـد  ین پایـ د يهم به احکام ظاهر، افت که هر دو را اصالح کردهیقرآن دست خواهند 

  باشند و هم درون را خالص کرده باشند.
  د:یفرمایم ن رو حضرت روح اللّهیاز ا

 تیـ و غا یکه وصول به مقصد اصل.. و اهل باطن بدانند .بدانند ظاهرو اهل 
به لُب ، تشبث به صورت و ظاهربی و ستیظاهر و باطن ن ریجز تطه، یقیحق

راه به باطن نتوان ، عتیو بدون تلبس به لباس ظاهر شر، دیو باطن نتوان رس
ـ اسـت و ا  عیبـاطن شـرا   ابطال ظـاهر و ، پس در ترك ظاهر .کرد دایپ از  نی

  )291ص ، همان( .نس استأجنّ و  طانیش ساتیتلب

  موانع فهم قرآن

ـ  ینین: و امام خمیقت قرآن چنانکه اشارت رفته و از کلمات معصومیحق د یـ آیبر م
د دانست در راه شناخت قرآن و ین روبایباشد. از ایپاك و مطهر م یازمند جان و روانین

انسـان   يگشـا وجود دارد که معرفت به آنهـا راه  یموانع، در آنق نهفته یدن به حقایرس
شـود. اخـالق اجتمـاع    یخواهد بود و رفع آن موانع موجب سالمت انسان و جامعه مـ 
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در مقابـل انسـان قـرار دارد و     ياست که همچون سـد  يان برداشتن اموریازمند از مین
  شود.یم یجتماع انسانجه ساحتند ایو در نت یه نفس انسانیو تزک يازمند خودسازین

ـ اند که در اان داشتهیرا ب يدر بارة موانع شناخت و فهم قرآن امور ینیامام خم ن ی
ن نکتـه الزم اسـت کـه ممکـن اسـت      یا يادآوریالبته ، میپردازیآنها م یمقاله به بررس
خود  يد در جایان دارند که بایرا هم ب يگریموانع د، يگریو بزرگوار د يعالمان معنو

  شود. یبررس
ـ بـه دن  یدلبسـتگ ، ینیموانع فهم قرآن عبارت است از: خـودب  ینیدر نظر امام خم ، ای

  ت.ی؛ و گناه و معصیاکتفا به ظواهر قرآن، ییجمودگرا، فاسد يآرا

 ینی. خودب1

و  ینیخـودب ، ت شده استیبر بشر یمیعظ يبزرگ که منشا بالها يهااز آفت یکی
 يهات از آغاز تا کنون گرفتار انسانیان بشرو عجب و تکبر است. جه ینیبخود بزرگ

رون یـ که ب، چنان در جان انسان رسوخ کرده است یطانین صفت شیمتکبر بوده است. ا
ـ باشـد. صـفت عجـب بـه تعب    یاضت مـ یها رازمند سالیراندن آن ن ـ یر امـام خم ی از  ین

ـ ن یس از بارگاه قـدس الهـ  یکه باعث رانده شدن ابل، بزرگ انسان است يهاحجاب ز ی
سان تمام نیطان بر انسان سجده نکند و بدیسبب گشت که ش ینیشده است. خود برترب

  خود رقم بزند.  يبرا، بارفالکت ياندهیب و آیش را تخریگذشتۀ خو
  د:یفرمایم ینیامام خم
کماالت موهومه را بر انسان  شهیاست که هم طانیمهم ش ياز شاهکارها نیا

 شیآنچه پ يو قانع کند و ماورا یراض نچه که داردجلوه دهد و انسان را به آ
  )196ص ، همان( کند. ساقط را از چشم او زیاوست هر چ

  دن خود رایب است بزرگ بر کشیع  
  ـدن خـود رایمله خلق برگزـوز ج    
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  د آمـوختیــده ببـایاز مردمـک د  
  را دن خودیدن همه کس را و ندید    

  )يخواجه عبد اهللا انصار(  
از  یشود جامعۀ انسانیموجب م، دنیگر و تنها خود را دید يهابه انسان یتوجه یب

اعتبار باشـند و ارزش  بی، ین شخصیها در نظر چناعتبار الزم برخوردار نباشد و انسان
ن یترارزشبی، مردم، را نداشته باشند. چنانکه متکبران همواره در نظرشان یانسان یواقع

بـر در  فرمان یتیکنند و آنان را رعیه آنان همچون بردگان نظر ماند و بقشر جامعه بوده
اء و یـ رة انبیبـر خـالف سـ   ، ع آنان باشندید همواره مطیکه با، دانندین خود میبرابر فرام

ـ ، به خلق خدا را يو خدمتگزار، به همگان داشتند یانسان یکه نگاه یاله يایاول  ینعمت
  گونه بر دوش آنان بود.رسالت يافهیوظ، خدا ستن در کنار بندگانیدانستند. زیبزرگ م

  د:یفرمایجه عجب میان نتینه و در بین زمیدر ا ینیامام خم
گرش آنکه به بندگان خدا با نظر حقارت بنگرد و اعمال مردم را یاز مفاسد د

از طـرق   یکـ یز یـ ن نیـ گرچه از اعمال خودش بهتر باشـد و ا ، ز شماردیناچ
  )69ص ، ثیچهل حد شرح( ت.ق اوسیهالك انسان و خار طر

هرگز چشم سعادت و سالمت ، باشد ییهان انسانیک چنیکه دچار  ياجامعه يآر
ر یتحق یکنند و متکبران در پیم یند و همواره حاکمان مستکبر بر آنان حکمرانیبیرا نم

  د:یفرمایم در بارة فرعون میند چنانکه قرآن کریآیگران بر مید
َف همقَو تَخَفینَاسقا فَاسمکَانُوا قَو مإِنَّه وهأَطَاع ر یـ [فرعون] قوم خود را حق؛

 فاسق بودند. ین آنان قومیقیبه ، جه از او اطاعت کردندیدر نت، و سبک شمرد
  )54، )43( زخرف(

  را:یدند زینجا رسین مردم به ایچرا و چگونه ا
َل لَ أَهعجضِ وی الْأَرلَا فنَ عورْعإِنَّ ف  مـنْهفَـۀً مطَائ فتَضْعسا یعیا شه فرعـون  ؛
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م یتقسـ  یمختلفـ  يهـا ش را به گروهیکرد و ملّت خو ییجو ين برتریدر زم
  )4، )28( قصص( ....کرد

دن خود و یو بزرگ د یخودخواه، ۀ تکبریروح، و عجب ینیجۀ استکبار و خودبینت
بـه بزرگـان و عالمـان و     احتـرام  ین اجتماعیک چنیگران است. در یکوچک شمردن د

شـود و نظـام   یگـردد. جامعـه از ثبـات برخـوردار نمـ     یاعتبار مبی ارزش وبی گرانید
حاکم و  ياگردد و همواره عدهیحاکم م یر انسانیپاشد و تنها نگاه غیاز هم م یاجتماع

 يبندند و به جایرخت بر م، اتیمحکومان آن جامعه خواهند بود. اخالق ياریجمع بس
  گردند.یشرار حاکم مآن ا

ـ را یـ ز، سـت یسازگار ن ینیز با حجاب خودبیقت قرآن نیدن به حقینرس ـ ی ن یک چن
قت مطلق یحق، پنداردیداند و آنچه خود میم یقرآن يهااز از آموزهینبی خود را یانسان

  دهد.ین را از دست میبقتیاست و چشم حق
  د:یفرمایم ینیامام خم

ـ توانـد ا نمـى ، هست مادامى که انسان در حجاب خود قـرآن را کـه نـور     نی
کسـانى کـه بخواهنـد قـرآن را بفهمنـد و      .. .توانند ادراك کننـد نمى.. .است

محتـواى قـرآن را بفهمنـد و    ، نه صورت نازل کوچکش را، محتواى قرآن را
و هر چه قرائت کنند بـه مبـدأ    طورى باشد که هر چه قرائت کنند باال بروند

هـا برداشـته   حجـاب  نکـه یشود اال انمى نیا، ندشو کینور و مبدأ اعلى نزد
، 14ج، فۀ امـام یصح( .بردارى انیاز م دیبا »خودى ابتو خود حج«و  ؛بشود
  )389ـ  388ص 

  ا)یحب دن( ایبه دن ی. دلبستگ2
وارد  ياریات بسـ یـ روا، لهین صفت رذیانسان از ا يهايا و گرفتاریدر بارة حب دن

ئـه حـب   یرأس کـل خط «: اند: قال الصادقدانسته شده است و آن را قلّۀ تمام خطاها
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  )1ح، 315ص ، 2ج، یکاف( است. یا دوستیدن، ؛ منشأ همۀ خطاها و گناهان»ایالدن
؛ ۀٍ و اول کـلِّ ذنـب  یا أصـل کـلّ معصـ   یحب الدنفرمودند:  امبر اکرمین پیهمچن 
ـ ممنتخـب  ( اسـت.  یت و سر آغاز هر گنـاه یۀ هر معصیماشه و بنیا ریدن یدوست زان ی

  )2194ح ، 202ص ، الحکمه
  د:یفرمایم ث امام صادقیاد کرد حدیبا  ینیامام خم
و بس است. د وار ریمضمون با اختالف تعب نیبه ا زین گرید ةریکث اتیو روا 

ـ  تیو کفا، فیشر ثیحد نیهم داریانسان ب ياست برا ـ کنـ یم ـ ا يراد ب  نی
 عیـ جمۀ یـ و پا شـه یو رتمام خطاها  ۀکه سرچشم نیبزرگ مهلک هم ۀئیخط

ـ    بـاً یتأمل معلوم شود کـه تقر  يمفاسد است. با قدر و  یتمـام مفاسـد اخالق
  )49ص ، آداب الصلوة( است. ثهیخب ةشجر نیاز ثمرات ا، یاعمال
، ق اسـت یدن بـه حقـا  یرس ين موانع برایاز بزرگتر یکی یا دوستیا و دنیتوجه به دن

کنـد و در برابـر   یفکـر نمـ   يگـر یز دیـ هرگز بـه چ ، ا غرق شدهیرا آن کس که در دنیز
ـ ا و دنیـ ز جز دنیچ چیچشمان او ه ـ ارزش دارد. ا یاخواهی ـ ی  يبـرا  یتین شخصـ ین چن

 ياریزد. افراد بسـ یریزند. اجتماع مردم را بر هم میم يا دست به هر کاریدن به دنیرس
ـ بـرد. اساسـاً حاکم  یبهـره مـ   یر اخالقـ یغ یمیدهد. از مفاهیش قرار میرا بردة خو ت ی
  داند. یخود م يایدن به دنیگذارد و اخالق را در گرو رسیر پا میاخالق را ز
چشـم و گـوش انسـان را کـور و کـر      ، هـا ا مانند همۀ حب و بغضیبه دن یدلبستگ

هم به مـرگ و رفـتن از    يارود که لحظهیا فرو میدن يورهایکند. گاه آن چنان در زیم
  دارد: ین نگاه بر حذر میامبر خود را از ایا پبیم چه زیکند. قرآن کریا فکر نمین دنیا

الإِلَو کنَیینَّ عداج تَموأَز نَا بِهتَّعا ماًى م    یـهف مـنَهنَفْتا لنْیاةِ الدیرَةَ الْحهز منْهم
کـه بـه    يهرگز چشمان خـود را بـه مواهـب مـاد    ؛ ورِزقُ ربک خَیرٌ وأَبقَى

است تا آنان را یدار دنیناپا يهانها شکوفهیا، فکنیم میاز آنها دادها ییهاگروه
  )131، )20( طه( دارترست.یکوتر و پایپروردگارت ن يم.و روزییازمایب
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  د:یفرماین باره میدر ا ینیامام خم
ما و معارف و مـواعظ   نیاست ب میکه پرده ضخ، ظهیاز حجب غل گرید کىی

قلب تمام هم خود را صـرف   ، واسطه آنکه به  استیحجاب حب دن، قرآن
کسى که بخواهد از معارف قرآن  ...شود اوىیدن کسرهیآن کند و وجهه قلب 

ـ ارجاس تطه نیقلب را از ا دیبا، بهره بردارد هیاستفاده کند و از مواعظ اله  ری
آداب ( .از دل برانـدازد ، است ریکه اشتغال به غ، را هیکند و لوث معاصى قلب

  )202ـ  201ص ، الصلوة
دن بـه  یرسـ  يچرا که بـرا ، است یان و خودخواهیطغ ین دلبستگیا یجۀ اجتماعینت

، ر جهـات یز ماننـد سـا  یـ ن جهت نیوجود ندارد و انسان در ا یقفیچ حد یا هیمطاع دن
ا یـ ن دنیـ د که ایم دیخواه، خ بشریت و تاریبه جهان بشر یر است. با نگاهیناپذ يریس

نابود کـردن حـرث و   ، هاییت آورده است. کشور گشایبر سر بشر ییچه بالها یخواه
  ها صورت گرفته است.یا طلبین دنیبه جهت هم ياریات بسیها و جنانسل

 وهو ی قَلْبِها فلَى مع اللَّه شْهِدیا ونْیاةِ الدیی الْحف لُهقَو کجِبعنْ ینَ النَّاسِ ممو
حـرْثَ والنَّسـلَ   رضِ لیفْسد فیها ویهلک الْتَولَّى سعى فی األوإِذَا  * أَلَد الْخصامِ

ـ از مردمان گفتارشان در دن یبرخ؛  یحب الْفَسادواللَّه ال ـ ا مای ۀ اعجـاب تـو   ی
که آنان  یدر حال، رندیگیز بر آنچه در دل دارند گواه میرا ن يشود و خدایم

در راه ، گردندیرا که) آنگاه که از نزد تو بر مچ( ن دشمنانند.یتراز سرسخت
کننـد. و  یهـا را نـابود مـ   ها و انسـان کنند و زراعتین تالش میفساد در زم

  )205ـ  204، )2( بقره( دارد.یرا دوست نم یخداوند فساد و تباه
  د:یفرمایدارد و م یـ اخالق یاجتماع ینگاه، نهین زمیدر ا ینیامام خم

ـ اختالفاتى کـه سـر دن  ، همه بشر هست نیاختالفاتى که ب ـ  ای همـه بشـر    نیب
 نیـ است که در نفس هسـت و ا  انىیطغ نیاش اشهیاختالفات ر نیا، هست
، هیگرفتارى به خود دارد و به هواهـاى نفسـان  ، است که انسان دارد يگرفتار
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ـ ا، بشود تیبشود و نفس انسان ترب هیاگر انسان تزک  شـته اختالفـات بردا  نی
، يک کشوریو در  يک شهریعظام جمع بشوند در  يایتمام انباگر  شود.مى
ه نفوس بـه  ی.. تزک.انده شدهینکه تزکیا يبرا، کنندیچگاه با هم اختالف نمیه
ـ  ینیخودب، نیبرود از ب هاین است که خودخواهیا اسـت  یر، نیها بـرود از ب

تبارك و  يخدا، همه يو به جا، نیها برود از بیطلبایدن، نیها برود از بیطلب
  )393و  391ص ، 14ج ،فۀ امامیصح( ند.یخدا بنش يبرا يو هوا یتعال

 یا به او رو کرده و لکن او بـا حرکتـ  یخودساخته که مقام دن ين کالم بلند از مردیا
ان مردم مستضعف یبرخواسته از م يتوانست مرد، ن در جهان معاصریآفربزرگ و نقش

ۀ عبـرت همـۀ   یار و جاودانه داشته باشد و ماماندگ یستیدست بماند و زو با مردم تنگ
بزرگ و کوچک در کنـار او   يرا هر کس از سران کشورهایز، ردیحاکمان جهان قرار گ

شهادت داد. او کـه   ین زندگیترن سادهیدر ع، او يبه عظمت و شکوهمند، قرار گرفت
ا یـ اع دنن مطـ ینهاده بود و به کمتر يا را کناریدن، یر مؤمنان علیش امیهمچون موال

  د.یخوش درخش یپرستو ماده يخ معاصر جهانِ مادیتار يقناعت کرد و در بلندا

  . آراء فاسد3
پاك و دور از آراء و  یازمند ذهنین، قت آنیدن به معارف قرآن و حقیرس يانسان برا

ان نقـش  یـ ن آراء آنچنـان بـر ذهـن آدم   یرا گاه ایز، ست استیر معتبر و ناشاینظرات غ
د یان تقلین مید. در ایشد و تأمل و تفکر نمایاندیب یتواند به درستیسان نمکه ان، بنددیم

است که مانع فهم سخنان درست  یز آفتیبر آنان ن ياند و پافشاراز آنچه گذشتگان گفته
  شود.یم

  روشن و راه گشا دارند: یانین باره بیدر ا ینیامام خم
، اهب باطلـه اسـت  حجاب آراى فاسده و مسالک و مذ، از حجب گرید کىی

 دیـ و تقل تیـ خود شخص است و اغلب از تبع هادفگاهى از سوء است نیکه ا
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از حجبى است که مخصوصاً از معارف قرآنْ ما را محجوب  نیو ا، شود دایپ
  )196ص ، آداب الصلوة( نموده.
مختلف است. مهم آنست که انسان مراقب  يهااز راه، يبشر يهاافتهیمنشأ دانش و 

ـ بـه و ، کنـد یافـت مـ  یعلوم را در یا و از چه کسانباشد از کج و  یژه در زمـان کـودک  ی
د و آراء و نظـرات  یـ است. ورود خرافـات وعقا  یکه ذهن انسان صاف و خال ینوجوان

د کـه منشـاء   ین عقایدن بر این اسرار ورزیهمچن، باشدیازمند مراقبت خاص مین، باطل
سفارش شـده کـه   ، اتیرو در روان یاست. از ا يذهن بشر ياز بالها یکیدارد  یباطل

  کند:یافت میانسان توجه داشته باشد که علم و معرفت را از کجا در
ـ 24، )80( عـبس ( فَلْینْظُرِ الْإِنْسانُ إِلَى طَعامه ۀیل آیدر ذ امام باقر ـ فرمای) م د: ی

  منظور از طعام علم است:
افـت  یدر یاز چه کسن علم را یند اید ببی؛ با»أخذیأخذه عمن ی يعلمه الذ«
  )132ص ، 1ج، یکاف( کند.یم

ناکارآمد نشان دادن احکام قـرآن  ، گذاردیکه آراء باطل در جامعه م یجیاز نتا یکی
ر آنها در جامعه کمتـر  یو تأث یشود به معارف قرآنید باعث مین عقایرا ایز، م استیکر

  توجه بشود.
  د:یفرماینه مین زمیدر ا ینیامام خم

ـ را از جم فیقـرآن شـر  ، باطلـه  دهیـ رأى فاسد و عق نیبه واسطه ا فنـونِ   عی
  )199ص ، آداب الصلوة( .انداستفاده عارى نموده و آن را بکلّى مهجور نموده

ـ  يهـا نکه اسـتفاده یرا مثال اعتقاد بر ایز  ير بـه رأ یموجـب تفسـ   یو عرفـان  یاخالق
، باطـل  ين رأیا است و ير برأین تفسیکه ا، مسلم انگاشته شده یدر نظر برخ، شودیم

را محـروم سـاخته    یبازداشته اسـت و جامعـه اسـالم    یدن به معارف الهیآنان را از رس
  د:یفرمایکه امام م یدر حال، است

چ وجه مربوط بـه  یبه ه یو عرفان یمانیو ا یکه استفادات اخالق یدر صورت
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  همان)( باشد. ير به رأیست تا تفسیر نیتفس
رد و در ذهن و اعتقاد آنان یگیفاصله م یعارف قرآناز م ياگونه است که جامعهنیا
ک شـدن بـه آن را   یـ است و ما حق نزد یرد که قرآن مخصوص افراد خاصیگیم يجا

، شیزننـد و بـا توهمـات باطـل خـو     یدر جامعه دست م يجه به هر کاریدر نت، میندار
  کشند.یم یانسان و جامعه را به تباه

  ا دارند:یگو يااشاره ثیدچهل حشرح ف یدر کتاب شر ینیامام خم
 دایملکه رسوخ پ نیکه در آن ا هیطانیطور منافع نفس صاحب واهمه ش نیهم

و خدعه شده کار غضـب و شـهوت را راه    طنتیاست که با هر ش نیکرده ا
 چارهیگرچه به ب، کند استیو با هر نقشه باطله شده بر بندگان خدا ر، ندازدیب

شـرح چهـل   ( مملکـت.  ایشهر  کینمودن  نوایبه ب ایعائله باشد  کینمودن 
  )19ص ، ثیحد

محکـوم باشـند و بـه     ياریشود که همواره جمع بسیاز معارف قرآن چنان م يدور
  ق بر قرار باشد. یفه و خالیرابطۀ خل، ت و امتیرابطۀ وال يجا

  یی. جمودگرا4
ه را بر ن اعتقاد رایکه ا یدر حال، گران استیه بر آثار فاسد دیجه تکینت ییجمودگرا
ق نـو و  یدن بـه حقـا  یرسـ  يبرا یبندد و مانع بزرگینو م يهاشهید و اندیتفکرات جد
گـاه منـدرس   چیبخش اسـت و هـ   یاست. قرآن که کتاب روشن و روشن یروزآمد قرآن

ن یجه ایو نت، شودیو تبرك جستن م يل به کتاب مردگان و مجالس شادیتبد، شودینم
ات ائمـه  یر روایکه به تعب یاست. قرآن یقرآن کار خاموش کردن چشمۀ جوشان معارف

شود. چنانکه یبخشد و هرگز کهنه نمیم ید عالم تاب روشنین: همچون خورشیمعصوم
  سؤال شد: از امام صادق

 یألنَّ اللّه تبـارك وتعـال  قال: النَّشرِ والدرسِ إلّا غَضاضَۀً؟  یما بالُ القرآنِ ال یزداد علَ«
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وعنـد کُـلِّ قَـومٍ    ، کلِّ زمانٍ جدید یفهو ف، وال لناسٍ دونَ ناسٍ، دونَ زمانٍ لم یجعلْه لزمانٍ
 یبر تـازگ ، شودیچگونه است که قرآن هر چه خوانده و بحث م؛ »یومِ القیامۀِ یغَض إل

 يآن را بـرا ، یرا خداوند تبارك و تعالیشود؟ حضرت فرمود: زیو طراوت آن افزوده م
ها از آن محروم گر زمانیخاص قرار نداده تا روزگاران و مردم د یردمخاص و م یزمان

 یامت تازه است و سخنیتا روز ق یشگاه هر قومیو در پ یدر هر زمان، ن رویگردند. از ا
  )15ص ، 92ج، به نقل از بحار االنوار، 5168ح ، زان الحکمهیمنتخب م( نو دارد.
  فرمود: امبریو پ

آن را ، بـه قـرآن   يآور يبر شما باد به رو؛ »فَاتَّخذُوه امـامـاً و قائداً علَیکُم بِـالْقُرآنِ«
  )19ص ، 92ج، همان و بحار االنوار( د.یشوا و رهبر خود قرار دهیپ

دارد.  ین کتاب در همه اعصار بستگیقرآن به زنده بودن ا ییشوایو پ یبخش یروشن
در  ینـ یت ندارد. امـام خم یسنخ ییو زندگان است با جمودگرا یکه کتاب زندگ یقرآن

  د:یفرماینه مین زمیا
ـ نورانفۀ ین صحیگر از حجب که مانع از استفاده از اید یکی اعتقـاد بـه آن    اسـت  هی

 فیاسـتفاده از قـرآن شـر    را حقّ یکساند دهیفهم اینوشته  نیاست که جز آن که مفسر
  )199ص ، الصلوةآداب ( .ستین

ـ ا يدارد و بـرا  یقرآن و معارف آن بستگ يوز آمدجهان اسالم به ر يداریب ن امـر  ی
جهـان معاصـر و مشـکالت و مسـائل آن      يشرفتهایهمراه با پ ید نگاه به قرآن نگاهیبا

قرآن  را از معارف یجامعه اسالم، اندا نوشتهیبر آنچه گذشتگان گفته و  یستادگیباشد. ا
  ماند.یجه قرآن مهجور میکند و در نتیدور م

  به ظواهر قرآن . اکتفا5
ق قرآن مطـرح  یدن به حقایکه از نظر حضرت امام در بارة نرس یگر از موانعید یکی
 ین کتـاب الهـ  یـ است که عمدتاً مربوط بـه ظـواهر ا   یاکتفا به مباحث علوم قرآن، است
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مباحث مربوط به اعجاز و امثال آن ، خ قرآنیتار، انواع قرائات، دیاست. مانند: علم تجو
اند. ق قرآن غافل شدهیجه از حقاین امور پرداخته و در نتیافراد تنها به ا یکه برخ، است

در برابر  يفهم قرآن و سد ياست برا ین امور خود حجابیاکتفا به ا، ینیاز نظر امام خم
نازل شـده و هـر چـه     ياهیمقاصد عال ين کتاب برایرا ایز، میمقاصد قرآن کر یابیرها

  خواهد بود. حجاب، دن به آنها باشدیمانع رس
  وجود دارد: ینین در کالم امام خمیقت آفریبلند مرتبه و حق ین باره سخنیدر ا

ـ    یاست و در آن شئون اله یقرآن کتاب اله ن یت است. قـرآن حبـل متّصـل ب
ه و ارتبـاط  یـ د رابطـه معنو یمات آن بایله تعلیخالق و مخلوق است و به وس

ـ آنها پ ین بندگان خدا و مربیب یبیغ ـ قـرآن با  دا شـود. از ی ه و یـ د علـوم اله ی
  ه حاصل شود. یمعارف لدن

محکَمـۀٌ   ۀٌیثَۀٌ آإِنَّما الْعلْم ثَال«ف فرمود: یشر یت کافیبه حسب روا رسول خدا
  ) 32ص ، 1ج، یکاف( .»عادلَۀٌ أَو سنَّۀٌ قَائمۀٌ ضَۀٌیأَو فَرِ

آن را ، میفـرا گـرفت  ن علـوم را  یاگر ما از قرآن ا، ن علوم استیف حامل ایقرآن شر
  اء: یانب يهام و از قصهیرفتیقرآن را پذ يهام. اگر دعوتیمهجور نگذاشت

اگـر مـا از   ، میمـات گـرفت  یکه مشحون از مواعظ و معارف و حکَم است تعل
، اء و حکمـاء کـه در قـرآن مـذکور اسـت     یو مواعظ انب یتعال يمواعظ خدا

ا غور در صورت ظاهر قـرآن  و الّ، میقران را مهجور نگذاشت، میموعظت گرفت
د به خدا از آن یطان است که بایو از وساوس ش، األرض است یز اخالد إلین

  )199ـ  198ص ، آداب الصلوة( پناه برد.
فـرو رفـتن در مباحـث    ، ن است کـه حضـرت امـام   یآفریق و زندگین نگاه عمیبا ا
ن و مـانع  یمـ در ز يمانـدگار ، قت قرآن شودیاگر موجب غفلت از حق، قرآن را يظاهر

انسان ، ن علومیرا ایز، کندیم یتلق یطانیش يهاداند و از وسوسهیصعود به عالم باال م
  شود.می آنها مشغول و سرگرم یکند و دائماً به بحث و بررسیق دور میرا از حقا
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  د:یفرمایم میگر در بارة مقاصد قرآن کرید ين است که در نوشتارین چنیا
کـه مقصـدش جهـات بالغـت و      سـت ین خیش و یکتاب سکّاک نیصاحب ا

منظـورش جهـات نحـو و صـرف      تـا  ستین لیو خل هیبویس، فصاحت باشد
 نیا .عالم بحث کند خیاطراف تار تا در ستیو ابن خلّکان ن يمسعود، باشد

ـ ، سـرور ن آ يضایب دیو  یموس يکتاب چون عصا  اءیـ کـه اح  یسـ یدمِ ع ای
اکـرم آمـده    یداللت بر صدق نب جاز واع يکه فقط برا ستیکرد نیم اتامو

علم و معارف  يابد اتیبه ح قلوب اءیکتاب اح هیاله ۀفیصح نیبلکه ا، باشد
  )194ص ، همان( .است هیاله

، میل و مسابقه نمانین است که ما در قرائت و حفظ و ترتیا يبرا ینیهشدار امام خم
 يهام و به آموزهیبه تدبر بپرداز، قرآن ید بر تالوت دائمیم و بعد از تأکیفراتر نه یگام

جامعـه رسـول   ، که تنها به تالوت و حفـظ اکتفـا کنـد    يام. جامعهیعمل کن یکتاب اله
ـ  یاسالم ن یگرام امـت  ، کـه تنهـا بـه مسـابقات قـرآن اکتفـا و افتخـار کنـد         یسـت. امت

  ست.ین يمحمد
ـ  ، هسـتند  نیو ائمه معصـوم  امبریکه اسوة او پ ياجامعه و  يدجامعـۀ محم

ش قـرار داده و تمـام ارکـان    یآنگاه که قرآن را سـرلوحۀ همـۀ امـور خـو    ، است يعلو
  حکومت عامل به احکام قرآن باشند.

  تی. گناه و معص6
گناه ، است یق قرآنیدن به حقایکه مانع رس ییهان موانع و حجابید از بزرگتریشا
در  یاهیچون پـردة سـ  کند. همیاه میرا گناه قلب و جان انسان را سیز، ت باشدیو معص
ق عـالم  یدن بـه معـارف و حقـا   یرس يبرا یرد و مانع بزرگیگینش انسان قرار میبرابر ب

خـود سـزاوار    يدارد کـه در جـا   يگریار مخرب دین گناه آثار بسیشود. عالوه بر ایم
  م:یکنیاکتفا م یتینجا به نقل روایپرداختن است. در ا
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ـ  جل خـر جإذا أذنب الرَّ« :االمام الصادق  فـان تـاب  ، سـوداء  قلبـه نکتـۀٌ   یف
ـ ى تغلـب علـى قلبـه فـال ی    وإن زاد زادت حتّ، تحنمأ فلح ب ؛ امـام  »ها أبـدا عـد

در  یاهینقطه س، شودیمرتکب م یگناه یکه شخص یفرمود: زمان صادق
شود واگر مجـدداً گنـاه کنـد و    یمحو م، شود. اگر توبه کندیدار میقلبش پد

شود و یشود تا آنجا که بر قلبش غالب میادتر میز یاهیس، توبه نکرده باشد
، 15ج، عهیوسائل الشـ ( گر رستگار نخواهد شد.یرد و دیگیوجود او را فرا م

  )302ص 
  د:یفرماین باره میدر ا ینیامام خم
 و اسـتفاده از معـارف و   فیاز حجب که مانع از فهم قـرآن شـر   گرید یکی

 انیو کدورات حاصله از طغ یمعاص حجاب، است یکتاب آسمان نیمواعظ ا

اسـت کـه قلـب را     انیـ نسبت به ساحت قـدس پروردگـار عالم   یو سرکش
  )201ص ، آداب الصلوة( .قیشود از ادراك حقا حاجب

ست؟ تا انسان یشود؟ و چارة کار چیق میدن به حقایحجاب رس، چرا و چگونه گناه
اشارت  ف امام صادقیث شریحد را چنانکه دریز، دیای یم خالصیعظ ين بالیاز ا

ـ ت یرد و همچون جرمیگیگناه کم کم تمام قلب انسان را فرا م یاهیس، رفت ، وتـار  رهی
 یگناه از خاطر و ذهن آدم یکند تا آنجا که وقاحت و زشتیاه میهمه وجود انسان را س

رو امام  نید. از ایآیدر نظر او کوچک م، ره باشدیولو گناه کب یگردد و هر گناهیمحو م
  د:یفرمایم ینیخم

ا که انسان را از جبـران  ین عقوبات حقّ است در دنیان گناهان از بزرگترینس
، سـرّ الصـلوة  ( ن اسباب عقاب است در آخرت.یدارد و از بزرگتریآنها باز م

  )53ص 
ت خداوند یگناه و معص، آنگاه که خداوند و اوامر او در نزد انسان کوچک باشد يآر

را  یگاه که انسان عظمت الهـ د. آنیآیدر نظر انسان کوچک م، رگ باشدهم هر چند بز
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، یچنانکه در مقابل بزرگ، شناسدیشتر میرا ب یت الهیمعص یعظمت و بزرگ، درك کند
در مقابل خالق عـالم  ، دینمایآورد و مواظبت و مراقبت حضور را میم فرود میسر تعظ

داند و یم یچرا که عالم را محضر اله، دینمایکند و مراقبت میهم حضور او را درك م
ـ کنـد و بـه درك ا  یت او را نمیدر محضر او معص واقـف   ینـ ین کـالم بلنـد امـام خم   ی

  که: گرددیم
، 13ج، فۀ امـام یصـح ( د.یـ ت نکنیدر محضر خدا معص، عالم محضر خداست

  )461ص 
 ید تا شـامل کـالم نـوران   یآنمی در نظرش کوچک، گر گناه را هر چند کوچکیو د

  گردد که فرمود: امام باقر
 یبتیچ مصیه؛ »هایأَنْت علَ یکَاستهانَتک بِالذَّنْبِ و رِضَاك بِالْحالَه الَّت بهی مصال«

 سـت. یشـتن ن یت خویاز وضـع  يهمچون کوچک شمردن گنـاه و خوشـنود  
  )165ص، 75 ج، بحاراالنوار(

انسـان و جامعـه    يبـرا  یخطرناکسم ، م کرده استیترس که امام باقر ین حالتیا
شرفت انسان است و گاه موجب درجا زدن و بر یرا مانع بزرگ فهم و درك و پیز، است

که به گناه آلوده  يامرده است. جامعه ياجامعه، شود. جامعه راکدیحالت رکود ماندن م
است کـه همـۀ آن را    یرا همچون قلبیز، اه استیو س یر اخالقیغ یاجتماع، شده است

  و شناخت و معرفت از آن گرفته شده است. یابیقت یفرا گرفته و قدرت حق یاهیس
دهـد و  یها نشان مگونه انساننیاز ا يریگفته تصوشیدر ادامه سخن پ ینیامام خم

  د:یفرمایم
ـ از اعمال صالحه  کیهر  يدانست که از برا دیبا چنانچـه در عـالم    ئهیسـ  ای

است کـه   یصورت زیلکوت نفس ندر م، است مناسب با آن یملکوت صورت
قلب مطهـر و   حاصل شود و تینوران ایآن در باطن ملکوت نفس  ۀبه واسط

 قیـ کـه ال  دگـرد  یصاف لیصق ۀنیصورت نفس چون آئ نیو در ا، منور گردد
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 ملکـوت نفـس   ایـ و ، و معـارف در آن شـود   قیو ظهور حقـا  هیبیغ اتیتجلّ
 نیزنگـارزده و چـرک   ۀنیت قلب چون آئصور نیو در ا، شود دیو پل یظلمان
ـ بیغ قیو حقا هیکه حصول معارف اله گردد آداب ( .فکنـد یدر آن عکـس ن  هی

  )201ص، الصلوه
ج آن به ین خواهد بود و نتایز چنیدر جامعه ن، انسان يا برایر روشن و گوین تصویا
، ته شـده که چشم و گوشش بر اثـر گنـاه بسـ    ین انسانیرا چنیز، گرددیآشکار م یخوب

ـ با توجه بـه آ  ینیها ندارد. لذا امام خمر انسانیبه عالم و سا یگر نگاه انسانید ، 179ۀ ی
ـ     د:یفرمایسورة احزاب که م لَهـا وـرُونَ بِهصبنٌ لَـا ییأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلَا ی قُلُوب ملَه م
  رد:یگیجه مین نتیچن بلْ هم أَضَلُ أُولَئک کَالْأَنْعامِ آذَانٌ لَا یسمعونَ بِها

 یوانات گردد که از اعتبار و تـدبر خـال  ینظر آنها به عالم چون نظر انعام و ح
ـ  یو قلوب آنها چون قلوب ح، است بهـره  یوانات شود که از تفکّر و تـذکّر ب
ـ بلکه از نظر در آ، است دن مـواعظ و معـارف حالـت غفلـت و     یات و شـن ی

آداب ( ترنـد. تـر و گمـراه  وان پستیپس از ح، ون شوداستکبار آنان روز افز
  )201، ص الصلوة

هـا در  گردد و انسانیم یوانیل به اجتماع حیتبد، ین است که اجتماع انسانین چنیا
 یۀ اسـتکبار و خودخـواه  یـ و روح یدچـار خودفراموشـ  ، ن جامعۀ غفلـت زده یک چنی
ن جامعه اخالق و صـفات  یاافتند. در یگر میکدیشوند و همچون درندگان به جان یم

رود. در یش میپ یکُشو مظلوم یدرندگ يبه سو يبشر يهامرده است. خصلت یانسان
حـاکم   یر انسـان یغ يرا خُلق و خویز، ستین يخبر یگر از اخالق انسانین جامعه دیا

 یشود و نه تنها از خلق خدا ترسیگستاخ م، شودیکه به گناه آلوده م یشده است. انسان
بـا   یدر سـخن  یبه دل نـدارد. امـام علـ    يام الشأن هم دلهرهیعظ يکه از خداندارد 

  کند:ین خطاب میتعجب چن
یا أَیّها الْإِنْسانُ ما جرَّأَك علَى ذَنْبِک و ما غَرَّك بِرَبِّـک و مـا أَنَّسـک بِهلَکَـۀِ     «
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کو در برابـر  تو را بـر گناهـت گسـتاخ کـرده      يزیچه چ، ن انسانیا؛ »نَفْس
 ت آورده است.یرا برا یپروردگارت به غرور وا داشته است و سقوط و تباه

  )214خطبۀ ، نهج البالغه(
انفطـار اسـت کـه خداونـد      سورة 6ۀ یر آیدر شرح و تفس ر مؤمنانین کالم امیا

  کَرِیمِلیا أَیّها الْإِنْسانُ ما غَرَّك بِرَبِّک اْ د:یفرمایم
ـ را ز یانسان يهاست و اخالق و خصلتیرا بنده ن يگر خداین انسان مغرور دیا ر ی
  کشد.یم یرا به تباه یگذارد و جامعه انسانیپا م

  موانع فهم قرآن یـ اجتماع یآثار اخالق

فهـم قـرآن از    يهـا موانـع و حجـاب  ، میح آن پـرداخت یان و توضیآنچه تا کنون به ب
، یاخالقـ ، یرات اجتمـاع یبه تأث یکلّ یکه در ضمن آن شارات، بود ینیدگاه امام خمید

  م.یآنها داشت یو روان يمعنو، یروح
م کرد یارائه خواه یحاتیتوض، نک با توجه به آنچه در آثار حضرت امام آمده استیا

  م.یپردازین آنها مییبه تب، شانیشۀ ایو با استفاده از اند
فـت شـده   فهـم و معر  يهاکه دچار حجاب یها و جوامعانسان يبرا ینیامام خم
جامعـه   يبـرا  يار سـودمند یبس يکه توجه به آنها راهگشا، کندیان میرا ب يباشند آثار

قـرآن در   يناکارآمـد ، قت قـرآن یت جامعه از حقیاز جمله: محروم، خواهد بود یاسالم
از  ییجـو بیـ ع، و مـذاهب باطـل   یج مفاسد اجتماعیترو، یاجتماع يهاانیطغ، جامعه

قتل نفس و ، ت در جامعهیج گناه و معصیترو، یترش دشمنگس، هار انسانیتحق، گرانید
  ....ها وهتک حرمت انسان
، ن مواردیا يبندموارد فوق به صورت پراکنده آمده است. جمع، ینیدر آثار امام خم

کـه در حجـاب    یرا انسانیباشد زیم میق معارف قرآن کریجۀ عدم فهم درست و دقینت
، یابـد و عاقبـت دچـار مفاسـد اجتمـاع     یقـرآن راه  قت یتواند به حقیفهم قرار دارد نم
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ـ  یگران و حرمـت شـکن  یبا د یدشمن، اوصاف نادرست ت یـ ن آثـار در نها یـ شـود. ا یم
عمل به قـرآن   يقت قرآن و القاء ناکارآمدیاز حق يت جامعه بشریمحروم، جز ياجهینت

  نخواهد داشت.
  د:یفرمایم ینیامام خم

تـوان  یباب از معرفت را که م کیللّه که اهل ا ياست برا تأسف ۀیما یلیخ
 يبـه رو  يبـه طـور  ، اسـت  اءیمطلوب اول يو منتها اءیانب بعثت تیگفت غا

ـ   اند کهمردم مسدود کرده  صـرف اسـت.   ۀدم زدن از آن کفر محـض و زندق
  )198ص ، آداب الصلوة(

  د:یفرمایز مین يبشر يهاانیدر بارة طغ
نکنند و  انیکنند اگر بخواهند که طغ يارخواهند زمامدمی که در بشر یکسان

 نیهمـ  يکننـد خودشـان را و بعثـت بـرا     هیتزک دیبا، نکنند یطانیش يکارها
شما حاصـل   يبرا انیطغ، دیه انشد هیتا تزک.. .کند هیکه همگان را تزک است

، 14ج، فۀ امـام یصـح ( .نفـوس بـوده اسـت    هیبعثت تزک ةزیانگ.. .خواهد شد
  )393ـ  391 ص

 يبـرا  یامبران الهـ یو آمدن پ یر کتب آسمانیقرآن و سا، ش حضرت امامیر فرمابناب
ق یبـه حقـا   ياآنگاه کـه جامعـه   یول، است يسازاست و قران کتاب انسان يسازانسان

  شود. یم یان و سرکشیدچار طغ، ابدیدست ن یقرآن
ز جمله خواهد بود و ا يع بشریاز فجا يدور، آن یاثر توجه به قرآن و احکام نوران

در  ینـ ین رو امـام خم یاز ا، ا بودیشود حب دنیدن به قرآن میکه مانع رس ییهاحجاب
  د:یفرمایدر جامعه م یباره حضور صفات انسان

با حب ، ه استیل نفسانیعدالت که مبدأ تمام فضا، سخاوت، عفت، شجاعت
کـه  ، نه نفس و سکونت خـاطر و اسـتراحت قلـب   یطمأن، شودیا جمع نمیدن

.. فقر و ذلت و طمع .شودیا مجتمع نمیبا حب دن، ا استیعادت دو دنروح س
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، رحمـت ، ا اسـت. عطوفـت  یاز لوازم حب دن یت و چاپلوسیو حرص و رق
  )49ص ، آداب الصلوه( ا متخالفند.یبا حب دن، محبت، مودت، مواصلت

از  ان شـده و یشۀ آنها بیو ر یمفاسد اجتماع، ینیبخش امام خم یان روشنین بیدر ا
از  یده شده است تا انسان و جامعه قرآنیر کشیبه تصو یک انسانیگر اوصاف نید يسو

  مند گردند.آنها بهره
ه یپست و فروما يهاانسان يهاز از خصلتیگران نیاز د ییجوبیو ع یفخر فروش

حجاب و مـانع  ، هان گونه خصلتینشده باشند و اثر ا یاست که متخلق به اخالق قرآن
  د:یفرمایر سورة حمد میدر تفس ینین رو امام خمیقت قرآن است. از ایقدن به حیرس

ن یرد. ایگیب نمیگران عیانسان از د، نباشد ین حب نفس و خودخواهیاگر ا
ـ ا ياش برام همهیکنیگران میاز ما نسبت به د یکه بعض ییهايریگبیع ن ی

ب و مهـذّ  یلـ یخ، میـ کـه دار  یآن حـب نفسـ   ياست که ما خودمان را بـرا 
ر سـورة  یتفسـ ( م.یدانـ یوب مـ یـ گران را معیم و دیدانیو آدم کامل م حیصح

  )144ص ، حمد
  د:یفرمایگر مید يدر جا

و لهذا ، ت استیحد قابل یافق فکر و پست یکوچک، ه تکبریاز عوامل قو یکی
او را ، د کردهیر شدیدر او تأث، ستیق نیا کمال الی، ستیکه کمال ن ییزهایچ

  )93ص ، ثیچهل حد شرح( کند.یوادار مبه عجب و کبر 
پـردازد و بـه   یگـران مـ  یر دیبه تحق، ن انسان که دچار غرور و نخوت شده استیا

  د:یفرماین رو میاز ا، کندیز نظر میگران با نگاه حقارت آمید
آن که به بندگان خدا با نظر حقارت بنگرد و اعمال مردم ، گرشیاز مفاسد د

از طـرق   یکیز ین نیو ا، اعمال خودش بهتر باشد گرچه از، ز بشماردیرا ناچ
  )69ص ، ثیچهل حد شرح( ق اوست.یهالك انسان و خار طر

و مفاسـد   یانسـان  يو تکبر سر منشأ همـۀ خطاهـا   یخودخواه ینیدر نظر امام خم
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  کند:یهمۀ امور را تباه م، یرا با خودخواهیز، است یاخالق
ن که انسان مفطور به حب چو، دا شودیله عجب از حب نفس پیبدان که رذ

حـب نفـس   ، یل اخالقـ یو رذا یانسان ينفس است و سر منشأ تمام خطاها
ـ نسبت به خودش خـوش  یول، ن استی.. نسبت به خلق خدا بدب.است  ن.یب

  )71، ص ثیچهل حد شرح(
زند و عاقبت یم یدست به حرمت شکن، دا نکندیدست پ یق قرآنیکه به حقا یانسان
  د:یفرماینه مین زمیدر ا ینیاوست. امام خمدر انتظار  ینافرجام

 یانسان را منته، ن و کشف عورات آنهایبلکه ممکن است هتک حرمات مؤمن
در  یراتیتـأث ، ن عمل در انسان ملکـه شـد  یرا که اگر ایبه سوء عاقبت کند؛ ز

 شرح( کند.ید بغض و عداوت مین است که تولیاز آنها ا یکینفس دارد که 
  )312، ص ثیچهل حد

را  ین حـالت یک چنـ یجۀ ینت، ت بودیگناه و معص، از موانع فهم قرآن یکیاز آنجا که 
  کند:یم مین ترسین چنیا، شودیکه انسان آلوده به گناه دچار آن م

ن و صاحبان اخـالق زشـت و ملکـات    ین و ملحدیاهل کفر و نفاق و مشرک
کفر و  رسد که به آن ییکارشان به جا یگاه یت و نافرمانیپست و اهل معص

ئات اخالق و موبقات اعمال خود عجب کننـد و ابتهـاج   یا سیش یزندقه خو
  )65، ص ثیچهل حد شرح( ند.ینما

آنان را از ، گوناگون يهان جامعۀ دور از قرآن و معارف آن که حجابیعاقبت کار ا
جـه هتـک   یور شدن آتش خشـم و غضـب و در نت  شعله، دور کرده است یق قرآنیحقا

  باشد:می محترم يهاانسانحرمت و قتل نفس 
ن جمـره ملعونـه   یـ قه و شدت و اشـتعال ا یک دقیچه بسا به واسطه غضب 

، اء و مقدسـات یـ و هالکت افتد: سب انب یستین يهاانسان به پرتگاه یطانیش
ا و آخرت ید و دنیو هتک حرمات نما قتل نفس مظلومه کند، کند، نعوذ باهللا
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  )137، ص ثیچهل حد شرح( خود را به باد فنا دهد.
 ینیات و کلمات امام خمیات و روایاز آ يبا بهره مند یقرآن يبنا بر آنچه از آموزها

منجـر بـه   ، ج حاصـل از آن یتوجه به رفع موانع فهم قرآن و نتا، میابیمی در، میان کردیب
  شود.یم یـ اله یانسان ياو جامعه یاله یانسان
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  منابعفهرست 

 میقرآن کر

 ق.1414، قم، انتشارات هجرت، الحص یصبح ،نهج البالغه .1

م و نشـر  یانتشارات عروج وابسته به مؤسسه تنظ، فۀ امامیصح، روح اللّه، ینیامام خم .2
 .1389، تهران، ینیآثار امام خم

انتشارات عروج وابسته ، ثین حدیا اربعیث یچهل حدشرح ، روح اللّه، ینیامام خم .3
 .1380، تهران، ینیر آثار امام خمم و نشیبه مؤسسه تنظ

م و نشر یانتشارات عروج وابسته به مؤسسه تنظ، آداب الصلوة، روح اللّه، ینیامام خم .4
 .1378، تهران، ینیآثار امام خم

م و نشـر  یانتشارات عروج وابسته به مؤسسه تنظـ ، سرّ الصلوة، روح اللّه، ینیامام خم .5
 .1378، تهران، ینیآثار امام خم

م و یعروج وابسته به مؤسسه تنظ انتشارات، مدر سورة حیتفس، روح اللّه، ینیامام خم .6
 .1392، تهران، ینینشر آثار امام خم

 ق.1409، قم، ت:یآل الب مؤسسۀ، عهیوسائل الش، حسنمحمد بن ، یحر عامل .7

انتشارات عروج وابسـته  ، )ینیس امام خمیدوران تدر خاطرات( دوست يسلسلۀ مو .8
 .1383، تهران، ینیم و نشر آثار امام خمیبه مؤسسه تنظ

 ق.1407، تهران، ۀیالکتب اإلسالم دار، یکاف، عقوبیمحمد بن ، ینیکل .9

 ق.1403، روتیب، یالتراث العرب ایدار إح، بحار األنوار، محمدباقر، یمجلس .10

ـ منتخب م، محمد، يشهرير يمحمد .11 قـم  ، ثیدار الحـد  انتشـارات ، زان الحکمـه ی
1383. 

 ق.1408قم ، ت:یلبآل ا مؤسسۀ، مسترك الوسائل، یمحمدتقحسین بن ، ينور .12





 

 

  
  
  
 

  ، ینیامام خم یسبک زندگی، قرآن ين الگوییتب
  ش و کنش یگرا، نشیبر ب یمبتن

  24یاسر اصالنی

ست؟ ید زین سؤال است که چگونه بایپرسش از ا، ن مقالهیهدف ا چکیده:
ـ بۀ طـ یامـام در سـه ح   یسـبک زنـدگ  ی، لیتحلـ  یفیلذا به روش توص ، نشی

ـ بو  شـود یم یش و کنش بررسیگرا ـ  لیفضـا  أمبـد ، يدیـ نش توحی  یاخالق
 یشـود. تحـول  دوباره متولد  یشود تا آدمیگردد و اصالت به باطن داده میم

 ظـاهر هـا و دگرگـونی در   درونی براي انجام فعالیـت ة سبب ایجاد انگیز که
، یزنـدگ  يهـا که در کـنش  يشد. آثاریاندیات بیخواهد شد تا به عاقبت ح

 يشـتن: هدفمنـد  یاد مـرگ در ارتبـاط بـا خو   یآثار شود: یان میگونه نمانیا
، فرونشـاندن شـهوت  ، اصـالح نفـس  ، اعمـال  يدارجهـت ، انسان يآرزوها
اد مرگ در ارتباط بـا خـدا:   یاعتدال. آثار ، ثاریا، هااستفاده از فرصت، تواضع

. نکـردن خدا توجـه ریبه غ، دیندادن اماز دستی، هستم بر مقدرات عالمیتسل
طان و یبـا شـ   ینیز از همنشـ یـ پرهی، ر ارتباط با خلق: مهربـان اد مرگ دیآثار 

                                                   
 dyaslani@gmail.com  مدرس حوزه و دانشگاه .24

mailto:dyaslani@gmail.com
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ـ م لیوندى اصیپ ياد مرگ در ارتباط با خلقت: برقراری. آثار يمجاهدگر ان ی
  آخرت است. يبرا یا پلیدن يا و آخرت به معنایدن
  .ینیامام خم، کنش، شیگرا، نشیبی، سبک زندگ، الگو :هاواژه دیکل

  مقدمه

ن سـؤال کـه   یـ و پرسـش از ا ـ  یو اجتماع يفردـ  یزندگة تحوالت حوز يواکاو
متن و  يبرا ییشنهادهایاست که پ یبر اهداف و نظام معرفت یمبتن، ست؟ید زیچگونه با
ـ دارنـد. بـه ب   یبطن زندگ ـ بای، م سـبک زنـدگ  یترسـ  يبـرا ، گـر ید یانی د بـه اصـول   ی

ظـور  هـا بـه من  آن که شناخت یهر فرد رجوع کرد. اصول یشناسو ارزش یشناسمعرفت
اسـت.   يار ضـرور یبس، ستنیز يهااصول و روش، و مشخص شدن اهداف يزیرطرح

از  شـکل گرفتـه   يهـا و هنجارهـا  ارزش، برآمـده از باورهـا  ، افراد یسبک زندگی، عنی
، نهین زمین بدان معناست که مالحظات در ایکنند. ایم یاست که در آن زندگ یفرهنگ

کـه   یراهـ ۀ اسـت. نقشـ   یآدم يبرا یل زندگاستخراج اصو يا مبناین منشاء یتریاصل
ـ اهم، خواهنـد انتخـاب کننـد   یکه م یکسان ينه تنها برا یم آن در دوران کنونیترس ت ی

ها يو خرابکار يکندکاري، کاردوباره يها از گرفتارانسان یبخشنجات يدارد؛ بلکه برا
و  یزنـدگ از مـواد و مصـالح    یفـ یبـاز تعر ، ازیـ ن نیایـت اسـت. بنـابر   ار حائز اهمیبس

ـ یکه با ییهايکسر  يام مجموعـه یبـه عنـوان ترسـ   ، ن تولـد تـا مـرگ را پـر کننـد     ید ب
شود. یش احساس میش از پیب، هاها و کنششیگرا، هاها و ارزشنشیاز ب ياپارچهکی
را سازمان داده و  یآدم يرفتارها، جاد آن به همراه آموزش درستیکه ا ینش و نگرشیب

ها شکل بدهد و ش را کشف کند و به آنید استعدادهایانسان با ي،بخشند. آریمبهبود 
بلکـه مطـابق بـا    ، هـا نـه بـر اسـاس خواسـته     ید. اما حرکتـ یجهت آن را مشخص نما

 ییاسـتعدادها ”ق ما مشخص گردد. یتا به تبع آن طول راه طر، باشد يفطر ياستعدادها
ح را یاند حرکـت صـح  ها مشخص گردد تا انسان بتود شناخته شوند و قلمرو آنیکه با
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ي، حـائر  ییصـفا ( “نـد یح را برگزیراه صـح  ین چهار راه شلوغ هستیشروع کند و در ا
  ).11ص: ، 1391

هاي مختلف عمل و سازي در حوزهمسأله توان، دیجدسبک زندگی به عنوان دانشی 
امام به  یبه سبک زندگ ین مقاله نگاهیا، ن اساسیبر ا .داردرا  علم و نظرز ینزندگی و 
در  ــ  فضاي فرهنگ دینـی ن مفهوم را در ین اسالم دارد تا این مبیدۀ افتیت یعنوان ترب

ن فضا ین اصطالح در ایا يرا واکاویکند؛ ز یبررسـ امام  یقرآنۀ شیبر اند تأکیدنجا با یا
، باالخص متفکران غـرب ، گرانیکه توسط د يایم ارائه شده در سبک زندگیتمام مفاه

کنـد؛ چـون   یمطرح شده است را به شدت مخدوش میبرال لا مکتب یهمچون مارکس 
 یتواند سبک زندگین گونه میدارند و ا يان ذکریا تفاوت شایبه انسان و دن در نگرش

  رقم بزند.  یآدم يرا برا يزیمتما
، تحقـق آن  يهـا و راه کارهـا  افتن شاخصیو  یاسالم یف سبک زندگیتوصي، بار

ات یاز آی، کرد اسالمیآن در رو یفهوم و بازخوانن میا یاصطالح يمعنا یمستلزم بررس
ن یا یکرد پژوهشین اساس رویاست. بر ا ر دانشمندان مسلمان بر آنیات و تفاسیو روا

ـ یامام و با خوانش تربۀ شیبر اند تأکیدبا ، ن مهمیاز ا يمقاله ضمن برخوردار بـه آن   یت
است. بـر   ییار نوپایال بسنه یت اسالمیم و تربیخود در تعلۀ که به نوب، سته استینگر

ش و ترجیحـات رفتـاري و   یگـرا ، نشیـ سبک زندگی در سه بعد ب، نجاین اساس در ایا
امام از قرآن بـاز   يه بر آرایو با تک یاسالم يهاادها و ارزشیبر بن یمبتن، مصرفة انگیز
ـ یامـام خم  یسبک زندگی، قرآن يالگو”ن ییق تبیشود. لذا موضوع تحقیف میتعر  ین
  است.“ ش و کنشیگرا، نشیر بب یمبتن

  چگونه است؟ ینیامام خم یسبک زندگی، قرآن يالگو

فقـط  و باشـد   يش فطریچ گونه گرایوان است که فاقد هیانسان در آغاز نه مانند ح
 يفطر يهاک انسان کامل است که در او خصلتینه مانند  عمل کند وزه یبر اساس غر
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ـ آغاز تولد فعل در انسان ي. استعدادهابالفعل موجود باشد بـر اثـر   صـرفاً   رنـد و ت ندای
که ابتـدا بـه    ياوهیش میدایپ مانند .خواهند داشترشد و نمو  ینفسان يحرکت جوهر

در ، را در ذات خـود دارد اسـتعداد آن  چـون  اما ، ستین وهیو م ک دانه استیصورت 
 یکـه پـس از طـ    ییتا جا ؛شودیشکوفا م، خاك و ییآب و هواط مساعد از نظر یشرا

  خواهد آمد.کامل در ة ویمک یبه صورت ، ندندا نکیبرخورد پ یاگر به موانع یمراحل
سـعادتمند   یدن بـه زنـدگ  یرا در رسـ  یآدم، ن استعدادها شکوفا شوندیاگر اي، بار

ـ  یجیکه در مرور زمان و بـا حرکـت تـدر    يرساند. به طورخواهند  ياری را بـه   یآدم
  ا بالعکس. یشود و یمادآور یمل را آورند که مقام انسان کایل مینا یگاهیجا

و  یعـاطف ، يماد يازهاین نیا اما دارد. یگوناگون يازهاین، انسانپر واضح است که 
 ییودشکوفاخ از بهیآب و غذا تا ن، از به هوایقرار دارند که از ن یدر سلسله مراتب يمعنو

ـ لاو يازهـا یشـود. بـرآوردن ن  ین درجه شـامل مـ  ین تا باالتریترنییرا از پا ه در واقـع  ی
ـ بـه ب . ؟ نه لزوماً!باالتر صعود کند يهااست تا انسان بتواند به پله یضرورت ، گـر ید یانی

ـ برود و بـه حـد ن   يماد يازهایشود که بتواند فراتر از نیکامل م یانسان زمان از از آن ی
کـه   یمعلوم گردد و مقـوالت ـ دها ید و نبایباـ  د حدودیبا، ن اساسیمند گردد. بر ابهره

 یها زندگت آنیکه با رعا يمشخص شوند. امور، ندیربایم یرا از کف آدم یامور زندگ
در رفتار و گرفتـار   یها متفاوتشود و سبکیکشانده نمها راههیها و براههانسان به کج

  ست؟یکنند. اما سبک چیان مینما

  ست؟یچ مفهوم سبک
 “داختن و ریخـتن زر و نقـره  گـ ”به معنـی  » اسلوب«واژه در زبان عربی ن یامعادل 

به معناي طـرز خاصـی از   ز یندر اصطالح ادبی  و است )473ص: ، ق1414، منظورابن(
روشی اسـت کـه بـراي    ، سبک هر کس، یبه عبارت). 1349، بهار( استآمده نظم و نثر 
مشروط بر اینکه این روش را خود ابداع کـرده باشـد یـا     ؛گزیندخود برمیۀ بیان اندیش
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ایـن اسـاس    بر). 51ـ  49 :ص، تایب، محجوب( روش دیگران متفاوت باشدحداقل با 
  .دشواطالق می هر فرد و روش به اسلوب، سبک

  کدام است؟ یسبک زندگ يهاشاخصه
ارائه کرد  یسبک زندگ يبرا يمتعدد يهاتوان شاخصیم، ف سبکیبا توجه به تعر

را در  یکـه صـرفاً بررسـ    يالهن مفهوم دارد. مسأیابعاد ا ین خود نشان از گستردگیو ا
ز یابعاد آن نۀ ع همیوسۀ پرداختن به دامن یگذارد و از طرفیم یمبهم باق، ک ساحت آنی
تـرین  ترکیبـی از مهـم  ، بینـابینی  ید بـا روشـ  یر بایرو ناگزنیرممکن خواهد بود. از ایغ

 ز به راحتـی ین چنین بحث نییها را ملحوظ داشت و بدان پرداخت. هر چند تعشاخص
  است.  يادیار زیهاي تجربی بسازمند بررسییپذیر نخواهد بود و نامکان

ـ را ا یدر سبک زندگ مورد مطالعه يهاشاخصهي، بندک جمعیر در ین تفاسیبا ا ن ی
در فرهنـگ   يمندمربوط به نقاط تمرکز عالقه يها و الگوهام: نگرشیآوریان میگونه ب

ـ  ياندازهامانند: چشم ـ تربیی، وابـط زناشـو  ر، هـا ارزشی، اخالق ، نیـ د، تیـ عقالن، تی
  ره.یگذراندن اوقات فراغت و غة نحو، آموزشی، پرستهنیم، خانواده

ها در رفتارهـا تـابع   ده که انسانین معنا به اثبات رسیا، یز نظر علوم مختلف انسانا
شـده اسـت    ین نوشـتار سـع  یـ ن اسـاس در ا یبر ا خود هستند. يهانگرشها و نشیب

ـ «ش ی) گرا2نش؛ ی) ب1شود در سه ساحت: یارائه م یز سبک زندگکه ا يهاشاخصه ا ی
  و ارائه گردد.  يبندمیتقس، »مصرف يهاا رفتارها و انگیزهی« ) کنش3؛ »ترجیحات

  نشی. ب1
نوع نگرش انسان به جهان و خـودش اسـت.   ، شناختیترین مبناي رواناولین و مهم

احساس و رفتار نسبت بـه  ، در فکر یک روش نسبتاً ثابت، ست؟!. نگرشیاما نگرش چ
اسـت.   یدر محـیط زنـدگ  ، تـر هاي اجتماعی یـا قـدري وسـیع   ها و موضوعگروه، افراد
احساسات یا عواطف و تمایالت رفتـاري.  ، هاي نگرش عبارتند از: افکار و عقایدمؤلفه
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، توان براي نگـرش سـه بعـد شـناختی    می، اندهمان گونه که محققان نیز گفته، بنابراین
کـه همـواره بـا هـم در تعامـل هسـتند و در        يعاطفی و رفتاري در نظر گرفت. ابعـاد 

رند. به طور مثال: اگر شناخت ما عمیـق  یگیقرار م یاز سطوح ارزش یمختلف يهادرجه
به همان درجه بعد عاطفی آن هم محکم و ، هاي مهم باشددار و وابسته به ارزشو ریشه

، آمادگی روانی انسـان را بـراي رفتـار مناسـب    ی، عیبدارتر خواهد بود و به طور طریشه
  بیشتر فراهم خواهد کرد.

ـ  يبنـد میز تقسـ یاصلی و فرعی نۀ گر به دو شاخید یها از نگاهنگرش شـوند و  یم
دهنـد  یل میدرونی ما را تشک يبیشتر باورها، هااصلی، دیآیها برمهمچنان که از نام آن

هاي فرعی هر قـدر فرعـی   اند. اما نگرشابستهها و شرایط خارجی وو کمتر به موقعیت
 وابستگی بیشتري به شرایط محیطی دارند.، باشند

ت اساسـى  یدو خاصنجا یدر اکى از موضوعات مهم و مورد بحث یبه عنوان ، رفتار
، دسـتگاه ادراك ة در حوزنجاست که یادارد. را با خود به همراه ادراك و حرکت ارادى 

ـ م، در دستگاه اراده نیو ا ل استیدخدر آن م و شناخت عل شود کهیاد می نشیباز  ، لی
ن دو عامل کنش یات یدر نها شود ومى دهینام» شیگرا« نقش دارد که زشیرغبت و انگ

  د.گردنموجب مىرا 
  ش = کنشینش + گرایب  

  
  شناخت + رغبت = رفتار  

چنـان کـه   . جـاد کنـد  یتوانـد رفتـارى را ا  ى نمـى یشناخت به تنهـا ، ریتفاس نیبنابرا
اما برخالف آن عمـل  ، دارند یآگاه يد بودن رفتاریا مفیهستند که از مضر  ییهاانسان

 ياکـه عـده   گار اسـت یسـ  يهـا انیدانستن ز، نهین زمیدر اروشن ار یبسمثال کنند. یم
ماران خـود را از اسـتعمال   یپزشکانى که ب، چه بساهمچنان اصرار در مصرف آن دارند. 

ـ تأ، هاگونه نمونهن یخود مبتال به آن هستند. ا اما، کنندآن منع مى ـ اسـت بـر ا   يدیی ن ی
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ـ ن، . عالوه بر شناختندیآیبه وجود نم ادراك و شناخت بارفتارها تنها  مطلب که روى ی
احساسـات و عواطـف   متأثر از وجود دارد که  یالتیتماو  حاتیترجبه نام ز ین گرىید

  م.یغافل باش یبخش یو آگاه یدهنشیست که ما از بین بدان معنا نیاما ا است. یآدم
، بـه تعبیـرى   و شوداطالق مى عیوقااز امور و  بینش به طرز تلقى آدمى، در حقیقت

ـ بـه ا ”د: یگویق) م1416ی (ست. راغب اصفهانگسترده ا و یقلب نوعى آگاهى عمیق ن ی
که مـرادف بـا معرفـت و     یی). معنا127ص: ، 1ج( “ندیگویز مین» رتیبص«ی، درك قلب

» علم«، بصر ياز معنا یکیشتر موارد نقل شد که یاست که در ب ین همانیاست و ا درك
 يافهیشـر یـۀ  و درآ ها را به پروردگار نسـبت داده اسـت  منشاء بینش، قرآن کریماست. 

، انعـام ة رسـو ( قَد جاءکُم بصائرُ منْ ربکُم فَمنْ أَبصرَ فَلنَفْسه و منْ عمی فَعلَیهاآورد: یم
پس هر که در پرتـو  ، آمده است شما برایتان هایى از نزد رببینش، به راستى)؛ 104یۀ آ

به زیـان خـود عمـل    ، ورزد که کورى هر به سود خود چنین کرده است و، آن بینا شود
  ت. کرده اس

از بـاب  ، آگاه کردن مردم به مسایل و موضوعاتی، اصولهاى یکى از شیوهبه واقع 
هـا بـراى   رف آگاهى بر حقـایق و خـوبى  البته ص .است تأمل و تعقل، تفکرتذکر جهت 

اى از اعمال غلـط و  پارهۀ اما ریش ؛کافى نیستبه سعادت  یابیدستحرکت تکاملى و 
جهت دادن  يبرا چنان که امام. استها ناشى از عدم آگاهى رفتارهاى ناصواب ما انسان

نکه یدر جواب اروزى در نجف ، ارانیص درست از نادرست به یها و تشخبه شناخت
ـ فرمایمـ ، مانند؟اى ناکام مىشوند و چه دستهاى در مبارزه پیروز مىچه دسته اگـر  ”د: ی

سیاسى باشـند و کارهایشـان جـز از چـارچوب      خواهند کار بکنند صرفاًمى کسانى که
ى هـا ولـى اگـر ایـن سیاسـت و فعالیـت     ...شوند.ها پیروز نمىسیاست تجاوز نکند این

، با آن باشـد کـه سیاسـت دینـى باشـد      هللاۀ سیاسى منظم بشود به رنگ دین و آن صبغ
 “تطرفش بسته به خدا اسـت ایـن همیشـگى اسـ     چون یک، سیاستى که خدا خواسته

  د: یفرمایمجمع پزشکان گر در ید ییجادر ). 37ـ  36: ص، 1ج، 1362، وجدانی(
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ی، نیخم. (امام گى استها دائم است؛ همیشاین، چیزهایى که براى خداست
  ). 241ص: ، 20ج، 1389

رد. یـ گیدار ما شکل میپا يکنش و رفتارهاۀ ن گونه است که راهنما و مقدمیاي، آر
دهى که کار این نوع بینشامام در سراسر آثار مکتوب و شفاهى ، میچنان که شاهد هست

ـ  پایدار خواهد ماند ، به علت ارتباطش با او که دایمى است، براى خدا چشـم  ه بسـیار ب
   د:یفرمایاز جمله که م خورد.مى

ک جهت مربـوط بـه   ی ]55یۀ آ، نورة سور[ آقا خواندند که اىشریفه این آیه
یک جهـت هـم مربـوط بـه      ذات مقدس حق تعالى بود که تحقق پیدا کرد؛

و ، . ما باید چه کنـیم؟ عبـادت خـدا    یشرِکُونَ بِى شَیئاًال یعبدونَنى ماست:
ها را ما شریک قرار بدهیم؛ و نـه  شریک با او قرار ندادن. نه قدرتکسى را 

هـا را  نَفْس اماره را؛ و نه شیاطین را. همه چیز را از او بدانیم؛ و همه قـدرت 
  ).125ص: ، 9ج، همان( قدرت او بدانیم

کند؛ نگـرش انسـان   نقش آفرینی می یآدم یترین مبنایی که در زندگمهم، جهیدر نت
 یزندگۀ رابط، د گفتیبا، ی و جایگاهش در جهان هستی است. در واقعنسبت به زندگ

متأثر از نگرش انسان به جهان هستی و هستی بخش جهان و جهان ، اولۀ در درج یآدم
 ید. زنـدگ یـ ن مسـائل مشـخص گرد  یـ که نگـرش مـا در ا   یپس از مرگ است. هنگام

را  یه کـدام زنـدگ  کنـد کـ  یرد و آن وقت انسان اراده مـ یگیبه خود م يگریف دیتعار
  ؟ندیبرگز

  شی. گرا2
 یالتیتمـا  .ف کردیز تعرینفرهنگ  ياجزا از یکیبه عنوان  منشتوان یش را میگرا

با توجه به دو بعد  یآدم شیهمواره گرا شوند.یمنجر م یرا در آدم داریپا يهاکنشکه 
 یسـاحت  شـود. دو یم میتقس» يو معنو يماد«ا یو » ا ظاهریباطن «به ی، و روح یجسم

ـ  يرا بـرا  یخاص یتواند سبک زندگیها مک از آنیبه هر  یکه اصالت بخش بـه   یآدم
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ک از یبر هر  تأکیدبا  یاسالم یو سبک زندگ یغرب یوجود آورد. چنان که سبک زندگ
  کنند.یه میتوص یزندگ يرا برا یخاصۀ ن ابعاد فلسفیا

، از آن يابزارة و استفادصرف به عقل  با توجهاگر چه ، در غرب نسان مدرنامروزه ا
ـ انگآور و اعجابرتیح يهايو به تکنولوژ زد؛جهان را متحول ساتوانسته  دسـت   يزی

، هـا از آن غافـل بـود   تش که مـد یخو یروانـ  یروح يازهاین يبرا یپاسخ یول، بدای
  . وارد شده استش یباطن خو يایو به دنه عزم خود را جزم کرد ن رویاز ا ه است.افتین

ـ ترب زمیبا عنوان اومان ياژهیو يباورها با خودنقر غرب بـر آن اسـاس    و افـت یت ی
 يوجـو فرض به جسـت شین پیبا اگذاشت و ان ین تفکر بنیمدرن را بر ا يایدنة شالود
ت یـ که با محور کرد را طلب يزیش در سنت گذشتگان پرداخت و چیدرد خو يدارو

ـ از بازگشت خدا و د . اوانسان منافات نداشته باشد  یزنـدگ ت یـ گـاه محور ین بـه جا ی
اثـر  ، امـروز غـرب   یم بـاطن یتعـال ۀ یرمایکه در خم باعث شد که يا. مسألهممانعت کرد

گاه همچون غرب از چیهکه اسالم برخالف  .ده نشودید یان الهیاد يهااز آموزه یچندان
ـ  نیه است و به چنـ فاصله نگرفت، که در بطن خود داشت یق و نابیت عمیمعنو  یبحران
   ار نشده است.دچ

ظـاهر  د به یهمواره مطرح است که با يادین مسائل بنیچن مختلف يهاینیبدر جهان
ن یاصل اتوجه کرد. ، روح ایجسم ، سمام ایاسم ، امحتو ایلفظ ، معنا ایصورت ، باطنا ی

، اما چنانچـه آورده شـد  کند. چ کس لزوم آن را انکار نمىیتوجه را همه قبول دارند و ه
که براى وصول بـه   نیا این ظاهر و باطن جمع کرد ید بیبا، ن توجهیا در ایه آک نیدر ا

نظر وجود دارد. اختالف ، حتّى به ضد آن روى آورد و د ظاهر را کنار گذاشتیبا، باطن
صحبت از اصـالت  ، شودیکه در تقابل ظاهر و باطن مطرح م ین پرسشینخست، نیبنابرا

م یدر تعل ینیو د یفلسف يک مبنایمسأله به عنوان  ا ظاهر است که در اینجا اینیباطن 
 يکردهاین رویهر کدام از ا يریرد تا چارچوب اثرپذیگیقرار م یو تربیت مورد بررس

  مشخص گردد.  ییگراا باطنی ییظاهرگرا يادیبن
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 ظاهر و باطن  يلغو يمعنا

عضاى بـدن  دو در اصل بر ا آن هستند ون طْر و بهظَۀ شیر ظاهر و باطن در لغت از
سپس نظـر بـه دو وصـف مشـهور بـه       .دوشب بر پشت و شکم اطالق مىیعنى به ترتی

در فرهنـگ   .گـردد یماطالق ، ندهست کى از آن اوصاف مشتركیز که در یگر نیاى دیاش
ـ پنهـان و درون چ ”، بـاطن ی، فارس  “آشـکار ”، ) و ظـاهر 166ص: ، 1389، دیـ عم( “يزی

  ) معنا شده است.803ص: ، همان(

  �ینیدر منظر امام خم ییگراا باطنی ییاگرظاهر
  د:شویخالصه مو ظاهرى  یباطن بعددو در انسان 

  ).454ص: ، 9ج، 1389ی، نیخمامام ( .اسالم هر دو جهت را دارد
هاى ظاهرى هاى معنوى یک نحو تعلیمات دارند و در جنبهها در جنبهانسان

یک انسان به تمام ، وندو مادى یک نحو دیگر و اگر این دو تا با هم جمع بش
معنا به وجود خواهد آمد. من از این خوشحالم که کسانى جهـت معنـوى را   

دو ، هاکنند و اشخاصى هم جهت مادى را؛ و امید است هر دو آنتقویت مى
  .)222ص: ، 8ج، همان. (مادى و معنوى را جمع بکنندۀ جنب

 کـه  اسـت  ایـن ، ه و دارندداشت خود یوضع هاىقانون از که هدفى، دنیا دانانقانون
 شخصـى  زنـدگى  بـراى  ولـى  نباشد؛ مرج و هرج دچار شانسلطنت باشد و منظم عالم

 چطـور  فـردى  هـر  شخصـیت  کـه  نداشته و ندارند دلسوزى هاآن انسانیت و اشخاص
 سـعادت ، در رسـالت خـود  ی، ا الهـ یانبیا و اول باشد ولى داشته کمال و صفا و استقامت

آخرتى را با هم مـدنظر   و دنیایى سعادت و اجتماعى و فردى سعادت از بشر اعم ذاتى
  اند.داشته

  وند دارد. ینشان از پ، ن دو ساحتیا یزمانتوجه به هم
این معانى را دارد و جامع تمام جهـات مـادى و   ۀ اسالم هم، در هر صورت
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مراتب هسـت  ۀ براى اینکه انسان داراى هم، معنوى و غیبى و ظاهرى هست
کتاب ، سازى است؛ انسان چون بالقوه همه مراتب را داردنسانو قرآن کتاب ا

اش را خدا آمده است که انسان را انسـان کنـد و همـان طـورى کـه جامعـه      
ی، نیخم. (امام عالىۀ خودش [را] هم کامل کند تا برسد به مرتب، اصالح بکند

  ).230ص: ، 3ج، 1389
 یا علمى اطوار یک به نفس تهذیب و تربیت طریق از تواندمى انسان گفت کسى اگر
 بـه  و نیسـت  شـدنى  کشف دیگر طریق از که کند کشف را حقایقى یعنى، برسد عملى
، نیسـت  پذیرامکان دیگر طرق از خاص هاىقدرت آن به رسیدن که برسد هایىقدرت

گرایـى  درون صـرف  تعبیر” بنامیم. گرایىذهن دینبا ولى نامید؛ »گرایىباطن« دیبا را این
 اشرابطـه  که است این معناى به گرایىدرون چون، است غلط هم گرایىباطن يز براین

ي، مطهـر ( “»اسـت  نکرده قطع بیرون با را اشرابطه او ولى، است کرده قطع بیرون با را
 يربنایز يبه معنا ییگراو لفظ درون ییگران باطنی). بنابرا611ـ  610ص: ، 9ج، 1371
رد. آنچـه کـه بـه    یـ گیها سرچشمه مـ تقادات و نگرشاع، است که از آن باورها یدرون
خلـق و  ، خـدا ، انسان را به خود يکردهایتواند رویکه م یبخشد. هدفیروح م یزندگ

را در جهت تحقق آن سازمان  یخلقت تحت شعاع قرار دهد و تمام اعمال و افکار آدم
پاسـخ بـه سـؤال     ۀنیتواند زمیم ين هدفمندین این و تدوییلزوم تب، نیکند. بنابرا یده

 ین رو در ادامـه بـه بررسـ   یستن است؟ را فراهم کند. از ایما که همان چگونه ز یاصل
ما فـراهم   یپرداخت تا مقدمات بحث اصل میخواه ینیخمامامهدف از خلقت از منظر 

  گردد.

  خلقت  ییهدف غا
مقام ل شدن به ئنابا که جز  شودیم یمعرفدستیابى به کمال  از منظر امامن هدف یا
 ربناۀ شریفۀ در آی، »حسنه« مراد ازشان یان گونه است که یا. دیآیبه دست نماهللا  لقاء
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). 395ص: ، 20ج، 1389ی، نیخمر.ك: امام ( »داخمقام قرب «را به  حسنه الدنیا فىِ اتنا
ـ  فی فَادخُلى مرضیه راضیهۀ آیرا در  جنَّتى ادخُلى دن ویرس باديع ـى  وخُلـى  ادنَّتج 

 جـا  هـیچ  بـه  انتسـاب «کند که یم یمعرف ياییلقا )، جنّت30الی 27(سورة فجر، آیات 
حرکـت بـه سـمت    یی، هـدف نهـا  ي، ). بـار 207ص: ، 14ج، همان( “هو” به ، االندارد
که تحقق آن با توجـه بـه متنسـب بـودنش بـه روح و عـالم        یشدن است. هدف ییخدا

ـ اسـت. بنـا بـر ا    ین و بعد فراتر از جسمانتوجه به باط، آخرت روح اصـالت  ، ن مهـم ی
» ییهـدف غـا  «که همـان  ی، واقع سعادت امامۀ شیدر اند، ن اساسیخواهد داشت. بر ا

  شود: یگونه معنا منیا، است
ث المجموع یمن حکند باید را مالحظه می یسعادت و خوشبختی، وقتی آدم

ت است...؛ غفلت است یات ندارد و میحمالحظه کند و بداند این دنیا اصالً 
(امـام  ند. ینجا ببیکند و سعادت خود را در ااکتفا  هن چند روزیکه انسان با ا

  )457، ص 3، ج 1385خمینی، 
   :چرا که، سعادت است بشودۀ برنام ترینکه جامع انبیاء ست توجه به تعلیماتیبایم

ـ  کـه  ورق آن در مـا  که ماست تربیت براى انبیاء بعثت ، بشـویم  تربیـت  دبای
امـام  ( .باشـد  سعادتمند زندگى مانزندگى همآنجا  که بشویم تربیت جورى

  ). 189ص: ، 4ج، 1389ی، نیخم
هستند که به  ییهانشانهی، ش چشم آدمیاء در پیموجودات و اش ينمود ظاهري، بار

دم باطن مقـ ، شود که در تفکر امامیآورده م يرونیاصل و اساس عالم داللت دارند. بد
  بر ظاهر است.

ـ با یزنـدگ هـاي اساسـی در   یکی از جنبهعمل به عنوان  منطبـق بـا سـاختارهاي     دی
بر اساس ، زندیسرم یکه از ما در زندگ ییرفتارها، گرید یانیباشد. به بوجودي انسان 

  افته است.یپرورش  یآن در نهاد آدمۀ شیشود که ریبنا نهاده م ياهیپا
در کمـال و دسـتیابی انسـان بـه اهـداف غـایی        و رشدعامل ، ر باطنین تفاسیابنابر
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امور مهـم و   بهموجب اعتقاد و پایبندي انسان  یاختصاصبه طور  خواهد بود و یزندگ
شـناخته  ـ  یو اجتماع يفردـ  هايحریم، شدن ین درونیاۀ در نتیج و دگرداساسی می

و توجه صرف  يدگاه امام تقدس ظاهریمه که در دین ذمیبا احفظ خواهند شد. و شده 
 شدنمعتکف ظاهر در عالم”را امام معتقد است: یبه آن مورد نکوهش واقع شده است؛ ز

 و هـا جهالـت  هـاى ریشه اصل و هالکت و است مرگ، نکردن تجاوز باطن و مغز به و
ـ  در خـود  کـه  کسـى  نخستین زیرا، هاستوالیت و هانبوت انکار اساسى سنگ ۀ مرحل
 را آدم ظـاهر  چـون ، بود لعین شیطان، شد کور باطن ظّح از دلش چشم و ایستاد ظاهر
 او از مـن  و، گـل  از را او و آفریـدى  آتـش  از مرا: «گفت و شده مشتبه او بر امر و دید

  ).95ص: ي، فهرۀ ترجم، 1374ی، نیخم(امام  »است بهتر گل از آتش چون بهترم
 يو استعدادها تتوجه به فطر، یآدم يهافعالیتۀ رکن هم، امامۀ شین در اندیابنابر

 يبه معنا يت معنویتربی، زندگ يد در محتواهایکه با يشود. به طوریم یمعرف یدرون
 يما سمت و سو یدرون يرد؛ تا به تبع آن استعدادهایت روح و باطن هدف قرار گیتقو
 مانند معنى بدون صورت و باطن بدون ظاهر”ن نکته که یدا کند. البته با ذکر ایپ ییخدا

کـه   ي). دو بعـد 98ص، همـان ( “آخرت بدون است دنیایى و، روح بدون است پیکرى
  شان مورد بحث بوده است.وند و رابطهیپ یهمواره چگونگ

 . کنش 3

امـام  ۀ شیاز اند ییتوان الگویم، ش مطرح شدینش و گرایبة بر اساس آنچه در حوز
م کـرد. هـر   یسـ هـا تر رفتار افراد و گروه یعنی، یاجتماع ین سطوح زندگیترینیع يبرا

تـوان در  ین رفتارهـا را مـ  یای، شناسک در جامعهیچند بر اساس روش متداول و کالس
ـ ا یپوشـان کرد؛ اما هم يبنددسته یاسیو س ياقتصادی، اجتماعی، چهار گروه فرهنگ ن ی

ی، اجتمـاع  يمند امـام بـه رفتارهـا و روابـط فـرد     ن نگاه جامع و نظامیها و همچنحوزه
به ، ن قسمتین رو ما در ایکند. از ایچهارگانه را دشوار م يهاهن حوزیک کامل ایتفک

م پرداخـت کـه   یخواه یشیاندمرگ یعنی یسبک زندگ یاصل يهااز شاخصه یکیذکر 
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هـا نـام   نجـا کـنش  یار است و در ایبس یسبک زندگ یمفهومة آن با گستر شدت ارتباط
  رد.یگیم

در مقابـل  که آن  یاصطالح يمعنانه ، استعام آن  يمعنا، منظور از کنشنجا یدر ا
اسـت کـه در    شیگرانش و یبروزها و ظهورات ب، مقصود از آن رود ویبه کار م »رفتار«

کم به کند و کمیدا مین اقوام رواج پیکه در ب یاز رسوم یشود؛ مانند بعضیج میعمل را
ـ یبیـۀ  رفتـار ال ، هـا دانـش  یان ذکر است که در برخـ یشود. شایل میهنجار تبد و  یرون

اما کنش ناظر به ، شودیاست در نظر گرفته م یشدنتیک رؤیزیکه از نظر ف يتریسطح
  معنا و باطن است.

ها در مواجهه با امـور  هستند که انسان ییهاتیکه فعالنیل ایدلبه  یانسان يهاکنش
 ییهـا یژگـ یو يهـا دارا تفاوت دارنـد. کـنش   یعیطب يدهند با کارهایمختلف انجام م

  ها عبارتند از:ن آنیتره مهمهستند ک
  الف) آگاهانه هستند.

، ستندین یکه وابسته به آگاه یین کارهایاند. بنابراو معرفت یها وابسته به آگاهکنش
را جهل انسان نسبت به یست؛ زین یک بودن شب که کنش انسانیستند. مانند تاریکنش ن

  شود.ین رفتنش نمیآن موجب از ب
  هستند. يارادب) 

با آن ، گردش خون در بدنمانند: ، شوندیکه بدون عزم و اراده صادر م ییهاتیالفع 
م یکه مسـتق خواندن و نوشتن  یباشد ولینم یاما کنش انسان، که مربوط به انسان است

  است. یکنش انسان، ل استیانسان در آن دخة اراد
  هدف دارند.پ) 
از  یبعضـ واند متنوع باشد. چنان که تیهر چند مدارد؛  يتمندیحتماً غا، بودن ياراد

هـا  که با آن یق عادت و اُنسیاز طری، شوند و برخیها عاقالنه و متفکرانه انتخاب مآن
  ز وجود دارد.یگر ندن کنشیز هست که امکان به هدف نرسین نکته نیم. البته ایدار



  147 (ره)...تبیین الگوي قرآنی، سبک زندگی امام خمینی  

  معنادار هستند.ج) 
گر با نظـر  آنچه که کنش یعیروح و جان کنش است. به طور طب يبه معنا يمعنادار
 يهـا ل کـنش ین دلیهم کند. بهیف میدهد و معنا را تعریت خود را انجام میبه آن فعال

 ين با نگاه تنها به ظاهر معنایم. بنابرایم بشناسیتوانین مهم نمیا را بدون توجه به یانسان
  م شناخت.یآن را درست نخواه يا معنایشود و یکنش مشخص نم

  تناسب دارند. یو مکان یزمان يهاتیچ) با موقع
انجام  یخاص يهادن به هدفیرس يهستند که برا ياآگاهانه يها چون رفتارهاکنش

در  یانسـان  يهـا و هـدف  یرا هـم آگـاه  یزرند؛ یپذ رییط مختلف تغیشوند. در شرایم
ک هدف واحد در یدن به یرس يط مختلف ممکن است تفاوت کند و هم انسان برایشرا
 يهـا تیـ کـه انسـان در موقع   یکسان عمل کند. مانند زمان، یتواندیط متفاوت نمیشرا

  کند. یفرق م، ا امن استی خطرناك و
و  ياراد يمجموعـه رفتارهـا  «م: یکنـ یف مـ یـ ن گونه تعریف کنش را این تعاریبا ا
مختلـف از   یو مکان یزمان يهاتیدر موقع یل شدن به هدفیکه به منظور نا ياآگاهانه

  آورد. یاو به وجود م يرا برا یخاص یو سبک زندگ» زندیرد سر مهر ف
است و اصالت اذعان  ییگرابر باطن تیامام اولوۀ شیکه در اند یحاصل آنکه هنگام

 یرجاودانه بودن آدمیا غیصحبت بالفصل از جاودانه  ن بحثیشه در ایباطن است و هم
ا مرگ مطرح است که بـا  ی ات ویحۀ خاتم ین پرسش معطوف به چگونگیز هست. این

توانـد داشـته   یش در رفتارها مین گرایا ییهاچه تفاوت يرمادیو غ يماد يایوجود دن
  رد.یگیقرار م يو اثرات آن از منظر امام مورد واکاو یشیاندن اساس مرگیباشد؟ بر ا

آن ۀ ده شدن عالقـ یجداشدن روح از بدن و بر و قت مرگیحقة دربارمفهوم مرگ: 
، ن روح و بـدن ارتبـاط و عالقـه باشـد    یقتى بها فراوان است وصحبت گرید کیدو از 

مرگ حتمـى  ، دشده شد و روح از بدن جدا ین ارتباط بریات دارد. اما وقتى ایانسان ح
چشـمش  ، کنـد ارتباط و عالقه باشد انسـان حرکـت مـى   ، ن آن دویکه ب یهنگام است.
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ـ ی. کنـد ش حرکت مىیزند و دست و پاقلبش مى، شنودگوشش مى، ندیبمى آنچـه   یعن
آور ادیـ گونـه  نیـ قت را این حقیا� ینیامام خم .است »روح«، شودن کارها مىیسبب ا

  شود: یم
 هـم  بـه  شخصـیت  اینکـه  بدون شودمى متبدل که است جسم همین ]مرگ[

  ).207: ص، 3ج، 1385. (امام خمینی، بخورد

  اندیشی آثار مرگ 

ند یاد مرگ را نه تنهـا ناخوشـا  ، یمیاندازیم یهنگا یشیاندکه به آثار مرگ  یهنگام
از  ياریدرد بس يکه بر آن مترتب است. آن را دوا یبلکه گذشته از آثار فراوان، میابیینم

ار مهـم در  یبسـ  یتیک امر تربیاد مرگ را به عنوان یافت. چنان که امام یم یدردها خواه
خـود عوامـل غفلـت از آن را     کالم يدهد و در فَحوایقرار م تأکیدمورد  یآدم یزندگ

  شمرد.یره برمیها و غيدر گرفتار ییبایناشکي، گریاشرافی، رفاه طلبیی، اگرایدن

  شتن یاد مرگ در ارتباط با خویآثار 
ن وهلـه  یلموت و او عتیطبن مرحله از یآخر، مرگۀ قبض روح انسان توسط فرشت

 یمتناسـب بـا چگـونگ   ت قـبض روح افـراد   یـ فیاست. ک گریداز قدم گذاشتن به عالم 
، 1391ی، سـوزنچ ( ت آنان اسـت یشخصۀ اعمال و باالخره مجموع، اتیروح، اعتقادات

شناخت هدف و  یشیاندمرگ تأثیرن یاول یارتباطة ن حوزین در ای). بنابرا56: ص، 4ج
   :امامة که به فرمود یاعمال ت خواهد بود.یشتن بر اساس آن غایم اعمال خویتنظ

، 4ج، 1389ی، نـ یخم يموسـو . (آخـر  تا است آدم مراهه انسان مرگ از بعد
  ).29ص: 

  . هدفمند شدن آرزوها1
 مـرگ اسـت. انسـان   ، در آن نهفتـه  یآدم یکه سعادت و کمال واقع یاتیانتقال به ح
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 بریـده  و متعـدد  آرزوهاى در آن  که یظرفیت دارد؛ نهایتبى ظرفیت، مطلق کمال طالب
 همـانى ، اسـت  انسان در که آرزو نهایتبى فیتظر این”، دیگر عبارت به. ستین بریده
یها یاید: فرمایم میکر قرآن که است  فَمالقیـه  کَـدح  ربـک  إِلـى  کادح إِنَّک الْإِنْسانُ أَ

ن گونـه اسـت کـه امـام در     ی). ا653ص: ، 4ج، 1371ي، مطهر( “)6یۀ آ، انشقاقة سور(
  د: یفرمایباب شهادت م

 آرزوى و، اسـت  شده متحول قدرت به ضعف از که است ملتى یک ما ملت
 دیگـر  ملت این، کندمى شهادت آرزوى که ملتى همچو یک. کندمى شهادت

  ). 236ص: ، 13ج، 1389ی، نیخم(امام  است پیروز خوب، ندارد خوف
آرزوهـاى  «، کـه دارنـد   یامدهاى شـوم یرواقعى به سبب پیکاذب و غ يهاالبته آرزو

و  خـروج از مـدار اعتـدال   ، افراطى يهاآرزون ینچنیافات آ. شوندیده مینام »رمنطقىیغ
  . تاس رشیرقابل پذیغ
   رفتارهادار شدن جهت. 2

 و هستى به فرد را نگرش، ت گرددیتثب ياعتقاد باور تریناد مرگ به عنوان مهمیاگر 
 آرامـش  و رویه که انسجام و وحدت يخواهد کرد. به طور معنادار و دارهدف، زندگى

  .متبلور خواهد شد یرفتار آدمدر  عمل
 زنـدگى  و رفتارهـا ۀ همـ ی، تعال يعالم پس از مرگ و حضور در محضر بار به باور

 بـر  نـاظر  را خدا که فردى. دهدمى سوق خداوند رضایت کسب سوى به را خانوادگى
 تـر نزدیـک  خـود  بـه  نیـز  گـردن  رگ از حتى را او و داندمى خود همراه و خود اعمال

رو به نینماید. از ا جلب را خدا رضایت، افرادۀ هم با برخورد در کندمى تالش، بیندمى
   :کند؛ چرا کهنمى ضایع را موجودى هیچ حق دارد ونمى روا ظلم چ کسیه

  ). 249ص: ، 4ج، 1389ی، نیخمامام ( خداست رضایت، معیار اسالم در



150   1ج / مجموعه مقاالت  

  . اصالح نفس 3
ـ نآن  عـالوه بـر   راسـت. را دا انـد داده گر موجوداتیرا که به د آنچه یآدم را  يوز ی

 و کـور  نیروهـایى ، غرایز د.یق آیات فایبر نفس با آنآن عقل است که  کهاند داده یکمال
 قـرار  عقـل  رهبـرى  تحـت  اگـر  نانیکنند. ایطلب م را خود ارضاى تنها که شعورندبى

ـ ، شـوند  اعمال صحیح گیرىاندازه با خود جاى در یک هر و گیرند  و خوشـبختى ۀ مای
تواند یا میکه انسان در دار دن یرا به همراه خواهند داشت. سعادت یآدم ياخرو ادتسع

  د: ییفرما توجهی نیان امام خمیکند و به آن تحقق بخشد. به ب يزیریآن را پ
 گذشته کار دیگر، شد کوتاه اگر، است آخرت مزرعه که، عالم این از دستت
 و عذاب و حیرت و رتحس جز، کرد نتوانى را نفس مفاسد اصالح و است

  ).150ص: ، 1386ی، نیخميموسو. (نبرى نتیجه مذلت
  شهوات فرونشانده فرونشاندن . 4

ن نحو که از ید. بدیشیخواهد اند یمتعادل و متعال، افتیش به باطن یگرا یآدم یوقت
ـ داند که باید؛ چون مینمایم يدور، وان استیکه مشترك انسان و ح يزیات غزیح د ی

که این  داینکه همت خویش صرف به دست آوردن لذات شهوات حیوانى کناز زد یبپره
شهوت فرونشـانده  ). این گونه 10، ص 1، ج 1389، خمینی(امام  شأن چهارپایان است

 ياست به بهره مند یعقل به عنوان موهبت الهۀ که با شاخص یعیات طبیح از شود ویم
اتش متعادل گردد. سپس به یآن ح لیکند و ذها کسب افت تا علمیاز آن سوق خواهد 

 پرنشـیب  راه و آخرت سفرة گردد و درباریمان و عمل صالح مشرف میبه با ایات طیح
   :گونهنید. ایشیاندخواهد  مرگ از پس

ص: ، 17ج. (امام خمینی، ران متحول شد به انسان عاشق موتانسان شهوت
211.(   

مرده باشـد و هـیچ گونـه    البته آدم عفیف آن نیست که قوه شهوتش به کلى 
یک گوش و چشم خود را ببندد و بگویـد  ، میلى نداشته باشد؛ مثل آن زاهد
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بلکه ، و برود اعتزالِ تمام اختیار کند، چشم و گوش دیگر براى من بس است
حد اعتدال این قوه این است کـه میلهـاى نامشـروع بـه حقـوق و نـوامیس       

و طـرف تفـریط آن   ، نبنـدد دیگران نداشته باشد و خیالهاى خام به شـهوت  
و طرف افراطش حرص و وقاحت و تبذیر و ریـا و حسـد و   ، است» خمود«

  ).359ص: ، 3ج، 1385(امام خمینی،  امثال آنهاست
 از را مـؤمن  شـخص ، مهربـان  دوسـتى  بسان هموارهي، حبا اخرو داشتنباوري، بار
کـه امـام   نـان  چ .کنـد مـى  تشـویق  هـا خـوبى  انجام به دهد ومى بیم بد کارهاى فرجام

  د: یفرمایم
 موافـق  علنـت  و سـرّ  و اسـت  همـراه  زبانت با قلبت و گویىمى راست اگر

 اسـت  غالب تو بر نفسانیه شهوات و سیاه قلبت و غافلى قدر این چرا، است
 و هوى از دست و گذشت عمرت. نیستى مرگ خطر پر سفر فکر در هیچ و

. گذرانــدى تشــقاو و غفلــت و شــهوت در را عمــرى، برنداشــتى هــوس
 ناهنجـار  و زشـت  اخالق و اعمال گرفتار و پایبند و رسدمى اجل قریبعن

 ).162ص: ، 1386ی، نیخم(امام  خودى

  شدن  . متواضع5
با تواضع خود را تحقیـر   که آن است که انسان گمان نکند، نخستین نکته در تواضع

لندي و عـزّت  سربۀ مای، بلکه تواضع .شمردیمشخصیت خویش را خوار  است و کرده
   چنان که امام فرموده است:. وستدر پیشگاه الهی است؛ زیرا عمل کردن به فرمان ا

 حـق  بـراى ، طبیعـت  احکـام  به محجوبه غیر اصلیه فطرت حسب به، انسان
و  اسـت  متواضـع ، بـالعرض  او جـالل  و جمال مظاهر براى و بالذات تعالى

  ).354ص، 1377ی، نیمخ(امام  است حق از تواضع عین بندگان براى تواضع
 فطـرت  از دو و هـر  افتـادگی و پسـتی  ۀ مای، تملّق و تکبر، رفعت استۀ تواضع مای

   هستند؛ محجوبه
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 خودخواهى و خودبینى و شد محجوب نفسانیه هاىحجاب به که انسان زیرا
 بسـیارى  کمـاالت  خود براى که شود مبدأ خودبینى این، کرد حکومت او بر

 اگـر  شـمارد  کوچـک  را دیگـران  شود و غافل ماالتک مبدأ از و، کند ثابت
   ).355: ص، همان( شمارد بزرگ باشد و نداشته هاآن پیش مادى طمع چشم

ولـی ارتبـاط   ، چند از نظر مالی چیـزي بـه مـردم ندهـد     هر، شخص متواضعي، بار
شـود  سپري می، واضعتاخالق خوب  و داردزبان آنان را نگه می، او با دیگرانۀ فروتنان

  او را از گزند حسادت دیگران مصون بدارد. تا
  مت یقيذ يهااز فرصتمندي بهره. 6

 يش روین ابهام در زمان پیاست. ا یاز آن در مقدرات علم اله یزمان مرگ و آگاه
 ياتوشـه  يآورجهـت جمـع  ی، ها در زندگمت شمردن فرصتیاو را ملزم به غنی، آدم
 يهـا و اسـتعدادها  فرصت، زمان، مسئول عمر ما، گرید یانیدارد. به بیآخرت وام يبرا
مـا بـه حسـرت گذشـته     ة ندینده و آید آیما به امۀ د که گذشتیبانم. هرگز یهست شیخو
  شود.  يسپر

تر از امروز و فرجام کار ما روشن يروز و فردایست که امروزِ ما بهتر از دا کویچه ن
 سـال گذشـته در   ياعـده  ا باشد.م يایما بهتر از آغاز آن و آخرت ما بهتر و آبادتر از دن

ـ ، یسـتند یام بودند و امروز نین ایهم بودنـد و امـروز    منـد بهـره ، نعمـت وجـود   از یعن
د مغتـنم  یـ هـا را با اسـت و مهلـت   یانیها را پان بدان معناست که فرصتیاند. امحروم
  د: یفرمایکه امام مچنان شمرد.

 طریق و است دست در عزیز عمرۀ سرمای و است فرصت که اکنون، عزیز اى
 و سـالمتى  و اسـت  بـاز  حـق  رحمت درهاى و است مفتوح اللَّه الى سلوك
 و کـن  همتـى ، برپاست ملک عالم الزّرع دار و است برقرار قوا و اعضا قوت
 و روحانیـه  کمـاالت  و نمـا  اسـتفاده  هـا آن از و بفهـم  را الهیـه  نعم این قدر

  ).152: ص، 1370ی، نیخمامام ( “کن تحصیل را ابدیهۀ ازلی سعادات
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  يثارگری. ا7
) 147ص: ، 1389، دیعم( “دادن يبرتررا بر خود  يگریدو  یگذشتگاز خود”، ثاریا

ـ ه داراخود هم نگـ  يم و برایگران بدهیاز مال خود را به د یاگر بخششود. یمعنا م ، می
در جهـت   يگـر یبـه د  و کمـال  است که مال خود را تمـام  آنثار یا یلو میاکرده انفاق
 میکـر  قـرآن چنان که در  م.یاز داریکه خود به آن ن یدر حال، میببخش یحق تعال يرضا

 فَأُولئک نَفْسه شُح یوقَ منْ و خَصاصه بِهِم کانَ لَو و أَنْفُسهِم على یؤْثرُونَ ...وم: یخوانیم
مون هحفْلالْم )هـا  آن، مبرم داشته باشند یاجیهر چند خودشان احت )؛9یۀ آ، حشرة سور

  . گرددیرستگار م، اندکس از خست نفس خود مصون م دارند و هریرا بر خود مقدم م
از ، دیـ آیان میثار جان در راه خدا صحبت به میکه از ا یهنگام، سان در اسالمنیبد

  د: یفرمایمشود. امام یاد نمیز یان همه چیآن تحت عنوان پا
 انـد؛ زنده ما شهیدان لکن دادیم شهید ما. است حیات موت. چه یعنى موت
 خـدا  از هم ماو  هاهستند آن ابدى د؛خورنمى رزق آنجا، اندزنده خدا پیش
  ).311ص: ، 6ج، 1389ی، نیخم(امام  بشویم شهادت به موفق که خواهیممى

عرفـاً  ، دیـ آیان مـ یبه مـ ژه نثار جان در راه خدا یبه وـ  ثاریکه صحبت از ا یهنگام
ة دربـار  »اشتراء« و »شراء« و »بیع«همچون  يگرین دیشود و عناویبدان انفاق اطالق نم

د یبا، میاز انفاق محسوب کن یثار را جزئیمه که این ذمیرود؛ اما با امی کار به جان بذل
 رایـ ز م؛یبـدان  دارهـدف  و هماهنـگ  مجموعـه  هر يبرا ضروري و الزم ياآن را مقوله

 تحقّـق  یـک دیگـر   به نسبت آن اعضاي ایثارِ و احسان، تعاون بدون اجتماعی زندگی”
 “آیدنمی دست به شود حاصل باید جمعی زندگی پرتو در که فردي کمال و پذیردنمی

، شـکل گرفتـه   ب و بر اسـاس نگـرش  ین ترتیبد .)167: ص، 2ج، 1389ی، آمليجواد(
 یو اجتمـاع  ياز فردین نیتریثار به عنوان اصلیشود و ایم میترس یاهداف ما در زندگ

ـ یـ عتقاد کـه دن ن ایایۀ دهد و بر پایمازها ما را به خود اختصاص یرأس تمام ن بـه   یا پل
انسـان خواهـد بـود؛     یسـعادت واقعـ  ، اهللادن بـه مقـام لقـاء   یآخرت است و رس يسو
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 که در را آنچهۀ هم و باشد خدا ت فرزند آن است که محبین هدف ما در تربیتریاصل
 کند. میتقد و نثار او راه در، دارد اختیار

  شدن رفتارها. متعادل 8
ـ  روشن حدى تا معنایش، تفریط و افراط حثب دو خالل از که، روىمیانه ، شـود یم

  درآورد.  خویش عقل حاکمیت تحت را خود بکوشد تا انسان که است آن
 از انحراف و طریق از اعوجاج آن سقم و مرض و، انسانیت طریق در اعتدال

  ). 207ص: ، 1386ی، نیخم(امام  است انسانیتة جاد
و هـم   یبعد روحـ  يهم براـ، شود  ینا منجا صحت و سالمت معیکه در اـ   اعتدال
   :الزم است. هر چند که یبعد جسم

 .اسـت  جسـمانیه  امـراض  از بیشـتر  درجـه  هـزاران ، نفسانیه امراض اهمیت
  . همان)(

 يماد يهااز خلل يآثار، شتافت یار باقید و به دیکه روح از بدن جدا گرد یهنگام
ـ ا دری نیتوجه ندارد. امام خم بدن به گر نفسیشود؛ چرا که دیافت نمیدر او  ن بـاره  ی

  د: یفرمایم
 بـه  که همینو  است آن آمدن خود به باعث بدن دنیاى از روحۀ عالق سلب
 هجـوم  او به همه داشت ذات باطن در که امراضى و اسقام و آالم، آمد خود
 زیـر  در کـه  بـوده  آتشـى  مثل و بوده مخفى وقت آن تا که هاآن تمام و کند

 و نشـود  زایـل  او از یـا  آالم و امراض آنو  گردد هویدا بوده پنهان خاکستر
 فشارها تحت در سال هزاران از پس، باشد شدنى زایل اگر یا، باشد او مالزم

  ).207، ص 1386امام خمینی، ( شود مرتفع هاداغ و هاآتش وها زحمت و
ـ از دن يمنـد در مصرف و بهـره  يروانهیدر ادامه اعتدال را به م عطـوف  م يمـاد  يای

  م. یگذاریط به بحث میف افراط و تفریان را در دو ط یم و چگونگیکنیم
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 د مصرف کرد؟یچگونه با الف)

معتقدند در دوران جدید الگوي مصرفی بروز کرده است کـه دیگـر اعضـاي     یبرخ
نـان ایـن   یکنند. اطبقات باال خود را به داشتن یک الگوي مصرف مشخص محدود نمی

طبقات ، خوانند. در چنین الگوي مصرف جدیديمی» اره بودنهمه ک«الگوي مصرف را 
هـاي فرهنگـی   انواع فرهنگ و هنر استفاده کرده و به سلسـله مراتـب نقـش   ۀ باال از هم

نجا مالحظات زیباشـناختی بـر مبنـاي معیارهـاي فـردي تعریـف       یاعتنا هستند. در ابی
گیرند. آنان بر عهده می ها راکه هدایت کردن زندگی و داوري سلیقه يشود. به طورمی

  ).1382، فاضلی( خوانندمی» زیباشناختی شدن زندگی روزمره«چنین تحولی را 
سـت و  یمحـدود ن ، شـده اسـت   ز بر آن نهادهین یشناخت ییبایف که نام زین تعاریا

ر یمصرف و سوء تعب ين همان نداشتن الگویهاست. ابیش از لذت داشتن آن ياخواسته
ن به یمع يانسان در حد يازهایاست که ن ین در صورتیازه است. احد و اند یمصرف ب
اسـتراحت سـرحال    يم و بـا مقـدار  یشـو یر مـ یغذا س يبا مقدار یعنیرسد. یاشباع م

از  یکـ ی، ریر و تفاسین تعابین گونه است که اسالم در مخالفت خود با ایم شد. ایخواه
ذکـر   یالهـ  يهـا ع نعمـت ییر و تضید از اسراف و تبذیشد ینه، خود رااصول مصرف 

ـ ا یات اسـالم یـ ات و روایـ در آ کـه  يکند. بـه طـور  یم ف گناهـان  یـ در رد، ن عمـل ی
وکُلُـواْ واشْـرَبواْ والَ   : آمـده اسـت  م یدر قرآن کر چنان که. دیآیمو بزرگ  ینابخشودن

ـ نکن يروهادید اما اسراف و زیاشامید و بیبخور ؛تُسرِفُواْ إِنَّه الَ یحب الْمسرِفینَ را یـ ز ؛دی
د: ین خاطره از امام توجه کنیبه ا .داردیکه خداوند متعال اسراف کنندگان را دوست نم

لو یک کیحتاج منزل بود ید مایخدمتکار منزل امام که مسئول خر ید مرتضیک روز سی”
 يد سـبز یدند سـ یزدند که دیاط قدم میخوردن گرفته وارد منزل شد. امام در ح يسبز
لو. امام فرمودنـد:  یک کین یچقدر است؟ گفت آقا ا ين سبزید ایاو گفتند: سده به یخر

م ین يریگیم ياد است. هر وقت سبزیلو زیک کیاج ندارم. یشتر احتیب يلو سبزیم کین«
، 1387یی، رجـا ( “»حاال هم برو نصفش را بده دفتر و نصفش را بـده خـانم  ، ریلو بگیک



156   1ج / مجموعه مقاالت  

اسـت.   یشگیهم یضرورت یمصرف اسالم يالگو در یاساس یقناعت اصلن ی). ا84ص
کـه   یهنگـام  یعنـ یشود. یبنا م یاخالق يهاضرورتیۀ دگاه امام بر پایکه در د ینگرش

ن صـورت  یر ایم و در غیبریز بهره مین شکل از آن چیبه بهتر، میکنست استفاده یبایم
  د کرد. یباي به آن عمل خوددار ير ضروریاز پرداختن غ

 یط که گاهیط در مصرف در بعد تفریف افراط و تفریدو ط یرسر در برین تفاسیبا ا
مطول است که خارج از نوشتار حاضـر   یبحث، شودیاضت اشتباه پنداشته میبا زهد و ر
  م داشت.یخواه ییگرابه بعد افراط تحت عنوان تجمل یم نگاهیاست؛ اما ن

  مذموم است؟ ییگراچرا تجملب) 
ن معنـا را در  یز همـ یـ هست. خداوند ن شاتشیراگها و نشیتابع ب یذکر شد که آدم

ش به تجمـالت  ین گراییل و تبیتحل يات برایاز آ یان کرده است. در برخیقرآن بارها ب
ن یـ دهد و ما را با ایتوجه م یگروه يهاها و نگرشنشیبه ب، در آن يروادهیو ز یمنف

درست و  يهاو نگرش هانشیثر از بأمت یانسان يسازد که چگونه رفتارهایقانون آشنا م
ش انسـان بـه   یعلـت گـرا  ة دربـار ، نجـم ة سور 29یۀ نادرست آنان است. از جمله در آ

از  یکند که هرگاه انسانیان میآن ب يو تالش برا يخرواُ یزندگ یا و فراموشیدن یزندگ
ـ به خطا رفته و به دن یو نگرش ینشینظر ب ـ ا اصـالت داده و  ی ـ ا خـدا را نشناسـد و   ی ا ی

ـ قا یهدف و حکمت، ایدن يباشد و برا فراموش کرده ـ دن، ل نباشـد ی او اصـالت   يا بـرا ی
کوشد تا خود را در ین میبنابرا .شودیز او مین همه چیگزیجا يویدن یزندگ و ابدییم

گونـه  نید. ایو کماالت آن بجو يویدن یسعادت را در زندگ و ا ارضا و خشنود کندیدن
 ین سعادت را معنا کند. انسـان ین چنیتا ا ابدییاو اصالت م يبرا ییگراتجملاست که 

ـ از جمله تجمالت دن يرا در امور ماد یفخر و بزرگ، فتایاو اصالت  يا برایکه دن  يوی
ا را ینان دنیا”که  يخواهد کرد. به نحوگران مباهات یبا مال و ثروت به د و دیخواهد د

 یبزرگـ ، یهـر شـکل  کوشند تا به یو م( 20یۀ آ، دیحدة سور( “شمارندیه مباهات میما
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رو به نی. از اجلوه دهندگونه بزرگ نیخود را ا و ش بگذارندیا به نمایخود را در مال دن
چنان که قارون بـا   .کنندیش افراط میش ثروت خویپردازند و در نمایمال م يگردآور

د تـا  یکوشیش آن میها و نماابانیاز ثروت خود در شهرها و خ ییهاکاروان يراه انداز
گـذارد و بـر   بش یخود را به نما یبزرگ و ر کندا دوست را پیمردمان تنگ نظر دن چشم

  ).79تا  76ات یآ، قصصة سور(بفروشد آنان فخر 
اداره شود و  ید در حد متوسط و به صورت رفاهیانسان با یزندگ، بر نظر اسالم بنا

تعـاون و   ازمنـدان شـود.  یاز ن يریگران و دسـتگ یبه د یدگیصرف رس، درآمدة ماندیباق
ۀ یـ د بـه آن عمـل کنـد. پا   یـ وسعش باة به انداز یهرکس و واجب است، قانون مواسات

  دد.ن اسراف شود تا به اقتصاد اسالم عمل گریگزید جایبا و اقتصاد اسالم تعاون است
ش بـه  یاجتماع به صورت گراة است که در حوز يارهیر از گناهان کبیاسراف و تبذ

و  یمخـارج زنـدگ  ۀ همدر  يروادهیز يد. اسراف به معناکنیجلوه م یطلبتجمل و رفاه
  .شودین مییافراد تع یاساس سطح زندگ بر و است یر لوازم زندگیسا

ز یـ شـتر از هـر چ  یب«د: ییمالحظه بفرما یامام را به نقل پروفسور مونت یسطح زندگ
 یک اتـاق کوچـک زنـدگ   یس در یساده امام مرا مجذوب خود کرد. امام در پار یزندگ

اتاق کـار   يگریاتاق خواب و د، هااتاق از آن یکیشتر نداشت که یکرد که دو اتاق بیم
شـد.  یده نمـ یـ د ییاء گرانبهایها و اششان فرشیا یشان بود. در زندگیا يهاو مالقات

هم که در آن نمـاز   يامهیر و برنج بود. خیش يمقدار یعنیار ساده یشان هم بسیا يغذا
  ). 187ص: ، 1387، انیمیرح» (بودار ساده یبس، خواندندیم

ـ به قـدر ن  ییگراباطن یعنیخود  یش اصلید با توجه به گرایبا ین آدمیبنابرا بـه  از ی
ا یـ ن نکته را فرامـوش نکنـد کـه دن   یتوجه کند و ا، ات استیو ماد ایدنظواهر که همانا 

  آخرت است.ۀ مزرع
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  اد مرگ در ارتباط با خدا یآثار 
انسان با خداوند است. در ۀ رابط، ان چندگانه وجود داردیکه در م يان رابطهیترمهم

، گران برقرار سازدیکه انسان با د ياها است و هر رابطهرابطهۀ ن رابطه اساس همیواقع ا
  ن اصل باشد. یا يد بر مبنایبا
  بر مقدرات عالم تسلیم شدن . 1

روح یاعمال انسان به صورت خشک و ب، شودیکه موجب م یاز مطالب اساس یکی
اسـت کـه در تمـام     ین مطلبـ ین و برتریترآن مهم و است اد عالم پس از مرگی، نباشد
از اد شـده اسـت.   یـ ها از آن قت و هدف آنیحق، ک و عادات به عنوان روحین يکارها

م یات خـود تسـل  یمان که در تمام طول حیاز اهل ا یگروه”رو آورده شده است که نیا
و در  انـد پاك کـرده  یل اخالقیحد امکان خود را از رذاو تا  انددستورات خداوند بوده

ن ین و بهتریترآسان قبض روح آنان در، اندقرار گرفته ین درگاه الهیا و مقربیف اولیرد
  ).56: ص، 4ج، 1391ی، سوزنچ( “ردیگیحاالت صورت م

امل از عو یک، یبودن در برابر مقدرات اومیو تسل یرالهییرقابل تغیر غیعتقاد به تقدا 
ن انسـان  یقیش یها و موجب افزایانسان در مقابل مشکالت و سخت يو صبور يداریپا

گرداند و بر اساس آنچه یمقدرات را برنم، و جزع یتابیداند که بیمؤمن مانسان است. 
د و با او معاملـه  یکه امور خود را به خدا واگذار نما یدر صورت، هست ینیم دیدر تعال

ـ ، در عوض و ابدییش میقدرت صبرش افزا، کند حسـاب خداونـد   یاز اجر و پاداش ب
نـه تنهـا   ، ن شـود ین و زمان بـدب یکه اگر صبر نکند و به زمیدر حال .گرددیبرخوردار م

ز یهمان اجر وعده داده شده را ن و دیافزایخود م يهابرد که بر غصهیش نمیاز پ يکار
  . از دست خواهد داد

هـا در  صدر بـه خـرج دادن در مقابلـه بـا آن    ۀ عدر برابر مشکالت و س ين صبوریا
   یعنیاست.  یتعال يبار يجهت رضا
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 اعالىۀ مرتبو  او مقدرات و او اراده وـ شأنه  تعالىـ  حق از بنده خوشنودى
 است محبت و جذبه اهل مقامات تربزرگ و انسانى کمال مراتب اعال از، آن
 .)161: ص، 1377ی، نیخمامام (

  کردن دائمی یندگدوارانه زیام. 2
، دوارى حالتى نفسانى است کـه در آن انسـان بـه امـورى کـه انتظـارش را دارد      یام

همراه بـا   يدادن امر يرو يو آرزو، زى بودنیدر انتظار چ”د یکند. امیدا میدلبستگى پ
ل و اسـباب آن  یشـتر وسـا  یدر حـالى کـه ب   .است )126ص: ، 1389، دیعم( “تحقق آن

دوارى یـ ى امیـ هـر آرزو در آرزو وجـود دارد؛ ولـى   ، دوارىیامفراهم شده باشد. در هر 
طورى که کشتى ه کرد؛ همانیکان کشتى تشبد را در زندگى به سید بتوان امیست. شاین

ز در ید نیانسان ناام، اى خروشان و پرتالطم سرگردان خواهد بودیبدون سکاندار در در
کـه در   ییهـا اد به علـت شکسـت  از افر یران خواهد ماند. برخیاهو حیه راى پین دنیا

ـ نهـاى ام مکـه زنـدگى   به طـورى ، دهندیدشان را از دست میام، اندگذشته خورده د را ی
  . کنندیتحمل نم

؛ امـا  پردازى نرسـد الیدسازى کند که به مرز خیاى براى خود امد به اندازهیانسان با
  ید: فرمایها ميدواریگونه امنیطور که امام در اشاره به اهمان. دوار باشدیشه امیهم

ی، نیخمامام ( کشانندمى شقاوت به را انسان عمر آخر در توبه امید به گاهى
  ). 35ص: ، 1370

الى را یـ خدوارى و خوشین امید مرز بیبان نکته مهم است که ین اساس ذکر ایبر ا
  رد.یگرى قرار نگیها در جاى دکى از آنیتا  خوب شناخت

» شـناختى «ت و تالش همراه است و از سه جزء یا فعالاى است که بدوارى مقولهیام
د کـه در ذهـن خـود    یـ ریشود. باغبانى را در نظر بگل مىیتشک» حرکتى«و » عاطفى«و 

کنـد و آن را  تصـور مـى  ــ   سرسـبز و آبادسـت   یکه باغستانـ  ج کارش رایثمرها و نتا
ن بـاغى را  ین چنـ د و آرزوى داشتیآد مىینوعى دلدادگى پد، رونیند. از ایبمطلوب مى
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معنوى  يهانهیله در زمأن مسیا. پردازدت مىیکند و سپس به منظور تحقق آن به فعالمى
  ، بلهز صادق است. ین

  ).45: ص، همان( رساندمى خویش سعادت کمال به را انسان امید برق
 یافتن  يتولد ثانو، خدا. با توجه به 3

اوسـت؛  ة زیر سیطر، هستىۀ مجموع خدا اذعان داشته باشد که یگانگیاگر به  یآدم
بلکه همواره ، دهد به دنبال دیگرى برود و از او استمداد جویدهرگز به خود اجازه نمى

و فقـط بـه او توجـه خواهـد داشـت.      ، به درگاه ذات اقدس حقّ اعتمـاد خواهـد کـرد   
 هرگونـه  از منـزّه ، صـفات  ترینکامل با ذات ترینکامل عنوان به یگانه خداى شناخت«
، فیاضـیت  و نگهـدارى  و آفریننـدگى  کـه  جهـان  با اوۀ رابط شناخت کاستى و و قصن

 تعبیر »پرستش« به آن از که کندمى ایجاد ما در العملىعکس، است رحمانیت و عطوفت
 رجوع و ایـاك  و صحو حالت ن پرستش ازی). ا96ص: ، 2ج، 1371ي، مطهر». (شودمى

  شود که  شروع نَعبد
، 1370ی، نـ یخمامـام  ( حـق  به است خلق از سفر »استعاذه«، دیگر عبارت به

  ).297: ص
 يمعنـو ۀ طـ یدر ح یتحوالت، رفتیخدا را پذ یت و سرپرستیکه انسان وال یهنگام

کند و یدهد و فقط به او توکل میتن در نم یتیوال چیگر به هیشود و دیجاد میش ایبرا
مل مراحـل نفسـش بـا زدودن    رود و در تکایش میبه سمت تقویت ارتباط خود و خدا

ـ نـان اسـت. بـر ا   یافتد که آن مقـام اطم یش اتفاق میبرا يوالدت ثانوی، خود ناسوت ن ی
 عبـادت  چـون  انـد گفته و شودیدانسته م تذلّل و خضوع غایت معناى به اساس عبادت

 و وجـود  مراتـب  اعلى که کسى براى مگر، نیست الیق پس، است خضوع مراتب اعلى
 اسـت  شرك حق غیر عبادت جهت این از و دارد را احسان و نعم بمرات اعظم و کمال

 از بـیش  حقیقتش درـ است  بندگى و پرستش معناى به فارسى در کهـ   عبادت شایدو 
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   :از است عبارت آن و باشد مأخوذ اندگفته که معنى این
  ).284 ،ص، 1370(امام خمینی،  خداوند و خالق براى خضوع

   با خلقاد مرگ در ارتباط یآثار 
 يبنـد میقسـمت تقسـ  دو  م آن را بهیتوانیم، میکنخالصه را ن یدۀ م همیاگر بخواه

   .داستلق خانسان با خَۀ رابطي، گرید دارد و انسان با خداکه ۀ در رابط یکی: میکن
  با خلق  یمهربان .1

بـر اسـاس   ، وندش بـا خلـق  یپ و است يدیو توح یمانیوند ایپ با خدا انسان وندیپ
ـ نام عطوفـت  یا که عاطفه و خدمت است یکمک رسانهم و  یررسانیخ و یمهربان ده ی

انسـان  ، نداشـته باشـد   یاگر مـانع ، است يخداداد و يفطرکه  یـل ذاتین میشود. ایم
  عاشق آن است.
 و هان نکته است که تمام فداکاريیذکر ا، ت استیز اهمیحا ين وادیاما آنچه در ا

ـ نما یایثارهـا کـه در مـراودات اجتمـاع    ، هـا تعـدال ، هافروتنى، هاخودگذشتگى از ان ی
 خیـز محبت و انگیزعاطفه مسلماً فاقد روح است و، ردینـگ یـیخدا اگـ رنگ، شوندیم

  را ینخواهد بود؛ ز
امـام  ( .متخالفنـد  دنیـا  حـب  بـا ، محبت، مودت، مواصلت، رحمت، عطوفت

  ). 49ص: ، 1370ی، نیخم
ت بـه  یو رضـا  يم با تـوانگر أتو یحس، عمرو طول  یسالمت يارتقاضمن  یمهربان

از آن بـه  ، ندهسـت  آگاه یات مثبت مهربانتأثیرکه از  يافرادرو نیاز ابخشد. یم یزندگ
د یکنیانتخاب م یوقت .کنندیخود استفاده م یحفظ و کنترل سالمت يبرا يالهیعنوان وس

بلکـه سـالمت   ، دیـ هدینه تنها سالمت خودتان را ارتقـاء مـ  ، دیباش يترکه فرد مهربان
ـ  ین مهربانید. اد کریخواهت یز تقوید را نیکنیها ارتباط برقرار مکه با آن يافراد  یـحت

ها در آن را یاحساس خوب ر باشد وگذاتأثیرز یکه شاهد آن هستند ن يتواند بر افرادیـم
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ماع و در اجت یرات مثبتییتغ، دیباش يترد که فرد مهربانیکنیانتخاب م یوقت .جاد کندیا
ک یـ که بـه خـاطر عمـل ن   توجه داشت د یالبته با د کرد.یجاد خواهیاطراف خود ا يایدن

ـ یـ ن عمـل خ یا دین صورت فواآدر را یم؛ زینداشته باش، انتظار پاداش خواهـد  ن یر از ب
خـدا   يرضـا  يو صرفاً براـ   دینداشته باش يانتظارمان یهاکار ياگر بران یبنابرا. رفت

  د: یینه توجه فرماین زمیانات امام در ایبه ب د شد.ینخواه يدیگر دچار ناامیدـ، باشد 
توقع این را ، اللَّه مشغول انجام وظیفه استکسى که براى رضاى خدا ان شاء

هیچ امرى مورد قبول همه نیست. کار ، نداشته باشد که مورد قبول همه است
  ).246 ، ص:19ج، 1389ی، نیخم. (امام هم مورد قبول همه نبوده است ءانبیا

  طان یبا ش ینی. از همنش2
م یکـه قـرآن کـر   . چنانکشاندین میاطیبا ش ینیانسان را به همنش مرگاد ی یفراموش

 ) و36/زخـرف ( قَـرینٌ  لَه فَهو شَیطان لَه نُقَیض الرَّحمنِ ذکْرِ عنْ یعش منْ ود: یفرمایم
 وى بـراى  تـا  گمـاریم مـى  یطانىشـ  او بـر ، بگرداند دل رحمان] خداى[ یاد از کس هر

 انسان از، روایات ائمه و آیات قرآن از قسمتى ن اساس است که دریبر ا .باشد دمسازى
 قسـمتى  در و شده است داشته برحذر سخت آلوده و ناپاك با مردم دوستى و همنشینى

ن ی). به ا265ص: ، 16ج، 1371ي، مطهر( شودیم دعوت دالنبا پاك دوستى به هاآن از
 بهتـرین : پرسـیدند . بـودیم  پیغمبـر  محضر در د:یگویم عباسد: ابنییت توجه فرمایروا

 و منْطقُه علْمکُم فى کُم زاد و رؤْیتُه بِاللَّه ذَکَّرَکُم منْ :فرمود کیست؟ حضرت همنشینان
رَة ذَکَّرَکُمبِالْاخ لُهمع )بـه  را شـما  دنشدی که کس )؛ آن203ص: ، 1ج، 1378ی، مجلس 

 قیامت و آخرت یاد به را شما رفتارش و بیفزاید تاندانش بر گفتارش و بیندازد خدا یاد
 خطـرات  آن کـه قلـب سـالک از    يهـا را بـرا  ینیهمنشـ  نیان اساس امام یبیندازد. بر ا

) و 1381ی، نـ یخم يموسو( شمردیالزم م، محفوظ بدارد آن مکائد و خدایع و شیطانى
  د: یجویداوند متعال مسألت مگونه از خنیا
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 اشرار از بدسگاالن با همنشینى از و فرما محشور نیکویان با را ما! پروردگارا
  ). 19ص: ، 1ج، 1389ی، نیخم(امام  گردان دورمان

  مجاهدگر  یمکلفتبدیل شدن به  .3
ام در راه او یـ جش قینتا، طان رو برگرداند و به خدا توکل کردیاز ش یکه آدمیهنگام

   :داند و متوجه است کهیف میدن هر گونه ظلم و ستم است. لذا بر خود تکلیبرنتاب و
در پیشـگاه خداونـد قـاهر مسـئول و در ایـن عـالم       ، اگر کسى سکوت کند
  ). 110ص: ، 1ج، 1389ی، نیخم(امام  محکوم به زوال است

، مسامحه کند دیداند نبایها سر باز زند. مطهیفش در تمام حید از وظایکه نباداند یم
  داند یرد تا ظلم و ظالم برقرار گردد. میقرار گ ید مماشات دستورالعمل زندگینبا

، همان( .ما وظیفه داریم که در برابر این جنایتکاران بایستیم و سکوت نکنیم
  )159ص: 

  :رایز 
، همـان ( سکوت در مقابل دستگاه فاسد جبار براى ملت اسالم ننـگ اسـت  

  ).200ص: 
پرچم اسالم را بر فراز عالم به اهتـزاز   یکرد و با افاضات اله يجهادگر د جهاد ویبا

  د: یفرماین گونه است که امام میاي، در آورد. بار
شود روى پاى ما باید با تمام توان کوشش کنیم تا مردم متوجه گردند که مى

شود در مقابل شرق و غرب از فرهنگ و حیثیـت ملـى   خودمان بایستیم؛ مى
ى را شکست دهیم و پرچم ال اله توانیم دنیاى ماددفاع کنیم؛ و مى اسالمیمان

ی، نیخم(امام   اللَّه و محمداً رسول اللَّه را در تمامى دنیا به اهتزاز درآوریماال
1389(.    



164   1ج / مجموعه مقاالت  

  اد مرگ در ارتباط با خلقت ی. آثار 4
ـ بـه و  و ردیپـذ مى تأثیربا خدا و خود ۀ از رابط، خلقتانسان با ۀ رابط ۀ رابطـ  ژه ازی

ن دو رابطـه اثـر   یـ ن حال بـر ا یدر ع و شودار متأثر مىیمعرفتى انسان با خود و خدا بس
 یگـر روابـط انسـان   یز مانند دین رابطه نید در نظر داشت که ایبانکه یاگذارد. ضمن مى

  زى و فطرى است.یهاى مختلف غرشیگرا تأثیرتحت 
جهان واقعى با مرگ اما ، شودمى ابد و نابودیها خاتمه مىها با مرگ آناى انسانیدن

ا یاگر دن نیبنابراشود. گر ظرف آزمون و تکامل مىیهاى دبراى انسان و ردیمانسان نمى
   است.یان دنیپا، که آغاز آخرتست رواز آن، دهندرا در برابر آخرت قرار مى

ۀ همـ ة در بردارنـد  و شـود رامون انسـان گفتـه مـى   یبه جهان پمش معناى دوا در یدن
ـ ان ایربط من یبنابرا. وند استها خداى که خالق آنیهادهیپد .هاستدهیپد ن معنـا بـا   ی

، پستى از عوالم هسـتى قـرار دارد  ۀ ا در مرتبیشود. دنمعلوم مى، حاتى که ذکر شدیتوض
ۀ را مخلـوق خـدا و نشـان   یـ ز ؛ل داردیوندى اصیبا آن پ و ولى با عوالم باال مرتبط است

   .اوست
اى پست او را از عـالم بـاال   ین دنیا رایزاست؛ یز دنیان انسان نن جهیزندگى اة دور
  . شودوندش با خالق جهان فراموش مىیکند و پجدا مى

 آن به توجه و حب و عالقه همان اولیا لسان در مذموم دنیاى که دانست باید
 جمـال  مشـاهد  از یکـى  کـه ـ شهادت    مشهد و ملک عالم اصل الّا و است؛

 و، اســت باللَّــه علمــاى و عرفــا و اولیــا تربیــت دمهــ و اســت حــقّ جمیـل 
 و مشـاهد  اعـز  ازـ اسـت     آخـرت  مزرع و بشریه قدسیه نفوس دارالتکمیل

 دنیـاى  از حظـى  کسى که باشد بسا چه. معرفت اهل و اولیا نزد است منازل
 باشد دنیا اهل از، آن به قلبش تعلق و حبۀ واسط به و، باشد نداشته خارجى

  ).31ص: ، 1381ی، نیخم(امام  باشد تآخر و حقّ سىان و
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  يریگجهینت

ـ امام به عنوان ترب یاخالق ین سبک زندگیین مقاله تبیهدف ا ـ یـ دۀ افتـ یت ی ن ین مب
ـ کنـد؛ ز  یبررسـ فضاي فرهنـگ دینـی   ن مفهوم را در یاسالم بود تا ا ـ ا يرا واکـاو ی ن ی
ه توسـط  کـ  يایم ارائه شده در سـبک زنـدگ  یتواند تمام مفاهین فضا میاصطالح در ا

ـ تغ دستخوش یاند را به کلمطرح کرده یلیبرالۀ شیاندستگاه با خا یشمندان غربیاند ر یی
ن مسأله وجود دارد و اختالفـات  ینان به اید ایدۀ در زاوی ياریبس هايتفاوترا یکند؛ ز

اصـول  ، نشیـ که در سـطح ب  یآورد. سبکیافراد به وجود م یرا در سبک زندگ ياریبس
هاى تعالى عملـی و اخالقـى انسـان    زد و گرایشات را به عنوان پایهسایتفکر بشر را م

  ید: فرمایچنان که امام م گردد.یموجب م
ثروت و قدرت مادى و تسخیر فضـا احتیـاج بـه ایمـان و اعتقـاد و اخـالق       
اسالمى دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه 

ن اعتقاد و اخالق و این قوانین را ما داریم. بنا بر بالى جان انسان بشود. و ای
ما نباید فوراً از دین و قوانینى که ، این تا کسى جایى رفت یا چیزى ساخت

مربوط به زندگى بشر است و مایه اصالح حال بشر در دنیا و آخرت اسـت  
  ). 20ص: ، 1/  1373ی، نیخم(امام  دست برداریم

شات یکند که گرایجاد میا ینگرش، نش با تفکریبابتدا در سطح  یسبک زندگي، بار
هـا و احساسـات   منش، هاجاد نگرشیشود. سپس با ایم يزیرهیپا یالت در آدمیو تما

به خداست که  یمان باطنیدهد و آن ایم یاخالق اله يبروز و ظهور انسان سمت و سو
سـبب ایجـاد   ، کـه  یآورد. تحـول یواال و اعتماد به نفس را در انسان به وجود مۀ شیاند

ـ یردیو غ ینیدـ  ها و وظایفدرونی براي انجام فعالیتة انگیز و در نتیجـه ایجـاد   ــ   ین
ـ ، یدر سطح سـوم ، تیخواهد کرد و در نهاحرکت و تحول و دگرگونی  ۀ طـ یدر ح یعن

  شکل خواهد گرفت. ـ، ستن یز يهانجا روشیو در اـ  کنش و رفتار
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بـه   ینشیو ب ياعتقاد يدارد و به عنوان مبناکه در منظر امام به باطن سوق  یشیگرا
 يهاآورد که ارزشیما به ارمغان م يرا برا يایو سبک زندگ شودمی ظاهردر  یزندگ
است که  یات تعادلینه شده است و آن همانا حیمختلف آن نهاد يهادر ساحت یاسالم

قت مرگ یا با حقکه باور م یکند. به عنوان مثال هنگامیبه میات طیرا مشرف به ح یآدم
کند که به طور خالصه یدر رفتار ما بروز م یاتتأثیرعمل ۀ طین شد. آن هنگام در حیعج

بـه نحـو متعـادل و    ـ خلق و خلقت   ، خدا، خود یعنـ ی  انسان یارتباطة در چهار حوز
  م کرد: ین شرح کنش خواهیبد

، تواضع ،فرونشاندن شهوت، اصالح نفس، اعمال يدارشتن: جهتیدر ارتباط با خو
  اعتدال؛ ، ثاریا، هااستفاده از فرصت

ـ ندادن اماز دستی، م بر مقدرات عالم هستیدر ارتباط با خدا: تسل رخـدا  یبـه غ ، دی
  ؛ توجه نکردن

  طان؛ یبا ش ینیز از همنشیپرهی، در ارتباط با خلق: مهربان
آخرت  يبرا یا پلیدن يا و آخرت به معنایان دنیم لیوندى اصیپدر ارتباط با خلقت: 

  است.
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   ینیشه امام خمیدر اند ینیت دیجامعه بستر تحقق ترب
  25زادهین الهیمحمدحس

  26زادهعبداهللا یعل

ـ نـه ترب یدر زم یلـ یتحل یفیتوص يانوشته حاضر مطالعه ده:یچک و  ینـ یت دی
انات ین اساس بیاست. بر ا ینیشه امام خمیتحقق آن در بستر جامعه در اند

شـان  یفـات ا یگر از تألیهمراه هفت کتاب دفه امام به یدر صح ینیامام خم
ل قــرار گرفتــه اســت. در گــام نخســت بــر اســاس یــو تحل یمــورد بررســ

اثرگذار جامعـه و   يهاانواع مؤلفه، نهین زمیبرداشت شده در ا يهاادداشتی
 يمحورهـا ، قرار گرفته است. در گـام دوم  یت مورد بررسیحکومت در ترب

قـرار گرفتـه و    يمورد واکاو يو رفتار یزشیانگ، ینشیب يهات در حوزهیترب
افـت بـه   ین حوزه ظهور خواهد یت در ایترب ییدر حوزه رفتار که تحقق نها

در فصل ، ه است. با توجه به دو گام ذکرشدهدمان اشاره شیت تقوا و ایمحور
ت در بسـتر اجتمـاع در   یـ تحقـق ترب  یچگـونگ  یسوم و چهـارم بـه بررسـ   

                                                   
 .. استاد حوزه و دانشگاه25
   aliadollah68@gmail.comاه امام صادق. دانش آموخته دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگ26

mailto:aliadollah68@gmail.com
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پرداختـه   ینیشه امام خمیر اساس اندب یو مال یاجتماع، یاسیس يهاحوزه
  شده است. 

  .جامعه، ینیت دیترب، ینیامام خم، میکر قرآن :هاکلید واژه

    مقدمه

هـا بـر   ک از آنیـ ت هـر  ین دو و اولویک از ایگاه هر یاج، پرسش از فرد و جامعه
کـه   ییکند. تـا جـا  یم ییخودنما یمهم بشر کنون يهااز پرسش یکیبه عنوان  يگرید

ا جامعه یبر تقدم فرد و  یمبتن ياشهیمتفاوت اند يهامعاصر در حوزه يهايه پردازینظر
نـه  ین زمیـ در ا( زنـد. یرا رقم م یمتفاوت ينظام فکر، ن پرسشیبه ا یبوده و هر پاسخ

ن است کـه  ینه وجود دارد این زمیکه در ا یپرسش مهم )182 :2 ج 1385 يباقر :ر.ك
م یکر قرآن یتیکرد تربیو حضور در جامعه رو یجتماعتوان بدون نگرش ایا میآ اساساً

م به عنوان یکر قرآندگاه ید یم نمود و حرکت به سمت آن را آغاز نمود؟ بررسیرا ترس
ن یـ ن ایاست. همچن ينه ضرورین زمیدر ا، ت بشر را بر عهده داردیکه هدا یکتاب اله

ا یـ ک از فـرد  یـ دام ت بـا کـ  یاولو، میکر قرآن یتیشود که در نظام تربمی پرسش مطرح
دو بنا  نیاک از یه کدام یخود را بر پا یتیکرد تربیم رویکر قرآنجامعه بوده است و 

ت بـا توجـه بـه    یر هـدا ین پرسش را طرح نمود که مسیتوان این مینهاده است. همچن
ا یـ گـذرد و  مـی  اجتماع و جامعـه ان یاز م م لزوماًیکر قرآنان شده در یب یتیکرد تربیرو

  نمود؟ یز طیر را بدون حضور در اجتماع و جامعه نین مسیتوان ایکه منیا
نـد  یتوان گفت فرآیت میم در تربیکر قرآنکرد یبه رونسبت  یاجمال يبنددر جمع

ـ انگ، نشیت فطرت در سه حوزه بیبا محور» شدن یحرکت به سمت خدا و ربوب« زش ی
ت خواهنـد  یـ مان محوریافت. در حوزه رفتار دو عنصر تقوا و ایو رفتار تحقق خواهد 
است  ین در حالیمان باشد. ایالزم است ناظر به رشد تقوا و ا یتیداشت و هر عمل ترب

ـ ن یجهت اجتماع ين دو عامل دارایک از ایکه رشد هر  ن دو عنصـر در  یـ ز هسـت. ا ی
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ر فرد و جامعه ین مسیدارند. در ا ییز نقش بسزاین یجامعه و حکومت اسالم یدهشکل
خواهند شد تا ظهور تام اسماء و صفات  يات واسطهید نمود و در نهادا خواهنیپ یتعال
 يبـا ظـاهر   یمان سبب خواهد شد که افعالیافتن تقوا و ایت یرا رقم بزنند. محور یاله

  ند. یدا نمایپ یت متفاوتیمشابه عمق و ماه
  ند: یفرمایجالب توجه م یانیدر ب ینیامام خم

 دارد؛ فـرق  ذاتـاً ، دارد فـرق  تـاً یماه هیمعاو جنگ با طالب یاب بن على جنگ
 و کشدمى ریشمش کىی. خداست ظل است؛ اهللا ظل و کشدمى ریشمش کىی

 و طلبىقدرت براى کهآن. دارند فرق هم با تا دو نیا تاًیماه، است طانیش ظل
 هم با تا دو نیا ذاتاً، کندمى تیفعال خدا براى کهآن با کندمى تیفعال طنتیش

   )426: 12 ج ،1389 ینیامام خم( .دارد فرق ذاتاً شانیارهاک و دارند فرق
در سـاحت اجتمـاع    ینـ یت دیـ ن اسـت کـه ترب  یگردد ایکه طرح م يگریپرسش د

را در بر خواهد گرفت که در ادامه تـالش   ییهاافت و چه حوزهیچگونه ظهور خواهد 
  م.ییبه آن پاسخ گو ینیدگاه امام خمیم نمود از دیخواه

ل یـ ذ يهان نوشته پاسخ به پرسشیرود که ایسائل طرح شده انتظار متوجه به مبا 
  باشد:
متفـاوت   يهان مقصد در حوزهیدن به ایست و رسیم چیکر قرآن یتیمقاصد ترب. 1

 دهد؟ یچگونه رخ م

  گردد؟ یم چگونه محقق میکر قرآندگاه یدر عرصه جامعه از د ینیت دیترب. 2

  نهیشیپ

شـه  یت و اندیـ م بـه ترب یکر قرآن یبحث نگاه اجتماعاز دو م یقیپژوهش حاضر تلف
ک از دو مبحـث  یـ م است. در هر یکر قرآنر یبه خصوص در حوزه تفس ینیامام خم

وجـوه   محققان انجـام شـده اسـت. در حـوزه     ياز سو یقاتین تحقیش از ایپ، شده ادی
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و » یسـالم ت ایدوباره به ترب ینگاه«در کتاب  یتوان اشاراتیز مین ینیت دیترب یاجتماع
 ـ   169: 2ج، 1385 يبـاقر  ر.ك، به عنوان نمونـه ( افت.ی» تیم و تربیتعل یه اسالمینظر«

ن محمدحسن آموزگار در دو کتـاب خـود   یهمچن )418 ـ 413: 1388 ي؛ علم الهد224
ـ اسالم و ترب«و » یت اسالمیاخالق و ترب« ـ ی از وجـوه   یبـه برخـ  » یو اجتمـاع  یت عقالن

 یت بررسـ یـ نقش حکومـت در ترب «ز مقاله ینموده است. ناشاره  ینیت دیترب یاجتماع
رانوند مسعود بهار یب یمیو کر ییحی يفوز( »ینیدگاه افالطون و امام خمید ياسهیمقا

ـ ترب ینه وجوه اجتماعیدر زم یاطالعات خوب )142 :1390 و تابستان ت بـه خصـوص   ی
ه دگایـ در حـوزه د  دهـد. یار خوانندگان قـرار مـ  یدر اخت ینیشه امام خمیبر اند یمبتن
م برگرفتـه از آثـار امـام    یکـر  قـرآن ر یتفسـ «توان از کتاب یز مین ینیامام خم يریتفس
دراسۀ  قرآنفهم ال«و کتاب  )99 ـ 88 ص :1 ج 1384 ید محمدعلیس، يازیا( »ینیخم
دگاه امام ین دییاد نمود که به تبیکسار  یاثر استاد جواد عل» ۀیضوء المدرسۀ السلوک یعل

بـا  » قرآنفهم ال«اند. به خصوص در فصل هشتم از کتاب نه پرداختهین زمیدر ا ینیخم
 )501 ــ  465: 1424کسـار  ( »ۀیضوء المدرسۀ الوجود یۀ علیۀ رؤیقرآنالمعاصرة ال«عنوان 
ـ یه امـام خم یـ معرفت بـر اسـاس نظر   يسازیوه اسالمبه نح ر یکـه از آن بـه تفسـ    ین

امـام   يمنظومـه فکـر  «نـه کتـاب   ین زمیـ در اپرداخته شده است. ، ر گشتهیتعب يمقاصد
ان ذکر است یز قابل ذکر است. اما شایاإلسالم دکتر خسروپناه ن تف حجیتأل» ینیخم

 یت نگـرش اجتمـاع  ینه ماهیدر زم ینیامام خم يریشه تفسینه اندیکه پژوهش در زم
ه ب ین پژوهش ان شاء اهللا پاسخیت صورت نگرفته است که ایم در تحقق تربیکر قرآن

  از خواهد بود.ین نیا

  ت و ضرورتیاهم

دن به کمـال و  یرس يدر برابر حضور در اجتماع برا يت فردیه بر معنویتوان تکیم
م مطـرح گشـته   یکـر  قـرآن ر از یدانست که در تفس یرایج يهااز غلط یکیسعادت را 
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 جا که موضوع فقـه افته است و آنیان یز سرین یدر فقه و اخالق اسالم ین تلقیاست. ا
ن از یـ د ییجـدا ، گـردد یشود و مکلّف در افراد مسلم خالصه میعمل مکلف عنوان م

در صدد  ینیاست که امام خم ین در حالیاست رقم خواهد خورد. ایعرصه اجتماع و س
ر یاست. به تعب و معتقدان به آن بوده یشمندان اسالمیان اندین نگرش در میر دادن اییتغ

قرار داد کـه   یشه و عمل اسالمیاز اند ياد در نقطهیبا را ینیاز محققان امام خم یبرخ
به  یشه اسالمیانه در حوزه اندیانه در کنار پارادایم فردگرایگرام جامعهیمنشأ خلق پارادا

ن اساس نگاه به اجتماع و جامعـه بـه   یو بر ا )38: 1378 يد یرسندسیم( رود.یشمار م
عرفان که بـه   یحتشان یدگاه ایشود. از داده یو پ يریگید پیبا یل اسالمیعنوان نگاه اص

ابد و عرفان یالزم است در سطح جامعه ظهور ، است ین علم اسالمیترانهیظاهر فردگرا
: 1397 ياسـعد ( آور اسـت. جامعه و حکومت عرفان ناقص و خواب، توجه به مردمیب

در  یتوان نقطـه عطفـ  یشان را میا ين که نگرش مطرح شده از سویبا توجه به ا )130
رسد یبه نظر م، گرا محسوب نمودصرف به نگاه جمع ياز نگاه فردگرا یشه اسالمیاند

در  ینیت دیتحقق ترب یشمند معاصر به بررسین اندیضرورت دارد تا بر اساس نگرش ا
ق در یـ ن تحقیـ ان ذکر است که ایم پرداخته شود. شایکر قرآن يبر مبنا یعرصه اجتماع

ه یت تکیم در تربیکر قرآن یاسیس یکرد اجتماعیبر رو يت فردیه صرف بر تربیبرابر تک
  ل دانست.یتحقق اهداف ذ يبرا یق حاضر را تالشیتوان تحقین میدارد. بنابرا

   ینیدگاه امام خمیت از دیمفهوم ترب

 يدر عرصه جامعه بر مبنا ینیت دیتحقق ترب، که موضوع این تحقیقبا توجه به این
ـ اهم ینـ یدگاه امـام خم یت از دیربن مفهوم تییتب، م استیکر قرآن دارد. از  یانیت شـا ی

که انسان  )153 :14 ج 1389 ینیامام خم( ت خداوند استیمبدأ ترب ینیدگاه امام خمید
و بستر اجتماع قرار داده  )121 :1380 ینیامام خم( ۀیدار التربا به عنوان یات دنیرا در ح

جانبه است که همه يشان امریگاه ات از نیت او را فراهم سازد. تربیاست تا اسباب ترب
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ـ یامام خم( گیرد.یرا در بر م يو هم جهات معنو يهم جهات ماد  )199 :6 ج 1389 ین
 ینـ یخم امـام ( ت شودیم هدایر مستقین است که انسان بتواند به مسیز ایت نیهدف ترب

ـ یامام خم( حرکت کند یو در جهت ربوب )153 :14 ج 1389 تـا   )449 :13 ج 1389 ین
بـوده   ءایت که اساس کار تمام انبین تربیبرا بنا .دن به خدا هموار گرددیرس ياو براراه 

است که بـالقوه اسـت و    ییهاها و قوهتیظرف ياست که انسان دارا ین معنیاست به ا
امـام  ( نـد. یل نمایبالفعـل تبـد   يهاتیبالقوه را به ظرف يهاتیاند که این ظرفآمده ءایانب

ت یـ که انسان در متن آن قـرار دارد در تحقـق ترب   یاجتماع )267 :10 ج 1389 ینیخم
از عوامل اثرگذار در امر  یکیز یو حکومت ن )230: 4 ج 1389 ینیامام خم( مؤثر است

دگاه امـام  ین حال نقش خانواده از دیبا ا )162 :16 ج 1389 ینیامام خم( ت است.یترب
ن بر آن از نقش آمـوزش و  و افزو )155: 1376 ینیامام خم( است یاتیح ینقش ینیخم

ـ یامـام خم ( مایرسانه و صدا و س، )309 :15 ج 1389 ینیامام خم( پرورش  ج 1389 ین
هنرمنـدان  ، افراد سرشـناس ، کردهلیافراد تحص، تیروحان، سندگانینو، )155 ـ 154 :9

ـ ترب ینیدگاه امام خمیاز د )51 :94 زییخواه پاان و نامیهاشم( و... نباید غفلت نمود. ت ی
  رانوند تابستانیب یمیو کر يفوز( ازمند شرکت در اجتماع با حسن انجام وظائف استین

   ت بدون حضور در اجتماع سخن گفت.یتوان از تربین نمیبرا و بنا )142 :1390

   ینیشه امام خمیمفهوم جامعه در اند

، ح اجتماعیت متوقف بر شناخت صحیم در تربیکر قرآن یشناخت رویکرد اجتماع 
بـه وجـود تـک     یل دهنده جامعه است. فرد انسانین دو با افراد تشکیو ارتباط ا جامعه

اشاره دارد. ، داشته باشند یکه با هم ارتباطنیها به صورت جداگانه و بدون اتک انسان
رابطـه   ینـوع  يگر دارایکـد یشود که با یاطالق م یاز نفرات انسان يتعداداجتماع به 

اما داشتن حکومت واحد ، وجود ندارد یف مورد اتفاقیجامعه گرچه تعر يهستند و برا
بـا ارزش و معتبـر در    ياشناسـان بـه عنـوان ضـابطه    جامعه ياز سو یاسیو استقالل س
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 ين از منظـر یهمچن )25 :1368 يزدیمصباح  :كر.( ف جامعه شناخته شده است.یتعر
 اسـت. ص جامعه از اجتماع ذکـر شـده   یبه عنوان مالك تشخ، نیگر داشتن هدف معید
   )26 :1391 یآمل يجواد(

 يهابیاست که آن را از سائر ترک ییهایژگیو يجامعه دارا ینیدر نگرش امام خم
شود از نگاه امام یانجام م یکه با جوامع انسان يسازد. بر خالف رفتاریز میمشابه متما

هـا  ؛ بلکـه از انسـان  )410 :5 ج 1389 ینیامام خم( ستیجامعه مانند کارخانه ن ینیخم
 )57 :7 ج 1389 ینیامام خم( ن اساس در آن فرهنگ است.یترل شده است و مهمیتشک

م قـرار  یکـر  قرآن یتیم تربیبه صورت مستقل موضوع تعال ینیدگاه امام خمیجامعه از د
ـ یامام خم( اده گردد.یدر جامعه پ قرآنگرفته است و الزم است صورت   :6 ج 1389، ین

 1389 ینـ یخم امام( هار و اصالح را بر عهده دارد.حکومت نیز در جامعه نقش م )503
حکومـت را فـراهم    ينـه بقـا  یکه دارد زم یهمان گونه که جامعه با وحدت )162 :16 ج
    )156 ـ 155 :1363 ینیخم امام( آورد.یم

   ینیدگاه امام خمیت از دیاثر جامعه و حکومت در ترب

  م. یپردازیم ینیخم دگاه امامیجامعه و حکومت از د یدر این فصل به بررس

   ینیدگاه امام خمیت جامعه از دی. اهم1
، دهندیل میند و آن را تشکیآین افراد هستند که ستون جامعه به حساب میاگرچه ا

ز بـه سـعادت خـود    یافراد ن، اگر جامعه وجود نداشته باشد ینیدگاه امام خمیاما از د
ـ تأکت جامعـه  یبر اهم ینیم خمنخواهند نمود. اما یت را طیر هدایرسند و مسینم  دی

ـ تعهد به اسالم را بدون ا یشان حتیدارند. ا ـ     یکـه منتهـ  نی ـ فایبـه اجتمـاع شـود ب ده ی
را اصـالح جامعـه    ءایـ شان مقصد تمام انبیا )451 :15 ج 1389 ینیخم امام( اند.دانسته
دن یصرف را در راه رس يفرد يهاتیو فعال )217 :15 ج 1389 ینیامام خم( انددانسته
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  ند: ینمایح میدانند و تصرینم یبه اهداف کاف
 کار نیا توانستنمى قشرى و زد عقب را میرژ نیا، ملت همه که طورهمان

   )94 :9 ج 1389 ینیامام خم( کرد. را کار نیا که بود اجتماع، بکند را
شـان در مقـاطع   یا يهـا تیـ ها و فعالدر حرکت ینید امام خمیت جامعه از دیاهم

 علماءگر یکه مخالفت د یز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در حالین یزندگمختلف 
ـ  :كر.( کرد جامعه محور بودیرو يتر داراد کمیبا انقالب سف امـام   )149: 1370 یعراق

ن باب با آن یدانستند و از ایم یب افکار عمومیفر يبرا ید را راهیانقالب سف ینیخم
شـان دربـاره نحـوه حفـظ     یا )129 :1377 زمستان ،يحاضر :كر.( نمودند.یمخالفت م

را به  یم. بلکه انقالب مردمیکنیما اشتباهات گذشته را تکرار نم«انقالب فرموده بودند: 
   )117 :1 ج ،1376 ییرجا( م.یسپاریدست خود مردم م

 ج ،1376 ییرجـا ر.ك: ( همراه نمودن ملت بود یانقالب يشان به نهادهایه ایو توص
ر.ك: ( نمودنـد. یبه مردم امـر مـ   ين را به اتکایشه و بدون استثنا مسئولیهمو  )120 :1

    )123 :1 ج ،1376 ییرجا

   ینیدگاه امام خمی. اصالت جامعه از د2
پرسـش از اصـالت جامعـه    ، که درباره جامعـه وجـود دارد  هایی ن پرسشیتراز مهم

مطـرح اسـت.    یو اجتماع یفلسف، یاست. پرسش از اصالت جامعه در سه حوزه حقوق
ـ اسـت کـه تقـدم و اولو    ین معنیپرسش از اصالت جامعه به ا یدر حوزه حقوق ت در ی

 یا جامعه خواهد بود؟ در حوزه فلسفیک از دو عنصر فرد یکدام  يحقوق و مصالح برا
 يوجود ياز افراد دارا يا جامعه جدایاست که آ ین معنیپرسش از اصالت جامعه به ا

 یدر حـوزه اجتمـاع   تاًیت ندارد؟ و نهایقت و واقعیاز حق ياکه بهرهنیا ایاست  یقیحق
جامعه بر فرد چه  يزان اثرگذاریاست که م ین معنیپرسش از اصالت داشتن جامعه به ا

 )46ـ    40 :1368 يزدیو مصباح  294ـ   288 :1391 یآمل يجواد :كر.( اندازه است؟
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است مقصود  یتیمقاصد ترب یان وجوه اجتماعین پژوهش بیکه موضوع انیبا توجه به ا
ـ  يریتأثن بحث همان یاز اصالت در ا توانـد داشـته باشـد و    یاست که جامعه بر فرد م

جامعه بـر افـراد اسـت. در     يگذارریتأثزان ین حوزه میمالك اصالت داشتن جامعه در ا
ت یـ جامعه بر فرد مطرح است و اهم ریتأثاصالت جامعه به عنوان  ینیشه امام خمیاند
   )155 ـ 154 :14 ج 1389 ینیامام خم( اردد یانیشا

  ند: یفرمایم یانیشان در بیا
 کار نیا توانستنمى قشرى و زد عقب را میرژ نیا، ملت همه که طور همان

   )194 ص :9 ج 1389 ینیامام خم( کرد. را کار نیا که بود اجتماع، بکند را
 یجامعه اسالم يریگکه سبب شکل ین عبارات به حرکت جمعیدر ا ینیامام خم
شان در یدهند که فراتر از مجموع آثار اعمال افراد است. ایرا نسبت م يآثار، شده است

ـ داننـد و ترب یر مولـد مـ  یـ جامعه فاسد و طـاغوت را غ ، گرید یانیب من و ؤت افـراد مـ  ی
فه همگان است که آن را یدانند که وظیم يمساعد یط اجتماعیاز شرا یلت را ناشیبافض

 تربیـت  بـراى  مساعدى اجتماعى شرایط موظفیم )ما( «ند: یفرمایشان میا فراهم سازند.
 حاکمیـت  شـرایط  ضـد  درسـت  شـرایط  ایـن  و. سـازیم  فراهم یلتفضبا و مؤمن افراد

 و »طاغوت« حاکمیت از ناشى که اىاجتماعى شرایط. نارواست هاىقدرت و »طاغوت«
 فـى  فسـاد « همـان  ایـن . یدبینمى که است فسادى همین اشالزمه است آمیزشرك نظام

 همـان  این. برسند خود اعمال سزاى به آن مسببین و برود؛ ازبین باید که است »رضاأل
 مـن  کـان  هإنّ و آورد وجود به مصر کشور در خود سیاست با فرعون که است فسادى

، سیاسـى  و اجتماعى شرایط این در )4 :قصص( »بود فسادکاران از وى که« المفسدین
 بـاقى  صـالحش  رفتـار  و ایمـان  بر و کند زندگى تواندنمى عادل و متقى و مؤمن انسان
  : دارد خود برابر در راه دو و. بماند

 کـه ایـن  براى یا. است ناصالح و آمیزشرك که شود مرتکب اعمالى اجباراً یا
 بـا ، نشـود  »طواغیـت « قـوانین  و اوامـر  تسلیم و نشود مرتکب اعمالى چنین
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ـ یامـام خم ( .ببـرد  ازبین را فاسد شرایط آن تا ندک مبارزه و مخالفت هاآن  ین
1434: 35(   

  ند: یفرمایم، افراد دارد يکه اجتماع بر رو یشگرف ریتأثنه یشان در زمیا
. شـود مـى  دهیکش قهراً نخواهد که هم آن، افتاد راه اىجامعه کی وقتى گرید

 وضـع  مینبـز  ادیفر هم ما میندار چاره، دیبزن ادىیفر کی شما همه اآلن اگر
   )532: 8 ج 1389 ینیامام خم( .است طورى نیا اجتماع و جامعه

  ند: یفرمایسالمت جامعه بر سالمت فرد م ریتأثنه یو در زم
 بـار  سالم خود به خود افراد، باشد فرماحکم سالمت اىجامعه کی در وقتى

   )500: 12 ج 1389 ینیامام خم( .ندیآمى
بلکـه  ، داننـد یار از فـرد نمـ  یسلب اخت یرا به معنجامعه بر فرد  ریتأث ینیامام خم

ن است که بتواند با کمـک گـرفتن از   یشان ایدگاه ایهدف از حضور فرد در جامعه از د
ز مظهر صفات یشدن برسد و جامعه را ن یو ربوب یاله یعنیخود  ییجامعه به هدف نها

 ير راه اعـتال مت تمام شـود کـه جـان خـود را د    ین قیهر چند به ا، کند یو اسماء اله
 ینیخم )امام( :كر.نه ین زمیدر ا( د و فدا گرددین راه شهیجامعه از دست بدهد و در ا

ن است که بتواند بـه رشـد   یز ایجامعه ن یو هدف از رشد و بالندگ )217 :15 ج 1389
تر کند. به واقع تفـاوت  کیخود نزد یها را گام به گام به هدف الهافراد کمک کند و آن

ن مکاتـب  ین است که اسالم بر خالف ایگرا در ابا مکاتب فردگرا و جمع مکتب اسالم
بلکـه دسـت فـرد و جامعـه را     ، کنـد یجمع م ییفرد و نه فرد را فدا یینه جمع را فدا

  ند: یفرماین باره میدر ا ینیدر راه خدا بکند. امام خم یرد تا هر دو را فانیگیم
 به« میاهدنَا الصراطَ الْمستَق، ودشیم گفته میصراط مستق قرآنکه در  یهمان
اجتمـاع  ، م. ملت راییگویما در نماز م )6 :حمد( باش راهبر را ما راست راه
شود و یجا شروع منیکه از ا یمیک صراط مستقیاشخاص را راه ببرد به ، را

ت ین است که جامعه را هدایاست ایاهللا است. س یشود. الیبه آخرت ختم م
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ـ تمام مصالح جامعه را در نظر بگ، ه ببردکند و را رد و تمـام ابعـاد انسـان و    ی
  )432: 13 ج 1389 ینیامام خم( .ردیجامعه را در نظر بگ

  ینیدگاه امام خمیت حکومت از دی. اهم3
ـ یـ حکومـت اهم ، شمند مورد بحثیک از دو اندیدگاه هر یاز د دارد. تـا   یت فراوان

  آن است. متوقف بر  یتیکه اقامه مقاصد ترب ییجا
کـه از   یکننـد کـه در صـورت   یم یاست را به منزله سر اسالم معرفیس ینیامام خم

 ینیامام خمر.ك: ( شناخت اسالم را نخواهد داشت. ییچ کس توانایه، اسالم جدا شود
ـ انحرافات را اقامـه وال  یشان راه حل تمامیا )449 ـ 448: 10 ج 1389  يت و برقـرار ی

   )14: 20 ج 1389 ینیامام خمك: ر.( دانند.یم یحکومت اسالم
ـ کن یو عادل بتوانند زندگ یکه اشخاص متقنیا يکنند که برایح میشان تصریا د و ن
 یحکـومت  يهاکه دستگاهنیست جز این يابمانند چاره یمان و رفتار صالحشان باقیبر ا

ـ به پ یاسالم یاسین بروند و سرنگون شوند و انقالب سیفاسد و فاسدکننده از ب  يروزی
   )36 ـ 35 :1434 ینیامام خمر.ك: ( برسد.

  ند: یفرمایشان میا
از مهمـات آن   یکـ یاسـت کـه    يها بسته به امورملت یو خوشبخت یبدبخت
کـه   یکسـان ، ت حاکمهأیت حاکمه است اگر چنانچه هأیت داشتن هیصالح

ها فاسد باشند مملکت را به فساد نیست اهاک کشور در دست آنیمقدرات 
 ینیامام خم( برند.یمو فساد  یستیمملکت را رو به ن يه بعدهاکشند همیم

   )314: 5 ج 1389
تحقـق جامعـه    ين راهبرد برایترمهم ینیامام خم يدر هندسه و نظام فکر اصوالً

فاضـله و مطلـوب    یرا ساختن جامعه اسالمیاست. ز یل حکومت اسالمیتشک یاسالم
 یاسـالم  يشان معتقد است بـرا یارد. ابا نوع حکومت د یو محکم يوند و ارتباط قویپ
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هرگـز   یو اسـالم  ینید یباشد چرا که بدون حکومت ید اسالمیشدن جامعه حکومت با
  )283: 1396خسروپناه ( به وجود نخواهد آمد. یک جامعه مطلوب اسالمی

  جامعه و حکومت، . احکام اسالم نسبت به فرد4
توان یجامعه و حکومت را م، فردک از یهر  ینیکه از نگاه امام خمنیبا توجه به ا

ـ ن یت ربـوب یو ترب یت الهیهدا، جداگانه دانست یتیثیح يدارا ، ز در سـه سـطح فـرد   ی
ان یـ کـه م  یاسـ ید فراموش نمود کـه در ق یجامعه و حکومت قابل تصور است. البته نبا

 یرد حتیگیدگاه اسالم صورت میو احکام حکومت از د یاحکام اجتماع، ياحکام فرد
ل یبه وجه کامل ادا خواهند شد که ذ یز در صورتیرسند نیم يه به ظاهر فردک یاحکام

ن دو دسته احکام به صورت یو احکام جامعه قرار داشته باشند و ابتدا ا یاحکام اجتماع
  ند: یفرماین باره میدر ا ینیابند. امام خمیح تحقق یصح

ش مخلوط .. نماز.است استیمخلوط به س ک احکامیهمه احکامش  ]اسالم[
اسـت اسـت؛   یاست است؛ زکاتش سیاست است؛ حجش مخلوط به سیبه س

   )18: 10 ج 1389 ینیامام خم( »ادارة مملکت است
  ند: یفرمایاسالم م يگذاردرباره هدف ینیامام خم

م اصول محکم فقه خود را در عمـل  یخواهین است که ما چگونه میا یهدف اساس
   )289: 21 ج 1389 ینیامام خم( .میاده کنیفرد و جامعه پ

  ند: یفرمایشان میا
 صـورت  نیهمـ  بـه  هاحکومت وضع مینگذار که کندمى حکم عقل و شرع
است... بـه   واضح کار نیا لیدال. کند دایپ ادامه، اسالمى ریغ ای اسالمى ضد

چـون  ، ز اسـت یـ آمشـرك  ینظـام  یر اسـالم یغ یاسیل که هر نظام سین دلیا
آثار شـرك را از جامعـه مسـلمانان و از     میحاکمش طاغوت است و ما موظف

ط یم شـرا یل کـه مـوظف  یـ ن دلیـ ز به ایم و نین ببریم و ازبیات آنان دور کنیح
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ن یـ م و ایلت فراهم سـاز یمن و بافضؤت افراد میترب يبرا يمساعد یاجتماع
امـام  ( ز اسـت. یآمت طاغوت و نظام شركیط حاکمیط درست ضد شرایشرا
    )35: 1434 ینیخم

ک یـ تفک یجامعه و حکومت اسالم، فرد يریگان شکلیم ینیامام خم انین بیدر ا
ان یـ لت به میمن و بافضؤت افراد میسخن از ترب ییان از سوین بیشان در ایشده است. ا

ت یترب يدیه جامعه توحین افراد در سایان شده است که ایگر بید يآمده است و از سو
ـ یـ ز نین يدیل جامعه توحیتشک يشوند و برایم ت طـاغوت و اقامـه   یـ ه رفـع حاکم از ب

  حکومت اسالم است.

  جامعه بر افراد ي. اثرگذار5
ـ  یمنفـ  ریتـأث افراد خـود   يبر رو يمتعدد يهاجامعه به صورت  ا مثبـت خـود را   ی

ـ  ینـ یدگاه امـام خم یـ ن انـواع از د یگذارد. شناخت ایم در  یانیتوانـد کمـک شـا   یم
  . دیم ارائه نمایکر قرآن یتیمقاصد ترب يسازادهیپ

  تیاثرگذار جامعه در ترب يهامؤلفه
م یخـواه  ینـ یدگاه امـام خم یاز د فرد بر جامعه ياثرگذار انواع ن قسمت بهیا در

  . پرداخت
که  یتوان گفت هر گونه عملیم یبه صورت کل ت:یجامعه درترب یعیطب ياثرگذار

 ینـ یگر افـراد مـؤثر واقـع خواهـد شـد. امـام خم      یدهند در دیتک تک افراد انجام م
  ند: یفرمایم

ـ  هر عمل. ستین گرىید زیچ کی. انداشخاص نیا از عبارت جامعه  از کی
 در نندیبمى که هم گرانید دیکرد زشتى عمل کی شما وقتى. دارد ریتأث شما

 که وقتى هم گرانید، دیداد انجام صالحى عمل کی شما وقتى. کندمى ریتأث هاآن
   )402 ـ 401ص، 13ج، 1389 ینیخم امام( .کندمى ریتأث هاآن در نندیبمى
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گر یافراد د يک فرد بلکه از سوی ينه از سو ياشهیکه عمل و اند یدر صورت عتاًیطب
ـ تر خواهد شد و به مشیتر و بشیب ریتأثن یا، ردیک اجتماع انجام گیو بلکه افراد  زان ی

ـ یفرد را تحت اشراف خود قرار خواهد داد. امـام خم  يزیانگشگفت ـ  ین در ن یهمچن
ـ یامـام خم ر.ك: ( رنـد یگیآن از مثـال آب بهـره مـ    ریتأثن خود درباره اجتماع و ییتب  ین

    )231 ـ 230ص، 4ج، 1389
ـ . اسـت  خانواده تیترب تحقق بستر نیاول: ق خانوادهیاز طر ياثرگذار  هـر  از شیپ

 جامعـه  هسـته  نیتـر کوچـک  ینـ یخم امام دگاهید از که میینما اشاره است الزم زیچ
ـ  آغاز خانواده از جامعه و است انوادهخ از عبارت  در یمهمـ  نقـش  خـانواده . گـردد یم

 ینـ یخم امام. دهد کاهش ای شیافزا را افراد يرو بر جامعه ریتأث زانیم و دارد تیترب
  : ندیفرمایم و ندینمایم اشاره افراد تیترب بر آن ریتأث و خانواده نقش بر

، دارنـد  خوب اخالق، کنندیم یاسالم يکارها مادر و پدر دید که یوقت بچه
 خـوب  هانیا، است خوب هم با اخالقشان، است خوب هم با هاآن سازش

ـ ، اسـت  نزاع و جنگ که دندید اگر که نیا خالف به. ندیآیم بار  خانـه  کی
ـ  جنگ زن و شوهر نیب روز هر، جنگ دانیم کی به شودیم مبدل ، شـود یم

، اسـت  تیمعصـ  طیحـ م، طیمحـ  نخواسته يخدا ای، هست اختالف روز هر
 .دیـ آیم بار طور نیا قهراً بچه، هست تیمعص جهات، هست تیمعص آالت

    )363ص، 8ج، 1389 ینیامام خم(
  : سندینویم نیهمچن شانیا

 کـه  بسا چه. کند سرایت اطفال در تربیش چیز هر از مادر و پدر عملى فساد
 بـا  مـر ع آخـر  تـا ، شـد  تربیت بد مادر و پدر خدمت در عمالً که، طفل یک

   )155ص، 1376 ینیامام خم( .نشود اصالح مربیان زحمت و مجاهدت
ن عنصـر  یتـر آموزش و پرورش را مهـم  ینیامام خم: ق آموزشیاز طر ياثرگذار

  ند: یفرمایدانند و میت میگذار در تربریتأث
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 اگــر. اسـت  کشــور مسـائل  رأس در پــرورش و آمـوزش  و فرهنــگ مسـأله 
 حل کندمى اقتضا کشور مصالح که ورتىص به آموزشى و فرهنگى مشکالت

 فرهنـگ  از مـا  کشور که صدماتى. گرددمى حل آسانى به مسائل گرید، شود
 رهیـ غ و اقتصـادى  ضـررهاى  بـا  سهیمقا قابل است خورده شاهنشاهى میرژ

 مراکز و دیبازگرد اجانب دست پدر و پسر نیا زمان در متأسفانه. است نبوده
 انحـراف  البته .دیگرد لیتبد ضدش به، باشد تمل گاههیتک دیبا که، آموزشى
 بـر  معلمـانى  و استادان با میمواجه امروز ما و دارد خىیتار شهیر ما فرهنگ

 چیهـ  به ما کشور و اسالم مصالح با که غربى فرهنگى با و تیترب نیهم هیپا
ـ ا از شـده  دهییزا خارجى هاىانگل و وابستگان تمام. دهدنمى وفق وجه  نی

   )309ص، 15ج، 1389 ینیامام خم( .اندبوده غربى دانشگاه
از رسانه و انتشارات بـه   يدر مرتبه بعد ینیامام خم: ق رسانهیاز طر ياثرگذار 

  ند: یفرمایند و مینمایاد می یفرهنگ يگذارریتأثعنوان دو راه مهم 
 شد درست که هانیا هم اول از. باشند جامعه نیا مربى دیبا هارسانه نیا تمام

 نیا اما اند؛نکرده درست تیترب براى که دیکن فرض. شد درست تیترب براى
 روزنامه که ىیهاآن براى باشد مربى دیبا مجله و روزنامه. است تیترب آالت

 تئاتر. شوندمى وارد نمایس در که ییهاآن براى باشد مربى دیبا نمایس. خوانند

ـ ار. باالت همه از هم ویراد و ونیزیتلو و. طورنیهم هم ـ با هـا نی ـ  دی  دار کی

 افـرادش ، مملکت کی هانیا لهیوس به که باشد سازنده دستگاه کی، غىیالتبل

، 9ج، 1389 ینیامام خم( .بشود اسالمى ـ یلم افراد کی، صالح نیام افراد کی
    )155و  154ص

همـه مـردم   ، حیفرهنگ صح ينه براین اعتقاد بودند که با فراهم بودن زمیشان بر ایا
  ند. ین امر مشارکت نماید و الزم است در اتواننیم

د یاسالم تمام افرادش معلم با، د معلم باشند. معلم فرزندان خودیتمام ملت با
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فرزندان خـود   يد معلم باشند برایبانوان هم با، باشند و تمام افرادش متعلم
د معلم باشند از یپدران با، ت کنندیدر دامن خود مثل استادان مثل معلمان ترب

، م احکـام اسـالم  ید مدرسه باشـد. تعلـ  یفرزندان خود. خانواده شما با يابر
د و یـ ل معلمان بدهید نونهاالن مهذب تحویشما با، ب اخالق نوجوانانیتهذ

  )162 ص، 7 ج، 1389 ینیامام خم( ب کنند.یشتر تهذید آنها را بیمعلمان با

  جامعه از خواص يریپذریتأث. 6
م. در یقرار داد یافراد را مورد بررس يآن بر رو ریتأثدر بخش گذشته نقش جامعه و 

م یتوانند بر جامعه داشته باشـند اشـاره خـواه   یکه افراد خاص م يریتأثن قسمت به یا
ن شـاهد در  یترن افراد وجود دارد. مهمیجامعه از ا يریپذریتأثاز  ینمود. شواهد فراوان

شـان از دل  یا يگذارریتأث است که با یانقالب اسالم، ینیان امام خمین عرصه در بیا
  ت شده بود: یو هدا يزیربه وجود آمد که در جهت عکس آن برنامه یو حکومت جامعه

 و بـودن  مردمـى  و انقالب بودن اسالمى مرهون مادى و معنوى روزىیپ نیا
، ملـت  نیا در خداوند که است مىیعظ روحى تحول و اسالم به مردم توجه

ـ ا ملـه ج آن از، فرمـود  جادیا آسامعجزه  سـطح  در زیـ عز اریبسـ  جوانـان  نی
 رحمت دست با روحى و معنوى آساىبرق جهش کی با ناگهان که کشورند

ـ پل دسـت  با آنان براى که منجالبى از تعالى حق  از کـه  جهـانى  اسـتکبار  دی
 شرق ای غرب سرسپردگان گرید و خان رضا محمد و خان رضا امثال نیآست
 آنچـه  و مودنـد یپ را سـاله  صـد  ره بهش کی و افتهی نجات، بودند دهید هیته

 نـان یا، کردنـد مى را آن آرزوى دراز انیسال در شهیپ عارف شاعران و عارفان
 و رسانده عمل به شعار حد از را اهللا لقاء به عشق و آوردند دست به ناگهان
 رساندند ثبت به زیعز اسالم از دفاع هاىجبهه در کردار با را شهادت آرزوى

 پروردگار تیعنا به جز را سابقهبى سرعت نیا با معنوى میعظ تحول نیا و
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ـ ا کـه  هنگامى جانب نیا .کرد هیتوج نتوان پرورعاشق و مهربان  جوانـان  نی
 بـراى  دعـا  تقاضـاى  مانده عقب من از هیگر با که، را شباب عنفوان در زیعز

 شـوم. مى شرمنده آنان از و وسیمأ خود از کنممى مشاهده، کنندمى شهادت
    )305و  304ص، 17ج، 1389 ینیم خماما(

تواننـد در اجتمـاع داشـته باشـند اشـاره      یکه افراد م يدر ادامه به انواع آثار
  م نمود. یخواه

  ها تیشخص يگذارریتأث
اجتمـاع   يرا دارنـد کـه بـر رو    یین توانـا یـ هـا ا تیشخص ینیدگاه امام خمیاز د

نمـود.   يبنـد در دو حوزه دسته ها راتیتوان شخصیم یگذار باشند. به صورت کلریتأث
حق در جامعه اثرگذار  يها به سوء و رسل هستند که دعوت آنایدسته اول عبارت از انب

 ءایـ که دعوت انب يریتأثبر  ینیگردد. امام خمیت جامعه میبوده و هست و سبب هدا
ـ نموده و تمـام آثـار خ   دیتأک، جامعه داشته است يبر رو ـ از دعـوت انب  یر را ناشـ ی  ءای

  : ندیفرمایاند و مدانسته
 است؛یانب دعوت اثر، ریخ آثار تمام و هست ایدن در که ىیهایخوب تمام امروز

 دسـته  کی و گذاشتند ریخ آثار، کردند قبول را ءایانب دعوت که مردمى، عنىی

 اسـت؛ یانب آثـار  از هـا نیا هم باز، گذاشتند ریخ آثار و داشتند اعوجاج که هم

ـ  هـا ملـت  خوف از هاآن تا شد نیا اسباب ءایبان آثار کهنیا براى  همچـو  کی

ـ ا بـه  را خودشـان  و دهند انجام را ىیکارها  کـه  بشـوند  وارد و بزننـد  راه نی

   )192ص، 17ج، 1389 ینیامام خم( .ببرند شیپ را مقاصدشان
را ادامـه   ءایت انبیر هدایدانند که به حق مسیم ییرا در فقها ءایر انبیشان ادامه مسیا
  د: نگارنیباشند و مداده 

 و مـدافع  و اسـالم  نظامات و دیعقا معرف که هستند »اسالم حصن« ىیفقها
 و پرشـور  هـاى نطـق  بـا  را حفاظت و دفاع و فیتعر نیا و باشند آن حافظ
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 از بعـد  اگـر  کـه  است صورت نیا در. کنند ثابت مردم رهبرى و دارکنندهیب
 و وارد اسالم بر بتىیمص که کرد خواهند احساس مردم درگذشتند سال 120

 سـدها ی ال ثلمـۀ  سـالم اإل فى ثلم«. تیروا ریتعب به و است شده جادیا خالى
ـ بم اگـر  مؤمن هیفق دیفرمامى کهنیا. »ءیش ـ  ثلـم «. ردی  خـالى  »االسـالم  یف

 خانـه  در کـه  اسـت  بنـده  مردن دیآمى بوجود اسالم جامعه در ریناپذجبران
 اسـالم  جامعه در خالى چه من رفتن از ندارم؟ مطالعه جز کارى و امنشسته

ـ ف ثلـم «. دهـد مـى  دست از را نیحس امام وقتى اسالم شود؟مى جادیا  هی
 و دیـ عقا حافظ که کسانى .دیآمى وجود به آن در ریناپذجبران خالى »ثلمۀ
 خدمت که عالمه و رینص خواجه مانند هستند اسالم اجتماعى نظام و نیقوان
ـ آمـى  وجـود  بـه  خـالى  رندیبم گرا اندکرده انىینما و انیشا  و مـن  امـا . دی

 باشد؟ تیروا نیا مصداق میمرد اگر که میاکرده چه اسالم براى عالىجناب
 آن عنىی ،فقه حق میستین هیفق ای ما. شودنمى خبرى چیه ردیبم ما از نفر هزار
و  133ص، 1434 ینیامام خم( .مانیا حق میستین مؤمن ای و بود دیبا که طور
134(    

هستند کـه   یها و افراد برجسته اجتماعگذار چهرهریتأث يهاتیگر از شخصیدسته د
افـراد  ، کـرده لیتوانند در اجتماع اثرگـذار باشـند. افـراد تحصـ    یک به نوبه خود میهر 

ها و تیبر نقش شخص ینین افراد هستند. امام خمیهنرمندان و... از جمله ا، سرشناس
جامعه و افراد آن  يدانشمندان و نخبگان بر رو، ندگانیگو، سندگانينو ها اعم ازچهره

   )51ص، 94زییپا، ان و نامخواهیهاشم( دارند. دیتأک
  نگارند: یکرده ملیافراد تحص ریتأثبه طور خصوص درباره  ینیامام خم

 هاىتوده از بعد، نظام کی و ملت کی و کشور کی سرنوشت که میدانمى همه

 دسـت  به نو استعمار بزرگ هدف و، است ردهکلیتحص طبقه دست در مردم

   )3ص، 17ج، 1389 ینیامام خم( »است قشر نیا مراکز گرفتن
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  کنند: یح مین دسته تصریا ریتأثو درباره 
. شودمى ختهیر هاجبهه در که است ىیهاخون تیاهم مثل، انتشارات تیاهم

 اریبسـ  گرچـه  شهدا دماء، کهنیا الشهداء براى دماء من افضل العلماء و مداد
 شـهدا  و. باشد سازنده تواندمى ترشیب هاقلم لکن، سازنده و است ارزشمند

ـ یامـام خم ( .هـا قلم هستند دپروریشه و سازندمى هاقلم، را ، 16ج، 1389 ین
    )227ص

   یمردم يهاهسته يگذارریتأث
 ریتـأث تـوان از  ینمـ ، جامعه داشته باشند يتوانند بر رویکه افراد م يریتأثافزون بر 

 يهـا ن هسـته یغفلت نمود. همـ ، اندگرد هم آمده يکه با هدف واحد یمردم يهاهسته
ـ انـد و اح فاسد رقم زده یرا در حکومت یاند که انقالب اسالمبوده یمردم ت یـ اء جمعی

ج یبس ینیخورد. امام خمیر رقم مین مسیز از همیفاسد ن يهاگر حکومتیدر د ینید
نـد و  ینمایدعوت م یدانند و به توسعه آن در سطح جهانیا مهتهن هسیاز ا يارا نمونه

  ند: یفرمایم
 نیا و باشند اسالمى بزرگ حکومت جادیا فکر در اسالم جهان انیجیبس دیبا

ـ ا بـه  منحصـر  تنهـا  جیبسـ  که چرا، است شدنى ـ با، سـت ین اسـالمى  رانی  دی
 و شـرق  مقابـل  در و آورد وجـود  بـه  جهان تمامى در را مقاومت هاىهسته
   )195ص، 21ج، 1389 ینیامام خم( .ستادیا غرب

  ند: یفرماین میشان همچنیا
ـ ا بـا  مبارزه از اسالمى هاىملت و ما مردم و رانیا کشور محترم نیمسئول  نی
 خداونـد  ارىی به و دیکش نخواهند دست، آن کردن کنشهیر و ثهیخب شجره
 اهللا صـلى  ـ  محمد امت معنوى توان و اسالم روانیپ پراکنده قطرات از تعالى

ـ با اسـالمى  کشورهاى امکانات و ـ  سلم و آله و هیعل  بـا  و کـرد  اسـتفاده  دی
 گذشـته  از را لیاسرائ جهان سراسر در اهللا حزب مقاومت هاىهسته لیتشک
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 چنگـال  از را مسـلمانان  شـده غصب هاىنیسرزم و مانیپش خود بارتیجنا
  )320ص، 20ج، 1389 ینیامام خم( .کرد خارج آنان

  حکومت بر افراد يگذارریتأث .7
تواند بر فرد داشته باشـد؛  یاست که جامعه م يریتأثآنچه تاکنون ذکر شد مربوط به 

ـ نبا، تواند بر فرد داشته باشدیکه جامعه م يریتأثاما فراتر از  د از نقـش حکومـت در   ی
د و حکومت در جامعـه و افـرا   ریتأثدرباره  ینیبه افراد غافل شد. امام خم یدهجهت

  د: نیفرمایت آن میاهم
آن و  ياقتصاد يهابرنامه و خصوصاً اده کردن مقاصد اسالم در جهانیالبته پ

ت یـ شـرق بـدون حاکم   یغرب و اشـتراک  يدارهیمار سرمایمقابله با اقتصاد ب
   )340ص، 20ج، 1389 ینیامام خم( ست.یسر نیهمه جانبه اسالم م

   شاهده نمود.توان میل میذ يهارا در قالب ریتأثن یا
  ت مردم یحاکمان در ترب یعینقش طب

تواند در جامعه یأت حاکمه میکه حکومت و ه يریتأثدرباره نقش و  ینیامام خم
  ند: یفرمایو افراد داشته باشد م

، سـت ین آرامـش  بـاال  رده در که مادامى. بشود شروع دیبا باال رده از آرامش
   )393ص، 14ج، 1389 ینیامام خم( .کنندنمى دایپ آرامش هانییپا

  ند: یفرماین باره مین در ایشان همچنیا
ـ ا، حکومـت دارد  یک ملتیبه ، سلطه دارد یک ملتیکه به  یکس ن چنانچـه  ی

کـه بـه او    ییپرور خواهد شـد؛ قشـرها  دستگاه او عدالت، پرور باشدعدالت
ـ یامام خم( کنند.یدا میش پیبه عدالت گرا قهراً، مرتبط هستند  ،9ج، 1389 ین

    )135ص
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   یفرهنگ يهانهینقش حکومت در فراهم نمودن زم
 يفـراوان  ریتأث يفرهنگ يهانهین را دارد که با فراهم نمودن زمیا ییحکومت توانا

  افراد آن بگذارد. جامعه و  يبر رو
گـذار در  ریتأث يهانهیبه زم، ن بارهیبر نقش حکومت در ا دیتأکضمن  ینیامام خم

   ند.ینمایفرهنگ اشاره م
امام ر.ك: ( دانندیگذار در فرهنگ مریتأثن عنصر یترشان آموزش و پرورش را مهمیا
از رسانه و انتشارات بـه عنـوان دو راه    يو در مرتبه بعد )309ص، 15ج، 1389 ینیخم

 )155و  154ص، 9ج، 1389 ینیامام خمر.ك: ( ند.ینمایاد می یفرهنگ يگذارریتأثمهم 
ر.ك: ( ندینمایم دیتأک يگریتر از هر رسانه دشیما بیدا و سز بر صیها نان رسانهیو در م

    )154ص، 9ج، 1389 ینیامام خم
استگذار بودن در عرصه فرهنگ و لزوم عدم دخالت دولت یشان همواره بر سیالبته ا

ر.ك: ( .انـد ح نمودهیز تصریرا درباره آموزش و پرورش ن مسألهن یا یو حت داشته دیتأک
نـه  ین اعتقاد بودند که بـا فـراهم بـودن زم   یشان بر ایا )56ص، 20ج، 1389 ینیامام خم

ـ توانند و الزم است در ایهمه مردم م، حیفرهنگ صح يبرا  نـد. ین امـر مشـارکت نما  ی
    )137ص، 9ج، 1389 ینیامام خمر.ك: (

بر افراد دارند و از  یار مهمیبس ریتأثم جامعه و حکومت یآن گونه که مشاهده نمود
ل حکومـت قـرار داده   یت خود را بـر اجتمـاع و تشـک   یالم اساس تربز اسین باب نیهم

بـه   ریتـأث ، یعـ یطب ریتـأث توان در سه حوزه یحکومت را چنان که گذشت م ریتأثاست. 
 یفرهنگـ  يهـا نـه یله فـراهم آوردن زم یبـه وسـ   ریتأثن و یله وضع و نظارت بر قوانیوس

   نمود. مطرح
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  م یکر قرآن یتیمقاصد ترب

گر و بـه  ید يهاز از کالمیو متما یات متعالیخصوص يم دارایکر نقرآدر  یکالم اله
تـوان  یم را مـ یکـر  قرآن یتیکرد تربین رویاست. بنابرا یتعال يصفات بار یتجل ینوع
در آن مطرح شـده   یتیدن به خداوند به عنوان مقصد تربیدانست که رس یاله يکردیرو

ـ انسان در سه حوزه ب یت فطرت الهیاست و با محور ـ انگ ،نشی ت یـ زش و رفتـار قابل ی
مان یشده است که تقوا و ا دیتأکن فصل یان ذکر است که در ایتحقق خواهد داشت. شا

 کامالً يم هستند عناصریکر قرآن یتیکرد تربیدر تحقق رو يمحور يکه دو عنصر رفتار
 گردند.یمحسوب م یاجتماع

  میکر قرآن یتیدن به خداوند مقصد تربیرس
با واسـطه   یم که سائر مقاصد ذکرشده در کتاب الهیکر قرآن یتین مقصد تربیترمهم

ن یدر ا ینیم است. امام خمیدن به خداوند کریکند رسیا بدون واسطه به آن رجوع می
  ند: یفرمایباره م

 از بـواطن  ریـ تطه و نفوس بیتهذ به دعوت، آن مطالب و مقاصد از گرید و
 اهللا إلـى  سلوك و ریس تیفیک، بالجمله و، سعادت لیتحص و عتیطب ارجاس

 بـه  تقـوا  کـى ی: است منقسم مهمه شعبه دو به فیشر مطلب نیا و]. است[
 از مطلـق  اعراض و حق ریغ از اتقو است آن در مندرج که، آن مراتب عیجم
 اسـت  مندرج آن در که، شؤون و مراتب تمام به مانیا، گرید و. اهللا سوى ما

ـ ا مهمـه  مقاصد از نیا و. قدسم ذات آن به انابه و رجوع و حق به اقبال  نی
 مقصد نیا به الواسطه مع ای واسطه بال آن مطالب اکثر که است فیشر کتاب
    )186ص، 1378 ینیامام خم( .کند رجوع
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  ت فطرتیمحور
دن به یم در راه رسیکر قرآنم ین مفاهیترياز محور یکیناس به عنوان  یفطرت اله

زش اسـت و آثـار و   ینش و انگیدو حوزه ب دربردارنده ین محور به نوعیمقصد است. ا
 نِیللد وجهک فَأَقمد: یفرمایز در حوزه رفتار خواهد داشت. خداوند متعال مین یثمرات

نفاًیح طْرَتاهللاِ ف فَطَرَ یالَّت لَ النَّاس ال هایع دخَلْقِ لَیتَباهللاِ ل کذل  ـ  نُیالـد  يپـس رو . «میالْقَ
که خدا مردم را بر  ین کن با همان سرشتین دیا يش تمام به حق به سویاخود را با گر

، روم( »دار.یـ ن پایـ ن است همان دیست. ایر نیرپذییتغ ينش خدایآن سرشته است. آفر
دانسته شـده اسـت و در ادامـه     ین الهید، قبله اقامه وجه انسان، مهیه کرین آیدر ا )30
ـ ارتبـاط وث  یمه به نـوع یه کرین آیا ناس خوانده شده است. ین همان فطرت الهید ق ی
ک سو ین صورت که از یسازد. به امی را خاطرنشان یقرآنت یان مبدأ و مقصد در تربیم

توان یگاه انسان است. مگر قبلهید يوجود انسان است و از سو يریگفطرت مبدأ شکل
ن یهمـ دارد. بـه   يوجـود و  يریـ گشه در مبدأ و نهاد شکلیر، ر انسانیس يگفت منتها

، 16ج، 1390، ییطباطبـا  :نـک ( ت کننـده انسـان اسـت   یهـدا  ییجهت فطـرت از سـو  
ت و اسـاس  یـ است که شکوفا شدن آن مقصـد ترب  يگر عنصرید يو از سو )1379ص

   )181ص، 1392، یآمل يجوادر.ك: ( بوده است. ءایدعوت انب

  ینشیم در حوزه بیت تعلیمحور
ـ دانسـت. در ا  ینشیتوان حوزه بیمم را یکر قرآن یتیکرد تربین حوزه در رویاول ن ی

 منْهم رسوالً نَییاألمّ یف بعثَ يالَّذ هوفه یه شریم بر اساس آیتوان از محور تعلینه میزم
 ؛نٍیمبِ ضَاللٍ یلَف قَبلُ منْ کَانُوا وإِنْ والْحکْمۀَ الْکتَاب علّمهمیو هِمیزَکّیو اتهیآ هِمیعلَ تْلُوی
 را او آیات تا، برانگیخت خودشان از اىفرستاده سوادانبى میان در که کس آن اوست«

 پیش قطعاً] آنان[ و، بیاموزد بدیشان حکمت و کتاب و گرداند پاکشان و بخواند آنان بر
ـ یاد نمـود. امـام خم  ی )2، جمعه( ».بودند آشکارى گمراهى در آن از ن بـاره  یـ در ا ین
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  ند: یفرمایم
لَقَد منَّ اللَّه علَى الْمؤْمنینَ إِذْ بعثَ فیهِم رسوالً منْ أَنْفُسهِم یتْلُوا : است ودهفرم

یعلِّمهم الْکتَاب والْحکمۀَ و زَکیهِمیو هاتآی هِملَیعمنـت  مـؤمنین  بـه  خداونـد  ؛ 
 به را الهى آیات که است فرستاده را کسى یک خودشان از که است گذاشته

 .است حکمت و کتاب تعلیم و تزکیه براى آیات تالوت و، کند تالوت هاآن
    )134ص، 9ج، 1389 ینیامام خم(

  یزشیت حب خدا در حوزه انگیمحور
 يحـب خـدا عنصـر    اشاره نمـود.  یزشیتوان به حوزه انگیم ینشیعالوه بر حوزه ب

ان شـده اسـت.   یـ خداونـد ب  دن بهیم به عنوان محور رسیکر قرآناست که در  یزشیانگ
ات قوم مورد محبت خـود از محبـت   یاز خصوص یژگین ویخداوند متعال به عنوان اول

تی فَسوف نهید عنْ منْکُم رْتَدی منْ آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ایدهد. می آنان به او خبر  بِقَومٍ اهللاُ یأْ

 خافُونَی ال و اهللاِ لِیسب یف جاهدونَی نَیالْکافر علَى أَعزَّةٍ نَیمؤْمنالْ علَى أَذلَّۀٍ حبونَهی و حبهمی

ـ  واسـع  اللَّـه  و شـاء ی منْ هیؤْتی اللَّه فَضْلُ ذلک الئمٍ لَومۀَ  ایمـان  کـه  کسـانى  اى« ؛میعل
 آوردىم را] دیگر[ گروهى خدا زودى به، برگردد خود دین از شما از کس هر، ایدآورده

] و[، فروتن، مؤمنان با] اینان. [دارند دوست را او] نیز[ آنان و داردمى دوست را آنان که
. ترسندنمى مالمتگرى هیچ سرزنش از و کنندمى جهاد خدا راه در. سرفرازند کافران بر

، مائده( ».داناست گشایشگر خدا و، دهدمى بخواهد که هر به را آن. خداست فضل این
  نگارد: یدن انسان به کمال میدر رس یت حب الهیدرباره محور ینیخم امام )54

همه کس و نامـه محبـوب    يتو و برا ين کتاب از طرف محبوب است برایا
زه حـب  ین انگیاگر چه عاشق و محب مفاد آن را نداند و با ا محبوب است

امام ( رد.ید دستت را گیو شا دیمحبوب که کمال مطلوب است به سراغت آ
    )211ص، 16ج، 1389 ینیخم
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  مان در حوزه رفتاریت تقوا و ایمحور
ـ  يمـدار مـان یو ا يتوان از دو عنصر تقوامحوریم میکر قرآندر حوزه رفتار در  اد ی

 السـبلَ  تَتَّبِعـوا  ال و فَـاتَّبِعوه  مستَقیماً صراطی هذا أَنَّ وه یبر اساس آ ينمود. تقوامحور
 من؛ راست راه است این] بدانید[ و« ؛تَتَّقُونَ لَعلَّکُم بِه وصاکُم ذلکُم سبیله عنْ بِکُم فَتَفَرَّقَ

 سـازد مـى  پراکنـده  وى راه از را شـما  که] دیگر ى[ هاراه از و. کنید پیروى آن از، پس
 تقـوا  بـه  که باشد، است کرده سفارش آن به را شما] خدا[ که هاستاین. مکنید پیروى
 فـی  اهللاُ خَلَـقَ  مـا  و النَّهـارِ  و اللَّیـلِ  اخْـتالف  فـی  إِنَّمه یه کریو آ )153، انعام( .گرایید

ماواتالس ضِ واألَر مٍ آلیاتقَوتَّقُونَ لیو آمد در، راستى به ؛ آنچـه  و روز و شـب  رفت 
 .سـت ا] آشـکار [ دالیلـى  دارنـد  پروا که مردمى براى، آفریده زمین و هاآسمان در خدا

  دن انسان به مقصد در حوزه رفتار قابل ذکر است. یبه عنوان محور رس )6، ونسی(
مان یقت ایات حقیاست. بر اساس روا يمدارمانین باب ایگر محور قابل ذکر در اید

   )227حکمت، 1407، ید رضیس( در رفتار ظهور خواهد نمود.
اد شده است. ی یتیهم تربم ياز محورها یکیبه عنوان  يمدارمانیم از ایکر قرآندر 
ى نایآتَ ثُموسم تابلَى تَماماً الْکنَ يالَّذ عسأَح کُلِّ الًیتَفْص ویشَ لء و دىه ۀً ومحر ملَّهلَع 

قاءبِل هِمبنُونَی رؤْمکـه  کسى بر] را نعمت[ کهاین براى، دادیم کتاب موسى به گاه آن« ؛ 
 رحمتى و هدایت و، نماییم بیان را چیزى هر کهاین براى و، کنیم تمام است کرده نیکى
ـ یامـام خم  )154، أنعـام ( ».بیاورنـد  ایمان پروردگارشان لقاى به که امید، باشد بـه   ین

ـ یامـام خم ر.ك: ( .ندیفرمایح میدن به مقصد تصریمان جهت رسیت تقوا و ایمحور  ین
    )186ص، 1378

» یت تام و تمام اسماء و صفات الهیو مظهر یلهدن به خداوند قرب ایرس«ن یبنابرا
محور » یفطرت اله«م مطرح است و یکر قرآن یتیکرد تربیدر رو ییبه عنوان مقصد نها

 یزشیدر حوزه انگ، »میتعل«ت یبا محور ینشیدن انسان به مقصد بوده که در حوزه بیرس
  . شکوفا خواهد گشت» مانیتقوا و ا«ت یبا محور يو در حوزه رفتار» حب خدا«ت یمحوربا 
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رو در نظر گرفت که تمـام  شیپ يتوان فطرت را به عنوان محوریم یکل یدر نگاه
از سوره مبارکـه   30 هیرند. فطرت در آیگیشه دارند و از آن نشأت میمحورها در آن ر

اسـت کـه    ین الهیاند و همان دده شدهیشده است که ناس بر آن آفردانسته  يروم امر
  رد. یوجه انسان باشد و در همه حال مورد توجه او قرار گد جهت اقامه یبا

نـاظر بـه    ینید یتیگردد هر عمل تربیمان در حوزه رفتار سبب میت تقوا و ایمحور
  مان و تقوا باشد. یرشد ا

بودن تقـوا و   یت الزم است به اجتماعیم به تربیکر قرآن یکرد اجتماعین روییدر تب
 يز با عناصرین یتیبه ظاهر ترب يدر محورها یدد حتگریم که سبب مییمان اشاره نمایا

  م. یروبرو باش یاجتماع کامالً

  تقوا 
  تقوا عبارت است از:

ـ یامام خم( .او رضاى متابعت و حق نواهى و اوامر مخالفت از نفس حفظ  ین
    )206ص، 1388

ر یوسته انسـان را در مسـ  یاست که به صورت پ یحالت ینیدگاه امام خمیتقوا از د
بـدون تقـوا را    یچ گونه مقـام یحصول ه ینیکند. امام خمیم یبه خدا همراه دنیرس

ر یـ مـان را از تعب یو تقدم تقوا بـر ا  )209ص، 1388 ینیامام خمر.ك: ( دانندیممکن نم
ر.ك: ( انـد ک از مقامـات دانسـته  یدن به هر یکه حصول تقوا را شرط رس ینیامام خم
   نمود. توان برداشتیم )209ص، 1388 ینیامام خم

  مانیا
مان حاصل شده یا يو يبرسد و در آن ثابت گردد برا ياگر دانش انسان به قلب و

   )96ص، 1376 ینیامام خمر.ك: ( است.
ن است که یا يدن دانش به قلب انسان و ثابت گشتن آن در وجود ویالبته الزمه رس
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ه اگر عمل و ک يتا حد )96ص، 1376 ینیامام خمر.ك: ( عمل را به همراه داشته باشد.
خبـر داد و اگـر    يمـان و یتوان از عـدم ا یدر انسان وجود نداشته باشد م یت نوعیتبع

افـت.  یسـراغ   يرا در و یت نـوع یتوان عمل و تبعیم، مان در فرد وجود داشته باشدیا
ـ فراتر از رابطه صـرف بـوده و ا   يمان انسان و اعمال و اخالق ویان ایارتباط م ن سـه  ی

امـام   :نـک ( گر متحـد هسـتند.  یکـد یقت نفس انسان بوده با یده حقدهنیمظاهر و تجل
    )388ص، 1388، ینیخم

مـان  یمان جدا دانست و بـدون ا یتوان اخالق و اعمال را از این اساس نمیو بر هم
 یاخالق یشرط الزم زندگ یمان به ذات ربوبیا را اصوالًین دو برآمد. زیدرصدد اصالح ا

   )87ص، 1397، یآمل يجواد( شود.یشمرده م
در  یالهـ  يتوان آن را نشأت گرفته از تقـوا یمان میف ایتعر يبندن در جمعیبرا بنا

خواهد داشت. الزمه  یفرد مؤمن را در پ یق قلبیزه دانست که تصدیشه و انگیمقام اند
مـان در  یات ایمان تام عمل بـه تمـام مقتضـ   یاست و ا یمانیبه مفاد ا یعمل نوع، مانیا

اخـالق و عمـل تـا    ، مـان یان ایـ خواهد داشت. ارتباط م یل را در پصحنه اخالق و عم
تـوان  یقت نفس انسان هستند و در واقـع نمـ  یاز حق یین سه مظهرهایاست که ا يحد
ـ  ین شرط الزم زندگیهمچن یمان به ذات ربوبیگر جدا نمود. ایکدیها را از آن  یاخالق

  شود.یز محسوب مین

  یمان اجتماعیتقوا و ا
 يهـا است که به مقـام  یان شد حالتیان گونه که در قسمت گذشته بهم يتقوامحور

دن به قرب یحفظ نفس خود و رس، مانیمختلف انسان جهت داده و انسان را در تحقق ا
 اسـت  یمهم یاقتضائات اجتماع يتقوا دارا ینیدگاه امام خمید. از دینمایم ياری یاله
آن  یقـ یمـان حق یو ا )276ص، 21و ج 251و  284ص، 20ج، 1389 ینیامام خمر.ك: (

 محقّـق کنـد   یاسالم را به درست ینظام اجتماع، کند که انسان مؤمنیدا میوقت تحقق پ
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رود و بـه  یبه شمار م یاجتماع ياتقوا مؤلفه اصوالً )134ص، 1434، ینیامام خمر.ك: (
 م مطرح شده اسـت. یکر قرآندر  یلت اجتماعیار فضیز تقوا به عنوان معین جهت نیهم

ـ یامـام خم  :نک( ن یبنـابرا  )374ص، 18ج، 1390، ییو طباطبـا  388ص، 5ج، 1389، ین
   ر نخواهد بود.یپذه اجتماع امکانیتقوا جز در سا يسازادهیپ

مان که یز گذشت الزمه این ینیدگاه امام خمیمان از دیف ایهمان گونه که در تعر
ات آن است. یس مقتضعمل بر اسا یانسان ید در زندگیآیه تقوا به دست میخود در سا

مـان خـود را   ید تا ایمان برآیات ایمن در صدد عمل بر اساس مقتضؤکه بنده م یهنگام
  دا خواهد کرد. یپ یجنبه اجتماع يمان ویار اظهار ایاختیب، دیظاهر و آشکار نما

   ینیشه امام خمیدر اند ینیت دیجامعه بستر تحقق ترب

ـ    یرک قرآن یتیکرد تربیآن گونه که درباره رو  یم در فصل گذشـته مشـاهده شـد حت
 کـامالً  يریـ گجهـت  يمـان دارا یم ماننـد تقـوا و ا  یکـر  قرآن يبه ظاهر فرد يمحورها
 یافـت. در ادامـه بـه بررسـ    یهستند و در بستر اجتماع امکان تحقق خواهنـد   یاجتماع

کرد ید از نظر دور داشت که رویم پرداخت. البته نبایم خواهیکر قرآن یکرد اجتماعیرو
ظهـور آن در عرصـه اجتمـاع     یمـان و بـه نـوع   یگرفتـه از تقـوا و ا  ز نشأتین یتماعاج

  گردند.یمحسوب م

  ینیت جامعه دیترب
ن یجز اقامه و برپاداشتن د ياچاره ینیت دیتحقق ترب يبرا ینیدگاه امام خمیاز د

 یمان آن گاه بـه درسـت  یا ینیر امام خمیم داشت. بنا به تعبیدر ساحت اجتماع نخواه
 اسالم بپـردازد.  ین و نظام اجتماعیقوان، کند که فرد مؤمن به حفظ عقائدیدا میحقق پت
    )134ص، 1434 ینیامام خمر.ك: (

ت در یتحقق ترب ینیشه امام خمیم که در اندیپردازین نکته میا یدر ادامه به بررس
  افت.یو چگونه بروز خواهد  ییهادر چه حوزه ینیجامعه د
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  در حوزه خانواده ینیت جامعه دیترب
ـ  ینیت جامعه دین بستر تحقق تربیاول ز الزم اسـت  یـ ش از هـر چ یخانواده است. پ

ن هسته جامعه عبـارت از خـانواده   یترکوچک ینیدگاه امام خمیم که از دییاشاره نما
آن بـر   ریتـأث بر نقش خـانواده و   ینیگردد. امام خمیاست و جامعه از خانواده آغاز م

  ند: یفرمایند و مینمایم ت افراد اشارهیترب
، اخالق خوب دارنـد ، کنندیم یاسالم يد پدر و مادر کارهایکه د یبچه وقت

ها خـوب  نیا، اخالقشان با هم خوب است، ها با هم خوب استسازش آن
ـ ، دند که جنگ و نـزاع اسـت  یکه اگر دنیند. به خالف ایآیبار م ک خانـه  ی

، شـود ین شوهر و زن جنگ مـ یهر روز ب، دان جنگیک میشود به یمبدل م
، ت اسـت یط معصـ یمحـ ، طینخواسته محـ  يا خدای، هر روز اختالف هست

 د.یـ آیطور بار مـ نیا بچه قهراً، ت هستیجهات معص، ت هستیآالت معص
    )363ص، 8ج، 1389 ینیامام خم(

  سند:ینوین میشان همچنیا
 کـه  بسـا  هچ .کند سرایت اطفال در تربیش چیز هر از مادر و پدر عملى فساد

 بـا  عمـر  آخـر  تـا ، شـد  تربیت بد مادر و پدر خدمت در عمالً که، طفل یک

   )155ص، 1376 ینیامام خم( .نشود اصالح مربیان زحمت و مجاهدت

  در حوزه جامعه ینیت جامعه دیترب
در حـوزه   یبلکه لوازم، است یالزامات ينه تنها در ساحت خانواده دارا ینیت دیترب

  . ز خواهد داشتیجامعه ن
 یو اجتمـاع  یاسـ یطـه س یح الزم است که حوزه جامعه خود به دو حین توضیذکر ا

ـ  یاسیطه سیگردد. در حیم میتقس  يریپـذ تیـ و وال یسخن درباره ارتباط جامعه با ول
ان افراد جامعه مطـرح خواهـد گشـت.    یبحث از ارتباطات م یاست و در حوزه اجتماع
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ت دارد و بـه واقـع حـوزه    یـ در ترب ياریت بسیحائز اهم یاسیطه سیاست که ح یهیبد
رد. در ادامه یحق انجام گ تیل والیکه عمل به مفاد آن ذابد يیگاه سامان مآن یاجتماع

  م پرداخت. یخواه یحوزه اجتماع یو در ادامه به بررس یاسیحوزه س یبه بررس اوالً

    یاسیدر حوزه س ینیت جامعه دیترب
است. از  ینیر دیت غیمتفاوت از ترب يفتارساز رنهیزم یاسیدر حوزه س ینیت دیترب

ـ یامـام خم ر.ك: ( برنامـه اسـت   يحکومت دارا ين براید ینینگاه امام خم ، 1363 ین
ن و یندار نسبت بـه حفـظ قـوان   یابد که فرد دییگاه تحقق مآن ینیت دیو ترب )300ص

ـ یامـام خم ر.ك: ( نظامات اسالم تعهد داشته باشد. ح یشـان تصـر  یا )134ص، 1434 ین
امـام  ر.ك: ( آمـده اسـت.   یسازمانِ حکومت و کشور و زنـدگ  ين برایند که دیفرمایم

    )298ص، 1363 ینیخم
  یاسیدر حوزه س ینیت جامعه دیت اسم رمز تربیو اطاعت از وال» اهللا«عبادت 
مـان اقتضـا   یتعهد فرد به نظامات اسالم و التزام به تقـوا و ا  ینیدگاه امام خمیاز د

ـ ن یر الهـ یـ ت غیـ و والدارد که از طـاغوت   نمـوده و در برابـر آن    يز اجتنـاب و دور ی
شان مقصود از اطاعـت از  یا )347و  346ص، 6ج، 1389 ینیامام خم( د.ینما یستادگیا

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه وأَطیعوا الرَّسولَ وأُولی مه یه کریرسول و اولوا األمر در آ
رِ مالْأَمی شَیف تُمعفَإِنْ تَنَاز مِ    نْکمـوالْیو نُـونَ بِاللَّـهتُؤْم ولِ إِنْ کنتُمالرَّسو إِلَى اللَّه وهفَرُد ء

 و کنیـد  اطاعـت  را خدا، ایدآورده ایمان که کسانى اى ؛الْآخرِ ذَلک خَیرٌ وأَحسنُ تَأْوِیالً
 نظر اختالف] دینى[ امرى در گاه هر پس کنید؛ اطاعت] نیز[ را خود امر اولیاى و پیامبر
 پیـامبر ] سـنت [ و خدا] کتاب[ به را آن، دارید ایمان بازپسین روز و خدا به اگر، یافتید

ـ فراتـر از تبل  يزیرا چ )59، نساء( .است ترفرجامنیک و بهتر این، بدارید عرضه] او[ غ ی
ه یاهللا عل یامبر صلیشخص پ یو نهدانند و آن را ناظر به امر یم یاحکام و وظائف شرع

ـ دانند. گرچه اطاعـت از پ یمانند قضاوت و حکومت م یو آله در مناصب اهللا  یامبر صـل ی
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 یخداونـد بـه اطاعـت الهـ     يز با توجه به انتصاب از سـو یها نن حوزهیه و آله در ایعل
   )577و  576ص، 3ج، 1423، ینیخم )امام( نک( خواهد شد. یمنته

ـ یا و در خور توجـه اسـت. امـام خم   یز گوین ینیره امام خمیس ـ بـا آ  ین اهللا  تی
س اسالم به منظـور وحـدت و   ید با رئینداشتند و معتقد بودند با یتعارض يبروجرد

بـه رهبـر منتقـل     یرخواهانه و خصوصیمتفاوت را خ يحفظ اقتدار همراه بود و نظرها
دند یاستعمار سخت کوش يادیعوامل و ا )65ص، 1393ز و زمستانییپا، زادهحیذب( نمود.
جـاد کننـد و امـام    یت ایـ اخـتالف و دوئ  ینیو امام خم ياهللا بروجرد تیان آیکه م
ـ مبارزه عل یمخالفت و حت، يریگرا به موضع ینیخم ـ   یه ای کن امـام  یشـان وادارنـد. ل
ه یـ چ گـاه عل یها هن توطئهیرغم ایژه خود علیو یشیو دوراند ینیبژرف يرو ینیخم

، یروحـان ( نهـاد. یشان ارج میانجام نداد و همواره به مقام ا یعمل يمرحوم بروجرد
    )100ص، 1361

  يزیت مقاومت و استکبارستی: محوریاست خارجیحوزه س
ـ اطاعت و تبع ینیدگاه امام خمیاز د در اشـکال   یاسـ یت در حـوزه س یـ ت از والی

ـ    ینـ یت دیـ ظهور خواهد نمـود و ترب  یمختلف بـه   يدهبـر شـکل   یالزم اسـت کـه مبتن
 يتقـوا  ياقتضـا  ینـ یدگاه امام خمی. از دباشد که به آن اشاره خواهد رفت يالزامات

ر.ك: ( ن است.یداران زالوصفت و خوانهیر خدا نرفتن به خصوص سرمایر بار غیز ینید
نـد و  ینمایر مـ یت از اسالم تعبیشان از تقوا به تبعیا )276ص، 21ج، 1389 ینیامام خم

مان یشان این ایدانند. همچنیبا سرکوب نمودن دشمنان اسالم مت از اسالم را برابر یتبع
هـا  ت به جنـگ بـا رذالـت   یه آن و با اطاعت از والیند که در ساینمایعنوان م یرا عامل

 ینیامام خمر.ك: ( کشند.یر مین راستا به تصویشود و دفاع مقدس را در همیپرداخته م
ابـد کـه در مؤمنـان    يیتحقـق مـ   یمان به شرطین اساس ایبر ا )284ص، 20ج، 1389
هـا را بـه زانـو    ها حرکت کننـد و آن به وجود آورد که بتوانند در برابر قدرت يقدرت

مان خواهد توانست ین صورت ایدر ا )457ص، 8ج، 1389 ینیامام خمر.ك: ( درآورند.
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د و به کوتـاه شـدن دسـت    یجاد نماینهضت مستضعفان در برابر مستکبران را در عالم ا
   )532ص، 7ج، 1389 ینیامام خمر.ك: ( گردد. یو رفاه منته يآزاد، استقالل ،ظالم

مـان  ین ایجـه همـ  ینت، ل به عنوان دو قـدرت ظـالم  یکا و اسرائیمقاومت در برابر آمر
    )321ص، 20و ج 35ص، 12ج، 1389 ینیامام خمر.ك: ( خواهد بود.

ـ  فَسوف نهید عنْ منْکُم رْتَدی منْ آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ایمه یه کریشان بر اساس آیا تی  یأْ
ةٍ نَیالْمؤْمن علَى أَذلَّۀٍ حبونَهی و حبهمی بِقَومٍ اهللاُ  ایمـان  کـه  کسـانى  اى ؛نیالْکافر علَى أَعزَّ

 آوردمى را] دیگر[ گروهى خدا زودى به، برگردد خود دین از شما از کس هر، ایدآورده
] و[، فروتن، مؤمنان با] اینان. [دارند دوست را او] نیز[ آنان و داردمى وستد را آنان که
مان با اجانب و کفار را با کمال عـزت  یبرخورد اهل ا )54، مائده( .سرفرازند کافران بر

   )32ص، 1363 ینیامام خمر.ك: ( ند.ینمایف مینفس توص
دانند کـه  یر افراد مد يشهامت و فداکار، دهنده حس شجاعتمان را شکلیشان ایا
توان بـه  یک به جز در پرتو آن نمیک جنگ و در مواقع باریسخت و تار يهادانیدر م

مـه  یه کریـ ل آیـ شان ذین ایهمچن )364ص، 1363 ینیامام خمر.ك: ( مقاومت پرداخت.
ا الَّذینَ آمهی أَولیاء بعضُهم أَولیاء بعضٍ و منْ یتَـولَّهم   نُوا ال تَتَّخذُوا الْیهود و النَّصاريیا أَ

 و یهـود ، ایـد آورده ایمـان  که کسانى اى منْکُم فَإِنَّه منْهم إِنَّ اهللاَ ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَ
 کس هر و. دیگرند بعضى دوستان آنان از بعضى] که[ مگیرید] خود[ دوستانِ را نصارى

 را سـتمگران  گـروه  خـدا ، آرى. بـود  خواهـد  آنـان  از، گیرد دوستى به را هاآن شما از
ه را موجب عظمت و ین آیعمل به دستور خداوند در ا )51، مائده( نماید.نمى یینماراه

ـ استقالل و پ، يسرفراز ـ  یجامعـه اسـالم   يروزی ـ یامـام خم ر.ك: ( داننـد. یم ، 1363 ین
    )424ص

  نظم و مقابله با فساد، یت توجه به معارف الهی: محوریاست داخلیحوزه س
ـ یثمره خواهد بود و بر اسـاس ترب  يز داراین یاست داخلیدر س ینیت دیترب کـه   یت

پـرور خواهـد   دزدبرانداز و معـارف ، منظم يل به کشوریشکل خواهد داد کشور را تبد
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و  یسسـت ، انـت یاز هر گونه خ يو سبب دور )298ص، 1363 ینیامام خمر.ك: ( نمود
 یناش يکه امور )144ص، 1390بهار و تابستان، رانوندیب یمیو کر يفوز( ینشناسفهیوظ

  د. یمان است خواهد گردیا کمبود ایاز نقصان 
مقابلـه بـا   ، نظم، یخواهيآزاد، يهمچون توجه دادن به معارف اله ين اموريبنابرا

   است. یاست داخلیدر حوزه س ینیت دیاز جمله الزامات ترب زیآمفساد و امور اخالل

    یدر حوزه اجتماع ینیت جامعه دیترب
ت یـ شـود. ترب یان افراد آن جامعه مربوط میدر جامعه به ارتباطات م یحوزه اجتماع

  خواهد بود.  ینیر دیت غیز متفاوت با تربین حوزه نیدر ا ینید
کـه انسـان مـؤمن در اخـالق خـود       از آن جهـت  ینـ یدگاه امـام خم یبر اساس د

صفات خداوند در ارتباط  یرا تجل يو یتوان زندگیدهنده خداوند متعال است میتجل
ـ  یبسط عدالت را همان بسط صفت حق تعـال  ینیگران دانست. امام خمیبا د  یمعرف

   )171ص، 1392، ینیامام خم :نک( ند.ینمایم
  یجتماعدر حوزه ا ینیت دیروابط عادالنه اسم رمز ترب

اسـت.   یمهم در برابر تحقق جامعه اسـالم  یمانع ینیدگاه امام خمیاز د یعدالتیب
دانند و عـدالت را  یمهم م یرا اصل یعادالنه روابط اجتماع يریگشان شکلیا، در مقابل

، ینیامام خم :نک( ند.ینمایر میمتحول کردن انسان مشرك به انسان مؤمن تصو یبه معن
 مـا  بعد عدالً األَرض یمألُ«عدالت در عبارت  ینیگاه امام خمدیاز د )125ص، 1392

ئَتلراً مورفع هـر گونـه انحـراف در عقائـد     یبه معن )338ص، 1ج، 1388، ینیکل( »ج ،
   :ینیر امام خمیاخالق و اعمال است و به تعب

ـ ا يمأمورند بـرا  )فرجه یامام زمان عجل اهللا تعال( شانیا ن یـ ن کـه تمـام ا  ی
امـام  ( ن انحرافات را برگردانند به اعتـدال. یم کنند و تمام ایها را مستقیجک

    )482ص، 12ج، 1389 ینیخم
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  ت اخوتیمحور
در  ینیت دیاساس ترب ینیشه امام خمیبر اساس اند یتحت نظام اله یمانیاخوت ا

ر مان را منشـأ آثـا  یگرفته بر اساس اشکل يشان برادریازند. یرا رقم م یحوزه اجتماع
و  یانسـجام اجتمـاع  ، گـران یحفظ مصـالح د ، یهمچون دوست ینید یدر زندگ ياریبس

، 11و ج 349ص، 7ج، 420ص، 6ج، 1389، ینیامام خم :نک( اند.حفظ وحدت دانسته
گرفته از تقوا اسـت موجـب   ت از اسالم که نشأتیشان معتقد هستند که تبعیا )491ص

ـ  یان افراد جامعـه اسـالم  یجاد محبت میا ـ یامـام خم  :نـک ( گـردد یم ، 20ج، 1389، ین
ـ  أَعـزَّةٍ  أَذلَّـۀٍ علَـى الْمـؤْمنینَ   بر اسـاس عبـارت    يمدارمانیا يو اقتضا )251ص  یعلَ

 یت فروتنیرا نها )54، مائده( »نان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرفرازند.یا« نَیالْکافر
ر.ك: ( ر شده است.یبه ذلت تفسه ین آیدانند که در ایگر مؤمنان میو تواضع نسبت به د

 يجاد وحدت و برادرینه ایدر زم ینیره امام خمین سیهمچن )32ص، 1363 ینیامام خم
نقـل   يادر خـاطره  يرازیاد شـ ید صیز قابل تأمل است. شهیان ارکان و افراد جامعه نیم
  کند: یم

شـود  تر بود اقدام کرد که دست امام را ببوسـد و خـارج   کیبه در نزد ییرضا يآقا
من دراز کردنـد   يگرشان را به سویشان را نگه داشتند و دست دیحضرت امام دست ا

شان دادم و یدادم بنده دستم را به دست امی شانید دستم را به این که بنده بایا یبه معن
ک دست مبارکشـان در  یکه  یهم گذاشتند در حال يآن بزرگوار هم دو دست ما را رو

بـه هـر دو نفـر مـا نگـاه       یما بود. با تبسم يهادست يک دست مبارکشان رویر و یز
م هـر دو  یدا کردیپ یک حالت خاصیم یدگرگون شده بود که کامالً یکردند. ما در حال

کار  یم عمق معنیشان خود را فراموش کرده بودیا ينفرمان مسحور شده و در جاذبه قو
شـان  یره این در سـ ینـ همچ )119ص، 1384، شهاب( »ما مشهود و قابل لمس بود. يامام برا

: فرمودندینمودند و مینسبت به دوستان خود آمده است که با آنان برادرانه و پدرانه رفتار م
   )243ص، 1ج، 1377، ییرجا( »برادر شما هستم. يپدر شما و به جا يمن به جا«
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  یت ارتباطات الهیمحور
 یـوم  فَمنْقَطـع  سبٍنَ و حسبٍ کُلُّ«ث یت بر اساس حدیعصب ینیدگاه امام خمیاز د
است که  ياز موارد یکی )357ص، 1ج، 1410، یکراجک( »نَسبِی و حسبِی خَال ما الْقیامۀِ

ـ  ینیدر جامعه د ن اسـاس هـر گونـه    یـ مـان وجـود نخواهـد داشـت. بـر ا     یبـر ا  یمبتن
و زائـل   یعرض يکه امور یر الهیتعلقات و ارتباطات غ، یشاوندپرستیخو، یخودخواه

خـود را   ين امور جـا یاست و ا یمان منتفیبر ا یمبتن ینیند از جامعه دیآیحساب م به
 شـان یا )148ص، 1388، ینیامام خم :نک( سپارند.یمان میبر اساس ا یبه ارتباطات اله

، ینیامام خم :نک( اعجاب و استکبار، ینیخودب، یاعم از خودخواه یر الهیغ يهارقابت
ـ  یمـان ناشـ  یا کمبود ایند که از نقصان دانیم يرا امور )71ص، 1376 شـوند و در  یم
 ين امور عاریمان شکل داده باشد از ایخود را بر اساس ا یزندگ ياکه جامعه یصورت

  ند: یفرمایشان میو مبرا خواهد بود. ا
نـزاع راه  ، ر نخواسـت یخودش خ يبرادرها يبرا یم کسیدید یک وقتیاگر 

آن بـه طـرف   ، طـرف خـودش بکشـد   ن بـه  یا، اهو راه انداختیه، انداخت
ح را نبـرده اسـت.   یشود که حظ صـح یمان معلوم مین از ایا، خودش بکشد

ـ یامـام خم ( بکند نکرده است. ریتأثن یمان در قلب اید این که بایا ، 1389 ین
   )382و  381ص، 11ج
  ند: یفرمایدانند و میمان میتفرقه و تنازع را نشان نبود ا ینیامام خم
جاد کنند و مع یندازند و تنازع ایکنند که تفرقه بیارند کوشش مکه د ییهانیا

کتـاب او اسـت آن    قرآنرا که  یها آن اسالمنیا، کنندیاسالم م يذلک ادعا
مان بـه آن اسـالم   یاند و اافتهیآن اسالم را ن، را که کعبه قبله او است یاسالم

   )153ص، 13ج، 1389 ینیامام خم( اند.اوردهین
ـ ترب ینـ یشه امام خمیبر اساس اند  دهـی در اجتمـاع بـر اسـاس شـکل     ینـ یت دی

   )148ص، 1388، ینیامام خم :نک( رد.یگیشکل م ی الهیارتباطات تحت نظام ملکوت
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ـ تأک یمنسـجم در جامعـه اسـالم    یالت و سـازمانده یشان بـر تشـک  یا داشـتند و   دی
  فرمودند: یم

الت یر گرفتن تشکبا در نظ یم منتهیسپاریرا به دست مردم م یانقالب مردم
   )117ص، 1ج، 1377، ییرجا( منسجم. یو سازمانده

  ت تعاونیمحور
 يتوان بر رویم ینیشه امام خمیاخوت و روابط عادالنه در اند يریگپس از شکل

اشاره  یدر حوزه اجتماع ینیت دیاز اصول ترب یکیمفهوم تعاون بر برّ و تقوا به عنوان 
 بوده است. یفرهنگ انقالب اسالم يریگاساس شکل ینیر امام خمینمود که بنا به تعب

 یفرض يایک از مزایچ یه یدر حوزه اجتماع )337ص، 19ج، 1389، ینیامام خم: نک(
تعهد به اسالم  يلت و برتریند و تنها عامل فضیآیبه حساب نم يلت و برتریسبب فض

بـه   یدهشکل يل براین دلیبه هم )88ص، 13ج، 1389 ینیامام خمر.ك: ( و تقوا است.
ن امـر  یتـر که در هر حوزه دارد را مهـم  يافهیالزم است که هر کس وظ یجامعه اسالم

ن صورت است که عالوه بـر رخـت بربسـتن    یح آن بپردازد. در ایبداند و به انجام صح
وظائف به نحو احسن انجام خواهد شـد و جامعـه مطلـوب شـکل      یچشمچشم و هم

داننـد و دربـاره آن   یمـان را اسـتقامت مـ   یهـل ا از صفات ا یکیشان یخواهد گرفت. ا
  ند: یفرمایم

 در کس هر که است این به پایدارى بکنید؛ باید پایدارى، بکنید باید استقامت
 و پاسدارها که طورى همان. بکند عمل خوب را جا آن هست که شغلى هر

 و بکنند عمل خوب را جنگ که است این به پایداریشان هاجبهه در ما ارتش
 این کشاورز پایدارى، بکند جنگ که نیست این کشاورز پایدارى. ببرند یشپ

 خوب که است این دارهابانک پایدارى. باشد خوب اشکشاورزى که است
 اسـت  این هاآن، هستند مالیه اداره پرسنل که افرادى پایدارى و، بکنند عمل
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ـ یامـام خم ( .نکننـد  درسـت  ناراضـى ، بکنند عمل خوب که ، 18ج، 1389 ین
  )436ص

ـ   یز در روابط اجتماعیدرباره امور اخالل بر انگ ینیامام خم  ییتقـوا ینسبت بـه ب
کند یچه آخرت انسان را خراب مدهند که آنیداشته و هشدار م ياژهیت ویزبان حساس

 يان عمر مبارك خود بر مراعات امر زبان و دوریپا يهاهیزبان او است و به عنوان توص
 ینـ یم و نشـر آثـار امـام خم   یمؤسسه تنظ( ند.ینمایم دیتأکبت یه غژیاز گناهان آن به و

 یکننده روابط اجتماعتیو در عوض به امور تثب )149و  81ص، 1377، واحد خاطرات
خواننـد و  یمان فرا میاهل ا يهایژگیبه صبر به عنوان و یبه حق و تواص یمانند تواص

مؤمنانه  ياز رفتارها یکیحق را گر به صبر و یکدیبر اساس سوره مبارکه عصر سفارش 
  )467ص، 13ج، 1389، ینیامام خم: نک( دانند.یم ینیت دیدر ترب

  یدر حوزه مال ینیت جامعه دیترب
ت یمانند زکات و صدقات در ترب يز بر وجود عناصرین یدر حوزه مال ینیامام خم

  )350و  349ص، 1363، ینیامام خم :نک( ند.ینمایم دیتأک ینید

  قیتحق يبندجمع

  توان گفت: یق میتحق يهاافتهی يبنددر جمع
 یمهمـ  ریتأثجامعه  ینیدگاه امام خمیق از دین تحقیگرفته در اصورت یدر بررس

اسالم ، شمندین دو اندیدگاه ایاصالت است. از د يدارا ین معنیفرد دارد و به ا يبر رو
 یاسـ یو س یاجتمـاع  ن اخالل در نظامیترجامعه و حکومت برنامه دارد و کوچک يبرا

ت و سـلب سـعادت افـراد حاضـر در آن جامعـه      یـ ر عبودیاسالم سبب انحراف در مس
است به جامعه و اسالم را نسبت سر به یاست و سین جهت نسبت ریخواهد شد. به هم

جامعه و حکومت دسـتور  ، فرد يب گرچه اسالم براین ترتیشده است. به ا بدن دانسته
اجتماع و حکومـت قـرار داده    يما اساس مقصد خود را بر روا، الزم را ارائه داده است
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ن یانـد. از همـ  قت اسالم را همان حکومت دانستهیحق ینیکه امام خم ییاست. تا جا
 يگذارریتأثن یرد و ایگیخواص شکل م يگذارریتأثه یگرچه ساخت جامعه بر پا يرو

 یشگرف ریتأثجهت  اما به، قابل ذکر است یمردم يهاها و هستهتیدر دو حوزه شخص
، یعـ یطب ریتـأث ق یـ د و حکومـت از طر یـ و تقل یق مـدح و ذم عمـوم  یـ که جامعه از طر

اسـالم  ، افـراد دارد  يبـر رو  یفرهنگـ  يهانهیو نظارت و فراهم نمودن زم يگذارقانون
   حکومت قرار داده است. یت اجتماع و تولیاساس خود را بر ترب

بـه عنـوان محـور    » فطـرت «م است که یکر قرآن یتیمقصد ترب» دن به خداوندیرس«
ـ «ت یـ نش با محوریرو جهت تحقق آن است. فطرت در حوزه بشیپ در حـوزه  ، »میتعل

تبلـور  » مـان یتقـوا و ا «ت یـ و در حوزه رفتار با محور» حب خدا«ت یزش با محوریانگ
مان باشـد. تقـوا کـه    یالزم است ناظر به رشد تقوا و ا یتین هر عمل تربیبرا ابد. بناییم

اساس ، است» او رضاى متابعت و حق نواهى و اوامر مخالفت از نفس حفظ«ارت از عب
مخصوص بـه   یاست که در هر مقام یدهد. در واقع تقوا حالتیمان را شکل میه ایو پا

خـود   ينه عمل به مضمون و محتوایمان زمید. اینمایآن وجود دارد و انسان را حفظ م
کـه وجـود دارد تقـوا و     يورد. بر خالف تصـور آیاست را فراهم م ین الهیکه همان د

هستند و بدون حضور در بسـتر اجتمـاع امکـان تحقـق      یاجتماع مان دو عنصر کامالًیا
م در امـر  یکـر  قـرآن  یکرد اجتمـاع یدهنده روتواند نشانین نکته میافت و اینخواهند 

  ت باشد.یترب

 یاجتمـاع  یزنـدگ ن در یـ ت بـه اقامـه د  یم نسبت به تربیکر قرآن یکرد اجتماعیرو
ا بر اساس یخود در دن یات جمعیاست که انسان در ح یاجتماع ین سنتیانسان است. د

انسـانِ   یبا زنـدگ ، آراسته است ینیت دیور تربیکه به ز یانسان یکند. زندگیر میآن س
ـ تفـاوت اسـت. ا   ين دو عنصـر دارا یفاقد ا  ین تفـاوت خـود را در دو حـوزه زنـدگ    ی

با ، ینیت جامعه دیمعه نشان خواهد داد. در حوزه خانواده تربدر جا یو زندگ یخانوادگ
ها به راه حق ت آنیژه نسبت به خانواده و تالش در جهت هدایت و توجه ویداشتن عنا
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گسترده که شامل مجموعه اقوامِ انسـانِ   یت تقوا درباره ارتباط خانوادگین رعایو همچن
 یو اجتماع یاسیتوان به دو عرصه سیگردد. حوزه جامعه را میان میمدار است نمانید

ـ توان تربیم نمود و میتقس اسـت کـه    یالزامـات  يرا دارا یاسـ یدر عرصـه س  ینـ یت دی
 يت الهيت و اطاعت از والياست و تبعيدر عرصه س» اهللا«ها عبادت ن آنيترمهم

مقابلـه بـا   ، نظـم ، یخـواه يآزاد، يطلبهمچون استقالل ين راستا امورياست و در ا
و  یاسـت داخلـ  یآن در حـوزه س  يهـا ثار از جملـه نشـانه  یز و ایآمامور اخالل فساد و
جنـگ بـا   ، شـهامت ، شـجاعت ، نسـبت بـه دشـمنان    یعدم مواده و سرسـخت ، مجاهده
 یت الهیل والیقتال در راه خدا و نجات دادن مستضعفان ذ، یستمگر خارج يهاقدرت

 یسلب يامور یعرصه اجتماعاست. در  یاست خارجیآن در حوزه س يهااز جمله نشانه
تـوان  ین بـاره مـ  یـ ه در اوجود دارند ک یدر جامعه اسالم ینیت دینسبت به تحقق ترب

تعلقـات و  ، به نام اخوت وجـود نـدارد   یمفهوم ینیر دیغ یجا که در زندگگفت از آن
، نهیابد که خود سبب کییر عادالنه و هوامدار سامان میغ، یر الهیارتباطات به صورت غ

ن جامعه یجا که در اگر از آنید يگردد. از سویاهو مینزاع و ه، اختالف، تفرقه، یدشمن
ت خواهـد  یـ محور یمنـافع شخصـ  ، وجود ندارد یتوجه به منافع عموم يبرا يازهیانگ

اعجاب و ، یشاوندپرستیخو، یهمچون خودخواه یاتیاخالق يریگافت که سبب شکلی
دانست که  ینیر دیغ یشه زندگیثم و عدوان را رد بتوان تعاون بر ایگردد. شایاستکبار م

امـور   يبنـد ت دارد. در جمـع یحکا ینید یمان در زندگیخود از عدم التزام به تقوا و ا
عدالت است.  ینید یدر روابط در زندگ یتوان گفت: اصل اساسیم ینیت دیترب یجابیا

اسـت کـه بـر     یعدر حوزه اجتمـا  ینید یزندگ یینقطه ابتدا یمانیه اخوت این پایبر ا
شـکل   یالهـ  یارتباطات تحت نظام ملکـوت  یشکل دادن تمام یآن مرابطه به معن يمبنا

ان برّ و تقوا است کـه اسـاس   یتعاون بر بن يریگشکل يبرا یرد. مرابطه خود عاملیگیم
ه حفظ یکه پا یسمان الهین چنگ زدن همگان به ریدهد. بنابرایرا شکل م یسنت اسالم

ـ ، ییخـو نرم، محبت، یابد. دوستییاست تحقق م یتماعوحدت و انسجام اج و  یفروتن
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از  یگر به صبر و امر بـه معـروف و نهـ   یه همدیاست و توص ینید یتواضع الزمه زندگ
ت یم در تربیکر قرآنن یخواهد بود. همچن یاسالم یمنکر ضرورت حفظ سنت اجتماع

ازهـا در حـوزه   یرفـع ن  انفاق و صدقات به، مانند زکات يبا توجه به امور ینیجامعه د
  پردازد.یم یمال
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   یبازتاب اخالق اجتماع
  ینیامام خم یقرآن يهاشهیدر اند

  27يازیا ید محمد علیس

 يگـران بـرا  یضائل در ارتباط بـا د به ف یرا آراستگ یاخالق اجتماع ده:یچک
ن اخالق در برابر اخالق یاند. اتر معنا کردهبهتر و مهربانانه و همدالنه یستیز

در آراستن بـه فضـائل و زدودن رذائـل    ، ریفارغ از رابطه با غاست که  يفرد
ار یو بخـش بسـ   ین اخالق قرآنیرکن رک، یدارد. اخالق اجتماع یارزش ذات

دهـد. در  یل مـ یش از هفتـاد سـوره تشـک   یرا در ب یقاز معارف اخال یبزرگ
، يخـرو اُ ثواب کسب و يمعنو بعد بر افزون، یاجتماع اخالق، فرهنگ قرآن

و ، ياقتصـاد  و یسیاس، یفرهنگ، یابعاد اجتماع در جامعه توسعه و رشد هیپا
تفسـیرى قابـل    يهـا آنچـه در پـژوهش   اسـت.  ياز خطرات جد يریشگیپ

کـرد  یو رومام مفسر به گرایشـى خـاص در تفسـیر    درجه اهت، ارزیابى است
اهمیـت آن  ، گویى که در نظر آن مفسـر ، است یخاص مانند اخالق اجتماع

مقصد در اولویـت بـوده و یـا در آن شـرایط برجسـته کـردن آن ضـرورت        
ژه یـ گاه ویپس از انقالب و به مناسبت جا ینیامام خم اجتماعى داشته است.

                                                   
27. sma.ayazi@gmail.com 

mailto:sma.ayazi@gmail.com
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در  یه نسـبت بـه طـرح اخـالق اجتمـاع     ن همواریخود در خطاب به مسئول
ـ از ا ياریخود اشاره دارد. توجه به بسـ  يهایسخنران يجايجا ن مباحـث  ی
ده یـ و مخاطبـان آن کاو  یخیط تـار یت و شرایشود که موقعیمعنادار م یوقت

، یجنگ و نزاع گروهـ ، تیمن، یخواهخطرقدرتطرح مباحثى از قبیل شود. 
مسلمانان  یماندگدرمان عقب، یم حیاتتنظ، نظم اجتماعى، آزادىاستبداد و 
و متفـاوت از  امـرى جدیـد   ، اتین سخنان با استناد به آیادر  مردمو حقوق 
است و بیانگر گرایش و توجه بـه   یعرفان يریشان در مباحث تفسیسخنان ا

ن یین مقاله پس از تبی. در ااستن دوره یدر ا شاناهداف خاص در تفسیر ای
ت آن در معـارف  یـ و اهم، يوت آن با اخالق فردو تفا یگاه اخالق قرآنیجا

هـا اشـاره   شان با ذکر نمونهیا يریتفس ين مباحث در آرایبه بازتاب ا، قرآن
کــه دوران را  یمخاطبــان يبــرا يرین نکــات تفســیــام ایــخواهــد شــد و پ

  شناسند بازگو خواهد شد.ینم
بـا   یرابطـه تحـوالت اجتمـاع   ، ياخالق فرد، یاخالق اجتماع :هاواژه دیکل

   يریتفس يهاشهیاند، ینیامام خم، اخالق

  مقدمه

ـ قـرآن در دوره معاصـر را با   یمطالعات اخـالق اجتمـاع   يهاهیمابن کـرد  ید در روی
آن دانسـت.   یتیترب يریگو جهت يمعنو یات در زندگیاز آ یمفسران از انبوه یاخالق

ـ  یر عرفـان یدارد و تنها بـه تفاسـ   ينه درازیشین مسئله پیا ان خالصـه  ینیشـ یپ یو اخالق
نخسـت   يهاگردد. در دورهیگذشته م یانیو ب یر روائیشامل تفاس یبلکه حت، شودینم

د یکرد جدیو رو ير اجتهادیتفس يریگر در قرون چهارم و پنجم و با شکلینِ تفسیتدو
همه  ه نظرانسان بگر ید يشود. از سویشتر آشکار مین مسئله بیا، آنان به مقوله اخالق

 یاجتمـاع  يموجود، یاجتماععلوم ، یروانشناس، ینید :گوناگون يهاان حوزهشمندیاند
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 گونـاگون  يازهـا یبـه ن  یگـوئ گاه از عهده پاسخچیه، بدون حضور در اجتماع کهاست 
، 22ج، 1377، مطهـرى ، 117، 91 ص، 2 ج، طباطبـائی ( .دیـ آیش بـر نمـ  یخـو  یزندگ
   )174 ص:

 یدرستگران بشناسد و بهیوابط خود را با دکه ر ردادآن  ياقتضابودن  یاجتماعن یا
اصـول و  دون داشـتن  ب یاجتماع یزندگگر ید ياز سو .ردیو آنان را بکارگ سامان دهد

هـر  آن در رفتن یاست که پذ یعیست. طبیممکن ن، شدهمیتنظ ین و روابطیآداب و قوان
ه آن ژیـ ط و مقـررات و ینسبت بـه شـرا  انسان متعهد شدن  يبه معنا، یاجتماعت یوقعم

 ـ   نیاز قوان یرو بخش بزرگنیاست. ازابه نفع جامعه  يو گذشتن از منافع فردط یمح
 یهـا و چگـونگ  انسـان  یبـه حـوزه رفتـار اجتمـاع     ـ   هم هسـت  یجهانو  یعقالنکه 

ن یـ توجـه دادن بـه ا  ، یان الهیم ادیاز تعال یگردد. بخشیبازمارتباطات آنان  یسامانده
  ت. اصول در قالب احکام و اخالق اس

  اهداف پژوهش

شـه  یو اند يریدر مباحث تفس، قرآن یهدف بازتاب اخالق اجتماع، یبررس نیا در
کرد یرو یکیاست که از چند جهت قابل توجه است.  ینیا استنادات امام خمیو  یقرآن

ژه پـس از انقـالب نشـان    یـ شان را بـه و یا يهاو دغدغه یامام به حوزه اخالق اجتماع
شـتر روش  یات کـه ب یـ ن دسته از آیشان را در ایوه و روش ایگر شید ياز سو، دهدیم

  سازد. یآشکار م، استناد و اقتباس است
و  یشناسـ مثـل مفهـوم  ، یاز موضوع اخالق اجتماع یاتیان کلین مقاله پس از بیدر ا
شـان  یدر نگاه ا هان آموزهیا یبه مبان، ت آنیو اهم یو اجتماع ياخالق فرد انینسبت م
توجه خواهـد شـد. چنانکـه توجـه بـه عوامـل        یام اخالق اجتماعع اصول نیو همچن

ن بخـش  یـ ت ایـ که اهم نه شدن اخالقیر و تحوالت در نهادییو تغ یرگذار اجتماعیتأث
، گرددیلحاظ م، ک معلولیعنوان را هرچند بهیز، ستیف بخش نخست نیکمتر از توص
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ـ  یمؤثر در تعال یاما عوامل اجتماع ـ بـه ا  شـود. یو انحطاط آن جستجو م ن جهـت در  ی
 يریـ گو جهت یاخالق يهان اصول با مجموعه آموزهیربط ا یچگونگ، مرحله نخست

ماننـد اسـتبداد    یاخالق اجتمـاع  يت موضوعات و محورهایبحث خواهد شد. و درنها
شان یگر از زبان ایمسائل د یحقوق مردم و برخ، جنگ و نزاع، یعدالت اجتماع، يزیست

  ح داده خواهد شدیتوض

  یاخالق اجتماع مفهوم

بهتـر و   یسـت یز يگران برایبه فضائل در ارتباط با د یرا به آراستگ یاخالق اجتماع
ـ آمـوزش د ، یطباطبـائ ( انـد؛ ف کـرده یتر تعرمهربانانه و همدالنه ، 246 ـ   245ص ، نی

 يه رفتارهایعبارت از کل، یاخالق اجتماع، نیبنابرا )؛23 اسالمى: اخالق شناختJکتاب
پـدر و مـادر و   ، همسـر ( خـانواده: گـران  ی. چـه د اسـت  گرانیمقابل د فرد در ياریاخت

باشند و چـه در کـل   ، گانیهمسا، شانیرخویا غی، شخص يو اقربا لیا فامیو  )فرزندان
ن رفتـار  ی. چه ایاسیو س ینیل همکاران موافقان و مخالفان دیاز قب، جامعه و شهروندان

ماننـد کـارگزاران و رهبـران     یاسـ یو س یدر نظام اجتماععنوان رفتار خاص شخص به
حـزب و   ياعضا يمانند رفتارها( .فرد یا رفتار گروهیباشد و و صاحبان قدرت  ینید

پس  .)رانیمد ياحرفه، یاسیس يرفتارها ایگر ید يهادر مقابل اشخاص و گروه، گروه
 که، شودیگفته م، داشته باشد يگذارت ارزشیکه قابل ين رفتاریبه چن یاخالق اجتماع

  همان).( است. يفرد يرفتارها برابردر 

  یو اخالق اجتماع يان اخالق فردینسبت م

اما  اند؛م کردهیتقس یو اجتماع يدر دوره معاصر اخالق را به دو قسم فرد، گفته شد
 گونههمان، استگر ید يهاانسانفرد با رابطه ناظر به ، قرآن یاعظم مسائل اخالق بخش

 مناسـبات  در جـز  یاخالق لیفضا از ياریبس، اندکرده قیتحق اخالق علم دانشمندان که
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 افراد لیفضا خصوص در توانینم یاجتماع نقش بدون. رسندینم لتیفض به یاجتماع
 بـودن  متخلق يادعا محک سنگ ستنیز جامعه در و یاجتماع نقش يفایا. کرد يداور
 توجـه  با دیبا ار فرد لتیفض« کوماخوسین اخالق کتاب در ارسطو ریتعب به. است افراد

 و زن روابط و است شهردولت از یجزئ خانواده هر. کرد مشخص یاجتماع لتیفض به
 توجه با دیبا را یجزئ هر لتیفض و است یخانوادگ یزندگ از یجزئ فرزندان و شوهر

، و اخـالق در قـرآن   ییق اخـالق ارسـطو  یـ ر.ك: تطب( ..»شـناخت  بـاز ، کل لتیفض به
دانشـکدة  ، یو دکتر فرامرز احد قراملکـ  یدکتر احمد بهشتر نظر یفرزانه؛ ز، یذوالحسن

  ) .137، 134ص ، 1375دانشگاه تهران  یات و معارف اسالمیاله
و  حکمـت ، عفـت ، اخـالص ، دعـا ، مانند عبادت، دارد يدر آنجا که جنبه فرد یحت

 کیکه اگر يطوربه، استگر ید يهاا انسانوند بیپدر رفتار و منش انسان  باز، يدواریام
در ظـاهر   .نخواهـد داشـت   یمفهـوم ها لتین فضیبروز ا، کند یتنها زندگ يانسان تنها

ن روشن است که یاما ا ؛صادق است، تنها يتنها درباره انسانِ یم اخالقیاز مفاه ياپاره
کند و یدر آراستن به فضائل و زدودن رذائل تالش م، ریآدمى فارغ از رابطه با غهرچند 

، يمعنـادار ، وند بـا جهـان  یپ همچون( ن فضائلیکسب هم يبرا؛ دارد یخود ارزش ذات
رکننـده او ماننـد   یتحقهـاى  لـت یرذزدودن  نفـس و عزت، توکل، یبائیشک، يسپاسگزار

شود یتنها به خود شخص محدود نم، ن رهنمودهایاما ا ) است؛مغزىپرخورى و سبک
بلکـه  ، سـت یر نیتـأث یباو  یدر رفتار اخالق یط اجتماعیا شرای، ندارد يت فردیو خاص

ن یـ ونـاخواه ا را خـواه یـ ز، گران هم داشته باشدیو عطف به د یتواند آهنگ اجتماعیم
و هـم   گران نسبت بـه او یاست از رفتار د یهم واکنش، هاارزش زدودن ضدها و ارزش

کـه   یکسـ ، دهیات رسـ یـ چنانکه درباره شـکر خـدا در روا   گران.یدابط وررگذار بر یتأث
  ). 210ص، 4ج، يزیهو( سپاسگزار خدا هم نخواهد بود، نباشدسپاسگزار مردم 

توانـد بـه درون او محـدود    ینم، ن منیا، بودن است یاجتماع، در نهاد انسان یوقت
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مانند ( سازد؛یا میگران مهیرفتار مناسب با د ياو را برا، و مراقبت يشود؛ بلکه خودساز
). حسد و تکبراز  يخوددار، ساناح، زیآم رفتار عدالت، کویمعاشرت ن، گذشتن از خود

ن همـه آحـاد آن اسـت.    یو تعاضد ب يمستلزم سازگار، یات اجتماعیحم که یتوجه دار
مناسـب شـأن و    یگاهیگاه و پایرد و جاید فرد را در خود بپذیکه جامعه با يطورهمان

خـود را بـا جامعـه سـازگار     الزم است که ز یفرد ن ؛دکنجاد یا جامعهاو در  يهاتیقابل
. مند شودخود بهره یرشد و تعال، ازهاین نیتأم يبرا ید تا بتواند از امکانات اجتماعیانم

 ند: یگوین دو میشان در ارتباط ایل این دلیبه هم

ـ تواند به آن مقاصد عالینم، ک جامعهیک ملت و یتا ساخته نشود  کـه   ياهی
  )398ص ، 13ج، فه امامیصح( دارد برسد.

و استبداد در جامعه در تمـام   یطلبقدرت يخصوص خو از آن طرف اخالق را به 
 کند: یدا میبا آن مشکل پ یهرنظام اجتماع، ارکان آن اصالح نشود

ـ   یتوانینم، م خودمان رایما تا اصالح نکن   م.یم کشور خودمـان را اصـالح کن
 )216ص ، 14ج ، فه امامیصح(

علَـیکُم  » دیـ وگیقت شروع اصالح از خود شخص اسـت کـه خداونـد مـ    یدر حق
کُمأَنفُس تُمیتَدّن ضَلَّ إِذَا اهضُرُّکُم مال ی ) :105مائده.(   

ق بـا  ید و اخالق و اعمالش را تطبید شروع کند و عقایاز خودش با یهرکس
ن باشـد  یآن وقت دنبال ا، نکه خودش را اصالح کردیاسالم بدهد و بعد از ا

  )244ص ، 14 ج، همان(  گران را اصالح کند.یکه د

  در قرآن یگاه اخالق اجتماعیجا

که ناظر به روابط و رفتار ( و عام ین معارف انسانیاز ا یار بزرگیبخش بس، در قرآن
نجـا  یکـه در ا  ان شده است؛یب ی) در قالب اخالق اجتماعيات معنویها و حان انسانیم

و  یات اخـالق اجتمـاع  یـ کـالن آ  ینگـاه  یکـ ی، ازمند روشن شدن استینچند سخن 
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ات در ین آین اییر و تبیبودن انسان در قرآن و سوم تفس یتوجه به اجتماع یمبان يگرید
  نگاه مفسران معاصر و اهتمام به برجسته کردن آن است.

  ات اخالقیکالن به آ یالف: نگاه
 ار پرمعنا آمده اسـت یچنان موضوعات متنوع و بس، در قرآن یمعارف اخالق اجتماع

ـ ا، هـا ات و سـوره یـ ر در آیـ ک مطالعه فراگیمستقل است. در  يبندازمند طبقهیکه ن  نی
ازمنـد  یها و گسترده است کـه ن ده در سورهیچنان در قرآن درتن، یاجتماع اخالق میمفاه
 منظـور بـه  ن مطالعـه یـ ها و موضوعات عام اسـت. در ا کالن در سطح سوره يبنددسته

ـ آ 250ش ازیو ب روشن شده که در هفتاد سوره قرآن، اتیآ يبندمقوله  ییرهنمودهـا ، هی
معادل ، هیآ 68ها در سوره بقره با ن آنیشتریآمده است که ب یمشتمل بر اخالق اجتماع

 25در سوره مائـده بـا   ، ) درصد43/8( با، هیآ 36در سوره نساء: با ، ) درصد15/ 93( با
 20بـا  عمران در سوره آل، درصد) 15/5( ه بایآ 22، در سوره توبه، ) درصد85/5( ه بایآ
 ه بایآ 13در سوره نحل ، درصد) 22/4( ه بایآ 18در سوره نور با ، ) درصد68/4( ه بایآ
، و... ن فـرد ینوشـ ( ) درصـد اسـت.  58/2( ه معادل بـا یآ 11) و سوره صافات با 04/3(

قـرآن بـه اخـالق در     ینشان از توجه اساسـ ، اتین حجم انبوه از آی). ا173ص، 1397
ابعـاد و   ییو شناسا یو روشن شدن نظام مفهوم یم بررسدهد و لزویم یحوزه اجتماع

ن موضوع را یو اصول عام ا یاخالق اجتماع یو مبان یرابطه اخالق با تحوالت اجتماع
  طلبد.یم

در دیدگاه امام خمینى سخن گفتن خدا با انسان هدفمندى خاصى دارد که تنهـا در  
احیاى ، یادآورى مبدأ و معاد، ىگنجد. بیان معارف الهیقالب اهداف هدایتى و تربیتى م

معنوى از  ییگرانیکوکارى و ارزش، تشویق پروادارى و فضیلت اخالقى، روح عبودیت
گنجد و اگر گاهى صحبت یزبان م کیجمله این اهداف است و این معنا تنها در قالب 

هـا بیـان   از گذشـته  ییهـا یا قصه، از چگونگى کیهان و طبیعت و عالم و آدم شده است
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به این معنا نیست که قرآن کتاب علمـى اسـت و   ، یا به استدالل و برهان پرداخته، دهش
یـا کتـاب   ، یا کتاب تاریخى است و زبان گزارش وقایع تـاریخى دارد ، زبان علمى دارد

ها آنچه مدنظر است هدایت و راه بـردن انسـان بـه    نیدر تمام ا ؛فلسفى و منطقى است
کجـا  یه معارف معنـوى اسـت. بـه همـین دلیـل در      عالم غیب و معنویت و راهنمایى ب

  د:یگویم
که در باطن ذاتمان  ياهیکند ما را به مقاصد عالیاین قرآن است که هدایت م

  )511ص ، 12ج ، صحیفه امام( م.یدانیتوجه به او هست و خودمان نم
   د:یگویم گرید يدر جا

رفانى و اخالفى اخالقى و مبین جهات ع، کتاب تفسیر نیز باید کتاب عرفانى
جهـت غفلـت   نیباشد و مفسرى که ازاو دیگر جهات دعوت به سعادت آن 

از مقصـود قـرآن و منظـور    ، نظر نموده یا به آن اهمیت نـداده کرده یا صرف
، آداب الصـلوة ( اصلى انـزال کتـب و ارسـال رسـل غفلـت ورزیـده اسـت.       

  )193 ص
، ان جهات عرفـانى و اخالقـى  طور انحصارى راه استفاده از این کتاب را بیایشان به

  داند:یتهذیب نفس و رابطه بین خالق و خلق م
کـه تنهـا کتـاب    ، مقصود ما آن است که راه استفاده از این کتاب شـریف را 

 و اسـت  الهیـه  سـنن  و آداب و نفـوس  تهـذیب  کتاب یکتا و اهللا سلوك الى
ـ المو حبـل  عـروة الـوثقى  وسیله رابطه بین خالق و خلـق و   ]ین[تربزرگ ن یت

، باید به روى مردم مفتوح نمود. علما و مفسرین، تمسک به عز ربوبیت است
هـا بیـان تعـالیم و دسـتورات     تفاسیر فارسى و عربى بنویسـند و مقصـود آن  

عرفانى و اخالقى و بیان کیفیت ربط مخلـوق بـه خـالق و بیـان هجـرت از      
  )194ص ، ةوآداب الصل( دارالغرور به دارالسرور و الخلود باشد.
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  امام در حوزه اخالق  یمعرفت يریگب: جهت
ر یدر تفس، یفلسف، یات کالمیر آیدر تفس یحت، است یامام نگاه اخالقنگاه تفسیرى 

نگاه اخالقى صرف نیسـت  ، ایشاناما ، خود دارد و روشن است يکه خوب جا یعرفان
بـه  ان نگـاه ایشـ  ، که ظاهر آیه را دیده و ضرورت طرح آن را در ابعاد مختلف بیان کند

جالب اینجاست که ایشـان  به مقوله اخالق است. نگاهى اجتماعى ژه پس از انقالب یو
بلکـه در  ، کندیتنها در آثار مکتوب و پیش از انقالب به ذکر این مقصد قرآن اشاره منه

اسـالمى و   روزهاى واپسین زندگى خود که تمام تالش و کوشش ایشان در دفاع از انقالب
   کند:یدر یک سخنرانى بر این نکته پافشارى م، اسى استگرایش اجتماعى و سی

نور طریق سـلوك انسـانیت    ؛کتاب هدایت و تعلیم است، این کتاب شریف
است. باید جهت اهتدا به عالم غیب و جهت راهنمایى به طریـق سـعادت و   

ص ، 2ج ، صحیفه امام( سلوك طریق معرفت و انسانیت را به متعلم بفهماند.
  )192ص ، ةآداب الصلو؛ 156ص ، 20ج ر.ك: ین همچن ؛20 ـ 19

باز در جاى دیگر همین نکته را با تأکید بیشترى با افزودن صبغه عرفانى و اخالقـى  
  شود:یبه آن یادآور م

کتاب معرفت و اخالق و دعوت به سعادت و کمال است. کتاب ، کتاب خدا
اخالقـى و   نیز باید کتاب عرفانى اخالقى و مبـین جهـات عرفـانى و   ، تفسیر

، جهت غفلت کردهنیدیگر جهات دعوت به سعادت آن باشد. مفسرى که ازا
از مقصود قـرآن و منظـور اصـلى    ، یا اهمیت به آن نداده، نظر نمودهیا صرف

  )193ص، ةوآداب الصل( .انزال کتب و ارسال رسل غفلت ورزیده
به معایب نفس  توجه به سیر و سلوك و راهنمایى، ایشان در بیان مقاصد قرآن دارند

  و اخالق ابلیسى و توجه به کماالت انسان است:
کتاب  ؛و کمال است کتاب معرفت و اخالق و دعوت به سعادت، کتاب خدا

تفسیر نیز باید کتاب عرفانى اخالقى و مبـین جهـات عرفـانى و اخالقـى و     
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جهت غفلت کرده نیدیگر جهات دعوت به سعادت آن باشد. مفسرى که ازا
از مقصود قـرآن و منظـور اصـلى    ، نموده یا اهمیت به آن ندادهنظر یا صرف

خطایى است کـه   کینیا. و ]است[انزال کتب و ارسال رسل غفلت ورزیده 
قرنهاست که این ملت را از اسـتفاده از قـرآن شـریف محـروم نمـوده و راه      

  )193ص ، ةآداب الصلو( .]است[هدایت را به روى مردم مسدود کرده
ست که اسـالم فـرقش بـا    ین طور نیست. ایگر نید يهااسالم مثل حکومت

اش یکی.. .رعادلیها غن عادل است و آنین است که ایگر اید يهاحکومت
اسـت   ییزهایآن چ، نیاست و باالتر از ا ین] فرق نازلی[اما ا، ...ن استیهم

عت را بکشد ین طبیبرد. اسالم آمده است که ایات میکه انسان را رو به معنو
نـد.  یگویکه همه م ییعت را به همان معنایطب .ت [او] مهار کندیحانطرف رو

  )415ص، 8ج، فه امامیصح(
 بشرى يهاو خطراتى که جامعه ینیدر نظام دواقعیات قدرت درك بر اساس  شانیا

 ـ گذارندیکنند و از دین مایه میم حکومت دین نام به که ییهاژه در آن جامعهیوبه ـ را
دقـت  ین روى ایشان بحث تزکیه و خودسازى و زدودن رذایـل را بـه  بد، کندیم تهدید

به  28گذارد.یها را فیلسوفانه به بحث مکند و آنیمان یو در خطاب به مسئوالن بتحلیل 

                                                   
. البته حل مشکل قدرت دو جنبه دارد، یکى خودسازى و دیگرى نظارت مردم. خودسازى از درون به کنترل 28

 و کند مى مهار را او درون از و شود مى قدرت صاحب فساد و روى زیاده مانع و پردازد صاحبان قدرت مى
و حقیقى ـ و نه تشریفاتى و صورى ـ از بیرون صاحبان قدرت را در هر پست و منصبى مهـار   رت جدى نظا
 و ظاهرسازى با قدرت صاحبان است ممکن زیرا. ندارد فایده دیگران نباشد، براى بیرونى نظارت اگر. کند مى

ش ببرنـد. امـا اگـر    را پـی  خود کارهاى و دهند فریب را عوام مردم وارزهد، سالوس و عبادت و دعا به تظاهر
 محمل دنبال به کنند نظارت بیرونى باشد و نظارت درونى و اخالق و وجدان نباشد، صاحبان قدرت تالش مى

 بـه . کننـد  راضى را عمومى افکار و باشند نکرده تخلفى ظاهر در تا باشند ها حساب و کارها توجیه و قانونى
کسانى که در اخالق سخن از مهار قدرت به میـان   م است.الز قدرت صاحبان براى نظارت دو هر دلیل همین
 .بیرونى هاى نظارت به سیاسى فیلسوفان اند وداده نشان توجه درونى هاى نظارت به اند، بیشتر آورده
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حالت هیتلرى و جنون قدرت در مغز همه وجود دارد. هیتلر حاضر بود تمام ، گفته امام
ن یایشـان خطـاب بـه مسـئول    ، باشـد  بشر از بین برود و خودش در قدرت آلمان بـاقى 

  د: یگویم
ـ اخودتان غفلت کرده، ن چیزى هستیچندر مغز همه شما هم صـحیفه  ( د.ی

  )379ص ، 14ج ، امام

   یر اجتماعیتفس یمبان

ـ  یاند يربنـا یاست کـه ز  یاتیمنظور آن دسته از آ دهـد و  یل مـ یرا تشـک  یشـه قرآن
ـ آاز  ياریبساز  گردد.یم یاجتماع يریشه و جهتگیرگذار در اندیتأث کـه   ـ   مـه یات کری

نش او یبودن انسان در متن آفر یاجتماع، شودیاستفاده م ـ  ش انسان استیدایناظر به پ
احـزاب:  ( تین مسئولیرش ایه عرضه امانت به انسان و پذیمانند آ ؛شده است يزیریپ

 یگـر هسـت  یز با موجـودات د یت انسان در تمایف شخصیصرا در تو ینیب) که جهان73
ن انسان بود که توانست امانت را برخالف یکند که ایان میب یرا از طرفیدهد؛ زیارائه م
  سد: ینویشان میل این دلیرد. به همین بپذیها و زمآسمان

و  ]30بقـره:   خلیفـه قـرار دادن آدم  [و نیر تفکّر کنیم در همین قصه شـریفه  
خـود نیـز بـه    ، بـوده  ببینیم چـه  مالئکۀ اهللاسبب مزیت آدم و برترى او را از 

  ) .206ص، الصالةآداب ( به آن متّصف شویم.، مقدار طاقت
ت یکـرد. مسـئول  یرش امانت را در وجود خـود احسـاس مـ   یپذ یآمادگ یو از طرف

ـ    یه اخالقـ یـ ک نظریـ ف در قالـب امانـت   یـ و تکل، یاجتماع بـر   یاسـت کـه اوالً مبتن
اً یشده است. ثان يزیرین معنا پبر آ ینهاده شده و معنا و جهت زندگ ه بنایپا یفرضشیپ

) 174ص، 1397، و... ن فردینوش( گو هستند.پاسخ یفه مدنیانجام وظ يدر آن افراد برا
بودن  ین اجتماعیکه ا، تیگرفته تا جامعه و تمام بشر) وابستگان، مادر، پدر( از خانواده

خـتم   یاسـ یو س یاجتمـاع  يشود تـا بـه نهادهـا   ین نهاد آن آغاز میتراز فرد و کوچک
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  کند. یشتر تجربه میگران آن را بیبا تعامل با د، رودیش میشود و هرچه پیم
إِنَّا عرَضْـنَا االْمانَـۀَ    چنانچه در آیه شریفه:، تکالیف الهیه امانات حق هستند

ـوملَى الساعضِ تاالْرو ....تکـالیف   ]مراد از امانت را[بعض مفسرین  اآلیه
و ، بلکه تمام اعضا و جوارح و قـوا امانـات حـق هسـتند     29؛اند الهیه دانسته

را به  و متوجه نمودن قلب ؛صرف آنها را بر خالف رضاى حق خیانت است
  )475 ص، شرح چهل حدیث( .غیر حق از جمله خیانتهاست

در مرحلـه   ین اجتمـاع یادیبن يهافرضشین پیات ایاز آ يال در دستهین دلیبه هم
د بداند کـه  ی)؛ که انسان با32مائده: ( اتیه حق حیمثل آ، ستح داده شده ایتوض يبعد

ن استدالل یو به ا ی). و به سادگ317ص، 5ج، یطباطبائ( انسان ارزشمند است. یزندگان
  د نقض کرد. ینبا، ش استیدکه دگران

برابـر   يابا همه تنوع گونـه ، رنگ، نژاد، ها از زن و مردکه همه انساننیگر اینکته د
 ؛..و جعلْناکُم شُـعوباً و قَبائـلَ لتَعـارفُوا.    یها النَّاس إِنَّا خَلَقْناکُم منْ ذَکَرٍ و أُنْثىیا أَ است:

هـا  لـه یهـا و قب م و شما را ملتیدیآفر یو زن يمردم! شما را از مرد يا) 13 ،حجرات(
کـه   ؛د)یگر تفاخر کنیکدینکه بر ینه ا( دیگر را بازشناسیکدیله ین وسیم تا به ایقرار داد

خَلَقْناکُم مـنْ  نش است: یها از نظر آفران همه انسانیم یانگر همسانیب یه از سوئین آیا
 یتیجمع یا و وابستگیا آمده و رنگ و جغرافیک پدر و مادر به دنیرا از یز ؛نْثىذَکَرٍ وأ

  ندارد.  يبرتر يگریکدام بر دچیه، لین دلیبه هم، انسان است يبرا یامر عرض يالهیو قب
ـ  يان که مـردم جهـان را انسـان و دارا   ین بیگر مفروض اید یاز سوئ ک مرتبـه از  ی

بـه  اسـت. چـون    یاجتمـاع  یانیه بین آیا، قائل است يداند و حقوق مساومی نشیآفر
ـ ، )یک دستور اخالقـ یان یبضمن ( ،اشاره دارد نش انسانیآفر یفلسفه اجتماع ن یهمچن

دا کـردن در  یمختلف پ يهايبنددسته، ن رنگ به رنگ شدنیاکه ، ه داللت داردیمفاد آ

                                                   
  کند.عباس و مجاهد نقل مى سوره احزاب این قول را از ابن 72در تفسیر آیه  البیان . صاحب مجمع29
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 يهـا صـورت گـروه  ده شده که بهیآفر ياگونهانسان بهر است. یزناپذیگر یات انسانیح
کـه شـرط    ـ   گریکـد ی یبازشناسـ ، هاآنبا انتساب به  ودرآمده  يالهیو قب یمختلف مل

ـ ی، ردیـ گیمـ صورت  ـ  است یاجتماع یزندگ یقطع ـ اگـر ا  یعن ، نبـود  هـا انتسـاب ن ی
گر یکدیها با بر اساس روابط انسان، یاجتماع یجه زندگیبود و در نتنممکن  یبازشناس

  ). 124، 7ج، هیمغن، 160ص، 21ج، اهللافضل، 326، 18ج، یطباطبائ( است.ر یپذامکان
فه یمثل خل، کندیان میانسان را ب یتیگاه شخصیهست که اوالً جا يگریات دیالبته آ

ـ . ثانیدن روح الهیو دم، هاکرامت همه انسان، نیزم يخدا در رو يشدن از سو ـ اً بی ان ی
، هاان انسانین مواجه را داشته باشد و بداند روابط میاست که انسان در جامعه ا یارزش

ـ   ياست که دارا، نیزم ينان خدا در رویرابطه با جانش هسـتند و از روح   یکرامـت ذات
ر به یفراگ يآن را دستور، ون خطاب به ناس شدهچ یاند. چنانکه برخراب شدهیس یاله

 اصـولِ  یالتزام به برخـ ، انین میدر ا )452ص: ، 13ج، بیخط( اند.ها دانستههمه انسان
ـ بر اساس ادر تعامل با همگان ، دهیاز آداب نکوه یز از بعضیو پره یروابط اجتماع ن ی

افـزون بـر کرامـت     ،شتر آنانیار و ارزش بیو معف شده یتوص يضرور، بودن یاجتماع
  است.ن شده ییگر تعیکدیآنان نسبت به  يپروادار، یذات

  در نگاه مفسران معاصر   یخالق اجتماعا

ات یـ ر آید در اهتمام مفسران به مسئله تفسـ یقرآن را با یمطالعات اخالق يهاهیمابن
کـرد  یقصص و احکـام را بـا رو  ، يات اعتقادیدانست. به جز عارفان که همه آ یاخالق
ن ینخسـت تـدو   يهـا مفسـران از دوره  یکرد اخالقیاصوالً رو، کردهیر میتفس یقاخال
ن یـ و برجسـته کـردن ا   ير اجتهادیتفس يریگر در قرون چهارم و پنجم و با شکلیتفس

هـا حـوزة ارتبـاط انسـان بـا      از آن یکیکرد که ین روید دانست. در ایات بایدسته از آ
اهتمام بـه  ، ر مداراینظ یمیل مفاهیست؛ در ذاعم از دوستان و دشمنان ا، همنوعان خود

ر برجسته ین تفاسیدر ا، يرینپذظلم، گانیت حال همسایرعا، انفاق، ثاریا، عفو، عطوفت
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  رند. یگیقرار م یکردند که در حوزه اخالق اجتماعیف میتوص یلیشود و فضایم
 یات و حتین دسته از آیر ایو تفس یاخالق اجتماع يبنداست که طبقه ین در حالیا

ـ  یـ ز گردد؛یر باز میبه سده اخ» یاخالق اجتماع«اصطالح  سـخن از   یرا درگذشـته وقت
ـ  یدر قالب کل، شدیات مین دسته از آیر ایتفس و ، شـده یکسب فضائل و ترك رذائل م

ـ » ر منـزل یاخالق مدن و تدب«از ، اخالق یتخصص يهادر کتاب ـ ی انـد. امـا   کـرده یاد م
د و یـ س گردیتأسـ  یج شد که علوم اجتماعیرا یمعاصر وقتدر دوره ، یاجتماع یاخالق

بـا عنـوان    یشین عنوان رونق گرفت و گرایات با این دسته از آین اییر قرآن تبیدر تفس
ار در یموضوعات بس ياافت. مفسران معاصر به شکل برجستهیشکل » یر اجتماعیتفس«

ـ کم یتقسـ  یو اجتماع ياخالق فردمانند ، مختلف يهاحوزه در  یو فصـل مشـبع  د ردن
ـ الدسـتور االخالق ، ر. ك: دراز( نگاشـتند  یاخالق اجتماع ـ ی ، فصـل سـوم  ، القـرآن  یه ف

گـر  ید ي) از سـو 76ص، ؛ مکـارم 192، 173، 43، 38ص، 22ج، مجموعه آثـار ، يمطهر
، و از مباحث پردامنه آن: اخالق خانواده شدار نوشته یبس، يریکتب مستقل تفس، مقاالت

ن حرکت چنان یو آپارتمان است. ا ینیاخالق شهرنش، یق پزشکاخال، اخالق کارگزاران
مانند ( داشته يکامالً اخالق فرد یکه مفهوم یاتیدر آن دسته از آ یکه حت، برجسته شد

ـ پ یوصـف اجتمـاع  ، از سخن لغو) ینه و  )2580: ص، 5ج، قطـب  دیسـ ( کنـد یدا مـ ی
رصـحنه  حضـور د  يشـخص بـرا   یر و سلوك در خـدمت آمـادگ  یهمچون س یمیمفاه

، 3ج، یر. ك: در بحث صبر و تقـوا: طباطبـائ  ( گردد.یم یو کسب مهارت تلق یاجتماع
  عمران).سوره آل 200ه یل آیذ، 120ـ  92ص، 4ج ؛600ص

  شه امامیدر اند یاخالق اجتماع

 عرفـان  به سویى از که داد تشکیل را هاآموزه وها فرهنگ از منسجم يامنظومه، امام
از سویى به فقه و اصول و فلسفه و کـالم و از سـویى دیگـر بـه     پردازد و یم اخالق و

و  سیاسـى  نظام اصالح و اجتماعى يهادغدغه به همه از ترمهم و ؛سیاسى يریگموضع
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، اس آزادىاسـ  بـر  جامعـه  اداره يگذارهیپا چون ییهاحلپردازد و راهیمآفات قدرت 
مجتهـدان   انیـ مات کمتـر در  دهد. این خصوصـی یرا پیشنهاد م يساالراستقالل و مردم

  .دیآیمکار ه باین عصر  یسنت
و تجربـه قـدرت    یاسالم يل جمهوریآن پس از تشک یبرجستگنکته مهم و جالب 

شـان در  یاسـت کـه ا   یکمتر سخنراندوران ن یادر ان کارگزاران و حاکمان است. یدر م
آن  يهـا بیو سوء استفاده از قـدرت و آسـ   یو خطرات بداخالق، جمع مسئوالن بکند

ن ین در شرح اربعیش از ایپایشان را بازگو نکند.  یاطلبیا و دنیدن، چون نزاع و اختالف
 هــاىآمــوزه و اخــالق يهــادرسا یـ گــر و ید يهــاکتــاب یو آداب الصـالت و برخــ 

 گرایش را جامعه و فرد حل راه نهایت و دیدینم فردى توصیه قالب در را سیروسلوکى
 و شـد ینمـ  سیاسـت  وارد وگرنـه  دانستینم آن فردى بانهانزواطل معناى به، اخالق به

 بـا  مبـارزه  و فقـر  بـردن  بـین  از و فسـاد  يهاشهیر خشکانیدن و اجتماعى نظام اصالح
 هـاى آمـوزه  و اصـول  بـر  مبتنى را اخالق به گرایش ایشانشد. یاستبداد را خواستار نم

 رذایل و نشود انسان وقتى ات انسان: بود معتقد و دانستیم انگارانه کل و یشناختانسان
 نخواهـد  خـود  زنـدگى  هدف به، نکند آن جایگزین را اخالقى فضایل و نبرد بین از را

 را اخـالق  وخواسـت  یود وضعیت جامعه را براى اخالق مبهب و سیاست ایشان. رسید
   د:یگویامام خمینى من باره یدر ا.جامعه یو تعال اصالح براى

عکـاس معنویـت در همـه جهـات مادیـت از      و ان اتصال معنویت به مادیـت 
کـه یـک    یحـال نیخصوصیات قرآن است که افاضه فرموده است. قرآن درع

حال یک کتابى است که تهذیب اخالق نیدرع، عرفانى... است، کتاب معنوى
کند و وحدت را هـم سـفارش   یحکومت هم م، کندیاستدالل هم م، کندیم
ین از خصوصـیات کتـاب آسـمانى    کند و ایکند و قتال را هم سفارش میم

ماست که هم باب معرفت را باز کرده است ـ تا حدودى که در حـد انسـان   
است ـ و هم باب مادیات را و اتصال مادیات بـه معنویـات را و هـم بـاب      
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ز را و ما که امید است از پیـروان  یچحکومت را و هم باب خالفت را و همه
را در نظـر   ]کتـاب [اید همه ابعاد این و از پیروان قرآن باشیم ب، اسالم باشیم
  )434ص ، 17ج ، صحیفه امام( داشته باشیم.

تا آخر باید به گورستان برگردد... این عالم ، اگر انسان شکست روحى خورد
 ؛شکست ندارد. عالم چیزى نیست. کسى که رابطه با خدا دارد شکست ندارد

شکسـت  ، یا باشـد دن، شکست مال کسى است که آمالش دنیا باشد.اگر آمالْ
مـال  ، شکست نـدارد. شکسـت  ، باشدى غیب غیب و ماورا، اگر آمال ؛است

 دنیـا  ذخایر و شیطانند به معتمد که است کسانى مال شکست ؛هاستبیچاره
 قلبتـان ، شـد  تمـام  شـما  ضـرر  به جایى یک اگر. است گرفته فرا را قلبشان
، دم شکست خوردآ این نکنید گمان. بایستید فردتان آخرین تا ؛باشد محکم

 ؛خداونـدى  به متصل تو، مسلمى یک هم تو، موحدى یک هم تو ؛تمام شد
إنْ کُنْـتُم   األعلَـونَ  وال تَهِنُـوا وال تَحزَنُـوا و أنْـتُم    :خـورد  نمى شکست خدا

دست و پـاى خـود را گـم    ، اگر به نفع تمام شد) 139(آل عمران،  .مؤْمنینَ
و نـه در ایـن طـرف    ، ن طرف فَزَع داشته باشـید محکم باشید. نه در آ ؛نکنید
   )120ـ  119ص، 1ج، صحیفه امام( .باشید داشته روىزیاده

 یاما وقت، داشته باشد یت و استفاده از نظرات کارشناسید منطق و عقالنیبا یهراقدام
  د به دل راه داد. ید و تردید ترسینبا، دا کردیها را پیژگین ویکه همه ا

  یخواهقدرت استبداد و خطرات
، یاسـ یو س یمختلـف اجتمـاع   يهاعرصه در يزمامدار يدهایوجه مشترك همه نبا

شه یر» ثین حدیاربع«در  ینیله که به گفته امام خمیرذ نیاست. ا یاستبداد و خودکامگ
قبل و بعد  يهاه چه در سالیآن فق  یاخالق يهان دغدغهیتراز مهم ، دارد یدر نفس آدم

ـ مبـدأ اول  د.یـ آیحساب مبه یانقالب اسالم يروزیپ از ـ ه ای ت یـ شـان من ین صـفت را ا ی
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  سد: ینوین باب میداند. در ایم
 که را کس هر که است ییهاظیاز حجب غل، حجابِ خودخواهى و خودبینى

محسـنات و کمـاالت غیـر و     تمام درك و حقایق همه از است آن به مبتالى
و در ، ین حجاب ارث ابلـیس اسـت  ا و ؛داردیم خود بازمقبحات و نقایص 

صـورت و  گرچه بـه ، هر کس قوت گیرد منسلک در ذریه ابلیس خواهد شد
زیـرا کـه میـزان در عـالم انسـانیت و       ؛ولیده و ذریه آدم باشد، والدت ملکیه

شـرح حـدیث   ( .والدت ملکوتیه است، که شیئیت اشیا به آن است، ملکوت
  )65ـ  66ص ، جنود عقل و جهل

  : فرمایدمیشان یا یدر حوزه اجتماع
و اسالم به ما اجـازه  ، میبه ملتمان بکن یلیک تحمیم که ین نداریبر ا يما بنا

م. ملت ما هرطـور  یملت هست يم. ما تابع آرایبکن يکتاتورینداده است که د
 یتبارك و تعال يم؛ خدایم. ما حق نداریکنیت میتبعها ما هم از آن، داد يرأ

ک یغمبر اسالم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یا حق نداده است؛ پبه م
از  ییک تقاضـا یـ ها مـا  وقت یبله ممکن است گاه، میل بکنیرا تحم يزیچ
 .کندیک ملت از ملت میکه خادم  ییمتواضعانه؛ تقاضا يم؛ تقاضایبکنها آن
   )34ص، 11ج، فه امامیصح(

قانون ، ئل بودند که اگر بر قانون حاکم نباشدقانون قا يبرا یژگیحضرت امام چند و
 شود:نمی اجرا

جز  يگذارقانون در که باشند داده صیتشخ یصالح شخص مردم را گذارقانون ـ 1
 یطلبـ و نفع یراننداشته باشد و خود او از شهوت يگرینظر د، مصلحت کشور و توده

 يمقام طلـب شـدند و بـرا    ران وگذارها شهوتدند قانونیبرکنار باشد و اگر د یبه کل
هـا  ناچار مـردم بـه قـانون آن   ، نگذشتند یتیچ جنایوکالت و وزارت از ه یاشغال کرس

  اورند.یمان بید هم توقع داشت که ایآورند و نبایمان نمیا
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ر و خطرناك است. اگر مهـار  یناپذيریس یخواهشان قدرتیگر از نظر اید ياز سو
ار یـ هـا را در اخت خواهد آسـمان یم، ردیا را هم بگیدن، اسلحه و توان داشته باشد، نشود

   داشته باشد.
که  شان گفتندیدم که ایکه من شن يه ـ آن طوریاهللا عل رحمۀمرحوم مدرس ـ 

نکـه شـاخ دارد و   یا يبرا، ترسمیگفته است که من از گاو میم سیخ الرئیش
 اما مسـئله ، ه باشدخ نگفتیک مسئله است. حاال فرضاً هم شینیندارد. ا عقل

 قدرت دارد عقل نـدارد... مجـرد  ، دارد و عقل ندارد است. گاو شاخ] نیهم[
ـ  کـه  اسـت  ممکـن . نـدارد  دهیفا نیا، معنا کی به بودن دانشمند  یکسـ  کی
 را خـودش  دانـش ، باشد نداشته را عقل آن لکن باشد یبزرگ اریبس دانشمند

ـ بکنـد... توجـه بکن   اهملت کردن تباه صرف، بکند فساد صرف نکـه  ید بـه ا ی
توجـه  ، زندیار عزیمسلحه که بس يقوا، ش مایزند پیار عزیبس پاسداران ما که
ک یـ د دنبالش. ممکـن اسـت کـه    یایآمد غرور ن شاندست یکنند تفنگ وقت

ج برسد به یتدرلکن به، خوب باشد هم یلیخ، مهذب هم باشد یلیخ یجوان
د که یشتر مواظب باشیآمد ب تانقدرت دست یود. وقتوقت ظالم بشکینکه یا

کـه  ، دیباشـ  شـتر مواظـب  ید بیشد یک گروهیس یرئ ید. وقتیمتواضع بشو
ـ کن ینکـه اگـر سسـت   یا يبـرا ، دیمتواضع باش از  ین قـدرت روحـ  یـ در ا، دی

، دیکشیاسالم زحمت م يد برایکه امروز دار یید. شمایخورین میزم طانیش
کـه   يزیـ عز يهاها... شما جوانها و در پشت جنگجنگ ه درک ییچه شما
اد یار زید که ارزش بسیو مطمئن باش، دیکنیخدمت م دیاسالم دار ياآلن برا

ـ بـادا در ا ند کـه  یخودتان بکن اتیتوجه به روح، د شمایدار طان ین امـر شـ  ی
د در یمال بکنن قدرت را اعیا نبادا که، تان هستقدرت دست. دخالت بکند

 .. وضع.د از خودتانیکن د از خودتان. مواظبتیبرخالف. مراقبت کن ییکجای
ـ . است نیا ندارد عقل و دارد شاخ ، دارد قدرت که یکس یروح  کـس  کی
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 دیبکن توجه دیبا شما. زندیم صدمه را گرید کس او کندیم تیاذ را او گرید
، شـما  زانیعز کشتن و شما يشهرها يهابمباران واسطۀبه یوقتکی مبادا که

 او از انتقام نیا ، يطورنیا دیبکن جبران و دیبشو یعصبان شما یوقتکی مبادا
 دیدار اآلن و، بعث حزب از و دیریبگ دیبا صدام از را انتقامتان شما. ستین

ـ  یحت نبادا که دیکن توجه. دیریگیم ـ ا يشـهرها  طـرف بـه  گلولـه  کی  هـا نی
  ) 211ـ  207ص ، 18ج، فه امامیصح( .دیازندیب

 و هراس بدون را انقالب يروزیپ از پس کارگزاران و زمامداران که بود ینیخم امام
ـ  قرار مخاطب، یاله بزرگ تیمسئول کی صورتبه و خدا به اتکال اوج در  بـه  و دادیم

 و رتقد به يباند و یجناح و یاسیس يهاشیگرا و نفس حب که کردیم گوشزد آنان
 آنان که، منطقه يهاحکومت و ياستکبار يهاقدرت فقط نه که است يخطر، حکومت

 با را یاسالم دولت و حاکم و زمامدار پسوند و اندآمده کار يرو اسالم نام به که زین را
، نشدن وارسته و مهذب لیدل به "اماره نفس" رایز. کندیم دیتهد شدتبه، دارند خود

 حضور آن یحکومت التیتشک در و انقالب از پس رانیا در یحت و جاهمه در تواندیم
 و قـدرت  رایـ ز، شـود  بیآسـ  و آفـت  عامل، ناسالم يهاتیریمد با و کند دایپ مخرب
 و نید تابع حکومت و بیتهذ با همراه قدرت، است دییتأ مورد اسالم در که یحکومت

 و قـدرت  يزارهـا اب از دیبا یدولت و حکومت نیچن و است کشور و جامعه خدمت در
  توسعه يبرا شکل نیبهتر به آن یغاتیتبل و یفرهنگ و ياقتصاد و یاسیس عیوس امکانات

 مـردم  نیـ د بـا  یطیشـرا  چیه در و کند يوربهره مردم یشتیمع يتنگناها رفع و رفاه و
  .ندهد قرار دست ملعبه را یاسالم يهاارزش و فرهنگ و نکند يباز

ـ یبا نقص قـوان  یآوردن قدرت عال به دست، نامحدود بودن قدرت بـه کـار   ، ین قبل
ـ تمرکـز قـدرت در دسـت    ، گروه انـدك  بردن قدرت در جهت منافع فقـدان  ، ک نفـر ی

ن یاختناق را وجوه مشترك ا يو گسترش ترس و برقرار یا قانونی یسنت يهاتیمحدود
  پندارد.یم هاواژه
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از عـدم   یناشـ  را ياستبداد و قلـدر همچون  یا واژگانی يکتاتوریز دین ینیامام خم
 يبـرا  یواجد استعداد نفسان ها راداند و همه انسانیم یب و محصول فساد اخالقیتهذ
 يزمامداران مستبد يهابا اشاره به تجربه خواند ویبزرگ م يکتاتورهایبه د شدنلیتبد

ـ بـر اشـتباه و تحم  اصرار ، يریچون نقد ناپذ ییهایژگیو، تلریهمچون رضاخان و ه ل ی
ن یتـر کـه برجسـته   آنجاالبته از  .دینمایم یرا نشانۀ فساد معرف گرانیش بر دیخو يرأ
  ، است یاسیاستبداد س، یق خودکامگین مصادیترروشن و

 بـه  خطاب ـ است يااغواکننده وآور که چیز هراسامام درباره قدرت و خطرات آن
   د:یگویم مسئولین

همان آلمـان  ، د تمام بشر از بین برود و خودش در آن قدرتهیتلر حاضر بو
باقى باشد. آن نژاد باالتر و این چیزى که در مغز هیتلر بود در مغز همه شما 

  )379ص ، 14ج ، صحیفه امام( .دیاکرده غفلت خودتان ؛هست
این تحلیل که طبیعت قـدرت خطرنـاك و فاسـدکننده انسـان اسـت و اگـر انسـان        

إِنَّ : اسـت  آمـده  نیـز  قـرآن  هاىدرآموزه، داردیسر به طغیان برم، داحساس قدرت کر
خطاب به ، ) ایشان در تحلیل عقلى خطر قدرت7 :علق( االْنسانَ لَیطْغَى أَنْ رآه استَغْنَى

  د:یگویم مسئولین چنین
طور است که تـا یـک   نیها ااست. وضع روحى همه انسان يطورنیانسان ا

برحسـب  ، کنـد یکند. استغناى مالى پیـدا مـ  یطغیان م، کندیاستغنایى پیدا م
به همـان مقـدار   ، کندیکند. استغناى علمى پیدا میهمان مقدار طغیان پیدا م

به مقدارى کـه مقـام پیـدا کـرده اسـت      ، کندیکند. مقام پیدا میطغیان پیدا م
نازعات/ ( .لَىعأَنَا ربکُم األ ،کند... اگر انسان را سرخود بگذارندیطغیان م

براى ایـن اسـت کـه     ؛همه اختالفاتى که در بشر هست ..گفت. ) خواهد24
گاه خـودش را مسـتغنى   چیه، تزکیه نشده است. کسى که تزکیه کرد خود را

  )390ـ  389ص ، 14ج ، صحیفه امام( داند.ینم
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  د: یگویگر مید یدر جائ
 در و آورد يرو او بـه  جامعـه ، بسازد را خود آنکه از شیپ انسان نکند خدا

 .کندیم گم را خود، بازدیم را خود که. کند دایپ یتیشخص و نفوذ مردم انیم
  )22ص ، جهاد اکبر(

ـ ا مـا  به خداوند و دهدینم کتاتورىید اجازه اسالم، امام نظر به  را حـق  نی
، 11ج، فه امـام یصـح ر.ك: ( .میکن لیتحم را زىیچ ملتمان به که است نداده
  )34ص 

 زمـانى  اگـر  و اسـت  ملت آراى بر مبتنى و متکى اسالمى حکومت که قدندمعت امام
  : کند ساقط را آن تواندیم ملت، کند عمل ملت آراى برخالف

 بـه  و الهى قانون به مستند حکومت. است ملى حکومت.. .اسالمى حکومت
 حفـظ  بخواهـد  کـه  باشد آمده قلدرى با که ستین طورنیا. است ملت آراء

 هـم  هرروز و کندیم حفظ را او ملت و دیآیم ملت آراء با، را خودش بکند
 کنـار  را او هـم  رانیا ملت و است ساقط قهراً کند عمل ملت رأى خالف که
  )213ص ، 5؛ ج صحیفه امام( زند.یم

ـ ا اسـباب  نیا، باشد که هر در یطلبقدرت ـ  نی ـ  کـه  شـود یم . بخـورد  نیزم
 کـا یامر جمهـور سیرئ خواهدیم است؛ طانیش از باشد که هر از یطلبقدرت
ـ  ای بکند یطلبقدرت بخواهد مدرسه در ياطلبه کی ای کند یطلبقدرت  کی

 کـار  در یطلبقدرت که باشد نیا وضع اگر .دارد که يمرکز در ياجمعهامام
ـ ا کـه  بدانـد  ، بشـود ، باشم دیبا طورنیا من نکهیا کار و دیایب  طانیشـ  از نی

. بکشـد  فسـاد  بـه  را انسان که است نیا اسباب شهیهم ی.. خودخواه..است
 حب از، شودیم دایپ یخودخواه از، شودیم دایپ عالم در که ییفسادها تمام
، 19 ج ،امام فهیصح( .»هاستنیا امثال از، مال حب از، قدرت حب از ، جاه
  )250ـ  249ص 
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و خودسازى صاحبان  طرح ضرورت تزکیه، قابل توجه در این گرایش يهااز نمونه
قدرت و مسئوالن جمهورى اسالمى است. ایشان این بحث را به مناسبت آیه دوم سوره 

  کند:یجمعه مطرح م
 بـراى ، جمهـور  رؤسـاى  براى، سالطین براى، مردانو این تزکیه براى دولت

و براى سردمداران بیشتر الزم است تا براى مردم عادى. اگـر افـراد    هادولت
یک طغیان بسیار محدود اسـت. یـک   ، شوند و طغیان پیدا کنندعادى تزکیه ن

یک نقطه محدودى را بـه  ، نفر در بازار یا یک نفر در روستا اگر طغیان بکند
لکـن اگـر طغیـان در کسـى شـد کـه مـردم او را        ، فساد ممکن است بکشد

 که شد سلطانى در، اندرفتهیپذ را عالم آن مردم که شد عالمى در، اندرفتهیپذ
، انـد رفتهیها را پذآن مردم که شد رؤسایى در، اندرفتهیپذ را سلطان آن ممرد
 فسـاد  بـه  را کشـورهایى  گـاهى  و کشدیم فساد به را کشور یک گاهى این

  )392 ـ 391ص ، 14ج ، صحیفه امام( .کشدیم
الَ بِذکْرِ أآیه:  تفسیر، عرفانى بنیادهاى با اجتماعى يهاشهینمونه دیگر از همین اند

نُّ الْقُلُوبئاهللاِ تَطْم ) /است که تحلیل عارفانه از مقام طمأنینـه و آرامـش روح   28رعد (
کنند و بیشـتر توجـه آنـان صـبغه     یشود. عرفا به این مقام از جهات مختلف توجه میم

   )373ص ، کاشانى عبدالرزاق: شرح منازل السائرینر.ك: ( ،فردى دارد
عقلیـه   سـعادت  و مطلقـه  راحت و تامه طمأنینه از دور بسیار يهاحتى امام در سال

ـ  سـخن  مطلق جمیل جمال به وصول و حق قرب و مطلق فناء قالب در تامه  د.یـ گویم
کنـد  یاندیشه اجتماعى ایشان ظهور م، اما پس از انقالب )143ص ، ةوآداب الصلر.ك: (

 و زندیم ندپیو او یخواهفزون و خواهى قدرت به را انسان مطلق ییجوو ایشان کمال
زیرا او در فطرت طالب ، شود که این ویژگى بشر انحصارى استیم یادآور را نکته این

 داشـته  خودش فقط را مطلق کمالخواهد یقدرت مطلق است و انحصارطلب است. م
 در کشـور  یـک  تمامخواهد یچون م، یستن راضى دارد را شهرى حکومت اگر. باشد
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 کشورهاى که خواهدیم، گرفت اختیار در را کشور یک قدرت کهآنگاه، باشد او دست
 باز، باشد او اختیار در سیارات و هاکهکشان و عالم تمام اگر. باشد او سلطه تحت دیگر
که به دریاى کمال مطلـق  یو هنگام ستین مطلقها کمال نیبراى اینکه ا، شودیمن قانع

أَال بِـذکْرِ اهللاِ  گـردد:  یصل مآن وقت اطمینان حا، اتصال پیدا کند و در آنجا فانى بشود
نُّ الْقُلُوبئتَطْم  ـ  بیـرون  خـواهش  و تزلـزل  از را نفـس  وآورد یآن چیزى که اطمینان م

  )206 ـ 205ص ، 14ج ، صحیفه امامر.ك: ( .است اهللا ذکر، آوردیم
بـرخالف نمونـه پیشـین بـه جنبـه      ، جالب اینجاست که ایشان به مناسبت همین آیه

عنوان یک به یخواهفزون و یطلبکند. در آنجا خطر قدرتیقى آن توجه مایجابى اخال
اما در اینجـا  ، شودیم مطرح جامعه در طلبجنگ ون یآفررذیله بسیار خطرناك و مرگ

عنوان کمالى مطرح شده که باید انسان از آن به یخواهاین فزون 30، خطاب به مسئولین
ـ ، ریـ وزنخسـت  که اشدب متوجه و کند استفادهها یبه نفع خوب  رئـیس  و جمهـور سیرئ
 باید و، گرددیکند و اطمینان نهایى حاصل نمیمن سیر را انسان شدن اسالمى کشورهاى

ـ  حاصـل  غیـب  عـالم  به توجه از که کمالى، برود مطلق کمال سمت به  آن در گـردد یم
یتُها یا أَ شود:یکند و مورد خطاب واقع میم مطمئن را نفس خدا یاد که است صورت

النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ * ارجِعی إِلَى ربـک راضـیۀً مرْضـیۀً * فَـادخُلی فـی عبـادي* وادخُلـی        
به یک منبع نور و کمال مطلـق رسـیده و بـه آن    ، ) در آن صورت30ـ27 :فجر( .جنَّتی

ق را رسـیدن بـه   کمال مطلـ ، در ظاهر هرچند، چیزى که عاشق او بود واصل شده است
 در حقیقـى  کمال که فهمدیم، رسید مقام این به وقتى اما، دانستیم بزرگ يهاقدرت

  )207ص ، 14ج ، صحیفه امامر.ك: ( .اینجاست
 در سیاسـى  و اجتمـاعى  صـبغه  بـا  عرفـانى  تفسـیرهاى  وها موارد این نوع برداشت

                                                   
ایراد  28/12/1359جلس وقت و نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در تاریخ . این سخنرانى در حضور رئیس م30

 شده است. 
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هـا را مـورد   اه آنو اگر کسى بخواهد از ایـن دیـدگ   31است بسیار ایشان يهایسخنران
آورد ینکات جالبى در تحلیل مسائل اجتماعى و عرفانى به دسـت مـ  ، بررسى قرار دهد

ها و یا مقاالتى که در این باره نوشـته شـده   باشد به کتابیم موضوع از خارج چون که
مسیح: مجله ، بروجردى ؛سیاست، اخالق، سید حسن: امام، ر.ك: اسالمى( مراجعه کنید.

  )38ص ، تفسیر سیاسى اجتماعى در بستر تأویل عرفانى، 4ه شمار، اشراق

  شه امامیدر اند یعدالت اجتماع
 يهـا فرسـتادن پیـامبران و فـرود آمـدن کتـاب     ، 25قرآن کریم در سوره حدید آیـه  

همچنین در آیات بسـیارى  ، داند که مردم به اقامه عدل برخیزندمی آسمانى را براى این
نساء/ ، 9حجرات/ ، 50نحل/ ، 76نحل/ ، 58سوره نساء/  ر.ك:( .دهدمی دستور به عدل

   )85هود/ ، 47یونس/ ، 29اعراف/ ، 152انعام/ ، 127
 دستورات و احکام يریگاما نکته مهم این است که در قرآن مقصدیابى شود و جهت

                                                   
بحث غیبت  ؛)10، (حجرات / إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ. به عنوان نمونه بحث اخوت میان مسلمانان در ذیل آیه 31

إِنَّـا  المى در ذیـل آیـه   کشور واحد اسالمى در برابر کشـورهاى اسـ   ؛)12و ابعاد اجتماعى آن در (حجرات/ 
 از گیـرى نتیجـه  حدید؛ سوره 25 آیه ذیل در عادالنه نظام برقرارى ؛)13(حجرات /  خَلَقْنَاکُم منْ ذَکَر وأُنثَى

 پیامبران موفقیت عدم و موفقیت بحث ؛)15ل (اعلى / ذی در ظلم به ندادن تن و ستمگران با مبارزه براى تزکیه
 سـوره  ذیـل  در است مطرح موضوع این در که مباحثى اند وآورده وجود به زمینه نای در آنان که تحوالتى و

/  انفال( قرآنى مهم اصل عنوان به اختالف از پرهیز و اتحاد بر تاکید ؛)اقرء سوره( قلم و بیان اهمیت والعصر؛
تبلیغ و شـرایط   مر به معروف و نهى از منکر توسط هر فردى که صالحیت این کار را ندارد و ادبا نقد ؛)46

 مجـازات  قوه از استفاده عدم ؛)25/ حدید( انبیاء وظیفه ترین مهم عادالنه نظام برقرارى ؛)43ـ  44تأثیر (طه / 
سـوره حدیـد نـاظر بـه ایـن       25ه آی در نیست، آهن حل راه کردن جامعه، داغ اصالح در اینکه و راه آغاز در

 در سوء علماى مذمت ؛ماعى استفاده از آهن در همین آیهآخرین راه حل است و نه اولین راه حل و طرح اجت
 همـین  است، بـه  آیات طرح مناسبت به امام اجتماعى مباحث از کوچک اى نمونه... و جمعه سوره 5 آیه ذیل

) از یکسونگرى و تفسیرهاى یک بعدى شکایت 230، ص 3(صحیفه امام، ج  دیگر جاى در ایشان خود علت
 . باشد داشته گرایش جهت یک به فقط قرآن تفسیر نباید کند مى تأکید و داند مى جامع را قرآن و کند مى
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 بارهـا آن را ارائـه   خمینى امام که است چیزى این و گردد معین عدل و قسط مبناى بر
جهـت ایشـان   نیاندیشه امام عدالت یکى از مقاصد قرآن کریم است و بـد  در دهد.می

عدالت یکـى از  ، کند و معتقد استمی روى حکومت و قدرت در فرهنگ قرآنى تأکید
   عدالت است:، وظایف حکومت اسالمى و یکى از عالئم اسالمى بودن

 مانجا وسیله بلکه، نیست مقامى و شأن ذاته حد فى حکومت شدندار عهده
، والیـت فقیـه  ( .اسـت  اسـالم  عادالنـه  نظام برقرارى و احکام اجراى وظیفه

  )54 ص
سـت کـه در   یت خـودش هـدف ن  یـ دن به عدالت اسـت. امن یرس يت براینظم و امن

دن یا بـرخ کشـ  یـ و  یعدالتیه بیتوج يبرا یشود و گاهیپر رنگ م ياستبداد يهانظام
و عدالت  يرزش دارد که به آزادا یت وقتیت حکومت از آن سخن گفته شود. امنیموفق
  . »شود یمنته

د یگوینامه الهى ـ سیاسى خود از مهجور بودن قرآن سخن متیایشان در مقدمه وص
کند و سپس ایـن  یبیان م، و آنچه را بر این ودیعه الهى پس از شهادت امام على گذشته

عنـوان   یت بـه قرآن را که براى بشر، ضدقرآنى يهاشود که حکومتینکته را یادآور م
ن دستور زندگى مادى و معنوى بود از صحنه خارج کردند و بر حکومت عدل یتربزرگ

خط بطالن کشـیدند و هـر   ، این کتاب مقدس بوده و هست يهاالهى که یکى از آرمان
 را کـریم  قرآن که آنجا تا شد افزونها ها و انحرافیکج، چه این بنیان کج به جلو آمد

 ایـن  بـراى  و بود بشرى عائله بلکه، مسلمانان همه جمع نقطه و جهانیان رشد براى که
 و قسـط  بـه  را جهـان  و سـازد  رها هاطاغوت و شیاطین شر از را بشریت که کرد نزول
ـ  هـدایت  براى نقشى گویى که نمودند خارج صحنه از چنان، رساند عدل ر.ك: ( دارد.ن

  )395ـ  394ص ، 21ج ، صحیفه امام
 کتاب این يهایکى از آرمان، الت و ایجاد حکومت عادالنهتحقق عد، در تحلیل امام

 و گویى مسأله تنها انبیاء کار و بعثت هدف ادیان ضرورت و عقل حکمبه. است مقدس
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نظام عادالنه  یک کردن برقرار انبیا وظیفه ترینمهم حقیقت در. نیست دادن اخالق درس
 یروشنبه شریفه آیه از معنا این چنانکه ؛اجتماعى از طریق اجراى قوانین و احکام است

این است که مردمان بر  یطورکلبه هابعثت هدف) 25د: یحد( ...نالْسراَ دقَلَ. پیداست
ر.ك: ( قد آدمیت راست گردانند.، اساس روابط اجتماعى عادالنه نظم و تربیت پیدا کرده

   )59ص ، والیت فقیه
 يهـا دعوت مشرفه مدینه در هم و مکرمه مکه در هم قرآن يهادعوت :به نظر امام

 يهادعوت، توان گفت که بدون استثنایم، نبود یوتعالتبارك خداى و فرد بین شخصى
 سیاسى و اجتماعى معناى از، است افراد شخصى وظایف که چیزهایى آن در حتى خدا

  )422ـ  421ص ، 18ج ، صحیفه امامر.ك: ( .است برخوردار
 را آن مقصـد  و دهـد  نشـان  کوچـک  را نفس تهذیب مسئلهخواهد یالبته ایشان نم

 بـراى  و دارد الوهیـت  جنبه هست قرآن در چه هر، ایشان دیدگاه از بلکه ؛بگیرد نادیده
  )437ص ، 8ج ، همانر.ك: ( .است یوتعالتبارك خداى به موجودات همه دادن توجه
بـى را  امام خمینى براى هرکدام جایگاهى قائل است و در بیـان مقصـد قـرآن مرات    

  کند:یتعیین م
توانـد بـه او برسـد و فـوق او     یحدى که بشر متا قرآن دعوت به معنویات 

. پیغمبر هم و سایر کسـانى کـه لسـان    ]کندیم[اقامه عدل ، و بعد هم[کرده] 
ها هم ایـن دو رویـه را داشـتند. خـود پیغمبـر هـم عملـش        آن، وحى بودند

معنویات را تقویـت  ، ده بودطور بود تا آن روزى که حکومت تشکیل ندانیا
عـالوه بـر معنویـات    ، نکه توانست حکومت تشکیل بدهدیا مجردکرد. بهیم

  )528ص ، 17ج ، صحیفه امام( اقامه عدل کرد.
 و خداونـد  يهـا مقتضـاى حکمـت الهـى و از سـنت    ، عدالت، در بینش امام

 اهيستمگر و تجاوزات مانع که آمده وجود به این براى و است تغییرناپذیر
 و عقایـد  و تعـالیم  با را مردم بتواند حاکم و باشد دیگران حقوق به تعدى و
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  )31ص  ،17ر.ك: صحیفه امام، ج ( .کند آشنا اسالم نظامات و احکام
امام خمینى با بیان این مقاصد جایگاه واالى قرآن کریم را نشان داده و متذکر شـده  

و عدالت ان یم يارابطهپیاده گردد. است که قرآن باید بر این اهداف تفسیر و در جامعه 
در سـت؛  ین يشـرفت در مظـاهر مـاد   یفقـط پ ، شرفتیشرفت است. پیپو  یتوسعه علم
خـود بتوانـد سرنوشـت خـود را      یکه ملتـ نیاست. ا یاسیو س یو فرهنگ یمظاهر علم

در رد. چنانکـه توسـعه   یـ م نگیم او نداند. از طرف او تصمیخود را ق ین کند و کسییتع
 ياعـتال ، سـت اعـدالت  ، سـت ا يدرونـش آزاد در انسان است؛ کـه   يوجود ابعادۀ هم

شـرفت  یپ، یشرفت مظاهر زنـدگ یپ، يشرفت مادیپ، ست؛ البته در آنا يو معنو یاخالق
قت عزت برخوردار شده یکه از حق یامام ملتاز نظر هم وجود دارد. در رفاه و بهداشت 

آن وقت مصداق ، مت را کفران کندن نعیاگر ا، شرفت قرار گرفته استیپة در جاد، شداب
أَلَم تَرَى إِلَى الَّذینَ بدلُوا نعمۀَ اللَّه کفْـراً وأَحلُّـوا قَـومهم دار    شود که: یفه میشرۀ ین آیا

  )28م: یابراه( .جهنَّم یصلَونَها وبِئْس الْقَرَار*  الْبوارِ

  یجنگ و نزاع گروه
سـوز و  در بـاره مسـائل خانمـان    يریـ گموضـع  یر اجتمـاع یتفسن یگر از اینمونه د

إِنَّمـا الْمؤْمنُـونَ    م آمده اسـت: یجنگ و نزاع است. در قرآن کر یعنینابودکننده جامعه 
قـت  ی) در حق10 حجـرات: ( إِخْوةٌ فَأَصلحوا بینَ أَخَویکُم و اتَّقُـوا اللَّـه لَعلَّکُـم تُرْحمـون    

د. قـرآن در  یـ روا بدارد و از خدا پیسازش ده ان برادرنتانیپس م، برادرند مؤمنان با هم
ـ یثیچ حیگر هستند و هیکدیکندکه مؤمنان برادر ید میتاک "انما " بان حصر یا جـز   یت

، 13 ج، صـحیفه امـام  ( با هم ندارند و مکلفند که مثل برادر با هـم رفتـار کننـد    يبرادر
و وحدت سخن گفتـه   يد از برادریر قرآن مجکه د يشتر مواردی. در ب)134ـ   133 ص

و دعوت به تعـاون   يو به مذمت اختالف پرداخته و افزون بر دستور بر اخوت و برادر
رش اسـالم  یداند که به واسطه پذیم ییهارا از نعمت یاتحاد و همدل، يو تقو یکیبر ن

ن نعمت یه اخواهد کیم ییه شده و گویامبر هدیدر عصر پ یدر رسالت به جامعه اسالم
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مسـلمانان بـه   ، یو اجتمـاع  یمـان ید و سـفارش بـر وحـدت ا   یـ شود و با تاک يپاسدار
، »اصـلحوا «، »اعتصـموا « و همچـون  ییهـا عبارت گوناگون توجه نکنند. يهااختالف

 یاخالق يدستورها یحت ای، ق به وحدت آمده استیدر جهت تشو، »تعاونوا«، »رابطوا«
از اخـتالف   يریشـگ یدر جهـت پ  يظن و افشـاگر  سوء، بتیحرمت غ: مانند یاجتماع

  است. آمده
واعتَصـموا  : فرماید قرآن باید در تمام شئون زندگى ما حاضر باشد. قرآن وقتى مى

والتَنازعوا فَتَفْشَـلُوا  : فرماید مى ]باز [ )103آل عمران/ ( ،32بِحبلِ اهللاِ جمیعاً والَ تَفَرَّقُوا
کُمریح بتَذْهو. سیادت عـالم  ، این طور احکام مترقى سیاسى که اگر به آن عمل بشود

  شماست.  مال
 متعـال  خـداى  فرمـان  بـه ، را کشور و خواهید عزیزان من! اگر اسالم را مى

و أَطیعـوااهللاَ و رسـولَه و الَ   : فرمایـد مـى  کـه  کنید اطاعت و دهید فرا گوش
ریح بتَذْه وا فَتَفشَلُوا وعتَنَازکُم کشدشما را به شکست مى، اختالف و نزاع 

بشـرى   جوامـع  در را شـما  بوى و رنگ و، کندمى سلب شما از را قدرت و
  )83ص، 10ج، فه امامیصح( برد.مى

آل ( .و ال تَهِنُوا و ال تَحزَنُوا و أَنْتُم الْأَعلَونَ إِنْ کُنْتُم مـؤْمنینَ ه: یشان به مناسبت آیا
  ند: یگومی )139عمران:

، حى مطلق است، اگر باور کردید که خداى تبارك و تعالى قادر مطلق است
 دیگر، را معنا این کردید باور اگر، است الشأن قادر عظیم، وجود مطلق است

 به و شد پیدا شما در ایمان این از اى جلوه یک. سستى نه و است حزنى نه
ـ  کـه  عظیمـى  سـد  این ایمان جلوه همین واسطه  .شکسـت  نبـود  اورکردنىب

  )165ص، 8ج، صحیفه امام(

                                                   
  » همگى به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده مشوید.. «32



  241 )ی(رهنیامام خم یقرآن يهاشهیدر اند یبازتاب اخالق اجتماع  

  مردمحقوق 
در  یگر از مباحث بازتاب اخالق اجتمـاع ید یکیحکومت مسائل تفسیر در  اخالق

  د: یگویم یشان در جائیاشود. یجایگاه مردم دیده م ژه دربارهیشه امام به ویاند
 ل حکومـت ین و تشـک یامـور مسـلم   یلکن تول، ع صور داردیت در جمیوال

اد شده یهم از آن  ین که در قانون اساسیت مسلمیاکثر يدارد به آرا یبستگ
، فه امامیصح( ن.یمسلم یعت با ولیشده به بمی ریاست و در صدر اسالم تعب

    )459ص، 20ج
  ایشان به دو واقعیت توجه کرده است:

 کندیبسا فرد با وجود عدالت اشتباه مکافى نیست و چه، اوالً: عدالت شخص حاکم
بدین روى این مردم هستند که بر رفتار حاکم ، شودیلغزد و از مسیر حق خارج مییا م

و  409ص، 5ج، ر.ك: صـحیفه امـام  ( کنند و داور کارهاى او خواهنـد بـود.  ینظارت م
    )378ص، 14ج

 داند:می عتیمخالف با شر یو اقدام یرشرعیل بر مردم را غیشان تحمیا

و اسالم به ما اجـازه  ، میبه ملتمان بکن یلیحمک تیم که ین نداریبر ا يما بنا
م. ملت ما هرطـور  یملت هست يم. ما تابع آرایبکن يکتاتورینداده است که د

 یتبارك و تعال يم؛ خدایم. ما حق نداریکنمی تیتبعها ما هم از آن، داد يرأ
ک یغمبر اسالم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یبه ما حق نداده است؛ پ

ـ مـا  ها وقت یبله ممکن است گاه، میل بکنیرا تحم يزیچ از  ییک تقاضـا ی
 کند.می ک ملت از ملتیکه خادم  ییمتواضعانه؛ تقاضا يم؛ تقاضایبکنها آن
  )34ص، 11ج، فه امامیصح(

  فرماید:می امام خمینی
ـ اسـت کـه با   یه هر ملتیاز حقوق اول ن شـکل و نـوع   یـی د سرنوشـت و تع ی

ران یـ است کـه چـون ملـت ا    یعیشته باشد. طبحکومت خود را در دست دا
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ن و یمـواز هـاي  هیـ ن حکومـت بـر پا  ید ایبا، ش از نود درصد مسلمان اندیب
 )367ص، 4ج، امام فهیصح( .شود بنا یاسالم قاعده

ـ ا یهـر عـاقل  ، [است] یک مسئله عقلین یار دست مردم باشد. اید اختیبا ن ی
فه یصح( .ودش باشدد دست خیبا یمطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس

  )494ص، 4ج، امام
تـالش حکومـت   ، ثانیاً: حکومت براى مردم است. اگر مردم راضى به کارى نباشند

، ب کرد. کارآمدى حکومت به مردم اسـت جل را مردم رضایت باید پس، ندارد يادهیفا
  رود.یش نمیپکارها به، اگر مردم پشتوانه حکومت نباشند

دا یـ وجـود پ  یک حکـومت یبه دست ملت ، باشد یحکومت اگر حکومت مل
ـ یاگر ، چون از خودشان است، بکند ـ  یک وقت  همـه ناراحـت  ، ن بـرود یاز ب

، 7ج، فه امـام یصـح ( انـد. بانیهمـه پشـت  ، ن بـرود یشوند. اگر بخواهد از بمی
  )509ـ  510ص

  تنظیم حیات، نظم اجتماعى
. اسـت  واجـب  مسـلمانان  از منکر بر همـه  یامر به معروف و نه ینیاز نظر امام خم

 و حـوزه  نیا در دخالت و یاسیس صحنه در مردم حضور را معروف به امر تبلور شانیا
 اسـت.  یاسیساز مشارکت سنهیشمارد که زمیم ياضهیداند و آن را فریآن م بر نظارت
اد یـ ن مشـارکت  یاز ا، »کم مسئولکم راع و کلّکلّ« يث نبویبا اشاره به حد ینیامام خم

نظـام   يبـر رهبـر   یو حت یاسیداند که بر امور سیمردم را موظف من رو یکند و بدیم
  :او را نقد کنند، نظارت داشته باشند

م را یک پای.. اگر من .ن اموریاند که نظارت کنند بر اظفمو ملت همه و همه
ـ نـد پا یملـت موظـف اسـت کـه بگو    ، کج گذاشتم، کنار گذاشتم ت را کـج  ی

اند موظف ملت ه مهم است. همهمسئل، ؛ خودت را حفظ کن. مسئلهیگذاشت
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 اسـالم  بـه  مربـوط  اآلن کـه  ییکارها همه در باشند داشته نظارت که نیا به
  )5ص، 8ج، فه امامیصح( .است

د در یهمه افراد در مقابل قانون برابرند و همه با، است يو برادر ين برابریسالم دا
، يهـود ی يبا فرد البط یبن اب یبا اشاره به رفتار عل يم باشند. ویمقابل قانون تسل

در مقابل قانون و برخورد  یرهبر جامعه اسالم يدانست از برابریم یعالاي هآن را نمون
  )49 ص، 9 ج، فه امامیر.ك: صح( .برابر اسالم در جامعه

  يبندجمع

را  ینیپس از انقالب امام خم يرهایمطالعات اخالق در تفس يهاهیماگفته شد که بن
خـود   یشـگ یداد و اگر در خطاب به مسئوالن بـه روش هم یل میتشک یاخالق اجتماع

ست. او بـه  یات نیمجرد از واقع، رو سلوك داردیب نفس و سیسخن از ضرورت از تهذ
جامعه بدون در نظر گرفتن  يبرا یکه اوال موعظه و دستورات اخالق، تجربه کرد یخوب

کند. همواره یت نمیفاآنان ک يازهاین نیو پاسخ به تحوالت و تأم یحل مسائل اجتماع
ـ      ینسبت یو اجتماع يان اخالق فردیم بـدون تعـامالت    یاسـت کـه حـل مسـائل درون

 یبـه مسـائل اصـل    یاساس يریشان جهتگیا یست. از طرفیممکن ن یاسیو س یاجتماع
ا حاالت ی، دیگویاز خطرات و آفات قدرت سخن م یقدرت دارد. وقت یاخالق اجتماع

قـدرت را در   يریناپذ يریان و سیو عص ین فقط سرکشیا، کندیان مینفس را ب یدرون
ات را ید ممکن است هرکدام از ما همان روحیگویبلکه م، داندیتلر نمیامثال صدام و ه

ل یـ ن دلیم. به همیچ خود را هم بدبخت کنیگران که هیم دیم و اگر مهار نکنیداشته باش
ـ  را یعدالت اجتماع، دیگویاز استبداد و خطرات آن سخن م ، دانـد یفراتر از عدالت م

مردم حقـوق   يشمارد. برایبر م یات اجتماعیرا آفات ح یرونیو ب یجنگ و نزاع درون
کـه   یتـا جـائ  ، ت حکومت وابسته بـه آنـان اسـت   یکه مشروع، شماردیرا بر م یمستقل

را  یجامعه نظـم اجتمـاع   يشمارد. برایز نمیل کردن را جایتحم، هرچند درست باشد
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 بـه  امـر  تبلـور  شانیل است. از نظر ایبدبی که رأس آن نقش قانون، ردشمایم يضرور
ـ ا در دخالـت  و یاسـ یس صحنه در مردم حضور را معروف آن  بـر  نظـارت  و حـوزه  نی

اگر به مردم بها  است. یاسیساز مشارکت سنهیشمارد که زمیم ياضهیداند و آن را فریم
  شرکت خواهند کرد. یاسیآنان در صحنه س، داده شود
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  خمینی امام شهیاند در تیمعنو
  33ین بادامیعباس حس

 اسـت  یاسالم یتیبترهاي مقوله از یکی ،ییت گرایمعنو و تیمعنوچکیده: 
ـ  ملکـه  و گرفتـه  بـر  در را امام خمینـی  عمل شه ویسراسر اند که  و یذهن

 شارحان از یکی شانیا شمندان،یاند از ياریاعتراف بس به. بود شده او یعمل
 که باشدمی مکتب نیا شدگان تیترب از یکی و معاصر زمان در اسالم بزرگ
ـ تعب به ای یاسالمهاي آموزه بر او یاجتماع و يفرد عمل و شهیاند اعتقاد،  ری

در  مفروض، نیبا ا .و استوار است منطبق  يمحمد ناب اسالم خودشان
ت یمعنو و تیمعنو سؤاالت است که نیپاسخ به ا دنبال مقاله نگارنده به نیا

 بـر  آن کدامند؟هاي شاخص و ابعاد ست؟ ویچ خمینی امام منظر از ییگرا
 يازهایاز ن خمینی امام يمعنو يرفتارها و شهیاند نییو تب شناخت مبنا نیا

ات در یـ د ادبیـ و تول يپـرداز  هیکه با نظر چرا باشد؛می یعلم مجامع یاساس
 انتشار يمناسب برا نهی، زمحضرت امام يمعنوهاي دگاهید و دههایحوزه ا

 د،یـ جد يمکاتب معنو که است یحال در نیو ا شود؛یم فراهم جامعه در آن
                                                   

 .واحد اصفهان، تبعه پاکستان-وآله وسلم) هیاهللا عل ی(صلیطلبه جامعه المصطف .33
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خلـق   و جوانـان  و مـردم  يمعنـو  يازهـا ین و عتقـادات ا از سـوء اسـتفاده   با
ـ  اند.کرده جادیا را يمعنو انحرافات اساس کاذب،هاي عرفان  ییفضـا  نیچن

 یعلمـ هـاي  روش از اسـتفاده  با یاسالم لیاصهاي دگاهید که کندیجاب میا
 بـر  یاسـالم  لیاصـ  یـی گرایتمعنو و تیمعنو شناخت نیگردد؛ بنابرا نییتب

 آشنا ضمن تواندمی ،خمینی امام يمعنو يو رفتارها شهیدان آراء، از گرفته
همـه   بـه  را یاسـالم  يمعنو معارف ت در اسالم،یمعنو با ندگانیجو ساختن

 در ژه افـراد یـ و و بـه  یاسـالم  يکشـورها  جوانان به خصوص جامعه، اقشار
  .کند عرضه معرض خطر

    یخمین امام ،یت اسالمی،تربییت گرایت، معنویمعنو :هاواژه دیکل

 مقدمه

 روان دگاهیـ د دو ریتـأث  تحت ییت گرایمعنو و تیمعنو معاصر، سندگانینو آثار در
 یشناس روان دگاهید. است گرفته قرار یبررس و بحث مورد محور نید محور و یشناس
 نیـ دهـاي  دگاهید و است درآورده سر یانحراف مکاتب و کاذبهاي از عرفان آن محور
 هـر  در گرفتـه  صـورت  فاتیتحر تناسب به که است ینیدهاي آموزه از آن متأثر محور

ـ ن اسـالم  در. اسـت  شـده  ختـه یآم و آلـوده  خرافات با و فیتحر دچار انحراف، نید  زی
ـ معنو يارتقـا  يبـرا  یالهـ  نید نیا یتیترب ارکان از یکی ییت گرایمعنو  و فـرد  در تی

ر بــ عــالوه توانــدمــی ،یاســالم تیــمعنو ثغــور و حــدود شــناخت .باشــدمــی جامعــه
 یاسـالم  جامعـه  و فـرد  يمعنـو  انحرافـات  از مـورد،  نیـ در ا اسالمهاي دگاهید نییتع

   .کند يریجلوگ
ـ  و ينظر نییتب به که معاصر یاسالم يعمل گرا نیمتفکر نیتربزرگ از یکی  یعمل
 يبنـد  مرحلـه  کیـ در . باشدمی ینیامام خم است، پرداخته اسالم در ییت گرایمعنو
 مرحلـه  شـود؛ مـی  مرحله چهار شامل خمینی امام یزندگ در ییت گرایمعنو ،یاجمال
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ـ ا در. اسـت  يمعنـو  معـارف  و علوم يریفراگ به شیگرا اول،  امـام  حضـرت  ن دوره،ی
ـ معنو لیبـه تحصـ   يآباد شاه اهللا تیآ مرحوم همچون یبزرگ استادان نزد خمینی  و تی
 شه،یاند در يومعنهاي آموخته تیتثب و يساز یعمل به دوم، مرحله. اندپرداخته اخالق
ـ ا کـه  دارد اختصـاص  معظم له رفتار و اخالق  يخودسـاز  تـوان دوران یم را مرحلـه  نی
 حضـرت  که است یدوران سوم، مرحله. دینام له معظم عارفانه ر و سلوكیس و یاسالم
ـ  تیمسـئول  ،يمعنو مقامات استاد عنوان به خود امام، ـ ترب و میتعل  در را یت شـاگردان ی

ـ ا در. انـد گرفته عهده بر اشرف فنج و قم هیعلمهاي حوزه  و یآثـار عرفـان   زمـان،  نی
 ر دریـ تحر رشـته  بـه  را... و ثیحـد  چهـل  شـرح  و سرالصلوة همچون شیخو يمعنو

از  پـس  و یاسـالم  انقـالب  دوران بـه  خمینی امام يمعنو اتیح چهارم دوره. اندآورده
 يمعنـو  تایـ تجرب همـه  حاصـل  خمینـی  امـام  دوره، نیا در. گرددمی بر آن يروزیپ

 در و و مکاتبـات هـا  نامـه  ح،ینصـا  ا،یوصا ها،یهتوص اوامر، احکام، قالب در را شیخو
 کارمنـدان  اقشـار،  بـه  خطـاب  گونـاگون هـاي  امیپ و مختلفهاي مناسبت به یسخنران
 ت گرایمعنو و يمعنو ياجامعه ق،یطر نیتا از ا گرفتندمی کار به ...ییاجراهاي سازمان

ـ تعب بـه  را ن مرحلـه یا. ندینما عرضه تیبشر به و بسازند انقالب از پس رانیا در را  ری
ـ   کـه  کرد یمعرف شانیا الخلق یال الحق من ریس توانمی عرفا  يبـرا  را یبرکـات فراوان

 امـام هاي هیتوص از الهام با یاسالم ناب تیر معنویمس به افتنی سوق در یاسالم جامعه
   .است داشته خمینی

ـ معنو مفهوم تیماه یمعرف و جاستخرا مقاله، یاصل هدف ـ معنو و تی از  یـی ت گرای
 دنبـال  بـه  نگارنده اساس، نیا بر .است یعلم قیتحق کی قالب در خمینی امام منظر
ـ معنو خمینـی  امـام  منظر از: باشدمی سؤاالت نیا به پاسخ  چـه  يدارا و سـت یچ تی

 و تیـ ومعن :افتـه اسـت  ی بسـط  یفرعـ  سؤال دو قالب در یکل سؤال نیا است؟ یتیماه
 منظـر  از تیمعنوهاي شاخص ست؟ و ابعاد ویچ خمینی منظر امام از ییت گرایمعنو
   ست؟یچ خمینی امام
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 بـه  اطالعـات  يآور جمـع  روش .اسـت  ياکتابخانه ق،یتحق نوع لحاظ به مقاله نیا
 از و باشـد مـی  يش بـردار یف امام و آثار مطالعه آن، یاصل يابزارها و يا کتابخانه وهیش

ـ ا در معظـم لـه  هاي دگاهیل دیتحل و استخراج يبرا یلیتحل ـ  یفیتوص قیتحق روش  نی
 از خمینـی  امامهاي دگاهید ،یاکتشاف مطالعات با مقاله نیا در .است شده استفاده باره
 ابعـاد  نیـی تع و آنهـا  يبند دسته با و استخراج شانیا آثار از گرید یبرخ و امام فهیصح

 آثـار  و احکـام  ه ها،یتوص انات،یب از استفاده با دابعا از کیهرهاي شاخص آن، مختلف
  .است ن شدهییتع امام حضرت

 ينظر چارچوب

ـ  در شـتر یب کـه  یـی ت گرایمعنو و تیمعنو ه پردازانینظر و شمندانیاند آثار در  نیب
  .خوردمی چشم به یکل دگاهید دو هستند، یشناس متفکران روان

ـ هـاي  دگاهیـ د از تیتبع به را تیمعنو شهیر که است يا هینظر اول، نوع در  یغرب
ـ معنو به عنـوان  را یشخص رشد و ندیبمی افراد يماد رفتار و یروان شناس ـ  تی  یدرون

درمـان   از فراتـر  را انسـان  کـه  يرشد نوع هر به عنوان تیمعنو واژه از و کرده قلمداد
 وبـودن   يبـرا  یروش را تیمعنو که معنا نیبد کند؛می استفاده برد،می یغرب یرمذهبیغ

 اي ذهنیدن در که عناصري( يرمادیغ بعد کی از افتنی یآگاه با که داندمی کردن تجربه
ـ ا. سـازد مـی  نیمعـ  را آن صیتشـخ  قابلهاي ارزش و دیآمی به وجود )دارد وجود ن ی
بـه عنـوان    فـرد  که يزیچ هر به و مربوطند یزندگ و عتیطب خود، گران،ید بهها ارزش

 ب،یترت نیا به و (Elkins & Others, 1988. p10) شوندیم اطالق کند،یم قلمداد ییغا
 کالتیتشـ  به ازيین ت،یمعنو کرد،یرو نیا در. ندیبمی نید يبرا ینیگزیجا ت رایمعنو
 الزامـات  بـه  دیـ مق قاًیعم معنوي فرد و یشخص امري ت،یمعنو بلکه ،ندارد نین دینهاد

گـران،  ید و لکاینباشـد. (اسـپ   معتقد خدا به و باشد معنوي تواندمی یآدم. است یارزش
  )14. ص1390
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ی اله انیاد و خدا به اعتقاد و نید در را تیمعنو شهیر که است یدگاهید ،دوم نوع
معتقدند  ن،ید ت ازیمعنو مفهوم جداسازي به ینیبدب با دگاهید نیشمندان ایاند .داندمی
است  معتقد )1998و (یداناه ن رویا از است؛ هیما یب ارادت ای ین آسانید ت،یمعنو که
  ) 13. ص1390گران، ید و لکایوجود ندارد. (اسپ نید از جدا ینیراست تیمعنو چیه که

ـ معنو و سـت ین جـدا  نید ت ازیمعنو که ينظر دگاهید نیرش این مقاله با پذیا ت ی
 و تیمعنو موضوع یبررس به باشد، ینم بحث و طرح قابل ن اسالمید از يجدا یاسالم
ـ ی معاصـر،  زمـان  در نید نیا بزرگ شارحان از یکیمنظر  از ییت گرایمعنو  امـام  یعن

  .است پرداخته خمینی
ن یـ د ریتأث تحت دارد، وجود خمینی امام يمعنوهاي شهیاند در که یاسالم تیمعنو

اعتقادات  به سو کی از که است يمحمد ناب اسالم ،خمینی امام قول به و اسالم
ـ  اهللا سالم ـ  يهد ائمه و اکرم رسول سنت به گر،ید يسو از و یاله ـ    نیاجمعـ  همیعل

 ان گـذار یبن و طیالشرا جامع مجتهد رهبر انقالب، به عنوان ،خمینی امام. است یمتک
 آثـار  و مکاتبـات  ها، هیتوص ها، دگاهیانات، دیب خالل در ران،یا یاسالم يجمهور نظام
 توجه وردم را ییت گرایمعنو و تیمختلف؛ معنوهاي مناسبت به شیخو یفقه و یعلم

 يت گرایمعنو مکاتب ریسا نیب در امام را ییت گرایآنچه معنو. داده اند قرار هیتوص و
 اعتقـادات  و نبـوت  و یوحـ  از که آن است یاسالم کردیرو است، کرده ممتاز ما زمان

 و تیـ وال عت،یشـر  یبانیپشت از گرفته و سرچشمه خمینی امام یاسالم ناب و لیاص
  .است برخوردار یاسالم تیعقالن

ن یتربزرگ حال نیع در و یاسالم انقالب خالق و پردازیدها عنوان به خمینی امام
 رهبر و عنوان به انقالب، يروزیپ از پس دوران در یاسالم حکومت گرداننده و يمجر

 تیب اهل مکتب افتگانیت یترب از یکی به عنوان و سو کی از یاسالم نظام مؤسس
ـ  و يفکـر  اعتقـادات  و باورهـا  از اعـم  خـود  يدوجـو  ابعاد تمام در را تیمعنو  ،یقلب

بـه   انـد؛ ینـه کـرده  نهاد یانقالب و يفرد يرفتارها نیهمچن و یعمل و ينظرهاي ارزش
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 شـده  شـان یا يوجود ابعاد یباطن و يظاهر ملکه ییت گرایو معنو تیمعنو که ياگونه
 یـی ران اجرادسـت انـدرکا   و مسـئوالن  و مردم مختلف اقشار با دارید در شانیا. است

 همواره چراغ که اند داده ییرهنمودها و هیتوص ش،یخو بار پر اتیح دوران در کشور،
 تیگسترش معنو و يمعنوهاي هیتوص از يبردار بهره به ملت اقشار تمام تگریهدا و راه
ـ ا ق بـه یـ تحق در بحـث  مورد میمفاه ه،ینظر نیا چارچوب در. است بوده جامعه در  نی

 :است شرح

  تیمعنو

 بـا  نیز معنوي .است شده ساخته معنوي واژه از و جعلی مصدري لغت، در ویتمعن
 و مقصـود  مفـاد آن  و بوده میمی مصدر خود که معنی واژه از آن، به نسبت یاي افزودن

 لفظـی  در مقابـل  و معنی به منسوب یعنی معنوي بنابراین است؛ شده مشتق است، مراد
 و باطنی ذاتی، مطلق، اصلی، راست، حقیقی،: جمله از دیگري معانی در کلمه این. است

 از و نَفَس یمعن ن بهیکلمه الت از» تیمعنو«واژه  غرب در اما. رودمی کار به نیز روحانی
 پـنجم  قـرن  از ت کهیمعنو .دیآمی دنیا نَفَس کشیدن یدم یمعن به )spirituality(شه یر
 روانهـاي  زدهـم، داللـت  دوا قـرن  در و جیتدر به بود، مطرح یلیانج معناي به الديیم

ـ ماد و تیجسمان با تضاد در و کرد دایپ مجازي یشناخت ـ تعر تی شـد. (ولـف،   مـی  فی
  )38. ص1386

ـ دق يمعنـا  مورد در ياتفاق نظر چیه و است مشکل تیمعنو یاصطالح فیتعر  قی
اختالف  از واژه، نیا قیدق يمعنا مورد در اختالف نظر از یبخش .ندارد وجود ن واژهیا

ـ معنو از یگروهـ . ردیـ گمـی  سرچشمه انتید ای نید با تیمعنو نسبت ببا نظر در  تی
 آن گرید یگروه که یحال در نند،یبمی نید يبرا ینیگزیجا و لیبد را تیان، معنویگرا
: دارد یژگـ یو سه تیمعنو منظر، نیا از. کنندمی قلمداد انیاد گوهر ای نید لُب لُباب را
  . دارد یعقالن یچارچوب نکهیا سوم و است حورخدام نکهیا دوم است، ینید نکهیا یکی
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ـ معنو کـه  هستند نیا به قائل یکسان ت،یمعنو فیتعر در معنـوي   آداب همـان  ت،ی
 توبه و گرفتن روزه یگاه مراقبه، و شیاین لیقب از است یاعمال شامل آداب، نیا. است

ـ ن گرید یگروه. شودمی شامل هم را از گناهان ـ معنو زی  در ،»خـود «فهـم   طلـب  را تی
 ندینمامی یتلق فهم آن اساس بر ستنیز و ییغا تیفراواقع به راجع افراد نشیب ارتباط با

ـ معنو بلکـه  ندارد نید نینهاد التیتشک به ازيین ت،یمعنو کرد،یرو نیدر ا[  امـري  تی
 و باشد معنوي تواندمی یآدم. است یارزش الزامات به دیمق قاًیعم معنوي فرد و یشخص

  ) 14. ص1390همکاران،  و لکای. (اسپ]دنباش خدا معتقد به
 زندگی در آگاهی و هدف معنا، عنوان انرژي، به معنویت: است آمده گرید يجا در
 یافتن براي مداوم جوي معنویت، جست و: میخوانمی باز و. )Cavanagh, 1999(است 

 نیروهـاي  عـالم،  وسعت ارزش زندگی، ژرف و عمیق درك زندگی است، هدف و معنا
 تالشـی : اسـت  آمده نیهمچن ).Myers, 1990(شخصی  باورهاي نظام و موجود طبیعی

و  غیرانسـانی  دیگـران، موجـودات   خویشـتن،  بـه  نسـبت  حساسیت پرورش جهت در
 و اسـت  نیـاز  مـورد  انسان شدن براي آنچه يراستا در کندوکاوي یا برتر) خدا (نیروي
   .)Hinnells, 1995(کامل  انسانیت به رسیدن براي وجویی جست
ت یمعنو همکاران، و نزیالک کا،یامر نیپپرد در دانشگاه يالدیم 1980 دهه اواسط در

ـ  یزندگ نقش يمعنا به توسیریاسپ نیالت واژه از تیمعنو: کنندمی فیتعر نگونهیا را ا ی
بـه   يرمـاد یغ بعد کی از افتنی یآگاه با که» است کردن تجربه«و » بودن يبرا یروش«

گـران،  ید بـه  ن ارزشهایا .سازدمی نیمع را آن ص،یتشخ قابل يو ارزشها دیآمی وجود
 کنـد، یم قلمـداد  ییغـا  عنوان به فرد که يزیچ هر به و مربوطند یزندگ و عتیطب خود،
   (Elkins & Others, 1988. p10)شوند.  می اطالق
 در آکسـفورد  یمـذهب  تجربه واحد پژوهش ریمد نینخست و مؤسس ،يهارد ستریآل
هاي تجربه عمده مشخصات که رسدمی به نظر: کندیم يریجه گینت ونهن گیا 1979 سال
 و شودمی انگرینما يفراماد تیواقع کی نسبت به او اقیاشت در انسان، یمذهب و يمعنو
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 يزیـ چ کـه  احساس نیا .دهدمی نشان را خود یکودک دوران لیاوا در غالباً اقیاشت نیا
ـ ا يساز یشخص به لیتما و است؛ ادراك افت ویدر قابل» خودم يسوا« )ي(حضور  نی
 و نمـاز  قیـ طر از کـه  آن، بـا » من ـ تـو  «رابطه  ینوع و تیالوه ینوع قالب در حضور،

   (Hardy, 1979. p130)شود. می برقرار شیاین

  یاسالم تیمعنو

 بـر  خـدا  یبنـدگ  و عمل صـالح  مان،یا معرفت، قیطر از دل تینوران و بهیط اتیح
. شودمی حاصل عمل صالح و مانیا معرفت، ندیفرا از که است یاسالم عتیشر اساس

 امدهین فراچنگ یتید، معنویاین دست به دل تینوران و بهیط اتیح ـ اگر1: بیترت نیبد
 خدا به مانیا زین و يجهان ماد ملکوت و عالم قیحقا به نسبت معرفت بدون ـ2. است

ـ نومع از یمـ یعظ ــ بخـش  3 .ندارد یمفهوم تیمعنو او، افعال و صفات و  پرتـو  در تی
 تیمعنو مقوم و حیمان صحیا الزمه صالح عمل و ردیگمی شکل کوین و ستهیشا يکارها

 آمـاده  يمعنو انوار تابش يبرا را بنده جان صالح، عمل و مانیا است؛ آن الزم شرط و
 سازد.می آشکار را آثارش و کندمی رشد تیمعنو اخالص، و مانیا رشد با. سازندمی

 خمینی امام عمل و شهیاند رد یاسالم تیمعنو

نـاب   اسـالم  از خمینـی،  امـام  عمل و شهیاند در یاسالم ییگرا تیمعنو و تیمعنو
 سرچشـمه گرفتـه   او یمذهب و یاسالم يدیتوح اعتقادات نیترخالصانه و يمحمد
 از و یاسـالم  تیـ عقالن و نبـوت  و یوحـ  ،یاسـالم  ییخداجو در سو کی از که است

. شـه دارد ین ـ ر  یهم اجمعـ ین ـ صلوات اهللا عل یمعصوم حضرات سنت در گرید ییسو
ـ معنو شـان یها یسـخنران  وها هیاعالم انات،یب آثار، در خمینی امام  متـرادف بـا   را تی
موجودات،  همه نیب در انسان خاص ینفسان تجرد و یاء، تجرد باطنیانب ت، اخالقیالوه
 بـه  اتکـا  و مـذهب  قدرتانسان،  يوجود یاصل ابعاد از یکیمعاد،  و دیبه توح دهیعق
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 یخدا، تعـال  ت، راهی، روحانيروزیپ شرفت، رمزیپ ، اسبابیاجتماعهاي درد دیخدا، کل
ت، یانسـان  زانیـ خدا، م به مانینفس، ا بیتهذ و مملکت، اخالق و ملت یمان، ناجیا و

 و يآزاد اسـتقالل،  حفـظ  خـدا، عامـل   به اخالص، توجه ،یوح مبداء و خدا به اتصال
 با تنها که یت، ارزشینفسان خداوند، سرکوب ادی و یاله فیکمال، تکل به جامعه دنیرس
 بـر  یوحـ  نـزول  عامـل  ت،یبردن، وال خدا يسو به حصول است، رو قابل خدا تیعنا

، یبنـدگ  اوج و شـهادت  شود، مقاممی ما یجاودانگ و سعادت باعث اکرم، آنچه رسول
ـ ا .بـرده انـد   جنگ به کار دانیم در ینظام يروهاین استقامت و توان بردن عامل باال  نی

 و یوحـ  به یو عمل ينظر اعتقاد و ناب دیتوح ناب، اسالم آن در که تیمعنو از ریتعاب
 و رسـول خـاتم   سـنت  و قرآن در آنچه با متناسب تیوال و امامت رسالت، نبوت،

 یکالم و ینی، دیعلمهاي پشتوانه از است، آمده) نیاجمع همیعل اهللا (صلوات يهد ائمه
 که است یناب اسالم تیمعنو بهتر، يریتعب به و است برخوردار تیب اهل رهیس و سالما

  .است شده نییتب خمینی امام توسط
ـ ا ریتفس و لیتحل و خمینی امام اناتیب در تعمق و تدبر با تنها ـ کل نی  هـا،  واژه دی

ـ ا و بـرد  یپ یاسالم يجمهور انگذاریبن عمل و شهیاند در تیمعنو عمق به توانمی  نی
 و باشـد  ینمـ  حصول قابل يو یعمل رهیس با یعمل ییآشنا و مستمرهاي تالش جز با

ـ ا بـا . نمـود  ریتفس و درك را شانیا يمعنو درجات توانمی ریمس نیاز ا تنها  حـال،  نی
 را آن يظـاهر هاي شاخص و ابعاد دارد تالش طبع، بضاعت و حال به فراخور نگارنده

 اعتقـادات،  و باورهـا  همچـون  يابعاد به خصوص نیا در. دینما فیمقاله توص نیا در
ـ معنو مفهـوم  لیتحل يبرا چارچوب نیا و شودمی رفتارها توجه وها ارزش  مـورد  تی
 .است گرفته قرار توجه
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  خمینی امام منظر از ییت گرایمعنوهاي شاخص نیمهم تر

ـ ا بـا  کـه  باشـد مـی  ییشاخص ها يدارا بعد هر و است بعد سه يدارا تیمعنو  نی
 بعـد  هر تناسب به نجایا در. دیسنج مختلفهاي روش با را ابعاد آن توانها میشاخص
  :میآورمی آن لیذ در را بعد آنهاي شاخص

 يمعنو يباورها

هـاي  نـه یزم کـه  است یاعتقادات وها نگرش ازهاي مجموعه شامل ،يمعنو يباورها
. کندمی فراهم را تایمعنو به انسان کردیرو تیهدا يبرا یشناخت يساختها ریو ز الزم

 نانیجانشـ  و اکـرم  ینب رسالت و اسالم ظهور با که هستند يفطر شتریب ن باورهایا
ـ تأ مـورد  را باورها نیا یوح و عقل از مدد با يو معصوم  در را آن و داده قـرار  دیی

ـ  استدالالت قیطر از یـ اسالم ینید يباورها قالب ـ  و یعقل ـ  و یکالم  اصـول  نیهمچن
 خـدا  و یشناسـ  یهسـت  بـه  باورهـا  نیا نیتر عمده. داده اند قرار دیکمورد تأ ،یاخالق
 امام حضرت یکالمهاي دگاهید به توجه با مقاله، نیا در که گرددمی باز یاسالم یشناس

 خدا محضر در به باور داشتن، خدا از را يزیچ هر و بودن خدا از به باور :خمینی شامل
 ریمس تنها عنوان به اسالم به اعتصام و باور خدا، يسو به مجدد بازگشت به بودن، باور

 نـاب  اسـالم  شـاخص  و امامـت  بینا عنوان به تیوال به باور ، ویاله تیمعنو حیصح
 .شودمی بتیغ دوران در يمحمد

 توجه مورد يمعنو تیترب وها هیتوص که میابیمی در خمینی امام آثار به مراجعه با
 نیتـر  مهم مقاله فراخور نجا بهیا در که است هگرفت نشئت ییباورها سلسله کی از امام
  :میینمامی نییتع را آنها

  از خدا بودن
 و انسـانها  همـه . دارد خـدا  در اراده شهیر و خداست از زیچ همه امام اتیادب در

 و اوست آن از تیخالق مقام است و کرده خلق را آنها خدا هستند، خدا از خلقت نظام
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 یننـدگ یآفر حـق  يزیـ چ هر خداوند بر نیبنابرا شود؛یمن خلق او اراده بدون زیچ چیه
 بـه  او اراده و قـدرت  طهیح در یمخلوق هر که کندیم جابیخدا ا تیخالق حق و دارد

 یزنـدگ  و اتیـ ح امکـان  سـلطه او  از خارج در و سلطه بدون و دهد ادامه خود اتیح
 و يفکـر  ين باورهـا یتـر  شـاخص  از یکی اعتقاد، و باور نیا. داشت نخواهد و ندارد

د در یز از جانب خدا باشد بایهمه چ یدر نگاه امام وقت .است بوده خمینی امام یعمل
  کند:می عموم مردم بازگو يق مصرف را هم برایراه خدا مصرف شود، و مصاد

 اسـت،  داده شـما  بـه  خـدا  که را قدرت نید، ایدار شما االن که یقدرت نیا
 او يبرا. دیبکن صرف او يبرا ده؛دا خدا ]که[ است یامانت .دیبکن خدا صرف
 یاسـالم  کشـور  ریخ باشد؛ به جامعه نیا ریخ به که است نیا کردن، صرف
 باشـد؛  اسـالم  يدشـمنها  رانـدن  رونیب يبرا باشد، اسالم قدرت يبرا باشد،

 را نیمسـلم  مـال  و دارنـد  انـد  آمـده  ]که[ یاشخاص نیا نشاندن عقب يبرا
، ینـ یخمامام ( .باشد نیا يبرا برند،یم نیب از را نیمسلم نیوخزا خورندمی

  )32ص:4. ج1378

 بودن خدا محضر در

. خداسـت  محضـر  عـالم  یانیـ وح و یقرآن و ینیدهاي آموزه اساس بر امام منظر از
ـ  و خداست محضر در یطیشرا هر در خود یجمع و يفرد اتیح در انسان  لحظـه  کی
. خداسـت  بـه  وابسـته  و لـق جهان متع نیا در انسان یهست و باشدینم غافل او از خدا

 دایپ خاتمه جهان نیا در زیانسان ن اتیح شود، قطع او از خدا اراده لحظه کی چنانچه
ـ  يباورها لحاظ به که آن است یاصل شاخص امام تیمعنو در مبنا نیا با. کندمی  یذهن
ت خـود بنحـو   ینـد تـا از مسـئول   یبب خـدا  محضر در را خود همواره دیبا انسان یقلب و

  د:یآبر احسن
 ماۀ د؛ و همیهست خدا محضر در شما که است نیا انیآقا شما به منۀ موعظ
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 میکنـ مـی  صـحبت  با هـم  م،یانشسته ما که ن جایهم. میهست خدا محضر در
 م؛یهسـت  خـدا  علـم  در همـه  م،یهست خدا چشم شیپ همه. خداست محضر
ـ (الحد» کنـتم  نمایأ معکم هو و« :جا همه در خدا دارد حضور ـ 4د / ی  ی) وقت

 میهست یمسئول ما که میو بفهمان میکن نیتلق درست خودمان به ما را معنا نیا
 مثـل  اسـت؛  حاضـر  اسـت،  گذاشته ماة عهد به را تیمسئول که یکس آن که

 و بتوانـد  باشـد  بیـ غا ]کننده خواست باز[ که ستین يگریدهاي تیمسئول
 هـر  شود، ینم او، نداند که معنا آن به یتخلف چیه بکند، تخلف آن از انسان

 :14. ج1378، ینـ یخمامـام  ( .شـود مـی  ثبت و اوست محضر در بکند يکار
  )396ص

 خدا نزد بازگشت

 خداونـد . هستند پروردگارشان مستمر نزد بازگشت حال در انسانها امام قاموس در
 نیا در شیخو اعمال و رفتارها بتواند با تا است داده انسان به جهان نیا در را یفرصت

 يمعنو و بهیط اتیح تنها. سازد او فراهم يسو به را خود حیصح ازگشتب نهیجهان، زم
ـ ا و سـازد مـی  را مقـدور  امر نیا که خواست خداست با متناسب  در شـاخص  سـه  نی

 .خوردمی چشم به دارد، »راجعون هیانا ال و هللا انا« عبارت لیذ در له معظم که يریتفاس
 یطـوالن  يبگـذارد و از آرزوهـا   کنار را ینفسان يد هواهایبا یکیشات امام یطبق فرما

  اورد:یب دست به را خدا يق رضاین طریدست بردارد و از ا
 حسـب  بـه  که را يزیچ آن و میبگذار کنار را ینفسان يهواها اهللا شاء و ان

 اتبـاع  یکـ ی» ثنـان إ علیکم خافأ ما خوفأ نّإ« :که است اکرم غمبریپ ثیحد
. برود نیب از املها طول برود، نیب از هواها. است أمل طول هم یکی هواست،

 چنـد  دارد، ریـ و د زود دارد، و زود رید م،یباش شهیهم ما که ستین طور نیا
 وارد و بعـدش  اوسـت  نوبـت  روز پـنج  یکسـ  هـر  آن، روز چنـد  ن،یا روز
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ـ  اسـت،  يابـد  است، یشگیهم يایدن که ییایدن کی به شودمی  در يابـد  ای
 دیبا ن، مایبنابرا .گرید طور نخواسته يخدا ای دیباشها شما شاءاهللان نعمت،

 دسـت  بـه  او يرضـا  کـه  میباش نیا و دنبال میاوریب دست به را خدا يرضا
  )254ص:17. ج1378، ینیخمامام ( .دیایب

 یزندگ يبرا حیصح ریمس تنها اسالم

 ارکـان  از یکی نیا و است مقدور اسالم قیطر از تنها و تنها بهیط اتیح و تیمعنو
ـ دل نیهم به است خمینی امام ییت گرایعنوم و تیمعنو یاصل  اسـالم،  بـه  مـان یا لی

 از امـام  یـی ت گرایـ در معنو اسالم يارتقا يبرا یجانفشان و يثارگریا اسالم و حفظ
 رسول و نیمعصوم ائمه یزندگ امام، منظر از که يزیچ. است برخوردار يممتاز گاهیجا

ـ نـد کـه کـه در آ   یفرمامی امام .باشدمی سهل يامر آن حفظ يبرا زیاسالم ن یگرام ه ی
وتَاعصبِ وامحاهللا لِب جیعاًم واقُرَّفَتَ الو  / اهللا همان اسالم است: حبل ،)103(آل عمران  

ـ حبِ وامصتَاعو اسالم پرچم ریز همه اهللا لِب جیعـاً م ـ رَّفَتَ الو  را خـدا  امـر  واقُ
 همه که است فرموده امر .دیزیبپره است، فرموده ینه آنچه و از دیکن اطاعت

 اسالم م،یمستق صراط .است اسالم اهللا حبل». اهللا حبل« به دیکن اعتصام هم با
 :9. ج1378، ینـ یخمامـام  ( .اسـت  اسـالم  خلـق،  و حق نیب سمانیر. است
  )167ص

ـ یاهللا،  را تمسک مردم به حبل یانقالب اسالم يروزیرمز پ ینیامام خم ن یـ د یعن
  دانستند:می اسالم

ـ  که اسالم نیا به یعنی بودند، کرده حق به اعتصام اجتماع،ۀ هم  و مـردم  نیب
 بودند شده معتصم همه .شده تصور یسمانیر کی مثل یتعال و تبارك يخدا

ـ پ توجه همه او، به  :9. ج1378، ینـ یخمامـام  ( .اسـالم  بـه  کـرده بودنـد   دای
  )132ص
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مـردم   يو باعـث آزاد ن یـ ن دین اسالم، امام اسـالم را بهتـر  ین مبیان صفات دیدر ب
  کند:ی میمعرف

 بار ریز از را شما که است اسالم مسلکها، ریسا از است بهتر همه يبرا اسالم
 است اسالم. آورد رونیب هاحبس از راها شما که است اسالم. برد رونیب ظلم
 بـه  خـارج  از را شماها که است اسالم. دیکش رونیبها هیزاو از را شماها که

 .کـرد  آزاد را شـما  يهاقلم و کرد آزاد راها شما که است ماسال. آورد داخل
  )167ص:9. ج1378، ینیخمامام (

 تیوال

 یاصـل هـاي  شـاخص  و یاصل ارکان از یکی تیوال خمینی، امام ییت گرایمعنو در
 تیوال بدون و تیوال يمنها اسالم منظر، نیا از. است ییت گرایو معنو بودن یاسالم
 یتلقـ  ییکـا یامر اسالم درد ویب نیمرفه اسالم و منحرف الماس جرگه در و ارزش فاقد
 و اعتقـاد  چیهـ  ت،یـ وال بدون و شودمی خالصه تیوال در اسالم روح و جان. شودمی

  .دیرس نخواهد مقصود منزل سر به يباور
طلبـد.  مـی  شود مجال خاصمی افتیت که در کالم امام یه والیان معارف بلند پایب

ـ  امبرینکه پیکند بر امی م که داللتیکنمی اکتفاک قول ینجا فقط به یا از  یو عل
  نبوت و امامت: یعنیدارد،  یک نور بودند که دو تجلی

 هـم  بـا  بیـ غ عوالم در ] نیر المومنیو ام امبریبزرگوار [ پ دو نیو ا
 مطلـق  بیـ غ آن مظهـر  یکـ ی عالم نیا در شهادت و در بودند متحد بودند،
امامت و بعثـت   .امامت در است مطلق بیغ آن مظهر یکی و بعثت در است

ت یـ ت بـزرگ عـام اسـت و آن وال   ینها به ظهور آن معنویدو امر هستند که ا
  )232ص:20. ج1378، ینیخمامام است. (
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 يمعنوهاي ارزش

 ییه هایتوص و خود آثار در خمینی امام که هستند یاسالم و یاخالقهاي نها ارزشیا
 بـه  يمعنوهاي ارزش عنوان به را آنها اند، داشته مردم ریسا به خود اتیح در زمان که

 عمـل امـام   و شـه یاند در يمعنـو هاي ارزش نیتر مهم. اندنموده هیتوص خود مخاطبان
  م:یکنمی انیل بیرد، را در زیگمی سرچشمه آنها از گریدهاي ارزش که خمینی

  یاسالم تیترب و میتعل
ـ ، تربیماسالهاي آموزه امام یزندگ مراحل تمام در  بـا  مطـابق  عمـل  و یاسـالم  تی
 کی ،یعنوان هر از قبل خمینی ل، امامیدل نیهم به و زندمی موج یاسالم عتیشر احکام
 توجـه  مـورد هـاي  ارزش تمـام  ن اساس،یا بر. باشندمی معنا تمام به یاسالم تیشخص
 شـه یر يمورد اگر و است یاسالم یارزش يارهایمع با مطابق و اسالم از برگرفته ایشان

 از نـدارد؛  یگاهیجا شانیا افکار شه ویاند در و امام یزندگ در باشد، نداشته اسالم در
 معنا نیا نیمب ،یاسالمهاي و ارزش اسالم حفظ خصوص در ایشانهاي هیتوص رو نیا

  .باشدمی شانیا عمل و شهیاند در

  اخالص
ـ تبع بـا  امـام  توجه موردهاي ارزش مرتبه یاعل در رسـول   سـنت  و یوحـ  از تی

 یژگـ یو نیامام، برتر منظر از اخالص. باشدمی اخالص ،نیمعصوم ائمه و اکرم
 يگـذار  و ارزش سـنجش  خـدا  نـزد  آن اسـاس  بـر  فرد اعمال که است فرد در يمعنو
 را در مورد اخالص یتیث روایچهل حدشرح ف یدر کتاب شر ینیخم امام .شودمی
   :کنندمی نقل صادق امام از

  )16ص:2. ج1429 (کلینى، ».العمل من أشد یخلص حتی لعملا اإلبقاء علی«
  مراعات کردن عمل را تا خالص شود سخت تر از عمل است.
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  کنند: می رین تفسیت را چنین فراز از روایا امام
 أشد یخلص حتی العمل علی اإلبقاء« که است فیشر ثیحد در آنچه که بدان
 و مراعات دیبا کندمی که یالاعم از انسان که است آن بر صیتحر» العمل من

 کـه  شـود  گاه که رایز. آن از بعد چه و آن انیات نیح در د، چهینما مواظبت
 ایر از یخال و دهد لیتحو نقص و بیع یب را آن عمل انیات حال در انسان

 .شود مبتال ایر به آن ذکرۀ واسط به عمل از بعد یول باشد، آن ریو غ عجب و
  )329. ص1371، ینیخمامام (

ـ آ یدهد، اخالص به دست نمـ ت نت را از دسیند که تا انسان انانیفرمامی امام د و ی
  آنها فقط خداوند هست: قلب هستند که در یاهل خلوص کسان

 و عبـادت  و و معبود و عابد است یباق تیو انان تیریغ و تیعبود تا رسوم
 شـرك  نیو ا. است تیانان ت ویریغ به شوب است، کار در نید و اخالص

است،  محبوب اتیتجلۀ نقش خلوص اهل عبادت. معارف ارباب شیپ تاس
 وجـوب  بـه  امکـان  افق که آن و با .ندارد راه واحد ذات جز آنها قلب در و

 تیـ ریغ و رسوم شده دایپ آنها يبرا یقیحق مطلق دنو و یذات یو تدل متصل
 امیـ و ق اقـدام  تیـ عبود فیوظـا  تمـام  بـه  وصف، نیا با شده، مرتفع یبکل
 یبـالتجل  تیـ عبود سـت، بلکـه  ین وبالتفکر هیباالرو آنها تیعبود و. ندیانممی

  )329. ص1371، ینیخمامام ( .است

  تقوا
ـ ن تقوا ،خمینی امام توجه موردهاي ارزش در ـ آ بـه  اسـتناد  بـا  زی  اتیـ روا ات وی
 يکردهایدر رو یاسالم یارزشهاي قله از گرید یکی ند،یفرمامی ذکر ایشان که يمتعدد
  ند:یفرمامی امام يان مراتب تقویدر ب .است شانیا يمعنو

 از اسـت  ظاهر ينگاهدار ظاهر، يتقوا پس است، یمنازل و مراتب را يتقو
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 بـاطن،  يتقـوا  و. اسـت  عامـه  يتقوا نیا و. هیقالب یمعاص ظلمت و قذارت
 در اعتـدال  حـد  از تجـاوز  و طیتفر و افراط از است آن ریتطه و ينگاهدار
 و يدار نگاه عقل، يتقوا و. است خاصه يتقوا نیا و. هیروح غرائز و اخالق

ـ اله علوم از مراد و هیاله ریغ علوم در آن صرف از است آن ریتطه  یعلـوم  هی
 ریـ غ و هیـ عیطب علـوم  عیـ جم و باشد. هیاله انیاد و عیشرا به مربوط که است

 نباشـد،  آن يبـرا  اگـر  و است هیاله است حق مظاهر شناخت يبرا کهها آن
ـ ا و. باشد معاد و مبدأ مباحث چند هر و ستین  خـواص  اخـص  يتقـوا  نی

 حق. ریغ مذاکره و مشاهده از است آن يدار نگاه آن و قلب يتقوا و. است
: یتعـال  حـق  دیفرما که فیشر ثیحد از مقصود و. است ایاول يتقوا نیا و
ـ  خلـوت  نیهمـ  »جلسنی من جلیس انا« ـ ا و اسـت  یقلب  نیبهتـر  خلـوت  نی

 متصف که یکس پس. است نیهم حصول مقدمه گرید يهاخلوت و خلوات
 و ظاهره يقوا عیجمو  او قلب و روح و عقل و نید شد، تقوا مراتب همه به

ـ ن او نیمـوکل  و حفظه و ماند سالم اشباطنه  و ملـول  او از و ماننـد  سـالم  زی
 قیصد با یشخص نیچن معاشرات و و معامالت نشوند وحشتناك و منضجر

 منقطـع  قلـبش  بـاطن  از عداوت شهیر بلکه شود سالمت قیطر به عدوش و
 سالمت مراتب عیجم بهکه  یکس و ورزند عداوت او با مردم چند هر شود،

ـ نزد نفـاق  افـق  به و محروم سالم ضیف از اندازه همان به نباشد،  .شـود  کی
  )369ـ  368الصاله، ص (آداب

  شجاعت
متعادل هاي اخصش و از ارزشها یکی امام توجه مورد یارزشهاي شاخص نیب در
عنـوان   بـه  ترس نیب تعادل حالت خمینی امام آثار در که است انسان شجاعت کننده

نوبـه   بـه  کـه  باشدمی ن حالتیا در افراط عنوان به تهور و يمعنو و یاخالق لهیرذ کی
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شـجاعت   در مـورد مبـدأ   .باشد داشته يا ژهیو گاهیجا تیمعنو جادیا در تواندمی خود
  د:یفرمامی امام

 بـه  مبـاالت  قلت مان ویا و اعتدال و آنۀ نیطمأن و نفس قوت شجاعت مبدأ
  )142: ص1371، ینیخمامام ( .است آن و بلند و پست ایدن زخارف

 لغزش از را فرد تواندمی که است یعمل و يفکر شجاعت از اعم شجاعت، نجایا در
ـ  و رفتارهـا  تیمسـئول  رشیپـذ  در شـجاعت . دارد بـاز  تهـور  و در ترس  و آن بعواق

 در نظـر امـام   .باشـد مـی  خـدا  درگـاه  به توبه و غلط يرهایمس از شجاعت بازگشت
 يدهد و طـور یچ وقت از دست نمیانصاف را ه و و عدل شرع و شجاع، عقل شخص

  د:یفرمامی امام يف وینشود. در توص مانیپش کار آخر کند که درمی رفتار
 خـود  موقع در .]است[فس نۀ نیطمأن و عقل زانیو م هیرو يرو از شیکارها

 حرکـت  را او زیچ هر و کند، يو بردبار حلم خود موقع و در کندمی غضب
 و زیتم و با کند غضب اندازه به غضب موقع در و .اوردین غضب به و ندهد
ـ فیک چـه  به و اندازه چه به و کشد انتقام که از فهمدمی .کشد انتقام عقل  تی
 در عقلـش  عنـان  غضـب  وقت در. دیانم اغماض و عفو که و از کند، انتقام

و . نکنـد  مبـادرت  ناهنجـار  اعمـال  و زشـت  يحرفهـا  بـه  و اسـت  دسـتش 
 يطـور  به است، انصاف و و عدل شرع و عقل زانیم يرو از همه شیکارها
  )143. ص1371، ینیخمامام ( .نشود مانیپش کار آخر در که کند اقدام

  استقامت
 اسـتقامت  شـاخص  خمینـی  امام منظر ت ازیمعنوهاي شاخص نیتر مهم از یکی
 یقلب و یذهن ملکه را ارزش نیا دیبا فرسا طاقت و سختهاي تیمأمور همه در. است
ف اسـتقامت  یـ در مورد تعر .ندیبرآ دشوارهاي تیعهده مأمور از بتوانند تا سازند خود
  ند:یفرمامی امام
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 در راگـ  جهاد، در شد پیدا هائىگرفتارى اگر که است این معنایش استقامت
 باشـد،  شـرافتمند  خواهـد  مى که ملتى یک براى آیدمى پیش که هایىجنگ

 هـراس  مشکالت از برساند، ثمر به را اسالمى نهضت و را اسالم خواهدمی
، ینـ یخمامـام  ( .خداسـت  امـر  این نکند، سستى مشکالت در باشد، نداشته
  )463ص:13. ج1378

 و ) جهـت 112(هود /  رتما اُمکَ مقاستَفَهود  سوره در فهیشر هیآ به اشاره با امام
 فهیه شریبه آ توجه با نیهمچن و اکرم رسول به یتأس با را استقامت روش و ریمس

 گـر ید تیمأمور هر ای نبرد دانیدر م استقامت که دارند دیکأ هیتوص و کنندمی مشخص
  اسالم باشد: احکام چارچوب در و خدا فرمان يمبنا بر دیبا

 کـه  کنـد  مـى  امـر  رتما اُمکَ مقاستَفَ: که فرماید مى الىتع و تبارك خداى
 امـت  و تـو  اینکـه  بـه  رسد مى که آنجایى چیزى، را تو زاندغنل! باش پایدار
 اینکه براى شدم پیر آیه این واسطه به من: که فرمایدمى پیغمبر. باشید پایدار

 مى هم افرادى و کنم استقامت توانم]مى[ گرچه من و است مشکل استقامت
 .باشـد  مسـتقم  باشد، مستقل بتواند که نیست اطمینان ملت همه ولى توانند،

  )464ص:13. ج1378، ینیخمامام (
 ملتـى  یک براى که هائىپیروزى بسا چه. است مشکلتر امر خود از امر در استقامت

 شاندست از پیروزى آن کنند مى سستى ندارند، امر آن در استقامت اینکه براى آید مى پیش
  است. يمعنوهاي ارزش در یاساس شاخص کیاستقامت  اساس، نیا بر .رود مى

  يثارگریا
ـ ن شاخص نیا ـ  در زی ـ اهم از خمینـی  امـام  يمعنـو هـاي  ارزش نیب  يا ژهیـ و تی

 گـاه یجا تواندیم گریدهاي شاخص ریسا بر يرگذاریتأث با شاخص نیا. است برخوردار
حب  و یخودخواههاي مانده ته که یشاخص .باشد داشته يمعنوهاي ارزش در ياژهیو
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 بـه  گـران ید به دادن تیاولو و گرانید نسبت به و لطف محبت و حب اهللا به را النفس
 شـهدا هـاي  امـام در خطـاب بـا خـانواده     .دارد دنبـال  به را نفس به دادن تیاولو يجا
  د:یفرمامی

 هاجـاز  هرگـز  که دیداد نشان نیو مجروح نیو معلول شهداهاي خانواده شما
 شهداهاي خانواده شما .افکند هیسا کشور نیا مقدرات بر استعمار دیدهینم
 زانیعزۀ هم از که دیفهماند جهان به و بوم مرز نیا نانیآفر افتخار شهادت با

 ارتـان ی د، خداوندیملت نیا و چراغ چشم شما .گذشت دیخواه اسالم راه در
 د کـه یداد نشان همه به شیخو زانیعز و جوانان و فرزندان ثاریبا ا شما. باد

ـ پ مصمم ملت نیا بر توانست نخواهد خارج و داخلهاي توطئه  .شـود  روزی
  )80ص:14. ج1378، ینیخمامام (

  یاسالم يمرزها و اسالم از دفاع
ـ با یمتیق هر با که است یارزش آنچنان يدارا زیعز اسالم امام قاموس در  آن از دی

 نیتـر یاساسـ  از یکی نیبنابرا نمود؛ فدا دیبا را يزیچ هر آن از دفاع يبرا و کرد دفاع
 کشـور  يمرزهـا  و اسـالم  از دفاع شهیامام، اند ییت گرایمعنو در یارزشهاي شاخص

 کردنـد،  صـرف  آن يبـرا  را ه خـود یـ عمـر گرانما  خدا رسول که يزیچ. است یاسالم
ـ  و نیاباعبـداهللا الحسـ   د،یرس شهادت به آن يبرا نیرالمومنیام  شیوفـا  بـا  ارانی

ـ انب همـه  تـالش  مکتب، حاصـل  نیا و کردند هیهد آن يبرا را خود پاكهاي خون  و ای
 و مـرد  و زن از اعـم  تمام مسلمانان عهده بر آن از مراقبت و حفظ که است یاله يایاول

 ادیـ هـاي  شـاخص  ریسا نیدر ب شاخص نیا .است سالخورده رانیپ و کوچک و بزرگ
 از یکـ ی نیبنـابرا  شـده اسـت؛   مطرح نیخمی امام جانب از يشتریب داتیتأک با شده
ــر مهــم ــوهــاي ارزشهــاي شــاخص نیت ــدر معنو يمعن ــام خم یــیت گرای ــیام  ین

دند یورزمی دیار تأکیبر حضور مردم در دفاع مقدس بس ن اساس امامیهم بر  .باشدمی
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  دانستند:ی میفه شرعیو آن را وظ
 يطـور  هـر  بـه  خواهندمی کنند، حمله خواهندمی که ییقدرتها کی از دفاع
 آنها اگر دفعه نیا و یاول اسارت به گردانند بر را ما و را شما باز است شده
 را اسالم اساس آنها .ستین سابق مثل کنند، دایپ یقدرت کی نخواسته يخدا

 در و بکنـد  کـار  تواندمی که است اسالم دندید که نیا يبرا برند؛می نیب از
 اسـت  ضیفـرا  اهـم  از ما،ۀ هم بر است يا ضهیفر کی نیو ا. ستدیبا مقابل
 اسـت؛ اسـاس   بـاالتر  احکام اسالم حفظ از اسالم حفظ ،یعنی اسالم؛ حفظ
شما ۀ ما، برهمۀ و برهم .است اسالم احکام اساس او دنبال است، اول اسالم

 واجب میباش داشته ییتوانا که يمقدار به م،یباش داشته قدرت که يمقدار به
 عمـل  ستهیشا طور به ما را مقدس دفاع نیا که نیا در میکن تیجد که است

  )80ص:20. ج1378، ینیخمامام م. (یبکن
ـ   ۀ حکومت نبود بلکه مسـئل  کۀ یدفاع مقدس مسئل در نظر امام ه اسـالم بـود و ب

  کرد:می د در آن مشارکتیبا داشت توان که يا اندازه به کس ن خاطر هریهم
ـ  مسـئله  مسـئله، . باشـند  داشـته  شرکت امر نیا در دیبا رانیا ملتۀ هم  کی

. اسـت  اسالم مسئله مسئله، ست،ین جنبه کی مسئله مسئله، ست،ین حکومت
 کننـد، هـر   دفاع که است واجب کشور نیا و مرد زن بر ،یعنی اسالم، مسئله
 تا میبکن بیتعق دیبا را دفاع نیو ا بکند دفاع دیبا تواند که يا اندازه به کس

امـام  ( .میبرس خواهد،می یتعال و باركت يخدا که ییها يروزیپ به انشاءاهللا،
  )80ص:20. ج1378، ینیخم

 گرفتـه  يمعنـو  يباورهـا  از يمعنـو هـاي  ارزشهاي شاخص که است نیا قتیحق
 یکه گاه است ممکن لیدل نیهم به هستند؛ يمعنو يباورها جهینت و حاصل ای شوندمی

 کپارچهی بسته کی تیمعنو نباشند چون کیتفک قابل گریکدی ازها ارزش و باورها نیا
  .دارند یخاص یکینزد و ارتباط گریدیک با يمعنو يرفتارها و ارزشها که باورها، است



270   1ج / مجموعه مقاالت  

 يمعنو يرفتارها

 سـازمان  جامعـه،  خـانواده،  اسالم، خدا، قبال در يمعنو افراد از که است ییرفتارها
هاي هیصتو و در خمینی امام آثار از یاکتشاف مطالعات در. زندیم سر عتیطب متبوع و

 که مهم میخوریم بر یتوجه قابلهاي شاخص به يمعنو يرفتارها يبرا امام خمینی
  باشند.می ن قراریه ایها شاخص نیا نیتر

  عبادت کی عنوان به یشرع فیتکل به عمل
 با منطبق دیبا فرد يرفتارها و اعمال ت،یمعنو به دنیرس يبرا خمینی امام منظر از
ـ ن بـا  اعمـال  نگونهیاگر ا صورت نیا در ؛باشد یاله و یشرع احکام  يبـرا  خـالص  تی

 يبـرا  عبادت کی حکم در باشد، يعباد ریغ اگرچه یعمل شود، هر انجام خدا تیرضا
 توانـد مـی  تیمعنو خمینی امام دگاهید از. ارزش است يپروردگار دارا نزد در عامل

 يمعنـو  ریـ غ عمـل  کـه  یحال در و دینما همسو خود با زیرا ن يماد اقدامات و رفتارها
  ند:یفرمامی امام .است متصور زین يمعنو آثار آن يبرا باشد،می

 ما همـه  و .ندارد هراس او قدرت جز یقدرت چیه از اوست با خدا که یکس
ـ با او يبـرا  زمـان یچ و همه اوست از زمانیچ  و باشـد،  او راه و در باشـد  دی

 و در اوسـت  از میدار چه هر فرزندانمان اوالدمان، مالمان، جانمان، خودمان،
. ماست با يروزیپ بشود چه هر. میندار ما یهراس چیه نیبنابرا و اوست، راه

ـ بکن خـدمت  خـدا  يبـرا  که دیدار را دهیا نیا شما که یمادام  عبـادت  در دی
 شـد  خواهـد  نابود و است خورده شکست شما دشمن و د،یروزیپ و دیهست

  )223ص :17. ج1378، ینیخمامام ( .انشاءاهللا
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  یقانون ضوابط چارچوب در اقدام و گرانید حقوق تیارع
 حقـوق  مراعـات  و خـود  حـق  به ، قانع بودنيرفتار معنو يشاخصها گر ازید یکی

 خدا تیرضا يبرا دیبا یاسالم نظام در یدولت ادارات کارکنان و کارمندان. است گرانید
 حقـوق  ه،فـ یبـا وظ  متناسب خود ا سازمانی جامعه مردم مشکالت حل در اخالص با و

 چـارچوب  در دیبا يادار اقدامات بر آن، عالوه. کنند مراعات را همکاران و افراد ریسا
 اخالص با اگر که است صورت نیدر ا باشد، یقانونهاي دستورالعمل مطابق و ضوابط

  .هست زین يمعنو اجر يدارا شود، انجام یاله تین و

  مردم به صادقانه خدمت با خدا تیرضا جلب
 ،خمینـی  امـام  انهیت گرایمعنو دگاهید در يمعنو رفتارهاي ز شاخصا گرید یکی

راه  يبـرا  پروردگـار  توجه مورد و خالصانه اقدامات انجام قیطر خدا از تیرضا جلب
 يانجام کارها با تواندیم يفرد هر دگاه،ید نیا از. باشدمی مشکالت مردم حل و يانداز

 حـال  در و کنـد  جلـب  را خدا تیرضا ،خود اهداف و تین در یراتییتغ با خود روزانه
 يازین آنکه بدون باشد، مند بهره خدا عبادت ثواب از روزمره خود و يجار امور انجام

 ارزشش دیشه به در نظر امام خدمت .باشد داشته انجام عبادت يبرا خلق از يانزوا به
  خدمتهاست: همه از شتریب

 افضـل  افـراد ۀ هم از دیشه نکهیا يبرا است افضل ادهایبنۀ هم از دیشه ادیبن
 و کنندمی خدمت همه هست. خدمتها رأس در دیشه ادیبن در خدمت است.

 بارگـاه  در هست ارزش همه يو برا است فضل همه يو برا خدا يبرا همه
 کننـد می خدمت که ییآنها کنند.می خدمت که ییخدمت گزارهاۀ هم .یاله
 کهها زدهجنگ نیا است. فداکاران يبرا خدمتشان هم آنهاها زدهجنگ يبرا

 کس هر هم نهایا به راجع هستند وطنشان از خارج و در هستند رانیا در اآلن
 شتریب ارزشش دیشه به خدمت لکن است، فداکاران به خدمت بکند خدمت

  )515ص :13. ج1378، ینیخمامام خدمتهاست. ( همه از
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  یفرمانده از تیتبع
 نید دیتأک به بنا چنانچه .است ینظام یفرمانده ت ازیتبع ،يگرید يرفتار شاخص

 و یپـاک  و صداقت به شود، منوط انجام یاسالم حکومت در کار نیا یاسالم رهبران و
 نیا يمعنو مدارج شیافزا تواند درمی تیتبع نیا ،ینظام کارکنان و روهاین تین خلوص

در  .ستا يمعنو رفتارهاي از شاخص یکی و شود واقع مؤثر متعال يخدا نزد در افراد
  ند:یفرمامی مسلح امام يروهایخطاب به ن

 بحمـداهللا  که کنند، اطاعت خود فرماندهان از مسلح يروهاین افراد تمام دیبا
 در چـه  و یانتظام و ینظام يقوا در چه فرمانده اطاعت از یچیسرپ کنند.می

 و موجـب  دارد تیمسـئول  ،یمردم يروهاین و جیبس در چه و پاسداران سپاه
  )541ص:13. ج1378، ینیخمامام ت. (اس بیتعق

  کارها در انضباط
 هیتوصـ  را خمینی امامهاي هیدر توص يمعنو يرفتارهاهاي شاخص از گرید یکی

شان در خطاب یدهد. ایم کلیتش یتیامن و ینظام امور انجام در و نظم انضباط به ایشان
  ند:یفرمامی مسلح يروهایبه ن

 انضباط است الزم هستند که قشر هر زا ینظام ریغ و ینظام مسلح يروهاین
و  نـد ینما اجتناب است انضباط مخالف که ییکارها از و کرده حفظ قاًیدق را
و  نمـوده.  توجـه  اسـت  شـده  گذاشـته  آنانة عهد بر که یبزرگ تیمسئول به

، ینـ یخمامـام  اسـت. (  بیتعق و تیمسئول موجب مطلوب انضباط از تخلف
  )541ص:13. ج1378

در  يمعنـو  يرفتارهـا هـاي  یژگیو از یکی به عنوان انضباط صشاخ اساس، نیا بر
  .باشدمی خمینی امام ییت گرایمعنو
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 يریگ جهینت

 خمینی امام حضرت دگاهید از تیمعنو مفهوم که بود آن بر تالش ق،یتحق نیا در
 تـوان بـه  یم چگونـه  ایشان منظر از که شود مشخص و ردیگ قرار مطالعه و یبررس مورد
 طیمحـ  و یشخص یدر زندگ يمعنو اتیح کی کردن دایپ و ییت گراینومع و تیمعنو
   .شد لینا خود کار

 خمینـی  امـام  منظر از تیمعنو ـ1: سه گانه سؤاالت به پاسخ دنبال به قیتحق نیا
 یاساسـ هاي شاخص ـ3 است؟ يابعاد چه يدارا امام توجه مورد تیمعنو ـ2 ست؟یچ

ـ کل و میمفـاه  اکتشـاف  اب کار نیا يکدامند؟ برا ابعاد از کی هر  بـا  مـرتبط هـاي  دواژهی
 و احکـام  و آثـار  و انـات یب از يا مجموعـه  بـه  خمینی حضرت امام آثار در تیمعنو
ـ  ایشـان دسـت   توسط يمعنوهاي هیتوص ـ ا فیشـر  ملـت  بـه  خطـاب  کـه  میافتی  ران،ی

 از اعـم  ینظـام  يروهاین ،یدولتهاي و وزارتخانه مؤسسات کارکنان شهدا،هاي خانواده
 یانتظـام  و یتیامن يروهاین و مستضعفان جی، بسیاسالم يجمهور ارتش پاسداران، اهسپ

 مقاله نیا درها هیتوص نیا يدسته بند و لیتحل و يغربالگر با. است شده عرضه کشور
 ،یموضوع يدسته بند نیا در .میکن يدسته بند يتریم کلیمفاه لیذ در را آنها میتوانست

هـاي  ارزش ،يمعنـو  ين باورهـا یعنـاو  تحت مجموعه ریز سه تیمعنو مفهوم لیذ در
 خود نوبه به زینها ر مجموعهیز نیا از کی شد که هر جادیا يمعنو يرفتارها و يمعنو

  دادند. اختصاص خود به را ییشاخصها
بـا   و ینید و یاسالم اعتقادات در شهیر ،خمینی امام توجه مورد یاسالم تیمعنو

ـ  عـت یطب و مـردم  خـدا،  با انسان رابطه و انانس يوجود ابعاد تمام به توجه ـ پ یمعن دا ی
و  يوجـود  ابعـاد  سراسـر  کـه  دهـد یم کلیتش را يا کپارچهی کل مجموع، در و کندیم

 فرهنـگ  در شـدن  وارد توانند بـا می مردم ل،یدل نیهم به .ردیگمی بر در را فرد یزندگ
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 ،یاجتمـاع  و يفـرد  یزنـدگ  در ایشـان  يمعنـو هاي هیتوص ساختن ملکه و امام يمعنو
 يادار و یشخص یزندگ کل در ق،یطر نیا از تا دینما جادیا خود يبرا را يمعنو اتیح

افراد،  يمعنو تیترب با توانمی کار، نیا با. ببرند سر به خدا عبادت انجام حال در خود،
 در کـه  درست کرد شود،می عبادت متعال همواره خداوند آن در که يجامعه معنو کی

  .کند دایپ یاسالم و ییخدا صبغه مردم، نیرابطه ب و باشد مفرمات حکیمعنو آن،
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  امت واحده  یآرمان قرآن يواکاو
  ینیشۀ امام خمیره و اندیدر س

  34انیده باوریفر

م یکرقرآن  یمترق يهان آموزهیتریاز اصول امت واحده یآرمان قرآنده: یچک
 يفکـر  يهـا از دغدغـه خ اسـالم  ین و تحقق آن در طول تـار یاست که تکو

توسـط   که در صدر اسالم یآرمان است.بوده ینیرهبران و مصلحان دنۀ یرید
، یمحقق گشت و در اندك زمان یان اعراب متفرق جاهلیدرم اکرمامبریپ

از  یکـ ی ینـ ین راسـتا امـام خم  ی. دراندساختمنسجم و قدرتم یامت از آنان
روند که نگـرش و  یشه در دوران معاصر بشمار مین اندیان این منادیبزرگتر

، نشـد. بلکـه   ياانه و فرقـه یگرایمل يهار نگاهیگاه اسچیه، شانیافق مبارزات
اسالم و مسلمانان  يهاتیو در عمل توانستند قابل، کیو تئور يلحاظ نظربه

ـ نمانیـی را تب یان جوامع اسـالم یو اتحاد م، کننددارة جامعه طرحا يرا برا د. ی
ـ اح ین و تشرییتباکنون مقالۀ حاضر با هدف  ـ  ينش کـاربرد یـ ن بی در  یقرآن

ـ «ن سوال که یدرصدداست تا با طرح ا ینیخمشۀ امامیاند امـت   یآرمان قرآن
                                                   

  رازي کرمانشاه.  دکتراي تاریخ انقالب اسالمی، مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه .34
fbavaryan@gmail.com 
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ولـه  ن مقیا» است؟داشته ینیشۀ امام خمیره و اندیدر س یگاهیواحده چه جا
 يو اسـناد  يابا استفاده از منابع کتابخانه یلیتحلـ   یفیتوص یرا در چارچوب

ن یقراربدهد. برا یابیشان مورد ارزیشه ایامام) در اند يهاامیها و پیسخنران(
شۀ امـام  یره و اندیامت واحده در س که؛ازآن است یحاک هیۀ اولیاساس فرض

 یو ضـرورت  يک استراتژیبلکه ، ک و روش صرفیک تاکتینه فقط  ینیخم
ات و یـ شان با اسـتناد بـه آ  یکه ا، استمحسوب شده یاله ياضهیو فر يفطر
ـ بـه اح  یشبرد انقـالب اسـالم  یت و پیان هدای) در جریاسالم( اتیروا اء و ی
  گماردند. شه و عمل همتیت آن در حوزة اندیتقو
  .يستراتژا، کیتاکت، یانقالب اسالم، ینیخمامام، امت واحده :هاواژه دیکل

 مقدمه

م اسـت کـه   یکـر قرآن يهان آرمانیترخداوند و از برجسته یسنت قطع امت واحده
آسمانی بر ضرورت و ع یاست. هرچند شراتحقق آن بوده يدر راستا، اء عظامیبعثت انب

 هـا کننـده در موفقیـت زنـدگی انسـان    عنـوان امـري مهـم و تعیـین    بـه  ن سـنت یالزوم 
اسـت.  را محور قـرار داده آناز هر آیین و شریعت دیگري م بیشاسالاند؛ اما نمودهتأکید
ت در جهت سـاخت آن  یحضور در جامعه و فعالکسو مردم را بهیم از یکرکه قرآنچنان
جهـت ابقـاء    یو عـامل  یالهگر وحدت را موجب نزول رحمتیديکند و از سویامر م

ـ پ، که در صـدر اسـالم   ید. آرمانینمایمیجامعه معرف کـرد و  را محقـق آن کرمامبرای
رهبران و مصلحان  يهادغدغه همواره از یجاد امت واحد اسالمیا ياز آن تالش براپس

ن یالـد جمـال دیسـ گستردة و درخشـان   يهاتالشد یجدکه در قرونچنان، دیگرد ینید
توجه ن بستر قابلی.......دراو ياقبال الهور، د رضایرش، یکواکب، عبده محمد، ياسدآباد

شگامان نهضـت اصـالح در جهـان    یپعنوان به یدجمال و کواکبیکه سياست. بطورهبود
ـ  «ک یـ ل یق تشـک یرا از طر یت امت اسالمینیتحقق و ع، اسالم » یعـال  یمجمـع اخالق
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را  یامـت اسـالم   ۀکپارچـ یوحدت  از همفکرانش ياو عده د رضایرشو  ساختندمطرح
 کـه  ییهـا تـالش  .نمودندشنهاد یپ )رهبر واحد جهان اسالم( »یامام عال«ک یر پرچم یز
 یاسـالم  يکشـورها  تیمرکز ينابود و یعثمان يامپراتور در استعمار نفوذ ازپس قاًیدق

وجود افراد متعصب و  و یان فرَق اسالمیم یباتوجه به اختالفات مذهباما گرفت. شکل
 و شکسـت خـورد   يازدن به اختالفـات فرقـه  دامن يبرا راستعما يهاتیفعال و يقشر

که در دوران معاصـر  نیماند تا ایه باقیدر مرحلۀ نظرهمچنان آرمان تحقق امت واحده 
ن مسأله و ابعاد گوناگون یه بزرگ ایشمند و فقیاند، پردازهیک نظریعنوان به ینیامام خم

ـ از مناد یکیعنوان به و عمالً ندقرارداد خاص مدنظر یتیرا باعناآن ان بـزرگ وحـدت   ی
ل یتشـک برداشتند و مسلمانان جهـان را بـه   تحقق آن راه در چند ییهاگام یامت اسالم

نمودنـد. از   قیصرف تشـو  يو نژاد یو نه قوم یت اسالمیکالن براساس هو ياجامعه
ـ آمـال و ا  ندکه توانست ینیمام خما، ن رویهم از  يارا در گوشـه  یحکومـت اسـالم   ةدی

ل امـت بـزرگ   یتشـک  ۀدغدغـ  گـاه از چیهـ ، دنبخشـ تینین پهناور جهان اسالم عیسرزم
و  یالمللنیب یاتیبا ادب لذا، ندنگرفتاسالم آرام یجاد حکومت جهانیا يدر راستا یاسالم

باتوجه به  شدند.انقالب قائل يبرا یسالت جهانر، فراتر از جهان اسالم یمسائلتوجه به
ت یشخصـ ن یتـر شان را بـه برجسـته  یتنها انه، به وحدت ۀ امامصادقان يوفادارن امر یا

 یاسـالم  مختلـف  يهـا هـا و فرقـه  ان نحلـه یر مدبلکه ، نمودلیجهان اسالم تبد یانقالب
ن ین پژوهش با درك ایشد ااکنون باتوجه به آنچه گفته .دیشان بخشیبه ا یعیگاه رفیجا

ن یو مهمتـر  ریرگذار در قرن اخین موضوع تأثیمهمتر ینیخمامام يهاشهیاندموضوع که 
ـ یباعنا قصددارد؛، شودیمحسوب م ینقالب اسالممنبع و شاخص تفکر ا ن و یـی تبه ت ب

عملکـرد  بـا   شـان یکه ا، ینیشۀ امام خمیره و اندیامت واحده در س یآموزة قرآنح یتشر
 يبه واکـاو ، نمودندنییمسلمانان جهان تب يبرا يرفتار يک الگویعنوان به راش آنیخو
 يان بـرا یـ ن میـ شان بپردازد. درایا شۀیره و اندیدر س یقرآن ينش کاربردین بیگاه ایجا

گاه یم: جایها هستن سوالیبه ا ییپاسخگو یق درپیند تحقیابعاد موضوع در فرآ یبررس
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شـه  یره و اندیس در یواحدة اسالم امت تیماه، است؟م چگونهیکرامت واحده در قرآن
ده جاد امت واحـ یجهت ا ینیامام خم کیاستراتژ یمبان، است؟چگونه بوده ینیخم امام

ل امت واحـده مـورد   یتشک يرا برا يکاربرد يچه ابزارها ینیخمامام، کدامند؟ یاسالم
ن یجهـت تکـو   يچه نقش راهبرد امام يبه رهبر یاند؟ انقالب اسالمسفارش قرارداده

  است؟فا نمودهیا یواحدة اسالمامت

  قینه تحقیشیپ

 يادیز هشگرانپژو، یموضوع امت واحده اسالم يت راهبردیاهم ریاخ دهۀ چند در
ـ ا یبررس به تا استداشته برآن را  يادیـ ز يهـا ن پـژوهش یبپردازنـد. بنـابرا   مقولـه  نی

ـ اسـت. درا ها و....آن صورت گرفتـه مؤلفه، هاشاخصه، ابعاد، مفهوم، درخصوص مبنا ن ی
 یمختلف ياین موضوع از زوایا، ینیخمشۀ امامین مقوله در اندیت ایراستا باتوجه به اهم

که با موضوع حاضر ما  ییهااست. پژوهشقرارگرفته یشان هم مورد بررسیشۀ ایدر اند
 پـژوهش ة در حـوز هسـتند. امـا   يبـردار از آن قابل بهره ییهااشتراك و در بخش يدارا

ـ ارائـه نگرد  یجامعمستقل و تحقیق حاضر باعنوان مذکور تاکنون  ـ اسـت؛ ز دهی ـ را ای ن ی
ل یگـاه تشـک  یت و جایـ ماه یسـ ضـمن برر  یصورت جامع و علمدارد بهیپژوهش سع

 ينقـش راهبـرد   یبـه بررسـ  ، ینـ یخمشـۀ امـام  یره و اندیم و سـ یکرواحده در قرآنامت
نقطـه  هـم بپـردازد و    ین امت واحدة اسـالم یجهت تکو امام يبه رهبر یاسالمانقالب
از  یاسـت. برخـ  ن مسـئله یدرهمـ  هاي دیگـر با پژوهش آنتمایز و وجه ينوآوراصلی 
  ن حوزه عبارتنداز: یدرا قاتین تحقیمهمتر

 تکوین راهبردهاي و هابازدارنده واکاوي، )1394( دونیفر، یی؛ رضایمرتض، ياکبر
 يهـا ن بازدارندهیین پژوهش با هدف تبی: اخمینیاندیشۀ امام در اسالمی واحدة امت

ـ بـه ا  یابیدسـت  يح راهبردهـا یو تشر ین امت واحدة اسالمیتحقق و تکو يروشِیپ ن ی
 است.قرار داده يموضوع را مورد واکاو ینیدگاه امام خمیاز د، مهم
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؛ ینـ یخمامـام  یام اصالحیدر ق یاسالموحدت یقرآن یمبان، )1388( احمد، ياکبر
گاه یدرخصوص وحدت در کتاب و سنت به اختصار جا ياان شمهین مقاله ضمن بیدرا

جاد تفرقه یا يهاشهیل دو عنوان؛ عوامل و ریدر ذ ینیخمشۀ امامیدر اند یوحدت اسالم
مـؤثر در وحـدت مسـلمانان جهـان مـورد       يو معنـو  يو عوامل ماد یدر جامعۀ اسالم

 است.قرارگرفته یبررس

شـه  یاسـالم در اند نـد وحـدت جهـان   یفرآ، )1395( اصغر، یم؛ کتابیابراه، يکالنتر 
 امـام  شـۀ یاند در وحـدت  مفهـوم  یستیچ ین مقاله به بررسی: دراینیخمحضرت امام

 يامـدها یپ، یاسـالم  امـت  وحدت تفکر نمودندر دنبال امام ها و اهدافزهیانگ، ینیخم
پرداختـه   ینـ یجاد آن از منظر امام خمیموانع وحدت و عوامل ا، وحدتوحدت و عدم

 است.شده

شـه  یاسـالم در اند جهـان  یاسـ یراهکـار وحـدت س  ، )1378( محمـد اکـرم  ، یعارف
ـ یامام خم یاسیشۀ سین پژوهش با مطالعه در اندی: اینیخمامام و راهکـار  نـد  یفرا، ین
و  یرهنگـ فــ   يحرکـت فکـر  ل دو یـ در جهان اسـالم را درذ  شدن وحدتادهیپ یعمل

  دهد.یمشان نشانیشه ایدر اند یعملـ  یاسیس

  یو مفهوم يچارچوب نظر

ـ  ، یۀ مبـان یاقدامات افراد و جوامع برپا استواراسـت کـه    ییهـا فـرض شیاصـول و پ
ران یا ین مبنا انقالب اسالمیباشد. برایم ریانکارناپذ یها ضرورتشناخت هرکدام از آن

شناخت دارد که  ییهافرضشیو پ یمبان، خیتار يهان انقالبیاز مهمتریکیعنوان ز بهین
ـ  یمبان ت است؛یار بااهمیک از آنان بسیهر ، مـت اما، التعـد ، دیـ توحهمچـون؛   یقرآن
ـ تنها در روند پنه و......که یاسالم وحدت امت، مانیا، تیوال ـ بلکـه در جر ، يروزی ان ی

ـ ). امـا در م 42ب: 1397، يمحمدیعل( اندفانمودهیا یاساس یز نقشیتداوم انقالب ن ان ی
ـ ، ین مبانیا  ینـ یخمامـام  ياشـه یاند ین مبـان یتـر یاز اصـل » امـت واحـده  «یآرمان قرآن
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بـروز   یمانقـالب اسـال   ياسـت راهبـرد  یعنـوان س آن به یرونیکه بازخورد ب، استبوده
شـه در مفهـوم   یشـان ر یشـۀ ا یکـه در اند  ی). آرمان75: 1394، نژادیقهرمان( استنموده

ق ین مصادیرتیقین و حقیترهیپرما، نیترصادق، نیتريدر قوکه  یمفهوم، وحدت دارد
» کثـرت «بـا   یهمگـ ، آنق یه مصـاد یـ اسـت و بق  »یالهذات اقدس وحدت« تحقق خود

   .)85: 1377، یکرمانیحجت( اندختهیدرآم
دانند که بـدون  یم یامام وحدت را از سنخ رحمت و محصول مقدماتن اساس یبرا

  : ها حاصل نخواهدشدآن
طان اسـت و  یداکنـد... تفرقـه از شـ   ین رحمت ادامه پیم که ایکند کوششیبا

  )295: 17ج، 1378، ینیخمامام( .وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است
 یخیتار يهایتضادها و دشمن و ن کثرتیدر ع یاسالممذاهب  ن از منظر امامیبنابرا

 يدارا) و 100: 1386، یمیمق( هستند وحدت یمظهر و تجل، يو نظر ياهیدر اصول پا
، اعتقاد به نمـاز ، واحد ياقبله، معادروز جزا و اعتقاد به ، مشترك يامبریپ، واحد يخدا
دن یرا از رستواند آنانینم ياعتقادـ  ياختالفات فکر یبرخ و دنباشیم..حج و...، روزه

ـ نمامنـع  کیاستراتژ یاسیسبه وحدت  ن اسـاس در  یبـرا  .)82و85: 1387، يفـوالد ( دی
از مقاصد بزرگ یکی و هاستآن يد اعتقادیتوح یتجل، وحدت مسلمانانشان یشۀ ایاند
و  یشرفت مقاصـد بـزرگ اسـالم   یاست که در پده بودهید عقید کلمه و توحیتوح، ءایانب

از نظر امام  استداشته ياکنندهنییفاضله و غلبه بر دشمن بزرگ نقش تع ۀنیمد لیتشک
 یاتحاد و الفـت جوامـع اسـالم   ، ه وحدت نفوسیا جز در سایمقصد بزرگ انب«: ینیخم

 غلبه، شد دایفه پیک طایا یک نوع ین یدر ب ین مودت و اخوتی. اگر چنشودیمحقق نم
شۀ فساد را در ین ریشان همچنیا». قه نباشندین طریا که بر یف و مللیکنند بر تمام طوا

شـود در  جیـ ره موبقه اگر راین کبیاست که اپرواضح«دانند: یفقدان وحدت در جامعه م
ت یـ شـه فسـاد در جمع  یشـده و ر نه و حسد و بغض و عداوتیموجب ک، یتین جمعیب

وحـدت و اتحـاد   و ، دیجادکند و برومند نمایها ادر آن ییدرخت نفاق و دورو، بدواند
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ـ کند. و از اانت را سستیه دیو پا، کندجامعه را گسسته فسـاد و قـبح آن   ن جهـت بـر  ی
   ).309ـ  310: 1394، ینیخمامامر.ك: ( »گرددافزوده
ن کثـرت و  یوحدت در ع« يدر چارچوب نظر، ینیخموحدت امام ۀینظر، رونیاز ا

صرفاً کثرت  یاسالم يکشورها يلذا مرزها و استمیقابل ترس »ن وحدتیکثرت در ع
ـ تبع، دیـ اصل توح، شانیمبنا و مالك وحدت از منظر ا نی. بنابرااست ییایجغراف ت از ی

اسـالم  ن اصول مشترك جهـان یترعنوان مهمبه امبر اکرمیقرآن و سنت پ يدستورها
وحـدت   يو اعتقـاد  ينظـر  ین وجـود مبـان  یاصول که مبن یاب یترک ۀیدر سا و است
را  یتوان وحـدت یم، گر استید يجهان اسالم از سو یسو و تکثر مذهبکیاز  یاسالم

جوامـع و   یدر رفتـار جمعـ   یو رحمت اسالم يبرادر، اخوت ینمود که تجل يزیریپ
ن ی. بنـابرا مسـلمانان باشـد   یاجتماع یو زندگ يامختلف منطقه در سطوحِ یملل اسالم

رکـت بـر محـور توحیـد و     ح، رااسالمی و توفیق علمـی و اعتقـادي آن   شان وحدتیا
، یمـ یمق( انجامـد یمـ وحدت عمل  ت بهیدر نها، که يادهید. وحدت عقداننوحدت می

و حفظ  ییجومبارزه يقو ةزیوجود انگکه  ینین راستا امام خمیدرا .)100ـ  101: 1386
را  يروزیل به پیبودند و ندرك کردهها نهضت یابیدر کام را، یوحدت و انسجام گروه

کـردن  یتلقّ يبا راهبرد، دانستندیمواحد  يو اعتقاد یفرهنگ، يد نظام فکرمرهون وجو
 يعنوان امـر به یاسیه سیک نظریقالب  را درآن ینیتحقق ع یعمل يراهبردها، وحدت
دولـت بـزرگ   «ل یتشـک  منجـر بـه  ، تیـ که در نها نددیکشر یبه تصوچنان ، کیاستراتژ

را آنتوان یم» جهان اسالم یاسیس وحدت«در تحقق  که يطرح راهبردگردد. » یاسالم
 د اشـاره نمـود؛ کـه   ی. البته باکردیتلقّ »وحدت«عنوان تحت یاسیس ۀیک نظریدر قالب 

از  بلکه، اندرا طرح و اعالن نکرده هینظرن یاچارچوب ، یصورت مدون و رسمبهامام 
 ۀیـ رتوان راهبرد تحقق وحدت را در چـاچوب نظ یم، شانیات اشیمجموع کالم و فرما

  .)82ـ  85: 1387، يفوالد( نمودحرشان طیا» وحدت«
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  یمفهوم شناس

 ۀشیرکه از  است »بودنیکی«و » تنهابودن« يبه معنا یعرب ياواژهدر اصل  وحدت:
»دحشـدن یکـی « یکـه در فارسـ   يا). واژه1: 1386، یوضـ یع( اسـت گرفتـه شـده   »و« ،
واحـد  و جهـت   در یک مسیرو حرکت » یکدلی«، »همگرایی«، »همبستگی«، »کرنگیی«

ـ ا .)20453: 14ج، 1373، دهخدا( استمعنا شدهبراي رسیدن به متصدي واحد  ن واژه ی
ـ  يهـا اتحاد گروه« است:ف شدهین تعریچن یاصطالح از نظر مصـالح   کـه بنـابر   یمردم
مختلف گردهم  يهاا دستهیصورت جماعت به یو حزب یا گروهی یو شخص یاجتماع

، پـور میکـر ( »شـند یاندیدورند و به مصالح م يریکشمکش و درگ ند و از هرگونهیآیم
، ردیـ گیباهم بودن نشـأت مـ   و اجتماع از وجود وحدت ینیخمامام). از منظر 1: 1386

کننـد و  یمـ مشـترك بـاهم اجتمـاع    يمشـترك و در امـر   یهدف با يان معنا که عدهیبد
» یسمان الهیر به اعتصام« شان محور وحدتیشۀ ای. در اندآورندیوجود مرا به یجماعت
 دارد و فطرتاً تمام و تام ارتباط دیتوح با شناسانهیهست لحاظ رو وحدت بهنیاز ا است.

اما ). 334: 67، 14، 1378، ینیخمامامر.ك: ( متحد سازد خدا حول را هاانسان تواندیم
برخاسـته  امري انسانی و ، براي رسیدن به اهداف مشترك و عمومی وحدت یطور کلبه

ـ ). درا224: 1393، يدیجمش( است انسان از ذات و سرشت نوعیِ در تفکـر  ن راسـتا  ی
اسـت   مطلـوب  يامر بلکه، ستیر مذاهب نیهرگز مراد از وحدت کنار نهادن سا، ینید

در » وحدت«هرچند واژه ). 1: 1394، يفوالد( استد شدهیار سفارش و تأکیبدان بس که
سـورة   103 ۀیـ در آ کهچنان، استگر آمدهیو محتواى د اما با مضمون، قرآن بکار نرفته

گر یکـد یگاه کـه دشـمنان   آن، دیاد آریشتن را بینعمت خدا بر خو«است: عمران آمدهآل
 35».دیشـد  هاى شما الفت و مهربانى انداخت تا به لطف او برادران هـم ان دلیپس م، دیبود

                                                   
35.  فَرَّقُوا مته  نعمت واذْکُرُواواعتَصموا بِحبلِ اللَّه جمیعا ولَا تَ عبِن تُمحبفَأَص نَ قُلُوبِکُمیب فَأَلَّف اءدأَع إِذْ کُنْتُم کُملَیع اللَّه

نْتُم علَى  فَاإِخْوانًا وکُ   )103(آل عمران،  .ک یبیِّنُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَهتَدونکَذَلمنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُم منْها  فْرَةٍح شَ
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، تنهـا در اسـالم  را نـه آن قرآن و است میکرقرآن مهم يهااز آموزه یکی وحدتنیبنابرا
جـاد آن  یا يو برا کندیم ها قلمدادآن یو هست ءعنصر بقا، يدیان توحیبلکه در تمام اد

اشـاره   حضور در مسجد و جماعـت ، وجه به مشترکاتت، مان به خداوند و اطاعتیبر ا
وحدت  داد: ير جایز ۀسه دست توان دریرا موحدت  خصوص دگاه قرآن دریدکند. یم

منشـأ   یکه وح، يدیان توحیوحدت اد، زبان و...، نژاد، با مالك تقوا فارغ از رنگ بشر
ـ نوکـه   یامت اسـالم  وحدتاست و ان یاد ۀهم  ه اسـت ل امـت واحـد  یدبخش تشـک ی

  ).13و حجرات/ 52و رجوع گردد به؛ مؤمنون/ 41: 1394، یبزرگ(
 »ملت«ز یو ن »ينژاد يهاگروه«، »رهیعش«، »لهیقب«، »قوم« يمعنابه یعرب ياواژه :امت

، یالمعارف اسالمرهیدا( امبر قرارداردیک پیت یهدا که تحت است» یمذهب ياجامعه«ا ی
ـ م »ؤُمی، اَم« ۀشیاز رن واژه ی). ا192: 10ج، 1367 معنـاي  بـه  »قْصـد ی« و» قَصـد «رادف ت

، يدیجمشـ ( اسـت گرفتـه شـده   »قصـدکردن « و» کردنهدایت«، »روکردن«، »شدنعازم«
ن یاز پرکـاربردتر  یکیاست یدتین واژه که صرفا عقیچارچوب مفهومی ا ).227: 1393
که در قرآن ). چنان238: 1394، ییو رضا ياکبر( اسالم است یاسیها در گفتمان سواژه
ن یتریاز اصل یکیو ، ر کلمات مهمتریاز سا، رامون جامعهیبکار رفته پ يهاان واژهیدر م

سورة استعمال  25ه از یآ 62درا جمع یصورت مفرد بار به 65است که میواژگان و مفاه
بکـار  » هـا از انسـان  یوهـ گر« يمعنـا مـورد آن بـه   60ن تعداد حدودیکه از ا استشده
، ک معنایدانند که نه دریم یلفظ واژة امت در قرآن را مشترك، است. اغلب مفسرانرفته

از  یگروهـ «37، »وقـت و زمـان  «36، »هـا از انسـان  یگروه«چند همچون؛  یبلکه به معان
، »رهبر«39، »شواین و پییآ«و » راه و روش«، »نید«38، وانات)یر حیانسان و سا( »جانداران

                                                   
  ).92، و انبیا/75، قصص/28، جاثیه/104عمران/، آل128رجوع شود به؛ (بقره/.36
  ).45و یوسف/ 8رجوع شود به؛ (هود/.37
   ).38.رجوع شود به؛ (انعام/38
  ).32ـ  33رجوع شود به؛ (زخرف/.39
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 آن درنظر گرفت يبرا يواحد يتوان معناین نمیاست. بنابراکار رفتهبه40»الگو و مقتدا«
سـت  ین یخـارج  ینیک امر عی). ازنظر قرآن امت 95ـ   102: 1393، کونهادیارسطا و ن(

ها انسان يباشد؛ بلکه براساس وحدت اعتبارافتهیص ین و تشخیها تعکه مستقل از ذهن
ـ ). ا124: 1394، یفیم و لطمقديگوهر( ابدییتحقق م  دینـى  بـر مفهـوم   ن واژه افـزون ی

.... نیـز باشـد. در   یا نـژادي ، طبیعى، فرهنگى، زبانى همبستگى مفهوم تواند بهمى، خود
ـ آنـان پ  ياز مـردم اسـت کـه خداونـد بـرا      یجمـاعت «هـم   یف اصـطالح یتعر  يامبری

و با او ارتباط ، بسته مانیبا خداوند پ ،رونیو از ا، آوردهمانیو آنان به او ا، کردهمبعوث
 يو محور يدیکل يان راستا امت مقولهی). درهم94: 1393، کونهادیارسطا و ن( »اندافتهی

در آثار  يدیث متواتر کلمات کلیکه از ح ياگونهاست؛ به ینیخمامام یاسیشه سیدر اند
شه یفهوم امت است. در اندو در ارتباط با م ياهیحاش یمفهوم ملت مفهوم، و گفتار امام

 یشد. همـان امـت اسـالم   یان میب ید اسالمیشان مراد از اصطالح ملت که همراه با قیا
مقدم يگوهر( سازدیمانیشان را نمایا یو آرمان اجتماع یاسیشه سیاست که اُمهات اند

  ). 136: 1394، یفیو لط
 اسـت موضـوعی برتـر از وحـدت انسـانی     ، وحـدت امـت یـا ملـت     :واحدهامت 

عنوان وحدت مطلـوب  تواند بهیم یان مذاهب اسالمیکه در م )231: 1393، يدیجمش(
 تحقـق آن  يو بـرا  ک منبـع واحـد اسـت   یتشبث به ن نوع وحدت یا يشود. مبناارائه

متشبث شـوند کـه مـورد     معاد و نبوت، دیتوحچون؛  ياصول واحدد به یها بامسلمان
 یاسـ ینظـام س  ۀین پایتریاساس ن موضوع کهیا .باشدیم یاسالمفرق ۀقبول و اتفاق هم

ش و یسـا آ ين بـرا آاست که قر یطرح، )32: 1384، یبزرگ( دهدیملیرا تشک یاسالم
نجـات جامعـه از    ۀنـه و مقدمـ  یزم، را »اهللاحبـل «اعتصـام بـه    و استختهیر يبشرصلح

). 77ـ   78: 1387، يفوالد( شماردیبرم یت جامعه اسالمیز سعادت و هدایهالکت و ن

                                                   
  )120رجوع شود به؛ (نحل/.40
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  : باشدها مینژادها و ملیت، اقوام ۀمتشکل از هم یاسالموحدت امت خمینیامام منظر از
فـارس را  ، تُـرك را ، عجـم را ، عرب را، ا رایدن است تا تمام ملل سالم آمده

ا برقرارکند ینام امت اسالم در دن ک امت بزرگ بهیهمه را باهم متحدکند. و 
دا یـ مراکـز اسـالم پ   و یاسالم يهان دولتیسلطه براخواهند یکه میتا کسان

 ]دارنـد [ فـه ین از هـر طا یکـه مسـلم   یواسطه اجتماع بزرگـ نتوانند به، بکنند
   ).443: 13ج، 1378، ینیخمامام(

 ینـ ین دیو مـواز  یبرگرفته از مبـان که ز یران نیا یاسالم يجمهور یدر قانون اساس
ت از مسلمانان مورد توجـه قـرار   یو حما یمت اسالموحدت ا يدر اصول متعدد است
  ).11: 1391، پوريا و احمدینحافظ( استشدهگرفته

  میگاه امت واحده در قرآن کریجا

مردم در قالب امـت واحـده   ، یتمدن انسان يریگاز آغاز شکل یاسالم ینیبدر جهان
النَّاس أُمّۀً واحدةً فَبعثَ  کَانَ د:یفرماین خصوص میم درایکرقرآن، اندکردهیباهم زندگ

اخْتَلَفُـوا  اللَّه النَّبِیِّینَ مبشّرِینَ ومنْذرِینَ وأَنْزَلَ معهم الْکتَاب بِالْحقِّ لیحکُم بینَ النَّـاسِ فیمـا   
یهف41سـرانجام  بـه  یدر پرتو حکومت واحد جهـان  یخ هم جامعۀ انسانیان تاریو در پا

ـ  يگرین دین و آئین حق بر هر دیشود و دیر میفراگ ی؛ نورالهرسدیم و ، ابـد ییغلبه م
ن بـاره  یـ م درایکـر آورد. قـرآن یامت واحده را بـه ارمغـان مـ    یعیطور طبن واحد بهید
هـو الَّـذي    کَافرُونَیرِیدونَ لیطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متمّ نُورِه ولَو کَرِه الْ د:یفرمایم

ـ بـا ا  .42أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَى الدّینِ کُلّه ولَو کَـرِه الْمشْـرِکُونَ   ن ی
                                                   

بدان را) بترسانند، و با آنها (دهند و . مردم یک گروه بودند، خدا رسوالن را فرستاد که (نیکوکاران را) بشارت41
  ).213عمران/(آل کتاب به راستی فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دین خدا به عدالت حکمفرما باشد

کنند و البته خدا نور خود را هر چند کـافران خـوش   خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل خاموشکافران می .42
را به هدایت خلـق و ابـالغ    )اوست خدایی که رسولش (محمد مصطفی .ندارند کامل و محفوظ خواهدداشت

  ).9و  8(صف/ گرداندلم غالبدین حق فرستاد تا آن را هر چند مشرکان خوش ندارند بر همه ادیان عا
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 يرا بـرا  يثـانو  تیگر هویمتفرق از همد يهار پرچمیستند زیوصف مسلمانان مجاز ن
ـ یان همان امت واحده است که ماهن آنیت نخستیرا هویخود بوجود آورند؛ ز  یت قرآن

 تفرقه است يدر واد یۀ سردرگمین و مایتخلف از حکمت د یدارد و عدول از آن نوع
 یجهـان  یتیماه، اسالم ت مکتبیماهکه نین راستا باتوجه به ای). درا6: 1395، یزرهان(

، هر رنگمسلمانان از ، باشدین خاص نمیسرزم ای نژاد و، ک ملتیاست و منحصر به 
ـ یها در تمام گانسان یگانگی ؛شوندیم واحده محسوبامت، نیفه و سرزمیطا ، نژاد  یت

ت و یـ ن آنان مورد حمایت و دیمل، رنگ، نظر از زباناز حقوق با صرف يدر برخوردار
قرآن ن خصوص یدرا .هاستت انسانین نوع اتحاد انسانیمحور او  ق اسالم است؛یتشو

ـ اشـدن بـر محـور    گانـه یآنـان را بـه   ، هاانسان قاط مشتركن د بریبا تأک ن اشـتراکات  ی
یا أَیّهـا  ند؛ ک گوهریها از انسان؛ کهنیا) 140ـ   142: 1386، یسلطان( استفراخوانده

نْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مةٍ وداحنْ نَفْسٍ وم ي خَلَقَکُمالَّذ ّکُمب اتَّقُوا ر یـرًا   النَّاسالًـا کَثا رِجم
اءسنو.43 اند؛ ده شدهیهمه از خاك آفر   فَإِنَّـا ـثعنَ الْببٍ میی رف إِنْ کُنْتُم ا النَّاسّهی یا أَ

 يافـه یو طا يالـه یقب یچندگونگ ؛اندک پدر و مادر زاده شدهیاز  .44خَلَقْنَاکُم منْ تُرَابٍ
ـ ما یالهـ يفقـط تقـوا   است وگریکدیاز  آنان بهتر ییشناسا يبرا یراه ـ  ۀی بـودن  یگرام
 .45لتَعـارفُوا  وقَبائلَ شُعوبا وجعلْنَاکُم یا أَیّها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم منْ ذَکَرٍ وأُنْثَى ؛هاستآن

منَا ولَقَد کَرَّ؛ رنداردیاست و رنگ و نژاد در آن تأثها متعلقانسان ۀبه هم یکرامت انسان
ممّـنْ خَلَقْنَـا    کَثیرٍبنی آدم وحملْنَاهم فی الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ الطَّیِّبات وفَضَّلْنَاهم علَى 

                                                   
کس که شما را از یک نفس آفریـد و همسـرش را نیـز از (جـنس) او     اى مردم! از پروردگارتان پرواکنید، آن .43

  ).1(نساء/ ساختآفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیارى را (در روى زمین) پراکنده
کنید، ) ما شمارا از خاك خود، شک خود را برطرف دارید (با دقّت در وجودقیامت شک . اى مردم! اگر درباره44

  ).5(حج/ آفریدیم
هاي بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه ۀاي مردم، ما هم .45

مال دانـا و  یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند، همانا خدا کـا 
  .)13(حجرات/ آگاه است
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ـ امت ۀیـ ها نـه ما رنگ و زبان آنو  46تَفْضیالً  يهـا بلکـه از نشـانه  ، ییجـو ياز و برتـر ی
 فی إِنَّلْقُ السّماوات والْأَرضِ واخْتلَاف أَلْسنَتکُم وأَلْوانکُم ومنْ آیاته خَاست؛  یالهقدرت
کذَل اتینَ لَآیماللْعل.47   

اسـت کـه   ضـروریات اسـالم ایـن    یکی از، میکربراساس متن صریح قرآنرو؛ نیز ا
ــی امتــی واحــده، پیــروانش اي ابعــاد و دار ۀاي منســجم و متحــد در همــجامعــه ؛یعن

 در کتاب خدا با عباراتی چـون  که یهاي اعتقادي و سیاسی هستند. موضوعگیريجهت
إِنَّ ههذ ّتُکُمّۀً أُمةً أُمداحأَنَا وو ّکُمبونِ ردبفَاع )یا )92ا/یانب إِنَّ هوهذ تُکُمۀً أُمةً  أُمـداحو 

عینی و خارجی  بر تحقق است ود قرار گرفتهیرد تأکمو )52مؤمنون/( فَاتَّقُونِ ربکُم وأَنَا
). 224: 1393، يدیجمش( عنوان امري وجودي و نه صرفاً تشریعی تأکیدداردوحدت به

کـه  ، کـار رفتـه  بـه » األمۀ«و » مماُ« شصت و دو مرتبه ب بهیقر، نیم همچنیکر در قرآن
در  .)20: 1396، یو نبـات  یمـان کر( اسـت  واحدةً أُمّۀً عنوانآن تحت نُه مرتبۀمشخصاً 

چه محور وحدت آن، دارند يدیو توح یالهفطرت، ها همهجا که انسانات قرآن از آنیآ
د یـ ت توحیـ مـان بـا محور  یدهد در درجه نخست ایملیمسلمانان را تشک یو همبستگ

ا ر یاسالم يهاارزش ن ویمؤمنان به د ين قرآن وفاداری). بنابرا5: 1395، یزرهان( است
شـمرد و بـر اصـل    یبرمـ ، یاله يهاارزش به يبندیاصل قرارداده و محور وحدت را پا

و کسـب   ین الهـ یۀ عمـل بـه قـوان   یدر سـا  هـا آن يها در خلقت و برتـر انسان يبرابر
 یافت معارف الهـ یاهللا و درلیسبیفجهاد ، یاله يل تقوایاز قب یانسان یقیحق يهامالك

خـود   ۀتـرین آیـ  صـریح  حکـم ن اساس بـه یبرا ).399: 1388 ،ياکبر( استد نمودهیتأک

                                                   
ها را (بر مرکب) در برّ و بحر سوارکردیم و از هر غذاي و محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن.46

 ها را بر بسیاري از مخلوقات خود برتري و فضیلت کامـل بخشـیدیم  ها را روزي دادیم و آنلذیذ و پاکیزه آن
  ).70(اسرا/

هـاي شـما   هـا و رنـگ  دیگر اختالف زبـان ها و زمین است و یکیآیات (قدرت) او خلقت آسمان. و یکی از 47
  .)22(روم/ حق) براي دانشمندان عالم آشکار استاي (از صنع و حکمتآدمیان، که در این امور نیز ادله
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ال تَفَرَّقُوا میعاًوج لِ اللَّهبوا بِحماعتَصو48 الهـى و  زدن به ریسمانمؤمنان را به چنگ ۀهم
جـاد  یا يآن بـرا از پـس ، میقـرآن کـر  ). 103عمران/آل( پرهیز از تفرقه فراخوانده است

، )104عمـران/ آل( از منکـر  یبه امر به معـروف و نهـ  ان مسلمانان دعوت یوحدت در م
ـ ب) و اهـل 59نساء/( ) و مراجعه به سنت159عمران/آل( امبریاز پ يرویپ  شـان یت ای
ـ یان بـرادران د یـ اصالح م، )83نساء/( ارائـۀ  ، )9حجـرات/ ( و رفـع منازعـه مداخلـه    ین

 194عمران/آل( کعبه يسوبه نماز يادا، همچون دعا ير عبادیو فراگح یصح يهابرنامه
) و 144بقـره/ ( نمـاز جماعـت   يدر مساجد و برقرارمسلمانان بر حضور دیتأک، )191ـ 

از ارزش اتحاد و حضور مؤمنان در اجتماعات و توجه  یحاک یگهمکه ، کندیم جمعه
شـد  ). اکنون بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه     142ـ   144: 1386، یسلطان( است ییبه همگرا

ل یـ در سه دستۀ ذ یت قرآن را درخصوص وحدت امت اسالمایتوان آیان میتوان میم
  داد: يجا

واحـد بـه آنـان    ل امـت یتشک يرا برا یالهامبران بوده و فرمانیکه خطاب به پ یاتیآ
اء به منزلۀ پرچمـداران معرفـت و   یرا در قرآن انبیز ).211: 1380، غانیپ( شودیادآور می

ـ اانـد. در دهیـ واحده نامخود را امت يدیجامعۀ توح، يخردورز ـ آاز ن دسـته  ی کـه  ات ی
مـردم  . کرداو را عبادت دیاست و فقط با يسته سروریشا وندتنها خدا ند؛دهیهشدار م

ـ دارد درا ءهـا اقتضـا  و سرشـت آن  هستند گانهیامت يزیو غر يطور فطربه ن جهـت  ی
 رسالتدر رأس امت واحده قراردارد و  امبراسالمیگاه پیان جاین می. دراکنندحرکت

 ات عبارتند از:ین آیباشد. ایم مردم جهان ۀت همیهدا يشان برایا

َّإِن هذه تُکُمۀً أُمأُم ةً ودأَنَاْ حو کُمبواْ رتَقَطَّعونِ ودبم فَاعرَهأَم یبملَ کُلٌّ نَه  »رجِعونَ نَایإِ
 پس مرا، روردگار شما هستماست و من پگانهی ین امت شماست که امتیا )؛93ـ   92اء/ یانب(

  .گردندیما باز م يسوشان بهیافتند و همگیآنان در کار خود اختالف یول، دیبپرست
                                                   

  ).103عمران/(آل الهی بزنید و پراکنده نشویدریسمان همگی چنگ به .48



  291 ره)( ینیشۀ امام خمیره و اندیامت واحده در س یآرمان قرآن يواکاو  

 ُّراً کُلبز منَهیب مرَهوا أَمفَاتَّقُونِ فَتَقَطَّع ّکُمب أَنَا ر ةً ودّۀً واحأُم ّتُکُمأُم هإِنَّ هذ زْبٍ بِما وح
ـ ، ن امـت شماسـت  یـ و همانـا ا )؛ 52ـ    53مؤمنـون ( حونَلَدیهِم فَرِ گانـه و مـن   ی یامت

ـ یاز من پروا کن، پروردگار شما هستم ـ آنـان در کارشـان م   ید؛ ول ان خـود اخـتالف و   ی
 .شادمان است، داردبه آنچه در دست یافتند؛ هر گروهیتفرقه

د نکنیم یدن به امت واحد نفیرس يز خداوند را برایت جبرآمیکه هر نوع مش یاتیآ
ار یـ که انسان با انتخـاب و اخت ، استن تعلق گرفتهیبرا وندخدا ةد که ارادندهیمو نشان

  ات عبارتند از؛ین آی. اواحد برسدخود به امت
      َـینفخْتَلزَالُـونَ ملَـا یةً وـداحّـۀً وأُم لَ النَّـاسعلَج ّکبر شَاء لَوو ) /اگـر   )؛118هـود

ـ یقـرار مـ   ياگانـه یمردم را امت ، تخواسیپروردگارت م همچنـان اخـتالف    یداد؛ ول
  .آوردرحمت) بر آنان( که خداوند یمگرکسان، ورزندیم

َلةً وداحّۀً وأُم ملَهعلَج اللَّه شَاء لَونْولُ کخدنْ یم  هتمحی رف شَاءونَ یمالظَّـالـا  وم  ـملَه 
قـرار   ياگانـه یرا امـت  آنان، خواستیم و اگر خداوند )؛8/يشور( نَصیرٍ ولَا ولیٍّ منْ

مشـرك)  ( آورد و ستمکارانیهرکس را که بخواهد در جوار رحمتش در م یداد؛ ولیم
  . ندارند ياوریار و ی

َل ةً وداحّۀً وأُم لَکُمعلَج اللَّه شَاء لَونْوک  کُملُـوبیـی  لـا  فم  ـتَ  آتَـاکُمفَاس ـرَاتبِقُوا الْخَی 
 یداد؛ ولــیقرارمــ ياگانــهیشــما را امــت ، خواســتیو اگــر خداونــد مــ )؛48مائــده/(
  .دیازمایب، استدهیکرد) تا شما را در آنچه به شما بخشنیچن(

َل ةً وداحّۀً وأُم لَکُمعلَج اللَّه شَاء لَونْولُّ کضنْ یم شَاءنْ یي مدهیو شَاءأَلُنَّ یلَتُسّـا  ومع 
لُونَ کُنْتُممتَع )/یداد؛ ولیقرارم ياگانهیشما را امت ، خواستیو اگر خدا م )؛93نحل 

آورد و از چـون و چنـد   یگذارد و هرکه را بخواهد بـه راه مـ  یراه میب، هرکه را بخواهد
  .دیاز شما خواهندپرس، دیآنچه کرد

ـ  ، بودنـد  يابتـدا امـت واحـد   ها در انسان، دهدیکه نشان م یاتیآ ن آنـان  یسـپس ب
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  ات عبارتند از؛ ین آی. ابوجودآمد و اتحادشان برهم خورد یاختالفات
بِا تَابالْک مهعأَنْزَلَ مرِینَ ونْذمّرِینَ وشبالنَّبِیِّینَ م ثَ اللَّهعةً فَبداحّۀً وأُم قِّ کَانَ النَّاسلْح

بیِّنَات  إِلَّا فیه اخْتَلَف ومااسِ فیما اخْتَلَفُوا فیه لیحکُم بینَ النَّ الَّذینَ أُوتُوه منْ بعد ما جاءتْهم الْ
منَهیا بغْیب )/امبران مـژده  یـ گاه خداوند پآن، بودند ياگانهیر آغاز مردم امت د )؛13بقره

کـرد تـا در هرآنچـه    نازل یاب آسمانکت، حقبه، خت و برآنانیآور و هشداردهنده برانگ
کـه بـه   یمگر کسان، کند و درآن اختالف نکردنديان آنان داوریدر م، ورزندیاختالف م

از رشـک و  ، شـد بشانیها نصياز آنکه روشنگربود که پس ن و کتاب داده شدهیآنان د
  ).زدندیبه اختالف دامن م( که باهم داشتند یرقابت
 ا کَانَ النَّاسمةً فَاخْتَلَفُوا وداحّۀً ولَاإِلَّا أُملَوـا    ویمف مـنَهیب یلَقُض بِّکنْ رم قَتبۀٌ سمکَل

کردند داینبودند که سپس اختالف پ يو مردم جز امت واحد )؛19ونس/ی( فیه یخْتَلفُونَ
ـ ، ر حکم و عـذاب) یبه تاخ( ش مقرر نگشته بودیو اگر وعده خداوند از پ ن آنـان در  یب

  .شدیم يداور، کردندآنچه اختالف
مکْفُرُ بِالرَّحنْ یملْنَا لعةً لَجداحّۀً وأُم کُونَ النَّاسلَا أَنْ یلَونِو  هِمـوتیبـقُفًا  لـنْ  سضَّـۀٍ  مف 

ارِجعما وهلَیرُونَ عظْهی )/ياانهگیمردم امت ، م)یخواستینم( و اگر نبود که )؛33زخرف 
، دنـد یورزیکه بـر خداونـد رحمـان کفـر مـ     یکسان يهاخانه يبرا، شدندیدر کفر) م(

  49.که از آن باال روند ییهاز نردبانیم و نیآوردید مین پدیمیس ییهاسقف
و  يفطـر ، یعـ یطب يامت واحده نهـاد  میکرنش قرآنیب درشد؛ باتوجه به آنچه گفته

در  یوج نگـاه جمعـ  ا نیتـر ین و عالیتریاصلکه پرداختن به آن  شودیممحسوب یاله
است و در خدمت هدف  ردخُ يهانظام ۀشامل هم آن اهداف باشد ویمها ات انسانیح

است؛ یعیطب .)9ـ   11: 1396، یو نبات یکرمان( ردیگیقرارم» اللّهیالقرب«عت یکالن شر
                                                   

- ن مراحل و تفسیر آیات مربوط به آنو استراتژي قرآن در تحقق امت واحده به صورت مبسوطبراي بررسی ای .49

  .211ـ  220اهللا پیغان، صص، نعمت»واحده از همگرایی تا واگراییامت«تر رجوع گردد به مقاله؛
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قـات  ر مخلویهمچـون سـا   یعنـوان مخلـوق  بـه  یعـت آدمـ  ین و طبیبا اصل تکـو چون 
  ). 33زخرف/( سازگاراست

، در آغـاز خلقـت   و انسان تناسب دارد يفطر يازهایبا ناست؛ چون يدر ادامه فطر
اسـت   یت الهـ ی) و در نها19ونس/ی( کردندو سپس اختالف هک امت واحده نبودیجز 

فرد و جامعه در  يازهاین يگوپاسخ، امت واحده يهایژگیان وین با بید ن لحاظ کهیبد
امـت   یخواسـت همگـ  یو اگر خدا م است یساحت ربوب يسوت انسان بهیاهد ۀنیزم

ها است تا خوب و عهدة خود انسانن جعل و تحقق امت واحده بهیبنابرا، واحده بودند
امـت واحـده بـر    ن اساس ی). برا48و مائده/ 9و نحل/118هود/( شان روشن شودیبد برا

سـبب   اسـت و  خاص یط عقالنیراو تابع ش گرددیم جادیا ینیو تکو يفطر یاثر عامل
واحـده   تامـ بـر  ات یآن ید اینمود که تأک د اشارهیشد. با خواهد »بهیط اتیح«استقرار 

ـ  کـه نیو ا است ییایو دن يماد يهايها و عدم برترانسان یکپارچگیل بر یدل در  یحت
ـ  را فراهم یتوان مضاعفوجوددارد و ان اعضا یوحدت در م، کوچک ياجامعه ، کنـد یم

، یو نبـات  یکرمـان ( اسـت  یبـه جوامـع انسـان   یطاتیـ ح يهـا هیم پایآن تحکند یبرآ هک
  ). 6ـ  11  :1396

 ینید یوحدت، امت اسالم ۀوحدت کلم، میکراز منظر قرآنشد  باتوجه به آنچه گفته
ـ یوه و ابـزار تحقـق اهـداف و مقاصـد د    یعنـوان شـ   اسـت و بـه   یو اسالم  یو الهـ  ین

ـ ار بدان سفارش و تأکیبس مطلوب يامر عنوانبه، نیشود. بنابرایمیتلق اسـت   شـده  دی
ـ درا. )78: 1387، يفوالد( ن در پرتو وحدت امت اسالم استیکه اقامه د ياگونهبه ن ی

کـه  ، اسـت ان نمودهیرا ب یخاص يهاياستراتژ تحقق امت واحده يم برایکر قرآنراستا 
  :گرددیل به چند نمونه از آن اشاره میدر ذ
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 در تحقق امت واحد قرآن ياستراتژ ـ 1نمودار شماره   

  یو آرمان امت واحده اسالم ینیامام خم
ـ   یبودند که راهبرد عظین مصلحیبزرگتر ینیخمامام  یثبـات یم وحـدت را در مـوج ب

 را امام هايکه اندیشه يادهینمودند. ا مطرح يصورت جد ر بهیاخ يهادهه یط یاسیس
ـ با بلکـه ، نامیـد  صـرف  آرمـانی  یا و مصلحتی یدرخصوص آن نباید سخن را بـر   د آنی

 یملوحدت از شۀ امامیکه در اند يانمود. مقوله لیتحل شانیبینی امصلحت و نگريواقع
 ن مبنـا یبـرهم ، است بودهنوسان  در یاسالم امت و یعرفان وحدت و یعمل و یروش تا
 یبررس مورد، اندپرداختهیم بدان هک ياحوزه همان در را شانیا نظر مورد وحدت دیبا

، انـد آورده وحـدت  از سـخن  کـه  ییهـا نـه یزم تمـام  در یکل یحکم کهنیا نه، قرارداد
ا یو  یمل، یکیگاه وحدت تاکتچیهشان ین بستر ایا در .)1: 1384، یابوالفضل( صادرکرد

 انـه خـود  یگراوحـدت  يهـا لذا در طول تـالش ، ندرا مدنظر نداشتصرف  یکیدئولوژیا
راهبرد از  ياعنوان گونهرا بهو آن ندنشد ییگویو کل ينگریسطح، تزلزل دچارگاه چیه

، یکیدئولوژیـ وحـدت ا  امـام از منظر  ).77: 1387، يفوالد( ندکردطرح ینید یمتن مبان
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نـه  ، ینـه عملـ  ، یاسـالم در سطح مـذاهب لکن ، بودو مطلوب  یآرمان یوحدتهرچند 
 یچـه مطلـوب و شـدن   آند. بلکـه  یگردیمحسوب م يعلوةریسبا مطلوب و نه مطابق 

براساس اصول  یو همبستگ یوحدت عمل يمعنابه یکیوحدت استراتژ، دیرسینظر مبه
ر یمنابع و ذخـا ، ان اسالمیکه ک بوداسالم در برابر دشمن مشترك جهان یمشترك اسالم

ـ  را مورد هدف قرار یاسالم يکشورها ـ م ن دریبنـابرا  .)98: 1386، یمـ یمق( دادیم ان ی
 یاسالموحدت امت )یاسالمامت و یعرفان وحدت، یملوحدت( انواع مختلف وحدت

هـم   ند آنیل فراید و تحلیگردیم محسوب نیادیبن یتیواجد اهم ینیخمشۀ امامیدر اند
باشـد و تنهـا    يا تک عنصریو  یخطتوانست تکیشان نمیشه و عمل ایدر ساحت اند

  ). 2: 1376، ینیخمامامر.ك: ( ردیشان مدنظر قرارگیا ياستمداریو س یدانمنطق
ـ یامام خم يبرا بزرگ یآرمانعنوان بهحدت جهان اسالم ن راستا ویدرا دوران از  ین

 یاسـالم  يجمهـور  اوج قدرت و اقتدار نظامزمان تا  یاسالماز آغاز نهضت بزرگشیپ
). از 81: 1387، يفوالد( اندد داشتهیشان همواره بر آن تأکیاست و امطرح بوده چنانهم

از  یاسـالم وحـدت و انسـجام   ةواژ، مکاربرد الفاظ در زبان امـا  یلحاظ فراوانبه، رونیا
 یخارجاستیدر مباحث س، دواژهین کلیترمهم گردند ویمها محسوبدواژهین کلیمهمتر

 يمناد نیترعنوان بزرگشان بهیکه امروزه از اییتا جا، هستند یاسالمالمللنیو روابط ب
ن اصـل در  یتـر يدیـ ن و کلیتـر مهـم ، ینـ یخماز منظر امـام  .شودیادمی یوحدت اسالم

: 1386، یمـ یمق( بود یاسالماصل وحدت و انسجام، اسالمجهان ةدربار یخارجاستیس
دان یدر مشان و تیشان که از همان آغاز فعالیاشه ین خصوص در اندیدر هم. )96ـ  95

شه وحدت امت یتوان اندینم، امان دعوت به وحدت بودندشگیاز پیکی، هموارهمبارزه 
نمود؛ چراکه به شهادت  استمدارانه قلمدادیو راهبرد س یکیر تاکتیتدب يارا گونه یاسالم

 یلیشـان وجهـه اصـ   یشـۀ ا یدر اند، یوحدت در سـطح جهـان  ، ینیره و آثارِ امام خمیس
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نبود  يشعار 50رِیحکُم وتَذْهب فَتَفْشَلُوا عواتَنَاز ولَاو  اللَّهاعتصام بِحبلِاست و داشته
شان در یوحدت ا يتنها در ندان امر نهیکرد. اپنهان يورزاستیرا در آثار ستوان آنکه به

وضوح ز بهیشان نیمانده از ا ين سند برجایتریخیبلکه در تار، بودیدورة استقرار متجل
ـ  تحقـق «و » جمع تفرقه علمـا « يفکر يهاهیال ر.ك: ( اسـت قابـل مشـاهده  » د واحـده ی

 نینخسـت  از یمهمـ  کـه اصـل وحـدت را در بخـش     ینیخم). امام2: 1376، ینیخمامام
 51مثْنَى وفُرَادى للَّه تَقُوموا أَنْ بِواحدةٍ أَعظُکُم إِنَّما قُلْ مبارکۀ ۀیبا آ شانیخیتار ۀیاعالم

ن یاند. همچننمودهیمعرف »هللاامیق«عنوان بستر هوحدت امت را ب، اندد قراردادهیمورد تأک
ـ ترتبـه  1318درسـال  » ثیحدچهل شرح« و» سرالصاله« يهادر کتاب وحـدت  « ب ازی

در  .)1: 1373، ینـ یخمدگاه امـام یوحدت از د( اندگفته سخن »کلمه وحدت«و » صرف
، ياگانـه ات سـه از ذکر مقدمپس »اهللا«علماء با  يان مقامات معنویدر ب هکتاب سرالصال

استفاده  يکه برا ثیحددر چهل ذکرکردند ورا تحقق مقام وحدت  ءاین مقام اولیچهارم
کردند. صحبتت وحدت کلمه یدر معنا و ماه، یو اخالق یخیتار یانیدر بند عموم نوشت

 ةریو س یفقه يهادگاهیانات و دیب در ینیخمامام، مکتوباتد بر وحدت در یتأک کناردر
ـ بر ضرورت اتحاد ملـل و طوا ز ینخود  یعمل از تفرقـه در   يرین و جلـوگ یف مسـلم ی

ـ آثار امام ب یبررسکه چناندارند.  ید فراوانیتأک یصفوف امت اسالم ـ انگر ای  ن مطلـب ی
ن یرد و ایگیشه میر يقو ينظر يک مبنایاز ، شانیبر وحدت در آثار ا دیاست که تأک

بـر   یباشد که مبتنیاستوارم ینیخمامام یعرفانـ   یبر مکتب فلسف یطور اصول د بهیتأک
   ).17 :1378، يفوز( موجوداست یقیعالم خلق و امر و وحدت حق یقیوحدت حق

  ینیشه امام خمیت امت واحده در اندیماه
ـ  ینیو د يدیتوحـ  یکامال اله ياشه امام صبغهیدر اند یت امت واحده اسالمیماه

                                                   
 ).46رود (انفال/مى بین از شکوهتان و عزّت و شویدمى ناتوان که نکنیداختالف یکدیگر .با50
 ).34(سبأ/ کنیدقیام تکتک یا دو به دو خدا خاطربه فقط، کهاین آن و کنممیموعظه، پند یک را به شما من: بگو.51
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تمسک  یطورکلو به، دهید کلمه و عقید توحیاست و با) داشتهیعیشـ  یاسالم( یارزش
 ینیخمامام گفتمان يمرکز يهادال و میمفاه را از» اهللاکلمه« يو اعتال» اهللاحبل«به 

است. بوده شانیا یشگیهم دیتأک مورد معقول و يراهبرد يکردیرو با که دانست
، اع در مسائلاجتم«شوند: یحا متذکرمیش صریخو يهایاز سخنران یکیکه امام درچنان

در ، دیکنکه باهم اجتماعنیمضراست و تعهد به اسالم بدون ا، بدون تعهد به اسالم
، ینیخمامامر.ك: ( »ن باشندیالعشه نصبید همین دو مطلب بایاست. ادهیفایب، مسائل

 يهاد در دادهیرا در تفکر امام با ین خاستگاه وحدت اسالمی). بنابرا451: 15ج، 1378
اهداف ، یاجتماع يها و هنجارهاو در چارچوب ارزش يعتمداریو شر ینیدرون د

و ص یو تشخ ییگرات عقلیاست و در نهایجامعه و س، خیبا تار ییآشنا، ۀ اسالمیعال
 شۀی). در اند54: 1379، یگرج( ات عصر جستجو نمودیشان از مقتضیق ایل دقیتحل

 باتوجه اقتضائات يبرمبنا و وندشیم محسوب واحدهیامت، نیمؤمن ینیخمامام يدیتوح
 تحقق يبرا، یمل ییایجغراف يمرزها چارچوب در شیخو مشترك سرنوشت به

اعتقاد ازدارند. بهین واحد یعمل و یاسیس، ياعتقاد يریگجهت به مشترك سرنوشت
 مقام به توانندیم »اللَّهاعتصام بِحبلِ« با آنان که استيریگجهت نیچن باوجود شانیا

  .)223: 1393، يدیجمش( شوندنائل نیزم در یالهخالفت
 هـدف  و باشـد مـی  هـا ملیت و نژادها، اقوام همۀ از متشکل امام نظر از واحدهامت 

  : است دشمنان با مقابله براي اسالم
 اسالمامت نام به بزرگامت یک و متحدکند را.....باهم دنیا ملل تا آمده اسالم

 اسـالمی  هايدولت براین ايسلطه خواهندمی کهکسانی تا. برقرارکند دنیا در
 طایفـه  هـر  از مسـلمین  که بزرگی اجتماع بواسطۀ پیدابکنند اسالمی مراکز و

  ). 443: 13ج، 1378، ینیخمامام( [دارند].
 خصوصـاً  نیمسـلم  کلمـۀ  وحدت با فقط را اسالم جهان یکنون مشکالت کهشانیا
 بودنـد  باور نیبرا). 224: 1ج، 1378، ینیخممامار.ك: ( دانستندیم مرتفع، اعالم يعلما
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 یحت و بودند ایدن در کلمه وحدت جادیا دنبالبه اسالم صدر در امبریپ که همانگونه
 آحاد نیب در یهمدل و اتحاد جادیا يبرا یاسالمحکومت لیتشک به معتقد، قیطر نیا از

ـ  لیتشـک  آن قصد و است یجهان اسالم هم رسالت بودند؛ یاسالمجامعۀ  در امـت  کی
 ن امـر بـه  یـ توجـه بـه ا   با .)286: 6 ج و 443: 13ج، 1378، ینیخمامامر.ك: ( استیدن

و  پرداختند واحدهامت دةیا جیترو به خود عمر انیپا تا اکرمرسول سنت از تیتبع
 اسـالم  نیـ د يلـوا تحـت  یاسـالم  امت مجدد لیتشک زین و مسلمانان وحدت درصدد

 اتحـاد  يشـرو یپ يهـا چـالش  و موانـع  متعـدد  يهـا یسخنران رادیا با جهیدرنت رآمدند.ب
 تـا ، داشـتند  برحـذر  موانع آن از را مسلمانان و نموده حیتشر را واحده امت و مسلمان

 و تفرقـه  هرگونـه  از دور به و کدستی ياجامعه لیتشک يمعنا به یاسالم واحده امت
، ییو رضـا  ياکبـر ( گـردد لیتشک اسالم نیمب نید نام به يواحد يمحور حول ییجدا

ـ  یاسـالم نیسـرزم  بـه حفـظ   کـه  ی). امـا وحـدت  238: 1394  یوحـ  و اسـالم نیقـوان  ای
اساس  شانیدگاه ایرا در دیز .نبودمورد نظر امام  یقیحق و مطلوب  وحدت، نگرددیمنته

، ینیخمامامر.ك: ( دیگردیآن محسوب م تحقق يبرا يابزار  وحدت  و، بود حفظ اسالم
  ).336: 1ج، 1378
رشدن یگو جهان یامت واحده جهان لیتشک، امام يدر منظومۀ فکرکرد که د اشارهیبا
ـ تـوان صـلح و امن  یاسـت کـه براسـاس آن مـ     يراهکار، ت اسالمیحاکم را  یجهـان تی

ـ ف( صــورت دائــم برقرارســاختبـه  اســالم خواهــان ، از نظــر امــام ).141: 1386 ،اضی
 )336: 1ج، 1378، ینیخمامام( ن جهان استیع مسلمیو اتحاد جم یامت اسالموحدت

از وحـدت امـت اسـت.     ينماد یاسالم ۀجامع يو زمامدار يو تمرکز و وحدت رهبر
 اهدخویم يحکومت واحد، یجامعه جهان يبلکه برا یجامعه اسالم يبرا ااسالم نه تنه

آزاد  يهـا يبا جمهور یدولت بزرگ اسالم«ر یکه امام از آن باتعب، )142: 1386، اضیف(
ــتقل ــام »و مس ــن ــدیم ــیمق( برن ــ). درا105: 1386، یم ــوص طــ ی ــی ین خص از یک

  ند: یفرمایشان میهایسخنران
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ک ی، دار بشوند و همه باهم بشوندیباسالم...  يهادوارم که همه ملتیمن ام
ن یبدهند. و الیتشک »إِالاهللاُالإِله«ر پرچم یک دولت زی، یدولت بزرگ اسالم

  ). 234: 6 ج، 1378، ینیخمامام( »کندا غلبهیدولت بر همه دن
   :کنندیاد مین یچنن آرمان یز از ایتنامه خود نیشان در وصیا

 ير پـرچم پرافتخـار اسـالم مجتمـع و بـا دشـمنان اسـالم و بـرا        یهمه در ز
بــا  یک دولــت اســالمیــ يســود و بــهیــزیدفــاع برخ محرومــان جهــان بــه

د که بـا تحقـق آن همـه مسـتکبران     یروشیآزاد و مستقل به پ يهايجمهور
  ). 18: 1389، ینیخمامام( دنشاندیخود خواه يجاجهان را به

ـ با تمسک بـه آ ، انددانسته یرا از اهداف بلند اله یل دولت اسالمیتشک امام که ات ی
  : ندیفرمایم میکرقرآن

ـ به حفظ نظام اسالم و دفاع از تمامکه راجع یاحکام و اسـتقالل   یت ارضـ ی
ـ مـثال ا  ل حکومـت داللـت دارد.  یامت اسالم است بر لزوم تشـک  ن حکـم:  ی

ه و یـ کـه امـر بـه ته    52»...وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رِباط الخَیـلِ «
ـ  بطـور  یمسـلح و دفـاع   يرویـ شتر نیتدارك هرچه ب و امـر بـه   ، اسـت  یکل

 دسـتور  کنـد].... یش[مـ در دوره صـلح و آرام  یشگیباش و مراقبت همآماده
د تا دشمنان نتوانند به شما ظلم یباشرومند و آمادهیدهد که تا حد امکان نیم

م کـه دسـتخوش تجـاوزات    ینبـود رومند و آمـاده یما متحد و ن و تجاوزکنند.
  ).33ـ  36: 1388ی، نیخمامام( .مینیبیم و ظلم میشویشده و مگانهیب

 ين وحدت امت اسالم و آزادیجهت تأم یل حکومت را عاملین تشکیشان همچنیا
هـا  نشـاندة آن دسـت  يهاو خروج وطن اسالم از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت

ـ باتوجه به ا .که در خدمت مردم باشد یک حکومت عادالنه اسالمی، انددانسته ن امـر  ی
                                                   

  ).60توانید فراهم سازید (انفال/هر آنچه از نیروي سالح و اسبان آماده می .52
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بر وحدت  یک نظام و حکومت مبتنیخواستار  ینیخممامکه اافت یتوان دریم یروشنبه
ـ  ملت« يالگو ۀیکه برپا استبوده يامروز یمل يهاره دولتیو فراتر از دا یامت اسالم

ل یو تشک یاسالمانقالب به یشان که سرانجام منتهینهضت ا نیبنابرا .اندبنا شده» دولت
ـ بلکـه عل ، یطـاغوت  یک نظام سـلطنت یه یتنها علنه، دیگرد یاسالميحکومت جمهور ه ی

ـ ف( اسـت بـوده  »دولـت ـ   ملت«رون از محور یدر ب یهرگونه نظام  ) و143: 1386، اضی
ـ از ماه يل برخورداریدلبه  ینـ یخمچـه امـام  دارد. چنـان  یجهـان  یرسـالت ، یت اسـالم ی

  اند: هفرمود
کـه  نیا يست؛ براینهضت مخصوص به خودش نبوده و ن، رانین نهضت ایا

ن یمسلم ياست؛ نه برابشر آمده يست. اسالم براین یفه خاصیاسالم مال طا
  . )446: 10ج، 1378، ینیخمامام( رانیا يو نه برا

نگهداشتن احکـام آن و ادامـۀ نهضـت    اسالم و زنده يران را برایامام نهضت مردم ا
ـ تواند صـرفا محصـور در   یها نمکردند که همانند آنیاء معرفیانب ـ یـ کشـور  ک ی  یا حت

  : یبیام با الهامات غیک قی، باشد یاسالم يکشورها
ن اجتماع که مثـل  یکه انیدارم به ادیو من ام...است یالهیبیک دست غین یا

ـ   نیـ است هرچه در مقابلش هست ال راه افتادهیس  ببـرد نیهـا را بکنـد و از ب
  ). 62: 4ج، 1378، ینیخمامام(

 ملت دولـت حرکـت   يالگو يد در فراسویبا یالماسانقالب، ینیخم دگاه امامیاز د
 کنـد یمتیرا تقو یحس تفرقه و چند دستگرا یز، زدیبپره ییگرایالت ملیکند و از تما

شان که برگرفتـه از  یام اینمود که در قد اشارهین خصوص بایدرا ).144: 1386، اضیف(
 يهـا شـه در ارزش یکـه ر  یشیا هر نوع گرایانه یگرایملاحساسات ، کتاب و سنت بود

هـدف  ، صـراحت تمـام   شان بهیرو انیاز ا ؛اعراب نداشتاز  یمحل، باشد نداشته یاله
   کنند:یان مین بیرا چن یبه وحدت اسالماسالم امت یخود از فراخوان

، میهمه هست يصلح و صفا برام و طالب ی....سر جنگ نداريچ کشوریما با ه
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ـ ، یاسـت الهـ   ياضـه یفرهرکس  يبرا دفاع کهز بهیو تاکنون ن اسـت  یو حقِّ
م و یگـر را نـدار  ید يبـه کشـورها  م و هرگز قصد تجـاوز  یابرخاسته یانسان

دفاع از حقـوق  به یدر کنار هم با تعهد اسالم، یاسالم يم کشورهایخواهیم
 .سـتند یمتجـاوزان و متجاسران....با  در مقابـل  یاسـالم  ين و کشورهایمسلم

  ).  158: 16ج، 1378، ینیخمامام(
  ند: یفرمایم یاسالم يدولت جمهور یف فراملیوظا ةدربار یلین تحلیبا چن امام

مسـلمانان   یاسـالم تیهو يایاح يتمام وجود برا ران بایا یاسالم يجمهور
هم ندارد که مسلمانان جهان  یلیکند و دلیم يگذارهیدر سراسر جهان سرما

 ينکنـد و جلـو   در جهـان دعـوت   از اصول تصـاحب قـدرت   يرویرا به پ
ی، نیخمامام(. ردیب را نگیصاحبان قدرت و پول و فر یطلبو فزون یطلبجاه

  .)91، 21، ج 1387
 سربازان اسالم يبرار یناپذبیآس یک دژ نظامیرا  یاسالمين جمهوریهمچن شانیا

ه یزه علمبار يهان اصول و روشیاسالم و همچنیتیو ترب یدتیعق یمبانبا  ییآشناجهت
  ). 91ـ  92: 21ج، 1387، ینیخمامامر.ك: ( نمودندیمعرف کفر و شرك يهانظام
ـ ا یتلق، یاسالمت مصالح امتیآشکارا بر اهم، اشارات امام گونهنیا عنـوان  ران بـه ی

اسـالم نظـر دارد.   ران و جهـان یا یاسالميسرنوشت جمهور یکیالکتیو رابطه د يالقرام
طور به، ددننمویمصلحت کشور اظهار م ةدربارشان یاچه را آند بتوان هر یسان شانیبد
ـ ف( ن مصالح جهان اسـالم دانسـت  یتأم يبرا ياچونان ابزار و مقدمه یکل : 1386، اضی

 یاصل يهابرنامه از ان مسلمانان رایجاد وحدت میا ینین امر امام خمی). باتوجه به ا145
   ند:کردانقالب برشمرده و اعالم

اسالمی و استقالل ممالـک در هرحـال مهیـا    ما براي دفاع از اسالم و ممالک
اتحـاد  اسـت   کلمـه مسـلمین  هستیم. برنامه ما که برنامه اسالم است وحدت

، در تمام نقاط عالماست  مسلمینبرادري با جمیع فرقاست  ممالک اسالمی
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، 1378، ینـ یخمامـام ( .اسالمی است در سراسر جهـان پیمانی با تمام دولهم
  ). 336: 1ج

نهضت اسالمی ایران را خصلتی فرامرزي و فراگیر بخشـید و مبـارزات   که  ینگرش
 کنـد. بخش را در اقصی نقاط جوامع اسالمی و بلکه جوامع بشـري هـدایت مـی   رهایی
ـ بـر گسـترش دا  بلکه ، دانستند يتنها انقالب را ضرور امام نهن یبنابرا ر یآن بـه سـا   ةری

و لْتَکُنْ منْکُم أُمۀٌ یدعونَ إِلَی الْخَیـرِ   ۀیداشتند و براساس آ دیتاک زین یاسالم يکشورها
رُوفعرُونَ بِالْمأْمی و53 يصـدور انقـالب و برقـرار    يبـرا  يالقرخواهان تالش مردم ام 

بر اعمال اصل تدرج  ز قائلین رهگذر نیا کن دریا بودند. لیدن یت اسالم در تمامیحاکم
را  انگاشـتند بلکـه آن  ینم دهیناد ییگراتحقق اسالم يرا برائت حاکمه یارادة هبودند و 

ـ  یتلق یاسالم يهاارزش ییه در برپایاول یحلراه . از )1: 1377، يریدهشـ ( نمودنـد یم
ـ ا  يبــرا یاســالم يهــاحاکمــۀ دولــتئـت یابتــدا بــر اصــالح هخــود  انــاتیدر برو نی

  نمودند: ید میتأک یالهدن به احکامیبخشتیحاکم
شـتر از همـه   ید بیاد است. شـا یز یلیشان ختیها مسئولنیا، ن اسالمیسالط

هـا مسـئولند بـر حفـظ     . آنن طبقه استیدست اطبقات باشد. اسالم اآلن به
کـردن  یاسالم و حفظ وحدت کلمه اسـالم و حفـظ احکـام اسـالم و معرفـ     

   ).30: 2ج، 1378، ینیخمامام( »اسالم
انقالب را تنها راه نجات ملل مسـلمان و  ، یت حاکم اسالمیهدادر صورت عدم اما
 یعد جهاندر بن یشان همچنی. ادانستندیم یاسالم يهاتحقق ارزش يبرا یاساس یشرط

غ یـ ن و تبلیهر فرد را شناسـاندن اسـالم راسـت    ۀفیوظ، رشدن آن در عالمینهضت و فراگ
ـ ا یاسـالم  ق صـدور انقـالب  یـ و گسترش آن از طر ياسالم در عمل و برقرار ران بـه  ی

                                                   
-(آل ها همان رستگارانندآنباید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و  .53

  )104عمران/
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 یانقالب جهـان «و بر اتحاد مسلمانان داخل و خارج جهت  ستنددانیم یجهان يهاملت
ـ ، نیل حـزب مستضـعف  یس حکومت جهان اسالم و تشـک یسأو ت »یاسالم بـردن  نیاز ب

 دداشـتند یصـلح و صـفا در جهـان تاک    يت برقـرار یـ ت و در نهایدشمنان اسالم و بشر
در پنــاه تحقــق » یجهــانتحقــق صــلح«چــون  يلنــدآرمــان ب) و 1: 1377، يریدهشــ(

: 1386، اضیف( .ساختندیممطرح  یانقالب اسالم ییغاعنوان هدفرا به اسالمتیحاکم
ک دولـت بـزرگ   یـ ل یرا تشک یانقالب اسالم یهدف آرمان ینیخمامامن ی). بنابرا144

ک قدرت ی دهد و بتواند يرا در خود جا یاسالم يهانیسرزم ۀدانستند که هم یاسالم
شود یبرداشته م یمل يمرزها، که در آن یاسالمامتتر از عام یمفهومجاد کند. یمستقل ا

 يهابرنامه، و انسجام یبتواند با هماهنگتا ، شودیل میتشک یک دولت بزرگ اسالمیو 
را در خود  یاسالم يهانیسرزم ین کند و تمامییبر اصول اسالم است تب یخود را مبتن

هـا و  یدگاه مخاطب امام در سـخنران ین دیبراساس هم. )104: 1394، یقح( دهد يجا
ـ     ، ران نبودندیشان صرفا مسلمانان ایآثار مکتوب ا  یبلکـه تمـام مسـلمانان جهـان و حت

: 1394، رلویو ام يقو( .ن بودیت و دینظر از نژاد و ملمستضعف جهان صرف يهاملت
و  يود مانند حکم ارتداد سلمان رشدخ یالمللنیب يهايریگکه در موضع ). چنان177

 یکه به نگاه ملـ ، را مدنظرداشتند» یامت اسالم«به نام  یت کالنینامه به گورباچف ماه
  ).98الف: 1397، يمحمد( .شدیمحدود نم یعیا شی

 جاد امت واحده یجهت ا ینیامام خم کیاستراتژ یمبان

 یسـلب  دو اصـل  تـوان بـر  یمواحده را جاد امتیجهت ا ینیمام خما يراهبرد یمبان
اسالم و حفظ انسجام امتو ، گربزرگ سلطه يهاو قدرتها از ابرقدرت يمبارزه و تبرّ

ـ ترتبـه در جهـان اسـالم    افکـن مبازره با عناصر تفرقه ، يفـوز ( .نمـود میل تقسـ یـ ب ذی
1387:  19.(  

نگـرش  باتوجـه بـه   :گـر بـزرگ سـلطه   يهـا ها و قـدرت از ابرقدرت يمبارزه و تبرّ
دن یرس ين استراتژیمهمترشان یاست که ایهیبد، تفرقه یبه عامل اصل نسبت ینیخمامام
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گر بدانند و طرد سـلطه و نفـوذ   سلطه يهاها و قدرتبه وحدت را برخورد با ابرقدرت
، يفـوز ( .اسـالم قلمدادکننـد  وحدت بر جهـان  ةن عامل در اعادیها را مهمترن قدرتیا

العلل تفرقه در جهان علت عنوانبه یخارجاز عوامل ینیخمامامستا ن رایدرا. )19: 1387
  برند و معتقدند: یمناماسالم 

هـا بـا خـود    ب ابرقـدرت یـ و فر ید اصل را بـر دشـمن  یمسلمان با يهالتم
 .ندینما را مشاهده و لمس و باورآن ینیو ع یعملکه خالفنیبگذارند مگر ا

    ).121: 21ج، 1378، ینیخمامام(
سلطه بـر   ه وتفرق جادیا از) را یخارجعوامل( استعمارطلب يهادولتهدف شان یا

چون  یمختلف يهارنگیبا ن که ییهادولت. دانندیها مر آنیغارت ذخا، نیجوامع مسلم
ـ افکـن قوم و مسائل تفرقـه  یعه و سنین مذاهب شیطرح اختالف ب ـ ، تیـ ت و ملی  یدرپ

امـام  ن هسـتند.  یان مسـلم یـ جاد اخـتالف م یو ا، هاو سران آن یاسالم يهاتدولاغفال 
در  يگـر سـلطه  نمونۀن یعنوان مهمترکا بهیاز مبارزه با آمر مشخصطور ن رابطه بهیدرا

 ۀو سـلط ، کنند و طرد نفـوذ یم ادیطان بزرگ یو ش، ن عامل تفرقهیجهان اسالم و مهمتر
 اخـتالف م و رفـع  اسـال  جهـان  تایـ حد یتجدرا موجب  یاسالم يکا در کشورهایآمر
، ینیخمامامر.ك: ( .ندینمایم دین کشور تأکیو بر قطع روابط با ا دانندین کشورها میدرا

ـ دق ی). با نگاه374: 1وج170: 15وج 209ـ   212: 13ج، 1387 در  یاسـالم ق بـه امـت  ی
از ، يزیدر قالب مفهوم استکبارسـت  يزیستتوان ادعا نمود که ظلمیم ینیشه امام خمیاند
 ياد فکـر یـ شـان بن یشـه ا یرد. در اندیـ گیشان نشـأت مـ  یا يفکر يادهاین بنیتريدیکل

و مورد  يفطر يقت دارد که امریش انسان به حقیو گرا ییجوشه در حقیر يزیستظلم
» الـرحمن «سـورة   ییات ابتـدا یباشد. امام با استناد به آیم یقبول سرشت پاك هر انسان

  کنند:یان مین بیا ظلم را چنها به مبارزه بش انسانیبودن گرایذات
ـ الهده و انسان صورت یقت رحمت خود آفریاز حق یتعال يانسان را خدا ه ی
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؛ 54خَلَقَ الْإِنْسانَ*  الرَّحمنُ* علَّم الْقُرْآنَد: یفرما یتعال ياست. چنانچه خدا
است که انسـانِ   ن جهتیو از ا دهدیخلق انسان را به اسم رحمان نسبت م

ظلـم و   و اگـر ، القلب هم از ظلم و قساوت فطرتاً متنفّـر اسـت   یقسظالم و 
ــت  ــدقســاوت خــود را هــم غفل ــم د، کن ــالفطره یاز قســاوت و ظل گــران ب

د؛ بلکـه  یـ آیذاتاً خوشش م، و از معدلت و رحمت و رافت، کندیم بیتکذ
طـور  و اجـراء قسـاوت را بـه   ، خواهد طبعاً که با عدل بکندیم ظلم را، ظالم

را کـه  یـ دهـد؛ ز یکند و صورت رحمت به او میم ینخواه یخواه، رحمت
چنانچه متوجـه  ، و جبلّت ذات از آن متنفّر است، است زانیفطرت از آن گر

ـ  و، رحمـت و رافـت اســت   ـ بـه آن نزد  ...خواهـد خــود را یم کنــد و از کی
: 1386، ینـ یخمامـام ( طور اسم و صـورت باشـد.  ولو به، کند يبرداربهره آن

  ). 240ـ  241
گر تا حـد  سلطه يهاقدرت ۀجستن از نفوذ و سلط يمعتقدند با دور امام یبطورکل

 يازهـا یدنبال آن وجوه مشترك و ن و به شودیم وحدت رفع یاز موانع اصلیکی يادیز
از  د برانجـام برائـت  یتأکدهد که یمگر سوق یکدی يسو ها را بهآن، یاسالم يکشورها

و  83: 1387، يفـوالد ( .ن راسـتا اسـت  یهم روز قدس در ين در حج و برگزاریمشرک
 ).19: 1387، يفوز

  افکنحفظ انسجام امت اسالم و مبازره با عناصر تفرقه
 يابزارهـا بـا اسـتفاده از    هـا آنمعتقدنـد کـه   ، هـا ابرقدرت یبر نفعالوه ینیخمامام

داده و خواهـدداد.  را انجام یر جوامع اسالمب و انهدام وحدت دیکار تخر، شانیداخل
از منظر  دانند.یحفظ وحدت م يبرا یاساس یها را گامآن یداخل يابزارها ینفن یبنابرا
جاد تفرقه در جهان اسالم یا يبراها ابرقدرتدو ابزار مهم  یو مذهب یاختالف قومامام 

                                                   
  ).1ـ  3(الرحمن/ انسان را آفرید. قرآن را یاد داد. خداى] رحمان[.54
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ـ ان یـی تب يبرا شانی) و ا209: 13ج، 1387، ینیخمامام( .هستند  ین دو عامـل از برخـ  ی
ـ  یـی گرایدرخصـوص ابـزار ملـ   کـه  چنـان  کنند.یم استفاده یخیات تاریتجرب  ۀاز تجرب

 ينـابود  يبزرگ بـرا  يهاکنند و معتقدند که قدرتیاد می یعثمان يامپراتور یفروپاش
شـده و بـا طـرح    ن ابـزار متوسـل  یه مسلمانان به ایو تجز یبزرگ اسالم يک امپراتوری

 .زدنـد عرب را در جهان اسالم دامن، ترك، ردن کُیب ییجدا، مختلف ياهتیقوم ۀمسئل
و ن یمسـلم  یساس بدبخترا ا ییگرایملن ی). بنابرا375ـ   384: 1ج، 1378، ینیخمامام(

 مسـلمان بـا   يهـا و تقابـل ملـت   یدشـمن  يها برانات آنیجۀ تلقیها و نتنقشۀ ابرقدرت
را کـه آن  يانقشـه ، داننـد ین مـ یر مسـلم یاها از هم و چپاول ذخـ آن ییگر و جدایکدی

  کنند: یم عنوانر اسالم یمس برخالف
 يها لشـگرها نیا، اندازندین تفرقه مین مسلمیب......تیکه با اسم مل ییهانیا

 .ن بـا قـرآن اسـت   یبـزرگ و مخـالف   يبـه قـدرتها   يکارهـا طان و کمـک یش
  ).444: 13ج، 1387، ینیخمامام(

بـا   ریمغا، یطیونه تفرقه در صفوف مسلمانان را تحت هر شراامام هرگان ین میا در
ــ، اســالم و قــرآن دانســته را بــرخالف اســالم و خــدا  یــیگراتیــو قوم یــیگرایو ملّ

  کردند:انیجان بیکردند و با اشاره به غائلۀ کردستان و آذربایمعرف
  ). 367: 11ج، 1378، ینیخمامام( .استانداختهن ما یعقد اخوت ب، قرآن، اسالم

ن هـم  یمسـلم  يهـا ن فرقهیب یاختالفات مذهب یعنیخصوص ابزار دوم استعمار  در
کـردن اسـاس   رانیو يات قدرتمندان برایاز جنا یکیرا  در سخنان خود آن ینیخمامام

از ن یهمچنـ شـان  یا). 170: 15ج، 1378، ینیخمامامر.ك: ( .کردند ذکرن یوحدت مسلم
جاد یدشمن ا يدست قوبه کنند کهیم ادین یجوامع مسلم ک انحراف دریعنوان تفرقه به

بلکه ابزار دست ، اندعهیو نه ش یکنند نه سنیجاد میکه تفرقه ا یو معتقدند کسان شودیم
  :باشندیابرقدرت م يهادولت

ابرقدرت هستند و در خـدمت   يهاهستند که کارگردانان دولت یها کسانآن
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اسـالم مشـغول    يهـا دشـمن  يتند که براهس یها اشخاصنیها هستند...اآن
 کننـد ن غالـب یاسـالم را بـر مسـلم    يهـا دشـمن  خواهندیتوطئه هستند و م

  ). 133: 13ج، ینیخمامام(
 ياز جانـب اسـتعمارگران بـرا    ين اختالفات را تنها ابـزار یکردن ابزرگ ینیخمامام

تا بـا طـرح    دارندشتالن باره یو درادانند یم یاسالمن جوامعیجاد اختالف و تفرقه بیا
دهند و همـه را حـول   ت جلوهیها را کم اهمآن یمشترك مسلمانان اختالف مذهب یمبان

  :د متحدسازندیمحور قرآن و توح
م. همه ما اهل قـرآن  یم که همه ما مسلمان هستین معنا بکنید توجه به ایما با

ــو اهــل توح ــم و باید هســتی ــرای ــرآن و توح يد ب ــق م و یبکشــد زحمــتی
   ).54 :13ج، 1387، ینیخمامام( .میکنبخدمت

 یبزرگ و اساسـ ها را منشأ که آن( 55یاسالم يسران کشورهاشان ین راستا ایدر هم
ــ مشــکالت ــاعنوان ج( یعناصــر فرهنگــ و داننــد)یم ــه ب ــک افکــن و نفــاق، خــواررهی

اننـد  تویکـه مـ  دانند یم یدو دسته از عناصرداخل کنند) رایادمیها ن از آنیالسالطوعاظ
  56).170ـ  169: 15ج، 1378، ینیخمامامر.ك: ( رندیقرارگ یخارجلماآلت دست ع

 يهـا بازدارنـده  يان متمادیسال یخود ط یاسیسنشیامام با ب، ن عواملیما در کنار اا
کـه در   57انـد نمـوده است را هم مطـرح ل امت واحده بودهیر تشکیگرا که دامن يگرید

                                                   
ي جامعه دانسـته و معتقـد بودنـد    علما ةبرعهد اول ۀ.در همین خصوص امام مبارزه با ظلم حاکمان را در وهل55

کثیـري   ان مبـارزه کننـد؛ و نگذارنـد عـده    علماي اسالم موظفند با انحصارطلبی و استفاده نامشروع ستمگر«که
خمینی، (امام» خوار در ناز و نعمت به سر ببرندگرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرام

1383 :37 .(  
، »خمینـی راهبرد ایجاد وحدت در اندیشه امام«صورت مبسوط رجوع گرددبه؛ مقالهدرخصوص این مبانی به .56

  .19ـ  21صصیحیی فوزي، 
و  378و  376و  374: 1ج، 1378و امام خمینی،  896ـ  89و  146و  36: 1388(رجوع شود به؛ امام خمینی،  .57

). ...و 405و  287و 280: 21وج 339ـ  340: 13جو 202: 12وج 294: 11وج416: 9و ج  286: 6جو 300: 2ج
  ).240ـ  249: 1394همچنین رجوع گردد به؛ (اکبري و رضایی، 
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  دد:گریها اشاره مر به آنیجدول ز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

از منظـر   یاسـالم وحدت امـت  يروشیپ يهان بازدارندهیمهمترـ   2جدول شماره 
  ینیخمامام

کـه منجـر بـه عـدم      یافکنـ دادن درخصـوص عوامـل تفرقـه   یاما امام ضـمن آگـاه  
 يرا هـم بـرا   ییامـدها یپ، ن عوامـل یـ و طـرد ا  یبـا نفـ  ، گرددیجهان اسالم م وحدت

ـ کنند کـه در ذ ید آن در جهان اسالم ذکرمجایوحدت و عدم ا يریگشکل هـا  ل بـه آن ی
   58گردد:یاشاره م

                                                   
و  339: 10و ج 318و  9: 6و ج 238: 4و ج 3:443وج  336و  84: 1، ج1378رجوع شود به؛ امـام خمینـی،   .58

  و.......). 404: 21و ج 68: 14و ج 34: 11ج
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وحـدت در   يریـ گشـکل و عـدم  يریـ گشکل يامدهاین پیمهمترـ   3نمودار شماره 
  جهان اسالم
  ل امت واحدهیتشکدر  ینیخمامام رین تدابیو مهمتر یراهبرد عمل

بردن امکانـات  نیاز ب يو مبارزه برا هاقدرتۀ ابرمبارزه باسلطد؛ یگردکه اشارهچنان
در هرگونه تالش  ینیخماز منظر امامت را ین اولویمهمتر یاسالمها در جوامعآن یداخل

 یو همدل ییتحقق همگرا ۀنیتوان زمیوحدت جهان اسالم داراست و بعد از آن م يبرا
 ینـ یمخن خصوص امـام یدرا ساخت.ک امت واحد فراهمیجاد یا يرا برا یاسالمامت 

از آن  ياریو بسـ  انـد نهـاده دان یـ در م يپـا  خـود ابتدا و  انددادهارائه مؤثر ییراهکارها
، مورد نیدرا چند ییفتاوا و59یمدارات هیتق که با طرحاند. چنانهخشدبراهکارها را تحقق

ـ اح، هیدر تق يانگارش رساله ژهیوبه طـرح مسـألۀ برائـت از کفـار و     ، نمـاز جمعـه   يای
ـ ...خود دراو... اعالم هفته وحدت، قدس یاعالم روز جهان، اسم حجن در مریمشرک ن ی

ن خصوص یشان درایا ين راهکارهای). بنابرا53: 1384، يدیجمش( شدندشقدمیعرصه پ

                                                   
راز و رمز تقیه مداراتی، مصلحت عمومی امت اسالمی، وحـدت  « فرمایند:امام در خصوص تقیه مداراتی می.59

یري از تفرقه و پراکندگی حمایت آنان است تا اینکه میان سایر ملل ذلیل و کلمه آنها در برابر دشمنان و جلوگ
  ).174: 2ج :1368خمینی، (امام» خوار نشوند و تحت سلطه کفار و سیطره آنان قرار نگیرند
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ن یفه معیها وظآن يرد و برایگیتک افراد را در برمو از دولت گرفته تا تک راستیفراگ
، ملت بپردازنـد  يدارید به بین و اهل قلم باایفرهنگ، نخبگان، کارو  ن سازیکند. درایم
شند و افراد جامعه با چشم باز و بادقـت  یندیب یل حکومت اسالمیاستمداران به تشکیس

ـ نـد. درا یرا آغازنما یـی دشمنان و دوستان خود را بشناسند و همگرا یشیاندو ژرف ن ی
ان نـرم و  یـ زبان و ب توانند بایمسلمانان مبلکه ، شودینمده گرفتهیها نادساختار تفاوت

تـا  ، نـد یز نمایـ شدت پرهبه يگریکنند و از اهانت به دها را مطرحاحترام متقابل تفاوت
 یواحـده اسـالم  ن صورت است که امتیدرا. اگرددیمه یهمدل جهیگفتگو و در نتۀ نیزم

در امر تحقـق   ینیامام خم يطرح راهبرد ). اما175: 1386، سعادت( افتیتحقق خواهد
ر یرا بـه تصـو  ل یب ذیبه ترت ياک فراگرد چهار مرحلهی» جهان اسالم یسایوحدت س«
  :خواهدشد یمنته» یدولت بزرگ اسالم«ل یت به تشکینهادرکشد که یم

شـدن مقـدمات وحـدت الزم و    فـراهم  يبرا ط الزمیبستر و شراابتدا ، طرح نیا در
و  یفرهنگـ  ،ينظـام فکـر  ک یـ جاد یو ا یبه طراح، ن منظوریامام بد ؛ کهاست يضرور

ـ م یو فرهنگـ  يمعنو یهمبستگ، در پرتو آن تا دنآورد يرو ینینو و واحد یدتیعق ان ی
و  یفرهنگـ ـ    يفکرۀ نیزمشیبدون پ، یاسیسرا وحدتیگردد؛ زتیتقو یجوامع اسالم

  ). 94: 1387، يفوالد( ر نخواهدبودیپذامکان، شمولهمه يباورها يریگشکل
و  یاسـ ینخبگـان س شـدن  فعـال ، ن امـام یآفـر ند حرکت وحدت یدر فرامرحلۀ دوم 

 فرهنـگ و ارکـان وحـدت   ق یـ توسعه و تعم وحدت درتحقق ان یمجر، عنوانبه یمذهب
اد یفکران و علما و روشن یها به نام سران دولت اسالماز آن که امام، ک استیاستراتژ

ـ  ینیو د یاسیصداقت و پشتکار نخبگان س .دنینمایم وحـدت نقـش    ةن پـروژ یمأدر ت
   ).85: 1378، یعارف( کم گرفتتوان آن را دستیدارد که در هر مرحله نم یار مهمیسب

از  یکـ یشـود:  یموده میوه پیبه دو ش، ر حرکت وحدت از نظر امامیمسمرحله سوم 
و  یاسیس يهاق حرکتیاز طر يگریو د یاسیطح نخبگان سسدر  یاسیم سیق مفاهیطر

ـ  يهاگروه ياز سو یانقالب ز یـ ز نیـ اسـت بـه ابـزار قهرآم   ممکـن ، جامکـه سـران   یمردم
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حرکـت و   و یاسـالم امـت  يداریمان به هدف و تحقق بیات با یدر نها د تاشونمتوسل
آزاد و  يهـا يجمهـور «بـا  » یدولت بزرگ اسالم« لیتشک یعنیمرحلۀ چهارم جوشش 

وحـدت و اتحـاد همـه    ، يبـرادر ، یدوسـت که در آن  يامرحله برسد. به کمال» مستقل
  ). 85: 1378، یو عارف 94: 1387، يفوالد( رسدیمجهان به سرانجام  مسلمانان
 متعدد يراهبرد ریها و سخنانشان تدابامیامام در پ یتحقق امت واحد اسالم ياما برا

  1:شودیاشاره مر یتدابن ین ایبه مهمتر لیذ که در کنندیشنهاد میرا پ يو معنو يماد

  یتحقق امت واحده اسالم يبرا ینیخم ر امامین تدابینمودار چهار: مهمتر
  یتحقق امت واحده اسالم يبرا ینیدگاه امام خمین ابزارها از دیمهمتر                    

  يو نژاد یقوم، یز از اختالفات مذهبیپره  دید کلمه و کلمه توحیتوجه مسلمانان به توح
بـه عنـوان   ، م حـج یتوجه به کنگره ساالنه عظ

و ابـزار مهـم و    یاجتمـاع ـ  یاسیک مرکز سی
  نیمسلم یوحدت عمل يک برایاستراتژ

جـاد  یادر  یوامـع اسـالم  ج روشـنفکران  و علما نقش
ـ یپ ـ  یاسـالم ـ    یوند مردم ن حکومـت و مـردم در   یب

  ان خود یو ب قلمبا  یاسالم يکشورها
بخش اسـالم و قـدرت   ییتوجه به مکتب رها

ــو ــت  يمعن ــالم راس ــه اس ــت ب ن یآن و بازگش
  ین جهانید کیعنوان به

کانون فساد  ییشناسا و ياستعمار يهاتوجه به نقشه 
  و منشأ اختالف

ت در برابـــر دشـــمنان و یـــو قاطع يداریـــب
 يهاها و برنامهتوطئهاز  یو آگاه افکنانتفرقه

افکنانــه آنــان و برخــورد قـــاطع و    تفرقــه 
  هاشکن با آندندان

 يابـر  ینیو د یاسیها و نخبگان سبه توده یدهیآگاه
ـ آماعم از مسالمت( مبارزه ةویاتخاذ ش ـ ز و ی  يا قهـر ی

  .)و...

                                                   
 6:234وج 3:437وج 438ـ  439و 33ـ  35: 2وج 382و  373ـ  374: 1، ج1378(رجوع شود به؛ امام خمینی،  .1

همچنین  و...). 275و  89و  83ـ  84و  54: 13و ج 446و 159: 10وج 312ـ  311: 9جو 7:292و ج 6:234وج
ـ    221رجوع گرددبه؛ فرآیند وحدت جهان اسالم در اندیشه امام خمینی، ابراهیم کالنتري و اصغر کتابی، ص

213.  



312   1ج / مجموعه مقاالت  

، ن و افترا به افـراد یتوه و از اهانت يریجلوگ
   گرانیا مذهب و اعتقاد دیجامعه و 

و انجـام  هـا  جاد انجمنیا، بلند مدت يهايزیربرنامه
   یو اساس یالتیتشک يکارها

ـ  یاسیس يهاحرکت از يریگبهره از  یو انقالب
  یمردم يهاروهگ يسو

و  یهمـدل  جـاد یا يبـرا  گریاحترام متقابـل بـه همـد   
  وحدت

ات مشترك یو ادب یاسیم سیاز مفاه يریگبهره
  یمذهبـ  یاسیدر سطح نخبگان س

از  یکـ یبه عنوان  یاسالم يهاسران آگاه دولتوجود 
  ن عوامل بالقوه وحدت دهنده جهان اسالمیمهمتر

 یان مـذاهب مختلـف اسـالم   یم تمسک به مشترکات   یامت اسالم يداریمان به هدف و بیا
  )قرآن و نبوت، دیتوح(

همچـون  ، اهتمام به امور مسـلمانان در جهـان  
  جاد روز قدسیا

غلبه مستضعفان بر مستکبران  يتوجه به وعده خدا برا
  عالم

ان و دانشمندان یسندگان و فرهنگیپرداختن نو
  به وحدت

ــلم   ــر مس ــدت نظ ــه یوح ــا ص ــه ب زم یونین در مقابل
  یالمللنیب

ر یاتحـاد جمـاه  ( اسـالم  یل دولت جهانیتشک
ـ  ن یتريکاربرد) به عنوان یاسالم  یاقـدام عمل

  وحدت در

  يماد یو منابع انسان ير مادیذخا 

  
  یشبرد امت واحدة اسالمیدر پ ینیامام خم يبه رهبر یانقالب اسالم ينقش راهبرد

روابـط   ۀدر عرص شگرف یتحول ینیخمامام يرهبربهران یا یانقالب اسالم يروزیپ
ـ از پن انقالب که پسیا .دآوردیجهان پد يهادولت یاسیالملل و معادالت سنیب  يروزی

انگـذار  یهـا و اهـداف بن  باتوجه به رهنمـون ، ک بخشدیدئولوژیصۀ این اسالم خصیبه د
به تمام مسلمانان جهان را ، تحقق وحدت امت اسالم يدر راستا یفرامل يدیبا د، خود
در قـرن حاضـر    یاسـالم جـاد امـت  یدار اهیـ و توانسـت داع  خوانـد فرا یدت اسالموح
بـا   دیـ گردمیآن تنظ يهم که برا ی). در قانون اساس97الف: 1397، يمحمد( گرددیتلق

، رهبـر انقـالب   يهـا و رهنمـون م یکـر استناد به قرآن، یاسالم يهاالگو قراردادن آموزه
ملـل   ۀجانبـ تحقق وحدت همه يد در راستاخو یاست کلیسم یدولت را موظف به تنظ
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عنوان امـت مسـلمان    ازدهم از همۀ مسلمانان جهان تحتیکه اصل نمود. چنان یاسالم
 یائتالف و اتحاد ملل اسالم ۀیخود را بر پا یاست کلیس نمودموظفرا و دولت برد  نام

 را تحقـق  اسالمجهان یو فرهنگ ياقتصاد، یاسیتا وحدت س دینما دهد و کوشش قرار
 و تعـاون  یاسـالم  يبـرادر  میو تحکـ  توسـعه «هـم   اصل سوم، پانزدهم بند. در بخشد
ت و دفـاع از حقـوق همـۀ    یـ حما 152د و در اصـل یـ دگردیق »مـردم  ۀهمـ  نیب یعموم

جهـان اسـالم    ینـ یوحـدت د  يف مسـئوالن در راسـتا  یمسلمانان جهان از جمله وظـا 
ـ ا یالماس يجمهور یاساسقانون( دیگردعنوان انقـالب   ). امـا 14و 17و 53: 1397، رانی
تفرقـه و اخـتالف    يهـا نـه یخود قرارداد که زم ۀن مهم را سرلوحیا یطیدر شرا یاسالم

: 1394، یحق( شدیت میشدت تقو دشمنان اسالم به ياز سو، یاسالم يان کشورهایم
ژة یدات ویتأک با یصدور انقالب اسالم ودفاع از مسلمانان جهان ن تفکر یۀ ای). برپا99

ـ نحـافظ ( شـد  یاسـالم  يجمهـور  یکیتیژئـوپل  ين اسـتراتژ یتريادیبن ینیامام خم ا و ی
ـ دلامام صدور انقالب به ۀشی. در اند)11: 1391، پورياحمد  يهـا یژگـ یت و ویـ ل ماهی

ـ  ياعتقـاد  یف مطرح و بر مبانیفه و تکلیعنوان وظبه یاسالم ک انقالبیدئولوژیا  یمبتن
در  شانیادگاه ی. از دبودر یناپذاجتناب یالمللنیو ب يامنطقه يهاتیعاز لحاظ واق بود و

 ها را هدف دانست و به ابعاد جامع صدور انقالب توجهست ملتیبایصدور انقالب م
). 97: 1386، يفرزنـد ( برآورده شـود  یط فراملیدر محهم ران یا کرد تا اهداف و منافع

   ه فرمودند:کچنان

 و اسـت  یاسالم انقالب که چرا م؛یکنیصادر م جهان تمام به را انقالبمان ما
ـ  جهـان  تمـام  بر اهللاو محمدرسول »االاهللاالاله« بانگ تا  مبـارزه  فکنـد ین نیطن

 .میهسـت  مـا ، ن هسـت یه مسـتکبر یـ جهان عل يمبارزه در هر جا تا و. هست
    ).148: 12ج، 1378، ینیخمامام(
اسـالم از   یبانیصـدور انقـالب و پشـت    يدبر تالش بـرا یاناتشان ضمن تأکیامام در ب

ران یـ ران محدود بـه کشـور ا  یکردند که انقالب ابه مسئوالن سفارش، ن جهانیمستضعف
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 يمهـد  يشـروع انقـالب بـزرگ جهـان اسـالم بـه پرچمـدار        ۀنقطـ  رابلکه آن، ستین
جـا  د با دعوت به همـه یبلکه صرفا با، زهیکه نه با زور و سر ن، نمودندیمعرف موعود

: 18ج، 327: 21ج، 202: 12ج، 1378، ینیخمامامر.ك: ( ق آن صادرکردیم را از طراسال
  اناتشان فرمودند: یاز ب یکین اساس در ی). برهم127

سـتمگران    جه مبارزه و دفاع بایم و نتیکنیمان را صادر میهاما به تمام جهان تجربه
م و مسلماً محصـول  یدهیم لبه مبارزان راه حق انتقا، یداشتن چشمیتررا بدون کوچک

 يشدن احکام اسالم براادهیاستقالل و پ و يروزیپ يهاجز شکوفه، هان تجربهیصدور ا
   ).325: 20ج، 1378، ینیخمامام( .ستیبند ندر يهاملت

ـ بـودن رسـالت پ  یجهـان د بر یباتأک امامن اثناء که یلکن درا ضـرورت صـدور   ، امبری
خواهانه و استقالل يکتاتوریضدد، خواهانهت عدالتیکردند. ماهیم يادآوریانقالب را 

. خواهانه برقرارساختیآزاد يهاها و جنبشر انقالبیبا سا ییهمنوا یران نوعیانقالب ا
ـ ه بـه ا یشب یتظاهرات، 1357بهمن 23نجف و کربال در  يمردم شهرها کهچنان ران برپـا  ی

 يالـه بـه رهبـر   یبغـداد و د ، الثـوره ، نیکاظم يدر شهرها یتظاهرات، آن یدرپ و نمودند
 یاسـالم  يجمهـور  يهااز رسالتیکین اساس ی. برااهللا محمدباقر صدر برقرارشدتیآ

 شدفیصدور انقالب تعر ياستراتژ يبخش جهان در راستایآزاد يهات از جنبشیحما
  ). 11و16: 1391، پوريا و احمدینحافظ(

  : فرمودند ینیخمامام کهچنان
ـ آزاد يهـا گر از تمام جنبشیمن بار د ـ  یبانیبخش جهـان پشـت  ی م و ینمـا یم

داسـت  یو ام، روزشـوند یش پیق جامعـه آزاد خـو  یتحق يدوارم تا آنان برایام
ـ نما به آنـان کمـک   یدر مواقع مقتض یاسالمدولت ، 1378، ینـ یخمامـام ( .دی

   ).77: 14ج
 يدر خـط مبـارزه بـرا    يهـا بخـش و گـروه  يآزاد يهـا امام ضمن دعـوت جنـبش  

ـ زیبـه پاخ به آنان سـفارش نمودنـد؛    يآوردن استقالل و آزادبدست هـا  د و بـه دولـت  ن
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 یند و به اخوت اسالمیبه اسالم بازآ، دهندو ذلت خود را نجات ید که از زبونناخطارکن
  ). 32ـ  33: 12ج، 1378، ینیخمامامر.ك: ( دنیبگرا

وآمـد  هـران محـل رفـت   ون جهـان و ت یـ ران کانون انقالبیا، يکردین رویمتأثر از چن
رهبـران سـازمان    کـه شد. چنان ینیخمدار با امامیو دبخش یآزاد يهاندگان جنبشینما

ــه، نیبخش فلســطیــآزاد ــدگان جبهــۀ پولیاز نما یتأی احمــد ناصــر رهبــر و  ویســارین
 1358ماه  يد13ن دریهمچنند. دارکردیران دیا یاسیتره با مقامات سیبخش اریجبهۀآزاد

رو خـط امـام بـا    یان پیدانشجوتوسط بخش جهان یآزاد يهانبشج یین گردهماینخست
بـه   یستمگر و شناسـاندن انقـالب اسـالم    يهامیه رژیعل یانقالب يهاتهدف اتحاد ام

، نیفلسـط ، ظفـار ، لبنـان  چـون  یبخش ملـ یجنبش آزاد 16 ان با دعوت از رهبرانیجهان
 ییهال سازمانیتشک زمانن ید. درایک هفته برگزارگردی....در تهران به مدت ن ویآرژانت
ـ آزاد يهـا جنبش« و ساتجا)( »یاسالم يجمهور يهاتوده یسازمان انقالب«چون  بخش ی
 بـود  در تحقق امت احـده ران یا يهاتیکردن حمایاتیعمل يدر راستاهم  »اسالمجهان

   .)16و 17: 1391، پوريا و احمدینحافظ(
، اهـداف ، هـا لمان از آرمـان مسـ  يهـا ملـت  يریرپـذ یاسـتقبال و تأث  نیبا توجه به ا

ـ توقعات و انتظارات وتحقق امت واحده و  يبرا یاسالمانقالبها استیس در آنـان   ژهی
ـ از ناح یات انقالبیو انتقال تجرب یالگوده يبرا  انقـالب ، یان انقـالب اسـالم  یـ ه متولی

، هـا ت از ملـت یحما ۀنیرهبران انقالب و نظام برآمده از آن در زم يبرا ياژهیف ویوظا
 .)98: 1396، یاردکـان يفرزند( دکربخش مشخصيآزاد يهاژه نهضتیوبه، هامسلمان

ـ تکل احسـاس  بـر عـالوه  انقـالب  ن رهبرانیبنابرا  گسـترش  و نشـر  نـۀ یزم در ینـ یدفی
 طیشـرا  و ینید فهیوظ درنظرگرفتن با را خود اتیتجرب دیبا، یانقالب اسالم يهاآموزه

ـ ا يدر راسـتا . کردنـد یم منتقل آنان به یطیمح رهبـران و  ، نیآفـر اهـداف وحـدت  ن ی
ـ  ةج واژیتـدر بـه  کهچنان، نمودندبه مراسم حج  ياژهیتوجه و یانقالب يروهاین  یانقالب
سلطه یام آن نفیشد که پ یمیجهان اسالم و حج ابراه یاسیات سیوارد ادب» حج برائت«
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   ).100: 1394، یقح( ن بودیاسالم و وحدت مسلم يایاستکبار و استبداد و اح
و  ینیفرهنگ د، کیدئولوژیکرد ایرو یدر سطح فراملها بود که ن تالشیباتوجه به ا

ـ  يدیـ جد يبنـد صف یانقالب اسالم یو بوم یسنت يهاارزش جهـان   ين کشـورها یب
ـ یتقدم اصـول د ( ینینو يهاجادکرد و ارزشیا ـ    ین ) را بـه نظـام   یالمللـ نیبـر اصـول ب
نظـام درحـال    يبـرا  یو الهـ  ینـ یم دیبراساس تعـال  ینینمود و طرح نویالملل معرفنیب

واحـده در جهـان   جاد امـت ینمود که در آن اسالم مبلغ و مشوق االملل ارائهنین بیتکو
، يرودیشـ ( دیکشـ یچالش مـ حاکم را به یت و قانونِ نظم جهانیت بود و مشروعیبشر

  ).  99و22: 1383
ـ   یا يران بـرا یا یاسالم ين راستا جمهوریدرا خـود دو   ن مـورد نظـر  یوجـاد نظـم ن
ـ پـ    1اسـت:  ش گرفتهیدرپ يراهبرد ياستراتژ ـ از  يروی ک برنامـۀ کوتـاه مـدت کـه     ی
، کنـد یمجهان مشخص یت کنونیران را در وضعیا یاسالم يبرخورد جمهور یچگونگ

از نظـام   يریکـه تصـو  ، خـود  يرفتـار  يعنوان الگوک برنامۀ دراز مدت بهیم یتنظـ   2
اسـالم را   یتحقـق نظـام جهـان    يدت مسـلمانان) در راسـتا  وح( اسالم یمطلوب آرمان

، قرآن، یه بر قانون اساسیبا تک یاسالم ين مقصود جمهوریدن به ایرس يدهد. برانشان
ـ  يهـا تیحما ـ  يااهللا خامنـه تیـ و آ ینـ یخمامـام  يو رهنمودهـا  یمردم کوشـد بـا   یم

ش یطلـوب خـو  جـاد نظـم م  یت آرمـان ا یتقوبه یو خارج یآوردن امکانات داخلفراهم
  بپردازد. 

نظم ( کایت آمریشدن با حاکمیا جهانی ین جهانیران ابتدا به رد نظم نوین راه ایا در
مقابله با استقرار نظام  يگر براید يورزد و از سوی) مبادرت میسلسله مراتب یتک قطب

ـ   یبانیهمچون پشت یعیامکانات وس، کا در جهانیدلخواه و ظالمانۀ آمر رات یثأمـردم و ت
، ار داردیک در اختیت استراتژیفراوان و موقع یانسان يروین، يامنطقه ینفوذ فرهنگ، نآ

ـ ا یاسـالم  يواحـد جمهـور   یکه در صورت تحقق نظام حکومت جهـان   يران برمبنـا ی
 يرویجهان و ن یه بر افکار عمومیها پرداخته و با تکملت يسازدعوت به آگاه ياستراتژ
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جهـان   يهـا و دولـت  یاسالم ياز کشورها يمندقطب قدرت، ها تالش خواهدکردملت
  کند. عدالتخواهانه استفاده يهادآورده و از آن در جهت تحقق آرمانیسوم پد
ز ین بت امام زمانیآورد و در دوره غیها را فراهم من نظام که سعادت انسانیاما ا

 یام جهـان شـود. نظـ  یاد مـ ی» نظام امامت و امت«از آن باعنوان ، خواهدبود یافتنیدست
ت امت یقانون عادالنه و حاکم، یاله يت و رهبریۀ حاکمیبرپا يکه از ساختار، مطلوب

چندگانـۀ   يهـا يرهبـر ، یستیونالیو ناس یواحده برخوردار است و در آن از تعلقات مل
کـه در   یست. نظـام ین يمجادالت جهان و....خبر، ير بشریخطاپذ يهاقانون، مزدورانه
 یو نظـام جهـان   یخواهدبود تا حکومت اله يانهیبستر و زم در حکم يکبربتیدورة غ

ب سه مرحلۀ یترتنظام مطلوب به يسوآورد و در هر حرکت بهرا فراهم امام موعود
مـورد توجـه آن   » نظام امـت و امامـت  «و » یحکومت واحد جهان«، »یجهانینظام فعل«

  ).25ـ  27: 1383، يرودیش( قراردارد

  يریگجهینت

خداوند است که از ابتدا مورد توجـه   یسنت قطع یامت واحدةاسالم نیآرمان تکو
و تا گسترش اسالم بر پهنۀ  بوده یو عالمان و دانشمندان اسالم تیباهل، امبریپ
آن و  ينظـر  ین درست مبانییل به آن تنها با تبیکه ن يافت. استراتژیادامه خواهد یتیگ

و  ينـژاد  يراسـاس آن همـۀ مرزهـا   سـر خواهـدبود و ب  یم یم قرآنیدرست تعال ياجرا
 يبرمبنـا  یو انسـان  یاسـالم  یخت و جامعـۀ جهـان  ین بشر فرو خواهـدر یب ییایجغراف

مصلحان بـزرگ جوامـع   ، ن راستایافت. در همیخواهد یده تجلیمان و عقیوحدت در ا
نمـودن مسـلمانان و   کپارچـه یرا جهـت   یاقدامات مختلفـ ، يان متمادیسال یط یاسالم
با شناخت و  ینیاند که امام خمدادهان آنان در حوزة نظر و عمل انجامیاتحاد م يبرقرار

ن حـوزة  یـ هـا درا ن آنیتـر خود در دوران معاصر برجسـته  ینیو د یاسیق سینش عمیب
  گردد. یک محسوب میاستراتژ
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نظر از روان اسالم را صرفینداران و پید، خاص خود یفقه کردیرو شان بایکه اچنان
 یت خـارج ینید به تحقق و عیبه اجتماع حول محور توح یو مذهب ينژاد، یتعلقات مل

ـ یو د يدیـ توح تفکر ینیر عیتفس که ياشهیاند اند.خواندهفرا یامت قدرتمند اسالم  ین
و  يلحاظ نظرن خصوص امام هم بهیاست. درا یامت اسالم راجع شانیا ۀیامام در نظر

ادارة جامعـه   يمسـلمانان را بـرا   اسالم و يهاتیتوانستند قابل، ک و هم در عملیتئور
 يهـا ند و با اشاره بـه مشـکالت و چـالش   ینمانییتب یاسالمان جوامعیمطرح و اتحاد م

جامعـۀ  ، هـا و موانـع  ن چـالش یرفع ا يبرا ییو ارائۀ راهکارها یتمدن اسالم يروشِیپ
  سازند.  و اتحاد در صفوف مسلمانان رهنمون یرشد و ترق يسورا به یاسالم

ک یک تاکتینه فقط  ینیشۀ امام خمیره و اندید گفت که امت واحده در سین بایابنابر
 محسوب شـده  یاله ياضهیو فر يفطر یو ضرورت يک استراتژیبلکه ، و روش صرف

ـ ) در جریاسـالم ( اتیـ ات و روایشان با استناد به آیکه ا، است شـبرد  یت و پیان هـدا ی
  گماردند.  شه و عمل همتیاندت آن در حوزة یاء و تقویبه اح یانقالب اسالم
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  منابعفهرست 

 م.یکرقرآن

ـ  ياستراتژ ؛ینیخمامام دگاهید از وحدت .)1384( ن.یحس، یابوالفضل .1 ـ تاکت ای ، کی
 .174ش، حوزهمجله پگاه

 یاساسـ  ). مفهـوم امـت در حقـوق   1393( حامـد. ، کونهـاد ین و محمـدجواد ، ارسطا .2
 . 9ش، سومسال، یعموم فصلنامه دانش حقوق، رانیا یاسالم يجمهور

، ینـ یخمامـام  یام اصالحیدر ق یاسالموحدت یقرآن ی). مبان1388( احمد.، ياکبر .3
 .1ج، تهران: عروج، ینیخمامام یقرآن يهاشهیش اندیمجموعه مقاالت هما

ـ فر، ییرضـا و  یمرتض، ياکبر .4  راهبردهـاي  و هـا بازدارنـده  ). واکـاوي 1394( دون.ی
هـاي اجتمـاعی   فصلنامه نظریه، خمینیاندیشۀ امام رد اسالمی واحدةامت تکوین

 .2ش، چهارمسال، متفکران مسلمان

 .ج2، سوم چاپ. انیلیاسماع مؤسسۀ: قم. الرسائل) 1368( .اهللادروحیس، ینیخمامام .5

 تهران: عروج.، فه امامی). صح1378( اهللا.دروحیس، ینیخمامام .6

ـ ). وحــدت از د1376( اهللا.دروحیســ، ینــیخمامـام  .7 دفتــر ( انیــتب ،ینــیخمدگاه امــامی
 پانزدهم).تهران: عروج. 

. تهـران: عـروج.   ث جنود عقـل و جهـل  یشرح حد.)1386( .اهللادروحیس، ینیخمامام .8
 .چاپ اول

 تهران: عروج.، هیفقتی). وال1388( اهللا.دروحیس، ینیخمامام .9

 تهران: عروج.، یالهیاسیتنامه سی). وص1389( اهللا.دروحیس، ینیخمامام .10

  تهران: عروج.، ثی). شرح چهل حد1394( اهللا.دروحیس، ینیخمامام .11
، وحـدت مسـلمانان   يداریـ در ب یاسـالم ). نقش انقالب1384( .يدمهدیس، یبزرگ .12

 .5ش، دومسال، بیتقرشهیفصلنامه اند
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، حــوزه پگــاه، یــیتــا واگرا یــیواحــده از همگرا). امــت1380( اهللا.نعمــت، غــانیپ .13
  .15ش، چهارمسال

 در یملـ وحـدت  یعقالنـ   یاسیس الزامات نیی. تب)1393( ن.یمحمدحس، يدیجمش .14
 .15ش، ينظر استیسپژوهش فصلنامه، ینیخمشه امامیاند

شۀ یدر اند یت وحدت و همبستگیو ماه یستی). چ1384( ن.یحسمحمد، يدیجمش .15
  .27ش، 7دوره، نیفصلنامه مت، ینیخمامام یاسیس

و  یاسـالم ). انقالب1391( چمران.، هیزهرا و بو، پورياحمد و محمدرضا، اینحافظ .16
  .5ش، دومسال، یاسالمپژوهشنامه انقالب، رانید ایک جدیتیش ژئوپلیدایپ

ـ ). وحدت از د1376( محمدجواد.، یکرمانیحجت .17 ـ یدـ    یدگاه عرفـان ی  یاسـ یس ین
 .223ش، حضور، ینیخمامام

، یاسالم مذاهب بیتقر يریگدر شکل یاسالم). نقش انقالب1394( محمد.، یحق .18
 .11ش، چهارمسال، نیالمتفصلنامه حبل

، یاسـالم  بـزرگ  المعـارف دائـرة رکـز  ). تهران: م1367( .یاسالم بزرگ المعارفدائرة .19
 .10ج

 .14ج، تهران: دانشگاه تهران، نامه دهخدا). لغت1373( اکبر.یعل، دهخدا .20

ـ نظر ).1377( .محمدرضا، يریدهش .21 ـ از د یاسـالم ه انقـالب ی ، ینـ یخمدگاه امـام ی
 .26ش، حضور

ـ یتقر مطالعـات ، واحـده امـت  یشناسبیآس و قرآن ).1395( داحمد.یس، یزرهان .22  یب
  .43ش، ازدهمیسال، یاسالممذاهب

و  ینیخمدگاه امامیاسالم از دوحدت جهان يراهکارها). 1386( احمد.، سعادت .23
  .25ش، مجله طلوع، نیالدالدجمیس

ـ یبه جا ی). نگرش1386( .يدمهدیس، یرنانیسلطان .24 ـ  اتحـاد  یگاه و مفهوم قرآن ، یمل
  .24ش، ششم سال، طلوع مجله
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ـ نظر یکوت: بررسـ یز از بـا یـ واحده و گر). امت1383( .یمرتض، يرودیش .25  ه امـت ی
، زمانه، رانیا یاسالم يمطلوب از نگاه جمهور یجهان عنوان ساختار نظام واحده به

 .22ش، سوم سال

شـۀ  یاسـالم در اند  جهـان  یاسـ ی). راهکـار وحـدت س  1378( محمـداکرم. ، یعارف .26
  .31ش، فصلنامه معرفت، ینیخمامام

 . 63ش، يریگشکل يهانهیاتحاد و انسجام؛ زم). 1386( م.یمحمدرح، یوضیع .27

ــد .28 ــان يفرزن ــان). 1386( .یعباســعل، یاردک ــر یمب ــالب از  ينظ منظــر صــدور انق
 .36ش، 9دوره، نیفصلنامه مت، ینیخمامام

، ینـ یخمشه امـام یاسالم در اند وحدت جهان ياستراتژ). 1387( محمد.، يفوالد .29
  .126ش، مجله معرفت

ـ ف .30 ـ نظر ی). نقدوبررســ1386( .ینقـ یعلـ ، اضی ـ  يهـا هی الملـل از منظــر  نیروابــط ب
 .23ش، ششمسال، فصلنامه طلوع، یشمندان غربیو اند ینیخمامام

مجموعـه  ، ینیخمرة امامی). انگارة مطلوب وحدت در س1377( کاظم.، زادهیقاض .31
  .1ج، تهران: عروج، ینیتفکر د اءیو اح ینیخمامام یالمللنیمقاالت کنگره ب

). تهـران: پژوهشـکدة   1397( ).1359ـ    96( رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس .32
 نگهبان. يشورا

 و امام شهیاند در یاسالم اتحاد يهامؤلفه ).1394( ن.یبهاءالد، قیشا نژادیقهرمان .33
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 انقـالب  مطالعات، سلمانم امت ییهمگرا و وحدت کالن راهبرد در رانیا یاسالم
 . 41ش، سال دوازدهم، یاسالم

 يبـرا  یاالهـ یسـتم یتفکر س، واحده ). امت1396( حه.یصب، ینبات و یطوب، یکرمان .35
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  .8ش، چهارمسال، یاسالم نامه مذاهبپژوهش، بهیطاتیتحقق ح
 . 63ش، زمانه، يشۀ رهبریدر اند ی). وحدت مل1386( فاطمه.، پورمیکر .36
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، ینیخمشه امامی). انگارة امت در اند1394( .یفیلط یدعلیس و ابوذر، مقدميگوهر .38
 . 6ش، دوم سال، استیس فصلنامه سپهر

ــد .39 ــن.، يمحم ــالم 1397( محس ــالب اس ــف). انق ــالم یال ــت اس ــلنامه ، یو ام فص
  .19ش، پنجم سال، يامنطقه يهاپژوهش

ماهنامه ، اتیروا و قرآن در یاسالم انقالب یمبان ب). 1397( .یمحمدعل، يمحمد .40
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   ینیامام خمهاي شهیو اندها هینظر
  )خوب ید بر حکمرانیبا تاک( هیت فقیرامون والیپ

   1يآباد تاج رضا

ـ یامـام خم هاي شهیو اندها هینظر نیین مقاله تبیهدف از ارائه ا :چکیده  ین
  .باشدمی هیت فقیرامون والیپ

   .انجام شده استاي هو کتابخان ياسناد، ين مقاله بصورت مروریروش: ا
ه تمام یت را که اساس و پایاصل وال، ارید بسیت و تاکیبا عنا ینیامام خم 

آن  یاسـ یسهـاي  ت در امر حکومت و جنبـه یف است به خصوص والیوظا
و  یاسـ ین عوامـل س یـی نه عالوه بـر تب ین زمیو در ا .ندامورد توجه قرار داده

 یمورد بررسـ  ین موضوع اسالمیمهمتر نیکه سبب شده است تا ا یاجتماع
، ش) 1322سـال  ( کشـف اسـرار   يدر کتابهـا  حضرت امام .قرار داده اند

 عیـ کتـاب الب ، )1343سال( لهیر الوسیکتاب تحر، )1331سال ( کتاب الرسائل
) بـه طـرح   1348سال ( هیت فقیا والی ی) و کتاب حکومت اسالم1348سال(

شـه  یانت در اندیاست و دیق سیتلف .پرداخت هیت فقیوال یلیو تفص یاجمال
ه را به یت فقیمطلوب و خوب با عنوان وال یاز حکمراناي هویش، امام راحل

                                                   
 tajabadireza@yahoo.com  ی،و اطالع رسان يکارشناس ارشد کتابدار. 1

mailto:tajabadireza@yahoo.com
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ـ بـه مثابـه نظر  ، ت مطلقـه امـام  یشه والیاند .همراه داشته است مسـلط در   هی
نان بر تارك جامعه معاصـر  چآن، یدر باب حکمران عهیش یاسیفقه س گفتمان

در عرصـه   یلیبـد بـی  کـه نقـش   ه افکنـده یاسـ  ینظام حکومت کرهیو پ رانیا
 يو ادار ییقضا، یفرهنگ، ياقتصاد، یاجتماع، یاسیمختلف نظام س مناسبات
ـ یامـام خم  .کنـد می فایکشور ا و  شـنهاد یاسـت کـه پ   یهـ یفق نینخسـت ، ین

 .مطـرح کـرده اسـت    بـت یرا در عصـر غ  یحکومت اسالم لیضرورت تشک
راسـتا بـه طـرد     نیو در همواجب داشت ، واجبۀ انقالب را از جهت مقدم

ـ یآن کنـد و در زم  نیگزیرا جا نیتا نظام نو پرداخته ینظام سلطنت اثبـات  ۀ ن
ـ فق تیبر وال یمبتن یحکومت اسالم لیضرورت و وجوب تشک ـ  ، هی ۀ بـه ادل

را شرع  یو حاکم اسالم هیفق یول تیمشروع يپرداختند و مبنا یو نقل یعقل
ـ بـه وال  صـومان معنا که از جانب مع نیبد .مقدس دانستند بـر مـردم    تی

مردم ملزم به اطاعت ، اقامه کرد یحکومت اسالم یهیاگر فق، اندمنصوب شده
 :را الزم دانسـتند  یهـم سـه شـرط اساسـ     يرهبـر  طیهستند و در شرا واز ا

  .تیعدالت و کفا، فقاهت
اند دانستهاي هفیه را وظیت فقیو وال یل حکومت اسالمیشان موضوع تشکیا

امـام   .است یاحکام اله ياجرا، اصالت ندارد و هدف از آن که خود به خود
ـ ب یل حکومت اسالمیل ضرورت تشکیدال را به عنوان يموارد ینیخم  انی
ضـرورت اسـتمرار   ، ل حکومـت یامبر در تشـک یعمل پ ؛که عبارتند از کندمی

، شه استیامبر ضرورت ندارد بلکه همیکه فقط در زمان پ یاحکام اله ياجرا
از نظـر   .سـتند ین اسالم که بدون حکومت قابل اجرا نیت قوانیفیت و کیماه

امبر یـ که پ یاراتیاست و تمام اخت ییعقال يک امر اعتباریه یت فقیشان والیا
ز ثابت اسـت و  یط نیجامع الشرا هیفق يبرااند اداره جامعه داشته يو ائمه برا
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ت بلکـه  سین یحد ذاته شان و مقامیجز جعل ندارد و ف یتیواقع تین والیا
   .احکام است يفه اجرایله انجام وظیوس
ـ کل  امــام، یحکومـت اسـالم  ، هیــت فقیـ وال، خـوب  یحکمرانــ :هـا واژه دی

  .هیت فقیقرآن و وال، ینیخم

    مقدمه

، اسـالم در اطـراف آن   يفقهـا ، ر زمـان یـ است که از د یه از مسائلیت فقیمساله وال
و  رفتـه یآنرا به طور مطلـق پذ اي هکه عد یو در حالاند ها نمودهیها کرده و بررسبحث

و  )ت مطلقـه یـ وال( از به اسـتدالل نـدارد  یکه ناند دانسته یاتیهیات و بدیاز ضرور یحت
اي هعـد ، )ت محدودیوال( .رفته اندیه و لوازم قضا پذیگر آنرا تا حد امور حسبیداي هعد

بلکه او را در اند قائل نشده یتین والیکمتر، بتیه در زمان غیفق يانکار نموده و برا راسا
همه جوانب امـر   ها غالباین بررسیلکن ااند کرده یتلق يک فرد عادین جهت همانند یا

بـه  انـد  دانسـته مـی  مسلم يه که آنرا امریت فقیطرفداران وال، گرفته استنمی را در بر
 و در مقابـل انـد  کـرده مـی  ن موضوع داللت داشته استداللیکه به نظر آنان بر ا یاتیروا
جـه آنـرا   یا داللتا خدشه وارد نمـوده و در نت یسندا ، اتیه در آن روایت فقین والیکرمن

  ) 8ـ  7ص  :1393، یگرگان يطاهر( .کرده اندمی انکار
ـ ا یگـردد کـه بزرگـان در بررسـ    مـی  ان روشـن ینیشیکتب پ یبا مالحظه و بررس ن ی

د در یـ ن گونه کـه با ن مساله آیو ااند ن مقدار اکتفا نموده و گذشتهیبه هم، موضوع مهم
د بـه  یو شـا  )از بزرگان یمگر در کلمات بعض( شده استی نمیابیشه یر یمتون اسالم

ـ  یبررسـ  يعظام بـرا  يگران بوده فقهاین علت که حکومت عمال در دست دیا ش از یب
کـه   اسـت  یه از مسـائل یـ ت فقیبه هر حال مساله وال .انددهیدی نمیضرورت، ن مقداریا

کتـب و   يچگـاه از کـنج مـدارس و البـال    یکنون هتابت یغ يابتدارامون آن از یبحث پ
ده اسـت و آثـار   یامده و در متن جامعه ظاهر نگردیرون نیجلسات درس و بحث فقها ب
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عرضه نکرده و آنها را از ثمرات خود بهـره منـد ننمـوده     یارزنده خود را به ملل اسالم
بجهـد و درخـت    یآن برق نشان دهد و از نور پر فروغ یاست و هرگاه که خواسته رخ

ـ از ناح، ندیآن به ثمر بنش  قطـع ، خـاموش و آن درخـت  ، آن چـراغ ، ه دشـمنان اسـالم  ی
منت نهـاده   رانیتا آن که خداوند بزرگ بر ملت مسلمان و مستضعف ا ده استیگردمی

ـ ی امبرینامور از سالله پ یهیآگاه و فق يرهبر  امـام  یت اهللا العظمـ یـ حضـرت آ  یعن
 یام مقدسش طومار نظام کهن و فاسد شاهنشـاه یعطا فرمود تا با ق را به آنان ینیخم

ه یـ ت فقیـ ن هنگام بود که والیدر ا .ن آن کندیگزیرا جا یچد و نظام اسالمیرا درهم بپ
و  یخود را به ملت محروم و مستضعف ما نشان داد و با رفتن نظام طاغوت يبایچهره ز

ه یـ ت فقیثمره وال ینیریش، مردم، ستا يکه متضمن استقالل و آزاد یآمدن نظام اسالم
ن موضوع ین جهت اکنون همگان به لزوم پرداختن به ایبد، را در کام خود حس کردند

  )8ص  :1393، یگرگان يطاهر( .اندآن بر آمده یبرده و در صدد بررس یمهم پ
د یجد یانیب، استیانت و سیوند دین نوع پیبه عنوان بارزتر هیت فقیوال، دیبدون ترد

ـ با اح ینیحضرت امام خم .بوده است یاسیسۀ شیاندة حوزدر  امـر حکومـت و    يای
است را در عمل نشـان داد و بـر   ین و سیاتصال د ي ينحو، یاسالم يس جمهوریتاس
ر پس از یاست که در اعصار اخ یهین فقینخست امام .دیسوء تفاهمات قلم کش ياریبس

ان داشت آنرا مسـتقال  یب يب تئوررا در قال یه و حکومت اسالمیت فقیوال آنکه مبحث
  )134ص :1386، یمیکر( .ز درآوردیبه مقام عمل ن

آن به نظام  ینیگزیو جا ینظام سلطنت ین بار لزوم سرنگونینخست يبرا ینیامام خم
جاد کرد و یعه تحول ایخ فقه شیدر تار .را مطرح کردند یه و حکومت اسالمیت فقیوال

حکومـت  ة شـان در بـار  یدگاه خـاص ا یـ دۀ جـ یتن، یس حکومت اسالمیق تاسین توفیا
امـا  ، ر داشـت یجاد انقـالب تـاث  یگر در ایاگر چه عوامل د، نظر استۀ مرحل در یاسالم

از  یله باب امر به معروف و نهیر الوسیامام در کتاب تحر .ار برجسته بودینقش امام بس
، رامحـ ، باشـد ظالم ت یکه موجب تقو ین در صورتید يسکوت علما :سدینومی منکر
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 .ظلمـش مـوثر نباشـد    شان واجب است ولو در رفعیاعتراض و اظهار نفرت از ظالم برا
  )9مسئله ، 538ص، 1ج : ،1392ینیامام خمر.ك: (

 و زمامدار را در یو اجراي احکام اله یقانون اله هیحکومت را از زاو، ینیخم امام
کـه   ی. البته قـانون انددمی نهیزم نیاو در ا شهیعمل و اند یقانون و هماهنگ چهارچوب

واژه  شـان یعبـارات ا  یاست و در برخ یقانون اله، کندمی تیحما از آن ینیامام خم
 یحکمران وهیاز ش رويینظر گرفته شده و به پ در معادل حکومت و اداره کشور تیوال

   :دیفرمامی بحث از حکومت در نظر داشته است شتری) بهالسالمیعل( یو امام عل امبریپ
ـ .. وال.اداره کشور و اجراي شرع مقـدس حکومت و  یعنیوالیت  مـورد   تی

افـراد دارنـد    لیحکومت و اجرا و اداره بر خالف تصوري که خ یعنی بحث
 یـی از امور اعتبـاري عقال  هیاست. والبت فق ریخط فهیبلکه وظ، ستین ازیامت

  ) 51، ص  ،1381ینیامام خم( .جز جعل ندارد یتیاست و واقع
ـ از  یو الگوي جمهـوري اسـالم   ینیخم امام شهیدر اند تیوال هینظر پس سـو   کی

ـ نظر نیدر ا یحکومت مردم کننده انیب، گریسوي د و از یاله تیتبلور حاکم  .اسـت  هی
ـ یاسـالمی  حکومت « :شودمی در کلمه قانون خالصه فیتعار نیتمام ا در مجموع  یعن

  )44، ص  ،1381ینیامام خم( .»بر مردم یحکومت قانون اله
ـ ب، یاسـالم  يد جمهوریفق يرهبر شهیت در اندیمفهوم وال یحقوق یبررس انگر آن ی

دولت  .است یموضوع يکارکرد يبوده و دارا ین اصطالح فاقد جنبه شخصیاست که ا
 يبـالو ( .را داراست یحق دخالت و تصرف در همه موضوعات و امور حکومت یاسالم

  )570ص: 1393، یتکیات کمیو ب
ن یبزرگتـر  یحکمت اسالمۀ ن است که اقامیدگاه امام ایدن یمفهوم مخالف ا مسلماً

 يتفاوت جوهر .انقالب داشت يروزیدر پ يادیار زیر بسین مسئله تاثیمعروف است و ا
ت یـ ر اهمیتـاث ، شرط احتمال ين بود که آنان برایهان ایگر فقیبا د ینیدگاه امام خمید

ف را سـاقط  یـ ن تکلیبنـابرا ، دانسـتند ی مـی فوق العاده قائل بودند و چـون آن را منتفـ  
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امام با  .رات پرداختیاحتمال تاث ينه سازیخود به زم یبا همت عال اما امام، پنداشتند
، یه و تلقیابتدا در نظر، س کندیرا توانست تاس یک حکومت اسالمیتئورۀ ن پشتوانیچن

  )134ص :1381، یافضل( .وستینقالب در عمل به وقوع پآن گاه ا

  هیفق تیوال یمستندات قرآن

سـوره نسـاء    59تـا   57 اتیرا با تمسک به آ» مقبوله عمر بن حنظله« ینیخم امام
 نیفهم بهتر مقبول است و ا يبرا اتیآ نیدر استفاده از ا شانیاما کالم ا، کندیم ریتفس

که امام با تمسک  ياهیآ تنها.دهندیقرار نم هیفق تیاثبات وال يبرا یمستقل لیرا دل اتیآ
الرَّسولَ  عواْیاللّه وأَط عواْیآمنُواْ أَط نَیالَّذ هایأَ ای :کندیرا اثبات م هیفق تیالبه آن اصل و

لأُویو نکُمرِ ماألَمو  امبریـ و از پ دیـ خـدا را اطاعـت کن   دیاآورده مانیاى کسانى که ا ؛
مفهـوم و   متفـاوت دربـاره   ریتفسـ  سـه  ).59نساء /( »دی] اطاعت کنزیامر خود [ن اىیاول
 انیشـوا یپ، دوم طیجـامع الشـرا   يفقهـا ، ذکر شـده اسـت. نخسـت    االمر یاول یستیچ

ـ لـذا آ ، حاکمان عادل و سوم» امبریپس از پ معصوم ـ لـزوم تبع  فهیشـر  هی از  تی
که لزوم  یلیهمان دال :دیفرمایم عیالب در امام. ردیگیدر برم زیرا ن طیجامع الشرا يفقها

ـ  بـت یلزوم حکومـت در دوران غ  ناًیع، کندمی تامامت پس از نبوت را اثبا  عصـر  یول
ـ به هرج و مرج م میخداوند حک مییخردمندانه است که بگو ایعج) را در بردارد. آ(  انی

 .)1394، يموسو( احوال آنها رضا داده است. یشانیو پر نیمسلم

ـ  یوال طیامام شرا نیاز ا پس ـ اخت یو حت ـ او را در پرتـو دل  اراتی ـ  لی  روشـن  یعقل
 نیعالم به قـوان  دیبا یوال نکهیعقل و نقل با همان متحدند در ا " :دیفرمایسازد و ممی

 هیامر حکومت به عهده فق نیبنابرا .احکام باشد يمردم ودر اجرا انی) و عادل در مهیفق(
 ." را دارد نیمسلم تیوال تیکه صالح ستو هم او شودیعادل نهاده م

 نیبه ا توانیتمرکز کردند که م ثیو احاد اتیارو، ینقل لیبه طور عمده بر دال امام
موثقـه  ، »حصـون االسـالم   الفقهـا  نیالمـومن  نّأل« :بـن حمـزه   یعل "اشاره کرد:  اتیروا
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عمر بن حنظله  اتیو روا عبداهللا یقداح از اب حهیو صح »الفقها امناء الرسل« :یسکون
  .)1394، يموسو ( " .جهیخد یو مشهوره اب

   ینیدر منظر امام خم ان خوبصفات زمامدار و حکمر

عت نوع حکومت یاز طب یط زمامدار و حاکم را ناشیشرا، هیت فقیامام در بحث وال
 یاسـت قـانون   یچون حکـومت  یحکومت اسالم ": دیفرمامی نهین زمیند و در اادانسته
قـانون و بسـط    يل آن اجـرا یست و هـدف از تشـک  یجز حکومت قانون ن يزیبلکه چ

ه یـ ن دو صفت اساس و پایباشد که ا ید دو صفت در والیست لذا بان مردم ایعدالت ب
   :ستیاست و بدون آن دو تحقق حکومت قانون معقول ن یحکومت قانون

ن داشـته  ید زمامدار علم به قوانیچون حکومت قانون است لذا با :به قانون علم ـ  1
که  يهمه افراد يزمامدار بلکه برا يت هم آمده است و نه فقط برایباشد چنانکه در روا

عالم و آگـاه باشـند تـا بتواننـد     ، ین الهید به قوانیدر حکومت دارند بااي هفیمقام و وظ
اسـت   یه باشند بلکه کـاف یر زمامدار همه فقیست که غیالبته الزم ن ندیقانون را اجرا نما

   .ش را بدانندیفه خوین مربوط به شغل و وظیقوان
برخوردار و عادل باشد و دامـنش بـه    یاخالق و ياعتقاد د از کمالیحکمران با ـ  2
ست خداوند فرد ین را معقولین دو شرط واضح است زیضرورت ا .آلوده نباشد یمعاص

ن و حاکم بر مقدرات و اموال و نفوس آنها قرار یبر مسلم یجاهل و ظالم و فاسق را وال
بـر آن داللـت    هم یادله لفظ .ده استید ورزین امور اهتمام شدیدهد با آنکه شارع به ا

کنـد  مـی  از اخبار که بر لزوم علم و عدالت در زمامدار داللـت اي هو سپس به پار .دارد
  )623ص، 2ج : ،1388ینیامام خمر.ك: ( .دیفرمامی اشاره
ط و اوصـاف الزم در زمامـدار   یان تمام شـرا یدر صدد ب د توجه داشت که امامیبا
در  .اشاره نموده است، اندیط اساسیاز شران دو شرط که یبلکه به طور اجمال به ا نبوده
 .ستیدر لزوم آن ناي هداخل در مفهوم علم است و شبه تیریت و مدیشرط کفا، ضمن
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ط یست بلکه شـرا یعدالت و تقوا ن، )فقاهت( ط زمامدار تنها علم به قانونین شرایبنابرا
و  یاعاجتمـ  نش در مسـائل یـ رت و بیبصـ ، به موضوعات یل علم و آگاهیاز قب يگرید
ک امت و جامعه یز الزم دارد که اداره یر در امور را نیشجاعت و تدب، تیریمد، یاسیس

 :1389، يخـرم آبـاد   يطـاهر ( .ط دچار اختالل خواهـد شـد  ین شرایک از ایبدون هر 
ـ یعه اسـت  یشـ  يمورد اتفاق همه علما، طین شرایاز ااي ه) لزوم پار287ص تمـام   یعن

بـه لـزوم فقاهـت و    انـد  بت را مطـرح سـاخته  ین غت در زمایکه حکومت و وال یکسان
   .شودمی دهیاز کلمات عامه و اهل سنت د ياریو در بساند ح نمودهیعدالت تصر

  ینیدگاه امام خمیخوب از د یحکمران يالگو

و گسترش بوده و  رییدر حال تغ وستهیو مسائل مربوط به آن پ استیامروزه حوزه س
 یرو چگـونگ  نیـ شده اسـت از ا  دهیافراد کش یگزند یبه امور خصوص یدامنه آن حت

مطلوب کـه   يارهایاست) مطابق ضوابط و مع استیس نفکیکه جزء ال( حکومت کردن
مختلـف  هـاي  و در حـوزه  افتـه یگسـترش   شیاز پ شیمطلوب است ب یهمان حکمران

 یاسیسهاي شهیاند یبررس، مطلوب یحکمران .قرار گرفته است ژهیمورد توجه و یعلم
 انگذاریبه عنوان بن ینیامام خم یاسیس شهیدر اند دیدر مقوله بدون ترد ینیامام خم

سـاختار  ، استیعالوه بر پرداختن به مسأله س یاسالم يهورو نظام جم یانقالب اسالم
حکومت کردن توجه  یچگونگ ای یعمل استیبه س، و مسائل مربوط به آن یاسینظام س

مطلوب در عمل توجه دارند  یحکمرانهاي یژگیبه مقوالت و و شانیشده است. ا ژهیو
مطلـوب را   یرانـ حکم يدر امر حکومت الگـو  یاسالمهاي و مطابق با ضوابط و آموزه

ـ را بـر پا  یتحقق کرامات انسان، ژرف یدهند و با نگرشمی ارائه در  یانیـ وح میتعـال  هی
 يالگـو  کیـ دهند و بـا در نظـر گـرفتن    می مورد مداقه قرار شیخو شهیچارچوب اند

 دسـت  یو اجتمـاع  ياقتصـاد  ـ یاسیسهاي برنامه بیمطلوب به تعق یحکمران یاسیس
بر رابطه حکومت و مردم قـرار دارد   امام هیدر نظر یمرانحک یگاه اصل هیزنند. تکمی
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  )1387، يریضم( .کامالً آشکار و روشن است امام رهیاصل در س نیو ا
، نگذار فقید جمهوري اسالمی ایرانسیاست و دیانت در اندیشه بنیاهاي تلفیق پیرایه

ارائه قرائت متمایزي از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان والیت مطلقه فقیه را به همراه 
به مثابه نظریه مسـلط در گفتمـان فقـه سیاسـی     ، داشته است. اندیشه والیت مطلقه امام

کـومتی  آنچنان بر تارك جامعه معاصر ایران و پیکـره نظـام ح  ، شیعه در باب حکمرانی
، اجتمـاعی ، بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسـی بی سایه افکنده که نقش

ـ ب و يبالو( .کندمی اداري و نظامی کشور ایفا، قضایی، حقوقی، اقتصادي، فرهنگی  اتی
  )549: ص1393، یتکیکم

، یبررسـ ، شیخو ه را در آثار و رسائل متعددیت مطلقه فقیه والینظر ینیامام خم
ن ییر تبیدر مس ن روشیمناسب تر، ن الگوین باورند که ایو بر ااند ل کردهیو تحله یتجز
د بر یتاک شان ضمنیا .شودمی قلمداد یت دولت در بالد اسالمیو ماه یحکمران يالگو

به حکومت  ه امور مربوطیکل :انداشعار داشته، یعیش يحکومت بر فقها لیوجوب تشک
مقـرر اسـت و    زیـ ه عـادل ن یدر مورد فق، مقرر شده امبر و ائمهیپ ياست که برایو س

کردند می عمل امبر و ائمهینگونه پهما .ن دو قائل شدیان ایم یفرق تواننمی زیعقال ن
کنند و هر جا و هر زمان که مصـالح مسـلمانان اقتضـا    می ب عملیز به همان ترتیفقها ن

ـ اکنند که همگان بمی صادر یارات خود احکامیکند در حدود اخت  يرویـ شـان پ ید از ای
در  .باشد ائمه يبرا، و حکومت ير از زمامداریگر غید یاز جهت یتیکنند اما اگر وال

ـ یامام خمر.ك: ( .برخوردار نخواهند بود یتین والین صورت فقها از چنیا  : ،1369ین
  )25ـ  23ص

ـ ا بـا ، اسـت  يکارآمـد  بر مقدم تیمشروع هرچند ینیخم امام منظر از ، حـال  نی
 ژهیـ وبـه  یعمـوم  عرصـه  در نیـ د يکارآمـد  اثبات يبرا یمالک، یاسیس نظام يکارآمد

 خواهعدالت نظام کی استقرار خواهان شانیا. است یفرامل و یمل عرصه در ییحکمروا
 نیهم از. است المللنیب نظام عرصه در هر و یداخل نظام عرصه در هم گسترعدالت و
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 را موجـود  نظـام  چراکـه  اسـت  يانتقـاد  يکردیرو المللنیب نظام به شانیا کردیرو رو
 طلبانـه تحـول  يکـرد یرو آن بـه  نسـبت  شیخـو  انـات یب در مکـرر  و دانسته ناعادالنه

  )57ص : 1398، ایک يمحمود( .اندکرده اتخاذ دنظرطلبانهیتجد

  خوب یدر حکمران خدمتگزاري

 خـدمتگزاري  به اعتقاد، ره امام حضرت مطلوب یاسیس نظام در مهم اصول از یکی
 را خـود  مسـئوالن  کـه  یحکـومت  در کـه  اسـت  روشـن . است مردم به نسبت سئوالنم

 نیا و داشت خواهند بر قدم آنها مصالح و منافع جهت در قطعا، بدانند مردم خدمتگزار
 مـوارد  در ره امام حضرت. بخشدمی شیافزا بشدت را حکومت مديآکار بیضر خود

   :کردند دیتأک اصل نیا بر اريیبس
 ياجـرا  يبـرا  یحکـومت  التیتشک و نظام از که موظفند عادل يفقها و ائمه

. کننـد  اسـتفاده  مردم به خدمت و اسالم عادالنه نظام يبرقرار و یاله احکام
 بکننـد؟  چه منتها ندارد؛ يزیچ زحمت و رنج جز آنان يبرا حکومت صرف

 فـه یوظ انجـام  و تیمأمور »هیفق تیوال« موضوع. کنند فهیوظ انجام مأمورند
   )55ص  : ،1390ینیامام خم( .است

ـ تأک مستضعفان ویژهبه ملت به خدمت ضرورت به نسبت زین شانیا تنامهیوص در  دی
 شـان یا. کنندمی ادی مسئوالن نعمتان یول و چشمان نور عنوان به آنها از و دارند فراوان
 نسبت ديید نیچن زین مردم که کردیم دیتأک و دانستیم ملت خدمتگزار را خود همواره

 کـه  کردندیم هیتوص اندرکاران دست و دولت و مجلس به یحت و باشند داشته شانیا به
 و محرومـان  و مستضعفان خصوصا آنان به گزاري خدمت در و دیبدان را ملت نیا قدر

  . دینکن فروگذار.. .هستند همه نعم ايیاول و ما چشمان نور که دگانیستمد
 دییـ بگو که است نیا از بهتر دمتگزارخ دییبگو من به اگر که داشتند حیتصر شانیا

 را مـا  اسالم که بودند معتقد امام. است مطرح خدمتگزاري، ستین مطرح رهبري رهبر؛
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 و است ملت خدمت در یاسالم حکومت در دولت. میکن خدمت که است کرده موظف
 کنـد یم یمعرف خدمت دولت را یاسالم دولت ینیخم امام .باشد ملت خدمتگزار دیبا

 رهبـري  یحکومت نیچن در. کندمی دایپ ظهور مردم به کردن خدمت در آن مديآکار که
 بـراي  ابـزاري  نـه ، اسـت  مـردم  بـه  خـدمتگزاري  بـراي اي هلیوسـ  تنهـا ، مردم یاسیس

 زيیـ چ، بـزرگ  اسـالم  و یآسمان انیاد در رهبري. مادي ازاتیامت کسب و یفخرفروش
 بـزرگ  و غرور به نخواسته يخدا را انسان و باشد داشته ارزش خود به خود که ستین

  )150ـ  149ص :1397، نجاري و خانزادهیعل( .دارد وا یشیاند

  ه یت فقیوالۀ شیمراحل طرح اند

سـال  ( کتـاب الرسـائل  ، ش) 1322سـال  ( کشف اسـرار  يدر کتابها حضرت امام
) و کتـاب حکومـت   1348سـال ( عیکتاب الب، )1343سال( لهیر الوسیکتاب تحر، )1331
 .پرداخـت  هیـ ت فقیوال یلیو تفص ی) به طرح اجمال1348سال ( هیت فقیا والی یاسالم
ها نامه یمختلف ط يهاانقالب به مناسبت يروزین در دوران انقالب و پس از پیهمچن

ه را مطـرح  یـ ت فقیـ بحـث وال ، آمـده اسـت  امام فه یها که در مجموعه صحیو سخنران
   .اندکرده

ت و یروحان، ن اسالمیه. ش) به د 1322الف سیتال( در کتاب اسرار هزار ساله الف.
ـ نکـه اسـالم   یشـده بـود از جملـه ا    ییهايریاسالم خرده گ یمسائل حکومت ن یـ ک دی

، آنهـاي  در پاسخ به شبهه امام .مردم را اداره کند يایتواند دننمی ست وین یحکومت
   :دشومی کشف اسرار اشاره ياز عبارتها یحال به بعض .کتاب کشف اسرار را نوشتند
بر خالف مصلحت مردم و جور است و ها سلطنتۀ هم ییجز سلطنت خدا

ـ یامـام خم ( .هوده استین باطل و بیقوانۀ هم ییجز قانون خدا :  ،1378ین
  )186ص

حق ، نکه حکومتیا« :دیگومی سنده کهینو رادین ایضمن پاسخ به ا حضرت امام
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   :سدینومی قهوجود حکومت فة در بار .»وجود ندارد یلیچ دلیه است هیفق
است که آن هم متصل اسـت   ث ائمهیاش اخبار و احادفقهی عمده یمبان
نجا یث در اینک چند حدیا .است یاله یو آن هم از وح خدا غمبریبه پ
ـ یامـام خم ( .خبرندبی از فقه یتا معلوم شود به کل، میکنمی ذکر :  ،1378ین
  )187ص

ع و یالب يهاات در کتابین روایا، ندکمی ت اشارهیآنگاه به چهار روا حضرت امام
ـ ا، انـد ل ذکر شدهیه به تفصیت فقیوال یل نقلیبه عنوان دال یحکومت اسالم ن چهـار  ی

  : ت عبارتند ازیروا
ـ   « :يف امام مهدیع شریتوق ـ  1 ـ إهـا  یفـارجعوا ف  ۀو امـا الحـوادث الواقع رواه  یل

   .»همیاهللا عل ۀنا حجأکم و یعل یهم حجتنّإا فنثیحادأ
 ییاللهم ارحم خلفا« :نقل شده که فرمود امبریکه از پ نیرالمومنیت امیروا ـ  2

ـ ن یالذ :ا رسول اهللا و من خلفائک ؟ قالیل یق ـ  ياتون مـن بعـد  ی ـ وروی و  یثیحـد  ین عن
   .»یسنت

  .ت معروف مقبوله عمر بن حنظلهیروا ـ 3
ـ « :د الشهدایت تحف العقول از سیروا ـ  4 ـ  حکـام مـور و األ االُ يمجـار  نّأب  یعل

  . »دالعلماء باهللایا
   :دیفرمامی ن کتابین در ایهمچن

 داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن رامی را حقآن که خرد  یحکومت تنها
 یید با قانون خدایم حکومت باییگومی بلکه ...رد حکومت خدا استیپذمی

 صـورت  ینظارت روحـان بی نیکه صالح کشور و مردم است اداره شود و ا
  )222: ص ،1378ینیامام خم( .ردیگنمی

مطلقه در ، ه اعتقاد داردیفق یت مطلقه انتصابیبه وال امام، ن کتابینکه در ایجه اینت
ـ ین معنا است که حدود و اختیکالم امام به ا ـ فق یارات ول ، ه محـدود بـه امـور حسـبه    ی
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به  مهو ائ امبریارات پیست بلکه اطالق دارد و تمام اختیت در فتوا و قضا نیوال
، است یاست انتصابیارات در باب حکومت و سیالبته تمام اخت .شودمی ه منتقلیفق یول
   .ه از جانب شرع مقدس استیفق یت ولیمشروع یعنی

ـ الب، لهیرالوسـ یتحر، تـب الرسـائل  ک ه دریـ ت فقیـ طرح بحث وال ب. ع و حکومـت  ی
   یاسالم

حکومـت اعـم از امـور     مسائل مربوط بهیۀ کل، در کتاب الرسائل 1331امام در سال 
د پس یاالجتهاد و التقلۀ ه دانسته است و در رسالیارات فقیرا جزء اخت ییو قضا یاسیس

   :سدینومی هیاز ذکر شئون فق
در جعـل منصـب    یچ گونه کوتاهیعلم حاصل شد که شارع مقدس ه یوقت

ه ین منصب از آن فقین است که ایپس قدر متقن ا، کندنمی حکومت و قضا
امـام  ( .ن مردم اسـت یو عادل در ب ینیاست دیلم به قضاوت و ساست که ع

  )102و  101ص، 2ج،  ،1378ینیخم
   :دیگومی نیث مقبوله عمر بن حنظله چنیر حدیسپس در تفس

، کندمی داللت، حاکم بر شما قرار دادم )ه رایفق( ن قول امام که من او رایو ا
هـر  ، باشـد می زیت نمنصب حکوم يدارا، ه عالوه بر منصب قضاوتیکه فق

نکه حکومت مفهوما اعم از قضاوت مصطلح اسـت و  یا يباشد برا یحکومت
عمر بن حنظله نصب ۀ مقبول يحکومت است و مقتضاهاي قضاوت از شعبه

پس  .ستیانصراف هم درست ن يباشد و ادعای میه به عنوان حاکم و والیفق
کـه   ییدر جـا  ه دارد مگـر یحکومت بر مردم سزاوار است و اختصاص به فق

 )106ص، 2ج،  ،1378ینیامام خم( .استثنا شده است

گرچه بحث امر به معـروف و  ، له نگاشتهیر الوسیکه قبل از تحر یفارسۀ اما در رسال
ه اشاره نکـرده اسـت   یت فقیده و به والیمطرح گرد یبحث الحاق به عنوان از منکر ینه

از  یکتاب امر به معـروف و نهـ  ۀ م) در خات1343سال( لهیرالوسیتحر یعربۀ اما در رسال
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 يرا عهـده دار تصـد   عصر ینواب عام ول، ه را ابراز داشتهیفق یاسیت سیوال، منکر
   :سدینومی امام، انددانسته يو اقتصاد ییقضا، یاسیامور س

 يبان عام آن حضرت که فقهـا ینا، زمان امر و سلطان یبت ولیدر عصر غ
ـ فتـوا و قضـاوت   يط برایجامع الشرا  يدر اجـرا  ن آن حضـرت یجانشـ د ان

هسـتند  ، است امامة که به عهد ير اموریو سا یاست و مسائل حکومتیس
  )2مسئله ، 443ص، 1ج،  ،1392ینیامام خم( یی.مگر در جهاد ابتدا

موافق با  یو نقل یل عقلیمخالفان و دالۀ ادل يات بحث و نقادییع به جزیدر کتاب الب
است کـه بـه    ن موضوعین اثر امام در ایمهمتراي هن بحث شصت صفحیا .آن پرداختند

   :شودمی از آن اشاره یپردازد که به بخشمی هیارات فقیت و حدود و اختیمشروع یمبان
 نا لزوم حکومتیکند عمی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات یلیهمان دال

از ن همه مدت که یژه پس از ایدر بر دارد به و عصر را یبت ولیدر دوران غ
ابد یز ادامه یگر نین دوران هزارها سال دید ایشا .گذردمی بت آن بزرگواریغ

  )24ص : ،1378ینیامام خم( .علم آن نزد خداست
آنچه ۀ ن است که در تمام مسائل مربوط به حکومت و همین بحث اینکته مهم در ا

 یهمگـ که درود خداوند بر  پس از او و امامان امبریف پیارات و وظایکه از اخت
   .ز معتبر استیعادل ن يشود در مورد فقهامی آنها باد محسوب

ـ پ ياست که برایه امور مربوط به حکومت و سیپس کل  و ائمـه  امبری
ن یـ ن ایب یتوان فرقنمی ز مقرر است و عقالیه عادل نیمقرر شده در مورد فق

  )35ص،  ،1378ینیامام خم( .ل شدیدو قا

  ه یت فقیوالة باردر ینیمثبات و تحول نظر امام خ یبررس

م و به طور مشخص در یپردازمی ا ثبات نظر امامیبه مراحل مختلف تحول  قسمت نیدر ا
ـ یر و تحوییکه احتمال تغ یاساسۀ نیسه زم  يمبنـا  ــ  1 :میریـ گی مـی ل دارد مطلب را پ
   .تیو وال )قلمرو( اراتیشئون و اخت ـ 3 امر یط ولیشرا ـ 2 هیفق یول تیمشروع
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  ه یفق یت ولیمشروع ينامب ـ 1
بت امـام  یخصوصا در زمان غ یاسالمۀ در جامع يرهبرة از مباحث مهم در بار یکی
ن یتـر  یاز اساسـ  یکـ یت یمشـروع  .آن است يت نظام و رهبریبحث مشروع زمان
 .اسـت  یاسیم نظام سین مفاهیتر یاز اساس یکی تیمشروع .است یاسیم نظام سیمفاه

اعمـال   است که حکومت بر اساس آن یاسیک نظام سی یژگیوة رندیت در برگیمشروع
خـود را موظـف بـه    ، یژگـ یل همان ویز به دلیکند و مردم نمی هیش را توجیقدرت خو

 تین مفهوم مشروعیبنابرا .دانندمی ن دولتیاز دستورات و قوان يو فرمان بردار اطاعت
، یافضـل ( .ن اسـت ییف اطاعت از حکومت قابل تبیه تکلیق توجیاز طر یاسیقدرت س

  )141ص :1381
 اوال :ت الزم اسـت یمفهـوم مشـروع  ة پاسخ به دو پرسـش در بـار   یاسیسۀ در فلسف

؟ کندی میاست و امر و نه ییحق اعمال قدرت و فرمان روا يدارا یدولت بر چه اساس
  کنند ؟  يدولت فرمانبردار يمهاید از تصمیو چرا با ییا مردم بر چه مبنایثان

ت یت اسـت و هـر مشـروع   یت و حقانیمالك و منبع مشروع خداوند تنها در اسالم
ن سوال مطرح است کـه  یا .دیت نماین منبع بالذات کسب مشروعید از ایبامی بالعرض

ا نه ؟ بـر  یدخالت دارد  یت حکومت اسالمیدر مشروع یاسالم ت امتیو رضا يا رایآ
تنباط سـ ت قابل ایمشروع ين سوال دادند دو مبنایعه به ایهان شیکه فق ییاساس پاسخها

   :است
   بالواسطه یت الهیمشروع ـ 1
  ی.مردم ـ یت الهیمشروع ـ 2
از جانـب   یسـ ایت سیریو مـد  یر امور اجتماعیدر تدب یت الهیوال :دگاه نخستید

 شـان بـه امامـان معصـوم    یض شـده و پـس از ا  یتفو امبریما به پیخداوند مستق
ـ ن بت امام معصومیض شده است و در عصر غیتفو امـام   يعـادل از سـو   يهـا ز فقی

عـادل از جانـب    يو فقها باشندی میاسیو س یت اجتماعیریر و مدیمعصوم عهدار تدب



338   1ج / مجموعه مقاالت  

ت حکومـت  یو خواست مردم در مشـروع  يرا .ت مردم هستندیخداوند موظف به هدا
که  ییشان اطاعت کنند و از آنجایرند و از ایامر فقها را بپذ مردم موظفند .ندارد یدخالت

ت را ین نـوع مشـروع  یا، ت حکومت نقش نداردیدر ثبوت و مشروع یمچ عنصر مردیه
 :1381، یافضـل ( .تیبدون وسـاطت در مشـروع   یعنی ندیبالواسطه گو یت الهیمشروع

  )142ص
قـول   .نقـش دارنـد   يت و کارآمـد یـ حکومت و مقبول یدر تحقق خارج مردم فقط

ه جامع یفق یعنی .ن است که معروف به قول نصب استیعه همیش ين فقهایمشهور در ب
ن یا .جامعه منصوب شده است یب عام از طرف شارع به سرپرستیط به عنوان نایالشرا

  .مردم نقش دارد يت رایمربوط به مقام ثبوت است و در مقام اثبات و فعل
ض نمـوده  یامت اسالم را به خودشـان تفـو   یاسیر امور سیخداوند تدب :دگاه دومید

که مـردم   ییاز آنجا .ندیت خود را اعمال نمایمحاک ینید است تا در چارچوب ضوابط
است و اما از آن جهت که  یت الهیتوانند انتخاب کنند مشروعی میدر چارچوب شرع

ت یدر مشـروع  یشوند و عنصر مردممی ن خداوند و دولت محسوبیباي همردم واسط
ـ بـا رعا  یت مردمـ یمشـروع  .ندیگوی میمردم ـ یرا اله تیآن مشروع، ل استیدخ ت ی

  .قائل به آن هستند یکمة عد، یضوابط اله
  ه یت فقیت والیمشروع يو مبنا ینیامام خم
کردنـد امـا   می را مطرح اگر چه امام در ابتدا بحث انتصاب پندارندمی نیچن یبعض
ت یل بـه مشـروع  یقا نیبنابرا .مردم داشتند يبر آرا يادید زیانقالب تاک يروزیبعد از پ

   :کنندمی امام استناد يهاشین فرمایتدالل خود به ااس يشدند و برا یمردم یاله
اسالم به مـا اجـازه نـداده اسـت     ، میبر ملتمان بکن یلیک تحمیم یما بنا ندار

داد مـا هـم از    يم ملت هر طور رایملت هست يم ما تابع آرایبکن يکتاتورید
  )34 ص، 11 ج : ،1379ینیامام خم( .میکنمی تیآن تبع

ه یت تکیمراد از جمهور، یعموم يبر آرا یاست متک یمتحکو، یاسالم يوجمهور 
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ن سرنوشت به دست خود ملت اسـت  ییکه حق تع از آنجا، ت مردم استیاکثر يبر آرا
ر.ك: ( .شودمی ز به رفراندوم گذاشتهین یاسالم يجمهور یعنی يشنهادیحکومت پ یحت

 : ،1379ینیمامام خ( .»ملت است يأزان ریم«ا ی )248 ص، 4: ج ،1379ینیامام خم
  )173ص، 8 ج

بـه  ، است یابیقابل ارز يت رایو مقبول ينقش مردم از منظر کارآمدة دربار نظر امام
ت یـ نصـب) مسـتلزم مقبول  ( یت الهیمشروع ين معنا حکومت عالوه بر برخورد دارایا

ـ مقبولۀ پشـتوان  با یگر حکومت اسالمیبه عبارت د .باشدمی زیمردم ن قابـل   یت مردمـ ی
، بخشدمی تینیت و عیفعل یاسالم ت جهت که به حکومتیملت از ا يرا ،تحقق بوده

ـ ، ش امـام ید که فرمـا یبگو یکس است ممکن .ت استیاهم يدارا ، منتخـب مـردم   یول
 رایانتخاب با انتصاب منافات ندارد ز نیا نکهیروشن است که ا شود ؟می هیچگونه توج

کشـف فـرد   ، کشـف اسـت   یوعن د باشد پس مستلزمیبا یتابع ضوابط اله ن انتخابیا
  .اصلح
را انتخـاب در چـارچوب   یـ سـت ز ین ین انتخاب و کشف تفاوتین صورت بیدر ا 

 يز فـرد دارا ییـ جسـتجو و تم  تابع اوصـاف و مسـتلزم   )در واقع مشروط( یضوابظ اله
ن نشده بلکه یین فرد با نام تعیا .است امام زمان، ت و نظر شارعیاوصاف مورد رضا

از آن عنـوان   کشف مصداق و انتخاب فرد خاص، ف شدهیصتو معصومان ياز سو
ن انتخاب در طول انتصـاب اسـت   یبنابرا .شان استیمردم و خبرگان ا، مومنانة عهد به
 کننـد و بـر  مـی  انتخـاب  يرهبـر  يه منصوب از جانب شارع را برایفق یول، مردم یعنی

  )143ص :1381، یافضل( .نندیگزمی
 ت را نصـب یمشـروع  يمبنـا ، هان بودهینصب عام فقل به یقا ینین امام خمیبنابرا

ـ ا ل حکومـت یدر صورت عدم تشـک  یو حت دانندمی و از جانب خدا یاله ت یـ ن والی
   :ستیساقط ن

، نداشـت  یآنـان امکـان عملـ    يبـرا  اصـالً  )ل حکومتیتشک( ن امری...اگر ا
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هستند  یگاه خود باقیو همچنان بر جا شودنمی ت از آنان ساقطیمنصب وال
  )33ص،  ،1378ینیامام خم( .ل حکومت معذورندیاز تشکگرچه 

حـدود و حفـظ    ياجـرا  يبرا ا انفرادایالزم است که فقها اجتماعا  :دیفرمامی زیو ن
و گرنه  ینیواجب ع، ن امر اگر امکان داشتیا .ل دهندیتشک یحکومت شرع، ثغور نظام
را از جانب ید زشونمی ت ساقطیکه ممکن نباشد وال یاست و در صورت ییواجب کفا

  )57ص،  ،1378ینیامام خمر.ك: ( .اندخدا منصوب
   :دیفرمامی هیت فقیادله وال یامام پس از بررس
وجـود   یچگونـه اضـافات  یث و مطالب سابق هین حدیب نها اساساًیعالوه بر ا

 ینیرا عناو شانیاللت بر نصب فقها دارند و اد ات سابق همهیرا روایندارد ز
 .انـد کرده یمعرف »حاکم« و »امناء الرسل«، »صون االسالمح«، »ییخلفا«چون 

  )61ص،  ،1378ینیامام خم(
ـ یمشـروع  يبه مبنا یید رجایشه ياست جمهوریذ حکم ریامام در تنف ـ فق یت ول ه ی

   :فرمود، اشاره کردند
ملـت را   يأنجانـب ر یا، امر باشد یه ولیفق د با نصبیت آن بایچون مشروع

 .ران منصـوب نمـودم  یا یاسالم ياست جمهوریرشان را به سمت یذ و ایتنف
  )67 ص، 15ج،  ،1379ینیامام خم(

  امر   یط ولیشرا ـ 2
 يریـ ان امام چشم گیدر ب يرهبر يط الزم برایبه عنوان محور شرا یدو شرط اساس

  .عدالت ـ 2فقاهت  ـ 1 :است
 يبـرا  بوده و هـدف آن  یبر قانون اله یمبتن یشان چون حکومت اسالمیاة دیبه عق

ـ یبنابرا، و بسط عدالت است یاحکام اله ياجرا لزومـا از دو   ین حکـومت ین زمامدار چن
، اسـت برخـوردار باشـد    یک حکومـت الهـ  یـ و عدالت که اساس  صفت علم به قانون
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ـ بـه کفا  یژگـ یعـالوه بـر دو و   .روشن است که علم به قانون همان فقاهت است ت و ی
ـ  چـون  یحکومت اسالم :ز اشاره داردیت نیصالح اسـت بلکـه فقـط     یت قـانون حکوم
 یقانون و بسط عدالت اله ين حکومت اجرایاست و هدف ا یاله، یت قانون الهیحاکم

باشد که آن دو اسـاس   یژگیدو و يو رهبرحکومت دارا ید والیپس با، ن مردم استیب
آن دو صفت  .بدون آن دو امکان ندارد یاست و تحقق حکومت قانون یقانون حکومت

 بهـره منـد باشـد و اگـر     یت و کـاردان یـ د از کفایبا، ه قانون و عدالتعلم ب :عبارتند از
 ين امر رهبریاست و بنابرا یاز شروط اساس یز شرط سومیت نیبگو که کفا یخواهمی

  )30 ـ 29ص،  ،1378ینیامام خمر.ك: ( .ردیگمی ه عادل تعلقیبه شخص فق
ا شرط فقاهت است نه تنه، دیآمی ع به دستیالب ه در کتابیت فقیاز طرح وال آنچه

بحـث  ۀ دهنـد و در خاتمـ  مـی  ارائه هان رایع فقیجم تیوال امام به صراحت .افقه بودن
، کننـد می مطرح ییگر را در امور والیه دیه با فقیک فقیمزاحمت ة باردر، یطوالن نسبتاً

، که در مقدم بودنلب ،ه را شرط تقدم او ندانستهیفق کین بحث هم اعلم بودن یکه در ا
  )144ص،  ،1378ینیامام خمر.ك: ( .دانندمی حیت را وجه ترجیال والاعم

از ابتدا نزد امـام ثابـت    يرهبر يا اعلم بودن براین اساس شرط مرجع بودن و یبر ا
در نظـر امـام    يرییـ چگونـه تغ ینه هین زمیدر ا، دانستندی میشرط فقاهت را کاف، نبوده

   .شودنمی مشاهده
 يه از جمله انحصـار یت فقیوالة مطرح شده دربارهاي هشبه یامام در پاسخ به برخ

 يهایژگیاز و یکیبه مسئله عدالت به عنوان  يو شبه استبداد يکتاتوریشدن قدرت و د
ـ   یآن اوصاف :دیفرمامی کند ومی اشاره يرهبر ـ فق یکـه در ول  ه اسـت بـا آن اوصـاف   ی
 ک قدم بر خالفید یک کلمه دروغ بگویاگر ، ک قدم غلط بگذاردیش را یشود پانمی

ـ که ا یهی.... فق.گر نداردیت را دیآن وال، بگذارد ...... .ن اوصـاف را دارد عـادل اسـت   ی
 ک نگاه به نامحرم او را از عدالتی، اندازدمی ک کلمه دروغ او را از عدالتیکه  یعدالت
ـ ) در ا464ـ   465 ص، 11ج،  ،1379ینیامام خمر.ك: ( .اندازدمی  ن کـالم امـام بـر   ی
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ـ یر عدالت رهبر به عنوان خالف ب از فسـاد   يریکنتـرل و جلـوگ   يبـرا  یک ابزار درون
   .کندمی دیتاک یقدرت و خوکامگ

  هیفق هت مطلقیو وال ینیامام خم 
 يحکومت اسـتبداد  يبه معنا از موارد ياریحکومت مطلقه در بس، استیدر علم س

ۀ حکومت مطلق ماماة مطلقه است و به فرمود ر از حکومتیت مطلقه غیاما وال، است
مطلقـه در مقابـل دو    .کنـد مـی  فـرق  يه حکومت قانون است و با حکومت استبدادیفق
ا امور مربوط به افتـا و قضـا   یه و یه در امور حسبیت فقیوال یعنیاد شده است یدگاه ید

 :1381، یافضـل ( .باشـد مـی  باشد بلکه شامل تمام امور مربوط به حکومتنمی منحصر
  )147ص

ه و افتـا و قضـا   یکه در امور حسـب  یتیوال یعنی، ت مطلقهیوال ینیخماز نظر امام 
ه در یشامل تمام امور مربوط به حکومت شود و فق یعنیمنحصر نباشد بلکه مطلق باشد 

، دارا هستند و ائمه امبریاست که پ یتیهمان وال ياست و حکومت دارایامور س
   :دیفرمامی امام

ت یـ حکومتشـان بـر مـردم در آن وال   ۀ سـط به وا که ائمه يدر تمام امور
امام ( .باشندمی تیوال يدر آن امور دارا ز از جانب امامانیفقها ن، داشتند

  )170ص، 2ج،  ،1378ینیخم
 ریـ شتر از حضرت امیب رسول اکرم یارات حکومتین توهم که اختیا

ه اسـت باطـل و   یـ شتر از فقیب ریحضرت ام یحکومت اراتیا اختیو بود، 
  )64ص،  ،1390ینیامام خم( .تغلط اس

ـ آن را وال يگریر دیهمان است که امام در تعب، تیوالۀ نیارات در زمیاندازه اخت ت ی
ن همان یا .ست بلکه مقدم بر آن استیه هم نیاولیۀ د به احکام شرعید که مقیمطلقه نام

در همه  هیفق، هیت عامه فقیدر وال .ه استیفقۀ ت مطلقیه با والیفقۀ عام تین والیفرق ب
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سـت  ید نیـ ه هـم مق یاولیۀ ... در چارچوب احکام شرع.قضا و، افتا، یاسیامور اعم از س
   :دیفرمامی ل است که امامین دلیبه هم، بلکه مقدم بر آن است

ـ با، ه استیاولیۀ ارات حکومت در چارچوب احکام فرعیاخت اگر د عـرض  ی
معنـا و  بی ةدیک پدی اکرم یمفوضه به نبۀ ت مطلقیه و والیحکومت اله
  )170ص، 20ج،  ،1379ینیامام خم( .محتوا باشد

ل یه بودنـد امـا قبـل از تشـک    یت مطلقه فقیل به والیروشن است که امام از ابتدا قا
 یو به نـوع اند ل آنرا مطرح کردهیل حکومت به تفصیحکومت به اجمال و بعد از تشک

ما سخنان  يشاهد ادعا .ندل کردیخود را تکمیۀ نظر، تها و مشکالتیدر برخورد با واقع
 و ائمـه  امبریارات پی) است که قائلند تمام اخت1322سال ( سرارامام در کشف ا

در  عیه رجوع کنند و در کتاب بید در تمام امور به فقیمردم با، ه واگذار شده استیبه فق
 یت مطلقه استفاده شده است و در کتاب حکومـت اسـالم  یوالة دوباره واژ، 1340دهه 
  )148ص :1381، یافضل( .ت مطلقه آمده استیارها مفاد والهم ب
ت یوالة امام گستر یحت، 60ۀ باشد نه اواخر دهمی 40ۀ ن سخن امام مربوط به اواخر دهیا

   .کند مسلمانان تصرفهاي تواند در جانمی هیکه فق ییداند تا جامی عیرا آن قدر وس
ت و یر پوشش والیدارند زآن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است حق 

حـدود   يگرفته تا اجـرا  يت المال و امور اقتصادیاز ب، رندینظارت خود بگ
مسـلمانان   يبود بر جانها ینکه اگر مقتضین هم باالتر و آن ایبلکه از ا، یاله
   )33ص : ،1388ینیامام خم( .ز حق تصرف دارندین

   یت اسالمدر مورد حکوم ینیامام خمۀ شیانوس اندیاز اقاي هقطر

چ یهـ ، ده که جز ذات حـق یخود اثبات گرد يدر جا یو نقل ین عقلیبر اساس براه
 يع و قـانون گـذار  یت و حق تشـر یحق حاکمها و انسان یبر جهان هست يگریکس د

بـر مـردم را صـادر     تیـ ن اذن حکومت و حاکمیندارد و اوست که به حضرات معصوم
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ـ متعـال و مسـتند بـه وال    ياذن خدات معصوم که به ین حاکمیبنابر ا، فرموده است ت ی
، نساء( ،)55، مائده( .باشدمی متعال يت خدایهمان حاکم، حضرت حق است يانحصار

ث یحـد ( ،)16و  6، احـزاب ( ،)255، بقره( ،)64، نساء( ،)9، يشور( ،)57، انعام( ،)59
  ).نیث ثقلیحد، ریغد

ـ ین سبب است که شیبه هم اسـت و آنـرا    االمـر معتقـد   یعه ضرورتا به عصمت اول
 يت خـدا یـ ن آن را از شـئون فاعل یـی دانـد و تع ی میاله یهمانند رسالت و نبوت منصب

 بـر ضـرورت آن اسـتدالل    یآورد و بر اساس لطـف و حکمـت الهـ   می به شمار یتعال
  )144: ص1386، یمیکر( .کندمی

شود می ز برهان اقامهیبان معصوم نیت و حکومت ناین استدالل بر والیبر اساس هم
ن همان وحـدت  یگردد و امی فقاهت و عدالت اثباتیۀ بر پا تداوم حکومت معصوم و
 ن اسـت کـه موجـب   یـ د یو جـاودانگ  ین و گسـتردگ یت دیاست و جامعیانت و سید

تداوم امامت  يدر راستا یک بحث کالمیه به عنوان یت فقیو وال یاسیشود تا فقه سمی
توسـعه   ياز محدوده امور عباد ت و فقاهتیوال، دهیبت معصوم مطرح گردیدر عصر غ

ف عباد یاعمال و تکالة ن وارد شود و از حوزیو اصول د يامور اعتقادة افته به محدودی
 .نشـانده شـود   ن خودیگاه راستیداخل شود و به جا یافعال الهة ده در حوزیخارج گرد

  )145: ص1386، یمیکر(
 هیفق یضور ولانت است و حین دیع استیاست و سین سیانت عین اساس دیبر هم

ـ را ایـ ز الزم و ضرورت اسـت  یاسالمۀ به عنوان نائب معصوم در تمام شئون جامع  نی
شئون و  يدارا داخاست که رسول  یهیبد .ت آن شئون استیحضور شرط مشروع

آن بزرگوار  تیکه خود والاند ت بودهیرسالت و وال، از جمله نبوت يمتعددهاي سمت
ت در یـ وال، یعیت تشـر یوال، ت به امریهدا، ینیکوت تیداشته چون وال يشئون متعدد
   .رهیو غ یاحکام اله يت در مقام اجرایتصرف و وال

ن از یبنابرا .است یحکومت و سر پرست یت به معنیه همان والیت فقیمقصود از وال
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 یهیق آن بـد یبوده و تصد یک معنا خود از احکام اولیهر چند به ، است يامور اعتبار
ز و یـ تم مطرح اسـت  ياعتبار تیبه هر حال آنچه در وال .ر شوداست اگر درست تصو

ـ     .ت اسـت یامور تحت وال یقیت مصالح حقیرعا موجـب   یپـس چـون اطاعـت از ول
 ينکه اصل نبـو یمشروط به ا .شود لذا عقال الزم استی میدن به مصالح واقعیرس

، یمیکر( .دت گردین بوده و رعایوسته نصب العیپ )ه الخالقیمعص یال طاعه لمخلوق ف(
  )146: ص1386

گر است مگـر  یکدیر معصوم بر یر انسان غیت افراد غیعدم وال یدر اسالم اصل اول
 یلـ یعه دلیکه البته از نظر ش .ر معصوم وجود داشته باشدیت غیبر اثبات وال یلینکه دلیا

ـ به کثرت موجود است ماننـد روا  امـام  ، یکـه در کتـاب حکومـت اسـالم     يریـ ات کثی
ـ  ا تمسک جستهبه آنه ینیخم ، قـداح ۀ حیحصـ ، عمـر بـن حنظلـه   ۀ است چون مقبول
   .رهیو غ یث سکونیحد، بن حمزه یث علیحد، يالبختر یت ابیروا

ـ امام بزرگوار در جلد دوم کتاب ب انـد  ه را مطـرح کـرده  یـ ت فقیـ والۀ ع کـه مسـال  ی
ر گر دیر دیکند فقاهت و عدالت است و به تعبمی آنچه که در اسالم حکومت :دیفرمامی

ـ  یز .بر مردم است نه شخص خاص یاست که حاکم و ول یاسالم قانون اله  یرا کـه ول
ه یپس هرگز فق .است ین الهیت احکام و قوانیموظف به رعا، از آحاد مردم یکیهمانند 

 .کندمی ست که حاکم بر مردم است بلکه فقاهت و عدالت است که بر مردم حکومتین
  )622ـ  621، ص 2، ج 1388(ر.ك: امام خمینی، 

پـس   .فرمودندمی دیچقدر تاک ياست که امام راحل بر فقه جواهر يادآوریالزم به 
   ی.نه صرفا فقه عبادت است یتیفقه وال، ين باشد که فقه جواهرید بر ایرمز آن تاک دیشا

 زیو تخلف از آن را جا هستم يو اجتهاد جواهر ینجانب معتقد به فقه سنتیا
سـت کـه   ین بدان معنـا ن یا یح است ولیسبک صحاجتهاد به همان  .دانمنمی

امام ( .ن کننده در اجتهادندییو مکان دو عنصر تع زمان، ستیا نیفقه اسالم پو
  )298ص، 21جلد ،  ،1379ینیخم
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ت یـ حـدود وال  برجسته از جمله حضرت امام یاصول يشک علمابی به هر حال
خـاص   یلیمگر آنکه دل ،دانندمی ت معصومیبت را همان حدود والیه در عصر غیفق

   :دیفرمامی آن بزرگوار .بر استثناء وجود داشته باشد
ل حکومت و یدر تشک یو امام عل رسول اکرم يکه برا یتین والیهم

ـ فق ياداره هست برا ياجرا و تصد ـ یامـام خم ( .ه هـم هسـت  ی :  ،1390ین
  )52 ص

   :دیفرمای میکتاب حکومت اسالم 67ۀ در صفح
در  باشد امامی ت امامیو وال ت رسول اکرمیوال شئون از یه شانیت فقیالو

ت یه منتقل شده است همان والیوجود به فق و امام امبرین شان خاص که از پیا
حدود و حفظ ثغور  ياجرا يا انفرادا برایفقها اجتماعا  .دارد و امام رسول اکرم

ن داشته باشد واجب امکا یکس ين امر اگر برایا .ل دهندیتشک یحکومت شرع، و نظام
 ت سـاقط یـ هم که ممکن نباشد وال یدر صورت .است ییاست و گرنه واجب کفا ینیع

  )53، ص 1390(ر.ك: امام خمینی،  .را از جانب خدا منصوبندیشود زنمی
علم ة ه را چون امامت و نبوت در حوزیت فقیاگر خوب دقت شود امام بزرگوار وال

ـ دانـد ز ی مـی هید و گاه آنرا بـد یمانمی کالم وارد کرده بر آن استدالل را بـدون شـک   ی
ر یـ عصـر بعثـت و نظ   بت همانند ضـرورت نبـوت در  یه در عصر غیت فقیضرورت وال

از بشـر بـه   ین ـ 1 :ست جزین يزین چیاست و ا اکرم یضرورت امامت در عصر نب
ن یقـوان  ير و اجـرا یکه قـدرت تـدب   يبشر ییاز بشر به اسوه و الگوین ـ 2، ین الهیقوان

ـ را در جامعه داشـته باشـد و ا   یلها : 1386، یمـ یکر( ی.ت قـانون الهـ  یـ حاکم یعنـ ین ی
  )148ص

، یـی بـا تـوان اجرا  ، ه عـادل یـ بت همـان فق یدر عصر غ، عالم و عادل ياسوه و مجر
 بـت وجـود  یغ در عصر ییاجراة ن اسویچن باشد که اگرمی اسیمدبر و س، ریمد، شجاع

بـت در  یه در عصـر غ یت فقیس ضرورت والپ .دیگردمی لیتعط یداشت قانون الهنمی
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گـر  یبـه عبـارت د   .عت باشـد ین شـر یقوان ياست که ضامن اجرا يفرد ياز به رهبرین
عج) بشـر  ( بت امام عصریم بودن خود قطعا در دوران غیحک يم به مقتضایخداوند حک

ة رم و ادایر و تظیتدب يپس حتما برا، ل نکردهیقرآن را تعط ياجرا، هوده رها نکردهیرا ب
لذا  .ن کرده استیرا مع ید رهبرانیعت جاوین خاتم و شریاحکام د يامور بشر و اجرا

ـ   يمقتضـا  یدر هر زمان یاله يوجود رهبر ـ پابـی  و لطـف  یحکمـت ازل ان حضـرت  ی
   .است حق

ن امـور  یـ بت به ایدر زمان غ یامام بزرگوار در استدالل به ضرورت حکومت اسالم
، اکـرم  رسـول یـۀ  سـنت و رو  ـ   2، یـی اجرا لـزوم موسسـات   ـ  1 :انداستناد کرده

  ،5طالـب یاب ین علـ یرالمـومن یامیـۀ  رو ـ   4، احکـام  يضرورت اسـتمرار اجـرا   ـ 3
 8، یلزوم وحدت اسالم ـ  7، یاسیلزوم انقالب س ـ  6، ن اسالمیت قوانیفیت و کیماه ـ
امـام  ر.ك: ( .لـزوم حکومـت از نظـر اخبـار     ـ   9، لزوم نجات مردم مظلوم و محروم ـ

  )51ـ  26: ص ،1390ینیخم

    ياعتقاداي هلأه مسیت فقیوال

عه معتقـد  یرا شـ ین است زیه جزء اصول دیامامۀ عیم که امامت در فرهنگ شیدان یم
ـ  یاله ین نبوت است و نبوت منصبیاست امامت جانش پـس بحـث از    ی.است نه مردم

قه و فروغ را فیز .نیو از فروغ د یاست نه فقه یو کالم يک بحث اعتقادین منصب یا
، اسـت  یاما کالم علمـ  کندمی ن بحثیف که در مورد افعال مکلفیاست شر ین علمید

و رهبر جزء  يهاد، امام، ینب، کند و نصب رسولمی اشرف که در مورد افعال اهللا بحث
ش در مورد حوادث یق و اجتهاد ژرف خویعم، ینش اصولیلذا امام با ب .افعال اهللا است

 یقـ یگـاه حق یجا یعنیه را در فرع به اصل و از فقه به کالم یفق تیوال، استیواقعه و س
د و یامـام و امـت ارتقـاء بخشـ    ۀ رابطـ  به سـطح  ه و مقلد رایفقۀ رابط، خود منتقل کرده

  )150ص :1386، یمیکر( .دیت بخشیرا حاکم ییت را بر فقه حاکم نمود و فقه والیوال
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کرد  ین معرفید یود را متولاعالم کرد و خ ه را تداوم امامت معصومیت فقیوال 
دان یبه م، یهمچون عباس بن عل، دالشهدایهمچون س .ن قرار دادید يو سپر بال

   :نکرد و فرمود یدان را خالین گام نهاد و هرگز میت از دیحما
امام ( .راحت ماست یاول زندگ، دین است که ما را اعدام کنیشما آخر امر ا

  )  293 ص، 1ج،  ،1379ینیخم
ـ  امــام ( .مـن اسـت   ين آرزویکـه افتخـار دارد بزرگتــر   یشـته شــدن ن کیچن
    )462ص، 3ج،  ،1379ینیخم

ن ینم و چرت بزنم که ایاگر کردم بنش یک حکمیستم که ینها من از آن آدم
ـ یامـام خم ( .افـتم دنبـالش  مـی  من راه، حکم خودش برود ، 1ج،  ،1379ین

    )292ـ  293 ص
اسـت مـدن از   یس، اندکرده یم را بد معرفاسال، است استیاسالم تمامش س واهللا "

  )270ص، 1ج،  ،1379ینیامام خم( " .ردیگمی اسالم شرچشمه
کـه اسـالم در    ییکتابهـا ، ش اسـت یشـتر از احکـام عبـاد   یاسالم ب یاسیاحکام س "

ـ یامـام خم ( " .است کـه در عبـادت دارد   ییشتر از کتابهایب، است داردیس ،  ،1379ین
   )227 ص، 3 ج

ناقصند و تنها مکتب کامل و جامع  يمکاتب بشر یامام راحل تمامۀ شیدر اند يآر
، سمیاومان، سمیچون سکوالرهایی شهیاند، اسالم و کتاب مقدس قرآن است یمکتب اله

و  يمـردم سـاالر  ، سـم یسیانتیس، سـم یالیامپر، سـم یکمون، سمیالیسوس، سمیالیستانسیاگز
 يو اجتهاد جـواهر  یدر برابر فقه سنتاسالم و  یره در برابر مکتب مترقیو غ یدموکراس

   .باطل هستند یاسالم و فقه اسالم ییایو پو

    ینظام هستیۀت پایمورد حکومت والدر ینیامام خم يدگاههاین دیتربرجسته

 مراتب سلسله يت استوار است که البته دارایوالیۀ دگاه قرآن بر پایاز د ینظام هست
،  بقره( .عالم وجود قرار دارد ییاس نظام والدر ر یباشد و خود ذات مقدس حق تعالمی
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 یالهـ  يایاء و اولیاز آن انب قرب به خداوند استۀ ن مرتبیت را که آخری) قرآن وال257
اء او خارج هستند یاء و اولیانب، ت اهللایوالة ریآن که را از دا ن قرآنیهمچن .دانسته است
 )قـدس سـره  ( امـام و حضـرت   نموده است یطان معرفیت طاغوت و شیداخل در وال

ـ ، ان شـد یـ است و چنان که ب نموده يزیر ین مبنا پیرا بر هم یاساس نظام اسالم  یحت
نان ین تفاوت که ایست با ایت خارج نیوال دگاه قرآن از چتریز از دیر مومن نیکافر و غ

طره و یطان است که بر آنـان سـ  یت طاغوت و شیوال ستند بلکهیت حق نیدر تحت وال
ـ اء والیـ س انباء و در رأیـ ت اهللا و انبیـ که وال است یهیبد البته .سلطه دارد ت رسـول  ی

بـه خودشـان کـه     ت معصوم است با مقامات مخصوصیوال ت ائمهیوال، اکرم
ابـت از  یسـت امـا بـه ن   ین یراهـ  ین مقامات اختصاصـ ین را در ایر معصومیاز غ ياحد

 يقهاعلما و ف بت معصومیچه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غ معصوم
احکام  يو اجرا ینیل حکومت دیس و تشکین با دو شرط علم و عدالت در بعد تاسید

ـ ، هیت فقیاز وال ت دارند که مقصودیوال یبر جامعه اسالم ین الهیو قوان  یتـ ین والیچن
  ن یبنابرا .است

امام ( .شودمی قیاست که تصور آنها موجب تصد یه از موضوعاتیت فقیوال
  )9: ص ،1390ینیخم

امـام  ( .»فـه اسـت  یست بلکه صحبت از وظیاز مقام ننصیحت ه یت فقیاز وال سخن
است و  ییعقال ياز امور اعتبار، هیت فقیوال« :گری) به عبارت د64: ص ،1390ینیخم
ز حضرت امام ی) و ن51ص، یحکومت اسالم، ینیامام خم( .»جز جعل ندارد یتیواقع
   :فرمودند نیراد کرد چنین خبرگان اندگایاز نما یدر جمع 58که در سال  یاناتیدر ب

اگر ، ا طاغوتیا خدا هست ی ،ه در کار نباشد طاغوت استیت فقیاگر چنان چه وال
 ...ر مشروع باشد طاغوت استیغ، ه نباشدیس جمهور با نصب فقیرئ، نباشد به امر خدا

یال آنها خ چه یعنیفقیه ت یفهمند که والنمی ]نهایا[.. .اطاعت او اطاعت طاغوت است
دانند، نه والیت فقیـه را،  کنند که یک فاجعه به جامعه است، اینها اسالم را فاجع میمی
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دانند، والیت فقیه فاجعه نیست، والیت فقیه تبع اسـالم اسـت.   اینها اسالم را فاجعه می
  )221، ص 10(صحیفه امام، ج 

اینکه در قانون اساسی است. این بعضی شئون والیـت فقیـه هسـت نـه مـه      
قرار داده است با آن ن والیت فقیه و از والیت فقیه آن طوري که اسالم شئو
(صحیفه امـام، ج   .ندیبنمی کس ضرر چیکه اسالم قرار داده است ه یطیشرا
  )464، ص 11

   گیري نتیجه 

 يت و هـم دارا یمالك مشروع ياست که هم دارا ینظام، هیت فقیبر وال ینظام مبتن
ث و یحـد ، عه و برگرفتـه از قـرآن  یه از مسلمات فقه شیت فقیوال .ت باشدیمالك مقبول
ه در عصـر  یـ ت فقیـ و وال یت اسـالم یریو مد یرهبر اله .ن استیره معصومیسنت و س

ـ فق، است و فقاهت ینظام اسالمة اساس و جوهر، بت معصومیغ ه بـودن و اسـالم   ی
چون فقه است کـه  ، شودمی محسوب ین صفت حاکم اسالمیبرجسته تر، شناس بودن

ۀ اسالم و برنام یاسیس، یحکومت است و مشتمل بر احکام اجتماع یینظام اجرا ينامب
، عهیاز شـ  يات متعددیروا .باشدمی بر مردم مسلمان یت اسالمیحکومت و حاکمة ادار

ـ به هر حال بـر اسـاس دال   .ه استیفق يت برایت و حق والیحق حاکمة اثبات کنند ل ی
ن افراد در امر یه ترین و شبیکتریعادل نزد هیفق، بت معصومیدر عصر غ یو نقل یعقل

ت رسول یت خدا و والیت او پس از والیو وال باشدمی به او، بر مردم يحکومت ظاهر
باشد می در مرتبه چهارم قرار دارد و در طول آنها، معصوم ت امامانیو وال خدا

   .باشدمیها تیو ظل و پرتو و شعاع آن حاکم
ن و یر تکویدر مس، هیت فقیه والیاز نظر ين با الگو برداررایا یاسالم ينظام جمهور

 یتلقـ ، هیفق ت مطلقهیوال هینظر .گام برداشته است ینیمطلوب د یمدل حکمران تیتثب
ـ  يبـر الگـو   یر شگرفیکه تاث کندمی را از فقاهت عرضهاي هتاز در جامعـه و   یحکمران
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 یو واف یتوجه کاف، هیظرن نیمطابق ا .گذاردي میبرجا دولت یاسیت سیمشروع يمبنا
تالش ، در امر اجتهاد سته به نقش زمان و مکانیت بایعنا، به مصالح حکومت و اجتماع

کشور و در  یو حقوق ینظام، یفرهنگ، یاجتماع، ياقتصاد، یاسیحل مشکالت س يبرا
ه قـرار  یـ مطلقـه فق  یو اهداف ولها در راس برنامه، یبزرگ اسالم ت جامعهیجه هداینت

  )579ـ  578: ص 1393، یتکیات کمیو ب يالوب( .دارد
، اسـت کـه صـفات او    یحاکم اسـالم  یط در صورتیه جامع الشرایل فقین دلیبه هم

فقاهت و ۀ ملک يد دارایبا یعنی .ظل و پرتو صفات معصوم باشد، باشد که شعاع یفاتص
 یو جهـان  یاجتمـاع ، یاسیس به مصالح، و عدالت باشد يتقوۀ ملک يدارا، اجتهاد باشد

و  یاخالقـ ، ياعتقـاد ، یعملـ ، یت علمـ یگـر صـالح  ین آگاه باشد و به عبارت دیمسلم
ن است و یامر مسلم یول ین کسین را داشته باشد و چنیمسلمۀ جامعة ادار يبرا یاسیس

ـ ی .و شـرعا واجـب اسـت    ياز او ضرور يو فرمان بردار اطاعت بـت  یدر عصـر غ  یعن
نـد و بـا   یه اجمـاع نما یت فقیوال ن الزم است که حول محوریبر همه مسلم معصوم

عزت و عظمت ، خود را آشکار نموده یو اسالم یمانیوحدت ا، ت و اطاعت از اویحما
   .ندیاقدام نما یاسالم یمجدد فرهنگ و تمدن جهان ياین را تحقق بخشند و به احیملم

و  یپـردازي حقـوق   هیـ دهنده آن را در حوزه نظر لیو عناصر تشک یمفهوم حکمران
 حیاي تشربر نیموضوعات دانست. بنابرا نیبتوان از مهمتر دیشا، یاسیس ورزي شهیاند

ـ از د یحکمرانهاي الزم است مؤلفه، ینیخم امام دیاز د یحکمران نییو تب  شـان یا دی
 نهیزم نیرا در ا امام شهیباشد که تنها انداي هگون به دینباها مؤلفه نیا نییشود. تب انیب

بـا   ییمشخص گـردد. قـانونگرا   زین گرانید با شانیا شهیاند زیبلکه تما، کندمی حیتشر
است که اي هبه گون یحکمرانهاي از مؤلفه یکیبه عنوان  یقانون اله تیبر محور دیتأک

باشند که  پاسخگو دیو با ردیگمی در آن چارچوب قرار زیسطح از حکومت ن نیتا باالتر
 یمبـان  از اهـداف مهـم و   یکـ یزادي را آ، امام .دارد شهیر یقانونها در احکام اله نیا

 یاز شـعارهاي اصـل   یکیشمرند و آن را  یاسالم برم یاسیو نظام س یحکومت اسالم
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ملـت   یو آن را از حقـوق اصـل   یتعال . امام مصدر آزادي را ذات باريدانندمی انقالب
 و کننـد مـی  به حدود آزادي در چارچوب اسالم اشاره صراحت با . البته امامدانندیم

است که همـه کـس بـه     ینیاست. اسالم د استقالل آزادي و نیاعتقاد دارند که اسالم د
ـ   . امـام کنـد می رسد و مراعات همه حقوق رامی حقوق خودش ـ فق ینقـش ول در  هی

 اجیکه بدان احت اموري و معتقدند که حکومت بر مردم در آن دانندمی جامعه را محوري
 خـا یعل( .شـود نمـی  فقها منحصر به امر قضـا  فهیاست و وظ هیفق یدارند؛ مخصوص ول

  )152: ص1397، نجاري و نزاده
ـ فق تیـ والة ریـ حـوزه و دا  یعنـ یع است یار گسترده و وسیه بسیت فقیقلمرو وال ه ی

کـه   که مختص امام معصوم باشد ياست مگر امور یع شئون و امور اجتماعیشامل جم
ار مخصـوص امـام   یـ فـالن اخت نکـه  یبـر ا  یاقامه شود مبن یل شرعید دلیآن هم با يبرا

امـام   يز اگر به احکـام صـادره از سـو   یو ن .شودنمی گرانیاست و شامل د معصوم
چون  یمناصب یه حتیم که بدون نصب فقیابیمی در، دقت شود در انتصاباتشان ینیخم

نکـه مـالك   یخالصـه ا  .نـدارد  یتیچ مشـروع یهم ه ياست جمهوریاست دولت و ریر
ـ یباشد و مـالك مشـروع  می امر یول يانتصاب از سو، یت دولت اسالمیمشروع  یت ول

   .باشدی میو نصب اله یامر اله، هیفق
ت یهـدا  يدر حرکت بـه سـو  ها رشد انسان، یکه هدف حکومت اسالم ییاز آنجا

ۀ نیجاد زمیعزت و کرامت و ا، استقالل، قسط، عدالت، اد خداۀ یاقام، یت الهیترب، یاله
 انسـان  یروح الهـ  يو معنـو  یابعاد ملکوت یه منظور تجلاستعدادها ب ییبروز و شکوفا

 یتمامة ن هدف در گرو حضور و مشارکت فعال و گستردیدن به ایباشد و قطعا رسمی
از  یناشـ  یحکومت اسالمة ویلذا اصوال ش .عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است

رش یاجرا و پذ، قآنان در تحقة مردم مسلمان و خواست و اراد يو اقتصاد یآرمان مکتب
ت هـر نظـام   یـ است که مقبول یهیپس بد .باشدی مینیو حکومت د ین الهیقوان، احکام

ن یتر ین جهت است که مردمیباشد به هممی ملت و مردمیۀ از ناح یو حکومت یاسیس
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ـ پ، چه بـار انقـالب  ، است یحکومت اسالم، جهان یاسیو س ینظام حکومت ، آن يروزی
   .ش مردم مسلمان و معتقد بوده و هستصدمات آن همه و همه بر دو

 یل حکومت اسالمیشنهاد و ضرورت تشکیاست که پ یهین فقینخست، ینیامام خم
واجب داشت و ، واجبۀ بت مطرح کرده است. انقالب را از جهت مقدمیرا در عصر غ

ن آن کنـد و در  یگزین را جـا یپرداخته تا نظام نـو  ین راستا به طرد نظام سلطنتیدر هم
ـ  ، هیت فقیبر وال یمبتن یحکومت اسالم لیاثبات ضرورت و وجوب تشک ۀنیزم ۀ بـه ادل

را شـرع مقـدس    یه و حاکم اسـالم یفق یت ولیمشروع يپرداختند و مبنا یو نقل یعقل
اگـر  ، اندت بر مردم منصوب شدهیبه وال ن معنا که از جانب معصومانیدانستند. بد

ـ   ، اقامه کرد یحکومت اسالم یهیفق ط یه اطاعـت از او هسـتند و در شـرا   مـردم ملـزم ب
ت و بـر اسـاس   یـ عـدالت و کفا ، فقاهـت  :را الزم دانستند یهم سه شرط اساس يرهبر

  .ستیشان مرجع بودن رهبر الزم نیاة فرمود
ـ یدر زم امبریـ ارات پیه قائلند که تمام اختیفق یارات ولیدر مساله شئون و اخت ۀ ن

ه کـه از ابتـدا بـه آن    یت مطلقه فقیواله یه واگذار شده است و نظریفق یحکومت به ول
ـ یاگر چه امـام خم ، است یک انقالب اسالمیتئورۀ در واقع پشتوان، قائل بودند بـا   ین

ار ینقـش بسـ  ، ث داشـت یـ ات و احادیاز روا يدید و برداشت جدیر جدیقرائت و تفس
 هـاي نـه یزم ين حال دارایاما در ع، فا کردیعه ایش یاسیدر فقه س ینیو تحول آفر يجد

ـ   ينظرۀ ن پشتوانیبوده است و با چن یخیو تار یاجتماع ه یـ ن فقیتوانست به عنـوان اول
ه یک فقیگردد و از موضع  یل حکومت اسالمیعه موفق به تشکیش خیدر طول تار یعیش

 يدگاه امام در موضـوع مبنـا  ید .آن بپردازد يبر جسته به مدت ده سال به اداره و رهبر
ـ ارات و قلمـرو وال یـ ود اختامر و حـد  یط ولیت و شرایمشروع  دهیـ ه تحـول د یـ ت فقی

ل یبـه تفصـ   یانقـالب اسـالم   يروزیـ پـس از پ  یت انتصابیشود و امام قائل به والنمی
  .دگاه گذشته استیل دیل و تکمیتفص، بحث اجمال یعنیدگاهشان را مطرح کردند ید

د ن در سخنان بعیو همچن یع و حکومت اسالمیب، امام در آثارش مانند کشف اسرار
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 یت الهـ یت حکومت از اول تا آخر به مشروعیمشروع يمبناة انقالب در بار يروزیاز پ
گذاشـتند  مـی  مردم هم احترام يبه را، د کردهیار تاکیالبته به نقش مردم بس .قائل بودند

 دایـ ت پیمردم تحقق و فعل يرا بدون حضور مردم و بدون یت الهین مشروعیچرا که ا
   .هم صادق است عصومانمة ن نکته درباریکند انمی
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   منابعفهرست 

، ینـ یحضرت امام خم یاجتماع ـ  یاسیسهاي شهی) اند1381( یمحمد عل، یافضل .1
  .نشر معارف :قم

ـ  ۀشیاند) 1393( یتکیکم اتیمهناز بو  يمهد، يبالو .2  تیمشـروع  يو مبنـا  یحکمران
، 10دوره، یفقهـ  يپژوهشها، ینیامام خم یاهللا العظم تیمنظر آ از دولت یاسیس

  .3شماره
ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهـور یرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .3 ) 1390( رانی

م و یموسسه تنظ :تهران، )ینیانات امام خمیر بیتقر( یحکومت اسالم، هیت فقیوال
  .ینینشر آثار امام خم

ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهوریرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .4  .)1381( رانی
  .ینیخم و نشر آثار امام می. تهران: مؤسسه تنظهیفق تیوال

ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهـور یرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .5  )1378( رانی
  .بیتا، بیجا، کشف اسرار

ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهـور یرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .6 ) 1369( رانی
ان: سـازمان انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد     تهـر ، هیفق یارات ولیشئون و اخت

   ی.اسالم
ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهـور یرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .7 ) 1379( رانی

 :تهران) فیالشر سره قدس( ینیخمامام حضرت يرهنمودها مجموعه: نور فهیصح
  .نشر و طبع

ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهـور یرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .8  )1392( رانی
 امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه :تهران، )1. ج(  ینیخم امام لهیالوس ریتحر ترجمه

  .ینیخم
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ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهـور یرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .9  )1378( رانی
 امـام  آثـار  نشـر  و میتنظـ  موسسـه  :تهـران ، 2ج )دیاالجتهاد و التقلۀ رسال( الرسائل

  .ینیخم
ـ ا یاسالم يانگذار جمهوریرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .10  )1378( رانی

ـ فق تیترجمه مبحث وال، هیفق یول اراتیشئون و اخت ـ از الب هی  یمرتضـ ترجمـه   ،عی
  .نشر کنگره :تهران ی.وانیک جعفر و بیشکیعیشف

ـ ا یاسـالم  يجمهور انگذاریبن و انقالب رهبر، اهللا روح، ینیخمامام  .11  ــ  1279، نرای
 امــام آثــار نشــر و میتنظــ مؤسســه :تهــران، )2و1. ج( عیــالب کتــاب) 1388( 1368

  .ینیخم
ـ ا یاسـالم  يانگذار جمهـور یرهبر انقالب و بن، روح اهللا، ینیخمامام  .12 ) 1390( ،رانی

م و نشر آثار امـام  یموسسه تنظ :تهران، ]2ش یرای[و، یحکومت اسالم( هیت فقیوال
   .ینیخم

ـ یامام خم یاسیس شهیمطلوب در اند یحکمران) 1387( نیعبدالحس، يریضم .13 ، ین
  .تهران، و فرصتها بهایآس، دستاوردها، یسال انقالب اسالم یس یمل شیهما

ـ هـاي  مؤلفه) 1397( نجاري رضاو  رضایعل، خانزادهیعل .14  امـام  شـه یدر اند یحکمران
  .86شماره ، سال هفدهم، یو پژوهشهاي دفاع تیریفصلنامه مد، ینیخم

 :قـم ، 2ش یرایـ و، هیت فقیرامون والیپ یقی) تحق1393( ب اهللایحب، یگرگان يرطاه .15
   ی.دفتر انتشارات اسالم ؛ه قمین حوزه علمیجامعه مدرس

راستار محمد یو، در اسالم يت و رهبری) وال1389( د حسنیس، يخرم آباد يطاهر .16
، یهشـ معاونـت پژو ، ه قـم یـ حـوزه علم  یغات اسالمیدفتر تبل :قم، انینبات لیاسماع

   ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم
 :شـهر کـرد  ، جیراسـتار احمـد رضـا بسـ    یو، هیـ ت فقیـ ) وال1386( مرزبان، یمیکر .17

  ی.انتشارات سدره المنته
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در قرآن و  ینیامام خم »هیفق تیوال« هیمستندات نظر )1394( رآنوشیس، يموسو .18
ــروا ــزار، اتیـ ــایا يخبرگـ ــد، کنـ ــر:  کـ ــ، 3369342خبـ ــا یدسترسـ  :تیدرسـ

https://iqna.ir/fa/news/3369342  
ـ ) 1398( محمد، ایک يمحمود .19  امـام  یاسـ یس عمـل  و شـه یاند در خـوب  یحکمران

  .19 شماره، 5 دوره، در اسالم یاسیشه سیفصلنامه اند، ینیخم
  

https://iqna.ir/fa/news/3369342




  
  
  
  

  ینیدگاه امام خمیاخالق از د یمبان
  2يه جعفریمهد

هـاي  زشار ییت اسـت و شناسـا  یـ در ترب يادیـ اخالق از مسائل بن ده:یچک
ـ  ، ن اسالمیدر دت برخوردار است. یاز اهم یاخالق  یبه اخالق توجـه فراوان

ـ ترب، مین اهداف نزول قرآن کریاز مهم تر یکیکه  يشده است؛ به طور ت ی
توانسـتند   یناب اسالم يک الگویز به عنوان ین ینیامام خم است. یاخالق
 یمبـان  یبررسـ ن مقاله بـا هـدف   یابند. این مراتب اخالق دست یتر یبه عال

شان ارائـه و بـا روش   یا یاخالقهاي یژگیو و ینیاخالق از منظر امام خم
بـا توجـه بـه     ن شـده اسـت. امـام   یل آثـار تـدو  یـ ه و تحلیو تجز ياسناد

اخـالق را مهـم   ، یاراده و کمـالخواه ، يل؛ ارزشمندیانسان از قبهاي یژگیو
 یاخالق اجتمـاع  ن پژوهش اخالق در دو بعدین در ایند. همچنینمای میتلق

ماننـد خـدمت    امام یره اخالقیو سها دگاهید یمطرح و به بررس یاسیو س
شـان مـردم را بـه    یت المال اشاره شـده اسـت کـه ا   یحق الناس و ب، به مردم

  نمودند.می سفارش ین اخالقین موازیت ایرعا
  .اخالق، قرآن، امام خمینی، تربیت :هاواژه دیکل

                                                   
  ی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرادانشجوي کارشناس .2

Mahdieh Jafari1379 @gmail.com    

mailto:@gmail.com


360   1ج / مجموعه مقاالت  

  مقدمه

دة یبا د هانـان است که تنآ یرو و سرشت باطنین يو به معنا» خُلق«جمع » 3اخالق«
). اخـالق  64: ص5ج، 1385، یجانیوآذربا یلمید( ر ظاهر قابل درك استیرت و غیبص

 يمهدو( در انسان است یو باطن یملکات و صفات روح، زیغرا يو به معنا خُلق جمع
    ).29: ص1ج، 1390، یکن

ـ انات خود در دی) در بیظله العال مد( رهبر معظم انقالب  دار بـا کـارگزاران نظـام    ی
، وجـود داشـت   يبشـر  است کـه اگـر در جامعـه    یفیلط ياخالق آن هوا« فرموده اند:

: ص 1ج ، 1376، يخامنـه ا ( داشته باشند یسالم یزندگ آنتوانند با تنفس میها نـانآ
 مقابـل  در ینانسـا  افعـال  ازاي هپار« نویسد:می اخالق فلسفۀ درکتاب ي). شهیدمطهر3

ـ نام» یالقـ خافعال ا« یطبیع و يعاد افعال  بـا  یقـ الاخ افعـال  بـین  شـود. فـرق  مـی  دهی
 ارزش کارها آن براي بشر و است ستایش قابل یاخالق يکارها که است این دیگرکارها

 درمقابل کاال یا پول یمبلغ استحقاق و کندمی ایجاد يماد ارزش کارگر زیرااست؛  قائل
 بـا  که داردها ارزش این فوق ما ارزش نوع یک اخالقی کار اما کند.می پیدا کارخودش

   ).68: ص 4ج ، 1374، يمطهر( نیست مقایسه قابل ماديهاي وکاال پول
 قخالا ایرز ؛ستا رفتار و نفسانی ملکه از عما قخالا، ديیز حمصبا هللایتآ وربا به

 رمنظو یعنی رود؛یم رکا به فعل صفت انعنو به هگا و نفسانی يصفتها انعنو به هگا
 هیئت رتصو به زهنو ريفتار چند هر ؛نیست نفسانی يصفتها فقط، خالقیا رکا از
 به فموصو، لحا عین در ماا هشد بنتخاا ندیشها روي از و هنیامد پدید نفس در سخرا
 قخالا رهبادر فقطو ید آمی خاصی يمعنا به هگا د. ومیشو یلهرذ یا فاضله قخالا

، 1389، ديیز حمصبا( »ستا بخو یعنی ؛ستا خالقیا رکا نفال: «میگویند فاضله
   ).9ص :2ج

                                                   
3. Morality. 
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اي نفسانی است که کار اخالق ملکه« د:یگومی ف اخالقیز در تعرین یعالمه مجلس
اي از آنها با تفکر و و پاره، اند يملکات فطر شود. برخی از اینآن صادر می آسانی ازبه

بـا  ابتدا  که بخیل درآیند؛ چنانت میبه دس، تالش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها
صورت خوي و عادت او در بخشش به، اما در اثر تکرار، بخشدجان کندن چیزي را می

 اصـطالحی  معناي ترین رایج طورکلی به ).58: ص 4ج ، 1386، یعالمه مجلس( آیدمی
 بهاي پایدار در نفس که موجصفات و ویژگی « :کرد تعریف چنین توانمی را اخالق

از ، به طور خودجوش و بدون نیـاز بـه تفکـر   ، آن صفات شوند کارهایی متناسب بامی
 قخالا تعریف در یاقـ نر يمالمهد ).86: ص 2ج ، 1388، هیمسـکو ( شودانسان صادر 

 ونبد و حتیرا به لفعاا ورصد مقتضی که نفسانی ملکه از ستا رتعبا قخالا: «دارد
  .)24ص :1ج، م1949، قیانر( »ستا ندیشها و فکر به زنیا

برده اسـت   ین ضرورت پیبه ا یبه خوب یات اجتماعیح ين روزهایانسان از نخست
 و ید از خودکامگیبا، سالمت و عدالت، تیآکنده از امن یطیفراهم ساختن مح يکه برا

ـ  يته و به حدود و مرزهاـج يدور يبند و باربی  یلیاسـماع ( بنـد باشـد   يپـا  یاخالق
، دهیـ ن آفریزمـ ة کـر  يکه خداوند بر رو یان مخلوقاتیر مد). 97: ص2ج، 1382، يزدی

 ل آن است که انسانین به دلیازمند اخالق است و ایباشد که ن يد انسان تنها موجودیشا
: 1ج، 1390، يقنـد ( .تواند از فرشتگان برتر رودمی وان پست تر شود ویتواند از حمی
   ).4ص

ر یـ و در غ باشد یاخالق انسان يداراسته نام انسان است که یانسان شا یاصوالً زمان
ز را یـ همـه چ  یاست که با استفاده از هوش سرشار انسان یوان خطرناکین صورت حیا
ت ی). انسـان 25: ص 2ج ، 1377، يرازیمکـارم شـ  ( .کشـد مـی  و به آتش، کندمی رانیو

بعـد  ، ده شـود یـ عـت آن طـور نـاقص آفر   یندارد که ابتـدا در طب  يرین مسیانسان جز ا
بشـر بـه    ند و آن نقص و ضـعف را برطـرف کننـد و   یایب یو اخالق یتیترباي هدستگاه
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 .ددار یستم اخالقیک سیاج به ین انسان احتیبنابرا ؛ش به کمال برسدیخو ۀشیقدرت اند
   ).63: ص 5ج، 1367، يدمطهریشه(

 یک بختیدر سعادت و ن، یات درونیو تسلط و فتح بر نفس یاخالق يتحقق ارزشها
، دیـ ل نمایکه اگر انسان تمام علـوم را تحصـ   يبه طور، دارد ییبه سزانقش  یهر انسان

ـ یر خـو یعت را به تسـخ یطب يروهایه نیکل ات درون و یر نفسـ یاز تسـخ  یش درآورد ول
ل به کمال مطلوب باز خواهد ماند. یدن به سعادت و نیاز رس، تسلط بر آنها ناتوان باشد

و  يت جـد یبه غا يامر یوامع انسانج يبرا یو تعال یاخالق ين رو تحقق ارزشهایاز ا
  ). 1: ص4ج ، 1391، آتشک( .است یاتیح

م یکنیم چگونه عمل میم: مراقب باشیکن یز زندگیخواهد مراقبت آممی اخالق از ما
ز یندارد. غرا يز سر سازگاریزه عمل کردن نیم. اخالق با به غریدار یچه احساس یو حت

م یخـواه مـی  ش از حد ساده گردانند. مایب ده رایچیپ يهاتیو احساسات چه بسا موقع
م کـه  یقبـوالن می ن رو به خودیو از ا، ستندین نیچن یوقت یحت، زها شسته رفته باشندیچ
است. خصوصا آنجا که امـور   يشتریز طالب صبر بیتفکر مراقبت آم، ند. در مقابلینیچن

 ).11ص ، 1ج  ،1393، م زادهیسل( شه کندید صبر پیز بایاحساس ن، واقعا مبهم هستند

صدچندان  یتیاز اهم، ازمند آن استیکه به شدت ن ییایسخن گفتن از اخالق در دن
الت بشـر  شکن میازعمده تر یکی). 10: ص 2ج، 1389، یآمل يجواد( برخوردار است

است که  یانسانهاي و ارزش یالقخبه اصول ا یا کم توجهی یتوجهبی، یدر عصر کنون
 سوق یر را به سمت فساد و تباهضعصر حاهاي ز انسانا یش برخیشتر از پیهر روز ب

ـ ). درواقع اگر اخالق رعا2: ص 3ج ، 1395، یان و گنجیمیابراه( دهدمی ، شـد مـی  تی
ـ ا ینــان آجوامع ، دار بودیبها و متهم آکنده نبود؛ اگر وجدان یاز شاک ییمحاکم قضا ن ی

ـ به تعب ).4: ص 1ج ، 1390، يقند يمهد( مور نبودأازمند پاسبان و پاسدار و میقدر ن ر ی
 اسـت  یدر رشد اخالقـ ، یائل اجتماعـسد حل میکل، ان و روان شناسانیاز مرب ياریبس
  ).6: ص 1ج ، 1395، وریکد(
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 را دي اشجوو يمینههاز متما که دبو اي برجسته ننساا ینیم خمماان این میدر ا
 و قخالا زمبر تیدساا محضر در هالسا نیشاا قخالا مینهز در جمله از د؛بو داده شدر

 به و دبو هبخشید تحقق عمل در و گرفته دیا را سالمیا قخالا و زده ادب ينوزا نعرفا
دت سعا و لکما نپویندگا به صخالا طبق در را دخو يیافتهها، عامل عالم یک مثابه

 يفکر نهضت اربنیانگذ که مماا تحضر عمل و ندیشها سیربر ینابنابرکرد. می منتقل
، يکالر( بدهد ما به را مطلوبی نتایج ندامیتو هستند ما جامعه در سیسیا و جتماعیا و

  ).2: ص 15ج ، 1392

  اهداف پژوهش

دگاه امـام  یـ اخـالق از د  یمبـان  ین پژوهش با هدف بررسـ یبا توجه به مساله باال ا
ر مطـرح شـده   یـ سواالت ز، ن هدفیدن به ایرس يبه اجرا در آمده است. برا ینیخم

  است:
 برخوردار بودند؟ یل اخالقیو فضاها یژگیچه و از ینیامام خم

 باشد؟می تیحائز اهم یلیبه چه دال ینیاخالق از نظر امام خم

 به چه معناست؟ ینیانسان از منظر امام خم يارزشمند

 به چه معناست؟ ینیار انسان از منظر امام خمیاراده و اخت

 به چه معناست؟ ینیانسان از منظر امام خم یکمال خواه

  باشند؟می شامل کدام موارد ینیدگاه امام خمیاز د یاخالق اجتماع
 به چه معناست؟ ینیخدمت به مردم از منظر امام خم

  باشند؟می شامل کدام موارد ینیدگاه امام خمیاز د یاسیاخالق س
 به چه معناست؟ ینیت المال از منظر امام خمیبب

 ؟به چه معناست ینیق الناس از منظر امام خمح
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  روش پژوهش

احوال و آثار و منابع  یبوده که با بررس يل اسنادیروش پژوهش حاضر از نوع تحل
ـ پرداخته و سپس بـا تحل  ینیدگاه امام خمیاخالق از د یبه ذکر مبانها یو سخنران ل ی

از منظـر امـام    یو اخـالق اجتمـاع   یانقـالب اسـالم  «منابع مذکور و با استناد به مقالـه  
ده اسـت. درواقـع در   یاستخراج و ارائه گرد یاخالق یمبان، »تا عمله ی؛ از نظرینیخم

ح در خصـوص  یبه توض، ان هر مبناین مقاله تالش شده است پس از بیح مطالب ایتوض
ق بـه  یـ ن تحقیمستند شود. در ا گران قدر از حضرت امام ین سخنانیآن مبنا و همچن
آن مستندات از منـابع   يرااشاره شده است که محقق توانسته است ب ییاصول و روشها

 یدر منابع بتوان اصول و مبان یلیتکم ياست با جستجوها یهید. بدیایات معتبر بیو روا
ه منـابع  یق شامل کلیتحق یجامعه متن، نیافت. همچنیعنوان مذکور  يز برایرا ن يشتریب

ـ  آثار مربوط به حضرت امام( دست اول و  یاسـالم  ی) و منابع دست دوم از منـابع غن
ق یـ مـرتبط بـا موضـوع تحق    یمذهب ینترنتیاهاي تیقات و سایتحق، پژوهشها، اتیرنش

  باشد.می موجود

  ان مسئلهیب

کـه موفـق شـد نظـام مسـتحکم      انـد  دهید يرا رهبر مبارز ینیران امام خمیمردم ا
نـدازد و  یب ياز پـا  یداشـت در انـدك مـدت    يقدرتمند ین المللیان بیرا که حام يپهلو
ن یسـهمگ  يرا از بحرانهـا  یاسـالم  ين آن سازد و نظام جمهوریگزیرا جا ینید ینظام

ر یقاطع و مـد  یاسیت سین شخصیا شود. اما اید در دنیجد یعبور داده و صاحب سبک
  ات ناب بوده است. یو اخالق یو سادگ یآکنده از مهربان یزندگ يدارا، قدرتمند بحران

 به خمینی مماا که دشو ختهادپر عموضو ینا به تا هشد سعی مقاله ینا جه دریدر نت
دند. در واقـع  بو هشد شناخته یل اخالقیفضا و یژگیهاو چه با حانیرو عالم یک انعنو

برخوردار بودند که  یاخالق يهایژگیاز چه و خمینی ممان سوال است که ایپاسخ به ا
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که وجود دارد اي هن مسئلیفته او و مرام و منش او بودند؟ همچنیجامعه ش يهمه اعضا
شان اخـالق از  یاز منظر ا، ن عالم برجسته به چه معناستین است که اخالق از نظر ایا

   کند؟می تیتبع یاز چه اصول و مبان برخوردار است و یتیگاه و اهمیچه جا

   تحقیق ورتضر

را  یمان و توکل بر خـدا توانسـتند حکومـت سـتم شـاه     یا يرویبا ن ینیامام خم
عظمـت مقـام و شـکوه    ، صداقت، ند. در اخالصیاده و از صحنه روزگار محو نمیبرچ

نهاده اسـت   یپا به دوره جوان، که امروز یا نسلیاما آ، ستیروا ن يدیترد نهضت امام
مطمـئن بـه    ین سلسله شجره داشته باشـد و همراهـ  ینانگذار ایبا ب یکامل یید آشناینبا

ن یـ ت ممتـاز ا یو شخصـ  یبا انقالب اسالم، دین آشنا کردن نسل جدید؟ بنابرایشمار آ
بـا توجـه بـه     رقابل انکار اسـت. در واقـع  یغ یضرورت، ینیحضرت امام خم، انقالب

هاي حضرت امام آشنا هستند، احتیاج مبرم تر با اندیشههاي سوم به بعد کمکه نسلاین
در تمـام جوانـب و خصوصـاً     ها، نظرات و راهبردهاي امـام به عرضه و ارائه دیدگاه

 به خصوص کـه حضـرت امـام   باشد؛ یاسی و اجتماعی وي میهاي مذهبی، ساندیشه
بـا   ییژه عرصـه اخـالق بودنـد و آشـنا    یـ و بـه و هـا  عرصـه  یل در تمامیبدبی ییالگو

ت یبه بهبود وضع یانیشان از اخالق کمک شایر ایف و تفاسیو تعار یاخالقهاي یژگیو
ت یبـه شخصـ  رت مردم نسـبت  یسطح بص يارتقا، جامعه خواهد کرد. در واقع یاخالق

 یضـرورت ، نددد آوریپد یجهانۀ شان در عرصیکه ا یتبه تحوال یو آگاه ینیامام خم
د یـ ز بـر آن تأک یـ ژه رهبـر معظـم انقـالب ن   یـ خردمندان روزگار مـا بـه و  ۀ است که هم

ـ یامـام خم  يهـا با آرمـان  یراهن عامل استمرار همیترمهم، ن امریرا ایز، ورزندیم  ین
  گردد.ی میتلق

 ینیاز منظر امام خم یت اخالقیو به خصوص ترب یت اخالقیترب، خالقنه ایدر زم
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از آنها  يصورت گرفته است که به تعداد يقات متعددیتحق یان پژوهشگران داخلیدر م
  اشاره خواهد شد.

 یا ديفر نظر از خالقیا تربیت هیتمـا « با عنـوان  یو همکاران در پژوهش یوجدان
تربیت اخالقی، عزم جدي عمومی، همسـویی و   کهدند یجه رسین نتیبه ا» دنبو جمعی

همفکري آحاد مردم و نهادهاي جامعه و در یـک کلمـه بسـیج عمـومی را مـی طلبـد.       
درست است که نظام آموزشی رسما عهده دار این مسئولیت خطیر است، این امر، بسیار 

  رآید.عظیم تر و سنگین تر از آن است که نظام آموزشی به تنهایی بتواند از عهده آن ب
ـ یاز منظر امـام خم  یو اخالق اجتماع یانقالب اسالم«در پژوهش  یاحسان ؛ از ین

انسـان   و يفکر یمبان يدارا امام نگاه از یاجتماع دارد اخالقمی انیب» ه تا عملینظر
ـ بن جملـه  از انسان یکمال خواه و اریاخت و اراده، يارزشمند که است یشناس هـاي  انی
 در زین یعمل اخالق بخش دهند. درمی لیتشک را یاجتماع اخالق یانسان شناخت ينظر
ـ  رةیسـ  و دگاههایـ د از یبرخ به یاجتماع و یاسیس يرفتارها بعد دو  حضـرت  یاخالق

ت یب به اهتمام و مردم به يخدمتگزار، یمهربان و رحمت، یاجتماع عدالت مانند امام
  است. شده اشاره نیمسلم المال

ــادعل ــ ین ــور در مقال ــواي هپ ــا عن  مماا هیدگاد از جامعه تثبا در قخالا نقــش« انب
 یلرذا دجوو و نیماا لتزلز خمینی مماا هنگا د کــه ازیجـه رســ ین نتیــبـه ا » خمینی

 بر را ديیاز يسیبهاآ آن پیامد و ددمیگر ربسیا مفاسد موجب جامعه در خالقیا
 مملکت دریاست ر ل وجال و هجاحب ، نفس حب نچو رذائلی و زدمیسا وارد جامعه

 ادفرا بستگیوا مینهز بیگانه رفکاا به بستهوا و متعهد غیر نمربیا همچنین. ددمیگر ایعش
  .ستا تفرقه آن نتیجه که آوردمی همافر را بغر و قشر به جامعه

ــبــه ا» خمینی مماا هیدگاد از سالم جامعه و تفطر، قخالا نقش« ا دریــکــرم ن ن ی
ـ یمبحث اشاره کـرده اسـت کـه امـام خم      هنگا هنمارا دو انعنو به عقل و حیو به ین

 که نددامی مانیز را سالم جامعه یک ايبر لقبو قابل ضعیتو مماا همچنین. دمیکر
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 يهاننساا به نشد تبدیل ايبر و شوند تبدیل »سالمیا نسانیا« به جامعه آن دممر
 سالمیا، عقاید نشد سالمیا بعد سه بایستی، ايجامعه چنین به نسیدر ايبر و سالمیا

  ید.آ پدید عمل نشد سالمیا و قخالا نشد
 مماشـه و عمـل ا  یدر اند جامعه تثبا در قخالا نقش« با عنوان یدر پژوهش يکالر
 جامعه تثبا و قخالا شگستر ايبر مماا تحضرد کـه  یجه رسـ ین نتیبه ا» خمینی

ــوان   هاییدهنمور ــت عن  و رانپد نشد بمهذّ، لهیا قخالا به نحاکما نشد متخلقتح
 قخالا عایتر، انندزفر تربیت ايبر ها آن مسئولیت سساحا و سهو و اهو از درانما
 يها برنامه پخش معدو علمیه  يها زهحو و ها هنشگادا، ارسمد توسط نسانیا و لهیا

ـ نماي میاد آوریرا سیما  و اصد توسط جامعه قخالا هکنند فاسد ـ  .دی  تحضرنیهمچن
 رهشا.. ا.ق ویتشـو ، از منکـر  یمانند امر به معروف و نهـ  تربیتی روش دهشانز به مماا

  .ندده انمو
ـ ن يگـر یکسان د، فوق الذکرهاي و پژوهشها دگاهیعالوه بر د  هـاي  دوران یز طـ ی
بحـث بـه    ینیدگاه امام خمیژه اخالق از دیو به و یت اخالقیاز اخالق و ترب يمتماد

ـ باشـد. در ا یم يشتریق بیازمند پژوهش و تحقیست و نین ین کافیاما ااند ان آوردهیم ن ی
ه السـالم) و  یـ عل( نیات معصـوم یـ ث و روایـ ف قرآن و احادیات شریان استفاده از آیم

ـ به عنوان ، ینین استفاده از سخنان ارزنده امام خمیهمچن ، نـاب  یاسـالم  يک الگـو ی
از  يضـرورت برخـوردار  ، حسـاس  زمـان ن یـ در ا، گرید ياز سوتواند موثر باشد. می

شک سعادت استقامت در سنگر یود و بشیتر احساس مشینه بین زمیق در ایعم ینشیب
شـود  یم یب سنگربانانیتنها نص ینیامام خم يهاو آرمان يدفاع از اسالم ناب محمد

او پرداخته  یام الهیل قیامام به تحل یق از موهبت آسمانیعم یبه معرفت یابیکه با دست 
  .ندیل آینه ناین زمیرت الزم در ایو به بص
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  پژوهشهاي افتهی

» أَوّلُ اَلدّینِ معرِفَتُه و کَمالُ معرِفَته«دارد. همانطور که اي هیند اخالق پایگوی میبعض
ـ ، ن اسـت یسنگ اول د یخداشناس و ، ت اسـت یـ سـنگ اول آدم  ین خداشناسـ یهمچن

بـدون   يچ امر معنویه یعنیت و اخالق بدون شناختن خدا معنا ندارد؛ یت و آدمیانسان
: ص 30ج ، 1376، يمطهـر ( د معنا نداردیان آیش به میپاات یآن که آن سرسلسله معنو

اسـت کـه    یو اجتمـاع  يل اخـالق در سـعادت فـرد   یبـد بی ل نقشید به دلی). شا233
امبران قرار داده است تـا  یبعثت پ یاز اهداف اساس یکیرا  یب اخالقیز تهذیخداوند ن

ـ قـرار گ  خود یقیر کمال حقیو سالمت نفس در مس یانسان به واسطه طهارت درون  ردی
گـاه  یجا یاخالقـ هـاي  اخـالق و ارزش ، از منظر اسالم). 30: ص25ج ، 1396، یحسن(
و  اکـرم پیامبردهد.  ـ یل میرا تشک یاز معارف اسالم یمیدارد و بخش عظاي هژیو

ائل ــ بیشترین دغدغه را نسبت به م، اصلی معارف قرآن جانعنوان مرو به تیاهل ب
 يشهااز ضد ارز و تمییز آنها شهااند تا ضمن تبیین ارزکوشیده اخالقی داشته و همواره

ا بعثت لأُتَمم إِنَّ«درآنها دور سازند.  از تثبیت و رذایل را، مخاطبان فضایل را در، اخالقی
حصـر   يکه به اصطالح برا» إِنَّما«ر به ی) تعب52175ث یحد، کنز العمال( »اقِلَمکارِم الْأَخْ
 یتکامل اخالق یعنی، ن امریدر هم رامبیام اهداف بعثت پدهد که تممی است نشان

ز فلسفه بعثت یخداوند در قرآن ن ).50: ص 1ج ، 1393، یناطق( شودمی انسانها خالصه
ـ فرمامی ه انسانها برشمرده است کهیت و تزکیم و تربیرا تعل امبرانیخاتم پ هـو  « د:ی

علَیهِم آیاته ویزَکّیهِم ویعلّمهم الکتـاب والحکمـۀَ    اویتلُالَّذي بعثَ فی األُمّیینَ رسولًا منهم 
ـ پ یان عـرب امـ  یاست که در م یی: او خداوإِن کانوا من قَبلُ لَفی ضَاللٍ مبینٍ از  يامبری

منزه سازد ها یو زشت يدیاتش را بر آنان بخواند و آنها را از پلیخت که آیخودشان برانگ
، جمعه( »آشکار بودند یش از آن در گمراهیاگرچه پ، اموزدیبه آنها بو کتاب و حکمت 

ـ ). در واقـع پ 2ه یآ  پرستش به امتهـا  نیاخوافرا ب، بشریت یخرتا لطو در لهیا ام آورانی
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 را ننساا، ندگیز دبعاا همۀ در خالقیا صیلا يارزشها بر تکیه با، نجها رفریدگاآ یگانه
ــون خالقیا فضایل یشرو و شدر به : ص 30ج ، 1403، مجلسی( یساختندم رهنمــــ

بـه   یاگر قرار باشد ما در زندگ د:یفرمایم یعلامام، البالغهنهج 192 ۀدر خطب ).328
فَإن کانَ « آن اخالق است:، میم و از آن عبور نکنیکن یستادگیم و ایتعصب بورز يزیچ

 »محامد األفعـالِ و محاسـنِ األمـورِ   کارمِ الْخصالِ و ـکُن تعصبکم لمیه. فَلیال بد منَ العصبِ
  ). 192خطبۀ ، نهج البالغه(

 مانند گانیکیار ايبطهرا :میگوید قخالا و یند بطهرا رهبادر ديیز حمصبا هللایتآ
ــک ستا ختیدر مثابه به یند. نددار ختدر کل با ختدر تنه بطهرا ، عقاید، آن یشهر هـ

 تحلیلی سساا بر که ستا ینا همم نکته. هستند محکاا، برگش و خشا و قخالا اشتنه
 لفعاا نمیا قعیوا بطروا از را نهاآ یعنی ؛یمدار خالقیا يهاارهگز و هاممفهو از ما که

 یعنی ارد؛ند توقفی یند بر قخالا، نیمدامی حاکی ننساا نهایی لکما و ننساا ريختیاا
 پس د؛ذیربپ را نظریه ینا، ینید يهارستود یا هاوربا به يبنديپا ونبد ندامیتو کس هر

 شخصی هر ایرز دارد؛ زنیا حیرو تنبو ايمحتو و ینید يهاوربا و لصوا به نیز قخالا
 مندزنیا یند به تشد به نهایی لکما با ريختیاا لفعاا نمیا بطهرا کشف و ننساا نهایی

ـ یـ ست که همـه خواهـان ن  ی. شک ن)22ص :5ج ، 1383، هپناوخسر( تـسا و  یک بخت
ـ ی، ب نفـس یه و تهـذ یـ جـز تزک  یهدف بزرگ راه نیدن به ایرس يسعادتند و برا  یعن

 يایـ عظام و اول يایکه انب، ل اخالق وجود نداردیاز رذا يل و دوریکسب مکارم و فضا
 يمهـدو ( انـد ن راه دعـوت کـرده  یقت را به ایقت رفته و طالبان حقین طریبر ا کرام

 و هما و شیدرخو به، شمس کۀرمبا رةسو اوند سـبحان در ). خد5: ص 4ج، 1385، یکن
 آن ةمرتبکنند و ننساا نفس و آن ةننداگستر و مینز و آن ةبناکنند و نسماآ و شب

). 7ـــ1 اتیــآ، شمس( شد اهـد خو رستگار نفس ةکنند تزکیه که ستا دهکر دیا سوگند
ــ، خالقیا تربیت در بشر صلیا ئلۀـــم که دهنــدمی ننشا دمتعد يهــاسوگند ینا  نیهم

 و وتشقا اهــل گرنهو، دتسعااهــل  ننساا ،آن دجوو رتصو در که ستا نفس تزکیۀ
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  ). 48 : ص10ج ، 1374، يازشیر رممکا( دبو اهدخو بدبختی
 ییآرمانها، ق کردیز به انتخاب راه دشوار انقالب تشویران را نید آنچه ملت ایترد یب
ران را بسازد؛ یا يبر اخالق و عدالت فردا یمتک ینیدهاي نکه آموزهین دست بود؛ ایاز ا

نباشد  یگر ظالمینکه دیانت مصون بماند و ایدر حفاظ اخالق و د یامت انساننکه کریا
انگذار آن یبنهاي شهیران بر اندیدر ا یاسالم يس جمهوریرا برآورد. تاس یکه آه مظلوم

ـ ی یالهـ  يایا و اولیانب ییاستوار بود که بر مقصد نها ینیامام خم و  يانسـان سـاز   یعن
ده مبارك را رفتـار و  ین پدیز ایران نیا یاسالم يرد داشت. در جمهویب نفس تاکیتهذ

ـ ، انقـالب  يروزیدر طول دوران مبارزه و پس از پ ینیمنش حضرت امام خم ش از یب
در راس ، يمـاد هـاي  هیـ رایو عارف و وارسـته از پ  يز رواج دارد؛ آن انسان معنویهرچ

. هـر چنـد   ق بـود یشه دار و عمیر یمان مردمش بسیاهاي هیقرار گرفت که ما يکشور
هاي به آن ضربه يدر طول دوران پهلو يبندوباربی غات مروج فساد ویدست تطاول تبل

مردم متوسـط و بـه    یرا به درون زندگ یغرب یاخالق یاز آلودگ يسخت زده و لجنزار
 يدلها، یاسالم يدر جمهور یو اخالق ینیکرد دیرو یول، خصوص جوانان کشانده بود

ن و اخالق دگرگـون  یانان را مجذوب کرد و فضا به سود دژه جویبه و یمستعد و نوران
ـ ). امام راحل سالم اهللا عل6: ص 1ج ، 1397، يخامنه ا( شد. اخـالق و علـوم    يه بـرا ی

از  يعلوم معنو، ید داشت تا در مراکز علمیکأقائل بود و ت یت فراوانیاهم، مربوط بدان
،  1378، ینیخمر.ك: ( شود سیاهللا تدر یر سلوك الیب نفس و سیتهذ، ل علم اخالقیقب

  ). 42: ص 10ج 
اسـت کـه   اي هچهر، ایا و اولیاز وارثان خط انب یکیبه عنوان  ینیدر واقع امام خم

ن یو اخالق او جستجو کرد. ا یت علمیاو را در شخص يتهایاز موفق یمید بخش عظیبا
تـا   داشـت  يشـتر یت بیخود عنا یاخالق یز به آثار علمیخود ن ینیاست که امام خم

ع شـدن آثـار   یت خود سفارش کرده است که از ضـا یش و در وصیخو یر آثار علمیسا
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، ینـ یخمر.ك: ( شـود  يریر در آمـده جلـوگ  یبه تحر یژه کتب اخالقیشان به ویا یخط
  ). 26: ص 10ج، 1378

جهل در بحث اخالق به ث جنود عقل و یدر کتاب شرح حد ینیحضرت امام خم
ر و موعظـه و  یاخالق مهم آن است کـه بـا ابشـار و تنـذ     کنند که درمی ن نکته اشارهیا

، کتاب اخالق، شانیده ایت کند. به عقیهدا یت الهیگران را به سمت حقانید، حتینص
، 1377، ینیخمر.ك: ( نشان دهنده راه است به است و خود معالج و نه صرفاًیموعظه کت
 رکا به مسو يعنام در را خلق و قخالا واژه ساساًا بلکه و بیشتر مما). ا13ص 
   :میفرمایند بعینار ان سنگگر بکتا در نیشاا، میبرند

 عمل به تعود را ننساا که نفس در ستا حالتی از رتعبا خلق که انبد
 آن ،ستا »وتسخا« خلق داراي که کسی مثالً، فکر و یهرو ونبد، میکند

 و هدد تشکیل مقدماتی نکهآ ونبد کند قنفاا و دجو به وادار را او خلق
 .نشنید و نیدد مثل ستاو طبیعیه لفعاا از یکی گویی کند فکر رجحاتیم
  ). 510ص ، 1371، خمینی مماا(

اسـت را بـا مالحظـه اصـول     یاست کـه س  یاسیسهاي حضرت امام از معدود چهره
 یچ گـاه تعارضـ  یکه هـ اي هکردند؛ به گونمی و با قواعد خاص خودشان دنبال یاخالق

ن امر هم روشن است: یل ایامد. دلید نیشان پد یول اخالقو اص یاسیسهاي ان برنامهیم
سـعادت   ين را برایکه د یین است؛ و خداید، ردیگمی است را در بریآنچه اخالق و س

داند؛ بلکه می است را هماهنگ و سازگار با همیاخالق و س، ت انسان نازل کردهیو هدا
  ).130ص  ،13 ج، 1385، خمینى( »است یاسیاش هم س یاحکام اخالق« یحت

  ینیامام خم یاخالقهاي یژگیو

ت است که بـا  یخ بشریتارهاي تین شخصین و ممتازتریرتریازکم نظ ینیامام خم
خ را دگرگـون کـرده و سرمنشـا    یرتاریش مسیصادقانه خو يو تالشها یالههاي شهیاند

ت جامع اسـ  یتید. او نمونه انسان کامل و شخصیران و جهان گردیدرا یمیتحوالت عظ
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ه یـ ل را پایبـد بـی  یرساند و نظام يروزیخ را به پیتار ين انقالبهایل تریاز اص یکیکه 
ـ با تک، نمود يو رهبر يزیر ـ    یه برعنصـر آگـاه  ی آشـکار   یاسـتقامت و شـجاعت تزلزل

غــرب و شــرق بوجــود آورد  يمــاد يو تمــدنها يمکاتــب الحــاد یدرارکــان و مبــان
، روشنک، ارگریهوش( روساخت یوتباه کفر و شرکت و نفاق را با انحطاطهاي وکنگره
فته مـرام و  یکوتـاه شـ   یبودند که مردم در مدت زمان یشان کسی). ا4: ص 2ج ، 1394
 يافـزون بـر تقـوا   ، و ارادت یفتگین شیل این دالیاز مهم تر یکیشدند و  شانیمنش ا

اسـت کـه    یعـ یشـان بـا مـردم بـود. طب    یا یو همدل یهمراه، ت امامیو خلوص ن یاله
 دهیچیار پیبس یاز ذهن، جهانهاي ن انقالبیاز مهم تر یکیبه عنوان رهبر ، امحضرت ام

ن یبرخوردار بود و بـه همـ   ـ است یک حرکت حساب شده انقالبی یکه الزمه طراح ـ
ـ  یغ ده ویـ چیار پیبسـ  یرا شخصـ  او، شـان یمخالفان ا و ل دشمنانیدل ی نـ یش بیرقابـل پ

  ).17ص : 5ج ، 1357، حسنین هیکل( دانستندمی
ـ یر امـام خم یکم نظ يکه خداوند به سبب تقوا یاز الطاف یکی شـان عطـا   یبـه ا  ین

قاطع و بـه دور از  هاي يریده و موضع گیچیخاص در مسائل پ ینیروشن ب، فرموده بود
ش یفه خـو یف مدار بودند و آنچه را وظیشان تکلیرخداوند بود. ایمالحظه و ترس از غ

در دوران  یژگـ ین ویکردند. امی به آن عمل یف شرعیدادند به عنوان تکلمی صیتشخ
ن یان بود و همیشان نمایاز صفات برجسته ا یکیبه عنوان  ینیپربرکت امام خم یزندگ

 يشان و موجب ترس و واهمه دشمنان از سویفتگان اید شیه امیوسته مایپ، تیخصوص
  ). 4: ص 4ج ، 1368، سعادتمند( گر بودید

 بنتخاا، يگیر شکل در را نناآ و نستدامی هجامع در حق نصاحبا را دممر مماا
 صلا بر تکیه با سالمیا جامعه درون در مماا. نستدامی سهیم حکومت بر رتنظا و
. شتدا توجه نیماا تجادر و دممر تطبقا به و دبو پایبند تساهل نوعی حمت بهر لهیا
 بحسا از را دممر يهادهتو بحسا و شتدا دعتقاا هاننساا يفطر پاکی به مماا

 به را نمسئوال مماا. دمیکر اجد نباغیا و نطاغیا و ستمگر ارانمدزر و ارانمدزور
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 همه از بیش چه د. آنمینمو ريپافشا آن بر و دمیکر توصیه یستیز دهسا و هدز
 و خدمت عنصر، هبخشید نیآقر روح را مماا خالقیا يها یژگیو و عناصر

 به که شد می هیدد حضوو به مماا در اخد نبندگا ايبر ریثاا و ندیشیاخیر
ــکــرم ن( .»میشد هیدد بیستم نقر در یخرتا دمر و عنصر ترینزلسود انعنو ج ، 1393، ای
  ). 9: ص 15

زکار یبود پارسا و پره یانسان، ریبود باحکمت و باتدب یانسان، بود شجاع یامام انسان
بـا ظلـم کنـار    ز؛ یستبود ظلم ي؛ امام مردیبه ذکر الهۀ دلباخت، بزرگ يبه خداۀ و دلبست

، بـود عـدالتخواه   يز؛ امام مـرد یاستکبارست، مظلوم یحام، کردمی با ظلم مبارزه، آمدینم
بـا مـردم همـان    ، با مـردم صـادق بـود   ، مظلومان؛ اهل صداقت یحام، طرفدار مظلومان

او بـود؛ بـا مـردم صـادقانه رفتـار       یگفت که دل او بود و احساس قلبـ یسخن م يجور
از ؛ دائم در حال مجاهدت بود، نشستیآرام نم، هل مجاهدت بودکرد؛ در راه خدا ایم
دوخـت و آن  یم يگریک کار بزرگ دیچشم به ، کردیدا میک کار بزرگ که فراغت پی

ـ   یاهللا بود؛ الیسبیف کرد؛ اهل مجاهدتیرا دنبال م ـ امـام اسـت. ا  ۀ نهـا عوامـل جاذب ن ی
دلها به سـمت  ، ات باشدین خصوصیبا ا یات در امام مجتمع شده بود؛ هر کسیخصوص

  ).5: ص 1ج ، 1386، يخامنه ا( دشویاو جذب م

  ینیت اخالق از منظر امام خمیل اهمیدال

  انسان ي. ارزشمند1
عالم از اعتبـار و   ير اجزاینسبت به سا، ژه عرفانیو به و یانسان در فرهنگ اسالم 
 یحت، عالم يجزار ایکه مقامش واالتر از سااي هبرخوردار است؛ به گون یت خاصیاهم

ل در عرفـان  یـ ن دلیو فرشتگان عالم باال دانسته شـده اسـت. بـه همـ     یان مال اعلیکروب
 یبه عنوان موضـوع اصـل  ، پس از وحدت وجود، بحث از انسان و انسان کامل، یاسالم

ف یـ در تعر ی). نسـف 56: ص 21ج ، 1390، یمـ یرح( ردیگیعرفان در رتبه دوم قرار م
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قـت تمـام   یقـت و حق یعت و طریسان کامل آن است که در شران د:یگومی انسان کامل
م. بدان که انسـان کامـل   یگومی گریبه عبارت د یکننمی ن عبارت را فهمیباشد و اگر ا

ک و یـ ک و اخـالق ن یـ ک و افعال نیز به کمال باشد: اقوال نیآن است که او را چهار چ
  ). 168: ص 8ج ، 1377، ینسف( معارف
ــن خمینی مماا هیدگاد در  الوا جایگاهی از تربیت عموضو انعنو به ننساا، زیـــــ
 ننساا: مانند. ستا گرفته ارقر تمجید ردمو ارستوا و یباز يتعابیر با و ستا رداربرخو
 دبال در فمتصر، ستا هشد هفریدآ لهیا رتصو بر و، او خلق بر ستاخد خلیفۀ

 يگنجینهها در و ستا دهکر بر در را ينداوخد تصفا و ءسماا يها خلعت و ستاخد
 شظاهر ه؛شد همیدد او بر لهیها تحضر از حشرو. دارد ذنفو او تملکو و ملک

ــخه ، خمینی( .»تالیمو ايخد يها گنجینه باطنش و تملکو و ملک از ستا اينســـ
   ).35ص شرح دعاء السحر (ترجمه فارسی)

   د:یفرمامی او يو ارزشمند يانسان از بعد معنو يدر خصوص بهره مند امام
ک موجـود  یـ کـه انسـان را    ییهاآن ]به قول[د یستین يموجود ماد کیشما 

 يک موجـود یـ شـما  ، داننـد یوانات میر حیانسان را مثل سا، دانندیم يماد
ـ  يت. شما دارایجهت معنو، د و باالتریت دارید که هم جهت مادیهست ک ی

اوست.  یانسان یاول زندگ، انسان طاهر، .. مردن انسان.دیهست ینفس قدوس
 یزنـدگان  یمحـدود اسـت. آن زنـدگ    یزنـدگ ، است یوانیح یا زندگجنیا
  ).310ص: 6ج، 1380، ینیخم( محدود استریک عالم غیمال ، محدودهریغ

  ار انسانی. اراده و اخت2
ـ اراده و اخت، انسان از نظر اسالمهاي یژگیگر ویاز د ار اوسـت. خداونـد در قـرآن    ی

إِنَّا هدیناه السّبِیلَ إِمّا شاکراً  داند:می نشگریگز يار و موجودیانسان را واجد اراده و اخت
ا شاکر است ی ن خود اوست کهیم و ایما راه را به او نشان داد) 3(انسان،  و إِمّا کَفُوراً
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ش بـر علـل و   یافته خویتواند با اراده رشد می انسان :يد مطهریا ناسپاس. به گفته شهی
تا حدود  یخیت تاریو موقع یط اجتماعیمح، ییایرافو جغ یعیط طبیمح، یعوامل وراثت

ـ اخت و اراده يدارا ). انسـان 83: ص3ج ، 1395، يده آباد یحاج( غلبه کند ياریبس  اری
 را یهـدف  مختار فاعل رایز هدفمند است؛، دهدیم انجام مختار موجود که يکار و است

 مراتـب  يدارا هدف. زندیم سر او از یتیفعال هدف آن به دنیرس يبرا و ردیگیم نظر در
سلسله  تمام. دارد ژهیو تیاهم یینها هدف، یاسالم اخالق نظام در که است یدرجات و

ـ  مصـباح ( .شـوند مـی  یمنته یینها هدف آن به، اهداف مراتب : ص 8ج ، 1388، يزدی
ات و یهیمعتقد اسـت اراده و کراهـت در انسـان جـزو بـد      يرازین شی). صدرالمتاله63

آسان  يات آن امریخت و درك جزِاحساس درد و لذت که شنات اوست؛ مثل ایوجدان
قـت آن در نفـس هـر    یگردد که حقیقتشان بازمین حقین امور به عیرا علم به ایاست؛ ز

   ).285: ص 6ج ، 1428، يرازین شیصدر الد( حضور دارد ید و مکرهیمر
 داند کـه متصـل بـه کـار    ي میریم گیک حالت تصمیرا  یاراده انسان ینیامام خم

شـوق   يد اراده را بـه معنـا  یگومی دانندمی در مقابل حکما که اراده را شوق ياست. و
است که  یانفعال يک معنایرا شوق یر از شوق است؛ زیست و اراده غیگرفتن درست ن

است که متصل به صدور فعل  يریم گیک حالت تصمیاما اراده ، شودمی جادیدر نفس ا
شـود کـه   ی میست بلکه گاهیهمه جا مبدا اراده ن شه و درین شوق همیا همیاست و ثان

همـانطور کـه    کند. از نظر امـام می دایپ يزیشوق به چ یمبدا اراده شوق است و آدم
زان مرتبـه  ی.... به م.وان ویاز خدا تا انسان و ح يهر موجود است یکیتشک يوجود امر

). 40: ص 10 ج، 1362، طلـب و اراده ر.ك: ( باشـد می ش از آن بهره مندیخو يوجود
 که است يریم گیتصم قدرت يدارا و گر انتخاب، مختار يموجود امام نگاه از انسان

 و عـزم  امام. کند انتخاب را درست راه، ها یدوراه سر بر گرفتن قرار هنگام تواندمی
 در دانســته يضــرور يمــاد يهایوابســتگ از ییرهــا و حیصــح راه انتخــاب در را اراده
 که يشو اراده يدارا و عزم صاحب بکوش! زیعز يا :دیفرمایم دخو یاخالقهاي هیتوص
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 در کـه  یهسـت  يمغزبی يصور انسان، یکن هجرت ایدن نیا از عزمبی اگر خدانخواسته
  ).33: ص 2ج، 1397، یاحسان( ينشو محشور انسان به صورت عالم آن

  انسان ی. کمال خواه3 
ـ  يفطر يشهایاز گرا یکی، انسان یخواهو سعادت  ییکمال جو در هـر   یو ذات

ـ به منظور اشـباع ا  يبشر يتالشهاۀ است و هم یانسان ش و زدودن نقصـها و  ین گـرا ی
 يما تَرَ د:یفرمامی میز دز قرآن کریل به سعادت است. خداوند نیبه کمالها و ن یابیدست

لْ تَرَ یفرَ هصجِعِ الْبفَار تنْ تَفَاونِ ممنْ فُطُورٍ يخَلْقِ الرَّحم،  بـه   یهمه ذرات عالم هسـت
   ).3ه یآ، سوره ملک( کنندی میرا ط یر امر الهیکمال در حرکتند و مس يسو

عـالوه بـر قـوه    ، یدهد که نفس انسـان می حیتوض یدر مباحث اخالق ینیامام خم
اگر قوه عاقلـه خـود را    یه است و آدمیه و شهویغضب، سه قوه مهم واهمه يدارا، عاقله

ا یـ ن سه قـوا  یاز ا یکیحتما ، اوردیر قوا را تحت قوه عاقله در نیسا به کمال نرساند و
به همان  ینفس انسان یقت ملکوتیجه حقیخواهد رساند. در نت از آنها را به کمال یبیترک

، ینـ یخمر.ك: ( شـود. مـی  امـت آشـکار  یقـتش در ق یافت و حقیکمال خواهد ، صورت
ت یانسـان ، تحت قوه عاقله باشـند  ن قوایاگر ا، گرید یی). از سو284ـ   283ص ، 1377

گـر از  ید یوانـات پسـت تـر و برخـ    یع حیاز انسانها از جم یدر او تمام است. لذا برخ
). متعلـق عشـق   291ـ    287، ص 1377، ینـ یخم( روندین فراتر میع مالئکه مقربیجم
ز جـز  یـ چ چیقت کمال مطلق است نه توهم آن. سرش آن است که هـ یحق، انسان یفعل

 یچ مطلوبیل به هیکند و قلب با ننمی ریانسان را س، ساحت کمال مطلق افتن بهیدست 
گمشـده خـود را در   ، در اثـر جهـل  ، ل امریهر چند در اوا، آردنمی مگر کمال نامحدود

، 1385، ینـ یخمر.ك: ( ص کمـال مطلـق اشـتباه کنـد    یکمال محدود جستجو و در تشخ
 کمـال طلـب اسـت. امـام     يموجـود ، ینیدگاه امام خمی). انسان از د209، ص 14 ج

  معتقد است: 
ک نفر یاالنسان مخمر بر آن هستند و  یع سلسله بنیکه جم ییاز فطرتها یکی
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ک از عـادات و  یچ یو ه، شود که بر خالف آن باشدن دایبشر پ در تمام عائلۀ
ر ندهـد و در آن خلـل وارد   ییآن را تغ، ر آنیاخالق و مذاهب و مسالک و غ

افته ی يزیک معشوق خود را در چی. هر ..ال استفطرت عشق و کم، اوردین
، توهم کرده و متوجه به آن شده يزیمال خود را در چآو گمان کرده و کعبه 

  ).182شرح چهل حدیث، ص ( از دل و جان آن را خواهان است

  یاخالق اجتماع یمبان

  خدمت به مردم
ـ ، است که یاز جمله اعمال صالح یخدمت رسان اصـل   يهین خصصـ یبه عنوان اول

ـ . روات قرار گرفتـه اسـت  یم مورد توجه و عنایدر قرآن کر، انیاع ت شـده اسـت کـه    ی
کرد؛ به ي میارینه را آبیان مدیهودیاز  یگروه ينخلها، با دست خود یحضرت عل

آن را بـه  ، افـت یمـی  دسـت  يآن گاه که به مزد، زدمی که دست مبارکش تاولاي هگون
آن  کـرد. مـی  د و آزادیـ خرمـی  را یبردگان، ا با آنید و یبخشمی چارگان و درماندگانیب

مردم  يآنها را برا، دن به آبیرا حفر و به محض رس یفراوان يقناتها و چاهها، حضرت
زد و بـه آنهـا   می نه و چه در کوفه سریچه در مد، مانیتیشان به فقرا و یکرد. امی وقف

ـ ن ینیخم ماما ).414: ص 43ج ، 1386، از مولفان یجمع( کردمی خدمت ز بـه عنـوان   ی
بارها در شان یکردند. امی شه خود را وقف خدمت به مردمیهم یناب اسالم يک الگوی

، انـد ه کـرده یـ گر ــ  شودیت نشان داده میفقر و محروم يهاکه صحنه ـ ونیزیکنار تلو
کردند و ابداً ابـراز  یدار میروزها متجاوز از شش ساعت با مردم د، هنگام اقامت در قم

د یـ کردنـد کـه شـما با   ین سـفارش مـ  یبا مسؤول يهاکردند و در مالقاتینم یخستگ
 يکردند که مبادا با مـردم بـدرفتار  یدفتر اخطار م يد و به اعضایگزار مردم باشخدمت

  ).72: ص 2ج، 1362، یوجدان( شود
اصل توجه و خدمت به مردم اسـت بـه    ینیفه دولت در نظر امام خمین وظیترمهم 
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دانند. یآنان م» شرافت«ت خدمت دولت به مردم را نشانه یاهم ینیخم که امام يطور
 یید رجـا یشه ياست جمهوریذ حکم ریمراسم تنفدر  1360مرداد  11خ یشان در تاریا

ن رسـالت دولـت در مقابـل مـردم     یـی جمهور بـه تب سیحت به مسئوالن و رئیضمن نص
  : رمودندمردم دانستند و ف يآرا فه دولت در قبالین وظیترخدمت به مردم را مهم، پرداخته

د یـ شـما با ، ن بـاال نشـانده  یدست شما را گرفته آورده ا، ن ملت حق داردیا
م. و یهـا باشـ  نیـ گـزار ا د خدمتیهمه با، ما، ن مردم؛ شماید به ایخدمت کن

، 1378، ینیخم( »مین است که خدمت به خلق خدا بکنیشرافت همه ما به ا
  ). 76ص ، 15ج 

   ند:یفرمامی م رحمه اهللاک مورد امایدر 
بـه هـر   ، گرداننـد می که دست اندرکار هستند و امور مملکت را یهمه کسان

د در خدمت ملّت باشند... بـه  یبفهمند که حکومت ها... با، که هست يجور
ننـد  ین طور باشد که مردم ببیم... در عمل ایکنند که ما خدمتگزار یمردم حال

(همان، ج مشغول خدمت به مردم است...  که آمده است... ين استانداریکه ا
خودشان  ين استاندارها بنا را بگذارند که کارهایتمام ا) 382ـ  383، ص 13

کننـد بـه مـردم کـه      یحـال ، در خدمت مـردم باشـند  ، را خوب انجام بدهند
 غمبر اکرم خدمتگزار مـردم بـود.  یحکومت خدمت است پ، یحکومت اسالم

  ).384ـ  383ـ  382، ص 13ج ، 1378، ینیخم(

  یاسیاخالق س یمبان

  ت المالی. ب1
ن ین و مهم تـر یاز حساس تر، حکومت ین پشتوانه مالیت المال به عنوان مهم تریب

و  ين بخـش دچـار کجـرو   یشود. و اگر امی حکومت محسوب ياقتصاد يرساختهایز
 زان کـه یـ ت المال به هر میب يافتها و درآمدهایدر، اداره نشود یانحراف شود و به خوب
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د به فکر حفظ و حراسـت  یبا یباشد پاسخگو نخواهد بود. دست اندرکاران نظام اسالم
ف یـ خت و پاش و حیباشند و با شجاعت و دقت از ر یمل يو ثروتها یاز اموال عموم

در راه  یده شود که اموال عمومیشیانداي هکنند و راه و چار يریت المال جلوگیل بیو م
محرومـان جامعـه مصـرف شـود و مـانع غـارت و       مصالح ملت مخصوصا پابرهنگان و 

 يتواند به موال و مقتدامی ن راهیانتکار شوند و در ایخاي هچپاول اموال ملت توسط عد
ن لحظات عمـر  یشان تا آخریاقتدا کنند؛ چرا که ا ین علیرالمومنیش حضرت امیخو
ـ  ن بودنـد. یعدالت و حفظ وحراست اسالم و اموال مسلم يش به دنبال اجرایخو  یحتّ
ن یادقوا اقالمکم و قاربوا ب«سد: ینومی به فرمانداران خود یدر دستورالعمل یعل امام

 فـانّ امـوال  ، اکم و األکثـار یو ا یفضولکم و اقصد و اقصد المعان یسطورکم و احذفوا عنّ
د یسیک بنوید و خطوط را نزدیز کنیخود را ت ينوك قلمها: »ن التحتمل االضراریالمسلم

د؛ یبرحذر باش يروادهید و از زیتوجه کن ید و به معانیسیمن ننو يبرا یافو کلمات اض
   .)276، ص 101بحار االنوار، ج ( .را اموال مسلمانان تحمل ضرر نداردیز

ه هـم  ید بودند که از سهم امام و شـهر یمق، یانگذار انقالب اسالمیبن، ینیامام خم
 نمودند. امام يش را سپریربرکت خوعمر پ یستیاستفاده نکنند و با قناعت و ساده ز

   :ندیفرمامی نهیزم نیا در
 خودشـان  جبـروت  و جـالل  يبـرا  را نیمسـلم  ت المالیب دیبا یاسالم يحکومتها

وزارت . است نیمسلم يبرا که بشود يزیچ آن صرف نیمسلم ت المالینکنند. ب صرف
 حقـوق  آنجـا  از و ندهسـت  نیمسـلم  ت المالیب کارمند که نندیبمی که یوقت دیباها خانه
 یمسـائل  آن در یحت، است نیمسلم ت المالیاداره ب، اداره و کنندمی ارتزاق و رندیگمی
، دسـتور  و اسـت  نیمسـلم  ت المالیب مسئله، را مسئله نشمرند رکوچکیام حضرت که

). 374ـ    375: ص19ج ، 1358، ینـ یخم امـام ( ».ضـرورت  حـد  به است اسالم دستور
   سند:ینویم گرید ییشان در جایا

کـه در حکومـت    یم و کسـان یریه را در نظر بگیعل اللّهر سالمیحکومت حضرت ام
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نند کـه  یرند و ببیره آن بزرگوار را در نظر بگیس، هستند یدولت يهستند و در دستگاهها
از عمـال   یکـه بعضـ   ییزهـا یاز چ یکـ یاند در که نقل کرده يد چه بکنند... به طوریبا

، دیسیک به هم بنویسطرها را نزد، دیسر قلمها را نازل کن«اند که نوشته، خودشان نوشتند
  ).373ـ  374، ص 19ج ، 1378، ینیخم( »دیده ندارد احتراز کنیکه فا ییزهایاز چ

  ت حق الناسی. رعا2
 همه بر جامعه در آن تیرعا و است یاسالم فقه در فراوان تیاهم يدارا حق الناس

 گرانید حقوق یشرع مجوز بدون ندارد حق چ کسیه اسالم نظر از. است واجب مردم
 هـم  بـه  جامعـه  نظـم  النـاس  حقـوق  تیرعا عدم صورت در که چرا انگارد؛ دهیناد را

  .دیآمی شیپ نظام اختالل جهینت در و خوردمی
   :کندمی سفارش گونه نیا حق الناس نۀیدرزم فرزندشان به ینیامام خم 

 اریبسـ  کـار  کـه  ينبند رخت هانج نیا از حق الناس با که کن یسع! پسرم
ن اسـت  یالـرحم  ارحـم  کـه  یتعال يخدا با انسان کار و سر. شودمی مشکل

  ). 223: ص 16ج، 1378، ینیخم( .انسانها با کار و سر تا است ترار سهلیبس
   ند:یفرمامی گرید ییشان در جایا

بدون اذن  یکس یا محل کار شخصیا مغازه و یچ کس حق ندارد به خانه یه
ا ارتکاب یا به نام کشف جرم ی، را جلب کند یا کسیحب آنها وارد شود صا

ـ اهانت نموده و اعمال غ يا نسبت به فردیو ، دیب و مراقبت نمایگناه تعق ر ی
به نام  يگریا نوار ضبط صوت دیا به تلفن ی، مرتکب شود یـ اسالم  یانسان

رم هـر  کشف گناه و ج يا برایو ، ا کشف مرکز گناه گوش کندیکشف جرم 
و تجسـس  ، ا دنبال اسرار مردم باشدیشنود بگذارد و ، چند گناه بزرگ باشد

ـ  يده و لـو بـرا  یر به او رسیکه از غ يا اسرارید یر نمایاز گناهان غ ک نفـر  ی
از آنها چون اشاعه فحشا و  ینها جرم [و] گناه است و بعضیفاش کند. تمام ا
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ک از امور فوق مجـرم و  ین هر یو مرتکب، ار بزرگ استیر بسیگناهان از کبا
ـ  یاز آنها موجب حـد شـرع   یهستند و بعض یر شرعیمستحق تعز  باشـد یم

   ).140ـ  141ص :17ج، 1378، ینیخم(
ت یمملو از جمعها مسافرخانه، انقالب يروزیبعد از پ کند:می نقل یحسن ثقف يآقا
کردنـد.  می ا صداکرد و او را بابمی الغراندام بود که در منزل امام خدمت يرمردیبود. پ

شان یند ایگومی، یستیدر صف نان با يروی میده ام وقتیشن« ک روز امام به او فرمود:ی
ن یدهند. امی به تو، یبرند و هر چند تا نان که بخواهمی خدمتکار آقاست و تو را جلو

ت ینکه نوبت را رعایبرود و بدون ا ین خانه کسیست که از این خوب نیکار را نکن. ا
 توباشـد  يبـرا  يازیـ سـت. مبـادا امت  یگران در صـف با ید کند. تو هم مانند دیخر ،کند

  ).141: ص 5ج ، 1388، ستوده(

  يریجه گینت

 یمسئله اخالق و رفتار انسان يجامعه امروز بشر ياز مسائل مهم و مورد ابتال یکی
هسـت و بـا    مسئله اخالق بوده و يار مهم در جوامع بشریاز مباحث بسدر واقع است. 
کـه   ي. همـان طـور  شده است بشر توجه ياز فطرین نیاسالم به هم یامبر گرامیآمدن پ

از یف بنا به نیخداوند متعال در قرآن شر و، ن مطلب بوده اندیز متوجه ایاء گذشته نیانب
ن ی؛ بـه همـ  را اختصاص به بحث مهم اخـالق داده اسـت   ياریات بسیآ یفطرت انسان
ــجهــت رعا  وست ا رداربرخواي هیژو هجایگا از ننساا تربیت و خالقیا يهات ارزشی

 مماا نهمچو رگبز و سالمیا يلگوا از ستا زمال خالقیا يشهاارز شناسایی ايبر
ـ یامـام خم  یاخالقـ هاي یژگیو ین مقاله با هدف بررسید جست. امد خمینی و  ین

و  آثـار ، ن شده است. با استناد بـه منـابع  یدگاه امام راحل ارائه و تدویاخالق از د یمبان
ـ متعهد بـه رعا  ینید که امام خمین مسئله به اثبات رسیا یمذهب ینترنتیا يتهایسا ت ی
محـب و  ، ن اخـالق منحصـر بـه فـرد    یبوده و به جهت هم یاخالق يلتها و ارزشهایفض
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ـ یمورد قبول و پذ ن امـام اخـالق را بـه    یرش همه مردم جامعه قرار گرفته بودند. همچن
ت و یـ حـائز اهم  یاراده و کمـال خـواه  ، يزشمندانسان از جمله؛ ارهاي یژگیجهت و

ن پژوهش اخالق در دو دسته اخـالق  یکنند. در ای میابیار باال ارزیبس یگاهیجا يدارا
بـه   یده اسـت کـه در خصـوص اخـالق اجتمـاع     یارائه گرد یاسیو اخالق س یاجتماع

ت حق الناس اشـاره  یت المال و رعایبه ب یاسیخدمت به مردم و در خصوص اخالق س
ن است که ما موظف به مطالعه و تفکـر  یرسد امی به نظر يشد. آنچه که الزم و ضرور

اخـالق   ییم انسـانها یم تا بتوانیامام راحل هست يو آرمانهاها شهیشتر در خصوص اندیب
را به  شه کن ساخته و جامعهیرا از کشور ر یمفاسد اخالق، ت کردهیمدار در جامعه ترب

  م.یل کنیو مطلوب تبدده آل یا، یک جامعه آرمانی
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  اسالم  یم اجتماعبودن احکا یاستمرار و دائم یچگونگ
  با توجه به تحوالت روز

  4یبیحب ینجفقل

امبر یمتعال توسط پ ياست که از جانب خدا ین الهین دیاسالم آخر ده:یچک
و  ن شده استییان تعیت آدمیو هدا ییراهنما يبرا اکرم حضرت محمد

اسـت مثـل    ياسالم عبـاد  ياز دستورها یبرخ نخواهد آمد. ینیپس از آن د
سـت.  یبشر با مشکل مواجه ن یزندگ يهایحج که با دگرگون نماز و روزه و

شـرفت زمانـه کهنـه    یهـا هـم بـا پ   است که آن یآن اخالق يدستورها یبرخ
متخصصـان و   يق شورایز از طرین یو اجتماع یاسیس يشوند. دستورهاینم

  ابند.ییامکان استمرار م، ت به زمان و مکانیاجتهاد مستمر فقها با عنا
، اسالم یو اخالق ياحکام عباد، اسالم یاستمرار احکام اجتماع :هاکلید واژه

  تحوالت روز و اجتهاد مستمر 
است کـه از جانـب    ین الهین دیگر آخریر دیاست و به تعب ید الهین جاویاسالم د

ان یـ ت آدمیو هـدا  ییراهنمـا  يبرا امبر اکرم حضرت محمدیمتعال توسط پ يخدا
ـ  یحالل محمد حالل إل«ن اساس یو بر ا .شده استفرستاده  امـۀ و حـرام محمـد    یوم القی

                                                   
  Najafgholihabibi@gmail.comاستاد دانشگاه تهران ـ گروه فلسفه اسالمی.  .4
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ن یـ نخواهد آمـد و ا  يامبریگر از جانب خداوند پیکه دنیا یعنی، »امۀیوم القی یحرام إل
  و نافذ است. يامت جاریام قیان کار جهان و قین تا پاید

شـرفت علـم و   یبشر و پ ین است که با وجود تحوالت مستمر زندگیاکنون سؤال ا
ـ که اسالم  احکامدور و  يهاات گذشتهرتوان با نظامات و مقریا میآ، یامکانات زندگ

و با توجـه بـه    ؟کرد یزندگـ گذرد  یش از هزاروچهارصد سال از عمرش میتا امروز ب
 یبه عنوان رهبر انقالب اسالم ینیامام خم يهاشهیاند یکه بررسـ ش ین همایموضوع ا

قبـل   1400نظامات اسالم  يخواهان اجرا است که یاسالم يگذار نظام جمهورانیو بن
  است؟! ین درخواست معقول و شدنیا ایآ ـ است

شود بـه موضـوع   ین بنده به دو روش میبه نظر ا، ق موضوعیفهم روشن و دق يبرا
بلکه بر اساس شناخت ، یدگاه خاصید به مذهب و دیبدون تق یعنی یکل یکینگاه کرد: 

ـ بـر اسـاس جر   یعنی، ینیوجه به نظر امام خمبا ت يگریم و دیکه از اسالم دار یکل ان ی
  فقه و اجتهاد:  يه و بر مبنایفقتیت والیبت و حاکمیحکومت در عصر غ

هـا بـا   اسالم و رابطـه آن  یاجتماع يدر دستورها ید اندکیبا، دگاه اولیبر اساس د
ن نوشته مختصـر  یم. ایکن یها را بررسآن یم و چگونگیدقت کن يتحوالت جامعه بشر

ـ متعال توف ين مورد است. و از خدایدر ا یگشودن باب یپدر   یق فهـم بهتـر و بررسـ   ی
  کنم.یلت مأق موضوع را مسیدق

ن یا ایآن پرسش وارد بحث شد: یتوان با طرح ایم، که موضوع روشن شودنیا يبرا
کنـد؟ مـثالً   یر مییمردم دائماً تغ یو اجتماع یو خانوادگ يفرد یدرست است که زندگ

روابـط  ، وآمـد ل رفـت ئوسـا ، سـتد و تجارت و داد ، خوردوخوراك، مسکن ،نوع لباس
ـ  یحکومـت جمعـ  ، يمـثالً حکومـت فـرد   ، نـوع حکومـت   یو حت یاجتماع بـر   یمبتن

، رمسـلمان یغ يبـا کشـورها   يهمکـار ، الملـل نیروابط ب، یو نظام پارلمان يساالرمردم
   ؟گریار دیو بس یالمللنیقواعد ب

بـه   یچ قانون و مقرراتیه، ر استییدائماً در حال تغ ن اموریچون ا، ن استیاگر چن



  391 اسالم با توجه به تحوالت روز یبودن احکام اجتماع یاستمرار و دائم یچگونگ  

و  یاسـ یسپس نظامات و مقـررات   ؛باشد یتواند دائمینم یخصوص در حوزه اجتماع
 ینیکه حضرت امام خم یپس حکومت اسالم ؛باشد یتواند دائمیز نمیاسالم ن یاجتماع

ـ یتحقـق ع  يمطرح کرد و برا شـد  ار یمتحمـل زحمـت بسـ    یآن در جامعـه اسـالم   ین
   ست.یر نیپذامکان

  ا نه:یست هبرخوردار  یک اعتبار علمین سخن از یم اینیم ببیخواهیاکنون م
و  یو اجتمـاع  ينظامات و مقررات عبـاد  يدارا قطعاً ین الهیک دیاسالم به عنوان 

ـ  از آن ياریو بس استـ   یو مل یو خانوادگ يـ اعم از فرد  یخاص یاسیس بـا   یهـا حت
 ست ـ  ین مختصر نیها در ابه نقل آن یمده است ـ که ضرورتد آیصراحت در قرآن مج

 .ن موضوعات مختلـف چگونـه طـرح شـده اسـت     یم در اسالم اینیم ببیکن ید بررسیبا
دارد که اسالم با احکام و مقررات خـاص خـود بـا    ین موضوع معلوم میق ایدق یبررس

در جامعـه  تواند یا میآ، در طول زمان يجامعه بشر یو مدن یتحوالت اجتماعتوجه به 
 و نـدد. ویپبخ یبه تارد یباا یرد یعمل مسلمانان قرار گ يداشته باشد و مبنا ینیحضور ع

حاضر در  ینیو نه ع یخیقت تاریک حقیشود به عنوان یم یاگر بررس، ن صورتیدر ا
  . ردیگیمق قرار یجامعه مورد تحق

م اسـالم  رسـاند کـه مقـررات و احکـا    ین موضوع به عرض مـ یروشن شدن ا يبرا
 اتیاخالق مدوگروه ، است عباداتدسته ک یاست:  يبندحداقل در سه گروه قابل دسته

  .و حضور در جامعه است ر امور عامهیتدب یات و احکام کلیسایسوم سدسته و ، است
 ین عمل به عبادات و تحـوالت اجتمـاع  یب یعنی، نباشد ید بحثیدر باب عبادات شا

 ؛ان مکلف هستند در شبانه روز پنج بار نماز بخواننـد مسلمان مثالً، ستین یچ تعارضیه
ا با اسـب و  یاده یمردم پ یوقت یعنیبا تحوالت زمانه ندارد.  یچ تعارضیه خواندن نماز

چ یه، کنندیمسافرت مل یما و اتومبیبا هواپن زمان یدر ا کردند و فرضاًیاالغ مسافرت م
ده است. نماز مسـافر و روزه  مایود نوجه منان بؤمو حج انجام نماز و روزه  يبرا یمانع
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و  یبـا تحـوالت اجتمـاع    یچ تعارضیو هاست ف شده ین تکلییز در اسالم تعیمسافر ن
  ندارد.  یاسیو س ياقتصاد
ر تحوالت یز در مسیبانوان ن يمثل حجاب برا ياحکام دستور یبرخ، ر از عباداتیغ

خ و حضـور  یر طـول تـار  دارد. و د یامکـان عملـ   کامالً یاسیا سی يو اقتصاد یاجتماع
وجود نداشته  یچ تعارضیان اقوام و ملل مختلف با آداب و رسوم متفاوت هیاسالم در م

نان به آ یت اجتماعیحضور زنان و فعال يبرا یخود مشکل يه حجاب به خودیو از ناح
ن حجاب و لباس یب يریک زن عشای چنان نبوده است که مثالً یعنی، امده استیوجود ن

لبـاس   کـه مـثالًّ  ند. چنـان یبب یتعارضمسلمان بودن و کار در خارج خانه و خود  یمحل
، متنوع يهاداب و رسوم متفاوت و لباسآمختلف و  يهاتیو عرب با قوم یرانیبانوان ا

هـا قـوم   زن کرد و زن عرب و زن بلوچ و ده ؛با حجاب نداشته و ندارند یچ تعارضیه
کنند یت میخود حجاب را رعا یو سنت يالهیو قب یداب و رسوم محلآت یگر با رعاید

  نند. یبینم یا مزاحمتیچ تعارض یو در آن ه
چ یاست که به هـ  یامور اخالق، اسالم يدات و دستورهایاز ابواب مهم در تأک یکی

االجـرا  شوند و همواره الزمیند و به مرور زمان کهنه نمینشیها نموجه غبار زمان بر آن
خ یه بـزرگ شـ  یـ ث آمـده اسـت کـه فق   یک حدید فقط در مور 30از آن جمله ، هستند
به نقل از ، المکاسب) در بخش مکاسب محرمه از کتاب هیرحمۀ اهللا عل( يانصار یمرتض

امبر یو آن حضرت به نقل از پ طالبیبن اب یبه نقل از امام عل یالکراچک کنز الفوائد
در مؤمن خود دارد حق به گردن برا 30 یآورده است که فرمود: که هر مسلمان اکرم

  ) 47ص ، 1375، يانصار( 5شود.یها حاصل نماز آن یبرائت، ا عفویها که جز با انجام آن
                                                   

یقبل معذرته، و یرد غیبته، ویدیم نصیحته، ویحفظ خلّتـه، و یرعـی    . یغفر زلّته، ویستر عورته، ویقیل عثرته، و5
ذمته، و یعود مرضه، و یشهد میته، و یجیب دعوته، و یقبل هدیته، و یکافی صلته، ویشـکر نعمتـه، و یحسـن    
نصرته، و یخفظ حلیلته، و یقضی حاجته، و یستنجح مسألته، و یسمت عطسته، و یرشد ضالّته، و یرد سالمه، و 
یطیب کالمه، و یبرّ إنعامه، و یصدق أقسامه، و یوالی ولیه، والیعادیه، و ینصره ظالماً و مظلوماً فأما نصرته ظالماً 
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چ وجـه بـه مـرور زمـان کهنـه و      یبه هـ ، ت و امثال آن آمده استین روایآنچه در ا
ـ  يرو ییهاشود و تا انسانیفرسوده نم ـ  ین زنـدگ یزم ـ ا، کننـد یم ن و یل مـواز یـ ن قبی

  زنده است.  یاخالق يدستورها
ـ از منکر ن یاز نوع امر به معروف و نه يعباد یاجتماع احکام یبرخدر  ز نـه تنهـا   ی
بلکه با توسـعه امکانـات   ، و جوامع مدرن وجود ندارد ین دستور اسالمین ایب یتعارض

 یت عملیاز منکر قابل یامر به معروف و نه ياجرا، یمثل انواع وسائل ارتباط جمع الزم
ـ امـروزه از طر  :است افتهیز ین يبهتر هـا امکـان   ون و دهیـ زیو و تلویـ ق روزنامـه و راد ی

رتـر  یو در سـطح فراگ مؤمنـان بهتـر    يبـرا  یاسالم ضهیفرن یگر انجام اید یرساناطالع
  فراهم شده است. 

ـ مال یخمس و زکات هـم کـه نـوع    در  اتیـ همـواره اخـذ مال  ، اسـت  یات اسـالم ی
ها هم با تمدن نیپس ا توجه بوده استمورد  یعموم يهانهین هزیمأت يها براحکومت

ف یوظـا  یانجام برخ ياز منابع برا یکیهم به عنوان » عرف« .ندارند يد ناسازگاریجد
از  ياریرفته شده اسـت ـ در بسـ    یپذ يچنان که در عموم جوامع بشرا اقدامات ـ هم ی

 ،توانـد بـه خصـوص در معـامالت    یرفته شده است. که خود مـ یز پذیموارد در اسالم ن
از  یکـ یبه خصوص در قراردادها  یعرف عقالئ یعنیاز مشکالت را حل کند.  ياریبس

ـ  یرفته شده در فقه اسالمیمنابع پذ ان تحـوالت  یـ در جر يتوانـد در مـوارد  یاست و م
اسـت   يد و فروش تخم مرغ عددیا خریرد. مثالً آیعمل مسلمانان قرار بگ يجامعه مبنا

ند به عـرف  یگویدر فقه م، ییلویا کیاست  يترد و فروش پارچه میا خریو  ییلویا کی
همـان مـالك اسـت؛ و اگـر در     ، اسـت  ییلـو یعرف ک، ياگر در شهر یعنی، عمل شود

                                                                                                                         
  

یخذله، و یحب له من الخیر ما یحب  یسلّمه وال أما نصرته مظلوماً فیعینه علی أخذ حقّه، وال فیرده عن ظلمه و
إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه « :یقول اهللا: سمعت رسول لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه. ثم قال

  . »به یوم القیامۀ فیقضی له
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عقال مـالك   يعرف و بنا یعنیبه همان عمل شود. ، است يا متری يعرف عدد، يشهر
  ن است. یاز معامالت و داد و ستدها چن ياریعمل خواهد بود و بس

مسـائل  در ، نیدت یحضور و حاکمز در باب یبرانگموضوع چالش نیتراحتماالً مهم
که در زمان ظهـور   يدیجد يرخدادها یعنی، مسائل مستحدثه استدر ز یحکومت و ن

و انـواع معـامالت از   ، هـا مهیو انواع ب يتجار يهامثل انواع شرکتاسالم نبوده است. 
چ یهم ه لین قبیاز ا يمام امورتدر . یالمللنیو ب یمل یپول يهاها و سازمانق بانکیطر

ـ قـرآن مج  :وجود نـدارد  یرقابل حلّیاشکال عمده و غ : د بـا صـراحت فرمـوده اسـت    ی
اوِشَورهم یف رِاألم، )159عمران: آل (ورَأميورم شُه بنَیمه )مسـلمانان   )38: يشور
 یتمسک به مبـان د با یجداز و یمورد نگر درباره تمام مسائل یکدیتوانند با مشورت یم

 یاحکام کل، تیها رواه قرآن و دهین آیو به موجب هم یم اسالمیح در تعالیصرو  یکل
در هر ، از روزگاران متفاوتیات امور مورد نیان شده و جزئیبزمانه  يازهایمتناسب با ن

  رند. یم بگیگر تصمیکدیبا مشورت  يادوره
اسـالم بـه موجـب     یل کلـ و اصو یت قواعد اخالقیل حکومت با رعایمسلماً تشک

 »ال ضـرر و ال ضـرار فـی اإلسـالم    «ر آن و از جملـه  یـ نظات یـ ات و روایه و آین آیهم
امکـان تحقـق   ، که مورد قبول اسالم اسـت  یو محکمات عقل) 334ص ، 4ج ، صدوق(

ار ید بسیکه در قرآن مج ینیها بر اساس موازم دستورالعملیدارد. تمسک به عقل و تنظ
 یمسلمان در جهت اداره امور عموم يت مهم برانااز امکا یکی، است ه شدهیتک هابر آن
 ییجـا  انـد منحصـراً  دهیان دین زیجا که مسلمن در همه روزگاران بوده است. آنیمسلم

ـ  انـد گردانـده  يرو یلـ یبه هـر دل  یاسالم یکلن یبوده است که از مواز  یتـوجه ا کـم ی
  .اندکرده

چهارصد سال پس  یعنی، وخر قرن چهارملسوف بزرگ جهان اسالم در اینا فیابن س
ات کتـاب  یـ سـته اسـت. در آخـر اله   یزیست ـ مین یکه البته زمان کم از ظهور اسالم ـ 

ـ بـا تحل  يات احکام اسالم پرداخته اسـت. و یل کلیه و تحلیبه تجز الشفاء از  یل برخـ ی
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، یاسـ یو س یو اجتماع يو اقتصاد يمختلف عباد يهادر حوزه یقواعد و احکام اسالم
ده اسـت.  یـ عمل به اسالم و رفع معضالت جامعـه در آن ند  يبرا یچ مشکلیدر واقع ه

مـردم   يل و بـرا یه و تحلیتجز، که هستندها را چنانات آنیفقط کوشش کرده است کل
 ح کـرده اسـت  یتشـر  ییبـا یاسالم را به ز يها رمز ماندگارلیقابل فهم کند و با آن تحل

  ) 501ـ  496ص ، 1394، نایسابن(
اسالم  ياحکام اقتصاد یکه به اختصار به برخنیپس از ا، ن فصلیشان مثالً در همیا

ـ برد بدون ایم يکه در آن برنده قمار سود مثل علت حرمت قمار ـ   يگـر یکـه بـه د  نی
باشـد. و هـر    يافت سودید در قبال دریبا ید: هر پرداختیگویرسانده باشد ـ م  يسود
ـ مثل  یمنافع انسان شود به ضد مصالح و یکه منته يکار از  ییو کارهـا  ياد دادن دزدی

مختصـر در   يوگـو شرع حرام کرده است. پس از گفت یعنی، د حرام باشدیبا، ن نوعیا
ن رکـن جامعـه   یمثل زنا ـ که مانع تحقق بهتر  يو امور يل امور اقتصادین قبیحرمت ا

 یانیـ م بـا ب نظـام ازدواج و طـالق را در اسـال   ، شود ـ به طور مبسـوط  یازدواج م یعنی
  ) 498 ـ 497ص ، همان( ح داده است.یمستدل توض

هـوده نشـان   یکـه تعصـب ب  نا بدون آنیسچون ابن یلسوف بزرگیم فیخواهم بگویم
ده است و بلکه کوشش کرده ین اسالم و تحوالت جامعه خود ندیب یچ تعارضیه، دهد

 یحاتیود با توضرد و خیده شود و مورد توجه قرار گین دستورها خوب فهمیاست که ا
  ه کرده است. ید و تکین موضوع تأکیعمالً بر هم، که داده

د: چـون هـر   یـ گویاز جامعه میمورد ن يگر رفتارهایالبته در باب معامالت و د يو
را  ید احکام کلـ یجامعه فقط با یشارع مقدس در امور عموم، حکم خود را دارد یزمان
رممکن اسـت.  یـ ان احکام جزئی غیذا امکان بر است و لییرا زمانه دائماً در تغیز، دیبگو

ها باشد تـا در هـر   ار حکومتید در اختیبا، یات آن احکام کلیجزئ یعنیل امور ین قبیا
ن یـ د ایـ گویم يگریرند و به عبارت دیم بگیخودشان تصم يازهایمتناسب با ن يادوره
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، همان( ».ورةأهل المش یجعل ذلک إلیجب أن یف«د به اهل مشورت واگذار شود: یامور با
  )  506 ـ 502 ص

شود. یحل و فصل م، متخصصان يق شورایل معضالت از طرین قبین معنا که ایبد
 يق شوراید در سطح کالن جامعه از طریجد يازهایش نیدایو راه حل گذشت زمان و پ

اسالم مشخص و مورد عمـل   ین کلیت به موازیان جامعه با عنایاهل حلّ و عقد و دانا
و دولت و ، يگذارها به عنوان مجلس قانونکه در روزگار ما از آن يزی. چردیگیقرار م

ف یو وظـا  يریگشکل یت و چگونگیفیاعم از ک، مختلف منشعب از آن يتمام شوراها
 يبـرا  6، ران بحث شده استیا یاسالم يجمهور یها در اصول مختلف قانون اساسآن

توجه به تحوالت مستمر جامعـه از   از جامعه بایحل امور مورد ن یعنین امر یتحقق هم
   شود.ینظران انجام مصاحب يق شورایطر

و فقه ، هیفق يهاتیبت از مسئولیت را در عصر غیکه وال ینیاما حضرت امام خم 
ق فقـه و بـا   یـ حکومـت را از طر  ين مجـرا یتـر مهم، دانستین میرا قانون عمل مسلم

آن حضـرت در کتـاب    یلیانات تفصیب کرد. از یالشرائط معرفه جامعیت ولی فقیمسئول
 دگاهیـ ن دین ایین ساله آن حضرت در تبیچند يهاها و مصاحبهیو سخنران هیفقتیوال
 یپرسـ ک همهیران در یقاطع ملت ا يبا رأ یانقالب اسالم يروزیپس از پ، یمبگذرکه 

ب ملت بـزرگ  یت نظام به تصویجمهور، ش1358ن سال یفرورد 12خ یدر تار یعموم
ب آن با یو تصو یل مجلس خبرگان قانون اساسیو متعاقب آن پس از تشک، دیرسران یا

اسـالم بـر اسـاس فقـه و بـا       يران بـر مبنـا  یر حرکت ملت ایمس، رانیقاطع ملت ا يرأ
  ه آغاز شد. یفقیت ولیمسئول

                                                   
و اصـل هفـتم کـه    ». امور کشور باید به اتکـاء آراي عمـومی اداره شـود   « گوید:از جمله در اصل ششم که می .6

گیري شوراها... از ارکان تصمیم» رشاورهم فی األم« و» وأمرهم شوري بینهم«طبق دستور قرآن کریم «گوید: می
  ».و اداره امور کشورند
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ه یـ است بر پا یران نظامیا یاسالم يآمده است: جمهور یدر اصل دوم قانون اساس
، انسـان  يکرامت و ارزش واال، امامت، عدل، معاد، و نبوت یوح، کتای يمان به خدایا

ن یالشـرائط بـر اسـاس کتـاب و سـنت معصـوم      جامع يق اجتهاد مستمر فقهایکه از طر
  شود.یمحقق م

ـ ا یاسالم يد: در جمهوریگویم یو در اصل پنجم قانون اساس ت امـر و  یـ ران والی
و مـدبر  ، ریمـد ، شـجاع ، آگاه به زمـان  ،ه عادل و باتقوا و بانفوذیامامت امت برعهده فق

  ات است.ین خصوصیبا چن یهیبر عهده فقه و فق یت اصلین اساس مسئولیاست. بر ا
ط اعمـال  یالشـرا ه جـامع یـ ک فقیق ین است که از طریعمل مسلم يپس فقه راهنما

ن یمسـلم  یزندگ يگشاراه ق اجتهاد مستمر فقهایطرفقه از ، گردد. و طبق اصل دومیم
بشـر بـه خصـوص     يازهـا یکه مسائل و موضـوعات و ن نیبود. اما با توجه به اخواهد 

 یزنـدگ ، ر است و اغلـب بـه تبـع موضـوعات    ییدائماً در تغ یاسیو س یاجتماع یزندگ
د و یـ جد يازهایر و تحول است و نییز دائماً در معرض تغین یو مل یو خانوادگ يفرد

ک یـ در  ینـ یحضرت امـام خم  ،دیآیش میپ یاجتماع یاز تحول زندگ یمشکالت ناش
  اند: فرموده یانیب

  ) 177 ص، 21ج ، 1371، ینیامام خم( باشد.ینم یها کافاجتهاد مصطلح در حوزه
ـ ـ کـه در اوا    یلیاردب يموسو یت اهللا العظمیمرحوم آ ل انقـالب حـدود ده سـال    ی

را بر عهده داشته است ـ در مقدمـه چـاپ دوم    یاسالم يه جمهوریت قوه قضائیمسئول
ک طـرف در  یکند که از یاشاره م یبه مسائل، ف خودشانیق وتألیتحق فقه القضاءکتاب 

م یگـر در منـابع عظـ   یروند و از طرف دیبه شمار م یجزء موضوعات اصل ینظام قضائ
بر  یفقه مبتن یاصل يهاانیت که بر اساس بنما وجود ندارد و الزم شده اس یتراث فقه
  ن شود. ییقش زمان و مکان استنباط و تببا در نظر گرفتن ن، ایاجتهاد پو

، يراداریـ و غ ين موارد فقط در حـوزه قضـا عبارتنـد از: تخلفـات ادار    یاز ا یبرخ
نظامات مربوط به ، ن مربوط به گمركیقوان، و جرائم مربوط به آن یو رانندگ ییراهنما



398   1ج / مجموعه مقاالت  

ن ینقـوا ، ین حقـوق یو قـوان  ينظامات دعاو، مقررات مربوط به موادمخدر، هايشهردار
از پسـت و   يبرکنـار ، یو بازنشسـتگ  يمربوط به شکنجه و مقررات مربوط به کارمنـد 

 يادار يهـا ئـت یصـادر از ه  ينقض حکـم ادار ، ل درجهیا تقلیع یترف، یت شغلیموقع
ما وجود ندارد و  یقبل یکدام در منابع فقهچیگر که هیها مسأله دت و دهیصاحب صالح

ت را دارد و ضرورت دارد ین ظرفید و فقه ما کامالً اشون یم که در فقه بررسیازمند آنین
س علوم قضاء ید در تدرین بایشود. بنا برا یل موضوعات در فقه بررسین قبیا یکه تمام

را  یخال ين جایا، روز يازهایمحقق شود تا بتواند بر اساس ن ياشهیو ر یتحول اساس
   ص د ـ هـ.)، ل مقدمه چاپ اولیذ، 1ج ، یلیاردب( پر کند.

مسائل و  یعنی، رندیدر اجتهاد در نظر بگ د زمان و مکان رایشه باین فقها همیبنا برا
موضـوعات   يق فقها رصد شود تـا بـرا  ید از طرید دائماً بایجد يهادهیمشکالت و پد

ـ    یراه حل صـح ، حیقواعد اجتهاد صح يد بر مبنایجد ن یح و مناسـب عرضـه کننـد. چن
توانـد امـور جامعـه را در    ید میجد يازهاینحل مشکالت و حوادث و  يبرا ياجتهاد

 یآن حل و فصل کند. مثالً احتکار که در کتب فقه یم اسالمیتمام شؤون در حوزه تعال
که مـثالً   یها است. در حالاز آن یکیز حرام است و کشمش یآمده است که در چند چ

کننـد و  یم یگرم زندگ يهانیکه در تابستان در سرزم یمردم مسلمان يد برایپارچه سف
مطرح نشده است و در عـرف فقهـا در روزگـاران    ، ت داردیش از کشمش اهمیار بیبس

  شده است. یگذشته احتکار شامل آن نم
از جامعه که در عداد آنچه قبالً مورد توجه یمورد ن يزهایار از چین دارو و بسیچنهم

جا نیا 7تر است.ار مهمیبس ین موضوع در مسائل کالن حکومتیقابل تعمق است. ا، بوده
                                                   

به عیادت ایشان ، بستري بود ی در تهراندر بیمارستان )رحمۀ اهللا علیه(منتظري العظمی  هللا ت. وقتی مرحوم آی7
دارو به دهان و بینـی ایشـان وصـل بـود و      لولهدر حالی که انواع ، پرسیتا سالم کردم و مختصر احوالرفتم، 

بحث گمرك را در جلد چهارم کتاب والیـت فقیـه    :کردند به من فرمودندصحبت می ستبایالقاعده نمیلیع
  ببین. ام حتماًآورده
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ـ  يهادر مثال یشود حتیاست که نقش زمان و مکان در اجتهاد روشن م توانـد  یفوق م
از جامعـه  یـ مردم را در مورد اجناس مورد ن يهايازمندیمعضالت و ن ين مواردیدر چن

  حل کند. 
ـ ید یت عالیک مرجعی يبا رهبر یانقالب اسالم يروزیبا پ مثـل حضـرت امـام     ین

قـت  ین حقیـ ه به عمل درآمد. و از آن پـس ا ین نظریا، ه)یعل یهللا تعالرضوان ا( ینیخم
ر و یرناپـذ ییاصـل تغ  یعنی، ین مبانیکه با توجه به همه ارفته شده است. چنانیکامالً پذ

ـ ب يو أمرهم شور یف قرآنیه شریاسالم و آ یجاودانه بودن احکام کل ز بـا  یـ و ن نهمی
گـر قواعـد عـام در منـابع     یبه زمان و مکان و د ت به اجتهاد مستمرّ فقها ـ با توجه یعنا

 یاسالم يجمهور«عقال و عرف مورد قبول ـ نظام  ياعم از کتاب و سنت و بنا، یاسالم
د بـاب  یافت و همواره بایآن سامان  ید و قانون اساسیران رسیب ملت ایبه تصو» رانیا

ن یقـوان  ییب نهـا یتصوت به آن در یت به زمان و مکان باز باشد تا با عنایاجتهاد با عنا
  داشته باشد.  یحاکم بر تمام امور و مقدرات جامعه نقش اساس

موافق ملت را  يم شده و رأیکه بر اساس نظر فقها تنظ یدر تمام اصول قانون اساس
در ، ن مبنـا یـ مالحظه زمان و مکان صورت گرفته است. بـر ا ، ز به دست آورده استین

، یگونـاگون فرهنگـ   يهـا نـه یمختلـف در زم  ش مسـائل یدایپرتالطم امروز و پ یزندگ
ـ  یگر در سطح ملیو هر عنوان د یاسیو س ياقتصاد، یخانوادگ، یاجتماع  یالمللـ نیو ب

که در  ییفقها يد شورایید به تأیبا، مختلف دارد يهاکه در حوزه ییهایدگیچیبا تمام پ

                                                                                                                         
  

خر به موضوعات جدیـد مـورد نیـاز    أیکی این موضوع که فقهاي مت، به دو جهت این نکته را یاد آوري کردم
در آن حالـت  اهمیت دادن به علـم. صـحبت ایشـان     اند و دیگريها پرداختهآنبه جامعه امروز توجه کرده و 

در ایـام بیمـاري ایشـان بـه      فقهـا مرا یاد مطلبی در مورد ابوریحان بیرونی انداخت که یکی از سخت بیماري، 
چه جاي  !در این حالت که تو داريگفت: فقیه به او  .له فقهی پرسیدأابوریحان از او یک مس، عیادتش رفته بود
، بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانسته بمیرم. و آن بـزرگ گفتـه اسـت    :حان جواب دادیورو اب !این پرسش است

  گوشم رسید. ه بیت او در مرگ او بهنوز از خانه ابوریحان دور نشده بودم که صداي ضجه اهل
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و  یت عـال یـ ب مرجعین شده و قبالً به تصـو ییران تعیا یاسالم يجمهور یقانون اساس
  برسد. ، ده استینظام و ملت رس يرهبر

ندگان یب نمایران پس از تصویا یاسالم يجمهور ین قانون اساسیروش کار در اول
ـ ا یاسالم ين بنا در نظام جمهورید و ایرس ینیب حضرت امام خمیبه تصو، ملت ران ی

افتـه  یز همـان روال ادامـه   یـ حضرت امـام ن  یت. پس از ارتحال ملکوترفته شده اسیپذ
اسالم با توجه بـه   یبودن احکام اجتماع یاستمرار و دائم یچگونگق ین طریاست. به ا

  افته است.یت عمل یکامالً قابل، ینیرت امام خمنظر حض يبر مبنا تحوالت روز
ـ ا یاسـالم  يجمهـور  ین روش در قـانون اساسـ  یحاکم بر ا یاصول کل ران کـامالً  ی

ـ  يدیده و جدیچیپروشن و مشخص است و همه مسائل و موضوعات  ، دیـ ایش بیکه پ
 يق مجلـس شـورا  یـ عقال و متخصصان جامعه و اهل مشورت که از طر یپس از بررس

ن اسالم منطبـق  یبا مواز، الشرائطجامع يبا اجتهاد مستمر فقها، افته استین یتع یاسالم
  گردد. یم

 ییهادوره یمسلمانان در تمام یاداره زندگ يب روشن شد که اسالم براین ترتیبه ا
ـ از طر، شـود یکـه مطـرح مـ    يدیـ جد يازهـا ید و با همه مسـائل و ن یآیش میکه پ ق ی

الزم  ییت اجرایبا اجتهاد مستمر فقها قابل، نظرانمختلف متخصصان و صاحب يشوراها
الزم  یـی ش بوده و از اعتبار اجرایسال پ 1400ن شبهه که اسالم مثالً در یابد. و اییرا م
ع و مسـتمر سـاقط شـده اسـت و     ین همه تحـوالت سـر  یبا ا امروز بشر ـ یزندگ يبرا

ـ  یتوان به آن تکیات از نوع نماز و روزه میحداکثر در باب عباد مـورد  یه کرد ـ کامالً ب
بـر دامـن آن    یگـاه گـرد کهنگـ   چیق اجتهاد مستمر هـ یکه گفته شد از طراست. و چنان

  ند. ینشینم
و ، ایـ ل نکردن بر مقـررات اجتهـاد پو  مثل عم یتوان انکار کرد که اشکاالتیالبته نم

عمل به  يمثالً به جا، خودسرانه و خالف مقررات يا رفتارهایماندن بر اجتهاد مصطلح 
جاهـل   یک متولیص یا به تشخیعمل کردن و  یو حزب یاسیخطوط س يبر مبنا، قانون
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 ها حرکت کردن ـ که آشکارا خالف اسالم و خالف مبنا و مشربنیا مغرض و امثال ای
بـه   یرخ دهد که ربطـ  یاست ـ همواره ممکن است در جامعه اسالم  یحکومت اسالم

عمل به  يمسئول به جا يها و نهادهاگر ممکن است سازمانیاسالم ندارد. به عبارت د
به  یکه ربط، خود را مورد عمل قرار دهند یو حزب یا گروهی یص شخصیتشخ، قانون

   اسالم ندارد.
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   ینیدگاه قرآن و امام خمیاز د یت اسالمیمعنو
 تیترب يهاوهیس و شیتدر يهاآن بر روش يهان داللتییو تب

  8ین حسنیحس

  9یرزاخانیم يمهد

دگاه قـرآن و امـام   یاز د یت اسالمیمعنو ین پژوهش بررسیهدف ا ده:یچک
، س است. روش پژوهشیتدر يهاآن بر روش يهان داللتییو تب ینیخم

، ینیت قرآن و کالم امام خمیبا محور یاست. کتب و منابع اسالم یفیتوص
 يآمـار ۀ جامعـ ، انـد م پرداختهیر مستقیم و غیت به صورت مستقیکه به معنو

 يهـا پـژوهش نشـان داد کـه روش    يهاافتهیدهند. ین پژوهش را شکل میا
و  يداریانتخاب شوند که باعث رشد احساسات و ب ياد به گونهیس بایتدر

  ات و عواطف گردند. یتکانش فطر
 يد انجام شده تا اهـداف واال یبا دقت با اریها بسين انتخاب استراتژیبنا برا

ن یـ ک از ایـ دهد که هر یج پژوهش نشان میحاصل شود. نتا يت معنویترب
س یتـدر  يهابر روش يـ معنو  یاسالم یو انسان شناخت يفطر يهایژگیو

                                                   
، 9188155117شناسـی و علـوم تربیتـی،    ، عضو هیئت علمی دانشگاه یـزد، دانشـکده روان  (نویسنده مسئول). 8
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ر اشاره کـرد:  یز يهاتوان به روشیدارند که م ییهامعلمان و استادان داللت
گــردش در ، یبحــث گروهــ، یسرمشــق دهــو  یو الگــوده روش مشــاهده

حـل  ، یکار گروه، یشینما يهاينقش و باز يفایا، پرسش و پاسخ، عتیطب
آمـوزش  ، یتفحص گروهـ ، هاایکار با رو، یاسیق، یاکتشاف، ییاستقرا، مسأله
بارش ، ریکلمه ـ تصو ییاستقرا يالگو، نگارش خالق، يپردازعهیبد، میمستق
س یتـدر ، ییمحـاکم قضـا   يکاوشگر، حورمتیخالق يو تمام الگوها يمغز

  در حد تسلط. يریادگیم و یر مستقیغ
ـ معنو :هاواژه دیکل امـام  ، قـرآن ، سیتـدر  يهـا روش، فطـرت ، یت اسـالم ی

  ت.یترب، ینیخم

  مقدمه

ز به ین کاربرد نیرود. ایو اخالق به کار م ینید يهاارزش، نیت مرادف دیگاه معنو
از  يخورد که به تعـداد یدان مسلمان به چشم مشمنیاند ینیات دیدر ادب یعیشکل وس

ه یاول يهادر سال« د:یگویم تایت معنویلزوم تقو در يزدیم. مصباحیکنیها اشاره مآن
ات و یـ ش جوانـان بـه معنو  یگـرا ، و دوران دفاع مقدس یانقالب اسالم يروزیپس از پ

 يهـا پاسـدار  از آن یفشـان بود که تا سر حد شهادت و جـان  يتا حد ینید يهاارزش
حضـرت امـام   ، یر انقـالب اسـالم  یرهبر کب يگرن عوامل در کنار روشنیکردند... ایم

حق نجات و سعادت خـود را در پنـاه آوردن بـه    ه مردم را بر آن داشت که ب ینیخم
ـ یو رفتار د یبه طرف اخالق اسالم يبزرگ فکرۀ نند و با پشتوانیات ببین و معنوید  ین

  .)77ـ  78ص ، 1368، يزدیمصباح ( »حرکت کنند
 اهللاَ ترَطْف: یتعال يخداة از فرمود، پرسش کردم از حضرت صادق :دیزراره گو

شان را یخلق کرد ا، »دیالتوح یعل عاًیفطرهم جم«حضرت فرمود:  .هایلع الناس رَطَفَ یالت
متعـال   يکه خـدا ، مقصود از فطرت اهللا ).12ص، 2ج، 1390، ینیکل( »دیبر توح یهمگ
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و ، اسـت کـه خلـق را بـر آن قـرار داده      یتأیـ حالـت و ه ، م را بر آن مفطـور کـرده  مرد
ـ  ياست که خدا یاز الطاف، یاله يهافطرت ن یمتعال به آن اختصاص داده انسان را از ب

ـ ا يدارا ا اصالًیگر موجودات یهمه مخلوقات. و د ـ ، سـتند ین ییهـا گونـه فطـرت  نی ا ی
بلکـه همـه   ، د نـدارد یـ رت اختصاص بـه توح فط. از آن دارند یکم ا حظّیاند و ناقص

امام ر.ك: ( بندگان را به آن مفطور کرده است یاست که حق تعال يمعارف حقه از امور
  ).181ـ  180ص،  ،1378ینیخم

د کرده یعت تأکیسلوك بر شر يعت و ابتنایبر لزوم عمل به ظاهر شر ینیامام خم
  و فرموده است: 

کـه ابتـدا کنـد    شـود مگـر آن  موده نمىیه پیچ راهى در معارف الهیبدان که ه
چ یه، عت حقه نشودیو تا انسان متأدب به آداب شر، عتیانسان از ظاهر شر

ست که نور یو ممکن ن، دا نشودیقت پیک از اخالق حسنه از براى او به حقی
عت از بـراى او  یو علم باطن و اسرار شر، معرفت الهى در قلب او جلوه کند

ز یـ و بروز انوار معارف در قلـب ن ، قتیانکشاف حقو پس از ، منکشف شود
ن جهت دعوى بعضى باطل اسـت  یو از ا، متأدب به آداب ظاهره خواهد بود

ـ » دا شـود یعلم باطن پ، به ترك ظاهر«که  بـه آداب  ، ش آنیدایـ پـس از پ « ای
نده است به مقامات عبادت و مدارج ین از جهل گویو ا »اج نباشدیظاهره احت

  ).8ص،  ،1378ینیمخامام ( تیانسان

  ان مسألهیب

ـ ــ کمـال   2؛ یــ جـاودانگ  1است:  ين موارد فطریش انسان به ایگرا ـ ا قـدرت  ی ا ی
)؛ 49ـ    43ص ، 2ج، 1376، يزدیـ مصـباح  ( ییبـا یـ لـذت و سـعادت و ز  3قت؛ یحق
بـه آرامـش و    یابیـ دسـت  يتر اعمال انسـان بـرا  شیش: بیـ آسا5لت؛ یو فض یکین ـ4

ش یدن بـه آسـا  یرسـ  يها هم بـرا زانند و تحمل آنیها گریش است. همه از سختیآسا
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،  ،1378ینـ یخمامـام  ر.ك: ( ـ عشق و پرسـتش 7ت؛ یـ خالق6نده است؛ یتر در آشیب
  ). 187ـ  179ص 

  برشمرده شده است: ییهایژگیات ویفطر يبرا
تـر اسـت.   زه آگاهانـه یـ کـه از غر  انسان یراکتسابیغ يهایژگیبودن: و یوانی. فراح1

ـ ( شـود یده مـ ینام» زهیغر«وان ین انسان و حیمشترك ب يهاشیو گرا» اتیفطر« ، یرجب
  )؛112ص، 1380
ندارند؛ هرچند بـر   یا نبودنشان نقشیدر بودن  یبودن: عوامل خارج یراکتسابی. غ2
کـالم  ، 1386، یو سـبحان  26ـ   27ص ، 1386، یآمل يجواد( ا رکودشان مؤثرندیرشد 

  )؛6ص، دوم
ط یمکـان و شـرا  ، هاست و وابسـته بـه زمـان   آن يدارا یر انسانبودن: ه ی. همگان3

  ستند؛یخاص ن
  بودن؛ ی. قابل تجربه درون4
ـ آفر ياگونه از لوازم وجود انسانند و انسان به يفطر يهانشیبودن: ب یهی. بد5 ده ی

کـه در   يامور یها اختالف ندارد. حتکس در آنچین احکام را بفهمد؛ پس هیشده که ا
،  ،1385ینیخمامام ر.ك: ( رندیتأثیات بیدر فطر، کنندیجاد میاختالف ا یاحکام عقل

  ).180ص 
  ک بودن.ی. ن6

  پیشروان معنویت

نخست با ارتباط پیامبران الهـی بـا جهـان غیـب آغـاز      ۀ در درج، معنویت در اسالم
نان برتري آ داراي معنویت باالیی بودند. سرّ، هادر میان انسان ءشود. بدون شک انبیامی

ایمان به غیب و امور مرتبط با آن و پیگیري رضوان الهی بود. خداونـد در  ، در معنویت
کنـد.  مؤمنان را نیز در ایمان به غیب و اهداف آن شریک می، قرآن کریم افزون بر پیامبر
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د: هـا سـردمداران معنویـت هسـتن    و پیروان آن ءانبیاۀ در میان افراد بشر سلسل، براین بنا
ایمـان آورده اسـت. همچنـین    ، نچه به او از سوي پروردگـارش نـازل شـده   پیامبر به آ«

هایش و پیامبرانش ایمان آوردند و گفتنـد:  یک به خدا و فرشتگانش و کتاب مؤمنان هر
و بازگشـت بـه   ، شنیدیم و اطاعت نمودیم؛ به منظور نیل به غفرانـت اي پروردگـار مـا   

   ).285بقره/( »سوي توست
وداري از عناصر معنویت دانست کـه بـه شـکل مختصـر و در     توان این آیه را نممی

ویژه و منحصر بـه  ۀ سبب به وجود آمدن روحی، همان حال جامع آمده است. این ایمان
آیـات و   برخـورداري از تأییـدهاي الهـی و   ، ها و پیروان ایشان و در نتیجهفردي در آن

  ت. داش ها نقش بسزاییگردند که در معنویت حقیقی آنمعجزات روشن می

  مانیا
ت و عدم آن دانسـت. گرچـه   یتوان مرز معنویگانه و عدم آن را می يمان به خدایا

ـ  ییهاتالش یستیسکوالر يهاشیر گرایتحت تأث راًیاخ ت یـ رد تـا معنو یـ گیصورت م
ج شود. روشن است که اخالق بـدون اعتقـاد   یمتعال مطرح و ترو يبدون اعتقاد به خدا

و  یعلمـ ۀ پوشـاند و پشـتوان  یرا م یار تنگین محدوده بسیمتعال و روز واپس يبه خدا
  دهد.یبه دست نم ییمتقن و قابل اعتنا یعمل

کند که بتوان در آن یم یتر از آن معرفمتعال را روشن يم اصل وجود خدایقرآن کر
ن را یها و زمکه آسمان ییا در خدا شک است؟! خدایآ ها گفتند:رسوالن آن« شک کرد:

 یشما را بـاق  يو تا موعد مقرّر، کند تا گناهانتان را ببخشدیما را دعوت مده؛ او شیآفر
 ییهـا م کـه شـما انسـان   یدانین اندازه میم! همیفهمیها را نمنیما ا ها گفتند:گذارد! آن

ل و یـ د؛ شما دلیدند بازداریپرستید ما را از آنچه پدرانمان میخواهیم، دیهمانند ما هست
  ).10م/یابراه( »د!یاوریبما  يبرا یمعجزه روشن

وجـود   ین است کـه شـک  یاست و جواب آن ا يدر اصطالح استفهام انکار هین آیا
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ح و یکه جهـان و انسـان را بـا هـدف صـح      یمیو حک توانا وجود مبدأ دانا و که ندارد
متعال نه تنها  يبه انسان است. خدا یبخشجهت يبرا یقیتنها منبع حق، دهیآفر ییعقال

متعـال   ياز اسـماء خـدا   یکـ ی، ز هستیعالم ن يمعناۀ لکه سرچشمب، وجودۀ سرچشم
ارتبـاط بـا    يدارا مـان و یار مقدس است و تنها انسان بـا ا یبس یعنی) 23حشر/( قدوس

  ابد.یدست  یقیت حقیتواند به معنویمتعال م يخدا
گـر بـا   ید يهـا ان امـت یـ جه گرفت که امت اسـالم از م یتوان از اشارات قرآن نتیم
مان به خدا یکند و ایم یها نهيکند و از بدیها میرا دعوت به خوبیز، استتر تیمعنو
کـه)  نیـ چـه ا ( انـد؛ ده شـده یـ هـا آفر د که به سـود انسـان  یبود ین امتیشما بهتر« دارد:
ـ  ( ،د. و اگر اهل کتـاب یمان دارید و به خدا ایکنیازمنکر میمعروف و نهامربه ن یبـه چن

از  یکمـ ة تنهـا) عـد   یول( ها بهتر است!آن يبرا، آورندمان ی) این درخشانییبرنامه و آ
  ).110عمران /آل( »و خارج از اطاعت پروردگار)( ،ها فاسقندشتر آنیو ب، مانندیها با اآن

در  ییعام امت اسـالم اسـت و نقـش بسـزا     یژگیت است که ویها عناصر معنونیا
ره شده که اگر اهـل کتـاب   ه اشاین آیگر دارد. به عنوان مثال در همید يهااصالح امت

 يهـا دارا از آن یکه تنها تعـداد انـدک   اما افسوس، ها بهتر بودآن يآوردند برایمان میا
ـ ولَو آَمنَ أَهلُ الْکتَابِ لَکَـانَ خَ  ها فاسقانند:از آن ياریمان هستند و بسیا لَهـم مـنْهم    راًی

ه است که ین آیمان و فسق در ایجالب توجه تقابل اۀ کت. نالْمؤْمنُونَ وأَکْثَرُهم الْفَاسقُونَ
ت و فساد یت است و عدم آن مستلزم عدم معنویمان مستلزم صالح و معنویرساند ایم

  .یاخالق
مان بـه خـدا و   یا، ان بشریت در مین سردمداران معنویا، اء عظامیانب دعوتۀ سرلوح
مـان  ین ایبه خـدا و روز واپسـ  ها بود اگر ز به ضرر آنیچه چ«بوده است:  نیروز واپس

 »هـا دانـا اسـت   کردند؟ و خدا به آنیشان کرده انفاق ميآوردند و از آنچه خدا روزیم
   ).39نساء/(

رسـد  ینوبت بـه آخـرت مـ    یوقتکه  دیفرمایمنکران آخرت مة متعال دربار يخدا
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لکه نسـبت  ب، افتندیم یدل آن در شک و دوة ها درباربلکه آن، شودیها تمام مدانش آن
آخرت ندارند؛ بلکـه در اصـل آن   ة دربار یحی] اطالع صحمشرکانها [آن«: به آن کورند

گانـه و توجـه بـه    ی يمان به خدایا ).66نمل/( »ند!ینایشک دارند؛ بلکه نسبت به آن ناب
کـه در   یتوان از حـالت یدارد که م ییبهاعالم آخرت به عنوان سرمنزل مقصود آثار گران

  ر کرد.یت تعبیبه معنو، کندیجاد میفرد ا

  تقوا
جاد یب را در خود ایمان به غینه ایکه زم ییهاشود که انسانیم استفاده میاز قرآن کر

ن یسنگ يهاتیف و مسئولیآن بسازند و از تکال يهایآماده شوند تا با سخت یعنی، کنند
بـه  ، سـت یآن نة دربار یچ شکیکه ه، ها را از راه قرآنآن متعال يخدا، باز نزنند آن سر

است که شک در آن راه ندارد؛  یکتاب با عظمت آن«ت خواهد کرد: یعنوان اهل تقوا هدا
  . )2بقره/( »زکاران استیت پرهیهداۀ یو ما

حاضـر بـه   ، يدر برابـر منـافع مـاد    یفتگیکه در اصل به علـت شـ   یکسان، در برابر
ن یچنره خواهند ماند. همبهین کتاب بیا يهاتیاز هدا، شوندینم یبیق غیرفتن حقایپذ

را که خداونـد بـه انسـان     ییهاییبه پا داشتن نماز و انفاق از دارا ياات به گونهین آیا
مان به یل ذکر آن بالفاصله پس از ایداند؛ به دلیب میمان به غیمترتب بر ا، داشته یارزان

[آنچـه از  ب یـ هستند که به غ یزکاران) کسانیپره( « ت آن است:یب که مشعر به سببیغ
ها دارند؛ و از تمام نعمتیآورند؛ و نماز را برپا میمان می] اده و پنهان استیحس پوش

  .)3بقره /( »کنندیانفاق م، میاداده يکه به آنان روز یو مواهب
ـ  يمعنو يچارگان و انجام کارهایانفاق به ب، متعال ين عبادت خدایبرا بنا  یو اخالق

مان یتواند مشتمل بر ایدارد که م يادیز يهاب مصداقیب است. غیمان به غیدر گرو ا
باشـد کـه    یدنیـ عالم برزخ و هر آنچه نسبت به مـا ناد ، فرشتگان، نیروز واپس، به خدا

بـه  ( سـت کـه  ین نیتنها) ا( ،یکین« کند:یها اشاره مبه آن یکیاز ن یقرآن به عنوان بخش
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، شما يگووو تمام گفت( د؛یا) مغرب کنی( مشرق و يخود را به سو يهنگام نماز) رو
و ( یکـ یبلکـه ن ، د)یر آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازییقبله و تغة دربار

و ، )یآسـمان ( و کتـاب ، و فرشـتگان ، زیو روز رسـتاخ ، است که به خدا یکوکار) کسین
ن و  شاوندایبه خو، که به آن دارد يابا همه عالقه، خود) را( مان آورده؛ و مالیا، امبرانیپ
کنـد؛ نمـاز را برپـا    یانفاق م، نان و واماندگان در راه و سائالن و بردگانیمان و مسکیتی
که عهد  یبه هنگامـ که به عهد خود  ین) کسانیچنهم( پردازد؛ ویدارد و زکات را میم

استقامت به ، دان جنگیها و در ميماریها و بتیکنند؛ و در برابر محرومیوفا مـ   بستند
گفتارشـان بـا اعتقادشـان    ( نـد؛ و یگویهستند که راست م یها کساننیهند؛ ادیخرج م

  ).177بقره /( »زکاران!یها هستند پرهنیهماهنگ است) و ا
، لیـ کائیل و میخصوص جبرئهمان به فرشتگان بیمتعال و ا يمان به خدایدر مورد ا

ناخته شـده  متعـال شـ   يها دشمن خـدا ها در قرآن اسم برده شده و دشمن آنکه از آن
ل یـ کائیل و میـ که دشمن خدا و فرشتگان و رسوالن او و جبرئ یکس« :دیفرمایم، است
مـان  یادر رابطه با ز یو ن ).98بقره /( »کافر است؛ و) خداوند دشمن کافران است.( باشد

  وجود دارد. یات فراوانیبه روز جزاء آ

  زهد
ـ ا ییه چرایضمن توج دارد که یاز به ملجأ و پناهگاهین ید زندگیانسان در شدا ن ی

دار نبـودن  یـ ن جهـان و پا یـ ت فتنه و ابـتالء ا یتحمل آن را آسان سازد. ماه، هابتیمص
ار یآورد. بسـ یرا در انسان فـراهم مـ   ینسبت به زندگ يدیو ناام ینیبدبۀ نیزم، تمتعات

 ين افرادیتوان گفت چنیبلکه م، نداشته باشند یچ گونه مشکلیکه ه ییهااندکند انسان
  ود ندارند. وج

ضـمن  ، پردازدین مطالب مییکه در سراسر قرآن به تب يدیمتعال با زبان توح يخدا
دهـد کـه   یبشارت م، آورد مگر با اذن اوینم يبه شما رو یبتیچ مصیکه هنیاشاره به ا
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  ). 11تغابن /( کندیت میاورد هدایمان بیرا که به او ا یخداوند قلب کس
ن عـالم بـه دسـت    یدهد که از آنچه در ایبه انسان م ياهیمتعال روح يت خدایهدا

چ یه« خورد:یز تأسف نمیبت نیشود و از ابتالء به مصیش از حد شادمان نمیآورد بیم
هـا  آنۀ که همـ نیدهد مگر اینم ين و نه در وجود شما رویناخواسته) در زم( یبتیمص

خـدا آسـان    ين امر بـرا یا در لوح محفوظ ثبت است؛ و، مینیفراین را بیکه زمقبل از آن
و به آنچه ، دید تأسف نخوریاآنچه از دست داده يخاطر آن است که براه ن بیا .است!

را دوست  یچ متکبر فخرفروشید؛ و خداوند هیبسته و شادمان نباشبه شما داده است دل
  ).23ـ  22د/یحد( »ندارد!

  کفر و شرك یکیتار، ایمان تینوران
ک بـه  یتار یمان به خدا ندارند به شکلیکه ا ییهال انساناعما يم فضایدر قرآن کر

اشاره نه ین زمیات فراوان در ایه از آیده شده است. به عنوان نمونه به چند آیر کشیتصو
   :میکنیم

ر که انسان تشنه یک کویاست در  یاعمالشان همچون سراب، که کافر شدند یکسان«
و خدا را ، ابدیینم يزید چیآیبه سراغ آن م که یپندارد؛ اما هنگامیاز دور آن را آب م

ا یع الحساب است! یدهد؛ و خداوند سریطور کامل مه ابد که حساب او را بیینزد آن م
و بـر فـراز آن   ، ق و پهناور که مـوج آن را پوشـانده  یعم يایک دریدر  یهمچون ظلمات

، يگـر یفـراز د بر  یکیاست  ییهاک است؛ ظلمتیتار يو بر فراز آن ابر، يگریموج د
که خدا  یند! و کسیست آن را ببیممکن ن، آن گونه که هر گاه دست خود را خارج کند

  ).40ـ  39نور/( »ست!یاو ن يبرا ينور، او قرار نداده يبرا ينور
مـان بـه خـدا نـور و     یکنـد کـه ا  یه وجود دارد که ثابت مـ ین آیدر ا ینکات فراوان

 ت و خسران است:یو عدم معنو یکیا تارمان به خدیو عدم ا یت و نشاط و خرمیمعنو
گونـه  ه شده. همـان یاثر بودن اعمال در سعادت اهل کفر است که به سراب تشبیب یکی
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ابـان سـرگردان خواهـد    یابـد و در ب ییسراب به آب دست نم يکه تشنه با رفتن به سو
جگر افتن آب سعادت است تا یش به دنبال یز گرچه به زعم خویمان نیایانسان ب، ماند
هـا  شود آنیرو مهقت اعمالش روبیکه با حق یهنگام یول، راب کندیش را سیده خویتفت

   ابد.ییاثر مبی را باطل و
ـ  یهدف واحد در انسان باا، هین تشبینکته قابل توجه در ا  مـان اسـت و  یایمـان و ب

ده یشود و به سرچشمه رسیبرطرف م قتاًیحق یتشنگ یق که در اولیمواجه شدن با حقا
قـت اسـت بـه    یچون در واقع اعمالش باطـل و بـدون حق   يگرید یگردد ولیراب میس

قـت  ینـور و حق  یماند. به هر حال در اولـ یران میرسد و تشنه و حیهدف سعادت نم
تـوان در  یم یخوبه را ب یکیت و تاریوجود ندارد. تقابل معنو يگریوجود دارد و در د

   ه مشاهده کرد.ین آیا
ه دوم بـه آن  یبه معرفت است که در تشـب  یابیو عدم دستگر عمق ظلمت ینکته د

 یا قرار گرفته و امواجیاست که در عمق در یمان مانند کسیایاشاره رفته است. انسان ب
و  یرگیاست که بر ت ییز ابرهاین امواج نیا يکه باال یسر اوست در حال يهم باال يرو
ن جزء بدن اوست یترکیرا که نزددست خود  یکه حت ياد به اندازهیافزایآن م یکیتار
ه اوج دور ماندن ین تشبیگر. در ایق دیص دهد چه برسد به حقایند و تشخیتواند ببینم

  ده شده است.یر کشیبه تصو یقیاز معرفت حق
قـرار   يها نـور آن ياست که خدا برا ينور نسبت به افراد یکل یگر نفینکته مهم د

ه ین آیکه قرآن در ا یتین اگر نورانیارب ده است. بنابه آن اشاره ش هیآ ينداده که در انتها
 يهـا جه آن خواهد بـود کـه انسـان   ینت، میریت مرادف بگیکند با معنویاز آن صحبت م

   نخواهند بود. یقیت حقیت و معنوینوران يمتعال دارا يده از خدایبر
 يمتعـال اسـت کـه از سـقوط و نـابود      يشرك به خـدا  یدرباره آثار منف، گریدۀ یآ
   کند:یت میحکا

که به خدا شـرك   یکس«د: یفرمایشرك به خدا م یو نف ییگراه به حقیبعد از توص
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او را  ياسـقوط کنـد. پـس پرنـده     یعنی، است که از آسمان فرو افتد یبورزد مانند کس
ار دور و یبسـ  يا آن که بـاد او را بـه جـا   یتکه کند و گوشتش را بخورد) و تکه( دیبربا
  ).31حج /( »نداشته باشد) یچ راه نجاتینابود شود و هو ( فکندایب یپرت

کتا حرکت کنـد و بـاال   یپروردگار  يبه سو يمعنو ير صعودیک سید در یانسان با
کـه از   یشـود. ماننـد کسـ   ین باعث مییشرك حرکت معکوس را در جهت پا یرود ول

د او را یا طوفان شـد یش سازد و ید و طعمه خویاو را بربا يآسمان فرو افتد و الشخور
د و حرکت یشود انسان بدون توحیکه مالحظه مدر افکند و نابود سازد. چنان یبه مغاک
ض یگـردد و شـرك او را بـه حضـ    یش نائل نمـ یق خویقرب خدا به هدف ال يبه سو
ت یرا رعا یدر ظاهر آداب اجتماع ين فردیافکند. گر چه ممکن است چنیدر م ينابود
از  یر وحشـتناک ین تصویهبوط و سقوط دارد. در چن ير به سویقت سیدر حق یول، کند

ت یاز معنو یه نامیرا سراغ گرفت. گرچه در آ یتیگونه معنوچیتوان هینم، انسان مشرك
و عـدم   ير سعودیت مالزم سیکرد که معنو يریگجهیتوان از آن نتیم یامده ولیو نور ن

  آن مالزم سقوط خواهد بود.
مـان بـه   یا یکه ممکن است کس، ت و عدم آنیعنوگر در مورد میار مهم دیتذکر بس

مان خود عمل نکنـد.  یا ياما خدا را فراموش کند و به مقتضا، گانه داشته باشدی يخدا
ـ  ی. نتهسـتند در عمل سـکوالر   یول، ن افراد در اعتقاد مسلمانندیقت ایدر حق ن یجـه چن

، قـرآن  ت و بـه قـول  یـ ضـعف در معنو ، متعـال  يخـدا  یجدا افتادن از بندگ ياهیروح
گـردان   ياد من رویو هر کس از « و مشقت خواهند داشت: یت تنگیدر نها يایزندگ
م! یکنینا محشور میاو را ناب، امتیخواهد داشت؛ و روز ق یسخت و) تنگ( یزندگ، شود

ـ فرماینا بودم! می؟! من که بينا محشورم کردیپروردگارا! چرا ناب«د: یگویم گونـه  آن«د: ی
 یز تو فرامـوش خـواه  ی؛ امروز نيها را فراموش کردو تو آن، و آمدت يات من برایکه آ
  ).126 ـ 124طه/( »شد!
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  تینوران یتجل
است که از  يدر برابر منافقان در آخرت به شکل نور یقیمنان حقؤت میمعنو یتجل

که نورشان  ینیبیمنان را مؤکه م يروز« کند:یها حرکت مرو و از سمت راست آنشیپ
بشـارت بـاد بـه شـما امـروز      ، کندیع حرکت میها سرر سمت راست آنرو و دشیاز پ

 »م اسـت ! یعظـ  يو آن رسـتگار  اسـت  يهـا نهرهـا جـار   ر آنیـ کـه از ز  ییهـا بهشت
   ).12د/یحد(

د تا از نور شما یند به ما بنگریگویمنان مؤکه مردان منافق و زنان منافق به م يروز«
ـ بـاز پـس خـود برگرد    شود بهیها گفته مبه آن، میریبرگ ياپاره جـا نـور   د پـس از آن ی

و در ، دارد که در باطن آن رحمت يشود که دریزده م يوارید هان آنیپس ب، دیبخواه
   ).13د/یحد( »آن عذاب است يروشیظاهر و پ

ن بوده اسـت  یا کسب شود و علت عدم آن در منافقان اید از دار دنیت باین نورانیا
 يا راهبریت که در دار دنین نورانیت را وانهادند. به ایعنوا شدند و میفته دنیها فرکه آن

ـ امان آوردهیکه ا یکسان يا« ر اشاره شده است:یزۀ یدر آ، منان را به عهده داردؤم از ، دی
 يد تا دو بهره از رحمتش به شما بدهد و نـور یاوریمان بید و به رسولش ایخدا پروا کن

ـ ا را بد و شـم یدهد تا به آن راه رو تان قراریبرا  »مهربـان اسـت  ة امرزد و خـدا آمرزنـد  ی
  ).28د/یحد(

  نور يها به سویکیخروج از تار
منان و نقش معکـوس سرکشـان در   ؤم يمتعال در رشد معنو يخدا ینقش سرپرست

با اشاره به هر دو طـرف آمـده    ياسهیبه صورت مقا یالکرستیدر آ، کافران یسرپرست
نـور   يهـا بـه سـو   یکیا را همواره از تارهمنان است و آنؤخداوند سرپرست م«است: 

 يها را از نور بـه سـو  مان ندارند سرپرستانِ سرکشان آنیکه ا یسازد و کسانیخارج م
  ). 257بقره /( »کنندیها خارج میکیتار
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هـا مـرتبط   یکین نـور و تـار  یکند با ایکه قرآن از آن صحبت م یتیمعنو یبه روشن
 يارتباط و اطاعت خـدا  یباشد که در پ يمعنو یاست. ممکن است منظور از نور حالت

و نامطلوب است که حاصل دور  یمنف یحالت یکیشود و منظور از تاریمتعال حاصل م
  ت باشد.یو فساد و معص یافتادن از قرب اله

ت بـر  یم والیکرکند. قرآنیم یخدا تجلة دیبرگز يهامتعال در انسان يت خدایوال
 يدارند و در اثنایپا م رکه نماز را ب یامبر و کسانیپ، متعال يمنان را منحصر در خداؤم

امبر او یتنها خداست و پ، شما یسرپرست و ول« داند:یم، دهندینماز در رکوع زکات م
زکـات  ، و در حـال رکـوع  ، دارندیم ها که نماز را برپااند؛ همانمان آوردهیها که او آن

  ).55مائده /( »دهندیم
ن دسـته را بـا   یسـوم ، متعال و رسول خدا يمر به اطاعت خداپس از ا، گریدۀ یدر آ

ـ امان آوردهیکه ا یکسان يا« کار برده:ه لفظ صاحبان امر ب د خـدا را! و  یـ د! اطاعـت کن ی
، دینزاع داشـت  يزیامبر] را! و هرگاه در چیپ يایامبر خدا و اولواألمر [اوصید پیاطاعت کن

ز ید) اگر به خدا و روز رسـتاخ یبطلب يها داورو از آن( دیامبر بازگردانیآن را به خدا و پ
  .)59نساء/( »کوتر استیانش نیو عاقبت و پا، شما بهتر يکار) برا( نید! ایمان داریا

 یروسلوك روحانیت باال و اهل معنا و سیکه از معنو یات کسانیاز نظر قرآن و روا
ن ین هستند. متقـ یتقده و جزء میرس یاله يتقوا يباالۀ مان بوده و به درجیاهل ا، باشند

ـ ذلـک الْکتـاب ال ر  ها بوده گر آنتیهستند که قرآن هدا یهمان کسان ـ ب فی  يه هـد ی
  رسند. یم يت به فالح و رستگارین هدای) و در پرتو هم2بقره/( نَیللْمتَّق

  گرایی در قرآنهاي معنویتمؤلفه

هـاي آن  مؤلفـه ، »گراییمعنویت«بسیار مهم و حیاتی در موضوع  يهااز جمله بحث
معیارهاي سـنجش و  ها خود یاد شده استوار گشته است و این مؤلفهاست که بر مبانی 

انسان تا  ؛صادق و کاذب و دینی و غیردینی خواهند بودگرایی ارزیابی هر نوع معنویت
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 بخـش آفرین و کمالسرورزا و سعادت، ساززندگی، پویا، بیابد که کدام معنویت کارآمد
زیـرا در دنیـاي مـدرن     .ویرانگر اسـت کننده و است و کدام معنویت دروغین و تخدیر

، بـراي انسـان مـدرن   گوناگونی عرضه شده است تا به نام معنویت مدرن هاي معنویت
هاي روحی و فقر معنوي و خأل، هاي عصر جدیدانسانمعنویت سکوالر و لیبرال براي 

هـاي  و به همین دلیل جنـبش ر را حل و فصل نمایند هاي شخصیتی انسانِ معاصبحران
ـ انسانِ معاصر هاي مدرنیستی به راه افتاد تا بحران عرفان، جدیدهاي معناگرایی، نوپدید

اش امـر  خود بحران ماهیت معنوي نـدارد ولـی ریشـه   «که به تعبیر استاد شهید مطهري 
هـا و  دلیـل شـناخت مؤلفـه    را عـالج و درمـان نماینـد و بـه همـین      ـ   »معنوي اسـت 

امري ضروري و  بوده و موافق وحی، رهگذر آیات قرآنگرایی از هاي معنویتشاخص
  ناپذیر است.اجتناب

  گرایی و خردورزياول: عقلۀ مؤلف

ـ امام انات یشه در بیقل و اندع يریمثل به کارگ یتر موضوعد کمیشا مـورد   یعل
ت یبه منشأ شرافت و شخصـ ، از عقل، شانیا توجه قرار گرفته باشد. در سخنان گهربار

). 199ص، 1ج، 1410، یکراجک( ینت آدمیو ز وریز ).90ص، 1389، یجرجان( یانسان
 یعامل سعادت انسان). 35ص، 1390، یمحالت یرسول( هایخوبۀ همۀ سرچشم شه ویر
درمان و عالج ، )42 ص، 1ج ، همان( کارهاۀ ابزار و سالح هم، )114ص ، 2ج ، همان(
ـ ( روح یات و زندگیح، )184ص، 1386، يمحمود( هایاکامن ـ الحد یابن اب ، 1378، دی

، 1386، يمحمـود ( زه فهـم و درك انسـان  یدانش و انگۀ شیاصل و ر، )287ص ، 20ج
و عشق و تعهـد  ، )81ص، همان( يدارنیک جمله سرچشمه ادب و دیو در ، )102ص
  اد شده است. ی، )264ص، 2ج، همان( مانیو ا

ـ ، ها از عقللیتجل نیتمام ا بـه   ياسـت کـه آن حضـرت بـرا     ینشانه ارج و عظمت
  ها قائل هستند.انسان یات و زندگیآن در ح يریکارگ
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» عقـل و خـرد  «را هـاي معنویـت   مایهبر عقالنیت استوار گشته تا بنمعنویت قرآنی 
معنویـت  زیرا اگر پشـتوانه  ، مبتنی باشدبر خردگرایی اره معناگرایی وتشکیل داده و هم

نشینی واقعیات زندگی تضعیف شده و عقبهاي روزگار و تضاد در چالش، خرَد نباشد
 برتـرین و فضـیلت انسـان   و لذا در احادیث اسالمی عقل دلیل و راهبر مؤمن  .نمایدمی

و در باشـد  میقواي انسان در پناه عقل رسانی سایر و بهرهاو معرفی شده است  موهبت
عقـل گرفتـار   ، »عدالعقل ال ینخ«ی و معارف اسالمی چنین آمده است که: هاي دینآموزه

خوف از خدا بهره و از طرفی ، »علی قدر العقل یکون الدین«و همچنین ، شودخدعه نمی
هراسـی  از خداونـد   ،نـدارد خردمندانـه   تبهره عقلی و معرفزیرا کسی که عقلی است 

 هـیچ عـاقلی  ، »ما کذب العاقـل «یا فرمود:  ، »عن اهللا من لم یعقله لم یخف اهللا نّإ«، ندارد
  و...  »العقل رقی الی علّیین« وترقّی است:و عقل نردبان کمال  دروغ نگفته است

ورزانـه نـدارد و بـا عقالنیـت در     عقـل هاي خردگروانه و معنویت و عرفانی که پایه
نشـان داده شـود   قـل  معنویت نیست و عشقی که ضد ع، در ستیز استتعارض و حتّی 

جه داشـت کـه   توبلکه باید ، معنوي و روحانی نداردیعنی عشق غیرمعقول نیز رهآورد 
و  فضـیلت و آرامـش درونـی اسـت    مالك و مبناي ایمـان و معنویـت و معیـار    » عقل«

  معنویت منهاي معنویت است.، عقالنیتمعنویت منهاي 

 دوم: اعتدال و توازن ۀ لفؤم

، سـازد هاى بارز دین مقدس اسالم که آن را از ادیان دیگر متمایز مىیکى از ویژگى
نامیـده اسـت:    »امـت وسـط  «امـت اسـالمى را   ، روى است. قرآن مجیـد اعتدال و میانه

کذلک جعلناکم امۀ وسطاًو اى و در آیـه ). 143بقره/( مما شما را امتى وسط قرار دادی
  ).110عمران/آل( داندز میان مردم مىامت اسالمى را بهترین امت پدید آمده ا، دیگر

ها امتى هستند که خداوند در بین آن«فرماید: در تبیین بهترین امت مى امام صادق
رو از این، رو هستندها مردمى میانهها برانگیخت و آنها و به سوى آنها و از میان آنآن
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  ).153ص، 24ج، 1389، یمجلس( »اندبهترین امتى هستند که براى مردم فرستاده شده
  شود:تر مىهاى زیر روشنجایگاه اعتدال با نمونه

اعتدال به حدى مـورد  ، در فرهنگ دینى پیشوایان دین معصومان:ة شیو، اعتدال .1
خویشتن را بـا آن معرفـى   ، توجه است که به داشتن آن افتخار نموده و در مقام تعریف

، همان( »ما امت وسط و میانه هستیم، وسطنحن االمۀ ال«فرماید: مى کنند. امام باقرمى
    ).441ص، 22ج

ــدال .2 ــط ، اعت ــرین خ ــى:بهت ــدال   مش ــادل و اعت ــالم تع ــر اس ــى از ، از نظ یک
خیـار  «فرماید: مى شود. رسول اکرمترین و بهترین امور محسوب مىداشتنىدوست

ـ ، بهترین کارهـا ، االمور اوسطها و لیکن احب االمور الیک اوسطها فى الحق تـرین  دلمعت
ها در کارهـاى حـق   ترین آنمعتدل، ترین امور در نزد توداشتنىهاست و باید دوستآن

  ).255ص، 8ج، 1386، يمحمود( »باشد
یکى از صفات مـؤمن را اعتـدال در زنـدگى     امام على صفت مؤمن:، اعتدال .3

 یولرسـ ( »روى اسـت میانـه ، شـیوه مـؤمن  ، المؤمن سیرته القصـد «فرماید: داند و مىمى
   ).388ص، 1ج، 1390، یمحالت
توانند خـود  آید که همه افراد نمىمىبر از روایات معصومین هدیه الهى:، اعتدال .4

شـود کـه از لطـف الهـى     بلکـه تنهـا شـامل کسـانى مـى     ، را به صفت اعتـدال بیاراینـد  
خداونـد متعـال اراده کنـد بـه      زمـانى کـه  «فرماید: مى برخوردارند. امیرمؤمنان على

روى تدبیرى و زیادهکند و بىروى و تدبیر را به او الهام مىمیانه، اش خیرى برساندهبند
  ).388ص، 1ج، همان( »سازدرا از او دور مى

جاد یدر واقع ا، انسان یو روان یجسمانۀ ن جنبیتضاد ب، ن راه حل مشکلیترمناسب
خود  یجسمان يزهااین معنا که انسان در حدود شرع نیبه ا .ان آن دو استیم یهماهنگ

 یز بپردازد. اسالم خواهان همـاهنگ ین یروان يازهاین يزمان با آن به ارضارا ارضا و هم
ان یـ جـاد تعـادل م  یاست که بـه ا  ياانهیش گرفتن راه میجسم و روح و در پ يهازهیانگ
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ت ین تعـادل در شخصـ  یـ ضرورت تحقق ا شود. یانسان منته يو معنو يماد يهاجنبه
 يسـرا ، آمده است: و در آنچه خداوند به تو داده اسـت  77ۀ یقصص آانسان در سوره 
  ا فراموش مکن. یات را از دنجو کن و بهرهوآخرت را جست

ـ ز، اسـت  یگر توازن در کل هستانیت انسان نمایتعادل جسم و روح در شخص را ی
 تعادل در انسان منحصـر ۀ لأد. مسیزان مشخص آفریز را در اندازه و به میخداوند هر چ

ز تعـادل جسـم و روح را   یـ ت انسـان و ن یبلکه کـل شخصـ  ، ستیک نیولوژیبه تعادل ب
ز از یـ و پره يروانـه ین امـور م یم که بهتـر یامبر اکرم داریاز پ یثیو در حد ردیگیدربرم

  ط است.یافراط و تفر

    گراییسوم: عبودیتۀ لفؤم
اخالق ق به شدن و تشبه به اوصاف الهی و تخلّ خداخو، »بندگی خدا«روح معنویت 

معنویت و روحانیت است. عبودیت کـه  که روح عبادت نیز کسب خدایی است چه این
با خداست و با شکستن دیوار غفلت انسان را به ارتباط و پیوند قلبی و جوهري انسان 

جامعه را نیز منطقی و معقـول تنظـیم   خود با خود و ۀ دهد که رابطاي پرورش میگونه
   .نماید

جهـاد و... بـه حقـوق    ، حـج ، دعا، هاي اسالمی اعم از نمازروح عبادت شکل ودر 
عبودیت فردگرایی معنویت مبتنی بر  در، جهان توجه تام شده استو  جامعه، خود، خدا

خدا و البتّه براي رضاي ، گرایی و خدمت به خلقِ خداجمعگزینی نیست بلکه و خلوت
هاي درد خدا و خلقِ خدا در دل عبادتکه زند در مسیر و جهت عبودیت الهی موج می

   .تعبیه شده است، مظاهر معنویت هستنداسالم که 
عبودیـت و انقیـاد و   معنویت قرآنی هـیچ کـاري بـراي غیـر خـدا و دور از      لذا در 

اجتمـاعی  انسانِ بریده از جامعه و حقوق خـانوادگی و  اخالص نیست و انسان معنوي 
ابعاد وجودي خویش مـدیریت  ۀ تواند بر هممیتدریج ه نیست و انسان اهل عبودیت ب
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و با آزادي معنوي یا آزادگی  گردد ها و قیود رها شده و آزادهتا از همه محدودیتنماید 
خداوندگاري و والیت مراحلـی  وجود خویش نیز تسلّط یابد که ربوبیت و بر بیرون از 

  از: دارد که عبارتند
   ؛کشور وجود خود مدیریت برفسانی خویش یا تسلّط بر نفس و قواي ن .الف
استخدام بدن ها از تدریج در برخی از فعالیته اي که بگونهمدیریت بر بدن به  .ب

   ؛نیاز گرددبی
 به اذن پروردگارخارجی و نفوذ اراده یا والیت بر بیرون از خویش تسلّط بر طبیعت  .ج
  . ات انسانی و طی طریق الی اهللا استوصول به مقامکه عبودیت یگانه وسیله  یافتن

  آري انسان معنوي داراي سه اصل مهم است:
   ؛صفاتی و ذاتی، . توحید افعالی1
در محضـر و  اره خویش را وبلکه هم، دهدرا براي غیر خدا انجام نمیکاري . هیچ2

   ؛نمایدمیحضور خدا یافته و براي او عمل 
» حکمـت «داند که همه چیز را بر اساس میدر مطلق عالم و قا، . تنها خدا را مالک3

بندگی و عبودیت الهی و یـاد  پس روح معنویت قرآنی همانا ، دهدانجام می» عدالت«و 
آن اسـت تـا همـه    و فزایندگی  اصلی اشتداد معنویت و ازدیادۀ مایخداست و عبودیت 

به تعبیر شهید مطهـري:  انسان را شامل گردد. و اخالقی و رفتاري ، هاي عقیدتیساحت
یـاد  ، در یک چیز است، عبادت استهمه آثار معنوي اخالقی و اجتماعی که در ۀ ریش«

  ).13ص، 1388، درودگر(  »از یاد بردنحقّ و غیر او را 

  کارکردهاي معنویت در قرآن

عـالم غیـب و شـریعت و    ، فطـرت ، روح که مبانی معنویت در اصالت قبالً گذشت
هاي یـک  مبانی و مؤلفهۀ اعتدال و عبودیت است و در هم، عقالنیتت یهاي معنومؤلفه

، و خالق اسـت بالنده ، پویا و پایا، که معنویت قرآنی کارآمدحقیقت تابان وجود داشت 
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  آورد داراي خصوصیات ذیل است:میان میزیرا معنویتی که قرآن از آن سخن به 
  ؛اهللا باقٍما عند  ما عندکم ینفد وجاودانه و ابدي است . 1 
و اُنثـی و هـو مـؤمن    أعمل صالحاً مـن ذکـر   من . فراجنسیتی و فراطبقاتی است: 2

 ب ةحیافَلَنُحیِینَّهۀطی؛   
یعنی ایمان اسالمی و معنویت قرآنی با عمل  ، . مبتنی بر ایمان و عمل صالح است3

هاي ي عملیاتی و ساحتهاعرصهۀ هاي ناب و خالص گره خورده است و همفعالیتو 
، عبادت و راز و نیـاز ، عقل و بینش، از تحصیل علم و دانش، گرددمیرفتاري را شامل 

و نشــین لــذا معنــاگرایی خلــوت .گیـرد و... را در برمــیتجـارت و بازرگــانی و تولیــد  
انـه  ایگرایی معناگرگرایانه و عملعملبلکه معنویت ، پیشه نیستگزین و رهبانیتخَلسه
   ؛است
الیـه یصـعد الکلـم الطیـب و العمـل      تصعید یابنده و تعالی پذیرانه است. فرمود: . 4

  ؛یرفعهالصالح 
، درودگـر ( بـذکر اهللا تطمـئن القلـوب   اَال دهنده و سکونت بخش است: . آرامش5
  ). 17ص، 1388
عوامـل و  را با معرّفـی   دهد و فرمان تحصیل آنقرآن نشان میبراین معنویتی که  بنا

بلکـه پویــایی و  ، زا نیســتو رخـوت آور معنویـت ســکون ، کنــدموانـع آن صــادر مـی  
درد زنـدگی  ، دهـد مـی » درد«معنویتی است که ، ینفک آن استلوازم البندگی از یارشد

درد ، درد علـم و عمـل  ، درد درون و بـرون ، و جامعهدرد اصالح خود ، سالم و سازنده
بخشد و ایـن معنویـت فرهنـگ و    می و...درد تعالی و توسعه  ،عقالنیت دینی و ابزاري

نماید. معنویتی است که میسازي نقش محوري را ایفا است و در فرایند تمدنساز تمدن
قرار داده تا پذیري و وجدان کاري و نظم در امور مسئولیتصداقت و خلوص را روح 

ـ   در جهت پیشرفت توأم با عـدالت و   بـین برنـده    روت عادالنـه و از تولیـد و توزیـع ث
  .هاي طبقاتی گرددو شقاق شکاف
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علـم  ، دیانت جـداي از سیاسـت  ، جامعهبراین در چنین معنویتی انسان بریده از  بنا
ایدئولوژي و توسعه بریـده از  تکنولوژي جداي از ، صنعت منفک از سنّت، منهاي ایمان

انسانِ داراي عقیده و ، القی نیستنیست و انسان معنوي تنها انسان اخعدالت اجتماعی 
انسان داراي ارچوب بایدها و نبایدهاي شرعی و هانسانِ در چ، اسالمی ـبینی الهی جهان

انسانی نیست که تنها به رضایت وجدان و ، استتعدیل قوا و نه تعطیل قواي وجودي 
و هدایت خدمت به بندگان خدا به رضایت الهی و  کهبل، هاي شخصی فکر نمایدتجربه

است که با معانی جهانی ۀ هاي سلطدوزخیان زمین از نظامۀ رهایی همو ارشاد جامعه و 
محـروم  سکوالریستی جهان را جهنّمی براي مردم مستضعف و لیبرالیستی و ، اومانیستی

  نمایند.ها میمادي و معنوي آنکرده و با نام تجدد و تمدن تجاوز به حقوق 
انسان معاصر و مـدرن اسـت و   به همه نیازهاي نسل جدید و  معنویت قرآنی پاسخ

ۀ قـرآن در هندسـ  که معنویـت در  چه این، دهدمساوات را بشارت میعصر مواسات و 
تعریف انسانی ـ تربیت و عدالت و فرهنگ و تمدن الهی ، جامعی از معرفت و عقالنیت

اصـولی اسـتوار اسـت کـه      ساز بـر زندگیو تنظیم شده است و این معنویت کارآمد و 
  عبارتند از:

   ؛ودشناسی همه جانبه و خودسازي فراگیر. خ1
بـه وظـائف فـردي و    محاسبه نفس همه زمانی و همه زمینـی در راسـتاي عمـل    . 2

   ؛اجتماعی
   ؛تمام نشدنی در هر عصر و زمانی. تعهد و مسئولیت 3
انسـان معنـوي را   اسـت و   پذیرتجلّی» حرّیت و آزادگی«که در اثر . عشق و ایثار 4

نمایـد و  گرایـی مـی  و اصـالح  يبشـري و احیـاگر  ۀ فداي تضمین حیات حقیقی جامع
ـ هاي تربیت یافته قرآن کریم در طول تـاریخ  انسان بسـیار مـوفقی بـراي اثبـات     ۀ تجرب

طالیـی و زریـن   اند و فرهنگ و تمـدن پیشـرفته و عصـرهاي    قرآنیکارآمدي معنویت 
   .پویا و کارآمد قرآنی استهاي بارز معنویت مونهاسالمی نۀ جامع
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و کامل که بدانیم هرگاه جوامع اسالمی از معنویت جامع و شگرف و شگفت است 
هاي قهقرایی و ارتجاعی داشته و گرفتار نظامبه همان میزان سیر ، اسالمی فاصله گرفتند

، دانـش و دیـن  ، ان و عقـل عصر ایمـ اند و بازگشت به سلطه و استعمار و استثمار شده
گفتمان معنویت اسالمی است و تا ۀ راه نجات و سعادت فرد و جامعمعنویت و عدالت 

، مسلّط باشداي گرایانه بر جامعهجانبه و عدالت اجتماعیو معرفت همراه با توسعه همه 
 تدریج مسیر تاریخ را به سوي فرهنگ و تمدن الهیآن جامعه سیر صعودي داشته و به 

 مدیریت انسـان کامـلِ معصـوم   دهد تا در قالب مهدویت و ظهور منجی و تغییر می
پایدار شامل حـال  گردد و رشد همه جانبه و توسعه مادي و معنوي عدالت کلّی حاکم 

  ).14ص، همان( بشریت گردد

  روش پژوهش

کـه در   ییاطالعات در آن ابزارهـا  يبا توجه به نوع و روش پژوهش و نوع گردآور
ـ قـرآن و روا ـ ها و منابع دست اول  ن پژوهش مورد استفاده قرار گرفت کتابیا ات و ی

ـ بـه معنو  کـه راجـع  ـ و آثـار دسـت دوم     ــ   یقـ یکتب و مقـاالت تحق  و  یت اسـالم ی
ز یـ س نیتدر يهاکتب و مقاالت روشـ   اندبحث نموده یـ اسالم  يمعنو یشناسانسان

  ن پژوهش استفاده شد. یدر ا
ن دو حوزه استفاده به عمل آمـد. کتـب و   یز در اینترنت نیز منابع ااز ایدر صورت ن

ر یـ م و چـه غ یت چه به صورت مستقیکه به معنو یمنابع دست اول و دست دوم اسالم
ن صورت است یق به ایتحق يبود و روش اجرا يآمارۀ جزو جامع، اندم پرداختهیمستق

چه منابع دسـت اول و چـه منـابع     ـ یت اسالمیکه ابتدا از کتب و منابع مربوط به معنو
ـ معنو يهایژگیمعتبر ـ وة شد يگردآور آن  یشـناخت انسـان  يهـا و مؤلفـه  یت اسـالم ی

 يهـا هـا داللـت  افتـه ین یاز ا يل و کاوشگریسپس با تحل، شد يبندو طبقه يآورجمع
ـ از طر يآورها پس از جمعآن استخراج شد. داده يس بر مبنایتدر يهاروش ق تفکـر  ی
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س یتدر يهاژه در روشیو به و ین منظور که در برنامه درسیبد، ل نقادانهیتحلو  یتأمل
  ل قرار گرفت.یه و تحلیو تجز یمورد بررس، به کار روند

  )یـ اسالم يمعنو یشناسانسان( کالم امام ات ویدر قرآن و روا يانسان معنو

  ف انسان در قرآنیتوص
ـ  ف انسان به کار رفتـه یتوص يکه در قرآن برا يادیم بنیها و مفاهواژه  ن اسـت: یچن

  ».هاتیمحدود، یوجه امت، اریاراده و اخت، قلب، تعقل)( عقل، فطرت، نفس، روح«
 روح

روح در قرآن به معناي امر خداوند است که همان کلمه ایجاد اسـت و همـان فعـل    
ها در آن. ثیرات تدریجی آنأمخصوص اوست بدون دخالت اسباب وجودي و مادي و ت

ـ الئالمو وحالرَ ومقُی مِوین روح به تنهایی توصیف شده است مانند: گاهی ای ـ  ۀکَ اًفّص 
ی لَع مینُاأل وحالرُّ هبِ لَزَنَگاهی همراه با مالئکه توصیف شده است مانند:  .)38نباء / (
   .)193شعراء / ( کلبِقَ

 یـه ف خَفَنَو یهوس مثُها دمیده شده است: و گاهی آن حقیقتی است که در همه انسان
نْم روحه ) / یـد آنـان   ؤمنـان و م ؤو گاهی آن حقیقتی است که همـراه بـا م   .)9سجده

ـ أو انَیماإل مهِوبِلُی قُف کَتَب کولئاُاست:  یدـ ه ـ م وحٍرُم بِ . گـاهی آن  )22مجادلـه / ( هنْ
ـ  وحاًر یکلَإا ینَوحأ کلذَکَوحقیقتی است که انبیاء با آن در تماس هستند:  أ نْمـ رِم  انَ

 و گاهی آن حقیقتی است که در حیوانات و گیاهـان زنـده وجـود دارد    .)52شوري / (
  ).  208ص، 13ج، 1390، یطباطبائ(

، )29/ حجر( یه من روحیو نَفَخت ف هاست:ن انسانیروح مشترك ب، ياروح نفخه
ت: مـؤمن اسـ   يهـا آورد که مختص انسانید مبه را به وجویات طیح، يدییاما روح تأ

فاُولئ کَتَب یقُلُوبِهِم اإل یکانَم أویدوحِرُم بِه منه ) پـس بـا نفخـه روح    )22 /مجادلـه .
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ف و یات که شرین حیو ا یمانیات اید روح با حییشود و با تأیجاد میا» یات انسانیح«
  ).16ص، 1ج، 1390، يباقر( د ذکر شده استییبه عنوان تأ، ه استیماگران
  نفس 

به  از ابهام معنایی است. احتماالً ايمانند روح در هاله، بودناز جهت ناآشکار، نفس
هـا  نامـه و گاه متضاد براي آن در فرهنگ، متفاوت، همین سبب معناهاي بسیار گوناگون

را بـه  » روح«و » نفـس «، ها و تفاسیرنامهچنین بسیاري از فرهنگپدید آمده است و هم
هـم بسـیار    در حالی که معناي این دو واژه در نظام زبانی قـرآن بـا  ، اندیک معنا آورده
 اگر چه در ارتباطی تنگاتنگ با هم قرار دارند.، متفاوت است

یاد شـده.  » بالسوء امارة«اغلب از آن به عنوان ، در توصیفاتی که قرآن از نفس آورده
   .هایعنی بسیار امرکننده به زشتی

هاي هسحتی رسوالن از نفس خویش و وسو، هاي قرآن آمدهبق آنچه در داستانمطا
که براي توصیف نفس در قـرآن   هاییچنین ویژگیهم .)53/یوسف ( او در امان نیستند

هـم   هایی که براي توصـیف شـیطان آمـده بسـیار بـه     در بسیاري موارد با ویژگی، آمده
هاي تجـاوز  رواي قلمرود و هردو فرمانهستن» سوء«گر به نزدیک است. هر دو وسوسه

  اند. و طغیان توصیف شده
امـارة  « بیان شده است. نفس که عمومـاً » نفس«چنین مراتبی براي هم، در متن قرآن

 »نفـس لوامـه  «توصیف شده در عین حال این امکـان بـراي او هسـت کـه بـه       »بالسوء
یـافتن بـه    ارتقاء، ال براي نفسکمۀ ترین درجولی نهایی، انتقادگر از خود) ارتقاء یابد(
   .است» مطمئنهنفس«

شناختی انـدك  ، شناخت و آگاهی انسان از نفس خویش، مطابق آنچه در قرآن آمده
   .)25اسراء/ ( »هاي شما هست داناتر استخداوند شما به آنچه در نفس«و جزیی است: 

هـایی کـه   کنشاز توصیفات و ، ابهام و ناشناختگی که از نفس براي ما استۀ با هم
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  توان این اندازه فهمید که:شود میبه نفس نسبت داده می
، مانـدن اسـت  وجود هر آدمی و هر جانوري در امر زنـدگی و زنـده  ۀ مایبن» نفس«

عهـده دارد و بـراي دوام و    نفس با شورمندي تمام صیانت و پاسداري از حیات را بـه 
  گیرد. می یمت بهرهق از تمامی غرایز طبیعی به هر، بقاي همین زندگی

توان گفت که هر می، هر آدمی» نفس«آن با ۀ و رابط» نفس واحده«چنین با طرح هم
هـاي  نیاکـان را در پسـتوخانه  ۀ همـ ة شدهاي انباشته و تجربه، هاترس، هانفسی دغدغه

اي از نیاکان نادیده ما که در دورترین اعصـار  وجود خود بایگانی دارد و انگار مجموعه
  کشند. در نفس ما نَفَس می، کردندگی میزند

، کننـد که اکنون زنـدگی مـی  ، عصران منهمۀ هم، مطابق آیات قرآن، از سوي دیگر
ة از کثیر شدن و تنـوع یـافتنِ همـان نفـس واحـد     ، ها از هر قبیله و قومیآدمۀ یعنی هم

و ، م پدید آمدهکثیر شدن آدتتنوعی که در روند ۀ با هم، براین بنا، اندنخستین پدید آمده
هاي اي و حتی هر فردي ویژگیهر قومی و هر قبیله، هاکه در این قبیله قبیله شدنبا آن

مشـترك  » نفـس «ها در ریشه و آبشخور اصـلیِ  آدمۀ هم هم باز، اندمتفاوتی از هم یافته
چنـین  هـم ، ها با دیگـران عین اشتراك ریشه نماید. این درحالی است که هرکسی درمی

شود که از قتـل یـک   ستقل از دیگران نیز دارد. این استقالل چندان پر رنگ مینفسی م
  یاد شده است.» قتل نفس«با عنوان ، فرد

اصلی ۀ مایبن» نفس«دهد که انگار نشان می، در آیات قرآن» نفس قتل«همین ترکیب 
، حـال کلمـه نفـس   رهـ  امـا بـه   حیات است. مثل نَفَس کشیدن.ۀ براي زنده بودن و ادام

ـ ی( طور خاص در مورد شخص انسـان  هافته و بی ینیاستعمال مع مجموعـه بـدن و    یعن
خود و  يخوده نفس ب، ن استعمالیدر ا. کار رفته استه که به آن تعلق گرفته) ب یروح

، 1390، يبـاقر ( کنـد یرا متبـادر مـ   مزبور يمعنا، به آن اضافه شود يزیکه چنیبدون ا
  ).20ص
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  ت) یفیحن، اقثیعهد و م، صبغت( فطرت
» شـکافتن «معـانی  از ریشـه فطـر و بـه    » فعلَۀ«است، بر وزن  عربیاي واژه» طرتف«

(ابداع) است (ابن » سابقهآفریدن و ایجاد اولیه و بدون «، ماده فطر)، و 1387(اصفهانی، 
  اند:هر دو معنا در قرآن آمده ن واژه بهیمشتقات ا ).457، ص3، ج1367اثیر، 
  ». شکافتن« يمعنا) به 1انفطار/( إذا السماء انفَطَرَتـ  
  ». دنیآفر« يمعنا): به 10م/ یابراه( اهللاِ شک فاطرِ السموات واألرض یاَفـ  

   یادله نقل
  کنند.یدر قرآن به فطرت و برهان فطرت اشاره م يات متعددیآ
  . آیه ذرـ  
و  یکتاپرستین ید«ه ین آیاز ا یین طباطباید محمدحسیر سیبنا بر تفس: آیه فطرتـ  

کند کـه انسـان در برابـر    یعت انسان اقتضا مینش انسان است و طبیجزو آفر ییخداجو
اش یخضوع کند و شؤون زنـدگ ، دست اوستجاد و بقا و سعادتش به یکه ا یبیمبدأ غ

د قـرآن  یکه مورد تأک ين فطریهماهنگ کند و د، ان دارندیکه در عالم جر ینیرا با قوان
  ). 299ص، 8ج، 1390یی، طباطبا( »است. ین هماهنگیهمان خضوع و هم، است
 األرضِو واتمی السن فم مأسلَ هلَو ونَبغُی اهللاِ ینِد یرَغَأفَل به حق در انسان: یتماـ 

  ).83آل عمران/ (
ن یا، دیآیات به دست میات و روایح آیآنچه مسلّم است و از تصر، در باب فطرت

: سرشـته شـده اسـت   ، شیبه رب خو یبا معرفت ،رودار خلق شدنیاست که انسان در گ
َلع هایفَطَرَ الناس، )شتن اویو خو ان انسانیم، یچ حجابیدر آن هنگام که ه .)30/روم ،

ـ  : گرفـت  د و شـاهد یشـه ، شتنشیخداوند او را بر خو، ل نشده بودیحا  یاَشـهدهم عل
ـ از ا .ل اسـت یشتنش حای) او را بر خو172/اعراف( ،اَنفُسهِم ت یـ رو زبـان بـه مربوب  نی

 یثاق سر نهاد که کسین عهد و میو بر ا» یاَلَست بِربکُم قالوا بل« :خواند يگشود و خدا
  ). 20ص، 1390باقري، ( ردیش نگیرا رب خو
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  )لُب، هینُه، حجر( عقل
 و »نیمنـافق « هـا دربـارة  بار در قرآن تکرار شده اسـت. و اغلـب آن   49» عقل«کلمه 

ن مرتبه یترنازل یاند که حتف شدهیتوص ین دو گروه به عنوان کسانیاست که ا »کفار«
عنْد  إِنَّ شَرَّ الدواب: برندیاز نعمت عقل بهره نم یستند و به طور کلیز دارا نیرا ن عقل

   ).22/انفال( عقلُونَی نَ الیاهللاِ الصم الْبکْم الَّذ
ن یبرا باشد. بنایچهارگانه اجتهاد م از منابع یکیسنت و اجماع ، عقل در کنار کتاب

 اسـالم  کند از نظریعقل استفاده نم شد و از نعمتیاندیکه اصالً نم یساست ک یهیبد

 رسـول اهللا . سـت ین مـؤمن  نـاً یقی، باشـد  مطرود است و اگر به حکم ظاهر مسلمان
 ).356ص ، 1388، يشـهر ير( »ن لمن ال عقل لـه ید قوام المرء عقله و ال« :ندیفرمایم

ز حـق از باطـل را   ییمان قدرت تمیایب انسان است و باطل از حق زییتم چه عقل قدرت
عرفان  :مانند ییکاینوظهور امر يهاشبه عرفان، حیمس يهااز فرقه یرو برخنیندارد. از ا
که البتـه  ـ   یشنا مورتیاشو و کر، يزندرلوطان آنتوان یش يسایکل، کاستاندا یسرخپوست
 کا بود کـه توانسـتند مکاتـب شـبه    یبودنشان در آمر ير با وجود هندیت اخیدو شخص

ـ  یسـ أموجـود ت  يبندوباریشان را با توجه به بیعرفان  یو برخـ ـ    دس و گسـترش دهن
م حـرا  زیکه آموختن سواد را ن ـان در کردستان عراق یدیزیفرقه  :مانند هیصوف يهافرقه

 ینـوع ، پردازنـد یعقل م یافراط دانند و به طردیم يقت را در الفکریکه حقـ  دانندیم
  د.کننیج میرا ترو یطلبتیجه عافیو درنت يگریپیه، سمیآنارش
ـ بوده و در نها يدن به مراتب کمال ضروریرس يبرا اسالم ن عقل از نظریبرا بنا ت ی

کـه خـود مراتـب     یوحـ  انسان را به انـوار ، مراتب نازله عقل در صورت متابعت از آن
از عقل در  ياب هر مرتبهین ترتیکند. به ایمرتبط م، شوندیمحسوب ماز عقل  يباالتر

 یقیآنچه مذموم است تحکم و جمود در انکار حقا ت بوده ویحج يمحدوده خود دارا
  د.از معرفت دار يمراتب باالتر از به اتصال بهیها ناست که درك آن

باشد یم  easonـ  Re که همان دانندیرا مترادف عقل م Reason یینگ اروپادر فره
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ـ و در .دوباره يسازا سادهی» دوباره آسان کردن« يبه معنا همـان اصـالت    یاقع عقل غرب
  ).1387، یجانخان( تتا سرحد محسوسات اس یعقل حس

دار هن کـه عهـد  یـ د يانسان را بـه سـو   است که یعقل، عقل مورد اشاره اسالم یول
 نیمعصوم عقل در وجود نیکند و تجسم کامل ایم ییراهنما، است يسعادت بشر

ـ  تعقـل  يبرا اسالم شوند. البتهیمحسوب م یاله يایاول است که یر مؤمنانیو سا  یآدم
ه و ب ز قائل استین یوعت موضیمحدود، یت الهیهدا و حجت ت ازیعالوه بر شرط تبع

 را انسان، د و در مقابلینمایم منع کنه خداوند در ذات و تفکر را از انسان طور مشخص

ـ ان انسانِ کامـل بـزرگ  یم نیکه در ا کندیم یاله اتیآ و مظاهر در تفکر دعوت به نِ یرت
  د.باشیم یمظاهر حق در عالم هست

عقل که ن نوع یط آن روشن است که ایرش شرایو پذ اسالم نظر با درك عقل مورد
و  یط مختلـف زمـان  یشـرا  ر کهیاست خطاناپذ یعقل، شودیم ینیعقل د ر بهیاز آن تعب

شود به یمربوط م شهیدر اند يروست که خطانیر است. از ایتأثیدر صدق آن ب یمکان
ـ یمرجع ياشـه یکـه هـر اند  نیچه ا، یمام و حجت الهو ا یعقل منقطع از وح دارد و  یت

شه صالبت یاند متفاوتند که به يهاتیست و مرجعیشه نیت اساساً اندیمرجعیشه بیاند
  .بخشندیم یو اقتدار درون

  قلب
کـه بـه    »وادفُ«و لفظ ، بار 132ها و مشتقات خود در قرآن با تمام صیغه »قلب«واژه 

شـانزده  ، هاي گوناگون خودمرادف دانست با شکل »قلب«را با لفظ توان آنیم ياگونه
  بار آمده است.

جا که بر اثر مرور زمان در زبان فارسـی  اما از آن، قلب هرچند یک واژه عربی است
رود و همگـی بـا   بسان دیگر کلمات فارسی به کار می، جاي کلمه اصلی را گرفته است

همان انقالب و دگرگونی است و اگر  »قلب«اصلی معنی ، مفهوم آن آشنایی کامل داریم
خون ، که در سمت چپ سینه قرار دارد و با باز و بسته شدنـ عضو خاص از انسان را 
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فرستد و بار دیگر آن را با مکیـدن بـه اعضـاي بـدن روانـه      ها میرا براي تصفیه به ریه
گـونی و تـالش   به خاطر این است که پیوسـته در حـال دگر  ، گویندقلب می ـ  سازدمی

کند. در اصطالح پزشـکان  حیات انسانی را تنظیم می، هاي منظم خوداست و با حرکت
مقصود عضو صنوبري شکل است که نقش مهم و حساسی را ، هر موقع قلب گفته شود
  ).1391، یرزاخانیم( در زندگی برعهده دارد

  :در قرآن این لفظ در معانی گوناگون استعمال شده است
کـافران را  « فرمایـد: جا که میآن، ی که در سمت چپ سینه قرار داردعضو گوشت. 1
 »کور اسـت ، هایی که در سینه دارندبلکه قلب، کور نیست، هایی که در سر استچشم

  .)46 / حج(
جـا کـه   آن، کنـد و قواي مدرکـه اسـتعمال مـی    »عقل«گاهی قرآن این لفظ را در  .2

گـوش  ، دارند و با حضور قلب »عقل«که قلب در این حادثه براي آن گروه «فرماید: می
  .)37 / سوره ق( »یادآوري است، دهندفرا می

زیرا که اگر مقصـود  ، مقصود از قلب در این آیه عضو گوشتی نیست، به طور مسلم
در صورتی که تمام افراد انسان  »اگر داراي قلب باشد«حجت ندارد که بگوید: ، آن باشد

را  »قلـب «، نویسان قرآنز این جهت بسیاري از فرهنگا، باشندداراي چنین عضوي می
عقل و درك ، گیرند. ولی شکی نیست که قرآنو فهم می »علم«، »خرد«، »عقل«به معنی 

چرا در زمین سیر نکردند تا بـراي آنـان   «فرماید: جا که میآن دهد.را به قلب نسبت می
  .)179 / اعراف( »کنند هایی باشد که با آن تعقلقلب

بـراي آنـان   «فرماید: جا که میکند. آنمعرفی می »فهم«مورد دیگر قلب را وسیله در 
بـا   .)46 / حـج ( »بیننـد هایی اسـت ولـی نمـی   چشم، فهمندقلوبی است ولی با آن نمی

بسیاري از حاالت روحی و ، گردد که این کتاب آسمانیمراجعه به آیات قرآن روشن می
  دهد.یم روانی را به قلب نسبت
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  اریه و اختاراد
د قـرار  ییـ أنسبت به انسـان مـورد ت   ییرویچ نیهو اساساً جبر و قهر ، ات قرآنیدر آ
اند با توسل بـه قـدرت و   دهیکوش يهمواره افراد است. شده یحاً نفیبلکه صر، نگرفت

هـا  آنۀ اما قـرآن در برابـر همـ   ، بدارند شتن را معذولیخو، مافوق خواص خود یروئین
ـ  یگروهـ  رد.یگیموضع م اگـر خـدا   « :خـدا متوسـل شـده و گفتنـد    ۀ ت مطلقـ یه مشـ ب

نان گفته شده است که هر چند اگـر خـدا   یدر پاسخ ا» میشدیخواست ما مشرك نمیم
ـ  ، دیبه شرك نگرا یچ انسانیدراندازد که ه یتوانست طرحیخواست میم ن یامـا او چن

  . ار انسان استیل اختیخود دل، نخواسته است و شرك را ياانسان دست بسته
هـا تعلـق   ا شـرك انسـان  یـ ت یکه به هدانیت خود را از ایکه مشنیخدا عالوه بر ا

ـ را ن یو ارض يسماو يروهایسلطه ن، برکنار دانسته، ردیبگ ـ  یز از انسـان منتفـ  ی  یمعرف
که چنان، »الزام« نه به نحو، »الهام« قهیاما به طر، ثر توانند بودؤمالئکه بر انسان م .کندیم
  ).1391، یرزاخانیم( دندارن »اضالل« يارایو » اندوسوسه«قادر بر  ز تنهاین نیاطیش

  ) یاجتماع( یوجه امت
ده و مجـزا از جمـع   یـ که بر يست. فردین» فرد«ۀ صرفاً به منزل، میانسان در قرآن کر

ـ  یکه در آن زنـدگ  یبلکه رابطه او با جمع و امت، رفتهیباشد انجام نپذ  یوجهـ ، کنـد یم
 یاجتمـاع  يموجـود  یم آدمـ یدهد. از نظر قرآن کریا نشان مت انسان ریاز هو یاساس

ـ  ، کنـد یم یکه در آن زندگ يااست و نسبت به جمع و جامعه ت یمسـئول یبـالاراده و ب
ت انسـان  یـ هو يریگشکل، ن حالی. در عهتیعن رع ولٍسئُم مکُلُکُو اعٍر مکُلُّکُست: ین

سـت  یبایدارد. پس م یاساس یبستگ، کندیار مان خود برقریکه با اطراف یبه نوع روابط
 يبرا یط اطراف و جامعه الگو و بستر مناسبیمح، ت مطلوب در افرادیپرورش هو يبرا
  ها فراهم کند. ت بهتر آنیترب

ـ  یکه در آن زنـدگ  ید در راه و رسم جمعیتواند و بایاز نظر قرآن انسان م کنـد  یم
هـا را  آن، ت موهوم و نابخردانه وجـود دارد کند اگر افکار و مفروضا یتأمل کند و سع
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به عبارت ، گذرندیاز اعمال و افکار انسان از حد فرد م یطرد و اصالح کند. چون برخ
ت یـ ن هویدهند. بنـا بـرا  یوند میگران را با او پیگران و دیگر موج دارند و او را با دید

از روابط بـا   ياشبکهها در بلکه انسان، ستین شده نییش تعیاز پ يزیچ، انسان یجمع
  سازند. یگر آن را میکدی

از  یوجود دارد که برخ یت انسان موانع مختلفیر تربیان ذکر است که در مسیاما شا
 یوانیپست ح يو آرزوها یتعلق نفسان، »ایدن«ن موانع به خود انسان مربوط است مثل یا
که دامنـه آن از حـد    یالانسان دو گونه عمل دارد: اعم ....ا موانع مربوط به خود فرد وی

گذرد یکه موج دارد و از حد فرد در م یو اعمال، )يوجه فرد( کندیخود فرد تجاوز نم
  ).35ص، 1390، يباقر( )یوجه امت( نهدیوند میگران و آنان را با او در پیو او را با د

   هاتیمحدود
ـ انسان ذکـر شـده اسـت و زاو    يها براتیمحدود يادر قرآن پاره ف یتوصـ  از ياهی

، ن مضمون اشاره دارنـد یرا که به ا یاتیآ. ها استتین محدودین اییمنوط به تب، انسان
  م نمود:یتقس یتوان به سه دسته اصلیم

  کنند مانند: یم یخلقت انسان معرفۀ نیعنوان زمهها را بتیکه محدود يادسته
   ).28 /نساء ( »تده شده اسیف آفریانسان ضع«، فاًینسانُ ضَعخُلقَ اإل«
نُّ اإلالنسانَ خُلقَ هعاًو ،» 19 / معارج( »ده شده استیآفرتاب] [و بیانسان آزمند.(  
خُلقَ اإللنسانُ من عج ،37 /اءیانب( »ده شده استیانسان از شتاب آفر.(  

ـ از ا یناشـ  يبلکه به نحو، نه خلقتیعنوان زمه ها را نه بتیکه محدود يادسته ن ی
ط واقع یشرا يادر پاره يانهیزم يهاتیگر اگر محدودیبه عبارت د .کندیم ینه معرفیزم

  مانند:، دخواهد ش يگرید يهاتیش محدودیدایبه پر منج، شود
نَّ اإلاستَغن یطغینسانَ لَکَال ا اهاَن ری ،»ان یـ طغ، ندیاز ببینیالبته اگر انسان خود را ب

  ).6 /علق ( »کندیم
نّ اإلالخَ اذا ...نسانُا هسذا ما زُوعاً والشَّر ج هسنوعاَیمرُ م ،»بـه او   ياگر بد ...انسان
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 »گـردد یانحصـارطلب مـ  ، به او برسـد  یار درمانده و ناالن است و اگر خوبیبس، برسد
  ).19/معارج (

ار او مربـوط  یـ ماً بـه دخالـت خـود انسـان و اخت    یها را مستقتیکه محدود يادسته
  سازند: یم

وارامکرًا کُبکَرُوا م ،»22 /نوح ( »گراست ست يالهیح، له کردندیو ح.(  
َیاُنظُرُ کنُب م اآلیفاُنظُر ینُ لَه ثُم ؤفُکُونَی ینّأات ،»نـان  یا يات را براین چگونه آیبب

، نیشـ یپ( )75 /مائده ( »بندندیآنان چگونه به خدا دروغ م، گاه بنگرم و آنیکنین مییتب
  ).38ص

ـ یانسان با تن خود و معرفـت و م ، حال  شـه گرفتـه  یرش ریکـه در ضـم   یربـوب  یل
) يهـو ( هارومند به لذتین ییل و هوایعقل) و واجد شدن م( زهیمم یفطرت) و معرفت(

خواهد  یصیچه خصا رای) و اراده و اختیوجه امت( رامون خودیان پیوستن با آدمیو در پ
 و انسـان  یعمـوم  يهـا یژگیودر ادامه  د؟از او سر خواهد ز ییهایژگیداشت و چه و

  شود:یمطرح م يانسان معنو يزیتجو يهایژگیو

  انسان یعموم يهایژگیو
  ؛ ر ظاهر بر باطنیتأث
 ؛ر باطن بر ظاهریتأث

 و نهاد انسان؛  شاکله یجیظهور تدر

  ؛تأثیر شرایط بر انسان

 ؛ مقاومت و تاثیرگذاري بر شرایط

 ؛ جذبه حسن و احسان

 ؛ وجودي مختلفهاي وسعت

 ؛ کرامت
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 ؛ اندیشه ورزي

 ؛ ی و بیگانگی با خدایآشنا 

 ؛ ضعف 

 . آزمندي و شتاب، بستگیدل 

ـ انسان در قرآن اکنون با یفیتوص يهایژگیان ویپس از ب  يهـا یژگـ ید چـه و یـ د دی
ۀ ه حرکـت برنامـ  یشود تا پایات استنباط میت در قرآن و روایمعنو یاز بررس يزیتجو
  سو باشد. ما به آن یدرس

  يانسان معنو يزیتجو يهایژگیو
ـ یروح معنو یژگین ویگرا باشد: اد عبادتیانسان با ـ  1 ـ اسـت و معنو  یت قرآن ت ی

  باشد.یر نمیپذبدون عبادت و عمل امکان
، مان به خدایمان شامل: این ایب است: ایمان به غیازمند ایت نیمعنو يانسان برا ـ 2
  شود.یم یز) و فرشتگان وحیرستاخ( معاد

ن برنامه کـه از آن  یخواهد داشت: ا ینیدۀ از به برنامیبودن ن يمعنو يانسان برا ـ  3
است که  يقواعدۀ راهبر انسان بوده و شامل هم، شودیز نام برده میعت نیبه عنوان شر
  ست.یها نقادر به درك آن ییانسان به تنها

ز از هوا یت: تقوا شامل پرهسیتقوا ن ياز انسان دارا يدر قرآن جدا يانسان معنو ـ 4
  ها.ل آنیها و نه تعطل آنیتعد يو هوس به معنا

، یش حضرت علیکه بنا به فرمانیا یعنین یزهد است: و ا يدارا يانسان معنو ـ  5
د و محـزون  یـ ها ناامبیها سرمست و در برابر آسيمندد در برابر بهرهینبا يانسان معنو
 يانسـان معنـو   يبـرا  یا و بزرگ شدن امور الهین کار کوچک شدن دنیجه ایشود. و نت

  است.
کـردن بـا روح    یت تفرج و زنـدگ یروح انسان اصالت دارد و نه جسم او: معنو ـ  6

  است و نه جسم.
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ـ پرورش بر پا يمبنا یفطرت انسان اصالت دارد: اگر در برنامه زندگ ـ  7 فطـرت  ۀ ی
عتاً پاك و منـزه  یطب فطرت وناست؛ چ يپرورش داده که معنو یبدون شک انسان، باشد

  نزد خداوند است.و 
ل یـ وقـت تعط چیگرا و خردورز است: عقل و خرد در قرآن هعقل يانسان معنو ـ  8

رفته شود ید با عقل پذین اسالم بر آن استوار است باین مبیکه د یچنانچه اصول، ستین
  .مان ساکنیت همراه تعقل است که ارزش دارد و نه ایمان و معنوید. ایو نه تقل

ـ یا ین به معنیاعتدال و توازن باشد: ا يد دارایبا يانسان معنو ـ  9  ین است که حت
ن یات. همیمثالً به اجتماع، وارد کند ياگر او خدشهید به ابعاد دیشدن انسان نبا يمعنو
مثال درس علوم  يم که براییم بگویتوانیهم وجود دارد و ما نم یدرس ان در برنامهیجر

، سـت یصـرف ن  يانسان معنـو  یاسالم يما بشود. انسان معنو يمعنوۀ برنام يد فدایبا
  ها.نهیزمۀ طور در همنیاست و هم یـ اجتماع يانسان معنو

نخواهد کرد: انسان با  يشدن انسان باز يدر معنو یچ نقشیت و طبقه هیجنس ـ  10
ـ ا فقیـ صرف انسان بودنش در اسالم ارزش دارد و نـه زن و مـرد بـودن     ر و ثروتمنـد  ی

  نخواهد بود. یشدن هم تفاوت ين نسبت در معنویدنش؛ پس با همبو
، ت است: تعهد نسـبت بـه خـانواده   یتعهد و مسئول يانسان دارا يانسان معنو ـ  11

ت است یبارز معنو يهایژگیاز و یکی یدوست. انسانیجهانۀ تاً جامعیکشور و نها، شهر
واسطه احساس یها بر قبال آنت و تعهد را دیمسئول، ها باشدکه دوستدار انسان یو کس

  خواهد کرد.
ثـار  یثار اسـت: عشـق بـه دنبـال خـود ا     یعشق و اۀ یروح يدارا يانسان معنو ـ  12

هـا کـه در   هاست و چه عشق بـه انسـان  ن عشقیند. چه عشق به خدا که واالتریآفریم
ـ ا يدارا يثار است. و انسـان معنـو  یاز آن قرار دارد؛ مستوجب ا يترسطح نازل ن دو ی

  مشخصه است.
ـ ار مهم است: به قول پیات بسیاز ضرور يانسان معنو يبرا یخودشناس ـ  13 امبر: ی
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کـه خـود را    یش را خواهد شناخت؛ پس از کسـ یخو يکه خود را بشناسد خدا یکس
رود یز انتظار نمیکه خدا را نشناخته ن یرود خدا را بشناسد و از کسینشناخته انتظار نم

  ش را بشناسد.یاهدهیآفر یبا علم و آگاه
اب یامامان و در غ، یامبران الهیت است: پیازمند هدایشدن ن يمعنو يانسان برا ـ 14

  روند.یبه شمار م یت الهیمنبع هدا، کنندید مییشان تأیکه ا یها کسانآن

  دگاه حضرت امامیت از دیاصول ترب

هـا  ن آنیتـر که مهـم ، استوار است ياصول و قواعد بر ینیامام خم یتینظرات ترب
  :عبارت است از

  فرمود: یم امام راحل ه بر اصالح خود؛یتک .1
قـبالً خودشـان   ، گـران را یت کننـد د یـ ن عالم تربیخواهند در ایکه م یکسان
 ). 391 ص، 14 ج، امام فهیصح( ت شده باشندیترب، ه شده باشندیتزک

ـ نوان م را به عیه بر تعلیتقدم تزک ینیامام خمم؛ یه بر تعلیتقدم تزک. 2 ک اصـل  ی
  ادآور شده است: یبارها  يراهبرد

م و تعلّـم  یکه تعلـ نیقبل از ا، دیه بشوید و تزکیت بشوید که تربیکوشش کن
که او ، ت باشدیترب، مید که همدوش با درس خواندن و تعلیباشد. کوشش کن

م کتـاب و  یات و بـر تعلـ  یم و بر تالوت آیمقدم است به حسب رتبه بر تعل
  . )507 ص، 13 ج، ماما فهیصح( حکمت

است که در سه  یات قرآنیمستفاد از آ حضرت امام ين اصل اتخاذ شده از سویا
 :)3( عمـران  آل و 151 :)2( بقـره ( م مقدم داشـته اسـت  یت را بر تعلیه و تربیمورد تزک

  ). 2 :)62( جمعه و 164
 از خطرهـا و  ياریت را منشـأ و سـرآغاز بسـ   یـ ه و تربیعلم بدون تزک ینیامام خم
  د: یفرمایداند و میانحرافات م
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 ن بارانیا یعلم تنها مضر است. گاه، ده نداردیت است. علم تنها فایمهم ترب
 یشود؛ وقتیعطر بلند م يبو، خوردیها مبه گل یاست وقت یکه رحمت اله

طـور  نیشود؛ علم هم همـ یکثافت بلند م يبو، خوردیف میکث يهاکه به جا
عطـرش عـالَم را   ، ت شـده علـم وارد بشـود   یـ بک قلب تریاست که اگر در 

کنـد  یفاسد م، نیا زد...یا فاسد بریت نشده یک قلب تربیرد. و اگر در یگیم
 ). 40 ص، 14 ج، امام فهیصح( عالَم را

 ین روز زنـدگ یاز بدو تولد تـا آخـر  را ها امام بزرگوار همه انسانت؛ یتداوم ترب .3
   :دیمافریداند و میت میم و تربیازمند تعلین

توانـد ادعـا   یچ کس نمیت دارند. هیم و تربیاج به تعلیا احتیت دنیهمه جمع
ت بشـوم. رسـول   یم بشوم و تربیکه تعلنیاج ندارم به ایگر احتیکند که من د

کرد. مـا همـه   یاج او را خدا رفع میمنتها احت، اج داشتیخدا هم تا آخر احت
 ).237 ص، 17 ج، امام فهیصح( میاج داریاحت

ـ یترب يهـا يتـوان از نـوآور  ین اصـل را مـ  یـ توجه به ا ن؛یصل تکرار و تلقا. 4  یت
  د: یفرمایباره منیشان در ایدانست. ا حضرت امام

ن دفعه بـا  یک مسأله را چندید یبا، دیت بکنیرا ترب ياک بچهید یاگر بخواه
ـ لکـن طـرز ب  ، باشـد  یکید. مطلب یبه او بخوان، با چند وضع، چند زبان ان ی

 )34 ص، 10 ج، امام فهیصح( که در قلب او نقش ببندد يبه طورها؛ نیا

را اخالص و توجـه   ءایت انبیم و تربیکه محور تعل یاتیآ ت؛یدار بودن تربجهت. 5
نسـبت بـه    ینـ ید فراوان امام خمیمنشأ و محور تأک، کندیم یمعرف یتام به مبدأ هست

توان گفت: تفاوت اسـالم بـا   یمجا نیت است: و از همیم و تربیدار بودن امر تعلجهت
ک از اهداف مورد نظر در یها خود را محدود به هر آن است که آن یتیگر مکاتب تربید

خدا و توجه بـه او   يت را به سویاسالم حرکت ترب یول، دانندیش میخو یتیترب یمبان
ـ فـرد   یرو در سازندگنیکند؛ از ایم یمعرف اجتمـاع خـود را    یو بالنـدگ  یا سـازندگ ی
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  فرمایند:باره میحضرت امام در این. کندیحصور و محدود نمم
دارنـد کـه در آن    یا مکتبیدانشجو. انب، ها هستند و تمام بشرمعلم، ایتمام انب

ن موجودات است و اگر رها یکه بدتر یین موجود دوپایخواهند ایمکتب م
اط بـه صـر  ، مین را به راه مستقیا، نِ موجودات عالم استیتربشود خطرناك

و  ءایــو اول ءایــاســت و انب یک دانشــگاهیــت کننــد... عــالَم یم هــدایمســتق
، معلـم ۀ فـ یر بشـر دانشـجو... وظ  یمعلم هسـتند و سـا  ، هاآن يهاشدهتیترب

، امـام  فهیصـح ( تعلّـم ، فـه دانشـجو  یاهللا و وظ يت جامعه است به سـو یهدا
  ).172 ص، 13 ج

  پژوهش يهاافتهی

ـ  يهـا و آمـوزه   ینـ یت امـام خم دگاه حضـر ین بخش با توجه به دیدر ا و  یقرآن
ن و یـی بـه تب  یتیشناسان تربو روان یدرس يزیربرنامه ن آرا و نظرات متخصصانیچنهم

  م.یپردازیس میتدر يهاروش يبندجمع

  يـ معنو يفطر یبرنامه درس س دریتدر يهاياستراتژ
ـ ید يهـا گر برنامهیاز انواع د يمعنو يهان برنامهیز بینمود بارز تما ـ  ین تـوان  یرا م

اسـت   يابرنامـه ، يمعنو یس سازمان داد. برنامه درسیتدر يهايرامون بحث استراتژیپ
اهداف  يهم دارا ياد دانست که اگر برنامهیو با، که با روح و احساسات سروکار دارد

ـ ، باشـد  يمعنـو  یدرسۀ ه به برنامیشب يو هم محتوا مشـابه بـا    یسـ یاز فنـون تدر  یول
  رد. یقرار گ يمعنو يهابرنامهة تواند در زمرینم، بهره ببرد يعاد يهابرنامه
سـمان را  یتدر يهـا ين است که ما استراتژین شبهه مطرح شود که مگر نه اید ایشا

د گفت که: اگـر چـه اهـداف در    یم؟ در جواب بایکنیمطابق اهداف و محتوا انتخاب م
 يمعنـو  يهـا اما در برنامـه ، دارند یم و اصلیس نقش مستقیتدر يهايانتخاب استراتژ
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برآورده سـاخت. در  ، ت کاربرد دارندیکه قابل ییهاياستراتژۀ توان با همیاهداف را نم
ـ قابل قبـول نبـوده و با   یها هر روشن نوع از برنامهیا عمـل نمـود.    ینشـ یار گزید بسـ ی

ـ انتخاب شوند که باعث رشد احساسـات و ب  ياد به گونهیها باروش و تکـانش   يداری
د انجام شده تا یار با دقت بایها بسين انتخاب استراتژیت و عواطف گردند. بنا براایفطر

  نشود. یدر حد شعار و معمولة کنندل به اهداف کسلیتبد يت معنویترب ياهداف واال
و  یاصول عمـوم ، دگاه حضرت امامیت از دیاصول تربان ینه بعد از بین زمیدر ا 

ت به صورت یس معنویتدر يهاابتدا روش، سیتدر يهاانتخاب روش يبرا یاختصاص
شود و سـپس  یان میب، ها را دارندن نوع از برنامهیانواع اۀ ت کاربرد در همیعام که قابل

آمـوزش   يمـؤثر بـرا   يهـا يمطرح شده و استراتژ یت اسالمیفطرت و معنو يهامؤلفه
  خواهد شد. یها بررسآن

  سیانتخاب روش تدر یاصول عموم
اصــل  ـ   3هــا؛ روش یب منطقــیــاصــل ترک ـ   2بــا اهــداف؛ اصــل تناســب  ـ   1

رنـده؛  یادگی يقـوا ۀ ج همـ یاصل بسـ  ـ  5ها؛ اصل تناسب با ارزش ـ  4؛ يمحورتیفعال
اصـل   ـ   9ت درس؛ یـ اصل توجـه بـه ماه   ـ  8ق؛ یاصل تلف ـ  7ت اجرا؛ یاصل قابل ـ 6

  نشده). چاپ یکالسة جزو، 1390، یملک( اصل انعطاف. ـ 10؛ یلیتحصة تناسب با دور

  يمعنو ـ يفطر یدرسۀ س در برنامیانتخاب روش تدر یاصول اختصاص
رنده در یادگیار یاز اراده و اخت يریگاصل بهره ـ 2؛ یاصل توجه به کرامت انسان ـ 1

اصل توجه بـه   ـ 4ق آموزش و پرورش؛ یاصل توجه به تلف ـ  3س؛ یانتخاب روش تدر
ـ بـودن   يدیتوجه به تصـع اصل  ـ  5)؛ 32ص، 1385، یملک( یعدالت آموزش ؛ يریادگی

و  ییبـا یاصـل توجـه بـه ز    ـ   7رنـدگان؛  یادگی يفـرد  يهـا اصل توجه به تفـاوت  ـ 6
  . يمحور رندهیادگیاصل  ـ 8س؛ یروش تدر یزانندگیبرانگ

سـود جسـت کـه     یمختلف يهاتوان از روشیت به صورت عام میس معنویدر تدر
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رات یو تـأث ، هـا شـده  آن یو آرامش روان يریادگیآموز با ر کردن روح دانشیباعث درگ
  ها عبارتنداز:ن روشیگذارند؛ ایها من نوع برنامهیشدن ا یعمل يبرا يمؤثر
گشـایی در مواقـع   هدف این الگو افزایش تفکر خالق و مشکل :يعه پردازیبد ـ  1

هــاي فـردي و اجتمــاعی در  هـاي متــداول و گسـترش افـق   بـرهم زدن ســنت ، خـاص 
آموزان کامالً ولی پاسخ دانش، نمایدآموزان میاالتی از دانشؤمعلم سآموزان است. دانش

این الگو باعث ، باز است و معلم بایستی کمک کند تا شاگردان تفکر خود را بسط دهند
  شود.ها در نزد انظار میبستگی گروه و بر هم زدن سنتهم، آوريرشد خالقیت و نوع

   از: مراحل تدریس الگو عبارتند
  ؛ توصیف وضعیت جدید به کمک معلم اول:ۀ مرحل
مقایسـه سـاده از دو   ( قیاس مستقیم به نحوي که معلـم قیـاس مسـتقیم    دوم:ۀ مرحل

  ؛ها را توصیف کنندخواهد آنشاگردان میز موجود یا دو مفهوم) را پیشنهاد و ا
شـدن)  ( قیاس شخصی به نحوي که معلم شاگردان را به قیاس مستقیم سوم:ۀ مرحل

  ؛کندترغیب می
  ؛ها از طریق شاگردانمقایسه قیاس چهارم:ۀ مرحل
  ؛ها به کمک شاگردانتوضیح تفاوت پنجم:ۀ مرحل
  ؛ کمک به اکتشاف شاگردان ششم:ۀ مرحل
هـاي قیـاس   هـا و تفـاوت  شاگردان مجدد به بیان شـباهت ، زاییقیاس هفتم:ۀ مرحل

  پردازند.می
 »لوزانـف  یگئـورگ «به نام  يشناس بلغارروان کین روش را یا :ین شناسیتلق ـ  2

راسـت و  ة مکـر یتفکر مربوط به ن يهاتیبدن با قابل یشناسنیابداع کرده است. در تلق
، گـرفتن تنش و آراممربوط به رفع  يهانین روش از تمریشود. در ایپارچه مکیچپ 
شود. هـم  یده ماستفا يریادگیند یل فرایتسه يبرا یتنفس يهانیتجسم و تمر، یقیموس
بـه بـار آورده    يارمنتظـره یج غیاطالعات نتـا  يبه خاطر سپارۀ نین روش در زمین ایچن
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  ).78ص، 1388، يبه نقل از موسو، شمندیاند( است
و رشـد   يریادگیـ کمـک بـه    يهـا از راه یکی :ییهه سرای/ بدیشینما يهنرها ـ  3
جـاد  یا یطیشـات شـرا  یان نوع از نمیاست. در ا یشات اخالقیرندگان نمایادگی یعاطف

 يکه موجب آزادساز يزیت خودانگیدارد. تقو یعاطفۀ آموزان رابطشود که با دانشیم
  است. یو روان یاخالق يهاشیهدف نما، گرددیو پرورش روح م

ـ پرورش روح از طر يک روش براینگارش خالق/ سرودن شعر:  ـ  4 ق نگـارش  ی
خود را  یدهد تا احساسات درونیه مآموزان اجازاست. نگارش خالق به دانش يابتکار

بـه   یافتیـ ق دریواکـنش و آوردن حقـا  ۀ ق ارائیاز طر یط روحیو در هر شرا، ان کنندیب
  ).81ص، 1388، يموسو( ابندیپرورش  یدرون احساسات عاطف

مثال جـدول   يرا داراست. برا یدرسۀ ق با برنامیتلف ییتوانا یقیموس: یقیموس ـ  5
ک قوم ی یمحل يهایقیا پخش موسیک ارائه نمود یتمیو ر ییقایتوان موسیضرب را م
  ق است.ین تلفیاز ا يگریدۀ ز نمونیبه آن ن راجع يریادگیدر هنگام 

توانـد از  یمـ آغـاز  ۀ ک نقطین به عنوان یآموزش زم): یطیمح( ینیآموزش زم ـ  6
نـد.  یماق نیـ تحق، میکنیم یکه در آن زندگ یآموزان بخواهد تا در مورد نوع جهاندانش

ـ آموزان و دانش یزندگۀ مثالً نوع خاك منطق ن یـ هـا. ا آن یا حـوادث مختلـف زنـدگ   ی
مثالً با آوردن درختان درون مدرسه ، رون از مدرسه و هم در درون آنیآموزش هم در ب

  رد.یتواند صورت گیم
نـد و  ینماین توجـه مـ  ینگرش و مراقبت آنان به زمة آموزان به معلمان و نحودانش
ـ  یـ هـا بـه ا  آن، ط توجه نکننـد یم و احترام به محیمعلمان با تکرچنانچه   ین موضـوع پ

  ).83ص، 1388، يبه نقل از موسو، انیقورچ( نخواهند برد
و ارتباط با  یو تنفس ين هوازیاست که با استفاده از تمار یمراقبه روش مراقبه: ـ  7

ـ ر يهـا يمـار یو ب یو عـاطف  یجسـم  يهـا از اسـترس ، مختلف بـدن  يهاقسمت  یوان
  کند.یم يریگشیپ
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تصـورات بـه عنـوان     یدر تجسم ذهن ت شده:یا تصورات هدایتجسم کردن  ـ  8
آمـوزان  است که دانـش  ییهااز روش یکی یشوند. تجسم ذهنیاستفاده م یکانون اصل

 پـرورش دهنـد   یدرون یالتیتخ یب و فراخوانیترغ يخود را برا يهاشهیتوانند اندیم
  ). 90ص، 1388، يموسو(

روند. یبه شمار م یت نفس و خودآگاهیرومند در هداین يابزار اها:یکار با رؤ ـ  9
ـ پ یتوانند به ما اجازه دهند که به خـود دسترسـ  یاها میرو »ونگی«طبق نظر  ـ ی ، میدا کن

ـ از پ يند ممکن اسـت نمـودار  ینمایاها جلوه میکه در رو يریتصاو  یشخصـ  يهـا امی
  باشند.
به خـود بـه حـل    نوشتن راجع  :یسیرح حال نوا شینگارش مطالب روزانه  ـ  10

خواهـد   یل خودشناسیکمک خواهد کرد و باعث تسه یروح يهایاز نابسامان ياریبس
 يمعنـو  یدرسـ  ها اشاره شد به صورت عام بـه برنامـه  که بدان ییشد. عناصر و الگوها

در  يمعنـو  انسـان  فطـرت و  يهاد که با توجه به مؤلفهید دیکمک خواهد کرد. حال با
  ت کاربرد خواهند داشت.یکدام الگوها قابل، اسالم

  سیداللت فطرت بر روش تدر
  سیداللت بر روش تدر                                   اتیفطر     

  .يو عشق خداوند آموزش و نشان دادن الطاف يعت: برایگردش در طب ـ   عشق و پرستش
  و رشد فطرت. يداریب ينگارش خالق: برا ـ 
  با مضمون عشق به خداوند. ینید يستفاده از آهنگ و سرودهاا ـ 

ــم ــه یـــ ل بـــ
  یجاودانگ

ل پاسخ مثبـت  ین میبه ا یگروهو پرسش و پاسخ و بحث یکالس يهادر بحث ـ 
  ).يماد يایو نه دن ياخرو یجاودانگ یعنی( شودیداده م ياخرو

  
ش به کمال یگرا

  ا قدرتی

آمـوز و در ادامـه   دانش يهور استعدادهام: به منظور بروز و ظیرمستقیس غیتدر ـ 
  ها.نفس آنش عزتیافزا

گروه را  يآموزان فرصت رهبردانشۀ که هم ي: به طوریتفحص و بحث گروه ـ 
  داشته باشند.
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رند. و یاد بگیهمه بتوانند ، رد کهیگین منظور انجام میدر حد تسلط: بد يریادگی ـ 
   باعث احساس قدرت در شخص خواهد شد. يریادگی

ـ ا ي: بـرا ییمحـاکم قضـا   يکاوشـگر  ـ   ییجو قتیحق ـ آمـوز با کـه دانـش  نی ـ د ی ـ اد بگی رد کـه  ی
  قت کنار گذارد.یدن به حقیرس يغلط خود را برا يهافرضشیپ
  .یدرست در زندگ يریگآموز در جهتکمک به دانش ينقش: برا يفایا ـ 

کنند. به یفرد را ارضاء م ییاگرییبایحس ز، عتیمانند گردش در طب ییهاروش ـ   ییگرا ییبایز
ـ یو در عوض توص، شودیه نمیخشک و خشن توص يهاروش يریکارگ شـود  یه م

  ار مهم است.ینه بسین زمیز در ایس نیتدر يهاروش يکه مکان اجرا
باشـد   یآموز مدنظر باشد و روشـ م دانشید تکریس بایتدر يهاروش يدر اجرا ـ   یکیش به نیگرا

  ان نشود.ین متربیا بیو  یو مترب یمربن یکه باعث اختالف ب
روش باعـث   يو اجرا، ردید مدنظر قرار گیرنده بایادگیها توان در انتخاب روش ـ   يش گرویآسا

ـ رنـده با یادگیروش توسـط   ياد و نامعقول او نشود. اجـرا یآزار ز ـ  ی و  ید بـه راحت
  رد.یسهولت انجام گ

ـ پـرورش خالق  يهـا روش ـ   تیخالق رگـذار اسـت. ماننـد:    یار تأثیسـ نـه ب ین زمیـ ت در ای
و تمـام   يبارش مغـز ، ریتصو، کلمه ییاستقرا يالگو، نگارش خالق، يپردازعهیبد

  ت محور.یخالق يالگوها

  سیبر روش تدر یاسالم یشناسداللت انسان
  سیداللت بر روش تدر                            انسان یژگیو
  

  ییعبادت گرا
  

مـورد توجـه شـاگردان     یاصل يعلم به عنوان الگو: میروش مشاهده و الگوده ـ 
  رد.ید مورد توجه قرار گیاست و با

  آن. ییو چرا یستی: راجع به عبادت و چیبحث گروه ـ 
  ه بودن آن.یو آ یشناخت هست يعت: برایگردش در طب ـ 
  آموزان.ت دانشیرفع شبهات و هدا يپرسش و پاسخ: برا ـ 

  حیت صحیت درست و هدای: به منظور تبعیالگو و سرمشق ده ـ   تیاز به هداین
  يت و آگاه سازیپرسش و پاسخ: به منظور هدا ـ 

بـردن بـه عواطـف و شـناخت      ی: به منظور پـ یشینما يهاينقش و باز يفایا ـ   یخود شناس
  گران.یدرست از خود و د
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ــروح ــق و ۀ ی عش

  ثاریا
  

  گران.یبا د یدلو هم ي: به منظور همکاریکار گروه ـ 
  گران.ینقش: به منظور درك د يفایا ـ 
  . يخداوند يهادهیو عشق به آفر يمندعت: به منظور عالقهیگردش در طب ـ 
  ثار و عشق به خداوند.یلم: با موضوعات ایش فینما ـ 

  ت.یبردن به نقش افراد مختلف و حس مسئول ینقش: به منظور پ يفایا ـ   تیتعهد و مسئول
  ت و تعهد افراد.یمسئول ت حسی: به منظور تقویکار گروه ـ 

  
ــل ــیگراعقــ  یــ

  يوخردورز
  

پـرورش تفکـر   ( هـا آن یحل مسأله: به منظور درك مسائل و روش حل عقالن ـ 
  ).یعقالن

  دن به هدف و کل.یرس يبردن به روابط اجزا برا ی: به منظور پییاستقرا ـ 
  شود.یش آن میجه افزای: باعث لذت بردن از تفکر درست و در نتیاکتشاف ـ 
  : به منظور تفکر کل نگر.یاسیق

ـ  یم و الگودهیآموزش مستق، یسخنران يهاروش ـ   وجود زهد تواننـد زهـد را در افـراد    یم
  پرورش دهند. 

  وجود تقوا
  

  یو درک یاستدالل يهاوهیش ـ 
  یالگوده ـ 

  
  بیمان به غیا

  دهد.یش میب را افزایا اعتقاد به عالم غیرؤ يها: کار روایکار با رؤ ـ 
  ب.یعالم باطن و غة : درباریتفحص گروه ـ 
  بیعالم غة حات درباریم: توضیآموزش مستق ـ 
جـاد  یو در طول زمـان ا ، جاد عالقه و اطالع خواهد شدی: باعث ایبحث گروه ـ 

  هماهنگ خواهد کرد. يهانگرش

   گیرينتیجه

، اسالمى يگذار جمهورانیبن ياز ابعاد فکر یکینفس ۀ یت و تزکیم و تربیمقوله تعل
که همواره و در  باشدیشان میکرد این رویتريادیکه از بناست ، ینیحضرت امام خم
، سیتـدر  گونـاگون:  يهـا به شـکل مبذول نمود و  ژهیبدان توجه و یهمه مراحل زندگ

د یطرح آن تأک یستگیها و... بر ضرورت و بانامه، هایسخنران، فاتیتأل، هان نوشتهیتدو
  د.نفرمود يو پافشار
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ـ یدۀ از اهداف با برنام یدر بعض يـ معنو  يفطرۀ برنام از  یمتفـاوت و در بعضـ   ین
ر یفراگۀ ها طبق خواستآنۀ م و ارائیکند؛ در انتخاب محتوا و تنظیتر فکر مها گستردهآن

ـ  یتـدر  يهـا کند؛ در روشیاو عمل مۀ یت و روحیو ظرف بـا   يشـمار یس اختالفـات ب
رنده سـروکار دارد و  یادگیبرد که با روح یسود م ییهاشدارد و از رو ینید يهابرنامه

 يهـا یژگـ یو يها مـدنظر اسـت دارا  ن نوع از برنامهیکه در ا ینه صرفاً با مغز او؛ معلم
هـا را دارد؛  یژگـ ین ویکه توان انتقال انیتر از همه ااست و مهم یو علم يخاص معنو

رنـده و روح او مـدنظر   یادگیعمـل   ترشین برنامه بیس ایوه ارائه و تدرین در شیچنهم
  ها.محفوظات و دانسته يریادگیاست و نه صرفاً 

  ت:ت انسان به کار گرفیتوان در جهت تربیل را میعوامل ذ ینیدگاه امام خمیاز د
ـ  ریکه آن را شرط اول مجاهده و مبـارزه بـا نفـس و سـ     شه؛یتفکر و اند. 1 اهللا  یإل
ـ انگ، آگـاهى ، دارىیب .)6 و 5 ص، ثیحد چهل شرحر.ك: ( ف فرمودیتوص  الهـى؛ ة زی
 یهست جهان در را خود گاهیجا تا شودیم غفلت خواب از انسان دارىیب موجب، تفکر

  : دیفرمایالهى مة زیانگة دربار ینیحضرت امام خم. ابدیدر
ن قدر تصـرف دارد... اگـر   یا، طان در مایچرا ش، مییمخلص خداة اگر ما بند

 يجـار ، از قلـب شـما بـه زبـان    ، حکمـت  ياهـ چرا چشمه، دیمخلص، شما
م و یستیست و خودمان هم ملتفت نیخدا ن ياعمال ما برا، .. پس بدان.نشده؟
 ).52 ص، ثیحد چهل شرح( ن جاستیهم، درمانیدرد ب

  عزم و اراده؛ . 2
دا نکنـد کـه   یـ ن است که انسان تا تنبه پیا، ان شودیآنچه اکنون الزم است ب

د بـه  یـ مقصـد اسـت و با   يو دارا، ریاو س يز برامسافر است و الزم است ا
 »عـزم «، و حصول مقصد ممکـن اسـت  ، ناچار حرکت کند، طرف آن مقصد

 ).174 ص، ثیحد چهل شرح( نگردد »اراده« ياو حاصل نشود و دارا يبرا

ـ بـر اسـتفاده از ا   حضرت اماممراقبه و محاسبه؛ . 3 د؛ یـ ورزید مـ یـ ن روش تأکی
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  ش فرمود: یخو که خطاب به فرزند چنانهم
تـر و  آسـان  یکـه در روزگـار جـوان    ين قدم اول موفق شـو یکن در ا یسع

ا بـه  یـ و ، ا درجا بزنىیکه  ير شویزتر است. مگذار مثل پدرت پیآمتیموفق
، 18صحیفه امـام، ج  ( مراقبه و محاسبه استبه ن محتاج یعقب برگردى. و ا

 ).512 ص

  د: یفرمایم ینیامام خمش؛ یایعبادت و ن. 4
 ین قدر سستیست. چطور نماز را ایباالتر ن ياضهیچ فریدر اسالم از نماز ه

، 12 ج، امـام ۀ فیصـح ( شـود یدا میل پئن مسایاۀ د در آن؟ از نماز همیکنیم
 ).392 ص

ـ یعد تربب، عبادىۀ نظر از مقولدعا صرف دگاه حضرت امامیاز دذکر و دعا؛ . 5  یت
 ).150 ص ،حمدة سور ریتفسر.ك: ( دارد یو اخالق

ـ یو ترب يسـاز قـرآن را کتـاب آدم   ینیامام خم الوت قرآن و تفکر در آن؛ت. 6  یت
  : دیفرمایم یمعرف

، ت انسـان اسـت  یـ کتـاب ترب ، د استیکه آن قرآن مج، اسالم یکتاب آسمان
 يعدهاب، عد جسمانىو به ب یعد روحانبه ب، که دارد يابعادۀ انسان را به هم

ن اسالم آمده است یعد نظامى؛ اعدها ـ ب ـ همه ب یفرهنگ، اجتماعى، اسىیس
 .)530 ص، 6 ج، امام فهیصح( ت را نشان بدهدیکه به ما راه ترب

 ییو برپـا  ياز ابعـاد عـزادار   یکـ ی به نظر حضرت امامم شعائر مذهبى؛ یتعظ. 7
 ).174 و 173 ص، اسرار کشفر.ك: ( آن است یتیو ترب یعد اخالقب، شعائر مذهبى

ـ اهمبا نفس؛  ا جهادی، عملىمبارزه . 8 امبر یـ ن مجاهـده چنـان اسـت کـه پ    یـ ت ای
، 11 ج، عهیالش وسائل( دیفرمایاد میاز آن به عنوان جهاد اکبر و جهاد افضل  اعظم
  سد: ینویشان میا). 124 و 123 ص

ـ یا ياخالق و اهل سلوك از برا يها که علمان عالجیبهتر  ین مفاسد اخالق
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ـ یبین ملکات زشت را که در خود میک از ایه هر ک ن استیا، اندفرموده  ین
ـ  یـ مردانه ق يو برخالف آن تا چند يریدر نظر بگ و همـت  ، یام و اقـدام کن

و از  یله رفتار کنیو بر ضد خواهش آن رذ، برخالف نفس تا مدتى يبگمار
ـ یدر هر حال توف یتعال يخدا ن یـ کـه بـا تـو اعانـت کنـد در ا      یق طلب کن

طان و یآن خُلـق زشـت رفـع شـده و شـ      یلیز مدت قلمسلماً بعد ا، مجاهده
 شـود یها برقرار مآن يبه جا یجنود رحمان، ن سنگر فرار کردهیجندش از ا

 ).32 ص، 6 فصل، اول ثیحد، ثیحد چهل شرح(

بـود و در   مورد توجه حضـرت امـام  ، یتین اصل مهم تربیاق؛ یش و تشویستا. 9
د: مـن هـر   یـ گویله مـ از بستگان معظم یکیگرفت. یت فرزندان خود از آن بهره میترب

ـ یآیادم میکردند. یق به نماز میمرا تشو، رفتمیش امام میموقع پ پـنج سـاله    ید که وقت
شان نمـاز  یمن هم پشت سر ا، خوانندیدم که دارند نماز میبودم وارد اتاق آقا شدم و د

 امـام ة ریسـ  از ییهـا برداشـت ( زه دادندیخواندم. پس از نماز امام چند کتاب به من جا
  . )61 و 60 ص، 1 ج، ینیخم

 يمعنـو ۀ برنامـ ،  ینـ یحضـرت امـام خم   یتیها و اصول تربن آموزهیبر اساس هم
هـا و  ن فطـرت یه بر همـ یبا تک يجوامع بشر یدرصدد حل تعارضات و مشکالت کنون

کـه از   یو بـازده ، و...) اسـت  ییبـا یش و زیرایپ، ش به پرستشیگرا( یاشتراکات انسان
کـرده و در   یهـا زنـدگ  انسان يها و برااست که درون انسان یکس، ر مدنظر داردیگفرا

ـ  یو با روح زندگ یم قلب انسانیعمل و از صم حـل  اسـت کـه راه   یکنـد و او کسـ  یم
  ها در نظر خواهد داشت. حل تعارضات و تنش يبرا يزیربه جز جنگ و خون، يبهتر

زه یآموزان خود بوده و از سکوالردانش در يمعنو یجاد نگرشیکه به دنبال ا یمعلمان
ت یمعنو يهاشروع کارشان از داللت يتوانند برایم، برندیات رنج میشدن علم و اخالق

 س و... در کالس خود استفاده کنند.یروش تدر، بر معلم یاسالم
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  .6 ش، دوم سال، کالم مجله: تهران، اتیفطر). 1386( جعفر، یسبحان  .13
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  ک حقوق از اخالق یۀ تفکیبر نظر يانتقاد ینگرش
  ینیامام خم ینش قرآنیه بر بیبا تک سمیویتیزدر مکتب پو

 10اطهر يدیخورش محمد

از  یو نظام اخالق یان قواعد حقوقین نسبت و ارتباط مییتب، همواره چکیده:
بوده اسـت.   یمکاتب حقوق یاصل يهادامنه و دغدغهپر یجمله مسائل فلسف

در قـرن   یحقـوق  یسـت یویتیمکتب پوز، در غرب یدر کشاکش انقالب فلسف
ـ با جوهرة تفک يالدینوزدهم م اصـالت   تـأثیر ک حقـوق از اخـالق تحـت    ی

در علوم مختلف شکل گرفت و بر عدم وجود هر گونه ارتبـاط   ییگرااثبات
دگاه یـ ز دیـ اسالم و ن یم قرآنید. از منظر تعالیورز تأکیدان آن دو یم يضرور
توان ین حقوق و اخالق نمیزات فراوان بیبا وجود تما، غرب يگرانو یفلسف

 یستین را انکار کرد و بایقوان يب و اجرایکرد اخالق در تصوگاه و کاریجا
 یقرآن يهاآموزه یخوانق با بازین تحقیان آن دو شد. ایق میقائل به ارتباط وث

گفتـه در  شیۀ پیصدد انتقاد از نظردر ینیامام خم يو نوشتار یانیدر آثار ب
شـۀ سرشـار از   یاند، ک طـرف یـ ز آمده است تا اانفکاك حقوق از اخالق بر
                                                   

  .کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري .10
Mail: msun4@mailfa.org 

mailto:msun4@mailfa.org
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ف گردد یتوص ینسبت به اصالت اخالق در نظام حقوق امام یمعارف قرآن
ـ نه تحلین زمیشان در اینش ایمحور بودن بقرآن، گر دگر بارهیو از طرف د ل ی

  شود.
، سـم یویتیمکتـب پوز ، ک حقوق از اخالقیتفک، ینیامام خم :هاواژه دیکل

  اصالت اخالق.

  مهمقد

ن ارتباط و نسبت در مقولـۀ حقـوق و اخـالق همـواره     ییتب، ایدن یحقوقدر مکاتب 
در قرن نوزدهم  یسم حقوقیویتیش مکتب پوزیدایمورد بحث و کنکاش بوده است؛ با پ

 یبر استفاده از روش تجرب یغرب مبن يگرااثبات یفلسف يهاگزاره تأثیرتحت  يالدیم
یدر پ یو وجدان یبطالن ادراکات عقل به عنوان تنها راه شناخت علوم و بالتّبع یو حس 

ـ بـه تفک  یجۀ انقالب فلسفید در نتیعقا ين آزادین تامیآن و همچن ان حقـوق و  یـ ک می
دگاه در خصـوص  ین دی)؛ مطابق ا464: ص1ج، 1377، انیکاتوز( اخالق دامن زده شد

ـ م يضـرور  یچ ارتبـاط یهـ ، ن حقـوق و اخـالق  یب یشناسنسبت و  یان قواعـد حقـوق  ی
اصول  يبرا يکردا کاریگونه نقش چیتوان هینم، وجود ندارد و لذا یالقاخ يهاارزش

ز اجـرا و  یـ و ن یت بـه قواعـد حقـوق   یا مشروعی یدر اعتبار بخش یاخالق يهاو ارزش
انـد کـه   محـض  یانشـائ  يهـا گزاره، هین نظریطبق ا یر آن قائل شد. قواعد حقوقیتفس

چند کـه آن قاعـده بـر خـالف     هر ،آورندیدست مت بهیت خود را ارادة حاکمیمشروع
  ).107ص :1391، پژوهدانش( باشد یاخالق يهاح ارزشیصر

ضـمانت  ، قلمـرو ، ن حقوق و اخـالق در موضـوع  یکه ب ياریزات بسیرغم تمایعل 
قابل انکار است؛ چـه  ریغ، ژرف و شگرف اخالق بر حقوق ، تأثیر.. وجود دارد.اجراء و

د یـ آیحساب مبه یحقوق يهااز قواعد و هنجار ياریمنبع بسی، اخالق يهانکه ارزشیا
انـت در امانـت را نـام بـرد و     یز از خیبه عهد و پره يتوان لزوم وفایکه از جملۀ آن م
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بـر خـالف    یب قواعد حقـوق یبا تصو یقواعد حقوق ينۀ ضمانت اجراین در زمیهمچن
ن قواعد یاموجب زوال وصف الزم اإلجراء بودن ی، اجتماع یاخالق يهااریاصول و مع

ان یـ ق مین ارتباط وثیا، اسالم یم قرآنی). از منظر تعال72: ص1391، پژوهدانش( شودیم
 يژه و شـکل بهتـر  یها از جلوة وحقوق و اخالق به جهت وحدت منبع و هدف در آن

ۀ انفکـاك  یـ ک قـرن از ارائـۀ نظر  یـ ز پس از حدود یست و در فلسفۀ غرب ندارخوربر
ن قواعـد آن  یتریدر فنّ یبر لزوم نفوذ اخالق در حقوق حتّگر یکدیحقوق و اخالق از 

ن و یقوان ير و اجرایتفس، بیتصو، نیتدو يهاکرد آن را در حوزهد و کارینمایم تأکید
  سازد.ینشان ممقرّرات را خاطر

و آموزگار بـزرگ قـرآن    یاء کنندة معارف قرآنیاح يشۀ واالیدر اند یغور و بررس 
ان حقوق و اخالق در یم یث نسبت شناسیاز ح، ینیامام خمحضرت ، در قرن معاصر

ها و د تا به وضوح ترجمان قرآن در گفتارینمایم يضرور، شانیا يو نوشتار یانیآثار ب
ن پژوهش به یمسئلۀ ا، نیابرافت. بنایشان را بتوان یشار از معارف قرآن اسر يهانوشتار

بـا اسـتفاده از    امام یو قلم یانیدر آثار ب یقرآن يهاآموزهیی گشاباز، ع و نویشکل بد
در خصوص نقد و  یفیتوصـ  یلیق تحلیوة تحقیو ش ياکتابخانهـ  يروش مطالعۀ اسناد

چند که ممکـن  هر، است یستیویتیک حقوق از اخالق در مکتب پوزیتفک ينقض تئور
ـ ، اشاره نشده باشـد  یات قرآنیح به آیم و صریاست به صورت مستق در  بـا تأمـل   یول

ن اسـت کـه   ین پژوهش بر ایشود؛ در واقع تالش ایان مینما یات الهیترجمان آ، هاآن
ـ از منظـر ب  یکرد اخالق را در نظـام حقـوق  گاه و کاریجا ـ ی  حضـرت امـام   ینش قرآن
نسبت به تقدم  امام یشۀ فلسفیاندي، ق از بعد نظرین تحقیجۀ اید. در نتینما یشناسباز

انفکاك حقـوق از اخـالق    يده و نسبت آن با تئورین گردییبا تأخّر اخالق به حقوق تی
ـ ینقـش آفر ، هم یث عملیشود و از حیده میسنج یستیویتیدر مکتب پوز اصـول و   ین

ـ  يهاارزش ن و مقـرّرات شـناخته   یقـوان  ير و اجـرا یتفسـ ، بیتصـو ، هیـ در ته یاخالق
ـ از ن هدف است تـا  یدار اق در سه فصل عهدهین تحقیا، ن رویگردد. از ایم ، ک سـو ی
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ـ  يهـا را راجع به اصالت و تقـدم ارزش  ینیدگاه امام خمید  يهـا بـر هنجـار   یاخالق
حقـوق از اخـالق در    ییاند تا بطالن جدایبنما یگاه آن را در نظام حقوقیو جا یحقوق

شۀ حضـرت  یاند يمحورقرآن، گرید ياثبات گردد و از سو یسم حقوقیویتیمکتب پوز
گـر شـود. در فصـل اول از جهـت     باره جلـوه شان دگریا يهادر سخنان و نوشته امام

ـ نظر« یخـوان و بـاز » ن اصـطالح حقـوق  یـی تب«، »اخالق یمعناشناس«به  یشناسمفهوم ۀ ی
دگاه یـ د« یقـ یبه صورت تطب، شود و در فصل دومیپرداخته م» ک حقوق و اخالقیتفک

گردد. فصـل  یم یبررس» اخالق در حقوق تأثیرغرب نسبت به  يگرااسالم و فلسفۀ نو
ـ ارتبـاط حقـوق و اخـالق از د   «ان یدار بعهده، زیق نین تحقیا یانیپا ـ ی امـام   یدگاه قرآن

  خواهد بود. » ینیخم

  ادبیات نظري

 یح برخـ ین و تشـر یـی تب، بر مطالب آن يابحث از هر مقوله يتقدم مباد يبه اقتضا
 يق ضـرور یـ ن تحقیـ خـور ارتبـاط بـا موضـوع ا    به فرا يبردم و اصطالحات کاریمفاه

  شود.ید که به آن پرداخته مینمایم

  اخالق یمعناشناسـ  1
ن الفعـل بـوده و   یا سـکون عـ  یـ و جمع منکسرة خُلق به ضم  یعرب ياواژه، اخالق

عت و هر آنچه که متعلّق به یطب، هیسج، اربابان لغت در برابر سرشت يآن از سو يمعنا
در مقابل خَلق که به شکل محسوس و باشد  یآدم يدایپر قابل ظاهر و درون نایباطن غ

 257: ص25ج، ق1414ي، دیالزب. (به کار برده شده است، صورت ظاهر قابل درك بوده
  ). 86: ص10ج، ق1414، و ابن منظور

فتاده اسـت؛ صـاحبان   یآن دور ن يلغو يز چندان از معنایاخالق ن یبرد اصطالحکار
بر  ینفسان يداریراسخ و پا ینفسانآن را ملکۀ صفات ، عیشا یفیدر تعر یشۀ اسالمیاند
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أت صفات بـه سـهولت و   یشود رفتار متناسب با همان هیاند که موجب مانسان دانسته
ـ  ياز به تامل و درنگ از سویبدون ن و  51: صق1426، هیمسـکو . (صـادر شـود   یآدم
ن صـفات  یـ علـم اخـالق از ا  ی، فـ یف کین تعری). بر اساس ا121: ص1384ی، طباطبائ
کنـد و  مـی  ان آورده و از رفتار متناسـب بـا آن بحـث   یست سخن به میناشاا یده یپسند

قرار  یها را مورد بررسلتیاز رذ ییو رها یدن به فضائل اخالقیرس يهاوهین شیچنهم
ر یمسـ ، هـا ها و اصـول ارین معی) و بر اساس ا276: ص1ج، ق1375ی، طباطبائ. (دهدیم

 یپسـند را از نفـوس انسـان   نـا  يخو دن ازیگز يکو و دوریآراسته شدن به خصائص ن
ـ  يمهـد  محمـد ، مرحوم مالن روی). از ا27: ص1386، هیمغن. (اندینمایم علـم   ینراق

موصـوف شـدن بـه آن و متخلـق      یه و چگـونگ یدانش صفات مهلکه و منج«اخالق را 
ـ تعر» دن به صفات نجات بخش و رها شدن از صـفات هـالك کننـده   یگرد ف نمـوده  ی

   ).34: ص1363. (است
و ذکـر مقامـات    یو ملکـوت  يویا عالم دنیان وجود دو نشئه یز با بین ینیامام خم 

مبارزه ، از روح یرون نمودن مقابح اخالقیب یعنیانسان به هر دو بعد اخالق  ينفس برا
تأدب به اخالق ي، گریئه و دیس در مملکت نفس و جهاد اکبر با ملکات سیبا جنود ابل

: 1372. (ر.ك: انداهللا اشاره نموده یل سلوك إلیجهت تسه یحسنه و تخلّق به آداب اله
ند و آن ینمایف میات و مهلکات را علم اخالق تعریعلم به منج ). امام بزرگوار8ص

ن آشکار گردد و یق معارف دیآورند تا حقایب نفوس به حساب میبرا تهذ يارا مقدمه
  ).10ص :1382. (ودد در آن حاصل ر.ك: شیتوح یینمااقت نفس جهت جلوهیل

ـ از م يا اخـالق نظـر  یقسم علم اخالق ، ان آمدیآنچه که فوقاً از آن سخن به م  ان ی
ملحـوظ   یا نظام اخالقـ یاخالق  یبخش عمل، ن مجالیاقسام ثالثۀ اخالق بود؛ اما در ا

ب یر تهـذ یها در مساست که التزام به آن یهائالعملنظر بوده که ناظر بر قواعد و دستور
)؛ 15: ص1385ی، کنـ يمهـدو . (ضرورت دارد یدن به کمال مطلوب اخالقیرسنفس و 

اسـت   یقواعد اخالق عملـ ، سۀ اخالق و حقوقین است که در حوزة مقایل آن هم ایدل



456   1ج / مجموعه مقاالت  

بـه خـود دارد نـه     يشـکل دسـتور  ی، آن همانند قواعد و مقرّرات حقوق يهاکه گزاره
  .)526: ص1ج، 1377 ،انیکاتوز. (دار استخورالزام بر یو از نوع یفیتوص

  ن اصطالح حقوقییتبـ  2
 یدر معـان  یفارس یات حقوقیدر ادب یول یاست عرب يادر اصل واژه» حقوق«واژة 

وجـوه   یستند ولیگر نیکدیارتباط با یهر چند که بی، ن معانیرود؛ ایکار مبه یگونگونا
). 5: ص1391 ،پـژوه دانش. (ندیبه حساب آ یشود که مشترك لفظیها باعث مز آنیتما

و نـه   11جمـع حـق   ينه بـه معنـا  ، حقوق به کار رفته ين نگارش از معنایآنچه که در ا
بلکه ناظر به مجموعه قواعد ، مزد کارکنان استدست يدانش حقوق و نه حقوق به معنا

آن را  يها ضمانت اجـرا است که دولت یو مقررات حاکم و الزام آور بر روابط اجتماع
  ). 13: ص1394، انیکاتوز( 12.شوندیمتعهد م

تـوان  ینمـ ، هـا اجـرا قلمرو و ضمانت، با وجود تفاوت حقوق و اخالق در موضوع 
از  ياریشـۀ بسـ  یمبنـا و ر ، ک سـو یگاه اخالق در حقوق را انکار نمود؛ از ینقش و جا

بـه عهـد و ردع    يکه لزوم وفـا چنان، دهدیل میقواعد و مقررات حقوق را اخالق تشک
ده و در زمـرة قواعـد   یـ ن گردیاست که از طـرف مقـنّن تضـم    یاخالق امانت از احکام

 یانیاز اهداف م یک، یگرید ي) و از سو60: ص1394، انیکاتوز. (در آمده است یحقوق
ن نکتـه شـد کـه    یـ د غافل از ایآن است. البتّه نبا يو اعتال یحفظ اخالق عموم، حقوق

، ن رویاند و از اوارد نشدهبودن در جرگۀ حقوق  یل شخصیبه دل یقواعد اخالق یبرخ
، هسـتند  يکـرد فـرد  ت و کاریماه يشتر دارایندارند و ب یاجتماع يجنبۀ ضمانت اجرا

  همانند تکبر و حسد.

                                                   
11 .Rights 

12 .Law 
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  ک حقوق و اخالق یۀ تفکینظرـ  3
ن یـ شـناخت؛ ا در آثـار ارسـطو بـاز    یستیحقوق از اخالق را با یۀ جدائینظر يمبنا

م نمود یاست مدن تقسیر منزل و سیتدب، خالقحکمت را به سه بخش ای، ونانیلسوف یف
مطـرح   یلت انسـان یل به سعادت و کسب فضـ یر نیح که در اخالق تنها مسین توضیبا ا

گو واجتماع و دولت گفت، خانواده، است از روابط افرادیر منزل و سیدر تدب یول، است
اثـر  رها فرض وحدت حقوق و اخالق ب). پس از مدت74: ص1380، هارت. (گرددیم

 يالدیجـدهم مـ  یده و مـذهب در قـرن ه  یعق ين آزادیتأمی، بودن قواعد مذهب ياجبار
. دا کنـد یز پین یدار شود و طرفدارانیۀ انفکاك حقوق و اخالق پدید تا فرضیسبب گرد

ـ ). در ادامـۀ ا 464: ص1ج، 1377، انیکاتوز( قـرن   یو روش علمـ  ین انقـالب فلسـف  ی
ـ   » اگوست کنت« یفۀ تحقّقفلس يهاگزاره یدر پي، الدینوزدهم م بـر   یکـه خـطّ بطالن

، شـمرد د و حـس و تجربـه را تنهـا منبـع شـناخت بـر      یکشـ  یو وجدان یادراکات عقل
چه که قابل تجربه و ثبت است به عنـوان  باور به هر آن تأثیرتحت  یوست حقوقیتیپوز

 یدا کرد که بـا انکـار اصـول و مبـان    یپ یافت و طرفدارانیک مکتب مطرح و گسترش ی
ن که هسـت و  یچن، ان حقوقیو آشکار م یز اثباتیبر تما یجامع و ثابت حقوق، مشترك

)؛ 35: ص1386، بـت یت. (دنـد یورزیاصـرار مـ  ، حقـوق مطلـوب)  ( د باشـد یکه باچنان
ـ دانست بـه ا یرا ممتنع م» هادیبا«و » هاهست«ان یارتباط م "ومیه"که  يطورهمان ن ی

 یا هنجار حقوقی یواند اصول ارزشمند اخالقتیعت او نمیو طب یشرح که فطرت انسان
سـم  یویتیدر مکتـب پوز  یاخالق يهاان حقوق و ارزشیم ین نسبت شناسیمقرّر دارد. ا

ز به حسـاب  ین مکتب نیا یها از هم دارد که جوهرة اصلآن یبر جدائ تأکید 13یحقوق
.. .گـر. یز دیـ چ، قـانون  یابیز است و اخالق و ارزیک چ، یقانون«ان که: ین بید با ایآیم
 يک قانون برایندارد که  یست. ضرورتیان اخالق و قانون نیم يايچ ارتباط ضروریه

                                                   
13 .Legal Positivism 
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ـ تب. (منطبق باشد یاخالق يهااریبر معی، داشتن اعتبار قانون ). 23و22صـص  :1386، تی
چنـد  هر، داندیقرار نمان حقوق و اخالق را بریم يضرور يارابطهی، سم حقوقیویتیپوز

ـ م یمنطقـ  ياکه رابطـه  یکند؛ همچنانیها اشاره مان آنیتباط مکه بر امکان ار ان امـور  ی
  ست.یقرار نبر يو اعتبار یقیحق

ن مبنا استوار است که قواعـد و  ین بر ایان حقوق و اخالق همچنیم ییشۀ جدایاند 
کـه   یدر حـال ، اشـخاص اسـت   یرونیب يهاازین نیساز تأمنهیصرفاً زم یمقرّرات حقوق

ـ بـاطن و درون آدم  اخالق منوط به ـ  يهـا ارزش، گـر یان اسـت؛ بـه عبـارت د   ی  یاخالق
ـ کاو، پرستحق. (ندارند یحقوق يهان به اجرا در آوردن هنجاریدر تضم يبردکار  یانی

ـ ا). بـر 55: ص1395، و کهوند اعتبـار و  ، بـه حقـوق   یسـت یویتین اسـاس در نگـاه پوز  ی
گـر و در  یز دیت است نه چیوابسته به ارادة حاکم ین و مقررات حقوقیت قوانیمشروع

. دیـ آیگذار به حساب ممحضند که محصول ارادة قانون ییانشا يهاتنها گزاره، تیواقع
ح اخـالق  یا مقرره بر خـالف صـر  یهر چند که آن قانون ، )107: ص1391، پژوهدانش(

ـ ا يهـا آموزه يباشد. بر مبنا گـران  بـه عنـوان آغـاز    "نیآسـت "و  "بنتـام "، ن مکتـب ی
ـ  یفرمان حاکم را منشاء قاعدة حقوقی، حقوق سمیویتیپوز  یگـاه یکننـد و جا یمطرح م
 يادعـا  "کلسـن "، نیشـمرند. همچنـ  ینمن بریه قوانیدر توج یاخالق يهاارزش يبرا

صدد زدودن اخالق مثل اخالق را نمود و در یحقوقریگر غیز دیک حقوق از هر چیتفک
ز با مـردود  ین "هارت"). 57: ص1395، و کهوند یانیکاو، پرستحق. (آمداز حقوق بر

ان یـ را محدود بـه ارتبـاط م   یقاعدة حقوق يمحتوا، ان حقوق و اخالقیشمردن رابطۀ م
وجـه مشـترك   ، نیابر). بنا41: ص1386، تیتب. (دینمایم یانسان تلقّ يهاازیحقوق و ن

ک حقوق و اخالق است و یتفکی، سم حقوقیویتیموجود در مکتب پوز يهاشهیتمام اند
گردد یمحسوب م یاخالق هايمستقلّ از ارزش یت قاعدة حقوقیماه، ن اعتقادیمطابق ا

 يهـا و روش یبه قواعد حقـوق  یدر اعتبار بخش تأثیري یاصول اخالق، بین ترتیاو به
  ن و مقرّرات ندارند.یاز قوان یر حقوقیتفس
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  اخالق در حقوق ي غرب نسبت به تأثیرگرادگاه اسالم و فلسفۀ نوید
اخـالق  ، ن نوع اخالقیترن و مؤثّریبهتر، نیترژرف، نیترجامع، نظر اسالم انوراز م

قابل انکـار اسـت و از دسـت    ریغی، اعد حقوقتأثیر شگرف اخالق بر قواست؛  یمذهب
 يهـا زیرغـم تمـا  یگـردد. علـ  یم یگوار تلقّبس نا يمر، احقوق ين پشتوانه برایدادن ا

.. .منبـع و ، قلمـرو ، موضـوع ، ضمانت اجـراء ، ن حقوق و اخالق در هدفیکه ب ياریبس
 یاصول مشترک يکرد اخالق در حقوق که بر مبناگاه و کاریتوان از جاینم، وجود دارد

تـر از حقـوق اسـت و قلمـرو     نکه دامنۀ اخالق گستردهیغافل شد؛ چه ا، استوار هستند
که  یحالدر ی، شود و هم اجتماعیم يفرد يهاحقوق محدود. اخالق هم شامل هنجار

ست گرااخالق هم درون، گریعبارت دافراد است؛ به یحقوق تنها ناظر بر روابط اجتماع
ـ  يهاست. ارزشگرااما حقوق فقط برون، گراو هم برون هـم از مـذهب الهـام     یاخالق

سـت.  ین گونـه ن یـ حقوق ا یول، شه در آداب و رسوم داردیر، گرید یرد و از طرفیگیم
ـ ، اسـت  یو جمع يو وجدان فرد یاله يهاالهام، منبع اخالق حقـوق از ارادة آزاد   یول

، است یو دولت ياجباری، اجتماعی، قواعد حقوق يشود. ضمانت اجرایم یها ناشانسان
. گرددیم یوجدان آدم يو مربوط به ندا یدرونی، اخالق يهاارزش ياما ضمانت اجرا

  ).49: ص1377، اینقربان(
متقابل حقوق و  تأثیرق و یارتباط وث یتوان نافیا را نمهن تفاوتیاست که ا یهیبد 

اخالق در حقـوق بـر خـالف آنچـه کـه       تأثیرگر محسوب نمود؛ شعاع یکدیاخالق بر 
اسـت کـه    يابه گونه، کندیح میها از هم تصربه انفکاك آن یسم حقوقیویتیمکتب پوز

گـردد؛  یم یتلقّ یالقحقوق در اجتماع است به عنوان چهرة نظام اخ یقانون را که تجلّ
ک مفهوم یدن به عدالت است و عدالت هم یت بخشیفعلی، نظام حقوق یانیرا هدف میز

، ان حقـوق و اخـالق  یرامون تعامل می). پ246ص  :1ج، 1377، انیکاتوز. (است یاخالق
ن است که یا، ان استیبه طور خالصه آنچه قابل ب یول، توان روا داشتیار میسخن بس
 يهـا شتر هنجاریب، ن رویاست و از ا یاخالق يهاارزشی، ز قواعد حقوقا ياریمنبع بس
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 یـی چـرا کـه آن قـدر ضـرورت اجرا    ، شـوند یز محسوب مـ ین یاصول اخالقی، حقوق
ـ ن یزمان چهـرة حقـوق  هم، دولت ين از سویدارند که با تضمخوربر دا یـ ز بـه خـود پ  ی
ـ مقابـل ن  انت در امانـت. در یز از خیبه عهد و پره يمثل وفا، کنندیم ز ممکـن اسـت   ی

مثـل مقـرّرات   ، محسوب شـوند  يضرور یبه لحاظ اخالق یقواعد حقوق یت برخیرعا
مشـهود   یقواعد حقوق ياخالق در اجرا ، تأثیرن گفتاریجۀ ای. در نتیو رانندگ ییراهنما

که بر اخالق منطق باشد به جهت وجود  یآن بخش از قواعد حقوق، ک سویشود؛ از یم
 يگـردد و از سـو  یاجـرا مـ   يوجدان به صورت بهتر يدر پاسخ به نداو  یزة باطنیانگ
ـ از ناح، باشد یاخالق يهاکه مخالف ارزش یآن بخش از قواعد حقوق ياجرا، گرید ۀ ی

گردد و عمالً وصف الزم االجرا بـودن را از  یدر اجرا مواجه م یاجتماع با مقاومت منف
ـ ). ا72و73ص: صـ 1391، پژوهدانش. (ردیگیآن م متقابـل حقـوق و    تـأثیر رتبـاط و  ن ای

شوند یه میذات اقدس اله تغذ یعنیک منبع ین سبب که هر دو از یاخالق در اسالم به ا
ن ین وجه ممکن ایکنند به بهترمی انسان را دنبال یتعال یعنی ين هدف واحدیو همچن

  .رودیاسالم به شمار م ینظام حقوق یاصل يهایژگیدار شده است و از ویپد یوستگیپ
در قـرن   یسـم حقـوق  یتویک حقوق و اخالق در مکتـب پوز یۀ تفکیبا گذار از نظر 

 تـأثیر ان یـ سـردمدار جر ، در فلسفۀ غـرب  یعیحقوق طب يستم و اقبال مجدد به تئوریب
ن قواعد آن یتریدر فنّ یبا اعتقاد به نفوذ اخالق در حقوق حتّ "پریر"اخالق در حقوق 

 ین حقوقیقوان ير و اجرایتفس، هیاخالق در ته کردهمچون گردش خون در بدن به کار
داند تا یآن م يهارویگذاران در استفاده از ناخالق را مهارت قانون، پرید. رینمایم تأکید

آن قواعـد را   ياجـرا ، اجتماع یاخالق يهاهدفمند در انطباق با ارزش يبا وضع قواعد
اخـالق  ، گر سخنیردد؛ به دگیممکن م یل آن بر جامعه به سادگید و تحمیل نمایتسه

ت یهدا ییاست که توانا یفعال يرویبلکه ن، شودیحقوق شمرده م یاز مبان یکینه تنها 
). 410ص :1ج، 1377، انیکاتوز. (ن بردن قواعد آن استیقادر به از ب یآن را دارد و حتّ

طـۀ  راب، »هاي سازنده حقوقنیرو«و  »قاعده اخالقی در تعهدات مدنی«در دو کتاب  يو
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ار یگر حقوق و معنشان نمود و اخالق را احاطهرا خاطر یک حقوق و اخالق مذهبینزد
 یداند و حتّیاخالق م یخینمود تا به آن جا که حقوق را رسوب تار یآن معرّف یابیارز

، دادگـاه  یب کـه قاضـ  یـ ن ترتیکند به ایاشاره م یۀ قضائیدر رو یبه نفوذ اخالق مذهب
را بـه تناسـب هـر     یاخالق يهاخو گرفته و ارزش یاخالق يهااست که با سنّت یکس

ـ  يرا يبه انشـا  ین اصول اخالقیهم تأثیرآورد و تحت یدعوا به حساب م . پـردازد یم
  ).272: ص1ج، 1377، انیکاتوز(

  ینیامام خم یدگاه قرآنیارتباط حقوق و اخالق از د

هـم  ان در درتـو یر مکاتـب را مـ  یو سـا  ی نیشۀ حضرت امام خمینقطۀ فارق اند
که روابـط   يان مردمان جامعه اذعان نمود به گونهیحقوق و اخالق در روابط ب یدگیتن

مطلوب از قواعـد   ییان نگردد تا ضمانت اجرایف بیتنها بر اساس حق و تکل یاجتماع
دار گـردد.  یپد، شودیاد میکه در اسالم از آن به عنوان الفت  يزیطبق همان چ یحقوق

آن را سست خواندند  يهاهیپا، کامل از معلومات فلسفۀ غرب یاهبا آگ حضرت امام
امـام  ر.ك: . (اج فالسفۀ غرب به رجوع به فلسـفۀ شـرق را خـاطر نشـان کردنـد     یو احت

ـ  ین رو می)؛ از ا392، ص9ج، 1378خمینی،  د صـاحبان مکتـب   یـ عقا یگیپـا یتـوان ب
  استنباط کرد.  ن حقوق و اخالق را از منظر امامیک بیبر تفک یمبن یستیتویپوز

انسان در اثر اسـتغناء در   يگرانیمسئلۀ طغ یوقت  حضرت امام یشۀ قرآنیدر اند 
ن خطـر  یـ ک بودن ایبودن در راس امور و نزد یبه طاغوت 14ن سورة قرآن ذکر شدهیاول
و مصفّا کردن دل  ین رو بر ضرورت کسب فضائل اخالقیانسان اشاره دارد و از ا يبرا

  ). 398: ص 14 ج، 1378امام خمینی، ر.ك: . (ندینمایم یدتأکل پست یاز رذا
ـ م یشان در نسبت سنجیلذا از نظر ا  يهـا اصـالت بـا ارزش  ، ان حقـوق و اخـالق  ی

                                                   
14. طْغَىانَ لَینَ*  کَال إِنَّ اإلِنْس  )7و6): 96. (علق (یأَنْ رآه استَغْ



462   1ج / مجموعه مقاالت  

ن یگردند تا بـد یحقوق محسوب م يت برایها هستند که غان ارزشیاست و ا یاخالق
ـ انسان مت یتعال یعنیت اخالق یتحقّق غا يدر راستا یب قواعد حقوقیترت گـردد؛   یجلّ

نکـه از نظـر   یبرداشـت کـرد. چـه ا    از کالم امام یتوان به خوبیرا م يت بندین غایا
ن یا است و از يشان به سعادت بشریت ایتوجه به اخالق در ظلّ عنا محور امامقرآن

ر.ك: . (است شده شمردهن سعادت کشور در تمام ابعاد بریقادر بر تام، انسان مهذّب، رو
ت بشر به ملکوت یهدا دگاه امامیقت از دی). در حق531، ص7ج، 1378امام خمینی، 

بدون تحقّق ملکات ممدوحه و فضـائل حسـنه در نفـس    ی، و قرب او به حق تعال یاعل
. (ر.ك: سـت ین ، ممکـن دیـ آید مـ یـ در انسـان پد  یانسان که به واسطۀ اخـالق اسـالم  

چـرا کـه   ، الق باشـد اخی، کرد هر قاعدة حقوقیرو یستیبا، ن اساسیا). بر58ص1382
). اصـالت  534، ص7ج، 1378امـام خمینـی،    . (ر.ك:اسـت  یاتمعنوي، زیاساس هر چ

 سان در کالم حضرت امامنیای، از جمله در نظام حقوق یاخالق در تمام ابعاد حکومت
  ده است:یان گردیب

  . )134ص، 19، ج1378. (امام خمینی، زیه مقدم است بر همه چیتزک 
انسان و  يو معنو يدو جنبۀ مادی، م قرآنیسرّه) بر اساس تعالقدس ( حضرت امام 

 يانسـان و قـوا   يت جنبـۀ مـاد  یدهد؛ عـدم محـدود  یص میمحدود بودن آن را تشخنا
ـ نمایو آشوب غرائز مواجه م یختگیگسب افساریرا با آس يهمواره و، او یوانیح د تـا  ی

. شـمرند یمـ سابق بـر  یطاغوتم یتر از رژخطر آن را هزار بار خطرناك که امام ییجا
ـ مند کـردن ا ن روش نظامیترر و کاملی) و تنها مس255، ص8ج، 1378(امام خمینی،  ن ی

ن یتـر ی اسـت کـه مهـم   ه و تخلّق به اخالق اسالمیتزک، طان در انسانیش یجنود نفسان
ان شده ین گونه بیشان این مطلب در کالم ایگردد. ایس) محسوب م( اءیهدف بعثت انب

  است:
 ..معنـوى اسـت.   ــ  کتب اسالم یک مکتب مادى نیست؛ یک مکتب مادىم

سـازى آمـده اسـت. همـه     اسالم براى تهذیب انسان آمده است؛ براى انسان
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، 7 ج، 1378. (امـام خمینـی،   انـد سـازى آمـده  مکتبهاى توحیدى براى انسان
  )531 ص

د و یـ وحت یساز نهـائ نهیزم یفضائل و ملکات اخالق، حضرت امام یاز منظر قرآن
ت نقش اخالق در رساندن بشـر  یاهم، بین ترتیاکلمۀ واحده در نفس انسان است و به

از  یکـ یاسـت کـه    ياکه همـان قـرب پروردگـار اسـت بـه گونـه       يبه سعادت اخرو
ـ  ، س) از نظر امام(اءیرسالت انب يهافلسفه عنـوان   یرهاندن مردمان از ظلمـات اخالق

ــگرد ــتی ــی، ده اس ــام خمین ــا435، ص 17 ج، 1378. (ر.ك: ام ــر). بن ــاب ــاوت ، نی تف
 یفرمائاخالق نسبت به حقوق و حکم يهادر تقدم و اصالت ارزش ینید يهاحکومت

ـ تـوان از ا یها را مر حکومتیمکارم اخالق در اجتماع از سا  ان حضـرت امـام  یـ ن بی
  برداشت نمود:

، براى انبیا اینکه دنبال این بودند که یک حکومت عدلى در دنیا متحقق کنند
این است که؛ حکومت عدل اگر باشد، حکومتى باشـد بـا انگیـزه الهـى، بـا      
انگیزه اخالق و ارزشهاى معنوى انسانى، یک همچو حکومتى اگر تحقق پیدا 

 . (امـام خمینـی،  کنـد کند و تا حد زیادى اصالح مىبکند، جامعه را مهار مى
   .)162، ص16 ج، 1378
ه نفس و تمسک به اخالق حسـنه  یبه همراه تزکتعلّم ، حضرت امام یاز نگاه قرآن

دن به یه را شرط رسیتزک، گرددیجه منجر به سعادت متعلّم میث نتینکه از حیعالوه بر ا
ـ یـ قـت را منـوط بـه تزک   یدانند و فهم و درك علم و حقیم یق هستیعلم و حقا  یه تلقّ

ب نفـس از  یهـذ هـا را ت بستر انعکاس علم در قلـوب انسـان  ، ن بزرگواری؛ ا15ندینمایم
م کتـاب و حکمـت را   ینـد و بـدون آن تعلـ   ینمایعنوان م ینفسان يهاها و هوایآلودگ

ن ی). بـر همـ  388 و 389 ص، 14 ج، 1378. (ر.ك: امـام خمینـی،   پندارنـد یسور نمـ یم
                                                   

15. تَاالْک مهلِّمعیو زَکِّیهِمیو هاتآی هِملَیتْلُو عی منْهولًا مسینَ ریی الْأُمثَ فعي بالَّذ وهۀَ بکْمالْحو)2):62؛ (جمعه(  
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م یتر از تعلار باالیۀ نفس بسیت مسئلۀ تزکیاهم، ن معلّم بزرگ قرآنیشۀ ایدر اند، اساس
ر.ك: امـام خمینـی،   آورنـد یم کتاب و حکمت به حساب میمۀ تعلاست و آن را مقد) .

ک حقـوق از اخـالق در   یبر تفک یمبن "کلسن"دة یعق ی). وانگه505، ص13ج، 1378
 يزین بردن هر آن چیجهت از ب یستیویتیدر مکتب پوز» 16محض یحقوق يتئور«قالب 

  گردد:ینقض م ینین کالم امام خمیبا ا، گرددیدر حقوق م یخالصکه باعث ورود نا
علمى میزان است و آن علمى براى بشر سعادت است که تربیت در او باشد، 

ت الهى شده است القا بشود به که او از مربى القا شده باشد، از کسى که تربی
  ).513، ص13، ج1378(امام خمینی،  .ربش

خ یدر تار ییاجرا يهاه و ارگانیبه قوة قضائ حضرت امام يادر فرمان هشت ماده 
ت حقوق اشـخاص جامعـه   ین و رعایشدن قوان یدر رابطه با لزوم اسالم 1361آذر  24

از  يریـ گقـانون و بهـره   يو اجـرا  يگـذار نۀ قانونیز به مسئلۀ توجه به اخالق در زمین
ـ ا، ان آنیـ ب نفـس مجر ین مقرّرات و تهـذ یدر تدو یدستورات اخالق ن گونـه اشـاره   ی

  است: شده
که پس از استقرار حاکمیت اسالم و ثبـات و قـدرت نظـام     باید همه بدانیم 

قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقالب و انقالبـى   ...جمهورى اسالمى
بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خالف مقـررات الهـى و   

(امـام   .توجه بـه معنویـات صـادر شـود    اخالق کریم اسالمى از اشخاص بى
  .)139ص ،17ج، 1378خمینی،

ک هنجار یمحض به  یک ارزش اخالقیل ینمونۀ نفوذ اخالق به حوزة حقوق و تبد
 یاسـالم  يگذار جمهورانیشۀ بنیآن در اند يبرا يماد ين ضمانت اجراییبا تع یحقوق

انقـالب در مـورخّ    يشورا يخاص از سو یدادگاه مدن یحۀ قانونیب الیتصو، رانیا
                                                   

16 Pure Theory Of Law   . 
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حـۀ  ین الیده است؛ به موجب مفاد ایرس د نظر امامییاست که قطعاً به تا 1358مهر  1
راجع به طالق زوجه از  یاخالق یدستورات، خ فقاهتیسابقه در تار یب یدر اقدام یقانون
شکل قواعـد  ، دادگاه ين و اجازة طالق به زوج از سویزوج چون ارجاع به حکم يسو

آنچـه کـه   ، گرید دا نمود. به عبارتیپ يویدن ییبه خود گرفت و ضمانت اجرا یحقوق
ـ به عنوان  يدر خصوص داور 17از سورة نساء 35ۀ یسابقاً از طرف فقهاء راجع به آ ک ی

ن بـر اسـاس   ین کراهت طالق زوجیده بود و همچنیح گردیصرف تصر یۀ اخالقیتوص
 یبـا تحـول  ، ان شده بودیب یک گزارة اخالقیبه عنوان  18مین سورة قرآن کریهم 19ۀ یآ

 یخاص در آغاز انقالب شکوهمند اسـالم  یمدن يهادادگاهل یتشک يشگرف در راستا
ن روش یدا نمود. ایپ یجنبۀ حقوقی، حکومت اسالم يآن از سو ين اجرایران و تضمیا

ی، است تا نه در همۀ موارد نقض اصول و قواعد اخالق ییالگو حضرت امام یفقاهت
ی، ب دسـتور قـانون  شود در قالین میکه منجر به انحراف جامعۀ مسلم يبلکه در موارد

  ).18ـ  21ص: ص1377، محقق داماد. (حائز ضمانت اجرا گردد

  يریگجهینت

و  یسم حقوقیویتیل گذار از مکتب پوزیاز دال یک، یک حقوق از اخالقیتفک يتئور
 يهـا گردد. منطبق بر گزارهیستم محسوب میدر قرن ب یعیۀ حقوق طبیگشت به نظرباز

اصالت  تأثیرتحت  یاخالق يهاو ارزش یقواعد حقوقان یم یه در نسبت شناسین نظریا
ن یان ایم يضرور يارابطه، دن به حس و تجربه به عنوان تنها منبع شناخت علومیبخش

ند یدر فرآ یاصول اخالق يبرا يکردتوان کارینه تنها نم، ن اساسیادو وجود ندارد؛ بر
بـه   یت و اعتبار بخشـ یوعدر مشر تأثیريبلکه ، ن شناختیقوان ين اجراین و تضمیتقن

ـ یتوان قائل گردینم ین اخالقیمواز يمقرّرات از سو از  ید. البتّه الزم به ذکر است وقت
                                                   

17.هالنْ أَهکَماً مح و هلنْ أَهکَماً مثُوا حعهِما فَابنی قاقَ بش فْتُمإِنْ خ و.  
18. رُوفعنَّ بِالْمرُوهاشع و. 
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ـ    ید منظور اخالق عملیآیان میسخن به م، اخالق در ارتباط با حقوق  یبـا نظـام اخالق
ل یرذا کند و ازینائل م یکه انسان را به فضائل اخالق ییهادیها و نبادیاست که شامل با

 يمعنا، ن مجالیکه در هنگام بحث از حقوق در ا يهمان طور، دینمایحذر مپسند برنا
  ها مراد است. انسان یقواعد و مقرّرات حاکم بر روابط اجتماع

 يهـا سه با هنجـار یاخالق در مقا یزات فراوان نظام ارزشیاست با وجود تما یهیبد
 تأثیرغافل شد؛  یقواعد حقوق يجاد محتوایاخالق در ا ینیآفرتوان از نقشینم یحقوق
ـ اجـرا و ن ی، ن و وضع قواعـد حقـوق  یتدو يهاتوان در حوزهیکرد اخالق را مو کار ز ی

 يهـا دار حقـوق و اخـالق را در آمـوزه   یـ ق و پایارتباط وث یها لحاظ کرد. ولر آنیتفس
از  دار گشـته اسـت.  ین وجه ممکن پدیاسالم به سبب وحدت در منبع و هدف به بهتر

ۀ انفکـاك  یتوان در برابر نظریم یم قرآن به خوبیبر تعال یمبتن ين رو با نگرش انتقادیا
ستۀ اخـالق  یکرد فعال و باستاد و سخن از کاریسم ایویتیحقوق از اخالق در مکتب پوز

  ان آورد. یدر حقوق به م
رهبـر بازگشـت   محـور آن بـزرگ  انات قرآنیق تالش شد تا بر اساس بین تحقیدر ا

در صدد نقض و ، ینیحضرت امام خم، کننده به قرآن و دعوت کننده به معارف قرآن
ک نهاد محض و یبه عنوان  یحقوق از اخالق و پنداشتن نظام حقوق ییجدا ينقد تئور

ـ آمد و بطـالن ا سم بریویتیدر مکتب پوز یاخالق يهاخالص از ارزش ن نظـر حسـب   ی
ـ یفته دست این یاثبات گردد و بر ا امام ینش قرآنیب  یافت که ملکات و فضائل اخالق

با اخالق است و  یاصالت و اساس در نظام حقوق، است و لذا يساز سعادت بشرنهیزم
م شود که منجـر بـه قـرب    یترس يابه گونه یستیبا یت قواعد حقوقیغا، بین ترتیبه ا

وال اخالق و تحقّق ملکـات ممدوحـه و ز   ینیآفرن امر جز با نقشیپروردگار گردد و ا
ن نحو که با در نظر گرفتن صـفات  یست؛ بدیسور نین قواعد میئه در وضع ایصفات س

 يبشر به قرب خداوند و کسب سـعادت اخـرو   یکیده در حقوق مستوجب نزدیپسند
ی، اخالق مذموم در جامعه و نفوذ آن به نظام حقـوق  ینینشگردد و با جایانسان م يبرا

  است.  يل سعادت بشریباعث بعد از تحص
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  منابع فهرست  

  .میقرآن کر

م و یمؤسسـه تنظـ   :تهـران  .چهل حدیثشرح  .)1372. (روح اهللادیس، ینیامام خم .1
 .س)ی (نینشر آثار امام خم

 س)( مجموعه آثـار امـام خمینـی    .صحیفۀ امام .)1378. (روح اهللادیس، ینیامام خم .2
م یمؤسسه تنظ :تهران. ها)اجازات شرعی و نامه، احکام، هامصاحبه، هاپیام، بیانات(

 .س)ی (نیو نشر آثار امام خم

مؤسسه  :تهران .شرح حدیث جنود عقل و جهل .)1382. (اهللاروحدیس، ینیامام خم .3
 .س)ی (نیم و نشر آثار امام خمیتنظ

لسـان   .)يقمـر 1414. (محمد بـن مکـرم[ابن منظـور]   ی، قیاالفر یفعیالرو ياالنصار .4
  .دار صادر :روتیب .العرب

دانشـگاه   :مشهد ي.خاور یترجمۀ حسن رضائ. فلسفۀ حقوق .)1386. (كمار، تیتب .5
 ي.رضو یعلوم اسالم

قاعـدة   یت اخالقـ یغا .)1395. (حامد، کوروش؛ کهوندی، انیشعبان؛ کاو، پرستحق .6
فصلنامۀ پژوهش  ی.و حقوق اسالم یحقوق غرب يدر تئور یقیتطب ی؛ نگرشیحقوق

  .ة چهارمشمار، سال سوم، تطبیقی حقوق اسالم و غرب

 .مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسـالم  .)1391ی. (مصطف، پژوهدانش .7
 .سمت :تهران

ـ یـ تحق .تاج العروس مـن جـواهر القـاموس    .)يقمر1414ی. (مرتضي، دیالزب .8  یق عل
 .الفکردار :روتیب ي.ریش

ـ یـ تحق .نهایـه الحکمـه   .)1384. (نیحسـ د محمدیسی، طباطبائ .9  :قـم  ی.الزارعـ  یق عل
  ی.موسسه النشر االسالم
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دار  :تهـران  .المیزان فی تفسـیر القـرآن   .)يقمر1375( نید محمد حسیسی، طباطبائ .10
 هیالکتب االسالم

 .1و2شمارة، فصلنامۀ نقد و نظر .ترجمان اخالق، حقوق .)1377. (ناصر، اینقربان .11

 :هرانت .مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران .)1394. (ناصر، انیکاتوز .12
  .انتشار یشرکت سهام

  .انتشار یشرکت سهام :تهران .فلسفه حقوق .)1377. (ناصر، انیکاتوز .13

 :روتیب .تهذیب األخالق و تطهیر األعراق .)يقمر1426. (احمد بن محمد، هیمسکو .14
  .اهیمکتبه الح

ــاد .15 ــق دام ــطف، محق ــانواده در اند  .)1377ی. (مص ــوق خ ــالق و حق ــام  یاخ ــه ام ش
مقاالت هشتمین سمینار سیره عملی و نظري حضـرت امـام   مجموعه  .س)ی(نیخم

  .موسسه چاپ و نشر عروج :تهران .س)(خمینی

 :قم ی.ن صافیترجمه عبدالحس. فلسفه اخالق در اسالم .)1386. (محمد جواد، هیمغن .16
 . یدار الکتاب اسالم

مسـجد   :قـم  .هـاي آغـاز در اخـالق عملـی    نقطه .)1385. (رضامحمدی، کنيمهدو .17
 .کرانمقدس جم

 :تهران ي.ن مجتبویترجمه جالل الد. جامع السعادات .)1363ي. (محمد مهدی، نراق .18
 .انتشارات حکمت

د یترجمـۀ سـ  . حقـوق و اخـالق   ییسم و جدایویتیپوز .)1380. (.ياچ.ال.ا، هارت .19
   165و166شمارة، اقتصاديـ  مجلۀ اطّالعات سیاسی ی.قاسم زمان



  
  
  
  
  

  شه یاند در قرآنت یگاه مشورت با محوریجا
  ینیامام خم یحکومت یاسیره سیس و

  19م دلگرمیمر

مـورد   یطه حکومتیدر ح ینید يهااز آموزه یکیه عنوان مشورت ب :دهیچک
 در قـرآن ت یـ گـاه مشـورت بـا محور   یان جایبوده است. ب ینیتوجه امام خم

 يبـرا  ین شاخص مناسـب ییامام به منظور تب یحکومت یاسیره سیشه و سیاند
 يبـرا  مطرح شده است. محقق یر حرکت انقالب اسالمیمس یدرست یابیارز
امام که برگرفته  یحکومت یاسیره سین پرسش که مشورت در سیبه ا یابیدست
با مراجعه بـه   و یلیتحل یفیروش توص دارد؛ با یگاهیچه جا، است قرآناز 

ره امـام از  یمشورت در س افت که اوالًیل دست یج ذیبه نتا يامنابع کتابخانه
 يفـرد  يریـ گمیشان با تصـم یا اًیاست. ثان يضرور يامر یو شرع یقلنظر ع

شه با متخصصـان  یها و تبادل اندجاد شورایا مخالف نبود اما اعتقاد داشت با
 ییرا به هـدف نهـا   یاست حکومت اسالمین مذهب و سیوند بیتوان با پیم

از  دبع در دو دوره قبل و کشور یاسیامام در مسائل س یره مشورتیس د.یرسان
                                                   

  (کارشناسی ارشد تفسیر وعلوم قرآنی)، حوزه علمیه زینبیه کرج؛ 3طلبه سطح19.
 maryamdelgarm313@gmail.com.  

mailto:maryamdelgarm313@gmail.com
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  است. یقابل بررس یانقالب اسالم
، یاست داخلـ یس، قرآن، یحکومت رهیس، یاسیس رهیس، مشورت :هاواژه دیکل
  .ینیامام خم، یاست خارجیس

  مقدمه

و  اتیاسالم در آ يراهبرد يهاکه در برنامه، مهم اسالم است يهامشورت از آموزه
است  یاجتماع يکه انسان موجودجا به نقش ارزنده آن اشاره شده است. از آن اتیروا

 يبنـد تیـ و اولو يزیرتمام امور خود بدون مشورت برنامه يتواند براینم ییو به تنها
ـ افـراد و عقا نظـرات  از  يریـ گجهـت بـا بهـره    نیبه هم، کند  ياز تنگناهـا  گـران ید دی

خود را  يهاازیاز مشکالت و ن ياریو بس ابدییم ییرها یاتیمهم و ح يهايریگمیتصم
 يهـا دگاهیـ د یبا مشـاوره و بررسـ   کهنیسازد؛ عالوه بر ایمرتفع م گرانید يبا همکار

بـه   یشخص نافعامکان دخالت و اعمال نظر و در نظر گرفتن م، نظرافراد آگاه و صاحب
هـا اعمـال   يریـ گمیاست که بـر تصـم   یفکر گروه نیا رایز، رسدیحد خود م نیترکم

اعتقـادات   هیپا و بر یاسالم ینظام يکه دارا رانیا. در کشور ما یشود نه نظر شخصیم
ـ اهم يو ضـرور  یاصـل اسـالم   کیاست مشورت و شورا به عنوان  یقرآنو  ینید  تی
  دارد. ياژهیو

 تیدر هـدا  ینقـش مهمـ   یانقـالب اسـالم   دئولوگیبه عنوان رهبر و ا ینیامام خم 
ـ اهم شـان یانقالب ا لیاص يدئولوژیلذا شناخت ا، جامعه داشتند و از  دارد ياژهیـ و تی

ـ هـا را بـر عهـده دارد و   آن ییو راهنما تیهدا تیمسئول ياکه رهبر هر جامعه جاآن  یل
، يکتـاتور یبـاز هـم د   یاسـالم  يهـا تالش گسترده رهبران جوامـع و دولـت  رغم  یعل

 یاسـ یو س یدر امور نظام ینیبعدم واقع، مهم در شوراها يهايریگمیدر تصم ییرأخود
مشـاهده   یشخصـ  يکشور به خاطر اعمـال نظرهـا   تیختالل در امنآشوب و ا جادیو ا

که برگرفته از کـالم   ینیامام خم رهیس و شهیاند در رتمشو گاهیجا یلذا بررس، شودیم
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  است. يضرور، به جامعه مطلوب دنیرس يبرا است یوح
ها ملت ونیاف نید رانیا یاسالمحکومت ثابت کردند که در  انیبه جهان ینیامام خم

را  يداریاز ب یامر موج نی. و همندیافریها را بحماسه نیترتواند بزرگیبلکه م، ستین
در  یاسـالم  يرهبـر جمهـور   نمسلمان به وجود آورد و امام به عنـوا  يهاملت انیدر م

شاه  می. سقوط رژدیمحسوب گرد یاستکبار جهان يبرا يجد یبیرق یاسیس يهاعرصه
ـ ید، يکه بـا پشـتوانه اعتقـاد    امام يبا رهبر یو ظهور انقالب اسالم بـه   یو مشـورت  ین
 یاسـالم  اعتقادو  ینید شهیاند گریبار د، منجر شد رانیا یاسالم ياستقرار نظام جمهور

  ود. نم ایاح را
، مشـاوران ، متخصصان يبا استفاده از رأو  قرآنبرگرفته از اي هشیبا اند ینیامام خم

 يو انزوا یانحراف يهاشهیرا از اند یاسالمحکومت کارشناسان و افراد اصلح توانست 
 يمختلف از جملـه شـورا   يشوراها يگذارانیو با بن بخشد ییرها یو اجتماع یاسیس

 يمجلـس شـورا  ، مصـلحت نظـام   يشـورا ، یاسـالم  غاتیتبل يشورا، یانقالب اسالم
 گـاه یکنـد. شـناخت جا   تیدرسـت هـدا   ریرا در مسـ  رانیا ي... انقالب نوپاو یاسالم

هـا و  تواند ما را در تحقق آرمانیم شانیا یحکومت یاسیس رهیس شه ویاند مشورت در
رهنمـون   یرسـالت واقعـ   ریبخشد و جهان اسـالم را در مسـ   ياری یاهداف بلند اسالم

ـ ارز يبـرا  یتوان به شاخص مناسبیم کهنیضمن ا، سازد حرکـت   ریمسـ  یدرسـت  یابی
گاه مشورت در یبحث از جا نیبر ا بنا انقالب پرداخت. یشناسبیآس هو ب دیانقالب رس

ا مشورت یم؛ آیابیل دست یاالت ذؤکند تا به جواب سیما کمک مامام به  یاسیره سیس
ـ ا بـود؟ و  يضـرور  یشرع و یعقل يره امام به عنوان امریدر س کـه مشـورت در دو   نی

که  ینیره امام خمیدر س یخارج و یاست داخلیدر س یبعد انقالب اسالم مرحله قبل و
  قرار داشت؟ یگاهیبود؛ در چه جا یقرآنشتوانه همراه با پ

نوشته  یکتب و مقاالت ینیامام خم یاسیره سیس شه وینقش مشورت در اند نهیزم در
امـام اشـاره    یاسـ یره سیاز نقش مشورت در س ییهاشده است. در کتب فقط به بخش
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ـ امـا ا  قرار دادند؛ یرا مورد بررس مسأله، مختلف يهاوهیز به شیدر مقاالت ن شده و  نی
مشـورت؛ در دو دوره   یشـرع  و یضرورت عقل یبعد از بررس، پژوهش به طور خاص

امـام بـا    یحکـومت  یاسـ یره سیشه و سیاند گاه مشورت دریقبل و بعد از انقالب به جا
ـ  یاسـ ین پژوهش عالوه بر علوم سیپرداخته است. ا قرآنت یمحور توانـد در علـوم   یم

  رد.یقرار گ یبررسز مورد ین یفقه و یاجتماع و ياقتصاد
را به دنبال  یجینتا ینیامام خم یحکومت یاسیره سیس شه ویمشورت در اند يواکاو

اسـت و   يضـرور  يامـر  یو شـرع  یامـام مشـورت از نظـر عقلـ     یره عملیسدر دارد؛ 
ـ    يهايریگمیشوراها و تصم جادیاست که با ا يراهکار و  یدرسـت در لحظـات بحران

 يریبتوان جامعه را به مس، با متخصصان و کارشناسان شهیحساس با تعامل و تبادل اند
را به سرمنزل  یو حکومت اسالمبرداشته  استیمذهب و س انیمفاصله نمود که  تیهدا

گـاه رد نکـرده و بـا     چیرا هـ  يفرد يهايریگمیتصمکه امام نی؛ ضمن ادیمقصود رسان
  نمود.یم انینظرات خود را ب يکامل رهبر تیقاطع
 یاسـ یره سیسـ  شـه و یاند در قـرآن ت یـ گاه مشورت بـا محور یجان پژوهش یدر ا 

 قرارگرفته است. یمورد بررس ینیامام خم یحکومت

  یمفهوم شناس

  مشورت  
ـ یرا، یشـ یاندصـالح  يبه معنا» ش و ر« شهیر شناسان واژه مشورت را ازلغت ، یزن

 ،يمصـطفو ( گـران یبـا مراجعـه بـه د    يتخراج رأس؛ ا)1093، 1386، دیرك: عم( کنکاج
، دهخـدا ( کـردن  شیکنکـا ، گریکـد یبـا   دنیسگال، زدن با... يرأ ؛)149: ص6ج، 1360
، نیمع( ریتدب، يرأ ؛)378ص، 1385، یدشت( شدن ایرا جو گرانید يرأ ؛)47ص، 1341
ـ ( شـور ؛ )808ص، 1385، يدیسـع ( صالح ؛)1323ص، 1388  )311ص، 1364، یغفران

  ند.اهان کردیب
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 حیصح ياستخراج رأ يبه معنا» مشورت«و » مشاورت«، »تشاور«اصطالح کلمه  در
مراجعـه و از   گـران ینـدارد بـه د   حیصح يکه خودش رأ یدر مواقع یکه آدمنیا، است

مشـورت بـه    ؛)480ص ، 1381، یراغـب اصـفهان  ( .دیـ عقل و تجارب آنان استفاده نما
ز اطـالع ا  سبک، گرانید قهیسل، علم، عقل، يدر کارها و استفاده از رأ يفکرهم يمعنا

، 1387، یسـامان ( .اسـت  اصلح جهیبه نت یابیدست يبرا ياهل خبره و اصحاب رأ يرأ
ـ یاست کـه بـر سـر آن شـور و را     یموضوع و )17ص ، 1376، مسـعود ( .کننـد مـی  یزن
  .)1046ص

  استیس
، پاس داشـتن ملـک   .انداستفاده کرده یاز الفاظ مختلف استیسواژه  مورد ان دریلغو

، 1341، دهخــدا( يداور، اســتیر، تیــدن بــر رعحکــم رانــ، تحفاظــ، نگــاه داشــتن
، کشــور یخــارج و یمراقبــت از امــور داخلــ، ؛ اداره کــردن امــور مملکــت)2284 ص

، یمشـ خـط ، هیـ رو، اداره، تیریمد ؛)768: 1386 دیعم( کیتیپل، يدارتیرع، يدارمردم
 ر کـردن اسـت.  یاداره کـردن و تـدب  ، ؛ حکومت کردن)485: 1391، آذرنوش( یپلماسید
  )578ص، 1377، یلوعط(

ـ ، اقدام يوس مطالب براؤر و یطرح کل ين واژه در اصطالح به معنایا  ا برنامـه و ی
، نظر يدارا، ا افرادی ها وسازمان، هادولت يدر هر امر است. اصوالً یاسیعمل س نظر و

ـ  یمشـ ا خـط یـ اسـت  یآن بـه عنـوان س   هستند که از ياژهیو ییروش اجرا برنامه و اد ی
، یآقابخشـ ( هار دولتیها با سادولت و روابط آن و يکومت کردن رهبرشود؛ فن حیم

 را که به کاربرد قدرت و ياست تمام اموری؛ علم س)454ـ   442ص، 1379، راديافشار
، یطلـوع ( رد.یگیشود را در بر میمربوط م یاسیس ينحوه کار نهادها وه حکومت ویش

  )578ص ، 1377
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  حکومت
، نـد. قضـا  اهک بـه هـم ارائـه نمـود    ینزد یناسان معانشمورد واژه حکومت لغت در

، یفرمانـده ، کـردن  یپادشـاه ، کـردن  یـی روافرمان، وان کردنید، حکم راندن، قضاوت
ــ ــلطنت، حکــم، یحکمران ــم دادن)2359 ص، 1341، دهخــدا( س ــان دادن، ؛ حک ، فرم

 مـردم  یاسـ یس و یون اجتمـاع ؤاداره کردن شـ  ک کشور ویا ی ک شهری بر ییروافرمان
  )212ص ، 1391، آذرنوش( ؛ دولت)528 ص، 1386، دیعم(

هـا  آن از یکـه بعضـ  ، ان شـده یحکومت ب يبرا يادیف زیدر اصطالح اهل فن تعار
ک کشور اطـالق  یا نظام حاکم بر یعام به دستگاه حاکمه  یعبارتند از: حکومت به معن

تفاوت ، ستحکومت ا ییدستگاه اجرا نه ویکاب یشود و با اصطالح دولت که به معنیم
ــوع( دارد. ــت در  )430ص ، 1377، یطل ــت وق ــ؛ حکوم ــوری ــی، ک کش ــب  یعن نص

الت یتشـک ، ژهیـ و يواحـدها  يهـا تیانجام مسـئول  يمداران از طرف رهبر برااستیس
مجموعـه  ، یاسیا واحد سیک کشور یروش اداره  و یچگونگ کشور و يادار و یاسیس

 بـرخالف دولـت دائمـاً    و ارنـد را برعهده د يأت دولت که اداره امور کشوریه ياعضا
، یآقـا بخشـ  ( سـت. یدولت است اما خود دولت ن یکنند؛ حکومت جزء اساسیر مییتغ

  ؛ )23ـ  10ص، 1379، راد يافشار

  ینیامام خم یره عملیضرورت مشورت در س

خورد ضرورت مشورت یبه چشم م ینیامام خم يهاکه در رهنمود یاز مباحث یکی
  است. نییتب قابل یو شرع یعقل يهادو دسته ضرورتدر  شانیاره یدر ساست که 

  مشورت یعقلهاي ضرورت
ماننـد   زیـ شود که عقـل ن یروشن م قتیحق نیا ینیامام خم رهیس شه ویاند نییتب با

شناخت عقل محـدود اسـت و    رهیکه دا ییداشت. از آن جا تیاهم شانیشرع در نزد ا
از هـوش و خـرد    يریـ گدارد؛ بهـره  ل و برد معرفتش اذعانانسان خود به افق کوتاه عق
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از منـابع اسـتنباط    یکـ یعقل به عنـوان   زیاست. در اسالم ن یعقالن یخود عمل گرانید
 بنا، کندیعقل حکم به مشورت م اتیو روا اتیباشد و با قطع نظر از وجود آیاحکام م

مصـالح   نیمأت، مربوط به جنگ و صلح امور، يالزم است در حل مشکالت جار نیبرا
 مسألهدر هر  گاهبا افراد متخصص و آ یاساس يراهکارها نیمأو ت یعمران يکارها، مهعا

  )249 ص، ق1405، يانصار( .مشورت شود
بنا بر فرموده  و امر واقف بود نیبه ا یگذار انقالب اسالمانیبه عنوان بن ینیخم امام

 کـه در  ياز جمله مـوارد  عقل را حجت دانستند. )111، بقره( برْهانَکُم اتُواه قُلْ قرآن
اسـتفاده   یعقل يهاها به عنوان ضرورتآن توان ازیم ینیامام خم یعمل رهیس شه ویاند

  استناد کرد عبارتند از:از مشورت 

  هايریگمیاز عقل متخصصان در تصم يمندبهره
است  ياژهیبر نظر آنان نشانگر حساب و يامام بر نقش متخصصان و پافشار دیتأک

العـاده  فوق اعتمادها قائل بودند. يریگمیدر تصم گرانیاز عقل د يمندر بهرهب شانیکه ا
ـ را از تعق شانیا ياریدر موارد بس، امر نیامام بر ا ـ  بی منصـرف   شـان دگاهیـ طـرح د  ای

  : فرمودندروست که امام  نیکرد. از ایم
(موسسه تنظیم و نشر آثـار امـام    .خود را خواهند گرفت میتصم نیمتخصص
  )343، ص 5، ج 1385خمینی، 

(موسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام     .دیبا کارشناسان مشورت کن هدر امور مهم
  )7، ص 18خمینی، ج 

و تبادل نظر مورد حکومت را با مشورت  لیلزوم تشک، هیفق تیدر کتاب وال شانیا
 نیبه دست کارشناسان ام یحکومت اسالم يسپردن کارها نیاند؛ همچنداده توجه قرار

 يغفـار ، زاهـد ( داننـد. یندان معتقد را موجب قطع دست خائنان از حکومت مو خردم
  )47ـ  46ص، 1391، زادهیعل یقدس، نیهشج
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 تیبروجرد با توجه به حساسـ  يهاشرع دادگاه یدر مورد انتصاب قاض ینیامام خم
و  انیبه وضـع زنـدان   یدگیها و رسدادگاه يدر کارها عیبه تسر اجیوضع موجود و احت

  : فرمودند یشاهرخ یبه محمدتق یحکم یامور مردم طاصالح 
و مشـورت   يبـا همکـار  شهر نیـز   یو اجتماع یدر مورد اصالح امور مذهب

و نشر امـام   میسسه تنظؤم( .دییمحترم اقدام نما نیمنؤاعالم محل و م يعلما
  )214: ص9ج،  ،1385ینیخم

  مصالح اسالم و کشور تیرعا
مصـالح   تیمشورت به جهت رعا ینیامام خم رهیس در یعقل يهاضرورت گرید از

کشور  خواستار مصلحت اسالم ووکالي مجلس که امام  از نگاه باشد.یم اسالم و کشور
سسـه  ؤمر.ك: ( .کننـد با مشـورت حـل   کردند مشاهده  یاختالفدر مطلبی هستند؛ اگر 

  )105ـ  103 : ص13ج،  ،1385ینیو نشر امام خم میتنظ

  ارفع موارد شبهه در امر قض
ـ یامـام خم  رهیسـ  درمشـورت   یعقل يهااز موارد ضرورت گرید یکی ضـرورت   ین

، باشـد یدار در امر قضـا مـ  و رفع هر مورد شبهه یاسالم نیطبق مواز يتحول دادگستر
، ه اسـت آمـد  که در لسان ائمه یراتیتعب لیدله ؛ بتیاهم ثیچرا که قضا در اسالم از ح

مقـام دادسـتان کـل و     در انتخـاب  ینیخم ماما. اول مسائل اسالم باشد فیدر رد دیشا
ـ نماشـورت  مقضـات   د بـا یرهبر باکه کشور  یعالوانید سیرئ در ، کـه  د معتقـد بـود  ی

 سـت یکه شـبهه ن  يدر امورن اسالم است یه موازیپا که قضاوتش بر یاسالم يجمهور
ـ یو نشـر امـام خم   میتنظـ  مؤسسـه ر.ك: ( .ستین الزم مشورت هم : 12ج،  ،1385ین

  )214ـ  213صص
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  در اسالم  مشورت

انـداز جهـان اسـالم برداشـته شـده      چشم يکه در راستا ییهاگام نیثرترؤاز م یکی
و  نیـ مشـورت بـر اسـاس د    ینیامام خم رهیس است. در یامت اسالم انیمشورت در م

اتکال به خدا بر  و دیتوح تیمحورا ب شانیرو ا نیاز ا شده بود؛ فیتعر ینید يهاآموزه
حضـرت   یبـه حکومـت جهـان    دنیرس يبرا و دهنمو دیتأک یالممشورت در جامعه اس

  .ستدانیم يضرور يمشورت را امر نیمعصوم رهیو س قرآنبر  بنا يمهد

 قرآنمشورت در 

  نموده است. انیرا ب یاتیمشورت آ نهیدر زم یبه عنوان کتاب آسمان قرآن
امر  )159آل عمران/( مرِاأل یو شاوِرهم ف انیرا با ب اکرم امبریمتعال پ خداوند

ـ آ نیـ داللت بر لزوم امـر مشـورت دارد. در ا   هیفعل امر در آ و دینمایبه مشورت م  هی
 ؛)98: ص7ج، تـا بـی ، ییطباطبـا ( را امضا نمـوده اسـت.   اکرم امبریخداوند روش پ

دارد و همه کارها را شـامل   یعیمفهوم وس األمرِ یوشاوِرهم فدر » اَألمر«کلمه  گرچها
، کردنـد یبا مردم مشورت نم یهرگز در احکام اله امبریمسلم است پ یول ،شودیم

وقـت   چیهـ ، يگـذار در قـانون  امبریپ گریبودند. به عبارت د یتابع وح بلکه صرفاً
 قرآنخواست. آن گاه یقانون نظر مسلمانان را م يبلکه در طرز اجرا، کردیمشورت نم

توکل به  دیبا یینها میبه هنگام تصم«؛ اهللا یکَّل علَفَإذا عزَمت فَتَو: دیفرمامی در ادامه
  )38/يشور( ».میخدا داشته باش

است که مشـاوره   نیو قابل توجه ا قاطع باشد میبا تصم دیمشاوره با يبرگزار پس
و بـه صـورت مفـرد ذکـر      امبریتنها به عهده پ یینها میتصم یبه جمع ذکر شده ول

   )184ـ  187: ص3ج، 1384، يرازیمکارم ش( .شده است
ـ تـوان از آ یکه م یمهمۀ نکت ـ برداشـت نمـود ا   هی اسـت کـه پـس از مشـاوره و      نی

 شـان یا یاز نظر قطع دیبا گرانیشود و دیم رادیتوسط رهبر ا یینها جهینت يریگمیتصم
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در  قرآن يریگعالوه بر به کار یرهبر جامعه اسالمبه عنوان  زین ینیخم امام کنند. تیتبع
را مـورد توجـه    قـرآن  زین یو اجتماع یاسیدر مسائل س شیخو يبادو ع يفرد یزندگ

بعـد از شـور و    يت تمام در امـر رهبـر  یو با قاطع )149/ص1379، عانیر( دادیقرار م
به عنـوان   يدر امر رهبر شانیا تینمود. در مورد قاطعیم انیمشورت نظرات خود را ب

   توان گفت:یفرمانده کل قوا م
 میتصـم ، بیشود و پس از تصـو یم یدگیطرح و رسمسائل دفاع در شورا م

را اجـرا   شـان یاوامـر ا  دیلح باسم يکل قوا است و قوا یفرمانده در اجرا با
  )202: ص14ج، 1361، موسسه تنظیم و نشر آثار امام( .نمایند

 نَیالَذ باشد:می لیذ هینمود آبه آن اشاره توان در امر مشورت یکه م یاتیآ گرید از
 یو کسـان «؛ نفقُـونَ یو مما رزقناهم  نَهمیب يالصلوه و اَمرُهم شُور لرَبهِم و اَقَاموااستَجابوا 

به صورت  شانیدارند و کارهایدعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا م که
 »کننــد.یانفــاق مــ، میــاداده يهــا روزنآچــه بــه هاســت و از آنآن انیــمشــورت در م

  )38/يرشو(
ـ ب يشُور مرُهمأو  انیبا ب میکر قرآن يدر سوره شور  در کنـار   )38/يشـور ( نَهمی

جـا کـه شـورا و    عمل مشورت اشاره دارد و از آن تیبه خدا و اقامه نماز به اهم مانیا
مسلم به شـمار   يکشور امر کیامر مشورت در امورات ، است یمشورت از احکام اله

در کنـار توجـه بـه عقـل و سـنت و       یاصـول  هیفق کیبه عنوان  زین ینی. امام خمدیآیم
ـ منـابع تول  نیتـر یاز اصـل  ینیمعرفت د دیاز منابع تول یکیرا با عنوان  قرآن، اجماع  دی

توان نهضت بازگشت به یرا م شانیا ینیو د یاسیشمردند و نهضت سیم يدانش بشر
 هیدانست و توصیم يشرب يهادانش یرا سرچشمه تمام قرآن ینیدانست. امام خم قرآن

و  استیاسالم به س ندیخبران نگویتا ب، نندیبب نیرا چن قرآن زیاسالم ن يکرد تا علمایم
   )149ص، 1379، عانیر( حکومت و اداره کشور چه کار دارد.

شان افتخار خود را در جهـت  یاسیس ینامه اله تیامر امام در آغاز وص نیهم بر بنا



  479 (ره)جایگاه مشورت با محوریت قرآن در اندیشه و سیره سیاسی حکومتی امام خمینی  

   ده است:اعالم کر قرآنتحقق مقاصد 
موسسه تنظـیم  ( .میکن ادهیو سنت را پ قرآنمقاصد  میخواهیکه م میما امروز مفتخر

 امر باعث شد کـه امـام بـا توجـه بـه      نیهم و )397، ص 21، ج 1385و نشر آثار امام، 
و در  دیاقدام نما يبه طور جد قرآندر امر مشورت با الهام از  يرهبر نیسنگ تیمسئول

  .دیمختلف نما يهادر ارگان يریگمیتصم يشوراها لیبه تشک هیخود توص یعمل رهیس
   :فرمودند یانقالب اسالم يخود در شورا اناتیدر ب ینیخم امام

شد که  يزیدولت مرتکب چ سیرئ ایرهبر انقالب خداي نخواسته اگر  یحت
و نشـر   میتنظـ  مؤسسه( .مورد او اجرا شود در دیاست با یموجب حد شرع

    )213: ص9ج، 1385، ینیامام خم
  برسد. یقطع جهیکه شورا به نت ییر جابودن د قرآنتابع امر  یعنی نیا و

  نیمعصوم رهیمشورت در س
ـ دارد. از ا تیحج نیمعصوم ریقول و تقر، فعل یعیگفتمان ش در رو ارجـاع   نی
بلکـه بـه عنـوان    ، نداشته يو نظر یخیجنبه تار صرفاً و ائمه اطهار امبریسنت پ

شکل گرفته  ینیاست که بر اساس فرهنگ د یعیو ش ینید شهیدر اند از منابع مهم یکی
  )16ص، 1387، منصور نژاد( .فهم دارد تیقابلو 

 امبریاست. پ یقابل بررس نهیزم نیاست که در ا یمشورت از جمله مسائل مسأله
 هلَـک یلَـن  : «فرمود یامت اسالم نیدر ب یو اجتماع ياختالف و تشتت فکر رفع يبرا

 مرُءاهرشوم عد1390، نـده یپا( اسـت.  دهیبعد از مشورت هالك نگرد یشخص چیه؛ »ب ،
  )438ص

 ةاَلمشـور « :نمود و فرمود یمعرف تیهدا يبه سو یراهرا مشورت  زین یامام عل
ـ برا را گـران ید حیصح يهاشهیمشورت اند؛ »رِكیتَجلب لَک صواب غَ  بـه ارمغـان   تی

  )441ص، 1366، يآمدیمیتم( .کندیم تیرا هدا آورد و تویم
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به مشورت  ازیو عدم ن یبا وجود اتصال به وح اکرم امبریجا که در اسالم پآن از
ـ یداد امام خمیشورا م لینمود و تشکیها با اصحاب مشورت ميریگمیدر تصم ـ ن ین  زی

 ازینیبودند خود را از مشورت ب استیقاطع و مطلع به زمان و س يکه رهبرنیبا وجود ا
 اسـت یر يشـورا ، يرهبـر  يمختلف از جمله شـورا  يشوراها لیدانسته و به تشکینم

 يو شـوراها  یاسـالم  غـات یتبل یعـال  يشورا، یانقالب اسالم یعال يشورا، يجمهور
مصـلحت نظـام و...    صیتشـخ  يها و شـورا و دانشگاه یانقالب فرهنگ يشورا، یمحل

  اقدام نمودند.
 يبـرا  شـان یبـود. ا  يضـرور  يامـر حکومـت  ر امام مشورت در امو یعمل رهیس در

   :فرمودند یبهشتآقاي  يبه جا هیقوه قضائ استیبه ر یلیاردب يموسوآقاي  یمعرف
است و چون بناست که مشـورت   گریدکسان از  یاول يموسو يبه نظرم آقا

و نشـر امـام    میتنظـ  مؤسسـه ( .دارند بدهنـد  ياگر نظر انیآقا، انیکنم با آقا
  )516ص :14ج،  ،1385ینیخم

از  زیـ در سرنوشت امور ملت ن نیو ائمه معصوم اکرم امبریهمچون پ شانیا
   دادند.یمردم را مورد توجه قرار م يامر مشورت غافل نبودند و رأ

 تیـ هـا تبع هـم از آن  ما، داد ي. ملت ما هر طور رأمیملت هست يما تابع آرا
  )516ص :14ج،  ،1385ینیو نشر امام خم میتنظ مؤسسه( .میکنمی

  انقالب يروزیکشور قبل از پ یاسیدر مسائل س ینیخم امام یمشورت رهیس

ـ یامـام خم  یاسـ یس رهیدر س مشورت؛ یت مشورت در کالم وحیبا توجه به اهم  ین
  :است لیذ مواردشامل 

  یتیو وال یالتیا يهاقانون انجمن هیو اصالح حهیال بیتصو
ـ بـا پ ، ینیامام خم يدوره از رهبر نیا ـ بـا اعالم  مخالفـت  و قـرآن م از کـال  يروی  هی

و  91هـا در اصـول   انجمن نیا لیتشکآغاز شد.  یتیو وال یالتیا يهاانجمن يهاقانون
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که مصوب  ـها انجمن نینامه انظام 9 و 7اما مواد ، ذکر شده بود یمتمم قانون اساس 92
گرفته بود شونده در نظر کننده و انتخابانتخاب يرا برا یطیشراـ دوره اول مجلس بود 

بودن از جمله  رو مذک قرآنسوگند به ، دهیعدم فساد عق، نیکه بر اساس آن اعتقاد به د
  )375ص، 1361، یمدن( .آن بود طیشرا

را بـه منظـور    یاقـدامات ، دیجد یاصالح حهیال نیا شنهادیکرد با پ یعلم سع دولت
با حذف ( هالمانمس ریو ورود غ )مذکر بودن دیبا حذف ق( هاانجمن نیورود زنان در ا

 مـا  نَسـوا  فَلَمـا  قـرآن بر نص  که بنا ییجااز آنانجام دهد.  )قرآناسالم و قسم به  دیق
ذینَ  أَخَذْنَا و السوء عنِ ینْهونَ الَّذینَ أَنْجینَا بِه ذُکِّرُوا  کـانُوا  بِمـا  بئـیسٍ  بِعـذابٍ  ظَلَمـوا  الـَّ

امام ، شودیمشارکت در ظلم محسوب م، ر برابر ظلمسکوت د )165، اعراف( یفْسقُونَ
 يامقدمـه نشان داد و آن را  يدیموضوع از خود واکنش شد نیدر مقابل طرح ا ینیخم
  )375ص، 1361، یمدن( شاه دانست. یبرنامه ضد اسالم دیتشد يبرا

ـ یامـام خم  حضـور  با يحائر میالکرعبدآشیخ در منزل  قم علماءنشست  نیاول و  ین
 يهاسهینشست دس نیدر ا امامو  افتی لیتشک يعتمداریو شر يحائر، یگانیگلپا آقایان

هشـدار   را بـود در دست اجـرا   قرآن یاسالم و مبان هیرا که در پشت پرده عل یخطرناک
  )149ص، 1360، یروحان( داد.

ـ دنبال سخنان امام و تبـادل نظـر بـا آقا    به نامـه مزبـور    بیمفـاد تصـو   رامـون یان پی
قـم   يان علمایمشاوره م یموارد آن جلسات هفتگ از یکیکه  دیاذ گرداتخ يهامیتصم
   )382ص، 1361، یمدن( بود.

  دیانقالب سف
را بـه   ياگانـه  6اعالم کـرد کـه قصـد دارد اصـول      شاه رسماً 1341ماه  يد 19 در

کالم  یگر تجلیک بار دیامام  ؛کرد ادی »دیانقالب سف«به آن را ها بعد که رفراندم بگذارد
 إِال الظَّالمینَ یزِید ال للْمؤْمنینَ و رحمۀٌ و شفاء هو ما قرآنالْ منَ نُنَزِّلُ و را نشان داد یوح
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اراًخَس )ـ ا )82، اسراء  همـه  بـه  بخشـیدن  سـامان  بـراى  اسـت  اىنسـخه  قـرآن کـه  نی
 اسـت و  یاجتمـاع  و اخالقـى  هـاى بیمـاري  انواع از جامعه و فرد بهبودى، هانابسامانی
در واکـنش بـر   افزایـد؛  نمـى  )هـا آن بـر  چیزى تربیش زیان و( خسران جز را ستمگران

 يتبادل نظر با مراجـع و علمـا   يبرا، به رفراندم گذاشتن اصل مذکور يشاه برا میتصم
 علمـاء  يموضوع از سـو  یو خواستار بررس هپرداخت مسأله حیبه تشر ياجلسه یط، قم

  )149ص، 1360، یروحان( .شد
بنا بر رسالت خود در جواب نطق  1341اسفند  8نوروز امام در  دیشدن ع کینزد اب

به عمـل آورده و در برابـر    يریجلوگ )ییسرا اوهی( »قول اثم«از  قرآن میشاه و طبق تعال
ـ نام »یقـانون اساسـ   ياجـرا «را  یشاهانه که دستبرد به قانون اساسـ  رنگین نیا بـه  ، دی

و  موضوع را به شور گذاشـت  یبا مقامات روحان یدر نشست شانیا .پرداخت يافشاگر
پـرده از توطئـه   ، علمـاء نفـر از مراجـع و    9 با امضـاء نوشت  که شخصاً ياهیاعالم یط

 بـا و  آب نمـود  نقـش بـر  ، کردنـد  یرا که به قانون اساس یانتیخائنانه شاه برداشته و خ
اخت و ضـربه  پرد يو افشاگر يبه روشنگرگر یبار د 1342نوروز  دیعبه شدن  کینزد

 رانیـ اسالم و ا هیکه عل کایآمر خائنانه شاه و يهاتوطئه و »دیانقالب سف« هیبر پا يثرؤم
نوروز آن سال را بـا   دیع، قم داشت یروحان اماتکه با مق یوارد آورده و با نشست، بود

  )20: ص2ج، 1361، یمدن( اعالم کرد. یعموم يعزا علماءهمه  میتصم

  روز عاشورا یسخنران
مـردم و   یبه نهضت مبارزات دنیروز عاشورا به منظور اوج بخش ینینظر امام خمم از

، نیهشـج  يغفـار ، زاهـد ( بود. یروز مناسب ینیشور حس ترشیبه وجود آوردن هرچه ب
 إِال الْقَـولِ  منَ بِالسوء الْجهرَ اهللاُ یحب ال هیبا توجه به آ )134ص، 1391، زادهیعل یقدس
قـم بـه    يبا علمـا  يبه جهت افشاگرامام  )148، نساء( علیماً سمیعاً اهللاُ کانَ و ظُلم منْ

دن یرسـان  يبـرا  هیضـ یمدرسـه ف  درکرد روز عاشـورا   شنهادیشور و مذاکره نشستند و پ
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، یروحـان ( شد. بیتصو علماءموافقت با  شنهادیپ نیا. ندینما یمردم سخنران ق بهیحقا
  )448ص، 1360

قبـول تمـام نظـرات و     يبـه معنـا   مجانـب امـا   از یسات مشـورت جل يالبته برگزار
 و هیضـ یمدرسـه ف  رفتن بـه  از را امام کرد یسع يعتمداریچنان که شر، نبود شنهاداتیپ

ـ  بـا  امـا  منصرف سازد از شاه انتقاد ، 1384، زادهیقاضـ ( مواجـه شـد.   امـام  ییاعتنـا یب
 انیطق عاشورا بازدارند برا از ن شانیداشتند ا یکه سع یدر جواب کسان امام؛ )217ص

 و )38، يشـور ( اهللا یفَإذا عزَمت فَتَوکَّل علَ بود خود را گرفته یینها میتصم که نمود
، یروحـان ( د.گـرد ینمخود بر میاز تصم میرژ داتیها و تهدیپراکن عهیشا ن نمود باایب

  )445ص، 1360

  قم يارتباط سازنده با علما
 ینیامام خم، کردیم دیحوزه قم را تهد، انحالل که خطر يدنبال درگذشت حائر به

 یبررسـ  يو مراجع قم برا علماءبارها با  تراز اول قم در تماس بود و يهمواره با علما
 شانیا .به مشاوره و تبادل نظر پرداختند، داده لیدر منزل جلسه تشک رانیاوضاع اسفبار ا

 بِـه  وصـاکُم  ذلکُـم  داد.می رائها یارزنده و عمل يشنهادهایپاوضاع؛  لیو تحل هیتجزبا 
لَّکُملُونَ لَعقتَع )و حجـت   صـدر ، يخوانسـار ، يبروجرد با یدر نشستامام  )151، انعام

 األَلْبـابِ  أُولـی  یـا  اهللاَ فَـاتَّقُوا را متذکر شد  خطر مذکور یاسیس يمشاوره در امر يبرا
لَّکُمون لَعحتُفْل )شـه یاند از ياگوشـه  وامام  ياز رشد فکر ياهنمون نیاو  )100، مائده 
   )445ص، 1360، یروحان( د.باشیم شانیا يژرفا

  يبروجرد تیمرجع
را بـه   تیمقام زعامت و مرجع تالش نمود تا ینیخم امام، يپس از درگذشت حائر

تنـگ   يایـ اسالم آگاه باشد و اسـالم را از زوا  قتیبدهد که به حق یو عالم هیدست فق
ـ امـام بـر ا  ، رضاخان هیعل يبروجرد یسابقه مبارزاتتوجه به  با، گردنن يمسائل عباد  نی
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 یتواند انقالب اساسـ یم ردیقرار گ تیو مرجع ادتیبر مسند ق شانیبود که اگر ا دهیعق
 يجهت برا نیو ملت را به جنبش و مبارزه وادارد. به هم آورد دیپد یدر جامعه اسالم

 ـموافق نبودند  شانیا تیمرجع با کهـ گ همدان بزر يبا علما شانیعامه ا تیامر مرجع
ـ ا و جلب نمـود  يوگو و مشاوره کرده و نظرشان را با بروجردگفت کینزد از ن کـار  ی

ـ فرمایکـه مـ   یبود برگرفته از سخن حق تعال یامام مصداق  ربـک  سـبِیلِ  إِلـى  ادع د:ی
 عـنْ  ضَـلَّ  بِمـنْ  أَعلَـم  هو ربک إِنَّ أَحسنُ هی بِالَّتی جادلْهم و الْحسنَۀِ الْموعظَۀِ و بِالْحکْمۀِ

هبِیلس و وه لَمینَ أَعتَدهبِالْم )125، نحل(  
 شـان یدر مواقـع حسـاس بـا ا    يبروجـرد آقـاي   یدر تمام دوران زندگ ینیخم امام

ـ ن یاهگـ ، یاسـ یامور س مشورت درعالوه بر  زین يبروجردآقاي  ه ومشورت نمود از  زی
ـ   يوگودر گفت نمود تایم دعوت شانیا و بـه طـور    نمـوده شـرکت   یبا مقامـات دولت

ـ نماوگـو  گفت یمقامات دولت دولت و ندهینما با شانیاز جانب ا میمستق ، یروحـان ( د.ی
  )1ـ  100ص، 1360

    ونیدانستن روحان یترقممخالفت  يادعا ینف
ـ  فَاستَقمه یه از آامام که برگرفت یطلبه مبارزهیروح استقامت و  ـرْت اُ اکَمم ) هـود ،
 یترقـ ممخالفـت  « يادعـا  یضمن نفـ  1343سال  ن امر منجر شد که دریبود به ا )112

کند و سپس با چهار تن از مراجع بـه مشـورت   یم رادیرا ا یسخنان »ونیدانستن روحان
به نقـد   مجدداً ود ینمارا منتشر  یپانزدهم خرداد متن امیمناسبت سالگرد قبه  پرداخته و

  )46ص، 1360، یروحان( پردازد.ب» عجمرت«و  »یمترق«دو اصطالح 

  یقانون اساس سینوشیپ نیتدو
 یبیکه حسن حب یهنگامباعث شد  )2، مائده( التَّقْوى و الْبِرِّ علَى وتَعاونُواشه یاند

ـ  هیمشغول ته ینیبه دستور امام خم  ینامـام از سـلطا  ، شـد  یقـانون اساسـ   سینـو شیپ
اسـت   یکه مربوط به مسـائل فقهـ   يرا در موارد یبیحبد که یدرخواست نما ییطباطبا
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ـ ته سینـو شیپ شانیسپس ا )513ص، 1393، ییطباطبا( .دیکمک نما  يشـده را بـرا   هی
با توجه  تیرساند و در نهایم علماءاز  ییاظهار نظر مراجع ارسال نموده و به نظر شورا

ـ  نیتـدو  یقـانون اساسـ   سینوشیپ علماءنظر  يبندبه جمع  يغفـار ، زاهـد ( شـود. یم
  )136ص، 1391، زادهیعل یقدس، نیهشج

  انقالب يشورا لیتشک
 یاسالماهداف انقالب  شبردیبه منظور پ، در نوفل لوشاتو پس از استقرار ینیخم امام

از  )67، مائده( ک...رب منْ إِلَیک أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا هیآ امبر ویاز پ یبا تأس و
ـ یبا امام خم يمطهر یزنیرا در ند.یایب سیمورد اعتماد خود خواست که به پار ارانی  ین

بـر اسـاس    و حاصل شد نانیانقالب و دعوت از افراد مورد اطم يشورا لیمقدمه تشک
قـرار   یرا مـورد بررسـ   یدولت انتقال سیتأس طیداشت تا شرا تیمورأشورا م، نظر امام
  )113ص ، 1392، ییطباطبا( قدمات آن را فراهم سازد.داده و م
وقـت جامعـه    ياز اعضـا  یکـ یخطاب بـه   ياشورا امام در نامه نیا لیاز تشک قبل
نفر  10انتخاب ، انقالب ياحراز در شورا يالزم برا طیقم ضمن اشاره به شرا نیمدرس

ـ یو نشر امام خم میتنظ مؤسسهر.ك: ( .زد نمودط را گوشیواجد شرا : 5ج، ، 1385ین
 اهللاَ إِنَّ قـرآن هـا سـفارش   نیانتخاب بهتـر  ط وین شرایانتخاب واجد يبرا و )151ص

شـه  یدر اند )33، آل عمران( الْعالَمینَ علَى عمرانَ آلَ و إِبراهیم آلَ و نُوحاً و آدم اصطَفى
  امام مشهود است.

بـه  ، یاسـالم  ينظام جمهور لیدر آغاز تشک یاسیس میتصم نیترمورد مهم درامام 
انقـالب   يشـورا  1357مـاه   يدر د شـده و مشاواران را متذکر  يصراحت توجه به آرا

  )145: ص1ج، 1392، ییطباطبا( داد. لیرا تشک یاسالم
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  رانیبه ا ینیبازگشت امام خم
ـ ا ییبـه تنهـا   شانیگرچه گفته شده که ا، رانیبه ا ینیبازگشت امام خم نهیزم در  نی
ـ اقدام ن نیا سیاما همانند مهاجرت به پار، ذ کردرا اتخا میتصم بـا مشـورت احمـد     زی

نظرات  نیباره امام همچن نیدر ا )367: ص1ج، 1392، ییطباطبا( صورت گرفته است.
لَ، شده ایجو زیخود را ن انیاطراف کَّل عفَتَو زَمتاهللا یفَإذا ع )میامـا تصـم   )38، يشور 

  )202: ص3ج، 1392، ییطباطبا( .مودن را خود اتخاذ یینها

  انقالب   يروزیکشور بعد از پ یاسیدر مسائل س ینیامام خم یمشورت رهیس

 یداخل استیبه لحاظ س يدوره از رهبر نیدر ا ینیامام خم یعمل رهیدر س مشورت
  :گرددیم انیب یداخل استیاست که ابتدا مشورت در س یقابل بررس یو خارج

  یداخل استیمشورت در س
ـ  یاسـ یشامل امـور س  یداخل استیدر س ینیامام خم یمشورت رهیس و امـور   یداخل
  شده است:موارد پرداخته  نیبه شرح ا لیکه در ذ، است ینظام

  یداخل یاسیدر امور س ینیامام خم یمشورت رهیس
صالح مشورت نموده  يکشور با افراد ذ یداخل استیس طهیبارها در ح ینیخم امام

   ن موارد است:یاز ا يهال نمونهیرد ذموا، و نظر خود را اعالم کرده است
  انتصاب و عزل مسئوالن

توجه بـه   را با یران اسالمینش مدیمالك انتصاب وگز ینیامام خم زیدوره ن نیا در
 أَعلَـم  اهللاُ هاسـت یسـتگ یعلم خدا به شا یاله يهانشیکه مالك گز قرآن یکالم نوران

از  يریـ گبـا بهـره  قـرار داد و   هایستگیاساس شا بر )124، انعام( ...رِسالَتَه یجعلُ حیثُ
  ه نصب و عزل مسئوالن پرداخت.نظرات کارشناسان و مشاوران ب

 ياعضـا  یبعضـ  هیانقالب بـه توصـ   يشورا لیپس از تشک . انتصاب بازرگان:الف
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امام  .دیگرد شنهادیپ يکشور به رهبر ریوزنخست نیشورا بازرگان به عنوان اول یروحان
نظر کارشناسان امور  رانیا يریوزنخست يبر انتخاب بازرگان برا یمبن خود میدر تصم

را  گـران ینظـر د  مسـأله  نیـ در ا مشورت نمـود و  یبهشت و يمطهر باداده و  حیرجرا ت
امر موافقت  نیبه ا ییدر کار اجرا تیخود به لحاظ دخالت نکردن روحان یول رفتیپذ

  )183ـ  185ص، 1389، یعیشف( کرد.
 يشـورا  شـنهاد یبنا بـه پ  که نمود انیب بازرگان امام صراحتاً يب مهددر حکم انتصا

ـ قاطع قر تیاکثر يآرا و انقالب ـ بـه اتفـاق ملـت ا    بی ـ  شـان را یا رانی  لیمور تشـک أم
: 6 ج،  ،1385ینیو نشر امام خم میتنظ مؤسسهر.ك: ( اعالم نموده است. موقت  دولت

  )54 ص
 حکَمتُم إِذا و أَهلها إِلى األَمانات تُؤَدوا أَنْ مرُکُمیأْ اهللاَ إِنَّ یجا که طبق کالم وحآن از

انـت  ها در نزد افـراد ام پست ها وتیمسئول )58، نساء( ...بِالْعدل تَحکُموا أَنْ النَّاسِ بینَ
بعـد   يهـا در سال امامسته سپرده شوند؛ ید با اشخاص شایبا شوند ویمحسوب م یاله

و نظر دوسـتان را   هبازرگان مخالف بود يریوزنخست با ره نمود کهموضوع اشا نیبه ا
  )331: ص21ج،  ،1385ینیو نشر امام خم میتنظ مؤسسهر.ك: ( ه است.رفتیپذ

ـ   :کشور و دادستان کل کشـور  یعال وانینصب دب.   یعـال  وانیـ د سینصـب رئ
ـ اخت از )يقبـل از بـازنگر  ( یکشور و دادستان کل کشور در قانون اساس  يرهبـر  اراتی

 در. ردیگ صورت دیکشور با یعال وانیدانسته شده است که پس از مشورت با قضات د
 وانیـ د اسـت یبـه ر  بیرا به ترت یلیاردب يو موسو یبهشت، امام 1358اسفند  14 خیتار
تهـران   مارسـتان یدو نفـر در ب  نیو دادستان کل کشور منصوب کرد. حکم نصب ا یعال

از  انتقـال  پـس از  م. امـا افـت یتحقق ن یانون اساسنوشته شد و مشورت مورد نظر در ق
خود با قضـات را   عدم مشورتعلت ، جامعه قضات با يداریدر د، به منزل مارستانیب

ـ یو نشر امـام خم  میتنظ مؤسسهر.ك: ( ان نمود.ین مورد بیعدم شبهه در ا ،  ،1385ین
  )70، زاباح( عمل نمود. سدیداً قَوالً قُولُوا و هیطبق آ و )213: ص12ج
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 يدرصـد آرا  75بـا   5/11/1358 خیصـدر در تـار  یابوالحسن بن :صدریعزل بنج. 
 رییبه خاطر اظهار نظرها و تغ اما منصوب شد رانیا يجمهور استیکنندگان به رشرکت
 يهـا تیـ حما جیانقالب بـه تـدر   يو رهبر یمذهب يرویبا ن شیهاها و مخالفتجهت
، انسـان ( سـبِیالً  ربه إِلى اتَّخَذَ شاء فَمنْ تَذْکرَةٌ هذه إِنَّ هیطبق آ را از دست داد. یمردم
 10 يجلسـه رهنمودهـا   جـه یو نت دیبرگزار گرد ياها جلسهبه منظور رفع اختالف )29

و  دیگرد لیکحل اختالف تش يسه نفره برا أتیه هیانیب نیا 6امام بود. طبق بند  ياماده
سه نفره و  أتیه يصدر و اعتنا نکردن به رهنمودهایبن يهابا ادامه جسارت تیدر نها

اظهـار   يبـه و  ینیخمامام  )191ـ   189ص، 1389، یعیشف( ياماده 10 هیانیتخلف از ب
ـ یو نشر امـام خم  میتنظ مؤسسه( را قبول ندارد. که قانون او داشت : 14ج،  ،1385ین

 )453 ص

 الْمجـرِمینَ  مـنَ  إِنَّـا  عنْهـا  أَعرَض ثُم ربه بِآیات ذُکِّرَ ممنْ أَظْلَم منْ وه یبا توجه به آ
 ينظـام نوپـا   ياز خطـر برانـداز   يریـ گشیپ يبرا امامسرانجام  )22، سجده( منْتَقمونَ

ـ  تیکفا مبر عد یمبن، یاسالم يمجلس شورا ندگانیقاطع نما يبا رأ یاسالم صـدر  یبن
را بعـد از مشـورت بـا مسـئوالن      يو و )426ـ  425ص، 1378، فروتن( .موافقت نمود

لح عزل نموده و سپس از سم يروهایکل ن یاز فرمانده 1360خرداد  20 خیابتدا در تار
  )191ـ  189ص، 1389، یعیشف( برکنار کرد. يجمهورسیرئ

و  يانتخاب قائم مقـام رهبـر   یدرباره چگونگ :يانتخاب و عزل قائم مقام رهبرد. 
بـودن امـام در    يتوجـه بـه بسـتر    بـا  يانتخاب منتظر يزیرهبرنام، ینیموافقت امام خم

، 1386، ياهـواز ( صـورت گرفـت.   یرفسـنجان  یاکبر هاشم شنهادیمارستان قلب به پیب
  )141ـ  140ص

 يرهبـر  طیدر شـرا  تیدن شرط مرجعاز ابتدا با قرار دا شانیا، امام اناتیاستناد ب به
 کینزد ياندهیشرط در آ نیکرد ایم ینیبشیچرا که پ، موافق نبود ینظام در قانون اساس

با  يدر انتصاب قائم مقام رهبر شانیا )554ص، 1378، فروتن( .ستیشدن ن ادهیقابل پ
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ر.ك: ( ان نمـود. یـ دوسـتان ب  يرا پافشارخود  یتینارضاعلت ، تیتوجه به شرط مرجع
  )371: ص21ج،  ،1385ینیو نشر امام خم میتنظ مؤسسه

 یاقت و کاردانیهم ل، نش و امتحان استیهم گز، یتیریدانتصاب افراد به مقامات م
 ینـالُ  ال. ستین یسته هر شخصین مقام شایم ایکر قرآناز نگاه  وو هم سالمت نفس 

  )124، بقره( الظَّالمینَ عهدي
 یکی :کشور یعال وانیو د هیقوه قضائ يرؤسا، نگهبان يشورا يانتخاب اعضاه.

 .هاسـت آن بـودن  ریبص، )کیاستراتژ رانیمد ژهیبه و( انریمد نشیگز مهم يهامالك از
ْقُل هی هذبِیلوا سعلى اهللاِ إِلَى أَدیرَةٍ عصب )رت ید با بصیرهبر جامعه با و )108، وسفی

  کامل نسبت به انتخاب افراد قدم بردارد.
منصـوب   يرهبـر  ياز سو ماًیمستقنگهبان  يشورا يفقها یطبق اصل قانون اساس 

 يبـه مجلـس شـورا    هیقوه قضائ سینگهبان از طرف رئ يدانان شوراشوند و حقوقیم
ـ  ندگانینما يبا رأ شوند ویم یمعرف یاسالم رك: ( شـوند. یمردم در مجلس انتخاب م

  )10ص ، 1378، نزسا یاسیمعاونت س
 يشُـور  أَمـرُهم و م یکـر  قرآنطبق سفارش  نگهبان يشورا يدر انتخاب اعضا امام

میبنَه )مشـورت  جیاسـاس نتـا   بر و کردهبا مشاوران و مسئوالن مشورت  )38/يشور ،
  )161ـ  160ص ، 1381، یهاشم( ها را صادر نمود.احکام آن

  در مجلس یمذهب یتیاقل ندگانینما یافتیحقوق در تیوضع
در مجلس  ونیتوالسیقانون کاپ بیبعد از تصو خصوصاً، انقالب يریگدوره شکل در

خـود را   یافتیـ حقـوق در  دیـ مجلـس آن زمـان با   ندگانیکه نما کردند اعالم، زمان شاه
از  یکـ ی، بود مورد متفاوت نیدر ا یمذهب يهاتیدستور اقل که ییاز آن جابرگردانند. 

ـ نامـام   ن مورد خاص داد ویا در راها تیاقل تیمعاف شنهادیپ، امام انیاطراف  موافقـت  زی
ـ اقل ژهیاسات مردم به ودر عواطف و احس یامر انتشار خوب نیا نمود.  یمـذهب  يهـا تی
 اهللاِ نعمـت  اذْکُـرُوا  و هین همان مصداق آیا و )278: ص2ج، 1392، ییطباطبا( .داشت
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کُملَیإِذْ ع کُنْتُم داءأَع نَ فَأَلَّفیب قُلُوبِکُم تُمحبفَأَص هتمعإِخْواناً بِن )است. )103، عمرانآل  
  بحران کردستان

 يواگـذار  بـر عـالوه  ، هـا در حل بحران یانقالب اسالم يروزیپس از پ ینیخم امام
 بعـد از بحـران کردسـتان    در امام نمود.یاز نظرات افراد با تجربه استفاده م هاتیمسئول

 )1357اسفند  29 خیبه تار( یمایضمن صدور پ یرفسنجان یو هاشم یمشورت با طالقان
ـ انب( واحـدةً  أُمـۀً  أُمـتُکُم  هـذه  نَّا، یو سـن  عهیکه در آن بر وحدت ش  إِنَّمـا  ؛)92، اءی

 أَقْرَب هو اعدلُوا عدالت يبرقرار، )10، حجرات( أَخَویکُم بینَ فَأَصلحوا إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ
 علَـى  و رسوله على سکینَتَه اهللاُ فَأَنْزَلَ ها و حفظ آرامشرفع کمبود )8، مائده( للتَّقْوى

کشور  ریوز يجواد، صدریبن، یرا شامل بهشت یأتیهکرده و  دیتأک )26، تحف( الْمؤْمنین
 .نـد یبـا مـردم صـحبت نما    ؛بـه اوضـاع   یدگیبه جهـت رسـ   نمود تامور أو فروهر را م

   )283ـ  282: ص2ج، 1392، ییطباطبا(
  مصلحت نظام صیمجمع تشخ

 لمـا  دعـاکُم  إِذا للرَّسـولِ  و هللاِ استَجِیبوا آمنُوا الَّذینَ أَیها ایبه فرموده خداوند متعال 
یِیکُمحی تواند به یاست که م ین الهیم بودن به فرامیعت و تسلیدن به شریانسان با گرو

 الرَّسولَ یعواأَط و اهللاَ أَطیعوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا ؛)24، انفال( برسدبخش نانیاطم یزندگ
ی ورِ أُولاألَم نْکُمفَإِنْ م تُمعی تَنازف شَیء وهاهللاِ إِلَى فَرُد ولِ وإِنْ الرَّس نُونَ کُنْتُمبِـاهللاِ  تُؤْم و 

  )59، نساء( تَأْوِیالً أَحسنُ و خَیرٌ ذلک اآلخرِ الْیومِ
 صیمجمع تشـخ  سیتأس ینیامام خم یاسیره سیس يهاياز ابتکارات و نوآور یکی

مجمـع   سیتأس با نمود که اماماظهار  یرفسنجان یباره هاشم نیدر ابود. مصلحت نظام 
، نگهبـان  ينظرات مجلـس و شـورا   نیاختالفات حل نشده ب، مصلحت نظام صیتشخ

حـل   راو کارشناسـان   نـدگان ینما يسردمصوبات مجلس و دل از ياریمعوق ماندن بس
  )30ص، 1390، یهاشم( »کردند.



  491 (ره)جایگاه مشورت با محوریت قرآن در اندیشه و سیره سیاسی حکومتی امام خمینی  

دعـوت از  ، مصـلحت نظـام  تشخیص مجمع  لیدر فرمان تشک نیهمچن ینیخم امام
و نشر امام  میتنظ مؤسسهر.ك: ( اط دانست.یت احتیمشورت با آنان را نها کارشناسان و

  )464 : ص20ج،  ،1385ینیخم
  یاسالم يحزب جمهور لیتشک

آن  لیس و طرح تشکاما اسا، شداعالم  1357بهمن  29در  یاسالم يحزب جمهور
ـ افتادن اعالم موجود قیبه تعو لیاز دال یکی. شتگیاز انقالب برم شیبه پ حـزب   تی

حضـور  ، . علـت مخالفـت امـام   بـود  حـزب  لیاز تشک ینیامام خم یتینارضا يجمهور
ـ انیکـه نامشـان در ب   ییهـا چهـره  به اعتقاد امـام  گذار مربوط بود.انیبن يهاتیشخص  هی
، شـوند  محصـور حزب  کیها به م مردم تعلق دارند. اگر آنحزب آمده به عمو لیتشک
آن با اصرار و استدالل  رغمیکاهند. علیخود م ریتأثاز حوزه  یاسیس يهادر رقابت تبعاً

 )259ـ    258: ص2ج، 1392، ییطباطبا( نکرد. یامام مخالفت ظاهراً یرفسنجان و یبهشت
ن مقام را داشته یا یستگیدند که شان منصب بویدن در ایق برگزیال یاز نگاه امام کسان

  )196، اعراف( الصالحینَ یتَولَّى هو و باشند.
  یدر امور نظام ینیامام خم یمشورت رهیس

مشورت در امـور   یداخل استیدر س ینیامام خم یمشورت رهیاز موارد س گرید یکی
  کشور است.  ینظام
از مردم خطر را  یبرخ نشود و يزیرکشور توسط رهبران جامعه برنامه دفاع از اگر 

 ن مورد فرمود:یم به صراحت در ایکر قرآنهمان گونه که ، شودین تباه میزم، دفع نکنند
و ال لَو فْعاهللاِ د النَّاس مضَهعضٍ بعبِب تدلَفَس ضاألَر نَّ ولَـى  فَضْلٍ ذُو اهللاَ لکینَ  عالْعـالَم 
 لیرا مرتـب تشـک   یجلسات نظـام  ینیامام خم، ییحسن رضانقل از م به؛ )251، بقره(
 شـان یشد که ایبه امام داده م یمختلف يدفاع نظرها یعال يشورا يهاداد. در جلسهیم

حـال   نیـ کـرد. بـا ا  یرا ابالغ م ییدستورها ایرا ارائه داده  ییرهنمودها، تیهم با قاطع
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 ایـ حساس  طیشرا در مگر رندیگب میتصم خودبود که فرماندهان  نیکار امام بر ا يمبنا
 عمدتاً، امام در جنگ یدخالت اصل. گرفتن داشتند هیبه روح ازیکه فرماندهان ن یمواقع

 کـرد. ینمـ  یآن دخـالت  قیدر مصادبا وجود اطالع کامل بوده و  کیدخالت استراتژ کی
  )136ـ  134: ص 4ج، 1386، ستوده(

 يهانهادها و سازمان لیر تشکد ینیامام خم یمشورت رهیاز شواهد س یبعض لیذ در
و  اتیعمل، سه گانه در سپاه يروهاین لیتشک، دفاع یعال يشورا لیاز جمله تشک ینظام

  :گرددیم انیب یاقدامات نظام
  دفاع یعال يشورا لیتشک

ـ ( یقـانون اساسـ   )و دهم کصدیبند سه از اصل ( بر بنا  لیتشـک  )ياز بـازنگر  شیپ
ـ ، دفاع ریوز، ریوزنخست، جمهورسیبا حضور رئ، یدفاع مل یعال يشورا سـتاد   سیرئ

 اراتیـ و اخت فیرهبـر از جملـه وظـا    نیـی فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تع، مشترك
  )142ص، 1391، زادهیعل یقدس، نیهشج يغفار، زاهد( بود. يرهبر

 و يبا توجه به وفـادار  و أَمینٌ مکینٌ لَدینا الْیوموسف یسوره  54ه یبه آ یبا نگاه
و چمـران را بـه عنـوان     ياخامنه يادر احکام جداگانه امام، یاران انقالبیسابقه خوب 

ها خواست کـه بـا توجـه بـه     دفاع منصوب کرد و از آن یعال يمشاوران خود در شورا
در هـر هفتـه از    قیـ گـزارش جـامع و دق   یکشور با کمال دقت و بررسـ  ییوضع استثنا

ر.ك: موسسه تنظیم و ( .دیجانب ارسال کننیا يبرادر ادارات ارتش  یداخل يدادهایرو
   )282ـ  281: ص12ج، 1385نشر آثار امام خمینی، 

  گانه در سپاهسه يروهاین لیتشک
را خواستار  ینیزم و ییایدر، ییسه سپاه هوا جادیاز امام ا يانامه یط ییرضا محسن

بلِّغُکُم صادر نمود یحکم یسپاه ط يگانه را به جاسه يروهاین لیتشک زیشد. و امام ن  أُ
ی رِساالتبر و حأَنْص لَکُم و لَمنَ أَعونَ ال ما اهللاِ ملَمتَع )م ین گونه تصمیا و )62، اعراف
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مور کرد أرا م ینیخم احمد، قبل از صدور حکم شانیا، نمود یرا عمل رخواهانه خودیخ
ـ بان را در خصوص تطحکم صحبت کند و نظرش نینگهبان در خصوص ا يبا شورا  قی

، سـتوده ( شود. بعد از آن حکم مذکور را صادر نمـود.  ایجو یحکم با قانون اساس نیا
  )145ـ  144: ص4ج، 1386

  یو اقدامات نظام اتیعمل
امـام   یاتیـ کند کـه بـا شـروع هـر عمل    یم فیدر خاطرات خود تعر ییرضا محسن

کامـل   یو از همه موارد آگاهگرفت یکار قرار م انیدر جر، از همان مراحل اول ینیخم
ها با کد و رمز شد و نقشه شرفتهیپ اریبس شانیبا ا یارتباط وهیداشت. در اواخر جنگ ش

ـ  حیتشـر  شانیآن با تلفن برا نیح ای اتیعمل زشد و قبل ایفرستاده م شانیبرا  شـد. یم
  )141ـ  140: صص4ج1386، ستوده(

  شود:یاشاره م نهیزم نیامام در ا يهااز مشاوره يبه موارد جانیا در
 مـا  لَهـم  أَعدوا و قرآنش یبنا بر فرما: قاطع امور جنگ و رزمندگان تیهدا. الف
تُمتَطَعنْ اسة مقُو )ـ یامـام خم ، روهـا یهمه جانبـه ن  یبه جهت آمادگ )60، انفال  یطـ  ین

 تیبا قاطع یلیدر سرآغاز جنگ تحم یعنی 1359مهر  1 خیدر تار ياهفت ماده ياهیانیب
را  یانتظـام  يرویمردم و ن، یجمع يهارسانه، یفرمانده يشورا فیو وظا فیتمام تکل

 .دار شـدند قاطعانـه عهـده   اجنـگ ر  تیامر هدا و نموده نییامر مهم تع نیدر رابطه با ا
  )325ص، 1378، فروتن(

ـ فرمایسـوره بقـره مـ    190 هیـ خداوند در آ . اجازه ورود به خاك عراق:ب  ود: ی
ی لُواقاتبِیلِ فینَ اهللاِ سالَّذ لُونَکُمقاتی وا ال وتَدال اهللاَ إِنَّ تَع بحینَ یتَدعالْم خدا راه در و«؛ 
 که، نکنید تجاوز] الهى حدود از جنگ هنگام[ و، بجنگید جنگندمى شما با که کسانى با

دفـاع و   یعـال  يشـورا در جلسـات   ن مبنایبر هم و» ندارد. دوست را تجاوزکاران خدا
ن را آداد و طـرح  یمطرح کردن آن را نم یامام اجازه توقف جنگ و حت گریجلسات د
 رومندیها که عنصر نو داوطلب انیجیرزمنده و به خصوص بس يروهاین يسردباعث دل
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بـا حضـور    ياجلسه 61خرداد  20 خیدر تار یینها میتصم يبرا، بودند يروزیدفاع و پ
ها در محضر امام در دفتـر جمـاران   جبهه یدفاع و فرماندهان اصل یعال يشورا ياعضا

به خاك عراق در  ودنمود ور دیتأک یول رفتیرا پذ یخره امام منطق نظامرپا شد که بآلب
، یهاشـم ( کم باشـند.  یلیکه مردم عراق حضور نداشته باشند و خ ردیصورت گ ینقاط

  )17ـ  16صص، 1380
هـا  آن که جنگ بـر  یبه کسان قرآنبه فرموده  ر:. ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهج
 على اهللاَ إِنَّ و ظُلموا بِأَنَّهم یقاتَلُونَ للَّذینَ أُذنَ ل شده رخصت جهاد داده شده استیتحم

مرِهیرٌ نَصینَ * لَقَدوا الَّذنْ أُخْرِجم میارِهرِ دقٍّ بِغَیقُولُوا أَنْ إِال حنَا یب اهللاُ ر و  ال لَـو  فْـعاهللاِ د 
النَّاس مضَهعض بعبِب )بـه دنبـال    انـد. چرا کـه مـورد ظلـم قـرار گرفتـه      )39ـ  40، حج

 انیبه پا یبرخ، یالمللنیب يمکرر و عقب رانده شدن ارتش عراق به مرزها يهايروزیپ
ـ  دیتأکعراق  يبر تداوم دفاع در درون مرزها یدادن جنگ و بعض ر همـان  کردنـد. د یم

ز رحلت پس ا یول، دارد يچه نظر شانیکه ا دیاز امام نشن حیه صورت صرب یزمان کس
موافـق بـا صـلح    اعالم کرد که پس از فتح خرمشهر امـام   يااحمد آقا در مصاحبه، امام

 ینیامام همان بود که احمد خم یاست که گرچه نظر شخص نینکته قابل توجه ا بودند.
پس از مشورت بـا فرمانـدهان    رایز، عمل نظام قرار نگرفت ينظر مبنا نینقل کرد اما ا

که  دیامام راحل رس دییأبه ت يآن نظر، یینها يبندو در جمع یاسیو مسئوالن س ینظام
امام در اداره امـور جامعـه بـا     یعنی داشت. دیتأکبر تداوم جنگ در داخل خاك دشمن 

و نمود یعمل م یشخص برخالف نظر يکرد و چه بسا در مواردیمتخصصان مشورت م
 جز ادامه دفاع مقدس نداشـتند.  يادر زمان فتح خرمشهر چاره رانیو ملت ا يلذا رهبر

  )339ـ  338ص، 1387، یسه تالن یشیدرو(
 للسلْمِ جنَحوا إِنْ و :سوره انفال خداوند فرمود 61ه یدر آ :598قطعنامه  رشیپذ. د

نَحلَها فَاج کَّلْ ولَى تَواهللاِ ع گـراى...  صـلح  به هم تو، گرایند صلح به دشمنان اگر و«؛ «
ـ انگ یحیخود به طـور تلـو   اناتیدر سه مورد از ب ینیامام خم  رشیو هـدف از پـذ   زهی



  495 (ره)جایگاه مشورت با محوریت قرآن در اندیشه و سیره سیاسی حکومتی امام خمینی  

 يبنـد يمصالح نظام و اثبات عدم پا نیمأت، انقالب يرا بقا تیامن يشورا 598قطعنامه 
نظام و کشور و انقالب به  حتمصلو به خاطر  کرد یمعرف یالمللنیصدام به معاهدات ب

مواقف  598قطعنامه  با رفت ویرا پذ کشور يسطح باال یو نظام یاسیس نکارشناسا نظر
  )92: ص21ج،  ،1385ینیو نشر امام خم میتنظ مؤسسه ر.ك:( .نمود

  یخارج استیمشورت در س
شامل مشورت در اتخاذ شـعارها   یخارج استیدر س ینیامام خم یمشورت رهیسدر 
  باشد.یبه گورباچف م یخیال نامه تارو ارس

  اتخاذ شعارها
توجـه بـا    بـا ، یخـارج  استیاقدامات راجع به س نیتریدر اعمال جزئ ینیامام خم

هـا  از آن ينمودند کـه بـه شـواهد   یم یمسئوالن از آنان نظر خواه اراتیو اخت فیوظا
  شود.یاشاره م

 لَم و الدینِ فی یقاتلُوکُم لَم الَّذینَ عنِ اهللاُ ینْهاکُم ال د:یفرمایم میکر قرآنخداوند در 
وکُمخْرِجنْ یم یارِکُمأَنْ د مرُّوهتَب طُوا وتُقْس هِماهللاَ إِنَّ إِلَی بحینَ یطقْسإِنَّما * الْم نْهاکُماهللاُ ی 

 تَولَّـوهم  أَنْ إِخْـراجِکُم  على ظاهرُوا و دیارِکُم منْ أَخْرَجوکُم و الدینِ فی قاتَلُوکُم الَّذینَ عنِ
نْ وم ملَّهتَوی کفَأُولئ مونَ همالظَّال )کـه اظهـار    کردین رویامام با هم و )8ـ   9، ممتحنه
ه یـ عل نسـبت بـه شـعار دادن بـر    ، سـتند یها مقابل مـا با است که آن یزمان یان دشمنیب
  دهد.یگانگان پاسخ میب

مـرگ بـر   «امـام در رابطـه بـا اتخـاذ شـعار       کردی: رويشعار مرگ بر شورو. الف
در  »يمرگ بر شورو«از امام در اواخر جنگ در مورد شعار  یبود که وقت نیا »يشورو

امـا بالفاصـله    .»نـد یتـر بگو اما کم ندیبگو«داشت:  انیابتدا ب، ال نمودندؤنماز جمعه س
 يغفـار ، زاهـد ( »بپرسند کـه چکـار کننـد؟    یهاشم يآقاو  ياخامنه ياز آقا: «فرمودند

  )141ـ  140صص، 1391، زادهیعل یقدس، نیهشج
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به منظور شرکت در مراسم  يان سفر به شورویجر در: ینه غرب ی. شعار نه شرقب
ان نمـود کـه   یب ینه غرب یدر مورد شعار نه شرق یرفسنجان یهاشم يآقا برژنف نیتدف

 و یاسـ یامـور س  یتمـام  مـا در  م ویسـت یه ما وابسـته ن ن معنا است کین شعار بدیان ایب
   )222ص، 1386، ياهواز( م.یکنمی با امام مشورت یاست خارجیس

  به گورباچف یخیارسال نامه تار
اگرچـه دارالکفـر    یبا دولـت خـارج   یکه دولت اسالم یم تا زمانیکر قرآن از منظر

 إِال .نقـض عهـد نکنـد    د باشد وبنید به آن پایبا، هم منعقد کند یالمللنیقرداد ب، باشد
تُم الَّذینَ دنَ عاهینَ مشْرِکالْم ثُم لَم وکُمنْقُصئاً یشَی و رُوا لَمظاهی کُملَیداً عوا  أَحمفَـأَت  هِمإِلَـی 

مهدهإِلى ع هِمتداهللاَ إِنَّ م بحینَ یتَّقالْم. )4، توبه(  
شد. امام  میارسال آن توسط امام تنظ تیمورأنامه و م نیتدو 1367ماه  يد لیاوا در

 بهـره  یجـان یچون محمـد جـواد الر   یخود از مشاوران یاسیها و مواضع سلیتحل يبرا
هـا و  لیـ تحل نیامام قبـل از تـدو  ، یجانیبه گفته خود الر زینامه ن نی. در مورد اگرفت

ـ اول يهاداده ترشیب، داشت انقالبکه در طول دوران  یاسیمواضع س را از مشـاوران   هی
فرسـتادن   نـه یدر زم ینیامام خم )704ـ  703ص، 1387، یسه تالن یشیدرو( گرفت.یم

آن با مشاوران  يدرباره محتوا نیسابق و همچن يشورو جمهورسیرئنامه به گورباچف 
 شـان یبود. ا شانیفرستادن نامه با خود ا میاما اصل تصم، و سران سه قوه مشورت نمود

ـ یلذا احمـد خم  سد؛یبه گورباچف بنو يادارد نامه بنا دیگویجلسه سران م رد مـتن   ین
 کنـد. یمشـورت در جلسـه سـران قـوا مطـرح مـ       يرا بـرا  ینینامه امام خم سینوشیپ
  )442ـ  441ـ  32ص، 1390، یهاشم(
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  يریگجهینت

امـام   یحکومت یاسیره سیس شه ویاند در قرآنت یگاه مشورت با محوریجا یبررس
 شـه یاست که ر ینید يهاو مشاوره از آموزه مشورت ؛ل استیج ذیانگر نتایب ینیخم
 يهـا از آمـوزه  یبـه تأسـ   دارد و ياژهیـ و گاهیداشته و در اسالم جا ثیو احاد قرآندر 
از  زین ینیامام خم یحکومت یاسیس رهیس شه ویاند مشورت در، یاسالم میو تعال یقرآن
ـ یامام خم یعمل رهیشورت در سم، ن اصلیبر هم . بنابرخوردار است یخاص تیاهم  ین
 يکه خود فردنیاست. امام با وجود اشمرده شده  يضرور يامر یشرع و ینظر عقل از

 یتمسک به کالم الهـ با ، روز بود ینظام و یاسیس لئدر مسا و مطلع نظرصاحب آگاه و
ـ پا بـا  ییأخـودر  و يکتـاتور ید، استبدادگونه  هراز  يریجلوگ يبرا شـوراها   يذارگـ هی
 بـا  شـه یتبـادل اند  با تعامـل و  یبحران درست در لحظات حساس و يهايریگمیصموت

ـ  حیخـود تـرج   ها را به نظرمتخصصان و مشاوران نظرات آن، کارشناسان داد تـا در  یم
جـاد  یتا فاصـله ا  دینما تیهدا يریبتواند جامعه را به مس یانقالب اسالم شبردیپ ریمس

کـه   یگـاه مطلـوب  یجارا بـه   یحکومت اسـالم  ورا برداشته  مذهب و استیسن یشده ب
 يریـ گمیبـا تصـم   شـان یچند که ا رساند. هرب، ن استیره معصومیس و قرآنبرگرفته از 

به عنوان فرمانده  یگاهز مشاهده شده که یشان نیا یعمل رهیو در س همخالف نبود يفرد
  دادند.فرمان  يکامل رهبر تیکل قوا با قاطع
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  یاله يهادر اعتماد به خدا و اعتماد به نفس در آموزه يجستار
 ینیامام خم یکرد قرآنیبا توجه به رو

  20ریدل محسن
  21مؤدبرضا  دیس

ـ مزا، و اعتماد به نفس توکل :دهیچک ـ  يای ش فـراهم  یصـاحبان خـو   يبـرا  یفراوان
د آمـده  یـ د پدیترد یول، مؤمنان واجب شمرده شده ين اساس توکل برای. بر اسازندیم

ا جمع آنها ممکن و وجود هر دو یا اعتماد به نفس با توکل ناسازگار و حرام است یکه آ
ه و رهبـر  یفق يمفسر عنوانبه ینیاست؟ روشن شدن نظر امام خم يانسان ضرور يبرا

راهگشـا باشـد کـه تـا      تواندیمی، ش از منظر قرآنیروزگار خو ینین حرکت دیبزرگتر
ق حاضـر بـا روش   یـ ل تحقیـ ن دلینه انجام نگرفته است. به همین زمیق در ایکنون تحق
 يشـان پرداختـه و پـس از طـرح نظرهـا     یا يهادگاهید یبه بررس یلیو تحل ياکتابخانه

ده کـه  یجه رسین نتیبه ا، روشن شدن نظر امام الزم هستند يکه برا يواهدمختلف و ش
ان توکل و اعتماد یم يچ ناسازگارینه تنها هی، قرآن يهاآموزهشان با استنباط از یاز نظر ا

نـدگان راه حـق   یعمـوم مؤمنـان و پو   يبلکه وجـود هـر دو بـرا   ، به نفس وجود ندارد
                                                   

 ی.نید پژوهشگر و قم دانشگاه ثیحد و قرآن علوم يدکترا. 20
  Reza@Moaddab.ir .استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم .21
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منجر بـه تکبـر و غـرور    ، بدون توکل به خدا، اما اعتماد به نفس، و الزم است يضرور
مـوارد   یز در برخیده است و توکل بدون اعتماد به نفس نینکوه یخواهد شد که صفت

خصوصاً در مسائل ، موارد یاگرچه در برخ، آوردینمانسان فراهم  يالزم را برا ییکارا
 ثمربخش است. يمعنو

 .ینیامام خم، میقرآن کر، فساعتماد به ن، اعتماد به خدا، توکل :هاواژه دیکل

  مقدمه

از نفس  یحاالت گرفیتوص» اعتماد به نفس«و » ا اعتماد به خدایتوکّل «دو اصطالح 
ـ از زوا ینجاسـت کـه در دو علـم اخـالق و روانشناسـ     یهستند و از ا یو روان آدم  يای

ها سـخن  و خُلق هاياحوال و احکام خو . در علم اخالق که ازاندشده یمختلف بررس
و  یدگین دو مفهـوم از نظـر پسـند   یا، )35ص ، 1387ي، عالم زاده نور( دیآیمان یبه م

ـ  ينـدها یرفتـار و فرا  یکه به بررسـ  یو در روانشناس اندشده یبررس یدگینکوه ی روان
و احساسـات   هاشهیاندآشکار و مشهود و  ي) اختصاص دارد و مجموعه رفتارهایذهن(

ـ ا، )6و  4ص ، 1392ي، غرپارسا و اصـ ( کندیم یپنهان را بررس ن دو مفهـوم از نظـر   ی
  .اندگرفتهشان مورد پژوهش قرار یکارکردها

ن دو حالت نسبت داده شده و یبه ا یمثبت يکارکردها یدر روانشناس، ن اساسیبر ا
شوند و در علم  یو معرف ییشناسا، ت آنها در نفس انسانیتقو يهاروشتالش شده تا 
، سته دانسته شدهیانسان الزم و شا يبرا، ت توکل به خدانکه داشتن حالیاخالق پس از ا

د یترد، ن علمیان دانشوران ایدر م، "اعتماد به نفس"ده بودن یا نکوهیده یدرباره پسند
مهـم و بـا ارزش    يل کارکردهایوجود اعتماد به نفس را به دل ید آمده است. گروهیپد

گر آن را در تضـاد بـا صـفت    ید یو گروه انددانستهده یسته و پسندیانسان شا يآن برا
 دارشهیرپا را فراتر گذاشته و آن را  یو حت انددانستهده یده و وجود آن را نکوهیتوکل د

  . اندشمردهدر شرك و کفر 



  505 ...در اعتماد به خدا و اعتماد به نفس يجستار  

 یاسـالم  يهـا آموزهاز  یلیش دالینظر خو ين نظرات برایک از ایباورمندان به هر 
نظر مورد قبول ، آنها تالش خواهد شدک از یهر  ین مقاله با بررسیکه در ا اندکردهذکر 

بـر   ریـ نظیب یو رهبر انقالب شناسقرآن یهیقدس سره به عنوان فق ینیحضرت امام خم
  شود. یو معرف ییشناسای، عیش يهاآموزهاساس 

نـه  ین زمیـ در ا یقیتحق یا کتابیمتأسفانه مقاله ، ت موضوع مورد بحثیبا وجود اهم
ق تالش ین تحقیدر ا، ن اساسیافت نشد و بر ای ینین نظر حضرت امام خمییتب يبرا

و  یبررسـ  آثار و منابع مختلف موجود از امـام ی، لیو تحل ياکتابخانهشده تا با روش 
خصوص اعتماد به خدا و اعتماد به نفـس اسـتخراج شـود و نظـر     یشان درا يهادگاهید

  شان در موضوع مورد بحث ارائه گردد.یده درباره اعتقاد ایبرگز

  قرآن در توکل

ـ ، در قـرآن اسـتعمال نشـده    ين صـورت مصـدر  یبه هم "تَوکُّل"اگرچه واژه   یول
ـ ید یبار مشتقات آن در قرآن بکار رفته و بـر مفهـوم   70ک به ینزد  کنـد یمـ داللـت   ین

مان ارتباط دو ی) که با ا84ص ، 1396، فریروحان؛ 21ص ، 1397، رادینظامو  يجعفر(
امـام   کـه چنـان سـت؛  یدانسته شده که فاقـد آن مـؤمن ن   مانیرا از ارکان ایه دارد؛ زیسو
و  122/عمـران ؛ آل10/مجادلـه ؛ 4و  2ات قرآن[االنفال/یقدس سره با استناد به آ ینیخم

  :سدینویم] 51/توبه ؛160
آنان که دل خود را به دیگرى دهند، و نقطه اعتمادشان به موجود دیگر جـز  

یـد بـه کسـى دیگـر داشـته      ذات مقدس حقّ باشد، و در امور خود چشم ام
باشند، و گشایش کار خود را از غیر حقّ طلب کنند، آنها از حقیقـت ایمـان   

  ).218ص ب، 1388ی، نیخم( تهى و از نور ایمان خالى هستند.
ـ  ال اللَّـه : دیفرمایمم یمتعال در قرآن کر يخدای، از طرف  ـ  و هـو  إِال هإِل  اللَّـه  یعل

را عبـارت  یـ مان مقدمه توکـل اسـت؛ ز  یداشتن ا یعن، ی]13[التغابن/ نَالْمؤْمنُو تَوکلِیفَلْ
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لَیعو کلِ اللَّهنُونَ فَلْیتَوؤْمالْم عبارت  تأکیدال اللَّه إِال إِله وه 1417یی، طباطبا( بوده ،
ـ فـرع بـر اولوه  ، موجود در امر توکل» فاء«) و 306 ص، 19ج  اسـت  یکتاپرسـت یت و ی
 یکسـ  که چـون خداونـد   دیفرمایمه یآ یعن، ی)386 ص، 28ج، 1365ی، تهران یصادق(

و به او توکـل کننـد و    هیتک او بر فقط دیبا مؤمنان، ستین او جز يمعبود چیه که است
 200 ص، 24ج، 1374ي، رازیمکارم ش( رندیبگ مدد او از دیبا مشکل گونه هر حل يبرا
، 1408ي، گنابـاد ( ر اوستیر غه بیتوکل به خدا و ترك تک يمان مقتضای). پس ا201ـ 

د از مرتبه علـم گذشـت و بـه    یبه توکل با یابیدست ينکه برایجه ای). نت183ص ، 4ج 
 امـام ؛203و  202ص ، ب1388ی، نـ یخم(ر.ك: امام  دیرس یمان و اعتقاد و باور درونیا

  ).356ص ، 5ج ، 1386ی، نیخمامام ؛ 451ص ، 3ج ، 1386ی، نیخم
ـ ا يمعنـا ، توکل نزد مخاطبان زمان نزول قرآن يل وضوح معنایاگرچه به دل ن واژه ی

؛ )26ص ، 1389، نیعالءالمحـدث ( مفروض و معلوم دانسته شـده اسـت  ، ات قرآنیدر آ
ن مفهوم بـا مراجعـه بـه منـابع مختلـف      یجاد تفاهم در درك از ایا يالزم است برا یول

  از آن بدست آورد.  یجامع يمعنا

  توکل يمعنا

ی همراه با اظهار عجز و نـاتوان  يگریه بر دیتک، "توکل"واژه  يمعنا يدر منابع لغو
، 1363، منظـور ابـن ؛ 136ص ، 6ج ، 1404، فارسابن؛ 44ص ، 18ج ، 1376ي، جوهر(

) و 863، 1996، یراغــب اصـــفهان ؛ 494ص ، 5ج ، 1375ی، حــ ی؛ طر736ص ، 11ج 
 ه شده اسـت ض امور به خدا دانستیو سپردن کار و تفو يواگذار، آن یاصطالح يمعنا

 ص، 1996، یراغب اصفهان؛ 17ص ، 1386ي، ؛ انصار405ص ، 5ج ، 1409ي، دیفراه(
، ی؛ جرجـان 371ص، 4و ج 355ص، 2ج، 1415، يطبـر ؛ 240ص ، 1371، یقرش؛ 863

  ). 58ص ، 1392، يزدی؛ مصباح 96ـ  97ص ، 1377، ي؛ مطهر63ص ، 1375
ـ فرمایمـ تعـال  م يز قابل برداشت است. خـدا یاد شده از قرآن نی يمعنا  مـن  و: دی
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 را خـود  کار و کند توکل خداوند بر کس هر ؛ و]3[الطالق/ حسبه فَهو اللَّه یعل تَوکلَی
 همـه  در فرمانش، مطلق قادر خداوند که چرا، کندیم امرش تیکفا خدا، واگذارد او به
، 24ج، 1374ي، ازریمکارم ش( رساندیم انجام به کند اراده را يکار هر و است نافذ زیچ

  ).235 ص
و  183ص ، 1365ی، ف رضیشر( شودیمد ییز تأین تیات اهل بین معنا با روایا
ــدوق515و  416و  226 ــی؛ کل134ص ، 2ج ، 1361، ؛ صــ ؛ 65ص ، 2ج ، 1407ی، نــ

ـ  از امـام کـاظم   ینیخ کلی). به عنوان نمونه ش138ص ، 68ج ، 1404، یمجلس ن یچن
 کلِّهـا  أُمـورِك  فـی  اللَّـه  علَـی  تَتَوکلَ أَنْ منْها درجات اللَّه علَی التَّوکلُ«نقل کرده است: 

 ذَلـک  فـی  الْحکم أَنَّ تَعلَم و فَضْال و خَیراً یأْلُوك ال أَنَّه تَعلَم راضیاً عنْه کنْت بِک فَعلَ فَما
کلْ لَهلَی فَتَوع ک بِتَفْوِیضِ اللَّهذَل إِلَیه قْ وث ا بِهیهف ی وـا  فـ یکل( ».غَیرِه ، 2ج ، 1407ی، ن

  )65ص 
 سنخ همل یبه دل رفته است ویرا پذ يذکر شده در منابع لغو يز معناین ینیامام خم

را  یبحـث در مفهـوم اصـطالح   ، ارائـه شـده   یاصـطالح  یک به هم بودن معـان یو نزد
، ینـ یخمامـام  ؛ 215ــ   214 ص، الـف 1388، ینـ یخمر.ك: امـام  ( داندیم يضرور ریغ

ــام ؛ 218ص ، ب1388 ــیخمام ــام ؛ 449ص ، 3ج ، 1386ی، ن ــیخمام ، 5ج ، 1386ی، ن
  .)354و  353 ص

  توکل مراتب

نسـبت بـه    لیبه علم وک مانیه ایبر چهار پا ینیدگاه حضرت امام خمیتوکل از د
مان یل و ایوک بودنل نیمان به بخیا، موکّل ازین رفع ل دریوک ییتوانا به مانیا، موکِّل ازین

، ب1388ی، نـ یخم(ر.ك: امـام   موکِّل اسـتوار بـوده   ل نسبت بهیوک رحمت و به محبت
، 5ج ، 1386ی، نـ یخمامـام  ؛ 451ـ  450ص ، 3ج ، 1386ی، نیخمامام ؛ 201ـ  200 ص

، را ممکن است شخصیاست؛ ز یدرجات و مراتب يو دارا یکیتشک ي) و امر356ص 
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 و توکل کنـد ، هستند یپنهان و مخفاسباب که  يموارد امور و در از یبرخدر ، نخست
اسـباب   و چـه  آشـکار داشـته  چه اسباب ، رسدبمطلق  توکل به مقام جاًیتدرپس از آن 

 ا بسـتگان و متعلقـان خـود   یـ خود باشد  يو چه در کارها، داشته باشند یو پنهان یباطن
  ).217ص ، الف1388ی، نیخمامام  :(ر.ك

  م کرد: یبه سه گروه تقس توانیماتصاف به صفت توکل  مردم را از نظر، نیابنابر
اعتمـاد  به خدا  اصالً ییایدر امور دندشان ناقص است و یعموم مردم که توحـ  الف

به حق  یاط توجهیا احتید یتقل ياز رو یو گاه، اتکا دارند يو به اسباب ظاهر کنندینم
، نندیببخواسته خود ا موافق ر ياگر اسباب ظاهر که خواهندیم یحاجتو از او  کنندیم

ب یا تهـذ یـ معرفـت  ، در هر علم شانی. اشوندیو تصرف او غافل م یاز حق تعال یبکل
حق و فضـل   هاظهار اعتماد ب فوراً، ندینمایم یو تنبل یعبادت و اطاعت که سست، نفس

بـه  وعمل و توکل با اعتمـاد   یسع ندیگویا میدر امور دن اما، ندینمایاو و توکل بر او م
با اعتمـاد بـه فضـل حـق و      یو عمل را مناف یو در امور آخرت سع، حق منافات ندارد

  .شمارندیتوکل بر او م
حـق  و مسبب االسـباب بـودن    به مقدر امورا با نقل یا با برهان یکه  یاشخاصـ  ب

و بـر   دانندیخود را متوکل م و در مقام عقل توکل به حق دارند و اندمعتقد شده یتعال
ن جهـت در  یـ و از ا انـد دهیمان نرسـ یبه مرتبه ا یول، کنندیل اقامه میز دلیتوکل ن لزوم

  .ندهستمتزلزل  توکل
تصرف حق را در موجودات به قلوب و صاحب مقام توکل هستند که  یگروهـ  ج

ا یو سلطان و مالـک اشـ   ینکه مقدر امور حق تعالیمان آورده به ایرسانده و قلوب آنها ا
ی، نـ یخم. (ر.ك: امـام  انـد ها ارکان توکـل را رسـانده  عقل در الواح دلو با قلم ، اوست
  )356ـ  354ص ، 5ج ، 1386ی، نیخمامام ؛ 217ـ  215ص ، الف1388

ـ از آ يریـ گبهـره بـا   حضرت امام ـ ه ی ـ   إفَ  حـب ینَّ اهللا إاهللا  یذَا عزَمـت فَتَوکَّـل علَ
، سـالک  يبـرا « کـه:  داندیم یکل را توکلن مرتبه توی] باالتر159/عمرانآل[ نَیالمتَوکِّل



  509 ...در اعتماد به خدا و اعتماد به نفس يجستار  

و سالک در ، دست دهد» باللّه يبقا«خود و  و رجوع به مملکت» یکلّ يفنا«پس از مقام 
و در ، مستغرق اسـت » د جمعیتوح«در ، واقع است ن حال که در کثرتین مقام در عیا
متصرّف را  يموجود یجز حق تعال، ندیبیالً میموجودات را تفص ن حال که تصرّفاتیع
ـ امر فرموده رسول خدا را به ا یحق تعال، لهذا . وندیبینم نَّ اهللا إ ن مرتبـه و فرمـوده:  ی
ی، نـ یخم(ر.ك: امـام   ».فرمـوده  ثابـت  نیمتوکّل يبرا تیمحبوب مرتبه و نَیالمتَوکِّل حبی

  )452ص ، 3ج ، 1386ی، نیخمامام ؛ 693ص ، 1391ی، نیخمامام ؛ 219ص ، ب1388

  توکل يکارکردها

 یصفت توکل در دانش روانشناس ينه کارکردهایکه در زم يداردامنهقات یج تحقینتا
ـ  يفرد درون یبه مثابه عامل، ن صفتیکه ا دهدیمافته نشان یانجام  ی در بهداشت روان

ـ ( زان انواع اضطرابیکاهش م، )81ص ، 1396، فریروحان( از ، آشـکار و پنهـان)  ی، کل
جـاد  یا، و خشـم  یافکار خودکشـ ی، از افسردگ يریشگیپ، يان بردن ادراك ناکارآمدیم

و  ی؛ اعراف62ص ، 1389ي، قنبر( مؤثر دارد ینقش یروان يهایناراحتآرامش و کاهش 
آوه و  نیچـ ؛ 94ــ   92صـص  ، 1389یی، دآقای؛ پورس76ص ، 1398ي، و موسو یلیخل

و  یذن؛ مـؤ 371و  370، 1379، رنسـب ی؛ م90و  89و  84و  82صص ، 1395ی، طباطبائ
ی، ار و قـائم ی؛ خدا80ـ  76ص ، 1394، ؛ مرزبند و همکاران215ص ، 1393، همکاران

  ).88ص ، 1396، فریروحان؛ 88ص ، 1391
ــفیک، داشــتن توکــل ــدگی ــریم، زادهحســنی (ت زن ) و 15ص ، 1393ی، ان و لزگــی

 يریشـگ یدر پ ی) و حت308ص ، 1391، و همکاران یبهدان( بردیمرا باال  يخودکارآمد
 ،Rippentrop( داردمثبـت   تـأثیر بهبود آنها و کنار آمدن با آنها ی، جسم يهايماریب از

2005، p 8 ؛Galanter، 1982.( 
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  توکل ینید حکم

هر  ير کسب آن برایل زیده و به دالیپسند یتوکل صفت یاسالم يهاآموزهبر اساس 
  واجب است: یمؤمن

  قرآن اتیآ
جـا مـراد   . هرکننـد یمق یرا به توکل تشووجود دارد که مردم  يادیات زیدر قرآن آ

 دیگویم، از انسان است هامیبو  هاترسقرآن وادار ساختن افراد به عمل و دور ساختن 
ی، واعظـ ، زادهیفقهـ ( به خـدا باشـد   اتهیتکنترس و توکل به خدا کن و در همه امور 

ر در آنهـا  غه امـ یحاً امر به توکل شده و صـ یات صرین آی). در ا2ص ، 1393، انیریخط
 پس ظهور در وجوب دارنـد ، بر جواز ترك در آنها وجود ندارد يانهیقرمطلق است و 

  اد شده عبارتند از:یات ی) که از جمله آ79ص ، 1398ي، و موسو یلیو خل یاعراف(
و  122/عمـران آل؛ 10[المجاله/ کنندیمکه عموم مؤمنان را امر به توکل  یاتیآـ  الف

لَ ال اللَّه: دیفرمایم قرآن]. از جمله 49؛ االنفال/99ل/؛ النح11؛ المائده/160  هـو و  إِال هإِ
 تمام یعن، یاست یافعال دیتوح شئون از ]؛ توکل13[التغابن/ الْمؤْمنُونَ فَلْیتَوکلِ اللَّه علی
، بیط( شودینم واقع يامر چیه، ردینگ تعلق او تیمش تا و خداست قدرت دی به امور

  .)44 ص، 13ج، 1378
؛ 159/عمـران آل[ اسـت  امبریـ که امر به توکل در آنها خطـاب بـه پ   یاتیآـ  ب
]. 9؛ المزمـل/ 81؛ النساء/217؛ الشعراء/58؛ الفرقان/79؛ النمل/48و  3؛ األحزاب/12هود/
 و فَاعبده هکلُّ مرُألَا رْجعی هیإِلَ و رضِاألَ و السماوات بیغَ للَّه و: دیفرمایممتعال  يخدا

 تَوکلْ و« جملهاست و از عطف  يارشاد يامر »فاعبده« ]. جمله123[هود/ هیعلَ تَوکلْ
تـا   اسـت  شیستا و تیعبود از یعال مرتبه توکل يروین که شودیم استفادهبه آن  »هیعلَ
ـ ن فیوظا يادا و رسالت امور در امبر اکرمیپ  بنـدد  بکـار  را يشـتر یب توکـل  يروی
 دیـ توح شـعبه  سـه  يرو انگشـت  هیآ نیا ). در539 ص، 8ج، 1404ی، همدان ینیحس(

  است: شده گذاشته
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ی، ذات علم هم آن، نامحدود علم، رضِاألَ و السماوات غَیب للَّه و . توحید علمی:1
 پروردگـار  پـاك  ذات مخصـوص ، دارد قرار آسمان و نیزم پهنه در آنچه تمام به نسبت
  .است
است  او قدرت کف در کارها تمام زمام ،کلُّه مرُاألَ یرْجع إِلَیه وافعالی:  . توحید2

  .گرددیم باز او يبه سو زیچ همه و
 بر فقط کن و پرستش را او تنها، نیبنابرا، علَیه تَوکلْ فَاعبده وعبادت:  . توحید3

  ).287ـ  286 ص، 9ج، 1374ي، رازیمکارم ش( نما توکل او
؛ 84ونس/یامبران و صالحان امر به توکل شده اسـت[ یکه در آنها از زبان پ یاتیآ ـ ج

هسـتند و دسـتور    یشان مبلّغ احکام الهی] و از آنجا که ا38؛ الزمر/51؛ التوبه/23المائده/
ـ ن ید الهـ ییـ مورد تأ، نقل شده است یشان در واقع دستور خداست و در کتاب الهیا ز ی

ـ فرمایمـ نقل  یزبان حضرت موسم از یکر قرآن کهچنانهست.   یموسـ  قَـالَ  و: دی
ـ [ نَیمسلم کنتُم إِن تَوکلَّواْ هیفَعلَ بِاللَّه ءامنتُم کنتُم إِن اقَومِی ] و پاسـخ قـوم او   84ونس/ی

قـوم   از یموس، اتین آی]. بر اساس ا85ونس/ی[ تَوکلَّنَا اللَّه یعل فَقَالُواْن بود: یچن
 خدا شان در پاسخ گفتند بریکنند و ا توکل خدا به او چون هم آنها کهت خواس شیخو

ـ  بـه آنـان   یموسـ  کـه  گفتنـد  یزمان را سخن نیا .میکرد توکل  توکـل  کـه  شـد  ادآوری
، 4ج، 1377ی، مدرسـ ( اوسـت  قـدر  و قضـا  برابر در میتسل شرط و خدا به مانیا شرط
  ).363 ص

ــ  د ــآـ ــارزات پ یاتی ــه مب ــک ــی ــ یامبران اله ــا اعتم ــل  ب ــه خــدا را نق ــل ب اد و توک
 کـه چنـان ]. 88و  56؛ هـود/ 89؛ األعـراف/ 4؛ الممتحنـۀ/ 67وسـف/ ی؛ 71ونس/ی[کنندیم

ـ ن اءیـ حضرت خاتم االنب ؛ 129؛ التوبـۀ/ 61ن روش را داشـته اسـت[األنفال/  یز همـ ی
ـ فرمایمم یکر قرآن]. به عنوان نمونه 29؛ الملک/10/ي؛ الشور30الرعد/  لَهـم  قَالَـت : دی

 أَن لَنَـا  کـاَنَ  ما و عباده منْ شَاءی من یعل منُّی اللَّه کنَّال و مثْلُکم بشَرٌ إِال نحنُ إِن همرسلُ
ت  و اللَّه یعل نَتَوکلَ أَال لَنَا ما و*  الْمؤْمنُونَ تَوکلِیفَلْ اللَّه یعل و اللَّه بِإِذْنِ إِال بِسلْطَنٍ کمینَّأْ
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ئنَا قَددلَنَا هبس برِنَّ ول لَنَصا یعاذَ مونَایءتُم ل ویع کلِیفَلْ اللَّهکلُونَ تَوتَوالْم ــ   11م/ی[ابراه
 توکل با و شودینم خسته مخالفان انکار و عناد از، که مؤمن دهدیمه نشان ین آی]. ا12
کـه   کندیمرا نقل ی)؛ ز269 ص، 6ج، 1383ی، قرائت( دهدیم ادامه را راهش خداوند بر
 در معجزه آوردن: «دادندیمدر برابر درخواست معجزه آشکار به کفار پاسخ  امبرانیپ

 يامعجزه خودمان شیپ از میتوانینم ما و دارد خدا اذن به یبستگ بلکه، ستین ما دست
ـ با و میکنـ یم واگذار او به را کار و خداست به ما توکل باره نیا در و میاوریب  مـه ه دی

 بـه  را مـا  او کـه  یحال در مینکن توکل خدا به .. چگونه.کنند توکل خدا به فقط مؤمنان
 به خدا یوقت. است حق يسو بهها راه نیا و است کرده تیهدا خودمان يهاراه يسو
 واگـذار  و خدا به شتریب توکل ما فهیوظ، کرده تیهدا حق راه به و داده را نعمت نیا ما

ـ ، یکرد میخواه صبر دیکنیم شما که ییهاتیاذ برابر در ما ...اوست به کارها کردن  یعن
 بـه  مـا  توکل چون ندارد ما اراده در تأثیري شما يهاشکنجه و هایدشمن و هایکارشکن

 توکـل  مسئله يرو هیآ دو نیا در» .کند توکل خدا به دیبا ياکننده توکل هر و خداست
 در شـده و  دانسته خدا به توکل یمؤمن هر فهیوظ اول هیآ در و است شده فراوان تأکید

 یکس خواهدیم و است گاه هیتک افتنی یدر پ که یانسان هر فهیوظ و رفته فراتر دوم هیآ
 جـز  یپناهگـاه  چیهـ  چون شده است؛ دانسته خدا به توکل، بدهد قرار خود پناهگاه را

ــ   596 ص، 5ج، 1376ي، جعفر( کندینم حفظ یطانیش يروهاین شرّ از را انسان خدا
ـ  يگـر یو د یانّ یکـ ی  لیدو گونه دل یی). عالمه طباطبا597 ـ از اــ   یلم  يه بـرا یـ ن آی

  ان کرده است: یوجوب توکل به خدا استخراج و ب
مستقل از خدا  ينبودن مؤثر، رساندیمکه از علت به معلوم  یل لمیاوالً؛ به عنوان دل

  ل وجوب توکل بر اوست.یدل، در جهان
امبران بـه  یـ ت پیهدا، کندیم ییکه از معلول به علت راهنما یل إنّیلاً؛ به عنوان دیثان

ـ متعـال دل  يخدا ياز سو هاانسانگر یت دیهدا يسازنهیزمر و یم و خیراه مستق ل بـر  ی
  ).34ـ  33 ص، 12ج، 1417یی، طباطبا( وجوب توکل شمرده شده است
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؛ 11م/ی؛ ابـراه 173/نعمراآل[. اندبرشمردهکه توکل را از اوصاف مؤمنان  یاتیآـ  هـ
 يزیـ شان را از توکل و اعتمـاد بـه چ  ی] و ا85ونس/ی؛ 42؛ النحل/36/ي؛ الشور2االنفال/

 اَعیجم للَّه الْقُوةَ نَّأ ي خداست:را قدرت و عزت کامل برای؛ زدارندیمر خدا برحذر یغ
 يهـا نشـانه صـبر و توکـل از    کـه چنان]. 65ونس/ی[ »اَعیجم للَّه الْعزَّةَ إِنَّ] و165[البقره/

کـه   ییدر جـا ، )145 ص، 16ج، 1417یی، طباطبـا ( خاص مؤمنان شـمرده شـده اسـت   
ئَنَّهم  الصـالحات  عملُـواْ  و ءامنُواْ نَیالَّذ و: دیفرمایم ـوـنَ  لَنُبنَّـۀِ  مـرِ  غُرَفًـا  الجـن  يتجم 

ـ  أَجـرُ  نعـم  هایف نَیخَلد نْهاراألَ تحتها ل منَیالْع  * ـبرَواْ  نَیالَّـذص ـ  و  تَوکلُّـونَ ی ربهـم  یعل
  ].59ـ  58[العنکبوت/

ـ  یمان واقعیکه توکل را شرط ا یاتیآـ  و ـ  یو آتَ مثـل ، داننـد یم وسینَـا م   الْکتَـاب
ده لْنَاهعجيو ن بیل رَائلَ أَالیإِسوننْ دذُوا مک ی تَتَّخلیو /التفـات موجـود در    ].2[اإلسراء

ر آمـدن  یـ ل عدم تناسـب مـتکلم مـع الغ   یرا به دل، ر به متکلم وحدهیه از متکلم مع الغیآ
ن یکه در ا انددانستهاق جمله بر آن است ید که سیتوح يعبارت در امر به توکل با معنا

ش یاق سـابق خـو  یکالم دوباره بـه سـ  ، ازین التفات بوده و پس از رفع نیاز به ایبخش ن
ـ ا گـردد یبـازم ر خدا به شـرك  یغ يگرینکه توکل بر کس دیشته است. وجه ابازگذ ن ی

رفـع   يش اسـت و بـرا  یموکـل خـو   يضـرور  ياصالح کارها يمتصد، لیاست که وک
پـس انتخـاب کـس    ، سـبحان اسـت   يهمـان خـدا  ، لیـ که وک کندیماو اقدام  يازهاین
، 13ج، 1417یی، طباطبـا ( دیـ آیمـ شرك بشمار  ینوع، لیر از او به عنوان وکیغ يگرید

   ).37و  36 ص
ـ یکل( ۀ بن وهبیحه معاویهمچون صح یاتیروا حه یصـح ، )54ص ، 1ج ، 1407ی، ن

ـ یکل( بـن اسـباط   یمضمره عل، )52ص ، 2ج ، 1407ی، نیکل( ونس بن عبدالرحمنی ی، ن
ـ  شــعبهابـن ؛ 132ص ، 8ج ، 1407 ی، نــیکلی (معتبــره سـکون ، )496ص ، 1404ی، حران
ز بــر یــ) ن64ـــ  65ص ، 2ج ، 1407ی، نــیکل( ریــکثابــنت یــروا، )56ص ، 2ج ، 1407

در طلب  امام سجاد کهچنانمتعال داللت دارند؛  يوجوب و ضرورت توکل بر خدا
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 هـب  و ...محمـد،  آلِ و محمد علَی صلِّ اللَّهم«: داردیمش عرضه یتوکل به پروردگار خو
 یقـینَ  لَـک، و  الْخَاشـعینَ  عبـادةَ  لَک، و الْعابِدینَ خَوف لُکأَسأَ علَیک... التَّوکلِ صدقَ لی

). بنـابر  260ص ،  ،1376امام سـجاد ( »علَیک... الْمؤْمنینَ تَوکلَ علَیک، و الْمتَوکلینَ
  ن به او دارند.یقی يو از رو یراست یمتعال توکل يمؤمنان به خدا، نیا

  وجوب توکل ای: رجحان اشکال
تنها بر رجحان توکل داللـت دارنـد و   ، اد شدهیر از ادله یگفته شده که سه مورد اخ

ناسازگار باشـند.  ، ممکن است با سه مورد نخست که نشان دهنده وجوب توکل هستند
  ان شده است: یر بیدو راه حل به شرح ز ين ناسازگارین بردن ایاز ب يبرا

  .شودیموجوب حمل رجحان عام است که بر ، مراد از رجحانـ  الف
ـ ییتوکل تنها در مراتب پاـ  ب وجـوب و  ، قن و مقـدور همگـان اسـت   ین آن که مت

ـ ( هستند یخود باق یمراتب در رجحان ذات یبق ضرورت دارد و ما و  یلـ یو خل یاعراف
  ).83و  87: 1398ي، موسو

رفته شـده  یقدس سره پذ ینیامام خم ينه نخست از سویگز، اد شدهیاز دو راه حل 
 دارشهیرضرورت و لزوم توکل را ، ]15م[الفاطر/یشان با استناد به قرآن کریرا ایزاست؛ 

  : سدینویمبشر  يح فطرت افتقاریو در تشر داندیمبشر  يدر فقر فطر
بدان که یکى از لطایف و حقایقى که در فطرت تمام عائله بشـرى، بـه قلـم    

و آن  ار است.قدرت ازلى، ثبت و از احکام فطرت مخموره است، فطرت افتق
اخـتالف  بـى  ــ  استثناء احدى از آحادبى ـ چنان است که جمیع سلسله بشر

رائى از آراء، خود را به هویت ذاتیه و به حسب اصل وجود و کمال وجـود  
محتاج و مفتقر، و حقیقت خود را متعلق و مرتبط بیند. و فرضاً اگـر سلسـله   

 حاد سلسله غیر متناهیه به لسان] از آنها تشکیل شود، جمیع آغیر متناهیه [اى
واحد، افتقار و احتیاج خود را اعالم و اظهار کنند، بلکه این حکـم سـارى و   

  )215ب: 1388ی، نیخم(جارى در تمام موجودات ممکنه عالم است
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پس معلوم شد توجه ناقص به کاملِ مطلق بـراى رفـع نقـص و احتیـاج او      
 از لوازم فطرت مخموره است.فطرى و جبلّى است، و توکل از جنود عقل و 

  )217ب: 1388ی، نیخم(
اتصـاف  ، ینیکه از نظر حضرت امام خم شودیمروشن ، ان شدیاز آنچه تا کنون ب

  است.  يواجب و ضرور، متعال يهمه باورمندان به خدا يبه صفت توکل برا

  ریدر قرآن و تفاس نفس به اعتماد

شـان اشـاره کـرده و از جملـه     یم اات مـذمو یادکرد قوم ثمود به خلقیم در یقرآن کر
ر ی] در ترجمـه تفسـ  149[الشـعراء/  نَیفـارِه  وتـاً یب الْجِبـالِ  مـنَ  تَنْحتُـونَ  و: دیفرمایم

 بـدون  انیشـام  و انیکوف: نیفاره«آمده است: ، »نیفاره«واژه  یاز معان یکی انیالبمجمع
ی، ثـان  قرائـت  بـر  بنا و رتمها یمعن اول قرائت بر بنااند. خوانده الف با گرانید و الف
  )48 ص، 18 ج، 1360، مترجمان( ».دهدیم را نفس به اعتماد و انیطغ یمعن

با صراحت اعتماد به نفس  قرآنرفت که یپذ توانیمن ترجمه یدر صورت صحت ا
با رجوع به ، در گام نخست، روشن شدن موضوع يده دانسته است. براینکوه یرا صفت

 نَیفـارِه  الشـام:  و الکوفـۀ  أهل قرأ«ن نوشته شده است: یچنکه  شودیمده ید یمتن عرب
 نیفـاره  و نیمـرح  نیأشـر  نیفـره  الزجاج: قال .األلف ریبغ »نیفره« الباقون: و باأللف

 نیحاذق«ان کرده است: یه بین واژه را در آیا ين معنایو چند سطر بعد هم چن» نیحاذق
ی، طبرسـ ( »عبـاس  ابن عن نیبطر نیأشر نیفره و فاره فهو فراهۀ الرجل فره من بنحتها
  )312و  313 ص، 7ج، 1372

ان و اعتماد بـه  یطغ« يهاواژهکه  سازدیمروشن ی، با متن عرب یق ترجمه فارسیتطب
ـ . نکته قابل تأمل ااندشدهدانسته  یدر متن عرب» بطر«و » مرِح«، »اَشر«مترادف » نفس ن ی

ه یـ مربوط به آ يهاقرائتاز  یکیه منتسب ب، ح باشدیادشده صحیاست که اگر ترجمه 
مگر ، ستیحجت ن قرآنبه  ینسبت دادن قطع يو برا شودیماست و تنها موجب گمان 
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ن حـال الزم اسـت از دو جهـت بـه     یافت شـود و در عـ  یآن  يمعتبر برا يانهیقرنکه یا
 ییهـا واژه یمعناشناس يگریو د» فره«واژه  يلغو يمعنا یکین ادعا پرداخت: یا یبررس

  .اندشدهن واژه ذکر یا يبه عنوان مترادف برا که
 »بطـر «و » اشـر «در آنهـا معـادل   » فَـرَه «که واژه  دهدیمنشان  يمراجعه به منابع لغو

ي، ؛ جـوهر 477ص ، 3ج ، 1414، ؛ صـاحب بـن عبـاد   46ص ، 4ج ، 1409ي، دیفراه(
ص ، 1996ی، ؛ راغب اصـفهان 496ص ، 4ج ، 1404، فارسابن؛ 2242ص ، 6ج ، 1376
 دانســته شــده اســت» يخودپســند«ز یــو ن )؛521ص ، 13ج ، 1363، منظــورابــن؛ 634

ـ ن يمنابع لغو ی) و در برخ170 ص، 5ج، 1371ی، قرش( و » مـرِح «، »اَشـر «ز سـه واژه  ی
ــر« طــهــم» ب ــفراه( انــدشــدهدانســته  یمعن ــن 422ص ، 7ج ، 1409ي، دی ؛ صــاحب ب

ــاد ــوهر168 ص، 9ج، 1414 ،عب ــی؛ طر592ص ، 2ج ، 1376ي، ؛ ج ، 2ج ، 1375ی، ح
  ).411 ص

] کـه در ترجمـه   26ــ   25م بکار رفتـه اسـت[القمر/  یکر قرآن دو بار در» اشر« واژه
منـابع   ی) و برخ36 ص، 24ج، 1360، مترجمان( شده یمعن» متکبر«، ر مورد بحثیتفس
گـر  ید یدر برخ یول، )87ص ، 1ج، 1371ی، قرش( اندگذاشتهصحه  ین معنیبر ا يلغو

ـ ، اریـ مه( »الیخیب و شادمان«ی، شناسلغتاز منابع   نمونـه  ریتفسـ ) و در 79ص ، تـا یب
  ).53ص ، 23ج، 1374ي، رازیمکارم ش( ترجمه شده است» هوسباز«

) و 77ص ، 1996ی، راغـب اصـفهان  ( »شدة البطـر «را » اَشر«واژه ، در مفردات راغب
در برابـر حـق از    معنا کرده که از رفتـار نادرسـت   یو آشفتگ یسرگردان یرا نوع» بطر«

) کـه آن را متـرادف   129ص ، 1996ی، راغب اصـفهان ( شودیمنعمت به انسان عارض 
شـامل  » اشـر «) و گفته شده که حالـت  199ص ، 1ج، 1371ی، قرش( انددانسته» انیطغ«

را حالت یاست؛ ز یو شادمان» فرح«ز شامل حالت ین حالت نیو ا» انیبطر و طغ«حالت 
اما مقـدار الزم آن  ، ]76شتر موارد نکوهش شده[القصص/یدر باگرچه  یو شادمان» فرح«

 يبـه مقتضـا   یگـاه » فرح«را ی؛ ز]58/ ونسی[ش استیمورد ستا، گاه خودشیو در جا
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شـه  یهم» اشـر «کـه حالـت    یدر حال، دیآیمد ینفس پد يهوا يبه مقتضا یعقل و گاه
ی، ب اصـفهان راغـ ( نفس است يدر هوا دارشهیر یو شادمان» فرح« یهمراه حالت نوع

  ).77ص ، 1996
؛ 47اسـت[االنفال/ رفتـه   بکـار در قـرآن   بـار آن مجموعـاً دو  شـه یرهمو » بطر«واژه 
 شـکر  تـرك «معـادل  ، هیـ ک آیـ ن واژه در یا، ادشدهیر ی] که در ترجمه تفس58القصص/

ـ ) و در آ231ص ، 10ج ، 1360، مترجمان( »نعمت يگزار  و انیـ طغ«معـادل  ، گـر یه دی
) دانسته شـده کـه مطـابق    215ص ، 18ج ، 1360، مترجمان( »نعمت موقع در یسرکش

ـ  ) آن را در منـابع  405ص ، 7و ج  842ص ، 4ج ، 1372ی، طبرسـ ( 22اسـت  یمتن عرب
؛ صـاحب  422ص ، 7ج ، 1409ي، دیفراه( رت و دهشتیحی، مترادف سرگردان يلغو

) و شـدة  199 ص، 1ج، 1412ی، قرشـ ( تکبـر ، انیـ طغ، )168 ص، 9ج، 1414، بن عباد
ج ، 1404، فـارس ابـن ( ا تجاوز از حد در مرحی) 592ص ، 2ج ، 1376ي، جوهر( مرح

ص ، 1996ی، راغب اصـفهان ( شودیمعارض  يشتر از شادیکه ب ی) و حالت262ص ، 1
  با اعتماد به نفس ندارد. یارتباط روشن، که روشن است انددانسته) 129

ـ ن» مرح«شه یمشتقات ر ؛ 37است[االسـراء/  تـه رف کـار ب میکـر  قـرآن در  بـار ز سـه  ی
 يه به شادیل سه آین واژه را در ذیر مورد بحث ای] که مترجمان تفس75؛ غافر/18لقمان/

کـردن   يشاد، خرامان راه رفتنی، فروش فخر، تکبر و یخواه خود، دیشد یو خوشحال
و ج  134ص ، 14ج ، 1360، مترجمـان ( انـد کردهدن ترجمه یز باطل و به خود بالیبه چ

ـ 304و  302ص ، 21ج  و 184ص ، 19 ، 1372ی، طبرسـ ( اسـت  ی) که مطابق متن عرب
ـ ن يدر منابع لغـو ، )828و  827و  500 ص، 8جو  641و  640 ص، 6ج ـ ز ای ن واژه را ی

ص ، 1ج ، 1376ي، ؛ جـوهر 96ص ، 3ج ، 1414، صـاحب بـن عبـاد   ( دیشـد  یشادمان
ز حـد خـود   باشد که ا یزانین شرط که به می) با ا411ص ، 2ج ، 1375ی، حی؛ طر404

                                                   
 .النعمۀ عند الطغیان شکرها و البطر من النعمۀ موجب عن الخروج لبطرا .22
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) و نتواند بـه  591ص ، 2ج ، 1363، منظورابن؛ 225 ص، 3ج، 1410ي، دیفراه( بگذرد
ص ، 5ج ، 1404، فـارس ابـن ( ردیـ ک جـا آرام بگ یکه به انسان دست داده  یل طربیدل

دتر از یشد یحالت» مرح«، نی. بنابر ااندکرده) معنا 764ص ، 1996ی، ؛ راغب اصفهان316
از  يگــری) و آن را عبــارت د568ص ، 2ج ، تــایبــی، ومیــف( اســت یفــرح و شــادمان

  ).248ص ، 6ج ، 1371ی، قرش( انددانسته يخودپسند
و اگـر واژه   دهدیمان را نشان یشدت طغ، »اشر«واژه ، بر اساس تمام آنچه گفته شد

نسبت ، ن دو واژه با مفهوم اعتماد به نفسینسبت ا، ان و تکبر باشدیطغ يبه معنا» بطر«
ان یمنجر به طغ» اعتماد به نفس« يرا در مواردیصوص من وجه خواهد بود؛ زعموم و خ

در شرح حال قارون نقل کـرده کـه گفـت:     میکر قرآن کهچنان، شودیمان یو شدت طغ
َیأُوت إِنَّما قالل تُهلْمٍ یعنْد عيع /و ثروت[ نیا که ستین نیا جز: ]؛ گفت78[القصص 

روشن است کـه اعتمـاد بـه     اند.داده من به است من نزد که یدانش هیپا بر راانبوه]  مال
هـم داشـتن حالـت     یمتعال تکبر ورزد. گاه ينفس قارون موجب شد تا در برابر خدا

و موجـب   ردیگیممتعال قرار  يمسبب االسباب بودن خدا يدر راستا» اعتماد به نفس«
ترجمـه   رسـد یمـ ه نظر ب، نیندارد. بنابر ا یدر پ یانیو طغ شودیمح کارها یانجام صح

ـ البمجمع  ریتفسبه داشتن اعتماد به نفس که در ترجمه » نیفره«واژه  ح یآمـده صـح   انی
  مترادف آن دانست. توانیمرا هم با تسامح » انیطغ«ست و واژه ین

اما اگر ، ان شدیب» اشر«واژه  يرا دارد که برا ین با اعتماد به نفس همان نسبتیهمچن
آن بـا   يبـرا  ینسـبت  تـوان یم یبه سخت، باشد» یسرگردانرت و یدهشت و ح«مترادف 

که از حد خود  يدیز شادمان شدین» مرح«درباره واژه  کهچناناعتماد به نفس قائل شد. 
بلکـه  ، سـت ین یمعنهممسلماً با اعتماد به نفس ، ردیبگذرد و آرام و قرار را از انسان بگ

در اثر اعتماد به نفس حاصل شود باشد که  ياآمدهبدست  يروزیممکن است از لوازم پ
در اثـر   تواندیمبلکه ، ستین فیردهمز با اعتماد به نفس ین» يخودپسند«ز صفت یو ن

  ت آن را نداشته باشد.یجاد شود که ظرفیا یاعتماد به نفس باال در شخص
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و نـه  » نیفـره «جـه گرفـت کـه نـه واژه     ینت توانیم، ان شدین بخش بیاز آنچه در ا
 ستند.ین یمعنهممترادف و ، با اصطالح اعتماد به نفس» بطر«و » مرِح«، »راَش« يهاواژه

  یشناسدر روان نفس به اعتماد فیتعر

شده  دانسته یه انسان و حالتیسرما نیتربزرگ، اعتماد به نفس یدر دانش روانشناس
 یداشته و به آنها متکـ  یخود آگاه يهایستگیشااستعدادها و ، هاییتواناکه شخص از 

روابط و ی، زندگ، ت در کاریشرفت و موفقیو پ یخوشبخت ین امر عامل اصلیباشد که ا
ط و یانجام کـار در شـرا   ییتوانا، )138ص ، 1395، مجد ییخدای (اجتماع يهاتیفعال

یـی،  گرانـده یآ، )131و  127ـ  128صص ، 1389، و افشارپور پوریهیفق( اوضاع دشوار
رش یپـذ ی، رسـان کمـک و  يریپذکمک، احساساتتسلط بر عواطف و ي، ریپذمخاطره

و وحـدت   يریپذتیمسئولي، هدفداری، خودگشودگ، نان به خودیش اطمینما، گرانید
 يو بـروز رفتارهـا   يخودکارآمد، )45و  44، 30، 29صص ، 1383ی، اسالم( تیشخص
؛ 111ــ   117صـص  ، 1385، گـران یو د یمظلـوم ( مناسب دانسته شده اسـت  یبهداشت
  ).123ص ، 1391ی، جانیذرباو آ یلواسان

  نفس به اعتماد يکارکردها
نگاه ، باورمندان به ضرورت وجود اعتماد به نفس در انسان معتقدند که با وجود آن

، 1388ی، شـجاع ( ر خواهد کـرد ییال تغیو ام هاخواستهو کنترل  هاشکستاو نسبت به 
مشکالت شـده   موجب کاهش شهامت در برخورد با، که کمبود آن ی)؛ در حال324ص 

ه و یـ سـوء تغذ ، همچـون اضـطراب  ، از تـنش  یو احتمال دچار شدن به عوارض ناشـ 
ـ ، )138ص ، 1395، مجـد  ییخـدا ( دهـد یمـ ش یرا افـزا  یمشکالت متعدد روان ن یچن

 کـه چنـان . کنـد یمـ و بـا همـه نظـرات موافقـت      شودیمده ناتوان یاز ابراز عق یشخص
ي، ریه انتقـاد پـذ  ینداشتن روح، و وضعش از حد به سر یب یدگیرس، مداوم ییخودستا
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بـرهم  ، گران و حسـادت کـردن  یسه با دیمقا، اهایم در برابر رویتسلي، ده فوریر عقییتغ
 گرانیرات به گردن دیانداختن تقص، رفع آن يه اشتباه به جایتوج، ختن اندام و ظاهریر
شدن و شتر یب يگرفتار مشکالت اقتصاد، )154ـ  157صص ، 1398ی، بهارلو و هاشم(

، اختالالت خوردنی، بروز رفتار ضد اجتماع، زیآمتیجنا يهاتیفعالاز  يسطوح باالتر
گـر کمبـود   ی) را به عنوان عوارض دErol & Orth، 2011ی (و افکار خودکش یافسردگ

که باید درجاتی از اعتماد در  اندگفتهو بر اساس همین نتایج نیز  اندشمردهاعتماد به نفس بر 
قبول  جود داشته باشد، اعتماد به نفسی که فقدانش براي شخصیت سالم غیر قابلهر انسانی و

 یخـود هماننـد مصـالح    يهـا يتوانمندرا باور به ی)؛ ز324ص ، 1388ی، شجاع( است
ـ    یت آدمیاست که همواره در ساختمان شخص  يهـا تیریمـد در  یبه کـار رفتـه و حت

  ).Doyle Gentry، 2007، P 194( جان مانند خشم کاربرد داردیزش و هیانگ

  نفس به اعتماد ینید حکم

ـ یان دانشـوران د یوجود صفت اعتماد به نفس در م یدرباره حکم شرع اخـتالف   ین
جـاد و  یبـه ضـرورت ا   یبه حرمت اتصاف به آن و برخ یکه گروه یید آمده تا جایپد

  .اندکردهدا یپرورش آن باور پ

 نفس به اعتماد حرمت

ـ به شرح ز یلیش دالیدگاه خوید ينفس برا باورمندان به حرمت اعتماد به ر ارائـه  ی
  :اندکرده

اسـت   ید پس از انقالب صنعتیاصطالح اعتماد به نفس حاصل رشد علم جد )الف
) را به ارمغان یکیزیو متاف يامور معنو( از ارتباط با آسمان يازینیببشر توهم  يکه برا
 يامور معنو، ه خدایر قرآن علیبشر به تعب، جه آنی) و در نت62ص ، 1389ي، قنبر( آورد

  ].7[العلق:  ان کردیطغ یعیو فراطب
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اعتماد به نفـس   يهایژگیوبا  یمفهومی، اخالق يهاکتابات و یات و روایدر آ )ب
ـ  ، وجـود نـدارد  ، که کامالً بر آن منطبق باشد ی، ت اسـالم یـ در ترب ین مفهـوم یپـس چن

  ).102ص ، تایبی، بهشت( ندارد یگاهیجا
ف خـدا قـرار داده کـه شـرك     یا در ردیخود را ، اعتماد به نفس دارد که یانسان )ج

ن صفت یپس ا، )102ص ، تایبی، بهشت( استکه کفر  ندیبیما مستقل از خدا یاست و 
و  یلواسان( کنندز ید از آن پرهیاست که مؤمنان با یکتاپرستیضد اخالق و ناسازگار با 

  ).125ص ، 1391ی، جانیآذربا
ات وجود دارند که فرد با یو روا قرآنش در یایدر غالب ن هاآموزه از يامجموعه )د

ر و قصور بداند و همواره یتا خود را سراسر گناه و تقص کنندیمب یوسته ترغیمان را پیا
]؛ 15؛ فـاطر/ 147؛ آل عمران/23[االعراف/ خود اعتراف کند یبه فقر و مسکنت و ناتوان

 اگـر  و دیهسـت  ازمندین که دییشما و، است ازینیب اخد د...یآگاه باش: «دیفرمایم کهچنان
 يرو[ شما مانند که آوردیم را يگرید گروه شما يجا به دیبگردان يرو] اوها فرمان از[

 ما و هیامکان موجودات ]؛ اصوال38ًمحمد/»[بود. نخواهند] لیبخ و دهیعق سست، گردان
ـ  آنهـا ، اسـت  خـدا  تنهـا  بالذات یغن و، ازندین و فقر پا تا سر اللَّه يسو  اصـل  در یحت

ـ  زالیال منبع از لحظه به لحظه و، ندیاو به وابسته دائماً وجودشان  مـدد  او وجـود  ضیف
ـ  بـاد  بر همه یهست، کند ضیف قطع آنها از لحظه کی اگر که رندیگیم  فـرو  و" رودیم
ـ ). در روا497 ص، 21ج، 1374ي، رازیمکـارم شـ  ( !"قالبها زندیر ز بـه مؤمنـان   یـ ات نی

 یو اسـراف  يریتک... بعد تقصیو قد ات«عرض کنند:  یش داده شده که به درگاه الهآموز
و  يراً بفقـر یا خبی یو مسکنت يماً بضرّیا علیالً... یمعتذراً نادماً منکسراً مستق ینفس یعل

وسته احساس گناه یپ هاآموزهن گونه ی). ا336ـ  333ص ، 1414، طاووسابن( ...»یفاقت
و  یروانیا( دهندیمجه یف اعتماد به نفس را نتیو تضع کندیمن ید تلقرا به فر یو ناتوان

  ).46ص ، 1392ي، عماد
صـفت اعتمـاد بـه نفـس نکـوهش و از آن      ، السالمهمیعلن یات معصومیدر روا )هـ
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 72ص ، 1365، یف رضـ یشر؛ 307صص ، 1366ي، آمد یمیتم( ز داده شده استیپره
 بنفسـک  الثقۀ و إیاك«: میخوانیم نیرالمؤمنیاز ام یتیدر روا کهچنان). 315و  85و 

 ز از آن حضـرت یـ و ن )385ص ، 1366ي، آمد( »الشیطان مصائد اکبر من ذلک فإنّ
  )235 ص، 1366ی، میتم( »الشَّیطان قُرَصِ أوثق من بالنفس الثّقۀُ«نقل شده که فرمود: 

هرچنـد فـراوان    ي،و ماد يد بر عوامل ظاهرینبا یاله رینظیببا توجه به رحمت  )و
د بر خدا توکل کرد و با توکل بر او یم؛ فقط بایداشته باش يریپذتأثیرم و یه کنیتک، باشند

  )118، ص 6ج، 1383ی، قرائت( .رفت یبه استقبال حوادث زندگ
مثـل توکـل و   ، لت استیفض، لت دانسته باشدیمتعال فض يرا که خدا یهر صفت )ز

ـ  عنوانبهعتماد به نفس را م ایکه قرآن کر یه به خدا؛ در حالیتک ـ ی و  یک ارزش اخالق
اعتماد به ، لت نشناخته و از آنجا که اعتماد به نفس در برابر اعتماد به خدا قرار داردیفض

ـ یرا اعتماد به نفـس  یلت است؛ زیست و رذیبوده و قابل قبول ن یر اخالقیغ، نفس  یعن
و ضرورت وجود آن در  حسن اعتماد به نفس، نیانسان به قدرت خود اعتماد کند و د

بلکـه تنهـا   ، سـت ین آن با مذاق قرآن موافـق ن یو تحس شناسدینمت یانسان را به رسم
ـ  ي؛ جـواد 374ص ، 4ج ، 1417یی، طباطبا( د قرآن استییاعتماد به خدا مورد تأ ی، آمل

ـ حزَتَ ال و وانُهِِتَ ال و :دیفرمایمقرآن  یوقت کهچنان)؛ 367ص ، 11ج ، 1377  منـتُ أ و وانُ
اعتمـاد  ، مؤمنـان  يبرتر يل ارائه شده برای]؛ دل139/عمرانآل[ نَیؤمنم منتُکُ إن ونَعلَاأل

است که اگر افراد بـه آن بـاور    ییهایژگیوبلکه ، ستیه به آن نیشب يزیا چیبه نفس و 
مان به خدا و به دنبال آن توکل و اعتماد به او و یا یعن، یبرتر خواهند بود، داشته باشند

  )2و  3، ص 1390، شگریپ( .د به مؤمن بودن شده استیمق يبرتر، ن رویاز ا
و بـا  » ا توکل بر خـدا؟ یاعتماد به نفس «ن پرسش که یبا طرح ا یآمل يعالمه جواد

ـ  یابـوحمزه ثمـال   يت و از جمله دعـا یات و روایو آ یل عقلیاستناد به دال : سـد ینویم
مسلمانان و موحدان  يدیناب توحشه یم اندین به حریکه از مغرب زم ياز افکار یکی«

ب یـ گران را به آن ترغید دیل است و باین است که اعتماد به نفس از فضایا، نفوذ کرده
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که مالک  یرا انسانید نکرده است؛ زییکه اسالم هرگز اعتماد به نفس را تأ یکرد؛ در حال
و ال حیاة و ال  ال یملک لنفسه نفعاً و ال ضراً و ال موتاً«ست: یاز شئون خود ن یچ شأنیه

ـ  شماربهلت یه کند؟ آنچه از نظر اسالم فضیبر خود تک تواندیمچگونه  ».نشوراً  رودیم
 حضـرت امـام جـواد    کـه چنان، اعتماد و توکل بر خداست دهدیمن به آن بها یو د

، 75ج ، 1404ی، مجلسـ (» الثقۀ باهللا تعالی ثمن لکل غال و سلم إلی کل عـال «فرمودند: 
 يگرانبها و نردبان صـعود بـه هـر درجـه بلنـد      يهر کاال ياد به خدا بها)؛ اعتم22ص 

نه قدرت خودش و ، سبحان است يو مستقل خدا کرانیبقدرت ، مؤمن گاههیتکاست. 
لـت اسـت؛   یگران از نظر اسـالم رذ یا اعتماد به دیگران. اما اعتماد به نفس ینه قدرت د

 یدر حـال ، حول و قوه خود اعتماد کند اعتماد به نفس آن است که انسان به يرا معنایز
: گفتندیمگانگان یآنان در برابر تهاجم ب: «دیفرمایممؤمنان  یسبحان در معرف يکه خدا

حاهللاُ انَسب و نعم لَیکالو ]ـ  یقدرت نظام گفتندینم]؛ آنان 173/عمرانآل  یو توان رزم
د بـر خـدا   یبا، ستین يزیچکه در برابر خدا عاجز است و مالک  یاست. انسان یما کاف

  )367ـ  369ص ، 1377ی، آمل يجواد( »توکل کند نه بر نفس خود.
ده بودن اعتمـاد بـه نفـس قابـل     یز نکوهین، ینیاز آثار و سخنان امام خم یاز برخ

  :شوندیماز آنها نقل  یبرداشت است که برخ
نفـس و  اعتماد به  از یدن کلیشخص مبارز را دست کش هفیوظ ینیامام خم )الف
از آن وجـود   دیـ که با دانسته يبه مبدأ المباد یوابستگمسبب االسباب و کامل به توجه 
. (ر.ك: دینماآن ذات اقدس اعتماد  يریگعصمت و حفظ طلب کند و به دست، مقدس

  )46ص ، 1378ی، نیخمامام 
عـارف   "الصـالة  آداب"حمالت بر ضد اعتماد به نفس در کتاب  نیترنیسنگ )ب
ن کتـاب بـا   یشان در چهار بخش از ای. اشودیمقدس سره مشاهده  ینیامام خم، فرزانه

  نخست: رداخته است صراحت به نکوهش اعتماد به نفس پ
و هر چه این نظر، یعنى نظر به ذلّـت خـود، در انسـان قـوت گیـرد، مـورد       
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رحمت بیشتر گردد. و اگر بخواهد به قدم اعتماد به خود و عمل خـود ایـن   
ند، هالك شود، چه که ممکن است از او دستگیرى نشود، چون راه را طى ک

طفلى که تا خود به جسارت راه رود و به قدم خود مغرور شود و بـه قـوت   
خود اعتماد کند، مورد عنایت پدر نشود و او را به خود واگذار کند. و چون 
 اضطرار و عجز خود را به پیشگاه پدر مهربان عرضه دارد و از اعتماد به خود

و قوت خود یکسره خارج شود، مورد عنایت پدر گـردد و او را دسـتگیرى   
کند، بلکه او را در آغوش کشد و با قدم خـود او را راه بـرد. پـس بهتـر آن     
است که سالک إلى اللّه پاى سلوك خود را بشـکند و از اعتمـاد بـه خـود و     
 ارتیاض و عمل خود یکسره برائت جوید و از خود و قدرت و قـوت خـود  

فانى شود و فنا و اضطرار خود را همیشه در نظر گیرد تا مورد عنایت شود و 
راه صدساله را با جذبه ربوبیت یک شبه طى نماید، و لسان بـاطن و حـالش   

امنْ یجیـب الْمضْـطَرَّ اذا   : در محضر قدس ربوبیت با عجز و نیاز عرض کند
  )67 ص، 1394، ینیخمم اما] (62/النمل[ دعاه و یکْشف السوء

  :دوم
از وظایف بزرگ سالک إلى اللّه و مجاهد فـی سـبیل اللّـه آن اسـت کـه در      
خالل مجاهده و سلوك از اعتماد به نفس بکلّى دست کشد و جبلّتا متوجـه  
به مسبب االسباب و فطرتا متعلّـق بـه مبـدأ المبـادى گـردد، و از آن وجـود       

مـاد  گیرى آن ذات اقـدس اعت مقدس عصمت و حفظ طلب کند و به دست 
  )46ص ، 1394ی، نیخم. (امام کند

  سوم:
خروج از انّیت و انانیت و فناى از نفسیت است، بلکه  ...بدان که ازاله حدث

خروج از بیت النفس است بالکلّیۀ؛ و تا عبد را بقایایى از خویش باقى است، 
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امام ( است.محدث به حدث اکبر است و عابد و معبود در او شیطان و نفس 
  )76ص ، 1394ی، نیخم

  چهارم: 
که فراموش کند گناهان خود را و عیوب خود را ندانـد و بـه   مادامى[انسان] 

(امام حول و قوه خود اعتماد کند، رستگارى بـراى او هرگـز حاصـل نشـود.    
  )100ص ، 1394ی، نیخم

به چشـم  ز یگر امام راحل قدس سره نیه به خدا در آثار دیق به توکل و تکیتشو )ج
نمونه  ينجا برایدر ا، دا کرده استیز نمود پیشان نیا يهایسخنراندر  کهچنان، خوردیم

  نخست:. شودیمشان نقل یاز ا یسه سخنران
این هیاهوها که در عالم هست، اینها همیشه بوده است و همیشه هم خواهد 
ا بود، لکن آن که باقى است خداست و اعتماد به خـدا، شـما ایـن اعتمـاد ر    

ی، نـ یخم(امـام   .ا با تدبیرهایى که دارید حـل کنیـد  حفظ کنید و مشکالت ر
  )280ص، 20ج ، 1378

  دوم: 
بارالها، ملت مجاهد ایران در این عصر جاهلیت و تاریک مظلومنـد، و بجـز   

پیشـگاه مبـارك    اتکال به درگاه تو و اعتماد به عنایات تو پناهى ندارند، و از
  )51ص ، 17ج ، 1378ی، نیخم. (تو استمداد میکنند

  سوم: 
آن نیروى خدایى که از اول اسالم را تقویت کرد. همینى است کـه در شـما   
پیدا شده بود: پشت به دنیا و رو به عالم غیب، پشت به انانیـت خـود، و رو   

  )369ص ، 11ج ، 1378ی، نیخم( به رحمت الهى، قدرت الهى.
ـ  يهاانـدرز بـا عنـوان    يانامهقدس سره در  ینیامام خم )د بـه   یـ عرفـان    یاخالق

  :سدینویمدانسته و  ياز تقو یتوکل را نوع، د احمدیآقا س، فرزندش
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این احتمال که مورد خطاب کسانى باشند که ایمان به قلب آنها رسـیده  بنابر
باشد، امر به تقوا به اینان با احتمال اول فرقها دارد. این تقوا، تقواى از اعمال 

توجه به غیر است، تقواى از استمداد و عبودیـت  ناشایسته نیست، تقواى از 
به قلب است، تقواى  ـ جلّ و عال ـ غیر حق است، تقواى از راه دادنِ غیر او

  )515ص ، 18ج ، 1378ی، نیخم( از اتکال و اعتماد به غیر خداست.
 تـوان یمـ ، قدس سـره  ینیمانده از امام خم يبر اساس شواهد ارائه شده از آثار بجا

ن صفت یرفته است و ایه حرمت اعتماد به نفس را پذیشان نظریت کرد که ان برداشیچن
  ز داده است.یده دانسته و از اتصاف به آن پرهیرا در مؤمنان نکوه

  نفس به اعتماد ضرورت
با استناد بـه  ، جاد و پرورش صفت اعتماد به نفس در انسانیباورمندان به ضرورت ا

ي، جعفر( اعتماد به نفس دارد ناًیق، یمانیفرد با ان باورند که یبر ا، مثبت آن يکارکردها
دن بـه  یرسـ  يخود باور دارد که بـرا  يهاییتواناچنان به  یعنی)؛ 326ص ، 1ج ، 1376
ـ راه ناام یو از سخت کندینمفروگذار  یچ کوششیاز ه، هدف و  یلواسـان ( شـود ینمـ د ی
عتماد بـه نفـس   ا جهینت خدا ياز سو ياری دنی)؛ چون رس121ص ، 1391، یجانیآذربا
 يروزیپ در خود يهايو توانمند هايرومندیبه ن ياعتمادکه  یبه امت یاله ياری و است
  ).199ص ، 4ج ، 1377، یمدرس( رسدینم، ندارد

] 39/الـنجم [ ینْسـانِ إِالَّ مـا سـع   س لإلِیو أَنْ لَ هیبا استناد به آ يد مطهریعالمه شه
 يان را وابسته به عمـل او و انسـان را موجـود   اسالم سعادت و شقاوت انس: «دیگویم

که اسـالم در   ی. اعتماد به نفسداندیمت خود یبه کردار و شخص یبه خود و متک یمتک
ن یاز ب، ر عمل خودش استید انسان را از هرچه غین است که امیا، کندیمدار یانسان ب

  )450ص ، 25ج ، 1379ي، مطهر( .»بردیم
و  يش بـر ضـرورت برخـوردار   یخـو  يهـا یسخنرانز ا یز در برخین ینیامام خم
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  :شوندیماز آنها نقل  یکرده است که برخ تأکیدت اعتماد به نفس یتقو
مسئولین و کارگران متعهد و دلسوز انقالب با تکیه بر ایمان به خداى ] الف[

اى بزرگ و اعتماد به نفس هیچ گونه سستى بـه خـود راه نـداده، و بـا اراده    
 ب را حفظ نموده و اسـالم و ایـران را سـرافراز نمودنـد،    محکم آبروى انقال

  )231ص، 21ج ، 1378ی، نیخم(
ی، نـ یخم. (منشأ خیرات اسـت تکال به نفس، بعد از اعتماد به خداوند ] اب[

  )62ص ، 17ج ، 1378
یکـى اعتمـاد بـه خـداى تبـارك و      ... شما دو جهت را در نظر بگیریـد ] ج[

هـایى  اد به خودتان. شما خودتان جـوان و یکى اتکال به نفس، اعتم ...تعالى
تواننـد در  توانید همه کارها را انجام بدهید. مختـرعین مـا مـى   هستید که مى

توانند در سطح باال ابتکـار کننـد، بـه    سطح باال اختراع بکنند. مبتکرین ما مى
شرط اینکه اعتماد به نفس خودشان داشته باشند، و معتقد بشوند بـه اینکـه   

  )189ص ، 18ج ، 1378ی، نیخم( ».توانیممى«
همچو بـا تبلیغـات خودشـان ماهـا را ترسـاندند کـه از خودمـان        ] آنها... د[

مغزهـاى مـا را شستشـو کردنـد.     ... ترسیدیم، به خودمان اعتماد نداشـتیم مى
اعتماد به نفس را از بین بردند. برادرها! جوانهـا را بـا اعتمـاد بـه نفـس، بـا       

معلمهـا! جوانهـا را مسـتقل، آزاد بـار بیاوریـد؛       استقالل نفسانى بار بیاورید.
ما خدا داریم. تا اعتماد به خـدا   ...معتمد به نفسشان کنید. ما همه چیز داریم

هست، تا توجه به خدا هست، تا اینکه این روحیه شجاعت در شماهسـت،  
  )58ـ  57ص ، 7ج ، 1378ی، نیخم( بود. پیروز خواهید

تکال به خداى بزرگ و اعتماد به نفس، از هـیچ  با ا ...ملت بزرگ ایران ـ]ه[
  )348ص ، 15ج ، 1378ی، نیخم( قدرتى هراس ندارد.

مسئولین و کارگران متعهد و دلسوز انقالب با تکیه بر ایمـان بـه خـداى    ] و[
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اى بزرگ و اعتماد به نفس هیچ گونه سستى بـه خـود راه نـداده، و بـا اراده    
. سـالم و ایـران را سـرافراز نمودنـد    امحکم آبروى انقالب را حفظ نموده و 

  )231ص ، 21ج ، 1378ی، نیخم(
ملت معظّم ایران، که فاقد قدرت نظامى و تجهیزات رزمى و حربى بود، ] ز[

با دست خالى و ایمانى قوى فرا گرفته از اسالم و عزمـى راسـخ و اتکـا بـه     
آسـا بتهـاى   خداى تعالى و اعتماد به نفس در مدتى کوتـاه بـه طـور معجـزه    

تخیلى ساخته و پرداخته غربزدگان را فرو ریخت و طومـار سـتمگریهاى دو   
سـازان و بـت   هـاى تـاریخ  هزار و پانصد ساله را در هم پیچید و بر اسطوره

تراشان خط ابطال کشید. و افغانستان هجوم ناجوانمردانه شوروى، آن قدرت 
اى و ارتش قدرتمند حکومت غاصب و حزب خـائن، را بـا قـدرت    اسطوره

ـ  ایمان و اتکال به خداى بزرگ و  ی، نـ یخمد. (اعتماد به خویش درهـم کوبی
  )93ص ، 18ج ، 1378

اساتید و دانشمندان دانشگاهها هم خود را در مسائل علمى مختلفى کـه  ] ح[
یک امت بدانها احتیاج دارد صرف نمـوده و اسـتقالل علمـى و فرهنگـى را     

در سایه کوشش  ند تعالى،ریزى نمایند؛ تا پس از مدتى به خواست خداوپى
و به کـار انـداختن افکـار عالیـه خـود و اعتمـاد بـه نفـس، احتیـاج علمـى           
. دانشجویان عزیز را آن گونه برآورند که از رفتن به خـارج مسـتغنى شـوند   

  )339ـ  338ص ، 18ج ، 1378ی، نیخم(
توانند کـار بکننـد. در   مهم این است که ایرانیها بفهمند که خودشان مى] ط[

طول زمان، این معنا را همچو کرده بودند که ایرانیها چیزى نیستند و باید  این
همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند، از اروپا بیاورند، از امریکا بیاورند. 
این شد که اسباب این شد که مغزهاى ایرانى به کار نیفتاد و نگذاشتند به کار 

کـه از بسـیارى از   اد، کمتر نیستند بلبیفتد. ایران افرادش، مردمش از سایر افر
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  )396ص ، 13ج، 1378، ینیخم. (امام نژادها باالترند
باور به وجوب و  ینیکه امام خم شودیمن بخش روشن یاز شواهد ذکر شده در ا

ان یـ دگاه را بـا بـا صـراحت ب   ین دیضرورت وجود اعتماد به نفس در مؤمنان داشته و ا
د آورده و یـ ش پدیشده را در مؤمنـان روزگـار خـو   اد یفرموده و تالش کرده تا صفت 

  د.یت نمایتقو

  یبررس و بحث
ـ ا، حرمت اعتماد بـه نفـس   يل ارائه شده برایروشن است که در دال ن صـفت بـا   ی

از  يدور، تیـ دن بـه موفق یو رس یصراحت مورد نکوهش قرار گرفته و الزمه خوشبخت
کـه در   یبه صورت، ه استه بر خدا دانسته شدیه و صفت توکل و تکیت روحیآن و تقو

 شودیمبه ذهن متبادر ، ل ضرورت اعتماد به نفسیل و دالین دالین ایب يابتدا ناسازگار
ـ از م، م ذکـر شـده هسـتند   ینص در مفـاه ، و از آنجا که هر دو گروه ـ ان برداشـتن ا ی ن ی

  .رسدیمسخت به نظر ي، ناسازگار
ده یـ موضوع مـورد بحـث د  ز در ین ییان آثار عالمه طباطبایدر م ين ناسازگاریهم

بـا صـراحت بـه نکـوهش      زانیالمر یدر تفس، که نقل شد طورهمانشان یرا ای؛ زشودیم
ش بر ضرورت وجود اعتماد بـه  یگر خویکه در آثار د یدر حال، اعتماد به نفس پرداخته

د به نفـس خـود اعتمـاد داشـته     یبا یهر فرد مسلمان: «سدینویمو  کندیمح ینفس تصر
گـران  ینکه به دیاستفاده کند... نه ا، که خدا به او داده است یهبت استقاللباشد و از مو

بتراشد... مراد از اعتمـاد بـه    ياتازهرد و بت یخدا بگ يبرا یکید بندد و هر روز شریام
نـه  ، ندیگران ننشید دیخود را به کار انداخته به ام یاقت ذاتین است که انسان لینفس ا

 »بدانـد.  یقـ ید و آرزو و مـؤثر حق یـ خود را مصـدر هـر ام   دهیبر یتعال ينکه از خدایا
  .طلبدیمگر ید یشان مجالینظر ا ی) که بررس208ص ، 1362یی، طباطبا(

نکوهش صفت  يد گفت که اگر شواهد ذکر شده برایبا ینیدگاه امام خمیدرباره د
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ممکـن بـود گفتـه شـود کـه      ، بـود  "لصـالة ا آداب"تنهـا از کتـاب    "اعتماد به نفس"
  :دیگویمحافظ  کهچنان، اهللا دارد یق الیقت و سالکان طریندگان طریاص به پواختص

  تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست  
  وکل بایدشـر دارد تـنـد هـر صـراهرو گ    

خطاب به  یاز آنها حت یگر آثار امام راحل که برخیاد شده در دیوجود شواهد  یول
  .بنددیم یبرداشت نیچن يراه را برا، عموم مردم هستند

اد شـده از  یـ در بخش دوم شـواهد   ینیبه نظر امام خم یابیدست يبرا يدینکته کل
از ، ه به اعتمـاد بـه نفـس و مقـدم بـر آن     یدر کنار توص، شان است که در آنهایسخنان ا

اد شده است و از آن اسـتفاده  یه بر اعتماد به خدا و خواست خدا یضرورت توکل و تک
ه به خدا و توکل قـرار دارد؛  یدر طول تک، ینینفس از نظر امام خم شود که اعتماد به

مگر ، ن خواهم کردیهرگز مگو فردا چن: «دیفرمایمم یمتعال در قرآن کر يخدا کهچنان
  ].23ـ  24[کهف/ »خدا بخواهد.

در نظـر   توانیمدر جهان  هادهیآفرگر ید تأثیرنکه اعتماد به نفس را مثل یح ایتوض 
در حالـت  ، ن حـال یو در ع شودینماز آنها صادر  يچ اثریه یون اراده الهگرفت که بد

ن آثار یخاص صادر شود و همه ا ياثر يزیمتعال اراده فرموده که از هر چ يخدا يعاد
  قرار دارند. یدر طول اراده اله

در کنار هـم گذاشـته    "ثیحد چهلشرح "در کتاب  ن نکته اگر با سخن امامیا
شـان  یرا ایاد شده شود؛ زی يدر رفع توهم ناسازگار يریگجهینتر به منج تواندیم، شود

  :سدینویم
اینکه گویند توکل منافات ندارد با کسب و عمل، مطلـب صـحیحى اسـت،    
بلکه مطابق برهان و نقل است، ولى احتجـاب از ربوبیـت و تصـرف [او] و    

  ) 215ص ، الف1388ی، نیخم(مستقل شمردن اسباب منافى توکل است. 
متعال و اعتماد بـه   يقدس سره اعتماد به خدا ینیدگاه امام خمیاز د، ن اساسیا بر
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، ح مقام توکـل یتصح ياهللا برا یقابل جمع هستند و اگرچه سالک ال، مطابق قرآن، نفس
ست که ین بدان معنا نیا یدل ببندد و از آنها حاجت بخواهد؛ ول يد به اسباب ظاهرینبا

الش و کوشـش را وانهـد؛ بلکـه کنـار گذاشـتن تـالش و       نکند و ت يبرداربهرهاز آنها 
 اسـت  یمعرفتـ یبو  یکوشش و وانهادن کسب و کار به استناد توکل بر خداوند ناآگاه

م بـه  یات مختلف قـرآن کـر  یدر آ کهچنان)؛ 215ـ  217ص ، 1391ی، نیخم(ر.ك: امام 
 انانسـ  ين و آسـمان بـرا  یات مسـخر کـردن زمـ   یح شده است. مثل آین مطلب تصریا

که  یاتیار و آیات اختی]؛ آ11[الرعد/ ر رفتار انسانییر سرنوشت با تغیی] و تغ13ه/ی[الجاث
ـ  یت را بر اساس انتخاب خود انسـان معرفـ  یهدا ] و 29؛ الکهـف/ 3[االنسـان/  کننـد یم
  گر.یات دیاز آ ياریبس

 يمقام معظـم رهبـر   کهچنان، ز قابل جمع استین ینین نظر با عملکرد امام خمیا
ـ باور به مردم و بـاور بـه خـود را در امـام موجـب پ     ، ه وجود باور به خدامدظل ش یدای
ـ  یشـان معرفـ  یشجاعت و اسـتقامت در ا ، تیقاطع ۀ همـ و  هـا میتصـم کـه در   کنـد یم

اثبات وجود اعتماد به  يکلمه نشان داد و برا یواقع يخود را به معنا، شانیا يهاحرکت
 شان.. در بـاور بـه خـود   یا: «ندیفرمایمو  شان را شاهد آوردهیشان عملکرد اینفس در ا

مـا  «م داد. امـام قبـل از آنکـه    یرا تعل» میتوانیمما «ران یاعتماد به نفس) امام به مردم ا(
را در وجود خود زنده » میتوانیمما «، م دهدین کند و تعلیران تلقیرا به مردم ا» میتوانیم

به مظهـر بـروز و   ، کلمه یقیحق يناخود به مع یتیشخص ییکرد؛ اعتقاد خود را به توانا
ان طالب و مردم قـم  یدر م، ن غربتیامام در ع 42سال  يظهور رساند. در روز عاشورا

 طـور بـه ی، خارج يهاقدرتکا و یآمر يمحمدرضا شاه را که با اتکا، هیضیفۀ مدرسدر 
نجور حرکت ید کرد که اگر ایتهد، کردیمبر کشور حکومت  يمهاریبو شرط و  دیقیب

رون کننـد!  یـ ران بیـ ران خواهم گفت تو را از ایمن به مردم ای، ن راه را ادامه دهیای، کن
ـ بـدون تجه ، بدون سـالح ، ساکن در قم یک روحانی؟ دیگویم ین را چه کسیا ، زاتی

مان به خدا و اعتماد به نفـس کـه   ی؛ فقط به اتکاء این المللیبۀ پشتوانبدون ، بدون پول
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ن بهشت زهرا یدر هم، د برگشتیکه امام از تبع يستد. آن روزیدان باین میدر ا تواندیم
  بلند گفت: يد کرد و با صدایار را تهدیدولت بخت

، 1378، . (امام خمینیکنمزنم! من دولت تعیین مىمن تو دهن این دولت مى
  )16، ص 6ج

و  مانیخود ا يهاییتواناخود و به  يرویامام به خود و به ن، اعتماد به نفس بود، نیا
 »ران منتقل شـد. یبه ملت ا، در گفتار امام، در عمل امام، ن باور به خودیباور داشت. هم

  : ینین سالگرد رحلت امام خمیست و چهارمیدر مراسم ب يانات مقام معظم رهبریب(
14/3/1392 https://farsi.khamenei.ir/speech ــــــــــــ   content?id=22788 و  

speech/1074 /fa/ https://www.leader.ir) 
از  ياریرا بسیدانست؛ ز تیدگاه غالب در مذهب اهل بید توانیمدگاه را ین دیا

، 10ج، 1374ي، رازیمکـارم شـ  ( انـد رفتـه یپذدگاه را یـ ن دین مـذهب همـ  یدانشوران ا
 ).425ص ، 1395، ؛ شبر258ص ، 17و ج  233ص ، 12و ج  297ـ  298 ص

  يریگجهینت

ن مقاله موضوع وجوب و ضرورت اتصاف به دو صـفت توکـل و اعتمـاد بـه     یدر ا
شد و پـس از   یبررس ینیامام خم یکرد قرآنیبا توجه به رو یاله يهادر آموزهنفس 

  روشن شد که:، د به نفسباور به وجوب توکل با اعتما يدگاه ناسازگاریطرح د
ات یاز قرآن و روا یات مختلفیاز آ يریگبهرهدر مبحث توکل با  ینیاوالً؛ امام خم

ن صـفت را  یـ مختلـف ا  يایـ زوا، متعـال هسـتند   يکه مفسران کالم خدا تیاهل ب
کـه وجـود    ییتا جـا ، کرده و به ضرورت وجود آن در انسان مؤمن معتقد شده یبررس

مان را مقدمه توکل دانسته است و به شرح مراتب آن پرداخته یو امان یتوکل را نشانه ا
  است.
ه فطرت افتقارِ برداشـت  یو نظر یات قرآنیبا مراجعه به آ ینیاً؛ از نظر امام خمیثان

https://farsi.khamenei.ir/speech
https://www.leader.ir
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ـ   ییایچه در امور دن یالزم است انسان در همه ابعاد زندگ، شده از قرآن ی، و چـه آخرت
اشته باشد و چه از اسـباب انجـام آنهـا ناآگـاه     د یانجام آنها آگاه يچه از اسباب ظاهر

  ه کند.یمتعال توکل و تک يباشد و... به خدا
از  يتمام هستند و اگر مـوارد  ینیوجوب توکل از نظر امام خم یل قرآنیثالثاً؛ دال

ـ بـر دال ي، ه فطرت افتقاریبر اساس نظر، آنها داللت بر رجحان داشته باشد ل وجـوب  ی
  د در همه سطوح توکل داشته باشد.یانسان با، اساس نیحمل خواهند شد و بر هم

ـ از آ يریـ گبهـره اعتماد به نفـس و بـا    يرابعاً؛ با توجه به کارکردها ات قـرآن کـه   ی
وجود اعتمـاد   ینیاز نظر امام خم، دانندیمسرنوشت انسان را وابسته به عمل خود او 

صـفت توکـل بـا    است و  يضرور یمتعال در هر مؤمن يه بر خدایبه نفس در طول تک
در واقـع جمـع    هـا صـفت ن یا يست و وجود هر دویصفت اعتماد به نفس ناسازگار ن

از مفسـران مسـلط بـر     یکـ یبه عنـوان   ینیم است که امام خمیات قرآن کریمدلول آ
ش و هم در عمل به منصه ظهور رساند یر را هم در سخنان خوین تفسیا یاله يهاآموزه

  ن سخن است.یاد یشان مؤیکه آثار و عملکرد ا
جه گرفت که بنـابر نظـر امـام    ین نتیچن توانیم، ن مقاله گفته شدیاز تمام آنچه در ا

چ ین تام است کـه هـ  ینه تبا، نسبت دو حالت توکل به خدا و اعتماد به نفس، ینیخم
ن دو صفت نباشد و نه عموم و خصوص مطلق است که اعتماد به نفس ین ایب یتیسنخ
، ه دانسـت یشب ین دو را به علل طولیرد و بتوان ایخدا قرار گشه در طول توکل به یهم

را ممکـن اسـت   یـ نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ ز، ن دو صفتیبلکه رابطه ا
  ن دو صفت تصور شوند:یر در نسبت ایحاالت ز
  توکل به خدا بدون داشتن اعتماد به نفس؛ـ الف 
  مان به خدا؛یداشتن اعتماد به نفس بدون توکل و اـ ب 
  توکل به خدا و داشتن اعتماد به نفس.ـ ج 

شـرفت خواهنـد   یپ يو معنـو  ياخـرو  يکارها، روشن است که در صورت نخست
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نباشد و وجود اعتماد به  یکاف يویامور دن یممکن است توکل در انجام برخ یول، کرد
، نکه ممکن است گفته شودیباشد. افزون بر ا يحرکت و تالش انسان ضرور ينفس برا
خواهد داشت و توکـل مسـتلزم    یصفت اعتماد به نفس را در پ، متعال يه خداتوکل ب

  د آمدن اعتماد به نفس است.یپد
مسـتقل   يخود را در انجـام کارهـا  ، صاحب صفت اعتماد به نفس، در صورت دوم

شـه  ین حالت از کفر ریک سر ایخواهد شد و  یان و غرور و سرکشیده و گرفتار طغید
  .گردیم

ح است که اعتماد به نفس در طول توکـل  یز و صحیصورت جاصورت سوم همان 
  کامل بر رفتار شخص خواهد گذاشت. تأثیربه خدا قرار دارد و 

و تکبـر و غـرور شـخص باشـد و      ینینکه اگر اعتماد به نفس موجب خودبیجه اینت
مسـتقل   هاتیموفقان شود که انسان خود را در انجام امور و بدست آوردن یموجب طغ

ـ متعال قرار گ ياما اگر در طول توکل به خدا، ده و مذموم استینکوه یفتص، بداند رد ی
 يخـود را از خـدا   يهاتیموفقکه انسان  یو موجب انجام درست امور باشد به صورت

کو خواهد بود که وجود آن در طول یستوده و ن یصفت، ات او بداندیمتعال و مرهون عنا
  م است.و الز يدر انسان ضرور، وجوب توکل به خدا
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 ینیامام خم يریو تفس یقرآندر هندسه  قرآنزبان 
  23خواه یاحمد ربان

ن سخن خداوند یتریینها، قرآناست.  یزبان دروازه ورود به هر متن: دهیچک
مردم صدر اسالم فرود آمـده اسـت تـا     یدر قالب زبان عرب، ت بشریدر هدا

ن پژوهش با پرداختن به نگـاه امـام   یبردارد. در ا یفهمدر جهت آسان یگام
ان یـ ز بز ایـ تـالش شـده اسـت ضـمن پره     قـرآن بـه مقولـه زبـان     ینیخم
ـ از د قرآنتنها موضوع زبان ، شانیا يریو تفس یقرآن يهاشهیاند دگاه امـام  ی
و اشـاره   یمباحث مقدمات یبرخ، انین میشود. در ا یل و بررسیتحل ینیخم
نه ورود به بحـث بـه   یزم، پژوهان و مفسرانقرآن، شناسانزبان يهادگاهیبه د

  رود.یشمار م
هـر  ، ینید يهاگانه از موضوعات و آموزههس يبندبا ارائه دسته ینیامام خم 

ـ  يرا مناسب با مضـمون و محتـوا   یانیب يهاسبکگونه از  شـمارد.  یآن برم
و » قـرآن ساز بودن کتـاب  انسان« یشناسقرآن نیادیدو اصل بنه یشان بر پایا
باور دارد » قرآنر یزبان جامع و فراگ«به  »همگان يبرا قرآنبودن  یسفره اله«

                                                   
 Rabbani_kh@pnu.ac.ir . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.23
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دانـش و  مخاطبان فراخور  یتمام ين زبان از سویده است که این عقیو بر ا
  آنان قابل فهم است.نش یب

 زبان جامع.، ریتفس، قرآنزبان ، ینیامام خم :هاواژه دیکل

 مقدمه

پژوهـان  قـرآن ن زمان به صورت گسترده در گفتار یرباز تا ایاز د قرآنشناخت زبان 
گـردد کـه   یبـه دوره تابعـان برمـ   ن عرصـه  یـ هـا در ا ن گـام یدامنه داشته است. نخسـت 

انتقـال   يبرا يگریهمانند هر متن د قرآنآوردند.  گرد قرآن یدر فهم معان ییهانگاشته
فراوان  يهابهره گرفته است. گونه یش از ابزار زبانیم خود به مخاطبان خویام و مفاهیپ

ـ   ياجنبـه  يهر کـدام بـرا  ، مختلف يهابا کاربست یو متفاوت زبان ه کـار  از مقصـود ب
توانـد زبـان   ین زبان میکند؛ ایم يروین قاعده پیز از این قرآنروند. زبان در کاربرد یم

ـ   يگـر یا هـر گونـه د  یـ و  یعرفـ ، یعرفان، یفلسف، یکالم، یادب، یعلم ن یباشـد. همچن
جـامع کـه    یگفته باشد؛ زبـان شیپ يهاهمه زبان يهایژگیو هدربردارند یتواند زبانیم

  شود. یده میها در آن دات زبانیصهمه کارکردها و خصو
فهـم   یشناسو روش قرآنل زبان یپژوهان در تحلقرآن ياز سو یفراوان يهاپژوهش

ـ را از منظـر بن  قـرآن م تا مقوله زبـان  ین نوشتار برآنیانجام شده است. در اآن  گـذار  انی
شـناس و عـارف   ثیحـد ، برجسته یه و اصولیفق، ران مفسر معاصریا یاسالم يجمهور

ـ ا م.یکن یبررس ینیدوران حضرت امام خم ن موضـوع تـاکنون بـه صـورت مسـتقل      ی
ـ یامـام خم  یقرآن يهاشهیها در اندنه پژوهشیشیپنشده است و  یبررس  یبـه مبـاحث   ین

  ن دست اختصاص دارد.یاز ا يو موارد قرآنگاه یجا، قرآنفهم ، قرآنف یهمچون توص

  قرآنزبان 

زبـان  ، باط و انتقال مفاهیم است. در نگاه دینـی ترین وسیله ارتزبان نخستین و مهم
، ش1377، پالمر( شود.کند و منتقل میخود را در آن پنهان می، اي است که سنتواسطه
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اما آیا ایـن زبـان   ، کریم به لفظ و معنا از جانب خداوند نازل شده است قرآن )229ص
ـ ، اي استنشأت گرفته از جانب صاحب سخن بدون هیچ پیشینه اي کـه هـیچ   هبه گون

بودنـد نـدارد؟ و یـا اینکـه تمــاماً       قـرآن سنخیتی با زبان اعراب که مخاطبان نخستین 
  برگرفته از زبان اعراب زمان نزول است؟

بلکـه برگرفتـه از   ، هایی که دارد ازلی نبودهبا ویژگی قرآنزبان و نثر ، به باور برخی
فـتم مـیالدي اسـت و در آن    ن و نامکتوب عربستان در اوایل قـرن ه زبان شفاهی نامدو

خـود   قرآن )95ص، ش1374، یشاهخرم( شود.اي نیز دیده میحتی خصوصیات لهجه
و فراتر از آن با بیان قانونی کلی  )195، ؛ شعراء103، نحل( کندرا عربی مبین معرفی می

، ابـراهیم ( .هومقَ انِسلبِ الإولٍ سر نْا ملنَرسأا م ودارد: و عقالنی به صراحت اعالم می
زبان مشترك و مورد اتفاق مردمی است که با آن » لسان قوم«ترین مقدار معتبر از کم )4

مقصود خود را به مخاطب ، گویند و با قوانین خاص مفاهمه و انتقال پیامزبان سخن می
فرهنـگ و آداب و اخـالق و رسـوم و    » لسـان قـوم  «مفهوم  هرسانند. برخی با توسعمی

ها را در فراینـد وحـی   را توابعی از این مفهوم تلقی کرده و همۀ آن …ووضعیت قومی 
  اند.آفرین دانستهنقش

هر چند از سازوکار بیانی و قانون محاوره و تفاهم مخاطبان عصر نـزول سـود    قرآن
دهـد  صرف نبوده است. نحوه کاربري برخی واژگان نشان می هکنندولی مصرف، جسته

خود نیز تمدنی زبانی بنا نهاده است؛ چیزهـایی  ، قوم عرب در قالب کلی زبان قرآنکه 
با توسعه و تضییق معناییِ  قرآنبر مفاهیم واژگان افزوده و نواقصی را رفع نموده است. 

ها را به مفهومی جدید در راستاي اهداف خود به کار بـرده اسـت. از   آن، برخی واژگان
در نهایت زیبایی سود  …ایجاز و، ستعارها، کنایه، هاي زبان عربی نظیر مجازتمام قابلیت

 24.که منزلت مفاهیم واال و متعالی خود را اندکی فروکاهدآنجسته بی

                                                   
بینی قرآنی نوشته ایزوتسو ترجمه شناسی جهانهاي خدا و انسان در قرآن، معنیتوانید به کتابباره میدر این .24

اي و آفرینش احمد آرام؛ ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن نوشته ایزوتسو ترجمه فریدون بدره
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  قرآنوجهی بودن زبان  چند
از جمله مسائلی اسـت   قرآنوضع الفاظ براي چند معنا و مراتب مختلف معناداري 

فرموده است:  بطالکه در احادیث بدان اشاره شده است. از جمله امام علی بن ابی
بدین  قرآنبطن داشتن  )18خطبه ، یف رضیشر( ».ق و باطنه عمیقیظاهره أن قرآننّ الإ«

در ، معارف طولی متنوع و مطالب عرضی متعـددي دارد. ایـن مفهـوم    قرآنمعناست که 
ابـن  ، هجـري  38در سـال   سخن امیرالمؤمنین به زیبایی تجلی یافته است. امام علی

هاي الزم را به پیامبر را براي گفتگو با خوارج فرستاد و راهنمایی صحابی نامدار، عباس
ـ ، قرآنتخاصمهم بال ال«که به او گوشزد نمود: او کرد. از جمله این حمـال ذو   قـرآن نّ الإف

نۀ، تقول و یقولون، وجوهفأنّهم لن یجدوا عنهـا محیصـاً  ، ولکن حاججهم و خاصمهم بالس.« 
اکرم نیز حمل گفتار بر بهترین وجه از وجـوه ممکـن را   پیامبر  )77نامه ، یف رضیشر(

، احسـائی ( ».ذو وجوه فاحملوه علی أحسن الوجـوه ، ذلول قرآنال«انـد:  توصیه نموده
روسـت کـه   در برابر معانی مختلف از آن قرآنذلول و رام بودن  )104ص :4ج، ق1405

ارد که آن معانی گرنه دلیلی وجود ند همه صحیح و کامل است و قرآنمعانی مختلف از 
  )99ص :1ج، ش1382، جوادي آملی( به حساب آید. قرآناز وجوه 

ی را موافق با هر معرفتی دانسته و با صامت قرآنآیات ، برخی با توجه به این نظریه
، براي مفسر و نادیده انگاشتن قصد مؤلف قرآنانگاشتن مطلق دین و انحصار استنطاق 

نطق وجود دارد هم  قرآنکه در حال آن، دانندمیرا سراسر حاصل استنطاق  قرآنسخن 
خود سخن گفتن  قرآننماید که جا رخ میآن قرآنو هم استنطاق صادق است. نطق در 

هـایی اسـتوار و   دهد و به پاسـخ هایی قرار میکند و خواننده را در برابر پرسشآغاز می
چنـین مـواردي    در )167و166ص، ش1382، يبـاقر ( خوانـد. برگرفته از وحی فرا مـی 

                                                                                                                         
  

خـواه  بینی قرآنی نوشـته مـاکینو ترجمـه جلیـل فراسـت     شناختی در ساخت جهانو رستاخیز، پژوهشی معنی
  کنید. مراجعه
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ثابت و واحدي که مستند به متن وحـی  ، به معارف متقن، توان به میزان گویایی متنمی
به طـور کلـی از سـه منظـر      )121و 120ص، ش1379، انیجوارشک( باشد دست یافت.

محور و نگاه نگاه متن، محورنگریست: نگاه الهی قرآنتوان به چند وجهی بودن زبان می
  نگر.جامع

پایان است بی قرآنفاعلی  أهمانند ذات باري تعالی که مبد قرآن، محورلهیدر نگاه ا
شود. کران ناپیدا علوم و معارف و ابتدا و انتهاي هر دانشی در آن یافت می هاست و هم

هایی است که طرفداران این نظریـه مطـرح   ی از جمله ویژگیقرآنبودن علوم و معارف 
 قـرآن نهایت و کثرت معانی هر یـک از حـروف   ی بیکنند. در این نگاه فهم کالم الهمی
زرکشی ، نیست. کسانی چون ابوحامد غزالی ءشمار و به میزانی است که قابل احصابی

، ق1376، ؛ زرکشـی 30و29، ش1365، غزالی( اند.و سیوطی این دیدگاه را مطرح نموده
  )8و7ص :1ج

ـ مفـاهیم  اي که به تعالی و بلنـد مرتبگـی   این دیدگاه با عنایت ویژه ی و الفـاظ  قرآن
از گذشتگان کسی را سراغ ، اي تکلّف همراه است. افزودن بر آننورانی آن دارد با گونه

و کشـف مـدلوالت آن روي برتابـد.     قـرآن نداریم که بـه اسـتناد ایـن نظریـه از فهـم      
اي امور غیبی و آیات صفات که از دانش انسان خارج و اندیشمندان اسالمی جز در پاره

جز در اختیار خداوند و برخی خاصان کـه خداونـد اراده فرمایـد بـر دیگـران       علم آن
هاي دقیق زبانی و متنـی در تبیـین مـراد الهـی     در دیگر موارد با واکاوي، روشن نیست

  اند.کوشیده
کـریم هماننـد یـک مـتن چـون دیگـر متـون بشـري          قـرآن بـه  ، محوردر نگاه متن

کند. حبل ممدودي که یک سوي آن به عرفی میخود را کتاب الهی م قرآناند. نگریسته
متصل است و سوي دیگر آن  )1، ؛ هود6، نمل( جانب خداوند عالی مرتبۀ حکیم خبیر

تجلی یافته است. بریدن این فاصله و انقطـاع مـتن    )103، نحل( در کسوت عربی مبین
ت تـا  پژوهان امري عادي جلوه نموده اسـ قرآندر اندیشه برخی ، مقدس از منبع قدسی
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پوشـی از  و با چشـم  جا که پژوهش دربارة این کتاب را با مرتبۀ واالي هنري و ادبیآن
 )367ص :5ج، خـولی ( اند.اش نخستین مقصد و هدف نهایی خود برشمردهاعتبار دینی

  به باور برخی: 
پس [حضرت] ، فرستاده شده فرو قولی باشد که به [حضرت] محمد قرآناگر «

به عبارتی » خدا و کلمۀ او و روحی است که آن را به مریم فرا داد.پیامبر «نیز  عیسی
در  …در هر دو حالت واسطه فرشتۀ جبرئیل است، = مریم دیگر اگر بگوییم محمد

به شکل عینی در دو دین ظهور یافـت. در  » کالم خداوند«توان گفت هر دو صورت می
م به صورت متنی زبانی یعنی مسیح مجسم شد و در اسال، مسیحیت در مخلوقی بشري

در هـر دو حالـت امـر الهـی جـایش را بـه        در زبان بشري که همان زبان عربی باشـد. 
اي بشري و انسانی داد. زبان عربی در وحی اسالمی به عنوان ابـزاري اسـت کـه    پدیده

همـان ابـزار   ، وحی در آن تحقیق و تحول یافت. در مسیحیت نیز گوشت و خون مریم
   )277ص، ش1383، دیابوز( ».یابدوحی در آن تجلی می وکلمۀ اهللا است که 

 هپرواضح است که بریدن مـتن از منبـع اصـلی و الهـی و نادیـده انگاشـتن اندیشـ       
سازد و فهم گرایانه آن خلل جدي وارد میبه فهم دقیق و واقع، صاحب سخن هحکیمان

دچـار   ،فرازهاي مختلف متن را بدون در نظر گرفتن جایگاه و صـفات گوینـده سـخن   
بـه سـطوح    قـرآن کننده بـه  شود که مراجعهمحورانه باعث میسازد. نگاه متنمشکل می

گیـري مـتن و عـرف    فراتر از سطح ظاهر کالم ننگرد و عوامل و اسباب اصلی در شکل
  خاص صاحب سخن را از نظر دور دارد و در نتیجه از واقعیت فاصله بگیرد.

انـد. در نگـاه   افـراط و تفـریط درافتـاده    هرسد که هر دو دیدگاه به ورطـ به نظر می
یابی به مفاهیم آن با لحاظ کردن قانون مفاهمه و دست قرآنهرگونه متن بودن ، نخست

ایـن  ، قـرآن ، و در نگاه دوم، در زبان انکار شده و فوق طاقت بشري قلمداد شده است
از ذهن ها که همچون دیگر متون و نگاشته، اعجاز نبوي و گواه صدق نبوت پیامبر

  قلمداد شده است.، شودگیرد و بر قلم جاري میو ضمیر آدمیان نشأت می
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و منشأ قدسی آن را نفی کرد و نه متن بودن آن را از نظر  قرآنتوان الهی بودن نه می
است به صـالحدید خـود ابـزاري از     قرآندور داشت. خداي حکیم که صاحب سخن 

ر گرفته است و چون خود وراي زمان و فرهنگ بشري را در رساندن پیام خویش به کا
شود که عصـرها  اي دارد. این سیال بودن باعث میمکان است سخنش نیز چنین ویژگی

که در ظاهر آن تغییـري حاصـل   ها متناسب با نیاز خود از آن بهره برند بدون آنو نسل
 در ایـن اسـت   قرآنمعجزه بودن «که جان کالم این )125ص، ش1382، کالنتري( شود.

 همتنـی کـه دربردارنـد   ، که متنی ثابت معنایی همیشه متطور را در خود جاي داده است
، همـان ( ».تابـد حقیقت مطلق است و در عین حال فهم نسبی و عصـري بشـر را برمـی   

 )127و126ص

 قرآنه زبان یو نظر ینیامام خم

ـ    ، ط اجتهـاد یاز شـرا  یکی« ینیامام خم به باور و فهـم   یانـس بـا محـاورات عرف
گـر  یمحـاوره بـر طبـق آن اسـت. از د    ، را روش کتاب و سـنت یوضوعات آن است؛ زم

ن یرا از ایاست؛ ز یعرف یق ومعانیدق یم عقلین مفاهیز از اختالط بیپره، ط اجتهادیشرا
 یو حت یآموختگان مباحث عقلاز دانش ياریچنان که بس، دهدمی ار رخیبس يخطا، راه

کتـاب و   يمبناکه ( ان مردمیمتداول م یعرف یمعانان یم، )نیامروز يبا معنا( اصول فقه
با خلط  یاند؛ آن گونه که برخرون از فهم عرف خلط کردهیب يهارا با دقت )سنت است

ر.ك: ( »انـد. ن اشـتباه دچـار شـده   یبه هم، یعرف یبا معان یو عرفان یاصطالحات فلسف
  .  )97و 96ص :2ج، ق1385، ینیخم

  کین و زبان هر ید یانیب يهاسبک
در قالـب:   ینید يهاگزاره یانیب يهاگانه از سبکسه يبندارائه دسته اب ینیامام خم

جبـر  ، مانند: قضا و قدر ی. معارف علم2مانند: فقه و اخالق؛  یث عملیات و احادی. آ1
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 ،ن خداوند و خـواص یم بی. مفاه3؛ یو خداشناس یشناسیهست، یشناسانسان، اریو اخت
متـداول   یعرف يوه سخنوریگروه نخست را ش یانیسبک ب )321، تا]ی[ب، ینیخمر.ك: (
فهم  يکه برا دانسته است يمرسوم در جامعه بشر ین زبانیان افراد بشر در قالب قوانیم

 يریکـارگ بــه  عـقال کمک گرفت و از يو قواعد و بنا ید از استظهارات عرفیها بـاآن
ی، نـ یخم(ر.ك:  .ز کردیپره یانو عرف یو مباحث ژرف فلسف یق حکَمیدق یاصول زبان

  )187، ص 2و ج 106ص :1ج، ش1373
و  یتوان بـا فهـم عرفـ   یگفته را نمشیگانه پسه يهابخش دوم قسمت، يبه باور و

ان شده است یژه بیو یمخاطبان يو برا يوه رمزیز به شیانه کشف کرد. بخش سوم نیعام
  )322، تا]ی[ب، ینیخمر.ك: ( همان مخاطبان خاص قابل درك و فهم است. يکه تنها برا

ده یـ شـناس د نیـ شـمندان د ین در سخنان اندیدانستن زبان د یعرف يل برایچند دل
 ینید. امام خمیگنجان یو نقل یل عقلیتوان در دو دسته دالیها را مآن یشود که تمامیم

د. در اناثبات کرده یف با استنادات عقلیو تکال احکام ن را در ابالغیبودن زبان د یعرف
 یر قابل فهمیرمتعارف و غیف بندگان راه غیاگر شارع در ابالغ وظا ینیشه امام خمیاند

خواهد بود » انیب بال عقاب«، یمتخلف از دستورات اله بندگان عقوبت، ردیش گیرا در پ
و  عـرف  بـا زبـان   همسان، شرع زبان، ن رویح است. از ایاز خداوند قب ين کاریکه چن
  .است جهان يعقال

انـد و  خوانـده ین روش فـرا مـ  یمنان را به همـ ؤم قرآنواژگان  یامامان در فهم معان
 ياند. براکردهیر میشرح و تفس، واژگان یم مرسوم عرفیرا بر اساس مفاه یقرآنعبارت 

  م:یکنیتوجه م ر منقول از امام صادقیت زینمونه به روا
»نِ أَبِی عنِ ابی أَبِی عثَندیمِ  قَالَ فَحالـرَّح ـدبنِ [عمالرَّح دبنْ عرٍ عیـیرِ  مالْقَص [

إِنَّ اهللاَ خَلَـقَ الْقَلَـم مـنْ    «قَـالَ:  ، »ن و الْقَلَمِ« قَالَ: سأَلْتُه عنْ عنْ أَبِی عبد اهللاِ
کُنَّ مداداً فَجمـد النَّهـرُ و    لنَهرٍ فی الْجنَّۀِ: شَجرَةٍ فی الْجنَّۀِ یقَالُ لَها الْخُلْد ثُم قَالَ

للْقَلَمِ اکْتُب قَالَ و ما أَکْتُب  :کَانَ أَشَد بیاضاً منَ الثَّلْجِ و أَحلَى منَ الشَّهد ثُم قَالَ
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فـی رقٍّ   فَکَتَـب الْقَلَـم  ، یا رب قَالَ اکْتُب ما کَانَ و ما هو کَائنٌ إِلَى یومِ الْقیامـۀِ 
ثُم اقُوتنَ الْیفَى مأَص ضَّۀِ ونَ الْفاضاً میب أَشَد    ـرْشِ ثُـمکْنِ الْعی رف لَهعفَج اهطَو

فَهو الْکتَاب الْمکْنُونُ الَّذي منْه ، خَتَم علَى فَمِ الْقَلَمِ فَلَم ینْطقْ بعد و ال ینْطقُ أَبداً
و أَحـدکُم یقُـولُ   ، أَو لَستُم عرَباً فَکَیـف ال تَعرِفُـونَ معنَـى الْکَـالمِ    ، لُّهاالنُّسخُ کُ

  ـوه لِ ونَ األَصذَ متَابٍ أُخنْ کخُ منْسا یإِنَّم سلَی أَو تَابالْک کخْ ذَلانْس بِهاحصل
 :لُهقَو»    ـخُ مـا کُنْـتُمتَنْسلُـونَ إِنَّا کُنَّا نَسم399ص :2ج، ش1363، القمـى ( ».تَع 

  )380و
، دمیرا پرسـ » ن و الْقَلَـم « يمعنا د: من از امام صادقیر گویم قصیعبدالرح

آن حضرت فرمود: خداى تعالى قلـم را از درختـى کـه در بهشـت اسـت و      
و سپس به نهرى که در بهشت است دسـتور داد تـا   ، دینامش خلد است آفر

تر از شهد شد. آن گاه نیریدتر از برف و شیمد و سفپس نهر منج، مداد شود
س آنچه را یسم؟ فرمود: بنوید: پروردگارا چه بنویس. پرسیبه قلم فرمود: بنو

 یهمـه را در برگـ  ، امت خواهـد شـد. پـس قلـم    یکه شده و آنچه را که تا ق
اقوت بنوشت. پس خداى تعالى آن را در هـم  یتر از دتر از نقره و صافیسف

در ، ر رکن عرش قرار داد و سپس دهانه قلم را مهـر و مـوم کـرد   د و دیچیپ
  ا نخواهد شد.یگر تا ابد گویجه دینت

ن کتاب است. مگر یجاست همش از آنیهاپس کتاب مکنونى که همه نسخه
گر یکدید؟ مگر شما به یفهمید؟ پس چرا معناى کالم را نمیستیشما عرب ن

ن است که کتاب از نسـخه  یر جز ان کتاب را استنساخ کن. مگید: اییگوینم
إنّـا  «د: یفرمامی ن همان است که خداى تعالىیشود؟ ایاش استنساخ میاصل

  .»کنّا نستنسخ ما کنتم تعملون
ـ    یقرآنفهم عبارات  يت مسلمانان را براین روایدر ا امام صادق  یبـه فهـم عرف

  کند.یه استفاده موین شیات از ایر آیکند و در تفسیم ییراهنما یش از زبان عربیخو
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انـد و در اسـتنباط   سـته یات نگریـ نش بـه روا ین بیز با همین یعیان شیهان و اصولیفق
عبارات کتاب و سنت بر  ینیاند. در نگاه امام خمن باور بودهیاز کتاب و سنت بر ا یفقه
سخن خود نـدارد. بـه بـاور امـام      يالقا يبرا یه عرف است و شارع جز عرف روشیپا

د با محاورات یبفهمد با یکه بتواند مراد کتاب و سنت را به درستآن يبرامجتهد  ینیخم
 یختگـ یتوانـد از درآم یه مـ یفق یین آشنایه چنیداشته باشد. در سا ییانس و آشنا یعرف

  ز کند.یپره یعرف یق و معانیدق یم عقلیان مفاهیم

  نش مخاطبانیمتناسب با دانش و ب، قرآنر یزبان جامع و فراگ

سـاز  . انسـان 1ن یادیرا در قالب دو اصل بن قرآنشناخت زبان  ینیم خمحضرت اما
انـد. در پرتـو اصـل    ن کردهییهمگان تب يبرا قرآنبودن  ی. سفره اله2 قرآنبودن کتاب 

و اسـت  ت به سبل سـالمت  یهدا« قرآنهدف  د که یتوان فهمیم قرآنساز بودن انسان
 » م اسـت. یق مسـتق یـ ت بـه طر یو هدابه عالم نور است اخراج از همه مراتب ظلمات 

عنوان ابزار به  قرآنن هدف دانستن زبان یل به این يو برا )203ص ، ش1385، ینیخم(
  ن رو: یاست. از ا يساز ضرورم انسانیانتقال مفاه

کـه  ، یبرهـان  ین کتاب را قطع نظر از جهات عقلیل اید مقصود از تنزیما با
م. مصـنف کتـاب   یز خود کتاب خدا اخذ کنا، فهماندیخود به ما مقصد را م
ن مصنف راجع به شؤون یا يهاداند. اکنون به فرمودهیمقصد خود را بهتر م

ـ فرمایم خود مینیبیم. مینظر کن قرآن ـ ذلـک الکتـاب الر  د: ی ـ ب فی  يه هـد ی
  )193ص ، ش1385، ینیخم( » )2، بقره( نیللمتق

 ياسـفره گسـترده   قـرآن اسـت   ییروا يهاکه برگرفته از آموزه ینیدر نگاه امام خم
ــفق، عــارف، لســوفیف، عــالم، یعــام، تمــام بشــر«اســت کــه  ــیخم(  ..».همــه، هی ، ین

، ینـ یخم( » تواند اسـتفاده کنـد.  یش از آن میبه اندازه اشتها« )387ص، 14ج ،ش1389
گســترده و ، مخاطبــان یفراخــور گســتردگ، قــرآنن رو زبــان یــاز ا )170ص، ش1381
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  جامع است:  یو زبان ریفراگ
ـ  یعنی، همه طبقات ياست که انداخته شده است برااي هک سفری قرآن ک ی
و هم زبان فالسفه است و ، ن زبان هم زبان عامه مردم استیدارد که ا یزبان

 م زبان اهل معرفـت بـه حسـب واقـع.    است و ه یاصطالح يهم زبان عرفا
  )409 ـ 408ص: 20ج، ش1389، ینیخم(

آورد کـه هـر کـس فراخـور تـوان و      یرا فراهم م يانهیزم، يریت و فراگین جامعیا
  نش خود ادراك کند:یدانش و ب

ـ ا يبه طـور  ین کتاب جامع الهید دانست که در ایبا معرفـۀ  از ، ن معـارف ی
مذکور است که هر طبقه به قدر اسـتعداد خـود از آن    االفعال ۀمعرفتا  الذات

د افعـال را  یـ د و خصوصـاً توح یـ توحفه یات شـر یه آچچنان، کنندیادراك م
ـ ب يطـور رضـوان اهللا علـیهم   ن و فقهـا  یظاهر و محـدث  يعلما ر یان و تفسـ ی

باطن  ين است با آنچه اهل معرفت و علمایمخالف و مبا یکنند که به کلیم
، ینـ یخم( دانـد. یسنده هر دو را در محل خود درست میکنند و نویر میتفس

  )185ص ، ش1385
 سـهل ممتنـع  کـه  اسـت   یلسـان «در نگـاه امـام    قـرآن زبـان  ، یژگـ ین ویبا نظر به ا

ـ ه ینمونه امام با اشاره به دو آ يبرا )431ص :17ج، ش1389، ینیخم( .»است ـ لَ  انَو کَ
هِیفمآ الفَال اهللا لَإۀ هساتَد )ه: یو آ )22، اءیانبَذَلهإ لُّکُ ببِ لهقَلَا خَم لَ والَع عضُبهـ م ع  یل
عضٍب )ـ کند؛ و بـر ا یم ید معرفیق بر توحیدق ین دو را برهانیا )91، مؤمنون ن بـاور  ی

 یاز آن ادراکـ  یچون کالم جامع است به اندازه فهمش هر کسـ «ات ین آیاست که در ا
همچـون   ینید که امام خمیتوان فهمیان مین بیاز ا )63ص، ش1380، ینیخم( »کند.یم
  داند.یم یمراتب ياداررا  قرآنگر مفسران فهم ید

ن مرحلـه  یترنییاست که پا ییهامنازل و مراحل و ظواهر و باطن قرآن يبرا
ث آمـده  یه در حـد چـ چنان، نات قرار داردیتع يآن در پوسته الفاظ و گورها
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، ینـ یخم( .»دارد یو مطلعـ  يو حـد  یو بـاطن  يظـاهر  قرآنهمانا ...«است: 
  )37ص، ش1359

دن به مغز و بـاطن  یو نرس قرآنده کردن به ظاهر و صورت بسن ینیبه باور امام خم 
ها و انکار نبوت و جهالت هشه همیر یین خطایدارد. چن یدر پ يهالکت و نابود قرآن
 قـرآن  یبه مراتب باطن یابیشان دستیا )60ص، ش1359، ینیخمر.ك: ( ت است.یوال

 یو مفهـوم  ییتوسـعه معنـا  داند و با قائل بودن به یم امان و مراتب تقویرا مشروط به ا
  .کندیح میعام تصر یمعان يات و وضع واژگان برایآ

  يریگجهینت

  :آیدمیر حاصل یزج ینتاشد ن مقاله گفته یاز مجموعه آنچه در ا
مسـتلزم   ینید يهاان معارف و آموزهیگانه در بسه يهاسبک ینیشه امام خمیدر اند
و هم زبان  یهم زبان علم، یکه هم زبان عرف يااست به گونه ینیدر متون د یتنوع زبان

 شود. یده مید ینیدر متون د ياهو اشار يرمز

صـرف   هکننـد ولی مصرف، کار بیانی مخاطبان عصر نزول سود جسته و از ساز قرآن
هـاي زبـان عربـی در    خود نیز تمدنی زبانی بنا نهاده است؛ از تمـام قابلیـت  بلکه نبوده 

 .که منزلت مفاهیم واال و متعالی خود را اندکی فروکاهدآننهایت زیبایی سود جسته بی

اي دارد. سیال بودن است سخنش نیز چنین ویژگی یو فرامکان یفرازمان قرآنچون 
 ها متناسب با نیاز خود از آن بهره برند.شود که عصرها و نسلمی سبب یان الهیب

بسته به دانـش و  همگان و  ر و جامع استیفراگ یزبان ینیاز نظر امام خم قرآنزبان 
 »کند ادراك یبه قدر دانش خود هر کس«برند و توانند از آن بهره یمش یتوان خو

ات یـ قـت و بـاطن آ  یو غفلت از حق قرآنبسنده کردن به ظواهر الفاظ ، در نگاه امام
 قـرآن ق و کامل یانجامد و فهم دقیورزان و باورمندان منید يبخش آن به نابود ییرها

  است. قرآنستن در باطن یدر گرو نگر
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  ۀ منظومسلطه در  ینف یقرآن يهاشاخصه
  ینیامام خم یمعرفت

  25یمیمعصومه رح

ـ ب یاسـ یل در فقـه س یسـب  یمشهور نفـ ة قاعدا یسلطه  یاصل نف :دهیچک ان ی
د یـ ر مسلمان بر مسـلمان نبا یغ، سنت و عقل، نقرآۀ ادلبر اساس که  کندیم

ـ ا يکوشش کرد؛ کـاربر  ینیسلطه داشته باشد. امام خم ن قاعـده را از فقـه   ی
در  يراهبردۀ شیاندک یتوسعه دهد تا به عنوان  یبه فقه حکومت ساده ییفتوا
ـ ا یاسالم ينظام جمهور یمبان ، میکـر  قـرآن جـا کـه   رد. از آنیـ ران قـرار گ ی

ـ تأکل مـورد  یسـب  یامام راحـل اسـت و نفـ    يهاشهیاند بخشقوام  قـرآن  دی
ـ یامام خمۀ شیاندآن در  يهاشاخصه ین گفتار به بررسی؛ اباشدیم بـه   ین

ـ ا يهـا افتهی. پردازدیم ياگزاره ییل محتوایروش تحل ن پـژوهش عبـارت   ی
، ضـرورت ، مبنـا  يدارا ینینش امام خمیل در بیسب ینف یقرآناست از: اصل 

ـ ، سلطه یشان معتقد است: نفیات است. یروش و غا  يهـا ر اسـاس آمـوزه  ب
                                                   

  .1399المصطفی العالمیه قم، پژوه دوره دکتري تفسیر تطبیقی، افغانستان، جامعه دانش .25
Marahimi14000@gmail.com  

mailto:Marahimi14000@gmail.com
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 یخواهبا راهبرد عزت یامت اسالمة طریسو در  ییگرایمل به دور از، یقرآن
و  یــیزداطــاغوت یبــا شــعار اصــل يریپــذ و ســتم يز از ســتمگریــو پره

دن بـه  یرسـ  يبـرا ، یخـواه آرمانۀ یپابر  نانهیبدر روش واقع  يزیاستکبارست
قابـل  ، ک شدن جامعه بـه تـراز حکومـت صـالحان    یدبا هدف نز يرخودباو

  تحقق است.
  .ینیامام خمۀ شیاند، یقرآنۀ شاخص، لیسب ینف، سلطه ینف :هاواژه دیکل

  مسألهطرح 

ـ ارابـه   مؤمنانه يست فردیزة دربارطور که م همانیکر قرآن ، پـردازد یمـ کـار  راهۀ ی
ـ آممسـالمت  ونـد یپدار دعوت به یپا یتعامالت اجتماع يمسلمانان را برا ـ نمایمـ ز ی . دی

ـ تأکار یبسـ ، یدر کالم وح، ن افراد جامعهیضرورت داشتن ارتباطات سازنده ب شـده   دی
ـ  یرحربیشود با کافران غیکه به مسلمانان امر م ییاست تا جا بـر   یمعاشرت سالم مبتن

؛ )35، محمد( ألَعلَونَالسلْمِ و أَنْتُم ا یفَال تَهِنُوا و تَدعوا إِلَصلح و مداهنه داشته باشند: 
لَها نَحلْمِ فَاجلسوا لنَحإِنْ ج و )ـ به ا یقواعد فقه ی. برخ)61، انفال پرداختـه   مسـأله ن ی

 یعت بررسـ یش را بر اساس مصـادر و منـابع شـر   یکر همیتعامل با غ يهااست و گونه
  .یحربریجلب کافران غ يقلوب برا فیتأل یفقهة قاعدمانند  کرده است

و  ین نکته الزم است که بـدون در نظـر داشـتن مالحظـات اجتمـاع     یاگرچه ذکر ا 
گانگان یداشتن ارتباط رها و آزاد با ب، یاسالمۀ جامع یفرهنگ يهاتیتوجه به حساسیب

گانگان یخته با بیرا تعامالت افسارگسی؛ زکندیمنفوذ و سلطه هموار  يراه را برا، یمکتب
ـ امـد آن هضـم جامعـه در هو   یرود و پ سـؤال ر یزن ید یمعرفت یشود مبانیسبب م ت ی

از  یکـ یعدم سـلطه اسـت و   ، گانهیبا ب ن رو اساس ارتباط و تعاملیباشد از ا ینیردیغ
بوده  یقرآنل است که برگرفته از اصول مسلم یسب یالتزام به قاعده نف، آن يوکارهاساز

ـ اسـت. ا در گروه التزام بـه آن  ، ر مسلمانیو استقالل جامعه مسلمان از غ در  مسـأله ن ی
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 نَیالمؤْمن یعل نَیللْکافرِ اهللاُ جعلَی لَن وژه در عبارت یونساء بهة سور 144 ـ 138ات یآ
بِ الًیس ) :گرفته است. مورد سفارش قرار )141نساء  

 يکارهـا از راه يریگو بهره قرآنهمواره با سفارش بر بازگشت به  ینیشمندان دیاند
تعـامالت  ۀ مسـأل را در  یاسـالم  يهـا کوشش داشتند حکومـت ، عهت جامیریآن در مد

گانه یب یابیراهو  يریپذن اساس عدم سلطهیگر آگاه سازند و بر اید يسازنده با کشورها
ـ را مورد سفارش قرار دهند. در ا ن یالـد د جمـال یسـ ۀ طلبانـ جنـبش اصـالح  ، انیـ ن می

ـ بـه آن داد و ا  يگرید يرنگ و بو ياسدآباد عه یمبـارز شـ   يش علمـا ن راه بـا کوشـ  ی
ـ یکه امام خم ییهموارتر شد تا جا و  یو رهبـر حکـومت   یت فقهـ یـ در نقـش مرجع  ین

 یقرآن تأمالتدر بستر ، یاسالمۀ جامعبه مصالح کالن  نگاهبا ، گزاراستیمدار ساستیس
  د.یط روز اهتمام ورزیمناسب با شرا، نو يبه طرح سازوکارها

ـ یگزار حکومت دانیبن عنوان بهامام را  ياشهیاندۀ منظومتا  میبر آنن گفتار یدر ا  ین
 يشان دارایا يهاشهیسلطه در اند ینف یقرآن يهاشاخصهم تا معلوم گردد یینما یبررس
 یاجتمـاع  يوندهایپة دربارامام  يکارهااست؟ راه ییهاو مصداق هاانیبن، هاشالودهچه 

چگونه بوده است؟  یه اسالمجامع يدن به استقالل و خودباوریرس يبرا یقرآنسالم و 
 قرآن، از نظر امام راحل، سلطه ین نفییدر تب قرآن يهاشاخصهکه: گر آنیو به عبارت د

  ن نموده است؟ییسلطه را تب ینف، ییهام با چه شاخصهیکر
 یفقه يهادگاهیو د يریتفس يهاشهیاندارچوب هدر چ ینیامام خم یشناختۀ منظوم

ن شـده  ین باره تـدو یدر ا یبوده است و آثار قابل توجهپژوهشگران  توجه موردشان یا
امـام   يهـا شـه یبـه اند  يکردیبا رو لیسب یقاعده نف یبازخوان« است. از آن جمله مقاله

ـ یو امـام خم  ییاهللا خـو  تیـ مصحف از منظر آ عیدر ب یفقه یپژوهش« و» ینیخم و » ین
 یکن منبع جامعیل». ینیبرگرفته از آثار امام خم دیمج قرآن ریتفس« يمجموعه چند جلد

ـ ازاد؛ یـ مشـاهده نگرد  ن مقاله باشـد یا یپژوهش سؤاالت يگوکه پاسخ بـا روش   رونی
 هـا یسـخنران و  يریبا کندوکاو در دروس تفس يامتن به صورت گزاره ییل محتوایتحل
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ـ  تأمالتم؛ یدیکوش ینیسخنان امام خمامام ۀ فیصحدر   ینفـ ة دربـار شـان را  یا یقرآن
م. در یآن بپـرداز  يامدهایها و پروش، هاضرورت، یم و به مبانییمان يمستندسازسلطه 

آن  یو فقهـ  يریل به کـارکرد تفسـ  یسب ینفة قاعد یمفهوم یرو پس از بررسشیپۀ مقال
ـ  يهـا شـه یاند، پـژوهش  يهاسپس توجه به پرسش میپردازیم ـ یامـام خم  یقرآن را  ین

  .میکنیم يبازکاو

  ل و سلطهیواژگان سب یبررس

ا راه یـ و  یا راه معمـول یت باشد و یکه راه هدااعم از آن، است هموار یاهر» لیسب«
و  يدر مفهوم تعد )90، نساء( الًیسبِ هِمیعلَم ا جعلَ اهللاُ لَکُفَمه یو با توجه به آ ؛ضاللت

: 3ج، 1371، یبنـاب  یقرشـ  ؛420 ص، 1369، یراغـب اصـفهان  ( تجاوز هم آمده است. 
لْ جعلَیو لَن ۀ ین در آی. همچن)224ص رِکَاهللاُ لل نَیافیع نؤْمبِ نَیالمالًیس )  :141نسـاء( 
و همراه بـا اعمـال قـدرت     شودیماست که در تجاوز قصد  يا»سلطه« يل به معنایسب

گران یکه با قهر و زور بر د ي. به هر قدرتمند)223: ص3ج، 1371، یبناب یقرش( است 
ـ نـد ز یگویل مـ یـ طور به حجت و دلنی. همشودیم؛ سلطان گفته شودیمره یچ ـ ی  یرا ف

مـان  یشـمندان و حک یاند يهـا ژه بر جانید به وکنینفوذ م هاشهیاندها و البداهه بر دل
  )420ص ، 1369، یراغب اصفهان( مؤمن.

 ایـ جامعـه  ، کار بردن قدرت بـر فـرد  ه همراه با ب یرگیو چ يبرتر در لغت به سلطه
بـه   یاسیسلطه در اصطالح س، يلغو يهماهنگ با معنا ییعنااست که در م گریکشور د
شود کـه بـه موجـب    یدو دولت گفته م ایدو گروه ، دو فرد انیبا قدرت م ختهیرابطه آم

ان معاصر معموالً به صـورت  . سلطه در دورابدییم يبرتر گریطرف بر طرف د کی، آن
بر  زیکشور و ن ایمنطقه  کیون مردم ؤاز ش یبخش ایخاص بر همه  یقوم ایغلبه گروه 

: 16ج ، 1383، یرفسـنجان  یهاشم( مطرح است.  رگید يکشور دولت بر کی يالیاست
  .)269ص 
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  قرآندر  سلطه ین نفییتب

ده آم» ملک«و » حکم«مانند  یبا عبارات میکر قرآندر ، مصطلح يسلطه به معنا مفهوم
ـ کند؛ اما لفظ سـلطه کـه را  یاز سلطه را افاده م يااست که گونه  نیـ واژه در ا نیتـر جی

مرتبط بـا   گرید ییرهایواژگان و تعب، نیافزون بر ا به کار نرفته است. قرآندر ، معناست
» تیـ وال«اداره امورند؛ مانند  يکه به معنا ی. واژگان1اند: آمده قرآنمفهوم سلطه هم در 

 گرانیسلطه د حکومت و رشیکه مسلمانان را از پذ یو واژگان رهای. تعب2» حکومت«و 
 یطلبکه سلطه ی. واژگان3 .»عزت«و » اتخاذ ارباب ینف«، »لیسب ینف«کنند؛ مانند یم ینه

ـ » «جبار«، »استکبار«کنند؛ مانند یم یرا نف ییو زورگو ، »طرهیسـ «، »غلبـه «، »قهـر «، »یبغْ
  )تایب، میکر قرآنره المعارف یدا( . »انیطغ» «علُو و استعالء«

سـبحان دانسـته و هـر     يبر همه موجودات را از آنِ خدا یقیحق تیوال میکر قرآن
 و امامان معصـوم  امبرانیپ تیمانند وال، خدا باشد يرا که از سو ياو سلطه تیوال

ـ داند و والیم یاله تیخداوند متعال و وال در اصل از آنِ ـ ماننـد وال ، گـران ید تی  تی
 تیحاکم رشیانسان با پذ. شماردیم یو طاغوت یرالهیو ستمگران را غ طانیافران و شک

از آثـار   .گـردد یو تنها بنده خـدا مـ   افتهی ییبشر رها تیبه او از حاکم مانیخداوند و ا
اسـاس   نیا است. بر گرانید ییجوياو از سلطه و برتر يآزاد، بر انسان یاله تیحاکم

طبقه و  چیکس و ه چیه ادتیسلطه و س، است رفتهیا پذمطلق خدا ر تیکه حاکم یکس
  )تایب، میکر قرآنره المعارف یدا(  .ردیپذیرا نم یگروه

بـر   )کافر و ظـالم ( رمؤمنانید اجازه دهند غیمؤمنان نبا کندیمان یل بیسب یقاعده نف
شـده بـا    مان خطابیسوره نساء به اهل ا 144تا  136ات یآنان سلطه داشته باشد؛ در آ

مناسـب در   يگزارکنند. ارزش يساختن آن از نفاق دور ژرفمان و یبه ا یبخشتیفیک
ن یـی ان را تعیدبنیـ توحۀ جهـت درسـت ارتباطـات جامعـ    ، مسلمانان یتعامالت اجتماع

تَغُـونَ  بینَ أیاء منْ دونِ الْمـؤْمن ینَ أَولیافرتَّخذُونَ الْکَینَ یالَّذه ین اساس در آیکند؛ بر ایم
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مزَّةَ هللاِ جزَّةَ فَإِنَّ الْعالْع مهنْدعاًیع )با عزت  ناسازگارت کافران را یرش والیپذ )139، نساء
آنان  یو گاه ندارد یگاهیاز نگاه کافران جا ینید يهاشهیرا اندیز شماردیبرممسلمانان 

رفتند یت کافران را پذیکه وال ین کسانیبرا بنا پردازندیممسلمانان  يباورها شخندیبه ر
، ت کافرانیرش والینفاق و پذ انیمن یبرا ندارند. بنا يابهرهعزت  و منافقان از اندمنافق
اسـت.  برپم یمسـتق  رابطـه  یدن به عزت جمعـ یو نرس ين نفاق و عدم خودباوریهمچن
َلنَزَّلَ ع قَدکُیوف یم آابِ أَنْ إِذَتَالْک تُمعما ساهللاِ ی اتکی فَرُ بِها وـ  ی زَأُ بِهـتَهوا   سـدا فَـال تَقْع

ـ یافرِنَ و الْکَیالْمنافق عامجم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اهللاَ رِه إِنَّکُیث غَیحد یخُوضُوا فی یمعهم حتَّ ینَ ف 
مج نَّمهعاًیج )ابـد   ینفـ  که نشـانه » لن« یلفظۀ نیقربا  141ه یرو در آنیاز ا )140، نساء

: خداونـد  کندیمح یانگر اطالق است تصریاق نکره که بیو ساختار جمله در س باشدیم
ـ  یو لَنْ  دهدینمرا  مؤمنبر  مؤمنر یغۀ سلطة اجاز ـ یِافرجعـلَ اهللاُ للْکَ نَ یالْمـؤْمن  ینَ علَ

ن یدگرگون خواهد شد؛ بنـابرا  ینیت دیهو، ن امریرا در صورت عدم تحقق ایز الًیسب
ـ د حذف گردد. یر مسلمان بر مسلمان شود باینفوذ غ زیآودستکه  ییوندهایپ هـا  یا أی

ذُوا الْکَیالَّذنُوا ال تَتَّخرنَ آمیافلن ینَ أَوـؤْمونِ الْمنْ دم ـ نَ أَتُرِیاء ـ  ی م کُیدونَ أَنْ تَجعلُـوا هللاِ علَ
  .)144، نساء( .ناًیاناً مبسلْطَ

، مـان بـوده  یات اهـل ا یکه خطاب آ ات معتقد استین آین اییر تبد ییعالمه طباطبا
ن یان ایمان و بیا يهامتعلقرا با آوردن یاند زمان کامل فرا خوانده شدهیآنان به داشتن ا
ل یسب یعدم التزام به نف کندیمح یاست تصر یگمراهبه آن باعث  يبندینکته که عدم پا

ـ ما )فیمؤمنـان ضـع  ( منافقـان  ییاهنمـا ر بـا کـافران   رخنه کردنآور است و ضاللت ۀ ی
کفـار   کـارکرد باشد که بـر   یاست. اگر ارتباط به صورت یمانیجامعه اۀ شاکلختن یفرور

 مسـلمانان را کافران به مقدسـات  یز شودیمش سبب ورود نفاق ین گرایصحه بگذارد ا
ق یتصد ش ویا گرایدر برابر استهزاء کافر  یخاموش. کنندیم ستم یو گاه دهندینمبها 
گـاه  چیاما خداوند هـ ؛ است مؤمننفاق در قلب  زهیانگش یدایسبب پ، به سخن او یقلب
اسـت   يریپـذ عدم سلطه، يمندعزتۀ الزمتسلط کافران قرار نداده است و  يبرا یراه
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، 1390، ییطباطبا( . شودیمب مؤمنان یهم نص یمان باشد عزت الهیکه ا یتا هنگام پس
  .)120 ـ 116، 5

  :سدینویمز ین یآمل يت اهللا جوادیآ
 الًینَ سـب یالمؤمن ینَ علَی للکافرجعلَ اهللاُیولَن ر جمله یحاصل آنچه در تفس

ا ین جمله مخصوص دنیمضمون ا، یعیتشرة که در صورت ارادنیا ؛گذشت
، ینیتکوة ست؛ اما در صورت ارادیع نیامت مجال تشریرا در قیز، خواهد بود

ـ  یمصداق کامل آن ق ا اگـر مسـلمانان بـا دو عنصـر     یـ در دن یامت اسـت؛ ول
ه مزبور خواهند بود. یمصداق آ، کنند یزندگ يمحورو وحدت يدمداریتوح

ـ انعقـاد     ءعنوان خبر در مقام انشا ـ و با لحاظ آن به بر اساس جمله مزبور
که سبب سلطه کافران بر  یو نظام یفرهنگ، ياقتصاد، یاسیمان سیگونه پ هر

  )183: ص 21، ج1389(جوادي آملی،  .مسلمانان گردد نامشروع است
جـا کـه مؤمنـان مـورد     کنـد. از آن ین مییرا تب ینفاق عمل، بحث ات موردیآ ندیبرآ

ـ ما، ت کـافران یـ رش والیند که مبـادا پـذ  یدهد مراقبت نمایخطاب هستند؛ هشدار م ۀ ی
ش نفـاق اسـت و باعـث    یدایـ سـبب پ ، ن کاریت به ایرا رضایبر آنان شود ز یابیدست

، منؤر مـ یت غیرش والیجه پذیگردد. در نتیم یو عزت جمع يمال شدن عزت فردیپا
است کـه   ین پرسش باقیاست. البته ا یمان و افتادن در سخط الهیاهل ا یگمراهسبب 

ز و دوستانه ممکن است به یآمارتباط مسالمت نفوذ است مثالً زیآودست یا هر ارتباطیآ
 يات به معناین آیت در ایاز طرح وال ییمنظور عالمه طباطبا اینجامد ایل بیسلطه و سب

 ين باشد: با توجه بـه معنـا  یتواند چنین پرسش میبه ا یی؟ پاسخ ابتدااست یسرپرست
ت در یـ رسـد؛ وال یات مورد بحث به نظـر مـ  یدر آ ین عقلیسلطه و در نظر گرفتن قرا

 ينجامـد و راه را بـرا  ایب یرگـ یچو  یاست که به سرپرست یو دوست وندیپجا همان نیا
  سلطه باز بگذارد.

 گانگانیکه موجب سلطه ب یند که هر گونه ارتباطداللت دار ياریبس اتیآن یهمچن
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نَ ظَلَموا فَتَمسکم النَّار و مـا  یالَّذ ینُوا إِلَو ال تَرْکُ ست از جمله:یز نیجا بر مسلمان شود
لنْ أَوونِ اهللاِ منْ دم رُونَیلَکمال تُنْص ثُم اء. ) 113، هـود( . النُـونَ الْکـا   یؤْمالْم ـذرِتَّخنَ یف

لیأَونؤْمونِ الْمنْ دم نْ یاءم ک فَلَینَ ولْ ذلیفْعنَ اهللاِ فم یشَ یسء... )؛ )28، عمرانآل ـ ا ی
نَ آمنُوا إِنْ یها الَّذیا أی؛ )118، عمرانآل( نَ آمنُوا ال تَتَّخذُوا بِطانَۀً منْ دونکم...یها الَّذیأ

یتُطوا الَّذلیکفَرُوا نَ یعع وکمرِ یرُدوا خاسبفَتَنْقَل قابِکمخَ   *  نَیأَع ـوه و الکمـوـلِ اهللاُ مـ ب رُ ی
ثـاقٌ أَو  ینَهم مینَکم و بیقَومٍ ب یصلُونَ إِلینَ یإِال الَّذ«؛ )150و  149، عمرانآل( .نَیالنَّاصرِ

ـ      یو قاتلُوکم أَیجاؤُکم حصرَت صدورهم أَنْ  کم یقـاتلُوا قَـومهم و لَـو شـاء اهللاُ لَسـلَّطَهم علَ
 فَلَم تَزَلُوکمفَإِنِ اع فَلَقاتَلُوکما إِلَیأَلْقَو و لُوکملَیقاتع لَ اهللاُ لَکمعفَما ج لَمالس بِ یکم سـ الًیهِم. 

  )90، نساء(

  ل در فقهیسب یگاه قاعده نفیجا

ابـواب   ۀدر همدارد و  یقرآنت فقه الیماه لکافرین على المسلمینلل یسب ینفة قاعد
ـ بـر اسـاس   که  کندیمان یو ب معامالت و احکام جارى است، فقهى اعم از عبادات ۀ ادل

 سـت.  یز نیگانـه شـود جـا   یبۀ سـلط کـه باعـث    یهـر راهـ  ، میکـر  قرآنژه یو اربعه به
را  لیسـب  یو اهـل سـنت مفـاد قاعـده نفـ      عهیشـ  يفقها )196، 1ج، 1426، يشاهرود(

 انـد؛ از جملـه حرمـت   را اسـتنباط کـرده   ياریبس یو بر اساس آن احکام شرع رفتهیپذ
  ل:یسب ینفة ر با توجه به قاعدیدر موارد زبا کافران ۀ معامل

  26قرآن و رهن فروشر مسلمان مانند یبه غ قرآنانتقال 
                                                   

مرحـوم صـاحب حـدائق    و ) 391، ص 15، ج 1429، یاالحکام (عالمـه حلـ   ریدر تحر یمرحوم عالمه حل .26
) بـه  274، ص 12ج  1424) و مرحوم صاحب مفتاح الکرامه (فاضل عامل، 219، ص 18، ج 1417، ی(بحران

 يبـرا  ياروزنه دیکافر را نسبت به مؤمن بسته است و نبا يخداوند راه برتر کهنیاند به ااستدالل کرده هیآ نیا
باعث تملک کـافر بـر قـرآن     نیا میفراهم کرد. لذا اگر ما قرآن را به کفار بفروش نیکفار نسبت به مؤمن يبرتر

پـس  عظمت برتر از خود مؤمن اسـت   ثیبر قرآن است و قرآن هم ازح ينوع برتر کیو تملک هم  شودیم
  .)117ص  تا(قادري، بی کافر بشود.  يتا موجب برتر ردیمعامله صورت بگ نیچن دینبا
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  موعظه و دعا يهاکتاب، ينبو ثیفروش احاد
  )198ص، 1ج، 1419، يبجنورد( امامان بارگاه حیضرو تربت  فروش
  پرده کعبهار قرار دادن یدر اخت

  اماکن مقدس به کافران يهانیزمو فروش 
ـ از احکام فوق مورد استثناء است؛ مثل ا يموارد هالبت ۀ ممکـن اسـت مطالعـ    کـه نی
   ز است.یشود پس فروش جاها آن تیهدا سبب، مقدس يهاکتاب

  ل عبارت است از: یسب ینفة از قاعد گرید یفقه يهامصداق
  حرمت ازدواج زن مسلمان با کافران

  دواجزندان مسلمان در اجازه ازرپدران کافر بر ف تیعدم وال
  عدم نفوذ قضاوت کافران بر مسلمانان 

  )198ص، 1ج، 1419، يبجنورد(  نلماناکافران بر اوقاف مس تیبطالن تول
کالن  يهايریگمیاز تصم یبرخ، عه در مبارزه با استعماریت شیر مرجعیدر قرن اخ 

 .شـود یاشـاره مـ  مـوارد   یل رقم زده است که به برخیسب یرا با توجه به مفاد قاعده نف
  )22و  21ص ، 1382، یرحمان(

 ين الرید عبدالحسـ یت اهللا سیآتوسط  سیه انگلیعل یج عمومیکم جهاد و بسح. 1
  ؛لاو یدر جنگ جهان

ـ تالیه ایـ حکـم جهـاد عل  و  یخـارج  يهـا ها و لباسم پارچهیتحر. 2  ه و یو روسـ  ای
  ؛يزدید محمد کاظم یت اهللا سیآتوسط  سیانگل

  ؛یکاشانت اهللا یآ ياز سو شدن صنعت نفت یفتوا به مل. 3
 يهـا نیسـرزم بـه   یغرب يکشورهااز  یبرخ ورود اجناس و م مظاهر غربیتحر. 4
  ؛یمرحوم آخوند خراسان از یاسالم
  ؛يرازیش يرزایم يرأبا م استعمال توتون و تنباکو یتحر. 5
د یمبارزه با نفوذ کافران و عقا يم برایت اهللا حکیآ ياز سو سمیحکم به کفر کمون.6
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  ؛عراق یدر کشور اسالم يالحاد
و از  یاسـ یو س ینظـام ، ياقتصـاد ، یاز روابط فرهنگـ  ياریقاعده بس نیبا ا توانیم
 کنـار  ژه کـافران محـارب  یوبه، گانگان و کافرانیرا با باز دادوستدها  ياپاره گرید يسو

  وضع نمود. ن بازدارندهیقوانگانگان یاز سلطه ب ییرها يبراگذاشت و 

  ینیخم امام یفقه يهاشهیاندل در یسب ینفة قاعد

ۀ را بـه عرصـ   یاز قواعد فقه ياریتوانست بس تواناست که يشمندیاند ینیخم امام
ة بردارنـد در یاز قواعد اجتمـاع  یکیۀ مثاببه  ل رایسب ینف ةقاعد شانید. ابکشان اجتماع

  :دیفرمایمو  داندیمر مسلم بر مسلم یغۀ سلط ینف
مسلم ر مسلم بر یغ يبرا ياسلطه یتبارك و تعال يد هرگز خدایگویم قرآن

ـ  یک تسلطیشود بواقع  يزیک همچو چید یقرار نداده است. هرگز نبا ک ی
ـ یجعلَ اهللاُ للکـافر یولَن بکند  داید پیک راه نبایحتی  یراه نَ یالمـؤمن  ینَ علَ
نباید راه  فاسد يهان قدرتین و اید داشته باشند مشرکینبا راه اصالً الًیسب

  )317 : ص4 ج، 1389ی، نیخم. (نیبر مسلم داشته باشند
 انـد کردهاستنباط  الًیسبِ نَیالمؤْمن یعل نَیللْکافرِ اهللاُ علَجی لَن وفه یه شریاز آ یبرخ

ـ ی. ل)تایب، يقادر( ست یز نیبه کافر جا قرآنکه انتقال  در  ين امـر یکن امام معتقدند چن
ن شود چـه  یر مسلمان سبب انتشار دیبه غ قرآنست و بر عکس اگر دادن یه منظور نیآ

مسـلمان بـر   ر یـ خـود معتقدنـد غ   یفقهـ  يهاشهیشان در اندین ایبسا الزم باشد. همچن
ا مـادر کـه مسـلمان شـده در     یکدام از پدر  ندارد لذا فرزند کافر به هر يمسلمان برتر

  )183و 177: ص 3، ج 1386خمینی، ر.ك: ( .شودیمملحق  یاحکام و حقوق اجتماع
است و  یعقلۀ ادل، نساء 141ۀ یآ یل در بررسیسب ینفة قاعدل امام در یدل نیترمهم
  :سدینویمو  دهدیممورد توجه قرار  یاسیس ل را در بعدیسب یعلت نف

، بـوده باشـد   مـؤمن محتـرم بـودن   ، نیمـؤمن ل بر یسب یکه علت نفنیو اما ا«
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داشته باشد و  یاسیعلت س، ]لیسب ین نفیا[ست. بلکه ممکن است یروشن ن
کفـار بـه هـر    ۀ سـلط ر یـ که خـروج از ز نیآن جلب نظر مسلمانان باشد به ا

را مسـلط شـدن کفـار بـر مسـلمانان و بـر       یست؛ زکه باشد الزم ا يالهیوس
ن ین را بر مسلمیست؛ چون خداوند کافریاز جانب خدا ن، یاسالم يکشورها

و  خداوند است ير و قضاین تسلط به تقدیا«ند: یتا نگو مسلط نکرده است
م شدن به ذلت و ظلم ین تسلیرا که ای؛ ز»به آن یم و راضیم آن باشید تسلیبا

و هللاِ الْعـزَّةُ و لرَسـوله و    ...ابـا دارد  يزیـ ن چیال از چنـ است و خداوند متع
  .)183، ص همان( .)8، منافقون( نَیللْمؤْمن

ژه یو به، گانگانیخود آنچه را که سبب سلطه و نفوذ ب یفقه يحضرت امام در فتاوا
ـ  نیـ رفـتن از ا  رونیـ را که موجب ب يحرام و هر کار شودیم لیئو اسرا کایامر  ت وذل

، از منکـر  یکتاب امـر بـه معـروف و نهـ     در شانیواجب دانسته است. ا، است يخوار
ـ اساس منکر و  نیبر هم، اندمنکر ندانسته ایمعروف و  گرانید هاز آنچه را ک ياریبس  ای

  .)24ص ، 1382، یرحمان( اند.کرده یمعروف تلق
نکرده و تنها در  یحثن قاعده به طور جداگانه در فقه بی؛ امام از اشودینشان م خاطر

ـ ب«در ضمن بحث  عیالبان جلد دوم از کتاب یپا قاعـده   یبـه بررسـ  » ع مصـحف کفـار  ی
ل و یسب یه نفیبه آ، ان ادلهیاز م یول )726 ص :2 ج، 1388، ینیخمر.ك: ( اند؛ پرداخته

لَ یعلَیعلُو و ال یاإلِسالم «ت یروا یعکندیاستناد م )334ص  :4ج ، 1413، هیابن بابو( » ه .
نساء به صراحت از  141فه یشرۀ یآ یفقهدر بحث  ینیامام خمز معتقدند یگر نید یبرخ

گراست و مضمون عقل یهیامام فق جا کهاز آن یست ولل استفاده نکرده ایسب ینفة قاعد
با دو عنصـر   ین قاعده تالزم حتمیجا که مفاد ااست از آن ین قاعده مورد درك عقلیا

و  ییرضـا ( عقل اسـت  ، قاعده در نگاه امام یل اصلین دلیبرا عزت و استقالل دارد؛ بنا
ل از نظـر امـام   یسـب  ینفة عدقااما نگارنده معتقد است: استناد  )75ص ، 1391، یهاشم

شـان بـه   یو مرتبط با فقه االجتماع لحاظ شده است. ا یر اجتماعیش تفسیبا گرا ینیخم
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م یدارد ماننـد تحـر   يفـرد ۀ جنبـ صرف کـه   یفقه يبسنده کردن به صدور فتواها يجا
کـالن   يونـدها ین قاعده را در پیه به کافران؛ ایو ادع قرآند و فروش کتب مقدس یخر

را بـر   یحکومت يفتاوا یبرخ، عام از سلطه يند و با توجه به معنااهگرفت کاراجتماع به 
 يبردهـا از راه يریناپذجا که سفارش بر سلطهو از آنند اهان نمودیفقه االجتماع ب يمبنا

ن قاعده یامام را درباره ا یقرآنشه یاند، زیاست و گفتار حاضر ن یاست خارجیامام در س
کـه   افت شده اسـت یشان دریا يهاامیها و پیمقاله از سخنران مستندات، کندیم یبررس
  .دیآیمبحث ۀ ادامدر 

  ینیامام خم یقرآن يهاشهیاندسلطه در  ینف

ـ  »کفر و نفـاق «ش سلطه را یدایپ يهانهیزم، قرآن انحـراف  «مـد آن را  آیو پ دانـد یم
سـت  یز«ۀ یسـا ت از آن را در یو مصـون  شـمارد یمـ بـر  » داراننیجامعه و استضعاف د

 یضرورت نفـ ، انین بی. با اکندیم یمعرف» یاتحاد و سازمانده، یشناسدشمن، موحدانه
 يریگو بهره يکه با کفر و نفاق و قدرت اقتصاد ياست. استکبار يزیاستکبارست، سلطه

 .کنـد یمنه سلطه را فراهم یزم، یو تملق و فساد نخبگان حکومت یفرهنگ يهاچالشاز 
  )صیبا تلخ تایب، میکر قرآنره المعارف یدا(

 يتئور، که فقه را يگزارقانون مداراستیس و یفقهتام ت یمرجع يدارا ینیامام خم
ـ  داندیمتا گور  گهوارهو کامل اداره انسان از  یواقع  یتمـام  یو حکومت را فلسفه عمل

: ص 21ج، 1389، ینـ یخمر.ك: ( شـمارد یمـ ت بـر  یبشر یزندگ يایزوا یفقه در تمام
 و دهـد یموند یپ یانیوح يهاآموزهآن را به ، راهۀ نقشن یا یمهندس ي؛ برا)289و  290
 همه به شود؛ ارائهجهان به  ن برنامهیچنانچه ا کندیم یعرفر مسعادت بشۀ برنامرا  قرآن
 قـرآن از  يرا دور یجوامـع اسـالم   یماندگل عقبیدل شانیآن خواهند شتافت. ا يسو

 کوبـد یمبر طبل تفرقه  يگرن فرصت استفاده کرده و با سلطهیز از ایو دشمن ن داندیم
  د:یفرمایمشان ینگذارند. ا ین و مذهب باقیاز د يزیتا چ
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ـ ا، اتکا نداشتن بر قواعد اسـالم ، میکر قرآناز دست برداشتن از  ضـررها   نی
تا هم  ؛یاختالف مذهب جادیرا به ا یدول اسالم کنندیم فی. تضعدیآیم شیپ

  .)376: ص 1ج، همان( باهللا اذیلعاو را ببرند  نیمذهب را ببرند و هم د
ت کـافر  یو با توجه به عدم وال داندیم یگانگان مکتبیبة ژیوسلطه را  یرو نفنیاز ا

ال تَظْلمـونَ   يریپذو سلطه يگرعدم سلطه یبر اساس قاعده کل )لیسب ینف( بر مؤمنان
او راه ۀ شیانددر  ينژادضیو تبع ییگرایکه مل دهدیمنشان  )279، بقره( و ال تُظْلَمونَ

ـ  ی. امـام فراملـ  باشدینما کشور خاص یک قوم یة ژیون تفکر یندارد و ا و  شـد یاندیم
که اگر به پاخاست و با ستم مقابله کرد؛  داندیم یاسالمۀ جامعک یاز  يانمونهران را یا

ـ یم خماما یقرآن يهاشهی. اندگذاردیم يش را در امت اسالم برجاریتأث ، مبنـا  يدارا ین
گرفتـه   يجـا  یاز موضوعات معرفت یکیل هم یسب یند است. نفیضرورت و برآ، روش

ل و یسـب  یامـام راحـل در نفـ    يان خواهد شد مبنـا یباشد و بیشان میا يهايدر راهبر
سـاختند و   یـی قاعـده را اجرا ، یشان با چـه روشـ  یست؟ ایآن چ يریضرورت به کارگ

  دانند؟یچه م قرآن يهاآموزهند آن را با توجه به یبرآ

  يزیو استکبارست ییزدامبنا: طاغوت
 کـلِّ أُمـۀٍ رسـوالً أَنِ اعبـدوا اهللاَ و اجتَنبـوا الطَّـاغُوت       یفو لَقَد بعثْنا فه یه شریدر آ

از  يامبران را دعوت به پرستش خداوند و دوریپ یم رسالت جهانیکر قرآن )36، نحل(
اسـت کـه از    يگـر انیم هر موجود طغیکر قرآنان ی. طاغوت در باردشمیمطاغوت بر 

، 1371، یبناب یقرش( است  یاو سبب گمراهۀ سلطرش یتجاوز کند و پذ یاله يمرزها
ونَهم  ی الطَّـاغُوت اؤُهم ینَ کفَرُوا أَولیو الَّذۀ فیشره یکه در آ؛ همچنان)223: ص 4ج خْرِجـ

 .ورزدیمبر آن سفارش  )257، بقره( الظُّلُمات یمنَ النُّورِ إِلَ

ـ  منشـأ امام راحل ۀ شیاندکه در  است ییپارامترهااز  ییزداطاغوتاهتمام بر   یقرآن
ـ پۀ آسـتان در  همـافران دار یـ شان در دیکرده است. ا يپافشاردارد و بارها بر آن   يروزی
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ـ  يروهاین یبستگکه با هم کندیمسفارش  یانقالب اسالم ـ  یمردم  تـوان یمـ ، یو انقالب
 یحکومت عدل اله يگانگان در لوایبۀ سلطآزاد و به دور از  تا ن بردیب ها را ازطاغوت

  ن فرمود:یشان چنیکرد. ا یزندگ
 ها را تا آخر ازن طاغوتیم ایبه هم بتوان یوستگیم که با هم [با] پیدواریما ام

 ي؛ کـه مملکـت مـا بـرا    یک حکومت عدل اسـالم یاو  يم و به جاین ببریب
درود بر شما که قـدر   دمان باشد...ز ما به دست خویخودمان باشد و همه چ

د ید. درود بر شما که ترك کردیوستیپ قرآند و به دامن ینعمت خدا را دانست
: 6ج ، 1389، ینـ یخم( د.یوسـت یپ» اهللا«را و به حکومـت  » طاغوت«حکومت 

  )102 ـ 101 ص
دو را  هـر ، يریپذو سلطه يگرو سلطهداند یم ییتقوایب آمدیپرا  ستم، ینیخم امام

  :دیفرمایو م کندیمرد 
افت یبه ض ین خودشان را به طور جمعیمسلم، ن ماه مبارك رمضانیاگر هم

، ه کـرده بودنـد خودشـان را   یتصف، بودند ه کردهیخدا وارد کرده بودند و تزک
ظلـم   ـ   ظـالم ـ ر بـار ظلـم رفـتن مثـل       یر بار ظلم بروند. زیممکن نبود ز

ـ   ت. ه اسیه عدم تزکیاز ناحدواش هر  ،کردن ، همـان ( .یقَد اَفلَـح مـن تَزکّ
  .)499: ص 18 ج
؛ و اتکـا داشـته باشـند    یگرمـ پشـت گانگـان  ید به بینباچرا مردم که نیاة امام دربار

  :دیفرمایم
ن یا ـو انگلستان  يکا و شورویم که بتواند بدون اتکا به امریبساز یرانید ایبا

 ياقتصـاد  و یفرهنگـ ، ینظـام ، یاسـ یس اسـتقالل  ـ   یالمللنیخواران بجهان
ش را یل خویت اصیستد و هویخود با يپا يرد و رویش را به دست گیخو

  .)25: ص 9ج، همان( .»دننبه جهان عرضه ک
د یر بر شما باشد. نباید از غیت که سلطه نبان اسیا، منطق اسالم، ما منطقمان
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ر سـلطه. مـا اصـل    یـ م زینرو میخواهید. ما هم میر برویشما تحت سلطه غ
د یـ هـم نبا  يشـورو ، کا تنهاید باشد. نه امریکا نباین است که امریگفتنمان ا

  .)91: ص 4ج، همان(  د باشد.ینبا یباشد؛ اجنب
و  داندیمکشور  يهاکا بر ثروتیامرة طریسن مشکالت مملکت را به خاطر یهمچن

  که: کندیمبه شاه اعتراض 
را  یمخـازن ، میکه ما دار ین است که منافعیر از ایکا بر ما غیمگر تسلط امر

ـ را که مـا دار  ینیزم يرو، میرا که ما دار ینیرزمیز يازهیچ، میکه ما دار ، می
اآلن سلطه ندارند بر مـا؟! و اگـر شـاه     هانیادا کنند و ببرند؟ یسلطه پ هانیا

ـ پ یک حکومت اسـالم ی؟! اگر کنندیمدا یبرود سلطه پ دا بشـود کـه نـص    ی
ـ ی ولـنْ [رِ مسلم بر مسلم مسلط باشد ید غین است که نبایش اقرآن علَ اهللاُ ج

  .)300: ص 4ج ، همان( ])141، نساء( الًینَ سبِیالْمؤْمن ینَ علَیللْکافرِ
 ییقضا و محافظت رانیا کا دریشهروندان امر به یکنسول تیمصونۀ مسألشان به یا 

بـر   گانگـان یب یاسـ یو س ییقضـا نفـوذ  آن  آمـد یپکه  یبه قانون ؛)ونیتوالسیکاپ( از آنان
بـا  شـان  ی. ادانـد یبا اسالم ناسازگار و حرام مـ و آن را  کندیاعتراض م باشد؛مسلمانان 

 لیئو اسرا کایآمر انیو ز کندیخود را صادر م یخیتار هیاعالم، لیسب ینف هیتمسک به آ
  :سدینویمه یاز آن اطالع ی. امام در بخشدینمایزد مروزگار گوشطاغوت  عنوان به را

 کاستی... امرداندیمضر م را به حال خود دیمج قرآنکه اسالم و  کاستیامر
را  ینامه مفتضحبیتصو نیکه چن آوردیفشار م رانیدولت او که به مجلس 

ـ  مالیپاما را  یو مل یکه تمام مفاخر اسالم  .و اجـرا کننـد   بیتصـو  کنـد یم
  )411: ص 1ج ، همان(

، لیسـب  یدر نفـ  قـرآن ام یپ به یگانگان و تحقق بخشیبۀ سلطان برداشتن یاز م يبرا
ۀ که موجـب سـلط   یدرباره لزوم مبارزه با عواملمهم است. لذا  يعنصر، يزیاستکبارست

  :دیفرمایشود میکافران م یفرهنگ
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ـ    یاجنب یفرهنگۀ سلط ینف، فه مسلمانانیوظ«   ».اسـالم اسـت   یو نشـر فرهنـگ غن
  )319 ص :12 ج، همانر.ك: (

ن رو در پاسخ بـه شـبهات   یا است؛ از ياعتقادۀ سلط، نفوذ استکبار يهااز راه یکی
ان یدانشـجو در جمع ، کرده بودند یمعرف ون جامعهیاف را اسالمکه  يشورو يهاروزنامه

ن اسالم ییو آ سازدیمکافران روزگار باخبر  يهارنگینرا از  آنان، م خارجیان مقیرانیو ا
 د:یفرمایمو  داندیم يبخش جوامع بشراتیرا ح

اسالم را هم مطالعه  اند] متن قرآن را مطالعه کردهيشورو يهاروزنامه[ نهاای«
ها به آن اتصال است که اگر مسلمان یک کتابی قرآنکه  انددهیفهمو  اندکرده

دا کننـد  یند سلطه پیایب خواهندیمکه  ین اقوامیبه ا زندیم ید تودهندا کننیپ
ر یـ غ يبـرا  ياسـلطه  یتبارك و تعال يهرگز خدا دیگویم قرآنن. یبر مسلم

واقـع بشـود؛    يزیک همچو چید یمسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبا
نَ یلَ اهللاُ للْکافرِجعیلَنْ دا بکند: ید پیک راه نبای یحت، یک راهی، یک تسلطی

  .)317: 4ج ، همان( الًینَ سبِیالْمؤْمن یعلَ

  یمصلحت جمعة طریسدر  ییگراآرمانۀ یپابر  ینیبروش: واقع
ـ بـر پا کوشش کـرده تـا    یاسالم يپرداز نظام جمهورهیعنوان نظر به ینیام خمام ۀ ی

 یآشـت  یاسـت خـارج  یسۀ عرصدر  هاتیواقعو  هاآرمان انیم، عهیش یاسیاصول فقه س
ـ ن یاست خارجیو س یگفتمان انقالب اسالم، ن اسالمیم دیبرقرار کند. همسو با تعال ، زی

از آن بـه   تـوان یمـ کـه   يانانـه یبواقـع  ییگرامانن است. آریبواقع یخواهآرمانگفتمان 
 یآرمـان ، شـان یم حضـرت امـام اسـت. ا   ر کرد که از اصـول مسـلّ  یتعب یمصلحت جمع

هم از  هاحوزه. امام در همه کردندیمرفتار  نانهیبواقعدن به آن یرس يو برا دندیشیاندیم
را با توجه  هاآرمانن یاامدند و هم یکوتاه ن یو انقالب یل اسالمیاص يهاآرماناصول و 

کـرد  یرو نیبرا بنا؛ کردند يریگیپ یبه صورت عقالن ینیع يهاتیواقعق یو شناخت دق
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اساس مصلحت  او را برۀ مانیحکمات یتصمۀ یپااست که  مؤلفهن دو یاز ا یبیشان ترکیا
  )134 و 110ص ، 1398، یفروتن( . دهدیمل یتشک یجمع

در  نشسـت ن خود را از تراز فرود آمدن و ینش مأمومیمتأله است که ب یمیحک، امام
اساس  نیا بر؛ دهدیمسوق ، شرفتیبلند پ يهاآرمان يسو به، ات تلخ استضعافیواقع

اسالم فرود  يایآن بر دنۀ هجمکه  داندیم يریپذسلطه امسرانجاستضعاف و استثمار را 
آن در عـدم  ة چـار اسـت کـه    ییهـا تیواقعاز  یجوامع اسالم گردعقب رونیا ازآمده؛ 

و سازش و کنار آمـدن   یکینزد يهرگونه کوشش برا نیبرا سازش با استکبار است؛ بنا
  شمرد. یبرم نمسلمانارانگر عزت یو آن را و داندیمبا استکبار را ناروا 

ت کفار و مستکبران یرش والیکه در عدم پذ يات متعددیبر اساس آ امامحضرت 
. داندیمخائن ، گو و کنار آمدن با دشمنان خدا هستندورا که به دنبال گفت یکسان، آمده

بـا   ؛ن مکـه یسالگرد کشـتار خـون  ، 1367 ریت 29در ، 598قطعنامه  رشیپذشان هنگام یا
  آورد که:یاد بر میفر ینه سازش با استکبار جهانهرگو یصراحت در نف
هـات  یه ی. ولمیدانینمخواران را تصور نکند که ما راه سازش با جهان یکس

مان را یهاانت کنند!... اگر بندبند استخوانیکه خادمان اسالم به ملت خود خ
 يهـا شـعله اگـر زنـده زنـده در    ، برنـد  دار يباالاگر سرمان را ، جدا سازند

دگانمان به ید يرا در جلو مانیهستاگر زن و فرزندان و ، بسوزانند انآتشم
(خمینی،   .میکنینمنامه کفر و شرك را امضا اسارت و غارت برند هرگز امان

  )99، ص 21، ج 1389
د و رشـد  یآیات جامعه برمیحل و بهبود واقع یپدر  یخواهبا آرمان نیشان همچنیا
انـت  ینفـوذ را خ  يبـرا  يسـاز نـه یو زم دانـد یم ياورخودب گرو درشرفت مردم را یو پ

  :دیفرمایم و داندیم
کشور است... سر راست و چپ از اجانب  يادیدر همه حال شعار ما قطع ا

را در وطـن  اجانـب  اجازه دخالت  یو به هر صورت یهر کس در هر مقام و
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 تسـلط ۀ اش ادامـ که الزمه ییهاله طرحیصراحت و چه به وس ز ما چه بایعز
 .خائن بـه اسـالم و کشـور اسـت    ، بدهد باشد ياجاد تسلط تازهیا ای یاجنب

  .)486 ـ 485 : ص3ج ، همان(
ل سـفارش  یسـب  ینفـ ة قاعـد  را با توجـه بـه   يضرورت خودباور، گرید يو در جا

  :دیفرمایمو  کندیم
 يت و رفاه ظاهریممکن بود امن، میشدیمها کا و ابرقدرتیم امریاگر ما تسل

ـ ، دیـ گردینمـ ز مـا  یـ عز يما پر از شـهدا  يهاو قبرستان شدیمدرست   یول
ـ ... ملت ارفتیمن یو شرافتمان از ب يمسلماً استقالل و آزاد ران در مقابـل  ی

کـرده  تأکیـد  روز است. خداوند آن قدر ید خداوند پیو به ام ستدیایمکا یامر
  .)35: ص 17ج ، همان( 27.میباشها مواالت نداشته است که ما با آن

 وحدت کلمه ضرورت:

مـت اسـت.   یمحکوم بـه هز  يرو در رو و انفرادۀ مواجه، پارچهکیدر برابر استعمار 
بـا   قـرآن اسـت کـه بارهـا در     یاتحاد و انسـجام جوامـع اسـالم   ، ن مقابلهیراز بقا در ا

 ؛)103، آل عمـران ( اعـاً و ال تَفَرَّقُـو  یاهللاِ جم بـل حبِاعتَصموا  ومانند اعتصام  ییرهایتعب
، )200، آل عمـران ( ابِطُـوا نَ آمنُوا اصـبِرُوا و صـابِرُوا و ر  یها الَّذیا أیمصابره و مرابطه 

  آمده است. )46، انفال( حکمیال تَنازعوا فَتَفْشَلُوا و تَذْهب رِاز تنازع  ینه
؛ وحدت باشدیم قرآنبخش اتیم حیامام راحل که برگرفته از تعال يفکرۀ منظومدر 

شـان دعـوت بـه    یا تکبار و طاغوت روزگار است.با اس ییارویدر رو يداریکلمه رمز پا
ـ آو به  دانندیم قرآن یاسیو منع از اختالف را از مسائل مهم س وحدت ال تَنـازعوا  ۀ ی

 بتَذْه یرِفَتَفْشَلُوا وکمح :استناد نموده؛ معتقد است  
دعوت شـده  ، به آن سفارش شده است قرآناست که در  يزیچ وحدتن یا

                                                   
  ، سوره مائده.51و آیه  سوره نساء 144و  139و آیه  ، سوره آل عمران28. اشاره است به آیه 27
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اصـلش  ، . دعوت به اسـالم مسألهن یبه ا اندکردهدعوت  نیاست. ائمه مسلم
همه در کلمه اسالم با هم مجتمع باشند و در ، یعنیدعوت به وحدت است؛ 

بـه   یک وقتـ ین اجتماع بزرگ اسالم یده بودند که اگر ایفهم هاآن ش...یآسا
ها مقابلـه  نیبا ا تواندینم یچ قدرتیگر هید، وند کنندیک بشوند و پیهم نزد

  .)482: ص 15ج ، همان( دا کند.یپ ییجوسلطه تواندینم یچ قدرتیو ه کند
  :دیفرمایمو  داندیمرا وحدت کلمه  يروزیگر سند پید يو در جا

 هـا آند کلمه بوده اسـت.  ین توحین وحدت کلمه و همیهم ما يروزیسند پ
 ین ملتـ یخاطر همـ  يبرا یها به هر مقامک از آنیدن هر ید بدانند که رسیبا
 ک کلمه گفتندیجاد کردند و با هم ی] که بپاخاستند و وحدت کلمه را ااست[

 ن مقصـد را داشـتند.  یهمـه همـ  ». یاسـالم  يجمهور، استقالل، يآزاد«و آن 
  .)156: ص 14ج ، همان(

  شدن حکومت صالحان یاستقالل و حرکت در راه جهان، عزت: ندیبرآ
و  دانـد یمار یاغ يریپذاز سلطه يو دور قرآنادت را در عمل به یراه س ینیامام خم

ـ  تیـ رعا را قـرآن دسـتورات   شـه یهم ست اگـر معتقد ا  شـؤون در تمـام   قـرآن  و میکن
خواران از کرد. چشم طمع جهان میخواه یمندانه زندگشرافت حاضر باشد؛ مانیزندگ

ص ، 16ج، همـان ر.ك: (  شـود یتجاوز آنان قطع م و. دست تطاول شودیم ما برداشته
  .)516و  39

 :دیفرمایم بارهنیا شان دریا

ـ فرمایمـ ، عـاً و ال تَفَرَّقُـوا  یجم اهللاِ بلحبِاعتَصموا و: دیفرمایم یوقت قرآن : دی
وا فَتَوعال تَناز بتَذْه یرِفْشَلُوا وکمحکه اگر  یاسیس ین طور احکام مترقی؛ ا

م همه یرا مهجور کرد قرآنن یادت عالم مال شماست. ایبه آن عمل بشود س
، همـان ( ارد بشـود. و شؤوندر همه  قرآند ین مسائل. بایم به ایو اعتنا نکرد

  .)39ص ، 16 ج
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  د:سینویمشهدا  يهاخانوادهبه  یامیپ و در
را  یخـانگ  ید دشمنیرو هر مذهب که هستیره و پین! از هر تیمسلم يهان ا

وا و اعتَصمد: یگردن نه بزرگ يم و خدایکر قرآند و به فرمان یکنار بگذار
م یخود و رسول عظ يرا برا عزت یخداوند تعال عاً و ال تَفَرَّقُوایاهللاِ جم بلحبِ

شـما   یجابرانه که هست يهان قرار داده است به حکومتیالشأن خود و مؤمن
د و ممالک خود را از دست یبشور انددادهار دشمنان اسالم قرار یرا تحت اخت

  .)145 ـ 144 : ص12ج ، همان( » دینجات ده يه روین سین خائنیا
ت و یاسـت و هـدا   یخـواه عـزت ۀ جینت، استقالل و ییخودکفا، ینیاز نظر امام خم

است که با اتکا به خداوند  یکسان شامل حال یاجتماع يهاسنتدر پرتو  ینصرت اله
مسـتکبران  ۀ سـلط و از  گذارندیمر پا یها را زیوابستگ، یبستگو با هم کنندیمکوشش 

 )7، محمـد ( ثَبـت أقْـدامکُم  ینصـرْکُم و یتَنصـرُوا اهللاَ   إِنْ بـه و با اسـتناد   کنندیمعبور 
  :دیفرمایم

إِنْ ؛ کندیمد شما را نصرت یناگر شما او را نصرت ک یتبارك و تعال يخدا
نصرت خدا ، دیاگر خدا را نصرت بکن أَقْدامکمثَبت ینْصرْکم و یتَنْصرُوا اهللاَ 
ن اسـت.  یبه نصرت مظلوم، به نصرت بندگان اوست، ن اوستیبه نصرت د

، دیـ هـا بخواه ن را از آنیو داد مظلـوم  هـا ظـالم د در مقابـل  یستید بایشما با
، همان(  .حکومت کنند... خواهندیمها که به شما مقابل ابرقدرتد در یستیبا

  .)38ص ، 16ج 
 ییخودکفا، یاسر خودشنیبر حرکت مجاهدانه در مس، یاسیس ینامه الهتیو در وص

  :سدینویمو  کندیم دیتأکو استقالل 
 و یخودشناسـ  يسـو  متعال بـه  ياد خدایمن به همه آن است که با  تیوص

 د دست خدا با شـما یتردیو ب شیبا همه ابعادش به پ، و استقالل ییخودکفا

 بـه  یاسـالم کشور  یو تعال یترق يد و برایاگر شما در خدمت او باش، است
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  )450: ص 21ج، همان( د. یمه دهتعاون ادا روح
ر یحرکت در مسـ ، يریناپذو سلطه يزیگرند ستمیبرآ، ینیامام خم یقرآنۀ منظومدر 

لـذا  ، اسـت  یحکومـت عـدل جهـان    يمحرومان و برقرار يسرور يعدالت برا ياجرا
  :دیفرمایم

 مسـتمندان عـالم در   نیـ کرده است که به ا امیامر ق نیهم ياسالم از اول برا

  خـود بنشـاند.   يسـتمگران را بـه جـا    نیـ خدمت کند و ا، مقابل ستمگران
  )444ص، 17ج، همان(

 جبهـه ، تـا در برابـر جبهـه متحـد شـرق و غـرب       میخود را آماده کن دیما با

بـا همـان نـام و نشـان اسـالم و انقـالب مـا        ، یانسـان  ــ  یقدرتمند اسـالم 
جشن گرفتـه  ، و پابرهنگان جهان نیمحروم يو سرور ییآقا و ؛شود لیتشک
  )91ص  :21ج، همان(  شود.

آن  یجهـان  ير که هنـوز الگـو  یدرك عدالت فراگ يدساز براین و امینشدل اتیاز آ
ـ ا شان جهـان اسـت؛  یآزاد اندمحرومان و مستضعفان و  يآرزو افته است ویتحقق ن  نی

  رموده خداوند است:ف
ِنُریولَ دنَّ عیأنْ نَّم نَیالّذ فُوا فتُضْعیاس    ـملَهعنَجـۀً ومأئ ـملَهعنَجضِ واألر  ارِثنیالْـو 

األرضِ کَمـا   یف ستَخْلفَنَّهمیمنْکُم وعملُوا الصالحات لَ ءامنُوا نَیالَذ اهللاُ وعد، )5، قصص(
منْ بعـد خَـوفهِم    بدلَنّهمیلَهم ولَ یارتَضَ يالّذ نَهمیلَهم د مکّنَنَّیولَ منْ قَبلهِم نَیخْلَف الّذاستَ

بـا درك ضـرورت حکومـت     ینی. امام خم)55، نور( ئاًیشَبی شْرِکُونَی الَ یعبدونَنیأمناً 
  :دیفرمایمو  داندیمآن ساز نهیرا زم يزیاستکبار ست، یل جهانعد

متـراکم جهـان اسـالم     يانرژ يبر آزاد میتصم، نیما با اعالم برائت از مشرک
 نیا يروز، قرآنخداوند بزرگ و با دست فرزندان  ياریو به  میداشته و دار

  )80ص :21ج، همان( کار صورت خواهد گرفت.
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 هیـ علبگـذارد   نیمنت بر مستضـعف ، که اراده فرمود کنمیخداوند را سپاس م
حکومـت   بـه  را نیپاك کند و مستضعف نیرا از لوث مستکبر نیو زم نیمستکبر

ـ ، اسـالم  ماتیمقصد آمده است و تعل نیهم يبرساند. اسالم برا نیزم  يراب
  .)117 ص :7ج، همان( .نباشد نیدر زم يمعناست که مستکبر نیهم

خطاب به امت اسالم  خود یاله یاسیس نامهتیوص انیپا در ینیحضرت امام خم
  :سدینویم

 و مسـلمانان جهـان...   یاسـالم  يکشورها يمستضعفان جهان و ا يو شما ا
 پرچم پر افتخار اسالم مجتمع و با دشـمنان اسـالم و محرومـان    ریهمه در ز

 آزاد يهـا يبا جمهور یدولت اسالم کی يسو به و د؛یزیجهان به دفاع برخ

 يامسـتکبران جهـان را بـه جـ     ههم، که با تحقق آن دیرو شیو مستقل به پ
ـ نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثـت ارض خواه  دیخواه خود  دی

، 21ج، همـان ( .وعده فرموده اسـت  یآن روز که خداوند تعال دیبه ام رساند.
  .)448 ص

بـه  ، انقـالب  يروزیبعد از پ يپربرکت رهبرة دوردر ، که: امام راحلنیسخن آخر ا
ـ  یبا شعار نه شرق« ییهااستین سیتدو پرداخـت تـا راه   » یاسـالم  يجمهـور  ینه غرب

، يساختار يهاضعفاز  يزیحکومت و ناگر یید. با وجود نوپایندگان را روشن نمایآ
گانه شود و با نگـرش  ین ضعف مستمسک بیه نداد امانه اجازیر حکیبا تدب ینیامام خم
ص مصلحت یمانند مجمع تشخ ییهاارگان سیتأسپرداخت لذا  يبه نهادساز يساختار
تا اصل انجام شد  یپلماسیدستگاه د يسازنهیامر مشورت و نظارت و بهۀ اقام ينظام برا

سـاحت  نـه شـود. در   ینهاد يو اسـتقالل و خودبـاور   یدر پرتو عزت جمعـ  سلطه ینف
ت یریمسلح و مـد  يروهاین يدر راهبر کارآمد یدفاع يبا اتخاذ مواضع راهبرد ییاجرا

ـ یدۀ جامعـ  يمرزهـا ت یتثب يدفاع مقدس برا  مواضـع برداشـتند.   يمـوثر  يهـا گـام  ین
 13کا در یر سفارت آمریمانند تسخ یتیریمختلف مد يهاههشان در بریا يزیاستکبارست
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در  تأملمشهود است که با ، 1367خدا در سال ۀ خانت شهادت حجاج یو محکوم آبان
 افت است.یافت و رهیشان قابل دریآثار ا

  جهینت

از  یکیعه به عنوان یش یاسیس ـ یسلطه در فقه اجتماع یاصل نف ل ویسب ینفة قاعد
که  یقرآنن اصل ی. اباشدیم یاسالمۀ جامععزت و استقالل  يدارین اصول پایکارآمدتر

ـ  نَیاهللاُ للْکـافرِ  عـلَ جیو لَـن  ه یژه در آیم به ویکر قرآنات یبرگرفته از آ  نَیالمـؤْمن  یعل
بِ الًیس ) :ـ اسـتمرار ح  يبرا یهان اسالمیباعث شد تا فق باشدیم )141نساء ۀ جامعـ ات ی

ـ یامام خم، ن اساسیآورند. بر ا يگشا روبه اتخاذ اقدامات راه یاسالم ـ فق ین و  متألـه ه ی
 يکـه منبـع محـور    قـرآن از متن  يریگو بهره نید يهاآموزههام از با ال، گزار نظامانیبن

مصـالح  ، استضـعاف در جامعـه   يامدهایها از پتیشان است و درك واقعیا يهاشهیاند
مختلـف   يهـا ههـ که در بر پرداختباره نیا در ییرهایرا در نظر گرفته و به تدب یجمع
  دس.ت هشت سال دفاع مقیریده شد مانند مدیشان دیا يرهبر

، یروشـ ، ییمبنا يهاشاخصهدر  ینیل از نظر امام خمیسب ینفة قاعد ن گفتاریبرا بنا
  عبارت است از: مدآیو پ یستگیبا

ـ بر پا ینیبواقع: روش؛ يزیاستکبارستو  ییزدامبنا: طاغوت ؛ یـی گراآرمـان ۀ ی
 ضرورت: وحدت کلمه

 نشدن حکومت صالحا یو حرکت در راه جهان يروزیپ، استقالل :ندیبرآ

ـ بر پا نانهیبواقعر نگرش د، یو شرع یبر اساس ضرورت عقل بـا  ، یخـواه آرمـان ۀ ی
ۀ جامعة و در گستر ییگرایبه دور از مل، صالحان یجهان به تراز حکومت یکینزدهدف 
ـ ن يبـرا  یخـواه ا راهبـرد عـزت  ب یاسالم و  ياز سـتمگر  زیـ و پره يربـه خودبـاو   لی
 لیسـب  یاصـل نفـ  ، یقرآن مستقلۀ جامعدن به یمقابله با استکبار تا رس يبرا يریپذستم

  .باشدیمقابل تحقق  )سلطه(
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  فهرست منابع

 میکر قرآن

 کتاب:

  . قم: اسراء.)21ج ( میتسن. )1389( .عبداهللا، یآمل يجواد .1
د برگرفته از آثـار امـام   یمج قرآنر یتفس. )1386( .يموسو اهللا روح دیس، ینیخمامام  .2

م و نشـر آثـار   یتنظ مؤسسه. تهران: )3ج ( )محقق، ید محمد علیس يازیا( .ینیخم
  .ینیامام خم

: تهـران . )21ــ   1ج ( فه امـام یصح. )1389( .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   .3
  . ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه

. )2ج ( )ینیالخملإلمام ( عیکتاب الب. )1388( .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ    .4
  قدس سره. ینیم و نشر آثار امام خمیتهران: مؤسسه تنظ

  ۀ.ی. تهران: دار الکتب االسالم)4ج ( قرآنقاموس . )1371( .اکبر یعل، یبناب یقرش .5
انتشارات ( . قم: بوستان کتاب قمقرآنترجمه . )1385( .قرآن معارف و فرهنگ مرکز .6

  .)قمه یحوزه علم یغات اسالمیدفتر تبل
 کتـاب  بوسـتان : قـم . )33ــ   1ج ( قـرآن فرهنگ . )1383( بر.اک، یرفسنجان یهاشم .7

  .)قم هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات(
. قم: دفتـر انتشـارات   )4ج ( هیحضره الفقیمن ال . )1413( .یعل بن محمد، هیبابو ابن .8

  ه قم.ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یاسالم
  .ي. تهران: مرتضوقرآنمفردات ألفاظ ال. )1369( .محمد بن نیحس، یاصفهان راغب .9

ـ . ب)5ج ( قـرآن ر الیتفس یزان فیالم. )1390( .نیحس محمد، ییطباطبا .10 لبنـان:  ، روتی
 للمطبوعات. یمؤسسۀ األعلم

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علـیهم  . )1426( .یهاشم محمد دیس، يشاهرود .11
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. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهـل بیـت علـیهم    )1ج ( السالم
  السالم.

. قـم:  )1ج ( القواعـد الفقهیـۀ  . )1419( .موسوى بزرگ آقا بن حسن سید، يبجنورد .12
  .يالهاد
  مقاله:

  .28ـ  2، )6( ،طلوع. نیقیفر نظر در لیسب ینف قاعده. )1382( .محمد، یرحمان .13
 بـا  لیسب ینف قاعده یبازخوان. )1391( .یعل محمد دیس، یشمها و د؛یمج، ییرضا .14

  .87ـ  61، )57( 14سال ، نیپژوهشنامه مت. ینیامام خم يهاشهیاند به يکرديرو
ـ یبواقع و ییگراآرمان نییتب. )1398( .زهرا، یفروتن .15 . ینـ یخم امـام  يرهبـر  در ین

  .137ـ  104، )30( سال هشتم، استیس يراهبرد يهاپژوهش
 ییخو اهللا تیآ منظر از مصحف عیب در یفقه یپژوهش. )تایب( .یرض دیس، يقادر .16

  .117، )99( ،حضور. ینیخم امام و
  صفحه وب:

ــدا .17 ــارف رهیـ ــرآن المعـ ــر قـ ــ( .میکـ ــایبـ ــدخل. )تـ ــلطه مـ ــباز. سـ  از یابیـ
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