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شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال مقاله به دو فصلنامه ی

»   «

کلی برای تنظیم مقاله. 1 نکات 

که برای آماده سازی مقاله جهت چاپ در مجله ی » « نکات زیر به دقت لحاظ  الزم است 

شود:

که در یکی از عرصه های علوم قرآن و حدیث و یا مباحث میان رشته ای . 1 در این دو فصلنامه، مقاله ای انتشار می یابد 
علوم قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.

ه از چاپ ترجمه ی مقاله معذور است، مگر اینکه ترجمه همراه نقد . 2
ّ
متن مقاله ی ارسالی به زبان فارسی باشد. مجل

و تحقیق باشد.

مقاله ی ارسالی در نشریه ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.. 3

مقاله ی فرستاده شده تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشد.. 4

حجم مقاله از 20 صفحه فراتر نرود.. 5

پست . 6 طریق  از  فقط  و  شده  تایپ   Microsoft Word برنامه ی  با  خوانا،  و  سطور  میان  کافی  فاصله ی  با  مقاله 
کثر بعد از ده روز انجام  ه ارسال شود، اعالم وصول پس از دریافت مقاله از همین طریق حدا

ّ
الکترونیکی به مجل

گرفت. خواهد 

شماره . 7 کامل،  نشانی  همراه  به  مقاله،  مسئول  نویسنده ی  تعیین  نویسندگان،  یا  نویسنده  کامل  مشخصات  ذکر 
کارگزینی ضروری است. تماس و درجه ی علمی هریک به همراه اسکن حکم 
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که نویسنده دارای مدرک پایین تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار ضروری است. . 8 در صورتی 

مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:. 9

کلیدواژه ها، مقدمه، بدنه ی اصلی، نتیجه و فهرست منابع. چکیده، 

درج معادل انگلیسی اسامی و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.. 10

پرانتز درج . 11 نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره ی جلد و صفحه، در داخل  با ذکر  ارجاعات در داخل متن 
گردد.

فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقاله را برای خود محفوظ می دارد و از با زگردندان مقاله ی دریافتی معذور . 12
است.

مقاله ها بعد از ارزیابی اولّیه، داوری می شود و پس از تأیید برای چاپ آماده می گردد و در این صورت دو نسخه به . 13
نویسندگان مقاله تقدیم خواهد شد.

 بیانگر دیدگاه نویسندگان و صّحت نوشتارهای علمی نیز با آنها است. . 14
ً

مقاله های چاپ شده صرفا

شیوه نامه ی ساختاری . 2

پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقاله ها، نکات ذیل را 

کنند: رعایت 

در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

گردد. کوتاه و رسا درج  الف( عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق باشد، به صورت 

رتبه ی علمی و سازمان وابسته  به همراه  نویسندگان  نویسنده/  نام خانوادگی  و  نام  نویسنده: ذکر  ب( مشخصات 
الزامی است.

از  جامعی  و  مختصر  شرح  نمایانگر  که  به گونه ای  انگلیسی  و  فارسی  زبان  به  واژه   150 تا   100 به  قریب  چکیده:  ج( 
محتویات نوشتار شامل: بیان مسأله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته های مهم نتیجه ی بحث باشد.
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کار جستجوی الکترونیکی  که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند و  کلماتی  کثر تا 6 واژه از میان  کلیدواژه ها: حدا د( 
را آسان می سازند.

هـ ( درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله. 

و( مقدمه یا طرح مسأله: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط 
آنها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود.

ز( بدنه ی اصلی مقاله: در نگارش بدنه ی اصلی مقاله رعایت نکات زیر ضروری است:

گراف )بند( حاوی یک . 1 که هر پارا گراف بندی شده باشد، به گونه ای  که متن اصلی است، پارا بدنه ی مقاله 
موضوع مشخص باشد.

هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار بگیرند.. 2

منسجم . 3 کله ی  شا از  مقاله  مجموعه ی  که  نوعی  به  بگیرند،  قرار  کلی تر  عنوان  ذیل  عناوین،  از  دسته  هر 
برخوردار بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد.

گیومه )»«( قرار داده شود. نقل به . 4  از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب، 
ً

که مطلبی عینا در مواردی 
گیومه ندارد. مضمون نیازی به درج 

هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.. 5

گردد:. 6 در ذکر مرجع نکات زیر رعایت 

 به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، مرجع مورد 	
نظر بدین صورت ذکر می شود: )نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه(. در صورتی 
گیرد. در صورتی که از شخص  که نام خانوادگی مؤلف مشترک است، باید اسم وی هم مورد اشاره قرار 
گرفته است، با آوردن  مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار 

گیرد؛  حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت 

 گر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می گیرد:	 ا
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)نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره ی صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره ی صفحه(؛

 که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت به آن دو اشاره 	 در صورتی 
می گردد:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره ی صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره ی صفحه(؛

 واژه 	 ذکر  با  و  می شود  آورده  نفر  یک  خانوادگی  نام  فقط  باشند،  نفر  سه  از  بیش  اثر  یک  مؤلفان  گر  ا
»دیگران« به سایر مؤلفان اشاره می گردد.

که نویسنده آنها را در مقاله اش  کلمه، حاوی جمع بندی و خالصه گیری از مهم ترین مسایلی  هـ( نتیجه: حدود 100 تا 200 
به طور مستند شرح و بسط داده است.

کرده است.   که نویسنده در مقاله اش به آنها استناد نموده و یا از آنها نقل مطلب  کتب و مقاله هایی  ی( فهرست منابع: 

منابع مورد استفاده می بایست به صورت زیر تنظیم شود:

گردد.	  گانه بر اساس حروف الفبا )نام خانوادگی( تنظیم  فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جدا

کتاب، نام مترجم/ مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.	  کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان 

مقاله: نام خانوادگی، نام، »عنوان مقاله«، نام مجله، شماره ی مجله، سال انتشار.	 

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، »نام مقاله«، آدرس اینترنتی.	 

تألیف توسط 	  نام آن ذکر شود و در صورت عدم  یا مؤسسه،  تألیف توسط مرکز  منابع نامشخص: در صورت 
نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز می شود.

)بدون 	  »بی تا«  ناشر(،  )بدون  »بی نا«  نشر(،  محل  )بدون  »بی جا«  الفاظ  از  مشخصات:  برخی  تعیین  عدم 
تاریخ( استفاده شود.
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شیوه نامه ی نوشتاری )دستور خط(. 3

کلمات بحث می کند.  که درباره ی شیوه ی امالی  رسم الخط یا دستور خط یکی از موضوعات مهم نگارش فارسی است 

که نویسندگان  رعایت نکات رسم الخطی در سرعت و دّقت مطالعه و همچنین زیبایی متن بسیار مؤّثر است. الزم است 

محترم قبل از ارسال متن به مجله، مقاله ی خود را از دیدگاه نکات رسم الخطی مورد بازبینی و ویراستاری دقیق قرار دهند. 

که در بسیاری از موارد مورد غفلت واقع می شوند _ در متنی با عنوان »شیوه نامه ی نوشتار« به  مهم ترین نکات رسم الخط _ 

گردآوری شده است. شما می توانید این متن را با رفتن به صفحه ی اینترنتی زیر دریافت نمایید: صورت فشرده و مفید 

http://ehsanpouresmaeil.com/node/547
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که توسط حامل آن، ماهیت  در ادامه ی مبحث »مدیریت علم« باید به آسیب شناسی علم پرداخت؛ البته علمی 

کند آفتی آن را فرا نمی گیرد؛ در این باره، قرآن و حدیث شاخص هایی را برای مدیریت نفس انسان  نورانی خود را حفظ 

کرده اند تا وجه تمایز »علم حقیقی« از غیر آن مشخص شود. مشخص 

که به حق مانع رشد علمی در قلمروی دانش است. »غرور علمی« یک  یکی از آفت های درخت دانش، غرور است 

کنش های رفتاری زیر را در پی دارد: که وا بیماری اخالقی است 

بالندگی کاذب. 1

که به اهل علم مشهور شده اند در برابر همه ی مسائل به اظهار نظر می پردازند. این عملکرد به سبب  برخی از افراد 

خ می دهد؛ این خود از مصادیق عوام فریبی است و دیر یا زود باعث رسوایی فرد و گمراهی  شهامت نگفتن »نمی دانم« ر

که فرد خود را متخّصص همه ی علوم می داند؛ چنین  دیگران می شود. »تورم شخصّیت« وقتی سراغ انسان می آید 

که این  کارشناسانه سخن می گوید  شخصی از اعتراف به جهل و نادانی باز می ماند و درباره ی همه ی مسائل هستی، 

صفِت انساِن درون تهی است. 

 ! َبا َذّرٍ
َ
ِة؛ یا أ اَس َلْم یِجْد ِریَح اْلَجّنَ َبا َذّرٍ َمِن اْبَتَغی اْلِعْلَم ِلیْخَدَع ِبِه الّنَ

َ
رسول خدا؟ص؟ به ابوذر غفاری می فرماید: »یا أ

 ِعْلَم َلک ِبِه َتْنُج ِمْن َعَذاِب اهلِل یْوَم اْلِقیاَمة« 
َ

 ُتْفِت ِبَما ل
َ

ْعَلُمُه َتْنُج ِمْن َتِبَعِتِه َو ل
َ
 أ

َ
 َتْعَلُمُه َفُقْل ل

َ
ِإَذا ُسِئْلَت َعْن ِعْلٍم ل

که برای مردم فریبی در جستجوی  کسی  )عالمه مجلسی، ج 74، ص 76( یعنی: »ای ابوذر! بوی بهشت به مشام 



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 121395

که پاسخ آن را نمی دانستی، پس بگو: »نمی دانم«، و خود  علم باشد، نخواهد رسید؛ ای ابوذر! هرگاه از تو چیزی پرسیدند 

که نمی دانی فتوا نده تا از عذاب خداوند در روز قیامت رهایی یابی«. در فرمایش  را از پیامدهای آن نجات بده و به چیزی 

ْدِری « )برقی، 
َ
 أ

َ
 یْعَلُم  َفْلیُقْل ل

َ
ا ل ُجُل ِمْنکْم َعّمَ امام صادق؟ع؟ هم همین مفهوِم »اذعان به جهل« آمده است: »ِإَذا ُسِئَل الّرَ

ج 1، ص 206(

خود برتر بینی علمی. 2

که در تعامالت او با دیگران حتی نزدیکانش  کنش های رفتاری شخِص مغرور است  خود برتر بینی علمی یکی دیگر از وا

که در سلوک اولیاء  کند، در حالی  که حتی حاضر نیست به جایگاه علمی فرد دیگری اعتراف  به چشم می خورد تا جایی 

گوش  که سرچشمه ی علوم حقیقی هستند همواره شاهد فروتنی حتی در برابر زیردست هستیم. شاید رمز این فروتنی  خدا 

ُلک  ِلِعْلِمک« )تمیمی آمدی، 45( یعنی: 
َ

که »ِمْن  َفْضِل  ِعْلِمک  اْسِتْقال سپردن به این سخن مولنا امیرالمؤمنین؟ع؟ است 

که دانش خود را کم و ناچیز بشماری«. آری، چشمه ی جوشان علم همواره در حال  »از فضیلت یا فزونی علم تو، این است 

جریان است و انسان خردمند همواره از هستی بخش خویش درخواست فزونی علم را دارد: »َرّبِ ِزْدنی  ِعْلمًا« )طه، 114(

 
َ

َتُعّد  
َّ

ِلَئال اْلَجَهالِت  ْنَواِع  
َ
ِبأ ْعُتک   در جایی دیگر امیرمؤمنان؟ع؟ در وصّیت خویش به امام مجتبی؟ع؟ می فرماید: »َفّزَ

 َنْفَسُه ِبَذِلک َجاِهاًل« )عالمه مجلسی، ج 74، ص 203( 
َ

 یْعَلُم َقِلیٌل َفَعّد
َ

ّنَ َما یْعَلُم ِفیَما ل
َ
َنْفَسک َعاِلمًا َفِإّنَ اْلَعاِلَم َمْن َعَرَف أ

یعنی:» پس تو را به انواع جهالت و نادانی سرزنش نمودم تا خود را عالم مپنداری؛ عالم کسی است که بفهمد آنچه می داند 

در برابر آنچه نمی داند اندک است از این رو خود را جاهل می شمارد«. در نتیجه، در مسیر علم باید دانست شمار جهالت 

فقِر علمی  زیان بار غروری علمی است و وجدان  اثر  به عبارت دیگر احساس بی نیازی،  بیشتر است.  او  گاهی  آ از  انسان 

می تواند عامل پیشرفت انسان باشد.

رسوخ غرور در قلب انسان سبب می شود فرد در دیدگاه خود تنیده شود؛ وی حاضر به گوش سپردن به بیان، مشورت و 

یا انتقاد دیگران نباشد و از دیدگاه خود متعصبانه دفاع کند تا جایی که غرور، رهزن علم شود و فرد، درمانده ی درک حقیقت 
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شود. چنین انسانی با اینکه در مطالعات خود به نکوهش »حب نفس« پی برده است، در این حجاب اسیر گشته و در تمام 

شئون زندگی »خودمحور« می شود.

که فرمود:  کرده ایم یا نه، از سخن نبی مکرم؟ص؟ روشن می شود  کمینگاه شیطان سربلند عبور  اینکه بیابیم آیا از این 

 ُبْعدًا« )ورام، ج 1، ص 220( یعنی: »هرکه بر علم خود بیافزاید ولی بر 
َّ

»َمِن اْزَداَد ِعْلمًا َو َلْم یْزَدْد ُهًدی  َلْم یْزَدْد ِمَن اهلِل ِإل

که با هدف تقّرب به خداوند تحصیل می شود ممکن است  هدایتش افزون نگردد از خداوند دورتر می گردد«. آری علمی 

که به نادانی خود پی برده است. کسی است  کالم، دانای واقعی  گردد. بنابراین در یک  در صورت بروز آفت، موجب ُبعد 

« را با پناه جستن به خداوند از حجاب »غرور علمی« آغاز  پنجمین شمارگان مجله ی » 

می کنیم.
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 Shorter Islamicاسالمی کوتاه  المعارف  دائرة  قرآن  مقاله  از  بخشی  در  چکیده: 
Encyclopedia به زبان انگلیسی، )قسمت 7 و 8، ص 277 و 278( نویسنده به بیان 
آن  در  قرآن  و می نویسد: وضعیت  پرداخته  قرآن هنگام رحلت رسول اهلل؟ص؟  موقعیت 
کامل  صورت  به  قرآن  اینکه  بر  روایات  از  برخی  نیست.  مشخص  دقیق  طور  به  زمان 
)مجموعه نهایی( جمع نشده بود دللت دارد در حالکیه برخی از روایات بیان می کنند 

که بخش زیادی )نه همه( از قرآن در آن زمان نوشته و ثبت شد.
پس از رحلت پیامبر؟ص؟ به سبب از دست رفتن بسیاری از قراء، عمر بن خطاب، ابوبکر 
که  کرد. در نهایت مجموعه ای با سرپرستی زیدبن ثابت فراهم آمد  را وادار به جمع قرآن 
نزد ابوبکر بود و پس از او به عمر و سپس به حفصه داده شد. در انتهای مطلب، نویسنده 
گر این مجموعه ماخذ و معتبر بوده، چرا به حفصه سپرده می شود. این مقاله  می نویسد: ا

ضمن ترجمه این مقاله به نقد آن پرداخته است.
آن  تبیین  و  کتابخانه ای  طریق  از  اطالعات  گردآوری  صورت  به  تحقیق  این  روش 
توصیفی_ تحلیلی می باشد. موارد ذکر شده در متن دایرة المعارف قسمت فسمت ذکر و 

نقد آن بیان شده است.

کلیدواژهها: قرآن، پیامبر، دائرة المعارف اسالمی.

پیشینه ی مقاله
دریافت: 94/08/28
پذیرش: 94/11/30



      



مقدمه. 1

کریم در عصر پیامبر؟ص؟ و پس از آن از جمله بحث های  چگونگی تدوین قرآن، ترتیب چینش آیات و سوره های قرآن 

گون ارائه شده است. مهم ترین آنها عبارتند از: گونا که درباره ی آن نظرات و آراء  مهم علوم قرآنی است 

کنده بود و ترتیب مشخص نداشت و بعد از رحلت آن حضرت مرتب . 1 آیات و سوره های قرآن در زمان پیامبر؟ص؟ پرا
شد.

گشته ولی سوره ها ترتیب خاصی نداشتند و پس از رحلت . 2 آیات قرآن در زمان پیامبر؟ص؟ در سوره ها جمع و مرتب 
رسول اهلل؟ص؟ مرتب شدند. 

آیات و سوره ها در زمان پیامبر؟ص؟ دارای ترتیبی توقیفی بودند و پس از رحلت رسول اهلل؟ص؟ فقط در میان دفتین . 3
گرفت. قرار 

کریم در زمان رسول اهلل؟ص؟ مرتب شد. اما در اینکه سوره ها  که آیات قرآن  کثر علما نظر اول را نمی پذیرند و متعتقدند  ا

نیز مرتب بوده یا نه اختالف نظر دارند. 

که معتقد به جمع و ترتیب سور قرآن پس از رحلت پیامبر؟ص؟ هستند_ نظریه ی دوم_ به روایات جمع قرآن در  آن ها

که آیات و سور قرآن در زمان  عهد ابوبکر اسنتاد می کنند و نظرات دیگران را مردود می دانند. از سوی دیگر افرادی معتقدند 

کار به وسیله ی  رسول اهلل؟ص؟ دارای ترتیبی توقیفی بودند، اما بین دفتین قرار نگرفته بود. پس از رحلت آن حضرت، این 

ل های قوی و شواهد محکمی ارائه می کنند و نظر مخالفان را با  خ داد. دانشوران در اثبات این نظریه، استدل صحابه ر

قوت رد می کنند. برخی از این منابع عبارتند از: البرهان )زرکشی(، البیان فی تفسیر القرآن )آیت اهلل خویی؟حر؟(، مقدمه 
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تاریخ قرآن  کاوشی در  باقر حجتی(،  تاریخ قرآن )سید محمد  تاریخ قرآن )رامیار(، پژوهشی در  الحدیث )دروزه(،  تفسیر 

)سید محمد علی ایازی(.

که به ترتیب سوره ها در آن زمان اشاره دارند  که بر نام سوره ها در زمان پیامبر؟ص؟ دللت دارند و نیز روایاتی  روایتی 

که آیات و سوره های قرآن در حیات رسول اهلل؟ص؟ مرتب شده  )مانند: سبع طوال، مئین و...( از شواهد این نظریه اند 

بودند لکن به صورت مجموعه ی میان دفتین در نیامده بودند. یکی از این روایات چنین است: 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: »خداوند به جای تورات، سبع طوال و به جای زبور، مئین و به جای انجیل، مثانی را به من 

گفتار نویسنده ی مقاله از پایه  مرحمت فرمود و بر مفصل امتیاز و برتری یافتم« )مقدمتان، 1972 م، ص 235(. بنابراین 

بی اساس است.

ترجمه ی متن: 

وضعیت نهایی قرآن هنگام رحلت پیامبر؟ص؟. 2

با  نمی توان  که  است  سؤالی  است؟  بوده  چگونه  محمد؟ص؟  )حضرت(  رحلت  هنگام  قرآن،  دقیق  وضعیت  اینکه 

که جمع  که به وسیله ی روایات آشکارا مشخص است این است  کامل به آن پاسخ داد. یعنی، تنها یک امر قطعی  اطمینان 

آوری وحی ها در شکل نهایی اش موجود نبود. )سیوطی، 1363 ش، فصل 71(. زیرا تا زمانی که رسول خدا؟ص؟ زنده بود، 

وحی ها پیوسته به وحی های نخستین افزوده می شد.

نقد

که به عقیده ی نگارنده ی مقاله، تا مدت ها پس از نزول، وحی نوشته نشده باشد و  گفته در صورتی درست است  این 

که هر وحی ای نازل می شد،  کرده باشند. این نظر درست نیست زیرا  پس از مدتی مسلمانان به نوشتن و جمع قرآن توجه 

کرده اند:  کاتبان وحی بنویسند. ترمذی در جامع صحیح و یعقوبی در تاریخ خود، نقل  تا  رسول خدا؟ص؟ دستور می داد 
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کنده می فرمود: »این آیه را در  هرگاه بر پیامبر؟ص؟ آیه و سوره ای نازل می شد، می فرمود: آنها را بنویسند و درباره ی آیات پرا

فالن سوره قرار دهید«. )ترمذی، بی تا، ج 5، ص 272؛ یعقوبی، 1413 ق، ج 2، ص 43(. 

کاتبان  که این افراد به نام  کرده بود  که رسول خدا؟ص؟ افرادی را برای نوشتن آیات نازل شده معین  نیز مسلم است 

که تعداد این افراد حدود چهل تن بوده است )بالذری، 1402 ق، ص 662، زنجانی، بی تا،  وحی مشهور بودند. آورده اند 

گفت: من همواره وحی را برای رسول خدا؟ص؟ می نوشتم. هرگاه  که  ص 42(. چنان که از زیدبن ثابت انصاری نقل شده 

که پیامبر؟ص؟ امال می کرد، می نوشتم... چون از نوشتن  وحی نازل می شد، در سختی تکه استخوانی می آوردم و در حالی 

غ می شدم، رسول اهلل؟ص؟ می فرمود: بخوان، می خواندم و در صورت لزوم آن حضرت تصحیح می کرد )هیثمی، 1412  فار

ق، ج 1، ص 152(. سیوطی نیز آورده است: جبرئیل همواره می گفت: این آیه یا سوره را در فالن جا قرار بده )سیوطی، 1361 

که فرمود: »یا ایها الناس انی  ش، ج 1، ص 62(. از طرف دیگر فرمایش رسول خدا؟ص؟ پس از حجة الوداع در غدیر خم 

کنز العمال  کرده اند و  کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی«. ترمذی و نسایی از جابر نقل  ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا: 

کرده است. موارد شبیه آن: )متقی هندی، 1993 م، حدیث 874؛ سیوطی، 1411 ق، ج 2، ص 60(  از آن دو نقل  نیز 

گر تنها قرآن  که پیامبر؟ص؟ فرمود: »آن را برایتان می گذارم«. ا که )کتاب اهلل( یک مجموعه موجود بود  نشانگر این است 

که بفرماید: »آن  را برای شما می گذارم«. در سینه های مردم بود، معنا نداشت 

از دست رفتن بسیاری از آیات. 3

اما از سوی دیگر، همه چیز اشاره دارد به اینکه در آن لحظه، قسم بسیاری از قرآن ]نازل شده[ بعدی باید پیش از 

این ثبت شده باشد. در دوره ی نخستین تبلیغ ]پیامبر؟ص؟[ احتماًل سخنان وی، پس از آنکه چندین بار آنها را به زبان 

کلماتش صرفًا به تدریج به آنها نازل  می آورد، در ذهن شنوندگانش محفوظ می شد و احتماًل به دلیل اهمیت ثابت ماندن 

که مقدار نسبتا زیادی، به ویژه از وحی های نخستین از دست رفته است. می شد. ما باید این قسم را در نظر بگیریم 
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نقد

گفتار آشکار است، عالوه بر اینکه این سخن قائل به تحریف قرآن است  با توجه به توضیحات نقد قبل، نادرستی این 

کاتبان وحی  که رسول اهلل؟ص؟  کی از آن است  گذشتگان حا کتاب های  گزارش های  که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. 

کنند. نقل ابن حجر هیثمی درباره ی اسالم  که هرگاه آیاتی از قرآن نازل می شد آن جناب به آنان می فرمود تا ثبت  داشتند 

که در آنها بخشی از قرآن نوشته شده بود، نیز دلیل بر  کرد  که در خانه ی خواهرش دو صحیفه پیدا  آوردن عمربن خطاب 

وجود قرآن نوشته شده است )هیثمی، 1412 ق، ج 9، ص 63(. سیوطی نیز می نویسد: احمدبن حنبل، ابوداود، ترمذی، 

که سوره ی انفال  گفته است: چه چیز سبب شد  که به عثمان  کرده اند  کم روایتی از ابن عباس نقل  نسائی، ابن حبان و حا

آوردید؟  الرحیم< به دنبال هم  الرحمن  >بسم اهلل  گذاشتن فاصله  از مئین است بدون  که  را  برائت  از مثانی است و  که 

که آیاتی بر آن حضرت نازل می شد برخی  که نازل می شد شماره داشت و هرگاه  عثمان پاسخ داد: سوره ها برای پیامبر؟ص؟ 

که در آن فالن مطالب آمده است، قرار دهید )سیوطی،  کاتبان را فرا می خواند و می فرمود: این آیات را در فالن سوره  از 

1363 ش، ج 1، 212(.

که آن  را روی شاخه های  که در پشت محل خواب رسول خدا؟ص؟ نسخه ای از قرآن وجود داشت  روایاتی اشاره دارد 

کتف شتر نوشته بودند )سیوطی، 1363 ش، ج 1، صص 57- 58(. خرما، حریر و استخوان 

منشأ صدور وحی خداوند یا پیامبر؟ص؟. 4

که می فرماید: >سنقرئک فال تنسی، ال ما شاء اهلل...< ما تو را قادر  عبارات هم چون آیه ی 6 به بعد سوره ی األعلی 

که خداوند بخواهد. و یا آیه ی 106 سوره ی بقره  کنی تنها آنچه را  کنی و تو باید فراموش  که سخنانت را ایراد  کرد  خواهیم 

کنی.  گر ما سبب شدیم تو آیه ای را فراموش  که می فرماید: >ماننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها...< یعنی: ا

که اظهارات از جانب خداوند نوشته نشده  قرائت >ننسها< مطمئنًا یک تصحیح متعصبانه است. به طور واضح می گوید 

بود.
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نقد

گفته: )تو باید فراموش  کرده در نتیجه به جای عبارت )تو فراموش نکنی(  نویسنده، >فال تنسی< را )فلتنسی( ترجمه 

که اشتباه است.  کنی( 

جعل همسری به نام ام کلثوم برای پیامبر؟ص؟. 5

که مجبورند وحی های الهی را به وسیله ی نوشتن آنها می توانند، ایمن سازند،  کنند  که آنها احساس  اما این از زمانی 

کتف، برگ خرما، سنگ  که مواد موجود و دم دستی هم چون استخوان  خیلی دور نیست و فهم این مطلب آسان است 

که در داستان های مجموعه های بعدی از قرآن برایمان نقل شده است. آنچه از  کار برده می شد، همان گونه  و غیره به 

 Muh. stud. ،گلدزیهر گفته شد )بالذری، چاپ degoeje، ص 471 _ 473، نک:  دانش هنر نوشتن، در مکه و مدینه به ما 

که در میان همسران پیامبر حفصه  گر چه داستان بدون جذابیت )منفعت( نیست  ص 110(. دارای ارزش زیادی نیست، 

و ام کلثوم می توانستند بنویسند و عایشه و ام سلمه می توانستند بخوانند اما نمی توانستند بنویسند.

نقد

که اشتباه است  کرده  گزارش اجمالی از توانایی خواندن و نوشتن همسران پیامبر؟ص؟، نام ام کلثوم را ذکر  نویسنده در 

و چنین نامی در میان همسران رسول خدا؟ص؟ نیست. نام همسران پیامبر در منابع به طور دقیق آمده است )ابن سعد، 

بی تا، ج 8، ص 500(.

امی بودن پیامبر؟ص؟. 6

کمابیش خوب بنویسند  که  کسانی  که در شهر تجاری و با اهمیت مکه با ارتباطات بین المللی اش  گر چه شکی نیست  ا

کتاب تاریخ مکه الزرقی، ویرایش وستنفلد، ص 102 و غیره. مدارک و اسناد در این زمینه پیش از  کم نبودند _ بر طبق 

که وحی های محمد؟ص؟ را  کسانی  که در آنجا یا بعدها در میان مردم مدینه،  اسالم آماده شده بود_ و این قطعیت هست 
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کمتری دارد. با وجود  کم نبودند. بنابراین اینکه آیا خود پیامبر؟ص؟ می توانست بخواند یا بنویسد، اهمیت  می نوشتند، 

اصطالح  از  نادرست  استفاده  با  معموًل  و  متعصبانه  دیدگاه های  از  صرفًا  اما  مسلمانان  توسط  مشتاقانه  سؤال  این  این، 

کشیده شد. >امی< به بحث 

کتاب و ل تخطه بیمینک اذا لرتاب  کنت تتلوا من قبله من  >و ما  العنکبوت  از سوره ی  از عبارات مکی، آیه ی 48 

گرفت. اما اصطالح مبهم است و احتماًل  که او فقط در اواخر زندگی اش یاد  گرفته شود  المبطلون< ممکن است نتیجه 

اساطیر  قالوا  >و  است:  الفرقان  سوره ی   5 آیه  متن  مهم تر،  همه  از  بنابراین  دارد.  اشاره  مقدس  متون  خواندن  به  صرفًا 

افسانه های  جز  نیستند  چیزی  اینها  می گویند:  مخالفان اش  که  جایی  اصیال<  و  بکرة  علیه  تملی  فهی  کتنب ها  ا الولین 

که بنویسند و آنها به او هر صبح و شام دیکته می شدند. در هر حال چنین اظهاراتی  کرده  که او نوشته است یا وادار  قدیمی 

بیشتر به مطلب جمع شده توسط پیامبر؟ص؟ اشاره می کنند تا اینکه به صورت مستقیم به خود اظهارات آن حضرت اشاره 

که محمد؟ص؟ سوره ی هود آیه ی 13: >ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات....<  داشته باشد. اما هنگامی 

کشاند تا ده سوره شبیه سوره های او_آن حضرت؟ص؟ _ بیاورند. این به حقیقت متضمن این است  مخالفانش را به چالش 

که آن سوره ها برای مقایسه به صورت نوشته شده موجود باشند. این با آنچه قباًل از نسخ قراردادی سخنان نخستین 

گر آنها )سوره( فقط شفاهی بوده اند به )نسخ( نیازی نبود. در داستان تغییر  که ا ذکر شد واضح تر نشان داده می شود، چرا

روی  نمی توان  اما  است،  نوشته  از  صفحه ای  به  اشاره ای  بعد(  به   226 ص  وستنفلد،  چاپ  هشام،  )ابن  عمر  مذهب 

کم در مدینه، توسط پیروان متعددی تعدادی مدارک  کرد. محمد به عنوان حا کید زیادی  چنین جزئیاتی در روایات تأ

کنید. ترجمه ی ویل  که به همراه یادداشتی از نویسنده نگهداری می شد )به و اقدی مراجعه  کردند، چندین مدرک  تهیه 

که به  که این به طور دقیق وضعیت وحی های بعدی بود به ویژه آنهایی  هانسن، ص 35 در نامه نخله( و بدیهی است 

مقررات قانونی اشاره می کنند. روایات )بالذری ص 472 به بعد، طبری، ویرایش degoeje ج 1، ص 1782( از مکی ها و 

کردند، به ویژه دو نفر: ابی بن کعب و زیدبن ثابت. کمک  کاتب به او  که به عنوان  کسانی  انصار نام می برند، 

ح اغلب به عنوان نویسنده ی وحی برای آن حضرت  بر طبق داستانی غریب، برادر رضاعی عثمان، عبداهلل بن ابی سر
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که پیامبر؟ص؟  گوش دادن به قرائت سوره ی المؤمنون را داشت  کار می کرد و او افتخار اظهار با حرارت از او _ پیامبر؟ص؟ _در 

گزارش های دیگر  کتاب بالذری، ص 473 و مفسران اقتباس شده است( بر طبق  از  کرده بود )این مطلب  بر او دیکته 

که پیامبر؟ص؟ آیات را تغییر  که اغلب وی موجب شده  )نک: و اقدی، ترجمه: و ل هوزن، ص 55( او نزد قریش می بالید 

 ،Dierichtungen کرده است )گلدزیهر،  ح_ قرآن را تحریف  گفتند: او _ عبداهلل بن ابی سر که  دهد. سرانجام بدانجا رسید 

ص 35(.

نقد

وحی  ال  هو  إن  الهوی،  عن  ینطق  >ما  می فرماید:  که  النجم  سوره   4 و   3 شریفه  آیات  اساس  بر  نویسنده  بیان  این 

یوحی< پوچ و بی اساس است. 

جمع قرآن توسط امام علی؟ع؟ . 7

کنیم  سرانجام ممکن است به شاهد مهمی در شعر شاعر برجسته محمد؟ص؟، حسان بن ثابت، بعد از جنگ بدر اشاره 

که در اینجا باید  که او از خط وحی بر صفحه ای نرم )صاف( سخن می گوید  )دیوان، چاپ هرشفلد، ص 15( در شعری 

برخی  با  کار فقط  این وضعیت  نولدکه، وین 1900 م، نسخه ی 2(. مخالفت  باشد. )نک:  نوشتن وحی  به معنی  قطعًا 

گونی، قباًل در زمان حیات  گونا که مردم  روایات مضمون عنه )ابن سعدبی تا، ج 2، ص 113 به بعد( بر طبق آن روایاتی 

گرفتن  کلمه ی جمع در اینجا مانند جاهای دیگر به معنی یاد  کردند، آشکار است. توضیح اینکه:  پیامبر؟ص؟ قرآن را جمع 

با قلب و دانستن است )نک: اتقان، فصل 72(.

ابوبکر  بیعت  از  خواست  علی؟ع؟  که  شد  شایع  شیعیان  میان  بعدها  که  است  روایتی  درباره ی  حقیقت  همان  این 

کند )ابن سعد، بی تا، ج 2، ص 101 به بعد، عقد الفرید، 1404 ق، ج 2، ص 176(.  که قرآن را جمع  کند تا زمانی  خودداری 

که  گفته شود  کردن قرآن بود، اما بعدها اشتباه فهمیده شد. بنابراین نقل قولی ممکن است  که در اصل به معنی حفظ 

که پر اهمیت ترین عبارت تاریخ قرآن در عصر پیامبر؟ص؟ خواهد بود. قابل اعتماد باشد 



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 241395

نقد

کرد. او سعی دارد تا معنی جمع  کرد، نه اینکه جمع نوشتاری  که علی؟ع؟ قرآن را حفظ  مقصود نویسنده این است 

که قرآن جمع شده نبود یا علی؟ع؟ آن  را قبل از ابوبکر جمع نکرد. در حالی که  کند  کردن بداند تا چنین قضاوت  را حفظ 

که در حیات پیامبر؟ص؟ نوشته بودند. ضمن اینکه علی؟ع؟ در  کاتبان وحی نسخه های قرآن داشتند  گفتی:  چنان که قباًل 

کاتبان وحی پیامبر؟ص؟ یاد شده است )زنجانی، بی تا، 9(. زمره ی 

گر چه نویسنده می نویسد: علی؟ع؟ برای بیعت نکردن با ابوبکر به جمع قرآن پرداخت، لکن هم چنان که مشهور است 

کاری  که به هیچ  کنم. مقصود حضرت این بود  حضرت علی؟ع؟ فرمود: عبا بر دوش نگیرم جز برای نماز تا قرآن را جمع 

اقدام نخواهم کرد. مسأله ی بیعت ابوبکر مطلب مفصل دیگری بود که ربطی به جمع قرآن نداشت. زیرا جمع قرآن توسط 

امیرالمومنین؟ع؟، وصیت رسول خدا؟ص؟ بود.

لمس قرآن به شرط طهارت. 8

در نامه ی تعلیمی پیامبر؟ص؟ به عمروبن حزم )ابن هشام، 1375 ق، ص 961( و )نک: اسپربر Dieschreiben، ج 14، 

کائتانی،  کند مگر در حالت طهارت. اما  ص 2 و 83( در میان مطالب دیگر آمده است: هیچ فردی نمی تواند قرآن را لمس 

که سازماندهی این سند در زمان بعدی  Annali dell’ Islam، ج 1، ص 319 یادداشت 1، بدون شک درست می اندیشد 

تنظیم شده است.

نقد

کرم؟ص؟ نازل شده و عام است و شامل همه ی زمان هاست  که در زمان پیامبر ا لمس قرآن با طهارت، آیه ی قرآن است 

که در زمان های  گفت  که بتوان  80(. حدیث نیست  العالمین< )الواقعه، 79-  المطهرون؛ تنزیل من رب  ال  >ل یمسه 

بعدی جعل شده است.
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میراث داران علمی پیامبر؟ص؟. 9

با رحلت پیامبر؟ص؟ وضع به کلی تغییر کرد. ارتباط وحی از جریان ایستاد و معتقدان به آن در مواردی که تردید داشتند، 

کسی موهبت پیامبری محمد؟ص؟ را به ارث نبرده بود.  کسی را )پس از پیامبر؟ص؟( نداشتند. زیرا 

نقد

که پیامبر؟ص؟ فرمود: »یا ای ها الناس انی ترکت  منابع متعددی از شیعه و اهل تسنن با عباراتی شبیه هم نقل می کنند 

کنز العمال نیز  کرده اند و  کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی« )ترمذی و نسایی از جابر نقل  فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا: 

کرده است. موارد شبیه آن: متقی هندی، 1409 ق، حدیث 874؛ سیوطی، 1411 ق، ج 2، ص 60 احیاء  از آن دو نقل 

گمراه می شوید،  گر به آنها متوصل نشوید،  که ا کرد و فرمود  المیت(. پس رسول خدا؟ص؟ بازمانده از خویشتن را معرفی 

کسانی جز دختر رسول خدا؟ص؟ و خانواده اش یعنی  گفته ی این نویسنده اعتباری ندارد. اهل بیت پیامبر چه  بنابراین 

شوهرش و فرزندانش بود؟ فرزند دیگری از رسول خدا؟ص؟ در آن زمان در قید حیات نبود و روایت ام سلمه از جمع شدن این 

که زنان )همسران( پیامبر؟ص؟ اهل بیت آن حضرت شمرده نشده اند زیرا وقتی  کی از این است  کساء پیامبر حا خانواده زیر 

که من در زمره ی اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو به خیری )طبرانی، 1404 ق، ج 23، ص 249(.  کرد  از رسول اهلل؟ص؟ سؤال 

با رحلت پیامبر؟ص؟ ارتباط وحی قطع شد لکن اهل بیت رسول خدا؟مهع؟ طبق حدیث غدیر ولی خدا و جانشین پیامبر؟ص؟ 

گرفته بودند. بنابراین در دانستن  برای سرپرستی و هدایت و اداره ی امور مسلمانان بودند و علمشان را از رسول خدا؟ص؟ 

کم نداشتند. حقایق چیزی 

نظریه ی نولدکه و شوالی پیرامون جمع قرآن . 10

بیانات  این  در  اینکه  به سبب  آوردند،  بدست  بیشتری  اهمیت  بود،  مانده  باقی  او  توسط  که  بیاناتی  این صورت  در 

را  کلماتش  گفته است. در صورتی که می توانستند  با امت اش سخن  از طریق پیامبر  از آن، خداوند  فراتر  یا  و  پیامبر؟ص؟ 

که جمع میراث ارزشمند پیامبر؟ص؟ بود، حتی المکان در یک قالب  کنند. بنابراین مطلب مورد نیاز  درست تعبیر )تفسیر( 
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کردن آن از نابودی، به طور طبیعی خود را نشان داد. این رویداد آشکار نیز با روایات تأیید می شود،  کامل و حفظ  درست و 

اما متأسفانه در روشی بسیار مبهم رها می گردد. 

که  مشهورترین نظریه )نولدکه _ شوالی: ج 2، ص 2 به بعد را ببینید( انگیزه اولین جمع وحی را در شرایطی می یابد 

کنید:  مراجعه  پرهیزکار،  زاهدان  دیگر  معنای  به  )تالیان(،  خوانندگان  )قراء،  بودند  شناس  قرآن  که  کسانی  از  بسیاری 

دادند.  دست  از  را  خود  جان  مسیلمه،  دروغین،  پیامبر  با  جنگ  در   )189 ص   ،volesungen uverden Islam گلدزیهر، 

برود. بدین سبب  از بین  که ممکن است همه ی اطالعات وحی  برانگیخت  را در عمر بن خطاب  این ترس  این مسأله 

کاتب مذکور در فوق )محمد(، زیدبن ثابت  کار به  کرد. این  کنده وادار  او با مشکالتی، ابوبکر را به شروع جمع بیانات پرا

سینه هایشان  در  مردم  آنچه  و  بود  شده  نوشته  بدوی  اغلب  و  مختلف  مواد  روی  بر  که  مطالبی  همه ی  او  شد.  سپرده 

)حافظه هایشان( حفظ کرده بودند را جمع کرد و آن  را روی برگ های جدا نوشت. )صحف، جمع صحیفه، نوشته می شود: 

که او آن را برای دخترش حفصه به  کتاب به عمر رسید  که آن را به ابوبکر داد. پس از فوت ابوبکر، این  leaf( مجموعه ای 

گذاشت. ارث 

که به دستور خود  که هیچ اشاره ای به نسخه ی رسمی  که به ذهن می رسد این است  گزارش، اولین چیزی  در این 

کاهش داده  که مرگ قراء را تهدید می کرد،  پیامبر؟ص؟ درست شده باشد، وجود ندارد، با اینکه آنها در هر صورت خطری را 

بودند.

که  کرده  توجه  حقیقت  این  به   )713 ص   ،1 ج   Annalidell’ Islam( جلدی اش:  دو  کتاب  در  کائتانی  این  بر  عالوه 

که از  که باقی مانده است، بیشتر تازه مسلمانان بودند  کشته شدند، طبق فهرست هایی  که در جنگ با مسیلمه  آنهایی 

گر همه داستان این چنین مبهم باشد، این مطلب  از قرآن داشته باشند. ا گسترده  که اطالع  هیچ کدام انتظار نمی رفت 

که احادیث دیگری وجود دارند، بر طبق آنها، عمر خود دستور به جمع قرآن داد و آن  را سرپرستی  اهمیت بیشتری دارد 

که  که فهم این مطلب آسان تر است  گذشت. همان گونه  کامل شدن این جمع در  که عمر پیش از  گفته ایم  کرد و حقیقتًا 
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گذارد. شاید  که ابوبکر به جانشینش وا کار با فضیلتی، می توانست از نظر تاریخی، زودتر انجام شده باشد  چرا این چنین 

که عمر صحت بخش های  گفته شده  که  گر چه روشی عملی  درست بودن داستان دوم تا اندازه ای احتمالش بیشتر باشد، 

کنند _ خیلی قابل اعتماد به نظر نمی رسد. مشارکت زید  کرده است _ اینکه دو منبع موثق آن  را تأیید  گانه را آزمایش  جدا

که صحف به  کار، یک امر مشخص در این داستان هاست. از سوی دیگر مشخصه ی مهم واقع بینانه این است  در این 

کتب خطی مأخذ  که صحف،  گر قرار بود  ملکیت حفصه در آمدند. اما این نکات بسیار مشکالت دیگری را به بار می آورد. ا

که قرار بود  که چرا به یک زن سپرده شد؟ G. Weil تصور می کند  )مورد قبول( و معتبر باشد، فهم این مطلب مشکل است 

گر این صحف قرار بود  کار می توانست از راه های دیگری با اطمینان بیشتری انجام شود و ا حفصه مراقب آن باشد. اما این 

کتاب نزد حفصه باقی بماند،  که  کاماًل غیر قابل قبول بوده  کدام نسخه باید تهیه می شد؛  کتاب خطی مأخذ باشد از  یک 

کار با آزادی تام  زیرا هیچ فردی اجازه ورود بر بیوه پیامبر؟ص؟ را نداشته است. اشاره ای به این وثاقت یافت نمی شود. تمام 

انجام شده بود، هم چنان که ما درباره ی نسخه های متعدد قرآن از قبل از زمان عثمان می شنویم. 

نتیجه. 11

گون سعی در بی اعتباری جمع قرآن و بیان ثابت نبودن قرآن دارد در حالی که  گونا نویسنده ی مقاله با ارائه ی نظرات 

که زیدبن ثابت از نظر سن جوان تر از همه بوده است و سفارش پیامبر؟ص؟ به  کاتبان وحی در حیات رسول خدا؟ص؟  وجود 

که مجموعه ی آن در پشت محل خواب آن  علی بن ابی طالب؟ع؟ درباره ی جمع قرآن )یعنی قرار دادن آن بین دفتین( 

گرد آمده بود و علی بن ابی طالب؟ع؟ مأمور  که مجموعه ی قرآن در حیات رسول خدا؟ص؟  گویای این است  حضرت بود، 

کسی  گیرد نه اینکه وضع قرآن مشخص نبوده و  که بین دو جلد قرار  کتاب شدن آن بوده است  کنار هم بشکل یک  به در 

که موهبت پیامبری داشته باشد. هم نبوده 

منابع 
 القرآن الکریم . 1
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دانشگاه آزاد اسالمی کرج

چکیده: در آیین زرتشت و اسالم، هر فرد مکّلف لزم است روزانه پنج نماز به جای آورد. 
که انجام آنها بر نمازگزار واجب  در هر دو شریعت برای ورود به نماز مقدماتی لزم است 
کتابخانه ای به بررسی تطبیقی مقدمات نماز در این دو  است. این پژوهش با تحقیق 
کات و تمایزات مقدمات نماز در این دو  شریعت آسمانی پرداخته است. همچنین اشترا
کی و طهارت ظاهری و باطنی  که پا که اصول مقدمات،  شریعت بررسی شد. روشن شد 
کی مکان و لباس نمازگزار است؛ در هر دو شریعت مشترک  نمازگزار، و متعلقات او از قبیل پا
است. تمایزاتی هم میان این دو شریعت وجود دارد. در زرتشت لباس مخصوصی برای 
اقامه ی نماز لزم است اّما اسالم لباس خاصی تعیین نکرده است. زرتشتیان در نزدیکی 
که در اسالم نیامده است. جهت قبله ی زرتشتیان نور و  آتش از نقاب استفاده می کنند 
کعبه است. اسالم، اذان و اقامه را مقدمه ی  روشنایی است اّما جهت قبله ی مسلمانان 

مستحبی نماز میداند اّما در زرتشت مشابه آن تعیین نشده است. 

کی.  کلیدواژهها: زرتشت، اسالم، نماز، مقدمات، طهارت و پا پیشینه ی مقاله
دریافت: 94/05/18
پذیرش: 94/09/30



   



مقدمه. 1

که تعالیم هیچ پیامبری از  عبادت خداوند یکتا و ترک پرستش غیر او، یکی از اصول تعالیم پیامبران الهی است؛ چرا 

گیر بشر است. بر همین اساس نماز در  که پرستش یکی از نیازهای فرا عبادت خالی نبوده است؛ دلیل این امر آن است 

اسالم و زرتشت، سرلوحه ی همه ی تعلیمات است )واعظی نژاد، 1374 ش، ص 46(.

در آیین زرتشت، هر زرتشتی مکّلف است پنج نماز روزانه به جای آورد. مراسم نماز خوانی تنها در چند دقیقه صورت 

می پذیرد؛ اّما تکرار منظم آداب و وظایف آن، نشانه ی رویکرد عبادت محور دین زرتشت است. پیش از ظهور زردشت، 

گاه روز را به دو  گاه روز، یعنی بامداد و نیمروز و شامگاه، برای نماز و عبادت اهمیت داشت. آنان این سه  نزد ایرانیان سه 

که تحت  که تحت حمایت »میثره« بود و دیگری، بعد از ظهر یا ُاوزیره  بخش تقسیم می کردند: یکی صبحگاه یا »هاونی« 

که آن  را »َایویسروثَره«  حمایت اهوره ی برادر وی، یعنی »اپام نپات« قرار داشت. شب، سومین بخش را تشکیل می داد 

می نامیدند و این بخش از آِن َفَرَوشی ها یا همان روان های مردگان بود. زردشت دو بخش دیگر هم بر آن افزود و پیروانش 

که طبق آن، در شبانه روز پنج نوبت نماز بگزارند. زردشت، به این روش، هم بخش های روز و هم فصل های  کرد  را ملزم 

کند )بویس، 1381 ش، ص 57(.  گرفت تا آموزه های بنیادین خود را در ذهن پیروانش به خوبی تثبیت  کار  سال را به 

اسامی و اوقات این نمازهای پنجگانه بدین ترتیب است:

هاَونگاه؛ نمازگاه هاون )یا هاونی(: از سر زدن خورشید تا نیمروز.	 

َرپیتوینگاه؛ نمازگاه رپیتون: از نیمروز تا پسین )عصر(	 
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ُازیرینگاه؛ نمازگاه ُازیرن: از پسین تا فرورفتن خورشید )شامگاه(	 

َاویسَرَوثریمگاه؛ نمازگاه اویسروثرم: از شامگاه تا نیمه شب.	 

ُاَشهینگاه؛ نمازگاه اوشهن: از نیمه شب تا هنگام برخاستن خورشید )دوستخواه، 1343 ش، ص 336(.	 

که نگاهبان و پاسدار این هنگام ها هستند،  از نام فرشتگانی  نام پنج هنگام نمازهای یومیه و شبانه روز زرتشتیان 

گرفته شده است )همان، ص 337(.

در اسالم نمازهای واجب یومّیه که خواندن آن هر روز برای هر مسلمانی تکرار می شود شامل پنج نماز است: نماز صبح، 

ظهر، عصر، مغرب، عشاء.

ع آفتاب و فجر صادق همان سپیده ی 	  ع فجر صادق است تا طلو نماز صبح: دو رکعت است و وقت آن از اول طلو

که در افق پهن می شود. صبح است 

که به اندازه ی خواندن نماز ظهر بگذرد.	  که وقت آن از اول ظهر است تا موقعی  نماز ظهر: چهار رکعت است 

که وقت آن پس از اذان ظهر به اندازه خواندن چهار 	  نماز عصر: این نماز نیز هم چون نماز ظهر چهار رکعت است 

که به اندازه خواندن یک نماز به غروب آفتاب باقی مانده باشد. رکعت تا موقعی 

که قرص آفتاب در افق پنهان شود و وقت مخصوص 	  نماز مغرب: این نماز سه رکعتی بوده و مغرب موقعی است 

نماز مغرب از اول مغرب است.

نماز عشاء: این نماز، چهار رکعت است و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازه ی خواندن نماز عشا به 	 

نصف شب باقی مانده باشد )خمینی، 1368 ش، ج 1، ص 247؛ مکارم شیرازی، 1378 ش، ص 133(.

کرده اند که در تعیین این مقدمات، میان زرتشتیان با مسلمانان  هم زرتشت و هم اسالم برای برپایی نماز مقدماتی ذکر 

کتابخانه ای و تتّبع  مشابهت هایی مشهود است؛ همین مشابهت انگیزه ی نگارش این پژوهش شد. از این رو با تحقیقات 
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در متون مکتوب این دو آیین به بررسی مقدمات نماز در این دو شریعت پرداختیم و بر آن شدیم تا مشترکات و امتیازات 

این دو  نماز به عنوان عمل عبادی مشترک میان  کنیم. شناخت تطبیقی مقدمات  بازخوانی  را  این دو شریعت  آن، در 

گرایانه ی پیروان آنها را سبب می شود و از سوی دیگر ارزش های  گاهانه و معرفت  شریعت، از یك سو تقویت هم زیستی آ

متعالی نماز را به عنوان پایه ای بنیادین در این دو شریعت می نمایاند.

مقدمات نماز در زرتشت. 2

هر فرد م ؤمن به آیین زرتشت، می بایست پیش از به جای آوردن هر نماز آدابی را به عنوان مقدمات نماز رعایت نماید 

که به قرار زیر است:

طهارت یا پاکیزگی ظاهری. 1 . 2

که بدن و پیرامون او را در بر می گیرد. زرتشتیان باور دارند  کی ظاهری توجه نماید  در آیین زرتشت، نمازگزار باید به پا

که نمازگزار پس از اصالح و یا چیدن ناخن،  ک است؛ بنابراین شایسته نمی دانند  که از بدن جدا می شود ناپا که هر جسمی 

که پیرامون فرد نمازگزار می بایست به شعاع هفت متر از  گرفتن نماز به جای آورد. هم چنین بر این عقیده اند  بدون حمام 

هرگونه آلودگی دور باشد )بهی، 1390 ش، ص 13(. بر همین اساس می بایست فرد مؤمن با شستن غبار از رخسار و شستن 

کی و طهارت پیش از نماز در چند محور نمود پیدا  دست و پاها خود را برای نماز مهیا سازد )بویس، 1381 ش، ص 58(. پا

که به قرار زیر است: می کند 

کی لباس از هرگونه پلیدی و نسا )خون، چرک دمل، موی( و  کثافت و نجاست. 2. پا ک ساختن تن از هرگونه  1. پا

از  نمازگزار  بودن جای  ک  پا نامیده می شود. 4.  که وضو  پنبه ای(. 3. شستن دست و صورت  و  )پیراهن سفید  هیرنسا 

کی مکان  ک و تمیز باشد. 5. پا گام اطراف آن پا گام و حداقل تا سه  که محل نماز تا چهل  هرگونه پلیدی و نسا به طوری 

کسی نگرفته باشد، یا از پول دزدی نخریده باشد )حسین زاده،  نمازگزار؛ یعنی مکان نماز غصبی نباشد و آن را به زور از 

1390 ش، ص 183، غرقی و نیکبخش، 1388 ش، ص 115(.
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گسترده است و بدن، لباس، مکان نمازگزار و حتی اطراف آن را در  که دامنه ی طهارت برای نمازگزار  مالحظه می شود 

ک به نماز  که نمازگزار می بایست در فضایی آرام و در عین حال پا بر می گیرد. این رویکرد به آداب نماز حکایت از این دارد 

که می بایست این حدود را برای  گذار است؛ زیرا نمازگزاری  که در فرایند تأثیرگذاری نماز در زندگی یک زرتشتی اثر  بایستد 

کند، به طور طبیعی به نوعی مراعات این امور در دیگر مقاطع زندگی ملکه او می شود. ایستادن به نماز مراعات 

سدره پوشی. 2 . 2

که زرتشتیان  گشاد و سفید رنگ و بدون یقه است  سدره پوشی از نشانگان بیرونی آیین مزدیسناست. سدره1 پیراهنی 

که تا سینه می رسد و در انتهای  کی دارد  گریبان تا به پایین چا آن  را در زیر دیگر لباس های خود می پوشند. جلوی سدره از 

تمام  به  آن  گر پوشنده ی  ا و  زرتشتیان در آن جای می گیرد  اعمال نیک  که  کرفه است  کیسه  نام  به  کوچکی  کیسه  آن 

کم کم پرشده است در دنیای  که  کیسه  عقاید زرتشت حقیقتًا مومن باشد و اعمال نیک بسیار انجام دهد به واسطه ی این 

گنجینه ای عظیم خواهد داشت )میرفتاح، 1388 ش، ص 78(. سدره پوشی بین سنین هفت تا  واپسین و در بهشت، 

که بعد از آن، فرد رسمًا در جامعه ی مذهبی زرتشتی پذیرفته  پانزده سالگی و طی مراسمی توسط موبد صورت می پذیرد 

کشتی را به تن داشته باشد و نمازهای روزانه را به جای آورد )حسین زاده، 1390 ش، ص  می شود و همواره باید سدره و 

.)188

کتاب پهلوی واژه ی شپیک3 به  لباس نیک است. در  کلمه وهومنووستره2 به معنای  تعبیر اوستایی واژه ی سدره، 

کار رفته است )میرفتاح، 1388، 78(. سدره در حقیقت جامه ی ستایش و پیروی از اهورامزدا و به منزله ی  جای سدره به 

که پوشنده را از شر بدی ها و ناراستی های درونی و صفات ناشایست در امان می دارد و سفیدی آن یادآور  زره جوشنی است 

1. Sedra

2. Vahamanu vastra

3. Shapik
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که جای دوخت دو بخش جامه  که لیق زرتشتی واقعی است. سدره، نه درز دارد. دو درز دو طرف  کی و بی آلیشی است  پا

کان و فرزندان یا یگانگی میان پیران  یعنی بخش سینه و بخش پشت به هم می باشد و نشانی از یگانگی پدر، مادر و نیا

که در پایین و  کوچک  که نشانه ی وظایف و اعمال انسان است. دو درز  گروه  گریبان و  و جوانان می باشد. دو درز اتصال 

کوچکتران و بزرگتران، ثروتمندان و فقیران  که پشت و سینه را با هم یکی می کند و نشانه ی همبستگی  کنار دو درزی  در 

که در پایین سدره به شکل  است؛ یعنی اینکه همواره باید مستمندان و نیازمندان را نیز مد نظر قرار داد. در نهایت درزی 

گرد جامه است و نشانه ی آمدن آدمی از سوی اهورامزدا و بازگشت به سوی اوست )حسین زاده، 1390 ش، ص  گردا دایره 

.)188

قرار  معنوی  محیطی  در  را  نمازگزاران  که  دارد  همراه  به  را  جمعی  نماز  هنگام  در  زرتشتیان  سازی  متحد  آداب،  این 

می دهد و فضای معنوی نماز را افزایش می دهد لکن باورهایی که درباره ی درزهای لباس وجود دارد و همین طور کیسه ی 

که این  که معتقدند اعمال نیک زرتشتیان در آن جای می گیرد، قابل تأّمل است؛ چرا  که در انتهای سدره قرار دارد  کرفه 

کیسه، تا حدودی زمینه را برای ماّده انگاری رفتارهای دینی و پاداش های  رویکرد به رفتار نیک و ذخیره سازی آن در 

که نمازگزار و زرتشتی را از بدی ها  که این لباس در حقیقت به منزله ی زره و جوشنی است  اخروی فراهم می کند؛ بخصوص 

و آلودگی ها مصون می دارد.

ُکشتی بستن. 3 . 2

کشتی1 دریافت نمود.  که زردشت در پانزده سالگی نزد آموزگاری تعلیم یافت و از او  کی از آن است  روایات باستانی حا

که این شباهت در دو مذهب زرتشت و هندو قابل بررسی  کمربند مقدس زرتشتیان است شبیه به زنار هندوها  کشتی نام 

کشتی بستن را به جمشید نسبت داده اند )مشکور، 1363 ش، ص 15(  می باشد )بی ناس، 1354 ش، ص 302(. رسم 

که این رسم قبل  کشتی بستن را نهاد. هم چنین نقل است  که جمشید رسم  که در متون مذهبی زرتشتی آمده است  چنان 

1. Koshti
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که طبق آیین، آن را به روی  کرد  از ظهور زرتشت در میان آریاییان جاری بوده و زرتشت آن  را به رسمیت شناخت و مقرر 

گر کرداری نیک از یک زرتشتی سرزند، همه کسانی که کشتی  سدره به کمر ببندند. زرتشتیان معتقدند که در هر جای دنیا ا

بسته اند از آن ثواب بهره مند می گردند )حسین زاده، 1390 ش، ص 189(.

گر در  کودک به سن پانزده سالگی می رسید از سوی پیشوایان اجتماع از او آزمونی به عمل می آمد و ا که یک  هنگامی 

گواهی نامه، اجازه ی  گرفتن این  که همان »ُکشتی« بود و پس از  گواهی نامه ای می دادند  کامیاب می شد به او  این آزمون 

کردن »ِسدَره« آن را به  شرکت در اجتماعات و تشکیل خانواده را داشت. زرتشت، این آیین پسندیده را پذیرفت و با اضافه 

عنوان نشانه ی ظاهری یک فرد زرتشتی قرار داد. امروز نیز سدره و کشتی بین زرتشتیان به عنوان گواهی نامه ی امور دینی 

کودکان زرتشتی در 15 سالگی پس از آموختن اوستا و سخن های بایسته ی دینی، سدره پوش می شوند  به شمار می رود و 

کرده و دوباره  کمر باز  که در هنگام نماز، آن  را از  گوسفند  کمربندی است از پشم  ُکشتی،  )منوچهرپور، 1390 ش، ص 47(. 

کشتی در اوستا َایویا َانگِهن نام دارد )همان، صص 45-46(. گویند(.  کردن  کشتی نو  کمر می بندد )به این عمل  به 

که اشاره بر 72 بند یسنا می باشد. آن 72 نخ به 6 قسمت 12 رشته ای تقسیم  کشتی مشتمل بر 72 نخ تافته شده است 

گرشویچ، 1387 ش، ج 2 و ص  ــ  که اشاره به شش چهره ی امشاسپندان است )منوچهرپور، 1390 ش، ص 103  شده 

کمر داد و این سه دور  که 12 ماه سال است و الگوی رفتاری زرتشتیان می باشد و سرانجام ریسمان را باید 3 دور به   )798

کشتی باید  یادآور سه واژ )واژه(، یعنی: هومت، هوخست و هورشت )اوشیدری، 1371 ش، ص 329(. در موقع بستن 

گره دوم  گواهی می دهند به خدای یگانه، در  گره زرتشتیان  گره زد. در  این سه واژه را در نظر داشت. ریسمان را باید چهار 

گواهی می دهند  گره سوم به رسالت و پیامبری زرتشت  که دین زرتشت بر حق و از طرف خداوند است. در  گواهی می دهند 

کردار نیک( اعتراف می نمایند )حسین زاده،  گفتار نیک و  گره چهارم به پذیرفتن سه اصل مهم مزدیسنا )پندار نیک،  و در 

کردار نیک است، نشانه ی  گفتار و  که نشانه ی درونی هر فرد زرتشتی: پندار،  گونه  1390 ش، صص 190-189(. همان 

کند. زمان کشتی  ُکشتی« است و هر فرد نمازگزار می بایست پیش از بجای آوردن هر نمازی »ُکشتی نو«  برونی اش »ِسدره و 

کشتی را خوانده  کردن، نمازگزار می بایست اوستای سروش واژ )بهرامی، 1378 ش، ج 2، ص 1137(، و سپس اوستای  نو 
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که بهدین آماده ی به جای آوردن نماز است )بهی، 1390 ش، ج 18 و 17(. کردن است  کشتی نو  کند. بعد از  و آن  را نو 

آن  به  از رسیدن  زرتشتی پس  که یک جوان  و مقامی می ماند  به منزله ی جایگاه  کشتی،  که رسم  مالحظه می شود 

کند. لذا این مراسم، شخصیت دهی  جایگاه، می تواند در اجتماعات زرتشتیان شرکت نماید و به تشکیل خانواده اقدام 

که با احساس شخصیت همراه خواهد بود و در شخصیت سازی آنها  به نوجوانان و جوانان، و تکریم آنها به شمار می آید 

تأثیر مثبت دارد. به نظر می رسد چنین آدابی در جهت گسترش و افزایش تکریم شخصیت در اجتماع همراه است که سبب 

کرده  کشتی دریافت  که  که پس از این مراسم، جوانی  کاهش بسیاری از بزهکاری های اجتماعی خواهد شد؛ بخصوص 

گواهینامه رسمی  می تواند به تشکیل خانواده اقدام نماید و در واقع به هوّیت شخصیتی دست یافته است. البته اعطای 

گواهینامه ی ظاهری  که با  برای انجام امور دینی جای تأّمل دارد؛ چه اینکه عبادت های دینی، امری قلبی و باطنی است 

که جنبه ی باطنی دارد، به شمار آورد. سازگاری ندارد و می توان آن  را در عرصه ی رسمی نمودن دین ورزی افراد 

وضو گرفتن )پادیاب(. 4 . 2

گرفتن وضو یا پادیاب می نماید. ترتیب وضو  کشتی بستن، اقدام به  نمازگزار پس از انجام طهارت و پوشیدن سدره و 

گوش و زیر زنخ و بالی پیشانی و نیز پاها را تا قوزک سه بار با آب تمیز  که دست ها را تا مچ و صورت را تا بنا این چنین است 

خوب شستشو می دهند. آن گاه دعای دست و صورت شستن را که سروش باج )واژ( نام دارد می خوانند و به نو کردن کشتی 

که آب نباشد و یا به انگیزه ای به  کشتی( پرداخته، پس از آن آغاز به خواندن نماز می کنند. در صورتی  کردن  )باز و بسته 

ک تمیز می زنند و سپس به صورت و پشت دست  کار بردن آب مجاز نباشد، در این صورت دست ها را سه بار به روی خا

که بدان تیمم می گویند )نیکبخش، 1388 ش، ج 115 و 116؛ همتی، 1391 ش، ص 367- حسین زاده، 1390  می کشند 

ش، ص 184(.

گرفتن می خوانند، چنین است: که زرتشتیان در هنگام وضو  بخشی از دعای سروش باج 

که آورنده زرتشت، دشمن دیو  به خشنودی اهورامزدا ــ اشم وهی )سه بار( ــ من اقرار دارم و استوارم به دین مزدیسنی 
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پرستی و دروغ است )شهمردان، 1382 ش، ص 28(.

گر بامداد باشد چنین می گویند: و ا

که اشو و سردار  به هاون )صبحگاه( اشو و سردار اشویی یزشن و نیایش و درود و ستایش باد- به دهدار نیک خواهی 

اشویی باشد یزشن و درود و ستایش باد )همان، ص 41(.

که از یک طرف، شستشوی صورت و دست ها و پاهاست و از طرفی دیگر همراه با ذکر و دعاهایی  گرفتن  آداب وضو 

کی ظاهر و باطن افراد خواهد داشت. گیرنده جاری می شود، نقش بسزایی در پا که بر زبان وضو  است 

پوشاندن سر و پنام. 5 . 2

کشتی و انجام وضو، به پوشاندن سر خود اقدام می نماید. در  نمازگزار پس از انجام طهارت، پوشیدن سدره، بستن 

گونه نگاشته شده: برخی از اوستاها جمله ی آغازین برای پوشاندن سر به این 

کریم به دادار اورمزد را یومند و خرومند«. البته  »نام ُاورمزد واجیم، َمنش خوب دارم، همگی َسرواپوشیم، همگی نماز و 

که این خود نمادی از  که همه از سرپوش سفید و یکسان بهره مند شوند  در مراسم همگانی برای مرد و زن شایسته است 

یک رنگی، یک پارچگی و همازورِی جامعه است )بهی، 1390 ش، ص 14 و 13(.

که یک نمازگزار زرتشتی قبل از نیایش و هنگام نیایش باید سرپوشیده باشد و چنان چه نمازگزار  بر همین اساس است 

گام نزدیک آتش ایستاده باشد باید دهان خود را نیز با پارچه ای به نام »پنام« بپوشاند )حسین زاده، 1390 ش، ص  تا سه 

.)190

که در فاصله ی نزدیک به آتش هستند هم  کسانی  که پوشاندن دهان برای  پوشاندن سر در مقابل آتش، بخصوص 

کرد. به آن اضافه می شود را می توان در حیطه ی سالمت جویی نمازگزاران تعریف 
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رو به قبله ایستادن. 6 . 2

کرده و نماز خواندن و نیایش و ستایش خویش را به جا می آورند، به همین سبب قبله یا  زرتشتیان رو به سوی نور 

ع منبع نور اهمیتی ندارد لکن منبع نور بزرگ تر و قوی تر اولویت دارد. از این رو  پرستش زرتشتیان به سوی »نور« است. نو

چنان چه نمازگزار در آتشکده به هنگام روز، نماز به جای بیاورد، با آنکه آتش به او نزدیک تر است، رو به سوی نور خورشید 

که پشت به آتش نداشته باشد )بهی،  گونه ای رو به خورشید بایستد  کرده و برپا می دارد؛ البته باید به  نماز خویش را آغاز 

1390 ش، ص 15 و 14(. قبله را از این جهت نور قرار داده اند که بهترین داده ی خداوند است؛ چه اینکه زرتشتیان همیشه 

به داده های نیک اهورامزدا احترام می گذارند؛ در نتیجه هنگام نماز، رو به بهترین داده ی خداوند یعنی نور نموده و با 

که آفریننده چنین داده نیکی است پرستش می کنند )منوچهرپور، 1390 ش، ص 49(.  احترام به آن در واقع اهورامزدا را 

گونه ای جسمانی دیدن اهورامزدا را تداعی می کند. ایستادن در مقابل خورشید و آتش برای نمازگزاردن، 

مقدمات نماز در شریعت اسالم. 3

طهارت و پاکیزگی. 1 . 3

که در منابع اصیل اسالمی، یعنی قرآن و روایات، بر  کسازی جسم و جان از آلودگی می باشد  کی و پا طهارت به معنای پا

کیزگی خویش اقدام  انجام آن بسیار سفارش شده است و هر مسلمانی قبل از انجام نماز، در مرتبه ی اول به طهارت و پا

کریم می گوید: می نماید. قرآن 

ُکْم َتْشُکُروَن< )المائده، 6( یعنی: 
َ
َرُکْم َوِلیِتّمَ ِنْعَمَتُه َعَلیُکْم َلَعّل ٍج َوَلِکن یِریُد ِلیَطّهَ ْن َحَر >َما یِریُد اهلُل ِلیْجَعَل َعَلیُکم ّمِ

که سپاس ]او[  گرداند باشد  ک و نعمتش را بر شما تمام  خداوند نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد لیکن می خواهد شما را پا

بدارید.

هم چنین پیامبر اسالم؟ص؟ در ضرورت طهارت برای نمازگزار چنین می گوید:
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ُهور« )حرعاملی، 1391 ق، ج 1، ص 261(. هیچ نمازی درست نیست مگر آنکه با طهارت )غسل یا   ِبالّطَ
ّ

»ل َصالة ِال

وضو یا تیمم( خوانده شود.

وضو. 2 . 3

گفته  کی و نیکوکاری است. وضوء )به فتح واو( به آبی  واژه ی وضوء )به ضم واو( در لغت عربی به معنای نظافت، پا

ع مقدس اسالم، وضو عبارت است از شستن صورت و دست ها، مسح جلوی سر و  که با آن وضو می گیرند. در شر می شود 

که به نیت طهارت و تقرب به خدا انجام می گیرد )طریحی، 1411 ق، ص  شستن پا در اهل تسنن یا مسح دو پا در شیعه 

.)74

که جسمش را از آلودگی زدوده باشد و این زدودن تنها با عمل غسل  در اسالم، مسلمانی می تواند وارد حریم نماز شود 

که به آن عمل،  ک است  ک و نیتی خالص امکان پذیر است و در نبود آب، جانشین و نایب آن خا یا وضو و آن هم با آبی پا

تیمم می گویند )عارف، 1385 ش، ص 74(. در اسالم، طهارت از مقدمات و آداب واجب نماز به شمار رفته است )حائری 

پور، 1392 ش، ص 74(.

اْلَمَراِفِق  ِإَلی  یِدیُکْم 
َ
َوأ ُوُجوَهُکْم  فاْغِسُلوْا  الةِ  الّصَ ِإَلی  ُقْمُتْم  ِإَذا  آَمُنوْا  ِذیَن 

َ
اّل یَها 

َ
أ >یا  است:  آمده  چنین  مجید  قرآن  در 

که ایمان آورده اید چون به ]عزم[ نماز برخیزید  کسانی  ْرُجَلُکْم ِإَلی اْلَکْعَبیِن< )المائده، 6( یعنی: ای 
َ
َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُکْم َوأ

کنید. صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین ]هر دو پا[ مسح 

که غرض خدای تعالی از  کی از این است  گویش آیه حا آیه دللت دارد بر اینکه اقامه ی نماز مشروط به وضو است. 

که مسلمانان دارای طهارت معنوی بشوند  کند؛ بلکه غرض این است  که تکلیف و مشّقت را زیاد  تشریح وضو این نیست 

نمی خواهد  وضو  نمازها  تک  تک  رو  این  از  دارد.  را  معنوی  طهارت  نشده  باطل  قبلی اش  وضوی  که  مادامی  نمازگزار  و 

کرم؟ص؟ رسیده، وضو را نیمی از ایمان معرفی کرده است:  )طباطبایی، 1366 ش، ج 5، ص 355(. در حدیثی که از رسول ا

»َالُوُضوُء ِنصُف الیمان« )مجلسی، 1403 ق، ص 238(.
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شرایط وضو. 1 . 2 . 3

از مستحبات وضو محسوب  از واجبات وضو به شمار می آید؛ و برخی دیگر  گونه شرایط دارد. برخی شرایط  وضو دو 

می شود:

الف( واجبات وضو این هاست:

که وضو را به قصد قربت و برای خدا انجام می دهد.	  کند  نیت 

کارهای وضو را انجام دهد	  خودش در حال اختیار 

ک باشند.	  اعضای وضویش پا

در اعضای وضویش مانع از رسیدن آب نباشد.	 

استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.	 

ک و مطلق باشد.	  آب وضو باید پا

که در آن وضو می گیرد نباید غصبی باشد.	  آب وضو و مکانی 

کند )طباطبایی یزدی، ج 1، فی شرائط الوضوء(.	  گرفتن وضو ترتیب و موالت را رعایت  در 

بر  آن  انجام  اما  نیست  واجب  انجام وضو  برای  که  است  از مستحبات وضو دستوراتی  ب( مستحبات وضو: منظور 

کمال طهارت مؤثر است. برخی از این مستحبات به قرار زیر است: گزار می افزاید و در  پاداش نماز 

که حضرت علی؟ع؟ به محمد حنفیه آموخت: »الّلُهّمَ 	  خواندن دعاهای مخصوص به هنگام وضو؛ مانند این دعا 

وابیَن َو اجَعلنی ِمَن الُمَطَهریَن« )صدوق، 1400 ق، ج 1، ص 42(. اجَعلنی ِمَن الّتَ

ک زدن	  مسوا

کردن(	  کردن )آب در دهان  مضمضه 
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کردن(	  کردن )آب در بینی  استنشاق 

گرفتن آب با دست راست	 

گرفتن	  با توجه وضو 

در حال وضو سوره قدر خواندن	 

بعد از وضو آیة الکرسی خواندن	 

کمتر از یک لیتر وضو ساختن	  با یک مّد یعنی 

کردن آب وضو ناپسند شمرده  گرفتن از دیگران و خشک  کمک  در آموزه های فقهی مواردی همچون اسراف در آب، 

شده است )حائری پور، 1392 ش، ص 90(.

قربت  قصد  با  تیمم  در  می کنند.  تیمم  آن  جای  به  نباشد،  موجود  غسل  یا  وضو  برای  آب  که  صورتی  در  مسلمانان 

کافی است و  ابروها  ک می زنند و سپس مقداری از صورت را مسح می کنند. مسح پیشانی تا روی  را بر زمین پا دست ها 

که پشت دست از مچ تا سر انگشتان است )عارف، 1385 ش، ص 78(. قدری از دست ها را نیز مسح می کنند 

کی ظاهری و باطنی انسان با  که دین اسالم برای طهارت و پا کی از اهمیتی است  آداب مستحّبی و واجب در وضو، حا

که برای  ایمان قائل است. شستن دست ها، پاها و صورت در وضو و تکرار چندین نوبت در طول روز، هم چنین شرایطی 

که  گرفتن توصیه شده می تواند در سالمت روح و جسم انسان مؤثر افتد. چنان  که در هنگام وضو  آن وضع شده و ذکرهایی 

گرفتن شرایط و آداب وضو در دو  گیری زرتشتیان نیز وجود داشت؛ هر چند با در نظر  مالحظه شد، همین رویکرد در وضو 

آیین و مقایسه آن دو با یکدیگر، سالمت آفرینی روحی و جسمی در وضوی مسلمانان بیشتر مشهود است.

پوشش. 3 . 3

گردی صورت، دست ها و پاها از  در هنگام نماز، عورت مردان باید پوشیده باشد و پوشیده بودن تمام بدن زنان به جز 
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گر نامحرمی در محل نباشد. رعایت پوشیدگی زن و دختر با همین  مچ تا نوک انگشتان در هنگام نماز ضروری است، حتی ا

که مرد نامحرمی در محل باشد )هاشمی، 1385 ش، ص 17؛ مکاریان، 1389 ش،  کیفیت در غیر نماز وقتی واجب است 

ص 225(.

کیزگی ظاهر، شایسته است آداب زیر را جهت  آراستگی و پا از شروع نماز، عالوه بر تکلیف  یک نمازگزار مسلمان قبل 

که جنبه ی استحباب دارد: فضیلت بیشتر نماز رعایت نماید 

پوشیدن نیکوترین جامه ها	 

کردن و بر شانه انداختن	  عمامه بستن و دنباله عمامه را باز 

پوشیدن عبا، به ویژه برای امام جماعت )حائری پور، 1392 ش، ص 92(.	 

با لباس های متعدد نماز خواندن.	 

پوشیدن لباس سفید.	 

اجتناب از لباس های فاخر و یا لباس های خیلی پست )خمینی، 1372 ش، ص 89(.	 

گفتنی است بایسته های دیگری مانند نپوشیدن لباس سیاه و نازک در هنگام نماز، باز نبودن دکمه های لباس، داشتن 

برای  ابریشمی  لباس  و  طال  نداشتن  زنان،  برای  بند  گردن  خصوصًا  زیورآلت  و  طال  داشتن  مردان،  برای  عقیق  انگشتر 

که مسلمانان به عنوان  که نقش و تصویر صورت دارد و موارد دیگری وجود دارد  مردان، نپوشیدن لباس تنگ و لباسی 

گزار به آن ها توجه می کنند و در رساله های عملیه آمده است. مستحبات یا مکروهات لباس نماز 

مکان نمازگزار. 4 . 3

که یک مسلمان، برای اقامه ی نماز بر می گزیند دارای شرایط زیر است: مکانی 

ک و خالی از نجاسات باشد و  نباید غصبی باشد، در حال تکان خوردن یا تغییر جهت نباشد مگر در حالت اضطرار، پا
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کوتاه باشد تا بتواند قیام و  بهتر است نمازگزار در مقابل تصویر و تابلو و آینه نماز نخواند. همچنین نباید تنگ و سقف آن 

ع و سجود را بطور صحیح انجام دهد. بهتر است نماز در مسجد خوانده شود و بهترین مسجد، مسجدالحرام، مسجد  رکو

کوفه و مسجد بیت المقدس و پس از آن مساجد شهرها می باشد )فالح زاده، 1374 ش، ص 82(. النبی؟ص؟، مسجد 

که اسالم برای مکان نمازگزار، آداب و شرایط بخصوصی مانند غصبی نبودن و خالی از نجاست بودن  مالحظه می شود 

کمک می کند. همین طور آدابی از قبیل ثابت  که مراعات آن به سالم سازی زندگی فردی و محیط اجتماعی  کرده  وضع 

که اسالم برای آرامش روحی  کی از این است  بودن مکان، نبودن تصویر در مقابل نمازگزار و موّسع بودن مکان نمازگزار حا

و جسمی نمازگزار در هنگام نماز اهمّیت قائل است. بویژه اختصاص محیط خاّصی به نماز به نام مسجد در این رویکرد 

اثرگذار است.

رو به قبله ایستادن. 5 . 3

کعبه نماز می گزارند. که هستند رو به  مسلمانان در هر جای جهان 

کله ی فعل امر آمده است: در قرآن تعیین قبله در شا

)البقره،  َتْعَمُلوَن<  ا  َعّمَ ِبَغاِفٍل  اهلُل  َما  َو  َك  ّبِ
ّرَ ِمن  َلْلَحّقُ  ُه  ِإّنَ َو  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفـَوّلِ  َخَرْجَت  َحیُث  ِمْن  >َو 

کجا بیرون آمدی روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردان و البته این _فرمان_ حق است و از جانب  149( یعنی: و از هر 

پروردگار تو است و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست.

که اسالم، نماز را بستر مناسبی برای  کی از این امر است  کعبه، حا گیری همه ی مسلمانان جهان در نماز به سوی  سو 

گذاری، جلوه ی اجتماعی و تفرقه زدایی میان  گرایی، انسجام و اّتحاد میان مسلمانان قرار داده است. این هدف  هم 

جوامع مسلمان و اهمّیت و نقش این مسأله در پیشبرد اهداف دین از منظر اسالم را نمایان می سازد.
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اذان و اقامه. 6 . 3

که جنبه ی آمادگی برای ورود  مسلمانان اذان را شعار توحیدی خود می دانند؛ از این رو قبل از شروع نماز اذان می گویند 

به نماز دارد. اذان، هم اعالم عمومی و ندای فراخوانی مسلمانان برای شرکت در نماز جماعت به شمار می آید و هم آماده 

شدن آن ها برای ورود به نماز است )قرائتی، 1368 ش، ص 50(.

که پیش از شروع نمازهای واجب شبانه روزی، خواه در  برای هر فرد مسلمان چه زن و چه مرد، مستحب موّکد است 

سفر باشد یا حضر، نمازش ادا باشد یا قضا، ابتدا اذان و پس از آن اقامه بگوید )مکاریان 1389 ش، ص 236(. مسلمانان 

از  که  عبارت هایی  است.  معاد  و  نبوت  توحید،  به  آنها  اعتقاد  از  کی  حا که  می برند  کار  به  عبارت هایی  اقامه  و  اذان  در 

که دیگران را به نماز  شهادت دادن آنها به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اسالم؟ص؟ خبر می دهد. هم چنین عبارت هایی 

گذار در زندگی دنیا و آخرت معرفی می کند. )مکاریان، 1389 ش، ص 238(. فرا می خواند و آن  را امری تأثیر 

حرکت های  در  نماز  محوری  نقش  به  اسالم  سوگیری  گر  حکایت  شده،  اخذ  »أذن«  ریشه ی  از  که  اذان  گذاری  نام 

گوینده ی  اجتماعی است. أذن در لغت، از یک جهت به معنای اعالم است )ابن منظور، 1414 ق، ج 13، ص 9(، لذا به 

که هنگام فرا رسیدن نماز را اعالم می کند. )راغب اصفهانی، 1412 ق، ص 70(. و  کسی  گفته می شود؛ یعنی  اذان، مؤّذن 

گوش سپردن به چیزی است )فراهیدی، 1408 ق، ج 8، ص 199(. و از جهت دیگر به  از جهت دیگر به معنای استماع و 

کردن  که به معنای برپاداشتن و بنا کنار آن اقامه  گستره معنایی برای اذان و در  معنای اجازه و رخصت آمده است. این 

کوشا  است )راغب اصفهانی، 1412 ق، ص 691(؛ مسلمانان را وادار نموده تا به آن اهمّیت بسیار بدهند و در بیان آن، 

باشند.

مقایسه. 4

آیین،  در هر دو  نماز  اهمّیت  به خاطر  که  آوردیم روشن شد  نماز  باره ی  در  اسالم  و  زرتشت  تعالیم  از  آنچه  اساس  بر 

کی ظاهری و باطنی در نماز است.  که بیان گر رویکرد آن دو به طهارت و پا مقدماتی برای ورود به نماز تعیین شده است 
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از این رو حاصل بررسی ها پیرامون مقدمات نماز در زرتشت و اسالم را در دو محور با عناوین مشترکات و امتیازات آورده و 

مورد تحلیل قرار می دهیم:

اشتراکات زرتشت و اسالم در مقدمات نماز. 1 . 4

کیزگی از مشترکات آیین زرتشت و دین اسالم در آداب ظاهری مقدماتی جهت آمادگی برای ادای نماز  الف( طهارت و پا

کیزگی  ح نمازگزار و هم شامل لباس نمازگزار و نیز دربردارنده ی پا کی و طهارت هم شامل اعضاء و جوار محسوب می شود. پا

کیزگی و نظافت هم در اوقاتی غیر از هنگام نماز  مکان نمازگزار می باشد. هم زرتشت و هم اسالم اهتمام خاصی به امر پا

کیزگی نمازگزار دارند. به بیان  کی و پا قائل هستند و در وقت نماز نیز در جایگاه خود عنایت ویژه ای نسبت به بحث پا

دیگر هم در آداب و احکام فقهی اسالم، بدن و لباس و مکان نمازگزار باید عاری از نجاسات باشد و هم در آداب نمازگزاری 

زرتشت نیز این چنین است به عنوان مثال بدن یا لباس یک نمازگزار زرتشتی باید عاری از خون یا موی و نجاست باشد 

البته در خون  که این امر برای یک نمازگزار مسلمان نیز محقق است  گونه  )حسین زاده، 1390 ش، ص 183(. همان 

گوشت باشد و بدن باید از نجاسات عارضی و ظاهری طاهر باشد  نکته ای نیست اما موی نباید موی مردار یا حیوان حرام 

از ورود به نماز  کیزگی قبل  پا کلی رعایت طهارت و  از حیث  اینها  بنابراین هر دو  )حسینی مرعشی، 1415 ق، ص 92(. 

کید بیشتر اسالم به طهارت درون را حکایت می کند. که تأ گر چه در برخی جزئیات، اختالف دارند  مشترک هستند ا

ک میان اسالم و زرتشت در آداب مقدماتی نماز است. هم در اسالم و هم در زرتشت،  ب( فرایند وضو، دیگر وجه اشترا

با  گر چه  ا آورد.  باید به حساب  نماز  آداب  گام اصلی در مقدمات  را  آن   که  برخوردار است  از چنان اهمیت ویژه ای  وضو 

مطالعه ی این بند در بخش مقدمات آداب ظاهری نماز، نقاط اختالفی زیادی از حیث کیفیت گرفتن وضو و برخی احکام و 

آداب آن به همراه جزئیات، بین این دو هویداست اما اصل وضو به عنوان مهم ترین ادب ظاهری در ورود به حریم مقدس 

ک و مباح بودن آب  نماز و نیز برخی از احکام متعلق به آن مثل: غصبی نبودن آب وضو، غصبی نبودن ظرف آب وضو، پا

وضو، جانشینی تیمم به جای وضو در هنگام نبودن آب و یا بیماری نمازگزار و یا خواندن دعاهای مخصوص به هنگام 
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گرفتن وضو، یک واقعیت مشترک میان مسلمانان و زرتشتیان در مقدمات آداب ظاهری نماز است. واژه ی »دستنماز« 

که در ادبیات عامیانه یی هر دو ایشان به معنای  شاهدی بر مشترک بودن وضو میان زرتشتیان و مسلمانان ایرانی است 

که در اسالم برای وضو تعیین شده و  وضو و تیمم بکار می رود )جعفری، 1392 ش، ص 203(. البته مستحبات فراوانی 

که جایگاه وضو در اسالم از اهمّیت  کی از این است  کی ظاهری و باطنی صورت پذیرفته، حا که برای پا کید مضاعفی  تأ

بیشتری برخوردار است.

کی در مقدمات  کید بر پوشیده بودن بدن هنگام نماز و نیز آراستگی ظاهر نمازگزار قبل از شروع نماز دیگر وجه اشترا ج( تأ

نماز است. در آموزه های تعلیمی هر دو اینها، بهره مندی از باطن نماز و معنویات این فریضه در گرو انجام مقدماتی همچون 

پوشیدن نیکوترین جامه ها و لباس ها و نیز پوشش و حجاب مناسب و تعریف شده مردان و زنان نمازگزار است.

که آیین زرتشت و دین اسالم به مکان نمازگزار دارند اشاره نمود  د( از وجوه مشترک دیگر می توان به دقت ویژه ای 

بدین معنی که هر دو شریعت، شرایطی شبیه به هم برای مصلی نمازگزار تشریع و تعیین نموده اند که می توان به این موارد 

کید  ک بودن و نجس نبودن مکان نمازگزار، 2- غصبی نبودن آن، 3- تأ کات ایشان اشاره نمود: 1- پا به عنوان اشترا

اسالم بر خواندن نماز تا حّد سعی در مساجد و نیز آیین زرتشت بر خواندن آن در آتشکده ها و آدریان ها به طور دسته جمعی 

کید دارد. تأ

کی این دو شریعت، روی به سوی قبله ایستادن قبل از نماز است. صرف نظر از تفاوت فلسفی و  ه( دیگر وجه اشترا

ماهیتی میان قبله ی این دو آیین، اینکه در آیین زرتشت و دین اسالم، یک نمازگزار قبل از انجام فریضه ی خود، رو به 

که چه در اسالم و چه در  ک میان این دو است به طوری  سوی قبله ایستادن را از واجبات نمازگزاری می داند، از نقاط اشترا

آیین زرتشت، هیچ نمازی بدون ایستادن در مقابل و رو به قبله محقق و خوانده نمی شود و در واقع نماز خواندن و اقامه ی 

آن، بدون روی به قبله نهادن، بی معنا و عملی عبث می نماید.

از  تعبیر دیگر  به  نماز است.  ایستادن در محراب  وقار  با  و  بر مؤدب  آنها  پیروان  اهتمام ویژه ی  از مشترکات دیگر  و( 



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 481395

خواص ذاتی رو به قبله ایستادن، با وقار و باادب شدن نمازگزار است. یعنی نمازگزار به محض آنکه برای شروع نماز، روی 

به سوی قبله می نهد، روح و بدن وی به یک آرامش و وقار نسبی می رسد و او با چنین فرایندی در مصلی نماز خویش 

حاضر می شود.

تمایزات زرتشت و اسالم در مقدمات نماز. 2 . 4

که دارای 9  ع لباس نمازگزار. زرتشتیان برای نماز از لباس مخصوصی به نام سدره استفاده می کنند  الف( تفاوت در نو

درز می باشد؛ سدره پیراهنی گشاد و سفید رنگ و بدون یقه است که زرتشتیان آن  را در زیر دیگر لباس های خود می پوشند. 

کمر  که در هنگام نماز، آن  را از  گوسفند  کمربندی است از پشم  کشتی  ُکشتی استفاده می کنند.  زرتشتیان عالوه بر سدره از 

کمر می بندند. اما لباس متحدالشکلی برای مسلمانان در هنگام اقامه ی نماز مشخص نشده است؛  کرده و دوباره به  باز 

بلکه عورت مردان باید پوشیده باشد و زنان تنها می توانند قرص صورت و دست ها تا مچ و نیز پاها تا قوزک را نپوشند.

گام  که چنان چه نمازگزار تا سه  ب( از تمایزات دیگر می توان به »پنام« پوشی در میان زرتشتیان نمازگزار اشاره نمود 

نزدیک آتش ایستاده باشد باید دهان خود را با پارچه ای به نام »پنام« بپوشاند، حال آنکه در دین اسالم، زدن نقاب بر 

گردیده است. کراهت عنوان  چهره یا دهان پوش در هنگام نماز، نکوهیده شده است و برای آن 

ج( نمازگزار زرتشتی، دست ها را تا مچ می شوید اما مسلمان، دستان خود را تا آرنج می شوید. دیگر آنکه زرتشتیان در 

کشیدن ندارند اما مسلمانان در وضو، روی سر و روی پای خویش را مسح می کشند اما  وضوی خویش، عملی بنام مسح 

زرتشتیان چندین بار پا را تا قوزک با آب شستشو می دهند.

که رو به آن نماز می گزارند اّما جهت قبله  د( جهت قبله. هر چند زرتشتیان و مسلمانان هر دو داری قبله ای هستند 

که رو به سوی آن نماز می گزارند )خورشیدیان،  آنها با یک دیگر متفاوت است. جهت قبله زرتشتیان، نور و روشنایی است 

که  1387 ش، ص 40(. در آیین زرتشت ارزش نور و اهمیت آن از نظر زندگی و سالمتی موجودات زنده به قدری است 

بدون وجود نور موجود زنده ی فعالی در جهان نخواهد بود. چون زرتشتیان همیشه به داده های نیک اهورامزدا احترام 
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می گذارند، از این نظر در هنگام نماز روی به بهترین داده ی خداوند یعنی نور نموده و با احترام به آن در واقع اهورا مزدا را 

که آفریننده ی چنین داده ی نیکی است پرستش می کنند )منوچهرپور، 1390 ش، ص 49(. در آیین زرتشت هنگام نماز 

که نمی توان برای خدا حدود و جهتی در  خواندن به سوی نور از قبیل آفتاب، ماه، چراغ، آتش توجه می کنند زیرا معتقدند 

گرفت. از نظر آنها فروغ و روشنایی ظاهری، نموداری از نور و روشنایی عالم حقیقت و معنویت است و در طراوت روح  نظر 

اثری عظیم دارد و انسان را به تجلیات انوار الهی متوجه می سازد )حسین زاده، 1390 ش، ص 184(.

کعبه است که آن را به خداوند نسبت می دهند و به عنوان بیت اهلل رو به سوی آن نماز می گزارند.  اّما قبله ی مسلمانان 

کعبه می شوند و به سوی آن نماز می گزارند. از نظر  که هستند هنگام پرستش خداوند متوجه  مسلمانان در هر جای عالم 

کعبه بودن در نماز امری واجب به شمار می آید )عطایی اصفهانی، 1385 ش، ص 50(. مسلمانان رو به 

که مسلمانان آن  را شعار و پرچم نماز خویش می دانند و آخرین قدم در  ه( اذان و اقامه نقطه ی افتراق دیگری است 

مقدمات آداب ظاهری قبل از نماز است. اّما مقدمه ای شبیه به اذان و اقامه در آموزه های زرتشت پیش از نمازگزاری آنها 

یافت نمی شود.

نتیجه گیری. 5

کاتی دارند با این حال پوشاندن سر  کیزگی ظاهری و باطنی اشترا کلیات طهارت و پا در مقدمات نماز اسالم و زرتشت در 

که در اسالم مستحب است. از آداب آنها است 

گزار هر دو شریعت، شرایطی شبیه به هم برای  در انجام عبادت در هر دو آیین باید رو به قبله باشیم؛ در مکان نماز 

کرده اند. مصلی تشریع 

ع لباس در هر دو آیین دیده می شود؛ هم چنین اذان و اقامه به عنوان یکی از تقاط افتراق وجود دارد. تفاوت در نو
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از دیدگاه عالمه طباطبایی و فخررازی
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اکرم معصومی
)نویسنده ی مسئول(
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

است.  ایشان  عصمت  اسالم؟ص؟  پیامبر  درباره ی  بحث  مورد  مسائل  از  یکی  چکیده: 
کالمی دارای قدمت می باشد، اما از مهم ترین  ع در مباحث اعتقادی و  گرچه این موضو ا
کالم اسالمی در بین متکلمان و مفسران مسلمان بوده است. عدهای از علماء  مباحث 
را  آن  دیگر  عده ای  ولی  می دانند  ضروری  بعثت  از  بعد  و  قبل  در  را  پیامبر؟ص؟  عصمت 

شرط نمی دانند.
کلیاتی در مقوله ی عصمت به مبانی نظری تحقیق شامل زندگی  در این پژوهش بعد از 
علمی عالمه طباطبایی و فخر رازی، ادبیات تحقیق شامل واژه شناسی عصمت، معنای 
لغوی و اصطالحی عصمت، عصمت در قرآن، عصمت از دیدگاه دو مفسر پرداخته شده 
است. منشأ و مراتب عصمت از دیدگاه دو مفسرشیعه و سنی به بحث گذاشته شده است.
قرآن  آیات  به  استناد  با  آنان  دیدگاه  از  اسالم؟ص؟  پیامبر  عصمت  لزوم  دلیل  همچنین 
گردیده است و در پایان نیز مهم ترین  ح  کریم بیان شده و مقایسه ای بین دو دیدگاه مطر
عالمه  دیدگاه  در  اسالم؟ص؟  پیامبر  به  نسبت  نسیان  و  سهو  مسأله ی  درباره ی  دلیل 

ح شده است. طباطبایی و فخررازی نیز مطر

کلیدواژهها: عصمت، پیامبر اسالم؟ص؟، عالمه طباطبایی، فخر رازی.
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مقدمه. 1

ْعَظَم َمَلٍك ِمْن 
َ
َکاَن َفِطیمًا أ ْن 

َ
کرم؟ص؟ می فرماید: »َو َلَقْد َقَرَن  اهلُل  ِبِه ِمْن َلُدْن أ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در وصف پیامبر ا

ِق اْلَعاَلِم َلیَلُه َو َنَهاَرُه...« )سید رضی، 1414 ق، ص 301( یعنی: خداوند، 
َ

ْخال
َ
ِئَکِتِه یْسُلُك ِبِه َطِریَق اْلَمَکاِرِم َو َمَحاِسَن أ

َ
َمال

کودکی پیامبر؟ص؟ هم نشین اوگردانید تا او را شب و روز به راه بزرگوری ها و  بزرگ ترین فرشته از فرشتگان خود را از زمان 

بهترین خوی راه نماید. او همیشه با پیامبر؟ص؟ بود و بعد از ایشان با ائمه اطهار؟مهع؟ می باشد.

و  بزرگ اسالم؟ص؟  پیامبر  آیاتی در خصوص  گردید.  ح  برای فرشتگان مطر کریم،  قرآن  در  بار  اولین  برای  »عصمت« 

به  علی؟ع؟  امام  و  قرآن  از  پیروی  به  صرفًا  نیز  شیعه  و  است  گردیده  نازل  خداوند  مخلص  و  شایسته  و  مطیع  بندگان 

ح ننموده است.  کلمات قصار استناد نموده است. هرگز در عصرصادقین؟مهع؟ شیعه اختالفی را مطر خطبه ها و نامه ها و 

که جلسه ی پرسش و پاسخ بین امام و علی بن جهم قرشی ــ از مخالفان سرسخت  حتی امام رضا؟ع؟ در مجلس مأمون 

مسأله ی عصمت ــ بود، به دلیل مخالف پاسخ روشن داد. )مجلسی، 1403 ق، ج 11، ص 72(

ح شده است. به دلیل  که )مساله ی عصمت برای اولین بار توسط متکلمان شیعه مطر گلدزیهر یهودی معتقد است 

عصمت  در  گونی  گونا آیات   )180 ص  بی تا،  )همو،  نمایند.  اثبات  را  خود  امامان  عصمت  بتوانند  طریق  این  از  اینکه 

گردیده است و اهل علم شیعه نیز به متن قرآن و دلئل امام علی؟ع؟ و  پیامبربزرگ اسالم؟ص؟ و اولیای الهی؟مهع؟ نازل 

روایات ائمه اطهار؟مهع؟ استناد نموده اند:

مقام عصمت  البته  تأمین نخواهد شد.  او  رسالت  اهداف  آن هرگز  بدون  که  است  مقامی  پیامبر؟ص؟  برای  عصمت، 
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گناه نیست، بلکه شاخه دیگری دارد و آن مصونیت از هرگونه خطا و لغزش  تنها به معنی مصونیت از ارتکاب معصیت و 

َرُکْم  ْهَل اْلَبیِت َو یَطّهِ
َ
ْجَس أ ما ُیریُد اهلُل  ِلیْذِهَب َعْنُکُم الّرِ گمراهی است. پروردگار در شأن ایشان می فرماید: >ِإّنَ و انحراف و 

که  َتْطِهیرا< )األحزاب، 33( یعنی: همانا خداوند می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت برطرف نماید و شما را چنان 

گر به راستی آنان در این زمینه با تأییدات الهی بیمه نشده باشند، هدف بعثت حاصل  کیزه نماید. ا ک و پا شایسته است پا

نمی گردد. )مکارم شیرازی، 1377 ش، ج 7، ص 75(

کامل برای هدایت انسان ها می باشد؛ اما نائل  یکی از مهم ترین اهداف بعثت انبیای الهی، فراهم نمودن زمینه های 

کامل یا بند و در واقع مردم با پذیرش اصل  که مردم نسبت به اولیاء الهی اطمینان  شدن به این هدف نیازمند آن است 

گناه و خطا مصون می دانند. درستکاری و صداقت پیامبران، آنها را از 

که پیامبران از مقام عصمت برخوردار باشند. به عبارت دیگر صدورگناه از آنان  پس لزمه ی اطمینان مردم این است 

گرسفیران الهی پایبند به دستورات الهی نباشند، مردم رفتار ایشان را متناقض با  که ا مایه ی سلب اطمینان است؛ چرا 

گفتارشان تلقی می کنند. در نتیجه، هدف از بعثت انبیاء به طورکامل محقق نمی شود. پس حکمت و لطف الهی اقتضاء 

از خطا باشند )مصباح یزدی، 1374 ش، ص 243(. هم چنین باید دانست،  ک و معصوم  که پیامبران افرادی پا دارد 

عقالنی  معرفت  و  اختیار  که  موجوداتی  شامل  هرگز  و  هستند  اختیار  و  اراده  صاحب  که  است  موجوداتی  ویژگی  عصمت 

ندارند، نمی گردد.

ح می نماید: کتاب رهبران راستین اهمیت مساله ی عصمت را چنین مطر صاحب 

که مسئولیت رهبری انسان ها را از جانب خداوند بر عهده دارند باید در سراسر زندگی  که پیامبران  »عصمت این است 

کامل از  گناه برکنار باشند. این امتیاز  خود ــ خواه قبل از نبوت یا پس از آن بطور عمد و یا غیر عمد ــ از هرگونه آلودگی و 

گیرد.« )هاشمی نژاد، 1361 ش، ص 128( که باید مورد بررسی قرار  مهم ترین شرایطی است 

که عصمت درباره ی آنها  ح نشده، اما آیاتی در خصوص مالئکه  کریم مسأله ی عصمت مستقیمًا مطر گرچه در قرآن 
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کریم از شرایط ضروری پیامبران است. صدق می کند نشان می دهد عصمت از منظر قرآن 

که: در بیان اهمیت عصمت باید دانست بلی 

الف( منظور از مصونیت و عصمت صرفًا پرهیز از گناه نیست؛ بلکه منظور این است که شخصی در شرایطی که زمینه ی 

گناه نمی شود، زیرا قبح عمل برایش روشن می باشد. کاماًل فراهم است با اختیار خود مرتکب  گناه 

گناه حتی خود  که دارنده را از فکر و خیال  ب( معنای واقعی معصوم در اصطالح یک صفت نهانی و نیروی درونی است 

گناه بیمه می نماید.  که شخص را از تصمیم بر ارتکاب  گناه باز می دارد و به عبارت دیگر یک حالت خداترسی باطنی است 

)سبحانی، 1383 ش، ص 233(

کتاب  در این تحقیق با توجه به ویژگی مقام عصمت پیامبر اسالم؟ص؟ آن  را از دیدگاه عالمه طباطبایی با عنایت به 

بررسی  گرامی؟ص؟  پیامبر  بعثت  از  بعد  و  قبل  در دوره های  »تفسیرکبیر«  کتاب  از  استفاده  با  و فخررازی  »تفسیرالمیزان« 

می شود.

پیشینه ی تحقیق. 2

و اهل تسنن محل  بزرگ شیعه  و متکلمان  از سوی مفسران  پیامبراسالم؟ص؟  منابع، مقوله ی عصمت  در  با جستجو 

گرفته است در منابعی مانند: تفسیرالمیزان عالمه طباطبایی و تنزیه النبیاء سید مرتضی و نهج الیمان  بحث و نقد قرار 

ح نهج البالغه ابن ابی الحدید و... را بررسی  ابن جبرو یا در منابع اهل تسنن: چون تفسیرکبیر، عصمة النبیاء فخررازی و شر

گونه مقایسه ای بین اندیشه های علمای شاخص دومذهب بزرگ  که به  ع  می نماییم. اما نکته ی مهم در مورد این موضو

اسالم، تحقیقی صورت نپذیرفته است در این جا با مطالعات دقیق به صورت مقایسه ای در عصمت پیامبر اسالم؟ص؟، 

اثری شایسته ارائه می نماییم.
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معناشناسی عصمت. 3

لغت شناسان برای واژه ی عصمت معانی متعددی را بیان می کنند: عصمت، عبارت است از اینکه خداوند بنده اش را 

کار می رود: کند )ابن فارس، 1404 ق، ج 4، ص 331(. عصمت در لغت عرب در معانی ذیل به  از بدی و شرحفظ 

1-العصمة، المنع. به معنای منع و بازداشتن است )ابن منظور، 1408 ق، ج 9 ص 245(. هم چنین نوشته اند: عصم 

گفته می شود:  که  الشیء: منعه؛ یعنی: مانع آن چیز شد یا آن چیز را بازداشت )ابن فارس، 1404 ق، ج 4، ص 331(. زمانی 

گرسنگی بازداشت. )جر، 1365 ش، ج 2، ص 1457( کله؛ یعنی: طعام، خورنده را از  عصم الطعام آ

2-العصمة، الحفظ. عصمت به معنای حفظ و نگهداری است )ابن منظور، 1408 ق، ج 9 ص 245(. آیه ی >َو اهلُل 

گردیده است. کاربرد عصم به معنای حفظ، استفاده  اِس< )المائده، 67( به عنوان یک دلیل قرآنی در  یْعِصُمَك  ِمَن الّنَ

که موجب  که خداوند، بنده اش را از آنچه  کرد به این معناست  گفته می شود: خداوند، شخصی را معصوم  زمانی نیز 

کت اوست، نگه داشت )ابن منظور، 1408 ق، ج 9، ص 244(. هال

کردن نیز آمده است )همان، 247(. کسب  3-عصمت به معنای به دست آوردن، 

که  کار می رود  پناه بردن به چیزی به  یا  و  افتعال، اعتصم أی تمسک، در معنای چنگ زدن به چیزی  4-در باب 

با حرف اضافه باء همراه است. اعتصم فالن باهلل. اعتصموا بحبل اهلل: به ریسمان خدا چنگ زنید، پناه ببرید )همان، 

.)245

گناه و خطا آمده است« )همو، 1360 ش،  گناه و ملکه اجتناب از  در فرهنگ عمید به معنای »منع و نگاهداری نفس از 

گناهان با وجود امکان ارتکاب و  ج 2، ص 1440(. در فرهنگ لروس به معنای بازداشتن، بازداشتگی، ملکه اجتناب از 

گناه آمده است )جر، 1365 ش، ج 2، ص 1457(. عصمت، صفت کسی است که اجتناب و دوری می کند از معاصی  صدور 

که انسان را از انجام  گناهان حفظ می کند )زانوس، 1388 ش، ص 379(. عصمت، موهبتی الهی است  یعنی خودش را از 
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معصیت و میل به سوی آن با وجود اینکه قدرت بر انجام معصیت دارد او را باز دارد و مانع می شود.

عصمت در قرآن. 4

کاررفته است )سبحانی،  بار در قرآن به  با مراجعه به قرآن و فرهنگ های قرآنی لفظ عصمت و مشتقات آن سیزده 

1383 ش، ج 4، ص 3(.

1-در آیاتی واژه ی عصمت و مشتقاتش به معنای توسل، تمسک، چنگ زدن و نگهداری آمده است:

که به معنای توسل،  >َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجمیعًا< )آل عمران، 103( یعنی: همگی به رشته ی دین خدا چنگ زنید 

تمسک و چنگ زدن و نگهداری آمده است و یا در آیه ی 101 سوره ی آل عمران هم دربردارنده همین معنی است.

ک و چنگ زدن به چیزی باشد و اصل آن از عصمت است،  در این راستا، فخر رازی می گوید: »اعتصام در لغت استمسا

که فرمود: >َو َلَقْد راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه  گویند. و از این نمونه قول خداوند  کالم عرب منع باشد و عاصم، مانع را  و عصمت در 

َفاْسَتْعَصَم< )یوسف، 32( است.

ع در کفر مانع می گردد. اول: تالوت کتاب خداست و دوم: وجود  قتاده می گوید: در این آیه دوچیز را اشاره نمود که از وقو

کتاب بر روی زمین باقی است. و اما اینکه می گوید:  رسول خدا؟ص؟ در میان ایشان. اما رسول؟ص؟ به رحمت خدا رفت و اما 

که فعل بنده، مخلوق خدای تعالی است و این  کردند  »َفَقْد ُهِدی ِإلی  ِصراٍط ُمْسَتقیٍم« همکیشان ما به آن احتجاج بر این 

گفتیم  که اعتصام آنان را هدایتی از سوی خدا قرار داد و چون این اعتصام هدایت خداوند است، آنچه را ما  برای آن است 

ثابت می شود )فخر رازی، بی تا، ج 8، ص 140(.

کند ولی هدایت  که اعتصام و توسل از سوی بنده است و باید توسل  به عبارت دیگر فخر رازی می گوید: ثابت می شود 

که می خواهد هدایت  گر با وجود توسل بنده، باز هم هدایت نکرد، حق به دست او است، زیرا هرکس را  کار خداست و ا

گمراه می کند. که خواهد  کس را  می کند و هر 



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 601395

ذیَن آَمُنوا ِباهلِل َو اْعَتَصُموا ِبه< )النساء، 175(. یعنی: پس آنان که به خدا ایمان آوردند و به او متوسل شدند 
َ
ا اّل ّمَ

َ
آیه: >َفأ

که او مولی شماست. ُکْم< )الحج، 78(. یعنی: به خدا متوسل شوید  و همین طور آیه: >َو اْعَتِصُموا ِباهلِل ُهَو َمْول

کرد استعمال شده است: کرد و منع  2-در آیه ی ذیل عصمت به معنای حفظ 

کرد.  که شما را از اراده خدا به خیر یا شر منع تواند  کیست  ذی یْعِصُمُکْم ِمَن اهلل< )األحزاب، 17(. یعنی: 
َ
>ُقْل َمْن َذا اّل

اِس< )المائده، 67(. یعنی: و خداوند تو را از شر و آزار مردم حفظ می کند. >َو اهلُل یْعِصُمَك ِمَن الّنَ

کردن آمده است. ک، منع، نگهداشتن و حفظ  در این آیات واژه ی عصمت و مشتقات آن به معنای إمسا

بر اساس روایات مختلفی که از طریق عامه و امامیه وارد شده است این آیه درباره ی ولیت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نازل 

که مایه ی تمامیت دین و استقرار آن است. شده و درباره ی حکمی است 

که مبادا مردم  ک بودند  خدای متعال پیامبر؟ص؟ را مأمور به تبلیغ این امر مهم نموده و آن جناب از این عمل بیمنا

که پیامبر؟ص؟ پسرعم خود را از پیش خود جانشین خود قرار داده است و لذا انجام آن امر را به تأخیر انداخت  کنند  خیال 

تا اینکه این آیه نازل شد و ناچار پیامبر؟ص؟ در غدیر خم آن حکم را عملی ساخت و در آن جا فرمود: یعنی هرکه من مولی 

اویم، این علی بن ابی طالب؟ع؟ مولی اوست )طباطبایی، بی تا، ج 6، ص 48(.

اِس< وعده ی خداوند در حفظ رسول خدا؟ص؟ از شر مردم بود. البته  پس مراد از آیه ی شریفه: >َو اهلُل یْعِصُمَك ِمَن الّنَ

که جنبه سپری داشته باشد آمده  گاهی موارد عصمت و مشتقاتش به معنای نکاح زوجیت و ریسمان و سپر و یا هرچیزی 

کندگی  که بارها به واسطه ی آن از سقوط و پرا گویند، زیرا  که با آن بار و بنه را می بندند عصام  است. عرب ها به ریسمانی 

گر عصمت به معنای زوجیت و نکاح آمده است بدان جهت  حفظ می شوند )سبحانی، 1383 ش، ج 4، ص 4( و نیز ا

کافر را بر همسری خود  که: و زنان  که زن را از ازدواج با هر شخص دیگر منع می کند. مثاًل در آیه ی ده ممتحنه فرمود  است 

را نگه مدارید.
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3-واژه ی عصمت در معانی دیگر، به جهت بار معنای اصلی و ریشه ای عصمت به معنای منع و حفظ و نگهداری 

کرد یا  است. >َو َلَقْد راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم< )یوسف، 32( یعنی: یوسف را به سوی خود خواندم ولی او خودداری 

که به معنای بازداری است. کرد  خود را حفظ 

که من او  گفت  که با یوسف مراوده داشته و  کرد  عالمه در تفسیر >َفاْسَتْعَصَم< چنین بیان می کند: آن گاه زلیخا اعتراف 

کی بود )طباطبایی، بی تا، ج 11، ص 154(. کرده بودم، اما دست از عفت خود بر نداشت، و خواستار عصمت و پا را دنبال 

گواه بر این  کرد. این فراز  گناه را درخواست  که او به خدا پناه برد و از مقام والی عصمت و دوری از  منظور این است 

گرفت )طبرسی، بی تا، ج 5، ص 241(. گناه  گناهی سر زد و نه آهنگ و تصمیم بر  که از آن حضرت نه  نکته است 

ذی یْعِصُمُکْم ِمَن اهلل< )األحزاب، 17( یعنی: بگو چه 
َ
4-یکی دیگراز موارد قرآنی عصمت، آیه ی شریفه ی >ُقْل َمْن َذا اّل

کند، می باشد. کسی می تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ 

که با آن  که انسان مدت معین دارد  که در آیه ی قبل به منافقان داده و فرموده بود  خدای متعال به دنبال هشداری 

که خیر و شر همه تابع خداست، و هیچ سببی از اسباب از  تقدیر، دیگر فرار از جنگ هیچ سودی ندارد، به آنها تذکر می دهد 

گرفته باشد، نگه نمی دارد )طباطبایی،  گر به شر تعلق  نفوذ اراده خدا جلوگیری نمی کند و هیچ کسی آدمی را از اراده خدا و ا

بی تا، ج 16، ص 239(.

کس شما را از عذاب خدا نگه نمی دارد. >ما َلُکْم ِمَن اهلِل ِمْن عاِصٍم< )الغافر، 33( یعنی: هیچ 

ْمِر اهلِل< )هود، 43( یعنی: امروز هیچ نگهدارنده ای از فرمان خدا نیست و آیه: >ما َلُهْم ِمَن 
َ
>قاَل ل عاِصَم اْلیْوَم ِمْن أ

اهلِل ِمْن عاِصٍم< )یونس، 27( یعنی: و هیچ چیز نمی تواند آنها را از مجازات خدا نگه دارد.

که شرکای خود را شفیعان درگاه گفته شده این آیه می خواهد به مشرکین  که  و قوله: >ما َلُهْم ِمَن اهلِل ِمْن عاِصٍم< 

که شرکاء خیالی مشرکان نمی توانند عاصم و مانع و حافظ عذاب الهی باشند )طباطبایی،  الهی می دانستند، بفهماند 
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بی تا، ج 10، ص 41(.

کالمی و تفسیری، ادله ای را  کتاب های  کار نرفته است. البته دانشمندان در  عصمت به معنای اصطالحی در قرآن به 

کرده اند. برای عصمت انبیاء در قرآن ذکر 

عصمت از دیدگاه فخر رازی. 5

طاعت  بر  قدرت  »عصمت،  می گوید:  چنین  عصمت  تعریف  در  اشاعره  کثر  ا و  اشعری  ابوالحسن  همچون  فخررازی، 

وعدم قدرت بر معصیت است« )الرازی، 1404 ق، ص 317(.

استناد بی واسطه حوادث،  به  و  نپذیرفته اند  را  تعریف دیگر متکلمان اشعری، نظام اسباب و مسببات  هم چنین در 

کرده اند )ربانی  گناه در معصوم از جانب خداوند تعریف  فقط به اراده الهی اعتقاد دارند؛ در نتیجه عصمت را به نیافریدن 

گلپایگانی، 1385 ش، ص 88(.

گناه از آنها امکان پذیر  که عصمت انبیاء از زمان نبوت است و قبل از آن صادر شدن  اشاعره از جمله فخررازی معتقدند 

است )نک: مجلسی، 1414 ق، ج 11، ص 91(.

فخر رازی در خصوص اختالف در وقت عصمت انبیاء؟مهع؟ آن را منحصر در سه قول می داند:

که این قول شیعه است. 1- انبیاء؟مهع؟ از اول تولد تا آخر عمر معصوم هستند 

کبیره از این هنگام به بعد از انبیاء؟مهع؟ ممتنع است و این قول  کفر و  غ است و صدور  2- وقت عصمت انبیاء از حین بلو

کثر معتزله است. ا

کثر  کبیره را در وقت نبوت جایز نمی دانند. اما قبل از آن جایز می دانند و می گویند این قول ا کفر و  که  کسانی  3- قول 

اصحاب ما_اشاعره_ و قول ابوهذیل و ابوعلی جبائی از معتزله است او سپس به دیدگاه مختارخود اشاره می کند و می گوید: 

کبیره و صغیره از آنان صادر نمی شود. )همو، بی تا، ج 3، ص 7 و 8( گناه  که در حال نبوت  مختار نزد ما این است 
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که در مواردی نفی  کسانی هم  که  کرده نه نفی امکان صدور را، در حالی  گناه را  البته ایشان در این عبارت، نفی صدور 

عصمت می کنند لزومًا اثبات صدور معصیت نمی کنند، بلکه فقط آن  را ممکن می دانند و شاید او متوجه این اشکال در 

عبارتش گردیده که در کتاب عصمة األنبیاء عبارت را چنین آورده که: ما می گوییم پیامبران در زمان نبوت از گناهان کبیره 

و صغیره عمدی، معصوم هستند. ولی از روی سهو جایز است. )همو، 1408 ق، ص 15(

عصمت از دیدگاه عالمه طباطبایی. 6

که او را از ارتکاب  عالمه طباطبایی درباره ی عصمت بیان می کند: منظور از عصمت وجود نیرویی در انسان معصوم 

گلپایگانی، 1388 ش، ص 88(. گناه نگه می دارد )ربانی  که جایز نیست چه خطا و  عملی 

ع در خطا  که انسان را از وقو هم چنین عالمه طباطبایی در جایی دیگر اشاره می کند: »عصمت، عبارت است از نیرویی 

از ارتکاب معصیت باز دارد« )طباطبایی، بی تا، ج 2، ص 136(. افزون بر این تعبیر دیگری را در جای دیگر در مورد  و 

عصمت بیان می کند:

که با سایر انواع علوم  که ما آن  را به نام نیروی عصمت می نامیم، خود نوعی از علم و شعور است  این موهبت الهی 

است  غالب  قوا  سایر  بر  همیشه  علم  این  ولی  گشته  واقع  شعوری  قوای  سایر  مغلوب  گاهی  علوم،  سایر  دارد.  مغایرت 

)همان(.

که به دلیل شایستگی ویژه ی پیامبران الهی و امامان معصوم؟مهع؟ به  در واقع عالمه، عصمت را موهبتی الهی می داند 

آنان عطا می شود.

که او به  به بیانی مطلوب تر، ملکه ی عصمت، محصول صفای فطرت و خلوص نفس معصوم و نیز علم ویژه ای است 

گناهان از سوی  که او به پی آمدهای خوب و بد طاعات و  گاهی و علم ویژه ای  صفات جمال و جالل خداوند از یک سو و آ

که در پرتوی این صفای فطری و خلوص نفسانی و علم ویژه، عشق به جمال محبوب، وجود او را فرا می گیرد و  دیگر دارد 

گناه از معصوم امکان وقوعی نخواهد داشت و این همه از آثار لطف  گناه در او پدید نمی آید و صدور  در نتیجه هرگز میل به 
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گلپایگانی، 1388 ش، ص 93(. ویژه الهی نسبت به معصومان؟مهع؟ است )ربانی 

لذا عالمه طباطبایی در این باره فرموده است: »خداوند، برخی از بندگان خود را به استقامت فطرت و اعتدال خلقت 

کیزه و قلب هایی سلیم، مسیر زندگی را  ک هایی درست، نفوسی پا آفریده است در نتیجه آنان از آغاز با ذهن هایی وقاد، ادرا

کرده اند و در پرتوی صفای فطرت و سالمت نفس، از نعمت اخالص بهره ای شایان برده اند.« برگزیده و نشو و نما 

که درون آنان از  کوشش خویش به دست می آورند؛ چرا  که دیگران در پرتوی تالش و  که بسی بالتر از است  بهره ای 

کمال معنوی است، پیراسته است. که مانع رشد و  هرگونه آلودگی 

که قرآن آنان را »مخلصون« نامیده است. آنان پیامبران الهی و امامان  کسانی اند  که این افراد، همان  ظاهر این است 

َو  اْجَتَبیناُهْم  >َو  است:  فرموده  چنان که  است؛  برگزیده  خود  برای  را  آنان  خداوند  کریم،  قرآن  تصریح  به  که  معصوم اند 

که معرفت آنان به خداوند بر همگان برتری دارد.  َهَدیناُهْم ِإلی  ِصراٍط ُمْسَتقیٍم< )النعام، 87( و از ویژگی آنان این است 

 ِعباَد اهلِل اْلُمْخَلصیَن< )الصافات، 159 و 160( خداوند از 
َ
ا یِصُفوَن؛ ِإّل خداوند در حق آنان فرموده است: >ُسْبحاَن اهلِل َعّمَ

آنچه او را بدان وصف می کنند پیراسته است؛ مگر وصف بندگان مخلص خداوند. عالمه، عصمت را علمی ویژه، موهبتی 

الهی و معرفت انبیاء به خداوند بر می شمارد )طباطبایی، بی تا، ج 11، ص 165 و 166(.

که با داشتن آن صدور معصیت ممتنع می شود، خود از شؤون مقام علم است و منافات  عصمت، عبارت است از قوه ای 

که هم صدور فعل و هم ترک فعل از  با داشتن اختیار ندارد، چون اختیار از شؤون مقام عمل است و معنای آن این است 

ح و اعضا صحیح باشد )همان، ج 17، ص 291(. جوار

گاهانه و با اختیار تام از آن دوری می کند. گناه دارد؛ اما آ به اعتقاد عالمه، معصوم قدرت بر 

کالم اسالم، لطف،  کامل تر در رابطه عصمت با لطف خداوند ضروری به نظر می رسد. نزد علمای  و اما بررسی مطالبی 

که خداوند از روی فضل خود به بعضی از بندگانش می دهد تا آن  را به طاعت  نعمت مهربانی و رحمت و توفیق الهی است 

کرده و از معصیت دور سازد. خود نزدیک 
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اثبات عصمت قبل از بعثت پیامبر اسالم؟ص؟ از نگاه عالمه طباطبایی. 7

از آن  از نبوت و پس  کبیره پیش  گناهان  از  که همه ی پیامبران الهی؟مهع؟  اعتقاد بیشتر مفسران شیعه بر این است 

که سبب بی اعتباری و سبک شدن آنها می شود معصوم اند. گناهان صغیره ای  معصوم هستند و هم چنین از 

که پیش از نبوت و به  کرم؟ص؟ _ رواست  که مایه ی بی اعتباری نمی شود _ به جز در پیامبر ا کوچکی  گناهان  اما ارتکاب 

گناهان از آنها ممتنع است. صورت غیر عمدی از آنان صادر شده باشد. اما پس از نبوت به هرصورت صدور این 

ْوصانی  
َ
ُکْنُت َو أ یَن ما 

َ
عالمه طباطبایی با استناد به آیات: >قاَل ِإّنِی َعْبُد اهلِل آتاِنی اْلِکتاَب َو َجَعَلنی  َنِبیا؛ َو َجَعَلنی  ُمباَرکًا أ

کاِة ما ُدْمُت َحیا...< )مریم، 30-33( با بیان شیوایی معصومیت نبوت را چنین توصیف می فرماید: »سخن  الِة َو الّزَ ِبالّصَ

که حق است؛ چون معجزه ای است  کودک مولود معجزه ای است در اینکه هرچه بگوید جای تردیدی نمی گذارد  گفتن 

کی و ایمنی از هرخباثت و طهارت مولودش  کرد، یعنی بر پا گفتارش بر خود سالم  مخصوصًا با در نظرگرفتن اینکه در آخر 

خویش؟ص؟  بزرگوار  رسول  وصف  در  الشعراء  سوره ی  در  خداوند،   .)46 ص   ،14 ج  بی تا،  )طباطبایی،  است«  داده  خبر 

که بر  کسی که تو را به هنگامی  اِجدیَن< )الشعراء، 218 و 219( همان  َبَك  ِفی الّسَ
ُ
ذی یراَك حیَن  َتُقوُم؛ َو َتَقّل

َ
می فرماید: >اّل

کنندگان می بیند. می خیزی و تو را در میان سجده 

هم چنین در ذیل آیه ی مذکور نظر عالمه طباطبائی و شیخ طبرسی در خصوص اثبات و ضرورت عصمت قبل از نبوت 

رسول خدا؟ص؟ جالب توجه است، عالمه چنین آورده است:

که یکی از ایشان خود رسول خدا؟ص؟ است و  که مراد از ساجدین، ساجدان در نماز باشد  »ظاهر این دو آیه این است 

این قهرًا با نماز جماعت آن جناب منطبق می گردد و قرینه ی مقابله مراد به قیام هم قیام در نماز است. در نتیجه معنای 

که با سایر ساجدان پایین و بال می شوی و با ایشان  که تو را در حال قیام و سجده می بیند  آن چنین می شود. آن خدایی 

نماز می خوانی« )طباطبایی، بی تا، ج 15، ص 230(.
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اثبات عصمت قبل از بعثت انبیا؟مهع؟ از نگاه فخر رازی. 8

َظْهَرَك<  ْنَقَض 
َ
أ ذی 

َ
اّل ْزَرَك؛  و ِ َعْنَك  َوَضْعنا  َو  َصْدَرَك؛  َلَك  ْح  َنْشَر َلْم   

َ
>أ می فرماید:  انشراح  سوره  در  حکیم  پروردگار 

گرانت را از پشتت برنداشتیم؟ باری که بر پشت تو سنگینی می کرد. )اإلنشراح، 1-3( یعنی: آیا سینه ات را نگشوده ام؟ و بار 

ی  گناه قبل از نبوت، یا ترک اولی بوده است و یا وزر را به معنای ثقل است چنان چه در آیه ی >َحّتَ فخررازی می گوید: 

گناه را وزر نامیدند چون بر انجام دهنده ی آن سنگینی می کند. ْوزاَرها< به همین معنا است. 
َ
َتَضَع اْلَحْرُب أ

کلمه ی اهلل زایل شد و این تأویل با >َو َرَفْعنا َلَك  که غم او با اعتالی  که دچار غم شدیدی بود و می افزاید  بدین معنا 

ِذْکَرَك< و >ِإّنَ َمَع اْلُعْسِر یْسرًا< تقویت می شود. عسر به منای سختی ها و یسر به معنای از بین رفتن آن است )رازی، 1342 

ش، ج 2، ص 104(.

گناه می داند و برای اثبات معصیت انبیاء؟مهع؟ به این آیه احتجاج  فخر رازی در تفسیر خود وزر را به معنای سنگینی 

که به دوصورت از آن پاسخ می دهد: کرده 

ذی 
َ
گفته اند: >اّل گناه صغیره نموده اند و  گناه صغیره را بر انبیاء؟مهع؟ جایز می دانند این آیه را حمل بر  که  کسانی  اول: 

کبیره بودن نیست، بلکه ندامت و اندوه فراوان پیامبر؟ص؟ را می رساند. این سخن معتزله است و  ْنَقَض َظْهَرَك< دلیل بر 
َ
أ

بر آن خدشه است.

که خداوند آن  را  گناهان قبل از نبوت  که صوری دارد: یک مورد قتاده می گوید: حمل بر  گناه شود  دوم: حمل بر غیر 

گناه برای پیامبر؟ص؟ قبل از بعثت بوده است )رازی، بی تا،  آمرزیده نموده است و در نهایت می گوید: مراد از وزر و سنگینی 

ج 32، ص 5 و 6(.

بررسی عصمت پیامبر اسالم؟ص؟ قبل از بعثت. 9

کی ذاتی را به ظواهر فریبنده ی دنیا نیالود.  گردد، بر راه حق بود و هیچ گاه پا پیامبر اسالم؟ص؟ پیش از آنکه مبعوث 
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گرفتار آن بودند، نشد و راه خود را یافته و پیوسته  که قومش  گمراهی هایی  همیشه از حق پیروی می نمود و هرگز دچار 

تحت عنایت حضرت حق بود )تقدسی نیا، 1374 ش، ص 105(.

شبهه در عصمت پیامبر؟ص؟. 10

را  بتواند عصمت پیامبر؟ص؟  تا شاید  را ساختند  از بعثت شبهاتی  برای پیامبر اسالم؟ص؟ پیش  از منافقان  گروهی  اما 

یماُن< 
ْ

ُکْنَت َتْدری َما اْلِکتاُب َو َل اإل  َفَهدی< )الضحی، 7(؛ >ما 
ً
متزلزل سازند. در این مورد به آیاتی مانند: >َو َوَجَدَك َضاّل

َك َفاْصِبْر<  ْجَز َفاْهُجْر؛ َو ل َتْمُنْن َتْسَتْکِثُر؛ َو ِلَرّبِ ْر؛ َو الّرُ ْر؛ َو ِثیاَبَك َفَطّهِ َك َفَکّبِ ْنِذْر؛ َو َرّبَ
َ
ُر؛ ُقْم َفأ ّثِ

َ
یَها اْلُمّد

َ
)الشوری، 52(، >یا أ

ل نموده اند؛ اما عالمه طباطبایی و فخر رازی در زمینه شبهات پاسخ داده اند: )المدثر، 1-7( و آیات دیگر استدل

پاسخ عالمه طباطبایی. 1 . 10

 َفَهدی< )الضحی، 7( می فرماید:
ً
وی، با استناد به آیه ی سوره ی الضحی: >َو َوَجَدَك َضاّل

گر هدایت خدا نباشد تو و هیچ  گمراهی نیست، بلکه هدایت نبودن است. خداوند متعال می فرماید: ا مقصود از ضالل، 

انسانی دیگر نزد خود هدایت ندارید، مگر به و سیله ی خدای سبحان پس رسول خدا؟ص؟ هم نفس شریف او با قطع نظر از 

هدایت خدا گمراه بود. هرچندکه هیچ روزی از هدایت الهی جدا نبوده و از لحظه ای که خلق شده مالزم با آن بود در نتیجه 

یماُن< )الشوری، 52( یعنی: تو 
ْ

ُکْنَت َتْدری  َما اْلِکتاُب َو َل اإل که می فرماید: >ما  آیه ی شریفه در ذیل مضمون آیه ای است 

که گفت: >قاَل  که بنابرحکایت قرآن  کدام است. و از همین باب است کالم موسی؟ع؟  کتاب چیست و ایمان  نمی دانستی 

که هنوز  گمراهان بودم«. به این معنی  کشتم از  که آن مرد قبطی را  یَن< )الشعراء، 20( هنگامی  اّلِ
َ

َنا ِمَن الّض
َ
َفَعْلُتها ِإذًا َو أ

به هدایت رسالت هدایت نشده بودم.

پاسخ فخر رازی. 2 . 10

ع از  که او پاسخ هایی را در مجمو گفت:  در برداشت از مطالب فخر رازی پیرامون آیه ی سوره ی ضحی می توان چنین 
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گمراهی می داند و می گوید: قول مفسران بیان می نماید و مراد از ضالل را 

که آن را ترک نموده و یا از آن  کردن و رها نمودن است. پس باید ضاللت امری باشد  گمراهی و ضاللت عبارت از ترک 

گمراهی را در این آیه  گونه در این آیه ذکر نشده است پس فخر این ضاللت و  که این امر به این  روی بر تابیده شود در حالی 

منتفی می داند )رازی، بی تا، ج 31، ص 197-195(.

پیامبـر . 11 بعثـت  از  بعـد  عصمـت  شـبهات  پیرامـون  رازی  فخـر  و  طباطبائـی  عاّلمـه  دیـدگاه  مقایسـه 
اسـالم؟ص؟

مه طباطبائی 
ّ

گناه لحاظ می کند و به پیامبر نسبت می دهد، اّما عال گناه و بار سنگیِن  کلمه وزر را به معنای  فخررازی، 

گناه را در رسول اهلل؟ص؟ منتفی  گونه شبهه وزر به معنای  کلمه وزر را به معنای بار سنگین نبوت و رسالت می داند و این 

می داند.

گناه و معصیت پیامبر؟ص؟ می گیرد و می گوید: پیامبر؟ص؟ قبل از نّبوت  فخررازی، آیه ی دوم سوره انشراح را صراحت در 

گناهان صغیره ی سهوی  کبیره و صغیره، عمدی و سهوی بوده است. و همین طور به پیامبر؟ص؟  گناه و معاصی  دارای 

مه طباطبائی و مفّسران 
ّ

که عال یا ترک اولی را در بعد از نّبوتش در برخی موارد )افعال پیامبران( نسبت می دهد. در حالی 

ع هرگونه شبهه در خصوص عصمت پیامبر؟ص؟ قبل از بعثت را رد می نماید. شیعه از قبیل سید مرتضی، وقو

فخررازی، در باب اعتقاد، نهی شرک و امثال آن  را نسبت به شخص پیامبر؟ص؟ نهی صوری می داند، یعنی در واقع 

مخاطب آیه را پیامبر می داند، اّما مقصود آیه را دیگران در نظر می گیرد. پس فخر رازی، شبهه ی خطا و اشتباه و معصیت 

را در بعد اعتقادی از پیامبر؟ص؟ رفع می نماید و پیامبر؟ص؟ را در بعد اعتقاد بعد از نّبوت، معصوم می داند.

مه و فخررازی، هردو 
ّ

که عال مه، شبهه در تبلیغ پیام های الهی از سوی پیامبر؟ص؟ را نمی پذیرد. چرا 
ّ

فخررازی و عال

که در اراده و خواست پیامبران  وسوسه ی شیطان و نحوه ی دخالت شیطان در آرزوی پیامبران را به این نحو می داند 
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تأثیری نمی گذارد و با وسوسه در قلوب پیامبران، آنها از هدفشان باز می مانند، بلکه نحوه ی دخالت شیطان در اراده و 

مه و فخر از این 
ّ

قلوب پیامبران هرگز در توان شیطان نیست. بلکه راه مداخله ی شیطان در آرزوی پیامبران در نگاه عال

گمراه می کرد. که مردم را نسبت به دین و آیین پیامبران وسوسه و  طریق است 

مردم  دل های  به  کننده  گمراه  شبهه های  شیطان،  که  بود  گونه  بدین  انبیاء  تالوت  در  شیطان  دخالت  نحوه ی 

و  باطل  را  شیطانی  شبهات  خداوند  نهایت  در  ولی  سازد  فاسد  را  مؤمنین  ایمان  تا  می کرد  وسوسه  را  آنان  و  می انداخت 

مه، در تبلیغ پیام های الهی از سوی پیامبر؟ص؟ مرتفع 
ّ

پیامبران را موفق به رّد شبهات می کرد، پس شبهه در نگاه فخر و عال

می شود.

را مرتکب هیچ معصیتی نمی داند. در واقع  بر احکام و فتاوی، پیامبر اسالم؟ص؟  مه طباطبائی در شبهه ی وارده 
ّ

عال

که در جنگ شرکت نکنند و خداوند  که بهانه آوردند  مه می گوید: در فتوای اذن و اجازه دادن پیامبر؟ص؟ به منافقینی 
ّ

عال

گردن رسول خدا؟ص؟ بیاندازد  که چرا اذن و اجازه دادی، خداوند نمی خواهد در این فتوا، تقصیری به  فرمود به پیامبر؟ص؟ 

گذشت بلکه هیچ خطا و معصیتی نمی داند. و سپس بگوید خدا از تقصیرت 

کوتاهی هم  مه می گوید بلکه هیچ سوء تدبیری در احیاء امر خدا از پیامبر سر نزده و هرگز مرتکب معصیت و حتی 
ّ

عال

گر اذن نمی دادی یا چرا اذن دادی برای بیان افاده ی ظهور و وضوح دروغ منافقین بوده  نشده است بلکه خداوند فرمود: ا

نه چیز دیگری.

که پیامبر؟ص؟ حتی در این قضیه مرتکب ترک اولی هم نشده و خطاب به خداوند در واقع مدح  مه معتقد است 
ّ

پس عال

و ستایشی برای پیامبر؟ص؟ و سرزنش هم، در واقع عتاب منافقین بود.

فخررازی می گوید: خطاب خداوند در واقع همراه با نرمی در خطاب به قصد بزرگداشت پیامبر؟ص؟ بوده ولی عنوان 

گردیده است. پس فخر رازی، شبهه ی وارد بر احکام  که پیامبر؟ص؟ دچار ترک افضل و ترک اولی در این شبهه فتوا  می کند 

و فتاوی پیامبر؟ص؟ را در بعد از نبوت را با ترک اولی پیامبر؟ص؟ پاسخ می دهد.
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را به پیامبر؟ص؟ نسبت  نّبوت  از  کبیره و صغیره، عمدی و سهوی قبل  گناهان  افعال پیامبر؟ص؟  فخررازی در شبهه 

گناهان صغیره سهوی می داند. در  می داد و بعد از نّبوت هم پیامبر؟ص؟ را مرتکب ترک اولی و چه بسا مرتکب معاصی و 

کبیره و صغیره عمدی و سهوی در قبل و بعد از نّبوت مصون می داند. مه پیامبر؟ص؟ را از تمامی معاصی 
ّ

که عال حالی 

مه در خصوص شبهه ی آمرزش گناهان گذشته و آینده پیامبر؟ص؟ که شبهه ای در افعال پیامبر؟ص؟ است که 
ّ

دیدگاه عال

کّفار، پیامبر؟ص؟  که در نظر  که آثار و تبعات بدی دارد، همان ذنبی  گناه نمی باشد، بلکه ذنب، عملی است  ذنب به معنای 

را در برابر آن مستّحق عقوبت می ساخت.

گذشته و آینده ای در افعال نگردید. گناه  مه، پیمبر؟ص؟ مرتکب هیچ 
ّ

در نگاه عال

گرفته،  گناه  که ذنب را به معنی  گناهان گذشته و آینده پیامبر این است  اّما نظر فخررازی در خصوص شبهه در آمرزش 

گناهان صغیره سهوی  گناهان قبل از نّبوت آن حضرت یا بر ترک اولی بعد از نبوت و حّتی  که وی ذنب، را بر  و دیگر این 

در بعد از نّبوت پیامبر؟ص؟ می داند.

گناه نمی گیرد.  مه طباطبائی هرگونه شبهه وارد در افعال پیامبر؟ص؟ را رد می نماید و »ذنب« را به معنای 
ّ

در حالی عال

که  گناهان آینده ی پیامبر؟ص؟ را توجیه منطقی می نماید و ثابت می کند  گذشته و  گناهان  در واقع به شایستگی مسأله ی 

گناه می گیرد و ذنب  گذشته و آینده ای در افعالش نگردیده ولی فخررازی، ذنب را به معنای  گناه  پیامبر؟ص؟ مرتکب هیچ 

گناهان صغیره ی سهوی بعد از نبوت پیامبر؟ص؟ نسبت می دهد،  کبیره قبل از نّبوت و بدتر از همه بر  گناهان صغیره و  را بر 

توجیه نادرستی می باشد و شأنیت پیامبر؟ص؟ را زیر سؤال می برد.

بنابراین؛ فخررازی در پاسخگویی به شبهات وارد بر پیامبر؟ص؟ نه تنها رفع شبهه ننموده بلکه نقش شبهه را قوی تر 

کلی فعل انبیاء را زیر سؤال برده است. نموده، به طور 

خطا  و  معصیت  دچار  نبوت  از  بعد  و  قبل  هرگز  افعال  و  فتوا  و  تبلیغ  و  عقاید  باب  در  پیامبر؟ص؟  عالمه،  کلی  نظر  از 

بعد  او جایز می شمارد. ولی  برای  از نبوت  را قبل  کبیره و صغیره عمدی و سهوی  گناهان  نمی شود. فخررازی، همه ی 
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نبوت در باب عقاید و اعتقاد و تبلیغ پیامبر؟ص؟ را از هر خطا مصون می داند. و در مواردی ترک اولی حتی ارتکاب معاصی 

صغیره ی سهوی را به آنان نسبت می دهد.

که با استواری عقیده به  کلی پاسخ های عالمه، در خصوص آیات شبهه انگیزمناسب رفع شبهات بوده  در مقایسه ی 

تنها رفع شبهه  اما پاسخ های فخررازی، نه  تام برای پیامبر؟ص؟، نزد هرعقل سلیم مقبول و مورد پسند است.  عصمت 

ننموده بلکه در پست ترین وجه، عصمت پیامبر؟ص؟ را قبل از نبوت حتی بعد نبوت شبهه دار نموده و شأن ایشان و هدف 

بعثت را نامطلوب جلوه داده است.

نتایج. 12

کلی بیان می گردد: با ارزیابی و تأمل در مطالب تحقیق نکاتی به عنوان نتیجه 

که به معصوم عطا می گردد. عصمت، از مقوله ی شناخت  مه، عصمت را علم و بینش شکست ناپذیری می داند 
ّ

عال

که به دلیل شایستگی و  محسوب می شود. در واقع ایشان، عالوه بر علم، منشأ عصمت را موهبت و لطفی الهی می داند 

کمالت روحی پیامبران الهی به آنان عطا می شود. یژه ی 

که عصمت از شؤون مقام علم است و اختیار از شؤون مقام  ایشان در خصوص را بطه ی عصمت با اختیار، معتقد است 

گناه  عمل، پس عصمت هیچ منافاتی با اختیار ندارد. در واقع، علم معصوم، هیچ گونه تأثیری در اراده و اختیار او در ترک 

و انجام طاعات ندارد، بلکه معصوم با اراده و اختیار قوی خود از علم الهی در مسیر بندگی بهره می گیرد.

بیان  و  رسالت  تبلیغ  وحی،  تلقی  عقاید  محورهای  در  انبیاء؟مهع؟  که  است  معتقد  عصمت  مراتب  خصوص  در  وی، 

کبیره و خطا، مصون می باشند. به ویژه عصمت از زمان ولدت انبیاء،  گناهان و معاصی صغیره و  افعال و سیره از ارتکاب 

کبیره را قبل یا بعد از نّبوت در قول و افعال انبیاء  گناه صغیره و  کرده و صدور هیچ نافرمانی و خطا و  جنبه ی وجوبی پیدا 

روا نمی دانند.
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ایشان، عالوه بر عصمت بعد از بعثت، به عصمت قبل از بعثت انبیاء نیز معتقد است. دلیل فراوانی بر لزوم عصمت در 

قبل و بعد از نّبوت اقامه نموده است چه اینکه ساحت انبیاء؟مهع؟ را از هر معصیت و ضاللتی منزه اند.

هم چنین وی، مسأله ی شاهد بودن انبیاء را در روز قیامت بر حقایق اعمال انسان ها بیان می کند و آنان را با قاطعیت 

مقبول الشهادة می داند. در مقوله ی عهد، امامت را غیر از نّبوت می داند و امامت را به معنای نّبوت در نظر نمی گیرد.

اما فخررازی در اثبات وجوه عصمت، مقام نّبوت را بالتر از مرتبه امامت عنوان می کند.

عالمه در خصوص آیات شبهه دار وارد بر عقاید، تبلیغ، فتوا و افعال معتقد است پیامبران، هرگز، قبل و بعد از نّبوت، 

که  دچار معصیت و خطا و اشتباه نمی شوند و البته پیامبران فقط در ُبعد افعال، آن هم فقط مرتکب ترک اولی می شوند 

منافاتی با عصمت انبیاء ندارد.

کبیره و صغیره عمدی، پیش از نّبوت و پس  گناهان  در خصوص عصمت تمامی انبیاء، بر این باور است که پیامبران از 

که سبب بی اعتباری آنان می شود، چه پیش از نّبوت و چه پس از  گناهان صغیره ای  از آن معصوم هستند. همین طور از 

که سبب خفت و بی اعتباری آنان نشود و به صورت غیر عمدی قبل  گناهان صغیره ای  آن معصوم هستند. ولی ارتکاب 

گناه، خطا و اشتباه از انبیاء را ممتنع  گناهان و تمامی حالت های  از نّبوت را جایز می داند. اّما پس از نّبوت، صدور انواع 

می داند. وی، سهو و نسیان در نزول احکام و در تبلیغ احکام الهی را جایز نمی داند.

فخررازی، برخالف عالمه که ماهیتی حقیقی برای عصمت انبیاء قائل است، هیچ ماهیت حقیقی در خصوص عصمت 

که وی عصمت را قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیت و قبیح می داند. و منشأ آن قائل نمی باشد، چرا 

کثر اشاعره، عصمت را نوعی تصّرف از جانب خداوند در انگیزه و اختیار شخص می داند و در  از طرف دیگر، اومانند ا

واقع، عصمت را یک امر عدمی می داند. هم چنین نه تنها نقش اختیار انبیاء را در مسیر عصمت منکر می شود بلکه، وجوب 

لطف را از جانب خداوند مردود می داند.
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که خداوند با بندگانش  کاری  که هر  در رابطه ی عصمت با لطف، به وجوب لطف بر خداوند قائل نیست و معتقد است 

که در هر  گر به وجوب لطف بر خداوند قائل شویم، لزم می آید  ا که  ل می کند  انجام می دهد، همه نیکو است و استدل

که این بر خداوند  عصری پیامبر و در هر شهری، معصوم وجود داشته باشد تا امر به معروف و نهی از منکر نماید در حالی 

واجب نیست.

که پیامبر در سه بعد عقاید، تبلیغ رسالت و صدوراحکام و فتاوی مصونیت دارد، ولی در محور  فخر رازی معتقد است 

مه، اعتقادی به عصمت ندارد و از همه مهم تر اینکه، به لحاظ ساختار زمانی، 
ّ

افعال و سیره برخالف اعتقاد شیعه و عال

کبیره و صغائر عمدی را در زمان نّبوت جایز نمی داند اما معتقد است  گناهان  عصمت را توأم با زمان نّبوت می داند و صدور 

گناهان در قبل از نّبوت جایز است. گونه  که صدور این 

که به عصمت قبل از  که نشان می دهد  ح نموده  او، دلئل نقلی )قرآنی( برای عصمت بعد از نّبوت پیامبر؟ص؟ مطر

بعثت اعتقاد ندارد و البته در مقوله ی عصمت بعد از نّبوت، برگزیدن از سوی خداوند را به عنوان وجهی از وجوه عصمت 

که از وسوسه ی شیطان در امان است. بر می شمارد و پیامبر؟ص؟ را مخلصی می داند 

که  می داند  قیامت  روز  در  انسان ها  اعمال  حقایق  بر  الشهادة  مقبول  عصمت  صاحب  را  پیامبر؟ص؟  مه، 
ّ

عال اومانند 

می توان اعتقاد بر مقبولیت را قابل ستایش نیز دانست.

که غرض بعثت أنبیاء را زیر سوال می برد. و نشان می دهد  فخررازی به عصمت زمانی، بعد از نبّوت ایشان قائل است، 

که به عصمت همه جانبه آنان اعتقاد ندارد. او درخصوص پاسخ به شبهات وارد بر عصمت در آیات؛ قبل از نّبوت، همه ی 

کبیره، صغیره، عمدی و سهوی را بر نبی جایز می شمارد. ولی بعد از نبوت، عقاید و اعتقاد وی را از هرخطا و گناهی  گناهان 

معصوم می داند. و در باب تبلیغ بعد نبوت، نبی را از هر معصیتی معصوم دانسته ولی در مواردی ترک اولی را به آنان نسبت 

می دهد. و در باب احکام و فتوا آنان را از هرگناه مبرا می داند.

که طهارت اهل بیت؟مهع؟ را به صورت مطلق بیان  این دیدگاه، عالوه بر ضعف سندی و دللت روایات، با آیه ی تطهیر 
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که اطاعت بدون قید از ائمه؟مهع؟ را بیان می کند و پذیرش آن مستلزم پذیرش عصمت  می کند؛ و نیز با آیه ی اولی المر نیز 

که عصمت انبیاء را به صورت مطلق ثابت می کند در  آنان به صورت مطلق می باشد، در تعارض است. و نیز با روایاتی 

که سخن پیامبر؟ص؟ وحی است و با علم، قدرت و حکمت، به خوبی مصونیت  تعارض است. و نیز با توجه به این مطلب 

وحی از هرگونه تصرف عمدی یا سهوی به اثبات می رسد.
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 مقدمه. 1

امنیت در لغت. 1 . 1

کالم الهی  جوهری می گوید: »امنیت ضد ترس است و »األمن و األمان و األمانة« به یک معنا هستند و »األَمَنة« نیز طبق 

که به دیگران اطمینان دارد و »استأمن  به معنای امنیت است >أَمَنًة نعاسا< )آل عمران، 154( و نیز به معنای کسی است 

کرد و »األّمان« با ضمه و تشدید به معنای فرد امین است« )همو، 2009 م، ج 5، ص 2071(.  إلیه« یعنی از او طلب امنیت 

گفته است: »همزه  گفته است: »المأمن، موضع و جایگاه امن است« )همو، 1408 ق، ج 13، ص 21(. ابن فارس  ابن منظور 

و میم و نون دو ریشه نزدیک به هم هستند؛ یکی از آنها ضد خیانت و به معنای آرامش قلب است و دیگری به معنای 

گفته: »األمن یعنی عدم توقع چیز ناپسند در زمان آینده، و اصل  تصدیق است« )همو، 1404 ق، ج 1، ص 133(. زبیدی 

گفته شده »أمن، أمنًا، و أمانًا... و أمنًة:  از بین رفتن ترس است« )همو، بی تا، ج 34، ص 184(.  آن اطمینان خاطر و 

کریم آمده است >قاَل  گفته می شود: األمان، یعنی: تو را ایمن ساختم و در قرآن  کرد و نترسید پس او ایمن است،  اطمینان 

اِحمین < )یوسف، 64( )نک: انیس و  ْرَحُم الّرَ
َ
خیِه ِمْن َقْبُل َفاهلُل َخْیٌر حاِفظًا َو ُهَو أ

َ
ِمْنُتُکْم َعلی  أ

َ
َکما أ  

َ
ِإّل َهْل آَمُنُکْم َعَلْیِه 

گاهی اسمی است برای  گفته شده: »األمن و األمانة در اصل مصدر هستند، و األمان  همکاران، 1972 م، ج 1، ص 28(. 

گاهی اسمی است برای آنچه انسان به آن ایمان می آورد، همانند قول  که انسان در آن در امنیت زندگی می کند و  حالتی 

ْنُتْم َتْعَلُموَن< )األنفال، 27( یعنی: آنچه به واسطه ی 
َ
ماناِتُکْم َو أ

َ
ُسوَل َو َتُخوُنوا أ ذیَن آَمُنوا ل َتُخوُنوا اهلَل َو الّرَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
الهی >یا أ

که به همه اطمینان می بخشد  کسی  گفته شده: »رجل أمنة: یعنی  آن ایمنی یافتید )راغب اصفهانی، 1430 ق، ص 25(. 

کرده است >لسَت مؤمنًا< )النساء، 94( یعنی: به تو ایمان نداریم« )األزهری، 1382 ش، ج 15،  و ابوجعفر مدنی قرائت 
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گفته است: »و أعطیُته من أمن مالی« یعنی: بهترین قسمت آن  را به او بخشیدم )همو، 1414 ق، ج  ص 510(. ابن عباد 

10، ص 413(.

کرد: گونه دسته بندی  گذشت می توان معانی لغوی امن را این  که  در خالل آنچه 

آرامش و طمأنینه و امنیت. 1

اعطای امان و بازگرداندن امانت. 2

راستی و صداقت. 3

تصدیق و ایمان. 4

گونه که معاذبن جبل از پیامبر؟ص؟ . 5 بهترین چیزها و باارزش ترین آنها؛ این امر از معانی جهاد در راه خدا است همان 
که »اوج عظمت اسالم، جهاد در راه خداست« )الشیبانی، 1421 ق، ج 36، ص 375(. کرده است  روایت 

امنیت در اصطالح. 2 . 1

کارکردها و اهداف آنها مشترک است  گرچه بعضی  که ا کرده اند  مفّسران و اهل سیاست تعاریف متعددی از امنیت ارائه 

کرده اند:  ع دیدگاه و اختالف تصورات و تضاد مشارب شان، نویسندگان آنها را در دو دسته بررسی  اّما به خاطر تنو

امنیت از دیدگاه مفسران. 1 . 2 . 1

ک است« )همو، 1413 ق، ج 2، ص 68(. محمد رشید  گفته است: »امنیت از بین رفتن چیز ترسنا ابوحیان اندلسی 

رضا گفته است: »آن اطمینان خاطر و عدم وجود ترس است« )همو، 1990 م، ج 5، ص 14(. البقاعی گفته است: »امنیت، 

آرامش یافتن نفس با امید یافتن به خیر است« )همو، 1389 م، ج 3، ص 577(. گفته شده: »اطمینان نسبت به مسأله ای 

که سبب رنج و ترس نخواهد شد« )الشعراوی، 1991 م، ج 1، ص 297(. آن »احساس آرامش و اطمینان در وجود انسان 

نسبت به نیازهای دنیوی و اخروی خود است بدون اینکه هزینه برای دستیابی به آن بپردازد« )اللوح و عنبر، 2006 م، 

ص 232(.
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امنیت از دیگاه اهل سیاست. 2 . 2 . 1

گروهی از مردم است و فرقی  کارگیری دستورات و عوامل لزم در جهت رسیدن به سالمت و راحتی و آرامش  »امنیت، به 

کشف برنامه ریزی های  کند یا در سطح عملیات  کم  گروه  که خطر دشمنان را از این  ندارد از راه اقدامات پیشگیرانه باشد 

دشمن باشد و تدوین برنامه هایی سازماندهی شده برای از بین بردن ضرر ناشی از اقدامات دشمن« )ناصر، 1994 م، ج 1، 

که شامل امنیت فردی انسان و امنیت جامعه می شود«  کنار رفتن ترس از زندگی مردم  ص 8(. »سالمت و امنیت روانی، و 

)الترکی، 2010 م، ج 1، ص 17(. در موسوعة السیاسة در تعریف امنیت آمده است: »تأمین سالمت دولت در مقابل خطرات 

کودتا و سقوط داخلی شود« )الکیالی و  کشور یا سبب  ع تسلط خارجی بر  که ممکن است منجر به وقو خارجی و داخلی 

که  کلماتی مترادف هستند  دیگران، 2004 م، ج 1، ص 331(. طبق تعریف های ارائه شده، امنیت و آرامش و طمأنینه 

گیر از امنیت در  که تعریفی فرا آسایش و زندگی موردپسنِد فرد و جامعه را محقق می سازند. با نگاهی به اسالم در می یابیم 

که شامل امنیت فرد و جامعه، امنیت دنیوی و اخروی، امنیت داخلی و خارجی و... می شود. انسان در نظر  آن وجود دارد 

اسالم، اساس و محور امنیت داخلی و خارجی است زیرا وی در حیات دنیا تکلیف بر دوش دارد و سایر مخلوقات ندارند. 

کرد: نهایت تالش و همکاری بین افراد جامعه برای ایجاد  از دیدگاه اسالم چنین تعریف  را  بدین خاطر می توان امنیت 

کنار  آرامش حسی و معنوی افراد، و آمادگی برای دفع دشمن با بال بردن سطح تمرین و آمادگی و مهارت و بیداری در 

که می بینیم بر آرامش فرد در درون جامعه تکیه دارد؛ زیرا  بالترین درجه رازداری و مخفی کاری. چنین تعریفی همان گونه 

گسترده از آن تشکیل می شود. اّمت اسالمی، طبق  که اّمت با مفهومی  که انسان سنگ بنای اساسی و اولیه ی جامعه است 

که در مهربانی  کی باشد »مؤمنان را می بینی  که عضوی از آن شا گر  فرموده پیامبر؟ص؟ احساس امنیت و آرامش نمی کند ا

کند بقیه ی اندام به تب و شب بیداری دچار  و عاطفه شان با همدیگر همانند یک جسم هستند؛ هرگاه یک عضو شکایت 

می شوند« )خطیب تبریزی، 1405 ق، ج 3، ص 74(.

که آسایش صفوف اسالمی و اّمت مسلمان را در پی داشته  ک و خالص است؛ امنیتی  پس امنیت، نتیجه ی ایمان پا

گسترده و شامل زمینه های  ک است. مفهوم امنیت، فقط مختص به یک جنبه نیست بلکه  و از شائبه های مختلف پا
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که خلل در هریک از آنها سبب برهم خوردن نظم و امنیت جامعه می گردد. گسترده و متعددی است 

مشتقات »األمن« در قرآن کریم. 2

که 31 بار  کار رفته است  کلمه ی »األمن« 48 بار با شکل های مختلف در 43 آیه و 24 سوره به  اصطلحات و مشتقات 

ک: اللوح و عنبر، 2006 م، ص 235- 232(. آن در سوره های مکی و 17 بار مدنی بوده است )ن. 

آیات مکی. 1 . 2

کار رفته اند. زیاد بودن تکرار واژه ی أمن و  األمن و مشتقات آن 31 بار در 29 آیه و 17 سوره مّکی به اشکال مختلف به 

مشتقات آن در سوره های مکی نسبت به سوره های مدنی به امورات زیر بر می گردد:

کفار نسبت  کم آنها در مّکه در آغاز دعوت الهی و نیز به خاطر شدت خشم  1- احساس ضعف مسلمین به عّلت تعداد 

که شناسایی می کردند به شدت مورد اذیت و آزار قرار داده و مسلمانان به خاطر ترس از این  به آنها؛ زیرا آنان مسلمانانی را 

ع، دین خود را آشکار نمی ساختند.  موضو

کرده بود و دستوری جهت مبارزه وجود نداشت و نیز  کریم در مّکه، پیامبر؟ص؟ را به دعوت مخفی و زبانی امر  2- قرآن 

که بر سر اّمت های پیشین آمده است،  کفار از خشم الهی و آنچه از عذاب شدید و مسخ و...  کریم به برحذر داشتن  قرآن 

کفار باشد. کرده است تا این اوامر عبرتی برای  کتفا  ا

که  کسانی  کافران و  که در مورد تفاوت بین مؤمنان و  3- ذکر »األمن« در سوره های مّکی به داستان هایی پرداخته 

استحقاق امنیت دارند و کسانی که ندارند، است تا این امر نمونه ای برای مسلمانان و کفار باشد و از آن پند و عبرت بگیرند 

و عالوه بر آن جان و روح آنان آرامش یابد.

4- خداوند متعال به مسلمین وعده ی امنیت و پیروزی در آینده را داده است تا فشار و ظلم وارد شده بر آنها در مّکه، 

جبران شود.
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امنیت در آیات مدنی. 2 . 2

اصطالح »األمن« و مشتقات آن به 17 شکل در 7 سوره و 14 آیه ذکر شده است:

که در این اصطالح و مشتقات آن در سیاق سوره های  کند، نوعی چرخش را  که در آیات و خطاب قرآنی دقت  کسی 

کتاب و  مدنی روی داده است، درک می کند؛ این آیات با احوال مسلمانان در مدینه تناسب داشته و ارتباط آنان با اهل 

کرده است کریم به آن از جنبه های مختلف توجه  که این اوامر در مّکه وجود نداشت و قرآن  دیگران را ترسیم نموده 

1- این اصطالح در مدینه در مورد روابط مادی و تنظیم و مدیریت آنها بین مسلمانان با دیگران ذکر شده و نیز در مورد 

حفظ امانت و... است.

که در فکر ضربه زدن به مؤمنان و  کفار آمده و به ذکر منافقانی پرداخته است  2- آیات در جایگاه قدرت و مبارزه با 

ترتیب مکر و حیله برای آنان هستند.

که  کند  که آن  را حمایت  که نیازمند قدرتی است  کنندگان آمده  3- در مورد حفظ امنیت بیت اهلل الحرام برای طواف 

مسلمانان قباًل در مّکه نداشتند.

که مّلت ضعیف بیشتر از مّلت  گشت  که بر آیات مّکی و مدنی مرتبط با امنیت نوشته شد مشخص  در خالل تعلیقاتی 

دولت  معنوی  و  مادی  توان  افزایش  با  جامعه  در  امنیت  میزان  نیز  و  می کند  فکر  آن  به  و  است  محتاج  امنیت  به  قوی 

که این امر را در قدرت گیری  ارتباط مستقیم دارد، زیرا در این حالت )داشتن توان( در دفع تجاوزگران قدرت بیشتری دارد 

مسلمانان در مدینه می بینیم.

تا  کرده  را تقویت  از ناحیه ی مادی و معنوی خود  کرده و مدام  که مرزهای خویش را حفظ  بر ملت نیز واجب است 

ک آنان را در ذهن خویش جای ندهند. متجاوزان داخلی و خارجی فکر تجاوز به خا
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انواع امنیت. 3

کرده اند: ع تقسیم  که دکتر عبدالعاطی احمد الصیاد و همکاران وی آن را به 26 نو انواع امنیت فراوان و مختلف است 

1- امنیت سیاسی، 2- امنیت جنایی، 3- امنیت خانوادگی، 4- امنیت گروهی، 5- امنیت مّلی، 6- امنیت منطقه ای، 

7- امنیت قومی، 8- امنیت اسالمی، 9- امنیت بین المللی، 10- امنیت شغلی، 11- امنیت محیطی، 12- امنیت صنعتی، 

امنیت   -18 اطالعاتی،  امنیت   -17 اخالقی،  امنیت   -16 غذایی،  امنیت   -15 آبی،  امنیت   -14 بهداشتی،  امنیت   -13

گردشگری، 21- امنیت فکری، 22- امنیت دینی، 23- امنیت روانی، 24-  تاریخی، 19- امنیت بهداشتی، 20- امنیت 

به  نویسندگان  مقاله  این  در   .)29 ص  م،   2004 )همو،  فرهنگی  امنیت   -26 دوره ای،  امنیت   -25 اقتصادی،  امنیت 

تعاریف موارد مرتبط با بحث پرداخته اند.

امنیت گروهی. 1 . 3

گذاشتن درگیری ها و تنش ها  کنار  که بین دولت های عضو یک سازمان متّحد با هدف حفظ امنیت و صلح و  »پیمانی 

که امنیت هر دولت و سالمت منطقه ای آن از اموراتی  با استفاده از روش های صلح جویانه منعقد می شود بر این اساس 

که در حزیران )سال 1950 م( منعقد شده  که تمام دولت ها آن را رعایت می کنند مانند: پیمان دفاعی مشترک عربی  است 

کل دولت های  که هرگونه تجاوز مسلحانه به هریک از دولت های عضو، به مثابه تجاوز به  کید می کند  و بر این اصل تأ

عضو است« )الکیالی و دیگران، 2004 م، ج 1، ص 330(.

امنیت مّلی. 2 . 3

ج آن  را تهدید می کند و بکارگیری تدابیر لزم جهت این  که از داخل و خار »مقصود از آن حمایت دولت از خطراتی است 

کرد >َو ِإْذ قاَل ِإْبراهیُم َرّبِ اْجَعْل  کریم می توان به این آیه اشاره  کار« )الکیالی و دیگران، 2004 م، ج 1، ص 330( در قرآن 

اِر  ُه ِإلی  َعذاِب الّنَ ْضَطّرُ
َ
ُعُه َقلیاًل ُثّمَ أ َمّتِ

ُ
َکَفَر َفأ ِخِر قاَل َو َمْن 

ْ
َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباهلِل َو اْلَیْوِم ال

َ
ْهَلُه ِمَن الّث

َ
هذا َبَلدًا آِمنًا َو اْرُزْق أ
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گردان، و مردمش  گفت: »پروردگارا، این ]سرزمین [ را شهری امن  َو ِبْئَس اْلَمصیر< )البقره، 126(. یعنی: و چون ابراهیم 

کفر بورزد،  کس  که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد- از فرآورده ها روزی بخش«، فرمود: »و ]لی [ هر  کس از آنان  را -هر 

خ [ می کشانم، و چه بد سرانجامی است . اندکی برخوردارش می کنم، سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش ]دوز

امنیت فکری. 3 . 3

که بر ساختار اصیل خود و فرهنگ و  کنند در حالی  »اینکه مردم در سرزمین و شهرهای خویش و بین جامعه زندگی 

ساختار فکری خویش ایمن و مطمئن باشند« )السدیس، 2005 م، ص 16(.

امنیت فرهنگی. 4 . 3

»وجود ارزش ها و تصوراتی که قوانین و ضوابط رفتاری را ارتقا داده به گونه ای که آسایش را در میان مردم افزایش داده 

کاهش یابد« )همان، ص 16(. گرایش به تجاوز و زور  و 

امنیت جنایی. 5 . 3

که دارای فعالیت های مجرمانه هستند، به مبارزه با سرکشی  کسانی  »امنیت جنایی با جمع آوری اطالعات پیرامون 

که جنایت  کشف جرم با هدف روشن ساختن مرز بین افرادی  کشف اطالعات پیرامون  و طغیانگری می پردازد و نیز به 

گرفته و متهمین و شهود می پردازد و به جمع آوری دلیل و براهین برای اثبات تهمت بر علیه متهم  بر علیه آنها صورت 

کمال، 1999 م، ص 90(. می پردازد« )عبدالحمید 

امنیت سیاسی. 6 . 3

هدف از آن تحقق امنیت دولتی است یعنی تحقق امنیت اقلیم و حکومت و مردم برای محافظت بر استقرار و دوام 

ک: همان، ص 91(. کشور )ن.  نظام سیاسی 
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امنیت داخلی. 7 . 3

کشور و تدابیر امنیتی داخلی، و ارتقای عملیات اطالعاتی و ضد تروریستی، نیز احساس  تقویت و تحکیم توان دفاعی 

کشور و بقای آن در محیط  که حاصل اهداف و برنامه های حکومتی است و هدف آن ارتقای امنیت  آرامش و اطمینان 

بین المللی در مقابل عناصر دشمن است« )الشقحا، 2004 م، ص 15(.

امنیت غذایی. 8 . 3

که سبب سالمت و نشاط آنان در زندگی می شود همراه  کشور در برآورده ساختن نیازهای غذایی افراد و آنچه  »توان 

یا  داخلی  تولیدات  طریق  از  می تواند  امر  این  که  ندارند  را  آنها  به  دستیابی  توانایی  که  کسانی  برای  امر  این  ضمانت  با 

واردات خارجی مبتنی بر مواد ضروری باشد« )الزهرانی و منیر، 2007 م، ص 14( در این مورد می توان به آیات زیر اشاره 

ٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوف <  ْطَعَمُهْم ِمْن ُجو
َ
ذي أ

َ
ْیِف؛ َفْلَیْعُبُدوا َرّبَ هَذا اْلَبْیِت؛ اّل تاِء َو الّصَ نمود >إِلیالِف ُقَرْیٍش؛ إیالِفِهْم ِرْحَلَة الّشِ

)القریش، 4- 1(

امنیت آبی. 9 . 3

»مدیریت و مبارزه با خشکسالی و حوادث دیگر در مورد آب ها و اقدام در جهت توزیع، انتقال و ذخیره سازی آن، و به 

کریم در  کارگیری منابع آبی بصورت فعال و جمع آوری آب باران ها و پیشرفت روش های آن« )همان، ص 38(. در قرآن 

ماِء ماًء َطُهورًا؛ ِلُنْحِیَي ِبِه َبْلَدًة َمْیتًا َو  ْنَزْلنا ِمَن الّسَ
َ
یاَح ُبْشرًا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِه َو أ ْرَسَل الّرِ

َ
ذي أ

َ
این مورد آمده است >َو ُهَو اّل

َکثیرا< )الفرقان، 49- 48(. ناِسّیَ 
َ
ْنعامًا َو أ

َ
ا َخَلْقنا أ ُنْسِقَیُه ِمّمَ

امنیت تبلیغاتی. 10 . 3

که ابعاد امنیتی را در تمام ساختارهای فرهنگی و تبلیغاتی و رفاهی- تبلیغاتی بطور یکسان مراقبت می کند«  »عملیاتی 

)بن زامل الحوشان، 2004 م، ص 127(.
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امنیت قانونی. 11 . 3

شامل حمایت از حقوق انسانی و مّلی برای هموطنان به صورت عام و نیز ادای واجبات انسانی در چارچوب ساختاری 

که فرد به آن  گرفتن حزب و طایفه و قومیتی  عادلنه و واضح است، و نیز تأمین کننده امنیت قضاوت عادلنه بدون در نظر 

وابسته است، می باشد« )صالح، سایت اخبار العراق(

امنیت روحی و شخصی. 12 . 3

»امنیت روحی، شامل آرامش روحی و روانی انسان است و شخصیت امنیت یافته کسی است که احساس کند نیازهایش 

که دارای  برطرف شده و خواسته هایش محقق شده و نیز پایه های اساسی زندگی اش در خطر نیست و هم چنین انسانی 

ُکْنُتْم َعلی  َسَفٍر َو َلْم  کریم در این مورد آمده است >َو ِإْن  حالت تعادل روحی است« )زهران، 2007 م، ص 34( در قرآن 

َو َمْن  هاَدَة 
َ

الّش َتْکُتُموا  َو ل  ُه  َرّبَ اهلَل  ِق  ْلَیّتَ َو  ماَنَتُه 
َ
أ اْؤُتِمَن  ِذي 

َ
اّل َفْلُیَؤّدِ  َبْعضًا  َبْعُضُکْم  ِمَن 

َ
أ َفِإْن  َمْقُبوَضٌة  َفِرهاٌن  کاِتبًا  َتِجُدوا 

ُه آِثٌم َقْلُبُه َو اهلُل ِبما َتْعَمُلوَن َعلیم < )البقره، 283(. َیْکُتْم ها َفِإّنَ

امنیت اسالمی. 13 . 3

که ایمان در آن محقق شده  که خداوند متعال به جماعت اسالمی می بخشد زمانی  امنیت اسالمی، موهبتی الهی است 

ْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغًة َو َنْحُن َلُه عاِبُدون < )البقره، 138( 
َ
و زندگی آنها رنگ و بوی اسالمی داشته باشد >ِصْبَغَة اهلِل َو َمْن أ

آماده سازی نظامی شود  و  اقتصادی  لوازم مادی سبب پیشرفت  و  و اسباب  زندگی مردم محو شود  از  آثار شرک  اینکه  و 

ما ُیساُقوَن ِإَلی اْلَمْوِت َو ُهْم َیْنُظُرون < )األنفال، 6(  ّنَ
َ
َکأ َن  >ُیجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحّقِ َبْعَد ما َتَبّیَ

امنیت اطالعاتی. 14 . 3

این امر به دو بخش تقسیم می شود:

امنیت اسناد عادی: امنیت سند یعنی حمایت از آن در مقابل جعل و تقلب و این امر با اعمال مجازات سنگین برای 
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که قصد جعل دارند یا جاعالن، محقق می شود. کسانی 

که برای حفظ سالمت و  امنیت اطالعات و اسناد الکترونیکی: آن مجموعه ای از تصمیم ها و قواعد و تشریعات است 

تکمیل نظام اطالعاتی در مقابل تخریب و گم شدن انجام می گیرد و نیز در مقابل تغییر و بکارگیری بدون مجوز چه سهوی 

و چه عمدی باشد )بن زامل الحوشان، 2004 م، ص 122(.

امنیت پیشگیرانه ی نظامی. 15 . 3

آن حفظ  و هدف  کرده  اسالمی مشخص  لشکر  بر  را  نظامی  نواحی  در  امنیتی  ترتیبات  نظامی  »امنیت پیشگیرانه ی 

کند  کشف  گر دشمن آنها را  که ا کردن برنامه ها و اسرار نظامی و تحرکاتی  لشکریان و آموزش شان است و نیز شامل حفظ 

وا َلُهْم َما 
ُ

ِعّد
َ
کریم در این مورد آمده است >َو أ کشور ضربه می زند« )ناصر، 1994 م، ص 90(. در قرآن  به امنیت نظامی 

ُکْم َو آَخریَن ِمْن ُدوِنِهْم ل َتْعَلُموَنُهُم اهلُل َیْعَلُمُهْم َو ما ُتْنِفُقوا  ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ

ْنُتْم ل ُتْظَلُمون < )األنفال، 60(.
َ
 ِإَلْیُکْم َو أ

َ
ِمْن َشْی ٍء في  َسبیِل اهلِل ُیَوّف

امنیت اخالقی. 16 . 3

برای  که  به صورت جرایمی  اخالق محقق می شود چه  و  ارزش ها  و نسل،  آبرو  با حفظ  که  اطمینانی است  احساس 

وسایل  بکارگیری  و  پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ  نیازمند  که  کی  خطرنا فعالیت های  صورت  در  یا  شده  وضع  تعزیر  یا  حّد  آن 

که احساس آرامشی  که اسالم آنها را وضع نموده است؛ نیز می توان آن  را بدین گونه تعریف نمود  پیشگیری کننده است 

که از خالل محافظت بر آبرو و ارزش و نسل محقق می شود و حمایت و جلوگیری از خروج از آن با قوانین ضبط اجتماعی« 

)الشافی، 2004 م، ص 60(.

تأثیر امنیت بر اّمت. 4

که با بودن آن احساس سعادت می کند و با از دست رفتن آن، زندگی پوچ  امنیت یکی از نیازهای ضروری انسان است 
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ذیَن آَمُنوا 
َ
کریم آمده است >اّل که خداوند یاد می کنند در قرآن  کسانی  و بی معنی و سخت و عذاب آور خواهد شد. در مورد 

که از ذکر الهی خودداری می کند آمده  کسی  ل ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوب < )الرعد، 28( و در مورد 
َ
َو َتْطَمِئّنُ ُقُلوُبُهْم ِبِذْکِر اهلِل أ

بر جامعه،  امنیت  تأثیر  ْعمی< )طه، 124(. 
َ
أ اْلِقیاَمِة  َیْوَم  َنْحُشُرُه  َو  َمعیَشًة َضْنکًا  َلُه  َفِإّنَ  ِذْکري  َعْن  ْعَرَض 

َ
أ َمْن  است >َو 

همانند تأثیر ذکر خداوند بر اّمت است؛ اّمتی که با ذکر خداوند زندگی می کنند، مطمئن و ایمن هستند و اّمتی که از آن دوری 

که احساس امنیت نمی کنند، پس امنیت از مهم ترین ارکان سعادت و استواری  می کنند اّمتی بدبخت و در تنگنا هستند 

مکانی  و  زمان  هر  در  امنیت(  )احساس  امر  این  می گردد.  جامعه  پیشرفت  سبب  که  است  لوازمی  مهم ترین  از  و  جامعه 

گشته و ترس و ناآرامی بر وی چیره  خواسته ی تمام افراد و جوامع و اّمت هاست زیرا با از دست رفتن آن، انسان مضطرب 

کند و چه بسیارند  که آنان را از ظلم و تجاوز حفظ  شده و مصلحت مردم مختل می شود و به دنبال پناهی ایمن هستند 

کرده اند. که دیار و وطن خویش را به دنبال یافتن پناهگاه ترک  مردمی 

تأثیر امنیت بر لشکر در حال جنگ. 1 . 4

غزوه ی بدر. 1 . 1 . 4

که طرفداران مسأله ای عادلنه  این غزوه اولین مواجهه و درگیری حقیقی بین حق و باطل محسوب می شود، در حالی 

گذاشتند و سالح هایی اندک در اختیار داشتند اّما  از دیار و وطن خویش آواره شدند و اموال و مایملک خویش را برجای 

ُکْم  گردانید. >ِإْذ َتْسَتغیُثوَن َرّبَ که صاحب مال و سالح و افراد فراوان بودند پیروز  کفار مّکه  با وجود آن خداوند آنان را بر 

 ِمْن 
َ
ِإّل ْصُر  الّنَ َما  َو  ُقُلوُبُکْم  ِبِه  ِلَتْطَمِئّنَ  َو   ُبْشری  

َ
ِإّل َجَعَلُه اهلُل  َو ما  ُمْرِدفیَن؛  اْلَمالِئَکِة  ِمَن  ْلٍف 

َ
ِبأ ُکْم 

ُ
ُمِمّد ّنِي 

َ
أ َلُکْم  َفاْسَتجاَب 

َرُکْم ِبِه َو ُیْذِهَب َعْنُکْم ِرْجَز  ماِء ماًء ِلُیَطّهِ ُل َعَلْیُکْم ِمَن الّسَ َمَنًة ِمْنُه َو ُیَنّزِ
َ
عاَس أ یُکُم الّنُ ِعْنِد اهلِل ِإّنَ اهلَل َعزیٌز َحکیٌم؛ ِإْذ ُیَغّشِ

گونه امنیت نظامی با تمام جوانب آن برای  ْقداَم< )األنفال، 11- 9( و بدین 
َ ْ
َت ِبِه األ ْیطاِن َو ِلَیْرِبَط َعلی  ُقُلوِبُکْم َو ُیَثّبِ

َ
الّش

که بشری و طمأنینه با امداد ذکر شده، به آنان نسبت داده شده و برای  گفته است: »آن گاه  مسلمین محقق شد. البقاعی 

کرده و در قلوب آنان عزت و حکمت و امنیت و آرامش قرار داده است«  که در آن قول، عملیات را تبعیت  آن ذکر شده 
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کفار تعدادشان نزدیک هزار  )البقاعی، 1389 ق، ج 8، ص 234(. علی رغم اینکه تعداد صحابه از 113 نفر تجاوز نکرده و 

کفار برتری داده  نفر بوده است )ثعالبی، 1996 م، ج 3، ص 116( اّما خداوند متعال تعداد اندک مؤمنان را بر تعداد فراوان 

که آنان  و موهبت امنیت بر آنان آشکار است و خداوند متعال در یک آِن واحد، امنیت و اطمینان را در وجود آنان قرار داده 

با همین اطمینان به وعده الهی به پیروزی رسیدند.

غزوه ی احد. 2 . 1 . 4

غزوه ی احد نیز موجب تحقق امنیت نظامی شده که اثر این امر در روحیه ی مسلمانان مشهود است که این امر در خالل 

گشته و خداوند  که در آن به راحتی و آرامش نیاز داشتند، سبب ایجاد امنیت برای آنان  کوتاه، در جایگاهی سخت  مدتی 

وَن ِباهلِل  ْنُفُسُهْم َیُظّنُ
َ
ْتُهْم أ َهّمَ

َ
َمَنًة ُنعاسًا َیْغشی  طاِئَفًة ِمْنُکْم َو طاِئَفٌة َقْد أ

َ
ْنَزَل َعَلْیُکْم ِمْن َبْعِد اْلَغّمِ أ

َ
متعال فرموده است: >ُثّمَ أ

ْنُفِسِهْم ما ل ُیْبُدوَن َلَك َیُقوُلوَن 
َ
ِ ُیْخُفوَن في  أ

ُه هلِلَّ
َ
ُکّل ْمَر 

َ ْ
ْمِر ِمْن َشْی ٍء ُقْل ِإّنَ األ

َ ْ
ِة َیُقوُلوَن َهْل َلنا ِمَن األ َغْیَر اْلَحّقِ َظّنَ اْلجاِهِلّیَ

ُکِتَب َعَلْیِهُم اْلَقْتُل ِإلی  َمضاِجِعِهْم َو ِلَیْبَتِلَي اهلُل ما  ذیَن 
َ
ُکْنُتْم في  ُبُیوِتُکْم َلَبَرَز اّل ْمِر َشْی ٌء ما ُقِتْلنا هاُهنا ُقْل َلْو 

َ ْ
کاَن َلنا ِمَن األ َلْو 

ُدور< )آل عمران، 154(. ابن کثیر می گوید: »خداوند متعال به  َص ما في  ُقُلوِبُکْم َو اهلُل َعلیٌم ِبذاِت الّصُ في  ُصُدوِرُکْم َو ِلُیَمّحِ

که داّل بر امنیت است و آن  را بر مسلمانان نازل ساخته بر بندگانش منت نهاده است« )ابن کثیر، 1408  واسطه ی آرامشی 

که این رحمت و احسان بر آنها سبب تثبیت قلوب و افزایش آرامش آنها شده است، زیرا  ق، ج 2، ص 144(. »شکی نیست 

که در قلب اوست، خواب و آرامش ندارد و هرگاه ترس از قلب او زایل شود ممکن است آرامش بر  انسان ترسو بخاطر ترسی 

که جز اقامه ی دین خدا و رضای الهی  که خداوند آرامش را بر آنها عطا نموده، مؤمنانی هستند  گروهی  وی وارد شود؛ این 

و رسول وی و مصلحت برادران مسلمان خویش هدفی ندارند« )السعدی، 1419 ق، ص 153(. 

گفته شد، خداوند متعال در غزوه ی احد با آرامش بخشیدن بر بندگان مجاهدش، منت نهاده تا راحتی  در خالل آنچه 

داده اند،  از دست  در جنگ  که  را  و قدرت شان  کرده  آرامش  احساس  و  یافته  آرامش  اجسادشان  و  و عقل هایشان  یابند 

بازیابند، این امر به خاطر اهمیت امنیت و آرامش برای لشکریان و بازگرداندن نشاط زندگی به آنان است. پس تأثیر امنیت 
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که ترس از قلب وی زدوده  که آرامش بر فرد ترسیده وارد نمی شود و زمانی ارامش می یا بد  بر آنان آشکار است بدین خاطر 

شود. 

نعمت امنیت و مسکن. 2 . 4

که چگونه با وجود نعمت امنیت و  کرده  که بر اهل حجر، قوم حضرت صالح؟ع؟، ذکر  خداوند به مّلت ها نعمتی را 

کوه ها ساخته اند اّما با وجود این نعمت ها، فرستادگان  که خداوند بر آنان بخشیده، خانه ای امن در دل  مسکن و قدرت 

کاُنوا َیْنِحُتوَن ِمَن  ْصحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسلیَن؛ َو آَتْیناُهْم آیاِتنا َفکاُنوا َعْن ها ُمْعِرضیَن؛ َو 
َ
َب أ

َ
َکّذ کردند >َو َلَقْد  الهی را تکذیب 

اْلِجباِل ُبُیوتًا آِمنیَن< )الحجر، 80-82(.

در  از ترس ها،  آمنین<  بیوتا  الجبال  >ینحتون من  و  آنان است  بر  کثرت نعمت  کانوا< بخاطر  >و  السعدی می گوید: 

گر نعمت را شکر می کردند و پیامبرشان صالح؟ع؟، را تصدیق می کردند خداوند ارزاق را  سرزمین شان ایمن بودند، پس ا

گرامی می داشت« )السعدی، 1419، ص 434(. »آنها  بر آنان جاری می ساخت و با انواع ثواب دنیوی و اخروی آنان را 

کوه ها داشتند و بدین وسیله، بدون ترس، از دشمنان در امان بودند«  به خاطر قدرت خویش خانه های ساخته شده در 

)الزحیلی، 1424 ق، ج 14، ص 61(.

کوه ها تراشیده  که آنها خانه هایی در  از خالل قصه قوم صالح؟ع؟ میزان تأثیر امنیت بر آنان مشخص می شود، در حالی 

که آنان را به خود مشغول سازد یا آنان را بترساند زیرا  بودند و از ترس در امان بودند، پس مشخص است چیزی آنجا نبوده 

که تراشیدن به وقت بیشتری از بنا نیاز دارد و نیازمند  گر وجود داشت نمی توانستند آن خانه ها را بنا سازند؛ معلوم است  ا

که آنان داشته اند. که آنان انجام داده اند داّل بر حالت امنیت و استقراری است  مهندسی ساختمان است و این اعمالی 

اطمینان و زایل شدن ترس. 3 . 4

در قصه ی حضرت موسی؟ع؟ خداوند توضیح می دهد چگونه با امنیت منت نهاده است، و چگونه ترس را از او برداشته 

است آن گاه که به او امر کرد که عصایش را پرتاب کند تا بداند که آن نشانه ای الهی است تا آماده شود که جادوگران فرعون 
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ی 
َ
ّنَ ها َجاّنٌ َوّل

َ
َکأ ا َرآها َتْهَتّزُ  ْلِق َعصاَك َفَلّمَ

َ
ْن أ

َ
را به مبارزه بطلبد، پس خداوند متعال خطاب به موسی؟ع؟ می فرماید: >َو أ

ِمنین < )القصص، 31(. السعدی می گوید: »یا موسی أقبل و لتخف 
ْ

َك ِمَن ال ْقِبْل َو ل َتَخْف ِإّنَ
َ
ْب یا ُموسی  أ ُمْدِبرًا َو َلْم ُیَعّقِ

آوردن حتمی  با روی  را  امر  )أقبل(  الهی  گفتار  امنیت دادن و عدم ترس است، پس  امر در  بلیغ ترین  المنین«  إنک من 

که خطاب >إنک  ساخته اّما هنوز درون موسی؟ع؟ نوعی ترس وجود دارد، سپس خداوند می فرماید: >ل تخف< و آنگاه 

من المنین< می آید فرد ترسیده با تمام وجود روی می آورد، پس موسی؟ع؟ روی آورد بدون اینکه بترسد، بلکه مطمئن 

است و به گفتار پروردگارش اطمینان دارد، ایمانش افزوده گشته و یقینش کامل گشته است؛ خداوند نشانه ی الهی )عصا( 

کامل و محکم و قوی داشته باشد )السعدی، 1419  را به موسی؟ع؟ نشان می دهد قبل از رفتن وی نزد فرعون، تا یقینی 

ق، ص 615 با تصرف(.

تأثیر امنیت در این تمرین عملی بر موسی؟ع؟ واضح است و وی به پروردگارش ایمان داشته و بعد از اینکه پروردگار 

متعال او را ایمن ساخته است، نترسیده یا دستپاچه نشده است، سپس به مالقات فرعون و جادوگران رفته و در اثنای 

که استوار و مطمئن است. کرده  رودررویی با آنها ثابت 

تأثیر امنیت بر اقتصاد. 4 . 4

تأثیر امنیت بر اقتصاد بسیار عظیم است زیرا بدین امر، سرزمین ها و مردم به خرید و فروش می پردازند و به تجارت 

که سوره ی قریش بارزترین دلیل در این امر است  اموال خویش اطمینان دارند و منت الهی در این امر بر آنان اشکار است 

قریش  بر  الهی  بزرگ  نعمت های  از  تعدادی  می گیرد  بر  در  مّکی  سوره ی  »این  می گوید:  زحیلی   .)1-4 القریش،  )ن.ک: 

که خداوند آنان را متّحد ساخته و میان آنان الفت و پیوند قرار داد >إلیالف قریش< و آنان را در سفر و  گاه  اهل مّکه، آن 

کرد >إیالفهم رحلة الشتاء  آزادی تجارت در یمن به هنگام زمستان و شام در تابستان برای اندوختن مال و ثروت تمکین 

و الصیف< و آماده ساخت برای آنان در سرزمین امن، نعمت امنیت و اطمینان و آرامش بدون درگیری را« )همو، 1424 

ق، ج 30، ص 413(.
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که حادثه  گونه  که خداوند بعد از بعثت برای آنان یادآوری می کند همان  سید قطب می گوید: »این نعمت الهی است 

که به  کرده است؛ نعمت سفر ایمن آنها در زمستان و تابستان، و نعمت رزق و روزی  فیل را در سوره ی پیشین آن یادآوری 

که در سرزمینی خشک و خالی بودند؛ خداوند با فضل خویش آنان  خاطر این دو سفر بر آنان جاری ساخته است، در حالی 

کنار بیت اهلل الحرام بودن چه در سفرها در  را نعمت امنیت از ترس بخشیده است، چه در درون خانه ی خود به خاطر در 

که خداوند آن  را قرار داده و حفظ آن  را در مقابل هرگونه تجاوز بر آنان واجب ساخته است، پس به  رعایت حرمت خانه ای 

که در جوار خانه اش سیر و ایمن هستند  که به عبادت غیر خدای متعال نپردازند، زیرا او خدایی است  آنان تذکر داده است 

و به نام او به سفر رفته و سالم بر می گردند« )همو، 1389 ق، ج 6، ص 3982(.

کامل به  که آزادانه و با آرامش  گونه تأثیر امنیت بر اقتصاد روشن است، زیرا اّمت ایمن، اّمتی تولیدکننده است  بدین 

کسب مال و مسکن و لباس و...  اعمال خویش رسیدگی می کنند و با انجام سفرهای تجاری ایمن، همانند قریش، به 

می پردازند.

اهمیت امنیت در زندگی انسانی. 5

که زندگی بدون آن بسیار دشوار است. 1- امنیت نیاز اساسی انسان است و خواسته ی فطری 

که تمام اّمت ها و مردم در هر زمان و مکان  2- امنیت از پایه های اساسی سعادت و آرامش است و این مطالبی است 

بر آن متفق القول هستند.

گونه  ک و سایر نیازهای بشری نمی کاهد و دلیل آن را می توان بدین  3- نیاز مردم به امنیت از نیاز آنها به خورد و خورا

بیان ساخت:

َکَفَر  ِخِر قاَل َو َمْن 
ْ

َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباهلِل َو اْلَیْوِم ال
َ
ْهَلُه ِمَن الّث

َ
الف( >َو ِإْذ قاَل ِإْبراهیُم َرّبِ اْجَعْل هذا َبَلدًا آِمنًا َو اْرُزْق أ

اِر َو ِبْئَس اْلَمصیر< )البقره، 126(. ُه ِإلی  َعذاِب الّنَ ْضَطّرُ
َ
ُعُه َقلیاًل ُثّمَ أ َمّتِ

ُ
َفأ
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که از سالمت زمین از فساد و مراقبت از امنیت در آن مطمئن شوند >َو  ب( اینکه از همان لحظه اول مالئکه خواستند 

ُح ِبَحْمِدَك َو  ماَء َو َنْحُن ُنَسّبِ  َتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسِفُك الّدِ
َ
ْرِض َخلیَفًة قاُلوا أ

َ ْ
َك ِلْلَمالِئَکِة ِإّنِي جاِعٌل ِفي األ ِإْذ قاَل َرّبُ

ْعَلُم ما ل َتْعَلُمون < )البقره، 30(.
َ
ُس َلَك قاَل ِإّنِي أ ُنَقّدِ

ج( اینکه خداوند متعال بر قریش نعمت بخشیده و در جایگاه های مختلف به عظمت نعمت امنیت و آسایش زندگی 

ُکّلِ  ْن َلُهْم َحَرمًا آِمنًا ُیْجبی  ِإَلْیِه َثَمراُت   َو َلْم ُنَمّکِ
َ
ْرِضنا أ

َ
ْف ِمْن أ ِبِع اْلُهدی  َمَعَك ُنَتَخّطَ کرده است >َو قاُلوا ِإْن َنّتَ آنان اشاره 

ْکَثَرُهْم ل َیْعَلُمون < )القصص، 57(.
َ
ا َو لِکّنَ أ َشْی ٍء ِرْزقًا ِمْن َلُدّنَ

کرده است )القریش، 4 و 3(. د( خداوند این نعمت را در سوره قریش یادآوری 

نتیجه گیری. 6

این  بخشید.  خواهد  آرامش  را  او  ساخته،  ایمن  ترس  مقابل  در  را  انسان  که  است  الهی  موهبت های  از  یکی  امنیت 

موهبت الهی دارای انواع مختلفی مثل امنیت سیاسی، غذایی، آبی و … است. در معانی لغوی این واژه معانی مختلفی 

مثل آرامش، طمأنینه، اعطای مال، راستی و تصدیق وجود دارد. این واژه و مشتقات آن 48 بار به شکل های مختلف 

که شاید دلیل اصلی آن به  که بیشترین آن در سوره های مّکی بوده است  کریم به کار رفته  در 43 آیه و 24 سوره ی قرآن 

کم بود و خداوند بدین وسیله به آنها وعده ی آرامش  احساس ضعف مسلمین در مّکه بر می گردد؛ زیرا تعداد آنها در آغاز 

که امنیت یکی از ارکان مهم سعادت است، وجود آن تأثیری مستقیم بر جامعه نهاده، سبب  عطا نموده است. از آنجا 

استواری آن و در نتیجه پیشرفت افراد جامعه می گردد. نمونه های قرآنی آن را می¬ توان در غزوه بدر و احد، نعمت امنیت 

کرد. و مسکن به قوم صالح؟ع؟، امنیت و زایل شدن ترس از موسی؟ع؟ در برخورد با جادوگران فرعون مشاهده 
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دانشگاه پیام نور 

چکیده: یکی از اساسی ترین دغدغه های بشر در قرن تکنولوژی، بهره مندی مناسب از 
منابع انسانی و مدیریت راهبردی است. این امر با تبیین اصول، مبانی و زیر ساخت های 
کمال و ایده های منحصر  کم بر جامعه ی هدف، موجب رسیدن به قله های  مدیریت حا
که  به فرد می گردد. در این مقاله به بررسی برخی مبانی و شاخص های مدیریت اسالمی 
احسنت  نحو  به  خویش  ساله   5 حکومت  زمان  در  ابیطالب؟ع؟  علی ابن  امیرالمومنین 
خداترسی،  بیانگر  مقاله  این  یافته های  است.  شده  پرداخته  رساندند،  ظهور  منصه  به 
ل علوی است،  گریزی در دریای بیکران اندیشه ی زل خدامحوری، تهذیب نفس و دنیا 
اقتصادی،  فرهنگی،  سیاسی،  برنامه های  تحقق  و  راهبردی  مدیریت  اصلی  عامل  که 
نظامی، اجتماعی با محوریت اسالم ناب محمدی؟ص؟ است. در نتیجه باید گفت تحقق 
کمل نیازمند پیاده سازی بینش ناب علوی؟ع؟  و ظهور دولت و تمدن اسالمی به طورا

توسط مدیران جامعه است. 

کم. کلیدواژهها:مدیریت، اسالم، امام علی؟ع؟، حکومت، اصول، حا پیشینه ی مقاله
دریافت: 94/07/05
پذیرش: 94/09/30



 



مقدمه . 1

کـه بایـد در آن بینـش عقالنـی  یکـی از دغدغه هـای مهـم جامعـه ی امـروز مدیریـت زندگـی اجتماعـی اسـت، جامعـه ای 

کـه پایـه ی  کمـل مدیریـت اسـالمی  کنـد. در تعریـف ا ج نجـات پیـدا  ج و مـر کنـد فصـل الخطابـی باشـد تـا جامعـه از هـر حکـم 

که مدیریت اسـالمی متشـکل از مجموعه معارف اسـالمی  ع اشـاره نمود  اساسـی مدیریت علوی اسـت می توان به این موضو

کـه از فقـه الحـکام سرچشـمه می گیـرد و صرفـًا محـدود بـه دایـره فقـه نمی باشـد.  از جملـه اعتقـادات، اخـالق و احـکام اسـت 

کـه در تمامـی عرصه هـا  کـه گذشـت قلمـرو مدیریـت اسـالمی چنـان وسـیع اسـت  )قوامـی، بی تـا، ص 41( بـا توجـه بـه تعریفـی 

ارائـه راهـکار، اسـتراتژی مدیریـت و توسـعه مدیریـت می پـردازد. شـیوه ی صحیـح مدیریـت اسـالمی می توانـد الگویـی  بـه 

گـر بـه تعریـف مذکـور در خصوص مدیریت اسـالمی واقـف گردیم و بدانیـم مدیریت  گـردد. ا بـرای مدیریـت جهانـی محسـوب 

اسـالمی متشـکل از مجموعه ی معارف اسـالمی، احکام الهی و ره آموز ایمان راسـخ به خداوند اسـت؛ پس سـؤالتی به وجود 

کـه چـرا بـرون داد نحـوه ی عملکـرد برخـی مدیـران حکومـت اسـالمی بسـیار ضعیـف و غیـر عـادی اسـت؟ آیا به سـبک  می آیـد 

کتیک هـای راهبـردی مدیریـت اسـالمی آشـنایی ندارنـد؟ مدیریـت عملکـرد )خودارزیابـی( در نظام مدیریتـی آنان تعریف  و تا

کارآمد،  کافـی بـه علـم مدیریـت در حـوزه تخصـص خویـش ندارنـد؟ آیـا انتخـاب آنان به عنـوان مدیـر  نشـده اسـت؟ شـناخت 

کرده انـد؟ ناشایسـت بـوده اسـت؟ و یـا دسـتگاه های نظارتـی سـکوت 

از شاخص های مهم و اساسی حکومت درخشان امام علی؟ع؟ نگاه توحیدی و خردمندانه به همراه تدبیر و برنامه ریزی 

اسالم؟ص؟  گرامی  پیامبر  رحلت  از  پس  حکومت  تاریخی  معتبر  اسناد  بررسی  طبق  بود.  اسالمی  مدیریت  پیرامون  موفق 

که برآیند روشن معرفت الهی و  که در این مقاله به برخی از موارد نقل شده  دارای فراز و نشیب های سخت مدیریتی بود 
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گستره ی جهان بینی توحیدی است را اشاره می کنیم.

برخورد با بدعت ها. 2

کوچک و یا بزرگ تحت مدیریت  از وظائف اجتناب ناپذیر رهبرجامعه انسانی ایجاد آرامش و امنیت برای مجموعه 

که این مهم با سعه ی صدر و اتخاذ تصمیم درست در قبال ساختارشکنی ها و بدعت ها به منصه ی ظهور  خویش است 

می رسد.

بزرگان،  همه ی  نظر  مورد  پیش  از  بیش  مدیریتی،  کارنامه ی  در  قاطع  و  لین  ادبیات  شده  انجام  بررسی های  طبق 

گر با تاریخ  بالخص علماء مدیریت و ائمه معصومین؟مهع؟ بوده است )عمید زنجانی، 1344 ق، ص 94-83(. چنان چه ا

سیاسی اسالم همراه شویم و از ژرفا زندگی سیاسی_اجتماعی بزرگان معنوی و خصوصًا مدیریت بی نظیر امیرالمومنین؟ع؟ 

گرامی اسالم؟ص؟ برجسته ترین الگو در  که ایشان پس از پیامبر  کنیم  ع اذعان  را رصد نماییم در نتیجه باید به این موضو

که با اتخاذ تصمیم های صحیح با بدعت های پیچیده ی زمان خویش به مبارزه پرداختند  ظهور مدیریت اسالمی بودند 

کارگزاران و مدیران جامعه اسالمی هموار نمودند.  و معبر مدیریت اسالمی را برای 

زیرا آن حضرت مبنای تصمیم خود را بر اساس عقل و حکمت قرار داده بودند، نه وهم و شهوت. نمونه ی بارز آن، 

در  مثال  به عنوان  است؛  زمان خویش  بدعت های  با  آن حضرت  برخورد  است  ایشان  الهی  بیانگر شیوه ی مدیریت  که 

این  با  امام  که  کردند  ح  مطر بدعت  عنوان  به  را  احکامی  که  بودند  کسانی  سنت  و  قرآن  وجود  با  خلفاء  و  صحابه  بین 

کرده و می فرماید:  کردند، و در خطبه ای از اشتباه های دسته های مختلف اظهار شگفتی  بدعت ها به طور جدی برخورد 

گام بر  که هر یک در مذهب خود، نه  کنده با دلیل مختلف  گروه های پرا از خطای  »در شگفتم، چرا در شگفت نباشم 

گام پیامبر؟ص؟ می نهند، و نه از رفتار جانشین او پیروی می کنند، نه به غیب ایمان می آورند و نه خود را از عیب بر  جای 

که می پندارند، و  گرداب شهوات غوطه ورند، نیکی در نظرشان همان است  کنار می دارند، به شبهات عمل می کنند و در 

که آنها منکرند. در حل مشکالت به خود پناه می برند، و در مبهمات تنها به رأی خود تکیه می کنند،  زشتی ها همان است 
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باور دارند چنگ  که خود  که به دستگیره  های مطمئن و اسباب محکمی  راهبر خویش می  باشند  و  امام  کدام،  گویا هر 

گزاران برخورد می نمودند و  می زنند«. )جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 245( در مدیریت علوی ابتداء با مالیمت با بدعت 

زمانی برای بازگشت آنها به اصول اسالمی در نظر می گرفتند. در صورتی که طاغیان به رویه ی باطل خویش ادامه می دادند 

ع  این موضو که در مدیریت علوی  تا برگشت به دین خدا مبارزه می کردند )الحجرات، 9(  آنان  با  طبق فرمایش قرآن، 

کاماًل مشهود است. امام علی؟ع؟ به جد در راستای حفظ احکام، محتوای بلند  گرفتن مقام و جایگاه فرد،  بدون در نظر 

گزار، به مبارزه برخاست. برخورد شدید و جدی با  کوشید و با صحابه بدعت  قرآن، سیره و سنت پیامبر بزرگوار اسالم؟ص؟ 

که پیروزی در  گرفتند  بدعتگزاران در هر دورانی از اهمیت فراوانی برخوردار است چون آنان دین و فرهنگ مردم را نشانه 

که مدیر از شأن اجتماعی_دینی و از شخصیت الهی برخوردار باشد، تا بتواند اهداف الهی  این مبارزه، مشروط به آن است 

که یقینًا در جهت زنده نگه داشتن دین حق است به منصه ی ظهور بنشاند. و قطعًا طبق تاریخ  با رنگ و بوی عبودیت را 

که  اسالم و آموزه های دینی و سیره انبیا؟مهع؟، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟ در حکومت 5 ساله ی خویش، در جایی 

رضای خدا نبود با اباطیل سازش نکردند و با تمسک به حبل محکم الهی با شجاعت تمام، راه بدعت گزاری در دین را 

مسدود نمودند.

چهار مفهوم منفی بدعت، فتنه، شبهه، تفرقه از نظر امام؟ع؟ عامل سقوط و شکست مدیریتی در جوامع اسالمی است 

کاماًل در حال تقابل می باشند. در زمان حکومت امام علی؟ع؟ ایشان با آن  که تفکر سیاسی، منطقی و دینی با این مفاهیم 

کردند. مسائل به شدت و با جدیت برخورد 

آزادی فعالیت احزاب . 3

و  است  بوده  اندیشمندان  و  توجه سیاستمداران  مورد  در حکومت های مختلف  گروه های سیاسی  فعالیت  باز  دیر  از 

ع رقابت سالم و هدفمند در راستای رشد و ارتقاء فهم فرهنگی_ سیاسی مردم می دانند. اغلب آن را یک نو

کرم؟ص؟ به عنوان بنیان گذارحکومت اسالمی اشاره می کنیم. به نقل از تاریخ،  با سیری در تاریخ اسالم، به عصر رسول ا
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گروه ها در داخل دولت اسالمی دارای فعالیت بودند )مارسل بوازار، 1362 ش، ص 179(، و  در زمان آن حضرت همه ی 

که برای امنیت حکومت اسالمی خطر آفرین باشد. با توجه به همین مسئله،  نسخ آن فعالیت ها مشروط به زمانی می شد 

کوفی، 1374  کرم؟ص؟ با چندین حزب سیاسی فعال در مدینه به مبارزه پرداختند )ابومحمداحمدبن علی اعثم  پیامبر ا

که  که احزاب مختلف،  ش، ج 1، ص 51(. چنان چه این حکم و جریان در زمان امام علی؟ع؟ هم تکرار شد با این تفاوت 

که نشان دهنده ی امنیت فکری و  گسترده ای داشتند  طبعًا مذهبی بودند در زمان حکومت امام علی؟ع؟ فعالیت های 

که دسته ی اول امام علی؟ع؟ را پذیرفتند و اطاعت  بیانی در بین آنها بود، به عنوان مثال به دودسته می توان اشاره نمود 

از اساس خالفت امام را مشروع  که حاضر به پذیرش امام نبوده و  ایشان را لزم شمردند و دسته ی دوم بنی امیه بودند 

که برای اسالم  نمی دانستند )جعفریان، 1374 ش، ج 2 ص 213(. امام علی؟ع؟ طبق سنت نبوی با شخصیت هایی 

خطر آفرین به شمار می رفتند برخورد جدی می کرد؛ به عنوان مثال، معاویه که یکی از محرکین اصلی مرگ عثمان به شمار 

می رفت را از هرگونه فعالّیت اجرایی بازداشت. معاویه بعد از مرگ عثمان به عنوان خونخواهی او، از اطاعت و حکومت 

ج شد و با تحریک اصحاب جمل، سعی در بر هم زدن حکومت حضرت داشت و آن گاه خود وارد میدان  امام علی؟ع؟ خار

ج و غائله جنگ نهروان  گروه منحرف خوار که باعث تحریک و تشکیل  شد و جنگ صفین را به راه انداخت و هم او بود 

کند. امام علی؟ع؟ علی رغم  گذاری  شد و به این ترتیب خودش را امیرالمومنین خواند و توانست حکومت بنی امیه را پایه 

کند و در این رابطه فرمو: »و اهلل ل  اصرار و مصلحت اندیشی اصحابش حاضر نشد معاویه را در پست استانداری شام ابقاء 

که حتی به اندازه ی دو روز هم اجازه نمی دهم معاویه در پستش باقی  استعمل معاویه یومین ابدا...« یعنی: به خدا قسم 

بماند )ابن اثیر، بی تا، ج 2، ص 11( و در جای دیگر می فرماید: »ل و اهلل ل اعطینه ال السیف« یعنی: نه، به خدا سوگند 

گفت سیاست امام علی؟ع؟ در مقابل حزب  جز ضربات شمشیر چیزی به معاویه نخواهم داد« )همان(. در واقع می توان 

کفر و نفاق به پیروزی برسد، بلکه بر این باور بود آن  معاویه، عدم سازش بود. امام علی؟ع؟ هرگز راضی نشد تا با شمشیر 

که با شمشیر ابوسفیان و همکاری معاویه حاصل شود، شکست دین و آرمان اسالم است. پیروزی 
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مذاکره . 4

ج از سیطره ی مدیریتی از شیوه های مهم و کارآمد در حوزه ی مدیریت است. مدیریت  داشتن روابط حسنه با جامعه خار

کثری از آرمان های حکومت اسالمی است. گفتمان دینی و جذب حدا با محوریت 

که به خیلی از نزاع های سیاسی،  کره ی صحیح از مقدمات ضروری در بینش مدیریتی به شمار می رود  از این رو مذا

اجتماعی و اقتصادی خاتمه داده و در نتیجه در جهت بهسازی روابط و رسیدن به نقطه ی عطف اجتماعی بسیار حائز 

کره، جایگاه ویژه ای داشت. به عنوان مثال پس از حادثه ی صفین  اهمیت است. در حکومت حکیمانه امام علی؟ع؟ مذا

به  ج  با خوار که  برآمدند  امام علی؟ع؟، حضرت در صدد  از لشکر حق مدار  ج  و اختالف بین مسلمانان و جدا شدن خوار

که شاید آنها را از اقداماتشان باز دارند از این رو ابن عباس را به عنوان نماینده به سوی آنها فرستاد ولی  کره بپردازند  مذا

برخی مغرضانه بر عقیده ی خود پافشاری نمودند )حسن، بی تا، ص 322(.

گرفتن منافع مسلمانان و استقالل حکومت اسالمی در برخورد با نخبگان و احزاب  کم اسالمی می بایست با در نظر  حا

کره در حکومت اسالمی به معنای وجود سیاست روشنفکرانه  سیاسی مالطفت لزم را داشته باشد. به دیگر سخن، وجود مذا

کره با مسیحیان  کرم؟ص؟ جریان مذا کره ی تاریخ بشریت در زمان پیامبر ا کثری است، بنابراین بزرگ ترین مذا و جذب حدا

ع خود بی نظیر و از پویایی خاصی  که در نو کره منقول نازل شد  که آیه ی مباهله )آل عمران، 61( پیرامون مذا نجران بود 

کرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ جهان شمول  که مدیریت پیامبرا گردید  برخوردار بود. بنابراین به کارگیری این شاخص ها موجب 

گردد. این عملکرد باعث تسهیل ورود  و در عرصه ی بین المللی، حکومت اسالمی از جایگاه ویژه و اعتبار خاصی برخوردار 

حکومت اسالمی به عرصه های مختلف شد.

رابطه ی با بزرگان. 5

تعامل فکری با بزرگان و نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در نهایت مشورت گرفتن از آنها در امور و در عصرهای 

مختلف برای مسئولن و رهبران بسیار مفید بوده و در عملکرد آنها تا ثیر بسزایی خواهد داشت.
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ع می فرماید: »روابط خود را با افراد با شخصیت، اصیل و خانواده های  امام علی؟ع؟ در خطبه ای در اهمیت این موضو

گرم و شعبه هایی از خوبی هستند« )عزیزی، 1380 ش، ص 219(. امام؟ع؟ در  کانون  که  کن  صالح و خوش سابقه برقرار 

که بسیار  این قسمت به معیارهای مهمی برای مشاور اشاره می نماید از جمله: با شخصیت، اصیل، صالح، خوش سابقه 

قابل توجه است.

که در خطبه ی 216 به موانع ارتباط رهبر با  اهمیت ارتباط با بزرگان، از منظر امام علی؟ع؟ بسیار قابل توجه است 

که مردم در ارتباط با وی  بزرگان و مردم اشاره می نماید و می فرماید: بدترین زمان و حالت مدیردر نزد مردم زمانی است 

که مدیر متفاخر، متکبر و خود پسند است. این صفت رذیله مانع برقراری ارتباط بالنده مدیر با مردم و بزرگان  کنند  گمان 

و عامل مؤثردر جهت انحطاط قلمرو رهبری وی خواهد شد. امام علی؟ع؟ در حکومت خویش زمامداران را به مشورت با 

توده های مردم و خواص با بصیرت توصیه می نمود تا در مدیریت اسالمی موفق و پیروز باشند.

جذب نخبگان. 6

در  مذهبی  فعالن  و  اقتصادی  سیاسی،  علمی،  نخبگان  جذب  مدیریت،  در  علی؟ع؟  امام  اندیشه های  جمله  از 

عرصه های مختلف بود. سیاست مذکور در راستای جلب رضایت و پشتیبانی از حکومت اسالمی بسیار حائز اهمیت بود. 

کوشید تا اذهان مردم، بزرگان اشراف و رؤسای قبایل را نسبت به مسائل  کوفه  به عنوان مثال آن حضرت در آغاز ورود به 

روشن ساخته و آنان را برای پشتیبانی از رهبری در تحولت بعدی مهّیا نماید )عزیزی، 1380 ش، ص 159(.

با نگاهی دقیق به سیره ی علوی، کیاست و سیاست امام کاماًل مشهود است. هرچند امام عالم بر غیب و متصل به انوار 

کنند و مشکالت و  که مانند عامه مردم مسائل پیرامون را مدیریت  الهی بود لیکن سیر قانون علت و معلول ایجاب می کرد 

چالش ها را به طور عادی برطرف نمایند.

گزینش افراد صالح برای انجام امور جاری یکی از دغدغه های ائمه؟ع؟ و دلسوزان اجتماع اسالمی است. چنان چه 

گاه باشید  امروزه در جوامع اسالمی بیش از پیش این قضیه مورد انتظار مردم و مسئولن است. امام علی؟ع؟ می فرماید: »آ
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که شما مردم هنگام بعثت پیامبر خدا؟ص؟ داشتید امروز دوباره به سوی شما برگشته.... باید زیروروی شوید و  گرفتاری 

گرفتند عقب افتند« )عباس عزیزی، 1380 ش،  که عقب افتاده اند پیش افتند و آنان که به ناروا پیش  صاحبان فضیلت 

کشور دور  که به دلیلی از عرصه ی سیاست و فعالیت های جاری  خطبه 15(. استفاده از تجربیات و علم صاحبان فضیلت 

کاری سیستم تزریق نماید و جامعه با بهره مندی از تمام استعدادهای موجود از  شده اند می تواند جان تازه ای به بدنه ی 

جمود فکری و علمی بیرون آمده و راه پیشرفت را بپیماید.

ممانعت از جوسازی. 7

ارتباط با فرهنگ های بیگانه پیامدهای زیانباری برای حکومت اسالمی به همراه دارد و این روند از دیر باز برای به 

کشیدن مردم مسلمان معمول بوده است. سلطه 

که آفت های متعددی به همراه  در زمان حکومت امام علی؟ع؟ قصه خوانی پیرامون یهودیان در مسجد متداول بود 

داشت به عنوان مثال فراموشی و بی اهمیت جلوه دادن کالم وحی، احادیث و سیره ی رسول خدا؟ص؟ یکی از بازخوردهایی 

انحراف  قرآن،  از  پیش  شده  تحریف  آسمانی  کتاب های  طرفی  از  می شد.  احادیث  و  قرآن  ترویج  مانع  نوعی  به  که  بود 

فکری- عقیدتی را در جامعه رقم می زد. بدین جهت امام علی؟ع؟ قصه خوانان را از مسجد بیرون نمود و آنها را از این 

کتابی دارد از بین ببرد« )جعفریان، 1374 ش، ص 253( در حدیثی امام  کرد و فرمود: »هرکس از پیشینیان  عمل نهی 

که به قومش بگوید:  باقر؟ع؟ به آثار تقلید از فرهنگ بیگانگان پرداخته و فرمود: »خداوند به یکی از پیامبران وحی فرمود 

که در این حال هم چون آنان  ک نخورند و به شکل ایشان در نیایند  هم چون دشمنان خدا لباس نپوشند مثل آنان خورا

دشمن خدا خواهند بود« )شیخ طوسی، 1388 ق، ج 6، ص 172 و شیخ صدوق، 1361 ش، ج 1، ص 252(.

رعایت ساختار اصالحی . 8

و  یا حکومت می تواند در جریان شکل گیری سالم شخصیت فرهنگی، اجتماعی  اقدامات اصالحی در سطح سازمان 

که  کمان اسالمی را در برپاداشتن این ساختار  سیاسی مردم و جلب رضایت آنان موثر واقع شود و امام علی؟ع؟ مدیران و حا
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در راستای بهبود وضعیت مردم طراحی می شود، توصیه نموده و آنان را به ضرورت انجام سه پروژه اساسی فرا می خواند:

فرهنگی و اجتماعی. 1

که حقوق مشروعه جامعه را رعایت نمی کنند.. 2 کسانی  برخورد با 

معرفی اخالق برگزیده و برتر مدیریتی )ابن عبد البر، بی تا، ج 1، ص 72(.. 3

 استفاده بهینه از منابع. 9

استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی تحت نظر رهبر اسالمی بسیار مهم است. این مهم زمانی در مدیریت اسالمی امیر 

که معاویه برای حمل نامه ی خویش به امام؟ع؟، یکی از افراد بنی عباس  المؤمنین امام علی؟ع؟ خود را نمایان ساخت 

کرده تا مردم عنوان نامه را بخوانند. و زمانی  گفت: وقتی داخل مدینه شدی نامه را بر روی دست بلند  را مأمور ساخت و 

گشود جز »بسم اهلل الرحمن الرحیم« چیزی مشاهده نکرد. به حامل نامه فرمودند: پیغام تو چیست؟  که امام؟ع؟ نامه را 

وی اتفاقات شام را بر سر خون عثمان بیان نمود بعد از آن امام؟ع؟ با بزرگان مدینه شورایی تشکیل داده و فرمود: معاویه 

که به مکه بروند و در نهایت امام؟ع؟ بعد از آن جلسه، مردم را بسیج نمود  با ما سر جنگ دارد. طلحه و زبیر برخاستند 

که تا قبل از حمله ی شامیان به آنها حمله نماید. )جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 29( این حرکت امام و تشکیل شورای 

کرد. اهتمام داشتن به نظرات دیگران چه در مدیریت  کثریت را با تصمیم امام علی؟ع؟ همسو و آماده جنگ  مدیریتی، ا

گرفت( )نک: عالمه حلی، بی تا، ج  که به پیشنهاد سلمان فارسی؟حر؟ صورت  کرم؟ص؟ )حفر خندق در جنگ احزاب  پیامبرا

کریم  کاماًل مشهود و مؤید سبک مدیریت اسالمی بر اساس آموزه های قرآن  8، ص 378( و چه در مدیریت امام علی؟ع؟ 

است.

تمکین در چارچوب قانون . 10

فرمانبرداری  می گردد،  سازمانی  درون  ج  مر و  ج  حر از  ممانعت  که  سازمان  و  حکومت  در  روی  پیِش  عوامل  از  یکی 

سخن  به  قانون  از  جامعه  افراد  شنوی  حرف  اهمیت  در  علی؟ع؟  امام  بنابراین  است.  جامعه  رهبر  از  انسانی  نیروهای 
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کنید«  که مطابق حق است اطاعت  که فرمود: »از او بشنوید و فرمانش را در هر موردی  حضرت پیامبر؟ص؟ استناد می کند 

گریز مالیم و در مرحله ی  )عزیزی، 1380 ش، ص 158(. با این حال بایستی در مرحله ی اول با افراد ساختار شکن و قانون 

که  گردد؛ بنابراین اطاعت از قانون در همه ی جوامع انسانی جزء اصول لینفک است  بعد با شدت و مطابق قانون برخورد 

سرپیچی از آن موجب نقض حقوق بشر و شهروندی خواهد شد.

 عدالت اقتصادی و راهکارهای تحقق آن. 11

اقامه ی عدالت اقتصادی از ارکان مهم مدیریت و دوام آن به حساب می آید و عدم اقامه ی آن اساس حکومت را متزلزل 

گام های اساسی در اداره ی حکومت، رویکرد اقتصادی سالم و اسالمی در جهت تقسیم عادلنه ی  خواهد نمود. یکی از 

کالم  بیت المال بین اقشار جامعه، در جهت فقرزدایی از عموم است. شاخص و معیار امام علی؟ع؟ در عدالت اقتصادی، 

که شایسته محرومان و مستضعفان بود،  که با تأسی به آن دو توانست آن گونه  کرم؟ص؟ است  وحی و رهنمودهای پیامبر ا

عمل کند. عدالت از نظر امام علی؟ع؟ بسیار حائز اهمیت بود به نحوی که هدف از زمامداری را عدالت بیان نمود )همان، 

گرفته ایم( نه به خاطر تسلط  که آنچه از ما سرزده است )و زمام تو را به دست  ص 131( و فرمود: »خداوندا، تو می دانی 

بر مردم بوده است و نه برای به دست آوردن مال و منال دنیا، برای بازگرداندن نشانه های حقیقی دین تو بوده است 

)همان(.

گستران در اعصار  پایبندی امام؟ع؟ در طول مدیریت و حکومت خویش به عدالت اقتصادی، ایشان را سرآمد عدالت 

مختلف معرفی نمود، چون ایشان به سیره ی رسول خدا؟ص؟ عمل می کرد: »انی حاملکم علی منهج نبیکم؟ص؟« )ابن ابی 

که با تکیه بر این دو ثقل الهی با  کتاب خدا بود طوری  الحدید، 1404 ق، ج 7، ص 36( و معیار دیگر عمل وی عمل به 

جدیت و شدت به مردم می فرمود: »مبادا کسی فردا بگوید علی؟ع؟ ما را از حقوق مان محروم کرد« )نک: جعفریان، 1374 

کلینی، 1407 ق، ج 8، ص 360، عالمه مجلسی، بی تا، ج 32، ص 17-16، شیخ طوسی،  ش، ج 2، ص 240، شیخ 

1388 ق، ص 729 و جعفری، 1357 ش، ج 7، ص 37-36( البته لزم به ذکر است: رهبری می تواند این سخن را در 
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گفتن این سخن ممانعت خواهد  گرنه به خاطر منافع شخصی از  که خود عامل و پرهیزکار باشد و  بین مردم اظهار نماید 

کوچک ترین نقص و بندگی دنیا پیدا نمود و این عامل برقراری عدالت اقتصادی  نمود. در زندگی امام علی؟ع؟ نمی توان 

ایشان است. 

با توجه به فضای مدیریتی امام علی؟ع؟ موانع برقراری عدالت اقتصادی آشکار می شود اجمال آنکه زمامدار و یا مدیری 

که از لحاظ خدا محوری و تقوا دارای تثبیت قلبی نباشد به آسانی در ورطه ی دنیاپرستی خواهد افتاد. وجود بسیاری از 

کاری ها بیانگر ضعف در پایبندی به اصول  مفاسد اقتصادی در کشورهای اسالمی و عدم رسیدگی به عامالن آن و مالحظه 

گر مدیران صرفًا خدا ترس باشند، هیچ مفسده ای  کم بر جامعه اسالمی از سوی سران آن جامعه است. ا اساسی و قوانین حا

گاهی  گیر نخواهد شد. ترویج و گرفتاری جامعه ی اسالمی به مفساد اقتصادی ناشی از ضعف دینداری و عدم آ در جامعه فرا

که به فرمایش امام علی؟ع؟ فساد  که در عمل پایه های جامعه را سست می نماید  مردم و در رأس آن مدیران بی تقوا است 

گرفته و شر در آن رواج یا بد )نک: عزیزی، 1380 ش، ص 129(. باعث می شود جامعه هر روز از خیر فاصله 

کرد:  کلی تقسیم  راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی را می توان به دو دسته 

توزیع عادالنه ی دارایی های جامعه اسالمی. 1 . 11

تقسیم بیت المال به طور مساوی از جمله سیاست هایی است که امیرمؤمنان امام علی؟ع؟ به پیروی از رسول خدا؟ص؟ 

از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص و برچیدن سفره ی فقر و شکاف طبقاتی انجام می دادند؛ آن  در جهت جلوگیری 

ْغِنَیاِء« )ثقفی، 
َ ْ
األ َبْیَن  ْجَعْلَها ُدوَلًة 

َ
أ َلْم  َو  ِة  ِوّیَ ِبالّسَ ُیْعِطی  َرُسوُل اهلِل ص   کاَن  کَما  ْعَطْیُت 

َ
حضرت در این باره می فرماید: »أ

کردم تا  که رسول خدا؟ص؟ به طور مساوی تقسیم می فرمود من نیز عمل  1354 ش، ج 1، ص 47(. یعنی: همان گونه 

گوی در بین ثروتمندان دست به دست نشود.  اموال مانند 

گرفت چنین توصف می کند:  که این سیاست توزیع عادلنه در آن به درستی انجام  امام علی؟ع؟ جامعه ی زمان خود را 

کافی و  ک مناسب، مسکن و سرپناه  که همه از خورا کوفه برخوردارند و در آسایش به سر می برند به طوری  »همه ی مردم 
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آب سالم استفاده می کنند )کلینی، 1388 ش، ج 8، ص 51(.

رعایت حقوق تمام طبقات جامعه به خصوص قشرهای ضعیف. 2 . 11

می کنند.  بندی  دسته  را  آنها  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  جامعه  افراد  تمام  جامع،  و  کالن  نگاه  یک  در  علی؟ع؟  امام 

کم و مسئول آنها_در این نامه، والی مصر-  حضرت، پس از این دسته بندی و بیان نقش هر یک از افراد جامعه، به حا

کید فراوان او را به رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه  کند و با تأ که حقوق هر یک از این طبقات را رعایت  سفارش می کند 

کار  که راه به جایی ندارند و از  و رعایت حقوق آنها توصیه می کند: »در مورد قشر ضعیف جامعه از خدا بترس! همان هایی 

که اظهار نیاز دارند و  کسانی هستند  که از پا در آمده اند. در بین آنها  گرفتاران به زیان و بیمارانی  افتادگان، نیازمندان و 

که عزت نفس شان مانع از بیان نیازشان می شود. کسانی هم هستند 

در هر صورت، رعایت حق هر یک از آنها از تو خواسته شده؛ پس مبادا فرو رفتن در نعمت، تو را از توجه به آنان باز دارد، 

کارهای زیاد و مهم از تو پذیرفته نیست. از رسیدگی به امور  کوچک آنان به بهانه پرداختن به  که از بی توجهی به امور  چرا 

که عذرت نزد خداوند قبول باشد )شیخ  خ از آنان بر متاب... و در ادای حق همگان باید چنان باشی  ایشان دریغ مکن و ر

حرعاملی، 1363 ش، ج 11، ص 8(.

که سیره ی علوی نمایانگر آن است نیازمندان در اموال ثروتمندان و بیت المال صاحبان حق و  در فرهنگ اسالمی 

شریکند:

َع ِبِه َغِنّیٌ َو اهلُل َتَعاَلی َساِئُلُهْم َعْن َذِلک «   ِبَما ُمّتِ
َّ

ْقَواَت اْلُفَقَراِء َفَما َجاَع َفِقیٌر ِإل
َ
ْغِنَیاِء أ

َ ْ
ْمَواِل األ

َ
»ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض ِفی أ

)صبحی صالح، 1414 ق، ص 533(. یعنی: خداوند سبحان، روزی تهی دستان را در دارایی توانگران رقم زده است. 

کار  گرسنه نماند مگر آنکه توانگری از حق او، خود را به نوایی رسانده است و خداوند متعال او را برای این  پس نداری 

کرد. بازخواست خواهد 

ائِل وَ   لّسَ ّلِ  
ْمَواِلِهْم َحّقٌ

َ
أ که در وصف متقین می فرماید: >فِی  آیه ی 19 سوره ی الذاریات مستندی است در این زمینه 
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الَمْحُروم< یعنی: در اموالشان حّقی برای سائل تهی دست و محروم از معیشت وجود دارد.

که واجب است توانگران نسبت به نیازمندان جامعه روا دارند؛ امیرالمومنین امام علی؟ع؟  گذشته از این انفاق هایی 

ع زندگی و به بیان  که نو توصیه ای هم به سران و مسئولن نظام اسالمی دارند. امیرالمؤمنین؟ع؟ به آنها دستور می دهد 

که فقر و نداری، قشر ضعیف جامعه را نیازارد و آنها را از دین به در نکند:  امروزی سطح زندگی شان را در حدی نگه دارند 

َغ ِباْلَفِقیِر َفْقُرُه< )همو، ص 325(. یعنی:   َیَتَبّیَ
َ

کْیال اِس  ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة الّنَ
َ
ُروا أ ْن ُیَقّدِ

َ
ِة اْلَعْدِل أ ِئّمَ

َ
>ِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َفَرَض َعَلی أ

که خود را با مردم تهیدست برابر قرار دهند تا تهیدستی بر فقیر سنگینی نکند و  خداوند بر پیشوایان عادل واجب فرموده 

او را از پای در نیاورد.

تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، نیازمند به ایجاد زمینه و عمل به راهکارهای خاص آن است. مهم ترین زمینه ی 

گذشتن از مال و دارایی امکان ندارد، مگر با تکیه بر  کمیت تربیت دینی و باورهای اسالمی بر جامعه است.  تحقق آن، حا

کمال انسان در دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت. گذشتن ها، رشد و  که این  این باور 

گسترده ی  مؤثرترین راهکار عملی آن هم، توزیع عادلنه ی ثروت جامعه از سوی دولت اسالمی از یک سو و انفاق های 

توانگران جامعه نسبت به نیازمندان از سوی دیگر می باشد.

 انتخاب مدیر شایسته. 12

کرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ انتخاب شخصیت های صالح جهت  به نظر می رسد مهم ترین پارادایم مدیریت موفق پیامبر ا

که عامل تغییر و تحول اساسی در جهان شد و دین الهی با رهبری این دو بزرگوار به سراسر مردم جهان  تصدی امور بود 

گردید.  معرفی و ابالغ 

به دیگر سخن، از جمله عوامل تقویت و پیاده نمودن صحیح اصول مدیریت و بهبود معیشت مردم، انتصاب مدیر 

در  مسأله  این  و  می شود  امورجاری  و  آینده  به  مردم  دلگرمی  و  رضایت  موجب  که  است  مافوق  مقام  جانب  از  شایسته 

که حضرت پیامبر؟ص؟ به دستور الهی ایشان را به عنوان  انتخاب امام علی؟ع؟ توسط پیامبر؟ص؟ به منصه ی ظهور رسید 
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ْعَلُم  َحْیُث  َیْجَعُل ِرساَلَتُه< )األنعام، 124(.
َ
امام به مردم معرفی نمود. >اهلُل أ

کرم؟ص؟ در زمان بیعت با امام علی؟ع؟ فرمود: »ای مردم او )علی ابن ابی طالب؟ع؟(  مالک اشتر نقل می کند؛ پیامبر ا

وصی اوصیاء و وارث علم انبیاء است )ابن ابی الحدید، 1404 ق، ج 1، ص 9-6 و عالمه طباطبایی، 1386، ص 55(.

از آسیب های جدی و تهدید کننده ی حکومت اسالمی، عدم انتخاب مدیر شایسته برای جایگاه مفروض است. بررسی 

که ایشان نه تنها در دستگاه حکومتی خود، به  دوره های متعدِد حیات امام علی؟ع؟ نشان دهنده ی این واقعیت ها است 

افراد معاند مسئولیتی ندادند، بلکه از اشخاص غیر معتقد به اسالم، فاسق و دنیاطلب بهره نبردند. به عنوان مثال امام 

گرفت، پاره ای از عوامل اجرایی حکومت خلیفه ی سوم را عزل و افراد شایسته  علی؟ع؟ پس از آنکه حکومت را به دست 

کرده بودند، )شیخ مفید، بی تا، ص  کوفه و بصره، بیعت  که به طمع فرمانروایی  کرد. طلحه و زبیر  را به جای آنها نصب 

175( با امتناع حضرت علی؟ع؟ مواجه شدند و در نتیجه دشمنی با آن حضرت را آغاز نمودند. برای اینکه روشن شود چرا 

کافی است شخصیت این دو صحابی پیامبر؟ص؟  گذار نکردند،  کوفه و بصره را به طلحه و زبیر وا امام علی؟ع؟ فرمانروایی 

گردد. اندکی بررسی 

در  سیاست  این  می شد.  داده  بیشتری  حقوق  و  سهم  هجرت،  و  جهاد  سابقه ی  دارندگان  به  دوم  خلیفه ی  زمان  از 

و  و اختالف طبقاتی  نابرابری ها  که  گونه ای  به  بود،  یافته  بیشتری  گسترش و شدت  نیز  دوره ی خالفت خلیفه ی سوم 

یژه ای پدید آمده بود. امام علی؟ع؟ با این روش مخالف و برای مردم حقوق اجتماعی یکسانی قایل بود. طلحه و زبیر 

کرده و با سیاست علی؟ع؟ مخالفت  که در این دو دوره به دنیاطلبی و زراندوزی رو آورده بودند، به این امتیازات عادت 

گذاری مناصب حکومتی و بیت المال به  می کردند، )عبدالمقصود، بی تا، ج 2، ص 7 و 37( از این رو، امام علی؟ع؟ از وا

اینان خودداری نمود، و در برابر کسانی که ایشان را در این مسأله سرزنش می نمودند، پاسخ داد: به خدا، تا زمانی که نظام 

آفرینش بر اساس عدالت در چرخش و حرکت است، من نیز از مسیر عدالت بیرون نمی روم و تبعیض در توزیع ثروت های 

عمومی را به خود روا نمی دارم )صبحی صالح، 1387 ق، ص 183(.
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که رفتار فاسقی  که بدترین وزرای تو آن وزیری است  امام علی؟ع؟ در ضمن نامه ای به مالک اشتر به وی تذکر می دهد 

گناهان او موافقت و مرافقت کرده باشند. زنهار! که چنین کسانی را وزیر و صاحب تدبیر  داشته باشد و در جور و ستم و سایر 

کرده اند و نیکویی  گنهکار و برادران ستمکارانند؛ به جور و ظلم عادت  خود و محرم اسرار خویش مگردان؛ چه اینها یاران 

که مالحظه می شود، امام علی؟ع؟ به کارگیری چنین وزیرانی را  تو را ضایع می سازند. )همان، ص 426( همان طوری 

مانع به ثمر رسیدن تالش های حق طلبانه و آنها را زمینه ساز نفوذ دشمنان می داند. در این نامه، حضرت یکی از موانع 

کالم حضرت یادآور آیات قرآن  کم اسالمی را شرک ذکر می کند. این  همکاری با دستگاه حکومت اسالمی و نزدیکی به حا

کافران بر سرنوشت  که: >َو َلْن َیْجَعَل اهلُل ِلْلکاِفریَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیاًل< )النساء، 141(. از دیدگاه اسالم جایز نیست  است 

کم و حکومت اسالمی زمینه ساز تسلط آنان بر سرنوشت مسلمانان  گردند. از این رو، نزدیکی آنها به حا مسلمانان مسلط 

است.

نباید  کمیت مسلمانان،  و حا اسالم  به  و بی عالقگی مخالفان،  دلیل حق ستیزی  به  که  گرفت  نتیجه  بنابراین، می 

مسؤولیت های حکومت و اداره جامعه را به آنها سپرد.

از منظر امام علی؟ع؟ وجود ویژگی و شاخص های ذیل در مدیر می تواند او را در رهبری موفق سازد: 

معرفی مدیریت اسالمی به مردم، خاصه نسل جدید . 1

پایه گذاری علوم حقه ی اسالمی در میان نیروی انسانی . 2

دوری از مداهنه و صورت سازی . 3

پایبندی به قوانین اسالم . 4

کوفی، 1374 . 5 تأسیس و آموزش علوم جدید و مورد نیاز نیروی انسان )نک: جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 217، 
ش، ج 2، ص 384، التستری، 1387 ش، ج 3، ص 57-55 و نصر بن مزاحم، بی تا، ص 18، 23، 24(

در فرهنگ امام علی؟ع؟ تصدی پست مدیریت، ورود به میدان رقابت شخصی، تفاخر و بدعت نیست. بلکه میدان 

را  آنها  انتخاب مدیران، استعداد  با  امام در حکومت خویش  آزمایش مردان در عرصه ی عمل است.  و  مسابقه نیکی ها 
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مورد سنجش قرار می داد و می فرمود: »الولیات مضامیر الرجال« )صبحی صالح، 1414 ق، ص 554( یعنی: زمامداری ها، 

کم می فرماید: »همانا من در میان  میدان مسابقه و آزمایش مردان است. امام؟ع؟ درباره ی نقش خود به عنوان مدبر و حا

گذارد از آن چراغ روشنی جوید و سود بردارد )جعفریان، 1374 ش، ج  شما مانند چراغم در تاریکی، آنکه به تاریکی پای 

2، ص 271(.

لزوم تشکیل مدیریت مرکزی و ویژگی های آن. 13

کمکی و راهبردی، در اثربخش بودن مدیریت اسالمی است. حال این عامل دارای چه  تعیین مدیریت مرکزی ابزار 

کارکرد نیروی انسانی و حوزه ی استحفاظی  گذار خواهد بود و به نوعی می تواند در  گستردگی باشد، در بازدهی تأثیر  مقدار 

کوفه به عنوان پایتخت مرکزی یک عامل  مدیر اثرگذاری مستقیم داشته باشد. هم چنان که در زمان امام علی؟ع؟ تعیین 

کشور و حکومت بود )نک: جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 370(. کنترل و نظارت نزدیک بر عملکرد مدیران 

کوفه: ویژگی های 

کوفه از اهلبیت؟مهع؟. 1 حمایت مقطعی مردم 

کوفه. 2 گروه های سیاسی و مذهبی در  وجود 

کوفه به عنوان پایتخت، شرایط بهتری . 3 که مشکلی برای عدم یکپارچگی مردم بود با انتخاب  حساسیت قبیله ای 
رقم خورد.

که با ویژگی های موجود در آن، تمام قلمروی خود را در اقصا  کشوری دارای مدیریت مرکزی یعنی پایتخت است  هر 

کشور  گروه های سیاسی و احزاب در مرکزیت  کنترل داشته باشد. استقرار وزارت خانه ها، دیون اداری،  نقاط می تواند تحت 

کشور.  عاملی است جهت تعالی 

امام  که  است  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  مختلف،  ابعاد  در  کشور  مرکزی  مدیریت  داشتن  عهده  از  غیر  به  پایتخت 

کشور اسالمی به  کوفه به عنوان پایتخت به آن اشاره فرموده است. پایتخت  کالم خود در خصوص انتخاب  علی؟ع؟ در 
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گیرد زیرا آئینه و نماد معماری و فرهنگ اسالمی  موجب رفت و آمد سفرا و نمایندگان کشورهای بیگانه باید مورد توجه قرار 

که این  کشور را لزم و ضروری می داند  کنترل  گرفتن چند ویژگی در انتخاب مرکز،  به شمار می آید. امام علی؟ع؟ با در نظر 

کشورداری است. چنان چه در حکومت امام؟ع؟ این مهم در خصوص  بیانگر نگاه عمیق امام به حکومتداری و سیاست 

که در اهمیت آنجا فرمود: »ان الموال و و الرجال بالعراق« )حسین، بی تا،  استقرار پایتخت در عراق به طور جد دنبال شد 

ص 32(.

شجاعت. 14

جریان  در  چنان چه  است.  اسالمی  مدیریت  تدابیر  از  یکی  متعدد  جریانات  مقابل  در  مناسب  عکس العمل  و  تصمیم 

گذاری  اقدامات شورشیان و معاویه و تصاحب بصره و شام و امکانات اقتصادی در حوزه ی شرق و احتمال پذیرفتن وا

که عکس العمل  خ داد و مردم در فکر بودند  گیری وی از حکومت، این اتفاق ر کناره  جریان به شورا از سوی امام؟ع؟ و 

کم چه خواهد بود. ولی امام مصصم به جنگ شد و خالف نظر و تصمیم ذهنی آنان اقدام نمود.  امام؟ع؟ با شرایط حا

)جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 276(

که مکرر در تاریخ نقل شده است شجاعت امام علی؟ع؟ است. چه در میدان  از اندیشه های سیاسی مدیریت اسالمی 

جنگ و چه در میدان منازعات علمی، سیاسی و معرفی دین.

مثال  عنوان  به  هستند.  شجاعت  در  کامل  انسان  نماد  ایشان  دشمن،  و  دوست  زبان  از  و  گون  گونا عرصه های  در 

که نقطه عطفی بر حکومت ایشان بود. چنان چه  می توان به شجاعت امام بعد از سرکوبی شورش جملیان اشاره نمود 

با حضور یافتن در نزدیک ترین مکان نسبت به شام؛ شیوه ی حضور فیزیکی را انتخاب نمود و در نتیجه موجب تزلزل 

که امام؟ع؟ در نامه ی خود به معاویه از شجاعت رسول خدا؟ص؟  گردید. نقل است  شخصیت مسلمانان ضعیف الیمان 

که سختی های جنگ بال می گرفت و مردم به عقب بر می گشتند اهل بیت  چنین مرقوم فرمود: »رسول خدا؟ص؟ هنگامی 

خود را پیش می انداختند و یاران خود را از حرارت سوزان شمشیرها و نیزه ها حفظ می کردند )همان، ص 176(.
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کتابش را در این باب چنین  ابن ابی الحدید در شجاعت و دلوری حضرت، خیلی مختصر بحث می کند و علت اختصار 

کالعلم بوجود مکه و مصر و نحوها« یعنی:  بیان می کند: »و هذا الفصل ل معنی لالطناب فیه لنه من المعلومات الضروریه 

کسی در آن شک ندراد مثل علم  کردن این بحث معنی ندارد زیرا شجاعت علی؟ع؟ از معلومات ضروری است و  طولنی 

به وجود مکه و مصر و.. )همو، 1404 ق، ج 1، ص 26(.

از جمله در باب شجاعت حضرت در جنگ بدر می گوید: »قتل )بدر  را به عنوان نمونه ذکر می کند؛  آنگاه چند مورد 

کبری( سبعون من المشرکین، قتل علی؟ع؟ نصفهم و قتل المسلمون و المالئکه نصف الخری )همان، ج 1، ص 24( 

کشته بود و نیم دیگر را مالئکه و  که نیمی از آنها را علی؟ع؟  کشته شدند  کبری هفتاد نفر از مشرکین  یعنی: در جنگ بدر 

مسلمین.

دوست  و  خاص  و  عام  زد  زبان  شجاعت  در  علی؟ع؟  امام  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  تاریخی  کتاب های  بررسی  با 

نهادند  نام  خ  سر مرگ  را  او  کفار  که  شد  آن  موجب  علی؟ع؟  امام  شجاعت های  می کنند:  نقل  چنان چه  بود،  دشمن  و 

)مجلسی، بی تا، ج 19، ص 279 و 276 و عاملی، 1426 ق، ص 291(.

عمل به سنت فاضله . 15

احترام به سنت فاضله ی پیامبر؟ص؟، احترام به پیامبر؟ص؟ است. امام علی؟ع؟ با عمل به سنت پیامبر؟ص؟ و زنده نگه 

که منافقان و دشمنان  داشتن شعائر آن حضرت توانستند مظهر فکری و عملی سنت پیامبر؟ص؟ باشند. لزم به ذکر است 

گسترده ی خویش در صدد تضعیف آن شعارها و فضیلت ها بودند، تا مردم را از صحنه ی اسالم حقیقی  اسالم با تبلیغات 

واسطه ی  به  کردند، خداوند  منافقان مکر  که هر وقت  تاریخ مشاهده می شود  در  با سیری  کنند.  دور  آن  دادن  یاری  و 

کفار و منافقین این است که حکومت  حجت خویش در زمین مکرشان را به خودشان برگردانده است. عامل اصلی رسوایی 

و شعائر  فاضله  زنده نگهداشتن سنت  الهی مدیریت می شود. جایگاه  به دست فردی  که  الهی است  اسالمی، حکومتی 

گستردند و به سنت  که حکومت دادگرانه  که امام علی؟ع؟ در نامه ی 53 می فرماید: »به یاد آور زمامدارانی  چنان است 
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که ما انجام دادیم و تو آن را  کن از آن اعمالی  کتاب الهی را پیروی نمودند پس تبعیت  فاضله عمل نمودند و واجبات 

شیوه ی  و  الهی  کتاب  از  پیروی  ضرورت  مذکور  فرمایش  به  توجه  با   .)218 ص  ش،   1380 )عزیزی،  کردی«  مشاهده 

گر هر مقام مسئولی، خود را از پیروی معصومین؟ع؟  کید و عمل به آن متضمن پیروزی است. ا حکومتی معصومین؟مهع؟ تأ

ع و حفظ بیت المال را نباید از او انتظار داشت. در فرهنگ  بازداشت و تفکر و نظر خود را ترجیح داد دیگر تکریم ارباب رجو

امام علی؟ع؟ شخص مدیر در جایگاه راعی و امانت دار مردم و خادم آنهاست.

تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم. 16

کید عمل  تعامل با مردم از لحاظ روانی آثار قابل توجهی در انجام وظایف مدیر و نیروهای انسانی خواهد داشت. در تأ

کارگزارشان در مکه می فرماید: »از طرف تو برای مردم سفیری جز زبانت نباشد و  به آن، امام در نامه خود به قثم بن عباس 

گر در آغاز ورود  مابین تو و مردم فاصله و پرده ای جز صورتت قرار مده و هیچ نیازمندی را از دیدار رویت محروم مکن، زیرا ا

گشت« )عزیزی، 1380 ش، ص 221(. کردند سزاوار سپاسگزاری نخواهی  گردد پس از آنکه حاجتش روا  بر تو منع 

برخورد با رفاه طلبی. 17

کثری محسوب  گرایی و رفاه طلبی مسئولن و مدیران جامعه اسالمی، یکی از وجوه های جلب رضایت حدا مقابله با دنیا

که امام علی؟ع؟ این مسأله را طی نامه ای به عمال خویش در نقاط مختلف قلمرو حکومت متذکر شده  می شود؛ طوری 

گرایی و رفاه طلبی توصیه نمود و این مهم سبب شد تا مدیران از نشستن بر سر سفره های رنگین  و آنها را به پرهیز از دنیا

گوش فرادهند. )همان، ج 2، ص 248-249( خودداری نموده و به فرامین امام علی؟ع؟ 

که به عنوان نمونه می توان نامه ی 40 نهج البالغه را  امام علی؟ع؟ در برخورد با رفاه طلبی تا حدی قاطعیت داشتند 

به دقت مطالعه نمود.
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برپایی برنامه های فرهنگی . 18

سیاسی،  فعالیت های  کنار  در  است.  اهمیت  حائز  بسیار  الهی  قرب  و  معنویت  رشد  در  فرهنگی  برنامه های  اجرای 

کمان را در چگونگی برخورد با  برنامه ریزی فرهنگی_ مذهبی از ضروریات مدیریت علوی است. امام علی؟ع؟ مدیران و حا

گوشزد نمودند )زمخشری، بی تا، ج 1، ص 41(. این امر مهم راهنمایی و مواردی را 

عوت مبلغان در بین آحاد جامعه درجهت ترویج فرهنگ اسالمی . 1

کالس های آموزشی و تربیت معلمان . 2 دایر نمودن 

ساختن مساجد. 3

کرام اذان و مؤذنان. 4 ا

غ  که امام علی؟ع؟ برای برنامه های منسجم اسالمی در راستای رشد و بلو با توجه به موارد مذکورکاماًل مشهود است 

فرهنگی مردم اهمیت ویژه ای قائل بودند.

مبارزه با منفعت طلبی . 19

تزلزل  و  مدیر  شخصیت  ترور  به  منجر  و  نموده  کم  را  مدیریت  عمر  کالن،  مدیریت  در  شخصی  منافع  نمودن  دنبال 

ح شدن منفعت  گر این عامل به فعلیت برسد، موجب ایجاد بدعت در سیستم و بدنبال آن مطر عّزت نفس وی می شود. ا

 َیْنَفُع َعْبدًا وَ  ِإْن 
َ

ُه ل ّنَ
َ
شخصی می گردد. امام علی؟ع؟ در مقابله با این عمل ناخرسند و غیرحرفه ای مدیران می فرماید: »أ

ْن ُیْشِرَك ِباهلِل ِفیَما اْفَتَرَض 
َ
ُه ِبَخْصَلٍة ِمْن َهِذِه اْلِخَصاِل  َلْم  َیُتْب  ِمْنَها أ ِقیًا َرّبَ

َ
ْنَیا ل

ُ
َج ِمَن الّد ْن َیْخُر

َ
ْخَلَص ِفْعَلُه أ

َ
ْجَهَد َنْفَسُه وَ  أ

َ
أ

ْو 
َ
اِس ِبِإْظَهاِر ِبْدَعٍة ِفي ِدیِنِه أ ْو َیْسَتْنِجَح َحاَجًة ِإَلی الّنَ

َ
ْمٍر َفَعَلُه َغْیُرُه أ

َ
ْو َیُعّرَ ِبأ

َ
ِك َنْفٍس أ

َ
ْو َیْشِفَي َغْیَظُه ِبَهال

َ
َعَلْیِه ِمْن ِعَباَدِتِه أ

ْو َیْمِشَي  ِفیِهْم ِبِلَساَني« )صبحي صالح، 1414 ق، ص 215( یعنی: قطعًا برای هیچ بنده ای هر چند 
َ
اَس ِبَوْجَهْیِن أ َیْلَقی الّنَ

گر از دنیا برای دیدار پروردگارش  کوشش بیندازد و عملش را خالص نماید، سودی نخواهد داشت ا که خود را به تالش و 

بیرون برود و دارای یکی از این خصلت ها بوده باشد و از آن توبه ننماید:
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که خدا برای او مقرر داشته است، شرک بورزد. . 1 در عبادتی 

کت یک نفس انسانی فرو بنشاند. . 2 غضب خود را با هال

که خود آن را انجام داده است. . 3 کاری  کسی را در باره ی  معیوب و مردود بداند، 

گذاری در دین، نیاز خود را از مردم برآورد. )منفعت طلبی(. 4 با ارتکاب بدعت 

با مردم با دورویی در ارتباط باشد. . 5

در میان مردم با دو زبان رفتار نماید.. 6

محکومیت ریختن خون ناحق. 20

امام علی؟ع؟ در محکومیت ریختن خون ناحق، می فرماید: »ای مالک حکومت خود را با ریختن خون ناحق تقویت 

کار حکومتت را سست و متزلزل می سازد و بنیان آن را از ریشه کن می کند و به دیگران منتقل می نماید.  که این  مکن چرا 

)نک: عزیزی، 1380، ص 53(.

عدم اختالفات ناشی از هوای نفس. 21

طبق بررسی های تاریخی _ روایی، بخشی از ریشه اختالفات فکری، در حیطه ی اجتهادی است و بخشی در هواهای 

امام علی؟ع؟ عامل محرک اختالف در دین و اجتهاد، همان هوای  نفسانی و بخشی دیگر در دین است به فرموده ی 

کرده اند«  که با هوای نفس با آن برخورد  که در حدیثی می فرماید: »پیش از این، دین اسیر مشتی شرور بوده  نفس است 

گرفته و  که از هوای نفس مدیران نشأت  )جعفریان 1374، ج 2 ص 337(. بنابراین لزم می دانیم دو سیئه ی بسیار مهم 

باعث ایجاد اختالف می گردد را به اجمال بررسی نماییم:

بخل. 1 . 21

در  امام علی؟ع؟  گردد.  که صفت بخل در مدیرنمایان  زمانی مخدوش می شود،  اقتدار مدیریت اسالمی در جامعه، 

کم بر ناموس، خون، غنایم، احکام مسلمانان و متصدی رهبری است شایسته نیست  که حا مذمت آن می فرماید: »کسی 
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که در اثر آن به سنت عمل نکرده و امت را به نابودی می کشاند« )عزیزی، 1380 ش، ص 220(. که بخیل باشد 

تفاخر . 2 . 21

که دوستدار  گمان برده شود  که به آنها  به فرموده ی امام علی؟ع؟ از سخیف ترین حالت مدیران و زمامداران است 

کبر و خودپسندی قرار می دهند.  تفاخرند و امورشان را بر 

گوار روزگار، و  کند. چنان چه پناه می برید از حوادث نا که تکبر را بارور  حضرت می فرماید »پناه ببرید به خدا از چیزهایی 

کنید خود را برای پیکار با تکبر به مقدار طاقت و توان خود« )همان(. مهیّا 

حفظ وحدت و بررسی موانع آن. 22

که می تواند منشأ قدرت نمایی  کم اسالمی، حفظ جماعت و ایجاد وحدت بین آنهاست  از اساسی ترین فعالیت های حا

گوسفند  گله ی  کید بر حفظ وحدت، دور شدن از جماعت را همانند دور شدن از  دولت اسالمی باشد. امام علی؟ع؟ با تأ

کتابی  با  راهنما،  امام علی؟ع؟؟ع؟ می فرماید: »خداوند پیامبری  گرگ می شود. )همان، ص 127(.  گرفتار  که  می داند 

گمراه از آن اعراض نمی کنند. )بدانید( بدعت هایی  که جز افراد  گویا و دستوری استوار )برای هدایت مردم( بر انگیخت  

امور شما است.  الهی حافظ  از حکومت  کند، متابعت  را حفظ  کننده اند، مگر خداوند ما  ک  که به رنگ حق در آمده هال

گر  کراه داشته باشید به دست او بسپارید. به خدا سوگند ا بنابراین زمام  اطاعت  خود را بدون اینکه نفاق ورزید، و یا ذره ای ا

مخلصانه از حکومت  حق اطاعت نکنید خداوند آن  را از شما خواهدگرفت )طبری، بی تا، ج 6، ص 163( و نیز می فرماید: 

کار خواستار پاداش نیکو و  »بدان هیچ کس از من بر اتحاد و همبستگی در امت محمد؟ص؟ حریص تر نیست، من در این 

بازگشت  به  جایگاه نیکو هستم« )عزیزی، 1380 ش، ص 618(.

امام علی؟ع؟ در خطبه قاصعه ، وحدت اسالمی را این گونه تعریف می کند: »خواسته های آنان یکی، قلب های آنان 

کننده، نگاه ها به یک سو دوخته و اراده ها واحد و همسو بود«  یکسان و دست های آنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاری 

)عزیزی، 1380 ش، ص 394(.
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با توجه به اینکه وحدت، قله ی عطف مدیریت جامعه اسالمی محسوب می گردد، موانع وحدت در ذیل دو عنوان عدم 

گردد. همبستگی و دو دستگی بررسی 

عدم همبستگی. 1 . 22

افراد جامعه  گسیختگی  از هم  و  ناهماهنگی  گردد.  براندازی حکومت  عدم همبستگی سران جامعه می تواند عامل 

باعث ایجاد خأل و رفع آن عامل بهسازی منابع انسانی و تبدیل تهدیدها به فرصت ها می گردد. به عنوان مثال در زمان 

امام علی؟ع؟ شماری از رهبران قریش از این جریان سوء استفاده نمودند )نعمانی، ج 2، ص 106( و با توجه به اوضاع 

کرم؟ص؟ و تشکیل حکومت  سیاسی جامعه و حمایت اندک طوایف از بنی هاشم؛ مقدمات انحالل مدیرت خاندان پیامبرا

جدید را فراهم نمودند.

با استناد بر تاریخ، دشمنان اسالم در طول سالیان متمادی با ضعف همبستگی مردم توانسته اند بر صفوف مسلمین 

کرد. در مقابل آن همبستگی و برادری دینی  که نمونه آن را می توان در حکومت ها و جوامع اسالمی مشاهده  نفوذ نمایند 

که سبب ایجاد انس و الفت مردمی و نهایتًا باعث ایجاد امنیت داخلی و خارجی می گردد و برکات بی شماری برای  است 

نظام اسالمی به ارمغان می آورد.

گرفته است، تکامل مادی  از ایشان فرا  را  که در سایه مکتب پیامبر بالیده و دستورات اسالمی  امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

و معنوی امت اسالمی را در انسجام و اتحاد اسالمی می داند و با رفتارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی خویش در صدد 

که شکاف امت ها را از میان بردارند یا راه رشدی را  اتحاد هرچه بیشتر جامعه اسالمی بود. ایشان هدفی جز این نداشتند 

آماده سازند. )عبدالمقصود، 1373 ق، ص 129( حضرت می فرمایند: »شما بر اساس دین خدا برادران یکدیگرید، چیزی 

جز آلودگی درون ها و بدی نیت ها، شما را از هم جدا نکرده است، به همین دلیل یکدیگر را یاری نمی دهید، و خیرخواهی 

نمی کنید و به یک دیگر بذل و بخشش ندارید و باهم دوستی نمی ورزید« )عزیزی، 1380 ش، ص 113(.
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دودستگی. 2 . 22

که در  به وجود آمدن دودستگی در داخل سازمان یا حکومت از عوامل مهم تضعیف مدیریت است. شایان ذکر است 

که در اردوگاه امویان حضور داشتند  زمان امام علی؟ع؟ در بین مردم دو دستگی بوجود آمد، دسته ای مخالفان امام بودند 

و دسته ی دیگر کسانی بودند که امام را عامل خون عثمان می دانستند )نک: جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 29( که امام 

کیاست مردم را به وحدت و تکیه بر مشترکات دوطرفه فراخواندند. با سیاست و 

نتیجه. 23

که باید بر پایه ی اسلوب  کمیت، مدیر و مدیریت و رهبر با راهبری اسالمی وجود دارد  کم و حا ارتباط تنگاتنگی بین حا

گردد.  اسالم باشد به عبارت دیگر هم مبانی نظریه ی حکومت، اسالمی باشد و هم مدیر به فضایل اخالق اسالمی، آراسته 

طبق اسناد تاریخی بررسی شده، مجموعه ی شاخص ها و معیارهای مدیریت علوی بر محور خود شناسی و خدا شناسی 

کمال و طی طریق می گردد.  که منجر به تشخیص  مدیر می باشد، 

بزرگان، جذب نخبگان،  با  رابطه ی  کره،  احزاب، مذا فعالیت  آزادی  با بدعت ها،  برخورد  از:  این شاخصه ها عبارتند 

اقتصادی،  عدالت  قانون،  چارچوب  در  تمکین  منابع،  از  بهینه  استفاده  اصالحی،  ساختار  رعایت  جوسازی،  از  ممانعت 

با  بی واسطه  و  تعامل مستقیم  فاضله،  به سنت  مرکزی، شجاعت، عمل  لزوم تشکیل مدیریت  انتخاب مدیر شایسته، 

مردم، برخورد با رفاه طلبی، برپایی برنامه های فرهنگی، مبارزه با منفعت طلبی، جلوگیری از ریختن خون ناحق، عدم 

اختالفات ناشی از هوای نفس و حفظ وحدت.
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کتب  که در  اما حقیقت طوبی  رفته است،  کار  به  بار  لفظ طوبی در قرآن یک  چکیده: 
و  حقیقی  گون  گونا مراتب  و  درجات  به  اطهار؟ع؟  ائمه ی  از  صادره  تفسیری  و  روایی 

مصداقی به آن اشاره شده است، به وفور یافت می شود.
اولد  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  کرم؟ص؟،  ا مرتبه ی والی طوبی، ولیت خدای سبحان، نبی 

ایشان از رحم حضرت فاطمه؟اهع؟ است.
که در قالب محبت و ولیت توسط خداوند در قلب شیعیان  طوبی، حقیقت ایمان است 
و محبین نهاده شده است. در روایات از دوست داران و شیعیان اهل بیت؟مهع؟ به عنوان 

مصادیق و مراتب تنزل یافته ی طوبی یاد شده است.
که در شب معراج به رسول خدا؟ص؟ نشان داده شد و در  طوبی همان سدرةالمنتهی است 

احادیث معراج اوصاف آن بیان شده است.

کلیدواژهها: طوبی، سدرةالمنتهی، ولیت، شیعه، شجره ی طیبه، محبت.
پیشینه ی مقاله
دریافت: 94/08/17
پذیرش: 94/11/19





مقدمه. 1

کریم، لفظ »طوبی« فقط یک بار آمده است، اما روایات تفسیری و غیرتفسیری در باب طوبی غیر قابل  گرچه در قرآن  ا

که در این مقاله اندکی از آن ارائه می شود. شمارش است 

در این نوشتار، ضمن معرفی طوبی و شجره ی آن و تعابیر مشابه با آن و بحث پیرامون مصادیق و مفاهیم حول محور 

طوبی، سعی بر شناخت هر چه دقیق تر حقیقت طوبی شده است.

که با توجه به درجه ی  در روایات مختلف، حقیقت و باطن طوبی وجود مقدس چهارده معصوم؟مهع؟ معرفی می شود 

گام بر می دارد، در عین حال خود محبت هم عنایت خداوند به  ایمان و محبت، انسان مؤمن در مسیر درک این حقیقت 

بندگان خاص خود است.

که ضمن پذیرش  گروهی خاص از مؤمنان و شیعیان است  بنابرآنچه از روایات بر می آید، طوبی بهره ای خاص برای 

ولیت امیرالمؤمنین؟ع؟ و تبعیت و پیروی از دستورات قرآن و ائمه اطهار؟مهع؟ لیاقت دست یابی به آن را پیدا می کنند.

معرفی اصطالحی شجره ی طوبی. 2

شجره در لغت و اصطالح. 1 . 2

گیاهان  که بلندی و ارتفاع دارد و شاخه های آن در هم است )ابنفارس، ج 3، ص 246(. شجر، از  شجره، چیزی است 

که به خودی خود بال برود )ابن منظور، ج 7، 25(. بنابراین شجره، یک پدیده رشد یابنده، دارای  است و هرچیزی است 
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که با محیط پیرامون خود در ارتباط با واسطه و بال واسطه است. ریشه و ساقه و... است 

اشاره دارد.  بر اصل و دودمان هم  استوار است در اصطالح  ریشه  و  بر اصل  که  گیاهی است  که شجره،  از آن جایی 

)همان، 36( در حدیثی از رسول خدا؟ص؟ خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است: »یا علی الناس من شجر شتی و انا و انت 

کنده و من و تو از یک درختیم. من شجره واحده« )طبرسی، 1403 ق، ج 1، ص 208( یعنی: یا علی مردم از درختان پرا

طوبی در لغت و اصطالح. 2 . 2

طوبی از ماده ی »طیب« است. )ابنفارس، 1404 ق، ج 3، ص 430( و اهل لغت آن را مصدری بر وزن »فعلی« و یا 

مؤنث »أطیب« دانسته اند )طریحی، 1375 ش، ج 3، ص 79(. واژه ی مقابل آن »ویل« به معنای »وای و بدا به حال« 

کسی است و یا به معنای »چاهی در جهنم« می باشد. >ویل لکل همزة لمزة< )الهمزه، 1( که اشاره به شدت ناراحتی از 

ح و چشم روشنی، نیکویی،  ک، فر شیخ طوسی؟حر؟ در تفسیر التبیان برای لفظ طوبی معانی مختلفی، همچون: زندگی پا

کیزه ترین چیزها، و خوشا  کرامت، بهشت، درختی در بهشت، پا چه خوب است، زندگی مورد غبطه، زندگی به همراه خیر و 

کرده و در پایان، همه ی آنها را به هم نزدیک و مربوط دانسته است. )نک: همو، بیتا، ج 6، ص 250( به حال ذکر 

بیشتر این معانی از باب تطبیق بر مصداق است، نه اینکه از ظاهر آیه استفاده شده باشد. و اما در روایات معصومین؟مهع؟ 

کرم؟ص؟ و علی؟ع؟ قرار دارد.  که در خانه ی بهشتی پیامبر ا که به آن تصریح شده، همان درختی است  از جمله مصادیقی 

)طباطبایی، بیتا، ج 11، ص 357(. تفاسیرروایی نیز پس از تفسیر آیه ی 29 سوره ی الرعد، به نقل این روایات پرداخته اند 

که نمی توان طوبی را تنها به معنای درخت  کنار این روایات در می یابیم  ولی با جمع بندی روایات دیگر و قرار دادن آنها در 

که در دست های از روایات به یقین طوبی به معنی درخت بهشتی نیست، بلکه با واژه هایی، چون  یاد شده دانست، چرا 

»خوشا به حال« و »خوشا زندگی« سازگارتر است.

در معنای »درخت بهشتی طوبی«، احادیث بسیاری از طرق شیعه و اهل سنت روایت شده است، و از ظاهر آن بر می آید 

که در مقام تفسیر آیه نبوده، بلکه ناظر به باطن آیه است.
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بنابراین، حقیقت شجره ی طوبی، همان ولیت خدای سبحان است و امیرالمؤمنین؟ع؟ صاحب آن ولیت و از میان 

گشاینده ی در آن است و مؤمنان اهل ولیت، اتباع و پیروان او هستند، و خانه ی او در بهشت  امت پیامبر؟ص؟، او اولین 

که بهشت ولیت است با خانه ی رسول خدا؟ص؟ یکی است و تزاحم و اختالفی میان آن دو نیست. نعیم، 

که »طوبی« یک معنای لغوی و عام »زندگی خوش، خوشا به حال« دارد و یک  گرفت  در واقع می توان چنین نتیجه 

گفت معنای اصطالحی آن از معنای لغوی اخذ شده است. معنای اصطالحی و خاص »درخت بهشتی« و می توان 

که عرب برای اینکه بگوید فالن شخص سعادتمند و خوشبخت است، از واژه ی طوبی استفاده می کند، و  گونه  بدین 

که هرکس در آخرت، از سایه ی درخت رسالت و ولیت نبوی؟ص؟ و علوی؟ع؟ بهرهمند شود، انسان خوشبخت و  از آنجا 

سعادتمندی خواهد بود، برای نام آن درخت نیز از واژه ی طوبی استفاده شده است )همان، ج 11، ص 369(.

طوبی در قرآن. 3 . 2

کار برده شده است و آن را ثمره ایمان و عمل صالح میداند. >الذین آمنوا و عملوا  لفظ طوبی در قرآن فقط در یک جا به 

کردند، شادکام و نیک  کارهای شایسته  که ایمان آوردند و  کسانی  الصالحات طوبی لهم و حسن مآب< )الرعد، 29( یعنی: 

فرجام هستند.

که: گرفت  با توجه به ارتباط و همراهی ایمان و عمل صالح در بسیاری از آیات قرآن می توان نتیجه 

کافر و فاسق و منافق از آن بهره ای ندارند. طوبی تنها شامل حال مؤمنان است و 

ع بحث می باشد حقیقت طوبی است. تفاسیر و روایات بسیاری در ذیل آیه  آنچه در اینجا حائز اهمیت است و موضو

که به اجمال برای شناخت طوبی به برخی از این روایات و تفاسیر  بیان شده است و به معرفی و شناخت طوبی می پردازد 

اشاره می کنیم.
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سدرةالمنتهی. 3

کنار سدرة  کریم در آیه 14 و 15 از سوره ی النجم آمده است: >عند سدرة المنتهی عندها جنة المأوی< یعنی: در  در قرآن 

که جنة المأوی است. المنتهی آنجا 

کلمه ی »منتهی«  کلمه ی »سدره« به معنای یک درخت سدر است و  کلمه ی »سدر« به معنای جنس درخت سدر و 

احتماًل نام مکانی است و شاید مراد از آن منتهای آسمان ها باشد به دلیل اینکه می فرماید: >جنة المأوی< پهلوی آن 

که جنة المأوی در آسمان ها است چون در آی های فرموده است: >و فی السماء رزقکم و ما توعدون<  است و ما میدانیم 

)الذاریات، 22( یعنی: و روزی شما و آنچه وعده داده می شوید در آسمان است )نک: المیزان، بیتا، ج 19، ص 49(.

گفته اند؛ درختی است پر برگ و سایه و پرسایه، و تعبیر  »سدرة« )بر وزن حرفه( مطابق آنچه غالبًا مفسران علمای لغت 

که در اوج آسمان ها، در منتهی الیه عروج فرشتگان و ارواح  به »سدرة المنتهی« اشاره به درخت پر برگ و پرسای های است 

که مالئکه پروردگار از آن فراتر نمی روند، جبرئیل نیز در سفر  گرفته است، جایی  شهدا، و علوم انبیا، و اعمال انسان ها قرار 

که به آن رسید متوقف شد. معراج به هنگامی 

گونی  درباره ی »سدرةالمنتهی« هرچند در قرآن مجید توضیحی نیامده، ولی در اخبار و روایات اسالمی توصیف های گونا

ع تشبیه، و به جهت تنگی و  که انتخاب این تعبیر به عنوان یک نو پیرامون آن شده و همه بیانگر این واقعیت است 

کوتاهی لغات ما از بیان این گونه واقعیات بزرگ است.

که رساندن اعمال بندگان به آسمان در اینجا به منتهی  از امام باقر؟ع؟ روایت شده: »از آن روی به این نام خوانده شد 

که یک آفریده ی خداوند می تواند تا آن اندازه به خدا نزدیک شود. سدرة درختی  و پایان خود می رسد و پایان محلی است 

است بر بالی آسمان هفتم در اصل عرش و شاخ و برگ آن بر سر همه ی عالمیان است و علم مالئکه و سایر مخلوقات به 

که: »از  آن منتهی می شود و از آن در نمی گذرد و آنچه ورای آن است جز خدا نمی داند و از این رو امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود 

من درباره مادون عرش بپرسید«.
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گفت: این »سدرة المنتهی« است  که چون شب معراج به »سدره« رسیدم جبرئیل به من  از رسول خدا؟ص؟ روایت شده 

که بر نهج و طریقه تو مرده باشد به اینجا خواهد رسید )کاشانی، 1363 ش، ج 6، ص 47(. کس از امت  هر 

در  در بهشت  که شیعیان  است  »آن درختی  کرده:  روایت  ابراهیم  بن  و علی  آن درخت طوبی است،  گفته اند:  نیز  و 

گفتگوی با یکدیگر می نشینند« )مدرسی، 1377 ش، ج 14، ص 150(. سایه ی آن به 

گفته شده، »سدره« درخت  که »سدرة المنتهی« همان درخت معروف »طوبی« است، و نیز  همچنین نقل شده است 

نبوت است )طبرسی، 1372 ش، ج 23، ص 389(.

گزارش داد: رسول خدا؟ص؟ پس از آنکه از معراج بازگشت، به دخترش، حضرت فاطمه؟اهع؟ چنین 

ایدته  انا وحدی محمد صفوتی من خلقتی  ال  اله  انا هلل ل  انی  المنتهی وجدت مکتوبا علیها  الی سدرة  انتهت  »فلما 

بوزیره و نصرته بوزیره فقلت لجبرئیل و من وزیری قال علی بن ابی طالب... فلما جاوزت السدرة... فلما دخلت الجنة 

رایت فی الجنة شجرة الطوبی اصلها فی دارعلی؟ع؟ و ل فی الجنة قصرو منزل ال و فیها فتر منها« )مجلسی، 1403 ق، ج 

18، ص 408( یعنی: در شب معراج، به درخت سدرة المنتهی رسیدم، روی آن نوشته بود: »به راستی من پروردگار یکتا 

که جز من خدایی نیست. محمد؟ص؟ برگزیده ی آفریدگانم است؛ وی را به وزیرش تأیید و یاری رساندم. از جبرئیل  هستم 

گذشتم... تا آنکه در فردوس فرود آمدم و  گفت: علی بن ابی طالب؟ع؟... از آنجا  کیست؟  کردم: وزیر و جانشینم  سؤال 

کاشانه ای نیست، جز آنکه شاخه ای از  کاخ و  که ریشه و تنه آن، در سرای علی؟ع؟ بود، در بهشت،  درخت طوبی را دیدم 

درخت طوبی در آن هست.

آن حضرت در روایت دیگری فرمود: »ان اهلل تعالی القی فی روعی ان حبه شجرة طوبی التی غرسها اهلل تعالی بیده« 

)همان، ج 27، ص 129( یعنی: خدای بلندمرتبه، در قلب من انداخت که دوستی و محبت علی؟ع؟ درخت طوبایی است 

که خداوند به دست خویش در قلب مؤمنان نشانده است.



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 1321395

شجره ی طوبی از نگاه روایات. 4

احادیث و روایات تفسیری فراوانی به جهت معرفی حقیقی و باطن طوبی از ائمه معصومین؟مهع؟ صادر شده است. در 

این دسته از روایات حقیقت طوبی و مصادیق اعالی آن را به شیعیان اختصاص می دهد. بخش عمده ای از این روایات 

مربوط به شب معراج حضرت رسول اهلل؟ص؟ و رؤیت طوبی توسط ایشان می باشد:

رؤیت طوبی در شب معراج. 1 . 4

فرمودند:  از رسول خدا؟ص؟  نقل  به  که  روایت شده  امام صادق؟ع؟  از  بن سالم  از هشام  ابن عمیر  از  تفسیر قمی  در 

ع منها- فقلت ما  ».... و اذا شجرة لو ارسل طائر فی اصلها- ما دارها تسعمائه سنة و و لیس فی الجنة منزل ال و فیها فر

هذه یا جبرئیل فقال هذه شجرة طوبی، قال اهلل طوبی لهم و حسن مآب، قال رسول اهلل؟ص؟ فلما دخلت الجنة رجعت 

الی نفسی- فسألت جبرئیل عن تلک البحار و هولها و اعاجیبها قال هی سرادقات الحجب التی احتجب اهلل بها- و لو ل 

کل شیء فیه، و انتهیت الی سدرة المنتهی فاذا الورقة منها تظل به امة من المم-فکنت  تلک الحجب لهتک نور العرش 

که  گهان درختی دیدم  کما قال اهلل تبارک و تعالی:« قاب قوسین أو أدنی« )همو، 1404 ق، ج 2، ص 11(. یعنی:... نا منها 

کند و نهصد سال پر بزند آن را دور نمی زند و در بهشت خانه ای نیست مگر در  که دور آن پرواز  کنند  گر پرندهای را روانه  ا

گفت: این درخت طوبی است. خداوند فرمود:  گفتم: ای جبرئیل این چیست؟  آن یک شعبه از آن درخت هست. پس 

که داخل بهشت شدم به خود آمدم و از جبرئیل درباره ی  >طوبی لهم و حسن مآب<. رسول خدا؟ص؟ فرمود: پس هنگامی 

که خدا توسط آنها در حجاب  گفت: اینها خیمه های پوشیده ای است  کردم،  این دریاها و اطرافش و عجایب آن سؤال 

که هر ورقی از  گر این حجاب ها نبود نور عرش هرچه در آن بود را می شکافت. و در نهایت به سدرةالمنتهی رسیدم  است و ا

که خداوند تبارک و تعالی فرمود: >قاب قوسین  آن بر سر امتی از امت ها سایه افکنده بود و از آن در جایگاهی بودم چنان 

او ادنی<.

این حدیث گویای داستان معراج رسول خدا؟ص؟ از زبان ایشان است؛ که در اینجا به مناسبت بحث اشاره به »شجره ی 
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طوبی« ارائه شد؛ در جایی دیگر در قرآن، خدای متعال وقتی بهشت مؤمنین را در سوره ی مبارکه »محمد« توصیف می کند 

و نعمت های بهشتی را یاد می کند، می فرماید: >و انهار من خمر لذة للشاربین< )محمد؟ص؟، 15(

و  بخورند  می توانند  که  نهری  است،  جاری  خمر  از  نهرهایی  آن  در  که  است  این  متقین  بهشت  ویژگی های  از  یکی 

کنند. تلخی و مستی و بی عقلی در آن نیست؛ تمام آن نور و حضور و لذت است. این نهر ظاهرش، خمر  بیاشامند و شستشو 

است و حقیقتی دارد.

>و انهار من لبن لم یتغیرطعمهوانهارمن خمر لذة للشاربین و انهار من عسل مصفی< )محمد؟ص؟، 15( یعنی: نهرهایی 

که برای نوشندگان لذت است و نهرهایی از عسل مصفا.  که طعم آن تغییر نمی کند و نهرهایی از شراب  از شیر 

باطن نعمت های بهشتی، رحمت خداست و امامان معصوم؟مهع؟ هم معدن آن رحمت واسعه هستند. هرچه در بهشت 

که فرمود: »فانه علمهم یتلذذ منه شیعتهم« )مجلسی، 1403 ق،  از نعمتهاست شعاعی از رحمت و لطف امام؟ع؟ است 

ج 24، ص 321(

که در قالب آن ظاهر می شود و شیعیان، با معرفت آن غرق در  علم و معارف توحیدی اهل بیت؟مهع؟ باطن نهر است 

لذت و خوشی می شوند.

باطن تمام نعمت های بهشتی چیزی جز رحمت الهی و ظهور ولیت ائمه اطهار؟مهع؟ نیست، هرچند ظاهرآن نهر و حور 

که مؤمنان، در بهشت هم بیش از اینکه از ظاهر نعمت ها لذت ببرند از  و قصور و همه ی نعمتهاست؛ از این جهت است 

باطن آن لذت می برند.

گذاشته و هرچه می خورند از دست امیرالمؤمنین؟ع؟  بهشت مقامات و درجاتی دارد؛ عدهای ظواهر بهشت را پشت سر 

که  کسانی هم هستند  گرفته و دائم مهمان اهل بیت؟مهع؟ هستند و از فضایل صاحبخانه بیش از همه بهرهمند می شوند؛ 

در بهشت درجاتشان پایین تر است؛ نه فقط بهشت درجات و باطنش اسماء الهی و مقامات اهل بیت؟مهع؟ است، بلکه تمام 

خوبی ها، خیرات و صفات نیکو دری به وادی ولیت امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
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که از او سر میزند، حقیقت آن  که در وجود انسان است و هر عمل پسندیدهای  به تعبیر دیگر اینکه هرصفت خوبی 

کتاب اهلل؟زع؟ و نحن الزکاة و نحن  نورانیتی از وجود امیرالمؤمنین؟ع؟ است. امام صادق؟ع؟ می فرماید: »نحن الصالة فی 

الصیام و نحن الحج و نحن الشهر الحرام و نحن البلد الحرام« )همان، ج 24، ص 303(.

کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه« )همان،  کبیره آمده است: »ان ذکر الخیر  همچنین در زیارت جامعه 

ج 99، ص 132(.

و  ائمه معصومین؟ع؟  باطن خیر وجود  است.  فرموده  بیان  برای خیر  امام هادی؟ع؟ شش خصوصیت  فراز  این  در 

پذیرش ولیت ایشان است.

آنها،  باطن  شده،  بیان  آن  برای  اعمالی  و  است  فضائلی  هرکدام  برای  که  ماه ها  خصوص  در  نمونه  عنوان  به 

دنبال  به  باید  چیز  همه  در  که  دریافت  را  مطلب  این  و  شد  متمرکز  باید  نکته  این  روی  است.  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کرد. گر به ایشان راهی پیدا شدآنگاه می توان به تمام آن فضائل دست پیدا  امیرالمؤمنین؟ع؟ بود؛ ا

کما اینکه تمام بدی ها راهی به سوی  نماز، زکات، حج و تمام خوبی ها بابی به سوی ولیت امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 

اولیاء طاغوت و جهنم است.

طوبی در خانه امیرالمومنین؟ع؟. 2 . 4

از رسول خدا؟ص؟ درباره ی طوبی سوال شد، فرمودند: »شجرة اصلها فی  که  کرده  از امام صادق؟ع؟ روایت  ابوبصیر 

داری و فرعها علی اهل الجنة. ثم سئل عنها مرة اخری فقال: فی دار علی؟ع؟، فقیل له فی ذلک؛ فقال: ان داری و دار 

که اصل و ریشه ی  علی؟ع؟ فی الجنة بمکان واحد« )طبرسی، 1372 ش، ج 3، ص 291(. یعنی: طوبی درختی است 

گسترده است. بار دیگر از ایشان درباره ی طوبی سؤال شد، پس فرمود:  آن در خانه ی من و شاخه هایش بر اهل بهشت 

در خانه علی؟ع؟ است. پس چون درباره ی اختالف این دو حدیث سؤال شد، فرمود: خانه من و علی؟ع؟ در بهشت یکی 

است.
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گفت: »طوبی شجرة فی الجنة فی دار امیرالمؤمنین؟ع؟. و لیس احد من  که  کرده است  ثعلبی از ابن عباس روایت 

شیعته ال و فی داره غصن من اغصانها و ورقة من اوراقها یستظل تحتها امة من المم« )قمی، 1404 ق، ص 341(. یعنی: 

طوبی درختی در بهشت در خانه ی امیرالمؤمنین؟ع؟ است و احدی از شیعیان نیست مگر اینکه در خانه اش شاخه ای از 

که در زیر سایه ی آن امتی از امتهاست.  شاخه های آن و یا برگی از برگ هایش می باشد 

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: در ماه شعبان  که  کردند  مرحوم محدث نوری استاد مرحوم شیخ عباس قمی روایتی نقل 

طوبی  شجره ی  است.  شعبان  ماه  باطن  این  می کند،  نازل  شما  دنیای  به  را  خودش  برگ های  و  شاخ  طوبی  شجره ی 

که حضرت رسول خدا؟ص؟ فرمود:  که اصلش در خانه ی امیرالمؤمنین؟ع؟ است. در روایات متعدد آمده  شجره ای است 

اصلش در خانه امیرالمؤمنین؟ع؟ است و یک شاخه ای از آن در خانه های مؤمنان در بهشت است.

در زیارت ششم امیرالمؤمنین؟ع؟ در مفاتیح الجنان آمده است: »السالم علی شجرة طوبی و سدرة المنتهی« شجره ی 

طوبی خود امیرالمؤمنین؟ع؟ است و در خانه ی هر مؤمنی یک شاخه از شاخه های ولیتشان موجود است.

کرد  عرض  است.  حق  هفت  مسلمان  برادر  »حقوق  فرمودند:  معلی بن خنیس  به  صادق؟ع؟  امام  دیگر،  روایتی  در 

گفتن آن به تو. گفت: به خدا  گرفتار شوی. می ترسم از  گر بگویم ممکن است رعایت نکنی و  بفرمایید، امام؟ع؟ فرمودند: ا

گر این حقوق را رعایت کردی ولیت  توکل می کنم. حضرت شروع کردند به شمردن حقوق برادر مؤمن و در پایان فرمودند: ا

تو به ولیت ما متصل می شود. )حرعاملی، 1409 ق، ج 10، ص 120( یعنی یک شعبه ای از ولیت امیرالمؤمنین؟ع؟ در هر 

که در خانه های مؤمنان است. مؤمنی هست. این باطن شاخه های طوبی است 

شجره ی طیبه. 3 . 4

کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی  کلمة طیبة  کیف ضرب اهلل مثال  در قرآن مجید آمده است: >الم تر 

کلمه ی  که  کلمه ی »ل اله ال اهلل«  کلمه ی طیبه یعنی  کل حین بإذن ربها< )ابراهیم، 24-25( خدای متعال برای  کلها  ا

که سراسر آن طهارت است  ک است  کلمه ی توحید مثل درختی پا توحید و حقیقت توحید است، مثالی زده، می فرماید: 
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غفلت، ظلمت، آلودگی، دوری از خدا و شرک در آن راه ندارد؛ ریشهاش در اعماق زمین و شاخ و برگ هایش در آسمان است.

گر  اصل شجره ی طیبه اهل بیت؟ع؟ هستند و حریم آنها محیط ولیت الهی است. خودشان فوق سماوات هستند، ا

کسی وارد محیط ولیت آنها شده و سماواتی شود دائمًا از میوه های شجره ی امیرالمؤمنین؟ع؟ برخوردار ست و قلبش به 

یقین نورانی می شود.

که از  یقین و توکل میوه های امیرالمؤمنین؟ع؟ است. میوه های وجودی ایشان صفات حمیده و اعمال صالحه است 

ع این شجره شد از میوه های این  کسی وارد وادی ولیتشان، یعنی وارد فر گر  این شجره مدام ساری و جاری می شود. ا

که علم امام و معارف است برخوردار می شود و سیر می کند تا به اصل شجره و به حقیقت امیرالمؤمنین؟ع؟ برسد. درخت 

و  ائمه؟مهع؟  شاخه هایش  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  درخت  این  تنه ی  کرم؟ص؟  ا نبی  درخت  این  ریشه  و  اصل  شد،  گفته 

تغذیه  نبود  وصل  ریشه  به  گر  ا هست  هم  برگش  و  شاخ  در  درخت  ریشه ی  از  شعاعی  یک  هستند.  شیعیان  برگ هایش 

این  امیرالمؤمنین؟ع؟ در وجود همه ی محبینش هست.  از  پرتویی  تغذیه می کند؛ پس یک  ریشه  از  برگی  نمی کرد؛ هر 

گفته شد: امیرالمؤمنین؟ع؟ شجره ی طوبی است یا شجره ی طوبی در بهشت در خانه ی ایشان  مطلب به عبارت دیگر نیز 

گر این  است، و در وجود هر مؤمن یک شاخه از شجره ی امیرالمؤمنین؟ع؟ هست و مؤمن بودنش به همین دلیل است. ا

کلمه ی ایمان است. تجلی از امیرالمؤمنین؟ع؟ در انسان نباشد، مؤمن نیست، زیرا امیرالمؤمنین؟ع؟ 

طوبی مهریه ی حضرت زهرا؟اهع؟. 4 . 4

که فرمودند: »رسول اهلل؟ص؟ جالس ذات یوم اذ دخلت ام ایمن فی  از عمربن شمر از جابر از امام باقر؟ع؟ روایت شده 

ملحفتها شیء فقال رسول اهلل؟ص؟ یا ام ایمن ای شیء فی ملحفتک؟ فقالت: یا رسول اهلل فالنة بنت فالنة املکوها فنثروا 

علیها و اخذت من نثارها شیئا، ثم ان ام ایمن بکت، فقال لها رسول اهلل؟ص؟: ما یبکیک؟ فقالت: فاطمة؟اهع؟ زوجت ها فلم 

ک فاطمة؟اهع؟ جبرئیل و  تنثر علیها شیئا! فقال لها رسول اهلل؟ص؟: ل تبکین فوالذی بعثنی بالحق بشیرا ونذیرا لقد شهد امال

میکائیل وإسرافیل فی ألوف من المالئکة، و لقدامراهلل طوبی فنثرت علیهم من حللها و سندسها و إستبرقها و درها و زمردها 
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و یاقوتها. و عطرها، فأخذوا منه حتی ما دروا ما یصنعون به، ولقد نحل اهلل طوبی فی مهر فاطمة؟اهع؟، فهی فی دار علی 

که رسول خدا؟ص؟ نشسته بود، ام ایمن وارد  بن ابی طالب؟ع؟ )عیاشی، 1380 ق، ج 2، ص 211(. یعنی: روزی از روزها 

شد و در زیر چادر و روپوش خود چیزی داشت. حضرت؟ص؟ فرمود: ای ام ایمن! در زیر روپوش و عبای خود چه داری؟! 

کردند، و من مقداری از نثار او را برداشتم. و پس  کردند، و بر او نثار  گفت: یا رسول خدا! فالنه دختر فالنه را تزویج  ام ایمن 

کردی و چیزی بر او  گفت: فاطمه؟اهع؟ را شما تزویج  گریه می کنی؟! ام ایمن  کرد. پیامبر؟ص؟ فرمود: چرا  گریه  از این امأیمن 

که بر  که مرا به حق، پیامبر بشیر و نذیر قرار داده است،  کسی  گریه مکن! سوگند به آن  نثار نکردی!؟ حضرت؟ص؟ فرمود: 

تزویج فاطمه؟اهع؟ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در میان هزاران نفر از فرشتگان حضور داشتند، و خداوند به درخت طوبی 

کرد، و آن  کرد تا از زینت ها و جواهرها و لباس های سندس و استبرق خود، و از ُدر و زمرد و یاقوت و عطر خود بر آنها نثار  امر 

کنند! و خداوند طوبی را به عنوان مهریه فاطمه؟اهع؟  کار  که ندانستند با آن چه  فرشتگان به قدری از آن نثارها برداشتند 

به او بخشید؛ و طوبی در خانه ی علی بن ابی طالب؟ع؟ است.

کلمات  که توحید به واسطه ی آن در همه ی عالم منتشر می شود رسول اهلل؟ص؟ است؛  گفته شد، آن درختی  چنانچه 

کلمه خالصه شود  گر همه ی دین در یک  کلمه ی »لاله الاهلل« است؛ ا رسول اهلل؟ص؟ همه ی دین است و همه ی دین 

کلمه »لاله الاهلل« است؛ این دین را رسول خدا؟ص؟ در دل مؤمنان جا داد، ابتدای امر رسول خدا؟ص؟ به واسطه ی  آن 

کرد. یعنی محصول  »ولیت«، توحید را در دل ها برد و بعد از آن مؤمنان از شیعیان را، اوراق و برگ های این درخت معرفی 

کلمه ی »لاله الاهلل« به واسطه ی »ولیت« شیعه پروری و تربیت شیعیان است؛ از اینرو خداوند متعال می فرمایند: >الذین 

آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب< )الرعد، 29(.

شانه ی  روی  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  همیشه  هستند.  طوبی  دارای  دارند،  صالح  عمل  و  هستند  مؤمن  که  آنهایی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می زدند و می فرمودند: »یا علی إن طوبی اصلها فی دارک و أغصانها فی دور شیعتک« )قمی، 1404 ق، 

ص 341(.
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آن درختی که درخت رسول اهلل؟ص؟ است به خانه ی امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده و نبوت به واسطه ی ولیت در عالم جاری 

که صاحب این درخت حضرت فاطمه؟اهع؟  شده است. اصل این ولیت در اصطالح روایی، درختی به نام »طوبی« است 

است، لذا در روایت آمده: »و صاحبة طوبی لقد نحل اهلل طوبی فی مهر فاطمة؟اهع؟ فجعلها فی منزل علی؟ع؟« )عیاشی، 

1380 ق، ج 2، ص 211(.

آن شجره ی طیبه از رسول اهلل؟ص؟ به فاطمه؟اهع؟ داده و ریشه و حقیقت ولیت شد؛ لذا اولد حضرت فاطمه؟اهع؟ به 

واسطه ی مادرشان ثمرات این فضای ولیت هستند.

که پیامبر؟ص؟ فرمودند: »فکلما اشتقت الی  کوفی آمده  روایات بسیاری در این زمینه وارد شده است، در تفسیر فرات 

الجنة قبلتها فأجد منها ریح الجنة و أجد منها رائحة شجرة طوبی« )مجلسی، 1403 ق، ج 43، ص 5( یعنی: هر موقع 

مشتاق بهشت می شدم، فاطمه را می بوسیدم از او بوی بهشت و رایحه ی درخت طوبی را دریافت می کردم.

باید  شیعیان  است،  طوبی  جریان  اشاعه ی  می بویید  و  می بوسید  را  فاطمه؟اهع؟  سینه ی  کرم؟ص؟  پیامبرا اینکه  علت 

که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند.  کسانی می توانند از این شجره ی فاطمی بهره مند شوند  کنند و  طوبی را درک 

کرین، طوبی للطائعین و }یقول اهلل تعالی{  در ابتدای ماه رجب فرشته ای به زمین نازل شده و می فرماید: »طوبی للذا

که یاد خداوند باشد متصل به آن  کدام از شیعیان  انا جلیس من جالسنی« )نوری، 1408 ق، ج 7، ص 567( یعنی: هر 

درخت طوبی می شود و می تواند از حضرت فاطمه؟اهع؟ بهرهمند شود.

طوبی ثمره ی محبت اهل بیت؟مهع؟. 5 . 4

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »طوبی لمن رسخ حبنا اهل البیت« )طریحی، 1375 ش، ج 2، ص 265( یعنی: 

موسی بن جعفر؟ع؟  حضرت  دیگر  روایتی  در  می شود؛  بهره مند  طوبی  از  بنشیند  جانش  به  اهل بیت؟مهع؟  حب  که  کسی 

می فرماید: »طوبی لشیعتنا، المتمسکین بحبنا فی غیبة غائبنا؟ع؟« )خزاز قمی، 1401 ق، ص 270( یعنی: آن شیعیانی 

که حب ما به جانشان در زمان غیبت نشسته است... در ادامه حضرت؟ص؟ فرمودند: »اولئک منا و نحن منهم، قد رضوا 
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بنا ائمة، فرضینا بهم شیعة، و طوبی لهم ثم طوبی لهم« یعنی: آنها از ما و ما از آنها هستیم به امامت ما راضی شدند به 

شیعه بودن آنها راضی شدیم و خوشا به حال آنها پس خوشا به حال آنها.

تعبیر »طوبی لهم« یعنی مؤمنان به شجره ی فاطمی متصل شده اند. اسم فاطمه زهرا؟اهع؟ مناسب با آن شجره ی طوبی 

کلمه فاطمه در قرآن است. حضرت ابراهیم؟ع؟  است، اینکه فاطمه را فاطمه نامیدند یک نکته قرآنی دارد، زیرا ریشه ی 

که: >إنی  که نشان داد همه ی این ماه و ستاره از بین رفتنی است اظهار داشت که من روی خودم را به کسی می کنم  وقتی 

کسی  وجهت توجهی للذی فطر السماوات و الرض حنیفا و ما انا من المشرکین< )الرعد، 79( یعنی: من روی خودم را به 

که شکافنده آسمان و زمین است... می کنم 

و  است  متعال  خداوند  نزد  خالئق  همه ی  و  زمین  و  آسمان  حقیقت  زمین،  و  آسمان  کننده  شکوفا معنای  به  »فطر« 

که می فرماید: >و إن من شیء ال عندنا خزائنه و ما ننزله ال  کرده است. آنجا  خداوند متعال این مطلب را در قرآن بیان 

بقدر معلوم< )الحجر، 21(.

که به اندازه و قدر مشخصی نازل می کند. باز  بنابراین خداوند >فاطر السماوات و الرض< است و نزد او خزائنی است 

کرد >فتلقی  کلماتی را از پروردگارش دریافت  کند  کرد و خواست توبه  کریم آمده است، حضرت آدم وقتی خطایی  در قرآن 

گفت بگو: »قل یا فاطر بحق  کرد و  کلمات را به او القا  که جبرئیل آن  کلمات فتاب علیه...< در روایات آمده  آدم من ربه 

که خداوند فرمود: »انا الفاطر و هی فاطمة و  فاطمه« )مجلسی، 1403 ق، ج 4، ص 245(. از طرفی روایت بیان می دارد 

ل، معین می شود اسم »فاطمه« از »فاطر« است، یعنی فاطریت خداوند وقتی  شققت اسمها من اسمی«. بنابراین استدل

که: »فکان اسمها فی الدار الدنیا فاطم  می خواهد خودش را در عالم نشان بدهد فاطمه می شود. از این رو در روایت است 

و فاطر«. )همان، 43(

بوالدیه  النسان  وصینا  >و  می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  شود.  مشخص  فاطم  و  فاطر  ارتباط  باید  کنون  ا

حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکرلی و لوالدیک الی المصیر< )لقمان، 14(
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که برای فرزند اوًل رشد و شکوفایی حاصل شود، ثانیًا از هر  کاری می کند  »فصاله« یعنی مادر در دوسال با شیر خودش 

غذای دیگری بی نیاز شود؛ اصل کلمه ی »فصال« انقطاع است یعنی مادر، کودک را از هر غذای دیگر به عبارتی از هر کمال 

که دیگر به هیچ غذایی نیاز نیست. »فصال« در لغت  کمالت است  دیگرمنقطع می کند؛ زیرا آنقدر این شیر پر از حقایق و 

کننده و اسم فاعل است. »فاطمه«  کننده، فاطم هم یعنی منقطع  عرب مترادف با »فطام« است. فاصل یعنی منقطع 

که منقطع می کند؛ یعنی در عین اینکه انسان را شکوفا می کند، طوبی است. مؤمن را از هر مکتب، علم و رشد  یعنی خانمی 

دیگر بی نیاز می کند. در زمان غیبت امام معصوم؟ع؟ هم هدایت به واسطه حضرت زهرا؟اهع؟ صورت می گیرد و اتصال به 

شجره طوبی و ولیت هم به واسطه ی ایشان است.

استشمام طوبی از حضرت زهرا؟اهع؟. 6 . 4

امام صادق؟ع؟ فرمودند: »کان رسول اهلل؟ص؟ یکثر تقبیل فاطمة؟اهع؟ فأنکرت ذلک عائشة، فقال رسول اهلل؟ص؟: یا 

کلت فحول اهلل  عائشة؛ إنی لما أسری بی إلی السماء دخلت الجنة فأدنی جبرئیل من شجرة طوبی و ناولنی من ثمارها فأ

ذلک ماء فی ظهری. فلما هبطت إلی األرض واقعت خدیجة فحملت بفاطمة فما قبلتها قط إل وجدت رائحة شجرة طوبی 

کار برای عایشه خوشایند  منها« )عیاشی، 1380 ق، ج 2، ص 212( یعنی: رسول خدا؟ص؟ بسیار فاطمه را می بوسید، این 

نبود، رسول خدا؟ص؟ به عایشه فرمود: عایشه! وقتی مرا به آسمان ها بردند، داخل بهشت شدم جبرئیل مرا نزدیک درخت 

طوبی برد و از میوه هایش به من داد و من خوردم، خداوند همان میوه را به صورت نطف های در پشتم درآورد. وقتی به 

زمین هبوط نمودم با خدیجه؟اهع؟ همبستر شدم و او به فاطمه؟اهع؟ حامله شد، و هیچ وقت او را نمی بوسم مگر آنکه بوی 

درخت طوبی را از او استشمام می کنم.

طوبی درخت والیت. 7 . 4

که رسول خدا؟ص؟ فرمودند: ابن عباس ذیل آیه ی 29 سوره ی الرعد >طوبی لهم و حسن مآب< روایتی را نقل می کند 

کل ورقه منها تغطی الدنیا و ما فیها تحمل الحلی و الحلل و الطعام ما  »لما أسری بی فدخلت الجنة فإذا أنا بشجرة 
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خال الشراب و لیس فی الجنة قصر و ل دار و ل بیت إل فیه غصن من أغصانها و صاحب القصر و الدار و البیت حلیه و حلله 

و طعامه منها فقلت: یا جبرئیل؛ ما هذه اشجرة؟ قال: هذه طوبی لک فطوبی لک و لکثیر من امتک. قلت: فأین منتهاها 

کوفی، 1420 ق، ج 2، ص 211( یعنی: در شب معراج  )یعنی اصلها( قال: فی علی بن أبی طالب ابن عمک؟ع؟« )فرات 

که هر برگی از آن، دنیا و آنچه در دنیاست، را می پوشانید و در هر برگ آن  که داخل بهشت شدم درختی را دیدم  هنگامی 

هم زیورآلت و غذا وجود داشت. و هیچ قصر و خانه ای در بهشت نبود، مگر اینکه شاخه ای از این درخت، در آن قصر 

گفتم: ای جبرئیل این  یا خانه موجود بود و زیور و غذای صاحب آن قصر و خانه از این درخت طوبی تأمین میشد. پس 

گفتم: انتهای این درخت )اصل  گفت: این درخت طوبی است و خوشا به حال تو و بسیاری از امت تو.  درخت چیست؟ 

گفت: اصل این درخت در وجود پسرعمویت علی بن ابی طالب؟ع؟ می باشد.  کجاست؟  آن( 

کرم؟ص؟ فرمودند: »لما أسری بی إلی السماء فصرت فی السماء الدنیا  که پیامبر ا همچنین امام باقر؟ع؟ نقل می کند 

کبر منها، فقلت لجبرئیل: یا حبیبی؛ ما هذه  حتی صرت فی السماء السادسه فإذا أنا بشجرة لم أر شجرة أحسن منها و ل أ

الشجرة؟ قال هذه طوبی یا حبیبی. قال: فقلت: ما هذا الصوت العالی الجهوری؟ قال: هذا صوت طوبی. قلت: أی شیء 

یقول؟ قال: یقول: وا شوقاه ألیک یا علی بن أبی طالب« )همان، ج 2، ص 212( یعنی: در شب معراج در آسمان ششم 

گفتم: ای دوست من جبرئیل این  که زیباتر و بزرگ تر از آن درخت را تا به حال ندیده بودم، پس به جبرئیل  درختی دیدم 

که می آید چیست؟ گفت: این  گفتم: این صدای زیبا و بلند  درخت چیست؟ گفت: این درخت طوبی است ای حبیب من. 

گفت: مرتب می گوید: ای علی، چه قدر مشتاق تو هستم.  گفتم: چه می گوید؟  صدای درخت طوبی است. 

بیده«  تعالی  اهلل  غرسها  التی  طوبی  شجرة  حبه  ان  روعی  فی  القی  تعالی  و  تبارک  اهلل  »ان  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 

که دوستی و محبت علی؟ع؟ درخت  )مجلسی، 1430 ق، ج 27، ص 129( یعنی: خدای بلندمرتبه، در قلب من انداخت 

که خداوند به دست خویش در قلب مؤمنان نشانده است.  طوبایی است 

که »حب علی  اصل ایمان، خود امیرالمؤمنین؟ع؟ است. ایمان، چیزی جز محبت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیست، آن چنان 
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کوفی، 1410 ق، ص 647( کفر« )فرات  إیمان، و بغضه 

از امام صادق؟ع؟ سؤال شد: آیا حب و بغض جزو ایمان است؟ حضرت فرمودند: »هل الیمان ال الحب و البغض«

کره  آیا ایمان چیزی جز حب و بغض است؟ بعد حضرت این آیه را خواندند >حبب الیکم الیمان و زینه فی قلوبکم و 

کرده و زینت داده است و...  الیکم الکفر و الفسوق و العصیان< )الحجرات، 7( خدای متعال ایمان را در قلب شما محقق 

)مجلسی، 1403 ق، ج 27، ص 94(.

کرده است. این حب به امیرالمؤمنین؟ع؟ ایمان است و ایمان  خداوند متعال، امیرالمؤمنین؟ع؟ را در قلب ها محبوب 

کرده  کفر و فسوق و عصیان را مکروه شما  کلمه ی  که فرمود: سه  چیزی جز این محبت نیست؛ و بغض، در جایی است 

کراهت دارید »کره الیک الکفر و الفسوق و العصیان الول و الثانی و الثالث« )قمی، 1404 ق، ج 2، ص 319(. است و از آن 

کراهت از آنها و محبت امیرالمؤمنین؟ع؟ است. بنابراین روایت ایمان شیعیان 

حب امیرالمؤمنین؟ع؟ یعنی اینکه شعاعی از وجود ایشان در وجود شیعیان است. حب از عالم بال است انسان نمی تواند 

خودش محبت و ایمان ایجاد کند. شعاعی از امیرالمؤمنین؟ع؟ در وجود انسان می آید که موجب عالقه و محبت به ایشان 

که اصل شجره ی طوبی در خانه ی امیرالمؤمنین؟ع؟  می شود و این محبت، ایمان است و باز همین نکته به دست می آید 

یا به تعبیر بهتر خود وجود مقدس ایشان است و شاخ و برگش در قلوب مؤمنین است.

برخی از شاخه های طوبی. 8 . 4

کان أول یوم من شعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح و یأمر شجرة طوبی فتطلع  »... ثم قال رسول اهلل؟ص؟ و إن اهلل؟زع؟ إذا 

أغصانها علی هذه الدنیا ثم ینادی منادی ربنا؟زع؟ یا عباد اهلل هذه أغصان شجرة طوبی فتعلقوا بها تؤدکم إلی الجنان و 

کم و إیاها ل تؤدیکم إلی الجحیم ثم قال فو الذی بعثنی بالحق نبیا إن من تعاطی بابا من  هذه أغصان شجرة الزّقوم فإیا

ع هلل  الخیر فی هذا الیوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبی فهو مؤدیه إلی الجنان ثم قال رسول اهلل؟ص؟ فمن تطو
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بصالة فی هذا الیوم فقد تعلق منه بغصن و من تصدق فی هذا الیوم فقد تعلق منه بغصن و من عفا عن مظلمة فقد تعلق 

جنبی و أجنبیه فقد تعلق منه 
َ
منه بغصن و من أصلح بین المرء و زوجه و الوالد و ولده و القریب و قریبه و الجار و جاره و األ

بغصن و من خفف عن معسر من دینه أو حط عنه فقط تعلق منه بغصن و من نظر فی حسابه فرأی دینا عتیقا قد یئس 

کف سفیها عن عرض مؤمن فقد تعلق  کفل یتیما فقد تعلق منه بغصن و من  منه صاحبه فأداه فقد تعلق منه بغصن و من 

منه بغصن و من قعد لذکر اهلل و لنعمائه یشکره فقد تعلق منه بغصن و من عاد مریضا و من شیع فیه جنازة و من عزی فیه 

کان أسخطهما قبل  مصابا فقد تعلق منه بغصن و من بر فیه والدیه أو أحدهما فی هذا الیوم فقد تعلق منه بغصن و من 

کذلک من فعل شیئا من سائر أبواب الخیر فی هذا الیوم فقد تعلق  هذا الیوم فأرضاهما فی هذا الیوم فقد تعلق منه بغصن و 

که خداوند؟زع؟ چون روز  منه بغصن...« )مجلسی، 1403 ق، ج 8، ص 166( یعنی: رسول خدا؟ص؟ فرمودند: به درستی 

اول ماه شعبان می شود امر می کند به درهای بهشت پس باز می شوند و امر می کند درخت طوبی را پس نزدیک می کند 

گاه ندا می کند منادی پروردگار؟زع؟، ای بندگان خدا این شاخه های درخت طوبی است  شاخه های خود را بر این دنیا آن 

که شما را  کند شما را به سوی بهشت و این شاخه های درخت زقوم است پس بترسید از او  که بلند  پس در آویزید به او 

گیرد  کس فرا  که مرا به راستی به رسالت مبعوث نموده هر  کسی  خ نبرد، رسول خدا؟ص؟ فرمود: قسم به آن  به سوی دوز

کشاننده  که به شاخه ای از شاخه های درخت طوبی در آویخته، پس او  دری از خیر و نیکی را در این روز پس به درستی 

که به شاخه ای از شاخه های درخت زقوم  گیرد دری از شر را در امروز پس به درستی  کس فرا  اوست به سوی بهشت و هر 

کشاننده اوست به سوی آتش. آنگاه فرمود: هرکس در این روز برای خدا نماز مستحّبی بخواند، به  در آویخته، پس آن 

شاخه ای از طوبی در آویخته است؛ هرکس در این روز صدقه دهد، به شاخه ای از طوبی در آویخته است؛ هرکس از ستمی 

درگذرد، به شاخه ای از طوبی درآویخته است، هرکس بین شوهر و همسرش، بین پدر و فرزندش، بین خویشاوندانش، یا 

که  کس  مرد و زن همسایه اش، یا مرد و زن بیگانه آشتی دهد، به شاخه ای از طوبی در آویخته است؛ هرکس در َدین آن 

در تنگی و سختی است، تخفیف دهد یا از آن درگذرد، به شاخه ای از طوبی درآویخته است؛ هرکس به حساب خویش 

که صاحبش از آن مأیوس شده است، پس آن َدین را ادا نماید، به شاخه ای از طوبی در آویخته  کند و َدینی را ببیند  نظر 
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که سفیهی، آبرو  گیرد، به شاخه ای از طوبی در آویخته است؛ هرکس مانع شود  است؛ هرکس سرپرستی یتیمی را به عهده 

کند، و سپس خدا را شکر  و حیثیت مؤمنی را ببرد، به شاخه ای از طوبی درآویخته است؛ هرکس یاد خدا و نعمت های او 

کند، به تشییع جنازهای برود  کند، به شاخه ای از شاخه های طوبی درآویخته است؛ هرکس در این روز مریضی را عیادت 

گوید، به شاخه ای از طوبی در آویخته است؛ هرکس در این روز به والدین خود یا یکی از آن  کسی تسلیت  و مصیبتی را به 

کرده باشد، و در  ک  کند، به شاخه ای از طوبی در آویخته است؛ و هرکس والدین خود را قبل از این روز خشمنا دو، نیکی 

کارهای  کاری از  گونه، هرکس در این روز  این روز آن دو را خوشنود سازد، به شاخه ای از طوبی در آویخته است؛ و بدین 

خیر انجام دهد، به شاخه ای از طوبی در آویخته است. 

که دارد، درهایی از آن به روی دنیا باز شده و این عالم آمیخته به آن عالم است؛  بهشت با همه ی مقامات و درجاتی 

گفت بابی به رویش از جهنم  کسی دروغ  گر  گناهان درهای جهنم هستند؛ ا که درهایی از جهنم باز شده است.  همانگونه 

کرد، خیانت به مؤمنین  کرد، تهمت زد، سوء ظن به مؤمن پیدا  گر غیبت  که از این در وارد جهنم می شود؛ ا باز شده است 

کسی  کرد درهایی از جهنم به رویش باز شده است و وارد جهنم شده است؛ این یک مرتبه است.  کرد و خدمت به دشمن 

گر صفات رذیله داشته باشد، مثال بخیل و حسود و متکبر و معجب به نفس و غافل از حضرت حق باشد و حریص به دنیا  ا

باشد، نیز چنین است.

به  روزه می گیرد، خدمت  نماز می خواند،  انسان عبادت می کند،  اعمال خیر درهای بهشت هستند؛  از آن طرف هم 

که صفت  کسی  مؤمنی می کند، دفاع از مؤمنان و جهاد در راه خدای متعال می کند، شب زنده داری می کند و ذکر می گوید. 

توکل و یقین دارد؛ صابر و زاهد در دنیا است، شجاع و صبور و اهل یقین و اهل تسلیم و اهل توکل است، و... تمام اینها 

که به روی انسان باز می شوند و یک قدم لطیف تر اینکه حقیقت بهشت چیزی جز مقامات نبی  درهای بهشت هستند 

که درجه ای از درجات امیرالمؤمنین؟ع؟ و مقامی از مقامات ولیت  کرم؟ص؟ نیست. هیچ مقامی از مقام بهشت نیست  ا

ایشان نباشد. این باطن بهشت است؛ همانگونه که خیلی از درکات جهنم و عذاب جهنم هم درجات اولیاء طاغوت است. 

باطن جهنم، ولیت آنهاست. »ولیة عدو آل محمد هی النار« )همان، ج 24، ص 321(.
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ولیت  ثمرات  بهشتی  نعمت های  همه ی  که  همانگونه  است  طاغوت  اولیاء  ولیت  محیط  جهنم،  باطنی  محیط 

امیرالمؤمنین؟ع؟ است، همه ی عذاب های جهنم شعبی از ولیت اولیاء طاغوت هستند.

که نور خورشید در همه ی خانه ها  بر اساس آنچه از روایات فوق برمی آید، طوبی درختی است در بهشت و همانگونه 

وارد می شود، شاخه های آن در خانه همه ی بهشتیان کشیده شده است، در هر شاخه ای از آن میوه ها و نعمت هایی است 

کرده است. آن درخت را خداوند با دست قدرت خود  کسی خطور  گوشی شنیده و نه در خاطر  که نه چشمی دیده و نه 

که بخواهند و هر  که شیعیان و درجات آن ها را می شناسد، و بهشتیان هرگونه زینتی  آفریده است و آن را جانی داده است 

که تمایل داشته باشند از آن درخت می چینند و این درخت، ثمره ی محبت اهل بیت؟مهع؟ و بهرهمندی از وجود  ع میوه  نو

مطهر ایشان است.

واقعیت طوبی، نزاهت و قداست است، و چون دارای فروع و شاخه هایی است و طهارت و قداست به انواع و اشکالی 

که دارای شاخه و فروع نیکو و با ثمر است. و چون اصل درخت  متحقق می گردد، در آخرت نیز به صورت درختی است 

که از آن هر خوبی و هر خیری مترشح می شود، و بدون ولیت هیچ چیز دارای ارزش نیست، بنابراین  طهارت، ولیت است 

ریشه و اصل این درخت در خانه ی ولیت است. این درخت از معدن ولیت رشد و نمو می کند، و شاخه های آنکه طهارت، 

رحمت، عافیت، ایثار، انفاق، عبودیت، عبادت، جهاد، نماز، روزه و سایر افعال و صفات پسندیده است، همه از این تنه و 

ریشه منشعب می گردد، و هر شاخه ای از این ریشه نیرو می گیرد و رشد پیدا می کند.

نتیجه گیری. 5

که یکی از مهم ترین این معانی اصل و دودمان می باشد.  هر چند شجره در لغت معانی متفاوتی دارد اما به نظر می رسد 

که بر دودمان و خاندان پیامبر؟ص؟ تطبیق شده است، سازگاری  که در روایات در رابطه با شجره ی طوبی  این معنا با آنچه 

دارد.

که توسط خداوند در قلب بندگان خاص نهاده شده است؛ و حقیقت  طوبی، اصل ایمان و محبت اهل بیت؟مهع؟ است 
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آن در مرتبه ی والی آن وجود مقدس ائمه معصومین؟مهع؟ است؛ همچنین طوبی، درخت ولیت امیرالمؤمنین؟ع؟ است 

که ائمه معصومین؟مهع؟ هستند، منتقل شده است. که به واسطه ی حضرت زهرا؟اهع؟ به اولدشان 

که در شب معراج، به پیامبر؟ص؟ نشان داده شد؛ بهره ای برای شیعیان و محبان این  طوبی همان سدرة المنتهی است 

که به مؤمنان افاضه می شود از این درخت نشأت می گیرد. خاندان است و تمام خیرات و برکاتی 
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Abstract: One of the most important issues about the Prophet is the 

infallibility of the Prophet. Although, this is an ancient issue in the theo-

logical and ideological discussions, but it is the most important Islamic 

theological discussions among the theologians and Islamic commenta-

tors. Some scholars believe that the infallibility of the Prophet is neces-

sary for the mission of the Prophet, either before or after his appointment. 

This study intends to present an overview about the infallibility, defini-

tion of the problem, the history of infallibility, the main questions and 

sub-questions, hypotheses, research purposes and methodology. Then 

the research will involve in the theoretical foundations which include the 

scientific biography of Allame Tabatabaie and Fakhr Razi , research liter-

ature which comprises of semantics of infallibility, the literal and techni-

cal meaning of infallibility, infallibility in the Quran and infallibility from 

the viewpoint of two commentators as well. The conducive and origin of 

infallibility from the view of Shiite and Sunni commentator, the reasons 

for the need of infallibility of the Prophet and the comparative study be-

tween two views will be discussed here as well. At the end, the most im-

portant reasons about the mistakes and forgetfulness which attributed 

to the Prophet and a comparison between two views will be discussed.

Keywords: Infallibility, the Prophet of Islam, Allame Tabatabaie, Fakhr 

Razi.



No. 5, Spring and Summer, 2016Dānish/nāmeh-i ‘Ulūm-i Qur’ān va Ḥadīs̠

Comparison of the Preliminaries of 
Prayer in Islam and ZoroastrianismDr. Abdulmajid Taleb Tash

Associated Professor,
Islamic Azad University 

(Karaj branch)

Saeed Sheshgel Nezhad
M.A. in Quran Science,

Islamic Azad University 
(Karaj branch)

Abstract: In Zoroaster religion everyone has to say prayer five 
times per a day. In either of religions, there are some preliminaries 
that are essential every prayer before saying prayer. This research is 
questing the praying’s preliminaries for these faith. Also, the simi-
larities and differences were studied. It was cleared that the prelim-
inaries root consist of impeccability, superficial and inner’s prayer’s 
purity, and all the belongings such as purity of the place and the 
prayer’s costume are common. Although there are differences be-
tween them. In Zoroaster religion, there must be a special costume 
for the prayer, but in Islam this issue hasn’t been cleared. A mask 
is using for the prayer near the fire in Zoroaster religion but this 
custom doesn’t exist in Islam. In Zoroaster, kiblah is right and glo-
ry however in Islam is Kaaba. Islam has Adhan an adduction as an 
introduction for recommended pray, but there is not such a thing 
in Zoroaster.
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Abstract: In a part of Quran essay’s shorter Islamic Encyclopedia 
in English, the writer has written about the pertinence of Quran 
during the prophet’s decease and says: the pertinence of Quran is 
not specific in that time. Some quotations are attributed to the fact 
that Quran as a complete collection (the last version) had not been 
gathered, whereas some quotations state that the most parts of it 
(not all of them) were written and noted in that time.
After prophet’s decease, because of loosing lots of reciters, Omar 
ebn khatab made the Aboubakr collect the Quran. Finally, a collec-
tion had been gathered under supervision of Zeid ebn Sabet which 
was given to Aboubakr and after him, to Omar and then Hafase. 
In the end, the writer utters: if this collection was either valid and 
original, why would it be given to Safihe. This article is transferring 
this essay and criticizing it too.
The method of this research is gathering the information in librari-
an style and the explanation is description – analysis. The expressed 
items in Islamic Encyclopedia text are written and criticized.

Keywords: Quran, gathering of Quran, prophet, Islamic Encyclo-
pedia.
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