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صاحب امتیاز :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده علوم قرآنی شاهرود
مدیر مسئول :داود صائمی ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سردبیر :ابراهیم ابراهیمی ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
ابراهیم ابراهیمی ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
زهره اخوان مقدم ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضا امانی ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی حسننیا ،استادیار دانشگاه شاهد
داود صائمی ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد اسماعیل صالحیزاده ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمود کریمی ،دانشیاردانشگاه امام صادق علیه السالم
روح اهلل محمدی ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید رضا مودب ،استاد دانشگاه قم
سید محمد نقیب ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کارشناس نشریه :محمد رضا جاللی
ویراستار ادبی :علی ایمانینسب
مترجم انگلیسی :حسن عالمی بکتاش
طراحی و صفحه آرایی :مؤسسه فرهنگی هنری سخنآرا
فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث بر اساس مجوز شماره 86795
مورخ  1399/08/12اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر میشود.

راهنمای ارسال مقاله

« -1فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» در پذیرش یا رد و ویرایش
علمی و ادبی مقاالت ،آزاد است.
 -2مقاالت ارسالی به «فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» نباید قبال در
جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.
 -3با توجه به اینکه همه مقاالت فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند،
برای تسریع فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله ،از اصالت مقاله
خود از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
-4فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث از دریافت مقاله مجدد از
نویسندگانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده ،معذور است.
فرآیند ارسال مقاله به نشریه

 -1نویسنــدگـان بایـد فقـط از طـریق بخـش ارسـال مقــاله ســامانه نشــریه (بـه آدرس
 )/http://arq.quran.ac.irجهت ارسال مقاله اقدام کنند ،به مقاالت ارسالی از طریق ایمیل یا
ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2برای ارسال مقاله ،نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش ارسال مقاله اقدام به ثبت نام در
سامانه نشریه نماید.
 -3نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در
سامانه مجله دنبال نمایند.
قالب و موضوع مقاالت مورد پذیرش

 -1فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث ،فقط مقاالتی را که حاصل
دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های جدید است را می پذیرد.
 -2مجله از پذیرش مقاالت مروری صرف ،گردآوری و گزارشی ،ترجمه معذور است.
فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
 .1فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)
 .2فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی)

  4فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال اول /شماره  / 3پاییز  /1400پیاپی 3

.3فایل تعهد نامه (با امضای همه نویسندگان)
.4تکمیل و ارسال فرم عدم تعارض منافع ،توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.
(ارسال مقاله برای داوری ،مشروط به ارسال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطالعات
در سامانه است).
حجم مقاله:

تعداد واژگان مقاله :بین  5000تا  7500واژه
تعداد کلیدواژه ها 4 :تا  7کلیدواژه
تعداد واژگان چکیده 170 :تا  200واژه (چکیده باید شامل هدف ،مساله یا سوال اصلی
پژوهش ،روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد)

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

 -1نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد.
عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
 -2فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و
اطالعرسانی های بعدی با وی صورت می گیرد.
 -3تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقاالت ،اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و
مشخصات سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمیباشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:
 -1اعضای هیات علمی :رتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشیار ،استاد) ،گروه ،دانشگاه،
شهر،کشور ،پست الکترونیکی
 -2دانشجویان :دانشجوی (کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته تحصیلی ،دانشگاه،
شهر،کشور ،پست الکترونیکی
 -3افراد و محققان آزاد :مقطع تحصیلی (کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته
تحصیلی ،سازمان محل خدمت ،شهر،کشور ،پست الکترونیکی
 -4طالب :سطح( ،)2،3،4رشته تحصیلی ،حوزه علمیه /مدرسه علمیه ،شهر،کشور ،پست
الکترونیکی.
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ساختار مقاله:

بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:
 .1عنوان
 .2چکیده فارسی (تبیین موضوع/مساله/سوال ،هدف ،روش ،نتایج)
 .3مقدمه (شامل تعریف مساله ،پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی) ،اهمیت و ضرورت
انجام پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله)
 .4بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)
 .5نتیجه گیری (بحث و تحلیل نویسنده)
 .6منابع (منابع غیرانگلیسی عالوه بر زبان اصلی ،باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از
بخش کتابنامه ،ذیل عنوان  Referencesدرج شوند).
درج پانویس ،ارجاعات درون متن و منابع:
 -1از اشاره مستقیم  /غیرمستقیم به نام نویسنده  /نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی
خودداری شود.
 -2اسامی خاص و اصطالحات التین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.
 -3از نقل قول های مستقیم و طوالنی پرهیز شود (الزم است حتما در مقاله مشخص باشد
کدام بخش از متن ،نقل قول مستقیم است).
 -4نقل قول های مستقیم حداکثر تا  ۴۰کلمه در درون عالمت نقل قول " " و بیش از آن
به صورت تورفتگی نوشته شود.
ارجاعات درون متن

 -1به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.
 -2اطالعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
 -3برای تاریخ های قمری و میالدی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود 1340.ق /
1998م
 -4در صورتی که از یک نویسنده در یک سال ،دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد
قرا رگرفته باشد ،پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) برای منابع فارسی یا ()a , b
برای منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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 -5اگر منبع مورد استناد ،دو یا سه نویسنده داشت ،نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
 -6اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد ،تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و
پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.
 -7اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد ،با نقطه ویرگول؛ از هم جدا میشوند.
فهرست منابع پایانی:

 -1قرآن و نهج البالغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار
نمی گیرند.
 -2در بخش  Referencesکه منابع به انگلیسی درج می شوند ،نام خانوادگی نویسنده به
صورت کامل ،اما از نام نویسنده  ،صرفا حرف اول درج می شود .مثالAlston, W :
 -3درج شناسه  DOIبرای مقاالتی که دارای این کد هستند ،الزامی است.
 -4منابعی که در این بخش درج می شوند ،حتما باید در متن استفاده شده باشند( .منابعی
که صرفا برای مطالعه و آگاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند ،و در متن به آنها ارجاع
داده نشده ،نباید در بخش منابع درج شوند).
 -5نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.
 -6اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند ،حتما
باید نام نویسنده درج شود ،استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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سخن سردبیر

دركتاب غررالحكم از حضرت علي (ع) روايت شده كه فرمودَ :
ال ُسنَّ َة أَف ْ َض ُل مِ َن اَلت َّْح ِق ِ
يق
(غرر الحکم و درر الکلم  ،جلد ،۱ص) 775هيچ سنت وروشي واالتر از تحقيق وپژوهش نيست.
مسئله پژوهش ،مسئله ای است که امروزه جوامع مختلف توجه بیشتری به آن نموده و اهمیت
آن را به خوبی درک کرده اند .پژوهش ابعاد مختلفی چون ،نظری ،کاربردی ،توسعهای و
بنیادی و غیره دارد .هرچند پژوهش در تمام ابعاد مهم و ضروری است اما به نظر می رسد که بعد
کاربردی آن ضروریتر و مهمتر است و سبب رشد و پیشرفت ملموس و قابل رویت در همه
زمینه هاست و در دهه های اخیر رشته های مختلف دانشگاهی این اهمیت را متوجه شده و سعی
در کاربردی سازی مفاهیم و آموزه های رشته خود می کنند.
یکی از رشته های دانشگاهی و حوزوی قرآن و حدیث است که ساالنه پژوهش های
زیادی در این رشته انجام و منتشر می شود ،شاید بتوان گفت بیشتر پژوهش های انجام شده
در حوزه های نظری ،توسعه ای و غیرکاربردی است .وجود تحقیقات فراوان غیرکاربردی و
بدون اولویت یا با اولویت کم ،ضرورت توجه و جهت دهی تحقیقات به سمت کاربردی سازی
آن ها را دوچندان می کند .هرچند در دیگر رشته های دانشگاهی ،مجالتی با عنوان تحقیقات
کاربردی وجود دارد اما در حوزه قرآن و حدیث چنین مجله ای نبوده و به همین سبب ضرورت
داشت تا تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث ایجاد شده و همانطور که دیگر رشته ها در
این بعد گام برداشتند؛ رشته قرآن و حدیث نیز در این عرصه ورود کرده و در جهت کاربردی
سازی تحقیقات و جهت دهی آن اقدام نماید.
مجله تحقیقات کاربری در حوزه قرآن و حدیث در همین راستا ایجاد شده و هدف آن سوق
دادن پژوهشگران به انجام پژوهشهای ملموس و مرتبط با افرادجامعه و زندگی آن ها است .تا مخاطبان
این نشریه بتوانند در سایه عمل به قرآن و حدیث ،زندگی بهتر داشته و از انواع آسیب ها دور بمانند.
کاربردی سازی آموزه های قرآن و حدیث؛ ملموس سازی آموزه های قرآن و حدیث؛
بررسی آموزه های جزئی با نگاه کاربردی سازی آنها؛ گذار از مراحل صرفا تئوری به مراحل
عینی و کاربردی سازی معارف؛ پاسخ به شبهات مبتال به جامعه از طریق مطالعه قرآن و حدیث
و هر آنچه که مرتبط با تحقیقات کاربردی قرآن و حدیث است؛ از رسالت این مجله می باشد.
بدیهی است تحقیقات پژوهشگران در این زمینه مورد استقبال هیات تحریریه قرار خواهد گرفت.
سردبیرفصلنامه
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Challenges of Religious Propaganda Methods with the Focus on
Studying the Addressee from the Perspective of Hadiths
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ABSTRACT
The definition and principles of propaganda differ in [Islamic] religious term
and the Western culture that cause differences in the use of methods as one of
the pillars of propaganda, so that these methods have their own requirements
based on each of these two cultures, while neglecting proper use of these
methods will also be associated with several disadvantages. This research
uses the descriptive-analytical method and while enumerating the propaganda
(Da’wah/Tabligh) methods based on verses and hadiths, deals with the disadvantages of these methods. Among the methods, the indirect verbal method
is one of the methods used in Quranic preachments and the question and answer method is found as one of the active methods in the lifetime of the infallibles (AS), the distinguishing feature of which is the attention to individual differences and the psychological needs of the audience, so that preacher conveys
the message according to the circumstances of the addressee. Neglecting
the audience's level of understanding and practical dimension, humiliating the
audience, inconsistency between words and deeds of the preacher, exaggerating in any of the methods of promising and warning, presenting message as
stereotypes and emotional gap between the preacher and the addressee can
be considered as the most important disadvantages of propaganda methods,
which is necessary to be considered in using methods to promote the effectiveness of religious da’wah in society.
KEYWORDS: Challenges, Propaganda, Method of Religious Da’wah /
Tabligh, Preacher, Study of the Addressee
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آسیبشناسی روشهای تبلیغ دینی با محوریت مخاطبشناسی از نگاه روایات
(تاریخ دریافت - 1400/10/21 :تاریخ پذیرش)1401/1/1 :

چکیده

روح اله کریمی دردشتی

1

رضا امانی

2

تبلیغ در فرهنگ دینی ،تعاریف و مبانی متفاوتی با تبلیغ در فرهنگ غرب دارد و
همین موجب میشود که در بهکارگیری روشها ،که یکی از ارکان تبلیغ است،
مختلف باشند .این روشها بر اساس هر یک از این دو فرهنگ ،اقتضائات خاص
خود را دارد ضمن آنکه غفلت از بهکار بستن صحیح روشهای تبلیغ دینی نیز با
آسیبهای متعددی همراه است .در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی
و با تکیه بر آیات و روایات ،ضمن برشمردن روشهای تبلیغی ،به آسیبهای آنها
نیز پرداخته میشود .در میان روشها ،روش کالمی غیرمستقیم از روشهایی است
که در خطابهای قرآنی بهکار رفته است .همچنین روش پرسش و پاسخ یکی از
روشهای پرکاربرد در سیرۀ معصومان است که وجه امتیاز آن با سایر روشها،
توجه به تفاوتهای فردی و نیازهای روانی مخاطب است ،بهطوری که مبلّغ ،پیام را
ّ
متناسب با وضعیت مخاطب منتقل میکند .همچنین ،غفلت از سطح فهم مخاطب و
بُعد عملی او ،تحقیر مخاطب ،تطابق نداشتن رفتار مبلّغ با محتوای تبلیغ او ،زیادهروی
در بشارت یا انذار ،ارائۀ پیام به صورت کلیشهای ،و شکاف عاطفی میان مبلّغ و
مخاطب مهمترین آسیبهای روشهای تبلیغ هستند که به منظور ارتقای اثربخشی
تبلیغات دینی در جامعه ،الزم است به آنها توجه شود.
کلیدواژگان :آسیبشناسی ،تبلیغ ،روش تبلیغ دینی ،مبلّغ ،مخاطبشناسی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر قرآن مجید دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران ،ایران.
roohollahkarimidardashti@gmail.com
 -2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
r_amani2007@yahoo.com
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مقدمه

دنیای امروز به میدانی رقابتی تبدیل شده که در آن ،کسانی که پول و شگردهای تبلیغی
ج ّذابتری داشته باشند در جذب مخاطب موفقترند .جوانان نیز بهدلیل روحیۀ نوگرایی و
زیباخواهی ،هدف اغلب این پیامها هستند .برخی از مشکالت شخصیتی نسل جوان امروز،
نتیجۀ تبلیغات ضددینی است که به واسطۀ توسعۀ ارتباطات بشری سرعت بیشتری یافته است
(حسینیآقایی و صدیقاورعی .)33 :1394 ،در همین راستا ،انتقال مفاهیم دینی به تناسب
وضعیت مخاطب را میتوان مهمترین نقش مبلّغان دینی دانست .به نظر میرسد اگر در
عرصۀ مقابله با تبلیغات ضددینی ،روشهای تبلیغ دینی بهدرستی اجرا شوند ،کارآمد خواهند
بود ،گرچه ممکن است در مواردی کافی نباشند .لذا در تبلیغ دیني ،یافتن روشهای مستند
به آیات و روایات ،در درجۀ اول اهمیت قرار دارد و در وهلۀ بعدی ،اجتناب از آسیبهای
هریک از این روشها نقش مه ّمی در اثربخشی تبلیغ دیني خواهد داشت.
ضروری است که متولیان امور دینی ارزیابی واقع بینانهای از میزان اثرگذاری تبلیغات
اسالمی در جامعه داشته باشند و برای بهبود وضعیت دینی جامعه ،روشهایی را بهکار ببرند
که مبتنی بر روایات مبلغان و معلمان اصلی دین یعنی معصومان است و با نیاز مخاطبان نیز
تناسب دارد .از اینرو ضروری است روشهای تبلیغ دینی و آسیبهای آن مورد بازبینی قرار
گیرد .آنچه در این پژوهش مدنظر است این مسائل هستند:
 .1روشهای تبلیغ دینی بر اساس آیات و روایات به چه اعتبارات و عناوینی قابل تقسیماند؟
 .2مهمترین آسیبهای روشهای تبلیغ دینی از نگاه روایات کداماند؟
پیشینۀ تبلیغ تاریخچهای به وسعت عمر بشر دارد و از نظر معنا ،کارکرد ،جایگاه و خاستگاه
دچار تحوالت اساسی شده است تا آنجا که بالغت و رسایی یک پیام را در همۀ ابعاد در
برمیگیرد (کریمی14 :1397 ،و .)15در این میان ،تبلیغ دینی شکل خاصی از ارتباط محسوب
میشود که هدف آن اقناع مخاطب برای عمل به دستورات الهی است.
تعبیر «تبلیغ دینی» به دو صورت میتواند مدنظر باشد:
« .1دین» را «موضوع» تبلیغ دانستن که شامل مواردی میشود که آموزهها و اهداف دینی
تبلیغ میشوند.
« .2دینی» را «وصف» تبلیغ دانستن ،بهطوری که ارکان پنجگانۀ تبلیغ (روش ،مبلّغ ،مخاطب،
هدف و ابزار) ،تاب ِع دین و مورد تأیید شرع باشند (حسینیآقایی و صدیقاورعی.)52 :1394 ،
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بخش عمدهای از شیوههای تبلیغی در جهان امروز بر پایۀ دروغ و تهمت و اغراق بنا
شده ،امّا این موارد در تبلیغات دینی جایی ندارند .زیرا در تبلیغ دینی ،هدف وسیله را توجیه
نمیکند (همان.)54 :
به طور کلی ،تبلیغ در فرهنگ غرب ،اثرگذاری بر دلها و مغزها با شیوههای علمی و
روانشناسی است که بهمنظور کنترل افکار و تحریک احساسات برای مقاصد مشخص صورت
میگیرد .در حالی که تبلیغات اسالمی ،انتقال حقیقت به جانها و فکرهاست و هدف از آن،
سیراب نمودن ذهنها و دلها با پاسخ دادن به نیازهای فطری و اصیل انسان است .در این میان،
به کارگیری روشهای تبلیغ بر اساس هریک از این دو فرهنگ ،اقتضائات خاص خود را
دارد ضمن آنکه غفلت از بهکار بستن صحیح روشهای تبلیغ دینی نیز با آسیبهای متعددی
همراه خواهد بود.
مصطفی عباسی مقدم ( )1391در مقالهای با عنوان «مقایسه شیوههای ارتباطی و تبلیغی
چهرههای قرآنی با روشهای تبلیغی امروزین» ،روشن میسازد که مهمترین ویژگی روشهای
تبلیغ در مقام اجرا ،پایبندی به ارزشها و حقایق و جامعنگری و پیشتازی اسوهها در عمل بوده
و در عرصۀ دستاوردها ،تاثیرات پایدار و شورآفرینی و ایمانزایی است .این در حالی است
که روشهای تبلیغ در جهان امروز به سبب پایبند نبودن به حق و حقیقت ،انطباق نداشتن
قول با فعل ،معنویتگریزی ،و بهکارگیری وسایل نامشروع ،قادر نیست که به تأثیرگذاری
درازمدت و ایمانآفرینی و ایجاد امید پایدار به سعادت در انسانها بینجامد.
فاطمه گلزردی( )1397در پایاننامهای با عنوان «بررسی چگونگی انتقال معارف دینی به
نوجوانان و جوانان از نظر قرآن و احادیث با نگاه ویژه به نقش معلم» ،والدین و معلّمان را دو
رکن اصلی و اثرگذار در جذب و عالقهمند کردن دانشآموزان به پذیرش مشتاقانۀ مفاهیم
دینی و عمل کردن به آن دانسته است.
عبدالعظیم کریمی( )97در ویراست دوم کتابی با عنوان «راهبردهای روانشناسی
تبلیغ(چگونه تبلیغ نکنیم)» ،گفتمان تازهای به نام «تبلیغات سلبی و اجتنابی» را مطرح کرده
است که ریشههای قرآنی دارد و در مقابل تبلیغ با راهبرد ایجابی قرار دارد.
محسن قرائتی( )88در کتاب «قرآن و تبلیغ» ،عالوه بر آنکه وجوه مختف تبلیغ و ملزومات
آن را برشمرده 22 ،شیوۀ تبلیغ را از آیات و روایات استخراج نموده است.
در پژوهشهای پیشین ،برشمردن روشهای تبلیغ دینی و برجستهسازی وجه تمایز آن
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با تبلیغ در فرهنگ غرب مدنظر بوده است ،درحالیکه پژوهش حاضر ،ضمن دستهبندی
روشهای تبلیغ دینی به اعتبار ارکان تبلیغ ،به آسیبهای احتمالی این روشها نیز میپردازد.
 .1مفهومشناسی

پیش از ورود به بحث ضروری است ابتدا تعریف دقیق از مفهوم تبلیغ و اختالف آن در
اسالم و غرب بیان شود تا در ادامه بتوان با مشخص شدن آن ،انواع روشهای تبلیغ دینی و
آسیبهای آن را بررسی کرد.
 .1-1تبلیغ
 .1-1-1مفهوم لغوی

در فرهنگ فارسی« ،تبلیغ» معادل «ابالغ» است و در معنای آن آوردهاند« :رسانیدن (پیام
یا خبر یا مطلبی به مردم) ،ابالغ ،موضوعی را با انتشار اخبار (به وسایل مختلف مانند رادیو،
تلویزیون ،روزنامه و غیره) در اذهان عمومی جاگیر کردن» (معین.)422 :1 ،1386 ،
ُُ ُ َ ُ
البالغ :االنتهاء إلی أق�صی املقصد و
در زبان عربی ذیل ریشۀ «بلغ» ذکر کردهاند« :البلوغ و
املنتهی ،مکانا کان أو زمانا ،أو أمرا من األمور ّ
ّ
املقدرة ،و ربما یعبر به عن املشارفة علیه و إن لم
ینته إلیه» (راغب اصفهانی1412 ،ق :)144 :بلوغ و بالغ ،یعنی رسیدن به انتهای مقصد اع ّم
از آنكه مکان باشد یا زمان یا امری معین و گاهی به نزدیک شدن به مقصد تعبیر میشود هر
َ ُ ً
َ ُ
چند به آخر آن منتهی نشود .جوهری نیز در صحاح اینگونه آورده است«َ :بلغت املکان ُبلوغا
ُ
َّ ُ
َ
ُ
اإلیصال و کذلک التبلیغ» (جوهری1376 ،ق،
وصلت الیه و کذلک اذا شارفت علیه ...و اإلبالغ
.)1316 :4
تبلیغ در زبان انگلیسی غالباً به صورت جمع به کار میرود و دو معنای متضاد برای آن
متصور است :واژۀ «تبلیغات» در زبان انگلیسی دربرابر واژههای متعددی قرار میگیرد .گاهی
به معنای اشاعه ،ترویج ،تکثیر و رساندن درست یک مطلب است که بار ارزشی مثبت
دارد .گاهی نیز در برابر واژۀ «پروپاگاندا» 1قرار میگیرد و به معنای پیام توخالی و هیاهوی
بیمحتواست که بار ارزشی منفی دارد (کرمی.)8 :1373 ،
1.propaganda
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 .2-1-1مفهوم اصطالحی

خاصی برای بیان مفهوم تبلیغ دارد .در زبان عربی،
هر زبان و فرهنگی ،واژه یا اصطالح ّ
عالوه بر «تبلیغ» ،از «دعوت»« ،اعالم»« ،دعایه» و امثال آن ،و در فرهنگ غرب ،بهطور معمول،
واژۀ «پروپاگاندا» ،و در عرف فارسی اغلب از واژۀ «تبلیغ» یا «تبلیغات» یا «پروپاگاندا» استفاده
میکنند که واژۀ التین آن به «آوازگری» نیز ترجمه شده است (حسینی.)14 :1385 ،
در اصطالح امروزی ،این واژه کاربرد و معنایی وسیع و پیچیده به خود گرفته است .زمانی
نه چندان دور ،تبلیغ در ح ّد برانگیختن احساسات مخاطبان و آماده ساختن آنها برای پذیرش
اندیشه ،سلیقه ،نگرش یا کاالی مادی به شیوۀ تلقینی بود؛ اما امروزه ،تبلیغ از محدودۀ ارتباط
یکسویه و تحمیلی فراتر رفته و به فرآیندی دو سویه و تعاملی بین «گیرنده» و «فرستنده»
تبدیل شده است؛ تا آنجا که امروزه مقولۀ تبلیغ در یک فضای بین رشتهای و متأثر از
رویکردهای نوین در پهنۀ فنآوری ،ارتباطات ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،مردمشناسی و...
گستره و کارکرد خود را توسعه داده است (کریمی.)16 :1397 ،

 .3-1-1اختالف مفهوم تبلیغ در اسالم و غرب

تبلیغ در فرهنگ اسالمی با آنچه در غرب مطرح است ،تعاریف کام ً
ال متفاوتی دارند.
«ژاک الول» که یکی از مطرحترین نظریهپردازان غربی است ،تبلیغات را این گونه تعریف
کرده است:
«تبلیغات مجموعه روشهایی است که توسط یک گروه يا سازمان بهکار گرفته میشود
تا مشارکت فعال یا غیرفعال جمعی از افراد را بهعنوان جامعۀ هدف ،در مورد فعاليتي خاص،
در پی داشته باشد .اين روشها غالباً همراه با مداخله و دستکاریهای روانشناسانه و همسو با
اهداف سازمان صورت میپذیرد( ».همایون.)151 :1374 ،
تبلیغ اسالمی انگیزۀ الهی و معنوی و از روی عشق به هدایت انسانهاست .مبلّغ در این
نوع تبلیغ ،شرط امانت و صداقت را رعایت میکند و بدون افزودن یا کاستن بر محتوای پیام،
آن را به مخاطبان میرساند .در تبلیغ اسالمی از ابزار نامشروع و ترفندها و حیلههای شیطانی
استفاده نمیشود و ابزار آن همانند هدفش مشروع و مقدّس است (حسینی.)16 :1385 ،
بهطور کلّی ،تبلیغ در غرب ،از جنس نیازسازی کاذب است درحالیکه تبلیغ در اسالم از
جنس پاسخ به نیازهای واقعی انسان است .به همین دلیل ،از تبلیغات غربی به فریب و دروغ
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یاد میشود و از تبلیغات اسالمی به دعوت ،ارشاد و تبیین یاد میشود .مبنای این تفاوت را باید
در نوع نگاه این دو فرهنگ به انسان و جهان جستجو کرد.
 .2-1روش
 .1-2-1مفهوم لغوی

واژهی «روش» دارای واژههای معادلی از جمله «سیره»« ،شیوه»« ،سبک»« ،تکنیک» 1و
«مِتُد» 2است« .سیره» در زبان عربی از مادۀ « ِسیر» است« .سیر» یعنی حرکت ،رفتن و راه رفتن.
«سیره» یعنی نوع راه رفتن .سیره بر وزن «فِعلَة» است و فِعلَة در زبان عربی داللت بر «نوع»
میکند .مث ً
لسة یعنی سبک و نوع نشستن .بنابراین سیر یعنی رفتن و
لسة یعنی نشستنِ ،ج َ
ال َج َ
رفتار ،ولی سیره یعنی نوع و سبک رفتار (مطهری45 :1387 ،و.)46
 .2-2-1مفهوم اصطالحی

در تعریف اصطالحی «روش» آوردهاند« :به مجموعۀ شیوهها و تدابیری گفته میشود که
برای کشف و شناخت حقیقت و دوری از لغزش به کار برده میشود» (فرمهینی فراهانی،
« .)369 :1379سیره» را به معنای منطق عملی دانستهاند .یعنی با وجود منطق ثابت ،انسان در
شرایط اجتماعی و موقعیتهای متفاوت ،سبکها و متدهای مختلفی را به کار بگیرد (مطهری،
71 :1387و.)72
 .2آسیبشناسی روشهای تبلیغ دینی

«روشهای تبلیغ یکی از مهمترین فرازهای جهان ارتباطات و اصول دانش تبلیغ هستند.
روش در کنار چهار عامل دیگر یعنی مبلغ ،مخاطب ،هدف و ابزار ارکان تبلیغ را شکل
میدهد» (اثباتی1389 ،الف .)2 :1 ،روشهای تبلیغ دینی را میتوان به اعتبارات مختلف و
ناظر به ارکان تبلیغ تقسیمبندی کرد:
 .1-2روشهای تبلیغی به اعتبار هدف و آسیبهای آن

مبلغ باید متناسب با وضعیت مخاطب ،هدف تبلیغ را مدنظر داشته و روش پیادهسازی آن
1.Technique
2.Method
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ْ
﴿اد ُع إ َلي َسب ّ َ
را انتخاب و اجرا کند .خداوند در قرآن کریم فرموده استْ :
الحک َم ِة َو
يل َرِبک ِب ِ
ِ ِ
ِ
َ
َْ ْ َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ
تي ِه َي أ ْح َسن( ﴾...نحل .)125 :تأمین این هدف ،گاهی از طریق
الو ِعظ ِة الحسن ِة و ج ِادلهم ِبال ِ
اقناع فکر مخاطب و گاهی احیای قلب او و در مواردی نیز ،در مواجهه با مخالفان معارف
الهی به منظور منصرف ساختن آنها از اصرار بر مخالفت ،صورت میپذیرد .در این تحقیق ،با
رب را هدف دعوت دانسته ،به معرفی روشهای تأمین این هدف
استفاده از این آیه که سبیل ّ
و آسیبهای هر یکپرداخته میشود.
 .1-1-2حکمت

عالمه طباطبایی ،حکمت را در این آیه ،طریق منطقی ،یعنی برهان ،برای دعوت رسول
گرامی اسالم دانسته است (طباطبایی1417 ،ق .)371 :12 ،مرحوم فیض کاشانی نیز طریق
حکمت را بر این اساس ،مخصوص خواص یا اهل علم برشمرده است (فیض کاشانی،
1415ق .)162 :3 ،بنابراین روش حکمت ،مبتنی بر عقل خواهد بود بهطوری که هدف از آن،
اقناع عقلی مخاطب میباشد .در نتیجه ،الزم است مخاطب به سطح مورد قبولی از رشد فکری
و علمی دست یافته باشد که این روش در قبال او ،مفید واقع شود .در ادامه به آسیبهایی
پرداخته میشود که مانع از به نتیجه رسیدن روش حکمت خواهد شد.
 .1-1-1-2غفلت از سطح فهم مخاطب

با مشخص شدن اهمیت سطح فکری مخاطب در روش حکمت ،میتوان مهمترین آسیب
این روش را در نظر نداشتن سطح فهم مخاطب در به کارگیری آن دانست .در روایتی از قول
َّ َ َ َ َ
ُ َ ُ َّ َ ّ َ ََ َ
ُ
در ُعق ِول ِهم»
ق
ی
ل
ع
اس
الن
م
ل
ک
ن
أن
ا
رن
م
أ
نبیاء
األ
اشر
ِ
ِ
رسول خدا (ص) چنین نقل شده است« :إنا مع ِ
ِ
ِ
(کلینی1407 ،ق« :)23 :1 ،ما جماعت پیامبران ،دستور یافتهایم که با مردم به فراخور عقل و
ْ ْ َْ
ْ
فهمشان سخن بگوییم ».در روایات به عقل و انواع آن نیز اشاره شده است« :ال َعق ُل َعقل ِ ن َعق ُل
َّ
ْ َّ
الط ْب ِع َو َعق ُل الت ْج ِرَبة» (مجلسی1403 ،ق« :)6 :75 ،عقل دو نوع است؛ عقل طبیعی و عقل حاصل
از تجربه» .در روایت مشابه دیگری از امیرالمؤمنین عقل نوع دوم ،عقل مسموع نامیده شده است:
«العقل عقالن :مطبوع و مسموع و ال ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع ،کما ال ينفع نور الشمس
وضوء العين ممنوع» (علوی عاملی70 :1385 ،و« :)71عقل حاصل از شنیدن و فراگرفتن سود
نخواهد داشت تا زمانی که عقل طبیعی وجود نداشته باشد ،همانطور که نور خورشید سودی
ندارد وقتی چشم نبیند ».در واقع عقل طبیعی ،از فطرت نشأت میگیرد و همان ظرفیتهای
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درونی انسان است که در تعامل با دانش و آموزههای بیرونی شکوفا میشود .بنابراین ،اگر
پیامهای دینی متناسب با طبیعت و توان درک و هضم عقل طبیعی مخاطب نباشد ،فرایند تبلیغ به
جذب و رشد مخاطب منجر نخواهد شد (کریمی.)87 :1397 ،
 .2-1-1-2غفلت از بُعد عملی مخاطب

روش حکمت در صورتی مفید واقع خواهد شد که در عمل مخاطب نیز مؤثّر باشد و بین
علم و عمل او هماهنگی برقرار گردد .بنابراین ،اگر روش حکمت دارای اثر عینی و عملی
در مخاطب نباشد ،به حکمت حقیقی که قرآن کریم از آن به خیر کثیر تعبیر نموده ،منجر
نخواهد شد .ضمن آنکه ،بیعملی مخاطب ،عادی شدن مفاهیم عالی قرآنی را در پی خواهد
ْ
«الع ْل ُم َم ْق ُر ٌ
ون
داشت .روایتی از امام صادق(ع) به اثر بیعملی و تالزم علم و عمل اشاره داردِ :
َ ْ َ
َ
ُ ْ
ْ ْ
َ ْ
َّ َ
ْ
ِإلي ال َع َم ِل ف َم ْن َع ِل َم َع ِم َل َو َم ْن َع ِم َل َع ِل َم َو ال ِعل ُم َي ْه ِتف ِبال َع َم ِل ف ِإن أ َج َاب ُه َو ِإل ْارت َح َل َعن ُه»
(کلینی1407 ،ق« :)44 :1 ،علم با عمل قرین است .هر کس علم پیدا کرد ،عمل کرد و هر
کس عمل کرد ،علم یافت .علم به سوی عمل فرامیخواند ،در صورت اجابت عملی و عمل
به دانستهها ،علم باقی میماند وگرنه از صاحبش جدا خواهد شد».
 .2-1-2موعظه

دومین روش دعوت ذکر شده در آیه  125سوره نحل موعظه است که کارهای نیك به
صورتی یادآوری شود که قلب شنونده از شنیدن آن ،رقت پیدا کند و در نتیجه تسلیم شود.
عالمه طباطبایی در معنای موعظه ،چنین آورده :موعظه عبارت است از بیانی که براثر آن،
نفس شنونده ،نرم و قلبش به رقت آید و شامل مطالب عبرتآوری باشد که آثار پسندیده
در پی دارد و مایۀ صالح حال شنونده است (طباطبایی1417 ،ق .)371 :12 ،بنابراین ،روش
موعظه از این جنبه که با هدف احیای قلب مخاطب صورت میگیرد ،اختصاص به سطح
خاصی از مردم ندارد بلکه عموم آنها را شامل میشود .عالمه طباطبایی ضمن منطبق دانستن
موعظه بر خطابه ،به این نکته هم اشاره داشتهاند که در آیۀ مورد اشاره ،موعظه با قید «حسن»
آمده که نشان از آن دارد که همۀ موعظهها حسن نیستند (همان .)372 :در نتیجه ،موعظۀ حسنه
را باید موعظهای دانست که شرایط و آداب آن رعایت شود و در آن از برخی امور اجتناب
شود .از آنجا که نادیده انگاشتن این موارد ممکن است آثار منفی بر جان مخاطب بگذارد،
در ادامه ،آسیبهای این روش ذکر میشود.
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 .1-2-1-2غفلت از شرایط مخاطب و فراهم نبودن زمینه

موعظه را به بذر تشبیه کردهاند و شنونده را به محل ِکشت آن .در صورت آماده نبودن
زمین ،بذر مرغوب نیز از بین میرود .نمونۀ قرآنی آن ،موعظۀ حضرت نوح (ع) به فرزندش
بود که به سبب نبود قابلیت الزم در مخاطب ،ثمری نداشت .ایجاد زمینۀ پذیرش موعظه
در مخاطب ،در مواردی ،نیازمند موقعیتسنجی و فرصتشناسی مبلّغ است .همچنانکه
َّ ْ ُ ُ
ً
َ ً ْ ً
وب ش ْه َوة َو ِإق َبال َو ِإ ْد َبارا
ْامیرمؤمنان (ع) طبق حکمت  193نهجالبالغه ُمیفرمایند«ِ :إن ِللقل ِ
ْ
َ َْْ َ ْ
َ
َفأ ُت َ
وها ِم ْن ِق َب ِل ش ْه َو ِت َها َو ِإق َب ِال َها ف ِإ َّن القل َب ِإذا أک ِر َه َع ِمي»؛ به این معنا که قلوب ،روی آوردن
و پشت کردنی دارند ،پس زمانی باید معارف عرضه شود که قلب در حالت میل و اقبال
است ،و غفلت از این زمانشناسی ،موجب کور شدن دل میشود .بنابراین ،اولین آسیب روش
موعظه ،توجه نداشتن به موقعیّت پذیرش قلبی مخاطب است.
 .2-2-1-2تحقیر مخاطب و اهانت به او

یکی دیگر از آسیبهای ممکن در روش موعظه ،ارائۀ آن در قالب نادرستی است که
توجه
به تحقیر مخاطب و خدشهدار نمودن کرامت نفس او منجر شود .در آیات و روایاتّ ،
زیادی به کرامت نفس انسان شده که برای نمونه میتوان به بخشی از نامۀ  31نهجالبالغه
ُ
َ َْ َْ
اشاره نمود که در آن ،امیرمؤمنان (ع) به امام حسن (ع) فرمودهاند:
ک َع ْن ک ِ ّل
«و أک ِر ْم نف َس َ 
َد ِن َّي ٍة»« :وجودت را گرامیتر از هرچیز پست و کمارزشی بدار ».شهید مطهری نیز کرامت
نفس را مبنا و زیربنای اخالق اسالمی دانسته است (مطهری .)141 :1390 ،بنابراین ،موعظهای
که با تحقیر و اهانت به مخاطب همراه باشد ،نهتنها مفید واقع نمیشود ،بلکه آثاری منفی در
شخصیت مخاطب و هدایتپذیری او خواهد داشت.
 .3-2-1-2تطابق نداشتن رفتار مب ّلغ با محتوای تبلیغ او

از آنجا که موعظه ،با دعوت به کار خیر و پرهیز دادن از عمل زشت همراه است ،در
صورتی که مبلّغ به آنچه دعوت میکند عامل نباشد ،اثر موعظۀ او از بین میرود ،و در مواردی،
موجب بدبینی مخاطب به او و سایر مبلّغان میشود .در آیات قرآن نیز ،دعوتکنندگانی که به
ُ َ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ ّ َ َ َ َ َ
ُ َ
نس ْون أ ُنف َسک ْم َو أ ُنت ْم َت ْتلون
این موضوع توجه ندارند مذمت شدهاند﴿ :أ تأمرون الناس ِبال ِب ِرو ت
ْ َ َ َ ََ َ ُ
اب أ فل ت ْع ِقلون﴾ (بقره.)44 :
ال ِکت
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 .3-1-2جدال

از تعریف جدال در تفسیر المیزان میتوان دریافت که روشی است که صرفاً برای منصرف
کردن خصم از آنچه بر سر آن نزاع میکند به کار میرود ،فارغ از اینکه خاصیت روشنگری
داشته باشد یا خیر ،بلکه به وسیلۀ آن ،آنچه را خصم قبول دارد ،اخذ کرده و با همان ادعایش
َ
َّ
را رد مینماید .این که در آیۀ قرآن ،جدال به قید ِ«بال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن» مقید شده ،داللت دارد
بر اینکه بعضی از جدالها «حسن» و بعضی ديگر «احسن» بوده و بعضی دیگر اصال ُحسن
ندارند (طباطبایی1417 ،ق .)372 :12 ،طبق آنچه مرحوم طبرسی در احتجاج آورده ،جدال
غیر احسن ممنوع اعالم شده و تنها به جدال احسن که منطبق بر سیرۀ پیامبر گرامی اسالم بوده،
امر شده است (طبرسی1403 ،ق،.)21 :1
 .1-3-1-2اثبات حق از طریق باطل

طبق نقل از امام صادق (ع) ،مجادلۀ غیراحسن مجادلهای است که به سبب آن ،ح ّقی
انکار و به باطلی اعتراف شود؛ به این صورت که از خوف آنکه مطلوب طرف مقابل
ثابت شود ،حرف حق او رد شود یا سخن باطل او با جملۀ باطل دیگری جواب داده شود.
اینگونه مجادله که موجب متهم شدن شیعیان ضعیف به سستی استدالل است ،حرام و
ممنوع اعالم شده است .اهل باطل این گونه ضعف را در مجادله ،دلیلی بر پوچی طرف
مقابل قرار میدهند و این امر موجب دلگیری و محزون شدن شیعیان ضعیف میگردد .امّا
مجادلۀ احسن به صورتی است که خداوند از پیامبرش خواسته که با مخالفان روز قیامت
مجادله کند و در همین راستا ،آیاتی را که به خلقت اولیۀ انسان و پدید آوردن آتش از
درختان و آفرینش آسمانها و زمین اشاره دارد در جواب منکرین معاد آورده است .امام
صادق (ع) پس از ذکر این نمونه آیات ،فرمودند که این معنای مجادلۀ احسن است ،که در
آن جای هیچ بهانهای برای مخالف باقی نمیگذارد و شبهه و اعتراضش مطابق فهم او پاسخ
داده میشود (همان21 :و.)22
 .2-2روشهای تبلیغی به اعتبار مواجهه با مخاطب و آسیبهای آن

رایجترین تقسیمبندی روشهای تبلیغی ،تقسیم کلی روشها به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم
توجه و استفادۀ رسول گرامی اسالم (ص) و ائمه (ع) بوده است.
است که هر دو مورد ّ
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 .1-2-2تبلیغات مستقیم (روش بشارت و انذار)

در این نوع از تبلیغ ،ارکان آن به گونهای برآورد ،تجهیز و بهکارگیری میشوند که در
کمترین زمان و بدون واسطهها ،پیام به صورت مستقیم از مبلّغ به مخاطب منتقل میشود.
برقراری ارتباط از طریق کوتاهترین مسیر ممکن بین مبلّغ و مخاطب ،اساسیترین اصل
تبلیغات مستقیم محسوب میشود (اثباتی1389 ،ب .)112 :در این روش ،گوینده ،شنونده را
به صورت مستقیم مورد خطاب قرار میدهد .درواقع ،تبلیغات مستقیم ،نوعی از ارتباط کالمی
است ،و یکی از مهمترین روشهای مستقیم ،روش بشارت و انذار است که میتوان آن را در
تبلیغ ،معادل تشویق و تنبیه در تربیت دانست .خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر
ّ َ
َ ّ َّ
الن ُّ ّ َ َ ْ َ
شاه ًدا َو ُم َب ِش ًرا َو ن ِذ ًيرا﴾ (احزاب« :)45 :اى
اکرم (ص) فرموده است﴿ :يا أيها
بي ِإنا أ ْرسلناک ِ
پيامبر! ما تو را گواه فرستاديم و بشارتدهنده و انذاركننده!»
همانطور که در تربیت ،برای تحریک و برانگیختن میل متربّی ،از روش تشویق و ذکر
آثار مثبت کار نیک استفاده میشود ،در تبلیغ نیز ،بشارت نقش تحریک رغبت مخاطب
را برعهده دارد .شهید مطهری ،بشارت را تحریک رغبت مخاطب از پیشرو و انذار را از
پشتسر دانستهاند (مطهری.)180 :1387 ،
 .1-1-2-2غفلت از به کارگیری توأمان بشارت و انذار

روش قرآن به گونهای است که هم مخاطب را به رحمت الهی امیدوار میسازد و هم او
را از عذاب الهی بر حذر میدارد .برای مثال ،در آیۀ  54سورۀ انعام اینگونه از رحمت سخن
َّ َ
َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َن َ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ
الر ْح َمة
لي نف ِس ِه
میگوید﴿ :و ِإذا جاءک ال ِذين يؤ ِمنو ِبايا ِتنا فقل سلم عليکم کتب ربکم ع
َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
وءا َ
اب من َب ْعده َو َأ ْ
بج َه َلة ُث َّم َت َ
ص َل َح َف َأ َّن ُه َغ ُف ٌ
نک ْم ُس َ
ور َّر ِحيم﴾ (انعام .)54 :در این
أنه من ع ِمل ِم
ٍ
ِِ
ِ
آیه که مخاطب را امیدوار مینماید ،در واقع امید به رحمت الهی را با توبه و اصالح امور،
همراه ساخته است .در آیاتی نیز که مخاطب را برحذر میدارد ،درواقع او را به ترک اعمال
شر دعوت میکند .برای مثال ،آیۀ پایانی سورۀ زلزال به این موضوع اشاره داردَ :
﴿و َمن َي ْع َم ْل
َْ َ َ َ
ال ذ َّر ٍة ش ًّرا َي َر ُه﴾ (زلزال.)8 :
ِمثق
با لحاظ اینکه در آیات متعددی از قرآن کریم ،بشارت و انذار با هم آمده است ،غفلت
از بهکارگیری این دو روش به صورت توأمان ،اصلیترین آسیب این روش بهشمار میآید.
ازآنجاکه هدف از بشارت و انذار ،ترغیب مخاطب است ،بهکارگیری هر یک از این دو
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روش بهتنهایی ،و زیادهروی در آن ،میتواند اثر عکس داشته باشد؛ به این صورت که
شر
مخاطب تحت تأثیر امید یا بیم زیاد ،خود را بینیاز از عمل خیر یا ناتوان در جبران اعمال ّ
بداند و درنتیجه ،از حرکت بازماند .در روایتی از امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان
َ
َ َ
َّ َ َ ُ َ ُ ُ َ
یفة َو ُن ُ
یس من َع ُ
َّ ُ َ َ
ؤم ٍن إل و ِفی ق ِلب ِه ن
ور َر َج ٍاء لو ُو ِزن َهذا
ٍ
ور ِان نور ِخ ٍ
بد م ِ
چنین آمده است« :إنه ل ِ
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ َ
لم َی ِزد َعلی َهذا َو لو ُو ِزن َهذا لم َی ِزد َعلی َهذا»« :هیچ بندۀ مؤمنی نیست مگر آنکه در دلش دو
نور است :نور ترس و نور امید که اگر هر یک از آنها را وزن کنی بر دیگری فزونی نیابد»
(کلینی1407 ،ق.)71 :2 ،
 .2-2-2تبلیغات غیرمستقیم

این نوع از تبلیغات را میتوان به دو نوع کالمی و غیرکالمی تقسیم نمود .در بخش
کالمی ،استفاده از زبان ابهامی و ایهامی نقش ویژهای دارد ،درحالیکه در نوع غیرکالمی،
الگوهای عملی به مثابۀ روش انتقال پیام مطرح هستند .روش کالمی غیرمستقیم نیز خود ،به
دو صورت میتواند اعمال شود:
 .1گاهی با وجود خطاب قرار دادن کسی ،دیگران مخاطب اصلی هستند .به فرمودۀ امام
صادق (ع) ،با اینکه خطابهای قرآنی به پیامبر اکرم (ص) است ،اما مؤمنان را مدنظر داشته
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ
اک أ ْع ِني
است .امام (ع) سبک خطابات قرآنی را اینگونه معرفی نمودهاند« :نزل القرآن ِب ِإي ِ
َو ْ
اس َم ِعي َيا َج َارة» (کلینی1407 ،ق .)631 :2 ،این سخن اشاره به ضربالمثلی عربی دارد
مقصود از آن این است که قرآن به این صورت نازل شده است که «به در میگویم که دیوار
بشنود ».روایت دیگری از امام صادق (ع) ،مخاطب اصلی عتابهای قرآنی به پیامبر (ص) را،
َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ
َ
ناک لق ْد ِک ْدت
دیگران دانسته (همان) و برای مثال ،به این آیه اشاره فرمودهاند﴿ :و لو ال أن ثبت
َ َ َ َ ً َ ً
ت ْرک ُن ِإل ْي ِه ْم ش ْيئا ق ِليال﴾(اسراء.)74 :
 .2گاهی پیام با کنایه یا خطاب عام منتقل میشود .بیان قصههاي انبیا و اقوام ایشان در قرآن،
ََ
َ
بهترین مثال برای این روش است .این نکته به صراحت در قرآن آمده است﴿ :لق ْد كان فى
ْ َْ
ٌّ
َق َ
ص ِص ِه ْم ِع َبرة ل ْو ِلى اللباب﴾ (یوسف )111 :بايد توجه داشت که این قصهها حقیقی است و در
عالم واقع ات ّفاق افتاده ،نه اینکه امری تخیّلی و به دور از واقعیّت باشد (قائمیمقدم.)127 :1394 ،
 .3-2روشهای تبلیغی به اعتبار مواجهۀ مخاطب با پیام و آسیبهای آن

در این تقسیمبندی از روشهای تبلیغی ،میزان مشارکت مخاطب در دریافت پیام ،مالک
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اصلی قلمداد میگردد .چنانچه مخاطب بدون هیچ گونه فعالیتی ،صرفاً شنونده یا بینندۀ پیام
باشد ،روشی که مبلّغ بهکار گرفته است ،روش غیرفعال ناميده ميشود .اما اگر مخاطب ،برای
دریافت پیام به تکاپو و تالش بیفتد و از حالت انفعال خارج شود ،تبلیغ در قالب روش فعال
انجام پذیرفته است.
 .1-3-2روش غیرفعال

در این روش ،مبلّغ یا معلّم ،نقش منبع پیام را دارد و به صورت یکطرفه سخن میگوید و
مخاطب نيز نقش ظرف تهی را داراست؛ ازاينرو ،ذهن مخاطب در این روش ،کام ً
ال منفعالنه
عمل میکند (ساجدی63 :1395 ،و .)64آسیبهای روش غیرفعال بدین شرح است:
 .1-1-3-2شکاف عاطفی میان مب ّلغ و مخاطب

ارائۀ پیام توسط مبلّغ ،بدون آنکه اجازۀ تعامل و هماندیشی به مخاطب داده شود ،موجب
میشود میان او و مخاطب ،شکاف عظیم عاطفی ایجاد شود و پیام بهدرستی منتقل نشود
(کریمی)112 :1397 ،؛ حال آنکه ارتباط عاطفی بهعنوان مقدمهای برای انتقال پیام ،امری
الزم به شمار میآید .ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب ،یکی از ضروریترین وظایف مبلّغ
است ،زیرا تا زمانی که این ارتباط برقرار نشود ،امکان اثرگذاری بر مخاطب فراهم نخواهد
شد و نهتنها احساس مدنظر در مخاطب شکل نمیگیرد ،بلکه تفاهم عقالیی میان مبلّغ و
شحام ،امام صادق (ع) شدّت
مخاطب نیز به وجود نخواهد آمد .در روایتی به نقل از زید ّ
َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
للا ِلنا لكم أرحم ِمن أح ِدكم ِبنف ِس ِه»
محبّتشان را به شیعیان ،این چنین ابراز فرمودند« :و ِ
(كشي1409 ،ق« :)337 :به خدا سوگند که ما به شما مهربانتریم از هریک از شما به خودش».
پژوهشها نیز نشان داده است که افراد درمقابل سخنان کسانی که به آنها عالقه ندارند،
مقاومت میکنند .به همین دلیل ،ارتباط عاطفی و محبّتورزی برای تأثیرگذاری و کاستن
میزان مقاومت مخاطب ،امری ضروری بهنظر میرسد .رحمت و عطوفت و نرمخویی مبلّغ و
الرحمن نيز
خطیب ،موجب ّ
توجه و عالقۀ مخاطب به سخنان او میشود .آیات ابتدایی سورۀ ّ
به لزوم رحمانیّت جهت تعلیم قرآن اشاره دارد (ساجدی )368 :1395 ،همچنانکه خداوند
َ
َ َ
َ َ ْ َ ّ َ َّ
للا ِلنت ل ُه ْم َو ل ْو
متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم(ص) میفرماید﴿ :ف ِبما َرحم ٍة ِمن ِ
ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
ضوا ِم ْن َح ْو ِلك﴾ (آلعمران.)159 :
كنت فظا غ ِليظ القل ِب النف
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 .2-1-3-2ارائۀ کلیشهای پیام

توجه به نیازها و دغدغههای
ارائۀ پیامها در قالبهای رسمی و ازپیشتعیینشده و بدون ّ
فکری و عاطفی مخاطب ،از دیگر آسیبهای روش غیرفعال است که موجب پدید آمدن
این احساس در مخاطب میشود که پیامها با واقعیّتهای زندگی او فاصله دارد و مفید
نیست (کریمی .)112-114 :1397 ،در روایت منسوب به امیرمؤمنان (ع) ،به توجه به نیازها و
َُ
َ
أوالدكم َعلى
قسروا
واقعیتهاي زندگی مخاطبان در زمانهای مختلف اشاره شده است« :ال ت ِ
َ
ُ
َ َ
ُ َ َّ ُ َ
مان غ ِير َزما ِنكم» (ابن ابیالحدید1404 ،ق ،ج« :)267 :20فرزندانتان
آدابكم فإنهم مخلوقون ِلز ٍ
ِ
را بر اساس آداب خودتان مجبور نسازید زیرا آنها برای زمانی غیر از زمان شما خلق شدهاند».
توجه به اقتضائات زمانی نسل جوان امروز
از این روایت میتوان به تفاوتهای نسلی و لزوم ّ
در تبلیغ پی برد .در روایتی از امام کاظم(ع) ،ایشان اصل ظلمستیزی را ناظر به واقعیتهای
زندگی مخاطب ،به او تعلیم فرمودند .به نقل از «صفوان بن مهران» ،وی به خدمت حضرت
شرفیاب شد و ایشان از او ،به این خاطر که به خلیفۀ غاصب یعنی هارون شتر کرایه داده
بود انتقاد فرمودند .صفوان عرض میکند که شترها را برای رفتن هارون به ّ
مکه در اختیار
او گذاشته است ،نه خوشگذرانی .سپس حضرت با مطرح نمودن این سؤال که آیا دوست
نداری تا برگردد و کرایه را به تو بپردازد ،زمینه را برای انتقال یک مفهوم ديني به او فراهم
َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َّ
کردند و فرمودند« :ف َم ْن أ َح َّب َبق َاء ُه ْم ف ُه َو ِم ْن ُه ْم َو َم ْن كان ِم ْن ُه ْم كان َو َر َد النار» (کشی1409 ،ق:
« :)441کسی که بقای ظالم را دوست داشته باشد ،از ظالمان است و کسي که از آنان باشد
به آتش وارد میشود».
 .3-1-3-2صِ رف انبار شدن اطالعات و اندوختههای ذهنی

در نظر نگرفتن میل و انتخاب مخاطب در دریافت پیام و اینکه مخاطب با چه اعتقاد و
تمایلی با آن روبرو میشود ،یکی از پیامدهای روشهای یکسویه در تبلیغ است و موجب
میشود که در ذهن مخاطب صرفاً اطالعات و محفوظات انبارسازی شود ،بدون آنکه
ساماندهی روانی و ارتباطدهی معنایی بین آنها برقرار شود( .کریمی ،1397 ،ص113و.)114
ازاينرو ،قبل از انتقال مفاهیم و اطالعات به مخاطب ،بايد نقاط مشترک با عقاید و تمایالت
او پيدا شود تا زمينه براي پذیرش و پیادهسازی مفاهیم در زندگی او فراهم شود.
امام صادق(ع) در توصیه به أبان بن تغلب که مورد رجوع مردم زمان خود(که غالباً از اهل
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َ
ْ ُ
َ
ََ ْ
َ َ َّ
سنّت بودند) بود ،میفرمایند« :انظ ْر َما َع ِل ْمت أن ُه ِم ْن ق ْو ِل ِه ْم فأخ ِب ْر ُه ْم ِبذ ِل َك» (کشی1409 ،ق:
« :)330با آنچه میدانی مردم آن را قبول دارند (و از مقبوالتشان است) ،با آنان سخن بگو».
 .2-3-2روش فعال (پرسش و پاسخ)

در این روش ،مبلّغ برای اينکه مخاطب ،پيام را به صورت فعال دريافت کند ،به گونهاي
زمينهسازي ميکند که مخاطب با مشارکت خود ،مطلب را فرا بگیرد ،و درنتیجه ،تواناییهای
نهفتۀ مخاطب در روند فهم و دریافت پیام ،رشد مییابد (کریمی113 :1397 ،و .)114یکی
از انواع روشهای تبلیغ فعال ،روش پرسش و پاسخ است که در آن ،مبلّغ مخاطب را به
کشف پیام تشویق مینماید .بر این اساس ،مخاطب با استفاده از معلومات ذهنی خود به
سمت کشف مجهوالت مدنظر مبلّغ هدایت میشود .این روش موجب افزایش اعتماد به
نفس مخاطب ميشود و جسارت اظهارنظر را در او تقویت میکند .البتّه ممکن است از
این روش ،به صورت معکوس هم استفاده ميشود؛ به این صورت که مخاطب با استفاده از
شیوۀ پرسش ،پیامهای متعددی را از مبلّغ دریافت میکند .نمونههای این روش را در سیرۀ
معصومان (ع) میتوان یافت .همانگونه امیرمؤمنان دربارۀ رسول خدا (ص) نقل میکنند:
َََ
ُ ْ ُ َ َُْ َ
َ َ
ْ َ ْ
«كنت ِإذا َسألت ُه أ َج َاب ِني َو ِإذا َسك ُّت َعن ُه َو ف ِن َيت َم َسا ِئ ِلي ْابتدأ ِني» (کلینی1407 ،ق:)64 :1 ،
«هروقت از او ميپرسيدم ،پاسخم ميداد و چون پرسشم تمام ميشد و ساکت ميشدم ،ايشان
آغاز سخن میفرمود ».سیرۀ امام صادق (ع) نیز به شیوۀ طرح پرسش از سوی شاگردان و
ارائۀ پاسخ از جانب امام بوده است ،به این صورت که امام پس از نماز ،میفرمودند هرچه
میخواهید بپرسید ،و هر فردی به اقتضای نیاز روحی خود ،مسائلی را مطرح میکرد و
امام پاسخ میدادند ،بهطوری که سایرین هم میشنیدند .این سؤال و جوابها به صورت
روایتهایی از اصحاب آن حضرت ،ضبط و نقل میشد ،و هرکس که استعدادش در دانشی
قویتر بود ،مسائل دقیقتر و بیشتری میپرسید (عمادزاده .)99 :2 ،1362 ،یکی از امتیازات
توجه به تفاوتهای فردی و نیازهای روانی مخاطب است ،بهطوری که مبلّغ ،پیام
این روشّ ،
را متناسب با وضعیت مخاطب منتقل میکند .ترغیب مخاطب به عنوان فردی که پیام را به
صورتی فعال و خودانگیخته کشف میکند ،موجب رضایتمندی عاطفی و روانی او نیز
میشود (کریمی114 :1397 ،و.)115
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نتیجهگیری

تبلیغ در فرهنگ غرب ،به معنای تحت تأثیر قرار دادن دلها و مغزها با شیوههای علمی
و روانشناسی است که به منظور کنترل افکار و تحریک احساسات برای مقاصد مشخص
صورت میگیرد .درحالیکه تبلیغ دینی ،انتقال حقیقت به جانها و فکرهاست و هدف از آن،
سیراب نمودن ذهنها و دلها با پاسخ دادن به نیازهای فطری و اصیل انسان است .بهطور کلّی،
تبلیغ در غرب ،از جنس نیازسازی کاذب است .از تبلیغات غربی به فریب و دروغ یاد ميشود،
درحالیکه از تبلیغات اسالمی ،به دعوت و ارشاد و تبیین یاد میشود ،و در آن ،وجود هدف
عالی و مقدس ،جوازی برای استفاده از هر روش و وسیلهای مثل فریب و دروغ نيست؛ بلکه
بهکارگیری روشها مبتنی بر اصول و قواعدی است که شرع آنها را تأیید کرده یا ر ّدی بر
آنها وارد نکرده است .روشهای تبلیغ دینی را میتوان به اعتبارات مختلف تقسیمبندی کرد
که در این پژوهش ،روشها به سه اعتبار کلی احصا گردید:
 .1هدف؛
 .2مواجهه با مخاطب؛
 .3مواجهۀ مخاطب با پیام.
این روشها به اعتبار هدف ،روشهای «حکمت» و «موعظه» و «جدال» هستند که به ترتیب
با هدف اقناع فکر مخاطب ،احیای دل او و انصراف خصم صورت میگیرد و ممکن است با
آسیبهایی همراه باشند که عبارتاند از:
 .1غفلت از سطح فهم و بُعد عملی مخاطب؛
 .2تحقیر مخاطب و غفلت از شرایط او؛
 .3تطابق نداشتن رفتار مبلّغ با محتواي تبليغ؛
 .4اثبات حق از طریق باطل.
روشهای تبلیغ دینی به اعتبار مواجهه با مخاطب به دو نوع تبلیغ «مستقیم» و «غیرمستقیم»
تقسیم میشوند که روش «بشارت و انذار» یکی از مهمترین روشهای تبلیغ مستقیم است و
آسیب عمدۀ آن ،غفلت از بهکارگیری توأمان بشارت و انذار است .تبلیغ غیرمستقیم نیز به
روشهای «کالمی» و «غیرکالمی یا عملی» قابل تقسیماند .خطابهای قرآن به پیامبر اکرم
(ص) و انتقال پیام از طریق کنایه و خطاب عام از نمونههای روش کالمی است که بیان قصص
انبیا و اقوام ایشان در قرآن ،بهترین مثال برای این روش است.
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برپايۀ میزان مشارکت مخاطب در دریافت پیام و مواجهۀ او با آن ،روش تبليغ را ميتوان به
دو نوع فعال و غيرفعال تقسيم کرد که طبق يافتههاي اين تحقيق ،مهمترین آسیبهای روش
غیرفعال عبارتاند از:
 .1شکاف عاطفی میان مبلّغ و مخاطب؛
 .2ارائۀ کلیشهای پیام؛
ِ .3صرف انبار شدن اطالعات و اندوختههای ذهنی.
روش «پرسش و پاسخ» نیز بهعنوان نمونهای ارزشمند از روش فعال که مستند به سیرۀ
توجه به تفاوتهای فردی و
پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) است ،دارای شاخصههايی مانند ّ
نیازهای روانی مخاطب است.
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ABSTRACT
Moral education is one of the topics that great thinkers and philosophers
have paid attention to throughout history. Attention to this principle can be
seen in the teachings and traditions of the Ahl al-Bayt (AS). The pure Imams
(AS) during their lifetime, have considered moral education as one of the
goals and explained logical and precise topics about it. The present study
uses descriptive-analytical and comparative methods to express the goals
and methods of moral education from the perspective of Imam Reza (AS)
and in order to show the superiority of the words and teachings of this great
Imam over other words and teachings, this subject is compared and analyzed in a comparative way with the discussion of moral education from the
perspective of Aristotle.
Findings from the research show that the purpose of moral education from
the perspective of Imam Reza (AS) is to ensure worldly and otherworldly
happiness. Imam (AS) measures the combination of wisdom and emotion as
a method of moral education and considers it as a factor in achieving moderation. He makes moral education conditional on value foundations without
which the goal cannot be achieved. But Aristotle equated moral education
with the training of personality, which can be achieved by methods such as
threatening, encouraging, persuading and showing courtesy, in order to ensure worldly happiness, so what Aristotle considers as the method, Imam
(AS) considers as the tool.
KEYWORDS: Imam Reza (AS), Aristotle, Moral Education, Goals, Methods.
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بررسی تطبیقی اهداف و روشهای تربیت اخالقی
از منظر امام رضا (ع) و ارسطو
(تاریخ دریافت - 1400/10/22 :تاریخ پذیرش)1401/1/1 :
زهرا قاسم نژاد

چکیده

سیده محبوبه کشفی

1
2

تربیت اخالقی ازجمله مباحثی است که اندیشمندان و فالسفۀ بزرگ درطول
تاریخ به آن توجه داشتهاند .ائمۀ اطهار (ع) نیز ،در زمان حیات خویش ،تربیت
اخالقی را جزو اهداف دین برشمرده و مباحث علمی و دقیقی را تبیین کردهاند.
در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی ،اهداف و روشهای
تربیت اخالقی از منظر امام رضا (ع) تبیین میشود ،و بهمنظور نشاندادن برتری
آموزههای این امام بزرگوار بر سایر آموزهها ،این موضوع با آرای ارسطو
مقایسه و تحلیل میشود .یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که هدف
تربیت اخالقی از منظر امام (ع) ،تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است.
امام (ع) ،تلفیق خرد و عاطفه را روش تربیت اخالقی دانسته و آن را عاملی
برای رسیدن به اعتدال برمیشمرد .ایشان ،تربیت اخالقی را بر مبانی ارزشیای
مشروط میکند که بدون توجه به آنها نمیتوان به هدف رسید .اما ارسطو،
تربیت اخالقی را برابر با تربیت شخصیت دانسته که با روشهایی چون تهدید
و تشویق و ترغیب و عفت کالم میتوان به هدف آن ،که تأمین سعادت دنیوی
است ،دست یافت؛ این در حالی است که آنچه ارسطو به عنوان روش از آن
یاد مینماید ،امام (ع) ابزار میداند.
کلیدواژگان :امام رضا (ع) ،ارسطو ،تربیت اخالقی ،اهداف ،روشها
 -1استادیارگروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایرانz_ghasemi62@yahoo.com .
 -2دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران(نویسنده مسئول).
mahboobeh.kashfi@yahoo.com
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مقدمه

امروزه با وجود تحوالت چشمگیر در عرصههای مختلف تعلیم و تربیت ،شاهد ضعف
و نارسایی در روشها و رویکردهای تربیت اخالقی و ارزشی هستیم .این نارساییها ناشی
از ابهامات در مبانی تربیت اخالقی ،ناهمخوانی بین اهداف تربیت اخالقی و روشهای آن،
ابهام در مورد اصول تحول اخالقی ،وجود مفاهیم و تعابیر متضاد و مختلف از تعلیم و تربیت
اخالقی ،و وجود الگوهای متعدد است .ارائۀ پاسخ مناسب برای چنین ابهاماتی ،مستلزم طرح
مباحث رویکردها و روشهای تربیت اخالقی و ارزشی و طرح روشها و رویکردهای مناسب
آن است .بنابراین با توجه به نقصان و ابهامات در حوزۀ تربیت اخالقی ،اهمیت این موضوع
بیشتر نمایان میشود.
در پژوهش حاضر ،اهداف و روشهای تربیت اخالقی از منظر امام رضا (ع) و ارسطو به
شکل مقایسهای بررسی میشود .علت بررسی مقایسهای نظر امام (ع) با ارسطو این است که
از دیدگاه فالسفه ،ارسطو نخستین حکیمی است که علم را طبقهبندی کرد و منطق و تاریخ
و فلسفه را وضع و تدوین نمود ،و در تاریخ تعلیم و تربیت به معلم اول مشهور شده است .از
طرفی دیگر ،تفکر ارسطو زیرساخت تفکر سینوی به شمار میآید و ارسطو در اخالق نیکو
ماخوسی و درصدد طرح زندگی سعادتمندانۀ انسان است (ادیانی .)91 :1384 ،امام رضا (ع)
نیز معارفی را در تربیت اخالقی بیان داشتهاند که از حیث اهداف و روش در نوع خود بینظیر
است .اگرچه کالم امام (ع) از حیث علمی و جامعیت درحد اعالی خود است ،اما این بررسی
تطبیقی بهمنظور روشن شدن اهداف و روش معیار تربیت اخالقی صحیح انجام میگیرد .از
اینرو ،با بررسی مقایسهای تالش شده که تفاوت کالم امام که برگرفته از وحی الهی است با
کالم ارسطو بهعنوان یک حکیم تبیین شود تا بدین ترتیب دیدگاه صحیح در تربیت اخالقی
دانسته شود .بنابراین ،با توجه به اهمیت موضوع و اهدافی که در تحقیق حاضر وجود دارد،
این مباحث بررسی میگردد:
 .1مفهوم شناسی
 .2تربیت اخالقی و روش آن از منظر امام رضا (ع)
 .3تربیت اخالقی و روش آن از منظر ارسطو
 .4بررسی مقایسهای تربیت اخالقی از منظر امام رضا (ع) و ارسطو
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پیشینۀ تحقیق

پس از مراجعه به پایگاههای اطالعاتی مانند  www.sid.irو  www.irandoc.ac.irو
شمارههای مختلف مجالت علمی و پژوهشی دیده شد که در مقاالت و کتب متعددی
پیرامون تربیت و روش و اهداف آن بحث شده است؛ اما نگاشتهای که با تربیت اخالقی
از حیث روش و هدف از منظر امام رضا (ع) مرتبط باشد ،دیده نشد ،و خصوصاً در حوزۀ
بررسی تطبیقی این موضوع در فرهنگ رضوی و ارسطو پژوهشی مشاهده نشد.
 .1مفهومشناسی تربیت اخالقی

در تحلیل و تبیین هر موضوعی ،مفهومشناسی واژگان و اصطالحات از مهمترین مباحثی
است که قبل از ورود به بحث ،ضرورت دارد .در تحلیل موضوع مورد نظر نیز مفاهیم تربیت،
اخالق ،و تربیت اخالقی تعریف و تبیین میشود.

 .1-1مفهوم تربیت

واژۀ تربیت ،مصدر باب تفعیل از مادۀ «ربب» یا «ربو» است (اعرافی« .)8 :1391 ،ربو» در
معاجم لغوی به معنای فزونی و رشد است (فراهیدی1409 ،ق649 :؛ ابن منظور1408 ،ق:
رب برابر است و مفهوم آن
 .)1443راغب اصفهانی (401ق) بر این باور است که تربیت با ّ
ایجاد حالتی پس از حالت دیگر در چیزی است تا جایی که به رشد و کمال برسد (راغب
«رب» از «ربب» را به معنای مالک ،سیّد،
اصفهانی1416 ،ق ،ص .)336ابن منظور (711ق) ّ
مدبر ،پرورشدهنده ،سرپرست و قائم به امر کسی و بهرهمند و گردانندۀ او میداند (ابن
منظور1408 ،ق .)399 :مصطفوی واژۀ «مربی» را به کسی که مسئول تربیت موجودات به
صورت شایسته و مراقب و مالزم موجودات است ،تعریف میکند و عالوه بر پرورش افراد،
در پی اصالح ایشان نیز میباشد .این سیر تکاملی و سوق دادن به سوی کمال ،در همۀ
موجودات و هرکس به حسب ذات و اقتضای شرایطش وجود دارد (مصطفوی1416 ،ق:4،
 .)16ایشان در ادامه بدین نکته میپردازند که واژگانی همچون رشد و نمو ،زیادت ،سروری
و سیادت از لوازم و آثار اصل معنای مادۀ آن میباشد (مصطفوی1416 ،ق.)19 :4 ،
در اصطالح نیز تعاریف مختلفی برای این مفهوم آمده است؛ ازجمله به معنای انتقال
اطالعات ،تجارب ،معلومات ،مهارتها و باورهای فرهنگی به نسلهای دیگر است
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(شعارینژاد ،)78-77 :1390 ،یا به معنای ایجاد کردن یا فعلیت بخشیدن به هر نوع کمال
مطلوب و باارزش در انسان است (ابراهیم زاده .)29 :1365 ،بنابراین تربیت در اصطالح عبارت
است از فرایندی مستمر ،همیشگی ،تدریجی ،پویا و همهجانبه که طی آن همۀ استعدادهای
آدمی با استمداد از درون متربی و به مدد کوششهای برنامهریزی شدۀ مربی ،در قالب نظامی
تعاملی بین متربی و مربی شکوفا میشود .در این فرایند ،به میزان استعداد و توانایی و تالش،
موجبات رشد و پیشرفت و تحول مثبت برای رسیدن به کمال شایسته و مختارانه فراهم میشود
(اعرافی.)90 :1391 ،
بنابراین ،با توجه به معنای لغوی و اصطالحی این واژه میتوان چنین گفت که تربیت
به معنای رشد و پرورش استعدادها بر اساس برنامه و بهمنظور اثرگذاری بر فرد است .با این
تعریف ،هر گونه رفتار مؤثر که با هدف اثرگذاری صورت بگیرد ،بهنوعی تربیت نامیده
میشود .با توجه به موضوع این تحقیق ،نگاه امام رضا (ع) به این واژه حائز اهمیت است که
در بخشهای بعدی بیان خواهد شد.
 .2-1مفهوم اخالق

اخالق در اصطالح به مجموعۀ صفات روحی و باطنی انسان گفته میشود و به گفتۀ بعضی
از دانشمندان ،گاه به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی میشود ،نیز
اخالق گفته میشود .علم اخالق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی به آنگونه که باید
باشد .درحالیکه بعضی دیگر که بینشهای متفاوتی دارند (مانند فولکیه) در تعریف علم
اخالق میگوید« :مجموع قوانین رفتار که انسان به واسطۀ مراعات آن میتواند به هدفش
برسد ،علم اخالق است» (جانکار .)209 :1385 ،در این نوشتار مهم این است که ارسطو و
امام رضا (ع) اخالق را چه میدانند که در بحثهای بعدی خواهد آمد.
 .3-1مفهوم تربیت اخالقی

تربیت اخالقی نوعی از تربیت است ،و صاحب نظران تعاریف متعددی از آن دارند.
مقصود از تربیت اخالقی ،فراگیری و عمل به آداب و رسوم اجتماعی نیست؛ زیرا آداب
و رسوم غیر از اخالق است .بدین جهت در هر کشور و در هر منطقهای از جهان ،آداب
و رسوم اجتماعی ویژهای براساس مالحظات نژادی ،جغرافیایی ،مکانی ،زمانی ،اقلیمی،
قبیلهای ،گروهی ،و ...بروز پیدا میکند که در منطقه و مکان دیگر هیچ اعتباری ندارند ،در
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صورتی که فرایند اخالق در یافتهها و آموزهها و مسائل ریشه دارد و با عمق جان انسان و با
فطرت و ساختار وجودی و با واقعیت تکوینی در ارتباط وثیق و عمیق است (میرزامحمدی،
.)49 :1384
همچنین مقصود از تربیت اخالقی تنها به معنای بهکارگیری شیوهها و روشهای تربیتی
اعم از خودسازی و یا تربیت افراد نیست؛ زیرا در فرایند اخالق نیز از شیوة تخلق به اخالق
سخن به میان میآید .آنچه دربارۀ ماهیت و تعریف تربیت اخالقی میتوان گفت این است
که از میان حوزههای مختلف تربیت نظیر تربیت اجتماعی ،تربیت سیاسی ،تربیت جنسی و....
تربیت اخالقی نیز به حوزۀ خاصی از تربیت تعلق دارد ،و باید توجه داشت که در حیطة تربیت
قرار دارد و از حوزۀ اخالق خارج است (میرزا محمدی .)51 :1384 ،فالسفه و اندیشمندان
در این حوزه نظرات متعددی دارند که در نوشتار حاضر این مسئله از منظر امام رضا (ع) و
ارسطو تبیین میشود.
 .2ماهیت تربیت اخالقی از منظر امام رضا (ع)

تربیت اخالقی انسان در فرهنگ رضوی از حساسیت و اهمیت ویژهای برخوردار است؛
زیرا امام رضا (ع) مهمترین هدف انسان از خلقت را رسیدن به کمال و سعادت میداند و راه
رسیدن به این هدف را تربیت اخالقی قلمداد میکند که انسان باید برای آن کوشش کند تا
زمینۀ رسیدن به کمال را برای خود فراهم آورد .امام رضا (ع) مبانی تربیت اخالقی افراد را نیز
تبیین مینماید و آن را برای تربیت اخالقی انسانها امری ضروری معرفی میکند .امام (ع)،
برپایۀ این حقیقت که همۀ انسانها مخلوق خداوند هستند ،اولین مبنا را در تربیت اخالقی،
کرامت ذاتی انسان دانسته و به تساوی همۀ آدمیان حکم میدهد« :إ َّن َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
اح ٌد
الرب تبارک وتعالی و ِ
ِ
َْ
َ ُْ
ْ
ال َّم َو َ ٌ َ ْ َ َ َ
اح ٌد َوال َج َز َاء ِبال ْع َم ِال» (کلینی.)230 :8 ،1365 ،
و
احدة والب و ِ
ِ
کرامت و تعالی انسان به اندازهای در آموزههای رضوی حساس و مهم است که امام (ع)
در سیرۀ عملی خود حتی در انجام امور مستحبی و پسندیده ،حاکمیت این اصل را به دوستان
خود گوشزد میکنند و انجام این امور را بدون در نظر گرفتن کرامت انسان روا نمیدانند.
این مهم را میتوان در گزارش یسع بن حمزه مشاهده نمود ،وی چنین گزارش میکند« :به
همراه جمعیّت فراوانی در محضر امام رضا (ع) بودم و با ایشان گفتگو میکردم .مردم نیز از
احکام شرعی و حالل و حرام میپرسیدند .در این میان ،شخص بلندقامت و گندمگونی وارد
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معرفی کرد و گفت از شیعیان شما هستم که از دیار خود
شد .پس از عرض سالم ،خود را ّ
مشرف شدهام و اکنون خرجی راهم را گم کردهام .از شما درخواست کمک دارم
به حج ّ
تا به شهرم برسم ،و چون مستحقّ دریافت صدقه نیستم ،پس از رسیدن به دیارم آن مبلغ را
از طرف شما صدقه خواهم داد .امام با تعبیر شیرین و دلنشین ”رحمک اهلل“ از او تف ّقد نمود
و از وی خواست تا بنشیند .قدری گذشت و افراد حاضر در جلسه ،جز سه تن ،از مجلس
برخاستند و رفتند .در این هنگام ،حضرت از افراد حاضر رخصت خواست و به اتاق دیگر
رفت .پس از مدتی ،دستان مبارکشان را از باالی در خارج نمودند و فرمودند” :خراسانی (فرد
درخواستکننده) کجاست؟“ عرض کرد” :اینجا هستم “.فرمودند” :این دویست دینار را
بردار و برای سفر و دیگر مخارجت صرف کن ،و الزم نیست از سوی من صدقه دهی .اکنون
بیرون برو تا همدیگر را نبینیم!“ یکی از حاضران پرسید” :فدایتان گردم ،به او نیکی کردید
و مبلغ زیادی بخشیدید .چرا روی از او پنهان نمودید؟“ فرمود” :از دیدن نشانههای خ ّفت
و کوچکی ،بهسبب درخواست کمک ،در چهرة او بیم داشتم! مگر سخن رسول گرامی
حج
خدا (ص) را نشنیدی که فرمودند هرکس نیکی خود را بپوشاند ،پادش او برابر هفتاد ّ
است؟!“ (کلینی .)24 :4 ،1365 ،گزارشی که مرحوم کلینی نقل نموده ،بهوضوح ،کرامت
انسان و جایگاه آن را در سیره عملی امام رضا (ع) نشان داده و هشدایر به تمام انسانهاست
که تصور نکنند که انجام مناسک عبادی و مستحبات بهتنهایی موجب رسیدن به رشد و
تکامل میشود ،بلکه انسان در مسیر تعالی و رشد باید همواره اصل کرامت انسانی و احترام
به آن را مورد توجه و اهتمام قرار دهد .مالک رفتار با انسانها تساوی حقوق و اصل کرامت
َ َ ً
انسانی است و به همین سبب است که امام رضا (ع) در سخنی دیگر میفرماید« :من لقی فقیرا
َ
ً َ َّ َ
َ ُ َ َ
ٌ
الف َسالمه َعلی األغنیاء َلقی هللا ّ
وجل َی َ
عز ّ
ضبان»
وه َو َعل ِیه غ
وم القیام ِة
ُمسلما ف َسل َم َعل ِیه ِخ
ِ
ِِ
(صدوق1378 ،ق« .)57 :2 ،هر كس با مسلمانى فقير روبهرو شود و به او سالمى متفاوت با
سالمى كند كه به ثروتمند مىكند ،روز قيامت خداوند ع ّز و ّ
جل را ديدار كند در حالىكه
خدا از او در خشم است» .رفتار امام یک مبنا برای تربیت اخالقی میدهد و آن اینکه در
تربیت ،تساوی حقوق مطرح است.
اصل کرامت انسانی و پذیرش اصل تساوی همۀ انسانها ،از مهمترین مبانی تربیت اخالقی
است که در روایات متعددی از امام (ع) مطرح شده است .در گزارشهای تاریخی آمده است
که زید بن موسی ،برادر امام رضا (ع) ،در مدینه خروج کرد و دست به کشتار و آتشسوزی
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(در خانههای بنیعباس) زد ،و به همین دلیل به «زیدالنار» معروف شد .مأمون کسانی را پی او
فرستاد .او را گرفتند و پیش مأمون آوردند .مأمون گفت« :او را پیش ابا الحسن (امام رضا) ببرید».
چون او را نزد آن حضرت آوردند ،حضرت به او فرمودند« :ای زید! آیا سخن سفلگان کوفه
مغرورت کرده است که گفتهاند ”فاطمه (س) چون عفاف ورزید ،خداوند ،ذریۀ او را بر آتش
حرام کرد؟“ این سخن فقط درباره حسن و حسین (ع) است .اگر خیال میکنی که گناه کنی
و وارد بهشت شوی و موسی بن جعفر (ع) هم که اطاعت خدا را کرده وارد بهشت شود ،پس
با این حساب ،تو نزد خدا گرامیتر از موسی بن جعفر (ع) هستی! به خدا سوگند ،هیچکس به
پاداش خدا نمیرسد مگر با طاعت او .اگر خیال میکنی که با معصیت خدا به پاداش میرسی،
گمان بدی کردهای! »...زید گفت« :من برادر تو و پسر پدرت هستم ».حضرت فرمودند« :تو تا
وقتی برادر منی که خدای متعال را اطاعت کنی» (مجلسی1404 ،ق.)10 :49 ،
خداوند متعال نیز به اصل برابری ،در حکایت داستان حضرت نوح (ع) نیز تصریح میکند
که وقتی ایشان به خدا عرض کرد« :پسرم از خانوادۀ من است و وعدۀ تو راست میباشد».
َ
َّ
ُ ُ
وح إ َّن ُه َل َ
یس ِم ْن أ ْه ِلک ِإن ُه َع َم ٌل
خداوند متعال در پاسخ به حضرت نوح (ع) میفرماید﴿ :یا ن ِ
َغ ُیر َ
ص ِال ٍح﴾ (هود.)46 :
 .1-2روش تربیت اخالقی از منظر امام رضا (ع)

اینکه انسان چگونه میتواند در تربیت اخالقی خود بکوشد ،مسئلهای است که در
آموزههای امام بهروشنی تبیین شده است .از نگاه امام رضا (ع) ،اولین و مهمترین قدم برای
تربیت اخالقی ،تعقل و اندیشهورزی است .امام رضا (ع) بر اهمیت و جایگاه عقل در انسان
«صد ُ
َ
یق
اشاره نموده و فرمودهاند عقل هر انسانی ،دوست صمیمی او و نادانی او دشمن اوستِ :
ُ
ُْ
ّ
کل ْام ِر ٍئ َعقل ُه َو َع ُد ُّو ُه َج ْهل ُه» (کلینی .)10 :1 ،1365 ،در این روایت ،عقل دربرابر جهل قرار
ِ
گرفته است؛ بنابراین مراد ایشان از عقل ،علم است .پس حضرت آگاهی انسان را عقل و خرد
نامیده و برترین دوست انسان فقدان آن را دشمن انسان معرفی کرده است .نکتۀ ظریفی که در
کالم امام وجود دارد این است که امام رضا (ع) عقل را به مثابۀ یک دوست در وجود انسان
میداند که میتواند با یاری آن به دوستی و تعامل با دیگران دست یابد.
در روایات متعددی ،امام رضا (ع) بین عقل و عاطفه ارتباط برقرار نموده و نشان دادهاند
َْ ُ ْ ْ
َ
س ال َعق ِل َب ْعد
که عقل و عاطفه دارای ارتباط دوسویه هستند .امام رضا (ع) میفرماید« :رأ
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َ ْ َ ُ ْ َ َ ّ َّ َ َ
َّ َّ َ ُّ ُ َ َّ
ْ َ
اج ٍر» (صدوق ،1378ق.)35 :2 ،
الیم ِان ِب ِ
اس واص ِطناع الخ ِیر ِإلی ِ
کل ب ٍر و ف ِ
ِ
الل التودد ِإلی الن ِ
«رأس عقل بعد از ايمان ،دوستى كردن به مردم و نيكویى كردن به هر نيكوكار و بدكار
است ».این روایت به رابطۀ بین عقل و محبت و عاطفه اشاره دارد .همانطور که تربیت اخالقی
انسان تنها در سایۀ عقل ممکن است و همانگونه که ایمان با فرمان عقل به وجود میآید،
محبت و عاطفه نیز مبنای شناختی دارد و از فرمانهای عقل است .به دیگر سخن ،برقراری
ارتباط عاطفی و دوست داشتن دیگران ،امری عقالنی است ،و اوج تربیت اخالقی انسان این
است که با همۀ مردمان اعم از خوب و بد بهنیکی رفتار کند.
َّ َ ُّ ُ َ
در روایتی دیگری ،امام رضا (ع) نیمی از عقل را دوستی و محبت میداند« :التودد ِإلی
ْ ُ ْ ْ
َّ
صف ال َعقل» (کلینی .)643 :2 ،1365 ،آن حضرت در جای دیگر در اشاره به جایگاه
اس ِن
الن ِ
عقل و توجه دادن به این موهبت الهی ،خردورزی در امر خدا را از هر مل و عبادتی باالتر
دانستهاند؛ چرا که تفکر در امر خداوند قهرا ً بندگی در عمل و اجرای امور را نیز در پی
َُ ََ
َ
الصالة
کثرة
«لیس ال ِعبادة
خواهد داشت ،آن حضرت در تصریح به این مطلب میفرماید:
ِ
ّ
ّ
َ ُ َّ ُ
أمر للا» (عطاردی1406 ،ق :)3 :1 ،عبادت به زیادی نماز و
و
ِ
الصوم ،إنما ال ِعبادة التفکر فی ِ
روزه نیست بلکه عبادت به تفکر در امر خدای تعالی است.
ایشان در بیان نقش عاطفه و محبت ،بهکارگیری توأمان خرد و عاطفه را برترین روش
ْ ُ ْ ْ
َّ َ ُّ ُ َ َّ
صف ال َعقل» (کلینی .)643 :2 ،1365 ،در کنار
اس ِن
هدایت افراد میداند« :التودد ِإلی الن ِ
عاطفه و محبت ،خرد و عقل نیز در تربیت انسانها نقش اساسی دارد که امام (ع) در
روایات متعددی ،آن را تبیین فرموده و با استفاده از برهان و منطق ،به تربیت اخالقی انسانها
میپرداختند .محمد بن زید در گزارشی بیان میکند« :در محضر امام رضا (ع) بودم .در ایامی
که مأمون ایشان را به ولیعهدی معرفی کرده بود ،مردی از خوارج درحالیکه در دستش
خنجری زهرآگین بود ،وارد شد و به دوستانش گفت” :به خدا سوگند پیش این شخص که
مدعی است فرزند پیامبر است میروم .او در [حکومت] این طاغوت (مأمون) وارد شده است.
از او دلیل کارش را خواهم پرسید ،اگر دلیلی داشت که هیچ و گرنه مردم را از دست او
راحت خواهم کرد “.پیش امام (ع) آمد و اجازه طلبید .امام اذن دادند و فرمودند” :به سؤالت
پاسخ میدهم که اگر پاسخ را پسندیدی و قانع شدی آنچه را در آستین داری بشکنی “.آن
مرد که حیرتزده شده بود خنجر را بیرون آورد و شکست .آنگاه پرسید” :چرا به حکومت
این طاغوت داخل شدی درحالیکه او از کافران است و تو فرزند پیامبری “.امام فرمودند:
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”به نظر تو آیا اینان کافرند یا عزیز مصر؟ مگر نه اینکه اینان خود را موحد میشمارند ،ولی
حکام مصر نه خداپرست بودند و نه خداشناس “.یوسف پسر یعقوب پیامبر بود و خود نیز
پیامبر بود که به عزیز مصر گفت” :مرا مسئول خزائن مملکت قرار بده “...و با فرعون نشست
و برخاست میکرد ،درحالیکه من یکی از اوالد پیامبرم و مأمون مرا به این کار اجبار کرده
است .چرا بر من خشم میگیری؟“ آن مرد گفت” :گواهی میدهم که تو فرزند پیامبری و
برتو اشکالی نیست“» (حرانی1363 ،ق.)353:
بنابراین روش امام در تربیت اخالقی روش ترکیب عقل با عاطفه و محبت است ،و در
روایات زیادی امام (ع) ارتباط این دو را بیان داشتهاند .پس تربیت اخالقی ،نظامی پویاست
که با خرد و عاطفه ارتباطی وثیق دارد .رشد و کمال عقل ،انسان را در تربیت اخالقی یاری
نموده و از سویی تربیت اخالقی نیز کمال و رشد عقل را در پی دارد که خود زمینهساز
رسیدن انسان به اعتدال و عدالت میشود و سعادت را برای انسان به ارمغان میآورد.
عقل بهعنوان مهمترین ابزار رسیدن به سعادت ،میتواند خودشناسی و اعتدال را به ارمغان
آورد .امام رضا (ع) برترین عقل را عقلی میداند که موجب شود انسان در امور مختلف
َ َ
َْ َ ُ ْ َْ َ ْ َُ ْ ْ
َْ
ُْ ْ
الن َس ِان نف َس ُه َو الؤ ِم ُن ِإذا غ ِض َب
زندگی ،رعایت اصل اعتدال را بکند« :أفضل العق ِل مع ِرفة ِ
َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ ّ
َْ ْ ْ ُ َ َ
ض ُب ُه َع ْن َح ّق َوإ َذا َر َ ْ ْ ْ ُ َ ُ َ
اط ٍل و ِإذا قدر لم یأخذ أکثر ِمن ح ِق ِه»
لم یخ ِرجه غ
�ضی لم ید ِخله ِرضاه ِفی ب ِ
ِ
ٍ
ِ
(مجلسی1404 ،ق :)352 :75 ،بهترین عقل معرفت انسان به خود است .مؤمن آنگاه که
خشمگین میشود ،خشم ،او را از راه حق منحرف نمیسازد و هنگامی که خرسند گردد،
خرسندی او را به باطل وادار نمیکند و آنگاه که توانا شود ،بیش از حقّ خود طلب نمیکند.
این سخن امام (ع) بهنیکی ،بیانگر انسانی است که از حیث اخالقی تربیت یافته و به ایمان
نیز دست یافته و بهسبب ایما ِن مبتنی بر عقالنیت ،به سمت باطل نمیرود و همیشه در مسیر
حق قرار میگیرد .نکتۀ جالب در روایات و آموزههای امام رضا (ع) ،این است که امام (ع
) راه رسیدن به سعادت را رشد و کمال عقل میداند و رشد و کمال عقل را نیز در گرو
خصلتهای اخالقی میداند .به بیانی روشنتر ،بین این دو رابطهای دوطرفه برقرار است؛
یعنی رشد عقل ،انسان را به کمال سوق میدهد و خصلتهای اخالقی را به ارمغان میآورد
و وجود خصلتهای اخالقی نیز زمینهساز رشد و کمال عقل میشود .در این زمینه امام رضا
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ
َ
َ َ
َّ
ْ
ص ٍال الخ ُیر ِمن ُه َمأ ُمو ٌل َوالش ُّر
(ع) میفرماید« :ل ی ِت ُّم َعق ُل ْام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم َح َّتی تکون ِف ِیه عشر ِخ
ْ ُ َ ْ ُ ٌ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ََ ْ
یسأ ُم ِم ْن طل ِب ال َح َو ا ِئ ِج
ِمنه مأمون یستک ِثرق ِلیل الخ ِیر ِمن غ ِیر ِه ویست ِقل ک ِثیرالخ ِیر ِمن نف ِس ِه ل
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َّ َ
َ
َ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ
َ ْ َ َ ُّ
للا أ َح ُّب ِإل ِیه
للا أح ُّب ِإل ِیه ِمن ال ِغنی والذ ُّل ِفی ِ
ِإل ِیه ول یمل ِمن طل ِب ال ِعل ِم طول ده ِر ِه الفقر ِفی ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ ْ
ْ ُ
َ ُّ
ُ
ال ع ال َعاش َرة َو َما ال َعاش َرة ِق َ
الش ْه َرة ُث َّم ق َ
یل له َما ِهی
ِم َن ال ِع ِّز ِفی َع ُد ّ ِو ِه َوالخ ُمو ُل أش َهی ِإل ِیه ِمن
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ً َّ َ َ ُ َ َ ٌ ّ َ َ ْ َ َّ َ َّ ُ َ
َ ْ َْ َ
َ ْ
اس َر ُجل ِن َر ُج ٌل خ ٌیر ِمن ُه َو أتقی َو َر ُج ٌل ش ٌّر ِمن ُه
قال ع ل یری أحدا ِإل قال هوخیر ِم ِنی و أتقی ِإنما الن
َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ ٌ َ ُ َ ٌَّ
َ ٌّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ ٌ َ ُ َ َ
اهر وهو شر ِلی
وأدنی ف ِإذا ل ِقی ال ِذی شر ِمنه وأدنی قال لعل خیر هذا ب ِ
اطن و هو خیر له وخ ِیری ظ ِ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ٌ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
اب خ ُیر ُه
و ِإذا رأی ال ِذی هو خیر ِمنه و أتقی تواضع له ِلیلحق ِب ِه ف ِإذا فعل ذ ِلک فقد عل مجده وط
َ
َو َح ُس َن ِذ ُ
کر ُه َو َس َاد أ ْه َل َز َما ِنه» (حرانی1363 ،ق« :)443 :عقل هیچ مسلمانی به کمال نمیرسد
مگر در او ده خصلت وجود داشته باشد .1 :مردم از او امید خیر داشته باشند؛  .2مردم از شر
او در امان باشند؛  .3کار خیر دیگران را بسیار شمرد؛  .4کار خیر خود را کم شمرد؛  .5هرچه
از او یاری خواسته شود دلتنگ و ناراحت نشود؛  .6در تمام طول زندگی خود از تحصیل علم
خسته نشود؛  .7فقر در راه خدا را از ثروت بهتر بداند؛  .8خواری در راه خداوند را از عزت
در پیشگاه دشمنان برتر بداند؛  .9گمنامی را از مشهور شدن بهتر بداند .سپس فرمود دهمی و
چيست دهمى؟ به او گفته شد :چيست؟ فرمود احدى را ننگرد جز اينكه بگويد او از من بهتر
و پرهيزكارتر است ،همانا مردم دو كساند ،مرديكه از او بهتر و پرهيزكارتر است ،و مردى
كه از او بدتر و زبونتر است ،و چون مردى كه از او بدتر و زبونتر است بيند ،گويد شايد
درونش بهتر باشد ،و اين بهتری درون براى او بهتر است و خوبى من ظاهر است و آن براى
من بدتر است ،و هر گاه كسي را بيند كه بهتر و باتقواتر از اوست براى او تواضع كند تا به او
ملحق شود و چون چنين كرد مجدش برافرازد ،و خوبياش پاك گردد و نامش خوب شود،
و سيد اهل زمانش باشد».
مواردی که امام رضا(ع) کمال عقل انسان برمیشمرد ،همگی فضایل و کماالت اخالقی
است که در انسان تربیتیافته وجود دارد .حسن خلق نیز که ثمرۀ تربیت اخالق فرد و مبتنی
بر کمال عقل است ،از نگاه امام (ع) ،از دو جهت ممکن است که فرد ،واجد آن باشد.1 :
فرد بهسبب طبع و سرشتش خوشخلق باشد؛  .2فرد از لحاظ تربیت دینی ،خود را موظف
به خوشخلقی بداند؛ لذا با تصمیم و اراده ،خوشخلقی را انتخاب میکند که دومی برتر و
ارزش آن بیشتر است» (مجلسی1404 ،ق.)213 :67 ،
امام رضا (ع) ،دو روش را جزو اصلیترین روش در تربیت اخالقی میداند .اولین و
مهمترین روش ،مراقبتی است که خود فرد بهمنظور رسیدن به اخالق برتر انجام میدهد.
حضرت میفرماید« :ادب و تربیت نتیجۀ مشقت است» (کلینی ،1365 ،ج .)24 :1از منظر
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امام رضا (ع) برای دستیابی به تربیت اخالقی ،باید انسان ،خود ،مشتاق رسیدن به اخالق برتر
باشد و در این راه هرگونه سختی را تحمل کند؛ درنتیجه ،امام (ع) هر انسانی را مسئول تربیت
اخالقی خود میداند.
در گام بعدی ،امام رضا (ع) تربیت اخالقی را وظیفۀ مربیان اخالق دانسته که وظیفۀ
سنگینی است و مربی برای آن میتواند از روشهای گوناگونی استفاده کند .درواقع ،انسانی
که قصد تربیت دیگران را دارد ،باید خود نیز به فضایل اخالقی آراسته باشد .نهتنها آموزههای
امام ،بلکه سیرۀ عملی امام نشاندهندۀ این موضوع بهعنوان مبنای تربیت است .امام در بیان
ً َ
َ
ََ
ُُ ً َْ َُ
َ ْ َ ُ َّ
اس ِإ َیمانا أ ْح َس ُن ُه ْم خلقا َوألطف ُه ْم ِبأ ْه ِل ِه َو أنا
خوش
خلقی به خانواده میفرماید« :أحسن الن ِ
َ ْ َ ُ ْ َْ
ألطفکم ِبأه ِلی» (مجلسی1404 ،ق .)387 :68 ،امام (ع) در این سخن خود ،نیکوترین ایمان
را ایمانی میدانند که همراه با خوشخلقی باشد .همچنین امام (ع) تأکید کردهاند که انسانی
که از جنبۀ اخالقی تربیت یافته باشد ،بیشترین لطف و نرمخویی را دربرابر خانوادۀ خود دارد
و درنتیجه میتوان استنباط کرد که امام (ع) ،در تربیت اخالقی ،بیشترین تأکید را بر ُحسن
رفتار با خانواده دارند.
 .3ماهیت تربیت اخالقی از منظر ارسطو

ارسطو ازجمله فیلسوفانی است که در حوزۀ اخالق ،مباحث متعددی را مطرح کرده است.
از دیدگاه وی ،تربیت اخالقی به معنای تربیت شخصیت و حاالت است و آنچه یک انسان را
از فرد دیگر متمایز میسازد ،اخالق است؛ زیرا اخالق هر فرد به معنای شخصیت اوست که
نشان میدهد آن فرد واقعاً کیست .ارسطو معتقد است انسان چیزی است که از طریق عمل
نشان میدهد و چگونگی عملکرد انسان ،بودنش را نشان میدهد (جانکار.)209 :1385 ،
تعلیم و تربیت ،بهویژه تربیت اخالقی در کالم ارسطو جایگاه و اهمیت خاصی دارد و از چنان
حساسیتی برخوردار است که در نظریاتش بر مراقبت پیش از تولد و بازیهای کودکان تأکید
بسیاری میکند (کاپلستون.)408 :1369 ،
باور ارسطو این است که تربیت ،شرط الز ِم واقعیت یافتن کمال انسانی است .از نگاه
او ،انسان نیک و نیکبخت ،انسان تربیتیافته است ،نه انسان بدوی و عادی .ارسطو ،انسان
سعادتمند را کسی میدانست که از هنرهای اخالقی بهرهمند باشد که آن نیز ثمرۀ تربیت
است .درواقع او قصد داشت هنر زندگی را به مردم بیاموزد تا از این راه ،جامعهای سعادتمند و
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کشوری برتر از دیگر کشورها خلق کند .وی اعتقاد داشت که سعادت هر کشور پیرو اصول
سعادت هر فرد است و به همین دلیل ،فقط کشوری میتواند برتر از کشورهای دیگر بهشمار
آید که شاد باشد و درست زیست کند .اما درست زیستن منوط به انجام کارهای نیک است
و کار نیک برپایۀ فضیلت و ِخ َرد معنا مییابد و فضیلت و خرد نیز تنها از راه تربیت صحیح
حاصل میشود .بنابراین میتوان گفت که محتوای اصلی نوشتههای اخالقی ارسطو ،چگونه
زیستن و هنر زندگی را آموزش میدهد (اسکندری .)64: 1383 ،بیشترین تأکید ارسطو در
بحث تربیت بر تربیت نفس است و در نوشتههای وی به نظر میرسد موافقت چندانی با تربیت
فنی و عملی ندارد؛ زیرا او معتقد است تربیت باید به گونهای باشد که استعدادهای عالیتر
نفس را بهکار گیرد تا انسان را برای رسیدن به غایت خاص خود ،که مقصود تعلیم و تربیت
است ،آماده سازد ،درحالیکه تربیت فنی و عملی چنین هدفی را دنبال نمیکند (کاپلستون،
 .)408 :1369به عقیدۀ ارسطو تنها یک نظام تربیتی که معطوف به سعادت افراد جامعه باشد،
میتواند از طبیعت وحشی انسان ،جامعهای متحد به وجود آورد که به سوی بهترین و باالترین
ِ
آزادی همراه با قانون ،تکاملِ همراه با انضباط،
خوشبختی موردنظر همگان گام بردارد .آنگاه
فردگراییِ همراه با استدالل ،کنترل اجتماعی بدون بیعدالتی درقبال شهروندان ،رشد عاری
از تباهی و همراه با موفقیت ،به وجود خواهد آمد .بدین صورت انسانها با فضیلت میشوند
و در چنین شرایطی میتوانند به معیارهای کمال و درستی که برای آن به دنیا آمدهاند ،دست
یابند (نخستین.)176 :1379 ،
 .1-3هدف تربیت اخالقی از منظر ارسطو

مطالعۀ مباحث اخالقی ارسطو نشان میدهد که وی به سه محور «اهمیت» و «اهداف» و
«روش» توجه داشته است .آنچه پیشتر ذکر شد ،اهمیت این موضوع در کالم ارسطو بود .در
بیان هدف تربیت اخالقی نیز ارسطو نکات زیادی را مطرح کرده که در ذیل گزارش میشود.
ارسطو دربارۀ چگونگی مقررات آموزش و پرورش ،نخست دربارۀ اهداف آن بحث
میکند .وی معتقد است که نادرستی و ناهماهنگی شیوۀ کنونی تربیت ناشی از روشن نبودن
هدف آن و اختالفنظر دربارۀ آن است ،یعنی افراد نمیدانند که آیا باید به کودکان چیزهایی
را آموزش داد که سودمند باشد یا اینکه باید نهاد کودک را نیک بار آورد یا اینکه بر دانش
آنها افزود .در گزینش موضوعات درسی نیز نظر ارسطو این است که هدف باید تربیت منش
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متعلم باشد ،نه سودمندی درس .به بیانی دیگر ،شاگرد باید دانش و هنر معینی را برای خود
آن دانش یا هنر بیاموزد نه آن سودی که برای او خواهد داشت (کاردان.)21 :1381 ،
ارسطو ،مهمترین هدف از زندگی را رسیدن انسان و جامعه به سعادت میداند که برای
رسیدن به آن باید انسان ،معتدل باشد .ارسطو ،تعادل را برترین موضوع در اخالق دانسته ،زیرا
تنها در سایۀ این اصل است که انسان میتواند به سعادت برسد .به اعتقاد ارسطو« ،نیکی» را
باید با اصل «فرجامگرایی» تعریف کرد ،یعنی ناظر به کاربرد چیزی که نیک شمرده میشود؛
برای مثال ،شمشیر خوب ،شمشیری است که کاربرد خاص شمشیر را دارد ،یعنی به اندازۀ
کافی تیز بودن ،سخت بودن و راست بودن ،و این نکته دربارۀ هر آفریدهای صدق میکند.
بنابراین ،انسان نیک ،انسانی است که وظیفۀ خاص انسان را به نیکوترین صورت انجام دهد.
وظیفۀ خاص انسان ،که تنها او از عهدۀ انجام دادنش برمیآید ،همان وظیفهای است که انسان
را از سایر آفریدهها متمایز میسازد ،که وظیفۀ اندیشیدن و خردورزی است .بنابراین فضیلت
اخالقی سپردن لگام شور و احساس به دست فرد است و تنها آدمی توانایی آموختن این کار
را دارد (هالینگ دیل .)121 :1381 ،ارسطو ،پرورش تن و روان ،و تربیت عقلی و اخالقی را
جداییناپذیر میداند ،اما پرورش روحی را برتر از تربیت بدنی میداند (کاردان.)21 :1381 ،
افزودنی است که ارسطو هدف از تعلیم و تربیت را ایجاد فضیلت در انسان میداند و
مقصود از فضیلت در انسان ،کمال فعالیت عقلی او یا علو مرتبۀ این فعالیت است .این فضیلت،
اکتسابی و اختیاری است و وقتی وجود پیدا میکند که به شکل عادت درآید .ارسطو مسیر
تحقق این هدف را چنین ترسیم میکند که این هدف از جسم شروع میشود و به پرورش
عقل یا نفس ناطقه ختم میشود .به نظر او باید تمرینات و تحصیالت را بر حسب سه مرحلۀ
نفس یعنی نفس نباتی ،نفس حیوانی ،و نفس انسانی درجهبندی کرد و به تربیت جسمانی قبل
از تربیت روح و به ترتیب غریزه و حساسیت قبل از تربیت نفس فرد توجه کرد.
هدف اجتماعی یا سیاسیِ تعلیم و تربیت نیز ایجاد فضیلت مدنی در انسان است .درحقیقت،
ارسطو تعلیم و تربیت را فنی میداند که به وسیلۀ آن ،فضیلت مدنی به طفل یادآوری شود.
وجود این فضیلت در شهروندان موجب تضمین بقای حکومت میشود و بقای حکومتها
در سازگاری روش تربیت با روح قانون اساسی هر کشور است (اسکندری.)67 - 66 :1383 ،
بنابراین کسانی باید مسئولیت دولت را برعهده گیرند که دارای عالیترین آرتی (دانش) باشند و
عالیترین انواع آرتی همان زندگی باشکوه و اندیشمندانه است (فیبل من.)76 :1383 ،
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بنابه مطالبی که بیان شد ،از نگاه ارسطو ،داشتن هدف و روشن بودن آن در تربیت اخالقی
بیش از خود تربیت مهم است و به این صورت است که میتوان در تربیت اخالقی موفق بود.
همچنین از نظر ارسطو ،اعتدال و کسب فضائل اخالقی از مهمترین اهداف تربیت اخالقی
است ،و هدف ارسطو از تربیت فقط سعادت دنیوی است و فراتر از آن نرفته است.
 .2-3روش تربیت اخالقی از منظر ارسطو

با توجه به اهدافی که ارسطو برای تربیت اخالقی فرد ذکر میکند ،روشهای تربیتی
متناسب را نیز بهکار میگیرد .در روشهایی که ارسطو برای تربیت اخالقی در نظر میگیرد،
روابط مربی و کودک حساسیت ویژهای دارد .ازآنجا که اولین مراحل زندگی کودک نقش
ویژهای در مراحل بعدی دارد ،پس باید مربی در این دوره ،ظرافت خاصی در کار خود
داشته باشد و دقیق و حسابشده رفتار کند و سعی کند کودک ،این مرحله را با موفقیت
پشت سر بگذارد .از نگاه ارسطو ،از آنجاکه ما همیشه اموری را که نخستینبار میبینیم ،بر
چیزهایی دیگر رجحان مینهیم ،پس کودکان را باید در مراحل نخستین زندگی از بدیها و
هر آنچه به کینه و بد سرشتی آمیخته باشد ،بیخبر نگاه داشت (ارسطو .)429 :1384 ،بنابراین،
بهکارگیری عفت کالم ،تشویق ،ترغیب و تهدید از مهمترین روشهای ارسطو در تربیت
اخالقی است .وی در منع زشتگویی کودکان از روش تربیتی عفت کالم استفاده نموده و
زشتگویی را خویشاوند زشتکاری میداند؛ و به همین علت به مربیان توصیه میکند که
همواره دقت کنند که جوانان سخنان هرزه نشوند و نگویند .همچنین به مربی اجازه میدهد
اگر جوانی سخن زشتی گفت او را مجازات کند (ارسطو .)427 :1384 ،وی معتقد است راه
درست و رفتار شایسته برای انسان در قلمرو اخالق ،رعایت اعتدال و حد وسط است و برای
رسیدن به سعادت ،باید معتدالنه عمل کرد .در اخالق نیکوماخوس ،ارسطو تعریفی از سعادت
ارائه میدهد که از آن زمان به بعد مشهور شده است و آن اینکه سعادت را به فعالیت نفس
در انطباق با فضیلت کامل تعریف میکند (پاپکین و استرول.)1367 ،
ارسطو ،یکپنجم کتاب اخالق نیکوماخوس را به بحث دربارۀ مهر و دوستی اختصاص
داده و نشان داده که اقسام مختلف دلبستگی ،بهویژه دلبستگیهای استوار ،بر احترام متقابل
و آرزوهای مشترک ،ارزش فراوانی به زندگی ما میبخشد .او بر این باور است که مهر گرم
و پایدار میان افراد ،به پرورش اخالقی و فکری شخص نیز کمک میکند .در واقع ،انسان با
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مهرورزی به دیگران خود را بهتر درک میکند و از حیث اخالقی رشد میکند .همچنین وقتی
از پشتیبانی کسی بهره میبریم که در هدفهای ما شریک است و از او الهام میگیریم؛ و بدین
ترتیب ،در کوششهای عقلی و فکری خود استوارتر میشویم (نوسباوم.)95- 94 :1374 ،
 .4بررسی مقایسهای تربیت اخالقی از منظر ارسطو و امام رضا (ع)

هدف ارسطو از تربیت اخالقی ،رسیدن انسان به سعادت است .امام رضا (ع) نیز رسیدن
انسان به سعادت و کمال را هدف مهم تربیت اخالقی میداند ،اما امام (ع) نگاه وسیعتری
به سعادت و کمال دارند؛ زیرا از نگاه امام (ع) ،سعادت و کمال در صورتی است که انسان
را نهتنها در این دنیا ،بلکه در آخرت نیز به کمال برساند ،درحالیکه آنچه ارسطو سعادت
میشمارد ،آموختن هنر زندگی است که تنها سعادت دنیوی است .همچنین ازآنجاکه ارسطو
به دین و سرای ابدی اعتقادی ندارد ،در بحث تربیت اخالقی ،گاهی خشونت مربی را الزم
میداند ،اما امام رضا (ع) به پشتوانۀ اعتقاد دینی ،تربیت دینی را مهمترین ضامن اجرای تربیت
اخالقی میداند.
حضرت هدف خلقت انسان را ورای این دنیا میبیند و تربیت اخالقی رسیدن به رضوان
الهی در سرای دیگر میدانند .از نگاه ارسطو ،تربیت اخالقی از وظایف زمامداران جامعه یا
دولت است و تربیت افراد جامعه یکی از شرایط کشورداری است ،درحالیکه امام (ع) تربیت
اخالقی را اولین وظیفۀ هر انسان میداند که به تربیت اخالقی خود اهمیت میدهد .همچنین
امام (ع) با توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر همه را ملزم به تربیت اخالقی میداند.
ارسطو با توجه به هدفی که در تربیت اخالقی مطرح میکند ،به روشهای عفت کالم،
تشویق ،ترغیب و استفاده از تهدید اشاره میکند؛ اما امام رضا (ع) این موارد را روش نمیداند،
بلکه تربیت اخالقی را برنامه و نظام پیچیدهای میداند که قبل از اجرای آن ،باید مبتنی بر
مبانی و اصول صحیح باشد .از نگاه امام رضا (ع) ،هر انسان در قدم اول باید خود به فکر
تربیت اخالقیاش باشد و این امر نیازمند یک پشتوانه است که همان دین است .همچنین از
نگاه امام رضا (ع) ،انسانهای پرورشیافتهای که مربیان و معلمان اخالق هستند باید به برخی
مبانی تربیت اخالقی توجه داشته باشند که مهمترین آنها توجه به شرافت ذاتی انسان و به تبع
آن تساوی انسانها در حقوق است.
برنامۀ امام بهمنظور تربیت اخالقی دارای مبانی است که این مبانی دارای ابزارهایی برای
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اجرایی کردن برنامۀ تربیت اخالقی است ،و مواردی مانند عفت کالم ،تشویق ،ترغیب،
استفاده از تهدید را که ارسطو روشهای تربیت اخالقی میداند ،امام آنها را ابزارهای تربیت
اخالقی میداند .از سویی دیگر ،در فرهنگ رضوی روش تربیت اخالقی روشی مبتنی بر
خرد و عاطفه است و بدون آن فرد نمیتواند در تربیت اخالقی خود موفق گردد؛ زیرا تلفیق
عقل و عاطفه اعتدال را به ارمغان میآورد .ارسطو در برنامهای که برای تربیت اخالقی ارائه
میدهد ،رسیدن به اعتدال را از ضروریات میداند ،اما روشی برای رسیدن انسان به آن ارائه
نمیدهد ،درحالیکه امام رضا (ع) ،رسیدن انسان به اعتدال را نتیجۀ تلفیق عقل و عاطفه در
برنامۀ تربیتی میداند ،درحالیکه امام معتقد است اگر انسان بیندیشد به تربیت اخالقی دست
مییابد و انسان تربیتیافته نیز اندیشیدن را برترین عمل میداند.
نتیجهگیری

تعلیم و تربیت از مهمترین مسائل عصر حاضر است و اهمیت آن در نظامهای آموزشی و
پرورشی ،بدیهی و غیرقابلانکار است .اصوالً اخالق و تربیت اخالقی ،یکی از ارکان اساسی
فرهنگ بشری را تشکیل میدهد .به همین دلیل ،این موضوع از دیرباز در فرهنگ اسالمی
مورد توجه بوده ،و امروزه نیز در بسیاری از کشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
امام رضا (ع) در جایگاه یک عالم به فرهنگ اسالم ،تربیت اخالقی را از ضروریات هر انسان
و جامعه دانسته و معتقد است که بهمنظور رسیدن به این مهم باید به مبانی و زیرساختها ،که
ازجملۀ آنها توجه به نقش و ویژگیهای مربی و حفظ شرافت انسانی است ،توجه نمود و با
ابزارهایی چون مهر و دوستی ،نیکی ،تشویق ،تهدید و ترغیب با روش تلفیق عقل و عاطفه
به تربیت اخالقی روی آورد؛ اما ارسطو در جایگاه کسی که ملقب به اولین معلم تعلیم و
تربیت شده است ،اخالق را شخصیت انسان دانسته و معتقد است عفت کالم ،تهدید ،تشویق
و ترغیب از روشهای تربیت اخالقی است .ارسطو معتقد است انسان زمانی دارای تربیت
اخالقی است که نیک باشد ،اما روش نیک بودن را بیان نمیکند ،درحالیکه امام رضا (ع)
تربیت اخالقی را با عقل و عاطفه در ارتباط وثیق میداند و پشتوانۀ تربیت اخالقی را دین
میشمارد ،به گونهای که انسانهای بیدین نمیتوانند به کمال عقل دست یابند ،زیرا فاقد
پشتوانۀ الزم هستند.
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ABSTRACT
The issue of education and upbringing is one of the topics of special importance, among which values constitute an important part of education and
upbringing, which is given great importance among different schools and
thoughts. The present study is a qualitative research and its method is analytical-descriptive, which has studied and compared the views of Islam and
existentialism in the field of education of values.
The results of the research show that the religion of Islam considers the
purpose of education and training of values as the harmonious growth of
different dimensions of human existence and leading them to God. While
the existentialist school emphasizes the unity and freedom of the individual
vis-a-vis the group, congregation, or mass society, which has strengths such
as highlighting the desire for freedom, considering man to be valuble, and
avoiding instrumentalism and objectification. But, due to the lack of attention
to the various dimensions of human existence, it has given an incomplete
definition [of man] and has not provided a comprehensive program for the
education of values; In this research, the method of collecting information
is through library method so the required information has been collected by
using specialized books and articles published in this field and relying on
Islamic texts and sources.
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نگاهی تطبیقی به تعلیم ارزشها در دو دیدگاه اسالم و اگزیستانسیالیسم
(تاریخ دریافت - 1400/10/24 :تاریخ پذیرش)1401/1/1 :
جواد زروندی

1

چکیده
تعلیم و تربیت ازجمله موضوعاتی است که دارای اهمیت خاصی است و
بخش مهمی از ارزشها را شکل میدهد و به همین دلیل ،بررسی آن در میان
مکاتب واندیشههای مختلف ،دارای اهمیت قابلتوجهی است .پژوهش حاضر
از نوع تحقیق کیفی و روش آن تحلیلی -توصیفی است و در آن ،دیدگاههای
اسالم و اگزیستانسیالیسم درزمینۀ تعلیم ارزشها بررسی و مقایسه شدهاند .نتایج
پژوهش نشان میدهد دین اسالم ،هدف از تعلیم ارزشها را رشد هماهنگ
ابعاد مختلف وجودی انسان و سوق دادن او به سویخدا میداند و مکتب
اگزیستانسیالیست بر یگانگی و آزادی فرد دربرابر گروه ،جماعت یا جامعۀ
تودهوار تأکید میکند و نقاط قوتی مانند تأکید بر آزادیخواهی ،ارزشمند
دانستن انسان و اجتناب از ابزارانگاری و شیءانگاری انسان دارد ،اما بهعلت
توجه نداشتن به ابعاد گوناگون وجود انسان ،تعریف ناکاملی بیان کرده و برنامۀ
جامعی برای تعلیم ارزشها ارائه نداده است .در این پژوهش ،روش جمعآوری
اطالعات ،به صورت کتابخانهای است ،به این صورت که با استفاده از کتب
و مقاالت تخصصی منتشرشده در این موضوع و با تمسک به متون و منابع
اسالمی ،اطالعات موردنیاز جمعآوری شده است.
کلید واژگان :اسالم ،اگزیستانسیالیست ،تعلیم و تربیت ،ارزش

 -1استادیار گروه علوم انسانی دانشگاه هوایی تهران ،ایرانjavadzarvandi@gmail.com .
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مقدمه

اسالم بهعنوان دینی که تمام شئون حیات انسانی را در بر میگیرد ،از فرهنگی غنی و پربار
برخوردار است که مبتنی بر وحی است و از تعالیم الهی نشأت میگیرد .نظام تربیتی اسالم
دارای جنبۀ الهی ،هدایتی ،پویایی و عقالنی است که برای تمام دورههای زندگی انسان برنامه
تربیتی دارد (شریعتمداری .)33: 1377 ،نقش شگفتانگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر
هیچ خردمندی پوشیده نیست و تاکنون هم در ضرورت آن تردیدی نشده است؛ زیرا تعلیم
و تربیت صحیح میتواند فرد را به اوج ارزشها برساند و اگر غلط افتد ،وی را به سقوط
بکشاند.
قرآن کریم ،این کتاب تربیتی ،نهتنها بهترین وسیلۀ تکامل انسان را پیمودن مسیر تفکر،
تعقل ،تدبر و علم دانسته ،بلکه فلسفۀ وجودی ادیان آسمانی و رسالت انبیا را تعلیم و تربیت
ً
شمرده و میفرماید﴿ :کما ارسلنا فیکم رسوال منکم یتلوا علیکم آیاتنا یزکیکم و یعلمکم الکتاب
و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون﴾ (بقره« :)151 :همانطور رسول گرامی خود را
فرستادیم که آیات ما را برای شما تالوت کند و نفوس شما را از پلیدی و آلودگی جهل و
شرک پاک و منزه گرداند و به شما تعلیم شریعت و حکمت دهد و از او بیاموزید هرچه را
نمیدانستید» (کاردان. )22 :1 ،1384 ،
اگزیستانسیالیسم نیز یکی از متأخرترین فلسفههای جدید است که بهتازگی در نظریههای
تربیتی و مسائل تعلیم و تربیت کاربرد پیدا کرده است .ریشههای این فلسفه را میتوان تا زمان
سوفسطاییان دنبال کرد .اگزیستانسیالیسم امروزی با کارهای سورن کییرکگارد 1و فردریش
ویلهلم نیچه 2در قرن نوزدهم آغاز شد .این فلسفه در قرن بیستم بهوسیلۀ افرادی نظیر مارتین
بابر ،3کارل جاسپرس 4و ژان پل سارتر 5بیشتر گسترش یافت (هودارا و ام سموئل:1379 ،
 .)383لفظ اگزیستنس 6به معنای وجود یا هستی ،ظهوری است که بر وجود درونیِ تحققنیافتۀ
انسان داللت دارد و با ارادۀ انسان و توسط خود وی تحقق مییابد .وجودگرایی به فلسفۀ ژان
پل سارتر و نیز به مجموعۀاندیشههای قرن نوزدهم و بیستم اطالق میشود که بر اصالت
1- Soren Kier Kegard
2- Ferederich Willhelm Nietzsche
3- Martin Buber
4- Karl Jaspers
5- Jean .Paul Sartrs
6- Existence
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فرد تأکید کردهاند (گنجی .)355 :1384 ،اگزیستانسیالیسم مجموعهای ازاندیشههای فلسفی
یکدست نیست ،بلکه کسانی که بهعنوان اگزیستانسیالیست شناخته میشوند ،پرسشهای
مشابهی را طرح کرده ،اما در ارائۀ پاسخ دچار اختالف شدهاند .درواقع اگزیستانسیالیسم را
میتوان نوعیاندیشۀ فلسفی تلقی کرد که به یگانگی و آزادی فرد دربرابر گروه ،جماعت یا
جامعۀ تودهوار تأکید میکند .تأکید این مکتب این است که همۀ مردم درقبال معنی و مفهوم
زندگی خود و ایجاد ماهیت یا تعریف هویت خویش مسئولیت کامل دارند (جرالد:1380 ،
 .)157هر مکتبی با دستگاه فکری که برای درک پدیدههای جهان دارد ،دارای نظامی ارزشی
درقبال اعمال و رفتار انسان است .اعتقادات ،مظهراندیشهای است که بیان میکند واقعیت در
ِ
حقیقت امر چگونه است،درحالیکه به گفتۀ گونار میردال ،ارزشگذاری مظهراندیشههایی
است که بیان میکند واقعیت چگونه باید باشد .اما این دو (اعتقادات و ارزشگذاریها) به
نحوی عجین شدهاند که جدایی آنها ناممکن است .راکر معیاری به نام جهتگیری ارزشی
برای تعلیم و تربیت و علوم رفتاری تهیه کرد .مطابق معیار او ،هشت مقولۀ ارزشی وجود دارد
که از عمیقترین حاالت شخصی تا مناسبات اجتماعیِ بسیار پیچیده را به صورت وقایع ارزشی
نشان میدهد .این مقولهها عبارتاند از :عشق ،احترام ،مهارت عملی ،فهم ،قدرت نفوذ در
دیگران ،شایستگی و ثمربخشی ،خوشبختی و مسئولیتشناسی .از مقولههای ارزشیای که
راکر تعیین کرده میتوان در شناسایی حیطهها و بهرهگیری از آن برای انجام یک برآورد از
نیازهای آموزشی کمک گرفت.
شاخهای از فلسفۀ اکسیولوژی 1به بررسی ارزش اختصاص دارد؛ یعنی ارزش از معنایی
عقلی و وجودی ذهنی برخوردار است و زمان و مکان در آن نقشی ندارد و آنچه در زمان و
مکان از این مفهوم محقق میشود مصداقی از مفهوم ماهوی آن است .از نظر انسانگرایانی
همانند سیمسون ،ارزشها در فرایند یادگیری نقش اساسی ایفا میکنند .پژوهشگران گوناگونی
همچون آلپورت ،شوارتز ،اسپیدلر ،و اینگلهارت درصدد ساخت مقیاسهای گوناگونی برای
سنجش نظام ارزشی افراد جامعه برآمدند (روحانی دهکردی و باقری قلعه سلیمی.)1391 ،
در هر مکتبی ،منظومۀ ارزشها به مثابۀ متغیری است که به منظومۀ باورهای مورد قبول
آن مکتب وابسته است .از سویی ،ارزشها در هر فرهنگ و جامعه ،همواره با گرایشها
و سوگیریهای خاص ارزشباوران ارزشمدار همراه بوده است .این گرایشها در برخی
1- Axiology
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موقعیتها آنچنان توانمند و باکفایت خودنمایی کردهاند که پیروان خود را تا حد اعالی
جانفشانی و ازخودگذشتگی در راه صیانت از ارزشها یا اعتالی آنها به میدان مبارزه
کشاندهاند .چنین گرایشی از نگاه روانشناسیِ ارزشها ،معیار پایداری افراد و گروهها و
جوامع انسانی بر اصول ارزشی مورد پذیرش و باورشان بهشمار میرود .با توجه به چنین
حساسیتهایی است که مطالعه و بررسی رویکردها در تعلیم ارزشها اهمیت ویژه مییابد
(رهنمایی.)1393 ،
اندکی تأمل کافی است تا درک بهتری از تعلیم ارزش هاپیدا کنیم و دریابیم که تعلیم
ارزشها چگونه از گرایشهایی چون تربیت اخالقی و تربیت دینی متمایز میشوند .این تمایز
از دو جنبه ،تشخیصپذیر است :اوالً تعلیم ارزشها بیشتر وبهطور مستقیم بر انعکاس و تبیین و
پرورش و گسترش ارزشها تأکید میورزد ،در صورتی که گرایشهایی چون تربیت اخالقی
و دینی و نظایر آن بیشتر به آموزش و تربیت متعلمان و متربیان ناظر است؛ ثانیاً دایرۀ تعلیم
ارزشها بهمراتب گستردهتر از دایرۀ دیگر گرایشها در حوزۀ تعلیم و تربیت است؛ بدین معنا
که مبانی و اصول مرتبط و ناظر به همۀ گرایشهای تربیتی در این دایره میگنجند (رهنمایی،
.)6-4 :1391
با توجه به اهمیت تعلیم ارزشها و نیز ازآنجاکه مطالعات تطبیقی یکی از حوزههای مهم
مطالعه در علوم است ،در این مقاله ،دیدگاه اسالم و اگزیستانسیالیسم درزمینۀ تعلیم ارزشها
بررسی و مقایسه شده است.
مفهومشناسی ارزش

ارزش ،نظری است که کسی در باب خیر و شر یا زشت و زیبا بودن اشیا و امور دارد .هر
آنچه زیبا و خیر باشد دارای ارزش مثبت و هرآنچه زشت و شر باشد دارای ارزش منفی است.
ارزشمند خواندن یک چیز یعنی اسناد ارزش به آن چیز ،شایستۀ هدف گرداندن آن چیز،
مطلوب شمردن آن چیز ،و نگرش 1مثبت داشتن به آن چیز .ارزش یک ویژگی مشخص در
یک شیء بستگی دارد به برآوردی که یک اجتماع معین از مطلوبیت آن ویژگی در مقایسه
با ویژگیهای دیگر دارد .از سوی دیگر یک ویژگی ممکن است از آن جهت ارزشمند
شمرده شود که آن ویژگی برای یک موجود مشخص ،مطلوبیت عینی داشته باشد .بدینسان
1- Attiued
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تیزگوشی برای گونههای بسیاری از جانوران ارزش است .بازۀ معینی از دما و رطوبت برای
یک موزۀ هنری ارزش است .صاف بودن تصویر یک دستگاه تلویزیون برای آن یک ارزش
است .کارکرد درست داشتن در مواردی از این دست ،ممکن است به نیازهای ذاتی یک
جانور یا شیء دستساخته یا نهاد اجتماعی (به سبب سرشت یا محیط پیرامون آن) باز گردد.
با نیمنگاهی به دیگر کاربردهای این واژه میتوان پی برد که چرا برخی فالسفه چنین آسان
مسلم گرفتهاند که ارزشها یکسره متضمن درجهای از ذهنیتاند .یکی اینکه یک چیز ،به
این دلیل میتواند ارزشمند باشد که یک ذهن یا شخص خاص یا گروهی از اذهان یا اشخاص
آن را چنین میشمارند .بنیانگذاران نظریۀ ارزش در قرن نوزدهم ،همین معنای ارزش را در
نظر داشتند .بدینسان ارزش با جنبههایی چون کشش ،عاطفه و احساس تجربۀ انسانی تناظر
داشت و واقعیت آنها در اصل به احساسات فالن شخص (ذهن) وابسته بود ،نه به ویژگیهای
خود شیء (عین) .پوزیتیویستهای منطقی ،آنگاه که ارزشها را از علم بیرون میریختند،
اغلب بر همین معنا از واژۀ ارزش تکیه داشتند .معنای دومی هم میتواند ارزش را بار دیگر
به شخص/ذهن مبتنی و آن را ذهنی کند ،و آن هنگامی است که ارزش یک ویژگی (مانند
شفافیت تصویر یک دستگاه تلویزیون) شرط الزم برای درست کار کردن شیء و مورد عالقۀ
استفادهکنندۀ آن باشد .دلیل دیگر بر ذهنی بودن ارزش آن است که برآورد ارزشها اغلب
به داوری فردی و به خوشایندی و ناخوشایندی فرد وابسته است تا به هنجارهای همگانی یا
بین االذهانی (مک مولین ،بی تا .)100:بنابراین میتوان گفت آنچه فیلسوفان و دانشمندان در
زمینۀ گسترش میراث فرهنگی ،بهبود روابط انسانی ،تحکیم حقوق ،آزادیهای فردی ،و حفظ
آرمانهای بشری مشخص میکنند ،پایه و اساس ارزشها را تشکیل میدهد (شریعتمداری
.)153 :1377،
ماهیت ارزشها

اگر چیزی به نوعی مفید باشد و منظوری را تأمین کند و کمالی برای یک درجه از
درجات وجود انسان و یک قوه از قوای انسان باشد و رایگان نباشد ،یعنی بهسادگی در
دسترس نباشد ،و قابل انحصار هم باشد ،اینجا ارزش پیدا میشود .هوا ارزش ندارد .چرا؟
زیرا اوالً رایگان است؛ یعنی بهاندازهای که همه از آن استفاده کنند وجود دارد ،و ثانیاً قابل
مالکیت و انحصار نیست .ولی در مورد زمین چنین نیست .عدهای زمینها را به خود اختصاص
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میدهند و دیگران را محروم میکنند ،اینجاست که ارزش به وجود میآید (رهنمایی:1383 ،
 .)24بدون تردید ارزشها مخصوصاً ارزشهای اخالقی رکن اساسی زندگی آدمی را تشکیل
میدهند (شریعتمداری  .)153 :1377،سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا
ارزشها ،درونی (ذهنی) هستند یا بیرونی (عینی) ،یا هم درونی و هم بیرونیاند؟ در این
خصوص چهار نظریه مورد توجه است که عبارتاند از:
 .1ذهنگرایی:

برخی از فیلسوفان ،ارزشها را محصول تمایالت یا احساسات افراد تلقی میکنند .آنچه
یک فرد به آن عالقه پیدا میکند ،برای وی باارزش است .از نظر این دسته ،یک اثر هنری
یا یک عمل اخالقی در خود ،خصوصیتی ندارد ،بلکه فرد با پیروی از تمایالت یا احساسات
خود برای چیزی ارزش قائل میشود .به عبارت دیگر ،طبق این دیدگاه ،ارزشها تنها ساختۀ
ذهن افراد هستند و دلیل ذهنی بودن آنها نیز گوناگونی آرا دربارۀ آنهاست.

 .2عینگرایی:

دستهای از فیلسوفان ،ارزشها را خصوصیاتی تلقی میکنند که در اشیا یا اعمال وجود
دارند .به عبارت دیگر ،از نظر آنها ،ارزش امری عینی یا خارجی است و در خود شیء یا عمل
منعکس میباشد .عینی بودن ارزشها سبب پیدایش میزانهایی میشود که مورد پذیرش
همگان باشد .میزانهای تشخیص امور هنری یا اعمال اخالقی نیز جنبۀ عینی و عمومی دارد.

 .3رابطهگرایی:

طرفداران این نظریه ،اساس و پایۀ ارزشها را رابطه میان فرد و شیء تلقی میکنند .به نظر
آنها ،نمیتوان نظریۀ عینگرایی را بهطور صددرصدی پذیرفت؛ زیرا اختالف آرای افراد و
گروهها را دربارۀ بسیاری از امور باارزش نمیتوان انکار کرد .از طرف دیگر ،نمیتوان نظر
طرفداران ذهنی بودن ارزشها را نیز کام ً
ال منطقی دانست .بسیاری اعمال یا چیزها ارزش
عمومی دارند و اکثر افراد میتوانند دربارۀ باارزش بودن آنها توافق کنند .بنابراین ارزش،
هم وابسته به خصوصیات شیء یا عمل است و هم با ذوق و تمایالت افراد ارتباط دارد
(شریعتمداری .)154 :1377،
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 .4عملگرایی:

مالک حقیقت داشتن را مفید بودن میدانند .بنابراین از ذهنی یا عینی بودن ارزشها
گفتگو نمیکنند .از نظر آنها هرچیز که در عمل مفید است ،ارزشمند خواهد بود (مطهری،
.)226 :1380
طبقهبندی ارزشها

 .1ارزشهای مورد تمایل انسان:

ارزش به این معنی عبارت از چیزی است که برای انسان اهمیت دارد .ارزشهای زیستی،
اخالقی ،اجتماعی ،اقتصادی ،هنری ،دینی.
 .2ارزشهای ذاتی و خارجی:

ارزش ذاتی یعنی ارزشی که مقتضای ذات یک شیء یا فعل است و در آن ثابت است .برای
نمونه ،عدالت ذاتاً اقتضای ارزش را دارد ،ولی ارزشهای خارجی در بیرون به آنها اعتبار داده
شده است ،مانند پول که وسیلۀ ارزشمندی برای رسیدن به ارزشهای واالتر است؛ همچنین مث ً
ال
ایمان و عمل صالح دارای ارزش ذاتی است .ولی تجارت از دید اسالم ،ارزش خارجی دارد،
زیرا وسیلهای است برای امرار معاش انسان و ادامۀ حیات انسان که اگر وجود نداشته باشد ،انسان
ایمان و عمل صالح را هم نمیتوان کسب کرد (فتحعلی.)28 :1385 ،

 .3ارزشهای مطلق و نسبی:

مطلق بودن ارزشها به این معناست که ارزشها ثابتاند و به زمان ،مکان و افراد خاصی
تعلق ندارند و تغییرپذیر نیستند .نسبی بودن ارزشها هم به این معناست که هیچگونه ارزشی
دائمی و جاودانه نیست .یک امر ممکن است در یک زمان و مکان یا به نظر گروهی ارزش
تلقی شود و در زمان و مکان دیگر به نظر گروهی دیگر ضد ارزش به حساب آید (دادبه،
.)98 -97 :1386
ارزش علمی ارزشها

آیا قضایای ارزشی را مثل قضایای علوم تجربی میتوان بررسی علمی کرد؟ در این باب
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دو نظریه وجود دارد:
 .1نظریۀ منفی :از نظر این متفکران ،قضایای ارزشی فاقد ارزش علمی هستند و شناخت
تازهای به انسان نمیدهند .اساس این دیدگاه بر اساس نسبی و ذهنی دانستن ارزشهاست.
 .2نظریۀ مثبت :قضایای ارزشی دارای ارزش علمی هستند .اساس این دیدگاه بر پایۀ مطلق
دانستن و عینی دانستن ارزشهاست .اگر ارزشهای اخالقی را ثابت و مطلق بدانیم میتوانیم
بگوییم قضایای ارزشی مانند قضیۀ «راستگویی خوب است» دارای ارزش علمی است (دادبه،
.)98-97 :1386
ارزش در نگاه اسالم

عالمه طباطبایی ،مفسر بنام شیعی ،ارزشها را گزارهها و مفاهیمی میداند که در حوزۀ
ادراکهای عملی یا اعتباری قرار میگیرد .این مفاهیم و گزارهها ،ساخته و پرداختۀ دستگاه
شناختی آدمی است که برای ارضای نیازها و کسب کمال و سعادت تهیه میشود .بهزعم
ایشان ،این ادراکها محصول قوۀ خیال یا واهمه است .اعتباریات یا ارزشها ،بیرونی و مستقل
از ما نیستند که بشر به مانند واقعیتهای بیرونی به شناخت آنها نایل آید؛ بلکه تولید خود و
محصول تکاپوی ذهنی وی است تا مشکلهای زندگی دنیوی وی را حل کند (یاراحمدی
و مصطفی صالحی .)7 :1388 ،بهزعم ایشان ،حیات دنیوی آدمی تحتتأثیر دو اصل اساسی
است که عبارتاند از .1 :کوشش برای حیات؛  .2انطباق با احتیاجها.
بر اساس اصل انطباق با احتیاجها که بر تمامی شئون نفسانی و جسمانی انسان حاکم
است ،آدمی تالش میکند آنچه برایش مفید است ،جذب و آنچه را برایش ضرر دارد ،دفع
کند (طباطبایی .)148 -۱۴۶ :2 ،1372 ،ازاینرو ،توجیه ارزشها بهوسیلۀ نتیجۀ آن ممکن
است .در نگاه اسالم  ،چون انسان دارای فطرت الهی است ،پس گرایشهای فطری انسان
که بالقوه است ،درواقع ارزشهای مورد تمایل انسان از نظر اسالم است ،مانند خیرخواهی،
عدالتخواهی ،پرستش و گرایش به علمآموزی .قرآن کریم میفرماید﴿ :فاقم وجهک للدین
حنیفا فطره هللا التی فطرالناس علیها﴾ (روم« :)30 :روی خود را به سوی دین کن،درحالیکه
حقگرا هستی ،همان فطرت خدایی که پروردگار ،مردم را بر آن سرشت آفریده است ».طبق
این آیه ،تمایل به دین و ارزشهای دینی در نهاد بشر گذاشته شده است.
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مطلق بودن ارزشها در اسالم

اثبات مطلق بودن ارزشها چنین است :انسان دارای دو «من» است« ،من ُسفلی» و «من
ُعلوی» .بدین معنی که هر فرد موجودی دو درجهای است .در یک درجه حیوان است ،مانند
همۀ حیوانهای دیگر و در درجۀ دیگر دارای یک واقعیت علوی است .منِ علوی همان من
عقالنی و ارادی است و جنبۀ حیوانی که جنبۀ سفلی اوست درواقع مقدمهای است برای خود
واقعی او .جنبۀ سفلی ،خودی است که درعینحال غیر از خود است .اگر به چنین دوگانگی
در وجود انسان قائل شویم ،توجیه اصول اخالقی چنین میشود :انسان بهحسب «من» ملکوتی
خودش کماالتی دارد؛ کماالتی واقعی نه قراردادی ،چون انسان تنها بدن نیست ،نفس هم
هست .کاری که متناسب با کمال معنوی روحی انسان باشد ،میشود کار علوی و ارزشمند،
و کاری که با جنبۀ علوی روح ما س رو کار ندارد میشود کار عادی و مبتذل .انسانها
در آنچه کمال نفسشان هست ،متشابه آفریده شدهاند .دوستداشتنیها هم همه یکرنگ
میشوند .دیدگاهها هم در آنجا یکرنگ میشود .یعنی عالوه بر اینکه انسان از نظر بدنی و
از نظر مادی و طبیعی در موقعیتهای مختلف قرار گرفته و در شرایط مختلف نیازهای بدنی
وی متغیر است ،از جنبۀ آن کمال معنوی همۀ انسانها در وضع مشابهی قرار گرفتهاند و قهرا ً
دوستداشتنیها و خوبیها و بدیها در آنجا یکسان و کلی و دائم میشوند و تمام فضایل
اخالقی ،چه اجتماعی و غیر اجتماعی مانند صبر و استقامت و نظایر آن ،با این بیان توجیه
میشوند (مطهری.) 207 :1380 ،
با توجه به این توضیحات که ارزشها در اسالم مطلق هستند ،پس باید ارزشها عینی
باشند و در خارج وجود داشته باشند .اگر ارزشها در بیرون برای همه یکسان و عینی نباشد،
پس مطلق بودن ارزشها دارای اشکال است .اسالم در موضوع ارزش علمی ارزشها،
طرفدار نظریۀ مثبت است .با توجه به اینکه اساس نظریۀ مثبت برپایۀ مطلق و عینی دانستن
ارزشهاست ،پس در اسالم نظریۀ مثبت پذیرفته شده و اعتقاد این است که قضایای ارزشی
دارای ارزش علمی هستند .البته ارزشها دارای ساحتهای مختلفی هستند .برخی از آنها
مانند بعضی از ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی ،زیباییشناختی و ...نسبی هستند و بالطبع دارای
ارزش علمی نیز نیستند ،ولی اکثر ارزشها از نگاه اسالم مطلق و عینی هستند و دارای ارزش
علمیاند.
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رویکرد اسالمی در تعلیم و تربیت ارزشها

تعلیم ارزشها در نظامهای تربیتی ما وظیفهای گمشده است و نهتنها در نظامهای
تربیتی ،بلکه در تمام تالشهای وزارتخانههای مرتبط با امر آموزش ،حلقهای گمشده
است .برنامههای توسعه بهطور عام و برنامههای توسعۀ تعلیم و تربیت بهطور خاص ،اگر
شامل فعالیتهایی هدفمند و برنامهریزیشده برای فراگیر شدن ارزشها در میان مردم
نباشند ،بیش از برنامههایی بیهوده و هدردهندۀ وقت و زحمت و بودجه نخواهد بود؛ چراکه
جهتدهندههای اصلی دانشآموزان در فراگیری دانش و فناوری چیزی جز مباحث ارزشی
نیست (روحانی دهکردی و باقری قلعه سلیمی .)1391 ،انسان در همۀ فعالیتهای خویش
برای دستیابی به اهداف مطلوب ،باید از روشهای مناسب استفاده کند .خداوند پیامبران
خویش را با کتابهای آسمانی برانگیخت ،زیرا تنها با وجود راه و روش مناسب در زندگی،
دستیابی به هدف آفرینش ممکن است؛ چنانکه خداوند متعال فرمود﴿ :لیس البر بان تأتوا
البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقی و اتوا البیوت من ابوابها﴾ (بقره« :)189 :وارد شدن از
پشت بام خانهها کار شایستهای نیست؛ و لکن کار شایسته این است که برای ورود به خانهها
از در آنها وارد شد ».امام باقر (ع) در تفسیر این آیه فرمود« :یعنی هر کاری را از راهش وارد
شوید( ».طباطبایی) 84 :2 ،1372 ،
اسالم برای تعلیم و تربیت اهمیت خاصی قائل است .چنانچه هرجا سخن از فرستادن
رسوالن به میان میآورد ،تعلیم و تربیت و تزکیه را برنامۀ اصلی آنان معرفی میکند .خداوند
متعال برای انسان مقرر فرموده است که به اختیار خود و با پیروی از دستورات پیامبران و
برنامههای آسمانی و با کوشش و تالش پیگیر ،کسب تعلیم و تربیت کند و به مقام شایستۀ
انسانی برسد ،زیرا سرکشیِ غرایز حیوانی و ظلمات جهل و خواهشهای نفسانی را جز با
تربیت صحیح و الهی نمیتوان مهار و برطرف کرد (امینزاده .)23 :1376 ،در تعلیم ارزشها
نیز باید روشهای مناسبی اتخاذ گردد تا هدفهای آموزشی در مسیر اصلی خود دنبال شوند.
برخی از این روشها را مورد بررسی قرار میدهیم:
 .1روش تقلید از الگو

تربیت ابتدایی انسانبهطور طبیعی با روش الگویی همراه است .روش الگویی در سازمان
دادن شخصیت و رفتار فرزندان و انتقال ارزشها به آنها نقش مهمی ایفا میکند .تلقی آنها
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از والدین در دوران نوجوانی و جوانی به نقش الگویی آنان در جهت مثبت یا منفی دامن
میزند ،زیرا آنها در این ایام همهچی ِز خود را از والدین و وابسته به ایشان میدانند ،چنان
که در حدیثی از امام رضا (ع) آمده است« :بروا اوالدکم و احسنوا الیهم فانهم یظنون انکم
ترزقونهم» (مجلسی1403 ،ق« :)74 :77 ،به فرزندانتان خوبی کنید و به آنان نیکی نمایید ،زیرا
آنان گمان میکنند که شما ایشان را روزی میدهید».
متربیان چنان به الگوهای خود وابستگی روحی پیدا میکنند که بهطور کامل از ایشان
رنگ میپذیرند و ازاینروست که لغزش و اشتباه الگوهای اجتماعی غیرقابل چشمپوشی
است (دلشاد تهرانی .)224 : 1382 ،در روش تقلید از الگو ،یادگیریبهطور مستقیم و از طریق
مشاهده انجام میگیرد که به آن یادگیری اجتماعی گویند و از مؤثرترین و پایدارترین انواع
یادگیری محسوب میشود .تأثیر الگو و نقشپذیری انسان یک امر طبیعی است که از غریزۀ
تقلید سرچشمه میگیرد (برومند .)139 :1380 ،نکتهای که باید به آن توجه کرد این است
که فرد با آگاهی و شناخت از یک الگوی نیکو پیروی میکند .پیروی کورکورانه در اسالم
مذمت شده است (طباطبایی .)18-9 :7-2 ،1372 ،قرآن کریم میفرماید﴿ :لقد کان لکم فی
رسول هللا اسوه حسنه﴾ (احزاب« :)21 :برای شما در سیرۀ پیامبر الگوی نیکویی است».
عالمه طباطبایی در تبیین این آیه بیان میکند« :کلمۀ اسوه به معنای اقتدار و پیروی است
و فی رسول اهلل ،یعنی درمورد رسول خدا و اسوه در مورد رسول خدا (ص) عبارت است از
پیروی از او و این وظیفه همیشه ثابت است و همیشه به آن جناب تأسی کنید»( .طباطبایی،
 )25-24 :1372امام علی (ع) نیز در این زمینه فرمودند« :به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که
برترین سنت است و به سنت او بگروید که راهنماترین سنت است» (نهج البالغه ،خطبۀ .)109
 .2روش عملی

عالمه طباطبایی در توضیح روش عملی در تعلیم و تربیت میگوید« :روشی را که قرآن
در تعلیم و تربیت بهکار گرفته ،عملی است .قرآن در طول  ۲۳سال برای آموزش مردم ،آنان
را به انجام اعمال وادار کرد و پس از انجام اعمال ،آنها را تجزیه و تحلیل کرده ،صالح ،فساد
و اشتباهاتی را که در عمل داشتند ،بیان کرده و تعلیمات بعدیاش را با همین تجزیه و تحلیل
آغاز کرد؛ بدین ترتیب نواقص و موارد انحراف را مذمت و نقاط قوت را مدح و تحسین کرد.
بنابراین ،قرآن کتاب علم و عمل است نه فرضیه و تئوری .کتابی که قدم به قدم ،با نوآموزان
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خود جلو آمده ،مفاسد و نواقص اعمال آنان را در برابر عقل آنان قرار میدهد تا با عقل خود،
موارد انحراف و اشتباه را دریابند و درصدد اصالح برآیند .مث ً
ال در باب جهاد ،نخست کلیاتی
را از قبیل «کتب علیکم القتال» و سپس داستان بدر و احد و دیگر جنگهایی را که مسلمانان
با پیروی از آیات جهاد انجام داده بودند ،بیان میکند و نواقص کارشان را که خود مسلمین
نیز در ضمن عمل با آن مواجه شده بودند ،گوشزد مینماید و به آنان میآموزد که در مراحل
بعدی ،از ارتکاب آنها خودداری کنند» (طباطبایی)26-9 ،7-2 :1372 ،
 .3روش موعظه

امروزه هرگاه سخن از موعظه و نصیحت پیش میآید و پدر یا معلمی دلسوز درصدد
نصیحت و موعظهکردن فرزند و دانشآموزان برمیآید ،اولین چیزی که مطرح میشود این
است که موعظه و نصیحت در مخاطبان تأثیری ندارد .این تصور نهتنها در میان مردم ،بلکه در
میان بسیاری از دستاندرکاران تعلیم و تربیت نیز رایج است .اما نگاهی گذرا به سیرۀ تربیتی
معصومان (ع) نشان میدهد که آنان از موعظه بهعنوان یک روش تربیتی در انتقال ارزشها
استفاده میکردند و این مواعظ نیز مؤثر واقع میشدند .به بیان دیگر ،آنچه بیاثر است وعظ
واعظان بیعمل است .معصومان (ع) از آن رو در این روش موفق بودند که خود ،عامل به
وعظ و سخن خود بودند .موعظه به مربی این امکان را میدهد تا در ساختار شخصیتی متربی
نفوذ کند و وی را از راه آگاه کردن و توجه دادن ،به مسیر صحیح هدایت نماید .بنابراین
موعظه از بهترین و مؤثرترین روشهای تربیتی است (داوودی.) 191 :1384 ،
این نکته نیز مهم است که به زبان آوردن مهر و محبت ،مایۀ تحکیم پیوند تربیتی و افزایش
دلبستگی میشود .این دلبستگی ،بسیار قدرتمند و کارساز است و میتوان با تکیه بر آن ،فرد
ِ
طالب به دوش گرفتن تکالیف ساخت .ائمه (ع) نیز در برانگیختن شاگردان
را آماده و بلکه
خود برای تندادن به تکالیف و کسب خصایل مطلوب تربیتی ،از قدرت دلبستگی بهره
جستهاند و خشنودی خویش را در گرو تالش آنان برای اصالح خود قرار دادهاند (باقری،
.)229 :1 ،1385
تقویـت روح هنری و تحکـیم شخصـیت اخالقـی ،هـدف و اسـاس تعلیم و تربیت تلقی
میشـود .ارزششناسـی درزمینـۀ اخالقی ،مستقیماً با فعالیتهای تربیتی ارتباط دارد .آنچه معلم
درزمینۀ تعلیمـاتی ،در ارتبـاط شـاگردان ،دربارۀ اظهارنظرها و قضاوتها ،در ارزشسنجی
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کار شاگردان و فعالیتهای گروهی انجـام مـیدهـد جنبـۀ اخالقـی دارد .بــدون تردیــد،
ارزشهــا ،مخصوصــاً ارزشهــای اخالقــی رکــن اساســی زنــدگی آدمــی را تشــکیل
میدهند ...غفلت در پرورش اخالقـی موجـب پیـدایش افرادی الاُبالی ،متعصب ،خودخواه و
بیاعتنا بـه روابـط انسانی میگردد( .شریعتمداری.)154-153 :1393 ،
 .4روش پاداش و تنبیه

یکی از روشهای متداول در تعلیم و تربیت ارزشها ،استفاده از پاداش و تنبیه است.
انسان طبیعتاً از پاداش لذت میبرد و از تنبیه رویگردان است .همین گرایش سبب رغبت
انسان به انجام کارهای خوب و خودداری از انجام کارهای ناپسندیده میشود .تجارب آدمی
درطول تاریخ تأثیر پاداش و تنبیه را تأیید میکند .جایزه ،تشویق ،ستایش ،احترام ،محبوبیت
ازجمله اموری هستند که نیکوکاران از آنها برخوردار هستند .پیدایش امور در میان اجتماعات
بشر چند نکته را روشن میسازد :اول اینکه کارهای پسندیده را مردم تأیید میکنند؛ دوم
اینکه برای ترغیب افراد به انجام کارهای پسندیده باید پاداشی معین کرد؛ سوم اینکه برخی
نیکوکاران ،بهقصد پاداش گرفتن ،کارهای پسندیده میکنند .اینکه گفته شد برخی افراد ،نه
همۀ افراد ،برای روشن کردن این حقیقت است که تمام نیکوکاران بهخاطر پاداش ،کار نیک
نمیکنند .به عبارت دیگر ،برخی از مردم از لحاظ اخالقی و دینی به مرحلهای میرسند که
عمل خوب را وظیفۀ خود تلقی میکنند.
جریمه ،نهی ،سرزنش ،بیرحمی ،بدنامی ازجمله اموری هستند که بدکاران بهسبب اعمال
خود باید تحمل کنند .پیدایش اینگونه امور نیز بیانکنندۀ چند حقیقت است .اول اینکه انسان
طبعاً اعمال ناپسندیده را نمی پسندد؛ دوم اینکه چون انسان تحتتأثیر تمایالت شخصی ،میل
به تعرض و حمله به دیگران را دارد یا میخواهد برای تأمین سود خود به زیان دیگران اقدام
کند ،باید با طرح مجازاتها ،او را از انجام کارهای بد برحذر داشت؛ سوم اینکه طرح
مجازاتها برای جلوگیری از تخلفات مفید هستند .برخی افراد هم بهدلیل جلوگیری از تنبیه
شدن از انجام کارهای ناپسندیده خودداری میکنند (شریعتمداری .)209 :1377،
 .5روش خطابه

خطابه شیوهای است که برای تهییج احساسات بهکار میرود .خطابه آنجا ضرورت پیدا
میکند که احساسات ،خمود و راکد است .خطابه احساس غیرت ،سلحشوری ،مردانگی،

  65فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال اول /شماره  / 3پاییز  /1400پیاپی 3

شرافت ،کرامت و خدمت را به جوش میآورد و حرکت و جنبش را به جا میگذارد.
بنابراین در انتقال مفاهیم ارزشی ،روش مناسبی است .نمونهای از استفاده ازاینروش در شیوۀ
معصومان (ع) ،سخنان امام علی (ع) در جنگ صفین برای به حرکت درآوردن سپاهیان خود
برای مقابله با دشمن بود (مطهری.)193 :1376 ،
 .6روش مناظره

مناظرههای فراوانی از پیامبر (ص) و برخی از امامان (ع) روایت شده است .مناظره از
روشهایی است که معصومان (ع) از آن برای آموزش حقایق دینی و ارزشهای اسالمی به
دیگران بهره میبردند .روش مناظره دراصل روشی علمی است و از آن در بحث علمی برای
کشف حقایق نظری استفاده میشود .کشف حقیقت برای هریک از دو طرف مناظره که
از آن حقیقت آگاه نبودند ،عین آموزش است (حسینیزاده .)89 :4 ،1384 ،برخی آیات و
ْ ْ
َْ َ ْ َ
ْ ُ
َ
بيل َرِّب َك ِبال ِحك َم ِة َو ال ْو ِعظ ِة ال َح َسن ِة
روایات نیز به این َروش اشاره دارند؛ نظیر آیۀ ﴿ادع ِإلى س ِ
ْ
َّ
َ
جادل ُه ْم ِبالتي ِه َي أ ْح َس ُن﴾ (نجل« :)125 :مردم را با حکمت و استدالل واندرز شایسته و نیز
و ِ
با بهترین روش مباحثه و مناظره به راه پروردگار فرا بخوان ».امام باقر(ع) نیز فرمود« :رحم
ً
ُ
َ
العلم» ،فقیل و ما إحیاء؟ قال« :أن یذاکره به َ
الورع» (مجلسی،
أهل
هللا عبدا أحیی
ِ
الدین و ِ
1403ق« :)206 :1 ،خداوند رحمت کند بندهای را که دانش را زنده کند ».سؤال شد زنده
کردن دانش چگونه است؟ فرمود« :به مذاکره و مباحثه با دینداران و پارسایان».
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
َ ُ ُ
العلم دراسة و الدراسة صالة حسنة» (مجلسی،
و در روایت دیگری فرمود« :تذاکر ِ
1403ق« :)206 :1 ،تدریس و فراگیری دانش از راه مباحثه و گفتگوست و مباحثۀ علمی مانند
نماز شایسته و مقبول ،ارزشمند است ».عالمه طباطبایی در تفسیر آیۀ یادشده مینویسد« :ترتیب
حکمت ،موعظه و مناظره از حیث افراد است؛ به این معنی که چون همۀ اقسام حکمت پسندیده
است ،در اول ذکر شده است و سپس موعظه که دو نوع پسندیده و ناپسند دارد ،آورده شده
است که آیۀ شریفه موعظۀ پسندیده را سفارش نموده است ،در پایان ،مناظره و مباحثه ذکر
گردیده که خود دارای سه قسم است :ناپسند و پسندیده و پسندیدهتر .خداوند متعال تنها قسم
سوم آن را توصیه کرده است( ».طباطبایی .)573 :18 ،1372 ،ازاینرو ،آیۀ شریفه ،مباحثه را
بهطور مطلق سفارش نمیکند ،بلکه با شرط «التی هی احسن» (نیکوتر) میپذیرد .معلم باید
این نکته را یادآوری کند که هدف از مباحثه و گفتگو تنها یادگیری و کشف حقایق است

  66فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال اول /شماره  / 3پاییز  /1400پیاپی 3

و نباید مباحثۀ دوستانه به نزاع تبدیل شود .امام صادق (ع) دراینباره میفرماید« :إیاکم و َ
املراء
َ
ُ
َ
ُ
القلوب علی االخوان و ینبت علیهما النفاق» (مجلسی1403 ،ق،
رضان
و الخصومة فانهما یم ِ
« :)339 :70از جدال و نزاع اجتناب کنید ،زیرا دل انسان را به برادران دینی چرکین میکند و
موجب میشود تخمهای نفاق رشد کنند».
 .7روش سؤال و جواب

ازاینروش در سیره معصومان (ع) برای آموزش احکام و معارف دینی و تعلیم ارزشها
بیشتر استفاده شده است .این شیوۀ فراگیری امام علی (ع) و شیوه آموزش دادن پیامبر اکرم
(ص) است .امام علی (ع) با استفاده از این روش ،به اصحاب و یاران خود آموزش میداد.
برای تقویت و افزایش علم باید پرسشهای حسابشده و معقول طرح کرد و هدف آن نیز
باید فهم فراگیران باشد .در سیرۀ ائمه (ع) چنین نیست که همیشه شاگرد پرسش را طرح کند
و امام پاسخ گوید ،بلکه در این روش ،شاگرد غالباً فعال است و هرگونه ابهام ،پیچیدگی،
اشکال و ایرادی را که به نظرش میرسد ،مطرح میکند تا یادگیری به صورت کامل و دقیق
و عمیق حاصل شود .البته خود معصومان (ع) در بسیاری از موارد ،پاسخ را به صورت مجمل
و سربسته مطرح میکردند تا شاگرد سؤال کند و در بحث درگیر شود .در بسیاری از موارد،
حضرت محمد (ص) در میان یارانش مینشست و دستورات قرآن و آموزههای اسالم را برای
آنان شرح میداد .نمازخانۀ پیامبر (مسجد النبی) جایی که او پیوسته نشستهایش را برگزار
میکرد ،نهتنها کرسی نخستین بنیاد آموزشی در تاریخ اسالم بود ،بلکه برای مسجدهای بعدی
و نیز کانونهای علم و آگاهی ،یک سنت و نمونه بود .سرانجام راه و روشی که پیامبر،
رسالت خویش را به صورت گفتاری به یارانش یاد میداد ،برای تعلیم و تربیت به اصلی
رسمیتیافته تبدیل گردید ،و بعدها از شاگردان میخواستند که با شنیدن آنچه استادشان
میگفتند ،دانش بیندوزند .بدینسان ناگزیر اصل شنیدن (سماع) بهعنوان روش آغازین انتقال
دانش بهکار گرفته شد (منیرالدین.)325 :1384 ،
علم و قدرت برای همۀ اشیا مقدّمه است نه اصل ،و همچنین است تزکیۀ نفس .همۀ اینها
هدف ثانوی است .هدف است برای یکی و وسیله است برای دیگری (مطهری .)85 :1372 ،در
دنیا ،تحولی به وجود آمده که همۀ کارها بر پاشنۀ علم میچرخد و چرخ زندگی بر محور علم
قرار گرفته است .همۀ شئون حیات بشر به علم وابستگی پیدا کرده،بهطوری که هیچ کاری و هیچ
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شأنی از شئون حیاتی بشر را جز با کلید علم نمیتوان انجام داد .اسالم نه عالم بیدین میخواهد،
نه جاهل دیندار .بههرحال ،اگر ما میخواهیم ،دین صحیح داشته باشیم ،اگر میخواهیم از فقر
رهایی یابیم ،عدالت در میان ما حکمفرما باشد ،آزادی و دموکراسی داشته باشیم و جامعۀ ما به
امور اجتماعی عالقهمند باشد ،منحصرا ً راهش علم است و علم (مطهری.)152-153 :1361 ،
 .8روش ابتال و امتحان

ابتال و امتحان بهترین وسیله برای خالص ساختن انسان و فراهم کردن زمینۀ اتصاف به صفات
و کماالت الهی است ،چنانچه خدای متعال فرموده است« :ابتالها و امتحانها برای این است که
خداوند آنچه را در دلهای شماست بیازماید و آن چه را در قلبهای شماست پاک گرداند و
خدا آنچه را در سینههاست داناست» (آل عمران .)154 :واالترین مرتبۀ تربیت این است که انسان
پیوسته خود را در امتحان الهی ببیند و آن را نردبان سیر به سوی مقصدی کند که برای آن آفریده
شده است .نمونههای تربیت الهی ،بهوسیلۀ آزمونهای گوناگون ،به مراتب واالی کمال دست
یافتند ،چنانچه خدای متعال حضرت ابراهیم خلیل (ع) را پس از ابتالها و امتحانهای فراوان به
مقام پیشوایی مردمان منصوب کرد (دلشاد تهرانی.)328 :1382 ،
 .9روش تذکر

آدمی بهسبب فرو رفتن در تاریکیهای مرتبۀ حیوانی و گرفتار شدن در بندهای دنیایی ،از
یاد حق غافل میشود و حقیقت هستی را فراموش میکند و درنتیجه حقیقت خویش را از یاد
میبرد و در این صورت ،متصف به صفات شیطانی خواهد شد که همۀ کجیها و ناراستیها
و تباهیها از اینجا بر میخیزند (شهابی و زارعی و فانی .)67 ،1387 ،راه نجات انسان متذکر
شدن او به حقیقتش و رجوع دادن وی به معارف و حقایقی است که مطابق با سرشت اوست.
ازاینرو ،قرآن کریم کتاب تذکر است و پیامبر اکرم (ص) تذکردهندۀ حقایق« .پس تذکر
ده که تو فقط تذکر دهندهای» (الغاشیه .)21 :روش تذکر ،روشی نیکو است در توجه دادن
انسان به حقیقت وجود و سیر دادن او در صراط هدایت و اطاعت و عبودیت و دور کردن وی
از پستی و کجی و پلیدی (دلشاد تهرانی.)56 :1382 ،
 .10روش عقالنی

در این روش ،معلم برای انتقال مفاهیم ارزشی ،فعالیتهای ذهنی دانشآموزان را به
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سمت تعقل جهت میدهد که یکی از مهمترین سبکهای آن روش استقرایی است .روش
استقرایی ،شیوۀ تبیین و تفسیر منطقی پدیدههاست .در این روش ،از طریق بحث در جزئیات
و محسوسات ،به مفاهیم و قوانین کلی میرسند .ازاینرو ،استقرا پایه و اساس همۀ احکام و
قوانین کلی در علوم است (مظفر .)295 :۲ ،1345 ،در این روش برای دستیابی به مفاهیم
باید مراحل این مراحل طی شود:
 .1مشاهده:

عالمه طباطبایی دراینباره بیان میکند« :قرآن کریم در تعلیم معارف دینی و علو ِم سودمند به
مردم ،در تعلیم جزئیات پای حواس را به میان کشیده است و عباراتی مانند آیا ندیدی؟ آیا نمیبینید؟
آیا دیدید؟ مگر نمیبینید؟ را در آیات متعدد به کار برده است» (طباطبایی.)509 :18 ،1372 ،

 .2تفکر و تجزیه و تحلیل:

پس از مشاهده ،تفکر و تجزیه و تحلیل صورت میگیرد .چنانکه در آیۀ  ۷۸سوره نحل،
پس از بیان سمع و ابصار ،کلمه افئدة آورده شده است و مراد از فؤاد ،مبدأ و نیرویی است که
بهوسیلۀ آن ،انسان تعقل میکند و با آن از محسوسات عبور میکند و به درک قوانین کلی و
کلیات دست مییابد (طباطبایی.)76 :18 ،1372 ،
 .3تعمیم:

در این مرحله معلم دانشآموزان را کمک میکند تا با استفاده از نتایج بهدستآمده ،به
مفاهیم تعمیمیافته دست یابند.

 .4مفهومسازی:

در این مرحله ،دانشآموز قوانین تعمیمیافته را در قالب الفاظ و کلمات ،مفهومسازی میکند.

ارزش در نگاه اگزیستانسیالیسم

از نظر اگزیستانسیالیستها ،ارزششناسی ،شخصی و متغیر و نسبی است .ارزشها را
میتوان بهوسیلۀ انتخابهای فردی و به مفهوم شخصی شناخت .منبع ارزشها ذهن فرد است.
ارزشها از ذهن فرد ریشه میگیرند ،چون ناشی از انتخابهای شخصی هستند (یارمحمدیان،

  69فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال اول /شماره  / 3پاییز  /1400پیاپی 3

 .) 50 :1379به نظر اگزیستانسیالیستها ،ارزشها در تصورات متافیزیکی یا جامعهشناختی،
واقعیتی پیشینی ندارند ،بلکه از راه انتخابهای شخصی آفریده میشوند .هیچگونه معیار کلیِ
بیرونی برای برآورد ارزشها نمیتوان اعمال کرد .شخص از انتخاب کردن ناگزیر است .فرد
را در گرفتن تصمیماتش نباید بهعنوان شخصیتی فکری یا عقالنی ،بلکه بهعنوان شخصیتی
فهم کرد که امکان و آزادی انتخاب را داراست .تکیه کییرکهگارد ،بر آزادی مطلق و
مسئولیت تام انسان درقبا ِل انتخابهایش ،مضامین مکرر اگزیستانسیالیسم را تشکیل میدهد.
ارزشآفرینی انسانها که متضمن آن است که به جهانی بیمعنا ،نظم و معنا بخشیده شود ،در
گرو عمل آزادانه است (جرالد.)168 ،1380 ،
این سؤال که آیا قادریم ارزشهایی را بشناسیم که ما را یاری میکنند تا درست را از
نادرست تمییز دهیم و زیبایی را تشخیص دهیم؟ در مکتب اگزیستانسیالیست ،پاسخ این است:
بله ،اما فقط با انتخاب فردی .ارزشها از طریق انتخاب های فردی قابل شناخت هستند .منبع
ارزشها ریشه در ذهن فرد دارد .همۀ استعدادهای انسان ممکن است برای شناخت ارزشها
بهکار گرفته شوند ،اما تأکید بر استعداد آگاهی فرد است .ازآنجاکه ارزشها از انتخاب فرد
ناشی میشوند ،قابلتغییرند و از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند .ارزشهای اخالقی و نظام
ارزشها و زیباییشناسی ،با انتخاب فردی مشخص میشوند .روش مناسب برای رشد و تعالی
این ارزشها ،این است که معلم محرک الزم را در یادگیرندگان ایجاد کند .یادگیرندگان باید
از طریق کسب آگاهی و پژوهش ،انتخابهای مسئوالنۀ خویش را داشته باشند (محمودنژاد،
 .) 100 :1381ارزشها نمیتوانند چیزی جز نتیجۀ انتخاب اصلی هر انسانی باشند .به عبارت
دیگر ،هیچگاه نمیتوانند مکشوف یا شناخته شوند (گابریل.)148 :1382 ،
رویکرد اگزیستانسیالیسم در تعلیم و تربیت ارزشها

از دیدگاه اگزیستانسیالیستها ،تعلیم و تربیت نیکو باید افراد را ترغیب کند که سؤاالتی
مثل «من چه کسی هستم؟» و «من به کجا میروم؟» و «چرا اینجا هستم؟» را بپرسند .دربارۀ
این پرسشها باید بپذیریم که انسان همانطور که موجودی عقالنی و غیرهیجانی است ،به
همان میزان یا بیشتر از آن ،احساساتی و غیرعقالنی است .فرد ،همیشه درحال تغییر است،
به نحوی که وقتی فکر میکند که خود را میشناسد ،دقیقاً زمان شروع بررسی دربارۀ
خودش است (هواردا .)407 ،1379 ،از دیدگاه وجودگرایی ،انسان ،آزاد و بدون تعینِ خاص
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در دنیای فاقد تعیّن و یقین ،به خود وانهاده شده است و باید مسئولیت ساختن خویش را
به عهده گیرد .الزمۀ پذیرش این مسئولیت ،آگاهی است .یعنی انسان با آگاهی از شیوۀ
وجودی خویش که فردیت اساس آن است ،مسئولیت خود را به عهده میگیرد .از دیدگاه
مکتب وجودگرایی ،انسان موجودی است وانهاده و آزاد که باید با استفاده از آزادی و
مسئولیتپذیری ،سرنوشت خویش را آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند و خود مسئولیت
انتخابهایش را بر عهده گیرد .وظیفۀ تعلیم ارزشها ،فراهم کردن زمینۀ کسب این آگاهی و
خودسازی آگاهانه است .ویژگیهایی مانند آزادیخواهی ،ارزشمند دانستن انسان و اجتناب
از «ابزارانگاری» و «شیءانگاری» دیگران و بیدار کردن احساس مسئولیت و تأکید بر تالش
و پویایی مداوم برای ساختن و معنا بخشیدن به خود ،ازجمله نقاط قوت این دیدگاه است که
میتوان به آن توسل جست .درمقابلِ تأکید غیرواقعگرایانه بر آزادی و قائل شدن به آزادی
مطلق برای انسان ،این دیدگاه را به ادعاهای نظری نزدیک کرده است .اگزیستانسیالیستها
باور دارند که مهمترین دانش ،دربارۀ انسان و انتخابهای اوست ،و تعلیم و تربیت ارزشها،
فرایندی از رشد آگاهی دربارۀ آزادی انتخاب و معنای مسئولیت برای انتخاب فرد است .با
وجود این ،عقیدۀ گروه ،مرجعیت و سازمان اجتماعی ،سیاسی ،فلسفی ،مذهبی و مانند آن
طرد شده است .اگزیستانسیالیستها پارهای از مالکهای آداب یا سنن یا حقایق جاودان را
میپذیرند (یارمحمدیان .) 47 :1379 ،اولین چیزی که اکثر اگزیستانسیالیستها میخواهند،
تغییر در نگرش به تعلیم و تربیت است .بهجای آنکه تعلیم و تربیت چیزی تلقی شود که ذهن
شاگرد با آن پر شود و بر اساس آن ارزیابی شود یا با آن تطبیق داده شود ،اگزیستانسیالیستها
میگویند که ابتدا به شاگردان بهعنوان افراد نگاه میکنیم و سپس اجازه میدهیم نقش مثبتی
را در شکل دادن به تعلیم و تربیت و زندگی خودشان به عهده بگیرند .گرچه هر شاگرد
سابقۀ تجربههایی را که بر تصمیمهای شخصی او تأثیر دارد ،با خود به مدرسه میآورد،
اما اگزیستانسیالیستها عموماً تأکید میکنند که مدارس و دیگر مؤسسات ،مکانهای
آزادی برای شاگردان باشند و شاگردان تشویق شوند که کارهای خودشان را انجام دهند.
بعضی از نویسندگان مثل «ون کلوموریس» برنامۀ «سامرهیل» را تعلیم و تربیتی میداند که
اگزیستانسیالیستها ترجیح میدهند .در این برنامه ،شاگردان مجبور نیستند در کالس حضور
یابند و اگر خودشان نخواهند ،هیچ نمره یا امتحانی در کار نیست .آنجا محیطی است که
در آن شاگردان تشویق میشوند تا خود انتخاب کنند و برای این کار آزادی دارند .بهنظر
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اگزیستانسیالیستها هیچ دو کودکی شبیه هم نیستند .کودکان از نظر آگاهی ،ویژگیهای
شخصی ،عالیق و امیالی که کسب کردهاند با هم فرق دارند .خندهدار خواهد بود که اگر فکر
کنیم که باید همۀ آنها آموزش و پرورش مشابه داشته باشند .با وجود این ،ما اغلب کودکانی
را مییابیم که نهتنها به یک نحو با آنها برخورد میشود ،بلکه چیزهای مشابهی را که تصور
میرود با سطح علمی آنها مناسب باشد ،فرا میگیرند (هواردا.)412 :1379 ،
نقش مربی

نقش معلم یا مربی در فرایند یادگیری ،دغدغۀ اصلی اگزیستانسیالیستهاست .آنها اعتقاد
دارند که هر معلمی باید یک شاگرد باشد و هر شاگرد ،یک معلم (هواردا.)417 :1379 ،
در روششناسی اگزیستانسیالیستی ،معلم تالش میکند که متعلم را ترغیب کند که از طریق
طرح سؤاالتی درخصوص معنای زندگی به حقیقتی شخصی دست یابد و از این راه موجبات
افزایش آگاهی او را فراهم کند .وظیفۀ معلم آن است که برای یادگیری ،موقعیتی فراهم
کند که طی آن شاگردان بتوانند ذهنیت خویش را ابراز کنند .تنها متعلم است که میتواند با
مسئولیت خویش برای دستیابی به هویت فردی رودررو شود .معلم و متعلم به یکاندازه در
افزایش آگاهی مسئولیت دارند .اینگونه آگاهی مستلزم این است که فرد شخصاً با وجوه
اخالقی و زیباییشناختیِ وجود مشغول شود (جرالد.)178 :1380 ،
گفتگو ،محور و اساس روشهای آموزشی در انتقال ارزشها و تقابل بین معلم و شاگرد و
وسیلۀ انتقال تجربۀ درونی معلم به شاگرد است .معلوماتی که معلم از این طریق انتقال میدهد
تلقین نیست ،بلکه جنبهای است از موقعیت او .افراد از طریق انتخاب ،مسئولیت زندگیشان
را بر عهده میگیرند و سرنوشت خود را میسازند .این انتخاب باید آگاهانه باشد .یادگیری
همان انتخابهای فردی بر اساس عقل و آگاهی است و روش آموزش نیز درگیر کردن
فراگیران در انتخابهای شخصی و تحقیق ،با هدایت معلم است (آلن سی.)77 :1373 ،
اگزیستانسیالیسم صرفاً مجموعهای از عقاید و حقایق نیست ،بلکه در آموزش اگزیستانسیالیستی
تجاربی آفریده میشود که به شاگرد کمک میکند که خود را خلق کند (1971 ، Vandenberg
م  .)89 :در این مکتب ،این اعتقاد وجود دارد که در دنیا همهچیز نسبی است و انسانها میتوانند
با پردازش ،آنها را درک و تغییر دهند (نلر .)67 ،1381 ،معلم اگزیستانسیالیسم مانند شاگردان
خود فردی است که خویشتن او ناشی از تجارب اوست و آزاد است که اساس آموزش خود را
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بیابد (1996 ، Feldmanم  .)87 :در این مکتب ،انتخاب و آزادی انتخاب ،جوهر انسان را شکل
میدهد .معلمان باید در پی برمال کردن و پیکار با نیروهایی در جامعه و فرهنگ باشند که با
انکار آزادیهای انسان میخواهد انسانیت را از او سلب کند .انسانها درمقابلِ انتخابهای خود،
صاحب مسئولیت هستند و باید متوجه عواقب آن باشند .انسان باید خالق اهداف خویش باشد و
معلم باید کمک کند که شاگردانبهطور آگاهانه و آزادانه اهداف شخصی خویش را تعیین و
پیگیری کنند (یارمحمدیان.)53 :1379 ،
روش تدریس

محاورۀ سقراطی روش مناسبی برای معلمان اگزیستانسیالیست است .گفتوشنود میتواند
سؤاالتی را برای متعلمان مطرح کند تا آنان از وضعیت زندگی خویش آگاهی یابند .در
استفاده از روش گفتوشنود ،معلم اگزیستانسیالیست ،پاسخ سؤاالت مطرحشده را نمیداند.
درحقیقت بهترین نوع سؤال فقط در معناآفرینی خود دانشآموز قابل پاسخ دادن است
(جرالد .)179 :1380 ،بدینسان ،دانشآموز در مییابد که حقایق برای انسان پیش نمیآیند،
بلکه بهوسیلۀ او انتخاب میشوند (کاردان .)261 :1381 ،در روششناسی تدریس باید نهایت
آزادی را به شاگردان داد تا بتوانند مفهومیترین خواستههای خود را ابراز کنند .فراگیری
مطالب باید بسیار متفاوت از تجربههایی باشند که در محیطهای بسته و کوچک با آنها مواجه
هستند .گردشهای علمیِ دورهای در اینجا بسیار مفید هستند ( 2001 ، Geeم .)87 :
آموزش و پرورش

در آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی ،آزادی انسان مهمترین وظیفه تلقی میشود .در
این مکتب ،بر ذهنیت فرد تأکید میشود و کوشش میشود حس خودآگاهی و مسئولیت در
دانشآموزان پرورش داده شود .از طریق انتخابهای شخصی و معنادار ،دانشآموز بهتنهایی
میتواند موقعیت تشخیص را برای خود ایجاد کند .اهداف چنین آموزش و پرورشی را
نمیتوان از پیش تعیین کرد و معلم و نظام آموزشی نیز نمیتواند آن را به دانشآموزان
تحمیل کند .مسئولیت آموزش و پرورش هرکسی به عهدۀ خود اوست (جرالد)186 :1380 ،
در تعلیم ارزشها باید به فردیت دانشآموزان توجه شود و ایشان را چنان بار بیاورد که ارزش
واقعی وجود خود را دریابند و از آزادی بهرهمند شوند و نیز بتوانند شخصاً تصمیم بگیرند و
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خود را مسئول کیفیت زندگی خود بدانند .این مکتب نیز تجربۀ شخصی و واکنشهای خام و
بی واسطۀ کودک را محور تربیت میداند و فردیت بیهمتای کودک ،نقطۀ مرکزی آموزش
و پرورش قرار میگیرد .آموزش و پرورش باید آگاهی فرد را بیدار کند و این آگاهی دربارۀ
هستی خود ،بهعنوان فردی است که در جهان حضور دارد (شعاری نژاد.)323 :1370 ،
موارد اشتراک اسالم و اگزیستانسیالیسم در تعلیم ارزشها

 .1آزادی

از وجوه اشتراک مکتب اسالم و اگزیستانسیالیسم ،اعتقاد به آزادی انسان است .در مکتب
اگزیستانسیالیسم ،اعتقاد این است که انسان موجودی آزاد و مختار است و هیچ جبری بر او
حکومت نمیکند .در معارف و آموزههای اسالمی نیز بر آزادی انسان تأکید شده است .ولی
یک تفاوت میان دیدگاه دو مکتب در ارزش آزادی وجود دارد و آن اینکه آزادی از دیدگاه
اگزیستانسیالیستم« ،کمال هدفی» است،درحالیکه از دیدگاه اسالم« ،کمال وسیلهای» است.
ِ
هدف انسان این نیست که آزاد باشد ،بلکه انسان باید آزاد
به عبارت دیگر ،از دیدگاه اسالم،
باشد تا به کماالت خودش برسد .،زیرا تا انسان آزاد نباشد و مانعی سر راه او باشد ،نمیتواند
به کماالت شایستۀ خود برسد .پس ،از دیدگاه اسالم ،آزادی برای انسان وسیلۀ رسیدن به
کمال است ،نه اینکه خود ،کمال انسان باشد (مطهری.)306 :1374 ،

 .2اختیار و مسئولیت بشر

از نقاط اشتراک میان اسالم و اگزیستانسیالیسم اعتقاد به اختیار انسان و مسئولیت اوست.
از نظر اگزیستانسیالیستها ،انسان موجودی است مختار که نه عوامل تاریخی و محیطی و نه
عوامل درونی نمیتوانند او را مجبور کنند .دیدگاه این مکتب درمقابلِ تمام دیدگاههایی است
که به نحوی انسان را تحتتأثیر شرایط وراثت ،خانوادگی ،اجتماعی ،تاریخی و  ...مجبور و
فاقد اختیار معرفی میکنند .اگزیستانسیالیسم انسان را موجودی مسئول میشناسد .این دیدگاه
در اسالم نیز پذیرفته شده است .از نگاه اسالم نیز انسان موجودی است که میتواند بر همۀ
عوامل محیطی ،تربیتی ،وراثتی و  ...غلبه کند و راه خویش را با انتخاب آزاد برگزیند.
آدمی اگر بخواهد از قید تکالیف و حقوق ،خود را آزاد بداند ،باید قب ً
ال از انسانیت استعفا
بدهد و جزو جمادات و یا نباتات و حداقل جزو حیوانات درآید تا بتواند از آنچه از همۀ انسانیت
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و شرط انسانیت است ،یعنی قبول وظایف و تکالیف و حقوق ،خود را آزاد سازد .استاد مطهری،
با بهرهگیری از ا ّولین خطبهای که حضرت علی (ع) ،پس از قبول خالفت ایراد فرمودهاند ،حدود
مسئولیت انسان را تبیین کرده و مینویسد« :انسان به حکم همان استعداد و شایستگی فطری ،از
یک طرف استحقاق بزرگی برای استفاده از مواهب خلقت دارد و از طرف دیگر ،مسئولیت
عظیمی نسبت به همۀ موجوداتی که در اختیار اوست ،از جماد و نبات و حیوان تا چه رسد به
مسئولیتهای عظیمی که به انسانهایی مانند خود دارد» (مطهری)107-106 :1372 ،
 .3ساخته شدن ماهیت انسان توسط خود

از دیدگاههای مشترک اسالم و اگزیستانسیالیسم این است که هر دو مکتب معتقدند
انسان دارای ماهیت از پیش تعیینشدهای نیست و خود اوست که به خودش ماهیت میدهد.
از دیدگاه اسالم ،انسان دارای ماهیت خاصی به شکل بالفعل در ابتدای خلقت نیست و خود
اوست که با اعمال خود ،ماهیت خاصی را برای خود ایجاد میکند .هرچند که انسان در
این دیدگاه دارای فطرت است ،ولی فطرت به شکل بالقوه در وجود او نهاده شده است و
خود اوست که اگر فطرت را بالفعل کند ماهیت انسانی پیدا خواهد کرد و اگر بالفعل نکند،
ماهیت حیوانی مییابد .اگزیستانسیالیستها نام دیدگاه فوق را «اصالت وجود» یا «تقدم وجود
بر ماهیت» نهادهاند .به این معنا که معتقدند وجود انسان مقدم بر ماهیتش است و خود اوست
که به خود ماهیت خاصی را میدهد .ولی اصطالح اصالت وجود در فلسفه اسالمی به معنای
دیگری به کار میرود ،و درهرحال ،هر دو مکتب در این اعتقاد مشترکاند که ماهیت انسان
به دست خود او ساخته میشود.
موارد افتراق اسالم و اگزیستانسیالیسم در تعلیم و تربیت ارزشها

 .1ارزش

از دیدگاه اسالم ،برخی امور در ذات خود دارای ارزش هستند .برای مثال ،صبر ،احسان
به دیگران ،سخاوت و ...از امور دارای ارزش محسوب میشوند و ارزش آنها ذاتی است نه
اعتباری و قراردادی .به عبارتی ،اینگونه نبوده که صبر و بیصبری ،احسان و ظلم ،سخاوت
و خساست ،در ذات خود هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند و انسان قرارداد کرده باشد که برخی
از این امور از فضایل اخالقی محسوب شود و دارای ارزش باشد و برخی دیگر در زمرۀ رذایل
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به حساب آید ،بلکه صبر ،احسان و سخاوت در ذات خود ،پسندیده و نیکو ،و بیصبری،
ظلم و خساست در ذات خود ناپسند و قبیحاند (مطهری .)18 :2 ،1382 ،درمقابل ،در مکتب
اگزیستانسیالیسم اعتقاد این است که ارزشها اموری اعتباری و قراردادی هستند و انسان با
اعتبار خود به بعضی امور ارزش میدهد .به عبارت دیگر ،از دیدگاه این مکتب ،میان عدل و
ظلم ،صدق و کذب ،امانت و خیانت و  ...در ذات خودشان هیچ تفاوتی نیست و این انسان
است که به دستهای از اینها ارزش میدهد (یارمحمدیان.)50 :1379 ،
 .2اعتقاد به خدا

از وجوه افتراق میان اسالم و گروه اگزیستانسیالیسم ملحد ،اعتقاد به خداست .چنانکه
میدانیم در مکتب اسالم ،اعتقاد به خدا نخستین پایۀ دین محسوب میشود ،ولی از دید
اگزیستانسیالیستهای ملحد ،اعتقاد به خدا با آزادی انسان در تضاد است و انسان اگر
بخواهد آزادی خود را حفظ کند نباید به خدا معتقد باشد (پاپکین و استرول.)419 :1385 ،
اگزیستانسیالیستها معتقدند وابستگی به اشیا سبب میشود توجه انسان به آن اشیا منعطف شود
و انسان از ارزشهای خود غافل و دچار از خودبیگانگی شود .بنابراین انسان به هیچچیز و حتی
به خدا نباید تعلق داشته باشد .این اعتقاد اگزیستانسیالیستهای ملحد از نظر اسالم مردود است.
از نظر اسالم ،وابستگی به اشیای بیگانه با ذات انسان موجب از خودبیگانگی او میشود ،ولی
وابستگی به آنچه کمال نهایی انسان است و با انسان بیگانه نیست عامل غفلت انسان از خود نیست.
اسالم بر خالف اگزیستانسیالیستهای ملحد که وابستگی به خدا را موجب از خودبیگانگی
انسان دانستهاند ،فراموشی خدا را عامل بیگانه شدن انسان از خود میداند و میفرماید﴿ :وال
تکونوا کالذین نسوا هللا فانسیهم انفسهم﴾ (حشر« :)19 :مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش
کردند و درنتیجه خود را هم فراموش کردهاند ».اگزیستانسیالیستهای ملحد همچنین معتقدند
وابستگی به خدا موجب رکود و توقف انسان است و انسان اگر بخواهد به حرکت و پیشرفت
خود ادامه دهد نباید به خدا معتقد شود .در پاسخ این اشکال نیز میگوییم ازآنجاکه خداوند،
وجود نامحدود است ،وابستگی به او باعث توقف و رکود انسان نمیشود .وابستگی به اشیای
محدود است که سبب میشود انسان ،محدود و متوقف شود ،ولی وابستگی به موجود نامحدود
سبب محدودیت انسان نخواهد شد (مطهری.)296 :1372 ،
استاد مطهری مینویسد« :چیزهایی که به آنها ارزش انسانی گفته میشود و معنویات
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انسانی و مالک انسانیت انسان است ،شامل خیلی چیزهاست ،ولی میتوان همۀ ارزشها
را در یک ارزش خالصه کرد و آن ،درد داشتن و صاحب درد بودن است .چرا که انسان
حقیقتی است که از اصل خود جدا شده و دور مانده و از دنیای دیگر برای انجام رسالتی
آمده است ،و این دورماندگی از اصل است که در او شدت و عشق و ناله و احساس غربت
آفریده است .درد انسان طبق مکتب اسالم فقط درد خداست ،درد دوری از حق است و میل
او میل بازگشت به قرب حق و جوار رب العالمین است و انسان به هر مقام و کمالی برسد
باز احساس میکند که به معشوق خود نرسیده است» (مطهری .)80 - 79 :1372،معنویت ،از
ضرورتهای زندگی فردی و اجتماعی است و بشرِیت منهای معنویت امیدی به بقایش نیست
و خودش و تمدنش را که در آن قرار گرفته ،به دست خود نابود خواهدکرد (بهشتی.)1393 ،
 .3فطرت

یکی دیگر از موارد افتراق دو مکتب اسالم و اگزیستانسیالیسم ،پذیرش فطرت در اسالم و
نفی آن در اگزیستانسیالیسم است .از دیدگاه اسالم ،در وجود انسان ،گرایش به سمت خاصی
گذاشته شده است و اینگونه نیست که انسان در ذات خود فاقد گرایش به سمت خاصی
باشد .این گرایشها در زبان دین« ،فطرت» خوانده میشوند .ولی در اگزیستانسیالیسم ،انسان
فاقد هرگونه گرایش معرفی میشود و اعتقاد این است که انسان از لحاظ نحوۀ خلقت بدون
اقتضاست و در زندگی ،مسیر خاصی را طی نمیکند .ذکر مثالی میتواند به روشن شدن
بحث کمک کند :در یک دانۀ سیب ،گرایش به سمت خاصی وجود دارد که همان تبدیل
شدن به درخت سیب است و اینگونه نیست که دانۀ سیب برای تبدیل شدن به درخت سیب،
بدون اقتضا باشد ،بلکه در آن ،اقتضای تبدیل شدن به درخت سیب وجود دارد؛ ولی مث ً
ال در
یک سنگ ،گرایش خاصی برای قرار گرفتن در مسیری خاص وجود ندارد و سنگ برای
اینکه در چه مسیری مورد استفاده قرار گیرد ،بدون اقتضاست .در مکتب اسالم ،انسان شبیه
دانۀ سیب است ،و این نگرش وجود دارد که گرایش به سوی ارزشها یا همان امور فطری
در وجود انسان نهاده شده است .البته تفاوت انسان و دانۀ سیب در این است که دانۀ سیب تنها
مسیر درخت سیب شدن را میتواند طی کند ،ولی انسان با اختیار خودش است که طی طریق
میکند ،هرچند گرایش به ارزشهای فطری و الهی در وجود او گذاشته است ،ولی گذر از
این مسیر جبری نیست .ولی اگزیستانسیالیسم منکر وجود چنین گرایشهایی در انسان است
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و درواقع انسان را شبیه سنگ میداند که تمایل و گرایش به سمت خاصی ندارد و به عبارت
دیگر منکر وجود فطرت در انسان است.
نقاط قوت در تعلیم ارزش هادر مکتب اگزیستانسیالیسم

.1توجه به انسان بهعنوان مهمترین عنصر تعلیم و تربیت

اگزیستانسیالیستها انسان را مهمترین رکن تعلیم و تربیت دانسته و هدف تربیت را آگاهی
انسان به خود و فراهمآوردن فرصت برای پرورش او معرفی میکنند .مکتب اگزیستانسیالیسم
هدف آموزش و تربیت را پرورش استعدادهای وجودی خود انسان میداند و انسان را برای
هدف و منظور دیگری نمیخواهد و این خود از نقاط مثبت تفکر این مکتب است .هرچند از
جهتی میتوان اشکالی را بر این مکتب وارد کرد و آن اینکه ازآنجاکه اگزیستانسیالیستها
خود نتوانستهاند انسان را بهدرستی بشناسند ،در معرفی عوامل شکوفایی او نیز دچار اشکالاند.
بر این اساس ،وظیفۀ تعلیم و تربیت این است که انسان را به شیوۀ وجودی خود آگاهی بخشد.
موریس میگوید« :اگر باشد تعلیم و تربیت بنا واقعاً جنبۀ انسانی داشته باشد ،باید آگاهی را
در فرد بیدار کند .این آگاهی مربوط است به آگاهی از هستی خود بهعنوان فردی که در دنیا
حضور دارد» (شریعتمداری .)222 :1377،
هدف تربیتی در این دیدگاه ،بیدار کردن و تقویت آگاهی بهمنظور بهبود انتخابهای
فردی است (آلن سی .)78 :1373 ،در مکتب وجودگرایی ،هدف از آموزش ،ایجاد
موقعیتهای فراگیری برای دیگران است .انسانها درکل و شاگردان بهخصوص آزادند که
در چارچوب هنجارهای درونی خود عمل کنند .بهتر آن است که بگوییم انسانها ،بینشهای
خود را محصول انگیزهها و تأثیرات ناشی از گذشتۀ خود میدانند ()87 ,1996 ,Morris
 .2ارتباط معلم و شاگرد

درزمینۀ چگونگی ارتباط معلم و شاگرد ،دیدگاه فیلسوفان اگزیستانسیالیست بر این مبنا
استوار است که معلم نباید برای شاگرد حالت سلطه جویی داشته باشد .همچنین آنها بر ارتباط
و نزدیکی و همدلی میان معلم و شاگرد تأکید میکنند .این مورد را میتوان از نکات مثبتی
دانست که در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد توجه و دقت واقع شده است .در احادیث نیز بر
رفتار توأم با تواضع معلم با شاگرد و خودداری معلم از گردنفرازی تأکید شده است .چنانچه
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امام صادق (ع) فرمودهاند« :دربرابر کسی که از او دانش میآموزید ،فروتن باشید و عالمانی
گردنفراز نباشید» (محمدی ریشهری)3974 :8 ،1379 ،
 .3استفاده از روش سقراطی در تعلیم و تربیت ارزشها

محاورۀ سقراطی روش مناسبی برای معلمان اگزیستانسیالیست است .با گفتوشنود،
سؤاالتی برای متعلمان مطرح میشود و همین باعث میشود که به شرایط زندگی خویش
آگاهی حاصل کنند .این روش باعث رشد فکری شاگردان میشود و منجر میشود که
شاگردان ،خود ،به آگاهی وجود درونی خویش نائل شوند .درواقع نقطۀ قوت این دیدگاه،
پایان یافتن سلطهجویی معلمان بر شاگردان و امر کردن معلمان و اطاعت بیچونوچرای
شاگردان است که همین امر باعث رشد و پرورش عقل و آگاهی افراد میشود.
نقاط ضعف در تعلیم ارزشها در مکتب اگزیستانسیالیسم

 .1نگاه افراطی به آزادی

آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی ،اعطای آزادی را مهمترین وظیفۀ خود تلقی میکند،
درحالیکه در نظام آموزش و پرورش اسالم ،مهمترین وظیفه ،پرورش همهجانبۀ انسان است.
با وجود ارزش زیادی که آزادی در دنیای امروز پیدا کرده و فیلسوفان اگزیستانسیالیست
ِ
ارزش مقدمهای دارد و صرفاً وسیلۀ
نیز آن را بنیان وجود آدمی دانستهاند ،در اسالم ،آزادی
رسیدن به کمال است ،نه خود کمال .به عبارت دیگر ،کمال انسان در کسب فضایل اخالقی
علم سودمند است ،و تا انسان صاحب آزادی نباشد نمیتواند اینگونه کماالت
و تحصیل ِ
را تحصیل کند .انسان برای رسیدن به کماالت خود نیازمند آزادی است ،نه اینکه آزادی،
خود ،هدف نهایی و کمال نهایی باشد .به بیان دیگر ،میتوان گفت آزادی دارای ارزش
وسیلهای است ،نه ارزش ذاتی .آنچه ارزش ذاتی دارد پرورش همهجانبۀ انسان و به ظهور
رسیدن استعدادهای درونی اوست؛ این در حالی است که اگزیستانسیالیستها برای آزادی
بشر اهمیت بسیار قائلاند .به عقیدۀ «سارتر» که یک اگزیستانسیالیست ملحد است ،وجود بشر
همان آزادی است که مقدم بر ذات و ماهیت بشر است و اگر آزادی نبود ،ذات و اهمیت بشر
معنی نداشت (ژان الکوست.)161 :1375 ،
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 .2انتخاب فردی اساس یادگیری

اهداف آموزشی در مکتب اگزیستانسیالیست عبارتاند از .1 :مواجهه با موضوعات
درسی بهطوری که منجر به کشف حقیقت در موقعیتهای آزاد شود؛  .2کسب عملکرد
خودگردان ذهن به این طریق که خود نیز تحرک داشته باشد؛  .3ایجاد شواهدی که به کمک
آن شاگردان بتوانند خود را به صحت آنچه صحیح است متقاعد سازند (نلر.)87 :1381 ،
در اگزیستانسیالیسم ،انتخاب فردی برمبنای عقل و آگاهی ،اساس یادگیری است .گویی
از دیدگاه این مکتب ،مرجعی بیرونی برای یادگیری وجود ندارد .این تفکر مورد تأیید اسالم
نیست .آیین الهی اسالم منابعی بیرونی را نیز برای یادگیری و شناخت معتبر میداند که از همۀ
آنها معتبرتر کتاب آسمانی است .داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) که در قرآن کریم آمده
است نیز نمونهای از لزوم علمآموزی از صاحبان علم و دانش است .از سوی دیگ،ر مسئولیت
آموزش و پرورش هرکسی در دیدگاه اگزیستانسیالیستم به عهدۀ خود اوست .به عبارتی ،هرکس
خود بهتنهایی مسئولیت تعلیم و تربیت خود را به عهده دارد و هیچکس مسئولیتی در قبال وی
ندارد .این دیدگاه نیز در مکتب اسالم قابل پذیرش نیست .اسالم ،والدین ،مربیان و معلمان،
جامعه و  ...را در آموزش و تربیت انسان تأثیرگذار میداند .از دیدگاه این مکتب الهی ،تأثیر
محیط بر انسان ت ا اندازهای است که اگر انسان در محیط نامساعدی بود وظیفۀ هجرت و ترک آن
ِ
ِ
تربیت افراد به
مسئولیت
محیط را به عهده دارد .در دیدگاه اگزیستانسیالیسم ،با بر عهده گذاشتن
خودشان ،زمینۀ اضطراب و نگرانی را در متربیان رشد میدهند و زمانی که فرد مسیری را اشتباه
انتخاب کرد و به بنبست رسید دچار یأس و نومیدی میشود.
 .3بیتوجهی به اصول مشترک بین انسانها

یکی از ایرادهایی که بر این مکتب گرفته میشود این است که وجدان کلی بشری و
اصول مشترک بین انسانها مردود شناخته شده است؛ زیرا برطبق اصول بنیادین آن ،انسان
نیست و وجود ندارد ،بلکه انسان عبارت است از آنچه در آینده ساخته میشود و اکنون
مشغول ساختن آن هستیم ،و ما درحال انسان شدن هستیم .اگر مردد باشیم و ندانیم که مث ً
ال
احسان خوب است یا خوب نیست ،هرآنچه به فکرمان خطور میکند (فکری که از هیچ دین
و مرامی الهام نمیگیرد) همان خوب و عملی است .آنان میگویند عمل خوب آن است که
انسان بداند عملش خوب است و بخواهد آن عمل همگانی شود .باید از آنان سؤال شود:
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شما که انسان را مسئول میدانید و همۀ مسئولیتها را برای او قائلید ،پاسخ دهید که انسان
دربرابر چه و با چه مالک و معیاری مسئول است؟ این پرسشی است که در تعلیم و تربیت
اگزیستانسیالیسم بیپاسخ مانده است (شهابی و زارعی و فانی.)67 :1387 ،
نتیجهگیری

مطالعات تطبیقی از حوزههای مهم مطالعه در علوم گوناگون است .در این نوع مطالعه
ازآنجاکه دیدگاههای دو یا چند مکتب مقایسه میشود ،نقاط قوت و ضعف هر مکتب بهتر
شناخته میشود .موضوع تعلیم و تربیت و شیوههای آن ازجمله موضوعاتی است که دارای
اهمیت خاصی است و در این میان ،ارزشها بخش مهمی از تعلیم و تربیت را شکل میدهند،
لذا بررسی آن در میان مکاتب واندیشههای مختلف ،دارای اهمیت است .تحقیق حاضر به
بررسی و مقایسۀ دیدگاه اسالم و اگزیستانسیالیسم در زمینۀ تعلیم ارزشها پرداخته است که
نتایج آن به شرح ذیل میباشد:
 .1مبهم بودن روش تعلیم ارزشها در مکتب اگزیستانسیالیسم:

مکتب اگزیستانسیالیسم ،ارزشها را اموری شخصی و متغیر و نسبی میداند که با انتخاب
فرد آفریده میشوند .در هر مکتبی که اعتقاد به نسبیت ارزشها حاکم باشد ،از معرفی اصول
تربیتی ناتوان خواهد بود؛ زیرا یک مکتب در صورتی میتواند اصولی را بهعنوان اصول
تربیت معرفی کند که در آن ،اصولی کلی و ثابت که برای تمام انسانها معیار ارزش شمرده
میشود وجود داشته باشد؛ ولی اگر مکتبی ارزشها را وابسته به انتخاب شخص بداند و آن
را برای افراد مختلف ،متغیر بداند ،نمیتواند مدعی باشد که صاحب یک مکتب تربیتی است
که میخواهد بر اساس اصول و مبانی خاصی ،روشهای تربیتی ارائه دهد؛ به همین دلیل
روشهای آموزشی آن نیز متنوع خواهد شد و انتخاب فردی در آن نقش دارد .این در حالی
است که در اسالم با توجه به اصل رعایت تفاوتهای فردی و با در نظر گرفتن اهداف ،روش
خاصی ارائه میشود ،ولی بهاندازۀ تکتک افراد ،روش آموزشی وجود ندارد .برای مثال،
پرورش تفکر که در اسالم ارزشمند است با محتوایی مناسب و با روش استداللی و مباحثه
میتوان به این هدف نائل شد .ذکر این نکته الزم است که در اسالم نیز ضرورت تفاوت در
بهکارگیری روشهای آموزش رسمیت دارد ،ولی این تفاوت روش ناشی از تفاوت مراتب
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افراد است .به عبارت،ی هرچه مرتبۀ فرد باالتر میرود ،ممکن است از روشی برای او استفاده
شود که برای افراد مراتب پایینتر استفاده نشود و به همین نسبت ،تکلیف افراد نیز به نسبت
تواناییهای آنان متفاوت است .اگزیستانسیالیستها روشهای آموزشی را از قبل ،تعیین
نمیکنند و به انتخاب فرد در این زمینه اهمیت میدهند و روشهای آموزشی آنها به تعداد
افراد ،گوناگون است .بهنظر میرسد این تئوری در مقام عمل ،چندان قابل اجرا نباشد ،زیرا
میطلبد که در جوامع امروزی با امکانات و شرایط و تعداد فراگیران ،هر شاگردی ،روشی
مخصوص با محتوایی مختص به خود و معلمی ویژۀ خود داشته باشد .اما این شیوه در کدام
دانشگاه و مدرسه و مرکز آموزشی -علمی قابلیت اجرا دارد؟
 .2عدم اصالح عقاید نادرست در اگزیستانسیالیسم:

در مکتب اگزیستانسیالیسم ،یکی از وظایف معلم ،ایجاد موقعیتهایی است که شاگرد
ذهنیت و عقاید خود را ابراز کند .اجازه دادن به متعلم برای بیان عقاید خود را میتوان از نقاط
قوت اگزیستانسیالیسم دانست ،ولی از سوی دیگر چون از دیدگاه این مکتب مرجعی وجود
ندارد که ذهنیت و صحت و سقم عقاید شاگرد را بررسی کند ،برای شاگرد روشن نمیشود
که آیا عقیدۀ وی صحیح بوده یا نادرست ،و نیازمند اصالح میباشد یا نه .هرچند در مکتب
اگزیستانسیالیسم نیز معلم بهمنظور تشدید خودآگاهی ،عقاید شاگرد را تثبیت میکند ،ولی
عقاید صحیحی در خارج برای همۀ افراد از دیدگاه این مکتب وجود ندارد .شیوۀ مذکور در
اسالم نیز مورد توجه است و این آیین الهی نیز اجازۀ بیان عقاید را به انسان میدهد .در زمان
معصومان (ع) حتی پیروان ادیان دیگر و افراد ملحد نیز در مسجد مدینه میآمدند و عقاید
خود را ابراز میکردند .ولی تفاوت میان اسالم و اگزیستانسیالیسم در این است که اسالم
عقاید نادرست را نقد میکند و برای اصالح آنها تالش میکند .امام رضا (ع) با علمای ادیان
گوناگون از قبیل علمای مسیحیت ،یهود و  ...بحث و گفتگو میکردند و آنها عقاید خود را
ابراز میکردند و امام نیز عقاید آنها را نقد میکردند و اعتقاد صحیح را روشن میکردند.
 .3نفی روش الگو پذیری در اگزیستانسیالیسم:

در دیدگاه اگزیستانسیالیسم تقلید از دیگران و الگو گرفتن از بزرگان ،مربیان و  ...مردود
دانسته شده و به منزلۀ توجه نکردن به وجود انسان و تفکر و خالقیت او محسوب میشود.
بنابراین انسان خود به تنهایی میتواند مسیر خود را تشخیص دهد و در آموزش ،کافی است
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زمینه و فرصتی برای او فراهم شود تا خودش ،فردیت خود را به تحقق برساند .ولی در اسالم
روش الگوپذیری یکی از روشهای تربیتی است و تأکید میشود که وجود ائمه (ع) الگویی
عملی برای راه و روش زندگی است .از نظر اهداف آموزشی در اگزیستانسیالیسم ،وجود
هر منبع مقتدر در آموزش انکار میشود و اعتقاد این است که خود فرد عامل تعبیرکنندۀ
درستی ،نادرستی ،زیبایی و زشتی است .در چنین کالسی ،موضوع درسی نقش ثانوی در
کمک به شاگرد در درک خود بهعنوان یک فرد منحصربهفرد دارد و دانشآموز ،خود،
مسئول تفکر و احساسات خود است .نقش مهم ،کمک به شاگرد است تا جوهر خود را تبیین
کند آن هم از این طریق که شاگرد بتواند مسیر دلخواه خود را در کالس درس بیابد .یک
اگزیستانسیالیست ،آموزشی میخواهد که در آن شخصیت و فردیت عامل ،مورد نظر است
نه فقط ذهن .در این مکتب ،به شاگرد اجازه و اختیار انتخاب موضوع درسی داده میشود
و در پیش او گزینههای زیادی وجود دارد که و در آن باید شاگرد تجاربی را کسب کند
که خالقیت و فردیت خودش را بشناسد .مث ً
ال به جای تأکید بر پدیدههای تاریخی ،بر اعمال
افراد درطول تاریخ باید تأکید شود که هرکدام بتوانند مدلی را برای شاگرد فراهم آورند
( .)55 ,1978,Schwabنمونۀ دیگر از این عقاید ،نظر «کییر کهگارد» است که تعهد دینیِ
مبتنی بر همرنگی عقیدتی را مورد انتقاد قرار میدهد و احتجاج میکند که مسیحی حقیقی بر
اثر دل به دریا زدن 1به خدا اعتقاد پیدا میکند نه از راه استداللهای انتزاعی و ادله کالمی.
از نظر «کییر کهگارد» ،سر سپردن به دین ،انتخابی شخصی و باطنی است (جرالد،1380 ،
 .)158درنهایت ،میتوان گفت که اسالم بهعنوان دینی که تمام شئون حیات انسانی را در
بر میگیرد ،یک نظام تربیتی است که دارای جنبۀ الهی ،هدایتی ،پویایی و عقالنی بوده و
برای تمام دورههای زندگی انسان برنامۀ تربیتی دارد .ولی اگزیستانسیالیسم بهدلیل بیتوجهی
به ابعاد گوناگون وجود انسان نتوانسته برنامۀ صحیحی درزمینۀ تعلیم ارزشها ارائه دهد.
ازآنجاکه مکتب اگزیستانسیالیسم دارای نقاط ضعفی در مبانی فلسفی خود است ،داللتهای
تربیتی آن نیز خالی از اشکال نیست .البته باید به این نکته توجه داشت که ویژگیهایی مانند
آزادیخواهی ،ارزشمند دانستن انسان و اجتناب از ابزارانگاری و شیءانگاری دیگران و بیدار
ساختن احساس مسئولیت و تأکید بر تالش و پویایی مداوم برای ساختن و معنی بخشیدن به
خود از نقاط قوت دیدگاه تربیتی این مکتب محسوب میشود.
1- Leap of faith
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ABSTRACT
Ethics is one of the fundamental issues in human education and identifying moral concepts is of great importance. One of the most important organizations that can take important steps for the development of ethics is
the education organization, which should institutionalize ethics in students.
Among these, the textbook is very important; because it is the most important
learning tool and other educational media revolve around the textbook. As a
result, the present study has been conducted with the aim of evaluating and
analyzing the content of elementary school social studies books in order to
determine the extent to which ethical components have been addressed.
The statistical population includes the content of elementary school study
books that have been studied by deductive qualitative method.
The results show that in the studied textbooks, social ethics has the highest
degree and economic ethics has the lowest degree of attention. And the
authors of textbooks should pay more attention to the education and development of the educational system based on the mentioned moral teachings.
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تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی ،بر اساس میزان توجه
به مؤلفههای اخالقی
(تاریخ دریافت - 1400/10/28 :تاریخ پذیرش)1401/1/1 :

چکیده

مهدیه جعفری

1

 نظر به اینکه اخالق از مسائل بنیادی در تربیت انسان است ،شناسایی مفاهیم
اخالقی از اهمیت بسزایی برخوردار است .یکی از مهمترین سازمانهایی که
میتواند برای رشد اخالق قدمهای مهمی بردارد ،سازمان آموزش و پرورش
است که میبایست اخالق را دردانشآموزان نهادینه کند .در این میان ،کتاب
درسی از اهمیت بسزایی برخوردار است ،چراکه مهمترین ابزار یادگیری
است و سایر ابزار و رسانههای آموزشی حول محور کتاب درسی قرار دارند.
درنتیجه ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل محتوای کتابهای مطالعات
اجتماعیدورۀ ابتدایی انجام شده است تا میزان توجه به مؤلفههای اخالقی در
این کتابها مشخص گردد .جامعۀ آماری شامل محتوای کتب مطالعاتدورۀ
ابتدایی است که با روش کیفی قیاسی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
تحقیق نشان میدهد که در کتب درسی مورد بررسی ،بیشترین توجه به اخالق
اجتماعی و کمترین توجه به اخالق اقتصادی شده است .لذا مؤلفان کتب درسی
باید در امر تعلیم و تربیت و تدوین نظام آموزشی بر اساس آموزههای اخالق
اقتصادی اهتمام بیشتری ورزند.
کلیدواژگان :اخالق ،تحلیل محتوا ،کتب درسی ،مطالعات اجتماعی ،دورۀ
ابتدایی

 -1دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدائی دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز ،تبریز ،ایران.
haniehjafari1388@gmail.com
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مفهومشناسی

«اخالق »1جمع «خُ لق» و به معنای نیرو و سرشت باطنی انسان است که تنها با دیدۀ بصیرت
و غیرظاهری قابل درک است (دیلمی وآذربایجانی .)17 :1380 ،سخن گفتن از اخالق در
دنیایی که بهشدت نیازمند آن است ،از اهمیتی صدچندان برخوردار است (جوادی آملی،
 .)150 :1389امروزه واژة اخالق بیش از هر زمان دیگری بهکار میرود و در بحثها و
سخنرانیهای متعدد تکرار میشود (روژه پل درووا1949 ،م.)4 :
شهید مطهری درکتاب فلسفۀ اخالق مینویسد« :پارهای از افعال انسانی ،درمقابل افعال
عادی و طبیعی« ،افعال اخالقی» نامیده میشود .فرق بین افعال اخالقی با دیگر کارها این است
که کارهای اخالقی قابل ستایش است و بشر برای آن کارها ارزش قائل است؛ زیرا کارگر
ارزش مادی ایجاد میکند و استحقاق مبلغی پول یا کاال درمقابل کارخودش پیدا میکند؛
اما کار اخالقی یک نوع ارزش مافوق این ارزشها دارد که با پول وکاالهای مادی قابل
مقایسه نیست» (شهید مطهری .)174 :1374 ،عالمه مجلسی نیز در تعریف اخالق میگوید:
«اخالق ملکهای نفسانی است که کار بهآسانی از آن صادر میشود .برخی از این ملکات
فطریاند ،و پارهای از آنها نیز با تفکر و تالش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها ،بهدست
میآیند؛ چنانکه بخیل در ابتدا با جان کندن چیزی را میبخشد ،اما در اثر تکرار ،بخشش
بهصورت خوی و عادت او در میآید» (مجلسی1403 ،ق .)175 :بهطورکلی رایجترین معنای
اصطالحی اخالق را میتوان چنین تعریف کرد« :صفات و ویژگیهای پایدار در نفس که
موجب میشوند کارهایی متناسب با آن صفات ،بهطور خودجوش و بدون نیاز به تفکر ،از
انسان صادر شود» (مسکویه.) 51 : 1388 ،
مقدمه

در میان مخلوقاتی که خداوند بر روی کرۀ زمین آفریده ،شاید انسان تنها موجودی باشد
که نیازمند اخالق است و این بهدلیل آن است که انسان میتواند از حیوان پستتر و از
فرشتگان برتر شود (قندی .)6 :1390 ،انسان از نخستین روزهای حیات اجتماعی بهخوبی
به این ضرورت پی برده است که برای فراهم ساختن محیطی آکنده از امنیت و سالمت و
عدالت ،باید از خودکامگی و بیبندوباری دوری بجوید و به حدود و مرزهای اخالقی پایبند
1-morality
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باشد (اسماعیلی یزدی :1382 ،ص  .)50رهبر معظم انقالب (مد ظله العالی) در بیانات خود
در دیدار با کارگزاران نظام فرمودهاند« :اخالق آن هوای لطیفی است که اگر در جامعۀ
بشری وجود داشت ،انسانها میتوانند با تنفس آن زندگی سالمی داشته باشند» (خامنهای،
 .)3 :1376اصوالً زمانی انسان شایستۀ نام انسان است که دارای اخالق انسانی باشد و در غیر
این صورت ،حیوان خطرناکی است که با استفاده از هوش سرشار انسانی همهچیز را ویران
میکند و به آتش میکشد (مکارم شیرازی .)189 :1377 ،انسانیت انسان جز این مسیری ندارد
که ابتدا در طبیعت ،ناقص آفریده شود ،بعد دستگاههای تربیتی و اخالقی بیایند و آن نقص و
ضعف را برطرف کنند و بشر به قدرتاندیشۀ خویش به کمال برسد؛ بنابراین انسان به یک
سیستم اخالقی احتیاج دارد (شهید مطهری.)64 :1367 ،
یکی ازعمدهترین مشکالت بشر در عصر کنونی ،بیتوجهی یا کمتوجهی به اصول اخالقی
و ارزشهای انسانی است که هر روز بیشتر از پیش ،برخی از انسانهای عصر حاضر را به
سمت فساد و تباهی سوق میدهد (ابراهیمیان و گنجی .)2 :1395 ،درواقع اگر اخالق رعایت
میشد ،محاکم قضایی از شاکی و متهم آکنده نبود؛ اگر وجدانها بیدار بود ،جوامع انسانی
اینقدر نیازمند پاسبان و پاسدار و مأمور نبود (مهدی قندی .) 65 :1390،به تعبیر بسیاری از
مربیان و روانشناسان ،کلید حل مسائل اجتماعی در رشد اخالقی است (کدیور.)4 :1395 ،
آرنولد جوزف توین بی 1در کتاب آیندۀ نامعلوم تمدن به نکتهای اشاره کرده است:
«انسان در زمینههای فکری و علمی ،موفقیتهای زیادی بهدست آورده است ،ولی در مسائل
اخالقی با شکست کامل روبهرو شده است .بزرگترین تراژدی تاریخ این است که متأسفانه
موفقیتهای ما در زمینههای مادی ،و شکستهای ما در زمینههای اخالقی بوده است (توین
بی1889 ،م.)12 :
از منظر اسالم ،اخالق و ارزشهای اخالقی جایگاه ویژهای دارد و بخش عظیمی از معارف
اسالمی را تشکیل میدهد .پيامبراکرم (ص) و اهل بیت (ع) که مروجان اصلی معارف قرآن
هستند ،بيشترين دغدغه را دربارۀ مسائل اخالقي داشته و همواره کوشيدهاند تا ضمن تبیین
ارزشها و تمييز آنها از ضد ارزشهای اخالقي ،فضايل را در مخاطبان ،تثبيت و رذايل را از
ََْْ
َّ َ ُ ُ ُ َ ّ َ َ
کار َم الخل ِق» (میرباقری .)16 :1365 ،تعبیر به «إِن َّ َما» که
آنها دور سازندِ .
در«إنما ب ِعثت ِلت ِمم م ِ
بهاصطالح برای حصر است نشان میدهد که تمام اهداف بعثت پیامبر (ص) در همین امر،
1- A.J. Toyobee
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َ
یعنی تکامل اخالقی انسانها خالصه میشود (ناطقی .)6 :1393 ،علی (ع) میفرماید« :فإن
ْ
َ ُ
َ
َ ُ َّ َ َ َ
ُّ ُ
َ
َ
حاس ِن
حام ِد
األمور»
األفعال و م ِ
صال و م ِ
ِ
ِ
کارم ال ِخ ِ
کان ال بد ِمن العص ِبیه .فلیکن تعصبکم ِل ِ
«(نهج البالغه ،خطبۀ  :)192اگر قرار هست تعصبى داشته باشید این تعصب شما به خاطر
اخالق پسندیده ،افعال نیک و کارهاى خوب باشد.
اخالق یکی از پیچیدهترین مؤلفههای رفتاری انسان است .والدین ،مربیان و اولیای جامعه
آرزو دارند که افراد با اخالق تربیت کنند ،و بهنظر میرسد وجود اخالق ،احساس امنیت و
اعتمادبهنفس را در افراد ارتقا میدهد .اما برخی از رفتارهای والدین با همسر و کودکان خود،
نهتنها اخالق را ارتقا نمیدهد ،بلکه آن را با موانع جدی مواجه میسازد .سرانجام ممکن است
که هنجارها و ارزشهای فرهنگی برای تربیت مناسب ،با اهداف و روشهای برنامۀ آموزشی
والدین ناهمسان باشد (جان بزرگی ،نوری و آگاه هریس .)4 :1389 ،درنتیجه ،هر ملت
زندهای با توجه به سوابق فرهنگی و شرایط اجتماعی خود و متناسب با امکاناتی که در اختیار
دارد ،نظام خاصی برای تحقق کمال مطلوب پیریزی کرده و پس از فراهم آوردن مقدمات
الزم ،آن را بهموقع به اجرا گذاشته است ،بدین امید که شاید از این طریق بتواند فرزندان خود
را مطابق دلخواه خویش تربیت کند و به بهبود زندگی اجتماعی کمک کند (شکوهی:1305 ،
 .)90آداب و رسوم ،اعتقادات و ارزشها ،نگرشها و رفتارها ،دانشها و مهارتهای جامعه از
طریق فرایندهای پرورش و آموزش قابل انتقال و دوام هستند (عالقه بند :1397 ،ص .)1براین
اساس ،میتوان گفت که نظام تربیتی بهطور اعم و نظام تربیت رسمی بهطور اخص از عوامل
س نمیتوانند و نباید در برابر موضوع اخالق ساکت باشند
تأثیرگذار هستند و درنتیجه مدار 
(گروه پژوهش در مبانی برنامهریزی درسی .)15 :1391 ،در این میان ،آموزش و پرورش
ابتدایی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا کودک با ورود به مدرسه ،محیط جدیدی
که بهکلی با خانواده متفاوت است ،در وضع نسبتاً دشواری قرار میگیرد که او را به تالش
برای سازگاری با شرایط جدید دعوت میکند .این تالش ،شرط رشد اجتماعی کودک هم
هست و سازگاریهای اجتماعی آیندۀ کودک تااندازۀ زیادی به موفقیت و شکستش در این
تجربه بستگی دارد (شکوهی.)175 :1305 ،درواقع اولین بنای سازندگی شخصیت کودکان
و نهایتاً سازندگی اجتماع ،در همین سالهای اولیۀ دوران ابتدایی گذاشته میشود .به همین
دلیل است کهنهتنها در کشور ما بلکه در همۀ کشورهای جهان ،قسمت عمدهای از امکانات و
نیروی انسانی و برنامههای تحقیقاتی و پژوهشهای علمی در این دوره متمرکز است؛ لذا این
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دوره هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی از اهمیت خاصی برخوردار است (جعفرزاده:1392 ،
 .)5مدارس ابتدایی باید روح تعاون و ابتکار و حس همبستگی و احساس مسئولیت را در
دانشآموزان بپرورد .عالوهبراین ،باید قواعد رفتاری را که کودک شروع به فهمیدن میکند
به او پیشنهاد کنیم و او را به قبول آن واردار نماییم .به نظر پیاژه ،1قواعد رفتاری این دوره
رویهمرفته نمایندۀ اخالقی است که مبنای آن همکاری طبق یک قرار داد است (شکوهی،
 .)176 :1305همچنین والت 2میگوید« :بر اساس نظر مؤسسۀ گاتوپ در آخرین گزارش
ساالنۀ خود دربارۀ آموزش و پرورش آمریکا 79 ،درصد مردم مصاحبهشده طرفدار آموزشی
در مدارس هستند که با اخالقیات و رفتار اخالقی سر و کار داشته باشد» (علوی و حاج
غالمرضایی .)11 :1391 ،از مهمترین اجزای تشکیلدهندة نظام آموزشی میتوان به برنامۀ
درسی و محیط آموزش و معلم اشاره کرد .این سه رکن درمجموع ،عامل تقویت یا تضعیف
مهارتها در دانشآموزان هستند (امامجمعه و بصیرتپور .)6 :1393 ،در این میان ،کتب
درسی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه کتابهای درسی در هر سطح و هر موضوع
میتوانند بهعنوان ابزار اولیه برای شکلدهی به نگرشها و رفتارها عمل کنند .آنها میتوانند
نقش مهمی در ارتقای حقوق بشر مانند عدم خشونت ،برابری جنسی و عدالت داشته باشند
(نوریان .)14 :1395 ،زایس (1996م) معتقد است محتوا شامل دانش ،مهارتها ،فرایندها و
ارزشهاست (قورچیان ،ملکی و خدیوی )152 :1383 ،و همانطور که جاک ویسین و کارنو
سکات ( )2004نوشتهاند ،هدف اصلی محتوا کسب رویکرد شناختی به رشتۀ علمی و تفکر
دربارۀ آن بوده است و اهداف دیگر مثل کسب توانایی برقراری ارتباط نزدیک با دیگران
کمتر مدنظر بوده است؛ حال آنکه توجه بیشازحد به محوریت آموزش کتابهای درسی،
دانشآموزان را از نیل به سایر اهداف اصلی مانند تربیت اخالقی و کسب مهارتهای زندگی
دور میکند (نباتی .)14 :1396 ،کتابهای درسی و محتوای آن محمل مناسب و ابزاری
مفید برای ارائۀ دانش ،تغییر در باورها و نگرشها ،آموزش مهارتها ،ایجاد تعهد و روحیۀ
مدنی در دانشآموزان و جامعهپذیر ساختن آنان است (فاتحیزاده و همکاران.)165 :1382 ،
درواقع ،هرچه محتوای کتابهای درسی در فراهم کردن بستر مناسب بـرای پرورش مفاهیم
اخالقی پربارتر باشد ،از سویی ،به آفرینش انسانهای اخالقمدار کمک شایانی خواهد کرد
1- Jean Piaget
2- Walt
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و از سوی دیگر به رشد و شکوفایی جامعه کمک مؤثری میکند؛ چراکه تمامیدانشآموزان
از سرمایههای ملی هر کشور بهشمار میآیند و توجه نداشتن به آنان خسارت جبرانناپذیری
در پی خواهد داشت؛ لذا ضرورت دارد در انتخاب محتوای کتب درسی و مطابقت دادن
آنها با ارزشهای اخالقی موجود در جامعه حساسیت بیشتری بهکار گرفته شود تا شاهد
مدینۀ فاضله در جامعه باشیم؛ جامعهای که در آن همه به فضائل اخالقی آراستهاند و از رذائل
اخالقی به دور هستند.
ضرورت بحث

اهمیت تحقیق حاضر در این است که درس مطالعات اجتماعی ارتباط مستقیمی با مقولۀ
ِ
آموزش ارزشها دارد و دانشآموزان را برای زندگی و رفتار مسئوالنه از لحاظ
اخالق و
اجتماعی آماده میکند ،و تعامل اجتماعی صحیح ،الجرم برپایۀ اخالق صورت میگیرد
(حسنی و وجدانی ،1396 ،ص  .)31از میان کتابهای درسی دوران ابتدایی ،بهدلیل اهدافی
که برنامهریزان کتابهای درسی برای هر کتاب در نظردارند ،کتاب مطالعات اجتماعی از
اهمیت اساسی برخوردار است؛ چراکه در کتابهای مذکور هدف اصلی و اولیۀ برنامهریزان و
مؤلفان ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تعلیم و پرورش اصول اجتماعی و مدیریت ارزشها و
باورها و نگرشهای دانشآموزان از همان دوران ابتدایی است ،اما در سایر کتابها (ریاضی،
علوم تجربی و  )...این مسئله جزو اهداف اولیه به شمار نمیآید (بهشتی و همکارانش،1395 ،
ص  .)209لذا در پژوهش حاضر سعی بر این است که محتوای کتب مطالعات اجتماعی دورۀ
ابتدایی تحلیل شود و میزان لحاظ شدن هر یک از مؤلفههای اخالقی موردبحث در محتوای
کتب مذکور مشخص شود .این کار میتواند راهکارهایی را پیش روی مؤلفان و معلمان
آموزش و پرورش قرار دهد ،تا مؤلفان ،از این طریق ،کتابهای درسی را با توجه به اصول
اخالقی تألیف کنند و معلمان نیز بیش از آنکه به حافظۀ شناختیدانشآموزان توجه کنند،
بیشتر از گذشته به درونی کردن ارزشهای اخالقی توجه کنند.
پیشینۀ پژوهش

بر اساس بررسیهای بهعملآمده مشخص گردید که میزان توجه به مؤلفههای اخالقی در کتب
درسی ،در چندین پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است که به نمونههایی از آنها اشاره میگردد:
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خدایار و قاسمی و قلتاش ( )1392در «میزان توجه به تربیت اخالقی در پایۀ ششم» به
این نتیجه رسیدهاند که کتابهای هدیههای آسمانی و فارسی و مطالعات اجتماعی بیشتر به
مقولههای اخالق اجتماعی و اخالق عمومی و کمتر به مقولة اخالق اقتصادی پرداختهاند.
افکاری ( )1396در پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ ششم
ابتدایی ،از منظر توجه به مؤلفههای تربیت اخالقی» به این نتیجه رسیده که میزان توجه به
مؤلفههای تربیت اخالقی ،نامتعادل است و به احساس مسئولیت و نوعدوستی بیشتر توجه شده
و به مؤلفههایی مانند مهربانی ،حس همکاری و تعاون توجهاندکی شده است.
عبد الرحمیان و فرجزاده و رضایی ( )1396در پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب
هدیههای آسمانی پایۀ پنجم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفههای اخالقی» به این نتیجه رسیدند
که مؤلفۀ تفکر و تعقل با  56مورد ،بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و مؤلفههای
صداقت و نظم و انضباط کمترین فراوانی را دارد؛ و در محتوای کتاب درسی هدیههای آسمانی
پنجم ابتدایی به برخی مؤلفههای تربیت اخالقی کمتر توجه شده یا اص ً
ال توجهی نشده است.
حقیقت و انصاریان و وکیلی ( )1395در «بررسی تحلیل محتوای کتاب هدیههای آسمانی
پایۀ چهارم بر اساس توجه به مؤلفههای تربیت اخالقی» نشان دادند که بیشترین میزان توجه
متن کتاب هدیههای آسمانی در بُعد فردی به مؤلفۀ صبر و کمترین میزان توجه به مؤلفۀ
شجاعت است.
کمالی و همکاران ( )1396در «بررسی جایگاه تربیت اخالقی در محتوای کتب درسی
هدیههای آسمان دورۀ ابتدایی» نشان دادند که بیشترین توجه ،به مؤلفۀ احترام با  49درصد
بوده است و کمترین میزان توجه به مؤلفۀ صداقت بوده است .در بین پایههای دوم تا ششم
دورة ابتدایی ،در پایۀ دوم بیش از سایر پایهها به مؤلفههای تربیت اخالقی پرداخته شده است
و کمترین میزان توجه در پایههای چهارم و ششم میباشد.
وکیلی و انصاریان و حقیقت ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی تحلیل محتوای کتاب
هدیههای آسمانی پایۀ چهارم بر اساس توجه به مؤلفههای تربیت اخالقی» به این نتیجه رسیدند
ِ
فردی تربیت اخالقی ،بُعد صداقت
که بیشترین میزان توجه کتاب هدیههای آسمانی در بُعد
و کمترین میزان توجه به مولفۀ وجدان است .یافتۀ دیگر این پژوهش این است که بیشترین
میزان توجه کتاب هدیههای آسمانی در بُعد اجتماعی به مولفۀ حسن خلق و کمترین میزان
توجه به وفاداری میباشد.
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بشیر و واحد و موسوی ( )1392در پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کتب درسی
مدارس ایران از نظر میزان توجه به ارزشهای اخالقی» نشان دادند که متغیر «خیرخواهی
و کمک» به همراه «جدیت و تالش» از بیشترین فراوانی در کتب درسی مقاطع ابتدایی و
راهنمایی برخوردار بوده و همچنین در کتب فارسی در هر دو مقطع تحصیلی ،فراوانی اشاره
به ارزشهای اخالقی نسبت به سایر کتب درسی بیشتر بوده است.
جامخانه ( )1390در «تربیت اخالقی در دورۀ ابتدایی :تحلیل محتوای کتابهای ”فارسی
بخوانیم“» به این نتیجه رسید که در مقولههای اخالق فردی ،نظام آموزشی کشورمان بیشترین
تأکید را بر روی مؤلفههای مسئولیت و معنویت و در مقولههای اخالق اجتماعی ،بیشترین
تأکید را بر روی صلحطلبی و ارج نهادن به آدمی داشته است.
با توجه به مسائل پیشگفته ،این تحقیق با هدف تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی
دورۀ ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفههای اخالقی صورت گرفته است .برای رسیدن به
این هدف ،دو سؤال اصلی و چهارده سؤال فرعی به این شرح طرح شده است:
سؤاالت اصلی

 .1تا چهاندازه محتوای متن درس کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی ،مفاهیم و اصول
و ارزشهای اخالقی را تبیین میکند؟
 .2در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی ابتدایی ،به کدام مؤلفۀ اخالقی بیشترین و
کمترین میزان توجه شده است؟
سؤاالت فرعی

 .1میزان تطبیق محتوای کتب مطالعات اجتماعی با مؤلفۀ اخالق سیاسی چقدر است؟
* میزان توجه محتوای کتب مطالعات اجتماعی به زیرمؤلفۀ روحیۀ جهاد و مبارزه چقدر
است؟
* میزان توجه محتوای کتب مطالعات اجتماعی به زیرمؤلفۀ حمایت از محرومان چقدر
است؟
 .2میزان تطبیق محتوای کتب مطالعات اجتماعی با مؤلفۀ اخالق اجتماعی چقدر است؟
*میزان توجه محتوای کتب مطالعات اجتماعی به زیرمؤلفۀ صلۀ ارحام چقدر است؟
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* میزان توجه محتوای کتب مطالعات اجتماعی به زیرمؤلفۀ رعایت حقوق دیگران چقدر
است؟
* میزان توجه محتوای کتب مطالعات اجتماعی به زیرمؤلفۀ مسئولیتپذیری چقدر است؟
 .3میزان تطبیق محتوای کتب مطالعات اجتماعی با مؤلفۀ اخالق اقتصادی چقدر است؟
* میزان توجه محتوای کتب مطالعات اجتماعی به زیرمؤلفۀ پرهیز از اسراف چقدر است؟
روش پژوهش

در این تحقیق از روش کیفی قیاسی استفاده شده است .روش تحلیل محتوا به دو روش
کمی و کیفی انجام میشود .تحلیل کمیِ محتوا شامل شناسایی معانی از طریق قوانین
اعتبارسنجی و استتناج روابط است و با روشهای آماری انجام میگيرد؛ و تحليل کيفی
محتوا روش پژوهش تفسير ذهنیِ محتوای دادههای متنی از طريق فرآيند طبقهبندی نظامدار
کدگذاری ،و تعيين مضامين يا الگوها تعریف شده است .ابوالمعالی الحسينی ( )۱۳۹۲تفاوت
تحليل کمی و کيفی را در چهار وجه میشمارد :در تحليل کمی ،عناص ِر آشکار در متن
شمارش میشود ،درحالیکه در تحليل کيفی ،هدف ،کشف معانی مستتر در متن است .در
تحليل کمی ،فرضيههای موجود يا سؤالهای برخاسته از فرضيهها بررسی میشود ،اما در
تحليل کيفی ،موضوعات بررسی و نتیجهگیری میشود (به روش استقرا) .در تحلیل کمی،
نمونهگيری تصادفی ،اما در تحليل کيفی هدفمند است .نتایج در تحليل کمی ،عددی است،
اما در تحليل کيفی توصيفی است .تحليل محتوا همچنين میتواند با روشهای استقرايی
و قياسی صورت پذيرد .رويکرد استقرايی زمانی توصيه میشود که دانش اوليه در مورد
يک پديده کافی نباشد يا دانش موجود جزءجزء باشد که طی آن با استفاده از اطالعات
تحليلشدۀ محتوايی به روش استقرا ،مقوالت از دادههای خام بهدست میآيند .تحليل محتوا
به روش قياسی نيز هنگامی مورد استفاده قرار میگيرد که ساختار مورد تحليل برپايۀ دانش
قبلی بنا شود و هدف از مطالعه ،آزمودن يک نظريه باشد (مهریان.)1394 ،
واحد تحلیل در این مطالعه ،محتوای کتب مطالعات اجتماعیدورۀ ابتدایی است .جامعۀ
آماری این تحقیق ،کتب درسی مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی شامل کتابهای درسی سال
سوم ،چهارم ،پنجم و ششم دورۀ ابتدایی است که دفتربرنامهریزی و تألیف کتابهای درسی
در سال  96-97تألیف و چاپ کرده است .در پژوهش حاضر ،جامعه و نمونه یکی است؛
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واحد ثبت در این پژوهش ،کلمات ،جمالت ،عبارات ،پرسش و مضامینی هستند که در هنگام
مرور کتب درسی ،بررسی و استخراج و سپس شمارششدند و تحلیل آنها به صورت محاسبۀ
فراوانی و درصدگیری انجام گرفت .در این تحقیق ،ابزار اساسیِ تحلیل محتوا ،چکلیستی
بود که محقق ساخته بود .برای بررسی روایی محتوایی و صوری ،سیاههها دراختیار اساتید
علوم تربیتی قرار گرفت و پس از دریافت نظرات آنان ،تجدیدنظرها و تغییراتی به عمل آمد
و فهرست نهایی تنظیم گردید .همچنین جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش بازآزمایی
(آزمون-آزمون مجدد) استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

در این پژوهش سه دورنمایۀ اصلی و شش درونمایۀ فرعی استخراج گردیده است .در
جدول شمارۀ  ،1درونمایههای اصلی و فرعی بههمراه تعداد و درصد ،بهطور خالصه نشان
داده شده است.درواقع در این جدول ،سه مقولۀ اخالق سیاسی ،اخالق اجتماعی ،و اخالق
اقتصادی با زیرمؤلفههایشان ،به تفکیک مقاطع تحصیلی ،بررسی شده و فراوانی و درصد
هرکدام ذکر شده است.
درونمایههای فرعی

درونمایه اصلی

روحیۀ جهاد و مبارزه

اخالق سیاسی

حمایت از محرومان

فراوانی
20

درصد
35/7

فراوانی
10

درصد
17/8

فراوانی
10

درصد
17/8

فراوانی
26

درصد
46/4

فراوانی
4

درصد
7/1

فراوانی
12

درصد
21/4

فراوانی
10

درصد
17/8

فراوانی
10

درصد
17/8

اخالق اجتماعی

اخالق اقتصادی

صلۀ ارحام

پرهیز از اسراف

رعایت حقوق دیگران مسئولیتپذیری

جدول شمارۀ  :1درونمایههای اصلی و فرعی؛ تعداد و درصد آنها

فراوانی درصد
17/8
10
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نمودار شمارۀ  :1یافتههای آماری مربوط به درونمایههای اصلی مؤلفههای اخالقی

نمودار شمارۀ  :2یافتههای آماری مربوط به درونمایههای فرعی مؤلفههای اخالقی

بر این اساس ،مضامین و درونمایههای اصلی مرتبط با مؤلفههای اخالقی عبارتاند از :
 .1اخالق سیاسی :سیاست در تاروپود زندگی انسانها حضور چشمگیر دارد .در زندگی
عملی نیز مباحث و مسائل سیاسی با سایر علوم ،بهویژه علوم انسانی ارتباط و پیوند عمیقی
دارد .دربارۀ ارتباط سیاست و اخالق ،همواره بحث کردهاند؛ زیرا هر دو از شاخههای حکمت
عملیاند که با بحث دربارۀ ابعاد ظاهری و رفتاری انسان در پی سامان دادن به زندگی انسان
و جامعهاند .وجود هر دو برای حیات جمعی انسانها ضروری است .نه میتوان در فقدان
سیاست و سامان جمعی به شکوفایی اخالق امید بست و نه نظم و ترتیب صحیح اجتماع،
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با بیتوجهی به اخالق حاکمان و فرمانبرداران میسر است .به عبارتی ،اعتقاد به پیوند اخالق
و سیاست بدین معناست که سنخ بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتارهای سیاسی ،باید و نباید
اخالقی باشد و قواعد اخالقی در شکل بخشیدن و جهت دادن به تصمیمها و رفتارهای سیاسی
باید مد نظر قرار گیرد (فقیهی ،1395 ،ص .)49در زیر به نمونههایی از درونمایههای فرعی
اخالق سیاسی در کتب مطالعات اجتماعی اشاره میشود:
« .1-1در هشت سال دفاع مقدس ،مردم ایران اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک
میهن در اشغال تجاوزگران باقی بماند» (مطالعات اجتماعی ششم ،ص.)123
« .2-1چه خوب است که افراد از حال یکدیگر باخبر باشند ،به هم کمک کنند و با هم
مهربان باشند» (مطالعات اجتماعی چهارم ،ص .)2
 .2اخالق اجتماعی :پایبندی آحاد بشر به رفتار اخالقی ،آرمان همۀ پیامبران الهی ،مصلحان
اجتماعی و دستاندرکاران تربیت است .در این میان یکی از حوزههای مهم اخالق که روابط
اجتماعی انسانها را با یکدیگر سامان میدهد اخالق اجتماعی است .درواقع ،پایبندی به
اخالق اجتماعی ،انسانها را وامی دارد که حقوق همدیگر را رعایت کنند .اخالق اجتماعی،
الگوی رفتار ارتباطیِ بین اشخاص مبتنی بر رعایت حقوق طرف دیگر است .لذا رفتارهایی که
موجب تضییع حقوق طرف مقابل میشوند ،غیراخالقی هستند (وجدانی ،1396 ،ص .)205در
زیر به نمونههایی از درونمایههای فرعی اخالق اجتماعی اشاره میشود:
« .1-2تعطیل بود و به خانۀ مادربزرگ رفتیم» (مطالعات اجتماعی سوم ،ص .)6
« .2-2موقعی که اعضای خانواده درحا ِل خواندن نماز ،استراحت یا مطالعه هستند ،صدای
تلویزیون را بلند نکنیم» (مطالعات اجتماعی سوم ،ص .)27
 .3اخالق اقتصادی :اخالق اقتصادی ،به آن دسته از ارزشهای اخالقي و معنوی گفته
ميشود كه آثار اقتصادی دارند ،خواه خود آن ارزشها اقتصادی باشند یا نباشند .آموزههای
اخالقي اسالم بسيار فراواناند و همۀ عرصههای اقتصاد را در بر میگیرند .قسمت عمدۀ
این آموزهها منحصربهفرد هستند و با نظام ارزشيِ نظامهای اقتصادی مطرح و بهويژه نظام
سرمايهداری تفاوت اساسی دارند و عالوه بر اینکه اقتصاد را به درجه باالی رشد و شکوفایی
میرساند ،با آن میتوان قدمهای بزرگی در راه کماالت انسانی برداشت (معصومینیا،1386 ،
ص  .)121در ادامه به نمونههایی از درونمایههای فرعی اخالق اقتصادی اشاره میشود:
« .1-3زیاده روی (اسراف ) نمیکنیم» (مطالعات اجتماعی سوم ،ص .)36
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« .2-3دارم با ورق سفید دفترهای کهنهام ،دفتر یادداشت درست میکنم» (مطالعات
اجتماعی سوم.)37 ،
همانطور که در جدول شمارۀ 1و نمودار شمارۀ 1و  2نیز مشاهده میشود ،آمـارها بیانگر
آن است که مؤلفهای که در مقطع ابتدایی بیشترین میزان توجه به آن شده ،مؤلفۀ «رعایت
حقوق دیگران» با  12مورد از میان  56مورد و برابر با  21.4درصد میباشد ،و مؤلفهای که
کمترین میزان توجه به آن شده ،مؤلفۀ «صلۀ ارحام» با  4مورد از میان  56مورد و برابر با 7.1
درصد میباشد .این در حالی است که اهمیت صلۀ رحم در اسالم به حدی است که میتوان
گفت از اولویتهای مهم اسالمی است .بنابه آموزههای اسالم ،هیچ راه نجاتی برای قاطع
رحم وجود ندارد و برای صلهکننده ،مژدۀ فراوان است .در اسالم ،صلۀ رحم وسیلۀ فزونی
رزق ،عامل بسیار مؤثر در افزایش عمر ،پاککنندۀ اعمال ،آسانکنندۀ سختیهای مرگ،
و موجب پاداشهای فراوان آخرتی دانسته شده است .اسالم آدمی را موجودی فردمحور،
تنها و جدای از جماعت نمیداند ،بلکه او را بهطور فطری اجتماعی میشناسد که باید در
کنشهای متقابل با دیگران ،بخش مهمی از نیازهای خویش را برطرف سازد و به رشد و
کمال دست یابد (تلخابی ،1395 ،ص .)21
نتیجهگیری

هدف از این پژوهش ،تحلیل کتب مطالعات اجتماعیدورۀ ابتدایی ،بر اساس میزان توجه به
مؤلفههای اخالقی بود .نتایج نشان میدهد که از بین  56مؤلفه ،به مؤلفۀ اخالق اجتماعی بیشترین
میزان توجه و به اخالق اقتصادی کمترین میزان توجه شده است و درخصوص زیرمؤلفهها
مؤلفۀ «رعایت حقوق دیگران» با  21.4درصد بیشترین میزان توجه و مؤلفۀ «صلۀ ارحام» ب ا 7.1
درصد درصد کمترین میزان توجه را دارا میباشد .بررسیها نشان داد که نتایج این پژوهش با
نتایج پژوهش افکاری ( )1396تا حدودی همخوان ،اما با پژوهش خدایار و همکاران ()1392
ناهمخوان است .درمجموع میتوان استنباط کرد که درکتب مطالعات اجتماعی به یک سری
از مؤلفههای اخالقی ازجمله صلۀ ارحام توجه مهمی نشده است که باید تمهیداتی در این زمینه
اندیشیده شود؛ چراکه تألیف کتابهای درسی که در آنها به مؤلفههای اخالقی بها داده شود
ثمرهای جز نزدیک شدن جامعه به فرهنگ اسالمی و توسعۀ کشور نخواهد داشت و کمتوجهی
به این موضوع ،اهمیت ندادن به سرمایۀ انسانی یک ملت است.

  103فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال اول /شماره  / 3پاییز  /1400پیاپی 3

پیشنهادات

 .1نظر به اینکه در محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی به مؤلفههای اخالقی به میزان
بسیار کمی اشاره شده است و نیز با توجه به اقتضائات آموزش و پرورش و نقش آن در تربیت
و آموزش افراد ،گروههای تألیف کتب مطالعات اجتماعی باید سعی کنند که مفاهیم اخالقی
را در خالل محتوای کتب بیشتر مورد توجه قرار دهند.
 .2مولفان میتوانند با گنجاندن مطالبی دربارۀ مفاهیم اخالقی در برخی از دروس دیگر
همچون ریاضی ،علوم و  ...در رسالت خود برای انتقال ارزشها از طریق کتب درسی موفقتر
باشند.
 .3توصیه میشود که سازمان تدوین کتب درسی ،مؤلفههای اخالقی را بهدلیل اهمیت
بسیار آن ،در قالب یک واحد درسی مستقل در فرایند آموزش در نظر بگیرند ودانشآموزان
را به بهرهگیری از این مفاهیم در زندگی ترغیب کند.
 .4در خصوص مؤلفۀ صلۀ ارحام ،با توجه به تأکید بسیار آیات و روایات ،توصیه میشود
که سازمان تدوین کتب درسی این بحث را نیز بهعنوان یک واحد درسی در برنامههای درسی
مدارس بگنجاند.
 .5بسیار ارزشمند است که پژوهشی مقایسهای میان محتوای کتب درسی و محتوای کتب
درسی سایر کشورهایی که درزمینۀ توجه به تربیت اخالقی بهویژه صلۀ ارحام ،موفقی عمل
کردهاند انجام گیرد تا ضمن شناسایی اصول و ضوابط انتخاب محتوای مطلوب ،بتوان تجارب
این کشورها را در تدوین کتب مورد توجه قرار داد.
 .6دستاندرکاران آموزش و پرورش میتوانند به کمک آموزشهای ضمن خدمت،
اهمیت پرداختن به مفاهیم اخالقی را برای معلمان ،دبیران و  ....تشریح نمایند تا آنان در
فرصتها و مناسبتهای گوناگون برایدانشآموزان مفاهیم اخالقی را تبیین کنند ،و در این
راستا ،میتوان از پخش فیلمهایی با موضوعات اخالقی برای فراگیران نیز بهره برد.
 .7میزان توجهی که در کتب درسی کنونی به مؤلفههای اخالقی شده ،به دالیلی همچون
نگرش برنامهریزان درسی ،وجود مباحث متعدد برای درج در کتب درسی ،محدودیت حجم
کتابهای درسی ،و تلقی کافی بودن فراوانی مؤلفههای اخالقی در این کتابها ،الزم است
با بررسیهای میدانی و استفاده از نظرات صاحبنظران حوزۀ برنامهریزی درسی و معارف
اسالمی ،کافی بودن مباحث ارائهشده مورد بررسی دقیقتر قرار بگیرد.
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The position of jurisprudence in Islamic teachings, since it is considered the
rule over the soul, property and breadth of others, it principally belongs to
God in essence, which it attributes to the Holy Prophet (PBUH) and the pure
Imams (AS) and through these chosen ones, it has been devolved to their
appointees. Therefore, special customs and practices have been legislated
for judgeship in comparison with other government institutions. Observance of
equality among the litigants is an issue that in this descriptive and analytical
study based on the judicial thought of Imam Reza (AS) and along with other
religious sources, leads to the inference of the principle of equality in judicial
affairs. In the view of Imam Reza (AS) following the attribution of the hadith to
him: “Make sure that you must act equally between the two opponents, even
looking at the two opponents”, a deep meaning of the profession of equality of
the judge between the parties to the dispute is needed, which named “the principle of judicial equality”. With the explanation that according to the application
of this narration, the judge uses the necessity of establishing equality among
the adversaries, the rejection of any kind of behavior, speech and dissenting
thought, as well as the evenness and equalization among them. This principle as a profession, can make the equality rule over the material behavior of
judges in etiquette-based dimension, and also rule their internal affairs in the
moral dimension of this profession. The principle, the flow of which ensures the
integrity of the litigation process, and its comprehensiveness includes various
legal principles and rules based on the impartiality of the judge.
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اصل مساوات در اندیشۀ قضائی امام رضا (ع)
با نگاهی به حقوق موضوعۀ ایران

(تاریخ دریافت - 1400/11/3 :تاریخ پذیرش)1401/1/1 :

چکیده

محمد خورشیدیاطهر

1

منصب قضاء در آموزههای اسالمی ،از آن جهت که تسلط بر نفس ،مال و ِعرض
دیگران به حساب میآید ،ذاتاً و اصالتاً به خداوند تعلّق دارد که آن را بر پیامبر اکرم
(ص ) و اوصیای الهی (ع) و از طریق این برگزیدگان خویش ،به منصوبان آنان
ارزانی داشته است .ازاینرو ،آداب و مسالک ویژهای در مقایسه با سایر نهادهای
حکومتی بر متصدّیان مسند والیی قضاوت ،تشریع شده است .رعایت تساوی میان
طرفین دعوا ،مسئلهای است که در این پژوهش توصیفی -تحلیلی بر مبنای اندیشۀ
قضائی امام رضا (ع ) مطرح شده و در کنار دیگر منابع دینی ،موجب استنتاج اصل
ِ
روایت «إعلم
مساوات در امور قضائی میشود .در بینش امام رضا (ع ) در پی انتساب
ّ ّ َ
ّ
الخصمین حتی النظرإلیهما » ...به آن بزرگوار ،معنایی
أنه یجب علیک أن تساوی بین
ِ
ژرف از مسلک تساوی قاضی میان طرفین دعوا الزم میآید که میتوان از آن،
«اصل مساوات قضائی» را استنتاج کرد؛ با این توضیح که به موجب اطالق این
روایت دربارۀ لزوم برقرار کردن تساوی بین خصمین ،نهی از هر نوع رفتار و گفتار و
اندیشهای که برخالف همانندپنداری میان آنان باشد برداشت میشود .این اصل در
قالب یک مسلک میتواند ،مراعات مساوات را در بُعد ادبواری آن بر رفتار ما ّدی
قاضیان ،و در بُعد اخالقمداری این مسلک ،بر امور باطنی ایشان حاکم نماید .اصلی
که جریان آن ،سالمت فرایند دادرسی را تضمین میکند ،و جامعیّت آن ،اصول و
قواعد متعدّد حقوقی مبتنی بر بیطرفی دادرس را در بر میگیرد.
کلیدواژگان :قرآن ،امام رضا (ع) ،قضاء ،قاضی ،اصل مساوات قضائی ،قانون
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری ،تهران ،ایران
khorshidi.athar@hotmail.com
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 .1مقدمه

مقام قضاء از آن جهت که نوعی والیت بر دیگری به حساب میآید ،ذاتاً از آن خداوند
َ َ
َ
الحاکمین﴾ (هود)45 :
الحاکمین﴾ (یونس )109 :و ﴿أحک ُم
ِ
است؛ وصف خدای تعالی بر ﴿خ ُیر ِ
در قرآن بر این موضوع داللت دارد .حقّ حکومت بر نفس و مال و ِعرض انسانها نیز باألصاله
به او تعلّق دارد (مقتدایی .)9 :1376 ،قرآن در مقام بیان حکومت مطلقۀ الهی اینگونه یادآور
ُ َ
َْ ُ َ
ُ
َ ُّ َ ْ ُ ُ ََْ ْ َ ْ َ ْ َ
فیه َیخت ِلفون﴾ (بقره )113 :و ﴿ث َّم ِإل َّی
میشود که ﴿فالل یحکم بین ُهم یوم ال ِقیام ِة فیما کانوا ِ
َ َْ ُ َ
ُُْ ْ
َ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ُ ََْ ُ ْ
فیه تخت ِلفون﴾ (آل عمران .)55 :نفوذ حکم انبیا و اوصیای
م ْر ِجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم ِ
خداوند ،موهبتی تل ّقی میشود که از طرف او بر مخلوقات ارزانی پیدا کرده است(بالغی،
ُ َ ُ َ َ َ
یح ق ْد َجل ْست
 :)108 :1345؛ ازاینرو ،امیرالمؤمنین (ع) خطاب به شریح میفرمایند« :یا شر
َ َ َ
َ ْ ً َ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ
�صی ن ِبی أ ْو ش ِقی» (ابن بابویه ،1363 ،ج )5 :3با این توضیح که
مج ِلسا ما جلسه ِإال ن ِبی أو و ِ
وصی او (ع) بر آن
جایگاه قضاوت در دیدگاه اسالم ،مسندی است که فقط پیغمبر (ص) و ّ
تکیه میزنند و البتّه ،منصوب و مأذون از طرف آنها نیز اهلیّت حکم بین متخاصمین را هم به
همین ترتیب پیدا میکنند (شهید ثانی ،1386 ،ج.)61 :3
بنابراین ،شأن و منزلت منصب قضاوت در دین مبین اسالم در مقایسه با سایر نهادها از
اه ّمیّت و امتیاز واالیی برخوردار است و در احادیث و روایات فراوانی بر این مسئله تأکید
شده است ،به گونهای که مسند قضاوت از اعظم مناصب محسوب میشود که بایستی به اهل
آن سپرده شود (مح ّمدی گیالنی .)20 :1378 ،منصب قضاوت ،به مقتضای ایجاب سلطه و
والیت برای متصدّیان این امر ،از یکسو بارزترین ارزشها برای تأمین حقوق مردمان و
استقرار عدالت اجتماعی در جامعۀ اسالمی به آن تعلق گرفته و از سوی دیگر ،خطیرترین
مسئولیّتها شمرده شده است .آنچه از آیات و روایات در این زمینه استنباط میشود ،هر دو
بُعد تصدّی امر قضاوت در کالم فقیهان امامیّه مدنظر بوده و به جالل و عظمت این منصب
از حیث نصب آن از طرف خداوند برای پیامبر اکرم (ص ) و از طرف ایشان برای امامان
معصوم(ع) و از سوی این بزرگواران برای فقیه جامعالشّرائط ثابت شده و درعینحال ،بنابه
مکرم (ص) که داللت دارد بر قرار گرفتن زبان قاضی بین دو قطعه
روایت منسوب به پیامبر ّ
توجه شده است
از آتش یا قرار گرفتن قاضی در کنار پرتگاه جهنّم ،به خطر عظیم آن ّ
(الموسوی الخمینی.)404 :2 ،1350 ،
بر پایۀ تعالیم شرع انور اسالم ،متصدّیان مسند قضاوت هرگز به مقام منیع حکم به عدل
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دست پیدا نمیکنند و جایگاه مه ّم حقوقی خود را نمییابند ،مگر آنکه به آداب آن متسنّن
گردند (جوادی آملی .)18 :1391 ،درواقع ،مظهر عدالت این قشر در گر ِو رعایت اخالق و
آداب اسالمی قضاوت است که از دستورات قرآنی و روایات معصومان (ع) گرفته شده و
در استنباطات فقهی علمای شیعه ،منبع استخراج آرا واقع شده ،و بر همین اساس ،تقریباً در
همۀ نصوص فقهی بابی به مسئلۀ «قضاء» اختصاص یافته و آداب برگزاری آن نیز عنوان گشته
است .بیتردید تشکیل دادرسی عادالنه به آنگونه که در منظومۀ فکری معصومان (ع) بوده،
به رعایت دستورالعملهایی منوط است که این بزرگواران ذکر کردهاند تا عدالت قضائی در
وجه اعالی خود تح ّقق یابد .یک سطح انگاشتن طرفین دعوا در انواع اکرام و احترام ،یکی از
مقرراتی است که در فقه اسالمی برای قاضی ضروری محسوب شده و بر اجتناب قاضی از هر
ّ
نوع رفتاری که موجب خروج وی از بیطرفی شود ،تأکید شده است .این جستار بر این مبنا
استوار شده که با محوریّت کالم نورانی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت ،امام
رضا (ع) ،مسلکی که باید قاضیان در مقام دادرسی میان اصحاب دعوا داشته باشند ،توصیف
و تحلیل شود تا بینش اسالم در اندیشۀ این امام بزرگوار (ع) درزمینۀ لزوم برقراری تساوی
بین طرفین دعوا روشن شود؛ بینشی که از چنان پشتوانهای برخوردار است که آثار بینظیری
را به همراه دارد و جلوۀ قاضیان را در آرمانشهر رضوی (ع ) آشکار میکند .نمودهای این
مقررات ایران نیز در پی اهتمام شرع انور اسالم بر رعایت مساوات در مقام
مسئله در قوانین و ّ
رسیدگی به دعاوی میان مدّعی و منکر هم در این پژوهش بررسی خواهد شد تا مناسبت فقه
و قانون در این مجال مشخّ ص شود .ازاینرو ،نگارش توصیفی-تحلیلی حاضر بر مبنای روایت
منتسب به امام هشتم (ع) با هدف کاربست این دستور دینی در امر قضاوت و کاربردی کردن
آن ،منبع استنتاج اصل مساوات در امور قضائی میشود ،به گونهای که مالزم مراعات تساوی
در رفتار ،گفتار و اندیشه برای قاضیان بوده و آنان را از حیث ظاهری و باطنی از هر فعل یا
ترک فعلی که بر خالف این اصل به حساب آید ،منع نماید.
 .1-1روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری دادهها در آن،
مطالعۀ کتابخانهای اسناد و منابع است که با مراجعه با منابع تألیفی ،شامل کتب و مقاالت
تألیفی و قوانین داخلی انجام میگیرد .این نوشتار ،فاقد جامعۀ آماری است و تجزیه و تحلیل
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ا ّطالعات در آن به شکل کیفی و مبتنی بر استدالل و استنتاج نگارنده صورت میپذیرد ،و از
جهت روششناسی اهداف پژوهش نیز ،بنیادین و کاربردی محسوب میشود.
 .2-1پیشینۀ تحقیق

تقریباً در تمام نصوص فقهی در باب القضاء به وجوب یا استحباب تساوی قاضی در
دادرسی میان اصحاب دعوا اشاره شده که میتوان از آن به عنوان ادبیات پژوهشی این نگارش
اشاره کرد که البته بعضاً برخی از این متون در مقالۀ حاضر استفاده شده است .کتب شرایع
االسالم فی المسائل الحرام و الحالل ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،المبسوط فی
فقه االمامیة ،جواهر الکالم و تحریر الوسیلة ازجملۀ این منابع بهشمار میروند .کتابهای ادب
قضا در اسالم ،قضاوت در اسالم ،و قضاء و قضاوت در اسالم به ترتیب اثر آیت اهلل العظمی
جوادی آملی و حجج االسالم و المسلمین مقتدایی و مح ّمدی گیالنی از دیگر آثار در این
زمینه هستند که به موضوع تساوی در رفتار قاضی پرداختهاند .همچنین در میان مقاالت ،مقالۀ
«بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه» نوشتۀ آقایان علی
محمدی جورکویه و محسن کاظمی نجفآبادی در شمارۀ  46فصلنامۀ حقوق اسالمی نیز
در زمرۀ پیشینۀ این تحقیق است ،با این وجه تمایز که در مقالۀ حاضر ،هم بازنگری در اصل
مزبور مورد توجه قرار گرفته و هم به واسطۀ مناسبت میان فقه و قانون ،حقوق موضوعۀ ایران
در این زمینه نیز بررسی شده است.
 .2مفهوم اصطالحی مسلک

طی
«مسلک» از نظر لغوی ،اسم ظرف است از ما ّدۀ «سلک» به معنای رفتن ،پیمودن ،یا ّ
کردن که ن ُه بار در قرآن از آن استفاده شده است (الراغب االصفهانی1412 ،ق .)421 :معنایی
که میتوان در ادبیّات فارسی با این واژه برابر دانست ،آیین ،روش ،کیش ،طریقه و ّ
خط
مشی است (دهخدا )223 :13 ،1377 ،که در قرآن کریم نیز به همین گونه استفاده شده
است .مفهوم اصطالحی «مسلک» از معنای لغوی آن بیگانه نیست و میتوان آن را نوعی راه
و روش عقیدتی تل ّقی کرد که پدیدآورندۀ مکتب یا طریقهای است که سالک را به مسیری
میراند .از این جهت شاید بتوان آن را معادل واژۀ « »principleدر اصطالح انگلیسی عنوان
کرد .دلیل این معنا به وضوح از آیۀ  12سورۀ حجر برداشت میشود؛ خداوند متعال در این
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َ َ َ ُ ُ ُ ُُ
ُ
حجت
جر ِمین﴾ ،به این معنا که قرآن را برای اتمام ّ
آیه میفرمایند﴿ :ک ِ
ذلک نسلکه ِفی قل ِ
وب امل ِ
در دلهای گناهکاران راه میدهیم .این عبور قرآن از قلوب گناهکاران در کنار طریق ما ّدی،
بر مسیر نفوذ و القای معنوی اشاره میکند (الطباطبائی ،1396 ،ج )194 :12و داللت دارد بر
اینکه «مسلک» ،آیین و روش محسوب میشود.
بر این اساس ،در این پژوهش از عبارت «مسلک» استفاده شده تا بر درونی و بیرونی بودن
مسئلۀ تساوی در قضاوت تأکید شود؛ زیرا امر به مساوات در مسند قضاوت عالوه بر افعال
بدن ،به فکر و عقیدۀ انسان نیز تعلّق میگیرد؛ اصطالح «مسلک» درمقابل ادب که فقط به
شکل بیرونی رفتار انسانی داللت دارد و «اخالق» که ملکۀ نفسانی در باطن انسان است ،از
جامعیّت بیشتری برخوردار است (الطبرسی .)34 :1380 ،گفتنی است که گرچه بحث رعایت
مساوات در برگزاری دادرسی منصفانه میان طرفین دعوا در کالم فقها در قالب آداب قضاوت
بیان شده ،ولی بهنظر میرسد با توضیحات فوق ،وصف مساوات در این گزاره به عنوان
«مسلک» از مقبولیّت بیشتری برخوردار باشد؛ چه اینکه بحث مساوات در مسند قضاء از یک
طرف در مناسبت ارتباط قاضی با خود انجام مییابد و از طرف دیگر ،در جریان قضاوت میان
اصحاب دعوا نمود پیدا میکند.
 .3مفهوم اصطالحی مساوات

«مساوات» ،واژهای عربی و اسم مصدر از «سوا» است که معنایی معادل برابری کردن و
یکسانپنداری میان دو یا چند چیز دارد (دهخدا )106 :13 ،1377 ،که در این معنا ،پنج بار در
قرآن مورد استفاده قرار گرفته است ،هرچند معانی دیگری نیز دارد .به عبارت دیگر ،منظور
از مساوات ،نوعی مصونیت از افراط و تفریط در دو بعد ک ّمی و کیفی است ،و به صورت
وصف یک امر نیز بهکار میرود (الراغب االصفهانی1412 ،ق .)439-440 :همانندگرایی از
َ
َ
انبذ ِإل ِیهم َعلی
معنای این اصطالح بهوضوح در آیۀ  58سورۀ انفال با این بیان نمایان است﴿ :ف ِ
َ
واء﴾ ،با این توضیح که خداوند متعال به موجب این آیه به پیغمبر (ص) دستور میدهد که
س ٍ
برابر با عمل خود آنان ،معاهدهای را که با بنیقریظه یا بنیقینقاع نوشته شده به سوی خودشان
بیندازد ،و به این ترتیب ،به مقابلهبهمثل و اعتدال فرمان میدهد (الطباطبائی.)196 :3 ،1396 ،
با ظهور اسالم بر اساس آموزههای قرآنی ،اصل مساوات در تمام شئون حکومت اسالمی
مقرر شد که با همگان بهطور یکسان رفتار شود و هیچ
از جمله مسند قضاء برقرار شد و ّ
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تفاوتی میان آحاد جامعه گذاشته نشود ،چراکه انسانها هیچ برتریای بر دیگری جز با مالک
تقوا ندارند؛ لذا در اسالم ،کلیّۀ برتریجوییهای اجتماعی و امتیازات نژادی منتفی اعالم
شده است؛ ازاینرو ،پیامبر اکرم (ص) همۀ اشخاص جامعۀ اسالمی را همانند دندانههای
شانه با هم برابر و مساوی میدانست « :إن الناس من آدم إلی یومنا هذا مثل أسنان املشط»
(المجلسی1403 ،ق .)348 :22 ،در عصری که مشرکان ،نسل و حسب و نسب و ثروت را
مایۀ تفاخر قلمداد میکردند ،پیامبر (ص) با اعالن اصل مساوات همگانی افراد از هر قوم و
قبیلهای با هر رنگ و نژادی ،دیدگاه اسالم را تبیین کردند که در منطق علمی و عملی ایشان
جلوهگر گردید (ابن بابویه .)363 :4 ،1363 ،این بینش در اندیشۀ سیاسی امیرمؤمنان (ع) و
دیگر ائمۀ اطهار (ع) نیز نمود پیدا کرد و در بیانات نورانی این بزرگواران هم به این مسئله
توجه ویژه شده است .رعایت اصل مساوات در ق ّوۀ قضائیّه بیش از سایر ارکان حکومت
ّ
اسالمی مدنظر بوده ،چنانکه در بیان امام علی (ع) خطاب به خلیفۀ د ّوم ،مراعات و اهتمام به
مساوات اینگونه عنوان گردیده است« :إقامة الحدود علی القریب والبعید ،والحکم بکتاب
(حر العاملی1414 ،ق.)156 :18 ،
هللا فی الرضا والسخط ،والقسم بالعدل بین األحمرواألسود» ّ
در سیرۀ عملی آن امام (ع) نیز آشکارا حکم به مساوات در امور و قضایای مختلف مشاهده
میشود؛ ازجمله در قضیهای که طرف ایشان فرد مسیحی یا یهودی بود و امام (ع) در مقام
مدعی گرفتند ،و نیز در قضیۀ دختر ایشان که از بیتالمال گردبندی را عاریه گرفت ،و نیز
نجاشی که از یاران برجستۀ حضرت (ع) بود.
اجرای ح ّد شرب خمر بر ّ
 .4مسلک مساوات در منصب قضاء در اندیشۀ امام رضا (ع)

از منظر امام رضا (ع) ،به سبب اه ّمیّت واالیی که مسند قضاء نسبت به دیگر شئون و امور
حکومتی دارد و نیز آثار و نتایج مثبتی که در پی مراعات مساوات از ناحیۀ قاضیان در مواجهه
با طرفین دعوا حاصل میآید ،بر لزوم برقراری مساوات در قضاوت بین متخاصمین نزاع تأکید
شده است .در روایتی از امام رضا (ع) دربارۀ نحوۀ تعامل قاضی با مدّعی و منکر در کتاب
مستدرک الوسائل ،ذیل باب «باب استحباب مساواة القاضی بین الخصمین فی اإلشارة والنظر
والمجلس» اینگونه بیان شده است:
َ َ َ
ّ ّ َ
ّ
ّ
الخصمین حتی النظر إلیهما ،حتی ال یکون نظرک إلی
«إعلم أنه یجب علیک أن تساوی بین
ِ
َ
َ َ
ّ
أحدهما أکث َر ِمن نظ ِر َک إلی الثانی» (النوری الطبرسی:)350 :17 ،1386 ،
ِ
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بدان که برتو واجب است به دو طرف دعوا به تساوی رفتار کنی به حدی که حتی نگاه نو
به آن دو برابر باشد تا نگاهت به یکی از آن دو بیشتر از دیگری نباشد.
بنابه این اندیشۀ حضرت (ع) ،مسلک مساوات قاضی میان طرفین دعوا باید به گونهای باشد
که حتّی در طرز و میزان نگاه کردن به هریک از آنها متفاوت نباشد؛ درواقع ،در مسلک
قاضی ،برابری بین مراجعان به دادگستری باید مراعات شود و طرفین دعوا در انواع اکرام و
احترام در یک سطح قرار داده شوند و نوع برخورد با آنها نباید مختلف بهنظر برسد (بالغی،
 .)111 ،1345بر اساس این روایت و دیگر نصوص دینی با همین مضمون ،لزوم رعایت
مساوات از سوی قاضیان در برخوردها میان اصحاب دعوا در آرای فقها مدنظر قرار گرفته
است ،و حتّی در کوچکترین رفتارهای قاضی نظیر اشاره کردن و نگاه کردن و گشادهرویی
و ایستادن و نشستن و گوش فرا دادن و سکوت ،رعایت تساوی میان طرفین دعوا لحاظ شده
است (النجفی1404 ،ق .)142 :40 ،افزون بر اینکه در تالزم با اصل مساوات قضائی ،قاضی
حق ندارد با یکی از طرفین دعوا بلندتر صحبت کن،د مگر آنکه با طرف دیگر دعوا نیز همین
برخورد را داشته باشد (الطوسی .)149 :8 ،1387 ،فراتر از آن ،قاضی از ارتکاب اعمالی ،حتی
پیش از برگزاری جلسۀ دادرسی به گونهای که به رعایت نکردن تساوی میان اصحاب دعوا
اشاره داشته باشد ،نهی شده است (الکلینی1407 ،ق )413 :7 ،و همچنین ،دلیل سکونت قاضی
در مرکز شهر ،تساوی سهولت طرفین دعوا در دسترسی به دادگاه عنوان شده است (الحلی،
1408ق.)64 :4 ،
البتّه باید اظهار نمود که این روایت از طرف محدّث نوری (ره) از «باب القضاء واألحکام»
الرضا (ع) است (1406ق )260 :و تا
کتاب فقه الرضا (ع) که منتسب به امام علی بن موسی ّ
زمان ّ
علمه مجلسی ا ّول (ره) در قرن یازدهم ،هیچ نشانی از این کتاب در تاریخ فقه شیعه
وجود نداشت و علمای متقدم نیز به آن اشارهای نداشتهاند ،ولی ّ
علمه مجلسی د ّوم ،سیّدعلی
دمحمد مجاهد ،محدّث بحرانیّ ،
مل احمد نراقی و وحید بهبهانی (ره) از جمله
طباطبائی ،سی ّ ّ
فقهایی هستند که بر این کتاب اعتماد کردهاند و با وجود مرسل بودن روایات آن ،آنها را
در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار دادهاند (مهریزی و صدرائی خوئی:7 ،1380 ،
 .)446-457در پاسخ به ضعف واردشده بر سندّیت و حجیّت روایت ذکرشده میتوان به این
دو دلیل استناد کرد :ا ّوالً ،بحث از حکم به لزوم برقراری مساوات قاضی بین خصوم در اشاره
کردن و نگاه کردن و ّ
محل نشستن ،موضوعی است که در بیشتر کتب و متون روایی و فتوایی
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(حر العاملی 157 :18 ،1414 ،و شهید ثانی )72 :3 ،1386 ،ازاینرو ،نمیتوان
ذکر شده است ّ
بر تشریع چنین امری تردید روا داست؛ ثانیاً ،صرفنظر از اینکه این روایت در منابع حدیثی
دیگر مستند به نقل آن در کتاب «فقه الرضا (ع)» بیان گردیده (البروجردی،)32 :25 ،1373 ،
مست ّق ً
ال در برخی از کتب فقهی ،مستمسک استنباط حکم وجوب شرعی مساوات در مسند
قضاوت قرار گرفته است (األنصاری1415 ،ق .)113 :بنابراین ،ایرادی بر استنباط بر مبنای
این روایت نیست و به صرف مرسله بودن آن یا اینکه علمای متقدم به آن استناد نکردهاند،
نمیتوان از حجیّت آن دست کشید.
اینکه رعایت مساوات قاضی بین طرفین دعوا ،واجب است یا مستحب ،میان فقیهان
اختالفنظر وجود دارد (األنصاری1415 ،ق)112 :؛ مشهور علمای امامیّه به وجوب برقراری
مساوات در مسند قضاء قائل هستند (شهید ثانی )72 :3 ،1386 ،و به روایت منقول از امام
رضا (ع) ،بهدلیل اینکه به صراحت از واجب بودن چنین حکمی سخن به میان آمده ،احتجاج
میکنند (األنصاری1415 ،ق .)112 :ولی درمقابل ،ع ّدهای از فقیهان شیعه با ردع حکم وجوب
مسلک مساوات قاضی ،از استحباب آن دفاع میکنند ،با این استدالل که امر به قاضی برای
سوءظن به وی است و این به استحباب
رعایت مساوات میان اصحاب دعوا ،برای رفع تهمت و
ّ
این حکم اشاره دارد ،در غیر این صورت ،با واجب دانستن مساوات قضائی ،موجب عسر و
حرج برای قاضی میشود که وجود آن در شریعت سمحه و سهلۀ اسالم منتفی اعالم شده
است (األنصاری1415 ،ق .)113 :ازاینرو ،مح ّقق حلّی (ره) ،وجوب مساوات در مسند قضاء
را فقط بر چگونگی سالم دادنّ ،
محل نشستن ،نگاه کردن و میزان سخن گفتن و ساکت بودن
دانسته و وجوب آن را در میل باطنی به سبب تع ّذر در اجرای آن ،منتفی دانسته است (الحلی،
1408ق.)71 :4 ،
به هر ترتیب ،انشاء حکم لزوم مساوات برای متصدّی منصب قضاء میان طرفین دعوا مطابق
فرمایش حضرت امام رضا (ع) ،موجب تفصیل بیشتر این مبحث در کتب فقهی شده است .از این
روایت امام رضا (ع ) و دیگر احادیثی که از معصومان (ع) در این زمینه نقل شده ،اصلی استنباط
میشود که به موجب مفهوم آن ،هر رفتاری ،اع ّم از درونی یا بیرونی ،که به خروج قاضیان از
مساوات میان طرفین دعوا منجر شود ،نهی شده است و از سویی دیگر ،لزوم برقراری تساوی را
در اعمال و نظرگاه قاضیان برداشت میشود .این اصل از آن جهت که مستفاد از روایات مسند
قضاء جریان مییابد« ،اصل مساوات قضائی» عنوان میشود .بدیهی است که بنا به مدلول آن،
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همۀ اعمالی که به هر نحو ،نوعی کرامت و ارزش قائل شدن برای یک طرف دعوا از ناحیۀ
قاضی به حساب آید ،مثل بلند شدن از جایگاه ،صرفاً برای احترام به مدّعی ،یا روی گردانیدن
از وی مردود تل ّقی میشود (شهید ثانی)72 :3 ،1386 ،؛ اطالق روایت مذکور نیز به همین مسئله
داللت دارد و ذکر مساوات در نوع و میزان نگاه کردن به هر دو طرف از باب نمونه است و لزوم
رعایت این تساوی در مسند قضاء داللت دارد که این همانندی در نگاه کردن تنها یکی از موارد
آن به حساب میآید .درحالیکه در برخی از کتب مشاهده میشود که حکم رعایت مساوات
برای قاضی فقط در حیطۀ رعایت تساوی قاضی در اشاره و نگاه کردن به صورت محصور عنوان
شده که به نظر میرسد این مسئله از آن نشئت میگیرد که به هر دلیلی ،روایت منقول از حضرت
امام رضا (ع ) مورد توجه دیگر نویسندگان واقع نگردیده است (این بابویه قمی1415 ،ق.)397 :
 .5رهیافتهای اصل مساوات قضائی در نظام تقنینی ایران

امروزه ازجمله مؤلّفههای اساسی دادرسی منصفانه ،بیطرفی دادرسی است که به مثابۀ ح ّقی
از حقوق بشری در فرایند دادرسی از کرامت و منزلت انسانی طرفین دعوا پاسداری میکند تا
عدالت قضائی در ح ّد اعالی آن تضمین شود .این حقّ به صورت بنیادین ،ناظر بر عملکرد قاضی
ِ
مساوات کامل باشد (شمس.)128 :2 ،1391 ،
درطول فرایند دادرسی است تا رفتار او مبتنی بر
در متون حقوقی ،هر رفتاری که به جانبداری دادرس از یکی از اصحاب دعوا منجر شود ،به
موجب این اصل ،نهی شده است که درنتیجۀ آن ،قواعد بسیاری حاصل میآید .یکی از این
قواعدی که از اصل بیطرفی دادرس استنتاج میشود ،قاعدۀ رفتار مساوی با طرفین دعواست
که مطابق آن ،بر رفتار مساوی و برابری آیینی متداعیین در دادرسی تأکید میشود (غمامی و
محسنی .)51-54 :1390 ،به سخن دیگر ،بنا به مفا ّد این قاعده ،نباید رفتاری از دادرس سر بزند
که بر تمایل او به یکی از اصحاب دعوا داللت کند .در نظام تقنینی ایران ،از اصل بیطرفی یا
اصل تساوی دادرس میان طرفین دعوا تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مص ّوب 4
اسفند  1392با اصالحات و الحاقات بعدی سخنی به میان نیامده بود تا اینکه در بخش پایانی
ما ّدۀ ( )2این قانون فقط به بُعد رعایت تساوی بین تمام متّهمین در محاکم کیفری ،مورد تأکید
مقنّن قرار گرفته است« :دادرسی کیفری ...و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی
به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به صورت یکسان اعمال شود ».و در
ما ّدۀ ( ،)3عدم جانبداری و عدم متمایل شدن مقامات قضائی به یکی از طرفین دعوای کیفری
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مقرر میدارد (طهماسبی،
درنتیجۀ پیشداوری شخصی قاضی یا اِعمال نفوذ دیگران بر او را ّ
« :)63-66 :1 ،1396مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص
 ...رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند».
توجه داشت که به صورت علمی نمیتوان تفاوتی میان اصل بیطرفی دادرس
امّا باید ّ
با قاعدۀ رفتار مساوی او با طرفین دعوا ،به سبب فقدان تفاوت در مدلول آنها ،قائل شد ،و
برخالف آنچه از استنتاج قاعدۀ رفتار تساوی دادرس با طرفین دعوا از اصل بیطرفی او در
فرایند دادرسی گفته شده ،بهنظر میآید که بیطرفی و عدم جانبداری دادرس را باید نتیجۀ
اصل مساوات قضائی تل ّقی کرد؛ درواقع ،به وسیلۀ یک امر وجودی ،معدم ثابت میشود ،نه
برعکس؛ یعنی با مسلک مساوات قاضی است که بیطرفی او در دادرسی حاصل میآید،
نه اینکه با بروز رفتار تبعیضآمیز دادرس ،تساوی رفتاری او با طرفین دعوا ثابت میشود.
بنابراین ،اصلی که مستنبط از کالم امامان معصوم (ع) ازجمله امام رضا (ع) دربارۀ مساوات
در منصب قضاء ابراز گردید ،از آنچنان شمولیّتی برخوردار است که تمام قواعدی را که به
هر ترتیب از بیطرفی دادرس استنتاج میشود ،در برمیگیرد ،و با وجود این اصل بهتنهایی،
دیگر نیازی به تفکیک و وضع اصول و قواعد متعدّد در این زمینه نیست .به عبارت دیگر،
جامعیّت اصل مساوات قضائی تا به آن جایی است که هر سه اصل راهبردی در آیین دادرسی
کیفری را فرا میگیرد و با وضع و تع ّمق در آن ،دیگر لزومی بر جعل اصلی دیگر دراینباره
نیست ،و میتوان با ترت ّب آن اصل بر مناصب قضائی ،کلیّۀ نتایجی را از اصلی با عنوان
بیطرفی که در متون حقوقی از آن یاد میشود ،بهدست آورد.
 .6نتیجهگیری

دین مبین اسالم به خاطر پشتوانۀ اخالقی نیرومندی که دارد ،بسیار فراتر از مکاتب ما ّدی به
آداب و مسالک متصدّیان منصب قضاوت پرداخته است .اختصاص این مسند والیی به پیامبر
اکرم (ص ) و اوصیای الهی (ع) از جانب خداوند و از سوی این برگزیدگان خدا به فقیهان
ِ
غرای
جامعالشّرائط باعث شده که کوچکترین مسائل در این
منصب خطیر مورد ّ
توجه شریعت ّ
اسالم قرار گیرد (جوادی آملی .)16 :1391 ،ازجملۀ این مسائل مهم ،مراعات مساوات بین
متداعیین در دعاوی از ناحیۀ قاضیان است .آثار و نتایج بیاندازۀ این مسئله به گونهای است که
میتوان آن را در قالب مسلک برای صاحبان منصب قضاوت در نظر گرفت تا هم ادب بر رفتار
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ایشان در این مسند حاکم باشد و هم بهعنوان یک ملکۀ نفسانی ،از بُعد اخالقی بر فکر و اندیشۀ
قاضیان ناظر شود ،و درنهایت ،آنان را به برخورد یکسان در امور ما ّدی و معنوی در ارتباط با
اصحاب دعوا وادار نماید ،بهطوری که دادرسی ،منصفانه به نظر آید .به سخن دیگر ،از آن
جایی که یکی از وجوه مه ّم عدالت ،عدالت قضایی است که معیار اصلی عادالنه بودن دادرسی
بهحساب میآید و لزوم رعایت اصل تساوی میان طرفین دعوا از لوازم این امر به شمار میرود،
بستر عادالنه در رسیدگی به ترافعات با رعایت مساوات میان اصحاب دعوا حاصل میشود.
ّ
ِ
روایت «إعلم أنه یجب علیک أن تساوی بین
در کالم حضرت امام رضا (ع) به موجب
ّ ّ َ
الخصمین حتی النظر إلیهما( ». ...النوری الطبرسی )350 :17 ،1386 ،میتوان «اصل مساوات
ِ
قضائی» را استنتاج کرد که درمجموع ،برداشت حصر از آن نمیشود و جامعیّت آن ،مشتمل
بر همۀ رفتارهای قاضی در مقام دادرسی میان متداعیین میشود .اصول متعدّد حقوقی ازجمله
اصل بیطرفی و استقالل قضائی را میتوان برگرفته از همین اصل مساوات در قضاوت دانست
که در حقوق موضوعۀ ایران نیز تبلور پیدا کرده است.
مواد ( )2و ( )3از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392با اصالحات و الحاقات
بعدی ،نمونههای عینی از جریان این اصل ناظر بر رفتار قاضیان محسوب میشود .بنابراین،
این منبع غنی روایی در کنار دیگر منابع دینی بهوضوح مسلکی را برای مقامات قضائی پدید
میآورد که مانع از روا داشتن تبعیض میان طرفین دعوا براثر تحتتأثیر قرار گرفتن قاضی از
امری شخصی یا خارجی میشود و بر لزوم مساوات در انواع اکرام و احترام در قبال طرفین
دعوا تأکید میکند.
یادداشتها:
1و همینطور آیۀ ( )87سورۀ اعراف. 2و همی َنطور آیۀ ( )8سورۀ تین.َ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ ُ ْ
ََ ْ َ ْ ُ َ َّْ
ْ
الیزان ِلیقوم الناس ِبال ِقس ِط﴾ (حدید)25 :
نات وأنزلنا معهم ال ِکتاب و ِ
﴿3لقد أ ْرسلنا ُرسلنا ِبالب ِی ِ[4نوح]20/؛ [النحل]62/؛ [الجن]27/؛ [طه]53/؛ [المدثر]42/؛ [الحجر]12/؛ [الشعراء]200/؛[المؤمنون ]27/و [الجن.]17/
[5التوبه]19/؛ [النجم]6/؛ [المؤمنون]28/؛ [الزخرف ]13/و [الفتح.]29/َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ً َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ
ّ ََ ُ
ّ
﴿6یا َ ُّأی َها الناس إنا خلقناکم ِمن ذک ٍر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبا ِئل ِلتعارفوا ِإن أکرمکمُ
َ
هللا أتقیکم﴾ (حجرات)49 :
ِعند ِ
to the Parties

7- Impartiality
8- Equal Behavior
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فهرست منابع

* قرآن کریم.
السالم ،چاپ اول ،مشهد ،مؤسسۀ آل البیت
1امام رضا (ع ) (منسوب)1406( ،ق) ،فقه الرضا علیه ّعلیهم السالم.
2األنصاری ،مرتضی1415( ،ق) ،القضاء و الشهادات ،چاپ ا ّول ،قم ،کنگرۀ جهانی بزرگداشتشیخ اعظم انصاری.
3ابن بابویه الق ّمی ،ابوجعفر مح ّمد بن علی [شیخ صدوق] ،)1363( ،من ال یحضره الفقیه ،چاپد ّوم ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.
4ابن بابویه الق ّمی ،ابوجعفر مح ّمد بن علی [شیخ صدوق]1415( ،ق) ،المقنع ،چاپ ا ّول ،قم،السالم.
مؤسسة اإلمام الهادی علیه ّ
5البروجردی ،حسین ،)1373( ،جامع أحادیث الشیعه ،چاپ ا ّول ،قم ،نشر الصحف.6بالغی ،سیّد صدرالدین ،)1345( ،عدالت و قضاء در اسالم ،چاپ ا ّول ،تهران ،مؤسسۀ چاپ وانتشارات امیر کبیر.
7جوادی آملی ،عبداهلل ،)1391( ،ادب قضا در اسالم ،چاپ ششم ،قم ،مرکز نشر اسراء.حر العاملی ،مح ّمدبنحسن1414( ،ق) ،وسائلالشیعه ،چاپ س ّوم ،بیروت ،دار إحیاء التراث
ّ 8العربی.
9حلّی ،ابوالقاسم نجمالدّین جعفربنحسن[مح ّقق حلّی]1408( ،ق) ،شرایع اإلسالم فی مسائلالحالل و الحرام ،چاپ د ّوم ،قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان.
 10-الراغب االصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد1412( ،ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،چاپ
ا ّول ،بیروت ،دار القلم.
 11-دهخدا ،علی اکبر ،)1377( ،لغت نامه دهخدا ،چاپ س ّوم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 12-شمس ،عبداهلل ،)1391( ،آیین دادرسی مدنی ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات دراک.
 13-الطباطبائی ،مح ّمدحسین ،)1396( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ دهم ،قم ،نشر معارف اهل
بیت (ع).
 14-الطبرسی ،فضل بن حسن ،)1380( ،اآلداب الدینیه للخزانه المعینیه ،چاپ ا ّول ،قم ،انتشارات زائر.
 15-الطوسی ،محمد بن حسن1387( ،ق) ،المبسوط فی فقه االمامیه ،تحقیق و تصحیح :سید محمد
کشفی ،چاپ سوم ،تهران ،المکتبه المرتضویه.
 16-طهماسبی ،جواد ،)1396( ،آیین دادرسی کیفری ،چاپ س ّوم ،تهران ،نشر میزان.
 17-العاملی الجبعی ،زینالدین بن علی بن احمد[شهید ثانی] ،)1386( ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه
الدمشقیه ،چاپ د ّوم ،بیروت ،مؤسسه التاریخ العربی.
 18-غمامی ،مجید و محسنی ،حسن ،)1390( ،اصول آیین دادرسی مدنی فراملّی ،چاپ ا ّول ،تهران،
نشر میزان.
 19-الکلینی ،محمدبن یعقوب1407( ،ق) ،الکافی ،چاپ چهارم ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
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 20-المجلسی ،مح ّمدباقر1403( ،ق) ،بحاراألنوار ،چاپ ا ّول ،بیروت ،مؤسسه الوفاء.
 21-مح ّمدی گیالنی ،مح ّمد ،)1378( ،قضاء و قضاوت در اسالم ،چاپ ا ّول ،تهران ،نشر سایه.
 22-مقتدایی ،مرتضی ،)1376( ،قضاوت در اسالم ،چاپ ا ّول ،تهران ،قوۀ قضائیه.
 23-الموسوی الخمینی ،سیّد روحاهلل ،)1350( ،تحریر الوسیله ،چاپ د ّوم ،قم ،مؤسسۀ مطبوعاتی
اسماعیلیان.
 24-مهریزی ،مهدی و صدرائی خوئی ،علی ،)1380( ،میراث حدیث شیعه ،قم ،دار الحدیث.
 25-النجفی ،محمدحسن1404( ،ق) ،جواهر الکالم ،تحقیق و تصحیح :عباس قوچانی و علی
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ABSTRACT
All beings taste death, but the way of facing death for oppressors, infidels and
hypocrites is different from other people. The only source for understanding
how these people face death is the Holy Quran, and in order to understand
the verses accurately, the interpretive narrations about them must be studied,
analyzed and explained. Therefore, this research by descriptive-analytical
method and using library sources tries to analyze and evaluate interpretive
narratives about how oppressors face death.
The findings of the study indicate that human beings are not the same when
their souls are taken, but people like infidels, hypocrites and oppressors,
their souls are taken with difficulty and with humiliation and reprehension. At
the time of death, some people ask for their death to be delayed so that they
do perform Hajj, Zakat, and almsgiving. And the meaning of the two deaths
for the infidels in the Holy Qur'an is twice the divine punishment for them.
Also, the language of interpretive narrations about those whose repentance
is not accepted, seeks to apply this general concept to some of its examples.
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تحلیل محتوایی روایات تفسیری دربارۀ مواجهۀ ظالمان با مرگ
(تاریخ دریافت - 1400/11/12 :تاریخ پذیرش)1401/1/1 :

چکیده

اکرم سادات سیدی

1

همۀ موجودات مرگ را میچشند ،اما نحوۀ مواجهه با مرگ برای ظالمان و
کافران و منافقان با دیگر افراد متفاوت است .تنها منبع برای شناخت چگونگی
رؤیایی این افراد با مرگ ،قرآن کریم است و برای فهم دقیق آیات نیز باید
روایات تفسیری ذیل آنها مطالعه و تحلیل و تبیین قرار شود .ازاینرو ،باروش
توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای ،روایات تفسیری پیرامون
مواجهۀ انسانهای ظالم با مرگ تبیین و تحلیل میشود .یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که حال انسانها در هنگام قبض روحشان یکسان نیست،
بلکه افرادی مانند کافران و منافقان و ظالمان ،قبض روحشان با سختی و همراه
با تحقیر و سرزنش است .برخی افراد در هنگام مرگ درخواست میکنند
ِ
حج
مرگشان به تأخیر بیفتد تا صدقۀ دادهنشده،
زکات پرداختنشده و ِ
انجامنداده را بهجای آورند .همچنین مقصود از دو بار مرگ برای کفار در
قرآن کریم ،دو بار عذاب الهی برای آنان است .همچنین روایات تفسیری در
مورد اینکه چه کسانی توبهشان موردپذیرش نیست ،مختلف هستند که علت
آن این است که در هر روایت تفسیری ،صرفاً ذکر برخی مصادیق برای این
مفهوم عام مدنظر بوده است.
کلیدواژگان :روایات تفسیری ،مرگ ،ظالم ،منافق ،کافر

 -1دانشجوی سطح  4رشته تفسیر تطبیقی جامعهالزهرا قم ،ایرانakramsadat.seyedi@yahoo.com .
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مقدمه

مرگ که انتقال از حیات دنیوی به حیات اخروی است ،حقیقتیانکارناپذیر است ،و هر
صاحب هستی مرگ را خواهد چشید ،اما چگونگی رؤیارویی با مرگ برای همۀ انسانها
یکسان نیست و چون مرگ قابل تجربه و امتحان نیست و کسی که از دنیا رفت ،دیگر
نمیتواند برگردد و اخبار آن را برای اهل دنیا تشریح کند ،تنها منبع برای شناخت نحوۀ وقوع
مرگ برای افراد ،قرآن کریم است ،و البته برای فهم دقیق آیات نیز باید روایات تفسیری
ذیل آنها ،با دقت مطالعه و تحلیل و تبیین شود؛ ازاینرو ،در این پژوهش ،روایات تفسیری
که پیرامون مواجهۀ ظالمان با مرگ است تحلیل و ارزیابی قرار شدهاند ،و پس از گردآوری
آیاتی که در این زمینه است ،روایات تفسیری ذیل آنها با مراجعه به منابع تفسیری و روایی
جمعآوری شده است ،و سپس با مراجعه به کتب تفسیری و با بهرهگیری از دانش ادبیات،
مواجهۀ ظالمان با مرگ ،بررسی و تبیین شده و کارکردهای روایات تفسیری دراینباره ،با
دقت ،تحلیل شده است تا بتوان شناخت صحیحی از مواجهۀ منافقان و کافران و ظالمان با
مرگ پیدا کرد.
درخصوص چگونگی رویارویی انسانها با مرگ ،پژوهشهای متفاوتی انجامشده است
که ازجملۀ آنها کتابی با عنوان «مرگ و برزخ از دیدگاه قرآن و حدیث» نگاشتۀ مهدی امین
است که در سال  1389به چاپ رسیده و در آن نظرات عالمه طباطبائی درمورد آیات مرگ
مورد توجه قرار گرفته است .همچنین پایاننامهها و مقاالت متعددی نگاشته شده که ازجملۀ
آنها میتوان به پایاننامۀ «مرگ در قرآن و نهجالبالغه» از سمیه شادپوریدر سال  ،1394و
مقالۀ «جستار در برخی از مؤلفههای مفهومشناسی مرگ در قرآن کریم» از باقر الریجانی
و همکارانشان درسال  1393اشاره کرد که در این مقاله ،مؤلفههای دوازدهگانهای برای
مفهومشناسی مرگ ارائه شده است .در هیچیک از این پژوهشها ،روایات تفسیری آیاتی را
که درمورد نوع مواجهۀ ظالمان با مرگ است تحلیل و ارزیابی نشدهاند .فقط در برخی تفاسیر
مانند «المیزان» و «تسنیم» در بحث روایی ،گاهی روایات ،تحلیل و ارزیابی شدهاند .بنابراین
ِ
تفسیری ذیل آیات مواجهۀ ظالمان با مرگ تحلیل
نوآوری این پژوهش آن است که روایات
و ارزیابی میشوند .روش گردآوری اطالعات در این پژوهش کتابخانهای و پردازش دادهها
با شیوۀ توصیفی ،تحلیلی و انتقادی است.
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 .1مفهوم شناسی

در این بخش مفهوم کلماتی مانند روایت ،روایات تفسیری ،مرگ ،ظالم ،کافر و منافق
ذکر میشود.

 .1-1روایت

روایت از ریشه َر َوی به معنای حمل کردن است (فیومی ،بیتا246 :2 ،؛ طریحی،1375 ،
 198 :1و  ،)199اما کلمۀ روایت به معنای نقل کردن چیزی از منبع (آذرنوش ،بیتا )254 :و
نقل حدیث یا سخن از کسی نیز بهکار رفته است (دهخدا.)78 :26 ،1377 ،
در علم حدیثشناسی اگر کلمۀ روایت بهصورت مطلق به کار رود ،به معنای حدیث است
و بر قول ،فعل یا تقریر معصوم (ع) اطالق میشود (مدیر شانه چی11 :1378 ،؛ نصیری،1383 ،
30 :1؛ معین.)525 :1 ،1379 ،
 .1-1-2روایات تفسیری

محققان تعاریف متعددی از روایات تفسیری ارائه کردهاند؛ اما تعریف موردنظر در این
پژوهش این است که روایات تفسیری ،روایاتی هستند که بخشی از آیه در آن مذکور باشد
یا روایت ناظر به آیهای باشد که هرچند متن آیه در آن مذکور نیست ،اما مراد خداوند متعال
در آیه را بیان کرده یا زمینۀ فهم آن را فراهم میسازد (مهریزی.)36 :55 ،1389 ،
 .1-2مرگ

مفهوم مرگ در قرآن با الفاظی مانند موت ،قتل ،هلک ،وفی ،و صعق آمده است .مرگ
به معنای مردن و ضد حیات (ابن منظور )۹۱ :۲ ،۱۴۱۴ ،و نفی حیات در هرچیز بهمقتضای
خصوصیات وجودش است (مصطفوی .)۱۹۶ :۱۱ ،۱۳۶۰ ،برخی نیز آن را به معنای سکون
دانستهاند (طریحی.)۱۱۵ :۱ ،1375 ،
مرگ از منظر قرآن کریم ،گرفتن بهطور کامل و انتقال از عالمی به عالم دیگر است
(مکارم شیرازی و دیگران .)167 :20 ،1374 ،طبق این معنا ،مرگ به معنای از بین رفتن حیات
در موجود صاحب شعور و اراده نیست ،بلکه به این معناست که موجود صاحب شعور و
اراده ،از یک مرحلۀ زنـدگـی بـه مرحلهای دیگر وارد شود ،درحالیکه شعور و ارادۀ خود را
از دست نداده است .قرآن کریم این انتقال را مرگ معرفی کرده است (طباطبایی:19 ،1390 ،
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ْ
 .)585از نظر عالمه طباطبایی ،مرگی را که خداوند سبحان به حق توصیف کردهَ :
﴿و َج َاءت
ْ
َ َ ُ َْ
کرة ال ْو ِت ِبال َح ِ ّق( ﴾...ق :)19 :و (به هوش آیید که) هنگام بیهوشی و سختی مرگ ،به حق و
س
حقیقت فرا رسید »...به معنای بیحرکتی ،بیحسی و زوال زندگی که با چشم ظاهری ما دیده
شود ،نیست؛ بلکه بازگشت بهسوی خداوند ع ّز ّ
وجل است که با خارج شدن از نشئۀ دنیا و
وارد شدن به نشئۀ آخرت محقق میشود (طباطبایی)1382:70،؛ بنابراین از منظر عالمه ،مرگ
انتقال روح از بدن و عبور از عالم طبیعت به عالم تجرد است و این انتقال با زوال حرکت
مادی و خاموش شدن حواس ظاهری و باطنی حاصل میشود؛ ازاینرو ،با چشم مادی ادراک
نمیشود.
 .1-3ظالم

ظالم از ریشۀ ظلم به معنای قرار دادن چیزی در غیر موضع خود است (راغب اصفهانی،
 1412ق .)۵۳۷ :ظالم به کسی میگویند که حقوق دیگران را زیر پا میگذارد و تکالیف
شرعی را عمل نمیکند و در برابر تواناییهایی که به او داده شده ،احساس مسئولیت نمیکند
(علیزاده 212 :1389 ،و  .)213خداوند کریم مصادیق متعددی برای ظالم ذکر کرده است که
ازجملۀ آنها ،مشرکان ،کافران ،گنهکاران و منافقان هستند.
 .1-4کافر

کافر از ریشۀ کفر به معنای پوشش و پوشاندن است (راغب اصفهانی 1412،ق )۴۳۳ :و به
انکار توحید و نبوت و معاد و انکار ضروریات دین گفته میشود (طباطبایی یزدی ۱۴۱۷ ،ق:۱ ،
)۵۴؛ ازاینرو ،کافر کسی است که خدا یا رسول خدا (ص) یا شریعت یا هر سه را منکر شود.
 .1-5منافق

منافق از ریشۀ ن َ َفقَ به معنای خارج شدن است؛ زیرا منافق کسی است که از راهی به دین
وارد و از راه دیگری خارج میشود ،و در اصطالح به کسی است که در باطن کافر و در ظاهر
مسلمان است (زبیدی 1414 ،ق.)9 :۷،
 .2اقسام روایات تفسیری درزمینۀ مواجهۀ ظالمان با مرگ

برای آگاهی از چگونگی وقوع مرگ برای ظالمان ،باید روایات تفسیری درزمینۀ مواجهۀ

  129فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال اول /شماره  / 3پاییز  /1400پیاپی 3

ظالمان با مرگ را بررسی و ارزیابی کرد؛ ازاینرو ،در ابتدا روایاتی تحلیل میشود که درزمینۀ
چیستی و توصیف مرگ ظالمان نقل شده است ،و سپس روایاتی دربارۀ تحقیر و سرزنش
ظالمان در هنگام مرگ تحلیل میشود و بعد از آن به تحلیل دو بار میراندن ظالمان پرداخته
میشود و سپس روایاتی که در مقام بیان مصادیقی برای توبههای غیر مقبول هستند تحلیل
و ارزیابی میشود ،و درنهایت ،روایاتی بررسی میشوند که ظالمان درخواست میکنند که
مرگشان به تأخیر بیفتد.
 .1-1روایات دال بر مرگ سخت (سکرات موت)

دو نوع مرگ برای بندگان در قرآن کریم ذکر شده است .1 :مرگ مؤمنان و صالحان که
آسان است و مالئکه آنان را بشارت میدهند؛  .2مرگ ظالمان که دشوار است و مالئکه آنان
را تحقیر و سرزنش میکنند .چگونگی مرگ ظالمان در آیۀ اول سوره نازعات آمده است:
َ ً
َ َّ
عات غ ْرقا﴾ (نازعات« :)1 :سوگند به فرشتگانی که [روح مجرمان را از بدنهایشان]
﴿و الن ِاز ِ
بهشدّت برمیکشند ».علیبنابراهیم مقصود این آیۀ شریفه را جان کندن معرفی کرده است
(برازش۳۳۶ :۱۷ ،1394،؛) .امام محمدباقر (ع) مقصود این آیه را فرشتگانی دانستهاند که
با شدّت جان ک ّفار را میگیرند ،آنگونه که کماندار ،زه کمان خویش را تا بیشترین حد
میکشد (طریحی .)۳۹۶ :۴ ،1375 ،در روایت دیگری امام جعفر صادق (ع) منظور این آیه
را همان مرگ میدانند که جانها را میرباید (مجلسی .)۱۶۸ :۵۶ ،1363،در آیۀ دوم سورۀ
َ ْ ً
َ َّ
طات نشطا﴾ (نازعات« :)2 :و فرشتگانی که (روح مؤمنان را)
اش ِ
نازعات آمده است﴿ :و الن ِ
با مدارا و نشاط میگیرند ».علیبنابراهیم مقصود این آیه را کافرانی میداند که در زندگی
دنیوی خویش شور و نشاط دارند (قمی .)۴۰۲ :۲ ،1404،حضرت علی (ع) در تفسیر این آیۀ
مبارکه« ،النَّا ِشطات» را فرشتگانی میدانند که جان ک ّفار را از بین پوست و ناخن میگیرند تا
اینکه با غم و اندوه ،از درون آنان خارج شود (مجلسی .)۱۶۸ :۵۶ ،1363 ،در روایت دیگری
آمده که رسول خدا (ص) به معاذ بن جبل فرمودند« :تو را حدیثی میگویم که پیامبری به
امّت خود آن حدیث را نگفته است ،اگر آن را حفظ کنی در زندگی به تو سود میدهد و
اگر بشنوی و عمل نکنی نزد خداوند برهانی نداری ».سپس فرمود ...« :پردهدری نکن که
َ ْ ً
َ َّ
طات نشطا﴾ ،آیا میدانی
اش ِ
سگهای دوزخی تو را میدرند .خداوند متعال میفرماید﴿ :و الن ِ
ناشطات چیست؟ آنها سگهای اهل دوزخ هستند که گوشت و استخوان را میدرند و در هم
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میشکنند( ».نوری.)۳۷۱ :۱۱ ،1408 ،
در روایاتی که در توصیف مرگ ذیل آیۀ دوم سورۀ ملک آمده نیز به تفاوت جان دادن
انسانها اشارهشده است ،مانند اینکه امام صادق (ع) مرگ را برای مؤمن مانند استشمام بوی
خوش و برای کافران و فاجران مثل گزیدن افعیها و نیش عقربها یا سختتر ،و دردش
شدیدتر از بریدن با ا ّره و چیدن با قیچی و کوبیدن با سنگ و گردیدن قطب آسیاب در چشم
معرفی کرده است .همچنین علت سخت جان دادن مؤمن را از بین بردن گناهان او دانسته
شده تا پاک به سرای ابدی وارد شود و علت آسان جان دادن برخی ک ّفار این دانسته شده که
اجر حسنات و اعمال نیکش ،به او داده شود تا در آخرت عملی نداشته باشد ،مگر آنچه که
موجب عذاب و عقوبت است (ابنبابویه قمی.)۲۷۴ :۱ ،1387 ،
 .1-1-2نقد و تحلیل

روایات تفسیری که در توصیف مرگ آمدهاند ،بهروشنی گواهی میدهند که انسانها
یکسان قبض روح نمیشوند؛ بلکه به چهار دسته تقسیم میشوند:
 .1مؤمنان و صالحان قبض روحشان بهآسانی و با احترام است؛
 .2برخی از انسانهای نیک ،سخت جان میدهند و این سختی بهسبب پاک شدن کامل از
گناهان و مـسـتـحـق ثـواب ابـدی شدن است؛
 .3افرادی چون ک ّفار قبض روحشان با سختی و خشونت همراه است؛
 .4برخی از انسانهای بد مانند ک ّفار راحت جان میدهند و این راحت جان دادن
تسویهحساب الهی است ،بهدلیل اعمال صالحی که انجام دادهاند.
َ ً
َ َّ
عات غ ْرقا﴾ متفاوتاند .در برخی روایات،
روایات تفسیری دربارۀ مقصود از ﴿و الن ِاز ِ
مقصود از نازعات خود مرگ و جان دادن شمرده شده است؛ اما در برخی دیگر ،مراد از
نازعات ،فرشتگان معرفی شدهاند که جان ک ّفار را بهسختی هنگام مردن از اجساد بیرون
میکشند.
اختالف بین این روایات تفسیری به این دلیل است که برخی روایات در مقام تفسیر
واژگان هستند ،یعنی صرفاً در مقام بیان معنای لغات هستند .این شیوه در مواردی بهکار
میرود که برای مخاطبان فقط همان واژه ،مبهم باشد .روایاتی که در تفسیر این آیه ،نازعات
را به جان کندن معنا کردهاند ،از همین قبیل هستند؛ چراکه «نازعات» از مادۀ «نزع» در لغت
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به معنای چیزی را از جا برکندن ،کشیدن چیزی از جایش ،و جذب آمده است (راغب
اصفهانی798 :1412 ،؛ قرشی 1412 ،ق .)42 :7 ،البته در این نوع تفسیر کردن چون بحث
واژهشناسی است ،نیازمند عصمت و علم لدن ّی نیست .در روایتی که مراد از نازعات فرشتگان
دانسته شده که با سختی جان ک ّفار را میگیرند ،آنگونه که کماندار ،زه کمان خویش را
تا بیشترین حد میکشد ،به بیان مصداقی از مصادیق آیه یا بارزترین مصداق آیه اشاره شده
است ،بنابراین آیه مفهوم عامی دارد که به عمومیت خودش باقی است و این روایت مصداقی
از آیه را بیان میکند ،البته در این روایت از عنصر تمثیل و همانندسازی هم بهمنظور انتقال
سریع و ساده مفهوم آیه به مخاطب ،بهره برده شده است.
َ ْ ً
َ َّ
طات نشطا﴾ نیز متفاوتاند ،در برخی روایات ،مقصود
اش ِ
روایات تفسیری ذیل آیۀ ﴿والن ِ
از ناشطات کافرانی معرفی شدهاند که در زندگی دنیوی نشاط دارند؛ اما در برخی دیگر مراد
روح ک ّفار معرفی شدهاند ،و در روایت دیگری ،مقصود از آن،
از ناشطات ،فرشتگان قابض ِ
سگهای اهل دوزخ دانسته شده است.
بنابر اینکه همۀ این روایات صحیح باشند ،باید همۀ آنها را حمل کنیم بر اینکه معصومان
(ع) در پی ذکر بعضی از مصادیق این عناوین بودهاند ،بنابراین این آیه مفهوم عامی دارد که
به عمومیت خودش باقی است و منظور معصومان (ع ) در پی تفسیر آیه نبوده ،بلکه در پی
تطبیق آن بر برخی از مصادیقش بوده؛ اما در مورد روایتی که در آن گفتهشده ارواح کفار
را ،از مابین پوست و ناخن میگیرند ،در این روایت ،از عنصر تمثیل بهره برده شده است تا
شدت عذاب را به مخاطبین برساند (طباطبایی.)314 :20 ،1374،
ِ
تعارض بین این روایات تفسیری ،بدوی است که قابل جمع عرفی است؛ چراکه
بنابراین
برخی از این روایات تفسیری ،در مقام تفسیر واژگانی ،برخی در مقام بیان مصادیق آیه و
گاهی هم از عنصر تمثیل استفاده شده است تا از این طریق انتقال سریع و ساده به مخاطبین
صورت گیرد.
 .1-2روایات دال بر تحقیر و سرزنش ظالمان در لحظۀ مرگ

خداوند متعال فرموده که مالئکه با سیلی و مشت زدن بر صورت و پشت منافقان ،از آنها
َ
َ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ
یضرُبو َن ُو ُج َ
وه ُه ْم َوأ ْد َب َار ُه ْم﴾(محمد« :)27 :حال
استقبال میکنند﴿ :فکیف ِإذا توفتهم الل ِئکة ِ
آنها چگونه خواهد بود هنگامیکه فرشتگان بر صورت و پشت آنان میزنند و جانشان را
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میگیرند؟!» شبیه همین تعبیر در آیۀ  50سوره مبارکه انفال برای کفار آمده است.
امام صادق (ع) در تفسیر این آیۀ شریفه فرمودند« :این کار مالئکه با آنها بهدلیل
پیمانشکنی و ظلم آنها با نگهداشتن امر خالفت است ،بعد از آنکه با آنان پیمان بسته شد.
خداوند میفرماید :هنگامیکه آنها مردند ،فرشتگان آنها را به زور به جهنّم میبرند و آنها را
از پشت و از جلو میزنند( ».قمی.)۳۰۸ :۲ ،1404 ،
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ
ْ َ
وبنا ف َه ْل ِإلی
دربارۀ این آیۀ شریفۀ ﴿قالوا ربنا أمتنا اثنت ِین و أحییتنا اثنت ِین فاعترفنا ِبذن ِ
ْ َ
ُ ُ
بیل﴾ (غافر« :)11 :آنها میگویند :پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده
خر ٍوج ِمن س ٍ
کردی؛ اکنون به گناهان خود معترفیم؛ آیا راهی برای خارج شدن [از دوزخ] وجود دارد؟»
امام جعفر صادق (ع) میفرمایند« :مالئکه کافران و کسانی را که در دنیا به والیت علی ابن
ابیطالب (ع) چنگ نزنند ،در هنگام مرگ با خشونت قبض روح میکنند و صد شیطان را
مو ّکل میکنند تا آب دهان به صورتش بیندازند و از بوی بد او اذیت میشوند .وقتی او را
در قبر میگذارند دری از جهنّم به رویش باز میشود و شعلۀ جهنّم داخل قبر او خواهد شد»
(برازش .)۳۶۸ :۱۳ ،1394 ،این روایت کام ً
ال گویای این است که مالئکه هنگام مرگ کافران
و ردکنندگان والیت امیرمؤمنان (ع) را ،تحقیر و سرزنش میکنند.
ُ
َّ ُ َ َ
َْ ْ َ َْ ُ
َ َْ َ
باسطوا
همچنین در تبیین آیۀ شریفۀ ﴿ ...و لو تری ِإ ِذ الظ ِالون فی غ َم ِ
رات الو ِت و الال ِئکة ِ
َ
ُْ ْ َ ُ ُ َ ََ
َ ْ
ْ َ ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ
ُْ
هللا غ َیر ال َح ِ ّق َو کنت ْم
یدیهم أخ ِرجوا أنفسکم الیوم تجزون عذاب ال ُهو ِن ِبما کنتم تقولون علی ِ
أ ِ
َ ْ َ
َ
َ ْ
کب ُرون﴾ (انعام ...«:)93 :و اگر ببینی هنگامیکه [این] ستمکاران در شداید مرگ
عن آیا ِت ِه تست ِ
فرورفتهاند و فرشتگان دستها را گشوده[ ،به آنان میگویند] :جان خود را تسلیم کنید! امروز
در برابر دروغهایی که به خدا بستید و به آیات او تکبّر ورزیدید ،مجازات خوارکنندهای
خواهید دید!» امام باقر (ع) فرمودند« :هنگام گرفتن جان کافر ،ملکالموت با چهرهای زشت
و سیاه بهسوی آنها میرود و با آهن ،ضربهای به او میزند که در همۀ رگها و مفاصل بدنش
نفوذ میکند ،سپس او را میکشاند ،بهگونهای که جان او ،از کف پایش باال میآید و وقتی
جان او به زانوهایش رسید ،به یارانش دستور میدهد او را بهوسیلۀ ضربههای شالق بیندازند
و دوباره بلند کنند؛ و قبل از خروج جانش سکرات موت و غمرات موت را به او مینوشانند؛
گویا که با هزار شمشیر به او ضربه زدهاند و اگر قدرت جن و انس را داشته باشند ،همۀ
رگهای بدنش در مقابل او لب به شکایت میگشایند ،از شدت درد ،عصای آهنی چند
م تر خوابانده میشود و به هر چیز که بخورد آن را از جا میکند؛ پس
شعبهای که بر پش 
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وقتیکه جان به حلقومشان رسید ،فرشتگان بهصورت و پشتشان ضربهای میزنند و به آنها
میگویند ...« :جان خود را تسلیم کنید! امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت
به آیات او تکبّر ورزیدید ،مجازات خوارکنندهای خواهید دید!» (برازش )۴۹۲ :۴ ،1394،و
ْ
«ال َی ْو َم ُت ْج َز ْو َن َع َ
ذاب ُ
الهو ِن :مجازات خوارکنندهای خواهید دید!» را تشنگی روز
مقصود از
قیامت میداند (عیاشی.)۳۷۰ :۱ ،1380،
 .1-2-2نقد و تحلیل

همۀ این روایات تفسیری بیانگر قبض روح شدن ظالمان با تحقیر و سرزنش و سختی
است ،اما لسان این روایات در مورد نحوه این تحقیر و سرزنش متفاوت است .برخی از
این روایات بیانگر این است که مالئکه با انداختن آب دهان بر صورت این افراد ،آنها را
تحقیر میکنند و در برخی دیگر ،با زدن بر صورت و پشتشان و انداختن آنها روی زمین
آنها را تحقیر میکنند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این روایات تفسیری یا در مقام بیان
مصادیقی برای تحقیر و سرزنش در هنگام مرگ است یا در مقام بیان بارزترین مصادیق تحقیر
و سرزنش در هنگام قبض روح.

 .1-3روایات دال بر دوبار میراندن ظالمان

خداوند متعال در قرآن کریم برای بهشتیان فقط از یکبار مرگ نامبرده که با همان
مرگ ،از بهشت جاودانه بهرهمند میشوند؛ اما برای گنهکاران پس از این مرگ ،به یک
ُ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
اعت َرفنا
مرگ و زندگی دیگر نیز هشدار داده است﴿ :قالوا ربنا أمتنا اثنت ِین و أحییتنا اثنت ِین ف
ْ َ
ب ُذ ُن َ َ ْ
ُ ُ
بیل﴾ (غافر)11 :؛ «آنها میگویند :پروردگارا! ما را دو بار میراندی
وبنا فهل ِإلی خر ٍوج ِمن س ٍ
ِ ِ
و دو بار زنده کردی؛ اکنون به گناهان خود معترفیم؛ آیا راهی برای خارج شدن [از دوزخ]
وجود دارد؟»
امام صادق (ع) در تفسیر این آیۀ شریفه میفرماید« :هنگام جان دادن کافر ،رسول خدا
(ع) و امیرمؤمنان (ع) و جبرئیل و ملکالموت نزد او میآیند .امیرمؤمنان (ع) نزد کافر میرود
و میفرماید” :ای رسول خدا! این شخص بغض ما اهلبیت را دارد ،تو هم بغض او را داشته
باش “.پیامبر گرامی اسالم (ص) هم به جبرئیل میفرماید” :این شخص بغض پروردگار و
پیامبر (ص) و اهلبیت را دارد ،تو هم بغض او را داشته باش و به او با خشونت رفتار کن“.
ملکالموت به شخص کافر میگوید” :آیا برائت آزادی خود را از آتش گرفتهای؟ آیا در
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دنیا به والیت و محبّت محمد (ص) و آل محمد چنگ زدهای؟“ کافر بیاعتقادی خودش
را اظهار میکند .جبرئیل میگوید” :ای دشمن خدا! تو معتقد به آن نیستی؟! ای دشمن خدا
مژده باد تو را به عذاب دوزخ خدا ،آنچه مورد توجه تو بود از بین رفت؛ و آنچه که از آن
خائف بودی دچار تو شد“ .سپس او را با خشونت و سختی قبض روح میکند و سپس روح
او را بهسوی کوههای برهوت میبرند و در آنجا از سنخ غضبشدگان خواهد بود تا قائم ما
اهلبیت قیام نماید .بعدا ً خدا او را مبعوث میکند و گردنش را میزند .همین معنای این آیه
شریفه است( ».برازش.)۱۳:۳۶۸ ،1394،
امام صادق (ع) در مورد این آیۀ شریفه فرمودهاند« :این امر در رجعت ات ّفاق میافتد»
(بحرانی )749 :4 ،1415 ،و در روایت دیگری امام رضا (ع) قسم یاد کردند که این آیه فقط
در رجعت تح ّقق خواهد یافت» (برازش.)۳۷۰ :۱۳ ،1394 ،
از ابنعبّاس در تفسیر این آیۀ شریفه نقلشده که مرگ ا ّول در زمانی است که نطفه بودند
و حقتعالی آنها را در دنیا زندگی بخشید و مرگ د ّوم زمانی است که دوباره جان آنها را
گرفت و پس از آن ،آنان را برای محاسبۀ قیامت زنده کرد .این دو مرگ و دو زنده شدن
ُُْ َ
ً
َْ َ َُْ َ
اهلل َو کنت ْم أ ْمواتا﴾ (بقره:)28 :
است و مانند آن این قول خداوند متعال است﴿ :کیف تکف ُرون ِب ِ
«چگونه به خداوند کافر میشوید ،درحالیکه شما مردگان بودید؟» (برغانی ،بیتا.)۷۴ :۱۴ ،
 .1-3-2نقد و تحلیل

این آیۀ شریفه در مقام بیان حال کافران است که زمانی که احوال خود و خشم حقتعالی
به خود را در قیامت مشاهده میکنند ،میگویند خداوندا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده
کردی و ما در این میراندن و زنده کردن ،همهچیز را متوجه شدیم ،حال که به گناهان خود
اقرار میکنیم ،راهی برای رهایی ما از دوزخ وجود دارد؟!
در خصوص اینکه مقصود از «دو میراندن» و «دو زنده کردن» در این آیه شریفه چیست،
در روایات تفسیری ،چندین نظر ارائه شده است.
ابن عباس مراد از مرگ اول را ،مرگ قبل از وجود انسان در دنیا معرفی میکند؛ چراکه
انسان قب ً
ال نطفه بوده است ،ازاینرو حیات ا ّول ،زندگی در این دنیاست ،اما مرگ دوم در
پایان این دنیاست ،و زندگی دوم در قیامت خواهد بود .پس مراد از این میراندن و زنده
کردن ،دو زندگی و دو مرگ است . ...ابن عباس برای تأیید نظر خود به آیۀ  28سورۀ بقره
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َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
ُُ ُ
ً ََ ُ ُ
الل َو کنت ْم أ ْمواتا فأ ْحیاک ْم ث َّم ُی ِمیتک ْم ث َّم
نیز استدالل کرده که میفرماید﴿ :کیف تکفرون ِب ِ
َ
ُ ُ َ ُ
ُی ْح ِییک ْم ث َّم ِإل ْی ِه ت ْر َج ُعون﴾« :چگونه به خدا کافر میشوید درحالیکه شما مرده بودید او شما
را زنده کرد ،سپس میمیراند ،بار دیگر زنده میکند ،سپس بهسوی او بازمیگردید ».اما به
نظر میرسد این آیۀ شریفه مؤید این تفسیر ابن عباس از آیۀ  11سورۀ غافر نباشد؛ چراکه بین
آیۀ  28سوره بقره و آیۀ  11سوره غافر ،تفاوت وجود دارد .در سورۀ غافر سخن از دو اماته و
دو احیاء است ،اما در سورۀ بقره دو احیاء و یک اماته و یک موت است .بین اماته و موت هم
تفاوت واضح است ،زیرا اماته به دلیل اینکه از باب اِفعال است ،باید مسبوق به حیات باشد؛
یعنی باید یک موجودی دارای حیات باشد و این حیات را از او بگیرند که اماته بر او صدق
َ َ َّ َ
«رَّبنا أ َمتنا» اشاره میکند به اینکه دو بار حیات گرفته میشود ،اما
کند ،بنابراین آیۀ شریفه
ُْ َ
ً
«کنت ْم أ ْمواتا» در سورۀ بقره ،به معنای «کنتم اعداماً» و «الشیء» است ،یعنی شما هیچی نبودید
َْ ْ َ ً َ ْ ً
کورا» در آیۀ شریفۀ َ
﴿ه ْل َأتی َع َلی ْال ْنسان ح ٌین م َن َّ
الد ْه ِر
و تعبیر دیگری از «لم یکن شیئا مذ
ِ ِ ِ ِ
َْ ْ َ ً ْ ً
یکن شیئا َمذکورا﴾ (انسان )1 :است (فاضل لنکرانی ،۱۳۹۶ ،جلسۀ سوم)؛ بنابراین این تفسیر
لم
ابن عباس از این آیۀ شریفه مردود است.
بعضی از روایات تفسیری این آیه را ناظر به «رجعت» میدانند.
رجعت مصدر مرة از مادۀ رجوع به معنای یکبار بازگشت است (ابن منظور۱۴۱۴ ،ق:۸ ،
)۱۱۴؛ اما در اصطالح ،از وعدههای الهی است که در آن ،ع ّدهای از مردگان در زمان ظهور
حضرت مهدی (عج) ،با همین بدن که در دنیا بودند ،به این دنیا بازمیگردند (مفید:۱۴۱۳ ،
77؛ طبرسی)367 :7 ،1372 ،؛ اما این بازگشت به دنیا طبق روایت نقلشده از امام صادق (ع)،
عمومی نیست ،بلکه به مؤمنان خالص و کافران خالص اختصاص دارد (بحرانی1415 ،ق:۳ ،
)۵۰۷؛ بنابراین رجعت به معنای این است که مؤمنان خالص قبل از قیامت در زمان حضرت
ولیعصر (عج) به دنیا باز میگردند ،برای اینکه از دشمنان خود انتقام بگیرند و برپایی دولت
حق را ببیند .همچنین کافران و منافقان خالص هم به دنیا برمیگردند که از آنها انتقام گرفته
شود .رجعت از عقاید مختص به امامیه است که اخبار آن متواتر است (کلینی.)2 :4 ،۱۳۶۳ ،
برخی بزرگان مانند آیتاهلل جوادی آملی و آیتاهلل فاضل لنکرانی میگویند :آیۀ 11
سوره غافر نمیتواند رجعت را اثبات کند؛ زیرا فقط زمانی میتوانیم ادعا کنیم این آیه
متناسب با اثبات رجعت است که منظور از دو مرگ این باشد که بار اول در دنیا میمیریم
و سپس با رجعت زنده شده و برای بار دوم ،مرگ بعد از زندگی در عصر رجعت است ،اما
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چون سیاق آیات سوره غافر مبنی بر عذاب عموم کافران در زمان رستاخیز است ،بنابراین
نمیتواند بر رجعت که بر اساس روایات در آن بحث از عذاب کافران خاص است ،داللت
کند(جوادی آملی.)590 : 2 ،1390 ،
اما بر اساس سیاق آیات سورۀ غافر ،میتوان از آیۀ  11سورۀ غافر ،رجعت را برداشت
کرد؛ زیرا برای به دست آوردن مشخصات دقیق کفار مذکور در این آیه بر اساس سیاق،
نباید فقط به ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد آن بسنده شود ،بلکه باید تناسب بین آیات این
سوره با آیات همصدورش و سورههایی که از لحاظ مفهومی با این سوره هماهنگ است نیز
بررسی کرد.
در قرآن کریم ،سورههای پیاپی غافر ،فصلت ،شوری ،زخرف ،دخان ،جاثیه ،احقاف به
حوامیم نامگذاری شدهاند .سین سورهها با حروف مقطعۀ (حم) شروع میشوند و از لحاظ
معنایی با هم متناسب و همسیاق هستند (سیوطی 2000،م .)110 :از بررسی سیاق آیات
سورههای حوامیم این نتیجه بهدست میآید که خصوصیات کفار در همۀ سورههای حوامیم
یکی است .در همۀ این سورهها ،کفار اصول اعتقادی توحید و معاد و نبوت را نمیپذیرند
و آیات الهی را انکار میکنند ،درنتیجۀ این انکار ،عذابی دردناک در انتظار آنان است .این
خصوصیات کفار ،نشاندهندۀ کفر محض آنهاست که خداوند متعال ،خودش عذاب دادن
آنها را در هنگام رستاخیز به عهده گرفته است؛ بنابراین آیۀ  11سورۀ غافر نیز مربوط به ک ّفار
محض است ،نه عموم کفار.
از سوی دیگر ،در آیۀ  11سوره غافر ،ک ّفار محض برای نجات از عذاب رستاخیز ،اشاره
به احیاء و اماته میکنند ،از این آیه هم میتوان تعدد عذابهای کفار را برداشت کرد ،گویی
کفار در بیان این موضوع هستند که بگویند دو بار در مرگ و زندگی عذاب دیدند و حال به
خاطر عذاب قبلی تخفیفی شامل حال آنها شود و از عذاب اخروی نجات یابند؛ با این توضیح،
َّ
یع َر ُ
الس َ
﴿الن ُار ْ
ضو َن َع َل َیها ُغ ُد ًّوا َو َعشیا َو ْیو َم َت ُق ُ
وم َّ
اع ُة َأ ْد ِخ ُلوا َ
آل
عذاب ابتدایی با توجه به آیۀ
ِ
َ َ َ ْ َ
ِف ْر َع ْون أش َّد ال َعذاب﴾ ،در برزخ و قبل از روز رستاخیز است و عذاب دوم در آیۀ مذکور ،در
رجعت برای کفار اتفاق میافتد؛ بنابراین از سیاق خود آیات نیز میتوان بحث رجعت را که
در روایات گفتهشده ،برداشت کرد (نوروزی 235 ،1399 ،و .)265
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 .1-4روایات دال بر توبه در حال مرگ

توبه به معنای بازگشت است و در اصطالح به بازگشت از گناه زبانی و عملی و فکری
گفته میشود ،به شرط اینکه گنهکار گناه را ترک کند و تصمیم بر ترک همیشگی آن گناه
در طول عمر خود بگیرد و آن گناهان را جبران کند (نراقی.)338 :،2۱۳۸۵ ،
از الطاف الهی این است که همۀ بندگان را به توبه فرا میخواند و وعدۀ پذیرش توبه را
بر همگان میدهد ،اما در برخی آیات ،توبۀ برخی افراد را غیرمقبول میشمارد که موارد آن
عبارت است از:

 .1توبه در آستانه مرگ:

َّ
الت ْو َب ُة ل َّل َ
خداوند متعال دربارۀ توبه در آستانۀ مرگ اینچنین فرموده استَ :
﴿و َل َ
ذین
یس ِت
ِ
ُ َ
َّ
َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُ
َ َّ
قال إ ّنی ُت ْب ُت ْال َن َو َال َّال َ
ْ
یع َم ُلو َن َّ
ذین ُیموتون َو ُه ْم کف ٌار
الس ِ
یئات حتی ِإذا حض َر أحدهم الوت َ ِ ِ
َ
َ
ُ
َ َ
ً
ً
أول ِئک أ ْعت ْدنا ل ُه ْم َعذابا ألیما﴾ (نساء« :)18 :توبۀ کسانی که کارهای بد انجام میدهند تا
هنگامیکه مرگ یکی از آنها فرا میرسد میگوید” :اآلن توبه کردم “.پذیرفته نیست؛ و نه
کسانی که در حال کفر از دنیا میروند؛ اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان
فراهم کردهایم».
امام صادق (ع) در تفسیر این آیۀ مبارکه ،توبۀ غیرمقبول را زمانی میداند که افراد احوال
آخرت را با چشمانشان ببنید (ابنبابویه1413،ق .)۱۳۳ :۱ ،در روایت دیگری از این امام
بزرگوار نقلشده که خداوند متعال توبۀ بندگان را قبل از مرگ میپذیرد و توبه را پاککنندۀ
قلب از آلودگی گناهان میداند (نوری1408 ،ق .)۱۲۵ :۱۲ ،در حدیث دیگری حلبی هم
از امام جعفر صادق (ع) آمده که منظور این آیه افرادی است که از توبه گریزان هستند و
هنگامیکه توبه میکنند ،توبهشان سودی نمیبخشد و پذیرفته نمیشود (عیاشی:۱ ،1380 ،
 .)۲۲۸امام باقر (ع) مقصود این آیه شریفه را زمانی دانسته که جان به حنجره برسد که در آن
زمان توبۀ فردی که به گناه بودن عملش عالم بوده ،پذیرفته نیست ،ولی توبۀ جاهل پذیرفته
میشود (بحرانی1415 ،ق.)45 :2 ،
 .2توبۀ مشرکان:

َ َ
ْ
َ َ
ََ ْ َْ ْ
﴿إ َّن َّللا ل یغ ِف ُرأن یش َرک ِب ِه َویغ ِف ُر َما ُدون ذ ِلک ِل ْن یش ُاء ( ﴾...نساء)48 :؛
امام حسن (ع) آیۀ ِ
«خداوند (هرگز) شرک را نمیبخشد! و پایینتر از آن را برای هرکس (بخواهد و شایسته
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بداند) میبخشد ».را ناسخ آیۀ قبلی معرفی کرده است و محرومیت از بخشش را فقط مختص
کافران معرفی کرده است ،زیرا مؤمنان تا زمانیکه فریب شیطان را نخورند ،از غفران الهی
مأیوس نمیشود (مازندرانی.)۲۲۷ :۲ ،1369 ،
در حدیثی ،امام صادق (ع) به نقل از پیامبر (ص) فرمودهاند که حقتعالی از پذیرش
توبۀ فرد بداخالق بهدلیل عالقۀ وافر او به آن گناه ،اکراه دارد (راوندی کاشانی ،بیتا.)۱۸ :
در روایت دیگری رسول خدا (ص) توبهکنندۀ واقعی را کسی میدانند که آثار توبه در او
آشکار شود و آثار توبه در بنده به این صورت است که افراد ناراضی از خود را راضی کند،
نمازگزار و متواضع شود ،از شهوات خودداری کند ،با روزهداری گردنش باریک ،و از فرط
شبزندهداری رخسارش زرد ،و از کمخوراکی شکمش جمع ،و از ترس جهنّم کمرش خم،
و از شوق بهشت استخوانهایش آب ،و از بیم ملکالموت قلبش نرم ،و از ّ
تفکر زیاد در مورد
مرگ پوستش به بدنش بچسبد (شعیری.)۸۸ :1363 ،
توبه در هنگام تح ّقق آیات الهی:

َ ْ
ْ ََ ُ َ ْ
َ ْ ُ َ لَّ َ ْ َ ْ
﴿ه ْل ینظ ُرون ِإ أن تأ ِت ُیه ُم الل ِئکة أ ْو یأ ِتی َرُّبک أ ْو یأ ِتی
امام جعفر صادق (ع) در تفسیر آیۀ
َّ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ
ّ ْ َ ْ َ ْ ُ
َ ْ ُ
آیات رِبک ل ینفع نفسا ِإیمانها لم تکن آمنت ِمن قبل أو کسبت
آیات َرِبک یوم یأ ِتی بعض ِ
بعض ِ
َّ ْ َ
َ ُ َْ
َ
ِفی ِإ َیم ِان َها خ ًیرا ق ِل انت ِظ ُروا ِإنا ُمنت ِظ ُرون﴾ (انعام« ،)158 :آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان
(مرگ) به سراغشان آیند ،یا خداوند بهسوی آنها بیاید ،یا بعضی از آیات پروردگار؟! اما
آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تح ّقق پذیرد ،ایمان آوردن افرادی که قب ً
ال ایمان
نیاوردهاند ،یا در ایمانشان عمل نیکی انجام ندادهاند ،سودی به حالشان نخواهد داشت! بگو:
”(اکنونکه شما چنین انتظارات نادرستی دارید )،انتظار بکشید ما هم انتظار (کیفر شما را)
حجت و امامی عارف به حالل و حرام
میکشیم» اینچنین فرموده است« :زمین همواره دارای ّ
است که مردم را به سمت خداوند متعال دعوت میکند و فقط چهل روز قبل از برپا شدن
حجت میشود و در آن زمان د ِر توبه بسته میشود و اگر کسی قب ً
ال ایمان
قیامت ،زمین بدون ّ
نیاورده باشد ،بعد از آن دیگر ایمان آوردنش بیفایده است» (حویزی1415 ،ق.)782 :1 ،
َ َُ
َ
َ َ َْ
َ َ َ ْ
َ ْ
امام علی (ع) در تفسیر ﴿ال َینف ُع نف ًسا ِإ َیم ُان َها ل ْم تک ْن َآمنت ِمن ق ْب ُل أ ْو ک َس َبت ِفی ِإ َیم ِان َها خ ْی ًرا﴾
فرمود« :نزدیک است که عمل از مردم منقطع شود و د ِر توبه به روی آنان بسته شود» (عیاشی،
.)۳۸۴ :۱ ،1380
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ابراهیمبنمح ّمد همدانی از امام رضا (ع) پرسید« :چرا خداوند متعال فرعون را غرق نمود
درحالیکه به او ایمان آورده و به وحدانیّت خداوند اعتراف نموده بود؟!» امام فرمود« :فرعون،
وقتی ایمان آورد که قدرت [عذاب] را دید و چنین ایمانی پذیرفته نیست و این حکم خداوند
دربارۀ گذشتگان و آیندگان است .خداوند متعال فرموده است :هنگامیکه عذاب ما را دیدند
گفتند” :هماکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای او میشمردیم کافر
شدیم!“ امّا هنگامیکه عذاب ما را مشاهده کردند ،ایمانشان برای آنها سودی نداشت! (غافر 84 :و
)85؛ و نیز فرمود” :امّا آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تح ّقق پذیرد ،ایمان آوردن افرادی
که قب ً
ال ایمان نیاوردهاند ،یا در ایمانشان عمل نیکی انجام ندادهاند ،سودی به حالشان نخواهد
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُق َ َ َ ُ َ َّ
َ
ُ
داشت!“ (انعام )۱۵۸ :و همچنین دربارۀ فرعون فرمود﴿ :حتی ِإذا أدرکه الغر قال آمنت أنه ال ِإ ِله
َ َ
َ َ ْ َُ ْ َ َ ََْ
َّ َّ
ُ
َ
یل َو أنا ِم َن امل ْس ِل ِمین﴾ (یونس )90 :و به فرعون گفته شد﴿ :آآلن َوق ْد
ِإال ال ِذی آمنت ِب ِه بنو ِإسر ا ِئ
َ َ َ َ
َ َ َْْ َ َُ ّ َ ََ َ َ ُ َ َْ ََْ َ ً
ُْ
ُ َ
ک َآیة﴾ (یونس 91 :و )92
ص ْیت ق ْب ُل َوکنت ِم َن املف ِس ِدین ،فالیوم نن ِجیک ِببد ِنک ِلتکون ِلن خلف
ع
و فرعون ،سر تا پا مسلّح بود و حتّی لباسی از آهن به تن داشت .زمانی که غرق شد ،خداوند بدن
او را در زمین بلندی افکند تا برای آیندگان ،مایه عبرت باشد و مردم ببینند با وجود اینکه لباسی
آهنین داشته در این مکان بلند افتاده است؛ زیرا بر اساس عادت با چنین لباس سنگینی میبایست
در آب فرو میرفت ،نه اینکه از آب باال بیاید و بر روی تپه بیفتد و همین ،خود ،نشانهای بود.
خداوند متعال بهدلیل دیگری نیز فرعون را غرق کرد و آن اینکه چون بر آستانۀ غرق شدن
رسید ،از حضرت موسی (ع) درخواست کمک کرد و از خدا کمک نخواست و خداوند به
او وحی کرد” :ای موسی (ع)! تو به فریاد فرعون نرسیدی؛ زیرا تو او را نیافریدهای .اگر از من
درخواست کمک میکرد ،البتّه به فریادش میرسیدم!“» (جزایری۱۴۰۴ ،ق.)۲۳۹ ،
در روایتی ،سفیانبنسعید به امام صادق (ع) عرض کرد :چرا خداوند متعال به موسی و
هارون (علیهاالسالم) وعدۀ تذکر و ترسیدن فرعون را داد ،درحالیکه میدانست فرعون نه
متذ ّکر میشود و نه میترسد .امام (ع) فرمودند« :فرعون ،هم متذ ّکر شد و هم ترسیده بود؛
امّا این در زمان مشاهدۀ غضب الهی بود؛ یعنی لحظهای که دیگر ایمانآوردن سودی ندارد
(ابنبابویه قمی.)۳۸۵ ،1361 ،
 .1-4-2نقد و تحلیل

روایات تفسیری در بارۀ اینکه توبۀ چه کسانی قبول نمیشود ،متفاوتاند و درمجموع،
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این موارد ذکر شده است:
افرادی که در زمانی توبه میکنند که حجابهای مادی از دیدگان برداشته میشود و
سرنوشت خود را در سرای آخرت آگاه میشوند؛
افرادی که با علم به گناه بودن عملشان ،گناه میکنند و هنگام مرگ توبه میکنند؛
افراد گریزان از توبه؛
افراد بداخالق؛
افرادی که در زمان دیدن غضب و عذاب الهی ،توبه میکنند که ازجملۀ آنها فرعون
معرفی شده است؛
در برخی روایات پذیرش نشدن توبه مختص کافران دانسته شده است؛
در برخی روایات نیز چهل روز قبل از برپا شدن قیامت ،زمین از حجت الهی خالی میشود
و در این زمان د ِر توبه بسته میشود.
روایات در مورد اینکه چه کسانی توبهشان پذیرفته نمیشود ،اختالف دارند ،اما این
اختالف را نمیتوان دلیلی بر ضعف یا مردود دانستن این روایات دانست؛ بلکه میتوان گفت
که همۀ آنها صحیح هستند؛ چراکه آیه مفهوم عامی دارد که در روایات تفسیری ،برخی
مصادیق این مفهوم عام ذکر شده است.
این روش ائمۀ اطهار (ع) است که آیات قرآن را بر هر موردی که قابل انطباق باشد ،تطبیق
میکنند ،اگرچه با سبب نزول آیه هم مرتبط نباشد .عقل هم این روش را صحیح میداند ،زیرا
قرآن مجید بهمنظور هدایت همۀ بشریت در همۀ دورهها نازلشده تا انسانها را هدایت کند
بهسوی آنچه باید به آن معتقد شوند و عمل کنند (طباطبائی.)44 :1 ،1390،
درنتیجه ائمۀ اطهار (ع) در این روایات ،در مقام بیان مصادیق آیه هستند و هرکدام با توجه
به شرایط زمان و مکان و  ...به مصداقی از مفهوم عام آیه اشارهکردهاند.
 .1-5روایات دال بر درخواست تأخیر مرگ

َ َْ ُ
﴿...و أن ِفقوا
از دیدگاه قرآن کریم ،برخی از مردم خواهان تأخیر مرگ خویش هستند:
َ َ َ
ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ّ َ ْ َ َّ ْ َ
َ َ َّ َّ َ
ریب فأصدق
ِم َن ما رزقناکم ِمن قب ِل أن یأ ِتی أحدکم الوت فیقول ر ِب لو ال أخرتنی ِإلی أج ٍل ق ٍ
َ
َ ْ
کن م َن َّ
الص ِالحین﴾ (منافقون« :)۱۰ :از آنچه به شما روزی دادهایم انفاق کنید ،پیش از
وأ ِ
آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید :پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدت کمی به تأخیر
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نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم؟!»
َ
َ
َ
َ
ص َّدق َو أ ْ
در روایتی آمده که شخصی از امام صادق(ع) از کالم خداوند متعال ﴿فأ َّ
کن ِم َن
َ َّ َ
َ
َّ
ص َّدق» را دادن صدقه
الص ِال ِحین﴾ (منافقون )10 :پرسید ،و امام (ع) در پاسخ ،مقصود از «أ
َ
ََ ْ
کن م َن َّ
الص ِال ِحین» را به جا آوردن حج معرفی کرد (قطب راوندی،
و منظور از جملۀ «و أ ِ
1405ق)۳۲۵ :۱ ،؛ اما در روایتی دیگر ،امام صادق (ع) مقصود از «أَ َّصدَّ َق» را در این آیه ،به
جا آوردن حج دانست( .برازش )۲۹۰ :1394،۱۶،و از ابنعبّاس هم در تفسیر این آیۀ شریفۀ
نقلشده که هیچکسی نیست که ثروتمند باشد و زکات آن مال را نداده باشد و نیز توانایی
به جا آوردن حج را دارا باشد ،ولی آن را بهجای نیاورده باشد ،مگر اینکه در زمان مرگ
درخواست بازگشت و تأخیر میکند .شنوندگان این سخن گفتند” :ای ابن عباس از خدا
بترس ،این چه حرفی است که میگویی؟ ما افراد کافر را هم میبینیم که درخواست برگشتن
به دنیا را میکنند؟“ در پاسخ به این افراد ابن عباس این آیۀ شریفه را دلیل بر قول خود برشمرد
و گفت :صالح در اینجا حج است( .سیوطی1404،ق.)226 :6 ،
 .1-5-2نقد و تحلیل

َ َ َّ َّ َ
َ
َ َ ْ
کن م َن َّ
الص ِالحین» چیست
روایات تفسیری در مورد اینکه مقصود از «فأصدق» و «و أ ِ
َ َ َّ َ
ص َّدق» را حج و برخی دیگر صدقه و برخی
مختلف هستند .برخی روایات مقصود از «فأ
منحصر در صدقۀ واجب یعنی زکات شمردهاند.
اختالف موجود در این روایات ،به این دلیل است که امامان در پی تفسیر آیه نیستند،
َ َ َّ َ
ص َّدق»
بلکه در پی تطبیق آن بر برخی از مصادیق هستند؛ ازاینرو در روایتی مقصود از «فأ
حج ،و در روایتی صدقه و زکات شمردهشده است ،حتی در روایاتی که مقصود از صالح،
َ
ََ ْ
کن م َن َّ
الص ِالحین» بر بارزترین مصداق آن بوده و هرگز
حج دانسته شده ،در بیان تطبیق «و أ ِ
مفسر در تطبیق آیه بر سایر مصادیق آن
مقصود این نبوده که عموم آیه محدود شود و دست ّ
بسته شود؛ بنابراین آیه همچنان به عمومیت خود باقی است و بر هر مصداقی که دارای همان
مالکها باشد ،تطبیقپذیر است و این کار همان چیزی است که در روایات از آن به «جری»
قرآن تعبیر شده است؛ چراکه جری به این معناست که مفاهیمی را که از آیات قرآن کریم
بهدستآمده بر دیگر مواردی که با آن همسان است تطبیق دهیم (مجلسی.)345 :2 ،1363 ،
بنابراین بر طبق روایات تفسیری ،افرادی هستند که درخواست تأخیر مرگ میکنند و این
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درخواستشان به این دلیل است که میخواهند حج ،زکات و صدقهای که قبل از زمان فرا
رسیدن مرگ قادر به انجام آن بودند اما آن را انجام ندادهاند ،بهجای آورند.
نتیجهگیری

با جمع بین روایات تفسیری که دربارۀ توصیف حال کافران و منافقان و ظالمان در هنگام
قبض روح آنها نقل شده ،نتیجه گرفته میشود که این قبض روح با سختی و همراه با تحقیر
و سرزنش است ،اما لسان این روایات در مورد اینکه مقصود از ناشطات یا نازعات در آیات
چیست یا اینکه نحوۀ این تحقیر و سرزنش چگونه است ،تعارض و اختالف دارند؛ اما این
تعارض ،بدوی و قابل جمع عرفی است؛ به این دلیل که برخی از این روایات تفسیری ،در
مقام تفسیر واژگان ،و برخی در مقام بیان مصادیق آیه یا در مقام بیان بارزترین مصداق آیه
هستند و گاهی هم از عنصر تمثیل و همانندسازی بهره برده شده است تا از این طریق ،مفهوم
آیه به مخاطبان بهصورت ساده و سریع منتقل شود .دوبار میراندن ظالمان
همچنین در مورد دوبار میراندن ظالمان ،با استناد به سیاق آیات به این نتیجه رسیدیم که در
روایاتی که این آیات دربارۀ رجعت دانسته شده ،موردقبول هستند و مقصود از دو بار مرگ
برای کفار در این آیه ،دو بار عذاب الهی برای آنان است.
روایات تفسیری در مورد توبۀ غیرمقبول اختالف داشت ،اما این اختالف دلیلی بر ضعف
یا مردود دانستن این روایات نیست؛ بلکه میتوان گفت که همۀ آنها صحیح هستند ،زیرا آیه
مفهوم عامی دارد و در هر روایت تفسیری ،صرفاً ذکر برخی مصادیق برای این مفهوم عام
مدنظر بوده است که ازجملۀ این مصادیق توبۀ افراد در هنگام مرگ ،توبه افراد در زمان دیدن
عذاب الهی ،توبۀ فرد بداخالق ،توبۀ کافران و توبۀ افراد چهل روز قبل از برپایی قیامت و...
است.
همچنین طبق این روایات تفسیری افرادی هستند که درخواست تأخیر مرگ میکنند و
این درخواستشان به این دلیل است که میخواهند حج ،زکات ،صدقهای که قادر به انجام آن
بودند اما آن را انجام ندادهاند ،بهجای آورند.
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قم ،کتابخانۀ آیت اهلل بروجردی.
 12-بهشتیپور ،حسن ،)1394( ،آموزش گامبهگام روشهای تحلیل سیاسی ،تهران ،صداوسیمای
جمهوری اسالمی (سروش).
 13-جزایری ،سید نعمتاهلل۱۴۰۴( ،ق) ،النور المبین فی قصصاالنبیاء و المرسلین ،قم ،کتابخانۀ
آیتاهلل مرعشی.
 14-جوان فکر ،اسماعیل و امیری ،جهاندار ،)1392( ،جزوۀ تخصصی مشاغل خبری (تعاریف کلی).
حرعاملی ،محمد بن الحسن۱۴۱۲( ،ق) ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،چاپ
 ّ 15-
اول ،قم ،مؤسسة آل البیت (ع) إلحیاء التراث.
 16-حسینی استرآبادی ،سید شرفالدین۱۴۰۹( ،ق) ،تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة،
قم ،جامعۀ مدرسین.
 17-حلّی ،احمد بن فهد۱۴10( ،ق) ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،چاپ سوم ،تهران ،دار الکتاب
االسالمی.
 18-حلّی ،سید ابن طاووس ،رضی الدین ،علی1406( ،ق) ،فالح السائل و نجاح المسائل ،چاپ اول،
قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه.
 19-حویزی ،عبدعلی بن جمعه1415( ،ق) ،تفسیر نور الثقلین ،چاپ چهارم ،قم ،نشر اسماعیلیان.
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 20-دهخدا ،علیاکبر ،)1377( ،لغتنامه ،چاپ اول ،تهران ،دانشگاه تهران.
 21-راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1412( ،ق) ،مفردات الفاظ قرآن ،چـاپ اول ،بیروت ،دارالقلم.
 22-راوندی کاشانی ،فضلاهلل بن علی( ،بیتا) ،النوادر ،مترجم :احمد صادقی اردستانی ،چاپ اول،
تهران ،بنیاد فرهنگ اسالمی کوشانپور.
 23-زبیدی ،محمد بن محمد مرتضی1414( ،ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،چاپ اول،
بیروت ،دارالفکر.
 24-سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر2000( ،م) ،ترتیب سورالقرآن ،چاپ اول ،بیروت ،لبنان،
مکتب الهالل.
  1404( ،_______________________25-ق) ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،چاپ اول ،قم،
کتابخانه عمومی آیتاهللالعظمی مرعشی.
 26-شعیری ،محمد بن محمد ،)1363( ،جامع األخبار ،چاپ اول ،قم ،انتشارات رضی.
 27-شیخ طوسی ،محمد بن حسن ،)1385( ،األمالی شیخ الطوسی ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسسة البعثه.
 28-طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم۱۴۱۷( ،ق) ،العروة الوثقی ،چاپ اول ،قم ،مؤسسة النشر
اإلسالمی.
 29-طباطبایی ،سید محمدحسین ،)1374( ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،مترجم :محمدباقر موسوی ،چاپ
پنجم ،قم ،جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
  ،)1382( ،___________________30-اصول عقاید و دستورات دینی ،قم ،بوستان کتاب،
 1390( ،___________________31-ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ دوم ،بیروت ،مؤسسه
األعلمی للمطبوعات ،دفتر انتشارات اسالمی.
 32-طبرسی ،فضل بن حسن ،)1372( ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،چاپ سوم ،تهران ،ناصرخسرو.
 33-طریحی ،فخر الدین ،)1375( ،مجمع البحرین ،چاپ سوم ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی.
 34-علیزاده ،مهدی ،)1389( ،اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم) ،چاپ اول ،قم ،دفتر نشر معارف.
 35-عیاشی ،محمد بن مسعود1380( ،ق) ،التفسیر (تفسیر العیاشی) ،چاپ اول ،تهران ،مکتبة العلمیة
االسالمیة.
 36-فاضل لنکرانی ،محمدجواد« ،)۱۳۹۶( ،تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد» ،جلسۀ سوم،

.http://fazellankarani.com/persian/lessons/20808

 37-فیومی ،احمد بن محمد( ،بیتا) ،المصباح المنیر ،چاپ اول ،قم ،منشورات دار الرضی.
 38-قرشی ،سید علیاکبر1412( ،ق) ،قاموس قرآن ،چاپ ششم ،تهران :دارالکتب االسالمیة.
 39-قطب راوندی ،سعید بن هبه اهلل1405( ،ق) ،فقه القرآن ،چاپ دوم ،قم ،کتابخانه عمومی
آیتاهللمرعشی نجفی (ره).
 40-قمی ،علی بن ابراهیم1404( ،ق) ،تفسیر القمی ،چاپ سوم ،قم ،دار الکتاب.
 41-کلینی ،محمد بن یعقوب ،)۱۳۶۳( ،الکافی ،چاپ اول ،قم ،دارالحدیث.
 42-مجلسی ،محمدباقر ،)1363( ،مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ،چاپ دوم ،تهران ،دار
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ُ
الکتُب اإلسالمیّة.
 43-مجلسی ،محمدباقر1404( ،ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء.
 44-مدیر شانهچی ،کاظم ،)1378( ،علم الحدیث و درایة الحدیث ،چاپ چهاردهم ،قم ،جماعة
المدرسین.
 45-مصطفوی ،حسن ،)۱۳۶۰( ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر.
 46-معین ،مح ّمد ،)1379( ،فرهنگ فارسی معین ،چاپ شانزدهم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 47-مفید ،مح ّمد بن محمد۱۴۱۳( ،ق) ،اوائل المقاالت ،چاپ دوم ،قم ،المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ
المفید.
 48-مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،)1374( ،تفسیر نمونه ،چاپ اول ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 49-مهریزی ،مهدی« ،)1389( ،روایات تفسیری شیعه؛ گونه شناسی و حجیت» ،علوم حدیث ،ش
 ،55ص .36- 3
 50-نراقی ،مالمهدی ،)۱۳۸۵( ،جامع السعادات ،مترجم :کریم فیض( ،بی چا) ،قم ،انتشارات قائم
آل محمد ،ج  ،2ص 338
 51-نصیری ،علی ،)1383( ،حدیثشناسی ،چاپ اول ،قم ،انتشارات سنابل.
 52-نوروزی ،مجتبی و بخشی نیا ،مرضیه« ،)1399( ،بررسی آیۀ  11سوره غافر و ارتباط آن با بحث
رجعت با رویکرد پاسخ به شبهات» ،فصلنامه تفسیر پژوهی ،س ،7ش.14
 53-نوری ،حسین بن محمدتقی1408( ،ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،چاپ اول،
بیروت :مؤسسة آل البیت (ع) إلحیاء.
 54-جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،قم ،مرکز نشر ،اسراء.1390 ،
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