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شیوهنامه نگارش مقاالت
الف) شرایط پذیرش مقاالت

.1
.2
.3
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.6

1مقال ��ه نباید پیش ��تر چ ��اپ یا جهت چ���اپ به مجلهی دیگری ارس���ال ش���ده
باشد.
2تعداد صفحات مقاله حداقل  15و حدا کثر  25صفحه (300کلمهای) باشد.
3مقال ��ه دارای چکی ��ده فارس ��ی ،کلیدواژه ،مقدم���ه ،نتیجه گیری و فهرس���ت
منابع باشد.
4مقاله بایس ��تی علمی و مستند و دارای ساختار منطقی و بر اساس معیارهای
پژوهشی تنظیم شده باشد.
5ذک ��ر عن ��وان کام ��ل مقال ��ه ،مش ��خصات نویس���نده /نویس���ندگان(نام و نام
خانوادگی) ،محل اشتغال ،رتبه علمی و پست الکترونیکی ضروری است.
6فای ��ل ُورد( )wordمقاله با قلم فارس���ی ب���ی میترا ( )B mitraاز طریق پس���ت
الکترونیکی مجله  mag.whtp@gmail.comبه دفتر مجله ارسال گردد.

ب) شیوهی تدوین مقاالت

شیوهنامه نگارش

الزم است مقاالت از لحاظ ساختاری دارای بخشهای زیر باشد:
1 .1عنوان مقاله :روشن و گویا و بیانگر مسأله تحقیق است.
2 .2چکیده :حداکثر در  200کلمه تنظیم ش���ود و به اختصار ش���امل :بیان مسأله،
روش پژوهش ،و یافتههای مهم پژوهش باشد.
3 .3کلیدواژهها :ش ��امل حداکثر  7واژهی کلیدی مرتبط با محتوای مقاله اس���ت
که نقش نمایه موضوعی را دارند.
4 .4مقدمه :شامل تعریف مسئله ،اهمیت و ضرورت ،پیشینهی تحقیق و تعریف
مفاهیم اساسی پژوهش است.
5 .5بدنه اصلی :در ساماندهی بدنه اصلی مقاله الزم است:
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الف) ماهیت ،ابعاد و زوایای مسأله خوب توصیف و تحلیل شود.
ب) نظریات و دیدگاهها به همراه ادلهی آنها به طور مس���تند بیان ،تجزیه و
تحلیل گردد.
ج) نظریات رقیب به طور مستدل نقد و ارزیابی شود.
د) نظری� �هی برگزیده ابداع یا اختیار و س���پس ،تبیی���ن و توجیه کافی از آن به
عمل آید.
6 .6نتیج ��ه گی ��ری :باید کوت���اه و بیانگر یافتهه���ای مهم تحقیق باش���د .از بیان
مس ��أله ،ذکر مطالب حاش���یهای مانند اهمیت و ضرورت تحقیق ،ذکر ادله و
مستندات خودداری شود.
7 .7ارجاع به منابع به شیوه درون متنی ( )APAاست؛ (نام خانوادگی نویسنده،
سال انتشار ،شماره جلد و صفحه) مانند؛ (مطهری ،1385 ،ج ،2ص.)32
8 .8فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم میگردد:
•کت ��اب :ن ��ام خانوادگی و نام نویس���نده( ،س���ال نش���ر) ،عنوان کت���اب ،نام
مترجم /محقق /مصحح ،محل نشر ،نام ناشر .مانند؛ (طباطبایی ،سید
محمد حسین ،)1392( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،موسوی همدانی ،قم،
جامعه مدرسین)
•مقاله :نام خانوادگی و نام نویس���نده ،عنوان مقاله ،عنوان نش���ریه ،دوره
یا س ��ال ،شماره نش ��ریه ،صفحات ابتدا و انتهای مقاله .مانند؛ (حسنی،
علی ،جایگاه زن در اس�ل�ام ،پژوهشهای قرآنی ،س���ال هشتم ،23 ،ص
)112 -125
ج :تذکرات

.1
.2
.3
.4
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1مجله در ویرایش ،تلخیص ،حذف و اضافات مطالب آزاد است.
2مطالب منتشر شده  ،لزوماً بیانکننده دیدگاه مجله نیست.
3مسئولیت محتوای مقاالت به عهده نویسندگان است.
4اصل مقاله ارسالی بازگردانده نمی شود.

مصاحبه مدیر مسئول

• از آنجای���ی که یک���ی از کارکردهای مهم ح���وزه علمیه افزایش آ گاه���ی و بصیرت در افراد
جامعه است و آ گاهی سیاسی یکی از بخشهای مهم این امر میباشد از نظر شما پژوهش چه
نقشی در این راستا برعهده دارد؟

مصاحبه مدیر مسئول

پاسخ این س ��وال را رهبر نهضت اسالمیت ایران مرحوم مدرس داده است؛ سیاست
ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست یعنی بحث سکوالریسم در مبانی
فک ��ری و اعتقادی م ��ا جایگاهی ندارد ،وقتی ای���ن جایگاه نیس���ت بنابراین پژوهش ما
صبغهای سیاس ��ی به خود میگیرد .سیاس ��ت نه به معنای بد ،بلکه به معنای انتخاب
بهترین مسیر برای زندگی بهتر و تحقق جامعهی مطلوب .الزم است پژوهشها چه در
ح ��وزه فردی ،چه در حوزه اجتماعی که در فقه جای���گاه خاص دارد مثال در فقه عبادی
هم عبادات ش ��خصیه داریم و هم عبادت جمعیه .در فقه معامالت که میتوان نام آن
را عقد اجتماعی گذاش ��ت که در واقع بخشی از ارتباطات جامعه متشکل از رخدادهایی
یش ��ود .بنابرای���ن ما بای���د توجه داش���ته باش���یم
اس ��ت ک ��ه ب ��ه وس ��یله عق ��ود ایج ��اد م 
پژوهشهایم ��ان چطور ما را به ای ��ن هدف -تحقق یک جامعه مدن���ی دینی -نزدیکتر
میکند .حال باید دید در پژوهشهایی که پیرامون مس���ائل ش���خصی و فردی است به
چ ��ه نحو بحث سیاس ��ت را در نظر میگیری ��م .طبیعتا وقتی م���ا میخواهیم یک قانون
ش ��خصی را تدوین کنیم پیوند ش ��خص را ب ��ا اجتماع و اجتماع را با سیاس���ت به معنای
خ ��وب آن در نظر میگیریم بنابرای ��ن پژوهش یک صبغهی دیگری ب���ه خود میگیرد.
من معتقدم که پژوهشهای ما باید از حالت فردی که ارتباطات اجتماعی در آن لحاظ
نمیشود تبدیل به پژوهشهای راهگشا شود که تحقق آن مدنیتی که در نظر ما است
و به دنبال آن هستیم جلو بیاندازد .این هدف و نظر من است در بحث پیوند سیاست
و پژوهش.
7
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•		 ب���ا توجه به اینکه مس���ئولیت اصلی حوزههای علمی���ه افزایش گرایشهای صحیح دینی
و معنوی در جامعه اس���ت ،از نظر حضرتعالی مقوله پژوهش و تحقیق چه نقش ��ی در انجام این
مهم ایفا میکند؟

چیزی که قابل توجه اس ��ت بحث دوری مفاهیم دینی ما از رهبانیت است به هیج
وجه اسالم رهبانیت را تایید نمیکند ،اینکه که کسی در کناری ،غاری و جدای از همه
صندوقچهی خودش باش ��د با خودش .ما اجتماعی آفریده ش���ده ای���م و در اجتماع هم
باید باش ��یم و اتفاقا بس ��یاری از محسناتی که در ارتباط با انس���انها ذکرشده تحقق آن
صرف ��ا در اجتماع حاصل میش ��ود .این امور در رهبانیت و در زندگ���ی فردگرا هرگز مطرح
نیست.کس ��ی که درختی را هرس و چاه���ی را حفر میکند فالن ثواب را میگیرد «صدقة
م ��اء جاری ��ه" یا قنات ایج ��اد میکند کس���ی قنات را ب���رای خودش ایج���اد نمیکند یک
منفعت عمومی دارد.
در ای ��ن اجتماع مش ��ی انس ��ان باید طوری باش���د که س���ایر انس���انها بهره مند ش���وند
بنابراین در زندگی اشخاص بحث رهبانیت را مردود میکنیم و توجه انسان به خودش
صرفا مورد نظر نیس ��ت .در حدیث عنوان بصری حضرت عموم چیزهایی که به عنوان
حسنات بر میشمارد در تعامل با افراد است مثل انفاق .کسی که مال را مال خدا بداند
َ
��م اهللُ بِ ِه) این م���ال را درجایی قرار میدهد که خدا دوس���ت دارد
( َی َض ُعون ُ
َ��ه َح ْی ُث أ َم َر ُه ُ
اق) انفاق برای او راحت
ان َع َل ْی ِه ا ْالء ْن َف ُ
چرا که مبدا و منش ��ا همه مملوکات خداس���ت ( َه َ
میشود .ما در مباحث شخصی اگر بخواهیم غور بکنیم باید از انفاق صرف نظر کنیم.
اما در مسلک و شریعت ما بحث انفاق فوق مسائل است یا اهتمام در رفع حوائج مردم.
بهترین شما کسی است که منافعش برای جامعه بیشتر است(.خیرکم انفعکم للناس)
حضرت میفرماید اگر کس ��ی گفت یک ناس���زا به من بدهی ده تا میش���نوی تو بگو
اگر ده تا ناس ��زا بدهی یکی هم نمیش���نوی .حضرت با این کالمش���ان صرفا منشهای
واالی انس ��انی را جا میاندازد و در حقیقت درس���ی تربیتی و اجتماعی را به پیروانش���ان
میده ��د .حت ��ی در عبادات فردی افضل این اس���ت ک���ه به جماعت برگزار ش���ود؛ مانند
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س ��فارش بر نماز جماعت .یا در روزه که یک قضیه ش���خصیه اس���ت ولی ش���ما میبینید
اتم ��ام این قضیه ش ��خصیه با یک نماز عی ��دی اتفاق میافتد که در مس���جد جامع باید
برگزار ش ��ود .م ��ردم باید بیایند در این نماز ش ��رکت کنند یعنی پیوند ف���رد و اجتماع یک
پیوند ناگسس ��تنی اس ��ت .فرد اگر مبنا ش ��د مثل برخی از مذاهبی که اس�ل�امی نیس���تند
ممک ��ن اس ��ت آث ��ار خاص ��ی ب ��ر آن مترتب باش ��د انس���ان صفای باط���ن خاص���ی از حیث
ف ��ردی بر آن ایجاد میش ��ود ول ��ی این ارزش خاص���ی فی حد ذات���ه در مذهب اهل بیت
و ش ��ریعت اس�ل�ام ندارد چ ��ون پیغمب ��ر و ائمه اطه���ار م���ا دوری از این نگ���رش و فضای
تربیتی را س ��فارش کردهاند .همیش ��ه فرد با اجتماع و جامعه معنا پیدا میکند در قضیه
تربیت ��ی و پرورش ��ی م ��ا در پژوهشها باید تاکید داش���ته باش���یم که فرد در کن���ار اجتماع
معنا دارد.
•		 با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی ما در عصر حاضر و در بعد ملی و جهانی ،دیدگاه
شما در مورد اولویتها و مسائل مهم پژوهشی چیست ؟

مصاحبه مدیر مسئول

االن ب ��ه نظر من اگر ط�ل�اب بخواهند در پژوهشهای خ���ود کاری انجام بدهند اوال
این را بدانیم که اصل پژوهش خوب اس ��ت ه���ر کاری که کندوکاو در کتابهای مختلف
باش ��د ولو نتیجه مورد نظر را نگیرد .ای ��ن فی حد ذاته در بحث پژوهش اهمیت خاصی
دارد و ام ��ا در این عصر که عصر مقابله مبهم حق و باطل اس���ت ش���ما ن���گاه کنید که در
یک س ��وی ،جریان عربستان س ��عودی قرار گرفته که خودش را خادم الحرمین میداند
از آن ط ��رف ای ��ران قرار گرفته که به عنوان ام القرای ش���یعه و مکت���ب اهل بیت قلمداد
میش ��ود .ش ��ما باید بیایید در این عصر ابهام زدایی کنید و م���ا درایران زندگی میکنیم
در ای ��ران طبیعتا بحث حمایت از قضیه مقاومت را درک میکنیم به خصوص هنگامی
که پیوند با مس ��ائل ملی ما دارد بیش ��تر میفهمیم .آنچه که قابل توجه است ما بستری
داری ��م به عنوان بس ��تر اینترنت همانطور که در این ش���اهراه حرکت میکنیم از همه جا
امکان ورود به این ش ��اهراه اس ��ت وقتی وارد این ش���اهراه میش���ویم همه چیز را عرضه
میکنند یعنی مدام اطالعات تولید میش ��ود به این معنا که اینترنت خاس���تگاه تولید و
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انفجار اطالعات است .حاال شما نگاه کنید داعش در این عرصه تبلیغ میکند و مکتب
منحوس خود را ترویج میدهد و خش���ونت را به کل جهان توصیه و توس���عه میدهد و از
آن طرف بوداییها ،سلفیها ،اخوانیها و شیطان پرستها هم یک جور.
مقاومت و انقالب اس�ل�امی ایران هم فعال اس���ت .چه کنیم به عنوان ش���خصی که
در ایران قرار گرفتیم نمیگویم؛ ش ��خصی که از آسمان به زمین بیافتد و یکدفعه با این
همه موج مبهم مواجه شود در این اقیانوس پر از درندگان و چرندگان که همه جور چیز
ق ��رار میگی ��رد چه کند به نظر م ��ن پژوهشهای ما باید ابهام زدای���ی کنند و صرفا ختم
نشود به داخل تهران ،حاشیه تهران یا در استان اصفهان یا در استان آذربایجان شرقی
یا غربی .پژوهشهای ما باید فراتر از قضیه ملی ما باشد باید طوری باشد که روشنگری
کند.
الصح ��وه االس�ل�امیه یعنی همان بیداری اس�ل�امی یعن���ی همان ابه���ام زدایی .یعنی
اینک ��ه به ��ار انقالبی را تبدیل کنی ��م به قضیه مقاوم���ت .نه اینکه فرصت���ی را که ایجاد
ش ��ده به تکفیریها تحویل بدهیم و آنها بهار اسالمی را تبدیل کنند به بهار عربی که
م ��ا به دنبال آن نیس ��تیم و نمیخواهیم .توجه بفرمایید ک���ه اینها این فرصتهای ما
را ب ��ا تهدید مواجه کردن ��د فرصتهای خوبی برای ما وجود داش���ت .البته آنها تجربه
دارند میدانند اگر انقالب اس�ل�امی بیاید دیگر مجالی برای آنها نیس���ت حتی به قیمت
اینکه کل خاورمیانه را به آتش بکش���ند اما تش���یع و مکتب اهل بیت و ایران پیشگام در
قضای ��ای این بهار نباش ��د حتی به ای���ن قیمت که در عرض یک س���ال میالدی بیش از
 110میلیارد دالر عربستان سعودی برای مقابله با ایران سالح بخرد .این نشان میدهد
ک ��ه پژوهشهای م ��ا باید به نحوی ابهام زدایی کند نه در داخل کش���ور ما ولو اینکه در
کش ��ور ما نیاز اس ��ت خیل ��ی از جوانهای م���ا نمیدانند قضایا به چه صورت اس���ت یعنی
گاه ��ی اوقات راحت طلبیها که ممکن اس���ت پیش پا افتاده باش���د این راحت طلبیها
را فکر میکنند جاودانه اس ��ت ولی نه این طور نیس���ت چون ما هرچه در مقابل دش���من
عقب نش ��ینی کنیم قطعا آنها هس���تند که به ما هجمه میکنند و به همین راحتی هم
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مصاحبه مدیر مسئول

نخواه ��د بود کما اینکه آنه ��ا االن در جبهه جنگ نرم که همین فضای مجازی و عمدتا
بح ��ث فض ��ای مجازی و حمله در این فضاس ��ت ما را خیلی مورد تهدید ق���رار دادند و ما
باید از این میدان تهدیدی که ایجاد شده یک فرصت طالیی ایجاد کنیم .بحث شبکه
مل ��ی اطالع ��ات در حقیقت مورد توجه و نظ ��ر مقام معظم رهبری اس���ت اوال برای مردم
تعری ��ف کنی ��م که ایجاد ش ��بکه مل ��ی اطالعات چه اهداف���ی را به دنب���ال دارد و ثانیا ا گر
مردم بخواهند در فضای مجازی فعالیت داش ��ته باش���ند در بس���تر شبکه ملی اطالعات
حرکتش ��ان بهت ��ر خواهد بود نه اینکه الزامی باش���د .باید حاکمیت و دولتمردان ش���رایط
را ط ��وری ایج ��اد کنند که فرد فرد کش ��ور ای ��ران حرکت در این فض���ا را ترجیح بدهند به
حرکت در یک بس ��تری که بستر ملی ما نیس ��ت .حاال توضیح این چیست ببینید شبکه
مل ��ی اطالعات یک مجموعهای اس ��ت از س ��خت افزارها و نرم افزارها یعنی ش���بکه ملی
اطالع ��ات اول یک زیرس ��اخت میخواهد که این زیر س���اخت را بای���د حاکمیت برای ما
ایجاد کند این زیرس ��اخت ش ��امل پهنای باند بومی ،تجهیزات الزم ،بخش ذخیره گر،
بخش کش ��ینگ ،ارتباطات ،فیبر نوری و اینگونه تجهیزات است ،این میشود سخت
اف ��زار .حال این س ��خت افزار ما یک بس ��تر نرم اف���زاری میخواهد که ما اس���م آن را هم
س ��خت افزار میگذاریم .بس ��تری که این بستر سخت افزاری را آماده کند و در دسترس
ش ��بکه مل ��ی اطالعات قرار بدهد .خ ��وب آن نرم افزار را ما تهیه کردی���م ،نرم افزار نیاز به
 ،FIREWALLپی ��ام رس ��ان ( ،)MASSANGERش���بکه اجتماع���ی ،س���ایت web2 ،و
 web3دارد .حضور حتی در ش ��بکه غیر بومی باید بهرههای بومی برای آن ایجاد ش���ود
یعن ��ی ما باید بتوانیم برای اطالعات علمی که در فرای آن مرزها هس���تند س���امانهای را
ایجاد کنیم که از آن اطالعات بتوان اس ��تفاده کرد .پس از ایجاد بس���تر س���خت افزاری
یش ��ود ما بای���د محتوا را در این بس���تری که ایجاد
و ن ��رم اف ��زاری بحث محتوا مطرح م 
ش ��ده و متشکل از بخشهایی از سخت افزار و بخشهایی از نرم افزار است وارد کنیم.
اوال پژوهش ��گران ما با پژوهشه ��ای خود به غنای این فضای بوم���ی داخلی میتوانند
کمک بدهند در این فضا میتوانند حضور داش���ته باشند تحلیل محتوای خوب بکنند.
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محت ��وای فاخر محتوایی که صالحیت ژورنالهای قابل توجه را داش���ته باش���د .با زیاد
ش ��دن حجم محتوا بار ارزش ��ی شبکه ملی اطالعات ما هم زیاد خواهد شد .حال ممکن
اس ��ت ما کیفیت را از دل کمیت در بیاوریم یعنی افراد زیاد بیایند تولید اطالعات بکنند
حوزههای علمیه هم همین طور .با وجود این کمیت طبیعتا مقداری کیفیت هم صادر
خواه ��د ش ��د یکی اینکه وقت ��ی که محتوا را تولی���د کردیم وقتی دید ما ب���ه اطالعات غیر
ایرانی ،غیر اس�ل�امی و غیر بومی بهره ورانه باش���د نه دید وق���ت تلف کننده .نگاه ایجاد
یک سرویس خوب برای هموطنان باشد.
در صورت وجود شبکه ملی اطالعات در واقع یک بستر داخلی ایجاد میکنیم تولید
اطالعات در بین مردم ما داخل این بس���تر انجام میش���ود .هر خارجی که از اطالعات ما
اس ��تفاده کند باید به ما پول بدهد یعنی این مزیتهای اقتصادی ،سیاس���ی ،اجتماعی
و روان ��ی دارد ارتباط ��ات ما ارتباطات بهتری خواهد ش���د .اما االن ش���بکه ملی اطالعات
ب ��ا این تعریفی که من کردم هنوز ایجاد نش���ده اس���ت .خوب این تهدی���دات وجود دارد
االن ارتباط ��ات ما ارتباطات نا س ��الم اس���ت ارتباط یک زن و مرد در بس���تر اینترنت یک
ارتباط نامانوس اس ��ت ارتباطی نیس���ت که بر مبنای عقل و منطق و براساس عقالنیت
ایجاد شده باشد .این ارتباطات ممکن است بین دختر و پسر مفسده زا هم نباشد چون
ارتباطات احساس ��ی هست معلوم نیس���ت که پایا و مانا باش���د بنابراین اینها مشکالت
اجتماعی که ایجاد میکند مش ��کالتی که در حریم خصوصی ایجاد میش���ود کش���ور 80
میلیونی مشکالت خودش را دارد .حاال ا گر پژوهشگر تحقیقات خودش را بر مبنای نیاز
به این ش ��بکه ملی اطالعات و برای ارزش���مند ش���دن این ش���بکه تولید کند چون عموم
م ��ردم ا گ ��ر تولید محتوا کنند فرض بفرمایید که راجع بعض���ی از احکام دین ورود بکنند
ی ��ا راجع به بعضی از مس ��ائل اجتماع���ی ورود بکند نگاهش نگاه کارشناس���انه هس���ت،
میتواند به غنای این ش ��بکه ملی اطالعات کمک ش���ایانی بکند االن بحث شبکه ملی
اطالع ��ات ما و ورود به ش ��بکه ملی اطالعات حض���ور در وبال گهای داخل���ی و حضور در
پیام رس ��انهای داخلی یک حضور جدی اس���ت ما باید این تهدید را ان شاء اهلل به یک
فرصت طالیی تبدیل بکنیم.
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•		چنانکه مس���تحضرید ارتقا روحیه پژوهشی طالب خواهر یکی از دغدغههای اصلی مرکز
مدیریت و همین طور معاونت پژوهش اس���ت به نظر ش���ما مهم ترین عوامل تقویت این روحیه
کدامند؟

مصاحبه مدیر مسئول

من احس ��اس میکنم طرح ��ی که در حوزههای علمیه خواهران اجرا میش���ود خیلی
خوب جواب داده اس ��ت .ما در حوزه علمیه خواهران با وجود تمام مس���ائل و مش���کالت
ایش ��ان ب ��ه جه ��ت فیزیکال بدنش ��ان یا به جه���ت بعد عاطفی ک���ه در وج���ود دختران و
خواه ��ران وجود دارد و براس ��اس مس ��ئولیتی ک���ه در خان���ه دارند؛ پیگی���ری و مباحث را
پژوه ��ش مح ��ور کرده ای ��م و حتما از یک دخت ��ر طلبه در پایان تحصیالتش در س���طح 2
تحقیق پایانی ،در سطح  3پایان نامه ،در سطح  4رساله میخواهیم و به مناسبتهای
مختل ��ف آنها را تش ��ویق به ایجاد یک بس ��ته پژوهش���ی میکنیم .این م���دل یعنی در
حقیقت ما با این کارهای پژوهش ��ی ،تفاوتهای بی���ن حوزههای خواهران و برادران را
جبران کرده ایم یعنی واقعا جبران شده است .گمان میکنم که ا گر به این مدل توسعه
بدهیم و آفتهای آن را بزداییم مدل بس ��یار موفقی بوده اس���ت مدل را کارشناس���انه تر
بکنیم و از روشها و تحقیقات روز بیش ��تر اس ��تفاده کنیم ،کرس���یهای آزاد اندیش���ی و
نشس� �تهای پژوهشی را در مدارس بیش ��تر کنیم ،طلبهها را به تحقیق بر مباحث وادار
بکنی ��م .صرف ��ا نیاید آموزههایی را بگیرن ��د و بروند و امتحان بدهن���د ،اینها را به تولید
بس ��تههای پژوهش ��ی در مباحث ذیربط تش ��ویق کنیم .حوزه هم همین طور اس���ت در
مباح ��ث فق ��ه نیاز به پژوه ��ش داریم مباحث اصول���ی و کالمی هم چنین اس���ت .از این
نترسیم که طلبه به ناکجا آباد برود بگذاریم بروند تحقیق و پژوهش بکنند ا گر مباحث
ما بی غل و غش و بی اش ��کال اس ��ت طبیعتا بروند و تحقیق کنند و برس���ند به مباحثی
که ما از س ��الهای س ��ال قرنهای گذشته روی آن تاکید داشتیم و حقانیت آن را ثابت
بکنن ��د مث�ل�ا فرض کنی ��م تحریف ق ��رآن ،در مبحث تحری���ف اولین قائلی���ن به تحریف
ش ��یعیان نبودن ��د و اولی ��ن قائلی ��ن به تحریف س���نیها بودن���د بعدا این بح���ث تحریف
ق ��رآن که معاضدت داش ��ت با کالم نورانی قرآن ،توس���ط علمای ش���یعه هم مورد بحث
ق ��رار گرف ��ت .حاجی ن ��وری در کتاب فص ��ل الخطاب ،بح���ث تحریف ق���رآن را که نباید
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ب ��ه آن میپرداخ ��ت ،پرداخت .اما منش���ا و مب���دا بحث حاجی نوری ه���م در کتاب اهل
س ��نت بود .ما اعتق ��اد به تحریف ناپذیری ق���رآن داریم اصال تحریف ق���رآن امکان پذیر
نیست ،فرمود( :انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) یا مثال در مباحث شفاعت ،توسل
و سجده بر خاک.
بحثی که در کشورهای زیارتی مثل عربستان ما با آن مواجه میشویم سجده کردن
بر مهر اس ��ت ،به حاجی ما میگویند مشرک .در صورتی که اتفاقا عین توحید است خدا
رحمت کند آیت اهلل میانجی در کتاب السجده علی التراب و علمای دیگر تاکید داشتند
روایات مس ��تند ما ،روایات صحیح که هیچ خدش���های در آن نیس���ت ما را الزام کرده که
بر وجه االرض س ��جده کنیم (جعلت لی االرض مس���جدا و طهورا) .حتی در روایات اهل
سنت دارد که پیغمبر نقل میکند روایاتی که از تواتر گذشته .روایات متواتر در خصوص
سجده بر تراب است .حضرت وارد میشود در منزل ام سلمه یک غالمی پیشانی بر مهر
نمیگذاش ��ته :حضرت میفرماید( :ترب وجهک یا غالم) ،یعنی صورتت را باید بر خاک
بگذاری .حتی در ایام داغ و س ��وزان مدینه ،عدهای برای اینکه پیش���انی ش���ان نس���وزد
دس� �تها را در آس ��تین میکردند و روی پیشانی میگذاش���تند حضرت نهی شان کردند
و فرمودند که نماز ش ��ما اش ��کال دارد .باید صورتتان خاک آلود ش���ود .س���جده بر تراب
در زم ��ان خلیفه اول و دوم بود ولی در زمان خلیفه س���وم که نب���ود آنچه که باید میبود
(غصب کردند والیت امیر المومنین را) سجده بر تراب به خاطر تنبلی مسلمانها جدی
گرفته نش ��د و بر وجه االرض س ��جده نکردن���د .در صورتی که این عی���ن اصول ما و عین
توحید اس ��ت که ش ��ما بر خاک میافتید .ش���ما وقتی که مهر کربال را برمی دارید کربال به
عن ��وان مح ��ل به خاک و خون غلتیدن ولی بزرگ خدا بوده اس���ت .م���ا به عنوان تبرک
خاک آنجا را میگیریم مس ��تحب است .در حدیث ام سلمه داریم که پیامبر فرموده که
این خاک ،خاک مقدس ��ی است .هرکس سجده بکند شفا است چرا؟ چون امام حسین
ویژه است اما سجده بر تربت امام حسین عین توحید است عین توحیدی که به والیت
کبری ممزوج شده است .طالب ما باید حواسشان باشد که در این مسیر حرکت کنند.
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•		یکی از چالشهای عمده آموزش در حوزه و دانشگاه امروز ما ،استقبال اندک دانشجویان
و طالب از پژوهش و تحقیق است ،به نظر شما دالیل اصلی این مسئله چیست؟

مصاحبه مدیر مسئول

به نظر من این به دلیل مدرک گرایی حوزه و دانشگاه است شعار میدهیم که حوزه
مدرک برایش مهم نیس ��ت دانشگاه که تکلیفش مشخص است باالخره به خاطر سهل
الوصول بودن گرفتن مدرک در دانشگاه ،مدرک گرایی کمتر است .در حوزه چون اصولی
برای گرفتن مدرک وجود ندارد بنابراین به نظر من به طالب جفا میش���ود .این مدرکی
که به طلبه داده میش ��ود حقش نیس ��ت بعد از ده س���ال درس خوان���دن مدرکی معادل
لیس ��انس به او میدهند .حال مش ��کل باالتر این است که این قضیه ،حوزه را به سمت
مدرک گرایی برده است اصال حوزه یک ماهیت مستقل دارد .وزارت علوم متصدی امور
علمی دانش ��گاهیان باید باش ��د به نظر من وزارت علوم مربوط به دانش���گاهیان اس���ت.
بله ش ��ورای عالی انقالب فرهنگی میتواند دخالت کند .از طرفی ما نیازمند مدرکیم ا گر
ش ��خصی بخواهد یک دفتر ازدواج و طالق هم راه بیاندازد باید مدرک داش���ته باشد ا گر
کوچکترین اتفاقی هم بخواهد انجام بدهد میگویند شما مدرک بیاورید؟
در دانش ��گاه غیرانتفاع ��ی ،آزاد ،پیام ن ��ور و علمی کاربری به س���هولت مدرک را جور
یش ��ود و حوزویان را م���درک گرا کردند چون کس���ی که ده
میکن ��د .ب ��ه حوزویان جفا م 
س ��ال ادبیات ع ��رب را خوانده باش ��د توانایی او از یک لیس���انس دانش���گاه دولتی و آزاد
بیش ��تر اس ��ت اصال قاب ��ل قیاس نیس ��ت .در صورتی ک���ه او باید فقه و اصول و فلس���فه و
 ...بخوان ��د ت ��ا ش ��ما به او یک لیس ��انس بدهی���د .در صورت���ی که دانش���گاهی تکلیفش
مش ��خص است 140واحد میگذراند و لیسانس میگیرد .در حوزه برادران بدتر است در
ح ��وزه خواه ��ران باز اصولی دارد .در آخر هم با مش���کالت فراوان ب���رای اخذ مدرک روبرو
اس ��ت .این به حوزه لطمه میزند و وابس ��تگی حوزه و دغدغه حوزویان را بیشتر خواهد
ک ��رد .حوزویه ��ا وقتی مدرک گرفتند به ج ��ای اینکه از یک طری���ق باالتر امکان حضور
آنها را در دانش ��گاه مهیا کنند .وقتی مدرک معادل را میدهند و به دانش���گاه میروند.
بس ��یاری از دوس ��تان ما با این مدرک معادل از حوزههای علمیه منقطع میشوند .االن
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طلبه درس خارج خوانده که حتی اگر برخی از آقایان بر قریب االجتهاد بودنش���ان تاکید
ک ��رده باش ��ند آخرش میگویند باید ف�ل�ان امتحان را بدهی در صورت���ی که این روشها،
روشهای مناس ��بی برای حوزه نیست .به نظر من کسی که در حوزه درس خوانده پایه
ده را گرفت اگر یک رس ��اله قابل توجهی داد با یک سال درس خارج مدرک دکتری باید
به او داده ش ��ود یا حداقل فوق لیس ��انس .یعنی همان پژوهش محور بودن .به هرحال
عمده ترین مش ��کل همین مدرک گرایی اس���ت که مس���ئولین حوزه ب���ه آن دام میزنند
ولو میگویند نمیزنیم.
• یکی از رویکردهای مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برای گس���ترش روحیه پژوهش ��ی،
انتش���ار فصلنامههای علمی و تخصصی با محوریت پژوهشها و مقاالت طالب خواهر است
تحلیل ش���ما به عنوان مدیر حوزههای علمیه خواهران اس���تان تهران و مدیر مس ��ئول دوفصلنامه
علمی ژرفای نور از این رویکرد و ضرورت آن چیست؟

یکی از چیزهایی که موجب ترغیب طالب در مباحث پژوهشی است همین فصلنامه
اس ��ت .ما متاس ��فانه در این س ��الها کوتاهی کردیم بای���د خیلی زودتر ای���ن کار را انجام
میدادیم حاال تقصیر هم یک مقدار متوجه خود من است .اما این اتفاقی که به همت
ش ��ما افتاده ،تبریک عرض میکنم .من امیدوارم که ش���ما آن قدر غنا به این فصلنامه
ببخش ��ید که این فصلنام ��ه در عداد فصلنامههای علمی قرار بگیرد که درج یادداش���ت
و مقاله درآن دارای ارزش علمی برای نویس���ندگان باش���د .باید این مجله به این سمت
حرکت کند.
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یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر

باسمه تعالی
حوزههای علمیه بنا به رس ��الت خود و در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم
رهب ��ری مدظله العال ��ی خود را ملزم به افزای ��ش آ گاهی و بصیرت افراد و نیز گس���ترش و
نف ��وذ علوم اله ��ی در متن جامع ��ه میدانند .امروزه و در ش���رایط کنونی عص���ر حاضر که
ش ��اهد ترویج عقاید پلید و توس ��عه فعالیته ��ا و تبلیغات ددمنش���انه گروههای مختلف
ش ��یطان صفتی ��م ای ��ن مس ��ئولیت رنگ و ب ��وی تازهای ب���ه خ���ود میگیرد .قش���ر بیدار
ح ��وزوی میبایس ��ت ب ��ا تدوی ��ن اصول حا ک ��م بر ی���ک جامعه دین���ی و معن���وی در برابر
ابهام ��ات و القائ ��ات نادرس ��ت و هجمه گس ��ترده ش���بهات با س�ل�اح قلم مقابل���ه نماید و
یش ��ود مگر در بس ��تر پژوهش و تولید محتوای غنی ب���ا نگاه نقادانه
این مهم میس ��ر نم 
و بهره ورانه.
دانش آموختگان حوزوی پس از س ��پری کردن دورههای آموزشی و نگارش تحقیق
پایانی در سطح دو و سپس نگارش پایان نامه در سطح سه طی فرا گیری علوم مختلف و
تقویت روحیه جستجو گری و تحقیق و تامین پیش نیازها و ابزارهای پژوهشی در طول
تحصیل از سوی معاونت پژوهش مورد حمایت قرار گرفته و مهارتهای مقاله نویسی
اعم از ش ��ناخت موضوعات و اولویتهای پژوهش���ی همسو با نیازها و اقتضائات بومی،
ش ��ناخت منابع معتبر ،گ ��ردآوری و پردازش مطالب ،چینش منطق���ی مباحث و رعایت
اخالق پژوهش ��ی را با گذراندن کارگاههای مربوطه ،ش���رکت در نشستهای پژوهشی و
دریافت مشاورههای علمی کسب مینمایند .بنابراین یکی از رویکردهای مرکز مدیریت
حوزه علمیه خواهران برای گس ��ترش روحیه پژوهش���ی ،انتش���ار فصلنامههای علمی با
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محوری ��ت پژوهشه ��ا و مقاالت طالب خواهر میباش���د .فصلنامه علم���ی در حقیقت به
منزل ��ه درگاهی اس ��ت که این آث ��ار و تحقیقات موش���کافانه را که برخاس���ته از ش���ناخت
صحیح معضالت پیرامونی و تالش در جهت رفع آنهاست ،به اطالع جویندگان حقیقت
میرساند.
مجله حاضر با هدف معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی با انتشار تولیدات ارزشمند
طالب خواهر بر آنست که با ایجاد زمینه تبادل اندیشه و اطالعات بین محققین مجامع
علمی همسو نقش سازندهای را در جهت نشر آموزههای عمیق اسالمی ایفا نماید لذا بر
پژوهشهای مرتبط با علوم دینی و قرآنی تاکید وافر دارد.
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چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن
محمدحسین خوانینزاده
محمد رسولی

*

**

چکیده

چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن

ب ��دون تردید ش ��ناخت اعج ��از و ویژگیه ��ای آن از منظر قرآن و ارتباط آن با س ��ایر
موضوعات دینی و بررس ��ی س ��واالتی از قبیل س ��ازگاری یا عدم س ��ازگاری معجزه با
علیت برای بش ��ر دل مش ��غولی ّ
عق ��ل و قوانین طبیعی و اصل ّ
خاص خودش را به
همراه داش ��ته اس ��ت .قرآن کریم حوادث ش ��گفت انگیز بس ��یاری از انبیای س ��لف
گزارش کرده است ،دانش کالم و الهیات اسالمی نیز بخش زیادی را به این مقوله
اختصاص داده است .این مقاله ضمن تحلیل آیات قرآنی در مورد اعجاز ،در صدد
راز گش ��ایی از ماهیت اعجاز و ارائه پاسخهای مناسب به پرسشهای پیش گفته
میباش ��د و با بیان ویژگیهای قرآنی اعجاز ،ارتباط آن با سایر معارف بشری را مدّ
نظر دارد.
کلید واژهها :قرآن کریم ،فلسفه ،اعجاز ،ماهیت اعجاز ،نبی
* عضو کارگروه علمی حوزه علمیه خواهران و هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی.
** عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان.
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مقدمه

علیرغم اینکه در قرآن کریم شاهد افعال خارق العاده از انبیای سلف هستیم که به اذن
خداوند انجام ش ��ده اس ��ت ،بر هیچ کدام از آنها واژه معجزه اطالق نشده است بلکه از
کلمات کلیدی مترادف از قبیل؛ آیهّ ،بینهّ ،
حجت ،برهان اس���تفاده شده است .فرض و
غایت عمدهای که این آیات در پی تحقّق آن بوده ،اثبات حقانیت مدعی رسالت بوده
اس ��ت و حتی در خود قرآن به این نکته تصریح ش���ده اس���ت که خود این کتاب آسمانی
و حتی س ��ورههای آن ،خودش ��ان معجزه محسوب میشوند و همه بشریت را دعوت به
تحدی میکند( .بقره 22-25 :و مائده)112 – 115 :
متکلمان و متألهان مسلمان عمدتاً از این حوادث و پدیدهها از آن جهت که موجب
عجز مخالفان میشود به معجزه تعبیر کردهاند .با عنایت به نکات پیش گفته و رابطه
منطقی ادعای نبوت با اعجاز ،میتوان جایگاه و اهمیت مسأله اعجاز در قرآن ،الهیات
و دین پژوهی را به خوبی نشان داد؛ چرا که معجزه یکی از بهترین راهکارها برای اثبات
نبوت در ادیان الهی محس ��وب میش���ود و تبیین و بررسی آن از طریق قرآن میتواند به
بسیاری از شبهات و مجهوالت بشری پایان دهد.
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معنا شناسی معجزه در لغت و اصطالح

معجزه در لغت از ماده عجز اخذ شده و به معنای ضعف و ناتوانی در برابر چیزی است و در
حقیقت عجز در برابر توانایی ،متصف به ناتوانی شده است( .ابن منظور ،1405 ،ص)220
به هر حال در مفهوم معجزه «تعجیز» یا عاجز ساختن طرف مقابل نهفته است.
برای معجزه در اصطالح ،تعاریف گوناگونی ذکر ش���ده است و متفکران و نحلههای
گوناگون کالمی بخاطر جهت گیری کالمیشان ،دیدگاههای مختلفی را مطرح کردهاند
ام ��ا ماحص ��ل تعریف آنه ��ا را میتوان بدین ش���کل صورت بندی کرد ک���ه اعجاز به کار
ویژه و خارق العادهای گفته میش ��ود که تنها فرس���تادگان الهی توان انجام آن را دارند
و بش ��ر ع ��ادی حتی اگر تم ��ام توان خویش را ب���کار گیرد ،از آوردن مثل آن عاجز اس���ت.
(جوادی آملی ،1390 ،ص )89
ب ��رای فه ��م حقیقت و ماهی ��ت و کارکرد اعج���از در قرآن باید ویژگیه���ای اعجاز را از
دیدگاه قرآن مورد بررس ��ی قرار دهیم تا نظریه قرآن در مورد امور خارق العاده به درستی
فهمیده شود.
دیدگاهها پیرامون اعجاز

الف :اعجاز و ویژ گیهای آن در قرآن
 -1ممکن بودن

چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن

آنچه که از بررس ��ی آیات اعجاز برمیآید این اس���ت که وقوع معجزه ب���رای غیر پیامبر و
فرستاده الهی ممکن نیست ولی در ذات خود امری ممکن الوجود میباشد و بخاطر قید
ممکن است که پیامبر میتواند آن را عملی کند چرا که ا گر چیزی محال عقلی باشد هرگز
تحق ��ق پیدا نمیکند و معجزه در امور ضروری الوقوع رخ نمیدهد بنابراین امور محال
ذاتی و وقوعی از حیطه معجزه خارج هس ��تند و قلمرو معجزه در امور ممکن میباش���د.
(طباطبای ��ی ،1370 ،ج  ،1ص )92مانند معجزاتی که درقران و روایات به انبیای الهی
نسبت داده میشود از قبیل زنده کردن مردگان و یا شفای بیماریهای صعب العالج توسط
حضرت عیسی؟ع؟ . ...
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 -2خارق العاده بودن اعجاز

خ ��ارق العاده بودن اعجاز ،دال بر نفی قانون علیت و نقض قوانین طبیعی نیس���ت چرا
که قرآن خود قانون علیت را قبول دارد و از آنها تعبیر به س���نن الهی و ثابت میکند ولی
چیزی که روشن است این است که صاحب و عامل معجزه ،از راه علل خفیهای که آ گاه
است به سرعت از آن علل به معلولهایی که خارق العاده هستند حرکت میکند و این
کار از افراد عادی س ��اخته نیس ��ت و از علل خفیه آن آ گاه نیس���تند( .طباطبایی،1370،
ج ،1ص)94
در تبیی ��ن خ ��ارق العاده ب ��ودن معجزه باید اش���اره کرد که یک معلول م���ادی باید با
یک علت مادی مس ��انخت داشته باش���د و نمیتواند یک رابطه غیر مادی داشته باشد
ولی گاهی آن علل برای ما روش ��ن اس���ت که افراد عادی میتوانند با بررسی آن علل ،به
معلولهایی نیز برس ��ند و گاهی آن علل برای ما مخفی هس���تند و فضای آن هم نفسی
میباشد نه قیاسی چرا که نفس آن کار برای ما همیشه آشکار نیست و این خصوصیت،
اعجاز را خارق العاده میکند.
از خصوصی ��ت خ ��ارق العاده بودن معجزه میت���وان این نتیج���ه را گرفت که علل و
اسباب عادی ،اسباب واقعی نیستند چرا که در مواردی مثل اعجاز تخلف روی میدهد
بنابرای ��ن بای ��د قبول کرد که اس ��باب واقع���ی دیگری در کار اس���ت که هیچ���گاه تخلف
بردار نیس ��ت پس ما در عالم هس ��تی با دو نوع اس���باب و علل مواجه هس���تیم؛ اسباب و
عل ��ل ظاهری که گاهاً تخلف پذیر اس���ت و اس���باب و علل واقعی ک���ه تخلف ناپذیری از
ویژگیهای ذاتی آن محسوب میشود( .همان ،1370 ،ج ،1ص)97
 -3منتسب بودن امور مادی به ذات الهی

با قبول این ویژگی که حاکی از ارتباط امور مادی باخداوند میباش���د میتوان گفت که
تاثیر اس ��باب و علل از خود امور مادی نیس���ت و نظر استقاللی نباید به آنها داشت و موثر
واقعی را باید خداوند دانس ��ت و در این صورت ،معجزه نیز یک عامل مادی محس���وب
میش ��ود و ای ��ن معلول نیز متکی و وابس���ته به خداوند میباش���د و البت���ه انبیاء در ایجاد
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معجزه نقش ��ی دارند ولی نه در ع ��رض اراده خداوند بلکه در طول اراده الهی که ظهور و
بروز پیدا میکند و این اصل نمیخواهد تاثیر انبیاء را بر اعجاز به کلی نفی نماید.
 -4عدم تعارض اعجاز با قانون ّ
علیت

بین خارق العاده بودن و خرق قانون علیت تفاوت بس���یار اس���ت و خلط این دو مس���أله
باعث گمراهی و عدم فهم دقیق مساله اعجاز خواهد بود آنچه که در اعجاز شرط شده
اس ��ت خرق امور عادی و بطالن جریان عادی بودن میباش���د و در واقع اعجاز متکی بر
یک سلسله عللی مخفی و واقعی میباشد که فقط در اختیار فاعل و عامل معجزه است
و دیگران از آن خبر ندارند و عدم اطالع دیگران از علل اعجاز ،مس���اوی با فقدان علیت
برای معجزه نمیباشد چرا که مساله «علیت و معلولیت» یکی از اصول و ضروریات عقل
اس ��ت که وحی نیز آن را تایید کرده اس ��ت .معنای علیت آن است که ا گر هستی چیزی
عی ��ن ذاتش نبود ،یعنی به نحو ضرورت ازلی ض���روری الوجود نبود بلکه ممکن الوجود
ب ��ود ،چنی ��ن پدیدهای نه بی س ��بب وجود مییابد و نه بی س���بب از بی���ن میرود ،قرآن
کری ��م نی ��ز بر اصل علیت تاکید ک ��رده و همه موجودات جهان از جمل���ه اعجاز را نیازمند
علت و مخلوق خدای سبحان میداند (زمر )62 :در جایی دیگر بر تغییر ناپذیری سنت
خود در آفرینش تاکید میکند( .هود)56 :

چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن

 -5مداخله نفوس انبیا در اعجاز
َ
��ول أن َی ْأ ِت َی بَآ َی ٍة إ اَِّل بِ�� ِإ ْذ ِن ا ِ
ان لِ َر ُس ٍ
هلل َف ِإ َذا َجآ َء
«و َما َک َ
ب ��ر اس ��اس آیه  78س ��وره مؤمن َ
هلل ق ُِض َی بِالْ َح ِقّ َوخَ ِس َ��ر ُه َنالِ َ
َأ ْم ُر ا ِ
ون و هیچ پیامبرى حق نداش���ت معجزهاى
ک الْ ُم ْب ِط ُل َ
ج ��ز بفرمان خدا بیاورد و هنگامى ك ��ه فرمان خداوند (براى مجازات آنها) صادر ش���ود،
بحق داورى خواهد ش ��د؛ و آنجا اهل باط ��ل زیان خواهند كرد ».صدور تمامی معجزات
از همه پیامبران منوط به اذن خداس ��ت و کلمه اذن در جایی بکار میرود که مقتضی،
موجود باش ��د و امکان عمل برای شخص وجود داشته اما مانعی برای انجام کار ایجاد
شده باشد و به اصطالح در تصرف ما نبوده باشد .در بحث اعجاز تاثیر نفوس پیامبران
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اقتضائی آن امر اس ��ت و مجرایی برای تاثیر محس���وب میباش���د ولی باید مانع تاثیر را با
اذن خداوند و با اجازه خداوند مرتفع س���اخت و موثر بودن نفوس انبیاء به شکل مطلق
نیست بلکه منوط و وابسته به اذن خداوند است.
هم ��ه امور خارق العاده چه کرامت و چه اعج���از منوط به اجازه خداوند برای تحقق
میباشند و البته تأثیر نفس پیامبر در اعجاز از سنخ امور مادی نیست و اال باید در طول
زمان مغلوب عوامل قویتر از خود میش���د چرا که در عالم ماده برای هر فوقی ،مافوقی
قابل تصور اس ��ت پ ��س اینکه برای اعجاز عامل مافوق تصور نمیش���ود خود دال بر غیر
مادی بودن تأثیر نفوس انبیاء در معجزه میباشد و نیروی انبیاء از نوع نیروهای مادی
نیس ��ت و هنگام ��ی که در برابر ام ��ور مادی قرار میگی���رد تمامی اس���باب و علل مادی را
تحت تاثیر قرا میدهد( .طباطبایی ،1370 ،ج ،1ص)100-98
نتیجهای که میتوان از تاثیر انفاس انبیاء در معجزه اخذ کرد این است که صاحب
اعجاز از علل خفیه اعجاز مدد میگیرد و مقصود از علل خفیه ،برخی علل طبیعی مخفی
و ناش ��ناخته نیس ��ت ،بلکه منظور از آن علل خفیه غیبیه نفس���ی نه قیاسی میباشد که
امکان ندارد روزی بشر بر اثر پیشرفت علوم بتواند این علل خفیه نفسیه را بشناسد چرا
که در چنین امور غیبی راهی برای فکر و اندیش���ه علم حصولی نیس���ت( .جوادی آملی،
 ،1390ص)92-98
 -6شکست ناپذیر بودن اعجاز

در طبیعت و نظام مادی و محس ��وس ما ،هر موجودی قابلیت شکس���ت را دارد حاال چه
به وقوع بپیوندد یا اتفاق نیافتد .چرا که برای هر چیزی ،ضدّی اس���ت که قویتر از آن
محسوب میشود و تمانع وجودی دارد و یا همتوان آن است و تمانع قدرتی دارد.
تنها امری که شکس ��ت ناپذیر محسوب میش���ود ،معجزه است و هیچ چیزی وجود
ن ��دارد ک ��ه بتواند معج ��زه را از بین ببرد و البت���ه قرآن فقط به شکس���ت ناپذیری معجزه
اشاره نمیکند بلکه راز این مغلوب ناپذیری را بیان میکندّ .
سر این عدم مغلوب شدن
این اس ��ت که معجزه به یک مبدأ شکس���ت ناپذیر م ّتکی اس���ت و آن مبدأ ،همان قدرت
الیزال خداوند میباشد.
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 -7تنوع معجزات انبیاء

بط ��ور کل ��ی علیرغم اینک ��ه در قرآن از واژه معجزه اس���تفاده نش���ده اس���ت و بجای آن از
کلم ��ات مترادف و بطور کلی از آی ��ه ،بینه و ....نام برده ش���ده ،در اصل چگونگی وقوع
معجزه حاالت مختلفی ذکر ش ��ده اس ��ت .برخی از معجزات ابتدائاً و همراه وحی رسالت
بوده و گاهی امور خارق العاده به درخواست مردم انجام شده است و حتی گاهی برای
پایان دادن به خصومت دشمنان لجوج ،در قالب عذاب اتفاق افتاده است .بطور مثال
«وقَالُو ْا لَن نُّؤْ ِم َن لَ َ
ك َحتَّى َت ْف ُج َر لَ َنا
خداوند از قول عدهای حکایت میکند که میگفتندَ :
ِم َن َ
األ ْر ِ
ض َی ُنبو ًعا (اسرا )90 :وگفتند هرگز به تو ایمان نمیآوریم تا انکه از زمین برایمان
َ
الس َماء َك َما زَ َع ْم َت َع َل ْی َنا ِك َس ًفا(...اسرا:
چشمهای بیرون آوری» .و یا گفتند« :أ ْو ُت ْس ِق َط َّ
 )92یا آسمان راچنانکه خیال کردی و گفتی پاره پاره بر ما فرو افکنی.»...
 -8فعل انبیاء مظهر اسماء فعلیه خدا

آنچه که از اعجاز انبیاء به قدر متیقن میتوان اس���تفاده کرد این نکته اس���ت که اعجاز
حقیقت� �اً نه مجازاً ،فعل انبیاء اس ��ت اما اس ��تناد آن به انبیاء به نحو مظهریت اس���ت نه
اس ��تقاللیت آن .برخی از این اس ��تناد تعبیر ب ��ه مجاز بودن فع���ل آن کردهاند و این طور
نتیج ��ه گرفتهان ��د که اعج ��از ،فعل حقیقی آنان نیس���ت و باید آن را حقیقت���اً به خداوند
مس ��تند س ��اخت و ای ��ن نتیجه گیری ،ب ��ر خالف ظه���ور و تفس���یر آیات قرآن میباش���د.
(جوادی آملی ،1390 ،ص)103

چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن

 -9دلیل بودن اعجاز بر ّ
نبوت

از مس ��ائل مهم در بحث رابطه اعجاز و نبوت ،مس���اله چگونگی ترابط این دو مس���اله و
رس ��یدن به صدق دعوت انبیاء از طریق معجزه میباش���د .به عبارت دیگر ا گر پیامبری
دس ��ت به معجزه بزند ،از این طریق تمام ادعاهای ایش���ان در ب���اب مبدأ و معاد و دیگر
معارف وحیانی را میتوان و باید پذیرفت.
البته دعوت پیامبران همیش ��ه قرین با براهین عقلی بوده و با بودن براهین عقلی،
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نیازی به معجزه به عنوان دلیل نبوت نیس���ت .به عبارت دیگر میتوان این مس���اله را
ای ��ن چنین صورتبندی کرد که با وجود قبول رهآورد پیامبران با طریق برهان ،نیازی
به معجزه نیس ��ت .ولی باید اذعان داش���ت که معجزه برای بس���یاری از مردم که باعقل
و برهان کاری ندارند ،مفید فایده بوده وکارگرایش آنان رابه پیامبران تس���هیل نموده و
صدق ادعای انبیا را باور خواهند کرد.
تفکیک مقام ادعا با مقام دعوت (مسبوبیت حیثیت دعوت به حیثیت ادعا)

ب ��رای رس ��یدن به جواب مناس ��ب پرس���ش فوق ،بای���د بی���ن دو مقام دع���وت و مدعی،
تمایزی قائل ش ��د ،انبیاء در مقام مدعی ،حکایتگر ارتباط با جهان غیب و فرش���تگان
الهی بودهاند و بیانگر شنیدن وحی از خداوند متعال بودند .اما در مقام دعوت ،هدایت
کنن ��ده بش ��ر هابط و هب ��وط یافته ب���ه عالیترین معارف حق���ه الهی در بعد مب���دأ و معاد
بودهاند و مس ��لم اس ��ت که از حیث ّترتب منطقی ،مقام دعوت مس���بوق بر مقام مدعی
باش ��د چ ��را که اولی مبتنی و وابس ��ته به دومی خواهد بود و در قال���ب این تمایز میتوان
پذیرفت که محدوده و گستره اعجاز انبیاء برای مقام ادعا بوده است و بس .به عبارت
دیگ ��ر آنچ ��ه اوالً و بالذات میتوان از معجزه اس���تفاده کرد اصل صدق ارتباط یک بش ��ر
ب ��ا امر قدس ��ی و الهی بوده و ثانیاً و بالعرض ،معارف وحیان���ی برگرفته از پرتو این ارتباط
را میتوان اس ��تنتاج نمود .خلط این تمایز و یکی دانس���تن دو مس���اله و به عبارت دیگر
جمع مس ��ائل تحت مساله واحد از مغالطههایی رایج در علم منطق محسوب میشود.
(قراملکی ،1385 ،ص)85
البت ��ه از حیث منطقی و روان ��ی میتوان از صادق بودن این رابطه انس���ان مافوق با
ماف ��وق طبیعت ،به فروعات و پیامها و دس���تورهای این ش���خصی که م���ا از آن به نبی
تعبیر میکنیم ،ارتباط برقرار کرد.
بنابراین نهایت گس ��تره و وس ��عت معجزه مس���تقیماً همان اثبات صدق ارتباط یک
بش ��ر با امر متعالی خواهد بود هر چند که میتوان غیر مس���تقیم نیز از مزایای این ارتباط
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بعنوان پیامها و دستورات و فروعات آن نام برد( .جوادی آملی ،1390 ،ص)107
بدون شک سوال پیش گفته ،متضمن نکته دقیقی است ،اما پرسش مقابل آن نیز
بس ��یار راهگش ��ا اس ��ت ،اگر ما هیچ دلیلی بر صحت ادعای ارتباط یک بشر با امر قدسی
نداشته باشیم ،در آن صورت چه معنایی دارد که به براهین عقلی که اعتقادات معارف
وحیانی را بررس ��ی میکند پایبند باش ��یم و این تعهد س���پردن به مع���ارف عقلی بی معنا
خواهد بود .بنابراین اگر ما در مورد ماهیت این ارتباط و صحت و سقم آن در تاریکی به
س ��ر بریم ،معنایی نخواهد داش ��ت که از وجود یا عدم وجود برهان برای اثبات خداوند
صحبتی کنیم .در ثانی اگر قلمرو و حیطه اعجاز را به محدوده اعتقادات نبی و از جمله
اثب ��ات خدا نیز س ��رایت دهیم ،دچار مش ��کل دور صریح منطقی خواهیم ش���د .تقریر آن
دور به این شکل خواهد بود که برای اثبات خداوند تن به اعجاز بردیم و برای قبول و
اثبات اعجاز ،تن به وجود خداوند بدهیم و روشن است که این چنین ابتناء دو موضوع
بر همدیگر ،محال عقلی خواهد بود( .مایکلپترسونو دیگران ،1376،ص)98
بنابرای ��ن میتوان نتیجه گرفت که ،اوالً معجزه فق���ط در قلمرو مقام مدعی قابلیت
دلی ��ل بودن را دارد و ثانیاً در صحت و س ��قم مقام دع���وت و ثبوت آن ،نقش روانی دارد
ن ��ه نقش منطقی .چرا که اساس� �اً اگر رابطه منطقی داش���ته باش���د دچ���ار محذوریت دور
خواهیم شد که بطالن آن هم واضح است.
 -10برهانی بودن معجزه بر مدعی نبوت
چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن

پ ��س از مح ��دود کردن قلمرو معجزه به مقام ادعا میتوان س���خن از کیفیت و چگونگی
این ابزار س ��خن برمیان آورد ،به عبارت دیگر آیا میتوان گفت که شیوه معجزه برهانی
است یا اقناعی و روانی ،منطقی است یا عاطفی .در این زمینه اقوال فراوانی بیان شده
اس ��ت ام ��ا میتوان قول برهان ��ی بودن را بر دیگر م���وارد ترجیح داد چ���را که معجزه یک
فع ��ل و عمل خارق العاده محس ��وب میش ��ود و قری���ن با تحدی و مبارزه طلبی اس���ت و
از نظ ��ر عقلی امری ک ��ه فرصت برابر برای آوردن آن با وج���ود انگیزههای فراوان را ارائه
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میده ��د ولی پاس ��خی مناس ��ب دریافت نمیش���ود ،را میت���وان دلیل بر صح���ت آورنده
آن تلقی کرد .بر این اس ��اس ،اگر ش ��خصی معجزهای آورد که هیچ یک از انس���انهای
ع ��ادی نتوانن ��د مثل آن را بیاورند ،خود دلیل روش���ن بر این اس���ت که چنین ش���خصی
از اولیاء اهلل اس ��ت و ادعای ارتباطش با خداوند قطعاً درس���ت اس���ت و هر انس���ان سلیم
النف ��س با تام ��ل کافی درباره ه ��ر موجودی به آفری���دگار آن پی میبرد چ���را که مصداق
ات َو َ
ار آل َی ٍ
او ِ
ض َواخْ ِت َ
ال ِف ال َّل ْیلِ َوال َّن َه ِ
��ات أِّ ُل ْولِی األلْ َب ِ
األ ْر ِ
اب»
��م َ
ب ��ارز آیه «إ َِّن ِف��ی خَ ْل ِق َّ
الس َ
میباشد( .آل عمران)190 :
 -11اعجاز فعل پیامبران

فالس ��فه اس�ل�امی و گروهی از مس ��لمانان و از جمله مالصدرا ،معجزات را فعل خود انبیاء
میدانن ��د و معتقدن ��د که پیامب ��ران با اتکاء به نیروی نفس���انی خود ،ک���ه از قدرت فوق
العاده و الهی برخوردار اس ��ت ،دس ��ت به اعج���از میزنند و رابطه آنها ب���ا معجزه ،رابطه
تکوینی و از نوع علت ،معلول ،فاعل و فعل است.
ب :اعجاز از دیدگاه فالسفه
فالسفه برای اثبات دیدگاه خود به مقدمات و اصولی معتقدند که عبارتند از:
الف) ّقوه حس ��ی نفس :اولین مرحله نفس ،احس���اس کردن امور مادی و وا کنش در
برابر آنها اس ��ت .صاحب چنین حس���ی قادر بر انجام افعال قوی و خارق العاده خواهد
ب ��ود .وجه مهم این قوه در این مرحله ،تاثیر بیشتر نفس در عالم مادی اس���ت( .صدر
المتالهین ،1368 ،ج  ،8ص)130
ّ
مصوره و ّ
مخیله :مرحله دوم نفس ،قوه تخیل عامل حفظ موضوعات جزئی
ب) قوه ّ
از بین رفته در حافظه اس ��ت ،به این ش���کل که نفس پس از مرحله حس ،نقش صور را
در حافظه خود حفظ میکند و میتواند آنها را بازبینی نماید .این مرحله نقطه قوتش
در س ��رعت و انتق ��ال موضوع ��ات اس���ت( .هم���ان ،ج ،8ص )211و (س���بزواری،1360،
ص)330
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ج) ّقوه عاقله :دو قوه پیش ��ین از قوای مش ��ترک انسان و حیوان است که او را از سایر
حیوان ��ات متمای ��ز میکند که از آن تعبیر به قوه تعقل میش���ود .این قوه اموری را تعقل
میکند که در وعای قوای احساس و تخیل نمیگنجد.

چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن

تمرکز قوای س ��ه گانه در پیامبران :طبق بیان و تقس���یمات قوای س���ه گانه در انس���ان،
انبی ��اء نیز واجد آن قوا ولی به ش ��کل متمرکز یافته و قدرتمند ش���ده هس���تند و این وجه
تمایز انبیاء با س ��ایر انس ��انها میباش ��د که بالطبع ،قدرت و کارهای آنها نیز متفاوت از
همنوعان خودشان خواهد بود.
ریش ��ه اصلی قوای س ��ه گانه در انسان ،همان نفس ناطقه است که خداوند آن را در
سرش ��ت انس ��ان به ودیعه نهاده اس ��ت .هر قدر نفس انس���انی رو به کمال و عالم معنا و
مجردات داش ��ته باش ��د و از عالم ماده دور شده باش���د ،به همین میزان قدرت نفس در
س ��ه میل نامبرده ش ��ده افزایش و استحکام مییابد .در پرتو چنین قدرتی است که ما از
انسانهایی مه ّذب شاهد صدور خوارق عادات متعددی چه معجزه و کرامت (امامان و
پیامبران) و چه به عنوان سحر (از انسانهایی معمولی) هستیم.
پیامب ��ر ،توانای ��ی فوق الع ��ادهای بر انج ��ام خوارق ع���ادات و تاثیرگ���ذاری بر جریان
طبیعت دارد و عالم تکوین ،به خصوص عالم ماده ،در برابر ارادۀ او خاضع است.
معجزاتی را که خارق طبیعت است ،با قوه حسی قوی پیامبر میتوان تبیین کرد.
قوه عاقله پیامبر ،محصول تهذیب و صفای نفس است که در پرتو آن ،قوه حسی و
مخیله نیز قدرتمند میشود .در پرتو قوه عاقله ،نفس پیامبر مشا به روح اعظم میشود
و ب ��ه ص ��رف اراده ،به عالم غیب و عالم اعلی متصل میش���ود و عل���م لدّنی به او افاضه
میگردد و بدین سان ،مالئکه ّ
مقرب الهی را مشاهده میکند( .صدرالمتالهین،1368،
ج ،8ص)341
اکثر فالس ��فه اس�ل�امی معجزه را فعل مس ��تقیم نبی میدانند ولی در متعلق معجزه،
اخت�ل�اف دارن ��د .به این معنی ک ��ه برخی قائل به تص���رف نفس پیامب���ر در اصل ماده و
برخ ��ی معتقد به تصرف نفس پیامبر نه در متعلق واقعی معجزه بلکه در حس مش���ترک
و قوه مخیله مش ��اهده کنندگان هس ��تند و برخی قائل به تفصیل ش���دهاند به این معنا
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که معجزاتی را که تصرف در اصل ماده آنها مش���کل به نظر میآید از قبیل ش���کافتن ماه
و غی ��ره معلول تصرف پیامبر در قوای ادارا کی مخاطبان دانس���تهاند و دیگر معجزات را
معلول تصرف در اصل ماده آن میدانند( .الهیجی ،1372،ص)210
بطور کلی میتوان دیدگاههای فالسفه درباره ماهیت معجزه را به شکل زیر صورت
بندی نمود:

غالب فالس ��فه اس�ل�امی این دیدگاه را همراه با قرائتهای مختلف آن پذیرفتهاند که
یت ��وان آراء آنها را در منابع زیر مش���اهده کرد( .فارابی،ق ،1405ص( ،)32ابن س���ینا،
م 
ق ،1405ص( ،)435اب ��ن رش ��د1995 ،م ،ص( ،)126س���هروردی ،1377 ،ص،)77
(مالصدرا ،1368 ،ص( ،)341طباطبایی ،1370 ،ص( ،)89مطهری ،1376،ص)220
نقد دیدگاه فالسفه :به نظر میرسد دیدگاه فیلسوفان در متعلقات معجزه دچار اشکال
باش ��د چرا که طبق بیان ،مس ��اله نحوه تحقق معجزه به سه نحو میباشد در بخشی از
آن گفته ش ��ده که اگر ماده معجزه سخت و بعید باشد ،معجزه در حواس مخاطبان رخ
میدهد ولی این قس ��م با معنای معجزه مطابق���ت ندارد چرا که معنای آن یعنی آوردن
امر خارق العاده برای مردم اس ��ت ولی ا گر گفته شود ماده آن سخت باشد ،نوع دیگری
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تحق ��ق مییابد که با مفهوم اعجاز هم خوانی ن���دارد و باید نوع دیگری برای تبیین آن
آورده شود .به عبارت دیگر تامل در خوارق عادات واقع شده ما را به این نکته رهنمون
میسازد که نمیتوان این قرائت را پذیرفت که هرگاه ماده معجزه سخت و بعید باشد،
انبیاء در حواس حسی و مخیله مخاطبان دخل و تصرف میکنند .چرا که چیزی برای
انبیاء سخت و بعید به نظر نمیآید.
نتیجهگیری

مطال ��ب گذش ��ته را میت ��وان ای ��ن چنین جمع بن���دی نمود که ق���رآن کریم ام���ور خارق
الع ��ادهای را ب ��ه انبیا ن ��ه به عنوان معجزه بلکه با عنوان عام آیه منتس���ب کرده اس���ت
ک ��ه اموری ممکن الوجود میباش ��ند که وجه خارق العاده ب���ودن آن بخاطر علل خفیه
غیبی ��ه نفس ��ی میباش ��د و به ای ��ن جهت اس ��ت ک���ه هرگ���ز تخلف���ی در آن رخ نمیدهد
و عل ��ل ظاه ��ری ام ��ور ،در واق ��ع عل ��ل واقع ��ی محس���وب نمیش���وند و معجزه ب���ا قانون
علی ��ت بخاط ��ر اینک ��ه خودش معل ��ول میباش���د و ه���ر معلولی علت���ی دارد ،مس���انخت
پی ��دا میکن ��د و نفوس انبی ��اء حقیقت� �اً در معجزه ،ب���ا اذن خداوند تاثیرگذار میباش���ند.
نهایت ��ا گس ��تره و وس ��عت معجزه مس ��تقیماً هم���ان اثبات ص���دق ارتباط یک بش���ر با امر
قدس ��ی خواهد بود .هر چند به ش ��کل غیر مس���تقیم نیز میتوان حقانیت تعالیم انبیاء
را نتیجه گرفت.

چیستی و ّ
ماهیت اعجاز در قرآن
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بررسینقشوالدیندر تربیتدینی(تربیتعبادی)
فرزند در دوران کودکی از دیدگاه اسالم
حسام الدین خلعتبری
زهرا باغانی

*

**

بررسی نقش والدین در تربیت دینی فرزند در دوران کودکی از دیدگاه اسالم

چکیده
یکی از مسائل بسیار مهم هر انسانی احساس مسئولیت در قبال فرزندان و اهتمام
در ادبآموزی آنان اس ��ت .این حقی از حقوق فرزندان بر والدین به شمار میرود.
هدف از این تحقیق بررسی نقش والدین در تربیت دینی فرزند در دوران کودکی از
دیدگاه اسالم است .در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده که نقش والدین
در تربیت عبادی فرزند در دوران کودکی از دیدگاه اسالم چیست؟
یافتههای به دس ��ت آمده از این پژوهش نشان داده است که بر اساس آیات و
روایات اسالمی سرپرست خانواده اعم از پدر و مادر نسبت به تربیت دینی فرزندان
و دیگر زیردس ��تان خود مسئولیت س ��نگینی دارد .فطرت کودک فطرتی توحیدی و
الهی است و پدر مادر موظف هستند زمینهی رشد و شکوفایی این فطرت خدایی را
فراهم سازند و نگذارند این ودیعهی الهی دچار آفتزدگی شود.
کلید واژهها :تربیت دینی ،نقش والدین ،تربیت عبادی و اسالم
* عضو کارگروه علمی حوزه علمیه خواهران و استاد یار دانشگاه عالمه طباطبایی.
** مدرس دانشگاه پیام نور.
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مقدمه

توجه به تربیت توجه به حیاتیترین مقولهی انس���انی اس���ت؛ زیرا همهی س���امانها و
نابسامانیها ،صالحها و فسادها ،سعادتها و شقاوتها و  ...به نوع تربیت باز میگردد
و تربیت بستر خوش ��بختی و بدبختی انسانها و جوامع انسانی است .انسان موجودی
اس ��ت که استعداد همهی واالییها و پستیها را دارد و اینگونه شدن یا آنگونه گردیدن
جورها َو َتقویه��ا* قَد اَف َلح َمن زَ ّکیها*
ب ��ه ن ��وع تربیت آدمی بس ��تگی داردَ « .فال َه َمها ُف َ
س��یها» (ش ��مس)8-10 :؛ س���پس پلیدکاری و پرهی���زگاریاش را به آن
َو قَد َ
خاب َمن َد ّ
(نف ��س) الهام کرد ،که هر کس آن را پاک گردانید قطعاً رس���تگار ش���د و هر که آلودهاش
ساخت قطعاً درباخت( .فرمهینی فراهانی ،1390 ،ص )9
در اس�ل�ام نیز مس ��ألهی تربی ��ت از اهمیت فوقالعادهای برخوردار اس���ت ت���ا آنجا که
میت ��وان گفت :اصوالً هدف اصلی ارس���ال کتب و ادیان آس���مانی و بعث���ت انبیا الهی نیز
همین تربیت صحیح بشر بوده است (غرویان ،1374 ،ص )15
خانواده نخس ��تین محیطی اس ��ت که کودک در آن پا میگذارد و عالیترین نقش را
در زمینهی تربیت و رش ��د خصوصیات طفل بازی میکند( .بختیار نصرآبادی،1388 ،
ص  )70خان ��واده نخس ��تین کانون تربیت کودک و معمار اولیهی ش���خصیت اوس���ت.
در همین مدرس� �هی بزرگ تربیتی اس���ت که فرزن���دان به تدریج از رفتاره���ای پدر و مادر
الگوبرداری میکنند( .مروجی طبسی ،1388 ،ص )19
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یکی از مس ��ائل بسیار مهم زندگی هر انسانی احس���اس مسئولیت در قبال فرزندان و
اهتمام در ادب آموزی آنان اس ��ت؛ این حقی از حقوق فرزند بر والدین به ش���مار میرود.
(همان ،ص  )101در رسالهی حقوق از امام سجاد؟ع؟ میخوانیم:
و اما حق فرزند توجه بدین امر است که او از تو میباشد و در چند روز این دنیا خیر و
ّ
شرش وابسته به توست .و بدانی که یقیناً از جمله وظایفی که بر عهدهات گذاشته شده
از قبیل تربیت نیکو ،راهنمایی به سوی پروردگارش ،یاری و مساعدتش در طاعت خدا
ـــ دربارهی خود و اوـــ مسؤول میباشی و در این تکلیف یا به ثواب میرسی و یا مجازات
میگردی پس دراینباره همچون افرادی که توسط ُحسن اثرشان بر فرزند ،نامهی عمل
خود را در این چند روز دنیا میآرایند رفتار کن و در تربیتش آن نوع بکوش که نزد پروردگارش
ـــ از آنچه بین تو و او عمل ش ��ده و برای او از خدا مدد گرفتهای ـــ معذور باش���ی( .حرانی،
ترجمهی جعفری ،1377 ،ص )471
برای موجوداتی که در طریق تغییر ،تحول ،رشد و تکاملاند معموالً موسم مناسبی
وج ��ود دارد که در آن به بهترین و مناس� �بترین رش���د خود میرس���ند و آث���اری که از آنها
انتظار داش ��تهایم تجلی مییابد .تربیت فرزند نیز موس���م مناس���ب خود را دارد که در آن
بهتر و آسانتر به بار مینشیند( .داودی و حسینی زاده ،1389 ،ص )33
از نظر اس�ل�ام و دیدگاه پیش ��وایان معصوم ما؟ع؟ تربیت فرزند حتی از تأمین حوائج
جس ��مانی و تغذیهی مادی او مهمتر است چه اینکه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ میفرماید:
بهتری ��ن چیزی که پ ��دران برای فرزندان ب ��ه میراث گذارند ادب اس���ت( .محمدی ری
شهری ،1379 ،ص )93
مسألهی تحقیق

براس ��اس بینش اسالمی هر انس ��انی از هنگام تولد با فطرت الهی و گرایش به خداشناسی
قدم به عرصهی زندگی میگذارد ،س ��اختار وجودی انس���ان به گونهای اس���ت که او را به
س ��وی خدا هدایت میکند .در این میان تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد
بلکه همهی انسانها در آغاز زندگی از استعداد خاصی برای حقیقتجویی و نیل به کمال
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ٍ
یولد عل��ی الفطره و إنما أبواه یُ َه ّودانه
بهرهمندن ��د .ب ��ه فرمودهی پیامبر؟ص؟ :کل
مولود ُ
و یُ َن ّصرانه؛ هر مولودی بر فطرت (توحید) زاده میش���ود و این پدر و مادر هس���تند که او را
یهودی و نصرانی بار میآورند( .محمدی ری شهری ،1379 ،ج  ،3ص )1481
همچنی ��ن خداوند تبارک و تعال ��ی در آیهی  30س���ورهی روم میفرماید« :پس روی
خود به س ��وی دین حنیف کن که مطابق فطرت خداس���ت؛ فطرتی که خدا بشر را بر آن
فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیس���ت .این اس���ت دین مس���تقیم ولی بیش���تر
م ��ردم نمیدانن ��د ».با وجود این ،فطرت و س���اختار وجودی انس���ان در هر ش���رایطی به
صورت یکس ��ان عمل نمیکند و ممکن است عوامل نامساعد بیرونی مانع از شکوفایی
و بروز صحیح آن گردد( .احسانی ،1378 ،ص )25
پس میتوان گفت همهی کودکان بر فطرت خداجویی متولد میشوند یعنی اینکه
زمینه و امکان بالقوه در همهی کودکان بدون اس���تثنا وجود دارد .این والدین هس���تند
ک ��ه هم به عنوان عام ��ل وراثتی و هم به عنوان عامل محیطی نقش مهمی در ش���کوفا
کردن این فطرت و یا بالعکس منحرف ساختن آن از مسیر اصلی دارند؛ چرا که خانواده
اولین مکانی اس ��ت که کودک در آن پا میگذارد و والدین نیز اولین افرادی هس���تند که
کودک با آنها رو به رو میشود.
ولی مس ��أله اینجاس ��ت که با کمال تأس���ف بعضی از والدین حساسیت و دقتی را که
در امور دنیوی (تغذیه ،پوش ��اک و  )...فرزندانش���ان از خود نش���ان میدهند در مس���ائل
معن ��وی و دین ��ی آنه ��ا ندارند و ب ��ه کل فطرت پاک و اله���ی کودک خود را از ی���اد بردهاند
و بعض ��ی از آنه ��ا به علت نادانی و نارس���ائی فکری کمترین توجهی ب���ه جهات تربیتی و
اخالق ��ی طفل ندارند و ا گ ��ر فرضاً موقعی بخواهند به این وظیف���هی بزرگ توجه کنند و
در آداب و اخالق کودک ِاعمال نظر نمایند نمیدانند چه بکنند ،چه بگویند و کودک را
چگونه رهبری نمایند؟ و غافلاند از اینکه کودکی که در دس���ت آنهاست امانتی است
از جان ��ب خدا و او روحی بزرگ دارد که میتواند به باالترین مراتب برس���د یا بالعکس به
پستترین مراتب تنزل پیدا کند.
ولی والدین ما توجه چندانی به فرزندان خود و تربیت آنها خصوصاً بر پایهی تعالیم
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دین ��ی و اس�ل�امی ندارند و فرزن ��دان ما روزب� �هروز از ارزشها و اعتق���ادات دینی و مذهبی
خود فاصله میگیرند و با آن بیگانه میشوند .این تحقیق در پاسخ به این سؤال شکل
گرفته است که از نظر اسالم والدین چه نقشی در تربیت دینی فرزند دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی نقش والدین در تربیت دینی فرزند در دوران کودکی از دیدگاه اسالم

بر اس ��اس آیات و روایات اس�ل�امی سرپرس ��ت خانواده اعم از پدر و مادر نسبت به تربیت
دینی فرزندان و دیگر زیردس ��تان خود مسئولیت س���نگینی دارد .به همین دلیل خدای
متع ��ال در ای ��ن زمینه خطاب ب ��ه مؤمنان از پیامده���ای اخروی آن خب���ر داده ،به آنان
ذین ا َمنوا قو اَن ُف َس ُکم َو اَ ُ
اس َو ِ
جار ُه»
هش ��دار میدهد« :اَیُّها الّ َ
الح َ
هلیکم ناراً َوقو ُد َها ال ّن ُ
(تحریم .)6 :ای کس ��انی ایمان آوردهاید خود و خانوادهی خویش را از آتش���ی که هیزم
آن انسانها و سنگهاست نگه دارید.
حضرت محمد؟ص؟ در پاسخ به سؤالی در این زمینه که چگونه انسان میتواند اهل
و فرزندان ��ش را از آتش (اعم از آتش دنیا و آخرت) نجات دهد؛ فرمودند :آنها را به آنچه
خ ��دا دس ��تور داده امر و از آنچه خ ��دا نهی کرده بازدارید .ا گر از ش���ما پذیرفتن���د آنان را از
آتش جهنم حفظ کردهاید و اگر قبول نکردند به وظیفهی خود عمل نمودهاید( .مکارم
ش ��یرازی ،1376 ،ج  ،24ص  )293از ای ��ن گون���ه آی���ات و روایات به روش���نی اس���تفاده
میش ��ود که والدین وظیفهی مهمی در زمینهی مس���ائل دینی فرزندان بر عهده دارند.
(احسانی ،1378 ،ص )29
پیامب ��ر؟ص؟ نی ��ز فرمودن ��د« :وای به حال ک���ودکان آخر الزمان از دس���ت پدرانش���ان!
ع ��رض ش ��د یا رس ��ول اهلل :از پدران مش ��رک آنه���ا؟ فرمود :ن���ه از پدران مسلمانش���ان که
چی ��زی از فرایض مذهب ��ی را به آنان نمیآموزن���د و ا گر فرزندان بخواهن���د خود در صدد
آموزش مس ��ائل دینی باش ��ند آنان را از این امر باز میدارند و تنها به این دلخوش���ند که
فرزندانش ��ان به ��رهی ناچیزی از دنیا به دس ��ت آورند .من از این قبی���ل پدران بیزارم و
آنان نیز از من بیزارند( ».محدث نوری ،ج  ،15ص)64
از س ��وی دیگ ��ر در روزگاری که جهان پیوس ��ته و با س���رعت رو به تغیی���ر و دگرگونی و
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ماشینی شدن است ،تسلط روز افزون نظام صنعتی و سیستم ماشینی بر همهی نهادها
اثر گذارده و بیش از همه نهاد بنیادین خانواده ،روابط گرم ،با صفا ،صمیمی و عاطفی
خانه و خانواده را تحت الشعاع قرار داده و این بنیاد مقدس از درون در حال تهی شدن
و فروریختن اس ��ت .از این رو جهت و نظام تفکر و اندیش���هی انسانی به طور ناخودآ گاه
در مسیر سیل تهاجم فرهنگی و ماهوارهای قرار گرفته و خطر آن است که بتدریج انسان
نسبت به مسائل اخالقی و آداب و سنن دینی حساسیت و اهمیت خود را از دست بدهد
[کما اینکه در حال حاضر بیشتر شاهد آن هستیم] بدین جهت بهتر است بیش از گذشته
و قبل از هر چیز به بنیادهای فرهنگ اصیل خویش بازگردیم؛ بازگشتی به سرچشمهی
غنی ارزشهای اسالمی و آداب و سنن دینی( .فرهادیان ،1377 ،ص )19
پس باید قبول کنیم که تربیت دینی کودکان امری ضروری است و ا گر والدین بدانند
که فرزندانش ��ان مسئول چه شکس� �تها و صدمههایی برای افراد جامعه میشوند ،در
تربی ��ت فرزن ��دان بیتفاوت نخواهند بود باید دانس���ت والدین ب���ا وظایفی که در تربیت
فرزندان بر عهده دارند در واقع با خواس���ت خودش���ان میتوانند اجتم���اع آینده را اصالح
کنند و یا به فس ��اد و تباهی بکشند؛ از این رو تنها فرزند خود را اصالح و تربیت نمیکنند
بلکه نقش تاریخی خود را در تربیت مرد و زن آینده ایفا مینمایند.
روششناسی و نوع تحقیق

در این تحقیق به اس ��تناد آیات و روایاتی که در زمینهی تربیت دینی بیان ش���ده اس���ت
ب ��ه والدین این امکان را میدهد تا وظایفی را که در قبال فرزندان خود و تربیت آنان بر
عهده دارند جس ��تجو نمایند .بنابراین این تحقیق که تحقیقی کاربردی اس���ت مبادی
شناختی خود را از قوانین ،نظریهها و نتایج تحقیقات بنیادی میگیرد.
روش کار در این تحقیق نیز توصیفی تحلیلی است .توصیفی به این دلیل که هدف
پژوهشگر توصیف عینی ،واقعی و منظم موضوع است و تحلیلی است به این دلیل که
هدف آن بررس ��ی جایگاه و نقش والدین در تربیت دینی فرزند حاصل از بررس���ی آیات و
روایات است.
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در تحقی ��ق حاض ��ر برای پاس ��خگویی به س���ؤاالت تحقیق و گ���ردآوری اطالعات از
روش کتابخانهای اس ��تفاده میش ��ود؛ بهطوریکه ابتدا آیات مرتبط در قرآن و سیرهی
تربیت ��ی پیامبر؟ص؟ و معصومین؟ع؟ راجع به موضوعات مرتبط مورد بررس���ی و مطالعه
قرار میگیرد و مطالب فیشبرداری و ارزشیابی میشود.
ّ
از آنجای ��ی که دادههای بس ��یاری از تحقیقات علمی کمی نب���وده ،جنبهی آماری
ندارن ��د ،معی ��ار و مبنای دیگری غیر از روشهای آماری باید ب���رای تجزیه و تحلیل آنها
به کار رود .این مبنا و معیار در تجزیه و تحلیلهای کیفی مشخصاً عقل ،منطق ،تفکر
و اس ��تدالل اس ��ت؛ یعنی محقق با اس ��تفاده از عقل ،منطق ،غور و اندیش���ه باید اسناد،
م ��دارک و اطالع ��ات را م ��ورد بررس ��ی ،تجزیه و تحلیل ق���رار دهد و حقیق���ت و واقعیت را
کشف و دربارهی فرضیهها اظهار نظر نماید( .حافظ نیا ،1386 ،ص )232
نقش والدین در تربیت عبادی کودک در دوران کودکی از دیدگاه اسالم

بررسی نقش والدین در تربیت دینی فرزند در دوران کودکی از دیدگاه اسالم

یک ��ی از مهمتری ��ن ابع ��اد تربی ��ت دین ��ی در دورهی کودک���ی تربی���ت عب���ادی اس���ت.
ای ��ن ن ��وع تربی ��ت ک ��ه ش ��امل پ ��رورش بع ��د معن���وی و ایج���اد زمین���هی ارتب���اط ب���ا
خداون ��د اس ��ت بس ��یار م ��ورد تأ کی ��د پیش ��وایان دین���ی میباش���د .تربی���ت عب���ادی
عب ��ارت اس ��ت از آم ��وزش عب ��ادات ب ��ه متربیان و متعه���د کردن آن���ان به انج���ام آنها.
(داودی ،1390 ،ص )111
ُ
ب ��ه طور کل ��ی تربیت عب ��ادی بعدی از تربیت دینی اس���ت ک���ه متربی را ب���ا اعمال و
تکالیف عبادی آشنا و آنان را با انگیزهی راسخ مکلف به انجام آن میکند .برخی افراد
عب ��ادات و نم ��از کودکان را برای آنان به منزلهی س���رگرمی میدانند و آن را فاقد ثواب و
اجر الهی میش ��مارند .حال آنکه چنین نیست و قطعاً عبادت در کودکی نیز حسناتی به
همراه دارد .لذا بابی تحت عنوان «مش��روعیه عباده الصبی» یعنی مشروعیت عبادات
کودکان داریم .پس خوب اس ��ت بدانیم که واجبات بزرگساالن و اعمال مستحبی آنها
برای کودکان مس ��تحب اس ��ت و گناهان آنها برای کودکان مکروه و مباحات برای هر
دو امری مباح است( .ایمانی ،1382 ،ص )11
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الف :نظرات در ضرورت تربیت عبادی کودکان در دوران خردسالی

متخصصان تعلیم و تربیت در مورد نقطهی شروع پرورش مذهبی و آموزش برنامههای
معنوی و تعلیمات دینی دو نظر بیان کردهاند:
گروه ��ی معتقدن ��د ک ��ودک تا به حد بلوغ و رش���د نرس���د ،اس���تعداد درک آموزشهای
دین ��ی را ندارد و نباید تحت تربیت دینی قرار گیرد؛ گروهی دیگر عقیده دارند که اطفال
نی ��ز لیاقت و اس ��تعداد آن را دارند که تحت تربیت دینی قرار گیرن���د و والدین میتوانند
مطالب دینی را س ��اده و قابل فهم نمایند و به کودکان تلقین کنند و آنان را وادار س���ازند
ک ��ه برنامههای آس ��ان دی ��ن را انجام دهن���د تا با اف���کار و اعمال دینی نش���و و نما یابند.
(کریمی نیا ،1386 ،ص )212
اسالم دراینباره دیدگاههای متقن و دقیقی ارائه کرده است .در تفکر اسالمی انسان
در مقام جانش ��ین خدا ،خالفت الهی بر روی زمین را عهدهدار اس���ت .برای کس���ب این
مقام باید از دوران خردسالی و چه بسا قبل از آن اقدامهای الزم را به عمل آورد تا کودک
آمادگ ��ی پذیرش تکلیف الهی را در زمان بلوغ پیدا کند .براس���اس س���نت و رهنمودهای
معصوم ��ان؟ع؟ آم ��وزش دینی و عبادی از هنگام تولد ش���روع میش���ود؛ زی���را تربیت در
دورهی کودکی پایه و اساس رشد و بالندگی معنوی در دورههای بعدی خواهد بود.
غزالی معتقد است تربیت دینی باید از سنین پایین آغاز شود؛ زیرا در این سن کودک
ب ��دون طلب دلیل و برهان آمادهی پذیرش عقاید دینی اس���ت .از ط���رف دیگر نهادینه
میش���ود و س���پس با توجه ب���ه مراحل گوناگون
ک ��ردن معانی دینی با تلقین و تقلید آغاز

رش ��د دستورات مناس ��ب در هر مرحله به تدریج عرضه میشود و در پایان به پدید آمدن
باوره ��ای عمی ��ق و محک ��م در ذه ��ن انس���ان میانجامد( .ملک���ی و هم���کاران،1390 ،
ص )107
بر اساس نظر شر ع مقدس اسالم کودکان تا به سن بلوغ نرسند تکلیفی متوجه آنان
نیس ��ت؛ اما هنگامی که به س ��ن تکلیف میرس���ند و با مجموعه تکالیف ش���رعی مواجه
میش ��وند در صورت نداشتن آشنایی و آمادگی پیش���ین ،پذیرش و انجام تکالیف دینی
برای آنان دشوار میباشد و چه بسا رغبتی نسبت به اعمال عبادی از خود نشان ندهند.
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یکی از فلسفههای تعلیم تکالیف عبادی به کودکان در دورهی خردسالی این است که
ک ��ودکان بر اثر مداومت ،انجام آن اعمال برای آنان ملکه ش���ود تا در زمان س���ن تکلیف
برای آنان دشوار نباشد .بی شک اگر کودکان در آغاز دوران کودکی و سالهای نوجوانی
از آموزهه ��ای دین ��ی بهرهای نبرند قطعاً در جوانی و بزرگس���الی با ی���ک رکود معنوی و در
نهایت خسارت روحی مواجه خواهند شد.
«درست است که پسر بعد از پانزده سالگی و دختر بعد از نه سال به تکلیف میرسند
و قب ��ل از آن تکلیف ��ی ندارند؛ ام ��ا انجام تکالیف دینی را نمیتوان تا س���ن بلوغ به تأخیر
انداخت .باید انس ��ان از کودکی به انجام عبادات و تکالیف دینی عادت کند تا در س���ن
بلوغ به آنها رغبت داش ��ته باش ��د ...و االّ انجام آن عبادت در سن بلوغ برای بچه دشوار
خواه ��د بود ی ��ا اصالً زیر بارش نمیرود و اگر هم نماز خوان ش���ود چن���دان ّ
تقیدی به آن
نخواهد داش ��ت و با اندک بهانهای ممکن است آن را ترک نماید؛ زیرا عملی که از زمان
کودکی عادی نش ��ده باش ��د عادت ک ��ردن به آن دش���وار خواهد ب���ود( ».امینی،1385 ،
صص )251-252
بررسی نقش والدین در تربیت دینی فرزند در دوران کودکی از دیدگاه اسالم

نقش والدین در تربیت عبادی فرزند

اسالم به پدر و مادر سفارش میکند که فرزندان خود را از کودکی و قبل از زمان بلوغ به
نماز خواندن و روزه گرفتن وادار کنند تا عادت نمایند.
به تجربه ثابت شده که کودکانی که قبل از بلوغ به نماز خواندن و روزه گرفتن مشغول
شده و بدان عادت کردهاند بعد از بلوغ نیز غالباً به نماز و روزه ادامه میدهند و نماز خوان
و روزهگیر میشوند .برعکس کودکانی که قبل از بلوغ به نماز و روزه عادت نکردهاند بعد
از بلوغ نماز خواندن و روزه گرفتن برایش ��ان دشوار است .به همین جهت بسیاری از آنها
عالقهی چندانی به نماز و روزه پیدا نخواهند کرد( .امینی ،1387 ،ص )385
والدی ��ن نبای ��د در انتظار فرا رس ��یدن زمان بلوغ کودکان باش���ند ،بلک���ه باید از اولین
فرصت ��ی که تمایل و رغبتی در کودک برای انجام تکالیف دینی مش���اهده ش���د کار خود
را ش ��روع نمایند .البته باید توان جس ��می و مقدار درک و ش���عور کودک را همواره منظور
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بدارند و انجام کار دش ��واری براو تحمیل نکنند؛ زیرا ممکن اس���ت موجب تنفر او ش���ود؛
مثالً وقتی در حرکات نماز از پدر و مادر تقلید میکند او را تش���ویق نمایند اما او را به وضو
و قرائ ��ت صحیح وادار نکنند ،بلکه بگذارند تا زمان دیگری که اس���تعداد انجام آنها را
پیدا کند( .امینی ،1387 ،ص )297
کودک در آغاز وجود از هرگونه عادت خوب یا بد خالی است لیکن قابلیت و استعداد
هر یک از آنها را دارد .استعدادهای او به تدریج به فعلیت تبدیل میشود و به صورت
عادت درمیآید .دوران کودکی دوران تکوین عادتهاس���ت ،ش���خصیت کودک در این
زمان تش ��کیل میش ��ود و زندگی آیندهاش را ترس���یم مینماید .ک���ودک چون موجودی
ناتوان و از درک مصالح حال و آینده اش ناآ گاه است ،در این زمان حساس و در تکوین
عادتها شدیداً به مراقبتهای پدر و مادر نیاز دارد( .همان ،ص )387
البته باید بکوش ��یم حس و رغبت کودکان نس���بت به تکالیف عب���ادی ،به انگیزه و
خواست درونی تبدیل شود و این عالقه از درون بجوشد نه اینکه صرفاً در حد اطالعات
دین ��ی باق ��ی بماند .بنابراین بای ��د افزون بر بعد ش���ناختی ،با بهرهگی���ری از ُبعد عاطفی
ک ��ودکان از ابت ��دا تصویری زیب ��ا از دین و تکالیف دینی برای آنان ترس���یم کرد تا ش���ور و
انگی ��زهی گرای ��ش و عمل به تکالیف و مناس���ک عبادی در کودکان درونی ش���ود .برای
تحق ��ق این هدف ض ��رورت دارد در دورهی کودکی ،آمادگیه���ای الزم برای انجام یک
مجموعه از اعمال عبادی را در آنان ایجاد کرد.
بنابرای ��ن ضروری اس ��ت تمهیدات الزم ب���رای فرا گیری و گرایش ک���ودکان به انجام
اعم ��ال عبادی از س ��نین خردس ��الی فراهم ش���ود تا افزون ب���ر ایجاد و تقوی���ت روحیهی
دینداری و دین باوری زمینهی عمل به تکالیف عبادی نیز برای آنان فراهم شود.
آماده سازی در کودکان

یکی از اصول تربیتی در تربیت عبادی اصل زمینه س���ازی و ایجاد آمادگی در کودکان از
نظر روحی ،روانی و عاطفی نس ��بت به عبادات اس���ت .این اصل افزون بر تأ کید نسبت
به عبادات ،باعث آمادگی پذیرش و انجام تکالیف ش���رعی و همچنین جلوگیری از کم
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توجهی کودکان نس ��بت به مس ��ائل عبادی نیز میش���ود .بر اس���اس اصل آماده س���ازی
ضروری است پیش از آنکه احکام و اعمال عبادی در حق کودکان به مرحلهی وجوب
برسد زمینهی رویارویی صحیح با احکام و اعمال عبادی را در آنان ایجاد کرد؛ زیرا این
اقدام در رشد و کمال معنوی انسان تأثیر مستقیم دارد .البته باید توجه داشت که برای
ارائهی هر مفهومی به کودک ابتدا باید آمادگی از نظر شناختی و عاطفی در او ایجاد کرد
تا در نهایت به رفتار عملی در کودک بینجامد ،به ویژه تربیت عبادی به معنای واقعی
بای ��د به صورت عملی در وج ��ود متربی تحقق یابد تا انگیزهی درون���ی به یادگیری و در
نتیجه انجام دادن آن داش ��ته باش ��د .والدین نباید یکباره کودکان را به انجام تکالیف
دینی و عبادی ملزم و مجبور سازند؛ بلکه اول باید زمینهی انجام برخی از مسائل دینی
و عبادی را برای آنان فراهم آورند .از این رو وقتی کودک به س���ن درک و تمیز میرس���د،
باید به تدریج از مسائل و تکالیف آسان و محسوس شروع و به تدریج به سوی معقوالت
حرکت کند( .ملکی و همکاران ،1390 ،ص )110-111
برای زمینه س ��ازی اعمال عبادی در کودکان نخست باید تمهیداتی فراهم شود که
در دین مقدس اسالم بدان پرداخته شده است .برای نمونه مستحب است هنگام تولد
در گوش نوزاد نوای ملکوتی اذان و اقامه نواخته شود .در فلسفهی آن بیان شده است:
شاید این بدان علت باشد که این عمل آثار روانی و تربیتی بسیار مفیدی را در کودک به
جای میگذارد ،گرایش فطری کودک را به خدا و پرستش رشد میدهد و نخستین بذر
نماز را در دل کودک میکارد .این عمل زمینه ساز شخصیت مطلوب او -در بزرگسالی-
است( .فقیهی ،1384 ،ص )30
برای اینکه کودکان از اول مؤمن و خداپرس���ت تربیت ش���وند ،الزم اس���ت بین جسم
و ج ��ان آنه ��ا نیز از نظر ایمانی هماهنگی برقرار باش���د .به همین جهت اس�ل�ام از طرفی
پ ��دران و م ��ادران را مکلف نموده اس ��ت ک ��ه فرزندان را ب���ه خدا متوجه کنن���د و به آنان
خداپرس ��تی و تعالیم دینی را بیاموزند و از طرف دیگر دستور داده است اطفال را به نماز
و عبادات تمرینی وادارند( .فلسفی ،1340 ،ج  ،2ص )198
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برای تحقق این هدف شهید مطهری معتقد است؛ بچهها را از كوچكی باید به نماز
تمرین داد .دستور رسیده است كه به بچه از هفت سالگی نماز تمرینی یاد بدهند .البته
بچهی هفت ساله نمیتواند نماز صحیح بخواند ولی صورت نماز را میتواند بخواند .از
هفت س ��الگی میتواند به نماز عادت كند ،چه پسر و چه دختر .ولی این را توجه داشته
باش ��ید كه یاد دادن و وادار ك ��ردن با زور نتیجهای ندارد .كوش���ش كنید كه بچهتان از
اول به نماز خواندن رغبت داش ��ته باش���د و به این كار تش���ویق بش���ود .به هر شكلی كه
میتوانید موجبات تشویق بچه تان را فراهم كنید كه با ذوق و شوق نماز بخواند؛ زیاد
به او بارك اهلل بگویید ،جایزه بدهید ،اظهار محبت كنید كه بفهمد وقتی نماز میخواند
بر محبت شما نسبت به او افزوده می شود( .مطهری ،1389 ،ص )105
بنابرای ��ن میتوان گفت فلس ��فهی آموزش و تمرین عبادات به ک���ودکان در دورهی
کودکی این است که آنان آمادگی پذیرش و انجام تکالیف شرعی و عبادی را برای زمان
بل ��وغ پی ��دا کنند .برای آماده کردن و زمینه س���ازی اعمال عب���ادی در کودکان میتوان
اقداماتی را در نظر گرفت:
 .1نقل داستانهای جذاب دربارهی عبادات به ویژه نماز

روشه ��ای مفی ��د در آم ��وزش معارف دینی اس���تفاده از داس���تان و مثال اس���ت.
یک ��ی از

عالقهی زیادی که کودکان به داس ��تان دارند ،موجب میشود تا بتوان بخش عمدهی
معارف دینی ،به ویژه احکام ،اعمال و شرایط عبادی را از این رهگذر در اختیار آنان قرار
داد .یکی از وس ��ائل آموزش ��ی که قرآن نیز به کار گرفته است ،داستان و بیان سرگذشت
گذش ��تگان اس ��ت .قرآن کری ��م بس ��یاری از مباحث اعتق���ادی ،اخالق���ی و فرهنگی را در
قالب داس ��تان مطرح کرده اس ��ت .در تربیت عبادی نیز ب���رای مأنوس کردن کودکان و
نوجوانان به مفاهیم و تکالیف عبادی بهتر است از داستانها و قصههایی که در مورد
عبادات و اهمیت آن اس ��ت اس ��تفاده کرد .تأثیر این نوع آموزش افزون بر س���ادگی آن و
انتقال س ��ریعتر محتوا ،فهم مس ��ائل انتزاعی را برای کودکان آسانتر میسازد( .ملکی و
همکاران ،1390 ،ص )114
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حض ��ور کودکان در اماکن و برنامههای مذهبی به وی���ژه نماز جماعت ،مخصوصاً ا گر با
تشویق همراه باشد آنان را به حضور در مسجد و اقامهی نماز ترغیب میکند.
بچه را باید در محیط مش ��وق نماز خواندن برد .به تجربه ثابت ش���ده اس���ت كه ا گر
بچه به مسجد نرود ،اگر در جمع نباشد و نماز خواندن جمع را نبیند به این كار تشویق
نمیش ��ود؛ چون اصالً حضور در جمع مشوق انسان اس���ت .آدم بزرگ هم وقتی خودش
را در جمع اهل عبادت میبیند روح عبادت بیش���تری پیدا میكند بچه كه دیگر بیش���تر
تحت تأثیر اس ��ت .متأس ��فانه ك ��م رفتن ما به مس���اجد ،معابد و مجال���س دینی و اینكه
بچهها كمتر در مجالس مذهبی شركت میكنند سبب میشود كه اینها از ابتدا رغبت
به عبادت پیدا نكنند.
اما اس�ل�ام كه میگوی ��د بچ� �هات را وادار به نماز خوان���دن كن ،نمیگوی���د آقا مآبانه
فرمان بده ،تشر بزن ،دعوایش كن بلكه از هر وسیلهای كه میدانید بهتر میشود برای
تش ��ویق او به عبادت و نماز خواندن اس ��تفاده كرد ش���ما باید اس���تفاده كنی���د .باید ما با
بچههای خودمان برنامهی مس ��جد رفتن داشته باشیم تا آنها با مساجد و معابد آشنا
بش ��وند .ما خودمان كه از بچگی با مساجد آش ��نا بودیم در این اوضاع و احوال چقدر به
مس ��جد میرویم كه بچههای ما -كه هفت ساله ش���دهاند به دبستان رفتهاند و بعد به
دبیرس ��تان و بعد به دانش ��گاه ولی اصالً پایشان به مساجد نرس���یده است -بروند .اینها
قهراً از مساجد فراری میشوند( .مطهری ،1389 ،ص )105
از طرف دیگر هر چه میزان ش ��رکت کودک و فعالیتهای او در [این] محیطها بیش���تر
باشد ،به نگرشهای دینی واالتری دست خواهد یافت .نکتهی جالب دیگر در این زمینه
آن است که میزان عالقهمندی کودک به این محیطهای مقدس نیز با میزان شرکت او و
ارتباط و فعالیتش در این محیطها رابطهی مستقیمی دارد( .باهنر ،1383 ،ص )122
البته برای موفقیت در این کار الزم است برای کودکان در کنار عبادت و نماز برنامههای
متنوع و جذابی وجود داشته باشد؛ مانند اهدای جوایز ،کارت تشویق ،پخش شیرینی و
شکالت در بین کودکان که زمینهی جذب آنان را به عبادت فراهم میکند.
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در وقف نامهی یکی از عالمان بزرگ که حدود یک قرن پیش میزیسته ،آمده است
ک ��ه فرم ��ود :آنچه از من به جا مان ��ده آن را گردو بخرید و در مس���جد نگهداری نمایید تا
آنگاه که کودکانی همراه والدینش ��ان به مس���جد میآیند به آنها هدیه بدهید تا عش���ق و
عالقه به خدا ،مس ��جد و منبر از ابتدا در آنها جوانه زند و در بزرگس���الی هم اهل مسجد و
معنویت شوند( .شرفی ،1368 ،ص )216
گاهی متأس ��فانه رفتار و برخوردهای دور از انتظار مؤمنان نس���بت به کودکانی که با
اش ��تیاق برای نماز جماعت به مس ��جد آمدند موجب سرخوردگی و شاید انحراف کودک
از مسیر دین و خواندن نماز شود( .ملکی و همکاران ،1390 ،ص )116
برخ ��ی از نمازگزاران با مش ��اهدهی نونه���االن در صفهای نماز جماعت به س���رعت
عک ��س العمل منفی نش ��ان میدهن���د و با عصبانیت آن���ان را از اجتماع نمازگ���زاران کنار
میزنند یا از مس ��جد بی ��رون میکنند؛ این برخوردهای غلط که از س���ر ناآ گاهی و جمود
رخ میده ��د ،روحیهی مذهبی کودکان را تضعیف و آنان را نس���بت به اعمال مذهبی و
مرا ک ��ز عب ��ادی بی رغبت میکن ��د .در صورتی که بذرهای ایم���ان و گرایش دینی باید از
اوان طفولی ��ت در دل کودکان کاش ��ته ش���ود و آنان به تدریج به مراس���م مذهبی و مرا کز
عبادی خو بگیرند و عالقه مند ش ��وند و لحظههایی که در مساجد و محافل مذهبی به
س ��ر میبرند با شادی ،نشاط ،تحس ��ین و تشویق پیوند بخورد و جزء خاطرات شیرین و
همیشگی کودکان گردد( .مروجی طبسی ،1388 ،ص )83
جاب ��ر بن عبداهلل میگوید :از ام ��ام باقر؟ع؟ در مورد حضور بچهه���ا در نماز جماعت
پرسیدم .امام؟ع؟ فرمودند« :بچهها را در صف آخر در کنار هم قرار ندهید بلکه آنان را در
بین صفها جدا جدا بنش ��انید (و با ایستادن بزرگترها در میانشان جدایی بیفکنید)».
(کلینی ،ج  ،3ص )409
ش ��اید یکی از علتهای آن این باشد که کودکان احساس بی توجهی و بی احترامی
نکنند و با این شیوه هم احترام کودکان را حفظ کردهایم و به آنان شخصیت دادهایم و
هم انگیزهی حضور آنان در مس ��جد و نماز جماعت بیشتر ش���ده و در عین حال به نماز
جماعت نیز نظم خاصی بخش ��یدهایم .البته مختصر برگزار کردن نماز جماعت از جمله
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س ��فارشهای معصومان؟ع؟ میباشد که در جذب و تش���ویق کودکان به نماز جماعت
نیز نقش اساس ��ی دارد .بنابراین چگونگی برخورد با کودکان و حتی نوجوانان و جوانان
نیز باید توأم با محبت ،احترام و تشویق باشد( .ملکی و همکاران ،1390 ،ص )116
توجه به مسائل عبادی توسط والدین و مشاهدهی عینی کودک
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اس�ل�ام به مشاهده و تجربه اهمیت فراوانی میدهد زیرا مشاهده ،تجربه ،تفکر و تعلیم
وسایلی هستند که به انسان قدرت تشخیص میدهد( .احمدی ،1384 ،ص )81
قرآن کریم به سیر در طبیعت و مشاهدهی نعمتهای الهی برای تفکر در آنها بسیار
تش ��ویق میکند؛ آیات زیادی در این باره در قرآن کریم آمده است« .قُلِ ُ
انظروا ماذا فی
ِ
ِ
یؤمنون»؛ بگو :بنگرید که
االیات و ال ّن ُذ ُر عن قو ٍم ال
االرض و ما ُتغ ِنی
الس��ماوات و
ُ
َ
در آس ��مانها و زمین چیست؟ و نشانهها و هشدارها گروهی را که ایمان نمی آورند سود
االرض َف ُ
انظروا َک َ
ِ
نمی بخش ��د (یونس« .)101 :قُل س��یروا فی
لق»؛ بگو :در
یف بَ َداَ الخَ َ
زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده اس���ت (عنکبوت« )20:اَفال ُ
رون
ینظ َ
ِ
الجبال َ
السما ِء َ
الی ا ِالبِلِ َ
ِ
االرض
کیف ن ُِص َبت و الی
کیف ُر ِف َعت و الی
کیف خُ ِلقَت و الی ّ
کیف ُس ِ
َ
��ط َحت»؛ آیا به ش ��تر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه
برافراشته شده؟ و به کوهها که چگونه برپا داشته شده؟ و به زمین که چگونه گسترده
ش ��ده اس ��ت؟ (غاش ��یه)17-20 :حال اگر عبادت به ویژه اقامهی نماز در معرض دید و
مش ��اهدهی کودک انجام گیرد اثر تربیتی و س ��ازندهای را به دنبال دارد .افزون بر تأثیر
روح ��ی و روانی موجب تش ��ویق و ترغیب ک ��ودک به یادگیری و انج���ام آن عمل عبادی
یش ��ود .در روایتی امام صادق؟ع؟ میفرماید« :امام علی؟ع؟ در خانهی خود اتاق
نیز م 
متوسطی را به نماز اختصاص داده بود و در آن اتاق عبادت و راز و نیاز میکرد .هر شب
که طفلی به خواب نمیرفت امام او را به آن اتاق میبرد و نماز میخواندّ ».
(حر عاملی،
نقل از ملکی ،1390 ،ص .)117
ک ��ودکان اولین و بهتری ��ن درس دینداری و ارتباط معنوی با خ���دا را در محیط خانه
از طری ��ق مش ��اهدهی عملک ��رد والدین ب ��ه ارث میبرند .از دیگر وظایف ی���ك پدر و مادر
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مسلمان تشویق و ترغیب فرزندان به عبادات و كارهای نیك است .تشویق و ترغیب دو
شیوه دارد :نخستین شیوه آن است كه والدین با كردار و عمل خود مشوق فرزندانشان
به عبادات باشند .بدین معنا كه قلب عزیزان خود را نسبت به حاالت معنوی و عبادی
آم ��اده و عالقهمن ��د نمایند و رغب ��ت و عالقهی والدین به امور مذهب���ی و اعمال عبادی
خود بهترین مشوق عملی فرزندان به این فعالیتهاست.
وقتی كودكان و نوجوانان مشاهده كنند كه پدر و مادرشان به امور مذهبی حساسیت
و دقت نظر دارند و به عبادات اهمیت فراوان نشان میدهند و در اوقات نماز با اشتیاق
یش ��تابند و در مناسبتهای مذهبی و مراس���م عبادی شركت فعال
به س ��وی عبادات م 
دارند خود به خود به این قبیل امور احس���اس عالقه و نش���اط میكنند و مجذوب حاالت
ملكوتی دعا و مناجات میشوند.
دومین شیوه تشویق با زبان است؛ نقش گفتار در كنار نقش عمل مؤثر و مهم است.
گفتار خود جزئی از عمل اس ��ت ،جهد لس���انی هم در جای خود حائز اهمیت است و تأثیر
تربیتی سخنان دلگرم كننده ،پرجاذبه و توصیههای خردمندانهی والدین به كودكان
در تحریك و تش ��ویق آنان به اعمال عبادی بر كس���ی پوشیده نیست( .مروجی طبسی،
 ،1388ص )168
مهمتری ��ن عامل تداوم و ماندگاری روحیهی دینداری خود والدین هس���تند و پیش
ش ��رط تأثیر ام ��ر و نهی والدین این اس���ت که خود آنه���ا عامل به مس���ائل و احکام دینی
باش ��ند؛ چرا که یکی از عوامل مهم در سهل انگاری کودکان نسبت به اعمال و تکالیف
دینی ،عدم تقید و اهتمام خود والدین نس���بت به انجام به موقع تکالیف عبادی است
و پیش ش ��رط عامل ب ��ودن والدین باور قلبی آنه���ا به آموزههای الهی اس���ت .در تعالیم
دینی آمده است که در یک مورد اجازهی ریا داریم ،آن هم هنگام آموزش دین و اخالق
به فرزندانمان اس ��ت؛ یعنی انجام اعمال دینی در معرض دید کودک باش���د تا او نیز به
آن س ��مت و سو تشویق ش ��ود؛ مانند خواندن نماز در کنار فرزند و یا کمک به نیازمندان
توس ��ط کودک .از همین رو به دیگران نیز توصیه شده است که در طول زندگی دیگران
را ب ��ا رفت ��ار خود ب ��ه دین دع ��وت کنند .ام���ام ص���ادق؟ع؟ در روایتی میفرمای���د :کونوا
48

دوفصلنامه ژرفای نور

دعاه للناس بغیر ألس��نتکم؛ یعنی مردم را با روش���ی غیر زبانتان به س���وی خدا بخوانید.
(وسائل الشیعه ،ج  ،1ص )79
ک ��ودک بای ��د دین را در رفتار پ ��در و مادرش ببیند و این همان یادگیری مش���اهدهای
است که در روانشناسی یک اصل مهم تربیتی به شمار میآید.
ا گ ��ر فرزندان نماز خواندن بزرگترها را نبینند به نماز تش���ویق نمیش���وند .در چنین
م ��واردی گاهی الزم اس ��ت که والدین نمازش ��ان را در خانه بخوانند و یا فرزندش���ان را با
خود به مس ��جد ببرند .در واقع آنچه به کوچکترها درس میدهد رفتار بزرگترهاس���ت
نه گفتار آنها( .قطبی و همکاران ،1390 ،صص )44-45
ب :بیان حکمت احکام و تأثیر آن در تربیت عبادی

بررسی نقش والدین در تربیت دینی فرزند در دوران کودکی از دیدگاه اسالم

عدهای معتقدند گاهی والدین با اینکه با اهتمام به تکالیف و وظایف عبادی میپردازند
در عین حال مواردی یافت میشود که فرزندان اینگونه خانوادهها نیز در تکالیف دینی
و عبادی دچار تس ��امح و تساهل ش ��وند .در اینجا این پرسش به ذهن میرسد که علت
چیست؟
شاید بتوان در جواب گفت کودک در مرحلهی اول زندگی فقط شکل ظاهری عبادت
را بر اثر تقلید از والدین میآموزد؛ وقتی این دوره را پش���ت س���ر میگذارد پرسشهایی در
این زمینه به ذهن او میرس ��د؛ پرس� �شهایی مانند اینکه فلس���فه و هدف این اعمال و
عبادات چیست؟ چرا باید نماز بخوانیم؟ فلسفهی روزه چیست؟ و پرسشهای دیگری
که به دنبال پاسخ آنهاست .حال اگر نتوانیم پاسخ صحیح و درستی به سؤالهای او
بدهیم ممکن اس ��ت در درک کودک نسبت به آن اعمال حالت بیرغبتی حاصل شود و
چه بسا به تدریج اصل عمل را کنار بگذارد.
یکی از کارهای همیش ��گی و تدریجی والدین بیان علت و حکمت برخی دس���تورات
دینی است .پدر و مادر بایستی با توجه به درک کودک این کار را با زبانی ساده و شیرین
و در فضایی آرام و صمیمی بیان کنند( .قطبی و همکاران ،1390 ،ص )55
ب ��ه جرأت میتوان گفت یکی از علل ترک و اس���تخفاف نماز ،ب���ی اطالعی کودکان،
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نوجوانان و جوانان از فلس ��فهی عبادات اس���ت؛ اما ا گر انجام اعمال عبادی در دورهی
اول و دوم کودکی بر اساس شناخت صورت گیرد و با ایجاد بصیرت دینی رفتار از حالت
تقلی ��دی به حالت نگرش همراه با آ گاهی عمیق تبدیل ش���ود ،ک���ودک هرگز آن عمل را
در مراحل بعدی ترک نخواهد کرد .برای ایجاد انگیزه افزون بر فرا گیری اعمال عبادی
ک ��ودک بای ��د بداند که فلس ��فهی این اعمال چیس���ت و چ���ه عاملی موجب میش���ود که
مس ��لمانان هر روز در پنج وعده بر درگاه احدیت س���جده و با معبود خود راز و نیاز کنند و
در س ��ال یک ماه روزه میگیرند .بنابراین آ گاهی از فلس���فه ،آثار و فواید ،آداب و شرایط
اعمال یکی از عوامل مهم در ترغیب و تش���ویق کودکان به اعمال عبادی اس���ت (ملکی
و همکاران ،1390 ،ص .)121
ج ��دای از فراگیری اعمال ظاه ��ری نماز کودک باید بداند ک���ه ورای این اعمال چه
اعتقاد و احساس ��ی نهفته اس ��ت و چه چیزی موجب میشود که مس���لمانان هر روز پنج
بار به س ��وی کعبه حرکاتی را انجام دهند که ممکن است در نظر او بیمعنی جلوه کند.
این مقصود را باید با آموزشهای ساده تأمین کرد .در این زمینه مناسب است دربارهی
مفهوم تشکر و سپاسگزاری و کاربرد این کلمه از کودکان سؤال شود که مثالً از چه کسی
باید تشکر کرد و آیا شما تا به حال از کسی تشکر کردهاید؟ تا کودکان تجربههای خود را
بازگو کنند و علل این سپاسگزاریها را بیان فرمایند( .باهنر ،1383 ،ص )263
یا اینکه مناس ��ب اس ��ت به فرزن ��دان بگوییم :عزی���زم همانطور که وقتی کس���ی به
ما هدیه میدهد باید از او تش ��کر کنیم ،از خدا هم به س���بب نعمتهایش به وس���یلهی
نماز تش ��کر میکنیم .برای تش ��کر از دیگران به دنبال این هس���تیم که آنها چه هدیه و
تحف� �های را دوس ��ت دارند؟ هم ��ان را تهیه و تقدیم میکنیم .در مورد تش���کر از خدا هم
بای ببینیم که او چه چیزی دوست دارد و چه چیز را دوست ندارد .خداوند در قرآن به
این س ��ؤال ما چنین پاسخ داده است :أقم الصلوه لِذکری (طه)14 :نماز را برای یاد من
به پا دارید .پس خدا نماز و قرآن خواندن ما را دوست دارد.
وظیفهی ما هنگامی س ��نگینتر میش���ود که میبینیم افرادی مغرض فرزندان ما را
در معرض ش ��بهات قرار میدهند؛ مثالً ما ب���ه فرزندانمان آموزش دادهایم که خدا عادل
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یش ��نود که اگر خدا عادل است ،پس چرا دختر باید در
اس ��ت و او در جایی از شخصی م 
نه سالگی نماز بخواند ولی پسر در پانزده سالگی؟ این یعنی تبعیض و ظلم.
طبیعی اس ��ت چنین ش ��بههای فرزند ما را تحت تأثیر قرار میدهد و ا گر هم در ظاهر
عبادتی کند از روی میل و ش ��ناخت و عالقه نخواهد بود و چنان چه این ش���بهه پاس���خ
داده نش ��ود روزی خواهد رس ��ید که از عبادت روی گردان میشود و ِمهر الهی در قلب او
آشیانه نمیکند .اگر ما قبل از هر چیز فلسفهی عبادت و حکمت اختالف سن تکلیف را
به کودکان خود بیاموزیم ،در برابر چنین شبهاتی دچار شک و تردید نمیشوند .بنابراین
چنانچه با طرح چنین سؤالی از سوی کودکان مواجه شدیم باید به آنها بگوییم :نباید
فکر کنی که مکلف ش ��دن به معنای دردس ��ر و س���ختی اس���ت .بلکه آغاز ارتباط با خدا و
س ��خن گفتن با آفریدگار اس ��ت .خداوند لیاقت س���خن گفتن با خود را به دختران زودتر
از پس ��ران داده اس ��ت .عالوه بر این شرایط جسمی و روحی دختران دلیل دیگری بر آغاز
زودتر سن تکلیف است( .قطبی و همکاران ،1390 ،ص )55-57
تربیت از طریق عادت سهلترین و معتبرترین روشهای تربیتی است لیکن در عین
حال بینقص هم نیست .نقص این روش این است که نیروی تعقل کودک را پرورش
نمیدهد ،زیرا در زمان کودکی صرفاً به پیشنهاد پدر و مادر و بدون تعقل و درک مصالح
و مفاس ��د ،کارها را انجام داده تا به صورت عادت درآید؛ بعد از بزرگ ش���دن و رشد عقلی
نی ��ز بر طبق عادت به رفت ��ار خویش ادامه خواهد داد بدون اینک���ه توجهی به مصالح و
مفاس ��د داش ��ته باش ��د .در صورتی که بهتر است کارهایش���ان از روی درک و تعقل انجام
گیرد تا هم ضامن اجرای عقلی داش ��ته باش ��د و هم از ارزش بیشتری برخوردار باش���د.
(امینی ،1387 ،ص )388
لیک ��ن مربی ��ان (والدین) متعه ��د و آ گاه میتوانند در عین ع���ادت دادن این نقیصه
را در فرصته ��ای مناس ��ب برطرف س ��ازند .از ابت���دا کودک را به کاره���ای نیک و اخالق
پس ��ندیده ع ��ادت دهند و زمانی که به س ��ن رش���د و درک خوب و بد و مصالح و مفاس���د
رس ��ید ،مصالح و مفاس ��د همان اعمال را برایش توضیح دهند .بدین صورت کودک به
ارزش واقع ��ی اخ�ل�اق و رفتار خ ��ود پی میبرد و همان اعمال ع���ادی را آ گاهانه و از روی
تعقل انجام میدهد( .همان ،ص )389
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غزالی میگوید:
«و چ ��ون هفت س ��اله ش ��د نماز و طه���ارت فرانماید و به رفق چون ده س���اله ش���د ا گر
نکن ��د بزند و ادب کن ��د و دزدی و حرام خوردن و دروغ گفتن اندر پیش وی زش���ت کند
و همیش ��ه آن را همی نکوهد .چون چنین پرورند هر گه که بالغ ش���ود اسرار این آداب با
وی بگوین ��د .ک ��ه مقصود از طعام آن اس���ت که بنده را قوت بود ب���ر آنکه طاعت خدای
تعالی کند و مقصود از دنیا زاد آخرت اس���ت که دنیا با کس���ی نمیماند و مرگ به زودی و
ناآ گاه درآید و نیک بخت آن بود که از دنیا زاد آخرت برگیرد تا به بهش���ت و خوش���نودی
حق تعالی رسد و صحبت بهشت و دوزخ وی را گفتن گیرد و ثواب و عقاب کارها با وی
همیگوید ،چون ابتدا با ادب پرورند این س���خنها چون نقش اندر س���نگ باش���د و ا گر
فراگذاشته باشند چون خاک از دیوار فروریزد»( .غزالی ،1353 ،ص )11
مناب ��ع اس�ل�امی مملو از آیات و روایاتی اس���ت که از انس���انها میخواهد تا بر اس���اس
بصی ��رت و آ گاه ��ی عمل ��ی را بپذیرند و انجام دهند «قل هذه َس��بیلی اَدعوا ِالَی ا ِ
هلل َعلی
صیر ٍه اَنَا و َمنِ ا ّت َب َعنی؛ و بگو این است راه من که من و هر کس پیرویام کرد با بینایی
بَ َ
به سوی خدا دعوت میکنیم»( .یوسف)108 :
امروزه تقریباً تمام آموزشها در آموزش نظری خالصه میشود .در تعلیم و تربیت نیز
معموالً عمومیترین هدفهای آموزشی کسب دانش و اطالعات است و حتی ارزشیابی
نیز بر همین اس ��اس صورت میگیرد؛ در حالی که دانس���تن و انج���ام دادن دو مقولهای
اس ��ت که اولی بدون دومی بی فایده اس���ت .حتی متأس���فانه در معارف دینی نیز ش���رط
دینداری در داشتن اطالعات و دانش دینی منحصر شده است.
ام ��روزه بالی بزرگی که دامنگیر تربیت دینی ش���ده ،مربوط ب���ه آموزشهای نظری
دینداری میشود .در نظام آموزش و پرورش ایران معرفت دینی و اطالعات دینی کامالً
بر هم منطبق ش ��دهاند .در حقیقت چنین تصور میشود که شرط قطعی دیندار بودن و
درک دینی داش ��تن تراکم اطالعات و اندوختههای حفظی و صوری دانش دینی است.
(کریمی ،1373 ،ص )22
ام ��ا واقعی ��ت این اس ��ت آنچه موج���ب حص���ول معرفت واقع���ی دینی میش���ود تنها
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آموزشه ��ای نظ ��ری معارف دینی نیس ��ت؛ بلکه باید آم���وزش دینی به هم���راه پرورش
حس دینی و به تعبیر دیگر ایجاد بصیرت معنوی و درونی س���ازی معارف دینی باش���د تا
در نتیج ��ه اعتق ��اد و عالقهی قلبی به دین و تکالیف آن در وجود متربی نهادینه ش���ود.
حال اگر بر اس ��اس اصل بصیرتدهی احساس ��ات مذهبی در کودک پرورش یابد و مورد
تشویق قرار گیرد او در مراحل بعدی یک فرد معتقد ،متعبد و مؤمن خواهد بود( .ملکی
و همکاران ،1390 ،ص )123
شما اگر بخواهید واقعاً نماز خوان باشید و بچههایتان نماز خوان باشند نماز را محترم
بش ��مارید .نمیگویم نماز بخوانید باالتر از نماز خواندن ،آن را محترم بش���مارید؛ چرا كه
نماز نخواندن یك گناه بزرگ اس ��ت و نماز خواندن اما نماز را خفیف شمردن ،استخفاف
كردن و بی اهمیت تلقی كردن گناه دیگری است( .مطهری ،1389 ،ص )85
پس ضروری است ضمن اینکه تکالیف عبادی را به طور ساده و با زبان کودکانه به
کودکان انتقال دهیم ،متناس ��ب با رش ��د فکری و ظرفیت درک متربی فلس���فهی اعمال
و تعلیم ��ات عب ��ادی را نی ��ز ب ��رای او بیان کنیم تا بر اس���اس ش���ناخت و اُن���س به اعمال
عبادی روی آورد .برای رسیدن به این مقصود باید با آموزشهای ساده ،زمینهی رشد
معارف دینی را در کودکان متبلور سازیم .به همین علت میتوان اصل آ گاهی بخشی و
بصیرتدهی نسبت به فلسفه و آثار عبادات را به مثابهی یک اصل از اصول اساسی در
تعلیم و تربیت دینی در نظر گرفت( .ملکی و همکاران ،1390 ،ص )122
رفق و مدارا در تربیت عبادی كودكان

پیامب ��ر؟ص؟ فرمودن ��د :رحمت خدا بر پدر و مادری كه فرزن���د خود را بر نیكی یاری كنند!
راوی میگوید :پرسیدم چگونه او را بر نیكی یاری كنند؟ فرمود :آنچه را انجام داده از او
بپذیرد و از آنچه انجام نداده درگذرند و از او تكلیف بیش از توان نخواهند و بر او سخت
نگیرند( .کلینی ،ج ،6ص )50
به طور بنیادی در اس�ل�ام رفق و نرم خویی مورد سفارش بسیار قرار گرفته و از شدت
و تن ��د خویی نهی ش ��ده اس ��ت؛ به گون� �های كه برخی روای���ات رف���ق را «رأس الحكمه»
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نامیدهاند .در روایتی پیامبر؟ص؟ فرمودند:
ا گ ��ر رفق ،مخلوقی دیدنی بود؛ در می���ان آفریدههای خدا زیباتر و نیکوتر از آن وجود
نداشت( .محمدی ری شهری ،1379 ،ج  ،5ص )2107
بنابرای ��ن رف ��ق و نرم ��ی در هر كاری خ���وب و در تربیت ضروری اس���ت .اما در تربیت
كودكان با توجه به ضعف و ناتوانی آنان و اهمیت تربیتش���ان اهمیت بس���یار بیشتری
دارد ب ��ه ط ��وری كه میت ��وان ادعا كرد بدون آن تربیت درس���تی ش���كل نخواهد گرفت.
(حسینی زاده ،1389 ،ص )148
معصوم ��ان؟ع؟ با توجه به س ��ن فرزن���دان به تربیت عبادی والدی���ن توجهی خاص
داش ��تند؛ آنان در تربیت دینی میان كودكان و بزرگس���االن تفاوت قائل میش���دند و از هر
یك انتظارات خاصی داش ��تند ،آنچه را از یك شیعهی شصت ساله انتظار داشتند از یك
نوجوان انتظار نداشتند( .داودی ،1390 ،ص )252
در آموزش مفاهیم دینی به کودکان باید توان شناختی ،عاطفی و انگیزش کودکان
را در نظر گرفت و از زیادهروی ،خشونت و سختگیری در روند آموزش پرهیز نمود؛ زیرا
هدف از آموزش مفاهیم دینی برانگیختن شوق و رغبت کودکان به یادگیری آموزههای
دینی اس ��ت و نه صرفاً انتقال آ گاهیهای دین���ی .از این رو پیامبر ا کرم؟ص؟ همواره این
س ��خن را تکرار نمودهاند که «آموزش دهید و آس���ان بگیرید و س���خت گیری نکنید؛ چرا
ک ��ه خداوند مرا س ��خت گیر مبعوث نفرمود ،بلکه مرا آموزگاری آس���انگیر مبعوث نموده
است( .مقدسی پور ،1382 ،ص)38
مفاهی ��م دینی اموری هس ��تند که با فطرت کودک س���ازگارند و نی���ازی به تحمیل و
س ��ختگیری ندارند .س ��ختگیری زمانی اس���ت که آموزههایی خالف خواست فطری
ک ��ودک ب ��ه گونهای برای او ترس ��یم و تکرار ش���ود که آن را بدون فکر و اندیش���ه بپذیرد.
ع�ل�اوه ب ��ر این مفاهیم و آموزههای دینی س���هل و آس���ان زمینههای درونی و انگیزش���ی
الزم را ب ��رای ک ��ودک فراهم نم ��وده ،او را به یادگیری مفاهی���م و حقایق دینی عالقهمند
میس ��ازد .چنان ک ��ه خش ��ونت و س ��ختگیری در ام���ر آم���وزش مفاهیم دین���ی کودک را
نسبت به اصل دین و تعالیم روح بخش آن بدبین نموده ،آثار و پیامدهای ناگواری در
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روحیهی لطیف او باقی خواهد گذاشت( .مقدسی پور ،1382 ،ص )38
معصوم ��ان؟ع؟ در آم ��وزش نم ��از ب ��ه ك ��ودكان توانایی و ظرفی���ت ك���ودكان را در نظر
میگرفتن ��د از ای ��ن رو در آم ��وزش نم ��از و ع ��ادت دادن ك���ودكان ب���ه نماز بر آنان س���خت
نمیگرفتند و رعایت بسیاری از آداب و مستحبات نماز را از آنان نمیخواستند .در روایات
متعددی به این موضوع اشاره شده كه ائمه به كودكان دستور میدادند نماز ظهر و عصر
را ب ��ا هم و مغرب و عش ��ا را نی ��ز با هم بخوانند؛ در حالیكه بزرگس���االن این چهار نماز را در
چهار وقت جداگانه میخواندند؛ روایت ش ��ده است« :امام زین العابدین؟ع؟ كودكانی را
كه نزد او بودند وامیداشت تا نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا را در یك وقت بخوانند.
به او اعتراض ش ��د و ایش ��ان فرمود :این كار برای آنان س���بكتر است و بهتر به انجام آن
میشتابند و (موجب میشود) نماز را ضایع نكنند و نخوابند (تا نماز آنان قضا شود) و به
كار دیگری مشغول نشوند( ».نوری ،نقل از عیسی زاده ،1391 ،ص )126
نكت� �هی مه ��م و دقی ��ق دیگر ش ��یوهی فراخوان���ی فرزند اس���ت؛ ش���یوهی اجباری و
خشونت عاقبتی خوش در امر تربیت ندارد بسیاری از افراد كه در سنین بلوغ در برابر پدر
و مادر خود سركش ��ی میكنند و به مقدسات دینی پش���ت پا میزنند همانهایی هستند
كه در س ��نین خردس ��الی و نوجوانی با اجبار و خش���ونت ب���ه انجام امور عب���ادی و امثال
آن فراخوانده ش ��دند درحالیكه در قرآن آمده اس���ت :خداوند هیچگاه كسی را به چیزی
مكلف نمیس ��ازد مگر آنكه در توانش باش ��د ال یُ َك ِّل ُف اهللُ نَفس ًا اِ ّال ُوس َعها؛ خدا هیچ كس
را جز به اندازهی وسعش تكلیف نمیكند( .بقره)286 :
ش ��اخصترین ویژگی انس ��ان آزادی و اختیار اس���ت و اجبار و تحمیل در تضاد با این
ویژگی و محروم کردن فرد از این موهبت الهی اس���ت .خداوند در سورهی یونس آیهی
 99میفرماید« :و اگر پروردگار تو میخواست تمام کسانی که روی زمین هستند همگی
[به اجبار] ایمان میآوردند؛ آیا تو میخواهی مردم را مجبور س���ازی که ایمان بیاورند؟»
یش ��ود که س ��نت الهی اجب ��ار افراد بر پذی���رش ایم���ان و اعتقاد دینی
بنابراین روش ��ن م 
نیس ��ت؛ چرا که اعتقاد اجباری س ��ودی ندارد و رش���د و کمال انسان را نتیجه نمیدهد.
(قائمی مقدم ،1382 ،ص )54
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بنابراین توجه به روحیات فرزند ،ظرفیت و اس���تعدادهای آنان برای عملی ساختن
هرگونه روش تربیتی امری اجتنابناپذیر است .شیوهی صریحگویی (القای مستقیم)
جایگاه خود را از دست داده و پند و اندرز آمرانه یا نصیحتگونه چندان كارساز نیست و
چه بسا طرف را به مقابله وادارد( .عیسی زاده ،1391 ،ص )118
بای ��د به کودکان در انجام اعمال و رفتارهای دینی کمک کرد و نس���بت به تثبیت و
نهادینه ش ��دن اطاعت از فرمانهای الهی از س���وی آنها اطمینان حاصل کرد .به سخن
دیگ ��ر پذیرش ح ��ق تربیت دینی برای ک���ودکان این اختیار را ب���رای مراجع ذیصالح بر
حس ��ب نوع و میزان مسئولیتی که نس���بت به این مهم بر عهدهی آنان نهاده شده قرار
میده ��د که ب ��ه تقویت رفتارهای درس���ت دینی کودکان بپردازند و رفتارهای نادرس���ت
آن ��ان را تصحی ��ح نمایند .در این راستاس���ت که امر و نهی کردن به کودکان مش���روعیت
مییابد.
گرچه اساس� �اً واداش ��تن و الزام باید با زبانی نرم و دلنش���ین و با روشهای پس���ندیده
و مطبوع انجام گیرد اما آنگاه که این روشها و ش���یوهها س���ودی نبخش���د اس���تفاده از
روشهای تا حدی آزارنده نیز –البته با رعایت حدود و معیارهای آن -موجه است؛ زیرا
در راس ��تای حفظ حق مهم کودک اس���ت .یکی از صاحبنظران مسلمان« ،تنبیه بدنی
ک ��ودکان ب ��ر انجام فرایض دین ��ی را با این تبیین پذیرا میش���ود که چنی���ن کاری عامل
آزادی بخش و رها س ��ازندهی کودک از تنبلی ،سستی ،تنآسایی و آسانطلبی است نه
اینکه آزادی ُکش باشد؛ مشروط بر اینکه حتی المقدور کودکان بفهمند که والدین از سر
رحمت و نه غضب ،خشم و انتقام با آنها چنین کاری را میکنند( .بهشتی ،1386 ،ص
 27و  28و حاجی ده آبادی ،1391 ،ص )146
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تربیت امری ضروری و مفید برای انس ��ان اس ��ت و ضرورتش بدان حد اس���ت که انسان
فاقد تربیت فاقد همه چیز است .از دید دیگر که ا گر انسان را موجودی متعالی و دارای
اس ��تعداد کمال بدانیم ترتیبی الزم اس ��ت تا این س���یر تکاملی را هدایت بخش���د و جهت
ده ��د .زیرا متعالی بودن ،کس ��ب آمادگی برای س���یر تکاملی الزم دارد و ای���ن نیازمند به
ِاعمال قدرتی و یا نفوذ دادن تربیتی قوی و مستمر است.
بنابراین تعلیم و تربیت فرزندان یکی از وظایف بس���یار مهم و س���نگینی اس���ت که بر
دوش والدین نهاده شده است.
پ ��در و م ��ادر چون سرپرس ��تی کودک را بر عهده داش���ته و باعث وجود او هس���تند ،در
تربی ��ت او نی ��ز نقش مهمتر و وظیفهی س ��نگینتری ب���ر عهده دارند .پدر و مادر ش���دن
فقط به تولید مثل نیس ��ت ،زیرا این کار از عهدهی حیوانات نیز س���اخته اس���ت .والدین
در صورت ��ی لیاقت پ ��دری و مادری را دارند که در تعلیم و تربی���ت فرزند خود هم جدیت
کنند.
در اهمی ��ت تربی ��ت دینی کودک همین بس که اس���تکمال روح���ی و معنوی کودک،
س ��عادت اخ ��روی کودک و والدین او ،س�ل�امت و پیش���رفت جامعه ،معن���اداری زندگی و
رهایی از پوچی و بیهویتی کودکان را موجب میشود.
نکتهی مهم اینکه در اندیش� �هی اس�ل�امی ،در پرتو تربیت دینی اس���ت که ش���خص
ب ��ه جایگاه ،مقام و موقعیت واقعی خویش در جهان هس���تی پیمیب���رد و به وظایف و
مس ��ئولیتهای خوی ��ش در برابر خداوند متعال آ گاه میش���ود و با عم���ل کردن به آنها
مس ��یر خدایی ش ��دن را پیمیگیرد .در اندیش� �هی اس�ل�امی جایگاه انس���ان «جانشینی
خداون ��د در روی زمی ��ن» اس ��ت؛ ارزش آدم ��ی را باید در این مهم جس���تجو ک���رد و هر که
جایگاه حقیقی خود را کمتر بداند به خطا و گمراهی رفته اس���ت .البته این مقام دس���ت
یافتن ��ی اس ��ت ولی باید کوش ��ش کند که از این مق���ام فرونیفتد و هم���واره حال و هوایی
خدایی داشته باشد .فطرت و سرشت انسان اقتضای چنین چیزی را دارد و این نیاز نه
تصنعی ،که نیازی واقعی و حقیقی است و ریشه در اعماق وجود انسان دارد؛ کودک نیز
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از این امر مستثنا نیست و تربیت دینی پاسخی است به این نیاز انسان.
ازاینرو اس ��ت که پذیرش حق تربیت دینی برای کودک ضرورت مییابد زیرا بدون
آن او از فلسفهی واقعی زندگی محروم میماند .به سخن دیگر زین پس به صرف تربیت
جس ��می یا اجتماعی یا  ...نمیتوان این نیاز آدمی را پاس���خ نگفت؛ باید او را با خداوند
متع ��ال به عن ��وان قرب و آفریننده و هس���تی بخش همیش���گی هس���تی و مظهر همهی
کماالت و زیباییها آشنا ساخت و طعم شیرین عبادت و پرستش چنین موجودی را به
او چش ��اند؛ هر تربیتی ه ��ر چند آمیخته با برخی ارزشهای اخالق���ی و معنوی اما تهی از
این مهم فاقد تواندهی واقعی به انسان است.
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1010حاف���ظ نیا ،محمدرضا ،مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انس���انی ،س���مت ،تهران،
.1386
1111حرانی ،حسین بن ش���عبه ،تحف العقول (ترجمهی بهراد جعفری ،)1377 ،صدوق،
تهران ،بی تا.
1212حسینی زاده ،سید علی ،تربیت فرزند ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.1389 ،
1313داودی ،محمد ،تربیت دینی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.1390 ،
1414داودی ،محمد و حسینیزاده ،سید علی ،سیرهی تربیتی پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟ع؟،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.1389 ،
1515شرفی ،محمد رضا ،مراحل رشد و تحول انسان ، .ارشاد اسالمی ،تهران.1368 ،
1616عیس���ی زاده ،عیس���ی ،خان���وادهی قرآنی (ویژگیه���ا و وظایف اعضای آن) ،بوس ��تان
کتاب ،قم.1391 ،
1717غرویان ،بینا ،تربیت فرزند ،انتشارات نبوی ،تهران.1374 ،
1818غزالی ،محمد ،برگزیدهی کیمیای س���عادت (به کوش���ش احمد رنجبر :.)1353 ،امیر
کبیر ،تهران ،بی تا.
1919فرمهینی فراهانی ،محسن ،تربیت در نهج البالغه ،آییژ ،تهران.1390 ،
2020فرهادی���ان ،رضا ،والدین و مربیان مس���وول ،دفتر تبلیغات اس�ل�امی حوزهی علمیهی
قم.1377 ،
2121فقیهی ،علی نقی ،ش���یوههای ترغیب و جذب به نماز ،مؤسسهی مهر تابان ،تهران،
.1384
2222فلس���فی ،محمد تقی ،گفتار فلس���فی؛کودک از نظر وراثت و تربیت ،هیئت نشر معارف
اسالمی ،تهران.1340 ،
2323قائم���ی مق���دم ،محمد رض���ا ،روشهای آس���یبزا در تربی���ت از منظر تربیت اس�ل�امی،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.1382 ،
2424قطبی ،هادی ،س���یدمیرزایی ،س���ید داود و شاهرخی ،س���ید علی ،آداب و آفات تربیت
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کودک و نوجوان برگرفته از آموزههای دینی و روان شناسی ،احمدیه ،قم.1390 ،
2525کریمی نیا ،محمد علی ،الگوهای تربیت اجتماعی ،پیام مهدی ،قم.1386 ،
2626کریمی ،عبدالعظیم ،تربیت آسیبزا ،تهران ،اولیا و مربیان.1373 ،
2727کلین���ی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی (ترجمهی س���ید ج���واد مصطفوی،)1377 ،
گلگشت ،تهران ،بی تا.
2828محمدی ری ش���هری ،محمد ،میزان الحکمه (ترجمهی حمیدرضا شیخی،)1379 ،
دارالحدیث ،قم ،بی تا.
2929مروجی طبس���ی ،محم���د جواد ،حق���وق فرزن���دان در مکتب اهل بیت؟ع؟ ،بوس ��تان
کتاب ،قم.1388 ،
3030مطهری ،مرتضی ،آزادی معنوی ،صدرا ،چاپ  ،47تهران.1389 ،
3131مطهری ،مرتضی ،تعلیم و تربیت در اسالم ،صدرا ،تهران.1389 ،
3232مقدسی پور ،علی ،اصول و روشهای آموزش مفاهیم دینی به کودکان ( ،)1نشریهی
معرفت.1382 ،36-44 .82 ،
3333مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،دار الکتب االسالمیه ،تهران.1376 ،
3434ملکی ،حس���ن و ش���املی ،عباس���علی و ش���کراللهی ،مه���دی ،تربیت عب ��ادی کودکان.
فصلنام���هی اس�ل�ام و پژوهشهای تربیتی ،س���ال س���وم ،ش���مارهی اول،105 -132 ،
.1390
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اثراتتربیتیاستعاذهدر قرآنکریم
∗

دکتر مجید معارف
الهه سلیمانیه نائینی

∗∗

اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

چکیده
مطابق آیات شریفه قرآن کریم همهی انسانها در معرض اغوای دامهای شیطان
قرار میگیرند .انس ��ان ،بطور طبیعی برای دفع ش � ّ�ر از خود به کسی پناه میبرد که
مربی و ّ
توانایی دفع آن را داش ��ته باش ��د و آنکس ،یا ّ
مدبر انس ��ان است یا صاحب
قدرتی که حکمی نافذ دارد و واضح اس ��ت که انس ��ان عاقل دس ��ت به جانب کسى
دراز کند که برای رفع نیازش قادر باشد.
خدای متعال که ذات بىنیاز و ّ
غنى اس ��ت ،شایس ��ته التجأ اس ��ت .قرآن کریم
خداوند را به عنوان خالق و آفریدگار بش ��ر ،تنها پناهگاه انسان در همهی امور و به
خصوص در مقابله با شیطان معرفی کرده است .اثرات تربیتی فراوانی بر استعاذه
مترتب اس ��ت ک ��ه این مقاله با تکی ��ه بر آیات ق ��رآن کریم برخی از این آث ��ار را بیان
میکن ��د؛ بصی ��رت ،ذکر و یاد خدا ،اس ��تجابت دعا ،اعتراف به عج ��ز نفس و موارد
دیگری که از مهم ترین آثار تربیتی استعاذه در قرآن کریم است.
کلید واژهها :قرآن کریم ،استعاذه ،شیطان ،اثرات تربیتی
* استاد دانشگاه تهران.
** طلبه سطح  3حوزه و کارشناس ارشد علوم قرآن حدیث.
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مقدمه

انسان ،همیش ��ه با افکار درونی و وسوسههای شیطانی در زندگی روزمره محاصره شده
اس ��ت .به تعبیر روایات ،ش ��یطان مثل خون در بدن انس���انها جاری است و افکار را به
هم میریزد و بر قلب آدمی اثر میگذارد .مهارتهای ش���یطان طبق آیات قرآن؛ اغوای
انس ��ان ،زینتگری و صحنه پردازی بدیها و نیکو جلوه دادن زش���تیها است .انسان
باید با این دش ��من دیرینه و حیلهگر که کمر ّ
همت بس���ته تا آدمی را با وسوسههای خود
به وادی گمراهی بکشاند مقابله کند .دشمنی که دیده نمیشود اما میبیند و به غارت
هس ��تی انسان مشغول است ،باید برای نجات به مجاهده با او برخاست و با پناه بردن
به خدا با او مبارزه کرد .هنگام گفتن «اعوذ باهلل» باید قلب و عمل به خدا پناهنده شود
و اگر انس ��ان در برابر هجوم ش ��یطان ،صادقانه به خدا پناه برد ،بیدرنگ ش���یطان از او
دور میشود ،زیرا خداوند به ندای بندگانش خبیر و برای پناه دادن و دفع ّ
شر تواناست.
پس خداوندباید به عنوان تنها پناهگاه در نظر آید و به او پناه جس���ت .نیرومندترین و
روشنترین چیزی که پناه بردن به خدا را نشان میدهد ،آن است که انسان به آفریدگار
خود اعتماد کرده و یقین داش ��ته باش���د( .مغنیه ،1383 ،ج ،1ص )۹۶در بینش قرآنی،
اس ��تعاذه به غیر خدا جایز نیس ��ت و اما دس���تور به پناهجویی به کهف و غار که در آیات
قرآن آمده اس ��ت به معنای پناهجویی به کس و یا چیزی در معنای واقعی آن نیس���ت،
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بلکه در طول پناهجویی اس ��ت و به عنوان ابزار اس���ت .پناه بردن به خدا ،تنها به گفتن
«اع ��وذ باهلل» نیس ��ت ،بلکه در کنار گفتن عبارت «اعوذ باهلل من الش��یطان الرجیم» باید
قلب به خدا پناهنده شود.
و
��ی َ
طان لَ ُك ْم َع ُد ٌّ
درباره دش ��منی ش ��یطان با انس ��ان در قرآن کریم آمده اس���ت« :إ َِّن الشَّ ْ
وا...؛ به یقین شیطان ،دشمن شماست ،پس او را دشمن بدارید( »...فاطر)۶ :
َفات َِّخ ُذو ُه َع ُد ًّ
امیرالمومنی ��ن عل ��ی؟ع؟ نیز میفرماید« :حذره ابلی��س وعدواته؛ برحذر باش از ابلیس
ودش ��منی او( ».س ��یدرضی ،1383 ،خطبه  )1انسان بین تصرف شیطان و رحمان واقع
ش ��ده اس ��ت ،خدای س ��بحان بر بندگان ،فرمان داده اس���ت تا از تصرف شیطان بیرون
آمده ،در تصرف خدای بخش ��نده قرار گیرن ��د و وقتی میگویند« :اعوذ باهلل من الشیطان
الرجیم» به معنای فرار از حکومت ش ��یطان و پناه بردن به خدا و داخل ش���دن در تحت
ّ
حکومت و تصرف پروردگار اس ��ت .حال اگر کس���ی اس���تعاذه بگوید ولی حالت او بیرون
آمدن از حکومت شیطان و داخل شدن در تحت حکومت خداوند نباشد دروغگو است
و ای ��ن کلمه از س ��وی ش ��یطان ب ��ر وی القا و بر زبان وی جاری ش���ده اس���ت( .گنابادی،
 ،1408صص 235ـ )234
راط َ
ن لَ ُه ْم ِص َ
ك
خدای متعال در آی هی ش ��ریفه از زبان ش ��یطان میفرماید...« :لأَ َ ْق ُع َد َّ
��ن بَ ْینِ َأ ْیدی ِه ْم َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْیما ِن ِه ْم َو َع ْن شَ ��مائِ ِل ِه ْم» ...؛
ثم لآَ ِت َی َّن ُه ْم ِم ْ
قیم ـ َّ
الْ ُم ْس�� َت َ
من بر س ��ر راه مس ��تقیم تو در کمین آنها مینش���ینم ،س���پس از پیش رو و پش���ت سر و از
راس ��ت و چپ آنها به سراغش ��ان م� �یروم (اعراف۱۷ :ــ )۱۶مالئکه ه���م از خداوند درباره
این موضوع سؤاالتی پرسیدند ،خدا به مالئکه وحی کرد و فرمود« :راه باال و پایین برای
انس ��انها باقی اس ��ت ،راه ب ��اال ،نیایش و راه پایین ،س���جده و بر خاک افتادن اس���ت».
(مجلس ��ی ،1404،ج ،60ص )155پس انس ��انها باید با دعا و س���جده خود را از تس���لط
شیطان و وسوسههایش برهاند.
در اس ��تعاذه میگوییم؛ خدای ��ا ما را یاری کن که بتوانیم از ش���یطان بگریزیم ،یعنی
ّ
از گن ��اه ف ��رار کنیم ،بنابراین اثر اس ��تعاذه به ح ��ق همان فرار کردن از گناه اس���ت .وقتی
میگویی ��م« :اع��وذ باهلل» یعنی «اعوذ بطاعه اهلل من طاعه الش��یطان؛ خدایا! من ،دیگر
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میخواهم به طاعت تو پناه آورم و از بندگی ش���یطان و از دام او که گناه است بگریزم».
(دس ��تغیب ،بی تا ،اس ��تعاذه ،ص  )۲۵امام صادق؟ع؟ فرمود« :اغلقوا ابواب المعصیه
باالس��تعاذه و افتحوا ابواب الطاعه بالتس��میه؛ درهای گناه و معصیت را با «اس��تعاذه»
ببندید و ابواب ثواب و طاعت را با کلید «بس��م اهلل» باز کنید( ».مجلسی ،1404،ج،89
ص 216و محدث نوری ، 1408،ج  ،5ص)304
خاصی ،اختص���اص ندارد و امری
پن ��اه بردن به خدای متعال از ش� ّ��ر ش���یطان به فرد ّ
اس ��ت که ش ��امل تمام افراد با ه ��ر مقامی و جایگاهی میش���ود ،زیرا همهی انس���انها،
حت ��ی پیامب ��ران اله ��ی و ائم ��ه معصومی���ن صل���وات اهلل علیهماجمعین ه���م در معرض
اغوای دامهای ش ��یطان قرار دارند .ش���یطان ،گرچه میتواند انبیاء را از لحاظ جسمی،
آس ��یب رس ��اند و یا نتایج تبلیغ آنها را تخریب نماید ولیکن هرگ���ز توانایی تعرض و مس
نم ��ودن به نفوس شریفش ��ان را ندارد .زی���را عصمت آنان ،مانع چنان تصرفی اس���ت.
(بیستونی ،1388ج ،8ص)372
مفهوم شناسی
تعریف استعاذه

«اس��تعاذه» از ریشه (عوذ) مصدر باب استفعال اس���ت که در لغت به معنای پناه بردن و
اعتصام (ابن منظور،1414 ،ج  ،9ص ۴۶۴و طریحی ،1375 ،ج ،3ص )184و پناهگاه
و پناهندگی اس ��تّ .
(جر ،1382 ،ج ،2ص )1500راغب میگوید« :عاذ فالن بفالن؛ او به
فالن ��ی پن ��اه میبرد» یعنی؛ از او ی ��اری میخواهد که آن کار را انج���ام دهد و از انجام آن
بدی و زش ��تی دوری میجوید( .راغ���ب اصفهانی ،1412 ،ص )۵۹۵ای���ن واژه در معنی
وس ��یع آن ،برخاس ��ته از یک امر غریزی است .زیرا انس���انها هنگام رویارویی با خطرها
میکوش ��ند ت ��ا با پناه جس ��تن به یک قدرت برت���ر به آرامش و اطمینان دس���ت یابند .در
فرهنگ اس�ل�امی ،استعاذه دعایی است که به وس���یله آن ،انسان برای دفع شرور ،خود
را در حص ��ن و پن ��اه خدای متعال ق ��رار میدهد برخی در معن���ای آن گفتهاند :یک مقام
نت ��ر از مق ��ام باالتر با اظه ��ار خضوع و مذلت بخواه���د که در برابر دش���من ،او را پناه
پائی 
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دهد و از او دفاع کند( .طبرس ��ی ،مجمع البیان ،1360 ،ج ،۱۴ص )48اس���تعاذه گریز از
تصرفات ش ��یطانی و نیز دعا و درخواس ��ت از درگاه خدای متعال است که در قالب الفاظ
مختلفی چون ل ��وذ (النور ،)۶۳،لجأ (مقری الف���وی ،1414 ،ص  ،)55غوث (طریحی،
 ،1375ج ،2ص ،)۲۶۰أوی (راغب اصفهانی ،1412،ص ،)۱۰۴عصم (قرش���ی،1371،
ج ،5ص ،)8ج ��أر (طریح ��ی ،1375،ج ،3ص ،)۲۳۹موئل (مهی���ار ،1370 ،ص،)8۸۰
ملتح ��د (اب ��ن منظ ��ور ،1414 ،ج ،3ص )389و تعوی���ذ (فراهی���دی ،1410 ،ج ،2ص)9
اس ��تعمال ش ��ده اس ��ت که در همهی این الفاظ معن���ای پناه بردن به پ���روردگار متعال،
ملحوظ است.
از مهمترین الفاظ در بحث اس ��تعاذه ،واژه اعوذ میباش���د که مصدر از عوذ و متکلم
الوحده اس ��ت .این واژه در معنای حفظ کردن خویش و پرهیز دادن از ّ
ش���ر و پناه بردن
به کس ��ی که میتواند آن را دفع کند آمده اس ��ت( .طباطبائی ،1374 ،ج ،۲۰ص)392
همچنین در طلب پناه و احتراز جس ��تن به وس���یله خدا از ّ
شر شیطان را میتوان از دیگر
معانی استعاذه دانست( .طباطبائی ،1374 ،ج ،12ص )343بنابراین استعاذه عبارت
اس ��ت گریز از ش ��یطان و دعا به درگاه خداوند که انسان را از گرفتار شدن در چنگال او و
صدمه دیدن از نیرنگهایش نجات میبخش ��د .زیرا ش���یطان ،عامل هرگناه و منشأ هر
نوع گمراهی است( .شرقاوی ،1363،ص )۴۵۸
اقسام استعاذه

برخی برای اقسام استعاذه دو نوع را بیان کردهاند:
اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

 )1استعاذه لفظی (زبانی)

این که انسان با گفتن الفاظی ّ
خاص با زبان به خدا پناه برد مانند واژگانی که در قرآن از
زبان پیامبران و اولیای الهی؟ص؟ آمده است و آن الفاظ خاص استعاذه است« :اعوذباهلل»
«رب إنّ��ی اعوذ بک» (ه ��ود« ،)۳۷ :إنّی اع��وذ بالرحمن» (مریم)۱۸ :
(البق ��رهّ ،)۶۷ :
«ومعاذ اهلل» (یوسف.)۲۳ :
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 )۲استعاذه قلبی

اس ��تعاذه زبانی و امثال آن ،مقدمهای برای ایجاد حالتی نفس���انی اس���ت و ا گر استعاذه
بگویی ��م مج ��ازاً گفتهای ��م (طباطبائ���ی ،1374 ،ج ،۱۲ص )344که ای���ن مرتبه ّ
دوم را
باالتر اس���تعاذه اس���ت و آن پناه بردن به خدا همراه
اس ��تعاذه قلبی دانس ��تهاند که مرتبه ِ
لفظی ،نیس���ت .در
صرف ِ
ب ��ا معرف ��ت و اذعان قلبی اس ��ت و تنه���ا لقلقه زبان و ی���ا گفتار ِ
س ��وره فصلت آیه  ۳۶اش ��اره ب ��ه این معنا دارد که اس���تعاذه زبانی ب���ه تنهایی فایدهای
ندارد و آنچه مؤثر است در حقیقت استعاذه قلبی است .برخی ،فقط همین مرتبه قلبی
را اس ��تعاذه دانس ��تهاند .چون استعاذه را کیفیتی نفس���انی و حالتی روحانی میدانند که
ّ
توحید فعلیِ حق ،حاصل میش���ود( .مجلس���ی،
مقام
ِ
از عل ��م کامل برهان ��ی و ایمان به ِ
 ،1404ج  ،60ص)264
اگر ش ��خصی اس ��تعاذهاش فقظ لفظیه باش���د مانند کسی اس���ت که از ّ
شر دشمنی به
قلع ��ه محکمی پناه برده اس ��ت درحالیکه خود به طرف دش���من م���یرود و از قلعه رو بر
میگردان ��د و در ای ��ن حال ،لفظاً میگوید :از ّ
ش���ر این دش���من به این قلع���ه پناه میبرم.
چنین ش ��خصی عالوه بر آنکه به ش � ّ�ر دشمن گرفتار میش���ود به مسخره شدن هم دچار
میشود( .موسوی خمینی ،بی تا ،ج  ،۲ص)۱۴۱
پس ظهور اس ��تعاذه به قول تنها ،ممکن نیس���ت بلکه حضور قلب و توافق با حال و
فعل الزم است و نباید بر زبان «اعوذ باهلل» ولی فعل و حال «اعوذ بالشیطان» باشد و نیز
اس ��تعاذه باید با حضور قلب باش ��د تا سبب شود که بین انسان و شیطان سیصد حجاب
ق ��رار گیرد که هر کدام مثل فاصله میان آس���مان و زمین اس���تّ .
(س���یاراطراش،1371 ،
ص ��ص۱۶۷ـ )۱۶۶و این موارد ،همه نتیجه اس���تعاذه حقیقی عبد اس���ت و تحقّق آن به
حقایق ملکوتی و آس ��مانی با زبان ،کفایت نمیکند و باید عمالً به حضرت دوس���ت پناه
ب ��رد و خ ��ود را از غیر به س ��مت ّقوه الهی رس���انید و از پروردگار با تواضع این را خواس���ت.
(انصاریان ،1386،ج  ،۵ص)۳۲۴
از دیگر سو استعاذه به افعالی ،صفاتی و ذاتی قابل تقسیم است.
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 -1استعاذه افعالی

هر گاه س ��الک به مقام تجلّی افعال برس ��د یعنی همه امور و کارها را از فاعل حقیقی که
خداوند اس ��ت بداند و خود را در پناه او قرار دهد ،اس���تعاذه در این مرتبه افعالی و از آثار
تجلیات جاللی است( .موسوی خمینی ،1369 ،ص )84
 -2استعاذه صفاتی

ّ
هر گاه استعاذه افعالی به رتبه تجلیات صفاتی رسد بنده درمییابد که جز حضرت حق
هیچ صفتی ،کامل و ثابت نیس ��ت و نسبت دادن هر صفتی به اهل عالم ،عاریتی است
و در این حالت ،چنین کس ��ی صفات ّ
قهریه خداوند همچون غصب را به صفات لطفیه
و رحمانیه چون رضا و رحمت برمیگرداند( .انصاریان ،1386 ،ج  ،۵ص )۳۲۰
 -3استعاذه ذاتی

اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

ّ
الیقین برس���د ،که در این حال اس���تعاذه
هر وقت بنده به درجهای ترقی کند که به حق
ِ
از ذات به ذات خواهد بود به اس ��تعاذه ذاتی نائل شده است( .انصاریان ،1386 ،ج ،۵
ص )۳۲3
رسول اکرم؟ص؟ در سخنی (کلینی ،1365 ،ج ،3ص )۴۶۹به این سه مرتبت اشاره
کرده است:
−در وق ��ت تجلّ ِی انوار توحید افعال« :اعوذ بعفوک من عقابک؛ پناه میبرم به
بخشش تو از عقاب تو.
−در زمان طلوع اشعه توحید صفات :اعوذ برضاک من سخطک ؛ پناه میبرم
به خشنودی تو از غضب تو.
−به هنگام ظهور عظمت ذات :اعوذ بک منک؛ پناه میبرم به تو از خودت.
(موسوی خمینی ،1369 ،ص)84
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استعاذه در قرآن کریم

واژه اس ��تعاذه در اصل تعبیری اس ��ت قرآنی در معنی پناه بردن به خدا از هر ّ
ش���ر ،بدی و
وسوسههای شیطانی اس ��ت( .مغنیه ،1383،ج ،1ص )۹۶در قرآن کریم ،هفده مرتبه
مش ��تقات واژه (عوذ) به کار رفته اس���ت که بیش���تر ب���ه صیغه ثالثی مجرد اس���ت مانند:
ع��ذت ،اعوذ ،یع��وذون ،معاذ .همچنین ثالث���ی مزید ای���ن واژه هم در قال���ب بابهای
ُ
ِافعال (اعیذها) و اس ��تفعال و در صیغه امر (اس���تعیذ) ملحوظ است .قرآن یک بار آدمی
را از پناه جس ��تن از ّ
جن نکوهش کرده اس���ت و در دیگر موارد خداوند را تنها ملجأ و مأوا
معرفی کرده اس ��ت .دو س ��وره پایانی قرآن ک���ه با خطاب به پیامبرا کرم؟ص؟ آغاز ش���ده،
جامعترین بیان درباره اس ��تعاذه اس���ت ،به گونهای که آیات دیگر اس���تعاذه را میتوان
ش ��رحی از مفاهیم و مصادیق این دو س���وره تلقّی نمود و مشتقات استعاذه عالوه بر سور
مبارک ��ه ناس و فلق در پانزده مورد دیگر ذکر ش���ده اس���ت( .اظه���ری ،ش ،21ص)229
مفس ��ران ب ��ر حس ��ب کارب ��رد ای ��ن واژه و مش���تقات آن تعابی���ر چن���دی را در توضی���ح آن
ذکر کردهاند:
−اعتصام به خدا برای طلب نجات و پناه بردن به خدا و ّ
توجه به او
−خود را در حیازت چیزی برای حفظ از بدی قرار دادن
−خضوع برای خدا جهت کسب توفیق و رها شدن به حال خود(طبرسی ،مجمع
البیان ،1372،ج  ،5ص)286
ّ
حق ب���رای درام���ان ماندن از ّ
ش���ر هر ش���روری (اب���ن کثیر
−اتص ��ال ب ��ه حض ��رت
دمشقی ،1419،ج ،۱ص)29
−درخواس ��ت دف ��ع ش � ّ�ر ب ��ه وس���یله ش���خص پایینت���ر از باالت���ر ب���ا خض���وع و
فروتنی(طبرسی ،مجمع البیان ،1372 ،ج  ،6ص)593
−حرز گرفتن (آلوسی ،1415 ،ج ،7ص)۴65
−اس ��تعاذه لطفی که مانع تأثیر وسوس���ههای ش���یطان میش���ود(مرادی،1382،
ج ،3ص)97
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اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

واژگان تذ ّک��ر (االعراف ،)۲۰۱ :ملج��أ (التوبه ،)۱۱8 :ملتحد (الکه���ف 27 :و الجن:
 ،)22موئل (الکهف ،)۵۸ :توکل (النحل ،)۹9 :تجرون (النحل )۵۳ :و غیر المغضوب
علیهم (الفاتحه )7 :هم در آیات وجود دارد که از نظر معنایی با پناه بردن تناسب دارد.
ام ��ام رضا؟ع؟ درب ��اره غیرالمغضوب علیهم در س���وره حم���د فرمودهاند« :ای���ن ذکر برای
استعاذه است» (ابن بابویه قمی ،1378 ،ج ،2ص )107و در کتاب «علل الشرایع» آمده
اس ��ت که بنده با ادای این عب ��ارت ،پناه بر خدا میبرد و اس���تعاذه میجوید از اینکه در
زمره معاندین ،کافرین و کس ��انی باش ��د که امر و نهی را کوچک میشمرند( .ابن بابویه
قمی ،بی تا ،ج ،1ص)827
در بینش قرآنی ،استعاذه به غیر خدا جایز نیست و اما دستور به پناهجویی به کهف
و غ ��ار (الکه ��ف۱۶ :و )۱۰ک ��ه در آیات قرآن آمده اس���ت به معن���ای پناهجویی به کس و
ی ��ا چیزی در معنای واقعی آن نیس ��ت ،بلکه در طول پناهجویی اس���ت و به عنوان ابزار
اس ��ت .انس ��ان ،بطور طبیعی برای دفع ّ
شر از خود به کس���ی پناه میبرد که توانایی دفع
مربی و ّ
آن را داش ��ته باش ��د و آن کس ،یا ّ
مدبر انسان اس���ت یا صاحب قدرتی که حکمی
نافذ دارد ،مانند اله یا معبود یا پادشاهی از پادشاهان میباشد که هر سه صفت را خدای
تعالی داراس ��ت .در قرآن اس ��تعاذه به خداوند متعال با اوصاف���ی چون ّ
ربوبیت (الکهف:
رحمانیت (مریمّ ،)۱۸ :
ّ
الوهیت
27و 58و المومنون۹۸ :ـ ۹۷و هود 47 :و الدخان،)۲۰ :
و ...مشهود است.
درباره ذکر صفات رب ،ملک و اله در سوره ناس گفته شده انسان به طور طبیعی آن
کس که یا مربی و مدبر اوست و یا صاحب قدرت و توانایی که حکمی نافذ دارد را برای
دفع ش ��ر از خ ��ود ،انتخاب میکند .هر س ��ه صفت را خداوند داراس���ت و راز اینکه صفت
رب بر آن دو مقدم ش ��ده اس ��ت ،نزدیکتر بودن مربی به انس���ان اس���ت و والیت پادشاه
اعم از والیت مربی است و اله ولیی است که انسان از روی اخالص به او توجه میکند.
(طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص )396در بیان ذکر اس���تعاذه خدای تعالی رس���ول خویش
را اینگونه تعلیم میدهد :فاستعذ باهلل من الشیطان الرجیم (النحل)۹۸ :
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اثرات تربیتی استعاذه در آیات شریفه قرآن کریم

اس ��تعاذه در زندگی انس ��ان تأثی ��رات فراوانی دارد که این مقاله با تمرک���ز بر مطالعه آیات
قرآن کریم برخی از مهمترین آثار تربیتی آن را ذکر میکند.
 -1بصیرت

مطابق آیه کریمه یکی ار آثار فردی اس���تعاذه کسب بصیرت است .انسان باید همیشه از
ش ��یطان به خدای متعال پناه برد و آیه ّ
دوم تقوا را مقدمه تذکر و اس���تعاذه به خدا معرفی
میکند و در پایان آیه بصیرت و بینایی را به عنوان نتیجه و اثر استعاذه معرفی میکند:
« َو ِإ َّما َی ْن َز َغ َ
اس َت ِع ْذ بِا ِ
نَّك ِم َن الشَّ ْی ِ
ذین ا َّتق َْوا إِذا َم َّس ُه ْم
لیم  -إ َِّن الَّ َ
هلل ِإن َُّه َس ٌ
طان ن َْز ٌغ َف ْ
میع َع ٌ
طائِ ٌف ِم َن الشَّ ْی ِ
طان َت َذكَّ ُروا َفإِذا ُه ْم ُم ْب ِص ُرون؛ و هر گاه وسوسهاى از شیطان به تو رسد،
ب ��ه خدا پناه بر كه او ش ��نونده و داناس���تـ پرهی���زگاران هنگامی که گرفتار وسوس���ههای
شیطان شوند به یاد خدا میافتند و در این هنگام بینا میشوند( ».االعراف201 :ـ)200
مش ��ابه آیه اول در س ��وره فصلت آیه ۳۶نیز آمده است که خطاب در این آیه(مشابه
س ��وره اع ��راف) رس ��ول اکرم؟ص؟ میباش���د .ولی بهتر اس���ت بخاط���ر مقام ایش���ان ،ناز ع
(تحریک کننده) را خود ش ��یطان بدانیم ،چون وس���اوس ش���یطانی در ایشان راه ندارد.
پس معنای جمله این اس ��ت که هر وقت دیدی ش���یطان در تو وسوسه میکند ،به خدا
پناه ببر از ش ��یطنت او که خدا ش ��نوا و دانا به حال تو است یا شنوای سخنان تو و دانای
به اعمال تو است( .طباطبایی ،1417،ج ،۱۷ص)596
در این آیه منظور از «طائف» ،ش ��یطانى است كه پیرامون قلب آدمى طواف مىكند تا
رخنهاى پیدا كرده و وسوس ��ه خود را وارد قلب كند و یا وسوس���هاى است كه در حول قلب
مىچرخد تا راهى به قلب باز كرده وارد ش���ود .كلمه «تذكر» هم به معناى تفكر در اموری
است كه قبال ًمجهول و یا مورد غفلت بوده است .آیه دوم هم امر به استعاذه در آیه اول را
تعلیل و اثر تربیتی آن را که کسب بصیرت و آ گاهی است را بیان مىكند ،و معنایش این
است كه در موقع مداخله شیطان به خدا پناه ببر ،زیرا این روش ،روش پرهیزكاران است
که وقتى ش ��یطان نزدیكش ��ان مىشود یادآور مىش���وند كه پروردگارشان خدایی است كه
مالك و مربى ایشان است ،و همه امور بدست اوست .پس چه بهتر كه به خود او پناه برند.
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اثر آن هم این است که خداوند ّ
شر شیطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلت را از ایشان
بر طرف مىسازد و آنها را بینا و بصیر مىکند( ..طباطبایی ،1374 ،ج ،8ص)381
 -2استجابت دعا

ّ
یکی از دعاهای مستجاب در قرآن کریم ،دعای مادر مریم در حق فرزند و ذریهاش بود
که آنها را از ش � ّ�ر ش ��یطان رجیم به خدا پن ��اه داد (طباطبای���ی ،1374 ،ج ،3ص:)171
عیذه��ا بِ َ
«و ِإنِّ��ی َس�� َّم ْی ُتها َم ْر َیم َو ِإنِّی ُأ ُ
��ی ِ
جیم ؛ ...من او را
الر ِ
َ
طان َّ
ك َو ُذ ِّریَّ َتها ِم َن الشَّ ْ
مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از (وسوس� �ههای) شیطان رانده شده در پناه تو قرار
میدهم( ».آل عمران )۳۶،و گویی خداوند در آیه بعد به او پاسخ میدهد و میفرماید:
« َف َت َق َّب َلها َربُّها بِق َُب ٍ
ول َح َس ٍ��ن َو َأن َْب َتها نَبات ًا َح َس��ن ًا؛ خداوند او را به طرز نیکویی پذیرفت،
و به طرز شایس ��تهای او را رویاند( ».آل عمران )۳۷ ،پس خداوند در پی اس���تعاذه مادر
مریم ،دعای او را به بهترین وجه میپذیرد.
 -3اعتراف به عجز نفس

اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

از اثرات استعاذه و گفتن «اعوذ» اعتراف به عجز نفس خود است و این دلیل بر آن است
که قرب الهی را جز تواضع و فروتنی وس ��یلهای نیس���ت و پس ه���ر که خود را به ضعف و
قصور ش ��ناخت ،پ ��روردگار خود را قادر بر هر مقدور میشناس���د و هر ک���ه خود را به جهل
ش ��ناخت ،پ ��روردگار خود را به فضل و عدل میشناس���د و هر که خ���ود را به ضعف حال
سید عالمّ ،
ش ��ناخت ،پروردگار خود را به کمال و جالل میشناسدّ .
محمد مصطفی؟ص؟
فرمود« :من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ هر کس خود را بشناسد ،پروردگارش را شناخته
اس ��ت( ».احس ��ائی ،1405 ،ج ،4ص 102و مجلس���ی ،1404 ،ج ،2ص )32آن���گاه ک���ه
حض ��رت نوح؟ع؟ درخواس ��تش مبنی بر نجات فرزند ،را از خدای متعال خواس���تار ش���د
متوجه ش ��د که از حکمت آن بیاطالع اس ��ت در آیه از جهالت چنین درخواس���تی به خدا
قال َر ِّب ِإنِّ��ی َأ ُعو ُذ بِ َ
پناهن ��ده میش ��ود (طباطبای ��ی ،1374 ،ج ،10صَ :)۳۵۶
ك َأ ْن
َأ ْس�� َئ َل َ
ی بِ ِ
��ه ِع ْل ٌم ...؛ فرمود :پروردگارا من به تو پن���اه میبرم که از تو چیزی
سل 
ك ما لَ ْی َ
بخواهم که از آن آ گاهی ندارم (هود)۷ :
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در ق ��رآن کری ��م تنها ملجا و پناهگاه انس���انها خدای متعال معرفی ش���ده اس���ت و ثمره
این پناه بردن ،جلب رحمت الهی و پذیرش آمرزش میباشد که سختیها و تنگناهای
ذین
روحی و اجتماعی ،مایه علم و یقین به ملجأ بودن پروردگار استَ :و َع َلى الثَّالث َِة الَّ َ
ض بِما َر ُح َب ْت َو ضاق َْت َع َل ْی ِه ْم َأ ْن ُف ُس ُ��ه ْم َو َظنُّوا َأ ْن ال
خُ ِّل ُفوا َحتَّى إِذا ضاق َْت َع َل ْی ِه ُم الأْ َ ْر ُ
َم ْل َج َ
ت��اب َع َلی ِه ْم لِ َی ُتوبُوا إ َِّن َ
��أ ِم َن ا ِ
حیم؛ آن س���ه نفر که
هلل ِإ َّال ِإلَ ْی ِه ث َُّم
اهلل ُه َو ال َّت َّو ُ
الر ُ
اب َّ
َ ْ
متخلف هستند (از شرکت در جنگ تبوک) تا آنجا که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ
ش ��د حتی در وجود خوی ��ش جایی برای خ���ود نمییافتند ،دانس���تند پناهگاهی در برابر
عذاب خدا جز رفتن به س ��وی او نیس���ت؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود تا
توبه کنند زیرا خداوند بسیار توبهپذیر و مهربان است( .التوبه )۱۱۸ :تعبیر زیبای رسول
اکرم؟ص؟ است که فرمود :االستغفار یقطع وتینه؛ طلب آمرزش از خداوند ،رگ شیطان را
قطع (و بند دلش را پاره) میکند( .محدث نوری ،1408 ،ج ،7ص)497
 -5عدم سلطه شیطان بر انسان

در آیات قرآن کریم پناه بردن از ش ��یطان به خدا بر افراد مؤمن و کس���ی که به خدا توکل
اس�� َت ِع ْذ بِا ِ
هلل ِم َن الشَّ ْی ِ
س
الر ِ
کند ،تأ کید ش ��ده اس ��تَ :فإِذا ق ََر ْأ َت الْق ُْر َ
آن َف ْ
طان َّ
جیم* ِإن َُّه لَ ْی َ
��م َی َت َوكَّ ُلون؛ هنگامى كه ق���رآن مىخوانى ،از
لَ ُه ُس�� ْل ٌ
طان َع َل��ى الَّ َ
ذین آ َم ُنوا َو َعلى َربِّ ِه ْ
ش � ّ�ر ش ��یطان مط ��رود ،ب ��ه خ ��دا پناه ب���ر! * چرا ك���ه او ،بر كس���انى ك���ه ایمان دارن���د و بر
پروردگارش ��ان ت ��وكل مىكنن ��د ،تس��لّطى ن���دارد( .النح���ل۹9 :ـ )98پس ا گ���ر بخواهیم
از تص ��رف ش ��یطان خ ��ارج و در پن ��اه حق تعالی واقع ش���ویم ،ب���ه ریاضت قلب���ی و ّ
توجه
ّ
دائم ��ی به حض ��رت حق و کث ��رت معرفت قل���ب احتیاج اس���ت ،در این ص���ورت حقایق
ایمانی ��ه به قلب وارد ش ��ده و قل ��ب ،الهی میگردد و از تصرف ش���یطان خالی میش���ود.
تصرف ش���یطان و هدایت ب���ا نور قرآن
ایم ��ان و ت ��وکل از جمل ��ه آثار و فوای ��د آن دوری از ّ
اس ��ت .توکل که از شعب ایمان و انوار حقیقی آن اس���ت ،وا گذار نمودن امور به حضرت
ّ
حق میباش ��د .اما باید دانس ��ت چون بنده س���الک غی���ر از خدای متع���ال پناهی ندارد و
تص ��رف در ام ��ور را منحص ��ر به ذات مقدس���ش میداند ،حال���ت انقطاع و ت���وکل در قلب
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یش ��ود و اس ��تعاذه او حقیقت مییابد .پس ا گر از روی حقیقت به حصن ربوبیت
پیدا م 
و الوهی ��ت پن ��اه ب ��رد ،حضرت س ��بحان او را به فض���ل و رحمت کریمان���هاش پناه دهد.
(موسوی خمینی ،بی تا ،ج ،۲ص)۱۳۹-140
 -6ایمنی و نجات از شر و بدی

اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

خ ��دای متع ��ال در س ��وره فلق به پیامب ��ر اکرم؟ص؟ برای نجات از ش���رور پدیدهها ،ش���ب
تاریک ،جادوگران و حس ��د حس ��ودان خط ��اب میکنند که بگو« :ق ُْل َأ ُع��و ُذ بِ َر ِّب الْ َف َل ِق
()2و ِم ْن شَ ِّر ِ
()3و ِم ْن شَ ِّر ال َّن َّف ِ
()4و
اثات ِفی الْ ُعق َِد
(ِ )1م ْن شَ ِّر ما خَ َل َق
َ
غاس ٍق إِذا َوق ََب َ
َ
حاس ٍد إِذا َحس َد ()5؛ بگو :پناه مىبرم به پروردگار سپیده صبح )1( ،از ّ
��ر ِ
شر تمام
َ
ِم ْن شَ ِّ
آنچه آفریده اس ��ت؛ ()2و از ش � ّ�ر هر موجود ش ��رور هنگامى كه ش���بانه وارد مىشود؛ ()3
و از ش � ّ�ر آنها كه با افس ��ون در گرهها مىدمند (و هر تصمیمى را سس���ت مىكنند)؛ ( )4و
از ش � ّ�ر هر حس ��ودى هنگامى كه حسد مىورزد! (ّ »)5
ش���ر هر گونه بدی را در بر میگیرد
و برخی ش � ّ�ر را ش ��امل شرور دنیا و آخرت ،انسانّ ،
جن و ش���یاطین ،درندگان و گزندگان،
آت ��ش ،آب ،غذاهای زیان بار ،قحطی و بیماری برش���مردهاند .جامعترین س���ورهای که
این ش ��رور را برش ��مرده ،س ��وره فلق اس ��ت .میتوان گفت که در قرآن یک مرتبه در این
س ��وره (به صورت مطلق) به اس ��تعاذه از ّ
شر موجودات ،اشاره شده است که شامل همه
موجودات و مخلوقات میشود .در آیه بعد آن ،هم پناه بردن از تاریکی آمده است که در
تفاسیر و روایات به شب یا غروب ثریا یا ستاره دیگر ،غروب ماه ،کسوف ماه ،نیش زدن
مارهای س ��یاه و هر مهاجم ش ��روری تفس ��یر شده است .بیشتر مفس���ران آن را در معنای
فسق و فجور و اقدام حشرات و پرندگان به هنگام شب گرفتهاند ،زیرا تاریکی به انجام
دادن ّ
شر کمک میکند ،بنابراین شرور در شب بیش از روز اتفاق میافتد .در آیه  4سوره
فرمان داده ش ��ده از ش ��ر دمندگان در گرهها به پروردگار پناه برده شود که از این آیه تأثیر
س ��حر و جادو استفاده میش ��ود( ،طباطبایی ،1374 ،ج ،20ص )393با ّ
توجه به آیات
ش ��ریفه ،جز قدرت و احاطه کامل پروردگار ،کس���ی نمیتواند مانع شرور و نجات از بدی
شود و انسانها باید خود را همواره در محضر خدا بداند و برای رهایی از شرور ظاهری و
باطنی بدو پناهنده شود که بهترین ملجأ و مأوی تنها اوست.
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اس ��تعاذه بر طبق آموزههای وحی ،تذ ّکر اس���ت برای تربیت انس���انها ،ا گر کسی با تقوا
باش ��د ،اه ��ل ذکر و مش ��مول رحمت الهی میش���ود بدین ترتیب ،چنین کس���ی دامهای
ابلیس را میشناس ��د و محفوظ میماندَ :و ِإ َّما َی ْن َز َغ َ
اس َت ِع ْذ بِا ِ
��ی ِ
هلل
طان ن َْز ٌغ َف ْ
نَّك ِم َن الشَّ ْ
ذین ا َّتق َْوا إِذا َم َّس ُه ْم طائِ ٌف ِم َن الشَّ ْی ِ
طان َت َذكَّ ُروا َفإِذا ُه ْم ُم ْب ِص ُرون
لیم  -إ َِّن الَّ َ
ِإن َُّه َس ٌ
میع َع ٌ
؛ و هر گاه وسوس� �هاى از ش ��یطان به تو رس���د ،به خدا پناه بر كه او ش���نونده و داناس���ت
ـ پرهی ��زگاران هنگام ��ى كه گرفتار وسوس���ههاى ش���یطان ش���وند ،به یاد (خ���دا و پاداش
و كیف ��ر او) مىافتن ��د؛ و (در پرتو ی ��اد او ،راه ح���ق را مىبینند و) ناگه���ان بینا مىگردند.
(االعراف)200 :
پس میتوان فهمید که ذکر و یاد خدا کردن حائلی میان انسان و وساوس شیطانی
و عاملی در جهت دوری از گناه و خطا میباش���د .ا گر انسان خود را در محضر حق تعالی
ببیند و از او جدا نش ��ود ،ب ��ا ذکر اهلل اطمینان قلب پیدا میکن���د و قلب مطمئن به قلبی
اط�ل�اق میش ��ود که با وس ��واس و خواط���ر منقلب نش���ود و دارای آرامش باش���د ).رجالی
تهران ��ی ،1377،ص ( ۲۰۵درب ��اره اعراض از یاد خدا ،امام ص���ادق؟ع؟ فرمود :الیتمکن
الش��یطان بالوسوسه من العبد و قد اعرض عن ذکر اهلل شیطان نمیتواند با وسوسه در
دل بنده خدا نفوذ کند مگر آن که از یاد خدا رویگردان ش���ود )...محدث نوری،1408،
ج ،1ص( 178یاد خداوند موجب ناراحتی و دلس���ردی ش���یطان میشود .پس ذکر و یاد
خدای متعال مانند دژ مس ��تحکمی است که مانع نفوذ شیطان میشود و انسان در این
قلعه استوار نسبت به نیرنگهای شیطان در امان خواهد بود .پس بهترین دستاویز در
محاربه با ش ��یطان مداومت بر ذکر است( .شرقاوی ،1363 ،ص )۴۶۱در المیزان آمده
اس ��ت« :اگر ش ��یطان خواس ��ت مداخله نماید و با رفتار جاهالنه تو را ب���ه غضب و انتقام
وادار کند ،تو به خدا پناه ببر که او ش���نوا و داناس���ت ،درست است که این آیه خطاب به
رسول خدا؟ص؟ است ،ولیکن منظور امت ایشان است ،چون خود حضرت معصوماند».
(طباطبایی ،1417 ،ج ،8صص 381ــ )380

74

دوفصلنامه ژرفای نور

 -8حفظ عفت و رهایی از آلودگی

اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

از جمل ��ه آثار اس ��تعاذه حفظ از بیعفتی و آلودگیها اس���ت .حضرت مریم؟س؟ از ش���دت
وحش ��تی که از حضور جبرئیل بر او عارض ش ��ده بود مبادرت به س���خن کرد ،و به زعم
خوی ��ش مبنی بر بش ��ر ب ��ودن جبرئیل و قصد س���وء او ،خود را به خدا س���پرد تا مش���مول
رحم ��ت اله ��ی ش ��ود و قابل توجه اس ��ت ک ��ه این اس���تعاذه مش���روط به تقوا بوده اس���ت
َ
بالر ْحمن ِم َ
نت َت ًّقیا»
ن��ك إِن ُك َ
(طباطبای ��ی ،1417 ،ج ،۱4ص« :)41قَالَ ْ
��ت ِإنّی أ ُعو ُذ َّ
(مری ��م )۱۸ :وجوه معنایی آیه این اس ��ت ک ��ه؛ من از تو به خدای رحم���ان پناه میبرم،
اگر تو با تقوی باش ��ی و چون باید با تقوی باش ��ی ،پس همان تقوا باید تو را از سوء قصد
و تعرض به من باز دارد ،که این با س ��یاق آیه س���ازگارتر است (طباطبایی ،1417،ج،۱6
ص .)53برخ ��ی ه ��م میگویند« :تو تق ��وی نداری چون پرده خانه م���را دریدی و بدون
اجازه بر من درآمدی» (طبرس ��ی ،مجمع البیان ،1372،ج ، 3ص .)۵۰۸نقلی دیگر هم
گفتهاند که کلمه تقی نام مردی صالح یا فاجری اس���ت ،که این معنا مس���تدل نیس���ت.
(آلوسی ،1415 ،ج ،16ص)۷۷
در ماجرای حضرت یوسف؟ع؟ و همسر عزیز مصر نیز که اوضاع به نفع آن زن پیش
راو َد ْت ُه الَّتی ُه َو فی
میرف ��ت ،پناه بردن آن حضرت به ذات ب ��ی همتا ،رخ مینمایدَ :و َ
واب َو قالَ ْت َه ْی َت لَ َ
قال َمعا َذ ا ِ
ك َ
وای
هلل ِإن َُّه َربِّی َأ ْح َس َن َم ْث َ
بَ ْی ِتها َع ْن نَ ْف ِس ِه َو َغ َّلق َِت الأْ َ ْب َ
َّ��ه ال یُ ْف ِل ُح َّ
الظالِ ُمون؛ و آن زن كه یوس ��ف در خانه او ب���ود ،از او تم ّناى كامجویى كرد؛
ِإن ُ
درها را بست و گفت :بیا (بسوى آنچه براى تو مهیاست!)(یوسف) گفت« :پناه مىبرم
به خدا! او[ عزیز مصر] صاحب نعمت من است؛ مقام مرا گرامى داشته؛ (آیا ممكن است
به او ظلم و خیانت كنم؟!) مسلّم ًا ظالمان رستگار نمىشوند!» (یوسف )23 :در آیه بعد
ثمره این استعاذه را اخالص میداند و میگوید ما فحشا را از آن حضرت دور کردیم زیرا
هان َربِّ ِه َكذلِ َ
ك لِ َن ْص ِر َف
«و لَق َْد َه َّم ْت بِ ِه َو َه َّم بِها لَ ْو ال َأ ْن َرأى بُ ْر َ
او از مخلصان استَ .
صین؛ آن زن قصد او كرد؛ و او نیز-ا گر برهان
السو َء َو الْ َف ْحشا َء ِإن َُّه ِم ْن ِعبادِنَا الْ ُمخْ َل َ
َع ْن ُه ُّ
پ ��روردگار را نمىدی ��د -قصد وى مىنم ��ود! اینچنین كردیم تا بدى و فحش���ا را از او دور
سازیم؛ چرا كه او از بندگان مخلص ما بود!» (یوسف)24 :
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 -9مصون ماندن از خطر ّ
متکبران و منکران قیامت

در ماج ��رای حض ��رت موس ��ی؟ع؟ آن گاه که فرعون ایش���ان را به قتل تهدی���د کرد ،این
پیامب ��ر الهی به عنوان الگوی جامعه دینی از فرعون زمان خود و از هر متکبری اینگونه
قال ُموس��ى ِإنِّی ُع ْذ ُت بِ َربِّی َو َر ُ
ب ��ه خ ��دا پناه بردَ :و َ
��ن ُك ِّل ُم َت َك ِّب ٍر ال یُؤْ ِم ُن بِ َی ْو ِم
بِّك ْم ِم ْ
ساب؛ و موسی فرمود :من به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم از هر ّ
الْ ِح ِ
متکبری که
به روز حس ��اب ایمان نمیآورد( .غافر )27 :در آیه کریمه «متکبر» اشاره به فرعون یا هر
کس دیگری اس ��ت که دو صفت ّ
تکبر و بیایمانی به روز حس���اب را دارد .هر کس دارای
این دو صفت باش ��د ،از هیچ شری پروا ندارد( .طباطبائی ،1374 ،ج ،۱۷ص )328آیه
ش ��ریفه حکایت کالم حضرت موس ��ی؟ع؟ اس���ت که آن حض���رت از متکبرانی هم چون
فرعون به خدا پناه برد.
 -10دوری از افراد ستیزه جو نسبت به آیات الهی

پناه بردن به خدای متعال برای دوری از ّ
متکبران و مجادلهکنندگان بیمنطق در این
آی��ات ا ِ
ِ
هلل بِغ َْی ِر ُس�� ْل ٍ
طان َأتا ُه ْم إ ِْن فی
ون فی
ذین یُجا ِدلُ َ
آیه س ��فارش ش ��ده اس ��ت :إ َِّن الَّ َ
ور ِه ْم ِإ َّال ِك ْب ٌر ما ُه ْم بِبالِ ِ
اس َ��ت ِع ْذ بِا ِ
ُص ُد ِ
صیر :كسانى كه در آیات
الس ُ
هلل ِإن َُّه ُه َو َّ
غیه َف ْ
میع الْ َب ُ
خداوند بدون دلیلى كه براى آنها آمده باش���د س���تیزهجویى مىكنند ،در سینههایش���ان
فقط ّ
تكبر است ،و هرگز به خواسته خود نخواهند رسید ،پس به خدا پناه بر كه او شنوا
و بیناس ��ت! (غاف ��ر )۵۶ :پس میتوان نتیج���ه گرفت که برای دوری از افراد س���تیزهجو
نس ��بت به آیات الهی و متکبر باید به خدای س���میع به بندگان و بصیر به همه امور پناه
برد تا در زمره اینان قرار نگیریم و حصن الهی بهترین پناهگاه است.
 -11رهایی از جهل و نادانی

رهایی از جهل و نادانی از دیگر آثار تربیتی استعاذه است ،در ماجرای قوم بنیاسرائیل و
ذبح بقره ،حضرت موسی؟ع؟ به خدای متعال پناه میبرد از این که از جاهالن نباشد:
قال ُموسى لِق َْو ِم ِه إ َِّن َ
قال َأ ُعو ُذ بِا ِ
اهلل َی ْأ ُم ُر ُك ْم َأ ْن َت ْذبَ ُحوا بَق ََر ًة قالُوا َأ َت َّت ِخ ُذنا ُه ُزواً َ
َو ِإ ْذ َ
هلل
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لین :و(به یاد آورید) هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت« :خداوند
َأ ْن َأ ُك َ
ون ِم َن الْجا ِه َ
به ش ��ما دس ��تور مىدهد ماده گاوى را ذبح كنید(و قطعهاى از بدن آن را به مقتولى كه
قاتل او شناخته نشده بزنید ،تا زنده شود و قاتل خویش را معرفى كند؛ و غوغا خاموش
گردد ).گفتند :آیا ما را مس ��خره مىكنى؟ (موس���ى) گفت :به خدا پناه مىبرم از اینكه از
جاهالن باشم! (البقره)67 :
 -12فرار از ظلم و ستم

ظلم و س ��تم از دیگر مواردی اس ��ت که قرآن کریم ،پناهجویی به خدا از آن را ،پس���ندیده
اع�ل�ام میکن ��د؛ در ماج ��رای آمدن بنیامی ��ن به مصر و نگهداش���تن وی ب���ه بهانه آوردن
پدرشان ،حضرت یوسف؟ع؟ میفرمایدَ :معا َذ ا ِ
هلل َأ ْن ن َْأخُ َذ ِإ َّال َم ْن َو َج ْدنا َمتا َعنا ِع ْن َد ُه ِإنَّا
ون :پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافتهایم (کس دیگری
إِذاً لَظالِ ُم َ
را) بگیریم که در آن صورت از ستمکاران خواهیم بود( .یوسف )۷۹ :حضرت یوسف؟ع؟
پن ��اه ب ��رد به خدا از این ظلم كه یك بىگناهى را به ج���رم دیگری بگیرد؛ یعنی باید در هر
امرى كه بر خالف حكم عقل و ش ��ر ع باش ��د پناه برد به خداوند كه نگهبان بنده اس���ت و
او را حفظ می فرماید( .طیب ،1378 ،ج ،7ص  )249پس حضرت برای فرار و دوری از
اینکه در زمره ظالمان و ستمکاران قرار گیرد اینگونه به خدای متعال پناه میبرد.
 -13دوری از تهمت

اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

یک ��ی از م ��واردی ک ��ه قرآن کری ��م اس ��تعاذه را در آن به کار ب���رده  ،تهمت اس���ت ،حضرت
موس ��ی؟ع؟ برای فرار از تهمت هنگامی که از سنگسار شدن بوسیله فرعونیان میخواهد
در ام ��ان باش ��د فرم ��ودَ « :و ِإنِّی ُع ْذ ُت بِ َربِّ��ی َو َر ُ
بِّك ْم َأ ْن َت ْر ُج ُم ِ
ون :من به پ���روردگار خود و
پ ��روردگار ش ��ما پن ��اه مىب ��رم از اینك ��ه مرا متهم (س���نگ س���ار) كنی���د( .الدخ���ان )۲۰ :در
تفس ��یر المیزان بیان ش ��ده که نتیجه این پناهندگى این اس���ت كه ش���ما قادر نیستید كه
سنگس ��ارم كنید .ظاهرا این جمله اش ��اره باش ��د به تامینى كه پروردگارش به او داده بود،
چون قبل از آنكه موس ��ى؟ع؟ به س ��وى فرعونیان روانه ش���ود ،به حكایت قرآن موس���ى و
77

شماره اول ،بهار و تابستان 1395

ه ��ارون؟امهع؟ عرضه داش ��تند :ما مىترس���یم فرعون به م���ا تجاوز كند ،و یا طغی���ان بورزد،
خ ��داى تعال ��ى او را مطمئن كرده و فرمود نترس���ید كه من با ش���ما هس���تم ،و هر چه ش���ما
بش ��نوید و ببینی ��د مىش ��نوم و مىبین���م.» (ط���ه( )46 -45 :طباطبائ���ی ،1374 ،ج،۱8
كلیه شرور و ّ
ص )212پس استعاذه پناه بردن به خدا از ّ
بلیات بالجمله وساوس شیطانى
اس ��ت .در ه ��ر ح ��ال باید پن ��اه برد به خداون���د متعال .این آیه نش���ان میدهد ک���ه یکی از
آثار اس ��تعاذه دف ��ع تهمت و رفع آثار آن اس���ت و اگر چنین نبود حضرت موس���ی؟ع؟ بدان
متوسل نمیشد.
 -14پرهیز از تقاضاهای نابجا و طلب آمرزش

حضرت نوح؟ع؟ این پیامبراولوالعزم از درخواستهای جاهالنه مردم به خدای متعال
ك َأ ْن َأ ْس َ��ئ َل َ
قال َر ِّب ِإنِّی َأ ُعو ُذ بِ َ
پناه میبرد و میفرمایدَ :
س لِی بِ ِه ِع ْل ٌم َو إ اَِّل
ك ما لَ ْی َ
َت ْغ ِف ْر لِی َو َت ْر َح ْم ِنی َأ ُك ْن ِم َن الْ ِ
خاس ِ
ین :عرض كرد :پروردگارا! من به تو پناه مىبرم كه
��ر َ
از ت ��و چیزى بخواهم ك ��ه از آن آ گاهى ندارم! و ا گر مرا نبخش���ى ،و بر من رحم نكنى ،از
زیانكاران خواهم بود! (هود)۴۷ :
بع ��د از آنكه حض ��رت نوح؟ع؟ فهمید ا گر س���ؤال او ادامه مىیاف���ت طبیعتا منجر به
درخواس ��تى مىش ��د كه از واقعیت آن خبر نداش���ته و در نتیجه از جاهالن مىش���د و نیز
متوجه ش ��د كه عنایت خداى تعالى بین او و هالكتش حایل ش���ده ،لذا از در شكرگزارى
به خدا پناه برد و از او به خاطر سؤال خسران آورش طلب مغفرت و رحمت كرد و عرضه
ك َأ ْن َأ ْس َئ َل َ
داشتَ :ر ِّب ِإنِّی َأ ُعو ُذ ِب َ
س لِی بِ ِه ِع ْل ٌم  .حقیقت كالم نوح؟ع؟ اظهار
ك ما لَ ْی َ
تش ��كر اس ��ت؛ زیرا عنای ��ت الهى بین آن جناب و بین آن س���ؤال بیجایى ك���ه ا گر مىكرد
داخل در زمره جاهالن مىش ��د حائل گش���ت .و جمله َو إ اَِّل َت ْغ ِف ْر لِی َو َت ْر َح ْم ِنی َأ ُك ْن ِم َن
الْ ِ
ین در حقیق ��ت ثناء و شكرى اس���ت در برابر صنعى جمیل كه خداى تعالى با وى
خاس ِر َ
داشته است( .طباطبایی ،1374 ،ج ،10ص )358

78

دوفصلنامه ژرفای نور

 -15نزول سالمتی و برکات الهی

خ ��دای متع ��ال در قب ��ال اس ��تعاذه حضرت ن ��وح؟ع؟ وعده س�ل�امتی و برکت به ایش���ان
میدهد ،پس یکی از آثار اس ��تعاذه نزول سالمتی و برکات الهی استَ « .
ُوح ا ْه ِب ْط
قیل یا ن ُ
��ر ٍ
ك َو َعلى ُأ َممٍ ِم َّم ْن َم َع َ
كات َع َل ْی َ
ك َو ُأ َم ٌم َس�� ُن َم ِّت ُع ُه ْم ث َُّم َی َم ُّس�� ُه ْم ِمنَّا
بِ َس�لا ٍم ِمنَّا َو بَ َ
ٌ َ
لی��م( :به نوح) گفته ش ��د :اى نوح! با س�ل�امت و بركات���ى از ناحیه ما ب���ر تو و بر
َع
��ذاب أ ٌ
تم ��ام امتهایى كه با تواند ،فرود آى! و امتهایى نیز هس���تند كه ما آنها را از نعمتها
بهرهمند خواهیم ساخت ،سپس عذاب دردناكى از سوى ما به آنها مىرسد ( ،چرا كه
این نعمتها را كفران مىكنند!) (هود )48 :كلمه سالم به معناى سالمت است و هم به
معناى تحیت و درود .چیزى كه هست در اینجا به قرینه اینكه در آخر آیه سخن از مس
عذاب رفته ،مراد از آن در صدر آیه همان س�ل�امتى از عذاب اس���ت ،و همچنین اینكه در
آخر آیه بركات در اول آیه را به تمتع مبدل كرد ،خود قرینه و دلیل بر این است كه مراد از
بركات ،مطلق نعمتها و همه متاعهاى زندگى نیس���ت ،بلكه خصوص آن نعمتهایى
ت پسندیدهاش سوق دهد.
است كه آدمى را به خیر و سعادت رسانیده و به سوى عاقب 
(طباطبایی ،1374 ،ج ،10ص )358
 -16رفع گرفتاریها و اعطای نعمت

اثرات تربیتی استعاذه در قرآن کریم

طبق آیه شریفه حضرت ایوب؟ع؟ در برابر گرفتاریها و سختیها به خداوند متعال پناه
ان بِ ُن ْص ٍب
وب ِإ ْذ نَا َدى َربَّ ُه َأنِّی َم َّس ِن َی الشَّ ْی َط ُ
برد .آیه ش ��ریفه میفرمایدَ :وا ْذ ُك ْر َع ْبدَنَا َأیُّ َ
َو َع َ
��ذ ٍ
اب :و به خاطر بیاور بن ��ده ما ّایوب را ،هنگامى كه پ���روردگارش را خواند (و گفت:
پ ��روردگارا!) ش ��یطان مرا ب ��ه رنج و عذاب افكنده اس���ت( .ص )41 :ای���ن جمله دعایى
اس ��ت از حضرت ای ��وب؟ع؟ كه در آن از خدا مىخواهد عافیتش دهد ،و س���وء حالى كه
بدان مبتال ش ��ده از او برطرف س ��ازد .پس برای طلب عافیت و رفع گرفتاری از پروردگار
خواستار کمک شد و گویی با این کالم به خدا از شیطان پناه برد ،خداوند نیز در پی آن،
ایوب؟ع؟ را از سختیها و گرفتاریها نجات داد.
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 -17دفع وسوسههای شیطانی

اطینِ َ -و َأ ُعو ُذ بِ َ
َوقُ��ل َّر ِّب َأ ُع��و ُذ بِ َ
��ی ِ
ك ِم ْن َه َم َز ِ
��ك َر ِّب َأن َی ْح ُض ُر ِ
ون :و بگو:
ات الشَّ َ
پروردگارا! از وسوس� �ههاى ش ��یاطین ب���ه تو پناه مىبرم! -و از اینك���ه آنان نزد من حاضر
ش ��وند (نی ��ز) اى پروردگار م ��ن به تو پن���اه مىب���رم (المومن���ون ۹۸ :ـ  )۹۷در این دو آیه
خداوند رس ��ول گرامی اس�ل�ام را دستور مىدهد كه از اغواى ش���یطانها به پروردگار خود
پناه ببرد ،و از اینكه شیطانها نزدش حاضر شوند به آن درگاه ملتجى شود .امام حسن
عس ��کری؟ع؟ میفرماید :همزه ش ��یطان ،آن وسوسههایی اس���ت که به دل میاندازد.
(قمی ،تفسیر قمی ،1404،ج،۲ص )۹۳وصیغه جمع «همزات» داللت بر تکرار وسوسه
یا تنوع آن یا تعدد شیاطین وسوسهگر دارد.
نتیجه گیری

اس ��تعاذه تعبی ��ری اس ��ت قرآنی ب ��ه معنای پن���اه بردن ب���ه قدرت برت���ر برای دفع ّ
ش���ر و
رس ��یدن به آرامش و این قدرت برتر ،کس���ی جز خداوند نیست و او ملجأ و پناهگاه همه
انسانهاس ��ت .اس ��تعاذه گریز از تصرفات شیطانی و نیز دعا و درخواست از درگاه خدای
متع ��ال اس ��ت ک ��ه در قالب الف ��اظ مختلفی چون عوذ ،ل���وذ ،لجأ ،غوث و  ...اس���تعمال
ش ��ده اس ��ت که در همه این الفاظ معنای پناه بردن به پروردگار متعال ،ملحوظ است.
ش ��ناخت شیطان ،از لوازم و ابزار اس���تعاذه است .کسی که دشمن را نشناسد چگونه و از
چه راهی میتواند از شیطان فرار کند .طبق آیات قرآن بصیرت ،استجابت دعا ،اعتراف
به عجز نفس ،جلب رحمت الهی و پذیرش توبه ،عدم سلطه شیطان بر انسان ،ایمنی
از ش ��ر و ب ��دی ،ذکر و یاد خدا ،حفظ عفت و رهای���ی از آلودگی ،مصون ماندن از خطرات
متکب ��ران و منک ��ران قیامت ،دوری از افراد س���تیزه جو ،رهایی از جه���ل و نادانی ،فرار از
ظل ��م و س ��تم ،دوری از تهمت ،پرهیز از تقاضاهای نابجا ،رف���ع گرفتاریها از مهمترین
آثار استعاذه است.
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 ،.……………… 4.4عیون االخبار الرضا؟ع؟ ،بی تا ،جهان 1378 ،ه ش.
5.5ابن کثیر دمش���قی ،اس���معیل ،تفس���یرالقرآن العظیم ،تحقیق محمد حس���ین شمس الدین،
بیروت ،دار الکتب العلمیه منشورات محمد علی بیضون1419 ،ه ق.
6.6ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،انتشارات دار صادر ،بیروت ۱۴۱۴،ه ق.
7.7احسائی ،ابن ابی جمهور ،عوالی الئالی ،سیدالشهداء ،قم1405 ،ه ق.
8.8اظه���ری ،محمدرضا ،حقیقت اس���تعاذه ،مجله مش���کوه ،انتش���ارات آس���تان قدس رضوی،
شماره .۱۳۶۷ ،۲۱
9.9انصاری���ان ،حس���ین ،عرف���ان اس�ل�امی «ش���رح جامع مصب���اح الش���ریعه و مفت���اح الحقیقه»،
دارالعرفان ،قم۱۳۸۶ ،ه ش.
 1010بیستونی،محمد،لغتشناسیومفاهیمقرآن کریم،تهران،انتشاراتبیانجوان1388،هش.
ّ 1111
ج���ر،1382 ،خلیل ،فرهن���گ الروس(ترجم���ه المعجم العرب���ی الحدیث) ،حمی���د طبیبان،
انتشارات امیرکبیر ،تهران۱۳۸۲ ،ه ش.
1212دستغیب ،عبدالحسین ،استعاذه ،انتشارات صبا ،تهران ،بیتا.
1313راغب اصفهانی ،حس���ین بن محمد ،المف���ردات فی غریب الق���رآن ،تحقیق صفوان عدنان
امیه ،دمشق1412 ،ه ق.
داوودی ،دارالعلم و دار الشّ ّ
1414رجالی تهرانی ،علیرضاّ ،
جن و شیطان تحقیقی قرآنی ،روایی و عقلی ،قم ،انتشارات نبوغ،
۱۳۷۷ه ش.
ّ 1515
س���یار اط���راش لنگ���رودی ،منیژه ،هدایت و ضاللت در قرآن ،کالم و فلس���فه  ،نش���ر س���ازمان
تبلیغات اسالمی ،تهران۱۳۷۱ ،ه ش.
1616س���یدرضی ،محم���د ب���ن حس���ین ،نهج البالغ���ه ،ترجمه محمد دش���تی ،انتش���ارات مس���جد
جمکران ،قم1383،ه ش.
1717ش���رقاوی ،حس���ن محم���د ،گام���ی فرانسویروانشناسیاس�ل�امی ،محمدباقرحجتی ،نش���ر
فرهنگ اسالمی ،بیجا۱۳۶۳ ،ه ش.
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1818طباطبائی ،محمدحس���ین ،المیزان فی تفس���یر القرآن ، ،انتش���ارات اسالمی جمعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،قم1417 ،ه ش.
 ، ………………1919ترجمه المیزان ،محمد باقر موس���وی همدانی ،انتش���ارات اس�ل�امی،
قم۱۳۷۴ ،ه ش.
2020طبرس���ی ،فضل بن حس���ن ،مجم���ع البیان فی تفس���یر الق���رآن ،احمد بهش���تی و مترجمان،
انتشارات فراهانی ،تهران ۱۳۶۰،ه ش.
2121طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تحقیق س���ید احمد حسینی ،نشر مرتضوی ،تهران،
1375ه ق.
2222طیب ،عبد الحسین ،اطیب البیان ،انتشارات اسالم ،تهران۱۳۷8 ،ه ش.
2323فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،انتشارات هجرت ،قم ۱۴۱۰ ،ه ق.
2424قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ۱۳۷۱ ،ه ش.
2525قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیرقمی ،قم ،دار الکتاب1404 ،ه ق.
2626کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه1365 ،ه ش.
2727گنابادی ،س���لطان محمد ،تفس���یر بیان الس���عاده فی مقامات العباده ،بیروت ،ناشر موسسه
االعلمی مطبوعات ۱۴۰۸ ،ه ق.
2828مجلس���ی ،محمدباقر ،بحاراالن���وار الجامعه لدرر اخب���ار االئمه االطهار؟مهع؟ ،موسس���ه الوفاء،
بیروت ۱۴۰۴ ،ه ق.
2929محدث نوری ،حس���ین ،مستدرک الوسایل و مستنبط المس���ایل ،موسسه آل البیت الحیاء
التراث ،قم 1408 ،ه ق.
3030م���رادی ،محمد ،مدخل اس���تعاذه ،دایره المعارف قرآن کریم ،تهی���ه و تدوین مرکز فرهنگ
ومعارف قرآن ،قم1382 ،ه ش.
3131مغنیه ،محمد جواد ،تفسیرکاشف ،موسی دانش ،ناشر بوستان کتاب ،قم۱۳۸۳ ،ه ش.
3232مق���ری الفوم���ی ،ابوحامد احم���د بن محم���د ،المصب���اح المنیر فی اش���رح الکبی���ر المرافعی،
انتشارات دارالهجره ،قم۱۴۱۴ ،ه ق.
3333موسوی خمینی ،روح اهللّ ،
سر الصاله «معراج السالکین و صلوه العارفین» ،موسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی رحمه اهلل علیه ،تهران۱۳۶۹ ،ه ش.
 ،...........................3434پرواز در ملکوت ،سید احمد نهری ،دارالکتاب ،بیتا ،قم.
3535مهی���ار ،رضا ،فرهنگ ابج���دی (ترجمه المنجدی االبجدی) ،انتش���ارات اس�ل�امی ،تهران،
1370ه ش.
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والیت مادر در بوته نقد و تحلیل فقهی
فاطمه فالح

*

چکیده

والیت مادر در بوته نقد و تحلیل فقهی

یکی از حقوق کودک پس از زاده ش ��دن ،والیت اس ��ت .در فقه اس�ل�امی این والیت
ب ��ه پدر و جدر پدری ،وصی این دو و حاکم ش ��ر ع ،س ��پرده ش ��ده اس ��ت« .ولى» به
كس ��ى گفته میشود كه خود شخصاً تصدى و تولیت امور را به عهده داشته باشد.
برخ ��ی معتقدن ��د كه مادر ،نیز مانند پدر و جدّ پ ��دری میتواند بر اطفال خود والیت
داش ��ته باشد و به همین جهت انتقاداتی را به قانون مدنی و فقه وارد میدانند .با
مراجعه به کتابهای فقهی شیعه و اهل سنت ،میتوان در این زمینه سه دیدگاه
مختلف را مش ��اهده کرد :والی ��ت بطور مطلق ،عدم والیت بط ��ور مطلق ،والیت در
بعض موارد .نویسنده در این مقاله پس از بررسی دیدگاهها و ادله آنها ،والیت در
میکند ،اما در غیر این موارد ،مادر والیتی ندارد که
برخ ��ی موارد منصوصه را اثبات

البته میتوان به واسطه نهاد قیمومیت و وصایت این مطلب را حاصل کرد.
کلید واژهها :والیت ،والیت مادر ،ولی شرعی ،کودک ،فقه امامیه.
* دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،مدرس حوزه و دانشگاه.
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مقدمه

بیتردید مکتب متعالی اسالم نسبت به تضییع اموال و حقوق افراد بیتفاوت نیست و
ب ��رای هر یک مقررات خاصی را تعیین نموده اس���ت .در این بین به علت ضعف کودک
حق ��وق وی ��ژهای را ب ��رای وی در نظر گرفته و تش���ریع نموده اس���ت .این حق���وق پس از
زادهش ��دن از مادر ،عبارت اس ��ت از :نس���ب ،رضاع ،حضانت ،والیت و نفقه .این حقوق
پنجگان ��ه ت ��ا دوران بلوغ ،حراس ��ت مادی و معن���وی کودک را تضمی���ن میکند .در این
مقاله به موضوع چهارم؛ یعنی والیت پرداخته شده است .در فقه اسالمی این والیت به
پدر و جدر پدری ،وصی این دو و حاکم  ،سپرده شده است.
امروزه عدهای قائلند كه مادر نیز مانند پدر و جدّ پدری میتواند بر اطفال خود والیت
داشته باشد و به همین جهت انتقادات فراوانی را به قانون مدنی و فقه وارد میدانند.
عموم� �اً ای ��ن عده درصدد هس ��تند تا با بیان مس���ائل مربوط به عدم تس���اوی حقوق زن
و م ��رد و تضیی ��ع حق ��وق زن ��ان و م ��ادران ،بدون اینك���ه به بح���ث علمی و دانش���گاهی
بپردازن ��د ی ��ا اینکه بخواهند س ��ری به كتب فقهی و حقوقی بزنند  ،مس���ائل س���طحی و
جنجال ��ی را مط ��رحكنند و با عنوان كردن مس���ائلی احساس���ی و روزنام���های ،به گمان
خ ��ود ،میخواهند حقوق از دس ��ت رفت���ه زنان را بازس���تانند .در این مقال���ه دیدگاههای
فقه ��اء در باب والیت مادر از کتابهای فقهی اس���تخراج و ادله آنان مورد نقد و بررس���ی
قرار گرفته است.
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مفهوم شناسی
 .1والیت

والیت مادر در بوته نقد و تحلیل فقهی

راغب در كتاب مفردات گفته اس ��ت« :والء» (به صداى ب���االى واو) و همچنین«توالى»
به این معنا اس ��ت كه دو چیز یا بیش ��تر ،از یك جنس حاصل شود ،بدون اینكه چیزى از
غیر آن جنس حایل شود .این معناى لغوى والء و توالى است ،و گاهى این لفظ به طور
استعاره و مجاز در نزدیکی دو شیء از جهت مکان ،نسبت ،دوستی ،نصرت و اعتقاد به
کار میرود و همچنین در معناى مباش ��رت در كار و اختیار دارى در آن هم آمده اس���ت.
(راغب اصفهانی ،1412 ،ص  )885س ��پس ایشان با استناد به گفتار برخی از اهل لغت
والیت (به صداى پائین واو) و والیت (به صداى باالى آن) را به یك معنا دانس���ته و در
نهایت حقیقت والیت را «بعهده گرفتن كار و منصوب ش���دن بر آن» دانستهاند( .راغب
اصفهان ��ی ،همان ،ص  )885عالمه طباطبایی میفرمای���د" :ظاهرا نزدیكى كذایى كه
والیت نامیده مىشود اولین بار در نزدیكى زمانى و مكانى اجسام به كار برده شده ،آنگاه
به طور اس ��تعاره در نزدیكىهاى معنوى اس ��تعمال شده اس���ت .پس ظاهرا گفتار راغب
در كتاب مفردات عكس حقیقت و غیر صحیح به نظر مىرس���د ،زیرا بحث در احواالت
انس ��انهاى اولى این را بدس ��ت مىدهد كه نظر بش���ر ،نخس���ت به منظور محسوسات
بوده و اش ��تغال به امر محسوس ��ات در زندگى بش���ر مقدم بر تفكر در متصورات ،معانى،
انح ��اى اعتب ��ارات و تص ��رف در آنها بوده اس ��ت( ".طباطبای���ی ،1417 ،ج  ،6ص )11
طباطبای ��ی ،معنای اصطالحی والیت را از معنای لغوی آن به نحوی متمایز کرده و آن
را قرب مخصوصی میداند ایش ��ان میگوید" :آنچه از معانى والیت در موارد استعمالش
به دس ��ت مىآید اینس ��ت كه والیت عبارتس ��ت از یك نحوه قربى كه باعث و مجوز نوع
خاصى از تصرف و مالكیت تدبیر مىش ��ود" (طباطبایی ،1417 ،ج  ،6ص  )12بنابراین
به نظر میرس ��د والیت به معناى قیام به امر ش���خص یا شیء است كه همان تولى امور
و تصدى آن مىباشد و بالتبع ولی نیز به كسى گفته میشود كه خود شخصاً متصدى،
تولیت و یارى امور را بعهده داشته باشد .ابن منظور در تعریف ولی یتیم میگوید« :ولی
الیتیم الذی یلی أمره ویقوم بكفایته» میگوید :ولی یتیم کس���ی اس���ت که کار یتیم را به
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عهده دارد و نیاز او را برآورده میکند(" .ابن منظور ،1363 ،ج  ،15ص )408
والیت در اصطالح فقهی :سلطنت بر غیر است به دلیل عقل یا شر ع ،چه بر جان باشد،
چه بر مال یا هر دو (.آل بحر العلوم ،1362 ،ج  ،3ص )210با اینکه این عنوان در فقه
گاه ��ی با اضافه به کلمه «حق» به کار م���یرود ،ولی در واقع ،این واژه با «حق» متفاوت
است؛ زیرا با وجود آنکه ،هر دو حاکی از «سلطه» میباشند ،اما حق ،سلطه انتفاع است
و والیت ،سلطه نفع رسانى است( .عمیدزنجانى ،1421 ،ج  ،2ص 336ـ)337
حقوقدانان نیز در تعریف والیت ،اصطالح فقهی آن را مدّ نظر داشتهاند؛ دکتر امامی
نوش ��ته است" :والیت ،عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به
کسی میدهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد" (امامی ،1376 ،ج  ،5ص )202لیکن
اصطالح والیت قهری تنها شامل پدر و جد پدری است که سمتشان بدون انتصاب یا
تنفیذ از طرف مقام رسمی ،به وسیله شر ع و قانون مقرر شده است و همین که طفل به
دنیا آید و حتی در زمان حمل ،خود به خود تحت والیت قهری قرار میگیرد و هیچ کس
حق تغییر این وضع را نخواهد داش ��ت .آنچه این مقاله در صدد بررس���ی آن اس���ت ،این
که آیا این نوع والیت را به موجب شر ع مقدس میتوان برای مادر اثبات کرد یا خیر؟
 .2طفل

علم ��ای لغت هر ی ��ک معنای خاصی را از طف���ل آوردهاند که با جمعبن���دی آن میتوان
گفت؛ طفل یعنی فرزندی که دارای بدنی نرم باشد( .راغب اصفهانی ،1404 ،ص 521
و فراهی ��دی ،1409 ،ج  ،7ص  428و جوه���ری ،1407،ج  ،7ص  )428ک���ه البته این
کنایه از ضعف بدنی کودک است .علمای فقه و حقوق هم وقتی خواستهاند واژه صغیر
را معن ��ا کنن ��د ،از معنای لغوی آن فاصله چندانی نگرفته اما در معنای آن توس���عه قائل
ش ��دهاند .امام خمینی؟حر؟ در تحریرالوس���یله میفرمای���د« :الصغیر وهو الذی لم یبلغ حد
البلوغ محجور علیه ش��رعا ال تنف��ذ تصرفاته فی أمواله» (امام خمین���ی ،1408 ،ج ،2
ص )12صغیر کس ��ی اس ��ت که به حد بلوغ نرسیده باشد ،ش���رعا ممنوع التصرف باشد و
تصرفاتش در اموال خود نافذ نباشد .چنین شخصی از نظر فقهاء کودک تلقی میگردد
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و ای ��ن مطلب نش ��ان دهنده آنس ��ت که واژههای���ی نظیر؛ طفل ،صغی���ر و کودک در یک
معن ��ا به کار م� �یرود و تنها فرق آنها در کاربردش���ان در موارد مختل���ف و به اعتبارهای
گوناگون اس ��ت .وهبه الزحیلی در «الفقه االس�لامی و ادلته» مینویس���د« :الصغر :طور
به کل إنس��ان ،یبدأ من حین الوالده ال��ی البلوغ» (الزحیل���ی ،1418 ،ج  ،6ص )467
کودکی دورهای اس ��ت که به هر انس ��انی خواهد گذشت ،آغاز آن هنگامه والدت و پایان
آن رسیدن به حد بلوغ است.
جعفری لنگرودی ذیل عنوان صغر ،آورده اس���ت :پس���ر و دختری که به بلوغ شرعی
نرس ��یده اس ��ت از محجورین اس ��ت ،به محض رس���یدن به بلوغ حجر او محو میشود،
بدون این که احتیاج به صدور حکم از س ��وی حاکم ش���ر ع باش���د ،ا گر پی���ش از بلوغ به
حدی رسد که دارای تمیز باشد او را صغیر ممیز گویند(.جعفری لنگرودی ،1381 ،ج ،3
ص  )2352بنابراین طفولیت به دورانی از عمر انس���ان گفته میشود که شخص از نظر
جسمی ضعیف بوده و هنوز به حد بلوغ نرسیده باشد.
دیدگاهها پیرامون والیت مادر

درب ��اره والیت مادر ،س ��ه دیدگاه وج ��ود دارد؛ والیت در همه م���وارد ،عدم والیت در همه
موارد و والیت در موارد خاص که هریک از دیدگاهها و ادله آنان مطرح میشود.
 .1والیت بطور مطلق
والیت مادر در بوته نقد و تحلیل فقهی

قائ ��ل این نظریه ابن جنید اس ��کافی اس ��ت .عالمه حل���ی در مختلف الش���یعه میگوید:
«وقال ابن الجنید فاما الصبیه غیر البالغ فاذا عقد علیهما ابوها فبلغت لم یکن لها اختیار
و لیس ذلک لغیر االب و آبائه فی حیاته و االم و ابوها یقومان مقام االب و آبائه فی
ذلک»(عالم ��ه حلی ،1413 ،ج  ،7ص  )107؛ "ا گ���ر پدری طفل غیر بالغ خود را عقد کرد
برای او بعد از بلوغ اختیاری نیست و این حق عقد جز برای پدر و جد پدری ،مادر و پدر
مادر که قائم مقام پدر و جد پدری هستند ،نیست".

87

شماره اول ،بهار و تابستان 1395

ادله

دلی ��ل اول :ابن جنید ب ��رای این گفته خود به فرمایش رس���ول خدا؟ص؟ احتجاج میکند
ک ��ه حض ��رت ،امر طف ��ل را به م ��ادر وی میس���پارند .متن روایت به ش���رح ذیل اس���ت :
«رس��ولاهلل؟ص؟ أمر نعیم بن النجاح أن یس��تأمر أم ابنته فی أمرها و قال :آمروهن فی
بناتهن»(ش ��افعی ،بی تا ،ص  )517در برخی منابع حدیثی با عبارت «آمروا النس��اء فی
بناتهن» (سجس ��تانی ،1410 ،ج  ،1ص  465و نسایی ،1411 ،ج  ،7ص 115و ابی شیبه
الکوفی ،1409 ،ج  ،6ص  )149و در برخی منابع دیگر «وأتمروهن» آمده است.
استدالل به این روایت به این نحو است که چون پیامبر؟ص؟ به نعیم بن نجاح امر
کردن ��د که همس ��رش را در ازدواج دخترش دخالت دهد ،ابن جنید از آن اس���تفاده کرده
اس ��ت که مادر والیت دارد .قبل از نقد و بررس���ی این نظریه مطلب���ی که ذکر آن در اینجا
ضروری اس ��ت ،آن اس ��ت که رابطه بین اولیای عقد نکاح با اولیای مال طفل ،عموم و
خصوص مطلق است؛ بدین نحو که هر کس ولی در نکاح است ،ولی در مال طفل هم
هس ��ت و این مطلب اجماعی بین فقهاس���ت ولی عکس آن ،مورد اختالف است .لذا در
این مقاله هر کجا ولی در نکاح بیان شده ،ولی در مال را هم شامل میشود.
نقد وبررسی :استدالل به این روایت از چند جنبه قابل تامل است:
الف) بحث سندی :عالوه بر این که این حدیث در هیچ یک از جوامع روایی شیعه،
نیامده است ،از نظر سندی نیز ضعیف است( .کرکی ،1408 ،ج  ،12ص  2و خوانساری،
 ،1405ج  ،4ص )152
ب) بحث داللتی:
 .1از آنجا که رجوع به معنای واژهها برای فهم معنای صحیح حدیث ،بس���یار موثر
است ،بحث لغوی را مقدم میکنیم .در معنای واژه «االستئمار و االئتمار»که در روایت
آمده اس ��ت ،بیان ش ��ده که «:المشاوره»(جوهری ،1407،ج  ،2ص  582و ابن منظور،
 ،1405ج  ،4ص )30و از س ��ویی دیگ���ر ش���افعی در معنای «آمروه��ن فی بناتهن» آورده
اس ��ت که« :ال خالف انه لیس لالم امر لکنه علی معنی اس��تطابه النفس» (عس���قالنی،
بیتا ،ج  ،9ص  )158؛«اختالفی در این که مادر اختیاری ندارد ،نیست؛ لیکن آمروهن
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به معنای این است که برای خوشآمد و طیب نفس مادر با او صحبت کنند».
من ��اوی در فیض القدیر در معنای این عبارت میگوید« :أی شاورهن فی تزویجهن
الن��ه ادع��ی لأللفه و اطیب للنفس اذ البنات لالمهات امی��ل و قد یکون عند امها رأی
صدر عن علم بباطن حالها» (مناوی ،1415 ،ج  ،1ص)75
 .2اصل عدم والیت مادر است(.عالمه حلی ،1413،ج  ،7ص )107
 .3تع ��ارض ای ��ن روایت ب ��ا روای ��ات صحیحه از جمل���ه روایت صحیح���ه محمد بن
مس ��لم از ام ��ام محمد باقر؟ع؟« :فی الصبی یت��زوج الصبیه یتوارثان قال؟ع؟ " :اذا کان
ابوها اللذان زوجاهما فنعم( ».ش ��یخ طوس ��ی ،1364 ،ج  ،7ص  )389و صحیحه زراره
«الینق��ض النکاح اال االب( ».کلینی ،1363 ،ج  ،5ص  392و ش���یخ طوس���ی،1363 ،
ج  ،3ص  235و شیخ طوسی ،136 ،ج  ،7ص)379
روای ��ت ف ��وق ،والیت در نکاح را منحص ��ر در پدر و جد پدری میکن���د و غیر این دو را
شامل نمیشود و روایات بسیار دیگری که در تعارض با این روایت مقدم میشوند و این
حدیث با آن روایات دفع میگردد.
البت ��ه باید در اینجا این نکته را خاطر نش ��ان کرد که حص���ر در روایات فوق و روایات
دیگری که برای رد این روایت آوردهاند ،حصر منطقی نیست .زیرا همانطور که اشاره
شد ،والیت برای افراد دیگر اعم از وصی و حاکم هم محقق است.
 .4مخالف ��ت ب ��ا ش ��هرت عظیمه(محق ��ق نراق���ی ،1415 ،ج  ،16ص  125و حکیم،
 ،1404ج  ،14ص :)436همانطور که بیان ش���د ،از بین فقهاء تنها ابن جنید این نظر
را برگزیده است و فقهاء ،ضمن بیان این قول آن را رد کردهاند .به هر حال در هر عبارتی
که بگیریم معنای والیت از این روایت اخذ نمیشود.
دلی ��ل دوم :برخ ��ی ای ��ن روای ��ت را موی ��دی بر ق���ول ابن جنی���د دانس���تهاند« :عن ابی
عب��داهلل؟ع؟ ق��ال :اذا کانت الجاریه بین ابویه��ا فلیس لها مع ابویه��ا امر و اذا کانت
قد تزوجت لم یزوجها اال برضا منها» (ش ��یخ طوس���ی ،1363 ،ج  ،3ص  235و ش���یخ
طوس ��ی ،1364 ،ج  ،7ص 380و ح ��ر عامل ��ی ،1414 ،ج  ،20ص)284؛ «ابراهی���م بن
میم ��ون از امام صادق؟ع؟ نق ��ل کرد که حضرت فرمودند :ا گر دخت���ری با پدر و مادرش
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بود ،امر و کار او تنها به دست آنهاست و ا گر او را تزویج کردند ،تنها با رضایت خود دختر
است که ازدواج محقق میشود".
نقد و بررس ��ی :در مورد این روایت ایرادات ذیل وارد ش���ده ،که روایت ضعیف الس���ند
اس ��ت و در بعضی از کلمات به موثقه تعبیر ش���ده است و درباره ابراهیم بن میمون مدح
و فضلی وارد نش ��ده اس ��ت؛ پس روایت از این جهت س���اقط اس���ت و صالحیت استناد را
ن ��دارد .ع�ل�اوه بر آنکه بر فرض قب ��ول صحت روایت ،این روایت دالل���ت بر آن ندارد که
م ��ادر مس ��تقالً و منفرداً والی ��ت دارد؛ بلکه نهایت چی���زی که این روای���ت ثابت میکند،
ثب ��وت والی ��ت مادر منضم با والیت پدر اس���ت که البته این با اجم���اع محقق که قائم بر
اس ��تقالل پدر در والیت است ،مخالف است( .الخویی ،1404 ،ج  ،2ص  )245از طرف
دیگر میتوان گفت ،این روایت اصالً در مقام بیان اولیای عقد نیس���ت بلکه میخواهد
عموم استقالل دختر را برساند.
دلیل سوم :دلیل دیگری که برای والیت مادر آوردهاند ،زیادی شفقت مادر است .ابو
س ��عید اصطخری از علمای شافعیه بیان کرده اس���ت که چون مادر دلسوزی و مهربانی
زی ��ادی ب ��ه طفل خود دارد ،لذا بعد از پدر و جد پدری ،ولی طفل اس���ت و بر وصی آن دو
مقدم میشود( .الرافعی ،بی تا ،ج ،10ص  291و النووی ،بی تا ،ج  ،3ص )422
البت ��ه برخ ��ی از صاحبنظران معاص���ر ،نیز به این دلیل اس���تناد کرده و مینویس���د:
"بىتردید ،عقال و عرف انس ��انى مادر امین و مدبر را در رس���یدگى به امور فرزند بر دیگران
طبقات
ترجیح مىدهد ،دلبستگى و خیرخواهى مادر ،قرابت و نزدیكى او به فرزند از همه
ِ
خویش ��ان به جز پدر به فرزند بیش ��تر اس���ت .ا گر مادر و جد پدرى و یا هر یك از خویشان
در رتبه برابر قرار گیرند ،طبیعى اس ��ت كه خرد جمعى انسانها و فرهنگ انسانى مادر را
شایستهتر مىداند ....متون دینى یعنى قرآن و سنت به صورتهاى مختلف بر احترام
گذاردن به عواطف و احساس ��ات مادر صحه گذارده اس���ت .قرآن كریم رنج مادران را در
دوران باردارى و وضع حمل شرح مىدهد ...و در آیات متعددى انسان را نسبت به پدر
و مادر س ��فارش مىكند ...از مجموع آنها چنین استفاده مىش���ود كه شریعت اسالمى
ب ��ه احساس ��ات و عواطف مادر توجه وی���ژه دارد ،این توجه در مس���ئله مورد بحث نیز با
90

دوفصلنامه ژرفای نور

والیت مادر در بوته نقد و تحلیل فقهی

مقدم دانس ��تن مادر تحقق مىیابد( ».صانعی ،بی تا ،ص  )17ایش���ان مس���تند دیدگاه
خ ��ود را عم ��وم آیات و روایات بی ��ان میکند؛ نظیر  -1عمومات والی���ت مومنان مثل :إ َِّن
َ
وف َو َی ْن َه ْو َن َعنِ الْ ُم َ
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
اهلل َیأ ُم ُر بِال َعد ِ
ِ
ل َواإل
نك ِر
ِحسان( .نحل )90 :یا مثل َو َی ْأ ُم ُر َ
ون ِفی الْخَ ْی َر ِ
َویُ َس ِ
ات (آل عمران -2 )114 :آیات مربوط به رسیدگی به امور یتیمان
��ار ُع َ
یم إ اَِّل بِالَّ ِتی ِه َی َأ ْح َس ُن( ...انعام )152 :یا مثل آیهَ :و َی ْس َألُون َ
مثلَ :ولاَ َتق َْربُوا َم َ
َك
ال الْ َی ِت ِ
��م خَ ْی ٌر َوإ ِْن ُتخَ الِ ُطو ُه ْم َفإِخْ َوان ُُك ْم (بقره -3 )220:اس���تدالل
َع��نِ الْ َی َتا َمى ق ُْل إ ِْص ٌ
الح لَ ُه ْ
ب ��ه روایاتی كرده كه تصرف در اموال یتیمان جائز اس���ت از جمل���ه به صحیحه علی بن
رثاب ،از امام كاظم؟ع؟ در باره مردی سوال كرد كه با وی خویشاوندی دارم ،او مرده و
كودكان خردسال بر جای گذاشته است ،همچنین غالمان و كنیزانی بر جای گذاشته و
وصیتی هم نكرده است .درباره خریدن كنیز از آنان و ازدواج با وی چه رای میدهید و
رای ش ��ما در باره داد و س ��تد آنان چیست؟ فرمود :ا گر آنان سرپرستی دارند كه كار آنها را
انجام میدهد و اموال آنان را میفروشد و در امور آنان بنگرد پاداش خواهد برد .گفتم:
در باره خریدن كنیز از آنان و ازدواج با وی چه میفرمایید؟ فرمود :ا گر قیم و ناظر در كار
آنان چنین كند و به مصلحت آنان باشد مانعی ندارد و آنان حق ندارند معاملهای را كه
ناظر و قیم انجام داده بر هم بزنند.
مراد از «ولی» در این روایت ،پدر و جد نیست بلكه هر كسی كه عهدهدار امور یتیم باشد
و این بار را بر دوش گرفته ،به تعبیر روایت ماجور اس���ت و ولی میباش���د .مورد روایت آنجا
نیست كه میت كسی را وصی قرار داده باشد یا قاضی برای یتیمان قیم معین كرده باشد
یش ��د ،بلكه مورد روایت جایی اس���ت كه شخصی از دنیا
كه اگر چنین بود در روایت ذكر م 
رفته و كس ��ی را ندارد كه عهدهدار امر فرزندان او ش���ود .كلمه «قیم و ولی» در اینجا شامل
یش ��ود و به س ��خن دیگر ،پاس ��خ امام؟ع؟ یك امر كلی است و تنها معیار و مالك
مادر نیز م 
«الولی الذی نظرلهم» و «القیم بامرهم» است(.صانعی ،بی تا ،ص  ،17با تلخیص)
نق ��د و بررس ��ی :ب ��ه نظر میرس ��د این دلیل ،یک دلیل استحس���انی و قیاس���ی اس���ت،
عواطف و احساس ��ات شخصی نمیتواند مس ��تند فقهی در یک مسأله باشد .قرآن کریم
هرچند در ارتباط با رنج مادران در دوران بارداری و وضع حمل توجه داده اما این آیه و
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آیات متعدد دیگر را که حتی در آنها احترام به پدر و مادر را بعد از توحید که اساسیترین
اصل اسالمی است ذکر میکند (بقره 83 :و نساء 36 :و انعام )151 :نمیتوان جزء آیات
االحكام قرار داد و اگر بخواهیم این دسته ادله را مالك بحث والیت قرار دهیم ،مسائل
متع ��دد فقهی دیگری ب ��ه دنبال آن خواهد آمد که هیچ جایگاه���ی در فقه ما ندارد .و از
طرفی استناد به عمومات هم صحیح نیست؛ چون ،اوالً مخصص آن در روایات آمده و
کسانی که والیت بر کودک را دارند ،بیان کرده است ثانیاً؛ ا گر بخواهیم به صرف عموم
ب ��ودن ای ��ن آیات و روایات اس ��تناد کنیم ،الزم میآید هر کس دیگ���ری غیر از مادر را هم
ک ��ه دلس ��وزی و محبت به ک ��ودکان دارد  ،را ولی بدانیم که البته ای���ن امر مورد پذیرش
هیچ کس نیس ��ت .ثالثاً؛ ایش ��ان واژه (رجل ،قیم ،ولی) را عام گرفته كه هم ش���امل زن
میش ��ود و هم مرد که این اس ��تدالل با روایت صحیحهای که دالل���ت میكند منظور از
ول ��ی ،پدر و جدر پدری اس ��ت ،تناقض دارد( .ش���یخ طوس���ی ،1364 ،ج  ،7ص  389و
کلینی ،1363 ،ج  ،5ص  392و شیخ طوسی ،1363 ،ج  ،3ص  )235از طرفی پذیرش
این استدالل مستلزم آن است که از روایت صحیحه و معتبره دست برداریم که برخالف
رویه فقهاست و هیچ فقیهی به آن گردن نمینهد.
 .2عدم والیت بطور مطلق

برخ ��ی از فقه ��اء والی ��ت را از مادر بط���ور کلی نفی کرده ک���ه از متقدمین میت���وان به ابن
ادری ��س حل ��ی (عالمه حلی ،1413 ،ج  ،4ص  )14ابن عالم���ه (ابن عالمه ،1389 ،ج ،1
ص  )264و از متأخرین میتوان به ش���هید ثانی (ش���هید ثان���ی ،1413 ،ج  ،7ص )116
اش ��اره کرد .علم ��ای معاصر نیز تقریباً همه ،ای���ن والیت را از مادر نف���ی کردهاند و عمده
دلیل آنها اجماع و روایاتی است که والیت را منحصر به افراد خاصی میداند و حرفی از
والیت مادر نیس ��ت .از جمله کس ��انی که ادعای اجماع کردهاند ،میتوان به عالمه حلی
در تذکره (عالمه حلی ،1414 ،ج  ،2ص  ، )80ابن فهد حلی (ابن فهد حلی ،1407،ج ،3
ص ،)230شهید ثانی(شهید ثانی ،1413،ج  ،7ص  )116و ...اشاره کرد و علمای دیگر
نظی ��ر صاحب جواهر(النجفی ،1400 ،ج  ،26ص  ،)103س���ید محس���ن حکیم (حکیم،
 ،1404ج  ،14ص  )436و ...نیز این اجماع را نقل کرده و آن را حجت دانستهاند.
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یت ��وان از جمله اجماعات مرک���ب قلمداد کرد؛ بدی���ن معنا که هر
اجم ��اع مذک ��ور را م 
فقیهی حتی اگر قولی را که اختیار کرده ،باطل باش���د ،قول س���وم را رد کند .این صورت
از اجم ��اع مرک ��ب در حقیق ��ت به اجماع بس ��یط ب���ر میگردد؛ زی���را همه فقیه���ان فار غ از
اختالفشان در آرای یکدیگر ،بر نفی قول سوم متفقاند .اجماع مرکب به این صورت،
بناب ��ر تمام ��ی مبانی در اجماع ،در نفی قول س ��وم حجت اس���ت؛ زیرا ای���ن اجماع از نظر
مالک با اجماع بسیط تفاوتی ندارد( .ر.ک :بحوث فی علم االصول :317 :4/به نقل از
اجماع در اندیشه فقهی ،مجله فقه)42،
اجم ��اع ،ب ��ر عدم والیت م ��ادر هم از این قس���م اس���ت(یعنی اجماع مرک���ب)؛ زیرا اوالً
مدرکی نیست؛ چون دلیلی از روایات بر عدم والیت مادر نداریم ،ثانیاً فقها این قول را رد
کردهاند و اقس ��ام دیگر را چون دلیل معتبر یافتهاند ،حجت دانس���تهاند .بر این اساس و
با توجه به مطالب بیان شده ،اجماع فوق حجت است .از سوی دیگر اصل عدم والیت
است و تا حق والیت برای کسی ثابت نشود ،هیچ کس بردیگری چنین حقی ندارد.
 .3والیت در بعض موارد

عدهای از فقهاء ،در بعضی موارد و با ش ��رایطی ،والی���ت را برای مادر ثابت میدانند؛ که
یش ��ود ،والیت در احرام اس���ت .عالمه حل���ی در این باره
آنچ ��ه در مت ��ون فقهی یافت م 
میفرمایند« :مش ��هور این است که مادر برای احرام فرزند والیت دارد و نظر مختار شیخ
طوسی هم این است(.عالمه حلی ،1413 ،ج  ،4ص)14
والیت مادر در بوته نقد و تحلیل فقهی

ادله

روای ��ت صحیح ��ه عب ��داهلل بن س ��نان که« :عن عبداهلل بن س��نان قال س��معته یقول مر
رس��ولاهلل؟ص؟ بروثیه و هو حاج فقامت الیه امراه و معها صبی لها فقالت یا رسول اهلل
أیحج عن مثل هذا؟ قال نعم و لک اجره» (ش ��یخ طوس���ی ،1363 ،ج  ،2ص 147و حر
عاملی ،1414 ،ج  ،11ص )55؛ عبد اهلل بن س ��نان گفت :شنیدم که پیامبر؟ص؟ از روثیه
گذشت درحالیکه حج میگذارد .در این هنگام زنی که همراه او بچهای بود ،به سوی
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پیامب ��ر؟ص؟ رفت و گفت :یا رس ��ول اهلل آیا میتوانم از مث���ل این (بچهای) حج بگذارم؟
حضرت فرمودند :بله و برای تو اجر آن است.
در کت ��ب اهل س ��نت ه ��م روایت بدین گونه آم���ده اس���ت«:عبداهلل بن عباس قال مر
النب��ی؟ص؟ علی امراه و معه��ا صبی لها فی محفه فاخذت بضبعه فقالت یا رس��ول اهلل
ألهذا حج؟ قال نعم و لک اجر» (احمد حنبل ،بی تا ،ج  ،2ص  )244و با اندکی تفاوت
در مناب ��ع دیگر حدیثی نیز آمده اس ��ت( .نس���ایی ،1411 ،ج  ،5ص  14و متقی الهندی،
 ،1409ج  ،5ص )283
در تقری ��ب این روایت(صحیحه عبداهلل بن س���نان) میتوان گف���ت ثبوت اجر برای
مادری که حج میگذارد ،فر ع بر ثبوت مشروعیت احجاج از جانب اوست(روحانی،1412،
 )149 ،9و م ��ادر میتوان ��د بچه را احرام کند و اجری که در روایت اس���ت ،داللت دارد بر
اینک ��ه فعل از فاعل ،اختیاراً واقع ش���ده ،ل���ذا داللت بر جواز چنی���ن کاری میکند( .ابن
عالمه ،1389 ،ج  ،1ص )264
عدهای دیگر از فقهاء نظر مخالفی ابراز داش���تهاند از جمله؛ ابن ادریس گفته اس���ت
والیتی برای مادر در حج نیس ��ت و اس���تدالل ایش���ان آن اس���ت که همانطور که والیت
برای مادر در مال و نکاح منتفی است ،در اینجا هم منتفی است( .عالمه حلی،1413 ،
ج  ،4ص  )14و فخرالمحققین هم این نظر را تقویت کرده اس���ت( .ابن عالمه،1389 ،
ج  ،1ص  )264از دیگر دالیلی که برای مخالفت با این امر بیان ش���ده اس���ت ،آن اس���ت
که احتمال دارد که این احجاج از جانب مادر ربطی به والیت او نداشته و شاید از قبیل
این باش ��د ک ��ه هر آنچه فرزند از اعمال ش���رعیه انج���ام دهد ،برای پدر و م���ادرش اجر و
ثواب نوش ��ته میشود و بر فرض تس���لیم به این که ورود این حدیث در رابطه با احجاج
مادر اس ��ت ای ��ن امر اطالق ندارد؛ از جهت اینکه احجاج حس���ن اس���ت حتی در صورت
عدم اذن ولی شرعی و این حدیث در مقام بیان نفی قصور صبی از حج است و مقتضی
اصل ،عدم ثبوت مشروعیت احجاج برای مادر است مگر به اذن ولی شرعی(.روحانی،
 ،1412ج  ،9ص )149
دراینب ��اره برخی فقهاء بیان داش���تهاند ،این امور اصوالً ربطی ب���ه والیت ندارد تا ما
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بخواهی ��م بح ��ث کنیم که م ��ادر در اینجا والی ��ت دارد یا نه؟ و اظهار داش���تهاند« :ظاهر
آن اس ��ت ک ��ه احجاج صب ��ی اختصاص به ولی ش���رعی ندارد؛ بلکه جایز اس���ت برای هر
کس ��ی ،ک ��ه صب ��ی را محرم کند ،زی ��را دلیلی بر حرمت تص���رف در امور طف���ل مادامی که
تصرف مالی نباش ��د ،نیست .بنابراین جایز است احجاج صبی برای هر کسی که متولی
و متکفل امر اوست هر چند ولی شرعی نباشد ،حتی از اجانب .و شاهد هم اطالق برخی
روایات اس ��ت نظیر صحیحه معاویه بن عمار« :عن ابیعبداهلل؟ع؟ قال :انظروا من کان
معک��م من الصبیان فقدموه الی الجحفه او الی بط��ن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم
و یط��اف بهم و یرمی عنهم و من ال یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه» (کلینی،1363 ،
ج  ،4ص 304و ش ��یخ ص ��دوق ،1404 ،ج  ،2ص  )434ل���ذا دلیلی ب���ر لزوم احجاج ولی
نیس ��ت؛ پ ��س مانعی نداردکه غی ��ر ولی هم اعم از م���ادر و برادر و ...این ام���ر را به عهده
بگیرند(".خوانس ��اری ،1405 ،ج  ،2ص  )258از میان فقهای اهل سنت؛ مالکیه احرام
صب ��ی را برای مادر جایز میدانن ��د بخاطر حدیث ابن عباس و بیان میدارند که معنای
حدی ��ث این اس ��ت که طفل تحت تکفل هر کس���ی ب���ود (کل من کان الصبی فی حجره)
جایز است که او را احرام کند خواه مادر باشد یا هر کس دیگری و والیت را در اینجا شرط
نمیداند( .مالک ،1323،ج  ،1ص  369و حطاب الرعینی ،1416 ،ج  ،3ص )439
البته ابوحنیفه بطور کل منکر احرام برای صبی ش���ده ؛ باالستقالل یا بالتبعیه؛ چون
به نظر او از صبی ،قصد حاصل نمیشود(.الرافعی ،بی تا ،ج  ،7ص )420لذا اصالً بحث
والیت مطرح نمیش ��ود .اما علمای ش ��افعی قول اصح را در این میدانند که احرام تنها
از جانب ولی صحیح اس ��ت و از آنجا که مادر را جز اولیا نمیدانند ،روایت منقول از ابن
عباس را ضعیف میشمارند(.النووی ،بی تا ،ج  ،7ص )22
نقد و بررسی

در بررس ��ی دیدگاه س ��وم که والی ��ت را در برخی موارد جایز میش���مارد ک���ه از جمله آنها
احرام در احجاج صبی اس ��ت باید گفت ،مش ��هور بین فقهای شیعه آن است که احجاج
صبی مختص ولی شرعی است و از غیر ولی صحیح نیست .در مورد استدالل به روایت
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معاویه بن عمار در مورد ش ��مول ولی غیر ش���رعی ،جواب آن اس���ت که تمسک به اطالق
کالم ف ��ر ع بر آن اس ��ت ک ��ه دلیل در مقام بیان باش���د و این دلیل در بی���ان محل احرام و
کیفیت آن است و صحیح نیست که به آن تمسک کنیم؛ از این جهت که محج شخص
معینی باش ��د یا نباش ��د .بنابراین دلیل بر مش���روعیت آن در غیر مورد ولی نداریم و اصل
هم اقتضای عدم آن را دارد( .روحانی ،1412 ،ج  ،9ص )147
در م ��ورد روایت عبد اهلل بن س ��نان نیز باید گفت این روایت صحیحه اس���ت و نص
در والی ��ت مادر اس ��ت و اقوال دیگر توان مقابل���ه با آن را ندارد و حتی برخی کس���انی که
والیت را از مادر نفی کردهاند ،اختصاصاً به خاطر نص مذکور قول به والیت مادر در این
مورد دادهاند( .حلی ،1364 ،ج  ،2ص  )244عالمه حلی نیز در پاس���خ به استدالل ابن
ادری ��س در عدم والیت داش ��تن مادر حتی در این مورد بیان داش���ته اس���ت " :مالزمهای
بی ��ن آن دو وجود ندارد ،در اینجا مس���أله فرق میکند؛ چون در اینجا امر طاعتی اس���ت
و دیگر اینکه والیت در مال و نکاح مس���تلزم تمامیت نظر و آ گاهی بر مصالح اس���ت و زن
از ای ��ن امور فاصله دارد"(عالمه حلی ،1413 ،ج  ،4ص )14ولی این س���خن عالمه قابل
نقد اس ��ت ب ��ه این نحو که اگر م ��ا زن را صرفاً بخاطر اینکه احرام یک امر طاعتی اس���ت
ولی بدانیم ،در زمان ما که زن دوش ��ادوش مرد در امور اقتصادی وارد اس���ت و میتواند
مصالح و مفاس ��د را درک و ارزیابی کند ،او را هم ولی در نکاح و مال بدانیم زیرا آن علت
(عدم آ گاهی بر مصالح و تمامیت نظر) مفقود است در حالی که والیت یک امری است
که از طریق نصوص و دالیل مشخص اثبات گردیده ،هر چند برخی دالیل آن قابل نقد
و اش ��کال اس ��ت و از اموری نیست که بتوان قیاس کرد و از طرفی این استدالل عالمه با
روایت صحیحه عبداهلل بن سنان که در آن عبارت «و لک اجر» آمده و آن را صرفاً یک
امر طاعتی و عبادی قرار نداده؛ بلکه مستلزم تصرف مالی هم دانسته ،منافات دارد.
از آنچه گفته شد مشخص شد اگر والیت مادر را هم بپذیریم ،تنها در موارد منصوصه
مانند احرام اس ��ت که البته با بیانی که گذش���ت ،در مسأله احرام صبی نیز باید ولی این
کار را انجام دهد و غیر ولی حق احرام صبی را ندارد.
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قان ��ون مدنی به پیروی از فقه امامیه در مواد 1180و 1181س���مت والیت قهری را به پدر
و جد پدری اختصاص داده و برای مادر نشناخته است اما در قانون حمایت از خانواده
ک ��ه مصوب  1353قانونگذار ،عالوه بر اینکه جد پ���دری را از لحاظ والیت بعد از پدر قرار
داد و براب ��ری او را ب ��ا پدر لغو کرد ،به مادر نیز س���مت والیت اعطاء نم���ود واو را در ردیف
ج ��د پ ��دری قرار داد .ماده  15این قانون میگوید« :طف���ل صغیر تحت والیت قهری پدر
خ ��ود میباش ��د درصورت ثبوت حج ��ر یا خیانت یا عدم ق���درت و لیاق���ت او در ادارهامور
صغی ��ر ی ��ا فوت پدر به تقاضای دادس ��تان و تصویب دادگاهشهرس���تان حق والیت به هر
ی ��ک از ج ��د پدری یا م ��ادر تعلق میگیرد مگر اینک���ه عدم صالحیت آنان احراز ش���ود که
در ای ��ن صورت حس� �ب مقررات اقدام به نص ��ب قیم یا ضم امین خواهد ش���د دادگاه در
ص ��ورتاقتضا اداره ام ��ور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارتدادس���تان قرار
خواهد داد»...
ای ��ن قانون پابرجا بود تا در س ��ال  ،1358با تصویب قانون الغ���اء مقررات مخالف با
قان ��ون مدن ��ی راجع به والیت و قیمومت ،این ماده فس���خ گردید و مقررات قانون مدنی
همچن ��ان حا ك ��م گردید .قانونگذار در س ��ال  1379ب���ا پذیرش امكان ع���زل ّ
ولی قهری
در ص ��ورت خیانت ،از نظر مش ��هور فقهای امامی���ه عدول نمود .در نهای���ت در ماده 43
قان ��ون حمایت از خانواده مصوب  1391بدون نام بردن از والیت مادر ،تنها بر حضانت
اطفال توس ��ط مادر پس از فوت پدر اش ��اره شده است .قانونگذار در ماده  43این قانون
میگوید« :حضانت فرزندانی که پدرش ��ان فوت ش���ده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه
به تقاضای ولی قهری یا دادس� �ـتان ،اعطای حضـانت به مادر را خالف مصلحت فرزند
تشخیص دهد».
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نتیجه گیری

از مجموع ��ه بیان ��ات میتوان نتیجه گرف���ت که مادر مطلقاً والیت ن���دارد؛ بخاطر دالیل
صری ��ح و عدم تصریح در آیات و روای���ات .همچنین روایات خاص دیگر چون منصوص
یت ��وان آن را مورد قیاس ق���رار داد و تنه���ا در مورد مذک���ور یعنی احرام
العل ��ه نیس ��ت ،نم 
طفل ،والیت دارد؛ چون نص است و در این مورد خاص به عنوان ولی شرعی محسوب
میش ��ود؛ چون نمیتوان غیر ولی را در احجاج طفل دخیل کرد .اما در مواقعی میتوان
م ��ادر را ب ��ه عنوان ول ��ی در نظر گرفت و حتی میت���وان گفت در برخی مواق���ع او بهترین
ف ��ردی اس ��ت ک ��ه میتواند امور طفل خ���ود را بهعهده بگی���رد که این ح���ق را در صورت
تش ��خیص مراجع ذیصالح از طریق قیمومیت مادر یا وص���ی بودن او اعمال میکنند.
قیمومی ��ت ،درواقع ،چهرهای از والیت حاكم اس���ت كه وی میتواند ش���خصاً امور مولی
علی ��ه را بهعهده بگیرد یا ش ��خص دیگ���ری را ب���رای اداره امور او تعیین كن���د و لذا فقها
مباح ��ث مربوط ب ��ه والیت و قیمومی���ت را در یك ب���اب و با یك روش مط���رح میكنند و
عم ��ده بحثش ��ان نی ��ز روی محور «والی���ت» دور میزند؛ زی���را حاكم و قی���م منصوب از
طرف او نیز در زمرهی اولیای محجور به حس���اب میآیند و قیم كس���ی نیس���ت كه خود
مس ��تقالً دارای والیت باش ��د بلكه والیت او نش���أت گرفته از والیت حاكم اس���ت هر چند
ف ��رد بیگانهای باش ��د .و همانگون ��ه كه در بحث ترتی���ب اولیای محج���ور میآید ،این
نوع والیت در آخرین مرتبهی والیت قرار داش���ته و در صورت فقدان اولیای قبلی ظهور
پیدا میكند.
وصای ��ت بر اش ��خاص نیز ،نمایندگی دادن ولی اس���ت به دیگری ک���ه پس از فوت او
مولی علیه را تربیت و نگهداری کند و اموال او را اداره نماید .در بحث والیت ،دارندهی
یك حق كه توان انتقال آن را نیز به دیگری داش���ته باش���د میتواند در مورد آن وصیت
كن ��د ،پدر یا جدّ پدری نیز كه والیت بر طفل داش���ته و ادارهی اموال و داراییهای طفل
و سرپرس ��تی و نگه ��داری او را برعه ��ده دارد میتوان���د برای انجام این ام���ور پس از خود
ف ��ردی را وص ��ی قرار دهد .ب ��ه بیان دیگر ،وص���ی نمایندهی موصی ب���وده و موصی او را
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مناس� �بترین فرد ب ��رای این امر تش ��خیص داده و این وظیفه را برعهدهی او گذاش���ته
است.
لذا پیش ��نهاد میش ��ود به منظور رفع چالشهای موجود در زمینه اجرای قوانین در
مورد اطفال و برای رعایت غبطه کودک و نیز تطابق کامل با احکام و قوانین اس�ل�امی،
در قانون حمایت از خانواده فصل پنجم که درمورد حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
است؛ بازنگری شده و موارد ذیل در آن گنجانده شود:
 )1الزام انتخاب مادر به عنوان قیم از جانب حاکم ش���ر ع مگر درصورتی که رعایت
غبطه طفل نشود.
 )2افزای ��ش اختی ��ارات قی ��م و آن را هم عرض ول���ی قهری قرار دادن ب���ه منظور به
منظور افزایش قدرت والیی مادر در امور مالی؛
الزم ب ��ه ذک ��ر اس ��ت رواج فرهنگ وصی ��ت در خانوادهها خ���ود میتواند ب���ه باالبردن
اختیارات والیی به مادر ،کمک کند.

والیت مادر در بوته نقد و تحلیل فقهی
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واو استینافدر ترجمههایقرآنکریم
فاطمه محرمی

*

چکیده

واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

پژوه ��ش حاض ��ر پس از بررس ��ی واو اس ��تیناف و گونههای نح ��وی و بالغی آن ،به
ارزیاب ��ی دیدگا هه ��ای مختلف در ال ��زام به ترجمه ی ��ا عدم ترجمه واو اس ��تیناف در
ترجمههای قرآن کریم پرداخته اس ��ت؛ برخی از مترجمین از ترجمه واو اس ��تیناف
ص ��رف نظر نم ��وده و معتقدند که ترجمه آن مخالف زیبایی شناس ��ی زبانی و ادبی
است و عدم بکارگیری آن در زبان فارسی باعث زیبایی و استحکام جمله میشود.
از س ��وی دیگر ،وقتی در زبانی مانند فارس ��ی واژهای به نام اس ��تیناف وجود ندارد،
بکارگی ��ری و حف ��ظ ای ��ن واو در ترجم ��ه دارای اش ��کال اس ��ت و خواننده فارس ��ی یا
انگلیس ��ی زبان آن را درک نمیکند و آن را به معنای واو عاطفه میدانند .عدهای
از مترجمین به استناد لزوم فهم آیات در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر ،عدم راهیابی
زوائد در س ��احت کالم الهی ،حکمت خداوند در بهرهگیری از الفاظ ،حروف و تقدم
نزول قرآن بر توس ��عه منسجم دستور زبان عربی قائل به لزوم ترجمه واو استیناف
ش ��دهاند .این مقاله پس از بررس ��ی ادل ��ه دو دیدگاه ،ادله دی ��دگاه دوم(مثبتین) را
تقویت نموده و ترجمه واو استیناف را الزم میداند.
کلیدواژهها:قرآن،ترجمهقرآن،واواستیناف،واوزاید،استینافنحوی،استینافبیانی.
* طلبه سطح چهار مدرسه عالی علوم اسالمی کوثر.
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مقدمه

نظر به اینکه قرآن جامعه انس ��انی را به تدبر و تعقل در آیات فرا میخواند سادهترین راه
دس ��تیابی به چنین هدف ��ی ترجمه هر چه دقیقتر آن میباش���د .تفاوتهای فراوان در
ترجمههای قرآن ،بس ��تر مناسبی برای آس���یب شناسی آنها ،فراهم آورده است .بر این
اس ��اس وجود اختالفات درکتابهای تفسیری در تش���خیص واو استیناف و تأثیر آن در
ترجمه و نظریات مترجمین مبنی بر حذف یا ابقاء واو اس���تیناف در ترجمه ،زمینه س���از
نگارش این مقاله ش ��ده اس ��ت .نویس���نده در این مقاله ،به بررسی دیدگاههای مختلف
در رابطه با ترجمه یا عدم ترجمه واو استیناف در قالب زائد یا معنا دار بودن آن در زبان
قرآن پرداخته است.
مفهوم شناسی
 -1استیناف

اس ��تیناف در لغت به معنای از نو گرفتن ،نو کردن ،تجدید و از سر گرفتن کار و آغاز کردن
است .نحویون و عالمان بالغت دو تعریف متفاوت از استیناف ارائه دادهاند؛ علمای نحو
جمله مستأنفه را جملهای میدانند که یا در آغاز کالم واقع شده باشد ،مانند« :زید قائم»
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و جملههایی که در ابتدای س ��ورهها قرار دارد .و یا آن که منقطع از ما قبل خود اس���ت،
مانند:
«و َی ْس َئ ُلون َ
َک َع ْن ِذی الْق َْرن َْینِ ق ُْل َس َأ ْت ُلوا َع َل ْی ُک ْم ِم ْن ُه ِذ ْکراً ِإنَّا َم َّکنَّا لَ ُه ِفی الأْ َ ْر ِ
ض َو
َ
آ َت ْینا ُه ِم ْن ُک ِّل شَ ْی ٍء َس َبب ًا» (کهف( )84-83 :ابن هشام انصاری ،1371،ج ،2ص)50
علمای بالغت میگویند :جملۀ استینافی جملهای است که در جواب سؤال مقدر باشد،
راهیم بِالْ ُبشْ ��رى قالُوا َس�لام ًا َ
قال َسال ٌم َفما لَ ِب َث َأ ْن جا َء
مانندَ :
«و لَق َْد جا َء ْت ُر ُس�� ُلنا ِإ ْب َ
بِ ِع ْج ٍل َحنیذ» (هود )69 :و به راس ��تى ،فرس ��تادگان ما براى ابراهیم مژده آوردند ،س�ل�ام
گفتند ،پاسخ داد :سالم ،و دیرى نپایید كه گوسالهاى بریان آورد.
قال َس�لام جواب س ��ؤال مقدری اس ��ت که تقدیر آن « َﻓﺎ َذا ﻗ َ
جملۀ َ
َﺎل ﻟَﻬﻢ» است ،که به
همین دلیل به آن عطف نشده و از آن جدا شده است .بنابراین حضرت ابراهیم؟ع؟ در
جواب فرستادگان فرمود :سالم( .التفتازانی1416 ،ق ،ص)152
 -2تفاوت استیناف نحوی و بالغی

واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

علمای نحو جمله «مس ��تأنفه» را جملهای میدانند که یا در آغاز کالم واقع ش���ده باشد،
و یا آن که منقطع از ماقبل خود اس ��ت .اما علمای بالغت جمله اس���تینافیه را جملهای
میدانن ��د ک ��ه ن ��ه تنها با ماقبل خود در ارتباط اس���ت بلکه روش���ن کنندۀ پاس���خ س���ؤال
مقدری اس ��ت که خود حکایت از حذف دارد .لذا روشن است که جملۀ مستأنفۀ نحوی
با جمله اس ��تینافیۀ بالغی ،کامالً متفاوت اس ��ت ،در کتب نحو از آن با عنوان اس���تیناف
بیان ��ی ی ��اد میکنند( .الصب ��ان ،1419 ،ج  ،4ص  1842و ابنهش���ام انص���اری،1371 ،
ج ،2ص)50
به عنوان مثال در آیه:
«و ِح ْفظ ًا ِم ْن ُك ِّل شَ ْی ٍ
طان ِ
ون ِإلَى الْ َم إَ ِ
ون ِم ْن ُك ِّل جا ِنب»
ل الأْ َ ْعلى َو یُق َْذ ُف َ
مارد ال َی َّس َّم ُع َ
َ
(صافات )7-8 :و [آن را] از هر ش ��یطان سركش ��ى نگاه داش���تیم تا شیطانها نتوانند به
آنچه در سكان آسمان مىگذرد ،گوش فرا دهند و ا گر خواستند گوش دهند از هر طرف
رانده شوند.
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اب ��ن هش ��ام مینویس ��د« :ﻭ اﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺤـﻮﻱ ،ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻔﺴﺎﺩ المعنی» (ابن هشام انصاری،1371،ج ،2ص )50وی به صراحت میگوید:جمله
ون در این آیه ش ��ریفه ،جمله اس���تینافی نحوی بوده و استینافی بیانی نیست؛
ال َی َّس َّم ُع َ
زیرا موجب بطالن در معنا میگردد .صاحب کتاب الجدول در حاشیه کتاب خویش در
یصح أن تكون الجمله نعتا ّ
لكل ش��یطان إذ یوصف
توضی ��ح ای ��ن مطلب مینویس ��د :ال ّ
یصح أن تكون حاال ،و قد أجازهما
بكونه غیر مستمع أو غیر سامع و هو فاسد ،كما ال ّ
العكب��ری( .عبدالرحیم صاف ��ی1418 ،ق ،ج،23ص )43صافی در رابط���ه با آیه مذکور
معتقد است که جمله ﻻﻳـﺴمعون نمیتواند به عنوان صفت برای ُك ِّل شَ ْی ٍ
طان بکار رود؛
زیرا در این حالت شیطان به ناشنوایی وصف میشود یعنی اینکه شنونده نیست و این
باطل اس ��ت .به همین دلیل حال نیز واقع نمیش���ود .این درحالی است که عکبری هر
دو حالت را جایز میداند.
ون را اس ��تینافیۀ بیانی در نظر بگیریم ،نه تنه���ا با ماقبل خود در
ا گ ��ر جمل ��ه ال َی َّس َّم ُع َ
ارتباط است بلکه روشن کنندۀ پاسخ سؤال مقدری است که خود حکایت از حذف دارد
��ی ٍ
طان ِ
مارد ،عدم س���ماع ش���یطان را در تقدیر میگیریم.
یعنی بعد از َو ِح ْفظ ًا ِم ْن ُك ِّل شَ ْ
میکند و ضمیر
ضمیر ،یک نوع رابطی است که جمله متعلق به خود را به ما قبل متصل

ون نشان دهندهی رابطه با جمله ما قبل است؛ زیرا ضمیر احتیاج به
در جمله ال َی َّس َّم ُع َ
ون» را جمله اس���تینافی نحوی
مرج ��ع دارد .در نتیجه چگونه
میت ��وان جمله «ال َی َّس َّم ُع َ

درنظر گرفت ،در حالی که با جمله س���ابق ارتباط دارد .از سوی دیگر ،به هم پیوستگی
و عدم پراکندگی در آیات ،نیز بر این نکته داللت دارد.
 -3زائده

زای ��د در لغ ��ت ب ��ه معنای زی ��ادی خالف نقصان اس���ت و یا اف���زودن چیزى ب���ر چیز تمام
ذکر ش ��ده اس ��ت( .راغ ��ب اصفهان ��ی1412 ،ق ،ص  )385حروف زاید ب���ه حروفی گفته
میش ��ود که جمله بی نی ��از از آن بوده و با حذف آن در معنا تاثیری ایجاد نش���ود .مثل:
«دخلت دمش ��ق الشّ ام لیال» که اگر گفته شود« :دخلت دمش���ق لیال» معنی تغییری پیدا
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واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

نمیکن ��د .حروف زای ��ده محضه حروفی هس ��تند که معنای جدی���دی را در جمله ایجاد
نمیکنن ��دو تنه ��ا برای تقویت معن ��ی و تأ کید آن آورده میش���ود( .المعجم المفصل فی
النح ��و العربی ،ص  )477س ��یوطی در االتقان مینویس���د :از اندیش���مند نحوی س���ؤال
ش ��د ك ��ه تأ كی ��د به حرف چیس ��ت و چ ��ه معنای���ى دارد؟ چون كه اس���قاط آن ب���ه معنى
جمل ��ه صدم� �هاى نمىزن ��د! وى در ج ��واب گفت���ه :این را صاحب���ان طبع مىشناس���ند.
از زیادت ��ى ح ��رف معنای ��ى درمىیابند ك ��ه در اس���قاط آن نمىیابند .مانند کس���ی که به
وزن ش ��عر از روى طبع آ گاه اس ��ت و وقتى بیت ش���عر ب���ر اثر نقص ،تغیی���ر مىیابد به آن
اش ��کال گرفت ��ه و مىگوید :احس ��اس مىكنم كه وزن آن نادرس���ت اس���ت ،ب���دون آنکه
بتوان ��د عل ��ت آن را بیان نماید بر همین اس ��اس ب���ا نبودن حروف زائد معن���ا و طبع کالم
تغیی ��رى مىیاب ��د كه با بودن آنها چی ��ز دیگرى دریافت میگردد اما ب���ه زبان نمیآید.
(االتقان فى علوم القرآن ،1380 ،ج ،2ص)211 :
رضی در شرح کافیه میگوید :فایده حرف زائد در کالم عرب یا لفظی است یامعنوی.
معن ��وی معن ��ا را تأ کی ��د میکند مثل «ب ��اء» در خبر ما و لی���س .این ح���روف از آن رو زائد
یش ��ود که تغییری در اصل معن ��ا ایجاد نمیکنند بلکه تنها ب���رای تاکید معنای
گفت ��ه م 
یش ��ود .فایده لفظی نیر برای تزیین لفظ اس���ت و اس���تقامت
ثابت و تقویت آن آورده م 
وزن ش ��عری و حسن س ��جع در نثر وابسته بدان است .از این رو حروف زاید بدون فایده
و عب ��ث نیس ��ت؛ زیرا اگر این گون ��ه بود در کالم فصح���ا بهوی���ژه در کالم خداوند متعال
و ائمه؟مهع؟جایی نداش ��ت( .رضى الدین اس ��تر آبادى 686 ،ه .قس���ال نشر ندارد ج،4
ص  )434-433همانگون ��ه ک ��ه رض ��ی تصریح کرد ک���ه حروف زاید ب���ه معنای عبث
بودن نیس ��ت؛ بلکه دارای فواید لفظی و معنوی اس���ت ،تنها از آن جهت که به معنای
اصل ��ی جمل ��ه معنای جدی ��دی را نمیافزاید ،به آنه���ا حروف زائد گفته میش���ود .آری
حروف زاید به معنای عبث و بیهوده در س ��خن خداوند متعال جایی ندارد؛ بدین معنا
ک ��ه هیچ فای ��دهای برای آنها مترتب نباش ��د :الحقیق���ه أنه ال یوجد فی الق���رآن الکریم
ش ��یء زائ ��د بمعنی أن ��ه ال یوجد فی القرآن الکریم ش���یء زائ���د بمعنی أن���ه ال فائده منه.
(رضوان1413 ،ق ،ص )666
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 -4اقسام واو
الف) واو مستأنفه

در کت ��ب نح ��وی در تعریف حروف اس���تیناف گفتهان���د :حروفی که بوس���یله جمله بعد،
دال ل ��ت بر ش ��روع میکنند و یا داللت بر قط���ع ارتباط از جمله ما قب���ل مینمایند عبارتند
از :واو ،ف ��اء ،حت ��ی ،بل که حروف ابتدائی نیز نامیده میش���وند .جمله مس���تأنفه نیز در
بین کالم واقع میش ��وند ،منقطع از جمله ما قبل خویش هس���تند به خاطر ش���روع کالم
جدید(ش ��یخ مصطفی الغالیین ��ی ،1379 ،ج ،2ص  )289ابن هش���ام میگوید :یکی از
اقس ��ا م واو ،واو اس ��تیناف اس ��ت که ما بعد آن همواره مرفوع اس���ت مانند قول خداوند
یض ِللِ اهللُ َفال َها ِدی
األر َحا ِم َما نَشَ ��اء» (ح���ج )5 :و «و َم ْن ْ
متع ��ال« :لِ ُن َب َ
کم َو نُ ِق ُّر ِفی ْ
ین لَ ْ
یذ ُر ُهم» (س ��وره اعراف )186 :و «ا َّتقُوا َ
لَ ُه َو َ
کم اهللُ»؛ (س���وره بقره ،آیه)282:
اهلل َو ی َع ِّل ُم ُ
واو در هم ��ه این موارد اس ��تیناف اس���ت چرا که ا گر عطف باش���د  -همچن���ان که بعضی
کم اهللُ
قائل ش ��دهاند – میبایس ��ت نُ ِق ُّر منصوبَ ،
یذ ُر مجزوم بوده و جمله خبریه «ی َع ِّل ُم ُ
بر جملة انش��ایی َوا َّتقُوا َ
اهلل» عطف ش���ده باشد ،که جایز نیس���ت( .ابن هشام انصاری،
 ،1371ص)673-665
ب) واو عاطفه

واو عاطفه به معنای مطلق جمع است .کلمه یا جزئی از سخن که پس از حروف عاطفه
قرار میگیرد ،معطوف به و جزئی که پیش از حروف عاطفه قرار میگیرد ،معطوف علیه
نامند .مفهوم واو عاطفه ،مطلق الجمع اس���ت .مطلق الجمع در نحو به معنی اش���ترا ک
در لفظ و معنی است .در علوم بالغت مطلق الجمع به معنی وصف جامع بین معطوف
علیه اس ��ت .این وصف جامع ،خواه عقلی یا وهمی باشد ،میتواند به صورت تناسب یا
تضاد در معطوف علیه باشد( .حسینی نیا ،1386 ،ص)328-329
ج) واو زائده

ابن هش ��ام میگوید :علماء کوف ��ی ،اخفش و جماعتی از نحوی���ون معتقدند :یکی دیگر
«حتَّى إِذا جاؤُ ه��ا َو ُف ِت َح ْت َأ ْبوابُها َو
از اقس ��ام واو ،واو زائد میباش ��د .واو درآیه ش���ریفهَ :
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َ
قال لَ ُه ْم خَ َزنَ ُتها َسال ٌم َع َل ْی ُك ْم» (زمر )73 :را زائده دانس���تهاند ،ش���اهد در زیادت واو در «و
فتحت» آنست که فتحت جواب شرط است و هرگز بر جواب شرط واو داخل نمیشود.
از اینرو واو در آیه شریفه زائده است( .ابن هشام ،انصاری ،1371 ،ص)279
بعض ��ی مانند کامل محمد س ��الم الج ��زار و مصطفی صادق رافع���ی معتقدند که در قرآن
ح ��روف زائ ��د وجود ن ��دارد و از نحویون که قائ ��ل به زیادی بودن برخی حروف هس���تند
انتق ��اد نمودهاند ،رافعی میگوید :بعضی از کلمات در قرآن یافت میگردد که نحویها
��ن ا ِ
هلل لِ ْن َت لَ ُه ْم» (آل عمران:
آن را زائ ��د دانس ��تهاند از آن جمل ��ه در آیهی « َف ِبما َر ْح َم ٍة ِم َ
َ
َ « )159ف َل َّما َأ ْن جا َء الْ َب
ار َت َّد بَصیراً» (یوسف )96:میباشد که ما
ش��یر ألْقا ُه َعلى َو ْج ِه ِه َف ْ
ُ
در آی ��ه اول و َأ ْن در آی ��ه دوم را زائ ��د دانس ��تهاند در حالی که ا گر این دو حرف برداش���ته
ش ��ود گذشته از آن که جمال ترکیب و حس ��ن نظم آن کاسته میشود ،از دقائق معنوی
آن نی ��ز تهی میگردد؛ زیرا ما دراین آیه اش ��اره دارد ب���ه مالئمت پیغمبر در انجام امور ،و
نیز بین جار و مجرور فاصله انداخته است تا مجالی برای تدبر و تفکر در اهمیت رحمت
باشد .غرض از َأ ْن در آیه دوم اشاره بوجود فاصله میان انداختن پیراهن یوسف بر روی
یعقوب و آمدن وی میباش ��د و بهواس ��طه دوری میان یوس���ف و پدر او اش���اره به انتظار
یعق ��وب نموده و متضمن لطائف دیگری نیز میباش���د .نظیر آیات فوق در قرآن بس���یار
مشاهده میشود که برخی آنها را دارای کلمات زائد میدانند .هر چند بسیاری متوجه
معانی و نکات لطیف آن نمیشوند( .صادق رافعی1421 ،ق ،ص)176-175
دیدگاهها پیرامون وجود حروف زائد در قرآن
واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

سید رضی میگوید :من نیز با ابی العباس مبرد هم عقیدهام که در قرآن حروف زائدی
بکار نرفته اس ��ت مگر آنکه معنای مفیدی را در برداش���ته و همچنین ممکن نیست که
بی فایده باش ��د .زمانی زیادات و نقائص در کالم وارد میشود که گوینده مضطر شود و
وزن و قافیه ش ��عری او را مجبور به آوردن حروف زائد کرده باش���د .اما هنگامی که کالم
از س ��وی خداوند تبارک و تعالی باش ��د ،قیاس س���خن با کالم الهی هباء منثورا و س���رابی
تیه الْ ِ
بیش نیس ��ت .همچنین اصدق القائلین خداوند س���بحان میفرمایند« :ال َی ْأ ِ
باط ُل
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زیل ِم ْن َحكیمٍ َح ٍ
��ن بَ ْینِ َی َد ْی ِه َو ال ِم ْن خَ ْل ِف ِه َت ْن ٌ
مید» (س���وره فصلت )42 :؛ كه باطل از
ِم ْ
پیش روى آن و پش ��ت س ��رش به س���راغ آن نمىآید؛ (زیرا این) فرو فرستادهاى از جانب
(خداى) فرزانه س ��توده اس ��ت .بسیار بعید است که خداوند به علت ناتوانی و اضطرار از
حروف زائد استفاده نماید( .السید شریف رضی1406 ،ق ،ص)289
در ترجمه یا عدم ترجمه واو استیناف در قرآن
الف :دیدگاه مخالفین ترجمه واو استیناف /زاید

خرمش ��اهی ،در خص ��وص ع ��دم حفظ واو اس���تیناف آغازین بس���یاری از آی���ات قرآنی در
ترجم ��ه ،اظه ��ار نمودهان ��د :محتاطان و اهل تدقی���ق بالفاصله پاس���خ مثبت میدهند.
زی ��را مترجم امی ��ن ،حق ندارد نه یک واو از اصل ،نه ی���ک واو از پیش ،از ترجمه حذف
نمای ��د و صرف ��ا میتواند در داخ ��ل گیومه ،به ای���ن کار مبادرت نماید .به نظر میرس���د
حفظ سرتاس ��ری و دائمی این واوها بیش���تر به دلیل وس���واس و نه دقت علمی و هنری
و ترجمهای اس ��ت .وقتی در زبانی مانند فارس���ی واژهای به نام اس���تیناف وجود ندارد،
بهکارگیری و حفظ این واو در ترجمه دارای اش���کال است و خواننده فارسی یا انگلیسی
زبان آن را درک نمیکند و آن را به معنای واو عاطفه میداند .از سوی دیگر از نظر زیبا
شناس ��ی زبانی و ادبی همانگونه که بهکارگیری این واو در زبان عربی و نثر قرآن باعث
یش ��ود ،به همان نس���بت عدم بهکارگیری آن در زبان فارسی باعث
زیبایی و مالحت م 
مالحت ،زیبایی ،اس ��تحکام و اس ��تقالل جمله میگردد .ایش���ان در مقال���ه نکات قرآنی
بیان میدارد :دیدم به راس ��تی مواردی هس���ت که ا گر واو را زائد نگیریم و در ترجمه به
عنوان واو عاطفه یا اس ��تینافی ظاهر کنیم ،باعث اختالل و بلکه فس���اد معنی میگردد.
ایش ��ان بی ��ان نمودند اولین آیهای که به من نش���ان داد با یک پدی���ده نحوی و موجود
ی َغیابَ ِت الْ ُج ِّب
زبانی واو زائد مواجه هس ��تم ،آیه « َف َل َّما َذ َه ُبوا بِ ِه َو َأ ْج َم ُعوا َأ ْن َی ْج َع ُلو ُه ف 
ون» (سوره یوسف )15 :بود که آشکارا
َو َأ ْو َح ْینا ِإلَ ْی ِه لَ ُت َن ِّب َئ َّن ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه ْم هذا َو ُه ْم ال َیشْ ُ��ع ُر َ
میدیدم اگر واو را که قبل از اوحینا آمده اس���ت در ترجمه ظاهر کنم ،جمله ناقص و در
نتیج ��ه لَ َّما َ /ف َل َّما بی ج ��واب میماند .لذا بدون آنکه در متون نح���وی کندوکاو کنم،
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به اش ��ارات تفاس ��یر قرآنی اکتفا نمودم و جرأت ورزیدم واو قبل از َ
«أ ْو َح ْینا» را در این آیه
ترجمه نکردم( .خرمشاهی ،1389،ص)15
ب :دیدگاههای موافقین ترجمه واو استنیاف

خان ��م طاه ��ره صفارزاده یک ��ی از مترجمین قرآن کریم در پاس���خ به این س���ؤال که آیا در
ترجمه قرآن ،بکارگیری همهی ادوات ،ضمائر ،حروف زائد و تأ کیدات را الزم میدانید؟
پاس ��خ دادند :ب ��رای این نوع مالحظات در ترجمهی قرآن ،حت���ی االمکان ،معادل یابی
الزم است( .فصلنامه بینات ،شماره  49و  ،50ص)120
آق ��ای حس ��ین انصاریان میگوید :بدون ش���ک ادوات ،ضمائر و حروف (که نس���بت
ب ��ه کت ��اب خدا نبای ��د با قید زائ ��د ب� �هکار رود) و تأ کیداتی ک���ه در بس���یاری از آیات قرآن
ص ��ورت گرفت ��ه ،کامال بجا و منها نمودن آنها ،آیات را دچ���ار نقص مینماید .این امور
نش ��ان دهنده اعجاز قرآن و اس ��تحکام آیات اس���ت و ب���رای این که غیر ع���رب ،آنها را
جزء اس ��تخوان بندی آیات بدانند ،تا حد امکان باید به صورت رس���ا در ترجمه منعکس
گردد .زبان فارسی که پس از زبان عربی در میان زبانها در حد کاملی است ،میتواند با
ظرافتها  ،لطائف و اشاراتی که در آن است ،ترجمه ادوات ،ضمائر ،حروف و تأ کیدات
را بصورتی رسا ارائه نماید( .فصلنامه بینات ،شماره  49و  ،50ص)120
نظر و ادله مرحوم سید شریف رضی؟حر؟ در رابطه با عدم راهیابی زوائد در قرآن

واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

ِله ِ
َّ��اس َو لِ ُی ْن َذ ُروا بِ ِ
آی ��ه« :ه��ذا بَ ٌ
الغ لِلن ِ
��د َو لِ َیذَّكَّ َر ُأولُوا
واح ٌ
��ه َو لِ َی ْع َل ُموا َأنَّما ُه َو إ ٌ
الأْ َ لْ ِ
ب��اب» (س ��وره ابراهی ��م( )14 :ای ��ن (قرآن) ،رس���اندن (پی���ام) براى مردم اس���ت (تا
نصیحت شوند)؛ و تا بوسیله آن هشدار داده شوند ،و تا بدانند كه او معبود یگانه است؛
و تا خردمندان یادآور شوند)
سید رضی مینویسد :از ابو العباس مبرد در رابطه با آیه باال سؤال میکنند که الم در
«لِ ُی ْن َذ ُروا بِ ِه» الم علت است و واو بعد از الم علت را ا گر زائد نگیریم معنای واو چه خواهد
بود؟ ایشان در پاسخ میگوید :آیا نمیدانی «هذا بَ ٌ
الغ» مصدر است و «لِ ُی ْن َذ ُروا بِ ِه» فعلی
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اس ��ت که در موضع مصدر قرار گرفته اس���ت و افعال بر مصادرشان داللت میکنند؟ پس
جمل ��ه در تقدی ��ر این اس ��ت که «هذا بَ ٌ
الغ لِلن ِ
َّ��اس َو إنذار» بنابر ای���ن واو،در این آیه دو
مصدر را به یکدیگر عطف نموده بنابراین زائد نیست و ابو العباس واو را زائد نمی داند.
(السید شریف رضی1406 ،ه.ق ،ص)290
 -1آیه « َف ِبما َر ْح َم ٍة ِم َن ا ِ
هلل لِ ْن َت لَ ُه ْم ( ...سوره آل عمران )159 :و به سبب رحمتى از
جانب خدا با آنان نرمخو ش ��دى» میگویند «ما» در این آیه زائد اس���ت یعنی در حقیقت
آیه اینگونه میباشدَ « .ف ِب َر ْح َم ٍة ِم َن ا ِ
هلل لِ ْن َت لَ ُه ْم»
مرحوم سید رضی؟حر؟ در پاسخ میگوید« :ما" در این آیه فایده روشنی دارد و فایده آن
تفخیم و بزرگداش ��ت رحمتی است که پیامبر ؟ص؟ به سبب آن نرمخو و مهربان گردیده
اس ��ت .گوی ��ی خداون ��د میفرماید« :فبرحمه عظیمه من اهلل لن��ت لهم» و جایگاه «ما" در
��ی ُه ْم» (و دریا آنان را فرا گرفت؛
��ی ُه ْم ِم َن الْ َی ِّم ما َغ ِش َ
اینجا مانند موضع «ما" در آیهَ « :فغ َِش َ
با آنچنان (امواجى كه) آنها را پوش ��انید) (س���وره طه )78 :است که حق تعالی از آوردن
کلم ��ه «ما" در این آیه بیان عظمت موجی را اراده کرده که آنها را فرو برده اس���ت یعنی:
«تعظیم ما غشیهم من موج البحر» است .بنابراین ا گر"ما» در این آیه فایده نداشت لغو
و بیهوده میگش ��ت ،در حالی که از خداوند حکیم امر بیهوده صادر نمیگردد( .الس���ید
شریف رضی1406 ،ه.ق ،ص)289
َ
«حتَّى إِذا جاؤُها َو ُف ِت َح ْت أ ْبوابُها َو َ
قال لَ ُه ْم خَ َزنَ ُتها َسال ٌم َع َل ْی ُك ْم » (زمر)73 :
 -2آیهَ :
س ��ید ش ��ریف رضی در جواب به نظریه کوفیون و اخفش و جماعتی که برای زائد بودن
«و لَ ِ
«حتَّى إِذا جاؤُها َو ُف ِت َح ْت َأ ْبوابُها» را ش���اهد میگیرند
��و ا ْف َتدى بِ ِه» و آیه َ
واو ،آی ��اتَ :
و میگوین ��د واو در «و فتحت» زائد اس���ت زیرا هرگز بر جواب ش���رط واو قرار نمىگیرد و در
این آیه «فتحت» جواب ش ��رط است ،بنابراین واو زائده مىباشد( ،ابن هشام ،انصاری،
 ،1371ص )279س ��ید رضی؟حر؟ جواب ،میدهدکه واو زائد نیس���ت زیرا محققین از علما
مانن ��د ابوجعفر النحاس(ابوجعفر النح���اس ،ج3،1421ق ،ص )433گفتهاند :در تقدیر
��ت َأ ْبوابُها» کلمه "دخلوها» بوده اس���ت و پ���س از آن جمله
«ح َّت��ى إِذا جاؤُها َو ُف ِت َح ْ
آی ��ه َ
َ
«و
ق��ال لَ ُه ْم خَ َزنَ ُتها َس�لا ٌم َع َل ْی ُك ْم» آمده اس���ت ،پس باز ش���دن درها ،دالل���ت بر داخل
َ
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ش ��دن متقین به بهش ��ت اس ��ت و خداوند به دلیل اختصار آن را بیان ننموده اس���ت .در
نتیجه از اقتدار و فصاحت کالم الهی به ش ��مار میرود( .الس���ید شریف رضی1406 ،ه.ق،
صص)290-289
َ
َ
َ
 -3آی ��هَ « :ف َل َّم��ا َذ َه ُبوا بِ ِ
��ب َو أ ْو َح ْینا ِإلَ ْی ِه
��ه َو أ ْج َم ُعوا أ ْن َی ْج َع ُل��و ُه فی َغیابَ ِت الْ ُج ِّ
ون» (س ��وره یوس���ف )15 :هنگامى ك���ه او را با خود
لَ ُت َن ِّب َئ َّن ُه ْ��م بِ َأ ْم ِر ِه ْم هذا َو ُه ْم ال َیشْ �� ُع ُر َ
بردن ��د ،و تصمیم گرفتن ��د وى را در مخفىگاه چاه قرار دهند( ،س���رانجام مقصد خود را
عملى ساختند؛) و به او وحى فرستادیم كه آنها را در آینده از این كارشان با خبر خواهى
س ��اخت؛ در حال ��ى ك ��ه آنها نمىدانن ��د» که مترجم محت���رم آقای خرمش���اهی برای زائد
بودن واو آن را ش ��اهد گرفته و میگوید :واو در «و َأو َحینا» زائد اس���ت .زیرا بعد از ّ
«فلما»
َ ْ ْ
جواب شرط نیامده و َ
«أ ْو َح ْینا» جواب شرط میباشد .و بر جواب شرط واو قرار نمى گیرد
بنابراین واو زائد است .سید رضی؟حر؟ در پاسخ به آن میگوید:
َ
َ
«و أ ْج َم ُعوا أ ْن َی ْج َع ُلو ُه
این آیه نیز نظیر پاس ��خ به آیات فوق است .زیرا قول خداوندَ :
فی َغیابَ ِت الْ ُج ِّب» دلیلی است بر قرار گرفتن حضرت یوسف در چاه به خاطر شدت عزم
برادران ��ش و اجماعی که بین آنها منعقد ش ��ده بود .گوی���ی خداوند میفرماید« :حتی اذا
َذ َه ُبوا بِ ِه َو َأ ْج َم ُعوا َأ ْن َی ْج َع ُلو ُه فی َغیابَ ِت الْ ُج ِّب «جعلوه هناک» َو َأ ْو َح ْینا ِإلَ ْی ِه».
َ
راهی��م» و «ق َْد َصدَّق َْت
«و نا َد ْینا ُه َأ ْن یا ِإ ْب
 -4آی ��اتَ « :ف َل َّم��ا أ ْس َلم��ا َو َت َّل ُه لِ ْل َجبی��ن» و َ
ُ
الرؤْ ی��ا» (صافات ،آی ��ه« )105-104-103 ،پس وقت���ى هر دو تن دردادن���د [و همدیگر را
ُّ
ب ��درود گفتند] و [پس ��ر] را به پیش ��انى بر خاك افكن���د» «او را ندا دادیم ك���ه اى ابراهیم»
«رؤیا [ى خود] را حقیقت بخش ��یدى» .داللت واو در آیات ش���ریفه مانند آیه فوق بیانگر
حذف جواب شرط در ّ
فلما میباشد بنابراین واو در آنها زائد نیست.
ب ��ا بررس ��ی در کت ��ب تفاس ��یر ،دیدگاهه ��ای مختلفی در رابط���ه با آیه فوق به چش���م
میخورد:
َ
«و أ ْو َح ْینا ِإلَ ْی ِه لَ ُت َن ِّب َئ َّن ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه ْم هذا» أی انه أوحى
 –1ابراهی ��م ابی ��اری مینویس ��دَ :
الیه أنه س ��یلقاهم و یوبخهم على ما صنعوا ،و هذا قبل القائه فى الجب ،تقویة لقلبه و
تبش ��یرا له بالس�ل�امة (ابراهیم ابیاری  ،ج ،1405 ،10ص .)122آیه به این معنا است که
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به حضرت یوسف؟ع؟ وحی شد که برادرانت را حتما مالقات خواهی کرد و آنها به سبب
آنچه انجام دادند توبیخ خواهند ش ��د و این وحی قبل از انداختن وی به چاه میباش���د
به خاطر تقویت قلب و بشارت سالمتی ایشان.
َ
«و أ ْو َح ْینا ِإلَ ْی ِه» معطوفة على جملة
نویسنده کتاب التحریر و التنویر میگوید :جملۀ َ
مهم عبر القصة .ا -و قیل:
َو َأ ْج َم ُع��وا َأ ْن َی ْج َع ُل��و ُه ِفی َغیابَ ِت الْ ُج ِّبّ ،
ألن هذا الموحى من ّ
َ
(لما)( ،ابن عاشور،ج ،12قرن ،14ص)32
الواو مزیدة وجملة أ ْو َح ْینا هو جواب ّ
جمله «اوحینا »..به جمله «و اجمعوا »...عطف شده است .زیرا موضوع وحی الهی
به حضرت یوسف؟ع؟ از مهمترین قسمت این داستان به شمار میرود .و نظر ضعیفی
نیز وجود دارد که میگوید :واو اضافی است و جمله «اوحینا»جواب ّلما میباشد.
نظر مترجم محترم آقای خرمش ��اهی با نظر مرحوم ش���یخ رضی بر مبنای اینکه واو،
«و َأ ْو َح ْینا ِإلَ ْی ِه» و آیاتی که در فوق اشاره شد زائد است ،کامال با یکدیگرمغایر است و
در َ
شیخ رضی واو را زائد نمی داند و با دالیلی که بیان کردند جایگاه واو را روشن ساختند.
به نظر میرس ��د اختالف علما در بیان نقش واو در کتابهای تفس���یری و همچنین
اخت�ل�اف بین مترجمی ��ن محترم در ذکر آن در ترجمه و باالخ���ص اختالف مرحوم عالمه
طباطبای ��ی؟حر؟ و مرحوم آیت اهلل معرفت؟حر؟ بر س���ر عاطفه یا اس���تیناف بودن واو در آیه
ون ِفی الْ ِع ْل ِم» که در ذیل به آن پرداخته شده است مبین این مسئله است که
الر ِاسخُ َ
َ
«و َّ
تش ��خیص واو استیناف در قرآن کریم مش���کل است و توجه به این نکته که در ساحت
کالم اله ��ی زوائ ��د راه ن ��دارد و واوهایی که به نظر میرس���ید نیازی ب���ه ترجمه ندارد ،در
جمل ��ه نقش معنای ��ی دارند و همچنین مطالع���ه تاریخ تحوالت و تط���ورات در زمینهی
بحثهای تفس ��یری و مراحل و دورانهایی که بر تفس���یر قرآن کریم گذش���ته اس���ت ،و
فع ��ل و انفعاالتی که بر روی مباحث مزبور و در اثر اندیش���ههای مختلف و منابع فکری
غی ��ر اس�ل�امی انج ��ام گرفته ،ب ��ه خوبی گویای آن اس���ت که ق���رآن تا چه ان���دازه در این
ف ��راز و نش ��یبها و صحنههای مبارزهی فک���ری و اعتقادی و کارزارهای سیاس���ی مورد
س ��وء برداش ��ت قرار گرفته و مفاهیم آن دچار تحریف گش���ته اس���ت(.عباس علی عمید
زنجانی1373،ش ،ص)150
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در حالیک ��ه قرآن کریم ،کهنتری ��ن و معتبرترین متن ادبی قانونمند عرب اس���ت،
از این رو ،مبنای ادبیات عرب به ش ��مار میآید؛ یعنی معیار خطا و صحت اس���تعماالت
مردم و قواعد ادبی است .به عبارت دیگر :قرآن بر اساس قواعد ادبیات عرب ،سنجش
نمیش ��ود؛ چرا که علوم ادبی عرب و قواعد آن بعد از قرآن پایهگذاری ش���ده اس���ت لذا
ه ��ر گاه قاعدهای عربی با قرآن ناس ��ازگار بود آن قاعده اس���تثناء میخورد( .محمدعلی
رضایی اصفهانی ،1390 ،ص.)118
تحلیل مقایسهای ترجمه واو با رویکرد عطفی یا استینافی در آیه «هفت سوره آل عمران»
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��و الَّذی َأن َْز َل َع َل ْی َ
مات ُه َّن ُأ ُّم الْ ِك ِ
هات
تاب َو ُأخَ ُر ُم َتش��ابِ ٌ
آیات ُم ْح َك ٌ
تاب ِم ْن ُه ٌ
ك الْ ِك َ
« ُه َ
ون ما َتشابَ َه ِم ْن ُه ا ْب ِتغا َء الْ ِف ْت َن ِة َو ا ْب ِتغا َء َت ْأوی ِل ِه َو ما َی ْع َل ُم
ذین ف 
ی ُق ُلوبِ ِه ْم زَ ْیغٌ َف َی َّت ِب ُع َ
َف َأ َّما الَّ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْ��ن ِع ْن ِد َربِّنا َو ما َیذَّكَّ ُر ِإ َّال
��ون ِفی الْ ِع ْل ِم َیقُولُ َ
الر ِاسخُ َ
َت ْأوی َل ُ
��ه ِإ َّال اهللُ َو َّ
ُأولُوا الأْ َ لْ ِ
باب» (س ��وره آل عمران ،آیه « )7اوس���ت كس���ى كه این كتاب [ق���رآن] را بر تو
فرو فرس ��تاد .پارهاى از آن ،آیات محكم [صریح و روش���ن] اس���ت .آنها اس���اس كتابند و
[پارهاى] دیگر متشابهاتند [كه تأویلپذیرند] .اما كسانى كه در دلهایشان انحراف است
براى فتنهجویى و طلب تأویل آن [به دلخواه خود ]،از متش���ابه آن پیروى مىكنند ،با
آنكه تأویلش را جز خدا و ریش� �هداران در دانش كسى نمىداند[ .آنان كه] مىگویند« :ما
بدان ایمان آوردیم ،همه [چه محكم و چه متش���ابه] از جانب پروردگار ماس���ت» ،و جز
خردمندان كسى متذكر نمىشود».
ون ِفی الْ ِع ْلم»
الر ِاسخُ َ
عموم مفسران و صاحب نظران برای حرف «واو» در عبارت َ
«و َّ
دو معنا ارائه نمودهاند گرچه معنای سومی هم برای آن بیان شده است (سید مرتضی،
أمالی ،ص)95
ون ِفی الْ ِع ْل ِم»  ،عاطفه اس���ت و راس���خان
الر ِاسخُ َ
برخی معتقدند «واو» در آغاز عبارت َ
«و َّ
در علم را عالم به تأویل آیات قرآن دانس ��تهاند و قصد ایش���ان از اثب���ات عاطفه بودن واو،
عالم دانستن پیامبر اکرم؟ص؟ و ائمه اهل بیت؟ع؟ به تأویل است .برخی دیگر معتقدند واو
استیناف ،است و قصد ایشان ،محصور بودن علم به تأویل  ،در خداوند ّ
عزوجل است.
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نظر مرحوم آیه اهلل معرفت؟حر؟ در رابطه با آیه  7آل عمران

مرحوم آیه اهلل معرفت؟حر؟ مینویس ��ند :به دلیل تناس���ب حکم و موضوع ،داللت آیه بر
تشریک (عاطفه بودن واو) واضح است و این به خاطر مناسبت نزدیک بین مسندالیه
و داللت معنایی مس ��ند اس ��ت و معنای مناس���بت ،آن اس���ت که وقتی مسندالیه شامل
وصفی خاص گش ��ت واجب اس ��ت مراعات مابین صفت و حکمی که مترتب بر صاحب
صفت اس ��ت من جمله عالقه س ��ببیت یا شبه سببیت باش���د .بنابراین راسخون در علم
طلب کننده علم هستند و از جنس چیزی هستند که با معرفت کامله ،تناسب دارد .اما
مناسبتی بین ایمان کورکورانه و بین رسوخ در علم وجود ندارد .لذا رعایت تناسب مذکور
ون ِفی الْ ِع ْلم» معطوف بر «اهّلل» و عالم به تأویل متش���ابه نیز
«الر ِاسخُ َ
ایجاب میکند که َّ
باشند( .محمد هادی ،معرفت1426 ،ه.ق ج ،1ص)489
در پاس ��خ به این سؤال که آیا تش���ریک( ،عاطفه بودن واو) ،تساوی علما با خداوند
تب ��ارک و تعال ��ی را اقتض ��اء نمیکن ��د؟ (ه���ر چند تش���ریک در این جهت خاص باش���د) و
همچنی ��ن با آیه« :لیس کمثله ش ��یء» (ش���وری )11 ،منافات ندارد؟ ایش���ان میگویند:
ش ��رافت علم آن چیزی اس ��ت که خداوند علما را به سبب آن ،منزلت و رفعت بخشیده
ِل��ه ِإ َّال ُه َو َو الْ َمالئِ َك ُة
اس ��ت ،مضافا به اینکه گواه بر این مطلب آیه «شَ �� ِه َد اهللُ َأن َُّه ال إ َ
كیم» (آل عم���ران« )18 ،خدا كه
َو ُأولُ��وا الْ ِع ْل ِ
��م قائِم ًا بِالْ ِق ْس ِط ال إ َ
ِل��ه ِإ َّال ُه َو الْ َعزی ُز الْ َح ُ
فرشتگان
همواره به عدل ،قیام دارد ،گواهى مىدهد كه جز او هیچ معبودى نیس���ت و
ِ
[او] و دانشوران [نیز گواهى مىدهند كه ]:جز او ،كه توانا و حكیم است ،هیچ معبودى
نیست» میباشد .که خداوند و مالئکه و صاحبان علم کنار یکدیگر قرارگرفتهاند.
اش ��کال دیگری که برعاطفه بودن واو نمودند آن است که چگونه با وجود موقعیت
ون» ،عطف بر « ِإ َّال اهللُ» گشته است؟
« َیقُولُ َ
الر ِاسخُ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َربِّنا» َ
«و َّ
��ن ِع ْن ِد َربِّنا» جمله حالیهای اس���ت که راس���خان را
پاس ��خَ « :یقُولُ َ
��ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْ
توضیح میدهد و در موضع نصب میباش���د .نظیر این آیه در قرآن بسیار است از جمله:
«وجا َء َربُّ َ
ك َو الْ َم َل ُ
«ص ًّفا َص ًّفا» حال اس���ت
��ك َص ًّفا َص ًّفا» (الفجر ،آیه )22 :جمله َ
آی ��ه َ
برای "ملک" و منصوب و"ملک" معطوف بر"ربک" است.
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واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

و همچنین در س ��وره مبارکه حش ��ر در بیان مصرف غنائم خداوند میفرماید :للفقراء
المهاجری��ن ....و الذی��ن تبوؤ الدار و االیمان  ....و الذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا
اغفرلنا و الخواننا الذین سبقونا با الیمان( ...حشر ،آیه )10-7 :پس جمله «یقولون ربنا
اغفر »...حال از «و الذین جاؤوا» میباشد که بر ماقبلش معطوف گشته است به خاطر
مشارکت با آنها در استحقاق گرفتن غنائم جنگی.
مرحوم آیه اهلل معرفت؟حر؟ مقید نمودن "راس���خون در علم" ،به جمله حالیه را اش���اره
به نکته دقیقی میداند و میگوید :متش ��ابه برای هر یک از عالم و جاهل متشابه است
غی ��ر از اینکه عالم ب ��ه فضل علمش و به مقام حکمت خداوند متعال متش���ابه را موضع
تأمل و دقت نظر خویش قرار میدهد و بوس ��یله آن با دقت و احاطه کامل به ش���ناخت
تأویل صحیح دست مییابد .راسخون در علم میگویند :متشابه برادر محکم است و از
مقام حکمت خداوند متعال صادر شده است قطعا وراء آیات متشابه ،حقیقتی است که
مقصود بالذات است .لذا این نگاه مؤمنین حقیقی (راسخون در علم) به آیات متشابه،
منج ��ر می گ ��ردد که آنها ب ��ه بحث و تحقیق برای رس���یدن به حقیقت مش���تاق گردند.
(محمد هادی ،معرفت ،ج ،1ص)493
بر پایه برهانی عقلی نیز گفته ش ��ده است قرآن کریم برای هدایت مردم نازل شده و
بسیاری از آیات آن متشابه است .اگر رسول خدا و عترت طاهره ایشان؟ع؟ که حامالن
قرآنند ،به تأویل متشابهات عالم نباشند ،به یقین ،دیگران نیز آ گاه نیستند .در نتیجه
متشابهات فایدهای ندارد و تنها دستاویزی برای فتنه جویان اند .پس به حکم عقل،
ایش ��ان باید به تأویل متش ��ابهات قرآن عالم باش���ند تا با تبیین حقیقت آن ،ریشه فتنه
انگیزی را بسوزانند( .بالغی ،آالءالرحمن،ج2،1419ق،ص)190
نظر مرحوم سید شریف رضی؟حر؟

س ��ید ش ��ریف رضی؟حر؟ اظهار م� �یدارد حقیقت معنای واو جمع اس���ت ،لذا بای���د آن را به
حقیق ��ت و مقتضای خ ��ودش حمل نمود و نمی ت���وان ،آن حقیقت را ب���ر "ابتداء" حمل
کرد مگر در جائی که قرینه داش ��ته باش ��یم و در این آیه هیچ قرینهای که بتوان "واو" را
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ون ِفی الْ ِع ْل ِم» واو
الر ِاسخُ َ
از معن ��ی حقیق ��ی اش منصرف کرد ،وجود ندارد .واو در آی���ه َ
«و َّ
عطف میباشد (رک :السید شریف رضی 1406،ه.ق ،ص)133
نظر مرحوم شیخ طبرسی؟حر؟

شیخ طبرسی؟حر؟ مینویسد :با استناد به رفتار صحابه و تابعان ،عاطفه بودن واو در آیه
مورد بحث ،تأیید ش ��ده است و گفته شده ا گر واو عاطفه نباشد ،پیامد استینافی بودن
واو آن است که جز خدا کسی تأویل قرآن را نداند ،در حالی که تفسیر قرآن کریم همواره
می ��ان صحابه و تابعان رواج داش ��ته اس���ت و در مورد هیچ آیهای هم به دلیل متش���ابه
بودن ،متوقف نشده و هرگز از تفسیر آیهای اظهار عجز نکرده یا نگفتهاند که تأویل آن
نزد خداس ��ت .بنابراین واو در آیه مورد بحث عاطفه اس���ت و راس���خان در علم از تأویل
قرآن باخبرند( .طبرسی ،ج1429 ،1ه.ش،ص.)107
بنابر این راسخان در علم تأویل متشابه را به فضل راسخ بودنشان در فهم حقیقت
ذین جا َه ُدوا فینا لَ َن ْه ِد َی َّن ُه ْم ُس ُب َلنا( »...عنکبوت)69 :
«والَّ َ
دین ب ��ا عنایت پروردگار عالم َ
«ویزی��داهلل الذین اهتدوا هدی» (مریم« )76 :ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل
علیهم المالئکه» (فصلت )30 :و خداوند تعالی میفرماید« :وان لو استقامواعلی الطریقه
السقیناه��م ماء غدقا» (جن )16 :آیا علم به حقائق ش���ریعه نوران���ی ،همان آب گوارایی
نیس ��ت که نوشیدن حیات علم اس ��ت که خداوند به هر کس از مؤمنین بخواهد افاضه
میکند و آنها را از حقائق و اسرار ملک و ملکوت عالم آ گاه مینماید؟
ون ِفی الْ ِع ْل ِم» جهت
الر ِاسخُ َ
«وما َی ْع َل ُم َت ْأوی َل ُ
��ه ِإ َّال اهللُ» َ
م ��ی دانی ��م بین دو جمله َ
«و َّ
جامع وجود دارد به این معنا که هر دو جمله در علم ،جهت مش���ترک دارند و مناس���بت
بی ��ن آن دو برق ��رار اس ��ت ،به این معنا که راس���خ در علم کس���ی اس���ت ک���ه در آن دانش
متخص ��ص و مح ��ل رج ��وع عموم مردم باش���د .حال ا گر راس���خ در علم چی���زی نفهمد و
بگوی ��د چ ��ه بفهمم و نفهمم به همه ایم���ان دارم زیرا همه از ناحیه خداوند اس���ت دیگر
متخصص نبوده و شایس ��ته اس ��ت به جای صفت راس���خ به اس���تواری در ایمان ستوده
میش ��د .همانطور که مرحوم آیه اهلل معرفت نیز به این نکته اش���اره نمودند .و احادیث
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و روایات نیز ش ��اهد بر این امر هس ��تند که از بیان آن صرف نظر مینماییم .بنابر این به
نظر میرسد واو ،در آیه «والراسخون» واو عاطفهباشد.
بعد از بررس ��ی اختالفهای علما در تشخیص واو استیناف و اینکه بعضی آن را زائد
دانسته و در ترجمه لحاظ نمی کنند و عدهای نیز در مقابل نه تنها زائد نمی دانند بلکه
معتقدند نقش معنایی دارد .اینک به بررس ��ی ادله افرادی که واو اس���تینافیه را مبنی بر
اینکه جمله انشائی به جمله خبری عطف نمی گردد و  ...اثبات نمودند میپردازیم:
عطف خبر به إنشا یا برعکس (دلیل استیناف)

واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

علم ��اى بالغ ��ت و اكثر علماى نحو مانند ابن مالك در ش���رح باب مفع���ول معه از كتاب
«التس ��هیل» و ابن عصفور در ش ��رح كتاب «اإلیضاح» این عطف جملۀ خبری به انشائی
ی ��ا برعک ��س را ممنوع دانس ��تهاند و ابن عصفور ای���ن ممنوعیت و من���ع را نقل مىكند و
مىگوی ��د اكث ��ر نحویین نی ��ز ای ��ن اعتق ��اد را دارند(.ابن هش���ام ،انص���اری،1371 ،ج،2
ص )627ام ��ا صفّ��ار و گروهی از نحوی ��ان آن را جایز میدانند ،این گ���روه به آیات ذیل
«و بَشِّ ِ
ین
��ر الَّ ِذ َ
«و بَشِّ ِر الَّ ِذ َ
اس ��تدالل نمودهاند که عبارتند از :عبارت َ
ین َءا َم ُنو ْا» در آیهَ :
ات َأ َّن ل ُه ْم َجن ٍ
الصالِ َح ِ
تح ِت َها الأْ َ ْن َه ُر» (بقره )25 :و عبارت
َءا َم ُن��و ْا َو َع ِم ُلو ْا َّ
تج ِرى ِمن ْ
َّات ْ
تح ُّبون َها ن َْص ٌر ِّم َنا ِ
«بَشِّ ِ
یب َوبَشِّ ِ��ر الْ ُمؤْ ِم ِنین»
«و ُأخْ َرى ُ
هلل َو َف ْت ٌح ق َِر ٌ
��ر الْ ُمؤْ ِم ِنین» در آیهَ :
«إیجاز» بالغی میگوید« :فعل أمر «بَشَّ ر» در
سکاکی از منظر «حذف» و
(صف )13 :که ّ
ِ
َ
«و بَشِّ ِ
َّاس ْاع ُب ُدو ْا
��ر الَّ ِذ َ
َ
ین َءا َم ُنو ْا »...معطوف به فعل محذوف ( ُقل) در آی���ۀَ « :یأی َّها الن ُ
ین ِمن ق َْب ِل ُك ْم لَ َع ُ
َر ُ
لَّك ْم َت َّتقُون» (بقره )21 :است( .یوسف ،سکاکی،
بَّك ُم الَّ ِذى خَ َلق َُك ْم َو الَّ ِذ َ
بیتا ،ج  ،1ص )116زیرا حذف فعل «قال و یقول» در عربی شایع است».
«و بَشِّ ِ
ین
��ر الَّ ِذ َ
تفتازانی نیز به گونهای دیگر نظر س ��کاکی را تأیید کرده و میگویدَ :
«فأنذرهم» اس���ت که ماقبل آیه ب���ر آن داللت
َءا َم ُن��و ْا» (بق ��ره )25 :عطف بر مح ��ذوف ِ
میکند( .اسعدالدین ،تفتازانی1425 ،هـ .ص)458
ِ
زمخش ��ری «بش ��ر المؤمنین» را عطف به دو آیه قبل «تؤمنون بِا ِ
رسوله و تجا ِهدون
هلل و
ِ
(آمنوا کذا) بیان
فی سبیلِاهلل( »...صف )11 :نموده اس ��ت و بش � ِ�ر المؤمنین را به معن���ای ِ
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میکند (محمود زمخش ��ری1427 ،هـ  ،ج ،4ص  )399در حالیکه تفتازانی در این باره
«تؤمن���ون» به دلیل
میگوی ��د« :این موضوع جای اش ��کال دارد ،زی���را مخاطب در فعل ِ
«باهلل و رس ��و ِل ِه» فقط مؤمنان هستند؛ و حال آن که مخاطب در فعل «بشِّ ر» پیامبر؟ص؟
ِ
میباش ��د .بنابراین پوش ��یده نیس ��ت که عطف نمودن أم���ر برای مخاطبی ب���ر أمر برای
مخاطب ��ی دیگر صحیح نیس ��ت مگر هنگام صراحت داش���تن در ندا ،مانن���د( :یا زید قم
و اقعد یا عمرو) .بنابراین نیکوتر آن اس���ت که (بشِّ ��ر) به ( ُقل) محذوف قبل از «یا أیها
ٍ
ٍ
تجارة تنجیکم ِمن
الّذین آمنوا هل أ ُّدلکم علی
عذاب ألیمٍ » عطف ش���ده باشد( .مسعود
بن عمر ،تفتازانى ،ص)263
بنابراین صاحبنظرانی که در باال اش���اره ش���د عطف دو فعل مغای���ر به یکدیگر را از
«إیجاز» بالغی و یا به تأویل بردن فعل جایز میدانند.
منظر «حذف» و
ِ
مش ��اهده میکنیم در بعضی آیات ،واو اس���تینافیه را ،واو عطف میشناس���ند و دلیل
خ ��ود را ،مبتن ��ی بر ارتب ��اط آیه با آیات قب���ل آن آیه ذک���ر میکنند و یا ،فعل���ی را در تقدیر
میگیرند.
لذا به نظر میرسد عطف فعلی که با اعراب و زمان فعل بعد از خود در آیه  ،مطابقت
ندارد ،دارای نکته و داللتی بالغی است به طور مثال ارتباطش با فعلهای ماقبل خود
است و ....که باید از طریق سیاق آیات بدست آید.
عطف فعل منصوب به فعل مرفوع(دلیل استیناف)

کم َو نُ ِق ُّر ِفی
کس ��انی که معتقد هس ��تند واو در آیات ذیل واو اس���تینافیه اس���ت «لِ ُن َب َ
ین لَ ْ
یض ِللِ اهللُ َفال َها ِدی لَ ُه َو َ
یذ ُر ُهم» (س���وره
األر َحا ِم َما نَشَ ��اء» (س ��وره حج ،آیه )5 :و « َم ْن ْ
ْ
اعراف )186 :و «ا َّتقُوا َ
کم اهللُ»؛ (بقره )282 :و از خدا پروا كنید ،و خدا [بدین
اهلل َو ی َع ِّل ُم ُ
گونه] به ش ��ما آموزش مىدهد” و میگویند ا گر عطف باشد  -همچنان که بعضی قائل
ش ��دهاند  -میبایس ��ت «نُ ِق ُّر» منصوبَ ،
کم اهللُ» بر
«یذ ُر» مجزوم بوده و جمله خبر «ی َع ِّل ُم ُ
«وا َّتقُوا اهلل» عطف ش���ود در حالیکه جایز نیس���ت( .ابن هشام انصاری،
جملۀ انش ��ایی َ
 ،1371ص)673-665
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ب ��ا مراجع ��ه ب ��ه کت ��ب تفاس ��یر در رابطه ب ��ا آیات ف���وق مش���اهده میگردد ک���ه هیچ
اجماع ��ی بی ��ن مفس ��ران در تش ��خیص واو اس ��تینافی وج���ود ن���دارد به عن���وان مثال در
رابط ��ه ب ��ا آیه «ا َّتقُ��وا َ
کم اهللُ» ،مرحوم س���مرقندی (نصرب���ن محمد بن احمد،
اهلل َوی َع ِّل ُم ُ
س ��مرقندى ،بحرالعل ��وم ،ج ،1بی ��روت ،دارالفک���ر ،قرن چه���ارم،ص ،)187ابن عاش���ور
(محمدب ��ن طاه ��ر ،اب ��ن عاش ��ور ،ج ،2ق ��رن ،14ص ،)581فاض���ل مق���داد (مقدادب���ن
عب ��داهلل ،ج ،1419 ،2ص )56مالحوی ��ش آل غ���ازی (س���یدعبدالقادر ،مالحوی���ش آل
ک��م اهللُ» واو
غ ��ازی ،ج1382 ،5ق ،ص )263و ...مینویس���ند :واو در آی���ه َ
«وی َع ِّل ُم ُ
عاطفه است.
األر َحا ِم َما نَشَ ��اء» ابن عاش���ور معتقد اس���ت
همچنی ��ن در آیه «لِ ُن َب َ
کم َو نُ ِق ُّر ِفی ْ
ین لَ ْ
ک ��ه فع ��ل "نقر" عطف ب ��ر «فانا خلقناکم من تراب» ش���ده اس���ت( .محمدب���ن طاهر،ابن
عاش ��ور ،ج ،17ص ،)145ش ��یخ طبرس ��ی؟حر؟ (فض���ل ب���ن حسن،طبرس���ی ،ترجم���ان،
ج1377 ،4ش ،ص)189؛ عالم ��ه طباطبای ��ی؟حر؟ (ج ،1374 ،14ص )344و  ...آی���ه
ف ��وق را ب ��ا واو عاطفه ترجمه نمودند ولی اش ��ارهای ب���ه عاطفه یا اس���تینافی بودن واو
نکردهاند.
ش ��یخ طوس ��ی؟حر؟ (محمدب ��ن حس ��ن ،طوس ��ی ،ج ،7ق���رن پنج���م  ،ص )292مرح���وم
رازی(حس ��ین ب ��ن عل ��ى ،ابوالفت ��وح رازی ،ج13،1408ق ،ص )299و مرحوم آلوس���ی،
(سیدمحمود آلوسی ،ج1415 ،9ق ،ص )113واو را واو استینافی تشخیص دادهاند.
ب ��ا کمی دق ��ت میت ��وان به این نتیجه رس ��ید ک���ه آیاتی ک���ه در آنه���ا از "واو" اس���تفاده
ش ��ده قطع ��ا از نکت ��ه بالغ ��ی برخ ��وردار هس ��تند ،نس���بت ب���ه آیات���ی ک���ه در آنه���ا واوی
ذکر نشده است.
و ممکن نیس ��ت واوی در بین آیات قرار گیرد و داللت بر معنایی نداش���ته باش���د زیرا
حرف زائد از لسان حکیم صادر نمی شود.
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نتیجه گیری

پژوهش حاضر در پاسخ به مسأله عدم الزام به ترجمه واو استیناف بر این باور است که
فهم معنای یک آیه به تنهایی و بدون بررس���ی س���یاق آن در سوره میسر نمیباشد .و با
نظر به این نکته که قرآن کریم ،کهنترین و معتبرترین متن ادبی قانونمند عرب است،
از ای ��ن رو ،مبنای ادبیات عرب به ش���مار میآید .به عبارت دیگر قرآن بر اس���اس قواعد
ادبیات عرب ،س ��نجش نمیش ��ود؛ چرا که آن قواعد بعد از قرآن پایهگذاری شدهاند ،از
اینرو نمیتوان واو استینافیه را مبتنی بر قواعد نحوی بر قرآن تحمیل نمود.
نظر به اثبات بار معنایی تمام حروف قرآنی و مد نظر قرار دادن مواردی که به حذف
آن معتقد بودند در حالیکه در این تحقیق به نقش معنایی آنها اذعان شد و همچنین
ع ��دم اجماع مفس ��ران در خص ��وص ماهیت "واو» اس���تینافیه نتایج حاصل از بررس���یها
داللت بر نقش معنایی و عدم الزام به حذف آنها در ترجمه آیه مینماید.
پیش ��نهاد :ارزیابی و مقایسه معنایی آیاتی که در آنها از واو استیناف استفاده شده با
آیاتی که بدون واو استیناف آمده است.
منابع
 .1ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر و التنویر ،مؤسسه التاریخ ،بیروت،
 .2ابیاری ،ابراهیم ،موسوعه القرآنیه ،بی جا ،موسسه سجل العربق.1405 ،
 .3الصبان ،محمدبن علی ،حاش���یة الصبان علی ش���رح األش���مونی ،دارالفک ��ر ،بیروت لبنان
.1419
 .4آلوس���ی ،س���یدمحمود ،روح المعان���ى ف���ى تفس���یر الق���رآن العظی���م ،دارالكت ��ب العلمی ��ه،
بیروت1415،ق.
 .5أنصاری ،ابن هشام ،مغنی اللّبیب ،انتشارات سید الشهدا ،قم ،چ  1371 ،6هـ .
 .6بابت���ى ،عزی���زه فوال ،المعج���م المفصل فی النح���و العربی ،دار الكت���ب العلمیة ،بیروت-
لبنان ،بی تا.
 .7فوالدوند ،محمد مهدی،ترجمه قرآن ،تهران ،دار القرآن الكریم1415،ق.
122

دوفصلنامه ژرفای نور

واو استیناف در ترجمههای قرآن کریم

 .8بالغی ،محمد جواد ،آالءالرحمن ،مؤسسه البعثه ،قم1419 ،ق.
 .9التفتازانی ،اسعد الدین ،مختصر المعانی ،دارالفکر ،،قم1416 ،ه.ق.
 .10حس���ینی نی���ا ،محمد ،دیبای س���خندانی در تطبیق اع���راب قرآن،انتش���ارات واج،تهران،
. 1386
 .11خرمشاهی ،بهاء الدین ،قرآن پژوهی ،ج  ، 2تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.1389 ،
 .12رازی ،ابوالفتوح ،روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن ،مشهد1408 ،ق.
 .13راغب اصفهانى ،حس���ین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،دارالعلم الدار الشامیة،
دمشق بیروت 1412، ،ق.
 .14رافع���ی ،مصطف���ی ص���ادق ،اعج���از ق���رآن والبالغ���ه النبوی���ه ،دارالکت���ب العلمی ��ه،
بیروت1421،ق.
 .15رامپ���وری ،غی���اث الدی���ن محمدب���ن ج�ل�ال الدی���ن ش���رف الدی���ن ،غی���اث اللغ ��ات،
امیرکبیر1243،ه.ق
 .16رضایی اصفهانی ،محمدعلی ،درس���نامه آش���نایی با اص���ول و روشهای ترجمه ،جامعه
المصطفی العالمیه.1390،
 .17رضوان ،عمر بن ابراهیم ،آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیره ، ،،دار الطیبه،
چ ،1ریاض1413 ،ق.
 .18رضى الدین استر آبادى ،محمد بن حسن ،شرح شافیة ابن الحاجب ،دار الكتب العلمیة،
بیروت -لبنان 686 ،ه .ق.
 .19رضی ،الس���ید شریف ،الحقائق التأویل فی متش���ابه التنزیل ،شرح محمد رضا آل کاشف
الغطاء ،دار الکتب االسالمیه ،قم1406،ه.ق.
 .20سکاکی ،یوسف ،مفتاح العلوم ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،بی تا.
 .21سمرقندى ،نصربن محمد بن احمد ،بحرالعلوم ،دارالفکر ،بیروت ،قرن چهارم.
 .22سیوطى ،جالل الدین ،االتقان فى علوم القرآن ،انتشارات سپهر ،تهران .1380 ،
 .23س���یوطى ،جالل الدین ،الدر المنثور فى تفسیر المأثور ،كتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى،
قم 1404،ق.
 .24ش���یخ طبرس���ی ،فضل بن حس���ن ،تفس���یر جوامع الجامع ،ترجمان ،بنیاد پژوهش ��هاى
اسالمى آستان قدس رضوى مشهد.1377،
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 .25ش���یخ طوس���ی ،محمدبن حس���ن ،التبیان فى تفس���یر الق���رآن ،دار احیاء الت ��راث العربى،
بیروت ،قرن پنجم.
 .26صاف���ی ،محم���ود بن عبدالرحی���م ،الجدول فی إع���راب القرآن ،ط  ،4ج ّ ،23
دارالرش ��ید
مؤسسۀ اإلیمان ،دمشق ،بیروت 1418 ،ق.
 .27طباطبایی ،سید محمد حسین ،المیزان ،دفترانتشارات اسالمی ،قم1374 ،ش.
 .28طبرس���ی ،ابوعلی الفضل بنالحس���ن ،مجمع البیان ،مؤسس���ه التاری���خ العربی ،بیروت،
 1429ه.ش
 .29عمید زنجانی ،عباسعلی ،مبانی و روشهای تفسیر قرآن ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
تهران ،چ1373 ،3ش.
ّ .30
الغالیین ،مصطفی ،جامع الدروس العربیه ،نوید اسالم ،قم1379 ،ه.ق
 .31فاضل مقداد ،مقدادبن عبداهلل ،کنزالعرفان فی فقه القرآن ،تحقیق سید محمد قاضی،
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،تهران1419، ،
 .32فصلنامه بینات ،ویژه ترجمه قرآن کریم ،لزوم و عدم لزوم ترجمه همه ادوات وحروف،
ش49و،50،1385
 .33معرفت ،محمد هادی ،التمهید ،مؤسسه نشراسالمی ،قم ،چ5،1426ه.ق
 .34مالحویش آل غازی ،سید عبدالقادر ،بیان المعانی ،مطبعه الترقی ،دمشق1382 ،ق.
 .35الموس���وی العل���وی ،المرتض���ی عل���ی ب���ن الحس���ین ،غررالفوائ���د و دررالقائ ��د (امال ��ی
المرتضی)،المحقق محمد ابوالفضل ابراهیم ،عیسی البابی الحلبی.1373-1954 ،
 .36النحاس ،ابوجعفر ،اعراب القرآن ،دارالکتب العلمیه ،بیروت1421 ،ق.
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مبانی مسئولیت مدنی قهری از
دیدگاه قرآن کریم
محمد طاهر اخالقی
سکینه نوری

*

**

چکیده

مبانی مسئولیت مدنی قهری از دیدگاه اسالم

هرگاه ش ��خص به صورت مس ��تقیم یا غیر مس ��تقیم ب ��ه دیگری زیانی وارد س ��ازد،
س ��خن از پرداخت خس ��ارت است که از آن به عنوان مس ��ئولیت مدنی یاد میشود
که گاه بر پایهی قرارداد پیش ��ین استوار اس ��ت که حقوقدانان از آن ،به مسئولیت
ق ��راردادی یاد میکنند .گاهی نه تنها بین زیاندیده و ش ��خص مس ��ئول رابطهی
ق ��راردادی وجود ندارد بلکه غالبا ش ��ناختی از یکدیگر ندارن ��د ،ولی قانون فردی
را مس ��ئول جبران خس ��ارات دیگری ،ق ��رار میدهد که در ادبی ��ات حقوقی از چنین
مس ��ئولیتی به مسئولیت مدنی قهری یا الزام خارج از قرار داد یاد میشود .پرسش
اساس ��ی اینس ��ت؛ ک ��ه در این نوع مس ��ئولیت ،قانون گ ��ذار بر چه مبنای ��ی فردی را
مس ��ئول جبران خس ��ارت دیگری قرار میدهد؟ آیا کسی را مسئول قرار میدهد که
بطور نامشروع به دیگری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است ،یا مسئولیت بدون
* عضو کارگروه علمی حوزه علمیه خواهران و استاد حوزه.
** کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
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تقصیر نیز محقق میش ��ود؟ حقوقدانان در پاس ��خ به پرس ��ش ف ��وق اختالف نظر
دارند؛ برخی تحقق چنین مس ��ئولیتی را بر پای� �هی تقصیر و برخی بر مبنای خطر و
گروهی بر اساس تضمین حق توجیه نمودهاند.
مس ��ئله اصل ��ی ای ��ن تحقیق این اس ��ت که آیا ق ��رآن کریم به مس ��ئولیت مدنی
قه ��ری پرداخته اس ��ت؟ در صورت مثبت بودن ،مس ��ئولیت مدن ��ی قهری را بر چه
پای� �های بنی ��ان نهاده و چ ��ه عناصری را در ش ��کلگیری مس ��ئولیت مدنی دخالت
داده است ؟
هرچن ��د در ق ��رآن کری ��م ،آی� �های ب ��ه ص ��ورت مس ��تقیم ناظ ��ر ب ��ه مباح ��ث
مس ��ئولیت مدن ��ی وج ��ود ندارد ،ول ��ی از بررس ��ی آی ��ات مختلفی که ب ��ه نحوی به
یت ��وان چارچ ��وب کلی مس ��ئولیت مدنی و
مس ��ئولیتهای انس ��ان اش ��اره دارد ،م 
به تبع مبانی آن را اس ��تخراج کرد .نویس ��ندگان ،با اس ��تناد به این دس ��ته از آیات،
معتقدن ��د ک ��ه مس ��ئولیت مدنی از دی ��دگاه ق ��رآن کریم ،در بیش ��تر م ��وارد بر عامل
تقصی ��ر اس ��توار اس ��ت ،در عین ح ��ال هیچ ی ��ک از نظری ��ات تقصیر ،ایج ��اد خطر،
تضمی ��ن ح ��ق و نظری ��ه مختلط ب ��ه تنهایی در توجیه مس ��ئولیت مدن ��ی توانمند
نیست.
کلید واژهها :قرآن ،مس ��ئولیت ،مسئولیت مدنی ،ضمان قهری و مبانی مسئولیت
مدنی.
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مقدمه
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هرگاه ش ��خص به صورت مس ��تقیم یا غیر مستقیم به دیگری زیانی وارد سازد ،سخن از
پرداخت خس ��ارت است؛ که گاه بر پایهی قرارداد پیش���ین استوار است که حقوقدانان
از آن ،ب ��ه مس ��ئولیت قراردادی ی ��اد میکنند .گاهی ن���ه تنها بین زیاندیده و ش���خص
مس ��ئول رابط� �هی قراردادی وج ��ود ندارد بلکه غالبا ش���ناختی از یکدیگ���ر ندارند ،ولی
قانون فردی را مس ��ئول جبران خس ��ارات دیگری ،قرار میدهد که در ادبیات حقوقی از
چنین مس ��ئولیتی به مسئولیت مدنی قهری یا الزام خارج از قرارداد یاد میشود .قواعد
مس ��ئولیت مدنی ،از یک سو به جهت نقش آن در حفظ نظام اجتماعی و تنظیم روابط
افراد جامعه ،و از سوی دیگر به خاطر افزایش دعاوی جبران خسارت ،گوناگونی و تنوع
آن ،به یکی از مهمترین بخشهای دانش حقوق تبدیل ش���ده است .روابط اجتماعی
افراد و خس ��ارتهای حاصل از آن را نمیت ��وان در قید و بند قرارداد محصور نمود و تنها
به توافق قبلی آنان ارتباط داد ،امروزه ضمان قهری و الزامهای خارج از قرارداد بخش
وسیعی از حوزه مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است.
در ای ��ن میان پرس ��ش از مبانی و ادلهی مش���روعیت این نوع مس���ئولیت ،از اهمیت
وی ��ژهای برخوردار اس ��ت؛ زیرا اس ��تنباط حک ��م موضوعات جدید و حل مس���ائل حقوقی
نوظهور ،تنها با شناخت مبانی مسئولیت مدنی امکانپذیر است .یکی از صاحبنظران
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معاصر در اهمیت اصول و مبانی مس���ئولیت مدنی و گس���تره تأثیر آن بر دیگر شاخههای
دانش حقوق مینویس ��د« :اهمیت اصول مسئولیت مدنی تا اندازهای است که باید آن
را کانون بس ��یاری از مس ��ائل حقوقی قرار داد .دامنه بحث از حق���وق مدنی و خصوصی
فراتر رفته در حقوق عمومی و بینالملل نیز مسئله (جبران زیانی که به عمد یا خطا وارد
میشود) مرکز اصلی همه گفتگوها است( ».کاتوزیان ،1387 ،ج  ،1ص )32
مس ��ئله اصلی این مقاله این اس ��ت که قرآن کریم مس���ئولیت مدن���ی قهری را بر چه
پای� �های بنیان نهاده و چه عناصری را در ش���کل گیری مس���ئولیت مدن���ی دخالت داده
اس ��ت؟ آیا کسی را مس ��ئول قرار میدهد که بطور نامشروع به دیگری ضرر زده و مرتکب
تقصیر شده است ،و یا اینکه مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق میشود؟
پیشینه تحقیق

بحث از مبانی مس ��ئولیت مدنی غیر قراردادی یا ضمان قهری در فقه و حقوق اس�ل�امی
پیشینه درازی دارد ،البته فقهای شیعه (برخالف حقوقدانان) این بحث را به صورت
مستقل ذکر نکردهاند بلکه در ابواب مختلف فقه ،از آن سخن به میان آوردهاند .در فقه
امامیه ،فقه اهل تسنن و حقوق ایران یکی از مهمترین مباحث فقهی مسئله موجبات
ضم ��ان اس ��ت که منظور از آن التزام به جبران خس���ارتهای ناش���ی از یک���ی از موجبات
ضم ��ان مانند اتالف ،تس ��بیب و یا عدم اجرای قرارداد میباش���د ،هرچند که مس���ئولیت
مدنی در فقه ،فاقد س ��اختار معینی اس���ت و هم چون س���ایر ابواب بابی مس���تقلی به آن
اختصاص داده نش ��ده اس ��ت ،اما عمده مس���ائل مربوط به ضمان ،در (کتاب الضمان)
و (کتاب الدین) از موس ��وعههای فقهی آمده اس���ت .حقوقدانان عرب زبان ،بیش���تر از
واژه التزام اس ��تفاده کردهاند .برهمین اس���اس آنها به جای کلمه موجبات ضمان ،واژه
مصادر التزام را برگزیدهاند ومقصود ایشان از مصدر التزام عبارت است از :سبب قانونی
که منش ��ا ضمان اس ��ت و مصادر التزام را به پنج دسته تقسیم میکنند :عقد ،شبه عقد،
جرایم ،ش ��به جرایم و قانون( .الس ��نهوری ،عبد الرزاق ،نظری���ه العقد ،ج  ،1ص  535و
الوسیط فی شرح القانون الجدید ،ج ،1ص )732
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علیرغ ��م غن ��ای ادبیات فقهی و حقوقی در زمینه مبانی مس���ئولیت مدنی (قهری و
غی ��ر قه ��ری) و با توجه ب ��ه اینکه قرآن کریم مهمترین منبع مس���ئولیت مدنی به ش���مار
میرود ،متأس ��فانه کار منس ��جم و نظاممند قرآنی در این خصوص انجام نشده است؛ ،
جز اشارات کوتاهی که فقها در البالی آثار فقهی به آن اشاره کردهاند .پژوهش حاضر با
در پاس ��خ به چنین خالئی شکل یافته اس ��ت و تالش دارد با مراجعه به آیات قرآن کریم
و بررس ��ی نظریات تفسیری مفسران شیعه و س ��نی و بهرهگیری از نظریات فقهی و آرای
حقوقدان ��ان ،به تبیین عناصر دخیل در تکون مس���ئولیت مدن���ی قهری از دیدگاه قرآن
بپردازد و زمینه نظریهپردازی قرآنی را در این حوزه مهم از دانش حقوق مهیا سازد.
مفهوم شناسی
 .1مسئولیت

مبانی مسئولیت مدنی قهری از دیدگاه اسالم

مس ��ئولیت؛ مصدری جعلی است که از اس ��م مفعول ماده سئل زبان عربی ساخته شده
اس ��ت .مس ��ئول به معنی مأخوذ ،مؤاخذ ،گرفتار در امور مالی و کیفری و انتظامی است.
(جعف ��ری لنگرودی ،1388 ،ص  ).639بنابراین ،مس���ئولیت به معنای؛ مورد مؤاخذه
ق ��رار گرفت ��ن از چیزی اس ��ت و ای ��ن مفهوم فر ع بر وج���ود وظیفه و تعهدی قبلی اس���ت.
بنابراین از نظر لغوی ،مسئول کسی است که از وی بازخواست و سؤال کنند و در مقابل
دیگران باید پاسخگوی فعل و یا ترک فعل خویش باشد.
مس ��ئولیت در دان ��ش حقوق؛ به معنی متعه���د و موظف بودن ش���خص به انجام یا
ترک عملی اس ��ت ،مانند موظف بودن مرتکب عمل زیانبار و یا متخلف از اجرای تعهد
قراردادی به جبران خس ��ارات ناش ��ی از عمل و یا تخلف مزبور و نیز به معنی ثبوت کیفر
مناس ��ب در اث ��ر ارتکاب عمل مجرمانه اس ��ت .ب���ه این ترتیب مس���ئولیت در این معنی،
مسئولیت مدنی و کیفری را در بر میگیرد(.شهیدی ،1386 ،ص ).49در زبان فرانسه
واژه  responsibilityبه معنای مسئولیت عهدهداری و ضمانت است .در انگلیسی نیز
واژه ( )blac slaw dictionaryبه مس ��ئولیت و عهدهداری معنا ش���ده اس���ت .چنانچه
در تألیفات فقهی؛ مس ��ئولیت مترادف با کلمه ضمان اس���ت ،در زبان عربی از مسئولیت
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ب ��ه الت ��زام نیز یاد میکنند(.الس ��نهوری ،1998 ،ج  ،1ص  535و  ،2000ج ،1ص )732
جعف ��ری لنگ ��رودی ،مس ��ئولیت را وام گرفته از حقوق خارجی دانس���ته و معتقد اس���ت؛
ضم ��ان در اصط�ل�اح فقه ،اوس ��ع از مس���ئولیت اس���ت؛ زیرا ش���امل ضمان عق���د و ضمان
معاوضی هم اس ��ت .درحال حاضر در فارس���ی مس���ئولیت؛ رابطهای را بیان میکند که
ناش ��ی از فع ��ل یا ترک زیانآور ب ��ه حال افراد ،یا ب���ه مصالح عامه باش���د .عدوان ،عنصر
مس ��ئولیت اس ��ت(.جعفری لنگرودی ،1381 ،ج  ،5ص )3324واژه مسئولیت از اواخر
ق ��رن هجده ��م درزبانهای اروپای ��ی رواج یافت .و در قرن نوزده���م از اخالق به حقوق
راه پیدا کرد .امروزه در قلمرو حقوق هر وقت اصطالح مس���ئولیت به کار میرود ،منظور
تکلی ��ف واردکنندهی زیان نس ��بت به پاس���خگویی به زیان ،درمقاب���ل دادگاه و بر عهده
گرفتن آثار مدنی ،کیفری ،انتظامی و ...آن است ،اعم از اینکه چنین تکلیفی در مقابل
زیاندیده باشد یا جامعه( .بادینی ،1384 ،ص)27
 .2مسئولیت مدنی

مس ��ئولیت مدنی عبارت است از :تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به
دیگری دارد ،اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل ش���خص مس���ئول و یا عمل اشخاص
وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت و یا تصرف او باشد( .حسینینژاد،
 ،1389ص  )13و نیز لنگرودی ،وس���یط در ترمینول���وژی حقوق ،ص )3329بنابراین،
مس ��ئولیت مدنی عبارت اس ��ت از :التزام و تعهد قانونی ش���خص به جبران ضرر و زیانی
که در نتیجه عمل مس ��تند به او ،به دیگری وارد ش���ده اس���ت .در قانون مدنی اصطالح
مسئولیت مدنی نیامده است نویسندگان قانون به پیروی از فقه واژه ضمان را برای این
ال ��زام حقوقی به کاربردهاند( .کاتوزیان ،1378 ،ص )34امروزه ا گر اصطالح مس���ئولیت
مدنی به نحو مطلق ،بکار رود مراد مس���ئولیت مدنی غیرقراردادی (قهری) است؛ یعنی
هرگاه ش ��خص بدون اینکه قراردادی از پیش با دیگری داش���ته باش���د ب���ه عمد یا خطا
زیانی وارد س ��ازد مس ��ئولیت خارج از قرارداد دارد .این مسئولیت ناشی از نقض تکالیف
قانونی است که بر همگان مقرر است(.همان ،ص).34
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 .3گونههای مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی قهری از دیدگاه اسالم

مس ��ئولیت مدن ��ی (در برابر مس ��ئولیت کیفری) ب���ه دو گونه قراردادی و قهری تقس���یم
میشود .مسئولیت قراردادی؛ وظیفهای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی
و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف ،به عهده شخص ثابت میشود .اما مسئولیت
غیرقراردادی که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده میشود وظیفهای است که قانون
در اثر انجام ،یا خودداری از انجام عملی مستقیم ،بر عهده شخص قرار میدهد بدون
اینکه مبنای آن با قصد انش ��ا محقق ش ��ده باشد؛ مانند مس���ئولیتی که در اثر اتالف مال
غیر بر عهده متلف ثابت میگردد .مسئولیت مدنی در معنی اخص به مسئولیت قانونی
قهری اطالق میشود( .شهیدی ،1386 ،ص)50
برخ ��ی از حقوقدانان ،بین ایندو مس ��ئولیت ،تفاوتی نمیبینند و حتی مس���ئولیت
قراردادی را نیز مسئولیت خارج از قرارداد میدانند چنانچه بعضی دیگر از حقوقدانان،
این دو مسئولیت را کامال متفاوت میبینند و ترجیح میدهند که در مسئولیت قراردادی
ب ��ه ج ��ای واژهی مس ��ئولیت ضم ��ان ب ��ه کار رود و در الزامات خ���ارج از ق���رارداد ،واژهی
مس ��ئولیت گفته شود( .بهرام احمدی ،1388 ،ص )31برخی از حقوقدانان نیز تفاوت
مهم میان این دو مسئولیت را در وجود قرارداد نافذ میداند و معتقد است درمسئولیت
قه ��ری هم باید فعل زیانبار ضرر و رابطه س ��ببیت محقق باش���د ،لیکن تنها چیزی که
الزم نیست ،وجود قرارداد میان واردکننده زیان و زیاندیده است( .حکمت نیا،1386 ،
ص )47کاتوزیان ،در بیان وجه تمایز مس ��ئولیت مدنی قراردادی و قهری ،مینویس���د:
«قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد ،نهایت
اینکه عالمت مس ��ئولیت قراردادی ،نقض تعهد ناش���ی از عقد است و عالمت مسئولیت
خ ��ارج از ق ��رارداد ،نق ��ض عقد ناش ��ی از قان ��ون وهمین قدر کافی اس���ت ت���ا آندو را جدا
بدانیم»( .کاتوزیان ،همان ،ص)18

131

شماره اول ،بهار و تابستان 1395

 .4ضمان

ضم ��ان ،مص ��در «ضم ��ن» در لغت؛ به معن���ی کفالت کردن ،ملتزم ش���دن ،دربرداش���تن
اس ��ت( .فیروز آبادی1429 ،ق ،ص  )784در اصطالح ضمان ،در دو معنی به کار رفته
اس ��ت که یکی وس ��یعتر و دیگری محدودتر اس���ت ،معنای وس���یعتر را ضمان به معنی
اعم و معنی محدودتر را ضمان به معنی اخص نامند .جامع بین این دو قس���م ،مطلق
مس ��ئولیت پرداخ ��ت مال اس ��ت اع ��م از اینکه این مس���ئولیت در اث���ر قرارداد باش���د و یا
قه ��ری( .گرج ��ی ،1387 ،ص )198کلمه ضمان در نصوص قرآنی به کار نرفته اس���ت،
ام ��ا در احادی ��ث به مفهوم لغوی آن ،فراوان دیده میش���ود و در مت���ون فقهی نیز کاربرد
گسترده دارد.
 .5مبانی مسئولیت مدنی

واژهی مبنا ،از ریشهی بنا و بهمعنای؛ پایه ،بنیاد و زیرساخت آمده است( .ابن منظور،
1414ق  ،ج  ،1ص  )506مؤل ��ف التحقی���ق پس از نقل س���خن لغتشناس���ان میگوید:
معن ��ای اصل ��ی این واژه ضمیمهس ��ازی اج���زاء و م���واد و عناصر خاص ب���ه یکدیگر ،به
منظ ��ور پیدایش س ��اختار ویژه و با کیفی���ت و هیئت خاص اس���ت(.مصطفوی،1385،
ج ،1ص )326از اینرو ،آنچه موجب پیدایش س���اختار ش���یئگردد ،مبانی آن بهشمار
میآید .بنابراین ،به بنیادهای نظریی که مس���ئولیت مدنی بر آن اس���توار اس���ت ،مبانی
مسئولیت مدنی گفته میشود .یا به عبارت دیگر ،دلیل بر مشروعیت مسئولیت مدنی را
مبنای مسئولیت مدنی گویند .حقوقدانان عرب بیشتر از واژه التزام استفاده کردهاند.
برهمی ��ن اس ��اس آنها به جای کلمه موجب���ات ضمان ،واژه مصادر الت���زام را برگزیدهاند.
(هاشمی ،1389 ،ص )46
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مبانی مسئولیت مدنی قهری از دیدگاه قرآن کریم

فقه ��ا در کتابه ��ای فقه ��ی ب ��ه ج ��ای واژه مس���ئولیت ،بیش���تر از واژه ضمان اس���تفاده
کردهاند ،اما قرآن کریم در آیات متعددی واژه مسئولیت را بکار برده و انسان را در قبال
عملک ��ردش مس ��ئول میداند( .اعراف ،6 :اس ��راء ،34 :عنکب���وت 13 :و تکاثر )8 :و در
كان
رابطه با مس ��ئولیت ناش ��ی از عدم اجرای عهد میفرمایدَ :و َأ ْو ُفوا بِالْ َع ْه ِد إ َِّن الْ َع ْه َد َ
َم ْسؤُ ًال و به عهد خویش وفا كنید كه بازخواس ��ت خواهید ش���د( .اس���راء )34 :از مطالعه
مجموع این دس ��ته از آیات ،نمیتوان نظریهای خاصی را به عنوان اس���اس مس���ئولیت
مدنی به قرآن کریم نس ��بت داد ،ولی میتوان گفت که مس���ئولیت مدنی از نظر قرآن در
بیشتر موارد بر عامل تقصیر استوار است .برخی نیز با اعتراف به این که نمیتوان نظریه
واحدی را در زمینه مس ��ئولیت مدنی به حقوق اس�ل�امی نسبت داد معتقدند« :پذیرفتن
تقصی ��ر در زمره عوامل ضمان به عنوان قاعده ،با مس���یری که فقها پیمودهاند منافات
ندارد( ».کاتوزیان ،به نقل از وحدتی شبیری ،1385 ،ص )173
در این بخش چند دسته از آیاتی را ذکر میشود که به نحوی میتوان از آنها مبانی
مسئولیت مدنی را استفاده کرد .نظریات مفسرین و برخی از فقها را ذیل هر آیه ذکر و در
پایان به جمعبندی میشود.
 .1پرهیز از تعرض به جان و سالمتی و امنیت عمومی انسانها
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��س َأ ْو َف َس ٍ
��ن َأ ْج��لِ َذالِ َ
ن��ى إ َِسرا ِء َ
یل َأن َُّه َم��ن َق َت َل نَ ْف َسا بِغَیر نَ ْف ٍ
اد ِ
لى بَ ِ
فى
ك َك َت ْب َنا َع َ
ِم ْ
َ َ
َ
َ
الأْ َ ْر ِ
َّاس َج ِمی ًعا َو لَق َْد َجا َء ْت ُه ْم
َّ��اس َج ِمی ًعا َو َم ْن أ ْح َیا َها َف َكأن ََّما أ ْح َیا الن َ
ض َف َكأن ََّم��ا َق َت َل الن َ
یرا ِّم ْن ُهم بَ ْع َد َذالِ َ
ُر ُس ُل َن��ا بِالْ َب ِّی َن ِ
ك ِف��ى الأْ َ ْر ِ
ین
ض لَ ُم ِسر ُف َ
ونِ .إن ََّما َج َز ؤُ ْا الَّ ِذ َ
ات ث َُّم إ َِّن َك ِث ً
ون َ
ِ
فى الأْ َ ْر ِ
اهلل َو َر ُسولَ ُه َو َی ْس َع ْو َن ِ
ض َف َسا ًدا َأن یُ َق َّت ُلو ْا َأ ْو یُ َص َّل ُبو ْا َأ ْو ُتق ََّط َع َأ ْی ِدی ِه ْم
یحاربُ َ
ض َذالِ َ
فى ِ
َو َأ ْر ُج ُل ُه��م ِّم ْن ِخلاَ ٍف َأ ْو یُن َف ْو ْا ِم َن الأْ َ ْر ِ
الدن َْیا َو لَ ُه ْم ِ
ك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌى ِ
االخ َر ِة
فى ُّ
یم( .سوره مائده :آیه ).33-32
َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
به همین جهت ،بر بنىاس ��رائیل ّ
مقرر داش ��تیم كه هر كس ،انسانى را بدون ارتكاب
قتل یا فس ��اد در روى زمین بكش ��د ،چنان اس ��ت كه گویى همه انس���انها را كشته و هر
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كس ،انس ��انى را از مرگ رهایى بخش���د ،چنان اس���ت كه گویى همه مردم را زنده كرده
اس ��ت .و رس ��والن ما ،دالیل روشن براى بنىاس���رائیل آوردند ،اما بس���یارى از آنها ،پس
از آن در روى زمی ��ن ،تعدّى و اس ��راف كردند .كیفر آنها كه با خ���دا و پیامبرش به جنگ
برمىخیزند ،و اقدام به فساد در روى زمین مىكنند( ،و با تهدید اسلحه ،به جان و مال
و ناموس مردم حمله مىبرند )،فقط این اس���ت كه اعدام ش���وند یا به دار آویخته گردند
یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها ،بعكس یكدیگر ،بریده شود و یا از
س ��رزمین خود تبعید گردند .این رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت ،مجازات عظیمى
دارند.
یش ��ود که هرگونه تج���اوز و تعدی به جان انس���انها و به
از دو آی ��ه فوق اس ��تفاده م 
مخاطره انداختن س�ل�امتی و امنیت عمومی آنها ،از نظر قرآن گناه بس���یار بزرگی اس���ت؛
به تعبیر قرآن کریم کش ��تن یک فرد به مثابه از بین بردن تمام نس���ل انسانی است ،و با
چنی ��ن فردی قرآن کریم به ش ��دت برخورد نموده و ش���دیدترین مجازاتها را برای وی
در نظر گرفته است .جالب اینکه در برخی روایات ،مفهوم مرگ و حیات در آیه شریفه را
تعمیم داده و به حیات و مرگ معنوی تفسیر نموده است ،طبق این تفسیر از آیه شریفه
دایره مسئولیت مدنی فرد خاطی نیز از گستره بسیار وسیعی برخوردار میشود.
فضیلبنیس ��ار نقل میکند که ب���ه امام باقر؟ع؟ عرضه داش���تم :این جمله در كالم
َ
َ
َ
َّاس َج ِمیع ًا»
خداون ��د متعال چه معن ��ا دارد كه مىفرمایدَ :
«و َم ْن أ ْحیاها َف َكأنَّم��ا أ ْح َیا الن َ
فرمود :منظور كس ��ى اس ��ت كه انس ��انى را از س���وختن و غرق ش���دن نجات دهد ،عرضه
داش ��تم :آیا شامل كسى هم مىشود كه انسانى را از ضاللتى نجات دهد ،و به راه راست
هدایت كند؟ فرمود :این بزرگترین تأویل براى آن اس���ت .عالمه طباطبایی ضمن نقل
این روایت و تأیید س ��ند آن ،میفرماید :مراد از اینكه نجات از ضاللت تأویل اعظم آیه
باشد ،این است كه تفسیر كردن آیه به چنین نجاتى دقیقترین تفسیر براى آن است،
چون كلمه تأویل در صدر اسالم بیشتر به معناى تفسیر استعمال مىشده ،و مرادف آن
بوده است( .طباطبایی ،1385 ،ج ،5ص).527
آیه دوم ،در حقیقت بحثى را كه در مورد قتل نفس در آیه س���ابق بیان ش���ده تكمیل
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مىكند و افراد متجاوزى را كه اس ��لحه به روى مسلمانان مىكشند و با تهدید به مرگ و
حتى كش ��تن ،اموالش ��ان را به غارت مىبرند و امنیت عمومی جامعه را بهم میزنند ،به
عنوان جنگجویان با خدا و رس ��ولخدا معرفی نموده و شدیدترین مجازات را برای آنان
تعیین میکنند ،نخس ��ت؛ اینكه كشته ش ��وند ،دیگر؛ اینكه به دار آویخته شوند ،سوم؛
این كه دس ��ت و پاى آنها به طور مخالف (دست راست با پاى چپ) بریده شود چهارم؛
اینكه از زمینى كه در آن زندگى دارند تبعید گردند.
عالمه طباطبایی میفرماید :از ظاهر آیه چنین برمیآید ،كس���ى كه شمش���یر بكشد و
سعى در گستردن فساد بكند و كسى را بكشد ،بدین جهت كشته مىشود كه هم محارب
اس ��ت و هم مفس ��د ،نه بدین جهت كه از قاتل قصاص بگیرند ت���ا در نتیجه ا گر اولیاى
خ ��ون ،قاتل را ببخش ��ند یعنى از كش ��تن او صرف نظر نموده به گرفت���ن خونبها راضى
ش ��وند ،قصاص ساقط شود ،چنین نیس ��ت یعنى ا گر اولیاى خون ،قاتل را ببخشند ،باز
باید كشته شود( .طباطبایی ،1385 ،ج  ،5ص)543،
قرآن کریم مجازات سختی را برای متجاوزان عمدی تعیین نموده است و قصاص
و مقابل ��ه به مثل را حق کس ��انی میدان ��د که مورد تجاوز قرار گرفتهان���د .خداوند متعال
خردمندان جامعه بشری را مخاطب قرار داده و به آنان اهمیت قصاص را گوشزد نموده
ِ
ص��اص َحیا ٌة یا ُأولِی
و آن را مای ��ه حی ��ات جامعه انس ��انی معرف ��ی میکندَ :و لَ ُك ْم ِفی الْ ِق
الأْ َ لْ ِ
باب(.بقره )179 :و براى شما در قصاص ،حیات و زندگى است ،اى صاحبان ِخرد.
دانشمندان بالغت این آیه شریفه را از نظر فصاحت و بالغت در اوج آن دانستهاند و
معتقدند که هیچ سخن بشری توانایی همآوردی با آن را ندارد .این آیه به خوبى نشان
مىدهد كه قصاص اس�ل�امى به هیچ وجه جنبه انتقامجویى ندارد بلكه مایهی حیات
جامعه انس ��انی اس ��ت .از یك س ��و اگر حكم قصاص نبود ،افراد جنایتپیش���ه احساس
امنی ��ت مىكردند جان م ��ردم بىگناه به خطر مىافتاد .از س���وى دیگر مایه حیات قاتل
اس ��ت؛ زیرا ت ��رس از قصاص تا حد زی ��ادی او را کنترل میکند و از جهت س���وم به خاطر
لزوم تساوی در قصاص ،از قتلهای زنجیرهای که گاه به دنبال یک قتل چندین قتل
اتفاق میافتاد جلوگیری میکند( .مکارم شیرازی ،1384 ،ج ،1ص )607
135

شماره اول ،بهار و تابستان 1395

كان لِ ُمؤْ ِم ٍن َأ ْن َی ْق ُت َل ُمؤْ ِمن ًا ِإ َّال خَ َط ًأ َو
در قتل خطایی و غیر عمدی میفرمایدَ :و ما َ
َ
َ
ً
كان
ریر َرق ََب ٍة ُمؤْ ِم َن ٍة َو ِد َی ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِلى أ ْه ِل ِه ِإ َّال أ ْن َی َّصدَّقُوا َفإ ِْن َ
َم ْن َق َت َل ُمؤْ ِمن ًا خَ َطأ َف َت ْح ُ
میثاق
كان ِم ْن ق َْو ٍم بَ ْی َن ُك ْم َو بَ ْی َن ُه ْم
ٌ
ریر َرق ََب ٍة ُمؤْ ِم َن ٍة َو إ ِْن َ
ِم ْن ق َْو ٍم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َف َت ْح ُ
َ
ریر َرق ََب ٍة ُمؤْ ِم َن ٍة َف َم ْن لَ ْم َی ِج ْد َف ِصیا ُم شَ �� ْه َر ْینِ ُم َتتابِ َع ْینِ َت ْوبَ ًة
َف ِد َی ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِلى أ ْه ِل ِه َو َت ْح ُ
ِم َن ا ِ
كان اهللُ َعلیم ًا َحكیم ًا (نساء)92 :
هلل َو َ
هی ��چ فرد باایمانى مجاز نیس ��ت كه مؤمنى را به قتل برس���اند ،مگ���ر اینكه این كار از
روى خطا و اشتباه از او سر زند (و در عین حال )،كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل
رس ��اند ،باید یك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهایى به كس���ان او بپردازد مگر اینكه آنها
خونبها را ببخش ��ند .و اگر مقتول ،از گروهى باش���د كه دشمنان شما هستند (و كافرند)،
ولى مقتول باایمان بوده( ،تنها) باید یك برده مؤمن را آزاد كند (و پرداختن خونبها الزم
ّ
جمعیتى باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ،باید خونبهاى
نیس ��ت) .و اگر از
او را به كس ��ان او بپردازد ،و یك برده مؤمن (نیز) آزاد كند .و آن كس كه دسترس���ى (به
آزاد ك ��ردن برده) ندارد ،دو ماه پىدرپى روزه مىگیرد .این( ،یك نوع تخفیف ،و) توبه
الهى است .و خداوند ،دانا و حكیم است.
از مطالعه این دسته از آیات شریفه میتوان چنین نتیجه گرفت؛ که ا گر کسی جان،
س�ل�امتی و یا امنیت و آسایش عمومی انس���انی را به مخاطره بیاندازد ،در قبال رفتارش
مس ��ئولیت دارد و چنانچه عامدانه مرتکب ای���ن اعمال گردد با وی همانگونه که عمل
یش ��ود(قصاص) ،و ا گر تعمدی در کار نب���وده ،بلکه از روی خطا
نموده اس ��ت ،عمل م 
مرتکب قتل و یا نقص عضو شخصی شود ،بایستی خسارتها و زیانهای به بار آمده را
از طری ��ق پرداخت دیه ،جب ��ران نماید .در آیه اخیر عالوه بر ممنوعیت قتل و بیان حکم
تکلیفی ،به حکم وضعی و مس ��ئولیت مدنی(پرداخت دیه) نیز پرداخته اس���ت .البته با
تأم ��ل در آیه اخی ��ر میتوان گفت که بر اس���اس این آی���ه ،تنها تقصی���ر نمیتواند مبنای
مس ��ئولیت قرار گیرد؛ زیرا انس ��انی که به طور اشتباه و خطا دچار قتل میگردد ،با اینکه
تقصیری در ارتکاب فعل نداشته ولی در عین حال از نظر قرآن کریم مسئولیت داشته و
الزم است خونبهای مقتول را به اولیای دم پرداخت نماید.
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دس ��تهای دیگر از آیات قرآن کریم که میتوان از آنها مبانی مسئولیت مدنی را استخراج
کرد ،آیاتی اس ��ت که به مناس ��بتهای گوناگون انس���انها را از ضرر زدن به دیگری منع
میکن ��د .هرچند ک ��ه در روایات به ص ��ورت یک قاعده کلی از ض���رر زدن به دیگران نهی
شده است ،اما در قرآن کریم آیهای که در صدد نفی ضرر به صورت یک قانون و قاعده
کلی باش ��د ،نیامده اس ��ت؛ لیکن در آی ��ات متعددی احکامی ارائه ش���ده که از مالحظه و
بررس ��ی تک تک موارد ،میت ��وان نفی ضرر را به صورت یک قانون کلی اس���تنباط کرد.
این دس ��ته از آیات ،خود نیز به ش ��اخههای گوناگونی تقسیم میشود ،که در این مقاله
به سه دسته از این آیات اشاره میشود.
دسته اول :آیات مربوط به طالق و مسائل خانوادگی
برخی از این آیات در ارتباط با پدیده طالق بوده و به حمایت از حقوق زنان مطلقه
برخواس ��ته و مردان را از ضربه زدن به همسران سابقشان منع میکند .گروه دیگری از
این دس ��ته از آیات ،از ضررزدن به شاهد و نویس���نده معامله نهی میکند و آن را بازی با
آیات الهی میشمارد:
َ
َ
وف َأ ْو َس ِّر ُحو ُه َّن بِ َم ْع ُر ٍ
��ر ٍ
وف َو
 .1إِذا َط َّل ْق ُت ُ
��م ال ِّنس��ا َء َف َب َلغ َْن أ َج َل ُه َّن َفأ ْم ِس ُكو ُه َّن بِ َم ْع ُ
��دوا َو َم ْن َی ْف َع ْل ذلِ َ
آیات ا ِ
��ه َو ال َت َّت ِخ ُذوا ِ
هلل
��ن ِضراراً لِ َت ْع َت ُ
ك َفق َْد َظ َل َم نَ ْف َس ُ
ال ُت ْم ِس ُكو ُه َّ
ُه ُزواً( .بقره)231 :
و هنگام ��ى كه زن ��ان را طالق دادید ،و ب ��ه آخرین روزهاى عده رس���یدند ،یا به طرز
صحیحى آنها را نگاه دارید (و آش ��تى كنید) ،و یا به طرز پس���ندیدهاى آنها را رها س���ازید!
و هیچگاه به خاطر زیان رس ��اندن و تعدى كردن ،آنها را نگاه ندارید! و كس���ى كه چنین
كند ،به خویش ��تن س ��تم كرده است( .و با این اعمال ،و سوء اس���تفاده از قوانین الهى)،
آیات خدا را به استهزا نگیرید.
َ .2أ ْس ِك ُنو ُه َّن ِم ْن َح ْی ُث َس َك ْن ُت ْم ِم ْن ُو ْجد ِ ُك ْم َو ال ُتضآ ُّرو ُه َّن لِ ُت َض ِّیقُوا َع َل ْی ِه َّن َو إ ِْن ُك َّن
َ
ُ
ُ
والت َحم ٍ َ
ور ُه َّن َو
��ل َفأ ْن ِفقُوا َع َل ْی ِه َّن َحتَّى َی َض ْع َن َح ْم َل ُه َّن َف ِ��إ ْن أ ْر َض ْع َن لَ ُك ْم َفآ ُتو ُه َّن أ ُج َ
أ ِ ْ
ْأ َت ِم ُروا بَ ْی َن ُك ْم بِ َم ْع ُر ٍ
عاس ْر ُت ْم َف َس ُت ْر ِض ُع لَ ُه ُأخْ رى( .طالق)6 :
وف َو إ ِْن َت َ
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آنه ��ا [زنان مطلّقه] را هر جا خودتان س���كونت دارید و در توانایى شماس���ت س���كونت
دهید و به آنها زیان نرسانید تا كار را بر آنان تنگ كنید (و مجبور به ترك منزل شوند) و
اگر باردار باش ��ند ،نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل كنند و ا گر براى ش���ما (فرزند را) شیر
مىدهن ��د ،پ ��اداش آنها را بپردازید و (درباره فرزندان ،كار را) با مش���اوره شایس���ته انجام
دهید و اگر به توافق نرسیدید ،آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مىگیرد.
َ َ
َ
الرضا َع َة َو َع َلى
َ .3و الْوالِ��د ُ
ات یُ ْر ِض ْع َن أ ْوال َد ُه َّن َح ْولَ ْینِ كا ِم َل ْی��نِ لِ َم ْن أرا َد أ ْن یُ ِت َّم َّ
��ن بِالْ َم ْع ُر ِ
��س ِإ َّال ُو ْس َعها ال ُت َضا َّر والِ َد ٌة
الْ َم ْولُ��و ِد لَ ُ
��ه ِرزْ ُق ُه َّن َو ِك ْس َو ُت ُه َّ
وف ال ُت َك َّل ُف نَ ْف ٌ
وار ِث ِم ْث ُل ذلِ َ
بِ َولَ ِدها َو ال َم ْولُو ٌد لَ ُه بِ َولَ ِد ِه َو َع َلى الْ ِ
ك(.بقره)233 :
مادران ،فرزندان خود را دو س ��ال تمام ،ش���یر مىدهند( .این) براى كس���ى است كه
بخواه ��د دوران ش ��یرخوارگى را تكمیل كند .و ب���ر آن كس كه فرزند براى او متولّد ش���ده
[پدر] ،الزم اس ��ت خوراك و پوش ��اك مادر را به طور شایس���ته (در مدت شیر دادن بپردازد
حتى اگر طالق گرفته باش ��د ).هیچ كس ّ
موظف به بیش از مقدار توانایى خود نیس���ت!
ن ��ه م ��ادر (به خاطر اختالف با پدر) حق ضررزدن به كودك را دارد ،و نه پدر .و بر وارث او
نیز الزم است این كار را انجام دهد [هزینه مادر را در دوران شیرخوارگى تأمین نماید].
آیه شریفه فوق با بیان یک قانون کلی میفرماید :نه مادر (به خاطر اختالف با پدر)
ح ��ق دارد ب ��ه كودك ضرر زند ،و نه پدر به خاطر اخت�ل�اف با مادر( .ال ُت َضا َّر والِ َد ٌة بِ َولَ ِدها
َو ال َم ْولُو ٌد لَ ُه بِ َولَ ِد ِه) حرف «باء» در (بولدها) و (بولده) برای الصاق یا س���ببیت اس���ت.
بنابر معلوم بودن فعل «التضار» و معنای الصاق داش���تن باء ،متعلق ضرر ،کودک اس���ت
و معنایش اینس ��ت :مادر ش ��یرده و نیز پدر کودک نباید به کودک خود آس���یب برسانند،
چن ��ان ک ��ه بعضی از والدی ��ن به دلیل اختالف ب���ا یکدیگ���ر و از روی عصبانیت ،پیش از
ط�ل�اق یا پس از آن ،مرتکب اعمالی میش���وند ک���ه به کودک ضرر میرس���اند؛ ولی بنا بر
معنای س ��ببیت ،متعلق ضرر هریک از والدین است و معنای آیه این است :مادر شیرده
کودک نباید به س ��بب او به پدر کودک ضرر بزند و پدر کودک نباید به سبب فرزندش به
مادر شیرده آسیب وارد کند .بر اساس مجهول بودن فعل «التضار» معنای سببیت برای
حرف باء ،متعین اس ��ت و معنایش این است :هیچ یک از والدین نباید به سبب کودک
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ضرر ببیند(.جوادی آملی ،1386 ،ج  ،11ص  )382امین االس�ل�ام طبرس���ی میگوید :در
زندگی مش ��ترک خانوادگی گاهی نامالیماتی پیش میآید که باعث جدایی زن و ش���وهر
میش ��ود در این حالت آنه ��ا از یکدیگر عداوت دارند در نتیج���ه حقوق همدیگر و حقوق
فرزند را ضایع میکنند برای جلوگیری از این وضعیت و متضررنش���دن هیچ یک از پدر و
مادر ،خداوند میفرماید نه مادر با ترک شیردادن به فرزند ضرر بزند و نه پدر با ترک نفقه
به مادر زمینه ضرر به فرزند را فراهم نماید(.طبرسی 1418 ،ق  ،ج ،2ص )88
از مطالعه آیات فوق و تحلیالت مفس ��رین پیرامون این دسته از آیات کریمه ،روشن
یش ��ود که طالق نباید موجب زیان به همس ��ران مطلقه شود ،همسران حق ندارند در
م 
زمان عده بدرفتاری کنند و یا همسران مطلقه خود را در تنگنا و سختی قرار دهند ،بلکه
کامال رفتار شایس ��ته و معروفی با آنان داشته باشند .همانگونه که طالق والدین ،نباید
موجب ضرر به هریک از پدر ،مادر و یا فرزند گردد .بلکه حق هریک از آنها در جای خود
محترم ش ��مرده شده و سلب آن باعث مسئولیت خواهد بود و طرف زیانزننده در قبال
خسارت وارده مسئول شناخته میشود.
دسته دوم :آیات مربوط به اسناد مالی
دس ��تهای دیگری از آیات نفی ضرر ،آیاتی اس���ت که ضمن س���فارش به ثبت مسایل
مالی و گرفتن شاهد ،از متوجه شدن ضرر به نویسنده و یا شاهد معامله هشدار میدهد
و آن را فسق و خروج از طاعت الهی میداند.
َ
وق بِ ُك ْم َو
وأشْ �� ِه ُدوا إِذا َتبا َی ْع ُت ْم َو ال یُ َضا َّر كا ِت ٌب َو ال شَ
��هید َو إ ِْن َت ْف َع ُلوا َف ِإن َُّه ُف ُس ٌ
ٌ
ا َّتقُ��وا َ
لیم( .بقره )282 :ول���ى هنگامى كه خرید و
اهلل َو یُ َع ِّل ُم ُك ُم اهللُ َو اهللُ بِ ُك ِّل شَ ْ��ی ٍء َع ٌ
ف ��روش (نقدى) مىكنید ،ش ��اهد بگیرید! و نباید به نویس���نده و ش���اهد( ،به خاطر حق
گوی ��ى )،زیانى برس ��د (و تحت فش ��ار قرار گیرن ��د)! و ا گر چنین كنی���د ،از فرمان پروردگار
خارج ش ��دهاید .از خدا بپرهیزید! و خداوند به ش���ما تعلیم مىدهد خداوند به همه چیز
داناست.
در این آیه ش ��ریفه ،خداوند متعال ضرر زدن به منش���یان و شاهدان را فسق دانسته
وق بِ ُك ْم) ،زیرا این کار تضییع حق مردم و نافرمانی خداست.
است(و إ ِْن َت ْف َع ُلوا َف ِإن َُّه ُف ُس ٌ
َ
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وق بِ ُك ْم) میتوان
اض ��رار ب ��ه دیگران ،زیان زدن به خود اس���ت و این معن���ا را از ( َف ِإن َُّه ُف ُس ٌ
فهمی ��د (جوادی آملی ،پیش ��ین ،ج ،12ص )632مفس���ران و فقیهان در تفس���یر آیه دو
احتمال بیان کرده اند:
ال ��ف) خداوند با این آیه از ضرر زدن نویس���نده و ش���اهد معامله نه���ی میکند به این
معنی که نویسنده حق ندارد خالف واقع بنویسد و شاهد حق ندارد خالف واقع شهادت
دهد یا از ادای شهادت خودداری کند .
ب) خداوند با این آیه از ضررزدن نویسنده و شاهد معامله نهی میکند به این معنی
که نویسنده و شاهد معامله نباید به خاطر نوشتن حق و شهادت به حق تحت فشار قرار
گرفته و متضرر شود( .طبرسی ،پیشین ،ج 2ص)173 ،
دسته سوم :آیات مربوط به زیانهایی در پوشش مظاهر دینی و مذهبی
دس ��ته اخی ��ر از ای ��ن آیات ،ب ��ه نکتهای بس���یار ظریفی اش���اره دارد که توج���ه به آن،
اهمیت این مسئله را دوچندان میکند و آن اینکه؛ کسی حق ندارد در چهره مقدسات و
ارزشهای مورد قبول جامعه ،به دیگران خسارت وارد سازد ،حتی ا گر مکان مقدسی به
مانند مسجد ،که در جامعه اسالمی از ارزش باالیی برخوردار است ،مایه ضرر به دیگران
گردد ،باز هم از نظر قرآن موجه نخواهد بود .قرآن کریم در این ارتباط میفرماید:
حار َب َ
اهلل
ذین اتَّخَ ُذوا َم ْس ِجداً ِضراراً َو ُك ْفراً َو َت ْفریق ًا بَ ْی َن الْ ُمؤْ ِم َ
َو الَّ َ
نین َو إ ِْرصاداً لِ َم ْن َ
ون( .س���وره
��ه ِم ْن ق َْب ُل َو لَ َی ْح ِل ُف َّن إ ِْن َأ َر ْدنا ِإ َّال الْ ُح ْسنى َو اهللُ َیشْ َ��ه ُد ِإنَّ ُه ْم لَكا ِذبُ َ
َو َر ُسولَ ُ
توبه :آیه )107
(گروهى دیگر از آنها) كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زیان (به مسلمانان)،
و (تقویت) كفر ،و تفرقهافكنى میان مؤمنان ،و كمینگاه براى كسى كه از پیش با خدا
و پیامبرش مبارزه كرده بود آنها س ��وگند یاد مىكنند كه« :جز نیكى (و خدمت) ،نظرى
نداشتهایم!» ا ّما خداوند گواهى مىدهد كه آنها دروغگو هستند.
سید قطب ،ذیل آیه شریفه میگوید :این مسجد که در عهد رسول خدا؟ص؟ با هدف
ضربه زدن به مس ��لمین و دین اسالمی ،ساخته ش���د ،هنوز هم وجود دارد و با پیشرفت
ابزاره ��ای خبیثی که دش ��منان دین بکار میگیرد ،روزبروز ش���کل این مس���جد نیز دچار
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یش ��ود؛ این مس ��جد ممکن است به ش���کل تابلویی مجسم شود که بر
تغییر و تکامل م 
روی آن از دین س ��خن گفته شود و پش ��ت آن به دنبال از بین بردن دین تالش شود ،و
یا به ش ��کل تش ��کیالت سیاسی -اجتماعی و کتب و مقاالتی در آید که با چهره دینی ،به
دنبال ضرر زدن به دین و عقاید دینی جامعه شکل گرفته است( .سید قطب1412 ،ق،
ج ،3ص )1711از مطالع ��ه ای ��ن گروه از آیات میتوان اس���تفاده کرد که مس���ئولیت زیان
وارده ب ��ه دوش واردکنن ��ده آن خواهد بود و نقش تقصیر و ایجاد خطر در این دس���ته از
آیات بسیار پررنگ و تعیین کننده است.
 .3ممنوعیت ا کل مال به باطل و تجاوز به اموال دیگران
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دس ��ته سوم از آیاتی که مبانی مسئولیت مدنی از آنها قابل استخراج است؛ آیاتی است
که ما را از خوردن مال دیگران به باطل و به ش���یوه ظالمانه نهی میکند .آیات فراوانی
در این زمینه وجود دارد (رجوع کنید به :بقره ،188 :نساء ،161 ،29 ،10 :توبه )34 :که
در این قسمت تنها به دو مورد آن اشاره میشود:
َ
َو ال َت ْأ ُك ُل��وا َأ ْموالَ ُك ْم بَ ْی َن ُك ْم بِالْ ِ
باطلِ َو ُت ْدلُوا بِها ِإلَى الْ ُحكَّ ا ِم لِ َت ْأ ُك ُلوا َف ِریق ًا ِم ْن أ ْم ِ
وال
الن ِ
ون (بقره )188 :و اموال یكدیگر را به باطل (و ناحق) در میان
َّاس بِالإْ ِ ث ِْم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
خ ��ود نخوری ��د! و ب ��راى خوردن بخش ��ى از اموال مردم ب���ه گناه( ،قس���متى از) آن را (به
عنوان رشوه) به قضات ندهید ،در حالى كه مىدانید (این كار ،گناه است).
ین َءا َم ُنو ْا لاَ َت ْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوالَ ُكم بَ ْی َن ُكم بِالْ َب ِ
تجار ًة َعن َت َر ٍ
اض
اطلِ إ اَِّل َأن َت ُك َ
َیأیُّ َه��ا الَّ ِذ َ
ون َ
ِّم ُ
نك ْم (نس ��اء )29 :اى كس ��انى كه ایمان آوردهاید! اموال یكدیگر را به باطل (و از طرق
نامشروع) نخورید مگر اینكه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد.
«اکل» در لغ ��ت به معنای خوردن اس ��ت ،صاحب «التحقی���ق» میگوید :اصل واحد
در این ماده عبارت اس ��ت از؛ تناولی که مالزم با از بین بردن تش���خص و صورت مأ کول
اس ��ت(.مصطفوی ،1385 ،ج  ،1ص  )114مقص���ود از ا کل در آی���ه ش���ریفه ،خص���وص
خ ��وردن در برابر پوش ��یدن نیس ��ت بلکه مطلق تصرف اس���ت؛ بدان جه���ت که خوردن
بزرگتری ��ن نتیج ��ه و هدف مال اس ��ت( .فخ ��ررازی ،1420 ،ج  ،7ص  72و طباطبایی،
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 ،1385ج  ،4ص )501و ی ��ا اینک ��ه ای���ن مص���داق معی���ن(ا کل) ،خصوصیت���ی دارد و آن
نابودس ��ازی اس ��ت .در نتیجه ،مقصود از «ا کل» در این موارد ،تصرف نابودس���از است.
(ج ��وادی آمل ��ی ،1386 ،ص )519پ���س معنای آیه ای���ن خواهد بود که ام���وال دیگران
را ب ��ه ناحق تص ��رف و تملک نکنید .كلم���ه «باطل» هم در عقاید اس���تعمال دارد ،و هم
اخالق ،و هم اعمال ،و در اعمال عبارت اس���ت از آن عملى كه غرض صحیح و عقالیى
در آن نباشد( .طباطبایی ،1385 ،ج ،4ص  )501بنابراین ،آیه هر گونه تصرف در مال
دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقالیی بوده باشد ممنوع شناخته و
همه را تحت عنوان باطل که مفهوم وسیعی دارد قرار داده است .هرچند که آیه شریفه
ب ��ر حکم تکلیفی حرمت اکل مال به باط���ل داللت دارد ،اما حکم وضعی(ضمان) از آثار
یش ��ود .به عبارت دیگ���ر ،ا کل به باطل با لزوم جبران خس���ارت
و لوازم آیه محس ��وب م 
رابطهی متناظر دارد.
از اینرو ،میتوان گفت این دس���ته از آیات شریفه ،در مقام ارائه دو قانون و ضابطه
عمومی در عرصه معامالت مالی است؛ ضابطه اول :تمام معامالتى كه هدف صحیحى
را تعقیب نمىكند و پایه و اساس عقالیى و یا شرعی ندارد مشمول این آیه است و تجاوز
به حریم مالکیت دیگران محسوب شده و حرام و ممنوع است ،و شخص متصرف ،در
قبال عملش مس ��ئولیت دارد و ملزم به جبران خس���ارت اس���ت .ضابطه دوم :تصرف در
اموال دیگران بر وجه تجارت از روی تراضی صحیح و حالل است؛ یعنی مالکیت فردی
محترم اس ��ت و تصرف در اموال دیگران جز از راه معامالت صحیح و بر اس���اس رضایت
اض ِّم ُ
جایز نیست( .ال َت ْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوالَ ُكم بَ ْی َن ُكم بِالْ َب ِ
تجار ًة َعن َت َر ٍ
نك ْم)
ون
اطلِ إ اَِّل َأن َت ُك َ
َ
 .4تعدی به حقوق دیگران و مشروعیت مقابله به مثل با آن

یکی از آیاتی که بس ��یاری از فقیهان در ش���یوه جبران خس���ارت از آن اس���تفاده کردهاند و
میتواند به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد استفاده قرار گیرد .آیه اعتدا است ،این
آیه با بیان یک حکم کلی به مسلمانان دستور میدهد که ا گر دشمنان ،احترام ماههای
حرام را شكس ��تند ،و در آن با ش ��ما وارد جنگ ش���دند ش���ما نیز حق دارید مقابله به مثل
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كنید .فقهای در بیان اثبات قاعده اتالف به این آیه شریفه استناد کردهاند( .بجنوردی،
 ،1386ج ،2ص ).27قاعده اتالف میگوید« :من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» یعنی
هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهرهبرداری قرار دهد،
ضام ��ن صاحب مال اس ��ت .برخی از فقها این قاعده را از ضروریات فقه دانس���ته و آن را
بین همه فرقههای اس�ل�امی اجماعی دانس ��تهاند( .بجن���وردی ،1386 ،ج  ،2ص )27
ش ��یخ طوسی در کتاب خالف و مبس ��وطش برای اثبات ضمان به مثل در اموال مثلی و
ضمان به قیمت در اموال قیمی ،به این آیه استناد کرده است(.شیخ طوسی1417 ،ق،
ج  ،3ص  ،402و همان 1383 ،ق ،ج  ،3ص)60
اع َت ُدوا َع َل ْی ِه
الشَّ ْه ُر الْ َحرا ُم بِالشَّ ْ��ه ِر الْ َحرا ِم َو الْ ُح ُر ُ
صاص َف َمنِ ْاع َتدى َع َل ْی ُك ْم َف ْ
مات ِق ٌ
بِ ِم ْثلِ َما ْاع َتدى َع َلی ُك ْم َو ا َّتقُوا اهلل َو ْاع َل ُموا َأ َّن َ
ین(.بقره )194 :ماه حرام ،در
اهلل َم َع الْ ُم َّت ِق َ
ْ
برابر ماه حرام (اگر دش ��منان ،احترام آن را شكس ��تند ،و در آن با شما جنگیدند ،شما نیز
حق دارید مقابله به مثل كنید ).و تمام حرامها( ،قابل) قصاص است .و (به طور كلى)
هر كس به شما تجاوز كرد ،همانند آن بر او تعدى كنید و از خدا به پرهیزید (و زیادهروى
ننمایید)! و بدانید خدا با پرهیزكاران است.
مش ��ركان مكه مىدانس ��تند كه جنگ در ماهه���اى حرام (ذىالقع���ده ،ذىالحجه،
مح ��رم و رجب) از نظر اس�ل�ام جایز نیس ��ت .از ای���نرو تصمیم گرفتند ک���ه در این ماهها
مس ��لمانان را غافلگیر س ��ازند و ب ��ه آنان یورش برند؛ زی���را آنان به احت���رام این ماهها به
مقابله برنمیخیزند و مش ��رکان به اهداف خودش���ان به آسانی دست مییابند .آیه مورد
بح ��ث ،نقش� �ههاى احتمالى آنان را نقش بر آب كرد ،و دس���تور داد ا گ���ر آنها در ماههاى
حرام دس ��ت به اسلحه بردند ،مس ��لمانان در مقابل آنها بایستند( .الشَّ ْه ُر الْ َحرا ُم بِالشَّ ْه ِر
الْ َحرا ِم) یعنى اگر دش ��منان احترام آن را شكس ��تند و در آن با ش���ما پیكار كردند ش���ما نیز
حق دارید مقابله به مثل كنید .سپس به یك دستور كلى و عمومى اشاره میکندَ ( :ف َمنِ
اهلل َو ْاع َل ُموا َأ َّن َ
اع َت ُدوا َع َلی ِه بِ ِم ْث��لِ َما ْاع َتدى َع َلی ُك ْم َو ا َّتقُ��وا َ
اهلل َم َع
��م َف ْ
ْاع َت��دى َع َل ْی ُك ْ
ْ
ْ
ین ).هر كس به شما تجاوز كند ،به مانند آن بر او تجاوز كنید ولى از خدا به پرهیزید
الْ ُم َّت ِق َ
(و زیاده روى ننمایید) و بدانید خدا با پرهیزكاران است.
143

شماره اول ،بهار و تابستان 1395

در حقیق ��ت ت ��ا زمانى كه فرد حقوق دیگران را محترم بش���مارد ،حقوق وى محفوظ
مىماند ،اما اگر بر این حقوق فردى تجاوز و تعدى ش���ود ،واجب است كه حق را به زور
از متعدى بگیرند ،و بدین گونه این آیه افقهاى گستردهاى در تشریع جنایى به وجود
آورد( .مدرسی ،1377 ،ج  ،1ص )326
در تحلی ��ل آیه ش ��ریفه دو مس ��ئله مهم را باید پاس���خ گف���ت :یکی اینکه آی���ا این آیه
اختص ��اص به مس ��ائل جنگ دارد یا اعم از آن اس���ت و بیانگر یک قاعده کلی اس���ت و
دیگر اینکه در صورتی که قاعده کلی باشد آیا شامل اموال هم میشود یا خیر؟
برخی از مفسرین مانند نویسندگان تفسیر نمونه ،در هر دو مسئله نظریه مثبت دارند
و معتقدن ��د که عالوه بر آن که آیه ش���ریفه اختصاص به مس���ائل جنگ ندارد و معتقدند
که آیه مفهوم وس ��یعى دارد و منحصر به مس���أله قصاص در مقابل قتل یا جنایات دیگر
نیست ،بلكه امور مالى و سایر حقوق را نیز شامل مىشود( .مکارم شیرازی ،1384 ،ج،2
ص  )33برخی دیگر از مفس ��ران مانند طبرس���ی نیز از این آیه حرمت غصب را اس���تفاده
ک ��رده اس ��ت و ضمان غاص ��ب را بر رد مثل مال مغصوب اثبات کرده اس���ت( .طبرس���ی،
 1418ق ،ج ،2ص )25برخ ��ی از محقق���ان بر این باورند که تنها ا گر «ما» در آیه ش���ریفه
موصول اسمی باشد ،آیه داللت بر ضمان میکند و اما ا گر مصدری باشد ،در این صورت
آی ��ه فقط داللت بر مماثلت در فعل کرده و بنابراین ارتباطی با ضمان ندارد(.توحیدی،
 ،1371ج  ،3ص )148
نتیجه گیری و جمع بندی

از مطالعه مجموع آیاتی که انس ��ان را مسئول میداند ،نمیتوان گفت مسئولیت مدنی
از نظ ��ر ق ��رآن کریم ،تنها بر نظریه خطر یا نظریه تقصیر و ی���ا نظریه تضمین حق و مانند
اینها استوار است ،ولی میتوان ادعا کرد که مسئولیت مدنی از نظر قرآن در بیشتر موارد
بر عامل تقصیر استوار است.
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جوهر اإلعجاز و طبیعته فی القرآن الكریم
ن
ن
خوانی زاده
حممدحسی
حممد رسویل

امللخص

ال ش���ک یف أن معرف���ة اإلعج���از و خصائصه من منظ���ر القرآن الک���رمی و عالقته مع

س���ائر املوضوعات الدینیة و دراس���ة أسئلة من قبیل تالمئ املعجزة أو عدمه مع العقل و
ن
القوانی الطبیعیة و مبدأ الس���ببیة کان مصدرا لقلق اإلنس���ان .ذکر القرآن الکرمی العدید
ن
الس���ابقی ،فإختص الکالم و اإلهلیات اإلس�ل�امیة
م���ن األح���داث املذهلة من األنبیاء

بقسم کبیر من هذا املوضوع .تسعی هذه املقالة من خالل حتلیل اآلیات القرآنیة بشأن
اإلعج���از ،الکش���ف عن أس���رار طبیعة اإلعجاز و تقدمی إجابات مناس���بة عیل األس���ئلة

الصائ���ص القرانیة لإلعجاز ،تعتبر عالقهتا مع العلوم اإلنس���انیة
ال�ت�ی مت ذکرها و بذکر خ
األخری.

الکلمات الدلیلیة :القرآن الکرمی ،الفلسفة ،اإلعجاز ،طبیعة اإلعجاز ،النیب؟ص؟.
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دراسة دور الوالدین فی التربیة الدینیة (التربیة العبادیة)
للطفل خالل فترة الطفولة من وجهة نظر اإلسالم
حسام الدین خلعتبری
زهرا باغاین

امللخص

إن الش���عور باملسؤولیة جتاه األوالد و العنایة بآداهبم من إحدی املسائل اهلامة جدا

لکل ش���خص .فیعتبر ذل���ک من حقوق األوالد عیل األبو ین .اهل���دف الرئییس من هذا
البحث دراس���ة دور الوالدین یف تربیة األوالد الدینیة خالل فترة الطفولة من وجهة نظر
اإلسالم .و قد أجیب خالل البحث عیل هذا السؤال أنه ما هو دور الوالدین یف التربیة

العبادیة لألوالد یف فترة الطفولة من وجهة نظر اإلسالم؟

قد تبینت النتائج احلاصلة عن هذه الدراس���ة أنه عیل عاتق رب األس���رة ،منه األب

و األم مس���ؤولیة کبیرة بالنس���بة لتربیة األوالد الدینیة و غیرمها م���ن رعایاه .فطرة الطفل

هی فطرة توحیدیة و إهلیة و جیب عیل األبو ین أن یقوما بتوفیر أرضیة مناسبة لنمو هذه
الفطرة اإلهلیة و إزدهارها و أال یسمحا بأن تصیب هذه األمانة اإلهلیة باآل فة.

الکلمات الدلیلیة :التربیة الدینیة ،دور الوالدین ،التربیة العبادیة و اإلسالمیة.
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اآلثار التربویة لإلستعاذة فی القرآن الكریم
الدکتور جمید معارف
إهلة سلیمانیة نائیین

امللخص

حس���ب نصوص اآلی���ات الش���ر یفة للق���رآن الکرمی یع���رض مجیع الن���اس إلغراءات

الشیطان .بشکل طبیعی یلجأ اإلنسان لدفع الشرور من نفسه إیل من یقدر عیل دفعها
و ذلک الشخص ،یکون إما مدرب اإلنسان و مدبره إما صاحب قدرة ذا حکم واجب

النف���اذ و م���ن الواضح أن اإلنس���ان العاق���ل مید ی���ده إیل جانب الذی یق���در عیل تلبیة
حاجاته.

اهلل تب���ارک و تع���ایل هو ذلک ال���ذات الغین ،و الذی یس���تحق لإللتجاء .من منظر

القرآن الکرمی إن اهلل کخالق للبش���ر هو امللجأ الوحید لإلنس���ان یف مجیع أموره خاصة یف

التصدی للشیطان.

یترت���ب عیل اإلس���تعاذة العدی���د من اآل ث���ار التربو یة فهذه املقالة ت���درس بعض من

هذه اآل ثار إستنادا إیل آیات القرآن الکرمی؛ من أهم اآل ثار التربو یة لإلستعاذة یف القرآن
الکرمی یشار إیل البصیرة ،ذکر اهلل ،إستجابة الدعاء ،اإلعتراف عیل عجز نفیس و مواضیع

أخری.

الکلمات الدلیلیة :القرآن الکرمی ،اإلستعاذة ،الشیطان ،اآل ثار التربو یة.
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والیة األم فی معرض النقد و التحلیل الفقهی
فاطمة فالح

امللخص

تعتبر الوالیة کواحدة من حقوق الطفل بعد میالده .یف الفقه اإلسالمی منح األب و

الدة ألبیه ،وصهیما و احلاکم الشرعی هذه الوالیة .یطلق «الویل» عیل شخص یتویل
ج
الد ألبیه بإمکاهنا أن تتمتع بالوالیة عیل
أموره شخصیا .یری البعض أن األم کاألب و ج

أطفاهلا و هلذا یدخل بعض من اإلنتقادات عیل القانون املدین و الفقه .مبراجعة الکتب

الفقهیة للشیعة و السنة ،میکن مالحظة ثالث وجهات نظر مخ تلفة :الوالیة مطلقا ،عدم
الوالی���ة مطلقا ،الوالیة یف بعض األحیان .تقوم الباحثة یف هذه املقالة بإثبات الوالیة یف
الصوص و ذلک بعد دراسة وجهات النظر و
بعض من احلاالت الیت ورد النص هبذا خ

األدلة بش���أن ذلک .ولکن فیما عدا هذه احلاالت ،لیس���ت لألم والیة و الیت میکن طبعا

احلصول علهیا بواسطة قضیة الوالیة و الوصایة.

الکلمات الدلیلیة :الوالیة ،والیة األم ،الویص القانوین ،الطفل ،فقه اإلمامیة.
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الواو اإلستئنافیة فی تراجم القرآن الكریم
فاطمة حمرمی
امللخص

یقوم هذا البحث بعد دراس���ة الواو اإلس���تئنافیة و أنواعها النحو یة و البالغیة بتقیمی

وجه���ات النظ���ر املختلف���ة یف ترمجة الواو اإلس���تئنافیة أو ع���دم ترمجهت���ا یف تراجم القرآن
ن
املترمجی عن ترمجة الواو اإلستئنافیة و یرون أن ترمجهتا تخ ل
الکرمی؛ فانصرف بعض من
بالمالیات اللغو یة و األدبیة و أن عدم إس���تخدامها یف اللغة الفارسیة یز ید عیل مجال
ج
اللغة و قوهتا .من جانب آخر ،حینما ال توجد یف اللغة الفارس���یة کلمة حتمل إس���م واو

اإلستئناف ،فاستخدام هذه الواو و بقاهئا یف الترمجة ذات إشکالیة ،مبا أن قارئ الفارسیة
ن
املترمجی ضرورة ترمجة
اإلنلیز ی���ة ال یفهمه���ا و یعتبرها کواو العطف .فیری بعض من
أو ج
الواو اإلستئنافیة إستنادا إیل ضرورة فهم اآلیات مترابطة مع بعضها البعض ،عدم دخول

الکلمات الزائدة یف جمال اللغة العربیة ،احلمکة اإلهلیة یف إستخدام الکلمات و احلروف

و أس���بقیة نزول القرآن الکرمی یف تطو یر اللغة العربیة املتناس���ق .فهذه املقالة بعد دراسة
أدل���ة وجهات النظر هذه ،تؤ ی���د أدلة وجهة النظر الثانیة (املعتقدون بترمجة الواو) و تری

من الالزم ترمجة واو اإلستئناف.

الکلم ��ات الدلیلی ��ة :الق���رآن ،ترمج���ة القرآن الک���رمی ،واو اإلس���تئناف ،ال���واو الزائدة،

اإلستئناف النحوی ،اإلستئناف البیاین.
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أسس المسئولیة المدنیة اإلجباریة من وجهة
نظر القرآن الكریم
حممد طاهر األخالیق

سکینة نوری

امللخص

عند إحلاق خس���ائر من جانب ش���خص إیل أحد آخر مباش���رة کانت أم غیر مباشرة،

جیب أن یقوم بالتعو یض عهنا فیذکر عن ذلک کمس���ؤولیة مدنیة و الذی یس���تند حینا

إیل العقد الس���ابق فیطلق علیه املحامون املس���ؤولیة التعاقدی���ة .یف بعض األحیان مع
أن���ه ال توج���د هن���اک عالقة تعاقدیة ن
بی املتضرر و الش���خص املس���ؤول ب���ل ال یعرف
السائر
البعض مهنم البعض ،ولکن القانون یضع هناک شخصا مسؤوال عن تعو یض خ

و یطل���ق عیل مثل هذه املس���ؤولیة یف اآلداب القانونیة ،املس���ؤولیة املدنیة اإلجبار یة أو
ّ
املش���رع عیل أی أس���اس
اإل ل���زام خ���ارج العقد .الس���ؤال الرئییس یف هذا املجال هو أن
یضع ش���خصا مس���ؤوال عن تعو یض خس���ائر ش���خص آخر جتاه هذه املس���ؤولیة؟ أیضع

ش���خصا أحلق خسائر بش���خص آخر بشکل غیر شرعی مس���ؤوال قام بالتقصیر یف ذلک
أم تتحقق املس���ؤولیة ب���دون تقصیر أیضا؟ خیتلف املحامون یف الرد عیل هذا الس���ؤال؛

فیذهب البعض إیل حتقق مثل هذه املسؤولیة عیل أساس التقصیر و البعض مهنم عیل
أساس حدوث األخطار و فر یق آخر حسب ضمان احلق.

املش���کلة الرئیس���یة هلذا البحث هی أنه ه���ل تناول القرآن الکرمی املس���ؤولیة املدنیة

اإلجبار ی���ة أم ال ؟ و إذا کان���ت اإلجاب���ة بنعم ،عیل أی أس���اس وضع املس���ؤولیة املدنیة
اإلجبار یة و ما هی العناصر الیت تشارک یف تکو ین املسؤولیة املدنیة؟
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مع أنه ال توجد آیة یف القرآن الکرمی تشیر مباشرة إیل موضوعات املسؤولیة املدنیة،

ولکن میکن إستخراج اإلطار العام للمسؤولیة املدنیة مث أسسها من خالل دراسة آیات

مخ تلفة تش���یر إیل مسؤولیات اإلنس���ان بطر یقة ما .یری العلماء إستنادا إیل هذه اآلیات

أن املس���ؤولیة املدنیة من وجهة نظر القرآن الکرمی ،یف أ کثر حاالت تعتمد عیل التقصیر.
مع ذلک ال یکون أی من آراء التقصیر ،حدوث األخطار ،ضمان احلق و اآلراء املختلطة
قادرة عیل تفهمی املسؤولیة املدنیة منفردا.

الکلمات الدلیلیة :القرآن الکرمی ،املس���ؤولیة ،املسؤولیة املدنیة ،الضمان اإلجباری

و أسس املسؤولیة املدنیة.
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The pedagogic impacts of taking refuge to Allah in
the Quran
Dr. Majeed Maaref
Elaha Sulaimaniah Naeni
Abstract
All the human beings, based on the Quranic verses, are
prone to be persuaded by satanic temptations. To avoid misery
and sufferings, the human should naturally take refuge to
he who has the ability to ward off the evil. In the objective
world, such a person is his omnipotent creator who can win
him the best possible destinty. It worths to take refuge to
Allah, the almighty, because he is the only needless and selfreliant existent. the Quran has introduced Allah, the almighty,
as the human creator and the only shelter where he can be
safe and sound particularly in his struggle against the Satan.
There are many significant pedagogic impacts on taking
refuge to Allah, the almighty. The current paper endeavors
to describe those impacts based on the Quranic verses. Some
of the most important impacts of seeking refuge to Allah are:
cognition and conviction [Basirat], remembrance of Allah,
Allah’s answer to one’s call and prayer and confession to
one’s inabilities.
Keywords: the Quran, Taking Refuge, Satan, Pedagogic
Impacts.
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The guardianship of mother: A juridical review
and analysis
Fatimah Fallah
Abstract
Guardianship is an important right of a child after he is
born. Guardianship, in the Islamic jurisprudence, is primarily
delegated to the father, then the grandfather, their testamentary
guardianships and finally the legitimate [Muslim] ruler. The
word ‘guardian’ is applied to he who manages the affairs in
person. Some are of the view that mother, like father and
grandfather, can play the role of a guardian for her children.
Thus, they criticize the legal and juridical laws. In referring to
both the Shiite and Sunnite jurisprudential books, one faces
three different theories on the issue: absolute authority; no
absolute authority and authority in few cases. The writer of the
article studies the three theories along with their supportive
arguments in detail and finally concludes that mother
has authority in some cases. She can take the reign of her
children’s affairs partially. Beyond those explicit cases, she
does not have the right to do so. However, it can be provided
through other testamentary and custodian institutions.
Keywords: Guardianship, Guardianship of Mother,
Legitimate Guardian, Child, Shiite Jurisprudence.
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The nature of miracle in the Quran
Muhammad Husain Khawanin Zadeh
Muhammad Rasoli
Abstract
To understand the nature of miracle and its important
features and to discover its relationship with other religious
themes in the light of the Quran, have been issues of serious
concern for human which have given rise to many questions
such as compatibility or incompatibility of miracle with
intellect, natural laws and the principle of causality. The
Holy Quran has related many phenomenal stories of previous
prophets, reflected in the Islamic theology as well. The current
paper, while analyzing the relevant verses of miracle, attempts
to explain the nature of miracle and provide suitable answers
for the above-mentioned questions. The writer will also shed
light on the Quranic features of miracle to establish a solid
relationship between miracle and other human sciences.
Keywords: the Glorious Quran, Philosophy, Miracle, the
Nature of Miracle, Prophet.
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The letter ’Waw of Istinaf’ in translations
of the Quran

Fatimah Muharrami
Abstract
The current research is conducted to study Waw of Istinaf [=a
beginning and] along with its various syntactic and rhetorical
forms. The writer attempts to assess various views on whether
or not the very letter should be translated. For some of the
translators have avoided translating the letter because they
believe that its translation runs counter to the aesthetic beauty
and linguistic desirability. Moreover, the non-translation of
Waw of Istinaf in Persian language, brings about a neat and
well-organized rendering. On the other hand, when there is
no equivalent for Waw of Istinaf in Persian, to emphasize
on its employment, it will end up to numerous difficulties.
As most of the English and Persian readers will not realize
it and will mistakenly take it in the place of a conjunctive
Waw (and). On the contrary, many a translators have laid
stress on the translation of the very letter due to the following
reasons: the necessity of understanding the Quranic verses in
close relation to one another, the assumption that there is no
unnecessary letter in the divine speech, the divine wisdom
in the usage of letters and words and finally that the Quranic
revelation preceded over the well-organized development of
Arabic grammar. From the two theories, the author favors the
usage of the given letter in translation.
Keywords: the Quran, Translation of the Quran, Waw
of Istinaf, Additional Waw [=and], Syntactic Beginning,
Rhetorical Beginning.
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The parents’ role in religious upbringing of a child
from the Islamic perspective
Hesam al-Din Khalatbari
Zahra Baghani
Abstract
It is an important issue to everyone, to take care of one’s
children and pay heed to their moral education. It is one of the
inalienable rights of children on their parents. The purpose of
the research is to study the parents’ role in religious upbringing
of children during their childhood in the light of Islamic
sources. His findings demonstrate that based on the Quranic
verses and the Islamic traditions, the custodian of a family,
either the father and the mother, has a great responsibility
to bring up the children and teach them courtesy and good
manners. God, the almighty, has provided every child with
a monotheistic and a divinely-oriented nature. Thus, the
parents must prepare the background to develop the children’s
divine disposition and should not let the harms damage their
divinely-granted gifts [the children’s pure innate nature].
Keywords: Religious Upbringing, the Parents’ Role,
Spiritual Education, Islam.
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The foundations of civil liability in the light of the Quran
Muhammad Tahir Akhlaqi
Abstract
Civil liability, in its legal context, refers to the right of someone to
sue another person for damages such as injuries, property damages
or financial loss. They include both direct and indirect, intentional
and unintentional damages. Civil liability falls into two different
contractual and delictual forms. In the second type there is no formal
contract between the two parties but the administration legally holds
the defendant liable. Such liabilities lay beyond the contract. Now
the main question one faces is that based on what foundations the
legislator holds an individual [tortfeasor] accountable? Should one
inflict harm on another willfully and illegitimately or the perpetrator
can be held accountable even due to unintentional tort as well? The
legal experts have responded the question differently. Thus, some
have justified liability on the basis of fault, some on the basis of
risk and some on the basis of ensuring everyone’s rights. To the
author, the main problem the article addresses is whether or not the
Quran has touched the delictual civil liability? If yes, then what the
delictual civil liability is based on? and what elements are involved
in the formation such liability? Although, there is no a single verse,
in the Quran, that should have touched the issue explicitly but one
can deduce the framework and subsequently the foundations of civil
liability from the verses that deal with the responsibility of human
in general. The writers, relying on such verses of the Quran, are of
the view that civil liability is almost based on the factor of fault.
Meanwhile it must also be noted that neither of the factors such as
fault, risk, ensuring one’s rights or a combined theory can lonely
justify the legitimacy of civil liability.
Keywords: the Quran, Responsibility, Civil Liability,
Delictual liability, the foundations of civil liability.
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