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                                                                    سید هاشم موسوی*

چکیده

ــم  ــرآن کری ــه ق ــه ســرزمین خــود ب ــن ورود اســالم ب مســلمانان هندوســتان در ســال های آغازی

به عنــوان مهم تریــن اصــل و الگــوی اســالمی توجــه کردنــد. در ایــن میــان، مهاجــرت مفســران شــیعه 

ایرانــی تأثیــر مطلــوب و بنیادینــی در گســترش علمــی جریــان مطالعــات تفســیری بــر جــای نهــاد و 

نخســتین تــالش آنــان در جهــت پویایــی و شــناخت ســاکنان ایــن ســرزمین بــا آموزه هــای قرآنــی 

ــه دوران  ــوط ب ــه مرب ــن زمین ــات الهــی صــورت پذیرفــت. اوج فعالیــت شــیعیان در ای و تفســیر آی

تشــکیل دولت هــای شــیعه دکــن )1098 ـ 895 ق.( اســت، کــه ایرانیــان بــا گــذر از مرحلــه تکویــن 

)6 ـ 1 ق.( وارد مرحلــه توســعه تفســیر )12 ـ 7 ق.( شــدند. در ایــن دوران، حضــور پرتعــداد شــیعیان 

ایرانــی و حمایــت حــکام شــیعه دکــن از آنــان، موجــب گســترش هرچــه بیشــتر فعالیــت شــیعیان 

ــا رویکــرد  ــه حاضــر ب ــد. مقال ــم گردی ــرآن کری ــا آموزه هــای تفســیری ق ــط ب ــی مرتب در امــور مذهب

توصیفــی ـ تحلیلــی و برپایــه مطالعــات کتابخانــه ای درجــه اول تاریخــی، بــه ایــن مســأله پاســخ 

ــات تفســیری  ــه گســترش مطالع ــه دکــن چگون ــه منطق ــی ب ــه مهاجــرت شــیعیان ایران می دهــد ک

ــه همــراه آورد؟ فرضیــه ایــن اســت کــه شــیعیان مهاجــر ایرانــی  قــرآن کریــم در ایــن مناطــق را ب

بــا تشــکیل کالس هــای تفســیر و تألیــف کتاب هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع، تأثیــر به ســزایی در 

ــد.  ــر جــای نهادن ــم ب ــرآن کری ــا آموزه هــای تفســیری ق ــن مناطــق ب گســترش آشــنایی ســاکنان ای

دســتاورد پژوهــش نشــان می دهــد کــه شــیعیان مهاجــر ایرانــی ـ بــا توجــه بــه آشــنایی ســاکنان 

نواحــی دکــن بــا زبــان فارســی و نیــز حمایــت حــکام شــیعه دکــن از آنــان ـ بــا تشــکیل کالس هــای 

تفســیری، موجبــات آشــنایی بیشــتر ســاکنان ایــن نواحــی بــا موضوعــات مرتبــط بــا قــرآن کریــم را 

فراهــم آوردنــد. هم چنیــن ایرانیــان بــا تألیــف کتــب تفســیری و دسترســی ســاکنان ناحیــه دکــن بــه 

ایــن کتاب هــا، بــه تقویــت فهــم موضوعــات قرآنــی توســط آنــان کمــک کردنــد.

واژ گان کلیدی؛ قرآن کریم، تفسیر، شیعیان مهاجر ایرانی، دولت های شیعه دکن.

* دکتری تاریخ اسالم
mousavi.seyedhashem@yahoo.com

 دریافت: 1400/2/30

صفحه 6 تا  صفحه 29

پذیرش: 1400/4/23
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پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

1. مقدمه

ــه  ــالمت آمیز و البت ــی و مس ــیوه نظام ــه دو ش ــالم ب ــن اس ــری، دی ــتین هج ــده های نخس در س

ــد و  ــد وارد گردی ــه هن ــران ب ــور از ای ــا عب ــرا اســالم ب ــی وارد هندوســتان شــد؛ زی ــا چاشــنی ایران ب

هندی هــا از مجــرای ایرانیــان و بــا رنــگ ایرانــی بــا اســالم آشــنا شــدند. هم زمــان بــا ورود ایرانیــان 

ــن نواحــی  ــادری ســاکنان ای ــان م ــا زب ــژادی مشــترک ب ــه ن ــان فارســی ـ ک ــد، زب ــه ســرزمین هن ب

ــان  ــان از راه زب ــب، هندی ــد و بدین ترتی ــناخته ش ــا ش ــی هندی ه ــان دین ــوان زب ــت ـ به عن داش

ــد. فارســی متــون دینــی و قــرآن را آموختن

ــی عادل شــاهیان )حــک: 1097 ـ 895  ــا تشــکیل دولت هــای شــیعه دکــن؛ یعن قرن هــا بعــد و ب

ق.(، نظام شــاهیان )حــک: 1044 ـ 895 ق.( و قطب شــاهیان )حــک: 1098 ـ 918 ق.( و روی کار 

آمــدن حــکام شــیعی، کــه در بزرگداشــت زبــان فارســی میــراث دار پادشــاهان بهمنــی )حــک: 933 ـ 

748 ق.( و معاصــر دولــت صفویــه )حــک: 1135 ـ 907 ق.( بودنــد، عالقه منــدی مــردم ایــن ناحیــه 

بــه زبــان فارســی بیشــتر شــد؛ به گونــه ای کــه ایــن دوره را می تــوان از مهم تریــن دوران شــکوفایی 

و گســترش زبــان فارســی در شــبه قاره هنــد و افزایــش تعــداد منشــیان و نویســندگان فارســی زبان 

به حســاب آورد. در ایــن دوره تاریخــی، رواج زبــان و ادبیــات فارســی بــا تألیــف کتــب مختلــف بــه 

ــا،  ــور علم ــون حض ــتقبال از آن، مدی ــی و اس ــوزش فارس ــای آم ــیس نظام ه ــز تأس ــان و نی ــن زب ای

ــان فارســی  ــد. زب ــار حــکام شــیعه دکــن روی آوردن ــه درب ــه ب ــی اســت ک مفســران و فضــالی ایران

ــمرده  ــد ش ــال در هن ــزت و کم ــرافت، ع ــل ش ــش و از دالی ــم و دان ــان عل ــوان زب ــن دوره به عن در ای

ــد  ــوب هن ــق جن ــور در مناط ــرای حض ــتری ب ــزه بیش ــی انگی ــیعیان ایران ــب، ش ــد. بدین ترتی می ش

پیــدا کردنــد.

ــا در نظــر گرفتــن چنیــن فضایــی، شــرایط حضــور دانشــمندان ایرانــی و به ویــژه مفســران، در  ب

نواحــی مزبــور فراهــم شــد و آنــان بــا حمایــت حــکام شــیعه دکــن و اســتقبال مــردم وارد مناطــق 

جنوبــی هنــد شــدند. در ایــن دوره، بخشــی از تالش هــای دانشــمندان ایرانــی فعالیت هــای 

ــادی  ــدود زی ــا ح ــه را ت ــن زمین ــود در ای ــأ موج ــترش داد و خ ــن گس ــه دک ــیری را در منطق تفس

جبــران کــرد. ایشــان بــا تشــکیل کالس هــای مذهبــی، کــه تفســیر قــرآن کریــم نیــز از جملــه مــواد 

ــه  ــد. البت ــی برآمدن ــم قرآن ــا مفاهی ــاگردان ب ــالب و ش ــنایی ط ــی آش ــود، در پ ــکیل دهنده آن ب تش

تــالش دانشــمندان ایرانــی محــدود بــه ایــن قبیــل کالس هــا نبــود و آنــان کتــب تفســیری بســیاری 

ــترس  ــی، در دس ــدارس مذهب ــس در م ــر تدری ــالوه ب ــیری ع ــته های تفس ــن نوش ــتند. ای ــز نوش نی
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ــا مراجعــه بــه ایــن آثــار،  ســاکنان ایــن نواحــی هــم قــرار گرفــت و مســلمانان و شــیعیان دکــن ب

ــا تفســیر قــرآن و به ویــژه نظریه هــای تفســیری شــیعیان آشــنا شــدند. در ایــن پژوهــش، تأثیــر  ب

شــیعیان مهاجــر ایرانــی در ترویــج و گســترش مطالعــات تفســیری قــرآن کریــم در ناحیــه دکــن را در 

ــی  ــه ایشــان از چــه راه های ــم ک ــرده، نشــان می دهی ــت دولت هــای شــیعه بررســی ک دوران حاکمی

در پــی گســترش مطالعــات تفســیری و نیــز آشــنایی ســاکنان ایــن نواحــی بــا آموزه هــای تفســیری 

ــد. ــم برآمده ان ــرآن کری ق

ــه در شــبه قاره  ــای امامی ــه »تفاســیر علم ــن پژوهــش را پیشــتر صدراالفاضــل در مقال مشــابه ای

ــیعیان را در  ــش ش ــّی آن، نق ــامان داده و ط ــل، 1365، 7 ـ 29( س ــتان« )صدراالفاض ــد و پاکس هن

تفســیر، ترجمــه و حواشــی قــرآن کریــم بــه زبان هــای فارســی، اردو، ســندی، گجراتــی و انگلیســی 

بیــان کــرده اســت. رویکــرد اصلــی او در ایــن مقالــه ارائــه گــزارش تفصیلــی در بــاب تألیــف تفاســیر 

شــیعی در شــبه قاره هنــد و پاکســتان اســت؛ البتــه در همیــن مــورد نیــز، تفاســیر مــورد اشــاره وی از 

نظــر محــدوده زمانــی، مربــوط بــه دوران پــس از حاکمیــت دولت هــای شــیعه دکــن بــوده اســت. 

همچنیــن، احمــدزاده در مقالــه »وضعیــت تفاســیر شــیعی در هنــد« )احمــدزاده، 1391، 71 ـ 87(، بــه 

تنــوع تفاســیر قرآنــی از نظــر مذهــب، روش، گرایــش، ســبک و زبــان توجــه داشــته و بــر موضوعاتــی 

ــیعی در  ــیر ش ــی تفاس ــی و گرایش شناس ــد، روش شناس ــخ هن ــم در تاری ــرآن کری ــش ق ــه نق از جمل

ــه برخــی تفاســیر شــیعی اشــاراتی  ــه ب ــد او در ایــن مقال ایــن ســرزمین تأمــل کــرده اســت. هرچن

داشــته، ولــی موقعیــت آنهــا خــارج از محــدوده زمانــی نوشــته او بــوده اســت. ســلیمانی ابهــری، 

ــی  ــای اخالق ــی گرایش ه ــای تاریخ ــه »بررســی زمینه ه ــز در مقال ــادی نی ــم و محمودآب ــر القائ منتظ

ــه  ــری، 1393، 45 ـ 64(، ب ــلیمانی ابه ــه« )س ــد در دوره میان ــبه قاره هن ــان ش ــی قرآن پژوه و عرفان

ــه  ــق ب ــه از تفاســیر متعل ــی دو نمون ــد و ضمــن معرف ــخ تفســیر و مراحــل آن پرداخته ان ــان تاری بی

ایرانیــان قــرن هشــتم و نهــم هجــری، زمینه هــای تاریخــی و اجتماعــی پیدایــش ایــن دو تفســیر در 

شــبه قاره هنــد بررســی شــده اســت. همچنیــن، محمــدی در مقالــه »جریان شناســی علمــی تفســیر 

قــرآن در شــبه قاره بــا تمرکــز بــر مهاجــران قرآن پــژوه ایرانــی« )محمــدی، 1395، 158 ـ 191(، ضمــن 

ــه توســعه )12 ـ 7 ق.(و  ــن )6 ـ 1 ق.(، مرحل ــه تکوی ــی مرحل تشــریح مراحــل ســه گانه تفســیر؛ یعن

مرحلــه تجــدد و نوگرایــی )بعــد از گورکانیــان و آغــاز دوران اســتعمار انگلســتان(، بــه آثــار سیاســی، 

ــه تصدی گــری مناصــب حکومتــی،  اجتماعــی، علمــی و فرهنگــی حضــور مفســران ایرانــی ـ از جمل

ــی ـ  ــز علم ــیس مراک ــی و تأس ــخصیت های علم ــرورش ش ــی، پ ــغ دین ــی، تبلی ــری اجتماع اصالح گ

ــر  ــیعیان مهاج ــر ش ــه تأثی ــده، ب ــاالت ذکرش ــک از مق ــه در هیچ ی ــت. از آنجا  ک ــته اس ــه داش توج
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ایرانــی در گســترش مطالعــات تفســیری قــرآن کریــم در دوران حاکمیــت دولت هــای شــیعه دکــن 

توجهــی نشــده، نوشــتار حاضــر بــرای جبــران ایــن خــأ حائــز اهمیــت اســت.

2. وجه  تسمیه و موقعیت جغرافیایی دکن

ــه دلیــل  ــر وزن »وطــن«، در زبــان هنــدی بــه معنــای جنــوب اســت. هندی هــا آن را ب دکــن، ب

ــان  ــیرازی، 1345، ج 3، 511(. مورخ ــند )ش ــن« می نویس ــتان »دکه ــوب هندوس ــدن در جن ــع  ش واق

 (Dakshina( »قدیــم ناحیــه جنوبــی هنــد را یــک ســرزمین مســتقل به حســاب آورده، آن را »دکشــینا

ــام دکــن در مــورد  ــوب« و اســتعمال ن ــی »جن ــه معن ــان سانســکریت ب ــد. دکشــینا در زب می نامیدن

ایــن ناحیــه، بــه همیــن جهــت اســت )Mulay, 1972, 13؛ حکمــت، 1337، 4 و 547؛ پیرویــان، 1377، 

Dak�( »دکشیناســا« ،)Dakshinatya( »ــی همچــون »داکشــیناتیا ــا نام های ــن ب ــن همچنی 103(. دک

shinasa( و »دکشــیناپاتا« )Dakshinapatha( خوانــده می شــود )Vol IX ,1935 ,Yazdani, 1(. برخــی 

دیگــر نیــز واژه »دکشــن« )Dakshin( را بــر جنــوب هنــد نهاده انــد )مســتوفی قزوینــی، 1336، 20).

ــه می شــود. پــس از فتــح  ــدا گفت ــوب رود َنرَم ــد در جن ــه فــالت مرکــزی شــبه قاره هن »دکــن« ب

ایــن منطقــه بــه دســت مســلمانان، منحصــرًا بــه بــالدی کــه بیــن نهــر نرمــدا و کرشــنا واقــع بــود 

ــی از  ــام یک ــد" ن ــد: »"هن ــن« می نویس ــمیه »دک ــه  تس ــاه در وج ــد. هندوش ــه می ش ــن« گفت »دک

ــرد. از او  ــالش ک ــوب ت ــی جن ــه در آبادان ــود ک ــوح ب ــن ن ــام ب ــن س ــث ب ــن یاف ــام ب ــدان ح فرزن

فرزندانــی بــه وجــود آمــد کــه نــام یکــی از آنــان "دکــن" بــود. "دکــن" نیــز ســه پســر بــه نام هــای 

ــان آنهــا  ــن را می ــه دک ــه منطق ــت ک ــگ )Tilang( داش ــر )Kanhar( و ِتلن ــت )Marhat(، کنه مره

تقســیم کــرد« )هندوشــاه، 1301، ج 1، 10(. ایــن واژه در قبــال هندوســتان، بــه ناحیــه مثلث ماننــدی 

ــد  ــع دیگــر آن در مجــاورت اقیانــوس هن ــا تشــکیل داده و دو ضل کــه قاعــده آن را کوه هــای ویندی

اســت اطــالق می شــود )Joshi, 1974, 3؛ Tripathi, 1992, 392(؛ امــا هندوســتان عمدتــًا بــه بخــش 

ــرزمین  ــا« )س ــتان را »آریاوارت ــم، هندوس ــدو از قدی ــندگان هن ــود. نویس ــه می ش ــد گفت ــمالی هن ش

ــدا،  ــه نرم ــا و رودخان ــه سلســله کوه هــای ویندی ــن از شــمال ب ــه دک ــد. منطق ــا( می خوانده ان آریاه

از جنــوب بــه زمیــن مرتفــع مثلث شــکل معــروف بــه دماغــه کامــرون، از غــرب بــه گات هــای غربــی 

و از شــرق بــه گات هــای شــرقی محــدود شــده اســت )دّری اصفهانــی، ش 418، بــرگ 2، الــف و ب(. 

در تقســیم بندی دیگــری، دکــن از شــمال بــه رودخانه هــای نرمــدا و ماهانــدی، از شــرق بــه خلیــج 

ــی محــدود شــده  ــار جنوب ــه تپه هــای نیلگــری و نپ ــوب ب ــای عــرب و از جن ــه دری ــگال، از غــرب ب بن

ــاختار  ــاس س ــر اس ــن ب ــه دک ــی، 1373، 3 و 5(. منطق ــت )کرم ــر اس ــاحت آن 276914 کیلومت و مس
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فیزیوگرافیــک بــه پنــج بخــش تقســیم  شــده اســت: الــف( بخــش غربــی، کــه عمدتــًا توســط دریــا 

احاطــه  شــده و احمدنگــر و پونــا از شــهرهای عمــده آن اســت؛ ب( منطقــه بیدر، کــه ناکپــور و ویدربها از 

شــهرهای آن اســت؛ ج( مــارات وادا، کــه بخشــی از حیدرآبــاد قدیــم اســت؛ د( منطقــه ِتلنــگ )تلنگانــه(؛ 

هـــ( منطقــه جنــوب غربــی، کــه بیجاپــور مهم تریــن شــهر آن اســت )مصاحــب، 1356، ج 2، 99).

3. شکل گیری حکومت های شیعه دکن

کشــته شــدن محمــود گاوان از وزرای شــیعه ایرانــی دربــار محمــِد ســوم بهمنــی، موجــب رهایــی 

نیروهــای جدایی طلــب و برهم خــوردن تعــادل و نظــم حاکــم بــر آنهــا شــد؛ به گونــه ای کــه 

ــه  ــد. ب ــرل کنن ــوب را کنت ــی و آش ــن بی نظم ــتند ای ــچ گاه نتوانس ــینانش هی ــوم و جانش ــد س محم

دنبــال ضعــف حکومــت بهمنــی )حــک: 932 ـ 748 ق/ 1527 ـ 1347 م(، دولت هــای ســه گانه 

ــک: 1044 ـ 895 ق/ 1634  ــاهیان )ح ــک: 1097 ـ 895 ق/ 1686 ـ 1489 م(، نظام ش ــاهیان )ح عادل ش

ـ 1489 م( و قطب شــاهیان )حــک: 1098 ـ 918 ق/ 1687 ـ 1512 م( اعــالم اســتقالل کردنــد و دولــت 

ــد. ــا نهادن ــی بن ــت بهمن ــای دول ــر روی ویرانه ه ــود را ب ــیس خ تازه تأس

دولــت عادل شــاهیان نخســتین دودمــان حکومتــی شــیعه در دکــن بــود کــه بــه دســت 

یوســف عادل خان یــا عادل شــاه )916 ـ 895 ق./ 1510 ـ 1489 م.( در ایالــت بیجاپــور تأســیس گردیــد و 

هشــت تــن از اعقــاب او حــدود 200 ســال بــر آن ایالــت حکم راندنــد. در ایــن دودمــان، کــه جایگزیــن 

ســالطین بهمنــی شــدند، به جــز ابراهیــم اول )965 ـ 941 ق./ 1558 ـ 1535 م.(، همگــی شــیعه مذهب 

ــی روابطشــان را  ــد. ایشــان به خوب ــج می کردن ــن مذهــب را تشــویق و تروی ــوده، آداب و رســوم ای ب

ــار  ــاض االســالم، 1373، 147(. طوم ــد )ری ــت آن برآمدن ــد و درصــدد تقوی ــظ نمودن ــان حف ــا صفوی ب

حکومــت ایــن سلســله در دوران حکومــت ســکندر )1097 ـ 1083 ق./ 1686 ـ 1672 م.( درهــم  پیچیــده 

شــد )خضــری، 1391، 399(. ســکندر نهایتــًا در ســال 1111 ق/ 1699 م. در زنــدان اورنگ زیــب درگذشــت 

)اطهــر رضــوی، 1376، ج 1، 442( و ایالــت بیجاپــور بــه قلمــرو تیموریــان هنــد ملحــق گردیــد.

ــه  ــد، ک ــن بودن ــیعه مذهب در دک ــه گانه ش ــای س ــله ای از دودمان ه ــز سلس ــاهیان نی قطب ش

ــد هاشــم خان، 1925، ج 3، 268).  ــو می رســید )محم ــان قراقویونل ــه ترکمان نســب ســالطین آنهــا ب

ــلطان قلی )950 ـ 918 ق./ 1543 ـ 1512 م.( در  ــام س ــه ن ــی ب ــردی ایران ــیله ف ــله به وس ــن سلس ای

منطقــه گلکنــده تأســیس شــد. پادشــاهان قطب شــاهی ـ برخــالف عادل شــاهیان و نظام شــاهیان، 

کــه برخــی پادشاهان شــان از مذهــب اهــل ســنت حمایــت کردنــد ـ همگــی شــیعه مذهب بودنــد 

ــاهیان،  ــر، 1380، 299(. قطب ش ــد )رویم ــود برگزیدن ــت خ ــمی حکوم ــب رس ــوان مذه و آن را به عن

به واســطه برقــراری آرامــش نســبی در قلمــرو خویــش و هم چنیــن بهره گیــری از عالمــان و 
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دانشــمندان شــیعی، بــه دســتاوردهای عظیــم علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی در ایــن نقطــه از ســرزمین 

هنــد دســت یافتنــد. حکومــت ایــن سلســله شــیعی 180 ســال بــه طــول انجامیــد. ســرانجام در ســال 

1098 ق./1687 م. بــا حملــه اورنگ زیــب بــه گلکنــده، بســاط دودمــان قطب شــاهیان برچیــده و بــه 

قلمــرو گورکانیــان ضمیمــه شــد. 

یــا  ملک احمــد  همــت  بــه  کــه  بودنــد  دکــن  در  سلســله ای  نظام شــاهیان  هم چنیــن، 

احمد نظام شــاه )915 ـ 896 ق./1509 ـ 1490 م.( ـ ملقــب بــه نظام الملــک بحــری ـ بــه مــدت 

ــان حکومــت خــود، از ایــن  ــا پای ــام احمدنگــر حکومــت و ت ــه ن ــم، در منطقــه ای ب یــک قــرن و نی

ــالطین  ــب وزارت س ــاز، منص ــد در آغ ــدر ملک احم ــد. پ ــتفاده کردن ــت اس ــوان پایتخ ــهر به عن ش

ــده می شــد،  ــز خوان ــر عهــده داشــت. از آنجــا کــه ملک احمــد »نظام الملــک بحــری« نی ــی را ب بهمن

ــدان ـ  ــن خان ــد. ای ــروف ش ــاهیان مع ــه نظام ش ــب، ب ــن لق ــری از ای ــا بهره گی ــله ب ــن سلس ــام ای ن

ــد و  ــدو بودن ــد ـ در اصــل هن برخــالف عادل شــاهیان و قطب شــاهیان کــه از شــیعیان ایرانــی بودن

در دوران حکومــت احمدشــاه بهمنــی بــه اســالم گرویدنــد. هرچنــد حکومــت نظام شــاهی مدت هــا 

ــر از دیگــر  ــی، به مراتــب تندت ــادات و باورهــای مذهب پــس از تشــکیل، شــیعه شــدند، امــا در اعتق

ــن  ــت دومی ــان حکوم ــله از زم ــن سلس ــیخ عطار، 1381، 237(. ای ــد )ش ــن بودن ــای دک حکومت ه

ــان، 1387، 583). ــتر، 1373، 132؛ جعفری ــدند )هالیس ــیعه ش ــاه( ش ــود )برهان نظام ش ــم خ حاک

ــا اســتقرار کامــل مغــوالن در ناحیــه شــمال هنــد و ســپس  ایــن سلســله های ســه گانه شــیعه ت

ــوری  ــه امپرات ــه ب ــن ناحی ــل ای ــردن کام ــه ک ــن و ضمیم ــوی دک ــب به س ــدن اورنگ زی ــی ش راه

مغــول، موجودیــت خــود را حفــظ کردنــد و ضمــن اعــالم مذهــب تشــیع به عنــوان مذهــب رســمی 

ــه مناطــق تحــت حاکمیــت  ــان ب ــی و دعــوت آن دکــن، حمایــت گســترده از شــیعیان مهاجــر ایران

خــود، نقــش مهمــی در تاریــخ شــیعیان ایــن ناحیــه رقــم زدنــد.

4. چرایی دعوت از مفسران شیعه ایرانی

صفویــان در ابتــدای تأســیس حکومــت شــیعه در ایــران، بــا کمبــود مؤسســات علمــی و منابــع 

ــران ایــن  ــرای جب ــد و ب ــی مواجــه بودن ــرای ترویــج آموزه هــای قرآن ــی ب فقهــی، تفســیری و مذهب

خــأ از علمــای مطــرح شــیعه کــه در خــارج از ایــران ســکونت داشــتند بــرای حضــور در ایــران دعــوت 

ــکام  ــوی ح ــت از س ــن سیاس ــاری، 1390، 170(. ای ــوی الخوانس ــو، 1349، 86؛ الموس ــد )رومل نمودن

شــیعه دکــن نیــز دنبــال شــد. منطقــه دکــن پیــش  از ایــن، تحــت حاکمیــت دولــت ســنی مذهب 

بهمنیــان قــرار داشــت و همــه امــور مذهبــی و فرهنگــی ایــن مناطــق بــر اســاس آموزه هــای ایــن 
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ــا  ــیدند، ب ــت رس ــه حکوم ــیعه ب ــای ش ــه دولت ه ــی ک ــن، زمان ــود؛ بنابرای ــده ب ــن ش ــب تبیی مذه

کمبــود مؤسســات علمــی و خــأ کتــب تفســیری برپایــه مذهــب تشــیع مواجــه شــدند. بــرای جبــران 

ایــن خــأ، حــکام دکنــی از علمــای شــیعه ایرانــی کمــک خواســتند. ارتبــاط صمیمانــه حــکام شــیعه 

دکــن بــا دولــت صفویــه نیــز در دعــوت از ایرانیــان و پیشــبرد ایــن هــدف مؤثــر بــود. ضمــن اینکــه 

ــه  ــأله زمین ــن مس ــد و همی ــنا بودن ــی آش ــان فارس ــا زب ــی ب ــن نواح ــاکنان ای ــش، س ــال ها پی از س

ــرد،  ــن رویک ــا ای ــرد. ب ــم می ک ــری فراه ــه بهت ــق به گون ــن مناط ــی را در ای ــای ایران ــت علم فعالی

ــال  ــد هــدف را دنب ــی چن ــوت از مفســران ایران ــا دع ــن ب ــه حــکام شــیعه دک ــر می رســد ک ــه نظ ب

ــود و ایــن مفســران، کــه مدت هــا  ــد: نخســت اینکــه، ایــران در آن دوران کانــون تشــیع ب می کردن

پیــش تجربــه حضــور در منطقــه دکــن را داشــتند، بهتــر از دانشــمندان دیگــر مناطــق می توانســتند 

ــا ایرانیــان  از عهــده ایــن مهــم برآینــد؛ دیگــر آن کــه حــکام شــیعه دکــن بــا حفــظ ارتبــاط خــود ب

ــا دولــت صفــوی برقــرار کننــد و در مواقــع ضــروری  می توانســتند روابــط سیاســی مســتحکم تری ب

ــه  ــت ک ــن گذش ــد؛ هم چنی ــاری طلبن ــان ی ــی، از آن ــنی مذهب گورکان ــزی س ــت مرک ــر حکوم در براب

زبــان فارســی در ایــن مناطــق پذیرفته شــده بــود و مــردم بومــی بــا آن آشــنایی داشــتند و ایــن نکتــه 

حــکام شــیعه را بــرای دعــوت از مفســران شــیعه ایرانــی مصمم تــر می کــرد؛ از ســوی دیگــر، حــکام 

ــه داخــل  ــان ب ــالش آن ــی نداشــتند و ت ــه جهان ــوی داعی ــد حــکام صف ــد مانن شــیعه دکــن ـ هرچن

محــدود می شــد ـ بــرای مقابلــه بــا شــبهات اهــل ســنت و دیگــر فــرق اســالمی به ویــژه گورکانیــان، 

هم چنیــن بــرای نهادینــه کــردن هویــت شــیعی از مســیرهای مذهبــی از جملــه تفســیر شــیعی قــرآن 

ــاز داشــتند. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه دانشــمندان  ــی نی ــه علمــای شــیعه ایران ــم، ب کری

ــه  ــت صفــوی ب ــدی از توجهــات دول ــرای بهره من ــه ب ــل عامــل، ک ــد علمــای جب ــی، مانن شــیعه ایران

ایــران مهاجــرت کــرده بودنــد )فراهانــی منفــرد، 1377، 94(، کم وبیــش بــا چنیــن شــرایطی در ناحیــه 

دکــن مواجــه بودنــد؛ آنــان در داخــل ایــران تحــت تعقیــب و فشــار حــکام صفــوی و در خــارج مــورد 

توجــه و حمایــت حــکام شــیعه دکــن قــرار گرفتنــد و در نتیجــه،  ماننــد علمــای جبــل عامــل، مهاجــرت 

را برگزیدنــد و در مناطــق تحــت حاکمیــت دولت هــای شــیعه دکــن ســکونت یافتنــد. از ســوی دیگــر، 

در ایــران، زبــان عربــی حتــی پیــش از دوران صفویــه، به عنــوان زبــان دیــن و مذهــب شناخته شــده 

بــود و بســیاری از ایرانیــان در کنــار زبــان فارســی، کتــب مذهبــی خــود را بــه ایــن زبــان می نوشــتند. 

همیــن نکتــه حــکام صفــوی را بــر آن داشــت تــا از بهتریــن فقیهــان و دانشــمندان مطــرح شــیعه 

ســاکن در جبــل عامــل و عــراق بــرای مهاجــرت بــه ایــران دعــوت کننــد؛ امــا در منطقــه دکــن، مــردم 

ــا زبــان فارســی آشــنایی بیشــتری داشــتند و از ایــن زبــان بیشــتر اســتقبال  به جــای زبــان عربــی ب
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می کردنــد. آنچــه مســلم اســت، مهاجــرت گســترده مفســران ایرانــی بــه دربــار دولت هــای شــیعه 

ــر جــای گذاشــت و عامــل  ــی ایــن دولت هــا  ب ــات علمــی و مذهب ــر حی ــرات شــگرفی ب دکــن، تأثی

آثــار خیــر و بــرکات عظیمــی شــد.

5. حمایت حکام شیعه دکن از مفسران ایرانی

ــد فعالیــت دانشــمندان  ــه ســبب تســهیل رون ــواع دانــش ، ب حمایــت حــکام شــیعه دکــن از ان

شــیعه ایرانــی در ایــن زمینه هــا، می توانــد اهمیــت داشــته باشــد. عالقــه برخــی از ســالطین شــیعه 

دکــن بــه انــواع علــوم مذهبــی، موجــب مهاجــرت بســیاری از مفســران ایرانــی بــه ایــن منطقــه شــد. 

ایــن عامــل را بایــد مهم تریــن علــت انتقــال فرهنــگ تفســیری شــیعه بــه منطقــه دکــن دانســت. 

ورود دانشــمندان و مفســران ایرانــی بــه دکــن، بــا حمایــت همه جانبــه حــکام شــیعی ایــن منطقــه 

ــن،  ــه دک ــیعی منطق ــت ش ــتین دول ــوان نخس ــاهیان به عن ــه، در دوره عادل ش ــد. از جمل ــراه ش هم

ــال  ــا و فض ــا علم ــینی ب ــو و هم نش ــه گفتگ ــه ب ــت، ک ــن دول ــت ای ــان دانش دوس ــیاری از حاکم بس

ــدرت رســیدند  ــه ق ــگان واجــب می دانســتند، ب ــر هم ــان را ب ــات حــال آن ــد و مراع ــد بودن عالقه من

)بســطامی، بی تــا، 89؛ بهــادر، 1293، 18؛ صبــا، 1343، 906(. علی عادل شــاه اول )987 ـ 965 ق.( 

ــا  ــی ب ــات مذهب ــه مباحث ــود. او ب ــم ب ــان ســالطین عادل شــاهی بیــش از همــه دوســتدار عل در می

ــش از  ــه در آن بی ــت، ک ــی داش ــه بزرگ ــود و کتابخان ــد ب ــدو عالقه من ــلمان و هن ــمندان مس دانش

شــصت نفــر بــه استنســاخ و صحافــی مشــغول بودنــد )Sherwani, 1973, 397(. بــا توجــه بــه نیــاز 

ــز از  ــب تفســیری نی ــه نظــر می رســد کت ــی، ب ــوم مذهب ــه عل گســترده و ضــروری حــکام شــیعی ب

جملــه ایــن آثــار بــوده باشــد. زبیــری دربــاره حضــور عالمــان شــیعی و برگــزاری جلســات مذهبــی 

ــه  ــح اهلل شــیرازی ک ــن فت ــل شــاه کمال الدی ــس بهشــت آیین، مث ــن دوره می نویســد: »در مجل در ای

ــر  ــود و می ــه عصــر ب او را عقــل حــادی عشــر می نوشــتند و ســید طرابلیــس کــه در معقــوالت یگان

ــت  ــی و میرمرشــدقلی و از نوب ــی اصفهان ــی و مالی ــرزا اســد فدای ــزدی و می ــن فضــل اهلل ی عزیزالدی

جمعــی کثیــر کــه دکــن را بودنــد هــم در اینجــا نحــو و صــرف و معانــی و تفســیر و فقــه و حدیــث 

ــه  ــات ب ــر اوق ــد و اکث ــر می بودن ــه حاض ــتند همیش ــر می دانس ــه عص ــود را یگان ــرده، خ ــل ک حاص

مباحثــه و مذاکــره مشــغول بودنــد و در حضــور عادل شــاه همــه روزه مجلــس درس و بحــث منعقــد 

ــع شــده  ــداران جم ــت در ســلک مجلســیان و کتاب ــاب حیثی ــن فضــال و ارب ــع ای می گشــت و مجم

بودنــد« )زبیــری، بی تــا، 132 ـ 131(. در ایــن مجالــس، کــه تــا پایــان عمــر علی عادل شــاه بــا حضــور 

علمــای شــیعی تــداوم داشــت، 200 نفــر شــرکت می کردنــد )زبیــری، بی تــا، 132(. برگــزاری جلســات 
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ــه روزه در  ــت هم ــادی از جمعی ــداد زی ــود و تع ــس ب ــن مجال ــای ای ــه محوره ــز از جمل تفســیری نی

آن حضــور می یافتنــد. ایــن جلســات تفســیری تــا حــد زیــادی توانســت ســطح معرفــت دینــی و 

مذهبــی بســیاری از مــردم دکــن را بــاال بــرد و نتیجــه آن همراهــی مــردم بومــی بــا شــیعیان بــود.

در دوره نظام شــاهیان، به ویــژه از دوره برهان نظام شــاه )960 ـ 915 ق.(، حمایــت از مهاجــران 

ایرانــی توســط حــکام نظام شــاهی رونــد مطلوبــی بــه خــود گرفــت. در ایــن دوره برهان نظام شــاه 

ــا واگــذاری امــور بــه شــاه طاهر،  تحــت تأثیــر شــاه طاهر حســینی، مذهــب تشــیع را پذیرفــت و ب

از ایرانیــان شــیعه حمایــت نمــود. شــاه طاهر بــا رضایــت برهان نظام شــاه عــده زیــادی از ایرانیــان 

ــاه طاهر از  ــوت ش ــف دع ــاه در وص ــرد. هندوش ــوت ک ــر دع ــه احمدنگ ــران ب ــف ای ــاط مختل را از نق

ایرانیــان بــرای مهاجــرت بــه احمدنگــر آورده اســت: »شــاه طاهر همگــی بــر رفعــت خانــه نظام شــاه 

گماشــته، درصــدد آن شــد کــه محبــان خانــدان رســالت را از اطــراف  و اکنــاف در آن خانــه جمــع آورده 

و ســپس از خزانــه پادشــاهی زرهــا بــه عــراق و خراســان و فــارس و ... فرســتاده، طالــب قــدوم اهــل 

تشــیع گردیــد ... و جمــع کثیــری از علمــا و اهــل ادب ... و دیگــر افاضــل و اکابــر متوجــه دکــن شــده 

و احمدنگــر را گلســتان ارم گردانیدنــد« )هندوشــاه، 1301، ج 2، 116؛ اطهــر رضــوی، 1376، ج 1، 457). 

بــا دقــت در نوشــته هندوشــاه می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد کــه شــاه طاهر به منظــور تثبیــت 

مذهــب تشــیع و اســتحکام نفــوذ ایرانیــان در احمدنگــر، از بیــن شــیعیان، درصــدد دعــوت از افــراد 

مهــم و تأثیرگــذار بــود، تــا شــاید بدین نحــو بتوانــد ابتــدا مــردم بومــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد 

و بســترهای مناســب بــرای دعــوت از ســایر طبقــات اجتماعــی از شــیعیان ایرانــی و پذیــرش آنــان از 

ســوی مــردم را فراهــم آورد. شــاه طاهر هیــچ گاه از حمایــت ایرانیــان شــیعه از هــر گــروه و طبقــه ای 

ــی آرام  ــی ایجــاد فضای ــان می کوشــید. او در پ ــب رضایــت آن ــرد و همــواره در جل خــودداری نمی ک

ــاه  ــرای برهان نظام ش ــی ب ــر گرفتاری های ــای دیگ ــد فرقه ه ــود و هرچن ــان ب ــرای ایرانی ــب ب و مناس

ــه  ــن دوره ب ــران ـ در ای ــه مفس ــادی ـ از جمل ــان زی ــوع ایرانی ــد، در مجم ــاد کردن ــاه طاهر ایج و ش

احمدنگــر وارد و در بخش هــای مذهبــی بــه کار گمــارده شــدند.

در دوره قطب شــاهیان نیــز، محمدقلــی )1021 ـ 988 ق.( در حمایــت از علمــای ایرانــی، بــا 

گماشــتن میرمحمدمؤمــن اســترآبادی )1034 ق.( به عنــوان نقــش اول امــور مذهبــی، اطاعــت از او را 

بــر همــگان الزم می دانســت. اهمیــت تأثیــر و نفــوذ میرمحمدمؤمــن بــر محمدقلــی در حمایــت از 

اندیشــه های مذهــب تشــیع، بــا بیــان ایــن نکتــه روشــن می شــود کــه او نســبت بــه دیگــر حــکام 

قطب شــاهی دانســته های دینــی و علمــی کمتــری داشــت. محمدقلــی خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره 

 کــرده اســت: »میــان مــن و علــم و فضــل، رابطــه ای وجــود نــدارد«. پــس از ورود میرمحمدمؤمــن بــه 
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دربــار ایــن حاکــم قطب شــاهی، توجــه او بــه مســائل دینــی و مذهبــی بیشــتر شــد و تحــت تأثیــر 

و نفــوذ میرمحمدمؤمــن، محافــل و کالس هــای تفســیر بــا حمایــت محمدقلــی در مــدارس مذهبــی 

ــی  ــه مســائل دین ــد ب ــک پادشــاه شــهوت باز، انســانی عالقه من ــد. میرمحمدمؤمــن از ی ــزار گردی برگ

و معرفتــی ســاخت، کــه در بیــن ســالطین قطب شــاهی موقعیتــی اجتهــادی کســب کــرد )ســاعدی 

شــیرازی، 1961، 12(. البتــه بایــد یــادآور شــد کــه در کنــار اعتقــاد قطب شــاهیان بــه مذهــب تشــیع، 

حمایــت حــکام ایــن سلســله از دانشــمندان مهاجــر ایرانــی دارای منافعــی دوســویه بــود. دانشــمندان 

ایرانــی بــا دانــش مذهبــی خــود توانســتند در برابــر دیگــر فرقه هــای موجــود در دکــن حاضــر و بــا 

توجیــه عقالنــی بــر آنــان پیــروز شــوند. ایــن عمــل از ســویی، پایه هــای حکومــت قطب شــاهیان را 

کــه بــر مبنــای تشــیع بنــا شــده بــود اســتوار می کــرد؛ از ســوی دیگــر، خوشــایند حکومــت صفویــه 

بــود و آنــان را متقاعــد می ســاخت تــا از قطب شــاهیان در برابــر گورکانیــان محافظــت کننــد.

6. تشکیل کالس های تفسیر توسط شیعیان ایرانی

تشــکیل کالس هــای تفســیر توســط دانشــمندان مهاجــر ایرانــی در بیجاپــور، احمدنگــر، گلکنــده و 

حیدرآبــاد، یکــی از پیامدهــای شــکل گیری حکومــت شــیعی در ایــن مناطــق بــود. فقدان علمــای طراز 

ــن دولت هــا  ــدو تشــکیل دولت هــای عادل شــاهی، نظام شــاهی و قطب شــاهی، حــکام ای اول در ب

را بــر آن داشــت تــا از دانشــمندان ایرانــی بــرای حضــور در مناطــق تحــت حاکمیــت خویــش دعــوت 

ــارف  ــترش مع ــور گس ــاعد و به منظ ــای مس ــرایط و زمینه ه ــاهده ش ــا مش ــز ب ــان نی ــد. ایرانی کنن

ــد. ایشــان  ــر اســتفاده کنن ــن فرصــت بی نظی ــا از ای ــد ت ــن مناطــق روی آوردن شــیعی، به ســوی ای

ــی مذهــب  ــم مبان ــا هــدف تحکی ــار، ب ــت حــکام شــیعه آن دی ــا حمای ــن و ب ــه دک پــس از ورود ب

تشــیع، بــه تشــکیل کالس هــا و تدریــس متــون مذهبــی و تفســیر اقــدام و بســیاری از طــالب شــیعه 

و افــرادی از دیگــر فــرق اســالمی و هنــدو را در اطــراف خــود جمــع کردنــد. ضــرورت دیگــر حضــور 

ــی در  ــن نمی توانســتند به تنهای ــه حــکام شــیعه دک ــود ک ــه آن ب ــن منطق ــی در ای دانشــمندان ایران

برابــر مشــکالت مذهبــی ناشــی از رســمیت دادن بــه مذهــب تشــیع پاســخگو باشــند؛ ازایــن رو، بــا 

دعــوت از ایرانیــان کوشــیدند ایــن نقصــان را پوشــش دهنــد. چنان کــه گذشــت، گروهــی از ایرانیــان 

ــا تشــکیل کالس هــای تفســیر و  ــان ب نیــز ایــن دعــوت را پذیرفتــه، وارد ســرزمین دکــن شــدند. آن

ــی در  ــه گســترش آموزه هــای قرآن ــی و شــیعی، زمین ــارف دین ــه مع ــن مناطــق ب جــذب ســاکنان ای

بیــن ســاکنان آن را فراهــم آوردنــد. ایشــان در عملــی کــردن ایــن تصمیــم بســیار مصمــم بودنــد و در 

ــاز ایــن کالس هــا را از دارایی هــای شــخصی مؤسســان ایرانــی و  ایــن راســتا، هزینه هــای مــورد نی



16

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

موقوفاتــی کــه توســط ایــن ایشــان قــرار داده می شــد تأمیــن نمودنــد )Siddiqui, 1956, 312(. البتــه 

ــا، 351  ــری، بی ت ــد )زبی ــت می کردن ــا را پرداخ ــن هزینه ه ــن ای ــیعی دک ــکام ش ــم ح ــواردی ه در م

ـ 336(. حاکمــان شــیعه می دانســتند کــه بــرای تثبیــت حکومــت مذهبــی خــود نیازمنــد گســترش 

مبانــی تشــیع در میــان ســاکنان بومــی دکــن هســتند و بهتریــن مســیر بــرای تحقــق ایــن هــدف، 

پــروش طــالب شــیعه از طریــق دانشــمندان ایرانــی بــود. 

نکتــه قابــل توجــه آن کــه دانشــمندان ایرانــی ـ بــه ســبک ایرانیــان در دوره صفــوی ـ عــالوه بــر 

مــدارس، از مســاجد نیــز بــرای تدریــس اســتفاده می کردنــد )Siddiqui, 1956, 341(. بــا توجــه بــه 

ماهیــت مذهبــی مســاجد ـ کــه در آن بیشــتر بــه امــور مرتبــط بــا مســائل دینــی و تفســیر قــرآن 

توجــه می شــد ـ مــردم عــادی به صــورت رایــگان در کالس هــای دایرشــده در آن حضــور می یافتنــد 

ــود  ــده ب ــاص داده  ش ــاجد اختص ــژه در مس ــی وی ــن کار، مکان های ــرای ای ــا، 351(. ب ــری، بی ت )زبی

ــم  ــان عل ــود و طالب ــار افــراد ب ــه صــورت شــبانه روزی در اختی ــم، 1309، ج 1، 217(. مســاجد ب )میرعال

ــوان مــکان آموزشــی، درســت  ــد. انتخــاب مســاجد به عن در آن، از امکانــات خاصــی برخــوردار بودن

همــان شــیوه ای بــود کــه از ســوی دانشــمندان بــرای طالبــان علــم در ایــران تــدارک دیــده می شــد 

ــای  ــا و مکان ه ــن فض ــا ای ــران ب ــه در ای ــی ک ــر ایران ــمندان مهاج ــت گل، 1381، 206(. دانش )صف

آموزشــی آشــنا شــده بودنــد، بــه هنــگام حضــور در دکــن، از همــان روش و مکان هــا بــرای تدریــس 

علــوم دینــی بهــره بردنــد و عــالوه بــر مــدارس، از مســاجد نیــز بــرای تدریــس اســتفاده کردنــد.

یکــی از افــراد برجســته در زمینــه تشــکیل کالس هــای مذهبــی در دوره عادل شــاهیان، عنایــت اهلل 

ــه  ــه ب ــود ک ــاهیان ب ــار عادل ش ــیعیان درب ــه ش ــود. او از جمل ــان ب ــه افضل خ ــروف ب ــیرازی مع ش

ــورد  ــرد و م ــرت ک ــور مهاج ــه بیجاپ ــران ب ــاه اول، از ای ــم در دوره علی عادل ش ــان عل ــراه طالب هم

ــراد بســیاری را  ــا، 132(. افضل خــان اف ــری، بی ت ــرار گرفــت )هندوشــاه، 1301، ج 2، 45؛ زبی توجــه ق

از شــیراز عــازم بیجاپــور کــرد و بــرای آنهــا مــدارس دینــی تأســیس نمــود. در ایــن مــدارس، طالبــان 

ــر  ــیاری از سراس ــراد بس ــد. اف ــم را فرامی گرفتن ــرآن کری ــیر ق ــه تفس ــی و از جمل ــوم مذهب ــم، عل عل

ــراد  ــور اف ــد. حض ــور می یافتن ــدارس در آن حض ــن م ــهرت ای ــل ش ــه دلی ــاهیان ب ــت عادل ش مملک

ــف  ــی، موجــب آشــنایی اقشــار مختل ــر افزایــش معرفــت دین ــف در ایــن کالس هــا، عــالوه ب مختل

ــرآن می شــد. گســتره فعالیت هــای علمــی افضل خــان و اشــتیاق  ــا آموزه هــای تفســیری ق مــردم ب

ــادی را در  ــدارس زی ــا او م ــد ت ــب ش ــور، موج ــور در بیجاپ ــرای حض ــی ب ــیعه ایران ــمندان ش دانش

ــد )طریحــی، 2005، 25). ــور تأســیس کن بیجاپ

ــح اهلل  ــی چــون میرفت ــدارس، از دانشــمندان و بزرگان ــر ســاختن م ــالوه ب افضل خــان شــیرازی ع
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شــیرازی، ســید طرابلیــس، میرعزیزالدیــن و فضــل اهلل یــزدی بــرای تدریــس در ایــن مــدارس دعــوت 

ــاره  ــری دراین ب ــی، 2005، 119(. زبی ــرگ 73؛ طریح ــی، ش 142/362، ب ــخه خط ــیرازی، نس ــرد )ش ک

ــم و  ــاب فه ــردن اصح ــم ک ــال و فراه ــا و فض ــردن علم ــع  ک ــال در جم ــتین ح ــد: »در نخس می نویس

ادراک و مدیــران کاردیــده درآمــد ...« )زبیــری، بی تــا، 131(. دانشــمندان ایرانــی نیــز کــه شــرایط را 

بــرای حضــور در بیجاپــور مهیــا دیدنــد، بــا قبــول دعــوت افضل خــان عــازم ایــن منطقــه شــدند و بــا 

حضــور در کالس هــای درس و تدریــس علــوم دینــی، آموزه هــای تفســیر قــرآن کریــم را در منطقــه 

بیجاپــور گســترش دادنــد.

در دوره نظام شــاهیان نیــز، شــاه طاهر حســینی مجالــس درســی تشــکیل داد و در آن بــه علــوم 

مذهبــی توجــه ویــژه ای نمــود. شــاه طاهر کــه به منظــور حفــظ جــان خــود، تدریــس در کاشــان را 

رهــا و بــه هنــد مهاجــرت کــرد )طباطبــا، 1355، 254ـ  253(، پــس از ورود بــه هنــد و بــه درخواســت 

حاکــم قصبــه »پرنــده«، در آن منطقــه مجالــس درســی برگــزار کــرد. مجالس درســی او مورد اســتقبال 

ــار برهان نظام شــاه  ــه درب ــی ب ــن مهاجــران ایران ــرار گرفــت. شــاه طاهر از بزرگ تری ســاکنان بومــی ق

ــات  ــه اقدام ــد ک ــری نپایی ــد. دی ــراه ش ــا او هم ــش ب ــی حکومت ــال های ابتدای ــان س ــود و از هم ب

ــرای فعالیــت دیگــر دانشــمندان ایرانــی حاضــر در احمدنگــر فراهــم  ــه را ب ــی شــاه طاهر زمین مذهب

ــود به محــض ورود شــاه طاهر  ــد ب ــا علمــا عالقه من کــرد. برهــان کــه بــه هم صحبتــی و مجالســت ب

حســینی بــه احمدنگــر، در درون قلعــه احمدنگــر مجلــس درســی بــرای او تشــکیل داد. ایــن مدرســه 

یــک مدرســه دینــی بــود و شــاه طاهر آن را »لنگــر دوازده امــام« نام گــذاری کــرد. شــاه طاهر در ایــن 

مــکان، هفتــه ای دو روز بــرای تمــام دانشــمندان پایتخــت از شــیعه و ســنی، دروســی چــون علــوم 

ــان  ــاه، 1301، ج 2، 112(. بره ــرد )هندوش ــس می ک ــفه تدری ــه و فلس ــیر، فق ــول، تفس ــول و منق معق

خــود نیــز در ایــن مجلــس شــرکت می کــرد و تــا پایــان کالس حضــور داشــت )همــان، 1393، ج 3، 

363 ـ 361(. شــاه طاهر بــرای تأمیــن هزینــه ایــن مدرســه اوقــاف جداگانــه ای مقــرر کــرد )صوفــی 

ــترآبادی،  ــی کل اس ــون مالعل ــمندانی چ ــاه طاهر و دانش ــه، ش ــن مدرس ــوری، 1328، 94(. در ای ملکاپ

ــام اســترآبادی، شــاه جعفر،  ــی، شاه حســین انجــو، مالمحمدام ــی مازندران ــی، مالعل مالرســتم جرجان

ــاه، 1301،  ــد )هندوش ــس می کردن ــی تدری ــزاهلل میالن ــابوری و مالعزی ــاه محمد نیش ــر، مالش مالابوبک

ج 2، 116 ـ 115(. شــاه طاهر در حــوزه درس خــود عالمــان و طــالب زیــادی را در موضوعــات مختلــف 

ــی  ــای درس ــن حوزه ه ــوزه درس او از بزرگ تری ــرد و ح ــت ک ــرآن تربی ــیر ق ــژه تفس ــالمی و به وی اس

ــه  ــاه، س ــر برهان نظام ش ــالوه ب ــاه طاهر، ع ــی ش ــای علم ــطه فعالیت ه ــود. به واس ــتان ب هندوس

ــا، 1355، 260 ـ 253( و در کالس هــای  ــار )طباطب ــر دیگــر مذهــب تشــیع اثناعشــری اختی هــزار نف
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ــت  ــردم موجــب گســترش معرف ــن م ــا حضــور در بی ــز ب ــت نی ــن جمعی ــد. ای ــی شــرکت کردن دین

ــی در مناطــق شیعه نشــین دکــن شــدند. مذهب

ــمندان  ــاهی از دانش ــکام قطب ش ــدا ح ــده، در ابت ــیعی در گلکن ــان ش ــود عالم ــت کمب ــه عل ب

ایرانــی بــرای حضــور در ایــن منطقــه به منظــور تشــکیل کالس هــای درس و تقویــت مراکــز علمــی 

و تفســیری شــیعه دعــوت کردنــد. ایرانیــان بــا مشــاهده زمینه هــای فرهنگــی و مذهبــی مناســب 

ــا  ــدند و ب ــده ش ــیعی وارد گلکن ــارف ش ــد مع ــی و رش ــای مذهب ــترش آموزه ه ــتای گس و در راس

ــای  ــرای گســترش آموزه ه ــی ب ــزی علم ــدارس و مراک ــک حــکام دانش دوســت قطب شــاهی، م کم

تفســیری قــرآن ایجــاد کردنــد؛ عملــی کــه ماننــد آن در دوره صفویــه و بــا دعــوت پادشــاهان صفــوی 

ــورت  ــران ص ــیع در ای ــب تش ــت مذه ــترش و تثبی ــور گس ــراق به منظ ــل و ع ــل عام ــای جب از علم

ــت  ــی از موقعی ــا آگاه ــمندان، ب ــن دانش ــیاری از ای ــینی زاده، 1380، 60 ـ 59(. بس ــت )حس پذیرف

گلکنــده و بــه درخواســت شــخصیت های ایرانــی حاضــر در ایــن منطقــه در آنجــا حضــور یافتنــد و 

بیشــترین ســهم را در تأســیس مــدارس علمــی و تشــکیل کالس هــای درس در دوره قطب شــاهیان 

ــه تفســیر، حدیــث و  ــی از جمل ــوم دین ــون تشــکیل دهنده کالس هــا بیشــتر شــامل عل داشــتند. مت

ــد. ــن کالس هــا آن را می آموختن ــا حضــور در ای ــه ســاکنان بومــی ب ــود ک ــه شــیعی ب فق

ــه  ــه ب ــود ک ــته ای ب ــمندان برجس ــه دانش ــن از جمل ــز، میرمحمدمؤم ــاهیان نی در دوره قطب ش

تأســیس مــدارس مذهبــی و برگــزاری کالس هــای دینــی ـ از جملــه کالس هــای مرتبــط بــا موضوعــات 

تفســیری قــرآن کریــمـ  اقــدام نمــود. او تفســیر، حدیــث، فقــه، کالم و علــوم فــراوان دیگــر را از محضــر 

ــیدمحمد  ــمس الدین و س ــی و ش ــتری مک ــیدعلی شوش ــن س ــن ب ــا نورالدی ــون موالن ــاتیدی چ اس

ــت  ــمار می رف ــه ش ــود ب ــر خ ــم عص ــن عال ــول، داناتری ــول و منق ــوم معق ــی عل ــت و در تمام آموخ

)هندوشــاه، 1393، ج 3، 531؛ الحــّر العاملــی، بی تــا، ج2، 296(. میرمحمدمؤمــن هم زمــان بــا حکومــت 

ــه کار  ــی ب ــادی از ســوی محمدقل ــارات زی ــا اختی ــده وارد و ب ــه ســرزمین گلکن محمدقلی قطب شــاه ب

ــت او  ــه ای از نکوداش ــت و لحظ ــن می دانس ــد میرمحمدمؤم ــود را مری ــی خ ــد. محمدقل ــارده ش گم

ــن  ــه میرمحمدمؤم ــزرگ، ب ــای ب ــوص کاره ــلطنت، به خص ــور س ــام ام ــام تم ــود. او در انج ــل نب غاف

ــاه، 1393، ج 3، 534). ــی داد )هندوش ــام نم ــورت او کاری انج ــدون مش ــرد و ب ــه می ک مراجع

بــه ســبب نفــوذ میرمحمدمؤمــن در ایــن دوران، مــدارس بســیاری در گلکنــده پایتخــت 

قطب شــاهیان بنــا شــد )Siddiqui, 1956, 16؛ Reza Alikhan, 1986, 30( و اســاتید بســیاری از 

ــی،  ــران ایران ــت از مهاج ــرای حمای ــدند. او ب ــر ش ــس در آن حاض ــرای تدری ــران ب ــاط ای ــایر نق س

ــن  ــه زمی ــل از قطع ــار حاص ــای سرش ــن درآمده ــاهی و هم چنی ــه ش ــی از خزان ــای دریافت مقرری ه
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ــای  ــرد و هزینه ه ــا ک ــا مکتب خانه ه ــدارس ی ــه م ــط ب ــور مرتب ــرف ام ــارش را ص ــزرِگ در اختی ب

ــا حضــور در  ــود )هندوشــاه، 1301، ج 2، 174(. میرمحمدمؤمــن ب ــا آن پرداخــت نم ــم را ب طــالب عل

دربــار قطب شــاهیان، بــا وجــود اشــتغال بــه امــور ســلطنتی، از برگــزاری جلســات تفســیری غافــل 

نشــد. بیشــتر طــالب و فضــالی زمــان نیــز در جلســات درس او حاضــر می شــدند. حــوزه درس او کــه 

ــه تفســیر ـ تشــکیل می شــد یکــی از بزرگ تریــن  ــر مبنــای موضوعــات مختلــف اســالمی ـ از جمل ب

ــات  ــان وف ــا زم ــات ت ــن جلس ــت. ای ــمار می رف ــه ش ــتان ب ــی در هندوس ــی و مذهب ــات علم جلس

ــف از  ــراد مختل ــل حضــور اف ــه دلی ــار ب ــر ب ــن، ه ــای درس میرمحمدمؤم ــه داشــت. حلقه ه او ادام

فرقه هــای شــیعه، ســنی، هنــدو و بودائــی، گســترده تر از قبــل برگــزار می شــد. یکــی از اصلی تریــن 

اهــداف او ترویــج مذهــب تشــیع و آشــنا کــردن مــردم بــا فرایــض دینــی بــود؛ بــه همیــن ســبب، 

محوریــت بســیاری از ایــن جلســات، تدریــس مســائل فقهــی و مذهبــی شــیعی و تفســیر قــرآن نیــز 

ــر حضــور دانشــمندان در ایــن سلســله جلســات، عامــه مــردم  ــود. عــالوه ب جــزء جدانشــدنی آن ب

ــرای حضــور  ــی ب ــچ محدودیت ــد و هی ــف در آن شــرکت می کردن ــز از شــهرها و روســتاهای مختل نی

آنــان در کالس درس وجــود نداشــت؛ به گونــه ای کــه میرمحمدمؤمــن در ایــن جلســات، 1000 غــالم را 

آمــوزش داد تــا بــه  صــورت رایــگان امــوات مســلمانان را کفــن  و دفــن کننــد )خانزمان خــان، 1377، 

ــرد  ــت ک ــا تربی ــن کالس ه ــادی در ای ــاگردان زی ــن ش ــی، 1372، ج 1، 137(. میرمحمدمؤم 611؛ بهبهان

ــد. ایشــان در دوره میرمحمدمؤمــن  ــراد روزگار خــود بودن کــه برخــی از آنهــا جــزء برجســته ترین اف

ــم  ــره فه ــد و دای ــی پرداختن ــارف قرآن ــای درس و گســترش مع ــه تشــکیل کالس ه ــس از او ب ــا پ ی

ــوان گفــت  ــر، می ت ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــه گســترش دادن ــن منطق ــی شــیعیان را در ای ــی و مذهب قرآن

کــه میرمحمدمؤمــن و شــاگردانش از مروجــان و بانیــان اصلــی گســترش مطالعــات تفســیری قــرآن 

کریــم در مناطــق تحــت حاکمیــت قطب شــاهیان بوده انــد و پــس از اعــالم تشــیع قطب شــاهیان، 

ــد. ــه شــمار آمدن ــری ایشــان ب ــن پشــتوانه فک بزرگ تری

ــکیل  ــز در تش ــی )1059 ق.( نی ــون عامل ــن خات ــد ب ــیخ محم ــن، ش ــر میرمحمدمؤم ــالوه ب ع

کالس هــای تفســیری و شــکوفایی و گســترش معرفــت دینــی ســاکنان گلکنــده تأثیرگــذار بــود. محمد 

ــه  ــر یکــی از ســالطین اســت، ک ــون دخت ــون از نســل خات ــدان ابن خات ــرد خان شناخته شــده ترین ف

بــه همســری یکــی از اجــداد محمــد درآمــده بــود )بختاورخــان، 1979، ج 1، 608؛ اکبــر، 1982، 177). 

ــه خراســان راهــی ســرزمین دکــن )بیگ منشــی، 1381، ج 2، 941( و  ــکان ب ــه ازب ــا حمل او در ابتــدا ب

پــس از ورود بــه منطقــه گلکنــده، شــاگرد میرمحمدمؤمــن شــد. ابن خاتــون نیــز علی رغــم اشــتغال 

بــه کارهــای دولتــی از تشــکیل جلســات درس غافــل نبــود. تعــداد زیــادی از علمــا و فضــال هــر روز 
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ــفه  ــق و فلس ــیر، منط ــه تفس ــی از جمل ــوم دین ــدند و عل ــر می ش ــس درس او حاض ــح در مجال صب

ــوار او،  ــف دش ــان و وظای ــه رقیب ــر، 1982، 179(. توطئ ــا، 224؛ اکب ــطامی، بی ت ــد )بس را فرامی گرفتن

ــای درس  ــکیل کالس ه ــرای تش ــون ب ــه ابن خات ــچ گاه از عالق ــاه، هی ــودن ش ــار دمدمی مزاج ب در کن

ــت  ــرار گرف ــق ق ــر مناط ــفیران دیگ ــه س ــورد توج ــی م ــات درس او حت ــت. جلس ــس نکاس و تدری

ــون  ــتر مت ــون، بیش ــات درس ابن خات ــد. در جلس ــرکت می کردن ــات ش ــن جلس ــم در ای ــان ه و آن

تفســیری، فقهــی و فلســفی تدریــس می شــد و بســیاری از شــاگردان او بعدهــا بــه مناصــب مهمــی 

رســیدند )حســنی، 1398، ج 5، 349(. از میــان ایــن شــاگردان، برخــی بنــا بــر وظیفــه خــود، معــارف 

شــیعی را تبلیــغ کــرده، برخــی هــم بــه  عنــوان معلــم، در مــدارس مذهبــی تازه تأســیس در مملکــت 

قطب شــاهی، متــون تفســیری را تدریــس نمودنــد. فعالیت هــای علمــی ابن خاتــون، در زمانــی کــه 

ــر  ــنی مذهب و دیگ ــای س ــه حکومت ه ــت حمل ــف، تح ــب مختل ــاهیان از جوان ــت قطب ش حکوم

ــر  ــارف شــیعی و دیگ ــال مع ــد او را در انتق ــزم بلن ــت، جالب توجــه اســت و ع ــرار می گرف فرقه هــا ق

علــوم بــه ســاکنان گلکنــده نشــان می دهــد. نتیجــه تالش هــای ابن خاتــون تربیــت صدهــا شــاگرد 

ــی اســت.  ــف اجتماع ــان در الیه هــای مختل ــم و حضــور آن ــرآن کری متخصــص در حــوزه تفســیر ق

ابن خاتــون در نهایــت در ســال 1059 ق. در نواحــی بنــدر فحــار درگذشــت )بســطامی، بی تــا، 225).

پــس از ابن خاتــون و در اواخــر دوره قطب شــاهیان، از دیگــر عالــم شــیعه ایرانــی، مــال 

فــرج اهلل شوشــتری، یــاد شــده اســت. او به هنــگام حضــور در ایــران مــدارج علمــی را نــزد اســاتید 

ــی،  ــن نســابه شــیرازی )1088 ق.( پشــت ســر گذاشــت و در دوران جوان ــی چــون میرتقی الدی بزرگ

ــت  ــا حاکمی ــادف ب ــاد مص ــه حیدرآب ــرج اهلل ب ــال ف ــرد. ورود م ــرک ک ــاد ت ــوی حیدرآب ــران را به س ای

عبداهلل قطب شــاه )1083 ـ 1035 ق.( بــود. دیــری نگذشــت کــه تبحــر مالفــرج اهلل در علــوم دینــی و 

تــالش او در ایــن زمینــه مــورد توجــه قطب شــاه قــرار گرفــت و در اثــر توجهــات و عنایــات او، مــال 

فــرج اهلل صاحــب ثــروت، اعتبــار و منزلــت گردیــد )آزاد کشــمیری، 1387، 170؛ مهریــن، 1352، 103). 

ــر  ــرج اهلل شــد، تســلط او ب ــه مــال ف ــر شــد، آنچــه موجــب توجــه قطب شــاه ب ــه ذک ــه ک همان گون

علــوم دینــی بــود. ایــن نکتــه نشــان می دهــد کــه مالفــرج اهلل در ایــن دوره در تشــکیل کالس درس و 

تدریــس علــوم مذهبــی تحــت حمایــت بــود و شــاه بــرای ایجــاد انگیــزه، از او حمایت هــای مــادی 

ــادی راســخ،  ــا اعتق ــه ب ــر حمایت هــای قطب شــاه و البت ــز در براب ــرج اهلل نی ــرد. مالف ــوی می ک و معن

ــه تربیــت  ــه تفســیر، ب ــا تشــکیل کالس هــای مذهبــی و از جمل اندیشــه های شــیعی را گســترد و ب

طــالب علــوم دینــی در حیدرآبــاد مبــادرت نمــود.
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7. شیعیان ایرانی و تألیف کتب تفسیری قرآن کریم 

بــا رســمیت یافتــن تشــیع در جنــوب هنــد، حــکام شــیعی ایــن منطقــه بــه دلیــل فقــدان منابــع 

تفســیری شــیعی، از مفســران ایرانــی جهــت اســتحکام پایه هــای مذهــب تشــیع دعــوت کردنــد؛ زیــرا 

ــر غنــای علمــی و عملــی مذهــب تشــیع در دکــن می افــزود و فراگیــری  وجــود ایــن شــخصیت ها ب

آموزه هــای قرآنــی شــیعی توســط ســاکنان بومــی منطقــه و عالمــان دیگــر مذاهــب را تســریع می کــرد. 

در ایــن دوره، کتــب زیــادی در مباحــث تفســیری قــرآن کریــم تألیــف و ترجمــه شــد. در نتیجــۀ ایــن 

اقــدام، از یک ســو مذهــب تشــیع گســترش یافــت و از ســوی دیگــر آثــار فرهنگــی مناســبی بــر جــای 

مانــد. آشــنایی ســاکنان دکــن بــا مفاهیــم قرآنــی یکــی از مهم تریــن ایــن آثــار اســت. 

در دوره عادل شــاهیان، کتــب تفســیری چنــدی توســط مهاجــران ایرانــی تألیــف شــد. از جملــه، 

در دوره اسماعیل عادل شــاه )941 ـ 915 ق.(، شــیخ شــرف الدین شــطاری شــیرازی )934 ق.(، از علمــا 

و عرفــای قــرن دهــم هجــری، کتابــی تفســیری نوشــت. او در شــیراز متولــد شــد و در همان جــا بــه 

ــرد  ــرک ک ــه  ســوی هندوســتان ت ــران را ب ــی ای ــوم پرداخــت. شــرف الدین پــس از مدت ــل عل تحصی

و در بیجاپــور ســاکن شــد. او در دوران ســکونت خــود در بیجاپــور، حاشــیه ای بــر تفســیر بیضــاوی 

ــًا در ســال 934 ق. درگذشــت  نوشــت و بــه  موجــب آن شــهرت یافــت. شــرف الدین شــیرازی نهایت

ــز از  ــن عطــاءاهلل شــیرازی نی ــن احمــد خواجگــی ب )رکــن زاده آدمیــت، 1340، ج 2، 243(. محمــد ب

جملــه افــرادی بــود کــه در دوره ابراهیم عادل شــاه اول )965 ـ 941 ق.( کتــاب المحجــة البیضــاء فــی 

مذهــب آل العبــاء را بــه نــام ابراهیــم تألیــف و بــه او تقدیــم کــرد )آقابــزرگ تهرانــی، بی تــا الــف، 

ــل  ــی بســیار و فضائ ــه ســبب کاردان ــه ب ــود ک ــور ب ج 20، 146(. وی از اندیشــمندان مســلمان بیجاپ

نفســانی، از محرمــان مجالــس خــاص دربــار شــد و بــا برقــراری مجالــس کالمــی، خدمــات شــایانی 

ــیر،  ــون تفس ــی چ ــر معارف ــیرازی ب ــی ش ــود. خواجگ ــن نم ــه دک ــژه منطق ــالم به وی ــان اس ــه جه ب

ــلیم و  ــی س ــهور و از طبع ــن آداب مش ــالق و محاس ــکارم اخ ــه م ــت؛ ب ــلط داش ــو تس ــرف و نح ص

ذهنــی مســتقیم برخــوردار بــود )خواجگــی شــیرازی، 1375، 3(. در بیــن مفســران حاضــر در بیجاپــور، 

حضــور شــرف الدین و خواجگــی، فهــم ســاکنان ایــن منطقــه را در بــاب آموزه هــای تفســیری تعمیــق 

ــش  ــه دان ــه ای ک ــرد؛ به گون ــران ک ــدی جب ــا ح ــه را ت ــن زمین ــود در ای ــتی های موج ــید و کاس بخش

تفســیر هم پــای دیگــر علــوم دینــی در ایــن ناحیــه پیــش رفــت.

فتــح اهلل شــیرازی )997 ق.( نیــز از جملــه شــخصیت های بــارز ایرانــی دوران عادل شــاهیان 

بــود کــه بــا ورود خــود بــه دکــن به عنــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ تشــیع جنــوب هنــد شــناخته 
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ــود،  ــن محم ــه جمال الدی ــون عالم ــاتیدی چ ــزد اس ــی را ن ــوم دین ــد )Tikku, 1971, 15 � 14(. او عل ش

ــنی،  ــت )حس ــیرازی فراگرف ــور ش ــن منص ــروانی و میرغیاث الدی ــن ش ــا کمال الدی ــرد، موالن ــا ُک موالن

ــروی، 1995، ج 2،  ــی ه ــرد )بخش ــرت ک ــد هج ــه هن ــال 990 ق. ب 1398، ج 2، 293 ـ 292(. او در س

229( و توســط خواجــه محمــد دهــدار بــه دربــار بیجاپــور راه یافــت. علی عادل شــاِه اول بــه ســبب 

ــا  ــه منصــب قضــاوت گماشــت و فتــح اهلل شــیرازی ت ــر فقــه شــیعه، وی را ب دیانــت و تســلط او ب

ــا وجــود  ــح اهلل شــیرازی ب ــود. فت ــن منصــب باقــی ب ــر ای ــن حاکــم عادل شــاهی ب ــات ای زمــان حی

ــر  ــرایط ب ــخت ترین ش ــید و در س ــت نکش ــیع دس ــب تش ــی، از مذه ــوم دین ــام عل ــتادی در تم اس

ــب  ــیرازی در وادی مذه ــح اهلل ش ــاه فت ــته اند: »ش ــاره او نوش ــرد. درب ــاری ک ــود پافش ــادات خ اعتق

خــود اســتقامت تمــام ورزیــده بــا کمــال حــّب جــاه و دنیــاداری و امراپرســتی، دقیقــه ای از دقایــق، 

تعصــب در دیــن فرونگذاشــت و در عیــن دیوان خانــه خــاص کــه هیچ کــس یــارای آن نداشــت کــه 

ــال و جمعیــت خاطــر بــه مذهــب امامیــه می گــذارد«  ــه فــراغ ب ــد، نمــاز ب عالنیــه ادای صــالت کن

ــی، 1380، ج 2، 220). )بدائون

فتــح اهلل شــیرازی بــرای اثبــات حقانیــت شــیعه کتاب هــای متعــددی تألیــف کــرد. او در نخســتین 

اقــدام کتــاب منهــج الصادقیــن را نوشــت. ایــن کتــاب، تفســیری جامــع از قــرآن اســت کــه بــا تکیــه 

 بــر منابــع اهــل ســنت، بــه دفــاع از مقــام و جایــگاه اهل بیــت؟مهع؟ :پرداختــه اســت )معرفــت، 1379، 

ج 1، 346(. از دیگــر آثــار تفســیری او کتــاب االمامــة اســت کــه در بــاب امامــت نوشــته  شــده اســت 

ــگاه  ــه تبییــن جای ــی ب ــاب از منظــر قرآن ــن کت ــف، ج 2، 332(. او در ای ــا ال ــی، بی ت ــزرگ تهران )آقاب

امامــت در مذهــب تشــیع پرداخــت و بــه شــیوه ای مطلــوب و روان ایــن مســأله را بــرای مــردم بازگــو 

کــرد. می تــوان گفــت، حضــور شــخصیت های مطــرح ایرانــی چــون فتــح اهلل شــیرازی، آموزه هــای 

تفســیری قــرآن کریــم را در ناحیــه دکــن گســترش داد و مهاجــرت ایرانیــان شــیعه بــه بیجاپــور را 

تضمیــن کــرد. بــه عبــارت دیگــر، همــه ایــن رخدادهــا و پیشــرفت های ایرانیــان شــیعه در بیجاپــور، 

در ســایه حمایــت بــزرگان ایرانــی دربــار عادل شــاهیان از آنــان صــورت پذیرفــت و حضــور مهاجــران 

ایرانــی و در پــی آن توســعه تشــیع، مرهــون تالش هــای ایــن افــراد بــود.

ــیعی  ــات ش ــا تألیف ــینی ب ــاه طاهر حس ــاه، ش ــژه دوره برهان نظام ش ــاهیان، به وی در دوره نظام ش

ــاهیان  ــار نظام ش ــی درب ــای مذهب ــر غن ــی ب ــمند و مؤلف ــر اندیش ــش از ه ــون، بی ــی گوناگ و مذهب

ــه،  ــیر، فق ــن در تفس ــی دک ــخصیت علم ــن ش ــته ترین و مؤثر تری ــوان برجس ــاه طاهر به عن ــزود. ش اف

ــار  ــه درب ــس از ورود ب ــاه، 1393، ج 3، 377(. او پ ــود )هندوش ــرآمد روزگار ب ــول، س ــث و اص حدی

نظام شــاهیان کتــب بســیاری تألیــف کــرد. در بیــن آثــار پرشــمار شــاه طاهر، شــرح تفســیر بیضــاوی 
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یکــی از مهم تریــن آثــار تفســیری اوســت )هندوشــاه، 1393، ج 3، 378؛ حســینی، 1379، 329؛ 

ــدرس  ــا ب، ج 4، 113؛ م ــی، بی ت ــزرگ تهران ــتری، 1376، ج 2، 237؛ آقاب ــبحانی، 1377، 159؛ شوش س

ــات  ــأ تألیف ــن و در خ ــه دک ــس از ورود ب ــاب را پ ــن کت ــاه طاهر ای ــزی، 1369، ج 3، 173(. ش تبری

شــیعی و مذهبــی نگاشــت.

ــتر  ــتند. بیش ــیر نوش ــه تفس ــی در زمین ــیعه کتاب های ــران ش ــز مهاج ــاهیان نی در دوره قطب ش

نوشــته های تفســیری شــیعیان مربــوط بــه ایــن دوره اســت؛ زیــرا شــیعیان ایرانــی در ایــن دوره ـ 

ــت  ــتر حمای ــاهی بیش ــکام قطب ش ــوی ح ــاهیان ـ از س ــاهیان و نظام ش ــه دوران عادل ش ــبت ب نس

ــای  ــگارش کتاب ه ــه ن ــوف ب ــیعی معط ــران ش ــی از مفس ــالش برخ ــن دوره، ت ــدند. در ای می ش

تفســیری قــرآن کریــم بــر اســاس ذائقــه شــیعیان و رواج آن در قلمــرو قطب شــاهیان بــود. در ایــن 

ــوراهلل شوشــتری مرعشــی  ــن ســید قاضــی ن ــی ب ــاب تفســیری مهمــی از ســوی ابوالمعال راســتا کت

)1046 ـ 1004 ق.( نوشــته شــد. او تعلیمــات ابتدایــی خــود را نــزد پــدرش قاضــی نــوراهلل فراگرفــت و 

تــوان علمــی و دینــی خــود را نــزد او تقویــت کــرد )انوشــه، 1375، ج 4، 82(. ابوالمعالــی از مفســران 

ــی را  ــود و کتاب هــای بســیاری نوشــت. او مدت ــم ب ــم و متکل ــم، حکی ــردی فاضــل، عال شــیعی و ف

ــه  ــاب مصائــب النواصــب را ب ــد و کت در خدمــت ســلطان محمد قطب شــاه )1035 ـ 1021 ق.( گذرانی

درخواســت او بــه فارســی برگردانــد. او در زمینــه تفســیر هــم تخصــص داشــت و مهم تریــن اثــر او 

در ایــن زمینــه کتــاب تفســیر ســوره اخــالص اســت )آقابــزرگ تهرانــی، بی تــا الــف، ج 9، 50(. ایــن 

ــی  ــا آموزه هــای قرآن ــه نحــو شایســته ای ب ــار مهمــی اســت کــه مســلمانان دکــن را ب تفســیر از آث

ــیر  ــر تفس ــی ب ــش، تعلیق ــیری خوی ــار تفس ــف آث ــه تألی ــن در ادام ــی هم چنی ــرد. ابوالمعال ــنا ک آش

ــه  ــژه شــیعیان ناحی ــب، مســلمانان و به وی بیضــاوی نوشــت )صدراالفاضــل، 1373، 81( و بدین ترتی

ــرد. ــاری ک ــی بیش ازپیــش ی ــات قرآن ــم موضوع ــن را در فه دک

ــه تفســیر  ــات االحــکام موســوم ب ــاب تفســیری آی ــه شــاه قاضی کت ــزدی معــروف ب مالمحمــد ی

ــت.  ــرآن اس ــی[ ق ــه ]فقه ــون 500 آی ــاب پیرام ــن کت ــت. ای ــی نوش ــان فارس ــه زب ــاهی را ب قطب ش

مالمحمــد ایــن کتــاب را بــه دســتور محمــد قطب شــاه نوشــت و پــس از اتمــام در ســال 1021 ق. بــه 

ــاره ایــن تفســیر و صاحــب آن  او هدیــه کــرد )آقابــزرگ تهرانــی، بی تــا الــف، ج 1، 41(. قــادری درب

می نویســد: »بــه فارســی و دربــاره آیــات االحــکام از مالیــزدی، معــروف بــه شــاه قاضی اســت کــه در 

شــب قــدر 1021 ق. بــه اتمــام رســید. ظاهــرًا همــو صاحــب  ترجمــه فقــه الرضا؟ع؟بــه فارســی اســت 

کــه در ســال 1029 ق. خاتمــه یافــت و بــه خواســت محمــد قطب شــاه و زیــر نظــر میرمحمدمؤمــن بــه 

انجــام رســیده اســت« )قــادری، 1386، مقدمــه، 47(. در دوره عبــداهلل قطب شــاه، تألیفــات مذهبــی 
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ــن اردســتانی )1058 ق.( ادامــه  ــه معزالدی ــن محمــد معــروف ب ــن ظهیرالدی ــا محمــد ب شــیعیان، ب

یافــت. محمــد بــن ظهیرالدیــن نیــز از مفســران معــروف ایرانــی اســت کــه بــه حیدرآبــاد مهاجــرت 

ــه دســتور اســتادش محمــد بــن خاتــون  ــاد، ب کــرد. او در ســال های ابتدایــی حضــورش در حیدرآب

ــان  ــه زب ــی را ب ــل أت ــوره ه ــیر س ــاب تفس ــاه، کت ــداهلل قطب ش ــلطان عب ــکاری س ــا هم ــی و ب عامل

فارســی نوشــت. ایــن تفســیر در تاریــخ دهــم رجــب 1044 ق. بــه پایــان رســید و نمونــه خــط ایــن 

تفســیر هم اکنــون در کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی موجــود اســت. عــالوه بــر ایــن، معزالدیــن در 

ســال 1058 ق و بــه دســتور عبــداهلل قطب شــاه، کتابــی بــه نــام هدایــة العالمیــن نوشــت و امامــت 

و وصایــت حضــرت علــی؟ع؟ را بــا اســتفاده از آیــات قرآنــی و روایــات معتبــر مــورد قبــول فریقیــن 

اثبــات کــرد )آقابــزرگ تهرانــی، بی تــا، ب، ج 5، 571(. معزالدیــن، پــس از ســال ها تــالش در زمینــه 

تفســیر آیــات قرآنــی و ترویــج مطالعــات تفســیری، در ســال 1058 ق. در شــهر حیدرآبــاد درگذشــت 

ــت،  ــیری دانس ــوان آن  را تفس ــی می ت ــه  نوع ــه ب ــی ک ــر کتاب های ــا، 438(. از دیگ ــوی، بی ت )رض

کشــف  اآلیاتــی بــرای قــرآن کریــم بــا نــام هادیــه قطب شــاهی در اســتخراج آیــات اهلل یــا الرســالة 

الواضحــة الســتخراج اآلیــات القرآنیــة نوشــته مولــی محمدعلــی کربالیــی شــاگرد محمــد بــن خاتــون 

اســت. او ایــن کتــاب را بــه عبــداهلل قطب شــاه تقدیــم کــرد )کربالیــی، نســخه خطــی، 2 ـ 1؛ آقابــزرگ 

ــو، ج 11، 229). ــف، ج 25، 156؛ هم ــا، ال ــی، بی ت تهران

ــخن  ــن )1086 ـ 1027 ق.( س ــد نظام الدی ــام احم ــه ن ــدر ب ــری عالی ق ــن دوران از مفس در همی

ــه  ــود، ک ــزرگ شــیعی ب ــا و مفســران ب ــن از علم ــوه میرغیاث الدی ــد ن ــده اســت. احم ــان آم ــه می ب

ــت  ــاه عباس اول )1038 ـ 996 ق.( تح ــد. ش ــیراز بودن ــتک ش ــل دش ــادات اه ــدان س ــًا از خان اصالت

تأثیــر شــخصیت واالی میرغیاث الدیــن، خواهــر خــود را بــه عقــد او درآورد و در نتیجــۀ ایــن ازدواج، 

ــر  ــه تبح ــد ک ــری نپایی ــل، 1373، 95(. دی ــد )صدراالفاض ــد ش ــن متول ــه  نظام الدی ــب ب ــد ملق احم

ــن دوران،  ــد. در ای ــهرت او گردی ــب ش ــی موج ــان اوان جوان ــف، در هم ــوم مختل ــن در عل نظام الدی

ــروت  ــال ث ــا ارس ــاه، ب ــداهلل قطب ش ــد عب ــر قدرتمن ــتانی، وزی ــه اردس ــعید میرجمل ــید محمدس س

فــراوان، او را بــه حیدرآبــاد دعــوت کــرد. نظام الدیــن دعــوت او را پذیرفــت و در ســال 1054 ق. بــا 

ــه قصــد داشــت  ــد میرجمل ــاد وارد شــد. هرچن ــه حیدرآب ــداهلل قطب شــاه ب اســتقبال و حمایــت عب

ــه  ــزرگ خــود را ب ــر ب ــرد و دخت ــر ممانعــت ک ــن ام ــا قطب شــاه از ای ــد، ام ــه دامــادی برگزین او را ب

عقــد او درآورد؛ بدین ترتیــب، اهمیــت و جایــگاه نظام الدیــن در دربــار بیش ازپیــش تثبیــت و 

ــند  ــر مس ــاد ب ــن در حیدرآب ــن، نظام الدی ــس  از ای ــد. پ ــدا ش ــگان هوی ــر هم ــی او ب ــت علم موقعی

امــارت نشســت و خانــه او مرکــز تجمــع علمــا و حکمــا گردیــد. برخــی منابــع حضــور نظام الدیــن در 
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ــاد در ایــران دانســته اند؛ به گونــه ای کــه امــرای زمــان  حیدرآبــاد را هم تــراز حضــور صاحــب بــن عّب

ــد  می شــدند )همــان، 96 ـ  ــم او بهره من ــای عل ــه خدمــت او می رســیدند و از دری و رؤســای دوران ب

ــه رســاله شــجره دانــش  ــرد، ک ــاد رســاله ها و کتــب بســیاری تألیــف ک ــن در حیدرآب 95(. نظام الدی

ــه  ــف از جمل ــوم مختل ــه رســاله ها و نوشــته های او در عل ــر مجموع ــن اث ــن آنهاســت. ای از مهم تری

ــرات  ــوع نظ ــاله مجم ــن رس ــن در ای ــت. نظام الدی ــه اس ــالق و فق ــفه، کالم، اخ ــرآن، فلس ــیر ق تفس

ــه  ــن را از مراجع ــی دک ــاکنان نواح ــه ای، س ــه داد و به گون ــرآن ارائ ــیر ق ــوع تفس ــود را در موض خ

ــوم  ــترش عل ــه گس ــالش در زمین ــال ها ت ــس از س ــرد. او پ ــاز ک ــیری بی نی ــف تفس ــب مختل ــه کت ب

تفســیری در ناحیــه دکــن، در ســال 1086 ق. و در ســن 61  ســالگی درگذشــت )آزاد کشــمیری، 1387، 

147( و در شــهر حیدرآبــاد بــه خــاک ســپرده شــد.

ــرة  المعارفــی داشــت و نمی تــوان  ــه دائ ــار شــیعی پدیدآمــده در ایــن دوران نیــز، جنب برخــی آث

آنهــا را مربــوط بــه شــاخه ای خــاص از علــوم شــیعی دانســت؛ چنان کــه در دوره حکومــت عبــداهلل و 

در ســال 1046 ق.، مجموعــه ای بــا عنــوان خرقــه علمــا توســط روزبهــان بــن عمــاد اصفهانــی دربــاره 

عقایــد شــیعه تألیــف شــد. روزبهــان زمــان حضــور در ایــران شــاگرد شــیخ بهایــی بــود و بــا مهاجــرت 

بــه دربــار گلکنــده، افــکار و آثــار اســتادش را نیــز بــا خــود بــه دربــار عبــداهلل قطب شــاه بــرد. ایــن 

اثــر مذهبــی دارای شــش مقالــه پیرامــون تفســیر، حدیــث، فقــه، حکمــت، فلســفه و علــوم متفرقــه 

ــر را دیــدم، آن را  ــاره ایــن اثــر می نویســد: »چــون ایــن اث اســت. محمــد بــن خاتــون عاملــی درب

جامــع علــوم دیــدم کــه پیــش  از ایــن در دیگــر آثــار آن را ندیــده بــودم« )زارعــی مهــرورز، 1374، 111). 

او از روزبهــان بــن عمــاد خواســته بــود تــا نســخه ای از ایــن اثــر را بــرای او بفرســتد. تألیــف مجموعــه 

ــر  ــده تأثی ــی بیان کنن ــی، به نوع ــر ایران ــیعیان مهاج ــط ش ــوق توس ــب ف ــده در مطال ــار اشاره ش آث

ــی اســت  ــب کتاب های ــب تفســیری و در قال ــی از مجــرای مطال ــان در گســترش آموزه هــای قرآن آن

ــق  ــوع در مناط ــن موض ــه ای ــوط ب ــتی های مرب ــران کاس ــی در جب ــش مهم ــی نق ــود به تنهای ــه خ ک

تحــت حاکمیــت دولت هــای شــیعه دکــن داشــته اســت.

نتیجه گیری

توجــه بــه قــرآن کریــم و تفســیر آیــات الهــی از همــان دوران آغازیــن اســالمی اهمیــت ویــژه ای 

یافــت؛ به گونــه ای کــه بنــا بــه توصیــه رســول خــدا؟ص؟و امامــان؟مهع؟:، ایــن موضــوع همــواره مــورد 

ــه  ــود ک ــدازه ای ب ــوع به ان ــن موض ــت ای ــت. اهمی ــرار گرف ــیعیان ق ــژه ش ــلمانان و به وی ــه مس توج

پــس از ورود اســالم بــه ســرزمین هنــد، مســلمانان در نخســتین اقــدام، ســاکنان ایــن مناطــق را بــا 

قــرآن و تفســیر آیــات الهــی آشــنا کردنــد. در ایــن  بیــن، ایرانیــان شــیعه نیــز بــه ســهم خویــش، 
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نقــش مهــم و تأثیرگــذاری در گســترش مطالعــات قرآنــی و تفســیر آیــات الهــی در ســرزمین هنــد ایفا 

نمودنــد؛ البتــه آشــنایی ســاکنان هنــد بــا زبــان فارســی نیــز بــه نوبــه خــود، در گســترش فعالیــت 

ایرانیــان در ایــن زمینــه نقــش به ســزایی ایفــا کــرد. اهمیــت تــالش شــیعیان ایرانــی در مطالعــات 

تفســیری قــرآن کریــم به ویــژه در دو قــرن 10 و 11 هجــری ظهــور بیشــتری یافــت. در ایــن دوران و بــا 

تشــکیل دولت هــای شــیعه در جنــوب هنــد، مهاجــرت شــیعیان ایرانــی بــه ایــن مناطــق گســترش 

یافــت و ایرانیــان بیــش از هــر دوره ای فرصــت حضــور در ایــن مناطــق را یافتنــد.

بــا گســترش مهاجــرت شــیعیان ایرانــی و حمایــت حــکام شــیعه دکــن از آنــان، مطالعــات قرآنــی 

و توجــه بــه تفســیر در رأس فعالیت هــای مذهبــی ایرانیــان قــرار گرفــت. آنــان آموزه هــای قرآنــی را 

از راه هــای گوناگــون گســترش دادنــد و در ایــن زمینــه موفقیت هایــی نیــز کســب کردنــد. شــیعیان 

ــا تشــکیل کالس هــای تفســیر و دعــوت از مفســران بــزرگ ایرانــی،  ایرانــی طــّی اقدامــی علمــی، ب

موفــق شــدند ســاکنان ایــن نواحــی را بــا نظریــات تفســیری شــیعیان آشــنا نماینــد. نظــم و اســتمرار 

در تشــکیل کالس هــای تفســیری و تــوان علمــی علمــای شــیعه در ایــن زمینــه، از مهم تریــن اســباب 

جــذب طــالب و ســاکنان ایــن مناطــق بــه قــرآن کریــم بــود.

بــا ایــن  وجــود، تــالش ایرانیــان تنهــا بــه تأســیس مــدارس شــیعی و تشــکیل کالس هــای تفســیر 

محــدود نشــد؛ بلکــه آنــان کتاب هایــی چنــد نیــز در ایــن زمینــه نگاشــتند. غنــای علمــی و معرفتــی 

کتــب تفســیری شــیعیان به گونــه ای بــود کــه بســیاری از آنهــا به عنــوان منبــع درســی و هم چنیــن 

منابــع اصلــی علــم تفســیر در جنــوب هنــد شــناخته  شــد و اهــل علــم بــه فراوانــی آنهــا را مطالعــه 

ــیر  ــر تفاس ــیه هایی ب ــن دوره حاش ــی در ای ــران ایران ــیاری از مفس ــد. بس ــه کردن ــا مراجع و بدان ه

معــروف و گذشــته شــیعی نوشــتند و آموزه هــای مرتبــط بــا آیــات الهــی را در منطقــه دکــن توســعه 

ــت  ــق تح ــیر در مناط ــم تفس ــترش عل ــی و گس ــر پویای ــالوه ب ــی ها، ع ــن حاشیه نویس ــد. ای دادن

حاکمیــت دولت هــای شــیعه دکــن، ایــن ذهنیــت را کــه مذهــب تشــیع مذهبــی خشــک و بــی روح 

ــه مذهــب  ــد ب ــوب هن ــش ســاکنان جن ــن نواحــی زدود و موجــب گرای ــردم ای اســت از اذهــان م

تشــیع و گســترش فهــم قرآنــی در بیــن آنــان گردیــد.
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3 )پیاپــی 116(، 87 ـ 71.

اطهــر رضــوی، ســیدعباس )1376(، شــیعه در هنــد، قــم: مرکــز مطالعــات و تحقیقــات اســالمی )وابســته بــه 	 
دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم(.

اکبــر، رضیــه )1982(، نظــم و نثــر در زمــان قطب شــاهی، حیدرآبــاد دکــن: ســیما پبلشــرز ایندبــک 	 
پروموتــرس.

انوشــه، حســن )1375(، دانشــنامه ادب فارســی، تهــران: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان چــاپ 	 
و انتشــارات.

بختاورخــان، محمــد )1979(، مــرآت العالــم تاریــخ اورنگ زیــب، تصحیــح ســاجده علــوی، پنجــاب: 	 
انتشــارات اداره تحقیقــات پاکســتان.

ــتعمار 	  ــی االس ــی ال ــح العرب ــن الفت ــد م ــی الهن ــلمون ف ــد )1995(، المس ــن احم ــروی، نظام الدی ــی ه بخش
البریطانــی الترجمــة الکاملــة لکتــاب طبقــات اکبــری، ترجمــه احمــد عبدالقــادر شــاذلی، قاهــره: الهیئــة المصریــة 

العامــة للکتــاب.

بدائونــی، عبدالقــادر )1380(، منتخــب التواریــخ، تصحیــح مولــوی احمدعلــی صاحــب، تهــران: انجمــن آثــار 	 
و مفاخــر فرهنگــی.

بســطامی، علــی بــن طیفــور )بی تــا(، حدائــق الســالطین فــی کالم الخواتیــن، تصحیــح دکتــر شریف النســاء 	 
انصــاری، حیدرآبــاد: دانشــگاه عثمانیه.

بهادر، امیرالملک سیدمحمد صدیق حسن خان )1293(، شمع انجمن، هند: بی نا.	 

بهبهانی، آقااحمد )1372(، مرآت االحوال جهان نما، تحقیق علی دوانی، قم: مرکز فرهنگی قبله.	 

بیگ منشی، اسکندر )1381(، عالم آرای عباسی، به اهتمام ایرج افشار، تهران: انتشارات امیرکبیر.	 

پیرویــان، ویلیــام )1377(، خدمــات مشــترک هنــد و ایــران بــرای زبــان و ادب فارســی؛ از مجموعــه مقــاالت 	 
روابــط فرهنگــی ایــران و آســیا، بــه اشــراف محمدعلــی شــعاعی، تهــران: سلســله مطالعــات روابــط فرهنگــی مرکــز 

مطالعــات ایرانــی و بین المللــی.

ــا زوال(، تهــران: مؤسســه فرهنگــی 	  ــه از ظهــر ت ــران اســالمی )صفوی ــان، رســول )1387(، تاریــخ ای جعفری
دانــش و اندیشــه معاصــر.

ــداد: 	  ــيني، بغ ــد الحس ــق احم ــل، تحقي ــل اآلم ــا(، األم ــن )بی ت ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــی، الش ــّر العامل الح
ــس. ــة االندل مكتب

حسنی، عبدالحی )1398(، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، لکهنو: بی نا.	 

حسینی زاده، سیدمحمدعلی )1380(، اندیشه سیاسی محقق کرکی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی.	 

حســینی، خورشــاه بــن قبــاد )1379(، تاریــخ ایلچــی نظام شــاه، تصحیــح محمدرضــا نصیــری و کوئیچــی 	 
هانــه دا، تهــران: نشــر آثــار و مفاخــر فرهنگــی.

حکمــت، علی اصغــر )1337(، ســرزمین هنــد؛ بررســی تاریخــی و اجتماعــی و سیاســی و ادبــی هندوســتان 	 
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از ادوار باســتان تــا عصــر حاضــر، تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران.

ــدی 	  ــام محمدمه ــه اهتم ــه، ب ــزار آصفی ــان/ گل ــخ آصف جاهی خانزمان خــان، غالمحســین خان )1377(، تاری
توســلی، اســالم آباد: مرکــز تحقیقــات فارســی ایــران و پاکســتان.

خضری، سیداحمدرضا )1391(، تشیع در تاریخ، قم: دفتر نشر معارف.	 

خواجگــی شــیرازی، محمــد بــن احمــد )1375(، النظامیــة فــی مذاهــب االمامیــة، تصحیــح علــی اوجبــی، 	 
تهــران: نشــر میــراث مکتــوب.

دّری اصفهانی، میرزا اسماعیل )بی تا(، ترجمه تاریخ دکن، حیدرآباد: موزه ساالر جنگ، ش 418.	 

رضــوی، سیدســعیداختر )بی تــا(، خورشــید خــاور؛ تذکــره علمــاء هنــد و پاکســتان، هندوســتان: پبلیکیشــنز 	 
گوپالپــور، باقــر گنــج ضلــع ســیوان، بهــار، 841286.

رکــن زاده آدمیــت، محمدحســین )1340(، دانشــمندان و سخن ســرایان فــارس، تهــران: کتاب فروشــی 	 
ــام. ــالمیه و خی اس

روملو، حسن بیک )1349(، أحسن التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: بی نا.	 

رویمــر، هانــس روبــرت و دیگــران )1380(، تاریــخ ایــران )دوره صفویــان(، ترجمــه یعقــوب آژنــد، تهــران: 	 
جامــی.

زارعــی مهــرورز، عبــاس، »معرفــی نســخه خرقــه علمــا؛ کتابــی از عهــد صفــوی«، وقــف میــراث جاویــدان، 	 
ــماره 10، 1374. ش

ــت 	  ــدای دول ــالطین، از ابت ــاتین الس ــه بس ــمی ب ــور مس ــخ بیجاپ ــا(، تاری ــم )بی ت ــرزا ابوالقاس ــری، می زبی
ــا. ــن: بی ن ــاد دک ــوف، حیدرآب ــت موص ــراض دول ــا انق ــاهیه ت عادل ش

ســاعدی شــیرازی، میــرزا نظام الدیــن احمــد بــن عبــداهلل )1961(، حديقــة الســالطين، تصحیــح و تحشــیه 	 
ــا. ــن: بی ن ــاد دک ــی، حیدرآب ــر بلگرام ــید علی اصغ س

ســبحانی، توفیــق )1377(، نگاهــی بــه تاریــخ ادب فارســی در هنــد، تهــران: انتشــارات شــورای گســترش 	 
ــان و ادب فارســی. زب

ســلیمانی ابهــری، هــادی؛ اصغــر منتظرالقائــم و ســید علی اصغــر محمودآبــادی )1393(، »بررســی زمینه هــای 	 
تاریخــی گرایش هــای اخالقــی و عرفانــی قرآن پژوهــان شــبه قاره هنــد در دوره میانــه«، فصلنامــه پژوهش هــای 

اخالقــی، شــماره 4 )پیاپــی 16(، 64 ـ 45.

المؤمنیــن، تصحیــح ســیداحمد عبدمنافــی، تهــران: 	  مجالــس  شوشــتری، قاضــی نــوراهلل )1376(، 
اســالمیه. کتاب فروشــی 

شیخ عطار، علیرضا )1381(، دین و سیاست؛ مورد هند، تهران: وزارت امور خارجه.	 

شیرازی، رفیع الدین )بی تا(، تذکرة الملوک، حیدرآباد: موزه ساالر جنگ، نسخه خطی، ش 362/142.	 

بــا تصحیــح محمدجعفــر محجــوب، تهــران: 	  الحقائــق،  طرائــق  شــیرازی، محمدمعصــوم )1345(، 
بارانــی. کتاب فروشــی 

صبــا، محمــد مظفــر حســین )1343(، تذکــره روز روشــن، بــه تصحیــح و تحشــیه محمدحســین رکــن زاده 	 
آدمیــت، تهــران: انتشــارات رازی.

صدراالفاضــل، مرتضــی حســین )1365(، »تفاســیر علمــای امامیــه در شــبه قاره هنــد و پاکســتان«، فصلنامــه 	 
مشــکوة، شــماره 10.

صدراالفاضــل، مرتضــی )1373(، مطلــع االنــوار )احــوال دانشــوران شــیعه پاکســتان و هنــد(، ترجمــه محمــد 	 
هاشــم، مشــهد: آســتان قــدس رضــوی.

ــات 	  ــران: خدم ــوی، ته ــر صف ــران عص ــی در ای ــه دین ــاد و اندیش ــاختار نه ــور )1381(، س ــت گل، منص صف
ــا. ــی رس فرهنگ
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ــن(، 	  ــالطین دک ــره س ــن )تذک ــوب الوط ــان )1328(، محب ــد عبدالجبارخ ــراب محم ــوری، ابوت ــی ملکاپ صوف
حیدرآبــاد: بی نــا.

طباطبا، علی بن عزیزاهلل )1355(، برهان مآثر، حیدرآباد دکن: مجلس مخطوطات فارسیه، بی نا.	 

طریحی، محمدسعید )2005 م(، أعالم الهند، مؤسسة البالغ.	 

ــوی، 	  ــر صف ــران در عص ــه ای ــل ب ــل عام ــیعه از جب ــای ش ــرت علم ــدی )1377(، مهاج ــرد، مه ــی منف فراهان
ــر. ــران: امیرکبی ته

ــم 	  ــد، مترج ــوب هن ــیع در جن ــروج تش ــترآبادی م ــن اس ــیدمحی الدین )1386(، میرمحمدمؤم ــادری، س ق
ــورخ. ــر م ــم: نش ــاروی، ق ــی ج عون عل

ــه ملــی ملــک، 	  کربالیــی، محمدعلــی، هدیــه قطب شــاهی در اســتخراج آیــات کالم الهــی، تهــران: کتابخان
نســخه خطــی شــماره 3052/1.

ــاد دکــن، تهــران: مؤسســه چــاپ و انتشــارات وزارت 	  ــه تاریــخ حیدرآب کرمــی، مجتبــی )1373(، نگاهــی ب
امــور خارجــه.

ــن، 	  ــک دک ــالطین ممال ــوال س ــاب در اح ــب اللب ــی )1925(، منتخ ــان نظام الملک ــم، خافی خ ــد هاش محم
ــا. ــه، بی ن ــیایی بنگال ــن آس ــام انجم ــه اهتم ــه: ب ــگ، کلکت ــی هی ــر ولزل ــح س ــش، تصحی ــرات و خاندی گج

ــران 	  ــر مهاج ــز ب ــا تمرک ــبه قاره ب ــرآن در ش ــیر ق ــی تفس ــی علم ــن )1395(، »جریان شناس ــدی، محس محم
قرآن پــژوه ایرانــی«، فصلنامــه جریان شناســی دینــی معرفتــی در عرصــه بین الملــل، دوره 4، شــماره 13، 191 ـ 158.

مدرس تبریزی، محمدعلی )1369(، ریحانة االدب، تهران: کتاب فروشی خیام.	 

مســتوفی قزوینــی، حمــداهلل بــن ابی بکــر )1336(، نزهــة القلــوب، بــه کوشــش محمــد دبیرســیاقی، تهــران: 	 
ی. طهور

مصاحب، غالمحسین )1356(، دائرة  المعارف فارسی، تهران، بی نا.	 

معرفت، محمدهادی )1379(، تفسیر و مفسران، قم: مؤسسه التمهید.	 

ــم: 	  ــادات، ق ــاء و الس ــوال العلم ــی اح ــات ف ــات الجن ــر )1390(، روض ــاری، محمدباق ــوی الخوانس الموس
اســماعیلیان.

مهرین، عباس )1352(، تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ایران، تهران: انتشارات مانی.	 

میرعالــم، میــرزا ابوالقاســم رضی الدیــن بــن نورالدیــن )1309(، حدیقــة العالــم، بــه اهتمــام ســید عبداللطیــف 	 
شــیرازی، حیدرآبــاد دکــن: بی نــا.

ــر 	  ــران: نش ــی، ته ــایخ فریدن ــت مش ــه آذرمیدخ ــد، ترجم ــیع در هن ــن )1373(، تش ــان نورم ــتر، ج هالیس
ــگاهی. دانش

هندوشاه، محمد بن قاسم )1301(، تاریخ فرشته )گلشن ابراهیمی(، بی جا، چاپ سنگی.	 

هندوشــاه، محمــد بــن قاســم )1393(، تاریــخ فرشــته، تصحیــح محمدرضــا نصیــری، تهــران: انتشــارات آثــار 	 
و مفاخــر فرهنگــی.

	 Joshi, P.M. (1974(. “The Adil Shahis and the Baridis”, History of the Medieval Dec-
can Period, ed. H.K. Sherwani and P.M. joshi, Hyderabad.

	 Mulay, Sumati (1972(. Studies in the historical and cultural geography and ethnog-
raphy of the Deccan, Poon.

	 Reza Alikhan (1986(. Hyderabad: a city in history, Hyderabad.
	 Sherwani, Haroon Khan (1973(. “The Bahmanis”, History of the ..., Vol. 1, Hyderabad.
	 Siddiqui, Abdul Majeed (1956(. History of Golcunda, Hyderabad.
	 Tikku, G. L. (1971( Persian poetry in Kashmir 1846 1339 ـ, university of California.
	 Tripathi, Ramashankar (1992(. History of ancient India, Delhi.
	 Yazdani, G (1935(. “Two Miniatures from Bijapur”, Vol: IX, Islamic Culture, Lahore.
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چکیده

ــکل گیری  ــث ش ــه باع ــود دارد ک ــردم وج ــن م ــری بی ــالف و درگی ــوع اخت ــم، دو ن ــرآن کری ــر ق از نظ

ــالف  ــر رســاتر، اخت ــه تعبی ــی و ب ــالف ماقبل مذهب ــه می شــود: نخســت، اخت ــه و کج روان رفتارهــای مجرمان

در امــور فرومایــه مــادی و دنیــوی؛ دیگــر، اختــالف مابعدمذهبــی، کــه در آن، افــراد و جوامــع، بــا انگیزه هــا 

ــد. هــر یــک از ایــن دو  ــه یکدیگــر دســت می زنن ــکاب جــرم و خشــونت علی ــه ارت ــی، ب و ادعاهــای مذهب

نــوع اختــالف و بالتبــع، هــر یــک از ایــن دو نــوع رفتارهــای منحرفانــه، مقابلــه و پیشــگیری خــاص خــود را 

می طلبــد. پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه: دیــدگاه قــرآن کریــم بــرای 

ــن  ــت؟ هم چنی ــه چیس ــد در جامع ــترش توحی ــز گس ــا و نی ــا و درگیری ه ــات، نزاع ه ــا اختالف ــه ب مقابل

راهبــرد قــرآن کریــم در ایجــاد جامعــه ســالم تــا چــه حــد مؤثــر بــوده اســت؟ نتایــج پژوهــش حاکــی از 

آن اســت کــه از نظــر قــرآن کریــم، کامــل تریــن راه مقابلــه بــا اختالفــات، نزاع هــا و درگیری هــا، گســترش 

توحیــد در جامعــه اســت. راه حــل توحیــد بــرای حــل چالش هــای نــوع اول عبــارت اســت از: نظــام حقوقــی 

مبتنــی بــر دیــن، کــه هیــچ روش دیگــری نمی توانــد جایگزیــن آن گــردد؛ چنان کــه تمامــی راه هــای رفتــه 

ــه  ــرورش روحی ــون و پ ــدی، برخــالف وضــع قان ــوده اســت. روش توحی ــون بی نتیجــه ب توســط بشــر تاکن

اخالقــی، روشــی اســت کــه نتیجــه آن دائمــی و ضمانت شــده اســت و هیــچ گاه اجــازه تعــدی و تجــاوز بــه 

ــی  ــت نوع ــرد، در حقیق ــأت می گی ــی نش ــادت و بغ ــه از حس ــوع دوم ک ــالف ن ــا اخت ــد. ام ــان نمی ده انس

بیمــاری روحــی اســت کــه بــا روش هــای مذکــور در مواجهــه بــا انحــراف نــوع اول قابــل درمــان نیســت و 

به مثابــه غــده ای ســرطانی اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از ســرایت بــه ســایر افــراد، بایــد بــه صــورت 

فیزیکــی حــذف گــردد. در ایــن مقالــه، بــا اســتناد بــه انسان شناســی و جامعه شناســی قرآنــی، کــه برآمــده 

از نظــرات فلســفی و تفســیری عالمــه طباطبایــی اســت، بــه ســؤاالت فــوق پاســخ داده می شــود.

واژ گان کلیدی: قرآن، پیشگیری از جرم، جامعه، سالمت اجتماعی
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1. مقدمه

ــه از شــّر آن  ــه چگون ــوده ک ــر ب ــن فک ــواره در ای جــرم همیشــه وجــود داشــته و بشــر هــم هم

خالصــی یابــد. معمــواًل نیــز چنیــن گمــان می رفتــه اســت کــه تنهــا راه مبــارزه بــا جــرم، مجــازات 

ــدت  ــر ش ــر، ب ــت. به همین خاط ــراد اس ــایر اف ــا س ــرم ی ــخص مج ــود ش ــاب در وج ــاد ارع و ایج

ــا  ــد، ت ــرگ آزار می دادن ــس از م ــرم را پ ــر مج ــی پیک ــه گاه حت ــد؛ تاجایی ک ــا می افزودن مجازات ه

ــوس  ــر معک ــرم، اث ــا ج ــارزه ب ــّدت در مب ــدت و ح ــن ش ــد. ای ــران آی ــت دیگ ــه دس ــاب کار ب حس

گذاشــت و در نتیجــه، در حــدود قــرن هجدهــم میــالدی، افــرادی پیــدا شــدند و از مجرمــان دفــاع 

ــن  ــۀ ای ــد. در نتیج ــخیص دادن ــتحقاق تش ــدر اس ــش از ق ــا را بی ــزان مجازات ه ــی می ــد؛ یعن کردن

ــی« در  ــب تحقق ــب »مکت ــن مکات ــن ای ــی از مهم تری ــد. یک ــد آم ــی پدی ــب مختلف ــرد، مکات رویک

حقــوق جــزا اســت، کــه لمبــروزو، گارو و فــری آن را بنیــان نهادنــد )پــرادل، 1393، 89(. اینــان بــا نفــی 

اراده آزاد انســان و همچنیــن ناعادالنــه و نامفیــد دانســتن مجازات هــای ســخت )همــان(، بــه ایــن 

عقیــده رســیدند کــه الزم اســت بــه جــای تحقیــق پیرامــون چگونگــی پیدایــش مجــرم، بــه تحقیــق 

پیرامــون شــرایط مختلــف پیدایــش جــرم بپردازنــد. ایــن موضــوع ســبب پیدایــش علمــی بــه نــام 

»جرم شناســی« شــد، کــه رفته رفتــه وظیفــه پیشــگیری از جــرم را نیــز بــر عهــده گرفــت. در ســطح 

ــش  ــه آن »همای ــه نمون ــود، ک ــزار می ش ــتا برگ ــن راس ــی در ای ــواره همایش های ــز، هم ــان نی جه

ــا  ــدگان دولت ه ــرکت نماین ــا ش ــال، ب ــر پنج س ــش ه ــن همای ــت. ای ــى« اس ــى جرم شناس بین الملل

و مجامــع بین المللــى و متخصصــان، در کشــورهاى گوناگــون برگــزار می شــود )میرســلیم، 1375، ج 

.(6343 ،1

از آن زمــان )قــرن هجدهــم(، نظریه هــای متعــددی در بــاب اصــول و مبانــی پیدایــش جــرم و 

پیشــگیری از آن مطــرح شــده اســت؛ تــا آنجــا کــه برخــی کامــاًل در تضــاد بــا برخــی دیگــر اســت. 

ــانه  ــای روان شناس ــا تبیین ه ــی ب ــانه، برخ ــای زیست شناس ــا تبیین ه ــا ب ــن نظریه ه ــی از ای برخ

ــی از آنهــا  ــد. برخ ــی کرده ان ــوع را بررس ــن موض ــانه ای ــای جامعه شناس ــا تبیین ه ــر ب ــی دیگ و برخ

ــکار  ــان بزه ــه مجرم ــدند ک ــد ش ــرده، معتق ــکار ک ــان را ان ــرای مجرم ــود اراده آزاد ب ــاس وج از اس

ــی، 1394، 120). ــد )علیمردان ــا می آین ــه دنی ــکار ب ــه بزه ــوند، بلک نمی ش

ــراف،  ــرم و انح ــدون ج ــه ب ــکیل جامع ــاره تش ــادی درب ــای زی ــر، پژوهش ه ــال های اخی در س

عمدتــًا تحــت عنــوان شــاخه ای از دانــش حقــوق بــه نــام »پیشــگیری از جــرم« انجــام شــده اســت. 

ــاخص های  ــوان »ش ــا عن ــه ای ب ــی مقال ــابه ـ حت ــای مش ــایر تحقیق ه ــق را از س ــن تحقی ــه ای آنچ
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ــد، نگــرش بنادیــن و  ــز می کن جامعــه ســالم از منظــر قــرآن«، نوشــته محمدرضــا جواهــری ـ متمای

مبتنــی بــر نــگاه انسان شــناختی و جامعه شــناختی قــرآن کریــم اســت، کــه موجــب می شــود ایــن 

ــوان  ــا عن ــز ب ــه دیگــری نی ــر اســت، مقال ــه ذک ــه صــورت بنیادیــن بررســی شــود. الزم ب موضــوع ب

»جامعــه ســالم از دیــدگاه قــرآن« نوشــته افســانه رئیســی وجــود دارد، کــه منظــور از »ســالمت« در 

عنــوان آن، ســالمت جســمانی اســت و بــا موضــوع ایــن مقالــه )جرم شــناختی و جامعه شــناختی( 

متمایــز اســت. البتــه مقــاالت یــا پایان نامه هــای متعــددی در خصــوص پیشــگیری از جــرم و گنــاه 

ــگیری  ــگیری )پیش ــه گانه پیش ــام س ــه اقس ــر ب ــه آنهــا ناظ ــا هم ــده، ام ــگارش ش ــرآن ن ــر ق از منظ

ــر ویژگی هــای انسان شــناختی و  اجتماعــی، وضعــی و کیفــری( اســت؛ درحالی کــه نوشــتار حاضــر ب

جامعه شــناختی مؤثــر بــر وقــوع انحــراف و جــرم در جامعــه تکیــه می کنــد. از جملــه ایــن مقــاالت 

ــه  ــم زاده و فهیم ــزه عظی ــپهری، فائ ــرا س ــاهی، زه ــدرت اهلل خسروش ــته های ق ــه نوش ــوان ب می ت

ملــک زاده اشــاره کــرد.

2. بیان مسأله

ــر »وجــود جامعــه  ــی ب ــوان نظــر برخــی محققــان مبن ــات، می ت ــرآن و روای ــات ق ــا بررســی آی ب

بــدون جــرم« )ســلیمی و داوری، 1387، 54( را تــا حــدودی مــورد تأییــد اســالم نیز دانســت. در اولین 

ــان  ــه انس ــد ک ــی می کنن ــتگان پیش بین ــان، فرش ــت انس ــرای خلق ــبحان ب ــدای س ــات اراده خ لحظ

ــه ای را از  ــر، آنهــا ســؤال اعتراض گون ــد شــد. به همین خاط ــت خواه ــرم و جنای ــب ج ــواره مرتک هم

ــو هســتیم،  ــا وقتــی تســبیح گرانی چــون مــا در خدمــت ت خــدای ســبحان می پرســند کــه: چــرا ت

ــک ِلْلَمالِئکــِة  تصمیــم بــه خلقــت موجــودی هنجارشــکن بــه نــام »انســان« گرفتــه ای؟!:  »َو ِإْذ قــاَل َربُّ

ــُن  ــاَء َو َنْح م ــِفک الدِّ ــا َو یْس ــُد فیه ــْن یْفِس ــا َم ــُل فیه ــوا َأ َتْجَع ــًة قاُل ْرِض َخلیَف ــی اأْلَ ــٌل ِف ــی جاِع ِإنِّ

ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــوَن« )بقــره:30). ُس َلــک قــاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمــِدک َو ُنَقــدِّ ُنَســبِّ

پیش بینــی فرشــتگان در هنــگام خلقــت اولیــن انســان )حضــرت آدم؟ع؟( به جــا بــود و جامعــه 

انســانی از آن زمــان تاکنــون همــواره شــاهد جرائــم ریــز و درشــت بــوده اســت. اینکــه آیــا می  تــوان 

ــد،  ــته باش ــود نداش ــی وج ــرم و جنایت ــاری، ج ــه نابهنج ــه در آن هیچ گون ــرد ک ــا ک ــهری بن آرمان  ش

موضــوع تفکــر و بحــث اندیشــمندان رشــته های مختلــف علمــی بــوده اســت. بــه همیــن منظــور، 

ــوق  ــه حق ــش تجــاوز و ب ــرا انســان از حــدود خوی ــه: »چ ــد اینک ــن مانن ــا طــرح ســؤاالت بنیادی ب

ــاس آن،  ــر اس ــا ب ــتند؛ ت ــع هس ــرم در جوام ــه یابی ج ــال ریش ــه دنب ــد؟«، ب ــدی می کن ــران تع دیگ

ــم،  ــرآن کری ــه ق ــه ب ــا مراجع ــالش می شــود ب ــن نوشــتار، ت ــد. در ای ــوع جــرم پیشــگیری کنن از وق
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چرایــی ارتــکاب جــرم از ســوی انســان واکاوی و منشــأیابی شــود. پاســخ بــه ایــن ســؤال می توانــد 

تعیین کننــدۀ راهبــرد اساســی مبــارزه بــا جــرم، تجــاوز و انحــراف باشــد. بدیهــی اســت، بــدون یــک 

راهبــرد واقع بینانــه، هرگونــه اقــدام بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم و کاهــش آن، نتیجــه کافــی و 

مطلوبــی بــه همــراه نخواهــد داشــت.

3. دیدگاه عالمه طباطبایی درباره جرم در جامعه

عالمــه طباطبایــی؟هر؟ به طورکلــی دو عامــل مهــم بــرای بروز و ظهــور جــرم در جامعه برمی شــمارد: 

اول، آفرینــش ویــژه و دوبعــدی انســان و دوم، وجــود روحیه اســتخدام در او.

3ـ1. آفرینش ویژه و دوبعدی انسان

پــس از اعــالم خــدای ســبحان بــه فرشــتگان مبنــی بــر اینکــه قصــد دارد بــر روی زمیــن خلیفــه ای 

بگمــارد، آنــان چنیــن فهمیدنــد کــه ایــن عمــل باعــث وقــوع فســاد و خونریــزى در زمیــن می شــود. 

دلیــل ایــن قضــاوت آن بــود کــه آنهــا از قبــل می دانســتند موجــود زمینــى بــه خاطــر مــادى بــودن، 

بایــد مرّکــب از غضــب و شــهوت باشــد. از ســوی دیگــر، چــون زمیــن دار تزاحــم و از جهــات گوناگــون 

محــدود اســت، مرّکباتــش در معــرض نابــودی و انتظام هــا و اصالحاتــش در مظــاّن فســاد و بطــالن 

اســت؛ در نتیجــه، زندگــى در آن جــز به صــورت زندگــى نوعــى و اجتماعــى ممکــن نیســت و بقــا در 

آن جــز بــا زندگــى دســته جمعى بــه حــّد کمــال نمى رســد؛ امــا روشــن اســت کــه زندگــى اجتماعــی 

نیــز در نهایــت بــه فســاد و خونریــزى منجــر خواهــد شــد )طباطبایــی، 1417، ج 1، 177).

چرایــی اعتــراض فرشــتگان نیــز در همیــن نکتــه نهفتــه اســت. انســانی کــه قــرار اســت خلیفــه 

ــًا مرتکــب جــرم و  ــش خــاص خــود، قطع ــه شــیوه آفرین ــا توجــه ب ــن باشــد، ب ــر روی زمی خــدا ب

جنایــت خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، مقــام »خالفــت« نیــز تنهــا در صورتــی محقــق می شــود کــه 

»خلیفــه« آیینــه تمام نمــای »مســتخَلٌف عنــه« باشــد و تمامــى شــئون وجــودى، آثــار و تدابیــر او را 

نشــان دهــد. البتــه روشــن اســت کــه منظــور، آن دســته از شــئون و آثــاری اســت کــه مســتخَلٌف 

عنــه )خــدای ســبحان( بــرای تأمیــن آنهــا بــراى خــود جانشــین معیــن کــرده اســت؛ وگرنــه خــداى 

ســبحان در وجــودش نامبــردار بــه اســماء حســنى و برخــوردار از صفــات واال و همچنیــن در ذاتــش 

ــی او  ــه زمین ــر از هــر شــّر و فســادى اســت. در نتیجــه، خلیف ــش برت ــّزه از هــر نقــص و در فعل من

نیــز ـ بــا خصوصیــات مــادی و ناقــص خــود ـ الیــق مقــام خالفــت بــه شــکل تــام و کامــل نیســت؛ 

زیــرا وجــوِد آمیختــه بــا آن همــه نقــص و عیــب او، نمی توانــد آیینــه هســتى منــّزه از هــر عیــب و 

نقــص خــدا گــردد )همــان(. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ در ایــن رابطــه می نویســد: »پــس خالصــه کالم 
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فرشــتگان بــه ایــن معنــا برگشــت مى کنــد کــه خلیفــه قــرار دادن تنهــا بــه ایــن منظــور اســت کــه 

آن خلیفــه و جانشــین بــا تســبیح و حمــد و تقدیــس زبانــى و وجــودی اش، نمایانگــر خــدا باشــد و 

زندگــى زمینــى اجــازه چنیــن نمایشــى بــه او نمی دهــد؛ بلکــه بــر عکــس او را بــه ســوى فســاد و 

شــر مى کشــاند. از ســوى دیگــر، وقتــى غــرض از خلیفــه نشــاندن در زمیــن، تســبیح و تقدیــِس ـ 

بــه آن معنــا کــه گفتیــم ـ حکایت کننــده و نمایشــگر صفــات خدایــى تــو باشــد، از تســبیح و حمــد و 

تقدیــس خــود مــا حاصــل اســت. پــس خلیفه هــاى تــو ماییــم، یــا پــس مــا را خلیفــه خــودت کــن؛ 

خلیفــه شــدن ایــن موجــود زمینــى چــه فایــده اى بــراى تــو دارد؟ خــداى تعالــى در رّد ایــن ســخن 

هــا« )همــو: ج 1، 178).  ْســماَء کلَّ ــَم آَدَم اأْلَ ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــوَن َو َعلَّ مالئکــه فرمــود:  »ِإنِّ

3ـ2. روحیه سلطه گری انسان

ــت؛  ــل دانس ــرم دخی ــوع ج ــز در وق ــان را نی ــتخدام در انس ــلطه گری و اس ــه س ــوان روحی می ت

توضیــح آن کــه: هــر کســی دوســت دارد بــه خواســته ها و نیازهایــش برســد و ازآنجاکــه به تنهایــی 

قــادر بــه محقــق کــردن ایــن هــدف نیســت، ســعی می کنــد همه چیــز و همه کــس را بــه اســتخدام 

خــود در آورد. از طرفــی، واکنــش دیگــران بــه ایــن خواســته می توانــد مثبــت نباشــد و بلکــه دیگــران 

ــری و در  ــات درگی ــد موجب ــود، می توان ــهم خ ــه س ــر ب ــن ام ــند. ای ــتخدام باش ــال اس ــه دنب ــود ب خ

نتیجــه جــرم و جنایــت را فراهــم ســازد. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ دراین بــاره می نویســد: »... از جملــۀ 

افــکار و ادراکات تصدیقــى انســان، تصدیــق ایــن نکتــه اســت کــه واجــب اســت هــر چیــزى کــه در 

ــم  ــن عال ــواد ای ــت از م ــش درآورد. به همین جه ــه اســتخدام خوی ــر اســت را ب ــال او مؤث ــق کم طری

ــرف  ــر تص ــاى دیگ ــیله آن در ماده ه ــه وس ــا ب ــد، ت ــت مى کن ــزاری درس ــد؛ آالت و اب ــروع می کن ش

کنــد؛ کارد و چاقــو و اّره و تیشــه مى ســازد؛ ســوزن بــراى خیاطــى و ظــرف بــراى مایعــات و نردبــان 

بــراى بــاال رفتــن و ادواتــى غیــر اینهــا مى ســازد، کــه عــدد آنهــا از حیطــه شــمار بیــرون اســت و از 

حیــث ترکیــب و جزئیــات قابــل تحدیــد نیســت و نیــز انــواع صنعت هــا و فنونــى بــراى رســیدن بــه 

هدف هایــى کــه در نظــر دارد مى ســازد. ســپس شــروع بــه تصــرف در گیاهــان مى کنــد و آنهــا را در 

طریــق ســاختن غــذا و لبــاس و ســکنى و حوائــج دیگــر اســتخدام مى کنــد و بــاز بــه همیــن منظــور 

ــى نمــوده از گوشــت و خــون و پوســت و مــو و پشــم و کــرک و شــاخ  ــات تصرفات ــواع حیوان در ان

و حتــى ِپِهــن آنهــا و شــیر و نتــاج و حتــى از کارهــاى حیوانــات اســتفاده مى کنــد و در نهایــت بــه 

اســتعمار و اســتثمار حیوانــات نیــز قانــع نخواهــد بــود و دســت بــه اســتخدام همنــوع خــود مى زنــد 

و بــه هــر طریقــى کــه برایــش ممکــن باشــد آنــان را بــه خدمــت مى گیــرد« )همــو: ج 1، 175).

ــان  ــناس و خواه ــّدن و خداش ــًا متم ــان فطرت ــد: »انس ــز می نویس ــی نی ــوادی آمل ــت اهلل ج آی

عدالــت اجتماعــی و کمــک بــه همنوعــان خــود اســت؛ لیکــن از نظــر طبــع اّولــی کــه بــه طیــن و 
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ــتعباد و  ــتخدام و اس ــه اس ــز ب ــت، ج ــب اس ــهوت و غض ــرو ش ــا پی ــردد، ت ــی بازمی گ ــت بدن طبیع

اســتثمار دیگــران نمی اندیشــد؛ چــون طبیعــت او بــه حــّس و مــاده نزدیک تــر اســت و زمــام امــور 

ــد. از همیــن رو، همان طــور کــه  ــر وی حکومــت می کن ــر عهــده گرفتــه و ب فــردی و اجتماعــی او را ب

از جمــادات، گیاهــان و انــواع حیوانــات بــرای رفــع نیــاز خــود بهــره می جویــد، می کوشــد دیگــران 

را نیــز بــه اســتخداِم یک جانبــه خــود درآورد. او از ســویی نمی توانــد تنهــا زندگــی کنــد و از طرفــی 

ــه مراعــات  ــد، ازایــن رو ناگزیــر بــه خدمــت متقابــل و نیــز ب ــع متقابــل همنــوع خــود را می یاب توّق

اجتمــاع تــن می دهــد؛ لیکــن هــرگاه بــه قــدرت و حاکمیــت رســد، همــه قوانیــن و تعّهــدات ملــی، 

ــارت  ــا اس ــتخدام ی ــه اس ــی را ب ــی و عمل ــوای علم ــته و ق ــا گذاش ــر پ ــی را زی ــه ای و بین الملل منطق

ــی، 1427، ج 10، 413). خویــش در مــی آورد )جــوادی آمل

آمیختــه شــدن ایــن روحیــه بــا عــادات و آموزش هــای فرهنگــی مختلــف، آن را تشــدید می کنــد 

ــدد  ــد، در ص ــر باش ــس قوى ت ــرا هرک ــود؛ زی ــل می ش ــه تبدی ــرای جامع ــدی ب ــه تهدی ــج ب و به تدری

اســت تــا ضعیــف را بــه خدمــت خــود درآورد و هرچــه بیشــتر از او بهره کشــی کنــد. بدتــر اینکــه، 

غالــب مى خواهــد از مغلــوب بیــگارى بکشــد، بــدون اینکــه چیــزى بــه او بدهــد؛ مغلــوب هــم بــه 

حکــم ضــرورت مجبــور مى شــود در مقابــل ظلــم غالــب دســت بــه حیلــه و خدعــه بزنــد؛ تــا روزى 

کــه بــه قــّوت برســد و انتقــام ظلــم ظالــم را بــه بدتریــن وجهــى از او بگیــرد. ایــن فراینــد، اختــالف 

و هــرج و مــرج زیــادی در جامعــه پدیــد مــی آورد؛ امــا از ســویی، بــه نظــر می رســد گریــزی هــم از 

وقــوع آن نباشــد. در نتیجــه و جهــت مقابلــه بــا تبعــات منفــی آن، مجموعــه ای از قوانیــن بازدارنــده 

ــی تشــریع می شــود. اجتماع

افالطــون و ارســطو نیــز کــه وقــوع جــرم را بــه عواطــف و انگیزه هــای درونــی نســبت می دهنــد 

)ســلیمی و داوری، 1387، 7(، احتمــااًل چیــزی شــبیه آنچــه عالمــه گفتــه اســت مدنظــر داشــته اند. 

البتــه اینــان از امــکان تأثیرگــذار بــودن تشــکیالت اجتماعــی و اقتصــادی نیــز ســخن گفتــه، فقــر را 

یکــی از شــرایط مســاعد شــکل گیری و گســترش جــرم قلمــداد کرده انــد )همــان(. بــا ایــن توصیــف، 

ــری از انحــراف و جــرم در جامعــه و سالم ســازی محیــط اجتماعــی،  ــرای جلوگی ــه نظــر می رســد ب ب

ــرل  ــه، در خصــوص کنت ــزی واقع بینان ــک برنامه ری ــا ی ــت شــود و ب ــن مســأله دق ــه ای الزم اســت ب

ــده ـ  ــته ش ــه گذاش ــه ودیع ــود او ب ــی در وج ــت اله ــه از روی حکم ــان ـ ک ــلطه گری انس ــه س روحی

اقــدام گــردد.

4. پیشگیری از جرم، انحراف و اختالف

ــم  ــی دو قس ــور کل ــه ط ــد ب ــود می آی ــه وج ــه ب ــه در جامع ــی ک ــم و تجاوزهای ــات، جرائ انحراف

ــزه  ــوی می شــود و انگی ــور مــادی و دنی ــکاب جــرم در ام ــه ارت ــات منجــر ب اســت: برخــی از اختالف
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ــاوزات و  ــر از تج ــی دیگ ــا برخ ــت؛ ام ــد آن اس ــهوت و مانن ــای ش ــدرت، ارض ــروت، ق ــب ث آن کس

ــه  ــراد ب ــان دیگــر، برخــی اف ــه بی ــرد. ب ــا انگیزه هــای دینــی و مذهبــی صــورت می گی کج روی هــا، ب

نــام دیــن ســتم می کننــد و بــه زعــم خویــش، در پــی کســب ثــواب و قــرب الهــی هســتند. نــوع 

ــی«.  ــد مذهب ــوع دوم را »مابع ــد و ن ــی« نامی ــل مذهب ــم »ماقب ــات و جرائ ــوان انحراف اول را می ت

مقابلــه بــا هــر کــدام از ایــن دو نــوع انحــراف، روش مخصــوص بــه خــود را می طلبــد، کــه مختصــرًا 

بدان هــا اشــاره می شــود.

4ـ1. انحرافات ماقبل مذهبی

گذشــت کــه انســان از ســویی، بــه دلیــل طبیعــت و سرشــت خــاص خــود )دوبعــدی بــودن( و از 

ســوی دیگــر، داشــتن روحیــه ســلطه گری و اســتخدام دیگــران، تمایــل بــه هنجارشــکنی و تجــاوز از 

حــدود دارد؛ البتــه ایــن تمایــل در صورتــی اســت کــه آدمــی مانعــی بــر ســر راه خویــش مشــاهده 

نکنــد. عقــالی بشــر از دیربــاز بــا درک ایــن نکتــه، همــواره بــه دنبــال ایجــاد مانــع در برابــر انحرافــات 

ــا آنچــه  ــد. ام ــن مســیر طــی کرده ان ــددی را در ای ــوده و راه هــای متع ــار او ب ــرل رفت انســان و کنت

ــن راه هــا را نشــان می دهــد. در  ــا شکســت کامــل ای ــدک ی ــق ان ــروزه مشــاهده می شــود، توفی ام

عصــری کــه پیشــرفت های فّناورانــه ایــن گمــان را ایجــاد می کــرد کــه کنتــرل جــرم بایــد آســان تر 

ــدی از  ــأس و ناامی ــف، ی ــع مختل ــم در جوام ــواع جرائ ــنگین ان ــار س ــرد، آم ــورت گی ــه ص از همیش

چنیــن گمانــی را بــه همــراه آورده اســت. امــا راه حــل چیســت؟ در ایــن مرحلــه )انحرفــات ماقبــل 

ــه  ــه س ــی ب ــور کل ــه را به ط ــای بزه کاران ــرل رفتاره ــود در کنت ــای موج ــوان راه حل ه ــی(، می ت مذهب

دســته تقســیم کــرد: وضــع قانــون، تقویــت وجــدان اخالقــی و روش دینــی. در ادامــه، بــا توضیــح 

ناکارآمــدی دو قســم اول، ترجیــح روش دینــی، بــا تقریــر عالمــه طباطبایــی؟هر؟، تبییــن خواهد شــد.

4ـ1ـ1. روش های تربیت اخالقی در جهت پیشگیری از جرم و تجاوز 

4ـ1ـ1ـ1. وضع قانون

ایــن روش کــه روش مرســوم در دنیــای کنونــی اســت این چنیــن تحلیــل می شــود: بایــد مــردم 

ــات و  ــات در حــق حی ــه طبق ــه به منظــور شــرکت دادن هم ــه، ک ــن موضوع ــا از قوانی را واداشــت ت

ــه  ــد ب ــردى می توان ــر ف ــب، ه ــد؛ بدین ترتی ــروی نماین ــده، پی ــریع ش ــوق تش ــان در حق ــاوى آن تس

آن درجــه از کمــال زندگــى کــه لیاقــت آن را دارد دســت یابــد. در ایــن روش، دیــن و معــارف دینــى 

بــه طــور کامــل نادیــده گرفتــه می شــود و جهــت نیــل بــه هــدف، التــزام بــه هیــچ عقیــده دینــی 

خاصــی الزم نیســت. طرفــداران ایــن روش، اخــالق را تابــع اجتمــاع و تحــوالت اجتماعــى مى داننــد 

و هــر ُخلقــى را کــه بــا حــال اجتمــاع موافــق باشــد فضیلــت مى شــمارند؛ چــه اینکــه فــی نفســه 
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یــا از نظــر دیــن خــوب و نیکــو باشــد یــا نباشــد. مثــاًل یــک روز حیــا و عفــت از اخــالق فاضلــه بــه 

ــود و  ــت مى ش ــتى فضیل ــتى و درس ــرمى؛ روزى راس ــى و بى ش ــر بى عفت ــى رود و روز دیگ ــمار م ش

روزى دیگــر دروغ و خدعــه؛ روزى امانــت و روزى دیگــر خیانــت.

4ـ1ـ1ـ2. تخلق به اخالق

در ایــن روش، بــرای تحمیــل قوانیــن بــه مــردم، آنهــا را طــورى تربیــت می کننــد و بــه اخالقــى 

ــز،  ــن روش نی ــمارند. در ای ــدس بش ــرم و مق ــن را محت ــود، قوانی ــه خودبه خ ــازند ک ــق می س متخل

ــود. ــمرده می ش ــار ش ــان ها بى اعتب ــاع و انس ــت اجتم ــن در تربی دی

ــون آزمــوده  ــه تاکن ــر مــردم اســت ک ــون ب ــل قان ــۀ راه هــاى تحمی ــن دو روش بشــری از جمل ای

ــرد  ــره می گی ــار انســان به ــرل رفت ــت کنت ــون جه ــورى قان ــا از زور و دیکتات ــى تنه شــده اســت؛ یک

ــرد مفاســدى  ــوع انســان نشــأت می گی و دیگــری از تربیــت اخالقــى. ایــن دو روش کــه از جهــل ن

هــم بــه دنبــال داشــته اســت، کــه مهم تریــن آنهــا نابــودى انســانیت بشــر اســت. امــا بایــد توجــه 

داشــت کــه انســان آفریــده خــدا و هســتی اش وابســته بــه اوســت، وجــودش از ناحیــه خــدا آغــاز 

شــده و بازگشــت او نیــز بــه ســوی اوســت؛ ازایــن رو، هســتی او بــا مــردن تمــام نمى شــود و یــک 

زندگــى ابــدى در پیــش دارد. سرنوشــت زندگــى ابــدی او هــم بایــد در ایــن دنیــا معّیــن شــود. در 

ــه دســت آورد، در  ــى ب ــر ممارســت، ملکات ــرد و در اث ــا در پیــش گی ــه در دنی نتیجــه، هــر راهــى ک

ابدیــت نیــز بــا آن ملــکات خواهــد بــود؛ اگــر آن ملــکات، توحیــدی باشــد و هــر عمــل او بــر اســاس 

ــا خــدای ســبحان انجــام شــود، بی شــک در ابدیــت صــورت انســانی خواهــد  رابطــه بندگــی اش ب

داشــت و اگــر توحیــد را فرامــوش کنــد و فطــرت الهــی خــود را بپوشــاند، ابدیتــی دیوگونــه در انتظــار 

اوســت.

4ـ1ـ1ـ3. روش توحیدی

ــن  روش  در  ــت، ای ــد اس ــی؟هر؟ معتق ــه طباطبای ــت . عالم ــم  اس ــرآن کری ــژه ق ــوم وی روش س

هیچ یــک از مکاتــب شناخته شــده بشــری وجــود نــدارد؛ حتــی در تعالیــم  انبیــای  گذشــته هــم نـــقل 

نـــشده و مکاتــب فالســفه و حکمــای الهــی  هــم بــه  آن نپرداخته انــد. بنابــر ایــن روش، زدودن رذایــل 

اخالقــی بایــد از طریــق دفـــع بـــاشد نــه رفــع ؛ یعنــی ابتــدا  بایــد  کاری  کــرد کــه اوصــاف  و خوی هــای  

ناســتوده در دل هــا راه نیابــد، نــه اینکــه درون فــرد آلــوده شــود و آنــگاه در مقــام پالــودن آن برآیــد 

)طباطبایــی، 1417، ج 1، 355(. بــه بیــان دیگــر، در جـــنگ های فـــیزیکی در  مقابــل  دشــمن مـــی توان 

دو  نــوع  مبــارزه در پیــش گرفــت: دفــع  و رفــع. »دفــع« بــه ایــن معناســت کــه از ابـــتدا در مـــقابل 

دشــمن موانعــی ســخت ایجــاد کننــد؛  تــا  مبــادا او وارد حریــم شــود. گاه  نیــز  بــا تغییــر تاکتیــک، بــه  
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دشــمن اجــازه ورود بــه حریــم خــودی داده می شــود؛ بــه قصــد اینکــه او را اســیر کننــد. تاکتیــک اول 

»دفــع«  و تاکتیــک دوم  »رفــع« خوانــده می شــود. دفــع دشـــمن از رفــع او بهتــر اســت. بــه همیــن 

قیــاس، راه نــدادن معصیــت بــه دل و پــاک نـــگه داشتن آن، بـــهتر از آلــودن آن بــه گنــاه و ســپس 

پالــودن آن اســت. 

ــل  ــه دلی ــا ب ــزت ی ــه ع ــرای دســتیابی ب ــرای غیر خــدا انجــام دهــد، ب ــه انســان ب ــی ک هــر عمل

ــزت  و  ــم  ع ــم، ه ــرآن کری ــد. ق ــان بمان ــّر آن در ام ــی خواهد از ش ــه مـ ــت کـ ــی اس ــرس از نیروی ت

ــا«  َة هلل َجمیًع ــوَّ ــونس:65( و  »َانَّ الُق ــا« )یـ َة هلل َجمیًع ــزَّ ــد:  »ِانَّ الِع ــدا می دان ــدرت را از آن خ ــم ق ه

)بقــره:165(. کســی که بــه چنیــن تـــعالیمی  پایـــبند  باشــد، غیرخــدا را بــه حریــم دل راه نمی دهــد 

و قـــلبش ظـــرف فـــضایل اخالقــی می گــردد. بــا چنیــن دیدگاهــی، انســان خـــود را فـــقیر محض و 

خــدا  را  غنــّی مطلــق می شــمارد. چنیــن انســانی،  بــا  تقویــت توحیــد خــود، هرگــز غـیرخـــدا را اراده 

نمی کنــد، در مقابــل غیــر حــق تـــواضع نـــمی کند، از غیــر او نـــمی ترسد، بـــه غـــیر او دل نمی بنــدد  

و از  هیــچ چیــز دیگــری جــز  یـــاد  و ذکـــر حــق لــذت نمی بــرد )خلیلــی، 1391، 134(. بــا یــک مثــال 

ــی،  ــب کاروان ــان ها در قال ــده ای از انس ــد ع ــور کنی ــرد. تص ــن تر ک ــل را روش ــب قب ــوان مطال می ت

راه دور و درازى در پیــش گرفتــه، بــراى رســیدن بــه هــدف و طــّى ایــن راه دور، تمــام لــوازم و زاد و 

توشــه مــورد نیــاز را هــم برداشــته اند. اینــان بــرای رســیدن بــه مقصــد الزم اســت منازلــی را طــّی 

و البتــه در هــر یــک از آنهــا مقــداری توقــف کننــد. حــال تصــور کنیــد در همــان اولیــن منــزل، دربــاره 

ــالف  ــا هــم اخت ــد ب ــه از ســفر دارن ــی ک ــد و هدف ــراه آورده ان ــه هم ــی ک ــزان اســتفاده از امکانات می

کننــد؛ آنــگاه دور هــم جمــع شــوند و تصمیــم بگیرنــد کــه چــه کننــد، تــا جــان و مالشــان محفــوظ 

بمانــد. ممکــن اســت کســی پیشــنهاد دهــد کــه »بیاییــد هــر چــه داریــم بــا هــم بخوریــم« و قصــد 

او ایــن باشــد کــه هرکــس بــه قــدر وزن اجتماعــی اش ســهم ببــرد؛ چــون غیــر از ایــن منــزل، منــزل 

ــه »بیاییــد  ــری پیشــنهاد دهــد ک ــرد ســرکوب شــود. دیگ ــف ک ــر کســى تخل ــرى نیســت و اگ دیگ

نخســت قانونــى جهــت حــل ایــن اختــالف وضــع کنیــم و بــراى اجــراى آن، وجــدان و شــخصیت 

افــراد را ضامــن قــرار دهیــم؛ چــون هــر یــک از مــا در والیــت و شــهر خــود شــخصیتى داشــته ایم و 

شایســته اســت بــه خاطــر رعایــت آن، بــا رفقــا و همســفران خــود بــا رحمــت، عطوفــت، شــهامت 

و فضیلــت رفتــار کنیــم. بایــد هرچــه داریــم بــا هــم قســمت کنیــم و بدانیــم کــه غیــر از ایــن منــزل، 

منــزل دیگــری نداریــم«. روشــن اســت کــه هــر دوی اینهــا بــه خطــا رفتــه و فرامــوش کرده انــد کــه 

مســافرند و تــازه بــه »اولیــن منــزل« رســیده اند. مســافر بایــد بیــش از هــر چیــز، بــه ســرمنزلی کــه 

قصــد رســیدن بــه آن را دارد بیندیشــد و بــرای اینکــه بــا ســالمت کامــل بــه آن برســد، به خوبــی از 

حــال خــود مراقبــت کنــد؛ کــه اگــر نکنــد، جــز ضاللــت و هالکــت سرنوشــتى نــدارد. شــخص ســومی 
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بــا یــادآوری هــدف از ســفر و شــرایط آن چنیــن پیشــنهاد دهــد کــه »در ایــن منــزل، از آنچــه داریــم 

تنهــا بایــد آن مقــدارى را بخوریــم کــه اکنــون بــدان "نیــاز" داریــم. بایــد بقیــه را بــراى راه درازى کــه 

در پیــش داریــم "ذخیــره" کنیــم. فرامــوش نکنیــم کــه وقتــى از وطــن خــارج مى شــدیم از مــا چــه 

خواســتند. در مراجعــت، بایــد آن خواســته ها را بــرآورده کنیــم. نیــز فرامــوش نکنیــم کــه خــود مــا 

از ایــن ســفر "هــدف" خاصــى داریــم کــه بایــد بــه آن برســیم«. 

ــل  ــوع اول )ماقب ــات ن ــری از اختالف ــی و جلوگی ــق ســالمت اجتماع ــم در تحق ــرآن کری ــرد ق راهب

مذهبــی(، منطبــق بــا پیشــنهاد ســوم اســت؛ یعنــی هــدف خلقــت و دیــن داری براســاس توجــه بــه 

آفریــدگار هســتی، مبتنــی بــر اعتقــاد بــه معــاد و حساب رســی اعمــال اســت. اگــر انســان فرامــوش 

ــن ناظــران  ــن و قوی تری ــن قوانی ــا گذاشــته اســت، بهتری ــه دنی ــا ب ــی پ ــا چــه هدف ــد چــرا و ب کن

هــم توانایــی کنتــرل انحرافــات او را نخواهــد داشــت؛ بــه حکــم آن کــه او انســان و باهــوش اســت. 

ــر  ــا ناظ ــون ی ــی از آن قان ــرای خالص ــاره ای ب ــت، چ ــری دارد و در نهای ــوی طغیان گ ــی خ او از طرف

ــن  ــد داشــت. در ای ــی نخواهن ــه انحــراف و تجــاوز او پایان ــدان معناســت ک ــن ب ــد. ای ــدا می کن پی

ــْلنا  ــْد َأْرَس ــا می شــود:  »َلَق ــه اکتف ــد نمون ــر چن ــه ذک ــه ب ــددی وجــود دارد، ک ــات متع خصــوص، آی

ــاُس  ــاُس ِباْلِقْســِط« )حدیــد:25(؛  »کاَن النَّ ُرُســَلنا ِباْلَبینــاِت َو َأْنَزْلنــا َمَعُهــُم اْلکتــاَب َو اْلمیــزاَن ِلیُقــوَم النَّ

ــُم اْلکتــاَب ِباْلَحــقِّ ِلیْحکــَم َبیــَن  ــَزَل َمَعُه ــریَن َو ُمْنِذریــَن َو َأْن ِبییــَن ُمَبشِّ ــَث اهلُل النَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ُأمَّ

ــوِء ِإالَّ مــا َرِحــَم  ــاَرٌة ِبالسُّ مَّ ْفــَس أَلَ ُئ َنْفســی  ِإنَّ النَّ ــاِس فیَمــا اْخَتَلُفــوا فیــه«  )بقــره:213( و  »َو مــا ُأَبــرِّ النَّ

ــی َغُفــوٌر َرحیــٌم« )یوســف:53). ــی ِإنَّ َربِّ َربِّ

در خصــوص آیــه اخیــر بایــد متذکــر شــد کــه، در صــدر آیــه، علــت انحــراف انســان و ارتــکاب 

زشــتی ها، ُبعــد مــادی یــا همــان نفــس امــاره بــه ســوء معرفــی می شــود و بــا توجــه بــه الــف و 

ــه »نفــس« )زمخشــری، 1407، ج 2، 480؛ طبرســی، 1372، ج 5، 368(، هــر  ــر ســر کلم ــس ب الم جن

ــا  انســانی را بــه خاطــر اشــتراک در ایــن سرشــت، مســتعّد انجــام بــدی معرفــی می کنــد؛ آنــگاه ب

ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــم می دان ــروردگار رحی ــم« پ ــری از آن را »رح ــا راه جلوگی ــتثنا، تنه ــک اس ی

ــد.  ــان باش ــت انس ــر هدای ــی در ام ــت اله ــای دخال ــه معن ــی، ب ــطح کالن و اجتماع ــم« در س »رح

ــاع  ــه طب ــرى من ــا ال تع ــّرئ نفســی مّم ــد: »ال أب ــری می کن ــن نتیجه گی ــور چنی ــه مذک طبرســی از آی

البشــر و إنمــا امتنعــت عــن الفاحشــة بحــول اهلل و لطفــه و هدایتــه ال بنفســی«: خــودم را از آنچــه 

هیــچ طبیعــت بشــری از آن خالــی نیســت ]یعنــی تمایــل بــه انجــام بدی هــا[ مبــّرا نمی دانــم. تنهــا 

چیــزی کــه مانــع از انجــام زشــتی شــد، خواســت الهــی و نیــز لطــف و هدایــت او بــود، نــه خواســت 

خــودم )طبرســی، 1372، ج 5، 368). 

ــن  ــت و چنی ــر گرف ــف؟ع؟در نظ ــرت یوس ــخص حض ــا ش ــاط ب ــا در ارتب ــد تنه ــه را نبای ــن آی ای
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ــا  ــه ب ــاه بازداشــت؛ بلک ــت خــود از انجــام گن ــه هدای ــط ایشــان را ب ــد فق ــه خداون ــرد ک تصــور ک

توجــه بــه کالم مفســران کــه الــف و الم »النفــس« را جنــس گرفته انــد و اینکــه هــدف از نقــل ایــن 

داســتان بیــان حقیقتــی در خلقــت انســان اســت، بایــد نتیجــه گرفــت کــه نه تنهــا افــراد انســانی، 

کــه جامعــه انســانی بــدون »رحــم« یــا همــان هدایــت پــروردگار نمی توانــد از اختــالف بیــن بشــر 

ــک  ــاَء َربُّ ــْو ش ــود:  »َو َل ــه هــم جســتجو نم ــن آی ــوان در ای ــون را می ت ــن مضم ــد. ای ــری کن جلوگی

ــْت کِلَمــُة  ــک َو ِلذِلــک َخَلَقُهــْم َو َتمَّ ــًة واِحــَدًة َو ال یزاُلــوَن ُمْخَتِلفیــَن ِإالَّ َمــْن َرِحــَم َربُّ ــاَس ُأمَّ َلَجَعــَل النَّ

ــاِس َأْجَمعیــَن«: و اگــر پــروردگارت مى خواســت، همــه مــردم را  ــِة َو النَّ ــَم ِمــَن اْلِجنَّ نَّ َجَهنَّ ْمــَأَ ــک أَلَ َربِّ

یــک اّمــت ]بــدون هیچ گونــه اختالفــی[ قــرار مــى داد؛ ولــى آنهــا همــواره مختلفنــد ... مگــر کســى که 

پــروردگارت بــه او رحــم کنــد. او بــراى همیــن )پذیــرش رحمــت( آنهــا را آفریــد. فرمــان پــروردگارت 

نیــز قطعــى شــده اســت کــه: جهّنــم را از همــه ]سرکشــان و طاغیــان[ جــّن و انــس پــر خواهــم کــرد 

)هــود:118 و 119).

4ـ2. انحرافات مابعد مذهبی

گذشــت کــه گاهــی برخــی افــراد بــه انگیزه هــای مقــدس و مذهبــی، بــه ظلــم و تجــاوز کشــیده 

می شــوند. اینــان خــود از دو گــروه تشــکیل می شــوند: جاهــالن متنّســک و عالمــان باغــی. مقابلــه 

ــا جــرم و انحــراف ایشــان بســیار ســخت تر از گــروه پیشــین اســت؛ زیــرا اثبــات ظالمانــه بــودن  ب

ُئکــْم  انحرافشــان بســیار ســخت اســت. قــرآن در مــورد ایــن افــراد چنیــن می گویــد:  »ُقــْل َهــْل ُنَنبِّ

ُهــْم یْحِســُنوَن ُصْنعــًا«  ْنیــا َو ُهــْم یْحَســُبوَن َأنَّ ذیــَن َضــلَّ َســْعیُهْم ِفــی اْلَحیــاِة الدُّ ْخَســریَن َأْعمــااًل الَّ ِباأْلَ

ــه کوشش هایشــان  ــان ک ــم؟ آن ــر آگاه کنی ــا شــما را از کســان زیان کارت )کهــف: 103 و 104(: بگــو: آی

در زندگانــى دنیــا تبــاه شــده اســت ولــى خــود گمــان مى برنــد کــه نیکوکارنــد.

ــه  ــد ک ــی می دان ــن و احکام ــان قوانی ــا را بی ــث انبی ــل و بع ــال رس ــدف از ارس ــم ه ــرآن کری ق

ــدار  ــگاه هش ــد؛ آن ــه کن کن ــوع اول را ریش ــات ن ــاد، اختالف ــی مع ــدا و حساب رس ــاد خ ــو ی در پرت

ــه دیگــری از اختــالف وجــود دارد کــه از روی »بغــی« و سرکشــی دینــی اســت:  می دهــد کــه مرحل

ــقِّ  ــاَب ِباْلَح ــُم اْلکت ــَزَل َمَعُه ــَن َو َأْن ــریَن َو ُمْنِذری ِبییــَن ُمَبشِّ ــَث اهلُل النَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ــاُس ُأمَّ  »کاَن النَّ

ذیــَن ُأوُتــوُه ِمــْن َبْعــِد مــا جاَءْتُهــُم  ــاِس فیَمــا اْخَتَلُفــوا فیــِه َو َمــا اْخَتَلــَف فیــِه ِإالَّ الَّ ِلیْحکــَم َبیــَن النَّ

ــره: 213).  ــْم« )بق ــًا َبیَنُه ــاُت َبْغی اْلَبین

خــوارج یــک نمونــه تاریخــی و داعــش یــک مصــداق بــه روز ایــن طــرز فکــر هســتند. وضعیــت 

خــوارج آن گونــه بــود کــه بزرگ مــردی چــون حضــرت علــی؟ع؟ نیــز بــه ســختی توانســت بــا آنهــا 

مقابلــه کنــد. همچنیــن ســامری را می تــوان نمونــه ای قرآنــی در ایجــاد اختــالف مذهبــی در جامعــه 

زمــان خــود دانســت. می دانیــم کــه هــارون؟ع؟ بــه عنــوان جانشــین موســی؟ع؟ نتوانســت اقدامــی 
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ــا  در مقابــل تحــرکات وی انجــام دهــد. مصــداق قرآنــی دیگــر ایــن جریــان، کســانی بودنــد کــه ب

تأســیس »مســجد ضــرار«، در صــدد اختالف افکنــی و ایجــاد انحــراف در جامعــه برآمدنــد.

بــا نگاهــی بــه نحــوه برخــورد بــزرگان دینــی بــا مصادیــق یادشــده، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

روش توحیــدی و تقویــت دین بــاوری، در ایــن موضــع کارســاز نیســت؛ زیــرا بــه تعبیــر قــرآن، آنهــا 

بــه دروغ ادعــا می کننــد کــه دیــن واقعــی و توحیــد در اختیــار آنهاســت؛ در نتیجــه، دور کــردن شــّر 

ــه  ــد، بهتریــن راه اســت. ب ــح جامعــه اقتضــا کن ــی کــه مصال ــه هــر شــکل ممکن آنهــا از جامعــه، ب

همیــن ســبب، گاهــی بایــد پیــروان ایــن اندیشــه را ماننــد خــوارج ســرکوب کــرد، گاه بایــد ماننــد 

ســامری تبعیدشــان نمــود، زمانــی بایــد مرکــز اجتمــاع و تشــکیل جمعیتشــان را ماننــد مســجد ضــرار 

منهــدم کــرد و در شــرایطی کــه چــاره دیگــری نباشــد و مصــداق »آخــر الــدواء الکــّی« تحقــق یابــد، 

ناگزیــر بایــد بــا حــذف فیزیکــی، از انحــراف و گســترش اختــالف جلوگیــری کــرد. تجربــه نشــان داده 

اســت کــه هیچ یــک از روش هــای وضــع قانــون، تقویــت وجــدان اخالقــی و حتــی روش توحیــدی 

ــا ایــن توضیــح، می تــوان  نمی توانــد در سالم ســازی جامعــه از شــّر ایــن طــرز تفکــر کمــک کنــد. ب

فلســفه مجــازات اعــدام بــرای برخــی جرایــم ماننــد »ارتــداد« را بهتــر درک نمــود. ارتــداد بــه خــودی 

ــه  ــدارد؛ امــا اگــر ب ــه همــراه ن ــه اختــالف و انحــراف نشــود، هیــچ مجازاتــی ب خــود، اگــر منجــر ب

ســالمت و امنیــت جامعــه بزنــد، چــاره ای جــز دور کــردن شــّر ایــن انحــرافـ  بــه صــورت بازدارندگــی 

خــاص یــا عــام ـ وجــود نــدارد. 

ــده اســت:  ــن آم ــه چنی ــا ســامری در تفســیر نمون در خصــوص برخــورد حضــرت موســی؟ع؟ ب

»اگــر موســى؟ع؟ مى خواســت تنهــا بــا انــدرز و موعظــه و مقــدارى اســتدالل، جلــو]ی[ صدهــا هــزار 

ــه  ــر س ــا در براب ــت در اینج ــرد. او مى بایس ــش نمى ب ــلمًا کارى از پی ــتد، مس ــت بایس گوساله پرس

جریــان، قاطعانــه بایســتد: در مقابــل بــرادرش، در مقابــل ســامرى  و در مقابــل گوساله پرســتان. ]او[ 

اول از »بــرادرش« شــروع کــرد. محاســن او را گرفــت و کشــید و بــر ســر او فریــاد زد و در حقیقــت 

ــا  ــد ـ ت ــت ش ــردم ثاب ــر م ــى او ب ــرانجام بى گناه ــد س ــکیل داد ـ هرچن ــراى او تش ــه اى ب محکم

دیگــران حســاب خــود را برســند. ســپس بــه ســراغ عامــل اصلــى توطئــه یعنــى »ســامرى« رفــت. 

او را بــه چنــان مجازاتــى محکــوم نمــود کــه از کشــتن بدتــر بــود: طــرد از جامعــه و منــزوى ســاختن 

ــد  ــد و تهدی ــه بگیرن ــد از او فاصل ــگان بای ــه هم ــوده ک ــک وجــود نجــس و آل ــه ی ــل او ب او و تبدی

ــه آنهــا  ــد و ب ــه ســراغ گوساله پرســتان بنى اســرائیل آم ــد ب ــروردگار. بع ــاک پ ــازات دردن ــه مج او ب

حالــى کــرد کــه ایــن گنــاه شــما بــه قــدرى بــزرگ اســت کــه بــراى توبــه کــردن از آن، راهــى جــز 

ــا دســت یکدیگــر کشــته شــوند و  ایــن نیســت کــه شمشــیر در میــان خــود بگذاریــد و گروهــى ب

ایــن خون هــاى کثیــف از کالبــد ایــن جامعــه بیــرون ریــزد و به این ترتیــب جمعــى از گنهــکاران بــه 
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دســت خودشــان اعــدام شــوند؛ تــا بــراى همیشــه ایــن فکــر انحرافــى خطرنــاک از مغــز آنهــا بیــرون 

ــیرازی، 1374، ج  13، 291). ــکارم ش رود« )م

ایــن نمونه هــا نشــان می دهــد کــه چنیــن انحرافاتــی، پــس از بیــان حقایــق از ســوی دیــن روی 

ــا  ــه ب ــت ک ــد داش ــوان امی ــن رو نمی ت ــت؛ ازای ــی نیس ــل و نادان ــر جه ــه، از س ــد و در نتیج می ده

قانــون، وجــدان یــا دیــن آن را اصــالح کــرد؛ بلکــه ایــن هنجارشــکنی ها، بــه خاطــر بغــی، حســد و 

تجاوزگــری واقــع می شــود و چــاره ای جــز برخــورد شــدید بــا آنهــا وجــود نــدارد. 

نتیجه گیری

نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت از نظــر قــرآن کریــم بهتریــن و کامل تریــن راه مقابلــه 

ــه  ــدی، ک ــل توحی ــت. راه ح ــه اس ــد در جامع ــترش توحی ــا، گس ــا و درگیری ه ــات، نزاع ه ــا اختالف ب

توضیــح آن گذشــت، بــرای حــل چالش هــای نــوع اول اختالفــات )اختالفــات »ماقبــل مذهبــی«(، 

ــن  ــد جایگزی ــری نمی توان ــچ روش دیگ ــه هی ــن، ک ــر دی ــی ب ــی مبتن ــام حقوق ــت از نظ ــارت اس عب

ــت.  ــوده اس ــه ب ــون بی نتیج ــر تاکن ــط بش ــده توس ــای پیموده ش ــی راه ه ــه تمام ــردد؛ چنان ک آن گ

روش توحیــدی ـ برخــالف روش وضــع قانــون و پــرورش روحیــه اخالقــی ـ روشــی اســت بــا نتیجــه 

ــه انســان نمی دهــد. امــا اختــالف  دائمــی و ضمانت شــده، کــه هیــچ گاه اجــازه تعــدی و تجــاوز ب

نــوع دوم کــه از حســادت و بغــی نشــأت می گیــرد، نوعــی بیمــاری روحــی اســت، کــه بــا روش هــای 

مذکــور در مواجهــه بــا انحــراف نــوع اول، قابــل درمــان نیســت و به مثابــه غــده ای ســرطانی اســت 

کــه جهــت جلوگیــری از ســرایت آن بــه دیگــران، بایــد بــه صــورت فیزیکــی حــذف گــردد. بــه بیــان 

دیگــر، برخــی از اختالفــات و انحرافــات رفتــاری انســان، ناشــی از طبــع مــادی و سرشــت دوبعــدی 

ــع  ــه وض ــی از جمل ــات، روش های ــه انحراف ــرات این گون ــه از خط ــازی جامع ــرای سالم س ــت. ب اوس

قوانیــن، مجــازات، تقویــت وجــدان و ماننــد آن وجــود دارد و گفتــه شــد کــه از نظــر قــرآن، بهتریــن 

راه، توجــه بــه آفریــدگار و هــدف او از خلقــت انســان و یــادآوری حساب رســی روز معــاد و ســرانجام، 

قانون گــذاری دینــی اســت. امــا در رابطــه بــا جنایاتــی کــه بــه انگیزه هــای دینــی و مذهبــی انجــام 

ــی( در آنهــا  ــن دین ــن و قوانی ــار )دی ــرل رفت ــل کنت ــن عام ــه قوی تری ــه اینک ــه ب ــا توج ــود، ب می ش

ــدارد و بایــد از دسترســی  مؤثــر واقــع نشــده اســت، چــاره ای جــز حــذف آنهــا از جامعــه وجــود ن

آنهــا بــه جامعــه و دسترســی جامعــه بــه آنهــا جلوگیــری کــرد. ایــن دوری، گاه می توانــد بــه حــذف 

فیزیکــی آنهــا منتهــی شــود. علــت ایــن شــدت برخــورد آن اســت کــه اینــان از روی جهــل و نادانــی 

مرتکــب ظلــم و جــور نمی شــوند، بلکــه تعــدی آنهــا بــه حقــوق انســانی جامعــه ناشــی از میــل بــه 

تجــاوز نهادینه شــده اســت.
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                                                                             حمید الهی دوست*

چکیده

ایجــاد و شــکل گیری هــر تمدنــی بــر پایــه مؤلفه هایــی اســتوار اســت کــه الزمــه آن تمــدن بــه 

ــام معناســت،  ــه تم ــن ب ــک دی ــا ی ــن اســالم نه تنه ــن مبی ــدگاه اســالمی، دی ــی رود. در دی شــمار م

بلکــه راهبــرد آن بــرای تمامــی اعصــار و قــرون اســت.

ــرو  ــا گســتره مدنیــت و شهرنشــینی و اندیشــه های مختلــف در ایجــاد تمــدن روب امــروزه کــه ب

ــن  ــدن و همچنی ــاد تم ــرای ایج ــتورالعمل هایی را ب ــوان دس ــرآن می ت ــات ق ــوای آی ــتیم، از فح هس

ــاخت های الزم  ــه زیرس ــی ک ــه مؤلفه های ــت آورد. از جمل ــه دس ــری از زوال آن ب ــترش و جلوگی گس

ــده  ــد، »وع ــا فطــرت بشــریت فراهــم می کن ــق ب ــی ـ اســالمی مطاب ــی قرآن ــت ایجــاد تمدن را جه

ــتفاده از آن در  ــا اس ــاره دارد و ب ــه آنهــا اش ــرآن ب ــرر در ق ــد مک ــه خداون ــت ک ــی« اس و وعیدهای

ــن پژوهــش آن اســت  ــی ای ــی ســعادتمند انســانی اســت. ســؤال اصل صــدد ترســیم مســیر زندگ

ــتفاده از  ــا اس ــت و ب ــذار اس ــدن تأثیرگ ــکل گیری تم ــه در ش ــی چگون ــای قرآن ــده و وعید ه ــه وع ک

ــترش  ــاد و گس ــذار در ایج ــی تأثیرگ ــای قرآن ــات، مؤلفه ه ــی آی ــی تطبیق ــی و بررس ــه میدان مطالع

ــود. ــی می ش ــالمی معرف ــدن اس تم

واژ گان کلیدی: قرآن، اسالم، وعده و وعید، تمدن، تبشیر

* مدیر گروه قرآن جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان
hamidelahidoost@yahoo.com

دریافت:  1400/3/10  

پذیرش: 1400/4/23

نقش وعده و وعیدهای الهی در شکل گیری 
تمــدن بـا تکیــه بـر آیات قـرآن کریـــم

صفحه 44 تا صفحه 61
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1. مقّدمه

قــرآن کریــم اقیانــوس بی کرانــی اســت کــه غــّواص آن همــواره لؤلــؤ و مرجــان از آن اســتخراج 

ــی  ــا برپای ــود و ت ــام نمی ش ــب آن تم ــد؛ عجای ــت نمی یاب ــش دس ــه ژرفای ــناور آن ب ــد و ش می کن

ــو در  ــه کاوشــی ن ــی را ب ــرآن آدم ــات ق ــّوع موضوع ــت بشــریت اســت. تن ــت، مشــعل هدای قیام

حقایــق آن دعــوت می کنــد. ایــن کتــاب آســمانی بــا تبشــیر و انذارهــای خــود بــه انســان وعــده بــه 

خیــر می دهــد یــا از خطــرات برحــذر مــی دارد. واژه »وعــد« و مشــتقات آن 86 بــار در قــرآن کریــم بــه 

ــاز جهــت  کار رفتــه اســت. جهت گیــری اصلــی برخــی از ایــن وعده هــا، بیــان مؤلفه هــای مــورد نی

تشــکیل تمــّدن اســالمی یــا پیشــرفت و تعالــی آن اســت. 

مؤلفه هــای بســیاری در شــکل گیری یــک تمــّدن ]دینــی[ مؤثــر هســتند؛ از جملــه: پیامبــران الهــی، 

ــی،  ــون درس ــه، مت ــگان جامع ــان و فرهیخت ــی، حاکم ــای اله ــده و وعیده ــمانی، وع ــای آس کتاب ه

ــای  ــان آموزش ه ــرورش و متولی ــوزش و پ ــا، آم ــی )کتابخانه ه ــز فرهنگ ــزی، مراک ــم و برنامه ری نظ

ــده  ــای شناخته ش ــان تمّدن ه ــه در می ــی. گرچ ــای فرهنگ ــا و میراث ه ــا، کتیبه ه ــی(، معماری ه دین

ــه شــده اســت )جان احمــدی، 1386، 27(، امــا برخــی  ــر توّج ــه کمت ــه تمّدن هــای دین پای بشــری ب

پژوهشــگران بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت تاریخــی، اندیشــه دینــی را عامــل اساســی برپایــی 

ــا غیرمســتقیم نقــش اساســی در  ــه شــکل مســتقیم ی ــان الهــی ب ــد ادی ــد و معتقدن تمــّدن می دانن

ــد.  ــده دارن ــر عه ــا ب ــرفت تمّدن ه ــکل گیری و پیش ش

ــال  ــن نوشــتار دنب ــر تمّدن ســازی، آنچــه در ای ــذار ب ــه گســتردگی مؤلفه هــای تأثیرگ ــا توجــه ب ب

می شــود، نقــش وعــده و وعیدهــای الهــی در تشــکیل و پیشــرفت تمــّدن اســت.

2. مفهوم شناسی وعده، وعید و تبشیر 

ــارس،  ــه ســخن شــخص دارد )ابن ف ــودن ب ــدوار ب ــر امی ــت ب ــه دالل ــه ای اســت ک ــده« کلم »وع

ــی  ــه انجــام دادن عمل ــول دادن ب ــارت اســت از: ق ــده« عب ــر، »وع ــی دیگ 1404، ج6، 125(. در تعریف

ــّر  ــر و ش ــده« در خی ــا »وع ــد« ی ــه »وع ــد ک ــر گفته ان ــی دیگ ــور، 1414، ج3، 463(. برخ )ابن منظ

اســتعمال می شــود و گاهــی »وعــده« در خیــر و »ایعــاد« و »وعیــد« در شــّر بــه کار مــی رود و از آن 

بــه تهدیــد یــاد می شــود )جوهــری، 1376، ج2، 551؛ فّیومــی، 1414، 664؛ ابن فــارس، 1404،ج6 ، 125؛ 

ــی، 1375، ج3، 162). ــی، 1402، 875؛ طریح ــب اصفهان راغ

ــه کســی  ــی کــه ب ــزرگ ســخن »وعــده« چنیــن تعریــف شــده اســت: »قول در کتــاب فرهنــگ ب

ــته  ــی گذاش ــام عمل ــاره انج ــی درب ــا کس ــه ب ــراری ک ــا ق ــود ی ــی داده می ش ــام عمل ــاره انج درب
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ــت:  ــده اس ــی آم ــع فارس ــگ جام ــاب فرهن ــن در کت ــوری، 1381، ج8، 8246(. همچنی ــود« )ان می ش

»"وعــد" بــه فتــح واو و دال مهملــه: نویــد دادن و ایــن، در خیــر اســتعمال می شــود؛ چنانچــه »وعید« و 

»ایعــاد« در شــر اســتعمال می شــود و گاهــی »وعــده« در خیــر و شــر هــر دو اســتعمال می شــود، لیکــن 

ــور  ــه ط ــاد(، 1363، ج7، 4509�4508(. ب ــاه )ش ــود« )پادش ــتعمال می ش ــتر اس ــی بیش ــر و نیک در خی

خالصــه می تــوان گفــت: »وعــد« یــا »وعــده« دارای دو کاربــرد عــام و خــاص اســت. هــرگاه ایــن واژه 

بــه تنهایــی بــه کار رود، در خیــر و شــّر اســتعمال می شــود )اســتعمال عــام(؛ امــا اگــر مقابــل »وعیــد« 

یــا »ایعــاد« بــه کار رود، »وعــد« در خیــر و »وعیــد« یــا »ایعــاد« در شــّر اســتفاده می شــود )اســتعمال 

خــاص(. در قــرآن کریــم، ایــن واژه در مــورد خداونــد متعــال، انســان و شــیطان بــه کار رفتــه اســت.

در مــورد »تبشــیر« نیــز راغــب اصفهانــی در مفــردات ألفــاظ القــرآن می نــگارد: »"تبشــیر" بشــارت 

ــوا  ــوا َو َعِمُل ــَن آَمُن ذي ــِر الَّ ــود[:  »َو َبشِّ ــه فرم ــد ]ک ــخن خداون ــد س ــد؛ مانن ــر را گوین ــه خی دادن ب

ْنهــار«: و كســانى را كــه ايمــان آورده انــد و كارهــاى  ــاٍت َتْجــري ِمــْن َتْحِتَهــا اأْلَ اِلحــاِت َأنَّ َلُهــْم َجنَّ الصَّ

ــاِن [ آن  ــِر ]درخت ــان بهشــت هايى اســت كــه از زي ــراى آن ــد مــژده ده، كــه ب شايســته انجــام داده ان

نهرهــا جــارى اســت  )بقــره:25(. گاهــی نیــز ایــن واژه در بشــارت دادن بــه شــّر و عــذاب اســتعمال 

ــَأنَّ َلُهــْم َعذابــًا َأليمــا«: منافقــان را بشــارت ده كــه عذابــى  ــِر اْلُمناِفقيــَن ِب می شــود؛ ماننــد آیــه  »َبشِّ

دردنــاك بــراى آنــان اســت  )نســاء:138(« )راغــب اصفهانــی، 1402، 124(. بشــارت بــه عــذاب در مــورد 

كّفــار و منافقــان بــه صــورت اســتعاری بــه كار رفتــه اســت؛ چــون چيــزى كــه بايــد آنهــا را شــادمان 

كنــد بــه صــورت خبــر عــذاب در مى آيــد )همــان(. هــر چنــد ایــن معنــا در قــرآن کریــم کم کاربــرد 

اســت؛ ولــی طبرســی در جوامــع الجامــع آن را از بــاب اســتهزاء و تهّکــم )ریشــخند( دانســته اســت 

ــوان در  ــورد را بت ــن م ــیر در ای ــن تفس ــن و جامع تری ــاید کامل تری ــی، 1377، ج 1، 295(. ش )طبرس

تفســیر نمونــه یافــت. »تبشــیر« در ایــن تفســیر چنیــن معنــا شــده اســت: »هــر نــوع خبردادنــی 

ــتعمال  ــّر اس ــر و ش ــن در خی ــود؛ بنابرای ــر ش ــان ظاه ــت انس ــره و پوس ــر آن در بش ــه اث ــت ک اس

ــیرازی،1421 ،ج 3، 492). ــکارم ش ــود« )م می ش

3. پیشینه پژوهش

ــوع،  ــن موض ــع در ای ــن مناب ــت. مهم تری ــده اس ــام ش ــادی انج ــای زی ــّدن پژوهش ه ــاره تم درب

ــی  ــای قرآن ــث مؤلفه ه ــت. در بح ــت اس ــل دوران ــّدن وی ــخ تم ــدون و تاری ــه ابن خل ــاب مقدم کت

ــرد: ــاره ک ــر اش ــای زی ــه پژوهش ه ــوان ب ــز می ت ــاز نی تمدن س

 کتــاب نقــش پیامبــران ابراهیمــی در تمّدن ســازی نوشــته اصغــر منتظرالقائــم و زهــرا ســلیمانی 
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)1392(، مقالــه »کارکــرد تمــّدن قرآنــی، یــک بررســی مقدماتــی در قلمــرو تمــّدن پیشــین اســالمی« 

نوشــته محســن الویــری )1397(، مقالــه »نقــش انبیــا در پیشــرفت تمّدن بشــری« نوشــته غالم حســن 

محّرمــی )1398(، مقالــه »نقــش پیامبــران در تمــّدن جهــان« نوشــته محمدرضــا ابراهیم نــژاد )1385(، 

مقالــه »تأثیــر هجــرت انبیــاء الهــی بــر تمّدن ســازی از منظــر قــرآن کریــم« نوشــته آرمــان فروهــی 

)1399( و مقالــه »تبییــن مؤلفه هــای تمّدن ســاز در شــخصیت حضــرت موســی؟ع؟ از دیــدگاه قــرآن 

کریــم« نوشــته مهــدی ســاغری زاده و علــی لطفــی )1399).

ــا برخــی از مؤلفه هــای تمدن ســاز در  ــوق، تــالش شــده ت ــک از پژوهش هــای ف گرچــه در هــر ی

قــرآن کریــم معرفــی شــود، امــا موضــوع پژوهــش حاضــر از ســوی هیچ یــک بررســی نشــده اســت.

4. سّنت تخّلف ناپذیری وعده های الهی و راز آن

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم تصریــح فرمــود کــه وعده هــای او تخّلــف ناپذیــر هســتند. بــه 

ایــن آیــات توجــه کنیــد:

ــْن ُيْخِلــَف اهلُل َوْعــَدُه«: و آنــان از تــو ]از روى مســخره و ريشــخند[   »َو َيْســَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعــذاِب َو َل

ــد.  ــى كــه خــدا هرگــز از وعــده اش تخلــف نمى كن ــد، در حال شــتاب در عــذاب را درخواســت مى كنن

)حــج:47)

ِت اهلِل َتْحويــاًل«: پــس هرگــز بــراى ســنت خــدا  ِت اهلِل َتْبديــاًل َو َلــْن َتِجــَد ِلُســنَّ  »َفَلــْن َتِجــَد ِلُســنَّ

تبديلــى نمى يابــى و هرگــز بــراى ســنت خــدا دگرگونــى نخواهــى يافــت. )فاطــر:43)

ــمه  ــا سرچش ــد از کج ــده می کن ــف وع ــه خل ــانی ک ــی انس ــت: بی وفای ــن اس ــؤال ای ــال س ح

ــد  ــا دیگــری قــول و قــرار می گــذارد و ســپس خلــف وعــده می کن ــزه انســانی کــه ب ــرد؟ انگی می گی

ــد  ــد؛ گاه فراموشــی او را احاطــه می کن ــت می کن ــرار غفل ــد و از ق چیســت؟ گاه خــواب او را می ربای

و از وفــای بــه عهــد بــاز می مانــد؛ گاه عاجــز از انجــام وعــده می شــود و بــه خاطــر موانــع تکوینــی 

ــره  ــر او چی ــر ب ــد؛ گاه فق ــاز دیگــران می بین ــر از نی ــاز خــود را ضروری ت ــد؛ گاه نی ــف وعــده می کن خل

ــده در  ــف وع ــای خل ــه انگیزه ه ــد هم ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــرا می گی ــل او را ف ــود و گاه بخ می ش

آدمــی بــه نقــص، عجــز، نســیان و نیــاز او برمی گــردد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه انگیزه هــای خلــف 

وعــده در ذات خداونــد متعــال راه نــدارد، خلــف وعــده نیــز در ســاحت قــدس ربوبــی محــال اســت. 

ــودن ذات اقــدس الهــی را نشــان می دهــد، راه  وجــود آیــات گوناگونــی کــه عظمــت و کامــل ب

ــق و دارای  ــال مطل ــال کم ــد متع ــد. خداون ــان می کن ــق را بی ــال مطل ــده در کم ــف وع ــتن خل نداش

ــَماُء  ْس ــِه اأْلَ ــم:  »َو ِللَّ ــرآن می خوانی ــی ق ــات نوران ــه در آی ــان ک ــن اســماء نیکوســت؛ همچن کامل تری
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ــى ُکلِّ  اْلُحْســَنى«: و نيكوتريــن نام هــا ]بــه لحــاظ معانــى [ ويــژه خداســت  )اعــراف:180(؛  »ِإنَّ اهلَل َعَل

َشــيْ ٍء َقِديــٌر«: خــدا بــر هــر كارى تواناســت )بقــره:20(؛  »َو ُهــَو ِبــُکلِّ َشــيْ ٍء َعِليــٌم  «: و او ]بــه قوانيــن 

و محاســباِت [ همــه چيــز داناســت « )بقــره:29(؛  »ال َتْأُخــُذُه ِســَنٌة َو ال َنــْوم«: هيــچ گاه خــواب ســبک 

ــه  ــر پاي ــروردگارم ]ب ــه پ ــى«: ك ــي َو اَل َيْنَس ــلُّ َربِّ ــره:255(؛  »اَل َيِض ــرد )بق ــرا نمى گي و ســنگين او را ف

ــَراُث  ــِه ِمي ــرد؛  »َو ِللَّ ــاد مى ب ــه از ي ــد و ن ــتباه مى كن ــه اش ــودن [ ن ــر نم ــاداش دادن و كيف آن، در پ

ْرِض«: و ميــراث آســمان ها و زميــن فقــط در ســيطره مالكّيــت خداســت  )اعــراف:180  ــَماَواِت َو اأْلَ السَّ

ــى كــه خزانه هــاى آســمان ها و زميــن در  ْرِض«: در حال ــَماَواِت َو اأْلَ ــُن السَّ ــِه َخَزاِئ و حدیــد:10(؛  »َو ِللَّ

ــاُس َأْنُتــُم اْلُفَقــَراُء ِإَلــى اهلِل َو اهلُل ُهــَو اْلَغِنــيُّ اْلَحِميــُد«:  َهــا النَّ ســيطره خداســت  )منافقــون:7(؛  »َيــا َأيُّ

اى مــردم، شــمایید نيازمنــدان بــه خــدا و فقــط خــدا بى نيــاز و ســتوده اســت )فاطــر:15).

انگیــزه خلــف وعــده همــواره بــه صفــات نقــص بــر می گــردد و ایــن انگیــزه در وجــود خداونــد 

راه نــدارد؛ بنابرایــن خلــف وعــده از خداونــد متعــال ممکــن نیســت. از ایــن رو قــرآن کریــم در بیــش 

از 20 آیــه بــر حقانیــت وعده هــای الهــی اصــرار مــی ورزد.

از ناحیــه مانــع خارجــی نیــز، هیــچ موجــودی در جهــان کــه باالتــر از خداونــد متعــال یــا در ردیــف 

او باشــد و بتوانــد از اراده الهــی ممانعــت کنــد وجــود نــدارد؛ بلکــه هــر چــه در عالــم هســت مملــوک و 

مخلــوق اوســت و بــدون اذن الهــی نمی توانــد در عالــم تصــرف کنــد. ازایــن رو، از جهــت مانــع خارجــی 

مــا َأْمــُرُه ِإذا  نیــز ممانعتــی بــرای تحقــق وعده هــای الهــی نیســت. خداونــد در ســوره یــس فرمــود:  »ِإنَّ

ــُه ُكــْن َفَيُكــون«: جــز ايــن نيســت كــه كار و شــأن او ايــن اســت، هنگامى كــه  َأراَد َشــْيئًا َأْن َيُقــوَل َل

وجــود چيــزى را بخواهــد، بــه او مى گويــد: »بــاش«، پــس مى باشــد )هيــچ مانعــی در ميــان نيســت 

و بــه مجــرد اراده، وجــود یافتــه، گويــى بــه او گفتــه: »بــاش«، و او موجــود شــده اســت(  )یــس:82). 

ــع خارجــی اســتفاده می شــود. عالمــه  ــه لحــاظ مان ــری وعده هــای الهــی ب ــه، تخلف ناپذی ــن آی از ای

طباطبایــی نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت )طباطبایــی،1417، ج 10، 76). 

5. وعده های الهی و فرهنگ سازی جامعه

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم وعده هــای فراونــی را بیــان فرمــود، تــا فرهنــگ جامعــه را صبغــه 

الهــی ببخشــد و ســبک زندگــی رّبانــی را ترســیم نمایــد. ایــن وعده هــا ادبیــات جامعــه را متحــول 

ــی دارای اقســامی اســت  ــد. وعده هــای اله ــده می کن ــه شــکوفا و بالن ــوی را در جامع و فضــای معن

کــه در ادامــه معرفــی می شــود:
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5ـ1. اقسام وعده های الهی 

وعده هــای الهــی بــه مطلــق و مشــروط تقســیم می شــود؛ لیکــن هــر دو قســم در نحــوه نگــرش 

ــا نمونه هــای آن  ــن اقســام ب ــه، ای ــذار اســت. در ادام ــّدن بشــری تأثیرگ ــگ و تم ــه فرهن انســان ب

ــود: ــی می ش معرف

ــرطی  ــق آنهــا ش ــرای تحق ــال ب ــد متع ــه خداون ــت ک ــی اس ــق: وعده های ــای مطل 3ـ1ـ1. وعده ه

قــرار نــداده اســت. بــه آیــات زیــر توجــه کنیــد:

وعده برپایی قیامت:

  »ُقــْل َلُكــْم ميعــاُد َيــْوٍم ال َتْســَتْأِخُروَن َعْنــُه ســاَعًة َو ال َتْســَتْقِدُمون« بگــو: شــما را وعــده گاه روزى 

ــد  ــد و پيشــى نمى گيري ــر نمى كني ــز ســاعتى از آن تأخي ــه هرگ ــا روز واپســين( ك اســت )روز مــرگ ي

)ســبأ:30(؛ 

 »ِإذا َوَقَعــِت اْلواِقَعــُة َلْيــَس ِلَوْقَعِتهــا كاِذَبــة«: آن گاه كــه آن واقعــه )واقعــه قيامــت( واقــع شــود، در 

واقــع شــدن آن دروغــى نيســت و ســزا نيســت كســى آن را دروغ شــمارد )واقعــۀ:1 و 2).

نوید برپایی حکومت صالحان: 

اِلُحــوَن«: و حّقــا كــه مــا  ْرَض َيِرُثهــا ِعبــاِدَي الصَّ ْكــِر َأنَّ اأْلَ ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الذِّ  »َو َلَقــْد َكَتْبنــا ِفــي الزَّ

]در هــر كتــاب آســمانى پــس از لــوح محفــوظ و[ در زبــور ]داوود[ پــس از ذكــر )تــورات موســى( ]و در 

قــرآن پــس از آن كتاب هــا[، نوشــتيم و مقــّرر كرديــم كــه همانــا ]ملكيــت و حاكميــت و اســتفاده تــام 

از بــركات[ ايــن زميــن را بنــدگان صالــح و شايســته مــن بــه ارث خواهنــد بــرد )از دســت غاصبــان 

ــد،  ــاء:105(. ایــن نوی ــه امامــان عــدل و خلفــاى آنهــا منتقــل خواهــد شــد( )انبی و امامــان جــور ب

ــز در  ــان و نی ــر فرعونی ــرائیل ب ــروزی او و بنی اس ــل پی ــی؟ع؟ ـ مث ــرت موس ــای حض در موفقیت ه

ورود بــه فلســطین )ارض مقدســه( ـ تأثیرگــذار بــود و زمینــه برپایــی حکومــت حضــرت داوود؟ع؟ و 

ســلیمان؟ع؟ را در ایــن منطقــه فراهــم کــرد.

ــًة َو َنْجَعَلُهــُم اْلواِرثيــن«: در  ْرِض َو َنْجَعَلُهــْم َأِئمَّ ذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــي اأْلَ  »َو ُنريــُد َأْن َنُمــنَّ َعَلــى الَّ

حالــى كــه مــا اراده داشــتيم تــا بــر آنهايــى كــه در آن ســرزمين مســتضعف شــده بودنــد مّنــت نهيــم 

و آنهــا را پيشــوايان ]مــردم[ و وارثــان ]روى زميــن[ ســازيم« )قصــص:5(؛

ذيــَن  ْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفــي اأْلَ اِلحــاِت َلَيْســَتْخِلَفنَّ ذيــَن آَمُنــوا ِمْنُكــْم َو َعِمُلــوا الصَّ  »َوَعــَد اهلُل الَّ

ُهــْم ِمــْن َبْعــِد َخْوِفِهــْم َأْمنــا«: خداونــد  َلنَّ ــِذي اْرَتضــى  َلُهــْم َو َلُيَبدِّ َنــنَّ َلُهــْم ديَنُهــُم الَّ ِمــْن َقْبِلِهــم  َو َلُيَمكِّ

بــه كســانى از شــما ]مســلمانان[ كــه ايمــان آورده و كارهــاى شايســته كرده انــد وعــده داده اســت 

كــه قطعــًا آنهــا را در روى زميــن جانشــين ]خــود[ كنــد و حكومــت بخشــد؛ همان گونــه كــه كســانى را 
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كــه پيــش از آنهــا بودنــد ]ماننــد مؤمنــان قوم نــوح؟ع؟ ، هــود؟ع؟، صالــح؟ع؟ و يونس؟ع؟[ جانشــين 

ــراى آنهــا مســتقر  ــن اســالم( ب ــراى آنهــا پســنديده اســت )دي ــه ب ــى را ك ــًا آن دين ســاخت و حتم

ــد  ــل نماي ــى تبدي ــن و ايمن ــه ام ــرس، ب ــم و ت ــس از بي ــد حــال آنهــا را پ و اســتوار ســازد و بى تردي

)نــور:55(. در روایــات آمــده اســت کــه ایــن آیــه مربــوط بــه امام زمــان ؟جع؟ اســت )طبرســی، 1372، 

ج 7، 239(. در دعــای افتتــاح هــم پیرامــون ظهــور آن حضــرت فــرازی آمــده کــه تفســیر مصداقــی این 

ْرِض َکَما اْســَتْخَلْفَت  اِعــَی ِإَلــى ِکَتاِبــَک َو اْلَقاِئــَم ِبِدیِنــَک اْســَتْخِلْفُه ِفــی اأْلَ ُهــمَّ اْجَعْلــُه الدَّ آیــه اســت: »اللَّ

ــِذی اْرَتَضْیَتــُه َلــُه َأْبِدْلــُه ِمــْن َبْعــِد َخْوِفــِه َأْمنــا َیْعُبــُدَک ال ُیْشــِرُک  ــْن َلــُه ِدیَنــُه الَّ ِذیــَن ِمــْن َقْبِلــِه َمکِّ الَّ

ِبــَک َشــْیئا«: خدایــا او را دعــوت کننــده بــه کتــاب )آســمانی( خــود و قیام کننــده بــه دینــت قــرار ده و 

او را در زمیــن خلیفــه خــود گــردان؛ چنانکــه پیشــینیان او را امــام و خلیفــه گردانیــدی. او را بــرای حفظ 

دیــن او کــه پســند توســت تمکیــن ده و خــوف او را پــس از ایــن مــدت بــه ایمنــی بــدل گــردان؛ تــا 

تــو را بپرســتد و هیــچ بــه تــو شــرک نیــاورد )طوســی،1417، ج 3، 110).

مرگ همه انسان ها:

ــُة اْلَمــْوت «: هــر جانــدارى )بــه ناچــار( چشــنده  مــرگ اســت  )آل عمــران:185؛    »ُكلُّ َنْفــٍس ذاِئَق

ــوت:57(؛ انبیاء:35؛عنکب

َدة«: هــر كجــا باشــيد، مــرگ شــما را   »َأْيَنمــا َتُكوُنــوا ُيْدِرْكُكــُم اْلَمــْوُت َو َلــْو ُكْنُتــْم فــي  ُبــُروٍج ُمَشــيَّ

درمى يابــد؛ هــر چنــد در ميــان حصارهــا و قصرهــاى برافراشــته باشــيد )نســاء:78(؛

ْرنــا َبْيَنُكــُم اْلَمــْوَت َو مــا َنْحــُن ِبَمْســُبوقين «: ماییــم كــه مــرگ را در ميــان شــما )از نظــر   »َنْحــُن َقدَّ

اســباب و مــّدت و تقديــم و تأخيــر( مقــّدر كرديــم و هرگــز مــا در اراده مغلــوب نمى شــويم )واقعــه:60(؛

ــه از آن  ــى ك ــد آن مرگ ــو: بى تردي ــم«: بگ ــُه ُمالقيُك ــُه َفِإنَّ وَن ِمْن ــرُّ ــذي َتِف ــْوَت الَّ ــْل ِإنَّ اْلَم  »ُق

ــه:8). ــرد )جمع ــد ك ــات خواه ــما مالق ــا ش ــد ب مى گريزي

حشر عمومی انسان ها در سرای آخرت:

ــْم َأَحــدًا«: و آنهــا را )همــه زنده هايــى را كــه بــه مــرگ در زميــن  ــْم ُنغــاِدْر ِمْنُه   »َو َحَشــْرناُهْم َفَل

ــف:47(؛ ــم  )که ــان را وا نمى گذاري ــک از آن ــم و هيچ ي ــرد آوري ــده اند( گ ــرو ش ف

ْرِض َو ِإَلْيــِه ُتْحَشــُرون «: بگــو: اوســت آن كــه شــما را در ايــن زميــن  ُكــْم ِفــي اأْلَ ــذي َذَرَأ  »ُقــْل ُهــَو الَّ

بيافريــد و ]در آخــرت[ بــه ســوى او گــرد آورده مى شــويد )ملــک:24).ا

امداد الهی: 

ــَك َمْحُظــورا «: هــر يــک از اينــان  ــَك َو مــا كاَن َعطــاُء َربِّ  »ُكالًّ ُنِمــدُّ هــُؤالِء َو َهــُؤالِء ِمــْن َعطــاِء َربِّ
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و آنــان )خواهــان آخــرت و دنيــا( را از عطــاى پــروردگارت مــدد مى رســانيم و عطــاى پــروردگار تــو 

هرگــز ]از كســى[ ممنــوع نيســت )در دنيــا همــه نعمت هــاى معنــوى و مــادى در اختيــار همــه بشــر 

از مؤمــن و كافــر قــرار داده شــده اســت( )اســراء:20).

وعید به عذاب در دنیا: 

ــال َتْســَتْعِجُلوِن«: زودا كــه آيــات ]و نشــانه هاى عــذاب[ خــود را بــه شــما ]در   »َســُأريُكْم آياتــي  َف

دنيــا و ســپس در آخــرت[ نشــان دهــم؛ پــس از مــن شــتاب نخواهيــد )انبیــاء:37).

بازگشت به سوی خداوند:

ــا ِإَلْيــِه راِجُعــون«: همانــا مــا از آن خداییــم )ملــك حقيقــى اوییــم، بــه مــالك آنكــه  ــِه َو ِإنَّ ــا ِللَّ   »ِإنَّ

ــم  ــه ســوى او بازخواهي ــا ب ــه دســت اوســت( و همان ــا ب ــدام م ــور و اع ــر ام ــظ و تدبي ــق و حف خل

گشــت  )بقــره:156(؛

 »ُثــمَّ ُيميُتُكــْم ُثــمَّ ُيْحییُكــم ُثــمَّ ِإلیــه ُتْرَجُعــون «: ســپس ]در قيامــت در قالــب همــان بــدن[ بــه 

ــره:28). ــويد )بق ــده مى ش ــان بازگردان ــوى پروردگارت س

بازگشت پیامبر اسالم؟ص؟ به مّکه:

َك ِإلــى  َمعــاد«: يقينــًا كســى كــه ]ابــالغ و عمــل كــردن بــه [  ــذي َفــَرَض َعَلْيــَك اْلُقــْرآَن َلــرادُّ   » ِإنَّ الَّ

قــرآن را بــر تــو واجــب كــرده اســت، حتمــًا تــو را بــه بازگشــت گاه ]رفيــع و بلنــد مرتبــه ات )شــهر 

ــص:85). ــد )قص ــه( [ بازمى گردان مك

5ـ1ـ2. وعده های مشروط

ــام  ــر انج ــه اگ ــت؛ ک ــام کاری اس ــر انج ــف ب ــه متوق ــت ک ــی اس ــروط وعده های ــای مش وعده ه

گیــرد، وعــده الهــی در پــی آن محقــق خواهــد شــد. نمونه هایــی از ایــن وعده هــا عبــارت اســت از:

5ـ1ـ2ـ1. وعده به خیر

 نزول باران و امداد الهی در سایه استغفار:

ــواٍل َو  ــْم ِبَأْم ــْدرارًا َو ُيْمِدْدُك ــْم ِم ــماَء َعَلْيُك ــِل السَّ ــارًا ُيْرِس ــُه كاَن َغفَّ ــْم ِإنَّ ُك ــَتْغِفُروا َربَّ ــُت اْس   »َفُقْل

ــاٍت َو َيْجَعــْل َلُكــْم َأْنهــارًا«: پــس ]بــه آنــان [ گفتــم: از پروردگارتــان آمــرزش  َبنيــَن َو َيْجَعــْل َلُكــْم َجنَّ

بخواهيــد كــه او همــواره بســيار آمرزنــده اســت؛ تــا بــر شــما از آســمان بــاران پى در پــى و بــا بركــت 

فرســتد و شــما را بــا امــوال و فرزنــدان يــارى كنــد و برايتــان باغ هــا و نهرهــا قــرار دهــد )نــوح:12�

نزول برکات از رهگذر تقوی:  

ْرض«: و اگــر اهــل  ــماِء َو اأْلَ َقــْوا َلَفَتْحنــا َعَلْيِهــْم َبــَركاٍت ِمــَن السَّ »َو َلــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــرى  آَمُنــوا َو اتَّ
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ــى از  ــاِى [ بركات ــًا ]دره ــد، يقين ــزكارى پيشــه مى كردن ــد و پرهي ــان مى آوردن ــا ايم شــهرها و آبادى ه

ــر آنــان مى گشــوديم )اعــراف:96). آســمان و زميــن را ب

خروج از مشکالت در پناه تقوی:

ــِق اهلَل َيْجَعــْل َلــُه َمْخَرجــا«: و هــر كــه از خــدا پــروا كنــد، خــدا بــراى او راه بيــرون شــدن   »َو َمــْن َيتَّ

]از مشــكالت و تنگناهــا را[ قــرار مى دهــد )طــالق:2).

بصیرت، ثمره تقوی:

ــه  ــر ]در هم ــان! اگ ــل ايم ــا«: اى اه ــْم ُفْرقان ــْل َلُك ــوا اهلَل َيْجَع ُق ــوا ِإْن َتتَّ ــَن آَمُن ذي ــا الَّ َه ــا َأيُّ   »ي

امورتــان [ از خــدا پــروا كنيــد، بــراى شــما ]بينايــى و بصيرتــى ويــژه [ بــراى تشــخيص حــق از باطــل 

ــال:29). ــد )انف ــرار مى ده ق

جایگزینی مال در باب انفاق:

اِزقيــن «: هرچــه را انفــاق مى كنيــد ]چــه كــم    »َو مــا َأْنَفْقُتــْم ِمــْن َشــيْ ٍء َفُهــَو ُيْخِلُفــُه َو ُهــَو َخْيــُر الرَّ

و چــه زيــاد[ خــدا عوضــى را جايگزيــن آن مى كنــد و او بهتريــن روزى دهنــدگان اســت )ســبأ:31).

چند برابر شدن مال به برکت انفاق:

ــٍة َأْنَبَتــْت َســْبَع َســناِبَل فــي  ُكلِّ ُســْنُبَلٍة  ذيــَن ُيْنِفُقــوَن َأْمواَلُهــْم فــي  َســبيِل اهلِل َكَمَثــِل َحبَّ   »َمَثــُل الَّ

ــد،  ــان كــه اموالشــان را در راه خــدا انفــاق مى كنن ــل آن ــْن َيشــاُء«: َمَث ــُف ِلَم ــٍة َو اهلُل ُيضاِع ــُة َحبَّ ِماَئ

ماننــد دانــه اى اســت كــه هفــت خوشــه برويانــد و در هــر خوشــه صــد دانــه باشــد و خــدا بــراى هــر 

كــه بخواهــد چنــد برابــر مى كنــد )بقــره:261).

نصرت الهی در گرِو یاری دین:

ــْت َأْقداَمُكــم «: اى مؤمنــان! اگــر خــدا را يارى  ذيــَن آَمُنــوا ِإْن َتْنُصــُروا اهلَل َيْنُصْرُكــْم َو ُيَثبِّ َهــا الَّ   »يــا َأيُّ

ــد:7(؛  ــازد )محم ــتوار مى س ــم و اس ــان را محك ــد و گام هايت ــارى مى كن ــما را ي ــم ش ــدا ه ــد، خ كني

ــارى  ــد ي ــارى مى دهن ــن [ او را ي ــه ]دي ــه كســانى ك ــًا خــدا ب ــُره «: و قطع ــْن َيْنُص ــَرنَّ اهلُل َم  »َو َلَيْنُص

ــج:40). ــاند« )ح مى رس

ازدیاد نعمت، دستاورد شکر:

ُكــم «: اگــر ســپاس گزارى كنيــد، قطعــًا ]نعمــِت [ خــود را بــر شــما مى افزايــم  زيَدنَّ   »َلِئــْن َشــَكْرُتْم أَلَ

)ابراهیم:7).



53

ـم
ــ

ری
 ک

ن
رآ

قـ
ت 

یا
ر آ

بـ
ه 

ــ
کی

 ت
ـا

ن ب
ـد

مـ
 ت

ی
یر

ل گ
شک

ر 
 د

ی
له

ی ا
ها

ید
وع

و 
ه 

عد
 و

ش
نق

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

5ـ1ـ2ـ2. وعده به شّر

عذاب الهی، پیامد کفر: 

ــم ســخت اســت «  ــد عذاب ــد، بى تردي ــر ناسپاســى كني ــديٌد«: و اگ ــي  َلَش ــْم ِإنَّ َعذاب ــْن َكَفْرُت  »َو َلِئ

ــم:7). )ابراهی

آتش خواری ثمره حرام خواری: 

ــارًا«: بى ترديــد كســانى  ــْم ن ــوَن فــي  ُبُطوِنِه ُكُل مــا َيْأ ــواَل اْلَيتامــى  ُظْلمــًا ِإنَّ ــوَن َأْم ُكُل ذيــَن َيْأ  »ِإنَّ الَّ

كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند، فقط در شكم خود آتش مى خورند )نساء:10) 

مجازات الهی، پیامد کشتن عمدی مؤمن: 

ــُم خاِلــدًا فيهــا َو َغِضــَب اهلُل َعَلْيــِه َو َلَعَنــُه َو َأَعــدَّ َلــُه َعذابًا  ــدًا َفَجــزاُؤُه َجَهنَّ  »َو َمــْن َيْقُتــْل ُمْؤِمنــًا ُمَتَعمِّ

َعظيمــا«: و هــر كــس مؤمنــى را از روى عمــد بكشــد، كيفــرش دوزخ اســت كــه در آن جاودانــه خواهــد 

بــود و خــدا بــر او خشــم گيــرد و وى را لعنــت كنــد و عذابــى بــزرگ برايــش آمــاده ســازد )نســاء:93).

نابودی اعمال، خطر ارتداد: 

ــا َو  ْني ــي الدُّ ــْم ِف ــْت َأْعماُلُه ــَك َحِبَط ــٌر َفُأولِئ ــَو كاِف ــْت َو ُه ــِه َفَيُم ــْن ديِن ــْم َع ــِدْد ِمْنُك ــْن َيْرَت  »َو َم

اآْلِخــَرة«: و از شــما كســانى كــه از دينشــان برگردنــد و در حــال كفــر بميرنــد، همــه اعمــال خوبشــان 

ــره:217). ــود )بق ــر مى ش ــاه و بى اث ــرت تب ــا و آخ در دني

ــاون،  ــه تع ــار از روحی ــه و سرش ــی مؤمنان ــت: زندگ ــوان گف ــده می ت ــات ذکرش ــه آی ــه ب ــا توج ب

خیرخواهــی، امنّیــت، آرامــش و فریاد رســی از بینوایــان، برخاســته از تمــّدن دینــی اســت. این گونــه 

زیســتن زندگــی اهــل ایمــان را سرشــار از اخــوت ایمانــی و خیررســانی می کنــد، بــه زندگــی مؤمنــان 

ــا ســبک زندگــی اســالمی رشــد می دهــد. صبغــه الهــی می بخشــد و جامعــه ایمانــی را ب

6. نقش وعده های الهی در تمدن سازی، در زندگی انبیا 

6ـ1. پیامبران، طالیه داران تمّدن

ــر  ــه تأثی ــه ای ک ــیعی دارد؛ به گون ــتره وس ــری گس ــّدن بش ــی در تم ــای اله ــی وعده ه نقش آفرین

تحقــق هــر کــدام از ایــن وعده هــا در پویایــی فرهنــگ و جامعــه اســالمی، خــود می توانــد موضــوع 

پژوهــش مســتقلی قــرار گیــرد. ایــن مقالــه، تنهــا بــه ارائــه نمونه هایــی از وعده هــای الهــی و نقــش 

ــاء  ــه انبی ــی ب ــه نقــش وعده هــای اله ــا توجــه ب ــژه ب ــه وی ــه متمــدن، ب آنهــا در شــکل گیری جامع

ــردازد. ــری، می پ ــازی بش ــزرگ در تمّدن س ب

ــا َو  ــَك ِبَأْعُيِنن ــِع اْلُفْل ــی  »َو اْصَن ــده اله ــه وع ــاد راســخ ب ــام و اعتق ــت تم ــا صالب ــوح ب حضــرت ن
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ــه ســاختن کشــتی  ــون« )هــود:37( شــروع ب ــْم ُمْغَرُق ُه ــوا ِإنَّ ــَن َظَلُم ذي ــي الَّ ــي  ِف ــا َو ال ُتخاِطْبن َوْحِين

ــِه  ــرَّ َعَلْي ــا َم م ــَك َو ُكلَّ ــُع اْلُفْل ــد:  »َو َيْصَن ــخره می کردن ــن راه او را مس ــش در ای ــرکان قوم ــرد. مش ک

ــُه«: و ]نــوح  ؟ع؟[ كشــتى را مى ســاخت و هــرگاه گروهــى از ]اشــراف و  ــِخُروا ِمْن ــِه َس ــْن َقْوِم ــَأٌ ِم َم

ســراِن [ قومــش بــر او عبــور مى كردنــد، او را بــه مســخره مى گرفتنــد )هــود:38(. امــا او دل آرام بــه 

ــذاٌب ُمقيــٌم«: بــه  ــِه َع ــذاٌب ُيْخزيــِه َو َيِحــلُّ َعَلْي ــْن َيْأتيــِه َع ــوَن َم وعــده الهــی بــود:  »َفَســْوَف َتْعَلُم

زودى خواهيــد دانســت كــه چــه كســى را ]در دنيــا[ عذابــى خواركننــده و ]در آخــرت عذابــى [ پايــدار 

خواهــد رســيد )هــود:39).

شایســته اســت از حضــرت نــوح؟ع؟ در میــان پیامبــران الهــی، بــه عنــوان الگــوی مقاومــت یــاد 

کــرد؛ زیــرا حــدود 950 ســال قبــل از وقــوع طوفــان، از طــرف خداونــد متعــال مأمــور هدایــت قــوم 

خویــش بــود:  »َو َلَقــْد َأْرَســْلنا ُنوحــًا ِإلــى  َقْوِمــِه َفَلِبــَث فيِهــْم َأْلــَف َســَنٍة ِإالَّ َخْمســيَن عامــًا«: و همانــا 

نــوح را بــه ســوى قومــش فرســتاديم، پــس 950 ســال در ميانشــان درنــگ كــرد )عنکبــوت:14(؛ امــا 

تعــداد اندکــی از مــردم بــه او ایمــان آوردنــد: »َفَلــْم َيِزْدُهــْم ُدعائــي  ِإالَّ ِفــرارًا«: ولــى دعــوت مــن جــز 

بــر فرارشــان نيفــزود )نــوح:6).

می تــوان گفــت، بعــد از عــذاب الهــی و آن طوفــان ســهمگین و نابــودی تمــّدن پیشــین، تمّدنــی 

ــى   ــَك َو َعل ــَركاٍت َعَلْي ــا َو َب ــالٍم ِمنَّ ــْط ِبَس ــوُح اْهِب ــا ُن ــَل ي ــان شــکل گرفــت:  »قي ــرای مؤمن ــد ب جدی

ُعُهْم«: گفتــه شــد: اى نــوح، بــا ســالم و بركاتــى از ســوى مــا بــر تــو  ــْن َمَعــَك َو ُأَمــٌم َســُنَمتِّ ُأَمــٍم ِممَّ

ــود  ــه وج ــت ب ــل همراهان ــى ]از نس ــرود آى و امت هاي ــتى [ ف ــد ]از كش ــا توان ــه ب ــى ك و امت هاي

ــود:48). ــم )ه ــوردار مى كني ــود[ برخ ــاى خ ــان را ]از نعمت ه ــه زودى آن ــه ب ــد[ ك مى آين

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ شــخصیتی عظیــم بــا ابعــاد مختلــف داشــت. برخــی از ویژگی هــای مهــم 

ــی  ــای برهان ــاج و مناظره ه ــتی، احتج ــرک و بت پرس ــا ش ــارزه ب ــت از: مب ــارت اس ــخصیتی او عب ش

ــر بــزرگ، محاّجــه بــا  و قربانــی کــردن فرزنــدش اســماعیل؟ع؟. یکــی از ابعــاد مبارزاتــی ایــن پیامب

ــِه َأْن آتــاُه اهلُل اْلُمْلــَك ِإْذ  ــذي َحــاجَّ ِإْبراهيــَم فــي  َربِّ طاغــوت زمــان )نمــرود( اســت:  »َأ َلــْم َتــَر ِإَلــى الَّ

ــِإنَّ اهلَل َيْأتــي   ــا ُأْحيــي  َو ُأميــُت قــاَل ِإْبراهيــُم َف ــذي ُيْحيــي  َو ُيميــُت قــاَل َأَن ــَي الَّ قــاَل ِإْبراهيــُم َربِّ

اِلميــَن«:  ــذي َكَفــَر َو اهلُل ال َيْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّ ــْمِس ِمــَن اْلَمْشــِرِق َفــْأِت ِبهــا ِمــَن اْلَمْغــِرِب َفُبِهــَت الَّ ِبالشَّ

آيــا ]بــا ديــده عبــرت [ ننگريســتى بــه كســى كــه چــون خــدا او را پادشــاهى داده بــود، ]از روى كبــر 

ــت؟!  ــق پرداخ ــوى بى منط ــتيز و گفتگ ــه و س ــه مجادل ــروردگارش ب ــاره پ ــم درب ــا ابراهي ــرور[ ب و غ

ــت:  ــد، ]او[ گف ــد و مى ميران ــده مى كن ــه زن ــت ك ــى اس ــروردگارم كس ــت: پ ــم گف ــه ابراهي هنگامى ك

مــن هــم زنــده مى كنــم و مى ميرانــم ]و بــراى مشــتبه كــردن كار بــر مــردم، دســتور داد دو زندانــى 
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محكــوم را حاضــر كردنــد، يكــى را آزاد کــرد و ديگــرى را كشــت.[ ابراهيــم ]بــراى بســتن راه مغالطــه 

و تزويــر بــه روى دشــمن [ گفــت: مســلمًا خــدا خورشــيد را از مشــرق بيــرون مــى آورد، تــو آن را از 

مغــرب بــرآور! پــس آنكــه كافــر شــده بــود، متحيــر و مبهــوت شــد و خــدا گــروه ســتمگر را ]بــه خاطــر 

ــد )بقــره:258). ــاد و لجاجشــان [ هدايــت نمى كن ــر عن تجــاوز، ســتم، پافشــارى ب

ــالمی در  ــّدن اس ــاد تم ــرای ایج ــازی ب ــدرت و زمینه س ــال ق ــم؟ع؟ انتق ــر ابراهی ــت دیگ مأموری

ســرزمین حجــاز، بــا هجــرت از بابــل بــه فلســطین و ســپس هجــرت دادن خانــواده از فلســطین بــه 

ــرای برپایــی تمــّدن اســالمی، از ابتــدای خلقــت برنامه ریــزی شــد  حجــاز بــود. بــه نظــر می رســد ب

ــرت  ــپس حض ــود؛ س ــزی ب ــن برنامه ری ــروع ای ــرت آدم؟ع؟، ش ــط حض ــدا توس ــه خ ــاختن خان و س

ابراهیــم؟ع؟ ایــن بنــا را بازســازی نمــود و از خداونــد متعــال آبادانــی ایــن ســرزمین را درخواســت کرد: 

ــاهلِل َو  ــْم ِب َمــراِت َمــْن آَمــَن ِمْنُه ــُه ِمــَن الثَّ ــدًا آِمنــًا َو اْرُزْق َأْهَل  »َو ِإْذ قــاَل ِإْبراهيــُم َربِّ اْجَعــْل هــذا َبَل

اْلَيــْوِم اآْلِخــر«: و ]يــاد كنيــد[ آنــگاه كــه ابراهيــم گفــت: پــروردگارا، ايــن ]مــكان [ را شــهرى امــن قــرار 

ده و اهلــش را، آنــان كــه بــه خــدا و روز قيامــت ايمــان آورده انــد، از هــر نــوع ميــوه و محصــول روزى 

ــي َأْســَكْنُت  نــا ِإنِّ بخــش )بقــره:126(. ابراهیــم؟ع؟ خانــواده اش را نیــز در آن ســرزمین ســاکن نمــود:  »َربَّ

ــاِس  ــالَة َفاْجَعــْل َأْفِئــَدًة ِمــَن النَّ نــا ِلُيقيُمــوا الصَّ ِم َربَّ ٍع ِعْنــَد َبْيِتــَك اْلُمَحــرَّ تــي  ِبــواٍد َغْيــِر ذي َزْر يَّ ِمــْن ُذرِّ

ُهــْم َيْشــُكُروَن«: پــروردگارا، مــن برخــى از فرزندانــم را در دّره اى  َمــراِت َلَعلَّ َتْهــوي ِإَلْيِهــْم َو اْرُزْقُهــْم ِمــَن الثَّ

ــا  ــر پ ــاز را ب ــه نم ــراى اينك ــروردگارا، ب ــه ات ســكونت دادم؛ پ ــه ُحرمت يافت ــزد خان بى كشــت و زرع ن

دارنــد. پــس دل هــاى گروهــى از مــردم را بــه ســوى آنــان عالقمنــد و متمايــل كــن و آنــان را از انــواع 

ــم:37). ــد )ابراهی ــه ســپاس گزارى كنن محصــوالت و ميوه هــا روزى بخــش؛ باشــد ك

ــزرگ صاحب شــریعت در عصــر تمــدن  ــران ب ــوان یکــی از پیامب ــه عن ــز ب حضــرت موســی؟ع؟ نی

نامــدار مصــر می زیســت و خــود تمدنــی را قــوت بخشــید کــه در حکومــت حضــرت یوســف؟ع؟، بــر 

پایــه توحیــد بنــا شــده بــود و در زمــان حکومــت مقتــدر داوود و ســلیمان؟امهع؟ بــه اوج خــود رســید.     

ــت و  ــنی اس ــده روش ــر آین ــخ بش ــده تاری ــه آین ــده ک ــده داده ش ــان ها وع ــه انس ــن دوره ب در ای

ســرانجام، حکومــت زمیــن بــه دســت صالحــان و افــراد متقــی خواهــد افتــاد. در قــرآن کریــم ســه 

آیــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه، کــه دو آیــه از آنهــا مربــوط بــه تحوالتــی اســت کــه در ایــن دوران 

بــوده اســت. نخســت در ســوره اعــراف می فرمایــد:  »قــاَل ُموســى  ِلَقْوِمــِه اْســَتعيُنوا ِبــاهلِل َو اْصِبــُروا 

قيــَن«: موســى بــه قومــش گفــت: از خــدا  ــِه ُيوِرُثهــا َمــْن َيشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو اْلعاِقَبــُة ِلْلُمتَّ ْرَض ِللَّ ِإنَّ اأْلَ

يــارى بخواهيــد و شــكيبايى ورزيــد. يقينــًا زميــن در ســيطره مالكّيــت و فرمانروايــى خداســت. آن 

را بــه هــر كــس از بندگانــش كــه بخواهــد مى بخشــد و ســرانجام ]نيــک[ بــراى پرهيــزكاران اســت 
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ــه حضــرت موســی؟ع؟ اختصــاص  ــی اســت و ب ــون کل ــه یــک قان ــن آی ــوای ای )اعــراف:128(. محت

نــدارد؛ چــون فعــل مضــارع در آیــه یادشــده داللــت بــر اســتمرار دارد )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 

ــِه  ْرُض  ِللَّ 1421 ق، ج 2، 117(. شــاهد ایــن مطلــب فــرازی از دعــای شــریف ندبــه اســت: »ِإْذ َكاَنــِت اأْلَ

نــا َلَمْفُعــواًل َو َلــْن  نــا ِإْن كاَن َوْعــُد َربِّ ِقيــَن  َو ُســْبحاَن َربِّ ُيوِرُثهــا َمــْن َيشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو اْلعاِقَبــُة ِلْلُمتَّ

ُيْخِلــَف اهلُل َوْعــَدهُ  َو ُهــَو اْلَعِزيــُز اْلَحِكيــم«  )ابن مشــهدی، 1419 ق، 578(: چــون زمیــن ملــک خداســت 

ــا اهــل  ــم ب و هــر کــه از بندگانــش را بخواهــد وارث ملــک زمیــن خواهــد کــرد. عاقبــت نیــک عال

ــده او حتمــی اســت و  ــزه اســت. وع ــاک و من ــش پ ــا از هــر نقــص و آالی ــروردگار م تقواســت و پ

هیــچ گاه در وعــده پــروردگار خــالف نیســت. او در کمــال اقتــدار و حکمــت اســت.

ــي  ــُتْضِعُفوا ِف ــَن اْس ذي ــى الَّ ــنَّ َعَل ــُد َأْن َنُم ــت:  »َو ُنري ــده اس ــص آم ــوره قص ــه در س ــن آی دومی

ــْوَن َو هامــاَن َو  ــِرَی ِفْرَع ْرِض  َو ُن ــي اأْلَ ــْم ِف ــَن َلُه ــَن َو ُنَمكِّ ــُم اْلواِرثي ــًة َو َنْجَعَلُه ــْم َأِئمَّ ْرِض َو َنْجَعَلُه اأْلَ

ُجُنوَدُهمــا ِمْنُهــْم َمــا َكاُنــوا َيْحــَذُروَن«؛ و مــا مى خواســتيم بــه آنــان كــه در آن ســرزمين بــه ناتوانــى 

ــان  ــردم و وارث ــوايان م ــان را پيش ــم و آن ــاارزش دهي ــاى ب ــد، نعمت ه ــده بودن ــه ش ــى گرفت و زبون

]امــوال، ثروت هــا و ســرزمين هاى فرعونيــان [ گردانيــم. و بــراى آنــان در آن ســرزمين، زمينــه قــدرت 

ــه از  ــزی را ک ــه از ایشــان اند، چی ــه فرعــون و هامــان و سپاهشــان ک ــم و  ب ــاده كني و حكومــت آم

آن هراســناک و در حــذر بودنــد ]و آن پیــروزی بنی اســرائیل بــر آنــان بــود[ نشــان دهیــم )قصــص: 

ــه انســان هاى آزاده و خواهــان حكومــت عــدل و داد  ــراى هم ــه بشــارتى اســت ب ــن آی 5 و 6(. اي

ــن  ــق اي ــه اى از تحق ــرا نمون ــم و جــور هســتند؛ زی ــده شــدن بســاط ظل ــد برچي ــه آرزومن ــان ک و آن

ــق  ــر تحق ــه كامل ت ــود. نمون ــان ب ــت فرعوني ــرائيل و زوال حكوم ــت بنى اس ــى، حكوم ــيت اله مش

ایــن وعــده، حكومــت پيامبــر اکــرم؟ص؟ و يارانــش بعــد از ظهــور اســالم بــود؛ حكومــت پابرهنه هــا و 

تهى دســتاِن باايمــان و مظلومــاِن پاكــدل ،كــه پيوســته از ســوى فراعنــه زمــان خــود ناچیــز شــمرده 

می شــدند و تحــت فشــار و ســتم قــرار داشــتند. کامل تریــن نمونــه تحقــق ایــن وعــده الهــی نیــز 

حکومــت جهانــی سراســر عــدل و داد امــام زمــان ؟جع؟ اســت. در زمــان ایشــان، کلمــه توحیــد و 

تســبیح الهــی سراســر گیتــی را عطرآگیــن خواهــد کــرد.

حضــرت عیســی؟ع؟ نیــز در زمــان خــود در مقابــل انحــراف فکــری و عقیدتــی مــردم زمــان خــود 

)تعــدد خدایــان و تثلیــث در توحیــد( ایســتاد و بــا وعــده ظهــور پیامبــر آخــر الزمــان بــه تمّدن ســازی 

و ترویــج توحیــد نــاب پرداخــت. او در ایــن راه متحمــل ســختی ها و رنج هایــی ماننــد تهدیــد بــه 

ــي  َيــَم يــا َبنــي  ِإْســرائيَل ِإنِّ کشــته شــدن و بــه دار آویختــه شــدن گردیــد:  »َو ِإْذ قــاَل عيَســى اْبــُن َمْر
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ــرًا ِبَرُســوٍل َيْأتــي  ِمــْن َبْعــِدي اْســُمُه  ــْوراِة َو ُمَبشِّ ــَديَّ ِمــَن التَّ ــَن َي قــًا ِلمــا َبْي َرُســوُل اهلِل ِإَلْيُكــْم ُمَصدِّ

ــُد«: و ]يــاد كــن [ هنگامــى را كــه عيســى پســر مريــم گفــت: اى بنى اســرائيل، بــه يقيــن مــن  َأْحَم

فرســتاده خــدا بــه ســوى شــمايم. تــورات را كــه پيــش از مــن بــوده تصديــق مى كنــم و بــه پيامبــرى 

ــا  ــا َقَتْلَن ــْم ِإنَّ كــه بعــد از مــن مى آيــد و نامــش »احمــد« اســت مــژده مى دهــم )صــف:6(؛  »َو َقْوِلِه

ــَن  ذي ــْم َو ِإنَّ الَّ َه َلُه ــبِّ ــْن ُش ــوُه َو لِك ــا َصَلُب ــوُه َو م ــا َقَتُل ــوَل اهلِل َو م ــَم َرُس َي ــَن َمْر اْلَمســيَح عيَســى اْب

ــنِّ َو مــا َقَتُلــوُه َيقينــًا«: و بــه ســبب  بــاَع الظَّ اْخَتَلُفــوا فيــِه َلفــي  َشــكٍّ ِمْنــُه مــا َلُهــْم ِبــِه ِمــْن ِعْلــٍم ِإالَّ اتِّ

گفتــاِر ]سراســر دروغ [شــان كــه: مــا عيســى بــن مريــم فرســتاده خــدا را كشــتيم. در صورتــى كــه او 

را نكشــتند و بــه دار نياويختنــد؛ بلكــه بــر آنــان ُمشــتبه شــد ]بــه ايــن خاطــر، شــخصى را بــه گمــان 

اينكــه عيســى اســت بــه دار آويختنــد و كشــتند[ و كســانى كــه دربــاره او اختــالف كردنــد، نســبت 

بــه وضــع و حــال او در شــك هســتند و جــز پيــروى از گمــان و وهــم، هيــچ آگاهــى و علمــى بــه آن 

ندارنــد و يقينــًا او را نكشــتند )نســاء:157).

آیــه اخیــر بــه روشــنی از کشــته نشــدن حضــرت عیســی؟ع؟ ســخن می گویــد و بــه ایــن نکتــه 

اشــاره دارد کــه خداونــد او را بــه ســوی خــود بــاال بــرد. بــه ایــن آیــه نیــز توجــه کنیــد:  »َو ِإْن ِمــْن 

َأْهــِل اْلِكتــاِب ِإالَّ َلُيْؤِمَنــنَّ ِبــِه َقْبــَل َمْوِتــِه َو َيــْوَم اْلِقياَمــِة َيُكــوُن َعَلْيِهــْم َشــهيدًا«: و هيچ يــک از اهــل 

ــه مســيح  كتــاب نيســت مگــر آنكــه پيــش از مرگــش ]كــه لحظــه روشــن شــدن حقايــق اســت [ ب

ــت،  ــالم اس ــر اس ــور پيامب ــه ظه ــده ب ــده او و مژده دهن ــدا، بن ــتاده خ ــه: او فرس ــى آورد ]ك ــان م ايم

ــان  ــال [ آن ــد و اعم ــر ]عقاي ــت ب ــيح روز قيام ــت [ و مس ــودبخش نيس ــه س ــان در آن لحظ ــى ايم ول

گــواه اســت )نســاء:159(. مضمــون ایــن آیــه هــم آن اســت کــه تمــام یهودیــان پیــش از مــرگ بــه 

حضــرت مســیح؟ع؟ ایمــان می آورنــد. بــا نــگاه همزمــان بــه ایــن دو آیــه، می تــوان بــه نقــش مهــم 

عیســی؟ع؟ در ایجــاد تمــّدن اســالمی در آخــر الزمــان اشــاره کــرد و عــروج ایشــان را یــک تاکتیــک 

ــا حضــرت  ــادآور شــد کــه همراهــی ایشــان ب ــد ی ــرای عصــر ظهــور دانســت. همچنیــن بای الهــی ب

مهــدی ؟جع؟، در زمانــی کــه بیشــتر مــردم جهــان مســیحی هســتند، موجــب گســترش ســریع اســالم 

و اصــالح جهانــی خواهــد شــد. در روایــات نیــز، شــواهدی بــرای تأییــد ایــن ســخن وجــود دارد.

ــذي  پیامبــر اکــرم؟ص؟ نیــز تمّدنــی نویــن را بــر پایــه جهان بینــی توحیــدی تشــکیل داد:  »ُهــَو الَّ

ــِه َو َلــْو َكــِرَه اْلُمْشــِرُكوَن«: اوســت كــه  يــِن ُكلِّ َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــدى  َو ديــِن اْلَحــقِّ ِلُيْظِهــَرُه َعَلــى الدِّ

پيامبــرش را بــا هدايــت و ديــن حــق فرســتاد تــا آن را بــر همــه اديــان پيــروز كنــد؛ گرچــه مشــركان 

خــوش نداشــته باشــند )صــف:9(. همان طــور کــه انبیــاء الهــی از زمــان حضــرت موســی؟ع؟ بشــارت 

حکومــت صالحــان و مســتضعفان را بــه انســان نویــد داده انــد، قــرآن کریــم نیــز در آیــه برجســته 
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ذيــَن آَمُنــوا  و جامعــی ایــن نویــد را بــا تأکیــد و ابعــاد وســیع تر بیــان فرمــوده اســت:  »َوَعــَد اهلُل الَّ

َنــنَّ َلُهــْم  ذيــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم َو َلُيَمكِّ ْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفــي اأْلَ اِلحــاِت َلَيْســَتْخِلَفنَّ ِمْنُكــْم َو َعِمُلــوا الصَّ

ــْم َأْمنــًا َيْعُبُدوَننــي  ال ُيْشــِرُكوَن بــي  َشــْيئًا َو  ــِد َخْوِفِه ــْم ِمــْن َبْع ُه َلنَّ ــْم َو َلُيَبدِّ ــِذي اْرَتضــى  َلُه ــُم الَّ ديَنُه

َمــْن َكَفــَر َبْعــَد ذِلــَك َفُأولِئــَك ُهــُم اْلفاِســُقوَن«: خــدا بــه كســانى از شــما كــه ايمــان آورده و كارهــاى 

شايســته انجــام داده انــد وعــده داده اســت كــه حتمــًا آنــان را در زميــن جانشــين ]ديگــران [ كنــد ـ 

همان گونــه كــه پيشــينيان آنــان را جانشــين ]ديگــران [ كــرد ـ و قطعــًا دينشــان را كــه بــراى آنــان 

پســنديده بــه سودشــان اســتوار و محكــم نمايــد و يقينــًا تــرس و بيمشــان را تبديــل بــه امنيــت كنــد؛ 

]تــا جايــى كــه [ فقــط مــرا بپرســتند ]و[ هيــچ چيــزى را شــريک مــن نگيرنــد. آنــان كــه پــس از ايــن 

ــور:55( ایــن وعــده الهــی امیدســاز  ــد ]در حقيقــت [ فاســق اند. )ن نعمت هــاى ويــژه ناسپاســى ورزن

و انتظارآفریــن اســت و بارقــه روحیــه و ایمــان قــوی بــه تحّقــق نصــرت الهــی را در آینــده تاریــخ 

ــالت  ــی و مج ــز تحقیق ــکیل مراک ــی، تش ــات مهدویت شناس ــی جلس ــد. برپای ــم می زن ــریت رق بش

ــا امــام زمــان ؟جع؟، توســعه مســجد  ــراری کانون هــای دعــا و مناجــات ب پژوهشــی مهــدوی، برق

جمکــران و ماننــد آن، نمونه هایــی از ایــن فرهنــگ نــاب الهــی اســت.

ــم در  ــن تمــّدن عظی ــی ای ــف باعــث پیشــرفت و ترّق ــا وعــده و وعیدهــای مختل ــم ب ــرآن کری ق

جهــات گوناگــون گردیــد. ایــن تمــدن بخــش وســیعی از مناطــق جغرافیایــی کــره زمیــن را فراگرفــت 

ــد. مســاجد،   ــارم جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهن ــز مســلمانان، بیــش از یک چه ــون نی و هم اکن

گلدســته ها و مناره هــا، کاشــی کاری ها، کتابخانه هــا، حوزه هــای علمــی و دانشــگاهی، بقــاع 

متبّرکــه، مرقــد امــام زادگان، آرامســتان ها و ماننــد آن، نمایان گــر تحــّوالت فرهنگــی و تمّدن آفرینــی 

اندیشــه اســالمی اســت.

7. نقش وعده های الهی به مؤمنان، در تمّدن سازی

ــا َعَلْينــا َنْصــُر اْلُمْؤِمنيــَن«: و يــارى مؤمنــان حّقــى بــر عهــده  وعــده نصــرت بــه مؤمنــان:  »َو كاَن َحقًّ

ــه  ــر ب ــز، گاه منج ــل نی ــد و در عم ــان را می افزای ــب مؤمن ــوت قل ــده ق ــن وع ــت )روم:47(. ای ماس

ــداری آنهــا می شــود. افزایــش قــدرت و گاه موجــب افزایــش اســتقامت و پای

وعده هــای تبشــیری و انــذاری در کنــار وعــده بــه معــاد: ایــن وعــده الهــی باعــث اصــالح مؤمنــان 

ــى   ــْل َبل ــد:  »ُق ــه توجــه کنی ــن آی ــه ای ــد. ب ــان و زیاده خواهــی دور می کن می شــود و آنهــا را از طغی

ــه  ــلمًا برانگيخت ــروردگارم، مس ــه پ ــوگند ب ــو: آرى، س ــْم«: بگ ــا َعِمْلُت ــُؤنَّ ِبم ــمَّ َلُتَنبَّ ــنَّ ُث ــي َلُتْبَعُث َو َربِّ

خواهيــد شــد؛ ســپس شــما را بــه آنچــه انجــام داده ايــد خبــر خواهنــد داد )تغابــن:7).
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ــی و  ــلمان فارس ــد س ــذار مانن ــخاص تأثیرگ ــرت اش ــأ هج ــی منش ــای اله ــرت: گاه وعده ه هج

شــماری از اهــل کتــاب بــه مدینــه شــده اســت؛ تاجایی کــه برخــی از اهــل کتــاب بــه دیــن اســالم 

ــوَن  ــوَن ُيْؤِمُن ــْم َو اْلُمْؤِمُن ــِم ِمْنُه ــي اْلِعْل اِســُخوَن ِف ــِن الرَّ ایمــان آوردنــد. قــرآن کریــم می فرمایــد:  »لِك

ــاهلِل  ــوَن ِب كاَة َو اْلُمْؤِمُن ــزَّ ــوَن ال ــالَة َو اْلُمْؤُت ــَن الصَّ ــَك َو اْلُمقيمي ــْن َقْبِل ــِزَل ِم ــَك َو مــا ُأْن ــِزَل ِإَلْي ِبمــا ُأْن

ــاب(، اســتواران در  ــان )اهــل کت ــان آن ــى از مي ــًا«: ول ــرًا َعظيم ــُنْؤتيِهْم َأْج ــَك َس ــِر ُأولِئ ــْوِم اآْلِخ َو اْلَي

ــدا و  ــه خ ــدگان ب ــدگان و ايمان آورن ــزاران، زكات دهن ــژه [ نمازگ ــت [، ]به وي ــاِن ]از ياران ــش، مؤمن دان

روز قيامــت، بــه آنچــه بــر تــو و پيــش از تــو نــازل شــد ايمــان مى آورنــد. بــه زودى همــه آنــان را 

ــم داد )نســاء:162). ــزرگ خواهي پاداشــى ب

نتیجه گیری

وعــده و وعید هــای قرآنــی ـ کــه گاه در قالــب تبشــیر بیــان شــده ـ یکــی از مؤلفه هایــی اســت 

ــدن  ــداری تم ــه صــورت غیرمســتقیم، در شــکل گیری و پای ــه صــورت مســتقیم و هــم ب ــه هــم ب ک

انسانی-اســالمی تأثیرگــذار بــوده اســت. ایــن وعده هــا زمانــی کــه بــدون پیش شــرط باشــد و امــر 

ــد. از  ــات بشــری روشــن تر می کن ــرای ترســیم مســیر حی ــه را ب ــد، زمین ــان کن ــد را بی حتمــی خداون

آنجــا کــه فطــرت بشــر همــواره ســعادت طلب اســت، می کوشــد ایــن وعده هــا را در جهــت مســیر 

مطلــوب زندگــی و جامعــه هدایــت نمایــد. بالطبــع زندگــی جوامعــی کــه بــه حیــات پــس از مــرگ 

و روز قیامــت ایمــان دارنــد، بــا جوامعــی کــه از ایــن معــارف فاصلــه دارنــد متفــاوت خواهــد بــود. 

ــه انســان ها را  ــز مشــروط اســت و همیــن نکت ــد نی از طرفــی، برخــی از وعــده و وعید هــای خداون

ــا اعتمــاد  ــران الهــی ب جهــت پیــروی از ایــن وعده هــا برمی انگیــزد. چنانکــه گذشــت، بیشــتر پیامب

بــر همیــن وعده هــا امت هــای خــود را راهنمایــی کــرده، فرهنــگ و تمدنــی دینــی را در دوران خــود 

ــد. ــذاری نمودن پایه گ

ــانی  ــع انس ــز جوام ــروزه نی ــدارد، ام ــق ن ــاص تعل ــه دوره ای خ ــرآن ب ــات ق ــه آی ــا ک از آن ج

ــای  ــتای احی ــد، در راس ــر خداون ــای تخلف ناپذی ــات و وعده ه ــن آی ــری از ای ــا بهره گی ــد ب می توانن

ــورداری  ــن برخ ــا ضم ــد؛ ت ــدام کنن ــالمی اق ــن اس ــدن نوی ــکیل تم ــژه تش ــالمی و به وی ــدن اس تم

ــی و  ــت جهان ــور دول ــد. ظه ــان ؟جع؟ گردن ــام زم ــور ام ــاز ظه ــی ســعادتمند، زمینه س ــک زندگ از ی

ــت. ــم اس ــرآن کری ــد در ق ــی خداون ــای حتم ــی از وعده ه ــود یک ــدوی خ ــتر مه عدالت گس
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چکیده

ــر  ــود. ب ــناخته می ش ــالم ش ــدن در اس ــعه و تم ــن ارکان توس ــی از مهم تری ــوان یک ــان به عن انس

ــری،  ــع بش ــدف دار در جوام ــی ه ــرات اجتماع ــوالت و تغیی ــاس تح ــی، اس ــای قرآن ــاس آموزه ه اس

شــالوده روانــی و درونــی انســان اســت. ازایــن رو، انســان را می تــوان عامــل اصلــی و تعیین کننــده 

در پیدایــش و ســقوط تمدن  هــا بــه شــمار آورد. خواســت و اراده انســان ها مبنــای همــه تحــوالت 

فــردی و اجتماعــی اســت. محتــوای درونــی انســان واجــد دو عنصــر اصلــی اندیشــه و اراده اســت، 

ــه  ــن رو، هرگون ــد؛ ازای ــق می یاب ــان خــارج تحق ــن آنهــا، اهــداف انســان در جه ــا درهم آمیخت ــه ب ک

ــی  ــی و باطن ــاس روان ــر در اس ــع تغیی ــی، تاب ــی و اجتماع ــاختارهای سیاس ــی در س ــر و تحول تغیی

ــرد،  ــر می گی ــان در نظ ــرای انس ــی را ب ــی متفاوت ــای روح ــد گرایش ه ــا خداون ــت. ام ــان اس انس

کــه هــر یــک از آنهــا در دو جهــت کامــاًل متضــاد بــا هــم قــرار دارنــد. بنابرایــن، پژوهــش پیــِش رو 

ــی و گرایش هــای روحــی  ــد چــه زمینه هــای باطن ــه: خداون ــذارد ک ــه بحــث می گ ــن مســأله را ب ای

ــذارد؟  ــازی می گ ــر تمدن س ــری ب ــه تأثی ــک از آنهــا چ ــر ی ــد و ه ــیم می کن ــان ترس ــرای انس را ب

ــن  ــدف از ای ــرد؟ ه ــیر ک ــوان تفس ــه می ت ــان را چگون ــه انس ــد ب ــه خداون ــرش دوگان ــن نگ همچنی

پژوهــش بررســی دو دســته از آیــات در مــورد زمینه هــای باطنــی انســان در قــرآن اســت: نخســت 

ــت  ــه جه ــان را ب ــه انس ــی ک ــد و دوم آیات ــم می کن ــی آدم تکری ــام بن ــان را در مق ــه انس ــی ک آیات

پیــروی نکــردن از عقــل هماننــد حیوانــات و حتــی گمراه تــر معرفــی می کنــد. نتایــج ایــن پژوهــش 

بازتــاب چندگانگــی باطــن انســان ها نســبت بــه یکدیگــر اســت. برخــی آیــات مربــوط بــه فطــرت و 

حقیقــت جوهــری روح انســان و آیاتــی نیــز مربــوط بــه طبیعــت و جوهــر جســمانی وجــود اوســت. 

اگــر انســان بــر اســاس فطــرت روحــی خویــش حرکــت کنــد، تمدن ســاز می شــود و در مســیر انبیــاء 

ــا  ــد انتظــام می بخشــد؛ ام ــر اســاس خواســته های خداون الهــی گام برمــی دارد و زندگــی خــود را ب

اگــر برخــالف آن و در راســتای جوهــر جســمانی خویــش حرکــت کنــد، از مســیر الهــی دور می شــود 

و بــه جهــت اســتفاده نکــردن از عقــل، موجــب ســقوط انســانیت و انحطــاط مدنیــت می گــردد.

واژگان کلیدی: انسان، قرآن، سقوط و تعالی تمدن  ها، فطرت، جوهر انسان
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1. مقدمه

ــان را  ــه انس ــت، ک ــنی بخش اس ــی روش ــت و دارای آیات ــاب هدای ــم کت ــرآن کری ــان ق بی گم

ــه تمــام زوایــای مخلوقــش آگاه  ــرا قــرآن کالم آفریننــده ای اســت کــه ب ــد؛ زی بصیــر و بیــدار می کن

اســت. بنابرایــن، انســان هایی بــه برتریــن تمــدن دســت می یابنــد کــه بــه آموزه هــای ایــن خالــق 

یکتــا، یــا همــان دســتورات قــرآن، عمــل کننــد )مظفــری، 1389، 69.( خداونــد در قــرآن می فرمایــد: 

 »َقــد جاَءُکــم ِمــَن اهلِل ُنــوٌر َو ِکتــاٌب ُمبیــٌن« )مائــده:15(. تنهــا ایــن کتــاب آســمانی اســت کــه نــور 

بصیــرت، بیــداری و تمــدن اصیــل را در خــود دارد. بــا ایــن توصیــف، ایــن مســأله مطــرح می شــود 

ــم چــه  ــرآن کری ــرد و ق ــوان تفســیر ک ــه می ت ــه انســان را چگون ــرآن ب ــاوت ق ــه نگرش هــای متف ک

ــمارد؟ ــروری می ش ــاز ض ــان تمدن س ــرای انس ــی را ب ویژگی های

انســان بــر اســاس آیــات قــرآن از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت. خداونــد ســوره ای از قــرآن را 

بــه نــام »انســان« نامگــذاری و از اولیــن مخلــوق خویــش بــه والیــت کبــری یــاد می کنــد. »انســان« 

ــروف،  ــناس مع ــی، لغت ش ــب اصفهان ــت. راغ ــر« اس ــودی الفت پذی ــای »موج ــه معن ــس« و ب از »ان

در مفــردات ألفــاظ القــرآن مــی آورد: »... و ااْلنســان  قیــل: ســّمی بذلــك ألنــه خلــق خلقــة ال قــوام 

لــه إال بإنــس بعضهــم ببعــض، و لهــذا قیــل: االنســان مدنــّی بالطبــع ...« )راغــب اصفهانــی، 1412 ، 94)

ــود،  ــای خ ــا و جهان بینی ه ــر اســاس نگرش  ه ــان، ب ــود انس ــاب چیســتی وج ــران در ب صاحب نظ

ــی و  ــّر و درنده خوی ــت ش ــد سرش ــان را واج ــی انس ــته اند: بعض ــراز داش ــی اب ــای متفاوت دیدگاه ه

بعضــی او را دارای سرشــت خیــر و مهربانــی دانســته اند. البتــه در نــگاه اســالمی نیــز، انســان زمینــه 

دوگانــه ای دارد؛ یعنــی خیرگرایــی و شــّرمحوری، البتــه نــه به گونــه بالفعــل بلکــه ایــن دو بــه حالــت 

بالقــوه، زمینــه ای در باطــن انســان دارنــد. بــر ایــن اســاس، برخــی از آیــات قــرآن به ســتایش انســان و 

برخــی دیگــر بــه نکوهــش او می پردازنــد. اینــک برخــی از ایــن دو دســته آیــات را از نظــر می گذرانیــم:

1ـ1. آیات مربوط به ستایش انسان

1.  »َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنسان ِفی َأْحَسِن َتْقِویم« )تین:4(؛ 

ــْم  ْلناُه ــاِت َو َفضَّ یب ــَن الطَّ ــْم ِم ــِر َو َرَزْقناُه ــرِّ َو اْلَبْح ــی اْلَب ــْم ِف ــی آَدم َو َحَمْلناُه ــا َبِن ْمن ــْد َكرَّ 2.  »َوَلَق

ــا َتْفِضیــال« )اســراء:70(؛ ــْن َخَلْقن ــٍر ِممَّ َعلــى  َكِثی

ــَر  ْكَث ــنَّ َأ یــُن اْلَقیــُم َو لِك ــَك الدِّ ــِق اهلِل ذِل ــاَس َعَلیهــا ال َتْبِدیــَل ِلَخْل ــَر النَّ ــی َفَط ِت ــَرَت اهلِل الَّ 3.  »ِفْط

ــون« )روم:30(؛ ــاِس ال یْعَلُم النَّ

مـوِت و ما ِفى ااَلرِض َجمیعًا ِمنُه« )جاثیه:13(؛  َر َلُكم ما ِفى السَّ 4.  »و َسخَّ

َر َلُكم ما ِفى ااَلرض« )حّج:65(؛ 5.  »َاَلم  َتَر َانَّ اهلَل َسخَّ

ــا  ــَفْقَن ِمْنه ــا َوَأْش ــَن َأْن یْحِملَنه ــاِل َفَأَبی ــمواِت َواأَلْرِض َواْلِجب ــی السَّ ــَة َعل ــا اأَلماَن ــا َعَرْضن 6.  »ِإّن

ــزاب:72(؛  ــواًل« )اح ــًا َجُه ــُه کاَن َظُلوم ــان ِإنَّ ــا االنس َوَحَمَله
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ْرِض َخِلیَفــًة قاُلــوا َأ َتْجَعــُل ِفیهــا َمــْن یْفِســُد ِفیهــا  ــی جاِعــٌل ِفــی اأْلَ ــَك ِلْلَمالِئَكــِة ِإنِّ 7.  »َوِإْذ قــاَل َربُّ

ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــون« )بقــره:30).  ُس َلــَك قــاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمــِدَك َو ُنَقــدِّ مــاَء َو َنْحــُن ُنَســبِّ َو یْســِفُك الدِّ

1ـ2. آیات مربوط به نکوهش انسان

ُه اْلَخیُر َمُنوعًا« )معارج:19�21(؛ رُّ َجُزوعًا َو ِإذا َمسَّ ُه الشَّ 1.  »ِإنَّ ااْلنسان ُخِلَق َهُلوعًا ِإذا َمسَّ

2.  »َوَلَقْد َخَلْقَنا ااْلنسان ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن« )حجر:26(؛

ُه كاَن َظُلومًا َجُهواًل« )احزاب:76(؛  3.  »َو َحَمَلها ااْلنسان ِإنَّ

ْكَفَره« )عبس:17(؛ 4.  »ُقِتَل ااْلنسان ما َأ

ــْم  ــرِّ ِإذا ُه ــى اْلَب ــْم ِإَل اُه ــا َنجَّ ــَن َفَلمَّ ی ــُه الدِّ ــَن َل ــُوا اهلَل ُمْخِلِصی ــِك َدَع ــی اْلُفْل ــوا ِف ــِإذا َرِكُب 5.  »َف

یْشــِرُكون« )عنکبــوت:65(؛

6.  »َكالَّ ِإنَّ ااْلنسان َلیْطغى َأْن َرآُه اْسَتْغنى« )علق:6 و 7(؛

7.  »إنَّ االنسان َلَظُلوٌم َکّفاٌر« )ابراهیم:34(؛

ْنــِس َلُهــْم ُقُلــوٌب ال یْفَقُهــوَن ِبهــا َو َلُهــْم َأْعیــٌن ال  ــَم َكثیــرًا ِمــَن اْلِجــنِّ َو اْلِ 8.  »َو َلَقــْد َذَرْأنــا ِلَجَهنَّ

ْنعــاِم َبــْل ُهــْم َأَضــلُّ ُأولِئــَك ُهــُم اْلغاِفُلــوَن«  یْبِصــُروَن ِبهــا َو َلُهــْم آذاٌن ال یْســَمُعوَن ِبهــا ُأولِئــَك َكاأْلَ

)اعــراف:179(؛

ــبیاًل«  ــلُّ َس ــْم َأَض ــْل ُه ــاِم َب ْنع ــْم ِإالَّ َكاأْلَ ــوَن ِإْن ُه ــَمُعوَن َأْو یْعِقُل ــْم یْس ْكَثَرُه ــُب َأنَّ َأ 9.  »َأْم َتْحَس

ــان:44(؛ )فرق

10.  »َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنسان فِى َأْحَسِن َتْقِویٍم ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلیَن« )تین:4 و 5).

هــدف ایــن پژوهــش بررســی راز دوگانگــی شــأن انســان از دیــدگاه قــرآن کریــم اســت و اینکــه 

ــی آورد؟  ــه شــمار م ــوع از انســان ها را تمدن ســاز ب ــدام ن ــد ک خداون

2. انسان و مسأله خیر و شر

ــگاه انســان از  ــه مســأله جای ــرآن، مســتلزم پاســخگویی ب ــه انســان در ق ــت دوگان بررســی هوی

ــران  ــان صاحب نظ ــی در می ــای متفاوت ــر، نگرش ه ــر و ش ــاب خی ــت. در ب ــر اس ــر و ش ــر خی منظ

ــرد:  ــی ک ــته ارزیاب ــه دس ــوان آنهــا را در س ــه می ت ــود دارد، ک وج

2ـ1. انسان، موجودی شرور 

ایــن نگــرش نســبت بــه انســان نگاهــی بدبینانــه دارد. بیشــتر فالســفه مــادی، پیدایــش انســان 

را معلــول تصادفــات مــاده می داننــد و معتقدنــد کــه انســان ذاتــًا اهــل شــّر اســت. هابــز، فیلســوف 

ــّرگرایی و  ــندی و ش ــی و خودپس ــان ها را بدگمان ــترک انس ــت مش ــت: »طبیع ــد اس ــی، معتق تجرب

بدخواهــی تشــکیل می دهــد«. او بــه همیــن ســبب جنــگ را وضعیــت طبیعــی زندگــی انســان ها 

معرفــی می کنــد )کاپلســتون، 1362، 48 ـ 46(. بــر اســاس ایــن نگــرش بــه انســان، هرگونــه برنامــه 
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اصالحــی و تربیتــی بــرای خوشــبختی، ســعادت و تکامــل وی و جامعــه بشــری بیهــوده اســت؛ زیــرا 

از ایــن منظــر، اصــالح انســان و دســتیابی بــه کمــال و ســعادتمندی او غیرممکــن اســت. 

2ـ2. انسان، خیر محض 

ــان و  ــی انس ــت؛ یعن ــک اس ــًا نی ــان ذات ــت انس ــد: »طبیع ــروف، می گوی ــمند مع ــو، اندیش روس

جــان او هماننــد صفحــه ســپیدی اســت کــه تمایلــی بــه ســوی شــّر نــدارد، بلکــه پــاک و نیک گوهــر 

اســت و ایــن جامعــه اســت کــه او را منحــرف می کنــد؛ ازایــن رو، مربیــان بایــد بــه کــودک اجــازه 

دهنــد تــا طبیعــت نیــک خــود را بــه فعلیــت برســاند و دخالت هــای خــود را بــه حداقــل برســانند« 

)برنجــکار، 1393، 103).

ــکیل  ــت او را تش ــه هوی ــدارد و جامع ــری ن ــش فط ــه گرای ــان هیچ گون ــدگاه، انس ــن دی در ای

می دهــد. انســان تابــع نقشــی اســت کــه جامعــه بــه او می دهــد و آنچــه کــه بــر زندگــی انســان 

حاکمیــت مطلــق دارد، روابــط مــادِی اجتماعــی، روابــط اقتصــادی و رابطــه تولیــد اســت. در ایــن نوع 

ــرد  ــرا »شــکل گیری شــخصیت هــر ف ــگاه، برخــورداری انســان از فطــرت واحــد نفــی می شــود؛ زی ن

را بــه وضعیــت ابــزار تولیــد در آن جامعــه وابســته می داننــد. طبیعــی اســت کــه بــر اســاس چنیــن 

دیدگاهــی، ســخن از فطــرت واحــد انســانی جایگاهــی نخواهــد داشــت« )مصبــاح یــزدی، 1380، 47). 

ایــن دیــدگاه بــه فعلیــت رســیدن فطــرت بالقــوه انســان را نادیــده می گیــرد. بنابرایــن، بــر اســاس 

نگــرش مارکسیســتی بــه انســان، هویــت او را مناســبات ابــزار تولیــد در اجتمــاع تعییــن می کنــد.

2ـ3. انسان موجودی دارای زمینه خیر و شر )هویت دوگانه برای انسان(  

بــر اســاس ایــن نگــرش، زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان بــا خیــر و شــر در هــم آمیختــه اســت 

و صفحــات باطنــی انســان دوگانــه اســت؛ صفحــه ای از آن سرشــار از نــور و عدالــت و صفحــه ای دیگر 

غــرق در ظلمــت و تاریکــی اســت. اختــالف میــان ایــن دو جوهــره در انســان به قــدری عمیــق بــود 

کــه پیــش از خلقــت وی توســط خداونــد، در عالــم مجــردات دربــاره جوهــر وجــود او ســخن گفتنــد 

و دربــاره او دو دیــدگاه مطــرح کردنــد. خداونــد متعــال ایــن گفتگــو را در ســوره بقــره آورده اســت: 

ْرِض َخِلیَفــًة قاُلــوا َأ َتْجَعــُل ِفی هــا َمــْن یْفِســُد ِفی هــا  ــی جاِعــٌل ِفــی اأْلَ ــَك ِلْلَمالِئَكــِة ِإنِّ  »َو ِإْذ قــاَل َربُّ

ــه  ــى ك ــاد آر( وقت ــه ی ــره:30(: و)ب ــك« )بق ُس َل ــدِّ ــِدَك َو ُنَق ُح ِبَحْم ــبِّ ــُن ُنَس ــاَء َو َنْح م ــِفُك الدِّ َو یْس

پــروردگارت فرشــتگان را فرمــود كــه: مــن در زمیــن خلیفــه اى خواهــم آفریــد. فرشــتگان ]معتــرض 

شــدند و[ گفتنــد: آیــا می خواهــی کســی را در زمیــن قــرار دهــی كــه در آن فســاد كنــد و خون هــا 

بریــزد؟ حــال آنكــه مــا تــو را تســبیح و تقدیــس مى كنیــم.

ایــن ســخن قــرآن کریــم در مــورد نگــرش فرشــتگان بــه هویــت انســان بــه ایــن معناســت کــه 

ــت  ــن جه ــت و از همی ــض اس ــر مح ــه ش ــتند ک ــان می نگریس ــود انس ــره ای از وج ــه جوه آنهــا ب
خطــاب بــه خداونــد، انســان را اهــل فســاد و خونریــزی می دیدنــد؛ ولــی خداونــد در پاســخ بــه ایــن 
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ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــون«: مــن چیــزى )از اســرار خلقــت بشــر( مى دانــم كــه شــما  نگــرش فرمــود:  »ِإنِّ

نمى دانیــد. 

بــا توجــه بــه ایــن آیــات، خداونــد وجــود چنیــن بعــدی را در وجــود انســان نفــی نمی کنــد؛ امــا 

فرشــتگان را بــه ســبب نگــرش تک بعــدی بــه هویــت انســان و ناآگاهــی از اســرار الهــی و بعــد دیگــر 

وجــود او نکوهــش می کنــد. خداونــد بــه دیگــر اســتعدادهای انســان و خیــرات کثیــری کــه در وجــود 

اوســت اشــاره فرمــود و فرشــتگان از اعتــراض خویــش منصــرف شــدند و ضــرورت آفرینــش چنیــن 

ــان  ــد: »انس ــان می نویس ــه انس ــت دوگان ــد هوی ــری در تأیی ــهید مطه ــد. ش ــودی را پذیرفتن موج

موجــودی اســت کــه خیــر و شــر او آمیختــه و تفکیک ناپذیــر اســت؛ ولــی خیــرش بــر شــرش غالــب 

اســت )مطهــری، 1387، ج 4، 270).

بــا توجــه بــه آیــات قــرآن نیــز می تــوان هویتــی بــرای انســان ترســیم کــرد کــه در آن خیــر و شــّر 

در وجــود آدمــی جایــگاه یکســانی دارد و هیچ یــک بــر دیگــری غالــب نیســت. خداونــد همان گونــه 

کــه عقــل )پیامبــر درونــی( و پیامبــران الهــی را بــه منظــور هدایــت انســان قــرار داده، هــوای نفــس  

ــن  ــت. بنابرای ــرده اس ــدر ک ــان مق ــر انس ــده در براب ــوان دو اغواکنن ــز به عن ــس را نی ــاوس ابلی و وس

خداونــد در وجــود هــر انســانی یــک عامــل هدایــت و یــک عامــل انحــراف و در خــارج از وجــود او 

نیــز پیامبــران را در راســتای هدایــت انســان و ابلیــس را در جهتــی دیگــر قــرار داده اســت، تــا موازنــه 

قــوا برقــرار گــردد. ایــن مســأله نشــان می دهــد کــه جوهــر وجــودی انســان در خیــر و شــر خلقتــی 

جَدیــِن« )بلــد:10)   برابــر دارد. آیاتــی نظیــر  »َفَأْلَهَمهــا ُفُجورَ هــا َو َتْقواهــا« )شــمس:8( و  »َو َهَدینــاُه النَّ

نیــز بــه ایــن تســاوی در باطــن انســان اشــاره دارد.

2ـ4. انسان و اختیار

از منظــر قــرآن کریــم، انســان در نظــام هســتی واجــد صفاتــی اســت کــه ســایر موجــودات از آن 

بــی بهره انــد. اختیــار انســان نمونــه ای از ایــن صفــات اســت. مختــار بــودن انســان بــدان معناســت 

کــه وی در اطاعــت از خداونــد یــا نافرمانــی از او، بــه اراده و اختیــار خویــش عمــل می کنــد. شــهید 

مطهــری دراین بــاره معتقــد اســت: »انســان بــه حکــم آن کــه دارای جوهــر روحانــی مســتقل اســت و 

اراده اش از حــاّق ذات روحانــی اش سرچشــمه می گیــرد، مختــار و آزاد اســت. هیــچ جبــری )اجبــاری( 

و ضرورتــی، آزادی و اختیــار او را ســلب نمی کنــد؛ لهــذا مســئول اعمــال خویشــتن و جامعــه خویشــن 

اســت« )مطهــری، 1387، ج 22، 568(. قــرآن کریــم نیــز بــر مجبــور نبــودن انســان در اعمالــش تأکیــد 

ــا  ــا شــاِكرًا َو ِإمَّ ــِبیَل ِإمَّ ــا َهَدینــاُه السَّ می کنــد و بــرای وی قــدرت انتخــاب و اختیــار قائــل اســت:  »ِإنَّ

َكُفــورا« )انســان:3(: مــا بــه حقیقــت، راه )حــق و باطــل( را بــه او نشــان دادیــم و در ایــن رابطــه، او 

ــت(  ــن نعم ــكر )ای ــرد و( ش ــت پذی ــد )هدای ــت؛ می توان ــری اس ــاب و تصمیم گی ــدرت انتخ دارای ق

ْجَدیــِن«: و دو راه )خیــر و شــر( را بــه او  گویــد و خواهــد )آن نعمــت را( كفــران كنــد.  »َو َهَدینــاُه النَّ

نشــان دادیــم. مضمــون ایــن دو آیــه بــر ایــن مطلــب داللــت دارد کــه انســان در انتخــاب راه خــوب 
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و راه بــد )طریــق خوشــبختی و طریــق بدبختــی خــود( از قــدرت انتخــاب و اختیــار برخــوردار اســت. 

ــار  ــا اختی ــاره می نویســد: »اصــواًل ارزش هــای اخالقــی در رابطــه ب ــزدی دراین ب ــاح ی آیــت اهلل مصب

مطــرح می گــردد؛ اگــر اختیــار در کار نباشــد، ارزش اخالقــی هــم وجــود نــدارد. ســتایش و نکوهــش 

اخالقــی در حــق کســانی رواســت کــه بــا اختیــار و گزینــش خــود کار پســندیده انجــام دهنــد. اگــر 

ــرد؛  ــرار نمی گی ــورد ســتایش ق ــی م ــن راه صحیحــی اســت، از نظــر اخالق ــه رفت ــور ب انســانی مجب

ــورد نکوهــش  ــاز م ــی شــود، ب ــکاب جنایت ــه ارت ــور ب ــه انســانی مجب ــرض شــود ک ــر ف ــه اگ چنان ک

نخواهــد بــود« )مصبــاح یــزدی، 1377 ، 371).

ــر اصــل فطــرت  ــرآن ب ــز طبیعــی اســت. در ق بخشــی از طبیعــت انســان، فطــری و بخشــی نی

ــران  ــت و متفک ــالمی اس ــوژی اس ــتگاه ایدئول ــرت خاس ــن رو، فط ــت؛ ازای ــده اس ــد ش ــان تأکی انس

مســلمان فطــرت را زیربنــای تربیــت انســان می شــمارند. آیــت اهلل جــوادی آملــی دربــاره طبیعــت 

دوگانــه انســان می نویســد: »در ســطح طبیعــت انســان نیــز، جــذب و دفــع و تمایــل و تنفــر هســت؛ 

امــا ایــن ســطح از هســتی انســان هم ردیــف حیــات حیوانــات اســت؛ لــذا تمایــالت و تنفــرات آن 

ــقوق  ــی از ش ــی و مقام خواه ــی، تنوع طلب ــت. لذت طلب ــترک اس ــات مش ــیاری از حیوان ــا بس ــز ب نی

ــب  ــعوب غض ــز از ش ــونت و ... نی ــوی خش ــم و خ ــر از مزاح ــت و تنف ــهرت جویی اس ــهوت و ش ش

اســت )جــوادی آملــی، 1386، 187(«. بنابرایــن، از نظــر وی، فطــرت بــر طبیعــت انســان مقــدم اســت 

و بایــد طبیعــت بــه دســت فطــرت تعدیــل شــود، تــا حیات الهــی انســان را بــه مخاطــره نینــدازد. در 

مقــام توضیــح ســخنان وی می تــوان گفــت: در رحــم مــادر، آنچــه زودتــر رشــد می کنــد و بــه کمــال 

می رســد، وجــود جســمانی آدمــی اســت و پــس از تکامــل قــوای مــادی و رشــد طبیعــت وجــودی 

او، روح انســانی کــه حامــل فطــرت اوســت بــه آدمــی افاضــه می گــردد  »ُثــمَّ أنَشــأناُه َخلقــًا آَخــَر«. 

بنابرایــن، طبیعــت آدمــی )بــا رشــد جســم او پیــش از افاضــه روح کــه حامــل فطــرت اســت( مقــدم 

ــاء و راهنمایــی عقــل ســلیم  ــد، دعــوت انبی ــد طبیعــت آدمــی را تعدیــل کن اســت و آنچــه می توان

اســت کــه منطــق فطــرت را تقویــت کــرده، بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم، خواســته های طبیعــت 

را تعدیــل می کنــد. از ایــن بیــان آشــکار می شــود کــه انســان از طرفــی از فطــرت برخــوردار اســت، 

کــه زمینــه ابعــاد مثبــت اســت و از طــرف دیگــر، از طبیعــت نیــز برخــوردار اســت، کــه زمینــه ابعــاد 

منفــی اســت. فــرق آنهــا در ایــن اســت كــه فطــرت ابعــاد مثبــت وجــود انســان را شــكوفا می کنــد 

و طبیعــت ابعــاد منفــی وجــود انســان را؛ ازایــن رو، وجــود فطــرت و طبیعــت در انســان نیــز، یکــی 

از زمینه هــای وصــف دوگانــه صفــت کرامــت و صفــت هلــوع بــودن اســت. 

3. مراتب قوه و فعلیت وجود انسان

در انســان، حقایــق بالقــوه فراوانــی هســت کــه بــرای مهیــا شــدن شــرایط بــه فعلیــت رســیدن 

خــود روزشــماری می کنــد. شــهید مطهــری دربــاره موجودیــت بالقــوه یــا بالفعــل انســان می نویســد: 
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ــوی و  ــد خ ــد فاق ــاز تول ــی در آغ ــت؛ یعن ــوه اس ــود بالق ــک موج ــا ی ــه خصلت  ه ــان در ناحی »انس

ــای  ــله خصلت ه ــک سلس ــا ی ــدام ب ــر ک ــه ه ــات ک ــالف حیوان ــت، برخ ــه اس ــت فعلیت یافت خصل

فعلیت یافتــه متولــد می شــوند. انســان چــون فاقــد هرگونــه خــوی و خصلــت فعلیت یافتــه 

اســت و از طرفــی، خوی پذیــر و خصلت پذیــر می باشــد، به وســیله خصلت هــا و خوی هایــی 

ــرای خویــش  ــر ابعــاد فطــری ب کــه تدریجــًا پیــدا می کنــد، یــک سلســله »ابعــاد ثانــوی« عــالوه ب

ــث  ــک حی ــی از ی ــه آدم ــت ک ــوان گف ــر می ت ــری، 1378، ج 2، 287(. بدین خاط ــازد« )مطه می س

مــورد ســتایش و از حیــث دیگــر مــورد نکوهــش اســت.

4. ابعاد مورد ستایش و نکوهش در وجود انسان

ــد ســتایش و از جهــت  ــی می توان ــی از جهت ــن رو، آدم ــی دارد؛ ازای ــاد متفاوت وجــود انســان ابع

دیگــر می توانــد نکوهــش شــود. البتــه در بــاب تعییــن و تبییــن ایــن ابعــاد، دیدگاه هــای مختلفــی 

وجــود دارد؛ از جملــه:

4ـ1. ستایش خوبی  ها و نکوهش  بدی  ها

ایــن دیــدگاه را می تــوان در اندیشــه شــهید مطهــری جســتجو کــرد: »حقیقــت ایــن اســت کــه 

ایــن مــدح و ذم از آن جهــت نیســت کــه انســان یــک موجــود دوسرشــتی اســت: نیمــی از سرشــتش 

ــه  ــه انســان، هم ــن اســت ک ــه ای ــرآن ب ــر ق ــه نظ ــی؛ بلک ــر نکوهیدن ــی دیگ ســتودنی اســت و نیم

ــد ســازنده  ــه بای ــن خــود اوســت ک ــه فعلیــت برســاند و ای ــد آنهــا را ب ــوه دارد و بای کمــاالت را بالق

ــال  ــه کم ــر او خــود را ب ــن رابطــه، اگ ــرى، 1378، ج 2، 274(. در ای ــار خویشــتن باشــد« )مطّه و معم

ــات  ــردد. آی ــش موجــب نکوهــش او می گ ــن صــورت، تنزل ــر ای رســانید، ســتایش می شــود و در غی

ــاد  ــه ابع ــوط ب ــش او مرب ــات نکوه ــه و آی ــای فعلیت یافت ــه خصلت ه ــوط ب ــان مرب ــتایش انس س

ــرا ابعــاد بالقــوه و  ــول نیســت؛ زی ــدان مقب فعلیت نیافتــه وجــود وی اســت؛ البتــه، ایــن دیــدگاه چن

ــه فعلیــت رســاندن  ــر، ب ــان دیگ ــه بی ــات نکوهــش باشــد. ب ــد مــورد نظــر آی ــه می توان فعلیت نیافت

ــای  ــت خصلت ه ــوان گف ــد و نمی ت ــش باش ــات نکوه ــر آی ــورد نظ ــد م ــا می توان ــه بالقوه  ه این گون

بالقــوه در بــاب صفــات خداپســند، بــه خاطــر آن کــه فعلیــت نیافتــه مــورد نظــر آیــات نکوهــش قــرار 

دارد.

4ـ2. ستایش فطرت و نکوهش  طبیعت

از نظــر برخــی دانشــمندان، ویژگی هــای مثبــت انســان از فطــرت او نشــأت می گیــرد و 

ــه  ــتایش  ها ب ــه س ــوط ب ــات مرب ــه، آی ــزد و در نتیج ــش برمی خی ــی او از طبیعت ــای منف ویژگی ه

ــن  ــا در ای ــرد؛ ام ــق می گی ــت او تعل ــه طبیع ــا ب ــه نکوهش  ه ــوط ب ــات مرب ــان و آی ــرت انس فط

دیــدگاه، اصالــت از آِن فطــرت انســان اســت. نظــر امــام خمینــی؟هر؟ بــر ایــن دیدگاه اســتوار اســت: 
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ــٌة«  ــُه َهاِوی ــریفه  »َفُأمُّ ــه ش ــه آی ــت؛ چنان ک ــئه دنیاس ــد نش ــت و فرزن ــم طبیع ــده عال ــان ولی »انس

ــی  ــا ااْلنســان ِف ــْد َخَلْقَن ــه آن باشــد ... و شــاید کریمــه شــریفه  »َلَق ــز شــاید اشــاره ب )قارعــه:9( نی

َأْحَســِن َتْقِویــٍم ُثــمَّ َرَدْدَنــاُه َأْســَفَل َســاِفِلیَن« )تیــن:4 و 5( اشــاره باشــد بــه نــور اصلــی فطــرت، کــه 

تخمیــر بــه یــد قــدرت حــق تعالــی شــده و آن »احســن تقویــم« اســت؛ زیــرا کــه بــر نقشــه کمــال 

مطلــق جمــال تــام اســت و رد بــه »اســفل ســافلین« اشــاره بــه ایــن احتجــاب بــه طبیعــت ـ کــه 

اســفل ســافلین اســت ـ باشــد. و چــون ایــن احتجابــات و ظلمــات و کــدورات بــر نفــس، غالــب و 

چیــره اســت و کــم اتفــاق افتــد کــه کســی بــه خــودی خــود بتوانــد از ایــن ُحُجــب بیــرون آیــد و بــا 

فطــرت اصلیــه ســیر بــه عالــم اصلــی خــود بنمایــد و بــه کمــال مطلــق و نــور و جمــال و جــالل مطلــق 

برســد، حــقـ  تبــارک و تعالــیـ  بــه عنایــت ازلــی و رحمــت واســعه، انبیــاء عظــام؟مهع؟ را بــرای تربیت 

بشــر فرســتاد و کتــب آســمانی را فــرو فرســتاد تــا آنهــا از خــارج، کمــک بــه فطــرت داخلیــه کننــد و 

نفــس را از ایــن غــالف غلیــظ نجــات دهنــد« )امــام خمینــى، 1377، 78ـ79(. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ 

بــا توجــه بــه دیــدگاه دوم بــر ایــن عقیــده اســت کــه: »آدمــی دارای دو حــال اســت:یکی حــال فطری 

ــا حــال فطــری انســان  ــادت اســت؛ ام ــرف و ع ــادی، ع ــم در حــال ع ــادی. حاک ــری حــال ع و دیگ

به گونــه ای اســت کــه بــه عــادات و رســوم مشــوب نگشــته و عــرف و عــادت هیــچ دخــل و تصرفــی 

در آن نــدارد. بــه همیــن دلیــل، انســانی کــه بــا تأییــد الهــی و یــا بــه خاطــر پیش آمــدی، اســباب 

ظاهــری را فرامــوش کــرده، بــه فطــرت بــه دور از آالیــش خــود برگشــته، همــواره چشــم امیــد بــه 

ــه از اســباب ظاهــری« )طباطبائــى،  ــاری اش را از او می خواهــد ن ــه و رفــع گرفت خــدای خــود دوخت

ــت  ــه حال ــتایش، ب ــات س ــی، آی ــه طباطبای ــخنان عالم ــاس س ــر اس ــن، ب 1417، ج  13، 186(. بنابرای

فطــری انســان مربــوط اســت و آیــات نکوهــش، بــه حالــت عــادی زندگــی آدمــی بازمی گــردد؛ کــه 

غالبــًا تحــت تأثیــر هواهــای نفســانی اش قــرار دارد.

 در زیرمجموعــه همیــن نگــرش، بررســی جوهــره وجــود انســان بــا مقــوالت دیگــری بــه نام هــای 

ــاط اســت. در بــاب »أحســن تقویــم« و »أســفل  »أحســن تقویــم« و »أســفل ســافلین« نیــز در ارتب

ــده  ــان ش ــی بی ــای مختلف ــت دارد، دیدگاه ه ــی حکای ــود آدم ــام وج ــاز و انج ــه از آغ ــافلین«، ک س

ــم: ــه آنهــا می پردازی ــر ب ــه در زی اســت، ک

1ـ عالمــه طباطبایــی؟هر؟ ذیــل آیــه 4 ســوره تیــن می نویســد: »﴿َلَقــْد َخَلْقَنــا ااْلنســان ِفــی َأْحَســِن 

ــل  ــن العم ــة م ــع و مکن ــم الناف ــزه اهلل بالعل ــد جّه ــیء و ق ــی کّل ش ــوام ف ــال الق ــه کم ــٍم« فل َتْقِوی

ــاُه َأْســَفَل َســاِفِلیَن« و هــو مقــام محــط اســفل مــن ســفل مــن اهــل الشــقوة«  الصالــح. »ُثــمَّ َرَدْدَن

)شــاکر، 1391، 662(. خالصــه ســخن عالمــه ایــن اســت کــه، ســاختار وجــود آدمــی مجهــز بــه علــم 

ــو شــیطان گرایی و هواپرســتی اســت کــه  ــی در پرت ــح اســت؛ ول ــای انجــام عمــل صال ــع و مهی ناف

ــازد. ــود می س ــگاه خ ــافلین را جای ــفل س ــد و اس ــقوط می کن س

ــه،  ــل لصورت ــٍم( تعدی ــِن َتْقِوی ــی َأْحَس ــود: »﴿ِف ــادآور می ش ــوق ی ــه ف ــیر آی ــیوطی در تفس 2ـ س
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َأْســَفَل َســاِفِلیَن﴾ کنایــة عــن الهــرم و الضعــف« )ســیوطی، 1278، ج 1، 600(. »احســن تقویــم« همــان 

وضعیــت ســالمت و کمــال جســمانی و »اســفل ســافلین« همــان وضعیــت ضعــف و پیــری و ناتوانی 

و فرســودگی اســت.

ــرد. او  ــیوطی را می پذی ــر س ــان نظ ــوق، هم ــه ف ــیر آی ــّبر در تفس ــداهلل ش ــید عب ــن س همچنی

»احســن تقویــم« را اســتواری و کمــال جســمانی و »اســفل ســافلین« را ناتوانــی و فرســودگی آدمــی 

می دانــد و می نویســد: »﴿َلَقــْد َخَلْقَنــا ااْلنســان ِفــی َأْحَســِن َتْقِویــٍم﴾ مــن انتصابــه و حســن شــكله و 

تمّیــزه و اشــتماله علــى مــا فــی العالــم األكبــر ﴿ُثــمَّ َرَدْدَنــاُه َأْســَفَل َســاِفِلیَن﴾ إلــى أرذل العمــر أو الخــرف 

أو إلــى النــار... « )شــّبر، 1412، 561).

3ـ فیــض کاشــانی در تفســیر الصافــی در تفســیر ایــن آیــه یــادآور می شــود: »عــن الكاظــم؟ع؟ 

قــال: ااْلنســان األّول )ُثــمَّ َرَدْدنــاُه َأْســَفَل ســاِفِلیَن( ببغضه امیــر المؤمنــی؟ع؟« )فیض کاشــانی، 1377، 

ج 7، 513(. در اینجــا »اســفل ســافلین« چندیــن مصــداق دارد: نخســت بــه معنــای دوزخــی شــدن 

انســان و دیگــری داشــتن کینــه و بغــض نســبت بــه امیــر المومنیــن علــی؟ع؟ اســت.

ــویة  ــه و تس ــكله و صورت ــل لش ــن تعدی ــی أحس ــد: »... ف ــوق گوی ــه ف ــل آی ــری ذی 4ـ زمخش

ألعضائــه. ثــم كان عاقبــة أمــره حیــن لــم یشــكر نعمــة تلــك الخلقــة الحســنة القویمــة الســوّیة أن 

ــح صــورة و أشــوهه خلقــة و هــم  ــح مــن قب ــى أقب ــا، یعن ــا و تركیب ــاه أســفل مــن ســفل خلق رددن

أصحــاب النــار «)زمخشــری، 1389، ج 4، 774(. زمخشــری تــا حــدودی بــه نظــر دوم نزدیــک اســت، 

ــر و  ــز پی ــه انســان های مومــن نی ــن نظــر دارد. او اشــاره دارد ک ــان ای ــا صاحب ــز ب ــی نی ــی تفاوت ول

بی حــواس می شــوند؛ امــا، بــه خاطــر نامــه عمــل درخشــان و پــاداش الهــی، زیبایــی باطنــی دارنــد 

)همــان(.

ــت دهــد،  ــاء الهــی جــواب مثب ــه دعــوت انبی ــه فطــرت الهــی خــود ب ــا رجــوع ب ــر انســان ب اگ

ــت و  ــه طبیع ــوع ب ــا رج ــر ب ــا اگ ــاند؛ ام ــت برس ــه فعلی ــود را ب ــت خ ــتعدادهای مثب ــد اس می توان

ــه فعلیــت رســانیدن  ــرای ب ــه را ب ــد، زمین ــا بی توجهــی کن ــه دعــوت انبی ــروی از هــوا و هــوس ب پی

اســتعدادهای منفــی خــود فراهــم می کنــد. ازایــن رو می تــوان گفــت، ســتایش های قــرآن در مقــام 

ــن انســانی  ــب الهــی اســت. چنی ــه در مکت ــا ایمــان و تربیت یافت ــه انســان های ب ــت، ناظــر ب فعلی

بــا کســب آگاهــی و اســتمرار در راه فطــرت و توجــه مــداوم بــه خــود، مبــدأ و منتهــای هســتی اش، 

ــوان انســان کامــل و  ــه عن ــا آنجــا ک ــد؛ ت ــه ســوی خــدا را طــی می کن مســیر ســعادت و تکامــل ب

ــد:  ــاره می فرمای ــی ؟هر؟ دراین ب ــام خمین ــه خــود اختصــاص می دهــد. ام ــی را ب ــر اســماء اله مظه

ــاب روشــن  ــه و نشــانه او و کت ــن آی ــل َاعــالی »َاهلل« اســت و بزرگ تری ــه انســاِن کامــل َمَث »بدان ک

ــی  ــال[ حــق تعال ــه صــورت ]مث ــه ب ــم( الهــی اســت و اوســت ک ــأ عظی ــر باعظمــت )نب الهــی و خب

آفریــده شــده و بــا دو دســت قــدرت الهــی انشــاء شــده و خلیفــه خــدا بــر خلــق اوســت و کلیــد 

بــاب معرفــت خــدای تعالــی اســت. هــر کــس او را شــناخت خــدا را شــناخته و او در هــر صفتــی 
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ــی،  ــام خمین ــت« )ام ــانه های »اهلل« اس ــانه ای از نش ــش نش ــی از تجلیات ــر تجل ــش و در ه از صفات

1380، 91(. بنابرایــن، انســان از منظــر امــام خمینــی جایــگاه ویــژه ای دارد و حقیقــت وجــودی او را 

ــرد: ــیم ک ــه ترس ــوان این گون می ت

ــن ذات حــق نیســت؛ بلکــه  ــه عی ــد دانســت ک ــی بای ــوی از جمــال حــق اســت، ول 1ـ انســان پرت

ــأله  ــی، 1386، 25( و مس ــام خمین ــت )ام ــی اس ــن ذات ــال تبای ــروردگار متع ــان او و ذات پ ــبت می نس

»یگانگــی« کــه اهــل مکاشــفه مطــرح می کننــد، مربــوط بــه تجّلــی اســت نــه مرتبــه ذات )همــان، 32).

2ـ غیــر از انســان هیــچ موجــودی مظهــر تــاّم اســمای ُحســنای الهــی نیســت و ایــن مســأله فقــط 

به انســان اختصــاص دارد )امــام خمینــی، 1364 60).

3ـ هــدف اصلــی از آفرینــش همــه موجــودات جهــان »انســان« اســت و بــا پیدایــش انســان، 

آفرینــش بــه تمامیــت و کمــال خــود دســت یافــت )همــان، 61).

ــه  ــی، 1394، 168(، ک ــام خمین ــت )ام ــوه اس ــان بالق ــل و انس ــوان بالفع ــاز، حی ــان در آغ 4ـ انس

ــردد  ــکوفا گ ــد و ش ــت درآی ــه فعلی ــری او ب ــای فط ــه و بینش ه ــتعداد های نهفت ــام اس ــرگاه تم ه

ــد. ــل می آی ــت نائ ــام خالف ــه مق ــی، 1394، 227 ، 260 و 261(، ب ــام خمین )ام

ــاب مســأله  ــش پــس از مــرگ قطــع نمی شــود، مشــکلی در ب ــا بدن ــاط انســان ب 5ـ چــون ارتب

ــی، 1364، 175). ــدارد )امــام خمین ــده شــدن مــردگان وجــود ن رجعــت و زن

ــی، 1379، ج 12،  6ـ انســان از حیــث مراتــب ســعادت و شــقاوت نامتناهــی اســت )امــام خمین

168، 152 و 153(. او می توانــد از جنبــه ســعادت و فضیلــت تــا آنجــا اوج گیــرد کــه »یــد اهلل«، »عیــن 

اهلل« و »ُاُذن اهلل« شــود و از نظــر جنبــه شــقاوت و رذیلــت نیــز تــا حــدی ســقوط کنــد کــه بــه آخریــن 

مراتــب ظلمــات قــدم نهــد )همــان(. در نتیجــه، ملــکات و صفــات نفســانی او نیــز از نظــر حســنه و 

ســیئه، دارای مراتــب نامتناهــی اســت)امام خمینــی، 1394، 56(. او نه تنهــا از حیــث صفــات )امــام 

خمینــی، 1379، ج 4، 152(، بلکــه از نظــر بینــش نیــز نامتناهــی اســت )همــان، ج 12، 168( و هنگامــی 

کــه پــروردگار متعــال »اســماء« را بــه وی تعلیــم داد، همــه گونه هــای دانــش، هنــر  و حرفــه را بــه 

او آموخــت )همــان(.

7ـ از ایــن نکتــه غافــل نباشــیم کــه انســان را به گونــه ای جامــع و کامــل در ایــن جهــان نمی تــوان 

شــناخت؛ زیــرا دنیــا حجابــی اســت بــرای ملــکات نفســانی او. بــه بیــان دیگــر، دنیــا ظرفیــت تجلــی 

ملــکات باطنــی او را نــدارد. بــر ایــن اســاس، شــناختن و شناســایی واقعــی او بــه جهــان دیگــر کــه 

ــراِئُر﴾ اســت، موکــول می گــردد )همــان، ج 4، 152(. در آن روز، انســان حتــی چگونگــی  ﴿َیــوَم ُتبَلــی السَّ

ــی، 1364، ص297).  ــد )امــام خمین ــد ادراک نمای ــا ذات احدیــت را می توان ــاط وجــودی خــود ب ارتب

چنیــن انســانی شایســتگی خالفــت و لیاقــت تعلیــم اســماء الهــی و اداء امانــت او را دارد و آن کســی 

را کــه شــاه راه ترّقــی را طــی نکــرد و بــه مقــام قــرب الهــی دســت نیافــت، نمی تــوان خلیفــه و مثــال 

خــدا دانســت. در کالمــی از رســول خــدا؟ص؟ آمــده اســت: »... یــا ِعَبــاَد اهلِل، َأْنُتــْم  َكاْلَمْرَضــى  َو اهلُل َربُّ 
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ِبیــب... « )مجلســی، 1404، ج 4، 107(. در نهــج البالغــه نیــز در توصیــف انبیــاء عظــام  اْلَعاَلِمیــَن َكالطَّ

ــهِ  َقــْد َأْحَكــَم َمَراِهَمــُه َو َأْحَمــى َمَواِســَمه «  اٌر ِبِطبِّ بــه ویــژه پیامبــر خاتــم؟ص؟ می خوانیــم: »َطِبیــٌب َدوَّ

)نهــج البالغــه، 1379، خطبــه 108(. او طبیــب متحــرک بــود و بــه ســراغ ایــن و آن می رفــت و بــه 

درمــان )هدایــت( آنــان می پرداخــت. ســیوطی )ســیوطی، 1404، ج 8، 511( می نویســد: »﴿ُثــمَّ 

َرَدْدنــاُه َأْســَفَل ســاِفِلیَن﴾ قــال: الــی ارذل العمــر فــاذا بلغــوا ذلــک کتــب لهــم مــن العمــل مثــل مــا 

کانــوا یعملــون فــی الصحــة«: »اســفل ســافلین« همــان اســت کــه آدمــی از نظــر چهارچــوب قــوای 

ــی رســید، از  ــن حالت ــه چنی ــه آدمــی ب ــرده باشــد و آن گاه ک ــت ســقوط ک ــن حال ــه بدتری وجــود ب

ــرای او نوشــته می شــود؛ یعنــی اگــر  جهــت اعمــال طبــق آنچــه در روزگار ســالمتی عمــل می کــرد ب

روزگار ســالمتی و »احســن تقویــم« را در اعمــال خداپســند ســپری کــرده باشــد، در روزگار شکســتگی 

ــت و  ــالمت را در غفل ــر روزگار س ــد و اگ ــه می نگارن ــش را همان گون ــرای او اعمال ــز ب ــودگی نی و فرس

گنــاه گذرانــده باشــد، در روزگار افتادگــی و فرســودگی، اعمــال نابــاب و ناســتوده گذشــته را برایــش 

ــرده  ــه نصــوح ک ــت ســابق توب ــده ای از وضعی ــن بن ــر چنی ــه نظــر می رســد، اگ ــه ب ــد. البت می نگارن

باشــد، نــگارش اعمــال ناشایســت بــرای او وجهــی نــدارد و کالم ســیوطی را نبایــد بــه گونــه ای عــام 

درســت دانســت. 

4ـ3. ستایش افعال تکوینی و نکوهش افعال اختیاری

بعضــی از صاحب نظــران آیــات ســتایش را بــه جنبــه تکوینــی و آیــات نکوهــش را بــه جنبه هــای 

ــوان اخــالق غیرارزشــی  ــات، به عن ــن دســته آی ــد و از ای ــوط می دانن ــی وجــود انســان مرب غیرتکوین

ــت  ــی منزل ــد: »گاه ــوص می نویس ــن خص ــزدی در ای ــاح ی ــت اهلل مصب ــد. آی ــاد می کنن ــان ی انس

ــه  ــروز، جنب ــه اصطــالح ام ــرد و ب ــرار می گی ــورد مالحظــه ق ــی م ــر تکوین ــک ام ــوان ی انســان به عن

ــاح  ــود« )مصب ــه می ش ــی مالحظ ــی و ارزش ــوم اخالق ــک مفه ــوان ی ــی به عن ــدارد و گاه ــی ن ارزش

ــزدی، 1380، ج 1، 369). ی

ــاب و  ــا انتخ ــود، ب ــی خ ــول زندگ ــه در ط ــت ک ــی اس ــتعدادهای فراوان ــوا و اس ــان دارای ق انس

ــود را  ــی، خ ــه زندگ ــان در صحن ــع، انس ــد. در واق ــت می بخش ــه آنهــا فعلی ــادم، ب ــای دم اراده ه

می ســازد و بــه خــود شــکل می دهــد. چنان کــه قبــاًل اشــاره کردیــم، می تــوان گفــت آیــات مربــوط 

ــه  ــزال الهــی ک ــه ســتایش از ذات الی ــی وجــود او، در اصــل ب ــاد تکوین ــه ســتایش انســان در ابع ب

ــوق خــدا توجــه دارد،  ــه مخل ــر ب ــات، گرچــه در ظاه ــل آی ــن قبی ــردد. ای ــده اوســت بازمی گ آفرینن

ــه در آفرینــش آن  ــزی ک ــه چی ــرا ســتایش آدمــی نســبت ب ــق را می ســتاید؛ زی ــی در باطــن خال ول

ــده او، ســتایش راســتین محســوب  ــه آفرینن ــی نداشــته ســتایش عارضــی اســت و نســبت ب دخل

می شــود. البتــه در بــاب اعمــال اختیــاری، بخشــی از اعمــال انســان قابــل ســتایش و برخــی دیگــر 

قابــل نکوهــش اســت؛ آن دســته از اعمــال او کــه رضایــت الهــی را جلــب کنــد قابــل ســتایش و آن 
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دســته از اعمــال کــه خشــم الهــی را بــه همــراه بیــاورد قابــل نکوهــش اســت. شــهید مطهــری در ایــن 

رابطــه می نویســد: »انســان، برخــالف جمــاد و نبــات و حیــوان، شــخصى دارد و شــخصیتى. شــخص 

انســان )یعنــى مجموعــه جهــازات بدنــى او( بالفعــل  بــه دنیــا مى آیــد. انســان در آغــاز تولــد از نظــر 

جهــازات بدنــى ماننــد حیوانــات دیگــر بالفعــل  اســت؛ ولــى از نظــر جهــازات روحــى، از نظــر آنچــه 

بعــدًا شــخصیت انســانى او را مى ســازد، موجــودى بالقــّوه اســت. ارزش هــاى انســانى او در زمینــه 

وجــودش بالقــّوه موجــود اســت و آمــاده روییــدن و رشــد یافتــن اســت )مطهــری، 1387، ج  2، 314). 

بنابرایــن، آیاتــی کــه انســان را ســتایش می کنــد، ظرفیــت بالقــوه در جوهــره او را می ســتاید، کــه 

انســان دخالتــی در پیدایــش آن نــدارد؛ ازایــن رو، ایــن ســتایش ها، بــه خداونــد کــه خالــق انســان 

ــار خــود  ــا اراده و اختی ــه او ب ــان دیگــر، ستایشــی از آن آدمــی اســت ک ــه بی ــردد. ب اســت بازمی گ

آن را تحصیــل کــرده باشــد؛ در حالــی کــه زیبایی  هــا و کمــاالت خــدادادی را نمی تــوان بــه انســان 

نســبت داد و ایــن انتســاب عرضــی اســت نــه ذاتــی. در نتیجــه، نکوهش هــای قــرآن نســبت بــه 

انســان در مرحلــه پــس از فعلیــت اختیــاری او قابــل تفســیر اســت. از ایــن جهــت اســت کــه هیــچ 

ــد.  ــاروا مجــازات نمی کنن ــوه ای از خصلت هــای ن ــه بالق ــه خاطــر داشــتن مرحل ــردی را ب ف

انســانی کــه در مرحلــه فعلیــت، بــا پیــروی از فطــرت خدایــی، اســتعداد خــود را بــه ســوی کمــال 

و رشــد اخالقــی ســوق دهــد، از خصلت  هــا و اخــالق مثبــت برخــوردار می شــود. چنیــن انســانی بــه 

مقــام کرامــت و قــرب الهــی می رســد و آیــات قــرآن دربــاره کرامــت انســان نیــز بــه ایــن گــروه از 

انســان ها اشــاره دارد. امــا اگــر آدمــی بــا پیــروی از طبیعــت و هــوای نفــس، از اســتعداد خــود در 

راه خصلت هــای حیوانــی اســتفاده کنــد، خصایــص و صفــات منفــی بــر وجــودش حاکــم می گــردد. 

ــٍد؟ص؟ َقاُلــوا َيــا  کلینــی در اصــول کافــی روایتــی را بــه ایــن شــرح نقــل می کنــد: »ِإنَّ َأْصَحــاَب ُمَحمَّ

ــا  ْرَتَن ــَدَك َفَذكَّ ــا ِعْن ــوا ِإَذا ُكنَّ ــَك؟ َقاُل ــوَن َذِل ــَم َتَخاُف ــاَل: َو ِل ــاَل: َفَق ــاَق. َق َف ــوَل اهلِل َنَخاُف َعَلْيَنا النِّ َرُس

ــاَر َو َنْحــُن ِعْنــَدَك،  ــَة َو النَّ ــا ُنَعاِيــُن اآْلِخــَرَة َو اْلَجنَّ ــى َكَأنَّ ْنَيــا َو َزِهْدَنــا َحتَّ ْبَتَنــا َوِجْلَنــا َو َنِســيَنا الدُّ َو َرغَّ

ْهــَل َيــَكاُد َأْن  ْواَلَد َو َرَأْيَنــا اْلِعَيــاَل َو اأْلَ َفــِإَذا َخَرْجَنــا ِمــْن ِعْنــِدَك َو َدَخْلَنــا َهــِذِه اْلُبُيــوَت َو َشــِمْمَنا اأْلَ

ــا َأْن  ــيْ ٍء َأَفَتَخاُف َعَلْيَن ــْم َنُكْن َعَلى َش ــا َل ــى َكَأنَّ ــَدَك َو َحتَّ ا َعَلْيَها ِعْن ــي ُكنَّ ِت ــاِل الَّ ــِن اْلَح َل َع ــوَّ ُنَح

ْنَيــا. َو  ُبُكــْم ِفــي الدُّ ــْيَطاِن َفُيَرغِّ َيُكــوَن َذِلــَك ِنَفاقــًا؟ َفَقــاَل َلُهــْم َرُســوُل اهلِل: َكالَّ ِإنَّ َهــِذِه ُخُطــَواُت الشَّ

ــْيُتْم َعَلى اْلَماِء  ــُة َو َمَش ــُم اْلَماَلِئَك ــا َلَصاَفَحْتُك ــُكْم ِبَه ــْم َأْنُفَس ــي َوَصْفُت ِت ــِة الَّ ــْو َتُدوُموَن َعَلى اْلَحاَل اهلِل َل

ــَر اهلُل  ــمَّ َيْســَتْغِفُروا اهلَل َفَيْغِف ــوا ُث ــى ُيْذِنُب ــَق اهلُل َخْلقــًا َحتَّ ــوَن َفَتْســَتْغِفُروَن اهلَل َلَخَل ُكــْم ُتْذِنُب ــْواَل َأنَّ َو َل

اِبيــَن َو ُيِحــبُّ  وَّ :  »ِإنَّ اهلَل ُيِحــبُّ التَّ اٌب  َأ َمــا َســِمْعَت َقــْوَل اهلِل َعــزَّ َو َجــلَّ ــٌن َتــوَّ َلُهــْم ِإنَّ اْلُمْؤِمــَن ُمَفتَّ

ُكــْم ُثــمَّ ُتوُبــوا ِإَلْيــهِ « )کلینــی، ج 2، 424(: »اصحــاب محمــد؟ص؟ بــه او  ِريــَن«  َو َقالَ   »اْســَتْغِفُروا َربَّ اْلُمَتَطهِّ

گفتنــد: تــرس مــا از ایــن اســت کــه در شــمار منافقــان باشــیم. رســول خــدا؟ص؟ از ایشــان پرســید: چــرا 

چنیــن احتمالــی دربــاره خودتــان می دهیــد؟ در پاســخ گفتنــد: مــا هنگامی کــه در کنــار شــما هســتیم، 

حــال خوشــی داریــم؛ ولــی آن گاه کــه کنــار زن و بچــه خــود رفتیــم و بــوی آنــان بــه مشــام مــا خــورد، 
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بیشــتر بــه زندگــی دنیــوی می اندیشــیم. آیــا ایــن حالــت، حالــت نفــاق نیســت؟ آن حضــرت پاســخ 

ــه اســت. آری،  ــق، دورو و دارای وضعیــت دوگان ــاق نیســت. مناف ــت نف ــت، حال ــن حال ــر، ای داد: خی

اگــر شــما بدین حالــت باقــی بمانیــد، فرشــتگان آســمانی بــا شــما مصاحفــه خواهنــد کــرد و بــه شــما 

ــگاه کــه  ــرآن آن ــر ایــن نظــر باشــد کــه، ق ــد تأییــدی ب ــد نمــود. ایــن روایــت می توان توجــه خواهن

ــینی  ــا هم نش ــه ب ــی ک ــاره دارد؛ گروه ــروه از آنهــا اش ــن گ ــه ای ــد، ب ــاد می کن ــان ها ی ــت انس از کرام

ــعادت و  ــوی س ــه س ــش را ب ــود خوی ــی وج ــای درون ــق، ارزش ه ــوالن ح ــرآن و رس ــت از ق و اطاع

ــروه از انســان ها تمدن ســاز هســتند.  ــن گ ــرآن، ای ــه فعلیــت می رســانند. از منظــر ق خوشــبختی ب

5. ویژگی های انسان تمدن ساز 

می توان ویژگی انسان های تمدن ساز را این گونه بیان کرد:

ــار انســان بیــرون نیســت؛  1. علــل انحطــاط یــک تمــدن و ســقوط و نابــودی آن از اراده و اختی

ــد  ــی و واج ــای واالی اخالق ــوردار از خصلت ه ــان های برخ ــم، انس ــرآن کری ــر ق ــن رو، از منظ ازای

اراده هــای قــوی در تحــول درونــی خویــش، ویژگــی تمدن ســازی دارنــد. دلیــل ایــن ســخن آن اســت 

کــه اساســًا زیربنــای یــک تمــدن توحیــدی، چیــزی جــز رعایــت اخــالق در ارتباطــات و برخوردهــای 

اجتماعــی نیســت. در مقابــل نیــز، برخــی رذائــل اخالقــی ـ ماننــد فســاد اجتماعــی، تجمل گرایــی، 

ــی و ...  ـ  ــر، خودبین ــی، زور و تزوی ــب، دنیازدگ ــاوت قل ــی و قس ــتبداد، بی رحم ــی و اس خودکامگ

ــد. ــش دارن ــدن نق به طــور مســتقیم در فروپاشــی تم

2. قــرآن ویژگــی دیگــر انســان های تمدن ســاز را معنویــت و رعایــت ارزش هــای الهــی بــه شــمار 

ــا، فســاد و ماننــد آن، کــه در قــرآن به عنــوان عوامــل انحطــاط  ــا، زن مــی آورد. ظلــم، کم فروشــی، رب

یــک تمــدن یــاد می شــود، از مهم تریــن مصادیــق رذایــل اخالقــی اســت؛ ازایــن رو، می تــوان تقــوا 

ــر  ــاق نظ ــدن اتف ــخ تم ــه تاری ــی کارشناســان عرص ــت. تمام ــازی دانس ــرط تمدن س ــن ش را مهم تری

ــان آن  ــرور زم ــاند و به م ــول کش ــه اف ــدن را ب ــد تم ــالق می توان ــت و اخ ــود معنوی ــه نب ــد ک دارن

ــر  ــرب شــده اســت. ب ــدن غ ــر تم ــن مســئله گریبان گی ــروزه همی ــه ام ــد؛ چنان ک ــود کن ــاًل ناب را کام

ایــن اســاس، انســان عامــل اصلــی و تعیین کننــده در پیدایــش و ســقوط تمدن  هــا اســت. در ایــن 

نگــرش، انســان در برابــر آفریــدگار جهــان و در برابــر انســان های دیگــر مســئولیت دارد. تمدن ســازی 

ــوی  ــل معن ــال فضای ــه دنب ــن، ب ــد؛ همچنی ــه خــود را مســئول بدانن ــد انســان هایی اســت ک نیازمن

ــد. از منظــر قــرآن،  ــر انحطــاط اخالقــی و فرهنگــی دیگــران خــود را مســئول بدانن باشــند و در براب

ــن رو،  ــوند. ازای ــت می ش ــترش مدنی ــی و گس ــالح اجتماع ــر و اص ــأ تغیی ــان هایی منش ــن انس چنی

ــد  ــمار می آی ــه ش ــدن ب ــعه تم ــرای توس ــی ب ــی مانع ــی و فرهنگ ــاط اخالق ــالم، انحط ــر اس از منظ

ــر  ــز، تأکیــد ب ــر اکــرم؟ص؟ در نخســتین تمــدن اســالمی نی )حســین، 1346، ص 26(. در ســیره پیامب

ــر تخصــص، واجــد اندیشــه الهــی هــم باشــند )ابن ســعد،  ــه عــالوه ب ــود ک تربیــت انســان هایی ب



75

یم
کر

ن 
رآ

 ق
ظر

من
ز 

ز ا
سا

ن 
مد

 ت
ن

سا
 ان

ی
ها

ی 
ژگ

وی

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

1410، ج 1 ، 171(. بنــا بــر ایــن مقدمــات، می تــوان گفــت تمــدن اســالمی بــه دنبــال تحــول و توســعه 

ــپس  ــان ها و س ــی انس ــی و روان ــول درون ــر تح ــعه، ب ــوع توس ــن ن ــت. ای ــوی اس ــرد معن ــا رویک ب

بــر تحــوالت سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی اســتوار اســت. بــه همیــن دلیــل، توســعه 

ــق اســتوار اســت  ــا خال ــد انســان ب ــر رویکــرد هستی شناســانه پیون تمــدن اســالمی، از یــک ســو ب

و از ســوی دیگــر، رفتــار  و عملکــرد انســان عامــل اصلــی دگرگونــی و تحــوالت اجتماعــی بــه شــمار 

ــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، اســاس تحــوالت و تغییــرات اجتماعــی  ــارت دیگــر، ب ــه عب می آیــد. ب

هــدف دار در جوامــع بشــری، شــالوده روانــی و درونــی انســان اســت. محتــوای درونــی انســان واجــد 

ــا در هــم آمیختــن آنهــا، اهــداف انســان در جهــان  ــی اندیشــه و اراده اســت کــه ب دو عنصــر اصل

ــی در ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی،  ــه تغییــر و تحول ــن رو، هرگون ــد. ازای خــارج تحقــق می یاب

تابــع تغییــر در اســاس روانــی و باطنــی انســان اســت؛ بــه بیــان دیگــر، توســعه مســتلزم تحــوالت 

درونــی انسان هاســت. البتــه ایــن رابطــه قــراردادی نیســت، بلکــه از نــوع رابطــه علــی و معلولــی 

اســت )صــدر، 1359، 96(. در قــرآن کریــم، ســاماندهی درســت ضمیــر انســانی و محتــوای آن »جهــاد 

اکبــر« و حرکــت در مســیر آرمان هــا »جهــاد اصغــر« نامیــده شــده اســت )حــّر عاملــی، 1414، ج 15، 

ــت،  ــژاد، ملی ــون، ن ــی از خ ــات ناش ــه اختالف ــد ک ــاز می دان ــان هایی را تمدن س ــرآن انس 161�163(. ق

ــاء الهــی، در مســیر  ــه واســطه هدایــت انبی ــی را درهم می شــکنند و ب ــا طبقات ــی ی حــدود جغرافیای

ــِریَن َوُمْنِذِریــَن  ِبییــَن ُمَبشِّ ــًة َواِحــَدًة َفَبَعــَث اهلُل النَّ ــاُس ُأمَّ ایمــان بــا هــم متحــد می شــوند:  »َكاَن النَّ

ِذیــَن  ــاِس ِفیَمــا اْخَتَلُفــوا ِفیــِه َوَمــا اْخَتَلــَف ِفیــِه ِإالَّ الَّ َوَأْنــَزَل َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب ِباْلَحــقِّ ِلیْحُكــَم َبیــَن النَّ

ِذیــَن آَمُنــوا ِلَمــا اْخَتَلُفــوا ِفیــِه ِمــَن  ُأوُتــوُه ِمــْن َبْعــِد َمــا َجاَءْتُهــُم اْلَبیَنــاُت َبْغیــا َبیَنُهــْم َفَهــَدى اهلُل الَّ

اْلَحــقِّ ِبِإْذِنــِه َواهلُل یْهــِدی َمــْن یَشــاُء ِإَلــٰى ِصــَراٍط ُمْســَتِقیٍم« )بقــره:213(: مــردم یــک گــروه بودنــد، 

تــا اینکــه خــدا رســوالن را فرســتاد تــا ]نیکــوکاران را[ بشــارت دهنــد و ]بــدان را[ بترســانند و بــا آنهــا 

کتــاب را بــه حــّق فرســتاد؛ تــا در مــوارد نــزاع مــردم، تنهــا دیــن خــدا بــه عدالــت حکــم فرمــا باشــد. 

آنهــا در کتــاب حــق اختــالف و شــبهه نیفکندنــد، مگــر همــان گــروه کــه بــر آنــان کتــاب آســمانی 
آمــد، بــرای تعــدی بــه حقــوق یکدیگــر، پــس خداونــد بــه لطــف خــود اهــل ایمــان را از آن ظلمــت 

شــبهات و اختالفــات بــه نــور حــق هدایــت فرمــود. خــدا هــر کــه را خواهــد راه راســت بنمایــد. 

اگــر جامعــه ای بــر اســاس موازیــن حــق و عدالــت ایجــاد شــود و از آن عــدول نکنــد، همچنــان 

راه ســعادت دنیــوی و تکامــل را طــی خواهــد کــرد و لطــف و بــرکات الهــی هــم شــامل آن جامعــه 

ْرِض ...«  ــَماِء َواأْلَ ــَرَكاٍت ِمــَن السَّ ــْم َب ــا َعَلْيِه ــْوا َلَفَتْحَن َق ــوا َواتَّ ــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمُن خواهــد شــد:  »َوَل

)اعــراف:96(؛ ولــی درصورتی کــه از معیارهــای حــق و عدالــت دوری گزینــد و بــه ظلــم و طبقه بنــدی 

ــی روی آورد، دچــار انحطــاط می شــود  ــح اقتصــادی، اجتماعــی و اخالق ــط ناصحی اجتماعــی و رواب

و هالکــت و نابــودی آن حتمــی خواهــد بــود. ازایــن رو، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه خداونــد تنهــا 

ــی  ــای اله ــد ارزش ه ــه واج ــد ک ــر می دان ــالمی مؤث ــدن اس ــق تم ــعه و تحق ــان هایی را در توس انس
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باشــند و در جهــت هدایــت انبیــاء الهــی قــرار گیرنــد. برخــالف توســعه و تحولــی کــه بــا اســاس قــرار 

دادن توســعه اقتصــادی در تمــدن بشــری حاصــل می شــود، الگــوی توســعه اســالمی بــر تحــول و 

ِذیــَن ِإْن  تغییــر ابعــاد مختلــف زندگــی انســان بــه ویــژه تحــول معنــوی و مــادی توأمــان اســت:  »الَّ

ــِه َعاِقَبــُة  َكاَة َوَأَمــُروا ِباْلَمْعــُروِف َوَنَهــْوا َعــِن اْلُمْنَكــِر ۗ َوِللَّ ــاَلَة َوآَتــُوا الــزَّ ْرِض َأَقاُمــوا الصَّ اُهــْم ِفــی اأْلَ نَّ َمكَّ

ُمــوِر« )حــج:41(: )آنــان کــه خــدا را یــاری می کننــد( کســانی هســتند کــه اگــر در روی زمیــن بــه  اأْلُ

آنــان اقتــدار و تمکیــن دهیــم نمــاز بــه پــا می دارنــد و زکات می دهنــد و امــر بــه معــروف و نهــی 

ــه  ــت کار هــا ب ــه[ عاقب ــد ک ــچ کــس جــز خــدا نمی ترســند چــون می دانن ــد و]از هی ــر می کنن از منک

ــروه از انســان ها تمدن ســاز هســتند. در اندیشــه  ــن گ ــم همی ــرآن کری دســت خداســت. از نظــر ق

اســالمی، توســعه مــادی بــدون داشــتن رویکــرد الهــی، انســان را در اســارت مــاده قــرار می دهــد. از 

ــوا  نــگاه قــرآن، چنیــن توســعه ای نه تنهــا بــه مدنیــت نمی انجامــد، بلکــه ضــد تمــدن اســت:  »َقاُل

ــٰى َنُســوا  ْعَتُهــْم َوآَباَءُهــْم َحتَّ ِكــْن َمتَّ ِخــَذ ِمــْن ُدوِنــَك ِمــْن َأْوِلیــاَء َوَلٰ ُســْبَحاَنَك َمــا َكاَن یْنَبِغــی َلَنــا َأْن َنتَّ

ْكــَر َوَكاُنــوا َقْوًمــا ُبــوًرا« )فرقــان:18(: در پاســخ می گوینــد: منزهــی تــو. بــرای مــا شایســته نبــود  الذِّ

کــه غیــر از تــو اولیایــی برگزینیــم؛ ولــی آنــان و پدرانشــان را از نعمت  هــا برخــوردار نمــودی، تــا اینکــه 

یــاد تــو را فرامــوش کردنــد و تبــاه و هــالک شــدند«.

اگــر انســان بــه جــای شــکر، کفــران نعمــت و بــه جــای اطاعــت، معصیــت و بــه جــای ایمــان، 

شــرک را انتخــاب کنــد، در آن صــورت، خداونــد هــم نعمــت را بــه نقمــت و هدایــت را بــه گمراهــی 

ــی  ــی و درون ــاالت نفس ــی، ح ــور کل ــد. به ط ــل می کن ــقاوت تبدی ــی و ش ــه بدبخت ــعادت را ب و س

ــر  ــذا اگ ــد. ل ــرار می کن ــالزم برق ــا تمدن ســازی ت ــردد، ب ــه اســتقامت فطــرت برمی گ ــه ب انســان ها ک

ملتــی بــر فطــرت مســتقیم خویــش باقــی بمانــد و ایمــان بــه خــدا داشــته باشــد، نعمت هــای دنیــا 

ــَماِء  َقــْوا َلَفَتْحَنــا َعَلْيِهــْم َبــَرَكاٍت ِمــَن السَّ و آخــرت نصیــب او می شــود:  »َوَلــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمُنــوا َواتَّ

ــت و اخــالق هســتند،  ــه واجــد معنوی ــن، دســته ای از انســان ها ک ــراف:96(. بنابرای ْرِض ...« )اع َواأْلَ

ــا  ــه پیشــرفت را فراهــم می کننــد. ایشــان کســانی هســتند کــه ب تمــدن را شــکل می دهنــد و زمین

اطاعــت از قــرآن و رســوالن حــق، ارزش هــای درونــی خویــش را در جهــت ســعادت و خوشــبختی 

ــرفت  ــدن وپیش ــی در تم ــانی و اخالق ــای انس ــقوط ارزش ه ــس، س ــانند؛ به عک ــت می رس ــه فعلی ب

ــْوَف  ــُل َفَس َم ــُم اأْلَ ــوا َویْلِهِه ُع ــوا َویَتَمتَّ ُكُل ــْم یْأ ــر قــرآن:  »َذْرُه ــه تعبی اســالمی اثــری معکــوس دارد. ب

یْعَلُمــوَن« )حجــر:3(: ]ای رســول مــا[ ایــن کافــران ]لجــوج[ را واگــذار تــا بــه خــورد و خــواب طبیعــت 

و لــذات حیوانــی ســرگرم باشــند و آمــال و اوهــام دنیــوی آنــان را غافــل گردانــد؛ پــس ]نتیجــه ایــن 

کامرانــی بیهــوده را[ بــه زودی خواهنــد یافــت.

نتیجه گیری 

ــن راز  ــه بزرگ تری ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب ــه انســان می ت ــرآن راجــع ب ــات ق از بررســی آی
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ســتایش قــرآن از انســان، برخــورداری او از نعمــت عقــل ســلیم، اندیشــه قــوی و فطــرت خدایــی، 

در کنــار پیــروی از رهبــری انبیــاء الهــی اســت؛ راز نکوهــش قــرآن از انســان نیــز، اســتفاده نکــردن از 

نعمــت عقــل و اندیشــه، تکذیــب رســل و بهــره نبــردن از هدایــت آنهاســت. انســانی کــه بــه جــای 

ــان، طبیعــت را برخــود  ــن ایم ــروی از هــوا و هــوس و نپذیرفت ــا پی ــل و اندیشــه، ب ــری عق به کارگی

حاکــم می کنــد و ایــن خــود موجــب بــروز صفــات ضّدارزشــی در اعتقــاد، معرفــت، اخــالق و رفتــار 

وی می شــود، مــورد نکوهــش قــرآن قــرار می گیــرد. قــرآن چنیــن انســان هایی را بــه کفــر، شــرک، 

ــد. از  ــودن توصیــف می کن ــور و فاســق ب ــوم، یئــوس، قت ــود، ظل ــوع، کن ــور، هل جهــول، نســیان، کف

ایــن منظــر، وصــف دوگانــه قــرآن از انســان قابــل تفســیر اســت.

اگرچــه در مــورد چگونگــی جمــع بیــن آیــات مربــوط بــه ســتایش و نکوهــش قــرآن از انســان، 

ــن  ــر ای ــِش روی ب ــه شــده اســت، لیکــن پژوهــش پی ــی از ســوی مفســران ارائ نگرش هــای متفاوت

ــاور اســت کــه این گونــه ســتایش  ها کــه بــه خصایــص تکوینــی وجــود انســان توجــه دارنــد، در  ب

حقیقــت، ســتایش خــود پــروردگار اســت و بــه ذات الیــزال الهــی بــاز می گــردد؛ امــا در ُبعــد ارزش 

اخالقــی انســان، بحــث متفــاوت اســت. آدمــی در ایــن بعــد، از فطــرت و طبیعــت برخــوردار اســت 

ــه  ــه دیگــر، انســان ب و ایــن فطــرت اســت کــه او را مســتعد صفــات مثبــت قــرار می دهــد؛ از جنب

ــن رو، ســتایش و نکوهــش  ــردد. ازای ــی می گ ــات منف ــی خــود، مســتعد صف ســبب طبیعــت حیوان

ــام فعلیــت انســان،  ــه مق انســان، بالقــوه شــامل حــال تمامــی انســان ها می گــردد؛ امــا نســبت ب

ــوط  ــران الهــی مرب ــه تحــت تربیــت رهب ــه انســان های باایمــان و تربیت یافت ــرآن ب ســتایش های ق

ــای  ــد. نکوهش ه ــر می دارن ــدن گام ب ــرفت تم ــتای پیش ــان ها در راس ــته از انس ــن دس ــود. ای می ش

قرآنــی هــم بــه انســان های فاقــد ایمــان بازمی گــردد، کــه نمونــه آن کفــار و مشــرکین هســتند و از 

منظــر قــرآن، همیــن گــروه هســتند کــه پیشــرفت و تمــدن را بــه انحطــاط می کشــانند. 



78

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

کتابنامه
قرآن کریم.	 

نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم.	 

ابن سعد ، محمد بن سعد)1410( ، الطبقات الکبری ، بیروت : دارالکتب العلمیه. 	 

برنجکار ، رضا و علی نقی خدایاری)1393( ، انسان شناسي اسالم ، قم : نشر معارف. 	 

جوادی آملی، عبد اهلل )1386(، تفسير انسان به انسان، چاپ سوم ، قم : مرکز نشر اسراء. 	 

حــر عاملــی ، محمــد بــن حســین )1414(، تفصیــل وســائل الشــیعه الــی تحصیــل مســائل الشــریعه ،ج 15 ، 	 
طبــع دوم ، قــم : موسســه آل بیــت؟مهع؟ االحیــاء التــراث. 

خمینی ، سید روح اهلل)1379( ، صحیفه نور، تهران : طبع و نشر.	 

خمینی ، سید روح اهلل )1364(، تعلیقات علی فصوص الحکم و مصباح األنس،تهران : پاسدار اسالم. 	 

خمینی ، سید روح اهلل )1386(، مصباح الهدایة و الخالفة، تهران : موسسه نشر و آثار امام خمینی. 	 

خمینی ، سید روح اهلل )1394(، چهل حدیث، تهران : موسسه نشر و آثار امام خمینی. 	 

ــار 	  ــود عقــل و جهــل، چــاپ ســوم ، تهــران: موسســه نشــر آث خمینــی ، ســید روح اهلل )1377( ، شــرح جن
امــام خمینــی.

ــران : 	  ــی ، ســید روح اهلل )1380( ، شــرح دعــاي ســحر، ترجمــه ســيد احمــد فهــري، چــاپ دوم ، ته خمین
نشــر تربــت. 

راغــب أصفهانــى، حســين بــن محمــد)1412( ، مفــردات ألفــاظ القــرآن، 1جلــد، چــاپ اول ، بیــروت –دمشــق 	 
: دار القلــم - الــدار الشــامية. 

رحمتی شهررضا ، محمد )1390( ، گنجینه معارف ، قم : صبح پیروزی. 	 

زمخشری ، جاراهلل)1389( ، تفسیر کشاف، ترجمه مسعود انصاری،تهران : نشر ققنوس.	 

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر )1278( ، تفسیر الجاللین، ج1 ، قاهره : بی نا.	 

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر )1404( ، الدر المنثور ،قم : مکتبه آیه اهلل مرعشی. 	 

شاکر، کمال مصطفی )1391( ، مختصر تفسیر المیزان، ترجمه فاطمه مشایخ ، قم : انتشارات اسالم. 	 

شّبر ، سید عبداهلل )1412( ، تفسير القرآن الكريم)شّبر(، بیروت : دار البالغة للطباعة و النشر.	 

ــور 	  ــم: ام ــاپ اول ، ق ــي فطري(،چ ــدا شناس ــي در خ ــان )پژوهش ــت انس ــي )1376) ، سرش ــيرواني، عل ش
ــالمی ــارف اس ــاتيد و دروس مع اس

صــدر ، ســید محمــد باقــر)1359( ، ســنت های تاریــخ در قــرآن ، ترجمــه ســید جمــال موســوی ، تهــران : 	 
انتشــارات روزبــه. 

طباطبائــی، ســيد محمــد حســين )1417( ، الميــزان فــي تفســير القرآن،چــاپ پنجــم ، قــم : دفتــر انتشــارات 	 
اســالمي جامعــه مدرســين حــوزه علميــه قــم

طبرســی، فضــل بــن حســن )1372( ، مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن، چــاپ ســوم ، تهــران : انتشــارات 	 
ناصــر خســرو.

ــران : انتشــارات دانشــگاه 	  ــن حســن )1377( ، تفســير جوامــع الجامــع، چــاپ اول ، ته طبرســی، فضــل ب
تهــران و مديريــت حــوزه علميــه قــم. 

طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن )1365( ، تهذيب االحکام، تهران : دار الکتب االسالميه.	 

طوســي، ابــو جعفــر محمــد بــن حســن  )بــی تــا( ، التبيــان فــي تفســير القــرآن، بيــروت : داراحيــاء التــراث 	 
بي. لعر ا



79

یم
کر

ن 
رآ

 ق
ظر

من
ز 

ز ا
سا

ن 
مد

 ت
ن

سا
 ان

ی
ها

ی 
ژگ

وی

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

ــم آیتــی ، چــاپ چهــارم ، تهــران : شــرکت 	  ــه اســالم ، ترجمــه محمــد ابراهی طــه ، حســین )1346( ، آیین
ســهامی انتشــار. 

فیض کاشانی ، محسن )1377( ، تفسیر صافی ، ج 7 ، تهران : دارالکتب االسالمیه. 	 

ــاء(	  ــي تهذيــب االحي ــن مرتضــي )1379( ، راه روشــن)ترجمه المحجــه البيضــاء ف فيــض كاشــاني،محمد ب
ــاد پژوهش هــای اســالمی. ترجمــه محمــد صــادق عارف،چــاپ دوم ، مشــهد : بني

کاپلســتون، فــرد ريــک )1362( ، فيلســوف انگليســي از هابــز تــا هيــوم، ترجمــه اميــر جــالل الديــن اعلــم، 	 
تهــران : ســروش.

ــاب فروشــی 	  ــزام المخالفيــن، تهــران : کت کاشــاني، مالفتــح اهلل )1336( ، تفســير منهــج الصادقيــن فــي ال
محمــد حســن علمــی.

ــاد 	  ــم : بني ــارف اســالمی، چــاپ اول ، ق ــاد مع ــق بني ــدة التفاســير، تحقي ــح اهلل )1423( ، زب کاشــاني، مالفت
معــارف اســالمی.

مجلسی، محمد باقر )1404( ، بحار االنوار ، بيروت: دار الوفا.	 

مصباح يزدی، محمد تقی )1377(، جامعه تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران : سازمان تبليغات اسالمی	 

_ )1377(، جامعه تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران : سازمان تبليغات اسالمی	 

 )1380( ، معــارف قــرآن )خداشناســی، كيهــان شناســی، انســان شناســی(، چــاپ ســوم ، قــم : انتشــارات 	 
موسســه امــام خمينــی.

مطهری، مرتضی )1387( ، مجموعه آثار،چاپ دوم ، تهران : انتشارات صدرا. 	 

مکارم شيرازی، ناصر )1374( ، تفسير نمونه، چاپ اول ، تهران : دار الکتب االسالميه 	 

مــکارم شــيرازی، ناصــر )1421( ، االمثــل فــي تفســير کتــاب اهلل المنــزل، چــاپ اول ، قــم : مدرســه امــام علــي 	 
بــن ابــي طالــب. 



80

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

                                                                                                سید احمد عقیلی*

چکیده

بــا وجــود جایــگاه بلندمرتبــه قــرآن در بیــن مســلمانان، بــه عنــوان منبــع الهام بخــش و زمینه ســاز 

ــوان  ــه عن ــان ب ــوالد اصفه ــتان تخت ف ــود قبرس ــت و وج ــک جه ــالمی از ی ــدن اس ــکل گیری تم ش

ــون  ــزرگ جهــان تشــیع )وادی الســالم ثانــی( از جهــت دیگــر، متأســفانه تاکن دومیــن قبرســتان ب

تحقیقــات بایســته در خصــوص  آثــار تفســیری اندیشــمندان آرمیــده در ایــن مــکان مقــدس صــورت 

نگرفتــه اســت. مقالــه حاضــر بــر مبنــای ایــن دغدغــه و بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی، بــا کنــکاش 

ــیر  ــی و تفاس ــار قرآن ــی از آث ــی برخ ــی و بازنمای ــدف بررس ــا ه ــه ای و ب ــت های کتابخان در فهرس

ــالش دارد  ــوی، ت ــر صف ــر عص ــی اواخ ــدوده زمان ــوالد در مح ــون در تخت ف ــزرگان مدف ــور ب مهج

بخشــی از ایــن کمبــود را جبــران کنــد. از نتایــج ایــن پژوهــش چنیــن بــه دســت می آیــد کــه آثــار 

ــه صــورت  ــز علمــی ب ــن دانشــمندان در کتابخانه هــا و مراک ــرآن از ای ــه تفســیر ق بســیاری در زمین

نســخه ای یــا خطــی موجــود اســت کــه هنــوز بــه صــورت علمــی منتشــر نشــده و چه بســا بــا انجــام 

ایــن مهــم، گامــی اساســی در خدمــت بــه تاریــخ تفســیر قــرآن برداشــته شــود و زمینه هــای آشــنایی 

بــا دیدگاه هــای تفســیری دانشــمندان ایــن دوره نیــز فراهــم گــردد؛ همچنیــن، چهره هــای شــاخص 

ــد. ــی گردن ــش معرف ــد، بیش ازپی ــوالد آرمیده ان ــه در تخت ف ــان ک ــی اصفه قرآن

واژ گان کلیدی: تخت فوالد، قرآن کریم، مفسران، صفویه، فرهنگ و تمدن

* دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

u.usb.ac.irرaghili@lih

واکاوی نقش آثار تفسیری قرآنی در فرهنگ و تمدن اسالمی

)مطالعه موردی مفسران اواخر عصر صفوی مدفون در تخت فوالد اصفهان(

 دریافت:  1400/4/16

پذیرش: 1400/4/26
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1. مقدمه

ــان، مجموعــه ای  ــخ اصفه ــدازه تاری ــه ان ــا ســابقه ای بســیار کهــن ب ــوالد، ب ــرک تخت ف ــزار متب م

ــان در آن  ــان، اهــل ســلوک و مؤمن ــان، عارف ــادی از عالم ــع زی ــه جم ــی اســت، ک ــوی و فرهنگ معن

ــن قبرســتان  ــوان دومی ــه عن ــکان داده و آن را ب ــن م ــه ای ــادی ب ــزرگان ارزش زی ــن ب ــد. ای آرمیده ان

بــزرگ جهــان تشــیع شناســانده اند. قرآن پژوهــی نیــز در حــوزه فرهنــگ و تمــدن اســالمی مفهومــی 

ــرد. از  ــق آن را بررســی ک ــه مصادی ــوان هم ــک نوشــته محــدود، نمی ت ــی دارد و در ی گســترده و کل

ــده و   ــمرده ش ــی ش ــق قرآن پژوه ــن مصادی ــیر مهم تری ــی و تفس ــوم قرآن ــات عل ــه مطالع ــا ک آنج

بســیاری از مباحــث علــوم قرآنــی نیــز در مقدمــه بیشــتر تفاســیر مطــرح می شــود، در ایــن مقالــه، 

ســیر تاریخــی قرآن پژوهــی در بیــن آرمیــدگان در تخت فــوالد اصفهــان، در محــدوده زمانــی اواخــر 

عصــر صفــوی )دوره شاه ســلیمان و سلطان حســین صفــوی( بررســی می گــردد. جهــت حفــظ 

انســجام مطالــب در دو حــوزه آثــار قرآنــی و مدفونیــن تخت فــوالد، مطالــب مقالــه نیــز در دو محــور 

تنظیــم و تدویــن شــده اســت: نخســت شــرح حال معاریــف و بزرگانــی کــه در دوره اخیــر صفویــه 

در زمینــه علــوم قرآنــی صاحــب اثــر بوده انــد و دوم، شناســایی و معرفــی آثــار ایــن بــزرگان. محــور 

ــزرگ کشــور انجــام  ــا جســتجوی فــراوان در فهرســت نســخ کتابخانه هــای ب دوم مهم تــر اســت و ب

شــده و نگارنــده توانســته اســت بــه برخــی از نســخ خطــی ایــن آثــار دســت یابــد و بــرای هــر یــک 

شــرح و توضیحــی ارائــه و محتــوای آنهــا را بــه اختصــار معرفــی کنــد. بــه نظــر می رســد تاکنــون در 

جهــت معرفــی ایــن شــخصیت ها و آثــار ایشــان، پژوهــش قابل توجهــی ـ حتــی در حــد یــک مقالــه 

ـ انجــام نشــده و مقالــه حاضــر از ایــن لحــاظ، مقدمــه ای جهــت شناســایی و معرفــی ایــن بــزرگان و 

آثــار آنــان در زمینــه علــوم قرآنــی اســت.

2. معرفی دانشمندان دوره اخیر صفوی

2ـ1. آقاحسین خوانساری )م. 1098 ق.(

ــی،  ــس از دوران کودک ــد و پ ــا آم ــه دنی ــار ب ــال 1016 ق. در خوانس ــارى در س ــین خوانس   آقاحس

تحصیــالت خــود را نــزد بزرگانــی از دانشــمندان ســپری کــرد. آقاحســین از شــاگردان معــروف پــدرش 

ــزرگ  ــه ب ــم، محــّدث و فقی ــم، متکل ــود. وی حکی ــن میرفندرســکى ب ــال خوانســاری و همچنی آقاجم

زمــان خــود بــود و در دوران پادشــاهى شاه ســلیمان صفــوى )1077 ـ 1105 ق.( اعتبــار بســیار یافــت. 

ــج  ــراى تروی ــر ب ــدى او دســت مایه اى واف ــن ارجمن ــراوان داشــت و ای ــوذ ف ــر شــخص شــاه نف او ب

ــس از میرســیدمحمد معصــوم  ــان گشــت. وی پ ــت از حکمــت و حکیم ــی و حمای دانش هــاى عقل
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)م. 1095 ق.(، شــیخ االســالم اصفهــان شــد. آقـاحسیـــن خوانســـارى ازجملــه شــخصیت هایى اســت 

ــکل فــی  ــه »اســتاد ال ــه رتب ــه »شیخ االســالمى«، در مقامــات حــوزوى ب کــه در مراتــب اجتماعــى ب

الــکل« و در علــوم محــض بــه »عقــل حــادى عشــر« مشــهور گشــت. او در فلســفه، عرفــان و کالم  بــه 

درجــه ای رســید کــه آثــار بســیاری از دانشــمندان اســالمی همچــون فارابــى و شــیخ الرئیــس  را بــه 

نقــد کشــید و در آراى فقهــى نیــز، نظــرات قابل اعتنــا، دقیــق و عمیقــى از خــود بــه یــادگار گذاشــت 

ــتیانی، 1375، ج 1، 362 ـ 365). )آش

ــی،  ــی، اخالق ــفی، عرفان ــف فلس ــاى مختل ــیارى در زمینه ه ــات بس ــاری تألیف ــین خوانس آقاحس

فقهــی، اصولــی، تفســیری، کالمــی، حدیثــی، منشــآت، دیــوان و جــز آنهــا دارد )دوانــی، 1372، 214 ـ 

219(. حتــی برخــی بــزرگان در انتســاب و عــدم انتســاب شــماری از آثــار بــه او بــه اشــتباه افتاده انــد. 

در ادامــه بحــث، بــه برخــی از ایــن اشــتباهات، به ویــژه در خصــوص آثــار قرآنــی وی، اشــاره خواهــد 

شــد. در مجمــوع، نوشــته های آقاحســین را می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد:

ــه  ــدروس، ک ــرح ال ــی ش ــموس ف ــارق الش ــد مش ــی مانن ــامل کتاب های ــی، ش ــار چاپ ــف( آث  ال

ــهید اول؛ ــته ش ــدروس نوش ــاب ال ــر کت ــت ب ــرحی اس ش

ب( آثــار خطــی، همچــون حاشــیه بــر شــرح تجریــد. دیگــر آثــار خطــی آقاحســین به گســتردگی 

در کتابخانه هــای ایــران موجــود اســت و کمتــر کتابخانــه ای اســت کــه چنــد نمونــه از آثــار خطــی 

او را نداشــته باشــد.

در ادامه و متناسب با عنوان مقاله، به آثار قرآنی آقاحسین خوانساری اشاره می کنیم:

1. ترجمــه قــرآن: شــیخ حــّر عاملــى در أمــل اآلمــل )حــّر عاملــی، 1362، ج 2،  101( ایــن کتــاب را بــا 

عنــوان ترجمــة القــرآن الکریــم از آِن آقاحســین خوانســارى دانســته اســت؛ امــا صاحــب ریــاض پــس 

از نقــل نظــر شــیخ حــّر و در اعتــراض بــه ایــن انتســاب، نوشــته اســت: »وأقــول: ترجمــُة القــرآن مّمــا 

فاتــه، فهــى ســهٌو مــن هــذا  لــم  أســمع بــه منــه وال مــن أوالده ولــم یکتبهــا لــى ولــُده فــی جملــة مؤلَّ

الشــیخ« )افنــدی، 1401، ج 3،  58).

شــیخ آقابــزرگ تهرانــی نیــز دربــاره ایــن ترجمــه به تفصیــل بحــث و اثبــات کــرده اســت کــه نظــر 

شــیخ حــّر عاملــی بــر نظــر صاحــب ریــاض مقــدم اســت: »للمحقــق آقاحســین بــن جمــال الدیــن 

خوانســاری )المتوفــی 1099 ق.( َذَکــَره فــی أمــل اآلمــل، لکــن أنکــر علیــه صاحــُب الریــاض و قــال: 

ــَده آقاجمــال عــن تصانیــف أبیــه  ــَق نفَســه عــن تصانیفــه و کذلــک ســألُت ول »إّنــی ســألُت المحّق

فلــم یذکــر واحــٌد منهمــا ترجمــَة القــرآن فیمــا ُذکــر مــن التصانیــف لــه.« ]أقــول[ شــهادُة صاحــب 

همــا َنِســیا ذکــَره،  أمــل اآلمــل باإلثبــات مقــّدٌم علــی قــول صاحــب الریــاض بعــدم ذکِرهمــا لــه؛ إذ لعلَّ



83

ی
الم

س
ن ا

مد
 ت

 و
گ

هن
فر

ر 
 د

ی
رآن

 ق
ی

یر
س

تف
ر 

ثا
ش آ

نق
ی 

او
اک

و

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

لکــن صاحــب أمــل اآلمــل َرآه و فــی فهــرس مدرســة سپهســاالر الجدیــدِة ُذکــر أّن هــذه الترجمــَة 

الفارســیَة ُطبعــت بالهنــد« )تهرانــی، 1408، ج 4، 126 و 272).

 2. شــیخ آقابــزرگ تهرانــی بــه نقــل از ســید حســن صــدر در تکملــة أمــل اآلمــل، تفســیر ســور 

ــن  ــز ای ــیعة نی ــان الش ــب أعی ــان، 339( و صاح ــت )هم ــبت داده اس ــین نس ــه آقاحس ــه را ب فاتح

تفســیر را معرفــی کــرده اســت )امیــن، 1986، ج 6، 150(؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تفســیر 

متعلــق بــه آقاحســین خوانســاری نیســت. علــت اشــتباه شــیخ آقابــزرگ تهرانــی و صاحــب اعیــان 

الشــیعة در ایــن خصــوص آن اســت کــه ســید حســن صــدر در تکملــة أمــل اآلمــل، تمــام آثــار شــاگرد 

آقاحســین خوانســاری )ســیدمیرزا فخرالدیــن مشــهدی خراســانی( را جــزء آثــار آقاحســین پنداشــته 

اســت؛ حــال آن کــه ایــن تألیــف از شــاگرد اوســت.

2ـ2. آقاسید رضی الدین شیرازی )م. 1113 ق.(

او فرزنــد ســّیدمحمدتقی حســینی موســوی نجفــی شــیرازی اصفهانــی )امیــن، 1986، ج 7، 29(، و 

فقیــه، محــّدث، مفّســر، ادیــب، امــام جماعــت مســجد جامــع عباســی و از مدّرســان حــوزه اصفهــان 

در عصــر صفویــه اســت. اصالــت خانــدان وی از نجــف اشــرف بــود و او خــود در شــیراز متولــد و در 

ســال های آخــر عمــرش در اصفهــان ســاکن گردیــد )تهرانــی، 1411، 275(. آقاســیدرضی از شــاگردان 

ــن  ــی، شــیخ قاســم ب ــن حســن حــّر عامل ــد ب ــی، شــیخ محم ــم بحران ــن عبدالکری ــح ب شــیخ صال

ــض  ــن فی ــا محس ــن و موالن ــور الثقلی ــیر ن ــب تفس ــزی صاح ــی حوی ــیخ عبدالعل ــم، ش محمدکاظ

کاشــانی بــود و از ایشــان اجــازه روایــت داشــت. او شــاگردانی هــم داشــت و بــرای یکــی از آنهــا بــه 

نــام محیــی بــن نبــی بجســتانی ســاکن مشــهد بــه ســال 1107 ق. اجــازه ای در پشــت رســاله جامــع 

األحــکام خــود و اجــازه دیگــری هــم بــرای شــیخ احمــد بــن حســن حــّر عاملــی، بــرادر شــیخ حــّر 

عاملــی، در ســال 1106 ق. نوشــت )همــان(.

وی عنایــت کاملــی بــه احادیــث اهــل بیــت؟مهع؟ داشــته و صاحــب تألیفــات ارزشــمندی اســت؛ 

ــر  ــن ب ــدای تفســیر چنی ــاح األســرار. از ابت ــوار و مصب ــور األن ــام ن ــه ن ــرآن ب ــر ق ــه تفســیری ب ازجمل

ــدان،  ــی از عالقه من ــت برخ ــه درخواس ــان و ب ــه اصفه ــس از ورود ب ــیدرضی پ ــه آقاس ــد ک می آی

ایــن تفســیر را نگاشــت. نســخ خطــی موجــود از آن بــه ایــن شــرح اســت: نســخه مرکــز مطالعــات 

اســالمی قــم بــه شــماره 63 شــامل جــزء ســوم از ســوره کهــف تــا آخــر ســوره فاطــر بــه تاریــخ 1102 

ــوره  ــامل س ــماره433 ش ــه ش ــیراز ب ــی در ش ــه طباطبای ــه عالم ــخه کتابخان ــه، نس ق. در 256 صفح

یاســین تــا آخــر قــرآن، نســخه کتابخانــه عمومــی اصفهــان بــه شــماره 5115 شــامل جلــد اول از آغــاز 

قــرآن تــا آخــر ســوره اعــراف و اول انفــال، نســخه کتابخانــه آیــت اهلل گلپایگانــی بــه شــماره 5588 
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شــامل جلــد اول از آغــاز تفســیر تــا پایــان ســوره بقــره، نســخه کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی بــه 

شــماره1567 از اول قــرآن تــا آخــر ســوره بقــره، نســخه دیگــر از همــان کتابخانــه بــه شــماره 1566 

شــامل ســوره کهــف تــا آخــر ســوره فاطــر، نســخه کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی شــامل جلــد دوم از 

ســوره آل عمــران تــا آخــر ســوره کهــف و نســخه کتابخانــه مجلــس شــورای اســالمی در 666 صفحــه 

بــه شــماره 5978 )درایتــی، 1389، ج 10، 837(. تفســیر وی نثــری ادبــی دارد و احادیــث را بــا تصریــح 

ــاز  ــه آغ ــا دوازده مقدم ــیر را ب ــر، تفس ــکوری، 1371، 172(. مفس ــد )اش ــر می کن ــع آنهــا ذک ــه مناب ب

می کنــد و ســپس بــه تفســیر آیــات می پــردازد. ذیــل هــر آیــه، مباحــث قرائــت، ترکیــب، اقــوال و 

روایــات را بــه ترتیــب مــی آورد. ایــن تفســیر از تفاســیر مأثــوره شــمرده می شــود، بــه زبــان عربــی 

و نوعــی تفســیر مزجــِی تلفیقــی اســت. برخــی مباحــث مختلــف علــوم قرآنــی نیــز در ایــن تفســیر 

آمــده اســت )عقیقــی بخشایشــی، 1382، 305). 

ــان  ــه زب از دیگــر تألیفــات آقاســیدرضی جامع األحــکام فــی مســائل الحــالل و الحــرام در فقــه ب

ــت اهلل  ــه آی ــوی، کنابخان ــدس رض ــتان ق ــه آس ــخه هایی از آن در کتابخان ــه نس ــت، ک ــی اس عرب

ــی، 1389، ج 3، 529). ــت )درایت ــود اس ــالمی موج ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی و کتابخان مرعش

آقاســیدرضی در روز جمعــه هفتــم ربیع الثانــی ســال 1113 ق. وفــات یافــت و در تکیــه ای مخصــوص 

بــه نــام خــودش در قبرســتان تخت فــوالد، تحــت عنــوان »آقاســیدرضی«، بــه خــاک ســپرده شــد 

)مهــدوی، 1370، 117). 

2ـ3. میرسید محمداسماعیل خاتون آبادی )م. 1116 ق.(

ــزگار،  ــم پرهی ــن میرمحمداســماعیل شــاه مراد، عال ــر ب ــن میرمحمدباق میرســید محمداســماعیل ب

ــالی  ــّد اع ــه اســت. ج ــد صفوی ــزرگ عه ــدر و از دانشــمندان و مفســران ب ــه و فیلســوف عالی ق فقی

ــت  ــات یاف ــا وف ــود. او در آنج ــاد ب ــاکن خاتون آب ــی س ــد، مدت ــن محم ــدان، میرعمادالدی ــن خان ای

ــادات  ــه »س ــاب او ب ــن رو اعق ــد؛ ازای ــون گردی ــاد مدف ــک خاتون آب ــَورت نزدی ــوه َگ ــه ک و در دامن

ــدند. ــهور ش ــادی« مش خاتون آب

میرمحمداســماعیل خاتون آبــادی در روز دوشــنبه 16 ربیع الثانــی 1031 ق. در اصفهــان متولــد شــد. 

بــرادر دانشــمندش میرسیدعبدالحســین خاتون آبــادی )م. 1050 ق.( فقیــه، محــّدث و مــوّرخ بزرگــی 

ــار متعــددی  ــم و ادب آموخــت و آث ــق ســبزواری و مالمحمدتقــی مجلســی عل ــزد محّق ــه ن ــود، ک ب

ازجملــه کتــاب وقایــع الســنین و األعــوام را از خــود برجــای گذاشــت.

ــم فاضــل کامــل زاهــد  محــّدث قمــی در شــرح احــوال میرمحمداســماعیل می نویســد: »وی عال

تــارک دنیــا بــوده و در علــم فقــه و حدیــث و تفســیر و کالم و حکمــت و غیرهــا ماهــر بــوده و در 
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جامــع جدیــد عباســی در اصفهــان مــدّرس بــوده و قریــب 50 ســال تدریــس می کــرده و اخــذ علــم 

از مولــی محمدتقــی مجلســی، میــرزا رفیع الدیــن نائینــی و ســیدمیرزای جزایــری نمــوده و از رســاله 

اجــازات ســیدنورالدین بــن ســیدنعمت اهلل جزایــری نقــل شــده کــه در حــال جلیــل نگاشــته کــه در 

ــای خــود ایشــان  ــه از بن ــوالد ک ــرده، در مدرســه تخت ف ــار ک ــق اختی ــت از خل ســن 70 ســالگی عزل

اســت ســکنی نمــوده و قبــر خــود را در حجــره ای از حجــرات کنــده و شــب ها بعــد از فریضــه مغــرب 

ــده  و  ــرون می آم ــر بی ــد از آن از قب ــته و بع ــر گذاش ــد در قب ــه و تهّج ــر رفت ــان آن قب ــا در می و عش

شــرح بــر اصــول کافــی و تفســیر قــرآن می نوشــته و روزهــا جمعــی از طــاّلب مســتعد کــه ازجملــه 

مرحــوم والــد ســیدنعمت اهلل بــوده در خدمــت ایشــان بودنــد. عاقبــت در همان جــا وفــات نمــوده و 

در همــان قبــر مدفــون شــد« )محــّدث قمــی، 1372، ج 2، 163).

ــوم  ــک مدرســه و حــوزه عل ــم میرمحمداســماعیل، ایجــاد ی ــات مه ــی از اقدام ــب، یک به این ترتی

ــاگردانش  ــت ش ــس و تربی ــه تدری ــف، ب ــر تألی ــا، عالوه ب ــه در آنج ــود، ک ــوالد ب ــی در تخت ف دین

پرداخــت. وی بــا تألیــف کتاب هــا و تربیــت شــاگردان بــزرگ، میــراث غنــّی اســالم و تشــیع را بــه 

ــود. ــل نم ــود منتق ــد از خ ــل های بع نس

ــة، زاد  ــة الرضوّی ــد از: التحف ــادی عبارتن ــماعیل خاتون آب ــائل میرمحمداس ــار و رس ــی از آث برخ

المســافرین و تحفــة الســالکین، شــرح اصــول الکافــی، شــرح عقایــد صــدوق، صــالة الجمعــة، حاشــیه 

بــر شــرح اشــارات، أنمــوذج العلــوم، تنقیــح العقائــد، جامــع األخبــار، حاشــیه بــر شــفا، منهــاج الیقیــن 

در اصــول دیــن و نوروزیــه. 

ــاری  ــف آث ــالم، تألی ــن اس ــارف دی ــوم و مع ــودن عل ــار نم ــات او در پرب ــن اقدام ــی از مهم تری یک

ارزشــمند در خصــوص علــوم و معــارف اســالمی و از جملــه تفســیر کبیــر بــود. شــیخ عبدالکریــم گــزی 

ــه  ــر میرمحمداســماعیل ک ــادی، قب ــد خاتون آب ــوی گنب ــن تفســیر می نویســد: »در ت ــه ای در اشــاره ب

کرامــات و مقامــات بســیار از او نقــل می کنــد و صاحــب تصنیفــات اســت، من جملــه تفســیر کبیــر 

ــر اصفهــان هســتند و جمعــی از  ــد. و آن بزرگــوار جــّد ســادات پاقلعــه کــه از اکاب ]در[ چهــارده مجل

آنهــا از فضــال و اهــل علــم، و تولیــت مدرســه چهاربــاغ در دســت ایشــان اســت« )گــزی، 1371، 58). 

ــون،  ــه، منافق ــوره های جمع ــیر س ــت، تفس ــترس اس ــادی در دس ــرآن خاتون آب ــیر ق ــه از تفس آنچ

تغابــن، طــالق و آیــه نخســت ســوره تحریــم اســت. ایــن تفســیر در 97 صفحــه بــه خــط نویســنده 

در مجموعــه 3453 در کتابخانــه مجلــس شــورا موجــود اســت. مؤلــف دربــاره شــأن نــزول، فضیلــت 

و نــکات ادبــی ایــن ســوره ها بــه گونــه ای جامــع ســخن گفتــه و در ضمــن آن، از کتــاب دیگــر خــود 

بــه نــام جامــع األخبــار والفتــاوی یــاد کــرده اســت. گفتنــی اســت کــه بیشــتر منابــع و تراجــم رجــال، 
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بــه تفســیری مفّصــل و بــزرگ در 14 مجلــد از عالمــه خاتون آبــادی اشــاره کرده انــد. گویــا نخســتین 

مأخــذ ایــن نظــر، گفتــه شــیخ عبدالکریــم گــزی در تذکــرة القبــور اســت و ســایر نویســندگان از او 

ــرآن از  ــیر ق ــی در تفس ــا کتاب ــاله ی ــده، رس ــوره یادش ــد س ــیر چن ــز تفس ــون ج ــد. تاکن ــل کرده ان نق

ــز ایــن ســخن را از دیگــران  ــادی یافــت نشــده اســت. احتمــال مــی رود مرحــوم گــزی نی خاتون آب

شــنیده و نقــل کــرده اســت. ممکــن اســت خــود او هــم چنیــن مجموعــه ای را دیــده باشــد؛ ولــی 

ــری از آن در دســت نیســت )گــزی، 1371، 57؛ مهــدوی، 1348، ج 1، 187؛  ــون اث در هــر صــورت، اکن

ــی، 1408، ج 4، 261). تهران

ــا  ــت، ام ــی داش ــام مهم ــفه مق ــالمی و فلس ــوم اس ــه در عل ــادی اگرچ ــماعیل خاتون آب محمداس

نــام وی آن چنان کــه شایســته اســت مطــرح نشــده اســت. علــت ایــن گمنامــی می توانــد دو نکتــه 

باشــد: نخســت معاصــر بــودن  وی بــا شــخصیت برجســته عالمــه محمدباقــر مجلســی، کــه بــا کار 

ــان  ــه زب ــر ب ــودمند دیگ ــار و س ــای پرب ــف کتاب ه ــوار و تألی ــار األن ــن بح ــردآوری و تدوی ــم گ عظی

فارســی بــرای عامــه مــردم، شــهرت علمــای معاصــر خــود را تحــت الشــعاع قــرار داد؛ دیگــر اینکــه 

ــه  ــم چنان ک ــگران ه ــه، پژوهش ــده و درنتیج ــاپ نش ــون چ ــادی تاکن ــته های خاتون آب ــار و نوش آث

ــد.  ــه نکرده ان ــه آنهــا مراجع ــد ب بای

ــش، در  ــه وصیت ــا ب ــت و بن ــان درگذش ــال 1116 ق. در اصفه ــرانجام در س ــه س ــم فرزان ــن عال ای

ــس و  ــل تدری ــه مح ــی ک ــان، در اتاق ــوالد اصفه ــزار تخت ف ــا در م ــی خاتون آبادی ه ــه خانوادگ تکی

ــه خــاک ســپرده شــد. ــود، ب عبادتــش ب

2ـ4. میرسّیدمحمد عبدالحسیب علوی عاملی )م. 1121 یا 1133 ق.(

ــن از علمــای جبل عامــل  ــن العابدی ــوی اســت. زی ــن عل ــن زین العابدی ــد میرســّیداحمد ب  او فرزن

بــود. او پــس از چنــدی بــه قصــد تحصیــل بــه نجــف اشــرف مهاجــرت کــرد و ســپس دامــاد محّقــق 

ــث،  ــم ثال ــرخاله حکی ــاد و پس ــز، دام ــیب نی ــدر میرعبدالحس ــوی، پ ــیداحمد عل ــد. میرس ــی ش کرک

میردامــاد، اســت. او عالوه بــر افتخــار دامــادی میردامــاد، بزرگتریــن شــاگرد مکتــب یمانــی میرداماد و 

بــزرگ وارث علمــی اوســت. ازایــن رو، بــا توّجــه به آن کــه تنهــا فرزنــد میرداماد، مــادر میرعبدالحســیب 

ــدر او  ــن پ ــی شــمرده می شــود؛ همچنی ــق کرک ــد محق ــادر هــم حفی ــدر و م اســت و او از ســوی پ

ــاد در آن دوران  ــی میردام ــا وارث علم ــاد اســت، میرعبدالحســیب تنه ــی میردام وارث حکمــت یمان

ــوده، متأســفانه از  ــوان ب بــوده اســت. علی رغــم آن کــه میرعبدالحســیب در عصــر خــود صاحــب عن

ســال توّلــد و چگونگــی زندگــی وی اطــالع دقیقــی در دســت نیســت. بــا توّجــه بــه فــوت میردامــاد 

ــل از  ــوان قب ــد وی را می ت ــش از آن، توّل ــی در ســالیانی پی ــوی عامل ــادی عل در ســال 1041 ق. و دام
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1040 ق. پیش بینــی کــرد. تاریــخ وفــات وی نیــز همچــون تاریــخ تولــدش دقیقــًا مشــخص نیســت 

ــاره وجــود دارد: در نقــل نخســت،  و تنهــا دو نقــل متعــارض از ســّید مصلح الدیــن مهــدوی دراین ب

ــاب  ــور  وفــات او را در 1133 ق. دانســته )گــزی، 1371، ص 122 ـ 123( و در نقــل دوم، کت تذکــرة القب

ــدوی، 1370،  ــت )مه ــرده اس ــر ک ــال 1121 ق. ذک ــان آن را در س ــوالد اصفه ــخ تخت ف ــیری در تاری س

ص 118(. بنابــر اســناد شــفاهی خانوادگــی کــه بــه همیــن دو کتــاب راه یافتــه، مدفــن وی در کنــار 

ــا رضــی، مجــاور تکیــه خوانســاری ها و صاحــب روضــات گــزارش شــده  ــه آق پــدر خویــش در تکی

اســت؛ امــا اکنــون هیــچ اثــری از ایــن دو مدفــن باقــی نیســت و چه بســا بتــوان گفــت، اصــل ایــن 

گــزارش مشــکوک اســت. 

از جملــه آثــار میرعبدالحســیب در زمینــه قــرآن کتــاب عــرش ســماء التوفیــق اســت. ایــن کتــاب، 

تفســیری فارســی بــر قــرآن کریــم اســت و تــا اواســط ســورة بقــره را تفســیر کــرده اســت. ایــن اثــر 

حــاوی مقّدمــه ای بســیار مبســوط در مباحــث علــوم قرآنــی اســت، کــه در آن روزگار نوعــی ابتــکار 

شــمرده می شــد. نســخه های آن در کتابخانــه آیــت اهلل ســّیدمحمدعلی روضاتــی، کتابخانــه آیــت اهلل 

ــی، 1389، ج  7، 458؛  ــود دارد )درایت ــالمی وج ــراث اس ــاء می ــز احی ــاه و مرک ــردی در کرمانش بروج

حســینی اشــکوری،1422، 110).

2ـ5. مالمحمد  فاضل سراب )م. 1124 ق.(

او فرزنــد عبدالفّتــاح تنکابنــی و فقیــه محــّدث، متکلــم محقــق، حکیــم متأّلــه و از علمــا و مدّرســان 

نامــدار مکتــب فقهــی ـ فلســفی اصفهــان در اواخــر قــرن یازدهــم و اوایــل قــرن دوازدهــم هجــری 

بــه شــمار مــی رود. مالمحمــد در حــدود نیمــه نخســت قــرن یازدهــم هجــری و در اوایــل ســلطنت 

شاه ســلیمان صفــوی یــا اندکــی پیــش از آن، بــه اصفهــان، پایتخــت ایــران و مرکــز علــم و حکمــت 

تشــیع، کــوچ کــرد. در آن روزگار، نســل دوم فقیهــان، فیلســوفان، محّدثــان، عارفان و دیگر دانشــمندان 

مکتــب اصفهــان، بــه تصنیــف و تألیــف و نیــز تعلیــم و تربیــت طــالب و فضالیــی کــه از دور و نزدیــک 

بــه مرکــز علمــی جهــان تشــیع می آمدنــد، اشــتغال داشــتند. مالمحمــد در علــوم نقلــی ـ ماننــد فقــه 

و اصــول ـ از شیخ االســالم وقــت عالمــه میــرزا محمدباقــر ســبزواری و نیــز آقاحســین خوانســاری، 

در علــم حدیــث و تفســیر از محضــر مالمحمدتقــی مجلســی و در علــوم عقلــی ـ ماننــد منطــق، کالم 

و حکمــت ـ از محضــر آقاحســین خوانســاری، مــال رجبعلــی تبریــزی و مالمیــرزا شــیروانی اســتفاده 

کــرد. مالمحمــد از برخــی بــزرگان و محّدثــان زمــان خــود نیــز مفتخــر بــه دریافــت اجــازه حدیــث 

ــد  ــال محم ــی، 1375، ج 8، 108(. م ــن الهیج ــو، 1411، 215؛ حزی ــی، 1372، 671 ـ673؛ هم ــد )تهران ش

ــوان اســت. ایــن آثــار در  فاضــل ســراب آثــار فراوانــی نگاشــت، کــه شــمار آنهــا بیــش از ســی عن
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زمینه هــای مختلــف علمــی بــود و افــزون بــر علــوم مرســوم دینــی، الهیــات و فلســفه را نیــز شــامل 

ــی زاده، 1394، ج 3، 146 ـ 147). ــد )کرباس می ش

در زمینــه تفســیر قــرآن از فاضــل ســراب دو اثــر بــه یــادگار مانــده اســت. اولــی حاشــیه بــر زبــدة 

البیــان فــی تفســیر احــکام القــرآن نوشــته مقــدس اردبیلــی اســت. ایــن اثــر، یادداشــت هایی اســت 

ــس، در حاشــیه  ــگام تدری ــه هن ــدرش ب ــف از روی یادداشــت های پ ــه مالمحمدصــادق پســر مؤل ک

ــان رســیده اســت.  ــه پای ــی 1124 ق. ب ــادی االول ــر جم ــان نوشــته و در اواخ ــدة البی نســخه ای از زب

ــه در  ــده، ک ــاخ ش ــال 1128 ق. استنس ــرگ در س ــخه ای در 102 ب ــت ها، نس ــن یادداش ــاس ای ــر اس ب

نســخه شــماره 772 کتابخانــه وزیــری یــزد نگهــداری می شــود )فهرســت میکروفیلم هــای کتابخانــه 

ــر نگاشــته های مقــدس  ــه حواشــی فاضــل ســراب ب ــا مطالع ــران، ص 315). ب ــزی دانشــگاه ته مرک

ــی و آگاه  ــی اصول ــل، فقیه ــرد. فاض ــی ب ــیری او پ ــا و روش تفس ــه دیدگاه ه ــوان ب ــی، می ت اردبیل

بــه علــوم عقلــی و ادبــی بــود و نکته ســنجی او در حواشــی اش بــر ایــن کتــاب واضــح اســت. آغــاز 

ایــن نســخه چنیــن اســت: »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم الحمــد اهلل رب العالمیــن و ... و بعــد فهــذه 

حواشــی و تعلیقــات قــد کتبهــا والــدی العالمــة المحقــق«.

ــه خــّط  ــی اســت کــه » ]آن را[ ب ــان عرب ــه زب ــة الکرســی ب ــر دوم تفســیری فاضــل تفســیر آی اث

ــه شــخصی مرحــوم  ــن میرمحمدصــادق حســینی در کتابخان ــن سیداســماعیل ب ســیدمحمدکاظم ب

محمدحســن بــن حســن حســینی پیرســیدی در رامســر مشــاهده نمــودم، کــه آغــاز آن افتــاده اســت. 

ــی  ــم ف ــک وأکمله ــن معرفت ــاس م ــِل الن ــن أفض ــی م ــت:[ "... واجعلن ــن اس ــخه چنی ــروع ]نس ش

محّبتــک و مــن أکرمهــم منــک نصیبــه و أوفرهــم مــن عنــدک رزقــًا، کــن أنیســی فــی وحشــتی و 

شــفائی فــی عّلتــی و ُمغنــی فقــری ... أنــت المّنــان و علیــک التــکالن ..." کــه در ســال 1324 ق. در 

قزویــن استنســاخ شــده و در آغــاز آن پاســخ می نویســد کــه: ســراب چنیــن نوشــته اســت. ایــن اثــر 

ــری، 1361، 141 و 142). ــود« )ســمامی حائ در بیســت ورق موجــود ب

ــم حکیــم و فقیــه ســرانجام در هفدهــم ذی الحّجــه 1124 ق. بــدرود حیــات گفــت و در  ایــن عال

ــه  ــد، ک ــا ش ــزار او بن ــر م ــه ای ب ــن، بقع ــس از دف ــد. پ ــپرده ش ــاک س ــه خ ــان ب ــوالد اصفه تخت ف

امــروزه بــه »تکیــه فاضــل ســراب« مشــهور اســت. پــس از او، تعــدادی از فرزنــدان و نوادگانــش در 

جــوار او دفــن شــدند. 

2ـ6. سیدابوطالب فندرسکی )م. 1127 ق.(

تاریــخ توّلــد او مشــخص نیســت؛ ولــی درگذشــت او را بــه ســال 1127 ق. در اصفهــان دانســته اند 

)کاشــفی خوانســاری، 1381 ،125(. فندرســکی شــاگرد آقاحســین خوانســارى )م. 1098 ق.( و عالمــه 
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محمدباقــر مجلســى )م. 1110 ق.( اســت )تهرانــی، 1408، ج 9، 392(. میرفندرســکى، فیلســوف مشــهور، 

جــّد مــادرى او اســت. پــدرش میرزابیــک از ســادات فندرســک )بخشــی در شهرســتان رامیــان اســتان 

گلســتاِن امــروزی یــا اســترآباِد عصــر صفــوی( بــود. ســیدابوطالب پــدر خــود را اهــل هنــر معرفــی 

می کنــد. ســیدابوطالب در زمــره عالمــان دیــن بــود و آثــار متعــددى در حــوزه ادب، فقــه، فلســفه و 

کالم از خــود برجــاى گذاشــت. برخــی از آثــار اوـ  کــه افنــدی آن هــا را در کتابــش ذکــر کــرده )افنــدی، 

ــر  ــر اث ــی ب ــده و برخ ــی مان ــا باق ــی در کتابخانه ه ــخه خط ــورت نس 1401، ج 5، 500 ـ 501( ـ به ص

ــت  شــده در  ــات ثب ــر اطالع ــه اســت. بناب ــن رفت ــان ـ از بی ــژه ســقوط اصفه ــه ـ به وی حــوادث زمان

ــم ـ کــه جعفریــان آن را در ســال 1388 بــه چــاپ  کتابخانــه ملــی ایــران، به جــز کتــاب تحفــة  العال

رســانده ـ تاکنــون ســه اثــر از ســیدابوطالب فندرســکی منتشــر شــده اســت: رســاله ای در فــّن بیــان 

و بدیــع بــه زبــان فارســى بــه نــام بیــان بدیــع، کــه بــه تصحیــح مریــم روضاتیــان در ســال 1381 

منتشــر شــده؛ غــزوات )خالفــت امــام علــی؟ع؟ و جنگ هــای ایشــان تــا زمــان شــهادت(، کــه بــه 

تصحیــح عبدالهــی  کچوســنگی چــاپ شــده؛ منظومــه ای دیگــر بــه فارســى بــا نــام ســاقی نامه، کــه 

ــرد و احســان رئیســی در ســال   1391 منتشــر شــده اســت.                           ــه   تصحیــح ســیدعلی اصغر میرباقری  ف ب

ــد  ــرده، برمی آی ــرای ســیدابوطالب فندرســکی صــادر ک ــه مجلســی ب ــه عالم ــن اجــازه ای ک از مت

کــه او در بیــن علمــا از دانــش کافــی برخــوردار بــوده و عالمــه تلویحــًا دانــش مذهبــی او را ســتوده 

ــدح  ــه در م ــعارش ک ــی از اش ــود در یک ــکی خ ــکی، 1381، 21 ـ 25(. فندرس ــوی فندرس ــت )موس اس

ــد  ــاره می کن ــاله« اش ــم سی س ــر عل ــوان »دفت ــا عن ــود، ب ــای خ ــوزی دیرپ ــه علم آم ــروده، ب ــاه س ش

ــکی، 1388، 63).  ــوی فندرس )موس

جعفریــان حــدس می زنــد کــه فندرســکی دســت کم تــا اواخــر دهــه دوم یــا اوایــل دهــه ســوم 

ــلیمان  ــه شاه س ــاب«، از توج ــار ذره و آفت ــکی در »گفت ــت. فندرس ــوده اس ــده ب ــم زن ــرن دوازده ق

صفــوی )پــدر شاه سلطان حســین( بــه خــود پــرده برمــی دارد و علــت محــروم بــودن ُنه ماهــه خــود 

ــت،  ــی اس ــد. گفتن ــود می دان ــه خ ــلیمان ب ــات شاه س ــن توجه ــین را همی ــدار شاه سلطان حس از دی

بعضــی امــرا و ارکان حکومــت، از توجهــات شاه ســلیمان بــه فندرســکی مطلــع بودنــد و در نتیجــه، 

مصلحــت نمی دیدنــد کــه فندرســکی در معــرض توجــه شــاه جدیــد نیــز قــرار گیــرد؛ تــا مبــادا شــاه 

منصبــی بــه او واگــذار کنــد و بــرای دوستانشــان منصبــی باقــی نمانــد. امــا پــس از تفویــض مناصــب 

و راحتــی خیــال آنهــا، شــرایط دیــدار فندرســکی بــا شــاه فراهــم شــد )همــان، 52 ـ 53).

دربــاره تأثیــر فندرســکی بــر تفســیر قــرآن، بایــد از کتــاب حاشــیه بــر أنــوار التنزیــل یــاد کــرد، کــه 

حاشــیه ای اســت مبســوط بــر تفســیر أنــوار التنزیــل، مشــهور بــه تفســیر بیضــاوی، اســت )تهرانــی، 
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ــم  ــی در ق ــت اهلل گلپایگان ــه آی ــی در کتابخان ــان عرب ــه زب ــیر ب ــن تفس ــخه ای از ای 1372، 392(. نس

ــوالد  ــی تخت ف ــی ـ مذهب ــه تاریخــی ـ فرهنگ ــون رونوشــت آن در مجموع ــه اکن وجــود داشــته، ک

اصفهــان موجــود اســت. ایــن نســخه در 170 بــرگ، شــامل تفســیر ســوره حمــد و دو آیــه اول ســوره 

بقــره اســت. الزم  بــه ذکــر اســت کــه صاحبــان أعیــان الشــیعة و الذریعــة بــه اشــتباه ایــن تفســیر 

را بــه جــدش میرفندرســکی نســبت داده انــد؛ در صورتی کــه ایــن تفســیر از آثــار ســیدابوطالب نــواده 

میرفندرســکی اســت. بیشــتر پژوهشــگران معاصــر نیــز بــر اســاس نوشــته الذریعــة بــه اشــتباه افتــاده 

ــد. ــرار کرده ان ــن خطــا را تک و ای

ســیدابوطالب فندرســکی ســرانجام در حــدود ســال 1127 ق. دعــوت حــق را لبیــک گفــت. مدفــن 

او احتمــااًل در تخت فــوالد و در کنــار مدفــن جــّدش در تکیــه میرفندرســکی بــوده؛ امــا در گــذر زمــان، 

آثــار آن از بیــن رفتــه اســت. 

2ـ8. سیدمحمدرضا امامی خاتون آبادی )م. پس از  1128 ق.(

او عالمــی فقیــه و محّدثــی مفّســر، فرزنــد محمدمؤمــن و یکــی از بــزرگان علمــی و دینــی اصفهــان 

در قــرن دوازدهــم اســت. امامــی خاتون آبــادی از ســادات امامــی اســت، کــه نسبشــان بــه علــی بــن 

جعفــر عریضــی، فرزنــد امــام صــادق ؟ع؟می رســد )عقیقــی بخشایشــی ،1382، 660). 

وی پــس از کســب علــوم معقــول و منقــول در عتبــات عالیــات، در اواخــر عصــر شاه ســلیمان بــه 

ــه نوشــته محــّدث قمــی »وی مــردی  ــه تدریــس و تألیــف مشــغول شــد. ب اصفهــان بازگشــت و ب

عالــم و بــاورع و زهــد و صاحــب مقامــات عّلیــه و کرامــات جلّیــه بــوده، از عالمــه مولــی محمدتقــی 

مجلســی اخــذ حدیــث کــرده و حافــظ قــرآن مجیــد بــوده و هفــت مرتبــه حــج مشــرف شــده کــه 

بیشــترش پیــاده بــوده« )محــّدث قمــی، 1378، ج 2،  162، بــه نقــل از مهــدوی، ج 1، 188). 

امامــی خاتون آبــادی آثــار و تألیفاتــی از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. صاحــب ریحانــة األدب 

ــه  ــد، ک ــود می باش ــات الخل ــة و جّن ــواب الهدای ــای أب ــب کتاب ه ــد: »او صاح ــاره می نویس دراین ب

اتحــاف بــه شاه سلطان حســین صفــوی نمــوده و در ایــران چــاپ شــده اســت. ]ایــن کتــاب[ کتابــی 

اســت بــس لطیــف و عجیــب، جامــع و محتــوی شــرح اســماء حســنی و معرفــت انبیــاء و تواریــخ 

حضــرات معصومیــن؟مهع؟ و ملــوک و ســالطین و خلفــای امــوی و عباســی و ملــل و ادیــان مختلــف 

و معرفــت ســمت قبلــه و بعضــی از احــوال بــالد و امکنــه و عــرض و طــول و مقــدار مســافت آنهــا 

و فوایــد بســیار دیگــر، کــه همــه آنهــا در جــداول بــزرگ و کوچــک متفــاوت، مرّتــب و بــه نــام شــاه 

مذکــور مصــّدر ]اســت.[ در اواخــر ســال 1125 ق. کــه مطابــق عــدد ابجــدی “بــاغ عــدن" می شــود، 

از تألیفــات آن فــارغ شــد. ایــن کتــاب به تنهایــی، از تّنــوع علمــی و تبحــر فضلــی و کمالــی و کثــرت 
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ــه  ــاب، ب ــن کت ــت دارد و در جــدول عســکری و جــدول شــهر رمضــان از همی ــف حکای احاطــه مؤل

یــک تفســیر قــرآن خزائــن األنــوار بــه نــام خــودش هــم حوالــه می دهــد. ســال وفــات او درســت 

ــای  ــی برمبن ــات فارس ــن، در ادبی ــزی، 1374، ج 5، 268(. همچنی ــدّرس تبری ــد« )م ــت نیام ــه دس ب

تألیــف اســتوری آمــده اســت: »خزائــن األنــوار فــی تفســیر القــرآن تفســیری اســت بــر قــرآن کــه 

همــه یــا دســت کم جلــد یکــم آن را پیــش از 1127 ق. بــه پایــان رســانده اســت؛ زیــرا در پیشــگفتار 

ــپاس  ــود: "س ــاز می ش ــه آغ ــرآغاز آن این گون ــت. س ــرده اس ــاد ک ــاب ی ــن کت ــود، از ای ــات الخل جن

بی قیــاس بــر متکّلمــی سزاســت ...". مؤلــف آن محمدرضــا بــن محمدمؤمــن امامــی خاتون آبــادی 

مــدّرس ]اســت[. نگارنــدۀ جنــات الخلــود ایــن تفســیر را بــه شاه ســلطان حســین پیشــکش کــرده 

ــة می نویســد:  ــم الذریع ــد هفت ــز در جل ــی نی ــزرگ تهران ــیخ آقاب ــتوری،1362،ج1، 89 (. ش است«)اس

ــوده  ــدا نم ــین اه ــه شاه سلطان حس ــت و آن را ب ــده اس ــارج ش ــیر خ ــن تفس ــد اول ای ــط جل »فق

ــود کــه در ســال 1128 ق. از آن فــارغ شــده، اشــاره  ــات الخل ــف در کتــاب جّن اســت؛ آنچنان کــه مؤل

نمــوده اســت« )تهرانــی، 1401، ج 7، 152).

ایــن تفســیر در کتابخانــه مســجد گوهرشــاد مشــهد بــه شــماره 20، دفتــر پنجــم، ص 613؛ کتابخانه 

ملــک تهــران بــه شــماره 6322، جلــد اول، نوشته شــده در ســال 1122 ق. و کتابخانــه مجلــس، جلــد 

دوم، صفحــه 27، شــماره 52 معرفــی شــده اســت )عقیقــی بخشایشــی، 1389، 661).

تاریــخ شــروع نــگارش ایــن اثــر در ســال 1117 ق. در شــهر تبریــز اســت و بــه درخواســت علمــای 

آنجــا بــه نــگارش آن پرداختــه اســت. ایــن کتــاب از آخریــن تفســیرهای ادبــی و عرفانــی بــه زبــان 

فارســی اســت، کــه بــا نثــری بلیــغ، آیــات الهــی را در قالــب مباحــث عرفانــی و معنــوی توضیــح داده 

اســت. کتــاب در ابتــدا از جایــگاه قــرآن ســخن گفتــه، ســپس ضمــن ابیاتــی، بــه نقــش پیامبــر؟ص؟ 

ــادی، 1386،  ــردازد )خاتون آب ــی می پ ــح مســائل دین ــداری انســان و توضی ــدان ایشــان در بی و خان

پنجــاه و یــک(.

خاتون آبــادی قصــد داشــت تفســیرش را در چهــار جلــد بنویســد؛ ولــی بیــش از یــک جلــد از آن را 

بــه پایــان نرســانید، کــه آن هــم از آغــاز قــرآن تــا پایــان ســوره نســاء را شــامل می شــود )همــان(. 

قســمتی از جلــد اول ایــن تفســیر )تــا پایــان ســوره حمــد( بــه چــاپ رســیده اســت. مؤلــف در ایــن 

ــه  ــته ک ــی نوش ــه ای طوالن ــپس مقدم ــرده و س ــی ک ــی را بررس ــوم قرآن ــی از عل ــدا مباحث ــد، ابت جل

شــامل یــک فاتحــه و چهــارده خزانــه اســت. 

ــرآن اســت؛  ــی ق ــی و تربیت ــر جنبه هــای هدایت ــد ب ــادی تأکی ــی تفســیر خاتون آب ــوای اصل محت

بــه همیــن دلیــل، از بحث هــای ادبــی طوالنــی و خســته کننده پرهیــز کــرده اســت. ســبک مطالــب 
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ــی را تبییــن  ــات اله ــغ و اشــعاری جــّذاب، آی ــری بلی ــا نث ــی اســت و ب ــه اخالق ــا صبغ ــی ب آن عرفان

ــخ،  ــون تاری ــی چ ــای مختلف ــتفاده از دانش ه ــث، اس ــم مباح ــب منظ ــان(. ترتی ــت )هم ــرده اس ک

جغرافیــا و نجــوم در تفســیر آیــات و اســتفاده از منابــع مختلــف تفســیری، حدیثــی، عرفانــی و ادبــی 

نیــز بــر غنــای ایــن تفســیر افــزوده اســت. رعایــت امانــت علمــی و نقــل بــدون تحریــف گفتارهــا و 

ــاب،  ــاز کت ــه در آغ ــوار اســت؛ چنان ک ــن األن ــر تفســیر خزائ ــی دیگ اندیشــه های صاحب نظــران ویژگ

اســامی منابــع مــورد اســتفاده خــود را آورده اســت )همــان،56 ـ 59(. نثــر نوشــتاری ایــن تفســیر نیــز 

نشــان از احاطــه علمــی و ادبــی مؤلــف دارد )همــان،64).

ــوالد،  ــات، در قبرســتان تخت ف ــس از وف ــود و پ ــده ب ــا ســال 1128 ق. زن ــادی ت ــی خاتون آب امام

ــدوی،  ــد )مه ــن گردی ــادی دف ــد بیدآب ــه آقامحم ــادی در تکی ــزار میرمعصــوم خاتون آب ــاالی ســر م ب

.(195 ،1370

2ـ9. مالمحمدصادق اردستانی )م. 1134 ق.(

اردســتانی از حکمــای الهــی و عرفــای اواخــر عهــد صفــوی اســت. وی فرزنــد موالنــا محمدقاســم بــن 

حــاج محمدمهــدی بــن موالنــا پیرکمال الدین محمــد بــن موالنــا پیرجمال الدیــن معــروف بــه پیرجمالــی 

اردســتانی اســت. اجــدادش اغلــب اهــل فضــل و کمــال و از جملــه ی عرفــا و متصوفــه بوده اند )شــفیعی 

اردســتانی، 1378، 2؛ مهــدوی، 1348، 382 و 383؛ رفیعــی مهرآبــادی، 1342، ج 2، 315). 

ــت، 1339، ج  ــکی )هدای ــد میرفندرس ــتادانی مانن ــفه از اس ــت و فلس ــادق در حکم مالمحمدص

ــق الهیجــی و شــیخ حســین  ــی تبریــزی، مــال محســن فیــض کاشــانی، محّق 8، 586(، مــاّل رجبعل

ــها، 1359، 27).  ــی س ــرد )صدوق ــره ب ــی به تنکابن

وی در علــوم عقلــی و نقلــی یگانــه عصــر خــود بــه شــمار می رفــت و در ویژگی هــای معنــوی نیــز 

ســرآمد بــود؛ به طوری کــه در زهــد و ورع، اعــراض از مشــتهیات نفســانی و توجــه بــه حــق، یگانــه 

ــه  ــتانی ب ــزام اردس ــدوی، 1348، 383(. الت ــد )مه ــمرده می ش ــت ش ــل ریاض ــا و اه روزگار و از عرف

ســنن و آداب شــرع بــه حــّدی بــود کــه جمعــی او را ســلمان و ابــوذر دوران نامیده انــد. در آثــار او ـ 

بــه زعــم اهــل ظاهــر ـ کوچک تریــن لغزشــی دیــده نمی شــود. شــیخ محمدعلــی حزیــن الهیجــی 

در تاریــخ و ســفرنامه اش دربــاره آشــنایی خــود بــا اردســتانی و اســتفاده از محضــر وی آورده اســت: 

»... وی از اســاطین حکمــا بــود و قرن هــا بایــد، کــه مثــل او کســی از میــان دانشــمندان برخیــزد. 

بــه مــن عاطفتــی بی پایــان داشــت و در خدمتــش کتــب مشــهوره و غیرمشــهوره حکمیــه، نظریــه 

و عملّیــه بســیار خوانــده ام و حــّق آن فیلســوف کامــل بــر مــن زیــاده از اســتادان دیگــر اســت و تــا 

هنــگام رحلــت، اســتفاده مــن از خدمــت ایشــان منقطــع نشــد« )حزیــن الهیجــی، 1375، 191 ـ 192).
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ــور  ــۀ ن ــده اســت: رســاله ای در تفســیر آی ــر جــای مان ــرآن ب ــه ق ــر در زمین ــک اث از اردســتانی ی

)زنــوزی، 1378، ج 3، 316(؛ کــه در ایــن اثــر بــر مبنــای اشــراق و ذوق عرفانــی، بــه تفســیر آیــه نــور 

ــی، 1372، 360). ــوده اســت )تهران ــادرت نم مب

ــال 1134  ــتانی در س ــتادش اردس ــه اس ــود ک ــتنباط می ش ــی اس ــن الهیج ــته های حزی از نوش

ــر اصفهــان وارد شــد، درگذشــته اســت  ــی کــه ب ــگام محاصــره و ابتــدای ســختی و مصائب ق. به هن

)حزیــن الهیجــی، 1375، 192(. مــزار مالمحمدصــادق اردســتانی روبــروی تکیــه کازرونــی در قبرســتان 

ــدوی، 1348، 150 ـ 152). ــرار دارد )مه ــوالد ق تخت ف

2ـ10. مالگداعلی قاری )م. 1134 ق.(

ــنگ  ــر روی س ــت. او ب ــان اس ــم اصفه ــرن دوازده ــای ق ــی از علم ــوح اصفهان ــد ابوالفت او فرزن

ــی و  ــوم قرآن ــی در عل ــت. مالگداعل ــده اس ــی ش ــاری کالم اهلل« معرف ــی ق ــی فهام ــزارش، »عالم م

ــرآن  ــات ق ــرآن در خــواص آی ــؤ الق ــام لؤل ــه ن ــه، رســاله ای ب ــن زمین ــر داشــت و در ای ــد تبّح تجوی

ــه خــط نســخ و  ــن رســاله ب ــادگار گذاشــت. نســخه ای از ای ــه ی ــق اهل بیــت؟مهع؟ از خــود ب از طری

ــود  ــداری می ش ــماره 10721 نگه ــه ش ــی ب ــت اهلل گلپایگان ــه آی ــرگ در کتابخان ــت ب ــتعلیق در هف نس

)درایتــی، 1388، ج 6، 3430؛ مهــدوی، 1370، ج 2، 874).

ــف آن  ــل تألی ــاره دلی ــف درب ــت. مؤل ــراء اس ــکالت الق ــاله مش ــی رس ــار مالگداعل ــر آث از دیگ

می نویســد: »چــون افضــل طاعــات و اکمــل عبــادات، نمــاز اســت و آن حاصــل نمی شــود مگــر بــه 

خوانــدن قــرآن و آن میّســر نیســت مگــر بعــد از معرفــت مخــارج و صفــات حــروف و قواعــد تجویــد، 

لــذا بنابــر خواهــش جمعــی از بــرادران دینــی، ایــن کتــاب را در تجویــد بــه زبــان فارســی نگاشــتم در 

یــک مقدمــه، شــانزده فصــل و یــک خاتمــه« )انــوار، 1365، ج 5، 58(. ایــن کتــاب در 42 صفحــه در 

ــا(. ــود )همان ج ــداری می ش ــماره2057 نگه ــه ش ــی ب ــه مل کتابخان

از جملــه آثــاری کــه مالگداعلــی کتابــت کــرده، رســاله کاشــف المعانــی فــی شــرح حــرز األمانــی 

از ســّیدابوالفضائل مجدالدیــن عّبــاد بــن احمــد بــن اســماعیل بــن علــی بــن حســن بــن شرفشــاه 

ــر 1109 ق. در مســجد  گلســتانه حســینی اســت. او کتابــت ایــن رســاله را در روز سه شــنبه نهــم صف

ــت  ــن، کتاب ــی، 1389،ج 2، 329(. او همچنی ــت )روضات ــوده اس ــام نم ــان تم ــی اصفه ــع عباس جام

ــه خــط نســخ در رجــب  1067 ق. و استنســاخ رســاله حاشــیه  ــرگ ب ــل را در 233 ب رســاله التحصی

شــفا از صدرالدیــن شــیرازی را در 434 بــرگ بــه خــط نســخ در روز سه شــنبه 26 شــعبان  1068 ق. بــه 

ــان رســانیده اســت )صدرایــی خویــی، 1388، ج 1، 560؛ درایتــی، 1389، ج 4، 308). پای

از فرزنــدان وی، محمدصــادق قــاری اصفهانــی اســت. او نســخه ای از کتــاب الخالصــة فــی النحــو 
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ــا تجزیــه و ترکیــب و ترجمــه فارســی اشــعار، در 28 صفــر 1132 ق.  ــا الفیــه ابن مالــک را همــراه ب ی

بــه خــط نســخ کتابــت کــرده اســت )درایتــی، 1389، ج 4، 963(. ایــن رســاله در کتابخانــه دانشــکده 

ادبیــات مشــهد بــه شــماره 22703 نگهــداری می شــود )مهــدوی، 1370، ج 2، 874).

مــال گداعلــی ســرانجام در آغــاز ربیــع االول ســال 1134 ق. درگذشــت و نزدیــک تکیــه خوانســاری و 

در قبرســتان پشــت مصّلــی بــه خــاک ســپرده شــد )همــان (.

2ـ11. بهاءالدین محمد فاضل هندى )م. 1137 ق.(

او از مفاخــر علمــى شــیعه و افاضــل علمــا در اواخــر دولــت صفویــه اســت، کــه در تمامــى علــوم 

رســمى و فنــون دینــى، یگانــه عصــر و اعجوبــه دهــر بــود. فاضــل هنــدی از دوران کودکــى، در اثــر 

نبــوغ و امتیــازات واالیــى کــه خداونــد در وجــود مبارکــش قــرار داده بــود، در شــمار بــزرگان و نــوادر 

ــم و فضیلتــش در همه جــا پیچیــد. وى در ســنین کودکــى چندســالى  زمــان قــرار گرفــت و آوازه عل

ــه »فاضــل هنــدى« معــروف شــد؛ لقبــى  ــه همــراه پــدر در هندوســتان اقامــت کــرد و ازایــن رو ب ب

کــه خــود نیــز بــدان راضــى نبــود. چنــان عاّلمــه زنــوزى در کتــاب ارزشــمند و معتبــر خــود نگاشــته، 

فاضــل هنــدى در هنــد بــه تعلیــم کــودکان و زنــان دربــار اشــتغال داشــت )زنــوزی، 1378، ج 2، 203).

در بیــان مقامــات بلنــد علمــى و اوج قــدرت و مهــارت او در فقــه اهــل بیــت ؟مهع؟، ســخن فقیــه 

ــر  ــد: »اگ ــه گوی ــکالم کافــى اســت ک نامــدار شــیعه شــیخ محمدحســن نجفــى صاحــب جواهــر ال

ــه باشــد«.  ــار عجــم رفت ــه دی ــه ب ــه فق ــردم ک ــاور نمى ک ــود، ب ــان نب ــان ایرانی ــدى در می فاضــل هن

اعتمــاد و اعتنــاى صاحــب جواهــر بــر کتــاب ارجمنــد کشــف اللثــام فاضــل بــه انــدازه اى بــوده، کــه 

بــدون در دســت داشــتن آن، از نگاشــتن کتــاب جواهــر امتنــاع مى ورزیــده اســت )محــّدث نــوری، 

1378، ج 2، 145).

اثــر ارزشــمند فاضــل هنــدی در تفســیر قــرآن الکوکــب الــدّرّی نــام دارد. از ایــن اثــر در الذریعــة 

ــید  ــی( س ــد )أمال ــرر الفرائ ــه از غ ــت ک ــی اس ــیر آیات ــاره تفس ــاب درب ــن کت ــت. ای ــده اس ــاد نش ی

مرتضــی انتخــاب و توضیحاتــی بــر آن افــزوده شــده اســت. ســپس، آیاتــی را کــه در تنزیــه األنبیــاء 

ــان  ــه پای ــال 1097 ق.، آن را ب ــرم س ــنبه اول مح ــب سه ش ــزوده و در ش ــر آن اف ــده ب ــیر ش تفس

بــرده اســت. ایــن اثــر در مجموعــه  817 کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی آمــده اســت. نســخه خطــى 

ــد  ــل باش ــخه اص ــاید نس ــود و ش ــدارى مى ش ــوى نگه ــدس رض ــتان ق ــماره 1304 در آس ــه ش آن ب

ــى چــاپ شــده اســت. ــراث الشــیعة القرآن ــه ت ــر در مجموع ــن اث )اســتادی،1373، 202(. ای

فاضــل در مقدمــه ایــن اثــر تفســیری، دربــاره غــرر و ضــرورت اقــدام خــود بــرای اهمیــت ایــن 

کتــاب نوشــته اســت: » فمــا أعجــَب مــا أبــدَع فیــه مــن بدائــع المعانــی و مــا أحســَن مــا أودَع فیــه 
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ــًا عنــد  مــن کواکــب الغوانــی و لکــن لغایــة بســطه متشــتتًا ألذهــان النظــار و لغایــة ضوئــه مخفّی

ــًا  ــق بالتفســیر ایجــازًا فأوِجُزهــا متنّکب ــأردُت أن أصطفــَی مــن مســائله مــا یتعّل ضعفــاء االنصــار، ف

ــة مــن  ــاء و االئم ــه األنبی ــه تنزی ــی کتاب ــا ف ــا م ــُت به ــا إیضاحــًا ... و ألحق عــن اإلخــالل و أوِضحه

تفســیر اآلی ثــّم جعلــُت لــه ذیــاًل أذُکــر فیــه تفســیَر بعــض األخبــار و مســائَل أخــَر ســّمیُته بـــالکوکب 

ــدّرّی، نســخه مرعشــی، ش  ــه نقــل از الکوکــب ال ــدّرّی و اهلل المســتعان« )قاســمی، 1388، 156، ب ال

ــه 254). 817، برگ

 الزم بــه ذکــر اســت، در برخــی از کتــب بــه اشــتباه کتــاب البحــر المــّواج کــه تفســیری بــر قــرآن 

اســت، بــه فاضــل هنــدِی مــورد بحــث نســبت داده شــده، امــا ایــن نســبت نادرســت اســت. ایــن 

کتــاب از نویســنده ای ســّنی و اهــل هنــد اســت و در قــرن نهــم هجــری نوشــته شــده اســت. 

فاضــل هنــدی ســرانجام در روز شــنبه 25 رمضــان ســال 1131 ق. در اصفهــان وفــات یافــت و در 

ــه  ــد، ک ــداث ش ــرای وی اح ــی ب ــه و آرامگاه ــس از آن، بقع ــد. پ ــن گردی ــوالد دف ــتان تخت ف قبرس

امــروزه بــه »تکیــه فاضــل هنــدی« یــا »فاضــل اصفهانــی« شــهرت دارد.

نتیجه گیری

دســتاورد ایــن تحقیــق روشــن شــدن آثــار قرآنــی تفســیرگویان اواخــر عهــد صفــوی آرمیــده در 

قبرســتان تخت فــوالد اصفهــان اســت، کــه تاکنــون تحقیقــی شایســته ایــن بــزرگان و آثــار قرآنــی 

آنــان انجــام نشــده اســت؛ هرچنــد ایــن بــزرگان ســهم بزرگــی در تعالــی فرهنــگ و تمــدن اســالمی 

ــا محوریــت تعالیــم شــیعه داشــته اند. شناســایی و معرفــی ایــن آثــار، مهم تریــن اقدامــی اســت  ب

ــور  ــزرگ کش ــای ب ــخه های کتابخانه ه ــت نس ــراوان در فهرس ــتجوی ف ــا جس ــش، ب ــن پژوه ــه ای ک

انجــام داده اســت. دربــاره برخــی از نســخ خطــی به دســت آمده از ایــن بــزرگان، توضیــح مختصــری 

ارائــه شــده و ویژگــی آن اثــر نیــز آمــده اســت. توجیــه ایــن اختصــار آن اســت کــه متأســفانه بیشــتر 

ایــن آثــار همچنــان مهجــور باقــی مانــده و یــا به اشــتباه بــه فــرد دیگــری منتســب شــده اســت. 

بررســی محتــوای ایــن آثــار نیــز حکایــت از آن دارد کــه بیشترشــان مضمونــی ادبــی و تاریخــی دارد 

و نویســندگان آنهــا در نثــر نــگارش خــود، از اســتدالل و براهیــن عقلــی اســتفاده کرده انــد.
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کتابنامه

الف( فهرست منابع چاپی
ــر تبلیغاتــی انقــالب 	  ــار حکمــای الهــی ایران،تهــران: دفت آشتیانی،ســیدجالل الدین )1375(، منتخباتــی از آث

اســالمی.

اســتوری،چارلز آمبــروز)1362(، ادبیــات فارســی برمبنــای اســتوری،مصحح و مترجــم ا.بــرگل، تهران : موسســه 	 
مطالعــات و تحقیقــات فرهنگی.

افنــدى، میــرزا عبــداهلل )1401(، ریــاض العلمــاء، بــه کوشــش ســیداحمد حســینى، قــم: کتابخانــه آیــت اهلل 	 
مرعشــى.

امین، سید محسن )1986(، أعیان الشیعة، بیروت: دار التعارف.	 

تهرانی، شیخ آقابزرگ )1408(،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.	 

تهرانی، شیخ آقابزرگ )1411(، طبقات أعالم الشیعة )الروضة النضرة(،بیروت: موسسة فقه الشیعة.	 

ــى 	  ــش على نق ــه کوش ــرة(، ب ــب المنتش ــیعة )الکواک ــالم الش ــات أع ــزرگ )1372(، طبق ــیخ آقاب ــی، ش تهران
ــران. ــران: دانشــگاه ته ــزوى، ته من

جعفریان،  رسول )1381(، شرح احوال و آثار فاضل اصفهانی، قم: انتشارات انصاریان.	 

حّر عاملى، محمدحسن )1362(، أمل اآلمل، به کوشش سیداحمد حسینى، قم: دار الکتاب االسالمى.	 

حزیــن الهیجــى، شــیخ محمدعلــى )1375(، تاریــخ و ســفرنامه حزیــن، تحقیــق علــى دوانــى، تهــران: مرکــز 	 
اســناد انقــالب اســالمى.

حسینی اشکوری، سیداحمد )1422(، تراجم الرجال، قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.	 

خاتون آبــادی، میرمحمدرضــا )1386(، خزائــن األنــوار و معــادن األخبــار، تصحیــح و تحقیــق مریــم ایمانــی 	 
خوشــخو، تهــران: میــراث مکتــوب.

درایتی، مصطفی )1389(، فهرست واره دست نوشته های ایران، تهران: بی جا.	 

دوانى، على )1372(، مفاخر اسالم، مرکز فرهنگى قبله، تهران: چاپ سهند.	 

رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم )1342(، آتشکده اردستان، تهران: چاپ اتحاد.	 

زنوزی، میرزا محمدحسن )1378(، ریاض الجنة، تحقیق علی رفیعی، قم: بی جا.	 

زنوزی، میرزا محمدحسن )1378(، ریاض الجّنة، قم: کتابخانه بزرگ آیت اهلل مرعشی نجفی.	 

سمامی حائری، محمد )1361(، بزرگان رامسر، قم: چاپخانه خّیام.	 

ــه 	  ــود در کتابخان ــوط، موج ــتانی، مخط ــادق اردس ــا محمدص ــی )1378(، موالن ــتانی، مرتض ــفیعی اردس ش
تخت فــوالد.

صدوقــی ُســها، منوچهــر )1359(، تاریــخ حکمــا و عرفــا: متأخریــن صــدر المتألهیــن، تهــران: انجمــن حکمــت 	 
و فلســفه ایــران.

عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم )1382(، طبقات مفّسران شیعه، قم: نوید اسالم.	 

ــی 	  ــازمان فرهنگ ــان: س ــدی(، اصفه ــل هن ــه فاض ــاهیر تکی ــت )مش ــزار فضیل ــم )1388(، گل ــمی، رحی قاس
ــان. ــی اصفه تفریح

ــا 	  ــه ت ــد صفوی ــوی از عه ــه  های عل ــده ای از حماس ــه )گزی ــیدعلی )1381(، حیدرنام ــاری، س ــفی خوانس کاش
ــا. ــران: بی ج ــر(، ته ــر حاض عص

ــان: 	  ــم، اصفه ــر منتظرالقائ ــر اصغ ــر دکت ــر نظ ــی )1394(، دانشــنامه تخت فوالد،زی کرباســی زاده اصفهانی،عل
ســازمان فرهنگــی تفریحــی اصفهــان.
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گزی، شیخ عبدالکریم )1371(، تذکرة القبور، به کوشش ناصر باقری بیدهندی، قم: بی جا.	 

محّدث نوری، میرزاحسین )1378(، خاتمة مستدرک الوسائل، قم: بی جا.	 

مدّرس تبریزی، میرزامحمد )1374(، ریحانة األدب، تهران: انتشارات خّیام.	 

مهــدوی، ســیدمصلح الدین )1348(، دانشــمندان و بــزرگان اصفهــان، اصفهــان: کتاب فروشــی ثقفــی 	 
ــان. اصفه

مهــدوی، ســیدمصلح الدین )1370(، ســیری در تخت فــوالد، اصفهــان: انجمــن کتابخانه هــای عمومــی 	 
ــان. اصفه

ــان، 	  ــم روضاتی ــح مری ــع، تصحی ــان بدی ــاله بی ــک )1381(، رس ــن میرزابی ــب ب ــکی، ابوطال ــوی فندرس موس
ــان.  ــم، شــعبه اصفه ــه ق ــات اســالمی حــوزه علمی ــر تبلیغ ــان: دفت اصفه

 	

هدایت، رضاقلی خان )1339(، روضة الصفای ناصری، قم:  کتابخانه های خّیام و پیروز.	 

ب( فهرست نسخه های خطی
اســتادی،رضا )1373(، فهرســت هــزار و پانصــد نســخه خطــی اهدایــی رهبــر معظــم انقــالب حضــرت آیــت 	 

اهلل خامنــه ای بــه کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی، قــم.

انوار، سّیدعبداهلل )1365(، فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران، تهران: نشر کتابخانه ملی.	 

حســینی اشــکوری، ســیداحمد )1371(، فهرســت نســخه های خطــی کتابخانــه عمومــی حضــرت آیــت اهلل 	 
العظمــی مرعشــی، زیــر نظــر ســیدمحمد مرعشــی، قــم: کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی نجفــی.

ــران: 	  ــک، ته ــه مل ــی کتابخان ــخه های خط ــت نس ــار )1361(، فهرس ــرج افش ــی و ای ــژوه، محمدتق دانش پ
ــک. ــه مل کتابخان

روضاتی، سیدمحمدعلی )1389(، فهرست کتب خطی اصفهان، اصفهان: بی جا.	 

ــه 	  ــی کتابخان ــخه های خط ــت نس ــی )1388(، فهرس ــان بابل ــل حافظی ــی و ابوالفض ــی، عل ــی خوی صدرای
ــا. ــران: بی ج ــی، ته ــت اهلل گلپایگان ــی آی عموم
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                                                                                             زهر1 آبیار*
                                                                                            شهال آبیار**

چکیده

ــدرا  ــفه مالص ــه فلس ــت؛ به نحوی ک ــه اس ــت متعالی ــی حکم ــی از ارکان اساس ــنت یک ــرآن و س ق

ــث  ــه الی مباح ــی در الب ــدس دین ــون مق ــری مت ــن و به کارگی ــا دی ــق ب ــطح تطاب ــن س را در باالتری

فلســفی و حکمــی قــرار داده اســت. حضــور پررنــگ و حداکثــری آیــات و روایــات در آثــار مالصــدرا، 

نشــان دهنده وجــود الگــوی خــاص روش شــناختی اســت، کــه در میــان گذشــتگان ســابقه ای نــدارد 

و وی در تمــام مباحــث خــود از آن اســتفاده کــرده اســت. او بــا اســتفاده ازایــن روش، بــه توصیــف، 

تبییــن و نقــد معضــالت زمانــه، چــون رد افــکار و انحرافــات فکــری صوفیــان پرداختــه اســت. نظــر 

بــه اهمیــت ایــن مســأله، در ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی، خوانــش قرآنــی مالصــدرا 

در کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة واکاوی می شــود. وی بــا دقــت و امانــت، نســبت بــه شناســاندن 

ــن  ــا ای ــه ت ــد ک ــد می کن ــارد و تأکی ــان و جامعــه خــود همــت می گم ــی زم ــل و نادان بت هــای جه

عقایــد خرافــی و نادرســت، کــه نشــانه های جهــل و مکــر و فریــب اســت، شکســته و از دل هــا پــاک 

نشــود، حقیقــت دیــن و عرفــان راســتین آشــکار نمی شــود. بــر ایــن اســاس، او صوفیــان را گرفتــار 

ــزی،  ــس، علم گری ــب نف ــه تهذی ــی ب ــی و بی اعتنای ــل اخالق ــی در رذای ــون: واماندگ ــی چ انحرافات

تهی وارگــی  و  مبالغه آمیــز  گزاف گویی هــای  شــریعت مداری،  فروکاهــی  و  تقلیــل  باطن گرایــی، 

ــد.  ــی می دی ــی عرفان ــات و معان اصطالح

واژگان کلیدی: خوانش قرآنی، مالصدرا، انحرافات فکری، عارف نمایان، عصر صفوی.

* مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
abyar.z114@gmail.com

** دبیر آموزش و پرورش اصفهان
shabyar96@gmail.com

 دریافت: 1400/4/12

پذیرش: 1400/4/26

خوانش قرآنی مالصدرا در پاسخ به انحرافات 
فکــری و فرهنـگــی عـارف نمـایـان عصــر

)با تأکیـد بـر کتاب کـسر أصنـام الجاهلیـة(

صفحه 98 تا صفحه 118
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1. طرح مسأله

ــف  ــب مختل ــروز مکات ــور و ب ــت تشــیع، بســتر ظه ــا حاکمی ــوی، ب ــران در عصــر صف ــه ای جامع

فکــری، و بــه دنبــال آن، تعارض هایــی میــان فقهــا و فالســفه، فقهــا و متصوفــه، فقهــا و اخباریــون، 

و فالســفه و اخباریــون بــود. یکــی از اختالفــات فکــری دامنــه دار ایــن دوره در میــان عالمــان دیــن، 

اختــالف آنــان در پذیــرش یــا رد نگــره صوفیانــه بــود. ایــن اختــالف ســبب پدیــد آمــدن ادبیــات 

خاصــی شــد، کــه در یــک ســمت آن صوفیــان و موافقــان ایــن طریقــه و در ســمت دیگــر عالمــان 

ــان، 1388، ج 1،  ــد )جعفری ــف کردن ــری تألی ــار بی شــماری در رّد دیگ ــروه آث ــد و هــر گ ــی بودن صوف

ــان  ــات کهــن صوفی ــای جریان ــه بقای ــازاری، ک ــان ب ــن صوفی ــوان گفــت، ای 747(. در حقیقــت می ت

ایرانــی بودنــد، هنــوز در ســطح عمومــی فعالیــت داشــتند و عالمــان ایــن عصــر همیــن افــراد را بــه 

شــدت نکوهــش می کردنــد )همــان، ج 1، 750(؛ ازهمیــن رو، ضدیــت بــا تصــوف در عصــر صفــوی، 

از همــان زمــان شاه طهماســب آغــاز شــد. محقــق کرکــی و فرزنــد شــیخ حســن از زمــان پادشــاهی 

ــه صراحــت از جدایــی  ــد و ب ــل توجهــی شــروع کردن ــان را در حــد قاب ــا صوفی مذکــور، مخالفــت ب

تشــیع و تصــوف ســخن گفتنــد )نوایــی، 1394، 397(. تصــوف در معنایــی نزدیــک بــا عرفــان، علــم 

بــه حضــرت حــق از جهــت اســماء، صفــات و مظاهــر الهــی، معرفــت حــق بــرای رهایــی نفــس از 

تنگناهــای قیــد و بنــد جزئیــت و وصــول بــه مبــدأ خــود )قیصــری ســاوی، 1358، مقدمــه( و ناظــر 

بــه جنبــه نظــری عرفــان اســت. ایــن مفهــوم بــا تعریــف تصــوف بــه »ســلوک راه باطــن و مقصــد 

و وصــول بــه عیــن« )فیــاض الهیجــی، 1372، 139(، کــه بیانگــر عرفــان عملــی اســت، ارتبــاط دارد. 

ــری در  ــات فک ــا و انحراف ــش بدعت ه ــبب پیدای ــان س ــش و عارف نمای ــتفاده دراوی ــوء اس ــا س ام

عصــر صفــوی شــد؛ بدین معنــا کــه کم کــم واژه تصــوف را از معنــای اصلــی خــود تهــی کــرد. همیــن 

مســأله ســبب شــد تــا مالصــدرا، از علمــای ایــن عصــر، همزمــان بــا داشــتن گرایــش عرفانــی، بــا 

نــگارش کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة، بــه قیــاس رســاله ســه اصــل کــه در آن بــه انتقــاد از علمــا و 

فقهــا پرداختــه بــود، ایــن بــار از صوفیــان انتقــاد کنــد و بــا قلــم تنــدی کــه تنهــا در اختیــار او بــود، از 

صوفیــان بــازاری و مشــایخ دروغیــن و بازیگــر، بدگویــی نمایــد )جعفریــان، 1388، ج 1، 760).

مالصــدرا بــا نــگارش ایــن کتــاب نشــان داد کــه کامــاًل بــه معضــالت فکــری زمانــه خــود واقــف 

ــه اســت؛  ــه کالبدشــکافی انحرافــات پرداخت اســت و ازایــن رو، در دو حــوزه تاریخــی و اجتماعــی، ب

ــژه ای  ــوع آسیب شناســی وی ــه اش و ن ــه انتقادهــا و ایرادهــای او از وضــع زمان ــه، مجموع به نحوی ک

کــه از اوضــاع فرهنگــی، مذهبــی، اجتماعــی و سیاســی جامعــه خــود دارد، ســبب شــده تــا تفکــر 
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اجتماعــی و سیاســی وی از خصلــت »اصالحــی« برخــوردار باشــد. ایــن اصالح گــری، هــم در 

ــی، 1385، 182). ــر و هــم در نمودهــای اجتماعــی، خــود را نشــان می دهــد )لک زای بنیان هــای تفک

رویکــرد اصالحــی مالصــدرا نســبت بــه وضعیــت زمانــه اش، ماننــد روش شناســی خــاص وی در 

ســایر آثــارش، نــو و بدیــع اســت؛ بدین صــورت کــه مالصــدرا از برهــان و شــرع، توأمــان و در عــرض 

یکدیگــر، ســود جســته و همچنیــن، انگیــزه برداشــت فلســفی از آیــات و روایــات و بهره گیــری از آنهــا 

در مقــام داوری بــه عنــوان دلیــل را داشــته اســت. اســتفاده وســیع از نقــل در حکمــت متعالیــه نیــز 

ارائــه نــوع جدیــدی از برهــان اســت. بــه بیانــی دیگــر، پایبنــدی مالصــدرا بــه وحــی، ســبب ســوء 

اســتفاده وی از آن، جهــت اســکات خصــم نیســت؛ بلکــه نحــوه اســتفاده قرآنــی مالصــدرا از آیــات 

و روایــات نشــان می دهــد کــه وی در هــر مســأله دو دلیــل اقامــه می کنــد: دلیــل برهانــی و دلیــل 

تعبــدی )صاحبــی، 1377، 190(. ایــن ســخن بــدان معناســت کــه او در طریــق کشــف حقایــق الهیــات، 

ــرا  ــد؛ زی ــر مقدمــات برهانــی، از مطالــب کشــفی و مــواد قطعــی دینــی نیــز اســتفاده می کن عالوه ب

ــی  ــت خارج ــده واقعی ــانی و حکایت کنن ــول ادراک انس ــه محص ــر س ــی ه ــف و وح ــان، کش بره

هســتند و تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد )طباطبایــی،1340، 2 ـ 3).

ــات( در حکمــت  ــات و روای ــل )آی ــاره حضــور نق ــه درب ــن تبییــن و تفســیری ک اگرچــه جدیدتری

ــت  ــی اس ــته ای مبتن ــات میان رش ــناختی و مطالع ــی روش ش ــر کثرت گرای ــده، ب ــه ش ــه ارائ متعالی

)فرامــرز قراملکــی، 1388، 181(، امــا بــه اعتقــاد جــوادی آملــی، امتیــاز اساســی حکمــت متعالیــه از 

ســایر علــوم الهــی ـ ماننــد عرفــان نظــری، حکمــت اشــراق، حکمــت مشــاء، کالم و حدیــث ـ در ایــن 

اســت کــه هریــک از آن علــوم بــه یــک جهــت از جهــات عرفــان، برهــان، قــرآن و وحــی اکتفــا کــرده، 

بــه جهــات دیگــر نمی پردازنــد و اگــر بــه جهتــی از جهــات دیگــر نیــز دسترســی یابنــد، آن را مؤّیــد 

فــّن خــود می شــمارند نــه دلیــل )جــوادی آملــی، 1375، ج 1، 16(. توضیــح آن کــه، وحــی الهــی در 

صورتــی کــه از لحــاظ ســند، قطعــی و از جهــت داللــت، نــص باشــد، حــد وســط برهــان عقلــی قــرار 

می گیــرد )جــوادی آملــی، 1368، 39�42(؛ زیــرا وحــی الهــی و نیــز کالم معصــوم ـ بــه اعتبــار اینکــه 

ــه حــد وســط آن  ــی ک ــات را دارد و برهان ــوت بدیهی ــّزه از خطــا و اشــتباه اســت ـ ق معصــوم و من

ــی، 1378، 33(. از مجمــوع  ــات اســت )جــوادی آمل ــر بدیهی ــی ب کالم معصــوم باشــد، برهــان مبتن

ایــن ســخنان می تــوان برداشــت کــرد کــه مالصــدرا نــه عــارِف صــرف اســت، نــه محــدث و مفســر 

محــض، نــه فیلســوف صــرف و نــه متکلــم محــض؛ بلکــه او متألــه و »ســید العلمــا اســت و حکمــت 

متعالیــه ی او رئیــس همــه علــوم« )همــان، 1382، 37).

در آثــار پدیدآمــده پیرامــون موضــوع ایــن پژوهــش، هریــک از نویســندگان، بــه بررســی برخــی از 
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ــدی )1371(،  ــزاده بیرجن ــاالت زهــرا علی ــه مق ــوان ب ــار می ت ــن آث ــه ای ــد. از جمل ــاد آن پرداخته ان ابع

ــی )1385(، محمودرضــا اســفندیار )1390( و  ــار )1397(، شــهرام پازوک ــه و زهــرا آبی محمدجــواد ذّرّی

وکیلــی )1385( اشــاره کــرد. در ایــن مقــاالت، ضمــن توجــه بــه وضعیــت سیاســی ـ اجتماعــی عصــر 

صفــوی، بــه مواضــع مالصــدرا در مواجهــه بــا صوفیــان نیــز پرداختــه شــده اســت. وجــه تمایــز ایــن 

پژوهــش بــا مــوارد فــوق در ایــن اســت کــه نگارنــدگان، انحرافــات فکــری صوفیــان ایــن عصــر را بــا 

مســتندات قرآنــی ناظــر بــه کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة بررســی کرده انــد.

2. رویکرد مالصدرا در کتاب کسر أصنام الجاهلیة

مالصــدرا نــام کتــاب خــود را کســر أصنــام الجاهلیــة )شکســتن بت هــای جاهلیــت( نامیــد. بــت، 

ــی  ــادت و معرفــت خــدا می شــود و حت ــه ســد عب ــی اســت ک ــر مالصــدرا، تمامــی چیزهای در تعبی

ــدا  ــادت خ ــع عب ــز مان ــوارد نی ــن م ــر وی، ای ــرا از نظ ــرد؛ زی ــم دربرمی گی ــکار را ه ــه ها و اف اندیش

می شــود. بــه تعبیــر مالصــدرا، هــر کــه اندیشــه ای صحیــح در مــورد خــدا نــدارد، نمی توانــد عبــادت 

خالصانــه داشــته باشــد و در باطــن خــود خداونــد را عبــادت کنــد؛ زیــرا اگــر عبادتــی هســت، تنهــا 

ــی  ــام، به تنهای ــاب کســر أصن ــوان کت ــن، عن ــی اســت )مالصــدرا، 1366 ب، 73( بنابرای ــارف ربان از ع

ابعــاد جالب توجــه و قابل تأملــی از نظــام اندیشــه و شــخصیت فکــری ـ فلســفی مالصــدرا را نشــان 

ــان  ــت زم ــه وضعی ــدرا ب ــگاه مالص ــوع ن ــت از ن ــت« حکای ــای جاهلی ــتن بت ه ــد. »شکس می ده

خــود و انتقــاد از آن دارد؛ همچنیــن، حکایت کننــده  ی احســاس وظیفــه ای اســت کــه او در فلســفه 

ــش  ــی پی ــی و اجتماع ــالب فرهنگ ــک انق ــرز ی ــا م ــرده و انســان را ت ــف ک ــش تعری ــی خوی اجتماع

ــه، 1395، 262). ــی جمع ــرد )امام می ب

مســعود جهانگیــری در مقدمــه خــود بــر ایــن کتــاب می نویســد: »صــدرا ایــن رســاله را فقــط در 

رد و قــدح فیلســوفان نــادان و بی دیــن ننوشــته؛ بلکــه از فقیهــان ریــاکار و دنیادوســت و ناپارســایی 

ــدارد و مخصــوص صــدرا و  ــه ایــن هــم تازگــی ن ــه و مذمت شــان کــرده اســت کــه البت خــرده گرفت

ــه بت هــا در  ــزودن صفــت »جاهلیــت« ب ــن، اف ــن رســاله نیســت« )مالصــدرا، 1381، 32(. همچنی ای

عنــوان کتــاب، یــادآور ســابقه طوالنــی ایــن مبــارزه تــا تاریــخ صــدر اســالم اســت. پیامبــر اکــرم؟ص؟

در ابتــدای بعثــت، بــا بت هــای جاهلیــت عــرب در ســتیز بــود. ایــن بت هــا نه تنهــا الت و هبــل و 

ــی را شــامل  ــال مردم ــرات، ســنت ها، آداب و رســوم و اعم ــی تفک ــه تمام ــّزی در شــبه جزیره، بلک ع

ــا  ــد، ب ــتی بجنگ ــر بت پرس ــا ظواه ــه ب ــش از آن ک ــان بی ــتند. ایش ــام می زیس ــه در آن ای ــد ک می ش

ــی  ــوه بت هــای درون ــن بت هــای ظاهــری جل ــرا ای ــود؛ زی ــی در ســتیز ب ــگ جاهل اندیشــه و فرهن
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انســان اســت و مانــع عبــادت خــدا و ســد معرفــت حقیقــی شــمرده می شــود. درنتیجــه بــه نظــر 

ــوان را از اندیشــه های کاذب و تاجرانــه صوفی نمایــان بــه دســت آورده  می رســد، مالصــدرا ایــن عن

ــل  ــی اســت، کــه در مقاب اســت. وی معتقــد اســت، ایــن قبیــل اندیشــه ها همــان بت هــای جاهل

دیــن پیامبــر خاتــم؟ص؟ قــرار گرفتــه و ســد راه ســلوک الهــی شــده اســت؛ اکنــون نیــز در قالبــی جدید، 

ظاهــری موجــه پیــدا کــرده و ســتیز بــا آن بصیرتــی قــوی می طلبــد.

ــی  ــای اجتماع ــود، بت ه ــان خ ــران در زم ــی ای ــای اجتماع ــی فض ــل و بررس ــا تحلی ــدرا ب مالص

ــگاه  ــه در جای ــد، ک ــًا گروه هــای مرجع ان ــروه عمدت ــن دو گ ــرده اســت. ای ــروه تقســیم ک ــه دو گ را ب

ــدرت  ــا گروه هــای ق ــاط ب ــن گروه هــا، از مســیر ارتب ــت ای ــه ظاهــر شــده اند. مرجعی ــو در جامع الگ

ــد کــه:  ــان را چنیــن توصیــف می کن ــه اســت. مالصــدرا آن ــر شــکل گرفت ــا و تزوی ــی و ری در حکمران

ــان از  ــرای خــود ســبب شــده اند: عارف نمای ــران را ب ــت دیگ ــا، ســلوک اطاع ــن گروه ه ــک از ای هری

ــدرا، 1366 ب،  ــد )مالص ــدا می دانن ــّی خ ــود را ول ــتن، خ ــوارق داش ــای خ ــطحّیات و ادع ــق ش طری

ــام  ــا ن ــروه دوم ب ــا گ ــان، 7(؛ ام ــوند )هم ــالزم می ش ــان م ــا آن ــایرین ب ــب، س 5(، و به این ترتی

»فقیــه« خــود را بــر جامعــه تحمیــل کرده انــد )همــان، 54(. وجــود ایــن گروه هــا در جامعــه معلــول 

وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی آن اســت. او در ابتــدای کتابــش بــه ایــن وضــع اشــاره می کنــد و 

انگیــزه خــود را از نــگارش کتــاب، وجــود همیــن افــراد می دانــد. مالصــدرا در همیــن کتــاب، چنــد 

ــه آنهــا می تــوان مــوارد ذیــل را برشــمرد: کار مهــم و اساســی انجــام داده اســت کــه از جمل

الــف( مخالفــت بــا ادعاهــای پــوچ متصوفــه: او در مقدمــه و آغــاز کتــاب کســر اصنــام الجاهلیــة، 

ــاالت و  ــرت خی ــه: کث ــد؛ از جمل ــر می کن ــه را ذک ــند متصوف ــات ناپس ــی و صف ــات اخالق خصوصی

ــان، 41 و 37(،  ــی )هم ــوض، دنیاطلب ــل و در ع ــم و عم ــودن از عل ــی ب ــان، 159(، خال ــات )هم توهم

شــهوت رانی )همــان،23 ـ 46(، ادعاهــای پــوچ )همــان، 40 ـ 44(، پیشــی گرفتن بــر پیامبــران 

)همــان، 137 ـ 146(، آلودگــی نّیت هــا )همــان، 32، 41، 101، 127(، عجــب و غــرور بــه ســبب دیــدن 

ــان، 32(؛  ــی )هم ــان، 52(، باطل گرای ــات )هم ــا و کرام ــی خواب ه برخ

ــر آنهــا  ــی ب ــت نادان ــه ظلم ــت: غلب ــه عل ــر ب ــل ظاه ــای اه ــا کوته فکری ه ــت ب ب( مخالف

ــان )همــان، 29  ـ  ــر شــدن کوته فکری هــا و نادرســتی ها در آن )مالصــدرا، 1366 ب، 159 ـ 161(، فراگی

ــان، 161(؛  ــار )هم ــد و گفت ــر فســاد در عقای 30(، اصرارشــان ب

ج( مصونیت بخشی به خود از اتهام حمایت از یک گروه.

مالصــدرا بــه خوبــی آگاه بــود کــه حرکــت در ایــن راه، بســیار پرمشــقت اســت؛ زیــرا بســیاری 

از گذشــتگان و معاصــران وی، فیلســوفان اشــراقی را متهــم بــه تصــوف و حتــی الابالی گــری 
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ــاب  ــن کت ــف ای ــا تألی ــد. به همین منظــور، مالصــدرا ب ــن دو نمی دیدن ــان ای ــزی می ــد و تمای می کردن

کوشــید تــا مــرز بیــن عارفــان و عارف نمایــان را مشــخص کنــد. همچنیــن وی در ادامــه، بــه تحلیــل 

ــدگان  ــن و آن و جوین ــدگان ای ــارف، بن ــد: »غیرع ــه، می گوی ــارف پرداخت ــخصیتی ع ــای ش ویژگی ه

ــه  ــزی جــز دادوســتد نیســت، ک ــان چی ــادت و زهــد آن ــن رو، عب ــد؛ ازای ــوا و دلخواه هــای خودان ه

ــد و  ــزی می دهن ــر ناچی ــی را در براب ــد و اندک ــوض می کنن ــم ارزش ع ــزی ک ــا چی ــا را ب ــی کم به متاع

یــا فانــی را در برابــر فانــی دیگر؛چراکــه هــر مطلوبــی در عالــم ممکنــات ـ بــه حکــم ممکــن بودنــش 

ـ از حیــث امــکان ذاتــی خــود، باطــل اســت و نــه از حیــث وجــه اهلل بودنــش و عــارف بــا حــرکات 

و ســکنات خــود جــز وجــه اهلل را نمی جویــد و غیــر از رضــای او نمی خواهــد. هــر کاری کــه 

ــا و  ــا و حرکت ه ــه عبادت ه ــد و در هم ــودداری می کن ــش خ ــا از انجام ــد و ی ــام می ده ــارف انج ع

ــودن و مشــغول  ــا مــردم بودن هــا و مشــغول ب ســکون ها و خلوت هــا و جلوت هــا و تنهایی هــا و ب

نبودن هایــش، در جســتجوی نزدیــک گشــتن بــه اوســت و عاشــق و شــوقمند اوســت و ماســوایش 

نــزد عــارف حکیــم، هیــچ و باطــل اســت و توجــه و قصــد او جــز بــه راهــی کــه او را بــه پــروردگار 

حــق نزدیــک گردانــد، معطــوف نگــردد« )همــان، 123�122).

3. مالصدرا و انحرافات فکری عصر صفوی 

در دوره صفــوی گروه هــای بســیاری از دراویــش ظهــور کردنــد. ایشــان بیشــتر از هنــد 

ــر  ــش عص ــیاری از دراوی ــر، بس ــان دیگ ــه بی ــتند. ب ــی نداش ــی منظم ــله طریقت ــد و سلس می آمدن

ــه ی  ــد. در نتیج ــاط بودن ــه بی ارتب ــب صوفی ــل و نس ــمی و دارای اص ــله های رس ــا سلس ــوی، ب صف

ــی  ــود، یک ــن خ ــی، 1385، 96). ای ــد )پازوک ــرع« می خواندن ــان بی ش ــی، آنهــا را »درویش ــن ویژگ ای

ــکام  ــه اح ــل ب ــان، در عم ــت ایش ــن رو اکثری ــود؛ ازای ــوی ب ــتیزی در دوره صف ــل تصوف س از عوام

شــرعی ســهل انگاری می کردنــد و ایــن نکتــه، منشــأ نوشــتن رســاالت فراوانــی بــر ضــد آنهــا شــد. 

ــن  ــان ای ــل عالم ــه عکس العم ــد ک ــی بودن ــار انحرافات ــل، گرفت ــر و عم ــان در نظ ــن، صوفی عالوه بر ای

عصــر را بــه دنبــال داشــت. بــه تعبیــری، »اتفاقــی کــه در عصــر صفــوی افتــاد این بــود کــه موضوعات 

خرافــی را از اعمــاق تاریــخ فراخوانــد و نظــام سیاســی ایــران را بیش ازپیــش بــه ســوی تحجــر رانــد؛ 

بدین ترتیــب، خرافــات و موهومــات بخــش مهــم و ناگسســتنی از بدنــه سیاســی کشــور و ســلطنت 

و قلمــرو روزمــره شــد« )روحــی، 1398، 175(. در چنیــن فضایــی، مالصــدرا بــه شــیوه های مختلــف 

بــا ایــن انحرافــات برخــورد کــرد؛ از جملــه بــا اســتناد بــه آیــات الهــی در توصیــف و بازآفرینــی عرفــان 

راســتین و انتقــاد از عرفــان انحرافــی. در ادامــه، بــه معرفــی ویژگی هــای جریــان انحرافــی تصــوف 
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ــم: ــدرا می پردازی ــگاه مالص از ن

3ـ1. واماندگی در رذایل اخالقی و بی اعتنایی به تهذیب نفس

عرفــان عملــی صدرایــی بــر دو رکــن اصلــی »علــم« و »تهذیــب نفــس« اســتوار اســت؛ در نتیجــه 

ــو شــناخت  ــوم اســت، در پرت ــه رأس العل ــت اهلل ک ــان، معرف ــن عرف ــگاه ای ــه از ن ــت ک ــوان گف می ت

نفــس و رفــع موانــع تکامــل انســان حاصــل می شــود. ســالک نیــز بــرای رفــع ایــن موانــع نیازمنــد 

مجاهــدت اســت، تــا بــه باالتریــن درجــه دســت یابــد )مالصــدرا، 1366 الــف، 36(. در ایــن راســتا، 

ــی و  ــم اله ــب عل ــت و کس ــردم را از ادراک حقیق ــتر م ــه بیش ــی ک ــع و حجاب های ــدرا موان مالص

ــد،  ــار شــقاوت می کن ــی بازمــی دارد و گرفت ــد و درنتیجــه، از ســعادت حقیق مکاشــفه محــروم می کن

ــه معرفــت نفــس کــه حقیقــت آدمــی اســت؛ 2. حــب  ــد: 1. جهــل ب ــه از ســه اصــل می دان برگرفت

جــاه و مــال و میــل بــه شــهوات و لــذات و ســایر تمتعــات؛ 3. تســویالت نفــس اّمــاره و تدلیســات 

ــت  ــه معرف ــل ب ــد. جه ــد می نمای ــک را ب ــک و نی ــد را نی ــه ب ــکار، ک ــن ناب ــکاره و لعی ــیطان م ش

نفــس از مهم تریــن اســباب شــقاوت و ناکامــی اخــروی اســت، کــه بیشــتر خلــق را در دنیــا فراگرفتــه 

اســت؛ چــه، هرکــه معرفــت نفــس حاصــل نکــرده خــدا را نشناســد و هرکــس خــدا را نشناســد، بــا 

ــر باشــد )مالصــدرا، 1340، 28 ـ 33). ــان براب چهارپای

ــود؛  ــس ب ــت نف ــه معرف ــی ب ــه بی اعتنای ــان زمان ــیب های صوفی ــی از آس ــدرا، یک ــر مالص از نظ

ــس خــود را  ــا نف ــد، ت ــت و نادانی،کســی را دســت نده ــداری از خــواب غفل ــه »بی بدین صــورت ک

ــده نســاخته باشــد« )مالصــدرا، 1366 ب، 60).  ــا ورزی به وســیله ریاضت هــای شــرعی و مجاهدت ه

از دیــدگاه او، گوهــر نفــس ماننــد آیینــه ای اســت، کــه آمادگــی تجلــی صــورت حقیقــت حــق را در 

خــود دارد؛ اگــر ایــن آیینــه دچــار چــرک و کدورت هــای گناهــان و زیــادی شــهوت ها شــود، صفــا و 

جــالی آن محقــق نمی شــود و هرچــه ایــن انباشــتگی بیشــتر باشــد، مانــع بیشــتری در ظهــور حــق 

ــه  ــر توجــه داده اســت. ب ــن ام ــه ای ــرآن ب ــات ق ــز در آی ــد نی ــان، 45(؛ خداون ــد )هم ایجــاد می کن

ــوا َیْکِســُبوَن﴾ )مطففیــن:14( و ﴿َرُضــوا  ــْل راَن َعلــی ُقُلوِبِهــْم مــا کاُن ایــن دو آیــه توجــه کنیــد: »کاّل َب

ــْم ال َیْفَقُهــوَن« )توبــه:87(. توجــه بــه ایــن دو  ــْم َفُه ــَع َعلــی ُقُلوِبِه ــِف َو ُطِب ــَع اْلَخواِل ــوا َم ــَأْن َیُکوُن ِب

ــد. از  ــناخته بمان ــی ناش ــر درون ــود گوه ــب می ش ــان موج ــاب گناه ــه حج ــد ک ــان می ده ــه نش آی

نظــر مالصــدرا، جهــل صوفیــان هــم ناشــی از همیــن زنــگاری اســت کــه بــر اثــر کارهــای زشــت و 

صفــات اخالقــی ناپســند، در گوهــر نفسشــان نفــوذ کــرده اســت )همــان، 45(. نظــر بــه اهمیــت 

خودســازی، مالصــدرا در آثــار دیگــر خــود، رغبــت بــه مناصــب، طلــب لــذات دنیــوی و تبعیــت از 

ــی دارد و موجــب  ــب را در پ ــوری قل ــزرگ، ک ــه ی ب ــن فتن ــد. ای ــه می دان ــن فتن شــهوات را بزرگ تری
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ــا  ــه گذشــت، مالصــدرا در برخــورد ب ــب می شــود )مالصــدرا، 1366 ج، 458(. چنان ک پوشــیدگی قل

ایــن انحــراف صوفیــان و جّهــال زمانــه بــه آیــه 14 مطففیــن استشــهاد می کنــد؛ امــا او علــت وجــود 

ایــن انحــراف را در آیــه پنجــم ســوره صــف می جویــد و این گونــه اســتدالل می کنــد کــه اعتقــاد بــه 

آراء فاســد موجــب گمراهــی قلــوب آنــان می شــود: »َو ِإْذ قــاَل ُموســی ِلَقْوِمــِه یــا َقــْوِم ِلــَم ُتْؤُذوَنِنــی 

ــا زاُغــوا َأزاَغ اهلُل ُقُلوَبُهــْم َو اهلُل ال َیْهــِدی اْلَقــْوَم اْلفاِســِقیَن«  ــی َرُســوُل اهلِل ِإَلْیُکــْم َفَلمَّ َو َقــْد َتْعَلُمــوَن َأنِّ

)صــف:5). 

از نظــر مالصــدرا، مهم تریــن انحرافــات نفــس کــه مانــع درک حقیقــت می شــود، داشــتن حــب 

جــاه و مقــام، میــل بــه ریاســت و داشــتن شــهوت نفــوذ در بــالد و برتــری بــر مردمــان اســت؛ در 

نتیجــه، اگــر کســی نفــس حیوانــی خــود را تهذیــب نکــرده باشــد، نمی توانــد بــه فراگیــری حکمــت 

بپــردازد و بــه جــز گمراهــی خــود، دیگــران را هــم بــه گمراهــی می افکنــد )مالصــدرا، 1366 ب، 61). 

ــدی  ــنت خداون ــد س ــس می پردازن ــازی نف ــه پاکس ــدم ب ــن ق ــه در اولی ــزرگان صوفی ــه ب ــل اینک دلی

اســت، کــه در کتــاب الهــی نیــز خطــاب بــه حضــرت موســی؟ع؟ آمــده اســت: »َو واَعْدنــا ُموســی 

ِخیــِه هــاُروَن اْخُلْفِنی  ــِه َأْرَبِعیــَن َلْیَلــًة َو قــاَل ُموســی أِلَ َثالِثیــَن َلْیَلــًة َو َأْتَمْمناهــا ِبَعْشــٍر َفَتــمَّ ِمیقــاُت َربِّ

ــْع َســِبیَل اْلُمْفِســِدیَن« )اعــراف:142(. اینکــه حضــرت موســی؟ع؟جهت  ِب ــْح َو ال َتتَّ ِفــی َقْوِمــی َو َأْصِل

ــدی از  ــه بهره من ــه نفــس پرداخــت، نشــان می دهــد ک ــه تزکی ــد چهــل شــب ب ــا خداون ــت ب صحب

ــه ادراک و  ــو تخلی ــز در پرت ــد، ج ــی رخ می ده ــان حقیق ــه در عرف ــی ک ــارف اله ــی و مع ــوم لدّن عل

حــواس از شــواغل و اغــراض دنیــوی، بازداشــتن شــکم از طعــام و منــع زبــان از کالم بــه غیــر ذکــر 

ــور،  ــن ام ــت ای ــه رعای ــت ک ــدرا، 1366 ج، ج 3، 369(. ازهمین روس ــود )مالص ــل نمی ش ــی حاص اله

نفــس را جهــت ســخن گفتــن بــا خداونــد و افاضــه صــور حقایــق آمــاده می کنــد.   

3ـ2. علم گریزی 

ــرای  ــل، مالصــدرا ب ــان عصــر صفــوی اســت؛ امــا در مقاب علم گریــزی یکــی از ویژگی هــای صوفی

رســیدن بــه مقــام قــرب الهــی و ســعادت واقعــی، کوشــش علمــی و عملــی را بــه عنــوان شــرط اولیــه 

الزم می دانــد. منظــور از مجاهــدت و کوشــش علمــی نیــز، رفتــن بــه دنبــال سرچمشــه های معرفــت 

اســت. بنابرایــن بــه عقیــده مالصــدرا »اگــر کســی شــرایط فضــل و علــم را دارا نبــود و یــا اضــداد آن 

ــوان به خاطــر اینکــه گروهــی گمــان  ــدارد و نت ــری را ن شــرایط در او موجــود باشــد، صالحیــت رهب

وجــود مزایــای علمــی در او دارنــد، او را مقتــدا بــه حســاب آورنــد« )مالصــدرا، 1366 ب، 42). 

ــرد  ــان دوره گ ــه گدای ــن دوره، ب ــه بیشــتر درویشــان صوفی مســلک در ای ــد توجــه داشــت ک بای

ــد  ــد. هرچن ــی می پرداختن ــری و معرکه آرای ــی، مارگی ــی، قصه گوی ــه مناقب خوان ــته، ب ــباهت داش ش
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ــن دوره  ــه تصــوف ای ــا وجودشــان ب ــوی دانســت، ام ــّرف تصــوف عصــر صف ــوان آنهــا را مع نمی ت

ــد آمــده و  ــد، کــه از هن ــه ای ســهمگین وارد آورد. »جاللی هــا« گروهــی از ایــن درویشــان بودن ضرب

خــود را »قلنــدر« معرفــی می کردنــد و البتــه، ارتباطــی هــم بــا قلنــدران قدیــم نداشــتند. مهم تریــن 

کار آنهــا جمــع آوری صدقــه و نــذر بــود. آنــان هرچــه از مــردم دریافــت می کردنــد، صدقــات و وجــوه 

ــرد  ــان را دوره گ ــن درویش ــتند و ای ــّدی می دانس ــن کار را تک ــا مخالفان،ای ــد، ام ــرعیه می نامیدن ش

ــود، آنهــا  ــان رایــج ب ــد هــم بیــن جاللی ــَرس کــه در هن ــه بنــگ و َچ ــاد ب ــد. اعتی و گــدا می خواندن

ــگ«  ــی »ملن ــبب گاه ــن س ــه همی ــرد و ب ــتغرق می ک ــه مس ــودی و خلس ــی بی خ ــًا در نوع را غالب

نامیــده می شــدند. دســته ای دیگــر از آنــان نیــز بــه نــام »مداریان«،کــه بیشــتر از هنــد آمــده بودنــد، 

ــد، »درویشــان  ــه از جهــت ســخنوری معــروف بودن ــد و گروهــی ک ــه کارهــای غریــب می پرداختن ب

ــوب، 1385، 243). ــدند )زرین ک ــده می ش ــی« خوان عجم

ایــن گروه هــا جــز به نــدرت، بــا احــوال و اقــوال صوفیــه و حتــی سلســله های معــروف 

ــی از  ــان، 244(. یک ــد )هم ــا موهــوم بودن ــول و ی ــران آنهــا اشــخاص مجه آشــنایی نداشــتند و پی

ــد:  ــف می کن ــه توصی ــن دوره را این گون ــان ای ــود درویش ــاب خ ــی در کت ــان اروپای سفرنامه نویس

»امــا آنهــا کــه خــود را درویــش می نامنــد، چنیــن وانمــود می کننــد کــه گویــا بــه اختیــار و از فــرط 

ــدی،  ــای متک ــن درویش ه ــب ای ــه غال ــم ک ــن می گوی ــه م ــد؛ درحالی ک ــر را برگزیده ان ــی فق فروتن

ــه  ــر عــدم کارایــی ب ــا در اث ــی ی ــا از فــرط تنبل ــکار و بی عــاری هســتند، کــه ی در واقــع آدم هــای بی

درویشــی گراییده انــد« )کمپفــر، 1360، 136(. به این ترتیــب، وجــود ایــن درویشــان و عملکــرد آنهــا، 

راه را بــرای مخالفــان تصــوف بــاز نمــود و بهانــه ای بــه دســت ایشــان و نیــز مخالفــان عرفــان داد. 

ــی  ــه، بعض ــت ک ــا آنجاس ــران ت ــن فریب گ ــوذ ای ــد: »نف ــراد می گوی ــن اف ــاد از ای ــدرا در انتق مالص

ــد و ســخنان  ــان پردازن ــه مالزمــت ایــن مدعی ــران، پیشــه ی خــود رهــا کــرده و روزگاری ب صنعت گ

ســاخته و پرداختــه اینــان فراگیرنــد؛ تــا دیگــر عــوام را چــه رســد« )مالصــدرا، 1366 ب، 25(. همچنین، 

وی در توصیــف حــال ایــن افــراد معتقــد اســت کــه »علــم اینــان ســبب حجابشــان از شــهود گشــته 

و اشــتهای ســخن از خــدا گفتنشــان ـ و نــه بــه او رســیدن ـ بــه ســیری گراییــده اســت« )همــان(. 

ــی ضعیــف، طبعــی خشــن، فکــری عصیانگــر  ــراد عــوام زده شــده اند؛ عقل از نظــر مالصــدرا، ایــن اف

ــیه  ــات قدس ــی تجلی ــه آمادگ ــد و ن ــای علمی ان ــرای نقش ه ــه پذی ــد. آنهــا ن ــخت دارن ــی س و قلب

ــْم  ــْت ُقُلوُبُک ــمَّ َقَس ــد: ﴿ُث ــه می دان ــن آی ــی از ای ــان را مصداق ــدرا آن ــان، 42(. مالص ــد )هم را دارن

ْنهــاُر َو ِإنَّ  ــُه اأْلَ ــُر ِمْن ــَن اْلِحجــاَرِة َلمــا َیَتَفجَّ ــَی َکاْلِحجــاَرِة َأْو َأَشــدُّ َقْســَوًة َو ِإنَّ ِم ــَک َفِه ــِد ذِل ــْن َبْع ِم
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ــا  ــُه اْلمــاُء َو ِإنَّ ِمْنهــا َلمــا َیْهِبــُط ِمــْن َخْشــَیِة اهلِل َو َمــا اهلُل ِبغاِفــٍل َعمَّ ُق َفَیْخــُرُج ِمْن ــقَّ ِمْنهــا َلمــا َیشَّ

َتْعَمُلــوَن﴾ )بقــره:74(. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه در اثــر معاصــی و اشــتغاالت عامیانــه، کــدورت 

ــتعداد  ــه اس ــود ک ــخت می ش ــه ای س ــد و دل به گون ــدا می کن ــوخ پی ــس رس ــان در نف ــت چن و ظلم

ــر  ــی در عص ــن عوام زدگ ــود ای ــدرا، 1375، 43(. وج ــد )مالص ــی نمی مان ــوم در او باق ــاف عل انکش

ــه  ــن، ب ــع و مطمئ ــیار قاط ــی بس ــا او بالحن ــود؛ ت ــدرا می ش ــدید مالص ــراض ش ــبب اعت ــوی س صف

ــه  ــخنانش را متوج ــه س ــدیدترین هجم ــه، ش ــف پرداخت ــن طی ــای ای ــا و نادانی ه ــای کجی ه افش

آنــان کنــد. ضعــف علم گرایــی و پرداختــن بــه اعمــال عوامانــه، گریــز رســمی از محافــل علــم و دانــش، 

چیرگــی اندیشــه های سســت و موهومــات، آفــات و انحرافاتــی اســت کــه کجروی هــای اساســی و 

گرفتاری هــای بزرگــی را در پــی دارد. در همیــن راســتا، مالصــدرا معتقــد اســت، عوام زدگــی صوفیــان 

در عصــر صفــوی ســبب شــد تــا آنهــا بــا شــعار »علــم حجــاب اکبــر اســت«، از پرداختــن بــه علــم 

حقیقــی دور ماننــد و بــه تحســین عــوام رضایــت دهنــد. بــه تعبیــر مالصــدرا، »ایــن افــراد عالوه بــر 

ــر  ــه در اث ــه ای ک ــادات عامیان ــودن اعتق ــت دارا ب ــه عل ــی، ب ــه حجاب هــای ظلمان ــن هم داشــتن ای

محشــور بــودن بــا بیگانــگان و افــراد ســفله و نــادان و بی مایــه در آنهــا رســوخ کــرده اســت، از علــوم 

حقیقــی و معــارف ربانــی محجوبنــد« )همــان، 43(. ایــن ســخنان نشــان می دهــد کــه همنشــینی 

ــه حکمــت  ــه تحســین های ظاهــری، همچنیــن توجــه نکــردن ب ــع شــدن ب ــاس و قان ــا عــوام الن ب

ــر  ــی، نظ ــوت عارف نمای ــا کس ــن، ب ــطحی از دی ــی س ــا درک ــان ب ــا صوفی ــده ت ــبب ش ــی، س حقیق

دیگــران را جلــب کننــد و عرفــان و تصــوف را وســیله دســت یابی بــه مطامــع دنیــوی قــرار دهنــد.

3ـ3. باطن گرایی

یکــی دیگــر از انحرافاتــی کــه در عصــر صفــوی از ســوی صوفیــان عارف نمــا بــروز یافــت، نوعــی 

باطن گرایــی افراطــی و یک ســویه بــود. ایــن آفــت در جای جــای ســخنان مالصــدرا در کتــاب کســر 

ــزاع و درگیــری میــان ظاهرگرایــان  ــروز ایــن انحــراف، ن ــام خودنمایــی می کنــد. شــاید علــت ب أصن

ــود. توضیــح آن کــه، دیــن جنبه هــای ظاهــری و باطنــی دارد؛ در  و باطن گرایــان در عصــر صفــوی ب

طــول تاریــخ هــم، برخــی ظاهــر دیــن را گرفتــه، از باطــن غفلــت ورزیده انــد و عــده ای، بــه علــت 

ــد.  ــت کرده ان ــن غفل ــی دی ــد باطن ــی قشری مســلک، از بع ظاهرگرای

در دوره صفــوی نیــز، تقابــل میــان طرفــداران ظاهــر و باطــن دیــن وجــود داشــت. ایــن نــوع 

ــان ســخنان کســانی چــون  ــد و در می ــان نمان ــن عصــر پنه ــای شــیعی ای ــد علم ــی از دی باطن گرای

مالصــدرا نمــود یافــت. او این چنیــن بــه ایــن نــوع انحــراف می تــازد: »آن ابلهــان تصــور می کننــد، 

ــه  ــد ب ــه خداون ــا ک ــد؛ بدین معن ــان وارد نمی کن ــده انس ــه عقی ــرری ب ــکاری ض ــتی و گناه هواپرس



108

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

ــد  ــه دل بای ــت و ب ــد ارزش اس ــی فاق ــال جوارح ــه، اعم ــدارد. درنتیج ــازی ن ــان نی ــتش انس پرس

ــه  ــازد ک ــا می ت ــان عارف نم ــن صوفی ــه ای ــان ب ــرد« )مالصــدرا، 1366 ب، 28(. مالصــدرا چن توجــه ک

باطن گروی شــان را در ردیــف »باطل گرایــی« یــاد کــرده، می گویــد: »آیــا ایــن احمــق ســفیه، کتــاب 

ــد  ــد خداون ــا ببین ــالوت نکــرده اســت، ت ــان ت ــا توجــه و ایق ــرآن را ب ــات ق خــدا را ننگریســته و آی

تعالــی چگونــه پیامبــران خــود را کــه دوســت ترین خلــق در نــزد اوینــد، از پیــروی از هــوای نفــس 

ــاره  ــان، 80(. او دراین ب ــت« )هم ــده داده اس ــان وع ــه گمراهی ش ــروی آن، ب ــته و در پی برحذرداش

ــْم  ْرِض َفاْحُک ــی اأْلَ ــًة ِف ــاَک َخِلیَف ــا َجَعْلن ــا داُوُد ِإنَّ ــد: »ی ــرآن اســتناد می کن ــه ق ــن آی ــه ای ــه ب از جمل

ــْن َســِبیِل اهلِل  ــوَن َع ِذیــَن َیِضلُّ ــْن َســِبیِل اهلِل ِإنَّ الَّ ــَک َع ــِع اْلَهــوی َفُیِضلَّ ِب ــاِس ِباْلَحــقِّ َو ال َتتَّ ــَن النَّ َبْی

ــْوَم اْلِحســاِب« )ص:26( .ایــن اســتناد نشــان می دهــد کــه عمــل  ــوا َی ــِدیٌد ِبمــا َنُس ــذاٌب َش ــْم َع َلُه

ــر و  ــی ظاه ــه هم گرای ــه مؤلف ــه ب ــدون توج ــت، ب ــوت انبیاس ــرلوحه دع ــه س ــت، ک ــاس عدال براس

باطــن، امکان پذیــر نیســت؛ ازهمین روســت کــه اولیــای الهــی در اولیــن گام، بــه پرهیــز از تبعیــِت 

ــده اند. ــوت ش ــس دع ــوای نف ه

3ـ4. تقلیل و فروکاهی شریعت مداری

صوفیــان در پــی نــگاه باطن گرایانــه خــود، بــه نوعــی، تکالیــف شــرعی را کنــار گذاشــته، بــه آن 

ــرده برمــی دارد. او  ــن عصــر، پ ــان در ای ــروه از صوفی ــا شــدند. مالصــدرا از آســیب های دو گ بی اعتن

معتقــد اســت، گروهــی از صوفیــان از فلســفه حقیقــی و حکمــت عبــادت بی خبرنــد و گروهــی دیگــر، 

ــِط تکالیــف دینــی و عبــادی، بــه  ــا تفســیر غل اگرچــه بــه فلســفه عبــادات جاهــل نیســتند، ولــی ب

ــده  ــادات، فای ــه هــدف از تشــریع عب ــد ک ــروه اول تصــور می کنن ــا شــدند؛ گ ــال شــرعی بی اعتن اعم

رســاندن بــه خداونــد اســت و خداونــد غنــّی مطلــق اســت؛ در نتیجــه، خــود را از عبــادت بی نیــاز 

ــوف  ــان و تص ــری عرف ــات فک ــا و انحراف ــه آفت ه ــر را از جمل ــرز فک ــن ط ــدرا ای ــد. مالص می بینن

ــاری گراییــده و  ــه بی بندوب ــی را خــورده و ب ــن معن ــب همی ــه ای فری ــد: »طایف می شــمارد و می گوی

ــد  ــده ای عای ــه فای ــا چ ــج م ــاز و ح ــت. او را از نم ــای ماس ــاز از عبادت ه ــد بی نی ــد: خداون می گوین

گــردد و چــه نیــازی دارد کــه از مــا وام گیــرد؟ و معنــی ایــن آیــه چیســت کــه می فرمایــد: »کیســت 

کــه خــدای را قــرض الحســنه دهــد؟« و اگــر می خواســت مســاکین را اطعــام کنــد، خــود می کــرد و 

نیــازی نیســت تــا مــا دارایی هــای خــود را صــرف آنهــا کنیــم« )همــان، 87(. مالصــدرا بعــد از نقــل 

ــان قــرآن چنیــن نقــل می کنــد: »َو ِإذا ِقیــَل  ــا کفــار، از زب ــان ب ایــن ســخنان، در قیــاس ســخنان آن

ِذیــَن آَمُنــوا َأ ُنْطِعــُم َمــْن َلــْو َیشــاُء اهلُل َأْطَعَمــُه ِإْن  ِذیــَن َکَفــُروا ِللَّ ــا َرَزَقُکــُم اهلُل قــاَل الَّ َلُهــْم َأْنِفُقــوا ِممَّ

َأْنُتــْم ِإالَّ ِفــی َضــالٍل ُمِبیــٍن« )یــس:47(. مالصــدرا بــا ایــن بیــان قرآنــی معتقــد اســت کــه ایــن طــرز 
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ــه از  ــد، ک ــان می کنن ــال بی ــه اهــل اباحــه و ضــالل از عــوام و جّه ــه ای اســت، ک فکــر »شــبهه واهی

خانــه عنکبــوت نیــز سســت تر اســت« )مالصــدرا، 1366 ج، ج5، 144(؛ زیــرا آنــان خداونــد را بی نیــاز 

ــه  ــه گفت ــد. ب ــج می کنن ــریعت گریزی را تروی ــی ش ــاس، نوع ــن اس ــر همی ــد و ب ــادت می دانن از عب

مالصــدرا: »ایــن افــراد در شــواغل وادیــات غــرق شــده اند و به علــت وجــود همیــن صفــات رذیلــه، 

نــور حــق بــر آنــان پوشــیده شــده اســت« و خداونــد از زبــان آنــان چنیــن نقــل می کنــد: »َســَیُقوُل 

ِذیــَن َأْشــَرُکوا َلــْو شــاَء اهلُل مــا َأْشــَرْکنا َو ال آباُؤنــا« )انعــام:148(. از نظــر مالصــدرا ممکــن اســت ایــن  الَّ

ســخن از زاویــه ای درســت باشــد؛ ولــی ایــن گــروه حتــی بــا همیــن ســخن درســت، بــه هالکــت 

ــا  ــه ب ــن داســتاِن بیشــتر فیلســوف نمایانی اســت ک ــان همیشــگی دچــار شــده اند و ای ــدی و زی اب

جهــل و زیانــکاری، فریــب آب نمایــی ســراب را خوردنــد و گمــراه شــدند )همــان، 88).

بایــد توجــه داشــت کــه بخــش زیــادی از کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة بــه نکوهــش ایــن افــراد 

اختصــاص دارد. بخــش دیگــری از نکوهــش ایشــان هــم بــه ایــن علــت اســت کــه ایــن صوفیــان، به 

تأثیــر عبــادت در روح انســان توجهــی ندارنــد و از رابطــه ای کــه عبــادت در ســازندگی روح و متخلــق 

ــب  ــا را از قل ــادت زنگاره ــه عب ــد ک ــد. آنهــا نمی دانن ــه دارد غافل ان ــالق فاضل ــه اخ ــان ب ــدن انس ش

ــد )همــان(.  ــور هدایــت می کن انســان می زدایــد و آن را آمــاده دریافــت معــارف و ن

ــد  ــادات اســت. آنهــا معتق ــط عب ــن عصــر، تفســیر غل ــان ای ــر صوفی ــروه دیگ انحــراف فکــری گ

بودنــد عبــادات ارزش مقطعــی دارد و ســالک پــس از رســیدن بــه حــق و طــی مراحــل ســیر و ســلوک، 

دیگــر از عبــادات بی نیــاز خواهــد بــود؛ ماننــد نردبانــی کــه پــس از بــاال رفتــن و رســیدن بــه بلنــدی، 

دیگــر بــدان احتیاجــی نیســت. مالصــدرا ایــن انحــراف را چنیــن گــزارش می کنــد: »اعمــال بدنــی 

بی ارزشــند. دل را بایــد نگریســت. دل هــای مــا والــه حــب خــدا و واصــل بــه معرفــت اوینــد و در 

ــه  ــذات باطــن و بدنمــان اســت ن حظائــر قــدس جاخوش کرده انــد. غوطــه وری مــا، در شــهوات و ل

بواطــن و دلهامــان« )همــان، 26(. او در نقــد ایــن انحــراف، بــه داســتان بلعــم باعــورا اشــاره می کنــد 

و بــا نشــانه گرفتــن ســلوک علمــی و عملــی او، بــه شــدیدترین وجهــی، از میــل بــه خواهش هــا و 

جاذبه هــای شــهوات دنیایــی پرهیــز می دهــد. خداونــد در قــرآن کریــم بــا تشــبیه بلعــم بــه ســگ، 

ــْیطاُن َفــکاَن ِمــَن اْلغاِویــَن«  ــِذی آَتْینــاُه آیاِتنــا َفاْنَســَلَخ ِمْنهــا َفَأْتَبَعــُه الشَّ فرمــود: »َو اْتــُل َعَلْیِهــْم َنَبــَأ الَّ

)اعــراف:175(. مالصــدرا مخاطــب ایــن آیــه را عالمانــی می دانــد کــه بــا اشــتغال بــه دنیــا و پرداختــن 

بــه شــهوات، سرپرســت امــور نفســانی شــده اند. ایــن داســتان نشــان می دهــد کــه در ســلوک عــارف 

راســتین، تعامــل عقــل و ایمــان وجــود دارد؛ ولــی تصــور جدایــی عقــل و ایمــان از یکدیگــر، موجــب 

گمراهــی جّهــال صوفیــه و نیــز گمراهــی پیــروان آنــان شــده اســت. همچنیــن می تــوان گفــت، بــه 
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ــات  ــن مقام ــه باالتری ــه: »ســالِک حق جــوی گرچــه ب ــد ک ــان می کن ــه بی ــن آی ــده مالصــدرا، ای عقی

رســیده باشــد، از امتحانــات الهــی غافــل نتوانــد بــود؛ تــا آن ناســالک را چــه رســد، کــه در دریــای 

ــان، 27).  ــردد« )هم ــه آتــش ظلمت هــا ســوخته گ ــه و به دســت گناهــان اســیر و ب شــهوت ها غرق

ــه ســوی فریبندگــی و  ــده انســان ب ــاره برانگیزانن ــه اینکــه نفــس ام ــا نظــر ب ــت و ب ــن عل ــه همی ب

شــهوت های دنیایــی اســت، بایــد »همــای عالــی همــت او از یــاد حق طلبــی و محبتــش پربنــدد« 

)همــان(، تــا خداونــد او را از مهلکــه برهانــد؛ چنان کــه در داســتان حضــرت یوســف؟ع؟هنگام مکــر 

ــِه َکذِلــَک ِلَنْصــِرَف  ــْت ِبــِه َو َهــمَّ ِبهــا َلــْو ال َأْن َرأی ُبْرهــاَن َربِّ همســر عزیــز مصــر فرمــود: »َو َلَقــْد َهمَّ

ــُه ِمــْن ِعباِدَنــا اْلُمْخَلِصیــَن« )یوســف:24).  ــوَء َو اْلَفْحشــاَء ِإنَّ َعْنــُه السُّ

ــی اهلل،  ــه شــریعت محوری در ســلوک ال ــب نفــس و توجــه ب ــه و تهذی ــگاه مالصــدرا، تصفی از ن

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــتین ب ــان راس ــی عرف ــانه های واقع ــت و از نش ــکان اس ــات نی ــانه ها و صف از نش

پیونــد میــان عرفــان واقعــی و شــریعت، مؤلفــه مهمــی اســت کــه در اندیشــه ی محــوری مالصــدرا 

نمــود یافتــه؛ امــا در تصــوف عصــر صفــوی دیــده نشــده اســت. بــه بیانــی دیگــر، تصــوف منهــای 

شــریعِت ایــن عصــر، بیشــتر بــر ادعــا، ریــا و تظاهــر مبتنــی اســت و عنصــر معرفــت در آن وجــود 

ــود و  ــح داده می ش ــن ترجی ــر باط ــر ب ــت، ظاه ــودن از حکم ــی ب ــر ته ــن، به خاط ــدارد؛ همچنی ن

ــد  ــان مدعی ان ــت، آن ــه گذش ــد. چنان ک ــاقط می کنن ــود س ــرعی را از خ ــف ش ــی تکلی ــان حت صوفی

بــه مقاماتــی رســیده اند کــه از انجــام اعمــال شــرعی بی نیازنــد؛ امــا عــارف واقعــی، از ســر تأمــل و 

تفقــه دینــی، همــواره خــود را مقیــد بــه تکالیــف شــرعی می دانــد و ازهمین روســت کــه مالصــدرا 

عمــل مبتنــی بــر معرفــت را اســاس برخــورد خــود بــا تصــوِف ایــن عصــر قــرار داده اســت.

3ـ5. گزاف گویی های مبالغه آمیز

ــراه  ــی هم ــا ذوق عرفان ــری را ب ــرب های فک ــود، مش ــه خ ــت متعالی ــزی حکم ــدرا در پی ری مالص

ــد .  ــری اش دوری گزی ــات فک ــات در حی ــات و خراف ــز، از موهوم ــود نی ــه خ ــلوک عارفان ــرد و در س ک

واکنــش عارفــان شــیعی بــه موهومــات صوفیــه در عصــر صفــوی ظهــور بیشــتری داشــت؛ اگرچــه 

ــه ایــن واکنش هــا ایــن ســخن مالصــدرا  ــدارد. از جمل ــه ایــن عصــر ن ایــن واکنــش، اختصاصــی ب

اســت: »از همیــن نمونــه اســت توهمــات گروهــی از متصوفــه؛ ســخنان نامفهومــی کــه خــود را بــر 

ــات  ــن وهمی ــه همی ــن، چیزهــای دیگــری از مقول ــرار آن مشــغول ســاخته اند و همچنی ــذکار و تک ت

ــران  ــرای دیگ ــاب ب ــا آب و ت ــه ب ــی ک ــه و صورت هــای رؤیای ــالت، چــون خواب هــای بی پای و الطائ

ــی ...« )همــان، 44). ــه معنای ــد و ن ــر دارن ــه تعبی ــه ن ــد؛ اضغــاث و احالمــی ک نقــل می کنن

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه انتقــاد شــدید مالصــدرا بــه رؤیاگرایــی صوفیــان، بــه معنــای 
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ــن  ــا را جایگزی ــن عصــر، رؤی ــان ای ــه صوفی ــی نیســت؛ بلک ــا و ســهم آن در باورهــای دین ــی رؤی نف

ــر  ــت، ه ــهود اس ــدرا مش ــخنان مالص ــه در س ــد و چنان ک ــی می نمودن ــرعی و قلب ــی، ش ــه عقل ادل

خــواب بی اســاس و آشــفته ای را دلیــل و حجــت می دانســتند و بــه نــام عرفــان بــه مــردم معرفــی 

ــد.  ــی ندارن ــت و ارزش معرفت ــد، حجی ــوم و بی معناین ــون موه ــا، چ ــه رؤیاه ــد. این گون می کردن

ــم بیــداری ایــن گــروه،  ــه عقیــده مالصــدرا، »نه تنهــا ایــن خواب هــا، کــه بســیاری از ســخنان عاَل ب

خــود از قبیــل همیــن خواب هــا و خیــاالت اســت« )همــان، 45(. انتقــاد دیگــر مالصــدرا بــه ایــن 

افــراد، شــطحّیات و کشــف و کرامــات بی پایــه ای اســت کــه باعــث شــده از فراگیــری عرفــان و علــم 

خــودداری ورزنــد. وی ایــن گــروه را کســانی می دانــد کــه بــدون دانــش، خــود را وارد چله نشــینی 

کــرده، لبــاس صوفیــان می پوشــند و شــروع بــه پیــروی از مریــدان می کننــد. اشــکال دیگــر اینــان، 

پنــاه بــردن بــه شــعبده و حیله هاســت، کــه بــرای جمــع آوری مشــتری صــورت می گیــرد )مالصــدرا، 

1366 ب، 8(. نمونــه ایــن بازارگرمی هــا اســتفاده از آن چیــزی اســت کــه گاه در تعبیــر اندیشــمندان 

معاصــر، »کلمــات مزخــرف شــعرّیه« نــام دارد. بــه تعبیــری، بیشــترین چیزهایــی کــه در عصــر صفوی، 

ــد، »کلمــات مزخرفــه شــعریه«  ــه آن ســرگرم بودن ــد و واعظــاِن عــوام ب ــه آن روی آوردن متصوفــه ب

اســت؛ آن هــم اشــعاری کــه در وصــف عشــق و جمــال معشــوق و شــمایل محبوبــان و شــادی وصــال 

و غــم فــراق آنهاســت. مالصــدرا به جــز آنچــه گذشــت، فصلــی خــاص را نیــز بــه بطــالن شــطحّیات 

ــیار  ــن دوره بس ــان ای ــت صوفی ــناخت وضعی ــه در ش ــی ک ــت؛ مطالب ــاص داده اس ــه اختص متصوف

بــاارزش اســت )جعفریــان، 1388، ج 1، ص 760).

بــه تعبیــر مالصــدرا، »آنچــه عامــه متصوفــه و گوینــدگان بی مایــه در ایــن زمانــه بــدان 

خوگرفته انــد، ســخنان ظاهرفریــب شــعری اســت، کــه اســتفاده فــراوان از آن در موعظه هــا نکوهــش 

ــَعراُء  ــاره می فرمایــد: »َو الشُّ شــده اســت« )مالصــدرا، 1366 الــف، ص56 (. خداونــد متعــال دراین ب

ــوَن« )شــعراء:225 ـ 224(: شــاعران را گمراهــان  ــی ُکلِّ واٍد َیِهیُم ــْم ِف ُه ــَر َأنَّ ــْم َت ــاُووَن َأ َل ــُم اْلغ ِبُعُه َیتَّ

ــه ای  ــن در آی ــد؟ همچنی ــته می رون ــر وادی، سرگش ــان در ه ــه آن ــدی ک ــا ندی ــد. آی ــروی می کنن پی

ــْعَر َو مــا َیْنَبِغــی َلــُه ِإْن ُهــَو ِإالَّ ِذْکــٌر َو ُقــْرآٌن ُمِبیــٌن« )یــس:69( :  ْمنــاُه الشِّ دیگــر می فرمایــد: »َو مــا َعلَّ

و مــا بــه او )پیامبــر( شــعر نیاموختیــم و ســزاوار او هــم نیســت. آن)چــه بــه او آموختیــم( جــز مایه ی 

ذکــر و قــرآِن روشــن نیســت. مالصــدرا در ادامــه می گویــد: »نقــل مجالــس ایــن گــروه، اشــعار اســت؛ 

ــان؛  ــان و لــذت وصــال و درد فــراق آن شــعرهایی در توصیــف زیبایــی معشــوقان و دلربایــی محبوب

درصورتی کــه بیشــتر حضــار ایــن مجالــس ... از عــوام الناس انــد، بــا قلب هایــی آکنــده از شــهوات 

ــدن  ــبب، خوان ــدنی. به همین س ــا جدانش ــای زیب ــه صورت ه ــه ب ــری و توج ــی از لذت گی و درون های
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اشــعاری چنیــن بــا آهنگ هــای مخصــوص ،جــز برانگیختــن آن شــهوت های پنهــان و بیماری هــای 

مزمــن، کــه در درون آنــان ریشــه دوانیــده اســت، کاری نمی کنــد )همــان، 57).

3ـ6. تهی وارگی اصطالحات و مفاهیم عرفانی

مالصــدرا در برخــورد بــا ایــن انحــراف، تــالش کــرد مفاهیــم عرفانــی را بازســازی کنــد و مهم تریــن 

مفاهیــم عرفانــی را کــه در اثــر اســتفاده های نابه جــا چرخــش معنایــی پیــدا کــرده بــود، بــار دیگــر 

هویت یابــی نمایــد. او در منظومــه عرفانــی خــود، مفاهیمــی چــون ذکــر و تذکیــر، خواطــر، فقیــه، 

حکیــم، عــارف و ماننــد آن را بازیابــی کــرد. بــه عنــوان نمونــه، در عرفــان اســالمی، همــواره بــر توجــه 

ــز، از  ــم نی ــرآن کری ــی دارد و در ق ــدا اهداف ــاد خ ــت. ی ــده اس ــد ش ــدا تأکی ــاد خ ــت و ی ــه معرف ب

ــالَة  باالتریــن ذکرهــا و »ذکــر اکبــر« یــاد شــده اســت: »اْتــُل مــا ُأوِحــَی ِإَلْیــَک ِمــَن اْلِکتــاِب َو َأِقــِم الصَّ

ْکَبــُر َو اهلُل َیْعَلــُم مــا َتْصَنُعــوَن« )عنکبــوت:45(؛  ــالَة َتْنهــی َعــِن اْلَفْحشــاِء َو اْلُمْنَکــِر َو َلِذْکــُر اهلِل َأ ِإنَّ الصَّ

امــا بایــد توجــه داشــت کــه ذکــر، فقــط ذکــر لســانی نیســت و چنیــن ذکــری به تنهایــی ارزشــی 

نــدارد. ذکــر لســانی زمانــی ارزشــمند اســت، کــه زمینــه قــرب الهــی را فراهــم کنــد. بنابرایــن، توجــه 

بــه ذکــر زبانــی صــرف توســط صوفیــان، از دیگــر انحرافــات عصــر صفــوی اســت، کــه انتقــاد شــدید 

عارفــان شــیعی ایــن عصــر را بــه دنبــال دارد: »ذکــر خــدا، چنانکــه برخــی از موحدنماهــا می پندارنــد، 

تنهــا بــه گفتــن زبــان و حــروف و اصــوات نیســت؛ چراکــه ایــن توحیــد لفظــی اســت و احــدی را 

در عالــم آخــرت و صقــع ربوبــی فایــده نبخشــد ... از کلماتــی کــه دارای معانــی متعــددی هســتند و 

بــرای بســیاری موجــب مغالطــه شــده اســت، لفــظ »ذکــر« و »تذکیــر« اســت« )همــان، 55(. از نظــر 

مالصــدرا، ذکــر حقیقــی، فرازبانــی و از روی علــم و تعقــل اســت. چنیــن ذکــری در عرفــان اســالم و 

نــزد علمــای ایــن فــن، دارای مراتبــی اســت و فقــط منحصــر بــه لقلقــه ی ظاهرفریــب نیســت، کــه 

از فضــای زبــان تجــاوز نمی کنــد؛ بلکــه ذکــر لفظــی ارزش طریقــی دارد و ابــزاری اســت کــه هــدف از 

آن، شــناخت خداونــد و درک قــرب الهــی اســت. امــا اگــر ذکــر زبانــی ســبب سوءبرداشــت شــود و در 

جهــت نزدیکــی بــه مقــام حــق بــه کار نــرود، ارزشــی نخواهــد داشــت. مالصــدرا در نقــد ایــن نــوع 

برداشــت گویــد: »ایــن صوفیــان بــه ســخناِن در ظاهــر عارفانــه و معنــوی خوگرفتــه و دلخوش انــد 

ــر« و  ــت »ذک ــوان گف ــن، می ت ــان، 56(. بنابرای ــته اند« )هم ــر آن گذاش ــر« ب ــام »ذک ــط ن ــه غل و ب

»تذکیــر« از کلماتــی اســت کــه معانــی متعــددی دارد و در نتیجــه، بســیاری را بــه اشــتباه انداختــه 

ــِإنَّ  ــْر َف ــد:»َو َذکِّ ــه می فرمای ــن کلم ــاره ای ــد درب ــه شــده اســت. خداون و موجــب ســوءفهم صوفیان

ْکــری َتْنَفــُع اْلُمْؤِمِنیــَن« )ذاریــات:55(: و )بــه مــردم( تذّکــر بــده کــه قطعــًا تذّکــر بــرای مؤمنــان  الذِّ

ــادی  ــار زی ــز، اخب ــر نی ــس ذک ــن رابطــه آورده اســت: »در مــدح مجال ــد اســت. مالصــدرا در ای مفی



113

ـر
صـ

 ع
ن

ـا
ای

مـ
ف ن

ـار
 ع

ی
ــ

ـگ
هن

فر
و 

ی 
ـر

کـ
 ف

ت
فا

حرا
 ان

به
خ 

س
پا

ر 
 د

درا
ص

مال
ی 

رآن
 ق

ش
وان

خ

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

وارد گشــته اســت؛ از جملــه، روایــت حضــرت رســول؟ص؟: خداونــد را ســوای مالئکــه خلــق، مالئکــه ای 

هســتند کــه در هــوا در گردش انــد و چــون یکــی از آنــان مجالــس ذکــر را ببینــد، دیگــران را صــدا 

زنــد: بــه ســوی آنچــه در جســتجویش هســتید، بشــتابید. پــس نــزد آنــان رونــد و بــر آنــان حلقــه 

زننــد و گــوش دارنــد. خــدا را ذکــر کنیــد و نفس هاتــان را«)همــان، 55).

ــی در  ــراف و کج فهم ــری از انح ــه دیگ ــز نمون ــیطانی نی ــاوس ش ــر و وس ــان خواط ــدی می مرزبن

ــرارج  ــانه های پ ــی از نش ــت: »یک ــرده اس ــاد ک ــدرا از آن انتق ــه مالص ــت، ک ــی اس ــم عرفان مفاهی

ــان خواطــر و وسوســه های شــیطان اســت؛ چراکــه ایــن  ــد( شــناخت فــرق می )دوســتداران خداون

ــر  ــده و باریــک اســت و به طــور کامــل، جــز اهــل والیــت و حکمــت را میّس شــناخت، بــس پیچی

ــُروْا  ــْیَطاِن َتَذکَّ ــَن الشَّ ــُهْم َطاِئــٌف مِّ َقــْوْا ِإَذا َمسَّ ِذیــَن اتَّ نباشــد؛ کــه خداونــد متعــال می فرمایــد: »انَّ الَّ

ــا  ــراف: 201 و 202(: همان ــُروَن« )اع ــمَّ اَل ُیْقِص ــیِّ ُث ــی اْلَغ ــْم ِف وَنُه ــْم َیُمدُّ ــُروَن وِإْخَوانه ْبِص ــم مُّ ــِإَذا ُه َف

کســانی کــه تقــوا پیشــه کرده انــد، هــرگاه وسوســه های شــیطانی بــه آنــان نزدیــک شــود، متوّجــه 

ــراه(  ــد و برادرانشــان )شــیطان صفتان گم ــا می گردن ــگاه بین ــد(، آن ــاد می کنن می شــوند )و خــدا را ی

آنــان را در انحــراف می کشــند و نگــه می دارنــد و هیــچ کوتاهــی نمی کننــد؛ چراکــه محبــت دشــمن 

ــناخت  ــه ش ــی دارد، ک ــای پنهان ــا و کیده ــیطان، حیله ه ــد و ش ــه های او را بدان ــد و نقش را بشناس

ــی از  ــب وجــود و درجــات دوری و نزدیک ــق اشــیاء و مرات ــه حقای ــی اســت ک آن مخصــوص علمای

حــق معبــود را بشناســند و چگونگــی فرارفتــن بــه ســوی عالــم ملکــوت و رهایــی از منــزل ناســوتی 

را بدانــد )همــان، 107).

ــم  ــات و مفاهی ــرد اصطالح ــدرا ،کارب ــی مالص ــی فرهنگ ــای آسیب شناس ــر از محوره ــی دیگ یک

دینــی و علمــی اســت. بــه نظــر او واژه هایــی چــون فقــه، حکمــت، فقیــه، حکیــم و شــیخ، از معنــای 

اصلــی خــود تهــی شــده و در معانــی دیگــر یــا محتواهــای نامناســبی بــه کار رفتــه اســت. مالصــدرا در 

ــی  ــم عرفان ــه تهی وارگــی مفاهی ــه، ب ــان طعن ــا زب ــه و ب ــان، این گون ــه صوفی ــه خــود ب ــد نقادان فراین

ــای  ــه نام ه ــده و چگون ــده ش ــن برچی ــم ها از روی زمی ــن رس ــه ای ــا چگون ــر ت ــد: »بنگ ــاره می کن اش

ــد.  ــد دارن ــف آنچــه را بای ــی مخال ــه صفات ــه می شــود، ک ــه کســانی گفت ــه ب ــی و شــیخ و فقی صوف

ــردد  ــر طبیــب و شــاعر و منجــم اطــالق می گ ــن دوران ب ــز در ای ــم« نی ــام »حکی ــاس، ن ــن قی ــر ای ب

ــد  ــه خداون ــان، 62(؛ درصورتی ک ــد« )هم ــم« می نامن ــم »حکی ــین را ه ــردان راه نش ــی طاس گ و حت

دربــاره »حکمــت« می فرمایــد: »ُیْؤِتــی اْلِحْکَمــَة َمــْن َیشــاُء َو َمــْن ُیــْؤَت اْلِحْکَمــَة َفَقــْد ُأوِتــَی َخْیــرًا 

ْلبــاِب«  )بقــره:269(. مالصــدرا معتقــد اســت کــه ایــن عناویــن )عــارف،  ــُر ِإالَّ ُأوُلــوا اأْلَ کَّ َکِثیــرًا َو مــا َیذَّ

ــی از  ــی خال ــا برخــورداری از فطرتــی صــاف و ذهن ــم( شایســته کســی اســت کــه ب ــا حکی شــیخ ی
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ــال حســی و خواهش هــای دنیایــی دوری کــرده باشــد )همــان، 68(. روح چنیــن  بدعت هــا، از امی

ــرد و در  ــدل را می پذی ــی و ع ــد، نیک ــز می کن ــمارند پرهی ــت می ش ــان، پس ــه مردم ــردی از آنچ ف

ــاِر  اُء َعَلــی اْلُکفَّ ِذیــَن َمَعــُه َأِشــدَّ برابــر شــر و ظلــم، ســرکش اســت. چنیــن کســی مصــداق آیــه »َو الَّ

ُرَحمــاُء َبْیَنُهــْم« )فتــح:29( خواهــد بــود. از نظــر مالصــدرا :»چنیــن کســی ســزا بــر ســروری اســت؛ 

خــواه مردمــان از او فایــده گیرنــد و یــا در اثــر گمنامــی و دوری جســتن او از اشــرار و گوشــه گیری 

بــه خاطــر عبــادت خداونــدی و همگونــی بــا نیــکان و معصومیــن اطهــار، کســی از او فایــده نگیــرد« 

ــی را از  ــم و اصطالحــات عرفان ــان کــه مفاهی ــوان گفــت، آن ــر ایــن ســخنان می ت )همــان، 69(. بناب

دورن مایــه خــود تهــی دیدنــد، در درک حقیقــت یک چشــم اند؛ حــال آن کــه عــارف محقــق دو چشــم 

ــز  ــی پرهی ــی و نقل ــه عقل ــدون وجــود ادل ــی، ب ــاظ دین ــارات و الف ــردن عب ــه کار ب ــه از ب ــا دارد، ک بین

ــای  ــه ج ــوف ب ــی در تص ــم عرفان ــِی مفاهی ــت تهی وارگ ــه بدع ــیب هایی ک ــی از آس ــد. یک می کن

ــان  ــن هم ــت. ای ــخصی اس ــر ش ــاس رأی و نظ ــریعت براس ــر ش ــل ظواه ــل و تنزی ــذارد، تأوی می گ

ــه  ــد؛ ب ــن هجــوم برده ان ــان دی ــه بنی ــق آن وارد شــده و ب ــان از طری ــه باطن گرای مســیری اســت ک

همیــن علــت، مالصــدرا تصحیــح مفاهیــم عرفانــی و بازبینــی مجــدد آن را رســالتی خطیــر در برخــورد 

ــد. ــروه می دی ــن گ ــا انحــراف ای ب

نتیجه گیری

ــی، کشــف و شــهود جســتجو  ــی، نقل ــه عقل ــن ادل ــه کمــال خــود را در جمــع بی حکمــت متعالی

ــرب،  ــن مش ــد. ای ــری می طلب ــا دیگ ــراه ب ــتقالل، هم ــزوم و اس ــن ل ــدام را در عی ــر ک ــد و ه می کن

ــه و بــا جــزم بــه عــدم اختالف شــان، همــه آنهــا را گــرد هــم  ــا اطمینــان بــه هماهنگــی ایــن ادل ب

می بینــد. براســاس همیــن تحــوِل روشــی اســت، کــه مالصــدرا بــا اســتناد بــه وحــی و حجیــت قــول 

معصــوم، در کنــار ســایر منابــع معرفتــی، بــه بازخوانــی عرفــان و تصــوف در مواجهــه بــا انحرافــات 

عصــر خــود پرداخــت. 

نکتــه قابــل تأمــل در خوانــش قرآنــی مالصــدرا ایــن اســت کــه  روش وی در اســتناد بــه آیــات 

و روایــات نه تنهــا بــا گذشــتگان متفــاوت بــود، بلکــه بــا نــوع توجــه عرفــا بــه کتــاب و ســنت نیــز 

تمایــز داشــت؛ بدین معنــا کــه عرفــا بــه ذوق و وجــدان تکیــه می کننــد، آیــات و روایــات را مســتند 

اصلــی کالم خویــش قــرار نمی دهنــد و فقــط بــرای تأنیــس محجوبــان، بــه ذکــر آنهــا می پردازنــد، 

ــر،  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــرار می ده ــش ق ــی خوی ــع اصل ــی از مناب ــی را یک ــع وحیان ــدرا منب ــا مالص ام

مالصــدرا مضامیــن کتــاب و ســنت را حــد وســط برهــان عقلــی و علــت ثبــوت محمــول را نتیجــه 
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ــدرا در  ــه مالص ــی ک ــات و روایات ــگاه آی ــب، جای ــد. بدین ترتی ــوع آن می دان ــرای موض ــتدالل ب اس

متــون فلســفی خــود از آنهــا بهــره می گیــرد از ایــن قــرار اســت: استشــهاد یــا تأییــد نتایــج براهیــن 

ــان دادن  ــردآوری، نش ــام گ ــا مق ــفی ی ــائل فلس ــرح مس ــی، ط ــن عقل ــی براهی ــی، الهام بخش عقل

ــه کالم الهــی، توصیــف و تعریــف اصطالحــات  ــا نقــل، تبرک بخشــی کالم خــود ب ســازگاری عقــل ب

فلســفی، مقــام داوری و شــواهد قرآنــی و روایــی. 

مالصــدرا جایــی کــه نتوانســته هیــچ دلیــل عقلــی ارائــه دهــد، صرفــًا بــا دلیــل نقلــی مدعــای 

ــرای اثبــات  ــار دالیــل عقلــی کــه ب خــود را اثبــات کــرده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه او در کن

ــه نقلــی ارائــه کــرده  هــر ادعــای فلســفی اقامــه می کنــد، دالیــل دیگــری را نیــز تحــت عنــوان ادل

اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در هیــچ موضعــی از فلســفه متعالــی، اثبــات نتیجــه مطلقــًا متوقــف 

ــا صریــح ســخنان مالصــدرا در  ــر آن نشــده اســت. چنیــن دیدگاهــی ب ــًا متکــی ب ــر نقــل و صرف ب

ــر  ــات، ب ــات و روای ــن روش مالصــدرا در اســتفاده از آی ــارض اســت. بنابرای ــر و تع ــار وی در تغای آث

به کارگیــری آنهــا در هــر دو مقــام داوری و غیــرداوری متکــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، مقــام داوری 

و اثبــات درســتی یــا نادرســتی گزاره هــای فلســفی نیــز، یکــی از مواضــع کاربــرد آیــات قــرآن مجیــد 

و روایــات ائمــه؟مهع؟در حکمــت متعالیــه اســت؛ بدین صــورت کــه مالصــدرا از نقــل )آیــات نورانــی 

قــرآن و روایــات قطعــی معصومیــن( در مقــام داوری و تعییــن صــدق و کــذب گزاره هــای فلســفی 

نیــز اســتفاده کــرده و تنهــا بــر اســتفاده از آنهــا در مقــام گــردآوری، استشــهاد یــا الهام بخــش بــودن 

ــات  ــا انحراف ــه ب ــه، وی در مواجه ــن مقال ــه در ای ــد آن بســنده نکــرده اســت. چنان ک برهــان و مانن

فکــری ـ چــون واماندگــی در رذایــل اخالقــی ـ بــا اســتدالل بــه آیــات الهــی، بی اعتنایــی بــه تهذیــب 

نفــس را منشــأ حجــاب و زنــگار قلــوب دانســته، یــا بیــان داشــته کــه علم گریــزی ســبب پرده افکنــی 

ــود.  ــق می ش ــهود ح از ش

ــه فهــم کالم الهــی و غــور نکــردن  ــان ب ــان را نتیجــه بی توجهــی آن مالصــدرا باطن گرایــی صوفی

ــگاه یک ســویه  ــان را از ن ــز، آن ــران نی ــه پیامب ــرا آیــات قــرآن خطــاب ب ــد؛ زی در آیــات قــرآن می دان

بــه دیــن پرهیــز داده  اســت. همیــن باطن گرایــی، فروکاهــی دیــن را در پــی داشــته و مالصــدرا بــا 

تکیــه بــر آیــات الهــی، پــرده از ایــن اباحی گــری برمــی دارد و بــا اســتدالل  بــه ایــن آیــات، زبــان بــه 

ــده  ــی، بیان کنن ــه کالم وح ــهاد ب ــا استش ــان ب ــی عارف نمای ــاید. گزاف گوی ــان می گش ــش آن نکوه

اشــاره قــرآن بــه ســابقه ایــن نــوع انحــراف در گذشــتگان اســت و مالصــدرا ضمــن پرهیــز دادن از 

آن، بیــان الهــی را بــه عنــوان دلیــل آورده اســت. 

ــا واژگان  ــا در برخــورد ب ــرد ت ــالش ک ــی، مالصــدرا ت ــم و اصطالحــات عرفان ــف مفاهی در بازتعری
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عرفانــی مهمــی چــون ذکــر، حکمــت، حکیــم، فقیــه و ماننــد آن، تعریــف دقیــق قرآنــی آن را نیــز بیان 

کنــد. جایــگاه شــواهد قرآنــی در ایــن مــوارد نــزد او، صــرف بیــان آیــات الهــی نیســت؛ بلکــه در مقــام 

داوری و تعیــن درســتی و نادرســتی نظــر صوفیــان، تعریــف و مختصــات قرآنــی نیــز ارائــه می دهــد. 

بــه عنــوان مثــال، در بازخوانــی واژه »ذکــر«، بــا تکیــه بــر آیــات الهــی، ذکــر الهــی را کــه از ســطح 

ــرای  ــل آوری، ب ــوع دلی ــن ن ــد. ای ــر می دان ــه ذک ــن مرتب ــد، باالتری ــب رســوخ کن ــق قل ــه عم ــان ب زب

ــن  ــد؛ همچنی ــی می دانن ــی کاف ــی را به تنهای ــه اذکار زبان ــا ب ــه اکتف ــت ک ــی اس ــر عارف نمایان رّد نظ

نشــان می دهــد کــه مالصــدرا از آیــات قــرآن در مقــام داوری اســتفاده می کنــد و این گونــه نیســت 

کــه صرفــًا جهــت تبــّرک، از آیــات، شــاهد مثــال آورده باشــد. 

ــک  ــب ی ــه او در قال ــت اینک ــه اس ــل توج ــدرا قاب ــی مالص ــش قرآن ــه در خوان ــری ک ــه دیگ نکت

فیلســوف اجتماعــی، بــه جــای نقــد و رد فــرد یــا گروهــی خــاص، ریشــه انحــراف را مّدنظــر داشــته، 

ــه وارد  ــادات جامع ــل و اعتق ــر عق ــر ب ــوع تفک ــن ن ــه ای ــری را ک ــدت و جبران ناپذی زیان هــای بلندم

ــان  ــه متوجــه عرف ــش از آن ک ــادات مالصــدرا بی ــت انتق ــوان گف ــن رو، می ت ــد؛ ازای ــد، می زدای می کن

ــای  ــراف به ج ــه های انح ــه ریش ــه ب ــت. توج ــا اس ــان عارف نم ــه صوفی ــد، متوج ــوف باش و تص

پرداختــن بــه خــود انحــراف، برگرفتــه از رویکــرد مبــارزه بــا انحــراف در بیــان قرآنــی اســت و مالصــدرا 

متأثــر از ایــن  روش، ضمــن تکیــه بــر بیــان قــرآن، ســبک و روش الهــی را نیــز بــه کار بســته اســت. 

بــه عبــارت دیگــر، تمایــز روشــی مالصــدرا بــا دیگــران در همیــن نکتــه خالصــه می شــود کــه او بــا 

عقل گرایــی شــیعی، تســلط بــر مکاتــب فلســفی، مجهــز بــودن بــه معــارف اســالمی و اســتمداد از 

آیــات و روایــات، علم گریــزی صوفیــه و جهالــت آنــان را نشــانه رفتــه بــود؛ زیــرا آســیب ایــن نــوع 

انحــراف از ســایر مــوارد بیشــتر و خطرناک تــر اســت. اگرچــه در مذمــت صوفیــان کتــب متعــددی 

ــه ی  ــدرا ریش ــی مالص ــت، ول ــده اس ــش ش ــریعت گریزی آنهــا نکوه ــزی و ش ــته و عمل گری نوش

انحــراف را در نظــر گرفتــه و در همیــن راســتا عمــل کــرده اســت.
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کتابنامه
آشــوری پور چمندانــی، ریحانــه )1392(، تحلیــل و تبییــن روش شناســی صدرالمتألهیــن در اســتفاده از آیــات 	 

و روایــات، تهــران: انتشــارات بنیــاد حکمــت اســالمی صــدرا.

آملــی، ســید حیــدر )1368(، جامــع األســرار و منبــع األنــوار، به کوشــش هانــری کربــن و عثمــان اســماعیل 	 
یحیــی، تهــران: مرکــز انتشــارات علمــی و فرهنگــی )وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی(.

ــی 	  ــا نگاه ــی ب ــی دین ــات ظاهرگرای ــارة آف ــدرا درب ــدگاه مالص ــی دی ــا )1390(، »بررس ــفندیار، محمودرض اس
اجمالــی بــه آرای امــام خمینــی «، فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی امــام خمینــی و انقــالب اســالمی )متیــن(، دوره 

ــماره 52. 13، ش

ــران: 	  ــا مالصــدرا، ته ــان از ابن ســینا ت امامــی جمعــه، مهــدی )1392(، ســیر تحــول مکتــب فلســفی اصفه
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران.

ــا مالصــدرا، تهــران: 	  امامــی جمعــه، مهــدی )1395(، ســیر تحــول مکتــب فلســفی اصفهــان از ابن ســینا ت
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران. 

به قلی، روزبهان )1344(، شرح شطحّیات، به کوشش هانری کربن، تهران: بی نا.	 

پازوکی، شهرام )1385(، »پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان مالصدرا«، فصلنامه فلسفی، شماره 12.	 

جعفریان، رسول )1378(، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان.	 

جعفریان، رسول )1388(، سیاست و فرهنگ روزگار صفوی، تهران: نشر علم تهران.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1378(، »حکمت صدرایی؛ ماهیت و مختصات«، قبسات، شماره 10 و 11.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1368(، شرح حکمت متعالیه: اسفار اربعه، تهران: انتشارات الزهرا.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1375(، رحیق مختوم؛ شرح حکمت متعالیه، قم: انتشارات اسرا.	 

ــا 	  ــوی ب ــر صف ــیعه عص ــای ش ــه علم ــیوه مواجه ــی ش ــار )1397(، »بررس ــرا آبی ــواد و زه ــه، محمدج ذّرّی
ــخ اســالم، ســال نوزدهــم، شــماره  ــه علمــی ـ پژوهشــی تاری ــا«، فصلنام ــان عارف نم انحراف هــای فکــری صوفی

ــاد و ســوم. هفت

روحی، زهره )1398(، اصفهان عصر صفوی؛ سبک زندگی و ساختار قدرت، تهران: انتشارات امیرکبیر.	 

زرین کوب، عبدالحسین )1385(، دنباله جستجو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر.	 

صاحبــی، محمدجــواد )1377(، گفتگــوی دیــن و فلســفه )مباحثــات اندیشــمندان ایرانــی در بــاب فلســفه 	 
اســالمی(، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

ــالمی در 	  ــفه اس ــدد فلس ــیرازی مج ــم ش ــد ابراهی ــن محم ــین )1340(، صدرالدی ــی، سیدمحمدحس طباطبای
ــول. ــول و منق ــوم معق ــران: انتشــارات دانشــکده عل ــازده هجــری، ته ــرن ی ق

فرامرز قراملکی، احد )1388(، روش شناسی فلسفی مالصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا.	 

ــران: 	  ــی، ته ــن قربان ــق زین العابدی ــح و تحقی ــراد، تصحی ــر م ــرزاق )1372(، گوه ــی، عبدال ــاض الهیج فی
ــالمی. ــاد اس ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن ــاپ و انتش ــازمان چ س

قیصــری ســاوی، داود بــن محمــود رومــی )1358(، رســاله توحیــد و نبــوت و والیــت، معــروف بــه مقدمــه 	 
قیصــری بــر شــرح تائیــه ابن فــارض، تصحیــح میرجمال الدیــن محــدث ارمــوی، تهــران: انجمــن آثــار علمــی.

کمپفر، انگلبرت )1360(، سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.	 

الهیجــی، محمــد )1371(، مفاتیــح العجــاز فــی شــرح گلشــن راز، بــا مقدمــه کیــوان ســمیعی، چــاپ پنجــم، 	 
ــعدی. ــا: س بی ج

لک زایی، نجف )1385(، چالش سیاست دینی و نظام سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.	 
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مالصدرا، محمد بن ابراهیم )1366( الف، أسرار آالیات، ترجمه محمد خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و 	 
تحقیقات فرهنگی.

مالصدرا، محمد بن ابراهیم )1366( ب، کسر أصنام الجاهلیة، ترجمه محسن بیدارفر، تهران: چاپ و نشر 	 
عالمه طباطبایی.

مالصدرا، محمد بن ابراهیم )1366( ج، تفسیر القرآن الکریم، قم: ناشر بیدار.	 

ــری، 	  ــق و مقدمــه محســن جهانگی ــة، تحقی ــام الجاهلی ــم )1381(،  کســر أصن ــن ابراهی مالصــدرا، محمــد ب
ــاد حکمــت صــدرا.ف تهــران: بنی

ــران: 	  ــوی، ته ــد خواج ــه محم ــه، ترجم ــوره واقع ــیر س ــف، تفس ــم )1363( ال ــن ابراهی ــد ب ــدرا، محم مالص
ــی. ــات فرهنگ ــات و تحقیق ــه مطالع مؤسس

ــح الغیــب، تهــران: انجمــن اســالمی حکمــت و فلســفه 	  ــم )1363( ب، مفاتی ــن ابراهی مالصــدرا، محمــد ب
ایــران.

مالصــدرا، محمــد بــن ابراهیــم )1340(، رســاله ســه اصــل، تصحیــح سیدحســین نصــر، تهــران: دانشــگاه 	 
تهــران.

ــه 	  ــان )ب ــا اکبری ــه رض ــق و مقدم ــح، تحقی ــه، تصحی ــفار اربع ــم )1382(، اس ــن ابراهی ــد ب ــدرا، محم مالص
ــدرا. ــالمی ص ــت اس ــاد حکم ــران: بنی ــه ای(، ته ــیدمحمد خامن ــراف س اش

مالصــدرا، محمــد بــن ابراهیــم )1375(، مــرآت األکــوان؛ تحریــر شــرح هدایــه مالصــدرا، تهــران: شــرکت 	 
انتشــارات علمــی فرهنگــی.

ــادی و 	  ــی اقتص ــی اجتماع ــوالت سیاس ــخ تح ــرد )1394(، تاری ــقلی غفاری ف ــین و عباس ــی، عبدالحس نوای
ــمت. ــارات س ــران: انتش ــه، ته ــران در دوران صفوی ــی ای فرهنگ

وکیلی، هادی )1385(، »نقد صوفی به روایت مالصدرا«، کتاب نقد، شماره 39.	 
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تأثير المهاجرين اليرانیین الشيعة على تطوير الدراسات التفسيرية للقرآن الكريم

في عهد الدول الشيعية الدكنية )1095-895 هـ)

السید هاشم الموسوی*                                 

خالصة
فــي الســنوات األولــى مــن وصــول اإلســالم إلــى أرضهــم ، اعتبــر مســلموا الهنــد القــرآن الكريــم أهم 

ــر  ــك ، كان لهجــرة المفســرين اإليرانییــن الشــيعة تأثي ــي غضــون ذل ــدأ ونمــوذج إســالمي. ف مب

إيجابــي وأساســي علــى التطــور العلمــي لمســیرة الدراســات التفســيرية ، وكانــت محاولتهــم األولــى 

لتنشــيط وتعريــف ســكان هــذه األرض بالتعاليــم القرآنيــة وتفســير اآليــات اإللهيــة. وترتبــط ذروة 

النشــاط الشــيعي فــي هــذا المجــال بتكويــن دول الدكــن الشــيعية )1095�895 هـــ( ، حيــث دخــل 

اإليرانيــون مرحلــة تطــور التفســير )6�1 هـــ ق( بالمــرور بمرحلــة التفســير. تشــكيل )12�7 هـــ ق(. 

خــالل هــذه الفتــرة ، أدى وجــود عــدد كبيــر مــن الشــيعة اإليرانییــن ودعــم حــكام الدکــن الشــيعة 

ــم التفســيرية  ــة بالتعالي ــة المتعلق ــور الديني ــي األم ــي النشــاط الشــيعي ف ــادة التوســع ف ــى زي إل

للقــرآن الكريــم. يجيــب هــذا المقــال ، بمنهــج وصفي-تحليلــي واســتنادًا إلــى دراســات المكتبــات 

التاريخيــة مــن الدرجــة األولــى ، علــى ســؤال كيــف أدت هجــرة الشــيعة اإليرانییــن إلــى منطقــة 

الدكــن إلــى توســع الدراســات التفســيرية للقــرآن الكريــم فــي هــذه المجــاالت. . والفرضيــة هــي 

أن المهاجــرون الشــيعة اإليرانییــن ، مــن خــالل تكويــن فصــول شــرح وكتابــة كتــب تتعلــق بهــذا 

الموضــوع ، كان لهــم تأثيــر كبيــر فــي توســيع ألفــة ســكان هــذه المناطــق بالتعاليــم التفســيرية 

للقــرآن الكريــم. تظهــر نتائــج الدراســة أن المهاجريــن الشــيعة اإليرانییــن - بســبب معرفــة ســكان 

الدکــن باللغــة الفارســية ودعــم حــكام الدکــن الشــيعة - مــن خــالل تكويــن فصــول تفســيرية ، 

جعــل ســكان هــذه المناطــق أكثــر درايــة بالقضايــا ذات الصلــة للقــرآن الكريــم. ســاعد اإليرانيــون 

أيًضــا فــي تعزيــز فهمهــم للموضوعــات القرآنيــة مــن خــالل كتابــة كتــب التعليقــات ومنــح ســكان 

الدکــن إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الكتــب.

كلمات مفتاحية: القرآن الكريم ، التفسير ، المهاجرون الشيعة االيرانيون، دول الدکن الشیعية.

 االستالم: 8 شوال 1442
 القبول: 3 ذی الحجة 1442

*دکتوراء في التاریخ االسالمي
mousavi.seyedhashem@yahoo.com
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صة
خال االستراتيجية األساسية للقرآن الكريم في منع الجريمة واالنحراف وتكوين

 مجتمع سليم

محمد قربانی مقدم*

خالصة
طبقــا لمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم فــان هنــاك نوعــان مــن الخالفــات والصراعــات بيــن النــاس 

ــل التدیــن ، وبشــكل  ــى تكويــن ســلوك إجرامــي ومنحــرف: أواًل ؛ االختالفــات مــا قب تــؤدي إل

أوســع ، االختالفــات فــي الرذائــل الماديــة والدنيويــة. ثانیــا؛ هــو االختــالف مــا بعــد التدیــن، 

حيــث يرتكــب األفــراد والمجتمعــات ، بدوافــع ومطالبــات دينيــة ، الجرائــم والعنــف ضــد بعضهم 

البعــض. كل نــوع مــن هذيــن النوعيــن مــن االختالفــات هــو انحــراف ، وبالتالــي كل نــوع مــن 

هذيــن النوعيــن مــن الســلوكيات المنحرفــة ، يتطلــب مواجهتــه الخاصــة والوقايــة منــه. تســعى 

الدراســة الحاليــة لإلجابــة علــى ســؤال: مــا هــو رأي القــرآن الكريــم فــي معالجــة الخالفــات و 

االختالفــات والصراعــات ، وكذلــك کیفیــة نشــر التوحيــد فــي المجتمــع؟ وأيضــًا إلــى أي مــدى 

كانــت اســتراتيجية القــرآن الكريــم فعالــة فــي بنــاء مجتمــع ســالم؟ تشــير نتائــج البحــث إلــى 

أن الطريقــة األكثــر اكتمــاال للتعامــل مــع الخالفــات واالختالفــات والنزاعــات وفقــا للقــرآن الكريــم 

ــات  ــن التحدي ــوع األول م ــد لحــل الن ــع. حــل التوحي ــي المجتم ــد ف ــی التوحي هــي نشــر وع

هــو: نظــام دينــي قائــم علــى الديــن ، وال يمكــن ألي طريقــة أخــرى أن تحــل محلــه ؛ ألن كل 

ــا  ــة ، خالًف ــة التوحيدي ــة. إن الطريق ــت عقيم ــى اآلن كان ــان حت ــا اإلنس ــي اتخذه ــرق الت الط

ــة  ــا دائمــة ومضمون ــة ، هــي طريقــة تكــون نتيجته ــروح األخالقي ــون وتنشــئة ال لســيادة القان

ــرة و  ــذي ينشــأ مــن الغي ــي ال ــوع الثان ــًدا بالعــدوان البشــري. لكــن اختــالف الن وال تســمح أب

الفســق هــو فــي الحقيقــة نــوع مــن المــرض النفســي ال يمكــن عالجــه بالطــرق المذكــورة فــي 

مواجهــة انحــراف النــوع األول ، وهــو يشــبه الغــدة الســرطانية التــي يجــب حذفــه فعلًيــا. فــي 

هــذا المقــال ، تمــت اإلجابــة علــى األســئلة أعــاله بالرجــوع إلــى األنثروبولوجيــا القرآنيــة وعلــم 

االجتمــاع المســتمد مــن وجهــات النظــر الفلســفية والتفســيرية للعالمــة الطباطبائــي.

الكلمات المفتاحية: القرآن ، منع الجريمة ، المجتمع ، السالمة االجتماعية

االستالم: 12 ذي القعدة 1442
القبول: 3 ذي الحجة 1442

 *مدير قسم الفقه واالصول في جامعة المصطفى العالمية

m.ghorbanim@chmail.ir 
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العدد الثالث

ربیع ١٤٤٢

دور الترغیب و الترهیب  اللهي في تكوين الحضارة على أساس

 آيات القرآن الكريم

حمید الهی دوست*

خالصة
إن نشــأة أي حضــارة وتشــكيلها یعتمــد علــى المكونــات الضروريــة لتلــك الحضــارة. مــن وجهــة 

النظــر اإلســالمية ، فــإن الديــن اإلســالمي ليــس ديًنــا بــكل معنــى الكلمــة فحســب ، بــل هــو 

إســتراتيجيته لــکل عصــر و قــرن.

نحــن الیــوم فــي مواجهــة تمــدد الحضــارة و انتشــارها علــی نطــاق واســع ، ، يمكن مــن محتوى 

ــا. . مــن  ــك توســيعها او منعه ــى تعليمــات الیجــاد الحضــارة وكذل ــرآن الحصــول عل ــات الق آي

بيــن المكونــات التــي توفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة الیجــاد حضــارة قرآنيــة إســالمية تتماشــى 

مــع طبيعــة اإلنســانية ، "الترغیــب و الترهیــب" التــي أشــار إليهــا اهلل مــراًرا وتكــراًرا فــي القــرآن 

ويســتخدمها لرســم طريــق حيــاة إنســانية ســعيدة. الســؤال الرئيســي فــي هــذا البحــث هــو 

كيــف یكــون الترغیــب و الترهیــب القرآنــي فعــال فــي تكويــن الحضــارة و باســتخدام الدراســة 

ــي ایجــاد  ــة ف ــة الفعال ــات القرآني ــم المكون ــم تقدي ــات ، يت ــة لآلي ــة و الدراســة المقارن الميداني

الحضــارة اإلســالمية و نشــرها.

الكلمات المفتاحية: القرآن ، اإلسالم ، الترغیب و الترهیب ، الحضارة ، التبشیر

االستالم:19 شوال 1442
القبول: 3 ذی الحجة 1442

*مدير المجموعة القرآنية بجامعة المصطفى العالمية فرع اصفهان

hamidelahidoost@yahoo.com
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العام االول

العدد الثالث

ربیع ١٤٤٢

صة
خال صفات النسان المتحضر من منظور القرآن الكريم

سید محمد شفیعی دارابی*

زهره باقریان**

خالصة
ــم  ــا للتعالي ــي اإلســالم. وفًق ــز التطــور والحضــارة ف ــه أحــد أهــم ركائ ــی ان ــرف اإلنســان عل ُيع

ــات البشــرية  ــي المجتمع ــة ف ــة الهادف ــإن أســاس التغییــرات والتحــوالت االجتماعي ــة ، ف القرآني

هــو األســاس النفســي والداخلــي لإلنســان. لذلــك ، يمكــن اعتبــار اإلنســان هــو العامــل الرئيســي 

والحاســم فــي تطــور و اضمحــالل الحضــارات. إرادة البشــر هــي أســاس كل التطــورات الفرديــة 

واالجتماعيــة. يحتــوي المحتــوى الداخلــي لإلنســان علــى عنصريــن رئيســیین فــي الفكــر ، ومــن 

خــالل الجمــع بينهمــا ، تتحقــق أهــداف اإلنســان فــي العالــم الخارجــي ؛ لذلــك ، فــإن أي تغییــر 

فــي الهيــاكل السياســية واالجتماعيــة عرضــة للتغییــر فــي األســاس النفســي والباطنــي لإلنســان. 

لكــن اهلل يعتبــر الميــول الروحيــة المختلفــة لإلنســان ، كل منهــا یســیر فــي اتجاهيــن متعاكســين 

تماًمــا. لذلــك ، يناقــش البحــث هــذا الســؤال: مــا هــي الســياقات الباطنيــة والميــول الروحيــة 

التــي يرســمها اهلل لإلنســان ، ومــا تأثيــر كل منهــا علــى الحضــارة؟ وأيًضــا ، كيــف يمكــن تفســير 

نظــرة اهلل المزدوجــة لإلنســان؟ الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو فحــص فئتيــن مــن اآليــات حول 

الخلفيــة الداخليــة لإلنســان فــي القــرآن: أواًل ، اآليــات التــي تكــرم اإلنســان كإنســان ، والثانيــة ، 

اآليــات التــي تقــدم اإلنســان علــى أنــه حيــوان وحتــى أكثــر ضــالال لعــدم  لهــذه االســباب. تعكس 

نتائــج هــذه الدراســة التعدديــة الداخليــة للبشــر فيمــا يتعلــق ببعضهــم البعــض. ترتبــط بعــض 

اآليــات بطبيعــة وحقيقــة جوهــر النفــس البشــرية وبعــض اآليــات تتعلق بطبيعــة وجــوده وجوهره 

المــادي. إذا تحــرك اإلنســان وفًقــا لطبيعتــه الروحيــة ، فإنــه يصبــح حضــارة ويتبــع طريــق األنبياء 

ــا إلرادة اهلل ؛ لكــن إذا تحــرك فــي االتجــاه المعاكــس وفــي اتجــاه  ــه وفًق اإللهــي ويرتــب حيات

ــدم اســتخدام  ــي ، و ســینتهي بســبب ع ــن المســار اإلله ــه ســیبتعد ع جوهــره الجســدي ، فإن

العقــل إلــى ســقوط اإلنســانية وانحطــاط الحضــارة.

الكلمات المفتاحية: اإلنسان ، القرآن ، ظهور واضمحالل الحضارات ، الفطرة ، جوهر اإلنسان

االستالم: 10 شوال 1442
القبول: 5 ذی الحجة 1442

*عضو هيئة التدريس بجامعة آزاد اإلسالمية بقم
  shdaraby@yahoo.com

**دکتوراء في التاریخ االسالمي
 qom.1400@yahoo.com
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 تحليل دور األعمال التفسيرية القرآنية في الثقافة والحضارة السالمية

)دراسة حالة للمعلقين الصفویین الراحلين المدفونين في تخت فوالد في أصفهان(

سید احمد عقیلی*

خالصة
علــى الرغــم مــن مكانــة القــرآن الكريــم المرموقــة بيــن المســلمين وكمصــدر لإللهــام وأســاس 

لتكويــن الحضــارة اإلســالمية مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى وجــود مقبــرة تخــت فــوالد كثانــي 

أكبــر مقبــرة شــيعية. )وادي الســالم( ؛ لســوء الحــظ ، لــم يتــم إجــراء أي بحــث حــول األعمــال 

التفســيرية القرآنيــة لهــؤالء المفكريــن الراقدیــن فــي هــذا المــكان المقــدس. وانطالقــًا مــن هــذا 

االهتمــام ، فــإن هــذا المقــال ،و بطريقــة وصفيــة تحليليــة قائمــة علــى البحــث واالستكشــاف 

ــورة  ــيرات المهج ــة والتفس ــات القرآني ــض المصنف ــة بع ــدف دراس ــات و به ــارس المكتب ــي فه ف

ــج  ــر نتائ ــث تظه ــوي. ، حی ــر العصــر الصف ــي أواخ ــوالد ف ــي تخــت ف ــن ف ــاء المدفوني للعظم

هــذه الدراســة أن العديــد مــن األعمــال فــي مجــال تفســير القــرآن لهــؤالء العلمــاء متوفــرة فــي 

ــد ،  ــا بع ــم تنشــر علمًي ــى شــكل مخطوطــات أو مخطوطــات ل ــة عل ــز العلمي ــات والمراك المكتب

وربمــا إذا تــم نشــر ذلــك. ســتکون خطــوة مهمــة فــي تفســير القــرآن الكريــم ودراســة آراء علمــاء 

ــة  ــن الشــخصيات القرآني ــد م ــی المزي ــرف عل ــة أخــرى يجــب التع ــن ناحي ــرة ، وم هــذه الفت

البــارزة الراقــدة   فــي مقبــرة تخــت فــوالد. 

ــة  ــون ، الثقاف ــون ، الصفوي ــم ، المترجم ــرآن الكري ــوالد ، الق ــت ف ــة: تخ ــات المفتاحي الكلم

والحضــارة

االستالم: 26 ذي القعدة 1442
القبول: 6 ذي الحجة 1442

*عضو هيئة تدريس بقسم التاريخ بجامعة سيستان وبلوشستان

aghili@lihu.usb.ac.ir
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العام االول

العدد الثالث

ربیع ١٤٤٢

صة
خال  قراءة قرآنية للمال صدرا ردا علی االنحرافات الفكرية والثقافية لمن ادعی العرفان

في العصر الصفوي

)مع التاکید علی کتاب کسر اصنام الجاهلیة(

زهرا آبیار*
شهالء آبیار**

خالصة
القــرآن والســنة ركــن مــن أركان الحكمــة الرفیعــة. بطريقــة مــا ، فقــد وضــع المــال صدرا الفلســفة 

ــي  ــة المقدســة ف ــن واســتخدام النصــوص الديني ــع الدي ــق م ــن التواف ــى مســتوى م ــي أعل ف

خضــم المناقشــات الفلســفية والالهوتيــة. التصریــح الواضــح  لآليــات والروايــات فــي األعمــال 

إلــى وجــود نمــوذج منهجــي خــاص لــم يســبق له مثيــل ، وقــد اســتخدمه فــي جميع مناقشــاته. 

ــات  ــكار واالنحراف ــض األف ــل رف ــر ، مث ــاكل العص ــد مش ــرح وانتق ــف وش ــة وص ــذه الطريق وبه

الفكريــة للصوفيــة. نظــرا ألهميــة هــذا الموضــوع فقــد تــم فــي هــذا المقــال تحليــل المنهــج 

ــام الجاهليــة".  الوصفــي التحليلــي القــراءة القرآنيــة التــی بحثهــا المــال صــدرا فــي "کســر اصن

يحــاول بدقــة وإخــالص تحديــد أصنــام الجهــل بزمنــه ومجتمعــه ، ويؤكــد أن حقيقــة الديــن 

ــة و  ــة والباطل ــدات الخرافي ــذه المعتق ــن ه ــد ع ــى نبتع ــف حت ــوف ال تنكش ــح والتص الصحي

ــل  ــي الرذائ ــاق ف ــل: اإلره ــات مث ــون النحراف ــرض الصوفي ــك ، تع ــرة ؛ لذل ــن الذاک ــا ع محوه

األخالقيــة ، واالســتخفاف بالتطهيــر الذاتــي ، والــردة ، والباطنــة ، واختــزال الشــريعة والحــد منها، 

ــة. ــي الصوفي ــراغ المصطلحــات والمعان ــا ، وف ــغ فيه ــرات المبال و المهات

الكلمــات المفتاحيــة: القــراءة القرآنيــة ، المــال صــدرا ، االنحرافــات الفكريــة ، الصوفيــة ، العصــر 

الصفــوي.

االستالم: 22 ذي القعدة 1442
القبول: 6 ذي القعدة 1442

*محاضر في جامعة اصفهان للعلوم الطبية
 abyar.z114@gmail.com 

**معلم فی التربية والتعليم اصفهان

shabyar96@gmail.com
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Mulla Sadra’s Quranic reading in response to the intellectual devia-

tions of the false mystics of the age

)Emphasis on the book Kasr Asnam al-Jahiliyya(

Zahre Abyar*

SHahla Abyar**

Abstract
The Qur’an and Sunnah are one of the basic pillars of transcendent wisdom; in a way, 
it has placed Mulla Sadra’s philosophy at the highest level of conformity with religion 
and the use of religious sacred texts in the midst of philosophical and theological 
debates. The bold and maximum presence of verses and narrations in Mulla Sadra’s 
works indicates the existence of a special methodological model that  has no record 
among the past and he has used it in all his discussions. Using this method, he has 
described, explained and criticized the problems of the time, such as rejecting the 
thoughts and intellectual deviations of Sufis. Due to the importance of this issue, in 
this article, with a descriptive�analytical method, the Qur’anic reading of Mulla Sadra 
in the book Kasr Asnam al�Jahiliyyah is examined. He carefully and faithfully strives 
to identify the idols of ignorance of his time and society and he emphasizes that the 
truth of true religion and mysticism will not be revealed until these superstitious and 
false beliefs, which are the signs of ignorance and deceit, are broken and erased from 
the hearts. Accordingly, he saw Sufis in deviations such as: exhaustion in moral vices 
and disregard for self�purification, apostasy, esotericism, reduction of Shari’a, strange 
exaggerations, and ignorance of mystical terms and meanings.

Keywords: Quranic reading, Mulla Sadra, intellectual deviations, false mystics, Safa�
vid era.
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Analysis of the role of Quranic interpretive works in Islamic culture 

and civilization

)Case study of late Safavid commentators buried in Isfahan Takht-e-Foolad(

Sayyed ahmad aghili*

Abstract
Due to the high position of the Qur’an among Muslims as a source of inspiration 
and the basis for the formation of Islamic civilization in one direction and in another 
existence of Takht�e�Foolad Cemetery as the second largest Shiite cemetery (the 
second Wadi al�Salam(; Unfortunately, no proper research has been done on the 
Qur’anic interpretive works of the thinkers buried in this holy place. The present arti�
cle, considering this concern and in a descriptive�analytical manner based on search 
and exploration in library catalogs and with the aim of examining and representing 
some Quranic works and abandoned interpretations of the elders buried in the Takht�
e�Foolad in the late Safavid era, is trying to make up for some of this shortcoming. 
The results of this study show that many works in the field of interpretation of the 
Qur’an by these scientists are available in libraries and scientific centers in manu�
script form that it has not been published scientifically yet, and perhaps by doing so, 
a fundamental step will be taken in the service of the history of the interpretation of 
the Qur’an and to provide conditions for acquaintance with the interpretive views of 
the scientists of this period; Also, the prominent Quranic figures of Isfahan who are 
buried in Takht�e�Foolad, should be introduced more than before.

Keywords: Takht�e�Foolad, Holy Quran, commentators, Safavid, culture and civiliza�
tion
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Characteristics of a civilizing man from the perspective of the Holy 

Quran

Sayyed mommad shafiee darabi*

Zohre bagheriyan**

Abstract
Man is known as one of the most important pillars of development and civilization in 
Islam. According to Quranic teachings, the basis of purposeful social changes and 
transformations in human societies, it is the psychological and inner foundation of 
man. Therefore, man can be considered as the main and determining factor in the 
rise and fall of civilizations. The will of human beings is the basis of all individual and 
social developments. The inner content of man has two main elements of thought 
and will that by combining them, human goals are realized in the outside world; 
Therefore, any change in the political and social structures is subject to change in the 
psychological and esoteric basis of man. But God considers different spiritual ten�
dencies for man, each of them is in two completely opposite directions. Thus, lead�
ing research discusses what esoteric contexts and spiritual inclinations God draws 
for man and what effect does each of them have on civilization? Also, how can God’s 
dual view of man be interpreted? The purpose of this study is to study two categories 
of verses about the inner context of man in the Qur’an: First, the verses that honor 
man as a human being and secondly, the verses that introduce man as animals and 
even more misguided for not following wisdom. The results of this study reflect the 
inner multiplicity of human beings in relation to each other. Some verses are related 
to the nature and truth of the essence of the human soul and some verses are related 
to the nature and physical essence of his existence. If man moves according to his 
spiritual nature, builds civilization and walks in the path of the divine prophets and 
arranges his life according to the will of God; But if it moves in the opposite direction 
and in the path of its physical essence, it deviates from the divine path and, due to 
not using wisdom, causes the fall of humanity and the decline of civilization.

Keywords: Man, Quran, Fall and Exaltation of Civilizations, Nature, Human Essence
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The role of divine promises in the formation of civilization based on 

the verses of the Holy Quran

Hamid elahidoost*

Abstract
The creation and formation of any civilization is based on components that it is nec�
essary for that civilization. From the Islamic point of view, the religion of Islam is not 
only a religion in every sense, but also its strategy for all ages. Today, when we face 
the scope of urbanization and different ideas in creating civilization, from the content 
of the verses of the Qur’an, one can obtain instructions for the creation of civilization 
as well as its expansion and prevention. Among the components that provide the 
necessary infrastructure to create a Quranic�Islamic civilization in accordance with 
the nature of humanity, These are promises that God repeatedly mentions in the 
Qur’an and  by using it, draws the path of a happy human life. The main question of 
this research is that how do Quranic promises affect the formation of civilization and 
using field study and comparative study of verses, the effective Quranic components 
in the creation and expansion of Islamic civilization are introduced.

Keywords: Quran, Islam, promise, civilization, evangelism
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The basic strategy of the Holy Quran in preventing crime and devia-

tion and forming a healthy society

Mohammad ghorbanie moghaddam*
Abstract
According to the Holy Quran, there are two types of differences and conflicts be�
tween people which leads to the formation of criminal and perverted behaviors: The 
first, Pre�religious differences and in clearer terms, difference in material and world�
ly affairs; Second, the post�religious difference, where individuals and communities, 
with religious motives and claims, commit crimes and violence against each other. 
Each of these two types of differences and consequently, each of these two types of 
deviant behaviors requires its own confrontation and prevention. The present study 
seeks to answer the question that: The view of the Holy Quran to encounter with 
differences, disputes and conflicts and too what is the spread of monotheism in 
society? Also, to what extent has the strategy of the Holy Quran been effective in 
creating a healthy society? The results of the research indicate that according to 
the Holy Quran, the most complete way to encounter with differences, disputes and 
conflicts is to spread monotheism in society. The solution of monotheism to solve 
the first type of challenges is: Legal system based on religion which no other method 
can replace; as all the ways taken by man so far have been fruitless. The monothe�
istic method, contrary to the rule of law and the cultivation of moral spirit, there is a 
way that the result is permanent and guaranteed and it never allows oppression and 
rape of human beings. But the second type of difference, which stems from jealousy 
and rape, in fact, it is a kind of mental illness that can not be treated with the above 
methods in the face of the first type of deviation and it is like a cancerous gland that 
in order to prevent transmission to other people, must be removed physically. In this 
article, citing anthropology and sociology in the Qur’an, based on the philosophical 
and interpretive views of Allameh Tabatabai, the above questions are answered.
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The Influence of Iranian Immigrant Shiites on the Development of 

Interpretive Studies of the Holy Quran During the rule of the Deccan 

Shiite states )1098 - 895 AH(

Sayyed hashem mosavy* 

 Abstract
The Holy Quran in the early years of the arrival of Islam in the land of India as the 
most important Islamic principle and model was considered by the Muslims of these 
areas. In the meantime, the migration of Iranian Shiite commentators had a favorable 
and fundamental effect on the scientific development of the course of interpretive 
studies, and their first attempt was made to dynamize and acquaint the inhabitants 
of this land with Quranic teachings and interpretation of divine verses. The peak 
of Shiite activity in this field is related to the formation of the Deccan Shiite states 
)1098-895 AH(, which Iranians by passing through the stage of evolution )1 – 6 AH( 
entered the stage of developing interpretation )7 - 12 AH(. During this period, the 
presence of a large number of Iranian Shiites and the support of the Deccan Shiite 
rulers for them led to the development and expansion of Shiite activities in religious 
matters related to the interpretive teachings of the Holy Quran. The present article, 
with a descriptive�analytical approach and based on primary source historical library 
studies, seeks to answer the question of how the migration of Iranian Shiites to the 
Deccan region led to the expansion of interpretive studies of the Holy Quran in these 
areas. The hypothesis is that the Iranian immigrant Shiites, by organizing interpreta�
tion classes and writing books related to this subject, had a great impact on expand�
ing the familiarity of the inhabitants of these areas with the interpretive teachings 
of the Holy Quran. The results of the research indicate that the Iranian immigrant 
Shiites, considering the familiarity of the residents of Deccan areas with the Persian 
language and the support of the Deccan Shiite rulers for them; By forming interpretive 
classes, they made the residents of these areas more familiar with issues related to 
the Holy Quran. Also, Iranians have written commentary books and the residents of 
Deccan have access to these books; They helped them strengthen their understand�
ing of Qur’anic subjects.
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