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 سخن مدیر مسئول
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی األنبیاء و المرسلین سّیما بقیة اهلل 

 األعظم االمام المهدي؟جع؟ في االرضین.

ِتي ِقیَل َیا َرُسوَل اهلِل َو  ؟ص؟َعْن َرُسوِل اهلِل » ّمَ
ُ
ُکّلَ ِذي َعْقٍل َو ِحًجی ِمْن أ َبَعٌة َتْلَزُم  ْر

َ
ُه َقاَل: أ ّنَ

َ
أ

 1«.اْسِتَماُع اْلِعْلِم َو ِحْفُظُه َو اْلَعَمُل ِبِه َو َنْشُره :َقاَل  ؟َما ِهَي 

که از سال  ی هافعالیت 1911مؤسسه دارالثقلین امام عصر؟جع؟ افتخار داشت 
آموزشی و پژوهشی  خود را با هدف ارتقای سطح علمی طالب دروس خارج، آغاز نماید. 
کنار آموزش مباحث خارج فقه و اصول، توّجه جّدی  به امر پژوهش دارد و  این مؤسسه در 

 آورند. پژوهان در طول سال تحصیلی، مقاالتی را به رشته تحریر درمیدانش

ی که مصمم ابی، در سایت مؤسسه منتشر میمقاالت برتر، پس از بررسی و ارز شود 
کار، آثار ارزشمند پژوهشگران جوان را در قالب کنار این  های دیگری نیز در شدیم در 

که در قالب پژوهش گردیده، عرصه علمی ارائه نماییم؛ مجموعه حاضر  نامه تنظیم 
که با توفیق الهی جهت استفحاصل تالش دانش اده پژوهان جوان این مؤسسه است 

 ثمر رسیده است.طالب حوزه علمیه به

گیرد و جویندگان علم، از  که این امر، مورد قبول حضرت بقیةاهلل األعظم قرار  یم  امیدوار
 مند شوند.آن بهره

 

 اصغر سیفیعلی
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کریم در بیان استاد تفسیر  قرآن 
 محسن فقیهی اهللآیت

که در دسترس ما قرار دارد؛ کالم وحی، مهم الزم  روازاینترین منبع دین الهی است 
گوارای معارف آن سیراب شویم. در راستای انس است قرین آن بوده و از چشمه سار 

ن کتاب آسمانی قرآن و بهره روزافزو فقیهی  اهللآیتمندی از معارف ناب آن، حضرت با 
کریم را بیان میبرکاته، تفسیر ترتیبی قردامت  فرمایند.آن 

 مدرسه مسجد در 15:95 الی 15 ساعت هفته، هر چهارشنبه ،تفسیر درس جلسات
 ادامه در 51/51/31 مورخه تفسیر کالس از ایگزیده. شودمی برگزار گلپایگانی؟حر؟ اهللآیت

 .شودمی آورده

 

ِإَذا نَزَل  ِبَما آِمُنوا   َلُهم   َل یقِ  َو
َ
ِمُن  َقاُلوا   الّلُه  أ نِزَل  ِبَما ُنؤ 

ُ
وَن کیَو  َنایَعلَ  أ َحّقُ  َوُهَو  َوَراءُه  ِبَما ُفر  ال 

ًقا َما ُمَصّدِ ُتُلوَن  َفِلَم  ُقل   َمَعُهم   ّلِ نبِ  َتق 
َ
ُل  ِمن الّلِه  اَء یأ ِمِن  نُتمک ِإن َقب  ؤ   .1َن یّمُ

ِإَذا: فرمایدمی اسرائیلبنی به اسالم؟لص؟ پیامبر نَزَل  ِبَما آِمُنوا   َلُهم   َل یقِ  َو
َ
 به الّلُه  أ

ید ایمان( قرآن) فرموده نازل خدا آنچه  ایمان تورات به ما :دادند جواب اسرائیلبنی. بیاور
یمنمی ایمان دیگری چیز به تورات از غیر و ایمآورده ِمُن  َقاُلوا   آور نِزَل  ِبَما ُنؤ 

ُ
 َنایَعلَ  أ

وَن کیَو   .َوَراءُه  ِبَما ُفر

 َحّقُ  َوُهَو ًقا ال  َما ُمَصّدِ است.  تورات کننده تصدیق و بوده حق قرآن کهدرحالی َمَعُهم   ّلِ
ئم تورات در  حالدرعین اما است، شده ذکر ؟لص؟اسالم پیامبر مشخصات و عال

یمنمی ایمان قرآن به ما که گویندمی َحّقُ  ُهَو َو . آور  از است، حق قرآن فقط کهدرحالی ال 
 .شودمی حصر افاده جمله، این

                                                   
 .31 آیه بقره، . سوره 1
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 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

 اینکه. نیست صحیح و بوده محکوم خاص نژاد و قوم ،شخص به نسبت تعصب 
یم ایمان شده نازل ما بر آنچه به :بگویند اسرائیلبنی یم، قبول را آن غیر و دار  این ندار

ی حق از و باشد حق تابع باید انسان. نیست حق سخن و بوده تعصب  تابع نه کند پیرو
 حضرت بر که پذیریممی را توراتی هستیم، اسرائیلبنی ما چون که باشد خاص نژاد

 پذیریم؛نمی را آن از غیر و اندکردهمی عمل آن به اسرائیلبنی و شده نازل ؟ع؟موسی
گر و ببینند و بخوانند باید کهدرحالی  ما که گفت نباید. نپذیرند را ناحق و بپذیرند بود حق ا

یم قبول را چیز یک فقط  .کنیمنمی قبول را دیگری چیز و دار

 هاآن نژادپرستی و تعصب یهود، و اسرائیلبنی خصوصاً  جوامع، مشکالت از یکی
 داشته توجه به این مطلب خودمان جوامع در باید هم ما .است محکوم این و است

 .باشیم

 بیان آزادی باشد، حق هاآن حرف است ممکن که چرا کرد، گوش دیگران حرف به باید
گر است، همین برای  باطل هایحرف و پذیریممی را آن کرد بیان را حقی حرف شخصی ا

 هایدرس از یکی لذا ؛کنندنمی توجه قرآن به که هستند متعصبی قوم یهود. پذیریمنمی را
ِذ  کنیم انتخاب را بهترین و کنیم گوش دیگران هایحرف به که است این قرآن

َ
 َن یاّل

َتِمُعوَن ی َل  س  َقو  َسَنُه  ّتَِبُعوَن یفَ  ال  ح 
َ
 هاآن بهترین و کنید گوش را مردم هایحرف و سخنان 1؛أ

 .نیست منطقی ندارم، شما حرف به توجهی من بگویید اینکه. کنید انتخاب را

 به بودن حقیقت و حق دنبال به. باشد حق دنبال به انسان که است آن واقعی ایمان
 به را حق تأمل، و دقت از پس و کند توجه هاآن به و بشنود را هاحرف که ستا معنا این

 نژاد به توجه خاطر به و باشد داشته نژادپرستی اینکه نه کند، عمل آن به و آورد دست
 .گذارد پا زیر را حق خاص،

                                                   
 .11 آیه زمر، . سوره 1



 

 

 اخالق و روایات در کالم استاد

 محسن فقیهی اهللآیت

 برکاته، دامت فقیهی اهللآیت حضرت قدرگران استاد پدرانه و حکیمانه سخنان
ینت  بیانات محور. است ؟جع؟ عصر امام دارالثقلین مؤسسه اخالق دروس بخشز

کافی» کتاب احادیث استاد،  را روایات معظم، استاد. است «حدیثچهل»و « اصول 
 معارف به را مشتاق پژوهاندانش و شوندمتذکر می پدرانه را اخالقی نکات داده، شرح
 .نمایندمی سیراب اسالمی ناب

 مدرسه مسجد در 11 الی 15:95 ساعت هفته، هر چهارشنبه اخالق، درس جلسات
گزیدهمی برگزار گلپایگانی؟حر؟ اهللآیت کالس اخالق مورخه شود.  ادامه در  11/7/37ای از 

 شود.آورده می

 

ا هشام نصب الحق لطاعة اهلل، وال نجاة إال بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم، ی»
 1.«، ومعرفة العلم بالعقلیعتقد، وال علم إال من عالم ربانیوالتعلم بالعقل 

کاظم ای هشام! خداوند حق را برای مطالبی را به هشام فرمودند:  ؟ع؟امام موسی 
کسب طاعت به الهی قرارطاعت   وسیله علم است.داده و نجاتی نیست مگر با طاعت. 

علمی مفید نیست مگر  شود.با عقل به اعتقاد تبدیل می کسب علم به تعلم است و تعلم
 انی باشد و شناخت علم با عقل است.آنکه از عالم ربّ 

عّلم از جهات معنوی فرماید: در تمی ؟ع؟: آقا موسی بن جعفریوال علم إال من عالم ربان
گر مالی متدین و مطیع خارج نشوید. صرف این ید؛ ا که انسان مالیی است به دنبال او نرو

                                                   
 .17، ص1ط االسالمیة، ج ،الکافي. 1
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 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

ید.  پروردگار است به دنبالش برو

گر فقط مال است به دنبال او  هر دو جهت باید باهم باشد هم مال باشد و هم متدین. ا
گر انسان م ید. ا گر فقط متدین است باز هم نرو ید، ا الی مطیع پروردگاری بود نزد او نرو

ی آموخته ،تعّلم شود گر اعتقاد پیدا شد عمل شود. و ها تفّکر شودبعد از تعّلم بر رو  ا

که استادگاه انسان می یاضی یا طب را بیاموزد، همین مقدار   ،خواهد علمی مانند ر
کفایت  کافی است اما در علوم اسالمی، عالم بودن به تنهایی  عالم باشد برای آموختن 

که  ،تربیت شده خدا« عالم ربانی» ؛کند، بلکه باید متدّین و عالم هم باشدنمی عالمی 
 ارتباط با خدا دارد.

گفته ید، پای درسش بارها به دوستان طلبه  که به او اعتقاد اخالقی ندار ام: استادی 
ید؛ زیرا برای شما مضر است. علم اسالمی غیر از علوم طبیعی است؛ اینجا باید اخالق نر و

که غیبت می ید. زند و خالف از او دیدهکند، تهمت میو تقوا باشد. درس استادی  اید نرو
که حرفی می که بتواند جلو نفس خود را بگیرد. عالمی  زند و استاد باید عالمی باشد 

کنید و سپس کند عاخودش عمل نمی گر عالم ربانی را بیابید، تعّلم  لم ربانی نیست. ا
 تفکر، حتمًا به مقامات عالیه دست خواهید یافت.

یم در جامعه بگردیم، به ومعرفة العلم بالعقل :چگونه باید عالم ربانی را بیابیم؟ آیا برو
کنیم؟ هرکسی چیزی می  گوید، دیگریکسی خوبی عالمی را می ؛گویدشایعات توجه 

کرد؛ یعنی  های مردم به شایعات و حرفنباید بدی او را. در اینجا باید از عقل استفاده 
که حرف کرد بلکه باید سراغ عقل رفت. باید دید  های این عالم با اعمالش تطبیق توجه 

گر قولش با عملش تطبیق میمی گر انسان نتوانست کند یا خیر. ا کرد، عالم ربانی است. ا
کمک میبه درستی عالم رب  گرفت.انی را بیابد مقصر خود اوست زیرا باید از عقل 

کیست؟  که شدیدًا به دین خدا «شدید التمسک بدین اهلل»عالم ربانی  کسی   ،
که عالم با عمل است. ؛متمسک است   کسی 



 

 

لت اخبار   بر استحباب «من بلغ»وجه دال

 1اصغر سیفیعلی

 چکیده

بخشی  و حجیت« اخبار من بلغ»حاضر، پژوهشی پیرامون روایات معروف به مقاله 
این اخبار در حکم به استحباب در روایات ضعیف السند است. هشت روایت از این 
کالم عالمان و اندیشمندان اسالمی  کرده و  مجموعه را بیان نموده، بررسی سندی و داللی 

م. این اخبار به دلیل اجماع در پذیرش سند، ها تحلیل و نقد نمودیرا پیرامون داللت آن
 بررسی رجالی روات نشدند.

گرفت. سه وجه می کالمی در نظر  توان برای این اخبار، جنبه اصولی، فقهی و حتی 
ـ 2، مستحبات درخبر  تحجیـ داللت بر لغو شروط 1برای داللت اخبار من بلغ یافتیم: 

ز نقد و بررسی این وجوه به این نتیجه . پس احفظ مستحبات واقعیـ 7داللت بر تفضل، 
که وجه دوم در داللت اخبار اخبار من بلغ بر استحباب از سایر وجوه  دست یافتیم 

 اولویت دارد.

کلیدی  : اخبار من بلغ، تسامح در ادله سنن، تفضل.کلمات 
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 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

 مهمقد

کرده« تسامح در ادله سنن»که از آن به « اخبار من بلغ»بحث  ئد اند، فواهم تعبیر 
که با روشن شدن آن بسیاری از مشکالت مباحث علمی حل می شود؛ بهبسیاری دارد 

گر در  یم؟ مجتهد ا طور مثال آیا در حکم به مستحب بودن عملی، نیاز به خبر صحیح دار
که مقام استنباط می کند  ، به آیه یا روایت «هذا واجب»یا « هذا حرام»خواهد حکم 

شود: آیا مجتهد باید روایت ت و مکروهات پرسیده میصحیح نیاز دارد؛ اما در مستحبا
کند تا بگوید  گر روایتی «هذا مکروه»یا « هذا مستحب»صحیح پیدا  ، یا نیاز نبوده و ا

کند؟سندش صحیح نباشد هم می کراهت   تواند حکم به استحباب یا 

که اخبار من بلغ،  کردیم یعنی به این نتیجه رسیدیم  گر اخبار من بلغ را قبول  حکم به ا
کراهت می گر مجتهد در کند، آیا محتوا هم درست است؟ بهاستحباب یا  عنوان مثال ا

گفتیم اش میرساله گر  یارت یا دعا مستحب است، سند هم ندارد ا نویسد: فالن ز
 استحباب، ممکن است محتوای مسئله هم تثبیت شود.

که واجبات و محرمات ما خیلی  محدودند ولی اهمیت این بحث به خاطر این است 
یم؛ لذا بحث می یادی دار که آیا ادله مستحبات ز در مکروهات یا « تسامح سنن»شود 

کراهت ثابت میمستحبات پیاده می شود شود؟ آیا ثواب ثابت میشود؟ آیا استحباب یا 
 شود بلکه باید دلیل معتبر باشد؟یا اصاًل استحباب و ثواب ثابت نمی

 روایات من بلغ

کلمات علما به روایات این بحث  تعبیر شده است؛ یعنی یک « طائفة من االخبار»در 
که در حد تواتر یا مستفیض است. این  یادی بوده  یا دو روایت نیست، بلکه روایات ز

 روایات، هم شامل صحیح و هم غیرصحیح است.

 روایت اّول
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 استحباب /بر  «من بلغ»وجه داللت اخبار 

ْحَمُد »
َ
ِبي ْبُن  أ

َ
 َساِلٍم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  ِلّيِ َع  َعْن  اْلَمَحاِسِن  ِفي اْلَبْرِقّيُ  َعْبِداهلِل  أ

ِبي َعْن 
َ
ِبّيِ  َعِن  َبَلَغُه  َمْن  :َقاَل  ؟ع؟َعْبِداهلِل  أ َواِب  ِمَن  ٌء َشْي  ؟ص؟الّنَ ْجُر  َکاَن  َفَعِمَلُه  الّثَ

َ
 َلُه  َذِلَك  أ

ِإْن   1«.َیُقْلُه َلْم  اهلِل َرُسوُل  َکاَن  َو

یان حدیث موثق  هشام بن سالمروایت  از نظر سند صحیح است؛ یعنی تمام راو
که از پیامبر؟ص؟ به او ثوابی برسد )مثال آن دعا یا  کسی  هستند. معصوم؟ع؟ فرمودند: 
یارت را بخوان( و آن عمل را انجام دهد، پاداش عمل برای او است )خداوند متعال اجر  ز

 مطلب را نفرموده باشد. کند( هرچند رسول خدا؟ص؟ آنآن ثواب را به او اعطا می

 روایت دوم

که ظاهرًا از نظر سند صحیح  این روایت هم از هشام بن سالم از امام صادق؟ع؟ بوده 
ِبیِه  َعْن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِلّيُ »است: 

َ
ِبي اْبِن  َعِن  أ

َ
ِبي َعْن  َساِلٍم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ُعَمْیرٍ أ

َ
 ؟ع؟َعْبِداهلِل  أ

َواِب  ِمَن  َشْیئاً  َسِمَع  َمْن  :َقاَل  ِإْن  َلُه  َکاَن  َفَصَنَعُه  ٍء َشْي  َعَلی الّثَ  2«.َبَلَغُه  َما َعَلی َیُکْن َلْم  َو

 روایت سوم

ِبیِه  َوَعْن »
َ
ْحَمَد  َعْن  أ

َ
ْضرِ  ْبِن  أ ِد  َعْن  الّنَ ِبي َعْن  َمْرَواَن  ْبِن  ُمَحّمَ

َ
 َبَلَغُه  َمْن  :َقاَل  ؟ع؟َعْبِداهلِل  أ

ِبّيِ  َعِن  َواِب  ِمَن  ٌء َشْي  الّنَ ِبّيِ  َقْوِل  َطَلَب  َذِلَك  َفَفَعَل  الّثَ َواُب  َذِلَك  َلُه  َکاَن  الّنَ ِإْن  الّثَ  َکاَن  َو
ِبّيُ   3«.َیُقْلُه َلْم  الّنَ

در علم رجال مشترک بین چند نفر است،  محمد بن مرواناین روایت هم موثق است. 
بیان شده، محمد بن مروان در این روایت، محمد بن مروان « جامع الرواة»چنانچه در 

کرده که موثق است؛ زیرا علمای بزرگ از ایشان روایت نقل   اند.کلبی بوده 
                                                   

 .13و 11صص  ،1 ج ،الشیعةوسائل 1.

 .1، ح 11العبادات باب ، ابواب مقدمة 1، ج الشیعة؛ وسائل 17ص ،5ج ،الکافي. 2

 .11ص ،1ج  ،الشیعةوسائل. 7



01 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

 روایت چهارم

ُد » ِد  َعْن  َیْحَیی ْبُن  ُمَحّمَ ِد ُمَح  َعْن  اْلُحَسْیِن  ْبِن  ُمَحّمَ ْعَفَراِنّيِ  ِعْمَراَن  َعْن  ِسَناٍن  ْبِن  ّمَ  الّزَ
ِد  َعْن  َباَجْعَفر َسِمْعُت  :َقاَل  َمْرَواَن  ْبِن  ُمَحّمَ

َ
 َعَمٍل  َعَلی اهلِل  ِمَن  َثَواٌب  َبَلَغُه  َمْن  :َیُقوُل  ؟ع؟ٍأ

َواِب  َذِلَك  اْلِتَماَس  اْلَعَمَل  َذِلَك  َفَعِمَل  وِتَیُه  الّثَ
ُ
ِإْن  أ  1.«َبَلَغه َکَما اْلَحِدیُث  َیُکِن َلْم  َو

که از طرف خداوند برای محمد مروان می کسی  که فرمود:  گوید از امام باقر؟ع؟ شنیدم 
عملی به او ثوابی برسد و آن عمل را برای رسیدن به ثواب انجام دهد )مثاًل دو رکعت 

بخواند( آن  برسد و به خاطر ثوابش وضو بگیرد و دو رکعت نماز را در شب قدرنمازی به او 
که نقل شده، نباشد.گونهشود هرچند روایت بهثواب به او داده می  ای 

یان این  که یکی از راو این روایت به قوت آن روایات سابق نیست؛ زیرا عمران زعفرانی 
روایت است از نظر علم رجال، مجهول بوده و توثیق ندارد؛ لذا موثق نیست. وقتی یک 

ی، موثق نیست، روایت از شود. محتوای روایت، مانند روایات سابق اعتبار ساقط می راو
 شود.کنیم و این روایت هم مؤید آن روایات میاست. ما به روایات صحیح اعتماد می

 روایت پنجم

ِبي»
َ
ْحَمَد  َعْن  ُموَسی ْبِن  َعِلّيِ  َعْن  أ

َ
ٍد  ْبِن  أ  َعْن  ِهَشاٍم  َعْن  اْلَحَکِم  ْبِن  َعِلّيِ  َعْن  ُمَحّمَ

ِبي َعْن  َصْفَواَن 
َ
َواِب  ِمَن  ٌء َشْي  َبَلَغُه  َمْن  :َقاَل  ؟ع؟َعْبِداهلِل  أ  َفَعِمَلُه  اْلَخْیرِ  ِمَن  ٍء َشْي  َعَلی الّثَ

ْجُر  َلُه  َکاَن 
َ
ِإْن  َذِلَك  أ  2.«َیُقْلهَلْم  ؟ص؟اهلِل  َرُسوُل  َکاَن  َو

ی است  علی بن موسیهای این روایت، سند این روایت هم صحیح است. یکی از راو
مراد از علی بن موسی، علی بن « جامع الرواة»که مشترک بین چند نفر است. بر اساس 
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 استحباب /بر  «من بلغ»وجه داللت اخبار 

که موثق بوده و از مشایخ و بزرگان است. کمدانی است   موسی 

 روایت ششم

ْقَباِل  ِکَتاِب  ِفي َطاُوٍس  ْبِن  َجْعَفرِ  ْبِن  ُموَسی ْبُن  َعِلّيُ » اِدِق  َعِن  اْْلِ  َبَلَغُه  َمْن  َقاَل  ؟ع؟الّصَ
ْجرُ ] َلُه  َکاَن  ِبِه  َفَعِمَل  اْلَخْیرِ  ِمَن  ٌء َشْي 

َ
ِإْن  َذِلَك [ أ ْمرُ  َیُکِن َلْم ) َو

َ
 1«.(َبَلَغُه  َکَما اأْل

 روایت هفتم

ى» : أن من بلغه شیء من الخیر األئمة إلی بطرقه یعقوب بن محمد عن الصدوق رو
إن لم کان له من الثواب ما بلغه و کما نقل فعمل به   2«.إلیهیکن األمر 

 روایت هشتم

ي عبداهلل بن جابر إلی مرفوعا ،الحلوان عبدالرحمن رواه ما العامة طریق من»  األنصار
 ورجاء باهلل إیمانا فیها بما وعمل فأخذها فضیلة اهلل عن بلغه من ؟ص؟:اهللرسول قال :قال

إن ذلك تعالی اهلل أعطاه ثوابه  3«.کذلك یکنلم و

 روایات من بلغ و علوم مختلف

از نظر عامه و خاصه، روایات من بلغ، معتبر هستند و در این جهت اختالفی وجود 
که آیا این بحث، اصولی است یا فقهی؟ طریقه عنوان  ندارد. حال پرسش این است 

کالمی شود.گونهتواند بهبحث می که مبحثی اصولی، فقهی یا  گفته شود: آیا  4ای باشد  گر  ا
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 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

ات حجت است؛ در این صورت بحث اصولی میاخبار ضعاف در مستحبات و مکروه
گر روایتی داللت بر ثواب داشت آیا  گونهتوان بحث را بهشود. می کرد: ا دیگری مطرح 

شود؛ زیرا حکم شرعی استحباب مالزمه با استحباب دارد یا نه؛ بنابراین بحث فقهی می
یم. بهخواهیم بهرا می گاهی دیگر فرض میعبارتوسیله ثواب به دست آور کنیم أئمه؟مهع؟ 

گاهی میمی فرمایند ثواب دارد؛ ثواب و استحباب، مترادف فرمایند مستحب است و 
کالم تناسب پیدا می کنیم با بحث  گر مسئله ثواب و عقاب را مطرح  کند؛ چون هستند. ا

کالم پیرامون ثواب و عقاب است.  بحث 

 

 کالم عالمان

 کنیم:را مطرح میبرای روشن شدن بیشتر بحث، فرمایشات علما 

کرده و اخبار من « مفاتیح األصول»سید مجاهد، صاحب  بر معاصرین خود اشکال 
 فرماید:عنوان مسئله اصولي قبول ندارند و ميبلغ را به

إنما أصولیة المسئلة کون نمنع ولکن»  إثبات المقصود کان لو أصولیة مسئلة تصیر و
 وجوبه علی دلیال الصحیح الخبر ککون الفعل استحباب علی دلیال الضعیف الخبر کون
 فیه ورد الذي الفعل باستحباب الحکم المقصود بل ذلك القصد لیس أن الظاهر ومن

 بظاهر األخذ وجوب بأصالة کالحکم الظاهر بحسب استحبابه علی الدال الضعیف الخبر
 فکذا المعتبرة اآلحاد أخبار فیهما یعتبر أنه في والشك ونحوهما الماء وطهارة المسلم ید

 1...«. المسئلة هذه في

گاهی در استنباط با روایتی مواجه می که امری جزئی را بر اساس این دیدگاه،  شویم 
که نماز صبح دو رکعت است، بنابراین استنباط میکند؛ مثاًل میاثبات می که گوید  کنیم 
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 استحباب /بر  «من بلغ»وجه داللت اخبار 

ید مسلمان گوید: دو رکعت نماز صبح واجب است. زمانی هم روایت صحیح آمده و می
 حجت است؛ این هم مسئله فقهی است.

گفته شد  که  که « نماز صبح دو رکعت است»آنجایی  حکم واقعی است، اما آنجا 
که « ید مسلمان حجت است»گفته شد  حکم ظاهری است؛ یعنی ید مسلمان، مادامی 

گفتند صاحب ید، دزد است این قاعده تمام می گر  خالفش ثابت نشود، حجت است و ا
ها قواعد فقهی هستند. قواعد فقهی وقتی دزد معلوم شد قاعده ید مفید نیست. اینشود. 

گر تردیدی دارم، ید یا استصحاب در مقام شک، حکم ظاهری درست می کنند؛ یعنی ا
گر تردید ندارم، حجت نبوده و مفید نیست.  حجت است اما ا

که آیا اخبار  تصحاب است یا مانند اخبار ید و اس« من بلغ»حال پرسش این است 
که می فرماید نماز صبح دو رکعت است؟ به عبارت دیگر آیا حکم مثل آن روایتی است 

 کند یا حکم واقعی؟ظاهری را برای ما بیان می

کتاب مفاتیح االصول فرمودند: اخبار من بلغ، حکم ظاهری  سید مجاهد، صاحب 
کند ولی درست می کند نه حکم واقعی. خبر واحد ثقه، حکم واقعیبرای ما درست می

که در مستحبات و مکروهات حجت است، حکم ظاهری درست می خبر واحد غیرثقه 
 کند.

گرفته است:  شیخ انصاری؟حر؟ چندین اشکال به فرمایش صاحب مفاتیح 

 اشکال اول

این حرف شما مخالف با شهرت و اجماعات محکی بر تسامح در ادله سنن است. 
حکم ه شود حکم ظاهری درست نکنید بلکیوقتی مستحب با دلیل ضعیف ثابت م

کن که خبر صحیح، حکم واجب درست میهمان ید؛واقعی درست  کند خبر طور 
که ضعیف هم حکم مستحب درست می کند. تسامح در ادله سنن معنایش این است 
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 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

 1در ادله مستحبات تسامح شده است.

ی: نمینقد ؟حر؟ هم وارد گوییم حق با صاحب مفاتیح است اما اشکال شیخ انصار
کالم علما بوده و در روایت وارد نشده است. سیره و  نیست؛ زیرا تسامح در ادله سنن، 

عنوان مؤید باشد؛ لذا ما در تواند بهعمل علما براي ما دلیل و حجت نیست و فقط مي
 مسئله، دنبال دلیل و حجت هستیم.

 اشکال دوم

که حرکات و سکنات، فرماید: حجت بودن خبر به این شیخ انصاری؟حر؟ می است 
 2ل شود.منطبق بر روایت بوده و به آن عم

ن استناد به حجت، نقد : این فرمایش شیخ؟حر؟ هم درست نیست؛ انجام عمل بدو
 .اعتبار ندارد

 اشکال سوم

گر مسئله گر ا کارایی داشت از مسائل فقهی یا قواعد فقهی است، اما ا ای برای مقلد 
مسائل اصولی است. اخبار من بلغ به جهت مباحثی کارایی برای مجتهد داشت از 

همچون: آیا سند اخبار من بلغ درست است یا نه، داللتش درست است یا نه، داللت بر 
کند یا داللت بر ثواب، مربوط به مجتهد است نه مقلد؛ بنابراین از مباحث استحباب می

 3اصولی بوده و از فقه خارج است.

ما با اخبار من بلغ، حجتی پیدا نکردیم؛ با ارتکاب عمل،  :اندفرمودهمحقق نائینی؟حر؟ 
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 استحباب /بر  «من بلغ»وجه داللت اخبار 

کار نیست و فقط ترتب ثواب است؛ بنابراین فقط ثوابی می دهند. بحث حجیتی در 
 بحث فقهی است.

اخبار من ولی در فرماید: حجیت به معنای الغای احتمال خالف است ایشان می
إن »کند. لغ، حجت درست نمیبلغ، ابقای احتمال خالف است؛ بنابراین اخبار من ب و

که ممکن است رسول خدا؟ص؟ « یقلهاهلل لمکان رسول یعنی این احتمال را متذکر شده 
گوید: روایت رسیده، حجت نیست ولی ثوابی به عامل نفرموده باشد. اخبار من بلغ می

 1دهند.می

فاده نمیفهماند ولی استحباب شرعی استاخبار من بلغ، فقط ترتب ثواب را به ما می
گرفته شده شود. به یت و ناظر بودن بر واقع از اخبار من بلغ  نظر محقق نائینی؟حر؟، آن امار

کنید خدا ثوابش را است. این که هر چیزی شنیدید هرچند دروغ باشد، عمل  گونه نیست 
کرده و بقای احتمال خالف را میبه شما می  دهیم.دهد؛ در این صورت از واقع صرف نظر 

گفت: اخبار من بلغ، هم بحث اصولی و هم بحث فرماید: میحانی میمحقق رو توان 
 أدلة في التسامح عنوان فهو األصول، علم في تدخل به اّلذي العنوان اما»... فقهی است؛ 

 موضوع کون علی...« بلغه من» اخبار داللة عن البحث إلی البحث هذا مرجع ألن السنن،
 اّلذي العنوان اما...  .وغیره الضعیف فیشمل غیرها، من أوسع السنن اخبار في الحجیة

 وجوبه أو استحبابه علی قام اّلذي العمل استحباب عنوان فهو الفقه، علم في تدخل به
 هذا استحباب علی تدل االخبار هذه ان إلی البحث مرجع إذ عمال، علیه الیعتمد خبر

 2«.التدل أو العمل

کنند مثل از بعضی قواعد فقهی میمردم عادی  ، «کل شیء لک طاهر»توانند استفاده 

                                                   
 .553ـ  551 صص ،5 ج أجودالتقریرات،. 1

 .93ـ  91صص ،1 ج األصول،منتقی. 2
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خواهد این نکته را تذکر روحانی می اهللآیت و ...؛« قاعده ید»، «کل شیء لک حالل»
کلیت ندارد. کالم شیخ؟حر؟  که   بدهد 

توان مانند اجماع و شهرت در : این مسئله جنبه اصولی دارد؛ یعنی میبندیجمع
کرد، اما نتیجه  اصولی ندارد. حجیت اخبار ضعیف و استحبابی بودن اصول از آن بحث 

 رساند.شود و فقط ترتب ثواب را از باب تفّضل میها از اخبار من بلغ استفاده نمیمفاد آن

 دیدگاه قدما و متأخرین

که قدما و متأخرین، به ویژه قبل از ورود در بحث مفاد این اخبار، باید ببینیم 
ی؟حر؟ پیرامون  اند.مفاد اخبار من بلغ چه دیدگاهی داشته معاصرین شیخ انصار

 خیش ازقدما مخالف این مسئله بودند. سپس  :فرمایدمی ؟حر؟فصول صاحب
 خبر أما... »فرماید: و می کندچند مثال مطرح می ،دیالولابن ایشان، استاد از و ؟حر؟صدوق

 الولید بن الحسن بن محّمد شیخنا فإّن  صامه لمن المذکور والّثواب غدیرخم صالة
یقول الیصّححه  یصّححهلم وکلما غیرثقة وکان الهمداني موسی بن محّمد طریق من إّنه و

 1«.انتهی غیرصحیح متروك عندنا فهو األخبار من بصّحته یحکملم و الشیخ ذلك

 نیا فرماید:می است فصول صاحب معاصرکه  «نیالمسترشدیة هدا» کتاب صاحب
یة الطریقة هو ذلك أن والظاهر» .ستا علما موردقبول مسئله فرمایش  2«.القدماء بین الجار
 ؟حر؟ است.صدوق خیشکالم  عکسایشان 

می دلیوابن و صدوق خیش ،دارد وجود نجایا در یطیتفر و افراط نقد و بررسی: ظاهراً 
 صاحبولی  شودنمی اثبات استحباب ،باشد فیضع شیراو کی که یتیروا با فرمایند:

و  به مفاد اخبار من بلغ همهکنون تا اسالم صدر از علما :فرمایدمی نیالمسترشد ةیهدا
                                                   

 .952الفصول الغرویة، ص 1.

 .755، صنیةالمسترشدیهدا. 2
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 استحباب /بر  «من بلغ»وجه داللت اخبار 

که بین علما دو دیدگاه کردندیم عمل، فیضع اتیروا . با این مباحث مشخص شد 
یادی به مفاد روایات ضعیف عمل می وجود دارد، عده کنند و بعضی با مبنای خاص ز

 کنند.خود به این روایات عمل نمی

که می گفت  کالم، تضادی وجود ندارد؛ فرمایش صاحب فصول دقیق توان  بین این دو 
بوده و به استدالل و دیدگاه قدما توجه دارد، ولی صاحب هدایة المسترشدین بیشتر به 

کارها را انجام می دادند حال عمل قدما توجه دارد. این دو قابل جمع هستند؛ علما این 
کسب ثواب )رجاء( عنوان اممکن است عمل به روایات من بلغ، به ستحباب یا  امید 

 باشد.

یادی بر آن این بحث در زمان متأخرین و متأخر متأخرین رونق یافت و استدالل های ز
که بهمطرح شد. دوگروه مخالف و موافق در این مسئله دیده می عنوان نمونه چند شود 

 کنیم:قول را بیان می

 لورود» :فرمایدمی ،بلغ من اخبار از ذکربعد « االنوار بحار» کتاب در ی؟حر؟مجلس عالمه
 السنن عن ولةهالمج ةفیالضع باالخبار ونستدلی ما رایکث االصحاب یتر االخبار هذه

ت به اخبار من بلغ را پاسخ میاشکاال بعد...«.  واالستحباب الکراهة واثبات واالداب
 و نهمایب للفرق وجه فال کالوجوب یشرع حکم ضاً یا االستحباب ان»فرماید: دهد و می

کتفاء  ...«.بالضعاف هیف اال

 مستنده ضعف مایف باالستحباب الحکم ان»دهد: می جواب ی؟حر؟مجلس عالمه
...  حیصح بعضها یلتا رةیالکث باالخبار بل فیالضع المستند بذلک قةیالحق یف سیل

 هماتیوروا نیمخالف اخبار یال المندوبات یف رجعونی االصحاب بعض ان اعلم ثم
 الرجوع عن االخبار من ریکث یف یالنه لورود االشکال من خلویال وهو کتبهم یف ذکرونهایو
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 1«.باخبارهم والعمل همیال

کثر علما به مفاد این اخبار عمل میعالمه کردند. بعضی در عمل به این مسئله ؟حر؟ و ا
کرده کرده و اخبار مخالفین را در مستحبات قبول  عالمه؟حر؟ چنین اند اما از نقد مبالغه 

که ایشان فقط روایات روات ضعیف شیعه را در مندوبات قبول دارند.برمی  آید 

که با اخبار من بلغ، ضعف اخبار جبران مینقد و بررسی شود، درست : نظر ایشان 
که مفاد این اخبار، ترتب ثواب است نه استحباب.نیست. در جمع گفت   بندی خواهیم 

 والوجیزة ورق ولك الرعایة من یظهر» فرماید:یسید مجاهد )صاحب مفاتیح( م
 التسامح من إلیه ذهبوا فیما األصحاب حجة أن والوسائل والذخیرة واألربعین للبهائي

 2.«انتهی بالقبول متلقاة هي و إلیها اْلشارة بعد األجلة بعض قال الروایات هذه

شود، درست نیست؛ استحباب اثبات می: اینکه سید مجاهد؟حر؟ فرموده نقد و بررسی
یم و خبر ضعیف نمی تواند دلیل باشد. چون برای اثبات استحباب، به دلیل نیاز دار

، «ولو لم یقله رسول اهلل» گوید:اخبار من بلغ در صدد اثبات استحباب نیست؛ چون می
 پس ترتب ثواب، موعود است و این مستلزم استحباب نیست.

 بعض ونفي إسنادها في للتأمل جالالم» فرماید:صاحب هدایةالمسترشدین می
 بحسب طرقها من عدة صحة إلی مضافا المتواترات من عدها عن البعد المتأخرین
 جماعة من یظهر بل ... بالقبول لها وتلقیهم األصحاب بعمل واعتضادها أیضا االصطالح

 إلی المحققین من جماعة نص وقد ... علیه اْلجماع وانعقاد ذلك علی األصحاب اتفاق
 3«.األصحاب بین ذلك اشتهار

                                                   
 .527ـ521، صص5. بحار االنوار، ج1

 .971. مفاتیح االصول، ص 2

 .759ـ755صص. هدایةالمسترشدین7
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 استحباب /بر  «من بلغ»وجه داللت اخبار 

: مخالفت محقق خوانساری، صاحب مدارک و صاحب حدائق در اتباع نقد و بررسی
کردهمرحوم صدوق و ابن که برخی ادعا  توجه اند قابلولید در مقابل شهرت و اجماعی 

کسی نمی کمک بگیرد.تواند است؛ پس   از سیره بزرگان برای قول به استحباب 

 

 بلغمفاد اخبار من 

یم  که در این اخبار دار داللت این اخبار است؛ چون فریقین بر  دربارهعمده بحثي 
روایات من بلغ اجماع دارند و پیرامون سند نیاز به بحث نیست، هرچند روایت صحیح 

 وجود دارد. چند وجه درمورد مفاد این اخبار بیان شده است:

 مستحبات درخبر  تط حجییشرا لغووجه اول: 

کرده و « التسامح فی ادلة السنن»در رساله ؟حر؟ یشیخ انصار از مسئله تسامح دفاع 
گذشته و شهرت و اجماعات  قائل به استحباب است. ایشان بعد از بیان سیره علمای 

 القطع یوجب والفقه االصول في کلماتهم في التأمل أن: والحاصل»فرماید: محکی می
 فیما العادل تصدیق من المراد فان المستحبات. ... في الضعیف الخبر حجیة بإرادة
 المکلف تطبیق بل متبعا، وکونه صدقه علی القلب عقد لیس بخبره العمل أو یخبره
 الخبر في مجعول بعینه المعنی وهذا الخبر، مدلول علی ـ وسکناته حرکاته أعني ـ عمله

 فعل استحباب منها استفید ... التسامح ... وأخبار االستحباب إلی بالنسبة الضعیف
 أو مطلقا بوجوبه القول علی االحتیاط وجوب أدلة نظیر ضعیف، خبر استحبابه علی قام
 1.«الجملة في

که ظاهر این روایات، فتوای به  :نقد و بررسی ی؟حر؟ وارد است  این اشکال به شیخ انصار
کلمه  کرده است.  در بعضی از « رجاء»استحباب نیست بلکه فقط لفظ ثواب را بیان 

                                                   
 .172ـ  177 صص فقهیة، رسائل. 1



11 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

کجای این روایات امکان « رجاء ثوابه» روایات هست و در برخی از روایات نیامده است. از 
شود؟ خود شیخ هم خیلی یقین به این مطلب ندارند و فتوای به استحباب استفاده می

 ؛ یعنی خالف ظاهری هم وجود دارد.«ظاهر روایات»فرمایند می

 پاسخ به سایر اشکاالت

که بر این قول وارد شده است میمرحوم شیخ انصاری در پاسخ به اشکاال  فرماید:تی 

 اشکال اول

 الدالة االخبار تلك أن من 1جماعة عن حکي ما االخبار تلك علی اورد ما جملة ومن»
 ـ مثال عاشوراء کزیارة ـ استحبابه الثابت العمل في به اخبر الذي الثواب مقدار أن علی

إن العامل یعطی ي، ذلك علی العمل هذا ثواب یکنلم و کتة فهي المرو  ثبوت عن سا
یجاب. علیه الثواب بأصل اخبر الذي الفعل علی الثواب . االخبار باطالق ذلك عن و

 من شئ علی الثواب من شئ بلغه من: )المتقدمة صفوان روایة في علیه؟ع؟ قوله نعم،
 مثل آخر، بعض من ذلك استظهار الیبعد بل المورد، ذکره فیما ظاهر( الخ...  فعمل الخیر
 مع ضعیف، ظهور لکنه. یخفی ال کما جعفر؟ع؟ أبي عن مروان بن لمحمد الثانیة الروایة

 مع علیه، المطلق یحمل حتی المطلق الیعارض هنا والمقید. کفایة البواقي إطالق في أن
 في قوله؟ع؟ مثل والخیریة، الرجحان أصل في الروایة بورود االختصاص بعضها صریح أن

 االولی الروایة في وقوله؟ع؟( به فعمل الخیر من شئ بلغه من: )المتقدمة االقبال روایة
 هو فعله بقرینة( الثواب من شئ) من الظاهر فان( فعمله الثواب من شئ بلغه من: )لهشام

 2...«. العامي والنبوي مروان بن لمحمد االولی الروایة وکذا المستحب، الفعل نفس

 دلیل درست نیست:: پاسخ شیخ انصاری؟حر؟ به دو نقد و بررسی

                                                   
 .97 الشموس، . مشارق1
 .125ص فقهیة، . رسائل2
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 استحباب /بر  «من بلغ»وجه داللت اخبار 

که اطالق منعقد شود؛ اطالق در جایی اوالا  : این فرمایش شیخ؟حر؟ در جایی است 
که ما قدر متیقنی نداشته باشیم و باید برای قدر متیقن دلیل لبی اخذ منعقد می شود 

کنیم. اعتماد به  که چیزی بر خالف قواعد است باید قدر متیقن آن را أخذ  کرد. جایی 
 َجاَءُکْم  ِإْن ل به آن، برخالف آیات، بنای عقال و مبانی عقالیی است خبر ضعیف و عم

ْن  َفَتَبیُنوا ِبَنَبٍإ  َفاِسٌق 
َ
ّنَ  ِإّنَ ،1 ... ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما ُتِصیُبوا أ . آیات و روایات 2...یْغِني اَل  الّظَ

یم، حال روایتی می بسیاری دال بر که به خبر اعتنا نکردن به خبر غیرمعتبر دار گوید 
کنید، در اینجا باید قدر متیقن را بگیریم، قدر متیقن روایات اخبار من  غیرمعتبر اعتنا 
که خیر بودن آن چیز، مسّلم باشد نه اینکه مشکوک باشد. این سخن  بلغ، در جایی است 

 ار است.سازگ ... َفَتَبیُنوا ِبَنَبٍإ  َفاِسٌق  َجاَءُکْم  ِإْن تا حدودی با بنای عقال و آیه 

که خیر بودن چیزی از خارج ثابت شده  7: امثال روایت صفوانثانیاا  صراحت دارد 
شود. ظاهرًا در روایات من بلغ، خیر بودن باشد نه اینکه با همین روایات غیرمعتبر، خیر می

 عنه است و فقط ثواب وارد شده است.عمل، مفروغ

 اشکال دوم

 اصل علی دل ما فالیشمل الثواب، فیه ورد بما مختصة الروایات أن من: قیل ما»
 االخبار من کثیرا: یقال أن الجواب في واالحسن.  ... الثواب استلزمه ولو الرجحان
 وقد والنبوي، طاووسابن روایة مثل العمل، علی الثواب بلوغ اعتبار عن خال المتقدمة

 النبوي في بالفضیلة کالمراد مروانوابن هشام روایات اولیي في بالثواب المراد أن عرفت
ُکْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  ِإَلی َوَساِرُعوا: تعالی قوله في کما السببیة، بعالقة العمل نفس هو ّبِ  4.1َر

                                                   
 .1. حجرات/ 1

 .91. یونس/2
 .الخ...  فعمل الخیر من شئ علی الثواب من شئ بلغه من. 7

 .199 عمران/ آل .4
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گفتیم، در این بحث باید به قدر متیقن رجوع شود و  که در سابق  نقد و بررسی: چنان 
که ثواب بودن آن عمل مشخص باشد.  قدر متیقن جایی است 

 اشکال سوم

 احتمال وجعل الفاسق خبر طرح لزوم علی دل بما معارضة االخبار هذه أن: ومنها»
 االجماع هو کان إن الفاسق خبر طرح دلیل أن: الجواب في ... والتحقیق کالعدم صدقه

إن غیرثابت، المقام في فهو  بالوجوب ـ تعلیلها بشهادة ـ مختصة فهي النباء آیة کان و
 2.المقام في مفقود دلیل من عنهما التعدي في فالبد والتحریم،

که تعلیل به وجوب و نقد و بررسی یم  : پاسخ شیخ؟حر؟ درست نیست؛ دلیلی ندار
که انسان مرتکب می شود و مخالف واقع بوده و تحریم اختصاص دارد بلکه هر عملی 

 خیر نباشد، باعث پشیمانی است.

که به خبر داللت می: آیه نبأ، روایات بسیار، حکم عقل و بنای عقال نتیجه کنند 
الکذب چه در واجبات و محرمات و چه در مستحبات و مکروهات اعتماد محتمل

کند، تعارض خواهد بود، مگر اینکه  گر اخبار من بلغ برخالف این مطلب داللت  نکنید. ا
آید؛ چون اخبار که تعارض پیش نمی« اهللیقله رسولمن بلغه بطریق معتبر ولو لم»بگوییم: 

کرده ولی توضیح نمیمن  گر قید بلغ، بلوغ را مطرح  که طریقش معتبر باشد یا اعم. ا دهد 
که خیریتش مسّلم باشد، نزاع خاتمه می« طریق معتبر» کنیم  را اضافه نماییم یا مقّید 

که خیریت موضوع برای آن  ها مسّلم بوده است.یابد. عمل قدما نیز در جایی بوده 

مرحوم شیخ را قبول ندارند و قید طریق معتبر را در محقق نائینی؟حر؟ هم فرمایش 
 دّل  ما فاّن  ضعف، عن الیخلو الشیخ؟حر؟ أفاده ما أّن : اْلنصاف»کند: مستحبات مطرح می

                                                                                                                        
 .121 ص فقهیة، رسائل .1
 .125ص . همان،2
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 اعتبار في العمدة بل النبأ، آیة و باْلجماع الینحصر اآلحاد أخبار في الشرائط اعتبار علی
 1.«المستحبات تعّم  هي و المتواترة، أو المتظافرة األخبار من تقدم ما هو الشرائط

 در برخی روایات« رجاء»قید 

که باید به دو نکته « ففعله رجاء ذلک ثواب»در بعضی روایات، جمله  آمده است 
کرد:  توجه 

که دال بر احتمال « تفریع« »ففعله»در « فاء: »نکته اّول بوده و ظهور در مسببیت دارد 
ثواب را شنیده، عمل را به خاطر آن ثواب، مرتکب مطلوبیت است؛ یعنی چون فالنی این 

گر این فاء نباشد آن موقع می که عملش به خاطر ثواب نبوده و شده است. ا توانیم بگوییم 
که آن را انجام داده است.  فقط خیر بوده 

که ثواب مذکور را به او بدهند؛ چون « رجاء ذلک الثواب»نکته دوم:  یعنی امید است 
اب مذکور را به او بدهند؛ یقین به ثواب نداشت، پس به امید آن ثواب، داد ثواحتمال می

 عمل را مرتکب شد و قصد رجاء داشت نه قصد ورود.

که از این اخبار، استفاده استحباب میاین دو نکته به کسانی  کنند، عنوان اشکال بر 
شود؛ چون در صورت استحباب، قصد رجاء نیست بلکه قصد ورود است، مطرح می

 حتمال مطلوبیت نیست بلکه مطلوبیت حتمی است.ا

برای اثبات نظریه خود )استفاده استحباب از روایات اخبار من بلغ(  ؟حر؟شیخ انصاری
کند ازجمله اینکه علما از خبر ضعیف دال بر وجوب، استفاده وجوهی را مطرح می

 فرماید:کنند. ایشان میاستحباب می

 فتحمل ضعیفة الروایة إن: )الوجوب علی الدالة یفةالضع الروایة ذکر بعد یقولون حیث

                                                   
 .717، ص9. فوائداالصول، ج1
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 علی االستحباب علی الحمل في تصریح الکالم هذا ان وحیث( ]االستحباب علی
 علی للحمل قرینة یصیر کیف الروایة ضعف بأن علیهم طعن الروایة، ضعف

 الفحول، عن فضال عاقل عن الیصدر غیرمعقول شئ هذا بأن خبیر وأنت ؟[االستحباب
 علی الروایة حمل معنی وأما 1االستحباب، إلیها بالنسبة الحکم أن هو ... فمرادهم

ن الثواب حیث من بمضمونها یؤخذ أن فهو االستحباب  الغیت قد فکأنه العقاب، دو
 2.«المعدوم منزلة لغیرالمعتبر تنزیال الترك، جواز وعدم اللزوم علی داللتها

گر روایت معتبر باشد  : این توجیه مرحوم شیخ؟حر؟نقد و بررسی درست نیست؛ زیرا ا
گر معتبر نباشد شود نه استحباب. صحیح نه وجوب استفاده می باید وجوب اخذ شود و ا

که وجوب است فتوای به استحباب دهیم. استحباب و  که برخالف صریح روایت  نیست 
کند؛ پس هوجوب مربوط به داللت است نه به سند. سند نمی مانتواند داللت را عوض 

که برای وجوب و عقاب باید دلیل معتبر باشد، برای استحباب هم باید دلیل معتبر و  طور 
 صریح باشد.

کرده که آیا با اخبار من بلغ استحباب پس از مرحوم شیخ هم اصولیین بحث  اند 
 ای مخالف شیخ؟حر؟ هستند.ای طرفدار و عدهشود یا نه؟ عدهاثبات می

کفایة استحباب است ولی تعبیر مرحوم شیخ را قبول ندارد. بههم قائل به  ؟حر؟صاحب 
که ثواب برای عمل است نه برای بلوغ. فرمایش  نظر ایشان، ظاهر روایات من بلغ این است 

که وقتی عملی ثواب دارد، استحباب شرعی هم دارد:  کان األجر أن» شیخ؟حر؟ این بود 
 البلوغ علی متفرعا العمل وکون ثواب ذو عنه؟ص؟ أنه بلغه الذي العمل نفس علی مترتبا
 أتی إذا فیما علیه مترتبا یکون إنما الثواب یکون ألن غیرموجب العمل إلی الداعي وکونه

 وعنوانا وجها له یوجب ال العمل إلی الداعي أن بداهة االحتیاط وبعنوان مأموربه أنه برجاء
                                                   

 .97 ص الشموس، مشارق .1
 .117 فقهیة، ص رسائل .2
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 1.«والعنوان الوجه بذاك به یؤتی

فرماید: شود، مرحوم شیخ میدیده می و آخوند؟امهحر؟: تفاوتی در فرمایشات شیخ نکته
که همان ثواب حتمًا می رسد هرچند ثواب انقیاد، ولی مرحوم آخوند اصرار بر این دارد 
 رسد و ثواب برای عمل است.ثواب خاص می

یا بیان علت و « فعمله»: فرمایش مرحوم آخوند اشکال دارد، زیرا فاء در نقد و بررسی
کردن معلول است؛ معلول است یا  نیست، در فرض اّول، بلوغ ثواب علت است و عمل 

که می شود به دهند به خاطر بلوغ ثواب است نه به خاطر عمل. هرچه ابالغ میپس ثوابی 
که فالن عمل، ثواب ده حج را دارد، همان  گر رسیده باشد  همان مقدار ثواب است؛ مثاًل ا

گر ثواب بیشتری رسیدثواب را می گفت دهند. میه باشد ثواب بیشتری میدهند و ا توان 
 که ثواب، به خاطر بلوغ و عمل باهم است.

شود؛ زیرا بلوغ، باعث ثواب است لذا استحباب عمل در هر دو صورت، استفاده نمی
گفته باشد، خداوند به عنوان تفضل خدا مطرح می ی درواقع دروغ هم  گر راو که ا شود 

فرماید؛ پس ثواب فقط به خاطر عمل محض عنایت میخاطر تفضل و لطف، آن ثواب را 
 نیست تا استفاده استحباب شود و همیشه ثواب، مستلزم استحباب نیست.

نکته: اصل ثواب و خیر بودن عمل در روایات من بلغ، مسّلم است؛ چون ثواب 
عنوان آن ثواب خاص را خداوند به«. اهللیقله رسولوان لم»اضافی، حکایت شده است، 

 فرماید.ضل عنایت میتف

 وجه دوم: داللت بر تفضل

کتاب  ؟حر؟دیدگاه شیخ انصاری که با حکم عقل، اخبار من بلغ بر « رسائل»در  آن است 
إن»کند: عنوان انقیاد داللت دارد و إخبار از تفضل میاصل ثواب به  بهذه الثابت کان و

                                                   
 .929ص کفایةاألصول، .1
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إن فهو بعضها ظاهر هو کما البالغ الثواب خصوص األخبار  العقل لحکم مغایرا کان و
 ذلك باستحقاق الیحکم العقل أن علی بناء العمل هذا علی الثواب أصل باستحقاق

 العامل هذا یستحقه ما تسمیة في یناقش قد بل الفعل إلی الداعي المسموع الثواب
إن ثوابا األمر احتمال لمجرد  إخبار األخبار هذه مدلول أن إال والعوض الجزاء من نوعا کان و

 هو شرعي ألمر الزما لیس أیضا وهو المسموع بالثواب العامل علی سبحانه تفضل اهلل عن
ْمَثاِلَها َعْشرُ  َفَلُه  ِباْلَحَسَنِة  َجاَء  َمْن  تعالی قوله نظیر هو بل الثواب لهذا الموجب

َ
 ملزوم 1 )أ

 2.«المضاعف الثواب ذلك بتحصیل العقل به یستقل إرشادي ألمر

که خیر و حسنه بودن عمل، مسّلم باشد : وجه دوم نقد و بررسی در جایی خوب است 
که خیر و شر بودن عمل، مشکوک باشد، منقاد بودن فایده ندارد و آن روایت  اما جایی 

کند؛ پس وجه دوم بهضعیف هم نمی طور مطلق درست تواند خیریت آن عمل را اثبات 
ودن و ثواب بالغ از باب نیست، اّول باید خیریت عمل مسّلم باشد سپس بحث در منقاد ب

 تفضل مطرح شود.

نظر  5و محقق روحانی، 4محقق خویی؟حر؟ 3بعضی از علما همچون محقق عراقی؟حر؟،
ی را پذیرفته و   اهللآیتو  6سبحانی اهللآیتای از علما مانند دستهمرحوم شیخ انصار

هذا »گوید: ارم میمک اهللآیتاند بلکه مکارم در مفاد روایات من بلغ پیرو مرحوم شیخ شده
عمدة اال یراد علی االستدالل بهذه االخبار علی االستحباب النفسی ولذلک وقع االعالم 

                                                   
 .115. انعام/ 1

 .912ـ  917صص  ،1 ج . فرائداألصول،2
 .557ـ551صص  ،5 ج األصول،. مقاالت7
 .913 ص ،5 ج األصول،مصباح .4
 .251ـ 252 صص ،7 ج األصول،. منتقی5
 .753ـ 751. المحصول فی علم االصول، صص 6
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 1...«.فی حیص وبیص فی مقام الجواب عنه 

کرده : محقق اصفهانی؟حر؟ وجه ارشادی را نپذیرفتهاشکال  و بر شیخ و پیروانش اشکال 
 فیکون الخاّص  الّثواب بجعل ثبوتها فیستکشف الّثبوت غیرمفروض ... وأخرى» است:

 2.«فیه والّترغیب الزمه بجعل الملزوم جعل باب من

کار مسّلم نباشد یعنی : این حرف درست نیستنقد و بررسی ؛ وقتی اصل ثبوت آن 
کار خیر است یا نه، چهنمی که آن  طور به خاطر ثواب خاص، آن عمل، رجحان پیدا دانیم 

کذب داردکه خبر ضعیف کنند درحالیمی  ؟است و احتمال 

ي؟حر؟ العاّلمة شیخنا عن ما وأّما»فرماید: در ادامه می   أّن  من»البراءة  رسالة في األنصار
 أّن : ففیه ...المسموع بالّثواب العامل علی سبحانه اهلل تفّضل عن االخبار هذه مدلول

 مطلوبّیة یستدعی مولوي غرض عن النبعاثها غیرمناٍف  الخاّصة بالمثوبات التفّضل
 وعد بعد بتحصیلها العقل واستقالل ابتداء نعمه وکّل  تفّضل إحسانه کّل  إذ شرعّیة،

 االخبار ومقتضی اخر، أمر العقلي الّثواب إلی اْلرشاد بعنوان بها الشارع ووعد امر بها الشارع
 إّن  وحیث إرشادًا، یکون فکیف العقل به یحکم ال خاّص  بثواب العمل علی الوعد هو

 3.«شرعاً  رجحانه حیث یکون من أن من بّد  فال عقالً  حسنه مقتضی لیس الخاّص  الّثواب

 4التبریزی، مشابه همین نظررا دارد. اهللآیتمرحوم 

که تفضل با : اشکال ایشان بر شیخ؟حر؟ وارد نیست چون ایشان نمینقد و بررسی گوید 
کاشف از استحباب نبوده و مالزم با استحباب  استحباب منافات دارد بلکه هر تفّضل 

                                                   
 .37، ص9. انوار االصول، ج1
 .293ـ 291صص  ،5 ج . نهایةالدرایة،2
 . همان.7
 .911ـ 917، صص 9. دروس فی مسائل علم االصول، ج4
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 نیست.

کسی به خاطر یک روایت ضعیف آن را ثانیًا درصورتی که عمل درواقع اشتباه بوده و 
کرده است امکان دارد خداوند ثوابی به عنوان تفّضل به او عنایت فرماید، اما این امتثال 

که آن عمل رجحان دارد و مستحب است؛ چون ت کاشف از این نیست  فّضل الهی 
 خواهد.استحباب، حکم شرعی است و دلیل می

 وجه سوم: حفظ مستحبات واقعی

المتبادر عرفًا من »مرحوم امام؟حر؟ در مفاد اخبار من بلغ وجه دیگری مطرح فرمودند: 
یات هو اّن ذلک منهم؟ع؟ نظیر الجعل فی  الجعالة ااّل انه جعل فیها الثواب هذه الرو

کل تقدیر سواء طابق الواقع ام ال حًثا للمکلفین علی المحافظةعلی االعمال  للعمل علی 
المندوبة فجعل الثواب علی فرض عدم مصادفة البالغ للواقع ـ ایضًاـ لئاًل یترکه المکّلفون 

کالحّج حثًاوتحری ضًا علی االتیان به کما اّنه جعل الثواب لمقّدمات بعض العبادات 
کما ذهب  وحینئذ فال تدل تلک الروایات علی استحباب ذلک العمل الذی بلغه ثوابه 

 1...«.الیه فی الکفایة 

هم مشابه همین نظر  7فاضل لنکرانی اهللآیت و مرحوم 2سید باقر صدر اهللآیت مرحوم
 را دارند.

توجیه و فلسفه اخبار من : این سخن، وجه مستقلی نیست بلکه نوعی نقد و بررسی
ی و مرحوم اصفهانی( منافات  که با دو وجه دیگر )کالم مرحوم شیخ انصار بلغ است 

که ایشان استحباب را قبول ندارد.  نداشته و تفضل را قبول دارد. البته این واضح است 

                                                   
 .991، ص 9. تنقیح االصول، ج1
 .151، ص5. مباحث االصول، ج2
 .211، ص5. دراسات فی االصول، ج 7
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گانه در مفاد اخبار من بلغ، وجه دوم )نظر تفّضل( از : از مجموع وجوه سهجمع بندی
کم است. محققین اصولی مانند آیات همه  بهتر بوده، اشکالی ندارد یا نسبت به دیگران 

 ترین موّیدان این نظریه هستند.عظام عراقی، خوئی و روحانی؟رحم؟ هم بزرگ

 

 منابع

کریم  قرآن 

 ش. 1752، قم، چ اول، العرفان مطبعه؛ محمدحسین نائینی،؛ التقریرات أجود

؟ع؟، قم، چ دوم، طالب ابي بن علي االمام مدرسه؛ ناصر شیرازى، مکارم؛ أنوار األصول
 ق. 1429

، بیروت، چ العربي التراث إحیاء دار ؛محمدتقی بن محمدباقر مجلسی،؛ بحار االنوار
 ق. 1447دوم، 

؟حر؟، خمیني امام آثار نشر و تنظیم موسسه؛ اهللروح خمینی،؛ موسوی تنقیح االصول
 ق. 1711تهران، چ اول، 

، تهران، چ اول، سبز فرهنگ انتشارات ؛حسین آقا بروجردى، ؛الشیعة أحادیث جامع
 ش. 1796

؟اهع؟، قم، چ الشهیده الصدیقه دار؛ جواد میرزا تبریزى،؛ دروس فی مسائل علم االصول
 ش. 1917دوم، 

کمل محمد بن محمدباقر بهبهانی، وحید؛ رسائل الفقهیة  المجدد العالمه موسسه؛ ا
 ش. 1779، قم، چ اول، البهبهاني الوحید

، العربي الکتاب دار؛ اسدى محمد بن احمد الدین، جمال حّلی،؛ الداعي عدة
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 ق. 1447بیروت، چ اول، 

 التابعه االسالمي النشر موسسه؛ محمدامین بن مرتضی انصارى،؛ األصول فرائد
 ق. 1416، قم، چ پنجم، بقم المدرسین لجماعه

 العلوم احیاء دار؛ عبدالرحیم بن محمدحسین اصفهانی، حائرى؛ الغرویةالفصول 
 ق. 1444، قم، چ اول، االسالمیه

 ش. 1776، قم، چ اول، حسین محمد نائینی،؛ محمدحسین نائینی، ؛االصول فوائد 

، تهران، چ اْلسالمیة الکتب دار ؛اسحاق بن یعقوب بن محمد کلینی،؛ الکافي
 .ق 1447چهارم، 

، قم، چ البیت آل موسسة؛ حسین بن کاظم محمد خراسانی، آخوند؛ األصول کفایة
 ق. 1449اول، 

، قم، چ اْلسالمی اْلعالم مکتب ـالنشر مرکز مطبعة؛ محمدباقر صدر،؛ مباحث االصول
 ق. 1449اول، 

، قم، چ ؟ع؟صادق امام موسسه؛ جعفر تبریزى، سبحانی؛ المحصول فی علم االصول
 ق. 1414اول، 

 ابن جواد سید؛ محمد بن حسین آقا خوانسارى،؛ الدروس شرح في الشموس مشارق
 تا.چا، بیجا، بینا، بی؛ بیالرضا

 1422، قم، چ اول، الخوئي االمام آثار احیاء موسسه؛ ابوالقاسم خویی،؛ األصول مصباح
 ق.

، قم، چ اول، البیت آل موسسة؛ علی بن محمد المجاهد، طباطبایی؛ مفاتیح األصول
 ق. 1296
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 ق. 1755، قم، چ اول، االسالمي الفکر مجمع؛ ضیاءالدین عراقی،؛ األصول مقاالت

چ اول، ، قم، روحاني حسیني محمد سید اهللةآی دفتر؛ محمد روحانی،؛ األصول منتقی
 ق. 1719

، بیروت، التراث الحیاء ؟مهع؟البیت آل موسسة؛ محمدحسین اصفهانی،؛ الدرایة نهایة
 ق. 1429چ دوم، 

؛ عبدالرحیم بن محمدتقی ،(کیفي ایوان)نجفی اصفهانی؛ نیالمسترشد ةیهدا
 ق. 1429، قم، چ دوم، االسالمي النشر موسسه

 1449؟مهع؟، قم، چ اول، البیت آل مؤسسة؛ حسن بن محمد عاملی، حر؛ الشیعة وسائل
 ق.

 

 

  





 

 

 بررسی حکم شرعی نگاه به تصویر
 1علی حسینیهمت

 

 چکیده

خداوند دین را برای هدایت انسان به سعادت قرار داد. خلق تصویر توسط بشر، تأثیر 
بسیاری در زندگی داشت، به همین جهت احکام مربوط به خود را در پیمودن مسیر 

با سعادت بشری خواهد داشت. یکی از این احکام، حکم شرعی نگاه به تصویر است. 
که احکام شرعی این نهیزم نیابه نبود آیات یا عدم وصول روایات در  توجه ، نیاز است 

 د.شومسئله، مشخص و وظیفه مکلف تعیین 

گذشته، به این مسئله فقهی نپرداخته ر اند بلکه بیشتر در اصل خلق تصویفقهای 
توجه به تنوع در مصادیق تصویر و ضرورت بحث، اند. در عصر حاضر باسخن رانده

کرده ؟حر؟ایی چون امام خمینیفقه توجه به اهمیت اند. ما نیز بافتوا داده و آن را بحث 
 ایم.بحث در دنیای امروز مختصرًا به ابعادی از این مسئله پرداخته

و انواع آن « تصویر»و سپس منظور از « نگاه»برای رسیدن به این مهم باید ابتدا منظور از 
وجوب ؛ زیرا پیرامون نگاه به دیگران یا کردیمروایات، رجوع در ادامه به آیات و  شناخته ورا 

یم. که آیا تفاوتی بین نگاه به تصویر  پوشش، آیات و روایاتی دار حال نیاز به بررسی دارد 
شخص با نگاه به خود شخص وجود دارد یا خیر؟ به همین خاطر اقوال مختلف در 

کرده و ادّله نتیجه نهایی این پژوهش آن شد  .کردیمن ها را بیای آنمسئله را نقد و بررسی 
 که نگاه به تصویر همان حکم نگاه به شخص حقیقی و بیرونی را دارد.

کلیدی:  .نگاه، تصویر، مجسمه، عکس، فیلم کلمات 

                                                   
 omidezendegi63@gmail.com، 9. دبیر پژوهشی مؤسسه دارالثقلین، دارای مدرک سطح 1
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 مقدمه

که انسان یخ بشر دارد؛ از آن زمان  های نخستین با تصویرگری قدمتی به بلندای تار
کشیده شدن را ترسیم می های غارها نقوشیاهدافی بر دیواره کردند یا پس از به انحراف 

ک خداجوی گرم شده وفطرت پا . ندبت را برای عبادت خویش برگزید ، بازار پیکرتراشان، 
عصر حاضر بر اهمیت تصویر و تأثیر آن بر بیننده، صدچندان افزوده است و از تصویر 

کاال یا به یج  کاربردی و تأثیرگذار برای ترو استفاده  یایجاد فرهنگ خاصعنوان ابزاری 
 شود.می

ن علم و فنبا گسترش روزافزو آوری، ضرورت به دست آوردن احکام شرعِی توّجه به 
که زندگی های نوظهور و رایج در جامعه، بیشتر احساس میپدیده شود. یکی از مسائلی 

گونه نگاه »، های متفاوت با آن مواجه هستندمردم عصر حاضر با آن درآمیخته و هر روز به 
کردن به تصویر به ما نرسیده  درباره که آیه یا روایتیاست. به لحاظ این« به تصویر نگاه 

کنیم،است تا بتوانیم احکام شرعی را از آن که با رجوع به ادّله ها استنباط  ، نیاز است 
یم و به وظیفه ی شرعی خود عمل حکم شرعی این مسئله را با تمام فروعش به دست آور

 نماییم.

اند اما در اشتهعلمای پیشین بیشتر به مسئله اصل ساخت و خلق تصاویر، توجه د
ای شد تا حکم شرعی نگاه به انواع تصویر و عصر حاضر اهمیت نگاه به تصویر، زمینه

گردد؛ از همین رو فقهای معاصر به این مسئله پرداخته  اند.وظیفه مکلف، مشخص 

که در مباحث نگاه به تصویر به آن توجه نشده جنس هر تصویر و نوع  ،یکی از نکاتی 
که م تواند تأثیر بر فتوا داشته باشد؛ همچنین باید به مباحث اصولی نیز یتأثیر آن است 

کار  دقتبهدر اصول را  شدهنییتعتوجه جدی داشت و قواعد  در فقه و استنباط حکم، به 
 برد.
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 بررسی حکم شرعی نگاه به تصویر  /

 مراد از نگاه

که سخن از  های ماّدی آید منظور، همان دیدن از طریق چشمبه میان می« نگاه»زمانی 
که خداوند آن که است  ها را برای دیدن در سر انسان خلق نموده است؛ اّما ممکن است 

ن استفاده از این چشمجابهعلم و تکنولوژی  ،در آینده که انسان، بدو های یی برسد 
های مصنوعی یا هر دستگاه دیگری، تصویری را در ذهن نمایان سازد. در طبیعی، با چشم

کرد.می همآنبه تفاوتی میان این دو نیست و  بازهماین صورت   توان نگاه و دیدن اطالق 

 مراد از تصویر

کتب لغت کسی یا  همچون:ی متفاوتی بیان شده است، انمع ،برای تصویر در  صورت 
کشیدن ی ؛تصویرگری ؛چیزی را  کاغذ ؛صورت ساز که بر  کشند ،صورتی   ؛دیوار و غیره 

 و ... . شرح دادن

یف متفاوتی بی  ان شده است:برای تصویر در اصطالح نیز تعار

که بر متن یدارید یهاآن بخش از نشانه ریتصو» کاغذ، لمیچون ف ،یماد یاست   ،
کرباس، خطوط، ش  1.«باشد شده ثبت … و یزریل ای کیالکترون یارهایچوب، سنگ، 

ما را نیز شامل  موردبحثاین تعریف جامع افراد تصویر نیست. همچنین برخی از افراد 
ن  به وجودکه بتوانند در آینده تصویر را مستقیمًا در ذهن گردد، مثل ایننمی آورند بدو

 که بر یک جسم مادی ثبت شده باشد.این

که  یگرید قتیحق ای تیبازتاِب واقع ایانعکاس  ،ریتصو اینگاره »  صورتبهاست 
 «.وجودی ثانوی تحقق یافته است

که این تعریف جامع افراد ت صویر نیست اّما جامع افراد موردبحث ما است چرا

                                                   
 .11 – 17های تصویرى تا متن، ص . از نشانه 1
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ی تجربه دیداری سابق، موردبحث ما در این تحقیق نیست  تصویرهای خیالی و یا یادآور
که یک واقعیت خارجی را به تصویر بکشد.  و موردبحث تصاویری است 

 ،یو روشن یرگیل، سطح، رنگ، بافت، تکنقطه، ش خط، در هنر: ریتصو یمعنا»
( سبب ذهن ن،ی)ع صفحه یها و ارتباطشان بر روآن ینینشهمه کهستند  یعناصر

 1«.ده شودیر دیگردد تا تصویم

کامل باشد.به نظر می  آید این تعریف جامع افراد و 

 انواع تصویر

که تصویر می گونی باشد  گونا توان به موارد ذیل می هاآن ازجملهتواند دارای مصادیق 
کرد:  اشاره 

د. با شواطالق می« نّقاشی»که انسان آن را نگاشت،  ینوع تصویر نیاول به: نّقاشی ـ1
های پیشرفت نمود و سبکروز روزبهتکامل فکری و تنوع فکری و فرهنگی بشر، نقاشی نیز 

 مختلفی به وجود آمد.

ی  : انسان توانست با استفاده از علم تجربی، همان صحنهعکسـ 5 خارجی را بر رو
کند.  کاغذ یا هر چیز دیگری باشد جسم مادی چاپ  حال این جسم مادی ممکن است 

کرده و نمایش می دهند یا با که با رنگ، خراشیدن، سوزاندن و ...، تصویر را بر آن چاپ 
که به چراغ  معروف هستند.« تصاویر دیجیتال»های نوری، عکس را به وجود آورند 

و حرکت را نیز به نمایش : انسان توانست به خلق تصاویر متحرک دست بزند فیلمـ 9
ک های هم عکسسره فیلم چیزی جز نمایش سریع و پشتبگذارد. این را باید بدانیم 

کیفّیت یک فیلم مختلف نیست؛ مثاًل وقتی می فریم بر ثانیه است، یعنی در هر  57گویند 
 شود تا یک ثانیه تصویر متحرک خلق شود.عکس نمایش داده می 57ثانیه از این فیلم 

                                                   
 .html.08ـ22ـ15ـ18ـ04ـ2013ـ39/2102ـ32ـ15ـ16ـ08ـhttp://www.sherane.ir/2012ـ  1
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گذاشته می گاهی گاهی فیلم در زمانی ضبط شده و در زمان دیگری به نمایش  شود و 
که پخش مستقیم میصورت پخش مستقیم صورت میبه نمایش  بازهمشود گیرد. زمانی 

که  قدرتصویر با تأخیر همراه است اّما بسته به شرایط، این زمان ممکن است این کم باشد 
کشد.یا چند ثانیه ب کمتر از ثانیه باشد  ه درازا 

گر مجسمه برگرفتمجسمهـ 7 ه از یک وجود : مجسمه هم یک نوع از تصویر است. ا
یف اخارجی باشد، نشانه کی از آن وجود خارجی است. با تعار  ،از تصویر شدهارائهی حا

 شود و موردبحث ما است.مجسمه نیز از مصادیق تصویرگری لحاظ می

که نور از آن  : سایه نیز صورتی از وجود خارجیسایهـ 2 ی جسم مات  که بر رو است 
کی از ذیکند نقش میمیعبور ن  ظّل است.بندد و حا

 کند.چه مانند آن شکل را منعکس میاز آیینه و هر صورت بازتابیـ 1

کهـ 7 بر جسم  آنچهدانیم، نه معنای خاّصِ تصویر را دارای یک معنای عام می ازآنجا
به شکل  ممکن است تصویری از وجود خارجی، ،مادی ثبت شده است، با پیشرفت علم

ی، مستقیمًا در ذهن تداعی بعدسهی یا دوبعدصورت شده از قبل را بهزنده یا ضبط
 نمایند.

که میشوتصویر دارای مصادیق دیگری نیز  ،با پیشرفت بشرممکن است ـ 1 توان د 
 ها تطبیق نمود.مباحث آینده را بر آن

 

 بررسی احکام مسئله

 نیازمند بیان مقدماتی است. ،اختالف و نزاع محل ندآشکار ش

ی ندارند و نظراختالفعلما در چند مورد پیرامون حکم حرمت نگاه به تصویر، 
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 قطعًا نگاه به تصویر حرام است: ،برخی شرایط باوجود

 باشد. 2یا شهوت 1لّذت ـ نگاه با قصد تعّمد،1

گناه ب 4و ریبه 7نگاه، خوف لهیوسبه ـ5  اشد.افتادن در 

 5مترّتب باشد.بر آن ای مفسده ـ9

کردن وجود داشته باشد فقها حکم به حلّیت نگاه می که ضرورت نگاه  کنند؛ جایی 
گر بدون  طوربه که برای آموزش پزشکی نیاز است به تصویر عریان نگاه شود ا مثال، زمانی 

کرد. قدربهتوان شرایط باال باشد می  6ضرورت نگاه 

که  وجوب پوشش ندارد محل بحث ما نیست؛ مثاًل فقها همچنین در جایی 
گردی صورت و دست  دانند.ها از انگشت تا مچ را برای زنان جایز مینپوشاندن 

که از  که  محلیکی از مواردی  خارجی  حقیقتبحث ما خارج است، تصاویری است 
گر مصداق یکی  پرداخته وندارد و ساخته  از موارد تخّیل انسانی است؛ در این صورت نیز ا

گذشت نباشد، نگاه به آن که   ها جایز است.حرام قطعی 

                                                   
؛ أجوبة االستفتاءات )فارسی(، 379و  371، صص 5المسائل )محشی ـ امام خمینی(، ج توضیحـ  1

األحکام الواضحة )للفاضل(، ص  ؛951(، ص ؛ المسائل المنتخبة )للتبریزي519و  515و  515و  523صص 
979. 
 .515؛ أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 375، ص 5المسائل )محشی ـ امام خمینی(، ج توضیحـ  2
و  515؛ أجوبة االستفتاءات )فارسی(، صص 379، ص 5المسائل )محشی ـ امام خمینی(، ج توضیحـ  7

515. 
؛ أجوبة االستفتاءات )فارسی(، 379و  375، صص 5ی(، جالمسائل )محشی ـ امام خمین توضیحـ  4

 .979األحکام الواضحة )للفاضل(، ص  ؛951؛ المسائل المنتخبة )للتبریزي(، ص 519و  515صص 
؛ أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 379و  375، صص 5المسائل )محشی ـ امام خمینی(، ج توضیحـ  5

 .979األحکام الواضحة )للفاضل(، ص  ؛951 ؛ المسائل المنتخبة )للتبریزي(، ص515
 .11ـ احکام پزشکی )مکارم(، ص  6
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، رمسلمانیغمیان مسائل مورد اّتفاق، تفاوتی در جنس موافق یا مخالف، مسلمان یا 
آشنا یا غیر آشنا، اهل رعایت حجاب و پوشش یا غیر اهل رعایت و ... وجود ندارد و در 

گفته شد. که   همه، حکم همان است 

که بحث در غیر موارد  محلبا این مقدمات  در صدر  شدهگفتهبحث ما مشّخص شد 
 است.

 حکم مسئله

جواز  ـ1های متفاوتی داشت و بلکه اقوالی وجود دارد: توان فرضپیرامون این مسئله می
 توان به این تفاصیل اشاره نمود:حرمت. در بحث تفصیل نیز می ـ9تفصیل  ـ5

 ؛شناسداو را نمی شناسد یاصاحب تصویر را می ،ـ بیننده1

 ، مسلمان است یا غیرمسلمان؛ـ منظور5

 ، اهل رعایت است یا خیر؛ـ منظور9

که منظورـ فرض دیگر تفصیل می7  ، در دسترس ناظر هست یا خیر؛تواند این باشد 

گر تصویر2  فیلم است پخش مستقیم و زنده است یا خیر. ،ـ ا

که  ی همسانآیا بین شخص و تصویر او  اوالً منشأ تمامی این اختالفات در این است 
گر این همسانی ثابت شود، تفاوتی میان حکم نگاه به شخص با حکم  وجود دارد یا خیر؟ ا

گر همسانی وجود ندارد آیا می توان از حکم نگاه به نگاه به تصویر او وجود ندارد. ثانیًا ا
تسّری داد و  ،مناط و حکمتی را به دست آورد و آن را به حکم نگاه به تصویر ،شخص

 استفاده نمود؟

که می کسانی  کسانی ما با دو نظریه روبرو هستیم،  گویند چنین همسانی وجود دارد و 
که می کسانی  گویند نگاه به تصویر تفاوتی با نگاه به فرد که منکر چنین همسانی هستند. 
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که وقتی به عرف رجوع می که عرف تفاوت و تکنیم، میندارد مّدعی هستند  مایزی بینیم 
چه در مورد نگاه به دو نگاه یکی است. هر میان آن دو قائل نیست؛ پس احکام این

دیگر  هینظرگوییم در مورد نگاه به تصویر شخص نیز باید بگوییم. در مقابل شخص می
که بین این دو تفاوت وجود کنیم میوقتی به عرف و دّقت عقلی رجوع می گوید:می بینیم 

 دارد.

که تفاوت این دو  گروه در رجوع به عرف برای تعیین موضوع حکم شرعی در این است 
 1منظور از عرف در نظریه اّول، عرف مسامحی است، اّما نظریه دوم به عرف خاص و دّقی

بنابراین عرف دّقی و دّقت عقلی موضوع را در نگاه به شخص و نگاه به ؛ کندرجوع می
در نگاه به تصویر، تصویر آن شخص است و  داند. موضوعتصویر او، دو چیز جدا از هم می

که متعّلق  موضوع در نگاه به شخص، وجود خارجی و حقیقی آن شخص است؛ هرچند 
 نگاه است. پس طبق نظریه دوم، حکم در این دو موضوع متفاوت خواهد بود: ،در هر دو

کردن به خود زن نامحرم را ندارد» کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه   2«.نگاه 

کردن به فیلم» کردن به اجنبی را نداردنگاه   7«.ها و تصاویر، حکم نگاه 

که برخی از فقها حّتی نگاه به تصویر در آینه یا آب زالل را نیز جایز می دانند؛ تا جایی 
که وقتی شارع از نگاه به شخص نهی می انصراف به فرد  ،کند، این نگاهبا این استدالل 

دارد نه تصویر فرد. همچنین استدالل  (م به فرد بیرونینگاه مستقی)شایع و متعارف 
که وقتی ما می :کنندمی داشته باشیم « علم»توانیم بگوییم نگاه به تصویر حرام است 

                                                   
، ص 9؛ تهذیب األصول، ج 39، ص 5؛ إرشاد العقول الی مباحث األصول، ج 17ـ االستصحاب، ص  1

 .532، ص 1؛ المحصول فی علم األصول، ج 753
 .523تفتاءات )فارسی(، ص ؛ أجوبة االس371، ص 5المسائل )محشی ـ امام خمینی(، ج توضیحـ  2
 .515؛ أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 375، ص 5المسائل )محشی ـ امام خمینی(، ج توضیحـ  7
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 1مصداق نگاه به شخص است؛ پس وقتی علم نبود، اصل، اباحه در عمل است.

یادی از فقها، جواز مطلق ا آب زالل را ملحق را قائل نیستند و تصویر در آینه ی دسته ز
علما از دو راه مّدعی چنین الحاقی  گروهاین  2دانند.به حکم نگاه به خود شخص می

 هستند:

 3خصوصیت القاءـ 1

که ما به یک ما سخنان بزرگان را به طریق صحیح علم تجربی تبیین می کنیم: زمانی 
نعکاسی از کند و نوِر اکنیم، نور به شخص خارجی برخورد میشخص خارجی نگاه می

وقتی ما تصویر شخص را  ابراین ما قادر به دیدن او هستیم.بن ؛رسدبدن او به چشم ما می
کند و از شخص به آینه یا آب برخورد می شدهمنعکسبینیم، نور در آینه و آب زالل می

کند؛ بنابراین تفاوتی بین نگاه به خود همان نور شخص را به سمت ما منعکس می
گونه این ،دو عکس یا امثال این ،آینه وجود ندارد، اّما در نّقاشیشخص و نگاه در 

 4نیست.

 ـ از طریق مراجعه به عرف2

وقتی ما نگاه به تصویر در آینه یا آب زالل را به عرف عرضه  :فقها مّدعی هستند
کنیم، عرف تفاوتی بین نگاه به خود شخص با نگاه به تصویر او در آینه یا آب می

                                                   
ک مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج  1  .15، ص 11ـ ر. 
؛ منهاج الصالحین 131، ص 5؛ مستمسك العروة الوثقی، ج957، ص 1ـ العروة الوثقی )المحشی(، ج 2

 .51، ص 1)المحشی للحکیم(، ج
کتاب النکاح )مکارم(، ج  7  .71، ص 1ـ 
کتاب الطهارة، ج 4 ـ  951، صص 7؛ موسوعة اْلمام الخوئي، ج51ـ  52، صص 7ـ تنقیح مباني العروة ـ 

 .11، ص 9لهدى في شرح العروة الوثقی، ج؛ مصباح ا953



11 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

 1ها قائل است.عرف تفاوت بین آن ،ا در مصادیق دیگربیند، اّم نمی

که پخش زنده باشد  ملحق به نگاه به خود شخص را نیز برخی از فقها فیلمی 
 2دانند.می

که با  پرسشالبته جای این : نقد و بررسی از دو توجیه قبل آن را  کیکدامباقی است 
که از دستگاه  اوالً  کهیدرحالدانند ملحق به نگاه به خود شخص می تصویری 

از خود شخص نیست بلکه  شدهمنعکسنور بازتابی و  ،شوددیده می کنندهپخش
گرفته و در خود تبدیل به مفاهیم دیجیتال می ،دوربین کند سپس از طریق نور بازتابی را 
گیرنده این داده شگرینماصفحه  کوچک به نمایش چراغ لهیوسبهها یا دستگاه  های نوری 

مبنای برخی از این بزرگان در تعیین  ،شود. ثانیًا در مورد رجوع به عرفمیگذاشته 
و در مورد این مسئله  7موضوع، رجوع به عرف دّقی است نه رجوع به عرف مسامحی،

 تفاوت قائل است. ،عرف دّقی بین موضوع دو نگاه

 

 یکسانی حکم نگاه به شخص و نگاه به تصویر او

گر ما مبنای رجوع به عرف مس امحی در تعیین موضوع را قبول نکنیم و به عرف دّقی ا
که نگاه به تصویر شخص، حکم لیدالتوان با می بازهم، نماییمرجوع  کرد  ی دیگر اّدعا 

نگاه و » درباره واردشدهتوان با تأّملی در آیات و روایات نگاه به خود شخص را دارد. می

                                                   
کتاب الطهارة، ج 1 ؛ 953، ص 7؛ موسوعة اْلمام الخوئي، ج51ـ  52، صص 7ـ تنقیح مباني العروة ـ 

 .11تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة ـ أحکام التخلي، ص 
تاءات )فارسی(، ؛ أجوبة االستف375و  371، صص 5ـ توضیح المسائل )محشی ـ امام خمینی(، ج 2

 .515و  515، 523صص 
، ص 9؛ تهذیب األصول، ج 39، ص 5؛ إرشاد العقول الی مباحث األصول، ج 17ـ االستصحاب، ص  7

 .532، ص 1؛ المحصول فی علم األصول، ج 753



    11 

 

 

 بررسی حکم شرعی نگاه به تصویر  /

وجوب پوشش و حرمت نگاه به برخی از مواضع  پیرامونهایی ، به حکمت«پوشش
ها در مسئله تصویر نیز استفاده نمود و توان از این حکمتدست یافت. حال می ،نامحرم

که بگوییم همان حکمت « حکمت»ها در نگاه به تصویر نیز وجود دارد. درست است 
ده حکم تواند تعمیم دهنتواند مخّصص حکم باشد اّما حکمت مینمی« عّلت»مانند 

به برخی از این  اینکرا به سایر موضوعات سرایت دهد.  یباشد و حکم موضوع
 کنیم:ها اشاره میحکمت

 تهییج شهوانی ـ1

های وجوب ستر و عدم نگاه به مواضعی مانند مو و بدن زنان این یکی از حکمت
که با نگاه به این مواضع برای مرد  خاطر  شود. به همینحاصل می« تهییج شهوانی»است 

که در روایت جواز نگاه به مو و بدن زن دیوانه، عدم تعّمد شرط دانسته شده است:  است 
ِد ْبِن ِع » ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ اِد ْبِن ُصَه یِعّدَ ٍب یَسی َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعّبَ

َبا َعْبِد اهلِل  َقاَل 
َ
  ُقوُل ی ؟ع؟َسِمْعُت أ

ْ
ْهِل اَل َبأ

َ
ْعَراِب َو أ

َ
َهاَمِة َو اأْل ْهِل الّتِ

َ
َظِر ِإَلی ُرُءوِس أ َس ِبالّنَ

ُهْم ِإَذا ُنُهوا اَل  ّنَ
َ
َواِد َو اْلُعُلوِج أِل َس  ْنَتُهوَن یالّسَ

ْ
َقاَل َو اْلَمْجُنوَنِة َو اْلَمْغُلوَبِة َعَلی َعْقِلَها َو اَل َبأ

َظِر ِإَلی َشْعِرَها َو َجَسِدَها َم  ْد َذلِ یا َلْم ِبالّنَ  1.«کَتَعّمَ

گناه  عمل، زیرا در آن ؛شودهمچنین در روایات از نگاه به زنان نهی می فتنه افتادن در 
 وجود دارد.

ْخَرى َو اْحَذُروا اْلِفْتَنةکلَ »
ُ
ِة َفاَل ُتْتِبُعوَها ِبَنْظَرٍة أ

َ
ُل َنْظَرٍة ِإَلی اْلَمْرأ ّوَ

َ
 2«.ْم أ

ُل کلَ » ّوَ
َ
َساِء أ  7«.َنْظَرٍة َفاَل ُتْتِبُعوَها َو اْحَذُروا اْلِفْتَنة ْم ِمَن الّنِ

                                                   
 .257؛ ص 2ـ الکافي )ط ـ اْلسالمیة(؛ ج 1
 .91، ص 151و ج ؛115، ص 15؛ بحار األنوار )ط ـ بیروت(، ج195، ص 5ـ الخصال، ج 2
 .151ـ تحف العقول، ص  7
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ی با نگاه به خود شخص فقهامؤّید این سخن، نظر  که نگاه به تصویر را مساو یی است 
که بیننده، منظور را مینمی حکم به اشکال چنین  ،شناسددانند اّما در مورد جایی 

کرده  1اند.نگاهی 

که میزان برانگیختگی شهوانی در نگاه به خود شخص بیشتر از نگاه به تصویر  هرچند 
کهی نیست. کنندگکیتحراوست اّما خالی از  یم   جاهمهاین حکمت در  توّجه دار

 کند.کارایی ندارد و فقط مقداری از مقصود ما را تأمین می

 حریم و عفت ـ2

 و گردی صورت جزبهتمام بدن زن  بر اساس دیدگاه بسیاری از فقهای شیعی،
کرامت و معنوی،  تیشخصشود. به خاطر عورت برای زن محسوب می ،ها تا مچدست

احترام زن مسلمان، خداوند برای محفوظ ماندن این حریم، اطالع بر عورت مسلمان را 
ِة »حرام دانسته است. این احترام از مفهوم روایت  ّمَ ْهِل الّذِ

َ
به دست  2«اَل ُحْرَمَة ِلِنَساِء أ

تصویر مو و بدن زن مسلمان نیز اطالع بر عورت اوست و موجب هتک  آید. نگاه بهمی
 حرمت و عفاف زن مسلمان است.

 ممنوعیت آشکار شدن زینت ـ3

کریم می ِمناِت فرماید: خداوند متعال در قرآن  ُمؤ  صاِرِهّنَ َو یَو ُقل  ِلل  ب 
َ
َن ِمن  أ ُضض  غ 

وَجُهّنَ َو لا ی َن ُفُر َفظ  دیح  هاَنَتُهّنَ یَن زیب   خداوند از اینکه زنان مؤمن، .7ِإلّاَ ما َظَهَر ِمن 
ینت که به تصویر مو و ز های خود را برای نامحرمان آشکار نمایند نهی فرموده است؛ وقتی 

ینتبدن زن نامحرم نگاه شود از نمونه های های اوست و زیباییهای بارز آشکار شدن ز

                                                   
 .515ـ أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص  1
 .257؛ ص 2ـ الکافي )ط ـ اْلسالمیة(؛ ج 2
که چشمان خویش  91 آیهـ نور،  7 ینتنگه را شرمگاه خود ،فروگیرندرا )و به زنان مؤمن بگو  های دارند و ز

که پیداست آشکار نک  نند(.خود را جز آن مقدار 
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 شود.پنهانی او آشکار می

 تصویر گری حکایت ـ4

که تصویر حکایت جنبه ،تصویر گری از موضوع خود یعنی شخص خارجی دارد؛ چرا
خود شخص در جلو چشم حضور ندارد از او  یوقتجانشین شخص بیرونی است و 

کریم میخداوند متعال کند. حکایت می ُجِلِهّنَ لِ یَو لا فرماید:در قرآن  ر 
َ
َن ِبأ ِرب  َلَم ما یض  ع 

فی کوبیدن به زمین نهی می .1َنِتِهنیَن ِمن  زیخ   ،کوبیدنپازیرا  ؛فرمایدخداوند از پا 
ینت پنهانی  گری یز همین جنبه حکایتکند؛ تصویر نو آن را آشکار می کردهحکایت از ز

 را دارد.

 روایات نیز مؤّید همین حکمت هستند:

بِ یْبُن ِإْبَراِه  یَعلِ »
َ
ُد ْبُن ِإْسَماِع یَم َعْن أ عًا َعِن اْبِن یَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َجِم َل َعِن الْ یِه َو ُمَحّمَ

بِ 
َ
بِ  یٍر َعْن َحْفِص ْبِن اْلَبْخَترِ یُعَم  یأ

َ
ْن َتْن  یْنَبِغ یَقاَل: اَل  ؟ع؟َعْبِداهلِل  یَعْن أ

َ
ِة أ

َ
ِشَف کِلْلَمْرأ

ْصَرانِ یُهوِد یالْ  یَد یَن یبَ  ُهّنَ یِة َو الّنَ ْزَواِجِهن کِصْفَن َذلِ یِة َفِإّنَ
َ
 2«.أِل

« الینبغی»؛ زیرا دارداشکال  ،السند است اّما در داللتصحیح نکهیباااین روایت 
کراهت دارد نه حرمت.  ظهور در 

ْن َتْن یاَل »
َ
ِة أ

َ
ْصَرانِ یُهوِد یالْ  یَد یَن یِشَف بَ کُجوُز ِلْلَمْرأ ُهّنَ یِة َو الّنَ ّنَ

َ
 کِصْفَن َذلِ یِة أِل

ْزَواِجِهن
َ
 7«.أِل

که میداللت این روایت در حرمت  اّما سند روایت « الیجوز»فرماید کامل است چرا
 به همین خاطر ما روایات را مؤّیِد حکمت موردبحث قرار دادیم. دارد؛اشکال 

                                                   
کرده 1 که پنهان  ینت   اند دانسته شود(.ـ همان. )و نیز چنان پاى بر زمین نزنند تا آن ز
 .211، ص 9؛ من ال یحضره الفقیه، ج213، ص 2ـ الکافي )ط ـ اْلسالمیة(، ج 2
 .217، ص 5ـ الخصال، ج 7
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 گیرینتیجه

گرفت: نگاه به تصویر در نظر عرف های سابق میبه بحث با توجه توان نتیجه 
کسی مبنای رجوع  گر  ی با نگاه به خود شخص است. ا به عرف مسامحی مسامحی مساو

که عرف مسامحی تفاوت قائل است،  در تعیین موضوع را قبول نکند یا اّدعا نماید 
که نگاه به شخص  آمدهدستبهتوان با تنقیح مناِط می از آیات و روایات، بیان نمود 

 حقیقی بیرونی هر حکمی دارد، نگاه به تصویر او نیز همان حکم را دارد.

 

 منابع

کریم  قرآن 

جلد،  کیدر  ؛نیید علی بن جواد حسیاى، سخامنه ؛االستفتاءات )فارسی(أجوبة 
 .ق ه 1757ل، اّو  چ ران،یا ـدفتر معظم له در قم، قم 

ز کجلد، مر کیدر  ؛رانی، محمد فاضل موحدىکلن ؛ام الواضحة )للفاضل(کحاأل
 .ق ه 1755چهارم، چ ران، یا ـ، قم ؟مهع؟فقهی ائمه اطهار

ارات مدرسه امام جلد، انتش کیدر  ؛ارمکرازى، ناصر میش ؛(ارمکی )مکام پزشکاح
 .ق ه 1753ل، اّو چ ، رانیا ـ، قم ؟ع؟طالبعلی بن ابی

ایران، چ  –؛ احمد، بابک؛ در یک جلد، نشر مرکز، تهران رى تا متنیهای تصواز نشانه
 ش. ه1972دوم، 

رانی، محمد فاضل کلن ؛یام التخلکأح ـلة یر الوسیشرح تحر یعة فیل الشریتفص
ه قم، ین حوزه علمیجلد، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس کیدر  ؛موحدى
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 بررسی حکم شرعی نگاه به تصویر  /

 .ق ه 1759ران، اول، یا ـقم 

قة یجلد، دار الصد 7 ؛زى، جواد بن علییتبر ؛تاب الطهارةک ـالعروة  یح مبانیتنق
 .ق ه 1751ران، اول، یا ـ، قم ؟اهع؟دةیالشه

 دفتر جلد، 5 موسوى،اهلل د روحینی، سیخم ؛(نییخم امام ـ ی)محّش ئل المسا حیتوض
 ه 1757 هشتم، ران،یا ـ قم قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته اسالمی انتشارات

 .ق

نتشارات ا دفتر جلد، ؛یید محمدکاظم طباطبایزدى، سی ؛(یعروة الوثقی )المحّش ال
 .ق ه 1713ران، اول، یا ـه قم، قم ین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس

تهران،  ـة یتب اْلسالمکجلد، دار ال1 ؛عقوب بن اسحاقینی، محمد بن یلک ؛یافکال
 ق. 1757چاپ: چهارم، 

ارات مدرسه امام علی بن جلد، انتش 1 ؛ارمکرازى، ناصر میش ؛احکتاب النک
 .ق ه 1757ران، اول، یا ـ، قم ؟ع؟طالبابی

، قم ؟اهع؟دةیقة الشهیجلد، دار الصد کیدر  ؛زى، جواد بن علییتبر ؛مسائل المنتخبةال
 .ق ه 1757ران، پنجم، یا ـ

جلد، مؤسسة دار  17 ؛یید محسن طباطبایم، سیکح ؛العروة الوثقی کمستمس
 .ق ه 1711ل، ران، اّو یا ـر، قم یالتفس

جلد،  13 ؛نراقی، مولی احمد بن محمد مهدى ؛عةیام الشرکأح یعة فیمستند الش
 .ق ه 1712ران، اول، یا ـ، قم ؟مهع؟تیمؤسسه آل الب

 ـجلد، مؤلف، تهران  15 ی؛رزا محمدتقیآملی، م ؛شرح العروة الوثقی یمصباح الهدى ف
 .ق ه 1915ل، ران، اّو یا
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 دار جلد، 5 ؛یید محسن طباطبایم، سیکح ؛(میکللح ین )المحّش یمنهاج الصالح
 ق. ه 1715 اول، لبنان، ـ روتیب للمطبوعات، التعارف

اء آثار یجلد، مؤسسة إح 99 ؛د ابوالقاسم موسوىیی، سیخو ؛یموسوعة اْلمام الخوئ
 .ق ه 1711ران، اول، یا ـره، قم  یاْلمام الخوئ

  



 

 

کار و تحصیل ارتباط کالمی زن و مرد احکام فقهی  در محیط 

 1رضا جرگانیعلی

 

 چکیده

گسترش جوامع بشری و احساس نیاز به پرورش استعدادهای درونی مانند تحصیل 
کرده است و معاشرت علم و تأمین معاش، حضور زنان به عرصه اجتماع را پررنگ تر 

معاشرت در متون دینی جنس و دو جنس مخالف هستند. بحث کنندگان شامل دو هم
گرفته، ویژه در آیات و روایات نیز موردتوجهبه حدود و احکام آن در متون فقهی مغفول  قرار 

بر این است  پژوهشعناوین مختلفی اشاره شده است. سعی نگارنده در این  بانمانده و 
کار و تحصیل بررسی شود. بر اساس روایات، اختا  کالمی زن و مرد در محیط  تالط ارتباط 

گناه و مفسده باشد، نه گر عاری از هرگونه  کار و تحصیل ا تنها ایرادی با نامحرم در محیط 
گر ایفای نقش با قصد قربت و هدف متعالی  بسا مطلوب هم ؛ چهمحقق شودندارد؛ بلکه ا

 باشد.

کلیدی: گان  کار، تحصیل. واژ  احکام، فقه، اختالط، 

  

                                                   
حوزه علمیه، استاد دانشگاه و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه،  7. دارای مدرک سطح  1

jaragani@yahoo.com 
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 مقّدمه

 امنیتی، اقتصادی، از اعم مختلفی نیازهای و است اجتماعی موجودی انسان
 پس ؛نیست نیازها این رفع به قادر تنهاییبه طرفی از دارد و علمی و فرهنگی اجتماعی،

گزیر ی اجتماع و جامعه به نا  با ارتباط مستلزم غالباً  اجتماع، به ورود این. است آورده رو
گر مخالف جنس با ارتباط این حال است؛ مخالف جنس  نشود مدیریت صحیح طوربه ا
 ابعاد در اشخاص استعدادهای شدن شکوفا همان که اصلی هدف از است ممکن

هم  زابسا این مسئله آسیببلکه چه شودن محقق ... و هنری علمی، اخالقی، مختلف
 باشد.

 فقه خصوصبه است؛ زمانی و عصر هر در بشر نیازهای پاسخگوی و جامع دینی اسالم
 بینانه ودیدگاهی واقع و گرفته در نظر را مکان و زمان مقتضیات بوده، پویا فقهی که امامیه

 شدن شکوفا اخالقی، خطرات از ماندن مصون برای روازاین ؛دارد فطرت موافق با
سعی  .دارد اجرا قابل و سازمصون احکامی آنان نیازهای رفع و اشخاص استعدادهای

کالمی زن و کار و تحصیل از نگارنده بر آن است تا احکام فقهی ارتباط   مرد در محیط 
 بررسی شود. امامیه فقه دیدگاه

یشه « معاشرت» به معنای آمیختن و مصاحبت است و در اصطالح به « عشره»از ر
وآمد با دیگران است. بحث معاشرت شامل موضوعاتی معنای ارتباط، دوستی و رفت

 شود.می و ... مشتری شرت با همسر، همسایگان، فروشنده،عانظیر م

کممقوله ارتباط و معاشر گسترش جوامع ت با پیدایش جوامع بشری، شروع شد.  کم با 
 آموزی و تأمین معاش،و احساس نیاز به پرورش استعدادهای درونی مانند علم بشری

کار و فضای  با ورودد؛ بنابراین تر شعرصه اجتماع پررنگ درحضور زنان  بانوان به محیط 
آداب و احکام  های عمومی ارتباطات،امه و توصیهنین، عالوه بر دستورها، آیتحصیلی

جدیدی نیاز بود. این آداب و احکام جدید، قبل از اسالم نیز مطرح بوده، چنانچه در سوره 
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 / تحصیل و کار محیط در مرد و زن کالمی ارتباط فقهی احکام

اشاره شده است  ؟ع؟و حضرت موسی رفتار دختران شعیب؟ع؟، به 93ـ91 قصص آیات
تبع آن دو در متون فقهی، همواره ازآن در اسالم نیز در قالب متون قرآنی و روایی و بهپس و

 اند.و بزرگان به این موضوع پرداخته اندیشمندانموردتوجه بوده است و در عصر حاضر نیز 

که در قالب پایان بررسی فقهی » :نامه نگارش یافته عبارت است ازموضوعات مرتبطی 
بررسی »و « آداب معاشرت از دیدگاه قرآن و حدیث»، «عاشرت با دیگرانسبک زندگی در م

، موضوعاتی نیز در حال نگارش «تأثیر و جایگاه ُحسن معاشرت در تحکیم خانواده
آداب »، «احکام فقهی و اخالقی معاشرت به معروف میان زوجین»هستند ازجمله: 

 «.ر قرآنآداب معاشرت د»و « معاشرت اجتماعی بر اساس سوره حجرات

کار و »یعنی  پژوهشموضوع این   کالمی زن و مرد در محیط  احکام فقهی ارتباط 
کار و تحصیل  «تحصیل که با تمرکز بر محیط  که بررسی شده است به این شکل  تا جایی 

کاری صورت نگرفته و در منابع اصلی فقهی هم به صورت متمرکز و تفصیلی باشد، 
 نگارنده بر این است این خأل را برطرف نماید.موردبحث واقع نشده است؛ لذا سعی 

 

 اختالط با نامحرم :گفتار اول

و برای حفظ این مقام و  دانددارای جایگاهی بلند و ارزشمندی میرا اسالم، زن 
کار زن کرده است؛ باید ببینیم آیا تحصیل و   جایگاه، چارچوب و خطوط قرمزی مشخص 

تواند به خاطر انجامد، جایز است؟ آیا زن میمیکه به معاشرت و اختالط با نامحرم 
کار، با افراد نامحرم ارتباط و معاشرت داشته باشد؟  تحصیل و 

که عبارتند از:چند دسته روایات، دراین  1باره وجود دارد 

 نکوهش تنه زدن زنان به مردان دسته اول:
                                                   

کتاب الستر و الساتر، ص 1ـ  دلیل تحریر الوسیله، ج 1  ،111. 
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 ؟ع؟یعلام کند: امروایت می از امام صادق؟ع؟ 1ایغیاث بن ابراهیم در  صحیحه
ْئُت ی»فرمود:  ْهَل اْلِعَراِق ُنّبِ

َ
ّنَ ِنَساَء  ا أ

َ
َجاَل فِ یْم کأ رِ  یَداِفْعَن الّرِ  َما َتْسَتْح یالّطَ

َ
ای  2؛«ونیِق أ

که زنانتان در راه، به مردان تنه می  کنید؟زنند. آیا حیا نمیاهل عراق! به من خبر رسیده 

کوچه و خیابان دسته دوم:  سرزنش راه رفتن زن در وسط 

َس یلَ  َقاَل َرُسوُل اهلِل؟لص؟»: ؟ع؟صادق: صحیحه ولید بن صبیح از امام روایت اّول
َساِء ِمْن َسَرَواِت  رِ  ِللّنِ َها َتْمِش کٌء َو لَ یِق َش یالّطَ رِ  یفِ  یّنَ رسول  7؛«ِق یَجاِنِب اْلَحاِئِط َو الّطَ

کنند. فرمود: زنان از خدا؟لص؟ کنار دیوار و راه، حرکت   وسط راه، عبور نکنند بلکه در 

َس یلَ  َقاَل َرُسوُل اهلِل؟لص؟»: ؟ع؟صادقروایت دوم: صحیحه هشام بن سالم از امام 
رِ  َساِء ِمْن َسَراِة الّطَ فرمود: زنان نباید از  رسول خدا؟لص؟ 4؛«َوَسَطه یْعِن یِه یْن َجْنَب کِق َو لَ یِللّنِ

کنار، راه بروند. کنند بلکه باید از   وسط راه عبور 

کید بر ماندن زن در خانه دسته سوم:  تأ

َن الف( آیه  ِ  َو َقر  که حکم،  5؛نکوِت یبُ  یف استدالل به این آیه منوط بر این است 
 ص( نداشته باشد.) امبریپاختصاص به زنان 

که می  6زن، خانه او است.گویند: مسجد ب( روایاتی 

 جواز خروج زن از منزل فقط با اذن شوهر دسته چهارم:

                                                   
یان عادل و امامی در تمام طبقات به معصوم متصل باشد. 1 که سند آن توسط راو  ـ صحیحه: روایاتی 
 .592، ص 55، وسائل الشیعة، ج1ح  297: ، ص2ـ  الکافي، ج 2
 .119، ص 55ـ  وسائل الشیعة، ج 7
 ـ  همان. 4
 هایتان بمانید(.. )در خانه99آیه  ،(99سوره احزاب )  ـ5
 به بعد. 591، از ص 2وسائل الشیعة، ج  ـ6
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ِب َجا» ر؟ع؟:باقصحیحه محّمد بن مسلم از امام  ٌة ِإَلی الّنَ
َ
ا یَفَقاَلْت  ؟لص؟یَءِت اْمَرأ

ْن ُتِط 
َ
ِة َفَقاَل َلَها أ

َ
ْوِج َعَلی اْلَمْرأ َق ِمْن بَ  ُه َو یَعُه َو اَل َتْعِص یَرُسوَل اهلِل َما َحّقُ الّزَ  یاَل َتَصّدَ

َ
ِتِه ِإاّل

 ِبِإْذِنِه َو اَل َتْمَنَعُه َنْفَسَها َو ِإْن 
َ

عًا ِإاّل َو اَل َتْخُرَج ِمْن  اَنْت َعَلی َظْهِر َقَتٍب کِبِإْذِنِه َو اَل َتُصوَم َتَطّوُ
 ِبِإْذِنِه َو ِإْن َخَرَجْت ِبَغ یبَ 

َ
ئِ  ِر ِإْذِنِه یِتَها ِإاّل ئِ کَلَعَنْتَها َماَل َماِء َو َماَل ئِ کُة الّسَ ْرِض َو َماَل

َ
ُة کُة اأْل

ئِ  ی َتْرِجَع ِإَلی بَ کاْلَغَضِب َو َماَل ْحَمِة َحّتَ گفت:  زنی نزد رسول خدا؟لص؟ 1؛«ِتَهایُة الّرَ آمد و 
که ای رسول خدا! حق شوهر بر زن چیست؟ ایشان فرمودن د: حّق او بر تو این است 

کنی ن اذن او صدقه ندهی،، از او نافرمانی اطاعتش  ن اذن  روزه نکنی، بدو مستحبی بدو
گر بر رحل صغیر باشی و او نگیری، ن اذن او از منزل  خودت را از او منع نکنی حتی ا بدو

کار را بکند، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و  خارج نشوی. گر زنی این  ا
 فرستند تا اینکه به خانه برگردد.رحمت بر او لعنت می

 هاحرمت اطاعت مرد از زن برای رفتن زن به بعضی از مکان ته پنجم:دس

بِ  ینِ وکالّسَ »مانند موثقه سکونی: 
َ
َطاَع   َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل؟لص؟َعْبِد اهلِل؟ع؟ یَعْن أ

َ
َمْن أ

 
َ
َتُه أ

َ
ُه اهلُل َعَلی َوْجِهِه فِ کاْمَرأ اِر قِ  یّبَ اَعُة  کَل َو َما ِتلْ یالّنَ َهاَب ِإَلی یَقاَل َتْطُلُب ِإلَ الّطَ

َ
ِه الّذ

اَماِت َو اْلُعْرَساِت  اِئَحاِت یَو اْلِع  اْلَحّمَ َقاَق یَو الّثِ  َداِت َو الّنَ از  امام صادق؟ع؟ 2؛«اَب الّرِ
که ایشان فرمونقل می خدا؟لص؟رسول  کند، خداوند با دنکند  د: هر مردی از زنش اطاعت 

: ندرسیده شد: اطاعت مرد از زن به چه معناست؟ فرموداندازد. پصورت او را در آتش می
ها و پوشیدن لباس ها، عیدها، عزاداریها، عروسیزن از او )شوهرش(، رفتن به حمام

 نازک بخواهد و او بپذیرد.

ن رفتن زنان جوان برای نماز جمعه و نماز عیدین یتممنوع دسته ششم:  بیرو

                                                   
 .121ـ همان، ص 1
 .111، ص همانـ 2
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َبا  ْعُقوَب َقاَل:یوُنَس ْبِن ی» صادق؟ع؟:از امام یونس بن یعقوب  1معتبره مانند
َ
ْلُت أ

َ
َسأ

َساِء فِ  َعْن ُخُروِج  َعْبِد اهلِل؟ع؟ ًة یَد یاْلِع  یالّنِ ًة ُمِسّنَ
َ
 اْمَرأ

َ
یونس بن  2؛«ِن َو اْلُجُمَعِة َفَقاَل اَل ِإاّل

گوید: از امام  ن رفتن زنان در عیدها و نماز جمعه  ؟ع؟صادقیعقوب  پیرامون بیرو
 مگر زنان سالخورده. ؛نه؟ ایشان فرمودند: پرسیدم

 دستور به نگه داشتن زن در خانه دسته هفتم:

ِم »: ؟ع؟صحیحه وهب از امام صادق :روایت اّول
َ
... َفاْحِبُسوا  َن؟ع؟یُر اْلُمْؤِمِن یَقاَل أ

َجاِل یْم کِنَساَء  گروه مردان، زنان خود را حبس  امیرالمومنین؟ع؟ 7؛«ا َمَعاِشَر الّرِ فرمود: ... ای 
 کنید.

ُنوُهَن »: ؟ع؟از امام صادقمعتبره عبدالرحمن بن سیابه  :روایت دوم  یفِ  َفَحّصِ
ید.؛ پس آنان را در خانه«وِت یاْلُب   4ها نگه دار

 تحلیل و بررسی روایات

کوچه و باز  کرده دسته اول و دوم روایات، تنها تنه زدن و راه رفتن در وسط  ار را سرزنش 
گناه همراه نباشد؛ جایز  گر با این عمِل  که اصل خروج از خانه، ا و مفهومش این است 

 است.

نسبت به سایر زنان  امبریپگویا زنان  دارد؛ امبریپدسته سوم روایات، اختصاص به زنان 
تعمیم باید در صورت امکان در خانه بمانند تا از نگاه نامحرمان مصون باشند و دلیلی بر 

 حکم به سایر زنان ندارد.

                                                   
 اند.کردهـ معتبره: همگان یا بیشتر علما به آن عمل 1
 .191، ح 593ـ همان، ص 2
 .17، ص همانـ 7
 .11، ص همانـ 4
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وگرنه  دسته چهارم روایات، حرمت خروج از خانه را مقّید به عدم اذن شوهر نموده
 خروج همراه با اذن، اشکالی ندارد.

، حمل بر مواردی «العرسات و الثیاب الرقاق»قید و روایات را با قرینه  دسته پنجم
که خروج از منزل برای برخی از امور ممی  دار باشد.فسدهکنیم 

کراهت و دسته هفتم را بر مراعات احتیا ط دسته ششم را باید بر مورد عدم اذن شوهر یا 
که زن با اذن شوهر میحمل نمود؛ زیرا همه فقها اتفاق که نظر دارند  تواند در تمام مجالسی 

گناه نباشد، شرکت نماید.  همراه با مفسده و 

کدام از این  گر روایات، دالبنابراین هیچ  لتی بر حرمت اختالط ندارد و از نظر اسالم ا
گناه و مفسده باشد، ایرادی ندارد. مؤید  معاشرت زن و مرد و اختالط آنان به دور از هرگونه 

که مردان و زنان در بازار، مساجد و میادین،  ؟مهع؟نیمعصومآن، سیره زمان شارع و  است 
 کردند.اجتماع می

ن تردید ن ع بدو  ذر و مصلحت در مجامع عمومی حضور پیدا نکندبهتر است زن بدو
ن دلیل از منزل نه کند؛ چنانچه امیرالمومنین و مرد، همسر خود را از خروج بدو ی 

ْبَصاِرِهّنَ ِبِحَجابِ  ِهَن یَعلَ  ُفْف کَو ا»فرماید: می علی؟ع؟
َ
َة اْلِحَجاِب یإِ  کِمْن أ اُهّنَ َفِإّنَ ِشّدَ

ْبَقی َعلَ 
َ
َشّدَ ِمْن ِإْدَخالِ َس ُخُر یِهّنَ َو لَ یأ

َ
 یوَثُق ِبِه َعلَ یَمْن اَل  کوُجُهّنَ ِبأ

َ
اّل

َ
ِهّنَ َو ِإِن اْسَتَطْعَت أ

را یتا نامحرمان را ننگرند؛ ز در پرده حجاب نگاهشان دار 1؛«َفاْفَعل کرَ یْعِرْفَن َغ ی
ن رفتن زنان بدتر از آن یرى در پوشش، عامل سالمت و استوارى آنان است. بیگسخت رو

گر بتوانی به انشان آورىیه افراد ناصالح را در مکست ین ر تو را یه غکنی کاى زندگی گونهو ا
 ن.کن ینشناسند چن

کراهت شرکت زنان در محافل و مجالس مختلط با  فقهای معاصر بر همین مبنا به 

                                                   
 .91نهج البالغه، نامه  ـ1
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اختالط زنان و مردان، »گوید: باره میدراین ؟حر؟یزداند. مرحوم سید یمردان، فتوا داده
توانند در نماز جمعه و جماعت شرکت ها میآن کروه است مگر برای زنان سالخورده؛م

 1«.کنند

که مصلحتش از ماندن در خانه درصورتی کاری باشد  که خروج زن از منزل به منظور 
تبع آن مصلحت، مستحب یا تنها مکروه نیست، بلکه ممکن است بهبیشتر است، نه

گذاردن، قیا م برای دفاع و ...؛ مسّلمًا در این امور، معاشرت و واجب باشد؛ مثل حج 
 اختالط با نامحرم همراه است، ولی واجب است.

گر با عمل حرامی  گیری:نتیجه کار و تحصیل، ا اختالط و معاشرت با نامحرم در محل 
گر  همراه نباشد، به مقتضای سیره مسلمین و فتاوای فقهای بزرگوار اشکالی ندارد و ا

گیرد، چه ایفای نقش او، بسا ارتباط و معاشرت با با قصد قربت و هدف متعالی صورت 
 نامحرم، مطلوب هم باشد.

 

گفتن با نامحرم :گفتار دوم  سخن 

کاریکی از ارکان مهم  گفتن با طرف مقابل است؛ ازآنجاییتحصیل و  که ظاهر ، سخن 
گفتن زن،  که سخن  گویای این مطلب است  دارای برخی از روایات و عبارات فقها 

که آیا زن می کار و محدودیت است؛ بنابراین الزم است بررسی شود  تواند در محل 
 تحصیل با مرد نامحرم، سخن بگوید؟

 در این مسئله، دو دیدگاه وجود دارد:

گفتن با نامحرم دیدگاه اّول:  حرمت سخن 

                                                   
 .152، ص 73، مسئله 5ـ عروة الوثقی، ج  1
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جوز له یاألعمی فضال عن المبصر ال »گوید: مرحوم شیخ محمدحسن نجفی می
 کبة و خوف الفتنة قطعا، أما مع عدم ذلیة مع التلذذ أو الریصوت المرأة األجنبسماع 

ضا، ألنه عورة یص الحرمة أیر و اْلرشاد و التلخیظهر من المتن و القواعد و التحریفقد 
ل: إنه المشهور و إنه یل حال، بل قکها ستره علی یجب علیو  نئذیحرم سماعه حیف

که صدای  1؛«اعاْلجم یکض من محیمقتضی المستف کور جایز نیست  قطعًا بر شخص 
اّما در  ؛زن بیگانه را با تلّذذ، ریبه و ترس از وقوع در فتنه بشنود تا چه برسد به شخص بینا

صورت عدم تلّذذ، ریبه و ترس از افتادن در حرام، از متن قواعد، تحریر، ارشاد و تلخیص، 
نیدن آن در این زمان حرام شود. چون صدای زن عورت است؛ لذا شحرمت ظاهر می

گفته شده این قول مشهور  است و بر زن واجب است صدای خود را در هر حالی بپوشاند. 
که از محکی اجماع حکایت دارد.  است و مقتضی خبر مستفیض است 

 ل حرمتدالی

منزله عورت است و نامحرم نباید صدای او را بشنود و او نیز صدای زن، به :دلیل اّول
گوش نامحرم برساند.  نباید صدای خود را به 

و ألن صوتها  ال جهر علی المرأة بإجماع العلماء»فرماید: باره میعالمه حّلی دراین
رت شمرده به اجماع علما، زن نباید نماز را بلند بخواند؛ زیرا صدای او عو 2؛«عورة

 شود.می

کتاب  جوز لها إبرازه یألّن صوتها عورة فال »فرماید: نیز می «منتهی المطلب»ایشان در 
تواند صدایش را برای که صدای زن عورت است، پس زن نمیبه خاطر این 7؛«إلی الّرجال

کند.  مردان آشکار 

                                                   
 .37، ص 53جواهر الکالم، ج  ـ1

 .127، ص 9ـ تذکرة الفقهاء، ج  2
 .13، ص 2منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج  ـ7
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که صدای زن مثل ب ،توان از سخنان علمای بزرگوارمی کرد  دن زن، چنین برداشت 
که بر زن واجب است بدن خود را از مردان نامحرم عورت است؛ یعنی همان طوری 

که زن  .ها مخفی نمایدبپوشاند، صدای خویش را نیز باید از آن الزمه سخن این است 
گفت کار حرام است.نباید با آنان  کند و این   وگو 

 نقد و بررسی

که زن نباید در برابر از فق یکهیچ ؟حر؟یحلّ قبل از محقق  اشکال اّول: ها قائل نشده 
کند، بلکه شیخ طوسی کتاب  ؟حر؟نامحرم، صدایش را بلند  ، فتوای خالف آن «مبسوط»در 

 کند:و استدالل به این روایت می 1را بیان نموده است

کرمدر هنگام بیعت با پیامبر  هند گفت: شوهرم  وگوهایی نمودگفت ؟لص؟ا و 
که از ابوسفیان مردی خسیس است و حقوق من و فرزندانم را نمی دهد مگر آن چیزهایی 

گردن من هست؟ حضرت فرمود: به اندازه صورت مخفیانه برمیاو به دارم، آیا چیزی بر 
 2کفایت نیاز عرفی خود و فرزندت بردار.

فوائدی وجود دارد،  در این خبرگوید: پس از نقل این روایت می ؟حر؟شیخ طوسی
کند و پرسشتواند در هنگام نیاز، حاجتجمله اینکه زن میاز های خود های خود را ابراز 

ن واسطه، از علما بپرسدرا به صدای زن عورت نیست؛ زیرا  ؛ وطور مستقیم و بدو
 صدای او را شنید و از آن جلوگیری نکرد. ؟لص؟امبریپ

گفتن به صورت این روایت، اخّص از مدعا است؛  نکته: مطلق چون مدعا جواز سخن 
تنها صورت نیاز، آن هم با  ،که این روایتچه در هنگام نیاز و چه غیر آن( است، درحالی)

کرده است ؟لص؟اسالمشخصیتی همچون نبی مکرم  اما این روایت مانع از حرمت  را ذکر 

                                                   
 .9، ص 1االمامیه، ج المبسوط فی فقه  ـ1
 .791، ص 1ـ عوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینّیه، ج 2
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 مطلق است.

کرکی؟حر؟ در دو جا   ده است:حرمت را مقّید به خوف مفسده نمومحقق 

گناه، حرام است: 1 و  ن صوتها عورةأ»ـ شنیدن صدای زن با افتادن در فتنه و ترس از 
ن خوف الفتنة ال   1«.حرمیأن سماعة بدو

جواز السالم علی النساء و سالم  یو أما الصوت فرو»ـ در صورت تلذذ حرام است: 5
اما صدای زن،  2؛«التلذذم مع یالوجه التحر ؛ وان صوت المرأة عورة یرو ؛ وهیالمرأة عل

که  کردن زنان بر مردان، جایز است و روایت شده  که سالم بر زنان و سالم  پس روایت شده 
که در صورت تلّذذ، حرام است.  صدای زن، عورت است و رأی موّجه این است 

ه الزامًا کها از عورت بودن صوت زن، معنایی است رسد مراد آنبه نظر می اشکال دوم:
ه کروه هم سازگار است. عورت بودن زن، مراتب مختلفی دارد که با مکت، بلسیحرام ن

د. اعضای پایینی م غیرالزامی به همراه دارکم الزامی و برخی حکن مراتب، حیبرخی از ا
د آن یها و محارم هم نبار از شوهر، حتی همجنسیه به غکمعنا از عورت است  کی ،بدن
ه نامحرم کگرى است یر اعضای بدن، مرحله دین، سایفکر از وجه و ینند. غیرا بب
گر یده نشدن آن است؛ یه مطلوب، دکاندام زن است  ،مرحله کیند. یتواند ببنمی عنی ا

ن برود، عمل به این خود را هم مستور بدارد و بیفکزن وجه و  ه براى کنشده، بل مرحلهن یرو
فاستروا »د: یگومیث یل حدید در خانه باشد، چنانچه در ذیبا مرحلهن یعمل به ا

 ه استحبابی است.کست، بلین مرتبه از مستور بودن قطعًا الزامی نیا« وتیعوراتهن بالب

حرمت بر افشا و  به معنی وجوب بر حفظ، شهیهم ،عورت بودن صدای زن نکته:
لذا  صوت زن در نماز حتی در خلوت است،سازی در برابر نامحرم نیست؛ احکام علنی

                                                   
 .77، ص 15جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج  ـ1
 .75اجوبة المسائل الُمهّنائیه، ص  ـ2
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گریگوفقها می یا  ار نباشد تا صداى زن را بشنودکه اجنبی در کاقامه نماز در جایی  ند: ا
 است. عورت زن باشد باز هم صوت تنها در مقابل محارم

جب علی االنثی و ان یر فال کجب الجهر علی الذیاّنما »گوید: می« امکة االحینها»
را آورده « بنفسهاو ان خلت »نجا عبارت یدر ا 1؛«خلت بنفسها، اجماعًا الّن صوتها عورة

گر زن تنها هم باشد، صوتش عورت است ی ه قهرًا به معناى حرمت ابراز صوت کعنی ا
ه کست، بلیل براى عدم جواز جهر نیتعل« الن صوتها عورة»گر، عبارت یاز سوى د ؛ستین

گر مراد از عورت بودن صوت، حرمت ابراز باشد، یتعل ل ید تعلیبال براى عدم لزوم است. ا
ه کراهت است کالزمه عورت بودن، معنایی اعم از حرمت و  پست جهر باشد؛ براى حرم

 شود.از آن، عدم لزوم استفاده میقهرًا 

طور مطلق ولو ، عدم وجوب جهر را به«رىکذ»کتاب در  دیشهگر همچون یفقهای د
شود: عورت ده مییفهمه از آن کاند ردهکل یاجنبی نشنود، به عورت بودن صوت زن تعل

 ست.یخصوص حرمت ابراز نصوت، اشاره به  بودن

کتاب « صوت المراة عورة»بودن اصِل روایت اشکال سوم: معلوم نیست؛ چون در هیچ 
اند؛ و حّتی مرحوم عالمه و دیگران آن را نقل نکرده روایی و فقهی چنین حدیثی وارد نشده

 بنابراین دو احتمال در اینجا وجود دارد:

که فقها تعبیر مرحوم عالم احتمال اّول: و آن را  نمودهه با تکیه بر حافظه خود، عبارتی را 
کرده است.عنوان عّلِت حکم آوردهبه  اند، همانند روایت ذکر 

ی از روایات  احتمال دوم: ز ا است، شاید مرحوم عالمهشده وارد  2«المراة عورة»در بسیار
که صدای زن نیز عورت شمرده میاین  کرده  و از این حدیث،  دشوروایت، استنباط 

                                                   
 .775، ص 1ـ ج1
 .113، ص 5مجموعة ورام، ج ـ2
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که تمام جهات مربوط به زن که با مخفی بودن تناسب دارد، عورت  چنین برداشت نموده 
 1درنتیجه صداى زن هم عورت خواهد بود؛ اقوی احتمال دوم است. ؛باشد

که بر حرمت شنیدن و شنواندن صدای زن داللت دارند:دلیل دوم  : روایاتی 

گفتن زنانیاز بلند تلب یات ناهی: روادسته اّول  ه 

ات مربوط به نهی زن از یی از مستندات قول به حرمت را رواکی ،مرحوم صاحب جواهر
 ال دارد:کل از دو جهت اشین دلیولی استناد به ا 2ه دانسته است؛یجهر به تلب

ه براى زن وجود ندارد. هر چند در یم جهر به تلبیتی دال بر تحریچ روایه ال اّول:کاش
ات، دال ین روایاز ا کیچیولی ه 7،«ةیس علی النساء جهر بالتلبیل»ث آمده: یبرخی احاد

ه جهر به کن امر آن است یل و شواهد ایجمله دالست. ازین 4هییبر نهی و حتی نهی تنز
عبه آمده کات در شمار امورى مانند استالم حجر، اذان، اقامه و دخول یه در برخی روایتلب

 جهر را ،مثل اذان یاند، حتی در ابوابردهکها نهی ناز آن کیچیزن را از هنیز فقها است؛ 
د در استحباب و کا تأین موارد، نفی وجوب یمراد از نهی در ا پس؛ انددانستهمستحب 

راهت انجام آن توسط زن کقائل به  ،ن اموریه در برخی از اکنیت اینها ها است.نیمانند ا
 5می وجود ندارد.یتحرگونه داللتی بر نهی چین هیاند؛ بنابراشده

ن نهی مطلق است و مواردى را یه منهی باشد، ایه جهر در تلبکبر فرض  ال دوم:کاش
ى هستند، دربر میه محارم ک ته کن نینهی از جهر، مستند به ا پس رد؛یگزن همراه و
 ت چه اجانب همراه زن باشندین عدم مطلوبیه اجانب، صداى زن را نشنوند و اکست ین

                                                   
 .137ـ 135، صص 9کتاب نکاح، جـ 1
 .37ص ، 53ـ جواهرالکالم، ج 2
کتاب الحج، باب 15همان، ج  ـ7  .915از ابواب االحرام، ص  91، 
کراهت است.ـ 4  نهی تنزیهی، در برابر نهی تحریمی به معنای 
 .133، ص 9کتاب النکاح، جـ 5
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توان براى حرمت اسماع صوت زن از سوى اجانب به نمی نیوجود دارد؛ بنابراا نباشند، ی
 1رد.کآن استناد 

 ردن به زنکات نهی از سالم یدسته دوم: روا

ِد ْبِن »م: یاث بن ابراهیت صحیحه غیروا ت اول:یروا ْحَمَد ْبِن یْح یَو َعْن ُمَحّمَ
َ
ی َعْن أ

ِد ْبِن  ٍد َعْن ُمَحّمَ بِ یِه اِث ْبِن ِإْبَرایی َعْن ِغ یْح یُمَحّمَ
َ
ْم  َعْبِد اهلِل؟ع؟ یَم َعْن أ ُه َقاَل: اَل ُتَسّلِ ّنَ

َ
أ

ِة 
َ
  2«.َعَلی اْلَمْرأ

حمد، مراد از احمد بن م العطار،ی یحیی ، محمد بن یحیمحمد بن  یناولمراد از 
ی خّزاز و یحیی هم محمد بن یحیمحمد بن  یندوم سی بوده،یاحمد بن محمد بن ع

حه یت، صحیو روا اندق شدهیتوث ههم است. دىیا اسیمی اسبذى یم تمیابراهاث بن یغ
 که بر زن سالم نکن.کند بیان میاین روایت  .است

بِ »ت مسعدة بن صدقه: یروا ت دوم:یروا
َ
: َقاَل  اهلِل؟ع؟َعْبِد یَعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن أ

ِم 
َ
ِب اَل  َن؟ع؟یُر اْلُمْؤِمِن یَقاَل أ َعاِم َفِإّنَ الّنَ اَلِم َو اَل َتْدُعوُهّنَ ِإَلی الّطَ َساَء ِبالّسَ ص  یَتْبَدُءوا الّنِ

َساُء ِع  ؛ امام 7«وِت یوِت َو اْسُتُروا َعْوَراِتِهّنَ ِباْلُب کُهّنَ ِبالّسُ یَو َعْوَرٌة َفاْسُتُروا ِع  یَقاَل الّنِ
را به غذا دعوت نکنید، به درستی  فرماید: آغازگر سالم به زنان نباشید و آنانمی ؟ع؟یعل

فرمود: زنان ناتوان و عورت هستند، پس ناتوانی آنان را با سکوت و عورت  ؟ص؟امبریپکه 
 بودن آنان را با ماندن در خانه بپوشانید.

گونه می ...«وت و کهن بالسیفاستروا ع»: عبارت نکته  رد:کتوان معنا را به دو 

گفتهینکها بگومگو و مجادله نـ با آن1 د تا ییوت نماکز آنان سیآمهاى جدالد و در برابر 

                                                   
 ـ همان. 1
 .5، ح 597، ص 55، ج وسائل الشیعه ـ2
 .1همان، ح  ـ7
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 رد.یبر اثر ناتوانی آنان دعوا و مخاصمه در نگ

د، آنان را به یشان را بپوشانین ناتوانی ایه اکنیـ آنان منطق قوى ندارند و شما براى ا5
نان د تا عورات آیوت نگاه داریده بماند و آنان را در بین نقص پوشید تا ایوت وادارکس

 1ظاهر نشود.

 بررسی نقد و

 ت بر حرمت اسماع صوت از سوىیدرباره داللت روا ی؟حر؟محقق خوی :اشکال اول
گر چنردهکال کزنان، اش گفته شود ن حرمتی وجود داشت، باید به زنی: ا ه شما کها 

ه کنیشدند نه اسالم نهی میبه ها باید از جواب عنی آنید؛ یجواب سالم مردان را نده
ردن نهی شوند؛ پس نهی در این روایات به دلیل سالم ابتدایی به زنان کمردان از سالم 

 2نیست، بلکه به خاطر اظهار محّبت به آنان است.

ن کرا ممیست؛ زیر درست نین تعبیال با اکن اشیگوید: ولی ازنجانی می اهللآیت
ى کم حال سالنیسالم از سوى زن واجب باشد و درعبه دادن است جواب  ردن به و

ى با ه به زن سالم شودکگر، هنگامی یان دیتوسط مرد حرام باشد. به ب و  د جواب دهدیو
ن است به مردان دستور داده کد، ممیایش نین ضرورت پیه مقدمات اکشارع براى آن

 نند.که اصاًل سالم نکباشد 

گیت بر حرمت اسماع صوت زن بایال نسبت به داللت رواکدر مقام اش گفت: ا ر د 
ه به مردان کها فرمان دهد مًا به زنین بود و اسماع حرمت داشت، شارع باید مستقیچن

ردن نهی که صداى آنان عورت است، آنان را از سالم کن استناد یعنی به اینند؛ کسالم ن
ردن مرد کگرى موجب نهی از سالم یته دکی وجود ندارد؛ پس نین نهیه چنکند، درحالیک

                                                   
 .355، ص 9کتاب النکاح، ج ـ1
 .15، ص 95االمام الخویی، ج  ةـ موسوع2
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ر مقام جواب دادن سالم نبوده آن، حرمت اسماع صوت زن د تهکبه زن شده است و ن
 است.

ن باره دو یاند، در اردن به زنان نهی شدهکه مردان از سالم کاى وجود داشته تهکچه ن
 رسد:مطلب به نظر می

: قًا براى ما روشن یه فلسفه آن دقکامی است کات مربوط به سالم، از آن نوع احیروا اوالا
ه مثاًل کار بوده کاى در تهکه چه نکنیفی است. ایام توقکبردارنده احست و به نحوى درین

ى تجو ز شده، درست یابتدا به سالم از سوى مرد منع شده، ولی جواب دادن سالم براى و
ان جواب سالم ید، مآیمی در ادامهه کت عمار ساباطی یه در رواکست، همچنان یروشن ن

گذارده و ح  ده و مخفی است.یما پوشم آن بر کزنان با مردان فرق 

:یثان عرف، سالم  دگاهیت، ظاهرًا از دیط صدور روایه در محکآن باشد  شد سّر یشا اا
ردن که سالم کح ین توضیردن زن به مرد تفاوت داشته است؛ با اکردن مرد به زن با سالم ک

ی، ردن مرد به زن اجنبکرفته ولی سالم عی به شمار مییزنان به مردان امرى عادى و طب
ى تلّقی میرابطه  ینوعی برقرار ه کشده است؛ لذا براى آنو حتی اظهار عالقه نسبت به و

غذا ردن به زن اجنبی نهی شده و مردان را از همکاجتناب شود، سالم  اتیارتباط چنیناز 
ن یت همیاند. ظاهرًا مراد رواشدن با زنان و دعوت آنان به طعام و امثال آن برحذر داشته

 1.ته باشدکن

که زنان از « النساء عّی »تعلیل  :اشکال دوم که در روایت مسعده آمده به این معنا است 
گفتن ناتوانند؛ بنابراین  ن بر زنان باشد، دلیل بر سالم نکردتواند نمی شدهتعلیل یادسخن 

گفت بلکه شایسته است زیرا طبق روایات  2وگو و مشورت نکردن با زنان باشد؛دلیل بر 

                                                   
 .355ـ351، صص 9کتاب النکاح، ج ـ1
 .123دلیل تحریرالوسیله، ص  ـ2
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 1ها غلبه دارد.، عاطفه و احساس زنان بر عقل آن؟مهع؟نیمعصوم

 ردن مرد به زنکات جواز سالم یتعارض با روا :اشکال سوم

 ؟ع؟اهللعن ربعی بن عبداهلل، عن أبی عبد»حه ربعی بن عبداهلل: یصح ت اول:یروا
َساِء َو ی اَن َرُسوُل اهلِل؟لص؟کقال:  ُم َعَلی الّنِ ِم اَن کَو ِه یْرُدْدَن َعلَ یَسّلِ

َ
ُم ی َن؟ع؟یُر اْلُمْؤِمِن یأ َسّلِ

َساِء َو  ْن کیاَن کَعَلی الّنِ
َ
ِة ِمْنُهّنَ َو یَرُه أ اّبَ َم َعَلی الّشَ ْن یَسّلِ

َ
ف أ َتَخّوَ

َ
َصْوُتَها  یْعِجَبِن ی ُقوُل أ

  یَعلَ  ْدُخَل یفَ 
َ
ْجرِ کأ

َ
ا َطَلْبُت ِمَن اأْل ان بر زن ؟لص؟فرمود: رسول خدا ؟ع؟صادقامام  2؛«َثُر ِمّمَ

، بر زنان ؟ع؟نیمنؤرالمیامدادند و حضرت کرد و آنان نیز جواب ایشان را میسالم می
ترسم از شنیدن فرمود: میکرد و میو بر زنان جوان سالم نمی کردسالم می ]سالخورده[

گناه بر من بیاید، بیش از آنچه از ثواب سالم صدای جواب آن  م شود.نصیبها 

ردن مرد کتوان جواز سالم ، میحیت صحین روایفرماید: از انی میشبیری زنجا اهللآیت
به  ن؟ع؟یرالمؤمنیرم؟لص؟ به مطلق زنان و امکامبر ایپ ،را طبق آنیرد؛ زکبه زن را استفاده 

ز است و حرمت یار ذاتًا جاکن یه اکشود ن معلوم مییردند؛ بنابراکسالم می جوانریغ
 7ندارد.

بِ »ر: یبصت أبییروا ت دوم:یروا
َ
بِ کٍر َقاَل: یَبِص یَعْن أ

َ
ِإْذ  اهلِل؟ع؟َعْبِد یْنُت َجاِلسًا ِعْنَد أ

ِت یَدَخَلْت َعلَ 
َ
ّمُ َخاِلٍد اّل

ُ
َعَها ک یَنا أ ِذُن َعلَ یاَن َقّطَ

ْ
ُبوَعْبِد یوُسُف ْبُن ُعَمَر َتْسَتأ

َ
  اهلِل؟ع؟ِه َفَقاَل أ

َ
أ

ْن َتْسَمَع  کُسرُّ ی
َ
ْجَلَسِن اَلَمَها َقاَل َفُقْلُت کأ

َ
ِذَن َلَها َقاَل َو أ

َ
ْنِفَسِة َقاَل  یَنَعْم َقاَل َفأ َمَعُه َعَلی الّطِ

َمْت کُثّمَ َدَخَلْت َفَت  ٌة َبلِ  یَفِإَذا ِه  ّلَ
َ
َلْتُه یاْمَرأ

َ
خواهی سخنان می...  4؛«َعْنُهَما... َغٌة َفَسأ

گفتم:  خالدام کنار خود بر  و مرا به او اجازه حضور داد ؟ع؟. امامبلهرا بشنوی؟  در 

                                                   
 .1، ح 137، ص 55ـ وسائل الشیعه، ج1
 .592ـ597، صص 9، ح 55ـ همان، ج2
 .357، ص 9کتاب النکاح، ج ـ7
 .1، ح 137، ص 55، جـ وسائل الشیعه4
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گفت. او زنی فصیح بود و شیوا سخن حصیری نشاند. ام خالد، داخل شد و سخن 
 گفت.می

ی وجود دارد. نجاشی یهابحث« معّلی بن محمد»فقط درباره  ،تین روایدر سند ا
گفته ن عبارت آن یگوید: مراد از اولی مرحوم خویی می 2،«1ثیمضطرب الحد: »درباره او 

ى بیه منقوالکست ین گر برخی متون کاعتبار باشد و او وثاقت ندارد، بلت و ه حتی ا
ى از ثقات است؛یمرو بنابراین سند حدیث معتبر است؛ زیرا  7ات او مقبول نباشد، خود و

 5«.4کتب او قریب استم»گوید: نجاشی در ادامه می

« معّلی بن محّمد»کالم نجاشی را دلیل بر تضعیف  ،مرحوم خوییرسد نظر میبه
که داند. نمی باشد ولی ظاهرًا این تضعیف مستند به  همدال بر تضعیف برفرض 
بن معّلی »ویژه اینکه به ؛ها ارزشی نداردشناسی در روایات او بوده و این طعنمتن

کتبی در درجات ایمان،«محّمد ی از معارف دارد و ب ؟ع؟یعلامامت و فضائل امام  ،  سیار
که از مقامات مسّلم  بوده، در آن زمان رمی به غلّو بوده و  ؟مهع؟نیمعصومموجود نزد شیعه 
 شدند.صاحباِن آن نقل قول، غالی شمرده می

ند ر فرمودی؟ع؟ به ابوبصرا حضرتیدى وجود ندارد؛ زیز تردیپیرامون داللت این روایت ن
گر دوست دارى، بک گوش یه ا استماع صداى زن نامحرم را مجاز  پسن؛ کا و سخن او را 

گر صدای زن همانند دیگر اعضا و جوارح او برای نامحرم ح رام بود، دانسته است. ا
که از آن پرهیز می امام؟ع؟ کسی بود  تنها ابوبصیر را از آن منع که نهکرد؛ درحالینخستین 

                                                   
ای و بار دیگر گونهبار بهچندگانگی اتفاق افتاده است؛ یکـ مضطرب الحدیث: در متن یا سند آن 1

کاتبان باشد. صورت دیگر نقل شده باشد؛به یان متعدد باشد، یا راوی واحد یا مؤلف یا   خواه چندگانگی از راو
 .711ـ رجال نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، ص 2
 .571، ص 19االمام الخویی، ج  ةـ موسوع7
 دسترس ما بوده است.ـ یعنی در 4
 .711ـ رجال نجاشی، ص 5
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کرد.نکرد، بلکه او را تشویق به شنیدن سخنان، ام  1خالد 

ردن زن را که سالم کم یانون به فقیهی برنخوردهکز تایدر منابع فقهی نما ارم: اشکال چه
روه کردن مرد را مکه برخی، سالم کنیت اینها ؛ا مرد را به زن حرام دانسته باشدیبه مرد 
 2ا استماعیل بر حرمت اسماع یتواند دلت مسعدة بن صدقه نمیین، روایاند؛ بنابراشمرده

 صوت زن باشد.

کلمه ناهی سوم: روایاتدسته  گفتن با نامحرمان بیش از چند   زن از سخن 

ْن  َقاَل: َو َنَهی یِث اْلَمَناِه یَحِد  یفِ  َعْن َرُسوِل اهلِل؟لص؟»حدیث مناهی:  :روایت اّول
َ
 أ

َم کَتَت  ُة ِعْنَد َغ  ّلَ
َ
  یِر ِذ یِر َزْوِجَها َو َغ یاْلَمْرأ

َ
ا اَل ُبّدَ َلَها لِ کَثَر ِمْن َخْمِس کَمْحَرٍم ِمْنَها أ َماٍت ِمّمَ

کلمه در مقام ناچاری با زنان را نهی فرمود از این پیامبر؟لص؟ 7؛«ِمْنُه  که بیش از پنج 
کنند.محرم خویش غیرهمسر و غیر  صحبت 

و قابل اعتماد نیست؛ چون در سند آن  بودهسند این روایت، ضعیف  اشکال: 
کتاب رجالی نامی از ایشان به میان نیامده است « شعیب بن واقد» که در هیچ  واقع شده 

ا اَل ُبّدَ َلَها ِمْنُه »ویژه اینکه مقّید به ضرورت به 4؛و مجعول است بنابراین ؛ شده است« ِمّمَ
 هیچ اشکالی در جواز آن وجود ندارد.

ٍد َعْن َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن َجْعَف »ه مسعدة بن صدقه: معتبر :روایت دوم ِر ْبِن ُمَحّمَ
بِ 
َ
ْرَبٌع   َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل؟لص؟ِه؟ع؟یأ

َ
ْنِب َو یأ

َ
ْنُب َعَلی الّذ

َ
ْثَرُة ُمَناَقَشِة کِمْتَن اْلَقْلَب الّذ

                                                   
 .357، ص 9کتاب النکاح، ج ـ1
کسی 2 که  گوش شنونده، بدون قصد و التفات به آن؛ ولی استماع این  ـ ِاسماع: شنیدن و رسیدن صوت به 

گوش دهد و بشنود.  با اراده خود به چیزی 
 .5، ح 137، ص 55ج، ـ وسائل الشیعه7
 .91، ص 15 ـ معجم رجال الحدیث، ج4



11 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

َساِء  که قلب را  رسول خدا؟لص؟ 1؛«... ُمَحاَدَثَتُهّنَ و یْعِن یالّنِ فرمود: چهار چیز است 
گفتمی یادی  گناه، ز گناه بر  گفتن با زنان و ... .میراند:   وگو و سخن 

 نقد و بررسی

 دو اشکال در داللت این روایت وجود دارد:

گفتن زنان با دیگران است، درحالی1 که در این روایت ـ بحث ما پیرامون اصل سخن 
گفت یادی   است.وگو با زنان سخن از ز

کراهت نموده5 ی از فقها این روایت را حمل بر  گفتن بسیار با  ؛اندـ بسیار چون سخن 
کنار عباراتی مثل همنشینی با آدم احمق و ثروتمند آمده، درحالی که از نظر فقهی زنان در 

 ها حرام نیست، بلکه مکروه است.همنشینی با آن

گفتن زنان با مردان نام  حرم وجود ندارد.پس هیچ دلیلی بر حرمت سخن 

 

گفتن با نامحرم  دیدگاه دوم: جواز سخن 

گفتن با نامحرم  ، مگر اینکه ترس از افتادن در دانندرا جایز میگروهی از فقها سخن 
 گناه وجود داشته باشد.

 ادّله جواز

گفتن با زن نامحرم وجود دارد:  سه دلیل بر جواز سخن 

 دلیل اّول: آیات

گفتن دختران شعیب ب شِى َعلَی : ؟ع؟یموسا حضرت الف( سخن  َداُهَما َتم  ُه ِإح  فَجاَءت 

                                                   
 .9، ح137، ص 55جوسائل الشیعه، ـ 1
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ِتح   بِی یاس 
َ
ُعویاٍء َقاَلت  ِإّنَ أ زِ یلِ  کد  َر َما َسَق  کیج  ج 

َ
ا َجاَءُه َو َقّصَ َعلَ یأ َقَصَص َقاَل یَت َلَنا َفَلّمَ ِه ال 

ِلِم  ِم الّظَ َقو  َت ِمَن ال  ی از کید( یه دک)موسی هنوز لب از دعا نبسته بود  1؛نیَلا تَخف  نَجو 
گفت: پدرم از تو دعوت میرفت بازمال )وقار و( حیا راه میکه با کآن دو دختر  ند تا کآمد و 
گوسفندان ما به تو پاداشی دهد. چون موسی نزد او )کراب یدر عوض س ب یعنی شعیردن 

گفت: اید )شعرکت یاکد و سرگذشت خود را بر او حیپدر آن دختر( رس چ یه کنیب( 
 .افتییار نجات که از شر قوم ستمکمترس 

یت یافت  ران حضرت شعیب؟ع؟در این آیه شریف، یکی از دخت از جانب پدر مأمور
؟ع؟ پیغمبر بود و نه یموسبرساند و با او سخن بگوید. البته نه  ؟ع؟یموستا پیام پدر را به 

کارشان سند باشد، ولی چون  دختران شعیب؟ع؟ که  پیامبر  ؟ع؟بیشعمعصوم بودند 
کار، حرام گر این  داد. همچنین به عقیده ش میبود نباید چنین دستوری به دختر بود ا

کار، عملی ناپسند شیعه، پیامبران قبل از رسالت هم معصوم بوده گر این  اند و مسّلمًا ا
 2کرد.بود، خداوند آن را تایید و نقل نمی

گفتن زنان  ب( بِى یبا مردم:  ؟لص؟امبریپسخن  تُن  ا ِنَساَء الّنَ َساِء ِإِن ک َلس  َن الّنِ َحٍد ّمِ
َ
أ

َق  ِل فَ  تُن یاّتَ َقو  َن ِبال  َضع  وًفایَفَلا َتخ  ُر ع  ًلا ّمَ َن َقو  ِبِه َمَرٌض َو ُقل  ِذى فِی َقل 
َ
َمَع اّل امبر! یاى زنان پ 7؛ط 

گر خدامقامتان رفیع هکد )بلیستیگر زنان نیشما مانند د د، یار باشکزیترس و پرهتر است( ا
مار )هوا و هوس( یه دلش بک کسید مبادا ییو نرم )با مردان( سخن مگو کپس زنهار ناز

گوکین( و درست و نیه متکاست به طمع افتد )بل  د.ییو سخن 

که مقّید به قید خضوع باشد و چون در مقام احتراز  این آیه، سخنی را حرام دانسته 
ِل »گوید: است حتمًا مفهوم دارد. مرحوم طبرسی در معنای خضوع می َقو  َن ِبال  َضع   «َفلا َتخ 

                                                   
 .52آیه  ،(51سوره قصص ) ـ1
 .71، ص 1کتاب النکاح )للمکارم(، ج  ـ2
 .95آیه  ،(99ـ سوره احزاب )7
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گانگان مخاطبه و یو با ب دید و با مردان به نرمی حرف نزنینکن کعنی صداى خود را نازی
ل به یه اظهار تماکد یپس مانند زنی باش ،ها شوده منجر به طمع آنکد یویروبرو سخن نگ

 نید.کیمردان م

ِذ یفَ »
َ
َمَع اّل ِ  یط  ِبِه َمَرٌض  یف مارى نفاق یه در دل او بکند آنکد: پس طمع یگو قتاده :«َقل 

گفته ه در دلش شهوت زنا استکد: آنیگو رمهکعاست.  اند: براى زن مستحّب و بعضی 
عمل، ن یا زیراد یلفت نماکند صداى خود را خشن و کیگانه صحبت میبا ب است وقتی

 به و شهوت است.یدور از طمع و ر

وفاً » ُر ًلا َمع  َن َقو   از تهمت، ه برىک زیبایی میعنی مستقیند یبگوده یو سخن پسند «َو ُقل 
 1ن و اسالم است.یبه و موافق با دیدور از ر

 دلیل دوم: روایت

َعْن » زن در برابر نامحرم دارد:توسط که داللت بر جواز قرائت قرآن  روایت ابوبصیر 
بِ 
َ
ًة کٍر َقاَل: یَبِص یأ

َ
ْقِرُئ اْمَرأ

ُ
ُمَها اْلُقْرآَن َفَماَزْحُتَها ِبَش کْنُت أ َعّلِ

ُ
بِ ٍء َفَقِد یْنُت أ

َ
 یْمُت َعَلی أ

  یَفَقاَل لِ  َجْعَفٍر؟ع؟
َ
ِة )َفَغّطَ یَش  یأ

َ
ابوبصیر  2؛«َهایِإلَ  ( َفَقاَل اَل َتُعوَدَن یْجِه ُت َو یٍء ُقْلَت ِلْلَمْرأ

کردم. وقتی خدمت امام  دادمگوید: به زنی درس روخوانی قرآن می کمی با او شوخی  و 
کشیدم. بعد  ؟ع؟باقر گفتی؟ رنگم پرید و خجالت  رسیدم، به من فرمود: چه چیزی به زن 

 و به او درس مده[.نرو ]فرمود: دیگر به طرف آن زن 

ل:وجه  که الزمه استدال اش مکالمه طرفینی در این روایت، اصل جواز تعلیم قرآن 
کردن  ؟ع؟امامشود؛ زیرا توبیخ عنه محسوب میاست، مسّلم و مفروغ به خاطر شوخی 

که ضمیر  « الیها»ابوبصیر با آن زن بوده، نه به سبب تعلیم قرآن. البته این در صورتی است 

                                                   
 .221، ص 1مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  ـ1
 .2، ح 131، ص 55، جـ وسائل الشیعه2
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گر ضم« هأامر»به  کند، امکان استدالل به این روایت « ممازحه»یر به برگردد؛ ولی ا رجوع 
 تر خواهد بود.برای جواز، روشن

 دلیل سوم: سیره مسلمین

یخ  که زنان مسلمان و متدّین با درمی ؟مهع؟نیمعصومبا نگاهی به تار ؟لص؟ امبریپیابیم 
کرده، پرسشگفت و ائمه؟مهع؟ کوچه و پرسیدند و دهای خود را از آن بزرگواران میوگو  ر 

کارها بازها را از اینآن گفتند و معصومین؟مهع؟خیابان، با مردان سخن می  گونه 
گفتن با نامحرم را می ،داشتند و ایننمی رساند. عالوه بر آن در سیره علما و جواز سخن 

که زنان مانند مردان، در محضر عالمان دین حاضر میبزرگان دین هم می شدند و یابیم 
 1پرسیدند.را میمسائل دینی 

گوید: عنوان دلیل دیگری بر جواز، یاد نموده و میصاحب جواهر نیز این سیره را به
ن ینیاألعصار و األمصار من العلماء و المتد یرة المستمرة فیل بالسکله مشک کن ذلکل»

 و هایالم الزهراء و بناتها علکو بالمتواتر أو المعلوم مما ورد من  کرهم علی خالف ذلیو غ
ن إحصاؤه کمیعلی وجه ال  ؟لص؟ و األئمة؟مهع؟یو من مخاطبة النساء للنب السالم هنیعل

ِل ا، بل قوله تعالی ین أو دنیله علی االضطرار الدیو ال تنز َقو  َن ِبال  َضع  دال علی  َفلا َتخ 
عن  یکالمح یو الفاضل ف یکرکالکره صرح جماعة یو لعله لذا و غ ضایأ کخالف ذل

 2ره بالجواز.یو غ یالمجلسکرهما ممن تأخر عنه یرته و غکتذ

گفت گر  گیرد، اشکالی بنابراین ا کار و تحصیل صورت  وگوی عادی با نامحرم در محل 
گفتن او از حالت معمولی خارج شود؛ جایز نیست. گر سخن   ندارد؛ ولی ا

 گیری:نتیجه

                                                   
یگری درآینه شریعت، ص  ـ1  .177باز
 .31، ص 53ج  جواهرالکالم، ـ2
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گر با عمل حرامی همراه   کار و تحصیل، ا اختالط و معاشرت با نامحرم در محل 
گر ایفای نقش  نباشد، به مقتضای سیره مسلمین و فتاوای فقهای بزرگوار اشکالی ندارد و ا

گیرد، چه بسا ارتباط و معاشرت با نامحرم، او با قصد قربت و هدف متعالی صورت 
 مطلوب هم باشد.

گفتن با طرف مقابل است، ازآنجایی کار، سخن  که ظاهر یکی از ارکان مهم تحصیل و 
گفتن زن، دارای  که سخن  گویای این مطلب است  برخی از روایات و عبارات فقها 

کار و تحصیل، دو با مرد نامحرم زن گفتن سخن جواز  پیرامونمحدودیت است،  در محل 
گفتت و روایات میبندی آیاتوجه به جمعبا قول وجود دارد. گر  گفت: ا وگوی عادی توان 

گفتن او از  گر سخن  گیرد، اشکالی ندارد؛ ولی ا کار و تحصیل صورت  با نامحرم در محل 
 حالت معمولی خارج شود؛ جایز نیست.

 

 منابع

کریم  قرآن 
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 ق.1752اّول، قم، دارسیدالشهداء، چاپ 
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، مشهد ؛منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ ___________________________________
 ق.1715های آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش

قم، خّیام،  ؛ چاپ اّول،اجوبه المسائل الُمهّنائیه_؛ ________________________________ 
 ق.1751



    11 

 

 

 / تحصیل و کار محیط در مرد و زن کالمی ارتباط فقهی احکام

 تا.دارالزهرا، بی بیروت، ؛معجم رجال الحدیثابوالقاسم؛ سید خویی، 

احیاء آثار االمام  ؤسسهمچاپ اّول، قم،  ؛موسوعه االمام الخویی _؛____________________
 ق.1711الخویی، 

فرهنگی  مؤسسه؛ ترجمه چاپ چهل و دوم، قم، نهج البالغه دشتی، محّمد؛
 ش.1911تحقیقاتی امیرالمؤمنین، 

کبر؛  چاپ اّول، تهران، نشر عروج،  ؛دلیل تحریر الوسیلهسیفی مازندرانی، علی ا
 ق.1417
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 .1912ان، دارالکتب االسالمی،چاپ دوم، تهر ؛الکالم جواهرمحمدحسن؛  نجفی،
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 ادله جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت

 کنرضا سامعلی

 

 چکیده

که امام معصوم یا نائب خاص حضرت حضور ندارند،  جهاد ابتدایی در عصر غیبت 
که الشرایط تفویض شده است؛ همانفقیه جامعدر صورت مصلحت اسالم، به ولی طور 

کنند و مشروعیت آن، تاثیر بسزایی در جامعه بر آن داللت میعموم آیات و مفهوم روایات 
اسالمی دارد. فقها در ضمن باب جهاد، حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت را ذکر 

و « بر دولت اسالمی در عصر غیبت وجوب جهاد ابتدایی»عناوین  باو مقاالتی نیز  اندکرده
اما در این تحقیق با نگاهی نو و  است نوشته شده« جهاد ابتدایی در غیبت و اذن فقیه»

 غیبت پرداخته شده است. در عصر تحلیل ادله به مشروعیت جهاد ابتدایی

 .فقیهعصر غیبت، ولی: مشروعیت، جهاد ابتدایی، کلیدواژه
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 مقدمه

همواره از  و که در اسالم به آن دستور داده شدهاست  ترین مسائلییکی از مهمجهاد 
کنون موردنیاز مسلمانان کیان ممالک اسالمی می بوده و باعث صدر اسالم تا . شودحفظ 

کریم می که مظلومانه مورد ظلم و قتل فرماید:خداوند متعال در قرآن  کسانی  عام به 
 1اند، اجازه دفاع و جهاد داده شده است.قرارگرفته

کروایات نیز به خاطر اهمیت  و اهداف و ثمرات آن برای مردم بازگو  ردهفراوان از آن یاد 
یعنی خداوند جهاد را برای عزت اسالم  فرماید:می ؟اهع؟چنانکه حضرت زهرا ؛شده است

 2قرار داد.

گرفته،  گذشتهآنچه امروز بیش از  در عصر غیبت امام ترتب حکم جهاد موردتوجه قرار 
ر ابتدایی در عصر غیبت با ذک. ما در این تحقیق به بررسی مشروعیت جهاد استمعصوم 

یم. بااقوال و ادله می که در جامعه اسالمی مورد ابتال است و  توجه به اهداف بلند آنپرداز
که از نیاز است تا با نگاهی  هر سو قصد تجاوز به آن را دارند. تهاجمات دشمن علیه دین 

 فع شود.مینه رلیل شده و ابهامات در این زنو به این موضوع، ادله و اقوال فقها تح

 

 تعریف جهاد

 ؛رساندشود و شدت و سختی را میمشتق می «جهد»لفظ جهاد از : جهاد در لغت
کتاب همان که در  آمده است: جهد یعنی شدت و جهاد به فتح به معنی « الصحاح»طور 

 7ارض صلبه و سخت است.

                                                   
 .93ـ سوره حج، 1
 .599، ص 53ـ بحار االنوار، ج 2
 .711، ص 5ـ الصحاح، ج 1
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الهاء و  الجیم و»کند: خوبی ماده جهد را معنی میبه« معجم مقاییس اللغه»کتاب 
 1«.الدال اصله المشقه

کتب لغت به معنای قتال آمده  کتاب العین وارد  چنانکه دراست جهاد با دشمن در 
کردنی؛  2؛«جاهدَت العدو مجاهدة و هو قتالک ایاه»شده:  کردی جهاد  با دشمن جهاد 

که  کردی با اوبدین معنا   .مقاتله 

کتاب  الجهاد: االرض »ن شده است: چنین بیااین« محیط فی اللغه»کلمه جهاد در 
 کنایه از زمین سخت و نفوذناپذیر است. 7؛«الصلبه

کلمات اهل لغت استفاده می که جهاد از جهد مشتق شده و به از مجموع  شود 
کوشش و مشقت همراه  که با نهایت  کاری  معنای شدت و سخت بودن است؛ لذا به 

 شود.باشد، جهاد اطالق می

 جهاد در اصطالح

که جنگ با کار میه ابتدایی در مقابل جهاد دفاعی بجهاد  رود و بدین معنا است 
کفار باشد.  دشمنان از سوی مسلمانان شروع شود و به انگیزه دعوت 

که در صورت حضور  جهاد ابتدایی در عصر غیبت امام معصوم به این معنا است 
کفار به ا ی، مسلمانان برای دعوت  سالم به جنگ با آنان نداشتن امام و نبود اذن صریح و

 که آغازگر این امر خود مسلمانان باشند؛ برخیزند درحالی

گر جهادی در عصر غیبت  در این صورت حضور امام معصوم شرط نیست؛ بنابراین ا
که شروع صورت قصد دعوت به اسالم همراه بوده و کننده آن مسلمانان باشند، با پذیرد 

                                                   
 .711، ص 1ـ ج 1
 .911، ص 9ـ العین، ج 2
 .975، ص 9ـ محیط فی اللغه، ج 7
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 شود.ابتدایی نامیده می جهاد اجازه صریح معصوم در بین نباشد

 

 حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت

گر امام معصوم حضور داشته باشد  که ا ، جهاد صریحًا اذن جهاد دهدو شکی نیست 
که امام حضور ندارد و مستقیمًا هم اجازه نداده  واجب است. محل نزاع در جایی است 

 ،و درمقابل اندکردهایی جهاد ابتدنبودن ز یاجبه  حکماست، در این صورت مشهور فقها 
کرده  اند؛ بنابراین در اینجا دو قول وجود دارد:بعضی جواز جهاد را اختیار 

 عدم جواز جهاد ابتدایی

در زمان گویند: میدانند و ای در زمان معصوم میمشهور فقها جهاد ابتدایی را وظیفه
پس مشروعیت این وظیفه ساقط و جهاد ابتدایی جایز نیست. چون اذن نیست  ،غیبت

 هم ندارد.

که قائل به عدم جواز جهاد ابتدایی شده  کنیم:ذکر میدر ادامه اند را اقوال فقهایی 

کتاب  ؟حر؟شیخ طوسی واجب است: اینکه شرایطی  درفرماید: جهاد می« النهایه»در 
ی جهاد برای آن ،بر ظاهر قتال جایز نیست مگر به امر او و بنا امام عادل باشد. ن و ها بدو

کرده برای قیام به امر مسلمین و او حاضر  که امام او را منصوب  کسی  مسوغ نیست، یا 
کند؛ پس در این هنگام با او قیام گر  باشد و سپس مردم را به جهاد دعوت  واجب است. ا

کرده پس جهاد با دشمن جایز که امام او را منصوب  کسی هم نباشد   امام ظاهر نباشد و 
گناه است مگر  نیست. جهاد با ائمه جور یا غیر امام هم خطا است و فاعل آن مستحق 

که اساس اسالم از بین رود یا خوف بر قومی از  اینکه از طرف دشمن خوف این رود 
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که در این هنگام جهاد و دفاع واجب است.  1مسلمین باشد 

کلمات شیخ طوسی که جهاد ابتدایاستفاده می ؟حر؟از ظاهر  ی در صورتی جایز شود 
گفته شود: می ی حاضر باشد. ممکن است  که امام یا نائب خاص و توان از اطالق است 

که حکم جواز شامل نائب عام هم می کرد  شود؛ چون او در عصر غیبت کلمات برداشت 
توان این حکم را مختص به حضور ولی امر مسلمین است؛ اما با توجه به قرائن موجود می

 خاص او دانست.معصوم یا نائب 

او یا منصوب  فرماید: امر به جهاد باید از طرف اماممی« المهذب»در  ؟حر؟براجقاضی ابن
که ایشان نباشد، خروج برای گر دشمن هجوم جهاد نیز جای باشد؛ پس زمانی  ز نیست و ا

است. جهاد با  جایز بر وجه دفاع از نفس و مال جمیع مسلمین در آن شهر قتال بنا آورد بر
کفر و با غیرائ گر مه  امام یا منصوب از او قبیح است و فاعل جهاد، مستحق عقاب است؛ ا

گنه گر از دشمن صدمه بخورد برای او پاداشی و اجری به دشمن ضربه بزند  کار است و ا
 5نیست.

کلمات ایشان استفاده می که جهاد ابتدایی در این زمان جایز نیست از ظاهر  شود 
منصوب از  ،حتی در جهاد ابتدایی ،ی شیعه در زمان غیبتمگر اینکه بگوییم: فقها

 طرف معصوم هستند.

یس حلیابن کتاب  ؟حر؟ادر که می« سرائر»در  کسی  که امام ظاهر نباشد و  فرماید: زمانی 
کرده نیز حاضر نباشد، جهاد با دشمن جایز نیست. جهاد به همراه ائمه  امام منصوب 

گناهکار است و اجری هم ندارد مگر امام خطا است و مجاهد در جور یا غیر این صورت 
که اساس اسالم از بین رود یا ترس بر قومی از  اینکه از طرف دشمن، خوف این رود 

                                                   
 .535ص  ـ ا

 .537ـ531، صص 1ـ ج5
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که در این هنگام جهاد واجب است. کنند صراحت بیان میایشان به 1مسلمانان باشد 
گر امام ظاهر و حاضر نبود، جهاد جایز نیست.  که ا

کتاب  ؟حر؟عالمه حلی فرماید: جهاد بر دو قسم است یکی برای می« تذکره الفقهاء»در 
که امام او را  کسی  که جایز نیست مگر به اذن امام عادل یا  برای این امر دعوت به اسالم 

کرده است؛  چون امام به شرایط دعوت  ی است؛نزد علمای ما اجماعاین حکم، منصوب 
گاه کس دیگراعرف است و او جهت دعوت به تکالیف آ اعرف به این شرایط  یتر است و 

 2نیست.

که برای دعوت به اسالم ؟حر؟عالمه اذن امام شرط  ،به جهاد ابتدایی و اقسام جهاد 
کالم این میاشاره می ،است که دارای این کند و مفهوم  شود: در عصر غیبت جهادی 

 شرایط نباشد جایز نیست.

کفایی است بهفرمایدمی« شرائع السالم»در  ؟حر؟محقق حلی شرط اینکه : جهاد واجب 
شود مگر اینکه امام به امام یا منصوب از طرف او وجود داشته باشد و واجب عینی نمی

کند.  7خاطر اقتضای مصلحت آن را عینی 

کتاب  ؟حر؟شهید ثانی کفایی است می« مسالک االفهام»در  فرماید: جهاد واجب 
کهبه کسی  طرف او برای جهاد باشد. جهاد متعین  منصوب شده از شرط وجود امام یا 

کم بودن افراد از دفاع و مگر به وسیله امام بهشود مگر بهنمی خاطر اقتضای مصلحت یا 
 4اجماع یا معین شدن به نذر و شبهه آن.

شرط امام یا نائب امام واجب فرماید: جهاد بهمی« جامع المقاصد»در  ؟حر؟محقق ثانی

                                                   
 .7، ص 5ـ ج 1
 .751، ص 1ـ ج 2
 .595، ص 1ـ ج 7
 .3ـ1، صص 9ـ ج 4
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خاطر مصلحت یا عاجز ماندن شود، بهب او جهاد متعین میاست و به تعین امام یا نائ
 نائب منصوب خصوصًا حال ظهور امام است ،آن؛ مراد مجاهدین از دفاع یا به نذر و شبه

کلمات ایشان، نائب عام در زمان  1و تمکن به وجود امام باشد نه مطلقا. بنا بر ظاهر 
 غیبت، مشمول این حکم و دارای این شرایط نیست.

که منصوب می« کفایه االحکام»در  ؟حر؟سبزواری محقق کسی  فرماید: وجود امام یا 
 یو شاید مستند آن اخباردر وجوب جهاد شرط است بر مشهور بین اصحاب  اوست بنا

که معارض  کند،  ؛استعموم آیات  باباشد  گر امام معین  پس در حکم اشکال است و ا
کند بر وجوب عینی می گر معین   2ه آن.ه سبب نذر یا شبخود بشود و همچنین ا

که جامع شرایط مزبور باشد جهاد فرماید: نیز می ؟حر؟سیدعلی طباطبایی کسی  بر 
 ؛با وجود امام عادل و آن معصوم است یا منصوب از طرف او برای جهادواجب است 

که منصوب شده برای جهاد یا منصوب شده برای اعم در حال اما  ؛یعنی نائب خاص 
که نائب عام مثل فقیه جایز نیست و خالفی در آن شناخته نشده همانبرای  غیبت طور 

 7است. «غنیه»و صریح  «المنتهی»ظاهر 

یاض استفاده می کلمات صاحب ر که جهاد ابتدایی فقط در صورت از   حضورشود 
که نیابت را نقل کالم ایشان، جایز است و بنا بر ظاهر  نائب خاص یاامام  فقهای دیگر هم 

 چنانچه ادعای عدم خالف نیز شده است. ؛نائب خاص است ،مقصود ،نداهکرد

کفار بهمی ؟حر؟میرزای قمی که قتال با  خاطر دعوت به فرماید: مقتضای اصل این است 
که نائب عام از  گر در حال غیبت، امر به دست فقیه باشد  اسالم ابتداًء جایز نیست و ا

گر جهاد شودطرف امام است، برای او جهاد ابتدایی جایز  گناه است و احکام  ،نیست و ا

                                                   
 .975، ص 9ـ ج 1
 .911، ص 1ـ ج 2
یاض المسائل، ج7  .17ـ19، صص 1ـ ر
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ی نمی آنجهاد بر   جایز نبودنقائل به  ،خاطر اصلبه ؟حر؟بنابراین میرزای قمی 1شود.جار
 جهاد ابتدایی در عصر غیبت به دست فقیه است. 

کفار  ،فرماید: بنا بر ظاهرمی ؟حر؟شیخ نجفی نواهی در مندرج  ،در زمان غیبتقتال با 
کمک و اعا است مگر در غیر که استثناء شده؛ چون درحقیقت  نه برای دولت باطل موارد 

کنند و اراده محو شعائر و عْد  شود.مثل آن می کفار خواستند اسالم را محو  گر  م پیامبر بله ا
کمک هرچند با پس اشکالی نیست و شریعت را داشتند در این هنگام در وجوب جهاد 

کم جائر باشد ولکن به قصد دفاع از آ کمک بهنحا سلطان جور. اجماع و نصوص  ها نه 
 2بر آن است. ،خاص به هر دو قسم

کمک به کندمی بیان ؟حر؟صاحب جواهر دولت باطل  که قتال در زمان غیبت چون 
کم، فقیه جامع که حا الشرایط و قصد هم دعوت است نهی شده ولی این حکم در صورتی 

الشرایط، نائب که فقیه جامعازآنجایی شود؛ چونبه اسالم و شعائر الهی باشد، مشکل می
نیست مگر اینکه « علی الباطل اعانة»شود لذا از مصادیق حسوب میعام امام معصوم م

پس صالحیت این امر را  ،بگوییم: چون اذن صریح و نائب خاص برای جهاد نیست
 ندارد.

 جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت

کلمات بعضی از فقها استفاده می که در مقابل مشهور، قائل به جواز از ظاهر  شود 
پس در  ؛اعانه علی الباطل است ، ناظر براخبار منهی جهاد ابتدایی هستند، بنا بر اینکه

 شود.الشرایط جایز میصورت والیت عادل و فقیه جامع

که برادران مؤمن را در الزم  ؟مهع؟فقهای شیعه ائمه فرماید: بر؟حر؟ میشیخ مفید است 

                                                   
 .927، ص 1ـ جامع الشتات فی اجوبه السؤالت، ج 1
 .77، ص 51ـ جواهر الکالم، ج 2
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که جنمازهای پن کنند زمانی  کسوف و خسوف جمع  گانه، نمازهای اعیاد، استسقاء، 
که بین اسالزم ها آن ه اهل فساد ایمن باشند و نیز برتمکن از آن داشته باشند و از معرک ت 

کنند، ها به حقآن و جمیع آنچه قرار داده شده صلح دهند هنگام نبود بینه  قضاوت 
کردهچون ائمه این امر را به آن ؛انجام دهندبرای قضاوت در اسالم  که ها تفویض  اند زمانی 

 1تمکن از آن داشته باشند.

کلمات ایشان می که در صورت والیت جامعاز  کرد  الشرایط و تمکن، توان استفاده 
ها تفویض شده مگر این امور به آن ،زیرا در عصر غیبت این اختیارات را داشته باشد؛

که باید اذن خاص باشد.اینکه بگوییم جهاد ابتدایی م  ورد خاص است 

کسمرحوم سالر می کم یا  گماشته فرماید: اما جهاد برعهده حا کم او را  که حا ی است 
کرده، در این  است که دشمن، مؤمنان را احاطه  کم باشد و در صورتی  یا به دستور حا

کنند. که از خود، اموال و خانواده دفاع  گر2صورت الزم است  کم  بنا بر نظر ایشان ا حا
جهاد ابتدایی جایز است و حتی از امام معصوم نیز سخنی به میان  ،مصلحت ببیند

 نیامده است.

کالم اینکه بنابر ظاهر، جهاد در عصر غیبت مرحوم شیخ تبریزی می فرماید: خالصه 
که دارای شرایط جهاد باشد در همه اعصار واجب است و ساقط نمی کسی  شود و برای 

یبت تشخیص موضوع و اینکه جهاد به مصلحت اسالم باشد ثابت است. در زمان غ
که ازحیث عدد، قوت و آمادگی، به شکلی منوط به تشخیص اهل خبره است؛ به طوری 
که احتمال خسران در معرکه نرود که این شرایط فراهم بود جهاد و مقاتله  ؛باشد  پس زمانی 

 7بر مسلمین واجب است.

                                                   
 .111ـ المقنعه، ص 1
 .111ـ الجوامع الفقهیه، ص 2
 .972، ص 1ـ منهاج الصالحین، ج 7
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گر فقیه جامع بنا بر نظر ایشان لشرایط مصلحت را در جهاد ببیند و شرایط هم فراهم اا
گاه  ؛جهاد در عصر غیبت واجب است ،باشد ی موکول شده و هیچ  پس این امر به و

 شود.ساقط نمی

کند حکم به می ؟حر؟امام خمینی که مصلحت اقتضا  فرماید: بعید نیست در صورتی 
مسلمین است جایز باشد  که متصدی والیت امر الشرایطتوسط فقیه جامع جهاد ابتدایی

 1بلکه نظر اقوی این است.

 

 در عصر غیبت ادله حکم جهاد ابتدایی

 ادله جایز نبودن جهاد ابتدایی

که قائل به جایز نبودن جهاد ابتدایی کردهاند به ادلهشده کسانی   اند:ای تمسک 

 دلیل اول: روایات

کرده  ن امام، به اخبار استدالل   اند:بعضی از فقها برای جایز نبودن جهاد بدو

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن علی بن نعمان »
قال: قلت له: رایت فی المنام انی قلت لک  د القالء عن بشیرعن ابی عبداهلل؟ع؟عن سوی

ت رام مثل المیتة والدم و لحم الخنزیر فقلان القتال مع غیراالمام المفروض طاعته، ح
کذالک فقال ابوعبداهلل؟ع؟ کذلکنعم هو   2«.: هو 

گفتم: قتال در رکاب غیر  به امام صادق؟ع؟ که من به شما  گفتم: در خواب دیدم 
گوشت خوک می که اطاعت او واجب است، حرام و مثل مرده و خون و  ماند، شما رهبری 

                                                   
 .773، ص 5ـ توضیح المسائل )محشی(، ج 1
 .197، ص 1حکام، ج ـ تهذیب اال2
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گفتید بله ای  چنین است.فرمود: این امام صادق؟ع؟چنین است. نهم 

ن امام معصوم جایز نیستظاهر این خبر داللت می که جهاد بدو اما سند روایت  ؛کند 
که  ؛توثیق نشده است« بشیر»ضعیف است و  منطبق فتوای مشهور فقها روایت، هرچند 

که از مجموع آن که اها استفاده میاست ولی اخبار مستفیض دیگری وجود دارد  ین شود 
مگر اینکه بگوییم  ؛شونداخبار اطالق دارند و شامل همه اعصار حتی زمان غیبت نیز می

که از رهبر عادل و جامع یم  کنیمدر زمان غیبت ناچار گر مصلحت  شرایط تبعیت  و ا
کنیم. ی   اسالم در میان باشد واجب است از او پیرو

بتدایی به این روایت برای جایز نبودن جهاد ا ؟حر؟بعضی از فقها همچون عالمه حلی
کرده  1اند.استدالل 

 دلیل دوم: اجماع

کرده از فقها برای جایز نبودن جهاد ابتدایی بعضی  اند:به اجماع استدالل 

جهاد برای دعوت به اسالم جایز  ،فرماید: نزد علمای ما به اجماعمی ؟حر؟عالمه حلی
که منصو کسی  چون امام به شرایط  ب از طرف اوست؛نیست مگر به اذن امام عادل یا 

 2اعرف است.

فرماید: اجماع به هر دو قسم وجود دارد بر اینکه جهاد بر وجه مزبور می ؟حر؟شیخ نجفی
کرده ؟ع؟واجب است به شرط وجود امام که او برای جهاد منصوب  کسی   7.است یا 

 دلیل سوم: عدم خالف

یاض ادعای عدم  ایی،برای جایز نبودن جهاد ابتد ؟حر؟برخی از فقها همچون صاحب ر
                                                   

 .13، ص 3ـ تذکرة الفقهاء، ج 1
 ـ همان.2
 .11، ص 51ـ جواهر الکالم، ج 7
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کرده  اند.خالف 

که شرایط مزبور در افرماید: جهاد به معنمی ؟حر؟سیدعلی طباطبایی کسی  ی اول برای 
کرده  که نصب  کسی  او جمع باشد واجب است با وجود امام عادل و آن معصوم است یا 

که برای جهاد منصوب شده یا اعم؛ اما در حال برای آن یعنی نائب خاص، درحالی
ن خالف.غیبت  که با او هستند جایز نیست بدو کسانی   1برای نائب عام مثل فقیه و 

و  بودهرسد دلیل اجماع و عدم خالف با وجود مخالفت برخی فقها مخدوش نظر میبه
که درشاید مدرک اجماع نیز اخبار باش شود و از اعتبار این صورت اجماع مدرکی می د 

 ساقط است.

 دلیل چهارم: اصل

در زمان غیبت به  ، برای عدم جواز جهاد ابتدایی؟حر؟ا مانند میرزای قمیبرخی از فقه
کرده  اند.اصل استناد 

کفار در ابتدا به خاطر  ،فرماید: مقتضای اصلمی ؟حر؟میرزای قمی عدم جواز قتال با 
گر در حال غیبت امر بدعوت آن که نائب عام برای امام ه ها به اسالم است و ا دست فقیه 

 2هاد ابتدایی برای او جایز نیست.است باشد، ج

کافر غیررسد اصل عدم جواز قتالنظر میبه حربی است ولی در غیر این ، مربوط به 
که در همه موارد این اصل را بپذیریم.  صورت مشکل است 

 در عصر غیبت ادله جواز جهاد ابتدایی

 دلیل اول: آیات

                                                   
یاض المسائل، ج 1  .19، ص 1ـ ر
 .927ـ جامع الشتات فی اجوبة السؤاالت، ص 2
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کرده برخی  اند:از فقها برای جواز جهاد استدالل به عموم آیات 

فرماید: بنا بر مشهور بین اصحاب، در وجوب جهاد، وجود امام می ؟حر؟محقق سبزواری
که درجه  کرده شرط است و شاید مستند آن اخباری باشد  که او منصوب  کسی  یا 

کند؛ پس در حصحت آن به حدی نمی که با عموم آیات معارضه  کم به آن اشکال رسد 
 1است.

کالم استفاده می که آن هم از این  که شهرت بین اصحاب به دلیل اخبار است  شود 
به اخبار نیز  در تعارض با عموم آیات است؛ عالوه بر اینکه برای جواز جهاد ابتدایی

توان استدالل شده است؛ پس باتوجه به مضمون آیات، برخی روایات و حکم عقل می
کرد.جواز را نیز ا  ستنباط 

 دلیل دوم: روایات

که جائر و گونهمفهوم برخی از روایات به که نهی از جهاد ناظر به افرادی است  ای است 
 ظالم هستند:

عن ابیه، عن سعد، عن محمد بن عیسی،  (العلل)محمد بن علی بن الحسین فی »
، عن عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد، عن ابی بصیر، عن ابی عبداهلل

: ال یخرج المسلم فی الجهاد مع من ال یؤمن علی ؟ع؟قال: قال امیر المومنین ؟مهع؟آبائه
کان معینا فی  الحکم، وال ینفذ فی الفیء امر اهلل عزوجل، فانه ان مات فی ذلک المکان 

 2«.حبس حقنا و االشاطة بدمائنا و میتته میتة جاهلیة

که حکم و دست ،مسلمان برای جهاد کسی  ور او مورد اطمینان نیست و در مورد همراه 
ن نمیغنائم جنگی، دستور خدا را اجرا نمی گر در این راه بمیرد در کند، بیرو رود؛ پس ا

                                                   
کفایة االحکام، ج 1  .911، ص 1ـ 
 .73، ص 12ـ وسائل الشیعه، ج 2
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شود و مرگ او مرگ بازداشتن حق ما و هدر دادن خون ما همکار دشمنان ما محسوب می
 جهالیت است.

که حکم الهی را ا کسی  کند و پایبند جرا نمیمنطوق روایت این است: جهاد در رکاب 
که مجری احکام  کسی باشد  گر  به آن نباشد جایز نیست؛ پس مفهوم خبر این است: ا

با او جایز است و از دایره نهی این خبر خارج همراه ها است پس جهاد الهی و ملتزم به آن
کثر اخبار ؛شودمی که ولی« اعانه علی الباطل»ناظر به  ،چون نهی در ا فقیه است 

 لشرایط از آن مبرا است.اجامع

 گیرینتیجه

که جهاد ابتدایی کفار به اسالماست جهادی  ،روشن شد   بوده و که برای دعوت 
 آغازگر آن مسلمانان باشند.

جایز نیست؛ چون در  در عصر غیبت جهاد ابتدایی ،بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه
که امام معصوم یا نائب خاص آن حضرت اذن که دهد درحالی وجوب آن شرط است 

این امر در زمان غیبت میسر نیست؛ پس حکم آن به انتفای شرط، منتفی است. نیابت 
کفایت نمی که عدم جواز جهاد ابتداییکند بهعام هم  در  خاطر روایات، اجماع و اصل 

 زمان غیبت امام معصوم است.

کلمات برخی فقها استفاده می ،اما درمقابل که جهاد ابتداییاز  ایز، حکم آن ج شود 
گاه ساقط نخواهد شد؛ لذا در عصر غیبت این امر به  در همه اعصار ثابت و هیچ 

که در صورت فقیه جامعولی الشرایط، تفویض شده و او در حقیقت نائب حضرت است 
کند؛ به دلیل اطالق اخبار و عموم آیات.مصلحت و ضرورت می  تواند جهاد 

که اخبار ناهینظر میبه ی،  ابتدایی از جهاد رسد  ن امام معصوم یا منصوب و بدو
کند و همراه با سلطان جورحمل  بر موردی می که اعانه بر باطل صدق  که  یشود  باشد 
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که اداره امور در زمان غیبت به  الشرایطملتزم به دستورات دین نیست؛ اما فقیه جامع
ین به عدم جواز ایشان موکول شده از مصداق این اخبار خارج است؛ بنابراین ادله قائل

و اطالق روایات و همچنین  بلکه از مفهوم ،در زمان غیبت تمام نیست جهاد ابتدایی
که  توانعموم آیات جهاد، می کرد  گر که  یموارد دیگر جهاد ابتدایی، همچوناستفاده  ا

گذار شده و به فقیه جامعنفع و مصلحت اسالم در این زمینه باشد  ی الشرایط وا به اذن و
که حکم به مشروعیت جهاد ابتدایی د.خواهد بو توجه به ادله در زمان غیبت، با هرچند 

 هستند، محل اشکال است. قائل به عدم جواز جهاد ابتدایی که واقوال فقهای مشهور

 

 منابع

کریم  قرآن 

 بن باقر محمد مجلسی،؛ ؟مهع؟األطهار األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار
 ق. ه 1715، بیروت، چ اول، النشر و الطبع مؤسسة؛ محمدتقی

 آل مؤسسه ؛اسدى مطهر بن وسفی بن حسن عالمه، حّلی،؛ الفقهاء رةکتذ
 ق. ه 1717، قم، چ اول، ؟مهع؟تیالب

، اسالمی انتشارات دفتر؛ اهللروح دیس نی،یخمموسوى؛ (یمحّش ) المسائل حیتوض
 ق. ه 1757قم، چ هشتم، 

، تهران، چ چهارم، ةیاْلسالم تبکال دار؛ حسن بن محمد ،؛ طوسیامکاألح بیتهذ
 ق. ه 1757

؛ محمدحسن بن ابوالقاسم قّمی، رزاىیم النی،یگ؛ السؤاالت أجوبة یف الشتات جامع
 ق. ه 1719، تهران، چ اول، هانیک مؤسسه
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؛ نیحس بن علی ثانی، محقق ی،کرک عاملی،؛ القواعد شرح یف المقاصد جامع
 ق. ه 1717قم، چ دوم،  ،؟مهع؟تیالب آل مؤسسه

، یالعرب التراث اءیإح دار؛ محمدحسن ،؛ نجفیاْلسالم شرائع شرح یف المکال جواهر
 ق. ه 1757بیروت، چ هفتم، 

 محمد بن علی دیس حائرى،؛ بالدالئل امکاألح قیتحق یف المسائل اضیر
 ق. ه 1711، قم، چ اول، ؟مهع؟تیالب آل مؤسسه؛ ییطباطبا

ى ریلتحر یالحاو السرائر  دفتر؛ احمد بن منصور بن محمد س،یادرابن حّلی،؛ الفتاو
 ق. ه 1715، قم، چ دوم، اسالمی انتشارات

 مؤسسه؛ حسن بن جعفر ن،یالدنجم ،؛ حّلیالحرام و الحالل مسائل یف اْلسالم شرائع
 ق. ه 1751، قم، چ دوم، انیلیاسماع

 العلم دار؛ حماد بن لیاسماع جوهرى،؛ ةیالعرب صحاح و اللغة تاج ـالصحاح
 ق. ه 1715، بیروت، چ اول، نییللمال

 ق. ه 1715، قم، چ دوم، هجرت نشر؛ احمد بن لیخل دى،یفراهالعین؛ 

، قم، چ اسالمی انتشارات دفتر؛ مؤمن محمد بن محمدباقر ،؛ سبزوارىامکاألح ةیفاک
 .ق ه 1759اول، 

، تابکال عالم؛ عباد بن لیاسماع فاة،کال افیک عباد، بن صاحب؛ اللغة یف طیالمح
 ق. ه 1717بیروت، چ اول، 

؛ علی بن نیالدنیز ثانی، دیشه عاملی،؛ اْلسالم شرائع حیتنق إلی األفهام کمسال
 ق. ه 1719، قم، چ اول، ةیاْلسالم المعارف مؤسسة

 غاتیتبل دفتر انتشارات؛ ایرکز بن فارس بن احمد ن،یالحس ابو؛ اللغة سیمقای معجم
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 ق. ه 1757قم، چ اول،  ،قم هیعلم حوزه اسالمی

 هزاره جهانی نگرهک؛ برىکع نعمان بن محمد بن محّمد د،یمف بغدادى،؛ المقنعة
 ق. ه 1719، قم، چ اول، دیمف خیش

، للمطبوعات التعارف دار؛ ییطباطبا محسن دیس م،یکح؛ نیالصالح منهاج
 ق. ه 1715بیروت، چ اول، 

، قم، چ اول، اسالمی انتشارات دفتر؛ زیالعز عبد قاضی، براج،ابن طرابلسی،المهذب؛ 
 ق. ه 1751

ى و الفقه مجرد یف ةیالنها  تابکال دار؛ حسن بن محمد ابوجعفر، طوسی،؛ الفتاو
 ق. ه 1755، بیروت، چ دوم، یالعرب

، قم، چ اول، ؟مهع؟تیالب آل مؤسسة؛ حسن بن محمد عاملی، حر خیش؛ وسائل الشیعه
 .ق ه 1753

  





 

 

 ؟مهع؟بیتمدیریت کالن ازدیدگاه اهل
ی سعید  قلوز

 

 چکیده

کید و   بوده ؟مهع؟بیتسفارش اهلضرورت مدیریت و وجود مدیر در جامعه، مورد تأ
که سعادت و پایداری یک مّلت در زندگی زیرا با بررسی متون اسالمی درمی ؛است یابیم 

مدیریت شایسته است؛ به همین خاطر و با  مرهون وجود مدیر الیق و ،دنیوی و امور دینی
های ها و توصیهکه دیدگاه استت در جامعه، ضروری توجه به اهمیت و تأثیر مدیری

کالن بیان نماییم را در مورد مدیریت ؟مهع؟بیتاهل یکرد ها و رتا با توصیههای  و
ها و عوامل مؤّثر در مدیریت مدیریت صحیح آشنا شویم و زمینه درباره معصومین؟مهع؟

 موّفق را بشناسیم.

ریزی دقیق در راستای امور ی نظیر برنامهتوجه به اهمیت مدیریت در جامعه، عواملبا
گیری مدیری همراهی با مردم، شرح صدر و ... در شکل به مردم،پاسخگویی  محّول،

کاری، ، عواملی همچون تسویف و اهمالدر مقابل موّفق و مدیریت صحیح تأثیر دارد.
ک موجب ضعف و سوء مدیریت  ،بندیهای اولوّیتنداشتن برنامه و ندانستن مال

که قصد دارد عهدهمی دار این امر خطیر شود، ابتدا باید شرایط و شود؛ لذا شخصی 
کید اهلصالحّیت که مورد سفارش و تأ بوده است را دارا باشد سپس  ؟مهع؟بیتهای الزم 

کالن در عرصه مدیریت  بگذارد.قدم های 

کلیدی:  گان  کالن، مدیر موّفق، آفات مدیریت، اهلواژ  .؟مهع؟بیتمدیریت، 
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 مقدمه

اجتماعات  دورازبهتنهایی و تواند بهموجودی اجتماعی است و نمی اً ذات ،انسان
کند.  ؛رودهای اجتماعی به شمار میترین پدیدهمدیریت یکی از مهم انسانی زندگی 

که هر اجتماعی برای پیشبرد اهداف و پیمودن مسیر پیشرفت خود نیازمند مدیر  ،چرا
و مورد توّجه  مهمضرورت مدیریت و وجود مدیر در جامعه، امری بسیار است. 

گرامی اسالم؟لص؟ در بیان اهمیت آن همینبوده است.  ؟مهع؟بیتاهل که پیامبر   بس 
مرج رهایی یابند و وکردند تا از هرگونه هرجحتی جمع سه نفره را ملزم به داشتن مدیر می

کید می  نمودند:تأ

ثٌة فی» کان ثال روا أَحَدهم إذا  هرگاه در مسافرت )تعداد مسافران( سه نفر  1«.سفٍر َفالُیَؤِمّ
گیرد.بود، باید یکی از آن  ها امور آنان )مدیریت( را بر عهده 

گوشزد می ؟ع؟حضرت علی د: نفرمایکند و مینیز ضرورت وجود مدیر در جامعه را 
ِم »

َ
اِس ِمْن أ ُه اَل ُبّدَ ِللّنَ ْو َفاِجرٍ ٍر َبّرٍ ی...َو ِإّنَ

َ
گزیر مردم نیاز به امیر و مدیر دارندن 2«.أ خواه آن  ؛ا
 مدیر نیکوکار و خواه بدکار باشد.

بنابراین باید  ؛تحّول و ... بر عهده مدیر است تغییر، ترین نقش در راستای ترّقی،عمده
 این وظیفه خطیر و مهم در اختیار شخصی شایسته و صالح قرارگیرد.

کام که تعالیم ترین و جامعلدین مبین اسالم،  یم  ترین دین است؛ لذا ما بر این باور
گسترده، ارزشاسالم که میهای عمیق و  خود از ر متأثرا خوبی مدیریت د بهتوانای دارد 

کند و به طاعمال و افع قرار دهد و َبع این امور، در ال مدیران را به خوبی جهت دهی 
گذاشته شود؛ لذا در ای در  ؟مهع؟بیتن پژوهش پس از بیان دیدگاه اهلجامعه تأثیر مثبت 
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نماییم و در های مدیر موفق را بیان میترین ویژگیمورد مدیریت، ارکان مدیریت و مهم
که مدیران، ذکر می ؟مهع؟بیتپایان آفات مدیریت را از دیدگاه اهل یم  کنیم. امیدوار

که ضعف مدیریتی و اخالقی دارند، ضعف های خودشان را در مسئوالن و دولتمردانی 
 ببینند و در جهت رفع آن بکوشند. ؟مهع؟بیتآینه احادیث اهل

 مفهوم شناسی

 معنای مدیر و مدیریت در لغت

 مدیر اسم فاعل از اداره است. 1.«اِْلَداَرة اسُم فاعٍل من ُر:یالُمِد »

کاری اداره 7و دوردهنده، گرداننده 2زى،یدگی به چیبه متصدى رس دانانلغت کننده 
 گویند.مدیر می 4یا مباشر و رئیس؛

کردن.مدیریت:  کردن، علم و هنر متشّکل   5مدیربودن، مدیری، هماهنگ 

 تحقیق پیرامون معنای مدیر و مدیریت

ثی مزید )اسم فاعل( از مصدر  واژه مدیر و مدیریت هر دو عربی هستند. مدیر اسم ثال
که فعل آن  که  بودهمدیریت اسم مصدر است.  «أَداَر، ُیِدیُر، اَداَره»اداره )باب افعال( است 

که مصدر  گرفته شده است. ماّده اصلی مدیر، مدیریت و اداره از )َدَوَر( اخذ شده  از مدیر 
گردیدن است لذا در این گرداننده و معنای آن َدَوران به معنای  صورت معنای مدیر، 

گرداندن  است. مدیریت، 
                                                   

الطراز األول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول،  کبیر مدني شیرازي، سید علی خان بن احمد؛ـ  1
 .727، ص 7ج

 .155ش، ص 1972؛ فرهنگ ابجدى، تهران، چاپ دوم، بستانی، فؤاد افرامـ  2
کبر؛ لغتنامه دهخدا، بخش ـ دهخدا، علی 7  .25، ص «میم»ا
 .1375، ص 1ـ معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، ج  4
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 ح:معنای مدیریت در اصطال

که موجب پدید آمدن ر ارائه تعریف از مدیریت، اختالفد نظر بسیاری وجود دارد 
که به چند مورد از این معانی اشاره می  کنیم:معانی مختلفی در مورد مدیریت شده است 

کوشش انسان هنر، ـ 1 کردن  کارگیری این تالش در ها و بهعلم هدایت و هماهنگ 
 1گویند.« یریتمد»جهت نیل به اهداف سازمان را 

که به ،مدیریت»ـ 5 کوششوسفرایندی است  گروهی بهیله آن  منظور نیل های فردی و 
 2«.شودماهنگ میبه هدف مشترک، ه

 در لغت و اصطالح: «کالن»معنای 

کبیر. 7تر؛بزرگ، بهتر، مهم: کالن  4بزرگ قوم، عظیم، 

زیرا در اصالح نیز به معنای  ؛همان معنای لغوی است ،«کالن» یاصطالحمعنای 
کالنتر  بزرگ، عظیم، امور مهم، بزرگ قوم و ... است و از همین رو به بزرگ شهر و منطقه، 

 گویند.می

 

کالندر مورد مدی ؟مهع؟بیتدیدگاه اهل  ریت 

کید آنان بر  ؟مهع؟بیتاحادیث و روایات فراوانی از اهل که نشان دهنده تأ نقل شده 
از ر متأث ،مدیر در جامعه است؛ زیرا انحطاط یا ارتقای جامعه ضرورت مدیریت و وجود

گر عّده ؟مهع؟بیتاز دیدگاه اهلضرورت مدیریت مدیریت است.  که ا ای تا جایی است 
                                                   

 .97زادگان، سیدمحمد؛ اصول و مفاهیم اساسی مدیریت، ص ـ عباس 1
 .25ـ سازمان و مدیریت، ابوالفضل صادقپور و جالل مقدس، ص  2
کبر؛ لغتنامه دهخدا، بخش ـ دهخدا، علی 7  .23، ص «کاف»ا
 .9555ـ معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، ص  4
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که تعداد آنان از سه نفر هم تجاوز نکند باید یکی از قصد مسافرت داشته باشند، درحالی
گیرد تا هیچآن مرجی پیش نیاید؛ ونظمی و هرجنه بیگوها مدیریت امور را برعهده 

گرامی اسالمچنان روا أَحَدهم»فرمودند:  ؟لص؟که رسول  ثٌة فی سفٍر َفالُیَؤِمّ کان ثال  1«إذا 
ها امور )مدیریت( را بر در مسافرت )تعداد مسافران( سه نفر بود، باید یکی از آن هرگاه

گیرد.  عهده 

که در آموزه کید شده جمع سه نفره این های اسالم به مدیریت در یکحال  چنین تأ
گیر، در نظر اهلاست، قطعًا مدیریت کالن و فرا د بیشتری خواه اهمیت ؟مهع؟بیتهای 
 » فرمودند: داشت. امام رضا؟ع؟

َ
ًة ِمَن اْلِمَلِل َبُقوا َو َعاُشوا ِإاّل اَل َنِجُد ِفْرَقًة ِمَن اْلِفَرِق َو اَل ِمّلَ

ْمِر الّدِ  یّدَ َلُهْم ِمْنُه فِ ٍس ِلَما اَل بُ یٍم َوَرئِ یِبَق 
َ
نْ یأ گروه و هیما ه 2«.ایِن َوالّدُ متی را اچ یچ 

ات و زندگی اجتماعی خود ادامه داده باشند مگر با داشتن سرپرست یه به حکم یابینمی
ا و چه در امر یه ناچار به برپاداشتن آن هستند چه در امر دنکو مدیری براى امورى 

 .آخرتشان

امور مادی و معنوی هر جامعه بشری،  یقّیت و ارتقاموف ؟ع؟مام رضاطبق فرمایش ا
گرو مدیر و سرپرستی شایسته است تا امور آنان را مدیریت نماید فرمایش این  .فقط در 

گیر است.بیانگر اهمیت مدیریت کالن و فرا  های 

در تشبیهی بسیار زیبا اهمیت وجود مدیر در جامعه و نقش  علی؟ع؟ امام
ُه لَ »: فرمایدبزرگ را بیان و می هایمدیریت ّنَ َمَحلِّ یَو ِإّنَ

َ
ِمْنَها َمَحّلُ اْلُقْطِب ِمَن  یْعَلُم أ

َحی که من درستی او )ابوبکر( میبه 7؛«ریالّطَ  یْرَقی ِإلَ یُل َو اَل یالّسَ  یْنَحِدُر َعّنِ ی الّرَ دانست 
ض من یسرچشمه فاب هستم. علوم و معارف از یبراى خالفت مانند قطِب وسِط آس

                                                   
کنز العمال، ج  1  .717، ص 1ـ 
 .151، ص 5عیون أخبار الرضا علیه السالم، جـ  2
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 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

در فضاى علم و دانش به اوج رفعت من  اینندهکچ پرواز یه شود،یر میل سرازیمانند س
 رسد.نمی

گردش آس که دوران و  ن آن یفقط توسط م ،ابیهمانطور  خ آهنی وسط است و بدو
ابی ندارد، چرخش و یت آسیشود و دیگر خاصمیخ، آسیاب از مدار خویش خارج می

که فقدان آن موجب هرج دوران یک جامعه نیز مرج و وبه وجود مدیری مدّبر وابسته است 
 شود.نابسامانی می

که از وسط دانهدر جای دیگر، مدیریت را به رشته ؟ع؟یعلامام  های تسبیح ای 
ْمِر َم  ِم یاُن اْلَق کَو َم »: فرمایدنماید و میگذرد تشبیه میمی

َ
َظاِم کِباأْل ْجَمُعُه یِمَن اْلَخَرِز  اُن الّنِ

َق اْلَخَرُز َو َذَهَب ُثّمَ َلْم یَو  َظاُم َتَفّرَ ُه َفِإِن اْنَقَطَع الّنِ َبداً  ِرِه یْجَتِمْع ِبَحَذافِ یُضّمُ
َ
جایگاه  1«.أ

که مهره یسمانی محکم است  ها را متحد ساخته به هم پیوند زمامدار و مدیر، همچون ر
گر این رشته از هم جدا شومی کدام به سویی خواهند افتاد ها پرد، مهرهدهد. ا کنده و هر  ا

 پس هرگز جمع نخواهند شد.

ْهُل  یْسَتْغِن یاَل »: فرمایندنیز می امام صادق؟ع؟
َ
َثٍة کأ ْمِر  یِهْم فِ یْفَزُع ِإلَ یّلِ َبَلٍد َعْن َثاَل

َ
أ

ِم  ٍه َعاِلٍم َوَرٍع َو یاُنوا َهَمجًا َفقِ ک کاُهْم َو آِخَرِتِهْم َفِإْن َعِدُموا َذلِ یُدنْ 
َ
 ٍب یٍر ُمَطاٍع َو َطِب یٍر َخ یأ

گروه بیمردم ه 2.«ٍر ِثَقٍة یَبِص  نیاز نیستند تا امور دنیا و آخرت خود را ر اجتماعی از سه 
صورت به هر موقع اجتماع، فاقد آن سه باشدوسیله آن سه دسته انجام دهند و به

کهحیوانات ضعیف )پشه کند( در جا میها را جابهترین باد و نسیمی آنکم های راه 
گاه و1آیند: می کار و  ـ پزشک9مسّلط  و مدیری خیرخواه ـ5پرهیزکار  ـ فقیه آ بینای 

 .مطمئن
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 / بیت؟مهع؟اهل ازدیدگاه کالن مدیریت

 ؟مهع؟بیتارکان مدیریت از نظر اهل

ی مدیریت در زندگی  را پیرامون ؟مهع؟بیتپس از آنکه دیدگاه اهل اصل طبیعی و ضرور
که مدیریت اجتماعی شناخ تیم، الزم است با ارکان مدیریت نیز آشنا شویم و بدانیم 

ها اشاره طور مختصر به برخی از آنهای اساسی است؛ لذا بهمتشکل از چه رکن ،موفق
 کنیم:می

 ـ هدف داشتن 1

ن آن، همه پایهاساسی که بدو ها و ارکان ترین رکن مدیریت، داشتن هدف است؛ چرا
کارایی ت مدیریت متزلزل شده، شویش و سرگردانی میان افراد به وجود آمده، تالش و 

آید گیری به دست نمیگونه رشد و پیشرفت چشمکارگزاران متوّقف شده و درنهایت هیچ
کارهادنبال موفّ به که  توان به سرانجام مطلوبی رسید. مدیریو نمی ست باید در ا قیت در 

کند  ؛ جهت رسیدن به آن تالش نماید ،توانبا تمام و ابتدای امر، هدف خود را مشخص 
کارهای مختلف و متعّدد، نتیجه کامی نخواهد زیرا اشتغال به  ای جز شکست و نا

 ِإَلی ُمَتَفاِوٍت »: فرمودند حضرت علی؟ع؟که چنان ؛داشت
َ
ْوَمأ

َ
سی ک 1«لیاْلِح  َخَذَلْتُه  َمْن أ

گون پردازد، خوار شدهکه به ک گونا  شود.روز نمییپ و ارهاى 

هدف از  که امام علی؟ع؟چنان ؛تر استتر باشد، ارزشمندهرقدر هدف واالتر و مقّدس
کردن و اداره امور جامعه را اجرای حق و عدالت می َقاَل َعْبُد اهلِل ْبُن »: داندحکومت 

اِس َرِض  ِم اهلُل َعْنُه َدَخلْ  یَعّبَ
َ
 ی، َفَقاَل لِ ْخِصُف َنْعَلُه یَقاٍر َو ُهَو  یِبِذ  َن؟ع؟یِر اْلُمْؤِمِن یُت َعَلی أ

ْعِل َفُقْلُت اَل قِ یَما قِ  َحّبُ ِإلَ  یَو اهلِل َلِه  ؟ع؟:َمَة َلَها َفَقاَل یَمُة َهَذا الّنَ
َ
قِ کِمْن ِإْمَرتِ  یأ

ُ
ْن أ

َ
 أ

َ
َم یْم ِإاّل

ْدَفَع َباِطالً 
َ
ْو أ

َ
گفت: در ذىعبداهلل بن ع 2«.َحّقًا أ وارد شدم  ؟ع؟نیرالمؤمنیقار بر امباس 

گفتم: کن ید: ارزش ایزد، از من پرسفش خود را وصله میکه کدرحالی فش چند است؟ 
                                                   

 .759نهج البالغه، حکمت  ـ 1
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گفت: به خدا سوگند ا تر ومت بر شما محبوبکفش پاره در نظر من از حکن یارزشی ندارد. 
 .نمکه بتوانم حّقی را اقامه و باطلی را دفع کنیاست، مگر ا

یزیـ برنامه 2  ر

اّتخاذ روشی مناسب برای بهتر و زودتر رسیدن به هدف؛  :ت ازریزی عبارت اسبرنامه
که ما رالذا برنامه  رساند.زودتر و بهتر به مقصد می ریزی مانند راه میانبری است 

ها و وری بیشتر از فرصتتوان به بهرهریزی میهای برنامهدر بیان آثار و ضرورت
گیری از پیشانجام وظایف، امکانات، افزایش احتمال رسیدن به هدف، سهولت در 

کرد.  هاتمرکز بیشتر بر فعالّیت ،تشویش و سرگردانی به مالک  امام علی؟ع؟و ... اشاره 
ْوِقْع ک َفَضْع »اشتر فرمودند: 

َ
ْمٍر َمْوِضَعُه َو أ

َ
ْمٍر َمْوِقَعهّلَ ]َعَمٍل کّلَ أ

َ
زى یمالک![ هر چ ]ای 1«.[ أ

 .موقع خودش انجام بدهارى را به کو هر  را در جاى خودش بگذار

َو  کلَ یِإّنَ لَ »فرمایند: ریزی میدر جای دیگری پیرامون اهمیت برنامه ؟ع؟حضرت
همانا شب و روز تو  2«.کو َراَحِت  کَن َعَملِ یَفاْقِسْمُهَما بَ  کَحاَجاتِ  ْسَتْوِعَباِن یاَل  کَنَهارَ 

کار و آس ؛دهدتمام نیازهایت را پوشش نمی کن.پس اوقات آن را بین   ایش خود تقسیم 

 کّلِ ِإْنَساٍن ِمْن َخَدِم کَو اْجَعْل لِ »: نیز فرمودندهمچنین در وصّیت به امام حسن؟ع؟ 
 

َ
اّل

َ
ْحَرى أ

َ
ُه أ ُخُذُه ِبِه َفِإّنَ

ْ
ارى کاز خدمتگزارانت  کیهر  براى 7«.کِخْدَمِت  یُلوا فِ کَتَوایَعَماًل َتأ

ها را بهتر وا ار آنکن یه اکار بازخواست نما، کمربوط به او قرار بده و او را نسبت به همان 
 گر وا نگذارند.یدکیار را به کدارد تا در خدمتت می

که فقدان آن، دستیابی به ریزی را میبنابراین برنامه کلید مدیریت دانست چرا توان 

                                                   
 .29ـ همان، نامه  1
 .579ـ غرر الحکم و درر الکلم، ص  2
 .172همان، ص ـ  7
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 / بیت؟مهع؟اهل ازدیدگاه کالن مدیریت

های خودسرانه و عجوالنه و نهایتًا کند و موجب افزایش حرکتاهداف را بسیار دشوار می
 شود.نظمی میومرج و بیهرج

کار بین افراد اصلح و متخّصص 3  ـ تقسیم 

کار به منظور اجرای صحیح و دقیق برنامه  هرگاه یعنی ؛گیردها صورت میتقسیم 
کار پس از آن  ،ریزی شدهدف معّین و برای دستیابی به آن هدف، برنامه نوبت به تقسیم 

کار یکی از ارکان مهّم می که هدفمدیریت ا رسد. تقسیم  ها متعالی و ست؛ زیرا هر اندازه 
کارها به خوبی تقسیم نشود، برنامهها ایدهریزیبرنامه گر  شوند ها عملی نمیآل باشند اما ا

 توان به اهداف موردنظر دست یافت.و در نهایت نمی

که اهلبا بررسی سیره نبوی و علوی درمی در انجام دادن امور مهّم، به  ؟مهع؟بیتیابیم 
اصلح و تخّصص و مهارت داشتن آنان اهتمام م نمودن افراد اصلح بر افراد غیرمقّد 

ابابکر را از قرائت آیه برائت در مکه به عّلت وجود  ؟لص؟اند چنانکه رسول خداداشته
کرد امیرالمؤمنین علی؟ع؟  1.برکنار 

ْجِرَبِة َو  َو َتَوّخَ »: نیز در نامه خود به مالک اشتر فرمودند یرالمؤمنین؟ع؟ام ْهَل الّتَ
َ
ِمْنُهْم أ

ْهِل اْلُب یاْلَح 
َ
اِلَحِة َو اْلَقَدِم یاِء ِمْن أ َمة یفِ  وَتاِت الّصَ ْساَلِم اْلُمَتَقّدِ کارگزاران  2«.اْْلِ از عّمال و 

و  ستهیهاى شاو از خانوادهبوده ا یه اهل تجربه و حکن کسانی را انتخاب کومت، کح
 در اسالم هستند. قدمشیپ

خاطر وجود بکر را بههجری محّمد بن ابی 91درسال  چنین امیرالمؤمنین؟ع؟هم
کرد و به او نوشت: ِمْن  کَمْوِجَدتُ  ی... َفَقْد َبَلَغِن » مالک اشتر از فرمانداری مصر عزل 

ْشَتِر ِإَلی َعَملِ  ِح یَتْسرِ 
َ
ْفَعْل َذلِ  یَو ِإنِّ  کاأْل

َ
 یفِ  کادًا لَ یَو اَل اْزِد اْلَجْهَد  یفِ  کاْسِتْبَطاًء لَ  کَلْم أ

                                                   
 .959؛ ص 92جـ بحار األنوار )ط ـ بیروت(،  1
 .29نهج البالغة، نامه ـ  2
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 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

  کِمْن ُسْلَطانِ  کِد یاْلِجّدِ َو َلْو َنَزْعُت َما َتْحَت 
َ
  کُت یَلَوّل

َ
ْعَجُب  کیَسُر َعلَ یَما ُهَو أ

َ
َمُئوَنًة َو أ

ناراحت  یمرانکه از فرستادن اشتر به سوى محّل حکاند من خبر داده به 1.«ةیِواَل  کیِإلَ 
شترى از تو یوشش بکا انتظار ی انگارى توند شدن و سهلکل یار را به دلکن یاى. من اشده

گر تو را از فرماندارى مصر عزل  ه کدهم اى قرار میم منطقهکردم، تو را حاکانجام ندادم و ا
 ندتر باشد.یومتش براى تو خوشاکو ح ترت آسانیزحمتش برا

کار و ... پذیری صالحیت، تخّصص، تعّهد و مسئولیت ،بنابراین معیار در تقسیم 
کار به تناسب شایستگی و مهارت افراد صورت نگیرد، نوعی جهل و است گر تقسیم  . ا

کنید  زیرا از امام علی؟ع؟ شود؛نادانی محسوب می که عاقل را برای ما معّرفی  پرسیده شد 
ِذ »و حضرت در پاسخ فرمودند: 

َ
ه هر کسی است کعاقل  «َء َمَواِضَعُه یَضُع الّشَ ی یُهَو اّل

کنید زى را در جاى خود قرار یچ که جاهل را برای ما توصیف  دهد. سپس پرسیده شد 
لذا انتصاب نابجای  اهل را نیز شناساندم؛با معّرفی عاقل، ج 2«َقْد َفَعْلُت »ایشان فرمودند: 

 نیروها و استفاده نکردن از صاحبان تخّصص، نقص و عیب بزرگی در مدیریت است.

 ـ نظارت 4

کنترل ا کوچکطوریشود بهز ارکان مدیریت محسوب مینظارت و  ای ترین خدشهکه 
، اجرای امر نظارتدر هدف کند. به این مسئولّیت مهم، بنای مدیریت را سست می

را لذا قّوت و ضعف برنامه  است؛برنامه  به هدف رسیدنها و دقت در درست برنامه
یج و  وسیله نظارت باید استخراج،به کرد.ضعف را بقّوت را ترو  رطرف 

تذکر  هاو ضعفشده بررسی  هاو ضعف هادر نظارت عملکرد نیروها و عوامل نیز قّوت
که داده می شود تا موجبات سستی و شکست برنامه برطرف و افراد به فکر جبران باشند 

کار و تالش بیشتر میاین امر، مو  شود.جب قوام 
                                                   

 .97ـ همان، نامه  1
 .592ـ همان، حکمت  2
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کمک می کیفّیت عملکرد و مهار تخّلفات کند تا افرادش را از جهت نظارت، به مدیر 
کندو بی نظمی کنترل  کارها،ارائه هایکیفّیت اجرای برنامه ،ها   شده، میزان پیشرفت 

کند.طورکلی اجرای درست برنامه، موانع موجود و بهامورهای تسریع راه یابی   ها را ارز

که بیا، در بر دارنده نمونه؟مهع؟سیره معصومین نگر اهتمام هایی عالی از نظارت است 
 کنیم:ها را بیان میهای شاخصی از این نظارتنمونه .ویژه ایشان بر مسئله نظارت است

همه شما )همانند  1«.ِتِه یْم َمْسُئوٌل َعْن َرِع کلُّ کَو  َراٍع  ْم کلُّ ک»فرمودند:  پیامبر ؟لص؟
که زیر [در منصب مدیریت]د و تمام شما یچوپان( نگهبان هست کسانی هستید   مسئول 

کار می ه کطوریعنی همان(؛ دیشوکنند )نسبت به زیردستان خود بازخواست مینظر شما 
دستان خود ریگوسفند است شما هم نسبت به ز چوپان مسئول حفاظت و نگاهدارى

 د.یت نظارت و نگهبانی را به عهده داریمسئول

ْد »فرماید: اش به مالک اشتر میدر نامه امام علی؟ع؟ ْعَماَلُهْم َو اْبَعِث اْلُع ُثّمَ َتَفّقَ
َ
 وَن یأ

ْدِق َو اْلَوَفاِء َعلَ  ْهِل الّصِ
َ
ُموِرِهْم َحْدَوٌة َلُهْم  یفِ  کِهْم َفِإّنَ َتَعاُهَد یِمْن أ

ُ
ّرِ أِل َعَلی اْسِتْعَماِل  الّسِ

ِع  ْفِق ِبالّرَ َماَنِة َو الّرِ
َ
تی و هایی از اهل راسو بازرس نککاوش  ،کارگزارن یارهاک در 2«.ةیاأْل

شان و مداراى با یارهاى آنان سبب امانتدارى اکرا بازرسی پنهانی تو از یوفا بر آنان بگمار؛ ز
 ت است.یرع

ْغ » و نیز فرمودند: وَلِئ  َفَفّرِ
ُ
ْهِل اْلَخْش  کِثَقَت  کأِل

َ
َواُضِع َفلْ یِمْن أ ُموَرُهم کیْرَفْع ِإلَ یِة َو الّتَ

ُ
 7«.أ

و فروتن است، برای نظارت بر زندگی محرومان مهّیا  ه خدا ترسکفرد مورد اعتماد خود را 
گزارش کن ت  دهد.ا امور آنان را به تو 

بنابراین درحوزه مدیریت ابتدا باید هدف مشّخص شود و برای دستیابی به آن هدف، 
                                                   

 .91، ص 75ـ بحار األنوار )ط ـ بیروت(، ج 1
 .29ـ نهج البالغه، نامه  2
 .29ـ همان، نامه  7
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گیردبرنامه سپس وظایف و امور بین افراد شایسته و  ،ریزی دقیق و جامعی صورت 
نظارت و بازرسی شود تا بتوانیم به نتیجه  متخّصص تقسیم و در نهایت بر امور آنان

 مطلوب برسیم.

 های مدیر موفق و شایستهین ویژگیترمهم

که عهده حیت موردسفارش و شود، باید شرایط و صالدار امر خطیر مدیریت میکسی 
کید اهل یک مدیر موّفق را  ها و شرایطا دارا باشد؛ بنابراین ما بعضی از ویژگیر بیت؟مهع؟تأ

 نماییم:بیان می بیت؟مهع؟از منظر اهل

که عهدهـ تخّصص داشتن در ا 1  دار شدهمور مدیریتی 

ْهِلَها»: فرمودند امام صادق؟ع؟
َ
 أِل

َ
َئاَسَة اَل َتْصُلُح ِإاّل است جز براى یهمانا ر 1«.ِإّنَ الّرِ

 ست.یسته نیاهلش شا

که بر خالف تخّصص و مهارتش پذیرد، چون مسئولّیت مهّم مدیریت را می ،کسی 
گاهی است، موجب اخالل و نابسامانی می ی جهل و ناآ شود و اثر تخریبی او عمل او از رو

گرامی اسالم؟لص؟بیشتر از اثر سازندگی  َمْن َعِمَل َعَلی »فرمودند:  است؛ بنابراین رسول 
  ْفِسُدُه یاَن َما کِر ِعْلٍم یَغ 

َ
ا کأ گاهی و دان 2«.ْصِلحیَثَر ِمّمَ ن آ که بدو کاری را کسی  مرتکب ش 

 ، فسادش بیشتر از صالحش خواهد بود.شود

اِئِر َعَلی َغ کَرٍة یِر َبِص یاْلَعاِمُل َعَلی َغ »نیز فرمودند:  امام صادق؟ع؟ رِ یالّسَ ِق اَل یِر الّطَ
 یُدُه ُسْرَعُة الّسَ یزِ ی

َ
ه به کای است ، همچون روندهرتیبصبی انجام دهنده 7.«ُبْعداً ِر ِإاّل

 ند.کشتر او را دور مییه بکنیاى ندارد جز اجهیرود و شتابش نتراهه مییب

                                                   
 .77، ص 1الکافي )ط ـ اْلسالمیة(، جـ  1
 .551، ص 1ج بیروت(، –بحار األنوار )ط ـ  2
 .79، ص 1ـ الکافي )ط ـ اْلسالمیة(، ج 7
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ْعَداُء َما َجِهُلوا»: فرمودند امیرالمؤمنین؟ع؟
َ
اُس أ مردم دشمن آن چیزی هستند  1«.الّنَ

 دانند.که نمی

اهل فن،  می و درست و استفاده از تجربهای علهمدیران باید بکوشند با روش
کرده، کثر از ظرفّیت مشکالت را برطرف  گرفتن وضع مردم، حدا های موجود با در نظر 

سوق ... استفاده اصولی و درست را نمایند و جامعه را به سوی رفاه، پیشرفت، امنّیت و 
که این امور عقاًل توسط افراد متخّصص ممکن است.  دهند 

 صدر )صبر و تحّمل( ـ شرح 2

که مسئولّیت مدیریت در جامعه با مشکالت و ناهمواری های فراوانی همراه است 
ها فائق آمد. برخورداری از شرح صدر برای رهبران و توان بر آنتنها با ابزار شرح صدر می

که وظیفه رسیدگی به امور مردم، حّل و فصل مشکالت، تبلیغ دین و ... را  مدیران جامعه 
که به فرمان خدا  ؛ لذا حضرت موسی؟ع؟دارداری بسی ضرورتعهده دارند بر هنگامی 

کرد َرّبِ اشَرح ِلی : »موّظف به امر خطیر رسالت و مبارزه با فرعون شد، به خداوند عرض 
گردان.پروردگارا! سینه 2؛«َصدِری گشاده   ام را 

آَلُة »ند: فرمود و ابزار مدیریت برشمردهترین شرح صدر را از اصلی حضرت علی؟ع؟
درِ  یاست، سعه صدر است. ایشان در فراز دیگر وسیله و 7؛«الریاَسِة ِسَعُة الّصَ ی، ابزار ر

 َمْن َضاَق »فرمایند: عاجز دانسته و می ،های فاقد صبر و تحّمل را در اجرای حقانسان
َداِء َحقیَصْدُرُه َلْم 

َ
که سینه 4؛«ْصِبْر َعَلی أ ل نداشته تحّم  و اش تنگ باشد )صبرکسی 

کردن حق ازجمله وظایف اصلی و مهم ندارد؛ درحالیرا باشد(، توان انجام حق  که اجرا 

                                                   
 .119ـ نهج البالغه، حکمت  1
 .52ـ سوره طه، آیه  2
 .171ـ نهج البالغة، حکمت  7
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 شایسته است. رمدی

 گویی و همراهی با مردمـ پاسخ 3

گویی و همراهی با مردم است. های مدیر صالح و شایسته، پاسخیکی از ویژگی
کند؛ زیرا این ا دچار انحراف میگو نبودن و همراهی نکردن با مردم، مدیریت رپاسخ

که مدیر از توده مردم جدا شده، با تزویر به مردماحساس، سبب می فریبی دست زند، شود 
کند و ... . بر این اساس  گو،، وجود مدیری پاسخمنتقدین و مخالفین خود را سرکوب 

ی و انحراف، انت کج رو ی است تا در صورت  قادها را همراه و همگام با مردم بسیار ضرور
 .ها اقدام نمایدپذیرفته و در راه تصحیح فراز و نشیب

گویی به مردم، خطاب به مالک اشتر موالی پرهیزکاران با تکیه بر اندیشه پاسخ
ُمورِ »فرماید: می

ُ
ُموٌر ِمْن أ

ُ
الِ  کاَل ُبّدَ لَ  ک... ُثّمَ أ  ا َعْنُه یْع یِبَما  کِمْن ُمَباَشَرِتَها ِمْنَها ِإَجاَبُة ُعّمَ

ابُ ک اِس ]ِعْنَد[  کّتَ ِبِه ُصُدوُر  ِبَما َتْحَرُج  کیْوَم ُوُروِدَها َعلَ یَو ِمْنَها ِإْصَداُر َحاَجاِت الّنَ
ْعَوانِ 

َ
مانند پاسخ دادن به  ،د انجام دهییه خود باکاى است گونهارها بهکبخشی از  1«.کأ
گر، برآوردن یاند و ددرمانده هاان تو از پاسخ دادن به آنیه منشکارگزاران دولتی، در آنجا ک
 از آنان ناتوانند.یارانت در رفع نیدارند و ه به تو عرضه میکاز مردم در همان روزى ین

گزیدن و همراه نبودن با مردم ، بییایشان در فراز دیگر اّطالعی از امور را ثمره دوری 
َلَن »...فرمایند: شمارند و به مالک اشتر میمی َفِإّنَ  کِت یَعْن َرِع  کَجابَ اْحِت  َفاَل ُتَطّوِ

ِع  ُموِر َو ااِلْحِتَجاُب ِمْنُهْم یِة ُشْعَبٌة ِمَن الّضِ یاْحِتَجاَب اْلُواَلِة َعِن الّرَ
ُ
ُة ِعْلٍم ِباأْل ْقَطُع یِق َو ِقّلَ

ِغ یُر َو یِب کْصُغُرِعْنَدُهُم الْ یاْحَتَجُبوا ُدوَنُه فَ  َما َعْنُهْم ِعْلَم  ْحُسُن یُح اْلَحَسُن َو ْقُب یُر َو یْعُظُم الّصَ
گرفتن و یشد؛ زکبه درازا  د دورى تو از مردمینبا 2«.َشاُب اْلَحّقُ ِباْلَباِطلیُح َو یاْلَقِب  را فاصله 

م اّطالعی کی نسبت به آنان و یخونوع تنگ کیدور شدن زمامداران از رعایا )مردِم خود(، 
                                                   

 .29ـ نهج البالغة؛ خطبه  1
 ـ همان. 2
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 / بیت؟مهع؟اهل ازدیدگاه کالن مدیریت

گاهی کاز  هاى جامعه تیآنان را از واقعارها است. نهان شدن زمامداران از مردم، آ
با، زشت و ی، بزرگ و زکوچکو  کوچکشان یده ایسازد؛ آن وقت، بزرگ به دناممکن می

 زند.یآمد و حق و باطل به هم میینمابا جلوه مییزشت، ز

گرفتهکه مدیریت کسی های ارتباط و اّتصال باید حلقه است های بزرگ را بر عهده 
ها و نیازها، همراه و همگام با مردم گوی به پرسشآورد و پاسخ به وجود را و مردم خودمیان 

 و پیشرو و جهت دهنده به آنان باشد.

 ـ سرعت عمل و جدّیت در برخورد با مفسدین )اخالقی، اجتماعی، اقتصادی( 4

کارکنانی در مجموعه که نسبت به دستورهای مدیر همواره  های مدیریتی وجود دارند 
کنند و مرتکب فساد امر، نواهی و مقّررات تمّرد و سرپیچی میاز او بوده،اعتنا بی

های مدیر موّفق و ترین ویژگیشوند. یکی از مهماقتصادی( می یا )اخالقی، اجتماعی
تنها موجب شایسته، سرعت عمل و جدّیت در مقابله با این افراد است؛ زیرا این امر نه

آفرینی برای دیگران دارد آموز و عبرتسشود بلکه تأثیرات دراصالح رفتار فرد خاطی می
 شود.که مانع از سرایت و شیوع فساد در دستگاه مدیریتی او می

که سیره معصومین؟مهع؟م نشان میهای اسالبررسی آموزه در برخورد با مفسدین  دهد 
که به ذکر چند نمونه از آن یم:ها میسریع و با جدّیت بوده است   پرداز

گفت: حضرت علی؟ع؟ ـالف  وات و که زکان ما فرستاده یمردى را به م سوده همدانّیه 
رد. به خدمت حضرت کند و آن شخص بر ما خیانتی )ظلمی( کصدقات ما را جمع 

به محض اینکه متوّجه من شد  که ایشان به اقامه نماز  مشغول بود. ایشانآمدم درحالی
ى مبارکسریع نمازش را تمام  ار فرمود یی من آورد و رفق، تعّطف و ترّحم بسبه سو کرد و رو

گفتم: بله. :دیو پرس کردم. آن حضرت  آیا حاجتی دارى؟  پس حضرت را از ماجرا با خبر 
گر گفت: بار خدایبه  ه بر کام ردهکها را امر نه آنکا! تو بر حال من و آنان شاهدی یه درآمد و 

 نند و حق تو را ترک نمایند.کبندگان تو ظلم 
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ِح : »در آن نوشت کز آن ورقی آورد و با دست مباربعد ا ْحمِن الّرَ َقْد  ِم یِبْسِم اهلِل الّرَ
ْوُفوا الْ کَنٌة ِمْن َربِّ یْم بَ کجاَءتْ 

َ
ْش یَل َو اْلِم یکْم َفأ

َ
اَس أ  یاَءُهْم َو ال ُتْفِسُدوا فِ یزاَن َو ال َتْبَخُسوا الّنَ

ْرِض َبْعَد ِإْصالِحها ذلِ 
َ
ل روشنی از جانب همانا دلی  1.«َن یْنُتْم ُمْؤِمِن کْم ِإْن کٌر لَ یْم َخ کاأْل

کم  ا به تمام دهید،؛ پس پیمانه و ترازو راست پروردگارتان برای شما آمده از اموال مردم 
ی زمین پس از اصالح آن فساد نکنید و در ها برای شما بهتر است انگیزی نکنید. اینرو

که این نوشته  ید. هنگامی  گر ایمان دار ش و آنچه نزد کمرا خواندی دست از عمل بازا
 و السالم. .ندکه آن را از تو قبض کسی کتوست نگاهدار تا آمدن 

ه آن را به کد: حضرت، رقعه را به من داد و به خدا سوگند یگوبعد از آن سوده می
د و معزول یشکز مهر نفرمود. من آمدم و رقعه را به او دادم و فورًا دست از عمل یچچیه

 2.شد

که مسئول بازار  هرمهابنانت یدر زمان حکومتش، خبر خ ن علی؟ع؟یرالمؤمنیام ـب را 
کرد. حضرتی)متصّدی امور مالی( اهواز بود در به رفاعة بن شّداد بجّلی  ؟ع؟افت 

نار کبازار بر هرمه را از نظارتام را خواندى، ابنچون نامه»)فرماندار خود در اهواز( نوشت: 
کن ) او را به مردم  ن.ک ن و در برابر انظار مردم او را بازداشت و زندانیک ماجراى او را بازگو 

کن ه من کن )کس و نظر مرا درباره او به آنان اعالم یارگزارانت نامه بنوکبه  ،(معرفی 
کوتاهی تو را نگردهکن ید براى او معیگونه عقوبتی شدنیا رد یام( و در مجازات او غفلت و 
 اورد.یرد، خدا آن روز را نکل عزل خواهم کن شیشوى و تو را به بدترمی کنزد خدا هال هک

ن بیاور و سیریچون روز جمعه شود، او را از زندان ب او را در  .انه به او بزنیپنج تازوو
گواه و شاهدی آورد )ه ابنیه علکس کبازارها بگردان و هر  زى یهرمه از او چه ابنکهرمه 

گواه خود قسم بده و از درآمد ابن ستانده است( مبلغ موردشهادت را بردار و  ،هرمهاو را با 

                                                   
 .12ـ اعراف /  1
کشف الغمة في معرفة األئمة )ط ـ القدیمة(، ج 2  .179، ص 1ـ 
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 / بیت؟مهع؟اهل ازدیدگاه کالن مدیریت

 ار بده.کبه طلب

ن و کش را در بند یآبرو به زندان بازگردان، دو پانده و بیکسراف ،هرمه را خواردوباره ابن
ن بیبه هنگام نماز او را ب ى غذاکسی کمگذار با  ،اوریرو رانداز یلباس و ز ،آب ،ه نزد و

د یو امداده اد ی اوبرود تا دفاع و خصومت را به  اوسی نزد کند و مگذار کبرد، خلوت می
گر ثابت شد نزد تو  بدهد.به او ی یرها وسیله آن ه بهکاد داده یزى یه به او چکسی است کا

 ند.کن تا توبه کاش انه بزن و زندانییبه مسلمانی ضرر برساند، آن شخص را نیز با تاز

ه از کنیهرمه؛ مگر انند جز ابنکح یان را در شب به فضاى باز زندان ببر تا تفریانزند 
گر دیان به حین صورت او را به همراه زندانیه در اکمرگش بترسی  ه کدى یاط زندان ببر و ا

یانه خورد گر پس از یانه دیپنج تازون( دارد، او را پس از سی روز، سیتوان و قدرت )تاز
ان دادن به ینی ) نظارت بر آن و پاکه درباره بازار میکارى را کانه اّول بزن و یپنج تازوسی

گزارش  نیکار انتخاب میکانتین خیه پس از اکسی را کبه مردم( و  انتیهرگونه خ به من 
 1«.نکار را قطع کانتین خیبده و حقوق ا

ز دند و اکردر مواجهه با مفسدین بالفاصله اقدام قاطع می اینکه معصومین؟مهع؟
که سرعت عمل و جدّیت در هرگونه تفریط و تساهل پرهیز می نمودند، بیانگر این است 

برخورد با مفسدین موضوعّیت دارد؛ بنابراین مدیر شایسته باید در صورت مالحظه هر نوع 
که فساد در  کند و اجازه ندهد  ن سازش و مداهنه با شخص مفسد برخورد  فسادی، بدو

گر در مقابل فساد ایستادگی نکنند، زمینه ؛اه یابددستگاه مدیریت او ر فسادهای  زیرا ا
 شود.موجب سلب اطمینان مردم از او میبعدی هم فراهم شده و 

 ـ انتقادپذیری 5

گاهی فراموشیانتقاد، . داردپذیری مدیر موّفق، روحّیه انتقاد و  را به هوشیاری و ناآ

                                                   
 .295، ص 5ـ دعائم اْلسالم، ج 1
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 شود.سازندگی و موفقیت میموجب رشد، کند و دگرگون می بیداری

به  چنانکه حضرت علی؟ع؟است؛ جه بسیار نموده اسالم به مسئله انتقادپذیری تو
ْقَوَلُهْم ِبُمّرِ اْلَحّقِ لَ  کْن آَثُرُهْم ِعْنَد کیُثّمَ لْ »فرماید: مالک اشتر می

َ
ُهْم ُمَساَعَدًة فِ  کأ َقّلَ

َ
َما یَو أ

ا  کوُن ِمْن کی ْو کِمّمَ
َ
ن یتردهید برگزیبا 1؛«ُث َوَقعیَح  کِمْن َهَوا کاِئِه َواِقعًا َذلِ یلِ ِرَه اهلُل أِل

ه کد و نسبت به آنچه یشتر بگویه سخن تلخ حق را به تو بکرى باشد یافرادت نزد تو، وز
ل تو یم ، خالفن برنامهیگرچه ا ؛ارى دهدیمتر تو را کایش خوش ندارد، یخداوند براى اول

 ه خواهد برسد.کجا به هر

کاظم ُفوَنُکْم  ... و»ید: فرمامی ؟ع؟امام  ِذیَن ُیَعّرِ
َ
َقاِت اّل ْخَواِن َو الّثِ َساَعًة ِلُمَعاَشَرِة اْْلِ

وآمد با برادران دینی و بخشی از زمان را برای رفت 2؛«ُعُیوَبُکْم َو ُیْخِلُصوَن َلُکْم ِفی اْلَباِطِن 
کاستی که  کنند و در باطن برای معّرفی میهای شما را به شما ها و سستیمورداعتمادی 

یدشما اخالص می  .ورزند، ویژه ساز

که شایسته است هر مدیری آن را  بودهانتقادپذیری از لوازم مدیریت صحیح و موّفق 
کار خود قرار دهدنصب که انتقاد ؛العین  کاری، چرا ُک کم  را  هاها و بدکاریندکاریها، 

کمک میآشکار می کارها کند نماید و  گیردتا   .در روال و روند واقعی خود قرار 

 المال و عدم انحصار به افراد خاصـ توّجه به بیت  6 

درست آن، امری بسیار مهم و ویژگی نیکویی برای مدیر مصرف توجه به بیت المال و 
مایه فساد،  ،المالغیرمتعارف از بیت مندیبهرهدرست اموال عمومی و نامصرف است. 

که جامعه را به مرز سقوط نزدیک می شود وطغیان و ظلم می کند؛ زیرا اموال و امکاناتی 
گیرد و از دسترس در انحصار افراد خاصی قرار می و رفاه مردم است موجب صالح، بقا

                                                   
 .29ـ نهج البالغه، نامه  1
 .753تحف العقول، ص ـ 2
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که این وضعیت کلی جامعه دور نگاه داشته می المنفعه ونیازمندان و مصالح عام شود 
گرامی لذ ای جز نابودی و عقب افتادگی ندارد؛نتیجه وقال لیاز ق ؟لص؟اسالما رسول 

 1.ردندکردن مال نهی کع یکردن و ضاار یبسدرخواست  ،فایده و شعار دادن()گفتار بی

َو ااِلْسِتئَثاَر ِبَما  کایإِ »: فرمایدنیز در نامه خود به مالک اشتر می حضرت علی؟ع؟
اِس فِ  ْسَوٌة یِللّنَ

ُ
ی دارند  از به خود اختصاص دادن آنچه همه مردم به 2«.ِه أ آن حّقی مساو

 بپرهیز.

 

 آفات مدیریت

 ـ ریاست طلبی 1

یاستترین آفات مدیریاز بزرگیکی  َمْن »فرمودند:  طلبی است. امام صادق؟ع؟ت، ر
َئاَسَة َهلَ   شود. کاست باشد هالیبه دنبال ر سکهر  7؛«کَطَلَب الّرِ

یاست ی به مقام و موقعیتش حریص میبهطلب، مدیر ر که در مقابل آن، قدر شود 
کت خودشخدا را از یاد می چنانکه  ؛کندفراهم می را برد و از این طریق موجبات هال

گرامی اسالم؟لص؟  َل َما ُعِص »فرمودند: پیامبر  ّوَ
َ
نْ  یِإّنَ أ ٌة ُحّبُ الّدُ َئاَسِة یاهلُل ِبِه ِسّتَ ا َو ُحّبُ الّرِ

َساِء َو ُحّبُ  اَحِة َو ُحّبُ الّنِ ْوِم َو ُحّبُ الّرَ َعاِم َو ُحّبُ الّنَ سرآغاز نافرمانی خداوند؟زع؟  4؛«الّطَ
 زنان. و استراحت ،خواب ،کخورا ،استیر ،ایز است: دنیشش چدوست داشتن 

ٌر  یَو اَلَتُقوَلّنَ ِإنِّ »فرماید: به مالک اشتر می امام علی؟ع؟ َطاُع  ُمَؤّمَ
ُ
 ِإْدَغاٌل  کَفِإّنَ َذلِ آُمُر َفأ

                                                   
َؤالِإّنَ َرُسوَل اهلِل؟لص؟ َنَهی َعِن اْلِقیِل َو اْلَقاِل َو »ـ  1 َکْثَرِة الّسُ  .15، ص1الکافي، ج«. َفَساِد اْلَماِل َو 
 .179غرر الحکم و درر الکلم، ص ـ  2
 .715التوحید )للصدوق(، ص  ـ 7
 .993، ص 12ـ وسائل الشیعة، ج 4



001 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

ٌب ِمَن اْلِغ یٌة ِللّدِ کاْلَقْلِب َو َمْنَه  یفِ  گمارده شدهک مگو 1؛«ریِن َو َتَقّرُ ام ه من بر شما 
موجب  ،ن وضعیه اکد اطاعت شوم؛ چرایدهم پس با)فرمانروای شما هستم(، فرمان می

 .شدن زوال قدرت است کین و باعث نزدیاهش و ضعف دک ،فساد دل

َس » فرمود: م صادق؟ع؟اما
َّ
َث ِبَها  َمْلُعوٌن َمْن َتَرأ َمْلُعوٌن َمْن َهّمَ ِبَها َمْلُعوٌن َمْن َحّدَ

گماردکسی ک، ملعون است است را به خود بنددیه رکسی ک 2؛«َنْفَسُه  ملعون  ه به آن هّمت 
 .ملعون است ر آن باشدکه به فکسی ک، است

گویأبارب بِ ی کَح یَو »فرمود:  د امام باقر؟ع؟یع شامی  َبا الّرَ
َ
َئاَسَة َو اَلتَ یا أ َتْطُلَبّنَ الّرِ ْن کِع اَل

 
ْ
اَس فَ کِذْئبًا َو اَلَتأ  وگرگ مباش  است مجو،یع! ریأبارب واى بر تو اى 7؛«اهللُ  کْفِقَر یْل ِبَنا الّنَ

 ند.که خدا محتاجت ک نام ما مردم را مخورهب

یاست طلب برای اینکه مقام و  منصب خود را از دست ندهند، مرتکب هر مدیران ر
یا، نفا رینظعمل ناشایست و حرامی   لذا خطری ؛ندشوق و ... میدروغ، غیبت، رشوه، ر

 .بزرگ و جّدی برای جامعه محسوب هستند

 ـ ُعجب و خودپسندی 2

کاظم؟ع؟ کس خود ب 4؛«کَمْن َدَخَلُه اْلُعْجُب َهلَ »: فرمودند امام  نی در دلش راه یهر 
 شود. کهالابد ی

که اهلخودپسندی  کردهبه پرهیز از آن س بیت؟مهع؟از رذایل اخالقی است   ؛اندفارش 
ْن ُتْعَجَب ِبَنْفِس  کایِإ »فرمودند:  که حضرت علی؟ع؟چنان

َ
ْقُص َو  کیْظَهَر َعلَ یفَ  کأ الّنَ

                                                   
 .29ـ نهج البالغه، نامه  1
 .531، ص 5الکافي )ط ـ اْلسالمیة(، جـ  2
 ـ همان. 7
 .753تحف العقول، ص ـ  4
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َنئان ظاهر  پس بر تو نقص و دشمنی ؛وردن به خودتبر توست دورى از عجب آ 1؛«الّشَ
که خودپسندی موجب نقص مرتبه  ؟ع؟. منظور امامشودمی و دشمنی  انسانآن است 

 شود.می اوخدا و خلق با 

گهربار حضرت علی؟ع؟ در یان سخنان  باری برای خودپسندی و آثار و عواقب ز
کت، فساد عقل، حبط عمل، دشمنی فخرفروشی ذکر شده است ازجمله:  حقارت، هال

کسیپس الزم  2خدا و خلق و ... ؛ دار مسند مهّم مدیریت شده است که عهده است 
کندفخرفروشهرگونه خودپسندی و  صورت سرانجامی جز در غیر این  ،ی را از خود دور 

 شکست و تباهی نخواهد داشت.

ْعَجاَب  کایإِ »: به مالک اشتر فرمودند امام علی؟ع؟ َقَة ِبَما  کِبَنْفِس  َو اْْلِ  کْعِجُب یَو الّثِ
ْطَراِء َفِإّنَ َذلِ  ِمْنَها َو ُحَب  ْوَثِق ُفَرِص الّشَ  کاْْلِ

َ
وُن ِمْن کیْمَحَق َما یَنْفِسِه لِ  یَطاِن فِ یِمْن أ

ه تو را به خودپسندى وا کزى یه به چیکز از خودپسندى و تیبپره 7؛«نیِإْحَساِن اْلُمْحِسِن 
ى مردم تو را بسکنیو از ا دارد ن یترمهّم  ن حالت ازیرا ایند؛ زیستاار بیه دوست بدار

 ن ببرد.یاران را از بکوکیی نکیطان است تا نیهاى شفرصت

که دچار عجب شود،  بزرگ دانسته و خود را از  ،ازحدعمل شایسته خود را بیشمدیری 
کمبودی مبرّ  ،عیب هرگونه کند، از مشورت با دیگران باز می ماند، افکار و میا تقصیر و 

 دهد.دانسته و بصیرت خود را از دست میارزش نظریات دیگران را پوچ و بی

کوتاهی در عمل 3  ـ تنبلی و 

کاهلی، اهمال و سستی بپروری، بیتنبلی در فرهنگ فارسی به معنای تن ه کارگی، 

                                                   
 .111غرر الحکم و درر الکلم، ص ـ  1
 .953تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص ـ ر.ک  2
 .29ـ نهج البالغه، نامه  7
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 1کار رفته است.

 در حالآدمی برای پیشبرد اهداف، انجام وظایف، پیشرفت، ترّقی و... باید مدام 
که رسیدن به کوشش باشد؛ چرا کردن غیرممکن است؛  تالش و  این امور با تنبلی و سستی 
 ،اسالم ان یک رذیله اخالقی یاد شده است.عنوبنابراین در روایات اسالمی از تنبلی به

کمال ا کوتاهی و تنبلی را مخالف آفرینش انسان و مانع رشد و  شمارد. و برمیهرگونه 
ُه َمْن فَ  َسَل کْم َو الْ کایإِ » فرماید:می امیرالمؤمنین علی؟ع؟ َؤّدِ َحّقَ اهلِل َعّزَ َو یَلْم  ِسَل کِإّنَ

کندکرا یز د؛ینکسالت )تنبلی( دورى کاز  2«.َجل که تنبلی  حق خداوند را بجا  ،سی 
 نیاورده است.

ْن  یِإنِّ »فرمودند:  امام باقر ؟ع؟
َ
ُجِل أ ْبِغُض ِللّرَ

ُ
ْو أ

َ
ُجَل أ ْبِغُض الّرَ

ُ
ْمِر کوَن کیأَل

َ
ْساَلنًا َعْن أ

ْمِر ُدنْ کاُه َو َمْن یُدنْ 
َ
 یِسَل َعْن أ

َ
ْمِر آِخَرِتِه أ

َ
که در امور دنیایش  7؛«َسُل کاُه َفُهَو َعْن أ کسی  من از 

کسل باشد، در امور مربوط به آخرتش  که در امور دنیایش  کسی  تنبل باشد بیزارم؛ زیرا 
 تر است.تنبل

کار و تالش نیست،  که اهل  که تنبل باشد، از آنجا  های قابل حّتی هدفمدیری 
بیند و به همین دلیل در جهت رسیدن به دسترس و آسان را دشوار و دست نایافتنی می

کار مثبتی انجام گذراند و دهد، اوقات خود را به بطالت مینمی آن اهداف، هیچ 
گیری داشته باشد؛ لذا الزمه کند و پیشرفت چشم تواند تحّولی ایجادگاه نمیهیچ

کوشش بسیار است.مدیریت موّفق،   تالش و 

 (کاری )کار امروز را به فردا انداختنـ تسویف و اهمال 4

نگرانی از  شود.فردا و انباشته شدن امور میتر شدن بار منجر به سنگین ،تسویف
                                                   

 .1177، ص 1ـ فرهنگ فارسی، ج  1
 .123، ص 75بحار األنوار )ط ـ بیروت(، جـ  2
 .12، ص 2ـ الکافي )ط ـ اْلسالمیة(، ج 7
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تفاوتی نسبت به وظایف و از ها به مرورزمان موجب بیکارهای مانده و دشواری انجام آن
ها رخ به دنبال آن عدم تعّهد نسبت به مسئولیت شود وها میدست رفتن فرصت

 دهد.می

گرامی اسالم؟لص؟  َباَذر إِ ی: »فرمودندپیامبر 
َ
ْسوِ  کایا أ َملِ  َف یَو الّتَ

َ
َو  کْوِم یبِ  کَفِإنَّ  کِبأ

کاری 1؛«َلْسَت ِبَما َبْعَده نسبت به اهداف خود برحذر باش، زیرا تو  ای اباذر! از اهمال 
 ات را.امروزت را در اختیار داری نه آینده

ْمِض » فرماید:به مالک اشتر می حضرت علی؟ع؟
َ
ْوٍم َما یّلِ کْوٍم َعَمَلُه َفِإّنَ لِ یّلِ کلِ  َو أ

ى کرا برای هر روز، یبده؛ ز ای مالک! برنامه هر روز را در همان روز انجام 2؛«ِه یفِ  ار
 مخصوص به همان روز است.

کار او بیانگر بی کارهای امروز را به فردا بیندازد، این  که  تفاوتی و تعّهد نداشتن مدیری 
که نهایتًا منجر به اختالل امور و نابسامانی در حوزه مدیریت او می  شود.او است 

ک 5  گیریبندی و ناتوانی در تصمیمهای اولویتـ ندانستن مال

زیرا اوقات آدمی  ؛ای برخوردار استور در مدیریت از اهمیت ویژهبندی اماولوّیت
که به امور  تمام قابلیت پرداختن به امور مهم و غیرمهم را ندارد پس به همان مقدار 
 .شوندع میها از او ضایغیرمهم بپردازد، مهم

َهمَع یِر اْلُمِهّمِ َض یَمِن اْشَتَغَل ِبَغ » فرماید:می امیرالمؤمنین علی؟ع؟
َ
ر یه به غکهر  7؛«اأْل

که مهم و ضرور باشد مشغول شود، آن که مهمآنچه  ع یتر است را ضاتر و ضروریچه 
کالم دیگری فرمودندکمی  »: ند. حضرت در 

ْ
ِسُع لِ یاَل  کیِإّنَ َرأ ْغُه یّلِ َش کّتَ  4؛«ِلْلُمِهم ٍء َفَفّرِ

                                                   
 .72، ص 77بحار األنوار )ط ـ بیروت(، جـ  1
 .29ـ نهج البالغه، نامه  2
 .151غرر الحکم و درر الکلم، ص ـ  7
 .579، ص ـ همان 4
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که همه امور را فرا بگیرد ندارد، پس تو فکر  .رای امور مهم فارغ بگذارآن را ب وسعتی 

کناتوانی در تصمیم بندی باعث اتالف وقت خود و های اولوّیتگیری و ندانستن مال
کوچک میدیگران می که با پرداختن به امور غیرمهم، خود را  کسی  کند و در هر شود. 

 آید.کند، ضعیف و محجوب بار میقدرتی اظهارنظر میکاری با ضعف و بی

کالم دیگری فرمودند حضرت؟ع؟ َداِئدیَمْن َقَعَد َعْن ِح »: در  که  1؛«َلِتِه أَقاَمْتُه الّشَ کسی 
ار کند و چاره یه بنشکسی ک .شوندها بر او وارد میاندیشی باز بماند، سختیاز چاره

ی میید و سختیند، شداکخودش را ن گرفتار میها زود به او رو کنند و در این آورند و او را 
کردن آن ها بسیار مشصورت چا  .ل خواهد بودکره 

که چنین شخصی تواند مدیری گاه مقبول مردم نیست و نمیهیچ ،بدیهی است 
های بزرگ موّفق باشد؛ زیرا الزمه مدیریت، در اولویت قرار دادن امور مهم و اّتخاذ تصمیم

 در جهت مصلحت مردم جامعه است.

 ازحدگری و رفاه بیشـ اشرافی6

حد و اندازه به امور رفاهی، انسان را فریب داده و او را سریعًا و پرداختن بیگری اشرافی
گر مدیر وتر و واالتر باز میسازد و از اهداف مهمتشنه دنیا می نتواند امیال  مسئول دارد. ا

کند، از مدیریت و مسئولّیتش بهمادی کنترل  ای برای مال اندوزی عنوان وسیلهاش را 
به های بسیاری مرتکب هرنوع فساد، ظلم، خیانت و ... شده و آسیبکند، استفاده می

ْرَبٌع »فرمودند: کند. رسول خدا؟لص؟ جامعه وارد می
َ
ِمْتَن اْلَقْلَب ... َو ُمَجاَلَسُة اْلَمْوَتی یأ

میراند: ... چهار چیز دل را می 2؛«ُمْتَرٍف  یّلُ َغِن کا َرُسوَل اهلِل َو َما اْلَمْوَتی َقاَل یَل َلُه یَفقِ 
کیستند؟ گفته چهارمین آن همنشینی با مردگان است.  شد: ای رسول خدا مردگان 

                                                   
 .195ـ همان، ص  1
 .551، ص 1ـ الخصال، ج  2
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 گذران.نیازان خوشفرمودند: بی حضرت

که هر نوع همواره از اشرافی بیت؟مهع؟اهل گری و دلبستگی به دنیا احتراز داشتند؛ چرا
گرفتن از ساده یستی و فاصله  گرایی و توأم با تجّمل گی اشرافیزندبه  تمایلز

شیوع  اعتمادی مردم و ... نخواهد داشت.ای جز ذبح عدالت، بیطلبی، نتیجهعافیت
و  هاشود و مشکلردی بر رفاه جمعی میگری مدیران، موجب اولویت یافتن رفاه فاشرافی
 آورد.های بسیاری را به وجود میمعضل

 

 جمع بندی

گهربار اهل کید آنان بر ضرورت مدیریت و وجود  یت؟مهع؟ببررسی سخنان  بیانگر تأ
مدیر مدّبر در جامعه بشری است؛ زیرا انحطاط یا ارتقای امور مادی و معنوی جامعه در 

که امور آنان را مدیریت می بنابراین وجود مدیر موّفق و  نماید؛گرو مدیر و سرپرستی است 
 شایسته برای جامعه امری بسیار ضروری و مهم است.

کارگزارانش در  کار و فعالّیت او و  که  کسی است  مدیر موّفق در حوزه مسئولّیت خود، 
گیری داشته باشد؛ لذا برای جهت پیشرفت، ترّقی، صالح و رفاه مردم، آثار چشم

های دقیق، امور و دستیابی به این مقصود باید هدفش معّین باشد، با داشتن برنامه
کارگزان متخّصص تق کند و بر امور آنان نظارت داشته باشد تا احتمال وظایف را بین  سیم 

که همراه و همگام با مردم  رسیدن به اهدافش بیشتر شود. برای این منظور الزم است 
که در این باشد و با پیشه نمودن سعه صدر و انتقاد گذارد  پذیری، قدم در عرصه مدیریت 

که پشتوانه تشود و اساسیصورت از سوی مردم با مقبولیت مواجه می رین دلگرمی مدیر را 
 مردمی است، خواهد داشت.

یاست طلبی باشد، مبتالی به اشرافی که به دنبال ر گری، دلبستگی به دنیا، مدیری 
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که مصالح شود و مسّلمًا فردی عافیتفساد، عجب و فخرفروشی می طلب و تنبل است 
 کند.فردی را بر مصالح جمعی مقّدم می

رای عدالت و ارتقای جامعه ناتوان بوده و با تسویف و چنین مدیری چون در اج
گونه پیشرفتی نداشته کاری، رسیدگی به امور مردم را به عقب انداخته و هیچاهمال

گرفته گیرد و مشکالت و معضالت بسیاری مورد تنّفر مردم قرار می ،است، از مردم فاصله 
کار  گونهآورد؛ لذا چنین شخصی استحقاق هیچرا به وجود می مسئولّیتی را ندارد و بر سر 

یان بارتر است.ننبودمدیر بودن او از   ش بسیار ز

 

 منابع:

کریم  قرآن 

 روت.ی، بیاء التراث العربی؛ دار إحتقی؛ مجلسی، محمدباقر بن محمدبحار األنوار

 ن، قم.ی؛ جامعه مدرس؛ ابن شعبه حرانی، حسن بن علیتحف العقول

 ن، قم.ی؛ جامعه مدرسبن علی ه، محمدیبابوابن؛ التوحید

 .ن، قمی؛ جامعه مدرسه، محمد بن علییبابو؛ ابنالخصال

 .، قمیت؟مهع؟؛ مؤسسة آل البون، نعمان بن محمد مغربییح؛ ابندعائم اإلسالم

؛ دار صادر، یالزهر یع أبو عبداهلل البصریمحمد بن سعد بن من؛ الطبقات الکبرى
 .روتیب

د علی ی، سیرازیش یمدن ریبک ؛الکناز لما علیه من لغة العرب المعولالطراز األول و 
 اء التراث، مشهد.یْلحمؤسسة آل البیت؟مهع؟ خان بن احمد؛ 
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 .؛ نشر جهان، تهرانه، محمد بن علیی؛ ابن بابوعیون أخبار الرضا؟ع؟

، یاْلسالمتاب کمی آمدى، عبد الواحد بن محمد؛ دار الی؛ تمغرر الحکم و درر الکلم
 .قم

 ، تهران.ی؛ انتشارات اسالم؛ بستانی، فؤاد افرامفرهنگ ابجدى

 ؛ معین، محمد؛ چاپخانه سپر، تهران.فرهنگ فارسی

 .ة، تهرانیتب اْلسالمکال؛ داریعقوب، محمد بن نییلک ؛الکافی

ئمة  ، تبریز.هاشمی؛ بنیسیی؛ اربلی، علی بن عکشف الغمة فی معرفة األ

مؤسسة ؛ یالهند ین المتقیالدبن حسام یعل؛ ل فی سنن األقوال واألفعالکنز العما
 .روتیب ،الرسالة

کبر؛ نامه دهخدالغت  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران. مؤسسه؛ دهخدا، علی ا

 .؛ قمنی، محمد بن حسیف الرضی؛ شرنهج البالغة ) للصبحی صالح(

 ، قم.ت؟مهع؟ی؛ مؤسسة آل البحسنخ حر عاملی، محمد بن ی؛ شوسائل الشیعة

  





 

 

 دیدگاه قرآن و روایات آن از حبط عمل، چیستی و قلمرو

 آبادیمسلم بهرام 

 

 چکیده

ترین مشکالت و موانع به ثمر رسیدن و ذخیره ترین و واضحیکی از مهم ،حبط اعمال
که از اهل قرآن شدن اعمال انسان در جهان آخرت است.  نقل ؟مهع؟بیتکریم و احادیثی 

کردارهای ناشایسته را سبب بی گناهان و  ی از  فایده شدن شده است، انجام بسیار
فایده شدن سان به آنچه موجب بیینآورند؛ بدعبادات و اعمال شایسته به شمار می

کردارهای نیک می حبط »فایده شدن آن بی و« عامل حبط»شود، در اصطالح عبادات و 
 گویند. « عمل

کل عمل را  گاه این بطالن عمل  حقیقت حبط عمل عبارت است از بطالن عمل، 
گاه مقداری از عملیم دربر شک عمل صالح، نقش اساسی در سعادت . بیگیرد و 

کافر، تارک نماز و منکر والیت و امامت ا نسان دارد. قلمرو حبط عمل در مورد مرتد، 
 شود.معصومان؟مهع؟ شامل دنیا و آخرت می

 .مل صالححبط، عمل، عکلیدواژه: 

  



011 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

 مقدمه 

رسیدن  و برساند حقیقی سعادت و کمال به تا کرد خلق را تعالی انسان و تبارک خدای
 از یکی کند همراهی زندگی مسیر طول در را انسان که است لوازمی کمال نیازمند به این

 است. «صالح عمل» لوازم ترین اینمهم

 لااست  هستی جهان در خداوند تکوینی هایسنت از یکی العملعکس و عمل
ُف  ساً  ُیَکّلِ ُه َنف  َعها ِإلاَّ  الّلَ ها َو  َکَسَبت   ما َلها ُوس  َتَسَب  َما َعَلی  کس را جز به  1؛اک  خداوند هیچ 

 کار هر و کرده خود دهد برای انجام نیکی کار هر انسان کند.اش تکلیف نمیاندازه توانایی
یان کند به بدی گرحال  است. کرده خود ز  و در نگیرد قرار خود درست مدار انسان در عمل ا

 شود.می حبطکریم  قرآن به اصطالح شود ومی باطل وپوچ  شود، واقع حق از غیر مداری

 ممکن است بساچه که است این در موردبحث موضوع پژوهش لزوم و تحقیق اهمیت
و به تصّور  شوند کشیده یأس به احباط مسئله با ناآشنایی جهت به ایمان اهل از ایعده
 شده، تسلیم هوای اند، باطلشده مرتکب که گناهانی وسیلهبه آنان صالح اعمال که این

ک  گشته ورغوطه گناهان گرداب بنابراین در ؛شوند شیطان هایوسوسه و نفس و هال
 .شوند

گر  و با عدل احباط که شود تصّور است ممکن ،نشود روشن کامالً  احباط، مسئله ا
که دارد؛ منافات متعال خداوند حکمت گر چرا  حبط ثواب موجب زشتی عمل و گناه هر ا
 ؟نیست ظلم یاآ سازد، و نابود محو را گذشته حسنات و شود نیک کارهای

 سرانجام احباط، دارد؛ زیرا تنگاتنگی با احباط، رابطه انسان شقاوت و سعادت
رو است ینازاانسان است؛  جاودانه شقاوت ابدی و حفظ اعمال صالح، موجب سعادت

و  دنیا در آن حبط، قلمرو و آثار عوامل عمل، حبط بررسی چیستی به پژوهش این که در

                                                   
 .511ـ بقره، آیه  1
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 .شودمی پرداخته آخرت

 بین بسیاری هایچالش و اختالفات که است مسائلیازجمله  عمل حبط
 روایات و آیات از یینی دقیقو تبتحلیل  پژوهش این .است داشته به دنبال اندیشمندان

 ترینمهم از یکی عنوانبه عمل، حبط پژوهش این ابتدای در .است اعمال حبط پیرامون
یف بیان. پس از شودیم بررسی قرآن در مسائل اعتقادی  به حبط و عمل، واژگانی تعار

کم اصول  .شودروایات پرداخته می و آیات منظر از آن چگونگی و عمل حبط بر حا

 

 شناسی مفهوم

 اصطالح و لغت در حبط

 لغوی ـ معنایالف

 ،در معنای بطالن ثواباست « ُحبوط»و « طَحْب »که مصدر آن « َیحَبُط  ،َحِبَط »فعل ـ 1
کردن کار رفته است. ،فاسد شدن ،فاسد   1هدر رفتن و خشک شدن آب چاه به 

یشهط ،ب ح،حرف ) سه :گویدمی «فارس ابن»ـ 5  بطالن یا درد بر که دارد واحدی ( ر
 2.دارد داللت

 ـ معنای اصطالحیب

 حتی و ندارند نظراتفاق آن، اصطالحی معنای و بیان« حبط» یفتعر پیرامون ،عالمان
یف توانمی که دارند مورد این در مختلفی عبارات خود، هاینوشته در هاآن از بعضی  تعار

گونی را یفی نقل به قسمت کرد. در این استخراج آن از گونا  فن بزرگان توسط که چند تعار

                                                   
 .575، ص 7ـ لسان العرب، ج  1
 «.الحاُء والباُء والطاُء ًاصٌل واحٌد یدٌل َعلی البطالِن َاو َاَلم. »153، ص 5ـ معجم المقاییس، ج  2
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یم:میاست  شده استفاده آنان کالم از و یا شده ئهاار  پرداز

 1سازد. باطل را نیک اعمال ذنب(گناه )یعنی « احباط»ـ 1

 2کند. حبط را طاعات تمام ذنب، یک یعنیـ 5

 7سازد. باطل را آن ثواب یا آن، طاعت عقاب یا ـ یعنی، معصیت9

گرفته  انجام عمل آن در پی که گناهی دنبال به نیک عمل پاداش رفتن ـ از بین7
 4است.

کهمعانی لغوی و اصطالحی حبط میازمجموع  گرفت  حبط به  توان چنین نتیجه 
 تباه شدن عمل نیک است. معنای باطل شدن و

 اصطالح و لغت در عمل

 عمل در لغت:

یشه   ماضی، جمع، و مفرد صیغه فعلی یا اسمی، حالت در آن مشتقات و «عمل»ر
 است: کار رفته بهقرآن  در مرتبه «919... »و  مفعول فاعل، اسم مضارع،

 قرینه وسیلهبه آن بودن بد و خوب بد. یا باشد خوب آنکه از اعّم  کار است« عمل»ـ 1
طاِن  َعَمِل  ِمن   هذا قاَل مثل  شودمی معلوم ی  ِه  و 5؛الَشّ َعُد  ِإَلی  َکِلُم  َیص  ُب  ال  ِیّ َعَمُل  َو  الَطّ ال 

اِلُح  َفُعُه  الَصّ  6.1َیر 

                                                   
 .15، الحکایات، ص 15ـ مصنفات، ج  1
 .575ـ اصول الدین، ص  2
که درکتاب  7  آمده است. 125، ص 5شیخ طوسی، ج « الذکری االلفیه»ـ الحدود والحقائق 
 .719ص ـ محاضرات فی االهیات،  4
 .12ـ قصص، آیه  5
 .15ـ فاطر، آیه  6
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َخّصُ ِمَن الِفعِل یوُن ِمَن الَح کیّلُ ِفعٍل ک: اْلَعَمُل »  ـ5
َ
، ألّن الِفعَل قد واِن ِبَقصٍد، َفُهو أ

و الَعَمُل  نَسُب إلی الجماداتیو َقد  ِر َقصٍد یَقُع ِمنها ِفعٌل ِبَغ ی یوانات التینَسبُ إلی الحی
و  قولهم: البقر اْلَعَواِمُل  یوانات إاّل فیالح یسَتعَمُل الَعَمُل فیو لم  کنسب إلی ذلیقّلما 

ْعَماِل  یستعمل فی اْلَعَمُل 
َ
ِذ إّنَ ئة، قال: یالصالحة و الّس  اأْل

َ
َن آَمُنوا َو َعِمُلوا یاّل

اِلحاِت  َمل  ی َو َمن  و  2الّصَ اِلحاِت  ع  َمل  ی َمن   و 7ِمَن الّصَ َز ِبِه یُسوءًا  ع  نِ و  4ج  ِمن   ىَو َنّجِ
َن َو َعَمِلِه  َعو   «.5ِفر 

را یقصد واقع شود. عمل از فعل اخّص است ز باوان یه از حکهر فعلی است  ،عمل 
گاهی به ن قصد سر زند اطالق میفعل ح فعل  گاه به فعل یوانات وقتی بدو شود و 

در « َعَمل»ن مفهومی دارد. واژه یمتر چنک« عمل»ولی واژه  ،شودز منسوب مییجمادات ن
زن( )گاوان شخم« البقُر الَعَواِمل»ند: یگوه میکار نرفته است مگر در عبارتی کوانات به یح

ار کارهاى صالح و ناصالح به کدر « عمل»گاهی واژه که استعمال وتعبیری شاذ است. 
 رود.می

 :اصطالح در عمل

 بد باشد. یا خوب کار از اینکه اعم ،کاری با قصد و اراده انجام

 

 انسان کمال و سعادت در عمل نقش

کمال انسان سعادت در تواندمی ایاندازه چه تا عمل  صرف باشد؟ آیا تاثیرگذار و 

                                                                                                                        
 .72، ص 2ـ قاموس قرآن، ج  1
 .577ـ بقره، آیه  2
 .157ـ نساء، آیه  7
 .159ـ همان، آیه  4
 .11ـ تحریم، آیه  5



011 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

 با ایمان باشد؟ همراه عمل باید یا است مؤثر در سعادت عمل

که صالح باشد وگرنه با عمل« عمل»گوییم می که وقتی نیست شکی  یعنی عملی 
کمال سعادت به کسی غیرصالح، که عمل شرط رسد.نمی و  « هلل مخلصاً » هم آن است 

کارانه و نیت آن غیرالهی یعنی باشد؛ یا یادی بر کیدأت روایات و قرآن. نباشد ر  عمل انجام ز
کرده ؛ با ایمان قرین شده است آمده صالح به میان عمل از اسمی که اند. هرجاصالح 

 پرواز دو بال کمال به و سعادت که برای رسیدن به بفهماند انسان به را این خواهدمی یعنی
 ایمان .هستند هم مکمل دو ؛ لذا این«عمل صالح» یگرید و« ایمان»یکی  ،نیاز دارد

ن ن ایمان هم نمی صالح عمل بدو  به را انسان تواندچندان ارزشی ندارد و عمل صالح بدو
 .برساند سعادت و کمال

گرچه «عمل» : واژهگفت باید انسان سعادت در صالح عمل نقش پیرامون  لحاظ از ا
 با که ارادی رفتارهای به خاص معنایی در اّما شودمی فعل و رفتار مطلق شامل مفهومی

گاهی و اختیار  لغت، اهل از بعضی که است رو همین از شود؛می اطالق گیرد،می انجام آ
کردهو عمل را این کرده لحاظ لفظ این مفهوم در اراده را واژه  یهرکار»اند: گونه تعریف 

ی از حیوان که فعلی()  1«.شودمی نامیده عمل دهد،می انجام قصد رو

)برای رضای پروردگار خالص  نیت یکی دارد: مهم و اساسی رکن دو «صالح عمل»
در  عمل صالح، منحصر بنابراین؛ دیگری ارزشمند بودن آن نزد پروردگار و انجام دادن آن(

 این اعمال ارکان هرچند نیست، …و  زکات حج، روزه، نماز، اعمال عبادی همچون
 رضای پروردگار انجام نیت با که مفیدی کار هر هستند، بلکه اصلی سعادت انسان

 عمل صالح مهمدر  آنچه باشد. ناچیز و اندک شود؛ هرچندصالح شمرده میعمل  پذیرد،
 .است پروردگار به تقّرب قصد است،

 
                                                   

 .271ـ مفردات الفاظ قرآن، ص  1
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 سعادتمندی در پرتو عمل صالح

کمال واقعی سعادت به را انسان تواندمی که چیزی اولین همان  برساند حقیقی و 
از  را هاییانسان« والعصر»کریم در سوره  قرآن است. «عمل صالح»به پروردگار و « ایمان»

دهند و می انجام صالح عمل یعنی؛ باشند نیکوکار و مؤمن که کندمی مستثنی خسران
کنند.  همدیگر را به حق و صبر توصیه 

که : انسانفرمایدکریم می قرآن یان هستند مگر مؤمنان و نیکوکاران  ها در خسران و ز
یانکار نخواهند بود. ِإلاَّ إّنَ ال ز ذیَن  انساَن َلفی ُخسٍر

َ
اِلحاِت  َعِمُلوا َو  آَمُنوا اّل ا َو  الّصَ  َتواَصو 

َحّقِ  ا َو  ِبال  ر َتواَصو  ب   .1ِبالّصَ

کهمی شریف آیه این  صالح نیز عمل ،پروردگارشان به ایمان بر باید عالوه مؤمنان گوید 
 به هاانسان .رساندمی واقعی سعادت به را هاانسان که است صالح عمل دهند و انجام
 .دهند انجام صالح اعمال اینکه مگر رسید نخواهند و سعادت واقعی کمال

صالح  عمل بلکه کندنمی کفایت کمال و سعادت رسیدن به برای صالح عمل صرف
 آنچه هر اینکه مگر رسدنمی سعادت به هیچ انسانی یعنی نیت صالح باشد؛ با همراه باید

از دیدگاه اسالم، سعادت حقیقی و  باشد. رضای پروردگار برای فقط دهدمی انجام
 2مطلوب نهایی انسان رسیدن به قرب الهی است.

و  اصالح باید تفکر مسلمانان در ؟حر؟مطهری شهید عقیده به که مباحثی ازجمله
است؛  خود گفتار و دستاوردها عمل، به ابتنای سعادت انسان شود، مسئله داده سامان

 اسالم، اعمال انسان در شقاوت و سعادت تعیین سرنوشت، ،تربیت و تعلیم گاهلذا تکیه
ن  لَ فرماید: باره قرآن میاین. دراست انسان خود مکتسبات و

َ
ا َما َسَعییَوأ

َ
ِإن َساِن ِإّل  1َس ِلل 

                                                   
 .9ـ عصر، آیه  1
 .553ـ  551ـ انسان شناسی، صص  2
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ٍة َخ یَفَمن  : فرمایدمی نیز و 1َسَعی َقاَل َذّرَ َمل  ِمث  ا یَوَمن   َرُه یًرا یع  ٍة َشّرً َقاَل َذّرَ َمل  ِمث   2؛َرُه یع 
ی یتفکر طرز به مسلمین ما کهیدرحال بینانه است واقع تفکر ایگونه ،این  غلط رو

 .ایمآورده

ی انسان برداشت  به دین ظاهری انتسابی تنها ،اسالمی تعالیم و ایمان از هابسیار
 خیریبهعاقبت و سعادت و برای دانستهبیت اهل به فقط محبت ظاهریرا  ین. داست
 و بخشحیات آثار از ،غافل شده اسالمی تعالیم اصل از که؛ درحالیدانندمی کافی

نابودی  عامل ترینایم؛ این بزرگدرمانده پیشرفت و رشد راه جا مانده و در آن سازانسان
 است. جامعه انسان و

إقَرارٌ  ِبالَقلِب  َمعِرَفٌة  ااِلیماُن » :فرمایندمی ؟ع؟ینالمؤمنامیر  7؛«ِبااَلرَکاِن  َوَعَمٌل  باِللساِن  َو
 شیعه امامان»به زبان و عمل با ارکان و جوارح است.  اقرار ،(ایمان، معرفت با قلب )عقل

 جهت این در را خود اصحاب و بودند انسان سعادت در اعمال نقش تبیین پی در همواره
 نظرات از انحرافی هایفرقه با خود کالمی در مجادالت بتوانند آنان تا نمودندمی تقویت

 4«.شوند برخوردار محکم و صحیح

کاربرد  به قرآن توجه از نشان قرآن، سراسر در «صالح عمل و ایمان»ترکیب  کثرت 
و   َذَکرٍ  ِمن   صاِلحاً  َعِمَل  َمن   مانند آیاتی است؛ یکدیگر کنار در عامل دو این اهمیت

َ
ثى أ ن 

ُ
 أ

ِمٌن  ُهَو  َو  ُه  ُمؤ  ِیَیّنَ َبًة  َحیاًة  َفَلُنح  ُهم   َو  َطّیِ ِزَیّنَ َرُهم   َلَنج  ج 
َ
َسِن  أ ح 

َ
َمُلون کاُنوا ما ِبأ  ِالّاَمن و آیه 5َیع 

                                                   
 .93ـ نجم، آیه  1
 .1و  7ـ زلزله، آیات  2
 .557البالغه، حکمت ـ نهج 7
 .25ـ  77، صص 1اندرزها، ج  ها وـ حکمت 4
کار شایسته. »37ـ نحل، آیه  5 طور که مؤمن است بهای انجام دهد خواه مرد باشد یا زن، درحالیهرکس 

کیزه  «.بخشیمای میمسّلم او را حیات پا
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ولِئَک  صاِلحاً  َعِمَل  َو  آَمَن  َو  تاَب 
ُ
ُخُلوَن  َفأ ة َید  َجّنَ  .1ال 

اِس  ِمَن  َو  داند:نمی واقعی، یکی ایمان با را زبانی تسلیم قرآن، که داشت توجه باید  الّنَ
ا َمن  َیُقوُل  ِه  آَمّنَ ِم  َو  ِبالّلَ َیو  آِخرِ  ِبال  ِمنین ُهم   ما َو  ال   .2ِبُمؤ 

ِه : فرمایندمی دیگر آیه در َعُد  ِإَلی  َکِلُم  َیص  ُب  ال  ّیِ َعَمُل  َو  الّطَ اِلُح  ال  َفُعه الّصَ کلمه  .7َیر 
 شده و قوت بر آن افزودهبا عمل صالح   که است حقی عقاید همان ،آیه این در طیب

 گیرد.می

نیز مقّوم و  صالح عمل و است قلب معرفت و ایمان عمل، همان پشتوانه
غیب، همه  خدا، به شده ایمان ذکر مکرر قرآن در که است. ایمانی ایمان بخشاستحکام

ئکه است. کتب آسمانی، معاد، اوصیای انبیا و مال  انبیای الهی، 

ک صالح، عمل، بلکه عمل مطلق نه است؛ «عمل» ،دوم رکن و  روح بشر .نیک و پا
 و حیران و داشته و ایمان اطمینان باید و قلب روح ناحیه و قالب دارد؛ در قلب ،دارد بدن

 باشد. مثمر و بارور درختی مثل بایدنیز  قالب و بدن ناحیه در نباشد؛ سرگشته

 و ایمان مطلق نهاما  عمل؛ و رکن ایمان: رکن دارد رکن دو انسان حاصل آنکه سعادت»
 همه به ایمان شامل که حقایق ترینعالی و ترینمقدس به ایمانبلکه  عمل، نه مطلق

 و حیات حکمت، قدرت، علم، مبدأ که یگانه ذات به ایمان یعنی حقایق است،
 آثار و کند کامل برده، پیش را انسان که و مفید شایسته صالح، و عمل سعادت است؛

 4.«آوردبار  به خوب

                                                   
کسانی داخل . »15ـ مریم، آیه  1 کار شایسته انجام دهند؛ چنین  کنند، ایمان بیاورند و  که توبه  مگرآنان 

 «.شوندبهشت می
که می. »1ـ بقره، آیه  2 کسانی هستند   «.ایمپسین ایمان آوردهواگویند؛ به خدا و روز گروهی از مردم 
کیزه به سوی او صعود می. »15. فاطر، آیه7  «.بردو عمل صالح آن را باال می کندسخنان پا
 .25ـ  77، ص 1اندارزها، ج  ها وـ حکمت 4
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ند کنزدیک می خدا به را او روح و بردمی پیش «اهلل الی قرب»مسیر  در را انسان آنچه
 .خداوند در آن است رضایت که است عملی صالح عمل. است «صالح عمل»

 و کمال به رسیدن شرط و کرده مطالبه ما از صالح را عملو  ایمان ،متعال خداى
 و نموده ذکر هم کنار را در موارد بسیارى مفهوم دو این کریم قرآن. است دانسته بشر سعادت

کید یکدیگر با هاآن تالزم بر  :کنیممی مرور هم با را آیات این از اىنمونه است. کرده تأ

رِ  َو ـ 1 ِذیَن  َبّشِ
َ
ّنَ  الّصاِلحاِت  َعِمُلوا َو  آَمُنوا اّل

َ
ِری ِمن   َجّنات َلُهم   أ ِتَها َتج  هار َتح  َأن   1؛ال 

 هاییباغ را ایشان که ده مژده  را اندداده انجام کارهاى شایسته و آورده ایمان که کسانی
 است. روان هاجوى هازیر درختان آن از که بود خواهد

ذیَن ـ 5
َ
اِلحاِت  َعِمُلوا َو  آَمُنوا اّل ُن  َو  َلُهم   ُطوبی الّصَ  و آورده که ایمان کسانی 2؛َمآٍب  ُحس 

 .دارند سرانجامی خوش و حالشان به خوشا اند،کرده شایسته کارهاى

عمل »و « ایمان» متعال، خداى قبال در ما وظیفهکه شود می معلوم آیات این از
کریم، ایمان و عمل صالح، نزد خداوند ارزش و اهمیت واالیی  7است.« صالح ازنظر قرآن 

گفته شده  دارد ی ایمان و عمل صالح سخن  و در آیات بسیاری از جزای دنیوی و اخرو
 است.

کریم با واژه در یک حوزه  «احسان»و « معروف»، «برّ »، «خیر»ای هعمل صالح در قرآن 
ی و ژهامعنایی قرار دارند و همه این و کارهای نیک و برای سعادت اخرو ها در مورد 

کار رفته  اند.کماالت به 

 نشود. نیکویش ضایع که عمل باشد تا آخرین لحظه عمرش مراقب باید نانسا

                                                   
 .52ـ بقره، آیه  1
 .53ـ رعد، آیه  2
 .179ـ  171ـ آیین پرواز، صص  7
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یخ طول دربسیاری  هایانسان  در انتهای ولی بوده نیکوکاران عمل که عملشان اندبوده تار
که بعد نمونه بارز آن شیطان شد. حبط اعمالشان عمرشان،  سال هزاراز شش است 

ی و تکبر 1 خوبی نداشت. نیک، عاقبت اعمال و عبادت داشت باعث حبط  که غرور
 2شد. صالحش اعمال

 خوبی خدمات که بود کسانی از او .شد حبط اعمالش که بود کسانی بارز نمونه طلحه
 ،بود داده انجام عمرش طول در که و خوبی صالح اعمال از نتوانست ولی کرد اسالم به

هایی در برای تو سابقه»جسد طلحه را دید فرمود:  وقتی امیرالمؤمنین؟ع؟ کند. محافظت
که می کرد و لغزانید و به سوی اسالم بود  گمراه  توانست تو را سود بخشد ولی شیطان تو را 

 7«.آتش شتافتی

 عمل و ایمان این؛ و شودمی کمال و سعادت موجب ،هم کنار در عمل صالحو  ایمان
صحیح به  عقیده و ایمان معمواًل داشتن .کندمی خیربهعاقبت را انسان که است صالح

که زمینه نیست، مانند حالت تقیه یا دنبال خود عمل صالح را می آورد مگر در جایی 
همواره و  آمده هم کنار در صالح عمل و ایمان نیز همیشه کریم قرآن نبودن فرصت عمل. در

گرو این دو است. سعادت به رسیدن عمل صالح مالزم یکدیگر هستند. راهو ایمان   در 

 

 و روایات قرآن بر اساس حبط قلمرو

 قرآن اساس قلمرو حبط بر

که گفتار، این در  از مراد کجاست؟ تا یا همان محدوده حبط قلمرو بررسی خواهد شد 

                                                   
ْم ِمْن ِسِني اآْلِخَرة.... » 1

َ
ْنَیا أ  ِمْن ِسِني الّدُ

َ
َة آاَلِف َسَنٍة اَل ُیْدَرى أ  .135البالغه، خطبه نهج «. َقْد َعَبَد اهلَل ِسّتَ

 .   97. بقره، آیه 2
 .755 و 717ص ص. فروغ والیت، سبحانی، 7



011 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

تواند باشد؟ آیا عقاید، احکام، اخالقیات و شود چه چیزهایی میمی حبط که اعمالی
گیرد؟ آیا محدوده حبط فقط در دنیا است یا آخرت را هم افعال جوانح وجوارح را دربر می

کرد ،؟ برای تبیین این موضوعشودشامل می و محدوده و قلمرو آن  هآیات و روایاتی را ذکر 
 :کنیممیاستخراج  ؟مهع؟ینعصوممرا از آیات شریف قرآن و روایات 

 قلمرو حبط عمل در افراد مرتد( 1

َتِدد  ی َوَمن   فرماید:خداوند می ولِئ  افٌر ک ُهَو  َو  ُمت  یفَ  ِنِه ید َعن   م  کِمن   ر 
ُ
 َحِبَطت   کَفأ

ماُلُهم ِ  َاع  ن   یف ولِئ  َو  ا َوالآِخَرِة یالّدُ
ُ
َحاُب  کأ ارِ  َاص   .1َخالُدوَن  هایف ُهم   الّنَ

 و ایدن در او )گذشته( کین اعمال تمام رد،یبم فرک حال در و برگردد نشییآ از هک یسک
 بود. خواهند آن در شهیهم و دوزخند اهل آنان و رودیم باد بر آخرت،

که منظور از توجه به ظاهر آیه، میبا کرد  در دنیا آن است « حبط عمل»توان استدالل 
لذا قلمرو  ؛شوداز بین رفته و نابود می شود و در آخرت هم آثار عملکه خود عمل حبط می

 محدود به دنیا نبوده و مختص به آخرت هم نیست. ،حبط عمل

وند قرار خدا دستور خالف بر چون ؛است شده باطل آخرت و ایدن در اعمالشان نانیا
که بر خالف دستور واقع «ابطال»و « احباط عمل» گرفته و در حکم عدم است. ، آن است 

 2ثواب و پاداش نیست.شود لذا مستحق 

ه همان خداى کافر و دلش به امر ثابتی که قلب کنیست براى ایچ ابهامی در آن نیه»
و  ه او بداندیرسد نعمت را از ناحتا وقتی به نعمتی می سبحان است بستگی ندارد

گردد ابد؛ یو دلش تسلی  ه خدا بداندیز از ناحیرسد آن را نبتی مییو چون به مص خرسند 
                                                   

بازگشت از اسالم  ،و در لغت به معنای بازگشت است. فرهنگ دینی« ردد». ارتداد از واژه 517ـ بقره، آیه  1
کفر شرایط ارتداد: عقل، بلوغ، (. 139ـ135د. )راغب، المفردات فی غریب القرآن، صص یوگارتداد و رّده می را به 
 (.153، ص 71اختیار در تحّقق ارتداد معتبر است. )جواهر الکالم، ج  و قصد

 .539، ص 5ـ ترجمه تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  2
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فر و ارتداد باعث آن که کن است یات حبط ایر آیه موردبحث مانند سایآ پس حاصل
ه در سعادت زندگی دخالتی داشته باشد کت ین اثر و خاصیه عمل از اکشود می
ه به ک دهدی و جانی میاتیشود، به اعمال آدمی حمان باعث مییه اکافتد، همچنان می

گر  د.دهاثر خود را در سعادت آدمی میخاطر داشتن آن   ،فرکه بعد از کسی باشد کحال ا
 ،جهیو در نت اتی ببخشدینون حبط بود حکه تا که به اعمالش کاورد، باعث شده یمان بیا

گر  اعمالش در سعادت او اثر بگذارند مان مرتد شده باشد، یه بعد از اکسی فرض شود کو ا
ى اثر نمیا و آخرت یگر در سعادت دنیو د شودو حبط می ردیمتمامی اعمالش می  گذاردو

گر با حال ارتداد مرد، حبط او  ؛ه تا نمرده به اسالم برگرددکد آن هست ین هنوز امکیو ل اما ا
 1«.گرددو شقاوتش قطعی می حتمی شده

گرفتار  ی در آخرت  که و محدوده و قلمرو حبط عمل شخص مرتد در آخرت آن است 
 2شود.عذاب و مجازات می

کفار( 2  قلمرو حبط در اعمال 

کفر به آیات الهی می که  کسانی  ورزند و پیامبران را خداوند پیرامون قلمرو حبط اعمال 
ذیَن  ِإّنَ  فرماید:کشند، میبه ناحق می

َ
وَن  اّل ُفُر ِه  ِبآیاِت  َیک  ُتُلوَن  َو  الّلَ یَن  َیق  ِبّیِ رِ  الّنَ  َو  َحّقٍ  ِبَغی 

ُتُلوَن  ذیَن  َیق 
َ
وَن  اّل ُمُر

 
ِط  َیأ ِقس  اِس  ِمَن  ِبال  ُهم   الّنَ ر  لیٍم  ِبَعذاٍب  َفَبّشِ

َ
ولِئَک  أ

ُ
ذیَن َحِبَطت   أ

َ
ماُلُهم   اّل ع 

َ
 أ

یا فِی ن  آِخَرِة  َو  الّدُ  .7ناِصریَن  ِمن   َلُهم   ما َو  ال 

ان از یشند و دادفرماکناحق میبه امبران را یورزند و پفر میکات خداوند یه به آکآنان را  
ن جهان و در جهان یه در اک آنانند د ده!ینو کدردنا رسانند به عذابیمردم را به قتل می

 ست.یاورى نیچ یارهاشان تباه است و آنان را هکن یواپس

                                                   
 .529ـ  525، صص 5ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج  1
 .952، ص 1ـ تفسیر الکاشف، ج  2
 .55ـ51ـ آل عمران، آیات  3
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کفر ورزندهمان گر افرادی به آیات الهی  که در آیه قبل توضیح داده شد، ا ، حبط طور 
هم در دنیا و هم درآخرت برایشان متصور است؛ لذا قلمرو حبط عمل محدود به  عمل
 یست و اختصاص به آخرت هم  ندارد.دنیا ن

کفر را برای انسان فراهم ساخته و باعث می که از حقایق انکار آیات الهی، زمینه  شود 
کند؛چشم کافر درنتیجه آیات الهی را منکر  پوشی   55و  51آیه  بر اساسشود. اعمال انسان 

ماُلُهم   َحِبَطت   شودآل عمران، هم در دنیا و هم در آخرت تباه می ع 
َ
ِ  أ ن   یف آِخَرِة  َو  ایالّدُ  . ال 

که « حبط در دنیا»از  منظور»نویسد: چنین می «الکاشف»صاحب تفسیر  آن است 
قلمرو و محدوده حبط اعمال منکرین به آیات  1خود اعمال، تباه و حبط شده است.

که در آخرت اثری از اعمال خود نمی گرفتار عذاب و مجالهی چنین است  ازات بینند و 
 2شوند.الهی می

 

 قلمرو حبط بر اساس روایات

همانند قلمرو آیات است. برای  ،قلمرو و محدوده حبط اعمال بر اساس روایات 
یم و قلمرو حبط را از آن برداشت میتوضیح بیشتر به چند روایت می  کنیم:پرداز

ی عمد1  ـ قلمرو حبط عمل به جهت ترک نماز از رو

ْلُت : َقاَل  ُزَراَرَة  ْبِن  ُعَبْیِد  َعْن »
َ
َبا َسأ

َ
یماِن  َیْکُفْر  َمْن  َو » :؟زع؟اهلِل  َقْوِل  َعْن  ؟ع؟اهلِل  َعْبِد  أ ِباْْلِ

ِذی اْلَعَمَل  َتَرَک  َمْن » َفَقاَل  «َعَمُلُه  َحِبَط  َفَقْد 
َ
َقرَّ  اّل

َ
ی اْلَعَمِل  َتْرِک  َمْوِضُع  َفَما ُقْلُت  ِبِه  أ َیَدَعُه  َحّتَ

ْجَمَع 
َ
ِذی ِمْنُه  َقاَل  أ

َ
اَلَة  َیَدُع  اّل داً  الّصَ ٍة  ِمْن  اَل  َو  ُسْکرٍ  ِمْن  اَل  ُمَتَعّمِ  7.«ِعّلَ

                                                   
 .95، ص5سیر الکاشف، ج. تف1
 .952، ص1. همان، ج2
 .917، ص 5ـ بحاراالنوار، ج  7
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 َو َمن   فرماید:که می خدا؟زع؟ کالم در مورد ؟ع؟صادق جعفر گوید از اماممی زراره
ُفر   ِإیماِن  َیک   آن به که را عملی کسی حضرت فرمودند: یعنی .پرسیدم َعَمُلُه  َحِبَط  َفَقد   ِبال 

 وا را آن همه آنکه تا چیست عمل ترک موضع پس: کردم کند. عرض ترک ،است کرده اقرار
ى از کند، نهمی متعّمدانه ترک را نماز که است کسی ها،آن گذارند؟ فرمود: ازجمله  رو

ن نه و مستی  اینکه عّلتی داشته باشد. بدو

که نماز را عمدًا ترک می ،طبق روایت فوق کند چنین است قلمرو حبط عمل شخصی 
که فایده بوده و در آخرت هم اعمالش حبط میتاثیر و بیکه در دنیا عملش بی شود؛ چرا

که به آن « تارک الصالة»شخص  کافر به ایمان شده و عملی را  به واسطه ترک عمدی نماز، 
کرده است.  اقرار نموده، ترک 

کند و می ترک نماز عمدی باعث در آخرت هم شود شخص، روز قیامت را تکذیب 
که  71الی  71گرفتار عذاب الهی و حبط عمل شود. سوره مدثر در آیات  اشاره دارد 

گرفتار بهشتیان از دوزخیان می که شما به چنین عذابی  پرسند: چه چیزی باعث شد 
-ما از نمازگزاران نبودیم و همیشه روز قیامت را تکذیب می»دهند: شدید؟ پاسخ می

 1«.کردیم

 ؟ع؟عمال در انکار والیت امیر مؤمنانقلمرو حبط ا ـ5

عدم قبولی ضرت امیرالمؤمنین و جانشینان او؟مهع؟ یکی از آثار نپذیرفتن والیت ح
 شود.اعمال است. قلمرو حبط اعمال در این صورت، هم شامل دنیا هم آخرت می

ٍد؟ع؟ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل؟لص؟َعِن الّصَ ـ 1 ِت » اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ ّمَ
ُ
ْقَواٍم ِمْن أ

َ
ِإَذا  یَما َباُل أ

َلتیُم َو آُل ِإْبَراِه یَر ِعْنَدُهْم ِإْبَراِه کُذ  ْهَل کُوُجوُهُهْم َو ِإَذا ُذ  َم اْسَتْبَشَرْت ُقُلوُبُهْم َو َتَهّلَ
َ
ْرُت َو أ

                                                   
1.  ِرمیَن ُمج  ا َنُخوُض َمَع  ما َسَلَکُکم  فيَعِن ال  کیَن َو ُکّنَ ِمس  ِعُم ال  یَن َو َلم  َنُك ُنط  ُمَصّلِ َسَقَر قاُلوا َلم  َنُك ِمَن ال 

ِم  ُب ِبَیو  ا ُنَکّذِ خاِئضیَن َو ُکّنَ یِن ال   .الّدِ
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ْت ُقُلوُبُهْم َو  یِت یبَ  ّزَ
َ
ِذ کاْشَمأ

َ
ّنَ َرُجاًل َلقِ یِباْلَحّقِ َنِب  یَبَعَثِن  یَلَحْت ُوُجوُهُهْم َو اّل

َ
اهلَل  یًا َلْو أ

ِت یًا ُثّمَ َلْم یَن َنِب یِبَعَمِل َسْبِع 
ْ
ولِ یِبَواَل   أ

ُ
ْهَل اْلَب  یِة أ

َ
ا أ ْمِر ِمّنَ

َ
َما َقِبَل اهلُل ِمْنُه َصْرفًا َو اَل  تیاأْل

 1«.َعْدال

ی از یهاگروهکه  شودفرمود: چه می ؟لص؟ه رسول خداکند کت یروا امام صادق؟ع؟
شان شاد و یهانزد آنان برده شود دل میابراهو آل  ؟ع؟میچون نام ابراه من،اّمت 
شود تم برده مییبه نام من و اهلکن یشود، ولی همشان از سرور روشن مییهاچهره

گرفته مییهاده، و چهرهیزار و رمیشان بیهادل ه مرا بحق کس کد؟! به آن شوشان درهم و 
گر مردى با عمل ،خته سوگندیامبرى برانگیبه پ ت یند و والکدار یامبر خدا را دیهفتاد پ ،ا

ى کیار نکه و یچ توبه و فدیخداوند ه ،ت را نداشته باشدیباالمر از ما اهلاولی ی را از و
 رفت.ینخواهد پذ

 َو  َقَبَلُه  َو  َنَصَرُه  َو  أطاَعُه  َو  وازرُه  و َعلیاً  َصَدَق  َفَمن: »است شده نقل خدا؟لص؟ رسول از ـ2
حَبَط  َفَقد الفرائَض  أبی َمن و االیماِن، َبَلَغ َحِقیَقَة  َفَقد هلل، الفرائِض  ِمن َعلیِه  ما أدی

َ
 اهلل أ

 2....«. ِعنَدُه  َلُه  ُحَجَة  ال و اهلُل  َیلقی حتی َعَمَلُه 

ی  او از دهد، نصرت و یاری را او کند، تصدیق را ؟ع؟علی حضرت کس هر   ،نمایدپیرو
 حقیقت ایمان به دهد، انجام هست اشعهده بر تکالیف و فرایض از آنچه و بپذیرد را او

کرده فرایض انجام از که کس آن و است یافته دست خداوند  نکند، ادا را هاآن و سرپیچی 
وجود  برایش حجتی هیچ کند،می مالقات را او که زمانی و کندمی حبط را اعمالش متعال
 ندارد.

که نقل شد گفت: منکرمی ،باتوجه به روایاتی  به  ؟ع؟والیت حضرت علی انتوان 
که حقیقت ایمان دست نیافته و خداوند متعال تمام اعمالشان را حبط می کند؛ چرا

                                                   
 .151. األمالی )للمفید(، متن، ص 1
 .522، ص 2. با اندکی تفاوت، المحجة البیضاء، ج523، ص 75. بحار االنوار، ج2
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اند و در روز قیامت هیچ حجتی به خاطر انکار تکالیف و فرائض الهی را انجام نداده
 ندارند. ؟ع؟والیت امیر مؤمنان

که منکر والیت حضرت علیقلمرو ح شوند شامل دنیا و می ؟ع؟بط اعمال افرادی 
کردهآخرت می اند، ولی خالف فرائض و تکالیف شود. چون حقانیت حضرت را تصدیق 

گرفتار عذاب الهی میرا انجام داده  شوند.اند، اعمالشان در دنیا حبط شده و در آخرت 

 

 منابع

کریم  قرآن 

 1932، 55 چ ،قم، ؟حر؟خمینی امام مؤسسه انتشارات ؛رجبی محمود ؛شناسی انسان
 .ش

 و آموزشی مؤسسهمصباح یزدی، محمدتقی؛  ؛و نوجوانان جوانان ویژه پرواز ینآی
 ش.1935 ،هفتم چ ،قم ،؟حر؟امام پژوهشی

 .ق 1759، بیروت، العربی التراث داراحیاء ؛محمد بن محمدباقر مجلسی، ؛االنوار بحار

 1915، اول ، چتهران، فراهانی انتشارات ؛حسن بن فضل طبرسی، ؛البیان مجمع ترجمه
 .ش

، مرتضوی ؛محمد بن حسین اصفهانی، راغب ؛قرآن الفاظ مفردات تحققیق و ترجمه 
 .تهران

 .ق1757 اول، چ ،تهران االسالمیه، الکتب دار جواد؛محمد مغنیه، ؛الکاشف تفسیر

، یالعرب التراث اءیإح دار؛ محمدحسن ،؛ نجفیاإلسالم شرائع شرح یف المکال جواهر
 ق. ه 1757بیروت، چ هفتم، 
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 بن علی، ابوالقاسم مرتضی سید ؛الطوسی للشیخ االلفیه الذکری در والحقائق الحدود
 .ش 1921، مشهد ومعارف الهیات دانشکده ؛موسی بن حسین

 .ش 1911، 55 ، چقم ،صدرا انتشارات ؛مرتضی ،مطهری ؛اندارزها و هاحکمت

 .ش 1917،قم، ؟مهع؟بیتاهل جهانی مجمع انتشارات ؛جعفر سبحانی، ؛والیت فروغ

کبر؛علی بنایی، قرشی ؛قرآن قاموس  ق.1715 تهران، االسالمیه، الکتب دار ا

ـ  والتوضیع والنشر للطباعه دارالفکر مکرم؛ بن محمد منظور،ابن ؛العرب لسان
 .ق 1717،  دارصادر، بیروت

 امام سسهمؤ؛ گلپایگانی ربانی علی؛ سبحانی، جعفر؛ االهیات فی محاضرات
 .ق 1751، هشتم چ ،قم ،؟ع؟صادق

 تا. بی ،دوم چ قم، ،اسالمی انتشارات دفتر ؛محسن کاشانی، فیض ؛المحجة البیضاء

 .ق 1719، قم، مفید شیخ کنگره؛ محمد بنمحمد  مفید، شیخ ؛مصنفات

 .ق1757االسالمی، قم، االعالم مکتب فارس؛ بن فارس، احمدابن ؛المقاییس معجم 

 اسالمی انتشارات دفتر ؛محمدحسین سید طباطبایی، ؛القرآن تفسیر فی المیزان
 .ق 1717،پنجم چ ،قم، قم مدرسین جامعه

 ؛صالح صبحی ؛حسین بن محمد الرضی، شریف ؛(صالح للصبحی) البالغه نهج 
 .ق 1717، قم، هجرت



 

 

کتاب  معرفی 
 

 

ین َوالَصَبُر علی الّنائبة وتقدیر  ه ِفی الّدِ َفّقُ  الَکمال الّتَ
ّ

ُکُل قال أبوجعفر الباقر؟ع؟: الَکماُل 
 المعیشة.

واالیی دارد و در فضیلت علم و نکوهش جهل،  علم و عاِلم در نگاه اسالم، ارزش
در این حدیث شریف امام باقر؟ع؟ تفّقه در دین را  روایات فراوانی وارد شده است. آیات و

کمال بشری می های مختلف در پرتو معرفت به بخش شناخت دین شمارد.یکی از ارکان 
زیرا در این  دار است؛شود و در این میان، شریعت از جایگاهی خاّص برخورآن حاصل می

 شود.تبیین می ؟ج؟قسمت از دین، وظایف بنده در مقابل موالی حقیقی حضرت حّق 

اند. شهید دار تعلیم شریعت است و فقها معّلمان شریعت اسالمیعلم فقه، عهده
گوی سبقت از دیگران ربوده و نام  کتاب لمعه و شرح آن در این صحنه،  اّول و ثانی با 

کردهخویش را در سرل  اند.وحه فهرست معّلمان شریعت برای حوزه علمّیه شیعه ثبت 

یدان این دو شهید راه فضیلت و آزادگی است  کتاب حاضر ترجمه و توضیح اثر جاو

ه
 
ق
 
وار ف

 
اب  ان

 
 ک ت
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 که به قلم بانویی فاضل و فرهیخته رقم خورده است.

ی فرزند ای مذهبی و علمبانو فاطمه ایروانی درخانواده گشود. و پرور دیده به جهان 
 و نواده مرحوم حاج یوسف ایروانی است. 1رحوم حاج مصطفی ایروانیم

کودکی به تحصیل علوم مختلف سعی  ایشان با داشتن نبوغ و استعداد سرشار، از 
گوی سبقت را ربود بلیغ نمود و به کسب علم و فضیلت از اقران خویش  سرعت در میدان 

 و نردبان ترّقی را درنوردید.

کامل با زبان فرانسه،بانو ایروانی پس از تکم تحصیالت  یل تحصیالت جدید وآشنایی 
گذشت چند  اهللآیتعلوم دینی را در محضر همسر بزرگوارش  کرد و پس از  بحرالعلوم آغاز 

گرفت. از این رو، گردان برجسته و موّفق آن مرحوم قرار  له جلسه معّظم سال در زمره شا
کرد تا بانو ایروان  برخوردار شود. تحصیلی بهتر بتواند از فیض درس خود را به منزل منتقل 

کرد در زمینه اصول، ی تالش   این بانوی فاضل پس از تکمیل تحصیالت عالی حوزو
جمله این آثار از مباحثی را با قلمی روان و َرسا به نگارش درآورد. تفسیر و اخالق، فقه،

که مجموع آن بالغ بر« انوار الفقه»کتاب  ی به شرح رسائل و و جلد خواهد شد. 95 است 
مکاسب مرحوم شیخ انصاری نیز پرداخته و همچنین مجّلداتی را در تفسیر و اخالق رقم 

                                                   
های مختلف مفّسرقرآن و معّلم اخالق بود و به زبان بیت؟مهع؟،صالح، محّب اهل وی مردی دانشمند، .1

کافی داشت. وی با علما ومراجع  در تفسیر قرآن و اخالق است. آن مرحوم دارای تألیفات متعّددی تسّلط 
کوهخصوص مرحوم آیةتقلید وقت به اهلل العظمی بروجردی مراوده ای و مرحوم آیةکمرهاهلل العظمی حّجت 
که در آن داشت وکمک های قابل توجهی به حوزه علمّیه قم نمود. وی جامعه تعلیمات اسالمی را بنیان نهاد 

کرد. جلسات مفیدی در منزل ایشان تشکیل میزمان، خدمات شایان  که به توجهی به جهان اسالم  شد 
کتاب مناظرات در سال اهتمام ایشان، حاصل بخشی از آن جلسات به هجری قمری منتشر شد.  1911صورت 

گران کلمات  توان از یک دوره تفسیر قرآن،بهای ایشان میاز آثار  دروس معارف و اخالق اسالمی و همچنین 
که توسط خود وی به سه زبان زنده دنیا ترجمه شده است، نام برد. مرحوم حاج قص ار حضرت علی؟ع؟ 

هجری شمسی پس از عمری خدمت به اسالم،  1997سالگی به سال  11مصطفی ایروانی سرانجام درسن 
ک سپرده شد. گفت و در مقبره شیخان قم به خا  دارفانی را وداع 
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 زده است.

که به اصفهان داشت،  رسید. امین اصفهانیخدمت بانو  بانو ایروانی در سفری 
کمال معنوی بانو ایروانی اّطالع یافت از  که بانوی اصفهانی از فضل علمی و  هنگامی 

واست در اصفهان بماند تا خواهران مشتاق تحصیل علوم اسالمی از محضر ایشان خ
یس لمعه و پرفیض ایشان بهره ببرند. ایشان به که در قم داشت ازجمله تدر دلیل مشاغلی 

العلوم نتوانست به این دعوت پاسخ بحر اهللآیترسائل، تربیت فرزندان و اداره بیت 
 خواهی نمود.خواهران اصفهانی، از ایشان عذرمثبت دهد و در سخنرانی برای جمعی از 

العلوم تربیت و پرورش پنج فرزند بحر اهللآیتاز ثمرات زندگی مشترک ایشان با مرحوم 
که هر یک از آن های علمی و فرهنگی ها به سهم خود از اساتید و شخصّیتپسر است 

کشور در حوزه و دانشگاه به شمار می  روند.داخل و خارج از 

نظر اخالقی و معنوی نیز شخصّیتی های علمی، ازایروانی عالوه بر موفقّیتبانو 
رود و همواره در سیروسلوک إلی اهلل و تهذیب نفس بود و به مدارج برجسته به شمار می

 واالیی نیز رسید.

کریم  یادی داشتند، روزانه حداقل یک جزء قرآن  ایشان به تهّجد و نماز شب اهتمام ز
کثر اوقات خویش رانمورا تالوت می کهولت، ا گذراند. به ذکر و دعا می د و در سنین 

که موفقّیتجرأت میبه گفت  های علمی و معنوی ایشان در سایه همین ارتباط توان 
خالصانه با ذات أحدّیت فراهم آمده است و این خود بهترین الگو برای همه بانوان 

 جویای فضیلت است.

 

 





 

 

 مؤسسه دارالثقلین  79ـ 79سال تحصیلی های فعالیتگزارش 
 

 یوظیفه کی بزرگ علمای و فاضل طالب تربیت و علمیه هایحوزه حفظ امروز»
 .«است اساسی

 11/55/1917ای دامت افاضاته؛ خامنه اهللآیتمقام معظم رهبری 

 

الحمد والثناء هلل رّب العالمین، و صالة و السالم علی سید االنبیاء و المرسلین و 
 خاتم النبیین و علی آله الطیبین و الطاهرین ؟مهع؟ سیما بقیة اهلل االعظم ؟جع؟.

ن تعالیم ناب اسالمی و عمل به منویات مقام معظم  در راستای اعتالی روزافزو
و  عالم ی فاضل،طالب پرورشای دامت افاضاته، پیرامون خامنهالعظمی  اهللآیترهبری، 

اصولی و مرکز هدایت علمی تربیتی دارالثقلین امام  ، مؤسسه تخصصی فقهیانقالبی
 1911برکاته، در سال محسن فقیهی دامت اهللآیتعصر ؟جع؟ تحت اشراف حضرت 

 های خود را آغاز نمود. هجری شمسی، فعالیت

گیری دروس خارج فقه و اصول طالب دروس خارج حو ، ایشانزه علمیه، ضمن فرا
ی مسیر اجتهاد را نیز در قالب دروس جنبی آموزشی . توجه به بعد گیرندفرا میهای ضرور

برکاته، تفقیهی دام اهللآیتپژوهان، امری ضروری است لذا حضرت تربیتی دانش
کالس تفسیر، حدیث خوانی و اخالق، روزهای چهارشنبه هر هفته را به برگزاری 

 اختصاص دادند.
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اصغر سیفی علی االسالمحجتریت داخلی این مؤسسه، بر عهده بارسنگین مدی
کنند. ر راهبری امور، یاری میها و هیئت علمی، ایشان را داست. مجموعه معاونت

 االسالمحجتدارند؛ جهانگیر مرادی، معاونت اداری و مالی را بر عهده  االسالمحجت
دار هستند؛ جموعه را نیز عهدهبهروز ساالر، عالوه بر معاونت آموزش، معاونت فرهنگی م

 محمدباقر بنیادی، معاونت پژوهشی مؤسسه هستند. االسالمحجت

پژوهان فاضل مؤسسه هستند گروه هیئت علمی مؤسسه، متشکل از چهار تن از دانش
ها یاری ها و فعالیتهتر برنامهکه در قالب دبیران چهارگانه، مجموعه را در اجرای ب

کریمی، دبیر آموزشی؛ نمایند. حججمی اسالم احمد اسماعیلی، دبیر اجرایی؛ حسین 
علی حسینی، دبیر پژوهشی مؤسسه را محمود رمضان مالیدره، دبیر تربیتی و همت

 دار هستند.عهده

نبه شگرفته، یکهای صورتسازی و رصد فعالیتگروه هیئت علمی، جهت تصمیم
 نماید.اندیشی برگزار میهر هفته، با مدیریت محترم، جلسه مشورتی و هم



    011 
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کنون، مجموعًا حدود  های الزم را پژوه، آموزشدانش 1355از ابتدای فعالیت مؤسسه تا
کرده و در سال  یافت  مشغول به  ،پژوه در مؤسسهدانش 211  نیز 31ـ 37تحصیلی در

 .بودند پژوهیآموزی و دینعلم

و مرکز هدایت علمی تربیتی دارلثقلین امام عصر  یاصول یسه تخصصی فقهمؤس
؟جع؟ در راستای اهداف مقدس و واالی خود و پیمودن مسیر خدمت خالصانه به دین 

جهت ارتقای سطح عملی، پژوهشی  و  31 ـ37م، در سال تحصیلی آسمانی و الهی اسال
گذاشتهایی را تپژوهان و تولید علم، فعالیفرهنگی دانش گزارشی از  سامان و به اجرا    .

 شود.ها اشاره میکه در ادامه به آن ،  تنظیم شدها در سه فصلاین فعالیت

 

 های آموزشیفعالیتفصل اول: 

 31  ـ 37تحصیلیسال م عصر ؟جع؟ در های آموزشی مؤسسه دارالثقلین امافعالیت
ی دروس اصلی؛ 1: چند سرفصل عمده داشت ی دروس جنبی؛ ـ 5ـ برگزار ی 9برگزار ـ برگزار

کارنامه؛ 7امتحانات؛  ـ نشست با مسئوالن طرح هدایت علمی 2ـ  ثبت نمرات و ارائه 
 تربیتی.
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 ـ دروس اصلی1

شود. برکاته، ارائه می فقیهی دامت اهللآیتتوسط حضرت  ،دروس اصلی مؤسسه
است. این دروس عناوین این دروس شامل: خارج فقه، خارج اصول فقه، تفسیر و حدیث 

ه و . دروس فقشدبرگزار  11الی  15؟هر؟ از ساعت گلپایگانی اهللآیتدر مسجد مدرسه 
 د.شو دروس تفسیر و حدیث، چهارشنبه هر هفته برگزار شنبه ارائه اصول از شنبه تا سه

صورت عربی تایپ و تنظیم شده و سپس جزوه چند جلسه دروس فقه و اصول، به
پژوهان قرار مطالعه در اختیار دانشطالب توسط استاد، جهت پیشدرس، قبل از ارائه م

 .گرفت

کالس ی  کانال مؤسسه و سایت مدرسه پس از برگزار ها صوت و تقریرات دروس در 
ی   .شدفقاهت بارگزار
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 دروس جنبی ـ2
اصولی دارالثقلین امام عصر ؟جع؟ مجموعًا چهار درس  مؤسسه تخصصی فقهی

کرد برنامه 31ـ  37ال تحصیل جنبی را در س  دودر  بودپژوه موظف که هر دانشریزی 
جوادی  اهللآیتدر مسجد  15الی  3درس، شرکت مستمر داشته باشد. این دروس ساعت 

 :بود. برنامه این دروس به شرح ذیل شدآملی برگزار 

 ـ برگزاری امتحانات3

 

 

 

 

 دروس جنبی مؤسسه تخصصی فقهی و اصولی دارالثقلین امام عصر ؟جع؟
 روز برگزاری استاد ارائه دهنده عنوان درس

 شنبه حسن علی خزائلی آیات االحکام
 شنبهیک احمد ضرابی روش مقاله نویسی

 دوشنبه صادق اخوان مکاتب و مناهج اجتهاد
 شنبهسه محمدعلی خزائلی فقه مقارن
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کتبی دروس ارائهدومو  سال اولدر پایان نیم خذ أپژوهان شده از دانش، امتحانات 
  .شد

کارنامه4  ـ تنظیم و ارائه 

کارنامه دستی و سیستمی  یابی اوراق امتحانی، نمرات در دو  با اتمام امتحانات و ارز
 شود.پژوه، ثبت میهر دانش

 

 تربیتیـ نشست با مسئوالن طرح هدایت علمی5

عنوان مرکز هدایت لین امام عصر ؟جع؟ بهمؤسسه تخصصی فقهی اصولی دارالثق
یخ نوزدهمعلمی که در تار  االسالمحجتآذرماه، میزبان  تربیتی، این افتخار را داشت 

 تربیتی باشد.نظری، مسئول اجرای طرح هدایت علمی

که با حضور مؤسس محترم فقیهی دامت برکاته، مدیریت،  اهللآیت ،در این نشست 
 االسالمحجتهای مؤسسه، از تشریح فعالیتسزار شد، پمعاونین و هیئت علمی برگ

 .تربیتی را بیان نمودهدایت علمینظری، ابعاد مختلف طرح 
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 های پژوهشیفعالیتفصل دوم: 

و مرکز هدایت علمی تربیتی دارلثقلین امام عصر  یاصول یمؤسسه تخصصی فقه
سامان و به اجرا هایی را ت؟جع؟ در راستای اهداف پژوهشی  و تولید علم، فعالی

 .گذاشت

دوره آموزشی روش تحقیق،  ؛های علمیها شامل موارد آتی است: نشستاین فعالیت
 ؛پژوهانمقاالت ماهیانه دانش ؛کارگاه مقاله نویسی ؛نامه نویسیمقاله نویسی و پایان

شرکت مستمر و فعال در جلسات  ؛فقیهی دامت برکاته اهللآیتتقریرات دروس حضرت 
تشکیل و فعالیت لجنه علمی فقه معاصر و  ؛ی معاونت پژوهش سطوح عالیاندیشهم

 شود:می ها در ادامه بیانطرح تشکیل پرونده پژوهشی و مهارتی. شرحی از این فعالیت

 های علمیـ نشست1

سال تحصیلی مؤسسه و مرکز هدایت علمی تربیتی دارالثقلین امام عصر ؟جع؟ در 
 :ست علمی بودنش چهارشاهد برگزاری  31  ـ37

 حجاب در آینه عاشوراـ الف

یخ  گرانمهرماه با  51نشست مزبور در تار یت بیانات استاد  االسالم و قدر حجةمحور
 المسلمین حسین بنیادی برگزار شد.



011 

 

 

 1931، پاییز 1، سال اول، شماره نامه دارالثقلین/  پژوهش

دهنده، دقایقی را به تبیین ابعاد موضوع، اختصاص داده و در این نشست، استاد ارائه
گذاشتند و استاد دغدغه ها وپژوهان، پرسشپس از آن دانش های خود را با استاد درمیان 

بندی مباحث را دهنده، جمعهایی را بیان فرمودند. در پایان، استاد ارائهبزرگوار، پاسخ
کردند و نشست، پس از دو ساعت طرح مباحث علمی پایان یافت.  ارائه 

 مجالسـ دالیل جواز غنا و موسیقی در ب

یت بیانات استاد  15ماه در ساعت دی 57شنبه این نشست، روز پنج صبح با محور
 محمدعلی خزائلی برگزار شد.  اهللآیتقدر، گران

کرد در ابتدای نشست، استاد ارائه یت موضوع نشست بیان  دهنده، مطالبی را با محور
های خود را پژوهان پرسشو ابعاد آن را تبیین و تشریح نمود. در ادامه نشست، دانش

کرده و کرد، استاد بزرگوار نیز به دبیر جلسه، پرسش مکتوب  های منتخب را قرائت 
 .ها بودشپاسخگویی پرس

 

 

 

 

 

 شده توسط دانش پژوهان، شامل موارد ذیل است:های مطرحای از پرسشنمونه

  کدام است؟ ک تشخیص غنا عرف باشد، مراد از عرف  گر مال ـ 5ـ عرف علما؛ 1ا
 ـ توده مردم.9عرف متشرعه؛ 

 گر موسیقی به کلی از صداوسیما حذف شود، تمایل مردم باتوجه به اینکه ا طور 
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توان به شود آیا از باب دفع افسد به فاسد، می... بیشتر میبه ماهواره و 
 صداوسیما اجازه پخش موسیقی را داد؟

 گر خوانندگی زن، حرام است، چرا خوانندگی او به جمعی جایز صورت دستها
 شود؟زهم صدای او شنیده میکه بااست درحالی

 حکم موسیقی درمانی چیست؟ 

 حکم موسیقی محلی و سنتی چیست؟ 

 حکم غنا برای محارم چیست؟ 

بندی نمود و نشست، پس از دو دهنده در پایان نشست، مباحث را جمعاستاد ارائه
 ساعت طرح مباحث علمی پایان یافت.

 سالهچهلـ پویایی و شکوفایی فقه و اصول در پیمایش مسیر ج

وقوع انقالب اسالمی، تحول بزرگی در ابعاد مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی بود. 
گرفته برای پیشبرد و پیشرفت توانند از این ظرفیت شکلدانشمندان علوم اسالمی نیز  می

کثر استفاده   نمایند.را علوم اسالمی و دینی، حدا

گذشت چهل سال از انقالب اسالمی، بررسی پیش ها و ها، قوترفتپس از 
هموار  ،انداز آیندهریزی در چشمبرنامهتواند راه را برای می ،های مسیر پیموده شدهضعف

پویایی و شکوفایی فقه و اصول در »کند. با همین هدف، نشست علمی با موضوع 
گران 11/15/1937در مورخه « سالهپیمایش مسیر چهل یت بیانات استاد  قدر، با محور

 گلپایگانی؟حر؟ برگزار شد. اهللآیتو المسلمین حسین بنیادی در مدرسه السالم حجة
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 ـ مدعیان دروغین )فتنه احمد الحسن(د

ساحت دین مبین اسالم بوده  ههای بسیاری برای ضربه زدن بعصر حاضر شاهد فتنه
گرگی با ها از اعتقادات مسلمین سوءاست. برخی از این فتنه کرده تا همچون  استفاده 

های داران، بنیانشیدن ردای دین، خود را به ظاهری اسالمی آراسته و در غفلت دینپو
کنند.  اعتقادی را تخریب 

یت است. باتوجه به یکی از این فتنه های عصر حاضر، ظهور مدعیان دروغین مهدو
یت و مسئله انتظار ظهور، با هدف نقد یکی از بزرگ های ترین فتنهاهمیت موضوع مهدو

یت مدعیان د یت در عصر حاضر، نشست علمی با محور فتنه احمد »روغین مهدو
اهلل آیتی در سالن با استفاده از بیانات دکتر نصرت 52/55/1931در مورخه « الحسن

 اجتماعات مؤسسه دارالثقلین امام عصر؟جع؟ برگزار شد.
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کارگاه مقاله نویسی2  ـ 

پژوهان فعال و منتخب مؤسسه در دانشنفر از  55کارگاه مقاله نویسی برای تعداد 
که مقاالت این عزیزان، جهت دی کارگاه مذکور آن بود  ماه برگزار شد. هدف از برگزاری 

پژوهان استفاده عنوان مشاور مقاالت سایر دانشنشر، ساختار دقیق یافته و از ایشان به
 شود.

 نامه نویسیـ دوره آموزشی روش تحقیق، مقاله نویسی و پایان3

نامه نویسی از ابتدای سال تحصیلی آموزشی روش تحقیق، مقاله نویسی و پایان دوره
جوادی  اهللآیتصبح، در مکان مسجد  15 الی 3از ساعت شنبه هر هفته و در روزهای یک

تفاده از دانش استاد بزرگوار آملی دامت برکاته برگزار شد. این دوره آموزشی با اس
یافت پژوه، آموزشنفر از دانش 155زار و احمد ضرابی برگ االسالمحجت های هدف را در
 کردند.

 پژوهانـ مقاالت ماهیانه دانش4

ای پژوهشی را بر اساس استاندارد ند ماهیانه مقالهبود پژوهان مؤسسه، موظفدانش
 ، توسط هیئت علمی و مدیریتابالغی به رشته تحریر درآورند. موضوعات مقاالت

کرده و به پژوهش ، هر دانشپس از ابالغ و شدتصویب  پژوه، موضوع انتخابی خود را معّین 
 .ختپرداپیرامون آن می

، اصالتپژوه، مقاالت در ابتدا از جهت پس از پایان نگارش مقاله توسط دانش
یابی می که حق معنوی سایر پژوهشگران و ارز یابی اولیه به جهت آن است  شوند؛ این ارز

کپی از آثار سایرین نباشد.محققان، رعایت شده و مقاله ا  رائه شده 

یابی هر مقاله پس از تأ شده، حله بعد، بر اساس معیارهای تدویندر مر اصالتیید ارز
یابی علمی  پژوه تا قوت و ضعف آن مشخص و به دانش شدتوسط اساتید مجرب، ارز
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 ابالغ شود.

 گیرد، ازجمله:های برتر و ممتاز تعلق میامتیازاتی به پژوهش

 پژوهان ممتاز پژوهشی؛دانش تشویق 

 نامه؛امکان چاپ در پژوهش 

 .امکان نشر در سایت 

که از این  155، سال تحصیلی مذکورپژوهان در دانش مقاله به مؤسسه ارائه نمودند 
 عنوان مقاله ممتاز شناخته شدند.مقاله به 37مجموع 

 

 

تعداد  موضوع ماه ردیف
 موضوعات

تعداد 
 مقاالت

 155 55 مختلف فقهی و اصولیمباحث  مهر 1
 119 52 مباحث مختلف فقهی و اصولی آبان 5
 151 75 غنا و موسیقی آذر 9
 127 99 قمار دی 7
 115 57 سحر بهمن 2
 115 93 خمس و زکات اسفند 1

0

100

200

مهر  آبان  آذر  دی  بهمن اسفند

102 113 128
157 160 160

تعداد مقاالت دانش پژوهان به تفکیک هر ماه
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 http://darolsaqalain.irآدرس سایت: 

پژوهان در سایت مؤسسه دارالثقلین امام عصر ؟جع؟ برخی از مقاالت ممتاز دانش
گامی  شدبارگزاری  یج احکام و معارف اسالمی،  تا در دسترس همگان بوده و در ترو

   برداشته شده باشد.

 

 ـ تقریرات دروس5

یج مباحث علمی و اهداف طرح دروس خارج فقه معاصر و مسائل  در راستای ترو
برکاته، تایپ، بر اساس فقیهی دامت اهللآیت، تقریرات دروس حضرت مستحدثه

گذشته به همراه صوت  استانداردهای تعریف شده تنظیم و همچون سال تحصیلی 
ی شد.  دروس در سایت مدرسه فقاهت بارگذار
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 خوانی است.عناوین دروس، شامل خارج فقه، خارج اصول، تفسیر و حدیث

 
 ـ جلسات معاونت پژوهش6
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اصولی دالثقلین امام عصر ؟جع؟ در طرح  باتوجه به حضور مؤسسه تخصصی فقهی
کز هدایت علمی تربیتی و طرح دروس فقه معاصر و مسائل مستحدثه، نمایندگان  مرا

اندیشی معاونت پژوهش سطوح عالی، مؤسسه عالوه بر حضور مستمر در جلسات هم
ها و بیان پیشنهادات همت شحضور فعال نیز در این جلسات داشتند و  بر طرح چال

 گماشتند. 

مؤسسه و مرکز هدایت علمی تربیتی دارالثقلین امام عصر ؟جع؟ این افتخار را داشت 
وهش سطوح عالی حوزه علمیه قم، میزبان معاونت پژ 13/3/1937که در مورخه 

و المسلمین هاشمی باشد. در این نشست، ضمن معرفی و آشنایی  االسالمحجت
گذشته و آتی مؤسسه خحاضرین، برنامه صوصًا در امر پژوهش تشریح شد. های 

 بیان پژوهشو المسلمین هاشمی نیز بیانات و رهنمودهایی را در امر  االسالمحجت
 فرمودند.

 

 

 

 

 ـ لجنه علمی پژوهشی7
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نامه ابالغی معاونت پژوهش سطوح ای بر اساس آیینفرهنلجنه علمی پژوهشی شش
ی علمی استاد معظم عالی حوزه های علمیه تشکیل شد. این لجنه، همچون بازو

که مباحث فقه معاصر و مسائل مستحدثه را در فقیهی دامت اهللآیتحضرت  برکاته بوده 
حضرت استاد نیز کند. ابواب فقهی مورد نظر، احصاء و به استاد بزرگوار تقدیم می

کالس درس طرح نموده و نظر مختار خود را با  مباحث را در قالبی علمی و اجتهادی در 
  کنند.استدالل بیان می

انداز و هدف خود قصد دارد خروجی مباحث ارائه شده از سوی لجنه مذکور در چشم
کتاب، تک کرسیاستاد را در قالب   دهد. پردازی، سامانهای نظریهرساله، مقاله و 

 ـ پرونده پژوهشی8

پژوهان، استعدادهای پژوهشی و مهارتی مختلفی را دارا هستند؛ لذا برای دانش
که طی کارگیری مهارتها و بهدهی به این استعدادجهت ی است  ها در موارد نیاز، ضرور

و مهارتی آنان، نام و در طول دوره آموزشی، همواره استعدادهای پژوهشی فرایند ثبت
یاب یابی پژوهشی و مهارتی، تنظیم شد تا ی و رصد شوارز د؛ از همین رو، فرم ارز

 تکمیل و پرونده پژوهشی تشکیل شود. آن را پژوهان مؤسسهدانش

کاتی همچون، تحصیالت تخصصی، سابقه  این فرم در دو صفحه تنظیم و مال
کارگاه یس، آثار علمی، سوابق پژوهشی،  ها، های پژوهشی، آشنایی با سایر زبانتدر

های فرهنگی و اجرایی، در آن لحاظ های آموزشی و فعالیتها، دورهها، تخصصمهارت
  شده است.
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  های تهذیبی و فرهنگیفعالیتفصل سوم: 

؟جع؟ در راستای اهتمام به قهی اصولی دارالثقلین امام عصرمؤسسه تخصصی ف
گسترش فرهنگ ناب اسالمی، تهذیب و تربیت دانش های فرهنگی و فعالیتپژوهان و 

گذشته، در سال تحصیلی داند؛ لذا همانند سالتربیتی را از وظایف خود می ـ 37های 
ها ارائه شرح تفصیلی این فعالیت ،. در ادامههایی را سامان و اجرا نمودبرنامه 31
 شود.می

 ـ  درس اخالق1

گران امت برکاته، فقیهی د اهللآیتقدر حضرت سخنان حکیمانه و پدرانه استاد 
ینت بخش دروس اخالق مؤسسه دارالثقلین امام عصر ؟جع؟ است. محور بیانات ز

ک ؟هر؟ است. استاد معظم، مرحوم امام خمینی« حدیثچهل»تاب استاد، احادیث 
پژوهان مشتاق را به و دانش شوندمتذکر میو نکات اخالقی را پدرانه  داده روایات را شرح

 نمایند.معارف ناب اسالمی سیراب می

مسجد مدرسه  در 11الی  15جلسات درس اخالق، چهارشنبه هر هفته، ساعت 
در سایت مدرسه همراه متن آن صوت بیانات استاد بهشد. برگزار  گلپایگانی؟حر؟ اهللآیت

ی شد  .فقاهت بارگزار
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 ـ مراسم تلبس2

که طی جلساتای ،پژوهان مؤسسهتن از دانش یازده جشن و  ن افتخار را داشتند 
هاشم، عقلیه بنیحضرت زهرا؟اهع؟ و موفور السرور همچون میالد  ؟مهع؟بیتشادمانی اهل

ینب فقیهی دامت برکاته، معمم شده تا با سعی و  اهللآیتبه دست حضرت  ؟اهع؟حضرت ز
گام  تری را در راه بندگی و یاری دین آسمانی اسالم بردارند.های مستحکمتالش خویش، 

 

 تیـ مشاوره تربی3

نظر به اهمیت و تأثیر سبک زندگی و روش تربیتی در پیشرفت علمی  و اخالقی 
توسط استادان مجرب  ،های تربیتی فردی و خانوادگیپژوهان، خدمات مشاورهدانش

 پژوهان ارائه شد.مؤسسه به دانش

 ـ مراسم عزاداری4

گدر  یج فرهنگ اهلرامیراستای   بیت؟مهع؟ مجالس سوگ و عزایداشت و ترو
 .از نماز مغرب و عشا در مؤسسه دارالثقلین امام عصر ؟جع؟ برگزار شد؟مهع؟ پسبیتاهل
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یخ برگزاری عنوان جلسه ردیف  تار
 37/ 15/7 العابدین؟ع؟شهادت امام زین 1
 57/7/37 شهادت امام حسن مجتبی؟ع؟ 5
 7/1/37 اربعین حسینی 9
 11/1/37 و12 رحلت پیامبر اکرم؟ص؟ و شهادت امام حسن؟ع؟ 7
 17/1/37 شهادت امام رضا؟ع؟ 2
 57/1/37 شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ 1
 51/3/37 وفات حضرت معصومه؟اهس؟ 7
 53/15/37ـ 57 )فاطمیه اّول( شهادت حضرت زهرا ؟اهس؟ 1
 55/11/37ـ 11 )فاطمیه دوم( شهادت حضرت زهرا ؟اهس؟ 3
 11/15/37 شهادت امام هادی؟ع؟ 15
 17/7/31 صادق؟ع؟شهادت امام  11
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 ـ مراسم جشن5

را در مسجد  ؟مهع؟بیتمؤسسه دارالثقلین امام عصر ؟جع؟ مراسم جشن و سرور اهل
 نمود.میگلپایگانی برگزار  اهللآیتمدرسه 

یخ برگزاری عنوان مراسم  تار
 7/3/37 میالد رسول اکرم؟ص؟ و امام صادق؟ع؟

ینب  59/3/37 ؟اهس؟والدت حضرت ز
 52/3/37 ؟ع؟والدت امام حسن عسکری
 11/15/37 میالد حضرت زهرا؟اهع؟

 

 


