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استفاده شده  یا موضوع  قول  نقل  پایان  در  مقاله  متن  در  مآخذ،  و  منابع  ارجاع   .1
داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

1-1. منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد و صفحه(؛ مثال: )مطهری، 
1376، ج 2، ص 32(.

مثال:  نام خانوادگی و مؤلف(؛  نشر،  منابع التین: )صفحه، جلد، سال، سال   .1-2
).Aristotle ، 1988، p.102(

در صورت تکرار ارجاع یا اسناد، از واژه »همان« استفاده شود؛ مثال: )همان، ص 
)73

چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف 
الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

2. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات 
)در صورت لزوم( در پاورقی آن صفحه می آید )ارجاع اسناد و اسناد در پاورقی 

مثل متن مقاله، روش درون متنی )بند 1( خواهد بود.
3. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و التین )کتابنامه( به صورت زیر 

ارائه شود: )ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع التین(
کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ چاپ(، نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم، 

شماره جلد نوبت چاپ، محل انتشار: نام نشر.
4. چکیده حداکثر باید دارای 250 واژه دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، روش 
تحقیق و مهم ترین نتایج فهرستی از واژه های کلیدی حداکثر )5 واژه( باشد و در 
ذیل آن، رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت پست الکترونیکی، شماره همراه 

نویسنده آورده شود.
5. مقاله در ورد A4  با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها باشد.

 )12Time sNewRoman BLOTUS)التین   14 قلم  با  مقاله  6.متن 
حروف چینی شود. 

7. عناوین )تیترها( با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی 
تنظیم شود.

8. حجم مقاله از 5000 کلمه کمتر و از 7500 کلمه بیشتر نباشد.
9. مقاله ارسالی در جایی چاپ و یا هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

مقاله  ویرایش  و  اصالح  در  اسالم پژوه«.  فرهنگی  مطالعات  فصلنامه  »دو   .10
آزاداست.



سخن سردبیر

به نام خداوند لوح و قلم
ُ الِذیَن آَمنُوا ِمْنکْم َوالِذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاتٍ )مجادله /11(  یْرفَعِ للاَّ

رفع  برای  فرهیخته،  و  وارسته  بانوان  تربیت  خواهران،  علمیه  حوزه های  رسالت 
نیازهای دینی جوامع، تبلیغ، ترویج، تثبیت و تعمیق فرهنگ و معارف اسالمی و 
حوزوی  خواهر  پژوهشگران  تربیت  فراملی،  و  ملی  سطح  در  انقالبی  ارزش های 
در  دانش  وتولید  پژوهش  فرهنگ  گسترش  و  ترویج  کارآمد،  و  آگاه  مهّذب، 
است.  خانواده  و  زن  عرصه  در  پژوهشگران خواهر  و  خواهران  علمیه  حوزه های 
امروزه نظام ها و کشورهایی پیشرفته محسوب می شوند که به صورت هدفمند و 
اقدامات خرد و کالن خود را، در عرصه های مختلف، مبتنی  با نگاهی راهبردی 
و  »پژوهش   :Hمقام معظم رهبری انجام می رسانند.  به  پژوهش و تحقیق  بستر  بر 
وشاخص  است  آن  بقای  مایه  و  اساسی  رکن  دنیا  آموزشی  نظام های  در  تحقیق 
رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی، به چگونگی و جایگاه 
آن برمی گردد، ازاین رو برای تحول و پیشرفت در حوزه، باید به نظام پژوهشی آن 
عنایت ویژه بشود«. )دیدار با فضال و نخبگان حوزه علمیه قم،74/09/14( مدرسه 
علمیه حضرت آمنه D ، به پیروی از منویات مقام معظم رهبری با تهیه بستر رقابتی 
علمی - پژوهشی در بین طالب و اساتید، سعی در ترویج، تعمیق، نهادینه کردن 
فرهنگ پژوهش، نویسندگی و تولید علم را دارد و با هدف ایجاد انگیزه و نشاط 
علمی در بین طالب و اساتید و فراهم آوردن تمهیدات الزم برای ظهور ایده ها و 
اندیشه های نو در ساحت علوم اسالمی و انسانی و ظرفیت سازی برای شکل گیری و 
رشد شخصیت های پژوهشی، در کنار برنامه های متعدد علمی- پژوهشی، با استعانت 
اقدام به  از خداوند متعال و همیاری مسئوالن و همکاری طالب و اساتید محترم 
آنجایی  از  است.  اسالم پژوه،نموده  فرهنگی  مطالعات  نام   با  فصلنامه ای  انتشاردو 
که یکی از اهداف اصلی انتشار این  نشریه، انگیزه بخشی، تشویق، توانمندسازی ، 
ایجاد و تقویت مهارت های پژوهشی طالب و اساتید محترم در تولید آثار پژوهشی 
و حمایت و پشتیبانی از استعدادهای پژوهشی است، در راستای تحقق این اهداف، 
بخش های متنوع علمی برای نشریه در نظر گرفته شده است، تا همه پژوهشگران و 
نویسندگان با هر توانمندی و سلیقه علمی، بتوانند در آن قلم فرسایی کنند؛ مانند: 

11. مسئولیت مطالب مندرج در مقاالت به عهده نویسندگان است و دو فصلنامه، 
مسئول دیدگاههای طرح شده در مقاالت نیست.

12. مقاله ارسال شده، بازگردانده نمی شود.
13.نشریه در رد یا پذیرش مقاالت و ویرایش آن ها آزاد است.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای »دو فصلنامه مطالعات فرهنگی اسالم پژوه« محفوظ 
است.

لطفاً شماره تلفن و پست الکترونیک خود را در صفحه اول مقاله یادداشت کنید.
amene.الکترونیکی پست  به  را  خود  مقاالت  می توانند،  محترم  نویسندگان     

qom@whc.ir ارسال نمایند.



ارزش های ویژه زن از منظر قرآن 
سهیله خائفی1 

چکیده 
بحث »ارزش زن از منظر قرآن« از مباحث ارزشمند و اثرگذار در عرصه دینی- 
اجتماعی است. در زمینه رفتار فردی و در عرصه محیط خانواده نیز نادیده گرفتن این 
صفت آثار ویرانگرانه ای را برجای می گذارد و در برخی موارد منجر به فروپاشی 
نظام خانواده می شود. بی شک، بررسی این بحث، به روشن شدن شخصیت واقعی 
موقعیت  و  تبیین جایگاه  می کند.  شایانی  او کمک  منزلت  و  مقام  و شفافیت  زن 
زن ارتباط تنگاتنگ با ارزش های ویژه او در قرآن دارد. دانشوران قرآنی با انظار 
متفاوت و دیدگاه های مختلف به این پرسش:خداوند چه ارزش هایی را، ویژه زنان 
مطرح نموده است؟ پاسخ داده اند. شناخت این ارزش ها نیازمند کنکاشی نو است. 
موضوع اصلی این نوشتار ارزش های ویژه زن است. وفاداری به شوهر، عفتمندی، 
حیا و گذشت زن از برخی حقوق خود از نگاه قرآن، محورهای اصلی این نوشتار 
به شمار می آید که با روش توصیفی - تحلیلی؛ به شیوه کتابخانه ای به آن پرداخته 

شده است. 
واژگان کلیدی: ارزش های ویژه زن، عفتمندی، حیا، وفاداری به همسر، تقوی 

s.khaefi95@gmail.com، 09124515649،1. مدرس حوزه علمیه

مقاالت علمی بخش مقاله علمی، معرفی کتاب،معرفی کتابخانه مدرسه، مصاحبه علمی، چکیده 
پایان نامه و...؛باتوجه به جایگاه واالی قرآن کریم شروع این گام مبارک، متبرک 
با ارسال  به پژوهش های قرآنی شده است. شایسته است، محققان و پژوهشگران 
مقاالت علمی خود، ما را در انجام و استمرار این کار یاری نمایند. در اینجا بر خود 
الزم می دانم، از همکاران محترم این پیش شماره به ویژه مدیرمسئول محترم سرکار 
بتوانیم  خانم سایری و دیگر همکاران گرامی تشکر و قدردانی نمایم. امیداست، 
دست به دست هم دهیم و با استمداد از حضرت حق ودر ظل عنایات خاص حضرت 
بانوان حوزوی در  تثبیت جایگاه محققان و نظریه پردازان  ولی عصرA، در مسیر 
عرصه جهانی و بین المللی حرکت کرده و در غنا بخشی و تحول در نظام پژوهش 

حوزه های علمیه خواهران کوشا باشیم. 
»وآخردعوانا أن الحمداهلل رب العالمین« 

هاجر شعبانی موسی کالیه 
زمستان 1398 



مثبت  نگرش  می رود.  شمار  به  مهمی  مباحث  قرآن«از  منظر  از  زن  بحث»ارزش 
اندیشه در مورد جایگاه زن در  تغییر  پیدایش  به مسئله ارزش زن زمینه ساز  قرآن 
اسالم شده است. قرآن زن را موجودی با خلقتی همسان مرد معرفی نموده است 
و می فرماید: »یا أَیَها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاکْم ِمْن ذَکٍر َوأُْنثَی َوَجعَْلنَاکْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُواإِنَّ 
ِ أَتْقَاکم«)حجرات/13( ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی  أَکَرَمکْم ِعْندَ للاَّ
آفریدیم و آن گاه گروه های بسیار و فِرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید 

همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شما هستند. 
آیه شریفه تفاوت میان دو موجود زن و مرد را بر اساس تقوا قرار داده، آن کس که 
بخواهد به تقوا برسد باید به ارزش هایی پایبند شود، بخشی از ارزش ها مشترک و 
بعضی دیگر به گونه ای مختص است.سؤال اصلی اینجاست در قرآن چه ارزش های 
ویژه ایی برای زنان مطرح شده است؟ البته مادران و همسران به عنوان افراد این قشر 
یک  مادری خود  و  همسری  که وصف  هرچند  نیستند  پژوهش  این  بحث  مورد 

ارزش است اما در این پژوهش تنها به ویژگی زن به عنوان زن پرداخته می شود.
با تتبع در آیات الهی به دست می آید که قرآن کریم ارزش های اساسی و بنیادین 
به  مانند: وفاداری  ارزش ها  از آن  برخی  به  پژوهش  این  نموده است  تبیین  را  زن 
شوهر، عفتمندی، حیا و گذشت زن از برخی حقوق خود از نگاه قرآن می پردازد.

رویکرد  با  اثری  اما  نگاشته شده،  او  ارزش های  و  زن  پیرامون  توجهی  قابل  آثار 
قرآنی ارزش های ویژه زن،تدوین نشده است.

او  ارزش های  و  زن  خصوص  در  اخیر  دهه  چند  در  شده  نگاشته  آثار  جمله  از 
کتاب هایی مانند: کتاب »زن در آینه جالل و جمال« نوشته عبداهلل جوادی آملی 
)1378(، کتاب »زن در قرآن« نوشته علی دوانی )1362(، کتاب »اوصاف و ویژگی 
زن در قرآن و روایات« نوشته عبداهلل جوادی آملی، حسین رحیمی، علی دوانی، 
از عالمه  اسالم«  در  »زن  و  قرآن«  در  »زن  )بی تا(،  نویسندگان  از  دیگر  و جمعی 
طباطبائی )بی تا(؛ را می توان نام برد. مقاالت نگاشته شده در این زمینه عبارت اند 
از: مقاله »بررسی تطبیقی دیدگاه سهراب سپهری و جبران خلیل جبران نسبت به 
قرآن  در  »جایگاه زن  مقاله   ،)1434( فرشته  نوشته مجیدی، حسن؛ صفاری،  زن« 
کریم« نوشته سهیال جاللی کندری )1379( و مقاله »مکانت زن در قرآن« نگارش 
جعفر سبحانی تبریزی، جعفر)1380(، کتاب ها، پایان نامه ها و مقاالت نگاشته شده 

در خصوص زن و ارزش های او را می توان از کتابخانه ملی، سایت نورمگز و ایران 
داگ مشاهده نمود. این نوشته ها ارزش های ویژه زن را با نگاه قرآنی به مورد بحث 
قرار نداده اند. نگارنده واکاوی ارزش های ویژه زن را از منظر قرآن به عنوان یک 
موضوع نو در عرصه پژوهشی دانسته و همت خود را بر نگارش آن مبذول داشته 
پیشرفت و وسیله  بدان ها ضامن و اساس  است. بی گمان دانستن ارزش ها و عمل 

رسیدن به کمال بشمار می آید و راه را برای سعادت و رستگاری هموار می نماید.
مفهوم شناسی

و  قدره«  »قِیَمةالشی ء:  آن»قیمه«است.  عربی  معادل  مصدر  اسم  عنوان  به  ارزش؛   
»قِیَمة المتاع: ثمنه«)سعدی، -1408 1988، ص 311(»قِیَمة« یک چیز یعنی ارزش 
و اندازه آن چیز و »قِیَمة« کاًل یعنی مبلغ آن کاال.»الِقیَمة: ثمن الشی ء بالتَّْقِویم« )ابن 
منظور، 1414، ج 12، ص 496؛ زبیدی، 1414، ج 17، ص 590( »قِیَمة« یعنی مبلغ 
ْمُت المتاع: ای جعلت له قِیَمةً«  شیء بوسیله ارزش گزاری آن. طریحی می گوید: »قَوَّ
ْمُت المتاع« یعنی کاال را ارزش گزاری کردم،  )طریحی، 1375، ج 6، ص 141( »قَوَّ
یعنی برای آن مبلغی را قرار دادم و در ادامه تعریف واژه »قِیَمة« را به عنوان مبلغی 
که جایگزین کاال می شود، معنا می کند.)طریحی، 1375، ج 6، ص 141( حضرت 
ص   ،18 ج  الحدید،1404،  أبی  «)ابن  یْحِسنُهُ َما  اْمِرئ  کّلِ  می فرماید:»قِیَمةُ   Aعلی

230( ارزش هر کس به اندازه ای است که آن را به خوبی انجام دهد. 
واژگانی همچون منزلت، جایگاه، مکانت، مرتبت، قدر، ارج، شأن، اعتبار، خطر، 
جاه، حرمت و بزرگی؛ مرادف های واژه ارزش هستند. )دهخدا، ج 29، ص 2400( 
با توجه به معنای لغوی »قِیَمة« می توان گفت که خصوصیات نیک انسانی به انسان 
ارزش داده و جایگاه و اعتبار او را مشخص می کند هما نگونه که قیمت گزاری 
کاال، ارزش کاال را معین می نماید. بی گمان ارزش، زمانی معنای واقعی خود را 
 Aتعبیر علی به  و  باشد  برخوردار  و  واقعی  مبنای  و  پشتوانه  از یک  داراست که 
ارزشی به آن است که آنشی را نیک بداند. لذا برای این مهم مالک و معیاری الزم 
است و با وجود مالک ها ارزش، ارزش می شود و سازنده هنجارهای جامعه خواهد 

بود و افراد جامعه خود را بدان زیبنده خواهند نمود. 
گاهی ارزش ها مختص به گروه خاصی و گاهی مشترک هستند. نویسنده در این 
مقاله به برخی ارزش های مشترک زن و مرد و ارزش های ویژه زنان پرداخته است. 



بی تناسب نیست که با نگاهی گذرا به موقعیت زنان در گذشته، به بررسی ارزش ها 
پرداخته شود. 

ارزش های زن در قرآن 
اسالم ارزش هایی را به زن اختصاص داده و شرافت زن را به عنوان یک بشر تثبیت 
نموده است که با استدالل به آیات قرآنی تبیین می شود. پیش از تبیین ارزش های 
جاهلیت  در  زن  داشت.  خواهیم  جاهلیت،  در  زن  جایگاه  به  کوتاهی  نگاه  زن، 
همچون کاال بشمار می آمد و پس از فوت شوهر به ارث برده می شد. )الشاطبی، 

1997، ج 2، ص 127(
عرب های جاهلی برای زنان ارزش قائل نبودند با آمدن اسالم جایگاه آنان مشخص 
شد در حدیثی از صحیح بخاری چنین آمده است »کنا فی الجاهلیةالنعد النساء شیئا 
فلما جاء االسالم و ذکرهن اهلل راینا لهن بذلک علینا حقا« )بخاری، 1401، ج 6، 
ص 69( در دوران جاهلیت ما زنان را هیچ به شمار می آوردیم پس از آنکه اسالم 
ظهور نمود و خداوند زنان را یاد نمود مشاهده کردیم که خداوند حقی برای آنان 
به عهده ما قرار داد.دراین حدیث وضعیت زنان در جاهلیت به خوبی ترسیم شده 
را واجب  یاد وحقوقی  آنان  از  انگاشته،  را هیچ  است.خداوند در فضایی که زن 
یکی  دختران  بر  پسران  دادن  ترجیح  تاریخ نگاران؛  برخی  اعتقاد  به  است.  نموده 
397؛  و   395 )سالم، ص  می رفت  شمار  به  جاهلی  فرهنگ  ویژگی های  از  دیگر 
نشأت  فرهنگی،  دریک  مجموعه  یک  به  نگاه  نوع  این   )253 ص   ،1995 سلیم، 
گرفته از جایگاه آن مجموعه در آن فرهنگ است؛ اگر جایگاه زن در فرهنگ 
جاهلی دارای ارزش بود و تفاوت و مالک ارزش ها به جنسیت نبود، هرگز تاریخ 

شاهد ناهنجاری های اجتماعی در آن دوران نبود. 
1. نگاهی به ارزش های مشترک زن و مرد

زن و مرد هر دو انسانند با این ویژگی، هر دو مخاطب الهی هستند و برای رسیدن به 
کمال و کسب آن، ذکوریت و انوثیت موضوعیت ندارد در آیات بسیاری صفات 
مشترک مرد و زن به عنوان یک انسان مطرح است که به برخی از آن ارزش ها 

می پردازیم.
 1.1. صفت تقوی 

مبنای صفات ارزشی دیگر  به عنوان منشأ و  از صفات ارزشی مشترک که  یکی 

»اْلِوقَایُة:حفُظ  معنای  به  »وقی«  ماده  از  »تقوی«  واژه  است.  تقوی  می رود،  بشمار 
چیزی  نگه داشتن   )881 ص  اصفهانی،1412،  )راغب  یضّره«  و  یؤذیه  مّما  الشی ِء 
از زیان و ضرر، است »والتَّْقَوی جعل النّفس فی ِوقَایٍة مما یخاف هذا تحقیقه، ثّم یسّمی 
الخوفتارة تَْقًوی« )همان( و تقوی در حقیقت به معنای قرار دادن نفس و جان از آنچه 
ابن منظور  نیز تقوی گفته می شود.  به ترس  از آن است، می باشد گاهی  بیمناک 
از خدا  معنای  102(به  14، ص  منظور،1414، ج  خافه«)ابن  تَْقیاً  هللا  می گوید:»تَقَی 

ترسیدن است.
مصطفوی تعریف تقوا را در مرحله عمل دانسته و می گوید: »هو حفظ الشی ء عن 
13، ص  ج   ،1430 العمل«)مصطفوی،  مقام  وفی  الخارج  فی  العصیان  و  الخالف 
ازنگهداری شیءازخالف وگناه درخارج ودرمقام عمل است.  202(تقوا عبارت 
وتصریح می کندکه تقوا »هو صیانة الشی ء عن المحّرمات الشرعیة والعقلیة، و التوّجه 

الی الحّق و الی تطهیر العمل و الی الجریان الطبیعی المعروف«. )همان، ص 203(
تقوا نگهداری شیء از حرام های شرعی و عقلی است و حرکت به سمت حق و 

تطهیر و پاکیزه نمودن عمل و به جریان طبیعی شناخته شده است.
این واژه در بسیاری از آیات به کار رفته است یکی از آنها در آیه 13 حجرات 
است که به عنوان مالک کرامت هریک از زن و مرد نزد خداوند بشمار می رود»إِنَّ 
ِ أَتْقَاکْم« همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شما هستند. عالمه  أَکَرَمکْم ِعْندَ للاَّ
انسان  مرد  مانند  اسالم زن  دیدگاه  از  بیان می کند:  آیه شریفه  ادامه  در  طباطبایی 
و هیچ  دارند  ماده دخالت  و  نر  انسان  او یک  پیدایش  و عنصر  ماده  در  و  است، 
ِمْن  َخلَْقناکْم  إِنَّا  النَّاُس  أَیَها  یک بر دیگری برتری ندارد، مگر به تقوا، می فرماید:»یا 
ِ أَتْقاکمْ« قرآن کریم  ذَکٍر َو أُْنثی، َو َجعَْلناکْم ُشعُوباً َو قَبائَِل ِلتَعاَرفُوا، إِنَّ أَکَرَمکْم ِعْندَ للاَّ
هر انسانی را موجودی تشکیل یافته از دو انسان نر و ماده می داند، که هردوبه طور 
پس   )270 ص   ،2 ج   ،1417 هستند.)طباطبائی،  او  تکون  و  وجود  ماده  متساوی 
ارزش و احترام هر انسان نزد خداوند به تقوای آن انسان است انسان ها به عنوان 
یک انسان با یکدیگر برابرند بر یکدیگر برتری ندارند هرچند از تیره و تبار مختلف 

باشند.
هیچ  برابرند،  هم  با  بودن  مردم  از جهت  مردم  می دهد:  ادامه  آیه  ذیل  در  عالمه 
ایجاد  منظور  به  آنان  در خلقت  اختالف  نیست،  آنان  بین  در  فضیلتی  و  اختالف 



و  ورزی  فخر  هدف  به  نه  است،  منظم  اجتماع  یک  شکل گیری  برای  شناخت، 
برتری بر یکدیگر به گونه ای که یکی به نسب خود، یکی به سفیدی پوست خود و 
امتیازات دیگر فخر فروشد، کرامت و امتیاز هر کس نزد خدا به تقوای اوست.»إِنَّ 
ِ أَتْقاکمْ«)همان، ج 18، ص 327(آلوسی در مورد آیه می نویسد: آیه  أَکَرَمکْم ِعْندَ للاَّ
بیانگر علت نهی، از فخر ورزیدن به انساب است)آلوسی، 1415، ج 13، ص 307( 
در ادامه بیان می کند: گو اینکه در آیه بیان شده کریم ترین شما نزد خداوند، واال 
مقام ترین شما در دنیا و آخرت، باتقواترین شماست. پس اگر فخر ورزیدنی هست 
باشد. )همان( فخر رازی در ذیل آیه شریفه دو نکته  به تقوی  باید فخر ورزیدن 
یادآور می شود؛ نکته اول اینکه هرکس با تقواتر باشد نزد خداوند کریم تر است و 
نکته دوم اینکه هر کس کریم تر است با تقواتر است. )فخر رازی، 1420، ج 28، 
ص 114( وی رابطه طرفینی میان کرامت و تقوا را نشانه گرفته است. با توجه به 
نگاه سه مفسر در مورد آیه شریفه به دست می آید که هر سه مفسر این صفت را 
مشترک میان زن و مرد برشمرده اند و کرامت را به داشتن آن صفت دانسته اند و 
مرد و زن را در کمیت و کیفیت دارا بودن آن یکسان تلقی کرده اند و تفاوتی میان 

زن و مرد قائل نشده اند.
1.2. عمل صالح 

برای  دستیابی  قابل  از صفات  و  مرد  و  زن  میان  مشترک  از کماالت  دیگر  یکی 
هریک، صفت عمل صالح است.

رسیدن به این کمال برای هریک امکان پذیر است آیه شریفه»أَنِّی َل أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل 
ِمْنکْم ِمْن ذَکٍر أَْو أُْنثَی بَْعُضکْم ِمْن بَْعٍض« بدان تصریح نموده است. )آل عمران/195( 
از  شما  زیرا  نمی کنم  تضییع  مرد  چه  و  زن  چه  را  عمل کننده ای  هیچ  عمل  من 
شریفه  آیه  در  »ربهم«  تعبیر  به  توجه  با  می گوید:  آیه  ذیل  در  عالمه  یکدیگرید. 
»فاستجاب لهم ربهم...« خداوند دارای رحمت فراوان است و آن را عمومیت داده 
و می فرماید: عمل هیچ کس را ضایع نمی گرداند، پس برای خداوند بین یک عمل 
و عمل دیگر، یک عامل و عامل دیگر تفاوتی وجود ندارد. )طباطبائی، 1417، ج 
4، ص 89( تعبیر »ِمْن ذَکٍر أَْو أُْنثی« در آیه شریفه گواه بر عدم تفاوت میان زن و مرد 
در زمینه اجابت دعا و دریافت ثواب است. فخر رازی می نویسد: تفاوتی در اجابت 
و در ثواب بین زن و مرد نیست هر دو در تمسک به اطاعت یکسان هستند، این 

بدان معناست که فضیلت در دین، به اعمال بستگی دارد نه به دیگر صفات افراد؛ 
زیرا افراد از دو جنس زن و مرد، از نسب های پست و شریف هستند که هیچ یک از 

این خصوصیات، از بعد دینی اثر ندارد. )فخر رازی، 1420، ج 9، ص 470( 
انسانیت و  به  انسان ناشی می شود  اثری که از کردار و فعل  بیان شد،  بر آنچه  بنا 
تفاوتی  و  است  مشترک  زن  و  مرد  در  هم  انسان  روح  است.  وابسته  انسان  روح 
ندارند. از بین نرفتن و ضایع نشدن هیچ عملی از هیچ فردی چه زن و چه مرد با 
«، مورد تأکید قرار گرفته است و در ادامه آیه شریفه بیان می کند که شما  کلمه »أَِنّ
از یکدیگرید، پس تبعیض میان مرد و زن در انجام عمل صالح و دریافت پاداش 

عمل، معنا ندارد.
آلوسی در اینکه مرد و زن از یکدیگرند می گوید: آنان دارای یک نقطه مشترک 

به نام روح انسانی هستند. )آلوسی، 1415، ج 2، ص 386( 
1.3. صفات مشترک 

دیگر صفات مشترک بسیاری وجود دارد که به دست آوردن آن برای زن و مرد 
از  بخش  این  در  بود  نخواهند  محروم  آن  به  رسیدن  از  هیچ یک  و  است  یکسان 

نگارش، به اجمال به آن صفات اشاره می شود. 
َواْلُمْؤِمنِیَن  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمیَن  است:»إِنَّ  شده  ذکر  احزاب   35 شریفه  آیه  در 
ابَِراِت َواْلَخاِشِعیَن  ابِِریَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ اِدقِیَن َوالصَّ َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِیَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ
فُُروَجُهْم  َواْلَحافِِظیَن  ائَِماِت  َوالصَّ ائِِمیَن  َوالصَّ َواْلُمتََصِدّقَاِت  َواْلُمتََصِدّقِیَن  َواْلَخاِشعَاِت 
این  در  َعِظیًما«  َوأَْجًرا  َمْغِفَرةً  لَُهْم   ُ للاَّ أََعدَّ  َوالذَّاکَراِت  کثِیًرا   َ للاَّ َوالذَّاکِریَن  َواْلَحافَِظاِت 
آیه به ده خصوصیت مشترک اشاره شده است. از آنجا که خاستگاه و منشأ این 
خصلت ها نفس و روح انسان است نه جسم او، و زن و مرد در نفس و روح انسانی 

تفاوت ندارند. 
ازمجموع مطالب فوق به دست می آیدکه تقوا پایه واساس صفات است.عمل صالح، 
اسالم، ایمان، خضوع، خشوع، راستگویی، صبر، صدقه دادن و..... از کماالت و 
صفاتی هستند که زن و مرد می توانند نفس خود را بدان زیبنده نمایند و پله های 
تعالی را طی کنند بی آنکه در دریافت و کسب کمی و کیفی آن میان زن و مرد 
تفاوتی وجود داشته باشد. در تبیین صفات مشترک به همین میزان بسنده نموده و به 
تبیین صفات و ارزش های ویژه زن، که محور اصلی این نوشتار است، می پردازیم.



2. ارزش های ویژه زنان
زنان تافته جدا بافته ای نیستند همان گونه که در مطالب فوق گفته شد، آنان همانند 
به  اما  گرفته اند  قرار  أَتْقَاکْم«)حجرات/13(   ِ للاَّ ِعْندَ  أَکَرَمکْم  خطاب»إِنَّ  مورد  مردان 
اساس  بر  حکیم  خداوند  است  مردان  و  آنان  میان  که  حکیمانه ای  تفاوت  دلیل 
مصلحت هایی برخی ارزش ها را به آنان اختصاص داده است که بر اساس آیات 

قرآنی بر آنان استدالل می شود. 
2.1. وفاداری به همسر

در سه آیه خداوند برای اهل بهشت از حوری هایی مثال زده که با ویژگی ناظران به 
همسران خود هستند،آن سه آیه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. 

نزدشان  و  ِعیٌن«)الصافات/48(  الطَّْرِف  قَاِصَراُت  »َوِعْندَُهْم  شریفه  آیه  در   .2.1.1
از ماده  بندند. واژه »قاصرات«  همسرانی است درشت چشم که چشم از غیر فرو 
»قصر« است.»قَِصُر: خالف الّطول، و هما من األسماء المتضایفة آلتی تعتبر بغیرها«.

)راغب اصفهانی، 1412، ص 672( »قصر« مقابل بلندی است و هر دو واژه- بلندی 
نظر  به  به سایر کلمات  اضافه شدن  با  هایی هستند که  اسم  از جمله  و کوتاهی- 
بعض  بترک  قَِصیَرًة  الصالَة:جعل ها  مثال:»قََصَر  عنوان  به  معنا می شوند؛  و  می آیند 
أرکانها ترخیصا« )همان( نماز را با ترک بعضی از ارکان آن با اجازه مولوی، کوتاه 
 /101( » کرد، که واژه »تَْقُصُروا« در آیه: »فَلَیَس َعلَیکْم ُجناٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ

نساء( بر شما گناهی نیست که نماز را کوتاه کنید.  
غیر  إلی  تمدُّه  ل  الطرِف:  قَاِصَرةُ  امرأة  »و  مثال  و  است  معنا  همین  به 
بعلها.«)جوهری، 1376، ج 2، ص 794(زنی که به غیر همسر خود نگاه نمی کند یا 
مثال»و امرأة قَاِصَرةُ الطَّْرِف: ل تمدّ طرفها إلی ما ل یجوز«)راغب اصفهانی، 1412، 
ص 672( زنی که چشمان خود را از پاکی و ایمان به چیزی که جایز نیست خیره 
نمی کند و چشم نمی دوزد؛ به همین معناست یعنی از غیر همسر چشم فروبندند. 
الطرف«  »قصر  مفسران  شد،  بیان  الطرف«  »قصر  تعریف  مورد  در  که  آنچه  بنابر 
به  باشد،  عام  چه  حالت،  دو  هر  در  نموده اند  معنا  خاص  گاهی  و  عام  گاهی  را 
معنای نگاه نکردن به آنچه جایز نیست و چه خاص باشد، به معنای نگاه نکردن به 
غیر همسر؛ از ویژگی های پسندیده زن به شمار می رود. در آیه مورد بحث عالمه 
بیان می کند: »وعندهم قاصرات الطرف عین«»قاصرات الطرف«وصف برای حوریان 

است که خداوند به اهل بهشت روزی کرده است این ویژگی کنایه ازنگاه آنان 
بانازوکرشمه است.)طباطبائی، 1417، ج 17، ص 137( در این آیه خداوند صفات 
 » همسران بهشتیان را ذکر می کند فخر رازی می گوید: »َو ِعْندَُهْم قاِصراُت الطَّْرفِ
یعنی برای بهشتیان همسرانی است که نگاه خود را حبس نموده و جز به همسران 

خود نمی نگرند.)فخر رازی، 1420، ج 26، ص 333(  
قرآن کریم این ویژ گی را به عنوان یکی از ویژگی های زنان، برشمرده است. آنان 
وفادار به همسرانشان هستند. آنان نه تنها چشم بلکه قلب خود را ازغیر همسر خود 
ْرِف« یعنی همسرانی که چشم  فروبندند. طبری نقل می کند: »َو ِعنَْدُهْم قاِصراُت الطَّ
ودل ازغیرهمسران فرو بسته وغیرآنان را نمی طلبند.)طبری، 1412، ج 23، ص 36( 
قصرن  الطَّْرِف  قاِصراُت  ِعْندَُهْم  می گوید:»َو  البیان  درمجمع  نیز  طبرسی  مرحوم 
طرفهن علی أزواجهن فال یردن غیرهن لحبهن إیاهم« )طبرسی، 1372، ج 8، ص 692( 
همسرانی که فقط چشم خود را به شوهرانشان دوخته و به دلیل محبّتشان به آنان، 
کسی دیگر را نمی طلبند در تعبیر طبرسی نیز چشم دوختن زن به همسر خود بیان 
شده با این تفاوت که دلیل آن چشم دوختن یعنی محبت، نیز مشخص شده است و 
این دلیل می تواند راه زندگی را نیز هموار سازند. محبت بسیاری ازمشکالت راحل 
َشتَّی  النَِّساَء  أََن  اْعلَْم  می فرماید:»َو   Aوگام های پیشرفت را استوارمی کند. معصوم
فَِمْنُهنَّ اْلغَنِیَمةُ َو اْلغََراَمةُ َو ِهی اْلُمتََحبِّبَةُ ِلَزْوِجَها َواْلعَاِشقَةُ لَهُ ....«)نوری، 1408، ج 14، 

ص 161؛ مجلسی،1403، ج 100، ص 235(
بدان که زنان گوناگونند، برخی از آنان دستاوردی گرانبها و تاوان رنج های آدمی 
هستند و آن زن کسی است که به شوهرش محبت می کند و به او عشق می ورزد. 

بی شک چنین زنی رضایت همسر را جلب نموده و از برکات آن بهرمند می شود 
در تعبیری از معصومA است که می فرماید: »َو َلَشِفیَع ِلْلَمْرأَةِ أَْنَجُح ِعْندَ َربَِّها ِمْن ِرَضا 
َزْوِجَها«)مجلسی، 1403، ج 78، ص 345( برای زن هیچ شفیعی نزد پروردگارش 
به اندازه رضایت شوهرش سودمندتر نیست. پس رضایت همسر موجب شفاعت 
مقبول است. با توجه به وجود ال نفی جنس، هیچ شفاعتی سودمندتر از رضایت 

همسر نیست. 
أَتَْراٌب..«)ص:52( و در خدمت آنها حوران  الطَّْرِف  قَاِصَراُت  َوِعْندَُهْم   .....«.2.1.2

جوان شوهر دوست هستند. 



واژه »اتراب« از ماده »ترب« به معنای همزاد و هم سن است. )ابن منظور، 1414، ج 
1، ص 231( راغب اصفهانی در معنای »اتراب« آورده است: دو نوزادی که با هم 
بزرگ می شوند، و تشبیهی از تساوی و همانندی آنها به استخوان ها و دنده های 
سینه است یا برای اینکه آن دو نوزاد با هم زائیده شده اند. )راغب اصفهانی، 1412، 
ص 165( عالمه در مورد آیه شریفه می فرماید: منظور از ضمیر»هم«متقین است. 
و »قاصرات الطرف« یعنی متقین همسرانی دارند که به شوهران خود راضی و به 
دیگری چشم ندارند. البته احتمال اینکه کنایه از همسرانی پر ناز و کرشمه اند، نیز 

هست. )طباطبائی، 1417، ج 17، ص 218(
در این آیه شریفه، حوریان با ویژگی چشم دوخته گان به همسران، اختصاص به 
متقین داده شده است و آنان همواره از همسران خود راضی هستند. بیضاوی نیز 

می گوید: آنان به دیگر افراد نظر نمی نمایند )بیضاوی، 1418، ج 5، ص 32(.  
که  هستند  همسرانی  بهشت  .....«)الرحمن/56(در  الطَّْرفِ  قَاِصَراُت  »فِیِهنَّ   .2.1.3

نگاهشان از بیگانه کوتاه نموده اند. 
در آیه شریفه همانند آیه ی قبل»قاصرات الطرف« به کاررفته است و از رضایتمندی 
الطرف،  قاصرات  بیان می کند:»فیهن  به همسرانشان سخن گفته است عالمه  آنان 
ضمیر »فیهن« للفرش و جاز أن یرجع إلی الجنان فإنها جنان لکل واحد من أولیاء 
اهلل منها جنتان، و الطرف جفن العین، و المراد بقصور الطرف اکتفاؤهن بأزواجهن 
فال یردن غیرهم« )طباطبائی، 1417، ج 19، ص 111(. منظور از ضمیر در »منهن« 

بسترها است به این معنا که در آن بسترها همسرانی آن گونه هستند.
احتمال دیگر اینکه ضمیر به جنان یعنی جنت ها برگردد، برای هر یک از اولیای 
خدا دو تا جنت باشد و کلمه »طرف« به معنای کاسه چشم است، و مراد از »قصور 
الطرف« این است که همسران بهشتی به شوهران خود اکتفاء می کنند، و به دیگران 

چشم ندوخته اند. 
روایتی  در  جمله  از  نموده  ذکر  شریفه  آیه  معنای  خصوص  در  روایاتی  سیوطی 
أزواجهن«  إلی  إل  قال:لینظرن  الطرف  آورده است:»قاصرات   Jپیامبر از  نقل  به 
)سیوطی در المنثور، ج 6، ص 148(پیامبرJ فرمود:»قاصرات الطرف که آنان جز 

به همسران نظاره نکنند«.
بیضاوی نیز از»قاصرات الطرف«جزاین معنا، معنای دیگری بیان نکرده است، وی 

با تعبیر به غیرازهمسران به کسی نگاه نمی کنندرا در تعبیر»قاصرات الطرف« آورده 
است.)بیضاوی، 1418، ج 5، ص 32( این ویژگی مهم که در حوریان بهشت به 
ودیعه نهاده شده است، یک ویژگی است که زنان باید خود را بدان آراسته نموده 

و از اثرات آن بهرمند گردند.
که  زنی  و  خرسندی  ابراز  نموده  جلب  را  همسر  رضایت  که  زنی  برای   Aامام
موجبات غضب او را فراهم می کند احساس خطر نموده و می فرماید:»َویٌل ِلْمَرأَةٍ 
أَْغَضبَْت زوج ها َو ُطوبَی ِلْمَرأَةٍ َرِضی َعْنَها زوج ها« )مجلسی، 1403، ج 8، ص 310(

وای بر زنی که همسرش را غضبناک کند و خوشا به حال زنی که شوهرش از او 
راضی باشد. در خطر بی توجهی به همسر همین بس که موجبات غضب او را فراهم 

آورد.
در حدیث دیگر آمده است که »َعلَی الَمْرأَةِ أَْن تَْلَزَم بَیتَهُ َو تََودَّدَهُ َو تُِحبَّهُ َو تُْشِفقَهُ َو 
بِعَْهِدِه َو َوْعِدِه ...« )نوری، 1408، ج 14، ص  َو تُوفِی  َّبَِع َمْرَضاتَهُ  تَت َو  تَْجتَنَِب َسَخَطهُ 
244( حق مرد بر زن این است که ]زن[ مالزم خانه او باشد، و به شوهرش دوستی 
و محبت و دلسوزی کند، و از خشم وی دوری گزیند، و آنچه را مورد رضایت 

اوست انجام دهد، و به پیمان و وعده وی وفادار باشد.
 2.2. حیا 

»فََجاَءتْهُ إِْحدَاُهَما تَْمِشی َعلَی اْستِْحیاٍء..«.)قصص/ 25(یکی از آن دو )زن( در حالی که 
با حیا وعّفت راه می رفت به نزد او آمد. 

در قرآن کریم برخی داستان هاوسرگذشت هاجهت عبرت گرفتن، پندواندرزنقل 
حضرت  حرکت  داستان  است،   Aموسی حضرت  داستان  ازجمله  است  شده 
ازمصربه سمت مدین، شهری که شعیب در آنجا می زیسته و اتفاقات پس از آن 
است که عالمه درذیل آیه شریفه بیان نموده که حضرت موسی A بعد از کشتن 
قبطی از ترس فرعون به سمت مدین می رود و با دختر پیر مردی ازدواج می کند، 
در قرآن کریم نام آن پیر مرد ذکر نشده اما روایات امامان اهل بیتA وبرخی از 
روایات اهل سنت نام پیرمردراشعیب، پیغمبرمدین دانسته اند. )طباطبائی،1417، ج 
16، ص 24( در این داستان یکی از ویژگی های زن مؤمن را ترسیم نموده است 
که با تبیین معانی لغوی برخی کلمات مربوط به موضوع بحث؛ به تبیین آن ویژگی 

می پردازیم.



»استحیاء« از واژه »حیو« )ابن منظور، 1414، ج 14، ص 219( یا از واژه »حیی« به 
معنای زنده، در برابر مرگ است و دارای آثاری همچون تحرک واحساس است 
)مصطفوی،1430، ج 2، ص 393( مصطفوی »استحیاء« را به معنای نگهداشتن نفس 
از ضعف و نقص، دوری از عیب، زشتی و هر بدی تعبیر نموده )همان( بی گمان 
نگهداری نفس از هر گونه نقص و عیب پیوند محکمی با حیا دارد، راغب اصفهانی 
دانسته  معتبر  حیا  معنای  در  را  آن  ترک  ها،  زشتی  از  نفس  خودداری  بر  عالوه 
ومی گوید:»اْلَحیاُء: انقباض النّفس عن القبائح و ترکه«)راغب اصفهانی، 1412، 
ص 270(به معنای نگهداری نفس از زشتی ها و ترک آن است. در اصطالح، نوعی 
حالت روانی یا انفعال و انقباض نفسانی است که موجب متانت و وقار در رفتار، 
حرکات و سکنات انسان شده و همچنین موجب خودداری از انجام امور ناپسند 
در انسان می گردد و منشأ آن ترس از سرزنش دیگران است. )ابن مسکویه، ص 
41؛ طوسی، ص 77( پس حیا ملکه نفسانی است که عامل بازدارنده از آفت های 
متعدد اجتماعی و اخالقی است در نتیجه هر چه این حالت در انسان قوی تر باشد، 
شخصیت آدمی وزین تر و رفتارش سنجیده تر خواهد بود و از آنچه با آراستگی 

شخصیت منافات دارد، بیشتر اجتناب می کند. 
نفس انسانی دارای عزت است و زنان از این عزت مستثنی نیستند آنچه عزت را 
رابطه  نفس  عزت  با  عفت  است.  بی عفتی  و  بی حیایی  همانا  می نماید  دار  خدشه 
مستقیم دارد هراندازه عفت و حیا بیشتر باشد عزت نفس باالتر و محکم تر می شود 

و عامل بازدارنده از خطا و وقوع در گناه خواهد بود.
بیگانگان و تکبر مردان متفاوت  البته عزت نفس و تکبر پسندیده وباتکبردربرابر 
َجاِل  اَلّرِ ِخَصاِل  َشرُّ  اَلنَِّساِء  ِخَصاِل  ِخیاُر  بُنَی،  می فرماید:»أَی   Aعلی است حضرت 
بِخیلَةً  کانَْت  إِذَا  َو  نَْفِسَها  ِمْن  تَُمکْن  لَْم  ةً  َمْزُهوَّ اَْلَمْرأَةُ  کانَِت  فَإِذَا  اَْلبُْخُل  َو  اَْلُجْبُن  َو  ْهُو  اَلزَّ
َحِفَظْت َمالََها َو َماَل بَْعِلَها َو إِذَا کانَْت َجبَانَةً فَِرقَْت ِمْن کّلِ َشی ٍء یْعِرُض لََها«)نهج البالغه، 

1414، ص 510( 
بهترین خصلت های زنان، بدترین خصلت های مردان است مانند: تکبر، ترس و 
بخل؛ زیرا هرگاه زنی متکبر باشد بیگانه را به خود راه نمی دهد و اگر بخیل باشد 
مال خود و همسرش را حفظ می کند و اگر ترسو باشد از هر چیز که به آبرویش 
صدمه بزند فاصله می گیرد. طبری با کمی تفاوت در معنا »استحیاء« می گوید: »قد 

با لباس خود  بثوبها« )طبری،1412، ج 20، ص 38( چهره خود را  سترت وجه ها 
پوشاند. طبرسی در ذیل آیه شریفه راه رفتن دختران شعیب را رسم راه رفتن زنان 
با حیا دانسته و می گوید: یکی از آنها به رسم زنان با شرم و حیا نزد موسی آمد. 
و  باحیا  معنای  به  »استحیاء«  بیضاوی  تعبیر  در   )388 ص   ،7 ج   ،1372 )طبرسی، 
شرمگین ذکر شده است، وی آن را در خصوص نحوه راه رفتن دختران شعیب 
ذکرنموده است )بیضاوی، 1418، ج 4، ص 175( ابن کثیرراه رفتن آن دو خانم رابه 
راه رفتن زنان آزاده تعبیرنموده است.)ابن کثیر، 1419، ج 6، ص،205( سید قطب 
راه رفتن را مانند راه رفتن یک دختر جوان پاکیزه، فاضل، عفیف و پاک به هنگام 
روبرو شدن با نامحرم دانسته به گونه ای که بدون بذله گویی و تبرج و تفاخرند. 
)شاذلی سید بن قطب،1412، ج 5، ص 2686( عالمه در ذیل آیه شریفه می فرماید: 
در آیه شریفه مقصود از ضمیر در »إِْحداُهما« آن دو خانم - دختران شعیب- هستند 
و واژه »اْستِْحیاٍء« به منظور عظمت دادن، بصورت نکره ذکر شده و منظور از راه 
رفتن با استحیا، آشکار شدن تعفف از راه رفتن است.)طباطبائی، 1417، ج 16، ص 
26(اما صادقی منشأ »استحیاء« را ذکر نموده و می نویسد: »استحیاء« از عفاف نشأت 

گرفته و با عظمت و بی نظیر است )صادقی، 1365، ج 22، ص 330( 
حیا در ظاهر و رفتار و گفتار جلوه گری می کند و حیا با آدم متولد شده است در 
آیه شریفه:»فبدت لهما سوآتهما...«به همین ویژگی در نهاد انسان، اشاره دارد. از 
این روست که آدم و حوا به دنبال برگ درخت رفته تا پوششی فراهم آورند، کم 
این خود مرگ  رنگ شدن حیا موجب کم رنگ شدن تقوی و ورع می شود و 
قلب را موجب و ورود به آتش را واجب می نماید.حضرت علیA در این مورد 
می فرماید: »َمْن قَلَّ َحیاُؤهُ قََل َوَرُعهُ َو َمْن قََل َوَرُعهُ َماَت قَْلبُهُ َو َمْن َماَت قَْلبُهُ دََخلَ«)نهج 
البالغه، 1404، ج 19، ص 264( حیا باعث می شود عیب های فرد آشکار نشود و 
نیز فرمودند: »َمْن کَساهُ اْلَحیاُء ثَْوبَهُ، لَْم یَر النَّاُس َعیبَهُ«)همان، ج 19، ص 45( کسی 
که حیا لباس خود را بر او بپوشاند، مردم عیب او را نخواهند دید. در این حکمت 
حضرت حیا را به لباس بر تن انسان مؤمن تشبیه کرده که اگر عیبی در مؤمن باشد 

با حیا پوشیده شده و مردم از آن خبردار نشوند. 
البته باید دانست که حیا دو نوع است، ممدوح و مذموم و در اینجا حیای ممدوح 
مد نظر است. پیامبرJ می فرماید: »اْلَحیاُء َحیاَءاِن َحیاُء َعْقٍل َو َحیاُء ُحْمٍق فََحیاُء اْلعَْقِل 



بر دو قسم  اْلَجْهلُ«)کلینی،1429، ج 3، ص 276( حیاء  ُهَو  اْلُحْمِق  َحیاُء  َو  اْلِعْلُم  ُهَو 
است؛ حیای ممدوح که ناشی از عقل و خردمندی است و حیای مذموم که ناشی 
أَْجَزاٍء  َعَشَرةُ  است:»اْلَحیاُء  نقل شده   Aامام صادق از  است.  بی خردی  و  از حمق 
َجاِل«)ابن بابویه،1413، ج 3، ص 468(حیا دارای ده  تِْسعَةٌ فِی النَِّساِء َو َواِحدَةٌفِی الّرِ
جزء است که نه جزء آن درزنان ویک جزءدرمردان است.و این برای آن است که 
اگر حیا نباشد زنان آسیب پذیر خواهندشد. از معصوم نقل شده که:»..َواْلَحیاُءَحَسٌن 
النَِّساِء أَْحَسن..«)دیلمی، 1412 ق، ج 1، ص 193(حیا نیکوست و از زنان  َوُهَو ِمَن 

نیکوتر است.
از مجموع تعابیر به دست می آید که حیا صفتی است پسندیده و نیکوتر برای زنان 
نباید بدان  بازدارنده از هر زشتی و این بدان معنا نیست که مردان  و ملکه ایست 
خود را آراسته نمایند بلکه سخن از برتر بودن این صفت برای زنان است نه اثبات 
آن. در رفتار فرعون با قوم خود کاماًل مشهود است که وی با قتل مردان و از بین 
بردن حیای زنان به میدان آمد. عالمه در مورد آیه شریفه می فرماید: »َو یْستَْحیوَن 
نِساَءکْم، و یمکن أن یکون المعنی و یفعلون ما یوجب زوال حیائهن من المنکرات« 
)طباطبائی، 1417، ج 1، ص 188(یک احتمال معنایی عبارت آیه شریفه این است 

که آنان منکراتی که صفت حیا را نابود می نمود، انجام می دادند.  
بوده و  پسندیده مطرح  عنوان صفت  به  باز در جوامع  دیر  از  بی شک صفت حیا 
بی دین ها و دنیا پرستان برای رسیدن به اهداف شوم خود ملت و قوم خود را از راه 
هجوم آوردن به این صفت به اهداف خوددست می یافتندواکنون نیزفرصت طلبان 
حرکتندودر  خوددر  آرزوهای  تحقق  سوی  به  درزنان  صفت  این  نشانه گیری  با 
صورت بیدار نشدن زنان از خواب غفلت فروپاشی جامعه انسانی را رقم خواهند 
زد اگر نگوییم جامعه اسالمی؛  شاید بتوان ادعا نمود که حیا با عفت رابطه عموم و 
خصوص منطقی دارند به عبارت دیگر هر عفیفی با حیا و هر باحیایی عفتمند است 
امام صادقA هردوصفت راکنار یکدیگر ذکر نموده و آن دو را از ایمان دانسته 
و می فرمایند:»اَْلَحیاُء َواْلِعفاُف َواْلعَی أَْعنِی َعی اللِّساِن ل َعی اْلقَْلِب ِمَن اْلیماِن«)کلینی، 
1429، ج 2، ص 106(حیا، عفت پیشگی،کوتاهی و ثقل زبان از نشانه های ایمان 
است. پس منشأ هر دو اعتقاد و باور است که با تقوی تضمین می گردد زیرا تقوا 
 Aایمان را راسخ نموده و موجبات خصلت های حمیده را فراهم می آورد از امام باقر

نیز نقل شده:»اَْلَحیاُء َواْلیماُن َمْقُروناِن فِی قَْرن، فَإذا ذََهَب أََحدُُهما تَبِعَهُ صاِحبُهُ«)همان( 
به  هم  دیگری  ازآنهابرود،  اگریکی  پیوسته اند  هم  وبه  هم  کنار  در  ایمان  و  حیا 
می فرمایند:»ل  صراحت  به   Aصادق دیگرامام  حدیث  در  رفت.  خواهد  دنبالش 

إیماَن ِلَمْن ل َحیاَء لَهُ«)همان(هرکس حیا ندارد،ایمان ندارد. 
از دیدگاه برخی مفسرین و  به صفت عفت پرداخته و آن را  اینجا مختصری  در 

روایت بررسی می کنیم و ارتباط این دو صفت - عفت وحیا-تبیین می گردد.
2.3. عفتمندی

َربَِّها  بِکِلَماِت  ِمْن ُروِحنَا َوَصدَّقَْت  فِیِه  فَنَفَْخنَا  أَْحَصنَْت فرج ها  الَّتِی  اْبنََت ِعْمَراَن  »َوَمْریَم 
اْلقَانِتِینَ«)تحریم/12(و مریم دختر عمران که دامان خود را پاک  ِمَن  َوکانَْت  َوکتُبِِه 
پروردگار و کتابهایش  او کلمات  مااز روح خود در آن دمیدیم؛  نگه داشت، و 
را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود! در این آیه شریفه به نکته مهم عفت 
و پاکدامنی که در حضرت مریم تجلی یافته، اشاره شده است. عالمه معتقداست، 
در این آیه عفت حضرت مریم ستایش شده است. )طباطبائی، 1417، ج 19، ص 
َو  َجعَْلناها  َو  ُروِحنا  ِمْن  فی ها  فَنَفَْخنا  فرج ها  أَْحَصنَْت  الَّتِی  »َو  345( وی در ذیل آیه 
ابنة  مریم  فرج ها  أحصنت  بالتی  می کند:»المراد  بیان  ِلْلعالَِمینَ«)انبیاء/91(،  آیةً  اْبنَها 
عمران و فیه مدح لها بالعفة و الصیانة و رد لما اتهمها به الیهود«)همان، ج 14، ص 
316(منظور از احصنت فرج ها مریمA است و در آن مدح حضرت به پاکدامنی 
و نگهداری و حفظ، ایستادگی در برابر اتهام یهود و رد آن اتهام است. حضرت 
مریم جزو بهترین زنان و در آیه شریفه مورد تمجید قرار گرفته است زنان خوب 
زنان با عفتند همانگونه که از امام صادقA به نقل از پیامبر ذکر شده: »َخیُر نِسائِکْم 

اَْلعَفیفَةُ...«)کلینی، 1429، ج 5، ص 324(بهترین زنان شما عفیف ها هستند.
که  شده  شمرده  زنان  برای  پسندیده تر  از جمله صفت های  حیا  و  عفت  بی گمان 

ارتباط آن دو در مطلب فوق بیان شد.
 2.4. گذشت از برخی حقوق خود

گذشت و چشم پوشی زن از حقوق خویش راهی برای رسیدن به کمال و وسیله ای 
وسربلندی  بالندگی  است.  آن  شکوفایی  و  رشد  و  خانواده  بنیان  استحکام  برای 
شریفه  آیات  از  نمونه  یک  است.  خانواده  و شکوفایی  گرورشد  در  هرجامعه ای 
که چشم پوشی زن از حقوق خویش را با نتیجه متفاوت بیان نموده است را مورد 



بررسی قرار می دهیم.
2.4.1.»َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فاََل ُجنَاَح َعلَیِهَما أَْن یْصِلَحا بَینَُهَما 
َ کاَن بَِما تَْعَملُوَن  َّقُوا فَإِنَّ للاَّ ْلُح َخیٌر َوأُْحِضَرِت اْلَْنفُُس الشُّحَّ َوإِْن تُْحِسنُوا َوتَت ُصْلًحا َوالصُّ
یا  کند  مخالفت  با وی  که شوهرش  داشت  بیم  زنی  اگر  و   )128 َخبِیًرا«؛)النساء/ 
یابند که  به نوعی راه صلح و سازش  نیست که هر دو  او دوری گزیندگناهی  از 
صلح بهتر است، و نفوس را بخل و حرص گرفته و اگر )درباره یکدیگر( نیکویی 
کنید و پرهیزکار باشید، خدا به هر چه کنید آگاه است. آیه شریفه درباره دختر 
محمد بن مسلمه همسر رافع بن خدیج بود رافع بن خدیج زن جوانی را دید که از 
همسرش که پا به سن بود، زیباتر بود، آن زن به همسرش رافع گفت: بی گمان تو 
از من دلسرد و روی گردان شده ای و آن جوان را بر من ترجیح می دهی، جز این 
است؟ رافع گفت: درست است به دلیل اینکه او جوان تر و زیباتر است، اکنون اگر 
بخواهی من یک روز سهم تو و دو یا سه روز سهم او باشم، وی نپذیرفت، رافع 
به ناچار او را طالق داد و این امر دوبارتکرارشد،بارسوم وی از بازگشت به خانه 
سرباززدوگفت: به شرطی مجدد همسرت می شوم که سهم مرابه کسی ندهی وآیه 
شریفه فرمود:»َو أُْحِضَرِت اْلَْنفُُس الشُّحَّ«، رافع او را راضی کرد و به دلخواه او 
یْصِلحا  أَْن  َعلَیِهما  ُجناَح  مصالحه کرد.و خدای تعالی در این خصوص فرمود: »فاَل 
ْلُح َخیرٌ«.)قمی، 1404، ج 1، ص 155( در آیه شریفه دو عامل  َو الصُّ بَینَُهما ُصْلحاً 
مهم و مؤثر در فروپاشی بنیان خانواده مطرح است یکی اعراض و دیگری نشوز 
است فخر رازی می گوید: »و نشوز الرجل فی حق المرأة أن یعرض عنها و یعبس 
یترک مجامعت ها و یسی ء عشرت ها«)فخر رازی، 1420، ج  وجهه فی وجه ها و 
در  مرد  نشوز  می نویسد:  دانسته  طالق  معنای  هم  را  نشوز  235(سیوطی  ص   ،11
حق همسر خود، روی برگرداندن از او، اخم کردن، عدم همخوابی و بد رفتاری با 
اوست یا به تعبیری طالق دادن است. )سیوطی، 1404، ج 2، ص 233( از او روی 
تکلیف  بدون  و  رهایی  یا  به طالق  منجر  که روی گرداندن  ای  گونه  به  گرداند 

گردد.)شاذلی سید بن قطب،1412، ج 2، ص 769(
نوع نشوز و اعراض چندان مهم نیست آنچه که مهم است اینکه زن بترسد در بروز 
آن نشوز و اعراض که در صورتی که زن این دو عامل ویرانگرانه را احساس کند 
باید به فکر چاره و ایجاد صلح افتد درآیه شریفه بیان نشده که اگراین دو عامل 

ایجاد شود بلکه فرموده اگرزن بترسدازایجادآن؛عالمه طباطبائی می گوید:»خداوند 
بدان  واین  نموده  شرط  را  آن  خوف  بلکه  ندانسته  اصالح  شرط  را  نشوز  خود 
معناست که موضوع صلح اززمان تحقق عالمت وآثارنشوزواعراض خواهد بود«.

)طباطبائی، 1417، ج 5، ص 101( در این حالت است که زن فرهیخته به دنبال راه 
حل برای وارد نشدن به این دو خصلت است و راه صلح را در پیش می گیرد و پر 
به معنای  نیز بدون مئونه نخواهد بود عالمه می فرماید:»صلح  واضح است که آن 
گذشت زن از بعضی حقوق زناشویی خود است این رفتار زن باعث ایجاد انس و 
عالقه و توافق شوهر را جلب می کند و طالق و جدایی را منتفی می نماید«. )همان(

نکته کلیدی و راه حل اساسی که در آیه شریفه مورد توجه است در کلمه اشحه 
است اشحه از نگاه لغوی به معنای بخل است و آن در نهان انسان به ودیعه نهاده 
شده عالمه می گوید: »به وسیله این غریزه نفسانی منافع و مصالح بشر حفظ شده 
به حقوقی که در  نسبت  از ضایع شدن آن مصالح خوداری می شود.یک زن  و 
زوجیت دارد یعنی در لباس و خوراک و بستر و عمل زناشوئی، بخل می ورزد، 
یعنی از تلف شدن و غصب شدن آن جلوگیری می کند و یک مرد نیز در صورتی 
که به زندگی کردن با همسرش بی میل باشد، از موافقت و محبت و اظهار عالقه به 
او بخل می ورزد، در چنین صورتی حرجی بر آن دو نیست در اینکه بین خود صلح 
بر قرار نمایند، یعنی یکی از آن دو از پاره ای حقوق خود چشم پوشی کند«.)همان( 
همان طورکه درقبل اشاره شد، سیاق آیه از اقدام زن در ایجاد صلح حکایت می کند 
پس بنا به این اقدام زن از حقوق خود چشم پوشی نموده و گذشت از بعضی حقوق 
یک  خود  این  و  است  خانواده  کیان  حفظ  مانند  مقدسی  هدف  به  رسیدن  برای 
ارزش برای او محسوب می شود. در روایتی به نقل از علی بن ابی حمزه آمده است 
أَْو  - َو إِِن اْمَرأَةٌ خافَْت ِمْن بَْعِلها نُُشوزاً  ِ َعزَّ َو َجلَّ که، »َسأَْلُت أَبَا اْلَحَسِن ع َعْن قَْوِل للاَّ
إِْعراضاً فَقَاَل إِذَا کاَن کذَِلک فََهمَّ بَِطاَلقَِها قَالَْت لَهُ أَْمِسکنِی َو أَدََع لَک بَْعَض َما َعلَیک َو 
أَُحلِّلَک ِمْن یْوِمی َو لَیلَتِی َحلَّ لَهُ ذَِلک َو َل ُجنَاَح َعلَیِهَما«)کلینی، 1429، ج 6، ص 145( 
اگر خانمی از ناسازگاری و یا بی توجهی همسرش ترسید، و اقدام به طالق کرد 
خانم بگوید طالق نده، من بخشی از حقوق را که بر عهده توست رها می کنم و تو 

را از شب و روز خود، آزاد کنم چنین کاری بر هیچ یک گناهی نیست.
نیست گاهی  از حقوق همیشه یکطرفه  پذیرش و گذشت  به ذکر است که  الزم 



گذشت از سوی شوهر و گاهی از طرف زن و گاهی هر دو طرف از حقوق خود 
از  گذشت  اما  بازگردانده  خانواده  کانون  به  را  آشتی  و  صلح  تا  نموده  گذشت 
حقوق از طرف زن به عنوان یک ویژگی و اقدام دالورانه مورد بحث مقاله است 

که بدان پرداخته شد.
نتیجه گیری

 از مجموع آنچه گفته شد به دست می آید که درقرآن کریم زنان دارای گوهر 
ارزشمند وجودی هستند و با استفاده از آن می توانند سربلندی و عزت خود را به 

اثبات رسانده و از تحقیرهای دوران که بر پیشینان گذشته درس عبرت گیرند. 
بر اساس آنچه از از مفسران ارائه شد، بدست آمد که  اوالً زنان موجودی همچون 

مردان هستند و ثانیاً عالوه بر صفات مشترک صفات مختص به خود را نیز دارند.
از مجموع مباحث در بحث ارزش ویژه زنان به این واقعیت رهنمون می شویم:

بدست  تقوا  با  جز  کرامت  این  و  است  کرامت  انسان ها  میان  امتیاز  مهم ترین   .1
نمی آید. 

مانند،  مشترک  ویژگی های  با  هستند  و همطراز  موجود همسان  دو  مرد  و  زن   .2
اسالم، ایمان، تقوا، عمل صالح و..... 

3. اندیشوران قرآنی به استناد آیاتی از قرآن بر این باورند که زنان دارای ویژگی 
خاصی باید باشند تا بتوانند مسیر کمال را هموار نمایند. 

4. ویژگی هایی مختص به زنان به معنای بهتر بودن و شایسته تر بودن آن ویژگی ها 
در زنان است. 

5. وفاداری به همسر، موجب شفاعت می شود. 
زمینه  یکی  اینکه  و  هستند  رتبه  و  درجه  دارای  مختص  ویژگی های  اینکه   .6
دیگریست یا اینکه همه منتهی به یک امر مهم می شوند و آن تقواست، امری است 

که باید بدان پرداخته شود. 
7. اینکه زنان چگونه می توانند به ویژگی های مختص دست یابند و حد و مرز آن 
چیست؟ و تا چه میزان می توانند به آن ویژگی ها متصف شوند و از طرفی مورد 
پرداخته شود  بدان  باید  مسأله ایست که  نگیرند  قرار  احتمالی همسر  استفاده  سوء 
را  مناسب  راهکار  و  نموده  زمینه تالش  این  در  است، خوانندگان گرامی  امید  و 

جستجو نمایند. 
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بررسی و تحلیل راهکارهای مبارزه  با فساد اقتصادی
 از دیدگاه نهج البالغه

مهری امیری1
چکیده فساد اقتصادی از عواملی است که کلیه عوامل اقتصادی، اجتماعی وسیاسی 
کشورها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این پدیده به گونه ای است که در پدید 
آمدن آن نیز عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نقش بسزایی دارد. به علت اهمیت 
بیش از اندازه پدیده فساد اقتصادی و تاثیرات بسیارزیادآن،تمامی کشورهای دنیا به 

دنبال یافتن راهکارهای اجرایی، برای کنترل و مدیریت این پدیده هستنند.
توجه به پدیده فساد با رویکرد مکتبی، نشان می دهد که کلیه مکاتب بشری و الهی 
ارائه راهکارهایی جهت کنترل و محوآن وآثار  با  این پدیده رامنفور دانسته،  نیز 
ناشی از آن هستند. دین مبین اسالم که به عنوان دینی کامل، به دنبال رساندن جامعه 

و انسان به تعالی است برای فساد راهکارهای اجرایی مناسبی ارائه داده است.
منابع  از  استفاده  با  انجام شده است  تحلیلی  به روش توصیفی-  پژوهش که  این   
کتابخانه ای سعی نموده است تا به وسیله یکی از منابع معتبر فقهی یعنی احادیث و 
روایات به بررسی پدیده فساد بپردازد. جهت انجام این پژوهش از نهج البالغه امام 

علیA استفاده شده است. 
از نتایج این پژوهش این است که امام علیA به پدیده فساد از دو منظر پیشگیری 
از فساد و چگونگی برخورد با مفسدین اقتصادی سعی در مدیریت و کنترل این 

پدیده نموده اند. 
کلیدواژه: نهج البالغه، بیت المال، فساد اقتصادی، مبارزه، نظارت بر کارگزاران
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مقدمه
تاثیرات بسیار زیاد پدیده فساد اقتصادی باعث شده است تا دولت ها و کشورهای 
پدیده  این  مدیریت  و  برخورد  جهت  سیاست های  اجرای  دنبال  به  دنیا،  مختلف 
بزرگترین مشکل جهانی  به  تبدیل  را  پدیده  این  فساد،  منفی  متعدد  اثرات  باشند. 
برنامه های توسعه محسوب می شود.  برای اجرای  نموده است. فساد، مانع بزرگی 
ازاین  اقتصادی است که  منابع  مانع توزیع مناسب و عادالنه  این پدیده  هم چنین 
بین  پدیده،ارتباط  این  فقیرنیز آسیب می رساندودرنهایت گسترش  مردم  به  طریق 
از  ویژه وضع شده  مقررات  و  قوانین  اختالل می نماید.  را دچار  و دولت ها  مردم 
طرف کشورهای مختلف دنیا، نشان از اهمیت این پدیده برای کشورهای مختلف 

دنیا می نماید)راغفر، حسین، 1394، 24-26(. 
از نظر زمانی، به وجود آمدن پدیده فساد اقتصادی را هم زمان با تشکیل دولت ها 
اداره  برای  دولت  وتشکیل  جامعه  وجودآمدن  بابه  دیگر  عبارت  به  دانسته اند. 
آن، پدیده رانت دولتی که اساس وپایه فساداقتصادی شکل گرفت.برخوردهای 
بعضی از افرادازاین رانت هاومحرومیت بسیاری دیگرازآن،موجب به وجودآمدن 
دنبال  به  تاکنون  االیام  قدیم  دولت هااز  حکومت هاو  شد.لذاتمامی  فساداقتصادی 

مبارزه بااین پدیده بوده اند)نورث، 1397، 57(. 
نیز  دارند  را  بشر  و  جامعه  رساندن  سعادت  به  ادعای  که  بشری  و  الهی  مکاتب 
نیز به عنوان مکتبی کامل،  بیان نموده اند. اسالم  با فساد  راهکارهایی برای مبارزه 
فساد  پدیده  با  مبارزه  برای  و  است  فردی  و  اجتماعی  سعادت  ایجاد  مدعی 

راهکارهایی را مطرح نموده است. 
برای  متعددی  می شود،شیوه های  اخذ  اسالم  ازشریعت  که  ومقرراتی  قوانین 
پیشگیری، کنترل و درمان پدیده فساد ارائه نموده است. مشهور است که احکام و 
مقررات اسالمی ازطریق منابعی چون قرآن کریم، احادیث، روایات، سنت، عقل 
باپدیده  مقابله  باید دستورات اسالمی جهت  لذا  استنباط و اخذ می شود.  واجماع 
مخرب فساد نیز از منابع ذکر شده به دست آورد)فتحی، رسول و همکاران، 1395، 
62(. به عنوان مثال مواردی متعددی از فساد و نحوه برخورد با آن در قرآن کریم 
بیان شده است. نمونه ای از این آیات آیه 188 سوره مبارکه بقره است که به رشوه 
دادن به قاضی و نتایج آن اشاره شده است)قرآن کریم، سوره بقره، آیه 188(. این 

پژوهش، پدیده فساد را از منبع دیگری از فقه یعنی روایات و احادیث مورد بررسی 
قرار می دهد و جهت انجام این امر سخنان گهربار امام علیA در نهج البالغه در 
خطبه های 126، 41 و 15 مورد تبیین و بررسی قرار می گیرد. از تفاوت های عمده 
این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، توجه به خطبه های بیشتر 
در زمینه پدیده فساد است. همچنین در این پژوهش سعی شده است برخالف سایر 
پژوهش های انجام شده در این زمینه عالوه بر پرداختن به نحوه برخورد با مفسدین، 

موارد پیشگیری از وقوع پدیده فساد مورد تأکید بیشتری قرار گیرد. 
جهت انجام این پژوهش پس از ذکر مقدمه، به برخی از پژوهش های انجام شده 
در این زمینه اشاره می شود. سپس مهمترین بخش ها، از خطبه های نهج البالغه که 
بیشترین ارتباط با فسادراداردمورد بررسی وتبیین قرارمی گیرد.درانتهای نیز خالصه 

ونتیجه گیری از این پژوهش ذکر می شود.  
پژوهش های بسیار زیادی به دلیل اهمیت پدیده فساد اقتصادی توسط پژوهشگران 
اقتصادی  مختلف  مکاتب  است.  انجام شده  اجتماعی  علوم  در حوزه های  زیادی 
نیز با رویکردهای متفاوت خود این پدیده را مورد توجه و بررسی قرار داده، راه 
حل های خود را در برخورد، مدیریت و کنترل این پدیده ارائه نموده اند . در ادامه 

این پژوهش به مهم ترین مطالعات مرتبط انجام شده در این زمینه اشاره می شود. 
دولت:  و  فساد  “کتاب  حاضر،  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  شده  نگاشته  کتب  از 
علت ها، پیامدها و اصالحات” نوشته سوزان رز آکرمن با ترجمه منوچهر صبوری 
است. این کتاب دارای چهار بخش است که عبارت است از:1. فساد به مثابه مسـأله 
ای اقتصادی 2. فساد به مثابه یک مشکل فرهنگی 3. فساد به مثابه مسأله ای سیاسی 
4. دستیابی به اصالحات. با توجه به این که آکرمن، اقتصاددانی نهادگرا است در 
نتایج حاصل از  به علل به وجود آمدن فساد و  این کتاب از دیدگاه نهاد گرایی 
نیز پرداخته  نیاز در جامعه برای مقابله ال فساد  فساد در جامعه و اصالحات مورد 

است )آکرمن، 1391(.
مقاله “بررسی ویژگی های نهادهای مقاوم در برابر فساد از دیدگاه اقتصاد نهادی 
جدید )با توجه به تجربه کشورهای تازه توسعه یافته(” مطالعه دیگری است که در 
این زمینه انجام شده است. این مقاله رابطه بین فساد و نهادها با تأکید بر عملکرد 
کشورهای موفق در مبارزه با فساد در کشورهای تازه توسعه یافته را موردبررسی 



و تحلیل قرار داده است. رویکرد اتخاذشده در این تحقیق دیدگاه اقتصاد نهادی 
نوین بوده،ازاین طریق به دنبال یافتن ویژگی  های مشترک نهادی که در اجرای 
سیاست های ضد فسادی مؤثرند، است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای 
سیاست های ضد فسادی نیاز به نهادهای خاص که هدف اصلی آنها نظم بخشی است، 
دارد. ویژگی های دیگر نهادی که مشترک بین تمامی کشورهای تازه توسعه یافته 
بوده، استقالل، غیرسیاسی و جنایی، مصونیت، دارای ثبات و دارای قدرت اجرایی 
قوی بودن است. بررسی تجربی نشان دهنده این است که کشورهایی که نهادهایی 
با چنین ویژگی هایی را در جامعه خود به وجود آورده اند موفق به کنترل فساد شده، 

میزان این پدیده را کاهش داده اند )عظیمی دخت، سیدمحسن، 1395(. 
مجله  رحیمیان  نرگس  نوشته  آن  با  مبارزه  وراههای  اقتصادی  فساد  بررسی  مقاله 
اقتصادی شماره 9 و 10 آذر ودی 93 صفحه 103-116. این مقاله دارای 6 بخش 
ده  اقتصادی،  فساد  شاخص  اقتصادی،  فساد  انواع  اقتصادی،  فساد  تعریف  است. 
مورد از بزرگترین فسادها در کسب وکار جهانی، مبارزه با فساد اقتصادی فعالیتهای 
اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد؛ از نتایج این پژوهش این است که برای مبارزه 
با فساد عزمی جهانی الزم است و کشورهای دنیا با کمک یکدیگر موفق به کنترل 

پدیده فساد هستند.
1. فساد اقتصادی و انواع آن

بیان  به  بیان تعریفی از فساد پرداخته و سپس  به  ابتدا  مطابق عرف پژوهش ها، در 
تقسیم بندی انواع فسادها اشاره می شود. در مجمع البحرین فساد چنین معنا شده 
است: فساد معنای مقابل درستکاری است )طریحی، شیخ فخرالدین،1375، جلد 
7، 231( و همین معنا در لسان العرب آمده، ولی بعدافزوده است: و مفسده خالف 
مصلحت و فساد خواهی در مقابل اصالح طلبی است )انصاری، محمدبن مکرم، 
1380، جلد 3، 235(. راغب در مفردات می گوید: فساد خارج شدن از حد اعتدال 
است، چه زیاد باشد یا کم و ضدش صالح است. مورد استعمالش در جان، بدن 
و اشیائی است که از حد اعتدال و مستقیم خارج شده اند )المفردات، ماده فسده(؛ 
و در هر عمل تخریبی استعمال می شود بنابراین به هر کاری که در او نقص باشد، 
و هر افراط و تفریط در مسائل فردی و اجتماعی فساد می گویند و مصداق فساد 

هستند. 

در تقسیم بندی فساد، صورت های مختلفی از فساد اقتصادی وجود دارد که ممکن 
است آشکارا یا پنهان باشد. ممکن است فساد اقتصادی با هدف کسب منافع شخصی 
و یا از واژه کینه صورت بگیرد. در هر صورت مشتری و مصرف کننده هزینه فساد 
اقتصادی را می پردازد. فساد رقابت را فرو می نشاند. بازار آزاد را واژگون می سازد. 
فساد اقتصادی صورت های مختلفی دارد از جمله رشوه، کالهبرداری، اختالس و 

باز پرداخت که در ادامه به تعریف این موارد می پردازیم.
 3-1. رشوه

رشوه رایج ترین نوع فساد در کسب و کار است. رشوه می تواند بین دو فرد و یا 
یک فرد و یک سازمان عمومی اتفاق بیفتد. رشوه انواع مختلفی دارد. برخی اوقات 
که به آن پول چرب می گویند، کارکنان پیش از اینکه در مورد کاری تعهد کنند 

یا مجوزی صادر نمایند از طرف مقابل پول دریافت می کنند.  
محمد جعفری لنگرودی در تعریف رشوه آورده است: رشوه جزا دادن مالی است 
کارهای  از  کاری  انجام  منظور  به  بلدی  یا  دولتی  رسمی  غیر  یا  رسمی  مأمور  به 

اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل دریافت کننده مال نباشد.
 3-2 .کالهبرداری

کالهبردای،نوع دیگری ازفساداقتصادی است که اعضای یک شرکت ازآن منافع 
از کالهبرداری هم دربخش های عمومی  نوع  استفاده می کنند.این  شخصی سوء 
کردن  2012(کالهبرداری  می شود)سگراوز  دیده  اختصاصی  دربخش های  وهم 
مال غیربا توسل به وسایل متقلبانه است وبه لحاظ تسلط برمال غیربا سرقت وخیانت 
درامانت مشابه است،امادارای خصوصیات ویژه ای است که آن راازجرائم مذکور 
جدامی کند.ازجمله به کار بردن وسیله متقلبانه،اغفال مال باخته وتسلیم مال ازطرف 

وی به کالهبردارخاص کالهبرداری است که درسایرجرائم وجود ندارد. 
3-3 . اختالس

برداشتن اجناس شرکت برای استفاده شخصی را اختالس می گویند. اشخاصی که 
توانایی تنظیم دوباره سرمایه وپنهان کرئن این حقیقت که سرمایه مفقود شده است 
رادارند،متخلف هستند. اختالس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح 

بوده و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارد. 
3-4 . بازپرداخت



در کسب وکار باز پرداخت به پرداخت هایی اطالق می شود که توسط فروشندگان 
و در عوض قرار دادهایی که موجب تورم بیش از حد هزینه کار انجام شده هستند، 

صورت می گیرد. 
در حقیقت این نوعی کمیسیون است که ازقبل درعوض خدمتی که ممکن است 

استرداد وبه رشوه گیرنده داده  شود )رحیمیان، نرگس، 1393(.
با توجه به اینکه می توان راههای کنترل ومدیریت فساد اقتصادی را به دو بخش 
بندی  تقسیم  انجام شده  فساد  با  مقابله  راههای  و  ازفساد  پیشگیری  راههای  کلی، 

نمود در ادامه به راهکارهای مبارزه بافساد از دیدگاه نهج البالغه اشاره می شود.
 2.راهکارهای مبارزه بافساد ازدیدگاه خطبه های 15،41،126 

َوَمْن  َسعَةً  اْلعَْدِل  فِی  فَإِنَّ  َماُءلََردَْدتُهُ  اإْلِ بِِه  َوُمِلک  النَِّساُء  بِِه  َج  تُُزّوِ قَْد  َوَجْدتُهُ  لَْو   ِ للاَّ َو 
.»به خدا قسم اگرآن امالک را بیابم به مسلمین  َضاَق َعلَیِه اْلعَْدُل فَاْلَجْوُرَعلَیِه أَْضیقُ
برمی گردانم گر چه مهریه زنان شده باشد،یاباآن کنیزهاخریده باشند.زیرا گشایش 
امورباعدالت است،کسی که عدالت اورادرمضیقه اندازد ظلم و ستم مضیقه بیشتری 

برای او ایجاد می کند)نهج البالغه، خطبه 15(«. 
 4-1.تحمل سه جنگ به وسیله امام علیA برای احیای اصول نبوی

چند مورد از اقدامات امیرالمؤمنین را که در بیانات آن بزرگوار منعکس است در 
این ادامه ارائه می شود. توجه به این نکات باعث اهمیت اقدامات امامA با وجود 
چنین شرایطی است. هزاران مورد از این قبیل، در زندگی امیرالمؤمنین وجود دارد. 
مردم آمدند اصرار و بیعت کردند؛ اما حضرت قبول نمی کرد. اصرار مردم زیاد شد. 
 Aهمه، بزرگان، کوچکان، رؤسا و صحابه قدیمی گفتند نه، فقط علی بن ابی طالب

باید باشد و غیر از او کسی نمی تواند. 
آمدند و به اصرار حضرت را بردند. حضرت فرمود:پس به مسجد برویم.حضرت 
کرد.  بیان  را  خودش  حرف  سخنرانی  این  در  و  خواند  خطبه  و  رفت  منبر  روی 
به ناحق  افراِد برگزیده و محترم بی جا و  امروز  تا  اموالی که  امیرالمؤمنین فرمود: 
بیت المال  رابه  ها  این  کنم،  پیدا  دست  اموال  این  به  من  هرجا  کرده اند،  تصرف 
برمی گردانم. در طول این چند سال کسانی توانسته بودند پول هایی را از بیت المال 
تزّوج  قد  وجدته  برمی گردانم؛»لو  را  اینها  همه  فرمود:من  بردارند.  نفع خودشان  به 
برای  الماء«؛  به  ُملک  »و  یا  قرارداده اید،  هایتان  مهرزن  ببینم  اگر  حتّی  به النساء«؛ 

حرمسراهای خودتان کنیز خریده اید. »لرددته«؛ به بیت المال برمی گردانم. مردم و 
بزرگان بدانند که روش من این است.

بعد از چند روز مخالفت ها شروع شد. البته مردم مستضعف و طبقه مظلوم جامعه 
کسانی که  و  متنفذان  لیکن  شود؛  گرفته  به کار  روشی  چنین  می خواهند  خدا  از 
خودشان مخاطب واقعی این مطلب بودند، بدیهی است که ناراضی بودند. نشستند 
جلسه تشکیل دادند و گفتند این چه کاری است که علی می خواهد انجام دهد. 
ولیدبن عقبه - همان کسی که زمان عثمان استاندار کوفه بود - از طرف آنها بلند 
با تو شرط دارد؛ »و نحن  ما  بیعت  یا علی!  امیرالمؤمنینA آمد و گفت:  نزد  شد 
نبایعک الیوم علیان تضع عنا ما اصبناه من المال فی ایام عثمان«؛ شرط ما این است 
که به پول هایی که ما به دست آورده ایم، دست نزنی وبه دستاوردهای ما در دوران 
البته  قبل از خودت کاری نداشته باشی. بعد از ولیدبن عقبه، طلحه و زبیر آمدند. 
حساب ولیدبن عقبه از طلحه وزبیرجداست.ولیدبن عقبه درواقع جزوتازه مسلمان ها 
است؛ خانواده اش ضداسالم و ضدانقالب بودند و با اسالم جنگیده بودند؛ بعد هم 
که اسالم غالب شد، اواخر زمان پیغمبر، او هم مثل دیگراِن از بنی امیه اسالم آورد؛ 
اما طلحه و زبیر جزو سابقین اسالم وجزو یاران نزدیک پیغمبرJ بودند. طلحه و 
زبیر هم-که بزرگاِن آن روِز اسالم و جزو بقایای اصحاب پیغمبرJ بودند-خدمت 
امیرالمؤمنینA آمدند وحرف های گله آمیزی زدند؛ از جمله گفتند: »آنک جعلت 
حقنا فی القسم کحق غیرنا«؛ تو ما را با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی؛ 
»و سویت بیننا و بین من ال یماثلنا«؛ ما را با کسانی که شبیه ما نیستند، در دادن اموال 
نیستی؟ »من ال  امتیاز قائل  بیت المال یکی قرار دادی. این چه وضعی است؟ چرا 
یماثلنا فیما افاءاهلَلّ تعالی بأسیافنا و رماحنا«؛ با شمشیر ما اینها به دست آمد؛ ما بودیم 
که اسالم را پیش بردیم؛ ما بودیم که زحمت کشیدیم و تالش کردیم؛ حاال تو 
ما را با کسانی که تازه آمده اند و عجمی و جزو کشورهای مفتوح هستند، یکسان 

قرار داده ای؟ 
جواب امیرالمؤمنینA به ولیدبن عقبه را من ندیده ام - تاریخ ثبت نکرده است -اما 
جواب دیگران را داد. حضرت باالی منبر رفت و جواب تندی داد. راجع به مسأله 
من که  بدء«؛  بادئ  فیه  احکم  لم  امر  ذلک  »فان  فرمود:  بیت المال  مساوی  تقسیم 
بنیانگذار چنین روشی نیستم؛ »قد وجدت انا و انتما رسول A یحکم بذلک«؛ هم من 



و هم شما بودیم و دیدیم پیغمبر این طور عمل می کرد. من کار تازه یی نکرده ام؛ 
همان کار پیغمبرJ را دارم دنبال می کنم؛ می خواهم همان ارزشها و همان پایه های 
و  کرد  مستقر   Aعلی و  کنم.  مستقر  دوران  این  در  را  جامعه  عملی  و  اعتقادی 
می کرد؛ هزینه اش را هم امیرالمؤمنینA پرداخت. هزینه این کار، وقوع سه جنگ 
بود. امیرالمؤمنین ایستاد. بدیهی است که امیرالمؤمنینA حق خالفت را متعلق به 
خودش می دانست؛ اما بعد از رحلت پیغمبرJ این طور نشد؛ در مقابل چیزی که 
حق خود می دانست، بیست وپنج سال هیچ حرکتی نکرد؛ اگر کسانی هم خواستند 
حرفی بزنند، آن ها را آرام نگه داشت. »آنک لقلق الوضین ترسل فی غیرسدد«،»ودع 
 Aامیرالمؤمنین امیرالمؤمنینA دارد.  از این مطالب  نهبا صیح فی حجراته«؛  عنک 
در مقابل آن مسأله بیست وپنج سال عکس العمل نشان نداد؛ اما در مقابل قضیه ای 
که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می رسد - مسأله عدالت اجتماعی، مسأله احیای 
اصول نبوی، دوباره بنا کردِن بنای اسالمِی مستحکمی که پیغمبرJ گذاشته بود - 
امیرالمؤمنین سه جنگ راتحمل کرد؛ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. 
این  امیرالمؤمنین  بزرگ  کار  بود.  مهم  نظرامیرالمؤمنینA چقدر  کاربه  ببینیداین 

است. 
امیرالمؤمنینA در همین زمینه یک جمله دیگر دارد. بد نیست ما با معارف علوی 
الحق  اقامة  عن  لعََهٍد  الحق  رعایة  انکم  تمن  »ل  می فرماید:  ایشان  آشنا شویم.  کمی 
علیه«؛ یعنی اگر کسی انسان مؤمنی است، انسان مجاهد فی سبیل اهلَلّ است، زحمات 
زیادی داشته، جبهه بوده و کارهای بزرگی کرده، رعایت حق او بر شما واجب 
و  مدیر  که  شما  کرد،  ضایع  را  حقی  و  تخطی  این شخص  جایی  در  اگر  است. 
مسئول هستید، نباید آن حق واجب، مانع بشود از اینکه در موردی که تخطی کرده، 

حق اجرا نشود. بنابراین مسائل راازهم جدا کنید. 
اگر کسی آدم خوبی است، شخص باارزشی است، سابقه خوبی دارد و برای اسالم 
و کشور هم زحمت کشیده؛ خیلی خوب، حق او مقبول و محفوظ و ما مخلص 
او هستیم؛ اما اگر تخطی کرد، رعایت آن حق نباید موجب شود تخلفی که انجام 

داده، نادیده گرفته بشود. این، منطق امیرالمؤمنین است. 
حضرت علیA از پذیرش ظرف حلوایی که اشعث بن قیس منافق به عنوان هدیه 
اما در واقع به عنوان رشوه به طلب انجام کاری برای وی آورد امتناع کرد و او را 

مورد عتاب قرار داد و گفت:آیا از راه دین خدا آمده ای که مرا بفریبی؟ آیا درک 
بفریبی؟)خطبه 215  مرا  می خواهی  راه  این  از  که  دیوانه ای؟  یا  نمی فهمی  نکرده 

ترجمه دشتی(. 
 حضرت علیA با وجودی که در جایگاه خالفت مسلمانان قرار داشت، امااز مردم 
می خواست که به رسم سالطین ستمگر، او را در مقام خالفت ستایش نکنند، بلکه 
در امور با وی  مشورت و او را همراهی کنند. سپس آسیب های ستایش از روی 
بیان می کند که چگونه مانع انجام حق می گردد. این حالت را که مردم  تملق را 
گمان برند زمامداران دوستدار ستایش اند وکشورداری آنان برکبر و خودپسندی 

استوار است را از پست ترین حاالت زمامداران می داند)نهج البالغه خطبه 207(.
الُم لّما عوتب علی التسویة فی العطا: َومِْن کالٍم لَُه َعلَیِه السَّ

ِ َل أَُطوُر بِِه َما َسَمَر َسِمیٌر َو َما  أَ تَأُْمُرونِّی أَْن أَْطلَُب النَّْصَر بِاْلَجْوِر فِیَمْن ُولِّیُت َعلَیِه؟ َو للاَّ
.ِ یُت بَینَُهْم، فَکیَف َو إِنََّما اْلَماُل َماُل للاَّ أَمَّ نَْجٌم فِی السََّماِء نَْجماً، ]َو[ لَْو کاَن اْلَماُل ِلی لََسوَّ

]ثُمَّ قَاَل[ أََل َو إِنَّ إِْعَطاَء اْلَماِل فِی َغیِرَحقِِّه تَْبِذیٌر َو إِْسَراٌف َو ُهَو یْرفَُع َصاِحبَهُ فِی الدُّْنیا 
ِ؛ َو لَْم یَضعِ اْمُرٌؤ َمالَهُ فِی َغیِر  َو یَضعُهُ فِی اْلِخَرةِ، َو یکِرُمهُ فِی النَّاِس َو یِهینُهُ ِعْندَ للاَّ
ُ ُشکَرُهْم َو کاَن ِلغَیِرِه ُودُُّهْم، فَإِْن َزلَّْت بِِه النَّْعُل یْوماً  َحقِِّه َو َل ِعْندَ َغیِر أَْهِلِه، إِلَّ َحَرَمهُ للاَّ

فَاْحتَاَج إِلَی َمعُونَتِِهْم، فََشرُّ َخِلیٍل َو أَْلَُم خدیو)همان خطبه 126(.
این سخن را هنگامی ایراد فرمود، که رعایت مساوات را در عطایای بیت المال، بر او 
ایراد گرفتند و جمعی از بی خبران توصیه به تبعیض نمودند )مکارم شیرازی،1385، 

 .)302
4-2 . اجرای عدالت وپرهیز از تبعیض 

همان گونه که از عنوان خطبه، پیداست، هدف از ایراد این خطبه پاسخ به کسانی 
بوده است که از سر دلسوزی، خدمت امامA عرض کردند: سزاوار است اموال 
بیت المال را در آغاز حکومت خود در میان رؤسا و اشراف و سران قبائل و افرادی 
که می توانند ضرباتی بر پایه حکومت وارد کنند، تقسیم کنی و آنها را نسبت به 
دیگران سهم بیشتری دهی تا پایه های حکومتت محکم شود، امامA در پاسخ آنها 
به دونکته اشاره فرمود: نخست این که: من هرگزنمی توانم از طریق ظلم وستم و 
تبعیض ودادن حّق کسی به دیگری پایه های حکومت خود را محکم کنم وازطریق 
گناه به حق وعدالت برسم.دیگراین که: آن ها که دست به چنین کاری می زنند در 



پایان گرفتار ناسپاسی همان کسانی می شوند که به آنهاخدمت کرده اند)همان منبع، 
ص 301،302(. 

مرحوم »کلینی« در آغاز روایتی که از این خطبه آورده است از »ابی مخنف« چنین 
نقل می کند: گروهی از شیعیان خدمت امیرمؤمنانA رسیدند، عرض کردند چه 
المال را بیرون آوری، و در میان رؤسا واشراف تقسیم  مانعی داردکه اموال بیت 
کنی، و آنها را بر ما برتری بخشی)وسهم ما را به آنها دهی(تا پایه های حکومتت 
Aمحکم شود سپس به برنامه تقسیم بالسویه وعدالت در رعیت باز گردی؟! امام

با صراحت گفت:»برای  و  فرمود  ایراد  را  واین خطبه  ناراحت شد  پیشنهاد  ازاین 
رسیدن به یک هدف مقّدس نباید از وسیله نامقّدس و گناه آلود استفاده کرد، که 
این کار با منطق اسالم سازگار نیست.آیا به من پیشنهاد می کنید که برای پیروزی 
خود، ازجوروستم در حق کسانی که بر آنها حکومت می کنم، استمداد جویم؟!« 

أَتَأُْمُرونِّی أَْن أَْطلَُب النَّْصَر بِاْلَجْوِر فِیَمْن ُولِّیُت َعلَیِه. 
مگر هدف حکومت، اجرای عدالت نیست؟ چگونه شما پیشنهاد می کنید که با ظلم 
و ستم، پایه های حکومت را محکم کنم؟! این تناقضی است آشکار، و پیشنهادی 

است بر خالف رضای پرورگار )همان منبع، ص 306(.
امامA به بیان مفاسد این کار)تبعیض و جور و ستم و تقسیم ناعادالنه بیت المال(

پرداخته، چنین می فرماید:»آگاه باشید! بخشیدن مال درغیرموردش،تبذیرواسراف 
انجام  را  آن  دردنیا سبب سربلندی کسی که  این کار  است  ممکن  است هرچند 
گشت،این  خواهد  وی  سرافکندگی  موجب  درآخرت،  ولی  شود،  است  داده 
کاراورا)چند روزی(درمیان مردم )دنیاپرست( گرامی می دارد ولی در پیشگاه خدا 

به زمینش می افکند!« )همان منبع ص 308(.
از خطبه باال به خوبی استفاده می شود که امیرمؤمنانA اصرار داشته اند بیت المال 
مسلمین همواره به طور مساوی در میان مسلمین تقسیم گردد و هیچ گونه امتیازی 
شریف بر وضیع و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و حتی سابقین در اسالم و حتی 

نیازمندان بر غیر آنها نداشته باشند. 
اّول  در عصر خلیفه  ظاهراً  و  بود  به همین گونه  نیز وضع   Jاکرم پیامبر  درعصر 
همان روش ادامه یافت تا این که نوبت به »عمر«رسید.اوتفاوت هاوتبعیض هارابنیان 
نهادومالحظات سیاسی واجتماعی را در تقسیم بیت المال دخالت داد)همان منبع، 

310(. »إضرب بطرفک حیث شئت من الناس فهل تبصر إل فقیرا یکابد فقرا أو غنیا بدل 
نعمه هللا کفرا أو بخیال إتخذ البخل بحق هللا وفرا إو متمردا کأن بإذنه عن سمع المواعظ 

وقرا« )نهج البالغه خطبه 129(. 
به هر سو که می خواهی نگاه کن آیاجز فقیری که با فقر دست به گریبان است یا 
ثروتمندی که نعمت خدا را کفران کرده، یا بخیلی که بخل رادر ادای حقوق الهی 
سبب فزونی ثروت شمرده یا گردن کشی که گوش او از شنیدن اندرزها، کر است، 

شخص دیگری را می بینی؟
به هرحال امامA عموم مردم را در این خطبه مخاطب ساخته و هشدارهای مهمی در 
باره ناپایداری دنیا و فساد جامعه می دهد، می فرماید:»ای بندگان خدا شما با آنچه از 
این دنیا مورد عالقه شماست میهمانانی هستید برای مدتی معین و بدهکارانی هستید 
مورد بازخواست سرآمدی کوتاه دارید، و اعمال نزد خدا محفوظ است«.)مکارم 

شیرازی، 1385 ص 378(
کندواقوام  تقسیم  خود  اطرافیان  میان  در  را  المال  بیت  وقت  خلیفه  که  هنگامی 
وبستگان ناصالح خویش رادرپست های حساس بگمارد، فرماندار منصوب او علناً 
شراب بنوشد، و در حال مستی در محراب برای نماز جماعت حاضر شود و افراد 
دیگر مرتکب اعمال شنیع شوند، چه انتظاری از توده های مردم می رود مگر اسباب 
یابد،  امور گسترش  این  که  هنگامی  نیست؟  وهوسرانی  پرستی  شیطان،دنیا  سلطه 
سلطه شیطان سهل و آسان است. کار به جایی رسیده بود که طبق روایتی فرزند 
ابی وقاص خدمت  بن  ابوبکر وسعد  فرزندان  از  بعضی  اتفاق  به  إبن خطاب  عمر 
علی در دوران حکومت رسیدند و تقاضا کردند که آنها را بر دیگران برتری دهد 
وسهمشان را از بیت المال فزونی بخشد، امامA برفراز منبر قرار گرفت و مردم گرد 
او را گرفتند سپس خطبه مشروحی خواند و همه را از این گونه تقاضاها بر حذر 
داشت و فرمود:»کار شما به جایی رسیده که اگر بخواهم جلوی این گونه تبعیض ها 
را بگیرم، می گویند فرزند ابوطالب ستم روا داشت و از دادن حق ما مضایقه کرد، 
من می دانم شما چه می خواهید وبا چه وسیله می توانم شما را قانع کنم ولی هرگز 

اصالح کار شما را به فساد خودم خریدار نیستم«. 
امام دراین تعبیرهای گویاوزیبا انگشت روی چهار گروه محروم یا منحرف، که 
که  فقیرانی  نخست  می گذارد:  می دهند،  تشکیل  را  جامعه  ویرانی  و  فساد  اساس 



اغنیایی که  به کفر می کشاند و  انسان را  در چنگال فقر گرفتارند، فقری که گاه 
چنان در ناز، نعمت، لذت و شهوت فرورفته اندکه همه چیز را به فراموشی سپرده 
و غرق کفران شده اند و بخیالنی که چنین می پندارند بخل سبب فزونی ثروت و 
سرمایه است و گردنکشان مست و مغروری که گوششان بدهکار سخن حق نیست.

که می گوید: به هر سو می خواهی نگاه کن غیرازاین گروه ها   Aتعبیرزیبای امام
شخص دیگری را نمی یابی، دلیل بر این است که فقر و فساد آنچنان فرا گیر شده 
بود که در همه جا آثارش نمایان، و دلیل این فراگیری همان است که در باال به آن 

اشاره شد)مکارم شیرازی، 1385، ص 381-382(.
امام علیA درخطبه3 نهج البالغه می فرمایند:»آگاه باشید،سوگند به خداوندی که 
دانه را شکافت و انسان راآفرید اگر آن جمعیت بسیار برای بیعت حاضر نمی شدند 
وگرسنه  ستمگر  سیری  که  گرفته  آگاه  دانشمندان  بر  خداوند  که  پیمانی  نبود  و 
می انداختم  بر  آن  برکوهان  را  خالفت  شتر  مهار  نپسندند،حتماً  را  ستمدیده  ای 

وآخرخالفت رابه کاسه اول آن)زمان خلفا(آب می دادم«. 
در این عبارت علیA دو اصل را پایه به دست گرفتن حکومت قرار داده یکی 
شرکت و پذیرفتن مردم، دوم بر قراری عدالت و جلوگیری از ظلم)رحمانی، 1379 

ص 39(. 
یکی از برنامه های روشن حکومِت علوی، برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان 
و برخورد شدید با تبعیض ها، انحصارات، رانت خواری ها، و پایمال کنندگان اموال 
عمومی بوده است. امام در روز دوم خالفت، سیاست های خود را در این زمینه به 
اطالع مردم رساند :»سوگند به خدا )اگر بخشیده عثمان را بیابم( به مالک آن باز 

گردانم«.)ابن ابی الحدید، 1393، ص 90( 
و  عدل  در  زیرا  باشد؛  شده  خریده  کنیزکان  و  داده  شوهر  زن ها  آن  از  چه  اگر 
سخت تر  را  ستم  نتابد،  بر  را  عدالت  که  آن  و  است  گشایش  و  وسعت  درستی، 

یابد«)نهج البالغه، خطبه 15(. 
کلبی می گوید:آنگاه فرمان داد همه سالح هایی را که درخانه عثمان پیدا شده بود 
و آنها را علیه مسلمانان به کارگرفته بودند، بگیرند و در بیت المال نهند. همچنین 
و  کنند  تصّرف  بود،  خانه اش  در  راکه  )نجائب(زکات  گزینه  فرمود،شتران  مقرر 
شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ امّا کاری به سالح هایی که درخانه عثمان بود و بر 

ضدمسلمانان ازآن استفاده نشده بود، نداشته باشند و ازتصّرف همه اموال شخصی 
عثمان که درخانه اش و جاهای دیگر است، خودداری شود. نیزدستورفرموداموالی 
یاران خود و هر کس دیگر داده است،  به  پاداش و جایزه  به صورت  که عثمان 
برگردانده شود.چون این خبربه عمروبن عاص رسید، برای معاویه نوشت: »هر چه 
باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی طالب همه اموالی راکه داری ازتوجداخواهد 
کرد؛ همان گونه که پوست عصاوچوبدستی رامی کنند.«)ابن ابی الحدید، 1393، 

)135-136
امامA ،مالک را به شدت از رانت جویی اطرافیانش برحذر می دارد:»و بدان که 
والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری جویی و گردنکشی 
است و در معامالت با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات 
آن صفات قطع کن؛ به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع 
مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی ببندند که صاحبان زمین های مجاورشان را 
در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند 
و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لّذت وگوارایی نصیب ایشان 
شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.«امامA  در یک کالم انحصارطلبی 
دولت را نفی می کند؛ آنجا که به مالک می فرماید: »ایاک و االستئثار بما الناس فیه 
اسوه« بپرهیز از این که به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان رادرآن حقی 
ُسنَّتُهُ  َو  اْلقَْصدُ  ِسیَرتُهُ  فرمود:»اْلُمْؤِمُن   Jدرتوصیف رسول خدا است.«آن حضرت 
اْلعَْدلُ؛ راه و رسم او )رسول خدا( اعتدال، روش او  اْلفَْصُل َو ُحْکُمهُ  ْشدُ َو َکاَلُمهُ  الرُّ

صحیح و متین و سخنانش روشنگر حق از باطل و حکمش عادالنه بود«.
تا  است  مردم - الزم  و عموم  بر همه - حکومت، حاکمان، کارگزاران  بنابراین 
فردی،  امور  در  همواره   Aعلی وامام   Jاسالم پیامبر  سیره  و  سنت  از  پیروی  با 
اساس  و  کنند  دوری  تفریط  و  افراط  از  عبادی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
برنامه ها و تصمیم گیری ها و سیاست ها را بر پایه اعتدال و میانه روی تنظیم کنند تا 
راه راست و نجات را بیابند. حکومت باید در تمام سیاست گذاری ها و عملکردها 
Aاز این مرز خارج نشود و دستورهای حکومتی خود را همانگونه که امام علی

درنهج البالغه به کارگزاران خود سفارش فرموده، بر اساس این اصل مهم صادر 
کند و در مسائل فرهنگی و تربیتی نیز زمینه هرگونه افراط و تفریط را از بین ببرد و 



بسترهای الزم را برای رعایت اصل اعتدال و شکوفایی استعدادهای انسانی و تربیت 
دینی مهیا سازد )باباپور، محمد، 1394، 176(.

زمامداران عادل، جامعه رابه امنیت، رفاه وبرکت می رسانند و سرچشمه خیر برای 
ضمن   Aعلی امیرمؤمنان  مردمانند.  هالکت  وسیله  فاجر  زمامداران  و  مردمانند 
خطبه ای هنگام اردوکشی به شام برای پیکار با معاویه بن أبی سفیان و قاسطین چنین 
اِلَحهَ  ِعیَّهَ الصَّ ِ َوأَِطیعُوهُ َوأَِطیعُوا إَِماَمُکْم فَإِنَّ الرَّ َ ِعبَادَ للاَّ فرموده است:»اتَّقُوا للاَّ
َماِم اْلفَاِجرِ«)نهج البالغه،  ِعیَّهَ اْلفَاِجَرهَ تَْهِلُک بِاإْلِ َماِم اْلعَاِدِل أََل َوإِنَّ الرَّ تَْنُجو بِاإْلِ
خطبه 87(.از خدا بترسید و از امام خود فرمان برید که مردم صالح به وسیله پیشوای 
عادل نجات می یابند و بدانید که مردم فاجر به وسیله پیشوای فاجر هالک می شوند. 
بنابر اندیشه سیاسی امام علیA جز آنان که عدالت رابرخود گماشته اند و عدالت 
حاکم بر اندیشه وکردارورفتارآنان است، کسی نمی تواند حق و عدل را به درستی 
اْلَهَوی  نَْفُی  َعْدِلِه  َل  أَوَّ فََکاَن  اْلعَْدَل  نَْفَسهُ  أَْلَزَم  برپا دارد.آن حضرت فرموده است: »قَْد 
َها َوَل َمِظنَّهً إِلَّ قََصدََها قَْد أَْمَکَن  َعْن نَْفِسِه یَِصُف اْلَحقَّ َویَْعَمُل بِِه َل یَدَُع ِلْلَخْیِر َغایَهً إِلَّ أَمَّ
َمْنِزلُه«)نهج  َکاَن  َحْیُث  َویَْنِزُل  ثَقَلُهُ  َحلَّ  َحْیُث  یَُحلُّ  َوإَِماُمهُ  قَائِدُهُ  فَُهَو  ِزَماِمِه  ِمْن  اْلِکتَاَب 
که  است  این  آن  نشانه  نخستین  گماشته؛  خود  بر  را  عدالت   .)87 خطبه  البالغه، 
هوی و هوس را از دل برداشته؛ حق را ستاید و به کار بندد؛ کار نیکی نیست که 
ناکرده گذاشته؛ و درجایی گمان فایدتی نبرده جز آن که برای رسیدن بدان همت 
گماشته؛ خود را در اختیار کتاب خدا نهاده؛ آن را راهبر و پیشوای خود قرار داده؛ 

هر جا گوید بارگشاید و هر جا که فرمان دهد، فرود آید. 
توان هر کس به هر پست از مقام های زمامداری که می رسد، باید توان و شایستگی 
اداره  امانت  سنگین  بار  تحمل  توان  یعنی  باشد؛  داشته  را  مقام  آن  برای  الزم 
مردم؛ گشادگی سینه؛ توانایی تحمل مخالفان؛ شجاعت الزم در تصمیم گیری و 
ایستادگی؛ صالبت و استواری در امور؛ مصمم بودن در راهبری؛ توان ایستادگی 
در برابر مشکالت و نامالیمات؛ صبر و استقامت بر مصیبت ها و نعمت ها؛ صبر در 
برابر معصیت ها؛ صبر بر طاعت خدا؛ و توانایی حفظ حدود خدا و مرزها؛ پاسداری 
از حقوق مردم و قوانین مقررات داشته باشد. امیرمؤمنان علیA فرمود:»أَیَُّها النَّاُس 
برای حکومت  افراد  سزاوارترین  مردم!  ای  َعلَْیهِ؛  أَْقَواُهْم  اْلَْمِر  بَِهذَا  النَّاِس  أََحقَّ  إِنَّ 

کسی است که بدان تواناتر باشد«)نهج البالغه، خطبه 173(.

کسی که توان الزم برای اداره امور را ندارد و به آسانی زیر بار کار یا این و آن 
می رود و زمام امور از کف او بیرون می رود، گرفتار تزلزل و پریشانی وتصمیم ها 

و اقدامات متناقص می گردد )باباپور، محمد، 1394، 188-189(.
و  آسایش  رفاه،  زمینه  آوردن  فراهم  اسالمی،  حکومت  وظیفه  مهمترین  از  یکی 
تأمین معیشت مردم است. حکومت باید با فقرزدایی و تأمین معاش مردم، آسایش 

و آرامش آنان رافراهم نماید.
حضرت امام علیA به رفاه عمومی توجه داشت وآبادانی سرزمین هاوتأمین زندگی 
»َونُْظِهَر  می فرماید:  حضرت  آن  می دانست.  خود  راازوظایف  مردم  شرافتمندانه 
ُحدُوِدَک«)نهج  ِمْن  اْلُمعَطَّلَهُ  َوتُقَاَم  ِعبَاِدَک  ِمْن  اْلَمْظلُوُموَن  فَیَأَْمَن  بِاَلِدَک  فِی  ْصاَلَح  اإْلِ

البالغه، خطبه 131(.
بیان  خواری  رشوه  رابا   Aعلی امیرالمؤمنین  برخورد  از  نمونه ای  اینجا  در 
می کنیم)عبداللهی، 1385، 38(. امام می فرماید:شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد 
)اشاره به اشعث بن قیس دارد که قرار بود فردای آن روز دادگاه اسالمی به پرونده 
وی رسیدگی کند( که ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت و معجونی در آن ظرف 
بود. چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمی یا قی کرده آن 
مخلوط کرده اند! به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه که این دو بر ما اهل 
بیت پیامبر حرام است؟ گفت: نه زکات است، نه صدقه، بلکه هدیه است. گفتم: 
زنان بچه مرده بر تو بگریند، آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت 
آشفته شده یا جن زده شدی یا هذیان می گویی؟به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را 
با آنچه زیر آسمان هاست،به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از 
مورچه ای به ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد! همانا این دنیای آلوده شما نزد من از 
برگ جویده شده دهان ملخ پست تر است! علی را با نعمت های فناپذیرولذت های 
لغزش هاوازاویاری  وزشتی  عقل  خفتن  می بریم  پناه  خدا  به  کار؟  چه  ناپایدار 

می جویم)نهج البالغه، خطبه 215(. 
خالصه و نتیجه گیری 

پدیده فساد، با به وجود آمدن دولت در جوامع به وجود آمده است. در حال حاضر 
نیز این پدیده از مهم ترین پدیده های منفوری است که به علت گستردگی اثرات 

منفی آن بر جوامع، تمامی کشورهای دنیا با سطوح مختلف با آن روبرو هستند.



راههایی  یافتن  پی  در  اجتماعی  علوم  مختلف  محققان حوزه های  و  اندیشمندان   
برای کنترل و مدیریت این پدیده بوده و هستند تا بتوانند آثار آن را کمتر نمایند. 
فساد  پدیده  بودن  وفراگیر  اهمیت  علت  به  نیز  )بشری(  غیرالهی  و  الهی  مکاتب 

راهکارهایی را برای پیروان خود ارائه داده اند. 
دین اسالم نیز به عنوان دینی کامل که به دنبال سعادت فردی و اجتماعی بشر است 
راهکارهای اجرایی برای پدیده فساد اقتصادی ارائه نموده است؛ به طوری که در 
تمامی منابع فقهی اعم از قرآن، روایات، سنت شواهد معتبری برای کنترل پدیده 
فساد مشاهده می شود. به طور کلی می توان موارد ارائه شده از طرف اسالم برای 
پدیده فساد را به دو بخش پیشگیری از فساد و نحوه برخورد با مفاسد تقسیم بندی 

نمود.
فهم  دنبال  به  البالغه  فساددرنهج  به  مربوط  ازخطبه های  بااستفاده  پژوهش  این 
است.سیره  بوده  فساداقتصادی  پدیده  دربرابر   Aعلی امام  پیشنهادی  راهکارهای 
عملی ونیزگفته های امام علیA نشان دهنده برخورد جدی باپدیده فساداقتصادی 

است که این نشان ازاهمیت این پدیده برای جامعه وحکومت می نماید. 
 Aعلی امام  البالغه  نهج  در خطبه های  که  است  این  پژوهش  این  دیگر  نتایج  از 
از فساد  برای جلوگیری  المال  از بیت  بر روی استفاده مناسب  بیشترین تمرکز را 
المال در خلق  بیت  باالی  بسیار  پتانسیل  از  نشان  این توجه  اقتصادی داشته است. 
پدیده فساد اقتصادی می نماید. تأکید بسیار زیاد بر حق الناس و بیت المال از طرف 

معصومینA نیز نشانه دیگری بر این امر است.
البته راهکارهای دیگری را نیز امام علیA برای محدود نمودن و مدیرریت فساد 
اقتصادی ارائه می نمایندکه برخی از این فقرزدایی، برقراری عدالت و نیز پرهیز از 

رشوه خواری است. 
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راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ اسالمی در جامعه
 از منظر قرآن کریم

فاطمه اسحاقی1 
چکیده 

با استفاده از آیات قرآن کریم، مراحل و روش های نهادینه سازی  در این نوشتار 
فرهنگ اسالمی به صورت دسته بندی بیان شده است. این راهکارها به 7 قسمت 
اصلی تقسیم شده که عبارت است از: ضرورت اصالح پایه های اعتقادی، ضرورت 
توجه به خودشناسی، نفی عقاید و سنت های جاهلی و ایجاد بینش برتر بین مردم، 
نفی انجام اعمال ناشایست و تشویق به انجام اعمال شایسته، آگاهی دادن به اغراض 
بیان  ارزش ها در جامعه،  نشر  ارزش ها و  نفی ضد  او،  از  پیروی  شیطان و عواقب 
معارف واال به صورت غیر مستقیم. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری 
از آیات قرآن و روایات معصومینA به تبیین راهکارهای اساسی قرآن کریم در 

نهادینه سازی و ترویج فرهنگ اسالمی پرداخته شود. 
اسالمی،  فرهنگ  فرهنگ سازی،  راهکارهای  فرهنگ سازی،  کلیدی:  واژگان 

فرهنگ قرآنی، نهادینه سازی فرهنگ.

f.eshaqi13011@  ، D آمنه  حضرت  علمیه  مدرسه   2 سطح  طلبه  اسحاقی،  فاطمه   .1
gmail.com، کارشناس ارشد علوم قرآن



مقدمه
و  رشد  برای  مناسب  وایجادزمینه  فرهنگ سازی  به  نیاز  هرامرمهمی  عملی کردن 
به  اسالمی  وایجادفرهنگ  جامعه  فرهنگ  تغییر  برای  کریم  قرآن  دارد.  آن  ادامه 
َ«)ص/87(.همچنین  تبیین شاخصه های موردنیازبشرمی پردازد:»إِْن ُهَو إِلَّ ِذْكرٌ ِلْلعَالَِمینَ

هرشخص باپایه گذاری سنت های نیک،ازآن بهره مند می شود. 
از مهمترین هدف های دسته بندی وبه دست آوردن راهکارهاو شاخصه های مهم 
فرهنگ سازی به روش قرآن،نهادینه سازی فرهنگ قرآنی و بهره بردن ازآموزه های 
قرآن کریم است.امید است، با به کار بستن حکمت های الهی در جامعه اسالمی 
نمونه،دیگر  جامعه ای  عنوان  وبه  یافت  دست  انسانی  واالی  ارزش های  به  بتوان 
جوامع راتحت تأثیر فرهنگ اصیل اسالمی قرار داد. از آنجا که فرهنگ امر مهمی 
در شناسایی هویت هر جامعه به حساب می آید، دراین زمینه کتاب های مهمی به 
نگارش در آمده است. در زمینه فرهنگ اسالمی نیز کتاب ها و مقاالتی با موضوع 
دارد.  بر  در  را  اسالمی  فرهنگ  مؤلفه های  که  است  نوشته شده  قرآن  و  فرهنگ 
نگرفته و هنوز جای  این زمینه صورت  تألیفات گسترده در  تاکنون  این وجود  با 
تأثیر فراتری درپایدار  اینکه نهادینه سازی فرهنگ،  به دلیل  بیشتری می طلبد.  کار 
ماندن آن درجامعه دارد،لذادراین نوشتاربرآنیم راهکارهای فرهنگ سازی برگرفته 

ازقرآن به منظور نهادینه سازی آن بیان شود. 
فرهنگ اسالمی

روشن است امروزه فرهنگ اسالمی که نشان دهنده فرهنگی بر پایه اسالم و قرآن 
است، به مراتب بیش از سایر فرهنگ ها مورد توجه است. این امر لزوم مراجعه به 
معتقد   Hفرهنگ برخاسته از آموزه های اسالم را دو چندان می کند.امام خمینی
باالترین  و  ملت هاست  بدبختی های  و  خوشبختی ها  همه  مبدأ  فرهنگ،  که  است 
عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت دارد و هویت آن جامعه را تشکیل 
می دهد، فرهنگ آن جامعه است و با انحراف آن، هرچند جامعه قدرتمند و قوی 
باشد، پوچ و میان تهی است. )نگارش، دشمن شناسی از دیدگاه امام خمینیH، ص 

 )67
کمتر مفهومی به اندازه فرهنگ که از مفاهیم اساسی جامعه شناسی است، در معرض 
تا جایی که حدود چهارصد  است.  قرار گرفته  تعریف های گوناگون  و  تفسیرها 

تعریف از آن ارائه کرده اند. )اسدی، 1388، ص 34( واژه فرهنگ به معانی متعدد 
از جمله؛  1. ادب 2. دانش 3. مجموعه آداب و رسوم 4. مجموعه علوم و معارف 
نیز تربیت،به معنی فرهنگ  و هنرهای یک قوم)معین، 1360، ج 2، ص 2538(و 

که علم،دانش وادب باشد،3معنا شده است. )دهخدا، 1377، ج 11، ص 17132(
با توجه به توضیحات عنوان شده اگر بخواهیم از واژه ای قرآنی استفاده کنیم که با 
فرهنگ گستره معنایی نزدیکی داشته باشد، می توان ازواژه سنت نام برد. سنت به 
معنای راه و روش، قانون و آیین،بیان شده است.)دهخدا، 1377، ج 9، ص 13775(

-سة الطریقة آمده است )سعدی، 1408 ق، ص  هم چنین السنَن: جمع سنه و السنَّ
 .)184

در اصطالح نیز سنة النبی: راه وروشی که پیامبرJآن را انتخاب کرده،آمده است. 
همچنین درباره سنة اهلل،به حکمت خدا و به روش اطاعت از او گفته می شود:»ُسنَّةَ 
تَْبِدیاًل«)الفتح/23( )اصفهانی، 1412 ق،  للّاِ  ِلُسنَِّة  تَِجدَ  لَْن  َو  قَْبُل  ِمْن  َخلَْت  قَْد  الَّتِی  للّاِ 
ص 429(.درباره روایت”فمن رغب عن سنتی فلیس منی”)احمدی میانجی، 1419 
ق، ج 1، ص 499(نیز گفته شده منظور این است که هرکس طریق مرا رها کند و 

روشی غیر از آن اتخاذ نماید]ازمن نیست[)سعدی، 1408 ق، ص 184(. 
قرآن  از  برگرفته  و  اسالمی  فرهنگی  سنت،  و  فرهنگ  واژه  دو  ترکیب  واقع  در 
ساختن  راهکارهای  که  ایرانی  فرهنگ  با  آمیخته  غنی  فرهنگی  می دهد.  ارائه  را 

جامعه ای قرآنی و آرمانی را برای پویندگان آن ارائه کرده است.
بنابراین می توان گفت: از آنجا که مهمترین مؤلفه های فرهنگ شامل جهان بینی، 
ارزش ها،ایدئولوژی،هنجارها،تکنولوِژی مادی و اجتماعی و نمادها است. )اسدی، 
1388، ص 42( سعی شده در این مقاله به بیان راهکارهای نهادینه سازی فرهنگی 
پیرامون  که  شودونیزجهان بینی هاوارزش هایی  پرداخته  وقرآن  اسالم  از  برگرفته 

قرآن ومعّرف فرهنگ اسالمی است رادر بربگیرد.
لزوم بهره بردن از قرآن کریم قرآن کریم

طبق آیه 89 سوره نحل،خودرا»تبیاناً لکل شئ« معرفی می کند که نشان دهنده وجود 
گنجینه ای غنی از معارف واال در قرآن کریم است. معارفی که با بهره بردن از آن 
بشر از هر هدایتی بی نیاز می شود.   چنانکه عالمه طباطبایی درباره»لکل شئ«براین 
باوراست که “مراد همه آن چیزهایی است که مربوط به امر هدایت است، اعم از 



واقع  در   .)324 12، ص  دارند”)طباطبایی، 1417 ق، ج  احتیاج  بدان  مردم  آنچه 
قرآن حکیم، قانون طبیعت است قانونی که هرگز در آن تغییر و تبدیلی نیست، نه 
نقصی دارد تا اصالح شود و نه زمانی بر آن می گذرد تا قابل نسخ و نقض باشد؛ 
بلکه قانونی است ازلی و ابدی، همچون خود خدا. پس اگر پیامبر و امامان معصوم 
مسلمانان را بارها به خواندن قرآن و اندیشیدن درباره آن سفارش فرموده اند، به این 
دلیل بوده و هست که برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت راهی جز اجرای قانون 

قرآن وجود ندارد )ابن طاووس، 1381، ص 28 و 29(. 
راهکارهای قرآنی جهت نهادینه سازی فرهنگ اسالمی 

1. ضرورت اصالح پایه های اعتقادی 
بدون شک یکی ازامور مهم نهادینه سازی فرهنگ قرآنی ایجاد فضایی برپایه های 
شود. پرداخته  قرآنی  اصیل  فرهنگ  نشر  به  آن  تادرسایه  است  اعتقادی  صحیح 

نمی کند.  تبعیت  باشدازآن  نداشته  امری  به  اعتقاد  انسان  اگر  زیرابدیهی است که 
ازمهمترین اموراعتقادی که درقرآن به آن اشاره شده است عبارتنداز:

این اصل اساسی تأکید می کند.  1.1.توحید:آیات فراوانی به ضرورت پذیرش 
)ابن  به عنوان شناسنامه خداوند معرفی شده است  سوره اخالص که در روایات 
بابویه، 1367، ج 2، ص 155(؛ توصیف دقیقی از ذات و صفات و افعال باری تعالی 
ارائه می دهد و همانطور که عالمه طباطبایی در تفسیر این سوره می فرماید:»و هو 
التوحید القرآنی الذی یختص به القرآن الکریم ویبنی علیه جمیع المعارف اإلسالمیِة«.“و 
تمام  به قرآن کریم اختصاص دارد و  آن ]سوره توحید[ توحید قرآنی است که 
معارف اسالمی بر پایه آن بنا شده است”)طباطبایی، 1417 ق، ج 20، ص 387(.

بنابراین تالش در درک معارف اسالمی، هرچند با فهم عمیق یک سوره از قرآن 
مقدمه  امر  این  به  توجه  می رساند،  اعلی  درجه  به  اعتقادی  نظر  از  را  انسان  باشد 
ذیل  که  مهمی  امور  فرداست.از  هر  دروجود  اسالمی  ناب  فرهنگ  نهادینه سازی 

توحید مورد توجه قرار می گیرد عبارتنداز: 
نظارت و نزدیکی خداوند: انسان در سایه پذیرش ایمان به خدای یگانه به این 
امر نیز باید دقت کند که در همه حال اعمال او مورد توجه و نظارت خداوند قرار 
به دنبال دارد. همانگونه که در  نبودن نوعی خودکنترلی  این مخفی  می گیرد که 
ْنساَن َو نَْعلَُم ماتَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَیِه ِمْن  تفسیر سوره)ق/16(:»َو لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

َحْبِل اْلَوِریدِ« آمده است:»ل یخفی علیه شی ءمن خفیاته«)زمخشری، 1407 ق، ج 4، 
ص 383(،این بینش را ایجاد می کند که محضر احترام داردوازآنجاکه تمام عالم 
محضر خدا است؛ ارتکاب معصیت، مخالفت باکسی است که انسان درمحضر او 
قرار دارد؛یعنی خداوند)خمینی، 1368، ج 11، ص 383(، پس نباید مرتکب گناه 
شد. نهادینه شدن این دیدگاه بینشی را ایجاد می کند که انسان خودش را نگهبان 
به  توجه  واقع  در  گردد.  بی نیاز  خارجی  پاسبانان  از  و  ببیند  خویش  عمل  و  فکر 
این امر راهکاری است، جهت نهادینه کردن احترام نسبت به خدا که خود گامی 

اساسی ترک گناه و قرب به خدا است.
توکل بر خدای یگانه: توکل ازاموری است که قرین ایمان است و همانطور 
َعلی  لَنَْصبَِرنَّ  َو  ُسبُلَنا  َهدانا  قَْد  َو   ِ َعلَی للاَّ نَتََوکَل  أَلَّ  لَنا  که خداوند می فرماید: »َو ما 
غیرمؤمن  داشت  توجه  اْلُمتََوکلُونَ«)ابراهیم/12(باید  فَْلیتََوکِل   ِ للاَّ َعلَی  َو  آذَیتُُمونا  ما 
است،فکر  حقیقی  توکل  دارای  که  کسی  باشد،چون  حقیقی  متوکل  نمی تواند 
می کند که همه امور به دست خدا است)طباطبایی، 1374، ج 12، ص 45(. پس 
از آنکه انسان فهمید خداوند از رگ گردن به او نزدیک تر است، به ذات احدیت 
بینش  نوعی  بینش  این  نشود.  یا  آنکه خواسته اش محقق شود  توکل می کند؛ چه 
توحیدی است که فرد به آرامش حقیقی دست می یابد. چراکه اگر شخص با توکل 
آغاز کند و پس از تالش وصول به نتیجه را به خدا واگذار کند دیگر دچار نگرانی 
قرآنی  فرهنگ  است،  به دست خدا  امور  اینکه همه  به  توجه  نتیجه  در  نمی شود. 
توکل را نهادینه می سازد وبه طبع آن فرد مؤمن راازدغدغه های کاذب به سمت 

آرامش سوق می دهد. 
فرهنگ  درحقیقت  دعا:  درقالب  عقیدتی  ازمطالب  بردن  1-1-1.بهره 
که  است  قرآنی  آموزه های  از  یکی  او  از  مدد جستن  و  خدا  درگاه  به  نیاز  ابراز 
راهکاری،جهت نهادینه سازی فرهنگ مدد جستن از خدا در امور مختلف است. 
باید مسکین  تنها  و  نیاز دارد  العالمین  به رّب  بنده همواره  فرهنگی که می آموزد 
درگاه او باشد. در این صورت است که انسان تا حدی رشد می کند و درمی یابد 
که نیازمند توکل و طلب کردن از خدایی است که به امور خلق آگاه است ودر 

رساندن مؤمن به خیردین ودنیا سزاوارتر است.
در سوره االسراء/80 بیان شده است:»َو قُْل َرّبِ أَْدِخْلنِی ُمْدَخَل ِصْدٍق َو أَْخِرْجنِی ُمْخَرَج 



ِصْدٍق َو اْجعَْل ِلی ِمْن لَدُْنک ُسْلطاناً نَِصیراً« در این آیه داخل کردن را به خدا نسبت 
می دهد، اگر چه کار بنده است، زیرا از خداوند درخواست می کند که لطف خود 
را شامل حالش گرداند و او را به خیر دین و دنیا نزدیک گرداند. )طبرسی، 1360، 
ج 14، ص 159(. در آیه الممتحنه/5 نیز، شیوه درخواست کردن از خدا به روشی 
قرآنی بیان شده است و در پایان آیه به دو صفت عزیز و حکیم بودن خداوند اشاره 
کرده است: »َربَّنا ل تَْجعَْلنا فِتْنَةً ِللَِّذیَن کفَُروا َو اْغِفْر لَنا َربَّنا إِنَّک أَْنَت اْلعَِزیُز اْلَحکیم«. 
در روایتی از امام صادقA آمده است: »َما کاَن ِمْن ُوْلِد آدََم ُمْؤِمٌن إِلَّ فَِقیراً، َو َل کافٌِر 
ُ فِی هُؤَلء«  ِللَِّذیَن کفَُروا«فََصیَرللاَّ إِلَّ َغنِیاً َحتّی َجاَء إِْبَراِهیمAُ ،فَقَاَل:»َربَّنا ل تَْجعَْلنا فِتْنَةً 
)کلینی، 1429 ق، جلد 3، ص 654(.هیچ آدمی زاده مؤمنی نبود،جز اینکه فقیر بود 
وهیچ آدمی زاده کافر نبود جز اینکه توانگر بود تا ابراهیمA آمد و عرض کرد: 
دراینان  مساز«پس خدا  کافرند  آن کسانی که  آزمایش  وسیله  را  ما  »پروردگارا، 
داشت)کلینی،  مقرر  حاجت  و  اموال  هم  آنان  ودر  داشت  مقرر  وحاجت  اموال 

1375، ج 5، ص 103(. 
بنابراین با توجه به آیاتی که بیان شد،  روشن می شود که توجه به اصل پذیرش 
از  برنامه ای  به  انسان  زیرا  می گردد.  الهی  اوامر  دیگر  از  اطاعت  سبب  توحید، 
نتیجه هنگامی که توحید  ایمان دارد. در  او عطا شده است،  به  سوی رّب حکیم 
در قلب انسان نهادینه شود، موجب پدید آمدن اموری چون توکل بر خدا،حس 
نزدیکی به او و نیز اعتماد بر یاری خداوند که سبب ابراز درخواست از پروردگار 

است،خواهدشد.
به  معبود  آنچه  هر  که  می شود  فرهنگی  شدن  نهادینه  سبب  عقیده  این  نتیجه  در 
پایه فرهنگ معارف  بر  پذیرد و جامعه ای  فرمان  بنده  امر کند  یا ترک آن  انجام 
همواره  الهی  انبیای  انبیاء:  روشن  دالیل  و  هدایت  از  بردن  کند.بهره  بنا  اسالمی 
وظیفه بشارت وبیم دادن به مردم را به عهده داشتند، همانطور که در سوره النساء/ 
ُسِل َو  ةٌ بَْعدَ الرُّ ِ ُحجَّ ِریَن َو ُمْنِذِریَن ِلئاَلَّ یکوَن ِللنَّاِس َعلَی للاَّ 165آمده است: »ُرُسالً ُمبَّشِ
ُ َعِزیزاً َحکیماً«. در واقع از جمله وظایف انبیاء و همچنین پیامبر اکرم)ص( کاَن للاَّ

بیان احکام و اوامر الهی است که پیروی از آن موجب رسیدن بندگان به هدایت 
الهی و فوز عظیم می شود.درحقیقت آنها به شرح قوانین اجتماعی پرداختند که از 

سوی پروردگار دریافت کرده اند. 

می کند.  آسانتر  بودن  وحیانی  دلیل  به  را  رهنمودهایشان  پذیرش  امر  این  بنابراین 
ْحساِن َو  َ یأُْمُر بِاْلعَْدِل َو اإْلِ نمونه آن آیه 90 و 91سوره نحل است که می فرماید: »إِنَّ للاَّ
إِیتاِء ِذی اْلقُْربی َو یْنهی َعِن اْلفَْحشاِء َو اْلُمْنکِر َو اْلبَْغی یِعُظکْم لَعَلَّکْم تَذَکُرونَ«. همانگونه 
که عالمه طباطبایی بیان کرده:»خدای سبحان در این آیه ابتدا آن احکام سه گانه 
را که مهم ترین حکمی هستند که اساس اجتماع بشری با آن استوار نموده، ذکر 
فرموده است؛ زیرا از نظر اسالم مهمترین هدفی که در تعالیمش دنبال شده اصالح 
عموم است«)طباطبایی، 1374، ج 12، ص 476(.در واقع پیروی از خط مشی فکری 
صحیح است که به اعمال انسان مؤمن جهت می دهد و بدون شک خط فکری که 
توسط انبیا به بشر ابالغ شده بهترین راهکار و آموزه جهت نهادینه سازی فرهنگی 

اصیل برپایه اعتقادی استوار است.
بنابراین از آیات فوق در می یابیم که همواره پیامبران به عنوان واسطه خلق و خدا 
البته  بودند؛  الهی  حدود  بیان کننده  و  می نمودند  ابالغ  آنها  به  را  بشر  برنامه های 
حدودی که نفعی برای خدای صمد ندارد و هر آنچه از سوی خدای حکیم به بشر 
ابالغ می شود اطاعتش از سوی بنده موجب رسیدن به فوز عظیم است. اگر انسان 
به رستگاری است و سرباز  دریابد که اطاعت از خدا و رسولش موجب رسیدن 
حدوداهلل  از  اطاعت  سمت  به  رغبت  با  طبیعتاً  است،  عقوبت  موجب  آن  از  زدن 
می رود و با گوش جان وجودش را پذیرای دریافت سخنان حق می سازد. این امر 
راهکاری جهت نهادینه سازی بهره بردن از اوامر الهی در جریان زندگی بشراست، 
زندگی ای که عالوه بر بهره بردن از برترین فرهنگ، رنگ و بویی خدایی نیز دارد.

توجه دادن به معاد و بازگشت به سوی خدا: آیات متعددی در قران کریم 
إِلَّ  إِلهَ  ل   ُ »للاَّ مانند:  می کند،  اشاره  قیامت  روز  در  انسان ها  شدن  جمع  و  معاد  به 
َحِدیثا«)النساء/875(.  ِ للاَّ ِمَن  أَْصدَُق  َمْن  َو  فِیِه  َریَب  ل  اْلِقیاَمِة  یْوِم  إِلی  لَیْجَمعَنَّکْم  ُهَو 

همچنین سوره هایی مانند النبأ به معرفی کیفیت قیامت می پردازد؛ این سوره متضمن 
خبر دادن درباره یوم الفصل،صفات آن و نیز استدالل بر حقیقت و تردیدناپذیری 
آن است. سپس به توصیف این روز همراه با ذکر حوادث مربوط به آن همچون 
احضار همگی مردم و جمع شدنشان دریکجا می پردازد )طباطبایی، 1374، ج 20، 

ص 256(. 
در نتیجه بدیهی است که خبر دادن از معاد و بازگشت به سوی خدا موجب تفکر 



با اعمالش برانگیخته می شود خود راهی است که  اینکه هر فرد همراه  می گردد. 
انبیای  این راهکارها توسط  راه سوق دهد.  بهترین  از  پیروی  فرهنگ  به  را  انسان 
معصومی که مصون از اشتباه اند. عالوه بر آن توجه به معاد انسان مؤمن را از غرق 
شدن در دنیای فانی باز می دارد و او را به سمت بهره بردن از فرهنگ جاوید قرآنی 
پیرو اعتقادی اسالمی سوق می دهد.در نتیجه توجه به این فرهنگ قرآنی جامعه ای 

آرمانی می سازدکه الگوی بشریت قرار خواهد گرفت. 
2. ضرورت توجه به خودشناسی و خودسازی 

به ضرورت خودشناسی  توجه  اسالمی  فرهنگ  نهادینه سازی  ازراهکارهای  یکی 
Jپیامبر از  روایتی  در  همچنان که  شود.  منجرمی  خداشناسی  به  نهایتاً  که  است 

را  پروردگارش  بشناسد،  را  َربَّه«هرکس خودش  َعَرَف  فَقَْد  نَْفَسهُ  َعَرَف  آمده:»َمْن 
نباشد نور  بنابراین تا خودسازی  شناخته است)مجلسی، 1403 ق، ج 2، ص 32(. 
معرفت بر دل نمی تابد، و اصوالً این دو از یکدیگر جدا نیستند )مکارم شیرازی، 

1374، ج 19، ص 395(. 
مقدم  جامعه سازی  بر  خودسازی  که  داشت  توجه  امر  این  به  باید  همچنین 
گامی  خودسازی  فرهنگ  کردن  نهادینه  98(.چراکه  ص   ،24 ج  است)مطهری، 
نفس  تربیت  ضرورت  در   Aعلی امام  چنانچه  است.  سازی  جامعه  سوی  به 
می فرماید:»َمْن نََصَب نَْفَسهُ ِللنَّاِس إَِماماً فَعَلَیِه أَْن یْبدَأَ بِتَْعِلیِم نَْفِسِه قَْبَل تَْعِلیِم َغیِرِه«هرکس 
خود را به عنوان پیشرو بر مردم قرار دهد، پس بر او الزم است تا تعلیم نفس خود 
را قبل از تعلیم دیگران آغاز نماید)سید رضی، 1414 ق، ص 417(. اصلی که هر 

انسان با دستور کار خود قرار دادن آن از پیروی نفس اماره در امان می ماند. 
با دقت در مطالب باال می توان به این نتیجه رسید که پیش از جامعه سازی بایستی 
به اصل خودسازی توجه کرد. در این صورت است که می توان با نهادینه کردن 
پیش  فاضله  مدینه  به سمت ساختن  فضایل،  درونی سازی  یعنی  اسالمی  فرهنگ 
انسان توجه دارد و خصوصیات طبیعی  به اصل خلقت  ادامه آیاتی که  رفت. در 
و  خودشناسی  فرهنگ  کردن  نهادینه  جهت  راهکاری  تا  کرده  بیان  را  باطنی  و 

خودسازی بیان می شود. 
کریم  قرآن  در  همان طورکه  گرفتن:  پند  برای  انسان  خلقت  به  اشاره 
اشاره  انسان  خلقت  کیفیت  15-13(به  جمله)المؤمنون/  از  متعددی  سوره های 

عبرت  مورد  در   Aصادق امام  است.  شده  اشاره  آن  به  نیز  روایات  در  می کند، 
گرفتن از خلقت به مفّضل فرمودند: »اول عبرت ها تدبیری است که حق تعالی در 
او محجوب است در سه ظلمت:تاریکی  جنین می فرماید: در رحم در حالی که 
شکم، تاریکی رحم و تاریکی بچه دان در هنگامی که او را چاره نیست در طلب 

غذایی و نه در دفع اذیتی و بالئی«)مفضل بن عمر، 1379، ص 57(.
این گونه آیات که به خلقت اولیه انسان اشاره دارد، نوعی توجه دادن انسان و گامی 
جهت خودسازی است. درواقع سبب می شود،آدمی بداند ازچه آفریده شده وقرار 
به  نائل شود. سرکشی را کنار بگذارد و در کمال تواضع  به چه جایگاهی  است 
رهنمودهای الهی گردن نهد.فرهنگ انسانیت رادرخود نهادینه کند وغرایزحیوانی 
به تفکر  را  تا شخص  این موضوع راهکاری است  به  راکنترل کند.بنابراین توجه 
وادارد و هدف از آفرینش در خالل توجه به مراحل آفرینش در بنده مؤمن نهادینه 

شود. 
از  آگاهی  کسب  انسان:  وغریزی  باطنی  خصوصیات  به  دادن  آگاهی 
خصوصیات ذاتی و طبیعت انسان موجب شناخت بهتر او از خود می شود زمانی 
که انسان درمی یابد در تنگناهای زندگی و نعمت ها چگونه رفتار می کند.چنانکه 
إِذا  ْنساُن  اإْلِ ا  خدای متعال در موقعیت های گوناگون به این امر اشاره می کند: »فَأَمَّ
ا إِذا َما اْبتاَلهُ فَقَدََر َعلَیِه ِرْزقَهُ  َما اْبتاَلهُ َربُّهُ فَأَکَرَمهُ َو نَعََّمهُ فَیقُوُل َربِّی أَکَرَمِن )15( َو أَمَّ
فَیقُوُل َربِّی أَهانَن«. )الفجر/15 و 16(این آیه نتیجه گیری از آیات قبل است و در آن، 
حال آدمی را در صورتی که نعمتش زیاد شود و از نعمت محروم باشد بیان می کند 

)طباطبایی، 1374، ج 20، ص 472(. 
مؤمن حقیقی خواهد دانست چنین خصوصیاتی دارد پس باید به دنبال راهی باشد 
که رضای خدا در آن یافت شود. به دنبال آن در نعمت ها و ابتالئات یکسان عمل 
می کند، همواره خدا را سپاس می گوید. در واقع با فهم چنین حالتی سعی خواهد 
کرد راضی بودن به رضای الهی را در نهادش نهادینه سازد و خوی ناسپاسی را از 
خود دور کند. همانا رضوان اندکی از جانب خدا باالترین درجه برای مؤمن است: 

ِ أَکبَُر ذِلک ُهَو اْلفَْوُز اْلعَظیمُ)التوبه/72(  َو ِرْضواٌن ِمَن للاَّ
به دست  انسان است زمانی  از خلقت  انسانی، که هدف  ایده آل  در واقع زندگی 
می آید که دستگاه ایدئولوژی با کمک دستگاه شناخت، زیر پوشش هدایت انسان 



به شناخت  نیز  اشتهاردی،1378، ص 62(.این گونه آیات  بیفتد )محمدی  به کار 
انسان از خودودرنتیجه به نهادینه سازی فرهنگ خودسازی کمک می کند.  

در نتیجه بنا بر فرموده امیرالمؤمنانA که تربیت نفس بر تعلیم دیگران مقدم است، 
زیرا بدیهی است با شناخت نفس و نهادینه سازی تعالیم الهی در جان و دل، ترویج 

فرهنگ اسالمی به صورت عملی در جامعه اسالمی نیز میّسر شود. 
3.نفی عقاید و سنت های جاهلی و ایجاد بینش برتر بین مردم

نادرست  اعتقاد  پاک سازی  به  نیاز  صحیح  اعتقادات  نهادینه سازی  که  همانگونه 
صحیح  فرهنگ  نهادینه سازی  برای  کریم  قرآن  که  روش هایی  از  یکی  دارد، 
بنیان  اسالمی به کار برده است، برکناری عقاید و سنت های جاهلی و در عوض 
تا  که  همان گونه  حقیقت  در  است.  کارآمد  روش های  به  الهی  سنت های  نهادن 
زمین کشت از آلودگی ها و آفات زدوده نگردد، محصول سالمی نخواهد داشت. 
بنابراین خانه دل نیز به زدودن آلودگی ها نیاز دارد تا سنت های حقیقی جایی برای 
رشد و به ثمر رسیدن پیدا کنند. درضمن در صورت وجود آفت دل و معارف حق 
در کنار هم مشخص است که پایبندی به هیچ یک نهادینه نخواهد شد، بلکه دودلی 
و تردید در وجود آدمی باقی می ماند. می توان نهادینه سازی این امر را به دو مرحله 

اصلی تقسیم کرد: 
1-3. بطالن سنت ها و عقاید نادرست شایع بین مردم: گاهی برخی مردم 
از روی نادانی و یا عناد اعمالی را به نام دین انجام می دهند که خداوند آنها را نهی 
می کند. عقل در این میان میزان مهمی جهت انتخاب و نهادینه کردن فرهنگ برتر 

اسالمی است. 
از هدف های اسالم نیز پاک ساختن و تهذیب عقل و فکر بشر از خرافات وعقاید 
باطل است)صافی گلپایگانی، 1356، ص 68(. به عنوان مثال برخی مشرکین اموری 
را حرام و اموری را حالل می شمردند و آن را به خدا نسبت می دادند؛ در صورتی 
که این آیه بر عقیده نادرست آنان خط بطالن می کشد؛ همانطور که قرآن درباره 
احکام طعام می فرماید: »َو قالُوا هِذِه أَْنعاٌم َو َحْرٌث ِحْجٌر ل یْطعَُمها إِلَّ َمْن نَشاُء بَِزْعِمِهْم 
ِ َعلَیَها اْفتِراًء َعلَیِه َسیْجِزیِهْم بِما کانُوا  َمْت ُظُهوُرها َو أَْنعاٌم ل یْذکُروَن اْسَم للاَّ َو أَْنعاٌم ُحّرِ
یْفتَُروَن«)األنعام/138(.در حقیقت این آیات احتجاج علیه مشرکین است همانگونه 
فی  الحکام  من  عدة  فی  المشرکین  تحاج  می کند:»الیات  اشاره  طباطبایی  عالمه  که 

الطعمة و غیرها دائرة بین المشرکین و تذکر حکم هللا فیها«)طباطبایی، 1417 ق، ج 
7، ص 360(.این آیات علیه مشرکین درباره عده ای از احکام حالل و حرام که در 
خوردنی ها میان مشرکین دایر بوده احتجاج نموده حکم خدا را در آنها بیان می کند 

)طباطبایی، 1374، ج 7، ص 496(. 
همچنین در سوره األعراف/28 به نفی تقلید کورکورانه درمورد طواف می پردازد.
دراین مورددرتفسیر کشاف دربطالن این عمل زشت آمده است:»و کالهما باطل 
من العذر. لن أحدهما تقلید و التقلید لیس بطریق العلم. و الثانی افتراء علی للّا«.علت 
بطالن این عمل]طواف به صورت عریان[این است که تقلید، طریق علم نیست و 

نیز افترایی بر خداوند است)زمخشری، 1407 ق، ج 2، ص 99(. 
َهاتِِهمْ  أُمَّ ا ُهنَّ  نَِّسائِهم مَّ ن  ّمِ نمونه دیگر سوره المجادله/2است: »الَِّذیَن یَظاِهُروَن ِمنکم 
ظهار  در  دارد.  اشاره  »ظهار«  یعنی  نادرست  سنت های  دیگر  نفی  به  آیه  این   .»...
مردی به همسر خود می گفت »ظهرک علی کظهر امی« یعنی »تو مثل مادرم بر من 
حرام هستی«؛ که این عمل در دوران جاهلیت رواج داشت و دین اسالم برای کسی 
که چنین عملی را انجام دهد، قائل به پرداخت کفاره شده است )هاللی، 1416 ق، 
ج 1، ص 334(. در واقع درست است که گوینده این سخن قصد اخبار ندارد بلکه 
مقصود او انشاءاست، یعنی می خواهد این جمله را به منزله صیغه طالق قرار دهد، 
شبیه خرافه  است، درست  بی اساس  محتوایی  این جمله  محتوای  هر حال  به  ولی 
پسرخواندگی که در زمان جاهلیت بود که درآن بچه هایی را پسر خود می خواندند 
و احکام پسررا درباره اواجرا می کردند، که قرآن آن را نیز محکوم کرده،وسخنی 

باطل و بی اساس شمرده است)مکارم شیرازی، 1374، ج 23، ص 410(. 
فرهنگ  نهادینه سازی  به  نادرست  سنت های  براندازی  با  آیات  این گونه  بنابراین 
مناسب می پردازد. آیاتی که عالوه بر توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه نسبت به 
روشن  نیست.  قبول  قابل  شرعاً  و  عقاًل  باطل  عقاید  می دارد  اعالم  جهانی  جامعه 
است، هر صاحب عقل سلیمی آنچه را می پذیرد که عقل نیز آن را نیکو می داند.

گاهی عقاید و سنت هایی در جامعه کنونی نیز یافت می شود که قبح عقلی دارد. اما 
باز هم دنباله روهایی جذب می کند. مراجعه به آیات قرآن راهنمای مطمئنی است 
مطابق  فرهنگ هاکه  بهترین  می دارد.آیاتی که  باز  پیاپی  از خطاهای  را  انسان  که 
از جانب  الهی که  اصیل  فرهنگ  این  به  رابیان می کند.توجه  است  عقلی  باحسن 



خدا بیان شده درهمه عصرهاقابل تطبیق و بهره بردن است.با مطالعه و بررسی آیات 
ذکرشده می توان گفت که برای پایه گذاری فرهنگ نیک،درابتدابایدآنچه مورد 
رواج  برای  زمینه الزم  تا  نفی گردد  و سپس  بیان  است،  متعال  نکوهش خداوند 
فرهنگ برتر فراهم شود.پس ازآن بایستی مبادرت به نهادینه سازی ورواج فرهنگ 

اسالمی نمود. 
2-3.تبیین عقایدوبنیان سنت های صحیح الهی: پیامبران معموالً در مواقعی 
یک  در  آنها،  ظهور  اجتماعی  محیط  کم  دست  و  بشریت  که  کرده اند  ظهور 
اجتماع خود شده اند  اصالح  و  نجات  سبب  آنها  و  داشته  قرار  پرتگاه خطرناکی 
را  متعددی  اصالحی  و  تربیتی  شیوه های  کریم  قرآن   .)355 3، ص  )مطهری، ج 
به  به کار برده است. اساسی ترین آنها را می توان  الهی  نهادینه سازی سنت  جهت 

چند بخش تقسیم کرد: 
برای  باشد  کامل  که  دینی  مخالفان:  سؤال های  به  منطقی  1-2-3.پاسخ 
پرسش ها و حتی شبهه های مخالفان پاسخ های منطقی بیان می کند تا آنها با روش 
صحیح با مبانی دین آشنا شوند. در میان ادیان موجود، تنها دین اسالم است که 
از  یکی  به  الفرقان/32  سوره  در  که  همانطور  است.  برخوردار  خصیصه  این  از 
او  بر  یکجا  قرآن  چرا  گفتند:  است:کافران  کرده  اشاره  مجرمان  بهانه جویی های 
(دردنباله همین آیه  َل َعلَیِه اْلقُْرآُن ُجْملَةً واِحدَةً نازل نمی شود)َو قاَل الَِّذیَن کفَُروا لَْو ل نُّزِ
به آنها چنین پاسخ می گوید:ما قرآن را تدریجاً نازل کردیم تا قلب تو را محکم 
وحی  تو  بر  هم  سر  پشت  اما  آرام  و  جداگانه  آیات  صورت  به  را  آن  و  داریم، 
تَْرتِیاًل()مکارم شیرازی، 1374، ج 15، ص  َرتَّْلناهُ  َو  بِِه فُؤادَک  ِلنُثَبَِّت  کردیم)کذِلک 

78 و 79(. 
پاسخ  دریافت  با  انسان  که  دریافت  می توان  فوق  مطالب  به  توجه  با  واقع  در 
به پذیرش سخنان و فرهنگ وحیانی روی می آورد و بهره  سؤال هایش راحت تر 

بردن از این فرهنگ قرآن راهکاری جهت نهادینه سازی فرهنگ اسالمی است.
پاسخی  به آن  بلکه  مانع ذهن پرسشگر حقیقت جو نمی شود،  تنها  نه  فرهنگی که 
منطقی می دهد و عقل را از زوائد منحرف خالص می سازد، هرچند برخی از روی 

عناد تفحص کنند.
زمان  هر  در  فرهنگ صحیح:  وجایگزینی  غلط  فرهنگ  2-2-3.اصالح 

تقرب  ارزش  تنها  نه  که  گیرد  قرار  اهمیت  مورد  مردم  بین  اموری  است  ممکن 
نوع  این  قرآن کریم  است.  باطل  و  بی پایه  فرهنگی  بلکه  ندارد  پی  در  را  به خدا 
تصورات را اصالح کرده است و بینش صحیحی به مردم عطا می کند؛همانگونه 
بُکْم ِعْندَنا ُزْلفی إِلَّ  که در سوره سبأ/37 می فرماید: »َو ما أَْموالُکْم َو ل أَْولدُکْم بِالَّتِی تُقَّرِ
ْعِف بِما َعِملُوا َو ُهْم فِی اْلغُُرفاِت آِمنُون«.  َمْن آَمَن َو َعِمَل صاِلحاً فَأُولئِک لَُهْم َجزاُء الّضِ
از عوام شده است که  بزرگی است که دامن گیر گروهی  اشتباه  این  درحقیقت 
تصورمی کنندآنها که دراین جهان ازنظر مادی گرفتار محرومیت اند، مغضوب و 
مطرود درگاه خدا هستند و آنها که در رفاه نعمت غوطه ورند، محبوب و مقبول 
او هستند؛ چه بسیار افراد محرومی که با این وسیله آزمایش می شوند و به برترین 
افراد متنعمی که اموال و ثروتشان بالی جانشان و  مقامات می رسند، و چه بسیار 

مقدمه مجازاتشان است)مکارم شیرازی، 1374، ج 18، ص 108(. 
به خدا،  تقرب  استنباط می شودکه الزمه  نظر چنین  بررسی آیه مورد  و  با مطالعه 
بی اعتبار جلوه دادن امور مادی و اعتباربخشی به امور معنوی از جمله ایمان و عمل 
صالح است. در نتیجه توجه به این راهکار که مهمترین وسیله تقرب به خدا، ایمان 
مادیات  جای  به  معنویات  به  توجه  فرهنگ  شدن  نهادینه  به  است  صالح  عمل  و 

کمک می کند. 
زیاد  و  آنچه کم  نه  می دهد،  بها  انسانیت  میزان  اساس  بر  بشریت  به  که  فرهنگی 
فرهنگ  کدام  حقیقت  به  نمی کند.  ایجاد  بودن  انسان  میزان  در  تفاوتی  بودنش 
باشد؛ چنانکه  انسانیت توجه کرده  معیار  به  این چنین  آسمانی و زمینی است که 
مقیاس  را  انسان  و  دارد  توجه  بشر  مادی  وجهه  بر  تنها  اومانیسم  ازجمله  مکاتبی 

همه چیز می داند. 
3-2-3.آگاهی دادن به سود و زیان اعمال: با کسب آگاهی درباره سود 
و زیان اعمال طبیعتاً عقل به سوی منافع جذب می شود و از ضررها دوری می کند 
و نهایتاً انسان را به سمت آنچه به نفع او است مایل می گرداند. خداوند این طبیعت 
را به منظور هدایت بشر جهت می بخشد و سود و زیان اعمال را بیان می کند. در 
واقع این راهکار بشر را به سوی آگاهی سوق می دهد: »َمِن اْهتَدی فَإِنَّما یْهتَِدی ِلنَْفِسِه 
نَْبعََث  بِیَن َحتَّی  ُمعَذِّ ِوْزَر أُْخری َو ما کنَّا  تَِزُر واِزَرةٌ  َعلَیها َو ل  فَإِنَّما یِضلُّ  َمْن َضلَّ  َو 
به  ثواب عمل صالح  آمده:  تفسیر  در  همانطور که  )اإلسراء/15(.همچنین  َرُسول« 



انجام دهنده آن اختصاص دارد)فخر رازی، 1420 ق، ج 20، ص 311(؛به دست 
آوردن این فهم که سود برترو ماندگار است، این فرهنگ را نهادینه سازی می کند 
که نتیجه اعمال هرکس بر عهده خودش است. بنابراین ایمان در کنار عمل صالح 

سود اخروی قطعی را در پی دارد. 
بیان کرده  الحج/11افرادی را که مشمول خسران مبین می شوند  همچنین در آیه 
َ َعلی َحْرٍف فَإِْن أَصابَهُ َخیٌر اْطَمأَنَّ بِِه َو إِْن أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ  است:»َو ِمَن النَّاِس َمْن یْعبُدُ للاَّ

اْنقَلََب َعلی َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنیا َو اْلِخَرةَ ذِلک ُهَو اْلُخْسراُن اْلُمبِین«.  
در واقع جمله»َخِسَر الدُّْنیا«اشاره به خسران دنیایی آنان به دلیل دچار شدن به فتنه،»َو 
اْلِخَرةَ«اشاره به خسران آخرتی آنان به دلیل روی گرداندن از دین است)طباطبایی، 
1374، ج 14، ص 494(.در واقع از دنیا و آخرت بی بهره می مانند؛ چراکه روشن ترین 
خسران و زیان این است که انسان هم دینش بربادرودوهم دنیایش)مکارم شیرازی، 

1374، ج 14، ص 35(. 
در نتیجه با توجه به دو آیه ای که بیان شد شناخت آثار یعنی سود و زیان اعمال، 
سبب می شود انسان از خسران دوری کند چه مادی باشد چه معنوی؛ بلکه راهی 
زندگی  به  توجه  با  می سازد.  فراهم  را  او  هدایت  موجبات  که  گیرد  پیش  در  را 
انسان های مؤمن می توان دریافت،آنان نه تنها تارک دنیا شده اند بلکه نگاه فراتری 
به آن دارند،نگاهی که فرهنگ توجه به امور ماورای حس را در پی دارد. همین 

امر گامی در نهادینه سازی این فرهنگ اسالمی است.
 4-2-3.توجه دادن به اختیار انسان در انتخاب هدایت الهی: بدیهی 
است انتخاب که یکی از خصوصیات انسانی است، همواره عامل اصلی رسیدن به 
سعادت یا شقاوت، محسوب می شود. خداوند متعال نیز می فرماید:»إِنَّا َهدَیناهُ السَّبِیَل 
ا کفُوراً«)االنسان/3(.آن سبیلی که خدا بدان هدایت کرده سبیلی است  ا شاکراً َو إِمَّ إِمَّ
قرار  انسان  دراختیار  است،  هدایت  این  بر  مترتب  که  کفری  و  شکر  و  اختیاری 
گرفته، هر فردی به هر یک از آن دو که بخواهد می تواند متصف شود، و اکراه 

واجباری درکارش نیست)طباطبایی، 1374، ج 20، ص 196(. 
یا  سعادت  برگزیند،  انسان  خود  که  را  راهی  می سازد،  روشن  خوبی  به  آیه  این 
انتخاب  می آوردکه  پدید  رادرانسان  بینش  این  بنابراین  دارد.  دنبال  به  را  بدبختی 
به تصمیم گیری هایش در عرصه های  با توجه  امری مهم است؛چراکه هر شخص 

درباره  قبل  درنوشته های  آنچه  است.بنابر  اعمالش  مسئول  خودش  ودنیایی  دینی 
درانتخاب  امورمعنوی  به  توجه  زمینه  موضوع  این  به  توجه  با  شد،  بیان  توکل 

نیزنهادینه می شود. 
5-2-3. ایجادبینش برترازراه مقایسه امورماندگارو زودگذر: با به دست 
آسان تر  امری  انتخاب،  یقیناً  جاوید  و  فانی  امور  مقایسه  در  برتر  دیدگاه  آوردن 
می شود؛ همانگونه که خدای متعال می فرماید: »َو ما أُوتِیتُْم ِمْن َشی ٍء فََمتاُع اْلَحیاةِ الدُّْنیا 
ِ َخیٌر َو أَْبقی أَ فاَل تَْعِقلُون«)القصص/60(.این آیه تفسیری دقیق  َو ِزینَتُها َو ما ِعْندَ للاَّ
در ایجاد یک جهان بینی حقیقی است. یقیناً با ایجاد این بینش عقل حکم می کند 
انسان به امور فانی دل نبندد. همانطور که در روایتی از امام علیA آمده است:»َخیَر 
َما دَاَم فِی اْلقَْلِب اْلیِقیُن َو اْلَمْغبُوُن َمْن ُغبَِن ِدینَهُ َو اْلَمْغبُوُط َمْن َحُسَن یِقینُه«)حرانی، 1404 
ق، ص 207(.یقین بهترین چیز ماندگار در دل است. فریفته و گول خورده کسی 
است که دین خود را از دست داده و آن کس مورد غبطه است که یقینش نیکو 
است)جعفری، 1380، ص 188(.در نتیجه این فرهنگ را نهادینه می سازد که انسان 
بلکه آماده  فانی نسازد،  امور ظاهری و  به  پایبند  انتخاب، خود را  به حق  با توجه 
رسیدن به امور ماندگارتر شود. توجه به این فرهنگ جلوه امور معنوی پررنگ و 

سبب جهت دادن به کارهای روزمره می گردد.
6-2-3.آموزش شیوه تشخیص صحیح ازناصحیح: بدون شک آموزش   
در  شدن  گرفتار  از  دقیق  بینش  ایجاد  با  چراکه  است؛  آموزش ها  برترین  قرآن 
نیست،  عصر  یک  به  مختص  آموزه ها  این  می کند.  جلوگیری  احتمالی  خطرات 
بلکه در تمام دوران ها هشداری برای پندگیری است. همانگونه که خدای متعال 
می فرماید: »یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُوا آنجاَءکْم فاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوماً بَِجهالٍَة فَتُْصبُِحوا 
َعلی ما فَعَْلتُْم ناِدِمین«)الحجرات/6(،باید در تشخیص صحت خبر فرد نامعتبر دقت 
کافی داشته باشیم. در واقع به همان اندازه که حجیت خبر واحد ثقه، به زندگی 
سامان می بخشد، تکیه بر اخبار غیر موثق بسیار خطرناک وموجب از هم پاشیدگی 
نظام جامعه ها است، مصائب فراوانی به بار می آورد. هم چنین اگر مسلمانان دقیقاً به 
همین دستور الهی که در این آیه وارد شده عمل کنند و خبرهای فاسقین را بدون 
تحقیق و تبیین نپذیرند از این بالهای بزرگ مصون خواهند ماند )مکارم شیرازی، 

1374، ج 22، ص 157(. 



به طور یقین آموزش به کارگیری روشی برتر در تشخیص در خبر معتبر از نامعتبر 
راهکاری جهت فراگیری راههای تمییز در مسائل گوناگون و نیز تشخیص سره از 
ناسره است. توجه به این امر در خصوص شناخت افرادی که تظاهر به خیرخواهی 
چنانکه  دارد.  فراوانی  کاربرد  هستند،  فاسق  باطن  در  ولی  می کنند،  اسالمی  نظام 
اسالم ستیزان نیز در قالب اسالم، مبادرت به ضربه زدن به اسالم می کنند.)اسحاقی، 
از دیدگاه آیات و  پایان نامه راهبردها و راهکارهای اسالم ستیزی و اسالم هراسی 
باید  این گونه موارد  با  روایات، ص 14 و 15(بنابراین مسلمانان در فهم و مقابله 

هوشیار باشند.
7-2-3.تفسیر دقیق اززندگی دنیاوبی ثباتی آن: خداوند کریم از طریق 
ایجاد بینش صحیح نسبت به دنیا، تفسیر دقیقی ارائه می دهد؛ چراکه بی ثباتی آن 
را بیان می کند. در سوره الحدید/20 از ناپایداری و لهو بودن دنیا سخن می گوید: 
»اْعلَُموا أَنََّما اْلَحیاةُ الدُّْنیا لَِعٌب َو لَْهٌو َو ِزینَةٌ، َو تَفاُخٌر بَینَکْم، َو تَکاثٌُر فِی اْلَْمواِل َو اْلَْولد..

وَما اْلَحیاةُ الدُّْنیا إِلَّ َمتاُع اْلغُُرورِ«. این آیه یکی از فرهنگ های اسالمی را بیان می کند 
و آن دل نبستن به دنیایی است که زینتش ظاهری است. در البرهان فی تفسیر القران 
شده  نهاده  نام  دنیا  دنیا،  چرا  پرسید   Jخدا رسول  از  شخصی  که  آمده  روایتی 
است،پیامبرJ فرمودند: »إن الدنیا دنیئة، خلقت من دون الخرة، و لو خلقت مع الخرة 
لم یفن أهلهاکمالم یفن أهل الخرة«)بحرانی، 1416 ق، ج 4، ص 701(.به یقین چنانکه 
ازلفظ دنیابرمی آید دنیا دون است و اگر چنین نبود،اهلش فناپذیر نبودند. اماسرای 
آخرت و اهلش باقی هستند؛پس خوشابه حال کسانی که دنیاراوسیله قرب الی اهلل 
عالیق  خوبی  واوالدبه  لهو،لعب،زینه،اموال  نبستند.واژه های  دل  آن  به  و  دانستند 
با فهم این واقعیت که  موردتوجه غافلین رابیان می کند.درحالی که مؤمن واقعی 
دنیا یک بازی بیش نیست ازاین غفلت بری است. در نتیجه با ایجاد این بینش این 
فرهنگ نهادینه می شود که مؤمنان می بایست تنها خدا و فرامین الهی رادرقلب خود 

جای دهند.وغمگین ازبی بهرگی های دنیاوسرمست ازبهره های آن نشوند.
8-2-3.بیان علت خلیفه شدن انسان ها: بدون شک خلیفه شدن جایگاهی 
است که علت معینی دارد. اسالم بی نیازی انسان را در غنای نفس می بیند نه غنای 
انسان خلیفه  را اصل و هدف می داند؛ در واقع اسالم،  بی نیازی روحی  دست، و 
)جانشین خدا( را به رو کردن به فطرت و شخصیت اصیل خود دعوت می کند، و 

با تعالیم گوناگون از آن آگاهش می سازد)حکیمی، 1380، ج 3، ص 476(. در 
قرآن سخن از خالفت به صورت خلیفة اللّهی: »َو إِْذ قاَل َربُّک ِلْلَمالئِکِه إِنِّی جاِعٌل فِی 
اْلَْرِض َخِلیفَةً ...«)البقره/30(، و همچنین خلیفه شدن امت ها به جای یکدیگر بیان 
شده است: »ثُمَّ َجعَْلناکْم َخالئَِف فِی اْلَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ِلنَْنُظَر کیَف تَْعَملُون«)یونس/14(.

است)طبرسی،  الهی  آزمایش  در  بنده  گرفتن  قرار  )لننظر(  از  منظور  آیه  این  در 
1372، ج 5، ص 144(. مسلماً این خالفت هدفی به دنبال دارد. شخصی که وظیفه 
خلیفه اللهی را عهده دار است، نباید خود را کوچک شمارد. چنین فردی نه تنها به 
با عمل  را  بلکه فرهنگ اصیل قرآنی  را نمی خورد،  تزویر  راحتی فریب فرهنگ 

خود به جهان نمایان می کند. 
در نتیجه محققاً وقتی انسان خود را خلیفه وجانشین امت های قبل از خود و حتی 
خداوند ببیند باید درانتخاب فرهنگ مناسب با مقام خلیفگی دقت کند. فرهنگی 
را که خداوند علیم متناسب با شرایط بشر برگزیده است، قطعاً واالترین فرهنگ 

است.
 9-2-3.معرفی بهترین و استوارترین راه به بندگان: اگر انسان به دنبال 
استوارترین راه بگردد خداوند آن را در سوره النور/46 معرفی می کند: »لَقَْد أَْنَزْلنا 
از  منظور  دیگر  آیات  در  ُمْستَِقیٍم«.  ِصراٍط  إِلی  یشاُء  َمْن  یْهِدی   ُ للاَّ َو  ُمبَیناٍت  آیاٍت 
و  )یس/61(  یگانه  خدای  پرستش  همان  آن  که  است؛  شده  بیان  مستقیم  صراط 
)الزخرف/64(راهی است که غضب خدا و ضاللت شامل راهروان آن نمی شود 

)الحمد/7(. 
در نهایت با روشن شدن صراط مستقیم، هرکس که تصمیم بر پیمودن آن داشته 
باشد به سوی آن راهی می رود که قرآن حکیم بیان فرموده است. در نتیجه با این 
گزینش، انسان هرگز از آنچه از راه تعالیم قرآن در ذهنش نقش بسته و در جانش 

نهادینه شده است، دست بر نخواهد داشت.  
4.نفی انجام اعمال ناشایست و تشویق به انجام اعمال شایسته

یکی دیگر از راهکارهای فرهنگ سازی قرآنی، بازداشتن از انجام اعمال ناپسند و 
در عوض ایجاد زمینه برای انجام اعمال نیک است.در ادامه چندمورد از راهکارهای 

قرآنی بیان می کنیم. 
انجام  رااز  مردم  مختلف  ازروش های  بااستفاده  کریم  1-4.قرآن 



کارهای ناشایست نهی می کندکه مهمترین آنها عبارتند  از:
1-1-4. معرفی اعمال ناشایست و نفی انجام آن: از جمله اعمالی که از 
ُ اْلَجْهَر بِالسُّوِء  نظر قران نکوهیده است در النساء/148 بیان شده است: « ل یِحبُّ للاَّ
را دوست  به جهر گفتن  فرمود:خدا سخن زشت  اینکه   .»... ُظِلمَ  َمْن  إِلَّ  اْلقَْوِل  ِمَن 
نمی دارد کنایه است از اینکه در شریعتی که تشریع فرموده، این عمل را نکوهیده 
از  ناخشنودی  ابراز  با  واقع خداوند  شمرده)طباطبایی، 1374، ج 5، ص 201(.در 
باشد  پذیرفته  را  دینی  فرهنگ  و مسلماً شخصی که  نهی می کند  این عمل  انجام 

عملی که خداوند دوست ندارد انجام نمی دهد. 
2-1-4.توصیف صفات منافقان وبی ایمانان: یکی دیگراز روش های قرآنی 
است. مسلماً  بی ایمانان  و  منافقان  نادرست توصیف  از عمل  ایجاد آگاهی  جهت 
انسان مؤمن نیز با آگاهی از احوال افرادی که مورد نکوهش خداوند هستند سعی 

در دوری از آنها می کند.
همانطور که خداوند از صفات افراد منافق خبر می دهد: »اْلُمنافِقُوَن َو اْلُمنافِقاُت بَْعُضُهْم 
َ فَنَِسیُهْم إِنَّ  ِمْن بَْعٍض یأُْمُروَن بِاْلُمْنکِر َو یْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َو یْقبُِضوَن أَیِدیُهْم نَُسوا للاَّ
اْلُمنافِِقیَن ُهُم اْلفاِسقُون«،»هم الذین یظهرون للمؤمنین اإلیمان بألسنتهم و یسرون الکفر باهلل 
با زبانشان اظهار ایمان می کنند  ورسوله«،آنان کسانی هستند که در مقابل مؤمنان 
و کفر خود را نسبت به خدا و پیامبرش مخفی می کنند)طبری، 1412 ق، ج 10، 
ص 120(. بنابراین با به دست آمدن آگاهی نسبت به منافقان این فرهنگ نهادینه 
به  باید  افراد  نیّت  در شناخت  بلکه  نیست،  قضاوت  افراد محل  ظاهر  می شود که 

خصوصیات رفتاری آنان توجه داشت.
در واقع همان گونه که رنگ رخساره خبر می دهد از سّر درون، هر میزان منافقین 
تظاهر به دینداری کنند، بازهم از رفتارشان می توان به نیات آنها پی برد؛ چنانکه 
جامعه  در  اسالم ستیزی  درصدد  کردارشان  با  دیندار  ظاهر  به  برخی  هم اکنون 
به  زدن  ضربه  برای  اسالم ستیزان  روش های  مورد  در   Hخمینی امام  هستند. 
مسلمانان می فرماید: »مسلماً جهان خواران و دشمنان ملت ها بعد از این آرام و قرار 
نخواهند داشت و به حیله ها و تزویرها و چهره های گوناگون متمسک می شوند و 
روحانی نماها، ملی گراها، اجیرشدگان سالطین، منافقین، به فلسفه ها و برداشت های 
به  مسلمانان و ضربه زدن  وبرای خلع سالح های  منحرف روی می آورند  و  غلط 

می زنند«)نگارش،  دست  کاری  هر  به   Jمحمد امت  اقتدار  و  ابهت  و  صالبت 
دشمن شناسی از دیدگاه امام خمینیH، ص 79-78(.البته با کمی تیزبینی و استفاده 
از راهکار و معیاری که خداوند جهت شناخت منافقین ارائه کرده می توان آنان 
روشنگری  که  است  نیزاین  مؤمنان  مسئولیت  شناخت  این  درپی  راشناخت.یقیناً 

داشته باشندومانع نفوذ این فرهنگ ضداسالمی شوند.
3-1-4.معرفی افرادی که موردکراهت خداوندهستند: یکی از عواملی 
که موجب دوری از انجام عمل ناشایست می شود آگاهی از اعمال مورد کراهت 
خداوند است. آیاتی نیز به نهی از انجام اعمال نامحبوب نزد خداوند می پردازد، 
تصریح  مسرفین  محبوبیت  عدم  به  االعراف/31،خداوند  سوره  در  که  همانطور 
إِنَّهُ  تُْسِرفُوا  ل  َو  اْشَربُوا  َو  کلُوا  َو  َمْسِجٍد  کّلِ  ِعْندَ  ِزینَتَکْم  ُخذُوا  آدََم  بَنِی  »یا  می کند: 
اهمیت  انسان  فیزیکی  نیاز  بعد جسمانی و  به  اْلُمْسِرفِین«. در عین حال که  یِحبُّ  ل 
را  تو  آنچه  از  انسان  خطاب:ای  می توان  که  می کند  اشاره  فراتر  بعد  به  می دهد، 
فرهنگ  اسراف  چراکه  باش؛  بر حذر  می کند  دور  انسانیت  و  قرآنی  فرهنگ  از 
کریم  کرد.قرآن  می کاهددریافت  پروردگار  نزد  تو  وازمحبوبیت  نیست  مؤمن 
انسان های مغبوض و محبوب خود را معرفی می کندو این چنین آنان رابه فرهنگ 
قرآن،فرهنگ انسانیت دعوت می کند. در نهایت، جامعه اسالمی می بایست با ایجاد 
علم نسبت به آنچه مورد رضای خداوند نیست و از شأن یک انسان به دور است، 

پرهیزکند و زمینه محبوب شدن نزد خدا را فراهم آورد. 
4-1-4.ایجاد شناخت نسبت به عواقب انجام اعمال ناشایست درقالب 
است)محمدی  هدایت  راه  چراغ  شناخت،  که  آنجا  از  محسوس:  تشبیهات 
که  ناپسندی  اعمال  عاقبت  به  نسبت  شناخت  ایجاد   ،)11 ص   ،1378 اشتهاردی، 

انسان انجام می دهد سبب هدایت و دوری جستن از آن می گردد.
حال اگر این ایجاد شناخت در قالب تشبیه صورت گیرد، درک آن محسوس تر 
می شود. قرآن کریم به بیان عواقب اعمال به صورت تشبیهات محسوس پرداخته 
أَْعمالُُهْم  بَِربِِّهْم  فَُروا  الَِّذیَن  بیان شده: »َمثَُل  ابراهیم/18  است. همانگونه که در سوره 
الضَّالُل  ُهَو  ذِل  َشی ٍء  َعلی  اَسبُوا  ِممَّ یْقِدُروَن  ل  عاِصٍف  یْوٍم  فِی  یُح  الّرِ بِِه  اْشتَدَّْت  َرماٍد 
اْلبَِعید«. این آیه به وسیله تشبیه به محو شدن اعمال کافران اشاره می کند. همچنین 
بیان می کند، همانگونه که خاکستر در برابر تندباد، آن هم در یک روز طوفانی 



آنچنان پراکنده می شود که هیچ کس قادر بر جمع آن نیست، همین گونه منکران 
حق توانایی ندارند که چیزی از اعمالی راکه انجام داده اند به دست آورند)مکارم 

شیرازی، 1374، ج 10، ص 308(. 
که  همانگونه  ناشایست:  اعمال  اخروی  جزای  به  دادن  5-1-4.توجه 
زمینه  اخروی سیئات که  به جزای  تأکید می کند  پاداش عمل شایسته  به  خداوند 
جهت دوری از گناه است، اشاره می کند: »َو َمْن جاَء بِالسَّیئَِة فَبَّْت ُوُجوُهُهْم فِی النَّاِر 
َهْل تُْجَزْوَن إِلَّ ماْنتُْم تَْعَملُون«)النمل/90(. باید توجه داشت هرگونه انحراف و زشتی و 
عذاب در مفهوم سیئة خالصه شده است )مکارم شیرازی، 1374، ج 20، ص 280(.

امر بدیهی است که رواج  این  نیزبه عاقبت سیئات اشاره می کند.  این گونه آیات 
سیئات حتی بین غیر مسلمانان امری ناپسند است، چه رسد در جامعه ای که ادعای 
فرهنگ اسالمی دارد و خود را آماده ظهور منجی عالم یعنی حضرت مهدی)ع(

می کند. بنابراین تالش جهت کاهش هرگونه سیئه این فرهنگ اسالمی،یعنی دوری 
از بدی ها و جایگزینی نیکی ها کمک می کند.

2-4.همچنین قرآن کریم راههای گوناگونی جهت تشویق به اعمال 
شایسته بیان می کند. مسلماً تشویق و پاداش محرکی در ایجاد انگیزه برای انجام 

حسنات است؛ خداوند نیز در آیات متعدد به انجام نیکی ها ترغیب می کند.
1-2-4.معرفی اعمال شایسته و تشویق به انجام آن: همان طور که سوره 
انعام آیه 160 می فرماید: »َمْن جاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثاِلها َو َمْن جاَء بِالسَّیئَِة فاَل یْجزی 
إِلَّ مثل ها َو ُهْم ل یْظلَُمونَ«.این آیه به رحمت و ثواب الهی اشاره دارد که در انتظار 
افراد صالح است )مکارم شیرازی، 1421 ق، ج 4، ص 532(.از آنجا که هر شخص 
چه در امور مادی و چه معنوی با چند برابری پاداش عمل خود خرسند می شود، 
قرآن کریم نیز این راهکار را به کار برده است. بدیهی است این امر نشانگر شناخت 
نیز جهت شناخت  این است که مخلوق  به مخلوق است. حق  نسبت  جامع خالق 

خالق تالش کندو فرهنگ بندگی را به نحو احسن درونی و اجرا کند. 
راههای  از  یکی  وشایستگان:  مؤمنان  واحوال  صفات  2-2-4.توصیف 
آدمی،آگاهی  روح  در  آن  ونهادینه سازی  شایسته  اعمال  سوی  به  ایجادشوق 
برده ودرسوره  رابه کار  این شیوه  قرآن  است؛همانطورکه  افراد شایسته  ازصفات 
اعمال  توصیف  التوبه/112به  ودرسوره  مؤمنان  صفات  بیان  به  المؤمنون/1-8 

اکعُوَن السَّاِجدُوَن اْلِمُروَن  مؤمنان می پردازد:»التَّائِبُوَن اْلعابِدُوَن اْلحاِمدُوَن السَّائُِحوَن الرَّ
این  اْلُمْؤِمنِینَ«.درواقع  ِر  َوبَّشِ  ِ ِلُحدُوِد للاَّ اْلحافُِظوَن  َو  اْلُمْنکِر  َعِن  النَّاُهوَن  َو  بِاْلَمْعُروِف 
آیه توصیف مؤمنان به صفات نیکشان است. همانگونه که در تفسیر بحرالمحیط 
بها  التحلی  إلی  لیستبق  تعالی  اهلّل  ذکرها  المؤمنین  من  الکملة  أوصاف  آمده:»هذه 
مؤمنان است که  آیه توصیف  این  الکمال«.  أوفی درجات  لیکونوا علی  و  عباده، 
نائل  یابند وبه درجات کمال  به آن صفات زینت  بندگان  تا  خداوند ذکر کرده، 

گردند)ابوحیان، 1420 ق، ج 5، ص 510(. 
تشبیهات محسوس:  شایسته درقالب  اعمال  انجام  نتیجه  بیان   .4-2-3
ُ َمثاَلً کِلَمةً َطیبَةً کَشَجَرةٍ  خداوند در سوره ابراهیم/24 می فرماید:»أَ لَْم تََر کیَف َضَرَب للاَّ
نیک  عمل  نتیجه  مثل،  این  با  حقیقت،  در  السَّماء«.  فِی  فَْرُعها  َو  ثابٌِت  أَْصلُها  َطیبٍَة 
است  نامیده،این  »طیب«  را  طاعات  اینکه  علت  می گردد.  بیان  تشبیه،  صورت  به 
که برای صاحب خود،خیروبرکت به همراه می آورد)طبرسی، 1360، ج 13، ص 
دارد.  او  انسانی  در خوی  ریشه  است چراکه  به خیرات  مایل  انسان  طبیعتاً   .)126
تنها  است که  این  علتش  دارند  تمایل  به سوی خوی حیوانی  برخی  اگر  بنابراین 
به همان سو توجه کرده اند. این آیه در واقع از راهکار تشبیه اعمال شایسته، برای 
ارتقای خلق انسانی و نهادینه سازی انجام عمل نیک استفاده کرده، طاعات را به 

کلمه طیب تشبیه کرده است. 
خداوندقرارمی گیرند:  موردمحبوبیت  که  افرادی  معرفی   .4-2-4
معرفی راه ها و افراد محبوب نزد خداوند یکی دیگر از راهکارهای نهادینه سازی 

فرهنگ ایجاد تمایل به سوی خیرات است که در قرآن ذکر شده است. 
اقْتَتَلُوا  الُْمْؤمِنِیَن  مَِن  طائَِفتاِن  إِْن  می فرماید:»َو  الحجرات/9  در  که  همانگونه 
در  که  است  این  بیانگر  آیه  الُْمْقِسِطین«.  یِحبُّ  اهللَّ  إِنَّ  أَقِْسُطوا  بَینَُهما...َو  فََأْصلُِحوا 
خاطر  رابه  عدالت گستران  اینکه خداوند  برای  کنید،  رعایت  را  امورعدالت  همه 
عدالتشان دوست دارد)طباطبایی، 1374، ج 18، ص 470(. این گونه خداوند انسان 
را مورد خطاب قرار داده و آن قدر او را شایسته می بیند که او را به قسط دعوت 
می کند. نهادینه شدن فرهنگ دوست داشته شدن ازجانب خداوند درجامعه قرآنی 

ازهرامری مهمتر است. 
پذیرش  به  را  مخاطب  که  ازروش هایی  یکی  درامور:  5-2-4.آسان گیری 



إِلَّ  نَْفساً  نُکلُِّف  امور است:»َو ل  فرهنگ قرآنی متمایل می سازد آسان گیری در 
تعبیر  یْظلَُمونَ«)المومنون/60(.این  ُهْم ل  َو  بِاْلَحّقِ  یْنِطُق  کتاٌب  لَدَینا  َو  وسع ها 
نشان می دهد که وظایف و احکام الهی در حدود توانایی انسان ها است و در هر 
مورد بیش از میزان قدرت و توانایی باشد، ساقط می شود و به تعبیر علمای اصول،این 
بر تمام احکام اسالمی حکومت دارد)مکارم شیرازی، 1374، ج 14، ص 267(.  قاعده 
آشنا  خدایی  با  را  افراد  چراکه  دارد؛  کاربرد  نیز  تبلیغ  امر  در  اصل  این  بر  تکیه 
نه  انسان آگاه است و در حد توان و او را مسئول می داند  می سازد که بر احوال 
امری  این فرهنگ قرآنی  پیرو  نیز  بر فرهنگ آسان گیری در جامعه  تأکید  بیشتر. 

نیکو به حساب می آید. 
6-2-4.وعده دادن به پاداش اخروی اعمال نیک: ایجاد رغبت و نهادینه 
به پاداش اعمال نیک راهکاری قرآنی  با بشارت دادن  الهی  به اوامر  کردن عمل 

است. 
اِلحاِت  الصَّ ِمَن  یْعَمْل  َمْن  النساء/124 می فرماید:»َو  همان گونه که خداوند در سوره 
«.همانگونه که  نَِقیراً َو ل یْظلَُموَن  اْلَجنَّةَ  یْدُخلُوَن  فَأُولئِک  ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  أُْنثی  أَْو  ِمْن ذَکٍر 
از ظاهر آیه بر می آید، عمل صالح از هر شخص با ایمان پذیرفته می شود، بدون 
اینکه تمایزی در مرد یا زن بودن افراد باشد، دارای پاداش اخروی ماندگار است. 
اِلحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ  ُ الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ همچنین درسوره المائده/9 آمده: »َوَعدَ للاَّ
َو أَْجٌر َعِظیٌم«. همان طور که مفسران اشاره کرده اند:»فالمغفرة إسقاط السیئات و الجر 
العظیم إیصال الثواب«.همانا مغفرت سیئات را از بین می بردواجر عظیم به همراه دارد 
که سبب وصول به ثواب است. )فخر رازی، 1420 ق، ج 11، ص 321(.درنهایت 
از آنجا که انگیزه به طور مستقیم منجربه عمل می شود)فرانکن، 1389، ص 456(.

بهره  فرهنگ  کردن  نهادینه  جهت  راهکاری  است  تشویق  دربردارنده  که  آیاتی 
بردن ازشیوه تشویق درایجاد انگیزه به سمت صالحات است.

انجام  یا کراهت جهت  پاداش وجزا درایجاد رغبت  به آیاتی که درباره  با توجه 
اموری که خداوند در قرآن بیان کرده است، این نتیجه حاصل می شود که از جمله 
راه های نهادینه سازی فرهنگ اسالمی استفاده از نظام تشویق و تنبیه است که خدای 
متعال آن را به بهترین نحو در قرآن کریم به کار برده است. بدیهی است که انسان 
با تشویق های پی درپی مایل به انجام نیکی ها می شود و با آگاهی از عواقب بدی ها 

اسالمی  درجامعه  آیات  این  کاربستن  به  می یابد.درنهایت  کراهت  آن  به  نسبت 
کرده  امر  خداوندبدان  که  قرآنی  فرهنگ  کردن  نهادینه  است،جهت  راهکاری 
است. با نهادینه شدن این فرهنگ غنی، وجود هر مسلمان سرشار از عمل می شود. 
نیز عادت به همراه دارد. در واقع فرهنگ مسلمانی عادت هرمسلمان  عمل پیاپی 

می شود و نسل به نسل هم منقل می شود. 
5 . آگاهی دادن به اغراض شیطان و عواقب پیروی از او 

نهی  و  شیطان  از  پیروی  عواقب  از  دادن  آگاهی  به  خداوند  متعددی  آیات  در 
از خطوات شیطان  او می پردازد، که خود می تواند عامل دوری کردن  از  پیروی 
أَْحَسُن  ِهی  الَّتِی  یقُولُوا  ِلِعباِدی  قُْل  است:»َو  آمده  االسراء/53  در  که  باشد.همانگونه 
شده  بیان  آیه  این  در  ُمبِینا«.  ا  َعدُوًّ ْنساِن  ِلْلِ کاَن  الشَّیطاَن  إِنَّ  بَینَُهْم  یْنَزُغ  الشَّیطاَن  إِنَّ 
شیطان دشمنی آشکار برای انسان ها است. از آنجا که هیچ انسانی مایل به پیروی 
از دشمنش نیست؛ قرآن کریم به معرفی دشمن انسان می پردازد. باید توجه داشت 
دشمن نیت دوستی ندارد، بلکه دشمن نیّت آزار دارد)راغب اصفهانی، 1412 ق، 
ص 553(.توجه به این امر سبب نهادینه شدن  این فرهنگ  می شود که مؤمن از 
دشمنان خود از جمله شیطان حذر کند. البته دشمنی شیطان که در قرآن اشاره شده 
مصادیقی نیز دارد؛ از جمله اسالم ستیزانی که با تالش جهت در هم شکستن اسالم 
می کوشند، آن را از نظر سیاسی تضعیف کنند و راهی جهت نفوذ بیابند.)اسحاقی، 
پایان نامه راهبردها و راهکارهای اسالم ستیزی و اسالم هراسی از دیدگاه آیات و 
روایات، ص 20 و 21(. مسلماً با فهم این موضوع لزوم تالش مؤمنان جهت مقابله 

با دشمن بیشتر می شود. 
6.  نفی ضد ارزش ها و نشر ارزش ها در جامعه 

از دیگر راههای نهادینه سازی فرهنگ اسالمی،نفی ضدارزش ها و نشر ارزش های 
از  این ارزش ها  نهادیه سازی  به منظور  انسانی در جامعه است که در قرآن کریم 

روش های گوناگون استفاده شده است: 
و  زنان  کریم  قرآن  در  گرفتن:  پند  برای  مناسب  الگوهای  1-6.معرفی 
مردان به عنوان الگوهای مناسب،معرفی شده اند:»قَْد کانَْت لَکْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِی إِْبراِهیَم 
َوالَِّذیَن َمعَهُ«)الممتحنه/4(.درواقع این آیه خطاب به مؤمنین است که اسوه ای جهت 
سوره  در  230(.همچنین  ص   ،19 ج  ق،   417 )طباطبایی،  هستند  اقتدا  و  پیروی 



تحریم/12خداوند دو مثال برای مؤمنان می آورد؛ سرنوشت دو زن مؤمن و ایثارگر 
می پردازد)مکارم  بود،  تاریخ  مردان  جبارترین  از  یکی  خانه  در  آنها  از  یکی  که 
شیرازی، 1374، ج 24، ص 300(. در دوران معاصر نیز بانوانی با عمل و قلم خود 
به نشر فرهنگ اسالمی پرداخته اند. بانو امین به عنوان الگویی نمونه از شخصیت 
یک زن با عدم حضور در مجلس کشف حجاب رضاشاه مخالفت خود را علیه این 
فرهنگ ضد اسالمی اعالم کرد.وی همچنین در کتاب روش خوشبختی به تحلیل 
نیز دالیل وجوب حجاب می پردازد. و  زمان  سیاستمداران آن  سیاست های غلط 

)اسالمیت، 1389، ص 7 و 8(وی همچنین در چهل سالگی اجازه اجتهاد گرفت و 
شاگردانی را تربیت کرد)باقری بید هندی، 1377، ص 36(.

 2-6.بیان امور تربیتی به صورت داستان های عبرت آموز: قرآن کریم به 
تبیین آیاتی که شامل داستان هایی از گذشتگان جهت پندگیری است، می پردازد.

از جمله آیه 70 سوره التوبه است:»أَ لَْم یأْتِِهْم نَبَأُ الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َو عاٍد َو ثَُمودَ 
ِلیْظِلَمُهْم   ُ بِاْلبَیناِت فَما کاَن للاَّ أَتَتُْهْم ُرُسلُُهْم  اْلُمْؤتَِفکاِت  َو  َمْدیَن  إِْبراِهیَم َو أَْصحاِب  َو قَْوِم 
َو لکْن کانُوا أَْنفَُسُهْم یْظِلُمون«.در این آیه منافقین غایب فرض شده اند و رسول خدا

J حاضر،تا رسول خدJ داستان هایی راکه قرآن از امم گذشته آورده، برایشان 
بخواند و تذکر دهد)طباطبایی، 1374، ج 9، ص 454(. 

اقوام پیشین یکی از راهکارهای قرآنی جهت  بیان داستان های قرآنی وسرنوشت 
بدون  فرهنگی  گاهی  است.چنانکه  گذشتگان  نادرست  فرهنگ های  برخی  رّد 
اسالمی  فرهنگ  می شود.تدبردراین  منتقل  سینه  به  سینه  گزینش  و  غربالگری 
می تواند به عنوان عبرتی از نتیجه اعمال پیشینیان مورداستفاده قرار گیرد.فرهنگ 
قرآنی داستان های مشابهی راکه درهر عصری مبتالبه بشر است،جهت فهم عموم 

به سادگی بیان می کند. 
3-6.تبیین فرهنگ های اصیل همراه بادالیل روشن: درسوره االحزاب/5 
به یکی از فرهنگ های اسالمی اشاره شده است:»یا أَیَها النَّبِی قُْل ِلَْزواِجک َو بَناتِک 
 ُ َو کاَن للاَّ یْؤذَیَن  فاَل  یْعَرْفَن  أَْن  أَْدنی  ِمْن َجالبِیبِِهنَّ ذِلک  َعلَیِهنَّ  یْدنِیَن  اْلُمْؤِمنِیَن  نِساِء  َو 
َغفُوراً َرِحیما«علت امر به داشتن چنین فرهنگی این است که پوشاندن همه بدن به 
به  نتیجه وقتی  اینکه اهل عفت و حجاب اند نزدیک تر است، در  به  شناخته شدن 
این عنوان شناخته شدند، دیگر اذیت نمی شوند)مکارم شیرازی،1374، ج 17، ص 

427(.گاهی یک فرهنگ بدون دلیل عقلی و نقلی پیروانی می یابد، گاهی نیز در 
پی نشر یک فرهنگ دلیل روشنی وجود دارد. 

دلیلی که هر شخص متفکر را متقاعد می سازد و به سوی عمل به آن فرهنگ سوق 
می دهد. بنابراین قرآن کریم با ذکر دلیل به تبیین فرهنگ های اسالمی می پردازد 
و در نتیجه آگاهی از دلیل روشن یک حکم و فرهنگ، خود، موجب پیروی از 

آن است.
قوه  انسان  ازارزش های مختص  انسانی: یکی  4-6.تبیین ارزش های واالی 
می کند؛  تأکید  مختلف  امور  در  تعقل  اهمیت  به  بارها  کریم  قرآن  است.  تعقل 
تَْعِقلُونَ«. لَعَلَّکْم  َعَربِیا  قُْرآناً  أَْنَزْلناهُ  »إِنَّا  می فرماید:  یوسف/2  سوره  در  همچنان که 

تعقل تا حّدی ارزشمند است که در روایات جزئی از قواعد اسالم برشمرده شده 
ْساَلِم َما ِهی فَقَاَل قََواِعدُ  است:»قَاَل کَمیُل ْبُن ِزیاٍد َسأَْلُت أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن A َعْن قََواِعِد اإْلِ
لَُها اْلعَْقل«)حرانی، 1404 ق، ص 196(،کمیل بن زیاد گوید:»از امیر  ْساَلِم َسْبعَةٌ فَأَوَّ اإْلِ
از ارکان اسالم سؤال نمودم که آن چیست؟درجواب فرمودند:ارکان   Aمؤمنان

اسالم هفت چیز است :نخستین رکن آن”عقل”است«)حرانی، 1380، ص 178(. 
5-6.تبیین احکام و حقوق فردی و اجتماعی: قرآن کریم که برنامه ای جاوید 
از سوی خدای متعال را ارائه می دهد و حقوق فردی و اجتماعی را بیان می کند:»َو 
ابِِریَن«)النحل/126(. ِللصَّ َخیٌر  لَُهَو  َصبَْرتُْم  لَئِْن  َو  بِِه  ُعوقِْبتُْم  ما  بِِمثِْل  فَعاقِبُوا  إِْن عاقَْبتُْم 

اگر  بیان می کند  به شیوه عملی ترویج می دهد،  را  این آیه که عدالت  به  باتوجه 
خواستید کفار را به دلیل اینکه شما را عقاب کرده اند، عقاب کنید؛ رعایت انصاف 
را بکنید وآن گونه که آنها شما راعقاب کرده اند عقابشان کنید نه بیشتر)طباطبایی، 

1374، ج 12، ص 538(. 
کفار  درمورد  عدالت  اجرای  که  هنگامی  که  است  این  می آید  بر  آیه  از  آنچه 
ضروری است، به طریق اولی برقراری عدالت و مودت نسبت به مسلمانان اهمیت 
بیشتری دارد.ازاین رو قرآن کریم باتبیین حقوق فردی واجتماعی حتی درباره غیر 

مسلمانان، فرهنگ اجرای عدالت درموارد مختلف رانهادینه می سازد. 
المجادله/11  در  همانطورکه  جمعی:  ارتباط  صحیح  فرهنگ  6-6.ترویج 
ُ لَکم...«ادب  آمده:»یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُوا إِذا قِیَل لَکْم تَفَسَُّحوا فِی اْلَمجاِلِس فَاْفَسُحوا یْفَسحِ للاَّ
معاشرت اقتضا می کند انسان در مجالس به دیگران نیز توجه کند و جا باز کند تا 



آَمنُوا  الَِّذیَن  أَیَها  النور/27 و 28 آمده است:»یا  را کنار خود جای دهد.در  دیگران 
أَْهِلها...«.عالمه طباطبایی در  َغیَر بُیوتِکْم َحتَّی تَْستَأْنُِسوا َو تَُسلُِّموا َعلی  ل تَْدُخلُوا بُیوتاً 
توجیه آخر آیه که تذکر است می گوید:»یعنی شاید با استمرار بر این سیره متذکر 
وظیفه خود بشوید، که چه اموری را باید رعایت کنید و چگونه سنت اخوت را 
با هم مألوف کرده، به تمامی  در میان خود احیاء سازید ودر سایه آن، قلوب را 
همانطور  همچنین  برسید«)طباطبایی،1374،ج15،ص153(.  اجتماعی  سعادت های 
که رهبر معظم انقالبH اشاره می کند، اصالح فرهنگ عمومی، محور کارهای 
دیگر است؛ همچنین تصحیح فرهنگ عمومی نیز به معنای تصحیح عادات و اخالق 

و ملکات و روش های زندگی مردم است)خامنه ای، 1391، ص 202 و 209(. 
بنابراین این امر بدان معنا است که اگر میلمان حقی برای خود ملزم می داند، همان 
فرهنگی آن قدر مهم  بداند. عملی کردن چنین  برادر دینی اش ضروری  برای  را 
است که بارها در قرآن به آن توصیه شده است. بنابراین معرفی و نشر ارزش ها از 
بین مسلمانان یکی دیگر  افرادو مودت  به حریم خصوصی وحقوق  جمله احترام 
ازراهکارهای نهادینه ساختن فرهنگ اسالمی وقرآنی درجامعه محسوب می گردد. 
به  و  دارد  اشاره  آدمی  نهاد  در  نهادینه سازی  و  فردی  فرهنگ  به  آموزه ها  برخی 

برخی به فرهنگ جمعی. 
7 .بیان معارف واال به صورت غیر مستقیم

قرآن کریم گاهی به صراحت به تبیین تعالیم الهی می پردازد و گاه با استفاده از 
روش های ادبی و غیر مستقیم مثاًل به صورت استفهام انکاری یا در قالب دعا چنانکه 

بیان شد به ترویج معارف واال و فرهنگ سازی در جامعه می پردازد.
1-7.آموزش معارف و ایجاد تذکر برای پند گرفتن در قالب استفهام 
انکاری و تأکیدی: گاهی خداوند با ایجاد سؤال های انکاری در ذهن مخاطب، 
او را وادار به تفکر می کند. از جمله سوره الزمرآیه9 است که با ایجاد سؤال انکاری 
نیست،  برابر  ناآگاهی  با  نهادینه می سازد که آگاهی  را  فرهنگ  این  درباره علم، 
آنچنان که خداوند می فرماید:»َهْل یْستَِوی الَِّذیَن یْعلَُموَن َو الَِّذیَن ل یْعلَُموَن«.این جمله 
که بااستفهام انکاری شروع شده وجزء شعارهای اساسی اسالم است. عظمت مقام 
به  نابرابری  این  آنجا که  از  و  می سازد  برابر جاهالن روشن  در  را  عالمان  و  علم 
صورت مطلق ذکر شده، معلوم می شود این دو گروه نه در پیشگاه خدا یکسانندو 

نه در نظر خلق آگاه، نه در دنیا در یک صف قرار دارند و نه در آخرت، نه در ظاهر 
یکسانندونه در باطن )مکارم شیرازی، 1374، ج 19، ص 394 و 395(. با توجه به 

این مطلب غیرقابل مقایسه بودن ارزش آگاهان ازناآگاهان روشن می گردد. 
گاهی نیز با ایجاد پرسش هایی که پاسخ آن در بطن آیه وجود دارد پندها و معارف 
را به مخاطب یادآوری می کند. همان گونه که در سورهالعلق آیه14آمده:»أَ لَْم یْعلَْم 
َ یری«؛ تقدیرش این است آیا دیدی آنکه این کار رانمود،مستحق چه عذابی  بِأَنَّ للاَّ
ْن  آیه62:»أَمَّ النمل  186(.همچنین  27، ص  ج   ،136 شد)طبرسی،  تعالی  از خدای 
ما  قَِلیالً   ِ َمَع للاَّ إِلهٌ  أَ  َو یکِشُف السُّوَء َو یْجعَلُکْم ُخلَفاَء اْلَْرِض  إِذا دَعاهُ  یِجیُب اْلُمْضَطرَّ 
تَذَکُروَن«،منظور این است که در آن هنگام که تمام درهای عالم اسباب به روی 
و مضطر  درمانده  نظر  هر  از  و  استخوانش می رسد،  به  بسته می شود، کارد  انسان 
می گردد، تنها کسی که می تواند قفل مشکالت را بگشاید، بن بست ها را برطرف 
سازد و درهای رحمت به روی انسان های درمانده بگشاید، تنها ذات پاک او است 

ونه غیراو)مکام شیرازی، 134، ج 15، ص 517(. 
تعالیم  مخاطب  ذهن  در  سؤال  ایجاد  با  می شودکه  برداشت  آیه  این  از  نتیجه  در 
مستقیم  غیر  روشی  به  نیز  امر  می دارد.این  نگاه  پویا  آدمی  نهان  در  را  اعتقادی 
زندگی  مختلف  خدادرمراحل  یاد  داشتن  نگاه  زنده  فرهنگ  نهادینه سازی  نوعی 
نهادینه سازی  برای  گوناگونی  راهکار  کریم  قرآن  نهایت  می سازد.در  رانهادینه 
فرهنگ مناسب بشریت که همان فرهنگ وحیانی است بیان نموده است، هرچند 
این روش های قرآنی نامحدود است و با علم محدود بشر قابل تعیین کردن نیست.

در این خصوص با بهره بردن از روایات می توان از بطن آیات آگاهی یافت و با 
بنیان نهادن ارزش های واالی انسانی به صراط مستقیم راه پیدا کرد و نیز فرهنگی 
دست  به  دست  مسلمانان  که  روزی  امید  به  نهاد.  بنا  اسالم  و  قرآن  با  متناسب 
یکدیگردهند؛بانهادینه سازی و اجرای فرهنگ اصیل قرآنی مدینه فاضله ای بنا نهند 

و آن را به منجی عالم بشریت، حضرت مهدیA تحویل دهند.   
نتیجه گیری

بر  بنا کردن جامعه ای  قرآن کریم راهکارهای گوناگون وارزشمندی رابه منظور 
پایه سنت های الهی و فرهنگ اسالمی بیان کرده است. استفاده از این گنجینه الهی 
با توجه به احساس نیاز و درک انسان بر عهده خود آنها است. هرکس با قدرت 



اسالمی  فرهنگ  از  بخشی  معنوی  امور  از  درکش  میزان  و  تالش  تعقل،  اختیار، 
را در خود و سپس جامعه نهادینه می سازد. قرآن کریم همواره روش معتدلی را 
این  کریم  قرآن  رو  این  از  است.  برده  کار  به  اسالمی  فرهنگ  نهادینه سازی  در 
راهکار های فرهنگ مورد نیاز بشر را با بیان روش های مختلف و نمونه  های قابل 
فهم عرضه کرده است. کشف الیه های عمیق این فرهنگ بستگی به میزان فهم و 
تالش هر فرد دارد. چراکه در راستای راهنمایی بشر جهت دستیابی به سعادت دنیا 

وآخرت، نظام تشویق و تنبیه را کنار هم به کار برده است. 
با کنار هم قرار دادن قرائن می توان فهمید، در واقع در این فرهنگ هرگاه در هر 
زمینه ای که از فرهنگ نادرست سخن به میان آمده، به عنوان جایگزین فرهنگ 
صحیح اسالمی نیز آموزش داده شده است. در این میان میزان اخالص هرمسلمان 
دربهره بردن و نشر فرهنگ اسالمی نقش بسزایی ایفا می کند. نهایتاً، هرچند این 
راهکارها در قرآن به شکل طبقه بندی تدوین نشده است. اما در جای جای قرآن 
نهادینه سازی  جهت  راهکاری  یک  هر  که  برد  بهره  آموزه هایی  از  میتوان  کریم 

فرهنگ اسالمی است.
اهتمامی  اجتماع  اصالح  در  »اسالم  می گوید:  نیز  طباطبایی  عالمه  که  همانگونه 
ورزیده که هیچ نظام غیر اسالمی به پای آن نمی رسد«.)طباطبایی، 1374، ج 12، 
آن  معارف  از  استفاده  با  و  کریم  قرآن  آیه های  در  تفکر  با  نتیجه  476(.در  ص 
می توان نابسامانی های فرهنگی را کاهش داد و به سمت ساختن جامعه ای بر پایه 
قرآن و اسالم پیش رفت. نهایتاً هر انسانی که فرهنگ بشر را جویا باشد باید آن 
را در قرآن و سنت جستجو کند؛ چراکه قرآن کریم پس از هدایت، انتخاب این 
کفُوراً«.  ا  إِمَّ َو  ا شاکراً  إِمَّ السَّبیَل  َهدَیناهُ  »إِنَّا  انسان واگذار کرده است:  به  فرهنگ را 

)االنسان/3(
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معرفی کتاب

زهرا مجاوری1
نویسنده تفسیر مبین

 استاد بهرام پور
ارشد  است.کارشناسی  زنجان  شهر  در  1320 شمسی  متولد  پور،  بهرام  ابوالفضل 
ادبیات و علوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران دارد. ایشان مدرس روش 
ترجمه و تفسیر بوده، مؤسس دفتر ترجمه و تفسیر دار القرآن و سازمان تبلیغات 
از سالهای  است که  معاصر  پژوهان کوشای  قرآن  از  ایشان  است.  تهران  اسالمی 
پیش از انقالب در تألیف کتب درسی با شهید آیت اهلل محمد حسین بهشتیH و 
شهید باهنرH در زمینه مسائل قرآنی و دینی همکاری داشته است. همچنین محمد

اسماعیل صائنی و عز الدین زنجانی از اساتید برجسته ایشان بوده اند.
مردم  عامه  برای  قرآن  فهم  سازی  آسان  به  ناظر  ایشان  اعالی  هدف  و  کوشش 
از  دارد.  حجم  کم  آموزشی  سوره ای  تک  تفسیرهای  سلسله  یک  است.ایشان 
جمله سوره های: محمد، فتح، حجرات، ق، ابراهیم، ملک، جمعه، منافقون وحجر. 
این آثار به نحوی تدوین شده که عالوه بر قابلیت مطالعه فردی، جنبه  درسی و 
خودآموزی هم دارد. در هر بخش، اول لغت ها، سپس ترجمه آیات و بعد از آن 
تفسیر و برداشت ها، و در آخر بعضی ریزه کاری های لفظی و نکات زبانی و ادبی 

آورده شده است.
تفسیر یک جلدی قرآن )تفسیر مبین(

افراد بسیاری به دنبال خالصه تفسیر قرآن هستند، تفسیرمبین به صورت خالصه در 
D1. طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت آمنه



معرفی کتابخانه

زهرا زارع1
این کتابخانه در سال 1392 با زیربنای حدوداً 300 مترمربع از محل اعتبارات مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران احداث شده است.
ویژگی کتابخانه:

علمی  عنوان)فصلنامه  خطی،100  نسخه  از5000جلدکتاب،30  بیش  کتابخانه  این 
نرم   100 از  بیش  دارد.همچنین  مجله(  ماهنامه،   ، ترویجی   ، ،پژوهشی  تخصصی 
مرکزتحقیقات  افزارهای  نرم  از  ازجمله،مجموعه ای  مختلف  موضوعات  افزاردر 

کامپیوتری علوم اسالمی »نور« دارد.
 تعداد اعضای این کتابخانه 200 نفر می باشد.

نوع رده بندی این کتابخانه کنگره است.
بخش های مختلف کتابخانه:

الف: بخش امانت:
شیوه امانت دهی در این کتابخانه به صورت دستی می باشد.

D 1. کتابدار  مدرسه علمیه حضرت آمنه

کنار ترجمه قرآن کریم به رشته تحریر درآمده است.
با توجه به این که تفسیرها معموالً مفصل هستند، ولی ترجمه ها کافی نیستند، از این 
رو نویسنده تصمیم به انتشار تفسیری از قرآن کریم در یک جلد را کرده و خالصه 
تفاسیر قرآن در این اثر آورده شده، وبه همین دلیل عنوان این تفسیر یک جلدی از 

سوی نویسنده »تفسیر مبین« گذاشته شده است.
در این تفسیر، متن ترجمه آیه در زیر آن قرار داده شده، به صورتی که با اتمام آیه 

قرآن، ترجمه فارسی آیه نیز در زیر همان آیه به اتمام برسد.
به دلیل آن که در بسیاری از ترجمه های قرآن، ترجمه فارسی در زیر آیات بعد از 
آیه مورد نظر هم ادامه پیدا می کند و این باهماهنگی باعث گمراه شدن مخاطب 
با باز کردن قرآن،  می شود.نحوه چینش آیات و ترجمه به این صورت است که 
متن آیات در سمت راست صفحه جای دارد که ترجمه نیز معادل کلمات عربی 
در زیر آن قرار گرفته است.در سمت چپ صفحه نیز،تفسیر آیات صفحه مقابل در 

دو ستون جای داده شده است.
ویژگی های تفسیر یک جلدی مبین

 ترجمه آیات به صورت زیر نویس: با این توضیح که ترجمه هر آیه دقیقاً زیر 
همان آیه آورده شده است و با پایان یافتن آیه، ترجمه نیز پایان می یابد. یعنی حجم 
ترجمه ها، معادل حجم متن آیات است. این ویژگی باعث می شود که خواننده در 

خواندن ترجمه آیات دچار سردرگمی نشود.
بررسی ترجمه و ریشه واژگان و تفسیر مختصر آیات کریمه در حاشیه 
باال رفته وکسانی که  تا دقت ترجمه  باعث شده است  این ویژگی  متن قرآن: 
خواهان دسترسی دقیق و فنی به لغات و ریشه های آن هستند، به سهولت به این امر 
دسترسی داشته باشند. همچنین شرح این لغات، محک قّوت و ضعف ترجمه است، 
و خواننده می تواند تشخیص دهد که مترجم در چه مواردی ترجمه آیه را دقیق 

آورده و در چه مواردی از حریم معنای واژه بیرون رفته است.
 توضیح و تفسیر آیات و احادیث مربوطه و نیز شأن نزول ها، در صفحه 
مقابل: این ویژگی هم باعث می شود که به سهولت از تفسیر مختصر آیات آگاه 

شد.



 ب: بخش مرجع:
بخش مرجع این کتابخانه بامجموعه ای ازکتاب های فارسی، التین، دایره المعارف، 

واژه نامه ها ، استانداردها و کتاب های راهنمای دیگر طبقه بندی شده است.
همواره  لیکن  نمی شود،  داده  امانت  بخش  این  کتاب های  که  است  ذکر  به  الزم 
متقاضی می تواند هر گونه استفاده از مدارک این بخش را در سالن مطالعه انجام 

دهد.
)دانشگاهی،  کتابخانه ها  دیگر  به  نسبت  عمومی  کتابخانه  مزایای  از  یکی 
نیستند،بلکه  این است که اعضای آن رده سنی خاصی  آموزشگاهی، تخصصی( 

شامل تمامی رده های سنی می باشد.
ج(سالن مطالعه:

این کتابخانه دارای یک سالن مطالعه که تقریباً گنجایش60 نفردارد. میز، صندلی، 
نورطبیعی، ارتفاع سقف یکی دیگر ازمزایای این بخش می باشد.

ازجمله فعالیت های بخش خدمات فنی کتابخانه:
1. فهرست نویسی و شناسنامه دار نمودن کتب.

2. تخصیص و ارائه شماره موضوعی )رده بندی( به کتاب طبق سی دی ارسالی 
نهاد، چیدن کتاب ها براساس شماره ورده هایی که در عطف کتاب ثبت شده بود.

3. ورود به رایانه، تصحیح، کنترل و به روز آمد سازی اطالعات کتب

4. برچسب زنی و زدن مهر مالکیت به کتاب ها.
 مجموعه سازی و نحوه سفارش کتاب:

کتاب های این کتابخانه از نهاد مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مدیریت 
استان قم،وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی استان قم و همچنین بخشی توسط مدرسه 

علمیه حضرت آمنهDخریداری و تأمین می شود.
بخشی از  کتاب ها نیز به صورت اهدایی از اعضاء تهیه می گردد.بیشترین مراجعات 

برای امانت به ترتیب برای عنوان کتاب های دینی و ادبیات است.
5. رف خوانی:

 در پایان هر سال درکتابخانه های عمومی از جمله این کتابخانه رف خوانی انجام 
می شود. ازجمله اموری که در رف خوانی انجام می شودعبارتند از:

 1. بروز کردن کتاب ها برحسب  نیاز مراجعان؛
 2.  مشخص نمودن کتاب هایی که نیاز به صحافی دارد؛

 3. خارج کردن کتاب های فاقد نیاز مراجعه کننده و تکراری که با استفاده از نرم 
افزارفراکاووش، جستجوی کتاب مورد نیاز مراجعه کننده بر اساس عنوان، موضوع 

و نام پدید آور انجام می گیرد.



مصاحبه با پژوهشگر برتر
فاطمه فرخنده

شهربانو ایزانلو1
با عرض سالم و تبریک به مناسبت انتخاب شما به عنوان پژوهشگر برتر و تشکر از 

اینکه وقت گرانبهای خودتان را در اختیار ما قرار دادید.
لطفًا خودتان را معرفی نمایید.

فاطمه فرخنده هستم.
 از محضر چه کسانی در حوزه علمیه استفاده کرده اید؟

الحمدهلل توفیق بهره مندی از محضر اساتید مختلفی داشتم از جمله اساتید برجسته 
حاجیه خانم مجتهده گلگیری، استاد مبلغی و...

درباره فعالیتهای علمی خودتان توضیح دهید. از چه سالی در پژوهش 
مشغول به فعالیت هستید؟

به  با تحصیل در حوزه و دانشگاه از سال 79 پژوهش را پیگیری کردم،  همزمان 
طوری که در ضمن تحصیل حوزه و دانشگاه مقاالت پژوهشی مختلف نگاشته ام.

چه کتاب ها و مقاالتی از شما منتشر شده است؟
فقهی  جایگاه  نظیر  مقاالتی  بود  اصول  و  درفقه  که  ام  حوزوی  رشته  اقتضای  به 
تبلیغ  اقتضای رشته  و...به  امامیه،  فقه  در  موقت  ازدواج  و شقاق،  نشوز  و حقوقی 
از آنجا که رشته  اهل سنت؛  امامیه و  فقه  از  با گرایش حج پژوهش های تطبیقی 
دانشگاهی ام در مقطع کارشناسی میکروبیولوژی بود مقاالت زیادی ترجمه کرده 
و در مقطع ارشد با رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی مقاالت تلفیقی از فقه و 
علوم اجتماعی نوشته شد و چند مقاله در نشریه علمی ترویجی فرهنگ و ارتباطات 
به چاپ رسید. همچنین مقاله ای با عنوان جنگ نرم در فقه در نشریه علمی پژوهشی 

مشق اجتهاد چاپ شد.
پدیدار شناسی نهم ربیع، نقش ازدواج موقت در پیشگیری از ارتباطات نابهنجار، 
همکاری  متوالی  سال  سه  دبیرستان،  دختران  در  حجاب  شناسی  گونه  بررسی 
ملی  مرکز  زیرنظر  یار  شمیم  الکترونیکی  تقویم  احکام  بخش  در  تحقیقی  علمی 
پاسخگویی به سؤاالت شرعی، همکار علمی پژوهشی در تولید کتب فقهی اداره 
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پاسخ به سؤاالت جامعه الزهراء، مقاله ارزیابی کتاب حلقات شهید صدر چاپ شده 
در نشریه علمی پژوهشی مجموعه مقاالت ارزیابی متون معاونت پژوهشی جامعه 
تحقیق  و  مقاله  و  نامه  پایان  عنوان   100 از  بیش  کارورزی  و  راهنما  الزهراءاستاد 

کارورزی و...
فعالیت های پژوهشی شما در یکسال گذشته که منجر به انتخاب شما به 

عنوان نفر اول شده چه بوده است؟
حقیر خودم را برتر نمی دانم و الحمدهلل اساتید توانمند و پژوهشگر در سالهای اخیر 

زیاد هستند و تقدم دارند.
به عنوان یک استاد نمونه وچهره ماندگار اهمیت پژوهش را درچه 

می دانید؟
در  پژوهش  بدون  آموزش  است.  آن  مکمل  و  آموزش  ماندگاری  رمز  پژوهش 
پاک شده و جز شبهی  نمی گذرد که  و دیری  وارد می شود  حافظه کوتاه مدت 
نمی ماند اما حتماً هر کسی تجربه کرده باشد تأیید می فرماید که هر موضوعی را 

تحقیقی و پژوهشی کار کردیم تا سالها ماندگار و ثبیت شده است.
به نظر شما چه مشکالتی در امر پژوهش وجود دارد؟

1. عدم اطالع طالب با ضرورت پژوهش
2. عدم آگاهی نسبت به روش های پژوهشی

3. عدم الزامات پژوهشی از طرف سیستم آموزشی
4. عدم برنامه ریزی دقیق در جانمایی پژوهش ضمن آموزش

5. جداگانه تلقی کردن آموزش و پژوهش حتی از طرف اساتید و کادر آموزشی 
به طوری که چنین تلقی شده هرکس آموزشش تمام شد بعدش اگر تمایل داشت 

می تواند وارد فعالیت های پژوهشی شود و دوگانگی بین آن ها می انگارند.
6. عدم تشویق های مناسب درخصوص فعالیت های پژوهشی مثاًل همواره می توان 
بخشی از نمره را به مقاله نویسی درخصوص موضوعی مرتبط با همان درس لحاظ 

نمایند.
و...

آیا در پژوهش مشکلی احساس می کنید؟
کاربردی  استفاده  عدم  همچنین  است  پژوهش  جایگاه  تبیین  عدم  اساسی  مشکل 

مند  افراد دغدغه  برای  انگیزه کشی  به  و...منجر  مقاالت  پایان نامه ها و  بسیاری  از 
)که چی  باشیم  شنیده  بارها  را  این جمله  شاید  است.  هم شده  پژوهش  درحوزه 
بشه مقاله و تحقیق و پایان نامه بنویسیم آخرش مثل بقیه میره کتابخانه ها و خاک 
میخوره( رسماً جایگاه پژوهش در کشور ما در بسیاری مراکز فقط جهت تکمیل 

رزومه و ارتقای شغلی و تحصیلی می باشد.
چه راهکارهایی برای ارتقاء سطح پژوهشی طالب ارائه می فرمایید؟

ابزار نوین پژوهشی که قطعاً در وقت صرفه جویی داشته و  افزارها و  معرفی نرم 
رغبت بیشتری جهت انجام آن فراهم می کند.

اصالح نگاه کالن مدیران و برنامه ریزان در ضرورت امرپژوهش که البته می توان 
این مورد را رتبه اول به لحاظ تاثیرگذاری درنظر گرفت.

اگر طلبه ای عشق و عالقه اش را داشته باشد و بخواهد شروع کند، از 
کجا شروع کند؟

متاسفانه  اقدام کرد.  می توان  تحقیقات کالسی  و  مراجعات  همان  از  برای شروع 
امروز بخش زیادی از طالب حتی نسبت به مراجعات جزئی که اساتید در هر درسی 
مقاالت  نگارش  بعدی  مرحله  در  می کنند  انگاری  سهل  می دهند  دیگر  کتب  به 
برای هر درس سپس مطالعه مقاالت مختلف جهت اطالع از وضعیت نگارش و 
پژوهش البته بعد از گذراندن دوره های مورد نیاز مهارتی و محتوایی، برای اینکه 
به نوشتن کنیم همانطور که در روایت آمده  باید عادت  پژوهشگر موفقی شویم 

است:» قیدوالعلم بالکتابه« یعنی علم را با نوشتن به بند آورید.
پژوهشگر موفق باید در این خصوص استخوان خورد کند و مدام قلم به دست و 

کتاب در جیب باشد یعنی از هر فرصتی برای آموختن استفاده کند.
برای موفقیت در نویسندگی باید دامنه لغات وسیعی داشته باشیم و این جز با مطالعه 

و تحقیق حاصل نمی شود.
توصیه سرکارعالی به طالب درباره کار تحقیقی و نویسندگی چیست؟

توصیه می کنم حتی برای تأمین معاش و بهره مندی از علومی که یاد گرفته اند وارد 
عرصه پژوهش شوند حتماً به این مطلب اذعان دارید که زمینه اشتغال در مباحث 
آموزشی و اجرایی و تدریس بسیار محدود شده و کسی جذب می شود که علمش 
را کاربردی و ماندگار کرده باشد و همانطور که عرض شد، آموزش با پژوهش 



ماندگار می شود. عرصه پژوهش و تحقیق میدان وسیع الیتناهی است و عمقی به 
وسعت تمام علوم گذشته و حال وآینده دارد.

چگونه افراد می توانند وارد فعالیت های پژوهشی شوند؟
اینکه چگونه افرادمی توانند واردپژوهش شوند،همانطورکه درسؤاالت قبلی پاسخ 
باروش هاومهارت  باتبیین ضرورت پژوهش وآشنایی  انگیزه سازی  داده شدابتدا 

های الزم و سپس ازتحقیقات جزئی واردتولیدعلم ونظریه پردازی می توان شد.
ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، در پایان اگر صحبت 

خاصی دارید، بفرمایید.
بنده هم از شما کمال تشکر را دارم قطعاً همین اقدامات گامی در راستای تبیین 
جایگاه و اهمیت پژوهش و آشنایی بیشتر طالب و عالقمندان به علم خواهد شد. 

آرزوی موفقیت برای شما و همه همراهان با کالم خود را دارم.

معرفی نرم افزار

لیال حمدی نجف آبادی1
مقدمه

قرآن کریم به عنوان کالم خداوند متعال در ظلمانی ترین  زندگی بشر، در عصر 
جاهلیت، همچون انفجاری، آسمان سکوت را شکافت و یکباره، دریایی از رحمت 
، برکت و نوررا بر کویر زندگی جاری نمود و فریادی، از عالم قدس، طنین انداز 
نما که  انسان، ای گمگشته خسران زده، لحظه ای درنگ و تدبر  شد که هان ای 
سند نجات و رهایی از عالم ملکوت به سویت فرستاده شد! »الرکتاب انزلناه الیک 
الحمید«.)سوره  العزیز  الی صراط  بإذن ربهم  النور  الی  الظلمات  الناس من  لتخرج 
تضمین  جهان  دو  در  را  انسان  رستگاری  که  است  کتابی  قرآن   )1 آیه  ابراهیم، 
نادانی رهایی  تاریکی های جهل و  از  انسان را،  می کند، همچون مشعلی فروزان، 

می بخشد. و در سرای دیگر، او را، محبوب حضرت پروردگار می نماید.
خواندن و نگاه به آیات آن، زنگار را از دل می زداید. انسان با تالوت هر آیه، پله ای 
از نردبان معنویت را طی می کند. معرفت، نجات، سالمت، رشد و تعالی و تقرب 
با انس و  انسان به سوی خدای متعال، از دستاوردهای قرآن کریم است که تنها 
الی  عهد هللا  فرمودند:»القرآن   Aمی آید.امام صادق به دست  قرآن کریم  در  تدبر 
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خلقه فقد ینبغی للمرء و المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه کل یوم خمسین آیه«قرآن 
پیمان خداوندباخلقش می باشد.پس سزاواراست که هر فردمسلمان به عهدوپیمان 
خویش نگاه کندوهمه روزه،پنجاه آیه ازقرآن رابخواند)جامع االحادیث - کافی 

ج 2 ص 609(.
وعمل  قرآن  معارف  فهم  لذا  هستند.  انسان ها  همه  خداوند  کالم  موردخطاب 
کردن طبق برنامه های زندگی سازآن برعهده همه انسان هااست، ولی دراین بین 
حوزه های علمیه به عنوان نهادی که وظیفه تبلیغ ونشرمفاهیم قرآن ودین را برعهده 
دارند، مسؤلیتی فراترازسایرمردم دارندوطالب به عنوان عضوی از این نهادخدوم 
فهم  ازجمله  مختلف  ومنابع  ازکتابها  تحقیق  درزمینه  بیشتری  بایداهتمام  وشریف 
کسب  روزگاری  باشند.اگر  و...داشته  نزول  وتفاسیروشأن  قرآن  ومعانی  لغات 
این  بود،  نیازمند مطالعه ده ها کتاب قطور و سنگین  بیشتر در مورد قرآن  معرفت 
روزها با یک اپلیکیشن موبایل هم می توان این کار را انجام داد.نرم افزار قرآنی 
منهاج  حاصل تالش بیش از سه ساله متخصصان و پژوهشگران مرکز مطالعات و 
تحقیقات نستوه، با رویکردی آموزشی سعی در یادگیری مفاهیم این کتاب الهی را 
دارد. در این اثر ضمن ارائه امکانات عمومی شامل ترجمه، ترتیل و تفسیر امکاناتی 
جهت درک بهتر مفاهیم این کتاب آسمانی نظیر ترجمه کلمات، ریشه کلمات، 
لغت و  معنی  با یکدیگر،  ترجمه ها  مقایسه  امکان  قرآن،  تکرار کلمات در  تعداد 

بخش آموزش و تمرین کلمات نیز گنجانده شده است.
افتخارات

نرم افزار برگزیده جشنواره رسانه های قرآنی )اتقان(
اثر برگزیده در جشنواره پژوهشی برترین های حوزه علمیه

محتویات
العفاسی و سعد  اسماعیل، مشاری  منشاوی، مصطفی  اساتید  از  ترتیل  چهار دوره 

القامدی
یک دوره تحقیق از استاد خلیل الحصری

یازده دوره ترجمه فارسی
چهار دوره تفسیر شامل: تفسیر المیزان،مجمع البیان،راهنما، نور

ارائه معنی کلمات قرآن به همراه تعداد تکرار و هم ریشه ها

آموزش ترجمه بیش از 18000 هزار کلمه با روش های علمی
امکانات نرم افزار: 

امکان مقایسه سریع ترجمه ها )منحصر به فرد(
مرور و تمرین به صورت سیستمی )منحصر به فرد(

امکان گزارش گیری از روند آموزش و تمرین )منحصر به فرد(
امکان دیدن ترجمه کلمات بالمس هرکلمه درمتن)منحصر به فرد(

مشاهده متن قرآن همراه با ترجمه بصورت زیر خط
مشاهده کلمات و معنای آن به صورت زیر خط)منحصر به فرد(

جستجوی پیشرفته با امکان جستجوی در ترکیب کلمات
امکان نشانه گذاری آیات به صورت نا محدود

تنظیم تعداد تکرار تالوت آیات جهت حفظ قرآن
امکان بروزرسانی معنای کلمات

.tification سامانه دریافت پیام های قرآنی بصورت



چکیده تحقیق پایانی
قبض روح مؤمن و کافر توسط فرشتگان با محورّیت 

آیات 32 و 33 سوره مبارکه نحل
سیده طوبی باقری1

چکیده
یکی از معارف دین اسالم اعتقاد به فرشتگان است.فرشتگان موجوداتی مجرد از 
ماده اند که زمان مند و یا مکان مند نیستند و از کارگزاران خداوند متعال به شمار 
می آیند پس اقسام گوناگونی داشته و وظایف آنان با یکدیگر متفاوت است، به 
طور مثال فرشتگان قابض ارواح یکی از آن اقسام است که در رأس آنان حضرت 
عزرائیل است و اینان وظیفه قبض روح تمام انسان ها را بر عهده دارند ولی کیفیت 
قبض روح مؤمنان با کافران متفاوت است؛ چراکه قبض روح مؤمنان )پیامبران و 
اولیای الهی( مانند بوییدن گلی بسیار راحت و خوشایند است اما قبض روح کافران 
پیامبران(  )اعم از مشرکان و عصیان گران از طاعت الهی و مکّذبین به خداوند و 
همراه با شّدت و ضرب است. در قرآن کریم از قبض روح به توفّی تعبیر شده است 

که منظوردریافت کامل روح انسان توسط فرشته قابض روح است. 
که این عمل در قرآن کریم گاهی به خداوند متعال نسبت داده شده گاهی به ملک 
الموت و گاهی هم به فرشتگان که این ها هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند بلکه اراده 

مالئکه و ملک الموت در طول اراده الهی است.
کلید واژه:فرشته )ملک(، قبض روح )توفّی(، کافر، مؤمن.
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in the name of God
The special values of women from the perspective of 

the Qur’an
Abstract
The discussion of “the value of the woman from the per-
spective of the Qur’an” is one of the most valuable and 
influential discussions in the socio-religious context. Dis-
regarding this trait in the field of individual behavior and in 
the family environment also can have devastating effects 
and in some cases lead to the collapse of the family system. 
Undoubtedly, the examination of this argument will help to 
clarify the true character of the woman and the transparen-
cy of her position and status. Explaining the position and 
position of a woman is closely linked to her special val-
ues in the Qur’an. Quranic scholars with different views 
and perspectives on the question: What values has God put 
forward, especially for women? Have answered. Under-
standing these values requires new research. The focus of 
this essay is on women’s special values. Faithfulness to 
husband, chastity, gentleness and passing away of some of 
their rights from the Qur’an’s point of view are the main 
themes of this paper, which have been dealt with in a de-
scriptive-analytical-library manner.
Keywords: Female value, chastity, prudence, loyalty to 
spouse

translation abstract



Investigating and Analyzing Anti-Corruption Strate-
gies from Nahj al-Balagha’s Viewpoint

Abstract
Corruption is one of the factors affecting all economic, so-
cial and political factors of countries. This phenomenon is 
such that cultural, political and economic factors have a 
major role to play. Due to the overwhelming importance of 
the phenomenon of economic corruption and its enormous 
impact, all countries around the world are looking for ex-
ecutive ways to control and manage this phenomenon.
Considering the phenomenon of corruption with a school-
based approach, it shows that all human and divine schools 
have also despised this phenomenon, offering solutions to 
control and eradicate this phenomenon and its effects. The 
religion of Islam, which seeks to bring society and man 
to perfection as a full-fledged religion, has provided good 
executive solutions to corruption.
This descriptive-analytical research has used library re-
sources to study the phenomenon of corruption through 
one of the authentic jurisprudential sources, hadiths and 
traditions. Imam Ali’s Nahj al-Balagheh was used for this 
study. The results of this study show that Imam Ali has 
tried to manage and control this phenomenon from two as-
pects of corruption prevention and how to deal with eco-
nomic corruptors.
Keywords )English(: Nahj al-Balagha, Beit al-Mal, eco-
nomic corruption, struggle, monitoring of agents.



Strategies for institutionalizing Islamic culture in soci-
ety from the perspective of the Holy Quran

Abstract
In this article, using the verses of the Holy Quran, the steps 
and methods of institutionalizing Islamic culture are cate-
gorized. These strategies are divided into 7 main sections: 
the need to reform beliefs, the need to focus on self-knowl-
edge, the rejection of ignorant beliefs and traditions, and 
the creation of superior insights among people, the rejec-
tion of inappropriate actions and the encouragement of 
righteous actions, awareness of exaggerations. Satan and 
its aftermath, the rejection of values and the dissemination 
of values in society, the expression of sublime knowledge 
indirectly. This article has tried to explain the basic strate-
gies of the Holy Quran in institutionalizing and promoting 
Islamic culture by using the verses of the Qur’an and the 
traditions of the infallibles.
Keywords: Culturalization, Culturalization Strategies, 
Islamic Culture, Quranic Culture, Institutionalization of 
Culture.

Translation abstract:
Nafise mohamadi kia (Level 2 student)
Hazrat Amene religious Islamic school 



The difference between the ending life of a believer and 
an infidel according to verses 1 and 2 of Sura Nahl

Abstract
One of the teachings of the Islamic religion is the belief in 
angels, angels are abstractions of matter that are not tem-
poral or temporal and are considered agents of God Al-
mighty, so they have different types and their functions are 
different, For example, the angels of the ghosts are one 
of those who are at the head of the Prophet of Israel and 
they are responsible for the souls of all human beings, but 
the quality of the souls of the believers is different from 
that of the infidels, because the souls of the believers Like 
the smell of a flower, it is very comfortable and pleasant, 
but the soul of the disbelievers )both polytheists and rebels 
from divine reverence and sins(. Yen to God and the Proph-
et( with intensity and multiplication. The Holy Qur’an has 
been interpreted as a victory for the soul by the angel of 
the asylum of the soul, which in the Holy Qur’an is some-
times attributed to God Almighty, sometimes to King Al-
amut, and sometimes to angels. They have nothing to do 
with each other, but the will of the angels and King Alamut 
during the divine will.
Key word:Angel )property(, soul )tawfi( bill, infidel, be-
liever.




