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، شییماره مجلییهننییام نشییریه، «عنییوان مقالییه»نییام خییانوادمی، نییام نویسییندهن )سییال انتشییار(ن  



 های اخالتی پژوهش
 فصلنامۀ علمی انجمن معارف اسالمی

 زیر نظر هیأل تحریریه
 44، شماره پیاپی 1400 تابستان، چهار، شماره دهمیازسال 

 میقرآن کر یمردان بر زنان در پرتو آموزه ها تیموضوع قوام یتیترب -یآموزش یبررس/  5
 یعباس مهرداد/  نکونام جعفر/  امام جمعه حانهیر

 رانیا ییو کارکرد آن بر رفتار قضال در نظام قضا یوجدان اخالق/  12
 یمعصوم دیجمش/  یجعفر ییحی/  ییاحمدرضا خزا    

   باستان یرانیانا یاخالق یمخاستگاه تعال« اشه» یادیناصلِ بن/  35

 یاسکندر یدحم/  فر یمیحک یلخل  
و مقارنه آن با حقـوق    یرانحقوق ا دردر الزام و اسقاط نفقه  یاخالق یارزشها یگاهجا یبررس/  16

 مقدم یناصر ینحس / یهاشم یاحمد عل یدس /یدی فخر آفاق حم /  یکاآمر
ـ   یاجتماع یشگیریدر پ یهنقش قوه قضائ/  85 نـارر بـه    یاسـالم  یرانـی، ا یبـر الگـو   یاز جـرم مبتن

 یلیاسماع مهدی / یباران محمد/  نژاد یکن جواد/  یرآبادیانور خ/  آموزش
ـ  یامـدهای پ ینهدر زم یاخالق اسالم یارهایمع یگاهجا/  99 نقـل بـه معنـا و بازتـاب آن در      یمنف

 ینیحس یدحم یدس / یاحتشام ینحس علی/  یروه اهلل صمد/  ینبو یالروا

 یکـرد بـا رو » یربّـان  یاءرسول و اوص یانو در ب یانیاز منکر در کالم وح یامر به معروف و نه/  721
 یاناصغر عابدزاده اندر/  «یاسالم یدر زندگ یسالمت

   کودکان یبدن یهمحدوده در تنب یتفقه و اخالق با فرض رعا یهمسوئ/  451
 یلیخل یرم احمد/  یملک یصادق فان  

 یراناز زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ا یناش یجبران خسارل معنو یاخالق یکردرو/  611
 یاحمر حسین / یورد مل یمحمدرضا کاظم/ پور  یمحمد فردوس    

 

 یخانگ یشاثربخش شبکه نما یابیبازار ینداخالق در فرا ینینقش آفر/  179
 یمحب الدین سراج/  یپور تروتچ حسن سماعیل/ ا یناصر کمال یدس    

   خارج از اراده یها یتقبال مسئول دردولت  یفو تکال یاخالق یتمسئول یبررس/  197
 یمحسن جالل سید/  یصابر حسین/  یمحسن لزم   

   یتیکودک از منظر فقه ترب یجنس یتترب یها مؤلفه/  232
 یکهسار رضا/  یبجستان ییآتا مریم/ پناه  یمحمد یرینش  

 عقل و جهل یثحد در یعدد هفتاد و پنج گزاره اخالق یبر معمّا یلیتحل/  432
 یداوود محمد/ فر  یوحدان یهاد  

  الملوک نصیحةدر مرزبان نامه و  یریّتیاخالق مد/  267
 یملشاه یالواق ملد  

 آن یهاامدیو پ یقدرل در خالفت عباس یها مؤلفه/  301
 نژاد یعباس عاشور/ یپورحسن داراب لیجل/ رسول اخگر  

 یجانیهوش ه یانجیبا توجه به نقش م یو سکول سازمان یسازمان یتروما یرابطه عل یبررس/  331
 رستمی یرضارزتیعل/ یقیمسعود حق/ انیمعلم الیل/  بانک ملت( ی)مورد مطالعه: شرکتها رانیمد

 (Abstracts/ چکیده مقاالل به التین )  61-1





 5 │1400 اتبستان   – چهارشماره   –دهم  یازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش 

 
 پژوهشینوع مقاله: 
 5 – 20صفحات 
 

مردان بر زنان  تیموضوع قوام یتیترب-یآموزش یبررس

  میقرآن کر یدر پرتو آموزه ها

 1 امام جمعه حانهیر 
 2 نکونام جعفر
 3 یعباس مهرداد

 
 چکیده

مطور   وده    ییسووره مسوا و ووقوون زنا وو     نیاست .درا یاز سور مدن یکیسوره نساء 

سوره  نیوچهار ا یس هیمردان بر زنان است. آ«  تیقوام»سوره  نیازمسا و مطر  درا یکیاست.

موردان   تیو کرده است. مسواله قوام  انیمردان ب ویمردان برزنان را براساس انفان و تفض تیقوام

آغاز تا به وال قرار گرفته و هرکدام از آنها براساس فرهنگ واکم برجامعه  زمورد توجه مفسران ا

اموور موردان    یموضووع تدود   یاخالقو  انیدر مقام ب هیآ نیته اند. ادا  هیآ نیاز ا ییبردا ت ها

 نیوی کورده و در تع  انیب تیرا عامو قوام وینسبت به زنان است و مفسران دو عنوان انفان و تفض

هوا از والوت افورا  و     دگاهید نیرا ارا ه داده اند. ا یگوناگون یها دگاهید ویضمددان انفان و تف

قبو و بعد از  اتیسوره نساء وآ اتیآ انیپژوهش براساس س نیفراوان برخوردارهستند. در ا طیتفر

 نیو بوه ا  تیو و قوام ویانفان و تفضو  یسوره ها ودقت درمعنا هیدر بق گرید اتیو آ« تیقوام» هیآ

از جملوه رفتوار بور     یو اخالقو  یآموز  فیبا تکال یکیقرابت و نزد تیکه قوامّ ستا دهینکات رس

مورد بوه    ی، گذ ت و... از سویضرر و تعدّ یاصو معروف، نف تیودود، رعا تیدل، رعااساس ع

اسوت   «ییوزنا وو  یمردان مربو  به مسوا و خوانوادگ   تیووزه نفوذ قوام» نیزن است. و همچن

                                                 
 قات،دانشگاهیوتحق ،واودعلومیاسیوعلوم س اتیاله وقون، دانشکده ث،یر ته علوم قرآن وود یدکتر یدانشجو. 1
 Email: zaeri419@yahoo.com                      .رانیا تهران، ،یاسالم آزاد

 (مسئول سندهی)نو .رانیا قم، قم، دانشگاه ،یومعارف اسالم اتیاله دانشکده ث،یود گروه علوم قرآن و استاد. 2
    Email: jnekoonam@gmail.com 

 آزاد دانشوگاه  قوات، یتحق و واوودعلوم  ،یاسو یوعلوم س اتیدانشکده وقون،اله ث،یعلوم قرآن وود ارگروهیاستاد. 3
   Email: abbasimehrdad@yahoo.com            .رانیا تهران، ،یاسالم

 27/12/1399پذیرش نهایی:  13/10/1399تاریخ دریافت: 
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تام برخوردارهسوتند.   اریموارد از اخت هیوزنان در بق ردیگ یرا دربرنم انزن یزندگ گرید یوووزه ها

 تووان یسووره نسواء م   34 هیو قبو و بعد آ اتیو آ ییمرتبط با اوکام زنا و اتیآ انیاز س نیهمچن

 یهوا  تیو موقع ریاست و زن در سوا  ییمرد بر زن فقط مربو  به ووزه زنا و تیکه قوام افتیدر

متعال، تنها مالک و  یخدا گاه شیخود برخوردار است و در پ تقوخاص و مس تیاز  خد یزندگ

گوردد کوه    یم ا یاسالم استن یاخالق یاز مجموع آموزه ها تیبا د. در نها یتقوا م یبرتر اریمع

 وده اسوت و    ریتفسو  هیو کوه بوه پرداخوت مهر   « انفان »مرد بر زن بر دو اساس است ،  تیقوام

کورد . اسوالم    ریتفس«  یرسان یروز»توان آن را به  یقرآن م گرید اتیکه براساس آ «ویتفض»

قورار داده است، زیورا وظوایف اجتماعی  یرا بر مبنای فطرت و پایة اوکام و وقون مربو  به زن

 .و تکالیف اعتباری به فطرت و سر ت انسان ختم می  ود
 

 

 كلیدي واژگان
 .یاخالق یاموزه ها ،یتیترب -یآموز  یبررس ت،یسوره نساء ، قوام

 
 



 7 │ می قرآن کر یمردان رب زانن رد رپتو آموزه اه تی موضوع قوام  یت ی رتب -یآموزش  یربرس   

 طرح مسأله

هوای پورورش نیوروی انسوانی و تعوادل       ترین کوانون  و از مهم پیوستهای  خانواده مجموعه
اخالقی است که باید از انسجام و هماهنگی الزم برای ایفای ایون نقوش مهوم برخووردار با ود،      

اقتدوادی، ایجواد انتموام و    عواففی،  ومایوت   در درجوه اول  وظیفوه سرپرسوت خوانواده    بنابراین
قودرت و  است و به تناسو  وظوایف و تکوالیف از     خانوادهر د و ارتقای  ایجاد زمینههماهنگی و 

ایون قودرت و   هر مجموعه منسجمی بوه سرپرسوت آن مجمووع     که اختیاراتی نیز برخوردار است
( سوره نساء است. ایون آیوه   34)قران کریم،آیه  یکی از آیات چالش برانگیز.کند می اختیار را اعطا

موردان نسوبت    امور تدادی نوع یک بیان مقام در آیه این و معروف  ده است.« قوامون»به آیه 
مفسران هرکدام به تبع علمی خود ان نکاتی را از این آیه بردا ت و اعالم کرده   .است زنان به

در بین مسلمانان « فمنیستی »تفکر زن ساالرانه  اند.با رواج فرهنگ غربی درجهان اسالم و تبلیغ
،برخی از آنها سعی کردند که بردا تی متناس  با این تفکر را از این آیه ارا ه دهنود. درکنوار ایون    

بحثی درباره تساوی بشر و  تالش وقون دانان هم بردا ت خود را از این آیه ارا ه دادند.این گروه
 را مطر  کردند.تساوی زن و مرد 

 ین آیه مفاهیمی دارد که به بعضی از آنها ا اره می  ود:ا

     مفهوم اصلی آیه مربو  به  وهران و همسرانشان می با د، یعنوی موردان در محویط
 زندگی خانوادگی مسئولیت سرپرستی و مدیریت خانواده را بعهده دارند 

  توانا ی اداری، برتری ها ی که خداوند برای مردان قرار داده، مربو  به برتری از جهت
 اجرا ی، قدرت دفاع، تحمو کارهای سخت و سنگین واداره امورزندگی زنا ویی است.

  عموموا  و غالبوا     … توانا ی اداری و اجرا ی و دفاع از وریم خانواده، وریم اقتدوادی و .
درمرد بیشتر است و زنان بالطبع عاففی و اوساسی بوده و فبیعت ایشان بور عطوفوت و ظرافوت    

 است.   مبتنی

          مسا و اجتماعی و  وم اقتدوادی و توالش و کو وش بورای تحدویو موال وتو مین
نیازمندیهای منزل واداره زندگی را مرد بر عهده می گیرد و چون مسئول ت مین هزینه، مرد است، 

ومکووارم  وویرازی، 536،ص  4،ج1374سرپرسوتی داخووو منوزل هووم بووا مورد اسووت )فبافبوایی،    
 (.365،ص1375وجوادی آملی، 370،ص3،ج1371

پیشینه پژوهش ها درباره بررسی آیه قوامون نشان میدهد که این آیه از زمان نزول آن کوه  
در محدوده سال پنجم هجری است تا به وال مورد توجه مسلمانان و غیر مسلمانان بووده اسوت.   
فرهنگ واکم بر عربستان آن روز،مردساالری بودو برای زن ارزش قا و نمی  دند. سووره نسواء   

زش زن را به عنوان یوک انسوان دروود مورد بواالآوردو بورای اودرموقعیوت گونواگون زنودگی          ار
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 خدیتی به اندازه مرد درنمر گرفت .محدوده زمان نزول سوره نساء که در سال پنجم بیان  ده 
های  مفسران دیدگاه است ،زمان تدوین ،ابالغ و اجرای اوکام وقوقی اجتماعی به وساب می آید.

را در این باره درذیو تفسیر این آیه بیان کرده اند.در زمان معاصور ایون آیوه موورد     تفسیری خود 
لوه و کتواب    توجه پژوهشگران علوم اجتماعی و وقون وتفسیر قرارگرفته و آثاری را درقالو  مقوا  

عمیم زاده اردبیلوی مقالوه ای بوا     دراین باره تدوین نموده اند که به چند مورد آن ا اره می  ود.
بوا    و مقایسوه   از نمور قورآن    زن  انسانی  مردو وقون   قوامیت و جایگاه  معنا ناختی   بررسی»عنوان 

چوا  نمووده اسوت.     1380در سوال   31را تدوین ودرکتاب نقد  وماره  « تبعیض  رفع  کنوانسیون
در مجلوه پوژوهش   1380درسال « قوامیت مردان بر زنان در خانواده»سجادی مقاله ای با عنوان 

سرپرستی خانواده با نگواه بوه   »مقاله  مروی به چا  رسانده است. 26و  25آنی در  ماره های قر
چا  نمووده اسوت. سووزنچی     1386در سال  122را در مجله معرفت  ماره « سوره نساء 34آیه 

ناموه  96در  وماره   1391در سوال  « نگاهی به قوامیت مردان در خانواده  »مقاله ای را با عنوان 
بررسوی وتحلیوو آیوه    »مقالوه   1393رسانده است. زاهدی و همکاران در بهار سال جامعه به چا 

مجله مطالعات تفسویری بوه چوا  رسوانده      17را در  ماره « الرجال قوامون علی النساء» ریفه 
در 1396را مودبر در زمسوتان سوال   « سوره نساء34تاکید برخشونت خانگی درآیه »اند.مقاله  بهه

نقد وبررسی دیدگاه عزیزه هبری »مقاله  فسیری به چا  رسانده است.مجله مطالعات ت 32 ماره 
توسوط محمودجعفری و همکواران تودوین و در     «سووره نسواء    34زن در آیه « ضرب»در تفسیر 

به چا  رسویده اسوت.مقاله    38در مجله تحقیقات علوم قرآن وودیث  ماره  1397تابستان سال 
سوره نساءبا نگاه تفسیری بانو امین اصوفهانی وآیوه    34مطالعه تطبیقی نشوز زن با تکیه برآیه » 

در بهار 37توسط براریان و همکاران تدوین و درمجله مطالعات تفسیری  ماره «اهلل جوادی آملی 
گرایی تاریخی؛ نگاهی به روش تفسویری آمنوه    متن»به چا  رسده است. خندآبادی مقاله  1398

را درمجله دانشگاه ادیان و عرفان به چوا  رسوانده   « اءسورة النّس 34ودود با تمرکز بر تفسیر آیة 
سووره نسواء    34است. این مقاالت و کتابهای تدوین  ده به بررسی تاریخی،روان  وناختی آیوه   

نپرداخته اند.بلکه تالش آنها نقد دیدگاه بعضی از کسانی است کوه در بواره ایون آیوه نمریواتی را      
های قبلی نشان می دهد که هیچ یک از پوژوهش   مطر  کرده اند.نتایج  بررسی سوابق پژوهش
اخالقی  ندا ته اند و از این منمر به بحث قوامیت  -های مرتبط با این آیه ، نقدو بررسی تحلیلی

مردان بر زنان و بررسی های جنبه های اخالقی و تربیتی آن با توجه به آموزه های اسالم توجوه  
 خال تالش میکند.نکرده اند لذا این مقاله در جهت پو ش این 

 مبانی نظري
دقوت  « قوامون»برای این که این مفهوم از آیه بهتر تبیین  ود الزم است به معنای کلمه 

 کنیم ودرمتون دینی این مفهوم را بررسی نماییم.
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تبیین مفهوم لغات : لغات دارای معنوای گونواگونی هسوتند.معنای لغووی و اصوطالوی دو      
 »قوّامدر کت  لغت این چنین آمده است. « قوام »معنای اساسی از یک لغت است. معنای لغوی 

تعدیو و تساوی در امور، رعایوت  ،و ریشه آن قیام است. وقوف و ثبات، ادامه دادن «صیغه مبالغه 
) ابن منموور ،   محافمت و اصال   ،، خوش رفتاری ، نمام و الوده چیزی  یاندامخوش ،عدالت 
 وخ  بوا دقوت و مراقبوت      »را به معنای این کلمه  مفسران،بعضی از ن،ذیو لغت قوام( 1408

دار امور مهم  خ  دیگوری   عهده وء مورد نمر محافمت کند. از  یوکسی که بسیاروسختگیر، 
 (. 168، ص 5ش،ج 1364وقرفبی ، 273، ص 11،ج 1368ی ، )جعفر «،معنا کرده اندبا د

دربواره سوعد بون    »آیه این در تفاسیر اهو سنت آمده که : بررسی   ن نزول آیه و اوادیث
ربیع بن عمر و زنش وبیبه دختر زیدبن ابی زهیر نازل  ده اسوت. سوعد و زیود هور دو از اندوار      

ک زد. وبیبوه بوه اتفوان پودر خودمت پیوامبر       بودند. وبیبه از سعد نافرموانی کورد و او وی را کتو   
ام و سوعد او را زده اسوت. پیوامبر     آله رفت. سعد عور  کورد: دختورم را بوه او داده     و علیه اهلل صلی
فرموود:  (ص)آنها رفتند که قدواص کننود؛ اموا پیوامبر     «! قداص کنید»آله فرمود:  و علیه اهلل صلی

ایوم و   ما چیزی اراده کرده»ازل کرد؛ سپس فرمود: بازگردید! اینک جبر یو نازل  د و این آیه را ن
)  پس قداص را رفوع کورد  « خداوند چیز دیگری اراده فرموده و آنچه خدا اراده کرده، بهتر است.

 .( 37،ص5ن،ج1412فبری ، 
)قرفبی، نقوو  وده اسوت   (ص)این ودیث با مضمونی مشابه و از فرن دیگر نیز از پیامبر  
 اید ایون موورد    »نویسد این اوادیث می زمفسران معاصردربارهیکی ا (.  168، ص 5ش،ج 1364

فونن  »ذیوو آیوه یعنوی    وگرنه سؤال از موارد نشوز زن بوده که زدن وی مجاز دانسته  ده است؛ 
کند. در ظاهر این روایات ا کال دیگری نیز هست  آن را نفی می« أفعنکم فالتبغوا علیهنّ سبیال

مبر و وکم قداص، جواب مس له سا و است و وکم مسو له  و آن اینکه ظاهرا فرموده وضرت پیا
 وهر زن( آنجا واضر نبوده است؛ بنوابراین   :است نه قضاوت؛ زیرا فرف دیگر دعوا )مدعی علیه

الزم است آیه، تشریع پیامبر را تخطئه و بافو کرده با د و این امر با عدمت آن وضرت منافات 
است. خداوند متعال در دفع و رفع اوکوام،  « قبو از عمورفع وکم »با د؛ زیرا  دارد. نسخ نیز نمی

فرمایود؛ ولوی اینهوا هموه در اوکوام والیوت و        تدرف می(ص)در برخی از اوکام وضرت رسول 
 وکومت آن وضرت است نه در تشریفات و اوکام  ورعی؛ چوه ایون فورز تخطئوه بافوو اسوت       

 . (536، ص 4، ج 1374)فبافبایی، 

 روش شناسی پژوهش
-بجهوت اخالقوی   و معنای قوام بوودن موردان  « الرجال قوامون علی النساء»آیه در تفسیر 

.این بردا ت خورد بین مفسران، اعم از  یعه و سنی، اختالف نمرهای زیادی به چشم می تحلیلی
 ها را می توان در دو گروه دسته بندی کرد.
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 که به مس له انفان و نشوز زنان پرداخته است، آیه را به روابوط زن و مورد در    مفسرانی
برخی دیگر از متفکران، قوام بوودن مورد را بوه     و اند وظایف و اختیارات دادهبه خانواده اختداص 
 .دانند مردان از زنان و محافمت کردن از ایشان می اخالقی معنای ومایت

 ه  ده در آیه ، استناد کرده، آن را مخت  رابطه زن و برد ه کارگروهی به عموم الفاظ ب
بوودن را لحواظ کورده و     «قووام »دانند؛ بلکه برای کو مردان در جامعه بشری صوفت    وهر نمی

 .اند ای را برای مردان نسبت به زنان بر مرده امتیازات و وقون ویژه

مورد وظوایف و نقوش   این دسته، معانی مختلفی در در مفسران : اول دیدگاه گروه در تبیین
 :اند برتر مرد درخانواده بیان دا ته

دریکوی از  ن،  (. 1408)ابن منمور, قوام بودن مرد به معنی دا تن وق ت دی  زن است -1
تفاسیر چنین آمده که سرپرستی مردان بر زنان بوه معنوی تودبیر اموور آنهوا و ادب کوردن زن و       

زل است و زن نیز موظف اسوت کوه فرمانهوای    نگاهدا تن او درخانه و ممانعت ازخروج وی از من
به نمور  ویخ   (. 37،ص5ن،ج1412)فبری ، همسر را مادام که مشتمو بر معدیتی نبا د، بپذیرد

قوام بودن مردان به معنی دا تن وق ت دی  و تدبیر است؛ بدین معنا کوه موردان قیوام    »فوسی 
 «رات همسرانشوان. کننود بوه امور بوه زنوان درخدووص افاعوت ازدسوتورات الهوی و دسوتو           می

نیز نزدیک به چنین معنایی از آیه ارا ه داده است؛ بودین بیوان کوه    (. فبری 189،ص3ج)فوسی,
مردان موظف به قیام به امور زنانشان هستند در خدوص ت دی  آنها در راستای فرموانبرداری از  »

بورای   (. این گروه از مفسوران 38ص5ن،ج1412)فبری ،« واجبات الهی و دستورات همسرانشان
)عن السری: قوال ای   نقو می  ود:هم استناد کرده که یکی از آنها  تایید دیدگاه خود به اوادیثی

الرجال قوامون »ی خذون علی ایدیهنّ و یؤدبهنّ( و نیز درودیثی به نقو از ابن عباس آورده است: 
سونة الوی أهلوه    علی النساء أی أمراء علیها أن تطیعه فیما أمرها اهلل به من فاعته أن تکوون مح 

که موردان امیور زنوان خوود      می دانند این را، معنای قوام بودن مرداناین گروه « وافمة لما له...
هستند در اینکه آنها را درخدوص فرمانهای الهی در مورد نیک رفتار بودن با خانواده ومحافموت  

،ص  4،ج1374و فبافبوایی ، 38،ص 4ن،ج 1412) فبوری،   مال همسر بوه فرموانبرداری وادارنود   
) معنای ت دی  را ازمعانی قوام بوودن مورد دانسوته اسوت     تفسیر کنزالعرفان نیز سیاست به(.  537

 (.212،ص2،ج1386سیوری ،
موردان از زنوان و    اخالقی قوام بودن مرد را به معنای ومایت »برخی دیگر از متفکران، -2

شوووابوری نیو  168، ص5، ج 1364قرفبوووی،« ) داننووود محافموووت کوووردن از ایشوووان موووی 
 (.254،ص1385وخزا لی ،  152،ص2ن،ج1416،

دار بودن نفقه و تودبیر اموور    عهده »ی از مفسران قوامیت مردان رابه معنای دیگرگروه  -3
قوام بودن مرد را عالوه بر دفاع از زن، به معنای پرداخت نفقه بوه همسور    ودانند اقتدادی زن می
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وخزا لی ،  152،ص2ن،ج1416نیشابوری ،و  168، ص5، ج 1364قرفبی،« ) به وساب آورده اند.
 (.254،ص1385
دانود و آیوه را    می« سرپرستی خانواده»دیگر از متفکران، معنای قوام بودن مرد را یکی  -4

خانواده یوک واوودکوچک اجتمواعی     .مردان، سرپرست و خدمتگزار زنانند»کند که  چنین معنا می
پرسوت واوودی دا وته با ود؛ زیورا رهبوری و       است و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبور و سر 

سرپرستی دسته جمعی که زن و مرد مشترکا آن را بر عهده گیرند، مفهوومی نودارد و یکوی بایود     
افزایود: منموور از ایون تعبیور      با د. در تبیین این تفسیر می« معاون»خانواده و دیگری « ر یس»

هوا و   منمم بوا توجوه بوه مسوؤولیت    استبداد، اجحاف و تعدی نیست؛ بلکه منمور رهبری واود و 
 (.   168، ص  5ش،ج1364قرفبی ، « ) .مشورتهای الزم است

مورد  »این است که « قوام»معنای  یکی دیگر از متفکران مسلمان دراین باره می گوید:-5
زیرا قیّم کسی  زن نیست. قیّم فقهی و وقوقی مردسرپرست و اجرا کننده مدالح خانوادگی است. 

که اختیار تدرف درمال و توجیه زندگی کس دیگر را در اختیار دا ته با د؛ مانند قیّم گویند  را می
صغیر، دیوانه و سفیه؛ مسلم است که مرد به هیچ وجه قیمومتی بور زن نودارد؛ زیورا زن در تموام     

 ایون متفکور   ؤون اقتدادی، اخالقی، مذهبی و اجتماعی از آزادی و اختیار کامو برخوردار است. 
 )مکوارم  ویرازی ،  « سواالری زن ساالری و مرد؛ نه استه وق ساالری و انسان ساالری معتقد ب
 (.372، 3،ج1371

یک دسته به بیان سولطه   که با ند مفسران این گروه دو دسته می: دوم تبیین دیدگاه گروه
اند و دسته دیگور، قیموموت مورد را بوه تموام جهوات اجتمواعی         مرد بر زن بطور کلی اکتفا کرده

 .پردازیم اند که به بیان نمرات ایشان می همگانی گسترش داده

تفاسیر، قوام بودن مرد را بور زن بوه قیوام وکوام و والیوان بررعایوا تشوبیه        ازدر بعضی  -1
ورزنود؛   ، قوّام برزنان هستند، یعنی به امورزن قیام کرده دروفو  وی اهتموام موی   مردان»اند؛ کرده

کند یعنی به رتق و فتق امور ایشان پرداخته، ومایت و  همچنانکه والی براموررعایای خود قیام می
 و 152ص ،2ج ن،1416و نیشوابوری،  39،ص5،ج1412فبوری،  «) دفاع از آنها را بور عهوده دارد  

 (.353، ص 1ج1362وفیض کا انی،  68،ص5،ج1372 فبرسی،
علت قیمومت مرد بر زن را زیادی قوه تعقوو مورد و فوروع آن     »یکی دیگر از مفسران،-2
دانند، از عموم و توسعه این علت، دامنه قیمومت مرد بر زن را منحدر بوه موورد زن و  ووهر     می
که زنودگی آن دو را بوه هوم     دانند؛ بلکه معتقدند دامنه آن، تمامی نوع زن را در تمام جهاتی نمی

« ) گیورد  پیوند داده، یعنی جهات اجتماعی همگانی ماننود وکوموت، دفواع و قضواوت در بور موی      
(. این مفسر برای تایید نمر خود به کار می گیورد و موی نویسود    538،ص4ش،ج1374فبافبایی ،

همین منووال بووده   نیز بر  )ص(اند و عمو پیامبر  روایات هم معنای قوام بودن را کلی گرفته»که 
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گاه آنان را بورای مبوارزه بوا د ومنان      است؛ چه هرگز زنی را بر قومی، والی و قاضی نکرد و هیچ
بوا اسوتقالل و    قیمومیت مرد »این متفکر نکته دیگری را هم دراین باره یادآوری می که نفرستاد

 همان(.«)وقون فردی زن منافات ندارد 
براساس نمر مفسران ذکور  « قوّام بودن مردان»تلف معانی مخقوامیت مردان که در  چرایی

ایون نکتوه قابوو یوادآوری      دیدگاه تفسیری این مفسران می پردازیم.به بررسی  د.دراین بخش 
را  آنهاتوان  می .بابررسی این دیدگاه ها، ود  مفسران اختالف نمر مشاهده می است که در دیدگاه

 :به دو گروه کلی تقسیم کرد

دانند که در بیان آن  علت اساسی را در قوام بودن مردان بر زنان موثر میگروه اول: یک -1
سه نمر متفاوت ارا ه  ده است: بعضی از مفسران این علت را برتری قوه تعقو مردان دانسته بوا  

ای دیگر علوت اساسوی قووام     اند؛ عده مسلم دانستن این فر ، فروعی را بر این امر مترت  کرده
، و دسته دیگر آن را بیان کرده اندنفقه و مهریه و اداره زندگی اقتدادی زن  بودن مرد را پرداخت

 .دانند نا ی از یک علت فبیعی مربو  به فیزیولوژی مردان و زنان می

سوره نساء و علت قوامیتی کوه در آن ذکر وده    34با استنادبه بخشی از آیه گروه دوم:  -2
 :دانند دو امر را در این خدوص مؤثر می گروهاست به بیان قوامیت مردان پرداخته اند.این 

بما فضو اللّوه بعضوهم علوی    »فضو الهی که خداوند در مورد مردان روا دا ته است: الف( 
 «.  بعض

  «وبما انفقوا»به دلیو پرداخت مهر و نفقه و اداره امور اقتدادی و زندگانی زنان  ب(

 بحث
 دیدگاه گروه اول

 دانند سب  قوام بودن مردان می رادیدگاه مفسرانی که عقو  بررسی : 
بویش از ده موورد را در   « بما فضو اهلل بعضهم علی بعض»در تفسیر آیه  از مفسرانبعضی 

انود:   گفتوه  »یکی از مفسران در ذیو این آیه می نویسود: اند.  اثبات برتری مردان بر زنان بر مرده
انود بوه دلیوو جهواد      ای گفته عده .منمور برتری در عقو و نیز زیادی دین و یقین در مردان است

د بوه دلیوو نمواز    نو گوی میفرمان داده است.عده ایی کردن است که خداوند مردان را امر به جهاد 
با د. وسن بدری معتقد است کوه دلیوو آن وجووب     جمعه و جماعت است که بر زن واج  نمی

سهم االرث بیشوتر موردان   اند به دلیو میراث و  با د و نیز گفته نفقه است که به عهده مردان می
اند برتری مردان به دیه ایشان است؛ چون دیه زن ندوف دیوه مورد اسوت و      ای گفته است و عده

گفته  ده دلیو برتری مردان نبوت و اماموت و خالفوت اسوت؛ چوون خداونود هویچ زنوی را بوه         
آله  و علیه اهلل صلی پیغمبری نفرستاده و از ایشان امام و خلیفه قرار نداده است. ودیثی از قول پیامبر

پرسیدند یا رسول اللّه وتی اگر زن دارای « المرأة مسکینة مالم یکن لها زوج»نقو  ده است که: 
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الرجوال  »مال و اموال با د؟ فرمودند: هر چند مال دا ته با د و آنگاه ایون آیوه را خواندنود کوه     
فسران در تفسیر ایون آیوه   (. یکی دیگر از م378، ص 2ن، ج 1398)رازی ، « قوامون علی النساء

فزونی و امتیازی است که بالطبع مردان بر زنان دارنود؛ یعنوی زیوادی    »« ما فضو اهلل»»می گوید
قوه تعقو و فروع آن مانند هماوردی، تحمو  داید و کارهای سخت و سنگین؛ زیرا زندگی زنوان  

که قبال  متذکر  دیم با د؛ همانگونه  و ظرافت مبتنی می دلی اوساسی و عاففی است و بر نازک
اند که قیمومت منحدر بوه   این گروه مفسران از عموم و توسعه علت قیمومت مردان نتیجه گرفته

گیورد؛ مثوو قضواوت،     امور خانوادگی نیست بلکه تمام جهات اجتماعی مرتبط با تعقو را در بر می
اندیشه در ایشان  وکومت و دفاع.  یخ فوسی نیز دلیو قوام بودن مردان را برتری قدرت عقو و

 (.539،ص4،ج1374و فبافبایی ،  187،ص 2،ج1409فوسی ، «) داند. می
ایون  برتری مردان بر زنوان ذکور  وده، خد وه پوذیر اسوت ؛        مدادیقبعنوان  آنچه را که

بیانگر اوضاع و اووال اجتماعی واکم بر زنان در جامعه و زمان خاصی بووده اسوت کوه     مدادیق،
نشینی زنان که باعوث   اکنون در اکثر جوامع مددان ندارد؛ مثو غلبه سواد و دانش درمردان وخانه

که از نمور اخالقوی    ده است  دوری ایشان ازمسا و اجتماعی و مشارکت و اظهار نمر ایشان می
دخالت دراموروکومتی زنوان،ادای  علما و فقها خدوصا علمای معاصر ومت خر  میبا د.مورد پسند ن

 هادت دردادگاه وقضاوت زنان را جایز ،بلکه واج  می دانند وعمال زنان دراین بخش هوا دارای  
میزان سهم االرث مردان، اجازه تعودد زوجوات، میوزان     برتری عقو دلیلی برای مسئولیت هستند.
به وساب نمی آید. اید یکی از علو بیان چنین تفسیری تاثیر پذیری ار و دفاع  دیه، وجوب جهاد

 تفکر مردساالرانه با د.

 می دانند: سب  قوّام بودن مرد  را پرداخت مهر و نفقه بررسی دیدگاه گروهی که 
بعضی از مفسّران، قوّام بودن مردان را بر زنان به دلیو پرداخت نفقه و کفایت اموور ایشوان   

انند ودربعضی تفاسیر اهو سنت، اوادیثی نیز در ت یید این مطلو  آموده اسوت؛ موثال جوامع      د می
یعنوی موردان بوه زنوان فرموان      »البیان در تفسیر این آیه به نقو از ابن عباس آورده اسوت کوه:   

نگوه  دهند که مطیع اوامر الهی و دستورهای  وهرانشان با ند؛ یعنی با خانواده خوش رفتار و  می
 وهر خویش با ند و دلیو این برتری، آن است که خداوند نفقوه دادن بوه زن وکفایوت     مالدار،

اگر قوام بودن مردان به سوب   (. 40،ص5ن،ج1412)فبری، امور او را به عهده مرد گذا ته است
پرداخت نفقه و اداره امور زن با د، آیا در صورت عجز مرد از پرداخت نفقوه، قووام بوودن او نیوز     

ا در صورتی که زن، خود به فعالیوت اقتدوادی پرداختوه، از لحواظ توامین زنودگی       منتفی است؟ ی
خویش، دارایی مستقو دا ته با د و وابسته به انفان  وهر نبا د ووتی در بعضی واالت، کموک  

توان مرد را قووام   مثبتی دراوضاع اقتدادی خانواده ویاور همسردرت مین امور خانه با د باز هم می
 بر زن دانست؟ 
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 بموا أنفقووا  »بعضی از علمای اهو سنت در پاسخ به پرسش اول از تعلیو قووام بوودن بوه    

اند که هرگاه مرد ازدادن نفقه همسرش عواجز با ود، صوفت قووام بوودنش زایوو        استنبا  کرده«
 ود و زن وق فسخ عقد نکا  را دارد؛ چون مقدود  رعی از عقد نکا  در چنین  رایطی بور   می

ن آیه بوضو  داللت بر ثبوت فسخ نکا  به هنگام اعسار مرد در تهیه پو اک آورده نشده است. ای
 (.169،ص5ش،ج 1368)قرفبی، و نفقه دارد 

توان از آیه مزبوور اسوتنبا  کورد؛ یعنوی درزنودگی       به نمر علمای  یعه وجوب انفان را می
ای پرداخوت  مشترک مسؤولیت پرداخت نفقه و اداره امور اقتدادی با مرد است، اما ضومانت اجور  

، ضمانت اجرای فسخ نکوا  نخواهود   موضوع توان از آیه استنبا  کرد؛ بطور قطع این نفقه را نمی
اش  بود؛ بلکه در درجه اول، زن باید اجبار مرد را بر انجام دادن تعهود و وظیفوه  ورعی و قوانونی    

 (میقوانون مجوازات اسوال    642مواده  )مطالبه کند ودرصورت استنکاف، مورد تعزیور خواهود  ود    
موواد  )ودرصورت عدم پرداخت یا عدم توانایی پرداخت، زن وق مطالبوه فوالن را خواهود دا وت    

؛ هر چند زن خود از لحاظ اقتدادی دارای توانایی مالی بوده، نیوازی  (قانون مدنی  1129و  1111
است، « قوام بودن مرد»اما در خدوص مس له مورد بحث کنونی که  .به انفان  وهر ندا ته با د

آید در صورت عدم توانایی پرداخت نفقه ودرفرضوی کوه زن خوود، بوه کوار و فعالیوت        نمر می به
مبادرت کند و زندگی خویش و بلکه زندگی مرد و خانواده وی را ت مین کند، قوام بودن مرد الاقو 

 اما در بقیه موارد قوامیت مرد درجای خود باقی است..از جهت انفان خانواده، منتفی است

 می دانند: سب  قوام دانستن مرد  را وجود یک علت فبیعی محض دگاهی کهبررسی دی 
این علت فبیعی  می دانند.یک علت فبیعی محض  رامرد  قوامیتبعضی از متفکران علت 

مقاومت مردان در برابر رویدادهای خشن زنودگی و رویوارویی بوا عواموو موزاوم فبیعوت و نیوز        
بما فضوو اهلل  »همین امر مضمون آیه  .ی اقتدادی استها آمادگی دا می آنها در گرداندن چرخه

برد نوه   است؛ زیرا این آیه بطور قطع نه ارزش انسانی مرد را از زن باالتر می« بعضهم علی بعض
کند؛ بلکه ناظر به تفواوتی اسوت کوه مورد و زن در ارتبوا  بوا        قیّم بودن مرد را بر زن مطر  می

کوه در ایون آیوه    « فضوو »ر دارند. به نمر ایشان کلمه فبیعت و استخراج مواد معشیتی با یکدیگ
اسوتعدادو   آمده، برتری و تفون ارز ی مرد بر زن نیست، بلکه به معنای اختداص مرد بوه دا وتن  

است؛مانند مقاومت در مقابو عالم فبیعوت بورای تدورف در آن و عودم معوذوریت       نیرویی خاص
(. ایون  568،ص3ج 1371مکوارم  ویرازی،   ) سوازد  های فبیعی که زن را معذور می بوسیله پدیده

دیدگاه هم جامع و مانع نیست.قوامیت مرد دراین دیدگاه درتمام موارد زندگی است و مربوو  بوه   
زندگی زنا ویی نمی  ود. سیان آیه و کلیت سوره نساء که اوکام فقهی وقوقی را بیان می کنود  

 با این دیدگاه ناسازگار است.
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 :دوم دیدگاه گروه

  دانند امر فضو الهی و دادن نفقه را سب  قوام بودن مردان میدیدگاهی که: 
بموا  »و « بما فضو اهلل بعضهم علی بعض»این دسته از مفسران با توجه به ادامه آیه یعنی  
گویند این امور، دو سوب     دانند و می همین دو عامو را علت قوام بودن مردان بر زنان می« أنفقوا
وهبت الهی خداوند بر مردان است؛ زیرا خداوند موردان را در اموور متعوددی بور     م دلیو اول،دارد. 

زنان برتری داده است، مثو کمال عقو، وسن تدبیر، زیادی نیورو و افزونوی عبوادات. بوه هموین      
جهات است که نبوت، امامت، والیت، برپا کردن  عایر اسالمی و جهاد مخوت  موردان اسوت و    

 .مورد قبول واقع  ود و سهم االرث بیشتری نسبت به زنوان دارنود    هادت ایشان در تمامی امور
دلیو دوم اکتسابی است و این است که با اینکه ثمرات نکوا ، مشوترک بوین زوجوین اسوت اموا       

و مس   273، ص 11ج 1368)جعفری ،  با د مسؤولیت پرداخت مهر و نفقه به عهده مردان می
وجه نمم این آیات، در این اسوت کوه زنوان در    که  ندا ای از مفسران گفته عده(.  208الدین ،ص 

التتمنوا موا فضوو   »مورد برتری سهم االرث مردان بر ایشان سؤال کردند و این آیه نازل  د که 
سپس خداوند علت برتری موردان  (.   168، ص 5، ج 1364) قرفبی،«اهلل به بعضکم علی بعض...
لیت پرداخت نفقه و مهریه اسوت کوه بور عهوده     کند که بواسطه مسؤو بر زنان را در ارث بیان می

، 11، ج 1368) جعفوری،  گوردد  با د؛ پس فایده برتری ندی  مردان، بوه زنوان برموی    مردان می
 (.275ص

گیورد، ایون    قوام بودن مرد را به معنی رهبوری و سرپرسوتی خوانواده موی     یکی از مفسران
درت تفکور بور نیوروی عاففوه و     داند؛ مانند غلبوه قو   موقعیت را معلول وجود خدوصیات مرد می

اوساس و دا تن بنیه و نیروی جسمی بیشتر، که با اولی بتواند بیندیشد و نقشه بریزد و با دوموی  
عوالوه تعهود او در برابور زن و فرزنودان راجوع بوه پورداختن        ه بو  .ازوریم خانواده خود دفاع کند

سر و فرزند، ایون ووق را بوه او    های زندگی و پرداخت مهریه و ت مین زندگی آبرومندانه هم هزینه
بموا أنفقووا   »و « بما فضو اللّه بعضهم علی بعض»دهد که وظیفه سرپرستی به عهده او با د.  می

ایون سرپرسوتی بوه    »فرماید  نیز ا اره به همین وقیقت دارد؛ زیرا درقسمت اول می« من أموالهم
و در قسومت  « قرار داده است.خافر تفاوتهایی است که خداوند بنابه مدلحت نوع بشر میان آنها 

نیز این سرپرستی بخوافر تعهوداتی اسوت کوه موردان درموورد انفوان کوردن و         »فرماید  آخر می
برتوری مورد بور    »سپس برای رفع تووهم  « پرداختهای مالی در برابر زن و خانواده بر عهده دارند.

وظیفه به مردان، نوه  افزاید: رو ن است که سپردن این  بواسطه این تکالیف و مسؤولیتها می« زن
دلیو باالتر بودن  خدیت انسانی آنهاست و نه سب  امتیاز آنها بوه جهوات دیگور؛ زیورا چنوین      
برتری صرفا بستگی به تقوا و پرهیزکاری دارد. همانطور که ممکن است  خدیت انسوانی یوک   

 (.541،ص3،ج1371د)مکارم  یرازی ،های مختلف بیشتر با  معاون از یک ر یس در جنبه
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برتری مووردان بر زنووان بوده است و   «بما فضو اهلل بعضهم علی بعض»گر منمور از آیه ا
وال هرگونه که این برتری تفسیر  ود و چرا با آوردن اسم صریح یا ضمیر خاص مذکر و مونوث   

بلکه « بما فضلهم علیهنّ»یا « بما فضو اهلل الرجال علی النساء»بر این امر تدریح نشده و نگفته 
 :اند ت مبهم بیان  ده است؟ بعضی از مفسران این پرسش را فور  کرده و در پاسووخ گفتهبدور

 اید به این دلیو است که هر فردی از افراد صنف مرد به هر زنی از افراد صنف زن برتری 
از ضمیر موذکر اسوتفاده   « فضلّهم»ندارد. چه بسا زنی که برتر از بسیاری مردان با د و اینکه در 

صرفا از جهت تغلی  )یعنی غلبه دادن اسم و ضمیر مذکر بر اسم و ضومیر مؤنوث در قواعود     ده 
گیورد و معنوی آیوه     صرف و نحو عرب( است؛ بنابراین ، آیه هم مردان و هم زنان برتر را دربر می

 ود: به سب  آنکه خداوند برخی از مردان و زنان را بر بعض مردان و زنان دیگر برتری  چنین می

 .ه استبخشید

و نیز گفته  ده که الزمه برتری دا تن یوک صونف بور صونف دیگور برتوری و فضویلت        
آنکوه   با د؛ یعنی مردان برتور از زناننود بوی     خدی هر فردی از افراد آن بر فرد صنف دیگر نمی

) الزمه این قضیه آن با د که هر  خدی از مردان بر هر  خدی از زنوان برتوری دا وته با ود    
در تفسیر نمونه، این فرع مطر   ده که ممکن است زنوانی از  (. 539، ص 4ج  ، 1374فبافبایی،

لحاظ قدرت تفکر و بنیه جسمانی بر  وهران خود امتیاز دا ته با ند ولی قووانین بوه توک توک     
گیرد و  کی نیست که از نمر کلی مردان  افراد و نفرات نمر ندارد، بلکه نوع و کلی را در نمر می

 ( .375، ص3، ج 1371)مکارم  یرازی،این کار آمادگی بیشتری دارند نسبت به زنان برای
 زنان در قرآن بررسی از منظر اخالق در باب جایگاه

از آن جوا اهمیت دارد که توجه به هدف و انسان  ، وقوون فبیعویاسالم  ناسانبه اعتقاد 
ن خانوادگی را مانند ریوشه و اساس وقو .به امانت نهاده  وده اسوت آنرسیدن به کمال در نهاد 

سایر وقون فبیعی باید در فبیعوت جوست وجوو کوورد و از اسوتعدادهای فبیعوی زن و مورد در     
اسالم، زن اخالن در نمر مکه خلقت به دست آن ها سوپرده دریافت. از  مستنداتیو انواع  اجتماع

هستند، اموا   بهره مند و مرد در جامعه و خانواده هور دو انوسان انود و از وقوون انوسانی مشابهی
در ، هاموروز  .با ند متفاوتی وده توا دارای وقون و تکالیف  باعثتفاوت جنسیت و روویات آنهوا 

زن و  بینالمللی سعی دارند که  بین پیمان هایو فرفداران نمریه فمینیسم، بوا تمسک به  غرب
هوای   آورنود و تفواوت   وظایف، وضع یکسان و مشابهی به وجوود و  قووانین، مقوررات نمرمرد از 
چیووزی   پیمان نامه هامبنای ایون  ولیزن و مرد را تا ود امکان نادیده بگیرند.  غریزیو  فبیعی

معنوای توساوی وقوون موورد و  . از منمر آموزه های اخالقی در قرآن جوز وقوون فبیعی نیست
منود با وند کووه     زن در خانواده این است که هر یک از آنها از تمام وقوون فبیعوی خوود بهوره    

وقوون   مجمووع و بخشی دیگر مخت  به جنس خاص است، ولوی   مشابهبخوشی از این وقون 
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زن است. این هموان چیزی است که در ندوص اسالمی از وقون با  برابرمشترک و مخت  مرد 
 ذاتآن تعبیر به وقون انسانی و فبیعی  ده اسوت . عودم تشابه وقون زن و مرد در ودودی که 

قرار داده، هم با عدالت و وقون فطری مطابقت دارد و هم سوعادت   متفاوتید را در وضع زن و مر
سالم پایة اوکام و وقون مربوو  بوه زن را بور مبنوای     ا .و بهتر ت مین می کند تضمینخانواده را 
مبوانی صودور وقوون زنوان و مووردان   سر تو   ریعت. همسویی ه استقورار دادوی  سر ت

انسان ختم می  ود. اعموال   سر تبه فطرت و  محولهوایف اجتماعی و تکالیف اسوت، زیورا وظ
د )عمیم فور کامو با دستگاه فطرت آفرینش تطابق دار ویاتی که انسان را به سعادت میرساند به

 (.1387زاده اردبیلی،
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 نتیجه گیري
کوریم، بورای   با یک بررسی اجمالی دردیدگاه های مطر   ده و آموزه های اخالقی قورآن  

قوامیت مردان می توان به این نکته ا اره کرد که این دیدگاه همه جانبه نگر نیست . دریک نگاه 
 جامع می توان گفت که :

آمووزه هوای    دا وم اسالم در واگذاری رسالت قوامّیت مرد را به وال خود واگذار نکرده و -1
با  ، قرابت و نزدیکیقوامّیت. ود متذکر میرا در آیات متعدد بر او  ی، تکالیف و الزاماتاخالقی الزم

رعایت اصوو معوروف، نفوی ضورر و      ،، رعایت ودودعدلتکالیف اخالقی از جمله رفتار بر اساس 
 .تعدّی ، گذ ت و... از سوی مرد به زن است

ها ى که دارند قیّم زنوان   چون مردان بواسطه برترىاز منمر آموزه های اخالقی اسالم،  -2
و آنچه  مورد اوترام و تکریمشان قرار دهند  کّ باید رعایت وال آنها را بنمایند،با ند بدون  می

 .کند در وقّ آنان مراعات نمایند را واکم و والى در وقّ رعیّت و ملّت مالومه و مراقبت می
جوا کوه خوانواده     به معنای سرپرستی، کارپردازی و نگهبانی اسوت. از آن  "قوام"ی  واژه -3

رهبوری و   -ماننود یوک اجتمواع بوزرگ      -تماعی است، فبیعوی اسوت کوه    یک واود کوچک اج
 که آن به عهده مردان گذا ته  ده است. فلبد سرپرستی واودی را می

دانود و در   مجاز موی  (عدالت و رضای خدااخالن ) قرآن کریم، قوامیت را تنها در دایره  -4
جنسیت. در فرهنگ قرآن قوامیوت   گاه خدای متعال، تنها مالک و معیار برتری تقوا است، نه پیش

 گذارد ای را برای تسلط، استبداد و تعدی باقی نمی ترین زمینه مرد، کوچک
هیچ تفواوتی میوان زن و مورد قایوو نیسوت و      اخالقی مسیر تکامو پیمودن اسالم در  -5

  و رسیدن به مقام قرب االهی، با تعقو، تقوا و عموو صوالح امکوان    اخالقی پیمودن مسیر تکامو
 .گاه خدای متعال تقوا است، نه جنسیت ذیر است و تنها مالک و معیار و برتری در پیشپ

سوره نساء می فهمویم   34از سیان آیات مرتبط با اوکام زنا ویی و آیات قبو و بعد آیه -6
که قوامیت مرد برزن فقط مربو  به ووزه زنا ویی است و زن در سایر موقعیت هوای زنودگی از   

 قو خود برخوردار است. خدیت خاص و مست
از مجموع آموزه های اخالقی اسالم استنیا  می گردد که قوامیوت مورد بور زن بور دو      -7

کوه براسواس آیوات    « تفضویو »که به پرداخت مهریه تفسیر  ده است و « انفان »اساس است ، 
سووره   71سووره نسواء،   32تفسویر کورد .آیوات    « روزی رسوانی  »دیگر قرآن می توان آن را بوه  

 سوره جمعه موید این نکته هستند. 10سوره غافر،61و،نح
. ه اسوت قوورار داد وی سالم پایة اوکام و وقون مربو  بوه زن را بور مبنوای فطورت     ا -8

و فبیعت مبوانی صودور وقوون زنوان و موردان اسوت، زیورا وظوایف اجتماعی   ریعتهمسویی 
 و تکالیف اعتباری به فطرت و فبیعت انسان ختم می  ود.
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 ینوع مقاله: پژوهش

 21 – 34صفحات 
 

 و کارکرد آن بر رفتار قضات  یوجدان اخالق

 رانیا ییدر نظام قضا
  

 1 یجعفر ییحی  
 2 ییاومدرضا خزا

 3 یمعدوم دیجمش

 

 چکیده
 مهوم  رکون  عنووان  به ،یبوده و قاض عیرف یگاهیجا یاسالم دارا ییقضاوت در مکت  قضا

و  یقابو توجه است، در معر  خطورات درونو   ی  ن و منزلت یمکت ، عالوه بر این که دارا نای
 یکوه افوراد   فلبود  یم ،ییقضا ستمیس یینها تغای عنوان نیز هست. گسترش عدالت، به یرونیب
وق مبادرت  یفایبه صدور وکم و است گاه،یجا نیدر مسند ا مانیاراده و ا بو متقن از با ستهی ا
کورده و   ادیو انسان قسم  یکه در گمراه ،یلکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشر ند،ینما
 همبورهن اسوت کو    ،«نَیأَجْمَعِو  نَّهُمْیَفَبِعِزَّتِکَ لَو غغووِ قَالَ : »دفرمای می  ̋ص̏ سوره مبارکه 82 هیدر آ

 نیو . در ابا ود  یسالم و کارآمد م یینمام قضا کی اتیاز ضرور ،ینمارت بر رفتار و عملکرد قاض
مطمئن بود، لکون   یپژوهش اثبات  ده است که هر چند بتوان از سالمت دستگاه قضاوت و قاض

نموارت،   نیو متفواوت در ا  هوایی   واخ   نیوی نواظر بوا تب  نقش نمارت نخواهد  د و نهواد   یناف
 .کرد واهدخ ینآفری نقش
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 طرح مسأله
باید اذعان نمود که مهمترین وجه تمایز نمام قضایی اسالم با سایر مکات ، از جمله مکات  
غیردینی در خدیده مبانی آن نهفته است. از آنجا که نمام قضایی اسالم برگرفتوه از سرچشومه   

مکاتو    الیزال و انوار ووی الهی بوده و دارای وجهه الوهیتی است، لوذا تفواوتی عموده بوا سوایر     
 خواهد دا ت و همین وجه تمایز کافی است که در مقدمات و غایت نیز متفاوت با د.

هوای  های آن از سایر نموام نمام قضایی اسالم، نمامی است که ارکان، چارچوب، و ویژگی
غیردینی متمایز بوده است؛ به دلیو این که نمام قضایی اسالم برخاسوته از منبوع وویوانی بووده،     

راند نه قووانین بشوری. لوذا    ع، همان اوکام الهی است که در محاکم قضایی وکم مییعنی در واق
اوکام و مقرراتوی کوه اموروزه در جواموع قضوایی، بوه عنووان قووانین وواکم هسوتند، در واقوع،            

های افکار اندیشمندان و متفکران علم وقون است، کوه آنهوا را بوا تجربیوات     ای از یافته مجموعه
 (.144: 1390د )جوادی آملی، انخویش تدوین کرده

بنابراین، در چنین نمامی که داعیه هدایت بشر به سر منزل مقدود را دا ته و منتسو  بوه   
خداوند رومان است، هرگونه ضعف و نقدانی محتمو است که پای دین نو ته  وود و متخلوف   

 داران.نیز منسوب به دین
، بوه  خلیفوة اهلل فوی االر   عنووان   به این سان، خداوند با ومو امانتی بر دوش انسان بوه 

جانشینان بر وق خود، در واقع، امر قضاوت را به خلفای راستین خود واگذار نمووده اسوت؛ گرچوه    
 کما فی السابق از باب قضاوت در زمان وضور و غیبت محو اختالف است.

ه برخی از فقهای  یعه برآنند که وکم مس له مورد بحث در زمان وضور و غیبت امام )علیو 
مراجعوه بوه غیور اعلوم و بوه       (السالم علیه)با د، بدین بیان که: در زمان وضور امام السالم( می

اصطال  مفضول، که از سوی امام مندوب گردیده )البته در صورت پذیرفتن جواز چنین انتدابی( 
جایز است، استدالل ایشان آن است که در صوزت صدور وکم خطا از سوی غیر اعلم با توجه بوه  

 (.104: 1371گردد )انداری، تدحیح می (السالم علیه)ضور امام، ا تباه او از سوی امام و
لذا در جامعه غیردینی یا مکاتبی که به وضو  دین از سیاست جودا اسوت، تخلوف عموال و     
کارگزاران ممکن است پای دین نو ته نشود، اما در مکت  قضایی اسالم، این چرخوه کوامال  بور    

بنابراین، در این مکت ، در واقع، نمارت بر رفتار عمال وکومت از جمله قضوات، بوه   عکس است. 
دا ت دین و مکت  اسالم است و قاضی با درک این موقعیت خطیور، بوه قبوول ایون     پاس نوعی

ای نیست جز آنکه از هر گونه اقدامی که موجبات   ن قاضوی  نماید و چارهمسؤولیت مبادرت می
 دا ته با د، به  دت پرهیز نماید. دنبالو قضاوت را به

دهد که مراقبت و بررسی اعمال و رفتار قضوات از اهمیتوی   بررسی متون اسالمی نشان می
ویژه برخوردار بوده، لیکن همانند ایران باستان، سازمانی خاص برای این امر وجود ندا ته اسوت،  
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الزم بور تنبیوه قاضوی    بلکه  خ  خلیفه و امام مسلمین،  خدا  به موضوع رسویدگی و وکوم   
کرده است. در این راستا، به مواردی از اعموال تنبیوه و مجوازات قضوات صودر      متخلف صادر می
رود )ویودرزاده،   ود که به وق از افتخارات دستگاه قضایی اسالم به  مار موی اسالم برخورد می

1373 :18.) 
ت و ارزیوابی  بدیهی است که این موضوع به اهمیت تددی مند  قضا و ضورورت مراقبو  

 افعال قاضی در زمان تددی آن در وکوت اسالمی ا اره دارد.
 پذیري و پاسخگو بودنمسؤولیت

پذیری و پاسخگو بودن، باید به این نکته توجه وافر دا ت که پذیرش هر در باب مسؤولیت
ای، اخالقی و قوانونی آن،  های ورفهمند  و جایگاهی از جمله قضاوت، بدون پذیرش مسؤولیت

فاقد وجاهت و محکوم به بطالن اسوت، زیورا پوذیرش هور مسوؤولیتی بوه هور  وکو و سویان،          
مسؤولیت پاسوخگو بوودن در قبوال عملکورد فورد را نیوز بودنبال خواهود دا وت کوه از آن بوه            

 کنند.یاد می پذیری اخالقی سازمانی نیز مسؤولیت
پوذیری  لوول مسوؤولیت  بندی به قانون در انسان، بر خالف فبیعت و ویوانات اهلی، معپای

آدمی است. مسؤولیتی که از فرفی، نا ی از اختیار و خودآگاهی است و از فرف دیگور، انسوان را   
های آدمی یا وقوقی است یوا  دهد. مسؤولیتهای رفتار سون میپذیری موجه و دغدغهبه ریسک

 (.49: 1393اخالقی )قراملکی، 
مطابق با قانون و به دلیو رعایت قاعوده   سازمانی که ̗پذیریاین پاسخگو بودن و مسؤولیت

گستری و اوقان وق ستمدیده خواهد بود قبح عقاب بالبیان خواهد بود، ابزاری در راستای عدالت
و انتماری جز این از قوه قضاییه، به عنوان ملج  و پناهگاه محرومان نخواهد رفت و رعایت ایون  

 حقق خواهد  د.وقون در سایه بازرسی و نمارت بر عملکرد قضات، م
های همیشگی انسان بوده در واقع، بسط و گستره عدالت در ابعاد گوناگون زندگی، از آرمان

و نهاد دادرسی را که بازوی قدرتمند قوای جامعوه در راسوتای نهادینوه کوردن عودالت در ارکوان       
 (.52: 1389بیند )ادیبی مهر، جامعه است، سمبو این ارمان می

هوای نموارت و بازرسوی بور رفتوار      این پژوهش، با واکواوی  واخ   به این دلیو است که 
 قضات، این مهم را به اثبات خواهد نشست.
 نظارت بر رفتار قضات در مبانی دینی

جوی عرصه قضاوت، کوه جوان   عنوان اولین عدالتبدون تردید مولی علی )علیه السالم( به
گور دیون اسوالم بووده و هسوت و      ایت یرین خود را در این راه الهی هدیه نموده است، چراغ هد

خواهد بود. در این رهگذر، ایشان دارای فرازهایی گهربار در باب ضرورت نمارت بر رفتار قضوات  
هایی است که به استانداران خود نو وته اسوت.   است که بخشی اعمم از آن در کالم و قال  نامه
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معوروف اسوت،    "فرمان مالک ا تر"البالغه، که به خود در کتاب ارز مند نهج 53ایشان در نامه 
 فرمایند:می

 «الواَعْوَانِ ... مِنَ ... وَ تَحَفَّ و»
 )... از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن ...(

 فرمایند:یا بعد از انتخاب قاضی توسط استاندار می
 ...«قَضَا ِهِ  تَعَاهُدَ أَکوثِرو ثغمَّ»... 

 های او بیاندیش ...(ضاوت)... پس از انتخاب قاضی، هرچه بیشتر در ق
با اندک مداقه مشخ  است که صرف وجود فردی مطمئن و آگاه بوه مقتضویات زموان و    

تواند مالکی درست بورای انتخواب قاضوی با ود و  واخ  صوحیح بوودن اوکوام و         مؤمن نمی
تدمیمات درست )بدون هوی و هوس( که در کالم امام علی )علیه السالم( نیوز آموده، مود نمور     

 با نمارت و بازرسی محقق خواهد  د. است که
گونه بیان نمود: انسانی که مدام در تیررس مکر  یطان است؛ هر چنود کوه   توان اینلذا می

مفتخر به تقوای الهی با د، لکن از خطا و لغزش در امان نخواهد بود و ضرورت دارد بوا اوتجواج   
توانود تو مین    ود و این نمارت میهای مختلف بر کار او نمارت به مبانی دینی، و تبیین  اخ 

سالمتِ ارکان قوه و اعمال نمارت مناس ، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر، ایجاد امنیت و 
 دنبال دا ته با د.عدالت اجتماعی را در به

دیودگان و  کند و مانع دسترسوی بوزه  دار میفساد در بسیاری از نقا  جهان، عدالت را خد ه
 ود. هر چه از آثار منفی فساد در قوه قضا یه فرفانه میر رسیدگی مندفانه و بیمتهمان به وق ب

الملو در مقابله با جرایم فراملی و  ود توان جامعه بینگفته  ود کم است. فساد قضایی باعث می
کند و از همه مهمتور،  تروریسم کاهش یابد، تجارت، ر د اقتدادی و توسعه انسانی را محدود می

فرفانه دعاوی با سوایر  وهروندان یوا مقاموات را     دسترسی  هروندان به وو و فدو بیممانعت 
های واصو از برخورد و افتد قوه قضا یه فاسد با ایجاد آسی  ود. وقتی چنین اتفاقی میسب  می

  1 ود.وکمیت نامندفانه، گسست و تفرقه در اجتماعات را موج  می
قاضی دارای خدیده و مبنایی دینی است، مستلرم وال جدای از آن که نمارت بر عملکرد 

مودار اسوت و هموواره از سووی وکوام و      محوور و قوانون  نمارتی همیشگی و مو کافانه و عدالت
گرفته است و آنوان خوود را در بحوث نموارت بور اموور       سالفین مورد واکاوی و ارزیابی قرار می

 دانستند.و تکلیف می قضایی، به عنوان یکی از ارکان مهم وکومتی، واجد صالویت
هوا در  این نگاه وساس به نمارت و کنترل رفتار قضات، نمایش تجلی وق نمارت وکومت

                                                 
 .2007الملو در سال نگاه کنید به گزارش سازمان  فافیت بین. برای کس  افالعات بیشتر 1
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: 1390یابی به دادرسی مندفانه اجرا  ده اسوت )فهماسوبی،   امور قضایی است که با هدف دست
یوین  هایی دانست که در قانون نمارت بور رفتوار قضوات تب   (. این نمارت را باید واجد  اخ 213

  وند.ها به  ر  ذیو تحلیو می ده است. این  اخ 
 بر رفتار قضات هاي نظارتشاخص

در ابتدای ورود به بحث، باید متذکر این نکته  د که مقدود از نمارت، نمارت انتمامی بور  
 در نامه اجرایی نمارت بر رفتوار قضوات، کوه   آیین 2رفتار قضات است. این نمارت مستفاد از ماده 

رسویده اسوت، در دو    قضواییه  قووه   ر ویس  تدوی  به 25/2/1392 تاریخ در تبدره 8 و ماده 52
 گردد:می بخش اجرایی

الف و نمارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفوات انتموامی و صوالویت     
 قضایی؛

ب و نمارت انتمامی بر عملکرد و رفتار قضات از ویث رعایت  ؤون قضایی و رسیدگی به  
 فات و صالویت قضایی آنها بر اساس قانون.تخل

 و عملکرد نحوه بر نمارت»دارد: گرچه ماده یک قانون نمارت بر رفتار قضات، که مقرر می
 قوانون  ایون  موواد   ور   بوه  قضایی آنها صالویت و انتمامی تخلفات به رسیدگی و قضات رفتار
آن دا ت با توجه بوه تفکیوک   ها را در متن یک ماده آورده است، لکن جای کلیه  اخ « است.

ناموه  نمود؛ البته در آیوین تر مبادرت میهای جزییموضوع، فی دو ماده مستقو به تبیین  اخ 
-اند رفع نقیده کنند، ولی جای خالی آن به دلیو جلوگیری از بردا وت اجرایی تا ودودی توانسته

  ود.های متفاوت، به  دت اوساس می
با د که قاضی را سوفارش وکوم بوه عودل     ای ضروری مینکتهها، ا اره به در این نمارت

اند نه به وق، یعنی قاضی الجرم است از این کوه فقوط بور مبنوای عودل وکمرانوی کنود و        داده
 اندیشی از دایره قضاوت قاضی خارج است.مدلحت

این  اخ ، بسیار مهم است که معیار سنجش و نمارت عملکرد قاضی با ت سوی از قوران   
 فرمایند:می 58 آیه نساء، مبارکه عدل است. خداوند تبارک و تعالی در سوره کریم، فقط

إِنَّ  إِذَا وَکَمْتغمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنو تَحْکغمُوا بِالوعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ یَ ومُرغکغمْ أَنو تغؤَدُّوا الو َمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ»
 «اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَدِیر االلَّهَ نِعِمَّا یَعِمغکغمْ بِهِ إِنَّ 

 موردم  میوان  چوون  و کنیود  رد آنهوا  صاوبان به را ها سپرده که دهدمى فرمان  ما به )خدا
 را  ووما خوودا کووه اسووت چیووزى نیکووو وقیقووت در کنیوود. داورى عوودالت بووه کنیوود داورى مووى

 : ذیو آیه(1373بینا است( )فوالدوند،   نواى خدا دهد.مى آن پند به
و باید بین قضاوت به عدل و به وق نیز تفکیک قا و  د که به لحاظ خوروج موضووعی از   
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 1مبنای تحقیق از آن عدول  ده و بازگشت به مبحث نمارت الزم است.
 بنا بر آنچه تقریر  د سه  اخ  برای نمارت انتمامی بر رفتار قضات اوداء گردیده است:

 . نمارت بر رفتار و عملکرد قضات؛1

 دگی به تخلفات انتمامی؛. رسی2

 . رسیدگی به صالویت قضایی.3

گانوه سوازوکارهایی از قبیوو دادسورای انتموامی قضوات، دادگواه        که برای این نمارت سوه 
-رسیدگی به صالویت قضات، دادگاه تجدیدنمر و کمیسیون رسیدگی به صالویت قضات پویش 

هوای واوود نموارت و    ارشهای مردموی، گوز  بینی  ده است و بر اساس  کایات واصله، گزارش
ناموه  های وفاظت افالعات قوه، در چارچوب قانون نمارت بر رفتار قضات و آیینبازرسی، گزارش

 گردد.اجرایی آن، بررسی و اتخاذ تدمیم می
های افالعاتی برای دادسورا  بندی عالیه و ت مین دادهپس اهمیت نمارت و بازرسی در جمع

بینی است؛ البته در قانون نمارت بر رفتار قضات و در موادی متفاوت، و دادگاه انتمامی، قابو پیش
 اند.وظایف هر بخش را به تفکیک بیان دا ته

، ارزیابی نمام مبتنی "ارزیابی نمام قضایی"همانگونه که بیان  د هدف از فراوی  اخ  
قضواییه،   هقوو  بر ادراک صاوبان کس  و کارها از عملکرد نمام قضایی در ایران است )محققوین 

1395 :252.) 
البته اگر به نمارت صرفا  از ابعاد محدودیت آن نمر افکنده  ود قطعا  بجز آنچه بر قاضوی و  
قضاوت رفته، عاید دیگری واصو نخواهد  ود. لوذا از ایون بواب، بوه لحواظ اهمیوت موضووع و         

گنجد و بهتر نمیها در دایره نمارت گردد که دانسته  ود صرفا  بیان محدودیتهشداری افاده می
آن است که نهاد نمارت به امکانات معیشتی قضات، چه در زمان تددی مند  قضواء و چوه در   

 دوران بازنشستگی؛ نگاهی وسیع افکنده و مقررات الزم در این مقوله تدوین  ود.
در کالمی از امیرمؤمنان علی )علیه السالم( در عهدنامه وضرت امیر )ع( به مالک ا تر، در 

 ظایف والی نسبت به قاضی آمده است:باب و
 ...« وَ اِفوسَحْ لَهُ فِی اَلوبَذولِ مَا یُزِیوغ عِلَّتَهُ»... 

هوای زنودگیش   هوا و کاسوتی  )... برای قاضی وکومتت وسعت مالی فراهم ساز تا گرفتواری 
 2برفرف  ود ...(

 
                                                 

 .1375. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: یزدی، 1
 .2/65، 1375محمدی تاکندی و  یخ محمدی،  به: کنید نگاه بیشتر مطالعه . برای2
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 شاخص ارزشیابی رفتار قضات

جهت تعالی انسوان ترسویم نمووده اسوت، بوه      با ت سی از دین مبین اسالم و اهدافی که در 
 توان اصول ارز یابی عملکرد در اسالم را در همان سیان جستجو و تفسیر نمود.می جرأت

با توجه به این که هدف از وکومت در اسالم، ر د دادن انسان به سوی نمام الهی و تجلی 
( در اجرای برناموه نموام   58/129: 1403)مجلسی،  «تخلقوا ب خالن اهلل»ابعاد خداگونگی او است 

ارز یابی مهمترین هدف، هدایت، تهذی  و آموزش مستخدمان است؛ به نحوی که این امر موالال   
 (.20: 1381به ر د فکری و تعالی هر چه بیشتر آنان منتهی گردد )قربانی و دیگران، 

 این یک اصو پذیرفتنی است که انسان در جهت سیر الی اهلل و ودوول بوه کموال غوایی    
آفریده  ده است و هر انسانی باید بکو د برای خودسازی و رهایی از قیود نفسانی جهد نماید توا  
بتواند از هوای نفس دور  ود و با رام نمودن نفس اماره، خود را بابت آنچه آفریده  وده اسوت در   

 ممان آزمایش الهی قرار دهد.
مال بکو ند و تالش کنند کوه  ها باید برای خودسازی و کس  کاز نمر دینی، تمامی انسان

هوای اخالقوی دور  ووند، لکون قاضوی بوا توجوه بوه         به فضایو کریمه آراسته گردند و از رذیلت
هوای جودی و   هوای او آسوی   مسؤولیت خطیری که به عهده دارد و با عنایت به این کوه ضوعف  

: 1390ی، سازد، در این بواره تکلیفوی مضواعف دارد )یوزد    سختی را به دیگران و خودش وارد می
81.) 

محوری خود، توجه به خویشتن، ر د اخالقی، بنابراین، یک قاضی با تقویت خدیده عدالت
زیست بودن و توجه به جایگواهی خطیور، کوه بوه     پذیری، سادهپو ی، جرأت و جسارت، نممپرده

نمایود. ایون مهوم، بوا     محوری تالش میامانت به او سپرده  ده است، در راه بسط عدالت و عدل
داننود  بند میای که قضات قبو از تداو  مسند قضاوت، خود را بدان پاینامهتغییراتی در سوگند

 1آمده است، که در راستای اوکام دینی  و عدالت تالش نمایند.

گرچه ایرادهایی از جمله ورکت بر مدار قانون، برقراری نمم در جامعه، مفهوم عودالت و ...  
بدون ورود به ماهیت سووگند، صورفا  بوه تعهودات یوک قاضوی در امور        در آن از قلم افتاده، لکن 

که ممکن است تخطی از آنان برای وی موجبات تعقیبات انتموامی را بوه دنبوال دا وته      قضاوت،
                                                 

 متعادل قادر خدای به ایران ملت برابر در و کریم قرآن محضر در قاضی، عنوان به من». متن سوگندنامه قضات: 1
 فیبه اروا  از استمداد و السالم علیهم فاهرین ا مه و اسالم گرامی پیامبر از پیروی به که کنم می یاد سوگند
 کشف در همواره که نمایم می تعهد خویش، انسانی  رف بر تکیه با و با م عدالت و وق پاسدار اسالم،  هدای
 کو ا صاوبش، به آن بازگرداندن و ظالم از وق گرفتن در اسالمی قسط و عدالت اجرای و وق اوقان و وقیقت
 به را خود دین رهبری، مقام از ومایت و اسالمی جمهوری مبانی تحکیم در قضا، مستند در پیگیر تالش با و با م
 .«نمایم ادا اسالمی انقالب
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 با د، ا اره  ده است.
 هاي عملکردي رفتار قضاتشاخص

هوا و  موه ناپوذیری، تبعیوت از آیوین   در بعد عملکردی، مالک ورکت بر مدار قوانون و نموم  
توان به  ر  صدر، نقدپذیری، استفاده ها و سایر مقررات اداری است، که از آن جمله میبخشنامه

جا از مشاوره، تقویت بنیه علمی، افزایش بدیرت، تقویت وسعت دید، بینش سیاسوی،   ایسته و به
 افزایش قدرت تحمو  و ... را بر مرد.

 دا وته  توجّوه  آن بوه  باید ها وکومت همه که یمطالب از به این سان، باید اذعان نمود یکی
 اوکوام  اساس بر قضاوت هم آن قضاست؛ مس له با د، صحیح سیر بر و مرتّ  نمامشان تا با ند
 موجو   کوه  اسوت  قضواوتی  چنوین . السوالم(  )علیهم بیت اهو )ص( و پیامبر دستورات و خداوند
و هر وکومت و نمامی که قضاوت آن بر خالف تعالیم نورانی اسوالم   با ند پایدار ها نمام  ود می

 آیات مبنای بر واقعی عدالت در نمر با د اگر. است د وار بسیار قضاوت .با د، پایدار نخواهد بود
 قضواوت  متدودّیان  فقهوی  و علمی مایه افزایش زمینه در باید  ود، اسالم اجرا دستورات و قرآن
 (.1393با ند )صافی گلپایگانی،  دا ته بیشتری توجه

-رسانی بهتر تلقی میبنابراین، از آنجا که ارز یابی، امری هدفمند در راستای بهبود خدمت

نامه نحوه آیین 24گردد و به دلیو ممانعت از ایجاد تشتت، موضوعات نمارت و ارز یابی در ماده 
 بوه تواریخ   100/12311/9000 ره ما مدوبه)بازرسی، نمارت و ارز یابی رفتار و عملکرد قضات 

 17مدووّب   قضوات،  رفتار بر نمارت قانون 12 ماده اجرای ، که در(قضاییه قوه رییس 8/3/1392
به تدوی  رسیده و  قضات، انتمامی دادستان پیشنهاد به بنا و اسالمی  ورای مجلس 1390مهر 

 :است ذیو موارد قبیو از اموری ارز یابی و نمارت مورد موضوعات»مقرر دا ته است: 
 اسالمی؛ آداب و اخالن و نزاکت رعایت و الف
 رجوع؛ ارباب و همکاران با خلق وسن و ب
 قضایی؛  ان رعایت و  
  هرت؛ وسن و ت
 رووی؛ و جسمی توانا ی و ث
 قضایی؛ مهارت و و دانش ج
 قضایی؛ کار کمیّت و کیفیت و چ
 قضایی؛  م و استنبا  قدرت و  
 قضایی؛ استقالل و  جاعت و خ
 اداری؛ انضبا  و نمم رعایت و د
 دفتری؛ امور بر نمارت و ذ
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 ارتبافات؛ آوری فن و افالعات از برداری بهره مهارت و دانش و ر
 «.قضایی امور در تربیتی و گیرانهپیش جهات به توجه و ز

نمارت بر رفتار قضات تبیین  ده و ممکن است موضوعاتی دیگر نیوز در برناموه نموارت و    
بود همه با ذکر جز یات بیان  ود تا  ا به قبح عقواب بالبیوان ووادث    ارز یابی با د که بهتر می

نگردد. لذا مواردی از قبیو رعایت نزاکت و اخالن و آداب اسوالمی؛ وسون خلوق بوا همکواران و      
ارباب رجوع؛ رعایت   ن قضاء و رعایت عرف قضاوت و قاضی، که قانون واکم بر رفتار قضات و 

اند و با تشبّث به منابع دینی سوعی  های اجرایی آن برای هر یک مدادیقی را بیان نمودهنامهآیین
سوره مبارکه قلم، آنجا که خداونود   4عنوان مثال با ت سی از آیه اند. بهدا ته در اخالقی کردن آن

 فرماید:می
 «إنَّکَ لَعَلَى خغلغقٍ عَمِیمٍ وَ»
 : ذیو آیه(1373)فوالدوند، واالست(  خویى را تو که راستى )و

سازی وسن خلوق در رفتوار قاضوی بوا موردم      در خطاب به رسول اکرم )ص( سعی در  بیه
 نویسد:نموده است یا آنجا که امام علی )ع( در نامه به فرماندار بدره می

 (18البالغه، نامه )نهج ...«فَحَادِثو أَهْلَهَا بِالونِوْسَانِ إِلَیْهِمْ »... 
 مردم آن به نیکی رفتار کن ...()... با 

همچنین در باب رعایت   ن قضاء نیز به عنوان مؤلفه نمارتی بر رفتار قضوات، در تبدوره   
اند که گرچه خیلوی واضوح و مو وکافانه نیسوت و بیوانی      قانون مذکور تعریفی ارایه داده 17ماده 

ا د. در این تبدره چنوین  تواند مؤثر بسازی میبسیار کلی و وسیع است، لکن برای  روع مددان
 آمده است:
رفتار خالف   ن قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جورم عمودی   »

 «. ود و یا خالف عرف مسلم قضات است؛ به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند ناخته می
 واود نموارت اال اره، همه از مواردی است که مورد مداقه و مطالبه جدی لذا خدای  فون

بر رفتار قضات است، که تخطی از آن ممکن است با ودول دیگر  رایط، محکومیت انتمامی را 
 موج   ود.

 نکات مهم نظارت صحیح بر رفتار قضات

 فارسی چنین معنی  ده است: فرهنگ در نمارت واژه
 ... امور، اجرای در مراقبت او، مقام و ناظر عمو(: نون فتح با) نمارت
: 1388نگورش )معوین،    نمور،  نگریستن، کردن، نمر فراست، زیرکی،(: نون کسر با) نمارت
 .ذیو واژه(

 سازمان یک عملکرد اصال  و سنجش از است عبارت در اصول مدیریت گفته  ده: نمارت
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 انجوام  به کامیابی با آن اجرایی هایفر  و سازمانی اهداف که افمینان این آوردن دست به برای
 (.2/388: 1381 همکاران، و ویهریخ) است رسیده

توان با الگوپوذیری از آن،  رسد، لکن میگرچه تعریف فون، خیلی کامو و جامع به نمر نمی
مفهوم نمارت بر رفتار قضات را تحلیو و بازتعریف نمود. لذا پیشنهاد نگارنده این است که توقع و 

خوبی تبیین  ود توا بتووان یوک    انتمار خود از یک نمارت درست و ابزار و اهداف آن در ابتدا به 
 تعریف نسبتا  جامع از نمارت استنتاج نمود.

بدیهی است اجرای نمارت، مستلزم رعایت تشریفاتی از قبیو تعیین  اخ  یا معیار، پایش 
عملکرد، تطبیق عملکرد با  اخ  و انجام اقدامات اصالوی است. ذکر این نکته ضوروری اسوت   

های متفاوت و نسبت به اهداف هر سازمان متفواوت  ند در سازمانتوااال اره میکه تشریفات فون
با ند، به عنوان مثال یک سازمان خدوصی، که انحراف از اهداف آن ممکن است صرفا  موجو   

تواند مورد نمارت و پیموایش  تضرر صاوبان سهام گردد، به هیچ وجه با یک دستگاه قضایی نمی
الموال و  مارت بر رفتار قضات در راستای وف  وقون بیتقرار گیرد. بدیهی است در قوه قضاییه ن

گستری و جلوگیری از بروز فساد  اوتمالی است و عودول مقوام قضوایی از اهوداف     مردم و عدالت
مورد انتمار، به نوعی تخطی از قانون و مستوج  تعقیو  انتموامی و قضوایی خواهود بوود، زیورا       

ها تعدی و تفریط در جان و مال و ناموس انسان تخطی قاضی از اهداف سازمانی قوه قضاییه، بیم
 گردد.دنبال خواهد دا ت و تبعات اوتمالی آن، صرفا  به  خ  قاضی برنمیرا به

همچنین در مبحث نمارت بر رفتار قضات، باید به این نکته توجه  ود که اهداف برخوی از  
قاضی که از باب تقرب ها در قال  کمی و عددی قابو بررسی و سنجش است، لکن عمو سازمان

گیری نیست، لذا صدور وکم و فدو به خدا و تکلیف الهی است در هیچ مقیاسِ کمی قابو اندازه
خدومت بین اصحاب دعوی، چنان ارز مند است که قابو توصیف نیست و اگور گواهی از بواب    

ملکرد دستگاه  ود، صرفا  به دلیو افالع عموم از عآمار، نسبت به اوکام قضایی افاضاتی بیان می
گیری، زیرا در آن صورت، توهین به جایگاه قاضی و مقوام  قضایی است نه از باب سنجش و اندازه

 قضاوت خواهد بود که از اهداف نمارت دور است.

گیرانه از وقوع فساد یا جرم به همان اندازه که برخورد در نمارت بر رفتار قضات، جنبه پیش
صیانت و ومایت از قضات  ریف و پاکدستی است که صوادقانه  گردد، به نوعی با مجرم تلقی می

 های نمارت هور سوازمان را  به خدمت مشغول هستند. به عبارت دیگر، باید بیان نمود که  اخ 
نماید، و پیچیدن نسخه واود برای بینی میرود، پیشاهداف آن سازمان، و انتماراتی که از آن می

 خواهد بود. ها ا تباهی استراتژیککلیه  سازمان
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 گیري نتیجه
قانون نمارت بر رفتار قضات را باید سرمطلعی برای ارز یابی قضات از هرویوث بوه  ومار    

آوری قووانین سوابق، تحقیوق و    آورد. در این قانون، با تالش محققین سعی  ده اسوت بوا جموع   
آن، با نمارت بور  های اجرایی نامهپژوهش، گردآوری تجارب سایرین، روزآمد کردن قوانین و آیین

تواند ضمن جلوگیری رفتار قضات، ضمن وف    ن و جایگاه قاضی و قضاوت، در نمارتی که می
هوا و مدوادیق   از بروز فساد، در پیشگیری آن بسیار مؤثر واقع  ود، موفق عمو کند. بیان مؤلفوه 

ین تکلیوف    ن قاضی، عرف قضاوت و ...، که در قوانین گذ ته مسکوت مانده بود در کنوار تعیو  
های قانون نمارت بر وضعیت معیشت قضات پس از تعلیق، وف    ن خانوادگی وی و ... نوآوری

گیری و رسیدگی بوه تخلوف   گردد که در کنار آن باید به تعدد مراجع تدمیمرفتار قضات تلقی می
-یقاضی، اعم از دادسرا و دادگاه و کمیسیون صالویت و غیره، که ممکن است دچار نوعی مواز

ای از عنوان نق  قانون فعلی یاد کرد؛ گرچه به زعم برخی، قانون جدید مجموعوه کاری  وند به
آمیوز قلموداد   قوانین گذ ته است، لکن همین تدوین آن به ابواب مختلف، واوی پیوامی موفقوت  

های نمارت بر رفتار قضات و تبیوین اهوداف سوازمانی در جهوت      ود. همچنین بیان  اخ  می
داف نمارت بر رفتار قضات، از موارد مهمِ این پژوهش است؛ گرچه هرگونه نموارتی،  ودول به اه

 ها نبوده و هدف، اصال  امور و برخورد با متخلفین اوتمالی است.صرفا  بیان نقا  منفی و نقدان
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 باستان انیرانیا یاخالق میخاستگاه تعال« اشه» نیادیاصلِ بن
  1فر یمیوک ویخل

 2یاسکندر دیوم  

 چکیده

باستان  انیرانیا کین اتیاز اخالق ،یونانیمورخان  یها در نو ته ژهیو به مانده، یدر آثار برجا
 ییگو راست ژهیو اخالن، به گاهیو جا تیسخن رفته است. اهم دیو از بیگانگی آنان از دروغ به ت ک

 رانیا در یاخالق یدهایو نبا دهایکه منش  با  ود یپرسش م نیباستان موج  فر  ا انیرانینزد ا
 یابیو و ارز دهیسونج  ارهوا یمع نیبر وس  کودام  یاخالق یها بوده است و آموزه یزیباستان چه چ

 یابیو موورد ارز  هیفرضو  نیا یلیو تحل یقیتطب یاست. در پاسخ به سؤال مذکور و با بررس  ده یم
و  استبوده  "ا ه"و کهن  یادیباستان اصو بن رانیدر ا یکه خاستگاه اوکام اخالق ردیگ یقرار م
 رانیو ا انیاست. اد دهیبر خود پو  نیقرار گرفته و جامه د دییزرتشت مورد ت  نیاصو در د نیهم

اصوو قورار  داده و خطوو      نیخود را بر محور ا یها که دا تند، آموزه ییها باستان با تمام تفاوت
 جوه یتن نیو بوه ا  یفیتوصو -یلو یپوژوهش بوا روش تحل   نیاند. ا نموده میووزه را ترس نیالزم در ا

 صوورت  نیتنها بود  باستان انیرانیا یاخالق یارهایها و مع رسد،  سرچشمه یکه به نمر م رسد یم
 .است یابیقابو رد

 

 واژگان كلیدي

 .دروغ، ا ه ،یباستان، زرتشت، راست رانیاخالن، ا
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 ألهطرح مس

. اسوت  ایموان  و قوانون  اخالن، های تجربة بشر نشان داده است که استواری جامعه بر پایه
 معنوا  خویش دلخواه به را ایمان بتواند کسی  اید. اند دانسته اجتماع خیمة ستون را اخالن ویژه به
زد. امّوا د ووار   بگریو  مجازات بیم از و بماند پنهان قانون چشم از بتواند یا بگذرد، کنارش از و کند
ترین نهاد انسوانیت سرچشومه دارد. چنوین     توان ندای اخالن را نا نیده گرفت، چراکه در ژرف می

انجامود.   اش به استحکام آن می تریزد و تقوی های جامعه را فرومی است که تضعیف اخالن، بنیان
تورین تجلّوی انسوانیت اسوت.      همانا انسانیت انسان به اخالن اوست؛ به دیگر سخن، اخالن، ناب

ی نتایج دنیوی و اخوروی معنوا    سان، برخی از متفکران، نیک و بدِ اخالن را وتی سوای همه بدین
اند )ایمانو و  ا تِ پاداش دانستهاند و این ساوت را مافون هرگونه ترس از مجازات یا چشمد کرده

کانت از مشهورترین منادیان این دیدگاه است(. موضوع این پژوهش البته فلسفة اخوالن نیسوت،   
هایی ازین دست بپردازیم که آیا منش  اخوالن عقوو اسوت، یوا      خواهیم به پرسش پس اکنون نمی

ی هور جامعوه ریشوه در    هوای اخالقو   فطرت و یا دین. در اینجا فر  ما بر این است که  اخده
توان به سرچشمه و بنیان اخالقوی در آن   ها می هایی بنیادین دارد که با مطالعه در آن آموزه آموزه

جامعه دست یافت. خواهیم دید که اوکام اخالقی در سنت فکری و فرهنگی ایران باستان نیز بور  
رسد که با بررسی ایون   می، مبتنی است. به نمر «ا ه»یک اصوِ بنیادینِ بسیار کهن، یعنی اصو 
توان نوع تربیوت اخالقوی ایرانیوان باسوتان و پیونودش بوا        اصو در دو دورة اسافیری و دینی می

 مفهوم خو بختی نزد ایشان را تبیین و تحلیو کرد.
هوایی کوه    ای دا ته با یم به برخی از پوژوهش  وار ا اره اما نخست  ایسته است که نمونه

ای بوا عنووان     اند. آقای بهرام فره و ی در مقالوه  دیگران دربارة اخالن ایرانیان باستان انجام داده
های اخالقی در آیین زرتشوت پرداختوه اسوت.     به توصیف برخی از ویژگی اخالن در ایران باستان

 اه ایرانی، مجموعة مختدری اسوت از تعوالیم زرتشوت و     ، نو تة دیناخالن ایران باستانتاب ک
گیورد.   هوا پوی موی    اخالن ایرانیان باستان که بایدها و نبایدهای ایشوان را توا گاتاهوا و اندرزناموه    

اوسوتا  ، اخالن را از دیدگاه اخالن ایرانیان پیش از اسالمای با عنوان   محمدجواد مشکور در مقاله
های اخالقی ایرانیان در دوران هخامنشویان، ا وکانیان و    کند و نیز به برخی از ویژگی بررسی می

هوای اخالقوی    ویژگوی زرتشوتیان، آداب و باورهوا   پردازد. مری بویس نیز در کتواب   ساسانیان می
 ایرانیان باستان و تعالیم اخالقی زرتشت را  ر  داده است.

گیوریم   انیان باستان را در دوران اسافیری و زرتشتی پی موی های اخالقی ایر اکنون  اخده
 را آ کار سازیم.« ا ه»تا پیوند ان با اصو بنیادین 
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 هاي اخالقی ایرانیان باستان ویژگی
انود. وتوی بودگویان     به اعتراف تمامی مورخان، ایرانیان به راستی و درستی  هرة آفان بوده

یرانیان چشم بپو ند. هرودت، مورخ یونانی، در سودة پونجم   اند درین باره از ستایش ا نیز نتوانسته
 نویسد: پیش از میالد چنین می

ایرانیان از خرید و فروش و معامالت بازاری متنفرند زیرا که مجبور به فریفتن یکودیگر و  »
 دند و نیز مایو به قر  گرفتن و قر  دادن نبودند، برای اینکه  اید در موقوع   دروغ گفتن می

بواره و در   عهده ادای دین برنیامده و به دروغی متوسو  وند.  اهدی تاریخی نیز درایون معین از 
تاریخ هخامنشی ضبط است که چون کوروش به لیدیا تسلط یافت، یونانیان به او پیغام فرسوتادند   
که از برای تسخیر یونان اقدام ننماید و اال آنوان بورای دفواع از مملکوت خوود خواهنود جنگیود.        

واب داد: من تاکنون از مردمی که در درون  وهرهای خوود مانوده و در میودان جموع      کوروش ج
، ص. 1384)هورودت،  « ام  وند تا به قید سوگند به یکدیگر دروغ بگویند، هرگز بیمی ندا وته  می
112.) 

در اثر تعلیم و تربیت عالی ایرانیان بود که رو  ایرانی تا به ایون وود بور  والودة راسوتی و      
ایرانیوان  »ای خوش گرفت. هرودوت در جای دیگر چنین گویود:   پرورش یافت و آوازهپرهیزگاری 

ترین  پندارند که ز ت معتقدند که صحبت از چیزهایی که عمو آن ورام است صواب نیست و می
هوای   گویی است و بعد نیز بدترین چیزها بدهکاری است، زیرا در میوان دلیوو   کارها در عالم دروغ
 (.108)همان، ص. «  ود ناچار به دروغ گفتن میدیگر، آدم بدهکار 

انود. در ایون زمینوه،     مورخان به  یوة آموزش و پرورش کودکان ایرانوی هوم ا واره دا وته    
گاه به سرزمین ایران گام ننهاد اما پیوندی نزدیوک بوا    گزارش گزنفون قابو توجه است. وی هیچ

   نگریسوت. کتواب   به دیودة اوتورام موی   کوروش صغیر و عدة زیادی از ایرانیان دا ت و ایشان را 
هوای   های بسیاری دربارة ایران و عوادات و آداب و آمووزش   او آگاهی نامة کوروشو نیز  آناباسیس

 خوانیم که: چنین می آناباسیساخالقیِ ایرانیان در بر دارد. در 
ر  ووند. ایون جوانوان د    زادگان عموما  در دربار سلطنتی تربیت موی  پسران ا راف و بزرگ»

مقتضای سون بوه چهوار دسوتة جداگانوه تقسویم        مقابو قدر سلطنتی و در فضای باز و گشوده به
فوور کوه در سوایر مودارس       ووند. هموان    وند و هر یک تحت نمر معلمین خاص تربیت می می

کرداری از مووارد   گویی و راست  ود، در این مدرسه آموختن راست نو تن و خواندن تعلیم داده می
امه هست. در این آموز گاه هرگونه گفتار و کردار که برخالف راستی و درستی با ود،  ن اولیه نمام

ویژه که دورویی و ناسپاسی بسیار ناپسندیده و ممنووع اسوت و     ود، به منع و مرتک  آن تنبیه می
برداری، اعتدال  همة  اگردان باید از آن بپرهیزند . عالوه بر این آنان باید راستی و درستی، فرمان

، 1371)گزنفوون،  « کارگیرنود   ناسی را عمال   تمرین نمایند و در امور روزانه به درخوراک و وظیفه
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 (8ص.
 و در ادامه نیز چنین که:

هاسوت.   توران آن  ترین کمک و مددکار اففال در تحدیو فضیلت، نحوة رفتار بزرگ بزرگ»
تر از آن نیسوت کوه    مغتنم آموزند و در این راه نیز چیزی کودکان از روسای خود درس افاعت می

روسای ایشان از روی فهم و تمیز نسبت به باالتران افاعت دارند. امسواک و اعتودال درخووراک،    
که مربیوان بوه    تران بهترین سرمشق هستند و تا وقتی هاست و در این زمینه بزرگ تعلیم دیگر آن

ا دِ دیگر ایشان آن اسوت کوه   کنند. ق ها دست به خوردن دراز نمی اففال اجازه و فرمان ندهند، آن
خورند، بلکه بعد از کس  اجازه با مربیان خویش فعام صورف   کودکان در نزد والدین خود غذا نمی

 (.14)همان، ص. « کنند می
 ود که عبارت اسوت از وودود دو    سالگی آغاز می 17یا  16دومین دورة تعلیم و تربیت در 
ان مطابق این دستور تعوالیم ابتودایی خوود را تکمیوو     بازی. جوان سال سوارکاری، تیراندازی و نیزه

هوای مختلوف    یابند تا در امور مختلف دولتی وارد  وند و در م موریت هایی می سازند و قابلیت می
 (.50، ص.1309 رکت جویند )ایرانی، 

انگیوز بوود کوه وتوی      های فرهنگی و اخالقی ایرانیان برای بیگانگان چنان  گفت ویژگی 
گرفتنود. از نگواه الرنوس      دند نیز تحت ت ثیر ان قرار می بر این مردمان چیره می مهاجمانی که

این ارجمندی ایرانیان بود که اسکندر را متقاعد  (بریتانیایی  ناس ایران و محقق مورخ،) الکهارت
ساخت که برخالف میو یونانیان، بکو د تا ایرانیوان، مسواوی و در ردیوف اتبواع یونوانی او قورار       

ترتی ، اسکندر نمر تنگ یونانیان را، که بر فبق آن جهان به دو قسمت کامال  متمایز  گیرند. بدین
 (.397، ص. 1384خشونت از میان برد )الکهارت،   د، با یونانی و غیر یونانی تقسیم می

کشویدند،    دند، منش خود را به رخ آنوان موی   تنها زمانی که مغلوب بیگانگان می ایرانیان نه
 دند با مغلوبان تعاملی انسوانی دا وتند.    بلکه براثر نوع تربیتی که دا تند، آنگاه هم که غال  می

انود.   فرمان کوروش علتی ذکر کورده  زادی قوم یهود به اهد مثال اینکه؛ مورخان هر یک دربارة آ
اندیشید که به مدر ومله کنود و سورزمین یهوود در سور راه      برخی معتقدند که کوروش چون می
خواست برای خود یاران وفاداری پدید آورد. ولی وقیقت ایون   مدر بود، با آزاد کردن یهودیان می

وانمردانه دا ت. بنابراین، آزاد ساختن قووم یهوود   است که کوروش دربارة ملو دیگر نیز رفتاری ج
روست که قوم یهود او را بسیار گرامی  بیشتر به مبانی اخالقی او ارتبا  دا ت تا به سیاست. ازاین

انودازه کووروش سوتوده نشوده اسوت.       دارند و در هیچ کتاب مذهبی جز در تورات، پاد اهی به می
 (58، ص.1365بخش بشریت آمده است )فره و ی،  کوروش در تورات در  مار پیامبران نجات

هوایی   ترین آثاری که نشانگر نوع تربیت و پرورش این بزرگان بوده است کتیبه یکی از مهم
پس از بر مردن  ور یانی که « بیستون»مانده است. داریوش در کتیبة  است که از ایشان برجای
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کسانی که بر من  ووریدند. دروغ در زموین    ها هستند و این»... گوید:  باعث ایجاد فتنه  دند، می
؛ و آنگاه «ها غلبه کردم منتشر  د و ملت من فری  خورد ولی دست من بسیار قوی بود که بر آن

 دهد:  چنین ادامه می
ای کسی که بعد از من به سلطنت خواهی رسید، دروغ و همه قوای آن را تبواه سواز. هور    »

جا خواهد بوود...   که این قانون در کار است، سلطنت من به کس خیانت کند او را برانداز. تا زمانی
خوانی مبادا در  هر آنچه من انجام دادم همه به توفیق اهورامزدا بود. ای کسی که این کتیبه را می

گو نبوودم، تبهکوار    آن تردید کنی... اهورامزدا مرا یاری کرد زیرا که پلید نبودم، عهد کن و دروغ
وسیلة  راستی رفتار کردم. نه به ضعیف و نه به توانا زور نورزیدم. به مانم. به نبودم، نه من و نه دود

 «.واسطة آنکه دروغ و ظلم را برافکندند  ناس و به ملتی قانون
ای مردم اوکام اهوورامزدا را کوه بوه  وما رسویده      »نویسد:  نیز می« نقش رستم»در کتیبة 

 «.    ید و گناه مکنیداست، ترک نکنید. از راستی و درستی روی برمگردان
وسواب آموده    در دینکرد پاکیزگی، کار و کو ش و دوری از بیکارگی از وظایف پاد اهی به

بر هور کوس   « مزدیسنا»های اکید دین زرتشت بوده است. مطابق  است. پاکیزگی بدن از سفارش
واج  است که در کوار نیوک و سودرسوانی هموت گموارد. ازآنجاکوه بیکواری منشو  بسویاری از          
کردارهای ز ت است، در پرتو تکاپو و کو ش در وو مشکالت، نیازهای خویش و دیگران رفوع  

  ود و آدمی درخور پاداش و سعادت خواهد  د.  می
های اخالقی بزرگان دینی ایران باستان است. ایرانیوان از قودیم     ناسی، یکی از توصیه وق
ر درجة اول برابر اهورامزدا و سپس پدر، اند. این روویه د داری مشهور بوده  ناسی و سپاس به وق

مادر، آموزگاران، خویشاوندان و به هرکسی که در ووق آدموی نیکوی کنود، وجوود دا وته اسوت.        
 ناسوی و قودردانی در برابور فروهوِر درگذ وتگان و دعوا بورای رو  آنوان و  واد           همچنین وق

 ت. رفته اس  ان، از وظایف دینی و اخالقی این مردمان بشمار می ساختن
ویژه در عدر ساسوانی، عشوق و عالقوة زیوادی در میوان ایرانیوان بوه         در دوران بعدی، به

 ود . علت این امر  ها با مضامین اخالقی و متضمن پند و اندرز و موعمه دیده می ها و گفته نو ته
ودمنه از زبوان هنودی بوه زبوان پهلووی       هم که ایرانیان عدر ساسانی در استقبال از ترجمة کلیله

 ور و  عف از خود نشان دادند این بود که آن کتاب هم در بیوان مطالو  اخالقوی  وبیه     چنان 
هایی بود که در وکمت عملی در ادبیات ایران در آن عدر وجوود دا وت.    ها و نو ته همان کتاب

هوای مؤلفوان اسوالمی نیوز      گونه مضوامین اخالقوی در نو وته    این عشق و عالقة ایرانیان به این
ایرانیوان بوه سوب     »گویود:   ن( ادی  معتزلی می160-255ت؛ تا جاییکه جاو  )انعکاس یافته اس

المنفعه را هم مانند تاریخ  اند، مواع  و پندهای عام گونه مضامین دا ته اهتمام و عنایتی که به این
ها را بر کتو    اند و آن انگا ته ووادث بزرگ و اموری که نشانة سرافرازی و افتخاراتشان بوده، می
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)محمودی  « انود  گذا وته  نگا ته یا در بناهوای بوزرگ بوه یادگوار موی      های عمیم می صخره یا بر
 (.17ص.1352مالیری، 

اند، معموال  به زبوان پهلووی هسوتند.     معروف« پندنامه»یا « اندرزنامه»ها  که به  این نو ته
ز بزرگمهر، اندرز آذر اند از: اندرز آذر پاد مهر اسپندان، اندرز بخت آفرید، اندر ها عبارت ترین آن مهم

فرنبغ، اندرز خسرو قبادان، اندرز داناکان به مزدیسنان و انودرز پیشوینیکان. آنچوه در آثوار ایرانوی      
 د، در جهان اسالم و به زبوان عربوی بوا عنواوین      تحت عنوان اندرز، پند، ادب و وکمت ذکر می
 ی افالن  ده است.    های پسندیدة مکارم اخالق وصیت، موعمه و وکمت آمده است و به خدلت

 ان به اخوالن   های متعدد از رهبران دینی و پاد اهان و توصیه وجود این وصایا و اندرزنامه
و راستی و درستی نشانگر اهمیت این امور نزد ایشان اسوت. بورای نمونوه، کووروش بوه هنگوام       

کردم که پیوران  دهد که: ای فرزندانم من  ما را از کودکی چنان تربیت  درگذ ت چنین اندرز می
تران از  ما آزرم دارند. هر کس باید برای خویشتن دوسوتان   را آزرم دارید و کو ش کنید تا جوان

یکدل فراهم آورد و این دوستان را جز به نیکوکاری بدست نتوان آورد. به انودرز مون گووش فورا     
  خواهید د منان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید. دهید. اگر می

)رهبران پدران دینی( نام دارد. این اندرزناموه بوه   « پوریوتکیشان»ها، اندرز  یکی از اندرزنامه
اش به ظن قوی زرتشت پسر مارسپند وزیور  واپور دوم اسوت و بوه      زبان پهلوی است و نویسنده

  ود. در همین اندرزنامة وکیمانه چنین آمده است که: نیز نامیده می« نامة زرتشت»همین سب ، 
اند که هر کس  اند، گفته های دین دا ته پوریوتکیشان، آنان که در اول، آگاهی به آ کاری»

به سن پانزده سالگی برسد، بر اوست که این چند چیز را بداند: کیستم؟ به که تعلق دارم؟ از کجوا  
... ام؟ به کجا بازخواهم گشت؟ از کدام پیوند و نژادم؟ وظیفة من در این ویات خاکی چیست؟ آمده

ام یوا بودان؟    به اورمزد تعلق دارم یا به اهریمن؟ از آن ایزدانم یا دیوان؟ به گوروه نیکوان پیوسوته   
 «انسانم یا دیو؟ نیکی از کیست و بدی از که؟ رو نی از کیست و تاریکی از که؟...

پس از ورود اسالم به ایران، مسلمانان از این آثوار اسوتقبال کردنود. اسوتقبال از ایون آثوار       
قی در دوران اسالمی یکی بدان جهت بود که وکمت یعنی آنچه که مربو  به تهذی  نفس اخال

یابد و به گفتوة ابون مسوکویه      ود، با تغییر ادیان تغییر نمی و اخالن و تربیت و یا علوم دیگر می
هوا و تغییور اوووال و      ود و بوا اخوتالف سورزمین    راه منتهی می جا به یک خرد مردمان در همه»

از سوی دیگر، چون در اسالم نیز به انودوختن  «.  ها روی نخواهد داد مان تغییری در آنگذ ت ز
هوای ایرانوی در    جهوت نو وته   وکمت و کس  مکارم اخالن ترغی  و سفارش فراوان  ده، بدین

وع ، وکمت و ادب در جهان اسالم محیطی مناس  و مساعد یافتند، چراکه محتوای این مطال  
هوا نیوز صوحه     هوایی بوود کوه اسوالم بوه آن      اسالم منافات ندا ت بلکه هموان نه تنها با تعالیم 

 نمود. ها و فضایو اخالقی دعوت می گذا ت و مردم را به کس  آن می
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جمیع این صفات وسنه و خدایو پسندیده نتیجة تعالیم اخالقوی ایرانیوان اسوت کوه رو      
لذا نیکی و ارجمنودی افورادی چوون    ایرانی را تا به این ود با راستی و درستی پرورش داده است. 

وپرورش درستی اسوت   زنان برآیند آموزش مردان و نیک کوروش و داریوش و دیگر بزرگان و نیک
اند. این فرهنگ ایران بووده اسوت کوه کووروش و داریووش را       که فرزانگانی خردمند پایه گذارده

ان راستی و درستی پورورش  پرورانده نه برعکس. این بزرگوار در این مکت  بزرگ  ده  و در دام
 اند. یافته 

 دورۀ اساطیري )پیش از زرتشت(
های ایرانی بازتواب اسوتقرار یوک سونت قودیمی در فرهنوگ و زبوان ایون ناویوة           اسطوره

هوای بعود،    صورت  فاهی انتقال یافتوه و تنهوا در دوره   جغرافیایی پهناور است که در وهلة اول به
هوای   اند. بخش اعممی از اسافیر ایرانی را داستان  ده ، نو ته ها و ساسانیان ویژه در دورة پارت به

دهند. قهرمانان و پهلوانان هم در آسمان هستند و هم بور زموین.    پهلوانان و قهرمانان تشکیو می
های دیگر بر روی  ای زمانی مانند انسان بنا بر عقیدة ایرانیان باستان، پهلوانان و قهرمانان اسطوره

 ان  ده است.  قهرمانان و پهلوانان  اند اما سلوک اخالقی آنان باعث ترفیع دهکر زمین زندگی می
متدف به صفات خدایان و درواقع نمایندة خدایان بر روی زمین هستند. اینان کسانی هستند کوه  

انود. در ایون نبورد بوزرگ      در نزاع میان خیر و  ر، خیر را برگزیده و به جد در این مسیر کو ویده 
رگیر است. پاد اه نماد دسترسی به تعالی در جهان ناسوتی است. سلطنت یک  اه بد پاد اه نیز د

یا یک  اه خوب در باروری و واصلخیزی زمین، گیاهان و جانوران اثر بد یا خووب دا وت. البتوه    
)فر گرد( بوه وقووع   « بازسازی جهان»سلطنت کامو در ارتبا  با دین مربو  به زمانی است که 

بایست ضمن پهلووان بوودن ممهور     پاد اهان ایران می»(؛ لذا 158، ص.1384، پیوندد )هینلز می
های سولطنتی و   پارسایی هم بوده با ند. درواقع، رووانیت و پهلوانی دو امری بودند که در خاندان

در میان ا راف ایرانی مشترکا  وجود دا تند و بدین ترتی  هیچ  گرف نیست اگر واژة پهلووان و  
 (.110، ص.1388اصو دا ته با ند )بهار، پارسا هر دو یک 
خداسوت.  بورای   « رو  نیوک »بایستی ناق  با د. پاد اهِ خوب، تجلی راسوتی و    اه نمی

نمونوة آرموانی هموة  واهانِ یاد وده اسوت،        عنووان پویش   نمونه، جمشید که در اسافیر ایران به
ی و مورگ نشوانی نیسوت.    اش از ناراستی، گرسنگی، بیمار فرمانروایی است که در دورة هزارساله

عنوان الگوی  هریاران بسیار مورد تکریم بوده است. اما این بدان معنوا نیسوت    بدین سب ، او به
اند و اوتمال خطا در آنان وجود ندا ته است. در برخی منابع  که پهلوانان و فرهمندان معدوم بوده

رتک  دروغ  ود و درنتیجوه    ود که وی مغرور  د و با ادعای خدایی م در مورد جمشید گفته می
فرة او به  کو مرغی به پرواز درآمد و از پیش او گریخت. در روایتوی دیگور، جمشوید بوه سوب       

(. یوا  56، ص.1383گیرد )هینلز،  تعلیمِ خوردن گو ت گاو به مردم مورد نکوهش زرتشت قرار می
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مردی روووانی و   کاری است، در جایگاه پهلوانی چون اسفندیار که وجودش ممهر راستی و راست
و کتواب  « دین گوزارش »مبلغ آیین زرتشت است که به خواهش  اهان روم و هندوستان و یمن 

فرستد تا آیوین زرتشوتی گیرنود و بوه پرسوتش اهوورامزدا بپردازنود،         زند و اوستا را برای آنان می
نوی، ماننود   خورد. دو نیوروی اهوورایی و اهریم   داری و پهلوانی فری  می وال او در عین دین بااین

همة آدمیان، بر زندگی او نیز سایه افکنده و این دو نیروی متخاصوم و متضواد درونوی بوارزترین     
گیرد که باید بوین   کنندة سرنو ت  وم اوست. او در برابر یک گزینش سخت قرار می عامو تعیین

تاج وتخت یابد و فمع  های اهریمن بر او غلبه می خوبی و بدی یکی را برگزیند. سرانجام وسوسه
پردازد. اسفندیار و رستم سورانجام بوه    سازد و به جنگ با رستم می بین او را نابینا می چشم وقیقت
خورده را از خیال خام بازدارد. اما غرور  کند تا  اهزادة فری  آویزند. رستم تالش می یکدیگر درمی

ه دسوت رسوتم تبواه    و خودکامگی اسفندیار مانع از توجه او به سخنان رستم است و درنهایوت بو  
 گردد. می

 اهنامة فردوسی در فرهنگ کهن و گستردة ایران ریشه دارد و سر ار از مبوانی اخالقوی،   
منموور  وناخت    دینی و تربیتی است. هدف فردوسی در این کتاب آفریودن قهرمانوانی اسوت بوه    

نابکواری   ایست و نا ایست. گریز از بدی، روی آوردن به نیکی و درنهایوت پیکوار بوا پلیودی و     
هوای روووی و اخالقوی     هوا و کراموت   کاری.  ر  دالوری برای به کرسی نشاندن راستی و راست

هوای  واهنامه عرصوة     های تربیتی و ملکات اخالقی قوم ایرانی است. داستان رستم، تبلور ویژگی
ر ها خدوصیات اخالقی و فبایع هو  اند. در این داستان پیکار نیک و بد و معیار معرفت وق و بافو

 وند و درنهایت نیکی و بدی هور   یک از قهرمانان در ووادث روزگار در بوتة آزمایش گذا ته می
العمو گریزی  کس را از دست توانایی قانون عمو و عکس گردد و هیچ عملی به عامالن آن بازمی

نیست. هر یک از  اهان و پهلوانان بر اساس نوع کردار و خدوصیات اخالقی خود به اوج عوزت  
 افتند.   مال و یا براثر سوء رفتار به وضیض ذلت فرومیو ک

بخوش اسوت. دل او پیوسوته     خود رستم در  اهنامه همانا پهلوانی دلیر و خردمند و رهوایی 
سر ار از یاد و نام خداست و در تمام فرازوفرودهای زندگی دست نیایش بوه درگواه یوزدان پواک     

جوای  واهنامه    های فلسفی و اعتقادی رستم در جای جوید. اندیشه دارد و تنها از او یاری می برمی
گاه تهوی از باورهوای دینوی نیسوت و      آمده است و همگی گویای این است که زندگی رستم هیچ

 بیند و همیشه دل درگرو راستی دارد: همیشه قدرت و نیروی خود را درگرو ارادة خدا می
 به  گیتی بِه از راستی  پیشه   نیسوت 

 راسووتیهمووه راسووتی کوون کووه از   
 اگوور خووواهی از هوور دو سوور آب روی
 چوووو بوووا راسوووتی با وووی مردموووی 

 ز کوووژی بَتَووور هووویچ اندیشوووه نیسوووت  
 نیایووود بوووه کوووار انووودرون کاسوووتی    
 همووه راسووتی کوون، همووه راسووت گوووی 
 نبینووووی جووووز از خوووووبی و خرمووووی  
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 ندیووودیم چیوووزی بِوووه از راسوووتی   
 ز کوووژی گریوووزان  وووود راسوووتی  

 

 همووووان دوری از کووووژی و کاسووووتی  
 یی کاسوووتیپدیووود آیووود از  هووور سوووو 

 

 ود او هرگز دچار غرور نشود و بوا درایوت و وکموت بوه      همین اندیشه است که باعث می
ترین معیارهای اخالقوی هنووز    زندگی بنگرد. او خردمندی کارآزموده است که البته با دا تن عالی

از  های انسانی مبرا  نیست. داستان رویارویی او با فرزندش سهراب نشانگر این وجوه  هم از لغزش
، 1369)البورز،     وود  خبوری او موجو  خلوق توراژدی هولنواکی موی       اخالن انسانی اوست که بی

 (.128ص.
و  12نامة مزدیسنایی که در اوستا )یسناها  ویژه، یک اعتراف آرمانِ اخالنِ دورانِ کیانی را به

زرتشوتی  واسطة   دهد. این تدویر هرچند که بیشتر مربو  به ( آمده است، تا ودودی نشان می13
است، اما الاقو، گویای کمال مطلوب جامعة کیانی ماقبو زرتشت نیز هست. اصرار و ت کیدی که 

خوورد،   وآمد و آزادی برگزیدن خانه و مسکن به چشم موی  ها از قبیو آزادی رفت در رعایت آزادی
)یسناها های مردم  پرستان و پرهیز از زیان رساندن به آبادی پرمعنی است و لزوم گسستن از دروغ

 (.64، ص.1364کوب،  دهد )زرین های اخالقی را نشان می ( توجه به ارزش12/5-2

 دورۀ دینی )بعد از زرتشت(
ترین و معتبرترین بخوش کتواب مقودس اوسوتا دانسوته       گاتاها یا گاهان که از دیرباز، کهن

مِ کامووِ  ای  از اخالن است. دستور کلی زرتشت همانا بیانی اسوت از یوک نموا     ود، مجموعه می
 وود. زرتشوت    اخالقیات که در سه اصو مشهور اندیشة نیک، کردار نیک و گفتار نیک آ کار می

آموزد که آدمی در برابر خویش سه وظیفة اساسی دارد: د من خود را باید دوسوت نمایود، آدم    می
 پلید را پاکیزه سازد و نادان را دانا گرداند.

تنهوا    ه  ده از سوی خدا معرفی کرده، خوود را نوه  عنوان رسول فرستاد زرتشت که خود را به
تورین آمووزِة او    دانود. مهوم   آورندة  یک عقیدة جدید )دین(، بلکوه اصوالوگر آیوین باسوتانی موی     

کرد و مذه  خود  یکتاپرستی اخالقی بود. زرتشت اهورامزدا را به  یوة اساسا  اخالقی توصیف می
ای موزدا پایوة آیوین موا بوروی      »گویود:   می 3قطعة  49خواند، چنانکه در یسنا  را آیین راستی می

جهت سودبخش است. پای مذه  غلط بر روی دروغ قرار گرفتوه از ایون    راستی نهاده  ده، ازاین
خواهم مردم به مونش پواک ملحوق  ووند و هموة       آور است. برای همین است که می سب  زیان

 .(310، ص.1357)پورداوود،« ارتبا  خود را با دروغ قطع کنند
دید و به مردم زندگی توأم با پرهیزگواری و نیکوی را    او اهورامزدا را پروردگار خیر مطلق می

توانستند قدرت نیکی خداوند را تقویت کنند. سوه دسوتور اخالقوی     آموخت که از فریق آن می می
دهد که او درصدد بنیان گذاردن دین اخالقی محوض عواری از تموام  وعا ر و      زرتشت نشان می

 ناسان ازجمله گنولی ثنویت موجود در دیون زرتشوت را    ود. بدین روی برخی از زرتشتمناسک ب
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دانند. به عقیدة گنولی در دین زرتشت ماهیوت متضواد دو رو  سوپنته مینوو و      ثنویتی اخالقی می
انگره مینو که فرزندان دوقلوی اهورامزدا هستند، باعث پیدایش دو مسیر کوامال  مختلوف ا وه و    

گفتار، کردار و پندار خوب را در برابر گفتار، کردار و پندار بد قرار داده است )گنوولی،  دروغ  ده  و 
 (.581، ص.1987

اهورامزدا هرچند که قدرت کافی »دهند،  از دید کسانی که دوگانگی را به الوهیت نسبت می
ندا وت   برای ارا ة تبیینی از فضیلت دا ت، اما قدرت کافی برای تضمین واقعیت عینی فضا و را

بورد. بنوابراین    عنووان خودا را زیور سوؤال موی      زیرا وجود اهریمن و ت ثیرات او، قدرت مطلق او به
توانست با انداختن فروی از رستگاری و خیر در برابر بدبختی و  ر، پیروانش را  اهورامزدا تنها می

ی در آیوین  (. اما از دیود کسوانی کوه بوه ثنویوت اخالقو      9-32، ص. 2000)مارتین، « امیدوار کند
ای کامال  واقعی برای پرورش اخوالن انسوان اسوت. انسوان      زرتشت قایلند، جهان زرتشتی عرصه

ها در برابر  کند. انسان آید و با گزینشی آزادانه سرنو ت خود را تعیین می گناه به دنیا می پاک و بی
کنند، اما گرایش به  اند؛ هرچند که نیروهای  ر او را وسوسه می  رور اخالقی نیز مستقیما  مسئول

 ده است. هرچنود کوه اهوورامزدا     عنوان نیرویی قوی در نهاد او به ودیعه گذا ته  خیر و نیکی به
ها را به دالیو اخالقی صال  دانسته است. او آگاهانوه   اساسا  مسئول تمام  رور است اما وجود آن

خواب آزادانوه دا وته با وند.     هوا فرصوت انت   ستیز میان نیروهای خیر و  ر را پدید آورد تا انسوان 
بینود؛ خیور و  ور در مقابوو یکودیگر       چیز در جهوان را اخالقوی موی    دیگر، زرتشت همه عبارت به

راستا  دن با ا ه  و برخی  اند. برخی در تالش برای هم آرایی کرده و مردم نیز دو دسته  ده صف
ست. نبرد میان خیر و  ر تنهوا  دیگر دقیقا  مخالفان هستند. درواقع کو این نزاع ، نزاعی اخالقی ا

نبرد جسمانی نیست بلکه نزاعی مربو  به وجود رو   ریر در عالم باالست. این مفهوم از زندگی 
عنوان یک جنگ با  یافین رنگ عجی  و غری  خود را به موذه ، اخوالن، و آداب و رسووم     به
 (.208-209، ص. 1912زند )فوت مور،  می

دهود، دلیوو    جودی است خردگرا و برای هرچه که انجوام موی  در آیین زرتشت،. اهورامزدا و
دارد. اهورامزدا منش  ا ه است. او جهان را مانند بعضی از مذاه  آیین هنودو تنهوا بورای تفوریح     

تواند محوو سوتیز خیور و     کند. جهان زرتشتی می آفریند و از آفرینش جهان اظهار ندامت نمی نمی
دهنده نموم و   ر باعث تباهی آن نشود، ممهر اهورامزدا و نشان ر با د، اما ذاتا  خیر است و اگر  

هماهنگی است. از نگاه یک زرتشتی، بنیاد نیک جهان مادی امری است انکارناپذیر و عقایدی که 
ها جسم بد است و تن زندان رو  یا مبدأ گناه اولیه اسوت، محکووم اسوت. بنوابراین      بر اساس آن

جسم سرانجام فنا خواهد  د بلکه به اتحاد آرمانی جسم و رو   زرتشتیان بر این عقیده نیستند که
در پایان جهان اعتقاد دارند به این خافر آنان نه به انتمار پایان جهوان بلکوه در انتموار فر وکرد     

عنووان خیور    (. اهورامزدا در اوستا به191ص.  1384)بازسازی جهان( به دست خدا هستند )هینلز، 
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گر در ایون آیوین از بهشوت و دوزخ در جهوان دیگور سوخنی گفتوه         ود، لذا ا محض معرفی می
 ود، دوزخ او هم موقتی است و برای تطهیر اروا  آلوده به گناه است. این اروا  پس از تطهیر  می

آنکه پیور  ووند یوا فسواد      به اروا  رستگار پیوسته، در دور جدید که اثری از  ر و بدی نیست، بی
اند. بنابراین، تقدیر بهشت و دوزخ سرنو ت نهایی بشور نیسوت بلکوه    پذیرند تا ابد باقی خواهند م

 (.119، ص.1381بینی زا دالوصفی است )تیواری،  سرنو ت نهایی بشر آکنده از خوش
آید. در این دین اعتقواد بور    وساب می گیری گناه به در دین زرتشت، رهبانیت و زهد و کناره
بخش است، پس وظیفة آدمیوان کوار بورای افوزایش      این است که اگر خداوند آفریننده و افزایش
آیود   وساب می وری و تشکیو خانواده است. تجرد گناه به آفرینش خوب از فریق کشاورزی، پیشه

 ود،  گرایی نیز گناه  مرده می جنس جنین و هم  زیرا که مانع گسترش آفرینش خوب است. سقط
ب هسوتند. بیمواری و ناخو وی بالیوایی     زیرا این اعمال موانعی مؤثر در مسیر تحقق آفرینش خو

اند. وظیفة آدمیان این است که خود را از ایون آفوات    هستند که توسط اهریمن در جهان وارد  ده
آموزنود کوه خووردن و آ وامیدن      رو زرتشوتیان را موی   دارند و در تندرستی بکو ند. ازاین  دور نگه

مرگوان   ی ادای اوترام به امشاسپندان )بوی مؤدبانه همراه با  کرگزاری آگاهانه و نه با غفلت، نوع
تواند با یاری و غمخوواری نسوبت بوه     مقدس( و ت یید جایگه آنان در فبیعت است. هر فردی می

ها با ند، عمال  نسبت  های فبیعی و با تالش در پرورش صفات و آثاری که ممهر آن سایر آفریده
های توجه و دلسووزی نسوبت    مؤثرترین راه ترین و به امشاسپندان ادای اوترام نماید. یکی از مهم

دا تن و نیالودن محیط است. به همین خافر ایرانیان انبووهی   به جهان فبیعت سعی در پاک نگه
از قواعد و مراسم جهت تطهیر دا تند. در جامعة زرتشتیان این قواعد و آداب عمدتا  برگرد محوور  

گوردد   هوا ت کیود موی    ی هرچوه بیشوتر آن  زند و بور پواکیزگ   آتش، آب، زمین و خود آدمی دور می
 (.146، ص.1377)بویس،

جایگاه پاد اه در اینجا نیز مانند دورة اسافیری از اهمیت وافری برخوردار اسوت. در اوسوتا   
پاد اه ممهر سلطنت آسمانی اهوراست. به همین جهت پاد اه باید سولطنتی اهوراگونوه در روی   

برداری و وفاداری از چنین پاد اه  کرداری با د. فرمان زمین دا ته با د و ممهر دادگری و راست
( 5،37،5، 5( )یسونا  48/5وسواب آموده اسوت )یسونا      دادگری یکی از وظایف مذهبی هر فرد بوه 

همچنین سفارش  ده که بر همة مردم واج  است که زیر بار ظلم نروند. در اوستا از کسانی کوه  
ان عقوبتی سوخت تعیوین  وده اسوت )یسونا      در خدمت واکم ظالم هستند مذمت  ده و برای آن

( و به کسانی که در برانوداختن سولطنت ظلوم بکو وند     29ص.1927گاتاهای پورداوود،  31،150
هوای   خواهود کوه فضویلت    (. زرتشت از موردم موی  10، 48، 4، 46 ده است )یسنا   درود فرستاده

ه خلوق را در خوود   دامنی، نیکوکاری، تواضع، خلوص و خودمت بو   صداقت، عدالت، همدردی، پاک
عنوان پشتوانة راسوتی مُهور ت ییود نهواده اسوت.       پرورش دهند. زرتشت همچنین بر نقشِ مِهر به
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عنوان ضامن و واف  پیموان دارای جایگواه    فور که مِهر یا میترا در دورة ایران اسافیری به همان
اهوورامزدا دارای  صورت  یکی از صوفات   عنوان  یک آموزه و به خاصی بود، در دین زرتشت نیز به

های بزرگ کوه مهرگوان نوام دارد، جشونی اسوت با وکوه        اهمیت بسیاری است و یکی از جشن
عنوان ضامن عهد و پیمان. بنابراین دین زرتشوت در اصوول خوود دینوی کوامال        افتخار مهر به به

ع اخالقی است، اگرچه مانند بسیاری از ادیان دیگر در فی تحوالت بعدی خود جوایی بورای انووا   
های اخالقی خدا، همان صفاتی هستند کوه   ویژگی گوناگون  عا ر و مناسک دینی در آن باز  د.

توانند این صفات را در خود گسترش دهند. عالوه بر این، صفاتی چون ا ه و وهومن  ها می انسان
یافتنی است. برای نمونه هوروتات به معنی کموال،  وامو    ها دست و سایر صفات خدا برای انسان

کمال مادی و معنوی  و امرتات بوه معنوی جواودانگی، و بقیوه بوه هموین ترتیو  بورای انسوان          
یافتنی است. پس  خدا گونه  دن و در هماهنگی با فبیعوت بوودن  اموری محوال نیسوت       دست

 (.56، ص.2000)سخی، 
عبادت زرتشتی عمدتا   امو پرستش اهورامزدا و فل  کموک از او بورای دا وتن زنودگی     

فوورکلی   رو وتی عبادت زرتشتی نیز عمودتا  مواهیتی اخالقوی دارد و بوه     نه است.  ازاینپرهیزکارا
مقدود از خلقت در گاماها و نتیجة زندگی این است که هر فردی در آبوادانی جهوان و  وادمانی    

وسیلة اندیشه، کردار و گفتارِ نیک چنان بپرورد که بتواند به عالم باال  مخلوقات بکو د و خود را به
وج یابد و به سعادت ابدی واصو  ود. وظیفة هر کس در این مسیر این است که تموام قووای   عر

خود را به کار اندازد و مشغول خدمت به دیگران با د، درست برعکس بودا که نجات هر کوس را  
داند و انسان را به ریاضت، انزوا گزینی و دسوت  سسوتن از تموام لذا وذ موادی و       در فنای او می
 دهد. ن میجسمانی سو

 ارتباط اخالق ایرانیان باستان  با اصل اشه
بنیاد اخالن نزد ایرانیان باستان باور به وجود نمم و قانون  در آفرینش بووده کوه ریشوه در    

و در ودای هنود  « ا وه »فرهنگ هند و ایرانی دا ته است. در ایران پیش از زرتشوت آن نموم را   
تور آن   به معنای وقیقوت و درسوتی اسوت؛ اموا معنوی ژرف     « ارته»یا « ا ه»خواندند.  می« ارته»

ت از ناموس، وودت و وقیقتی که اساس نمم جهانی است. ا ه قوانونی اسوت ازلوی و    عبارت اس
ابدی که بر اساس آن هر کغنشی، واکنشی  و هر کار نیک یا بدی پاداش یا پادافره خود را در پوی  

مینویی و بر پایوة ووق و    -دیگر، تبلور نمم موجود در فبیعت که در قانونی اخالقی عبارت دارد. به
هوا و   نام دارد. ا ه قانونی است که بر اسواس آن روزهوا در پوی  و     « اَ ه»بنا  ده درستکاری 
کند و انسان مراوو ویات  روند. آفتاب مدار خود را فی می آیند و می ها در پس بهارها می زمستان

کرد تا ورکت و دوام هسوتی بور اسواس     پیماید. این رو  فبیعی نمارت می را از تولد تا مرگ می
(. در مقابو، هر چیزی که ایون نموم را بور هوم     20، ص.1381استوار گردد )بویس،  نممی دقیق
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 د. به اعتقاد ایرانیان باستان، ا ه و دروج  نامیده می« دروج»کرد،  زد و این قانون را نقض می می
دو اصو بنیادین جهان هستند و این جهان، در اصو، بر این تضواد و تقابوو مبتنوی  وده اسوت.      

رود و نموم   این دو نیرو است و در پایان عمر جهان دروج یا اصو بدی از بین موی  جهان آوردگاه
صورت کیهوانی و هوم    ای است که هم در جهان بزرگ و به گونه  ود. این نبرد به جهان کامو می

در جهان کوچک یعنی در قلمرو انسان برقرار است. هر انسانی باید در وجود خود بدان دست بزند 
ز جهان خدا براند. اگر آدمیان دیوانی چوون خشوم و آز را از خوود دور کننود، آنگواه      تا اهریمن را ا

 اهریمن جایی برای ماندن نخواهد دا ت. 
هوا   است کوه یکوی از آن  « ا ه»در ادیان هندی و بودا ی قوانینی هست که تا ودی  بیه 

کوه  « کرموه »ن است که بنیاد اخالقی و اجتماعی آن مذاه  است و دیگری قوانو « درمه»قانون 
رسد که ا ه دربرگیرندة اصول اخالقی درمه و کرمه اسوت.   قانون علت و معلول است. به نمر می

رسواند و کرموه قوانون علوت و       ناسی و تقوا را موی  درمه نمم اخالقی و اجتماعی، قانون، وظیفه
گردیود و  فرضیة ا ه باعث پیدایش نمریة تووید و یکتاپرسوتی  »معلول را.  به لحاظ خدا ناسی، 

پایان جهوان، اندیشوة دا وتن خودایان متعودد را       مؤید این فکر  د که اگر تطورات و تغییرات بی
، 1384)متوین دوسوت،   « نمایود  کند، وودت جهان نیز وجوب خدای واود را ثابت موی  ایجاب می

 گیورد. مفهووم   یعنی نادرست و بافو قرار موی   «انریته»برابر در « ریته». در متون ودایی (16ص.
 (.Schlerath, 1998, 694ریته رابطة نزدیکی با ستیه یا وقیقت دا ت )
ها که نمام  آیین اجتماعی  ایرانی-و-ای  بیه هند جال  اینجاست که افالفون نیز به  یوه

( را تقلیودی از وقیقوت   Nomosآورنود، قوانون )   ای از آیین و نمام الهوی بوه  ومار موی     را جلوه
( و Vispa-Vohuرا اصو و سورآغاز هموة چیزهوای خووب )     (Aletheiaدانست و راستی ) می

 (.30، ص.1352آورد )مجتبایی،  ها به  مار می سرچشمة همة نیکی
کنندة  این اصو، تعیین بر اساس اعتقاد ایرانیان باستان، همراهی با اصو ا ه یا دور  دن از

زندگی ایون جهوانی    چیز است. قهرمانان و پهلوانان اسافیری افرادی هستند که در سرنو ت همه
اند و پس از مرگ به آسمان رفته و در مرتبة  خود بیشترین هماهنگی را با این اصو بنیادی دا ته

صورت کوه   اند. بر اساس این باور، وجود خدا جدای از وجود انسان نیست؛ بدین الوهیت قرار گرفته
را « خوره»یا « فره»ی الهی سازد تا نیرو در این دنیا انسان را  ایسته می« ا ه»زیستن بر اساس 
در باور ناسی کهن ایران، فروغ یا نیرویی مینوی و ایزدی است که هورکس  « فره»دریافت کند. 

رابطوة جهوانِ انسوان و    « فره»بختی دست خواهد یافت.  از آن برخوردار گردد، به سروری و نیک
گرچوه ممواهری مختلوف     نمایاند. این ویژگی در  اهنامه و متون اسافیری، جهانِ خدایان را می

صوورت   ای خدایی دانست که گاهی به توان آن را پدیده دارد اما اصو آن ثابت و استوار است و می
تابد. به باور ایرانیان، هر  هریار تا زمانی کوه فوره    نور از چهرة پاد اهان و موبدان و پهلوانان می
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ما اگر او را تورک گویود، بوه ننوگ و     تواند فرمان براند. ا ایزدی با اوست، در کامگاری و  کوه می
انود از فور    توانسوته  نفرین گرفتار خواهد آمد. بر اساس باورهای کهن، تنها پارسایان و پاکوان موی  

گریختوه   برخوردار گردند و به فرخی و فرهمندی راه جویند و فر همواره از ناپاکان و دیوخویان می
« خووره »یا  «فرِ»موع کماالت هر کس (. چنین است که به مج350-355، 1386است )آموزگار، 

ترین هنرهای رزموی و   یاران عالی داری و برای رزم داران مجموع فضایو دین گویند. برای دین می
ها و کیفیات بایسته بورای هور    ها و فنون کشاورزی است. بنابراین، خدلت برای کشاورزان مهارت

سوازد.   را  ایسوتة دریافوت آن موی    کس، بسته به خویش کاری او، به بهترین نحو ممکن، انسان
جوا   برای رسیدن به این سعادت بایستی انسان همة اعمال خود را با ا ه هماهنگ سوازد و در بوه  

آوردن خویش کاری خود مداومت و مجاهدت ورزد. بنوابراین ا وه و خووره در ارتبوا  وثیوق بوا       
 (.54-55یکدیگرند ) همان، ص. 
ون علت و معلول است که هنجار اهورایی، اخالقوی  قان« ا ه»های زرتشت،  بر اساس آموزه

هم قانون فبیعی و هم قانون الهی اسوت. ا وه   « ا ه»دهد.  و اجتماعی را در آفرینش سامان می
ناپذیر، ازلی و ابدی و  بنا بر گاثاها، مشیت اهوورامزدا اسوت. در فلسوفة زرتشوت،      قانونی دگرگون

دهود. آرموان دیون زرتشوت، رسوایی       مو را نشان میسپنتا مینو پویایی آفرینش و ا ه پویایی تکا
پذیر اسوت. پوذیرش نسوبیت در مسوا و اخالقوی       آفرینش است که تنها با پوییدن راه ا ه امکان

انود از:   مخالف اصول ا ه است، چراکه اصول اخالقی مطلق است. برخوی از ایون اصوول عبوارت    
تروم و بخشش )رژدیکا( که ازجمله درستی )ا ه(، ایفای به عهد )میترا(، بخشش و دهش )رتا( و 

رفتارهای خوب هستند و در مقابو نیز، نادرستی )درگاه(، دروغ )دروج( و خشوم ) اَاِ وما( ازجملوه    
 (.64، ص.1374رفتارهای بد هستند )نک. فرهنگ مهر، 

وسویلة   بوه ست. ری اندگی سان ز ئومة هاست که در فبیعت در ستی و درستی م رانماا ه 
آنچووه در به ه گاو آقف اسووت و واناظر و مسلط ن جهار مومووة اند بر هاوکه خدست ن این قانوا
بند ، 82ت ست )هااستی را درگرو راهوابه ب ست که قره امدها آ گذرد. در گات ن مییا پنهار  کاآ
 (.  22بند ، 13)مات، محافمت کند ر کشوتواند از  و میست راهوور ابهترین یا، ستیو را(. تنها پیر2

وی ستی پیررا ا یا ، درواقوووووع، از اَکندوی سپنتامینو یا خیر پیراز تشت کسی که زرید از د
از نا داتمایز ( و 6بند ، 82ت )هان  منادستی سب  چیرگی بر راین دن است. پیشه کرده اکر
و گرند سوازند، داد  د میخو ة پیرا ستی راه راکسانی که ، (. همچنین71بند ، 64ت ست )هادان انا

آزار  بوی گر نیست بلکه  خدی ادکه بیدپسندد  دم میمرای بری را هبررا آن رهو. ایهبرتة ر ایس
ة بهرو ست که هرکس نتیجه این ل ای عداتشت معنزرین (. در د3بند ، 92ت ست )هان امهرباو 
رسواندن   در یواری کامو ن نسای اگررو، داد (. ازاین26، 1380،یافت کند )مهرثره( را در)مید خور کا
 ست.اندگی در زمثبت ی به پیامدهان سیدراد در فرابه 
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منطبق با دار کرر و گفتاار، پند، در میآدگر است. ر امعیام نماو ندگی ن زقانو، ستیرایا ه  ا
است. ا ه منش نیک و معرفت ر معیا، ا ه یناید. بنابروهد گرابه نیکی خو، ندگی کندن زین قانوا
اتر از خدایان است و خدایان نیروی خلقت خوود  البته پیش از زرتشت، ا ه یا ریته فرست. استی را

چیوز غالو  اسوت. اموا در      ها ایستاده و بر هموه  گیرند. بنابراین ا ه یا ریته فراتر از آن را از آن می
 ود و یا در قال   ترین صفت اهورامزدا می عنوان  نخستین و مهم  ناسی زرتشتی، ا ه یا به جهان

 وود.  بور اسواس تلقوی نخسوت،       گزار اهورامزدا  ناخته موی ترین کار عنوان مهم امشاسپندان، به
ترین صفت مقدس راستی و درستی است که بر هر مرد و زن واج  است رو  خود را بوا آن   مهم

گوی وقیقی و درستکار واقعی کسی است که اگور راسوتی وتوی بوه      پرورش دهد. در اینجا راست
وال از  اهراه راستی و درستی انحوراف نیابود.   گردان نبا د و در هیچ  ضرر او با د باز از آن روی

کند، بلکه به کمال اخالقی  تنها خود را  بیه اهورامزدا می کند، نه کسی که مطابق ا ه زندگی می
فکر مکن دربوارة چیوزی، مگور    »دهد که:   ود. به همین جهت زرتشت اندرز می تر می نیز نزدیک

در »بنوابراین  «. عملی مبتنی بور راسوتی  راستی، سخن مگو، مگر سخن راست و عمو مکن مگر 
دین زرتشت، ا ه هم  امو  وقیقت است و هم  امو عدالت. ا ه  وقیقت است چراکه  وروی  
واقعی از نمم اساسی واقعیت  است. ا ه همچنین عدالت است و اعموال موا بایود بور اسواس آن      

 .  (53، ص.1986)ایرانی، « آید وساب می با د. پس ترویج ا ه عمو درست به
ها یواری   گیرد که فلسفة وجودی آن و اما فبق تلقی دوم، ا ه در قال  امشاسپندان قرار می

اهورامزدا بورای پایوان دادن بوه  ور اسوت. بنوابراین ا وه در اینجوا همچوون مشواور و مبا ور            
(. جال  اینجاست که ز میان  وش امشاسوپند کوه اهوورامزدا را دربور      46:17اهورامزداست )یسنا 

ایرانی دارد و با مفهوومی دینوی در ریوگ ودا و اوسوتا     -و-ا ه است که اصلی هندفقط  اند، گرفته
 (. Zeahnerp, 1955, 45 ود ) مطر  می

آفرینش جهانی اهورامزدا نماد یکی از امشاسپندان است و با  در تفکر مزدایی، هر بخشی از
اسوت و در میوان   آن امشاسپند پیوندی مسوتقیم دارد. ا وه پوس از وهومنوه دوموین امشاسوپند       

امشاسپندان جایگاهی ویژه دارد. در اینجا نیز همانند دورة اسافیری، نماد ا ه بر روی زمین، آتش 
و  4:34و  4:43ویوژه در بنودهای    های مختلف اوسوتا بوه   توان در بخش است که این رابطه را می

 وده اسوت. در ایوران    ها آتش نیرو گرفته از ا ه دانسته  دید که در آن 3:31و  9:43و  7:46یسنا 
هوا   اسافیری آتش هم تجسم ا ه بوده و هم تجسم فره. آتش عندر زمینی ا ه است. هم هندی

ای کوچوک   ها هر آزمونی بر روی زمین را نمونه ها با آزمون آتش آ نا بودند و ایرانی و هم ایرانی
تش و وقیقوت اسوت   دانستند. این نشانه رو نی از یکسان دانستن آ از آزمون آتش در روز جزا می

 (.91، ص 1357)پورداوود، 
اند. بور   در متون پهلوی نیز وضور آتش را تجسم زمینی ا ه در همة اجزای آفرینش دانسته
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این اساس، آتش در تن مردمان و جانوران، در تن گیاهان، و در رعد آسمان وضور دارد. وتوی در  
جهود   ها موی  و آتشی که از برخورد سنگ  توان آثار آتش را دید. تبخیر آب ها و جمادات نیز می آب

هوای زاد   (. نویسونده رسوالة گزیوده   1:18و  2:27هاست )روایات پهلوی،  نشان وضور آتش در آن
هوای   کند، پس از بر مردن آفرینش که مبحث آفرینش مادی اورمزد را بررسی می سپرم نیز وقتی
تش را در نهاد همة مخلوقوات خوود   گوید که اهورامزدا آ صراوت می گانة اهورامزدا، به مادی  ش

آنگاه  آفرینش را دارای جسم مادی آفرید. نخست آسمان، دوم آب، سووم  »ازجمله انسان قرارداد: 
« زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسوپند،  شوم انسوان و سوپس آتوش کوه در هموه پراکنوده بوود...         

های نخسوتین   نمونه ؛ همچنین نک: کریستنسن،3، ص  25های زادسپرم، فدو اول، بند  )گزیده
 (. 193، ص. 1انسان و نخستین  هریار، ج 

هوای زاد سوپرم، مینووی     ها، بندهش، گزیده از بررسی برخی از متون دینی ایران مانند گات
آید که ایرانیان باستان از سوویی دوام و   خرد، روایات پهلوی و دیگر متون ایرانی کهن چنین برمی

دیگر سو نیز تعیین سرنو ت اخروی خویش را درگرو خویشکاری بقای اجزاء و موجودات دنیا و از 
 ود کوه ا وه    دانستند. نتیجه این می می« ا ه»و خو نودی ایزد آذر )آتش( و البته آتش در پرتو 

مقوامی و محمودآبوادی،    های هسوتی وضوور دارد ) قوا م    در تمام تاروپود کیهان و در همه  ریان
بار از آتش مینوی با واالت و توصیفاتی مختلف یاد وده  ها ودود هشت  (. در گات 3، ص.1388
دهنده  گیرد، آتشی که پاداش آتشی که تحت پرتو ا ه قرارگرفته، آتشی که از ا ه نیرو می»است: 

به ا وان و کیفر دهنده به دروندان است، آتشی که نگهبان و یاور زرد ت اسوت، آتشوی کوه بوه     
تووان   هوا موی   های زرد ت در گات . از مجموعة سرودهدهد ا وان  ادی و به دروندان ناکامی می

دهد که نتیجوة آن ارتبوا  بسویار     های خود به آتش جنبة مینوی می دریافت که زرد ت در آموزه
 (.131و  23، ص  2نزدیک بین آتش و ا ه است )گاتاها، ترجمه ابراهیم پورداوود. ج 

هی آمده است مبنوی بور اینکوه    ( نکتة درخور توج46و  18در رسالة روایات پهلوی )فدول 
اورموزد آتوش را از خورد خوویش و فوروغ آن را از      »گیرد:  آفرینش آتش از خود اورمزد نشات می

تورین خویشوکاری آتوش ایفوای      مهم«. رو نی بیکران آفرید و تن مردمان را از تن آتش آفرید...
قع واصو ارتبوا  بسویار   عنوان کانون و مرکز مراسم دینی و آیینی بوده که این خود دروا نقش به

 (.53و 27، ص.1367نزدیک ا ه و آتش بوده است )روایات پهلوی، 
پایه و اساس آزمون ایزدی آتش )وَر( ا ه بوده و الزمة اجرای آن نیز برقراری ارتبا  بسیار 
نزدیک بین آتش و ا ه است، چنانکه بدون توجه به ا ه، آزمون ایزدی معنی و مفهومی نخواهود  

جاکه ارتبا  تنگاتنگی بین این دو وجود دارد، پس خویشکاری آتش بودون ارتبوا  بوا    دا ت. ازآن
پذیر نبوده و معنی و مفهومی نیز نخواهد دا ت. درواقع تنها در سایة پرتو پرفروغ ا وه   ا ه امکان

ترین جلوة آن یعنی ا ه وهیشته )اردیبهشت( است که آتش این خویشکاری و  خدوص عالی و به
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 (.216، ص.1، ج 1382کند )رجبی،  ایفا مینقش خود را 
ترین تجلی آتش و ارتبوا  آن بوا ا وه در تواریخ اسوافیری ایوران        رسد که مهم به نمر می

خویشکاری آتش در پیش و پس از تولد زرد ت است. بر اساس دو منبوع بسویار مهوم ایون دوره     
ش قبو از تولد زرد وت  های زادسپرم )فدو پنجم(، خویشکاری آت یعنی دینکرت )هفتم( و گزیده

  ده است: می« فره آتش»و « فره زرد ت»بیشتر  امو هماهنگی و ارتبا  بین 
سوخنی اورموزد برسود،     وپنج سال پیش از آنکه زرد وت بوه هوم    چنین پیدا ست که چهو»
که فرینی )مادربزرگ زرد ت( دوغدو مادر زرد ت را به دنیا آورد، فره زرد ت بوه  وکو    هنگامی

فرود آمد و به آتشی که در پیش او بود آمیخوت. آنگواه     -سپهر انغران -آغاز  ی بیآتشی از رو ن
هوای   فره از آن آتش در مادر زرد ت )دوغدو( آمیخت. آن فره سه    در افوراف هموة گوذرگاه   

کوه   دیدنود. هنگوامی   هوای بزرگوی را موی    صورت آتش پیدا بود و رهگذران پیوسته رو نی خانه به
رفت، فروغ از او همی  ای که در او بود، چون راه می گی رسید، به دلیو آن فرهدوغدو به پانزده سال

 (.2 -4؛ دینکرت هفتم، فدو دوم، بند 1 -3های زادسپرم، فدو پنجم، بند  )گزیده« تابید
عنوان نماد ا ه در نهاد انسان ا واره  وده،    تنها بر وجود آتش به در برخی از منابع دیگر، نه

بودن نهاد و سر ک انسان نیز ت کید  ده است. در کتاب بندهش این موضوع بلکه گاه بر آتشین 
کامال  مشهود بوده و وتی انسان به لحاظ سر ک و نهاد آتشین خود، از دیگر موجودات تفکیوک  

چیوز از آب   چنان گوید بهدین که نخست آفریده همه آب سر کی بود. ز یرا که همه» ده است: 
)فرنبوغ دادگوی، بنودهش، ترجموه و     «  اند ندان ز یرا که آتش تخمهبود جز تخمة مردمان و گوسپ

 (.39ص. 1385گزارش مهرداد بهار، تهران: توس، 
های زرتشت قرار دادن ا ه )راستی( در مرکوز هسوتی    ترین ارمغان بنابراین، یکی از بلندپایه
این راستی است آموزد که بدون راستی زندگی ناموزون است. چون  خدا و انسان است. او به ما می

که سرچشمة پندار،کردار و گفتار نیک است. اهورامزدا در پرتو ا ه نگاهبان نیرومنود کسوى  وود    
که دانا را از نادان باز ناسد. اوساس وظیفه در برابر هدایت و ار اد افراد منحرف نیز یکى دیگور  

با اندیشه و گفتار یوا   از دستورات اخالقى است که رضایت اهورامزدا را به دنبال دارد: هر کس که
با هر دو دست خویش، با دروند بستیزد و یا پیروان او را به راه نیک رهنموون  وود، بوه دوسوت     

هوا و   آورد. در برابر بیان راه اخالقوى درسوت و سوعادتمند، بودی     کامی، خواست اهورامزدا را برمی
خواهد کوه از سورانجام  ووم    اند و از انسان صاو  اراده و اختیارمى   ده رذایو اخالقى نیز مطر 

 ها رهایى یابد. آن
، 8 - 7:  31 وود )یسونا،    در اوستا اهوررامزدا پدر ا ه، و ا ه نیز آفریدة اهورامزدا خواند می

هاسوت.   گووهری آن  (. این رابطة پدر و فرزندی، بیانگر رابطة آفریننده و آفریده، و هم2:47، 4:45
تی و وق مطلق است، ا ه نیز که آفریدة اوست، بهترین ازآنجاکه اهورامزدا خود ریشه و اصو راس
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راستی به معنای وِق ظاهر ده در عالم خواهد بوود. از ایون منمور، اگور وهومنوه را تجلوی خورد        
 وود، بایود    ای که در گاهان دیده می اهورامزدا در عالم و پیدایی او در انفس بدانیم، از روی رابطه

ا ه فروزنودة  »هایی چون  ها عبارت ان به  مار آوریم. در گاتا ه را واسطة تجلی اهورامزدا در آف
رو نی بر رابطة میان ا ه و گیتی ت کیود   ( وجود دارد که به1:31« )جهان ا ه»( و 11:33« )گیتی

خداوند فیا  در فعو و اهوورای صواو    »اهورامزدا با عبارت  9:46دارند. افزون بر این، در یسنا 
 ود. در  بخشی اهورامزدا از فریق ا ه ظاهر می آن است که برکتستوده  ده که به معنی « ا ه

 گری سپنتا مینو و ا ه دانسته  ده است.  رو نی به میانجی آفرینندگی اهورامزدا به 17:31یسنای 
عنووان   ( بوا صوفت خور ویدگون و در یسونای هفوت هواتی بوه       2:32ها )یسنا  ا ه در گات

 ود. ایون ت کیود بور     ( ستوده می4:37یکی است )همان امشاسپندی که زیباترین، نورانی و همة ن
 ود. به این  یک از دیگر امشاسپندان دیده نمی نورانی بودن و زیبایی ا ه در اوستا نیز دربارة هیچ

دلیو که ا ه بیش از هر امشاسپند دیگر در پیدایش و تجلی اهورامزدا نقش دارد و بازتابانندة نوور  
(. از میوان متوون   159-184، صو .  1396اوسوت )الجووردی،    او در عالم و ظاهرکننودة جموال  

تووان آن را   زرتشتی، یسنای هفت هاتی بیش از همه به اصو ا ه پرداخته است تا ودی که موی 
های خود را فوراز آوردیوم بوه پیشوگاه اهوورامزدا و       سرودهای درود و نیایش»گاتاهای ا ه نامید. 
ر اینجا بیشتر اتحاد همیشگی اهوورامزدا بوا ا وه بوه     (. د1، بند 41)یسنای « بهترین راستی )ا ه(

آید. در اینجا مفهوم ا ه تا ودی با مفهوم ا ه در گاتاها متفاوت است. به دلیوو هموین    چشم می
ستاییم،  ایدون ا ه را می»گیرد. پرستش قرار مییگانگی ا ه با اهورامزداست که ا ه خود موضوع 

 ,Zaehner, 1975(  )34: 4)یسنا،« را، آن همه بهی را آن زیباترین امشاسپند را، آن فروغ مند

p.73). 
دانود، اموا    باری، بنا بر آنچه در گاتاها می بینیم، زرتشت خود را اصالوگر عقاید پیشین موی 

کنود.   را قانونی ابودی و ازلوی معرفوی موی     تنها آن را ت یید بلکه آن رسد، نه چون به اصو ا ه می
 نامد. می« آیین راستی»ویژه در گاتاها، دین خود را  زرتشت در بسیاری از موارد به

 11، بنود  44داند. در یسونا   در گاهان تنها راه رسیدن به بارگاه خدایی را راه ا ه میزرتشت 
در تعبیر مزدایوی  «. کو م مردم را به سوی ا ه رهنمون با م تا توش و توان دارم می»گوید:  می

داری و دادگوری اسوت. در خورد مزدایوی      کمال، فضیلت، دینا ه نمم آفریدة اهورامزدا، اخالن، 
ورکت بر مدار کیهانی بر محور ا ه است. ا ه بهترین نیکی و مایة بهروزی است. بهروزی از آن 

 هر ایرانی زموین   (. در آرمان1کردار و خواستار بهترین ا ه با د )یسنا/ بند  کسی است که درست
زموین و هموة   » ود:  است که زمین مقدس است و ستوده میرو  گاه نمام ا ه است و ازاین تجلی

 (.3/ بند42)مات « ستاییم چیزهای نیک را می
ها، گفتارهوا   ازآنجاکه قانون فبیعی و قانون مینوی در دین زرتشت یکی است و همة ندیشه
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آور اسوت؛ و ازآنجاکوه    و کردارهای مخالف ا ه، برای عامو آن کارها و برای اجتماع هر دو زیوان 
اصول اخالقی مطلق است؛ در سنت زرتشتی تضاد بوین مدولحت اجتمواعی و مدولحت فوردی      

کنود. آدمیوان    مطر  نیست. عمو فبق ا ه، منافع واقعی و همیشگی فرد و جامعه را تو مین موی  
 وده اسوت، بوه پایةا وونی      توانند با تقویت مبانی اخالقی که در وجود آنان به ودیعه گذا وته  می

هوای اخالقوی در وجوود خوود را      ینیو و اهورامزدا همراه  وند. آنان که درخششبرسند و با سپنتام
ها عموما  دربردارندةاصول اخالقی اسوت،   پیوندند. با آنکه گات کنند، به انگره مینیو می خاموش می

بعضی از ضوابط خاص اخالقی مانند درستی )ا ی ونگهوهی(، ایفای به عهد )میتورا(، بخشوش و   
تروم و بخشش )رژدیکا( ازجمله رفتارهوای خووبی اسوت کوه سوفارش  وده و       دهشمندی )رتا(، 

 برعکس،نادرستی )درگا(، دروغ )درچ(، خشم )اا ما(، ازجمله رفتارهایی است که منع  ده است.
، یوو خالقاایو وو ه فضوو بن را نسانسبت به ا ه، اگاهی ، آتشتزرفرهنگ بر این اساس، در 

  وو د.کسوو ندایگروو ته موسآرانگی ودااوجو سایی ، رمهر ،ییراهوری ا هریا، ستی، راندیشة نیکا
 وووود .  رش مووویفتار و رگفتا، ندیشه، در ابه نیکین نساایش اموج  گر، خالقیان فضایو وووویا

پایةاساسى اخالن در آ ین زرتشت بر روى این قاعده است که نفس و ضمیر هر فرد آدمیزاد، یک 
ت خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده و برای میدان نبرد دا مى بین خیر و  ر است. ازنمر زرتش

ی نیک و بود یکوی را    انسان هیچ نوع جبر و تقدیری وجود ندارد. انسان مختار است میان اندیشه
کند و ت کید دارد که اگر انسان در زندگی سه اصو  وال زرتشت توصیه می انتخاب کند. اما درعین

ر خود قرار دهود سوعادتمند و خو وبخت خواهود  ود.      پندار نیک ،گفتار نیک و کردار نیک را  عا
صورت آزادی اندیشویدن و   ی خود به آزادی ارز مندترین دادة اهورایی است، که در واالترین جلوه

هاست. اهورامزدا آدمی را در اندیشیدن، رایزنی باخرد و قبول یوا   آزادی گزینش دین، زیربنای گات
کس مقدر نیست ولی پاداش هر کواری معوین    و ت هیچرد دین، آزاد گذا ته است. در اینجا سرن

است. عدالت هم بدین معناست که هر کس نتیجه و بهرةکار خود را دریافت کند و این امر فبوق  
کوس دیگور در ایون دیون      رو  فاعت پیامبر یوا هویچ   گردد. ازاین خود محقق می قانون ا ه خودبه

اسوالم اخوتالف دارد. در برابور دو نیوروی     جهت با مسیحیت و  کارساز نیست . آیین زرتشت ازاین
نیکی و بدی، تکلیف انسان این است که نیکی را برگزیند و در ستیز با نیروی  ر یاور اهورامزدا و 

وال از روی دادگری، هشدار داده است آنان که به بودی گراینود، فبوق     نیروهای خیر با د؛درعین
ن که دنبال خوبی بروند به خو بختی و  وادی  قانون ا ه، دچار اندوه و افسوس خواهند  د و آنا

 رسند. می
گونه دستوری برای چگونه پو یدن، چگونه خووردن و نو ویدن و    در گاتاهای زرتشت هیچ

های زندگی نیست.  اید به این دلیو که زرتشت این امور از مسا و متغیر در  ها و  یوه دیگر آیین
واسته تا با دگرگون  دن  ورایط زنودگی ایون    خ مختلف تشخی  داده و نمی ها و مکانهای زمان
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 ارزش و ناپایا گردند.  ها بی دستورها یا بخشی از آن
صورت تثلیثی اخالقی هستند که هر یوک تقووا و فضویلت نهوادی      پندار و گفتار و کردار به

یک از این سه پارسوایی برتور از دیگوری در نمور گرفتوه نشوده         انسان را دربرمی گیرند ولی هیچ
تووالی انسوان را    رو این بردا ت که پندار و گفتار و کردار هر یک پس از دیگری و بوه  ازایناست. 
کنود. در برابر،سوه سوپهر     هوا را مخودوش موی    برند، تدور یکسانی و برابری آن سوی کمال می به

آسمانی بسان سه مرولةمشخ  در سیر و ورکت به سوی کمال و خرسندی تدور  وده اسوت.   
صوورت سوه پایگواه سوتارگان، مواه و       ها بوه  های ساسانی آمده است از آن رشگونه که در گزا آن

سان باید پذیرفت که انتقال نام سه پارسایی اخالقوی بوه سوه سوپهر      خور ید یاد ده است. بدین
آسمانی نوعی تقلید مزدایی از یک پندار کهن پیش از زرتشوت اسوت کوه در آیوین زروانوی نیوز       

، 1377پندا وته  وده است)بنونیسوت،   سمان مرک  از سه سوپهر  مانده است و مطابق آن آ برجای
 63ص

 نویسد: گانه زرتشت می دربارة اصول اخالقی سه« ویتنی»دانشمندی آمریکایی به نام 
چیوز نیسوت و اسواس     آیا این سه کلمه؛ پندار نیک، کردار نیک وگفتار نیک، دارای همه»  

)به نقو از "آید؟ آیا ممکن است کسی از پارسایان چیزی بدان بیفزاید؟ وساب نمی تمام مذاه  به
 (.278پورداوود ص. 

رسوتگار   گوو را همیشوه  واد و    داند و راسوت  اوستا همه اوتیاجات را از دروغ  )ضد ا ه( می
 ده   مارد. در اوستا صفات روم،  فقت، عدالت و دادگری زینت بزرگان و آرایش اقویا  مرده می

و  مهر یا میترا فر ته پیمان و وفاداری و گاهی نگهبوان راسوتی و راسوتان دانسوته  وده اسوت.       
ا ایوزد عهود و   بنابراین، میان ا ه و پیمان ارتبافی وثیق وجود دارد. در اسافیر ایران، مهر یا میتور 

کند و د ومن   محافمت می« راستی»یا « نمم»پیمان و داور نهایی است. مهر ایزدی است که از 
 کنان است. این پیان  کنی بر هم زنندة  ناپذیر پیمان دروغ و  نابودکنندة ناراستی و د من آ تی

 (  48. ص1376ا ه یا نمم اخالقی است )بویس. 
پیمان چه با درستکاران بسته  ود و چه با نابکاران، هرگز »نامه آمده است که: در ارداویراف
(.در تاریخ 88و  75. ص. 1372. نک به ژینیو، 85و  52نامه، فدو  )ارداویراف« نباید  کسته  ود

اسافیری ایران، نخستین پیمان مربو  به پیموانی اسوت کوه میوان اهوورامزدا و اهوریمن بسوته        
تنها اهورامزدا بلکه اهریمن نیز بدان پایبنود اسوت.    که نه ود. اهمیت پیمان تا بدان ود است  می

گویا عهد و پیمان خود از چنان نیروی جادویی برخوردار است کوه اوودی را یوارای  کسوتن آن     
نیست. درواقع این پیمان هستة اصلی تداوم آفرینش است. ایزد مهر هم بر این پیمان نمارت دارد 

 (387 -388، ص.1386)آموزگار. 
وساب آمده است و کسانی که مایوو بوه کینوه و     تا صلح و سازش جزء منش  پاک بهدر اوس
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دعوای سوی   »ستیز هستند دارای قساوت قل  و منش ز ت هستند. به ایون سوب  اسوت کوه در    
 ود. در دعای کشتی هور زرتشوتی    منش پاک و ضمیر رو ن با صلح و سالمتی ستوده می«روزه

توارم به آیینی که فرفدار صلح عموومی و دورکنندةهرگونوه   خواند: من اقرار دارم و اس هرروزه می
کسوی اسوت کوه همیشوه      نامی از آن فورکلی در گاتاها سعادت و نیک ستیزه و خونریزی است. به

کوه   واسطةراستی به پارسوایی آراسوته گردد،چنوان     خدیت خود را بر منش پاک استوار کند و به
واسطةدروغ و خودستایی در هفت بوم  ه»گوید:  میکند و  زرتشت از بدکاری دیو پرستان  کوه می

 گوید:  ( و در جایی دیگر می75ص 1)یشتها ،ج« از خود  هرتی انداختید
اندیش و نیک گفتار و یک کردار با ود بودان وسویله بوه      اگر انسان به آن سپنته مینو نیک

گویوان برافتنود و    وسیلةاین خرد مقودس گناهکواران و دروغ   گردد. به کمال و ویات ابدی نا و می
 ( 71ص 1پیروان راستی نجات یابند )یشتها ج

ای است از روان و خرد کوو   در اندیشه و نمریات فلسفةزرتشت روان و خرد هر انسان  ذره
هستی یعنی اهورامزدا که عین نیکی و راستی است. هنگامی که انسان بنا به سر ت اصلی خوود  

 گردد.  ردش با روان و خرد کو یگانه میکه نیکی و راستی است رفتار کند، روان و خ
ترین نمازهای چهارگانه زرتشتی نماز ا وم وهوو اسوت کوه      به لحاظ آیینی، یکی از مقدس

ای  واژه 12 ود که یک ذکور   فور کامو به ا ه اختداص دارد. در آن ا ه و راستی ستایش می به
ی تمرکوز ذهون بور روی ا وه     است که سه بار در آن نام ا ه برده  ده است. دعا که ظاهرا  بورا 

ترین است. مطابق آرزوست، مطوابق آرزو خواهود    قرار است: ا ه نیک، ا ه نیک استوار است ازاین
 (.20بود، ا ه از آن ا ه وهیشته است )یسنا، هات 

گوینود و   وتی ا ه در بین زرتشتیان جشن مخدوصی هم دارد  که بدان اردیبهشتگان موی 
م سال )اردیبهشت( است به سب  تقوارن اسوم روز و مواه کوه بوه      موعد آن سومین روز از ماه دو
 جشن گلستان نیز معروف است.
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 نتیجه گیري
توان نتیجه گرفت که: اول( اخالن نیک ایرانیان باستان که بر پایه  برپایه آنچه گفته آمد می

ی و درستی و راستی بوده، تا ود زیادی نشاءت گرفتوه از قوانون علوت و معلوول در مقیواس کلو      
عنوان مفهومی  کیهانی بوده است که با عنوان فرضیه ا ه از ادیان هندواروپایی نشاءت گرفته و به

م( ا ه قوانون یوا نواموس یوا     است. دو ماورایی همواره نقشی محوری در اخالقیات ایرانیان دا ته
 همان نمم و سامان ِ علّی است که در سراسر هستی جاری و ساری اسوت، یعنوی هموان رو  یوا    

ای که بر کو کا نات و نتیجتا بر وجود ِ آدمی )بعنووان جز وی ازیون     و دادگرانه  جانمایه خردمندانه
 رویاند و جو را ز جو؛ کو( واکم است؛ ا ه است که گندم را از گندم می

م( نمام اخالقی ایرانیان باستان بر بنیاد ا ه استوار بوده است پس بدون توجوه بوه ایون    سو
توان این نمام اخالقی را فهمید و تبیین کرد. از سوی دیگر، فهوم و تبیوین    میمحوریتِ بنیادین ن
دانیم ایون   می --گی ا ه ممکن نیست  ویژه دین زرتشت، بدون عنایت به  الوده ادیان ایرانی، به

 محور است؛ توان گفت اخالن دین کامال با اخالن درآمیخته یا وتی می

ودی در پیودایش و تکووین کا نوات دارد و هوم     م( ا ه نیرویی است که هم نقشی وجچهار
نقشی اخالقی در پاالیش انسان و جهان از  ر و بدی، هم نقشی معرفتی در وصول بوه وقیقوت.   

تورین    ود؛ خواه چونان نخستین یا مهوم  م( ا ه در دین زرتشت، آفریده اهورامزدا دانسته میپنج
ند. آتوش زرتشوتی   پترین امشاس قش ِ محوریصفت اهورامزدا و خواه چونان یاور و کارگزارِ او در ن

تورین صوفتِ    م( ا وه از آنورو کوه مهوم     شو  .نیز نماد ا ه است و پیوندی ناگسستنی با آن دارد
 ود، معیار زندگی اهورایی است یعنی بر آدمیان واج  اسوت کوه خوویش را     اهورامزدا دانسته می

م( ا وه از آنورو   هفت زدا تشبه جویند؛تر  وند و به اهورام مطابق آن پرورش دهند تا کامو و کامو
 ود که  ند است، یاور و کارگزار ِ اهورامزدا در راه ِ پایان دادن به بدی یا  ر دانسته میپکه امشاس

بوا موروری بوه دسوتاوردهای ایون مقالوه و        این یعنی نیکی مطلق بدون ا ه محقق نتوانود  ود؛  
تووان درآمیختگوی ایون     اسوت، موی   که ترجموانی از ا وه   "راستی"همچنین با درنگ در مفهوم 

 .گانه در یکدیگر را دریافت های سه نقش
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 ینوع مقاله: پژوهش  
 61 – 84صفحات 

 در الزام و اسقاط نفقه  یاخالق یارزشها گاهیجا یبررس
 کایو مقارنه آن با حقوق آمر  رانیحقوق ا در

  1 یدیفخر آفان وم
  2 یها م یاومد عل دیس

  3مقدم  یناصر نیوس
 چکیده

از وقون مسولم زوجوه    یکی ه،یاز فقه امام تیبه تبع یقانون مدنوق زوجه بر نفقه در اسالم و 
 نیو در نفقه بوه ا  یاخالق یارز ها گاهیبا د. در مورد جا یاست که مرد ملزم به پرداخت آن م یدا م
 وتمتفوا  اتیبا توجه به خدوصو  یکه علت الزام مرد به پرداخت نفقه در وقون اسالم میدیرس جهینت

 یارزش اخالقو  کی زیالزام در خدوص مردان است و نه زنان و ن نیا ک،یهر  یزن و مرد و توانمند
نمورات مشوهور و    یوجوب وق نفقه، ضمن بررس یوکم بوده است.  در خدوص چگونگ نیا یمبنا
دست  جهینت نیکشور به ا یعال وانید هیوودت رو یرا زیقانونگذار و ن حیمشهور فقها، عدم تدر ریغ
ووق زوجوه خواهود     نیکه به مجرد انعقاد عقد نکا ،  زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط ا میافتی

ووق از   نیزوجه قبو از انعقاد نکا  و وجوب آن، اسقا  ا ی د. در خدوص امکان اسقا  نفقه از سو
 نکوا   درسد اسقا  پس از انعقا یو بال اثر خواهد بود؛ لکن به نمر م ج یمددان مالم  یمنمر وقوق

به صحت عقد نکا  و مدالح مقنن وارد  یبوده و خلل رشیتوسط زوجه قابو پذ ،یآن هم به نحو جز 
 سوت، یماست، مطر  ن نیاگرچه موضوع اسقا  وق، همانند آنچه در قوان کا،ی. در وقون آمردینما ینم

 یبلکه برا  ود یمشترک ساقط نم یبوده که نه تنها در فول زندگ نیمتقابو زوج فیاما نفقه از وظا
 ایو قابو استمرار است مگر در صوورت توافوق    نیاز زوج کیهر یبه وکم دادگاه برا زیبعد از متارکه ن
اصوو اراده و عودم ورود    تیو بوا توجوه بوه واکم    یووالت  نیکه در چنو  گریکدیاز  نیعدم مطالبه زوج

خواهود بوود. بوا     تبور مع نی)به جز در موارد اختالف( توافقات فورف  نیزوج یقانونگذار به روابط  خد
 ود و   افوت ی یموارد مثبتو  کایآمر ینفقه، در نمام وقوق نهیموجود در زم یتفاوت ها یقیتطب یبررس
 .دیارا ه گرد نیقوان ویدر جهت تعد یشنهاداتیپ
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 طرح مسأله

 در چه آن زندگی، و تو ه و در اصطال  فقهی به بخشش، هزینه نفقه اسم مددر به معنای
 :1374 منموور،  ابن)است.  نفقات و نفان آن جمع تعبیر می  ود و دهند کسی به تعالی خدای راه
: 1413/ عواملی،  332: 1404برخوی از فقهواى امامیوه )نجفوی،      (195 :1308 آبادی، فیروز /357
  (، معتقدند هر چیزى که بروس  موتعارف موورد اوتیاج زن با د جزء نفقوه بوووده و تووهیه   533
چنان که ، اگرچه برخی از فقها، نفقه را تنها به معنای خوراک گرفته اند،  است   وهر  ها تکلیف آن

ابن عابدین معتقد است معنای  رعی نفقه در  رع اسالم فقط مخت  به خوراک است و  وامو  
پو اک و مسکن نمی  ود. مع الوصف از نمر مشهور فقهای عاموه، نفقوه آن چیوزی اسوت کوه      
انسان برای خانواده، همسر، نزدیکان و بندگانش خرج می کند و  امو خوراک، پو اک و مسکن 

( در اصطال  وقوقی نیز، اگرچه تعاریف متعوددی از نفقوه ارا وه    554: 1422جزیری، می  ود. )ال
 ده است، مانند اینکه، نفقه عبارت از چیزهایی است که  خ  بورای زنودگانی، اوتیواج بوه آن     

قوانون مودنی،   دارد و یا وداقلی است از نیازهای زندگی که برای انسان متعارف ضرورت دارد، اما 
 است.  ، مدادیق آن را بویان نموده1107ارا ه نکرده و فقط در ماده   نفقه  خود تعریفی از 

مقرر می دارد نفقه یکی از وقون مالی واصو از عقود   1قانون مدنی 1106قانونگذار در ماده
نکا  دا م بر ذمه زوج نسبت به زوجه می با د که میزان کمیت و کیفیت آن بوا در نمور گورفتن    

ی، فرهنگی و خانوادگی زوجه تعیین می  ود و در عقد منقطع نیز اصو وضعیت و  ئونات اجتماع
 بر عدم تکلیف پرداخت نفقه است مگر در ضمن عقد، نفقه پیش بینی  ود.

سوالی که در این مقاله در پی یافتن پاسخ آن هستیم این است که آیا زوجه موی توانود بوه    
قها، نفقوه را یوک اصوو مسولم و وکوم      فور ارادی وق نفقه خود را ساقط نماید؟ اگرچه تمامی ف

اند. پاسخ به ایون   سخنی صریح بیان ندا ته«  ر  سقو  نفقه» رعی تلقی نموده اند اما درباره 
سؤال درگرو  ناخت ماهیت نفقه می با د، چرا که اگر نفقه را یک وق متعلق به زوجه بودانیم از  

، پس باید قا و به این نمور بوود   می با د "وق"آن جایی که قابلیت اسقا  یکی از ویژگی های 
که زوجه می تواند وق برخورداری از نفقه را از خود ساقط نمایود اموا اگور نفقوه را یوک وکوم و       

می با ود، لوذا    "وکم"تکلیف  رعی بدانیم، با توجه به اینکه عدم قابلیت اسقا  از ویژگی های 
ا  نفقه خود مجاز دانسوت. بوا   در این صورت نمی توان  ر  خالف آن را جایز و زوجه را در اسق

توجه به اینکه در سب  وجوب نفقه تردید و اختالف نمرهایی وجود دارد، الجرم، نیازمند بررسوی  
 نمرات از  لحاظ امکان و زمان اسقا  وق مذکور می با یم، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 مورد در را مشهور نمریه غرب، همین قوانین و از منمر تطبیقی نیز به نمر می رسد وقون
                                                 

 «در عقد دا م نفقه زن به عهده  وهر است.» .1
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 متحده ایاالت در. دانند می زندگی ملزومات خوراک، پو اک، مسکن، و  امو را آن و دارند نفقه
 ولوی  اسوت،  مسکن غذا، لباس و  امو ، و1نفقه کلمه معادل تقریبا  Maintenance واژه آمریکا
 هوای  آمود، هزینوه   و رفت های هزینه معقول، مثو های نیازمند دیگر  امو وقوقی اصطال  در
ومایت موالی همسوران،     (.106 :1389 امامی،) ود می نیز ملزومات دست این از درمان و و دارو

در نمام وقوقی ایاالت متحده آمریکا، یک وظیفه قانونی برای زوجین در فول زنودگی مشوترک   
هر ایالوت نا وی   یا بعد از آن )در مروله جدایی قانونی( است که از قانون فالن یا قانون خانواده 

 در  ووهر  موالی  تعهود  از عبارت نفقه، تنها که  ود می بردا ت چنین آمریکا وقون می  ود. در
 تحت فرزندان مالی ت مین وتی و  وهر برابر در زن مالی تعهد برگیرنده در نیست، بلکه زن برابر

 بوه  دیگر، کوه  غربی کشورهای از بسیاری آمریکا و در قوانین بنابراین .2 ود می نیز او سرپرستی
 در  ووهر  االجورای  الزم و اختداصی تعهدهای از یکی عنوان به بند هستند، نفقه پای رویه این
 تمکن و نیاز به بستگی می با د که  وهر و یک تعهد دو جانبه بین زن و نشده  ناخته زن برابر
اخالقوی در نفقوه   دارد. در این پژوهش ابتدا به بررسی جایگواه ارز وهای    زوجین از یک هر مالی

پرداخته  ده است. در ادامه با توجه به تطبیقی بوودن پوژوهش واضور و بررسوی بحوث نفقوه و       
موجبات اسقا  آن در نمام وقوقی ایاالت متحده آمریکا، ضمن معرفی نفقه و قواعد واکم بر آن 

فعلوی در  و بررسی نکات منفی و مثبت موجود، نهایتا پیشنهاداتی در جهت وضع یا اصال  قوانین 
 باب نفقه مطر  می کنیم.

 . بررسی جایگاه ارزشهاي اخالقی در نفقه 1
زوج مکلف است مطابق   ن و منزلت زوجه به او نفقه بپردازد و در فوراهم کوردن اسوباب    
آرامش و آسایش زن نباید بخو ورزد اگر او در عشیره و قبیله خوود دارای تغذیوه و البسوه گوران     
قیمت یا خدمه خاصی بوده است متناس  موقعیت اجتماعی او بایود رعایوت اندواف داده آنهوا را     

ک نماید. همچنین مستح  اسوت در صوورت تمکون موالی نفقوه اقوارب و سوایر        برای وی تدار
خویشاوندان نسبی خود را هم بپردازد مخدوصا کسانی کوه از او ارث موی برنود نمیور بورادران،      
خواهران، اعمام و اخوال، اگرچه نفقه پدر و مادر به عنوان یک وکم تکلیفی به صورت تعهود بور   

صورت تزاوم با نفقه زوجوه، وجووب خوود را از دسوت خواهود داد.      ذمه فرزند مترت  است اما در 
نفقه به زوجه تعلق می گیرد (عالوه بر آن در برخی موارد بعد از مرگ همسر در مدت معین )عده 

 (.190 بی تا:، عاملی) هید اول()

نفقه و ارتبا  آن با موازین اخالقی این است کوه   مورددر  بیان  دهوجه استدالل به اوکام 
ادن نفقه متناس    ن زوجه و توجه به نفقه عموودین کوه انسوان را بوجوود آوردنود و زوموات       د

                                                 
1. Alimony 

2. www.hg.org 
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و همچنین توجه به وضعیت اقتدادی اقارب و خویشاوندان  انجام دادندزیادی را جهت پرورش او 
 رعایت و 1مواسات همدردی، مانند اخالقی فضایو از فالن یا و پرداخت نفقه بعد از مرگ همسر

نفقه مالی است که با ایجاد علقه زوجیت، مرد موظف به پرداخوت   .برمی دارد پرده انداف و عدل
آن می گردد. در مقابو، زن برای دارا دن این ومایت مالی یک سری وظایف را متقبو می  ود. 

پرداختوه  وده   جایگاه ارزش های اخالقی در این نهواد موادی و موالی    بررسی  به  بخش در این 
 است.  

 نفقه و انفاق ز یک ریشه بودن ا.  1-1

 ف ن( و هم ریشه با کلمه انفان است.  واژه نفقه از ریشه )ن

«  ُ ا آتاُه اّلَله )بر توانگر است که از « لِیُنفَِق ذوسعة مِْن َسَعتِِه َو َمْن قُِدَر علیه ِرْزقِِه فلینفق مِمَّ

 خدا به او داده خرج کند( )فالن دارایی خود هزینه کند، و هر که روزی او تنگ با د باید از آنچه
 (.7آیه 

تعوابیری کوه در آیوات و    از سوی دیگر، آیات و روایات بسیاری در وصف انفان وجوود دارد.  
روایات در خدوص الزام مرد به نفقه وجود دارد واکی از این نیست که نفقه دستمزد زن محسوب 

ایون مطلو  در اداموه    عهوده اوسوت.    ود. نفقه مالی است که به تبع ریاست مرد در خانواده، بر 
 توضیح داده  ده است. 

 . رابطه ریاست شوهر بر خانواده و نفقه1-2
 اعتقاد دارنود برخی یکی از مهمترین دالیو قیمومیت مرد بر همسر پرداخت نفقه می با د. 
ه با د که در فقه ب نفقه در مقابو وق ریاست یا سرپرستی  وهر بر خانواده )زوجه و فرزندان( می

رسد آیات و روایات هوم مؤیود هموین نمور اسوت. در       تعبیر  ده است. به نمر می« وق الطاعة»

اُموَن علی »بررسی آیه  جاُل قَوَّ ، ابتدای آیه بیانگر وقی است که به مردان ) وهران( ...«النساء الرِّ

در مقابو این وق، تکلیفی را به «  أَمْوالِهِمْ مِنو أَنوفَقغوا بِما وَ» داده  د زیرا در ادامه آیه آمده است: 
ریاست موردان سوب     بنابراینبا د.  عهده وی نهاده که همان ت مین هزینه خانواده )نفقه زن( می

صواو  جوواهر چنوین     یخ محمد وسون نجفوی،   فور که  الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان
 ( 306:31ش، 1362دارد)نجفی، بردا تی از آیه 

 قید معروف  . 1-3
نکته دیگر قید معروف است که در بحث نفقه و موارد متعدد دیگری که به وقوون خوانواده   

                                                 
 دارای دو معنا می با د: در اوادیث اسالمى ، « مواسات» .1

  .الف و همدردى با دیگران در نیازها و مشکالتشان و سهیم ساختن آنان در بهره گیرى از امکانات زندگى خویش 
 به فور یکسان .ب و رعایت وقون دیگران 
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 است. بخشارتبا  دارد، آمده است و واکی از ورود ارزش های اخالقی به این 

بر صاو  فرزند الزم است که خووراک و  « ) بِالومَعْرغوفِ کسوتهن وَ رِزْقغهُنَّ لَهُ الومَوْلغودِ علی »
 (.233آیه ( )بقرها به فور متعارف بپردازدلباس مادر ر

 (.19نساء آیه).( فور  ایسته و پسندیده معا رت نمایید با آنها به )« بِالومَعْرغوفِ عا ِرغوهُنَّ» 
یا آنها )زنان( را بوه فوور متعوارف و  ایسوته      )«.  بِاِوسان تَسریح أَوْ بِالومَعْرغوفِ فَاِمساک» 

 (. 229 آیه بقره(. )  نگهداری کنید یا با نیکی و اوسان آنها رها نمایید

معروف از ریشه )عرف( می با د. عرف به معنای معرفت، عرفان، درک مطلو  بوا تفکور و    
ن را نیکوو موی   تدبر در آن و متضاد انکار است. معروف اسمی است برای هر آنچه عقو یا  رع آ

 (.561ن: 1412 مارد )راغ  اصفهانی، 

 :گفته استعالمه فبافبایی )ره( در این باره 

معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی  ناخته  ده بداند و با ذا قه 
ای که اهو هر اجتماعی از نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آورد، سوازگار با ود و بوه ذون    

د. چون اسالم  ریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بناکرده است، معوروف از نمور اسوالم    نزن
همان چیزی است که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمی که از راه فطرت به یک سو نشده و 

 (.232 - 273: 2ن، 1394فبافبایی، )از ود نمام خلقت منحرف نگردیده با ند 

 :دو نکته مورد توجه قرار گیرد ایسته است برای تبیین معروف، 

در مورد آیه  برای مثال( در تشخی  معروف از منکر، عرف نقش اساسی و محوری دارد. 1
( اینکه چه معا رتی معروف است، موی بایسوت بوه عورف     19آیه )نساء«  بِالومَعْرغوفِ عا ِرغوهُنَّ »

 رجوع نمود. البته عرف تا جایی معتبر است که با ندوص  رعی تقابو و تعارضی ندا ته با د. 

( معروف، مفهومی متغیر دارد و به تناس  زمان و مکان و  خ  متفاوت اسوت. ممکون   2
همان نووع رفتوار در موورد فورد      است معا رتی در یک زمان در مورد  خدی معروف با د ولی

 (. 72: 2، ش 1386دیگری مددان معروف نبا د )وکمت نیا و همکاران، 

معروف توصیه به رعایت مسا و اخالقی هنگام عمو به تکلیف است. در موورد ایون وکوم    
 اخالقی دو اوتمال قابو ذکر است:

دوی تعلوق موی    برخی معتقدند که توصیه به معروف بوه  خ :( اغما  و گذ ت در امور 1
قورآن او را بوه    گیرد که دارای اختیاراتی است و امکان سوء استفاده برای او وجوود دارد. بنوابراین  

انجام مناس  ترین عمو راهنمایی می کند. بیشتر موارد معروف در قرآن، در توصویه بوه افورادی    
بر این معروفات، است که تمکن مالی دا ته و یا دارای قدرت و اختیاراتی هستند. رو  کلی واکم 

اغما  و گذ ت متمکنین مالی برای ایجاد  وفقت مهربوانی و ارتبوا  سوالم خوانوادگی اسوت       
 (.68: 1379)اومدیه، 
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برای مثال، زوج که دارای وق قوامیت است، وق امر و نهی دارد. به او توصیه می  ود که 
 به معروف معا رت کند و از این وق سوء استفاده ننماید.

ته: در قرآن کریم در مواردی روش اجرای وکم با صفت معروف آمده اسوت  ( عمو  ایس2
که این فراتر از عمو به تکلیف است. در بحث نفقه آنچه بر زوج واجو  اسوت، تو مین نیازهوای     
عرفی زوجه است و با ت مین آنها در ود عرف، تکلیف او ساقط می  ود. اما به نمر می رسود کوه   

و در کیفیت بهترین نووع و   نمایدبه زوج است که به وداقو اکتفا نقرآن در صدد بیان این توصیه 
در کمیت، بیشترین مقدار را فراهم کند. به بیان دیگر، توصیه قرآن به  خ  مکلف بوه عنووان   

 یک وکم اخالقی این است که بهترین و مناس  ترین روش را برای عمو خود برگزیند.
 با كرامت زنبودن نفقه مطابق . 1-4

. زنوی کوه   می با دیکی از اصول اخالقی اصو کرامت است که از فلسفه های پنهان نفقه 
به عنوان یک مادر مسئولیت تربیت فرزندان و آموزش صحیح به آنها را بر عهده دارد، باید از نمر 
رووی، دچار تزلزل و خواری نبا د، اگر در اسالم انفان از سووی مورد واجو  نبوود،  واید زن در      

نیازمند خد ه دار کردن عزت نفس و آبروی خود بود تا از این راه مخارج زندگی را ت مین مواقعی 
 کند، لذا یکی از مبانی نفقه بحث وف  کرامت زن است که از اصول اخالقی به  مار می رود.

به عبارت دیگر، اسالم در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد ممهر 
اج و زن ممهر بی نیازی با د. اسالم مرد را بوه صوورت خریودار و زن را بوه صوورت      نیاز و اوتی

صاو  کاال می  ناسد. از نمر اسالم در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مورد اسوت کوه    
زن و مرد نباید فرامووش   نماید.تحمو  باید خود را به عنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را

له عشق، از نمر فبیعت دو نقوش جداگانوه بوه عهوده آنهوا واگوذار  وده اسوت         کنند که در مس 
نفقه بر  .، بار دیگر تطابق تکوین و تشریع به اثبات می رسدوصف(. با این 232: 1357)مطهری، 

، در آن به نوع خلقت زن و مرد توجه  وده  اینکه اساس مبانی فطری و اخالقی تنمیم  ده یعنی
 است.

نفقه اجرت و دسوتمزد  بیان دا ت:   جایگاه ارز های اخالقی در نفقهنه لذا می توان در زمی
یعنوی، علوت    می با د.کارهای زن در منزل نیست و مبنای آن یک ارزش اخالقی )ایثار و انفان( 

، با توجه به خدوصیات متفواوت زن  در وهله نخستالزام مرد به پرداخت نفقه در وقون اسالمی 
، یوک  در وهلوه دوم  ن الزام در خدوص مردان اسوت و نوه زنوان؛ و   و مرد و توانمندی هر یک ای

ارزش اخالقی مبنای این وکم بوده است. از فرف دیگر، نتیجه این الوزام، تحقوق بیرونوی یوک     
ارزش اخالقی است؛ یعنی، علت و هدف نفقه ارزش اخالقی ایثار و انفان و همچنین وف  کرامت 

اسوتعدادها و  ت نفقوه بوا در نمور گورفتن خدوصیات،    خو در نتیجه در وکم الزام به پردااست. زن 
 فطریات زن و مرد، تشریع منطبق با تکوین در نمر گرفته  ده است. 
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 . مبناي استحقاق نفقه2
 در مورد  ناخت مبنا و چرایی استحقان نفقه، نمریاتی مطر   ده است:

/ 298: 1374 مشهور فقها، تمکین را  ر  استحقان نفقه دانسته اند )محقوق دامواد،   .2-1
( یعنی مجرد اثبات عقد نکا  موج  استحقان نفقوه نشوده و زوجوه بایود     45: 1413عالمه ولی، 

تمکین کامو خود را از زوج اثبات نماید. در واقع مطابق این نمر اصو بر عدم تمکین زوجه است 
 در ( زوجوه 165: 1414و قا لین به آن نفقه را عو  معامله در برابر تمکین می داننود.)فبافبایی،  

 مقابوو  در را خود زنا ویی و وظایف نماید تمکین زوج از که دا ت خواهد نفقه استحقان صورتی
 قورار  تمکوین  برابور   در  عو    به یا عو  همانند را نفقه  یعه، فقهای مشهور. دهد انجام زوج
  / ابن52 :1413ولی، )اند. دانسته کامو زوجه تمکین و دا م عقد به مشر  را نوفقه و وجووب داده

 دانسوته  تمکوین  مقابوو  در معامالت عو   همانند را نفقه هم ریا  صاو . (347: 1406براج، 
 نمووده و معتقود   بیان  بدیهی  نحو  به را موعاوضه این فوسی  یخ (164 :1418است. )فبافبایی، 

 نشووز  را تمکین مقابو  وی( 11: 1400فوسی، ) "نیست. تمکین، نفقه عقد، بدون وجود با" است:
کند. از نمر این گروه، عقد تنها پرداخت مهریوه را واجو  موی     می منتفی را نفقه است که دانسته

کند و نمی تواند موج  وجوب دو عو  مختلف )مهریه و نفقه( گردد، از این روی، نفقوه نا وزه   
با ود و  باالجماع ساقط است. از فرفی مقتضای عقد نکا  آن است که نفقه مشرو  بوه تمکوین   

 بودون )نوومر  ایون  به  قا الن  که دلیلی ترین بدون تمکین، اصو برا ت ذمه نفقه است. اگرچه مهم
نیز  (165 :1418،  فبافبایی)بعضی  ، اما فقهاست بین اند؛  هرت نموده استناد آن به (ا کالی هیچ
  معوروف   بوه   ا ورت مع به هردو زوجین معتقدند و اند نموده استناد «بالمعروف عا روهن و»آیه  به
 . روایتی ندارد نفقه زنی چنین است، بنابراین مندرف کند نومی تومکین که از زنی آیه و اند  ده امر
  ووما  بوور  آنهوا  نفقه  کردند  افاعت  ما از زنانتان اگر: فرماید می که  دارد  وجود پیامبر)ص( از نیز

 (33 :1404بحرانی، ) ود. واج  می
نمر آن است که در دعوای زوجه جهت مطالبه نفقوه، عوالوه بور     ثمره وقوقی پذیرش این

اثبات رابطه زوجیت باید تمکین نیز از سوی زوجه اثبات  ود. همچنین برای نفقه آینده نمی توان 
ضمان دینی که هنوز سب  آن ایجاد نشوده اسوت بافوو    »ن.م  691ضمانت کرد زیرا وفق ماده 

به تبعیت از نمر مشهور  1ن.م 1108ون مدنی در ماده به نمر می رسد که نویسندگان وق«. است
: 1375تمکین را  ر  استحقان نفقه دانسته اند. اگرچه برخوی دیگور از وقوون دانان)کاتوزیوان،     

                                                 
 هر گاه زن بدون مانع  رعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نیست. .1
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صراوت دارد کوه نفقوه بوه عنووان     1ن.م 1102( معتقدند که ماده 296: 1368/ محقق داماد، 109
 ین است که تمکین  ر  وجوب نفقه نمی با د.یکی از وقون مالی زوجه و تکلیف زوج ناظر بر ا

را « ووق الطاعوه  »( نیز به فور خاص قبول وق ریاست زوج یوا  306: 1404برخی)نجفی،  
اسوتناد موی کننود. در     2سوره نساء 34موج  نفقه می دانند. ایشان برای صحت قول خود به آیه 

این آیه  ریفه مردان سرپرست خانواده هستند به واسوطه آنکوه از موال خوود نفقوه موی دهنود.        
معتقدین به این نمر، رابطه بین استحقان نفقه و ریاست زوج را از این آیه اسوتخراج کورده و بوه    

از  ووهر و   فور ضمنی، صرف اثبات نکا  را سب  وجوب نفقه زوجه نمی دانند؛ چراکوه افاعوت  
ایفای وظایف زوجیت از آثار عقد نکوا  بووده کوه در صوورت تسولیم زوجوه در برابور آن، وی را        

 مستحق نفقه می دانند.
( سب  وجوب نفقه را عقود نکوا  دانسوته و    749: 1419از سوی دیگر، برخی)اراکی، . 2-2

همچون تمکوین   معتقدند دلیو وجوب نفقه، زوجه  دن زن برای مرد است و افزودن  رو  دیگر
،  نفقوه  وجوب ادله  که جهت این  به نفقه ضرورتی ندارد.و اثبات آن از سوی زوجه جهت استحقان 

 عقود، سوب     وود، پوس   وواصو می عوقد موجرد به هم زوجیت و  ود می ومو زوجه عنوان  بر
(.  2/ 296،  1423،  سوبزواری  خواهد  د.)محقق نفقه سقو  فقط باعث ، نشوز و  است انفان وجوب

موافقین این نمر معتقدند که سب  وجوب نفقه فبق ادله و اخبار، انعقواد عقود نکوا  اسوت و بوه      
همین جهت تمکین،  ر  استحقان نفقه نمی با د و بدین علت که نشووز مسوقط نفقوه بووده و     
اصو بر عدم نشوز است لذا زوج باید نشوز زوجه را ثابت نماید. به نمر می رسد نمور اخیور موورد    

ن.م لحن مقنن آن اسوت کوه    1108و  1106و  1102وجه مقنن نیز قرار گرفته چرا که در مواد ت
تمکین را  ر  وجوب نفقه ندانسته و اثبات رابطه زوجیت و انعقاد نکا  را کافی می داند و تنهوا،  
نشوز را مسقط نفقه دانسته که اثبات آن نیز با زوج موی با ود. برخوی از وقوقودانان )کاتوزیوان،      

( نیز صرف ایجاد  کو گیری رابطه زوجیت در اثر عقد نکوا  را  456: 1374/ امامی، 186: 1375
 سب  وجوب نفقه دانسته و نشوز را مسقط وق نفقه زوجه می دانند. 

دیووان عوالی کشوور نیوز اثبوات رابطوه        1316مورخ  2614در همین خدوص رای  ماره 
و جهاتی که موج  عودم اسوتحقان زوجوه بور      زوجیت برای استحقان نفقه زوجه را کافی دانسته

وق نفقه خود می  ود را به عنوان استثنا بر این اصو وارد دانسته اسوت. مرجوع موذکور در رای    
اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کافی است، مگور جهوات دیگوری    " خود به صراوت بیان دا ته:

                                                 
همین که نکا  به فور صحت واقع  د روابط زوجیت بین فرفین موجود و وقون و تکالیف زوجوین در مقابوو   1. 

 همدیگر برقرار می  ود.
 ...«بَعْضٍ وَ بِما أَنوفَقغوا مِنو أَمْوالِهِمْ  فَضَّوَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلیالرِّجالغ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما » .2
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نکه قباله نکاویه دلیو ا تغال ذمه موج  عدم استحقان زوجه با د و استدالل دادگاه استان به ای
 ". وهر نمی با د صحیح نیست

نمر به ادله مذکور به نمر می رسد، مجرد وقوع عقد نکا  برای استحقان نفقه زوجه کوافی  
با د و اثبات تمکین زوجه،  ر  وجوب نفقه نبا د مگر اینکه زوج اثبات نماید زوجه بودون عوذر   

اری نموده است که این امر به منزله زیور پوا گذا وتن ووق     موجه از انجام وظایف زنا ویی خودد
ریاست زوج بر خانواده و مسقط وق نفقه خواهد بود اما برای وجوب نفقه، ثبووت زوجیوت، کوافی    

 .بنابراین الزم است که از قانون مدنی در این مورد به فور صریح ابهام زدایی گردداست. 

 . امکان اسقاط حق نفقه 3
انون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، مرد ملزم به پرداخت نفقوه زوجوه موی    از نمر اسالم و ق

با د که در خدوص مبنای وجوب وق نفقه زوجه، با بررسی نمرات مشهور، نهایتا به این پاسوخ  
دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکا  )نه اثبات تمکین( زوجه مسوتحق نفقوه خواهود بوود و     

هد  د؛ اما سوال اصلی که در پوی یوافتن پاسوخ آن موی با ویم      نشوز مسقط این وق زوجه خوا
 آنست که آیا زوجه می تواند به فور ارادی وق نفقه خود را ساقط نماید؟ 

پاسخ به این سؤال درگرو  ناخت ماهیت نفقه می با د؛ چراکه اگر نفقه را یک وق متعلق 
می با د پس باید قا و  "وق"ی به زوجه بدانیم از آن جایی که قابلیت اسقا  یکی از ویژگی ها

به این نمر بود که زوجه می تواند وق برخورداری از نفقه را از خود ساقط نماید، اما اگور نفقوه را   
 "وکوم "یک وکم و تکلیف  رعی بدانیم، با توجه به اینکه عدم قابلیت اسقا  از ویژگوی هوای   

ه خود مجاز دانست. با توجوه بوه   است، نمی توان  ر  خالف آن را جایز و زوجه را در اسقا  نفق
اینکه در مبنای وجوب نفقه تردید و اختالف نمراتی وجود دا ت لذا در امکان اسوقا  نفقوه نیوز    

 نمرات مختلفی ارا ه  ده که در ذیو به بررسی آن ها می پردازیم:

 . دیدگاه اول3-1

 ور  وجوود    اگر قا و به پذیرش نمر اول یعنی رابطه متقابو تمکوین و نفقوه با ویم، بوه    
تمکین، وجوب نفقه واصو می گردد. بنابراین الزام به انفان، مشرو  به تمکین زوجه اسوت و در  
صورت از بین رفتن  ر  مشرو  هم از بین می رود و با عدم تمکین، وجوب انفان نیوز واصوو   

با ود،  نمی گردد. البته هر عدم تمکینی به معنای نشوز به عنوان مانعی برای استحقان نفقه نمی 
بلکه ممکن است زوجه به علت بیماری یا عللی خارج ار اراده خود، توانایی تمکین ندا وته با ود   
اما فبق برخی نمرات، باعث اسقا  نفقه زوجه می گردد. این در والی است که فقهوای مشوهور،   
از چون صاو  جواهر ابتالی زن به مرضی چون رتقا یا قرنا، یا هر مرضی که  رعا و عقال مانع 

 (312: 1404استمتاع با د را موج  اسقا  وق زوجه بر نفقه نمی دانند.)نجفی، 
وال سؤال اصلی در خدوص نمر اول این است که اگر زوجه تمکوین )عوو ( را بپوذیرد،    
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می توانود ووق خوود نسوبت بوه معوو  آن )نفقوه( را سواقط نمایود؟ در پاسوخ برخوی وقوون             
گر منمور اسقا  رایگوان نفقوه با ود ایون چشوم پو وی       ( معتقدند، ا177: 1376دانان)کاتوزیان، 
ن.م و مخالف نمم عمومی است. ولی اگر منمور اسقا  معو  وق نفقه زوجه  975مددان ماده 

با د منعی به نمر نمی رسد؛ چراکه نفقه وقی است مالی و تایع اوکوام امووال و امکوان اسوقا      
ن دیگر زمانی که زن تمکین را می پذیرد، معاوضی آن به صورت تقاص و تهاتر وجود دارد؛ به بیا

مستحق نفقه  ده است و از این ویث فلبکار زوج می گردد وال اگور ووق موورد مطالبوه خوود      
)نفقه( را ساقط کند، صحیح می با د زیرا دینی را که به  وهرش دا ته با وق نفقوه اش تهواتر   

 نموده است.
ق نفقه از سوی زوجه به عنوان ذی وق، بنابراین با توجه به مبنای نمریه نخست، اسقا  و

تنها بدورت معو  و غیر رایگان در قال  تهاتر قابو پذیرش می با د، در غیر این صورت زوجه 
می تواند در ازای گرفتن مالی از زوج، وق خود را ساقط نماید. اما در خدوص زمان اسوقا  ووق   

پیش از عقد نکا  و وتی بعد از انعقواد  مذکور، از آنجا که مبنای وجوب نفقه، تمکین می با د لذا 
نکا  نیز، وقی برای زوجه بوجود نیامده است که وی بتواند آن را از خود سواقط نمایود. بنوابراین    
زمان اسقا  وق نفقه، از لحمه تمکین قابو قبول است و قبو از آن زن اصال مستحق نفقه نمی 

 با د تا بتواند آن را اسقا  نماید.
بین ریاست  وهر و نفقه  زوجه، نیز به نمر موی رسود از آن جوایی کوه      در خدوص رابطه 

اصو موضوع )وق ریاست زوج( جزو اوکام به  مار می آید و قابو اسقا  نمی با د، فبیعتا نفقه 
نیز که از توابع آن می با د قابلیت اسقا  نخواهد دا ت. پذیرش چنین اموری عوالوه بور اینکوه     

دوش موی نمایود، مدوالح مقونن از جعوو آن، نموم اجتمواعی و        جنبه وکمی بودن نفقه را مخو 
خانوادگی را نیز برهم میزند. فلذا چون ریاست مرد به معنای قیمومت او بر خوانواده موی با ود و    
این نوع قیمومت باید به فور مستمر در فول زندگی برقرار با د، بنابراین آنچه کوه در تقابوو بوا    

قا  نخواهد بود و مطابق این نمر، زوجه نمی تواند ووق نفقوه   این وق وجود دارد )نفقه( قابو اس
که برای زوج، تکلیفی متقابو نسبت به ریاست خود می با د را ساقط نمایند. در نتیجه باید گفت، 

، بتووان بوه   1( که  ر  اسقا  وق نفقه را جایز نمی داننود 27: 1428 اید به نمر برخی)بهجت، 
ی که مقنن برای ایجاد نمم خانوادگی و اجتماعی آنها را مقرر عدم رابطه معاوضی وقون و تکالیف

 کرده است، ا اره نمود.
 

                                                 
: آیا  وهر ضمن عقد ازدواج می تواند عدم انفان را، به معنی اسقا  وق نفقه  ور  کنود؟ جوواب:    4660مس له .1

 عدم استحقان را نمی تواند اما عدم انفان فعلیه را می تواند  ر  کند.
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 دیدگاه دوم .3-2
اگر قا و به نمر دوم یعنی وجوب نفقه به محض انعقاد عقد نکا  با یم موضوع با فور    

نخست متفاوت خواهد بود. به مجرد وقوع نکا  زوجیت پدید آمده و زن مستحق نفقه می با ود،  
ن.م ضمن ا اره به الزام مرد به دادن نفقه در عقد دا م، همین نمر را  1106قانونگذار نیز در ماده 

مورد تبعیت قرار داده است. بنابراین به این جهت که زمان وجوب نفقه از لحمه انعقاد عقد نکوا   
مشورو   و رابطه زوجیت به وجود می آید لذا مشرو  به  رفی )تمکین( نیست تا بوا انتفوای آن   

هم منتفی گردد. نفقه از آثار الینفک عقد دا م محسوب می  ود و وتی اگر زوجین متوجوه آثوار   
ن.م ملزم به رعایت آن می با ند. در خدوص زمان اسوقا    1106نبا ند، وفق ن  صریح ماده 

ه وق مذکور توسط زوجه، از آنجا که مبنای وجوب نفقه، انعقاد نکا  و نه تمکین می با د لذا زوج
می تواند وق مالی خود را بعد از انعقاد نکا  ساقط نماید زیرا همانگونه که ذکور گردیود پویش از    

 وقوع عقد، وقی برای زوجه بوجود نیامده است که وی بتواند آن را از خود ساقط نماید. 

 بررسی و تحلیل نظریات .4
 ر  بافو و  ر  عبارت است از  ر  صحیح و  ر  بافو،  ر  بافو نیز یا به صورت 

می با د و یوا  ور  بافوو و غیور مبطوو        قانون مدنی آمده، 1233موارد آن در ماده   مبطو که
مخالف قوانون، اخوالن     خواهد بود. یکی از اقسام  ر  بافو غیر مبطو،  ر  نامشروع است که

وان بوه عنو  سوازد.   خود عقد خللی وارد نمی بوده واگرچه بافو است اما به عمومیوسنه و یا نمم 
ندا وته با ود    وقوی  خوود  نفقوه  بوه  نسوبت  ه ر   ود کوه زوجو   عقد نکا  نمونه اگر در ضمن

. اما  ر  بافو و مبطو، یا بر خالف مقتضای ذات عقود و  بافو خواهد بود و  ر  نامشروع این
ضوین میگوردد و باعوث بطوالن عقود      یا  ر  مجهولی است که جهو به آن موج  جهو به عو

سوت کوه اگور    ا اثوری است و آن   عقد ذات  مقتضایخواهد  د. موضوع مورد نمر در این بحث، 
بستگی بوه   عقد  رود. مقتضای مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می گرفته  ود جوهر و عقد از
، انتقال مالکیت و انتقوال  عقد بیع ی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضایعقد هرو دارد  عقد نوع

. مقتضای عقد نکا  نیز، رابطه زوجیت و ولیت تمتع می با د. از است عقد اجاره منفعت مقتضای
ر   ود که رابطه زنا ویی بین زوجوین برقورار نگوردد چنوین     این رو، اگر در ضمن عقد نکا ،  

در این خدوص نمریاتی مطر   وده اسوت    هم بافو و هم مبطو عقد نکا  خواهد بود.  رفی
 که ذیال بدان می پردازیم:

 . نظریه بطالن شرط4-1

اند که از جمله آنها  ر  عدم نفقه اسوت،   برای  ر  نامشروع موارد و مثال هایی بر مرده
ند. دالیو این نمریه بوه  ور    ک است ولی عقد را بافو نمی  فلذا  ر  اسقا  نفقه،  رفی بافو

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
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 زیر است:
 .  الزام قانونی داشتن نفقه4-1-1

مورد نا وی از وکوم قوانون       است. در نکا  دا م این وظیفه« الزام قانونی»یک   نفقه دارای
توانند ضمن عقود نکوا  یوا پوس از آن      قراردادی ندارد،  به همین دلیو فرفین نمی  است و ریشه

( اگر چه در اصو تحقّق 672: 1389به فور کلی ساقط کنند.)کاتوزیان،  تکلیف مرد را در این باب
منعقود  « عقد ازدواج»اجباری وجود دا ته با د  ازدواج باید فرفین دارای اراده آزاد با ند و چنانچه

« نفقه»دیگر در ووزه  توافق دا ته با ند. به عبارت« عدم نفقه»توانند در مورد   ود ولی نمی نمی
و از نمور برخوی، ایجواد رابطوه     « عقود ازدواج »ندارد، بلکه بوه محوض وقووع      فین راهقرارداد فر
گردد. قانونگذار مرد را موظوف بوه توامین معواش      )تمکین( پرداخت نفقه بر مرد واج  می زوجیت

 داند و تکلیف  وهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است.  خانواده می
 خانوادگی  ل نظم. لزوم نفقه به دلی4-1-2

دارد.    است و نمم در آن بستگی کامو بوا نموم عموومی     خانواده هسته اصلی جوامع بشری
خانواده، تامین مایحتاج زندگی می با د. از ایون رو نفقوه، بوه دلیوو       یکی از امور الزم برای بقای

در قراردادهوای  تواننود   تلقی می گردد. بنابراین ا خاص نموی   برقراری نمم خانوادگی، امری مهم
دیگری برای خود معین کننود.    خدوصی، قواعد واکم بر خانواده را بر هم زنند و وقون و تکالیف

 ود و ایجاد نمم در این اجتماع کوچوک ایجواب    خانواده با اتحاد و زنا ویی زن و  وهر آغاز می
بو  به وف  خانواده را کند و تکالیف مر  قانون یکی از آن دو را به عنوان رهبر انتخاب  کند که می

 (175: 1374از او بخواهد.)کاتوزیان، 
 عمومی  . لزوم نفقه به دلیل نظم4-1-3

داننود. بوه    پرداخت نفقوه را بور مورد الزم موی    « عمومی  نمم»برخی از وقوقدانان، به دلیو 
لیف مورد توجه با د. تک خدوصی باید نمم عمومی  عبارت دیگر معتقدند که در انعقاد قراردادهای

و  وهر نیز از قواعد مربوفه به نمم عمومی است و وق نفقوه خواسوتن     مربو  به انفان بین زن
کند نافذ  تادیه یا جز یات آن را معین    ود ولی توافقی که مقدار نفقه و ترتی  با قرارداد ساقط نمی
راء توانود  ووهر را از نفقوه گذ وته یوا بخشوی از نفقوه ووال خوود ابوو          موی   اسوت. همچنوین زن  

 (177: 1374کند.)کاتوزیان، 
 . نفقه از آثار ال ینفک عقد دائم4-1-4

است. در این میان آثار صریح و رو ن از اهمیوت    هر عقد و قراردادی دارای  را ط و آثاری
با وند. بوه    آن می  بیشتری برخوردار است، وتی اگر فرفین متوجه این آثار نبا ند ملزم به رعایت

( در نکا  دایوم، هموین   672: 1385از آثار جدا نشدنی عقد است. )کاتوزیان، « نفقه»عقیده برخی 



 │ کای و مقارهن آن با حقوق آمر  انریرد الزام و اسقاط نفقه ردحقوق ا یاخالق  یارزشها گاهی جا یربرس  

 

73 

 1«قانون مدنی 1102 ود)مفاد ماده  که عقد واقع  د،  وهر به وکم قانون ملزم به دادن نفقه می
عوالوه بور    2ن.م( 1106 ووهر را از بوین ببرد.)مواده      توانود تکلیوف   و وتی تراضی آنان نیز نموی 

ن.م تدریح دارد که سل   959استدالالت مذکور، در خدوص اسقا  وق نیز، قانونگذار در ماده 
امکان پذیر نمی با د، مضافا بر اینکه در مواردی که امتیازی بوه   "کلی "از افراد به صورت  وق

موج  وکم یا تکلیف برقرار  ده و یا وابسته به نمم عمومی موی با ود اسوقا  آن هوا امکوان      
( بنابراین زوجه نیز نمی تواند وق نفقه خود را به فوور کلوی سواقط    576: 1389ندارد.)کاتوزیان، 

د. با توجه به نمریات فقهی و قانونی مذکور، اسقا  وق نفقه به صورت کلی مددان عمومی نمای
 ن.م و مخالف نمم عمومی جامعه می با د.  959و ابدی سل  وق بوده و مشمول ماده 

 . نظریه شرط باطل و مبطل4-2

ازین از نمر برخی فقها نمیر عالمه ولی،  ر  عدم نفقه مخالف مقتضای عقد نکا  بوده و 
( از 444: 732رو که با هدف اصلی و ذات نکا  مغایرت دارد، مبطو نکا  نیز خواهد بود.)عبدری، 

نمر معتقدین به این نمر، به دلیو وجوب نفقه در قرآن کریم و روایات متعدد در این زمینه، نفقوه  
ذات عقود   اصلی عقد نکا  بوده و  ر  سقو  آن عالوه بر مغایرت با مقتضوای از آثار مستقیم و 

 نکا  بر خالف وکم الهی، کتاب و سنت می با د. برخی دالیو ایشان عبارتند از:
: ماننود  .اسوت  نمودهزن نازل  نفقه وجوب متعددی درباره آیات: خداوند متعال قرآن کریم -

لَوی الومَوْلغوودِ لَوهُ رِزْقغهُونَّ     وَالووَالِدَاتُ یُروضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنو أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَواعَةَ وَعَ »
ن( دهنود. )ایو   موی   ویر  تمام سال مادران، فرزندان خود را دو( 233بقره، ..«)وَکِسْوَتغهُنَّ بِالومَعْرغوفِ

بورای او   فرزند برای کسی است که بخواهد دوران  یرخوارگی را تکمیو کند و برای آن کس که
را به فور  ایسته )در مدت  یر دادن( بپردازد  مادر متولد  ده )پدر(، الزم است خوراک و پو اک

 .(گرفته با د فالن )وتی اگر
قغودِرَ عَلَیْوهِ رِزْقغوهُ    أَسْکِنغوهُنَّ مِنو وَیْثغ سَکَنتغم مِن وُجْدِکغمْ... لِیُنفِقو ذغو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَون  »

داریود و در توانوایی  ماسوت     سوکونت  آنها را هر جا خودتوان  (6)فالن، ...« فَلویُنفِقو مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
کننود و آنهوا کوه     انفان ی دارند، باید از امکانات وسیع خودسکونت دهید... آنان که امکانات وسیع

 .به آنها داده انفان نمایند خدا اند، از آنچه که تنگدست
بَعْووضٍ وَبِمَووا أَنوفَقغوووا مِوونو   النِّسَوواءِ بِمَووا فَضَّوووَ اللّووهُ بَعْضَووهُمْ عَلَووی  الغ قَوَّامُووونَ عَلَوویالرِّجَوو»
برتریهایی کوه خداونود )از نمور    زنانند، به دلیو  نگهبان و سرپرست مردان،( 34)نساء، ...«أَمْوَالِهِمْ

                                                 
  کا  به فور صحت واقع  د، روابط زوجیت بین فرفین موجود و وقوون تکوالیف زوجوین در مقابوو    همین که ن .1

  ود. همدیگر برقرار می

 در عقد دا م نفقه زن به عهده  وهر است. .2
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قورار داده اسوت و بوه دلیوو انفاقهوایی کوه از        برای بعضی نسبت به بعضی دیگور ( اجتماع نمام
 . کنند اموالشان )در مورد زنان( می

گویود   وارد  ده است. وریز موی  ، روایات متعددی نیزجوب نفقه زن: درخدوص وروایات  -
اش بر من الزم است و )در صوورت نپورداختن( بور آن     عر  کردم آن که نفقه)ع( امام صادن به

. همسر و فرزند ،مادر و پدر ؛  وم، کیست؟ آن وضرت فرمود: الووالِدانِ وَ الووَلَدُ وَ الزَّوْجَةغ مجبور می
اسوت   مکلوف  روایات، نفقه، وق زن  مرده  وده و  ووهر   تمامی در( 248: 1398) یخ صدون، 

و  تآیوا (254: 1384)مجلسوی،   .مخارج همسرش را بپردازد و خوراک و پو اک او را ت مین کنود 
گذا وته و بور     وهر نفقه زن و فرزندان را بر عهده روایات داللت دارند بر این که،  ارع مقدس

. با توجه به تاکید بر وجوب نفقه، کرده است تا به قدر توان در ت مین زندگی آنان بکو د واج  او
و  ر  عدم یا سقو  آن، بدیهی است که وق مذکور یکی از آثار مستقیم و ذاتی عقد نکا  است 

 بر خالف مدالح اهلل و مبطو عقد نکا  می با د.

 . نظریه شرط صحیح4-3

ر  اسوقا  نفقوه از سووی زوجوه را صوحیح و بوال ا وکال موی         فقهای امامیه   بعضی از
( و معتقدند چنین  ورفی خللوی   288: 1422/ فاضو لنکرانی، 633: 1422)موسوی خمینی، دانند

به وجود آمدن رابطه زوجیوت و ولیوت    ،نکا عقد ماهیت  . زیراآورد ت عقد نکا  وارد نمیبه صح
از سوی زوج از مقتضیات ذات عقود نکوا     فقهو پرداخت نمی با د تمتع برای فرفین عقد نکا  

به بیوان دیگور؛    عالوه بر  ر ، نکا  نیز بافو با د. اسقا  آن از سوی زوجه که با  ر  نیست 
 زوجین موی تواننود   و افالن عقد می با د نفقه به عنوان یکی از آثار مالی عقد نکا  از مقتضیات

. اگور  سقا  یا تبودیو آن توافوق نماینود   از فریق  ر  ضمن عقد یا توافق مستقلی در خدوص ا
خالف  چنین  رفیبدیهی است که  ندا ته با د،  وق نفقهزوجه  چنین توافق نمایند که زوجین

 وده اسوت و توافوق     وضعبرای زوجه ع زیرا که استحقان نفقه از سوی  ار استموازین  رعی 
( 368: 1387دانوان )کاتوزیوان،   . از نمر برخی وقون جایز نیست از بین بردن این استحقانبرای 

نیز اگر  وهر یا زن،  ر  کنند که در نکا  دا م، زوجه وق نفقه ندا ته با د چنین  رفی بافو 
ن.م اینگونه استنبا  می  ود که بحث نفقه، از قواعد آمره محسوب  ده  1106است زیرا از ماده 

کتواب و   چنین امری خالف ،نماید ساقط از خود وق مذکور آن را بعد از ثبوتاما اگر زوجه  است.
د نکوا  داده  وود. پیورو تاییود     نمی با د تا وکم به بطالن  ر  و عق  ارع مقدسسنت و نمر 

صحت چنین  رفی، از این باب که اصو استحقان را مخدوش نمیکند، برخی معتقدند که زوجوه  
هر به  ر  عودم نشووز،   میتواند  ر  اسقا  نفقه خود را زیر پا گذا ته و برای پس از آن، از  و

در صوورت   ،نموود  ذموه زوج را بوری  گذ وت و   اگر زوجه از وق نفقه خوود  "مطالبه نفقه نماید. 
)فاضوو  "تواند مطالبه کند اما نسبت به نفقه آینده وق مطالبوه دارد.  نفقه گذ ته را نمی پشیمانی،
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اوفووا  "، "امووالهم الناس مسلطون علوی   "( همچنین با وجود ادله ای چون 396: 1422لنکرانی، 
، صحت  ر  اسقا  نفقه قابو پذیرش است و زوجین می "المسلمون عند  روفهم"و  "بالعقود

توانند تا جایی که خالف مدالح  ارع و مقنن نبا د ودود وقون خود را مشخ  نمایند. از منمر 
اب یکی از قانونی نیز اگر چه سل  وق کلی مورد پذیرش مقنن نمی با د اما همانگونه که در جو

ن.م، اسقا   959نمر به مفهوم مخالف ماده با  ادله مخالفان بطالن  ر  اسقا  نفقه ذکر گردید
( 576: 1389وق به فور جزیی یا موقت یا در رابطه خاصی، قابو پیش بینی می با د.)کاتوزیان، 

قه هر روز زوجوه  برخی از فقها نیز در  رایطی وق نفقه را قابو اسقا  دانسته اند. به فور مثال نف
( و قول به جواز اسوقا  نفقوه آینوده را اظهور     290: 1410در همان روز قابو اسقا  است )خویی،

( معتقدست که می توان ووق نفقوه   372: 1378فقیه دیگری نیز )فخرالمحققین،  1تلقی می کنند.
ا  زمانی خاص یا وق قسمتی از نفقه مانند خوراک، مسکن، پو اک یوا مدوادیق دیگور را اسوق    

( با نقو کالم فقها جواز  ر  اسقا  نفقوه را بوه   294: 1374نمود. برخی دیگر نیز )محقق داماد، 
صورت جز ی مورد پذیرش قرار می دهند. فلذا اسقا  بخشی از مدادیق نفقه و یوا اسوقا  کلوی    
نفقه در یک مقطع زمانی مشخ  )بطور مثال برای یک سال( قابو پذیرش بووده و تضوادی بوا    

 ارع و مقنن و قوانین آمره نخواهد دا ت.مدالح  
 . بررسی حقوقی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه با نگرش اخالقی4-5

در صورت استنکاف  وهر از دادن نفقه و عودم  »نموده است: قانون مدنى بیان  1129 ماده
کنود و  زن مى تواند براى فالن به واکم رجووع   او بدادن نفقه امکان اجراء وکم محکمه و الزام

 «.واکم  وهر را اجبار به فالن مى نماید همچنین است در صورت عجز  وهر از دادن نفقه

بوه خوافر    ،بارها دیده  ده این است که در  ورایط کنوونى جامعوه   ، آنچه که در پژوهشها 
زنانى که  ،مواد قانونى و مهم تر از آن در اجراى بسیارى مواد و جود دارد برخیکاستیهایى که در 

بوه میزانوى کوه اداموه زنودگى       ،ندگى خانوادگى دچار گرفتاریها و د واریهاى فراوان هسوتند در ز
قوادر بوه جودایى از     ،بیش تر با استفاده از این ماده قانونى ، برایشان سخت و د وار گردیده است

چرا که وق فالن بوه دسوت    ؛همسر خویش و رهایى از د واریها و سختیهاى زندگى مى گردند
موى تواننود بوا     ،فقط با ثابت کردن عسر و ورج در زندگى و یا پرداخت نکردن نفقوه مرد است و 

وجود عسر و وورج را در   بیش تر ،وکم قاضى از همسر خود جدا  وند. قاضیان محترم دادگاه نیز
 ادامه زندگى نمى پذیرند. 

دادگواه   در مواردى که زنان پرداخت نشدن نفقه را دستاویز قرار مى دهند و از جهت از این
                                                 

نفقة الزوجه تقبو اإلسقا  فی کو یوم أما اإلسقا  فی جمیع األزمنة المستقبو؛ فال یخلوو مون إ وکال و إن    » .1
 «.کان الجواز أظهر و أما نفقة األقارب فال تقبو اإلسقا  ألنها واجبة تکلیفا محضا
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در واقع تقاضاى آنوان بوه دلیوو د وواریها و گرفتاریهوا و ورمانهواى        ،درخواست فالن مى کنند
زنها سعى  ،غیرقابو تحمو در زندگى است و در نزدیک به اتفان مواردى که  وهر نفقه نمى دهد

مواده  کرده اند تا به گونه هاى گوناگون خود عهده دار برآوردن مخارج زندگى کردند. تغییور ایون   
 .مى تواند مفید واقع گردد ،تنها پس از اصال  برخى دیگر از مواد و بهبود اجراى آنها ،قانونى

خوود بورآوردن    ،نکته بسیار مهم دیگر آن که در صورتى که مرد نفقوه زن را نپوردازد و زن  
در مدت زموانى کوه    ،ناگزیر مى بایست مطر   ود که دست کم ،هزینه زندگى را بر عهده بگیرد

پیوروى از همسور بور او واجو       ،مشغول کار براى برآوردن هزینه هاى زندگى خویش اسوت  زن
زن بوه جهوت    ،با این که مرد هزینه زندگى و فرزنود را نموى پرداختوه    هنیست. مواردى دیده  د

ولى بارها مورد   ،عالقه نسبت به خانواده و بویژه فرزندان صبر کرده و خود مشغول کار  ده است
باز دا ته است. هر چند کار زن مشروع بوده و در اساس بوه مدولحت خوانواده نیوز     وى را از کار 

بوده است. این ا مر در جامعه ما که به فور معمول مردان خود را صواو  اختیوار در هموه اموور     
زندگى زنان خویش مى دانند بارها پیش آمده است. به این مس له که بور زن الزم نیسوت کوه از    

مانند عالمه ولی  فقهایى ، ان کار براى برآوردن هزینه زندگى پیروى کندهمسر خود در مدت زم
 (.23:4، 1379، آیت اللهىدر تحریر االوکام و بحرانی در ودا ق الناظره ا اره نموده اند. )

 .  نفقه در حقوق آمریکا5
یا ومایت مالی همسران، یک وظیفه قانونی برای  خ  تامین کننده مالی، در فول  1نفقه

زندگی مشترک یا بعد از آن )در مروله جدایی قانونی( است که از قانون فالن یا قوانون خوانواده   
م با پیمان زنا و ی هور یوک از   1996هر ایالت نا ی می  ود. در وقون آمریکا به موج  قانون 

 ود. بنابراین در صوورت عودم تمکون موالی زوج و      ن مالی فرف مقابو متعهد میزوجین به تامی
با ود. در وقوون کوامن ال، نیواز موالی       تمکن مالی زوجه، وی مکلف به تامین مخارج  وهر موی 

زوجین،  ر  وجوب نفقه است و ظاهرا به محض انعقاد عقود نکوا  یوا بعضوا بوه دلیوو زنودگی        
به موج  دستور دادگواه واجو  موی  وود. در ایون نموام        مشترک به معنی خاص، پرداخت نفقه

وقوقی نفقه در سه مروله بررسی می  ود: در دوران ازدواج، بعد از جدایی و قبو از صدور وکوم  
 2قطعی فالن و بعد از فالن. از این رو، دستور پرداخت نفقه نیز به فور کلی به دو صورت موقت

 صادر می  ود. 3دا می یا نفقه
زنودگی موی    از یکودیگر جودا   فالن، از قبو به ومایت مالی دورانی که فرفینموقت  نفقه

 ده، گفته می  ود و مربو  به زمانی است که هنوز وکم نهایی  داده کنند و توسط دادگاه دستور
                                                 

1. Alimony 

2. Temporary Orders 

3. Permanent alimony 
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فالن توسط دادگاه صادر نشده است. دستورهای موقتی نفقه، نیازهای مووقتی زوجوین از قبیوو    
ت آنها را بر فرف می کند و در آینده پایه و اساس پرداخت نفقه دا وم  ومایت از فرزندان و سکون

 قرار می گیرد. 
  وخ   مورگ  زموان  تا  ود و می داده درآمد کم همسر به که نفقه دا می، ومایتی است

فرد گیرنده ادامه دارد و همچنین برای بعد از صدور وکوم فوالن    مجدد ازدواج یا کننده پرداخت
عواملی از قبیو سن زوجین، مهارتهای  غلی آنها، فول مدت ازدواج، درآمد نیز تعیین می  ود و 

 1زوجین و مالیاتی که می پردازند در پرداخت نفقه دا می پس از صدور وکم فالن مؤثرند.
اگر چه در اکثر ایاالت آمریکا، مانند کالیفرنیا، نیوجرسی، ایلی نویز و نیویوورک سووءرفتار و   

کم فالن صادر  ده در تعیین میزان نفقه در نمور گرفتوه نموی  وود     تقدیری که برمبنای آن و
ولی در تعداد کمی از ایاالت مانند ایاالت فلوریدا، تکزاس، جورجیا، کارولینای  مالی و پنسویلوانیا  

بوه موجو  قووانین     2و آرکانزاس، تقدیر زوجین از عوامو مؤثر در تعیین نفقه محسوب می  ود.
مایت از همسر نیازمند، مشرو  به هیچ  رفی نیست و بر خوالف معیوار   خانواده آمریکا، وظیفه و

قوانون خوانواده،    4301  ن زوجه در وقون ایران، مقدار و میزان ومایت)نفقه( نیز مطوابق مواده   
بستگی به  رایط مالی و نیازهوای دو همسور دارد. در خدووص اسوتحقان نفقوه بورای زوجوین،        

ندگی کنند، وظیفه ومایت مالی  وهر ساقط می  ود، مگر چنانچه زن و  وهری داوفلبانه جدا ز
 آن که قبال در این مورد به توافق رسیده با ند. 

البته در صورتی که دو همسر به قدد فالن از یکدیگر جدا  ده با ند، وظیفه ومایت مالی 
یاری کوه  ساقط نمی  ود و زوجین تابع دستور دادگاه در این زمینه می با ند. قاضی دادگاه با اخت

قانون خانواده به دادگاه داده است، می تواند تا پیش از صادر کردن وکم فوالن، یوک همسور را    
( این وق مالی با مراجعه زوجوین  139: 1379مکلف به پرداخت نفقه همسر دیگر سازد.)واجیان، 

تی به یکدیگر به قدد آ تی ساقط می  ود، مگر آن که دادگاه دستور پرداخت نفقه در دوران آ و 
را هم داده با د. در وقیقت هدف قانون وف  وضعیت زندگی همسور نیازمنود بور مبنوای سوطح      

 ٪40و  ٪50زندگی وی در دوران ازدواج است. در این دوران دستور پرداخت نفقه فبوق فرموول   
از  ٪50صادر می  ود. به این ترتی  که دادگاه درآمد زن و  وهر را بررسی موی کنود و معوادل    

درآمد همسر پردرآمد کسر کرده، تفاوت ایون دو را معیوار نفقوه     ٪40کم درآمد را ازدرآمد همسر 
همسر نیازمند قرار می دهد. اجبار یک همسر به پرداخت بدهی های ضروری خوانواده نیوز یکوی    

: 1379دیگر از راه هایی است که دادگاه برای ومایت از همسر نیازمند به کار می بورد. )واجیوان،  
 ر نمام وقوقی ایران، برای زوجین تعریف نشده است.( امری که د141

                                                 
1. www. family. find law. Com. 

2. www. about divorce. Org. 
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در نمام وقوقی آمریکا، دادگاه در صورتی که مدلحت بداند پرداخت نفقه را وتوی پوس از   
مرگ همسر ومایت کننده نیز پیش بینی می کند. بعنوان مثال در ازدواج های فوالنی مدت کوه  

گاه وکم به ادامه پرداخوت نفقوه   ضمن آن یک همسر دچار نق  جسمی یا رووی  ده است، داد
پس از مرگ ومایت کننده می دهد. در این گونه موارد دادگاه می تواند همسر ومایوت کننوده را   

 (.144: 1379موظف به خرید بیمه عمر به نفع همسر نیازمند کند.)واجیان، 
ایی در نمام وقوقی آمریکا، دادگاه مختار است به هنگام صدور وکم انحالل ازدواج بوا جود  

قانونی تا مدت زمانی که صال  می داند همسری را موظف به ومایت از همسر دیگور کنود. رأی   
دادگاه با توجه به امکانات مالی فرد، سطح زندگی خانواده در دوران ازدواج و همچنین با توجه بوه  
  رایطی که قانون خانواده معین می کند صادر می  ود. به عنوان  ر  صدور رأی، دادگواه موی  
تواند همسر ومایت  ونده را وادار کند تا  غو مناسبی پیدا کند و در صوورت لوزوم او را مکلوف    

( نفقه تعیینوی معمووال در پایوان    138: 1379کند به کار ناس استخدامی مراجعه نماید. )واجیان، 
مدت زمان معین  ده از فرف دادگاه ساقط می گردد و چنانچه پیش از پایان این مدت تقاضوای  

دید نمر از دادگاه نشود صالویت صدور وکم مجدد از دادگواه گرفتوه خواهود  ود. در ازدواج     تج
سال( صالویت دادگاه دا می است. به این معنا که دادگواه موظوف    10های فوالنی مدت)بیش از

است در هنگام صدور رأی، پایان دادن به پرداخت نفقه را منو  به بررسی  ورایط دو همسور در   
سال( دادگاه باید مدت پرداخت نفقه را معوین کنود،    10در ازدواجهای کوتاه مدت)زیر آینده نماید.

مگر آنکه با توجه به  رایط، تعیین مدت مندفانه و عادالنه نبا ود. پرداخوت نفقوه)اعم از کوتواه     
مدت یا دراز مدت( در صورت توافق زوجین می تواند به مدت زمانی خاص یا فوت یا ازدواج یکی 

محدود  ود. همچنین در صورت عدم وجود فرزند یا ثروتمند  دن یکوی از زوجوین بوا    از زوجین 
تشکیو زندگی مشترک غیرزنا ویی که منجر به برفورف  ودن نیازهوای فورد گوردد از عواموو       

 قانون خانواده(. 4339- 4322سقو  پرداخت نفقه توسط دادگاه می تواند با د)مواد
الزم به ذکر است که موضوعاتی چون تمکین بوه  در خدوص اسقا  نفقه در وقون آمریکا 

عنوان  ر  عدم اسقا  نفقه همانند آنچه در قوانین ما مدنمر قورار گرفتوه  وده اسوت، مطور       
نیست، زیرا نفقه از وظایف متقابو زووین است و قانون گذار ایون ووق را تکلیفوی بورای هور دو      

تحت هیچ  رایط اسقا  نموی  وود    قلمداد کرده است. به عبارتی در فول زندگی مشترک، نفقه
مگر در صورت توافق زوجین یا عدم مطالبه از یکدیگر که در چنین والتی با توجوه بوه واکمیوت    
اصو اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط  خدی زوجین )بوه جوز در مووارد اخوتالف( توافقوات      

زمند منو  به هویچ  ورفی   فرفین معتبر خواهد بود. در وقون آمریکا وظیفه ومایت از همسر نیا
 نیست که اگر محقق نشود ومایت همسر تحت عنوان نفقه اسقا  گردد.

یکی از دیگر از وجوه افتران بین سیستم وقوقی ایران و آمریکا در این اسوت کوه در ایون     
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قوانون خوانواده،    4360کشور، نفقه پس از فوت نیز به صورت قهری ساقط نمی  ود و فبق ماده
دادگاه در صورتی که مدلحت بداند پرداخت نفقه را وتی پس از مرگ همسر ومایت کننوده نیوز   
پیش بینی می کند. بحث اسقا  نفقه مربو  به دوران زندگی جداگانه از یکدیگر و بعد از فالن و 

ست. چنانچه زوجین بر اساس توافق و به صوت داوفلبانه از همدیگر جودا زنودگی کننود    جدایی ا
وظیفه ومایت مالی ساقط می  ود، البته چنانچه تووافقی در ایون خدووص بوین آن دو صوورت      
گرفته با د آن توافق مبنا قرار می گیرد. اما چنانچوه زوجوین از یکودیگر فوالن بگیرنود وظیفوه       

 ود. در خدوص نفقه پس از فالن این دادگاه است که اختیوار دارد بور   ومایت مالی ساقط نمی 
اساس  رایط و نیاز مالی فرفین و همچنین مدت زندگی مشترک یکی از فرفین را بوه ومایوت   

(. در اینجا هدف قانون ومایوت از  19: 1379مالی و پرداخت نفقه به همسر مکلف نماید)واجیان، 
 ی به مانند دوران زندگی مشترک است. همسر نیازمند و وف  سطح زندگی و

 

 نتیجه گیري
نفقوه اجورت و دسوتمزد    نتیجه گرفته  د کوه     جایگاه ارز های اخالقی در نفقهدر زمینه 

یعنوی، علوت    می با د.کارهای زن در منزل نیست و مبنای آن یک ارزش اخالقی )ایثار و انفان( 
به خدوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی  الزام مرد به پرداخت نفقه در وقون اسالمی با توجه

، یک ارزش اخالقی مبنای ایون وکوم   نیز هر یک این الزام در خدوص مردان است و نه زنان؛ و
بوده است. از فرف دیگر، نتیجه این الزام، تحقق بیرونی یک ارزش اخالقی است؛ یعنی، علوت و  

 است.ت زن هدف نفقه ارزش اخالقی ایثار و انفان و همچنین وف  کرام
مفهوم خواهد  وجوب نفقه یعنی بعد از انعقاد نکا ،تنها پس از توسط زوجه  نفقهاسقا  وق 
ی مقونن و   مدوالح و انگیوزه   موج  مخدوش کردناسقا  وق قبو از پیدایش آن دا ت؛ چراکه 

 ر  عودم  پیش از انعقاد عقد با قبول  اگر زنی منمر قانونی نیز از. نمم عمومی جامعه خواهد بود
به نکا  مردی دربیاید  ر  مذکور اثر قانونی ندا ته و مددان اسقا  موالم یجو     دریافت نفقه،

 خواهد بود، منتهوی زوجوه  از فرف مقنن با توجه به معیارهای موجود  تعیینی نفقهمستحق  بوده و
در خدوص ند. تواند انکار ک ، ولی عدم استحقان خود را نمیآن را از همسر مطالبه ننمایدتواند  می

را بوه صوورت   ی آن مال تواند مانند سایر وقون ، زوجه میوجوب آنعد از صحت اسقا  وق نفقه ب
تناقضوی بوا تکلیفوی بوودن وکوم       در این صوورت نماید  جز ی یا مقطعی )نه به فور کلی( ساقط

 پرداخت نفقه زن توسط زوج و مدالح مد نمر  ارع و مقنن نیز بوجود نخواهد آمد.
تطبیقی آنچه بیشتر خودنمایی نمود، آن است که در وقوون کوامن ال، پرداخوت     در مقایسه

نفقه بر اساس نیاز مالی هر یک از زوجین، برعهده هر دو نفر می با د و ظاهرا به محوض انعقواد   
عقد نکا  یا زندگی مشترک به مدتی خاص، و صرف نمر از بحث تمکین، پرداخت آن واج  می 
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رسد یکی از نقا  منفی در موضوع نفقوه در وقوون آمریکوا، وجووب       ود. در مجموع به نمر می
ت مین نفقه از سوی زن با د که اساسا در تمام جوامع )اسالمی و غیر اسالمی( با  رایط جسومی  
و رووی زن سازگار نیست و قانون گذار در این زمینه به جای بها دادن به زنان، موج  به سختی 

البته با وجود این ضعف آ کار، نقا  مثبتوی نیوز در ایون قووانین     افتادن و مشقت آنها  ده است. 
وجود دارد. استمرار نفقه پس از فوت همسر به هر یک از زوجین نیازمنود یوا بورای دوران بعود از     
متارکه، برای زوجه نیازمند با تکیه بر این استدالل که زن بوا خانوه داری و مراقبوت از فرزنودان     

ی از تحدیالت عالی و مقام اجتماعی نسبت به مرد در فول دوران  انس کمتری برای برخوردار
ازدواج دا ته است و یا تعیین کمیت و کیفیت نفقه با در نمر گورفتن  ورایط زوجوین نوه صورفا      

 موقعیت زوجه، از موارد مثبت موجود در قوانین آمریکا می با د. 

 

 پیشنهادات
ن و غیر قابو انکار می با د اما به نمر های آ کار بین دو نمام وقوقی، مبره تفاوت اگرچه

موارد مثبت موجود در سیستم وقوقی آمریکوا و اعموال آن هوا در قووانین      می رسد تعمیم برخی
 کنونی ایران یا در نمر گرفتن تمامی جوان ، امری مطلوب تلقی گردد. به همین منموور اصوال   

 فوالن  از پوس  زن موالی  اسوتقالل  کوردن امنیوت، آراموش و    فراهم منمور به قانونی مواد برخی
 :  ود می پیشنهاد
 زمان و محو عرف رعایت با هر دو نفر زوجین، وضعیت است الزم ن.م 1107 ماده در 
و نه فقط  ان زوجه، چراکه با توجه به  رایط اجتماعی کنونی و  ناخت هوایی کوه    گردد تعیین

ه وضعیت مرد با درخواسوت ازدواج  مدتی پیش از ازدواج بین زوجین بوجود می آید، زوجه با علم ب
وی موافقت می کند و فبیعتا اگر مردی در فبقه متوسط جامعه قرار دا ته و زن با علم و افوالع  
از موقعیت زوج، وی را انتخاب کرد بایستی در وود انتخواب خوود از  زوج انتموار فوراهم کوردن       

 . است  ده داری جان  نمر این از نیز فقه مقدمات و لوازم زندگی را دا ته با د نه بیشتر، در

  با توجه به نمرات فقهی ارا ه  ده و نیز رای وودت رویه دیوان عالی کشور، الزم است
 در تمکین  رفیت)ن.م 1108 ماده و( نکا  عقد انعقاد به مشرو  نفقه وجوب)ن.م 1102 ماده از

 ود تا از بردا ت هوای متنواقض در    ابهام با اضافه کردن تبدره ای، صریحا رفع( نفقه استحقان
محاکم جلوگیری  ده و صدور وکم به پرداخت نفقه، منو  بوه تشوخی  سولیقه ای قضوات در     

 خدوص تمکین عام و خاص نشود. 
 دو ایون  تبیوین  بورای  محاکم مراجعه و قانون در نشوز و تمکین تعریف عدم به توجه با 
 نشووز  موواردی کوه   تعیوین  ضومن  قانون گوذار  است بهتر  خدی تفسیر یا فقه، عرف به مفهوم

 کند. دادگاه در دلیو ارا ه به ملزم را مرد نشوز، اوراز برای  ود نمی محسوب
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  با توجه به  رایط کنونی اقتدادی و اجتماعی، بهترست قانون گذار در جهت ومایت از
کوه فوالن بوه     زنان در برابر آسی  های اجتماعی، اقتدادی بعد از فالن مقرر نماید، در صورتی

درخواست زوج بوده و نا ی از کوتاهی و سوء معا ورت زوجوه نبا ود و یوا در موواردی کوه بوه        
درخواست زوجه ولی با اثبات  رایط عسر و ورج خود در دادگاه می با د، مرد ملزم بوه پرداخوت   
نود  مبلغ معینی به عنوان مستمری تا زمان ازدواج مجدد زن، به وی با د. چنوین الزاموی موی توا   

جهت جلوگیری از افزایش زنان مطلقه ای که بعد از تورک  ودن از سووی  ووهر بورای توامین       
نیازهای خود بعضا دچار آسی  ها و مشکالت متعددی می  وند و نیز تقویت وس تعهود موردان   
 در قبال زنی که روزی او را از خانه پدری جدا و به همسری انتخاب کرده اند گام موثری با د.

  وامو غیر با ن مطلقه نفقه ومایت های مذکور و با اوراز  رایط مقرر، وکمدر راستای 
 . گردد بینی پیش نکا  نیز فسخ در غیروامو زن نفقه و

 1206 و 1203 موواد  در دیون سایر و اقارب سایر نفقه بر زن نفقه تقدم وق به توجه با ،
 و دولوت  مطالبوات  بور  یوا  دارنود  وثیقوه  کوه  دیوونی  بور  را زن نفقوه  تقودم  وق مواد این بجاست
 قانون 266 ماده در منعکس گانه پنج فبقات صدر در را آن و کند بینی پیش اجتماعی های سازمان
 . دهد قرار ور کستگی تدفیه قانون 58 ماده و وسبی امور
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 یاز جرم مبتن یاجتماع یریشگیدر پ هینقش قوه قضائ
 ناظر به آموزش یاسالم ،یرانیا یبر الگو

  

 1 یرآبادیانور خ
 2 نژاد کیجواد ن

 3 یمحمد باران
 4 یلیاسماع یمهد

 
 چکیده

قانون اساسی با توجه به موضوع امر  8وقوع جرم در اصو در خدوص موضوع پیشگیری از 
ی ی همگانی و واکمیتی تعریف  ده ولیکن گروهی کوه پدیوده  به معروف و نهی از منکر وظیفه

دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هوم بوروز و   مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می
هوای علموی، عملوی    اده از دسوتاوردها و آمووزش  ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمنود اسوتف  

قانون اساسی هوم بوه    4دانند و با این پیش فر  که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصو  می
قانون اساسوی اقودام مناسو      165اصو  5رسند که براساس بند آن ا اره  ده به این نتیجه می

 اید به دلیوو  «. دانندقوه قضا یه می برای پیشگیری از وقوع جرم و اصال  مجرمان را از وظایف
ی سهم موضوع پیشگیری از وقووع جورم در قووه قضوا یه اموری      برخورد غیر علمی با این مقوله

 ناسوان و   ذهنی و تشریفاتی بووده و در نتیجوه فیوف عمیموی از نخبگوان، وقوقودانان و جورم       
وع ناخودآگاه منجر  د کوه   ناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را ندا تند و این موض جامعه
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ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامو قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران قوه قضا یه خود در سیطره
القضوات   های نوین و سکان داری قاضیساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با فلوع افق

ت بار دیگور ایون امیود در افکوار     در  سفید و دانه جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه
ی مجرمانوه و بلکوه مهمتور از آن    قضا یه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیوده   جامعه زنده  د که قوه

پیش قراول پیشگیری از جرم با د در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی کوه تکلیوف قووه    
های نووین و جدیود    م که دیدگاهقضا یه را در ارتبا  با پیشگیری از جرم مشخ  کرده در پی آنی

ها  های تخددی و همگانی و فر  هر مسجدی وقوقدان و سازمان قوه قضا یه را اعم از آموزش
ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی بوا رعایوت   و مراجع زیر مجموعه

کنویم  ت دیگور سوعی موی   الگوی ایرانی و اسالمی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبار 
فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضا یه بپردازیم 
و بررسی عوامو اقتدادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگور صواو  نموران    

 .موکول کنیم
 

 كلیدي واژگان
 .یاسالم یالگو ه،یقوه قضا  ،یاجتماع یریشگیپ ،یریشگیجرم، پ
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 طرح مسأله

وجود یک قوه قضا یه قانونمند در کنار وضور قضات توانمند و وکالی متعهد و وقوقودانان  
ی مجرمانه که یک پدیوده  متخد  در کنار مقررات  فاف و قابو اجرا هم برای مبارزه با پدیده

 هروندان وقوون آنوان   انسانی و اجتماعی است به نحوی که بتواند با پاسخ مناس  به دادخواهی 
تر از آن موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بحث را تضمین کند امری بدیهی است و مهمتر و اولی

ای با وداقو از جورا م  ترین راه کارهای دستیابی به جامعهپیشگیری اجتماعی است. یکی از اصلی
تورین نهادهوای   اسوی یا عاری از جرم پیشگیری از وقوع جرم است و یکی از موثرترین و بلکه اس

متولی پیشگیری از جرم قوه قضا یه است و مؤثرترین نوع پیشگیری از جرم پیشگیری اجتمواعی  
از جرم است وظیفه و تکلیفی که در قوانین و مقررات مختلف قوانونی و از جملوه قوانون اساسوی     

 ( نهاد  ده است.201-203: 1393ی قوه قضا یه)محمد نسو، برعهده
ساسی که در نتیجه وضور سکان دار جدیود در قووه قضوا یه ایجواد  وده      با تحوالتی ا -1

ی بنیادی با ایجاد و پیشگیری از وقوع جورم اسوت. موضووعی    پیشگیری از جرم و در واقع مبارزه
های همچون اویای  ورای عالی پیشگیری از جرم و با فر  هر مسوجدی وقوقودان،   که با فر 

های متورو، فور  مشواوره وقووقی      نی وقون در ایستگاهفر  در مدار قانون، فر  آموزش همگا
های جدیودی از امیور را در اذهوان    رایگان در امامزادگان و بقاع متبرکه و مدالهای کشور با رقه

ی جامعه ایجاد نموده که با وضور وقوقدانان متخد  و متعهد و همکاری نهادهای زیرمجموعه
سازمان بسیج وقوقدانان و کوانون خادمیواران وقووقی    هایی همانند  قوه قضا یه و نهادها و ارگان

 آسان قدس رضوی به سوی تعالی و ترقی در ورکت است:
افزایش نابهنجار آمار جرا م در یک برهه زمانی و افزایش تعداد زندانیان وواکی از انحوراف   

ی اگر چه ممکن است افراد مدعی با ند با واکم  دن اوکام اسالم –وضعیت تعادل عمومی بود 
 ود و نیاز تحقیقات علمی برای  ناخت پدیده مجرمانه و مبارزه با آن  رایط اجتماعی عادی می

دهه از واکمیت نمام اسالمی این موضوع واضح  4یا پیشگیری از آن نیست ولیکن اینک پس از 
و مبرهن است که قوه قضاییه با لیستی مدیرانی  جاع و جرم  ناسان و وقوقودانان پاکدسوت و   

قووه قضوا یه الزم    157و  156ار واکم  وند. به منمور دستیابی به اهداف مذکور در اصول دستک
است که عالوه بر اینکه ریاست قوه قضا یه  خ  عادل و مسلط به امور قضایی، دارای قودرت  

ی راه مکتوب و کار ناسی  وده  ی مدون و فر  مدوب و نقشهمدیریت و تدبیر قضایی و برنامه
-مدیران جهادی و قضاوت پاکدست و وقوقدانان فرهیخته و با درایت و دانشکدهاست الزم است 

های وقون و مراجع قضایی و کلیدی نهادهوای زیور مجموعوه قووه قضواییه و کوانون وکوالی        
های علمیه بایستی با قووه قضواییه   دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکالی قوه قضا یه و ووزه

 همراه و همفکر با ند.
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 اخت پیشگیري اجتماعی از جرمشن -1
هایی اعمال  ود که سوعی در تغییور   تواند بر تمام برنامهواژه پیشگیری اجتماعی از جرم می

یا خود انضبافی برای کاهش اوتمال وقوع بزهکواری دارنود.    ها ارزش رایط یا الگوهای رفتاری، 
یوت موالی از والودین، آمووزش     های ومابرخی تدابیر پیشگیری اجتماعی از جرم عبارتند از: برنامه

های تبلیغی برای تغییر تمایوو موردان بورای    اوان کودکی، ومایت ویژه از کودکان محروم، برنامه
 استفاده از خشونت در روابوط خوانوادگی و امثوالهم!)   

(The crim prevention Digest II, 

p11 
 مبانی و فلسفه پیشگیري اجتماعی -1-1

جرم، رویکردی ر د کرده است که به فوور روز افوزون بور    در پرتو نمریات جامعه  ناسی 
مکتو   ویکاگو فراووی و اجورا      موثال  های جرم تمرکز دارد )اجتماعی و فرصت -علو اقتدادی

Social crime prevention Fact sheet, 2007, pt کرد.()
( مطابق فلسفه زیربنایی ایون   

ع  ده و فرصت جرم را به دسوت آورنود،   رویکرد، تمام مردم چنانچه در اوضاع و اووال خاص واق
اجتمواعی، دولوت و    نیتو م مرتک  بزه خواهند  د. این دیدگاه همکاری بین سوازمانهای رفواه و   

داند. در این دیدگاه جامعه مدنی و ومایت بزهکاران بالقوه را برای موفقیت پیشگیری ضروری می
معوه( نیوز پذیرفتوه  وده اسوت      هنجارمندی جرم )یعنی تلقی جرم به عنوان اموری عواری در جا  

 کننود() دانند که هنجارهای جامعه را نقض می)برخالف گروهی که بزهکاران را اقلیتی بیمار می

Palmary, 2001, p2.) 
رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسومی  

فعو از ارتکاب جرم است. پیشگیری اجتمواعی  بال بازدارندگی بزهکاران بالقوه اجتماعی و در نتیجه
از جرم به بازسازگاری کسانی تمرکز دارد که در خطر بزهکاری قرار دارند و اوسواس یکپوارچگی   

توانود بوه منموور تقویوت دفواع      کنند فروی مانند مراقبت همسایگی موی کمتری را با جامعه می
سوتفاده قورار گیورد. راهبورد مودرن      غیررسمی در جامعه برای توقف جرم و افزایش نمارت مورد ا

ای و مدنی است که بوسویله دولوت پایوه گوذاری و     پیشگیری اجتماعی از جرم یک جنبش ورفه
برد. پیشگیری اجتماعی از جرم مجموعه اهدافی پشتیبانی  ده و ظرفیت دفاع اجتماعی را باال می

 نیتو م عمومی جامعوه و   علو جرم، کاهش خطر بزه دیدگی، افزایش امنیت ریت ثاست برای مهار 
وقون بشر بنابراین راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم به توسعه اقتدوادی، کوار و کسو  امون و     

کند. هزینوه اقودامات پیشوگیری از جورم     کاهش خسارت اخالقی و مادی نا ی از جرم کمک می
عموومی  گذاری تلقی  ود و بازگشت ایون سورمایه از فریوق بهبوود امنیوت      باید به عنان سرمایه

خواهود بوود کوه بوه عنووان       موؤثر  ود. راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم در صورتی متجلی می
هوای جورم بایود در    های اثر بخشی بوه چوالش  بخشی از سیاست اجتماعی محلی اجرا  ود پاسخ
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 ای ساماندهی  ود.ای و محلهسطح منطقه
 مفهوم پیشگیري اجتماعی -2-2

بتنی بر نقش جامعه و اجتماع در جرم اسوت. اجتمواع بوه    بدون تردید پیشگیری اجتماعی م
ی دارای دو مفهوم و کارکرد مختلف است. یک مفهووم جامعوه محویط فیزیکوی     عنوان یک واژه

هوا و سوایر اجوزای معمواری     هوا و سواختمان  ها و کوچوه است که در قال  کالبد  هری با خیابان
حیط انسانی پیرامون فورد اسوت کوارکرد     ود و مفهوم دوم جامعه به عنوان م خدی نمایان می

اول جامعه با عنوان پیشگیری محیطی و کارکرد دوم با عنوان پیشگیری اجتمواعی موورد ا واره    
ای در جرم دا ته با د از یک سو تواند نقش دوگانهگیرد. جامعه در کارکرد انسانی آن میقرار می

د. و از سوی دیگر نقوش بواز دارنوده یوا     تواند به عنوان بستر ساز و وامی جرم ایفای نقش کنمی
 پیشگیرانه در برابر جرم دا ته با د.

 هاي پیشگیري اجتماعیویژگی -2-3

پیشگیری اجتماعی مبتنی بر محیط انسانی پیرامون افراد است. این نووع از پیشوگیری    .1
-آندرصدد تاثیرگذاری بر  خدیت افراد و از بین بردن تمایالت مجرمانه و گرایش به جورم در  

 کند.هاست و در عین وال بر تقویت عوامو باز دارنده از جرم نیز تاکید می

پیشگیری اجتماعی از آنجا که درصدد ساماندهی به گرایشات و تموایالت موجود جورم     .2
است از جهتی با پیشگیری علی هم همپو انی دارد و یک راهکار اساسی برای وو مشکو جورم  

 رود.به  مار می

ر خالف پیشگیری وضعی و محیطی بیشتر مواهیتی نورم افوزاری    پیشگیری اجتماعی ب .3
های آنان اسوت توا بودین    دارد و به دنبال تغییر در رو  و روان انسان و نگرش و باورها و خواسته

 پذیر و قانونمند تربیت نماید.هایی جامعهترتی  انسان

و خطور  در پیشگیری اجتماعی توجه به دو متغیر خیلوی مهوم اسوت. متغیور اول عوامو      .4
اجتماعی و متغیر دوم عوامو ومایتی اجتماعی است. پیشگیری از جرم واصو بر هم زدن تعوادل  

 بین این دو دسته از عوامو در جهت غلبه عوامو ومایتی است.

پیشگیری اجتماعی یک مفهووم بسویط نیسوت بلکوه در درون خوود عواموو مختلوف         .5
 اه دارد.فرهنگی، تربیتی، اقتدادی، فردی و اجتماعی را به همر

موضوع پیشگیری اجتماعی هم فرد و هم جامعه است. یعنی بخشی از تدابیر پیشگیری  .6
اجتماعی فرد مدار و برخی دیگر جامعه مدار هستند و برخی هم کار کرد دوگانه دارنود. ایون امور    

د و ت ثر متقابو فرد و جامعه است که جامعه را به موجودی فراتر از جمع جبری افورا  ریت ثنا ی از 
 و دارای هویتی مستقو از افراد مبدل ساخته است.
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 اسالمی پیشگیري اجتماعی -الگوي ایرانی -2
رویکرد پیشگیری اجتماعی برخالف پیشگیری وضعی فاقود الگوهوای منسوجم و پذیرفتوه     
 ده در کشورهای غربی است و تنها اقدامات پراکنده از قبیوو توسوعه اجتمواعی یوا توسوعه اوان      

انود و  پذیر به عنوان مدوادیق پیشوگیری اجتمواعی مطور   وده     اقشار انحرافکودکی و تقویت 
های پیشگیری اجتمواعی بویش از پویش    بنابراین نیاز به ارا ه الگویی جامع برای استخراج تکنیک

 ناسان و وقوقدانان که دغدغه اسالمی و ملوی دارنود الگووی      ود. به برخی از جرماوساس می
ری اجتمواعی از جورم سوب  فعالیوت موداوم در موضووع پیشوگیری        ایرانی اسالمی برای پیشگی

الگوویی را فراووی و    1390اجتماعی در این خدوص پیش قدم  ده و برای اولین بوار در سوال   
جهت اجرا به معاونت فرهنگی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارا ه نمود. در این الگو چهار محور 

 جرم ترسیم  ده است: فرهنگی از –اصلی برای پیشگیری اجتماعی 
 آگاهی بخشی و اصال  باورهای دینی -1
 توانمند سازی فردی و اجتماعی -2
 مدیریت نیازها -3
 تقویت مداخالی اجتماعی و فرهنگی -4

 پیشگیري اجتماعی از طریق آگاهی بخشی و اصالح باورهاي دینی -2-1

دینوی اسوت از آنجوا     اولین تکنیک از پیشگیری اجتماعی، آگاهی بخشی و اصال  باورهای
با د بر هموین اسواس در الگووی    از نگرش و باورهای وی می مت ثرکه رفتارهای آدمی به  دت 

ای به اصال  نگرش و باورهای فوردی و اجتمواعی   ایرانی اسالمی پیشگیری اجتماعی توجه ویژه
  ود.معطوف می

نگورش و تقویوت   ( اصوال   1در این تکنیک چهار تکنیک فرعی قابو ذکر است که  امو 
هوای  ( ارتقای آگواهی 3ها، هنجارها، اخالن و رفتار دینی ( ترویج و تقویت ارزش2باورهای دینی 

( خنثی سازی عملیات روانی موروجین جورم یوا    4عمومی و اختداصی در مورد جرا م و انحرافات 
  وند.انحراف می

 اصالح نگرش و تقویت باورهاي دینی -2-2

ترین راهکار برای تقویت خوود پوایی و دوری   رهای دینی اساسیاصال  نگرش و تقویت باو
توان به رود در این زمینه به عنوان نمونه میهای اجتماعی به  مار میاز گناهان و جرا م و آسی 

 موارد زیر ا اره کرد:
 اصال  نگرش نسبت به خداوند و جهان هستی -1

 اصال  نگرش نسبت به انسان و خویشتن خویش -2

   نگرش نسبت به دنیا و آخرتاصال -3

 اصال  نسبت به دین و دین داری -4
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 ها، هنجارها، اخالق و رفتار دینیترویج و تقویت ارزش -2-3

ها نام نهاد. یکی دیگر از کارکردهای  اید بتوان قرن جدید را قرن تحول و دگرگونی ارزش
 هاست.قل  و تبدیو ارزشهای سنتی و یا های وارداتی با ارزشها، جایگزینی ارزشرسانه

اگر در دیدگاه سنتی صبر و بردباری و تحمو همسر و ساختن بانداری یوا مشوکالت ارزش   
 د امروزه برای برخی از افراد فالن و دل کندن از همسر و فرزندان و تورک خوانواده    مرده می

ها عمو به ارزش  ود. متولیان امور باید با تدابیر مناس  از  کاف بین نسلی درارزش  مرده می
 و هنجارها پیشگیری کنند.

 هاي عمومی و اختصاصی در مورد جرائم و انحرافاتارتقاي آگاهی -2-4

هوای  بسیاری از مردم به دلیو ناآگاهی نسبت به الگوهای جورم یوا انحوراف و یوا فرصوت     
لی منجور بوه   که چه عووام  دانند ینمگیرند. مردم نوعا  دیدگی قرار می ساز کجروی، آماج بزه زمینه

ساز خطر جرم یا انحراف   وند؛ نسبت به عوامو زمینه دیدگی می باالتر رفتن خطر بزهکاری یا بزه
 ناسوند.  آ نایی کافی را ندارند. و عوامو ومایتی در برابور جورم یوا انحوراف را بوه خووبی نموی       

ه عنوان یکی از گیرد بلکه بسازی اختداصی برخالن عمومی تمام افراد جامعه را در بر نمی آگاهی
دیودگی   سازی بر افراد مستعد بزهکواری یوا بوزه    کارهای پیشگیری ثانویه تالش بر تمرکز آگاه راه
 دارد.

 توانمندسازي فردي و اجتماعی -2-5

عوامو خطر همیشه در جامعه وجود دارند و لیکن برخی براوتی تسولیم  ورایط خطور سواز     
 وند اما با ارتقاء سرمایه اجتماعی و توانمندسازی فردی و تقویوت بواز سوازگاری اجتمواعی و     می

ارتقاء سطح مهارتهای اساسی زندگی و آمووزش مهارتهوای کالموی و     خدوصا ومایتهای قانونی 
 توان واکنش افراد را تقویت و باعث پیشگیری از وقوع جرم  ویم.رفتاری می

 منکر معروف و نهی از ي امر بهگسترش فریضه-2-6

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروغ دین اسالم است و عمو بوه ایون فریضوه یوک     
و  بنودد  یمو وظیفه اجتماعی  ناخته  ده و امر به معروف و نهی از منکور مسویر گنواه و خطوا را     

از کنود  وناخت معوارف دینوی و نوواهی      گسترش آن وفاظ امنیتی و اخالقی جامعه را تقویت می
 (215: 1393)نسو،  منکر بسیار وا ز اهمیت است.

 نظارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه -2-7

نمارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه باعث  ناسایی نقا  قوت و نقا  ضعف است و باعوث  
 تووان  یمو تقویت اعتماد عمومی و دخیو کردن مردم در گروههای نمارتی اسوت در ایون راسوتا    

های مردم نهاد تحکویم و تقویوت    های جهادی و سازمان را با استفاده از گروههای مردمی  نمارت
 بخشید.
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 جایگاه قانونی قوه قضاییه در پیشگیري از جرم -3
قانون اساسی پشتیبان وقون فردی  156قوه قضاییه در زمینه اجرای عدالت براساس اصو 

اصو یاد  وده کشوف    4بند  و اجتماعی و مسئول برقراری یا تحقق بخشیدن به عدالت است. در
ی قووه  جرم و تعقی  مجازات مجرمان و اجرای ودود و مقررات مدون کیفری اسوالم بور عهوده   

قانون اساسی اقدام مناس  برای پیشوگیری از وقووع    156از اصو  5قضاییه است. به موج  بند 
شوروع از  ی اویای وقون عامه و گسترش عودل و آزادی م جرم و اصال  مجرمان در کنار وظیفه

قانون اساسی است که برای مدیریت قوه  157وظایف قوه قضاییه است. و مکمو این اصو، اصو 
قضاییه قاضی القضاتی عادل، آگاه، مدبر و توانمند را پویش بینوی نمووده کوه بتوانود تحووالت و       
تغییرات اساسی و ساختاری مدیریتی ایجاد کند که باعث تحووالت اساسوی در ایون قووه  وده و      

ی مردمی جوذب کنود توا بتوانود اقودامات      ماد عمومی را به عنوان یک ثروت عمیم و پشتوانهاعت
 (.10:1386ها می، مناس  را برای پیشگیری از وقوع جرم مهیا کند.)

در قانون اساسی جمهوری اسالمی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مجموع  
ی پیشگیری اجتماعی از جرم و همچینین یحهتشخی  مدلحت نمام و قوانین عادی از جمله ال

در قانون  ورای عالی پیشگیری از جرم و مبارزه با آن به قوه قضاییه سپرده  ده هر چنود سوایر   
بخشها و سازمانها و نهادهای اجرایی وظیفه دارند در کنار قوه قضاییه همکاری نمایند همچین به 

دوب قوه قضواییه و مراجوع قضوایی بوه صوورت      های مها و آیین نامهمج  بسیاری از بخشنامه
 بالقوه و بالفعو این امر مهم به قوه قضاییه محول  ده است.

 ه در امر پیشگیري اجتماعی از جرمهاي قوه قضاییو برنامه ها طرح -4
هر چند از زمان انسجام و استقرار قوه قضاییه معاونت پیشوگیری از جورم قووه قضواییه در     

تی  هرستانی متولی پیشگیری اجتماعی از جرم بوده ولویکن بسویاری از   سطح ملی و استانی و و
و نمام مند با روی کار آمدن آیت  مؤثری کیفری دا ته و به صورت ملموس این پیشگیریها جنبه

ی وووزه و دانشوگاه بووده    ی قوه قضایه و آمووزش دیوده  اهلل دکتر سید ابراهیم ر یسی که از بدنه
ا کار کار ناسی و دیدگاه تخددی تهیه  ده و ایون وکایوت از آن   فروهای منسجم و ملی که ب

انداز قووه قضواییه کوه     تر از درمان است. در سند تحول چشم دارد که پیشگیری پیوسته کم هزینه
ی راه مطمئن به خدمت رهبری انقالب تقدیم  ده توسط ریاست قوه قضاییه به عنوان یک نقشه

دی و اساسی دارد و پس از استقرار ایشان در زعامت قوه موضوع پیشگیری از جرم هم نقشی کلی
های تخددی برای پیشگیری اجتماعی از جرم و مبتنی بر آموزش محوور بوه  ور      قضا یه فر 

 زیر تقدیم، ارا ه و عملیاتی  ده است.

فر  ملی هر مسجد یک وقوقدان: در این فر  وقوقدانان آموزش دیده و جهوادگر در   (1
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ی خودمات آموز وی و    ریوزی  وده ارا وه    ی مسواجد بوه صوورت برناموه     هسراسر کشور و در کلی
 و مشکالت قضایی جامعه را بر عهده دارند. سؤاالتپاسخگویی وقوقی به 

انودرکار در   فر  میز خدمت: به موج  این فر  مسئولین قضایی و وقوقودانان دسوت   (2
کننود و بوه صوورت     موی مدالها و ستادهای نماز جمعه به صورت چهره به چهره با مردم دیودار  

 مستقیم پاسخگوی  بهات اوتمالی خواهند بود.

ی قووه قضوا یه وقوقودانان توانمنود      فر  بر مدار قانون: به موج  این فر  در هفتوه  (3
های تخددوی رایگوان در فرهنگسوراها و مراکوز مشوخ   وده از جملوه         ها و مشاوره آموزش
 هند.د های بسیج به مردم به صورت رایگان ارا ه می پایگاه

های مترو: قوه قضوا یه بوا همکواری معاونوت      فر  آموزش همگانی وقون در ایستگاه (4
هوای متورو خودمات     ی ایسوتگاه  فرهنگی مترو و  هرداری تهران در ایام خاصی از سال در کلیوه 

 نمایند. آموز ی به عموم جامعه به صورت کامال  رایگان ارا ه می

و نمازهای جمعه سراسور کشوور: بوه     فر  آموزش همگانی، مسا و وقوقی در مدالها (5
موج  این فر  قوه قضا یه با همکاری سازمان بسیج وقوقدانان و دستاوردهای نماز جمعه و بوا  

 ی وقوقی نمازگزاران را بر عهده دارند. استفاده از ظرفیت قضات امر آموزش و مشاوره

یه در ایام فر  آموزش همگانی وقون: به موج  این فر  وقوقدانان منتخ  قوه قضا  (6
 دهند. ای به زا ران ارا ه می های گوناگون خدمات وقوقی و مشاوره خاص و مناسبت

های وقوقی و آموز ی: به موج  فر  مذکور قوه قضا یه بورای   فر  برگزاری کالس (7
هوای   هوای وقووقی و تخددوی کوالس     کاهش مراجعات و مراجع قضایی و با استفاده از ظرفیت

نمایند. همچنوین   قی را برای عالقمندان به صورت رایگان برگزار میتوانمندسازی و آموز ی وقو
 های مناسبتی و گوناگون دیگری به صورت تخددی در دست تهیه و تدارک است. فر 

 پیشگیري اجتماعی از جرم نیروي انسانی مورد نیاز قوه قضائیه براي -5
کاری معاونت فرهنگوی  معاونت پیشگیری از جرم قوه قضا یه و مدیران کو این ووزه با هم

نیوروی   نیتو م هوای عموومی و انقوالب در امیور      های کو کشور، دادستان قوه قضا یه و دادستان
نماینود و   های آموز ی و اجرا ی برای پیشگیری از وقوع جرا م همکاری می ی فر  انسانی و ارا ه

مایند که ذیوال   ن قضایی قوه قضا یه را همکاری می وقوقدانان متخد  و نهادهای قضایی و  به
  ود. به آن ا اره می

های وقوقی و کیفری و خانوادگی در این فر  به  قضات دادگستری: قضات با تخد  (1
 نمایند. صورت جهادتی با قوه قضا یه همکاری می

وکالی کانون وکالی دادگستری: عالوه بر معاضدتهای وقوقی و تسخیری به صوورت   (2
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 نمایند. میداوفل  با قوه قضا یه همکاری 

قانون سوم برنامه توسعه: نقش اساسی  187وکال و مشاورین قوه قضا یه، موضوع ماده  (3
 و موثری در خدوص آموزش و پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضا یه بر عهده دارند.

اعضای سازمان بسیج وقوقدانان: سازمان بسیج وقوقدانان به عنوان یک نهاد قانونمند  (4
های مختلف این سازمان است کوه   دهی وقوقدانان در ر ته و سازمان و متخد  متولی آموزش

 ها تشکیو  ده که با قوه اعضای آن از قضات و وکال و سردفتران و مدیران وقوقی سازمان

 خادمیاران وقوقی آستان قدس رضوی (5
نامه معاونت فرهنگی قوه قضا یه و امور خادمیاران آستان قودس رضووی و    به موج  تفاهم

ان وقوقی آستان قدس رضوی به عنوان بازوان قوه قضا یه با روویه جهادی و داوفلبانوه  خادمیار
به صورت کامال  تخددی و وضوری و غیروضوری امر آموزش و مشاوره وقوقی آواد جامعوه را  

 بر عهده دارند.
 این خدمات کامال  رایگان و تبرعی است.

 اساتید دانشگاه (6
فرهیخته با تعامو سازنده و کامال  رایگان با زکوات علوم و   اساتید برتر دانشگاه و وقوقدانان 

 دهند. ریزی  ده انجام می دانش خود بخشی از این تکلیف را به نحو مقتضی و برنامه

 129مشاورین موضوع سامانه  (7
روزی وقووقی   مشاورین وقوقی و وابستگان قوه قضا یه در این فر  مشغول خدمات  وبانه 

 با ند. به صورت تلفنی به جامعه می

 سازمان قضایی نیروهای مسلح (8
هوای   نیروهای داوفل  و متخد  در سازمان قضایی نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت

های تحت پو ش را به صورت رایگان تقبو  وقوقی و قضایی موجود کار آموزش نیروها و خانواده
 نمایند. می

 ها و مشاورین آن مدیران زندان (9
هوا بورای    های وقوقی مورد نیاز زندانیان و خانواده آن ند آموزشبه موج  این توافق ارز م

 پذیرد. توانمندسازیشان صورت می

 ایثارگران وقوقی  (10
های ایثارگران و مراجعین در مراجع قضایی ارا ه  که به موج  آن آموزش وقوقی به خانواده

  ود. ها پذیرفته می  ود و عندالزوم وکالت این خانواده می
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 گیري نتیجه
الزم است مقدمه پیشگیری اجتماعی از جرم به صورت کامال  جدی و تخددی مورد توجه 

 اند پیشگیری بهتر از درمان است. قوه قضا یه قرار گرفته و پیوسته گفته
و دخیو کردن جامعه در بحث پیشگیری از جرم واج  و بلکه ضوروری اسوت و تحقیقوات    

 کامو و سازمان یافته مورد توجه قرار گیرد.
ای  ود   های اجتماعی و مبتنی بر پیشگیری که صودرا  ا واره   وه قضا یه ضمن انجام فر ق

بایستی کودکان و نوجوانان را گروه اصلی هدف خویش در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم تلقی 
 نماید.

ماهیت پیشگیری اجتماعی فوالنی مدت و مستلزم زمان است و الزم است مدیران صبور و 
 ووزه وضور و دخالت نمایند. با درایت در این

پیشگیری اجتماعی در جرم توسط قوه قضا یه عالوه بر آموزش محور بوودن بایسوتی چنود    
وجهی و مرک  از کار ناسان با تخددهای جرم  ناسانه و وقوقدانان تعهد و راهبرد پیشوگیری  

عوالوه بور   های تخددی و وقوقی زمانی مفید و مثمر خواهد بود کوه   اجتماعی مبتنی بر آموزش
پیشگیری صرف به بهبود کیفیت افراد پیشرفت اقتدادی و کاهش معضوالت اخالقوی و تقویوت    

تر و پایدارتر  تر و مقرون به صرفه هزینه نیازهای مالی توجه نماید و آموزش و پیشگیری از جرم کم
 خواهند بود.

 های جهادی علمی و داوفلبانه و در این خدوص الزامی است. استفاده از تیم
 ناسوی در ایون    الزم است فاصله وقوقدانان بر وکم، قضاوت و داوریان و متخددین جرم

 فرایندن مشارکت نمایند.
نتیجه دیگر اینکه هر چند قوه قضا یه را مسئول پیشگیری اجتماعی از جرم و قبولی قانونی 

ها برای نیوو   آن بدانیم ولیکن همکاری و هماهنگی سایر قوا اعم از مجریه و مقننه و سایر بخش
 رسد. به این منمور و تسریع در دستیابی به اهداف الزم و ضروری به نمر می

همچنین در این فرایند به این موضوع و اصو کلی پی خواهیم برد که پیشگیری اجتمواعی  
هوای بعودی و ارتکواب جورم و تعقیو        قطعا  و مسلما  مفیدتر و بهتر از پیشگیری کیفری و هزینه

 جازات است.مجرم و تعیین م
قوه قضا یه در این مسیر پرفراز و نشی  عالوه بر نیروی انسوانی مواهر و آمووزش دیوده و     

های پیشگیری اجتمواعی از   متخد  باید آموزش و مشاوره وقوقی تخددی را در سرلو  برنامه
های آکادمیک و قضایی و بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی موضوع  جرم قرار دهد و فارغ از بحث

عووا  بایسووتی جامعووه هوودف را بووه سوووی کودکووان و نوجوانووان و خووانواده و مدرسووه و مراکووز قط
های قوانونی   المدت و منطبق بر اصول و چهارچوب ریزی فویو دانشگاهی سون دهد و برنامه پیش
 ناسان و وقوقدانان و علماء و اسواتید دانشوگاه، وکوالی دادگسوتری و      مندی از توان جرم و بهره

 ناپذیر است. و سایر وقوقدانان امری اجتناب قضات فرهیخته
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 یامدهایپ نهیدر زم یاخالق اسالم یارهایمع گاهیجا

 ینبو اتینقل به معنا و بازتاب آن در روا یمنف
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 چکیده
 انیو ب یرا که معدوم(ع) تحت قال  الفواظ  ییمعنا یکه راو نینقو به معنا عبارت است از ا

بووه    نقوو  دهیو پد افوت یره دیو معنا را برساند. بدون ترد دینما انیب گرید ینموده است را با الفاظ
  قا م  یکه به الفاظ خاص  را  ییبسا معنا  است. چه  دا ته  همراه  را به  ییها آفت ثیاواد یموعنا بورا

 فیو از دسوت رفتوه و بعضوا منجور بوه تحر      اش یو نکات ادب تیبوده، در اثور نوقو به معنا، جذاب
 یامودها یپ افتنیو هوم  وده بوا د. محقق در پژوهش واضر بوه دنبوال     یلفم  رکاکت ای یمعنو
 یونبو  اتیو بوه اعتبوار روا   انیو و اهو سنت که موجبوات ز  عهی  ینقو به معنا از نمر علما یمنف
 ثیو نقدان در اواد ادهیز ف،یو تحر رییاضطراب در متن، تغ ث،یبوده است. اختالف اواد ده،یگرد
-یفیتوصو  قیتحق نینقو به معناست. روش ا یمنف یامدهایمتشابه به محکم از جمله پ ویو تبد
 .است یبا فن کتابخانه ا یلیتحل

  كلیدي واژگان
 ات،یو روا ی ناسو   یآسو  ،پیامودهای منفوی  نقو به معنا، نقو به الفواظ،  معیارهای اخالقی، 
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 Email: Ehteshami@gmail.com 
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 طرح مسأله

یکی از مسائلی که در نظام تدوین حدیث دامنگیر بسیاری از روایات شدد،  وود ن ن ده بده 
 روایدت بده الظداع معصد م ن ه بده الظداع  -معنی است. روایت از معص م به دو گ نه است: الد 

 بالمعنی روایت به معنای الظاع معص م ن ه -ب
 روایت به الظاع معص م ن  :  -ال 
َِّذي َسِمَعُه ُدْوَن َتْغیِیٍر َاْو تَ » اِوي َیا الَْظظُّ ال َِّذي َتْحِمُلُه الرَّ ْبِدیٍه َفِهَي روایه الَْحِدیَث َعَليَّ النَّْحِ  ال

حدیث بده نحد ی کده راوی  . روایت 220ق  1407 واسمی  « َاْو زیاد، َاْو َنَ َص َاْو َتْ ِدیٍم َاْو َتْأِخیرٍ 
حدیث را همان ط ر که شنید، است بدون تغییر و تبددیه و زیداد و کاسدوی و ت ددیم و تداخیر در 

 الظاع ن ه کند.
اصه روایت به لظظ معص م است و راوی باید اصه الظاع معص م را بدون تغییدر ن ده کندد 

ِ َو َسدَهُمُه َعَلْیدهِ َأنَّ اْْلَْصَه ِفي الروایه َأْن تک ن بدا الَْظدظُّ الَْمْسدمُ » ِ و ُسدِه َصدَلَ اُت ا «  نِ ِمدْن الرُّ
  امام مالک گظوه است: حدیث رس ل خدا را باید با همدان لظدظ  معصد م  55ق  1407 اب شبهه  

بیان کرد و در غیر حدیث پیامبر ص  اگر به معنا هم ن ده شد د ایدرادی نددارد. خبید بغددادی  
  189ق  1409

 ن ه به معنا: -ب
دُه ر» َُ ِوَي َاْو َبْع وایه بالمعني بَِها َأَداًء الَْحِدیِث َو ِرَواَیوِِه بمعناء َسَ اٌء کان اللَّْظِظ کلده ِمدْن الدرَّ

  ن ه به معنا بیان حددیث و ککدر  ن  ده 230ق  1407 واسمی  « بَِشْرِط َأْن ُیَحاِفَظ َعَليَّ الَْمْعنِيُّ 
 .که معنا حظظ ش دکه لظظ از راوی باشد و  ه بعض  ن به شرطی 

به این ترتید هر گا، انسان کهمی را می شن د و معنای  ن کهم در کهن انسان ثابت می 
ش د و هر گا، انسان بخ اهد  ن کهم را بیان کند اگر با عین کهم موکلم بیان کند ن ه به الظاع 

تماما بیان ش د ن ه  گ یند و اگر معنای کهم موکلم را با الظاع مرادف به نح ی که م ص د موکلم
 کند ن ه به معنا گ یند.

ن ه به معنا همان گ نه که از عن ان  ن نیز بر مي  ید  به معنای ن ه محو ا و مُم ن یک 
روایت است. به عبارت دیگر ن ه به معنا زمانی رخ می دهد که یکی از راویان درصدد بر یدد کده 

اصدلی حددیث  برداشدت خد ی  از  ن هنگام ن ه سخنانی از معص م ن   به جای حظظ صد رت 
سخنان را با کمک واژگان و ص رت های دسو ری که خ د انوخاب کرد، اسدت  بداز سدازد و بده 

 دیگران منو ه نماید.
ن ه به معنی در م ابه ن ه به الظاع ورار دارد. در ن ه به الظاع راوی م ظ  به حظظ دوید  

حظدظ حددیث در حافظده یدا ثبدت و نگدار   عبارات و کلمات حدیث ب د، و این کار را از طری 
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حدیث در دفاتر انجام می دهد و انجام ام ر یاد شد، شاخصه ی ضابط بد دن راوی اسدت. امدا در 
ن ه به معنی راوی م ظ  به حظظ حدیث یا الظاع و عبارات  ن نیسدت. بلکده معدانی و مظداهیم 

ا، به صده  دیدد خد د حددیث را روایات را با عبارات خ د به دیگران انو ال می دهد.  نان که گ
 .  142   1387مخوصر و احیانا ت بیع کرد، و از ن ه کامه  ن صرف نظر می کند.  معارف  

این امر عله  ندی دارد که از همده مهدم تدر عددم نگدار  بده م ودع حددیث در زمدان 
بت و پیامبر ص  و ممن عیت نگار  و تدوین  ن پس از رحلت  ن بزرگ ار است. پی  مد عدم کوا

تدوین سریع حدیث  حافظه ای شدن اکثر روایات و ن ده و انو دال شدظاهی  ن ت سدط راویدان و 
حامهن حدیث شد. اما با گذشت زمان و بروز عارضه پیری راویان حددیث کده بده طد ر طبیعدی 
اغلد به فرام شی می انجامد  ضع  حافظه بسیاری از راویان نمایان شد و در نویجه روایات  نهدا 

اد، و ن صان و تغییر عبارات اولیه همرا، گشت. و در پی  ن ن ه به معنا به وجد د  مدد یعندی با زی
شنید، های خ د را با الظاظی دیگر یا ساخواری مشابه که اصه معنا را می رساند  بیان مدی کندد. 

 .  143 همان  
بدون شک ن ه به معنا در حدیث و یا اخوصدار  ن بدر اصدالت حددیث تداثیر گذاشدوه و در 
شرایبی م جد تحری  م اصد حدیث می گردد. یعنی باید بررسی ش د با فرض وود ن ن ده بده 
معنا در روایات  احادیث م ج د در کواب های شیعه و سنی باید مشخص ش د تا  ه انداز، کاش  

عص مین ن  خ اهد ب د و تا  ه انداز، از م اصد ایشان فاصله دارد. این امدر از و ل پیامبر ص  و م
نه تنها در میان مسلمانان به عن ان عارضه ای نسبت به روایات م رد مبالعه ورار گرفوه بلکده از 
ناحیه مسوشرفان و مخالظان اسهم به عن ان طعنی بر روایات وارد شد، است. لذا یکی از مباحدث 

 کوابهای عل م حدیث بحث از ن ه به معنا در حدیث و پیامدهای  ن است.  مهم در اکثر
مح   در این پژوه  به دنبال بررسی پیامدهای منظی ن ه به معنا و بازتاب  ن در روایات 
نب ی ب د، و در این خص ص پیامدهای منظی در ارتباط با روایات ن ه به معنا شد، را شناسدایی و 

 تحلیه ورار خ اهد داد.   سپس م رد ن د و بررسی و

 پیشینه تحقیق
از وبه ت و دور، حُر ن حلت از ربعد ص  و پیامبر ت حیان مااز زباید را ن ه به معنا بحث 

خلظا نیز ن شدددوند و نمی را یث دحااصحابه ري از بسیاد. سی کرریث بردحااسمی رکوابت و ین وتد
حدیثی همت ي ن شوه هادن ین برباز بلکه بر کردندددددددددد  می دداري خ ر   ن نگااز نه تنها 
ند. بدین ترتید ن ه دتکیه می کرد خ ت ن ه حدیث به محظ ظادر صحابه   نویجه؛ در گماشوند
 در احادیث صحابه رواج یافت.به معنا 
 این زمینه پژوه  هایی  ند ص رت گرفوه که اهم  نها عبارتند از:  در
   سید علدی دلبدری؛ در 1389«:  یامدها سید ن ه به معنا در احادیث  ع امه و پ». م اله 1
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ولدی این م اله به تعری  و بیان پیشینه و ع امه و ضررهای ایدن  سدید پرداخوده شدد، اسدت. 
روایت کلی برای  ن ارائه کرد،  3ضرر را نام برد، و هیچ ت ضیح نداد، و  5ن یسند، در اینجا ف ط 

 است.که  ن هم ن ن پیامد در  ن مشخص و تحلیه و بررسی نشد، 
   محمد ت ی اکبدر ندژاد؛ در ایدن 1387«:   ن  ثار و حدیث ابعاد در معنا به ن ه»م اله  -2

 پرداخوه شد، است.  دعا تدوین و از بعد عصر در معنا به ن ه معنا  شرایط به ن ه م اله به ج از
 اثبدات    محمد ن ید زاد،؛ در این م الده شد اهد1391«:  ور ن در معنا به ن ه»م اله  -3
 در ناهمداهنگی شبهه به پاسخ ها  گزار  در معنا به ن ه ور ن  ج از در ن ه به معنا وو ن کنند،
ارائه شد، که هیچ پیامدی در این م الده بررسدی  ور ن زبان نمایی واوع از دفان و ور ن هاى ن ه

 نشد، است.
 م اله این   مجید معارف؛ 1385«:  ن ه به معنی در حدیث  عله و پیامدهای  ن»م اله  -4

معنی و نیز بیان ادله م اف دان و مخالظدان ن ده بده معندی و  به ن ه پدید، اصه بررسی صدد در
است. لذا ن یسند، در زمینه پیامدها تنها دو مد رد  ن یعندی  شد،  ن ساماندهی پیامدهای شناخت
 بهغی و پیامدهای معن ی را بررسی نم د، است.-ای ادبیپیامده
   عبدالهادی مسع دی؛ این کوداب در دو بخد  1392  «: سید شناسی حدیث»کواب  -5

کلی  سید های ماد، پژوه  و  سید های پژوه  تدوین شد، است  ایدن دو بخد  در هظدد، 
هدای مداد، پدژوه  و در درس تنظیم و ارائه شد، است. ن یسند، در  ن کواب  در بخ   سدید

درس هظوم که عن ان "ن ه به معنا و  هنگ سخن" دارد  نیمی از این فصه را گذاری بدر مباحدث 
معنداي  ن ده ن ه به معنا اخوصاص داد، است. و هدف  شناخت مظه م  جد از  گسدور، و شدرط

را بددون    سدیدن ه معنا ب د،  و  ند  هاي محومه و وو ن یافوه ناشي از حدیث؛  گاهي از  سید
اند؛ مانند: بروز اخوهف اخبار  نیافون مون اصلي  ککر مصداق از پیامدهاي شی ، ن ه معنا بر شمرد،

 حدیث و در نویجه  انکار برخي از احادیث تغییر شکه یافوه و نیز اخوهل مون حدیث.
بده دنبدال م اله حاضر به غیر از  سید ها و ضررهای ککر شد، ن ه به معنا درمندابع بدا   

شناسایی پیامدهای منظی ن ه به معنا در روایات نب ی با ککر مصدادی  و نم نده بد د، و در ایدن 
راسوا حوی ا مکان روایاتی که د ار ن ه به معنا شد، و دارای  ثار سد ئی هسدوند را شناسدایی و 

 م رد ن د و بررسی ورار خ اهد داد.
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 بررسی جواز نقل به معنا -1
 ه به معنا  در این وسمت به نظر برخی صاحبنظران اشار، شد، است:در م ردج از ن 

 خبید بغدادى گظوه است: 
 مسوحد  ن است که حدیث با عین الظداظ  ن ده شد د؛ زیدرا ایدن سدالمورین را، اسدت

  .167  ق1409 
پس از  ن می گ ید در ج از ن ه  سه رأى و نظر است. برخی ن ه به الظاع را مبل ا واجد 4

می به جد از  ن  دانسوه اند  برخی دیگر  ن را در کهم رس ل خدا ص  واجد می دانند و گرو، س  
  .  171د170به ط ر مبل  ع ید، دارند همان  

 ق  بیان داشوه است: 965د911شهید ثانی  
ر ص رتی که با واژ، هاى زبان عرب و معنداى  نهدا و جایگدا، هریدک  شدنا راوى حدیث د

 7 .112باشد  می ت اند ن ه به معنا کند شهید ثانی  ص
 بررسی ادله نقل به معنا -1-1

 روایات -1-1-1

 در این وسمت به بررسی روایات در زمینه ن ه به معنی پرداخوه شد، است.
ِ و  انا نسمع منک الح یه. ف ال: ولنا یارس ل ا اکا لم تحل  ا حراما ولدم »دیث  فه ن در أن نؤد 
م ا حه  واصبوم المعنی فهبأس    .161: 2مجلسی «. …تحر 

به رس ل خدا ص  عرضه داشویم حدیثی را می شن یم ولی نمی ت انیم  نگ نه که شدنیدیم 
ح ی دت معندا رسدید، اگر حهلی را حرام نکنید و حرامی را حهل نکنید و بده »ن ه کنیم. فرم د: 
 «.باشید  منعی نیست

ِ و ص :  أ م عد، بین عینی جهنم»د وال رس ل ا ودال فشد   «. من کذب علی  موعمدا فلیوب  
ِ و  ولدت هدذا ونحدن نسدمع مندک  کلک علی اصحابه حوی عرض فی وج ههم ووال ا یارسد ل ا

ر. ف ال:  ی  یرو عیبی ویشدین لم اعن کلک ولکن من کذب عل»الحدیث فنزید ونن ص ون دم ونؤخ 
  236: 10 مو ی هندی «. ا سهم

«. هرکس بر من دروغ بندد  جایگاه  میان دو  شم دوزخ اسدت»رس ل خدا ص  فرم د: 
این سخن بر یاران ایشان گران  مد و ناراحوی بر  هر،  نان  شکارشد. گظوند: اى رس ل خدا ص   

می افزاییم و ت دیم و تدأخیر در  ن انجدام  ما سخنی از شما می شن یم  از  ن می کاهیم یا بر  ن
مراد من این گ نه ن ه نیست؛ بلکه  ن است که کسی دروغی »می دهیم. رس ل خدا ص  فرم د: 

، ساخون دین باشد  «.به من نسبت دهد و وصد  عید ج یی از من یا مش  
ِ و امرءا سمع م الوی فلم یزد فیه  فدرب  »د روى عن النبی ص  ان ه وال:  حامده ف ده  رحم ا

  .228: 10همان «. لیس بظ یه
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خداى رحمت کند کسی را کده  د ن سدخن مدرا »از رس ل خدا ن ه شد، است که فرم د: 
 «.شنید   ن را دریابد و همانگ نه به دیگران برساند.  ه بسا ناوه ف هی که خ د ف یه نیست

جاى تردیدد و انکدار این حدیث  بر رجحان و برترى ن ه با الظاع د لت دارد و این مبلد  
نیست. اما باید دانسوه ش د که این روایت  معارض دسوه اول نیست؛  راکده  نهدا در د لدت بدر 
ج از  صراحت داشت و این م رد  اگر بر منع به ط ر وبع د لت داشت  باید حمه بر رجحان می 

 شد؛  ه رسد به اکن ن که مُم ن دسوه دوم  خ د  رجحان است.
رد از احادیث که بیانگر دیدگا، ائمه اطهار  ن در زمینه ن ه به معنا می باشد در ادامه  ند م 
 بیان گردید، است.

ِ و   علیه السهم   : أسدمع الحددیث مند »   فلعل دي   أرویده کمدا  وال : ولت ْلبي عبد ا
 «.واجلس  ف ال : إکا أصبت الصلد منه فه بأس   إن ما ه  بمنزلة تعاَل   وهلمَّ   واوعد   سمعوه

ام  که از شما شنید، شن م و شاید  نان شخصی به امام صادق ن  گظت: از شما حدیثی را می
هرگا، ج هر و اساس روایت را محظ ع نگا، داری مانعی نددارد  ایدن »ن ه نکنم؟ امام ن  فرم د: 

عندای تنها به منزله جابجا کردن میان کلمات تعال با هلم به معندای بیدا  و اوعدد بدا اجلس بده م
  .105:27بنشین  است حر عاملی 

محمد بن مسلم ن ه می کند که به امام صادق  ن  عرض کردم: من از شما حدیث شنید،  
اگر در صدد انو ال معانی باشدی » اما در م ام ن ه د ار زیاد، و ن صان می ش م. امام  ن  فرم د: 

  .51:1 کلینی « اشکالی ندارد. 
صادق  ن  گظوم: من از شما احادیثی مدی شدن م. در نظدر دارم  داود بن فرود گ ید: به امام

 نها را همانگ نه که شنید، ام باز گ  کنم  اما نمی ش د. امام صادق  ن  فرم د:  یا در این م ض ن 
عمدی داری؟ گظوم: نه. باز فرم د: در صدد هسوی که معانی را ن ه کندی؟ گظدوم:  ری. امدام  ن  

  همانجا  فرم د: پس اشکالی ندارد. 
با بررسی روایات ککر شد، در زمینه ن ه به معنی   می ت ان بیدان داشدت اسداس  دیددگا، 

 امامان  ن   در زمینه ن ه به معنا به شر  کیه می باشد: 
 ال : ن ه به الظاع روایات به ن ه به معنای  نها ارجحیت دارد. 

 که:ن ه به معنای روایات امری مجاز می باشد مشروط به  ن  -ب 
 معانی و م اصد روایات به درسوی انو ال پیدا کند. -1
الظاع و عبارات حدیث خهف م ازین ادبی نب د، و به عبدارتی دیگدر عداری از رکالدت  - 2

 لظظی باشد.
نیز  زم به ککر می باشد که این تعلیمات همان است که بعدها در کوابهای عل م حدیث بدا 

: 2از ناحیده محددثان مد رد بحدث ودرار گرفدت.  مجلسدی عن ان شرایط و ض ابط ن ه به معنی 



 │ ینبو اتینقل هب معنا و بازاتب آن رد روا  یمنف  یدمداهایپ نهی رد زم  یاخالق اسالم  یاراهیمع  گاهی جا                                          

 

105 

  164و163
 رویّه عقال  -1-1-2

ن ه به معنا  بدانسان که در معنا خللی واردنش د  در محداورات ع هیدی  امدرى موعدارف و 
شایع است. شارن نیز از این روی ه  ردعی نداشوه است. به تعبیر دیگر  ع ه در محداورات خد د بدا 
ز این تسامح به ن ه می پردازند و خ د را م ی د به ن ه عین واژ، ها نمی دانند. شریعت اسهمی نید

 از این سدیر، و رو   مندع نکدرد،  بلکده روایدات ن ده شدد، پیشدین  مؤی دد ایدن رو  اسدت.                                                 
 : برخی از عالمان عل م حددیث دربدار، ن ده بده معندا گظوده اندد:                                    .

 )128ن می نماید مدیرشانه  ی  بداهت ع ه  حکم به ج از  بلکه رجحان  
 سیره صحابه و راویان  -1-1-3

 مح   حل ی در این زمینه بیان داشوه است:
ان  الصحابة کانت تروى مجالس الن بی بعد ان ُاءها وتباول المدد   ویبعدد فدی العداد  ب داء 

ِ و سبحانه وص  ال صة ال احد  بالظاع مخولظة  .  مح د  حلدی  الظاظه بعینها علی اْلکهان  وْلن  ا
  153ق  1403

یاران پیامبر ص   مجالس وى را پس از گذشت زمانی ن ه می کردندد و بده طد ر طبیعدی 
وعده را بدا واژ، هداى مخولد  ن ده عین واژ، ها در کهن نمی ماند. خداوند نیز در ور ن  یدک وا

 کند. می
 برخی از ن یسندگان اهه سن ت بیان داشوه اند:

پیشینیان  گ اهی می دهد که با ن ه به معنا روایت می کدرد، اندد و وضعیت اکثر صحابه و 
ه است صه  الدین ادلبی   د از یک حدیث یا یک وص    77ق  1403دلیه این امر  ن ه هاى موعد 

                                                                     .                              ...35 
درنهایت  می ت ان بیان داشت با ت جه به این که راویان در یک سبح از معرفت و دان  نب دندد  
اسدی وی از سد ى پیدامبر ص  و  لیه  به حظظ منوهی مدی شدد و حس  و راههاى حظظ و نگهدارى او 

 36ائمه ن  براى ن ه دوی  ایجاد نشد، ب د.
 عسر و حرج در نقل به الفاظ  -1-1-4

ک جسوه اند  این است که اگر  ن  یکی از ادل ه اى که وائهن به ج از ن ه به معنا بدان تمس 
ه مشد  ت و حدرج  را روا ندانیم  از بسیارى از احادیث نظعی نخ اهیم برد و در ن ه احادیث  موحم 

و « اگر ن ه به معنا روا نب د  ما حدیث ن ده نمدی کدردیم»خ اهیم شد. حسن بصرى گظوه است: 
همه اینهدا بدر ایدن امدر  …و« اگر معنا وسیع نب د  مردم ههک می شدند»دیگرى گظوه است: 

تأکید دارد که ن ه به لظظ  با دش ارى و سخوی همرا، است و این  شاهد است که ن ده بده معندا 
                 .... . ..                  129جدددایز مدددی باشدددد.  المبیعدددی  
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یعت اسهمی ترجمه احادیث را روا دانسوه  تبددیه  ن در همین راسواست این اسود ل که اگر شر
  .232 واسمی دمش ی را در یک زبان با حظظ معنا نیز جایز خ اهدکرد 

لذا اگر پذیرفوه ش د که ن ه بده معندا امدرى ع هیدی اسدت و در میدان اصدحاب و یداران 
ط از  ن  دودت پیامبر ص  و ائمه ن  نیز رواج داشوه اسدت  بایدد در معنداکردن حددیث و اسدونبا

رى در یدک مُدم ن ن ده شدد،   بیشورى نم د. زیرا از یکس  بسیارى از م ارد که احادیث مکدر 
درواوع یک سخن ب د، است که راویان با الظاع مخولظی از  ن تعبیر کرد، اند؛ از س ى دیگر  باید 

ع  صدرف نظدر ودر مشورک این واژ، ها و الظاع را در اسونباط مهحظه کرد، و از ویژگیهاى الظدا
 کرد و این  حوی در م اردى که یک ن ه بیشور نیست  هم شایسوه است منظ ر گردد.

 معنی  به نقل پیامدهای -2
در احادیث و جامعه اسهمی دارای  ثار س ئی  باشد  همرا، ج از شرایط با معنا اگر ه به ن ه
   ها عبارتند از:ترین  نمهم که کند می ایجاد حدیث اصالت به نسبت و پیامدهایی ب د، است

 اختالف احادیث -2-1

یکی از بارزترین پیامد ن ه به معنا اخوهف احادیث می باشدد و ایدن اخدوهف در بعُدی از 
احادیث بسیار زیاد است و گا، باعث تعارض دو حدیث می ش د و گاهی هم با وجد د اخدوهف در 

 اخوهف در حد بسیار کم است.الظاع اخوهفی در حکم ایجاد نمی ش د و گاهی هم این 
ن ه به معنا در احادیث  از ع امه مهم پیدای  اخوهف در اخبار است. اگدر اصده کداربرد  
در ن ه راویان پذیرفوه ش د  به ط ر طبیعی  اخوهف های فراوانی در مود ن « ن ه به معنا»رو  

ترین اثر منظدي ن ده مهم من  ل به وج د می  ید که در م اردی  تعارض نمایی دارند. این  سید 
ش د. هر گا، راوي حدیث یا مؤل   به معناي به طری  ناصحیح است که منشأ مشکهت دیگر مي

معنا را به درسوي تشخیص ندهد و همان برداشت نادرست خ د را در والد الظاظي دیگدر عرضده 
ندا را بده گ نده اي  ورد. اگر ناوه بعدي نیز شی ، ن ده بده معکند  زمینه این مشکه را فراهم مي

 یدد گا، معنایی پدیدد مدیدهد  نمی نادرست تکرار کند  معنایي دورتر از معنای درست به دست 
  .121: 1   1392که به هیچ روی پذیرفونی و وابه ت جیه نیست.  مسع دی  

نم نه زیر  شاهد خ بی برای این  سید است. این حدیث را شیخ صدوق به ص رت مرسده 
ص رت مسند و صحیح  از امام صادق ن  ن ه کرد، اسدت: ودال الصدادق علیده  و شیخ ط سی به

ُ »السهم:  ِ و دَع ا کاَن َبن  إسرائیَه إکا أصاَب أحَدهم َوبرُ  ب ٍل َوَرُض ا لُح َمهم بِالَم اریِض وَودْد َوسَّ
« اْنُظروا کیدَ  َتک ُند نَ عزَّ وَجهَّ علیُکم بِأوسَع ما َبیَن السماِء واْلرِض وَجَعَه لُکم الماَء َطُهد رًا  َفد

ای بد ل   . هنگامی که وبدر،27    356: 1ق  1410؛ ط سی  13    10: 1   1361 صدوق  
 یدند؛ در حالي که خداوندد عدز   گ شوشان را مي  کرد  با ویچی  به یکی از بنی اسرائیه اصابت مي

و  ب را بدرای شدما  ترین شیء میان  سمان و زمین  شما را راحدت کدرد، اسدت  وجه  با گسورد،
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 اید؟ کنند، گردانید،. پس بنگرید  گ نه پاک
وی مانند بنی اسرائیه را  حدیث ف ق از نظر معنایی د ار اشکال می باشد.  گ نه می ت ان ام 

وادار به این حکم کرد؟ و بر فرض وادار شدن به این حکم سخت و غیر موعارف   یا وبع گ شت  
یگیری این حدیث  تأثیر کاربرد ن ه معنا را در تغییر معنای حدیث انجامد؟ پ به نجاسِت بیشور نمي

ای اسدت کده بده مدا کمدک  دهد. ن ه همین حدیث در تظسیر علی بن ابراهیم  به گ نه نشان مي
گرفوه را تشخیص دهیم و  گ نگی ن ه معندا را حددس بدزنیم. علدی بدن  کند تا تغییر ص رت مي

َِّذیَن یوَّ »ابراهیم در شر   یه:  َِّذي َیِجُدوَنُه َمْکُو بًا ِعْنَدُهْم ِفي الوَّْ راِ  َو ال ُس َل النَّبِيَّ اْْلَميَّ ال بُِع َن الرَّ
یَبداِت َو ُیَحدَرُم َعَلدْیِهمُ  ْنِجیِه َیأُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َو َیْنَهاُهْم َعِن الُْمْنَکِر َو ُیِحهُّ لَُهدُم البَّ  الَْخَبائِدَث اْْلِ

ُع َعْنهُ  َُ َّوِي کاَنْت َعَلْیِهمْ َوَی الثِْ َه الدذي »گ ید: یعني:    مي157 ا عراف: 1«ْم ِإْصَرُهْم َو اْْلْغهَل ال
ُم و   ُ علیهم الُغسَه وال ض َء بِالماِء ولَْم َیِحهَّ لَهدم الودیمُّ ِ و کاَن علی َبنی إسرائیَه وه  أنَّه َفَرَض ا

ِس والَمحاریِد  وکان الرُجُه إکا أْکَنَد  َخَرَج َنَظُسه ُمْنوَِنًا َفُیعَلُم َیِحهُّ لهم الصهُ  إ  في البَِیعِ والکنائِ 
ِ عدن  ِ و أنَّه أکَنَد  وإکا أصاَب شیئًا ِمن َبدنِه الب ُل َوَبُع ،  ولَْم َیِحهَّ لَهم الَمْغَنُم. َفَرَفَع کل  رس ُل ا

وِه َو اْْلْغدهَل » . مدراد از 3842    351: 3ق  1409. حر عداملی  242: 1   1367 ومی  « أمَّ
َّوِي کاَنْت َعَلْیِهمْ    بار سنگینی است که بر دو  بنی اسرائیه ب د و  ن اینکه خداوندد  غسده و «ال

م برایشان روا نب د؛ نماز برای  نان جز در کلیسداها و  وض  با  ب را بر  نان واجد ساخوه ب د و تیم 
شد و همگدان مدی  گنا، می کرد  نَظس  بدب  می ها و دیرها  جایز نب د؛ هنگامی که کسی کنیسه

کرد  با او وبع راببه  فهمیدند که گناهی از او سر زد،؛ هرگا، ب ل به بخشی از بدنشان اصابت می
و  برداشت.  می  کردند؛ و غنیمت برایشان حهل نب د. اما رس ل خدا  ص  این ها را از ام 

بد د، اسدت و بده معندای وبدع « َبُعد ،وَ »به احومال فراوان  عبارت اصلی حدیث نخست  
شدد،؛ و عبدارت  گشوه و نده اندداِم نجس نیز به شخص باز می« ،»راببه  نه وبع عُ ؛ و ضمیر 

نیز در فر یند ن ه معنا افزود، شد، است. یعنی بنی اسرائیه  نین شخصی « لُح َمهم بِالَم اریضِ »
ا تبهیر کند. ایدن معندا بدا کاربردهدای را به مجالس و مجامع خ د را، نمی دادند تا  ن که خ د ر

ل: ثعلبی از ابن عب اس« وبع ،» که وبع راببده یهد د بدا عبداد  بدن  -نیز همس  است. کاربرد او 
کدان بیَنده وبدیَن الیهد ِد »   نین ن ه کرد، اسدت:  -الصامت را سبد نزول یکی از  یات دانسوه

ا أسَلَم َوَبُع ،  ؛ میان او و یه د  پیمانی بد د کده  د ن اسدهم 261: 1 عاملي  بی تا  « ِحلٌ   َفلم 
                                                 

کسی که ]نام و مشخداتِ[ او را نزد خود در تورات و . کسانی که از فرستاده و پیامبرِ درس ناخوانده و همان 1

دهد و از هر کار  فرمان می  کنند؛ ]پیامبری[ که آنان را به هر کار پسندیده یابند و ، پیروی می انجیو، نو ته می
ه بر کند و بار سنگین آنان و زنجیرهایی را ک ها را بر آنان والل و پلیدها را ورام می دارد و پاکیزه ز ت، باز می

 دارد. گردنشان است، از آنها بر می
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کده در « ِش اق بدا پیدامبر» ورد ] ن را شکسوه[ از او بریدند. کاربرد دوم: عهمه مجلسی در شر  
ُس لَ »ِ یه: إ ِ َو َشاوُّ ا الرَّ ِ و وا َعْن َسبِیِه ا َِّذیَن َکَظُروا َو َصدُّ   مبر  شد،  به ن ه از 32 محمد: « نَّ ال

 مجلسدی  « أي: َوَبُع ، في أهِه بیوِه بعَد أْخِذ، المیثاَق علیهم له»ی   نین  ورد، است: تظسیر وم
 ؛ پس از  ن کده پیدامبر اکدرم  ص  از  ندان بدرای 309: 2   1367؛ ومی  163: 30ق  1403

های دیگری نیز دارد.  ر.ک: نسدائی   ا  بریدند. این حدیث  ن ه علی ن  پیمان گرفت  از خان اد،
شدد،  نیدز  های دیگری  مانندد بریددن لبداس و نده عُد  نجس  . همچنین  حدس28ص   1ج 
   1396ت ان زد؛ اما دیدگا، های ف ق برگرفوه از نظر عهمه شعرانی می باشد.  ش شدوری   می
 ؛ پان شت علي اکبر غظاري .10: 1   1361. صدوق؛ 74: 1

که روز به معبد رفون  و عبدادت   ظاهرًا این حکم در روز شنبه»یکی از مح   ان می گ ید: 
 نهاست  معم ل ب د، و شخص مذک ر به معبد را، نمی یافت. یکی از راویان مرجع ضمیر بارز در 

را درست نشناخوه و  ن را به بدن یا ب ل بازگرداند، و خبر را ن ه به معنا کدرد، و ایدن  « وبع ،»
یه دیان  نین کاری را نمدی کنندد و م جد شد، که شارحان در معنای خبر درماند، ش ند؛   ن 

ف شد، است و نیز معنا ندارد که  نمی ت انند هم بکنند و به خ بی از لظظ بر می  ید که در  ن تصر 
: 1   1361 صددوق  « یکی از  نها به ب ل  ل د، ش د و دیگران گ شت هدای خد د را بچینندد.

26 .  
اند؛ مثه دربار، ی روایدات داسدوان رد،عهمه طباطبایي نیز در م اردي به این نکوه اشار، ک

در بیان داسوان اصحاب که  از طری  شیعه و سني روایات بسدیاری »اصحاب که  می گ یند: 
ها حوی دو روایت دید، وج د دارد ولیکن خیلی با هم اخوهف دارند به ط ري که در میان همه  ن

  .281: 13 ق 1417 طباطبایي  « نمی ش د که از هر جهت مثه هم باشند.
َق إلیهدا ِمدْن »فرمایند: ایشان در جای دیگری می والوش یُ  الذی ُیوراءی ِفی الروایات َتَبرَّ

  این تش ی  و اخوهفی که در روایدات دیدد، 96: 16ق  1417 طباطبایی  « جَِهِة الن ِه بالمعنی
بدا عبدارت خ دشدان ن ده  ها را، یافوه و راویان  فرمای  امام راش د از را، ن ه به معنا در  نمی
 اند  در نویجه این ط ر شد، است.کرد،

اخوهف احادیث گاهی باعث می ش د هر گروهی یک حدیث را مسوند ورار دهند و بدا هدم 
اخوهف پیدا کنند و مذاهد ف هی ب ج د  ید که این بیشور در اهه سنت مشخص است. بده نظدر 

ی نادرست راویان است که باعث شد، حوی  راء می رسد این اخوهف نشأت گرفوه از ن ه به معنا
 .ف هی مجوهدان باهم اخوهف یابند

همچنین یکی دیگر از اشکال اخوهف در حدیث  که ریشه در ن ه بده معندای حددیث دارد 
« عدرض»و مشدو  از « تظاعده»مصدر باب « تعارض» تعارض و اخوهف می باشد.  مساله ی  

است که هم به معنای اظهار و ابراز است و هم به معنای پهنا در م ابه طد ل  درازا   فراهیددی  
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 . هر دو معنی در محه بحث  موناسد است؛ زیرا هر یک از دو خبدر در م ابده 271: 1ق  1405
ت ان گظت: هر یک از  نهدا خد د را در  می ط ر که کند؛ همان ش د و عرض اندام می هم ظاهر می

یت و اعوبار  هم در اصبه   تنافی « تعارض»داند. ارز  می عرض و هم م ابه دیگری از نظر حج 
  513ق 1410و ناسازگاری عرفی در مظاد و مدل ل دو یا  ند خبر یا دلیه را تعارض گ یند. صددر 

این ناسازگاری  اعم اسدت از اینکده بده نحد  م ص د از تنافِی عرفی در برابر ع لی  این است که 
تباین کل ی باشد یا عامین من وجه یا عم م و خص ص مبل  تا م ارد جمع عرفدی را هدم شدامه 

  439: 4   1376گردد. سبحانی  
روایوی از اب الصبا  از امام صادق  ن  ن ه « ج از أکه لح م اْلضاحی»شیخ ط سی در باب 

ا  ص  از  خ ردن  گ شت های وربانی بعد از سه روز مندع کردندد  کند که فرم دند: رس ل خد می
ولی بعدًا اجاز، دادند و فرم دند: از گ شت های وربانی بعد از سه روز بخ رید و  ن را کخیر، کنید. 

کند که ایشان فرم دند: همانا پیامبر  از طرفی  روایوی را از محمد بن مسلم از امام باور ن  ن ه می
گ یدد: ایدن  ری گ شت های وربانی  بی  از سه روز نهی کردند. در ادامه  شیخ میاز نگهدا ص  

دو روایت  ناسازگار نیست؛ زیرا مانعی ندارد که محمد بن مسلم با اب  الصبا   هر دو این بخ  از 
از این گ شت ها نهی کرد، است  لکن بخشی از حدیث را که   ص  خبر را شنید، باشند که پیامبر

اکن دادند  اب الصبا  گزار  کرد،  ولی محمد بن مسدلم   ن را فرامد   کدرد،  ص  مبربعدًا پیا
  نیز در بحث وج ب ترتید در غسده  خبدری بدر خدهف سدایر 177: 2   1363است. ط سی  

روایات  ورد، است که امام ن  نخست دسو ر شسون بددن  طدرف راسدت و  د   و بعدد سدر را 
ه احومال و ی  راوی در این خبر اشوبا، کرد، و  ن را به خد بی ب»ن یسد: اند. شیخ ط سی می داد،

ضبط نکرد، و مبلد بر او مشوبه شد، است؛  ه اینکه ممکن است شنید، باشد که امام صادق ن  
  ولدی او ایدن «سرت را غسه بد، و در هنگام س ار شدن  بدن را غسه بدد،»به  ن زن فرم دند: 

 همان  «.گ نه است ا، بر این سخن  ن ه دیگِر راوی به همینخبر را وارونه گزار  کرد، است. گ 
4 :212   

گا، طب  گماِن راوی میان حدیث ن ِه به معنای او و روایات اصدیه معصد مان ن  تعدارض 
رخ می دهد که برخی از بزرگان مانند شیخ ط سی با ت جه دادن بده اشدوبا، راوی در ن ده  رفدع 

ِ و َعلیٌّ »تعارض می نمایند؛ مانند:  ُک نَِی َعدْن َأبِدی َعْبدِدا بُن ابراهیَم َعْن أبیِه َعِن النَّْ َفلَی َعِن السَّ
ِ و َتعالَی  ْهُم واحٌد ِمْن َثمانَیِة لَ ْ ِل ا علیه السهم أنَُّه ُسئَِه َعْن َرُجٍه ُی ِصی بَِسْهٍم ِمْن مالِِه َف اَل السَّ

دواُت لِْلُظَ راِء َو الَْمساکیِن وَ  ََّظِة ُوُل ُبُهْم َو ِفی الَروداِب والْغداِرمیَن َو ِفدی إنَّما الصَّ الْعاِملیَن َعَلْیها َو الُْمؤل
بیِه  ت به:  ِ و واْبِن السَّ  ؛ سک نی روایت نم د، اسدت کده از امدام صدادق ن  دربدار، ی 60َسبیِه ا

ت مردی که به سهمی از مال خ د وصیت نم د، ب د  سؤال شد. ایشان فرم دند: سهم یک وسدم
از هشت تاست؛ زیرا در ور ن  مد، است: همانا صدوات برای نیازمندان و درماندگان و کدارگزاران 
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 «.زکات و جلد دلها و  زادکردن بندگان و وامداران و در را، خدا و در را، ماندگان است
اٍل »اما در روایوی دیگر  نین  مد، است:  َُّ ا ما َرواُ، َعلیُّ بن الَحَسِن ْبِن َف َعْن َعْمرو بِن َفأمَّ

ِ و َعْن أبیِه علیه السدهم وداَل َمدْن  ِ ْبِن الُمِغیرِ  َعْن َطْلَحَة ْبِن َزْیٍد َعْن َأبِی َعْبِدا ِ و َسعیٍد َعْن َعْبِد ا
؛ امام صادق ن  از پدر  ن ه فرم د، است: کسی که «َأْوَصی بَِسْهٍم ِمْن مالِِه َفُهَ  َسْهٌم ِمْن َعشَر ٍ 

 «.وصیت نماید   ن سهم یک وسمت از د، تاستبه سهمی از مال  
اوی َوَهدَم »شیخ ط سی می فرماید:  فالَ ْجُه ِفی َهذا الَخَبِر أَحُد َشْیَئْیِن َأَحَدُهما أْن َیُک َن الدر 

دْهِم َو َظدنَّ أنَّ  « اِحددٌ الَمْعَندی و   ن ُه   َیْمَونُع أْن َیُک َن َسمَع کلَِک ِفی َتظسیِر الِجزِء َفَرواُ، فی السَّ
 . در ت جیه این خبر دو احومدال اسدت: یکدی اینکده 3و  1   80. ب 133: 4   1363 ط سی  

راوی اشوبا، نم د،؛ زیرا ممکن است  ن را در تظسیر جدزء شدنید، باشدد  ولدی او  ن را در سدهم  
  . 139   1386 دلبری  « روایت نم د، و گمان برد، است که معنای  نها یکی است

ن ه به معنای نادرست راوی باعث تعارض احادیث شد، به ط ری کده روای می ت ان گظت 
 بعدی این اشوبا، را تکرار نم د، و باعث سردرگرمی روایان دیگر شد، است. 

 اضطراب در متن احادیث -2-2

گاهی اخوهف لظظی بین احادیث  ن در زیاد می ش د که مون روایت مُبرب می ش د  بده 
َو ِمدَن »ان اصه  ن را تشخیص داد ش شوری دربار، این پدیدد، تعبیدر گ نه ای که دیگر نمی ت 

َوُه ِفدي  َِّذي لَْم َیْعَلِم ا ِصَه َفَیع ِوَبعًا ب اسبه اخوهف النَّْ ِه َو ُکٌه ِمْنُهَمدا ُیْمِکدُن ِصدحَّ الوَّْحِریِ  ال
  1به کار می رود.« َنْظِسه

کلمه ي مُبرب در معناي لغ ي  اسم فاعه است در باب افوعدال از ریشده ي "ضدرب" و 
 داراي معاني موعددي از جمله حرکت  لرز    شظوه  پریشان  مخوه   ند گانده درهم و بدرهم  

سددردرگم  مددردد  فسدداد در امددري  حرکددت نددامنظم  اخددوهف  تشددوت  راء و تظرودده اسددت. 
مُبرب نامید، شد، که مون یا سند  مخولد  ن ده شدد، حدیثي   .107: 2  1375طریحي  

باشد. به ط ریکه این اخوهف  ح ی ت امر را دگرگ ن کند و م جد اخوهف حکم در مون و اعوبار 
 .در سند حدیث ش د

ِ َعَلْیدِه  َعنْ  َأبِي َبِصیرٍ  َعنْ »برای نم نه در کواب کافی این حدیث  مد، است.  ِ و َأبِدي َعْبدِد َا
هَ  َسَألُْوُه َعْن ُمْحِرٍم َأَصاَب َنَعاَمًة َأْو ِحَماَر َوْحٍ  َواَل َعَلْیِه َبَدَنٌة ُوْلُت َفِإْن لَدْم َیْ دِدْر َعَلدی  َواَل: مُ َالسَّ

                                                 
. این اوادیث را ودیث مضطرب می گویند و ودیث مضطرب ودیثی است که نقو های گوناگونی دا ته و تعداد 1

راویانش متساوی و متعادل با د. به فوری که ترجیح یکی از آنها بر دیگر روایت ممکن نبا د و گواه یوک راوی،   
اختالف روایت می کند و یا دو راوی یا راویان بیشتر آن را روایت می کنند. گاهی اضطراب ودیثی را به چند بار با 

در سند و گاهی در متن می با د. مامقانی در تعریف خود ا اره می کند که این اختالف باید به گونه ای با د کوه  
 (70،ن1411 امقانی،؛ م193-198، ش1363)صالح،  واقع را مشتبه کرده و تشخی  درست را ناممکن سازد.
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َق َواَل َفْلَیُصْم َثَمانِیَ  َة َعَشَر َیْ مدًا َو َبَدَنٍة َواَل َفْلُیْبِعْم ِسوَیَن ِمْسِکینًا ُوْلُت َفِإْن لَْم َیْ ِدْر َعَلی َأْن َیَوَصدَّ
َدَوُة ُمدٌّ َعَلی ُکَه ِمْسِکیٍن َواَل َو َسَألُْوُه َعْن ُمْحِرٍم َأَصداَب َبَ دَرً  َوداَل َعَلْیدِه َبَ دَرٌ  .... کلیندی  « َالصَّ

    385: 4ق  1407
اب  بصیر روایت کرد، است که گظت: از امام صادق  ن  در بارۀ ُمحِرمدی کده شدورمرغی یدا 

شکار کند سؤال کردم  امام گظت: شورى فربه بر کمه دارد  گظدوم: اگدر ودادر نباشدد؟ گ رخرى را 
گظت: شصت مسکین را اطعام کند. گظوم: اگر نو اند که مئ نۀ  ن صدوه را تأمین کند؟ گظت: پس 
ه  هجد، روز روز، بدارد. گظوم: پس اگر گاوى را شکار کند  ه  یز بر کمه دارد؟ گظت: گاوى بر کم 

ظوم: پس اگر ت ان  ن را نداشوه باشد؟ گظت: پس سی مسکین را اطعام کندد. گظدوم: پدس دارد. گ
اگر نو اند که مئ نه  ن صدوه را تأمین کند؟ گظت: پس نه روز روز، بدارد. گظوم: پس اگر  هد ئی 
ۀ او است. گظوم: پس اگر نیابدد؟ گظدت:  ه دارد؟ گظت: گ سظندى بر کم  را شکار کند  ه  یز بر کم 

ه دارد. گظوم: پس اگر نو اند مئ نۀ  ن صددوه را تدأمین کندد؟ گظدت: پس اط عام د، مسکین بر کم 
 .پس سه روز روز، بر عهد، دارد

دَدَوُة ُمددٌّ »کواب من  یحُر، الظ یه این خبر را با اخوهف لظظی اندکی  ورد، و فراز  َو َالصَّ
  365: 2   1361را انداخوه است.  صدوق  « َعَلی ُکَه ِمْسِکینٍ 

ِ  َعدنْ  َأبِي َبِصیرٍ  َعنْ »کواب تهذید نیز این خبر را این گ نه ن ه کرد، است:  ِ و َأبِدي َعْبدِد َا
َهمُ  َسَألُْوُه َعْن ُمْحِرٍم َأَصاَب َنَعاَمًة؟ َواَل َعَلْیِه َبَدَنٌة ُوْلُت َفِإْن لَْم َیْ دِدْر َعَلدی َبَدَندٍة مدا  َواَل: َعَلْیِه َالسَّ
َق؟ َواَل َفْلَیُصْم َثَمانَِیَة َعَشَر َیْ مدًا. علیه؟ َواَل یُ  ْبِعْم ِسوَیَن ِمْسِکینًا  ُوْلُت: َفِإْن لَْم َیْ ِدْر َعَلی ما َیَوَصدَّ

  342: 5ق  1410ط سی  « ُوْلُت: َفِإْن َأَصاَب َبَ َرً  َأْو ِحَماَر َوْحٍ  ما علیه؟ َواَل َعَلْیِه َبَ َرٌ   ...
َأْو ِحَمداَر »ن ه کواب های کدافی و مدن  یحُدر، الظ یده عبدارت  در دو حدیث اول یعنی

بده مانندد « ِحَمداَر َوْحد ٍ » مد، است و بر همدین اسداس  کظدار، « َأَصاَب َنَعاَمةً »بعد از « َوْح ٍ 
  وربانی کردن شور دانسوه شد، است. ولی در حددیث سد م یعندی ن ده کوداب تهدذید  «َنَعاَمةً »

 مد، و بر همین اساس کظار،  ن وربانی داشون گاو « َأَصاَب َبَ َر ً »بعد از « َوْح ٍ َأْو ِحَماَر »عبارت 
دانسوه شد، است. اگر  ه می ت ان ن ه کلینی و صدوق را صحیح تر دانست  ولی از  نجدا اصده 
در این اخبار مشخص نیست  نمی ت ان ص رت درست را معین کرد. زیرا دربار، کظار، حمار وح  

یکی دانسدوه و دسدوه ای دیگدر از « صید نعامه»یت وج د دارد؛ برخی حکم  ن را با دو دسوه روا
دانسوه اند. این اخوهف اجاز، نمی دهد تا یکی از این « َبَ َرُ  ال ح  »روایات کظار،  ن را به مانند

  .211-212: 2   1396دو روایت به عن ان روایت صحیح انوخاب ش د.  ش شوری 
ان نویجه گرفت که دست ن ه به معنا در این روایدت باعدث شدد، بدا از تحلیه ف ق می ت 

 وج د اضبراب در مون روایت نو ان به ط ر وبع هیچکدام از روایات را صحیح بدانیم.
لذا بخشي از معارف اهه بیت ن  تبیین و روشن گدري و از بدین بدردن اضدبراب روایدات 
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است. در این بار،  امام ن  واوعیت حددیث  نارسایي ب د، است که از معص م پی  از  نان ن ه شد،
نمداز »را در اخویار راوي ورار مي دهد و بدین وسیله  حدیث تصحیح مي ش د. برای نم نه روایت 

مون این حدیث کدامه   که براي اثبات فُیلت خلیظه ي نخست بدان اسود ل کرد، اند« أب بکر
  شظوه و مُبرب است:

1 .« ِ َِّ َّدِذي َمداَت ِفیدِه َخْلدَ  َأبِدي َبْکدٍر َواِعدداً  ص َصلَّی َرُس ُل ا طبدری  «   ِفي َمَرِضدِه ال
1387   1812:2.  
 حلبی  «  ص  َصلَّی َعْن َیَساِر َأبِي َبْکٍر َواِعدًا َو َکاَن َأُب َبْکٍر ُیَصلَي بِالنَّاِس َوائِماً  َأنَّ النَّبِيَّ ».2
  .464:3بی تا 
3«. َِّ « ي َمَرِضِه َعْن َیِمیِن َأبِي َبْکٍر َجالِسًا َو َصلَّی َأُب َبْکٍر َوائِمًا بِالنَّاِس  ص  فِ  َصلَّی َرُس ُل ا

  302:4ق  1416 ابن هشام  
4« . ِ َِّ ِ ص  بِِحَذاِء َأبِي َبْکٍر َجالِسًا َو َکاَن َأُب َبْکٍر ُیَصلَي بَِصَهِ  َرُس ِل ا َِّ   ص  َصلَّی َرُس ُل ا

  .464:3 حلبی  بی تا  «. َن بَِصَهِ  َأبِي َبْکرٍ َو النَّاُس ُیَصلُّ 
با  نکه راوي نخست این روایت  تنها عایشه  دخور اب بکراست و واوعه نیز ی  بار رخ داد،   

اما  نچه  ن را مُبرب ساخوه  کیظیت برگزاري نماز است. به این ص رت که در روایت اول مدي 
اد. در روایت دوم مي گ ید پیامبر ص  در سدمت  د  گ ید پیامبر ص  پشت أب بکر به نماز ایسو

أب بکر ورار گرفت. در روایت س م  مکان نماز پیامبر ص  را سمت راست أب بکر ن ه کرد، اسدت. 
طب  ن ه  هارم نیز  پیامبر ص  کنار پاي وي نشسوه و باز هم خ د أب بکر محده اوودداي مدردم 

ت و فهم درسوي از  ن برداشت نمي ش د. ایدن بنابراین ن ه عایشه کامه مُبرب اس ب د، است.
ق  1413 مظیدد   و اضبراب  شکار  خ د دلیلي بر ساخوگي بد دن ایدن حددیث اسدت. تناوُات 

204.  
ِ و    ص  و اب بکر و عمر  که بحث بر  همچنین دربار، حدیث نماز خ اندن پشت سر رس ل ا

ِحیم»مسأله ي نح ، ي ورائت  حَمِن الرَّ ِ و الرَّ است  روایات مخول  و موناوُي ن ه شدد، « بِسِم ا
  :است

حَمِن . »1 ِ و الدرَّ ِ و ص  َو أبِي َبکدر َو ُعَمدر َفَکداُن ا َ  َی دَرُأوَن بِسدِم ا َصلَّیُت َخلَ  َرُس ُل ا
ِحیم  «الرَّ
ِحیم. »2 حَمِن الرَّ ِ و الرَّ   «.َفَکاُن ا َ  َیجَهُروَن بِبِسِم ا
ِحیم َفَکاُن ا َیجَهُرون بِبِسمِ . »3 حَمِن الرَّ ِ و الرَّ   «.ا
ِ و َرَب الَعالَِمین. »4  «َفَکاُن ا َیظَووُِح ن الَ َراَءَ  بِالَحمِد 
ِحیم. »5 حَمِن الرَّ ِ و الرَّ   260 سخاوی  بی تا  « َفَکاُن ا َی َرأُوَن بِسِم ا
پشت سدر أبدي بکدر  عمدر و »  از انس نیز روایت شد، که گظت: «بسملة»حدیث مشه ر  
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ِ و الرحمن الرحیم»عثمان نماز خ اندم و هیچ کدام از  نها  را هنگامي که نماز را  غاز مدي « بسم ا
مدن ودال:   یجهدر : »  ن را این گ نده روایدت کدرد، اسدت کرد  نمي خ اند؛ و مال  در الم طأ 

  .81: 1ق  1425 ابن أنس  « بالبسملة
ِ و در هر کدام از این من     ت موظاوت بیان شد، اند. در ن ده اول از نح ، ي ورائت بسم ا
ِ و خ اند، نمي شد. عبارت «   ی رأون»تعبیر  «   یجهدرون»اسوظاد، شد، مبني بر این که بسم ا

ِ و را با صداي  هسوه مي خ اندند. طبد  روایدت سد م   در روایت دوم گ یاي این است که بسم ا
ِ و را با صداي بلند مي خ اندند. روایت  هارم  ِ و  غداز مدي بسم ا مي گ یدد ورائدت را بدا الحمدد

ِ و را مي خ اندند.  کردند. اما در روایت پنجم  نین ن ه شد، است که بسم ا
الظاع و عبارات احادیث مُبرب ش د که ایدن ن ه به معنا در روایات ف ق م جد شد، که  

 مي ش د.اوامه ن حالت  گ یاي  شظوگي و اضبراب است و با  ن براي هیچ ی  از ف ها حجت 
 تغییر و تحریف احادیث -2-3

 وود ن نویجده در و روایات م ص د و در معنا انحراف معنی  به ن ه پیامدهای یکی دیگر از
  مدد، شمار به روایات ع ارض از یکی معنی ن ه به است. احادیث مون و سند ناحیه در اضبراب

 امدت بدین اخدوهف ایجاد به م ض ن این و گردد ناشی می  ن از روایات  از بسیاری اخوهف که
 اخدوهف بدین پیددای  سدبد حوی معنی به ن ه رخصت از اسوظاد، است. انجامید، نیز اسهمی
 بده بیشور م یدد بخاری با م ایسه در مسلم زیرا است. شد، مسلم و بخاری   ن بزرگی محدثان
 سدپس روایدات و حظدظ بده مسدلم از بدی  بخاری عکس به و ب د روایات الظاع ضبط و کوابت
 در کرد، درج به معنی ن ه ص رت به را خ د روایات از بعُی نویجه در و دارد. اشوهار  نها نگار 
مثالهدای   وردن بدا اب ریه است. مشاهد، وابه محدثان دیگر و مسلم و او اخوهف روایات پار، ای
 و اعمال از برخی توبع  بنابراین است. نمایاند، را سنت اهه روایات در معنی به ن ه دامنه مخول 
 ایدن حال عین در و است نماند، معنی مص ن به ن ه عارضه از نیز تشهد اککار مانند دینی سنن
 فوداوای اخدوهف م جدد م ض ن همین و تهی است و عاری  صپیامبر  بر صل ات ککر از اککار
 بده اسدت شد، نماز   در  صپیامبر  بر صل ات عدم وج ب یا وج ب به نسبت سنت اهه بزرگان
 عکدس به و اند شد،  صپیامبر  بر صل ات وج ب عدم وائه به او اصحاب و اب حنیظه که ط ری
   1385 معارف   است. کرد، اعهم تشهد صحت شرایط از را  صبر پیامبر  صل ات ککر شافعی
23.  

در اص ل کافی و صحیح « ُسنَّوِي َفَلْیَس ِمنَي َالنََکاُ  ُسنَّوِي َفَمْن َرِغَد َعنْ »همچنین حدیث 
بخاری به همین ص رت در بین مردم مشه ر شد، است و د لت بر کراهت و نهی پیامبر اکرم از 

ش د لظظ این حدیث در هدیچ یدک از  عزوبت و تجرد دارد. در حالی که با تح ی  وتوبع معل م می
ثابت از انس بن  ط ری که حمادبن سلمه از کود حدیثی وج د ندارد؛ بلکه اصه این حدیث همان
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گظوندد: مدا ازدواج  برخی از اصدحاب رسد ل خددا می»مالک ن ه کرد، است  این  نین است که 
خ ابیم و  گظوند: ما در رخوخ اب نمی خ ریم  بعُی می گظوند: ما گ شت نمی ای می کنیم  عد، نمی

رسدید. حُدرت گیریم. پس وووی این خبرها به پیدامبر  گظوند: ما هر روز روز، می برخی دیگر می
گ یندد؟   طد ر می ای از ج اندان این همه را دع ت کرد و خببه خ اند و فرم دند:  ه شد، که عد،

یعنی  درا « لکنی اصلی و أنام و أص م و افبر  و اتزوج النساء  فمن رغد عن سنوی فلیس منی»
کنم و بدا  ار مدیگیرم و افب خ ابم  روز، می گذارم و می گ یید درحالی که من نماز می ط ر می این 

کنم  پس همه اینها سنت من است و اگر کسی از سدنت مدن دوری کندد از مدن  زنان ازدواج می
بده عند ان یکدی از « النکدا  سدنوی»اید لظدظ نیست. همان ط ر که از ظاهر اصلی حدیث بر می

 ورد  های رس ل خدا است. در حالی که به کار بردن این وسمت حدیث به تنهایی حصر مدی سنت
  63: 2ق  1411 رک: مام انی  کند. معنی را کامًه اشوبا، میو 

این برداشت غلط از احادیث به خاطر ن ه به معنا رخ داد، به ط ری کده راوی نمدی ت اندد 
 م ص د درست از حدیث معص م ن  درک نماید. 

گاهی با دوت در محو ای احادیث روشن می گردد که ن ه به معنا سبد تغییدر در مظداهیم 
 ث شد، و تأثیر نامبل بی در انو ال معانی  نها داشوه است. در اینجا  ند نم نه ککر می ش د:حدی

ِ و تعالی َخَلدَ   َدَم «  ال . ابن عمر از رس ل خدا  ص  روایت می کند:   ُتَ بَُح ا الَ ْجَه َفإنَّ ا
ارید؛ زیدرا خداوندد  ؛  هر، و ص رت را زشت نشم149: 8ق  1405  ل سی  « َعَلی ُص َرِ  الَرحمنِ 

موعال  دم را به ص رت رحمن خل  فرم د، است  إسحاق بن راه یه  اسواِد بخداری  روایدت ابدن 
    در حالی که ایدن 118: 1ق  1420عمر از رس ل خدا  ص  را صحیح دانسوه است  فخر رازی  

ِف در روایت زیر است که احمد بن حنبه از أب هریر، از نبی اکرم  ص   روایت  ن ه به معنا با تصر 
ِ و َعزَّ َو َجهَّ َخَلَ   دَم َعلی ُص َرتِهِ »روایت کرد، است:    .  323: 2ق  1421 ابن حنبه  « ِإنَّ ا

روایوی از اب هریر، ن ه شد، کده گظدت: رسد ل خددا »ب. عهمه ی طباطبایی می ن یسد: 
بعید نیسدت کده در ایدن   ص  فرم د: خدا ل ط را بیامرزد که هم ار، به رکنی شدید پنا، می برد.

ب د، که راوی « خدا رحمت کند»حدیث  ن ه به معنا ص رت گرفوه باشد و کهم رس ل خدا  ص  
تغییر داد، است و این تغییر می رساند که لد ط در رعایدِت ادبدی از  داب « خدا بیامرزد» ن را به 

را از یداد بدرد،  مرتکدد عب دیت ک تاهی کرد، و یا با جهلی که به م ام پروردگار  داشدوه و او 
ق  1417 طباطبدایی  « گناهی از گناهان شد، با اینکه پیامبر نباید پروردگار خ د را فرام   کند.

10 :352.  
البوه نیک روشن است که اگر شرایط ن ه به معنا در روایات رعایت ش د  دیگدر ایدن گ نده 

 تأثیرات نامبل ب معنایی رخ نخ اهد داد. 
َهَداءِ ِمَداُد »ج. حدیث  ُه ِمْن ِدَماِء الشُّ َُ در این حدیث ولم ن یسدندگان بدر خد ن « الُْعَلَماِء َأْف
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شد یم اصده حددیث در روایدت شدیخ  شهدا فُیلت داد، شد، است؛ ولیکن با تح ی  مو جده می
صدوق در کواب من   یحُر، الظ یه به ص رت حدیثی مسند از مدرک بن عبدالرحمن این گ نده 

ُ  َعزَّ و جهَّ الن اَس في َصعیٍد واِحٍد  و »فرم دند:  مد، است که حُرت  ِ و إکا کاَن َی ُم الِ یاَمِة َجَمَع ا
دَهداءِ  َهداِء َمَع ِمداِد الُعَلماِء  فَیرَجُح ِمداُد الُعَلماِء َعلدی ِدمداِء الشُّ «. ُوِضَعِت الَم ازیُن   فُی َزُن ِدماُء الشُّ

  58: 1ق  1406 صدوق  
 ید ولم دانشمندان و علما بر خ ن شدهداء برتدری  ز ظاهر حدیث بر میط ر که ا پس همان

هدای  دهدد کده در روز ویامدت ووودی میدزان فعالیت ندارد؛ بلکه این حدیث از ح ی ودی خبدر می
اندد و ایدن  ندین بده دعد ت و نشدرت حید  دانشمندان را که دست به نگار  عل م و معارف زد،

رند و خ ن شهداء که با همین هدف در را، ح  ریخوده شدد، گذا اند در یک کظه ترازو می پرداخوه
های دانشمندان از  ش د کظه میزان فعالیت کنند  معل م می است در کظه دیگر گذاشوه و م ایسه می

کظه دیگر از نظر حجم و وزن بیشور است. مظه م این حدیث  ن است که دع ت و نشر دین الهی 
نان ص رت گرفوه است که بدا اسدود ل و برهدان همدرا، های   بیشور از طری  دانشمندان و ولم

دُه »است  نه با جنگ و شهادت و خ ن ریخون. که این معنی از عبارت مشه ر َُ ِمدَداُد الُْعَلَمداِء َأْف
َهَداءِ   ش د. فهمید، نمی« ِمْن ِدَماِء الشُّ

 زیاده و نقصان الفاظ احادیث -2-4

گاهی اووات به علت ن ه به معنا شدن احادیث  الظاع احادیث د ار زیاد، و ن صان می ش د 
« ن ه به معندا»به ط ری که کلمه ای از  ن حذف یا زیاد می ش د. از جمله خبرهایی که به علت 

حدیث وو ف بر مساجد مدی باشدد شدن و نظهمیدن م ص د و جز  ن  د ار زیاد، و ن صان گشوه 
  :روایت کرد، است« فُه المساجد من کواب الصه »ق در ف یه باب صدوکه شیخ 
الصادق  ن  عِن َالُْ ُو ِف َعَلی َالَْمَساجِِد َفَ اَل: َ  َیُج ُز َفدِإنَّ َالَْمُجد َس َأْوَوُظد ا َعَلدی وسئه »
ماندا از امام صادق ن  دربار، وود  بدر مسدجدها پرسدیدند  فرمد د: جدایز نیسدت  ه«. ُبُی ِت َالنَّارِ 

 .زردشویان بر  تشکد، ها وو  کرد، اند
در لظظ خبر نب د، است.   ن صدوق  ن ه به معنا کرد، « : جایز نمی باشدَ  َیُج زُ »عبارت  

 .صرفًا مباب  فهم و اسونباط خ د  ن را به خبر افزود، است
وروی العباس بدن عدامر  عدن : »اصه خبر  در روایت شیخ در کواب تهذید این گ نه است

َرُجٍه َأْشَوِري َداًرا َفَبِ َیْت عرصه َفَبَناَها َبْیَت َغلَّدُه  َأَتَ وَّدُ  »ابی الصحاری   عن الصادق ن  ولت له: 
مردی خانده  . 150: 9ق  1410 ط سی  « َعلي الَْمْسِجِد؟ َواَل: ِإنَّ الَْمُج َس اوف  ا َعلي ُبی ِت النَّارِ 

ماند، و او در  ن مسوغه ت ساخوه است.  یدا مدی ای خرید، است  بخشی به ص رت عرصه باوی 
 .ش د  ن را بر مسجد وو  کرد؟ فرم د: زردشویان بر  تشکد، ها وو  کرد، اند

وج د ندارد کده مؤی دد اسدونباط «  یج ز» نان که مهحظه می ش د در این روایت عبارت 
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 ن زردشدویان بدر شخصی صدوق در روایت نخسوین است. اساسًا معندا نددارد امدام بظرمایندد  د
 تشکد، ها وو  کردند  شما را نرسد و نسزد که بر مسجدها وو  کنید  گ نه وو  بر  ت  کد، 
ها که وو  بر پرسو  شیبان است  جایز باشد ولی وو  بدر مسدجدها کده وود  بدر پرسدو  
 رحمان است جایز نباشد؟  بعید نیست که م ص د امام این ب د، است که  نان در مسیر دشمنی بدا

   1396خدا وو  می کنند   گ نه شما در جهت دوسوی و عش  او وود  نکنیدد   ش شدوری  
  .118: 6؛ 358: 1   1361؛صدوق  166-167

دْن  َعْن َأبِی: » کند می  این روایت را از الکافی ن ه  صاحد وسائه الشیعه علدی اْْلَْشدَعِرَی  َعمَّ
ِ َواَل: َمْن َمَنَع ِویَراطًا مِدَن   َعْبدِ   سَدالٍِم  َعْن َأبِی َبِصیٍر  َعْن َأبِی  عَدْن  عُدَمرَ   ْبنِ   َکَکَرُ،  َعْن َحْظصِ  ِ و ا

کَداِ  َفْلَیُمْت ِإْن َشاَء َیُه ِدی ًا َأْو َنْصَرانِی اً   «.  الزَّ
َواُ، الصددَُّدوُق فدِدی َبِصیٍر َو رَ   َأبِی    َعنْ  ِفی الَْمَحاِسنِ   الَْبْرِویُّ   َو َرَوا،ُ »ن یسد:  کیه  ن می  و در

ْعَمالِ   ِعَ اِب  : 9ق  1409. حرعداملی   «  َعْن َأبِیِه  َعْن َسْعٍد  َعِن الَْبْرِوَی  َعْن َأبِدی َبِصدیٍر مدِدْثَله اْْلَ
33.  

عدین ایدن   ا عددمال  روایت است  اما ن ده ثدد اب  این  کده ند ه بدروی عین  به این معنا
ن ه شدد، دوددی ًا   صادق ن  امام  بصیر  از  نچه در المحاسن  از ابی روایت نیست و شبیه  ن است.

     ددنین از ایشان ند ه شددد،  ا عدمال   نچه در ثد اب  اما   87: 1   1371است  بروی    همین
َکاَ  َفْلَیُمْت ِإنْ »است:  : َمْن َمَنَع الزَّ ِ ِ و « َیُه ِدی ًا َأْو َنْصدَرانِی اً   َشاءَ   ِفی ِرَواَیِة َأبِی َبِصیٍر عَدْن َأبِدی َعْبِد ا
 ندارد.  وج د  روایت  در این«  ِمنَ   وِدیَراطاً »  یعنی تدعبیر 236ق  1406 صدوق 

در فرایند ن ه به معنای احادیث  برخی الظاع احادیث اصالت خد د را از دسدت داد، و د دار 
 زیاد، و ن صان شد، اند.

نا در سبح کلمات  راوی به جای حظدظ صد رت اصدلی به هنگام بروز ن ه به معگاهی نیز 
واژگان حدیث  دست به تغییراتی در سبح واژگانی حدیث زد،  سعی دارد محود ای حددیث را بدا 

برای مثال بده  که ساخوار جمله را کم وبی  حظظ کرد، است. الظاع دیگری منو ه نماید  درحالی
 .م ارد زیر ت جه کنید

ِ ص ِإنَّ َجْبَرئِیَه ن َأَتانِی َفَ اَل ِإنَّا َمْعَشَر الَْمَهئِ  ِ و ِ ن َواَل َواَل َرُس ُل ا ِ و َکِة ال . َعْن َأبِی َعْبِد ا
َعدْن َأبِدی   .393: 3  ق1407َ  َنْدُخُه َبْیوًا ِفیِه َکْلٌد َو َ  تِْمَثاُل َجَسٍد َو َ  ِإَناٌء ُیَباُل ِفیِه  کلینی  

ِ ص ِإنَّ َجْبَرئِیَه ن َأَتانِی َفَ اَل ِإنَّا َمَعاِشَر الَْمَهئَِکِة َ  َنْدُخُه َعبْ  ِ و ِ ن َواَل َواَل َرُس ُل ا ِ و َبْیودًا ِفیدِه ِد ا
جمدع « معاشدر» . کلمده 377: 2ق  1407َکْلٌد َو َ  تِْمَثاُل َجَسدٍد َو َ  ِإَنداٌء ُیَبداُل ِفیِه. ط سدی  

بده کدار « معشدر«دو به معنای جماعت و گرو، هسوند. در المحاسن نیز لظظ است و هر « معشر»
اسوظاد، شدد، « معشر» . همچنین در الخصال نیز از لظظ 615: 2ق  1371رفوه است  نک: بروی  

 مدد، اسدت  ندک: صددوق  « معاشدر»است اما در پاوروی ککر شد، اسدت کده در بعُدی نسدخ 
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 .سد ن ه کلینی دوی ور یا رایج تر ب د، است . بنابراین به نظر می ر138: 1  1362
ِ و علیه و  لده و سدلم:  ِ و صلی ا َمَثدُه »ب. ابن عمر سمع عبید بن عمر ی  ل: وال رس ل ا

ِ و صدلی « المنافِ  کمثِه الشا  الرابُِة بیَن الغَنمینِ  ف ال ابُن عمر: ویَلکم   َتکِذب ا علی رسد ِل ا
ِ و علیه و  له و سلم  إنما وال:  ابن حنبده  مَثدُه المندافِ  َکَمثدِه الشداِ  العدائر  بدیَن الَغَنمدین؛ »ا

  ابن عمر شنید که عبیدد بدن عمدر مدی گ یدد: 268ق  1409؛ خبید بغدادی  88: 2ق  1421
رس ل خدا  ص  فرم د: َمَثه مناف   مثه گ سظندی است که بین دو گله افواد، و نمدی داندد بده 

ِ و علیده و  لده و سدلم مبندد  کدام یک بپی ندد. ابن عمر گظت: وا ی بر ت   دروغ بر پیامبر صلی ا
ِ و علیه و  له و سلم فرم د: مثه مناف   مثه گ سظندی اسدت کده در بدین دو  همانا پیامبر صلی ا

 «.گله سرگردان است  نمی داند به کدام یک ملح  ش د
اد، بد د بدا اینکده تغییدر د« رابُة»را به « عائر »اعوراض ابن عمر از این رو ب د که راوی 

  «عائر »واماند، یا مو و  و معنای « رابُة»تغییر مزب ر م جد تغییر در معنا نیست؛ زیرا معنای 
 موردد و سرگردان است.

می ت ان گظت مورداف یابی و جایگزینی در الظاع احادیث  سیبی است که در فرایند ن ه به 
 می ت اند معنا حدیث را خدشه دار نماید.                                             معنا رخ داد، و گاهی اووات این مورادف و جایگزینی

 تبدیل متشابه به محکم -2-5

بده معندای « حکم»إحکام در م ابه تشابه  به معنای اسو اری و خله ناپذیری و از ریشه   
اهی را مدی رسداند. منع برای  اصه   گرفوه شد، و معنای بازداشون از هرگ نه اخهلگدری و تبد

إحکام به معنای محکم ب دن است و کهم را وووی محکم می گ یند که خد د  بددون نیداز بده 
: 12ق  1414؛ ابن منظد ر  248ق  1412مانع جهه و شبهه باشد.  راغد اصظهانی    غیر  گ یا و

برابی  . نیز به معنای مُب ط  مو ن و م ب ن ب دن یک امر است که در  ن  اخوهف و اضد141
؛ 44: 6   1375؛ طریحدی  419: 2   1367نیست و مظید معندای ثبدات اسدت.  ابدن أثیدر  

 . لذا مام انی حدیث محکم را روایوی دانسوه که لظظ  ن از معندای 265: 2   1360مصبظ ی  
  284: 1ق  1411راجحی برخ ردار باشد.  ه مانع از ن یض باشد  ه نباشد.  مام انی  

و به معنای همانندی است. تشابه و همانندی میان دو  یز  باعدث « شبه» تشابه از :تشابه 
صع بت  تشخیص و تمییز  نها از یکدیگر می ش د و ممکن است منجدر بده  میخوگدی حد  بده 
باطه ش د. تشابه در م ابه إحکام به معنای عدم وبعیت و صراحت است و تظسدیر  ن بده سدبد 

ق  1412لظظی و  ه از جهت معنایی.  راغد اصظهانی  همانندی با غیر  مشکه است  ه از حیث 
 . . تشابه در حدیث  گاهی در سند است و گا، در مون. تشابه 266: 2   1360؛ مصبظ ی  443

سندی از بحث ما خارج است. از نظر مام انی  موشابه مونی  روایودی اسدت کده لظدظ  ن  معندای 
مدیرشانه  ی  موشابِه مونی را حدیثی خ اند،  . 284: 1ق 1411غیرراجحی داشوه باشد. مام انی  
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  .103   1389ش د.  مدیرشانه  ی   که در مظاد و معنای  ن دو احومال مساوی داد، 
تأثیر مسئله ن ه به معنا در م رد روایات موشابه  می ت اند بسیار عمید  و تأثیرگدذار باشدد. 

ه  یدا تشدابه یدک حددیث ن ه به معنای غلط ممکن است باعث محکم شدن یک حدیث موشداب
البوه ممکن است م رد اول  احومال وو ن بیشوری داشوه باشد  د ن محومده اسدت  محکم ش د.

راوی به زعم خ د و به نیت خیر  تعارض ظاهری این روایت موشابه با اعو ادات اسهمی و شدبهه 
به معندایی انگیزی  ن را به نح ی رفع کند در ص رتی که کار  صحیح نیست. نم نه  نین ن ه 

در احادیِث عالم کر دید، می ش د که ته  شد، عبارتی موشابه  به عبارتی محکم تبددیه شد د. 
  بده خداطر  نکده بده 1که در بسیاری از منابع روایی به همین ص رت  مد،« أراُهم َنظَسه»عبارت 

د، و ن ده شد 2«أراُهم ُصنَعه»گمان شیخ صدوق  م هم تجسیم است در کواب الو حید به ص رت 
  331: 8ق  1417باعث فساد لظظ و معنا شد، است. طباطبایی   به گظوه عهمه طباطبایی 

گاهی در ن ه به معنا  پیچیدگی ها و ظرای  روایت اصلی نادید، گرفوه شد، و مظه م کلدی 
 ن منو ه می ش د در نویجه  ممکن است راوی به وصد ساد، سدازی روایدت موشدابه   ن را بده 

ه کند؛ بنابراین راوی در ن ه روایدات موشدابه  بایدد از الظداع و معدانی موشدابه ن  ص رت محکم
اسوظاد، کند و محکم را به شکه موشابه و موشابه را به شکه محکم  ن ه نکند. از همین روسدت 
که مازندرانی  یکی از شروط ن ه به معنا را تساوی الظاع اصلی حدیث و الظداع جانشدین  نهدا در 

نسوه است زیرا از نظر وی  اسوظاد، شارن از محکم یدا موشدابه  د یده و رازهدایی جهء و خظاء دا
دارد که ف ط خداوند  نها را می داند پس تغییر  نها از وضع اولیه شان مجداز نیسدت.  مازنددرانی  

1382   2 :255.  
ممکن است اصه حدیث  معندایی موشدابه »عهمه شعرانی در ت ضیح این شرط می گ ید:  

ناوه در اینجا مجاز نیست از لظظی اسوظاد، کند کده در  داشوه باشد و مراد  ن خظی و پنهان باشد.
 ن خظایی وج د نداشوه باشد زیرا ممکن است ناوه در فهم معنای موشابه  د ار خبا ش د. بدرای 

وج ، مخولظدی را برمدی تابدد و مدی « وبع ،»  لظظ 3»اکا أصابهم الب ل وبع ،»روایت  نم نه در
دانست. امدا اگدر راوی « وبع راببه با  نین فردی»یا « بریدن و وبع کردن بدن»ت ان  ن را به 

در ورد   4«ورض ا لح مهم بالم داریض«را به ص رت « وبع ،»در ن ه به معنای این روایت  لظظ 
ندک: «. ظی تبدیه کرد، که تنها یک وجِه معنایی دارد و  نین کاری صدحیح نیسدت ن را به لظ

                                                 
أخرج من ظهر  دم کریوه إلی ی م ال یامة  فخرج ا کالذر  فعرفهم و أراهم نظسه  و ». ُ خ د  را به  نها نشان داد. 1

  .1469   35: 3ق؛ 1407 کلینی   .«ل   کل  لم یعرف أحد ربه
  .330ق؛ الو حید  1408.  فرینِ  خ د را به  نها نشان داد.  صدوق  2
 ، به بخشی از بدن شخصی از بنی اسرائیه  ادرار اصابت می کرد  از او می بریدند.. هر گا3
 . گ شوشان را با ویچی می بریدند.4
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  .255: 2ق  حاشیه بر شر  الکافی مازندرانی  1409شعرانی  
گا، در ن ه به معنا تا جایی افراط می ش د کده حددیث واحددی بده اندداز، ای بدا عبدارات 

ی کند که حدیث یگانده  عمده بده گ ناگ ن ن ه شد، و عبارت ها به ودری با هم اخوهف پیدا م
احادیث موعارضی تبدیه می ش د. و به همین خاطر برخی پژوهشگران معاصر اهه سنت  ن ه به 

 معنای روایِت نیازمنِد تأویه یا موشابه را جایز نمی دانند. 

 جایگاه معیارهای اخالق اسالمی در فرآیند پژوهش در زمینه روایات -3
 نیسدت تردیددی .است عجین و همرا، اخهوی معیارهای با حهمرا تمام در پژوه  فر یند

 افکدار  کده اسدت واضدح پدر و دارد فراوانی بسیار اهمیت اسهم در علمی پژوه  و تح ی  که
 علمی بناهای که داد، تشکیه را جامعه  ن ساخوهای زیر جامعه هر پژوهشگران  ثار و ها اندیشه

 ارزشدهای پژوهشگران و مح  ان اگر رو  این از .است داشوه همرا، به را تجربی و عملی نوایج و
 اثرات جامعه علمی ساخوهای زیر کنند  همرا، خ د پژوهشی مسائه با را اخهوی پسندید، و خ ب
 نودایج ش ند  همرا، غیراخهوی و غیرارزشی ام ر با اگر و داشت خ اهند همیشگی و مثبت نوایج و

 دیندی ارزشدمند باورهدای بر اخهق که اسهمی ج امع در .داشت خ اهند دنبال به ناپسند و منظی
 .است ضروریات از نیز پژوه  فر یند در اخهوی اص ل رعایت است  اسو ار

 اصدلی رکدن کده  نجدا از پژوهشگر  زم به ککر می باشد اخهوی نیز در زمینه معیارهای
 و شخصدیت بده پژوه  امر در  نها رعایت و اخهوی اص ل به ت جه و است پژوهشگر پژوه  

 و اسدهمی مود ن در پژوهشدگر با راببه در زیادی مهکهای دارد  زیادی بسوگی او نگر  ن ن
 روحیده ت کده  کسدد الهدی  جمله این مهکها می ت ان  انگیدز، از است  شد، مبر  پژوهشی

 وبلدی  پژوهشدگران تجربده از فک رانده  اسدوظاد، عمه تظکرو پژوه   اندیشه  در ح ی ت ج یی
 روحیده اندیشی  داشدون جزم از پرهیز و اندی  دور و اسو ار داری  خرد پذیری  امانت مسئ لیت

نظسدانی را ندام بدرد.  خروشدی و  تمدایهت و دنیداخ اهی و طلبی شهرت از انو ادپذیری و پرهیز
   .1395همکاران   

بده ککدر مدی در م رد جایگا، معیارهای اخهق اسهمی در زمینه م ض ن ن ه به معنا  زم 
را حده کدرد  حودی « ن ه معندا»سخن معص م وداست و حجی ت دارد. اگر بش د مسئله  باشد که 

 الظاع سخن معص م هم وداست دارند.
هم جزو  فت هاست که از دور، پیامبر شرون شدد. اصدحاب « سه  و خبای راویان»پدید، 

اعهم کردند که اگدر ایدن اصحاب ...« هر کس بر من دروغ ببندد »پس از اینکه حُرت فرم د: 
ج ر باشد  ما اهه جهنم هسویم. حُرت فرم دند:  ب ر؟ گظوند: ما نمی ت انیم همه الظاع شما را 
به کهنمان بسپاریم. حُرت ن ه به معنا را اجاز، دادند. ولی بعُی ها   ن وارد نب دند  در نویجه 

حُرت امیر علیه السهم در خببه  ن ه به معنا  از س ی  ن ها احادیث کم و زیاد شدند؛  نان که
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فرم دند: بخشی از اشکا ت احادیث و روایات مرب ط به سه  و خبای راوی است که راوی  210
 نو انسوه حدیث را  ن ج ر که باید و شاید  ضبط کند.

در کواب کافی و دیگر منابع روایی مهم  روایاتی وج د دارند که معص مان علیهم السهم ما 
کرد، اند و یا دسو ر داد، اند که در م رد فهم روایات  به ویژ، روایاتی که در  ن ها ابهام را ت صیه 

هایی هست   ن ها را بر ور ن عرضه کنیم؛ از جمله  در روایاتی از امدام صدادق علیده السدهم در 
ِ فُخدذوُ، و مدا خد»کواب وسائه الشیعه  مد، است:  ن حُرت فرم دند:  ِ و الََ  َفما وافدَ  کوداَب ا

ِ فدُع ، ِ و  هر  ه را م اف  ور ن است  بگیریدد و هدر  ده را مخدال  78:18؛  حر عاملی «کواَب ا
 کواب خداست طرد کنید.

در این روایت  به دو نکوه اشار، شد، است: بحث م اف ت روایات بدا کوداب ودر ن و بحدث 
، روایاتی کده حد ز،  ن مخالظت نداشون با  ن  که معیار مهمی است. ولی در فهم روایات  به ویژ

ها مبهم است و در  ن ها ناسازگاری وج د دارد و در فهم  ن ها اشکا تی وج د دارندد  حُدرت 
اسدت و « عرضده روایدات بدر ودر ن»امام صادق علیه السهم اولین معیاری که مبر  می کنندد 

ِ فخُذو،.»؛ می فرماید: «م اف ت مظاد  ن ها با  یات» ِ و روایاتی را که مظاهیم و « فما واَفَ  کواَب ا
مُامین  ن ها با مُامین  یات شریظه سازگارند و با  ن ها م اف  دارند  بگیرید. در ادامده  معیدار 

را می فرمایند: هر  ه را از روایات که با  یات شریظه مخالظت دارد  رهدا « عدم مخالظت با  یات»
 کنید؛ این ها از ما نیسوند.

مُم ن وج د دارند؛ از جمله در همان کوداب  روایودی از امدام  روایات دیگری نیز به همین
ِ فهد  ُزخدرٌف »صادق علیه السهم هست که می فرماید:  ِ و  کلیندی  « کهُّ حدیٍث  ی افُ  کواَب ا

یعنی  یزی کده زیندت « زخرف» هر حدیثی که با  یات شریظه سازگار نیست  زخرف است. 69:1
ما واوعی نیست و از درون تهی است. از این رو  ووودی در گردید، و ظاهری برای  درست شد،  ا

این روایات و روایاِت هم معنای  ن ها دوت ش د  م اف ت یا مخالظت روایات با  یات کوداب خددا 
ه می ش د  باید دید که  یا م ض ن  ن روایدت در  یدات  معل م می ش د. معم ً  در روایات که تأم 

اینکه می دانیم  یات شریظه ور ن به کلیات شریعت پرداخوده و شریظه هست یا نیست. با ت جه به 
کمور به جزئیات پرداخوه اند  بنابراین  روایداتی کده در یدک م ضد ن خاصدی هسدوند و بدا هدم 
ناسازگارند و  یه ای هم در این م ض ن وج د دارد  باید این ها را با هم تببی  داد و روایات را بر 

و معیار ثابوی است برای همیشده بشدریت  و ندص  ن از هدر   یات عرضه نم د؛   ن ور ن نص
 تحریظی به دور ماند، و اصلی ترین معیار است. پس  ن روایات باید بر  یات شریظه عرضه ش ند.

عرضه روایات بر  یات شریظه  زم است به عن ان معیار انجام ش د  اما به ط روبع این کار 
صی داشوه باشد؛ از جملده  نخسدت بایدد بدا  یدات هر کسی نیست  کار کسی است که شرایط خا

در باشدد و شدناخوی در مجمد ن  ور ن و عل می که مرب ط به  ن ها هسوند   شنا باشد؛ یعنی مظس 



 │ ینبو اتینقل هب معنا و بازاتب آن رد روا  یمنف  یدمداهایپ نهی رد زم  یاخالق اسالم  یاراهیمع  گاهی جا                                          

 

121 

  یات داشوه باشد و از  گاهی  زم در فهم  یات برخ ردار باشد.  
ر خاص خ  ث هم باشد؛ یعنی در زمینه حدیث هم تبح  د را داشوه از س ی دیگر  او باید محد 

باشد  سندها را بشناسد  مون ها را بشناسد  طب ات حدیثی و تاریخ حدیث را بداند  رجدال و درایدة 
الحدیث را بداند و بظهمد که در فهم حدیث   ه معیارهایی  زمند   ه ویژگی هایی بایدد باشدند؟ 

د ... . بندابراین  بده ممکن است احادیث کنایه باشند  در شرایط ت ی ه صادر شد، باشند  جعلی باشن
 ط ر کلی  باید از ویژگی هایی که در م رد حدیث وج د دارند   گا، باشد.

س م اینکه باید در  ن ح ز، و  ن م ض ن موخصص هم باشد؛برای مثال  اگر روایت ف هدی 
است  ف یه باشد؛ اگر روایات اعو ادی است  موکل م باشدد؛ و یدا اگدر روایدت علمدی اسدت  در  ن 

اسی است. عرضه روایات بر  یات و م ض ن   ب باشد؛ زیرا این کار بسیار حس  گا، و در نهایت  مهذ 
اظهار نظر در اینکه به عن ان مثال این روایت مخال   یات هست یا نیست  روایت جعلی است یا 
نیست  کار مهم و ظریظی است و کار هر کسی نیست؛ هر کسی نمی ت اند  ندین ادعدایی بکندد  

مبمئنیم روایات جعلی وج د دارند. ولی جعلی دانسون روایات  نیازمندد اسدوناد ود ی ضمن اینکه 
داس و  است و اظهار نظر در م رد  ن ها  بخصد ص در روایدات شدیعه  کداری اسدت بسدیار حس 
ث و هدم ه شدمند و  رند و هم محد  شخصیت های بزرگی همچ ن عه مه طباطبائی  که هم مظس 

   می ت انند  نین ن دی را در م رد روایات انجام دهند.هم از عل م فراوانی برخ ردار
این بزرگان تجربیات فراوانی دارند.  ن ها این ت انایی را دارند که روایات را بر  یات عرضه  

کنند و پس از عرضه  ن ها  در م ردشان اظهار نظر نمایند. این نکوه هم وابه یاد وری است کده 
م است  حوی اگر برای دیگران وابه وب ل نباشد. البوده هدر البوه نظر هر کس برای خ د  محور

ماتی که در م رد عرضه روایات دارد  ممکن است نویجه خاصی بگیرد و روایوی  کس به لحاع م د 
کداری تخصصدی اسدت و « عرضده»را بر خهف نظر دیگران  درست و یا نادرست بداندد  ولدی 

   1384  1و معیارهای ن د  ن  حدیث شناسی و اعد شایسوه اشخاص ماهر می باشد. 

 بررسی شیوه صحیح نقل به معنا و جلوگیری از پیامدهای منفی آن  -4
 در این زمینه به ط ر خهصه مبالد کیه را می ت ان بیان داشت:

ها و ن    نها در جمله و ورائن دال بر خدهف  ن  ال . ن ه کنند، روایت باید از معانی واژ،
 بایست به انداز، کافی گظوارشناس و ادید باشد. تر می شن گا، باشد. به عبارت رو

هدای معصد م د دار کاسدوی  ب. ن ه به معنا نباید از رساندن معنای م ص د در عین عبارت
 بایست م ص د و مراد اصلی معص م را برساند.  باشد ومی
  277:3. مام انی از نظر خظا و  شکاری در د لت رسانی به مثابه گظوار اصلی باشد   ج.
ج از ن ه به معنا تنها منحصر به روایاتی است که در  نها خص صیت کلمدات و  یدن   -2

گ نه روایات شرط نباشد؛ اما در روایات مرب ط به دعاها و اککار ن ده بده معندا ممند ن   نها در این
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  250:3است. همان  
تج یز شد، است و ووودی کده  گ یی حافظه ن ه به معنا تنها در م ارد حرج و عدم پاسخ -3

خاطر ضع   ن  روایات در منابع روایی ثبت شد، باشد  نیازی به تکیه کردن به حافظه نیست تا به
که تصریح گردد که مبلد ن ه شد،  ن ه به معنا  مگر  ن  252:3 همان .ن ه به معنا تج یز گردد

 است.
  

 گیری نتیجه
بدون شک ن ه به معنا در حدیث و یا اخوصار  ن بر اصالت حدیث تداثیر گذاشدوه و در  -1

شرایبی م جد تحری  م اصد حدیث می گردد. حدیث پژو، باید عهو، بدر رو  شناسدی فهدم 
حدیث به بررسی  سید های حدیثی نیز بپردازد. ن ه به معنا از  سید هایی است کده در روایدات 

یاری از احادیث معص مان  ن  ن ه به معنا شد، و عین الظداع و عبدارات فراوان است بی گمان بس
 را در پی داشوه است.ع اود و پیامدهای فراوانی  نها به ما نرسید، است که این امر 

اخوهفدات در احادیدث کده مهمورین پیامدهای منظی ن ه به معنی عبارت است از بروز  -2
وج د اضبرب در مون حدیث و در برخدی روایات و نیز شامه: اخوهف در زمینه ایجاد تعارض در 

م ارد این اخوهف در والد تغییر و تحری  و بعُا هم بص رت ن صان و زیاد، در الظاع حددیث  و 
 حوی  به شکه تشابه در مون و سند  این  اخوهفات می ت اند نم د پیدا کند.
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 انیو در ب یانیاز منکر در کالم وح یامر به معروف و نه
 «یاسالم یدر زندگ یسالمت کردیبا رو»ی ربّان اءیرسول و اوص

 

 1 انیاصغر عابدزاده اندر
 

 چکیده
بور   یو انسوان  یاخالقو  حهیبا را یانیسخن خوب از هر که با د خوش تر است اما کالم وو

 بخشد. یم یگرینشا  د یجان و نفس آدم
عموام و   اءیو آن در کوالم انب  یبایز یتجل یاست ول یما فون کالم بشر یچه کالم اله اگر

 افتوه یمرتبت وضرت محمود )ص( تبلوور    یخاص رسول ختم نانیا مه افهار )ع( به عنوان جانش
 است.

است  یفرن اسالم انیدر م یو اخالق یاز منکر از اصول مسلم اعتقاد یبه معروف و نه امر
 انیمشترک در م یدرون یتمنا نیخاص خود را دارد.ا گاهیهم جا ینید یفرقه ها ریسا انیو در م

 است. یفطرت آدم تیانسان ها نشانگر واود
امور   ینیهستند که از عطراگ ییخو بو حاتیرا یاخالق کیو ن یشیاند کیو ن یخواه کین

 نی وند.بر همو  یالقل  اوساس م میسل یاز منکر واصو و در مشام انسان ها یبه معروف و نه
 نیا یاست.بر مبنا زانیدا ته و از امور ز ت گر ریبه امور خ ویاز درون تما یاساس است که آدم

 .رسد یبه نمر م یو اجبار یالزام یطیاز منکر با  را یف و نهامر به معرو یرااج یدرون ویم
 

 يدیواژگان كل

 .،ا مه افهار)ع( رسول اکرم)ص( از منکر، ینه به معروف، امر ات،یروا ات،یآ
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  طرح مسأله
(و آدمی فطرتوا  از بودی   30کالم الهی در خطابات بشری بر اساس فطرت ذاتی اوست)روم/

خوبی ها عشق می ورزد و بیانات انبیاء عمام و ا مه افهار)ع(هم بور سویان   ها گریزان است و بر 
همین قاعده ربّانی استوار است یعنی کالم و بیان این برگزیدگان الهی بر گرفته از کالم وویوانی  

بارهوا  «امر به معروف و نهی از منکر»است.در قرآن کریم و سخنان معدومین)ع( دو موضوع مهم
 فته است و این نشان از اهمیت واالی قضیه دارد.مورد تاکید قرار گر

امر به معروف و نهی از منکر از اصول مسلم در میان فرن اسالمی است و در این مورد بین 
معتزله و ا اعره و امامیه اختالفی نیست البته اجرای این اصو در گرو  ورایطی اسوت کوه آن را    

 (10،ص98،فروردین59اسالم،سالالزامی می سازد.)مجله مکت  
اگر انبیاء الهی آمده اند تا مردم را به راه راست هدایت نموده و از کج روی هوا بازدارنود در   

می با د و ا مه افهار)ع(به عنوان پیروان،رهروان «امر به معروف و نهی از منکر»تایید اصو مهم 
ه و در این راه مشوقات سوختی را   و جانشینان واقعی رسول اکرم)ص(بر اجرای این امر مدمم بود

متحمو  ده اند چنانکه امام وسین )ع(هنگام عزیمت به کربال هدف مهم این سفر را که هموراه  
با رنج ها و زومت ها و در نهایت آوارگی اهو و عیال و  هادت وضرتش بود،اصال  امت جدش 

 (329،ص44و اجرای امر به معروف و نهی از منکر اعالم می کند. )بحاراالنوار،ج
نافعیت برای نیک خواهان و نیک نامان و مانعیت برای بدخواهان و بدنامان از نتایج آ وکار  
اجرای این دو فریضه مهم است.بر این اساس در تمامی زمان ها واکمان به فرن مختلف موردم  

یوک  را به انجام کارهای خوب ترغی  نموده و از کارهای ز ت بازدا ته اند تا  اهد انسان های ن
 اخالن در جامعه خویش با ند.

واقعیت این است کمتر وکومتی توانسته در این امر موفق  ود مگر اینکه موردم را در ایون   
امر دخالت دهد و آن را از والت وکومتی به  کو ملیتی درآورد تا آنجا که مردم خوود را در ایون   

 امر در مقابو دیگران مسئول بدانند.
ریقیت این امر که برگرفته از متون قرآنی و روایی با ود آن را  نکته مهم این که توجه به ف
 جذاب تر و مقبول تر خواهد ساخت.

در راستای همین مسئله نگارنده برآن است ضمن ا اره به اهمیت امر به معروف و نهوی از  
منکر،تاکیدات وویانی و تاییدات رسوالن و امامان ربّانی را در این موضوع بوه اقتضواء ظرفیوت و    

جال مقاله با اندک توضیحی در معر  مطالعه کنندگان و خوانندگان محترم قرار دهد تا  واید  م
ها  و قل بر وساسیت موضوع بیش از پیش واقف  ویم تا در این راه قدم ها محکم بردا ته  ود 

 مستحکم گردد.
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 "معروف و منکر"معنی و مفهوم
بوه معنوای   "منکور "اول ودر لغت بوه معنوای  وناخته  ده،مرسووم،خوب و متود     "معروف"

 .1با د نا ناخته،کارهای ز ت و امور نا ناس می
های دینی و مانع واکمیت و  عمو به معروف دارای ثواب الهی است و منکر جزء ضد ارزش

گردد و از این رو در یک جامعه دینی با آن مبارزه  ها محسوب می تثبیت معنویت در زندگی انسان
 .2 ود می

ای است که عقو سلیم انسان بودان وکوم و    رفتار و اعتقاد پسندیده معروف هر آن کردار و
 .3گنجد  کند. از این منمر هر خیر و خوبی در دامنه معروف می قرآن و سنت آن را ت یید می

 ها عبارتند از: فرماید:جهاد در راه خدا چهار رکن دارد و آن امام علی )ع( می
 .4و د منی با فاسقانامر به معروف،نهی از منکر،استقامت در جنگ 

های دینی و مانع واکمیت و تثبیوت معنویوت در زنودگی     منکر بر خالف معروف ضد ارزش
 گردد و از این رو باید در یک جامعه دینی با آن مبارزه  ود. ها محسوب می انسان

توان گفوت:هر عملوی کوه موجو  ر ود و کموال آدموی  وود و از نمور  ورع و            پس می
عروف و هر عملی که باعث انحطا  فرد و اجتماع گردد و ضودارزش   مرده  ود، م«ارزش»عقو

  ود.  مرده  ود،منکر نامیده می

 امر به معروف و نهی از منکر نیاز جامعه اخالقی و انسانی
آل و منطقی دا وته با ود و در مدینوه فاضوله بوه       این نیاز فطری بشر است که جامعه ایده

 ویات چند روزه خود ادامه دهد.
که ضامن بقای جامعه ایده آل است قانون است به عبارت دیگر قانون صوحیح   زیاولین چی

آید. خدای متعال قانونی را بر بشر ارزانی دا وته کوه    اولین سنگ بنای جامعه برین به وساب می
 فرماید:  نماید آنجا که می عموم  مول است و سعادت همگان را تضمین می

 (97)نمو/«وَ هُوَ مُومِنٌ فَلَنُحییَنَّهُ حَیاهً طیّبه مَن عَمِل صالحاً من ذَكرٍاَو اُنثی»

مشاهده می  ود ویات فیبه را در گرو عمو به آن قانون  مرده و در مقابو در جای دیگر 
 داند: ها در زندگی می ها و فشارها  و سختی عدول از آن را موج  ناخو ی

 (124)فه/.وَمَن اَعرضَ عن ذِكري فَاِنَّ لَهُ مَعیشهً ضَنکاً
                                                 

 .37،ص3مکارم  یرازی، تفسیر نمونه،ج - 1

 14سبزه ای، محمدتقی، اهمیت و کارکردهای اجتماعی،ص - 2

 337،ص12محدث نوری، مستدرک الوسا و،ج - 3

 30نهج البالغه،وکمت - 4
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قانون در مثو نسخه  فاء بخشی است که خود  فاء بخش نیست بلکه تهیه دارو و استفاده 
صحیح از آن موج  سالمتی و  ادابی خواهد بود.مریض گاهی به علوو مختلوف یوا از اسوتفاده     

کند بنابراین راهنما و نواظری الزم اسوت    کند و یا به درستی مدرف نمی کردن دارو خودداری می
 ه استفاده صحیح تشویق و در نهایت وادار نماید که سالمتی در گرو آن خواهد بود.تا او را ب

های سیاسی گروهی م مور اجرای صحیح قانون هستند و متخلفان را از فریق  در تمام نمام
نمایند.اما در نمام سیاسی اسالم تنها م موران منتخ  مجوری قوانون نیسوتند     قانونی مجازات می
 ،72ج )مجلسوی،  .كُلُّکُم راعٍ و كُلُّکُم مَسئول عَن رعیتهسبت بهم مسئولند: بلکه تمامی مردم ن

این وق نمارت عمومی و قانونی که ضامن اجرای عدالت و موج  سوعادت و هودایت و    (38ص
  ود. نامیده می«امر به معروف و نهی از منکر»نیو به کمال  انسانیت است

ز مزایای آن،امر بمعروف و نهی از منکر  ور   مندی ا پس برای نیو به مدینه فاضله و بهره
 ود.مت سفانه در جوامع کنونی این امر مهم بدست فرامو ی سوپرده  وده و بوه     اصلی  مرده می

 ود.از فرف دیگر با فراموش کردن عملی این فریضوه،بحث هوای    اجرای آن چندان توجهی نمی
ت،جزوات و پرداخوت هوای علموی    علمی آنهم بسیار کمرنگ  ده و از قلمفرسایی و کتابت مقاال

گرفته و تبلیغات منفی صوتی و «تبلیغ امواج»چندان رونقی مشاهده نمیشود و در عو   جای آنرا
تدویری بر تبلیغات مثبت علمی و دینی غلبه نموده است و رفته رفته امروز را با هالکت عوافف 

 سازد. و انسانیت مواجه می

 وگیري از گناه استامر به معروف و نهی از منکر عامل جل
امر به معروف و نهی از منکر از فرا ض مهم مکت  اسالم است کوه در روایوات و اوادیوث    
جایگاه خاصی دارد. امر به معروف و نهی از منکر مقابله بوا ظلوم است،بوسویله آن فورا ض برپوا      

گیورد و   های الهی را در بر می ها و آیین  ود، وسیله اخذ صدقات است و در نهایت همه بخش می
 وتی اجرای اوکام و اقامه وکومت اسالمی هم بدان بستگی دارد.

امر به معروف و نهی از منکر ناظر به صیانت جامعه و راهکاری برای سوالم سوازی محویط    
هوا الزم   اجتماعی است محیطی که برای پورورش صوحیح اسوتعدادهای خووب نهفتوه در انسوان      

عی تعهد و مسوئولیت اجتمواعی در افوراد نسوبت بوه      است.امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نو
 سرنو ت اجتماع است.

ای است که  دیانت اسالم به دنبال ت سیس جامعه»آمده است:«اسالم و وقون بشر»در کتاب
ی بودی)منکر(بوده   ها خواه فردی و خواه گروهی دستور دهنوده نیکی)معوروف(و بازدارنوده    انسان

هوا را وا   آورد و آن با ند.بکار بستن این روش،تغییورات مطلووبی در  خدویت افوراد بوجوود موی      
پویایی اسالم مرهون امر به معروف و  های معنوی بیشتر ارج نهند؛ زندگی به ارزش دارد که در می

نهی از منکر است و بسیاری از اصول مهم دیگر از این اصو سرچشمه گرفتوه اسوت...اعتقاد بوه    
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 وود و در وقیقوت دیون     خیرخواهی جامعه و قبول مسئولیت اجتماعی از ایمان به خدا واصو می
کنود و آدموی را از گنواه و     ای بهتر توصویه موی   ت را بخافر ایجاد جامعهاست که ضرورت مشارک

 دارد. لغزش که تخلف از قانون الهی و در خور مجازات است باز می
تالش اسالم در تشوویق مسولمانان بوه دخالوت در اموور جامعوه،عامو جلووگیری از گنواه         

ای  اسالم را به ت سویس جامعوه  است...این رو  افاعت از قانون و عشق به عدالت است که دیانت 
مون  »هماهنگ وادا ته و مسلمانانی را در خدمت به نوع و خیرخواهی تربیوت کورده است.اسوالم   

 مبدل ساخته و مدلحت جامعه را بر سود  خدی برتری داده است.«من اجتماعی» را به «فردی
اموام   قوو از بوه ن  80-83، ص 1358)مارسو بوازار،اسالم ووقون بشر،دفتر نشرفرهنگ اسالمی،

 (207،ص4خمینی)ره(،رو  اهلل،رساله نوین،ج
جهاد در راه خدا که از مهمترین واجبات و واف  منافع دنیووی و اخوروی در دیون مقودس     
اسالم  مرده  ده، الزمه اجرای مفاد آن بستگی به اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکور  

ه آدمی زمانی می تواند بر این نوع موانع غلبوه  دارد.جهاد، مبارزه با مفاسد و موانع خارجی است ک
 کند که موانع داخلی را با قدرت امر به معروف و نهی از منکر برفرف نماید.

 امر به معروف و نهی از منکر در قرآن كریم
از آنجایی که آیات زیادی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کوریم آموده و   

ضیح مختدر از مجال این مقاله بیرون است لذا به بعضی آیات مشهور به ذکر همه آنها وتی با تو
 ترتی  کتابت در سوره های قرآنی با رعایت اختدار ا اره می گردد:

و َلتَکُن مِنکُم اُمّهٌ یَدعُونَ اِلَی الخَیر وَ یَأمُرونَ بِاالمَعروفِ وَ یَنهَاونَ عَانِ المُنکَارِ وَ     

 (104ل عمران/)آ اوُلئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ.

باید از میان  ما جمعی دعوت به نیکی کنند و امور بوه معوروف و نهوی از منکور      ترجمه:

 نمایند و آنها رستگارانند.
اگر به آیه قبو از این آیه توجه نماییم خداوند متعال مردم را به اتحاد و یکپوارچگی دعووت   

موا بِحَبالِ ا  جمیعااً وَال   واعتَصِا »کنود:  نماید و آنهوا را از تفورن و پراکنودگی پرهیوز موی      می

و نیز اگر به آیه بعد از آیه مذکور هم توجه  ود در این آیه هم باز هم تفرقه و جودایی  «تفرّقوا...

 اند: مورد نهی و نکوهش قرار گرفته

 «وَال تَکُونوا كَالَّذینَ تَفَرَّقوا وَاختَلَفوا...»
ای که مردم به اتحاد  کر در میان دو آیهقرار گرفتن آیه مربو  به امر به معروف و نهی از من

اند  اید بخافر آن است که در نمام اجتماعی و از هم پا ویده،یا قودرت    و یکپارچگی دعوت  ده
  ود. ها موثر واقع نمی دعوت به خیر و معروف وجود ندارد و یا اینکه این نوع دعوت
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 ( از تفرقوه و اخوتالف   )نهوی  با عنایت به مضمون آیه ماقبو)دعوت به وودت(و آیوه مابعود  
توانود   توان گفت اگر امر بوه نیکوی و نهوی از بودی تووأم بوا اتحواد و یکپوارچگی با ود موی           می

نیرومندترین د من را محو و نابود سازد. در مقابو ملتی که در میوان افورادش نموارت همگوانی     
کند که امور   ه میگردد. آیه مربوفه به ما توصی دچار هرج و مرج و اختالف و پراکندگی می نبا د،

ها نبا ید که ایون امور را    به معروف و نهی از منکر را بپا دارید تا رستگار  وید و مانند برخی ملت
 زیر پا گذا تند و موج  ضاللت و نابودی خود گشتند.
جای تردید نیست که علم و عمو با یکودیگر  »مرووم عالمه فبافبا ی در ادامه می فرماید:

تورین وسویله ازدیواد علوم      ترین داعی عمو و عمو نیز قووی  علم قوی نسبت متعاکس دارد یعنی

 «با د. می
اگر در اجتماعی،دانش و علم نافع و عمو صالح با د،برای دوام و پایداریش باید افوراد را از  
منحرف  دن از راه خیر باز دارند و مردم هم همدیگر را به فی کردن راه خیر تشویق نمایند.این 

 وود.)ترجمه   که با تعلیم و آموزش و امر به معروف و نهی از منکر  روع موی همان دعوتی است 
 (607،ص3تفسیرالمیزان،ج
 توان گفت:انجام امر به معروف و نهی از منکر به دو نوع قابو تدور است: پس می

ی توانایی خود باید نسبت به انجوام   اول اینکه یک وظیفه همگانی است و هرکس به اندازه
 د.آن اقدام نمای

دوم اینکه یک وظیفه اختداصی است و کسانی م مور انجام این کار باید با ند کوه اسوالم   
دار   ناس،مردم  ناس و روش  ناس با ند بنابراین بعضوی از انسوانها ایون مسوئولیت را عهوده     

 خواهند بود نه همه انسانها.

نهَونَ عَانِ المُنکَار وَ تَومِنُاونَ    كُنتُم خَیرَ اُمَّهٍ اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرُونُ بالمَعروفِ و تَ»

 (110)آل عمران/ «بِا ِ.

هوا    ما بهترین مردمی هستید که برای موردم ظاهر)گزیوده(  وده اید.بوه خووبی     ترجمه: 

 کنید و به خدا ایمان دارید. ها،نهی می ها و ز تی فرمان می دهید و از بدی
در آیه قبلی مروله خاصی از امر به معروف و نهی از منکر کوه توسوط گوروه خاصوی بایود      
انجام بگیرد مدنمر بوده ولی در این آیه فریضه امر به معروف و نهوی از منکور بوه عنووان یوک      

عمووم بشور بووده و منموور     «نواس »فریضه همگانی مدنمر قورار گرفتوه اسوت،چون مقدوود از    
ای هدف و مقدد خاصی با ند بنابراین مفهووم آیوه چنوین خواهود     جماعتی است که دار«امه»از

را برای موردم جهوان نمایوان کرد،زیورا      بود: ما جماعت مسلمان بهترین امتی هستید که خدا آن
متحد و متفق بوده،ایمان به خدا دارید و به دو فریضه مهم امر به معروف و نهوی از منکور عموو    
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اسالمی بخافر اعتقادات قلبی و به خافر انجام دسوتورات  کنید.بدیهی است بزرگ دا تن امت  می
 الهی که از اهم آنها انجام امر به معروف و نهی از منکر است.

انجام امر به معروف و نهی از منکر به قدری مهوم اسوت کوه معیواری بورای امتیواز اموت        
ا دا وتن و  اسالمی محسوب  ده است،پس بهترین امت بودن با  عار نیست بلکه با ایمان به خد

 ود.بنابراین، اوال  بهترین امت بودن با عموو اسوت    انجام امر به معروف و نهی از منکر میسر می
نه با  عار.ثانیا  امر و نهی زمانی موثر است که از ایمان به خدا سرچشمه گرفته با د.ثالثا  امور بوه   

تفوق با وند.رابعا     ود کوه مسولمانان بدوورت متحود و م     معروف و نهی از منکر زمانی عملی می
که ایمان به خدا منش  بروز و لزوم امر به معروف و نهی از منکر است امور بوه معوروف و     همچنان

 نهی از منکر هم موج  وف  و تقویت ایمان به خداست.
لَوال یَنهاهُمُ الرَّبانیّونَ وَ األحبارُ عَن قَولِهِمُ االِثمَ وَاَكلهِمُ السُّحتَ لَبِئسَ ماا كاانُوا   »

 (63)ما ده/ «صنَعُونَ.یَ

:چرا علمای نداری و یهود آنان را از سخنان آلوده به گناه و خوردن مال ورام،نهی ترجمه

 دهند. کنند؟چه بد است آنچه انجام می نمی
(از افرادی سخن آمده که در جهت گنواه و تجواوز و خووردن موال وورام      62در آیه قبو)آیه

در ایون  مرولوه بوه قسومتی از     «.چه بد عمو می کننود »فرموده:ها  کنند و در مورد آن  تاب می
هوا بواز    فرماید:چرا آنان را از گناه و ارتکاب به ز وتی  وظایف علماء و دانشمندان ا اره کرده و می

دارند؟اگر مردم عوام به خافر انجام کارهای ز ت و ارتکاب به گناهان موورد نکووهش قورار     نمی
به معروف و نهی از منکر نکردن مورد نکوهش و لعن خداوند قورار  گیرند علماء هم بخافر امر  می
 گیرند. می

های دیگران و رها کردن امر به معروف و نهوی   سکوت علماء و دانشمندان در قبال آلودگی
 اند. ،بدینجهت مورد لعن خدا قرار گرفته یا فمع به منافع ستمگران است و یا ترس از آنان از منکر،

با ود   ر به معروف و نهی از منکر در درجه اول متوجوه دانشومندان موی   این که مسئولیت ام
اش در سوکوت و کتموان    گویای این نکته است که زیبایی علم این عالمان در اظهار آن و ز وتی 

 آن است.
علم آن است و فریق عالم چنان است که با زبان،ندیحت راند و »میبدی در این باره گوید:
از جهووو و عاصووی را از معدوویت بوواز دارد و گمووراه را بووه راه   در دل،همووت دارد تووا جاهووو را

بازگرداند.چون این بنا د،ثمره علم کجا پیدا آید؟و آنجا که این معنی نبوود،الجرم خداونود متعوال    

لَبِائسَ ماا كاانوا    »هر دو را مورد ذم قرار داد:آن نادان بدکردار و آن دانای خاموش.آن را گفوت: 

 ،با کمی تغییر(174،ص3)کشف االسرار،ج «بِئسَ ما كانوا یَصنَعُونَ.لَ» و این را گفت«یَفعَلونَ
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اَلَّذینَ یَتَّبِعونَ الرسولَ النبیَّ االُمِیَّ الّذي یَجِدونَهُ مکتوبااً عِنادَهُم فای التّاوراهِ وَ     »

یُحَارِّمُ عَلَایهِمُ   االِنجیلِ یأمُرُهم بالمعروفِ وَ یَنهاهُم عَنِ المُنکرِ وَ یُحِلّ َهُامُ الطّیّبااتِ وَ   

الخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنهُم اِصرَهُم وَاالَغاللَ الّتی كانَت عَلَیهم فَالّذین آمَناوا بِاهِ وَ عَازّروهُ وَ    

 (157)اعراف/.نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي اُنزِلَ مَعَهُ اُولئکَ هُمُ المُفلِحونَ

هوای او را نوزد    کننود کوه نشوانه    ی پیروی میکسانی که از پیامبر درس نخوانده ا :ترجمه
دهد و از  یابند پیامبری که آنان را به نیکی فرمان می خویش در تورات و انجیو بدورت نو ته می

هوا را برایشوان وورام     کند و پلیدی دارد و آنچه را که پاکیزه است برایشان والل می ز تی باز می
دارد.پوس آنوان کوه بوه او      ی را که بر آنان بوده بر موی کند و از آنان بار گران تکالیف و بندهای می

ایمان آورده و او را گرامی دا ته و یاری کنند و از نووری)قرآن( کوه هموراه او نوازل  وده اسوت       
 پیروی کنند آنان همان رستگاران هستند.

رومت مکتوب بر بنی اسرا یو آنچنان که در آیه قبلی آمده منحدرا  بورای کسوانی واجو     
قووی پیشوه کننود و زکوات دهنود و بوه آیوات خودا ایموان بیاورنود.در زموان رسوول              ده کوه ت 

اکرم)ص(مددان آن ا خاص از بنی اسرا یو تنها کسانی هستند که این پیوامبر الهوی را پیوروی    
 وود.زیرا ایموان آوردن بوه خودا و      نمایند.واضح است با پیروی او خدوصیات مذکور واصوو موی  

 ا افاعت و تسلیم در برابر دستورات ایشان میسر است.های آنها ب پیامبران و  ریعت
مطل  بعدی در این آیه این است که پیامبر اسالم)ص(با صفات پنجگانوه توصویف  وده و    

ها عال موی هسوتند    مس له امر به معروف و نهی از منکر سرآغاز این صفات است و گویا همه این
 ده است و مس له امر به معروف و نهی از  ها توصیف که پیامبر اکرم)ص(در تورات و انجیو با آن

های صالحه پیشین هم رواج دا ته است منتها چندان مورد عمو قرار نگرفتوه   منکر در میان امت
و اسالم ضمن ت یید بر ارزش آن ت کید نموده و رو  تازه ای بر آن بخشیده و از مروله زبوانی بوه   

 ا گردید.ه ای رسانید که  امو جهاد به اموال و نفس مروله
آری اسالم عالوه از امر به معروف و نهی از منکر امور مربوو  بوه زنودگی بشور را بوه دو      

تقسویم کورده و فیبوات را ووالل و خبا وث را وورام نمووده بنوابراین         « خبا ث»و «فیبات»قسم
موضوعاتی چند در آیه  ریفه از اهمیوت واالیوی برخووردار  وده اسوت کوه عبارتنود از:امور بوه          

از منکر،والل کردن فیبات،ورام کردن خبا ث و بردا تن تکوالیف سوخت جعلوی و    معروف،نهی 
 غیرالهی.

اَلتّابئونَ العابِدوُنَ الحامِدوُنَ السّائحونَ الرّاكِعوُنَ السّاجدُونَ االمِرُون بِاالمَعروفِ وَ  

 (112/)توبه«النّاهوُنَ عَنِ المُنکرِ وَ الحافِظُونَ لِحُدودِ ا ِ وَ بَشّرِ المُومنینَ.

)مؤمنان(اهو توبه،عبادت،ستایش،سیاوت،رکوع،سجده،امر به معروف،نهی از منکور   :ترجمه
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 و وف  ودود و مقررات الهی هستند و)چنین(مومنان را بشارت ده.
در این آیه  ریفه مؤمنان با صفات نیکویی توصیف  ده:مومنین بخافر اینکه از غیر خدا به 

و چون با زبان ومد و سپاس «عابدان»پرستند ون او را می، و چ«تا بان»سوی خدا بازگشت کردند
، و بخوافر  «سوا حان »رونود  های خود از این معبد به آن معبد می و چون با قدم«وامدان»او گویند

 هستند.«راکعان و ساجدان»هایشان رکوع و سجده
به  ود تا اینجا از صفاتی نام برده که در والت انفرادی است و هرکس  چنانکه مالومه می

دهد ولی در قسمت بعد به ایون صوفات    قدر اعتقاد و توانایی خود در مقابو خدای متعال انجام می
دانود کوه اجتمواع خوود را بوه خیور و        کفایت نکرده و مؤمنان را در اجتماع همچون نگهبانانی می

د و دهنو  کنند و امر به معروف و نهی از منکر را از امور مهم خویش قرار موی  سعادت راهنمایی می
در تمامی مراوو زندگی چه در وال انفراد، چه در وال اجتمواع، چوه در خلووت و چوه در آ وکار      

کنند.در اینجا در وقیقت متذکر این نکته است کوه   کنند و از آن تجاوز نمی ودود الهی را وف  می
و با  آورند اجتماع صالحی بوجود می« امر به معروف و نهی از منکر»مؤمنان با اجرای دستور الهی

دانند و هم مراق  دیگران هستند که مبادا  این کار هم خود ان را ملزم به رعایت ودود الهی می
 به ودود الهی تجاوز نمایند.

کند،زبان ستایشگر همراه با پویایی  توان گفت:توبه از گناه،راه عبادت را باز می بطور کلی می
کند و امر به معروف و نهی  ند فراهم میو تحرک، آمادگی برای رکوع و سجود را در پیشگاه خداو

از منکر واف  ودود الهی در جامعه است و با دا تن این صفات اسوت کوه ایموان موومن کاموو      
  ود و مشمول قطعی رومت الهی تا ورود به بهشت خواهند بود. می

اءِ وَ المُنکَرِ وَ اِنّ ا َ یَامُرُ بِالعدلِ وَ االِحسانِ وَ ایتاءِ ذِي القُربی وَینهی عَنِ الفَحش»

 (90)نحو/«البَغیِ یَعظُکُم لَعلَّکُم تَذَكَّروُنَ.

دهود و از   همانا خداوند بوه عودل و اوسوان و دادن ووق خویشواوندان،فرمان موی       :ترجمه
 کند تا  اید پند گیرید. فرماید،او  ما را موعمه می کارهای ز ت و ناپسند و تجاوز،نهی می
 وود و    امو خودمات فکری،موالی،فرهنگی و عواففی موی    اوسان کلمه مبارکی است که 

داند و چون عادل اسوت انسوان هوا را     خداوند متعال این واژه را به عنوان صفتی در خود ثابت می
نماید و در کنار این صفات مهم،پرداخوت وقوون خویشواوندان و     هم به عدل و اوسان دعوت می

به وقون دیگوران را بوه عنووان صوفات مهوم      دوری از اعمال ز ت و ناپسند و اجتناب از تجاوز 
هوا فطرتوا  بوه      مارد که باید بر آن صفات پایبند با ند. برهمین اساس تمامی انسان ها می انسان

عدل و اوسان گرایش دارند و از اعمال ز ت و نیز از تجواوز بوه وقوون دیگوران متنفرنود ولوی       
 ذکر آنها را به این صفات یادآور  د. ود که باید با ت ها و غرایز موج  غفلت آنها می وسوسه

 ود خداوند متعال در این آیه ابتدا صوفات سوه گانوه را کوه مهمتورین       چنانکه مالومه می
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صفات تشکیو دهنده اجتماع بشری هستند ذکر فرموده است زیرا که از نمر اسالم اصال  جامعه 
برای خود  خدیتی دارد ولی بوه  ها فرد فردند و هر فردی  در درجه باالیی قرار دارد اگرچه انسان

ای است که در آن زنودگی موی    لحاظ فبیعتی که دارند،سعادت هر  خ  مبنی بر اصال  جامعه
یابی انسانها در جوامع فاسد غیرممکن و یا خیلوی سوخت اسوت     اند  خدیت کنند و چنانکه گفته

و دوام این صفات یاد  جهت به دنبال این صفات سه گانه،نهی از منکر را به عنوان ضامن بقا بدین
 وود صوفات قبلوی هوم نوابود  ووند در        کند،زیرا که امر ز ت و ظلم به دیگران موج  موی  می

ایندورت آدمی غافو از دستورات خداوندی به هر گناه و ظلموی روی موی آورد و در عوین ووال     
 کند. اوساس  رم و گناه هم نمی

الوَعدِ و كانَ رسوالً نَبیّا. و كاانَ یَاامرُ    وَ اذكُر فی الکِتابِ اسماعیلَ اِنَّهُ كانَ صادقَ»

 (54و55 )مریم/ «اهلَهُ بِالصلوهِ و الزَّكوهِ وَ كانَ عِندَ رَبِّهِ مَرضِیّاً.

در این کتاب از اسماعیو یاد کن که او همواره در وعده هایش صادن و فرستاده از ترجمه: 
کورد و پیوسوته نوزد     و زکوات امور موی   سوی خدا و پیامبر بود.و همواره خاندان خوود را بوه نمواز    

 پروردگارش مورد رضایت بود. 
برد که  اید بخافر این صوفات   های یکی از پیامبران الهی نام می در آیات  ریفه از ویژگی

مهم ذکر نام او را در قرآن کریم الزم دانسوته است.)مفسورین در اینکوه ایون اسوماعیو کیسوت       
عیو فرزند وضرت ابراهیم)ع(است و اگر نام او را تنهوا نوام   اند اسما اختالف نمر دارند؛برخی گفته

اند:اسماعیو پسر  برده و از اسحان و یعقوب نام نبرده بخافر عنایت خاص به اوست.و بعضی گفته
بایست اسحان  وزقیو یکی از انبیاء بنی اسرا یو است،چون اگر فرزند وضرت ابراهیم )ع( بود می

 ،ذیو آیه  ریفه(14م عالمه فبافبا ی،تفسیر المیزان،جو یعقوب را هم نام می برد.)مروو
کرد و بدین  این پیامبر الهی خوش قول است و پیوسته افرافیانش را به نماز و زکات امر می

 گرفت. جهت مورد رضایت خداوند قرار می
آیند و دعووت موردم    اقامه نماز و اداء زکات دو امر مهم از اوکام  ریعت اسالمی بشمار می

 ومارد و نتیجوه ایون دعووت را      ن دو امر مهم را یکی از صفات مهم یک پیامبر الهوی موی  به ای
 داند که باالترین درجه اولیاء الهی است. مشمول رضایت خداوند قرار گرفتن می

 بریم: اگر به مفهوم ایات  ریفه توجه نماییم به چند نکته  مهم پی می
 د.فرستاده های خداوند در وعده خود صادن هستن -1

 امر به اقامه نماز و پرداخت زکات به اعضای خانواده هم واج  است. -2

 امر به اقامه نماز و پرداخت زکات از مدادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر است. -3

 رضایت الهی باالترین هدف پیامبر خداست. -4
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الزَّكاهَ وَ اَمَرُوا باالمَعروفِ وَ نَهاو   الَذّینَ اِن مَکَّنّا هُم فی األرضِ اَقامُو الصَّلوهَ وَ آتَوُ »

 (41)وج/«عَنِ المُنکَرِ ولِلهِ عاقِبَهُ االُمُورِ.

دهند  دارند و زکات می که اگر در زمین آنها را به قدرت برسانیم،نماز برپا می کسانی ترجمه:
 دارند و پایان همه امور برای خداست. ها باز می کنند و از بدی ها دعوت می و به خوبی

اند و به لحاظ اهمیت در ایون   در آیات قبلی این سوره مبارکه مؤمنان با صفاتی معرفی  ده
فرماید که اگر آنها در روی زموین قودرت و تمکون     آیه هم به صفات دیگری از مؤمنان ا اره می

 پیدا کنند بطوری که قدرت انجام هرکاری را دا ته با ند باز هم در اقامه نماز کو ا بوده و برخود
دانند که زکات بپردازند و در ترغیو  دیگوران بوه انجوام کارهوای نیوک و اجتنواب از         وظیفه می

دانند پایان هموه اموور بورای خداسوت      ورزند و چون می کارهای ز ت از هیچ کو شی دریغ نمی
 دهند. بنابراین تمامی نیات و اعمال خود را در جهت رضایت الهی قرار می

ها متفاوت خواهود   ه نتیجه قدرت و امکانات دنیوی برای انسانبا عنایت به مفهوم آیه  ریف
بود:اگر صاوبان قدرت و امکانات افراد صالح و مؤمن با ند هیچ وقت بر آن مغورور نبووده و آنورا    

پردازند و از  خوانند و زکات می دانند بنابراین به عنوان  کرگزاری نماز می عنایت الهی بر خود می
خواننود و آنهوا را از کفوران نعموت برووذر       ان را نیز بر این امور فورا موی   تر اینکه دیگر همه مهم

هوای فغیوانگر و قدرنشوناس با وند      نمایند.در مقابو اگر این صاوبان مقام و ثروت از انسوان  می
دارنود و دیگوران را نیوز آگاهانوه و یوا       .در راه نابودی فضایو انسانی قدم بر موی  فغیانگری نموده
هوا مطلووب    نمایند و در نتیجه امنیت جامعه بورای زنودگی انسوان    ر تشویق میناآگاهانه بر این ام

 ود و مردم  بدست فرامو ی سپرده می«امر به معروف و نهی از منکر»نخواهد بود و فریضه مهم
 در قبال همدیگر اوساس مسئولیت نخواهند کرد.

نکَرِوَاصبِر عَلی ما اَصابَکَ اِنَّ ذالِکَ یا بُنَیَّ اَقِم الصَّلوهَ وَ أمر بِالمَعروفِ وَ انهَ عَنِ المُ»

 (17)لقمان/«مِن عَزِم االمُورِ.

هوا بور    فرزندم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و آنچه از سختی ترجمه:
 رسد در مقابو آن مقاومت کن که این امر از امور واج  و مهم است. تو می

داده  ده،زکات را هم کنار آن ذکر فرموده است ولی در  در قرآن کریم هرجا دستور به نماز
این آیه به دنبال دستور به اقامه نمواز دو امور مهوم امور بوه معوروف و نهوی از منکور را آورده و         

کنود.هر   دروقیقت از مسا و مهمی هستند که پدری همچو لقمان وکیم بر فرزندش توصویه موی  
از مهمترین مسوا و اسوت و آینوده او را تضومین     پدری خیرخواه اوالدش است بنابراین آنچه که 

هوای قورآن بخوافر وکموت و      ای از سووره  کند و لقمانی که سوره نماید بر پسرش توصیه می می
تر خواهد بود و سفار ات او بر فرزندش  عممتش بنام او نازل گردیده،یقینا  این مس له بر او صادن
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وان دسوتورالعملی انسوان سواز محسووب     نسخه  فا بخشی خواهد بود که برای آیندگان بوه عنو  
 گردد. می

نکته مهم دیگر در این آیه  ریفه این است سفارش به صوبر در مقابوو مشوکالت بعود از     
آمده است و این نشانگر آن است که  واید در اجورای   «امر به معروف و نهی از منکر»سفارش به

ر کننده پیش آید که بایود در  این دو فریضه مهم مشکالتی هم برای امر به معروف و نهی از منک
 مقابو این نوع مشکالت مقاوم و صبور با د.
در امور مهوم صوورت   «امر به معروف و نهی از منکر»عنایت به این نکته هم الزم است که

 «می گیرد و تحمو رنج و زومت در برابر مشکالت اوتمالی ارزش واالیی دارد.

 اكرم )ص(امر به معروف و نهی از منکر در كالم پیامبر 
ها رابط اصولی و مهوم بوین خودای      پیامبر اسالم به عنوان خاتم پیامبران و گو سرسبد آن

تعالی و بندگان اوست و هر عمو او برگرفته از دستورات الهی بوده و مدلحت بندگان خودا را در  
فته گیرد قطعا  فرمایشات گهربار آن وضرت در مورد امر به معروف و نهی از منکر هم برگر بر می

  ود: ها ا اره می از فرمایشات خدای متعال در قرآن خواهد بود که به برخی از آن
 (.398،ص11)وسا و الشیعه،ج التَزالُ اُمّتی بِخَیرٍما اَمَرُوا بالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ.

 امت من تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند در خیر و سالمتی هستند. ترجمه:
 در این روایت خیر و صال  مردم با امر به معروف و نهی از منکر تضمین  ده است.

مَن اَمَرَ بالمَعروفِ وَ نَهی عَنِ المُنکَرِ فَهُوَ خَلیفَهُ ا ِ فی اَرضِهِ وَ خَلیفهُ رَسُاول ا ِ و  

 (484،ص4)مجمع البیان فبرسی،جخَلیفهُ كتابِهِ.

منکر کند جانشوین خداونود در زموین و جانشوین      هرکس امر به معروف و نهی از ترجمه:
 رسول خدا و جانشین کتاب اوست.

کنندگان مورد ت یید خداوند متعوال و پیوامبرش و    آید امر و نهی که از روایت فون برمی چنان
اند و  مورد پسند قرآن کریم است و این امر امکان پذیر نیست مگر به واسطه کاری که انجام داده

 صو گشته است.نتیجه ای که وا
مَن اَمَرَ بِمَعروفٍ اَو نَهی عَن مُنکَرٍ اَو دَلَّ عَلی خَیرٍ اَو اَشارَبِهِ فَهُوَ شَریکٌ وَ مَن اَمَار  

 (398،ص11)وسا و الشیعه،جبِسُوءٍ اَو دَلَّ علیهِ اَو اَشارَبِه فَهُو شریکٌ.

ر خووبی راهنموایی   که به کار خوبی امر کند یا از کار بدی نهی کند یا بر کوا  کسی ترجمه:
که به کار بدی امر کند یوا بوه آن    کند یا به آن ا اره نماید در آن کار خوب  ریک است. و کسی

 راهنمایی و یا به آن ا اره نماید در آن بدی  ریک است.
پیامبر اسالم )ص( در این روایت امر کنندگان، راهنمایی کنندگان و وتی ا اره کنندگان به 

داند که انجام دهندگان کارهوای خووب هسوتند و     کارهای پسندیده و خوب را همانند کسانی می
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برعکس امر کنندگان،راهنمایان و ا اره کنندگان به اعمال ز ت و نامطلوب را همانند کسانی می 
 ه خود اهو کارهای ز ت هستند.داند ک

الیَزالُ النّاسُ بِخَیرٍ ما اَمرَوا بالمَعروفِ وَ نَهوا عَان المُنکارِ و تَعااوَنوا عَلَای البارِّ وَ      

التقَّوي، فَاِذالَم یَفعَلوا ذالکَ، نُزِعَت عَنهُمُ البَركاتُ و سَلّطَ بَعضُهُم علی بَعضٍ وَ لَم یَکان  

 (.94،ص100)بحاراالنوار،ج ی السَّماءِ.لَهُم ناصرٌ فی االرضِ وَ ال ف

مردم همیشه در خیر هستند تا زمانی کوه امور بمعوروف و نهوی از منکور کننود و        ترجمه:
همدیگر را بر خووبی یواری دهنود،و هرگواه ایون اموور را انجوام ندهنود برکوات از آنهوا گرفتوه            

در زمین و آسومان بورای   کنند و هیچ یاوری  ها بر بعضی دیگر سلطه پیدا می  ود،بعضی از آن می
 ها نخواهد بود. آن

 دانند: ها را در زندگی مرهون امور زیر می در این روایت رسول خدا)ص(خیر و  ادی انسان
 اول،امر بمعروف؛ دوم،نهی از منکر؛ سوم،همکاری در امور خوب و پسندیده.

بوجوود  که اگر امور فون بدست فرامو ی سپرده  وود اثورات منفوی زیوادی      نکته مهم این
 آید: می

تور از هموه    یابود و مهوم    ود،بعضی به بعضی تسلط عدوانی می برکات از زندگی گرفته می
 اینکه افرادی که این بالیا  امو والشان با د در زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند دا ت.

را  رسول گرامی اسالم)ص(امر به معروف و نهوی از منکور را از اهوم واجبوات  ومرده و آن     
ها را در سوایه اجورای خووب امور      ها دانسته و خیر و  ادی آن   سعادت و خو بختی انسانموج

جهت در موارد متعددی این امر را بر مسلملنان بازگو فرموده  داند.بدین بمعروف و نهی از منکر می
 ها اکتفاء گردید. هایی از آن که در این قسمت به گزیده

 كالم اوصیاء )ع( جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در
 ا مه افهار)ع(به عنوان جانشینان بر وق رسول اکرم)ص(بعد از آن وضورت فدویح تورین،   

خوش خوترین،خیرخواه ترین و داناترین انسان ها موی با ود و کوالم و بیوان آن هوا       بلیغ ترین،
ز همچون کالم جد بزرگوار ان برگرفته از کالم وویانی است که اهمیت امر به معوروف و نهوی ا  
منکر در کالم آن برگزیدگان الهی هم کامال  مشهود است و در اینجا به برخی از این فرمایشوات  

 با رعایت اختدار ا اره می گردد: از بعضی از ا مه افهار)ع(

 امر به معروف و نهی از منکر در كالم حضرت علی )ع(
 (518)غررالحکم،صقِوامُ الشّریعهِ اَألَمرُ بالمَعروفِ وَ النَّهیُ عَنِ المُنکَرِ.

 پابرجایی  ریعت وابسته به اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. ترجمه:
براساس فرمایش وضرت علی )ع(،امر به معروف و نهی از منکور دو رکون اصولی  وریعت     

 اسالم است و هیچ دینی بدون ارکان خود نمی تواند پابرجا بماند.
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 تاار َ األماارِ بااالمَعروف و النّهاایِ عَاانِ المنکاارِ.  ایّاااكُم والتَّاادابُرَ و التَّقاااطُعَ وَ  
 (159)غررالحکم،ص

مبادا که از همدیگر روی برگردانید و پیوند خود را بر هم زنید و نیز مبادا که امر به  ترجمه:
 معروف و نهی از منکر را ترک کنید.

 در این روایت همچنانکه مردم از بوی اعتموادی نسوبت بوه هوم و نیوز از قطوع پیونودهای        
خانوادگی بروذر دا ته  ده اند سفارش  ده که مبادا امر به معروف و نهی از منکر را بوه دسوت   

 فرامو ی بسپارند.
ُُهاوَر الماومنیَن مَان َنهای عَاِن الُمنکَاِر اَرغَاَم اُنُاوَف           َفمَن اَمَر بالمَعروِف شَادَّ 

 (1100)نهج البالغه فیض االسالم، صالمُنافقینَ.

 معروف و نهی از منکر نماید بینی منافقین را به خاک می مالد.هرکس امر به  ترجمه:
در این روایت دو امر مهم امر به معروف و نهوی از منکور موجو  اقتودار موومنین و سوب        

 خواری و وقارت و هالکت منافقین معرفی  ده است.
 

)نهوج  املینَ بِاهِ. لَعَنَ ا ُ االمرینَ بالمَعروفِ التّاركینَ لَهُ و النّاهینَ عان المُنکارِ العا   
 (129البالغه فیض االسالم،خطبه

آورنود،   را به جای نمی کنند و خود آن خدا لعنت کند کسانی را که به معروف امر میترجمه:
  وند. کنند و خود مرتک  آن می و از کارهای بد نهی می

د های مهم امر به معروف و نهی از منکر کنندگان عامو بوودن خوو   در این روایت از ویژگی
جا که در صورت عامو نبودن نه تنها نباید به این امر اقدام کنند که مفیود   ها معرفی  ده تا آن آن

 گیرند.  ود بلکه مورد لعنت خدا هم قرار می واقع نمی
 مَن لَم یَعرِف بِقَلبِهِ مَعروفاً و لَم یُنکرُ مُنکراً قُلِبَ فَجَعَلَ اَعالهُ اَسفَلَهُ وَ اَسفَلَهُ اَعالهُ.

 (367هج البالغه فیض األسالم، وکمت )ن

هورکس بطوور قلبوی معووروف را نپوذیرد و منکور را انکوار نکنود،قلبش واژگووون         ترجماه: 
 دهد. ها را باال قرار می گردد،پس برترها را پایین و پست می

گوردد پوذیرفتن    چوه موجو  دریافوت وقیقوت موی      از دیدگاه امام علی)ع(در این روایت آن
صورت وق را بافو و بافوو   از صمیم قل  است، در غیر این"هی از منکرامر به معروف و ن"اصو

 را وق جلوه خواهد داد.
وضرت علی)ع(به عنوان رادمرد نمونه اسالم اجورای امور بمعوروف و نهوی از منکور را بور       

  ود: داند چرا که اجرای این دو فریضه مهم باعث می همگان واج  می
  ریعت اسالم پا برجا بماند.        -1
 های مردم به همدیگر نزدیک  ود. دل-2
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 مومنان قدرتمند  وند.              -3
 منافقان و دورویان  کست خورند.-4
 ها روی آورد.  خیر و سالمتی بر انسان-5
 مردم وق و بافو را به خوبی تشخی  دهند.-6
 جامعه از رومت الهی برخوردار  ود.-7
ها اثر مثبت دیگر که در صورت عدم اجرای امر به معروف و نهی از منکر،مردم از ایون   دهو 

 گردند. اثرات محروم می

 امر به معروف و نهی از منکر در كالم امام باقر)ع(
االمرَ بِالمَعروفِ وَ النّهیَ عَنِ المُنکرِ فَریضَهٌُ عظیمهٌُ بِها تُقدِمُ الفرائضُ، هُنالِاکَ  اِنَّ 

غَضَبُ ا ِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیهم فیعمَّهُم بِعقابهِ فَیهلک االبرارٌ فی دارالفُجّارِ و الصّغارُ فی  یُتمُّ
دارالکبارِ، اِنَ االمر بالمعروفِ و النََّهیَ عَنِ المُنکَر سبیلُ األنبیاء و منهاجُ الصُلَّحاءِ فریضهٌُ 

تُحِالُّ المکاسابُ و تُارَدُّ المظاالمُ وَ تُعمَارُ      عظیمهٌُ بِهاتُقامُ الفرائضُ و تُأَمَنُ المَذاهبُ و 
 (56،ص5)فروع کافی،جاالرضُ وُ یُنتَصفُ مِنَ االعدادِ وَ یَستَقیمُ االمرُ.

امر بمعروف و نهی از منکر فریضه بزرگوی اسوت کوه در پرتوو آن سوایر فورایض        ترجمه:
غضو  خداونود بوه اوج     ود.آنجا که)امر به معروف و نهوی از منکور را تورک کنند(    برپادا ته می

گیرد.پس نیکان در خانه بدان و خردساالن در خانه بزرگساالن  رسد و همه را با عذابش فرا می می
 وند.همانا امر به معروف و نهوی از منکور،راه پیوامبران و  ویوه صوالحان است.فریضوه        نابود می

ها والل،مموالم   و کس ها امن،تجارت   ود، راه بزرگی است که در پرتو آن واجبات دیگر برپا می
 وود و وکوموت تحکویم     اش بازگردانده،زمین آباد،وق از د ومنان گرفتوه موی    به صاوبان اصلی

 یابد. می
امر به معوروف   "امام محمد باقر )ع( در این روایت اجرای فرایض دینی را وابسته به اجرای

ا موجو  امون  ودن    ر"امر به معروف و نهی از منکر"داند و همچنین اجرای می "و نهی از منکر
تر  ودن   ها و قوی ها،آباد بودن زمین،گرفتن وق از د من ها،والل بودن کس  ها،رونق تجارت راه

 را راه پیامبران و روش صالحان معرفی نموده است. بنابراین آن  ود؛ ها می وکومت
معروف عقالنیت آدمی وکم می کند که برای دستیابی به این نوع امتیازات از اجرای امر به 

 و نهی از منکر غفلت نکند و این امر را سرلووه امور خود قرار دهد.

 امر به معروف و نهی از منکر در كالم امام صادق)ع(
اَالمرُ بالمَعروفِ و النّهُیُ عن المُنکرِ خُلقانِ مِن خُلقِ ا ِ فَمَن نَصَرَهُما نَصَارَهُ ا ُ وَ  

 (398،ص11الشیعه،ج)وسا و مَن خَذَلَهُما خَذَلَهُ ا ُ. 

امر بمعروف و نهی از منکر دو صفت از صفات الهی هستند که هرکس در اجورای  ترجمه:

ها را خوار و وقیر نماید خداوند آنرا خوار  کند و هرکس آن ها کمک کند خداوند آن را یاری می آن
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 نماید. می
روف و نهوی از  امر به معو »امام جعفر صادن )ع( در این روایت ضمن تشویق مردم به مس له

هوا   نمایود کوه در واقوع کموک بوه اجورای آن       اهمیت این مس له را برای مردم ترسیم موی «منکر
را خوار نماینود   مساعدت و یاری خویش است از سوی خداوند متعال و برعکس در صورتی که آن

 اند: در وقیقت خود را خوار نموده
)مسووتدرک  لنَّهاایِ عَاانِ المُنکاارِ.وَیاالٌ لِقَااوم الیُاادینونَ ا َ باااالمرِ بااالمعروفِ و ا

 (.181،ص12الوسا و،ج

وای بر وال قومی که با امر بمعوروف و نهوی از منکور خوود را بوه خودا نزدیوک         ترجمه:
 کنند. نمی

دانود و بودیهی    امام صادن)ع(امر به معروف و نهی از منکر را موج  نزدیکی به خداوند می
 وود و ایون بودترین     موج  دوری از خداوند موی است عدم توجه به امر بمعروف و نهی از منکر 
 عذاب الهی است نسبت به بدترین بندگان الهی.

 امر به معروف و نهی از منکر در كالم امام رضا)ع(
 (444)تحف العقول، اَألََمرُ بالمعروف و النّهیُ عَن المُنکر باللّسانِ واجِبٌ.

 است.امر به معروف و نهی از منکر بوسیله زبان واج   ترجمه:
امام هشتم  یعیان در این روایت به مروله مهمی از مراوو امر به معروف و نهوی از منکور   

 ا اره فرموده و این نشان از اهمیت قضیه است.
عَن مُحمّد بنِ عَرَفه قالَ: سَمِعتُ اَبالحَسَنِ الرّضاا)ع(یَقولُ:كانَ رَساولُ ا ِ )ص(   

  و النّهی عن المُنکرِ فَلیأ ذنُوابوقاع مِانَ ا  تعاالی   یقولُ اِذا اُمَّتی تواكلت االمر بالمَعروفِ

 (214،ص11)وسا و الشیعه،ج

گفت:رسوول خودا    از محمد بن عرفه نقو  ده که از امام رضا )ع(  نیدم کوه موی   ترجمه:
را  فرمود:هرگاه امت من از مسئولیت امر بمعروف و نهی از منکر  انه خالی کردنود و آن  )ص( می

 ر کردند وتما  بدانند که با هالکت و عذاب الهی روبرو خواهند  د.به یکدیگر واگذا
را از زبان پیوامبر  "امر به معروف و نهی از منکر"امام رضا )ع( در این روایت اهمیت مس له 

نماید که مبادا این مس له را به هم دیگر واگوذار کنویم کوه در     کند و ت کید می نقو می اسالم)ص(
 روبرو خواهیم  د.صورت با عذاب الهی  این
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 گیري نتیجه
در دنیای پر رمز و راز امروزی قوانین بشری سعادت دنیوی و اخوروی انسوان هوا را تکوافو     

 نمی نماید ولی توجه به قوانین الهی را دو چندان می کند.
گرچه انسان به لحاظ تمنیات درونی و تلقیات بیرونی از انجام اعمال نیک خوود و دیگوران   

ارتکاب اعمال ز ت ناخرسند است ولی عوامو متعددی موج  سرکوب فطرت الهوی  خرسند و از 
آدمی می  ود. در این صورت انسان از صفت انسانی واقعی اش خلع و به صفات ویوانی متدوف  

 ( می  ود.179اعراف/«)أغولَئِکَ کَالو َنوعَامِ بَوو هُمْ أَضَوغّ»می گردد و مددان آیه  ریفه 
میت این امر واقف بوده و توجه ویوژه ای بور آن مبوذول دارنود توا از      الزم است مردم بر اه

اثرات مثبت آن در دنیا و آخرت بهره مند گردند و وکوموت اسوالمی در ایون راه از تواثیر مثبوت      
وضور مردم غفلت نکند و قوانین محکمی را در اجرای امر به معروف و نهی از منکر وضع نمایود  

خیرخواه و مومن را برای اجرای آن به کار گیرد چرا که اجرای امر  و مامورین صالح و با کفایت و
به معروف و نهی از منکر موج  برکات اختداصی و اجتماعی است از جمله این که: موج  قورار  

( 71و67( موج  تمایز مومنان و منافقان می  ود)توبه/112گرفتن در صف مومنان می  ود)توبه/
( 157 ده و موج  عزت در میان امت اسوالمی موی  وود)اعراف/   از پیروان راستین پیامبر الهی 

آمران به معروف و ناهیان از منکر جانشوینان خودا و رسوول و کتواب خودا در زموین موی  ووند         
( موج  رهوایی از عوذاب الهوی موی  ود)الحرالعاملی،وسوا و      484،ص4)فبرسی،مجمع البیان،ج

ری،مسوووتدرک ( موجووو  تقووورب بوووه خووودا موووی  وووود)محدث نو   214،ص11الشووویعه،ج
( موجو  متدوف  ودن بوه صوفات الهوی موی  وود)الحر العاملی،وسوا و          181،ص12الوسا و،ج
( موجو  امنیوت راه ها،آبوادی زموین و تحکویم پایوه هوای وکوموت موی          398،ص11الشیعه،ج

( موجو  دوری از لعون الهوی موی  وود)فیض االسوالم،نهج       56،ص5 ود)کلینی،فروع کوافی،ج 
دن بینوی منافقوان بوه خواک موی  وود)فیض االسوالم،نهج        ( موج  مالیده  129البالغه،خطبه
( پووا برجووایی  ووریعت وابسوته بووه اجوورای اموور بوه معووروف و نهووی از منکوور   1100البالغوه، ص 

( موجووو  خیووور و صوووال  موووردم موووی  وووود)محمدباقر  518اسوووت)آمدی،غرر الحکوووم،ص
موردم موی    ( انسان ها با امر به معروف و نهی از منکور بهتورین  94،ص100مجلسی،بحاراالنوار،ج

( آمران به معروف و ناهیان از منکر مخاف  الهی برای دعوت به خیور موی   110 وند)آل عمران/
( موجوو  اوسوواس مسووئولیت در قبووال دیگووران مووی  ووود)محمدباقر   104 وووند)آل عمووران/
 (38،ص72مجلسی،بحاراالنوار،ج

یث مفدوو  و صدها تاثیر مثبت که ا اره به همه آن ها در مجال این مقاله نیست. توو وود  
 خوان از این مجمو.
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 انتشوارات  انداری،موسسوه  محمدعلی:،مترجم«دررالکلم و غررالحکم»ن(،1411آمدی،عبدالواود،)-2

 اول،تهران. ،چا (ع)عدر امام

،دارالکتوو  االسووالمیه،چا  بیسووت 1 و2و3،جلوودهای«تفساایر نمونااه»آیووت الووه مکووارم  وویرازی،-3

 (.3جلد -580،ص:2جلد -655،ص:1،)جلد1369وپنجم،تهران،پاییز 

،انتشارات اسالمیه وابسته به موسسه مدرسین ووزه «تحف العقول»ابن  عبه ورانی، وسن بن علی،-4

 ن. 1404علمیه قم،چا  دوم،

،تدوحیح وتحقیوق:  ویخ    11،جلود «وسائل الشیعه»،(ن 1401)الحرالعاملی،الشیخ محمدبن الحسن،-5

 م ربانی  یرازی،کتابخانه اسالمی،تهران.عبدالروی

 ،دفترنشرفرهنگ اسالمی،تهران.4،ج«رساله نوین»،(1372)امام خمینی،رو  اله،-6

،مؤسسووه تنموویم ونشوورآثار امووام «اماار بااه معااروف ونهاای از منکاار»امووام خمینووی،رو  الووه،-7

 .1378خمینی،تهران،

 .امام خمینی )ره(،بی تا،موسسه نشر آثار 3،ج«كشف االسرار»امام خمینی،رو  اله،-8

 .1375،تهران،نشر ودید،«اهمیت وكاركردهاي اجتماعی»ای،محمدتقی، سبزه-9

،مترجم: دکتور محمود مفوتح    4،ج«تفسیر مجمع البیان»فبرسی،  یخ ابوعلی الفضو بن الحسن،-10

 ووسین نوری، موسسه انتشارات فراهانی،تهران،بی تا.

،مترجم: سیدمحمد 13،ج «المیزان فی علوم القرآنتفسیر»عالمه فبافبایی،سید محمد وسین،-11

 .1363باقر همدانی، قم،بنیاد علمی و فکری عالمه فبافبایی،

 25جلوودی( جلوودهای 110،موسسووه الوفووا،) «بحاااراالنوار»عالمووه مجلسووی،مال محموودباقر،  -12

 ن 1404،بیروت،100و

 ، تهران.«ترجمه نهج البالغه»(،1351فیض االسالم، علی النقی،)-13

ن،بیروت، با تدحیح وتعلیق علی 338،داراألضوا،2،ج«اصول كافی»کلینی،ابوجعفر محمدبن یعقوب،-14

 ن.1405اکبر غفاری،

ن،بیروت،با تدحیح وتعلیق علوی  338،داراألضوا،5،ج«فروع كافی»کلینی،ابوجعفر محمدبن یعقوب،-15

 ن.1405اکبر غفاری،

 ن.1408قم،موسسه آل بیت،،12،ج«مستدر  الوسائل» محدث نوری،میرزا وسین، -16

 .1396،دفتر نشر معارف،قم،«حریم خصوصی و نظارت اجتماعی» مسعودی،محمداسحان، -17
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  ینوع مقاله: پژوهش

 145 -160صفحات  

 کودکان یبدن هیمحدوده در تنب تیفقه و اخالق با فرض رعا یهمسوئ

 1 یملک یصادن فان
 2 یلیخل ریاومد م

 
 چکیده

و  بنابر آنچه در منابع فقهی انعکاس یافته، اصو تنبیه بدنی کودکان مورد تجویز قرار گرفته
قانون مدنی، انجام تنبیوه بودنی از    1179بر این اساس قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در مادة 

 ود تنبیه سوی پدر و مادر کودک را مورد پذیرش قرار داد، در والی که در نگاه ابتدایی تدور می
قابو بوا  بدنی آنهم نسبت به کودک، رفتاری بر خالف موازین اخالقی بوده و این وکم فقهی در ت

اصول اخالقی قرار دارد؛ هدف پژوهش واضر تدحیح این نگاه ابتدایی بوده و در صدد است تا با 
اثبات اصو جواز تنیبه بدنی کودکان از دو منمر فقه و اخالن و تعیوین محودودة مجواز آن، عودم     

بدنی در فقه از تقابو فقه و اخالن را در این زمینه به اثبات برساند و برآیند آن این است که تنبیه 
یک سو محدود به مقدار، نوع و  دت آن بوده و از سوی دیگر سن کودک، سمت و انگیزة ت دی  

های مزبور، نه آنکه وکم بوه  کننده نیز به عنوان مرزهای جواز مطر  است و با رعایت محدودیت
 ی دارد.جواز در فقه، مخالفتی با اصول اخالن ندا ته بلکه کامال با آن همسو ی و هماهنگ

های مقاله به روش تحلیلی توصیفی به نگارش درآمده و سعی گردیده تا با استفاده از داده
های الزم در مورد آنها، امکان رسیدن به هدف توافق فقه و اخالن در ای و انجام بررسیکتابخانه

 .زمینة تنبیه بدنی کودکان فراهم گردد
 

 واژگان كلیدي
 .کودکان، تنبیه بدنی، همسو یاصول اخالقی، موازین فقهی، 

 
 
 

                                                 
 رانیمحالت، ا ،یواود محالت، دانشگاه آزاد اسالم ،ی، گروه فقه و معارف اسالمیدکتر یدانشجو .1
. Email: s_fanimaleki@yahoo.com 
 )نویسنده مسئول( .، ایرانبدیم ،یاهلل وا ر تی، دانشگاه آو عضو هیئت علمی اریاستاد .2

 Email: dmirkhalili@gmail.com 
 29/5/1399پذیرش نهایی:               16/3/1399تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

تنبیه بدنی کودکان از منمر علوم مختلفی مانند روانشناسی و علوم تربیتی مورد بررسی قرار 
بعالوه اینکه فقه و اخالن نیز بدان پرداخته و این امر نشان از این است که مسوئلة موورد    گرفته؛

نمر دارای ابعاد مختلف بوده و برای رسیدن به نتیجة نهایی در خدوص وکم به جواز و یوا عودم   
 بایست به تمام ابعادی که برای آن وجود دارد، توجه نمود؛جواز می

 ود تا اوال صدور وکم نهایی در خدووص  لة واضر باعث میتوجه کامو به تمام ابعاد مسئ
اصو جواز و یا عدم جواز با دقت بیشتری انجام گیرد و ثانیا در خدوص تعیین محدوده و مرزهوا،  

 ها به صورت جامع و فراگیر مورد مالومه واقع  ود.چیزی از نمر دور نمانده و تمام رعایت
ه بدنی کودکان موورد پوذیرش قورار گرفتوه ولوی      بر اساس موازین فقهی، اصو جواز تنبی  

بسان همة اوکام فقهی مطلق نبوده بلکه با قیود مشخدی محدودة آن مشخ  گردید؛ در ایون  
مقاله هدف این است که اصو جواز تنبیه بدنی کودکان و محدودة مجاز آن تعیین  ده و در ایون  

ند از اینکه تنبیه بدنی کودکان بر اسواس  ترین آنها عبارتراستا به سؤاالتی پاسخ داده  ود که مهم
فقه و اخالن مجاز است یا خیر؟ در صورت مجاز بودن، از جنبة مقودار محودود بوه چوه وودودی      

ای از جهت نوع تنبیه بدنی بایود  است؟ محدودیت تنبیه بدنی از جهت  دت چیست؟ چه محدوده
یت به لحاظ سومت ت دیو    مورد مراعات قرار گیرد؟ محدودة از جنبة سن کودک چیست؟ محدود

 کننده چیست؟ انگیزة ت دی  کننده چه نقشی در تعیین محدوده داراست؟.
گردد، بدین ترتی  که با پاسخ دادن به سؤاالت فون نقطة توافق فقه و اخالن مشخ  می

در خدوص اصو جواز تنبیه بدنی کودکان تعار  و تنافی میان دو منمور فقوه و اخوالن وجوود     
مزبور در صورتی است که تدور  ود وکم فقهی مبنی بر جواز انجام رفتوار مزبوور،   ندارد و تنافی 

مطلق بوده و هیچگونه قید و  رفی ندارد؛ با چنین بردا ت ناصووابی از فقوه و وقوون اسوالمی     
-گیرد ولی اگر به  ورو  و رعایوت  است که تدوری مبنی بر تقابو میان این دو منمر  کو می

با د، توجه  ود، بردا تی موسوم به تقابو، جای خود را زمینه مطر  میای که در این های فقهی
گردد که همسویی کاملی میان فقه و اخالن در مورد جواز به همسویی داده و این نتیجه عا د می

 تنبیه بدنی کودکان و محدودة آن وجود دارد. 
 اصل جواز تنبیه بدنی كودكان از منظر موازین فقهی و اصول اخالقی -1

بنابر دالیو و مستندات فقهی اصو جواز تنبیه بدنی به نحو موجبوه جز یوه موورد پوذیرش     
 ارع مقدس است لکن نه به صورت کلی بلکه در مواردی خاص این عموو مجواز قلموداد  وده     

( و هنگام  ک در جواز این عمو در یک مورد، مقتضای قاعده اولوی  60ش، ص1388)آهنگران، 
چراکه تجویز آن بسان مجاز دانستن هر رفتاری، نیاز به وکوم  وارع    عدم جواز تنبیه بدنی است،
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توان آن را مجاز قلمداد کرد و چوون وکوم   دارد و تنها در صورت وکم به جواز از ناویه  ارع می
مستفاد از دالیو لفمی  رعی به عنوان مدلول وجت ظاهری، ممکن نیست که در تقابو با وکم 

ست، با د، چنانکه در استدالل برای این مدعا اظهار گردیود:  عقو قطعی که همان وجت بافنی ا
ای الزم است و آن اینکه گواه درک موردم زمانوه برخاسوته از درک      البته در اینجا توجه به نکته»

رسد؛ چراکه تعوار  و   عقو مسلم و تردید ناپذیر است، در این صورت اصال  نوبت به تعار  نمی
سونگ و عودل    ودن دو دلیو است؛ دلیو لفمی هیچگاه هوم سنگ ب هم تنافی در صورت تکافئ و 

گیرد و از این رو تعار  اساسا  در چنین ووالتی  آور با د، قرار نمی یک دلیو عقلی مسلم که قطع
از این رو در محدودة مجاز تنبیه بدنی کودکان،  (؛100ش، ص1398)آهنگران، « هیچ جایی ندارد

 ود اهم دالیلوی  وجود دارد که در پایین سعی می میان وکم  رعی و وکم اخالقی عقو، توافق
 که بر از جواز عمو مزبور داللت دارد، مورد فر  و بررسی قرار گیرد. 

 ادله وجوب امربه معروف ونهی از منکر -1-1

با توجه به اینکه یکی از مرات  وجوب امر به معروف و نهی از منکر در برخی موارد ضرب  
ر اینکه مرات  باالتر از امر زبانی، مشورو  بوه اذن اموام )ع( یوا نایو       وتنبیه بدنی است و البته د

 اوست، دست کم سه دیدگاه در میان فقهاء مطر  است که عبارتند از:
( وجوب آن بر همة مکلّفین به صورت مطلق، یعنی بدون ا ترا  به اذن معدوم )ع( کوه  1
ادریس و عالمه ولّی، مطوابق ایون    مانند سید مرتضی،  یخ فوسی، ابوالدال  ولبی، ابن ایعده

 (  461-460، ص  4، ج ن.1413اند.)ولّی، دیدگاه فتوا داده

( وجوب آن بر همة مکلّفین به  ر  اذن معدوم )ع( یا نا   او که بیشتر فقها این دیدگاه 2
 (  383ص  ،21م، ج1981اند. )نجفی، را اختیار کرده

کوه جمعوی از فقهوای    راد عادی، چنوان ( اختداص آن به وکومت و عدم وجوب آن بر اف3
 (151ن.، ص 1414( )سیستانى، 588، ص 4ن.، ج1408)صدر،  اند.معاصر قا و  ده

ولی فارغ از بحث و اختالف فون، اصو جواز تنبیه بدنی و وتی مرات  باالتر مورد پذیرش  
نمود، در  مشهور فقیهان است،وال اگر کودکی مرتک  ترک معروف و یا مبادرت به انجام منکری

توان وکوم  تر مانند تذکر زبانی مؤثر واقع نشد، بر اساس دالیو مزبور میصورتی که مرات  سبک
 به جواز تنبیه بدنی وی را نمود.

ولی آنچه مقتضای تحقیق در این زمینه است اینکه اسوتدالل بوه دالیوو وجووب امور بوه       
، چنانکه هیچ فقیهی برای ایون  با دمعروف و نهی از منکر برای اثبات مدعای بحث، صحیح نمی

منمور به اینگونه دالیو تمسک ننموده، چرا که در امربه معروف و نهی از منکر، بایستی  وخ   
مخاف  مکلف بوده و به سن تکلیف رسیده با د، نه کودکی که هنوز مکلف نیست تا وی را بوه  

اریم و بنابر روایات صوادره  انجام معروف ملزم کرده و یا از فعو قبیحش، به صورت قهر آمیز باز د
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، 1ن، ج1414از اهو بیت )ع(  وارع تکوالیف خوود را مشورو  بوه بلووغ کورده اسوت.)ورعاملی،        
 (42-46ص 

اما در این باره که اگر کودک مرتک  زنا یا لوا  یا سرقت  ود بوه فورزی کوه در مباووث     
بیوت )ع(  گیورد و مسوتند ایون فتووی روایوات اهوو       فقهی مطور   وده موورد تعزیور قورار موی      

( و در این زمینه هم باید ابراز دا ت کوه  293-298و 81-83، ص 28ن،ج1414است.)ورعاملی،
برای ایجاد بازدارنودگی در وی   اوال: این امور دال بر تکلیف کودک نیست بلکه برای ایجاد زمینه

-تاست تا در آینده مرتک  چنین رفتارهای ز تی نشود وصرفا برخوردی در راستای تربیت و جه
دهی اخالقی اوست. ثانیا: این موارد از آنجا که خالف اصو بوده بنابر مقتضای قاعودة وقووف در   

 موضع ن  هنگام مخالفت با اصو، قابو تعمیم به موارد خارج از مورد ن  نخواهد بود.
توان به دالیو وجوب امر به معوف بنابراین برای اثبات اصو جواز تنبیه بدنی کودکان نمی 
 منکر نمود و بر اساس آن به اثبات مدعای بحث مبادرت ورزید. و نهی از

 دالیل مطلوبیت تربیت -1-2

با ود )ورعواملی   بنابر وکوم  وارع مقودس کوه در روایوات اهوو بیوت )ع( مونعکس موی         
( و همچنین به وکم اخالن، خرد و روش عقالء، تربیوت فرزنودان   473-482،ص 21ن،ج1414،

ت لیکن صرف مطلوبیت تربیت، بورای ثابوت کوردن جوواز بوه      الزم و کوتاهی در آن نکوهیده اس
ای به خدوص تنبیه بدنی برای نیو به ایون هودف کوافی نیسوت مگور اینکوه       کاربردن هر  یوه
 های زیر فراهم با د: رایط و زمینه

الف( بنابر وجوب مقدمه در فر  وجوب ذی المقدمه، وال در صورتی که تخلفی از کودک 
فر  اقدامی در راستای تربیت وی صورت نگیرد و بوا تورک اقودام مزبوور،      سر زده و اگر با این

ای متوجه کودک در امور مربو  به دنیا و آخرت وی  ود، به عنوان مثال خسران معتنابه و جدی
کوتاهی در انجام فرا ض و یا ترک محرمات و یا یکسری اموور کوه الزم انفکواک ناپوذیر ویوات      

بته در صورتی که دستیابی به این منمور فقوط از راه تنبیوه بودنی    اجتماعی است، محقق  ود و ال
ممکن با د و نه راهی دیگر که در این فر  تنبیه بدنی نه تنها جایز بوده بلکه به وکم  ورع و  

 بر اساس وجوب عقلی مقدمة واج ، واج  خواهد بود.
ن صوورت از  ب( در صورتی که هدف از تربیت در راستای انجام عمو مستح  با د، در ایو 

ن، 1422انوود)فیا ،بوواب اسووتحباب مقدمووه مسووتح ، چنانکووه محققووان بوودان تدووریح نموووده
(، امر به مستح ، پسندیده خواهد بود، البتوه مشورو  بوه اینکوه اوال ذی المقدموه      282،ص44ج

مستح  با د به فوری که تربیت پسندیده با د ولی ترک آن چنودان خسورانی در پوی ندا وته     
انطور که گذ ت راهی جز تنبیه بدنی برای اعمال تربیت نبا د که در این صوورت  با د و ثانیا هم

 تنبیه بدنی جایز و مستح  خواهد بود.
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با توجه به آنچه گذ ت تنبیه بدنی با وف   رایط مذکور نه تنها از منمر فقه جوایز قلموداد   
 .ه از منمر اخالن نیز پسندیده است ده بلک

 روایات خاصه -1-3

گذ ت اصو تنبیه بدنی در برخی موارد با یک سری  را ط با تمسک به بحث  همانطور که
تووان بودانها   ای وجود دارد که موی مقدمه واج  ثابت  د، وال عالوه بر دلیو فون، دالیو روایی

استناد نمود و از جملة آن دالیو روایتی است که در این زمینوه در منوابع روایوی وجوود دارد کوه      
 حو مطلق دارد که متن آن این چنین است:داللت بر جواز به ن

محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن اومد ابن محمد عن محمود ابون یحیوی عون     
غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبداهلل علیه السالم قال: قال امیرالمومنین علیه السالم: ادب الیتیم مما 

 (  478-479،ص 21،ج1414تؤدب منه ولدک و اضربه مما تضرب منه ولدک.)ورعاملی،
 الف( ارزیابی سند روایت:  

کنود(: ایون اسوم هور چنود      محمد ابن یحیی)که مرووم کلینی روایت را از وی نقو می -1
توا،  جزاسماء مشترک بین روات ثقه وغیر ثقه چون محمود ابون یحیوی ابوالحسون )تجلیوو، بوی      

راد از وی محمود ابون   ( بوده ولی به تدریح محققین، قراینی وجود دارد مبنی بر اینکه مو 358ص
 ووود (کووه از ثقووات محسوووب مووی 213، ص2ن، ج1403یحیووی عطووار قمووی اسووت )اردبیلووی، 

 (.353ن، ص1407)نجا ی،

اومد ابن محمد: چونان مورد قبو این اسم نیز مشترک بین ثقوات وغیور ثقوات اسوت      -2
عری اسوت  لیکن به واسطه قرینه راوی و مروی عنه، منمور از او، اومد ابن محمد ابن عیسی ا و 

 با د.( می366ن،ص1381(و مورد توثیق)فوسی،69،ص1ن، ج1403)اردبیلی،

کند(:که به واسطه قرینوه  محمد ابن یحیی)که اومد ابن محمد روایت را از وی نقو می -3
، 2ن، ج1403موذکور )راوی ومووروی عنوه(، مووراد از او، محمود ابوون یحیوی خووزاز اسووت)اردبیلی،    

 (359ن،ص1407با د.)نجا ی، او ثابت می( و همچنین ثقه بودن 215-216ص 

ه و از این جهوت نیوز سوند روایوت     غیاث ابن ابراهیم نیز در کت  رجالی ثقه قلمداد  د -4
 ا کال است. بی

نتیجة مطال  فون این است که روایت مورد استناد در باال از جهت سند غیور قابوو خد وه    
بدنی کودکان را در راستای تربیوت بوه اثبوات    توان بدان استناد نمود و اصو جواز تنبیه بوده و می
 رساند.

 در اینجا الزم به تذکر است که روایت فون الذکر در برخی نسخ کتاب کافی اینگونه آمده:
)ادب الیتیم بما توؤدب منوه    )ادب الیتیم مما تؤدب منه ولدک( و در دیگر نسخ چنین است: 

ف مختدر در الفاظ روایت باعوث تفواوت   ( و البته این اختال47، ص6ش، ج1350ولدک(.)کلینی، 
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 در معنا و مدلول نشده و ت ثیری در چگونگی داللت آن بر مدعای بحث ندارد.
 ب( داللت روایت:

و اما در زمینة داللت روایت در زمینة جواز تنبیه بدنی باید اظهار دا وت کوه روایوت فوون     
گوردد و  بلکه  امو غیر فرزند هم میکند که جواز تنبیه بدنی اختداص به فرزند ند ته ثابت می

 ود مشرو  به اینکه ت دیو  بوه   به اقتضای افالن آن این جواز  امو هر نوع تنبیه وضربی می
 قدد تادی  و تربیت صورت پذیرد.

ممکن است در رابطه با افالن روایت اینگونه ا کال  ود که روایت در صدد بیان تسواوی  
تنبیه است و نه در صدد بیان تنبیه فرزند تا از محدود نکردن  یتیم و فرزند در وکم لزوم تربیت و

 آن افالن بردا ت  ود و بر اساس آن وکم نمود که تنبیه فرزند به فور مطلق جایز است. 
در پاسخ به ا کال فون باید ابراز دا ت که بنابر اصو پذیرفته  ده در میان عقالء در مقام 

توان به اصو مزبور استناد کرد و  وک در  در صورت  ک، میتفاهم، متکلم در مقام بیان بوده و 
مقام بیان بودن را بر فرف ساخت؛ اما اینکه قدر متیقن از روایت فون همان جنبوه خواص با ود    
مانع از افالن گیری در دیگر موارد نیست، توضیح اینکه با توجه به اینکه قودر متویقن از روایوت    

گیری در مورد مقدار و چگونگی تادی  و تنبیه فرزنود و   همان تساوی مذکور است مانع از افالن
یتیم نیست در غیر این صورت درافالن گیری از دیگر ادله مطلق نیز با مشوکو مواجوه خوواهیم    
 د، چه اینکه اکثر قری  به اتفان دالیو مطلق، دارای قدر متیقن در مقام داللت بوده، به عنووان  

( توجه دا وت کوه قودر    275)بقره، آیة « هلل البیع و ورم الربااوو ا»توان به آیه مبارکه نمونه می
متیقن از آن عدم تساوی میان بیع و ربا است، وال با توجه به وجود قدر متیقن در آیة مزبور نباید 
داللت افالقی آن را پذیرفت و بر اساس آن، وکم  ک را در موارد مختلوف مشوخ  نموود، در    

الی در داللت افالقوی آیوة مزبوور نبووده و بورای رفوع انوواع        والی که از منمر همة فقیهان ا ک
  کوک بدان استناد  ده است؛

در استدالل به افالن روایت فون هم باید اذعان دا ت که هر چند برای آن قدر متیقنی در 
مقام داللت وجود دارد و آن این است که امام )ع( در مقام بیان تساوی وکمی میان فرزند و یتیم 

توان به ایون  وجود چنین قدر متیقنی مانع از داللت افالقی آن نبوده و به وکم آن میاست ولی 
نتیجه رسید که تنبیه بدنی فرزند به فور مطلق جایز است و در ادامه باید دید که افوالن داللوت   

 ای تقیید خورده و داللت روایات مقیده چگونه است.روایت فون در چه محدوده
 بدنیمحدودۀ مجاز تنبیه  -1

با توجه به آنچه گذ ت اصو جواز تنبیه بدنی به صورت موجبوه جز یوه هوم موورد امضواء      
با د و همچنوین اخالقوی کوه     ریعت مقدس بوده و هم مورد تایید و بعضا الزام عقو و عقال می

نمایود، پوس   چراغ راهنمای آن عقو است ونه اوساسات و عوافف آنی، چنین رفتاری را ت یید می
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الم آنی وزود گذر را در قال  تنبیه دلسوزانه، در صوورتی کوه تنهوا راه تربیوت کوودک      اخالن نیز 
نمایود. ووال   با د،ترجیح داده و به رجحان آن در برابر هالکت متربی و الم ابدی وی، وکوم موی  

نماید با فر  جواز عمو مزبور، محدوده آن با توجوه بوه ادلوه عقلوی و نقلوی و مووازین       الزم می
 گذرد.نمود که تفدیو این مبحث در پایین از نمر میاخالقی مشخ  

 محدوده از جهت مقدار تنبیه بدنی -2-1

در زمینة محدودة تنبیه بدنی از جهت مقدار روایتی از ناویه اهو بیت علیهم السالم توسوط  
 وماد ابن عثمان نقو  ده که به این قرار است:

محمد عن الحسن ابن علی عون  محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن »
وماد ابن عثمان، قال قلت البی عبداهلل علیه السالم فی ادب الدبی والمملوک، فقوال خمسوه او   

 (47، ص6ن، ج1414ورعاملی، «)سته او ارفق.
 الف( بررسی سند روایت:

برخی از محققین وودیث فوون را بنوابر مشوهور ضوعیف قلموداد نمووده انود)مرآه العقوول،          
عیف بووه بررسووی جداگانووه روات آن ( کووه بووه منمووور تبیووین ایوون تضوو416ص ،23ش، ج1367
 پردازیم: می

 ود که او وسین ابن محمد وسین ابن محمد: به واسطه قرینه راوی ومروی عنه ثابت می
(  ایون راوی را عالموه ولوی و نجا وی     252، ص1ن، ج1403ابن عمران ا عری است.) اردبیلی،

 (43تا،صتوثیق کرده اند.)تجلیو،بی

معلی ابن محمد: وی نه تنها توثیق ندارد بلکه در برخی کت  رجالی تضیف  ده. همچوون  
 ( 418ن،ص 1407نجا ی که او را مضطرب الحدیث و المذه  خوانده.)نجا ی، 

دارای توثیووق  دو راوی دیگوور کووه عبارتنوود از وسوون ابوون علووی و وموواد ابوون عثمووان،   
 (271-273و210-212،ص 1ن،ج1403با ند.)اردبیلی، می

بنابراین روایت مذکور از ناویه یکی از رواتش مخدوش اسوت، در والیکوه ازتطوابق ظواهر     
آید که گوویی ایشوان آن را وجوت    فتوای  یخ فوسی در کتاب نهایه با روایت فون چنین بر می

در مقابو عبارت محقق ولی در کتواب   3549، ص3ن، ج1412دانسته وبدان عمو کرده)فوسی، 
راهت تنبیه بیش از ده تازیانه است که به ظاهر ایشان به روایت فون الذکر عمو  رایع مبنی بر ک

 (.  342، ص23، ج1410ننمود)ولی،
 ب( داللت روایت:

بر فر  صحت سند روایت، نمی توان آن را محدود کننده تنبیه بدنی و مقید افالن روایت 
نست، چراکه در ایون روایوت آن   امیرالمومنین )ع( که داللت افالقی آن در باال از نمر گذ ت، دا

با د کوه فبوق نمور مشوهور     چه که موهم مقید و محدد بودن است، ا تمال آن بر ذکر عدد می
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، 1توووا، ج()وکووویم، بوووی129،ص1ش،ج1373علموووای اصوووولی عووودد مفهووووم نووودارد.)ممفر،
توان روایت فون را دارای صالویت بورای  ( در نتیجه نمی216،ص3ن،ج1405()ها می، 481ص

ای برای مقدار تنبیه بدنی دانست و بورای آن جایگواه تقییودی نسوبت بوه روایوت       حدودهایجاد م
 مطلقی که از نمر گذ ت، در نمر گرفت.

البته همانطور که گذ ت صاو   رایع تنبیه کردن فرزند و یا غوالم مملووک را در مقودار    
ن دال بور محودود   ( که این نمر ایشا342، ص23، ج1410بیش از ده تازیانه مکروه دانسته )ولی،

آید که ایشان، داللت روایوت فوون را   ساختن تنبیه از لحاظ مقداری است ولی از این فتوی بر می
 نپذیرفته است؛ البته صاو  جواهر بر ایشان ا کال نموده که ا کال ایشان به قرار زیر است:

بوه وکوم   تنبیه بدنی از دووال خارج نیست یا واج  است و یا ورام و تنبیهی که محکوم  
کراهت با د وجود ندارد و بدین ترتی  نمریة صواو   ورایع را موورد ا وکال قورار داده اسوت،       

دارد که منمور محقق از کراهوت ووالتی   ایشان در ادامه برای توجیه و ومو کالم محقق ابراز می
م، 1981است که مربی جاهو بوه وکوم با ود و ندانود تنبیوه او وورام اسوت یوا واجو .)نجفی،          

 (؛445-446،ص 41ج
در ارزیابی ا کال صاو  جواهر بر دیدگاه محقق ولی باید اظهار دا ت که ا کال ایشوان  

 از چند جهت قابو انتقاد است که عبارتند از:
همانطور که گذ ت تنبیه بدنی فقط محکوم به ورمت یوا وجووب نیسوت بلکوه والوت       -1

 مستح  با د.وکم به استحباب نیز برای آن قابو تدور است آنجا که مقدمه 
کند به زمان جهوو بوه وکوم، خوروج از     ا کال دوم اینکه وکم به کراهت را ومو می -2

مفرو  ایشان و در نتیجه مخالفت با علم اجمالی واصو از آن است چه اینکه ایشان وکم ایون  
 عمو را منحدر در وجوب و یا ورمت دانسته است.

وایووت وارده از معدوووم وووق در ا ووکال بوور محقووق ولووی ایوون اسووت کووه اوال فبووق ر  
( کراهت تنبیه بیش از ده ضربه تازیانوه مخوت  مملووک    564، ص 12ن، ج1414)ع()ورعاملی،

است آن هم در والتی که موالی آن در وال اورام است والغای خدوصویت از آن نیازمنود دلیوو    
 است.

ثانیا، اگر روایت مطلق مروی از امیرالمومنین )ع( در این باب پذیرفته  ود، دو والت متدور 
بدانیم یا خیور، اگور مقیود آن بودانیم دیگور عودد ده       است، یا روایت وماد ابن عثمان را مقید آن 

ن موضوعیت ندارد و اگر ندانیم با توجه به آنچه در ا کال قبو ابراز  د، بایستی بر اسواس افوال  
 آن وکم کرد و وکم به کراهت بالدلیو خواهد بود.

وانگهی اگر افالن روایت علوی پذیرفته نشود، بازهم وکم به کراهت موضووعیت ندا وته   
چه اینکه مقتضای قاعده اولی ورمت تنبیه در هنگام  ک است؛ بنابراین دیدگاه محقوق ولوی و   
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مانند ورعاملی آنگاه که روایت وماد ابون  اند کسانی که از ایشان در وکم به کراهت تبعیت نموده
عثمان را در بابی تحت عنوان کراهت تنبیه بدنی کودک ومملووک بویش از پونج یوا  وش عودد       

 (، قابو پذیرش نخواهد بود372، ص28ن، ج1414گنجانده )ورعاملی،
از منمر موازین اخالقی اگر تنبیه بدنی در راستای تربیت و الزم با د هر مقودار کوه تنبیوه    
برای نیو بدان هدف الزم با د پسندیده است مگر در والتی که مقدار زیاد ضرب متاثر از والوت  
غض  و نه در راستای هدف تربیتی با د که در این وال چنانکه از نمر خواهد گذ وت، هوم بوه    
 وکم  ریعت و هم به وکم اخالن و خرد مجاز نیست و مرتک  آن مستوج  عقاب خواهد بود.

 تنبیه بدنی از جهت شدت محدوده  -2-2

ای با ذی المقدمه خود بایستی تناس  دا ته با د و اال زمینه برای نیو به هودف  هر مقدمه
 ود و یا به تعبیر دیگر نقض غر  بوده و قبیح بودن آن از منمور عقوو و   مورد نمر فراهم نمی
 عقالء مسلم است؛ 

بیت، بایستی تناس  میان وسیله و ای است برای وصول به تردر جایی که تنبیه بدنی مقدمه
هدف مورد نمر رعایت  ود؛ با توجه به هدف مطر   وده، جنسویت ،سون،  خدویت و روویوه      

نماید، پس کسی که با  دتی بیش از مقتضوای اموور   عدیان فرد متربی  دت تنبیه را تعیین می
و مسوتوج  عقواب   مذکور ففو را مورد تنبیه قرار دهد، قطعا از نمر  رع، عقو و اخالن موذموم  

قانون مدنی هر چنود اصوو    1179خواهد بود و بر این اساس قانونگذار جمهوری اسالمی در مادة 
تواننود بوا   مجاز بودن تنبیه بدنی کودکان توسط پدر و مادر را پذیرفته ولی با این قید که آنها نمی

 ( 1179، مادة استفاده از این وق، ففو خود را خارج از ودود تنبیه نمایند.)قانون مدنی
بعالوه اینکه چنانکه در باال مورد ا اره قرار گرفته است،  دت تنبیوه نبایود موجو  نقوض     
غر   ود به این بیان که تجویز تنبیه چه در فقه وچه اخالن برای دسوتیابی بوه غور  بسویار     
 مهم تربیت خواهد بود لیکن اگر  دت زیاد آن باعث ایجاد دلزدگی در متربی  ود غر  ملحوظ
در نمر  ارع برای تجویز آن نقض خواهد  د که در این صورت مجالی برای تجویز تنبیه بودنی  
نخواهد ماند و از این رو الزم است که بنا به توصیة روانشناسان و پز کان )قاسومی و ولیوزاده و   

ای که تنبیه بدنی نامناس  ( الزم تا والدین نسبت به آثار منفی63ش، ص1386فوالیی و ساکی، 
 برای کودکان به دنبال دارد، آگاهی الزم را دا ته با ند. 

 محدوده تنبیه بدنی از جهت جنسیت -2-3

 ناختی میان دو جنس مؤنث و موذکر وجوود دارد و   با توجه به تفاوت های جسمی و روان 
 (Leonard, 2006, p 86انود ) روانشناسوان هوم بوه وجوود تفواوت مزبوور تدوریح نمووده        

(Gurian, 2011, p 76( )26Lukas, 2006,p)      و بر این اساس باید میان تنبیوه بودنی
پسران و دختران تفاوت گذا ت، دالیو لزوم رعایت تفاوت میان دو جونس مزبوور بوه قورار زیور      
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 است:
الف( دختران تاب ومقاومت جسمی و رووی پسران را ندارند و در برابر تنبیه بدنی  وکننده  

ت از جنس زن تعبیر به ریحانه  ده وقهرمان بوودن از ایون جونس    تر خواهند بود، اینکه در روایا
 (، ا اره به همین امر دارد.534، ص1ن، ج1410( )آمدی، 31نفی  ده )نهج البالغه، نامه 

ب( هدف از تربیت دختر و پسر متفاوت است : با توجه به اینکوه کودکوان بایسوتی فووری     
فا کنند، بنابراین پسر بایستی متناسو  بوه نقوش    تربیت  وند تا در آینده نقش خود را به خوبی ای

مردانه وی در آینده و دختر با توجه به نقش زنانه خود تربیت  ود و با توجه به همین امور تنبیوه   
 (.76، ص1397این دو جنس متفاوت خواهد بود)اصغرپور و زربخش بحری، 

ار  و ج( تنبیه بدنی جدی دختر ممکن است به لحاظ ضوعف جسومی ایشوان باعوث عوو     
های جدی  ود و یا ممکن است باعث ایجاد آسی  رووی به آنها  ده و یا اینکه باعوث از  آسی 

  ود و از دست رفتن این والت دارای مفاسد متعدد است.دست رفتن روویات زنانه در آنها می
 محدوده تنبیه بدنی از جهت سن -2-4

ه ایون مسوئله روانشناسوان نیوز     لحاظ سن در اصو، نوع، مقدار و  دت تنبیه الزم است و ب
گوید: کوودک از چهوار    ژان پیاژه در مورد منع تنبیه بدنی کودک می»اند، به عنوان نمونه پرداخته

 وود و ایون انتقوال باعوث دلهوره،       الی هفت سالگی از یک مروله زندگی وارد مروله دیگور موی  
و تنبیه بدنی کودک پرهیز گردد، بدین جهت باید از عدبانیت  اضطراب و گاهی پرخا گری او می

 (؛98، ص1396)صوالحی،  « هوای موجوود آ ونا کورد     نمود و او را با محبت و استدالل با واقعیت
توضیح اینکه تنبیه بدنی کودکی که هنوز نسبت به مورد تنبیه تربیت پذیر نیست از آن جهت که 

م بین است و بر اساس قوه تمییز ندارد، قطعا به وکم عقو و اخالن قبیح بوده، چراکه مددان ظل
موازین  رعی واخالقی مرتک  چنین ظلمی مستحق ذم وعتاب قرار خواهد بود و هموانطور کوه   
گذ ت، هدف از تنبیه عبارت است از تربیت و تنبیه بدنی تنها در راستای دستیابی به ایون هودف   

کوه مقدموة   مجاز است و وقتی هدف منتفی بوده و امکان ت مین آن فوراهم نبا ود، قطعوا تنبیوه     
 دستیابی به آن است منتفی و غیر مجاز خواهد بود.

دارد کودک را تا هفوت سوال چوون سوید و وور آزاد      روایات وارده از معدومین که بیان می
بگذارند وتربیت وتادی  را از هفت سال دوم  روع کنند بر همین مطلو  داللوت دارد.)ورعواملی    

کودک غیر ممیز جایز نبوده بعضوی از فقیهوان   (؛ بنابراین تنبیه بدنی 473-476،ص 21،ج1414
اند، عبارت ایشان در این زمینه به قرار زیر معاصر بدان تدریح نموده و مستند آن را لغویت دانسته

وال یخفی ان ضرب الدبی و تادیبه یجری فیما اذا کان له نوع  عور وینفعه التادی  و اال »است: 
 (26، ص2ن، ج1412، گلپایگانی«)فهو لغو ال یترت  علیه اثر
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 محدوده تنبیه بدنی از جهت انگیزه -2-5

با توجه به دالیلی که در اثبات اصو جواز تنبیه بدنی بودان ا واره  ود، تنبیوه بودنی فقوط       
( و جوواز آن مقیود   212ش، ص1392بایستی به انگیزة تریبت با د )پورعبداهلل و وسینی و سیار، 

کننده، تربیت با د، چرا که تنبیه بدنی بدون انگیزة مزبوور،  به زمانی است که انگیزه و قدد تنبیه 
  ود.مددان ظلم خواهد بود واز نمر  ریعت واخالن غیر مجاز قلمداد می

 وود تنهوا در صوورتی جوایز اسوت کوه اوال       بنابراین اگر تنبیه بدنی در والت غض  انجام 
در تنافی است، مرتک  نشود  خ  تسلط کامو بر خود دا ته با د و رفتاری که با هدف تربیت 

و ثانیا غض  وی موج  فرامو وی قدود تربیوت و تادیو  نشوده و بتوانود رفتواری بوا رعایوت          
ها انجام دهد، ولی اگر هدف و انگیزة تنبیه کننده تشفی خافر و نشاندن آتوش غضو    محدودیت

ست و از این با د، تنبیه بدنی مددان ظلم بوده که قبح و ورمت آن از منمر  رع و عقو مسلم ا
 ،7ج ش،1350 )کلینوی،  جاست که نبی مکرم اسالم از تادی  دروالت غضو  نهوی فرمووده انود    

 (260ص
مطل  فون در کلمات فقیهان نیز مورد تدریح قرار گرفته که از باب نمونه صواو  جوواهر   
رت در این راستا اظهار دا ت که جواز تنبیه بدنی تنها در صورتی که به انگیزة تربیت کودک صوو 

گیرد، مجاز است نه در صورتی که غض  نفسانی، محرک تنبیه کننده با د کوه در ایون صوورت    
( و موراد ایشوان ازتنبیوه    446،ص41، ج1981تنبیه کننده خود باید مورد تنبیه قرار گیرد )نجفوی، 

همان مجازات تعزیری است؛ در کلمات فقیهان معاصر نیز به این مطل  تدریح  ده بدین گونوه  
( چه اینکه 302،ص2ن، ج1416سبحانی،«)ان یکون الضرب الجو االصال  الالتشفی یج »که 

تنبیه به غیر قدد تربیت ظلم و ورام بوده و ارتکاب وورام موجو  اسوتحقان مجوازات تعزیوری      
 خواهد بود.

 محدوده تنبیه بدنی از جهت سمت شخص تنبیه كننده  -6 -2

  نسبت به دیگری را ندا وته و هور   مقتضای قاعدة اولیه این است که هیچ کس وق تعر
نوع تعرضی مخدوصا در قال  تنبیه بدنی، مشرو  به صدور مجوز از ناویة  ریعت مقدس اسالم 

با ود،  است،  ریعتی که هیچگاه در تقابو با اصول مسلم اخالقی که مفاد وکم قطعی عقو موی 
تووان از  داریوم و نموی   نبوده و نیست؛ برای انجام عملی که خالف اصو است نیاز به دلیو خاص

مدلول آن دلیو خاص کمترین تعدی و تجاوزی بنماییم و از آنجا که قاعده اولیه عدم جواز ضرب 
تووان اقودام   وتنبیه بدنی است، تنها نسبت به فاعو آن فقط در موارد مذکور در دالیو مجوزه موی 

 بدان نمود و دالیو مربوفه عبارتند از :
 ویات و یا قیم )کفیو( برای یتیم:پدر یا جد پدری در صورت  -1

« قوا انفسکم و اهلیکم نوارا »مجاز بودن انجام تنبیه بدنی برای پدر با توجه به آیه مبارکه:  
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مراد آن پدر و یا کسی است که سمت والیوت  « اهلیکم»( است که به قرینه 6)سوره تحریم، آیة 
خوود وخوانواده خوود را از هالکوت      را برای اعضای خانواده دارا بوده و چنین کسی است که بایود 

اخروی فبق این آیه وف  نماید و اما مستند جواز تنبیه بدنی نسبت به یتویم بورای کسوانی کوه     
 سمت قیمومت وی را دارند، روایت امیرمؤمنان )ع( است که فرمود:

محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن اومد ابن محمد عن محمود ابون یحیوی عون     
م عن ابی عبداهلل علیه السالم قال: قال امیرالمومنین علیه السالم: ادب الیتیم مما غیاث ابن ابراهی

( و 478-479،صو  21،ج1414تؤدب منه ولدک و اضوربه مموا تضورب منوه ولودک.)ورعاملی،     
توضیحات مربو  به سند و داللت این روایت در مباوث قبو از نمر گذ ت و در اینجا تنها توذکر  

با توجه به این روایت، نسبت به غیر یتیم جواز تنبیه بدنی  امو پدر  ده این نکته الزم است که 
و نسبت به مادر، دارای اجمال بوده و اثبات جواز برای وی ثابت نیست و اما نسبت یتیم مندورف  

 به  خدی است که سمت سرپرستی یتیم را دارا بوده و کلیة امور به او موکول  ده با د.

افزود که با توجه به اینکه در ادله تدریحی در مورد جواز این عموو   و باز در مورد مادر باید
توسط وی نشده و همانطور که گفته  د در جایی که عمو خالف اصو است نباید از موضع ن  

، «وقوفا فیما خالف االصو علی موضوع الون   »کنند تعدی کرد که فقها از  آن اینگونه تعبیر می
ته نیست خدوصا با توجه به اینکه وق پدر به تدریح برخوی از  پس در مورد مادر این عمو پذیرف

( وتکلیف بزرگتر برای کسی است که وق 297ن،ص1415فقها بزرگتر از وق مادر است)انداری،
، 3ن، ج1413)صودون،  « انت ومالک البیوک »فرماید بزرگتری دارد.همچنین روایت نبوی که می

ق به پدر استفاده کرد و از منمر اخالقی نیز از توان از آن نیز در اختداص این و( که می177ص
آنجا که مادر ممهر رومت خانواده وعطوفت است پذیرفته نیست که با درگیری فیزیکی با فرزنود  
جایگاه خود را متزلزل سازد؛ البته قانونگذار در قانون مدنی انجام تنبیه بدنی را بورای موادر مجواز    

رسد، تجویز مزبور بوه صوورت   ( که به نمر می1179ادة دانسته )قانون مدنی جمهوری اسالمی، م
 ود که یا پدر در قید ویات نبا ود و یوا   مطلق صحیح نیست و تنها در صورتی صحیح قلمداد می

 عجز از انجامش دا ته با د. 
 معلم: -2

توان به این مطل  پی بورد  گردد، از برخی روایات میبنابر آنچه در منابع روایی مالومه می
با ود و دلیلوی کوه در موورد     معلم دارای جایگاهی بوده که مجاز به مبادرت به تنبیه بدنی میکه 

 مجاز بودن تنبیه بدنی از سوی معلمان رسیده این روایت است:
عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبوداهلل علیوه السوالم: ان    

اموا انهوا وکوموه و الجوور     »م بین یدیه لیخیر بینهم فقالامیرالمومنین القی صبیان الکتاب الواوه
فیها کالجور فوی الحکوم، ابلغووا معلمکوم ان ضوربکم فوون ثوالث ضوربات فوی االدب اقوت            
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 (372، ص 8ن، ج1414ورعاملی، «)منه
در خدوص سند روایت فون باید اذعان دا ت که با توجه به اینکوه سلسوله سوند روایوات     

( و نمر به اینکه در 5تا، صبا ند )تجلیو، بیهیم از نمر فقهاء موثق میوارده تفسیر علی ابن ابرا
ی متوجوه روایوت   رسد، از این رو ا وکال سوند  مورد روات به غیر از سکونی مشکلی به نمر نمی

مزبور نیست و  اید سر اینکه  بنا به نقو عالمه مجلسی این روایت نزد مشهور ضعیف اسوت بوه   
( ولی وق این است که ایون تضوعیف قابوو    416،ص 23ش،ج1367خافر سکونی با د)مجلسی،

 انود.  و بور فبوق آن فتووا داده    با د، چنانکه برخی از فقهای معاصر بدان اعتمواد نمووده  اعتنا نمی
 (  412، ص41ن، ج1422)خویی، 

و اما از جهت داللت روایت باید ابراز دا ت که منطون این روایت داللت دارد بور اینکوه در   
گیرد و این مطل  بیانگر ورموت ایون   یش از سه ضربه، معلم مورد قداص قرار میصورت زدن ب

با د، چنانکه مفهوما داللت بر این دارد که زدن کمتر از سوه ضوربه بوه    عمو در فر  مزبور می
توان به جواز تنبیه بدنی دانش آموز، قدد تادی  جایز نیست و در نتیجه به استناد روایت فون می

الزم هوا هوم   در مقدار مشخ   ده، وکم نموود و البتوه رعایوت سوایر رعایوت      از سوی معلمان
 با د. می

 

 گیري نتیجه
هر چند در نگاه اول ممکن است چنین تدور  ود که تنبیه کودک بر خالف اصول اخالقی 

گردد که اگر بر اساس موازین است ولی چنانکه در این مسئله ت مو کافی صورت گیرد، معلوم می
مزبور مجاز است، اوال این تجویز در راستای دستیابی به هودف بسویار واالی تربیوت    فقهی عمو 

است که تمام دستورات اخالقی در این راستا قرار دارد و ثانیا وکم مزبور مطلق نبوده بلکه دارای 
هوایی کوه   های مختلف است که اگر به این وکم با توجه به قیود و محودودیت قیود و محدودیت
 ود بلکه کامال همسو د دارد، توجه  ود، نه آنکه مقابو اصول اخالقی انگا ته نمیبرای آن وجو

 گردد.و هماهنگ با آن قلمداد می
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   نوع مقاله: پژوهشی
 161 -178صفحات 

از زوال  یناش یجبران خسارت معنو یاخالق کردیرو

 رانیعقل در فقه و حقوق موضوعه ا
 

 1پور  یمحمد فردوس    
 2 یورد گو یمحمدرضا کاظم    

 3 یاومر نیوس
 چکیده

بسط و گسترش اصول اخالقی یکی از ضرورت های جامعه بشری در فول تاریخ بوده است. 
معنوی باید به آن پرداخته  ود تعریف ضرر و ای که در بحث جبران خسارت  همچنین مهمترین نکته

اند تا تعریف منطقی از خسارت معنوی ارا ه دهند.  دانان تالش کرده زیان معنوی است. فقها و وقون
خسارت، منحدر به ضرر مالی نبوده بلکه خسارت معنوی به مهمترین بعد از ابعاد وجود  خدیت 

-کند. علی نماید و آن را متضرر می د لطمه وارد میبا  انسان که همان بعد معنوی و رووانی آن می

ایحال در علم وقون، جبران خسارت مادی در دو نوع مثبت و منفی مؤکدا  و مکررا  در فقه و قوانین 
همچان « خسارت معنوی»کیفری ایران مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است. اما مس له نا ی از 

قوانین واضر و وتی فقه دارد. این مقاله درصدد است  با جای بحث و تردید زیادی در جای جای 
روش توصیفی و تحلیلی و با در نمر گرفتن منابع فقهی و وقوقی به اهمیت عقو در قوانین مجازات 

های جبران خسارت نا ی از نقدان و یا زوال آن بپردازد. در اسالمی و آیین دادرسی کیفری و  یوه
نین و تاکید بر وقون معنوی عقو و با بررسی و تحلیو مشروعیت نهایت با هدف رفع ابهام از قو

االجرای فعلی به خدوص آیین دادرسی و نحوه جبران آن با مطالعه قوانین الزم« خسارت معنوی»
کیفری جدید و قانون مجازات اسالمی و همچنین مسئولیت مدنی و تطبیق آن با قواعد فقهی 

غرور و اتالف و همچنین بررسی وکم عقو، به این نتیجه همچون قاعده الضرر، نفی عسر و ورج، 
 .خواهیم رسید که خسارت معنوی قابو مطالبه است

 واژگان كلیدي
 .ارش، جبران خسارت ه،یزوال عقو، د ،یخسارت معنورویکرد اخالقی، 

  

                                                 
 .رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالمواود اصفهان )خوراسگان(،  اسالمی، وقون یمبان فقه و یدکتر یدانشجو .1
 ن. )نویسنده مسئول(رای، مشهد، ایدانشگاه آزاد اسالمواود مشهد، ، اسالمی وقون یگروه فقه و مبان اریاستاد .2

 Email: mr-kazemigolvardi@yahoo.com  
    .رانی، مشهد، ایدانشگاه آزاد اسالمواود مشهد، ، اسالمی وقون یگروه فقه و مبان اریاستاد .3

 4/5/1399پذیرش نهایی:               20/2/1399تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

 یکی از مدادیق بارز و مهم خسارت معنوی زوال و یا نقدوان عقوو اسوت. قانونگوذاره در    
را مدنمر قرار داده است. « قداص»و یا « دیه»خدوص جبران خسارت  کو اول به فور صریح 

به صورت نام نوس مورد توجوه قورار گرفتوه    « خسارت معنوی»این مس له در  کو دوم یا همان 
ترین مباوث ترین و مبهماز پیچیده« وقون غیرمالی»یا لطمه به « خسارت معنوی»است. امروزه 
ی در خدوص  یوه جبران آن است. پیچیده بودن از این جهت که این مسوئله نوه   مسئولیت مدن

تنها در فقه و نمام وقوقی ایران، بلکه در نموام وقووقی غورب نیوز در خدووص تعیوین قلمورو        
و همچنین  یوه جبران آن، نمرات همگون وجود ندارد. مطابق این قاعده، هر « خسارت معنوی»

ع آن )مادی، معنوی، و بدنی( به کسی ایراد نماید مکلف به جبران فردی آسی  ناروایی، در هر نو
گذار نسبت به قابلیت جبران خسارت وارده در نووع خوود، وکموی    آن خسارت است. هرچند قانون

کند که فرد مسئول باید در صودد جبوران آن برآیود. در منوابع     صادر نکرده با د، اخالن وکم می
ای در بواب  سارت بیان  ده است. از این رو، قواعود پراکنوده  فقهی، مبانی متعددی برای جبران خ

مسئولیت مدنی وجود دارد که در چهره قواعدی چون الضورر، الوورج، غورور و ... تجلوی یافتوه      
است. با توجه با اختالفات عمیقی که در خدوص خسارت معنوی و عدم نفع در رویوه قضوایی و   

اعمال اصالوات و الحاقات قوانین مجازات اسالمی و گذار با وقوقی ما به وجود آمده است، قانون
و « خسوارت معنووی  »آیین دادرسی کیفری، مقررات جدیدی در زمینه مدادیق و قابلیت جبوران  

هوای مهوم معورف     رایط مطالبه آنها بیان کرده است. از این رو زوال عقوو نیوز یکوی از جبنوه    
مجازات اسالمی، زوال عقو را مبتنی با د. گرچه قانون می« خسارت عقو»یا « خسارت معنوی»

بر دیه کامو دانسته، اما در خدوص نقدان و یا سوایر صودمات جوانبی موجو  ارش بووده کوه       
-رسد. از این رو، این ضرورت اوساس میمحاسبه و میزان آن چندان دقیق و استوار به نمر نمی

وال و یا نقدان عقو کوه  نا ی از ز« خسارت معنوی» ود با توجه به مقررات اخیرالذکر، موضوع 
های زیادی قرار گرفته بود، مورد بازنگری و سوپس  پیش از این نیز در نمام وقوقی ما مورد بحث

 میزان عملکرد قوانین جدید بر این موضوع مورد مطالعه تحلیلی قرار خواهد گرفت. 
کوه   خسارت و ضرر رساندن در اسالم مورد مذمت قرار گرفته است و عالوه بر قرآن کوریم 

در بعضی از آیات به منع ایراد خسارت)چه مادی چوه معنووی( ا واره دارد و در بعضوی دیگور بوا       
اندیشه ی ایراد خسارت معنوی به  دت مبارزه  ده است. خسارت معنوی ضرری اسوت کوه بوه    
ویثیت،  رافتف  خدیت و آبروی  خ  یا بستگاه او وارد  ده با د. نکته ای کوه بایود موورد    

رد این است که خسارات مادی را می توان از فریوق مادیوات جبوران کورد ولوی در      توجه قرار گی
خسارات معنوی به جهت آنکه کثرت بروز این نوع خسارت ها و اهمیت آن بر جامعه ی امروز به 
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گونه است که در خیلی از موارد خسوارات وارده بوه رو  و روان و  خدویت و عوافوف و... فورد      
و مالی بوده و قابو مقایسه با آن نیست و فریقه جبوران آن بسویار    سنگین تر از خسارات جسمی

مشکو است زیرا خسارت معنوی در بسیاری از مواقع با مادیات قابو جبران نیست. غفلوت و بوی   
توجهی نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی در نمام فقهی و وقوقی مبتنی بر اسوالم بوا رو  و   

ا غیر عادالنه جلوه می دهد و موج  تضییع وقون ا خاص می قوانین اسالمیم غایرت دارد و آنر
گردد. به همین منمور پرداختن به جبران خسارت معنوی نا وی از زوال عقوو در فقوه و وقوون     

 موضوعه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.
 با توجه به آیات و روایاتی که در ارتبا  با کرامت و ارزش واالی انسان آمده است، تعور  
به  خدیت و ایراد خسارت معنوی به مومن را ورام کرده است. به وکم عقوو و بنوای عقوال و    
عرف نیز ایراد خسارت معنوی، ضرر محسوب  ده و ایراد کننده باید درصدد جبران آن برآیود. در  

ایراد هرگونه ضرر و خسوارت ممنووع    40و  39قانون جمهوری اسالمی ایران نیز از جمله اصول 
همان قانون لطمه به وقون معنوی انسان ها منع  وده اسوت و    32و  23، 22ق اصو  ده و فب

قوانون اساسوی    171اگر خسارتی به ویثیت و رافت و سرمایه معنوی انسان وارد آید فبق اصو 
باید جبران  ود. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله در صدد است تا با بررسی های منابع معتبر 

 تحلیو و بررسی جبران خسارت معنوی نا ی از زوال عقو بپردازد. فقهی و وقوقی به

 پرسش هاي پژوهش
 روابطی بین اخالن و فقه و وقون وجود دارد؟-1
 مبانی اصلی فقهی و وقوقی خسارت نا ی از زوال و یا نقدان عقو چه می با ند؟-2
 قابلیت جبران خسارت معنوی در وقون اسالمی چگونه است؟-3

 فرضیه ها
 خسارات معنوی در فقه و وقون اسالمی ایران دارای جایگاه واالیی است.-1

 ناسایی وقون و سرمایه های معنوی و ومایت از آن، ریشه در مفاهیم اخالقی و قواعد -2
 وقون اسالمی دارد.

 روش تحلیل و گردآوري اطالعات
ابزار گردآوری نیز  ای استفاده  د و جهت گردآوری افالعات در این مقاله از روش کتابخانه

های افالعاتی و نشریات بود و تجزیه و تحلیو افالعات به صورت  مطالعه کت ، نشریات و بانک
 توصیفی صورت گرفت. -تحلیلی
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 ابعاد نظري پژوهش
 مبحث اخالقی ا حقوقی در  رابطه با خسارت معنوي جامعه

ه در جامعوه اسوت کوه    بدون تردید، علم وقون مبتنی بر عرف و قواعد اخالقی  کو گرفت
آمیوز و سوالم میوان    برای نمم بخشی در روابط افراد در سطح جامعه و ایجاد همزیستی مسوالمت 

افراد یک جامعه پا به عرصه وجودی جامعه نهاده است. فلذا در ارتبا  با عبارت پیشین، از سووی  
افراد متعودد  وقون قسمتی از اخالن است همزیستی »برخی از اندیشمندان تدریح  ده است که 

تورین وود اخالقوی اسوت کوه دقیقوا  بورای زنودگی         وقون، کم»( و یا اینکه 1«)کندرا فراهم می
( نوع انسان پس از تشکیو اجتماع بود که دریافت برای آنکه قادر بوه  1« )اجتماعی ضروری است

اید کوه بوا   زندگی در جامعه با د، بایستی اراده خویش را محدود نماید و از آن تا ودی استفاده نم
گویود:  آزادی و اراده دیگر افراد جامعه در تضاد و تزاوم قرار نگیرد. در ایون خدووص کانوت موی    

ات، فبق یک قانن کلی، بوا آزادی  سلوک عینی تو باید به نحوی با د که استفاده از آزادی ارده»
است آنچه را هرکس مجاز » گوید( و یا آنکه اسپنسر می1« )اراده دیگران همزیستی دا ته با د.

ویثیوت  وغلی،    «کند انجام دهد به  ر  اینکه به آزادی مشابه دیگران لطمه وارد نیواد. اراده می
 اجتماعی و خانوادگی افراد دارد بسیار مذموم و مورد نکوهش موی با ود و بوا اخالقیوات منافوات     

 .دارد

انوادگی او لطمه قانون مسئولیت مدنی کسی که به ویثیت و اعتبارات  خدی یا خ 10ماده فبق 
آورده است جبران زیان مادی معنوی خوود را بخواهود    وارد  ود می تواند از کسی که لطمه وارد

می تواند در صورت اثبات تقدیر عالوه بور   هر گاه اهمیت زیان و نوع تقدیر ایجاب نماید دادگاه
عوذرخواهی و درج  قبیو الزام به  صدور وکم به خسارت مالی وکم به رفع زیان از فریق دیگر از

الزام به عذر خواهی، راهی است که قانون گذار بورای جبوران    ".وکم در جراید و امثال آن نماید
است. چنین راهی در وقون ما تازگی دا ته و بدیهی  خسارت عالوه بر جبران مالی در نمر گرفته

 است که ماهیت آن اخالقی می با د. 
از نمر قانون گذار تا اندازه ای واجد اهمیت بووده  ویثیت و اعتبار ا خاص  در واقع لطمه به

کافی ندانسته و در صدد آن بوده است تا برای لطمه به امری که  است که جبران خسارت مالی را
جهت جبران در نمر گیرد. قوانون گوذاربا توجوه بوه      اخالقی محسوب می  ود، راهی اخالقی نیز

پرداخت پول را کافی ندانسته و الزام بوه   ریقاهمیت ضرر و زیان های معنوی، جبران مادی از ف
است. نکته ی مهوم دیگور آن    بوده در نمر گرفته عذر خواهی را که در وقون کشور ما بی سابقه

... و "قیود   است که وتی فرن جبران در ماده ی مذکور ودری نمی با د و در انتهای مواده بوا  
 راهی برای جبران با توجه به وساسویت قانونگذار دست قاضی را جهت در نمر گرفتن  "امثال آن

موضوع باز گذا ته است که این امر در جای خود نشان دهنده توجه بیش از اندازه قانونگوذار بوه   
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بنابراین آنچه در این ماده غیر قابوو انکوار اسوت ماهیوت اخالقوی آن و       می با د. رعایت اخالن
 .می با د متاثر بودن قانونگذار از اخالن

اساسی همزیستی سالم افراد در یک جامعه متمدن و متعوالی، وجوود روابوط    از جمله  رو  
توان سوالم دانسوت کوه در آن، کسوی     سالم اجتماعی بین اعضای آن جامعه است. روابطی را می

نتواند به دیگری ضرری برساند و در صورت ایراد ضرر، ملزم به جبران آن با د و در این راه تمام 
، هیچ کس به بهای فقر دیگری، منتفع نشود و بوا ضورر رسواندن بوه     کو ش خود را به کار بندد

دیگری بر دارایی خود نیفزاید. بنابراین مقنن، با سرلووه قرار دادن این اصو که هدفش جیزی به 
با د، باید همواره بوه ایون امور توجوه نمایود و      غیر از نمم بخشید هرچه بهتر به روابط افراد نمی

به یکدیگر، تمام تالش خویش را در رفع آثار زیانبار نا ی از رفتار مردم ضمن نهی مردم از اضرار 
به کار برد. فلذا در این تحقیق در با نمر گرفتن مبانی فقهی و وقون ایوران در خدووص جبوران    
ها مسئولیت نا ی از زوال عقو، همچنین رویکرد اخالقی و وقوقی درصدد تبیین و تشریح دیدگاه 

ر این خدوص و میزان تبعیت مبوانی وقووقی و کیفوری ایوران از اصوو      مختلف فهقی، وقوقی د
 مسئولیت جبران خسارت در ووزه اخالن خواهیم بود.

 تأثیر اخالق بر مبانی فقه و حقوق
با وجود اینکه دو علم اخالن و فقه در مقام تعریف هیچ رابطه ای باهم ندارند ولی در مقوام  

تو ثیر گذا وته اسوت و رد پوای عناصور اخالقوی و        تحقق خارجی و مکات  فقهی اخالن بر فقه
عرفانی را می توان در فقه  یعه و در ابواب مختلف مشاهده کرد.  واید از جملوه عوواملی را کوه      
می توان در این زمینه موثر دانست، ا تراک علم فقه و علم اخوالن اسوالمی در محودوده منوابع     

می است، از جمله منابع اخالن اسالمی نیز است چرا که کتاب و سنت که دو منبع اصلی فقه اسال
می با د که همین ا تراک منابع باعث  ده است که در موارد بسیاری به دلیو ارتبا  وسیع علم 
فقه و اخالن در این زمینه این دو  بر یکدیگر تاثیر فراوانی دا ته با ند. یک اصو و قاعده کلوی  

ه می رساند و آن اصو ضرورت وجود سو نیت در در فقه و وقون کیفری، نفوذ اخالن در این ر ت
بزهکاری است، چرا که یکی از ارکان و عناصر سازنده جرم که سب  تحمو کیفر می  ود رکون  
معنوی آن است. در خدوص محدوده وقون و اخالن نیز مباوثی وجوود دارد. از جهوات متفواوت    

ختالف در ضمانت اجرا، پواداش و  بین وقون و اخالن تفاوت وجود دارد مانند: اختالف در هدف، ا
کیفر، رعایت و نقض قواعد و.... غیره. قلمرو اخالن بسیار گسترده و قلمرو وقون تنگ و محودود  
است. اخالن  امو هنجارهایی می  ود که هم  زندگی فردی و هم زنودگی اجتمواعی انسوان از    

 آنها ت ثیر می پذیرد و تابع آنهاست.
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 زوال آنمفهوم فقهی و حقوقی عقل و 
در فقه از مفهوم عقو تعاریف گوناگونی ارا ه  ده است کوه در اینجوا بوه تعریوف دقیوق        

العقو: ضدالحمق، أو هو العمو بدافت األ یاء من وسنها و قبحها، و کمالهوا  »پردازیم: زبیدی می
التمییوز بوین   و نقدانها، أو هوالعلم بخیر الخیرین و  ر الشرین، أو مطلق ألمور أو لقوه بها بکون 

اند و ( به این ترتی  در فقه میان عقو غریزی و عقو مکتس  تمایز گذارنده2« )الق  و الحسن...
انود. لوذا در   اند و در دومی قا و به ارش  دهتنها در مورد اولی قا و به دیه و جبران خسارت  ده

  وامو  عقوو  زوالمباوثی بعدی به نحوه اجرای آن در فقه و وقون مفدو بحث خواهیم نموود.  
 بوده دا م مراقبت نیازمند فرد که  دید، آلودگی خواب و کما نیمه کما،  است: زیر واالت از یکی
 (.3نبا د ) زندگی به قادر تنهایی به و

  ود ضایع عقو جنایتی اثر در هرگاه »دا ته است:  مقرر اسالمی مجازات قانون 447 ماده
 خواهد پرداخت ارش و  ود می مسترد دیه برگردد عقو دوباره و  ود دریافت جانی دیه کامو زا و
 .است کامو دیه % 10 معادل عقو دوباره بازگشت ارش که  د

  مال  تشخیص خسارت مادي از معنوي
به  اند با عنایت  اید کسانی که برای نخستین بار خسارت را به مادی و معنوی تقسیم کرده

 انود. یعنوی   بنودی را اختیوار کورده    به پول این تقسویم  مالک امکان یا عدم امکان تقویم خسارت
 کرده و خساراتی را که قابو تقوویم بوه پوول    خساراتی را که قابو تقویم به پول بوده، مادی تلقی

در نقود ایون    .اند. امروزه نیز این معیار موردعنایت و توجه اسوت  نبوده است معنوی به  مار آورده
 وقوقی مترت  بور خسوارت   م خسارت به پول را باید از اوکاممعیار باید گفت که عدم امکان تقوی

معیوار دوم   .خسارت مادی دانسوت  معنوی به  مار آورد نه اینکه آن را معیار و مالک تمییز آن از
مانند انتساب ور کستگی  روش ایراد خسارت است یعنی اگر روش و ابزار خسارت غیرمادی با د

 ود ولوی اگور روش    تلقی می معنوی رخوردار است خسارتبه تاجری که از اعتبار تجاری خوبی ب
در نقد ایون معیوار    . ود مادی تلقی می مادی با د، یعنی فعو مادی منش  خسارت با د، خسارت

ولی درواقع موادی هسوتند.    آیند ظاهر غیرمادی به  مار می نیز باید گفت که بسیاری از افعال به
موادی اسوت، و چوه بسویار      د اتالف  یء یوک فعوو  مثال  تلف  یا کتابت نسبت ور کستگی مانن

 خدی با رها کوردن تیوری     ود مانند اینکه اعمال مادی که موج  خسارت معنوی و مادی می
وابسوتگان او صودمات  ودید     رساند و از این راه عالوه بر خسارت مادی به دیگری را به قتو می

تمییز این دو نوع از خسوارت   ی الزم در ده فاقد کارآمد سازد. بنابراین مالک یاد عاففی وارد می
یوک   معیار سوم، ماهیت موضوع و متعلق خسارت است. بدین معنی که اگر متعلق خسارت .است

معنووی   سرمایه معنوی مانند  رف، ویثیت، اعتبار یا سالمتی و آرامش رووی و روانوی یوا وقوی   
سوالمتی جسوم    ت مسلم یوا  ود و اگر متعلق خسارت مال یا منفع با د، خسارت معنوی تلقی می
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معیار چهارم آن است که تمییز خسارت موادی از معنووی را    . ود با د، خسارت مادی خوانده می
به وقون مربو  به دارایی و وقون خارج از دارایی (وقوون راجوع بوه     مرتبط با تقسیم کلی وقون
را خسارت مادی و دسته اول  خانواده) بدانیم و آن اینکه صدمه به وقون اووال  خدیه و وقون
 رسود کوه هیچیوک از    بوه نمور موی    .دوم را خسوارت معنووی تلقوی کنویم     لطمه به وقون دسته

های معنوی از مادی با د. پذیرش  خسارت تواند ضابطه تمییز تنهایی نمی  ده به های ارا ه مالک
د اذعان دهد. معالوصف بای موارد خسارت یاری می ها ما را در  ناسایی اغل  هر یک از این مالک

مادی و معنوی در برخی موارد بسیاری د وار است. لذا  های کرد که تعیین مرز دقیق بین خسارت
معنوی در اغل  موارد دستهای   ناختن تفکیک خسارت مادی و الزم است که ضمن به رسمیت

 .و دو چهره آمیخته و غیرقابو انفکاک دارند، خسارت مختلط بنامیم ها را که دو جنبه از خسارت

 قابلیت جبران خسارت معنوي در حقوق اسالمی
 ارزش را از تعور   هوای کوم   آموزد که اگر قانونگذار سرمایه منطق وقون اسالمی به ما می

 اولوی بایود مدوونیت    فریوق   مدون دا ته و جبران خسارت به آن را ضروری دانسته اسوت بوه  
 جبوران خسوارت وارده، موردومایوت   تر را  ناسایی و تضمین کند و آن را بوا   های باارزش سرمایه

همه  ها در گستره جدی قرار دهد. پس وقون اسالمی ما را به پذیرش قاعده الضرر و دیگر قاعده
 .کند انواع ضررها اعم از مادی و معنوی راهنمایی می

 در جبران خسارت معنوي« الضرر»قاعده فقهی 
تشوریع آن، فوراهم کوردن     ترین قواعد فقهی است کوه هودف از  قاعده الضرر، از کاربردی

-موجبات جبران خسارت وارده به افراد بوده که مددان بارز آن خسارت معنوی است. لذا معروف

ترین ودیثی که در این مورد وجود دارد مربو  به داستان سَمره بن جُندَب و مرد اندواری اسوت   
این قاعده بوه دو قسومت   (.  به هر وال 4 ود )دیده می« الضَرَر و الضِرار»که در ذیو آن جمله 

گردد: ضرر به عنوان موضوع و ال به عنوان وکم آن. در فقه ت کید عمده بر خود وکوم  تقسیم می
با د. به همین روی فقها به جای آنکوه ماننود انسوانی    « ضرر»است به جای آنکه ت کید بر « ال»

مدوادیق آن را بوه   متعارف به مفهوم عرفی ضرر پایبند با ند و در همین راستا تشخی  ضرر و 
( در 5انود. المراغوی )  عرف واگذارند با تکیه بر وکم قاعده سعی در تشخی  مدادیق ضرر دا ته

وی سپس به بیوان معنوای   « فالمهم بیان معنی الضرر و الضرار...»کند: اش اینگونه بیان میرساله
نویسود:  سود موی  رموی « ال»پردازد. اما هنگامی که نوبت به  ر  وکم یعنوی  ضرر به اجمال می

 ود که  ویخ  بر همین اساس مالوضه می«. معنی نفی الضرر فاألهم فی ذالک بیان منی النفی»
داند. در همین راسوتا اگور هوم قورار اسوت      بیان معنای نفی را نسبت به بیان معنای ضرر اهم می

ه رسند. از همین رو اسوت کوه محودود   می« ضرر»به موضوع « ال»توجهی به ضرر  ود، از وکم 
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کند. به هموین دلیوو اسوت کوه در      یعنی وم تعیین می« ال»به عنوان موضوع را بعارت « ضرر»
وجه عدم  مول القاعده من أن القاعده نواظره الوی نفوی ماثبوت     »رسا و فقیه نو ته  ده است: 

-بالعمومات من األوکام الشرعیهف فمعنی نفی الضرر فوی االسوالم أن األوکوام المجعولوة فوی     

فیها وکم ضرری و من العلوم أن وکم الشرع فی نما ر المس له المذکوره لیس من  االسالم لیس
األوکام الحعوله فی االسالم، و وکمه بالعدم لیس من قبیو الحکم المجعول، بو هو إخبوار بعودم   
وکمه بالضمان، إذا الیحتاج العدم ألی وکم به، نمیر وکمه بعدم الوجوب أو الحرموه أو غیرهموا،   

های فلسوفی در مفواد   با این وال گفتنی است که دقت«. نشاء منه بو هو إخبار وقیقهف نه لیس ا
قاعده، فقها را از بردا تی متعارف از قاعده دور انداخته است. برای همین است که به جای آنکه با 

گیری رابطه ایون دو را  نگاهی متعارف عدم النفع را نسبت منطقی این دو هستند و در مقام نتیجه
(. فقهای امامیه در خدوص دیه ذهاب تموام عقوو   6دانند نه تناقض )ت به یکدیگر تضاد مینسب

 اند که در ادامه آنها را تشریح می کنیم. به دو دلیو ندوص و اجماع قا و  ده
 نصوص -1

تنها روایتی که عمده فقها به آن استناد نموده اند در این باب، روایتوی   الف( ندوص خاص:
 امام صادن علیه السالم روایت کرده است: سالم کلینی ازاست که ثقه اال

امام صادن علیه السالم فرمودند: امیرالمومنین علیه السالم نسبت به فردی که فرد دیگری 
را با عدا زده بود که بدین وسیله  نوایی ، بینایی، گویایی،  عقو و جماع او منقطع  وده بوود در   

و را محکوم به پرداخت  ش دیه کردند، و توداخلی هوم بوه    والی که او زنده بود قضاوت کردند ا

موید این روایت، روایت صحیحه ابی عبیده وذاء است کوه موی گویود: از اموام      (7)« وجود نیامد.

صادن علیه السالم درباره ی مردی که با چوب عمود خیمه به سر فرد دیگر یک ضربه وارد کورد  
که اگر »عقو او زا و  د، سوال کردم. وضرت فرمودند: و سر کافته  د تا اینکه رسید به مغز و 

فرد مضروب اوقات نماز را نمی تواند تشخی  دهد، یا اینکه آنچه گفته می  ود یا می گوینود را  
نمی فهمد یک سال صبر می کند، اگر فوت نشد در فول یکسال، و عقوو زا وو  وده برگشوت     

 (.8« )ندا ت، دیه در مال جانی واج  می  ود.
، کوه  «ان ما یکون فی االنسان واوودا  ففیوه الدیوه   »دوص عام: تمسک به قاعده ی ب( ن

هر آنچه در بودن  »هشام بن سالم از امام صادن علیه السالم روایت می کند که وضرت فرمودند:
انسان دوتا وجود دارد پس درآن دو، یک دیه است و در یکی از آن دو ندف دیه است و هرآنچوه  

(، در  وامو  ودن   9البته بعضی از بزرگان )«. ارد پس درآن یک دیه استدر انسان یکی وجود د
دلیو این قاعده نسبت به منافع ا کال کرده اند که بنابراین ا کال، جایی برای تمسک بوه ایون   

 قاعده در مانحن فیه نمی ماند.
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 اجماع-2

و )عودم   فقها نسبت به زوال عقو در رابطه با جنایت بور منوافع، عبوارت )بوالخالف اجوده(     
البته الزم به ذکور   .( 10االختالف( در این موارد به اجماعی بودن وکم به دیه تدریح نموده اند )

اگور مقوداری از عقوو زا وو      است که با وجود ن  دیگر جایی برای تمسک به اجماع نمی با د.
ا فقهوا در   ود، چون تمام عقو دیه ی معینی دارد، اصوال باید به همان مقدار دیه تعیین  ود، امو 

 این مورد نمرات مختلفی دادند:
(.اسوتدالل  11اول: گروهی از آنان مانند: محقق ولی و  هید ثانی وکم به ارش کرده اند )

آنها این است که تعیین نسبت عقو از بین رفته و عقو باقیمانده ممکن نیست چون عقوو قابوو   
ی نق  عقو براسواس زموان،   تجزیه به اجزاء و قسمت های مختلف نیست. همچنین اندازه گیر

(. دوم: گروهی از فقها می گویند: امکان تعیین نسبت عقوو زا وو   12تخمینی و غیر دقیق است )
 ده و عقو موجود وجود دارد و این کار از فریق محاسبه ی زمان جنوون و افاقوه صوورت موی     

که ندف عقوو   گیرد. مثال اگر مجنی علیه یک روز دیوانه و یک روز عاقو با د، معلوم می  ود
خود را از دست داده است. بنابراین ندف دیه به او تعلق می گیرد و اگر دو روز دیوانه و یوک روز  
عاقو با د، دو سوم عقو خود را از دست داده است و باید دو سوم دیه ی کاموو بوه او پرداخوت    

رفی نیسوت  سوم: )قول به تفدیو( یخ فوسی در المبسو  و عده ای هم گفته اند: و(. 13 ود )
اگر به نسبت زایو  ده به باقیمانده علم پیدا کنیم. لکن علوم بوه آن مشوکو اسوت و چواره ای      
نداریم جز نمر واکم و ا خاص خبره ای که با آن فرد معا رت دارند. پس آن فرد را به یک روز 

یوو  و چند روز و عقالنی بودن ورف های او و ضبط اووال او امتحان می کنند، اگر بوه نسوبت زا  
 ده به باقیمانده علم پیدا  د، به آن عمو موی  وود و اال بوه وکوموت مراجعوه موی کنیم،کوه        

(. چهارم: ابن ادریس نیز براین عقیده است که اگر در اثر ضربه ی وارد بر 14مدالحه بهتر است )
سر مددوم، عقلش از بین برود، یکسال منتمر می مانند و اگر در این مدت عقلش برگردد، جانی 

 (.15قط باید ارش  ضربه ای را که زده، بپردازد )ف
منشا وکم این گروه، صحیحه ی ابی عبیده وذاء از امام باقر علیوه السوالم اسوت. در ایون     

از ابوا جعفور   »صحیحه، ابن محبوب از جمیو بن صالح از ابی عبیده الحذاء روایت کرده که گفت: 
رد دیگور ضوربه ای زده بوود و سورش را     علیه السالم در مورد مردی سوال کردم که، بور سور مو   

 کافته بود. تا اینکه ضربه به مغزش رسیده و عقلوش را از بوین بورده بوود. اموام فرمودنود: اگور        
مضروب نمی فهمد نماز چیست؟ و آنچه می گوید را نمی فهمد، یکسال صبر موی کننود، اگور در    

بردن عقو از مال خودش دیه یک سال نمرد، و عقلش نیز بازنگشت، ضارب باید به خافر از بین 
بدهد. سپس فرمودند: اگر سه ضربه، یکی پس از دیگری به او زده با ند و سوه جنایوت مرتکو     
 ده با د، هر سه جنایت هر فور که با ند بر او واج  می  ود. مادامی که موت بین آنها نبا د، 
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گر ده ضربه با ود  پس اگر موت یکی از آن سه با د، ضاربش قداص می  ود. سپس فرمودند: ا
و یک جنایت مرتک   ده با د، همان جنایت هر فور که با د، بر او واج  می  ود مادامی کوه  

(. پنجم: برخی معتقدنود یوک سوال    16«)مرگ نبا د پس اگر مرگ با د، قاتو قداص می  ود.
 موضوعیتی ندارد، بلکه نمر و گواهی خبره مالک است.

می گردد باید منتمر ماند و اگور قبوو از دریافوت دیوه،     اگر افراد خبره بگویند که عقلش بر 
 (.17عقو برگردد، ارش ثابت می  ود. )

 ب( دیه ي ذهاب قسمتی از عقل
 ( در صورت عدم بازگشت عقل1

در مورد زوال ذهاب بعض و قسمتی از عقو اصوال  باید بوه هموان مقودار زوال دیوه معوین      
 دانها ا اره می گردد: ود، نمرات فقها در این مورد مختلف است که ب

عده ای از فقها در زوال بعض عقو قایو به ارش  ده اند، که از جمله آنها محقق ولی، -1
 هید ثانی و امام خمینی)ره( هستند،که استدالل نموده اند به عدم تعیین نسبت بین عقوو بواقی   

سمت های مختلف چرا که عقو قابلیت برای تجزیه و تقسیم به اجزا و ق ،مانده و عقو زایو  ده

 ندارد. را

بعضی دیگر مانند  یخ فوسی گفته اند زوال بعض را می  ود بر اساس زمان و تخمین -2
 (.18زدن معین نمود و مقدار دیه یا ارش زوال بعض را پرداخت کرد )

 هید ثانی این نمر  یخ فوسیرا نپذیرفته و ا کال نموده که اندازه گیری نقدان عقو بور  
تخمین دلیو محکمی ندارد و نمی تواند در تموامی افوراد نقو  چنوین وکموی را      اساس زمان و 

جاری و ساری دانست بدلیو تفاوت هایی ک اویانا  ممکن است ایجاد  دهبا ود موثال  نقو  در    
ساعته با د و عقو به کلی زایو نشده با د در این مورد  هید ثانی قا و اسوت   24تمامی اوقات 

 ع  ود.که باید نه نمر واکم رجو
گروهی از فقها معتقدند که امکان تعیین نسبت عقو زایو  ده و عقو موجود وجوود دارد و  
این عمو از فریق محاسبه زمان افاقه و جنون صورت می پذیرد،  مثال  اگر مجنی علیه یوک روز  
عاقو و یک روز دیوانه است ، مشخ  می  وود کوه ندوف عقوو خوود را از دسوت داده اسوت        

دیه به او تعلق می گیرد و اگر دو روز دیوانه و یک روز عاقو است دو سووم عقوو   بنابراین ندف 
 (.19خود را ازدست داده و باید دو سوم دیه کامو به او پرداخت  ود )

آنچه که در بین اقوال فر   ده به ذهن می رسد تفدیلی است که  ویخ فوسوی متوذکر    
را نقو فرموده است البتوه بوا توجوه بوه پیشورفت  علوم پز وکی        » ده اند و صاو  جواهر نیز آ

بخدوص نسبت به مغز و اعداب و بوجود آمدن علم پز کی هسته ای، تشوخی  نقدوان زوال   
لذا ارجاع بیمار توسوط قاضوی بوه  وخ  کار وناس جهوت        عقو چیز غیر ممکنی نخواهد بود.



 │ انریاز زوال عقل رد فقه و حقوق موضوهع ا یانش  یجبران خسارت معنو یاخالق  کردی رو 

 

171 

کار ناسی می تواند سریعا  میزان نقدان را تشخی  دهند، یک درصد اگر امکان تشخی  وجود 
ندا ت رجوع به واکم معین می  ود البته الزم به ذکر است در این موارد که جای  بهه و  ک 

ه فقها عمام از جمله مقدسی اردبیلوی و  وجود دارد مدالحه برای رفع  بهه روش مناس  است ک
 مرووم صاو  جواهر ارا ه داده اند و با این عمو مشکو مرتفع می  ود.

ا اره  ده است که نقدوان عقوو    677و676و675در قانون مجازات اسالمی نیز ذیو ماده 
در صورتی که به ود جنون نرسد یا ایجاد نق  موج  ارش می با د و دیه کاموو در رابطوه بوا    

 (.20زوال تمام عقو است )
 در صورت برگشت عقل   (2

نمرات در این مورد مختلف است امام خمینی )ره( می فرمایند: زوال عقوو بور اثور جنایوت     
موج  پرداخت دیه می با د، وال اگر عقو برگشت و مجنی علیه والت سوالمت را بازیافوت در   

یت استناد داده  ده است، یکوی صوحیحه   برگرداندن دیه تامو است. زیرا در این مسئله به دو راو
(، که اگر عقو نه در فول سال بلکه در ابتدای سال برگشت دیه ثابوت  21ابی عبیده وذاء  است )

است برجانی و برگشت عقو در اثنا سال موج  عودت دیه نخواهد  ود ایون قوول منتسو  بوه      
(. روایت دیگر ، 22است )مقدسی اردبیلی در مجمع الفا ده است و کس دیگری قایو به آن نشده 

روایت ابی ومزه ثمالی است که پس از برگشت عقو، از امام سال می کند که آیا برجوانی اسوت   
که دیه را پس بگیرد، امام علیه السالم می فرمایند: خیر، زیرا جنایتی که جانی مرتک   ده است 

 ده اند که برگشوت   (.  هید ثانی قا و23مستوج  پرداخت دیه گردیده و قابو برگشت نیست )
عقو چون هبه جدیدی از فرف خداوند می با د موج  برگشت دیه از فرف مجنی علیه نخواهد 

(. ابن ادریس در سرا ر 24بودکه دلیو بر این مطل  استناد به روایت ابی ومزه است که ذکر  د )
است، که  می گوید: در صورت زوال عقو، یکسال انتمار برای برگشت عقو یا عدم برگشت کافی

در صورت اول ارش و در صورت دوم دیه کامو الزم می  ود، دلیو را صحیحه ابی عبیوده ووذا   
آورده است، که امام علیه السالم می فرمایند: از مضروب سوال می  ود پیرامون نماز و یوا گفتوه   

دیه  های او و آنچه را که به او می گویند اگر متوجه نیست یکسال صبر می کنند در صورت زوال
کامو و در صورت فوت قداص. که ازاین روایت استفاده نموده است کوه انتموار یکسواله باعوث     
برگشت عقو  د، دیه الزم نیست.. امام خمینی)ره( بعد از اینکه استناد به صحیحه ابی عبیده وذا 

ه فوور  و روایت ابی ومزه دادند اینگونه بیان می کنند که استفاد از روایات دیه برای زوال عقو بو 
کلی است و اینکه در روایات ذکر انتمار یکسال  ده برای رو ن  دن وضعیت مجنی علیه است 
چرا که دیگران نیز بر همین مطل  اصرار دارند که اگر رجوع از جهت این هبه نبا د بلکه موانعی  
بوه  ایجاد  ده  و سپس برفرف گردیده، دراین صورت بر اثر برگشت عقو، بازگرداندن دیه را نیز 

همراه خواهد دا ت، چرا که خون مسلمان نباید هدر برود و در مواردی که  ک ایجاد موی کنود   
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 مرجع وکومت خواهد بود.
آیت اهلل خویی منشا ا کال را در صحیحه ابی عبیده وذا ذکر می کنود کوه بوین بازگشوت     

گشوت  عقو در فول یکسال و عدم بازگشت آن قا و به تفدیو  ده است که در صورت عدم باز
دیه دارد و در صورت بازگشت دیه ندارد. کسی قا و به این تفدویو نشوده اسوت، مگور محقوق      
اردبیلی، البته آیت اهلل خویی در انتها عنوان می فرمایند: که بازگشت عقو نشانگر آنست که عقو 
به فور وقیقی  و واقعی از بین نرفته است  و موید بر این مطل  صحیحه سلمان بن خالود اسوت   

می گوید: از امام صادن)ع( درباره مردی که با استخوان به گوش مورد دیگوری زده بوود و او     که
مدعی بود که نمی  نود، فرمودند: که دو نفر  اهد عوادل در کموین او بنشوینند و او را غوافلگیر     
کنند و یک سال به او مهلت داده می  ود در صورتیکه بشنود یا دو  اهد عوادل  وهادت دهنود    

، دیه ای به او تعلیق نمی گیرد و در غیر ایندورت او سوگند می خورد و دیه بوه او داده  می  وند
میشود، گفته  د: یا امیرالمومنین اگر بعد از پرداخت دیه مشخ   ود کوه او موی  ونود وکوم      
چیست؟ فرمودند: در صورتیکه خداوند  نوایی او را به او بازگردانوده با ود، چیوزی بور عهوده او      

نیز بر این مطل  تاکید  ده که هرگاه در اثر جنایتی  679انون مجازات اسالمی ماده نیست. در ق
 عقو زایو گردد و پس از دریافت دیه کامو عقو برگدد دیه مسترد و ارش پرداخت می  ود.

 اختالف بین جانی و مجنی علیه  (3

ا نقدان آن در صورتیکه بین جانی و ولی مجنی علیه اتالف صورت بگیرد در زوال عقو ی  
مرجع چه کسی در تعیین مقدار دیه است در یان مسئله هیچ یک ازفقهوا جوز اموام خمینوی ورود     
نکرده اند با توجه به اختالفاتی که در بین جوامع امکان دارد بوجود بیاید در مقدار زوال و نقدوان  

ر الوسویله بیوان   یا عدم آن فر  مسئله از عدم فر  آن اولی است لذا امام این مسئله را در تحریو 
می کنند که در صورت اختالف مرجع وو اختالف، کار ناس و اهو خبره می با ند وال در این 
هم بحث است که اهو خبره و پز کان متخد  یک نفر کفایت می کند یا اگور متعودد بودنود    
بهتر است که نمر ایشان تعدد است و عدالت را هم بنابر اوتیا   ر  موی داننود دلیوو بور ایون      
مطل  این است که در موارد وسیات چون نیاز به خبرویت اسوت و مهوارت دارد و از هور کسوی     
ساخته نیست لذا برای رفع هر  بهه ای تعدد و عدالت را  ر  کرده انود کوه جلووی اخوتالف را     
بگیرند. راه دیگر وو اختالف امتحان کردن مجنی علیه اسوت در وواالت مختلوف کوه دریابنود      

 ه اتفان افتاده یا خیر. راه سوم اینکوه در صوورت عودم رفوع اخوتالف بوه دو       نقدان عقو ادعا د
فریق فون نوبت به قاعده فقهی که در کتاب قضا عنوان  ده است می رسد )البینه علی المدعی 
و الیمین علی من انکر( جانی از این جهت که منکر قول مجنی علیه است نسبت بوه صودمه ای   

ده و بر اوست به مقتضای قاعده قسم بخورد و قول او پذیرفته می که وارد نموده، منکر وساب  
 ده، در یک صورت قول مجنی علیه مورد پذیرش واقع می  ود و ادعای نقدان را به جهوت و  
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 (.25عدم صحت برگرداند و در غیر ایندورت قول جانی مقدم است )
 ج(تداخل یا عدم تداخل آسیب دیدگی مغز و اثرات آن بر دیگر اعضاء

بر فبق روایت صحیحه ابی عبیده وذاء اگر فرد مروب در اثر آسی  دیدگی مغز دچار عودم  
تعادل در راه رفتن یا عدم هماهنگی در دیگر اعضا را باعث  ده آیا جانی بایود مجوازات دیگوری    

 اضافه بر آنچه که بر عهده اوست بپردازد یا خیر؟
ظاهری در سر مدودوم گوردد    فر  مذکور در صورتی است که سب  ایجاد نوعی جراوت

در این صورت  کی نیست که جانی اضفاه بر مسئولیت نسبت به ایجاد اخوتالل در راه رفوتن بوا    
عدم هماهنگی دیگر اضعا باید دیه خاص جراوت وارده  که در قانون مجازات اسالمی بیان  وده  

د که مباوثی در این است را پرداخت نماید و یا اثر ظاهری رد محو ورود ضربه بر جای نمی گذار
 باره مطر  می  ود که ذکر می کنیم .

 قصاص عقل و راه اثبات جنایت بر آن د(
 شود. در هر صورت به طور كلی از بین بردن عقل یا نقصان آن موجب قصاص نمی-1

 آنچه در علت این صورت ذکر کرده اند، دو مورد است که عبارتند از:
مورد اول اینکه زوال یا نقدان عقو یا امر اتفاقی است زیورا عواموو فراوانوی در آن نقوش     
دارند بنابرانی بر اثر یک وادثه جزیی و کامال  اتفاقی عقو از بین برود اما اگر بخواهند با اراده آنرا 

خواص یوا    از بین ببرند موفق به این کار نشوند و به عبارت دیگر عقو معموال  با جنایت بر عضوو 
جنایت به  کو خاصی زایو نمی  ود. مورد دوم، اینکه بر فر  از فریق خاصی بوا جنایوت بور    
عضو مخدوصی بتوان این کار را انجام داد اما اوتمال تعزیر وجود دارد یعنی ممکن است موج  
رد مرگ قداص  ونده گردد یا جنون را به اندازه ای که او بوجود آورده است نتواند به وجوو بیواو  

این دو مورد بیشتر در جایی مطر  می  ود که الزم یبشد مجنی علیه نیز قدواص را درسوت در   
همان عضوی انجام دهد که جانی انجام داده است اما اگر چنین چیزی الزم نبا د و علم پز کی 
وپز کی هسته ای به قدری پیشرفت نماید که بتوانند با دستگاه های پیشرفته و مخدوص، عقو 

صورت کلی یا به همان میزان زایو  ده در فف مقابو، از بین ببرند امکان قداص تقویوت  را به 
 (. 26می گردد )

 راه اثبات جنایت بر عقل -2

تنها راه تشخی  جنون یا عدم جنون مجنی علیه نمر اهو خبره یا سووگند جوانی نیسوت    
می تواند برابور آن وکوم    بلکه قاضی از راههای دیگر نیز اگر پی به صدن و یا کذب مسئله ببرد،

اگر بین جانی و مجنی علیه در زوال عقو اخوتالف  » دهد. مثال در بعضی کت  فقهی آمده است: 
 د، واکم افرادی را مامور می کند تا در خلوت و مخفیانوه و در اوووال غفلوت، مراقو  گفتوار و      

و پی بردند که مجنون اسوت،  کردار مجنی علیه با ند و اعمال او را زیر نمر بگیرند، اگر از رفتار ا
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قاضی وکم به جنون می دهد و نیازی به سوگند هم نیست، اما اگر نتوانستند چنین چیزی را بوه  
دست آورند، آن گاه سخن جانی با قسم پذیرفته می  ود. در جنایتی کوه موجو  جنوون ادواری    

 گردد نیز ارش ثابت می  ود.

 نتیجه گیري
ضرورت های جامعه بشوری در فوول تواریخ بووده      بسط و گسترش اصول اخالقی یکی از

است. همچنین در مقام تحقق خارجی و مکات  فقهی اخالن بر فقه ت ثیر گذا ته است و رد پای 
عناصر اخالقی و عرفانی را می توان در فقه  یعه و در ابواب مختلف مشاهده کرد.  اید از جمله 

ا تراک علم فقه و علوم اخوالن اسوالمی در     عواملی را که  می توان در این زمینه موثر دانست،
محدوده منابع است چرا که کتاب و سنت که دو منبع اصلی فقه اسوالمی اسوت، از جملوه منوابع     
اخالن اسالمی نیز می با د که همین ا تراک منابع باعث  ده است کوه در مووارد بسویاری بوه     

یکدیگر تاثیر فراوانی دا وته با وند.    دلیو ارتبا  وسیع علم فقه و اخالن در این زمینه این دو  بر
یکی از مهم ترین مباوث مطر  در ووزه خسارت معنوی، قابلیت جبران دریافت خسارت در ایون  
زمینه می با د که این امر با توجه به پیشرفت هایی که این ووزه صورت گرفته و مشروعیت آن 

به آن صحه گذا ته اند. در خدووص  در نمام قانون گذاری مورد تایید واقع  ده و وقوقدانان نیز 
دهد که نمام وقوقی اسالم به جبران خسارت عقو، از نمر فقهی بررسی قواعد ذکر ده نشان می

تفاوت نبوده بلکه در بسیاری از موارد بور وفو  ویثیوت و    خسارت معنوی وارده به منافع بدن بی
های منافع معنوی بودن  جنبه ترینکرامت و ورمت افراد ت کید کرده است که عقو یکی از ویاتی

است..  قانون مجازات اسالمی نیز از همین عقیده پیروی کرده است. بوا نفوی قدواص، تنهوا راه     
ممکن برای جبران خسارت، دیه است. البته با توجه به اینکه تنهوا بورای زوال کاموو عقوو دیوه      

ه تعیین نشده است. لذا کامو تعیین  ده است اما برای زوال ناق  آن، مقدار خاصی به عنوان دی
 ناگزیر باید از ارش استفاده کرد.

هوای فوردی    ای بین سرمایه معنوی مجموعه وقوون مربوو  بوه  خدویت آزادی     عده    
ویثیت و  رافت و بخش اوساسی معنوی مثو صدمات رووی از دسوت دادن زیبوایی لطموه بوه     

اول را قابوو جبوران ولوی     تفکیک  ده و بخوش اعتقادات و ارزش های دینی و اخالقی قا و به 
 اید بتوان گفت بخش دوم نمر ایون  . لطمه به اوساسات و عوافف را غیر قابو جبران می دانند

نمور اخالقوی   دسته به نوعی به نمراتی که ضرر های عاففی را از آالیش های مادی مبرا یوا از  
جنوایتی کوه    677مواده   .گوردد  داند برموی  پذیرش جبران مالی خسارت عاففی را مغایر با ویا می

دیه یا اَرش اسوت  موج  زوال عقو یا کم  دن آن  ود هر چند عمدی با د وس  مورد موج  
هر گاه در اثور صودمه    بیان  ده که  678و به همین ترتی  در ماده  و مرتک  قداص نمی  ود

ای مانند  کستن سر یا صورت، عقو زا و  ود یا نقدان یابد هر یک دیه یوا اَرش جداگانوه ای   

http://www.hawzahnews.com/news/426451/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.hawzahnews.com/news/426451/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.hawzahnews.com/news/426451/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.hawzahnews.com/news/426451/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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ا اره  ده هر گاه در اثر جنایتی عقو زا و گردد و پس از دریافت دیه کاموو   679دارد و در ماده 
از تعیین دیه در در خدوص بازگشت عقو پس  .عقو برگردد دیه مسترد و اَرش پرداخت می  ود

فقه اینگونه اظهار  ده است که قبو از تعیین دیه باید یک سال صبر کرد تا سوپس بوا افمینوان    
-دیه تعیین  ود ولی قانون مجازات تدریح کرده است که پس از بازگشت عقو دیه مسترد موی 

می  ود و ارش پرداخت خواهد  د. و در نهایت اینکه مطابق اصو اخالقوی قابلیوت جبوران تموا    
خسارات مادی و معنوی، برای جبران  دن خسارت مادی و معنوی و در اینجا زوال عقوو نووعی    

کنود و دیگور نیوازی بوه تدوریح و وکوم       خسارت معنوی است و داوری و نمر عرف کفایت موی  
های صورت گرفته قانونگذار مبتنی بر قابو جبران بودن یک خسارت نیست. اما با توجه به بررسی

ر جبران خسارت در وقون ایران نیز تا ودودی متاثر از فقه بود، در بیشوتر مووارد در   در این نو تا
خدوص نحوه جبران خسارت معنوی نا ی از زوال عقو، مطوابق بوا اصوو موذکور بوود هرچنود       
قانونگذار مستقیمال رویکرد اخالقی را اسما نام نبرده است. از این رو چه در فقه و چه وقون ایران، 

گرایان هیچ خسارت ناروایی نباید به بهانه سکوت قانون غیرقابو جبران اعالم  ود. از نمر اخالن
هوا اسوت پوس    این در والی است که در قوانین ایران نیز اصو بر قانونی بودن جرایم و مجوازات 

نتیجه اینکه قوانین ایران گرچه رویکرد اخالقی را در نمر گرفته است اما در کو ایون رویکورد را   
 ود قرار نداده است. سرلووه خ
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 نوع مقاله: پژوهشی

 179 -196صفحات 

اثربخش  یابیبازار ندیاخالق در فرا ینینقش آفر
 یخانگ شیشبکه نما

 1 یناصر کمال دیس
 2 یپور قروقچ وسن ویاسماع

 3 یمحب نیالد سراج
 

 چکیده
 بکه نمایش خوانگی  بازاریابی اثربخش صنعت تحقیق واضر با هدف ارا ه الگوی فرایندی 

اکتشوافی  -به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی
اسواتید دانشوگاهی،   می با د. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان ووزه بازاریابی  وامو  

مدیران ار د بازاریابی، و مشاورین بازاریابی صنعت فیلم و سریال بودند و موورد مدواوبه عمیوق    
قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مداوبه، تا رسیدن به ا باع نموری اداموه یافوت و پوس از آن     

ن فرایند تا رسیدن به گیری گلوله برفی استفاده  د و ای متوقف  د. در این تحقیق، از روش نمونه
نفور از خبرگوان بوود. در ایون      9ا باع نمری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مداوبه بوا  

هوا،   تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابوزار اصولی جموع آوری داده   
های سه گانه باز،  گذاریمداوبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از فی کد

 .محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی فراوی  د
 

 واژگان كلیدي
 . بکه نمایش خانگی، فیلم و سریال، تئوری داده بنیادصنعت بازاریابی، اخالن، 
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 طرح مسأله

در سالهای اخیر، رفتار مدرف کننده جزو مباوث داغ ووزه بازاریوابی بووده اسوت )کرموی،     
انگیوزه  و ثرگذار بور رفتوار   اعوامو تعدد کننده به دلیو  رفتار مدرفهای متغییر  (. والت31: 1395
موفقیت یا عدم موفقیوت   کننده گان تعیینمدرف کننددر عدر کنونی، می با د. کنندگان  مدرف

 بسویاری از اهمیوت  آنهوا  رفتوار  . به همین دلیو،  ناخت و تحلیو دن و محسوب می یک  رکت
از آن . قرار داردبیرونی  . تدمیم خرید مدرف کننده تحت ت ثیر عوامو درونی ومی با دبرخوردار 

 زیر چتور و عواملی که سیاسی  ،قانونی ،اجتماعیعوامو فرهنگی،  توان به جمله عوامو بیرونی می
... که بوه  انگیزه،  خدیت وا اره نمود. همچنین، مواردی همچون ادراک، قدرت  رکت هستند 

 (32 وند. )همان:  گردند نیز، از جمله عوامو درونی محسوب می فرد مدرف کننده بر می
تبلیغات است. تبلیغاتی که به فور موداوم از فریوق رسوانه    بازاریابی و دنیای  ،دنیای کنونی
سایر رسانه ها در معر  چشمان مخافو  قورار    ن تلویزیون، رادیو، روزنامه وهای جمعی همچو

گیرد و وی را به سمت کاال و خدمات مورد نمر سون می دهد. بوه هموین دلیوو بسویاری از      می
سازمان ها در دنیای رقابتی امروز ناچارند تا از ابزارهای تبلیغات رسانه ای برای معرفی خودمات و  

ده کنند تا از سایر رقیبان عق  نمانند. یک تبلیغ چه رادیوویی، تلویزیوونی و   محدوالت خود استفا
یا مطبوعاتی باید بتواند خود را در میان سایر تبلیغات جای دهد و با مخاف  ارتبا  برقرار کند توا  
بتواند در ازدوام و  لوغی در فکر مخاف  نفوذ کرده و توجه وی را به خود جل  نمایود. عواموو   

های مخاف ، موسیقی، رنگ، نوع  وعار تبلیغواتی و میوزان تکورار پیوام       مچون ویژگیمختلفی ه
ثیر هریک بر اساس  تواند در اثربخشی یک پیام تبلیغاتی اثرگذار با د که بدیهی است میزان ت می

 (8: 1395)خرم راد،  .نوع رسانه و نوع مخاف ، متفاوت خواهد بود
در زمینه رفتارهای بازاریوابی، الگوهوای موجوود     با در نمر دا تن ضرورت رعایت اخالقیات
داری و تمدن غربوی وواکم درآمیختوه اسوت کوه       بازاریابی معاصر چنان با سیستم اقتداد سرمایه
رود. بر این اساس، ادعای برخوورداری از    مار می فر  جدایی این دو از یکدیگر فرضی بافو به

فروش، تبلیغات تجواری و پیشوبرد محدوول     های های بازاریابی مانند روش اجزای اساسی تئوری
 (1397صلواتیان و همکاران، ) .بدون آلوده  دن و فرو رفتن در کلیت آن، ادعایی صحیح نیست

 ها در محیط رقابتی دنیای کنونی غیرقابوو انکوار اسوت    ثیر تبلیغات بر ر د و بقاء سازمان ت
 اخه هنر، معروف به هنر هفتم اسوت  سینما جدیدترین (. 153: 1396) فیعی نیکابادی و زارعی، 

موضوعی مهمی کوه   ،اوصاف کند. با این که امروزه یکی از محبوبترین تولیدات هنری را ارا ه می
هوای مهوم آن یعنوی     )و یکی از  اخه همچنان در وا یه باقی مانده است، جایگاه صنعتی سینما

کوه موفقیوت ایون صونعت      است که کمتر بدان پرداخته  ده اسوت. آنچوه    بکه نمایش خانگی(
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 (1394)ملکی، پرسود را تضمین می کند فعالیت های بازاریابی آن می با د. 
با نگاه دقیق به مباوث مطرووه و پیشینه های داخلی و خوارجی موورد بررسوی، مشوخ      

، از فقودان مودلی جوامع در زمینوه      بکه نمایش خوانگی است که صنعت سینما و مشخدا   اخه 
برد؛ چراکه هر یک از پژوهش های پیشین، تنهوا از یوک بعود خواص بوه ایون       بازاریابی رنج می 

موضوع نگریسته اند و در هیچ یک از آنها، جامع نگری مشاهده نموی  وود. بوه عنووان نمونوه،      
بیشتر (، 2017) 1وسین و همکاران(، و 1394(، سیدان و خون سیاوش )1395فردوسی و آذرپیما )

بور  (، 2017) 2توولر ه های اجتماعی تمرکز دا ته اند. همچنوین،  بر تبلغات دهان به دهان در  بک
( نیز، بیشتر بر اعتیاد به 2016) 3کن و کایادر  بکه های اجتماعی ت کید دا ته و تبلیغات ویدو ی 

  فضای مجازی و نگرش مشتریان ت کید دا ته اند.
فعالیوت هوای   ایران یکی از معدود کشورهایی است که از سالیان دور دارای چرخوه کاموو   

سینمایی  امو تولید، توزیع و نمایش بوده است. اما مت سفانه با وجود تعوداد بسویار بواالی فویلم     
های سینمایی ایرانی، تعداد سالن های سینما، تعداد مخافبان و میزان فروش فیلم ها بسیار پا ین 

که در کشور نیاز بوه  (. در این راستا، از جمله کس  و کارهایی 1397است )صلواتیان و همکاران، 
می با ود. چراکوه علیورغم      بکه نمایش خانگی(ومایت و تقویت دارد، صنعت سینمای خانگی )

، از لحواظ فوروش    بکه نمایش خانگیکیفیت تولید و پخش بسیاری از فیلم های تولید  ده در 
نود  توفیق چندنی کس  نکرده و این معضو باعث کاهش رونق صنعت مذکور و خروج افراد توانم

رونق دا ته با د، عالوه   بکه نمایش خانگیاز آن  ده است. این در والی است که اگر صنعت 
سازی، می تواند به عنوان یک بوازوی فرهنگوی    بر ایجاد ا تغال برای تعداد زیادی از عوامو فیلم
 در اختیار تدمیم سازان کشور قرار دا ته با د. 

یکی از راهکارهایی که  اید در ایران کمتر به آن توجوه  وده و در سوایر کشوورها بورای      
موورد اسوتفاده قورار موی       بکه نمایش خوانگی تحریک اقبال عمومی و ارتقاء فروش در صنعت 

 (1397گیرد، استفاده از علم بازاریابی است. )صلواتیان و همکاران، 
 وبکه  فعالیت برخی از تولیدکنندگان صونعت   بررسی های اولیه نشان می دهد که با وجود

در ووزه بازاریابی، اوال  هنوز بسیاری از آنها از قدرت و پتانسیو این علوم نوا آگواه     نمایش خانگی
های به نسبت موداوم   بوده و استفاده صحیح از آن را نمی  ناسند، و ثانیا  اغل  آنهایی که فعالیت

ارند، فقدان یک راهبرد مشخ  در این ووزه هستند و د  بکه نمایش خانگیدر بازاریابی صنعت 
اقدامات آنها از اثرگذاری باالیی برخوردار نیست. از اینرو، پژوهش پویش رو بوه دنبوال پاسوخ بوه      

                                                 
1 - Hussain et al. 

2 - Toler 

3 - Can and Kaya 
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بوه    بکه نمایش خوانگی الگوی فرایندی بازاریابی اثربخش صنعت »با د:  پرسش اصلی زیر می
 «. چه نحو می با د؟

 پیشینه تحقیق

، سعی  ده است تا برخی از مهمترین تحقیقات داخلی و خوارجی مورتبط بوه    در این بخش
 پژوهش واضر مورد بررسی قرار گیرند:

عوامو موثر بور بازاریوابی فویلم    (، در پژوهشی با هدف بررسی 1397) صلواتیان و همکاران
سویار  به این نتیجه رسیدند که عواموو زیور ب   های سینمایی ایرانی از فریق رسانه های اجتماعی

هوای  کیفیت گرافیکی رسوانه »و « های اجتماعیامنیت رسانه»عوامو فنی  امو  اثرگذار هستند:
، «جذابیت تیوزر یوا آنوونس بارگوذاری  وده     »، «کیفیت فیلم»، عوامو محتوایی  امو «اجتماعی

نمورات منتقودین و   »، «انود نمرات کسانی که فیلم را دیوده »، «های جذابپست کردن دیالوگ»
انتخواب صوحیح رسوانه    »، عواموو فراینودی  وامو    «وضور سوتارگان سوینما  »و « نمااهالی سی
منود  های عالقهتشکیو گروه»، «دهان  به  بازاریابی دهان»، « هرت رسانه اجتماعی»، «اجتماعی
 ناخت »، «ایجاد صفحه اجتماعی در زمان ساخت فیلم»، «تعامو و ارتبا  با کاربران»، «به فیلم
و عواموو مورتبط بوا    « تبلیغ توسط فرفدارها»و « صحنه و ووا ی فیلم پشتپخش »، «مخاف 

. مورد اجماع نمر کار ناسوان واقوع  ود   « انتشار افالعات مناس  و صحیح»مدیریت پیام  امو 
بوا   یاخالقو  یابیو رابطوه بازار  یبررس( در پژوهشی با هدف 1397ندراصفهانی و جهانگیر مقدم )

کوه  وامو صوداقت، اندواف،      یاخالقو  یابیو ابعواد بازار  د کوه به این نتیجه رسیدن فروش زانیم
بووده   رگذاریفروش ت ث زانیبر م با د یاسرار تجاری م وف  به تعهدات و بندییپا ری،یتپذیمسئول
بررسی ادراک مشتری و ( در پژوهشی که با هدف 1397عالوه بر این، ولیمی و همکاران ) است.

انجام دادند به ایون نتیجوه   ی بازاریابی صنایع غذایی پاسخ به هنجارهای اخالقی در خدمات وقوق
که بین قیمت و هنجوار توزیوع و کیفیوت روابوط سوازمانی رابطوه معنواداری وجوود دارد          رسیدند

. همچنین رابطه افالعات و هنجار قرارداد و کیفیت روابط سازمانی معنوادار گوزارش  وده اسوت    
ار ارتقواء و کیفیوت روابوط سوازمانی و     نتایج همچنین نشان میدهد رابطه بوین محدوول و هنجو   

. سوراجی و  با ود  متغیرهای صداقت و یکپارچگی سازمانی و تعهد سازمانی مثبوت و معنوادار موی   
پیش بینی فروش فیلم هوای سوینمایی بوا پویوایی     ( نیز در پژوهشی که با هدف 1397همکاران )
 فویلم،  وناخت مخافو    که مهمترین عامو موثر بر فروش یک  دادندنشان  انجام دادند سیستم

صرف هزینوه هوای بسویار     هدف هست و لزوما برای افزایش موفقیت یک فیلم در گیشه نیاز به
گران قیمت نیست و عواملی مانند بازاریابی فیلم، تعوداد روزهوای تعطیوو،     برای وضور بازیگران

. محمدی ما داردسزایی در موفقیت فیلم در گیشه های سین نمر منتقدان و کاربران و ژانر تاثیر به
هوای بازاریوابی در    ه مودلی از ویژگوی   و ارا( در پژوهشی که با هدف 1397زهرایی و نعمتی زاده )
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نتیجه گرفتند که  انجام دادند های اجتماعی و اثرات آن بر ارزش برند و رفتار مدرف کننده  بکه
ینسوتاگرام دا وته   برند کمترین تاثیر را بر ارزش برند در  بکه هوای اجتمواعی تلگورام وا    تدویر
بررسوی اثربخشوی   ( نیز پژوهشوی را بوا هودف    1396و زارعی ) . همچنین،  فیعی نیکابادیاست

کننودگی تبلیغوات،    سورگرم انجام دادند و نشان دادند کوه  های الکترونیک اجتماعی  تبلیغات  بکه
اثرگوذار  رسانی تبلیغات بر نگرش کاربران نسبت بوه تبلیغوات    اوساس رنجش و آزردگی و آگاهی

هستند، و نگرش نسبت به تبلیغات نیز بر پذیرش تبلیغوات بوه عنووان عاموو اساسوی اثربخشوی       
( نیز پژوهشی را با هدف بررسی 1395. در همین راستا، فردوسی و آذرپیما )گذارد تبلیغات تاثیر می

ر میوان  ثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قدد خرید از فریق اعتماد و تدویر  رکت د ت
دهان الکترونیکوی   تبلیغات دهان به انجام دادند و نتیجه گرفتند که کاربران  بکه های اجتماعی

که تدویر  رکت رابطه  کردندهمچنین ثابت . تاثیر مثبت و معناداری بر قدد خرید مشتریان دارد
. رار می دهدمیان عوامو موثر بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قدد خرید را تحت تاثیر ق

( پژوهشی را هدف بررسوی رفتوار پوذیرش افالعوات آنالیون توسوط       2018) 1وسین و همکاران
مدرف کنندگان انجام دادند و نتیجه گرفتند که تبلیغات دهوان بوه دهوان الکترونیکوی و اعتبوار      

با وند، همچنوین، نشوان     تبلیغات بر کیفیت بحث و اظهارنمر و ریسک ادارک  ده ت ثیر گذار می
دند که کیفیت بحث و اظهارنمر بر مفید بودن افالعات ت ثیرگوذار بووده و نهایتوا  مفیود بوودن      دا

گواد و  افالعات بر پذیرش افالعات توسط مدرف کننده ت ثیرگذار موی با ود. عوالوه بور ایون،      
( نیز پژوهشی را با هدف  ناسایی هنجارهای اخالقی کسو  و کوار بوه انجوام     2018) 2همکاران

هنجار اخالقی تجاری را  ناسایی کردنود: مراقبوت از ذینفعوان، تمورین محتوا        رساندند و  ش
بودن، گفتن وقیقت، اوترام گذا تن به دیگران، اوترام گذا تن به پروردگار، و متواضع و فوروتن  

( نیز پژوهشی را با هدف بررسوی اثورات مسوتقیم و    2017) 3بودن. همچنین، مک الرن و ووکینو
ای بازاریابان،  ناخت بر روی هنجارهای کاری بازاریابان، اجتماعی  دن ورفهغیرمستقیم نیاز به  

وجهه اخالقی بازاریابان و ادارکات اخالقی آنها انجام دادند و نتیجه گرفتند که ویژگی  خدویتی  
ای بازاریابوان، وجهوه    نیاز به  ناخت، بر روی هنجارهای کاری بازاریابان، اجتماعی  ودن ورفوه  

( در  پژوهشوی کوه بوا هودف     2017) 4ابان و ادارکات اخالقی ت ثیر معنادار دارد. تولراخالقی بازاری
مدلسازی معادالت ساختاری درگیر  دن در تبلیغات، نگرش مشتری، و ممزوج  دن بوا تبلیغوات   
ویدو ی در  بکه های اجتماعی انجام داد نتیجوه گرفوت کوه اثرگوذاری تبلیغوات ارا وه  وده در        

                                                 
1 - Hussain et al. 

2 - Good et al. 

3 - McClaren and Vocino 

4 - Toler 
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ی تواند به صورت مستقیم بر نگرش مشتریان به برند و نگرش مشتریان به های اجتماعی م  بکه
تبلیغ اثرگذا ته و در پی این اثرگذاری، قدد خرید مشتریان نیز مت ثر خواهد  د. در همین راستا، 

( نیز در پزوهشی نشان دادند که متغیرهای تخددوی بوودن، قابلیوت    2017) 1وسین و همکاران
همرنگی، بر ریسک ادراک  ده تو ثیر گوذار موی با وند. همچنوین، ایون        اعتماد، واقع گرا بودن،

محققان نشان دادند که ریسک ادراک  ده نیز، خود بر کیفیت بحث و اظهوارنمر و مفیود بوودن    
افالعات ت ثیر گذار می با د و این دو متغیر می توانند خود بر پذیرش افالعات توسط مشوتریان  

( نیز در پژوهشوی  2016) 2ونیکی ت ثیر گذار با ند. نهاتا  کن و کایادر تبلیغات دهان به دهان الکتر
که در ووزه اعتیاد به وبسایت های  بکه های اجتماعی و ت ثیر نگرش به سمت تبلیغوات  وبکه   
های اجتماعی انجام دادند نتیجه گرفتند که عادت و وابسوتگی روانوی کواربران بوه  وبکه هوای       

هایی، بور نگورش کواربران نسوبت بوه       نی استفاده از چنین  بکهاجتماعی، به همراه ادراک از آسا
 تبلیغات ارا ه  ده در  بکه های اجتماعی ت ثیرگذار می با د.  

 روش شناسی تحقیق 
 با د. اکتشافی می -تحقیق واضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحا  رویکرد، کاربردی

 جامعه آماري تحقیق -1

ووزه بازاریابی  امو اساتید دانشوگاهی، مودیران ار ود     در این تحقیق، گروهی از خبرگان
بازاریابی، و مشاورین بازاریابی صنعت فیلم و سریال انتخاب  دند و موورد مدواوبه عمیوق قورار     
گرفتند. این انتخاب و انجام مداوبه، تا رسیدن به ا باع نمری ادامه یافت و پوس از آن متوقوف   

امو موارد زیر بود: تسلط به ووزه مودیریت بازاریوابی و   های خبرگی    د. در این تحقیق، ویژگی
 تسلط به ووزه مدیریت رسانه.

 گیري . نمونه آماري تحقیق و روش نمونه2

گیری گلوله برفی استفاده  د. به این نحو اولین فرد خبره بور   در این تحقیق، از روش نمونه
تخاب  د و پس از اتمام مدواوبه  اساس بررسی های اولیه و نمرخواهی از استاد محترم راهنما ان

با فرد اول، از وی درخواست  د فرد یا افراد خبره دیگری )در میان اسواتید دانشوگاهی، مودیران    
توانند در ووزه بازاریابی صنعت  ار د بازاریابی، و مشاورین بازاریابی صنعت فیلم و سریال(  که می

معرفی کنند. این فرایند تا رسیدن بوه   بکه نمایش خانگی و به غنای مدل تحقیق کمک نمایند، 
 مداوبه صورت گرفت.  9ا باع نمری محقق ادامه یافت. الزم به ذکر است در این تحقیق 

 
 

                                                 
1 - Hussain et al. 

2 - Can and Kaya 
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 ها آوري داده . ابزار جمع3

در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردیود، ابوزار اصولی جموع     
ساختار یافته با خبرگان ووزه بازاریابی بود. در این مداوبه های عمیق و غیر ها مداوبه آوری داده

ها، محقق سعی کرد با ورود نرم به بحث و جل  اعتماد اولیه مداوبه  وندگان، بدوورت کوامال    
 بکه نموایش  بازاریابی اثربخش صنعت های  غیر مستقیم سؤاالتی در خدوص پیشایندها و زمینه

اق  این پدیده و ... مطر  نموده و از این فریوق مفواهیم   ، عوامو محیطی مؤثر بر آن، عوخانگی
هوا، از   برای افمینوان از روایوی مدواوبه   اولیه را جهت فراوی مدل کس  نماید. در این تحقیق، 

درگیری فوالنی مدت پژوهشوگر بوا فضوای پژوهشوی و مشواهدات موداوم او در محویط        روش 
فراگیوری فرهنوگ آن محویط و کنتورل     پژوهش از جمله اعتمادسازی با افراد موضوع پوژوهش،  

استفاده  د. همچنوین، بورای افمینوان از     های پژوهشگر یا مطلعان های نا ی از مداخله بدفهمی
ها نیز، بعد از انجام هر مداوبه، کدهای استخراج با فرد مداوبه  وونده در میوان    پایایی مداوبه

مداوبه استنبا  نموده است، بوا  گذا ته می  د تا افمینان واصو  ود که کدهایی که محقق از 
 مکنونات ذهنی مداوبه  ونده همخوانی دارد.

 ها نتایج تجزیه و تحلیل داده
 . كدگذاري باز1

این مروله از تجزیه و تحلیو، به  ناسایی و استخراج مفاهیم اولیه از محتوای مداوبه هوا  
ی چنودباره آن، مفواهیم   اختداص دا ت. بر این اساس، بعد از انجام هر مداوبه، محقق با بررسو 
مداوبه صورت گرفتوه،   9موجود در متن مداوبه را استخراج و کد گذاری می نمود. در مجموع 

مفهوم اولیه استخراج گردید که بعد از بررسی و کنار هم قورار دادن آنهوا و ووذف مفواهیم      123
)گفتنوی اسوت   ( قابو مشاهده می با ود.  1مفهوم نهایی  ناسایی  د که در جدول ) 39تکراری، 

کدهای کنار مفاهیم،  امو یک ورف التین و یک عدد می با د. ورف التین )به ترتی  وروف 
الفبا(، نشان دهنده فرد مداوبه  ونده، و عدد کنار این ورف نشان دهند  ماره مفهوم اسوتخراج  

  ده از آن مداوبه خاص می با د.(
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 مصاحبه ها ( مفاهیم نهایی شده بعد از تجزیه و تحلیل 1جدول 

 و حذف موارد تکراري در مرحله كدگذاري باز

 كد مفهوم
 A1 , B4 , E6 همه تالش صنعت تبلیغات برای برانگیختن وس جستجوگر در افراد مخاف  است.

 A2 , B9 , G5, K1 بخشد.  اعتماد به تبلیغ، پذیرش و رفتار عملی خرید را تسریع می
نباید در خدوص کیفیت فویلم و سوریال   در تبلیغ محدوالت  بکه نمایش خانگی، 

 A3 , B1 , F8 , I7 به مخافبان دروغ گفته  ود یا در آن اغران  ود.

 A4 , F2 مهمترین نکته در خدوص تبلیغات، هنر تولید محتوا است.
 A5 , E4 , J1 همه چیز را نباید آزمون و خطا کنیم و باید از تجربه دیگران نیز استفاده کنیم. 

 ود بسویار مهوم    ای که برای انتشار تبلیغ انتخاب می  محدول با رسانه تناس  بین
 G10, K2 است.

باید میزان تمایو افراد به مشاهده تبلیغوات محدووالت  وبکه نموایش خوانگی در      
 A6 , C10 ,  I4 ای رصد و آسی   ناسی  ود. های مختلف به صورت دوره رسانه

 B2 , D8 با د. جامعه می  بکه نمایش خانگی یک رسانه محبوب در سطح
تبلیغات رسد که  بکه نمایش خانگی استراتژی مدونی در ویطه  اینگونه به نمر می
 C1 , F9 ,  G4  ,  H4 ندارد. های اجتماعی مبتنی بر  بکه

اینترنت ارا ه  ده توسط اپراتورهای تلفن همراه، به رواج و استفاده از  بکه نمایش 
 A7  , D7 , G3, K3 خانگی کمک کرده است.

تواند توا وودودی    برند قوی بازیگران واضر در محدوالت  بکه نمایش خانگی می
 A8  ,  C8 های این محدوالت سرپوش بگذارد. روی نقدان

های برتر دنیا در زمینه تولیود و پخوش فویلم و سوریال      راهکارهای تبلیغاتی  رکت
 B3, J2 بهترین الگوها هستند. 

ها بسیار با کیفیت و هنرمندانه با د، مطمئنوا  بوین افوراد      ر رسانهاگر تبلیغ منتشره د
 A9  , C11 , E10 جامعه به صورت دهان به دهان )سنتی یا الکترونیکی( باز نشر خواهد  د. 

 A10  , G2 , H9 های اجتماعی جستجو کرد. توان در  بکه ریشه بسیاری از رفتارهای خرید را می
محبوب و  ناخته  ده در تبلیغات، یک تکنیوک  وناخته  وده    استفاده از بازیگران 
 B5  ,  F4  , I6  ود. بازاریابی محسوب می

 A11 , B6 , F6, K4 تواند برند و محدول را تضعیف کند. انتخاب رسانه یا پیج نامناس ، می
های خارجی نگاه کنویم، مشوخ  اسوت کوه غالبوا        ها و سریال اگر به تبلیغات فیلم

 A13 , C6 ,  E3 ذابیت پیام تبلیغی بسیار فراتر از کیفیت محدول )فیلم یا سریال( است.کیفیت و ج

هایی هستند که بتوان به آنها به عنووان الگووی بازاریوابی     وتی در ایران نیز  رکت
 D11 , E2 نگریست.

 A14 , B7 , D4, E13 دهد. های اجتماعی تعداد مخافبان را کاهش می فیلتر  دن برخی  بکه
 D1  , F3 , H7 امروزه فیلم و سریال جایگاهی فراتر از سرگرمی در جامعه دارد.

تجربه نشان داده که تبلیوغ محدووالت  وبکه نموایش خوانگی توسوط بوازیگران        
 C3 , F10 , G8 , H1 محبوب، اثربخشی بیشتری روی مخافبان دا ته است.

 ,B11 , D6 , E1  , G9 مؤثر است.اعتبار رسانه تبلیغی بر اعتمادسازی در مشتریان بسیار 
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J3 
در تبلیغات منتشره در مورد محدوالت  بکه نمایش خانگی، رعایت اصول مذهبی 

 A12 , C9 , F1, H3 و عرفی جامعه بسیار مهم است.

تواند ووس کنجکواوی، پیگیوری و وتوی میوو بوه خریود را در         محتوای جذاب می
 B8  , C2 , G7 مخافبان ایجاد و تقویت کند.

ها و همچنین تخددی بودن آن است که  کننده اعتبار پیج اینستاگرام، به تعداد دنبال
 B10  , F11 باید برای انجام تبلیغات مدنمر قرار گیرد.

 F12 , H8 های اجتماعی در صنعت تبلیغات بی بدیو است.  امروزه قدرت  بکه

دهوان بوه دهوان     های اجتماعی آنالین این است که به بازاریابی وسن بزرگ  بکه
 C5  , D9 , I5, J4 اند. )به صورت الکترونیکی( کمک زیادی کرده

 C4, D2 های اجتماعی دارند. های جوان و نوجوان الگوبرداری  دیدی از تبلیغات رسانه نسو

اگر تبلیغ منتشر  ده نتواند در نگاه اول وس کنجکواوی را در فورد ایجواد کنود، از     
 A15  , C14 , E9  ود. محسوب میهمان ابتدا  کست خورده 

 E8 , G11 , H2, K5 جامعه ایران در مجموع فیلم و سریال دوست هستند.

 A16 , C15 , G1 , I2 ورزانه بودن تبلیغات را متوجه  وند. توانند صادقانه یا غر  مخافبان به خوبی می

 B12 , D5 , F7 , H5, J5 تواند مفید با د و هم مضر. می های اجتماعی هم  بکهتبادل نمر بین کاربران در 

االن اغل  افراد جامعه وداقو یک بار از محدوالت  بکه نمایش خانگی اسوتفاده  
 B13, C7, G12 اند. کرده

 C12  , E11 , F13 باید تبلیغ به جایگاهی برسد که مخاف  فورا  به محتوای آن اعتماد کند.

ها باید به نحوی فراوی  ود که مخافبوان در خدووص آن     تبلیغ منتشره در رسانه
 C13 , E12 , I3 با یکدیگر صحبت کنند. 

 D3 , E5 , F5, J6 های داخلی قابلیت و کیفیت مناسبی برای تبلیغات ندارند. رسان پیام

تما ای فیلم و ها )علی الخدوص در ایام قرنطینه(،  تفریح بسیاری از افراد و خانواده
 G6, I1, K6 سریال است.

انود خورده    های اجتماعی توانسته در سالهای اخیر  اهد این هستیم که چگونه رسانه
 H6, J7 هایی را در جامعه ایجاد کنند. فرهنگ

 E7, D10 , K7 اینستاگرام فضای جذاب را برای تبلیغات فراهم کرده است.

 
 كدگذاري محوري. 2

 د تا با توجه عمیق به مفاهیم  ناسایی  ده و تشخی  وجوه تشوابه   در این مروله، سعی
ایجاد گوردد، و مفواهیم هوم     "ها مقوله"تری به نام  های کلی بندی و افتران آنها با یکدیگر، دسته
 13تر جاگذاری  ووند. ماودوو ایون فراینود،  ناسوایی       های کلی سنخ و هم راستا، در این دسته
 ( قابو مشاهده می با ند:2مفاهیم مربوفه، در جدول ) مقوله اصلی بود که بهمراه
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 ( مقوله هاي شناسایی شده به همراه مفاهیم مربوطه2جدول 

 مفهوم )كد گذاري باز(
مقوله )كد گذاري 

 محوري(
 ردیف

 دهد. های اجتماعی تعداد مخافبان را کاهش می فیلتر  دن برخی  بکه
های فناوری  زیرساخت

افالعووات و ارتبافووات 
 در کشور

1 
 های داخلی قابلیت و کیفیت مناسبی برای تبلیغات ندارند. رسان پیام

اینترنت ارا ه  ده توسط اپراتورهای تلفن همراه، بوه رواج و اسوتفاده از   
  بکه نمایش خانگی کمک کرده است.

 جامعه ایران در مجموع فیلم و سریال دوست هستند.
گوورایش جامعووه بووه   

 سریالتما ای فیلم و 
2 

ها )علی الخدووص در ایوام قرنطینوه(،     تفریح بسیاری از افراد و خانواده
 تما ای فیلم و سریال است.

 امروزه فیلم و سریال جایگاهی فراتر از سرگرمی در جامعه دارد.
 های اجتماعی در صنعت تبلیغات بی بدیو است.  امروزه قدرت  بکه

تبلیغووات مبتنووی بوور   
 های اجتماعی  بکه

3 

رسد که  بکه نمایش خوانگی اسوتراتژی مودونی در     اینگونه به نمر می
 ندارد. های اجتماعی تبلیغات مبتنی بر  بکهویطه 

تواند مفید با د و  می های اجتماعی هم  بکهتبادل نمر بین کاربران در 
 هم مضر.

 اینستاگرام فضای جذاب را برای تبلیغات فراهم کرده است.
 با د. خانگی یک رسانه محبوب در سطح جامعه می  بکه نمایش

اقبال عمومی جامعه به 
  بکه نمایش خانگی

االن اغل  افراد جامعه وداقو یوک بوار از محدووالت  وبکه نموایش       4
 اند. خانگی استفاده کرده

استفاده از بازیگران محبوب و  ناخته  وده در تبلیغوات، یوک تکنیوک     
  ود. می ناخته  ده بازاریابی محسوب 

استفاده از قدرت برنود  
 خدی بازیگران برای 
 جل  اعتماد مخافبان

5 
تجربه نشان داده که تبلیغ محدووالت  وبکه نموایش خوانگی توسوط      

 بازیگران محبوب، اثربخشی بیشتری روی مخافبان دا ته است.
توانود   برند قوی بازیگران واضر در محدوالت  بکه نمایش خانگی می

 های این محدوالت سرپوش بگذارد. نقدانتا ودودی روی 
اگر تبلیغ منتشر  ده نتواند در نگاه اول وس کنجکاوی را در فرد ایجاد 

  ود. کند، از همان ابتدا  کست خورده محسوب می
میو درونوی افوراد بوه    
کنکوووواش در مووووورد 
تبلیغووات محدوووالت  
  بکه نمایش خانگی

6 
ووس جسوتجوگر در افوراد    همه تالش صنعت تبلیغات برای برانگیختن 

 مخاف  است.
باید میزان تمایو افراد به مشاهده تبلیغوات محدووالت  وبکه نموایش     

ای رصد و آسوی   ناسوی    های مختلف به صورت دوره خانگی در رسانه
  ود.

هوای اجتمواعی    در سالهای اخیر  اهد این هسوتیم کوه چگونوه رسوانه    
گوورایش جامعووه بووه    ایجاد کنند. هایی را در جامعه اند خرده فرهنگ توانسته

های  گیری از  بکه خط
 اجتماعی

7 
هوای   های جوان و نوجوان الگوبرداری  ودیدی از تبلیغوات رسوانه    نسو

 اجتماعی دارند.
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هوای اجتمواعی    تووان در  وبکه   ریشه بسیاری از رفتارهای خرید را موی 
 جستجو کرد.

اعتموواد بووه تبلیووغ و    محتوای آن اعتماد کند.باید تبلیغ به جایگاهی برسد که مخاف  فورا  به 
پوووذیرش آن توسوووط  

 مخافبان
8 

 بخشد.  اعتماد به تبلیغ، پذیرش و رفتار عملی خرید را تسریع می

 وود   ای که برای انتشار تبلیغ انتخاب موی   تناس  بین محدول با رسانه
 بسیار مهم است.

هوای   استفاده از رسوانه 
برای  معتبر و تخددی

انتشوووووار تبلیغوووووات 
محدووووالت  وووبکه  

 نمایش خانگی

9 
 اعتبار رسانه تبلیغی بر اعتمادسازی در مشتریان بسیار مؤثر است.

 تواند برند و محدول را تضعیف کند. انتخاب رسانه یا پیج نامناس ، می
ها و همچنین تخددی بودن  کننده اعتبار پیج اینستاگرام، به تعداد دنبال

 که باید برای انجام تبلیغات مدنمر قرار گیرد.آن است 
همه چیز را نباید آزمون و خطا کنیم و باید از تجربه دیگران نیز استفاده 

 کنیم. 
الگووووووووووبرداری از 
راهکارهوووووووووووای 

هووای برتوور در   وورکت
عرصه تولیود و پخوش   

 فیلم و سریال

10 
های برتر دنیا در زمینه تولید و پخش فیلم و  راهکارهای تبلیغاتی  رکت

 سریال بهترین الگوها هستند. 
هایی هستند که بتوان به آنها به عنوان الگووی   وتی در ایران نیز  رکت

 بازاریابی نگریست.
در تبلیغ محدوالت  بکه نمایش خانگی، نباید در خدوص کیفیت فیلم 

رعایت اصول اخالقوی   مخافبان دروغ گفته  ود یا در آن اغران  ود.و سریال به 
در فراووووی تبلیغوووات 
محدووووالت  وووبکه  

 نمایش خانگی

11 
ورزانوه بوودن تبلیغوات را     توانند صادقانه یا غر  مخافبان به خوبی می

 متوجه  وند.
در تبلیغات منتشره در مورد محدوالت  بکه نموایش خوانگی، رعایوت    

 عرفی جامعه بسیار مهم است.اصول مذهبی و 
ها بسیار با کیفیت و هنرمندانه با ود، مطمئنوا      اگر تبلیغ منتشره در رسانه

بین افراد جامعه به صورت دهان به دهان )سنتی یا الکترونیکی( باز نشر 
 خواهد  د. 

 
 12 تبلیغات دهان به دهان

ها باید به نحوی فراوی  وود کوه مخافبوان در      تبلیغ منتشره در رسانه
 خدوص آن با یکدیگر صحبت کنند. 

های اجتماعی آنالین این است که به بازاریابی دهان  وسن بزرگ  بکه
 اند. به دهان )به صورت الکترونیکی( کمک زیادی کرده
 است.مهمترین نکته در خدوص تبلیغات، هنر تولید محتوا 

تولید محتووای جوذاب   
برای محدوالت  بکه 

 نمایش خانگی
13 

تواند وس کنجکاوی، پیگیری و وتی میو به خریود   محتوای جذاب می
 را در مخافبان ایجاد و تقویت کند.

های خارجی نگاه کنیم، مشوخ  اسوت    ها و سریال اگر به تبلیغات فیلم
فراتور از کیفیوت محدوول    که غالبا  کیفیت و جذابیت پیام تبلیغی بسیار 

 )فیلم یا سریال( است.
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 . كدگذاري انتخابی )گزینشی(3
های  ناسایی  ده بر روی مودل پوارادایمی    در این مروله از تجزیه و تحلیو، جایابی مقوله

بود. مدل پارادایمی به محقق کمک می کند تا بداند مقووالت چگونوه بایود پوس و پویش، قورار       
 ( قابو مشاهده می با د:1مدل پارادایمی در  کو )بگیرند. ساختار کلی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (102: 1387( الگوي پارادایمی )بازرگان، 1شکل 

گیری(، سعی  ده است خروجی فرایند کدگذاری انتخابی، بوه عنووان    در قسمت بعد )نتیجه
 نتیجه نهایی تحقیق ارا ه  ده و در نهایت مدل واصو از این تحقیق معرفی گردد.

 

 گیري   هنتیج
اساس مقوالت  ناسایی  ده و ساختار الگوی پارادایمی، مقوالت به زیر در مدل جایابی   بر
  دند:

ها بر محور آن ایجواد   مقوله اصلی )محوری(: هسته مدل مفهومی است که مفاهیم و مقوله
 میوو درونوی  " وند. در این تحقیق و با توجه به اهداف و مقوله های  ناسایی  وده، مقولوه    می

بوه عنووان مقولوه اصولی و      "افراد به کنکاش در مورد تبلیغات محدوالت  بکه نمایش خوانگی 
محوری در نمر گرفته  د. بدین معنا که هسته مدل مفهومی، انگیزه و میو دروی مخافبوان بوه   

  وبکه نموایش خوانگی   هوای   ها و سوریال  کنکاش در مورد تبلیغات منتشر  ده در خدوص فیلم
 با د. می

 وود و یوا بور آن تو ثیر      علّی: مجموعه  رایطی است که سب  پیدایش پدیوده موی   رایط 
 های مرتبط با این بعد، به قرار زیر تعیین گردید: گذارد. مقوله می

اقبال عمومی جامعه به  بکه نمایش خانگی: این مقوله به میزان رواج استفاده از  بکه  .1
 اره دارد.نمایش خانگی در میان فبقات مختلف جامعه ایران ا 
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تولید محتوای جذاب برای تبلیغات محدوالت  بکه نموایش خوانگی: ایون مقولوه بوه       .2
تالش و هنر  بکه نمایش خانگی در فراوی و تولید تبلیغات جذاب برای محدوالت خود ا واره  

 دارد.
رعایت اصول اخالقی در فراوی تبلیغات محدوالت  بکه نمایش خانگی: ایون مقولوه    .3

خانگی برای رعایت هموه اصوول اخالقوی )از جملوه صوداقت، پرهیوز از        به تالش  بکه نمایش
 های عرفی و مذهبی جامعه( در فراوی و تولید تبلیغات خود ا اره دارد. اغران، و رعایت ارزش

استفاده از قدرت برند  خدی بازیگران برای جل  اعتمواد مخافبوان: ایون مقولوه بوه       .4
معروف سینما و تلویزیون در مسیر جل  توجه و اعتمادسازی استفاده هو مندانه از برند بازیگران 

 در مخافبان هدف ا اره دارد.

تبلیغات محدوالت  وبکه نموایش   های معتبر و تخددی برای انتشار  استفاده از رسانه .5
: این مقوله به همخوانی و تناس  بین محدول با رسانه و پیجی کوه قورار اسوت تبلیوغ از     خانگی

  اره دارد.فریق آن منتمر  ود ا

ای است که پدیده )مقوله اصلی( در آن قرار دارد. در ایون   : نشان دهنده  رایط ویژه ها زمینه
گیوری   گرایش جامعه به خوط "  های های  ناسایی  ده، مقوله تحقیق و با توجه به اهداف و مقوله

هوای    بوه عنووان مقولوه    "گرایش جامعه به تما وای فویلم و سوریال   "و  "های اجتماعی از  بکه
بوه ایون نکتوه     های اجتمواعی  گیری از  بکه ای در نمر گرفته  دند. گرایش جامعه به خط زمینه

ا اره دارد که در سالهای اخیر، مردم جامعوه در خدووص مسوا و و مباووث مختلوف فرهنگوی،       
هوا در   گیرند و اینگونوه  وبکه   های اجتماعی خط می اجتماعی،  اقتدادی و وتی سیاسی از  بکه

اند. همچنین، گورایش جامعوه بوه تما وای فویلم و       یک عامو فعال و اثرگذار تبدیو  ده واقع به
ها برای دیدن فیلم و سریال به صورت فردی یا گروهی ا اره  سریال نیز به تمایو افراد و خاناوده

   دارد.

متغیر محیطی: زمینه ساختاری گسترده و عوامو بیرونی هستند که می توانند مقوله اصولی  
هوای   ی راهبردها را تحت ت ثیر قرار دهند. در ایون تحقیوق و بوا توجوه بوه اهوداف و مقولوه       و وت

الگووبرداری از  "و  "های فناوری افالعات و ارتبافات در کشوور  زیرساخت" ناسایی  ده، مقوله 
هوای   بوه عنووان مقولوه    "های برتر در عرصه تولید و پخوش فویلم و سوریال    راهکارهای  رکت
بدین معناست  های فناوری افالعات و ارتبافات در کشور زیرساختته  دند. محیطی در نمر گرف

توانند در  های فناوری افالعات و ارتبافات در کشور اوتماال  می گستردگی و تقویت زیرساختکه 
رواج استفاده از  بکه نمایش خانگی نقش آفورین با ود. همچنوین، الگووبرداری از راهکارهوای      

هوای   تولید و پخش فیلم و سریال نیز به لوزوم الگووبرداری از برتورین    های برتر در عرصه  رکت
صنعت فیلم و سریال و استفاده از تجربیات آنها در عرصه فراوی، تولید و انتشار تبلیغوات ا واره   

 دارد.
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راهبردها: در یک زمینه و با  رایط میانجی مشخ ، مجموعوه مشخدوی از راهبردهوا یوا     
توانند مقوله اصولی را بوه    د. در واقع راهبردها اقداماتی هستند که میاقدامات، امکان پذیر می  و

هوای   های  ناسایی  وده، مقولوه   پیامدها تبدیو کنند. در این تحقیق و با توجه به اهداف و مقوله
هوای   بوه عنووان مقولوه    "هوای اجتمواعی   تبلیغات مبتنی بر  وبکه "و  "تبلیغات دهان به دهان"

د. تبلیغات دهان به دهان به تالش مخافبان تبلیغ بورای  ناسواندن   راهبردی در نمر گرفته  دن
محدوالت  بکه نمایش خانگی به دوستان و آ نایان و همچنوین بازنشور محتووای تبلیوغ )بوه      

های مختلف ا اره دارد؛ عوالوه بور ایون،     صورت الکترونیکی و یا دهان به دهان( به افراد یا گروه
اعی نیز، به این نکته ا اره دارد که  بکه نمایش خوانگی بایود   های اجتم تبلیغات مبتنی بر  بکه

های اجتماعی رایج در جامعه ماننود اینسواتگرام،    استفاده مناسبی از قدرت نفوذ و گستردگی  بکه
 بوک و ... بنماید و در این زمینه استراتژی مشخدی را اتخاذ کند. تلگرام، فیس

سوتر  ورایط علّوی، محیطوی و زمینوه ای و از      پیامدها: به تبعات تحقق مقوله محوری در ب
های  ناسوایی   در این تحقیق و با توجه به اهداف و مقولهفریق راهبردهای مشخ  ا اره دارد. 

پیامدی درنمر گرفته   به عنوان مقوله "اعتماد به تبلیغ و پذیرش آن توسط مخافبان"   ده، مقوله
، مقولوه اصولی، متغیرهوای محیطوی و      ای نوه  د. بدین معنا که اگر  رایط علّوی، متغیرهوای زمی  

توان امید دا ت که مخافبان به تبلیغ اعتماد نمووده   متغیرهای راهبری به خوبی اتفان بیفتند، می
 و محتوای آن را بپذیرند.

ها در الگوی پارادایمی بود که ایون کوار باعوث  ناسوایی مودل       گام بعدی، جاگذاری مقوله
 ( قابو مشاهده می با د:   2این مدل در  کو )مفهومی پژوهش  د.  اکله اصلی 
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 ( جایابی مقوالت در ساختار مدل پارادایمی2شکل 

 با د: ( قابو ارا ه می3بر این اساس، مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ) کو 

 
 ( مدل مفهومی تحقیق3شکل 

 
مشخ  است، یکی از متغیرهای اصولی اصولی و علّوی، رعایوت      3همانطور که در  کو  

اصول اخالقی در بازاریابی محدوالت  بکه نمایش خانگی می با د که می بایست بسیار موورد  
 گیرندگان این ووزه قرار گیرد.  توجه تدمیم
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 پیشنهاد براي تحقیقات آتی
پیشونهاد موی  وود مودل     با توجه به تجربیات کس   ده در این تحقیق، به محققان آتی 

واصله از این پژوهش را در یک جامعه وسیع و با استفاده از رویکردهای کمّوی ماننود مدلسوازی    
معادالت ساختاری مورد آزمون قرار دهند. همچنین، به محققین آتی پیشنهاد می  ود، در چنوین  

های دیگری مانند روش دلفی، تحلیو محتوی و... بورای فواز مودل سوازی      روشهایی از  پژوهش
استفاده گردد تا از این فریق، یکی از محدودیت های اصلی ایون تحقیوق کوه زموانبر بوودن آن      
محسوب می  ود، به نوعی از میان برود. عالوه بر این، به محققین آتی پیشنهاد می  ود مشوابه  

هوای مورتبط بوا فویلم و       بکه نمایش خانگی را در دیگور وووزه  پژوهش صورت گرفته در ووزه 
های بومی و ایرانی به جای  سریال نیز به انجام برسانند تا کم کم  اهد فراوی و جایگزینی مدل

الگووی  "مدل های عمومی غربی در این زمینه با یم. این کار، کامال  در جهوت سیاسوت کوالن    
م معمم رهبری )مد ظله العالی( نیز بارهوا بور آن ت کیود    با د که مقا می "ایرانی اسالمی پیشرفت

 دا ته اند.
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 نوع مقاله: پژوهشی

 197 - 222صفحات 

 دولت   فیو تکال یاخالق تیمسئول یبررس

 خارج از اراده یها تیدر قبال مسئول
 
 

 1 یمحسن لزگ
 2 یصابر نیوس

 3 یمحسن جالل دیس

 چکیده
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است کوه  
چندان به آن پرداخته نشده است. این در والی است که تکالیف دولت در این خدووص بوا توجوه بوه     
اهمیت روزافزون وقون  هروندان  از مباوث مهم و ضوروری و محوو بحوث و نمور اسوت. سووال       

دولت در قبوال  ن زمینه در مقاله واضر مطر  و مورد بررسی قرار گرفته این است که اساسی که در ای
ووادث خارج از اراده اش از منمر اخالقی و وقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخالقی و 

های خارج از اراده چیست؟  مقاله واضور توصویفی    وقوقی،  رایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت
لی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد ا اره پرداخته است. نتوایج  تحلی

مقاله بیانگر این امر است که در وقون ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهود موی   
دواف و   با د. نمریه تساوی  هروندان، نمریه عدالت توزیعی، نمریه تضمین ووق، رعایوت قاعوده ان   

با د.  گر مبانی اخالقی و وقوقی مسئولیت دولت در قبال ووادث خارج از اراده می ی دولت بیمه نمریه
 قبوال  در دولوت  تکلیوف  قضاوت امر در قاضی ا تباه دیه، پرداخت در وی ناتوانی یا عاقله  وجود  عدم

از  (.بدنی خسارات مینت  صندون)رانندگی تدادفات دیه پرداخت در دولت تکلیف و غیرمترقبه ووادث
 .های خارج از اراده می با د مهمترین مدادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت

 واژگان كلیدي
 نیتضم هینمر ،یعیخارج از اراده، عدالت توز ف،یدولت، تکل ،یمدن تیمسئولمسئولیت اخالقی، 

 .وق
  

                                                 
 .رانی  ا هیدری  تربت ح ی  دانشگا،  زاد اسهم هیدریدکوري رشوه ف ه ومباني ح  ق واحد تربت ح یدانشج  .1
                   Email: mohsenlezgi6@gmail.com  

  .مسئ ل  سند،یح  ق   دانشگا، فردوسي مشهد  ن  یاسواد تمام ووت گرو، ف ه و مبان .2
                  Email: saberi@um.ac.ir   

  .رانی  ا هیدری  تربت ح ی  دانشگا،  زاد اسهم هیدریح  ق   واحد تربت ح یاسواد تمام ووت  گرو، ف ه و مبان .3
                 Email: m.jalali@gmail.com   
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 طرح مسأله

« وکومرانووی خوووب  »ی  نمریووه ی  و ارا وه « دولت رفواه »تحول مفهوم دولت و پیدایش 
باعوث  ود  هروندان انتمار دا ته با ند دولت آنان را در مقابو رویدادهای ناگوار ومایوت کنود.   
عوالوه بور توامین امنیوتشوان از فریوق راهکارهوای پیشوگیرانه، در صووورت بووروز وادثووه و    

جبوران خسوارت و توامین    ورود خسوارت، سوازوکارهایی را ماننود بیموه مسوئولیت، صوندوقهای      
اجتماعی بورای جبوران خسارت آنان فراهم نماید. به این ترتی  بحث خسارت بدنی و جبران آن 

ای اجتمواعی تبودیو    ی زیاندیده و واردکننده زیان خارج  ود و بوه مسواله    از قلمرو تنوگ رابطوه
می ترین نمریات در مسئولیت مدنی دولت بر پایه نمریه تقدیر یکی از اصلی ترین و قدی .گردید

خدوص مسئولیت مدنی بود. وال با فرضیه عدم تقدیر جبران خسارت را به عهده ی دولوت هوا   
گذا ته  ده و این از مهم ترین اهداف در مسئولیت مدنی بحث جبران خسوارت محسووب موی    
ن  ود.  اصو مسئولیت به معنای نیابت و وکالت زمامداران از جامعه و ضرورت پاسخگو بودن آنوا 

به مردم و مسئولیت دا تن آنان در صورت تخلف است که به سه  کو مسئولیت مدنی، کیفوری  
الزموه جبوران    (64: 1397و اخالقی جلوه گر می  ود.)خو ینی، مجتهود سولیمانی و ابراهیموی،    

خسارت اثبات رابطه علیت میان تقدیر و زیان وارد  ده که منجر به خسوارت  وده اسوت، موی     
جوامع، مسئولیت بدون تقدیر دولت بی گمان از ضرورت های زندگی اجتمواعی   با د. با پیشرفت

قرار گرفت به گونه ای که این اصو را می توان از آثار عمده واکمیت قانون بر همگان و تساوی 
در مقابو قانون تلقی نمود. چرا که در مواقعی با وجود ورود خسارت توسوط ا وخاص و برقوراری    

ر و تقدیر  خ ، دولت بر اساس عندر عدالت اجتماعی الزم می داند رابطه ی علیت میان ضر
که جبران خسارت نا ی از زیان وارده را به عهده بگیرد و این خوود مباووث جدیودی را در علوم     
وقون و ت مین اجتماعی به خود اختداص داده اسوت. هموین امور انجوام تحقیوق واضور را بوه        

فته  د، در مقاله واضر به بررسی این سوال اساسی بر اساس آنچه گضرورت مبدل ساخته است. 
پرداخته می  ود که مبانی و مدادیق مسئولیت دولت در برابر ووادث خارج از اراده اش در وقون 
ایران کدام است؟ به منمور بررسی و پاسخ به سوال مورد ا اره ابتدا به بررسی مسئولیت اخالقوی  

انی اخالقی و وقوقی و سپس مدادیق مسئولیت دولت و وقوقی پرداخته  ده است و در ادامه مب
 در قبال ووادث خارج از اراده در وقون ایران، تبیین و تحلیو  ده است. 

 چارچوب نظري ؛ مسئولیت اخالقی و مسئولیت حقوقی
 مسئولیت اخالقی -1

 و اخالقوی  دینوی،  فلسوفی،  مباووث  ت ثیرگوذارترین  و مهمتورین  از یکوی  مسئولیت، مبحث
 .اسوت وقووقی
 مسووتحکم  هووای  پایووه  بوور  اخالقووی  مسووئولیت  اصوو اسوالمی، جهانبینوی اساس بر
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 مسوتقیمی  بسیار ارتبا  معاد، مانند دین اصول از برخی. است استوار کالمی و فلسوفی اعتقوادی،
 پیشوفر   را انسوان  مسئولیت امر این. است بازخواست صحنه معاد زیورا دارد؛ مسئولیت بحث با

 بوودون  کوه  است جهت بدان نیز اخالقی مباوث در مسئولیت بحوث تو ثیر. میدانود خود ضروری
 تربیت و تعلیم تنبیه، و تشویق نمیر اخالن، به مربو  مباووث از بسویاری بحوث، ایون پوذیرفتن
 است؛ وقون الینفک اصول از یکی مسئولیت اصوو اینکوه، بواالخره.  ود خواهد تعطیو اخالقی
 .داد قرار بازخواست مورد را وی نمیتووان ندانیم، مسئول وقوقی لحاظ به را کسی اگر زیرا

 بوه  منجور  مسوئولیت،  ایون  نفوی . است اخالقی گزارههای اجرای ضامن اخالقی مسئولیت
 مشووکالت  و سوردرگمی  دچوار  غیرمسوئول  فورد .  ود  خواهد اجتماعی و اخالقی نابسامانیهوای

 .بوود  خواهود  بیمعنوا  او برای زندگی در کو ش و سعی هرگونه و گشت خواهود روانوی و روووی
مسئولیت اخالقی عبارت  .اسوت  وده ارا وه گونواگونی تعاریف «اخالقی مسئولیت اصطال  برای

همانند مسئولیت انسان نسبت به خود یوا   1است از مسئولیتی که قانونگذار متعر  آن نشده با د
مسئولیتی تنها تاثیر وجدان و درونی است ولوی ضومانت   خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین 

اجرای وقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخالقی مواخذه وجدان از خطاسوت، نیتوی پلیود در    
نمر اخالقی  خ  را مسئول قرار دهود، ارتبوا  مسوئولیت اخالقوی بوا       زتواند ا درون انسان می
 2 درون آدمی است.

 فیلسوووفان  آن از نیوز  برخوی  و زموین  مغورب  اندیشومندان  آن از تعواریف ایون از برخوی 
 دانسوته اجتماعی ذم و مد  قابلیت را به معنای اخالقوی مسوئولیت برخوی. با ود موی مسولمان

 قابلیت و توانایی به معنای را مسوئولیت اخالقی دیگور برخوی ( و Strawson,1962:15) انود
 آن نیز ( میدانند. عده ای Martin John,1999;89) صوفت یک یا رفتار یک تفسیر و توضیح

 بور  و نموده آزادانوه انتخاب را خوود اهوداف بتوانود کوه زموانی و فرد بودن پاسخگو به معنای را
 فعووو خوود   برابوور  در صووورت  ایوون  در تنهووا  فورد که معتقدند دانسته، نمایدو رفتار آن اساس
 در ماننوود . اسووت    ووده  بیووان  نیوز  دیگری معنای اخالقی مسئولیت بود. برای خواهد مسئول
 اخوروی  کیفور  و مجوازات  آن نتیجوة  کوه  خداوند برابر در مسئولیت یوا بوودن مجوازات معور 
 پیاموودهای  بیوان  نووعی  بوه  های پیش گفته، تعریف گفت ( میتوان120: 1380 مدوبا ،) اسوت

 تعریوف . اسوت   وده  گنجانوده  اخالقوی  تعریووف مسوئولیت   در کووه  اسووت  اخالقوی مسوئولیت
 هودف  و منشو   بوه  توجوه  با هوای انسان، مسوئولیت سوایر از آن تفکیک و «اخالقی مسئولیت»

 بور  مبتنوی  هور مسوئولیتی  هماننود اخالقوی مسوئولیت. اسوت پوذیر امکوان اخالقوی، مسئولیت
                                                 

 .24صفحه  ،1375، مؤسسه فرهنگی آفرینه، چا  اول، پاییز 4ی، وقون مدنی تاجمیرامیر تیمور، - 1
 .451، ص1377انتشارات بهنشر،  2ناصر، کاتوزیان، فلسفه وقون، چ - 2
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: توووان گفوت  مووی   پووس . مینشویند  برابر وظیفه با همیشه مسئولیت، زیرا است؛ اخالقی وظایف
 .اخالقی وظایف برابر در است تعهدی اخالقی، مسئولیت

 مسئولیت حقوقی -2

)مودنی،   یمسئولیت وقوقی آن است که در قانون پیش بینی  ده و ضمانت اجرایوی قوانون  
های مسئولیت وقوقی   اخه 1کیفری و انتمامی( دارد و  خ  در مقابو افراد دیگر مسئول است

مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری کوه از جهواتی بوا هوم      عبارتند از : یا قانونی
تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است کوه قورار داد یوا قوانون قورار داده      

 است.
 مسئولیت كیفري-2-1

گوردد بورای ایون  وخ       زمانی که  خ  مرتک  یکی از جرایم موذکور در قوانون موی   
گیورد   می رراقآید. با پیدایش مسئولیت کیفری  خ  تحت تعقی   ود میمسئولیت کیفری به وج

خسارات  هو مجازات خواهد  د و در صورتیکه عمو مجرمانه وی باعث خسارت گردد باید از عهد
جرموی تعریوف،  ورایط و     روارده نیز برآید. آنچه در مسئولیت کیفری وا ز اهمیت است اینکه هو 

یعنی اینطور نیست که یک الواقع  فیونی بودن جرم و مجازات مجازات خاصی دارد یعنی اصو قان
 2 اصو کلی برای مسئولیت وجود دا ته با د.

 مسئولیت اداري -2-2

 ود که مستخدم دولت مرتک  خطا یا تخلف اداری  وده   مسئولیت اداری زمانی مطر  می
گاههایی را نیوز بورای   بینی کرده و داد با د قانونگذار مجازات خاصی را برای تخلفات اداری پیش

قانون رسیدگی به تخلفوات اداری مدووب    1رسیدگی به این گونه امور در نمر گرفته است. ماده 
  3تخلفات اداری را اوداء کرده است. 24/9/72
 مسئولیت مدنى  -2-3

عبارت است از تعهد و التزامى که  خ  به جبران زیان وارد بوه دیگورى    مدنى مسئولیت
دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمو  خ  مسئول یا عمو ا خاص وابسته به او و یا نا ى 

 ود که فورد   از ا یاء و اموال تحت مالکیت یا تدرف او با د.مسئولیت مدنى هنگامى محقق مى
وارد کنند. بنابراین تحقق مسئولیت قانونى منو  به ورود زیوان بوه    یا افرادى به دیگرى خسارتى

افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسئولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعوه موالک قورار    
                                                 

 .5120محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی وقون،  ماره - 1
 28، نشر داد، ص1373وقون جزای عمومی چ اول،   محمد صالح ولیدی - 2
 .240-242صفحه  ،1377رضا، موسی زاده، وقون اداری، چا  اول، نشر میزان، تهران، پاییز - 3
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که در مسئولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطر  نیست بلکه زیان خدوصى  گیرد. در والى مى

 (15: 1390، رزمی )ر است.یا زیان وارد به فرد موردنم

 وخ  نواگزیر از     هرگواه   مسئولیت مدنی ریشه در وقون خدوصی دارد بر این مبنوا کوه  
  هوا  آن  ی دینی میان مسئولیت مدنی دارد و رابطه  دیوگری  بورابر  گویند در جبرانخسارت با د موی

وقون مدنی مسوئولیت  با د.در   ودکه مووضوع این رابطه یا بدهی،جبران خسارت می برقرار موی
  قوراردادی   کوه در ( 52: 1386)کاتوزیان، کنند می  تقسیم  به قراردادی و خارج از قراردادی  را  مدنی
  غیر قراردادی تقدیر فرف مقابو باید ثابت  ود.  در  عودم اجورای توعهد ثابت  ود ولی  باید

 اراداهمبانی اخالقی و حقوقی مسئولیت دوالت در قبال حوادث خارج از 
 نظریه تساوي شهروندان -1

هایی هستند که دولت  دار هزینه ی بر اساس این نمریه به تمامی  هروندان به تساوی عهده
کند بر این پایوه اگور در اثور عملکورد      به منمور تامین منافع عمومی و یا استقرار نمم، صرف می

گسولد، زیورا در    بری از هم میسازمان دولتی زیانی به  خ  یا ا خاص معینی وارد آید، این برا
ای خواص    ود، در والی که زیان آن را عده چنین فرضی بهره خدمت عمومی ندی  همگان می

اند به اینجهت دولت باید به نمایندگی از عموم، خسارات زیاندیدگان را تا وودی کوه    تحمو کرده
دون سب  همگان به ضرر تساوی مذکور مجددا برقرار  ود جبران نماید تا بدین سان از استفاده ب

( فبق این نمریه مسئولیت دولوت از قلمورو   52: 1376عمو آورد.)غما ی، زیاندیدگان جلوگیری به
ای بورای اجورای     ود این نمریه وسیله ای می  ود و تابع یک قواعد ویژه مسئولیت مدنی جدا می

صرف نمر از منشاء آن عدالت توزیعی است زیرا از نمر مفهوم الگویی عدالت توزیعی تمام ضررها 
باید در بین اعضای جامعه توزیع  ود زیرا هدف تنها افزایش رفاه زیاندیودگان و آسوی  دیودگان    
جامعه بطور کلی است همچنین این نمریه با قواعد انداف نیز مطابقت دارد زیورا اگور در نتیجوه    

ی نیوز روی نوداده   فدو کارکنان دولت یا نهادهای عمومی خسارتی به بار آید، وتی اگور تقدویر  
با د جبران خسارات خالف اخالن و انداف نیست زیرا یا باید خسارت را فوردی خواص تحموو    

ی گیورد بودیهی اسوت چوون چنوین       کند یا دولت به نمایندگان از تمامی  هروندان آنرا بر عهده
جبران خساراتی تنگدستی فردی خاص را بوه دنبوال نودارد و در بوین تموامی  وهروندان توزیوع        

در نتیجه در صورت اعمال ایون نمریوه بوه     (70امامی،پیشین، ص  گردد غیر مندفانه نیست.) یم
رود و همینکوه در اثور    تقدیر که از عوامو محدود کننده مسئولیت دولت است از صحنه کنار موی 

اقدامات دولت خواه اعمال تددی یا واکمیت خسارتی به افوراد وارد آیود بورای مسوئول دا وتن      
هوای الزم بورای    ست سازوکار الزم برای رسیدن به این هدف آن است کوه هزینوه  دولت کافی ا

های دولت از فریق اخذ مالیاتهای عادالنه از عموم مردم تامین  وود و   خسارتهای نا ی از برنامه
هوای   های نا ی از فعالیوت  دولت همواره باید در بودجه ساالنه خود مبلغی را برای جبران خسارت
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اعمال این نمریه بیشتر در جبوران خسوارات نا وی از     (625: 1379ند.)ابوالحمد،بینی ک خود پیش
آید چون وظیفه قانونگذار وضع قوانین و مقوررات   تدوی  و اجرای برخی قوانین زیانبار به کار می

با د لذا اگر قانونگذار در جهت ومایت از منوافع عموومی    وقوقی است که وا ز منافع عمومی می
کند که باعث ورود زیان به افراد خاص  ود این مغایر با اصول عدالت است زیورا  قوانین را وضع 

 ود لوذا بایود بوه      ود ولی ضرر آن به افراد خاص تحمو می منافع آن عاید تمام افراد جامعه می
دنبال راه ولی بود زیرا فبق نمریه تقدیر چون دولت به نمایندگی از فرف افراد جامعوه و وتوی   

با د چون امکان ندارد  خ  در مقابوو خوود    دام به وضع قانون کرده مسؤل نمیزیاندیدگان اق
غموامی،   های عمومی یواری بسوت.)   مسئول با د لذا باید از اصو تساوی عموم در تحمو هزینه

( در فرانسه در تبیین مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی از این نمریوه پیوروی   48پیشین، ص
تعدادی مواد قانونی، مانند قانون منع کشوت خشوخاش مدووب سوال      ده است در وقون ما نیز 

هوای   ی خرید و تملوک اراضوی و اموالک آن بورای اجورای برناموه       و یا الیه قانونی نحوه 1334
(بور ایون اسواس بنوا     396.  )فبافبایی موتمنی،پیشوین ص  1358عمومی، عمرانی دولت مدوب 

است که دنبال کردن سیاسوت توزیوع ضورر در    ای که باید بدان توجه دا ت این  نهاده  ده نکته
های عمدی به این دلیو که عدالت و سیاسوت بازدارنودگی مسوئولیت  خدوی را      خدوص زیالن
مبنوای    کند پذیرفتنی نیست. همچنین با وجود اینکه پرداخت خسارت در این مورد بوی  اقتضاد می

ونیت اعمال قانونی مقامات علمی نیست ولی عللی چون تمایو دولت به تامین الزم در زمینه مد
دولتی یا ترسی از افزایش مخارج در بودجه و نمایر آن باعث  ده که به نحو مطلوب این امر اجرا 

 نشود.
 نظریه عدالت توزیعی -2

عدالت توزیعی ناظر به تکوالیف دولوت در برابور موردم اسوت و چگوونگی توزیوع مشواغو،      
واقوع اوسواس عودالت توزیعی از سووی موردم بوا     مناص  و اموال عمومی را معین می کنود؛ در

انداف ادراک  ده از پیامدها سوور و کووار دارد و بووه منزلوووه یوووک عاموووو بوووالقوه بوووا      
کاربردهای مهم در زمینه های مختلف سازمان و جامعه در نمر گرفته میشوود.میوزان زیووادی از  

زیع پرداخت ها و یا پادا های مرتبط با کار تمرکز تحقیقوات در مورد عدالت به فور تاریخی بر تو
مینماید که از تئووری برابری منتج  ده است.هنگامی که افراد یوک سوازمان در مورد میزانی که 
پیامدها مناس ، درست و اخالقوی هستند، قضاوت میکنند در واقع میزان رعایت عودالت تووزیعی   

 (31: 1380د. )پورعزت،در سازمان را موورد داوری قورار موی دهنو
های یک نفر در مبوادالت اجتمواعی داللوت     عدالت توزیعی بر ادراک عادالنه بودن دریافتی
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 وده از پیامودها    بوده، به انداف ادراک 2آدامز 1دارد. عدالت توزیعی، نش ت گرفته از نمریه برابری
سوازمانی، در نمور گرفتوه     هوای  منزله یک عامو بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه پردازد و به می
ای نیوز مود نمور قورار گرفوت.       مباووث مورتبط بوا عودالت رویوه      1980 ود. از اوایوو دهوه    می
(McDowall, A. and C. Fletcher.2004:8-29)  از این دیدگاه، عدالت باید با استفاده از

هوایی   ویوه هایی مندفانه تعریف  ود؛ یعنی تدمیمات عادالنه تدمیماتی هستند که نتیجه ر رویه
 مندفانه با ند.

عدالت توزیعی نمریه ای در مسئولیت مدنی است که تالش می کند از راه هوای گونواگون   
مانند بیمه مسئولیت مدنی، تحمیو مسئولیت تضامنی و مشترک به گروه هوای خاصوی از افوراد،    
افزایش مسئولیت های نیاتبی و مسئولیت های محوض بوویژه مسوئولیت محوض  ورکت هوا و       

سات و اختداص دادن ضرر به ثروتمندان و نیز تعدیو اثر مسئولیت مدنی بر مبنای انداف و موس
با توجه به  رایط خاص زیاندیده وارد کننده زیان و ا خاص ثالث می تواند مالومات مربو  بوه  

 توزیع عادالنه خسارت را برآورد سازد.
ژه ماهیت دوجانبه آن و ایون  البته الزم به ذکر است که ساختار خاص مسئولیت مدنی به وی

که یکی از  رایط جبران خسارت استناد ضرر به عامو انسانی است لوزوم وجوود رابطوه سوببیت      
بین عمو وارد کننده زیان و ضرر وارد  د ، باعث  ده که مسئولیت مدنی برای برآورده سواختن  

های موجود مسئولیت هدف های مربو  به عدالت توزیعی مناس  نبا د از این رو نمی توان نمام
مدنی را بر مبنای عدالت توزیعی توجیه کرد لذا پیشنهاد می  ود که مسئولیت مدنی،دست کم در 
برخی زمینه ها مانند خسارت بدنی و ووادث ملغی  ود و فر  های خاص جبران خسارت که هر 

با ود و یوا    نوع ضرری را بدون توجه  به منشا آن )دا تن عامو انسانی یا فبیعی( قابوو جبوران  
درصورت امکان فر  های جامع رفاه اجتماعی که بر )نیاز( تکیه کند نوه بور ضورر جوایگزین آن     

 گردد.
در نمریه های عدالت توزیعی سعی بر آنست کوه از فریوق نهادهوای مناسو  اجتمواعی و      
 وقوقی منافع ومضار اجتماعی  )از جمله خساراتی که منشا انسانی یوا فبیعوی دارد( بوه گونوه ای    

 مندفانه در بین اعضای جامعه توزیع  ود.
عدالت معاوضی دریک مفهوم در بردارنده تساوی عوضوین معاملوه و تسواوی دروقوون و      

تعهدات فرفین است، رعایت برابری دروقون قراردادی فرفین عقد معاوضوی اقتضوای ایون دارد    
ا عدالت معاوضی می نامند. که وقون فرفین مانند دو کفه ترازو باهم برابری نمایند این برابری ر

در عدالت معاوضی برخالف عدالت توزیعی وکومت به معنای مجری وق اعمال واکمیوت نموی   
                                                 

1 - Equity Theory 
2 - John Stacey Adams 



 1400اتبستان    – چهارشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

204 

کند و  اید خود نیز به عنوان فرف وق، نقش بازی می کند. اما دراین تحقیق عودالت معاوضوی   
  ود. حث مین دو مفهوم درجبران خسارت بوعدالت توزیعی  از منمر مسئولیت مدنی و جایگاه ای

 نظریه تضمین حق -3

وقوقدانان مشهور فرانسوی بوریس استارک این نمریه را ارا ه کورده اسوت. او بورخالف و    
های تقدیر و خطر به منافع از دست رفته زیاندیده و وقوون بنیوادین او    اضعان و فرفداران نمریه

: 1379اسوت.)درودیان، عنایت دا ته و همت خویش را در تضمین وقون زیاندیده مدروف دا ته 
( فبق این نمریه وق انسان بر تمامیت جسمانی خود و نزدیکانش و وق  خدی بر تمامیوت  41

مادی اموال و وق برخوورداری از فور  بردا وت از جملوه وقوون بنیوادین افوراد است.)قاسوم         
ا ( در صورت تجاوز به این وقون، دولت موظف است به کمک قربانی بشتابد زیر320: 1387زاده،

دولت موظف بود که امنیت الزم را برای وف  این وقون در جامعه فراهم کند و در صورت تجاوز 
فر  بر این است که دولت نتوانسته زیان دیده را در مقابو این گونه جرا م ومایت کند لذا خوود  

ای توان به نووعی بعنووان نمامهو    باید مستقیما جبران خسارت را بر عهده گیرد. این نمریه را می
جایگزین مسئولیت مدنی قلمداد نمود زیاد با توجه به قواعد مرسوم نمام مسئولیت مودنی )رابطوه   

ماند لذا ایون نمریوه در موواردی     سببیت( وقون بنیادین بسیاری از افراد جامعه بالجبران باقی می
ووال  دانود. در   بدون توجه به قواعد مرسوم مسؤولیت مدنی جبران خسارت زیاندیوده را الزم موی  

واضر تنها کشوری که نمام مسؤولیت مدنی جبران خسارت مدنی را الغاء و نمام عوامی را بورای   
خسارات زیاندیدگان هر نوع وادثه برقرار کرده است کشور نیوزیلند است تودوین کننودگان فور     
الغای وق فر  دعوا بر مبنای قواعد مسؤولیت مدنی و جایگزین آن با فور  و جبوران خسوارت    

 داننود.)  قدیر تحت نمر دولت را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم نیوزیلند میبدون ت

Lunney , 2000: 801-800 ( در وقون ایران نیز فبق قواعد اسالمی )خون مسلم نباید هدر
برود( هر جا که عامو جنایت  ناسایی نشود و یا عامو جنایت توان مالی بورای جبوران خسوارت    

ن.م.ا از مدوادیق بوارز    313و  260و  255 وود موواد    یه از بیت المال پرداخت میندا ته با د د
  روند. ومایت از وقون بنیادین به  مار می

 رعایت قاعده انصاف-4

یای در تعدیو اصو جبران کامو خسارت محسوب می  ود  ی انداف، در اصو قاعده قاعده
ی اندواف اسوت؛ بوه موجو  مواده       اعدهقانون مسوولیت مدنی مبتنی بر ق 4ماده  2و1. بندهای 

هر گاه پس از وقوع خسوارت،  -1مذکور دادگاه می تواند میزان خسارت را در موردی تخفیف دهد.
هرگاه وقوع خسارت -2وارد کنند زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده با د.

موج  عسرت و تنگدسوتی وارد  نا ی از غفلتی بوده که عرفا  قابو اغما  با د و جبران آن نیز 
 کننده زیان  ود.



کال  یاخالق  تی مسئول  یربرس    │ خارج از اراده یاه تی دولت  رد قبال مسئول  فی و ت

 

205 

ی انداف موج  می  ود . تا از فشار مالی وارد بر عامو زیان و خانواده او به  اعمال قاعده 
ی مزبور هرچنود بوه جهوت کاسوتن از مبلوغ       سب  جبران خسارت زیان دیده، کاسته  ود، قاعده

ن در جبران خسارت زیان دیده ظاهر غرامت برای مسب  وادثه امری مثبت است ولی، اثر منفی آ
می  ود. در وقون ایران نیز، یکی دیگر از مبانی ایجاد صندون تامین خسارت بدنی را می تووان  
ی  رعایت انداف نسبت به مسوول وادثه رانندگی دانست . بدین توجیه که راننده یا دارنده وسیله

ی منجر به ورود صدمه به زیوان دیوده   نقلیه که دربسیاری موار  تنها به جهت بی مباالتی  کوچک
 ده است، نباید به دلیو عودم تمکون موالی گرفتوار ووبس  وود و خوانواده او نیوز بوه عسورت           
وتنگدستی گرفتار آید.در این  رایط صندون ت مین با پرداخت یوک جوای غراموت زیوان دیوده و      

ی و سختی مسوول بازیافت آن به صورت اقسا  بدون بهره از مسب  وادثه، موجبات رفع د ورا
 زیان و خانواده او را فراهم می آورد.

 گر  ي دولت بیمه نظریه -5

این عقیده نخستین بار توسط موریس هوریو بیان  د وی معتقد بود که کلیه افوراد جامعوه   
(  بوه موجو  ایون    55 -52: 1356در مقابو خسارات نا ی از اعمال دولتی بیمه هستند.)غروری،

ی برای مسئول دانستن دولت بود از میان بردا ته  د و مبنوای مسوئولیت   نمریه، تقدیر که مانع
دولت را با تئوری بیمه با این عنوان که دولت در مقابو دریافت مالیات مسوتقیم و غیرمسوتقیم از   

کنند. بنوابراین دولوت بایود ماننود      ها محسوب  ده و مسئول است توجیه می گر آن ا خاص بیمه
ه ا خاص را جبران نموده و ترمیم کند. بنابراین بورای اثبوات مسوئولیت    گر خسارات وارده ب بیمه

دولت نیازی به اثبات تقدیر برای سازمان دولتی یا ا خاص م مور به خدمت عمومی نیست زیورا  
 کند. رژیم بیمه مشترک بر جامعه وکومت می

هایی که م مور به خدمت عمومی هستند در صورتیکه  معتقد است کلیه سازمان 1لئون دوگی
ها ضروری ایجاد  ود دولت براسواس اصوو بیموه دولوت، بایود آن را تورمیم و        های آن از فعالیت

مطابق این نمریه هنگامیکه خسارتی از ناویه دولوت متوجوه    (56جبران نماید.)غروری،پیشین،ص
اجتماعی  امو آن  ده و غرامتی که از ناویه دولت بوه ا وخاص     ود، مفهوم بیمه ا خاص می
با د بنابراین مثو این است که یک  رکت بیمه   ود تحمیو به تمام افراد جامعه می پرداخته می

در ازاء دریافت وق بیموه از هموه افوراد جامعوه، ایشوان را در مقابوو مسوئولیت مودنی نا وی از          
در این نمریه هرچند زیوان دیوده    (62-61وری، پیشین، ص غر های عمومی بیمه نماید.) فعالیت

فقط باید به اثبات عمو زیانبار و رابطه علیت بپردازد و سعی بر آن دارد که زیوانی بودون تودارک    
نماند مفید به نمر برسد ولی مسئول دانستن دولت در تمام موارد جبران خسوارات نا وی از فعوو    

                                                 
1 - Leon Duguit 
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توان به قرار بیمه اسوتناد کورد چورا کوه      این موارد نمی م مورش منطقی نیست و عالوه بر آن در
گوذار ضورورت دارد در روابوط بوین دولوت و       وجود قرارداد بیمه در روابوط  ورکت بیموه و بیموه    

کارکنانش وتی قراردادی وجود خارجی ندارد و افراد هیچ نوع پول، امتیازی یا منافعی را در قالو   
 نماید. رداخت نمیهیچ عقدی به دولت در برابر بیمه  دن پ

 تکلیف دولت در جبران خسارت بر اساس حاكمیت قانون -6

این دیدگاه ، در وقون عمومی،  بورخالف ووقون خدوصی  مسئولیت مودنی تنهوا     مطابق
تکلیف بوه جبوران نموودن    » ، بولکه   بوا د  نومی« وق بر جبران  دن زیان وارده«  گزاره  دارای
  ایون   ( ازAndenas , 2002;18ه مهوم تورین انگواره ، آن اسوت.)     ، ک  دیگر  نیز آموزه« زیان 

که صوالویت دولوت بوه جبوران       است  قانون  دلیو تابع  این  نومرگاه ، موسئولیت مودنی دولت به
  وواکمیت قانون قرار دارد ؛ محتوای واکمیت قانون تنها اعالم ووق نیسوت ، بلکوه     زیان، توحت

  یا تکالیفی نسبت به آن  تکلیف  موواردی ووق اعالم ، اما  ین اگر دردولت نیز است . بنابرا  تکلیف
  توعریف  نگردد ، بدین موعنی اسوت که پاسدا ت اقتدار یا واکمیت دولت ، مالزمه بوا عودم  بیان

 وده دارد . اگور محتووای      نقض  ووق یا وقون  بوه  ، نسبت  صالویت تکلیفی نسبت جبران زیان
زیان تعریف گردد ، بوواید از آثوار وقووقی خاصوی سوخن        جبران  تکلیف دولت بهقانون ، بر مدار 

مرجع   وکم  گفت. الزام دولت نسبت به جوبران زیوان وارد بوه افراد ، در صورتی می تواند موضوع
بوه صراوت در قوانین موضوعه    صالح رسیدگی به دعوی مسئولیت قرار گیرد که، چنین توکلیفی 

  دولوت   بورای   با د . زیرا چنین تکلیفی به معنای ایوجاد نووعی صووالویت توازه  پیش بینی  ده 
مقام تحلیو محتوایی ، بوه معنوای صوالویت تووکلیفی       در  دولت  است . در واقع مسئولیت مدنی

  نو  صالویت  دولت به جبران زیان است. منطق واکمیت قانون مستلزم آنست که تعریف هر نووع
: 1373بدیو ، تفویض و تغییر آن ، بر فبق قوانون با ود. )فبافبوا ی موؤتمنی،     ، همانند نوفی، تو

، واکمیت قانون در وجه غال  خود ، ضوابط واکم بر تعریف ، تبدیو   دیگر  عبارتی  (به439 -437
، تفویض و سایر تحوالت واکم بر صالویتهای دولت است تا از این فوریق قدرت دولت به نفوع  

به   دولت   ود ، بدون آنکه این کارکرد الزاما  به معنای پذیرش ضمنی صالویت  وف   افراد  وقون
جبران زیوان وارد بور افوراد تعبیور گوردد. مبنوای مندورف دانسوتن مسوئولیت مودنی از دایووره            

  به وق  هروندان ، در یک نمم دمکراتیک ، را موی تووان در قرا توی     نسبت  دولت  صوالویتهای
  ولت یافت که ، پذیرش این الزام را ، به معنای توقف چرخ توسوعه اقتدوادی  نمریه د  از  اقتدادی

 می داند.  کشور  یک
 و وقوون  و قوانون  واکمیت اصول موج  به و نبوده نامحدود گذ ته مانند دولت، واکمیت

 در دولوت  و  ده تعریف خسارت جبران و مسئولیت اصو عمومی، وقون و  هروندان های آزادی
 ا وخاص  برابور  در گوری  تدودی  و وواکمیتی  اعموال  در تفریط و تعدی و خسارت ورود صورت
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 (113: 1398و زارع، ها می دعاگو، ).دارد مسئولیت
زیان ، نا وی از الزاموی بووده      جبران  کمابیش، در غال  نمامهای وقوقی ، تکلیف دولت به

  گیری وق  موضع  ، صرف. به عبارت ساده تر   گردید  است که به مووج  قووانین بورای آن مقرر
، منجر به پذیرش چنوین الزاموی     اساسی  وقوقی و وتی قوانین برتر ، همچون قانون  نومام  مودار

  . گرایش به این نمریه بوه خدووص    نگردید -  و نه الزاما  بورای موقامات عومومی –برای دولت 
از صالویت ، کوه اصووال  بوه      ، خوروج  محسوس دارد. در ایون سونت  ، صورتی  در سنت کامن ال

  خوودی خووود موونجر بوه مسوئولیت      ، به  معنای نادیده گرفتن وقون  هروند یا  هروندان است
، در صوورتی کوه قوانون       ورایط   ( بلکه ، با تجمع همهNolan , 2004;851  ود.)  نمی  مدنی

تر ، خوروج از صوالویت ،   ساده   عبارت  چونین توکلیفی را مقرر کرده با د ، محقق می گردد . به
مسئولیت ، بوه صوورت کلوی ،       هروندان ،  ر  الزم برای  وقون  به  ضومنی توعدی  موعنای  در

، نمریه مدونیت ،   آمریکا  است اما برای تحقق موسئولیت مودنی کافی نیست . در ایاالت متحده
اصو ، اگر چه هم اکنوون    . این  کوشور مطر  است  ایون  ووقون  در  بنیادین  هنوز به عنوان اصلی

، اما همچنان سایه   بیند  می  موقعیت خویش را ، در مقایسه با گذ ته ، از ثبات کومتری بورخوردار
و هونوز هم داللت خویش را بر اندراف دولوت    بویند  موی  گسترده  نمام  این  خویش را بر گستره

( مسوئولیت مودنی   Cane , 1992;311- 315 از قلمرو مسئولیت مدنی دولت معنی می نماید.)
و بور عندر تکلیف دولت استوار است . وقون ایران نیز به نوبه خود   دولت ، تنها به ووکم قوانون

همواره بوا ایون نمریه همراه بوده است . انقالب مشروفه که موقعیت برجسته خویش ، در یکوی  
می دانست ، به خودی خود منجر به مسئولیت اهتمام به ووقون اتوباع ایران   مرهون  از جهات ، را

مدنی دولت نگردید . آنوچه موسلم به نمر می رسد آنست کوه بووا توودوی  قووانون مسوئولیت      
بود که باب بوحث و گوفتگوی یک نمریه مسئولیت مدنی دولت آغاز گردید  1339سال   در  مدنی

بر فبوق قووانون     ( اما750 -749: 1379مد،،)ابوالح دا وت  . البته این الزام تا قبو از آن نیز وجود
مودنی ؛ قانونی کوه قوضات تومایو کمتری برای محکوم ساختن دولت به اتوکاء آن دا وتند ، و 

از ایوون سووخن     پویش   مسئولیت مدنی دولوت توا    منسجم  بنابراین نمی توان از وجود یک نمریه
ن ، تغییری نودا ته اسوت و نمی تووان از  نیز، موضع ووقون قانونی ایرا 57گفت . بعد از انقالب 

در مسوئولیت    منسجم  بونیان بوودن مسئولیت مدنی دولت ، به عنوان نمریه ای -اندیشه تکلیف 
 مدنی دولت سخن نگفت.
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 هاي خارج از اراده مصادیق تکالیف دولت در قبال مسئولیت

 خارج از اراده عبارتند از:های  مدادیق مسئولیت اخالقی و وقوقی دولت در قبال مسئولیت
 تکلیف دولت در جبران خسارت جرایم خارج از اراده دولت -1

ضرورت ومایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پو ویده  
هوای جودی    نیست؛ بدون تردید قربانی جرم از نمرروانی، اجتماعی، وقوقی، اقتدادی و.... آسوی  

های پز کی، وقوقی، اقتدادی،... قرار گیرد. و از آنجا که  رو باید مورد ومایت دیده است و از این
گرفوت در برخوی مووارد     در گذ ته جبران خسارت بزه دیوده، تنهوا توسوط بزهکوار صوورت موی      

توانست بطور کامو خسارت بزه دیوده را جبوران کنود، موجو   ود توا دولتهوا تحوت تو ثیر           نمی
یتی و در نتیجه آن ضورورت توجوه بوه مطالبوات بوزه دیوده و       دستاوردهای بزه دیده  ناسی وما

 جبران خسارت وارد عمو  وند و به ترمیم خسارت بزه دیده بپردازد.
برخی اندیشمندان مبنای ومایت از بزه دیده را در کاهش بزهکاری جستجو کرده و چنوین  

پیشوگیری از بزهکواری   ومایت از بزه دیده گذ ته از ابعاد ارز ی آن، نقش مؤثری در »گفته اند: 
نماید و هم مانع تبدیو بزه دیده بوه یوک انسوان     دارد، زیرا هم از بزه دیدگی مکرر جلوگیری می

 ود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پز ک در درمان بیمار، وتی مریضوی کوه در    بزهکار می
ی و سوالم  مریض  دن خود دخالت دا ته است، عمال  تالش برای از بین بوردن خطور آن بیموار   
«. انجامود  سازی جامعه است، ومایوت از بوزه دیوده نیوز در نهایوت بوه تقلیوو آموار جورا م موی          

 (32: 1378)توجهی،

 ود که وی اقتدار و  خدیت خویش را باز یافته و  همچنین ومایت از بزه دیده موج  می
و جنوایی  از افسردگی اجتماعی و قربانی  دن مجدد رهای یابد و در یک کالم به وضوعیت ماقبو  

های خدمانه نزنود و درنتیجوه نقوش اصولی را در      های فردی و واکنش  برگشته و دست به انتقام
های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری، بازسازی  خدیت بوزه دیوده و    کاهش پدیده
  های مادی و معنوی وی ت ثیر گذار با د. ت مین خسارت

ه دیده توسط دولت، وارد قلمورو دانوش نووین بوزه     پیش از آنکه جبران خسارت وارده بر بز
ترمیم ضرر و زیان وارد بر مبنی  دیده  ناسی  ود، جبران خسارت بوسیله مرتک  جرم، تنها روش

 ود.   اش این بود که، در مواردی خسارت بوزه دیوده بطوور کاموو جبوران نموی       علیه بود و نتیجه
اسی ومایتی که بزه دیده را در هر وال مستحق بنابراین دولتها مت ثر از دستاوردهای بزه دیده  ن

اند. وال باید دید دلیوو و مبنوای    داند، سعی در جبران خسارت بزه دیده کرده ومایت و کمک می
جبران خسارت بزه دیده توسط دولت چیست که علوم نووین بوزه دیوده  ناسوی آن را ضوروری       

 دانند. می
  ؛بوراین  بگنجاند  ای واود زایی را در مجموعهج  مقررات  که  قانونگذار برآن  د 1370در سال 
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ای بوه برخوی از    به تدوی  رسید.در این قوانون نویز موواد پراکنوده  «قانون مجازات اسالمی»مبنا
  .موادّه 1انود از:   غیر عمدی، ا اره دارد که عبارت  جنایات  (در مودادیقِ موسئولیت بیت المال)دولت

وی قاضوی در غیور از موواردی کوه وی تقدویر کورده       در رابطه بوا ایوراد ضورر موادی از سو       58
یوا عودم تمکون      دربواره عدم وجوود  312.موادّه 3رابوطه با مرگ در ازدوام؛  در  255  .موادّه2با د؛
  مو مور   تیراندازی  درباره 332.مادّه 5در رابطه با فرار جانی در جنایات  به عمد؛ 313.مادّه 4عاقله؛

برقوانون مووجازات     . عوالوه  تور آمر قانونی بدون تخلف از مقرراتنمامی و انتمامی در اجرای دس
  ا واره   نیز به یکی از مدادیق مسئولیت دولت«قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»اسوالمی،در

قوانونی و    آمر  دستور  است که عبارت است از:تیراندازی م مورین نمامی یا انتمامی در اجرای   ده
  1371  ،مدووب  از قانون موجازات جرایم نیروهای مسلح 24آن. موادّه  کشته  دن  خدی بوراثر
  دا وته   خوود اعوالم   41موادّه   1)با همان عنوانِ قانونی(،در تبدوره  1382و همچنین قانون سال 

  اسوت که چنانچه تیراندازی م مور نمامی برفبق مقررات مربوفه صورت گرفته بوا د و فووردی 
ایون تحلیوو     بوه    ود. با توجوه  یه نا ی از آن،از بیت المال پرداخت میآن فوت کند،د  نوتیجه  در

و از   با ود  موی   ،محودود  مووارد مسئولیت دولت در جنایات غیور عمودی     تاریخی،رو ن است کوه 
  بروسو    انسجام الزم نیز برخوردار نیستند.در هروال در اداموه بوحث،هووریک از مووواد قوانونی    

  وند. وقی بررسی میمورد،از لحاظ فقهی و وق
 عاقله یا ناتوانی وي در پرداخت دیه  وجود  عدم -2

قاتو  ناسایی  ود اما در پرداخت دیه ناتوان با د اگر قتو غیرعمد با ود و    که  در صورتی
بوا د یوا عاقله از پرداخت دیه ناتوانبا ند، دیه از بیت المال پرداخوت خواهود     نودا ته  قاتو عاقله
دارد:هرگاه جانی دارای عاقلوه نبا ود    قوانون موجازات اسالمی در این مورد مقررمی 312 د.مادة 

 وود. در واقوع     او نتواند دیه را در مدت سه سال بوپردازد دیوه از بیوت المالپرداخوت موی     عاقله  یا
،آن  گیورد  موی   پرداخت دیه(برعهده بیت المال قورار   قال   یوکی از موواردی که جبران خسارت)در

و پرداخت دیه نا ی از آن برعهده عاقله او قرار گیرد،در   جنایتی را مرتک   ود   خدی  که  تاس
  صووورت   در  و یووا   خوویشاوندی بوه عنوان عاقلوه ندا وته با ود     یواد ده  این والت اگر  خ 

ین  وود.ا  تشخی  داده  ود،پرداخت دیه بر بیت الموال ثابوت موی     پرداخت  آنها،ناتوان از  دا وتن
  .در است  و هم در کوت  فوقها مونعکس  ده 1370  مدوب  اسالمی  مطل  هم در قانون مجازات

نویسد: هورگاه کوسی،دیگری را از روی خطا به قتوو رسواند و سوپس     جواهر می  صاو   باره  این
یورد و  گ ورثه وی قورار موی  پیش از آنکه دیه مقتول را به اولیای دم بپردازد فوت کند،دیه برعهده

 را از بویت الموال بوپردازد.  مقتول  ندا ت،برواکم است که دیه  ای اگور عاقله
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 قاتل  شناسایی  عدم -3

سالمی زات امجان قانول در لماابیتاز یه دخت داپرو  ناسایی قاتو م عدارد موص خدودر 
؛ ختداهیم پراخوارد ین مواز امه به هر یک در اداکه د کرره او ا 255و  244اد ووه موبان وومیت

و قعه منکر با د وامحو در قتو م هنگاد را خور گر مدعی علیه وضوا« ن.م.ا:  244ده فبق ما
ب محسوث  ته با د لواندد جودد ونگروی و توسط ووووووقتع وووووووقوکه موج  ظن به ینی اقر

موج  ظن و قامه کند اقعه وامحو در قتو م هنگار او بر وضوای ینکه مدعی بینهامگر د. نمی و
و د وامه کنوه قسوقامامدعی باید د و ثابت می وث لورت ین صودد در اگراو قتو توسط ع قووبه 
رت ین صودر امدعی علیه مطالبه قسامه کند از ند اه قسامه می تووووقامع از ااووومتنرت اووووصدر 

ین والت در او نماید. وووووعم 247ده مار در به ترتی  مذکود  ت خوابرر مدعی علیه باید به منمو
رد ووووومدر »ه:روووو»تبدد. یه می ودخت دابه پرم با نماید محکواقامه قسامه از اگر مدعی علیه ا

ل لماابیتل از یه مقتو، دقاتو مشخ  نبا دد و دعی علیه ثابت  وت موو  اه بروو چنانچ، امهوقس
ص  خااو توسط  خ  یا وقتب اوتکاز ارایی وانههونشدی دومتعارد وومدر «.د ووخت می داپر

ی اوووانههووور نشوووگاردی اووووین موووچنارد، در ندد جووعلم آن لکن نسبت به د دارد جووخاصی 
ت ثباابه را قتو ، قسامهای جرانند با امیتوی دم لیادد، اوگری موج  ظن قوه دوو نوپرد در ووموج
بطه با در راه نماید. نکته قابو توجه وو یده ویا مطالبو قاتو ص قدای تقاضارد وس  موه و ساندر
ه وو ت کوو سآن امدعی علیه مطالبه قسامه نماید«بیانگر از ند ا»میتورتست که عبااین ده این ماا
آن را صحیح نیست بلکه باید مدعی ه گادادست اخودربا  یی یاابتدرت اوگند مدعی علیه به صووس
 ( 247: 1379زراعت،د.)وت کنوساخودر

در واقع بر اساس آنچه گفته  د، از دیگر مدادیق ومایت دولت که از فریوق بیوت الموال    
قبیوو:روی    از  هوایی  پذیرد،مربو  بوه مووردی اسوت کوه جسود مقتوولی را در مکوان        صورت می

ای نوبا د،در  وارع عام و...بیابند،در این باره،اجمواع فقهوا    نزدیک  هر و قریه  هک  پو،بازار،بیابانی
: 42،ج1385 وود.)نجفی،  موی   پرداخوت   برآن است که دیه مقتوول از بیوت الموال بوه اولیوای دم     

( ضوابطه  96؛عالمه مجلسی،بی تا: 303 -302: 4؛خمینی،بی تا،ج142: 1428؛موسوی خویی،236
با ود؛زیرا در   مایت دولت،عدم استناد قتو به  خ  یا ا خاصی معین میاین موددانِ موورد وو

  ،پرداخت غیر این صورت،مورد از موارد لوث بوده و قوتو بوا اقوامه قسامه قابو اثبات است.در واقع
  بویت الموال در این باره،مربو  به زمانی است که اماره ظنیه،مبنی برارتکاب قتو به وسیله  دیه از

  255  موادّه   ( بوورهمین اسواس در  235بووای،پیشین،ص   وجوود ندا وته بووا د؛)     خ  خاصی
خوانیم: هرگاه  خدی در اثر ازدوام کشته  ود و یوا جسد مقتولی در  وارع عوام پیودا     ن.م.ا.می

  برای قاضی،برنسبت قتو او به  خ  یا جماعتی نبا د،ووواکم  وورع بوواید     ظنی   ود و قراین 
 وخ  یوا     المال بدهد و اگر  واهد ظنی نزد واکم اقامه  ووود کووه قتوو بوه    را از بیت   او  دیه
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 ا خاص معین منسوب است،مورد از موارد لوث خواهد بود.
مرتک  قتو عمد میبا د چنین ار بطه با فردر راسالمی که زات امجان قانو 260ده مادر 

او به دن مرم هنگا تاو کند ار ست فره ا  قتو عمد  دوووه مرتکوووی کوووکسه ست: »هر گاه امدآ
و وو قاتل اوو ماز د وو ه بایوو کد ووو ی وو ه موو یده ودیو بوتبص اوقدگ مرازسترسی نبا د پس د
ب روالقاو « وه نحوبن او اورین خویشویکتدنزال ووماز ا ته با د اچنانچه مالی نددد و خت گرداپر
یه ده با ند  تانها تمکن ندآ ته با د یا ایکانی ندده نزوو چنانچد و ووی وت موخدا»پرب االقروف
 «.ددخت میگرداپرل لماابیتاز 

تبدیو ن مکاافقها ر مشهول قواز به تبعیت ن.م.ا  260ده ماار در ینکه قانونگذاول انکته 
کتفا امتیقن ر به قد، فقهار مشهول قود در سه نمر موجون میاو از ست اپذیرفته را یه دبه ص قدا
 با د.ده روکت ووفاری روو فوند که قاتدامانی جایز میزتنها ل را لماامسئولیت بیتده و نمو

اری قاتو فرل، لماایا بیتو قاتو ن یه توسط خویشادخت داپراز چنانچه پس دوم؛ نکته 
ین در اینکه ص اخدودر سالمی زات امجان قانو، ستده انکرت که فود  وم یا معلود ستگیر  ود
می ء دم لیارت اوووو ن صوو یدر اه وو ت کود گفوا بایومات. وساساکت د چگونه باید عمو  ورد مو

ه وو ویلولل دوو بان ووو ه عنوو ه بویدت وخداکه پرا نند چردابرگرل لماابه قاتو یا بیترا یه دبایست 
ص لیه قدااووکم ه و یو  دزاویلوله ل بدص، قدای ستیفان ااومکو او وقاتر ووا وضوبده و ووب
یا عفو و یه دت وووخدارا پووویص اوووقددر ر وووسترسی به قاتو مخیدبا ء دم لیاد و اومی وء ویاا

 (103)ولی،پیشین،صهند  د. اخو
د از گیررت وو مختلفی صوامردر ست امرتک  قتو عمد ممکن ار ینکه فری انکته بعد

سی دادروو امراز هیچ یک ر در وضوون بد وو وقتب تکااز ارینکه بالفاصله پس اجمله 
ار ه فرووومحاکماز و وووقبو  تهووو ر داوضواز آن مقدماتی یا بخشی ت مروله تحقیقا، در کندار فر
ه وکند کار فرای آن جراز اقبو و قطعیت وکم از پس ، کنداروکم فرور صدو محاکمه از بعد ، کند
نچه مشخ  آما د. اها می ورتین صوا امو همه ن.م.ا  260ده اوو من الوو فاه وو ه بوو ا توجوب
دره وکم صا هوو کد ووو ی وو ما روو جاانی ومزد وو عموقاتار به فر  مربوم وکااست که آن است ا

ار نکه فرآچه و با د ای آن جراز اقبو و وکم ور صداز قاتو بعد ار نکه فرآبا د چه ه قطعی  د
نهایت وکم در ما باید اغیابی با د رت وکم به صوور صدو سیدگی و رم ووکور صداز قاتو قبو 
  تنها وکم  خور صداز ا قبو وو ه توو کا روچدد. یی گراجرا 260ده مام وکاابا د تا ه قطعی  د

رت مانی صوزوکم نیز ای جرو است نیست او درمرتک  قتو بر ن فالو امتهم به قتو میبا د 
 (305، پیشین، صعت)زرابا د. ه مدا درآالجرزم االو قطعی رت که وکم به صود رومیگی

و مییابد ر مقدماتی وضوت مروله تحقیقای در متهم به قتو عمده گارم؛ نکته چها
یه دیا رت آدودر این مینماید. ار سپس متهم فررد و پاویسوه موقثیای او وروبی رویگدخ  و 
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دن نبورت صوو در فت رقاتو ال مواغ اینکه باید به سراهد  د یا ایه خودثیقه ت ومحو ل از مقتو
ن برخی معتقدند چود دارد، جوونمر دو ینجا د؟ در اخت  وداپرل لماابیتی سو، از قرباایا ال موا

خذ اکه با ی متهم به قتو عمده هر گاا لذ، سترت اخساان ه جبروین دانامطابق نمر غال  وقوقد
 145ده مار ستود  ووود وسوووی نبا وووسترساو ده وووبدن مرم تا هنگاو کند ار ست فرآزاد اثیقه و

اردی مودر »دارد: میر که مقری کیفرر موب در انقالو اعمومی ی هاهگادادسی دادر ین ن آقانو
ت مین گرفته از مدعی خدوصی ن یار و زبه یا ضرم محکوه،  دم محکووه ونیافتر که متهم وضو

خذ امحو ت مین از یه د»دبط می ووو ت ضوو لدوع وو ه نفوبآن ر وید بو زاهد  د اخت خوداپره  د
 (354: 2،ج1382ی؛قادر،د  د«. ) کرهاخو
 اشتباه قاضی در امر قضاوت -4

و در ی وو ین فقهازووو م عایتر ربه منموار قانونگذ، 1370ب سالمی مدوزات امجان قانودر 
ود »ودان تحت عنورم، چهاب بادر  1سالمیری ای جمهووساسن اانووق 171و وصد ااومفای روجا

ر، مزبون قانو 58ده اوو مر در اوتین بونخسای روبی، کیفررات یی« ضمن تشریح مقرامسئولیت جز
م وووق وکوووتطبیدر ا ووویع تشخی  موضورا در یا تقدیر قاضی ه  تبااز امسئولیت نا ی ع موضو

قاضی ه  تبااثر تقدیر یا ه در است: »هرگااپذیرفته و پیشبینی   روو دین  وو بص اوخرد وور موب
رت صود، در ه کسی  وووومتوجی یا معنودی مار ضرص خارد تطبیق وکم بر مودر یا ع موضودر 

ان رولت جبدوبوسیله رت خسارت یندواغیر و در ست اسالمی ضامن این ازمقدر فبق مو، تقدیر
کسی از قاضی موج  هتک ویثیت ه  تبااچنانچه تقدیر یا ی معنور ضررد مود و در ووووی وووم
 «.د وام قداو اویثیت ده عااباید نسبت به دد، گر

ا ووووهوووقتت و وااجردر تنها ل لماایا مسئولیت بیتآید که دینکه باید اما نکته قابو توجه ا
قاضی ی مانند خطای،  و کیفرمسادر قاضی ی خطای از روو یگدیق داوه مدونکآا ویو د ویبا وم
تی که رصودر د. ویبا وت مویل روامووز مشومشابه نیارد موو وبس ن،  الزات، وکم به مجادر 

ین اپاسخ به ؟ در یا خیرداد مالی نیز تعمیم ر موابه را یت رواوکم ان یا میتوآپاسخ مثبت با د 
یت رواگر چه تدریح د وست که گفته  اول آن انمر د دارد: جوونمرف ختالابین فقها ال سئو
دو ین ل در المااه بیتوو ئولیتی کوو فه مسوو ه فلسوه بوا توجون بولک، توساقطع و به قتو   مربو
یت نسبت به ل روافقها  مواز برخی داد. نیز تعمیم ارد به سایر موآن را وکم ان میتورد دارد، مو
 (79: 1403)اردبیلی،ند. ار داده اقرره  ارد از موونیرا الی ومر ووما

                                                 
رد تطبیق وکم بر مودر یا ع موضودر قاضی ه  تبااثر تقدیر یا ابر ه هر گا؛ ساسین اقانو 171صو ابه موج   - 1
و در ست اسالمی ضامن این ازمقدر فبق مو، تقدیررت صودد، در متوجه کسی گری یا معنودی مار ضرص، خا
 دد.ویثیت میگره دعاامتهم ل از هر واد و در می وان لت جبردوبوسیله رت خسارت یندواغیر 
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ل گر ماه، امالی به ناوق جابجا  د، وکمدر قاضی ی که به موج  خطادوم والت در
آن له متی که محکورصودر با د ه گر تلف  دالی د وووی ومد ترواوبش مسوه صوبا د بد موجو
د له عالم به بی وقی خوم تی که محکورصودر نیز د و هد بواضامن خواو با د ده قبض کررا 
ا او روید زهد بوانیز ضامن خو، بهم خذ محکوم اعدرت صودر ست وتی ده انموی عودقامه ده و ابو
م محکوده و نبود له عالم به بیوقی خوم گر محکوالی ، وسته اه  دوو بم وومحکف الوتاب  وس
وق ب صحال از این وال در ااوووولماتووووفقها معتقدند که بیاز هی وبا د گرده خذ نکرانیز را به 
به ص ختداایت رواینکه الیو دبه ، نیستل  کااز این نمر خالی د. اهد کراخورت خساان جبر
م کالدر فقها مینویسد« از یگر د( یکی  29: 1378فبافبووایی یووزدی،  دارد.)و وووقتو قطع رد مو

ل لماابیت، قاضیی خطا  فر، در ف عینووووتلرت صودر ست که ه افقها تدریح  داز جماعتی 
م وو ال وکواذیرفت وپرا ولی وین قوچنان وویتود موه با ومینزن ویدر اجماعی اگر است. ل امسئو

ا وو »فقهدارد. قتو و به قطع ص ختداایت رواینکه الیو دست به امشکو ل لمااه مسئولیت بیتوب
ده بحث نکری را کیفرر مودر اقاضی ی ر خطاوو یگدیق داوه مدوبت بونسل اولماتوئولیت بیومس
م وو وکل مووو  ن در اوو نآر ونمر اوظهاز ا، رویگدیق داومدرد وومن در ناآلکن تحدیو نمر ، ندا
فقهایی که نسبت به از سته آن دین ترتی  که است. به ر استمهااقابو ، مالیر موایت به روا
به ، هستندل لماابیتان آن از معتقد به جبر، سته ادوف  وی تلوقاضی سطه خطاوالی که به اموا

ه وووب  ووووه مربوووو کوووقتو ع وووقطاز غیر ی یگردیق دمدال را در لماالی مسئولیت بیتاوفریق 
مالی و مسا و وقوقی ر، از مواینگونه اتجانس و تناس  ا یرزهند پذیرفت است خوی امباوث کیفر
ست آن اید آفقها بدست میت کلمااز نچه رت آهر صودر ت. وو سار وو کتویدیت نزن روابه مضمو

نمر ت وااجرو و وو قتاز ر وو غیاردی ووو ه موو ت بوین روامووکثریت فقها نسبت به تعمیم مضاکه 
 ند.ده اید نمودترر ظهاآن ایا نسبت به و  ته دامنفی 
 تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه -5

دارد: بوه   قانون برنامه سوم توسعه سیاسی، اقتدادی و اجتماعی کشوور مقورر موی    44ماده 
تعیوین دقیوق   منمور پیشگیری و کاهش اثرات بالیای فبیعی و ایجاد و آمادگی الزم در موردم و  

نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با ووادث و سوانح فبیعی، جمعیت هوالل اومور   
جمهوری اسالمی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیز نیروی مقاومت بسیج، فور   
جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تدوی  هی ت وزیران برسواند.  
این فر  مشتمو بور مودیریت بحوران، آمووزش و ایجواد آموادگی در موردم و نحووه مشوارکت          

های گروهی، اقودامات   دستگاههای اجرایی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رسانه
 «و عملیات اجرایی، منابع مالی و تدارکاتی ... است.

الل اومور جمهووری اسوالمی    در راستای اجرای ماده ذکر  ده، بنا به پیشنهاد جمعیوت هو  
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را تدوی  نموود کوه هودف از تدووی  آن      1ایران هی ت وزیران، فر  جامع امداد و نجات کشور
سازماندهی و به هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عواموو مودیریت بحوران، اسوتفاده از تموامی      »

داخلوی و   هوای دولتوی و غیردولتوی    امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کموک 
خارجی به منمور پیشگیری و کاهش آثار بالیای فبیعی، ارا وه ووداکثر خودمات اموداد و نجوات      
سازمان یافته، تقلیو تلفات انسانی و اقتدادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن  رایط زنودگی بوه   
وضعیت اولیوه قبوو از بحوران، ایجواد آموادگی الزم در موردم و تعیوین دقیوق نقوش و وظوایف           

 2«.ستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران در نمر گرفته  ده است.د
وووادثی اسوت کوه در اثور رخودادها و      »در فر  جامع امداد و نجوات، منموور از بحوران،    

آیود، مشوقت و سوختی را بوه یوک       عملکردهای فبیعی و انسانی به فور ناگهانی بوه وجوود موی   
کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فووری و   کند و برفرف مجموعه یا جامعه انسانی تحمیو می

اگر مقابله با آن خارج از توان مجموعه مدیریت بحوران و امکانوات یوک    »که  3«.فون العاده دارد
 4«.گیرد استان با د، جنبه ملی به خود می

توان از  از جمله نهادهای مسؤول در این رابطه، بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور، می
عاون، کار و ت مین اجتمواعی، وزارت آمووزش و پورورش، وزارت راه و  هرسوازی، سوتاد      وزارت ت

ووادث غیرمترقبه، جمعیت هالل اومر جمهوری اسالمی ایران، سازمان امداد و نجات به عنووان  
های جمعیت فون الذکر، کمیتوه ملوی کواهش اثورات      ترین سازمان ترین و محوری  یکی از اصلی

 ای نمامی به ویژه بسیج و غیره نام برد.بالیای فبیعی، نهاده
قانون برنامه سووم توسوعه،    44با تدوی  فر  جامع امداد و نجات پیش بینی  ده در ماده 

از فرف هی ت دولت، سازوکارهایی برای آمادگی و امدادرسانی قبو از وادثه، وین وادثه و بعد از 
 وادثه پیش بینی  ده است.

الیحوه تشوکیو سوازمان مودیریت     »تدوی  فر  موذکور   الزم به توضیح است که قبو از
جهوت مقابلوه آثوار زیانبوار بالیوای فبیعوی       « بحران در ووادث فبیعی و سوانح غیرمترقبه کشور

پیشنهاد  ده بود که به دلیو عدم انسجام درونی و نیز عدم پیش بینی یوک دسوتگاه منسوجم و    
خود را به فر  جامع اموداد و نجوات   های الزم در این خدوص، جای  مؤثر برای انجام صالویت

 داد که واصو تقریبا  سه سال تالش، مطالعه و بررسی است.
                                                 

 .17/  1/  1382تاریخ  - 1
 .1382فر  جامع امداد و نجات مدوب  3مادة  - 2
 بند یک ماده یک فر  جامع امداد و نجات. - 3
 بند دو همان فر . - 4
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 اند از: راهکارهای اساسی پیش بینی  ده در این فر  عبارت
. انجام مطالعات و تحقیقات به منمور بهره برداری الزم از اصول و دسوتاوردهای علموی،   1

های پیشرفته مودیریت   لف جهان و انتقال روشتخددی و تجربی داخو کشور و کشورهای مخت
 بحران به نمام قانون گذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور؛

ای و سرمایه گوذاری الزم در مراووو مختلوف مودیریت      های ملی و منطقه . اجرای برنامه2
 بحران با اولویت پیشگیری و کاهش آثار بالیای فبیعی؛

کلیه دسوتگاههای اجورای دولتوی و غیردولتوی بوا      . سازماندهی، هماهنگی و به کارگیری 3
 برنامه ریزی و مدیریت منسجم و تعیین  ر  وظایف تفضیلی آنها در بحرانها؛

های مردمی از فریق آموزش عمومی، ایجاد آموادگی هودایت    . جل  مشارکت و همکاری4
ش های مردمی به نحو مطلووب و توزیوع آنهوا بوین آسوی  دیودگان، سوازماندهی و آمووز         کمک

 نیروهای داوفل  در  بکه مدیریت بحران؛
. استفاده صحیح و بهینه از کلیه امکانوات دولتوی و غیردولتوی بوه منموور ارا وه ووداکثر        5

 خدمات در بحرانها؛
ها، نهادها و نیروهوای مسولح بوه ویوژه نیوروی       . پشتیبانی الزم قوای سه گانه، وزارتخانه6

 1مقاومت بسیج در باالترین سطح ممکن.
این فر ، عملیات امداد و نجات به عنوان بخش عمده مروله مقابله  2ماده  5ساس بند بر ا

ترین و اولین  های اولیه، انتقال مجرووان تا نزدیک است که  امو جست وجو، نجات، ارا ه کمک
ها، ت مین امکانات اولیوه   مرکز درمانی، تغذیه اضطراری، ت مین س رپناه اضطراری، تخلیة جمعیت

ت و توزیع کمکهای مردمی و اقالم اهدایی سازمانهای غیردولتی داخلوی، خوارجی و بوین    و دریاف
المللی است. در فر  واضر فرایندی با عنوان مدیریت مخافرات)ریسک( پیش بینی  وده اسوت   

کنود و ایون افالعوات را در جهوت      که سطح تحمو یک خطر مشخ  را در جامعه  ناسایی می
برد. این فرایند با توجه به  بو  به کاهش و مقابله با آنها به کار میتدمیم گیری برای اقدامات مر

 2گیرد. های کاهش مخافرات انجام می منافع و هزینه
اقدامات و فعالیتهای الزم در این خدوص  امو چهار مروله پیشگیری، آمادگی، مقابلوه و  

ز وقوع بحوران و وادثوه   بازسازی است. مس له بسیار وا ز اهمیت در این ووزه، مس له پیشگیری ا
گیرد. در این مروله، ارزیابی  است که در اغل  موارد چندان مورد توجه مردم و مسؤوالن قرار نمی

ها به افراد متخد  و با تجربوه در   نخستین هشدارها و توجه به آنها و واگذاری درست صالویت
                                                 

 فر  جامع امداد و نجات 2ماده  - 1

 ماده یک فر . 4بند  - 2
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 این میان بسیار با اهمیت است.
مجموعوه اقوداماتی   »د و نجات، منموور از پیشوگیری   فر  جامع امدا 2در بند یک از ماده 

است که پیش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از مخافرات یا کاهش آثوار زیوان   
 «. ود بار آن انجام می

در مروله آمادگی نیز گردآوری مناس  و کامو افالعات همراه با مدیریت درست و کارآمد 
اس  جهت کاهش عواق  و آثار مدیبت بار بالیوای فبیعوی،   و همچنین برنامه ریزی دقیق و من

هوای اموداد و نجوات،     با همکاری دولت و سازمان های مربوفه ماننودش هورداری هوا، سوازمان    
 تواند نقش بسزایی در این زمینه دا ته با د. مقامات محلی و نیز خود مردم، می

دارد:  الیای فبیعی مقرر میفر  مذکور، در خدوص آمادگی جهت مقابله با ب 2از ماده 2بند
آمادگی مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه، دولت و موردم را در انجوام مراووو مختلوف     »

دهد. آمادگی  امو جموع آوری افالعوات، پوژوهش، برناموه ریوزی،       مدیریت بحران افزایش می
های   امو آموزشایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، ت مین منابع، تمرین و مانور است. آموزش 

 «های گروهی و صدا و سیماست. همگانی، تخددی نهادهای مدنی، صنایع و ورف، رسانه
عالوه بر اتخاذ اقدامات اوتیافی در موارد خطر، الزم و ضروری است که افالعات الزم، در 
اسرع وقت و به موقع به افراد و  وهروندان در معور  خطور داده  وود، چراکوه اعوالم خطور و        

مردم، برای رویارویی با بالیای فبیعی نقش بسزایی در کاهش آثار و عواقو  فاجعوه بوار     آمادگی
تواند دا ته با د. در صوورت نیواز و جهوت کواهش تلفوات انسوانی بوا توالش دولوت و           بالیا می

سازمانهای ذی ربط و خود مردم باید مردم از منطقه مورد تهدید خارج و به نقا  امن دیگر منتقو 
های  لبته در این زمینه نیاز افراد به خوراک، پو اک، سرپناه مناس ، بهدا ت و مراقبتگردند که ا

 پز کی قابو توجه ویژه است.
در مروله مقابله، بسته به نوع بلیة فبیعی، در زمان وقوع آن باید اقدامات الزم در این مدت 

ممکن است به فول انجامد.  ها چند ثانیه و در سیو تا چند روز صورت گیرد که مثال  در زمین لرزه
توان به تخلیه افراد از منافق آسی  دیده، کمک به افراد مجرو  و بوی پنواه و انجوام     از جمله می

 اقدامات پز کی و بهدا تی ا اره کرد.
مقابله ارا ه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران »در فر  جامع امداد و نجات منمور از 

ها، ت مین رفاه نسبی بورای آنهوا و جلووگیری از گسوترش      انسان است، با هدف نجات جان و مال
خسارات، مقابله  امو امداد و نجات، بهدا ت و درمان، ت مین امنیت، ترابری، ارتبافات، تودفین،  
دفن مواد زاید جامد، دفن فاضالب، مهار آتش، کنترل موواد خطرنواک، سووخت رسوانی، افوالع      
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 1«.رسانی و هشدار است.
گیرد، عملیات امداد و نجات و  زسازی که معموال  پس از پایان وادثه صورت میدر مروله با

گردد تا وقون اساسی و اولیه افراد وف   وود.   کمک به افراد آسی  دیده ادامه یافته و تالش می
در این مروله باز گرداندن مردم به  رایط عادی زندگی هم به لحاظ مادی و هوم از نمور روانوی    

فر  مذکور نیز منمور از بازسازی بازگرداندن  ورایط   2از ماده  4یت است. در بند بسیار وا ز اهم
یک منطقه آسی  دیده پس از بحران به  رایط عادی با در نمر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار و 

 «کلیه ضوابط ایمنی است.
 صندوق تأمین خسارات بدنی(تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی) -6

 وووادث  اثور  در ثالوث   خ  به وارده خسارت اجباری ی بیمه قانون 21 ی ماده موج   به 
 وووادث  دیودگان  زیوان  از ومایوت  منموور   به ،1395 اردیبهشت 20 مدوب نقلیه، وسایو از نا ی
 نامه، بیمه انقضای یا فقدان علت به که ثالث ا خاص به وارد بدنی خسارات نقلیه، وسایو از نا ی
 کوه  ناموه  بیموه  پو ش کسری وادثه، مسب  ی نقلیه ی وسیله نشدن  ناخته بیمه، قرارداد بطالن
 یوا  توقوف  وکم صدور بیمه،  رکت فعالیت ی پروانه لغو یا تعلیق دیه، ریالی مبلغ افزایش از نا ی

 تعهودات  از خوارج  کوه  بدنی های خسارت کلی فور به یا نبا د، پرداخت قابو گر، بیمه ور کستگی
 صوندون » نوام  بوه  مسوتقلی  صوندون  توسط است، قانون این مقررات با مطابق و گر بیمه قانونی
 جبوران  توامین،  صوندون  ایجواد  از هودف  تورین  مهوم  . ود می جبران «بدنی های خسارت ت مین
 خسوارت  دچوار  راننودگی  از نا وی  ووادث اثر بر که است دیدگانی زیان از دسته آن بدنیِ خسارت
 .ندارند غرامت دریافت امکان ای بیمه سیستم فریق از و اند  ده
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 نتیجه گیري
گوری اسوت کوه  وامو اموور       در وقون اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحواظ تدودی  

تواند وتوی از فریوق ا وخاص      ود که می با د و دولت متددی امور می خدماتی و فرهنگی می
ولوت در آن وواکم و قودرت    لحاظ واکمیتی اسوت کوه د   وقون خدوصی نیز اعمال  ود، و یا به

تواند توسط ا خاص اعمال  ود. مسئولیت مودنی دولوت بوه فوور      مطلق است و این اعمال نمی
گری دولت  با د، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که نا ی از اعمال تددی مطلق نمی

کوه   نوان ایون ها را به ع  ود؛ که دولت آن است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی
دهود. در   دارای  خدیت وقوقی و مسئول وف  دارا ی و منافع و اموال عمومی است، انجام موی 

کنود و در ایون قبیوو     مورد اعمال تددی گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می
اد اعمال، دلیلی بر سل  مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نمریه ذکور  وده اموروزه قابوو انتقو     

گذار تدریح کرده است، مقبولیوت   جز مواردی که قانون با د و نمریه مسئولیت مطلق دولت به می
 با د. بیشتری دراد؛ ولی، در مورد اعمال واکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی

به  خ  رت خت خساداپره دار لت عهددوید که آپیش می ت قااوگاهی ان یرن اوقودر 
از ست. یکی ه اپیشبینی  دن قانودر یقی هست که دمداع دارای وضوین مد اکه خودد می گر

به رت با د خساه تی که قاضی مرتک  تقدیر نشدرصودر که ده قاضی بوه  تباایق دین مداا
ره  ارد اسالمی نیز موافقه ان در یرن ابر وقووه عالرد ین مواکه دد می گران لت جبردوسیله و
یه دند انتواو عاقله نبا د یا عاقله دارای ست که جانی ای ترصورد در مین مودوست. اگرفته ار قر

ل لماابیت از یه دنیز ارد ین مودر ا ته با د که اندد جوای ویا عاقله دازد بپرر مقرت مدرا در 
نیز رد ین مود است که خوامرتک  از یه دیافت ن درمکام اعدرد هد  د. سومین مواخت خوداپر

ترین توجیه ایون اسوت کوه     ار مهمفر،  ناسایی مرتک م عدز: اتند رست که عباایقی دمدادارای 
دولت موظف است که به عنوان یک از خدمات اجتماعی ضمن ایجاد تعاون و خدمت رسوانی بوه   

های بالپرداخت را سازماندهی نموده و منبع موالی و بودجوه     اتباع مکانیزم الزم جهت جبران ضرر
ای مخدوص که نا وی از کموک جمعوی اسوت      بیمههای ویژه و   آن را از فریق تشکیو صندون

تامین نماید بدون این که به مفهوم خاص کلمه راسا جبران ضرر را عهوده دار  وود. لوذا از ایون     
ای به اصو  خدی بودن مسوئولیت   کند خد ه منمر دولت صرفا زمینه ایجاد تعاون را فراهم می

اند و  بیه بوه آن در قالو     ه یاد کرد "یعیعدالت توز"ای که از آن به عنوان   ود. مقوله وارد نمی
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه نا ی از قتو یا جر  خطئی در نمام وقوقی اسوالم نیوز مشواهده    

  ود. می

توجیه دیگر این است که مسئولیت دولت در ازای بهرمندی او از منافع و منابعی اسوت کوه   
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با ند و هموان   قادر به ادای دیون خود نمی ای از آن به هر وال متعلق به عاملینی است که وده
گونه که اگر کسی فوت کند و وارثی ندا ته با د امام یا زمام دار وارث او هستند به همان منوال 

ای ندا ته با د زمام دار عاقله اومحسوب است. لذا مسئولت  اگر مرتک  قتو یا جر  خطئی عاقله
است و   تقابال به واسطه استفاده از منافع و اموال عمومی امام یا دولت درازاء افعال یا بدهی اتباع م

با مسئولیت افراد عادی در قبال افعال دیگران که هیچگونه تعامو مالی با یکدیدگر ندارند متفاوت 
 است.

مسؤولیت وقوقی دولت در بالیای فبیعی موضوعی است دارای ابهام و غیر فاف هم نوزد  
و پاسخگویی به مفهوم توضیح، توجیه و وساب پس دادن  مردم و هم برای مسؤوالن. مسؤولیت

نسبت به اعمال، تدمیمات و اقدامات یک فرد یا مقام اعم از ا خاص وقوقی وقون عموومی یوا   
ا خاص وقوقی وقون خدوصی، در مقابو مقامات یا ا خاص وقوقی دیگر است کوه بوا آثوار و    

وی که  خ  مسؤول باید پوذیرای آثوار و   نتایج وقوقی، سیاسی، مالی، اداری همراه بوده، به نح
 نتایج اعمال و تدمیمات خود با د.
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 نوع مقاله: پژوهشی
 223 - 242صفحات  

 یتیکودک از منظر فقه ترب یجنس تیترب یها مؤلفه
 

 1  یرین محمدی پناه
 2 مریم آقایی بجستانی
 3 رضا کهساری

 چکیده

گوردد ،لوذا   تربیت جنسی یکی از مباوث اساسی در عرصه ی فرزند پروری محسووب موی   
اهتمام به این موضوع وآموزش وبکار گیری  یوه های تربیتی صحیح از منمور قورآن و روایوات    
اهو بیت )ع( در این خدوص،  می تواند به وف  عفت و اسوتحکام خوانواده هوا کموک  وایانی      
ی نموده و مانع بروز برخی از ناهنجاری های اخالقی در دوران نوجوانی و بلوغ فرزندان گردد. برا

دسترسی به این مهم خانواده ها وظیفه دارند؛ عالوه بور آگواهی دا وتن از  ویوه هوای تربیتوی       
صحیح،در گام نخست، خود به آموختن دستورات الهی و اوکام  رعی و عمو به آن در این ووزه 
مبادرت نمایند و سپس، به آموزش صحیح باید و نبایدهای  رعی به فرزندان خود بپردازند توا در  

 ت به تامین سالمت جامعه ودستیابی به سعادت اخروی منجر گردد.نهای

این مقاله با هدف تبیین مسا و جنسی کودک با تکیوه بور آیوات و روایوات اهوو بیوت)ع(       
وبراساس روش تحلیو محتوا،به بررسی برخی از اوکام فقهی در تربیت جنسی کودک پرداختوه و  

است. نتایج واصو از این پژوهش ، نشان می  روش های تربیت صحیح را مورد بررسی قرار داده
دهد که تربیت جنسی فرزندان و قرار دادن غریزه ی جنسی در مسیر صحیح کنترل و ارضاء، بور  
والدین واج  است؛ گرچه پیش از بلوغ فرزندان تکلیفی در مسا و جنسی ندارند، اما برای تثبیوت  

ی و تربیتوی خوود را پویش از بلووغ فرزنودان      و نهادینه  دن آموزش ، والدین باید اقدامات مراقبت
 ترتی  دهند و این مسئولیت، به صورت واج  عینی بر عهده ی پدر و مادرگذارده  ده است.

 واژگان كلیدي
 .ینیواج  ع ،یاوکام فقه ،یفرزند پرور ،یجنس تیترب
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 طرح مسأله

رسانه های در عدر کنونی که سیطره ی رسانه های گوناگون علی الخدوص برنامه ریزی 
غربی وصهیونی در ارا ه تولیدات متنوع خود بامحوریوت سوکس وخشوونت ، موجبوات دسترسوی      
سهو و آسان کودکان و نوجوانان، به افالعات  نیداری ودیداری مختلف را فراهم ساخته اسوت،  
خانواده های مسلمان را با نگرانی  دیدی در ووزه تربیتی فرزندان خود مواجوه نمووده چورا کوه     

از دغدغه های اساسی والدین بلوغ جنسی فرزندان و هدایت و جهت گیری این غریزه خفته  یکی
است ،بر این مبنا ضروری است که والدین صرف نمر از اختالل ایجواد  وده توسوط رسوانه هوا      
نسبت به ر د فبیعی ،جسمی وجنسی کودکان خود نمارت متقن دا ته با ند و بوا ارتقواء سوطح    

ی خود در ساوات مختلف تربیتی و عوامو ت ثیرگذار بر نووع رفتوار جنسوی،    افالعات و آگاهی ها
  رایط مناسبی را برای ار اد و هدایت فرزندان خویش فراهم سازند.

تضاد این اندیشه الهی بعضا مشاهده می  ود که برخی از والدین غافو از نقش الگوویی   در
تارهای جنسوی کودکوان ندارنود و یوا     خود در کانون خانواده درک و  ناخت صحیح و کافی از رف

کامال  نسبت به این موضوع بی افالع بوده و یا مهارت های کافی برای برخورد با اینگونه مووارد  
را کس  نکرده اند، لذا آگاهی یافتن والدین و مربیان از اینگونه رفتارهوا و نحووه هودایت جنسوی     

فراگیری روش های مناس  بوه جهوت    کودکان، نیازمند آموختن مهارت های ویژه ای است تا با
دهی صحیح این بُعد  خدیتی فرزندان خود پرداخته و سالمت و سعادت اخروی آنوان را تو مین   
نمایند. قابو مالومه است که کوچکترین ا تباه و غفلتی در این ووزه ممکن است کودکان را به 

و نوجوانی آنان  ود. بنوابراین  ورفه فساد و تباهی کشانده و موج  بروز انحرافات در دوران بلوغ 
به هر میزانی که والدین در تربیت جنسی کودکان خود از روش ها و برنامه های جامع و اصولی و 
منطبق بر آموزه های دینی که  ارع وکیم بر اساس مدلحت و سالمت رووی و جسمی انسوان  

 ر خواهند بود.فراوی نموده، استفاده کنند در تربیت فرزندان خود موفق تر و کارآمدت
در خدوص موضوع این پژوهش تاکنون تحقیقات قابو ذکری از سووی نمریوه پوردازان و    
متولیان عرصه ی تربیت اسالمی به ویژه علمای مسلمان صورت پذیرفته است و برخوی از فقهوا،   
مسا و مربو  به اوکام تربیتی کودک را به تناس  در مباوث مختلف و کتو  خوود بوه صوورت     

تربیت فرزنود  » و« فقه تربیتی » ر  نموده اند. با این وجود در وال واضر به جزکتاب پراکنده مط
کتاب های جامعی که به صورت مستقو و جداگانه بوه اوکوام     "استاد اعرافی"« بارویکرد فقهی

فقهی کودک به ویژه تربیت جنسی آنان پرداخته  ده و مورد استفاده ی عموم مخافبین با د در 
اغل  نویسندگان و فقها در بخشوی از کتو  فقهوی خوود کوه عموموا در بواب         دسترس نیست و

 مطر   ده به این امر و اوکام مربوفه ا اراتی دا ته اند که  امو موارد ذیو است: "النکا "
( ، ) بیری زنجانی 53،ص24، ج1413( ، )سبزواری ، 89ص ،32ج ،1418 )موسوی خویی،
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 (490،ص3،ج1429(، ) یرازی ، 955،ص 3، ج1413،
این پژوهش سعی نموده است براساس  یوه تحلیو محتوا با توجه به منابع غنوی فکوری و   
اوکام اسالمی برمبنای فقه تربیتی، به گردآوری، تنمیم و نگارش دستاورد های فقهوی در وووزه   

را بوا تکیوه بور آیوات و روایوات      ی تعلیم و تربیت جنسی کودک پرداخته و اوکام  رعی آن هوا  
 بیت)ع( بیان نماید. اهو

 پرسش هاي پژوهش

 ریعت اسالمی در قبال تربیت جنسوی کودکوان چوه مسوئولیت هوایی را برعهوده ی        -1
 والدین نهاده است ؟

تفکر  ریعت مدارانه برای تربیت صحیح جنسی کودک، چه روش های پیشوگیرانه ای   -2
 را ارا ه نموده است؟

وکم  فقهی مس له تفریق مضاجع ، استیذان ، مجامعت در برابور فرزنودان ، بوسویدن و     -3
 بغو کردن کودک نامحرم و مبا رت با کودک چیست؟ 

 روش پژوهش

بسیاری از پژوهشگران ، اکنون رویکردهای کیفی را برای فهم کامو پدیده ، مورد بررسوی  
،ص 1392 وی اسوتفاده موی کننود.)دومینیک،     قرار می دهند و از نگاه چند جانبه یا نگاه چند رو

فکری یا ت ملی ، در جوار منابع کتابخانه ای ؛ منمور  -( . مطابق  یوه تحلیو محتوای کیفی 162
و کاربرد انواع تربیت جنسی مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد  ناسی آن  ور  داده  وده اسوت.    

خشی از معنی سر و کار دارد که  نونده از کاربرد  ناسی،  اخه ای از زبان  ناسی است که با ب»
کالم بردا ت می کند . از آن جا که  نونده می خواهد منمور گوینوده را دریابود بوه آن منموور     

( .بردا ت از انواع تربیت جنسی موا را بوا    52: ص 1389)نک :  میسا، «  ناسی هم می گویند.
 اج و  ناخت خواننده بستگی دارد. سازه چند بعدی مواجه می کند که به وسعت تفکر ، استنت

 بحث نظري

 تربیت جنسی -1

اصطال  تربیت جنسی با معانی و رویکردهای متفاوت بیان  ده که به برخی از آنها ا واره  
 می گردد.

 :تعریف نخست
بیان گردیده اسوت ، از ایون رو   « انتقال افالعات و مسا و جنسی»تربیت جنسی به عنوان 

ز برخی مطال  مرتبط در این خدوص آگاه با ند و افالعات مربو  به این والدین و مربیان باید ا
ووزه را به فرد منتقو کنند. و انسان برخوردار از تربیت جنسی نیز کسی است که مجموعوه ای از  
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 نیازمندی های خود درباره مسا و جنسی را بداند.
 ،ی)اعرافاسوت. این تعریف، تربیت جنسی همانند آموزش جنسوی در نمور گرفتوه  وده      در
 (.29 ،ص260. ج 1396

 این تلقی رویکرد فرهنگی واخالقی به چشم نمی خورد و این دیدگاه بیشوتر در تعلویم و   در
 ود که تمام هدف آن کاهش آسی  هوای اجتمواعی نا وی از آزادی     تربیت سکوالر مشاهده می

 جنسی است.
 :تعریف دوم

برخی اندیشمندان تربیت جنسی را تنها به معنوی آمووزش جنسوی ندانسوته و آن را چنوین      
 تعریف نموده اند: 

فراهم آوردن زمینه ر د غریزه جنسی، به گونوه ای کوه هموراه بوا اسوتفاده الزم از ایون       »
(. بوا اینکوه   44،ص 1385)ثابوت،  « غریزه، از انحرافات و   لغزش های جنسی نیز پیشگیری  ود

تعریف هم از جهتی به غریزه جنسی محدود  ده است اما نسبت به تعریوف اول ، کاموو تور     این
است، زیرا اگر فرد را با مجموعه ای از افالعات در زمینه ای خاص رها کنیم، نه تنها بوه ر ود و   
کمالش کمکی نشده است، بلکه ممکن است دا تن همین افالعات جنسی، موج  بیودار  ودن   

 جنسی و در نتیجه انحراف او  ود.    زود هنگام غریزه
 :تعریف سوم

تربیت جنسی یعنی کودک را به گونه ای بپرورانیم که هنگام رسیدن به دوران بلوغ والل »
و ورام الهی در مسا و جنسی را تشخی  دهد، به وظایف زنا وویی و همسوری آگواه بووده و از     

او با د و در وادی  هوات سورگردان   الابالی گری بپرهیزد وراه ورسم عفت اسالمی خلق و خوی
 (.24،ص 1392بهشتی، «)نشود

 تعریف چهارم:
تربیت جنسی به این معناست که فرد در دوره های ر د به گونه ای پرورانده  وودوآموزش  
ببیند که باجنسیت خود آ نا گردد و آن رابپذیرد، قدردان وجود خویش با د وبه آن افتخوار کنود،   

ازلحاظ اجتماعی رابیاموزدواوکام وآداب دینی در ارتبا  با مسا و جنسی  نقش مذکر یامونث بودن
مربو  به خود وروابط باهمجنس وجنس مخالف را فراگیرد،آمادگی روانی بورای ازدواج وتشوکیو   
خانواده راپیداکند،بامسا و مربو  به زندگی خانوادگی وروابط باهمسر آ ناگرددودرسایه ی آن بوه  

ی که عوافف و فعالییت های جنسی خویش را درجهت قرب الی اهلل وجل  آرامش برسدبه گونه ا
 (20،ص1387خو نودی خداوند بکارگیرد. )فقیهی،

به نمر نگارنده ازمیان تعاریف ذکر ده دراین پوژوهش ،آخورین تعریوف جوامع تور و قابوو       
بوه   پذیرش است زیرادراین رویکرد تربیتی، هدفی که مربی به دنبوال آن اسوت ،اعتودال بخشوی    
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رفتارهای جنسی وپیشگیری از تحریک  دن اندام های جنسی دراین سنین است که مانع ازبوروز  
تبعات منفی وخطرآفرین در دوره های بعدی ر د می گردد .درنو تار واضرنیز تربیت جنسوی بوه   
معنای فرآیند کمک رسانی به متربی به منمور جهت گیری مناسو  غریوزه جنسوی وجلووگیری     

 سی در دوره بعداز بلوغ بکاررفته است..ازانحرافات جن
غورب   شوه یدراسالم برخالف اند یجنس تیتربالزم به ذکراست که مطابق با تعریف فون  

بلکوه مقدوود از    ستین زهیغر نیاوج دادن به ا ایآن و  یهایو دانستن یتنها آموزش مسا و جنس
هدا وت و سوالمت   کوه ب  یاست بوه گونوه ا   زهیغر نیا حیصح یو جهت ده ویپرورش، تعد آن
و  یاخالقو  ،یاجتمواع  ،یفورد  تیر ود  خدو   ی نوه ینمووده و زم  نیفرد را ت م یو روو یجسم
و  دا وته  مدوون  یجنسو  یرا از انحرافوات و لغوزش هوا    یکودک را به وجود آورد و و یفرهنگ

 .اش را فراهم سازد یو اخرو یویدن یابیسعادت و کام
 سی فقهی روش هاي تربیت جنسی كود برر  1-1

به منمور تربیت صحیح جنسی کودک روش های تربیتی خاصّی مورد توجه ادلوه دینوی      
قرار گرفته است و بکارگیری این   روش ها در تربیت جنسی کودک )متربّوی( نقوش بوه سوزایی     

برخی از روش های تربیت جنسی، عام محسوب می  وند و برخی در فضای خانواده انود.  »دارد، 
ف برخی از روش ها قانون گذاران، مسئوالن وکومتی، آموزش و پورورش،  با این توضیح که، مکلّ

 خانواده و ... هستند در والی که مکلف برخی دیگر از روش ها فقط اولیاء می با ند.
زمینه انحراف در آن، از همان دوره ی ففولیت  وبا توجه به این که غریزه جنسی، فعال است

سی در خانواده باز دارنده اند و بیشتر به جنبة پیشوگیری  وجود دارد بیشتر روش های تربیت    جن
 از انحرافات جنسی نمر دارند. 

از این رو روش های تربیت جنسی فرزندان از منمرهای مختلوف بوه روش هوای سولبی و     
 (. 77،ص 1396)اعرافی، « ایجابی، پیشگیرانه و درمانی، عام و خاص و ... تقسیم بندی می  وند

در این مقاله به برخی از روش های تربیتی و داللت فقهی آن بر تربیت جنسوی کودکوان،    
 به  ر  ذیو ا اره می گردد:

 منع از عمل زناشویی در برابر فرزندان  1-1-1

با توجه به اهمیت پیشگیری از تحریک و بلوغ زودرس فرزنودان، در آمووزه هوای اسوالمی     
ر برابر فرزندان  ده است. در نمرات فقهی هم نسبت به سفارش زیادی به وف  وریم زنا ویی د

این موضوع ا اره گردیده بدین معنا که اولیاء و کسانی که با کودک ارتبا  دارنود در آمیوزش بوا    
همسر، می بایست اوتیا  های الزم را انجام دهند تا این امر برای کودکوان آ وکار نگوردد و بوا     

قها وکم به کراهت عمو زنا ویی در مقابو چشم فرزندان توجه به اوادیث موجود در این باب، ف
 (186، ص 3، ج 1407داده اند. )ابن فهد ولی، 
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البته باید گفت که مراد از زنا ویی تنها جماع به معنای خاص نیست بلکه با توجه به مفواد  
مس له  روایات هرگونه نزدیکی و مالعبه در برابر فرزندان نابالغ مکروه است. موضوعی که در این

 بین فقها مورد اختالف است. 
 مول این وکم نسبت به کودک ممیز و غیرممیز است. عده ای از فقها همچون نویسونده  
الریا  معتقدند که این وکم بنا به افالن روایات،  امو کودک غیر ممیز هم می  ود ووجهوی  

 (.36،ص 11، ج 410برای تخدی  آن نیست. )صاو  ریا ، 
  اهد مثال:

ِ و  ص :  روایت ی نظِسی بید، ل  أنَّ رجًه َغِشَی امرأتده و »حسین بن زید: وال رس ُل ا والذ 
فی البیِت َصب ٌی ُمسَوی ٌظ َیراُهما و َیسَمُع کهَمُهما و َنَظَسدُهما مدا أفَلدَح أَبددًا اکا کدان ُغهمدًا زانیدًا 

ُو َر أوجاریًَّة کانت زانیًه و کاَن علیُّ بن الحسین  ن  اکا اراَد أن یَ  غشی أهَلُه أغَلَ  الباَب و أرخی السُّ
  .501 ص 50. ج 1429 کلینی  « و أخَرَج الَخَدم.

قسم به آنکه جانم در دست اوست اگر موردی بوا همسورش هوم آغووش  وود و در خانوه        
کودکی بیدار با د و آنها را ببیند و صدا و نفس آنها را بشنود هیچگاه رستگار نمی  ود. اگر پسور  

 با د یا دختر زناکار می  ود. 
رده هوا  و علی بن وسین هرگاه می خواست با همسرش هم بستر  ود. درها را می بست، پ

 را می انداخت و خدمتکاران را بیرون می کرد.
در داللت این روایت بر ترک مجامعت در وضور کودک می تووان بوه چنود نکتوه ا واره      »
 دا ت:

مجامعت در برابر وضور کودک دارای درک، به دلیو تدویربرداری و اثر رووی و روانی  .1
منجر می  ود و با توجه به قسمی که  مجامعت والدین به ایجاد زمینه برای زنای کودک در آینده

در ابتدای ودیت آمده است )والذی نفسی بیده( و تعبیر ما افلَحَ ابدا ، می توان کراهت  ودید آن را  
 دریافت.

 در این روایت مطلق خانه نیست بلکه منمور اتان خلوت است.« بیت » مقدود از .2

این  مول با صراوت  این ودیث هم  امو پسر بچه و هم  امو دختر بچه می  ود و .3
 آمده است.

 اذا کانَ غغالما  کانَ زانیا  اوجارَیة  کانت زانیة .

را چنین « صبی»در این روایت بیدار بودن کودک، دخیو در وکم است زیرا با صراوت  .4
صَبیٌّ مُستَقی   یَرا هُما و یَسمعُ کالمَهُما و نفسَهُما. یعنی کودک بیداری که زن »مقید کرده است 

 ر را می بیند و کالم و نفس  ان را می  نود.و  وه

 این ودیث بطور مطلق  امو کودک ممیز و غیرممیز می  ود. .5



 │ یت ی کودک از منظر فقه رتب  یجنس  تی رتب  یمؤلفه اه 

 

229 

در این روایت کراهت مجامعت در وضور کودک به دیدن و  ونیدن مقیود  وده اسوت      .6
با د فبق این معنوا، مفواد   « مع»در بین این عبارات به معنای « واو»ممکن است به نمر آید که 

است که جمع بین این سه امر در وُرمت مجامعت دخالت دارد، یعنی اگر کودک می  ودیث چنین
در اینجا « واو»بیند و کالم و نفستان را می  نوید، آمیزش کراهت دارد ولی به نمر می رسد که 
 به معنی عطف با د یعنی تحقق یکی از فقرات در کراهت مجامعت کفایت می کند.

و کوانَ علوی بون    »سجاد )ع( چنوین ا واره  وده اسوت.     در ادامه ودیث به سیره امام  .7
الحسین )ع( اذا ارادَ ان یَغشی أهلَهُ اغلَقَ البابَ وارخی السّتورَ و أخرَجَ الخَدَم. اگر سیرهیکی از ا مه 
« افهار )ع( در کالم معدوم دیگر بیاید وجت است و می توان از آن وکم فقهی اسوتخراج کورد.  

 (.7،ص 10. ج 1395)اعرافی، 
از این رو می توان موکد بودن وکم اسوتحباب اوتیوا  الزم را از ایون سویره فهمیود در        

مجموع مفاد روایت، بیانگر کراهت  دید مجامعت دروضور کودک)ممیز و غیرممیز/ دختروپسور(  
 (.86 – 87،ص 260.ج 1396اعرافی، «)است.

یواد مراقو  هوای    با توجه به روایت ذکر  ده، در کو می توان به روجان وساس بوودن ز 
جنسی به ویژه در مجامعت های خاص دست پیدا کرد لذا چنین مراقبوت هوایی در پیشوگیری از    
ابتال به گناه جنسی کودک در آینده بسیار مؤثر است.ت ثیرگذاری رووی و روانی و تکووینی عموو   
مجامعت در فضایی که کودک در آن جا وضور دارد به وودی اسوت کوه برخوی از فقهوا امکوان       

تالی به زنا در این موارد را بسیار باال می دانند. به همین دلیو در متون دینی نگاه دا تن وریم اب
 در مسا و جنسی به ویژه تمتعات خاص بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 جداسازي بستر كودكان )تفریق مضاجع( -2-1-1

لووغ زودرس در  یکی دیگر از مسا لی که بوه عنووان پیشوگیری از تحریوک جنسوی و ب     »  
فرزندان قابو فر  می با د ، جداسازی محو خواب فرزندان است که اغل  فقهوای اسوالمی در   

 (.89،ص 320.    ج 1418)موسوی خو ی، « به این موضوع ا اره دا ته اند.« نکا »باب 
  وند: امر می کنند به دو دسته تقسیم میروایاتی که به جداسازی بستر کودکان و مربیان »
سالگی امر می کنند و دسته ای دیگر، بوه   10دسته ای از روایات به تفریق مضاجع بعد از   

سالگی ا اره دارند.وال با توجه به تاکید دین مبوین اسوالم برجداسوازی     6تفریق مضاجع پس از 
 بستر خواب فرزندان از یکدیگر ،به دو روایت در این زمینه ا اره می گردد:

روایت اول:که بر تفریق مضاجع پس از ده سالگی امر می کند موثقه عبداهلل بون میموون     
 است.

عبداهلل بن مِیموٍن عون جَعفوِربن مُحَّمود عون أبیوه عون آبا وه )ع( قوال، قوال رسوول اهلل           
« ع لِعَشورَ سِونینَ:  الدَّبیُّ والدَّبِیُّ والدبیّیُوالدبیّهُ والدبیّهُ والدبیّه یُفَرَّنغ بَینَهُم فی المضواجِ »)ص(:
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 (.436،ص 30. ج 1413)صندون، 
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: رختخواب کودکان ده ساله، چه پسر با پسر، یا دختر با پسور،  

 یا دختر با دختر با د باید از همدیگر جدا  ود.
رسول خدا )ص( در این ودیث  ریف به جداسازی بسوتر کودکوان پوس از ده سوالگی     »  

د و با توجه به اینکه جمله مضارع )یُفَرِّنغ( در مقام انشاء است وجوب را افاده می کند از عنایت دارن
)اعرافوی،  « اینرو ودیث فون بروجوب جداسازی بستر کودکان پس از ده سالگی داللت می کنود. 

 (.95،ص 60. ج 1396
 سالگی است. 6روایت دوم: روایت داللت کننده بر تفریق مضاجع پس از   
 ،  «رُوِیَ أنّهُ یُفَرِّنغ بین الدبیان فی المضاجع لِیستِّ سنین»علی )ع(:  امام  

و.  231،ص 20. ج  1409رختخواب بچه های  ش ساله باید از هم جدا با د.)ور عواملی،  
 (.461،ص 210ج 

تنها یک روایت بر جداسازی بستر کودکان در  ش سالگی داللت دارد که از سند ضوعیفی  
امر در والی است که روایات داللت کننوده بور جداسوازی پوس از ده سوالگی      برخوردار است این 

متعدد بوده و در بین آنها روایت صحیح السند عبداهلل بن میمون نیز وجوود دارد از اینورو روایوات    
 داللت کننده به لزوم جداسازی بسترها از ده سالگی معتبرند.

ع چیست؟ و اولیاء در این بواره  اکنون این پرسش مطر  است که وکم مس له تفریق مضاج
 چه وظیفه ای دارند؟ در این باره چند قول و اوتمال وجود دارد:

 وجوب تفریق مضاجع مطلقاً  1-2-1-1

است. زیرا ظاهر روایت ذکر  ده جملوه خبریوه در   « وجوب تفریق مضاجع»اوتمال اول »  
بلکوه ت کیود آن بیشوتر هوم     مقام انشاء است و چنین جمالتی نه تنها بر وجوب داللت می کننود  

است. از اینرو فبق مفاد این ادله واج  است برای جداسازی بسوتر کودکوان پوس از ده سوالگی     
 (.100،ص 260. ج 1396)اعرافی، « اقدام  ود.

 استحباب تفریق مضاجع مطلقاً -2-2-1-1

پس  «مستغمسِک العُروه»برخی به استحباب تفریق مضاجع نمر داده اند مرووم وکیم در   
 از نقو ودیث عبداهلل بن میمون درباره جداسازی بستر چنین می گوید:

. 1316)فبافبا ی وکویم،  «. ظاهر الجمله الوجوب، لکنّ الماهر بناء االصحاب علی خالفه»
 (.52،ص 14ج 

 ظاهر ودیث، وجوب است لیکن ظاهر بنای اصحاب خالف آن می با د.
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 خوف فتنه فریق مضاجع فقط در صورتوجوب ت -3-2-1-1

برخی از علماء به عدم وجوب تفریق مضاجع مگر با خوف به فساد نمر داده اند یعنی در »  
 (.44،ص 120. ج 1414)محقق کرکی، « صورت خوف فساد، تفریق واج  است.

 وجوب تفریق مضاجع فقط در صورت عریان خوابیدن كودكان -4-2-1-1

جایی ومو کرده اسوت کوه کودکوان     مرووم خویی ودیث تفریق مضاجع کودکان را بر»  
 (.89،ص 10. ج 1419)موسوی خویی، « عریان بخوابند.

ایشان و قا الن به این قول به این نکته توجه دارند کوه نموی تووان ایون اوادیوث را بور         
 وجوب ومو کرد.

زیرا هنگام ورود این اوادیث زمانی بود که بسیاری از مواقع اتان هوا کوچوک و فرزنودان      
بودند و امکان جداسازی بستر کودکان وجود ندا ت در چنین  رایطی با توجه به عُسرو ورج زیاد 

فراوان در ومو این اوادیث بر وجوب، تردید است و با توجه به ت کیدهای فراوان در این اوادیث، 
 استحباب استخراج می  ود.

به عریان بودن همچنین در جایی که ورمت خواب در مضجع واود، در بزرگ ترها مقید »  
است بعید به نمر می رسد در کودکان این امر مطلق با د. در والی که هر دو وکم از یک وادی 

 )همان(.« است.
بر وجوب در مووارد خووف فسواد یوا عریوان      « یُفَرِّن»در قول مختار به ظهور »قول مختار:

 می  ود.خوابیدن تمسک می کند و در غیر این    موارد به استحباب آن نمر داده 
 فروعی که در این مس له استخراج  ده به  ر  زیر است:

 الف( مقدود از مضجع در تفریق مضاجع، خدوص محو خواب است نه مطلق اتان خواب.
ب( وظیفه وجوبی یا استحبابی جداسازی بستر کودکان فقط وظیفوه والودین نیسوت و هور     

 وظیفه ای بر عهده اش است. خ  دیگری که ارتبا  تربیتی بیشتری با کودک دارد چنین 
 ج( در تفریق مضاجع عریان بودن  ر  است و در استحباب آن  ر  نیست.

د( افزودن بور جداسوازی بسوترهای کودکوان از همودیگر جودا کوردن بسوتر کودکوان بوا           
 بزرگساالن نیز مدنمر است.

، دو ه( جنسیت کودک در این وکم، دخیو نیست و این امر در جداسازی بستر دو دختر بچه
 پسر بچه و دختر بچه با پسر بچه جریان دارد.

و( در جدا ساختن محو خواب، محرم یا نامحرم بودن کودکان با همدیگر دخالتی در وکوم  
 ندارد این امر در بزرگساالن محرم و نامحرم نیز فرقی ندارد.

  ( تفریق مضاجع تکلیف خود فرزند پیش از بلوغ نیست.
 (.120،ص 260. ج 1396)اعرافی، « ز تکلیف مربیان است. ( استمرار جداسازی بستر نی
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 كسب اجازۀ فرزندان براي ورود به اتاق والدین )استیذان( -3-1-1

منمور از روش استیذان که یکی از روش های خاص تربیت جنسی است، اجوازه گورفتن      
 فرزندان، کودکان و دیگر افراد مرتبط هنگام ورود به اتان خلوت اولیاء و دیگر افراد است.

با توجه به ت ثیری که تدویر سازی جنسی بر ذهن و فکر کودک می گذارد آمووزه هوای     
د دارند که والدین نگذارند روابوط زنا وویی بوین آنهوا، پو وش و مسوا و       دینی، بر این نکته ت کی

  خدی  ان باعث تحریک جنسی فرزندان  ود.
این روش تربیتی بیشتر متوجه اولیاء است اما محدود به آنها نیست فبق این روش تربیتی  

بگیرند و بدون اجازه  کودکان و فرزندان هنگام ورود به اتان خواب اولیاء )یا دیگر افراد( باید اجازه
 آنها وارد اتاقشان نشوند.

استیذان یکی از روش های پیشگیرانه ی برخی از ناهنجاری های جنسی متربی به  ومار    
 می آید. و در قرآن کریم و برخی روایات نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

(. 529،ص 50.ج 1429کوه در کتواب هوای روایوی )کلینوی،      « اسوتیذان »مهمترین دلیو   
(. بررسوی  وده اسوت    83،ص 290. ج 1404(. و فقهی )نجفی، 407،ص 70تفسیری )فوسی، ج 

 سوره نور است. و روایاتی نیز ذیو این آیه  ریفه وارد  ده اند: 59و  58آیات 
ای کسانیکه ایمان آورده اید باید بردگان و کودکانتان که به ود بلوغ نرسیده انود در سوه   »

ه بگیرند: قبو از نماز صبح، در نیم روز، هنگامی که لباس های خود را بیرون می وقت از  ما اجاز
 آورید و بعداز نماز عشاء.

این سه هنگام، زمان خلوت کردن برای  ماست. پس از آن نه بورای  وما ا وکالی وارد      
د بایود  است نه بر آنها، که بر  ما وارد  وند و آمد و  د کنند هنگامی که کودکان  ما بالغ  ودن 

 همانند قبو اجازه بگیرند.
«. خداوند اینگونه آیات خود را برای  ما آ کار بیان می کند و خداوند دانوا و وکویم اسوت   

 (.58 – 59)قرآن، نور، 
 روایت ذیو آیه استیذان: موثقه فضیو بن یسار:

وُا الحُلغومَ  الذینَ مَلکت ایمانغکم و الوذینَ لوم یَبلغغو   »از امام صادن )ع( سؤال  د که مراد از »
 چه کسانی اند؟« منکم

در این وودیث موراد از مملوکوان را    « مملوکان مرد و زن و کودکان نابالغ»وضرت فرمود: 
 اعم از غالمان و کنیزان بر می  مارد و اختداص آن را به غالمان منتفی می داند.

ن بوا لبواس   در فلسفه اذن خواهی هنگام اذان ظهر به این امر ا اره  ده است که والودی    
های راوتی هستند و در ادامه به این نکته ا اره  ده است که در اوقات سه گانه ذکر  وده ورود  
بدون اذن مملوکان و پسران، ا کالی ندارد. البته معلوم است که مراد مملوکوان و پسوران نابوالغ    
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 (.125،ص 260. ج 1396)اعرافی، « است. زیرا وکم امام در جواب اذن خواهی این افراد است.
 سؤاالت فرعی ذیو آیه استیذان و روایت ذکر  ده:

 وظیفه کودکان غیربالغ درباره اذن خواهی:
 در آیه استیذان فرزندان به اذن خواهی هنگام ورود به اتان خلوت اولیاء موظف  ده اند.»

نزاعی در وجوب این امر از سوی فرزندان بالغ نیست، اما اذن خواهی هنگام ورود بوه اتوان   
خواب اولیاء، تکلیف مملوکان و کودکان غیربالغ نیز  مرده  ده است. با توجه به مکلوف نبوودن   
کودکان غیربالغ،تکلیف غیرمکلفان به چه معناست؟ آیا مولووی اسوت یوا ار وادی؟ اگور مولووی       

 با دواج  است یا مستح ؟
 در پاسخ به این سؤال سه اوتمال وجود دارد:  
لیف کودکان در این آیه از قبیو وکم تمرینی است بدین معنا .اوتمال اول آن است که تک1

که در این آیه تکلیفی که ثواب و عقاب و اعمال مولویت  رعی دا ته با د وجود نودارد و فقوط   
 فرزندان را به کار تمرینی ار اد می کند. و داللت کننده به یک امر عرفی عقال ی است.

د قا الن به این قول با توجه به ادله رفع قلم از این اوتمال در کالم برخی به چشم می خور
از ظهور امر به اففال در آیه استیذان دست برمی دارند و امر را متوجه اولیاء می نماینود  « صبی»

 از باب تمرین و ت دی  می دانند.« امر به استیذان اولی»از اینرو اولیاء را موظف به 
لوی  رعی وجووبی اسوت. برخوی اسوتیذان در     .اوتمال دوم آن که استیذان،الزم و امر مو2

 اوقات ثالثه را برای اوالد غیربالغ هم الزم دانسته اند.
.اوتمال سوم در وظیفه کودکان آن است که آیه، داللت کننده به امر مولوی  رعی است 3

. ج 1396)اعرافوی،  « اما به دلیو مکلف نبودن فرزنودان نابوالغ، مفواد آن امور اسوتحبابی اسوت.      
 (.133 – 34 ،ص260

اوتمال اول: یعنی تمرینی بودن اعمال برای صبی و عدم ترتّ  ثوواب بوا امتنوانی    »نتیجه: 
 بودن ادله رفع قلم از صبی، ناسازگار است و مورد قبول نیست.

اوتمال دوم: یعنی وجوب تکلیف استیذان بر صبی، با توجه به واکم بودن ادله رفوع قلوم از   
 نیست.صبی بر این دلیو مورد قبول 

اوتمال سوم: یعنی استحباب استیذان از سوی صوبی موورد قبوول اسوت. از ایون رو وکوم       
 (.138)همان،ص « استیذان از سوی فرزندان نابالغ، استحباب اذن خواهی است.

 جمع بندی وکم فقهی استیذان:
در جمع بندی اوکام فقهی استخراج  ده از آیه استیذان و روایات ذیوو آن موی تووان بوه     

 ار به موارد زیر ا اره دا ت:اختد
.مستح  است فرزندان غیربالغ هنگام ورود به اتان خلووت اولیواء اجوازه بگیرنود و ایون      1»
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 عمو آنها صرف عمو تمرینی نیست بلکه ثواب الهی بر آن مترت  است.
.در تکلیف اولیاء دو امر مطر  می  ود که هردو اقتضایی است استحباب تعلویم اسوتیذان   2
 ر درباره فرزندان خود فرد است دیگری لزوم تحف  که مطلق است.که این ام
کسانی اند که در فضای خانواده با کودکان تعامو دارند در « یا ایهاالذین آمنوا».مقدود از 3

نتیجه از این آیه، وظیفه تربیتی کلیه نهادهای تربیتی و وکومت استخراج نمی  ود اما محدود به 
 والدین هم نیست.

فقط اوالد نیست و تمام کسانی را  امو می  ود که به نوعی «لم یبلغ الحُلم»از .مقدود 4
در تعامو خانوادگی با زن و  وهر هستند البته این امور در خدووص لوزم تحفو  جریوان دارد و      

 درباره استحباب تعلیم استیذان نمی توان فراتر از فرزندان خود ان قا و  د.
ربالغ ممیز نیست و سنین پیش از تمییز را هم  وامو  .لزوم تحف  در رابطه با خدوص غی5
 می  ود.
 .استیذان مخدوص پسران نیست و اعم از دختر و پسر است.6
 .مقدود آیه استیذان اعم از محرم و نامحرم است.7
 .از این آیه نمی توان لزوم محدود بودن اوقات خلوت اولیاء را استخراج کرد.8
نمی توان به صورت قطعی به یکی از آن دوقا و  د اما .در نفسی یا غیری بودن استیذان 9

 (.153 – 54،ص 260. ج 1396)اعرافی، « نفسی بودن آن قوی تر به نمر می رسد.
 پوشاندن عورت خود از بچه ممیز -4-1-1

و خوودداری  « پو اندن عورت خود از دیده  دن»یکی دیگر از روش های تربیت جنسی   
از دیدن عورت کودکان و نیز دیدن عورت والدین توسط کودکان است و اوکام مربوو  بوه ایون    
موضوع را در بعضی از مباوث فقهی همچون آداب استحمام، آداب غسوو، لبواس نموازگزار موی     

به بررسی مختدر برخی ادله اکتفا نموده و اوکام فقهی آن در تربیوت   توان مشاهده کرد.در اینجا
 (50،ص 9، 3، 1، باب 1409جنسی مورد توجه واقع می گردد.)ورعاملی، 

ونَ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیر بِمَایَدْنَعُ قغوو لِلومُؤومِنِینَ یَغغضغّوا مِنو أَبْدَارِهِمْ وَیَحْفَمغوا فغرغوجَهُمْ
 (30)نور، 

))ای رسول ما( مردان مؤمن را بگو تا چشم ها )از نگاه ناروا( بپو ند و فروج و اندام  ان را 
)از کار ز ت با زنان( محفوظ دارند که این بر پاکیزگی )جسم و جان( آنان اصلح است و البته خدا 

 به هرچه کنید کامال  آگاه است(.
)مجلسوی،  « ه وف  آن از دیده نشدن دانسته انود برخی وف  فَرج در این آیه را مخت  ب»
 (.232،ص 1404

و قولوه: قغوو   »و در روایاتی ذیو آیه  ریفه هم به این اختداص ا اره  وده اسوت ماننود:    
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 «للمؤمنین یَغغضوا من ابدارهم وَ یحفموا فروجَهُم
چنانچه مالومه می  ود جنسیت نگاه کننده و نگاه  ونده در لزوم پو ش، دخیو نیست    

و  امو هر دو مذکر و هر دو مؤنث و یکی مذکر و دیگری مؤنث می  ود. فبق این آیه  وریفه  
پو اندن عورت از دید همگان، از جمله کودک و متربی واج  است و ایون امور در پیشوگیری از    

اهان جنسی دخیو بوده و یکی از روش های ت ثیرگذار تربیتوی محسووب موی    تدویربرداری و گن
  ود. از سوی دیگر وف  عملی فرج از سوی والدین، خود الگوی عملی برای کودک است.

در این خدوص روایات مختلفی مورد استناد علما قرار گرفته است از جمله آنها روایتوی از    
 یامبر اکرم فرموده اند:امام صادن )ع( است ایشان به نقو از پ

مرد نباید پسرش را با خود به ومام ببرد تا به عورت او نگاه کند. و فرمودند: والودین ووق   »
ندارند به عورت فرزندانشان نگاه کنند و فرزندان وق ندارند به عورت والدین خوود نگواه کننود و    

کسی را که بودون پو وش   فرمودند: پیامبر لعنت کرد فردی را که به عورت کسی نگاه می کند و 
 (.502،ص 50. ج 1429)کلینی، « در ومام است و دیگران عورت او را می بینند.

 یخ انداری در توضیح این روایت می گوید: ورمت نمر به عورت هم  امو نواظر و هوم   
منمورالیه و مالک در این ورمت ممیز بودن می با د و غیرممیّز از این قاعده خارج  وده اسوت.   

آن )از نمر فهم و ادراک( به منزلة بها م است. با این توضیح می توان گفت یک زن موی  چرا که 
تواند پسر پنج ساله و یک مرد می تواند دختر پنج ساله را غسو دهد اما در مورد نگاه کوردن بوه   
غیراز عورت، باید گفت ظاهر اخبار، جواز نگاه به دختر و پسر غیربالغ است، اموا در موورد عوورت    

ممیز بودن است در ضمن ایشان معتقدند که ورمت نمر به عورت متوقوف و مشورو  بوه     مالک
 (.452،ص 10. ج 1415هم جنس بودن ناظر و منمورعلیه )غاسو و مغسول( نیست. )انداری، 

الزم به ذکر است که توضیح  یخ در اینجا اختداص به تنمیم روابط جنسی بین والودین    
ل ایشان کلی و  امو روابط دیگر اجتمواعی غیوراز رابطوه پودری و     و فرزندان ندارد بلکه استدال

 فرزندی می  ود.
 در کتاب خود ذیو این ودیث می گوید: « مرووم محمدتقی اصفهانی»
این روایت داللتی بر ادعای مذکور ) مول وکم ورمت نگاه کوردن بوه عوورت دیگوران       

ارد که مسلمانان از نگاه به عورت اففال نسبت به عورت غیر ممیّز( ندارد زیرا سیرة قطعی وجود د
تحرز ندا ته اند و این اففال برای نمافت و ازاله نجاست از خود، نیاز به کمک مادران و مربیوان  
دارند و این کار بدون نمر کردن غالبا  امر د واری است، البته اوتیا  آن است هنگامی که کودک 

 ود. همچنین از نمر ایشان اگر گفته  ود که نگاه  سالگی رسید از این کار اجتناب 5یا  4به سن 
کردن به عورت صغیر ممیز جایز است. چون بسیاری از روایات اختداص به مو من دارنود، دارای   
وجه است.اما اقوی این است که نگاه کردن جایز نیست زیرا روایاتی که منوع از نمور کوردن بوه     
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 (.  386،ص 10. ج 1427عورت غیر می کنند افالن دارند. )اصفهانی، 
آنچه به نمر می رسد این است که مخاف  این وکم تکلیفوی در درجوه اول والودین و در    
درجه دوم فرزندان بالغ می با ند. دلیو این امر این است که نمی توان وکمی را متوجه فرزنودان  

ن بوه اوکوام،   نابالغ اعم از ممیّز و غیرممیّز دانست. زیرا وکم بر مکلفیّن مترت  می  ود و مکلفی
 افراد بالغ هستند.

همین سخن در مورد مبحث قبلی هم )اجازه گرفتن برای ورود به اتان خواب والودین( وارد  
است در وقیقت آنجا هم نمی توان گفت قرآن و روایات کودکوان غیربوالغ را مکلوف بوه تکلیوف      

 ان بردا ته است.کرده اند زیرا چنین سخنی خالف ودیث رفع قلم است که تکلیف را از نابالغ
با توجه به این توضیحات به نمر می رسد وکم ذکر  ده مطلق است و  امو دختربچوه و  
پسربچه می  ود.همچنین فرقی در نگاه کننده در این وکم نیست و اعم از مذکر و مؤنث است و 
مخاف  و مکلف این دو وکم )لزوم استیذان و عدم برهنگی( والدین می با د و  وارع در مقوام   
بیان یک وکم تکلیفی، تربیتی نسبت به والدین است. یعنی اینکه  رع به والدین توصیه می کند 
بر  ما واج  است فرزندان خود را فوری تربیت کنید که قبو از ورود به خلوت گواه  وما اجوازه    
بگیرند و در وکم دیگر می گوید بر  ما والدین واج  است به گونه ای مقابو فرزنودانتان ظواهر   

 ید که آنها عورت  ما را نبینند همان فور که بر خودتان هم الزم است عورت آنها را نبینید. و
 مباشرت نکردن با عورت بچه پس از شش سالگی  -5-1-1

یکی دیگر از روش هایی که در ساوت تربیت جنسی در متون اسالمی موورد توجوه قورار      
گی است اصو معنای مبا وره بوه   گرفته است نکوهش مبا رت با عورت کودک پس از  ش سال
را نیز ذکر کرده انوداما ایون   « جماع»معنای نزدیکی و به فرف خود کشیدن است. هرچند معنای 

معنا استعمال کنایه ای آن است از اینرو در این ودیث مبا رت به معنی جماع نیست،بلکه منمور 
آن در دستشویی اسوت.   تماس با مواضع خاص مانند مالمست با آلت هنگام ومام رفتن و  ستن

 روایت داللت بر این نکته دارد که بعداز  ش سالگی دختربچه از اینکار اجتناب کنید. 
و وکم کلی: عدم جواز تماس با آالت تناسلی کودکان بعداز  ش سالگی از سووی هموه     

دلیوو  افراد، است. از اینرو این روش تربیتی، عام است و فقط  امو مادر و والدین نمی  وود. در  
ا اره دا ت با این توضیح که وقتی موادر ملوزم بوه اجتنواب از     « اولویت»این تعلیم می توان به 

مواضع خاص دختربچه است به فریق اولی پدر و دیگر زنان و مردان نیز ملزم به چنوین اجتنوابی   
 می با د.

ه در نیز می توان به تقسیم این وکم قا و  د زیورا معیواری کو   « تنقیح منا »همچنین با 
لزوم اجتناب مادر از تماس با آلت دختربچه  ش ساله است پیشگیری از تحریکوات و انحرافوات   
جنسی است و این امر در دیگر افراد اعم از پدر و زنان و مردان دیگر نیز جریان دارد چنان که در 
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ه به  دلیو فرف دیگر، درباره پسربچه نیز جریان دارد. در واقع ذکر وکم در رابطه مادر با دختربچ
انحدار وکم نیست بلکه ت کیدی بر ترک کاری است که غالبا  به وسیله موادر نسوبت بوه دختور     

 انجام می  ود.
 اما چون سند روایت ضعیف است نمی توان از آن وکم فقهی استخراج کرد. 
بنابراین از ودیث ذکر  ده از لحاظ داللی، ورمت مبا رت بوا آلوت بچوه پوس از  وش        

اج می  ود و آنچه در این روایت مورد ت کید است دوری از تماس بوا آلوت کوودک    سالگی استخر
 (.171 – 172،ص 260. ج 1396برای پیشگیری از انحرافات جنسی اوست. )اعرافی، 

 ودكان نامحرم با قصد ریبهخودداري و پرهیز از بوسیدن و بغل كردن ك -6-1-1

 خ  را فراهم می سوازد بوسوه بور    یکی دیگر از مواردی که گاه زمینه تحریک جنسی   
 ل  و گونه است و روایات متعددی در این زمینه ذکر  ده است.

و با بررسی نمرات فقهی که ذیو روایات این باب مطر   ده است می توان گفوت عوده     
ای از فقها قا و به کراهت چنین عملی و برخی دیگر معتقد به ورمت این کار  ده اند و هریوک  

الیلی را برای نمر خود بیان می کنند. در اینجا تنها به ذکر بیان یکی از فقها کوه در  از دو گروه د
 آن نمرات و ادلة سایر فقها بیان  ده است می پردازیم:

آیت اهلل مکارم دربارة این مس له و روایات مربو  به آن می گوید: ظاهر ایون اسوت کوه       
حرم قبوو از سون  وش سوالگی اختالفوی      نسبت به جواز بوسیدن و در آغوش گرفتن کودک نام

وجود ندا ته با د و سیرة عملی بین مردم همین نمر را تا ید می کند. از جمله روایاتی که مستند 
 از امام صادن )ع(می با د.« روایت زراره»این نمر می تواند قرار بگیرد. 

 ین فاَل یَنبَغی لکَ اَن تَقَبِّلَهاامام صادن )ع( می فرمایند: اِذا بَلَغَت الجاریةغ الحُرّةغ سِتَّ سِن  
هنگامی که دختور آزاد بوه سون  وش سوالگی برسود پوس  ایسوته نیسوت کوه آن را              

 (.530،ص 50. ج 1429بوسید.)کلینی، 
اما در مورد بعداز  ش سالگی باید گفت ظاهر بعضی از روایات، ورمت این کار است، زیورا  

. ج 1409اسوتفاده  وده اسوت. )ورعواملی،     « بّلهوا ال تق»و « لوم یجوز  »در این روایات از عبارت 
 (.170،ص 140

همچنین دلیو دیگر ورمت این است که در روایت کاهلی آمده است از اموام سوؤال  ود      
کودک نامحرمی خود را در آغوش من می اندازد و من او را بلند می کنم و موی بوسوم وکموش    

 او را روی پای خود ننشان.چیست؟ امام پاسخ دادند اگر دختر  ش ساله  ده است، 
استنبا  ورمت از این روایت این فور است که قراردادن کودک روی پوا در ایون روایوت      

ورام می با د وال از آنجا که تهییج و تحریک و بوسیدن و در آغوش گرفتن بیشوتر از روی پوا   
 گذا تن کودک است. پس به فریق اولی این دوکار هم ورام است.
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مطر   ده چنین نتیجه گرفته می  ود که وکم کراهوت ذکور  وده در     از مجموع روایات
رابطه با دختران نامحرم است و بوسیدن، بغو کردن و در دامن نهوادن دختوران محورم، کراهوت     

 ندارد.
بدیهی است که کراهت ذکر  ده در روایات به در دامن نشواندن، بغوو کوردن و بوسویدن     

چنین قددهایی، با توجه به ادله دیگری که واکم بر بدون قدد ریبه و  هوت است و در صورت 
 (.44،ص 1این ادله اند این کار ورام خواهد بود. )موودی لنکرانی، 

قدر متیقن از این ادله کراهت در آغوش گرفتن و بوسیدن دختر  ش ساله است و صورف  »
ن دو موورد  نوازش و دست زدن به وی کراهت ندارد چنانکه صاو  جواهر نیز این امور را بوه ایو   

. ج 1404)نجفوی،  « محدود کرده و تعمیم به دیگر موارد از جمله جواز نمر را روا ندانسوته اسوت.  
 (. ضمن اینکه بوسیدن از روی لباس و چادر را هم  امو نمی  ود.84،ص 290
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 نتیجه گیري
امور جنسی در مکت  توویدی مهم ترین و مقدس ترین وظیفه را که همان بقای نسو     

و تکامو است در زندگی بشر  ایفا  می کند . لذا برای برخورد صحیح با این امور اوکام  ورع بوه   
کتمان بودن و مخفی بودن آن وتی در خدوصی ترین رابطه زوجین و خود فرد امر نموده اسوت  
به این معنا که همیشه این امور باید قابو وف  با د و هیچ گواه نبایود بوا آن بوه صوورت آزاد و      

 ق برخورد کرد. مطل
در این  یوه الهی والدین می بایست پیش از بلوغ در ساوت تربیت جنسوی و بوه منموور      

 نهادینه کردن ارزش های اسالم اقدامات مراقبتی و تربیتی ذیو را انجام دهند: 
مراقبت از انجام عمو زنا ویی در برابر فرزندان و کراهوت  ودید مجامعوت در وضوور      -1
 کودک
 فریق مضاجع و وجوب آن در مواردی که خوف فساد می رود.آموزش ت -2
 استحباب تعلیم استیذان به فرزندان نابالغ -3
 سالگی و ورمت آن 6پرهیز از مبا رت با عورت کودک پس از  -4
 پو اندن عورت خود از کودک ممیز  -5
راهت وجوب خودداری و پرهیز از بوسیدن و بغو کردن کودک نامحرم با قدد ریبه و ک -6

 آن
در خاتمه نتایج واصو از این پژوهش نشان می دهد که تربیت جنسی در اسوالم بورخالف   
اندیشه غرب در واقع پرورش، تعدیو و جهت دهی صحیح به این غریزه الهی در کودک است بوه  
گونه ای که بهدا ت و سالمت جسمی و روووی او توامین گردیوده و از دیگور سوو زمینوه ر ود        

 ماعی ، اخالقی وی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی فراهم  ود.  خدیت فردی ، اجت
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 .  العرب

 





 │1400 اتبستان   – چهارشماره   –دهم  یازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش 

 

243 

 نوع مقاله: پژوهشی

 243 - 266صفحات  

  یعدد هفتاد و پنج گزاره اخالق یبر معمّا یلیتحل

 عقل و جهل یثدر حد
 

 1 فر یوودان یهاد
 2 یمحمد داوود

 چکیده
عقوو و   یاناست که به بیان لشوکر  یتیو ترب یمهم اخالق یثعقو و جهو از جمله اواد یثود

به عنوان سند و منشور اخالن و  تواند یرو م ینپرداخته است؛ از ا  یوو رذا یوجهو تحت عنوان فضا
 ناین است کوه تعوداد سوربازا    یثگردد؛ اما نکتة مهم ود یالسالم( نام گذار یهامام صادن )عل یتترب

بیش از عدد هفتادوپنج است کوه در ابتودای روایوت بوه آن       ده یانعقو و جهو که در متن روایت ب
 83 یوا  82، 80،81، 78بور   ها، تعداد سربازان عقو و جهو را بوالغ  نقو یاست، چنانکه برخ  ده یحتدر

 یردامادم هکمختلف بوده است. چنان یکدیگر اروان بزرگ با  یدگاهخدوص د این در لذا. اند ذکرنموده
نموده است اما  75بر فهم عدد  یاظهار ناتوان یزن یرازیدچار سهو  ده و مالصدرا  75عدد  یزاندر م

بوا اسوتناد    یرازی  یف ر ی،کا ان یضف یی،بها یخاز جمله؛   یث اروان بزرگ ود یدر مقابو برخ
 یوا ناسوخان   یوا  یانراو هوبوده و علت آن را س ییواژگان در متن روایت، قا و به ترادف معنا یبه برخ
عالموه   ینوی، قزو یوو مالخل ی،از جمله؛ مالصالح مازندران یگرد برخی و اند دانسته یّهو خف یبهقر یمعان

مختلوف  واروان و    هوای  یدگاهد یانگشتند. مقاله واضر ضمن ب یوقا ییبه عدم ترادف معنا یمجلس
 بوا  اسوت  معتقود  و اسوت  آنها پرداخته دو نق یاخالق های گزاره یینو تب یبه معرف یثیمنابع ود یعتجم
اسوت و در موازاد بور     ییترادف معنوا  یهفراتر از توج یاخالق های گزاره نغسخِ، و منابع اختالف به توجه
( ]بوه خوافر مقوام عدومت[، ناسوخان و      السالم یهامام )عل یهسرباز عقو و جهو سهو از ناو 75عدد 
قابوو قبوول    ییعدم ترادف معنا یهلذا نمر است ته]به خافر وثاقت و ضابط بودن[ صورت نگرف یانراو

و  یاخالقو  هوای  کثرت و امهّات گوزاره  یانمفهوم عدد، ب یانعقو و جهو در صدد ب یتروا یرااست؛ ز
 .و  ر است یرعقو و جهو و خ یتحت دو عنوان کل یتیترب

 واژگان كلیدي
 .عدد هفتاد و پنج، نقد ی،اخالق یقو مداد یممفاه یی،عقو و جهو، ترادف معنا یثود

  

                                                 
   مسئ ل مکاتبات  .  ایرانکرمان  باهنر یددانشگا، شه ی گرو، معارف اسهم یاراسواد .1

                 Email: hadivahdani@uk.ac.ir   
  .  وم  ایراندانشگا، پژوهشگا، ح ز، و یوی گرو، عل م ترب یاردانش .2

                 Email: mdavoudi@rih.ac.ir   
 10/12/1399پذیرش نهایی:               25/9/1399تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

حدیث ع ه و جهه از جمله احادیث مهم اخهوی  تربیوی است که ت انسوه است  مظاهیم و 
-مصادی  فراوان اخهوی و تربیوی را تحت عن ان فُائه ورکائه  بیان نم د، و  گد نگی شدکه

این حدیث در کود معوبر شیعه کشد. گیری و فرماندهی  نها را با ساخوار تُاد و تزاحم به تص یر 
از جمله: محاسن بروی  کافی  خصال  عله الشرایع مبر  شد، و از س ی برخدی علمدای بدزر  

خلیه ال زویني  شدری  شدیرازی  صالح مازندرانی  م لیشیعه همچ ن  مهصدرای شیرازی  م لی
ی تشدریح و ت ی مجلسی  فیض کاشانی و امام خمینی  ر،   بر اسداس نسدخه کوداب کدافمحمد

ای است که امام صادق  علیه السهم  در این  تحلیه شد، است. اهمیت ف ق العاد، روایت به گ نه
سدخن « فد ز»و « تهوددوا»  «اإعرفد »روایت از سده واژ، کلیددی و اساسدی از جملده؛ واژگدان 

 اند که ضرورت شناخت ع ه و جهه و سربازان  ن  به همرا، عمه  از یک س ی و هدایت فرم د،
دهد؛ لذا  گاهی و شناخت ع ه و جهده  و ف ز از دیگر س ی  عظمت و اهمیت حدیث را نشان می

کند. این روایت با مذاکراتی  و سربازان او لبظی است که انسان را در اخهق و تربیت راهنمایی می
  السدهمپیرام ن ع ه و جهه و سربازان  ن در میان گروهی از شیعیان از س ی امام صادق  علیه

پردازندد؛ امدا  ش د و سپس به تبیین ن ن خل ت ع ه و جهه و شمار  سدربازان  نهدا می  غاز می
ای که دارای ابهام ب د، و نیازمند تح ی  و پژوه  است  پاسخ امام صدادق  علیده السدهم   نکوه

 سرباز  که م رد اتظاق همده مندابع 75فرمایند: خداوند برای ع ه و جهه ایشان میاست.  نانکه 
روایی  ورار داد، است و در م ام شمار  و تظصیه م دار سربازان ع ه و جهه بیشور ولمداد شد، 

یدا بده  83  82  80  78ای که با تح ی ات ص رت گرفوه در برخی کودد  سدخن از  است به گ نه
سرباز ن ده شدد، اسدت کده در ایدن  55السهم الع  ل از امام کاظم  علیهاعوبار مؤید کواب تح 

که موأسظانه جدا از بیان بسیار ک تا، شارحان حدیث  هدیچ گ نده  ش دمی 75ت کمور از حد ص ر
تح ی  و پژوهشی در والد کواب و م اله ص رت نگرفوه است و حوی نظر شارحان نیز با تناوُات 
روبرو است. لذا با بررسی نظرات بزرگان در این م ض ن می ت ان به ات دان و تشدریح تنهدا منبدع 

که به لحاع گسور، اخهوی پرداخوه است و در ن ن خ د  پژوه  جدید و کاربردی است  روایی 
های اخهوی و ارزشی زایید، جامعده دست یافت و همچنین تل ی برخی افرادی که معو دند گزار،

ها تهی است؛ مد رد انو داد ودرار داد، و  ن را مدردود لیبرالیسوی غربی است و اسهم از این گزار،
های اخهوی و ارزشی به ودبض و بسدط برخدی ؛ بنابراین م اله حاضر ضمن معرفی گزار،داندمی
های اخهوی و عدم تعارض سربازان ع ه و جهه در م ام عند ان  ابوددا روایدت  و تظصدیه گزار،

 مون روایت  پرداخوه است؛ و در این خص ص پاسخ به  ند س ال به شدر  کیده وابده بحدث و 
هدا  یا ایدن گدزار،-2ای اخهوی و تربیوی در حدیث ع ه و جهه کدامند؟هگزار،-1بررسی است: 

 یا حدیث ع ه و جهه در منابع روایی دیگر مانند کدافی  -3محدود به منبع و نسخه کافی است؟



حل  
ت
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-ها ارزشی یکسان نیست و بین  نها تظاوت وج د دارد؛  گ نده مدیاگر گزار،-4ن ه شد، است؟ 

ت ان از تعارض ظاهری کهم امام صادق  علیه السهم   مبنی می  گ نه-5ت ان به  ن پاسخ داد؟ 
 سربازان ع ه و جهه  رمزگشایی کرد؟ 78و  75به عدد 

 متن حدیث شریف عقل و جهل -1

ِ  ن  َو ِعْنَدُ، ِعدَّ » ِ و ٌ  َعْنُه َعْن َعلَِي ْبِن َحِدیٍد َعْن َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن َواَل: ُکْنُت ِعْنَد َأبِي َعْبِد ا
ْندَدُ، ِمْن َمَ الِیِه َفَجَرى ِکْکُر الَْعْ ِه َو الَْجْهِه َفَ اَل  ن  اْعِرُف ا الَْعْ دَه َو ُجْندَدُ، َو اْعِرُفد ا الَْجْهدَه َو جُ 

ِ  ن  إِ  ِ و ْفَوَنا َفَ داَل َأُبد  َعْبدِد ا َ َخَلدَ  َتْهَوُدوا َواَل َسَماَعُة َفُ ْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َ  َنْعِرُف ِإ َّ َما َعرَّ ِ و نَّ ا
وَحانِیَیَن َعْن َیِمیِن الَْعْرِ  ِمْن ُن ِرِ، َف َ  ُل َخْلٍ  َخَلَ ُه ِمَن الرُّ اَل لَُه َأْدبِْر َفَأْدَبَر ُثمَّ َواَل لَُه الَْعْ َه َو ُهَ  َأوَّ

ُ َعزَّ َو َجهَّ لَُه َخَلْ ُوَ  َخْل ًا َعِظیمًا َو َأْکَرْمُوَ  َعَلی َجِمیعِ َخْلِ ي َودا ِ و َل ُثدمَّ َخَلدَ  َأْوبِْه َفَأْوَبَه َفَ اَل ا
ْلَمانَِي َفَ اَل لَُه َأدْ  ُ لَدُه الَْجْهَه ِمَن الَْبْحِر اْْلَُجاجِ الظُّ ِ و بِْر َفَأْدَبَر ُثمَّ َواَل لَدُه َأْوبِدْه َفَلدْم ُیْ بِدْه َفَ داَل ا

 ُ ِ و ا َرَأى الَْجْهُه َما َأْکَرَم ا بِِه الَْعْ دَه َو َمدا اْسَوْکَبْرَت َفَلَعَنُه ُثمَّ َجَعَه لِْلَعْ ِه َخْمَسًة َو َسْبِعیَن ُجْندًا َفَلمَّ
ُ، َو َ  َأْعَباُ، َأْضَمَر لَُه الَْعدَ  ْیَوُه َو َأَنا ِضددُّ ْمَوُه َو َو َّ اَوَ  َفَ اَل الَْجْهُه َیا َرَب َهَذا َخْلٌ  ِمْثلِي َخَلْ َوُه َو َکرَّ

َ  لِي بِِه َفَأْعِبنِي ِمَن الُْجْنِد ِمْثَه َما َأْعَبْیَوُه َفَ اَل َنَعْم َفِإْن َعَصْیَت َبْعَد َکلَِ  َأْخَرْجُو َ  َك ِمْن َو ُجْندَ  ُو َّ
ُ الَْعْ دَه ِمدَن الَْخْمَسد ِ و ا َأْعَبدی ا ِة َو َرْحَموِي َواَل َوْد َرِضیُت َفَأْعَباُ، َخْمَسًة َو َسْبِعیَن ُجْندًا َفَکاَن ِممَّ

رَّ َو ُهَ  َوِزیُر الَْجْهِه َو ا ُ، الشَّ ْبِعیَن الُْجْنَد الَْخْیُر َو ُهَ  َوِزیُر الَْعْ ِه َو َجَعَه ِضدَّ یَماُن السَّ ُ، الُْکْظدَر ْْلِ َو ِضدَّ
ُ، الُْجُح َد َو ....   .197-198/ 22  حدیث 1: ج 1371 بروی  «  َو الوَّْصِدیُ  َو ِضدَّ

جدول مفاهیم و مصادیق اخالقی در حددیث عقدل و جهدل و مقایسده آنهدا  -2

 براساس منابع روایی
اسن بروی  همان   اص ل این جدول بر اساس منابع اصیه و معوبر روایی از جمله کواب مح

/ 13  حددیث 2: ج 1362   خصال  ابدن باب یده 43 -1/51   ج14حدیث  :ق 1429کافی  کلینی  
  و م ایسده بدین  نهدا از 114-115 /10  حدیث 1ج  :1385  و عله الشرایع  ابن باب یه 592-55

از مصدادی   دهد کده برخدی نظر افوراق و اشوراک واژگان تنظیم شد، است. این جدول نشان می
 بدر اسداس منبدع کوداب کدافی   ع ه و جهه  کم و زیاد شد، است که به گمان برخی شدارحان

حکایت از ترادف برخی الظاع یا سه  ناسخان یا راویان یا م ارد دیگر ص رت گرفوه اسدت کده در 
ش د. هر  ند حدیث ع ه و جهده در دو منبدع  جای خ د به تظصیه ت جیهات  ن مبر  و ن د می

ابدن شدعبه   و تح  الع د ل  15-1384:17/  1426کواب اثبات ال صیه  مسع دی ر از جمله دیگ
 مد، است اما با ت جه به ابهامداتی کده دارد  مد رد ارزیدابی   401-403:ق 1363/  1404 حرانی 

ورار گرفوه و به عن ان مؤید منابع حدیث ع ه و جهه  وابه ارائه است. همچنین باید خاطر نشان 
جدول کیه بر مح ریت منبع محاسن تنظیم شد، است؛ زیرا این منبع با ت جه به ودمت و  کرد که
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اعوباری که دارد از س ی بزرگان حدیث از جمله؛ کلینی در کافی و شیخ صدوق در مدن  یحُدر 
الظ یه و دیگر علما و منابع م رد اسوناد ورار گرفوه است و از س یی عمد، بحث و ن د بدا شدارحان 

 ه و جهه در کواب کافی است که باید در ن د م رد م ایسه سایر منابع ورار گیرد.حدیث ع 
 لشکریان ع ه لشکریان جهه لشکریان ع ه لشکریان جهه

راز فا  
 کردن

الُْمکَا
 َشَظةَ 

 -مدارا 
 رازداری

47- 
 الُْمَداَرا ُ 

یَمانُ  ایمان الُْکْظرَ  کظر  1 اْ ِ

 یک رویی الُْمَماَکَر َ  دغلی
48- 

َسَهَمُة 
 الَْغیْدِ 

 2 الوَّْصِدی ُ  تصدی  الُْجُح دَ  انکارح 

فا  
 کردن

ْفَشاءَ   اْْلِ
پرد، 
 پ شی

49-
 الِْکوَْمانُ 

َجاءُ  امیدواری الُْ ُن َط  ن میدی  3 الرَّ

تبا، 
کردن 
 نماز

َضاَعةَ   اْْلِ
نماز 
 گزاردن

50-
َه ُ   الصَّ

 4 1الَْعْدلُ  عدل الج ر سوم

روز، 
 خ ردن

ْفَبارَ   اْْلِ
روز، 
 گرفون

51-
ْ مُ   الصَّ

وهر 
 وخشم

ْخطَ   5 الَرَضا خشن دی السُّ

فرار از 
 جهاد

 النُُّک لَ 
جهاد 
 کردن

52-
 الِْجَهادُ 

کْرُ  سپاس گزاری 2الُْکْظَرانَ  ناسپاسی  6 الشُّ

پیمان 
ح  
 شکسون

نَبَْذ 
 الِْمیثَاقِ 

حج 
 گزاردن

 الَْحجُّ -53
یأس از 
 رحمو 

 الْیَْأَس 
 شم داشت به 
 رحمت خدا

َمعُ   7 البَّ

سخن 
  ینی

 النَِّمیَمةَ 
سخن 
 نگهداری

َصْ ُن -54
 3الَْحِدیثِ 

حرص و 
 4 ز

 
 8 الوََّ کُّهُ  ت که و اعوماد به خدا الِْحْرَص 

نافرمانی 
 پدر مادر

 الُْعُ  قَ 
نیکی به 
 پدر مادر

بِرُّ -55
 الَْ الَِدیْنِ 

سخت 
 دلی

الِْعزَّ َ 
5 
 

ْأَفةُ  نرم دلی الرَّ
6 9 

 الَریَاءَ  ریاکاری
با ح ی ت 
 ب دن

56-
 الَْحِ یَ ةُ 

کینه 
 ت زی

دَ  َُ الَْغ
7 

 
ْحَمةُ  مهربانی  10 الرَّ

 زشوی
 ناشایسوگی

 الُْمنْکَرَ 
 نیکی

 شایسوگی
57-

 الَْمْعُروُف 
 11 الِْعلْمُ  دان  و گاهی الَْجْههَ  نادانی

                                                 
در عله الشرایع واژ، الَْعْ ُه  مد، است. البوه این واژ، در م ایسه با کلمه ضد  ن  به صراحت نشان می دهد که  - 1

 اشوبا، سه ی در نسخه ص رت گرفوه است.
 درخصال واژ، الُْکْظَر  مد، است. - 2
 است. درخصال واژ، ِصْدُق الَْحِدیِث  مد، - 3
 عهمه مجلسی در تح  الع  ل  معنای حرص در اینجا را فعه ج ارحی می داند. - 4
 در کافی واژ، الَْ ْسَ َ   مد، و در عله الشرایع این واژ، نیست - 5
 درعله الشرایع این واژ، نیست - 6
 درعله الشرایع این واژ، نیست - 7
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خ د 
  رایی

جَ   الوَّبَرُّ
خ د 
 پ شی

وْرُ -58  12 الَْظْهمُ  شع ر الُْحْم َ  حماوت السَّ

بی 
 پروایی

َکاَعةَ  الَْهوْ َ  بی باکی الوَِّ یَّةُ -59 ت یه اْْلِ
 13 الِْعظَّةُ  پاکدامنی 1

جاند 
داری از 
 باطه

 انصاف الْحِمیَّةَ 
60-

نَْصاُف   اْْلِ
ْغبَةَ  رس ایی ْهدُ  پارسایی الرَّ  14 الزُّ

 2الْبَْغيَ  زنا دادن
خ د رایی 
برای 
 ش هر

61-
الوَّْهیِئَةُ 
3 

 15 الَرْف ُ  خ   رفواری الُْخْرقَ  رفواریبد 

 پاکیزگی 4الَْ َذاَر َ  پلیدی
62-

 النََّظاَفةُ 
ْهَبةُ  پرواداشون الُْجْرَأ َ  گسواخی  16 الرَّ

 حیا 5الُْخلْعَ  بی حیا
63-
 الَْحیَاءُ 

الوَّکَبُّرَ  خ دپرسوی
 17 الوََّ اُضعُ  فروتنی 6

تجاوز از 
 ح 

 میانه روی الُْعْدَوانَ 
64-
 الَْ ْصدُ 

نَ  شوابزدگی  18 الوَُّؤَد ُ   رامی الوََّسرُّ

خ د را به 
رنچ 
 انداخون

  س دگی الوََّعدَ 
65-
اَحةُ   الرَّ

َظهَ  بی خردی  19 الِْحلْمُ  خردمندی السَّ

سخت 
 گیری

ُع  الصُّ
 بَةَ 

 سان 
 گیری

66-
ُه لَةُ   السُّ

ْمُت  خام شی الَْهَذرَ  پرگ یی  20 الصَّ

 الَْمْح َ  بی برکوی
-برکت

 داشون
67-

 الْبََرکَةُ 
گردن 
 کشی

 21 اِ ْسوِْسَهمُ  رام ب دن اِ ْسوِکْبَارَ 

 الْبََهءَ  گرفواری
-سهموی

 تندرسوی
68-

 الَْعاِفیَةُ 
تردید 
 کردن

الوََّجبُّرَ 
 22 الوَّْسلِیمُ  تسلیم ح  شدن 7

افزون 
 طلبی
 

 23 9الَْعْظ ُ   8الِْحْ دَ   الَْ َ امُ -69 اعودال الُْمَکاثََر َ 

                                                 
  مد، است. درکافی  خصال و عله الشرایع واژ، الوََّهوُّ َ  - 1
 این واژ، درعله الشرایع نیست - 2
 این واژ، درعله الشرایع نیست - 3
 در کافی و خصال واژ، الَْ َذَر  مد، است - 4
 در کافی و خصال واژ، الَْجَلَع  مد، است. - 5
 در کافی واژ، الِْکبَْر  مد، است - 6
 درکافی واژ، الشَّ َّ  مد، است - 7
 این واژ، درخصال و عله الشرایع ککر شد، است اما درکافی وج د ندارد. - 8
 این واژ، درخصال  عله الشرایع: است درکافی: نیست - 9
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پیروی 
 ه ساز

 1الَْهَ ى
-م اف ت

 باح 
70-

 الِْحکَْمةُ 
 24 3الَروَّةُ   2الَشْ َ  َ  

الْیَِ ینُ   4الشَّ َّ   الَْ َوارُ -71 موانت الِْخظَّةَ  سبکی
5 25 

َ اَو َ  ش اوت  سعادت الشَّ
72-

َعاَد ُ   السَّ
بْرُ  شکیبایی الَْجَزنَ  بی تابی  26 الصَّ

اصرار بر 
 گنا،

ْصَرار  الوَّْ بَةُ -73 ت به اْْلِ
انو ام 
 ج یی

ْظحُ   شم پ شی اِ نْوَِ امَ   27 الصَّ

بیه د، 
طمع 
 بسون

 اِ ْغوَِرارَ 
طلد 
  مرز 

74-
 اِ ْسوِْغَظارُ 

 28 الِْغنَی بی نیازی الَْظْ رَ  نیازمندی

سهه 
 انگاری

 مراوبت الوََّهاُونَ 
.الُْمَحا75

 َفَظةُ 
 خبربی

 ب دن
ْه َ   29 6الوََّظکُّرُ  یاد داشون السَّ

 سرباززدن
اِ ْسوِنْ 
 کَاَف 

َعاءُ -76 دعا کردن  30 الِْحْظُظ  در خاطر نگه داشون النَْسیَانَ  فرام شی الدُّ

 شادابی الْکََسهَ  سسوی
77-

 النََّشاُط 

 دوری 
-کنار،

 گیری
ُ   مهرورزی الَْ ِبیَعةَ   31 الوََّعبُّ

 الَْظَر ُ -78 خ شدلی الَْحَزنَ  اندوهگین
 7حرص
 

 32 الُْ ُن نُ  وناعت الِْحرص

کنار، 
 گیری

الَْعَصبِیَّةَ 
8 

مأن س 
 شدن

لَْظةُ -79  اْْلُ
دریغ 
 وخ دداری

 الُْمَؤاَسا ُ  تشریک مساعی الَْمنْعَ 
33 
 

 سخاوت الُْبْخهَ  بخیه
80-

َخاءُ   السَّ
 الَْعَداَو َ  دشمنی

 دوسوی
 

 34 الَْمَ دَّ ُ 

 
پیمان 
 شکنی

 35 الَْ َفاءُ  پیمان داری الَْغْدرَ 

  
اَعةُ  فرمانبری الَْمْعِصیَةَ  نافرمانی  36 البَّ

بلندی 
 جسون

ُُ نُ  سرفرودی الوََّباُولَ   37 الُْخ

مبوه   همةُ  سهمت الْبََهءَ   38 الس 

                                                 
 در کافی واژ، الَْهَ اَء  در عله الشرایع واژ الَن اِو   مد، است. - 1
 افی نیستاین واژ، درخصال و عله الشرایع است و در خصال: الَْ ْسَ َ   مد، و درک - 2
 این واژ، درخصال و عله الشرایع  مد، است اما درکافی نیست - 3
 این واژ، درخصال و عله الشرایع  مد، است اما درکافی نیست - 4
 درخصال و عله الشرایع است اما درکافی نیست - 5
 در کافی و عله شرایع واژ، الوََّذکُُّر  مد، است. - 6
رص در اینجا را فعه ولبی به معنای غم و اندو، بر عددم دسدت یدافون بده عهمه مجلسی در تح  الع  ل  ح - 7

 مازاد و بیشور می داند
 در کافی  خصال و عله الشرایع واژ، الُْظْرَوَة  مد، است. - 8
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 شدن

تنظر و 
 انزجار

 39 الُْحدُّ  دوسوی الُْبْغَض 

 
دروغ 
 گ یی

 40 الَصْدقُ  راسوگ یی الْکَِذبَ 

 
باطه و 
 نادرسوی

 الَْح ُّ  ح  و درسوی الْبَاِطهَ 
41 
 

  

 42 اْْلََمانَةُ  امانت الِْخیَانَةَ  خیانت

ناپاکی 
 دل

ْ بَ  ْخَهُص  پاکدلی 1الشَّ  43 اْْلِ

 

َهاَمةُ   ا کی الْبََهَد َ  سسوی  44 الشَّ

 زیرکی الَْغبَاَو َ  ک دنی
 2الَْظْهمُ 
 

45 

نْکَارَ  ناشناسی  46 الَْمْعِرَفةُ  شناسایی اْْلِ

 

بر اسداس  75های مختلف شارحان حدیث در کشف معنای مازاد عدد دیدگاه-3

 کتاب کافی
در این خص ص  هار دیدگا، وج د دارد: ال : گروهی مانند شیخ بهایی معو دند؛ الظاع مازاد 

تجمیع بین در مون حدیث بدل و مورادف هسوند.   نانکه خ اهد  مد ؛ و در یک احومال معو د به 
ُنَسخ است؛ ایشان بر این باورند که امکان دارد در دست مرح م کلینی یا ناسخ نسخی ب د، که در 

مظه م و مصداق جن د ع ه و جهه ککر شد، و  یزی اضافه بر این عدد بیان نشدد،  75هر یک 
کلینی منوهی برخی مظاهیم مذک ر در هر نسخه بادیگری تظاوت دارد که به هنگام نسخه برداری 

 75تمام مظاهیم مخول  را تحت روایت واحد تجمیع کرد، و این باعث زیاد، شدن مظاهیم از عدد 
های مازاد بدل و مورادف هسدوند و ناسدخ بده دهد که این واژ،گشوه است که در اینجا پاسخ می

  ب: گروهدی 1/270ق:ج1382اشوبا، این ها را مسو ه ککدر کدرد، اسدت  مهصدالح مازنددرانی 
هصالح مازندرانی  وائه به عدم حصر مظه م عدد  عدم اعوبار مظه م عدد  هسوند و منظ ر این  م

است که ککر عدد در مظه م حصر  ظه ر عرفی و ع هئی ندارد؛ بلکه ظه ر اولی ه در بیان حدداوه 
مصادی  جن د ع ه و جهه است و از این رو منافات با بیشور شدن مصادی  از میزان عدد مذک ر 

ر  غاز کهم امام  علیه السهم  ندارد. ج: گروهی هم از جمله میرداماد د ار سه  عدد مازاد شدد، د
                                                 

 درعله الشرایع واژ، الَشْرَك  مد، است. - 1
وق برای عدم جل گیری از اشوبا، و تکدرار در عله الشرایع واژ، الِْظْبَنُة  مد، و ممکن است گظوه ش د  شیخ صد - 2

 به معنای الظبنه است   ورد، است که« الظهم»کلمه  معنای دیگری از 
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مصدداق نددارد و دلیده  ن ایدن  75است. ایشان تص ر کرد، است؛ حدیث ع ه و جهه بیشور از 
بیان اند؛ م رد انو اد ورار داد، و است که ایشان کسانی را که در صدد ت جیه ترادف معنایی بر مد،

سدهمت ضدد، -3ال ن ن ضد، الحدرص  -2ت که ضد، الحرص -1های دارد؛ اگر ما در گزار،می
ا  این است که تعداد سربازان ع ده وایه به ترادف شدیم   زمهعافیه ضد، السهمه   -4البهء 
  41-42ق: 1403السدهم  اسدت.  میردامداد عدد ش د و این بر خهف و ل امام  علیه 73و جهه 

در حالی است که تص ر میرداماد باطه است اما با ت جده بده ت جیده معندای موظداوت در واژ،  این
بهء  نانکه خ اهد  مد  به نظر می رسد که ایشان به عن ان ناود ترادف معنایی محس ب گردندد. 

ر السهم  سربازان ع ه و جهه را داز س یی مهصدرا نیز اظهار داشوه که ما علت اینکه امام  علیه
محص ر داشوه  اطهعی نداریم. هر  ند برخی از ود ل مهصددرا بیدان داشدوه اندد کده  75م دار 

ایشان در الظاع مشورک ثهثه  نانکه خ اهد  مد  وایه به زاید، ب دن  نان است منوها بده خداطر 
ورابددت معنددا و معنددای خظیدد  و دویدد   جددزء اعددداد محسدد ب نمددی شدد د؛  مجددذوب 

در این خص ص باید گظت که به نظر مدی رسدد ایدن افدراد بده طد ر   1/251ق:ج1429تبریزی 
اند. هر  ند که ایشان در م ام شر  الظاع سه ی و ل جناب فیض کاشانی را به ایشان نسبت داد،

مانند میرداماد برای الظاع مشورک و مورادف  معانی مخول  ککر نم د، است و بر این اعو اد است 
اشوه است شاید ف رات زاید، سه گانده بده خداطر تدرادف معندایی  که با ت جه به نسخ کافی که د

   6/ 1 :جق 1406 معانی خظی  و ورید   باشد؛ لذا از اعداد محس ب نشد، اسدت. فیض کاشدانی 
شد د؛ خص صدًا ایدن حال در این جا به ن د تظصیلی گرو، اول به همرا، منابع حدیث پرداخوه مدی

ین ن د در اصه مؤید گرو، س م  تحت عن ان ودائلین بده عددم و ل  مدعیانی را به دنبال دارد و ا
 ترادف معنایی است.

 دیدگاه قائلین به ترادف معنایی  -1-3
ت ان از جمله: شیخ بهایی و شری  شیرازی دانست.  نان معو دند معو دان این دیدگا، را می

دارد و م دار مازاد زاید، سرباز   هماهنگی وج د  78سرباز ع ه و جهه یعنی 75که مازاد بر عدد  
اندد. اند و علت  ن را اشوبا، راویان و ناسخان مبر  نم د،نیست بلکه وائه به ترادف معنایی شد،

ش د. شیخ بهایی ]با اسوناد به روایت اص ل  اینک به بررسی دیدگا،  نان به شر  کیه پرداخوه می
سرباز اسدت کده البوده 75هک همان کافی[ معو د است  اخوهفی در بین این اعداد نیست بلکه م

سرباز که در م ام شمار  است ت جیه ش د. ایشان برای حه این معما  مو سده بده  78باید عدد 
ها به جهدت ورابدت و شدباهت]بدلیت[ شدد، اسدت  و در  ترادف معنایی  تکرار و تزاید برخی واژ،

مهخلیده وزویندی نیدز نظدر  ها شدد، اسدت.  نانکده وائه به بدلی ت واژ، 75ت جیه مازاد بر عدد 
ُ، اسواد  شیخ بهایی را این گ نه بیان می ُ، الُْ ُند َط [ بدا البمدع ]َو ِضددَّ دارد؛ ف ر، الرجا ]َو ِضددَّ

اند  صدحیح نیسدت  زیدرا  ندان الَْیْأَس[ تکرار هسوند و کسانی که دست به ت جیه عدم تکرار زد،
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یعنی یأس از مردم است که در ایدن صد رت  اند  منظ ر از طمع یعنی طمع از مردم و ضد گظوه
اولی از سربازان جهه است و دومی از سربازان جهه است بلکه وُیه برعکس است  زیرا طمع از 
مردم مذمت شد، و یأس از  ن مد  شد، است که در این ص رت سزاوار است که ف ر، بدرعکس 

ه دو ف در، م جد د در ایدن ش د و این گ نه گظت الیأس و ضد، البمع باشد و ظاهر این است کد
اند در اینجا جمع شد، است و  نچده نسخه از بعُی نسخ ب د، است که   ن با یکدیگر بدل ب د،

گ ید؛ شیخ بهایی معو د اسدت  ص اب است عدم جمع بین دو نسخ است و همچنین مهخلیه می
ُ، الُْ ُند َط [ و البمدع ]َو ِضددَّ  -1گانه  این ف رات سه ُ،  -2ُ، الَْیدْأَس[  الرجا ]َو ِضددَّ الظهدم ]َو ِضددَّ

ُ، الَْغَباَوَ [  َها الَْبَهَء[  یعنی در اصده -3الُْحْمَ [ و الظهم]ِضدَّ َها الَْبَهَء[ و العافیه]َو ِضدَّ السهمه]َو ِضدَّ
باشدد  نها ش  ف ر، است که سه تای  نها تکراری و زائد است  زاید هسوند و به عن ان بدل مدی

اندد و بده طد ر جداگانده اند؛ بین  نها جمدع نمد د،در حالی که از بدلیت غافه ب د،منوها ناسخان 
  مهصدالح  242و  1/256ق: ج 1429اندد خلیه وزویندی اند لدذا ن یسدندگان غلدط ن شدوه ورد،

نماید که شاید ایدن سده ف در،  مازندرانی و فیض کاشانی نیز همین و ل را از شیخ بهایی بیان می
 1382اند  مازنددرانی اند؛  نها را جمع نم د،سخین در حالی که از بدلیت غافه ب د،زاید، است و نا

  شری  شیرازی نیز مانند شیخ بهایی  همین ف رات 1/62ق: ج 1406  فیض کاشانی 1/270ق: ج
سه گانه را نام برد، و  نها را مورادف و موحد دانسوه است و در ت جیه  ن به دو علت اسوناد نم د؛ 

رای اینکه بو اند در تکرار ت ضیح و ت رید به س ی فهم مخاطد بش د. دیگری یا به خاطر یکی ب
 . به  88ق: ص1430سه  و اشوباهی است که از ناحیه راوی ص رت گرفوه است  شری  شیرازی 

نظر می رسد وایلین به این ود ل بیشدور از ایدن افراد شدیخ بهایی شدری  شدیرازی  باشدد زیدرا 
دارد که جمهد ر حکمداء معو دندد یکدی از  ن در وجه تکرار واژ، الظهم بیان میمهخلیه وزوینی 

  همچندین فدیض 1/250ق: ج1429ها از س ی ناسخین اضافه شد، است.  خلیده وزویندی  واژ،
های پیشین شد، است منوها به خاطر ورابت معنا جدزء  کاشانی نیز وائه به زائد، ب دن همان گزار،

رسدد کده ایشدان بدا  . اما به نظر مدی1/64ق: ج 1406فیض کاشانی اعداد محس ب نشد، است 
  و 1/68فیض کاشدانی همان   جبرشمردن معانی موظاوت در تکرار واژگان الحدرص در دو ف در، 
 کند. تکرار واژ، البهء در دو ف ر، دیگر سخن خ د  را ن ض می

 قائلین به عدم ترادف معنایی  -2-3
مهصالح مازندرانی  مهخلیه وزوینی  عهمه مجلسدی معو دندد؛ وائلین این دیدگا، از جمله 

اشوبا، و خبایی از س ی ناسخین و راویان ص رت نگرفوه است از این رو برای واژگدان مودرادف  
اند؛ هر  ند فیض کاشانی و عهمه مجلسی عهو، بدر بیدان تدرادف معانی دیگری نیز ارایه نم د،

با ت جه به معانی موظاوت مبدر  نمد د، اندد کده بدا ت جده بده  معنایی  غیر ترادف معنایی را نیز
ت ان  نها را از وائلین نظر دوم دانست. اینک به بررسی ودائلین ایدن  های انجام گرفوه  می بررسی
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در عن ان صددرروایت  بدا  75مهصالح مازندرانی معو د است که بین عددد ش د: و ل پرداخوه می
   هیچ منافاتی وج د ندارد؛ زیرا در عن ان  یدزی جدز مظهد م در م ام تظصه مون روایت 78عدد 

عدد نیست که افاد، حصر دهد و این حصر مظه م   نانکه در اص ل ف ه بیان کردم معوبر نیسدت 
  به عبارتی یعنی سربازان بیشور از این م دار اسدت منوهدا در 1/270ق :ج 1382 صالح مازندرانی 

 نانکه گذشت عهمه مجلسی نیز مانند دیگدر شدارحان ، است.اینجا مهم ترین سربازان  بیان شد
همین تکراری ب دن یا ترادف معنایی برخی واژگان را مبر  نم د، است هر  ند برخدی واژگدان 
تکراری با م ارد ککر شد، وبلی موظاوت است اما عهمه با دیگر شارحان موظاوت عمه کرد، است؛ 

از این احومال عدول نم د، و برای  نهدا معدانی موظداوتی را زیرا در ابودا احومال تکرار داد، سپس 
عهمده بیان داشوه است و گ یا در ح ی ت وائه به اخوهف الظاع و واژگدان شدد، اسدت.  نانکده 

و « ا یمان و الکظدر»را تکرار همان واژگان « الوصدی  ضد الجح د»مجلسی در احوما تی  واژ، 
َجاُء َو ضِ  طمع را با رجاء ]» ُ، الَْیْأَس الرَّ َمُع َو ِضدَّ ُ، الُْ ُن َط = البَّ ْأَفُة وضد، [   الرأفة را با الرحمة ]دَّ الرَّ

دَ  َُ ْحَمُة ضد، الَْغ َ  با الرَّ [ یکی دانسوه است. سپس با ت جیهاتی بیدان داشدوه اسدت کده ایدن الِْعزَّ
رای عهمده مجلسدی در جدای دیگدر بد  112-113 1 ج ق1110ف رات تکراری نیست. مجلسی 

هدای  نزدیک نماید گظوه اسدت   د ن گزار، 75اینکه بو اند عدد سربازان ع ه و جهه را به عدد 
شد د   عبادی از جمله صهت  ص م و جهاد در وسط خبر  مد، است  نها عمًه یکی محسد ب می

  البوه همین سخن و دلیه اخیدر 1/68ج ق: 1404ش د.   مجلسی  بنابراین عدد سربازان زیاد نمی
را نیز مه محسن فیض کاشانی از سی د السند أمیر حسن ال ایني ن ه نم د، است کده سدی د گظوده 
است: شاید عباداِت  هار گانه از جمله: صهت  صیام  حج و جهاد همده بدا هدم یکدی محسد ب 

ت جیده را دور از کهدن    اما در م ابده فدیض کاشدانی ایدن1/62ج ق: 1406ش د فیض کاشانی 
  .  1/64ج ق: 1406داند. فیض کاشانی  می

 جمع بندی مصادیق واژگان ترادف معنایی
ت ان مصادی  واژگان مورادف را به شر  کیده دسدوه  بنابراین طب  او ال ترادف معنایی می

 بندی نم د:
 گرو، اول:

ُ، الْ  -1 َمُع َو ِضدَّ ُ، الُْ ُن َط = البَّ َجاُء َو ِضدَّ  َیْأَس الرَّ
ُ، الَْغَباَو َ  -2 ُ، الُْحْمَ  = الَْظْهُم َو ِضدَّ  الَْظْهُم َو ِضدَّ
َها الَْبَهءَ  -3 َها الَْبَهَء = الَْعاِفَیُة َو ِضدَّ َهَمُة َو ِضدَّ  السَّ

 گرو، دوم:
 «ا یمان و الکظر« = »الوصدی  ضد الجح د» -1
ُ، الُْحْمَ  = الَْظْهُم وَ  -2 ُ، الَْغَباَو َ  الَْظْهُم َو ِضدَّ  ِضدَّ
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 الرحمه ضد، الغُد=  الرأفه ضد، الغز،-3
 گرو، س م:

واژگان صهت  ص م و جهاد به خاطر اینکه از عبادات محس ب می شد د یکدی محسد ب 
 ش د.  می

 نقد و بررسی توجیهات مدعیان ترادف معنایی -4
و عم می وابده  البوه د یه مدعیان ترادف معنایی ممکن است در جای خ د با دوت عرفی

وب ل باشد اما این ت جیهات با ت جه به اخوهف نسدخ حددیث ع ده و جهده در الظداع و معدانی 
مخول  با اشکا ت اساسی روبرو است.در اینجا به برخی ن دهای مبر  شد، به شر  کیه اشدار، 

 ش د. می

 در برخی منابع حدیث عقل و جهل 78نقد بر اساس بیان مازاد عدد -1-4
تد ان گظدت؛ ت جیهدات انجدام  ذیر  ت جیهات هماهنگی و ترادف معندایی  میبر فرض پ

گرفوه از س ی  نها با ت جه به یکی از منابع حدیث یعنی کواب اص ل کافی ص رت گرفوه است و 
از منابع دیگر همچ ن محاسن بروی که از ودمت و اعوبار بیشور برخ ردار است  غظلت شد، است. 

سرباز ع ه و جهه در م ام تظصیه و شمار  است   80سخن از عدد  زیرا در کواب محاسن بروی
که باید وائلین به ترادف معنایی در اص ل کافی  بو اند ت جیه مازاد ف رات کواب محاسن برودی را 
که بالغ بر سه ف ر، دو تایی است را با همان رو  پاسخ دهند؛ این درحالی است که این واژگدان 

نانکه خ اهد  مد   موظاوت هسوند. از س یی  غیر از کواب محاسن بروی از لحاع لظظی و معنایی  
  81از منبع دیگری تحت عن ان ال صیه روبرو هسویم که در این کوداب  تعدداد سدربازان ع ده را 

سرباز عن ان نم د، است. بنابراین وائلین بده تدرادف معندایی   83سرباز و تعداد سربازان جهه را 
 ن هم در حالی که واژگان مازاد  نانکه   78ین مهک به ت جیه مازاد بر عدد ت انند با ا  گ نه می

 خ اهد  مد  موظاوت است  بر یند؟ 

 پاسخ نقضی مقایسه دو منبع کتاب کافی و محاسن-2-4
تد ان وائده بده  های مبر  شد، بر دیدگا، اول وابه تص ر است اینکه می یکی دیگر از ن د

در م ایسه با کواب محاسن بروی شد و این  نین گظت؛ ممکن حذف برخی واژگان  اص ل کافی 
در کواب اص ل کافی باشد؛ منوهدا بده د یلدی ایدن  78است تعداد واژگان اخهوی بیشور از عدد 

واژگان حذف شد، است. زیرا در م ایسه با کواب محاسن بروی که از ودمت نسخ برخ ردار اسدت  
مازاد به علت در کنار هم و در یک سبر و خدط ودرار  سرباز  مد، است و این مصادی  80عدد  ن

گرفوه است  ممکن است از س ی راوی یا ناسخ به ط ر سه ی مغظ ل واوع شدد، و ن ده نگشدوه 
است. نانکه  طبرسی حدیث ع ه و جهه را در کواب مشکات ا ند ار بده سدند کوداب محاسدن 
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ه را ن دده ننمدد د، بروددی  ن دده نمدد د، کدده عددهو، بددر تغیددرات جزیددی  کیظیددت خل ددت جهدد
 رسد سه ًا حذف شد، است.    که به نظر می 252-255/ 1344است طبرسی 

 78های مختلف مصادیق سربازان عقل و جهل بر مازاد  نقد بر اساس گونه-3-4
گدردد؛ در  های انجام گرفوه بر منابع روایدی مخولد  مشداهد، می می ت ان گظت  با بررسی

برخی منابع  سخن از مصادی  سربازان ع ه و جهه است که  ن مصادی  در منابع دیگر نیامدد، 
دهد که با جمع بندی همه مصدادی  مبدر  شدد، در مندابع مخولد    است. این مبلد نشان می

رسد  باشد که در این ص رت به نظر می 78ازان ع ه و جهه بیشور ازعدد   ت اند مصادی  سرب می
که ت جیه نظریه واوظین و ل مهصدرا   ترادف معنایی یا معانی وریبه بنابربدلیت و سه  ناسخان  
را، حه درسوی نباشد خص صًا که مصادی  مبر  شد، با اسو هل معنایی و تباین لظظی به شدر  

 کیه روبروست. 
در کواب محاسن بروی به مصادی ی اشار، شد، است که در کواب کافی نیامد، اسدت  -ال 
 از جمله:
ُ، الِْحْ َد -1 َها الَشْ َ َ  -2َو الَْعْظُ  َو ِضدَّ ُ، الشَّ َّ -3ََ الَروَُّة َو ِضدَّ  ََ الَْیِ یُن َو ضدَّ
» -2 «حسدد» -1هدایی از جملده:  در کواب اثبات ال صیه بر خهف کود دیگدر  گزار، -ب
  مد، است. « الغلظه»-4« البل ی»-3 بی حیایی 1«ال حه

ای مبر  شد، است کده در کوداب محاسدن   گانه 78در کواب عله الشرایع گزارههای  -ج
الوهیئده -3الرحمه ضدد، الغُدد  -2الرأفه ضد، الغز،  -1کافی و خصال بیان نشد، اند از جمله: 

 .ضد البغی

حدیث در کتاب الوصدیه و تحدف العقدول بده  تمسک و توجیه به  دو منبع-4-4

 عنوان مؤید 
ایددن حدددیث ضددمن اینکدده تظاوتهددایی از نظددر ناودده  گ ینددد، و مخاطددد در کودداب 

ق: 1363/  1404 ابن شدعبه حراندی   و تحد  الع د ل 15-17/ 1384/  1426ال صیه مسع دی 
ت اند با ت جیهاتی  حددیث    گ یند، امام کاظم علیه السهم  مبر  گشوه است ولی می403-401

وارد، در این کوابها را به عن ان مؤید حدیث امام صادق علیه السهم  دانست و بیان داشت عهو، 
بر اینکه این حدیث در کود محاسن و کافی  مد، و ت جیه معنایی مردود شد به لحداع کوابهدای 

  ل و اثبات ال صیه نیز ت جیه ترادف معنایی وابه وب ل نیست. زیرا اوً  تظداوت عدددی تح  الع
  نانکه خ اهد  مد  درکواب ال صیه و تح  الع  ل به مانند کواب محاسن و کافی نیز وج د دارد. 
ثانیًا هر  ند حدیث در کواب ال صیه به لحاع ناوه راوی  و گ یند،  تردید بین امام صدادق علیده 

                                                 
 ت اند مورادف باشد. می« ال حه»هر  ند  - 1
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السهم و امام کاظم علیه السهم است  و م رد خباب امام لشیعه  ابهام دارد اما در کوداب تحد  
ت اند این دو منبع  تظسدیر و تبیدین حددیث امدام  الع  ل از امام کاظم ن ه شد، است  بنابراین می

حدیث صادق علیه السهم  و به عن ان مؤید م دار کمی و کیظی حدیث باشد. در وجه ابهام زدایی 
ُرِوی عن عدالم »در کواب ال صیه گظوه می ش د در صدر حدیث ال صیه روایت اینگ نه  مد، است 

 یکی ازشیعیان   مبر  نمد د، اسدت. بده نظدر « لشیعه» و این عالِم  خباب را به « اهه البیت
بده  رسد این حدیث در م ام ت یه از امام معص م  علیه السهم  صادر شد، باشد؛ زیرا بدا ت جده می

م وعیت خبرناک سیاسی بنی امیه و بنی العباس واعد، ت یده مد رد اسدوظاد، امدام صدادق علیده 
السهم ورار گرفوه است. لذا با ت جه به مون حددیث و محود ای  ن بدا روایدت محاسدن و تحد  
الع  ل دارای سند معوبر است و روایت نیز از س ی عالم اهه بیت یعنی امدام علیده السدهم ن ده 

 ن عالم بین امام صادق علیه السهم  و امام کاظم علیه السهم  مردد است. ممکن است با شد، و 
ت جه به مظرد ب دن خباب  لشیعه  منظ ر هشام ابن حکم باشد که در این ص رت روایت از امدام 
کاظم علیه السهم  است که در کواب تح  الع  ل خباب شناخت ع ه و جهده بده هشدام ابدن 

بنابراین با این ت صی  در تعداد سربازان ع ه و جهه ناهماهنگی بسیاری وج د  حکم  مد، است.
سرباز در مون حدیث ککرشد، است و سربازان ع ه و جهه به ط ر  55دارد. زیرا در تح  الع  ل  

جداگانه و در کنار هم مبر  شد، است نه ترکید و ت ابلی و دوتایی  یعنی همه سربازان ع ه بدا 
سدرباز  83سرباز و برای جهه  81ازان جهه باهم   و در کواب ال صیه برای ع ه هم  مد، و سرب
ت انند  در راسوای ت  یت و مؤیدد دیددگا، دوم و ن دد  بنابراین  دو منبع مذک ر می. ن ه شد، است

 55دیدگا، اول ورار گیرد؛ خص صًا تعداد سربازان ع ه و جهه در کوداب تحد  الع د ل بدالغ بدر 
سرباز است  که  75شمار  ککر شد، است  در عین اینکه در صدر روایت سخن از سرباز در م ام 

کمبد د ایدن این م دار بسیار کمور از حد نصاب است و ممکن اسدت در ت جیده  ن گظوده شد د؛ 
سدرباز  55مصادی  از س ی ناسخ یا سه  ناوه است یا اینکه امام علیه السهم بده همدین تعدداد 

هات و اص ل فُدایه و ع ه و جهه بسند، نم د، اس ت که می ت اند از باب مظه م عدد و بیان ام 
   رکایه است.
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  عدم اجماع و اتفاق شارحین در ذکر مصادیق حدیث -5-4

ت ان گظت؛  نانکه گذشت اوً  اجماعی در ککر مصادی  سدربازان ع ده و  در این راببه می
های سده گانده  جهه از س ی شارحین اص ل کافی ص رت نگرفوه است ثانیًا همه ت جیهات گرو،

 مبر  شد،   نانکه گذشت  با اشکا ت  عدم ترادف معنایی  روبرو است. 

 ه سوم ترادف معنایی واژگان عبادی نقد خاص به توجیه قائلین گرو -6-4
 نانکه گذشت ت جیه گرو، س م که و ل خ د را ح  می دانند و واژگان عبادی سه گانه یا  

اند  بسیار سدخی  اسدت؛   نانکده گذشدت   هارگانه نماز حج زکات و روز،  را یک گزار، دانسوه
ت. اما این ت جیه هیچ رببی بده عهو، بر اینکه فیض کاشانی نیز  این ت جیه را دور از کهن دانس

ها را با ت جه به همین رویکدرد و  ت ان سایر گزار، حه مازاد ندارد؛ زیرا طب  مهک و ل س م  می
کارکرد در یک مجم عه دانست در این ص رت تعداد سربازان ع ه در م ام تظصیه به مراتد  کم 

  اخهوی  سیاسی و اووصدادی ت سدیم های اعو ادی ت ان مصادی  را به گزار، ش د. مثًه می تر می
نم د و بیان داشت؛ واژگان شرک  ایمان  اخهص  تصدی  و غیر، همه با هم یک گزار، اعو ادی 

 ش د.  یا اخهوی محس ب می

 نقد بر اساس شباهت الفاظ و معانی -7-4
ت ان پیرام ن ت جیهات ن ددهای گدرو، اول و عهو، بر اشکا ت مبر  شد، در گذشوه  می
ت ان گظت: هر  ند برخی الظاع ممکدن اسدت  دوم نیز اشکا تی وارد است و در این خص ص می

شباهت ص ری مشورک لظظی  و معنایی داشوه باشد اما بدا  ودرار گدرفون ایدن واژگدان در کندار 
کند. مانندد:  جمهت دیگر  به سبد اغراض گ یند، و ورائن مرب طه کش  معنای موظاوت پیدا می

لظظی و معن ی یا مورادف که با ورار گرفون در کنار الظاع دیگر عهو، بر اینکه بدر  الظاع مشورک
مصداق واحد د لت دارد به معانی موظاوت اشار، دارد. مثًه اراد، لظدظ بشدر از ناحیده پیددا بد دن 
پ ست اطهق شد، است و همچنین لظظ انسان از ناحیه أندس   فرام شدی  و لظدظ  دم از لحداع 

گیرد یا لظظی کده از لحداع شدکلی و هیئودی مانندد  خوار مادی م رد مهحظه ورار میطینت و سا
گیدرد هدر کددام از  ن الظداع  یکدیگر بد د، یدا ووودی لظدظ در میدان دو لظدظ موظداوت ودرار می

نماید مانند لظظ مشورک شیر. بنابراین ادعای ترادف معندایی  موحدالشکه  معنای موظاوتی پیدا می
ه هر کدام معنای خاصی را اشار، دارد؛ مانند لظظ بهء یکی دنی ی و دیگدری سربازان ع ه و جه

اخروی یا لظظ الظهم که یکی درک مصالح دنی ی دیگری درک مصالح اخروی  نانکه بده برخدی 
 ش د . مصادی   ن در کیه اشار، می
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 نقد بر اساس برخی مصادیق و مؤیدات شباهت لفظی و معنایی -8-4
مؤیدات و مصادی  در کهم بزرگانی از جملده؛ شدیخ صددوق  میردامداد   در اینجا به برخی

های لظظدی دارد امدا دارای  مهصدرا  عهمه مجلسی و فیض کاشانی که در عین اینکده شدباهت
ش د. این ش اهد بیانگر این است  برخی واژگان در عدین  معانی موظاوت و مخول  است  اشار، می

ا یکدیگر شباهت دارند ولی مورادف و تکدراری نیسدت.  نانکده اینکه از لحاع ظاهری و باطنی ب
ودرار دارد  عبدارت « الغبداو،»کده در م ابده « الظهدم»شیخ صدوق در عله الشرایع به جای واژ، 

رسد به خاطر اینکده واژ، الظهدم    به نظر می115/ 1: ج 1385را  ورد، است  ابن باب یه « الظبنه»
است و به جهت عددم اشدوراک لظظدی و بدرای جلد گیری از  دوبار در مصادی  حدیث تکرار شد،

را که یکدی از مراتدد وجد ، معندایی واژ، « الظبنه»تکرار کلمه الظهم و عدم اشوبا، معنایی  واژ، 
الظهم است را در م ابه واژ، الغباو،  ورد، است؛ بنابراین دو لظظ و و دو معنای موظاوت وج د دارد. 

همت به معنای اموحان و إخوبار ] زمای  به خیر و شر[ معندا نمد د، میرداماد بهء را در م ابه س
است و معو د است که این بهء با واژ، بهء در م ابه عافیت به معنای البلد ى  گرفوداری  انددو،  

  هدر  ندد 42ق:  1403مصیبت  سخوی  و البلیة به کار برد، شد، است  موظاوت است  میردامداد 
 ن نیز  مد، است اما به نظر می رسد که مراد میرداماد این معندا نیسدت.که بل ی به معنای اموحا

کند و عل ت و حکمت حصر معرفی می 75مهصدرا معو د است که  مار این لشکر را امام  ن  عدد 
داند که  از ما پ شید، و  برای انبیاء و اولیاء خداوند بده برکدت شمار  این لشکریان را  یزی می

  78 یعنی  75 شکار معل م می باشد گ یا مانند اسواد  ت جه به بیان مازاد بر  ن ر نب ت و و یت
از س ی امام داشوه یا نداشوه است ولی در هر ص رت ایشان برای واژگان مشورک همچ ن بدهء 

عهمه مجلسی نیز بیشورین ت جیهدات را   409: 1383معانی موظاوتی ککر نم د، است.  مهصدرا 
را در دو « فهدم»ایی و مصداوی واژگان به کار برد، است.  نانکه عهمده واژ، در عدم ترادف معن

های موعدد کوابهدا   نسخه کواب عله و خصال م ایسه نم د، و بیان داشوه با ت جه به وج د نسخه
ورار گیرد  برای اینکه تکرار بدا ف در، « الظبنه»عبارت « الظهم»اول یت این است به جای عبارت 

  114/ 1: ج ق 1110اسددت  صدد رت نگیددرد؛  مجلسددی « الحمدد »واژ،  کدده ضددد« الظهددم»
  هر  ند که این اشکال بات جه به م ایسه نسخه کواب محاسن بروی 72/ 1ج ق:  1404مجلسی 

در کواب محاسن ضبط شد، است که بیانگر تکرار و تدرادف « الظهم»بر عهمه وارد است که واژ، 
دهد که در اصه بو اندد تکدراری  ین  سه تحلیه را ارائه میواژ، است؛ اما از س یی عهمه پس از ا
ُ، الَْغَبداَو َ »: معنای فهدم در ف در، 1نب دن این واژها را اثبات نماید از جمله:  درک « الَْظْهدُم َو ِضددَّ

: یکدی از ایدن واژ، 2درک مصالح أخروی است  «الظهم ضد، الحم »مصالح دنیا است و دیگری 
: یکی بده معندای 3ء است و دیگری ف ق مرتبه فهم و ککاء است  همان  ها  مرتبه از فهم و ککا

گیرد. عهمه سپس در ت جیده فدرق بدین واژ،  حکمت نظری و دیگری به حکمت عملی تعل  می
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که برخی گظوه اند؛ شهادت  ادراک ام ر به نظسه است و فهم  ادراک ام ر « شهامت»الظهم با واژ، 
ج ق:  1404ائه به تکل    سخوی  و زورگ یی شد، است  مجلسی پس از ال اء  یاد دادن  است  و

1 /72 . 
بدا واژگدان « الوصدی  ضدد الجحد د»در جای دیگر عهمه مجلسی پس از ترادف واژگان 

مدعی شد، است که این الظاع دارای معانی مخول  ب د، و هر کدام یک ف ر، « ا یمان و الکظر»
ایمدان   -2گیرد و تصدی  به فرون  ان به اص ل تعل  میایم -1جداگانه و مسو ه است. از جمله 

تصدی  اجمالی به  نچه پیامبر گرامی اسهم  ورد، است و تصدی  اکعان تظصیلی به  نچه پیدامبر 
  همچنین عهمه مجلسدی 112/ 1: ج ق 1110ش د  مجلسی  گرامی اسهم  ورد، است  گظوه می

است؛ اما این « رجاء»تکرار همان واژ، « طمع» دهد واژ، در جای دیگری ضمن اینکه احومال می
رجدا بدرای  -1کندد: از جملده:  داند و برای هر کدام سه معندا موظداوت ککدر می ادعا را مردود می

گیرد که  رجاء به  یزی تعل  می-2کارهای و ف ائد اخروی  طمع برای کارها و ف ائد دنی ی است 
گیرد که به  ن  یز اسوح اق نداشدوه  زی تعل  میبه  ن  یز اسوح اق داشوه باشد اما طمع به  ی

اگر طمع به معنای  نچه که در دست مردم است باشد در این صد رت از سدربازان جهده -3باشد 
است و طرف م ابه  ن یعنی یأس اگر به معنای یأس از  یزی که در دسدت مدردم اسدت  جدزء 

شد د  و جهده عد ض می ش د  در این ص رت ترتیدد سدربازان ع ده سربازان ع ه محس ب می
در « حرص»همچنین عهمه مجلسی در عدم تکراری ب دن واژ،  . 113/ 1: ج ق 1110 مجلسی 
معو د است منظ ر از حدرص اول را « ال ن ن ضد، الحرص»با ف ر، « الو که ضد، الحرص»ف ر، 

بده فعه ج ارحی و منظ ر از حرص دوم را فعه ولبی به معنای غم و اندو، در عدم دسدت یدافون 
 . شری  شدیرازی عدهو، بدر اینکده تدرادف 69/ 1: ج ق 1404کند  مجلسی   یز بیشور معنا می

از و ل میرزا رفیع النائیني في الحاشیة علدی اصد ل الکدافي بده ایدن معنایی را ن ه می نماید اما 
طمع تظاوت معنایی اشار، نم د، که مراد از واژ، رجا  امید به رحمت و ث اب  خرت است و مراد از 

ُ، الَْیْأَس »در ف ر،  َمُع َو ِضدَّ بدا « الرجدا»یعندی طمدع ثد اب دنیدا اسدت و در تظداوت واژ، « َو البَّ
ق:  1430گیرد  شری  شیرازی  گظوه است  اولی به  یز دور و دومی به نزدیک تعل  می« البمع»
بده ن ده تدرادف  هر  ند مه خلیده . بنابراین میرزا نایینی هم ترادف معنایی را وب ل ندارند. 86

معنایی از اسواد شیخ بهایی ن ه نم د، است اما با ت جه به شر  واژگدان حددیث وایده بده عددم 
گ یدد؛ رجدا رجا و طمع فرق است و مدی ترادف معنایی گشوه است؛  نانچه معو د است  بین واژ،

خ اسون را  شکار کندد و یدا نده امدا انوظاری  الو و ع  که در ولد است؛ خ ا، اثری از این انوظار و 
طمع  شکار نم دن امید  الرجا  یا خ اسون  شکار با زبان و غیر زبدان  جد ار   بده کدار مدی رود 

ت کده ضدد، »  و همچنین ایشان معو دد کده واژ، الحدرص کده در دو ف در، 24/ 1 وزوینی  ج 
معندا نمد د، اسدت یعندی با هم موظاوت است اولی را اینگ نه « ال ن ن ضد، الحرص»و « الحرص
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اینکه شخص اعوماد به وکیه ننماید و خ د  را به تنهایی در طلد ام ر دنیا اعدم از رزق و غیدر 
رزق به سخوی و مش ت بیندازد و در دومی می گ ید؛ این حرص به معنای امر ولبی است کده در 

 الحزن[ دارد  همدان .ف ت زاید ]در عدم از بین رفون ام ر زائد و اضافی[ همت و غمگین ]الهم و 
رسد  فیض کاشانی با دو دیدگا، ترادف معنایی و عدم ترادف روبرو است کده بدا ککدر به نظر می

کنند؛  نانکه فیض کاشانی عهو،  کنند؛ و ل دوم را ت  یت میمثالها و اسود لهایی که مبر  می
راری ب دن[ بده جدای واژ، دارد که برخی ]برای فرار از تک بر اینکه طب  و ل و دیدگاهی بیان می

با ضاد را  ورد، است؛ اما در  خر ایشان این ت جیه « الحرض»  واژ، «ت که»در م ابه « الحرص»
را وب ل ندارد و معو د است واژ، حرص در دو ف در،  بیدان نگدر دو معندا موظداوت اسدت  فدیض 

دَهمَ »   همچنین فیض کاشانی واژگانی همچد ن 66/ 1ج ق:  1406کاشانی  و « العافیدة»  «ةُ السَّ
َها الَْبَهَء  با ف ر، دیگر  العافیدة و ضددها الدبهء  کده در ابوددا « البهء» َهَمُة َو ِضدَّ را در ف ر،  السَّ

ش د مورادف  تکرار و هم معنا است را مردود دانسوه و به تظاوتهای معنایی  نان پرداخوه  تص ر می
سهمت به کدار بدرد، شدد، اسدت بده معندای اخوبدار است. از جمله: ال : واژ، بهء که در م ابه 

 سنج   اموحان   زم دن   زمای   به خیر و شر است اما بهء در م ابه عافیت به معنای بل ی و 
رسد که معنای بل ی و بلی یه عهو، بر معانی اخوبار  معنای سخوی  گرفواری  بلی ه است. به نظر می

سبد بهء در یکی از  نها اعمال عبد  انسان  است  ن هم  و مصیبت را نیز در بر دارد ب: موعل  و
به خاطر فس ق و عادات زشت و غلبی که انجام داد، است؛ دیگری بهیی که موعل  و سدبد  ن 

ها و علوها ج: یک معنای واژ، بهء به رو  اسدت دیگدری بده  از س ی خداوند است؛ مانند بیماری
گیدرد؛ مانندد  دیگری به  نچه که از او نشأت میجسد د: یکی اخوصاص به نظس و خ د  است  

اهه و عیال  مال و فرزندان . ،: فیض کاشانی نیز یک تظاوت را از و ل مهصدرا شدیرازی ن ده 
کند که گظوه است. مراد از واژ، عافیت در م ابه بهء به حسد  خرت و نشأ، دائمدی اسدت. و:  می

افیت و بهء به خاطر ع ه است ]یعنی عافیدت گ ید مراد از ع فیض کاشانی در تظاوت دیگری می
در ع ه  ضد  ن بهء یعنی ن ص در ع ه  بنابراین ن به م ابه واژ، سهمت و بهء از جهت جسم 

رسد فیض کاشانی در میان همه ایدن تظاوتهدا   ش د یعنی سهموی بدن[ به نظر می و بدن معنا می
شانی نیز در ادامده  اشدکالی بده تظسدیر شدیخ داند. فیض کا وجه اول را سزاوارتر و مناسد تر می

کندد.  کند و این ن ن تظسیر را دور و بعیدد تل دی می وارد می« عافیت»و « سهمت»بهایی از واژ، 
گ ید؛ شیخ بهایی گظوه است واژ، سهمت یعنی مردم از او در سدهمت هسدوند و واژ،   نانکه می

  69-1/71همان  ج  ق: 1406نی عافیه یعنی فرد از مردم در سهمت است.  فیض کاشا
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 شبهه فیض کاشانی در معنای دوگانه واژه بالء
رسد این وجه دوم را هم وب ل دارد   فیض کاشانی در ادامه به ت جیه تظسیر دوم  به نظر می

پردازد که اگر ما هر دو  واژ، سهمت و عافیت  یا یکی از  ن دو را به معندای خدالی بد دن از  می
 راء فاسد، و اعمال زشت  تظسیر نم دیم؛ دراین ص رت  واژ، سهمت و عافیدت   امراض نظسانی 

از سربازان ع ه است و ضد  بهء   ن دو از سربازان جهه است؛ بنابراین شخص عاوه با معرفت 
کند و یا در  نها از جهودی  ش د و شخص جاهه  نها را اخویار می به این امراض از  نها خهص می

گ ید؛ اما اگر این دو یدا یکدی از  نهدا را بده معندای  ش د. فیض در ادامه می اوع میداند؛ و که نمی
خالی ب دن از امراض و عله معنا نم دیم  در این ص رت بیان  ن نیازمند به بسط و تظصیه کدهم 

رسد فیض کاشانی با تظسیر اخیر در صدد حه برخی تعارضات در  یات و روایات  است. به نظر می
ینکه ن به م ابه واژ، سهمت و عافیت  واژ، بهء  مد، است و از طرفی واژ، بهء به است  ضمن ا

عن ان سرباز جهه است. این در حالی است که برخی روایات از ابوهء و بهء انبیداء و اولیداء الهدی 
شد ند؟ ایدن  سخن گظوه اند. در این ص رت  سؤالی این است که  یا انبیاء الهی به بهء مبدوه می

هء از ناحیه  یست؟  یا نویجه گناهان  نهاست یا نویجه کارهای خد ب  نهاسدت؟  یدا واژ، بدهء ب
 جزء سربازان ع ه است یا جهه؟

 پاسخ فیض کاشانی به شبهه معنای دوگانه واژه بالء
فیض کاشانی با اسوناد به برخی تعارضات و شبهات در  یات و روایات بده ابهدام معندایی و 

أن الدبهء م کده »دهد.  نانکه بیان نم د، که در حدیث  مدد، اسدت:  پاسخ می دوگانه واژ، بهء
طب  این روایت  واژ، بهء جزء سربازان ع ده محسد ب «]باْلنبیاء ثم اْلولیاء ثم اْلمثه فاْلمثه

 ما َأصاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفبِما َکَسَبتْ »فرماید:  ش د[؛ این در حالی است که طب   یه ور ن که می می
  واژ، بهء جزء سربازان جهه است؛ یعنی سدبد جمیدع 30ش ری   یه « َأْیِدیُکْم َو َیْعُظ ا َعْن َکثِیرٍ 

ها اعم از مریُی ها  عله و غیر اینها حاصه بدیها و گناهان عبد است و انجام  مصائد و بدبخوی
 د. ]ایدن در گناهان نیز ناشی از جهه و کمی ع ه او است که م جد شد، به بهءها  زمای  شد

حالی است که پیامبران و اوصیای الهی از سد ی خداوندد دارای م امدات انوصداب  علدم لددنی و 
عصمت است و واژ، بهء با ت جه به این م ام ناشی از جهه و گنا،  نان نیست[. فیض کاشانی در 

ی  نان و  نچه دارد: بهء و ابوهء انبیاء و اولیای الهی مخص ص بدنها پاسخ این تعارضات بیان می
که به حیات دنی ی  نان تعل  دارد  است پس این بههدا بده اروا  و و  نچده مربد ط بده حیدات 

گیرد؛ زیرا بدنهای  نان در معرض غظلت  حجداب و دوری از خداوندد  ُأخروی  نها است  تعل  نمی
در این دنیا که هسوند و این  زمه بشرب دن  نها است. از این رو به ودر غظلت و  زمه بشریوشان 

ش د تا اینکه  ندان در ایدن بدهء خدالص بده  به منزله زندان است  بدنهای  نان به بهء مبوهء می
گ ید این غظلت بدنی منافات با عصمت انبیاء و اوصیاء  نان  س ی خداوند ش ند. فیض کاشانی می
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دارد که برای این وجده  گیرد نه به مباحات. ایشان بیان می ندارد؛ زیرا عصمت به گناهان تعل  می
مسوند ور نی است که بدون اینکه گناهی مرتکد شد، باشند بهء بدنی بر  نان وارد شد، تا  ندان 
به مراتد و درجات با تر صع د نمایند. سپس فیض کاشانی در تأیید ایدن مبلدد بده حددیثی در 

 . 69-1/71همان  ج  ق: 1406نمایند.  فیض کاشانی  کواب روضه کافی اسوناد می

 مؤید کالم فیض در مستقل بودن واژه سالمه و عافیت در برخی کتب روایات
نماید؛ زیدرا بدا مراجعده بده  این مؤیدات در اصه به نح ی کهم فیض کاشانی را اثبات می

گردد که واژ، سهمت و عافیه به ط ر مسو ه به کار بدرد، شدد،  برخی مو ن اسهمی مشاهد، می
ت ان گظت این واژگدان  عدم تکراری و عدم ترادف معنایی است. لذا میاست که این نشان دهند، 

اندد ایدن دو واژ، در حدیث ع ه و جهه به ط ر مجزا و مسو ه ب د، و کسدانی کده ادعدا نمد د،
تکراری است  وابه وب ل نیست.  نانکه در کیه به برخی مسوندات کودد روایدی و مصدادی   ن 

دو واژ، عافیت و سهمت مجزا و مسو ه  15سجادیه دعای ش د: ال : در کواب صحیظه  اشار، می
دَهَمة»شد، است؛ مانند:  : 1376 علدی ابدن الحسدین « َو َأْوجِْدنِي َحَهَوَ  الَْعاِفَیِة  َو َأِکْونِي َبدْرَد السَّ

صحیظه سجادیه از امام سجاد علیه السهم دعدایی تحدت  23 . همچنین در دعای 76/ 15دعای 
بسیار تکدرار شدد، « العافیه»افیت از خداوند  مد، است که در عین اینکه واژ، عن ان درخ است ع

ککر شد، است که بیانگر عدم ترادف معنایی « السهمه»است اما یک مرتبه به ط ر جداگانه واژ، 
ٍد َو  لِِه  َو َألْبِْسدنِي َعاِفَیَودَ   َو َجلَْلنِد1» است؛ مانند:  ي َعاِفَیَودَ   َو َحَصدنَي   اللَُّهمَّ َصَه َعَلی ُمَحمَّ

ْق َعَليَّ بَِعاِفَیوَِ   َو َهْد لِي َعافِ  َیَوَ  َو َأْفِرْشدنِي بَِعاِفَیوَِ   َو َأْکِرْمنِي بَِعاِفَیوَِ   َو َأْغنِنِي بَِعاِفَیوَِ   َو َتَصدَّ
ْنَیا َو اْآِخدَرِ .  َعاِفَیَوَ   َو َأْصلِْح لِي َعاِفَیَوَ   َو َ  ُتَظَرْق َبْینِي َو َبْیَن عَ    اللَُّهدمَّ َصدَه 2اِفَیوَِ  ِفي الددُّ

ٍد َو  لِِه  َو َعاِفنِي َعاِفَیًة َکاِفَیًة َشاِفَیًة َعالَِیًة َناِمَیًة  َعاِفَیًة ُتَ لَُد ِفي َبَدنِي الْعَ  ْنَیا َعَلی ُمَحمَّ اِفَیَة  َعاِفَیَة الدُّ
ددَهَمِة ِفددي ِدینِددي َو َبددَدنِي  َو اْمددُنْن َعَلدديَّ بِ 3َو اْآِخددَرِ .   ْمددِن َو السَّ ِة َو اْْلَ    علددی ابددن «الَصددحَّ
 . از س یی این واژگان عهو، بر اینکه اشدار، بده دو ُبعدد معندای 112/ 23: دعای 1376الحسین 

دنی ی و اخروی دارد به بعد جسمی و روحی انسان نیدز اشدار، دارد. ب: یکدی دیگدر از مؤیددات 
مت و عافیت در کود امالی و کافی است. امام علی علیه السهم در کواب کافی اسوعمال واژ، سه

ای واژ، السدهمه و العافیده بده  برای طالبان علم  فُائه بسیاری را ککر نم د، است که در ف در،
َهَمُة َو ِحْکَمُوُه الَْ َرُن َو ُمْسوَ »عن ان دو فُیلت مجزا و مسو ه  مد، است:  ُوُه السَّ ُ، النََّجاُ  َو َو ِهمَّ َ رُّ

  همچنین در این کواب از ابی جعظدر 2/48؛ باب ن ادر  حدیث 1 ق: ج 1407کلینی  « َوائُِدُ، الَْعاِفَیةُ 
باور  علیه السهم  برای اسو بال از ما، رمُان دعایی  مد، است که واژ، سهمه و العافیه به طد ر 

انَ جدا گانه  مد، است: َباُب َما ُیَ اُل ِفي ُمْسوَ  َُ ْمِن َو »  ْ َبِه َشْهِر َرَم َفَ داَل اللَُّهدمَّ َأِهلَّدُه َعَلْیَندا بِداْْلَ
ْسَهِم َو الَْعاِفَیِة الُْمَجلََلةِ  َهَمِة َو اْْلِ یَماِن َو السَّ . این دعا نیز در کوداب )1/71  حدیث 4 همان  ج(« اْْلِ

 . ج: در کوداب تحد  12/47س ق: مجل 1376امالی شیخ صدوق نیز ن ه شد، است.  ابن باب یه 
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ای من  ل است که این دو واژ، به ط ر مسو ه بیان شدد،  الع  ل نیز از علی ابن ابی طالد خببه
دَهَمِة »است  مانند:   ابدن  ...«َأیَُّها النَّاُس ِإنَُّه .... َو َ  لَِباَس َأَجهُّ ِمَن الَْعاِفَیِة َو َ  ِوَواَیَة َأْمَنُع ِمَن السَّ

 . د: سید ابن طاووس نیز در کواب اوبال در یکی از دعاهای ما، مبارک 93ق/ 1404رانی شعبه ح
ْهِر  َو »رمُان این دو واژ، را مجزا ککر نم د، است.  نانکه  مد، است:  الل ُهمَّ َعَرْفنِي َبَرَکَة هَذا الشَّ

هَمَة وَ  َة َو السَّ َنِة ... َو اْرُزْونِي ِفیِهما الَصحَّ البوده ) 3/35 : ج1376ابن طاووس  (...« الْعاِفَیَة   هِذِ، السَّ
رسد واژ، الصحه با واژ، سدهمه مودرادف  ای که در این جا وابه تأمه است اینکه به نظر می نکوه

دهد که ایدن دو واژ، هدر کددام معندای  باشد اما در اینجا به ط ر مسو ه  مد، است که نشان می
ا سب ن به دعایی اشار، نم د، که این دو واژ، عدهو، بدر  مسو لی دارد. همچنین ایشان در کواب

رسد این دو مظه م در عین اینکه  اینکه مسو ه  مد، است با واژ، الُحسن م ید شد، که به نظر می
دَهَمة»موظاوت است دارای شدت مراتد معنایی است؛ مانند عبارت:  ابدن « بُِحْسدِن الَْعاِفَیدِة َو السَّ

  .103ق: 1330طاووس  
 

 های مختلف ختالف واژگان لفظی و معنایی در لغت نامها نقد بر اساس-9-4

های گ ناگ ن خص صدًا لغونامده فارسدی و عربدی   های مخول  در زبان با مراجعه به لغونامه
ای اسدت  ت ان  اسوعما ت مخول  یک لظظ را در معانی موظاوت مشاهد، نم د و حوی به گ نه می

 معنای هم راسوای خ د  ضدیت و تناوض دارد.که برخی از این معانی با 

 75نقد بر اساس عدم موضوعیت عدد -10-4
 نچه از سربازان ع ده و ت ان گظت   با ت جه به ن دهای مبر  شد، در گذشوه همچنین می

جهه افزود، شد، است؛ ممکن است از س ی امام صادق  علیده السدهم  یدا امدام کداظم  علیده 
سدربازان  55یا  75رسد وج د و شمار  اعداد حوی بنابر تعداد  به نظر میالسهم  ب د، است  زیرا 

در مون حدیث  م ض عیوی نداشوه و به دیگران نیز اجاز، اضدافات داد، شدد، اسدت. بده عبدارتی 
شمار  و معرفی مازاد بر مصادی  از س ی امام صادق  علیه السهم  یا امام کاظم  علیه السهم  

هر صاحد نظری  به شرط عدم ضدیت با و اعد ع لی و ن لی  بر  ن بیظزاید ت ویظی نب د،؛ بلکه  
البوده بدا ت جده بده مندابع مصداق دیگر بر این  مار اضافه نماید   20الی  10و بعید نیست فردی 

موعدد روایی و وثاوت و ضابط ب دن راویان و ن د دیدگا، ترادف معنایی و به تبع  ن عدم پدذیر  
سه  راویان و ناسخان  باید گظت؛ مصادی  مبر  شد، در حدیث ع ه و جهه همده کدهم امدام 

و امدام نیدز بده  معص م علیه السهم است و  یزی از س ی غیر معص م بر  ن افزود، نشد، اسدت
 نانکده برخدی درت جیده مصدادی  خاطر م ام عصمت بر م دار مازاد و کمور سه  ننم د، اسدت. 

زیرا بیان مازاد در   تعارض و منافاتی ندارد؛ 75اند که این مصادی  با عدد    بیان داشوه78بیشور  
ق  علیده السدهم  یدا اصه به معنای عدم اعوبار مظه م عدد است یا بیان مازاد از س ی امام صاد
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اخ برای تأکید یا ککر اص ل است. لذا ورای این تعداد واژگان حدیث  می ت اندد از سد ی  یدات نس 
ور ن کریم  روایات اسهمی و ع هء اخهق بر ن افزود، ش د؛ مانند لظظ غید  کم فروشی  حسد  

؛ واژگدانی کده ت  درب بازی  ارتداد و نظاق.  نانکه در حدیث مشاهد، مدی گدردددشنام  هم جنس
در م ابده ف در، « العظه و ضد، الهودک»اند مانند؛ ف رات معنایی دارد اما به ط ر مسو ه ککر شد،

ج» است؛ لذا  نچده از واژگدان « الم د، و العداو،»با ف ر، « حد و بغض»یا ف ر، « الَسورضد، الوبر 
تد ان در وجده دیگدری ن میش د. همچنیککر نشد، است به عن ان ف رات مجزاء به کار برد، می

گظت؛ مصادی  مذک ر، از جمله غیبت  کم فروشی  هم جنس بازی تحت عند ان واژگدان صد ن 
در این ص رت  حدیث در جهت ککر اص ل ب د، است لذا بین الحدیث  صدق  عظت ورار گیرد که 

و تربیوی بده  ن منافاتی وج د ندارد؛ زیرا همه فرون اخهوی  75  بر عدد 83و  80 78اعداد مازاد  
ت ان گظت؛ مصادی  سربازان ع ه و جهه به دو گرو، اصلی و فرعی  گردد  یعنی می اص ل بر می
  همخ انی دارد؛ مصادی  اصلی و  نچه که 75ش د و  نچه بر میزان تعداد صدر روایت   ت سیم می

لبوه این رویکرد یک ت اند بیشور از این تعداد باشد. امازاد بر  ن است  فرون  ن اص ل است که می
های اخهوی با سه رویکدرد افدراط  تظدریط و اعوددال  حدد  مشابه اخهوی هم دارد  نانکه گزار،

وسط  ت سیم شد، و بر این اساس اهم و اصد ل واژگدان اخهودی را در  هدار گدزار، شدجاعت  
خه  نها ورار حکمت  عدالت  عظت ورار داد، اند و دیگر واژگان به نح ی در زیر مجم عه و زیر شا

ت ان گظت؛ تمدام مظداهیم و رو طب  حدیث شری  میپذیرند. از این گیرد که از  ن انشعاب می می
مصادی  اخهوی در ح ز، فُایه و رکایه تحت دو عن ان کلی ع ه و جهه یدا خیدر و شدر ودرار 

 گردد.می
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 گیرینتیجه
و جهه و نظر شدارحان بدزر   های ص رت گرفوه در منابع معوبر حدیث ع هطب  بررسی 
ت ان گظت؛ این حدیث عهو، بر اینکه در منبع کواب کافی بیان گشدوه اسدت در سدایر مندابع می

معوبر دیگر از جمله محاسن بروی  عله الشرایع و الخصال نیز با اخوهف کمی به لحداع کمدی و 
 ند شدارحان بدزر   های اخهوی  مد، است؛ هرکیظی در مون و برخی مصادی  و مظاهیم گزار،

های اخهوی حددیث حدیث ع ه و جهه بر اساس منبع کافی به شر  و تبیین صدر و مون گزار،
اند اما به خاطر تمرکز در مون حدیث کافی از سایر مندابع غظلدت شدد، اسدت. از ایدن رو پرداخوه

اندد؛ گشوهببرخی بزرگان در ت جیه اخوهف عدد مبر  شد، در صدر و مون روایت د ار تناوُات 
هر  ند برخی بزرگان از جمله جناب مهصالح مازندرانی و عهمه مجلسی فارق از منابع دیگر بده 

هدای اخهودی و تربیودی در حددیث اند؛ اما باید گظت؛ گزار، پاسخگ یی مبل بی دست پیدا نم د،
نبع کافی سرباز در م 75ع ه و جهه منحصر در منبع کافی نب د، و  نچه از اخوهف ظاهری عدد 
السهم   به خاطر وج د و سایر منابع دیگر مبر  شد، است  تناوض و اشوباهی از س ی امام  علیه

-ت اند گزار،عصمت  یا ناسخ و راوی به خاطر وثاوت و ضابط ب دن ص رت نگرفوه است بلکه می

د کده دهسرباز ع ه و جهه ص رت بگیرد که این مبلد نشان می 75های اخهوی فراتر از عدد 
یا غیر  ن اصًه م ض عیوی نداشوه است   نانکه برخی مانندد مهخلیده وزویندی در  75ککر عدد 

صدد ت جیه بر مد، اند که  ن م رد ن د است و برخی مانند مهصدرا وایده بده تعبدد گشدوه اندد؛ 
ه گر امهات مصادی  سربازان ع ه و جهدبنابراین روایت در صدد بیان حصر عدد نب د، بلکه بیان

ت ان گظت حدیث ع ده تحت و یت دو مظه م کلی ع ه و جهه و خیر و شر است. از این رو می
هدای اخهودی و ترین منبع روایی است که به بیان حجم وسدیعی از گدزار،و جهه به عن ان مهم

تربیوی اسهم پرداخوه است و جامعه علمی نیز می ت انند  ن را به عن ان سند و منش ر اخهودی و 
 وی امام صادق  علیه السهم  و اهه بیت  علیهم السهم  نام گذاری کنند.تربی
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 نوع مقاله: پژوهشی

 267 - 300صفحات  

 الملوک نصیحةدر مرزبان نامه و  یریّتیاخالق مد
 

 1 یگلشاه یفوان گلد
 

 چکیده
رسوم که بعدها ت سط وراویندی  بده نثدر  بن نامه  اثر مرزبان نصیحة المل ک سعدی و مرزبان

شد ند  نگار  یافت  دو اثر از گنجینه تاریخی ادب فارسی محسد ب میای  راسوه و  فن ی پیچید،
ی مخص ص به خ د  مبانی و اص ل مددیری وی و الگ هدای ها به سبک و شی ، که هر کدام از  ن

ت در تشابه و ت ارن با طدرق کشد رداری و حکمراندی  اخهوی مدیری وی را که در  ن دوران  به شد 
های اخهوی و دیندی و موخل د   و اثر  لزوم مراعات و پاسداشت  م ز،اند. در هر د ب د،  نشان داد،

ی اخهوی   ن احسان و بخش   عدل و انصاف   های پسندید، ب دن پادشا، به فُایه و خصلت
ده بده  داری و نظایر  ن  گ شزد شد، است. هم ُخل ی و مردم روی  خ   اعودال و میانه  نین  ت ج 

ها و طب ات  ی رفوار و سل ک با  نان  کیظی ت مراود، و رفوار با بخ اطرافیان و زیردسوان   گ نگ
ترین مسدائلی  تدرین و عمدد، مخول  مردم و نیز  گ نگی م اجهه با دشمنان و بدخ اهان  از مهم

دهد که سدعدی  ی این  ثار به روشنی نشان می اند. مبالعه ب د، است که این دو اثر  بدان پرداخوه
هیچ تکل   و اطنابی  م ص د خ د را در والدد نصدایحی کدامًه روشدن و  در نصیحة المل ک  بی

نامه  این مهدم بدا  که در مرزبان صریح و خباب به حاکم و سلبان جامعه بیان کرد، است درحالی
ت موکل   و سنگین و مشح ن از صنایع مخولد  ادبدی و در والدد  اسوظاد، از زبانی فن ی و به شد 

ی سدخنان  نددپهل  و ز زبدان حی اندات و جدان ران مخولد  و در لظافدههایی ا تمثیهت و افسانه
تد ان ورابدت و  هدایی در دو اثدر  می رمزگ نه بیان شد، است که البوه با وج د اخوهفات و تظاوت
ها که عبارت از  گد نگی مددیری ت   مشابهت بسیاری را در مظاهیم و مُامین کلی و بنیادین  ن

 .یافت سیاست و حکمروایی ب د، است

 واژگان كلیدي
 .نامه  وراوینی اخهق مدیری وی  نصیحة المل ک  سعدی  مرزبان

 
  

                                                 
  .یران. تهران. ایان. دانشگا، فرهنگیفارس یات. گرو، زبان و ادبیاراسواد .1

                 Email: tavagh.golshahi@gmail.com   
 2/3/1400پذیرش نهایی:               26/12/1399تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

ی  رغم نظ ک و حُ ر مداوم نم نده مدیری ت و دان  ادار، و تدبیر ام ر سازمانی و اداری  علی
و ن پدیدد ای از  ن در تمام اعصار زندگی اجوماعی بشر  دان  و علمی جدید  اولیه و تکامه نیافوه

 ی اخیر دانست. است که شاید بو ان ص رت ن ین  ن را محص ل سد،
ی این دان  ند ین ها و نیز دوای  ظریظه ها  ظرای  و لحاع کردن جزئیات تحلیه پیچیدگی

ش د که تأکیدد   نان بدیهی فرض می ی جامعه  امروز،  ندر بهب د و ارت ای سبح زندگی و ادار،
هدای گذشدوه و  اطناب  حاصلی نخ اهد داشت. با وج د این  در ط ل ورنگ یی و بر  ن جز زیاد،

ی زندگی روسوایی  یافوگی ج امع و غلبهتر  به دلیه عدم ت سعه خص صًا در خهل  ند ورن پی 
ی کن نی دان  مدیری ت یدا وضدع نشدد، و یدا در  ها و اص ل برجسوه ای  شاخصه و می و عشیر،

  زم ن احومالی را نیز نداشوند.  ی عمه  مجال اجرا و حویصحنه
نامه و نصیحة المل ک  بدان  هجری که در دو کواب مرزبان 8تا  6مدیری ت در خهل ورون 

اشار، شد،  در ح ی ت  یزی جز سلسدله ارتباطدات و مناسدبات سیاسدی و روابدط بدین حداکم و 
ن و عم م افراد جامعه که روابط سلبا ی  ن محک م و ارباب و رعی ت   ن هم از ن ن کهن و عمد،

 باشد  نب د. 
ه به عدم ت سعه یافوگی و نیدز ابوددایی بد دن مظداهر زنددگی جمعدی بشدر  عمددتًا  با ت ج 

ت ودرت رویکردها و تصمیمات  رویکردی به ای  گ نده اند به گرایانه و معب ف به حاکمی ت داشوهشد 
ی ترازو بده سدمت  و ع و انوظاری  کظهترین ت  ها  با کم که در تعارض و ت ابه بین منافع و خ اسوه

 نم د، است.  ودرت حاکم حرکت می
نامه ن شوه شدد، و هدر  ای  دو کواب نصیحة المل ک و مرزبان در  نین زمانه و  نین جامعه

نامه به زبان فنی و  پیرایه و صریح و مرزبان یک به زبان خ د  نصیحة المل ک به شکه روشن  بی
به تبیین و تشریح روابط صاحبان ودرت و عم م مدردم و نیدز ارشداد و  پیچید،  مبهم و در لظافه 

ای از  اند که پژوه  پی  رو ته  دارد تدا حدد  وسدع  گ شده هدایت طرفین این معادله پرداخوه
ودر ادب فارسدی  ی مدیری ت را در  این دو کواب گراناخهق مدیری وی و الگ های اخهوی در ح ز،

 بررسی و تحلیه نماید.

 ی تحقیق دبیات و پیشینها

 های مدیریّت آراء و نظریّه
های موظاوت برای ادار، و سامان دادن ام ر جامعه و  ای از نظرات و رو  مدیری ت  مجم عه
سدری  مددیری ت  بدا فر ینددها و یک»دهد. در یک معنی کل دی و عمد می  سازمان را تشکیه می

از این منظر  مدیری ت  فر یند اسوظاد، از مندابع کند.  ها  اهداف و عملکردها ربط پیدا می هماهنگی
دهی  رهبری و کنودرل  ها  سازمان سازمان برای رسیدن به اهداف خاص است و عملکردی ازطر 
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    23: 1375 پرهیزکار  « و نظارت کردن است.
گیرى   ه امروز، به عن ان دان  مدیری ت مبر  است  در گذر زمان ت انسوه است با بهر،  ن
ی اخیدر  شدواب رشدد ی ج امع بشرى  گسور  یابد. در سدد، انسان در ادار، هاى عملی ربهاز تج

  نان افزای  یافوه که ت انسوه خ د را به عن ان دانشی مسو ه بشناساند. دان  مدیری ت   ن
ها  هایی ن ظه ر نیسوند؛ بلکه اغلد  ن م ج د در دان  مدیری ت  نظری ه  هاى بنابراین  نظری ه

 هایی هسوند که پایه و اساسشان بر تجارب مدیری وی پیشینیان بنا شد، است.  نظری ه
 گرایی در مدیری ت مکود اص ل

های سن وی به مدیری ت است. در  ی فراگرد مدیری ت  از جمله رهیافتاص ل علم ادار،  نظری ه
بوندی بدر ی اول ورن بیسوم  هنری فای ل  دانشمند و ن یسدند، فرانسد ی  مکودد م اواسط نیمه

 گرایی در مدیری ت  را مبر  کرد.  مکود اص ل« اص ل علم ادار،»
دهی  فرماندهی  هماهنگی و کنورل  ریزی  سازمان وی وظای  مدیری وی را مشومه بر برنامه

دانست. او  حاصه تجربی ات خ د را در والد  هارد، اصه برای بهب د مدیری ت سازمان و انجام  می
 کرد:وظای  مدیری ت ارائه 

ت سیم کار  اخویار  انُباط  وحدت فرماندهی  وحدت مدیری ت  تبعی ت اهداف و منافع فردی 
از اهداف و منافع عم می  جبران خدمت کارکنان  تمرکز  سلسله مراتدد  نظدم  عددالت  ثبدات  

 : مبحث اول فصه  هارم 1369ابوکار عمه  احساس وحدت و یگانگی  نک: ترواثا  
 انسانی در مدیریّتی روابط  نظریّه

های  ی روابط انسانی  حاصه مبالعات و تح ی اتی ب د که هدات رن انجدام داد. یافوده نظری ه
هی ارت دا داد و  مبالعات هات رن  سبح دان  و شناخت مدیران از کارکنان را به حدد  وابده تد ج 

هات رن  نودایج نظران معاصر خ د را به  ال  خ اند. در پی مبالعات  بسیاری از مظروضات صاحد
 کیه به دست  مد:

شد ند و ع امده شخصدی و اجومداعی  اثدر حدایز  . کارکنان صرفًا با پ ل برانگیخوه نمی1»
ی وی بر انگیز   نان دارند و نگر  کارکنان به جنبه های گ ناگ ن  کارشان را نیز تحت تدأثیر  اهم 

 دهد. ورار می
 ای بر رفوار کارکنان دارند.  ند،های فردی  ثار غیروابه انکار و تعیین کن . نگر 2
ی ت دارد. ی کارکنان و بهر، . سرپرسوی اثربخ  برای حظظ روحی ه3  وری  نان اهم 
هدا بدر  های غیدر رسدمی و تدأثیر  ن ی شخصیت گرو، نین مشخص شد که دربار، . هم4

   47: 1373 دسلر  « عملکرد کارکنان  دان  نا یزی وج د دارد.
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 مدیریّتیهای  ی نقش نظریّه

 ده مددیر انجدام  ی  نهای مدیری وی   ن است کده بایدد بدا مهحدظ ی ن   اساس نظری ه
م فعالی ت های وی را معی ن کرد. مینوزبر  با مبالعه ها یا ن   دهد  فعالی ت می های مدیران  ی منظ 

ریزی   گیدرد کده مددیر بدرای انجدام وظدای  برنامده اجرایی پدنج سدازمان موظداوت  نویجده می
پردازد. وی معو د اسدت کده مددیر  های گ ناگ نی می دهی  هماهنگی و کنورل به فعالیت ازمانس

 کند: های کیه را ایظا می ن  
. رئیس تشریظات  انجام وظای  اجومداعی و تشدریظاتی 1های مو ابه شخصی:  ال   ن  »

 به منزله نمایند، سازمان  
. 1هدای اطهعداتی:  خارج از سازمان . ب  ن  ویژ، در م اجهه با افراد  . رابط  به3. رهبر. 2

. نشدردهند،  ارائده اطهعدات بده 2گیرند،  اخذ اطهعات مرب ط به عملیات یک واحد سدازمانی  
. 1گیری:  گ   انو دال اطهعدات بده خدارج از سدازمان . ج  ن شدهای تصدمیم . سدخن3کارکنان  
و  87: 1362 اورنسد ن  « ر، کنند،.. مذاک4ی منابع  دهند، . تخصیص3زدایی  .  ش ب2س داگری 

88   
 ی سازمان و شخصیت نظریّه

باشد. او در کواب خد د  شخصدیت و سدازمان    پرداز این تئ ری و اید،   رجریس می نظری ه
های سلسدله مراتبدی و سدن وی  بدا نیازهدا و  هدای مددیری وی در سدازمان ی فعالی تضمن م ایسده

هایی که به ویدژ،  ها و فعالیت برخی از اودام»کند که  گیری می ههای افراد بالغ   نین نویج ت انایی
« پذیرندد  بدا شخصدیت افدراد بدالغ ناسدازگارند. های سن وی مدیری ت انجام می تحت تأثیر رهیافت

    31: 1371 سیاسی  
ص گرایی در مدیری ت علمی بر این فرض اسدو ار اسدت کده هر ده  برای مثال  اصه تخص 

هدا را انجدام خ اهندد داد. بده نظدر  ط ر کداراتری  ن تعری  ش ند  افراد بدهکارها به نح  بهوری 
  رجریس  این عمه ممکن است مانع خ دشک فایِی افراد در محیط کار ش د. 

 رجریس معو د ب د که احومال دارد این روال به وابسوه شددن افدراد بده مسدئ  ن خد د و 
ی که مم تدرین  کن است کارکندان احسداس کنندد کده کمانظعالی شدن رفوار  نان بینجامد؛ تا حد 

 کنورلی بر محیط کاری خ د ندارند. 
 ی مساوات و برابری نظریّه

ی ت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصظانه ب دن رفوار  در این نظری ه  ضمن تأکید بر اهم 
عا می سازمان با  ن ه برخ رد شدد، ها ناعاد ن ش د که اگر کارکنان احساس کنند با  ن ها   نین اد 

 ش ند تا عدالت را برورار سازند.    است  برانگیخوه می
ص و معی ندی بدرای برودراری عددالت ارائده نظری ه ی برابری از این حیث که رهنم د مشدخ 
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دهد در ص رت عدم  های انجام شد، نشان می کند  م رد انو اد ورار گرفوه است. نوایج پژوه  نمی
 کنند.   ها شدیدترین واکن   یعنی ترک خدمت  را انوخاب می  ً   نهای افراد  معم تح    خ اسوه

 ی سلسله مراتب نیازها نظریّه

هدای مندابع انسدانی بده  ی سلسله مراتد نیازها یا نیازهای انسانی  از جملده رهیافت نظری ه
در مد رد « مزلد »ی  های حاصله از جنب  روابدط انسدانی  نظری ده مدیری ت است. در میان بین 

ی ت ویژ،ن ش د. این نظری ه  ای بنیانی محس ب می ای برخ ردار است و نظری ه یازهای انسانی  از اهم 
 ی ماهی ت انسان است:مبونی بر پنج فرض عمد، دربار،

ن 3. اصده مد ووی بد دن ارضدای نیداز. 2. اصه منسجم ب دن وج د انسان. 1 . اصده تند  
ت ن4ی انسان. نیازهای  گاهانه . اصه ت الی.  ندک: اورنسد ن  5یاز ارضا شد،. . اصه کاه  شد 

1362 :112- 110    
کندد کده  نیاز  بر کمب دی جسمانی یا روانی د لت دارد که فرد را مجب ر می»به نظر مزل   

ی ت دارد؛ زیرا نیاز م جدد ایجداد  برای رفع  ن ته  کند.  شنایی با این مظه م برای مدیران اهم 
: 1375 پرهیزکدار  « است بر نگر  و رفوار کاری وی اثر بگدذارد.ش د و ممکن  تن  در فرد می

53    
ن ایدن نکوده اسدت کده در  نظری ه ی مزل   ضمن هماهنگی با مکود روابط انسانی  موُدم 

وری افدراد افدزای   ص رت کمک مدیران به ارضای نیازهای مهم کارکنان در محیط کدار  بهدر،
 یابد.  می

 ی اصالح رفتارها نظریّه

ی ت  یدت و  ی ام ر انگیزشی در مدیری ت  نظری هکنند،های تبیین از مشه رترین نظری هیکی 
شد ند: رفوارهدای واکنشدی  اصه  رفوار است. در این نظری ده  دو ند ن رفودار از هدم مومدایز می

  غیرارادی  و رفوارهای کنشی  ارادی . 
رفوارهای ارادی انسانها را م رد ش د که باید  ی ت  یت و اصه  رفوارها  تأکید می در نظری ه

ه ورار داد؛ به این  ترتید که پس از مومایز ساخون رفوارهای ارادی مظیدد از رفوارهدای ارادی  ت ج 
فاید، یا ُمُر را تُدعی   فاید، یا ُمُر  باید رفوارهای ارادی مظید را ت  یت کرد و رفوارهای بی بی

 ها را حذف نم د.  و یا  ن
نامندد. در ایدن  می« اصده  رفودار»و ت  یت یا حذف رفوار را اصبهحًا این فراگرد بررسی 

ه ویژ،   عملی است که «ت  یت»ش د. منظ ر از  می« تنبیه»و « ت  یت»ای به مظاهیم  نظری ه  ت ج 
خاطر اسدوظاد، از  دهدد؛ مانندد وددردانی از ک دکدان  بده احومال تکرار یدک رفودار را افدزای  می

دلیه  های روزمر،؛ یا تشدکر و وددردانی از کارمنددان و کدارگران بده مکالمههای مؤدبانه در  جمله
 پذیری و وجدان کاری.  داشون حس  مسئ لیت
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ا  این نظری ه است  بر این باور است که بهورین رهیافت در انگیز    اسکینر که مبدن و طر 
مبلد ب  پدادا  ترتید که به رفوارهای  است؛ بدین«  شم پ شی»همرا، کردن ت  یت مثبت با 

داد، ش د و رفوارهای نامبل ب  نادید، گرفوه شد، و با تنبیه و مجازات  روبرو نشد ند زیدرا تنبیده  
-127: 1362مسائه دیگری مانند ایجاد خص مت و رنج  را به همدرا، دارد.  ندک: اورنسد ن  

126   
 ی توقّع و انتظار نظریّه

بروز هر رفوار خاص  تحت تأثیر م ارد کیه  ی هر عمه  و عل تبر اساس این نظری ه  انگیز،
 ش د: معی ن می
. انوظار افراد از نوایج  پادا  یا تنبیه  حاصه از یک رفوار معدی ن  مدثه انوظدار وبد لی در 1

 ی درس خ اندن .  زم ن در نویجه
ابیت  ن نوایج در ارضای نیازهای افراد مذک ر  میزان مبل ب یت وب لی در  زم ن برای2  . جذ 
 فرد . 
تد ان  که حومدًا از طرید  مبالعده می پذیری تح    نویجه  اعو اد به این . اعو اد به امکان3

 وب ل شد .
ی  نچه افراد  انوظار کسد  ن را دارند ی ادراکی است که با م ایسهبنابراین انگیز   نویجه

    53 -55: 1369ش د.  ترواثا    ورند  برایشان حاصه می دست می و  نچه واوعًا به
 های یک مدیر شایسته ویژگی

ی نگدا، و در این زمینه  نظرات بسیار زیاد و گا، موعارضی ابراز شدد، و هدر کدس از زاویده
جا و به عن ان نم نه   راء و نظرات فالدت   برداشت خاص  خ د به این مسأله پرداخوه است. در این

 ش د. ر این راببه بیان مید -سه تن از اساتید برجسوه علم مدیری ت -مازل  و فای ل
برانگیخون نیروهدا  تعامده نیروهدا  یکپدار گی  » های یک رهبر خ ب را در  فالت  ویژگی

داندد مدی« گیری و داشون مهارتهدای بداطنیوُاوت مسو ه  گسور  میدان دید  ودرت تصمیم
 : مبحث دو از فصه س م .1373 نک: دسلر  

داندد کده محدیط کداری ادار، و سدازمان تحدت  مازل   مدیر خ ب و شایسوه را مدیری مدی
 نماید.  همان: مبحث سه از فصه س م « گرانه روشن»های  مدیری ت خ د را واجد خصلت

*** 
ی هدای منوشدر شدد، دربدار، پس از جسوج  و کاو  در منابع م ج د و تح ی دات و کواب

رامد ن م ضد ن گردد که تح ی دی مسدو ه پی م ض عات اصلی م رد بررسی  این نکوه روشن می
 اصلی پژوه   مدیری ت  ص رت نگرفوه است. 

سد یی و نزدیکدی  بعُی از تح ی ات دانشگاهی تا حدودی با م ض ن ایدن تح ید   هم اما
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 های زیر اشار، کرد: ت ان به م اله دارند که به عن ان نم نه می
ی  مده  مجلدهنا های مُامین کلیله و دمنه و مرزبان اطمینان  خدیجه  کنس اتیزم و مشابهت

 ی نهم.   دور،1386علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگا، تهران جن ب  
نامده بدا  ن   های مُامین کلیله و دمنده و مرزبانددددددددددددددددد   لیبرالیزم و مشابهت

 ی دهم.   دور،1387ی علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگا، تهران جن ب   مجله
 ده  نامده   ن های مدیری وی در نصیحة المل ک سعدی و مرزبان ت و ت صیهدر بررسی مدیری  

ه ش د این مبلد است که اساسًا دان  مدیری ت بده عن ان  پی  از هر  یزی  زم است بدان ت ج 
ی مسو ه و بخص صی از علم  تنها در یک ورن اخیر مبدر  شدد، اسدت و در زمدانی کده شاخه

نم دندد  داند  مددیری ت  در داخده علد م  و نصایح را بیدان میها  سعدی و وراوینی  این ت صیه
 شناسی  سیاست  ح  ق و عل م تربیوی و رفواری  مسوور ب د.     ن جامعه دیگری هم
ی دیگری که در ابودای بررسی تظصیلی این مبحث  زم است بیان ش د این است که  نکوه

گردد که هر کددام  ن و خرد ت سیم میبندی عمد،  به دو بخ  که اساسًا مدیری ت در یک ت سیم
ده داشدت  ای را دربرمی ها و عناصر موشک له از این دو بخ   زیرمجم عه گیرند. همچنین باید ت ج 

که این م ض ن  در دو بخ  وج ، اشوراک و وج ، ناهمگ ن مدیری وی از نگا، سعدی و وراویندی 
هایی از وجد ، اشدوراک  پرداخوده  نهوابه بررسی است اما جهت رعایت جاند اخوصار  تنها به نم

 خ اهد شد.

 نامه و نصیحة الملوک تحلیل الگوهای مدیریّت در مرزبان

 کیفیّت رفتار با زیردستان و رعایا
بر  یکی از دوای ی است که رو  درست و  ن ن و کیظیت رفوار با نیروهای زیردست و فرمان

ت اند باعث ایجاد حس  تعل   و دلبسوگی بین نیروی کار و محیط ادار، ش د. حاصه  احسن  ن  می
ی ام ر و وظای  مح لده و  جدرم  افدزای  و ارت دای سدبح  این دلبسوگی و تعل    انجام بهینه

 و کارایی است. عملکرد 
  این فُا غالبًا بدین  نصیحة المل کی ی زمان سعدی و در فُای نگار  رساله در جامعه

حاکم و شا، و والی از س یی و ع امه و نیروهای اجرایی حک موی و نیز مردم و رعایدای عدادی و 
سدامان که جامعه بده کیظی دت و  معم لی اجومان از س ی دیگر وج د داشوه است. سعدی برای این

ی  گ نگی رویارویی و م اجهده بدا رعایدا بده هایی را دربار،تری برسد  نصایح و سظار  مبل ب
 دهد.  منصبان  م ز  میصاحد

   نصدیحة الملد کها و نصایح او در ترین حجم سظار  با این هدف و غایت است که بی 
 او حاکم باید:به  گ نگی رفوار حاکم با رعایای خ ی  اشراف و عنایت دارد. از نظر 

ی فرودست جامعه را نم د، و بر وردن حاجات اولی ده . رعایت اح ال و اوضان ضعظا و طب ه1
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ت خ ی  ورار دهد؛ خص صًا پرهیزگاران   برومنددان و مو  یدان ایدن  و ضروری  نان را وجهه هم 
 جمع را:   

ت به جاند ایشان مصروف سدازد و ت ف ید  خددمت "و می که به طاعِت ح  مشغ لند  هم 
ت پارسایان مر ملک و دولت پادشاهان را حمایت کند.  ایشان فرصت شمارد و غنیمت داند که هم 

: 1386اند مزید ملک و دوام دولت در رعایت بیچارگان و اعانت افوادگانست."  سعدی   حکما گظوه
833    

ه و عنایت و یا بخش  به افراد  مراتد فُه  کمال و شایسدوگی  ندان2 را مد رد  . در ت ج 
ه ورار داد، و به هرکس به انداز، ه نمایدد و نده اینی لیاوت و شایسوگیت ج  کده  ا  عنایت و ت ج 

همگان را با مساوات و برخ ردی یکسان  خباب ورار دهد که این کار خ د ن عی ظلم و اجحداف 
 به شایسوگان و افراد  یِ  اجومان است:  

وددر  همگنان به تأمه نظر فرماید. پس هریکدی را بهنظر باید تا در اسوح اق  "پادشِه صاحد
خ ی  دلداری کند  نه گ   بر و ل مو و عان  که خزینه تهی ماند و  شم طمع ُپدر نشد د بلکده 
ت برین فرونیاید که تعری  حال خ د کنند یا شدظیع انگیزاندد."    ت نظس را خ د هم  خداوندان عز 

  833-834همان: 
رعایای سالمند و ودیمی را به اسوراحت فرسدود و از  ندان ت و دع . حاکم باید خدموکاران و 3

سدازی و    ن ج انان ن رسید، نداشوه باشد. در ح ی دت  ایدن پندد سدعدی  زمینه انجام کارها هم
است که خ د  یکدی « بازنشسوگی»گیری م ض ن و اصه مهم و بنیادین  فرضی برای شکه پی 

 باشد:   های مدرن و ت سعه یافوه  می فراد در نظاماز مظاهر تأمین رفا، و  سای  اجوماعی ا
ِت خدمت نماند، است  اسباب مهی ا دارد و خددمت درنخ اهدد  کده  "خدموکار ودیم را که و  

     834دعای سحرگا، به که خدمت به درگا،."  همان: 
ی دیگری که بر یک حاکم و مدیر ت انا فرض است این است که نیروها و ع امده  . نکوه4

 ت امر خ د را به نام و نشان بشناسد و با ع امه خ د بیگانه و نا شنا نباشد: تح
المعرفده بشناسدد تدا دشدمن و  "سایر زیردسوان خدم را باید که نام و نسبت بداند و بده ح   

    837جاس س و فدایی را مجال مداخلت نماند."  همان: 
. تأکید بر این امر بدیهی که نباید  زار و اکی وی از حاکم و والی به زیردسدوان و رعایدا وارد 5

ت  نان به حاکم مسودام و باوی بماند:   ش د تا دوسوی و م د 
"پادشاهان به رعی ت پادشاهند. پس   ن رعی ت بیازارند  دشدمن ملدک خ یشدند."  همدان: 

838    
داند و بس. به همین دلیده از  ری و انوظام ام ر رعایا شا، میسعدی  پادشاهان را به تیماردا

شدمرد و نده رعایدا را بدرای  داشدت رعی دت برمی زبان درویشی مجرد  مل ک را از بهر پاس و نگه
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 برداری از شا،:  اطاعت و فرمان
د به گ شه جدا کده فدراغ  ای نشسوه ب د پادشاهی برو بگذشت. دروید  از  ن "درویشی مجر 

است سر برنیاورد و الوظات نکرد. سلبان از  ن جا که سب ت سلبنت است برنجید و  ملک وناعت
اند و اهلی ت و  دمی ت ندارندد. وزیدر ندزدیک   مدد و  پ شان امثال حی ان ی خروه گظت این طایظه
جای  مرد سلبان روی زمین بر ت  گذر کرد  را خددموی نکدردی و شدرط ادب بدهگظت ای ج ان

ن را بگ ی ت و ع خدمت از کسی دار که ت و ع نعمت از ت  دارد و دیگدر بددان نیاوردی؟ گظت سلبا
اند نه رعی ت از بهر طاعت مل ک گر ه رام  به فدر  دولدت اوسدت.  که مل ک از بهر پاس رعی ت

    31: 1369 سعدی  
 گ ید:  بر همین مبنا در نصیحوی دیگر  نین می

ن بروندی زحمدت دهدد  از دشدمن انددرونی "سلبان خردمند  رعی ت را نیازارد  تا   ن دشم
    839: 1386ایمن باشد" سعدی  

سعدی اساسًا بر این نظر است که اگر  زار و رنجی از حداکم بدر رعایدا وارد نشد د  دلیده و 
 سببی برای طغیان و بداندیشی  نان به اساس حک مت و حاکم ایجاد نخ اهد شد: 

گریدزد از فعده خبیدث  ترسدد همی کده همی"هر که کسی را نرنجاند از کسی نورسد. کژدم 
خ ی . گربه در خانه ایمن است از بی  زاری و گر  در صحرا سرگردان از بددفعالی. گددایان در 

  845شهر  س د، از سلیمی و دزدان در ک ، و صحرا نهان از حرامزادگی."  همان: 
کرد، و به سبد  حکایت زیر در گلسوان بیانگر فرجام حاکمی است که رعایای خ د را  زرد،

 ی  نان شد، است: انداز،  ن  گرفوار طمع دشمنان و مصاید بی
"یکی را از مل ک عجم حکایت کنند که دست تباول به مال رعی ت دراز کرد، ب د و جد ر و 
اکیت  غاز کرد، تا به جایی که خل  از مکاید فعل  به جهان برفوند و از ُکربت ج ر  راِ، غربت 

کم شد ارتظان و یت ن صان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور  وردندد گرفوند   ن رعی ت 
اک و عهد فریددون.  . . . باری به مجلس او در  کواب شاهنامه همی خ اندند در زوال مملکت ضح 

وزیر ملک را پرسید هیچ ت ان دانسون که فریدون که گنج و ملک و حشدم نداشدت  گ نده بدرو 
ر شد گظت  ن نان که شنیدی َخل ی برو به تعصدد گدرد  مدندد و ت  یدت کردندد و   مملکت م ر 

پادشاهی یافت. گظت: ای ملک    گرد  مدن خل ی م جد پادشاهیست ت  مدر خلد  را پریشدان 
    17: 1369کنی مگر سر پادشاهی کردن نداری؟  سعدی   برای  ه می

تی است که رعایدا در . یک حکمران دانا و  ی   هم ار، سپاسگزار و شاکر اعمال و خدما6
 ورند. در ح ی ت  حاکم باید ودرشدناس خددمت کدارگزاران و  های او به جای می راسوای خ اسوه

 ع امه خ ی  باشد: 
"ح  بزرگان به زیردسوان شروط خدمت به جای  وردن است و کمدال فُده خداونددگاران 
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     842: 1386شکر خدمت بندگان گظون و من ت نانهادن."  سعدی  
 ی مرو ت و رادمردی اوست: ودرشناسی و امونان از خدمت و خیر رعایا  نشان دهند،این 

"مرو ت  ن است که   ن کس از کسی خیری دید، باشد من ت  ن بر خ د بشناسد و ح    ن 
به جای  ورد و جاند  ن مهمه نگذارد و به ح ی ت پادشاهان را این دولدت و حرکدت بده وجد د 

ی ت پادشاهی ممکن نیست. پدس اگدر نگهداشدت درویشدان نکندد و رعی ت است که بی وج د رع
تی است. " همان:     843ح  ق ایشان را بر خ د نشناسد غایِت بی مرو 

. حظظ امنی ت و بروراری نظام عاد نه و  رام برای افراد جامعه و رعایا  از وظای  و تکالی  7
ی وج دی جایگا، و م ام  نان است و بددون  ن  مشدروعی وی بدرای حاکمان است و اص ً  فلسظه

 ت ان تص ر نم د:  جایگاهشان نمی
اند تا دست تبداول ود ی را از ضدعی  ک تدا،  "پادشاهان و لشکریان از بهر محافظت رعی ت

د  گردانند.  ن دست و ی ک تا، نگردانند و خ د  دراز دسوی روا دارند  مر این پادشا، را فاید، نباش
   842و  جرم ب ائی نکند."  همان: 

*** 
ی جامعه  امری پیچید، و  ند  یه است که مبوندی بدر مجم عده اوددامات  مدیری ت و ادار،

از مددیر و مسدئ ل گرفوده تدا کدارگزاران و ع امده او و  -های گ ناگ نی از جامعده افراد و بخ 
 گیرد.  را دربرمی -سرانجام از عم م و ت د، مردم

ها را بدر عهدد،  ترین و در عین حال کارسازترین ن   میان  گروهی که یکی از مهمدر این 
دارند  کارگزاران و ع امه اجرایی و سازمانی مدیر و حاکم بدرای طراحدی و اجدرای تصدمیمات و 

 اهداف هسوند. 
نامه با تأمه و دوت در این اصه اساسی  مدیر  حاکم و امیر همانند سدر در بددن  در مرزبان

گ نه که سدر در بددن بده  شد، و به همین م دار  واجد ارز  و احورام ویژ، است. اما همانفرض 
یابد  مدیر و حداکم نیدز بده سدبد  ی  دمی  ه ی ت و ب ا میهای دیگر پیکر، ی وج د اندامواسبه

 ت اند جایگا، و شأن خ د را یافوه و م ف   بده انوظدام و وج د یاوران و کارگزاران پیرام ن خ د می
 بخشی به ام ر تحت تدبیر خ د ش د. و ام

 خ انیم:  نامه  نین می در این زمینه در مرزبان
و اگر پادشا، را باید که شرایط عدل  مرعی باشد و ارکان ملک  معم ر  کداردار  ندان بده »

دست  رد که رف  و مدارا بر اخهق او غالد باشد و خ د را مغل ب طمع و مغرور در هد ا نگرداندد 
و بباید دانست که ملک را ازین کارداران  ار، نیست؛که پادشا، مثًه منزلت سدر دارد و ایشدان ... 

 مثابِت تن.
ترین عُ ی است بر اعُا.  ه   ترین عُ ی است از اعُا  هم محواج و سر اگر  ه شری 



 │ الملوک یحةرد مرزبان انهم و نص  ریّیتیاخالق دمد 

 

277 

پدای در هر حالی تا از اعُای  لی   لوی در کار نیاید  سر را هیچ غرض به حص ل نپی نددد؛ و تدا 
ر نگردد و تا دست همعنان ارادت نش د  سر  رکاب حرکت نجنباند  سر را به هیچ م صد رفون میس 

 نان که سر را در تحصیه اغراض خ ی   سدهمت و  به تناول هیچ م ص د نو اند یازید. پس هم
ت ج ار  شرط است و از مبدأ  فرین   هر یک عملی را موعی ن  پادشدا، را نیدز کدارگزاران و  صح 

بدین و  خرانددی  و  انددوز و ثنادوسدت و پدی  کار و ث اب رای و راست گماشوگان باید که درست
ن از باشند و هر یک بر جاد، انصاف  راسخ ودم  و بده نگدا، داشدِت حدد  شدغه  پرور و رعی ت عدل

خ ی  مشغ ل  و م ام هر یک معل م و انداز، محدود  تا پای از گلیم خ د زیادت نکشند  و نظدام 
  44-45: 1355وراوینی « باب ملک  سان دست دهد.اس

کر در مرزبان ی ت صیه در ادامه نامه  همسانی و یکدسوی وزرا و کارگزاران حداکم  ی ف ق الذ 
شایسوه با خ د او گ شزد شد، و شا، و حاکِم کریمی که کارگزاراِن نا ی  و بدی لیداووی دارد بده 

ت اند از  ن اسوظاد، کرد، و مومو دع شد د  ی نمیکندوی عسلی که از ترس نی  زنب رهای  ن  کس
 تشبیه شد، است:  

و پادشا، کریم اعراق لبی  اخهق که خدم و خ ل او نه بر این گ نه باشند  بددان عسدِه »
  45همان: « ُمصظ ی ماند که از بیم نی  زنب ران پیرامن  به ن   صظ   ن نو ان رسید.

ای کدهن و مددیری وی  بدر احودرام و پاسداشدت  نامه و بده عند ان ت صدیه اساسًا در مرزبان
کارگزاران  نیروها و ع امه اشار، شد، که به ص رتی غیرمسو یم و با واسبه  در ح ی دت  ند عی 

 باشد:  می« خ د»گذاری و تکریم  حرمت
ه ط اید  خددم ممی دز داشدت از همدزروی گظت: خ اهم که مرا به مزی ت ت ویر و بدزر » 

گردانی و جاند من در جناب خ ی  شک همند داری که هدر کده خ یشدان را عزیدز دارد  اعدزاز 
 گ هر خ ی  کرد، باشد. 

و هر که کارداران خ د را احورام کند  کار خ ی  محورم داشوه باشدد. و دسدو ر کده پدی  
او فدرو نگیدرد و ان یداد و ل نیست  لشکر را شدک ، حرمدت فعه و مسم نحُرت پادشا،  م ب ل

فرمان پادشا، ننماید. و او بدان پیغامبری ماند به خل  فرسواد، که دع ت او م دام اجابدت نددارد  
    280 همان: « امت در بعثت او شبهت  رند و به گظِت او طاعت خدای را گردن ننهند.

ب و کدار زم د، نامه  کارگزاران و ع امده اجرایدی و مدردان مجدر   در فراز دیگری از مرزبان
ر  از ل ازم بنیدادین دوام و اسدومرار  همرا، با لشکریان شجان و شمشیرزن و نظامیانی  ی  و موه  

 اند:  حک مت و اوودار حاکم بر شمرد، شد،
مملکت به مرداِن کار و لشکردار راست  ید. و   ن لشکر پادشا، را بی یسار بینند  ازو نده »

عا و ارضای ایشدان افزایدد  سد دمند خ ف دارند و نه بدو طمع. و هر   ند به جهد و ک ش  در اد 
بداران دانندد. و  نددان کده بخشدد و  ی نیک  که دهد   د ن اخدوهف بدرق  بینیاید. و هر وعد،
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بخشاید  ازو من ت نپذیرند. و مرد م ه حال را به ووت گظوار اگر خ د در  کاند  بسیارگ ی شدمرند 
 ند. و فُیلت و رکیلت او را یکی دان

تی به کار دارد  باد دسو  خ انند. و اگر اموناعی نماید  بخدیل  گ یندد. اگدر  اگر وووی مرو 
مراعاتی نماید  سپاس ندارند. اگر مؤاساتی کند  م ب ل نیاید. حلیم ب د  به بدددلی منسد ب شد د. 

   354 همان: « اگر تجاسری کند  به دی انگی م س م گردد.
ه و عنایت ویژ، به نظام دی کده در اسدومرار ت ج  یان و لشکریان شا،  بده سدبد ن د  مهم 

حک مت حاکم و نیز بروراری امنی ت و  رام  در جامعه دارند هم ار، م رد تأکید بسیاری از ادبدا و 
 ی ادب فارسی ب د، است.ن یسندگان برجسوه

د کارگیری نیروهای تحت فرمان بایدد بددان از نکات مهمی که حاکم در تعیین و به ه ها ت ج 
کار گمداردن افدراد  کارگیری افراد  ی  و به نم د، و به  ن اشراف داشوه باشد  لزوم اسوخدام و به

 ها را دارند.  هایی است که ت ان ارائه خدمت در  ن ها و جایگا، در پست
، مشخصدی دارد  بدرای جایگدا، و  بر این اساس  نباید هیچ کسی را که ت ان و لیاوت بدال   

جایگا، درخ ر او پیشنهاد نم د  را که نویجه و عاوبت موناسد و درخ ری از ایدن  م امی با تر از
 کار  عاید نخ اهد شد: 

لیکن من از مردم دانا و دوربین  نان شنیدم که هر  ه نیک  نهاد، ب د  نیک تر منده مبدادا »
ای  ت هم نسیه که از  ن تغییر و تبدیه و مبالغت در اکمال تعدیه  ن صانی به وضع حال در ید و به

-44 همدان: «  ه ن د داری از دست بیرون دهی. که دایر ب د  بین طرفی الحص ل و ا مونان   ن
43  

نم نه و شاهد مناسبی برای ایدن مبلدد کده نشدان دهدد  گ نده فدردی کده در جایگدا، 
بی  منشأ خدمات و لیاوت د مرات ها ب د،  بر اثر س ء انوخاب و گمارد، شددن بده پسدوی بده مو س 

ها و لیاوو   سبد خسارات و ع اود ناگ ار و ناخ اسوه شدد،  در حکایدت  با تر و خارج از ت انایی
 زیر به خ بی موجل ی شد، است:  

روبا، گظت: شنیدم که ج انی ب د شکاردوست ... روزی مرد در خانه نشسوه ب د. بنجشدکی »
. مدرد از غایدت حدرص شدکار بده ای از گ شه خانه بجست و او را بگرفت از روزن در پرید. گربه

مشاهدت  ن حال سخت شاد شد. با خ د گظت: این گربه را بعدالی م نیک  باید داشت که در صدید 
 گیرد.  بدین ُ سوی و  ا کی هیچ شکر، را ندیدم. فردا بدو اموحانی کنم تا خ د  ه می

را زیدر دسدت بامداد ... برخاست و به واعد، هر روز برنشست. گربه در بغده نهداد و سدگ 
گرفت.   ن به شکارگا، رفت  کبکی از زیر خاربنی برخاست. گربه را از بغه برون انداخت. گربده 
سگ را دید. از نهید او خ است که در بغه س ار جهد  بدر سدر و پیشدانی اسدد افوداد. اسدد از 

تا ت  همه خراش   نگال او ببپید و مرد را بر زمین زد و ههک کرد.این افسانه از بهر  ن گظوم 
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  377-378 همان :.« را اهه کار ندانی ... 
ها بر اساس  ها و جایگا، اْلمم و در راببه با لزوم مراعات سلسله مراتد م ام در کواب تجارب

 اندرز اردشیر بابکان به فرزند   مد، است:  ها و در  ت انایی و لیاوت
تر گیدرد کده  شدهریاري خد ی   سدانهاي مردم را نباید که از رفون  زیر و رو شدن را،»»

ش د.  ه با برکناري و  ده کشدون  ی بر افوادن تند شهریار ميهاي مردم  مایه جابجایی در پایگا،
هرگز نباید که از هیچ  یز بی  از این ترسد که َسري  ُدم یا ُدمي  َسر گردد یا کارگر بیکار بماند 

اي با تر از پایه خ ی  بد ش د تا هرکس پایههاي مردم س یا بزرگي بین ا ش د. دگرگ ني در پایه
    243: 1389 نجظی  ...« اي با تر ج ید و اگر بدان رسد باز پایه

درازی و  پاول و فساد شدایع در جامعده   نامه  وراوینی بر این باور است که دست در مرزبان
اوبدت و نظدارت حاصه ضع  و سسوی و عدم اوودار و ت ان  زم شدا، بدرای انسدجام امد ر و مر

 خ انیم:  شایسوه است. بدین سبد  در خهل حکایوی در  ن   نین می
ی ی ملک ت  مخوده یدافوم و وُدیهی اح ال ت  مبالعه کردم  واعد،و من   ن صحیظه»

اند و پدای از  عدل  مهمه دیدم. گماشوگان ت  در اضاعت مال رعی ت  دست به اشاعت ج ر گشاد،
هاد،. بازار خردمندان کساد یافوه و کاِر زیردسدوان بده عیدث  تبداهی  و حد  م داِر خ ی  بیرون ن

  30: 1355 وراوینی « فساد زبردسوان زیر و زبر گشوه.
غظلت پادشا، از اح ال رعی ت و لشکر و عملکرد کدارگزاران  باعدث سد  ط وی در افکدار و 

 رت وی نیست.ی ودگردد که به هیچ وجه به مصلحت پادشا، و زیبند، انظار عم می می
 ن یسد:  نامه می های حاکمی وی خ د در سیاست الملک در ت صیه خ اجه نظام

واجد است پادشا، را از اح ال رعی ت و لشکر و دور و نزدیک خ ی  پرسیدن  و انددک و »
بسیار  نچه رود دانسون  و اگر نه  نین کند عید باشد و بر غظلت و سومکاری حمه نهند و گ یند 

داندد و ن را  داندد  اگدر می داندد یدا نمی رود یا پادشا، می درازی که در ممکلت میفسادی و دست
کند  ن است که همچ ن ایشان ظالم است و به ظلدم  رضدا داد، اسدت و اگدر  تدارک و منع نمی

   5: 1388الملک   نظام«  دان  و این هردو معنی  نه نیک است...داند پس غافه است و کم نمی
سدری نشد د و بو اندد  که حاکم  د ار  نین کدارگزاران و ع امده خ دسدر و خیر، برای این
ها نظارت صحیح داشوه باشد  بایدد دایدر، و حددود  ها را در کنورل خ د داشوه و بر  ن کارهای  ن

شکلی صحیح و منب ی محدود نم د، و تدا حدد  امکدان از بسدط و  ها را به اخویارات و تکالی   ن
ف و اخویاِر  نگسور  تص ها و مندافع مشدرون  اندازی به مال  ِعرض و  برو و  زادی ها در دست ر 

 مردم  بپرهیزد:  
ف و تمک ن در کار ُملک گشاد، دارد و یکبار، » نشاید که پادشا،  دسو ر  وزیر  را دست تصر 

هدای بدزر   ی مبالبات  ایمن گرداند که از این  مشارکت در ملک  زم  ید و  فدتاو را از عهد،
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  60-61: 1355 وراوینی « ت ل د کند.
*** 

ن ن و کیظی ت رفوار با نیروهای زیردست و فرمانبر  یکی از دوای ی است که رو  درسدت و 
ت اند باعث ایجاد حس  تعل  و دلبسوگی بین نیروی کار و محیط ادار، ش د. حاصه  احسن  ن  می

لده و  جدرم  افدزای  و ارت دای سدبح ی ام ر و واین دلبسوگی و تعل    انجام بهینه ظای  مح  
ترین و در عدین حدال کارسدازترین  عملکرد و کارایی است. در این میان  گروهی که یکی از مهم

احدی و  ن   ها را بر عهد، دارند  کارگزاران و ع امه اجرایی و سازمانی مددیر و حداکم بدرای طر 
 اجرای تصمیمات و اهداف هسوند. 

 دوستان و دشمنانکیفیّت رفتار با 
گر درایت و ت ان با ی مدیری وی فرد  ی رفوار با دوسوان و دشمنان  تا حد  زیادی نشان نح ،

 ی درست ام ر است.  لیاووی و عدم کظایت او در تدبیر و ادار، مسئ ل و یا بی
ه به مناسبات پیچید، افراد در ج امع و ارتباط تنگاتنگ بین منافع و مُدار  اشدخاص  با ت ج 

دی در روابط انسانهای ک تا، جامعه  حد  و بغض پی نددد  ها و افراد جامعه به وود ن می مدت موعد 
 مندی  کیاست و ت ان مدیری وی است.  ای از میزان ت ان که  گ نگی مدیری ت  ن  نشانه

ها تا حدد  امکدان افدزای  یابدد و  ها و دوسوی این اصه که باید ته  نم د تا میزان رفاوت
کده ل مدان  ها تحکیم و تشدید ش د  شاید  ندان با مخالظت و اعوراضی روبرو نشد د  نان دوسوی

 گ ید:  حکیم در اندرزهای خ د به فرزند  می
ی  نان رفوار نکن  یزی کده طاودت ندارندد پسرجان  در همنشینی با مردم برخهف روی ه»

گیدرد و  ت  باشد از ت  کنار، می بر نها تحمیه نکن  را که دراین ص رت رفی ی که باید یار و یاور
پندا،  مانی نه رفی  همدمی داری و نه برادر مددکاری.   ن تنها شدی بی در میان جامعه  تنها می

پذیر نیست عذر نیاور. در کارها از  ن که دوسدت نددارد ش ی. در برابر کسی که پ ز  و کلیه می
ی ت انجدام  گیرد کار ت  را که مزد می مزد بگیرد کمک نخ ا،   ن  ن  د ن کداِر خد ی  بدا جدد 

 ی  خرت. دهد.  ن مزد برای او س د دنیاست و برای ت  کخیر، می
خ اهی باید اهه محب ت باشند  به وددِر کظداف خد د  ها کمک می یاران و برادرانی که از  ن

 داشوه باشند   برومند و عظی  باشند  در حُ ر  شکرگزار و در غیاب  بده یداد تد  باشدند. پسدرم 
ماند. خ د را به صبر و  صبر نبا  که با این صظات هیچ رفی ی برایت نمی زودرنج و بداخهق و بی

    23: 1389نیا    وائمی« تأنی در کارها وادار.
داند و معو د است کده دوسدت نیکد   ی دوسوی و رفاوت نمیغزالی نیز هر کسی را شایسوه

 کسی است که دارای سه خصلت زیر باشد: 
هر کس صحبت و دوسوي را نشاید بلکه باید که صحبت با کسي داري کده انددر  که بدان»
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 وي سه خصلت ب د: 
 ... خصلت اول ع ه باشد که در صحبت احم   هیچ فاید، نباشد و به  خر به وحشت کشد

خصلت دوم  خ ي نیک  ب د که از بدخ ي سهمت نب د و   ن  ن خ ي بددوي بجنبدد حد   تد  
که به صه  باشد و هر که بر معصدیت ُمِصدر بد د از خدداي  خصلت س م  ن فرونهد و باك ندارد.

  399: 1364 غزالی  .« نورسد و هر که از خداي نورسد  بر وي اعوماد نباشد ... 
های مدیری وی که به سبد ن ن زندگی و شرایط اجوماعی سعدی در زمان او از  یکی از  م ز،

ی ت بسیار برخ ردار ب د، و در  ی ت و الزام خ د را از دست داد، زمانهاهم  ی اهم  ی کن نی شاید تا حد 
ای از دوسوان و یاران وفادار به گرد خ د برای  سای  و امنی ت بیشدور و  است  فراهم  وردن حل ه

برد اهداف و تصمیمات است. بر این اساس  سعدی مؤکددًا سدظار   دهی و پی  نیز ودرت فرمان
ی  دل دوسوان را باید به دست  ورد تا بدین سبد  طمع دشمن و امیدد کند که با احسان و نیک می

 او کم و خنثی ش د: 
"با دوست و دشمن  طری  احسان پی  گیر که دوسوان را مهر و محبت بیظزاید و دشدمنان 

   837: 1386را کین و عداوت کم ش د."  سعدی  
نصیحة المل ک خ د وارد  ای را سعدی در ش د  نین ت صیه همان اسود ل پیشین باعث می

 کند:   
   840"دل دوسوان  زردن مراد دشمنان بر  وردن است."  همان: 

ی نیازردن دوسوان و معومدان  شدامه عنایدت  وددردانی و ودرشناسدی بده مراتدد و  دامنه
س اب  خدمت و اطاعت پیشین نیروها و خدم پیشین و با تجربه است تا از وفاداری  نها برخد ردار 

 کاران نیز تش ی  و ترغید مناسبی باشد. برای ن  مدگان و تاز، شد، و
 ی زیر نیز در نصیحة المل ک در همین راسوا و با همین نی ت و هدف است:  ت صیه 

"سلبان خردمند رعی ت را نیازارد  تا   ن دشمن برونی زحمت دهد  از دشمن اندرونی ایمن 
  839باشد."  همان: 

ده و الوظدات  زم بده  ست  به روشنی نشان میحکایوی که در پی  مد، ا دهد کده عددم ت ج 
ها و شدرایط  نداگ اری و سدهمناکی  ترین زمان فرمانبران و نیروهای تحت امر   گ نه در بحرانی

 دهد:  خ د را نشان می
"یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سسوی کردی و لشکر به سخوی داشوی  جرم 

مه پشت بدادند ... یکی را از  نان که غدر کردند با من َدِم دوسوی بد د دشمنی صعد روی نهاد ه
شدناس کده بده انددک تغی در حدال از  سپاس و سظله و ناح  مهمت کردم و گظوم دون است و بی

ها درن ردد گظت: ار به کرم معذور داری شاید کده اسدبم  مخدوِم ودیم برگردد و ح  ق نعمِت سال
مد زین به گرو و سلبان که به زر بر سپاهی بخیلی کند بدا او بده جدان ج  ب د و ن درین واوعه بی
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   18: 1369مردی نو ان کرد.  سعدی   ج ان
ی این مبحث  سعدی دو ت صیه و نصیحت مهم در کیظی ت م اجهه و رویدارویی بدا  در ادامه

اصمه را در برابر ی تن  و مخکه اساسًا زمینه دهد. ابودا این دشمنان  به مسئ لین و امرا انجام می
 دشمن و ی و ودرتمند فراهم نیاورد تا از گزند او بر امان باشد: 

"از جمله ُحسن تدبیر پادشا، یکی  ن است که با خصم و ی در نپیچد و بر ضعی  ج ر نکند 
ت."  سدعدی   که پنجه با غالد افکندن نه مصلحت است و دست ضعیظان بدر پیچیددن نده مدرو 

1386 :840  
که  دشمن را در هر حال و جایگا، و م وعی وی کده در  ن اسدت ک  دک و ح یدر  و دیگر  ن

نشمرد و احویاط و حزم  زم را در م اجهه با او داشوه باشد. از طرفی مراتد نزدیکی و صمیمی و  
ی ورار دهد که اگر احیانًا  ن دوست بنا به دلیلی در جبهه ی م ابه ورار گرفت  با دوسوان را تا حد 

 ها و اسرار او  گا، و  شنا نباشد.  کاری ریز، به تمام
تدرین و  ای را حودی در م ابده امین که هم ار، اسراِر مگ  و رازهای نهظوده به بیان دیگر این

 ترین دوسوان و نزدیکان خ د داشوه باشد:  صمیمی
"ضع  رأی خداوند مملکت  ن است که دشمن ک  ک را محه ننهد یدا دوسدت را  نددان 

   842اگر دشمنی کند  بو اند."  همان:  پایه دهد که
سعدی بر این نظر است که  نانچه به حکِم بخِت م اف   بر دشدمن  ظظدر یدافوی و بدر او 
 یر، شدی  خهف ع ه و احویاط و خردمندی است که بر او ترح م کرد، و  ندین کسدی را رهدا 

اهی را مسدو لی و بداوی ی امد ر خد د  دید  و ابلدیس بددخ سازی  را که با این کدار  در  یندد،
 ای: گذارد،

*** 
م است گ شه در مرزبان ی امد ر ای از هدایت و ادار، ی برجسوهنامه نیز برای کسی که مصم 

ت ها و تأکیداتی در جهت تعمید  و افدزای  دوسدویجامعه را بر عهد، گیرد  سظار  هدا  ها و م د 
 شد، است. 

ی دت های کواب  در م ام وصی   در خهل یکی از داسوان وی از پدر پیری به فرزند خ د  در اهم 
 و ارجمندی گ هر رفاوت  نین  مد، است: 

روزی پدر در اثنای نصایح با او گظت: ای فرزند  از هر  ه در دنیا مردم بدان نیداز دارندد و »
   109:  1355 وراوینی « تر.که روزگار حاجوی فراز  رد به کار  ید  دوست  اولی هنگام  ن

ی سل ک و رفوار دوسوان با یکدیگر  ی طری ه و شی ،ن دادمه و دادسوان نیز دربار،در داسوا
دادسوان   نین دوست خ د را دلگرمی و تسه  داد، و از حمایت و پشویبانی خد د از او سدخن بدر 

 سازد:  زبان جاری می
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ع به خاطر را، مد، و» ن و ت ج  ر  دادسوان ... بر دلگرمی دادمه بیظزود و گظت: ت ز  ایدن تصد  
ای از دو راهی که روی نمایدد  مدرا از  مکن که در هیچ ملم و مهم که پی   ید  و در هیچ داهیه

 ُبرد کار ت  اغظال و اکهال ت اند ب د. پی 
 ه  ح  ق ممالحت و مصاحبت بر یکدیگر ثابت است و ع  د م ا ت و مؤاخدات در میانده  

خوی به کار  یدد و دوسدت بده هنگدام محندت. و  هدار اند: مال به روز س موأک د. و پارسیان گظوه
 خصلت در شریعت مرو ت بر دوسوان فرض عین  مد:  

م  ن یکی  ن که در  که   ن بهیی به دوست رسد  خ د را در م اساِت  ن شریک گرداند. دو 
ر نباشد. س م  ن ات او بر ع ارض حاجات خد د م دد   اسباب منافع از مع نت او موأخ  م که اتمام مهم 

ی کاری ناخ ب کند  عنان عزم او از را، ارادت بازگرداند و نگدذارد که   ن اندیشه دارد.  هارم  ن
    209-210 همان :« که به فعه انجامد.

تی مظید و ثمربخ  است که راسوین و فارغ و خدارج از خ اسدوه ها و  البوه  ن رفاوت و م د 
اگر غیر این باشد به راحودی گسسدوه شدد، و ی محض باشد  نانکه طلبانهامیال دنی ی و منظعت

 انجامد:  حو ی شاید به مخالظت و ت ابه نیز بی
دوسوی دگر  ن است که از ه ای طبیعت و ت اضای شه ت خیزد؛ و این  به اندک سدببی »

  102 همان :« فو ر پذیرد و ُیمکن که به وبع کل ی انجامد.
ها و  ها و از بدین رفدوِن کددورت ت صیه به احسان و مراعات افدراد بدرای افدزای  دوسدوی

 نامه است:  های مندرج در مرزبان ها  از ت صیه دشمنی
سپر که هم در دوسوی افزاید و هدم از  تا ت انی با دوست و دشمن  را، احسان و اجمال می»

  69 همان :« دشمنی بکاهد...
که تا حد  امکدان از تعدارض و دشدمنی بدا دیگدران پرهیدز شد د و  در این اثر  ت صیه شد،

 نامهیمات و عداوتها را مدیری ت و کنورل نماید: 
اندد:  عاوه تا ت اند  دشمنی بر دوسوی نگزیند و بیگانگی بر  شدنایی تدرجیح ننهدد. و گظوه»

گیرندد و پداک دشمن را  نان باید داشت که  ن گ ی بل رین که در ح  ه نهند و هر ووت بیدرون 
ای  بش یند و هر  ه در احویاط و عزیزداشِت  ن گنجد  به جای  رند تا روزی که جایی سنگ خار،

که به ترکیدد  تدألی  اجدزای  ن در امکدان  سخت بینند  بر  ن سنگ زنند و خ د بشکنند.  نان
مدی و نیاید. و هر که عنان مرکد ه ا کشید، دارد و پای در رکاب صبر اسدو ار کندد  عاوبدت  خر 

  232-233 همان :« نشاط هم عنان او  ید.
ی اندرزهای عنصرالمعالی در واب سنامه  به افزونی دوسوان بدرای برحدذر مانددن از در ادامه

 گزند دشمنان تأکید شد، است:  
اما جهد کن تا دشمن نیندوزی  پس اگر دشمنت باشد مورس و دلونگ مش  که هر که را »
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... و جهد کن تا دوسوان ت  اضعاف دشمنان باشند و بسیاردوست  کدم  کام ب ددشمن نب د دشمن
دشمن باشد و به امیِد هزار دوست یکی دشمن مکن و بدان که  ن هزار دوست از نگا، داشون ت  

  103: 1386 عنصرالمعالی  « داشت ت   غافه نباشد.غافه باشند و  ن یک دشمن از نگا،
 نه عملکردی  ناگزیر از داشدون مخالظدان و دشدمنانی یک حاکم و مسئ ل و مدیر  با هر گ

است که خ اسوه یا ناخ اسوه  با او به مخالظت برخاسوه و گا، در م دام تعدارض و ت ابده  از هدیچ 
 کنند.  ک ششی برای ناب دی حاکم فروگذار نمی

امعده نامه هم اشار، شد، است. اساسًا  وراوینی مسئ ل و حاکم ج بدین امر طبیعوًا در مرزبان
ای تددبیر و ادار،  گ نده شمرد که هر یک از این دشدمنان را بایدد به را دارای دو گ نه دشمن برمی

 کند:  ها ت صیه می نم د. او در خص ص دشمنان ضعی  به پاکسازی و ناب دسازی و دفعِ شر   ن
ت را دشمن دو گ نه ب د: یکی ضعی  نهانی  و دوم و ی  شکارا. و ضعی  را که و    پادشا، »

ی مهطمت نباشد  خ د را در شعار دیانت و کم  زاری و صیانت و نک کداری م اومت و زخم پنجه
ی مدراد او ی ظاهربینان جل ، دهد  تا ه ای دولت پادشا، در دل رعایا سرد ش د و هنگامهبر دید،

 نددد و گرم گردد. پس پادشا، را در  ن باید ک شید که خله وج د این طایظه به خهل ملک او نپی
  91:  1355 وراوینی « دامن روزگار خ د را از شر  صحبت مثه این اشرار نگا، دارد.

های ودر و و ی  شی ، و  ی م اجهه و برخ رد با دشمناما در بخ  دیگری از اثر   دربار،
کند. بر این اساس  در م ابه دشمن و ی کده دارای وددرت تخریبدی  سبک دیگری را ت صیه می

ت  باید با  رب فراوانی است  زبانی و فریظون دشمن و با اسوظاد، از نیروی حزم و کیاسدت  از شدد 
 ها افزود:  ها و رفاوت ها کاست و بر دوسوی ها و عداوت دشمنی
اندیشان کار زم د،  نان شنیدم که   ن ترا دشدمنی ود ی حدال گر  گظت: من از پی »

انظاک مراسهت و مجامهت و ان اک امد ال و  زبانی ولم در پی   ید  در  ن باید ک شید که به  رب
ی مر خص مت را بگردانی و س د و زیان خ ی  را  ی و عزم تصد  ایراد حسن م ال او را از را، تعد 

    375 همان: « ی نظس خ ی  سازی.فدیه
ی انگاشدت. بده همدین  در مرزبان نامه  دشمن را هر  ند ک  ک و کم ت ان باشد  باید جدد 
ی اسوح ار و خظ ت ش د که مبادا دشمن را به دید، سازان سظار  می ن و تصمیمدلیه  به مسئ 

 بنگرند:  
اند سه  یز است که اگر  ه ح یر باشد   ن را اسوح ار نشداید کدرد: بیمداری و وام و  گظوه»

دشمن. بیماری اگر  ه در  غاز سهه نماید    ن در مداواِت  ن اهمال رود ُمزمن ش د. و وام اگدر 
اندک باشد    ن موراکم گردد  مکنت بسیار از ادای  ن واصر  ید. و دشمن اگر  ده ک  دک  ه 

   395 همان: « ب د    ن اسوصغار و خ ارداشِت او از انداز، بگذرد م اومِت او به  خر ص رت نبندد.
کندد  ات ظداق و   ه که لزوم ه شیاری و دو ت در م اجهه بدا دشدمنان را صدد  نددان می  ن
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  نصدیحت «دلیران کار زم د،»نامه و از زبان  که در مرزبان ط ری هاست. به ات حاد بین  نوحدت و 
ِد دشمنان   ن می ودر نباید هراس داشت که از اتحاد و ات ظداق  ندان.  درا  ش د که از بسیاری و تعد 

ق را می ان ت ان به راحوی شکست داد و مهار کرد اما شکست دادن دشمن که دشمن بسیار اما موظر 
 همس  و همراسوا  بسیار سخت و صعد است:  

-پشوِی دشمنان اندی   نه از بسیارِی ایشان. ت  ثابدتاند: از هم دلیران کار زم د، گظوه» ... 

ودم با  و دل و ی دار و نی ت و ط ی ت بر عدل و رحمت ُمنب ی دار و به فرط مجاملت و ُحسن 
ی اعمدال خد د برِی ح   پیرایدهرن و  یین فرمانمعاملت با َخلِ  خدای یک رویه ش  و و انین ش

کن تا از عمال غید سراپای نصرت و تأیید نامزد و یت ت  گردانند و اف اج فوح و ظظر به سپا، ت  
  395-396 همان :« مو اصه ش د.
رویی و  ی روبده نامه به امرا و حک ام در راببه بدا نحد ، ی مهم  دیگری که در مرزبان ت صیه
خ اهد علیه دشمن و بددخ اهی بده مبدارز، و  دشمنان شد،  این است که کسی که می م اجهه با

داران و افدراد  اودامی دست بزند  باید بدوًا از جایگا، و م ام دوسوی و محب ت خ د در بدین دوسدت
 تحت امر  گا، شد، و سپس به فکر رویارویی با دشمنان باشد. 

ها  نزدیکدان  د باید با افزای  مهر و عب فت ه دفع دشمنی ضروری ش  به بیان دیگر  نان
 و اطرافیان را م رد ن از  و مهطظت ورار داد تا از حمایت و پشویبانی  نان در این را، س د برد: 

د و  میخوگی » ل ودم در را، انبساط باید نهادن و ترد  هر که را دفع دشمنی ضرورت ش د  او 
معیار اخوبار و محک اعوبار عیار کار او شدناخوه گدردد و   غازیدن و راِ، تأل   و تعب   بازگشادن تا

ت او با دوست و دشمن تا کجاست و خشم و رضدای او در احد ال  دانسوه  ید که م ام ضع  و و  
  506-507 همان: « مردم ...  ه اثر دارد.

*** 
وی فرد گر درایت و ت ان با ی مدیری   ی رفوار با دوسوان و دشمنان  تا حد  زیادی نشان نح ،

 ی درست ام ر است. لیاووی و عدم کظایت او در تدبیر و ادار، مسئ ل و یا بی
ه به مناسبات پیچید، ی افراد در ج امع و ارتباط تنگاتنگ بین منافع و مُار  اشخاص با ت ج 

ت موعددی در روابط انسان های ک تا، جامعه  حد  و بغض پی نددد  ها و افراد جامعه به وود ن می مد 
 ای از میزان ت انمندی  کیاست و ت ان مدیری وی است.  گ نگی مدیری ت  ن  نشانهکه 

 روی اعتدال و میانه
اس هدای بده م ودع و  های مددیری وی  درشدوی و نرمی ترین دان  ترین و ظری  یکی از حس 

ت اند هم ار، و در هر حال نسدبت بده زیردسدوان و  اثرگذار است. یک مدیر شایسوه و ت انمند نمی
ش د که هیبت و  بران خ د  مهربانی و لب  و شظ ت اعمال نماید؛  را که این کار سبد می فرمان
ت تخرید شد، و اعمال ودرت و نظ ک خ د را در بین افراد  از دست بدهد. اوودار ا  و به شد 
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صد رت ملمد س و  گیری و انُدباط و تحک دم وهر میدز  به از طرف دیگر  اگر  ده سدخت
پذیری و نظم افراد تحت امر  تأثیرگذار است  اما این نظم و انُباط  سدبحی  مشه دی بر اطاعت

لین فرصدِت ایجداد  و ساخوگی است و عم  و ریشه ای ندارد و فرد تحت امر بر  ن است که در او 
 شد، خ د را از وید این امر و نهی برهاند. 

بنابراین یک مدیر م ف  کسی است که این هنر را داشوه باشد که اوودار و هیبت خ د را به 
  ن دوسوی  هم م وع و به ودر لزوم اعمال نماید و در وووی دیگر  با مهربانی و شظ ت و نیک یی 

 صادق با زیردسوان همراهی و همدلی نماید. 
ها و حدد  و حددود  ن  اعوددال در مددیری ت را  گیری گیری و سدخت ی این سدهه مجم عه
کده خداوندد در  ط ری های دینی نیدز جایگدا، درخد ری دارد به دهند. اعودال  در  م ز، تشکیه می

 فرماید:  د و میشمار ور ن  مسلمانان را و م وسط و میانه برمی
ُسد ُل َعَلدْیُکْم َشدِهیدًا » َداَء َعَلی النَّاِس َو َیُکد َن الرَّ ََ ًة َوَسبًا لََوُک ُن اْ شُه َو َکَذالَِ  َجَعْلَناُکْم ُأمَّ
وی میانه ورار دادیم  تا بر مردم گ ا، باشید و پیامبر بر شما گ ا،    و بدین143 ب ر،:  گ نه شما را ام 
 « باشد.

های   ند نصیحت از مجم عه رساله نصدیحة الملد ک خد د و نیدز در مجم عدهسعدی  در 
ی دت حظدظ ص رتی بی گلسوان و ب سوان   ه به واسبه و صریح و  ه بدا تمثیده و اشدار،  بده اهم 

 اعودال در ام ر اشارت کرد، است: 
ی   سدعد« هاشان خیر،. که بدان  یر، گردند و دید، ن نیکمردی به جاِی خ د کند نه  ندا»
1386 :835  

 در این باب  در گلسوان سعدی  نین  مد، است:  
رحددم  وردن بددر بدددان سومسددت بددر نیکددان  عظدد  کددردن از ظالمددان ج رسددت بددر »

  193: 1369درویشان. سعدی  
روی در ُخلد  و خد ی  ترغیدد  در نصیحوی دیگر در نصیحة المل ک  پادشاهان را به میانه

م ام هیبت و اووددار و تعددیه نرمخد یی و مهطظدت در م دام کرد، و  نان را به تعدیه خشم در 
 خ اند:  همزبانی و مجالست مردمان فرا می

که از خ ی بد  نظدرت گیرندد. بدازی و  خشم و صهبت پادشاهان به کار است.نه  ندان»
  835: 1386 سعدی  « که به خظ ت ع ل  منس ب کنند. ظرافت روا باشد نه  ندان
 در گلسوان نیز بازگ  شد، است: ها  مشابه این ت صیه

خشم بی  از حد گرفون وحشت  رد و لب  بی ووت  هیبت ببرد نه  ندان درشدوی کدن »
   201: 1369که از ت  سیر گردند و نه  ندان نرمی که بر ت  دلیر ش ند سعدی  

  ن پدر جامعه باید در م ام تش ی  و تنبیه  مصالح اصلی و بنیادین  از نظر سعدی  شا، هم
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کدام از این دو امر  را، افراط و تظریط را انوخاب ننمایدد. در ایدن م دام   را در نظر بگیرد و در هیچ
شظ ت و مهدر  نماید  در جایگا،  گ نه که پدر  فرزند را در اشوباهات  تنبیه کرد، و تأدید می همان

 دهد.  دست ن از  و دلس زی بر سر او کشید، و او را م رد لب  و مهربانی خ ی  ورار می
دی  بر همین سیاق  سخاوت  ج د و بخش  نیز باید محص ر در یک باز، ص و خاص  ی مشخ 

نظدری منجدر نشد د و از سد ی دیگدر  ورار گیرد تا از یک طرف در م ام افراط  به بخه و تندگ
ساب و خارج از عرف و واعد،  اسباب خالی و تهی شدن خزاین مملکوی و نیز ایجاد حبخش  بی

 های حاکم هسوند  نش د:    ای کاهه و سست عنصر که معواد و وابسوه به بذل و بخش  طب ه
دست عبا تا ت اند گشاد، دارد مگر  نگا، که دخه با خرج وفا نکند که بخه و اسراف هدر »

  834: 1386 سعدی  « َبیَن کلک سبیًه.دو مذم م است و اتَّبع 
کر گ ید:  در ت صیه  ای دیگر و ورید به مُم ن ف ق الذ 

ی نه که دسوگا، ضعی  ش د و به سخوی رسد و نعمت » ج انمردی پسندید، است. تا به حد 
  835 همان: « که لشکر و حاشیه  سخوی بینند. داشون مصلحت است  نه  نداننگا،

ی دریافدت کمدک و ای سدزاوار و شایسدوه هدر سدائه و خ اهندد،سعدی معو د است کده 
گیری نیست و بر حاکم و مدیر جامعه است که با تشدخیص درسدت و بجداِی نیازمنددان و  دست
خ اهاِن واوعی   نان را مدد نماید و دیگرانی که به دروغ و شدی ادی خد د را نیازمندد نشدان حاجت
ه به م  لهدهند  به گ شمال و تنبیه  مونب ه ساز می جا جامعی دت و  ی اعودال تا بدان د. عنایت و ت ج 

ت اندد  شم ل دارد که حو ی اعمال پسندید، و ممدوحی   ن عبادت و بنددگی پروردگدار هدم نمی
 انداز، و خارج از این واعد، ورار گیرد.  بی

با تکیه بر این دیدگا،  ت صدیه بده عبدادت همدرا، بدا نهدی و تحدذیر از عبدادت صدرف و 
 ش د:  نشینی و رهبانی ت  در نصایح سعدی دید، می هگ ش

که زندگانی بر خ د و دیگدران تلدخ کنندد. عدی  و  زهد و عبادت شایسوه است نه  ندان»
 همدان: « که وظای  طاعت و مصالح رعی دت در  ن مسدوغرق شد د. طرب ناگزیر است  نه  ندان

835  
شات اکیدی به عبادت و نیای  در در احادیث و روایات بسیاری در سخنان معص مین  سظار

درگا، خداوند ص رت پذیرفوه است اما همین بزرگان  مردم را از غرق شددن در عبدادات و غافده 
 اند.   ها  بر حذر داشوه و نهی نم د، شدن از سایر شؤون و دغدغه

پیامبر  ص  در م ابه گروهی که کسد و کار خ د را رهدا کدرد، و دور از خلد  و مردمدان 
هدا   ندین  ی عبادت و طاعت برگزید، ب دند  واکن  نشان داد، و بدا فراخ انددن  ن گ شهشهر  
 ای به  نان نم دند:   ت صیه

گیدرم.  گیرم  بعُی روزها را نمی خ ابم. برخی روزها را روز، می خ انم و می "اما من نماز می
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شد م و ... و  دار می کنم. بچده خد رم. همسدر اخویدار مدی کنم. گ شت می خندم و بعد گریه می می
   85: 2 کلینی  بی تا  ج  هرکس غیر از این باشد  از ما نیست."

 فرماید:  البهغه می های کواب گرانسنگ نهج امام علی  ن  در این زمینه در یکی از حکمت
روز خ د را به سه وسم ت سیم کند  زمانی برای نیای  و عبادت پروردگار  "مؤمن باید شبانه

تی تأمین هزینهو زمانی برا ی هایی که حهل و مایه ی زندگی و زمانی برای واداشون نظس به لذ 
    390: حکمت 1378زیبایی است."  نهج البهغه  

ی بخشد  جای خباکاری که شایسدوهاعودال گظوه شد، در این مبحث  شامه بخش  بی
با، کد  کی مرتکدد انداز، و غیر معم ل به کسی کده اشدو نیست و نیز وهر و خشم و درشوی بی

م بر پلنگ تیز دندان // سدومکاری  شد، است نیز می ش د. سعدی  با اعو اد به این مسأله که: ترح 
داند کده بایدد بجدا و بده م ودع اعمدال شد ند و  ای می ب د بر گ سظندان  لب  و وهر را دو م  له

معکد س و غیردلخد ا، ی م رد از این دو ابدزار واکنشدی را ناپسدند و دارای نویجدهی بیاسوظاد،
 داند:  می

"جایی که لب  باید کردن به درشوی سخن مگ ی که کمند از برای بهایم سرک  باشد  و 
   846: 1386 سعدی  « جایی که وهر باید به لب  مگ ی که شکر به جای س م نیا فاید، ندهد

*** 
ی موظداوت و  ها دو نیمده وراوینی بر این باور است کده در بداطن و ضدمیر همگدی انسدان

ی دیگری  ای شرارت  دی  سیرتی  زشوی و پلشوی و نیمه موعارض به ودیعه نهاد، شد، است. نیمه
 از خ بی  فرزانگی و فرشوگی. 

و برتر وجد د ی موعالی  تر  نیمه بر این اساس  مهم این است که ته  ش د تا هر  ه بی 
تر در انزوا ورار گیرد. در  کار و پلشت  هر  ه بی  ی زشت  دمی  رشد یافوه و برجسوه ش د و نیمه

نام دارد بیان شدد، و بدر « دینی»ها از زبان وزیری دانا که  نامه  این دوگانگِی باطن انسان مرزبان
ی ِت برتری و غلبه  د امرا تأکید شد، است:  ی گ هر موعالی در وج اساس همین گظوار  بر اهم 

دی  گظت: گ هر فریشوگان  یست و گ هر مردم کدام اسدت و گد هر دید  کددام؟ دیندی »
گظت: گ هر فریشوگان  ع ه پاک است که بدی را هیچ  شنایی با او نیست و گد هر دید ان   ز و 

ع ده  خشم که جز بدی و زشوی نظرماید. و گ هر مردم از این هر دو مرکد تا هر گا، کده گد هر
درو به جنب  در مد  کات او به لباس ملکی ت مکوسی ش د و نظس او در افعال خد د همده تل دین 
رحمانی شن د و هر گا، که گ هر  ز و خشم در او اسویه گیرد به صدظت دید ان بیدرون  یدد و در 

  187: 1355 وراوینی « عالم امر و نهی به ال ای شیبانی گراید.
 نان مهم و در تثبیت اوودار و ش کت و ارز  حک ام و  تظریط  ن اعودال و پرهیز از افراط و

شد د کده در م دام گظوگد  و منداظر، و  منصبان مؤثر است که حو ی  به والدی ت صدیه میصاحد
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صحبوی با دیگران و خص صًا افراد ویژ، و بخص صی که ممکن است باعث ایجاد مشکهت و  هم
ه داشوه و خارج از افدراط و تظدریط و بدا در مصایبی علیه وضعیت م ج د ش ند  به این م سأله ت ج 

 نظر گرفون اعودال مع  ل  بدین کار مبادرت نماید:   
داری و میدان ان بداض و  ی ویام و وع د با او نگهو یکی از وظای  ووت  ن است که انداز،»

به و سؤا ت انبساط  طرف افراط و تظریط را از دست ندهی و به ووت ادای رسا ت او اگر به اج 
حاجت  ید  مرکد عبارت گرم نرانی و در مُای  دودای   عندان سدخن بدا دسدت مدن دهدی و 

   314 همان: « ی او با من گذاری تا عثرتی که عاوهن بر  ن عث ر یابند  در را، نیاید.مناظر،
ر ای که نه مو کی به رفوار خشک و خشن باشد و نه بدر روال و مددا اعودال و رفوار مع   نه

 میز امیر مؤمنان نیز جایگا، و حُ ر و  های غیرمع  ل و نابجا  در سخنان حکمت رأفت و عب فت
البهغه به یکدی از مددیران منسد ب شدد،  های گرد مد، در نهج بروز دارد. ایشان در یکی از نامه

 دهد:  خ ی    نین فرمان می
ت و نرم  داشدوه  پس در رفوار با  نان  نرمی و درشوی را به هم  میز  رفواری» ت أم با شد 

: 1378البهغده   نهج« روی را در نزدیک کدردن و دور کدردن  رعایدت کدن. با   اعودال و میانه
   19نامه

*** 
م وع و  یک مدیر م ف  کسی است که این هنر را داشوه باشد که اوودار و هیبت خ د را بده

  ن دوسوی صدادق  شظ ت و نیک یی  هم ودر لزوم اعمال نماید و در وووی دیگر  با مهربانی و به 
 با زیردسوان همراهی و همدلی نماید. 

*** 

 انتقاد و نقدپذیری و تالش برای اصالح عیوب دیگران
ی با  و شاخصی باشدد  بداز مدیر و تدبیرگر ام ر جامعه  هر انداز، که دارای دان  و تجربه

های برطدرف کدردن و  وکمب دها و را، ها مص ن از خبا و اشوبا، نیست.  گاهی و  شنایی با ضع 
های بیداری دارد که امد ر را رصدد کدرد، و  ها  نیاز به  شم و گ   ها و کاسوی جبران این ضع 
ج یی نمایند. این مهم به کمک منو دان کارکشوه و دلس ز همرا، با ها را  ار، مشکهت و کاسوی

ی اساسی . در ص رتی که دو  زمهی ن دپذیری در مسئ  ن و صاحد منصبان استوج د روحی ه
ب و دلس ز از طرفی و وج د مسئ ل ن دپذیر و منعبد  از طدرف  ن د درست  وج د منو دان مجر 

ها و بهبد د و بهینده شددن  دیگر  فراهم  ید  محیط مناسدبی بدرای کداه  اشدوباهات و ضدع 
 ه و افراد  ن است. تر جامع گردد که حاصه  ن  تعالی بی  ها فراهم می ها و کارایی وری بهر،

در نصیحة المل ک  م اردی از سظار  و ت صیه به ن دپذیری و تده  در جهدت بهبد د و 
ش د. سعدی بر این اعو اد است که تا معاید اعمال و گظوار افراد گظوه نش د   ارت ای ام ر دید، می
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یدد نگیدرد مدوکل م را تدا کسدی ع»خ انیم:  اصهحی نیز حاصه نخ اهد شد. در گلسوان شیخ می
   214: 1369 سعدی  « سخن  صه  نپذیرد.

سعدی در نصیحت ک تاهی  حاکم را بده عددم رنجیددن از بددگ یان نسدبت بده خباهدا و 
 نان خد د را اصده  کندد کده در غیداب  از  کند که  ن خ اند و او را ت صیه می اشوباهات فرامی
   ا : ا  سخن به میان  ید و نه از خبا و بدی خ بی و نک یی

: 1386"از بدگ یان مرنج که گنا، از  ن ت ست. را  نان نباشی که نیک  گ یندد؟"  سدعدی  
846  

 مدگ یی دوسوان و نزدیکدان فدرا  ای دیگر  مدیر را به عدم فریظوه شدن به خ   در ت صیه
ت انندد  که دوسوان و نزدیکانت به سبد مهر و محبوی که به تد  دارندد نمی خ اند و با ککر این می
گ ید ت  ایرادات و عدادات ناپسدند خد د را از  را به ت  بازگ  نمایند  می هایت را ببینند و یا  ن  بدی

ها بی هیچ مهحظه و اغماضی معایبت را بیدان خ اهندد  دشمنان و بدخ اهانت بپرس؛  را که  ن
 نم د: 

  مانگ یند."  ه "عید خ د از دوسوان مپرس که بپ شانند. تظحص کن که دشمنان  ه می
ش د سعدی به این نظر پافشاری کند که عید و ایراد را باید از  ی دیگری که باعث می نکوه

ده بده احومدال  دیگران و حوی دشمنان پرسید و نه دوسوان و اطرافیان  این نکوه است که بدا ت ج 
 ورزی نزدیکان و وابسوگان ارباب ودرت به مهر و لب   نان  دور از انوظار نیسدت کده بدرای طمع
تر از م اهد ثروت و ودرت  به دروغ و ریا  خ بی و ُحسنی راکه حاکم ندارد بده او  مندی بی  بهر،

منوسد نمایند و یا بدی و خبایی را که دارد از او پنهان و ناگظوه دارند. بدین سبد  سعدی ُمصدر 
بی و ها و اعمال پسندید، و مظید حاکم  از خد  است که حوی اگر کسی ورار است به سبد خصلت

خیر او سخن بگ ید  بهور است که در غیاب و دور از وی باشد و نه در محُر و بارگاه   را که 
تعری  و تمجید در حُ ر و رویاروی  از دو حال خارج نیست: یا از ترس و بیم است و یدا از روی 

 روی و ریا و طمع:    
: 1386از طمدع."  سدعدی   " ن کن که خیر ت  در وظای ت  گ یند که در نظر از بیم گ یند یا

845  
را از  ندان  داندد و اصده  و برطدرف کدردن  ن  ن د دیگری که سعدی بر حاکمان وارد می

سازی اطرافیان و نزدیکان است. به جهت تأثیرگذاری غیر  نماید  لزوم پال دن و پاک درخ است می
دارندد  پیدرای  و  ی جامعده و حک مدتی ادار،ای که نزدیکان حاکم بدر نحد ، پ شی وابه  شم

رسد که  زم اسدت از سد ی مددب ران  ها امری بنیادین به نظر می های احومالی  ن اصه   ل دگی
 ام ر  انجام پذیرد: 

ل نصیحت نزدیکان و پس  نگا، مهمت دوران. از نظس ت  به ت  کسی نیست. تا به گظوار  "او 
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   840خ د عمه نکنی در دیگران اثر نکند."  همان: 
*** 

انو ادپذیری و ته  برای بر طرف شدن ن داط ضدع  و ت  یدت و تکمیده ن داط ود ت و 
 ش د.  ودرت  یکی از خص صیات  زم برای مدیری م ف  و کاردان محس ب می

نامه  معورف ب دن به اشوبا، احومالی خ ی   امدری مع   نده فدرض شدد، و در  در مرزبان
 از جهه و نادانی دانسوه شد، است:  ای عید دانسون خ د  نشانه ی م ابه  بین به

عید پنداشون. دوم  دیگری را از خد د  سه عادت از عادات جاههن است: یکی  خ د را بی»
م ب دن و خ د را بر ودم انوهدا داشدون.به مرتبه « ی دان   فروتر نهادن. س م  به علم خ ی   خر 
  198: 1355 وراوینی 

اد را به منو دان شدخص مسدئ ل و حداکم صدادر وراوینی در ص رتی مج ز  زم جهت انو 
ج یی از دیگران  از دیدن عید و هنر خ د غافه نب د، و با  ها  بی  و پی  از عید کند که  ن می
 یابی اودام نمایند.  ی صدر و تساهه و نیز به وصد خیر و اصه   به ن د و عید سعه

با نا گاهی از مراتد فُه و هندر  خبر ب د، و بر این اساس  او کسانی را که از عید خ د بی
گا، بده گدرد هنرمنددان  داند که هیچ هنری می گشایند  افراد بی دیگران  زبان به ن د و تخرید می

 ح ی ی نخ اهند رسید:
 یدد کده  د ن عیدد دیگدران جد یی و هندر  و در لبای  نکت از خداوندان حکمدت می»
با  که هرکه بر عید خ د واو  نش د بینی  از ُجسون عید خ ی  و هنر دیگران غافه م خ ی 

  همان  « و هنر دیگران نشناسد  هرگز از عید پاک نگردد و در گرد هنرمندان نرسد.
 در روایات دینی ما مسلمانان و به ن ه از پیامبر  ص  روایت شد، است: 

ی دیگدران پدردازد و   بر عید مرد همین بس که از دیدن عید خ د ک ر باشد و به خرد،» 
 ده سد د  مان را بر کاري نک ه  کند که خ د  ودرت ترك  ن را ندارد و همدم خ د را به  نمرد

    87: 1تا  ج  کلینی  بی« ندارد   زار دهد.
 البهغه نیز در این ارتباط  مد، است:  در نهج

ی خداي  در گظوِن عید کسي که گناهي کرد، است شواب مکن   درا کده امیدد  اي بند،»
گنا، را بر او ببخشند و به گنا، خ ی  ایمن مبا   ه  ُبَ د که ت  را بده  ن عدذاب  رود که  ن مي
    137: 1378البهغه    نهج« کنند.

ی خ د به کارگزار   مالدک اشدور  او را بده دوری و برحدذر  نین در نامه امیرالمؤمنین هم
س کار فرا خ اند، و  نین فرمان می    دهد: ب دن از افراد عید ج  و تجس 

ج یي مردم است  و باید دورترین رعی ت نزد ت  کسي باشد که بیشور از دیگران در پي عید»
هایي است و زمامدار در خباپ شي سزاوارتر از دیگران است.  زیرا به ط ر مسل م در تمام مردم عید
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ی تد  ف دط تبهیدر  هایي که بر ت  پ شدید، اسدت کنجکداوي مکدن. وظیظده پس نسبت به عید
جا   ه از ت  پنهان است حکم خ اهد کرد. پس تا  ن گردند؛ خدا بر  ن ست که  شکار مي یزهایي ا
خد اهي دیگدران بدانندد  هاي مردم را بپ شان؛ خدا نیز خباهاي تد  را کده نمي ت اني عید که مي
 پ شاند.  مي

اي را بگشاي و از درون خ دت عامه هر تنهایي را وبع کدن و  از دلهاي مردم گر، هر کینه
 یندي شدواب مکدن کده ی هدر سدخن ه بر ت  روشن نیست تغافه کن. در تصدیِ  گظوده  ن از

    43: 1388 حسینی  « گر و خیرخ ا، در ید.  ین  خائن است اگر  ه در لباس نصیحت سخن
ه به جایگا، و شأن حاکم  ن د او را تابع شرایط و ض ابط مخص صی دانسدوه  وراوینی  با ت ج 

اندیشی و با زبان و  یابی حاکم باید در کمال احویاط و مصلحتکه ن د و عید و بر این اعو اد است
 زا ص رت گیرد: بیانی نیک  و غیر تن 

هنجاِر سخن گظون را با پادشاهان طری وی خاص و نس ی جداگانه است ... و لده تعدالی َو »
  238-239: 1355 وراوینی « اشارت است به  نین م امی. جاِدلُهم بِالَّوی هی أحسن 

نامه  اساسًا بر نظدی و نهدی ن دد سدهطین و شداهان سدظار   او در فراز دیگری از مرزبان
کند و حوی پا را فراتر از این گذارد، و از سوای  و تأیید اودامات ناپسند و اشوبا، شا،  به سبد  می

  ورد.   ودرتمندی او و ت ان مجازات و ع  بت منو دان ت سط وی سخن به میان می
ای  اطرافیان و کارگزاران نزدیک شا، را بدی  از  کارانهی محافظهدر ادامه   نین ت صیهاو 

سایرین به لزوم احویاط و نظرداشت تدابیر  زم جهت مراعدات حدریم شداهی دعد ت و سدظار  
 کند:  می

ه پادشدا، را کده  عاوه به عیبی که  زم کات او ب د  دیگری را تعییر  سرزن »   نکند؛ خاص 
او به هنر برداشون و باطه او را ح  انگاشون  از م وُیات ع ه است. و خد اص  حُدرت و عید 

کده ایشدان پی سدوه بدر مذلدة  نزدیکان خدمت را واجد ب د کده مراودد ایدن حدال باشدند از  ن
  197 همان: « اند. ا ودام

های با این وج د و البوه با احویاط و شدظ ت  بده امیدر و سدلبان  شدنیدن نصدایح و انددرز
کند و تلخی این نصایح را همانند  ی ناصحان و منو دان خیرخ ا، را ت صیه میمشظ انه و دلس زانه
داند که جهت بیماری و رنج  تج یز شد، که با برطرف شددن بیمداری  ثمدر، و  تلخی دارویی می

 ی شیرین و مبل بی را به دست خ اهد داد: نویجه
د و از ناصحان نظ ر ش د  تا   ن بیماری نباشد که به [ نباید که از نصیحت ابا کن ]حاکم و »

ی اعودال  شربت تلخ از دست طبید حاکق نخ رد  تا مذاق حدال او بده ووت عدول مزاج از ن به
ت بازماند.   29 همان: «  خر از دریافت شیرینی صح 

*** 
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انو ادپذیری و ته  برای بر طرف شدن ن داط ضدع  و ت  یدت و تکمیده ن داط ود ت و 
 ش د.  ودرت  یکی از خص صی ات  زم برای مدیری م ف   و کاردان محس ب می

ها و  های برطرف کدردن و جبدران ایدن ضدع  ها وکمب دها و را،  گاهی و  شنایی با ضع 
ها را  د که ام ر را رصد کرد، و مشدکهت و کاسدویها  نیاز به  شم و گ شهای بیداری دار کاسوی
ی ج یی نمایند. این مهم بده کمدک منو ددان کارکشدوه و دلسد ز همدرا، بدا وجد د روحی ده  ار،

ی اساسدی ن دد درسدت ن دپذیری در مسئ  ن و صاحد منصبان است. در ص رتی که دو  زمده
ر و منعب  از طرف دیگر  فراهم  وج د منو دان مجرب و دلس ز از طرفی و وج د مسئ ل ن دپذی

هدا و  وری ها و بهبد د و بهینده شددن بهر،  ید  محیط مناسبی برای کداه  اشدوباهات و ضدع 
 گردد که حاصه  ن  تعالی بیشور جامعه و افراد  ن است. ها فراهم می کارایی

 عدالت و انصاف
ها و خصایه مددیری وی  عدالت و انصاف داشون بین افراد و نیروهای تحت امر  یکی از نکوه

ت اند حس  تعل   و دلبسوگی را بدین نیروهدای  است که مراعات و اهومام به  ن از س ی مدیر  می
 تر  در یک جامعه برورار سازد.  یک سازمان و یا در ابعاد بزر 

ست که با لحاع کردن میزان عملکرد و دسدواورد افدراد  بر یک مدیر شایسوه و دانا فرض ا
ه و ودرشناسی بایسوه را در م ابه  نها انجام داد، و به روشنی و وض    تمایز و برتدری فدرد  ت ج 

هدا و امویدازات  زم  نشدان  ک شاتر و مظیدتر در جامعه و گرو، و سازمان را بر دیگران  بدا پادا 
 دهد. 

ت  این ُبعد مدیری وی در سب ح کهن و همگانی جامعه  با دادسوانی  دادگری و انصاف و مرو 
یابد. حاکم و پادشا، با اسوظاد، از این خص صی ت  افراد را م رد عنایت ورار داد، و  ظه ر و بروز می

نماید. سظار  و امدر  ح   و مزی ت هر فرد را  نان که سزاوار و درخ ر اوست  به او بازپرداخت می
 فرماید:  که خداوند در ور ن می ف  ت صیه و سظارشی ور نی نیز هست  نانبه عدل و انصا

َ َیْأُمُر بِالَْعْدِل َو اْ ْحَساناِ » ِ و  : و به راسوي خداوند به دادگري و نیکدي کدردن 7:  نحه:  نَّ ا
 « دهد. فرمان مي

ه داشدوه و  در مد ارد سعدی در نصایح خ د در نصیحة المل ک  به این ویژگی مدیری وی ت ج 
دی به این م  له اشار، داشوه است. او بر این باور است که عددل و انصداف  ایجداد  رامد   موعد 

نمایدد کده حاصده  ن   روحی نم د، و ن عی  سای  و امنی ت روانی را در افراد جامعده ایجداد می
 پربرکت شدن کسد و کار افراد و رون  تجارت  کشاورزی و صنایع و بازرگانی است:     

کده عددل و  اند  نگهبان ملک و دولت خ یشند  به حکدم  ن پادشاهانی که مشظ  دروی »
احسان و انصاف خداونداِن مملکت م جد امن و اسو امِت رعی ت است و عمارت و زراعدت بدی  

  832: 1386 سعدی  « اتظاق افود.
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یده عددم سعدی معو د است که بنیان ظلم و سوم  در ابودا اندک و نا یز اسدت امدا بده دل
ل میاهومام و م ابله با  ن  به سیلی بنیان ب مبد   ش د.  کن و مخر 

ورزی و دادگری  تا  ن انداز، مهدم  و تأثیرگدذار در ود ام و دوام جامعده از نظر سعدی  عدل
می را برای مملکدت  است که اگر کسی بدان م ص ف نباشد و در ع ض  خیر  برکت  نعمت و خر 

ر نماید  هم کسی است که ج  کاشوه و انوظار درویدن گندم دارد؛ به عبارت دیگدر     ن خ د تص  
 این  نین انوظار و ت و عی در ص رت عدم دادورزی و انصاف  امری است م ه م و خهف واوع:  

وع دارد بدان ماند کده جد  همی» کدارد و امیدد گنددم  پادشاهی که عدل نکند و نیکنامی ت  
   844 همان: « دارد.

ی ت و م ام دارد کده حودی از دیدن و  ف و برابری بین افراد جامعه تا بدانرعایت انصا جا اهم 
گیری و تأسی از روایت معروفی از پیامبر اکرم  ش د. سعدی با بهر، تر ولمداد می ایمان نیز ضروری
لِم: ی  مل  و نظام با کظدر  و» ص  که فرم د:  ن الُکظِر و   َیبَ ي َمَع الظُّ ََ ابده ب دا الُملُ  َیب ي َم

گیدرد کده حداکم عدادل و  می  ؛ نویجده237 کلیني  بی تدا: .« هست ولي با ظلم  وابه ب ا نیست
تری نسبت به حاکم مسلمان و مدؤمن  دادورز  حوی با وج د کظر و شرک  جایگا، و عاوبت فرخند،

 اما ظالم و سومگر خ اهد یافت. ککر حکایت ک تا، زیر  گ اهی بدر ایدن تل  دی سدعدی از عددل و
 انصاف است: 

ان شیروان عادل را که به کظر منس ب ب د به خ اب دیدندد در جایگداهی خد   وخدرم. » 
« گناهدان نیدازردم.پرسیدند  که این م ام به  ه یافوی؟ گظت: بر مجرمان شظ ت نبدردم و بدی

  836: 1386 سعدی  
و افدراد جامعده  ش د که در نظر رعایدا  به باور او  عدم دادسوانی و دادگری حاکم  باعث می

هایشان ولمداد ش د و همان تنظ در  حاکم و والی  در شمار و عداد دزدان و غارتگران ام ال و دارایی
ی سداکت و  و انزجاری که از ظالمان و غارتگران دارند  از شا، و حاکمی که نسبت به ظلم و تعدد 

 مسئ لی ت است  داشوه باشند:  بی
اند: سلبان که دفدع دزدان نکندد  خیر، نگردند که گظوهداد سومدیدگان بدهد تا سومکاران »

   همان« زند. ح ی ت خ د کاروان می
ه و اهومام خاص داشدوه اسدت.  امام علی  ن  نیز به عدل و انصاف در ت صیه های خ د  ت ج 

 نماید:  ایشان به مالک  لزوم عدالت و مرو ت را  نین گ شزد می
نیک کداران را  برابر باشند  زیرا این کار  سبد ش د کده  نباید که نیک کار و بدکار در نزد ت »

بیظزاید. با هر یک  نان رفوار کن که  به نیک کاری رغبوی نماند  ولی بدکاران را به بدکاری رغبت 
بده رعی دو   ُحسن ظن  والی را نسبت  او خ د را بدان ملزم ساخوه است و بدان  بهورین  یزی که 

لی است در ح   رعی ت و کاسون است از بار رنج  نان و به اکرا، وادار ش د  نیکی کردِن وا سبد می
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که بدان ملزم نیسوند و ت  باید در این بار،  نان باشی که ُحسن  نکردنشان به انجام دادن کارهایی
سدازد. بده ُحسدن  بسیاری را از ت  دور می  برای ت  فراهم  ید زیرا ُحسن ظن   نان  رنج ظن  رعی ت 
سزاوارتر که  سی سزاوارتر است که در ح   او بیشور احسان کرد، باشی و به بدگمانی   نظن  ت   ک

   44: 1388 حسینی  « در ح   او بدی کرد، باشی.
یکی دیگر از ص ر و نم دهای عدل و داد  عدم یاری و اسوعانت سدومگر و ظدالم اسدت. در 

ی و اجحاف فرد زورگ  و سومگر بندد و گظوار و کرداری   شم می ح ی ت  کسی که بر ظلم و تعد 
 ش د؛ در زشوی و تباهی عمه ظالم سومگر با او شریک و همرا، است.   به اعوراض  از او صادر نمی

به همین دلیه است که سعدی  به برحذر بد دن از فاسد ان و فداجران ت صدیه و سدظار  
 و ج ر  نان است:    کند و بر این اعو اد است که مددرسان به ظالمان  انباز و شریک ظلم می

فاس  و فاجر را ت  یت و دلداری کمور کند  که یار بدان شریک معصیت است و مسو جد »
   834: 1386 سعدی   «ع  بت.

*** 
ی جامعه و تدبیر ام ر را به سامان کرد، و دوام و ب دا هایی که امر ادار، یکی از اص ل و پایه

 باشد.  بخشد  رعایت عدل و انصاف در جامعه می می
اْلشراف  عدالت را  اعودال و ت ازن در و ای مخول  روحی و روانی و  عبید زاکانی در اخهق

 کند:  را  نین معنا می ها و امیال انسان دانسوه و  ن  نیز کش 
،ان حکما فرم د،» ی موباین است که مصدر افعال مخولد  مدي د که نظس انساني را سه و  

، ، ش د: یکي و   م و   ی غُدبي  و  ن اوددام بدر اهد ال و  ی ناط ه که مبدأ فکر و تمییز است؛ دو 
، م و   و  ن مبدأ طلدد غدذا و  -که  ن را بهیمي گ یند -ی شه اني ش ق ترف ع و تسل ط ب د  و س  

 و مناکح ب د.  ش ق به مآکه و مشارب
هرگا، انساني را نظس ناط ه به اعودال ب د در کات خ د و ش ق به اکوساب معدارف ی یندي  
علم حکمت او را به تبعی ت حاصه  ید؛ و هرگا، که نظس َسُبعي یعني غُدبي بده اعوددال بد د و 

بده  ان یاد عاوله نماید نظس را از  ن فُیلت شجاعت حاصه  ید و هرگا، که حرکت نظس بهیمدي
 اعودال ب د و نظس عاوله را موابعت نماید فُلیت عظت او را حاصه  ید. 

  ن این سه جنس فُیلت حاصه  ید و با هم ممدازج گردندد از هدر سده  حدالي موشدابه 
: 1387 عبیدد زاکدانی  « حاصه گردد که کمال فُایه بدان ب د  و  ن را فُیلت عددالت گ یندد.

75   
ی از بانظ کترین و در عین حال  داناترین وزرای ایرانی اسدت  الملک نیز که یکخ اجه نظام 

ی خ د  نامه عدالت و انصاف را برای فرمانروایان و امرا  امری محو م و ناگزیر دانسوه و در سیاست
ی عدل و داد اخوصاص داد، و این امدر را کند که روزهایی در هظوه را به اوامه به  نان ت صیه می
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سوانِی حاکم در اف ا، و او ال گسورد، و اشاعه یابد تا رسم دادگسوری و انصافتبلیغ و اشاعه دهند 
ت ولد و  رام  سومدیدگان و مظل مان  باعث خ ف و ترس ظالمان و بیدادگردان  تا اضافه بر و  

 و  گاهی  نان بر ع  بت و مجازات اعمال ناپسندشان گردد:  
وز به مظالم بنشیند و داد از بیددادگر بسدواند و که در هظوه دو ر  ار، نباشد پادشا، را از  ن»

ه که مهم تر ب د باید که عرضه کند و در  انصاف بدهد و سخن رعی ت بشن د بی واسبه  و  ند وص 
هر یک مثالی دهد   د ن ایدن خبدر در مملکدت پراکندد، شد د کده خداوندد عدالم  موظل مدان و 

دارد   شن د و ظالمان را شکسدوه مدی ن میخ اند و در هظوه دو روز سخن ایشا دادخ اهان پی  می
های ایشان ک تا، ش د و کس نیارد بیداد کدردن از بدیم ع  بدت  ی ظالمان بشک هند و دستهمه
   9: 1388الملک   نظام«.  او

در واب سنامه و در باِب مدارا کردن با مردم و پرهیز از ظلم به  نان و ته  بدرای اسدو رار 
 ین  مد، است: عدل و عدالت در جامعه   ن

در همه کاری مدارا نگا، دار و هر کاری را که به مدارا بر ید جدز بده مددارا پدی  مبدر  و »
ی کارها حد   و باطده ها را به  شم داد بین  تا در همه ی کارها و سخنبیدادپسند مبا  و همه

« د، نش د.بو ان دید که   ن پادشا،   شم خردمندی گشاد، ندارد طری  ح   و باطه بر وی گشا
    157: 1386 عنصرالمعالی  

 ی جامعه ولمداد گردد:  از دیدگا، عنصرالمعالی  عدالت باید رکن اساسی و مح ری ادار،
و نیز رعی ت به عدل ت ان داشت و رعی ت از عدل  بادان باشد که دخده از رعی دت حاصده »
ر جای باشدد و وددیم گدردد و ی ملکان از داد بش د؛ پس بیداد را در مملکت را، مد، که خانه می
ی بیدادگران زود نیست ش د از بهر  نک داد   بادانی ب د و بیداد  ویرانی  و  بادانی که بدر داد خانه

می عالم  پادشا، اند:  شمه ب د بماند و ویرانی به بیدادی زود ویران ش د؛  نانک حکما گظوه ی خر 
    171ن:  هما« ی دژمی پادشا، ظالم است.عادل است و  شمه
نامه  امر به عدل و داد و انصاف ورزی و مراعدات نمد دن  ن در رفودار و کدردار   در مرزبان

ه شد، است. عدالت در این کواب   نین معنا شد، است:    بازتاب مناسبی داشوه و بدان ت ج 
عدالت  نگا، داشون راهی باریک است که جز به  لت ع ه  سدل ک  ن را، نود ان کدرد. و »
ی ام ر عرفی و شرعی در ظه ر ف اید دین و دنیا مرعی دارد و اشدارت اهی است که انداز،ع ه  ر

  327: 1355 وراوینی « نب ی را ... در کار بندد.
گیری  های این اثر  حاکم و پادشا، همانند  فواِب عدالم در خهل گظوگ یی در یکی از داسوان

رعایا و مردمان را در بر گرفوه و شدامه  یا   همه رسانی فرض شد، که باید ن رگسوری و فیض
 ودر وسع  اسوباعت و ت ان خ د از این فیض بهر، برد:     ش د تا هرکس به

ی اوبار جهان بوابد و پرتد  ند ر او جای بر جمله  بدان که پادشا، به  فواب ماند که از یک»
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ادانی و اواصی ممالک  به هر کجا که رسد  به ن عی دیگر اثر نماید تا رون بأس و رعد هراس در
  318 همان: « بر هر دلی به شکلی دیگر اسویه گیرد.

گسوری و دادخ اهی او  به مداجرای تکدان  وراوینی با ککر داسوان ان شیروان و مراتد عدل
گیرد کده ووودی در م ابده  دادن زنجیر عدل ان شیروان ت سط ا غ پیری اشار، کرد، و نویجه می

ی  ن   نین حساسی وی گ نگی تیمار و رعایت انصاف و مرو ت دربار،خدمت یک ا غ بارک  و  
نزد ان شیروان وج د دارد  به طری  اولی  سایر امرا و فرمانروایدان بایدد در برابدر مراعدات شددن 

 گیر و حساس باشند:   انصاف و عدالت در ملک خ د نسبت به عم م مردم سخت
ز حال او بحث کرد. گظوندد: ایدن خدر  سدیابان نگا، کرد. خری را بر  ن صظت یافت. ا» ... 

است. پیر و  غر شد، است و از کار کردن و بار کشیدن فرو ماندد،. خداوندد  دسدت بازگرفوده 
است و از خانه بیرون کرد،. مثال داد تا  سیابان  خر را باِز جای برد و به واعد،  رواتِد  ب و علِ  

نرنجاند و کار نظرماید و منادی فرم د که هر که سو ری را  دارد و در باوی زندگانی او را او نگا، می
به ج انی در کار داشوه باشد  او را به ووِت پیری از در نراند و ضایع نگذارد. این افسانه از بهدر  ن 

اند و تأسیس مبانی معدلت و و اعد شظ ت بدر  گظوم تا بدانی که جهانداران  جهانبانی  گ نه کرد،
    321 همان:  «خل   گ نه فرم د،.

ی مدردم در  مد ز دیگدری کده در بداب برودراری عددل و داد در برابدر تد د، ی درسنکوه
ه و عنایت به عم م افراد و شنیدن سخن و  مرزبان نامه بدان اشار، شد،  لزوم مساوات نم دن ت ج 

 دفان طرفین هر مخاصمه و دع است. 
  «یدک طرفده بده واضدی رفدون»  له به عبارت دیگر  وراوینی با رد کردن و مخالظت با م

کده یدک  کندد  نان داند و ت صیه می شنیدن حرف و د یه دو طرف را امری  زم و ضروری می
ی دادخ اهی کرد  باید تا شنیدن سخن و دفان طرف دیگر  طرف دع ا به شکایت از دیگری اوامه
 از صدور و انشای حکم دریغ نم د:  

ای کند  دفع  ن بدر حُد ر خصدم و  خدمت  رفع ظهمه و   ن از دو موحاکم یکی به»... 
   265 همان: « ج اب او م و ف داری.

*** 
این ُبعد مدیری وی در سبح کهن و همگانی جامعه  با دادسوانی  دادگری و انصاف و مدروت 

و  یابد. حاکم و پادشا، با اسوظاد، از این خص صی ت  افراد را م رد عنایت ورار داد، ظه ر و بروز می
 نماید.  ح   و مزی ت هر فرد را  نان که سزاوار و در خ ر اوست  به او بازپرداخت می
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 گیری نتیجه
نامه  به  المل ک سعدی و مرزبان با مبالعه و بررسی دوی  و همه جانبه در دو کواب نصیحة 

اثرگدذاری و شدم ل ی   بندی رسید که هر دو اثر  در ن ن نگا، و دامنه ت ان به این جمع روشنی می
منصبان  زورمندان  سهطین و امرا را م رد نظر داشوه و  گ نگی و  صاحد ص رت بارزی  خ د  به

تحت اخویار را م رد کاو  و واکداوی   کیظی ت روابط و مناسبات  نان با رعایا و نیروهای فرودست
 اند.  ت حاکم ته  نم د،ورار داد، و عمدتًا در جهت تثبیت  اسومرار  دوام و ب ای حک مت و سلبن

 ه در این دو اثر در باب مدیری ت و الگ های اخهوی مدیری وی بددان پرداخوده شدد،  در   ن
ح ی ت با مرزبندی ناممکن و غیرمشخصی  علم سیاست و تدبیر اجومداعی حک مدت و سدلبنت 

  به سبد المل ک سعدی نصیحةب د، است. این  میخوگی سیاست و مدیری ت با یکدیگر  در کواب 
تر و  تکل د   ن  نمد د و ظهد ر و بدروز روشدن تر و بی حجم اندک  ن و نیدز  نگدا، و نثدر صدریح

ه بی  ط ری تری یافوه است به ملم س ت ان در نام کوداب کده بده  تر را می که این صراحت و ت ج 
در ط ر  شکاری بیانگر پند و اندرز به شاهان و سهطین است  نشان داد و سراغ گرفدت. سدعدی 

المل ک   شکارا حاکم و امیر زمانه را مخاطد ورار داد، و  گ نگی رفودار بدا رعی دت را بدا  نصیحة
کندد و در خدهل نصدایح خد د   لحاع کردن پاسداشت م ام  م وعیت و منزلدت حداکم بیدان می

  ن امینی صادق و خیرخ ا،  نکات و دوای ی را که این ارتباط و سلسله مراتد را ممکن است  هم
نماید. سعدی  اساسًا برای حاکم   وخ    سید ورار دهد شناسایی کرد، و به حاکم گ شزد میدس

تر و ویژ، نسبت به سایر مردمان جامعه  وائه است و در خهل نصایح خ د   ارزشی به مراتد بی 
هم ار، ته  دارد تا جایگا، رفیع سلبنت و حک مت و نیز اب هت  شک ، و جهل  نین جایگاهی  

  ی  و  اعونایی احومالی ورار نگیرد. او با زبانی روشن  صریح  ساد، و بدی خ   خبر و بی دست
های ادبی  ضمن ت صیه و سظار  شا، به صظات حمیدد، و  بدون  راسون سخن به زی رها و  رایه

روی  ن د و ن دپذیری  عددالت و  نگری  اعودال و میانه ی اخهوی   ن حلم و صبر   یند، پسندید،
کده از دیدد او  -نصاف  سخاوت و بخش  و احورام و اخهق نیک   اندرزهایی به سدلبان و امیدرا

ی رفوار و سل ک بدا داد، و  گ نگی و نح ، -ی غایی جامعه استمدیر اصلی کش ر و تدبیرکنند،
ها و ط ای  گ ناگ ن از جمله نظامیدان  ی جامعه را از گ نهدهند،اوشار مخول  و گ ناگ ن تشکیه

ار  هنرمندان و صاحد فُهن و سدایر بخ  و هدا و طب دات گ نداگ ن  لشکریان  بازرگانان و تج 
 دهد.    جامعه به او  شا، و حاکم   م ز  می

نامه نیز با نگا، و رفوار و دیدگاهی کمابی  مشابه با همین دیددگا، روبدروییم. در  در مرزبان
تری روبدروییم    با بیان رمزگ نه و غیرصدریحاین کواب  به دلیه حجم نسبوًا زیاد و ط  نی کواب

د و گا، پیچید، و یدا در بیدان  ط ری به که منظ ر و م ص د ن یسند، عم مًا در خهل تمثیهت موعد 
ای خاص پ شاند، و مخظی شد، و با تظک ر و تدب ر عمید  در  ن  بدرای مخاطدد  داسوان و افسانه
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وگ هدا   عمدتًا از زبان حی اندات و در خدهل گظت نامه  های روایی مرزبان ش د. داسوان حاصه می
تد ان بده  ش د که ایدن کدار را می مجاد ت و مناظرات ص رت گرفوه بین  نان روایت و طر  می

دی از جمله رایج ب دن این گ نه  ژانر  ادبی در  ن عصر و نیز به دلیه پرهیز  اسباب و د یه موعد 
داخون بده ندام و نشدان صدریح افدراد در کوداب  مربد ط کارانه نسبت به پر  میز و محافظه احویاط

نامه در ط ل اثر  ثابت و یکسان نب د، و عمدتًا در هر بداب  های داسوانی مرزبان دانست. شخصیت
شدد ند کدده ایددن اثددر  مناسددبات و  ها و م جدد دات جدیدددی وارد داسددوان می از کودداب  شخصددیت

گظوگ هدا  سدعی دارد تدا تمدام نی دات و  وگ های بین  نان را روایت کدرد، و در خدهل ایدن گظت
های مد  نظر خ د را به مخاطد اصدلی اثدر کده حک دام و امدرا هسدوند  منو ده سدازد. در  خ اسوه
نامه نیز همانند نصیحة المل ک  مخاطد اصلی سخن  مسئ  ن و مدیران کهن و تصمیم  مرزبان

دارد بدا حظدظ ارادت و احودرام  سازان اصلی جامعه  یعنی سهطین و امرا  هسوند که کواب ته 
ی الگ های اخهودی مددیری وی  در جهدت تثبیدت و اسدومرار هدر  ده ها و ارائه خ د نسبت به  ن

 تر حک مت  نان ته  کند.  بی 
ها و خصایه پسندید، اخهوی و انسدانی در  تأکید و سظار  پادشا، و حاکم به برخی ویژگی

اندیشدی  روشدنی  احویداط و حزم  یدد امدا به  شدم می به -همانند نصدیحة الملد ک -نامه  مرزبان
ت ان سراغ  تری نسبت به ودرت و اوودار حاکم در این کواب در م ایسه با نصیحة المل ک می بی 

ده و تأکیدد و سدظار  بده   نین در مرزبان گرفت. هم دی از ت ج  نامه م ارد مشابه و یکسان موعدد 
البوده بدا بیدان و ادبیداتی  -هدا ان دید که نظیدر  نت  برخی نصایح حک موی و مدیری وی کهن می

 اند.  در نصیحة المل ک  مد، -دگرگ نه
العندان دانسدون حاکمیدت و  شاید بو ان یکی از وج ، افوراق بارز بین دو کواب را در مبل  

یابد که  ی  ن به این نویجه دست می ی کواب  پس از مبالعه ای که خ انند، گ نه ودرت دانست. به
ای  بدرای هرگ نده  نامه  به شکه گسدورد، ی مرزبان ی ترسیم شد،  حاکم و مدیر در جامعهاص  ً 

ت اندد  ای صاحد اراد، و مخوار است و هر ات ظاق ریز و درشوی را کده بخ اهدد می تصمیم و برنامه
برخدی نامه با زیرکی و البو ه احویاط  عاوبت و فرجدام  ی مرزبان همه  ن یسند، اجرایی نماید. با این

کندد تدا بده ند عی  های روایدت شدد، بیدان می تصمیمات نادرست خ دسرانه را در خهل افسدانه
غیرملم س و غیرصریح  حاکم و سلبان را به انجام مش رت و اتخاک تصمیمات جمعی و مع د ل  

 ترغید نماید. 
نمباحث مبر  شد، تر بده  تِر نصدیحة الملد ک و نیدز اشدارات تخصصدی تر و دوی  ی مون  

نامه  با لحاع کردن حجم بسیار  زییات ام ر در  ن در م ایسه با همین مباحث و نکات در مرزبانج
ص بی  تر  ن نسبت به مرزبان تر و خهصه کم ی  ن در ککدر  تر ن یسند، نامه  بیانگر دو ت و تخص 

اتری است گر تر و ت سعه یافوه ی تکامه ی جامعه دهند، جزئیات جامعه و یا در دیدگاهی دیگر  نشان
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ای و در ته  برای هدایت  زیسوه است و نصیحة المل ک را در  نان جامعه که سعدی در  ن می
ی دیگری که در هر دو کوداب بده  ی تحریر در ورد، است. نکوهو ارشاد حاکم  ن جامعه  به رشوه

اصدلی و را از خص صدی ات   تد ان  ن روشنی م ارد کاربرد و تکرار فراوان داشوه و در ح ی دت  می
ر و مسومر به ت صیه های دیندی و ها و سظار  بنیادین هر دو کواب دانست  تأکید و سظار  مکر 

 اخهوی در ادار، و تدبیر ام ر رایج جامعه است. 
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 پژوهشینوع مقاله: 
 301 - 330صفحات  

 آن یها امدیو پ یقدرت در خالفت عباس  یها مؤلفه
 1 رسول اخگر

 2 یوسن داراب پور ویجل
 3نژاد  یعباس عا ور

 چکیده
 یرگدذاریو تاث جیپرداخوه و نودا یساخوار ودرت در خهفت عباس یم لظه ها یم اله حاضر به بررس

خهفدت  یو اجومداع یاسدیتحد  ت س نیو همچند یو ضع  خلظا عباسد یم لظه ها را در ودرتمند نیا
 .دهد یورار م یم رد بررس یعباس

  یاسدیس هتیدر تشدک دیجد یو ورود عناصر و م یهجر 132در سال  انیکار  مدن عباس یبا رو
کده  یادیدبن یهدا یگسور  ولمروخهفدت  تحد  ت و دگرگد ن نیو همچن انیعباس یو ادار یاجوماع

و  یفکدر  یاجومداع  یاسیمخول  س یمخول  ب د  در جنبه ها یعمدتًا مواثر از نظ ک او ام و فرهنگ ها
بد د کده بدرخهف  یدگرگ ن شدن ساخوار ودرت خهفت عباسد رات ییتغ نیاز ا یکیرخ داد و  یرهنگف

بدا نظد ک و کده  انیعباسد یاز سد  یدیشدرق گرا اسدتیت انست ثابت بماند. اتخاک س یوبه نم یها دور،
جداد یمانندد ا یمسائل یریگ شکه نیهمرا، ب د و همچن دیجد یو طب ات اجوماع یعناصر و م یرگذاریتاث

 یهدا شدهیو اند یمنابع و مراکز فرهنگد یرگذاریو تاث یو تح  ت فرهنگ انیو سلج و هیحک مت  ل ب 
از تظکدر  یرید ص   بهدر، گ امبریدمانندد انوسداب بده پ یمدذهب یاز ابزارها انیعباس یریگ و بهر، دیجد
 گدرید ی و از سد تیحک مت و خهفت جهت کسد مشروع یاله تیو ح ان یاله ظهیخل یادعا ت یمهدو
مخولد   یها در جنبه نیادیو تح  ت بن راتییتغ جادیا یدر زمان ضع   را، را برا هیامارت اسو ر یپذ

شدد، و  جدادیا راتییدکده تغ نیدا جدهیو فراهم نم د. نو ایمه یاسیمانند ساخوار ودرت س یخهفت عباس
 دیاز پنج ورن گرد  یبه مدت ب انیباعث تداوم خهفت عباس س  کیها از  م لظه نیا یرگذاریتاث نیهمچن
 یریدشدکه گ یدر ودرت را، را بدرا دیجد یشدن و مشارکت عناصر و م میسه هیبه دل گر ید یو از س 
 کردندد  یخ د را از دسوگا، خهفدت کسدد مد تیاز مشروع یکه بخش یو سن یعیم ودر ش یها حک مت

 .فراهم  ورد

 واژگان كلیدي
 .انیسلج و  یو فرهنگ یاجوماع  یاسیتح  ت س ه یب   ل ران یساخوار ودرت  ا  یخهفت عباس
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                 Email: dr_jpourhassand@yahoo.com   
  .رانی  ب شهر ا یب شهر  دانشگا،  زاد اسهم خ واحدیگرو، تار ار یاسواد .3

                 Email: ashoorinejad@yahoo.com   
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 طرح مسأله

هجوری بوه    132انتقال وکومت از امویان به عباسیان و ایجاد تغییر در واکمیوت در سوال   
عباسیان پیش از یک تغییر در خاندان واکم و هرم قدرت به وساب موی آیود زیورا باعوث تغییور      
ریشه ای در جامعه ی اسالمی در همه ی ابعاد سیاسی و اجتمواعی، فرهنگوی و اقتدوادی  ود.     
عباسیان در دوران آمادگی برای انقالب تدابیر ویژه ای انجام دادندو تشکیالتی بر پایه ی پنهوان  

لق بنا کردند و دلیو  اتخاذ این سیاست نیز د واری ها و مشکالتی بود که عباسیان در کاری مط
فی دوران اموی به آن دچار  دند. بنابراین ایجاد وکومت عباسی فقط بیعت با خلیفه ی دیگر با 
انتقال وکمرانی بر مسلمانان از خاندان اموی به عباسی نبود این رخوداد بویش از یوک تغییور در     

واکم به وساب می آید. انقالب عباسیان و نتیجه ی آن کوه هموان تغییور ریشوه ای در      خاندان
جامعه ی اسالمی بود نقط ی تحولی مهم و سرنو ت ساز در این جامعه بود کوه در تموام دروان   

 اول عباسی چاره پذیر بود.
هجوری بوه بعود توانسوت      132خالفت این خاندان که برای وامیانش مقدس بود از سوال  
دعی بودنود کوه عدور جدیودی از     قدرت خود را بر امپراتوری اسالمی تحمیو کنود. عباسویان مو   

، پرهیزگاری و سعادت را آغاز کرده انود. تموامی واکوان ایون خانودان کوه از قوریش و از        عدالت
بستگان پیامبر )ص( بودند ، اعالم می کردند که تنها برای هدایت و رهبری جامعوه ی اسوالمی   

ند و با انتخاب لق  های مقدس تالش می کردند نشان دهند که از ومایوت الهوی   برگزیده  ده ا
برخوردارند بدین ترتی  عباسیان ، گرایش نوینی از اخالن و معنویت را بر پیشانی خود دا وتند. و  

 در واقع سیاست را دنبال می کردند که با گذ تگان خود اندکی متفاوت بود. 
با کو ش های فردی از این خاندان بوه نوام محمود بون      تبلیغات  دید عباسیان که ظاهرا

هجری قمری( که دعوت عباسی بوه او    118-125علی  از نوادگان عباس عموی پیامبر )ص( ) 
واگذار  ده بود و برای رسیدن به خالفت می کو ید از ابتودا توا پیوروزی مراولوی را پشوت سور       

ت از خانواده ای به خانواده ای دیگر بوه  گذا ت. محمد بن علی دریافت که برای انتقال وق امام
ناچار باید افکار عمومی را برای پذیرش وضع جدید آماده کند از این رو جان  اوتیا  را در پویش  
 گرفت و از پیروانش خواست بدون تعیین فردی، مردم را به دوستی اهو بیت )ع( دعوت کنند. 

می داد و کارهای آن هوا را اداره   وی از مرکز قدرتش در ومیمه  دعوت عباسیان را سامان
و مبلغان و نقباء را به محو های مناس  که مهم ترین آن ها خراسان بود اعزام و از فریق  بکه 
ی مخفی با ولقه های متعدد در دعوت به اهو بیت )ع( تالش جدی دا ت وی به مبلغان دستور 

به دو عندور مووالی و عورب در     داد در خراسان متمرکز  وند و در آن وضعیت تاریخی و با توجه
خراسان و بحرانی بودن این منطقه که به دلیو درگیری های قبلیوه ای و  وکایت هوای مووالی     
نزدیک به انفجار بود به این نتیجه رسید که مرو، مرکز خراسوان مکوانی مناسو  بورای جوذب و      
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کوفه را، که به  سربازگیری برای انقالب عباسیان است وی هم چنین از جهت تعیین محو مبلغان
دوستی اهو بیت )ع( معروف بود برگزید، زیرا می توانسوت ولقوه ی اتدوال میوان ها ومیان در      
ومیمه و میدان ورکت در مرو با د و از فرفی فضای آن جا برای  ورش مووالی و مخالفوت بوا    

پنهان  امویان به دالیو ذکر  ده ، بسیار مناس  بود. محمد بن علی به مبلغانش توصیه کرد برای
نگه دا تن هدف تبلیغاتی خود از چشم وکومت به  غو تجارت روی آورده و با وکمت به نشر و 
گسترش دعوت بپردازند.همان گونه که بیان گردید دعوت عباسویان از ابتودا توا پیوروزی نهوایی      
مراولی را پشت سر گذا ت که پرداختن به دو مروله ذیو بسیار قابو توجه می با د. مرولوه ی  

ل که در آغاز قرن دوم هجری آغاز و با پیوستن ابومسلم خراسانی بوه دعووت عباسویان پایوان     او
هجری قمری( دارای ویژگی های مهمی است. مهم ترین ویژگی دعوت  128 -100یافت.) سال 

در این مروله مخفی بودن کامو آن و پرهیز از  یوه های سخت و خشون اسوت. زیورا وکوموت     
یار منسجم بود. در این مروله تبلیغات در عران به عهده ی سه داعوی بوه   امویان در این زمان بس

نام های میسره عبدی ، پکیر بن ماهان و ابوسلمه خالل بود. در خراسوان نیوز دعووت عباسویان     
توسط داعیانی مانند عکرمه سراج، ویان عطار، کثیر کوفی، خداش بلخی  و نقی  النقباء، سلیمان 

ترین داعیان بود صورت می گرفت. واکنش وکومت امویوان در ایون    بن کثیر خزاعی که مشهور
قی  و موفوق  ودند کوه تعودادی از     مروله این بود که با آگاهی از دعوت عباسیان ، داعیان را تع

ها را به قتو برسانند. این مروله با مرگ محمد بن علی و انتخاب فرزنودش ابوراهیم اموام بوا      آن
 تحوالت مهمی همراه بود.

بوا سوقو     یهجر132ابو مسلم به دعوت آغاز و تا سال  با پیوستنمروله  نیا :دوم مروله
و  انیبه سمت عباسو  ریبن کث مانیسل شیگرا.افتیادامه  یوکومت عباس جادیو ا یوکومت امو

 یاز سوو  یجنوبش بوه و   یفرمانوده  رشیمردم خراسان و عودم پوذ   انیدر م یاستفاده از نفوذ و
و فوراهم   ایو مه یابومسلم خراسوان  یو فرمانده دنیبه قدرت رس یامام سرانجام راه را برا میابراه

 یدر خراسوان اسوتوار  ود و    انیسو ابومسلم کار عبا یو نمام یاسیس یتالش ها جهینمود، در نت
جلو    نیو هم چنو  ریابن کث مانیو بعد از جل  اعتماد سل شیها تیاز کفا یریتوانست با بهره گ

 هیو عل امیو آنها مقدمات ق نیسرزم یو آزاد شانیا تیو واکم دیو با دادن وعده و وع یاعتماد موال
 .دیرا در خراسان فراهم نما انیامو

از دهقانان و کشاورزان خراسان بوا سوازگار نشوان دادن     ییموفق  دن ابومسلم در دلجو با
مسا و مربو  به تناسخ اروا  )ابومحمود اومود    ژهیآنها به و یبا اعتقادات عموم یاعتقادات اسالم
در  یمخالف وکوموت اموو   یها و گروه ینیم وی(و با جذب قبا348،ص4،الفتو ،جیابن اعثم کوف
مختلوف   یهوا  یریآغاز و با انجام درگ یهجر 129را در رمضان سال  انیامو هیام علیخراسان ق

 رساند. انیبه پا یعباس فهیه عنوان خلبا سفا  ب عتیو با ب یهجر 132اول سال  عیسرانجام در رب
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و بوه   کورد  یمو  یرویو پ یرو  یی رن گرا استیاز س شیدایاز همان آغاز پ یخالفت عباس
 دیبود که  ا یعوامو متعدد جهیتحول نت نیآن بود چشم دوخته بود ا شیدایخراسان که محو پ

 با د: نیآنها چن نیمهمتر

بور نموم و    انیرانیا ریاز دمشق به بغداد، تاث تختیانتخاب پا ان،یمردم  ام با عباس ید من
کوه   ترانوه یاز مد انیرونق گرفتن تجارت بوه سومت مشورن و دور  ودن عباسو      ان،یعباس یزندگ
کردند کوه سورانجام    یم یخود تلق یقلمرو وکومت انیسواوو آنجا را به عنوان مرز و پا انیعباس

 یدر مغرب و اندلس کوه عهوده دار دفواع از بخوش غربو      یاسالم یامارت ها یریباعث  کو گ
و  ترانوه یدر مد ایو و ناوگوان در  جواد یبوه ا  انیعباس یتوجه یامر با ب نیکه ا دی دند ،گرد ترانهیمد
 به دنبال دا ت. انیرا در خالفت عباس یمهم جینتا

خالفوت بوا    نیو ا افوت ی( اداموه  یهجور 132_656سوال)  524بوه   کیو نزد یخالفت عباس
 یفاصوله زموان   نیا د،یرس انیسفاخ آغاز و با مرگ مستعدم باهلل به دست مغوالن به پا ابوالعباس
مدت خالفوت را بوه چهوار دوره     نیدست نبود  مورخان ا کیوکومت و خالفت  یرویبه لحاظ ن

 کرده اند: میتقس
بوا خالفوت    یهجور  132بود که از سوال   ییگسترش و  کوفا یرومندیعدر اول دوران ن
 یرومنود یدوره ن نیو ا یژگو ی. وافوت ی انیو و با خالفت واثق پا یهجر 232سفا   روع و تا سال 

 نیو دا تن قدرت در دست خلفوا بوود کوه از ا    اریدر اخت نیاستقالل و تمرکز آن و همچن ،خالفت
مرولوه   نیو در ا نی.همچننود یرا وف  و   ورش ها را دفع نما وکومت یکپارچگیتوانستند  قیفر
خالفوت   یاسوتها یبرخوردار بودند و توانستند با نفوذ گسترده خود س یا برجسته گاهیاز جا انیرانیا

 .ندینما تیهدا یو نمام یرا با عهده دار  دن مناص   ادار یعباس
در سوال   یتکفسو  روع و با خالفوت م  یهجر 232دوم با خالفت متوکو و در سال  عدر

 نهیاند که زم دانسته یکان بر خالفت عباسرران تسلط تدوره را دو نی. ادیرس انیبه پا یهجر 334
در فوارس   هیو ماننود آل بو  ییوکوموت هوا   یریو خلفوا و  وکو گ   شتریهر چه ب فیتضع یرا برا
عدر سوم در خالفت ، اخشیدیان در مدر و سامانیان در خراسان فراهم نمود. در موصو انیومدان
 انیپاهجری  447آغاز و با خالفت قا م در سال  یبا خالفت مستکف یهجر 334از سال  یعباس
و  یقو یاست که در عران از نفوذ وق هیبا آل بو یدوره ارتبا  خالفت عباس نیمهم ا یژگیو افتی

و بوه   ودبو  هیآل بو عیندا ت و عمال  مط ینفوذ چیه یعباس فهیبرخوردار بودند و خل یقدرت واقع
 یو موذهب  یمعنوو  ینفوذ چیمذه  ه عهی  هیو آل بو یخالفت عباس نیب یاختالف مذهب ویدل
عون   هیو االثوار الباق  ی،رونو یب حوان ی)ابور یرونو یب حانیابور ریوجود ندا ت و به تعب هیبر آل بو زین

از  یمستکف امیا ویو اوا قیو مملکت در اواخر دوران مت ( وکومت132ص  :1386ه،یالقرون الخال
در دسوت   یویو دن یو نه پاد واه  یو اعتقاد ینیمنتقو  د و فقط مسئله د هیعباس به آل بو یبن
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 ماند. یباق یوکومت عباس
آغاز و با مورگ و قتوو    یهجر 447با خالفت قا م در سال  یچهارم در خالفت عباس عدر
 نیمهم ا یژگیو رسد یم انیبه پا یهجر 656به دست مغوالن و سقو  بغداد در سال  مستعدم

هوم   ویو جبال واکم  ده و بوه دل  نیکه در سرزمبه سالجقه ترک است  یدوره انتقال قدرت واقع
 ویتجل یآنها از خلفا عباس ینیخلفا را وف  و در خور مقام د ینیاوترام د انیمذه  بودن با عباس

و  یی. توانوا دیو سوالجقه گرد  ناوضواع خالفوت در دورا   یامر منجر به بهبوود  نیکردند که  ا یم
 یبخشو  مستر د سطح نبود مثال  در دوران کیدوران در  نیدر ا یعباس یاقدامات خلفا نیهمچن

تابعوه آن   یدر وکوموت بغوداد و  وهرها    یدر دوران مقتفو  ایو  افتندیرا باز شیخو یاز نفوذ واقع
 بوا  یو تقر افتندی تقاللو در وکومت عران اس افتهیمستقر  دند و در دوران ناصر قدرت خود را باز 

 روع ورکت مغوالن به سمت غرب و  ویدلبه  ینشدند ول یسلطان چیه میسال تسل 66به مدت 
 فهیتوسط آنها و سرانجام سقو  بغداد و قتو خل یو تمدن یمراکز علم یها و نابود نیا غال سرزم

 .دیرس انیبه پا یهجر 656و در سال  افتیتداوم ن یخالفت عباس نیدوره و همچن نیا ، یعباس

سواختار قودرت در خالفوت     یمولفوه هوا   نیسوال که مهمتور  نیمقاله واضر در پاسخ به ا
انود   خالفوت دا وته   نیو ضوعف ا  ایدر قدرت  یامدهایو پ جیمولفه ها چه نتا نیکدامند و ا یعباس
مسا و فون که بدان  ویو تحل یبررس زسوال گذ ته ا نی ده است در پاسخ به ا نیو تدو یفراو

مولفوه مهوم در دوره    کیبه عنوان  یساختار جامع عباس یاست که به بررس یپرداخته  د ضرور
 ،یتورک، رومو   ،یرانو یماننود عورب، ا   یمختلف که متشکو از عناصر ساکن در جامعه عباس یها
در  انیو و مذاه  ماننود مسولمانان و ذم   انیاقوام پرداخته  ود. وجود اد گری( و دانی)زنگ اهانیس

و ضعف آنها  انیقدرت عباس یریدر  کو گ انیاد نیا روانیکه پ یریو ت ث یقلمرو خالفت عباس
قلمورو   ی وند. فبقوات اجتمواع   یمحسوب م انیعباس یاسیساختار س یها مولفه گریدا تند از د

در  نکوه یگذ وته از ا  یاجتمواع  یهوا  گوروه  گور یبردگان و د ،یمانند ا راف، آزادگان، موال یعباس
دوره خالفوت   یاسو یو تحووالت س  یاسیبودند در ساختار س رگذاریدوره تاث نیا یتحوالت اجتماع

گذ وته از   ردیو قورار گ  یاست بدان پرداخته  ود و مورد بررسو  یمهم بودند که ضرور زین یعباس
پرداختن بوه   یعدر خالفت عباس یاسیدر ساختار س یاجتماع یو نقش گروه ها یاوضاع اجتماع

 یاسیس یها شهیاند نیدوره و همچن نیا در یو مراکز فرهنگ عیمانند وجود صنا یفرهنگ تیوضع
بوه  بوا مخالفوان   فرهنگوی در مقابلوه    یها استیاتخاذ س نیدوره و همچن نیو هنر در ا اتیو ادب

 است. یضرور یعباس عدر یاسیدر ساختار س رگذاریعامو ت ث کعنوان ی

و  یریو گ در  وکو  ییهوا  وکوموت و خالفوت از  وعارها و روش    ویقبو از تشوک  انیعباس
 ییهوا  اسوت یاتخواذ س  کردنود  ید استفاده مخو تیبه قدرت و واکم دنیبخش تیمشروع نیهمچن

جهت جل  « الرضا من آل محمد»و سپس فر   عار « محمد الضامن آل»مانند توسو  به  عار 



 1400اتبستان    – چهارشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

306 

)ص( جهوت کسو    امبریو بوه پ  انیانتسواب عباسو   ،به انیعیبه خدوص   یامو نیمخالف تیرضا
وکومت و خالفت  یاله تیو وقان یاله فهیخل یادعا ی،اسیو توسعه قلمرو س جادیدر ا تیمشروع
عملکورد   ویو بوه دل  انیاز امو یجتماعا یگروه ها تیتنفر اکثر ویبه دل انیاز امو ییبدگو ی،عباس
بوه   انیعی و  شیجهت جذب و گورا  تیاز تفکر مهدو یریآنها بهره گ یو اجتماع یمذهب یاسیس
خالفوت، از   فیدر زموان تضوع   انیتوسوط عباسو   الیامارت است رشیپذ نیو همچن انیعباس یسو
 یهوا   دند کوه در دوره  یمحسوب م یخالفت عباس یاسیدر ساختار س رگذاریتاث یها مولفه گرید

به مراکوز   یعباس یخلفا یضعف و وابستگ ایمختلف توانستند به اقتدار و توسعه قلمرو خالفت و 
  وند. یقدرت منته گرید

بودنود،   رگوذار یت ث انیعباسو  یاسو یو قودرت س  یاسیگذ ته از عوامو فون که در ساختار س
 یهوا  اسوت یو واعمان و اتخواذ س  بانیمانند خط یاجتماع یاز گروهها یبه بعض انیتوسو عباس
گوذار   ریمهوم و تواث   اریبس انیدر ساختار قدرت عباس زین یعباس یمورد توسط خلفا نیخاص در ا

هم باعث  یباسمولفه ها در دوران خالفت ع نیکه ا میابی یفون در م یها ولفهم یبودند با بررس
 گور ید یخالفت  دند از سوو  ییایو جغراف یاسیو گسترش قلمرو س یاسیو توسعه قدرت س جادیا

 یخالفت عباسو و انحطا   و رکود فیتضع یها نهیخالفت زم نیا یخیتار یاز دوره ها یدر بعض
 پرداخت. میمسا و خواه نیا ویو تحل یبررس هرا فراهم نمودند که در ادامه ب

 و اصطالحات تعریف مفاهیم
در ابتدا مفاهیم اصلی و مهمی را که در این مقالوه بور آن تاکیود خوواهیم دا وت توضویح       

 خواهیم داد.
 الف: قدرت

در مورد این واژه تعاریف متفاوتی ارا ه  ده است . از نمر افالفون قدرت دولوت عبوارت از   
در مقابو نمام سیاسوی  وسیله یا وسایلی است که اعضای یک جامعه را به تسلیم  دن و افاعت 

( از نمر مارکس  359-358: ص  1358که در ان دولت برقرار کرده وادار میکند )مایکو فاستر، 
قدرت عبارت است از قدرت سازمان یافته ی یک فبقوه بورای سوتمگری بور فبقوه ی دیگور. )       

 رت از امکوان اعموال خواسوت و   (ماکس وبر قودرت را عبوا  161، ص  2: ج  1370ریمون آرون، 
در روابط اجتماعی دانسته و با بیان مفهوم اقتدار ،آن را قدرتی می دانود کوه بوه     ی یک فرد اراده

( بعضی از علموای  38:ص 1379فور مشروع اعمال  ده با د )برایان ترنر ،ماکس وبر و اسالم ، 
 مذهبی مانند کا ف الغطاء ،قدرت را در وق دانسته اند و نه وق با قدرت .ایشوان ووق را نووعی   
سلطه و سلطه را نوعی اجبار و تحمیو اراده می دانند و برای آن مراتبی نیز قا و اسوت کوه بواال    
ترین آن واکمیت خداوند متعال بر مخلوقات خود است .این وق نه تغییر پذیر است و نوه تبودیو   
ق  دنی و نه قابو انتقال و یاساقط کردن ، و سایر وقون به آن باز می گردد .تمامی وقون از وو 
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)محمود وسوین ال کا وف     تعالی است و با همین واکمیت ،خلق را آفرید و وقوون ثابوت کورد.   
(  در جمع بندی تعاریفی که از مفهوم قدرت ارا ه  ده موی  86:ص 1384الغطاء،الفردوس االعلی،

توان گفت، قدرت مجموعه منابع و ابزار های اجبار آمیز و غیر اجبار آمیز است کوه وکوموت هوا    
م کارهای خود از آن ها بهره می برند و آن ها را به کار می گیرنود. ) وسوین بشویریه،    برای انجا
 (33، ص 5: ج 1384

 ب: سیاست 

سیاست عبارت از فعالیتی اجتماعی است که با تضمین نمم در نبرد هایی کوه از گونواگونی   
درونوی ، واوود    عقیده ها و منافع نا ی می  ود، می خواهد به یاری زور، امنیت بیرونی و تفواهم 

( در تعریوف دیگور، سیاسوت بوه     213: ص 1384سیاسی ویژه ای را تامین کند. ) ژولین فروند، ، 
مفهوم گسترده  امو فرایند تدمیم گیری و اجرای آن از سوی هر گروهی است که بوه وضوع و   

ایند ها اجرای مقرراتی برای اعضاء خود می پردازد که در گروه های دولتی و غیر دولتی به این فر
توجه  ده است. بنابراین ، فرایندی که سیاست گذاران وکومت به مودد آن تدومیم موی گیرنود     

( 39: ص 1374اقداماتی را انجام دهند یا انجام ندهند سیاست نامیوده موی  وود.) رنوی آسوتین،      
گروهی دیگر ، دو دیدگاه مختلف را در مورد سیاست مطر  کرده انود. نخسوت آن کوه سیاسوت     

رگویی ، فری  کاری ، نیرنگ بازی ، نقض پیمان ها، هتک عفت ها، قتو انسان ها و یوا  یعنی زو
: 1344زیر پا گذا تن هر گونه اصول بشری، عقاید مذهبی ، اخالن انسانی )ریموون موک آیوور،    

( و استخدام هر وسیله ای برای دستیابی به هدف های نا پاک ، نامشروع و نا مقودس )   264ص
( امام خمینی )ره(  سیاست را به سیاست انبیا و اولیای الهوی   23:ص  1370حمد، عبدالحمید ابوال

و غیر از آن تقسیم می کند. در این دیدگاه سیاست یعنی اصال  امور دین و دنیای موردم ) اموام   
( در یک نگاه دیگر سیاسوت را موی تووان مطالعوه ی چگوونگی  وکو        168خمینی ، بی تا:ص 

( بوا اسوتناد بوه    126: ص 1368یم  دن در آن دانست ) رابرت دال، گرفتن قدرت و نحوه ی سه
تعاریف فون می توان چنین بیان نمود که اوال امور سیاسی به اموری گفته می  ود که با قودرت  
مرتبط است و مسا و مربو  به دولوت، وکوموت، امنیوت و ماننود آن و نحووه ی کسو ، وفو         

: 1374می گیرد.)علی اقا بخشی و مینو صومیمی راد،  گسترش قدرت و واکمیت بر افراد را در بر 
( و ثانیا موضوع علم سیاست را برخی قدرت و بعضی دولوت و گروهوی قودرت     262 - 253ص 

سیاسی گفته اند. چنان چه موضوع علم سیاست را قدرت سیاسی بدانیم هم قدرت و هم دولت را 
ذهن متبادر می سوازد.) وشومت اهلل    در بر می گیرد و ترکیی  آن دو ، همان قدرت سیاسی را به

 ( 43ص  عاملی ،بی تا :
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 ج:  قدرت سیاسی 

وقتی افراد قدرت خود را در خدوص دیگران اعمال می کنند مفهوم سیاسی پیدا می کند. ) 
( در وقیقت قدرت دستمایه ی سیاست است و بودون قودرت ،    209محمد وسین اسکندری، ص 

مات ممکن نیست. البته در این مقاله مراد از قدرت ، همان سیاست و وکومت اخذ و اجرای تدمی
هجری قمری بر بخش بزرگوی   656تا  132قدرت سیاسی نمام خالفت عباسی است که از سال 

 از جهان اسالم وکومت می کرد. 
 د: ساختار قدرت

در مطالعوات   یدیو واژه از اصوطالوات کل  نیو ا دیو گرد انیقدرت ب فیهمانگونه که در تعر
 نفووذ  ( daminationسولطه)  (،forceچوون زور)  یاسوت کوه واژگوان    یاسو یس یجامعه  ناسو 

(influnce( و قدرت )authority) واژه هوا در در   نیو از ا کیو هر  چهبا ند گر یمترادف آن م
قودرت را ابوزار    یمتفاوت دا ته با وند. چنانچوه بعضو    یعلوم مختلف ممکن است معنا و مفهوم

 گور ید یا قدرت است اموا عوده   انیبر بن یاسیسلطه س یریگ  کو دگاهید نیاز ا ننددا یم استیس
التوزام جامعوه بوه     زی: الزام دولت مردان و ندانند یم یاسیدو عضو الزام و التزام س دهییقدرت را زا

 (12ص:1379قدرت، یالزامات آنان )آرکلگ،استوآرت،چارچوب ها

دولت، قدرت  شیدایباورند که عامو پ نیبر ا یا عده یاسیس یها مناسبات قدرت و نمام در
دولوت از زور و قودرت بوه وجوود     :» دیو گو یم یونانی( مورخ plutarchاست. چنانچه پلو تارک )

بور   یقوو  تیکه جهان در مقابو آن سر فرود آورده است قانون و واکم یقانون نیتر . کهندیآ یم
 نیبر همو  زی( نsumnerسمنر )( 44صبی تا:،2_1دورانت، قده الحضاره، ج  ویواست. ) فیضع

وکومت را هم وابسوته بوه زور    ییبرپا نیداند و همچن یباور است و منشا دولت را قدرت و زور م
اش عبارت  افتهیدر  کو نمام  یبه هروال قدرت در مفهوم جامعه  ناس( 44داند)همان،ص  یم

در نموام سوازمان    ییتعهدات الزام آور واوودها  یاجرا نیتضم یبرا افتهی میتعم تیاز قابل»است 
)لوکس، قودرت فور    ابندی تیمشروع ی ان بر اهداف جمع ریکه تعهدات از لحاظ تاث یوقت ،یجمع
 عیو و توز یدر ووزه ساختار یاگر دولت به لحاظ وقوق(148-147ص:1370،یطانی ر   ای یانسان

 یواوود و منسوجم   یادار _یاسو یس تیو از مرکز ینموام ادار  ینهادها و سازمانها نیقدرت در ب
در  _خوود  تیو در تمام قلمورو واکم  کسانیبتواند به فور  یبرخوردار با د و به روال سلسله مراتب

قودرت منسوجم و متمرکوز     ،یوکوومت  ستمیبه آن س دیاعمال قدرت نما _جهت اهداف مشخ 
 نیو انسجام قدرت ا یژگیو نیمهمتر( 60ص:1374،یوقون ادار ،یی)موتمن، فبافبا ود یگفته م

 اریو اخت قودرت در  نیو جامعه است که ا یو ادار یاسیتام در تمام امور س اراتیاخت یاست که دارا
 است. یدولت مرکز

 کیو اجوزا   یو سامان منود  یسازمانده ندیاصطال  برآ نی(: اsrructure) ساختار قدرت  
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 کیو نموم در   کیو  جواد یالزمه آن است تا بوه ا  «یاندام وارگ»است که گریکدیمجموعه درکنار 
و تکوورار آن منجوور بووه  نیمعوو یدر فاصووله زمووان یتعووامل یدسووتگاه منجوور  ووود.وجود رفتارهووا

 ده در جامعه بوا   رفتهیپذ یها ساخت ها که بر اساس ارزش نیاز ا یا . مجموعهشودیم«ساخت»
 یژگو یسوه و » ی ووند کوه دارا   یمو  دهیو نام« سواختار » رندیگ یدر کنار هم قرار م ینی کو مع

تخدو    زانی،میدرون سوازمان  یکو یوودود تفک  یدگیو چیپ«. و تمرکز اسوت  تی،رسم یدگیچیپ
 نیبه قووان  تی. رسمدهد ینشان م یمرات  سازمان سلسلهکار و سطو  مختلف را در  می،تقسییگرا

بوه   زیو بخشد. تمرکوز ن  یا اره دارد که به رفتار نهاد ها و کارکنان جهت م یها هیو مقررات و رو
 نیهمچنو (.43ص :1393 ،یالهوام  ی)علو  گوردد  یسازمان بازم کیدر درون  یریگ میکانون تدم

چوون   یمشخدو  یبا عنوان ها ییو اجرا ینیگوناگون ع قیمنمور از عناصر ساختار قدرت، مداد
 گواه یدر گذر زمان بوا دا وتن جا   کیهاست که هر  وانیو د رانیران،امیعهدان،وزیگان، ول فهیخل
 (44بودند )همان،ص رگذاریت ث یدر توسعه و گسترش تمدن اسالم ژهیو

 يعصر امو انیدر اسالم از ابتدا تا پا یاسیساختار قدرت س نهیشیپ

 نهیشو یاسوت کوه پ   ضروری یدر خالفت عباس قدرتساختار  یها قبو از پرداختن به مولفه 
)ص(تا  امبریتوسط پ نهیدر مد یوکومت اسالم ویاسالم و تشک نید شیدایپ یمسئله از ابتدا نیا
و  میدر تعوال  شوه یهوا کوه ر   مولفوه  نیو از ا یاریبس رای. زرندیقرار گ یمورد بررس یعدر امو انیپا
 یهوا  )ص( دا تند به مورور زموان توسوط وکوموت    امبریپ رهیس نیو همچن میقرآن کر یها موزهآ

مولفوه هوا و    نیو از ا یاریبه مشترک بودن بسو  تیبا عنا نیمورد توجه قرار گرفتند بنابرا یاسالم
 نیو اسوت کوه ا   یضورور  ،یاسالم دیجد یمماهر تمدن یریآنها در  کو گ یرگذاریتاث نیهمچن

از  یا مولفه ها که مجموعوه  نی. ارندیقرار گ یمورد بررس یخالفت عباس ویمولفه ها قبو از تشک
 تیجمع شیافزااز گسترش قلمرو وکومت  ینا  اتیو مقتض ازهایمختلف هستند متاثر از ن یاجزا

 یمورد بررسو  یخیتار  یموارد ذکر  ده در مقدمه بوده که به ترت نیو همچن ییایو اوضاع جغراف
 .رندیگ یقرار م

 یاقدام و نی)ص( اولامبریپ میبودن آموزه ها و تعال ی)ص( با توجه به جهانامبریدر دوران پ 
 ویو قبا انیو از م  ینق یو با انتخاب تعداد نهیاز مردم مد یعقبه دوم با گروه مانیپس از انعقاد پ

و  نیو د تیو واکم یبرا یساز نهیزم یاجتماع یاسیاقدام س نیمختلف صورت گرفت که هدف از ا
 یاجتمواع  یاسیساختار قدرت س یری کو گ یرا برا نهیبا د که زم یم یدولت اسالم کی جادیا

 نی وهر نخسوت   نیدر ا یو استقرار و نهیاز مکه به مد امبریفراهم نموده و با مهاجرت پ نهیدر مد
و نمام  یاسیس تیماه هیبنا گذا ته  د که بر دو پا یدولت اسالم یاسیساختار قدرت س یها هیپا

 رشیمطلوق خداونود، پوذ    تیاعتقاد به واکم دیبر توو یاستوار بود که از لحاظ ارزش مبتن یارز 
بور   نیاز محقق یفراهم نمود که برخ نیاتحاد مسلم یرا برا نهی)ص( زمامبریاز پ فاعتا و رسالت
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انود.   قورار داده  یآن را در سه مرولوه موورد بررسو    یدوران مدن یو اجتماع یاسیاساس ووادث س
 امبریو است کوه بوا ورود پ   سی( مروله اول مروله تاس147صم :2000، 1-2اسالم،ج خی) اکر،تار

 سیماننود تاسو   یانجوام اقودامات   نیدولت و همچنو  هیامکانات اول جادی روع و با ا نهی)ص( به مد
سواده و   یاسو یساختار س نهیدر مد یقانون اساس وینو تد هیته ،یامت اسالم ویدارالحکومه، تشک
 امبریو پ یرهبور  یبر نهادها یوکومت اسالم نیساختار اول یها مولفه نیکه ا افتیمتمرکز ادامه 
جهوت آمووزش قورآن و     یریتبشو  _ینهاد فرهنگو  ،یینهاد قضا نیو همچن یآسمان ی)ص(و وو
منحدر به نهاد  سیکه عمدتا  در مروله تاس یادار التیو تشک ینمام ایو نهاد جند  ینیمعارف د
 (305صم:1،1988استوار بود )ابن خلدون،ج یی( به صورت ابتداویانشا )رسا

را در بور   یتا سوال هفوتم هجور    یبود و از سال دوم هجر تیدر مروله دوم که مروله تثب
و  یاسو یمختلف و گسوترش قلمورو س   ی)ص(در جنگ ها امبریپ یها یروزیپ ویدل به گرفت یم

همچنان ساده و متمرکز بود و تنها ما  اهد  وکو   یاسیساختار قدرت س یدولت اسالم یفرهنگ
صدقات را بوه   یثبت غنا م به دست آمده از جنگ و جمع آور فهیکه وظ ینهاد مال ییابتدا یریگ

 یبوه افوراد مختلوف ماننود داور     یاز امور داور یبرخ یواگذار نیو همچن میبا  یعهده دا ت م
( مروله سووم  52ص:2،1371،جیعقوبی خیتار ،یعقوبی) مهیقر یبن انیهودیدر مورد  ویمعاذ بن ج

آغواز و توا    یدر سال هفتم هجور  هیبیو از صلح ود شودیم دهینام یکه مروله توسعه نمام اسالم
خوود را   ی)ص( رسالت جهانامبریمروله پ نیامه دا ت. در ااد یهجر ازدهمیدر سال  امبریوفات پ
العرب ابالغ و بوا   رهیالعرب و خارج از جز رهیجز یمختلف به وکام نواو یارسال نامه ها قیاز فر
 ینهاد آموزش، و نهاد قضوا و دادرسو   ،ینهاد مال اراالنشا،مانند نهاد د یو گسترش نهادها سیتاس

 .دیبخش میرا تحک یوکومت اسالم یاسیساختار س ییبه  کو ابتدا

 وی( کوه بوا تشوک   یهجور  11 _40) نیدر عدر خلفا را د یاسیوکومت س یاسیساختار س
 یاسو یتوسوعه قلمورو و س   ویبه دل افت،ی)ع(ادامه  یساعده  روع و تا  هادت امام عل یبن فهیسق

و  راتییو دچوار تغ  گور یو روم و ممالوک د  رانیو ا یو تمودن  یو ورود مماهر فکر یوکومت اسالم
 نیو همچنو  یعمر کوتاه خالفوت و  ویاول به دل فهیدوره خالفت خل ر. ددیگرد یتحوالت متعدد

وی  امود ین دیو پد یاسو یدر سواختار قودرت س   یتحول چنودان  یمسا و مشکالت داخل یریگ  کو
و سوازمان   ییو مند  قضا یسازمان نمام ،و ورا  ،نهاد خالفت هیرا بر پا یاسیساختار قدرت س

 استوار کرد. میکر رآنکات  جهت کتابت ق ینتخاب تعدادو ا یمال
و  میتحووالت عمو   ی( نموام اسوالم   یهجور  13 - 23دوم عمور )   فهیدر دوره خالفت خل

و تدورف   یاسو یتوسوعه قلمورو س   ویو بوه دل  یرا پشت سر نهاد. وکومت اسالم یسرنو ت ساز
 ویو به دل زین ی د و از نمر اقتداد یقدرت محسوب م نیو و روم بزرگتر رانیاز ا یعیمنافق وس

 افتیبهبود  یتا ودود نیمسلم یو روم ، اوضاع اقتداد رانیا یاز سو یجنگ می دن غنا ریسراز
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از صوحابه   یمتشوکو از جمعو   ییخالفت و  ورا هیدوم بر پا فهیدولت خل یاسی. ساختار قدرت س
از اصوحاب   ی،بعضو  فوه یخل یاز سو یاسیس ویدادن به  ورا به دل تیاهم ویاستوار بود که به دل

وکوموت   یاسو یفتووات و توسوعه قلمورو س   وین به دلی دند هم چن یاسینفوذ و قدرت س یدارا
و انتخواب چنود    اتیو قووا در وال  کیو تفک جادیبا ا فهیو خل افتهیتوسعه  یدولت ی، نهادها یاسالم

وکوموت   یاسو یدر سواختار س  یاساسو  تغیورات  جادیمشخ  در صدد ا فیصاو  مند  با وظا
 انیو ب ریو توان بوه  وکو ز   یمدوم را  فهیعناصر ساختار دولت در زمان خل نیبنابرابرآمد. یاسالم

و  ینهواد موال   وینهاد قضا ، تشک ویمتشکو از بزرگان صحابه ، تشک یینمود . نهاد خالفت  ورا
 یسوازمان ادار  نیکه متشکو از گروه مرزداران و دو سپاه عران و  وام و هوم چنو    یقدرت نمام

(  519ص م:1965،  ریو اث نبو ) ا یتحت قلمرو وکومت اسالم اتیمشتمو بر مرکز خالفت و وال
بوی  العورب ،   خی، توار  یقوا ) وتو  کی( وجود و تفک ی) خود مختار یمحل یاستقالل وکومت ها

 یهوا  یژگو یمولفه ها و و گریاز د و استفاده نکردن از غیر مسلمین در مشاغو اداری( 230ص تا:
 د. و  یدوم محسوب م فهیقدرت در زمان خل یاسیساختار س

 گواه یجا ویو دل ه( بو  یهجور  23 - 35سوم عثمان )  فهیقدرت در زمان خل یاسیس ساختار
پهنواور وکوموت    یدر اداره قلمورو  یو یسوو و نواتوان   کیو از  انیو به امو یو انتسابو  یفبقات
فوراهم   یو سرانجام قتو و یو هیمختلف عل ی ورش ها یری کو گ یرا برا نهیکه زم یاسالم
 ویتبود  یگاهیرا به جا یاسیساختار اداره قدرت س فهیکه خل دیگرد نیباعث ا گرید یسو ازنمود .
را  نهی د و زم یآن محسوب م یژگیو نیمهمتر یشاوندویو روابط خ یخانوادگمناسبات کند که 

( بوا   236ص هموان: در ساختار قدرت خالفوت فوراهم نموود . )     یورود ا راف خاندان امو یبرا
تسولط   ویو به دل یدولت و یاسیس  ود که ساختار قدرت یدوران خالفت عثمان آ کار م یرسبر

قبو  یکه بر خالف دوره ها یدر اداره قلمرو اسالم یو یضعف و ناتوان نیو همچن شیا راف قر
عثموان   در عهود  یداراکوه بوه نموام     یوانیبود و تنها د ختهیتر  ده بود ، از هم گس عیوس اریبس

به عهده دا ت ) ابون   ار یداخل تیامن تیکه مسئول بود( یداخل سی رفه ) پل وانیافزوده  د ، د
 (  106ص  م:1995، فهیخل خی، تار ا یخ

اصرار و  وی) ع ( به دل یبا امام عل عتی، ب یهجر 35وجه سال  یاز قتو عثمان در ذ پس
 عوت یپوس از ب  شانی(  صورت گرفت و ا 211، ص یعقوبی خی، تار یعقوبیمردم )  اریبس  یتقاضا
 شانیا شیبه دست گرفت که بنا به فرما یرا در وال یاسالم یمردم زمام امور جامعه  یتوده ها

 ازمنود یروبرو بود که وو آنها ن یو مشکالت متعدد های( جامعه با د وار 92، خطبه  غه) نهج البال
 بود . یاسیدر ساختار دولت ، جامعه و نمام س نیادیبن یهایدگرگون

 ی، اصال  انحوراف هوا   ضیعدالت ، رفع تبع ی) ع ( در برقرار یتوجه به اهداف امام عل با
صوورت   نیادیو بود کوه اقودامات بن   ی، ضرور نیشیپ ستیو خلع کارگزاران نا ا ی، اعتقاد یفکر
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صو تعامو امت و اماموت اسوتوار نموود )    ) ع ( ساختار قدرت در دولت خودرا بر ا ی. امام عل ردیگ
را جموع   شیخوو  فی) ص ( وظوا  امبریو پ نی( و در مقام امام امت و جانشو  53، نامه  غهنهج البال

بور   یاسوالم  یهوا  نیسورزم  بر ی، جهاد با د منان و وکمران یخراج ، اصال  امور اجتماع یآور
( در تحقوق اهوداف فوون     16عدالت و مساوات اعالم نمود ) نهج البالغه ، خطبوه   ،  ورا یمبنا

( )ص امبری، سنت ، پ عتیقوه مقننه متشکو از  ر وی) ع ( ساختار دولت خودرا با تشک ی،امام عل
،  انیو مرکو  از مشواوران ، وال   هیو عادل ، قووه مجر  انیمتشکو از قاض هیامام ، قوه قضا  رهیو س

بر عودالت و اماموت و  وورا و بوا      یاتبان و کارگزاران وفادار به وقون مردم و مبتنفرماندهان ، ک
اصوال  جامعوه جهوت     یو توسعه خدمات عموم تیامام و با توجه به وف  امن رنمریقوا ز کیتفک

 استوار نمود. یعدالت اجتماع یو برقرار ضیرفع تبع

از زموان   ینمود که ساختار قودرت نموام اسوالم    انیب نیچن توانیتوجه به مطال  فون م با
ندا وت اموا در    ی) ع ( به جز دوره خالفت عثمان انسجام درون یامامت عل انی) ص ( تا پا امبریپ

 پرداخت. میکه در ادامه به آن خواه افتی نیادیتحوالت بن یاسیس ساختار قدرت هیام یدوره بن

 (يجره 70 _132) انیدر دوره امو یاسیساختار قدرت س

 41از سال  هجری(70-132ی)( و مروانیهجر41_70)یانیدر دو  اخه سف انیامو وکومت
و پس از فتح مکوه و   یدرسال هفتم هجر انی. اموافتیادامه  یهجر 132آغاز و تا سال  یهجر

( و پس از وفوات  235صم:4،507،ج مقدسی)ص( به اجبار مسلمان  دند)امبریپ یبعد از عفو عمو
خلفا توانستند در دستگاه خالفت به خدوص در منطقه  ام نفوذ  اب یهمکار )ص( به جهتامبریپ
 .ندیخالفت مستقو فراهم نما کی ویتشک یرا برا نهیو زم افتهی

مشوکو بوود    اریاداره قلمرو به  کو متمرکز بس انیدر زمان امو یبا گسترش قلمرو اسالم 
و  ایو مدور عل  مون، یوجواز و   تیوال  ام به پنج یعنیقلمرو خالفت به جز مرکز خالفت  نیبنابرا
 میبود تقس گری امو منافق د زین اتیوال نیکه هر کدام از ا هیقیو آفر رهیعران عرب، جز ،یسفل
که مرک  از اقوام  انیدر زمان امو یاسالم عی( قلمرو وس458ص:1360،وسن میابراه وسن د.) 

وفو    تیو توانمند بود که بتواند بوا رعا  یتیریمستلزم دا تن مد بودمختلف  یها میو نژادها و اقل
 یقووم  تیعدوب  هیکه بر پا یرا فراهم آورد اما دولت امو یعموم شیو آسا تیقلمرو وکومت امن

 یقلمرو پهناور اسالم میندا ت و تنها با تقس یو ساختار منسجم بهره ا تیریمد نیبود از ا اراستو
و بزرگوان   یوابسته به خاندان امو رانیو با انتخاب ام اتی به دولت مستقو به نام وال نیبه چند

، هموان ) دخود ادامه دهنو  یاسیس اتیتام توانستند به و اریخاندان، با استقالل و اخت نیوفادار به ا
 (458ص

را بوه   انیو ساختار قدرت در دولوت امو  یتوان مولفه ها یمنابع و ماخذ مختلف م یبا بررس
 نمود. انیب ری کو ز
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بازرسوان، مالزموان و اداره    ان،یبه امور واج یدگیت و لوازم آن از جمله دفتر رسنهاد خالف 
 وانیو (، د458بودنود)همان،ص  انیو از دربار یکه جمعو  فهی( مشاوران خل459_61)همان،ص دیبر
 وانیو جنود، د  وانیخاص، د وانید ،ضیاء  وانیخاتم، مراسالت، د ع،یتوق وانیمختلف مانند د یها

خراج، زکات ی که  امو خزانه ها ی( سوم زمان سازمان مال141فه،صیخل خیتار ا ،یزمام )ابن خ
 یهوا  وانیو نهادها و د مجموعجیش  وانیو د ییبه صورت جداگانه بود، نهاد قضا یجنگ میو غنا

 یدادند که  امو دو بخش دولت مرکوز  یم ویرا تشک یخالفت امو یاسیفون، ساختار قدرت س
کوه خوارج از اراده قودرت     یمسوتقو محلو   یوکومت هوا  گریتمرکز ساختار قدرت و د یژگیبا و
 نیو کوه ا  ا. از آنجو  ودند  یاداره م یمنتس  و وفادار به امو انیوال تیبودند و تحت واکم یمرکز

 کو گرفته بود، تنهوا بوا قودرت     یو نژاد یا لهیقب یو فرهنگ یماد ینیساختار بر اساس جهان ب
 .را فراهم کرد ویانسقو  ام نهیسرانجام زم زیامر ن نیکه هم اوردیتوانست دوام ب یم ینمام

  انیو و نقش آن در ساختار قدرت خالفت عباس یساختار جامعه عدر عباس

. فبقوات   با ود یگذار م ریآن جامعه تاث  یاسیجامعه که در ساختار س یاسیاز نمام س گذسته
 یآن جامعه محسووب مو   یگذ ته از آن که عناصر سازنده اجتماع یدر هر جامعه ا زین یاجتماع

 ووند . عوالوه    یمولفه مهم محسوب م کیبه عنوان  زین یاسیساختار س یری وند . در  کو گ
  وند  یم افتیکه در آنها  یدر جوامع زین  یا هیو قبل یقوم وههای، گر یعبر فبقات اجتما

قوات  اقووام و فب  نیانود ، البتوه بو    یاسو یو س یعناصر سازنده ساختار اجتمواع  نیمهم تر از
با د ، که  یگسترده م اریوجود دارد که گاه بس یجامعه ارتبافات کی یاسیو نوع نمام س یاجتماع

برجسوته   یکه فبقات اجتماع انیباستان بخدوص عدر ساسان رانیتوان به ا یبه عنوان نمونه م
 یبه نووع  یاسیبوده اند و نمام س وندیدر پ یاسیو .... با نمام س رانی، دب انی، ارتش ونینآن ، رووا

 نیگونواگون چنو   ویو العورب کوه قبا   رهیدر جز ایآنها بوده است و  شاتیو گرا التیبر آمده از تما
 ونود ی واهد پ  زین یدوره اسالم رانیبودند . در ا زین یاسیقدرت س یکردند و دارا یم فایرا ا ینقش
 یجامعوه مو   یاسو یآنها در سواختار س  یرگذاریو تاث یاسیو نمام س یا لهیو قب یقوم یگروها نیب

 شتریب یافشار ، زند و قاجار ا اره کرد . اما متفکران غرب ویبه قبا توانیکه به عنوان مثال م میبا 
 توجود دا ته اسو  یرو ن یآنها مرزها نیب نیشرن زممکه بر خالف   یبه نقش فبقات اجتماع

( دولت را  103 ص :1398زاده ،  ی) اومد نق مارکس، ا اره کرده اند چنانچه  یاسیدر ساختار س
 نییآن سولطه خوودرا بور فبقوه پوا      لهیساخته و پرداخته فبقه واکم بر جامعه دانسته که بوس زین

فبقوات برجسوته اجتمواع و     نیبو از جواموع   یاریدر بسو  گرید ی. به عبارت دینما یجامعه وف  م
در سواختار   یرگزاریفبقات نقش تواث  نیروابط مستحکم و ارتبا  متقابو وجود دا ته و ا تیواکم
متاثر از ساختار  یخالفت عباس یاسیو قدرت س یاسیساختار س نیجامعه دا ته اند ، بنابرا یاسیس

 اهانی، س ی، ترک ، روم یرانیاساکن در آن مانند اقوام عرب ،  یجامعه در آن زمان و عناصر قوم
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فتوووات خوود    دهند و بوا  یم ویجهان اسالم را تشک ساکنان سبا د. قوم عرب که اسا یو ... م
مهاجرت کوه در   قیاز فر نیاسالم را به منافق مختلف و دور دست برند ، و همچن نیتوانستند د

،  گرفوت یصوورت م  دیو آباد و ثروتمنود دولوت جد   یها نیبهتردر سرزم یزندگ یجهت تالش برا
توسوط بعضوی از خلفوا و    گواه   هواجرت م استیس نیاقوام  دند که ا سایر انیموفق به نفوذ در م

 یمهاجر در زمان ضعف خالفوت عباسو   ویقبا نیا گرید ی. و از سو گرفتیصورت م تشویق آنها
 تووان ی دند که به عنوان مثال م زین یکوچک یدولت ها ویموفق به تشک یدر قرن چهارم هجر

ابون  )رولوه ا واره کورد کوه     دو  انیدیو در موصو و ول  ، آل مرداس در ول  ، مز انیبه ومدان
 کوچک پرداخته است . یدولت ها نی( به فور مفدو به ا 179/ ص 7شق ) دم خیدر تار عساکر

و آداب  یکه عمدتا متاثر از وف  صفات عرب ویقبا نیا یقدرتمند ویبه دل زین یعباس خلفاء
ترکوان   ایو و  نایو رانیدر مقابوو ا  یو افتخار به عرب بودن بود از آنان به عنوان قدرت یرسوم قوم
وکوموت مشوارکت    یاسو یو ساختار س یاسیدر قدرت س را آنها دبودن ری، لذا ناگز کردندیاستفاده م

امر عرب  نیکه در ا ندیاستفاده نما گرید یداده تا در موقع لزوم بتوانند از آنان در مقابو قدرت ها
تووان بوه    یکرد که به عنوان مثال مو  یامر کمک م نیبه آنها در تحقق ا زین یبودن خلفاء عباس

( یهجر 333) یعباس فهیباهلل خل یتوسط متق ییراالمرایبه مند  ام یصرالدوله ومدانانتداب نا
 یمو  یاسو یدر سواختار س  انیباعث مشارکت ومدان یا اره کرد که به نوع هیجهت جنگ با آل بو

 (  410-406صفحه  8،  ری د  ) ابن اث

ا اره کرد که  یرانیبه عندر ا توانیم یساکن در قلمرو خالفت عباس یعناصر قوم گرید از
، عودن و وضورموت  وضوور     مون یالعورب ماننود ،    رهیمنافق جز یاز ظهور اسالم در بعض شیپ

بوود ، و بوا  وروع فتوووات      یعمدتا به دست کارگزاران ساسان زیمنافق ن نیدا تند و وکومت ا
 یا، که از زمان خالفت عمر آغاز  د و به دنبال آن مسلمان  دن گروه رانیدر قلمرو ا نیمسلم
در  انیاقدامات امو رغمی د و عل یاسالم یها نیاز سرزم کشور بخش نی، ا رانیاز مردم ا یادیز

و  یاجتمواع  یها تیمحدود یریگ  کو نیو همچن یفبقات ضیو تبع جادیو ا یرانیعندر ا ریتحق
ماننود   یاجتماع یاز فرقه ها یدوره با تالش بعض نیدر ا یاز وقون اجتماع یاریرفتن بس نیاز ب
در نموام   انیو رانیا یو اجتمواع  یاسیبودند نفوذ س یمکه خواستار مساوات در جامعه اسال انی عوب
جهت مقابله بوا   رانیآنها به مردم ا ازیو ن انینرفت چنانچه با گسترش دعوت عباس نیاز ب یاسیس
 یاز خلفا یبعض یهموار  د و وت یبر وکومت عباس یرانیعندر ا یاسیتسلط س یراه برا انیامو
 انیو رانیخطواب بوه ا   یدا وتند چنانچوه مندوور عباسو     راقورا  انیو رانیا یبرتر نیبه ا زین یعباس
 الذه  جمرو ،ی)مسعود «دیو اهو دعوت ما هست اورانی ،روانی... ما مردم خراسان پ:» گفت یم
 ایو و  هیبو آل ییراالمرایام ان،یمانند برمک یوزارت خاندان قیاز فر نیهمچن انیرانی( ا241/ص2ج

و خواور دور، بلکوه در مدور،     رانیو ها نه تنها در منوافق ا  و استان اتیاز وال یاداره برخ قیاز فر
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 ینقوش دا وتند و بوه  وکل     یدر اداره دولت عباس میمستق یبه گونه ا زین قایمغرب و  مال آفر
 بودند. میسه یخالفت عباس یاسیدر ساختار س رگذاریتاث

رو  نیو دهود از ا  ویرا تشوک  یبخوش از سوپاه عباسو    ینرایبود که عندر ا یعیفب نیهمچن
 ،یاخبارالراضو  ،یکردنود )صوول   یخدمت م یوخراسان در سپاه عباس لمید الن،یاز مردم گ یافراد
افوزود.   یم یخالفت عباس یاسیدر ساختار س یرانیعندر ا شتریبر مشارکت ب زیامر ن نی( که ا62

بوه   یعباسو  فوه یخل یمستکف یاز سو یهجر 334در سال که  هیوسن بن بو وله،انتداب معز الد
به خالفت از فرف  عیو انتخاب مط ی دن مستکف یزندان عگما ته  د و خل ییراالمرایمند  ام

آنهوا   یرگذاریو تاث یدر خالفت عباس یرانینفوذ عندر ا انگریاست که ب یموارد گریمعزالدوله از د
 با د. یم یسعدر عبا یاسیدر ساختار س
توان به عندر ترک ا اره کرد . ترکوان در   یم یگذار در خالفت عباس ریعناصر تاث گریاز د

و عرب و در جهت  نیرایبه دو عندر ا یو عدم اعتماد ویتوسط معتدم و به دل یهجر 220سال 
منوافق   گور یو د ،فرغانوه از غالمان ترک سمرقند، بخوارا   یادیاز مرکز خالفت ،   مار ز تیوما

و  یو وفاظوت از جوان و   فهیورده  دند و با وضور خود در سپاه مخدوص خلآ غدادترکستان به ب
 یاسو یتورک بووده در سواختار س    زیو کن کیکه  فهیارتبا  و ترک بودن مادر خل ویبه دل نیهمچن

 بودند. میگذار سه ریتاث ینفوذ نموده و به  کل یخالفت عباس

جهت کاهش نفوذ ترکان و غالمان تورک در   یهجر 232اقدامات متوکو در سال  رغمیعل
توسط ترکوان   یعباس فهیقتو متوکو خل نیاز مورخ یکرد . چنانچه بعض دایتوسعه پ یسپاه عباس

/  4، موروج الوذه  ،   یو  کوه و مجد ترکان دانسته اند ) مسعود یرا سرآغاز زوال خالفت عباس
 (  115ص 

مدوادره امووال    نیو همچن یخلفاء عباسو مشارکت ترکان در قتو و خلع و انتداب  دخالت
و  فیآنها در انتخاب خلفاء ضع دیتوسط آنها و اعمال نفوذ  د یمختلف اجتماع یمردم از گروهها

 گور یفرزندان خلفاء که نامزد خالفت بودنود از د  تیاراده ، ازدواج با زنان خلفاء ، دخالت در ترب یب
خالفوت    یاسو یو مشارکت ترکان در ساختار ستوسعه  قدرت  ایرا بر نهیبا د که زم یم یموارد
 کرد . یفراهم م انیعباس

تورک بوا خلفواء     زانیو اسوالم و ازدواج کن  نیو روز افزون ترکان به د شیگرا گرید یسو از
 یرا بورا  نهیزم یو ترک در جامعه عباس رانیعرب  ا یبرخورد سه عندر قوم نیو هم چن یعباس

از ترکان در سوپاه   یفراهم نمود . چنانچه تعداد رانیعرب و ا یها تیورود و  نفوذ ترکان در قوم
 یخدمت م رانیا هیترکان در سپاه آل بو نیاز هم ینژاد بودند ، هم چنانکه عده ا ربع انیومدان

که  می کرد فراهم یسه عندر قوم نیا نیب ینژاد یهایریدرگ یرا برا نهیمسئله زم نیکردند  و ا
 یبه منافق نفوذ بود که در فاصوله قورن هوا    یاسالم یقلمرو میتقس یریدرگ نیا جیاز نتا یکی
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و  فولونیوان و مدور   قوا ی، بربرها در مغرب ، در  مال افر اندلسدر  عرابا یسوم و چهارم هجر
 یرانیعرب ، ا یوکومت هابین  زین رانیا یدا تند و منافق  رق ییترک نژاد فرمانروا اخشیدیان
نفوذ هرچوه   یرا برا نهیامر زم نی( که ا 87، همان ، ص  ری ده بود ) ابن اث میکرد تقس ، ترک و

.  کورد یفوراهم م  شتریب یجامعه عباس یاسیبخدوص ترکان در ساختار س یعناصر قوم نیا شتریب
مسوتقو و مقتودر    یوکومت ها ویترک موفق به تشک ویاز قبا یبعد بعض یچنانچه در زمان ها

  دند. انیسلجوقو  انیمانند غزنو

خالفوت   یو اجتمواع  یاسو یدر سواختار س  میمسوتق  ریکه به صورت غ یعناصر قوم گرید از
و اسوارت   انیو روم نیمسلم یبود که همزمان با  روع جنگها ینفوذ دا تند ، عندر روم یعباس
درقودرت و   یبوه نووع   یوارد  ده و در عدر خالفوت عباسو   یبه قلمرو اسالم انیاز روم یاریبس

 مشارکت دا تند .  انیعباس یاسیساختار س

از  یازدواج بعضو  نیو هوم چنو   یمختلف اجتماع یو اعراب در گروه ها انیروم نیب ازدواج
و  ی، معتوز ، مهتود   منتدرمانند واثق،  یاز خلفاء عباس یو متولد  دن بعض یروم زانیخلفا با کن

 ودن در قودرت    میو سوه  یاسو یقوم در ساختار س نیا شترینفوذ ب یراه را برا ی.... از مادران روم
بوه نوام    یسواکن در بغوداد محلوه ا    انیو فراهم نمود .  چنانچه روم یخالفت عباس عدر یاسیس

 هر  دند  نیدر ا رید کیو  سایکل کی هر دا تند و موفق به ساخت  یدر قسمت  رق  ماسیه
نقوش   زیو ن یجامعه عباس یفکر اتیدر و نیهم چن انی( . روم65ص  :1374، همان ، ی) مسعود

)  یوموو  اقوتی(  یهجر 283 اعر معروف  )  یتوان به ابن روم یمثال م نواندا تند که به ع
 (  245ص  ، م1956،بود ا اره کرد ) بروکلمان  یروم ی( که پدرش از موال یهجر 625

معوروف  ودند و خاستگاهشوان منوافق      انیو به زنگ انیکه در قلمرو خالفت عباس اهانیس
 یاسو یدر سواختار س  رگوذار یتاث یعناصر قوم گریمخدوصا سودان و وبشه بود ، از د قایافر ی رق

 دند کوه بوا    یاسالم یاسالم وارد قلمرو نید شیدایپ یبودند  که از همان ابتدا یخالفت عباس
 یوارد  ده بودند ،  وورش هوا   یکه عمدتا  به صورت بردگان به قلمرو اسالم اتعداد آنه شیافزا

 کو دادند که بوا تحموو    انیعباس هیعل نهیدر منافق مختلف مانند بدره ، مد  یمتعدد و مختلف
 یمووارد  گور یاز د انیبه سپاه عباسو  انیسرکوب  دند، ورود زنگ انیتوسط عباس ادیز یها نهیهز

 نمود. یفراهم م یاسیقوم در ساختار س نیا شترینفوذ ب عمالا یبود که راه را برا
و واکموان   یعباس یبا ذکاوت و اخالص خود نسبت به خلفا اهان،یس نیاز ا یچنانچه برخ

بوه کوافور    تووان  یبه وکومت برسند که به عنوان مثوال مو   یوقت توانستند در چند منطقه اسالم
از  یاسوالم  ی وهرها  شوتر یکورد و در ب  یم یی( که در مدر و  ام فرمانروایهجر357)یدیاخش

در  یعندور قووم   نیا یگذار ریکرد. نقش و تاث  د، ا اره یجمله مکه، نام او در خطبه ها برده م
 .با د یم یقابو بررس یدر دو جنبه مثبت و منف یخالفت عباس
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بوه وجوود    تووان  یمو  یخالفت عباسو  یاسیکننده در ساختار قدرت س نییعناصر تع گریاز د

 یو مووذاه  در جامعووه عباسوو انیوواد نیاآن ا وواره کوورد. روانیووپ نیو مووذاه  و همچنوو انیوواد
بودند که در  یمذهب یو باورها مانیبر محور ا یفشار و مناظرات اجتماع یها قدرت دهنده ویتشک

 یمختلف م یها میرا وادار به اتخاذ تدم یبوده و گاه خالفت عباس رگذاریتاث اریساختار قدرت بس
 کردند.

بوا   ی د، جامعه عدور عباسو   یمحسوب م یخالفت عباس یاصل نیگذ ته از اسالم که د 
دا وت   ییآ ونا  شیکوم و بو   زین یاله ریو مکات  غ تیحیمس ت،یهودیمثو  گرید یآسمان انیاد
 زیو  ودند ن  یمحسوب مو  یدر جامعه عباس ینید تیو مذاه  که به عنوان اقل انیاد نیا پیروانو

کوه بوه    انیو اد نیو ا روانیبودند. پ رگذاریتاث یعدر عباس ینید یها استیدر اتخاذ س شیکم و ب
 ی دند، گاه توسط خلفا به عنوان کاتو  و کارمنود در ادارات دولتو    یوب معنوان اهو ذمه محس

و  انیو ذم انیو روابوط م  البته.دندیرس یم زین یافراد به مرات  عال نیاز ا یو بعض  دند یاستخدام م
 نیو مووارد ا  یارینبود که در بسو  یخال زیگاه خشن ن یمسلمان از آ وب ها و برخوردها یها توده
  د. یم یو تجاوز به جان انسانها منته ساهایبه انهدام کل ها یریدرگ

و ترجمه متون  ی ناس ستاره ،یاهو ذمه به علوم مختلف مانند فلسفه، منطق، پز ک  تغالا
محسووب   یدر ساختار قدرت در اصو خالفت عباس ینید یو مباد نیگذار د ریعوامو تاث گریاز د
  د. یم

 یاسو یدر ساختار قدرت س رگذاریعناصر و عوامو تاث گریاز د یعدر عباس یفبقات اجتماع 
در عدور   یموثر بودند جامعه اسوالم  زین یاسیو س یبودند که در تحوالت اجتماع یخالفت عباس

بودنود   یهوا یژگیوقون و و یفبقات دارا نی د که هر کدام از ا یم ویاز چند فبقه تشک یعباس
ردگان بودنود. انتدواب ا وراف بوه مناصو       و ب یفبقات ا راف، آزادگان، موال نیا نیکه مهمتر

 یوجواج و انجوام کارهوا    یو سرپرسوت  ییامور قضوا ،جامعه مانند امامت مساجد  یو باال یدیکل
 نیو ا یرگوذار ینفووذ و تاث  انگریو ب انیمختلف و خالفت عباس یوکومت ها نیمربو  به سفارت ب

 .با د یم گرفت یسرچشمه م شیکه عمدتا  از قر یفبقه اجتماع

را در جامعوه   تیو عورب بودنود کوه اکثر    یهوا  لهیاساسا  قب ایآزادگان بودند که  گریفبقه د 
خود ماندنود و بوه    یاصل نیبودند که در سرزم گرید انیاد روانیمسلمانان و پ ای دادند، یم ویتشک

بور اسواس    یجامعه در عدور عباسو   یاجتماع ی. از آنجا که بافت اصلامدندیاسارت مسلمانان در ن
فبقوه   نیبوود، بنوابرا   رگوذار یتاث یو اجتمواع  یاسو یعامو در تحوالت س نیبود و ا یا لهیقبنمام 

گوذار   ریتواث  یقودرت عباسو   یاسیدر ساختار س یدا تند به نوع یا لهیآزادگان که عمدتا  منشاء قب
 بودند.
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ا واره کورد کوه     مووالی توان به  یم یدهنده جامعه در عدر عباس ویفبقات تشک گریاز د 
خانودان   نیو از ا یاریعرب بودند که بس ریمردمان غ گریو د یرانیا یاز خاندان ها یاری امو بس
 گواه یو پا تیبسوتند در پنواه ا وراف    یعرب مو  یمواالت که با خاندان ها مانیانعقاد پ ویها به دل
 زیو ن یاسو ی دن در قودرت در سواختار س   میضمن سه قیفر نیو از ا آمدند یآنان در م یعاجتما
 بودند. رگذاریت ث

فبقه که منبوع   نیبه بردگان ا اره کرد. ا توان یم یدر عدر عباس یفبقات اجتماع گرید از
بودنود در   یجامعه عباس یگر یو سپاه یجنگ یرویجامعه و ن شیبازار کار، ابزار آساقوت قدرت و

بوه   یبردگان کارگر و کشاورز و بردگان نمام ،یبه سه دسته بردگان خانگ یکل یبند میتقس کی
 یهوا  نیمانند سرزم ی دند که عمدتا  از منافق یم میتقس نیمخدوص خلفا و سالف گاردعنوان 

بوه   قوا یاز آفر زین یو بخش النهر ماوراء انه،یم یایآس ه،یجنوب روس ،یو  رق یمرکز یاسالو،اروپا
ر توانسوتند د  یمو  یاقتدواد  یا تغال آنهوا در کارهوا   وی دند که به دل یآورده م یقلمرو اسالم

 با ند. رگذاریبوده و تاث میسه زین یاسیساختار قدرت س

در سواختار خالفوت    یاسو یدهنوده قودرت س   ویعناصر تشک گریاز د یو مراکز فرهنگ منابع
 ،یونوان یعبارت از اسالم، فرهنوگ   یکه در عدر عباس ی. منابع فرهنگ دند یمحسوب م یعباس

فرهنگ ها بوه   نیوابسته به ا یاجتماع یها وجود گروه ویبود به دل یهند ،فرهنگیرانیفرهنگ ا
مختلوف متواثر    یها شهیبودند. وجود اند رگذاریت ث یقدرت خالفت عباس تارا کال مختلف در ساخ

 ود   یمو  یمنجر به تحووالت اجتمواع   میرمستقیو غ میفون که به صورت مستق یاز فرهنگ ها
و  یمختلوف ماننود مسوا و کشواورز     یهوا  نوه یها در زم فرهنگ نیا روانیپ یرگذاریتاث نیهمچن

کوه از   یآن بوه عربو   ریتوورات و تفسو   اترجمهیو  انیخدوصا از نبط یزراعت که از فرهنگ سام
اخوذ   ایو میدر علووم، فلسوفه و ک   یبطقو  نیمانند الت یسام ریغ یزبانها یرگذاریها و تاث یعبران
 نمود. انیتوان ب یرا به عنوان مثال م  د یم

 یآن در تحووالت فکور   یرگوذار یتاث ویو بوه دل  زیو ن یر عدر عباسو د یوجود مراکز فرهنگ
 دند که به عنووان   یمحسوب م یعدر خالفت عباس یاسیقدرت س یها مولفه گریاز د یفرهنگ
 یو فرهنگو  یادار ،یاسیس تختیکه پا رانیمانندعران و جنوب ا یبه مراکز فرهنگ توان یمثال م

مانند بدره، بغداد،موصو بهره مند  یدر منافق یاز کتابخانه ها و مراکز پژوهش و جهان اسالم بود
دو  تخوت یو پا یفکور  ینهضوت هوا   یریو گ بود، مدر و  ام که از جمله منافق فعوال در  وکو  

متعودد و   یمختلف و دارالعلم هوا  مدارسوجود  وی د به دل یمحسوب م یو فافم یخالفت امو
مختلوف   یتوسعه و گسترش علوم و دانش هوا  یرا برا نهیزمکه  یعلم یها وجود ولقه نیهمچن

و  میدو اقلو  نیو وجوود دانشومندان مختلوف در ا    ویو کرد، خراسان و ماوراءالنهر بوه دل  یفراهم م
سوند و افغانسوتان    نیبعد از اسالم و همچن یرانیا یوکومت ها نیاول ویآنها در تشک یرگذاریت ث
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و  بوان یوجوود دانشومندان و اد   ویو بوه دل  قایوجود دانشمندان مختلف، مغرب و  مال آفر ویبه دل
 یعباسو  یا اره کرد و خلفوا  نیو محدث نیوجود فقها و متکلم ویالعرب به دل رهیدر جز نیهمچن

 تیو تقو نیو همچن شمندانو اهتمام از علما و دان تیمانند وما یفرهنگ یها استیبا اتخاذ س زین
گوذار نقوش    ریمولفوه تواث   کیو در توسعه و گسترش فرهنگ به عنوان  یسعه فرهنگتو یابزارها
 دا تند.

 یهوا  و گوروه  یفبقوات اجتمواع   ،یاسو یعالوه بر نموام س  یدر عدر خالفت عباس نیبنابرا
و  یبه عنوان عناصور سوازنده در سواختار اجتمواع     زین یو فرهنگ یو مراکز علم یمختلف اجتماع

اقووام و   نیوجوود ارتبافوات گسوترده بو     ویو نقش دا ته و به دل یاسیدر ساختار قدرت س یاسیس
 گذار بودند. ریتاث اریبس یاسیو نوع نمام س یفبقات اجتماع

 بوان یاز وعواظ و خط  یعباس یاستفاده خلفا یدر خالفت عباس رگذاریتاث یها مولفه گریاز د
 ونود یپ یعلوت اصول   فوه یبه قدرت خل دنیبخش تیدر خطبه ها در جهت رسم فهیبود. نام بردن خل
جهوت   یرسانه ارتبواف  کیاز منبر به عنوان  یاست استفاده خالفت عباس یاسیخطابه با قدرت س

اسوت   یدر دوره عباسو  اسوت یمنبور و س  ونود یپ یعلت اصل یفرهنگ یها استیس یاعالم و اجرا
م اعوال  قیو از فر فهینام خل افتنی تیرسم یخالفت عباس یخطابه برا یاز کارکردها یکیچنانکه 

 کیاگر نام  یعنیخلفا بود  یرسم عهدیول یمعرف زیدر خطبه ها و ن فهیخل یدعا برا نینام و همچن
در  یخالفوت و  تیو مشوروع  تیعدم رسم انگریب آمد یمنطقه نم کی نابردرخطبه ها و برم فهیخل

آن در قودرت   یرگوذار یوواکم و تاث  یاسیخطابه و قدرت س قیعم وندیپ نیآن منطقه دا ت.بنابرا
 یهوا  اسوت یس یچوون منبور مجورا    گور ید یگوردد و از سوو   یآ کار م زیمسئله ن نیاز ا یاسیس

منبور بوه    انیو م وندی ود،پ  یآن در جامعه محسوب م یو اجرا جیترو ینمام خالفت برا یفرهنگ
 . ود یآ کار م زین ی و سیاستابزار فرهنگ کیعنوان 

خوود   یفرهنگ یها استیس غیخطابه و منبر به تبل قیاز فر یعباس یخالفت خلفا نیهمچن
 یمذاه  مخالف و منتقد خود را محدود م نیمختلف و همچن یها شهیپرداختند و افکار و اند یم

از  نیوابسته به خوود بوه ا وکال مختلوف و همچنو      بانیخط نییتع قیکار را از فر نیکردند که ا
از  یکو ی بوان یو پول به خط زهی. دادن جادادند یو واعمان انجام م بانیخط کنترلنمارت و  قیفر
مختلف توسط خلفا در جهت جذب آنها  یبود که به مناسبت ها بانیکنترل خط یها راه نیتر مهم

 (608ص:3،1988ابن خلدون،ج خی د. )تار یانجام م

ووق عوزل خطبوا و     نیافراد مورد اعتماد خلفا در مند  وعو  و خطابوه و همچنو    انتداب
خالفوت   یهوا  استیاز چهارچوب س یبیبود که اگر خط یرگینمام خالفت راه د یواعمان از سو

راه بوا   نیو در ا نیآوردند و همچن یرا به کنترل خود در م طی را یبا عزل و  د یخارج م یعباس
و انعام به آنوان نموام خالفوت عبواس      هیگفتن مطال  خاص و دادن هد به بانیوادار نمودن خط
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گسوترش داده و از   یو اجتمواع  یفرهنگو  رگوذار یگوروه تاث  نیکه نمارت خود را بر ا کرد یم یسع
 .ندینما یکارکرد آنها به نفع خود و خالفت بهره بردار

وکوموت و خالفوت و    تیمشوروع  جیوه در جهت تو انیعباس یفرهنگ یها استیس گریاز د
مختلوف و اسوتفاده از    یها استیبه اتخاذ س توان یمبارزه با بدعت گذاران و مخالفان م نیهمچن
و  تیو ا اره نمود که بر اساس موقع انیو تداوم قدرت توسط عباس تیلف جهت تثبمخت ی عارها
االمون آل محمود   » عارها در دوران دعوت،  وعار   نیتر از مهم یکی. کرد یم رییتغ یزمان طی را
ادع »بوه صوورت    خیاز تووار  ی( بود که در بعض109ص:4،1996اال راف،ج ،ا ابی)بالذر« )ص(
 خیتووار«) الرضووا موون آل رسووول اهلل »( و 331،ص2،جیعقوووبی خی)تووار« آل محموود)ص( یالوو
زموان   یعنو ی یهجر 106را به سال  آن نیاز محقق یآمده است، که بعض زی( ن358،ص7،جیفبر

اسوالم،   یاسو یس خیاند )تار دانسته یامام عباس یبه خراسان توسط محمد بن عل یداع نیاعزام اول
عالقوه منود    یگروه ها وستنیدر پ یادی عار مبهم نقش ز نی( ا427،ص1وسن،ج میوسن ابراه
فرد منتخو  و موورد    نکهیبه گمان ا یهر گروه رایدا ت ز انیبه دعوت عباس امبریپ تیبه اهو ب

و از  کردنود  یمو  یهمراه را انیفرد مورد نمر آنها با د دعوت عباس تواند یم امبریتوافق خاندان پ
توا   فهیرا در مورد انتخاب خل زی عار هر گونه بحث تفرقه انگ نیبا فر  ا زین انیعباس گرید یسو
 یکوه نوام رهبور اصول      ودند  یباعث م نیدا تند و همچن یبرم انیاز م یینها یروزیبه پ دنیرس
 مختلف در امان بماند. داتیاز تهد یمانده و جان و یمخف

از  روع دعوت تا انقورا  آن در سوال    یخاندان عباس یفرهنگ یها استیاز س گرید یکی
اسوت.خلفا   شوان یاز ا یبر راثی)ص(و فر  م امبریبا پ کینزد یشاوندیبر خو دیتاک یهجر 656
جهت  یمسئله را در جامعه اسالم نیخود ا یها در نامه ها و خطبه کردند یم یهمواره سع یعباس

 یم دیمسئله تاک نی( بر ا80،ص4اب اال راف،جنسدر )ا یرواج دهند بالذر دخو تیکس  مشروع
امام  نیاول یاند و محمد بن عل خالفت را به ارث برده فهیمحمد بن ون قیاز فر انیکه عباس دینما
 خیامامت را به ارث بورده اسوت. )توار    فهیابوها م عبداله فرزند محمد بن ون قیاز فر زین یعباس
توسوط   ی)ص( هر از چندگاهامبریعباس از پ یبن یبر راثیم یادعا استی( س256،ص2،جیعقوبی

کوه پوس از    نی ود. چنانچوه امو    یمنابر به افالع مردم رسانده م قیو از فر یعباس یخلفاء بعد
به خالفت بر منبور بواال رفوت و از     دنیجمعه پس از رس نیدر اول د،یبه خالفت رس دیهارون الر 

پواس دا وته بوود.     یکیو او آن را به ن دیرس دیپدرش هارون ر  هسخن گفت که ب امبریپ راثیم
بوه دنبوال کسو      اسوت یس نیو ا قیو از فر یعباسو  یخلفوا  نی( بنابرا447،ص2،جیعقوبی خی)تار

 .ندیوکومت نما یاز پنج قرن بر قلمرو اسالم شیموفق  دند ب قیفر نیبودند و از ا تیمشروع

 تیدر جهوت کسو  مشوروع    انی)ص( توسط عباسامبریاز آنجا که فر   عار انتساب به پ 
 یهوا  استینمودند از س یسع یعباس ینبود لذا خلفا یکاف یخالفت عباس یبرا یو مذهب یاسیس
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امر بود  نیبر ا دیها تاک استیس نیاز ا یکی ندیاستفاده نما شتریب تیدر جهت مشروع زین یگرید
در جامعوه توسوط آنهوا از     نیامامت مسولم  تددی تیاست و مشروع یاله یمرکه خالفت آنها ا

 خداوند است. یسو

 منتدو   وکومت خود را به خداونود  ینمودند تا به نوع یخالفت سع یآنها از ابتدا نیبنابرا
 استی( نشان از س425،ص7م و الملوک،جالما خیخطبه سفا  بر منبر جامع کوفه )تار نیاول ندینما
توسوط   اسوت یس نیو . ابا ود  یکار مو  ینشان دادن وکومت و خالفت از ابتدا یدر جهت اله یو

خوود را   حایصور  شیدر خطبوه هوا   یچنان کوه و  دیبه اوج خود رس یعباس فهیخل نیمندور دوم
 نیو بوا ا  یهرگونوه مخوالفت   نی( اعالم کورد بنوابرا  91،ص8)همان،ج نیزم یسلطان خداوند بر رو

در جهوت   ی ود. چنانچوه خالفوت عباسو     یقلمداد و به  دت سرکوب م خالفت، مخالفت با خدا
 نیو اسوتفاده کردنود، و ا   اسوت یس نیو دفعات متعدد از ا خود به هیعل یو  ورش ها امیق یسرکوب

 گرفت. یتوسط آنها مورد استفاده قرار م یدر تمام دوره خالفت عباس با یتقر استیس

دنبال  زیآنها ن روانیتوسط فرماندهان و پ ینه تنها از جان  خود خلفا بلکه گاه استیس نیا
را  یروزیپ نیا ن،یبر سپاه ام یروزیفرمانده سپاه مامون پس از پ نی د چنانچه فاهر بن وس یم

م و مو اال خی. )توار دیو نما یذکور مو   امونمو  ینیخالفت و جانشو  ریخداوند و در جهت تاث قیاز فر
 نوده یو نما فوه یکوه آنهوا خل   یعباسو  یخلفا انیتفکر در م نی دن ا نهی( نهاد492،ص8وک،جالمل

 یهستند باعث  د که بعود از موامون، تموام خلفوا     نیمز یخداوند جهت وکومت بر مردم در رو
در منوافق   بوان یآنهوا و خط  انیو خلفا و وال  د یکه به اهلل ختم م ندیاستفاده نما یاز القاب یعباس

تا وکومت و خالفوت   کردند یالقاب را تکرار م نیخطبه مرت  ا رادیهنگام ا یعباس رومختلف قلم
وکومت و خالفت  ان کس   یبرا قیفر نیو از جان  خداوند جلوه دهند و از ا یرا اله انیعباس
مختلوف   یها کوچک و بزرگ توسط افراد و گروه یدر  هرها استیس نی. که اندینما تیمشروع
افاعوت   کیو را  انیقرار گرفته و مردم افاعت از وکومت و خالفت عباسو  رشیمورد پذ یاجتماع
 یفورا  چوارد یو خالفوت آن هوا بور ووق اسوت )ر      ییه فرموانروا دا تند کو  دهیدانسته و عق یاله
خالفوت   تیو و تثب میدر تحکو  یکه نقش مهم انیعباس یها استیاز س گرید یکی( 79ص:1379،

 یبورا  تیدر جهوت کسو  مشوروع    یانبود که از ابتدا توسط عباس هیام یاز بن ییوآنها دا ت بدگ
 شیمنوابر پو   یهوا و بور رو   را با تکورار در خطبوه   استیس نیا یعباس ی. خلفا د یخود، اعمال م

کردنود توا    یسوتمکار معرفو   انیو از دسوت امو  یگرفتند و خود را نجات دهندگان جامعوه اسوالم  
 سازند. نهیمردم نهاد نیوکومت خود را در ب تیمشروع

بوود کوه در سواختار     یعباس یخلفا یها استیاز س گرید یکی تیاز تفکر مهدو یریبهره گ
کوه   رسود  یبه نمور مو   نیخالفت مورد استفاده قرارگرفت. چن یآنها از همان ابتدا یاسیقدرت س

 زیو قودرت ن  یمودع  یهوا  مقابله بوا گوروه   یاز راه ها یکی انیتوسط عباس استیس نیاستفاده از ا
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 یها گروه تیکه وما کردند یم ی عار سع نیبا فر  ا انیعباس گر،ید یسو زو ا  د یمحسوب م
 یخیمنوابع توار   ی. البته بابررسو ندیجل  نما زیبودند، را ن یبه ظهور منج جامعه که معتقد یمذهب
 یعدر عباسو  ویدر اوا شتریب تیمهدو یاز ادعا یعباس یرسد که استفاده خلفا یبه نمر م نیچن

 ویو بعود بوه دل   یرفتوه اسوت، و در زموان هوا     یو در جهت مشروع جلوه دادن خالفت به کار مو 
دست  زمخالف کارکرد خود را ا یها در جامعه نسبت به گروه انیعباس یعدالت یگسترش ظلم و ب

 یدر خالفت عباس الیعمارت است یریگ نمودند.  کو یاستفاده م نیرالمومنیداده و خلفا از لق  ام
 د وکومت کردن بر  یدوره محسوب م نیا یاسیدر ساختار س رگذاریتاث یها از مولفه گرید یکی

از  دمشوکو بوو   اریگسترده تحت قلمرو و خالفت و نمارت بر تمام آنها از بغداد بسو  یها نیسرزم
مستقو در غرب و  مهین یو با ظهور وکومتها یقرن سوم هجر ویرو از اواخر قرن دوم و اوا نیا

 نیو خود ا یاسیس تیوف  موقع یکه برا دندیرس جهینت نیبه ا یعباس ی رن جهان اسالم، خلفا
 نیو ظهور ا ندیاز قلمرو خود را به آنها واگذار نما یبشناسند و اداره بخش تیموکومت ها را به رس

 «الیاموارت اسوت  » هینمر شیدایپ یراه را برا انیمستقو در قلمرو خالفت عباس مهین یدولت ها 
 مسلمان فراهم نمود. شمندانیاند انیدر م

کوه   الیاموارت اسوت   یبنود  میپس از تقسو  یاول قرن پنجم هجر مهیدر ن یچنانچه ماورد
را  یخوود فورد   اریو با اخت فهیبود و امارت استکفا که خل یناچار یاز رو فهیآن از جان  خل رشیپذ

اهلل، االوکوام   یبن محمود مواورد   یکرد )ابوالحسن عل یم نییمنطقه تع کیبر  یجهت وکمران
از منافق  یکیبر  ریبا زور و  مش ریام الیکند که در عمارت است یم انیب نیچن( 41ه،صیالسلطان

 یمو  ضیبه ناچار امارت آن منطقه را به آن فرد تفو زین فهیو خل  ود یمسلط م فهیتحت قلمرو خل
بوه اغالبوه    تووان  ی(کوه بوه عنووان مثوال مو     44گذارد.)همان،ص یکند و او را در اداره آن آزاد م

در غورب ا واره    نایان،سلجوقیغزنو هیبو ان،آلیسامان ان،یو صفار انیدر  رن و فاهر انیوفولون
 کرد.

داد و ستد متقابو قدرت  کیدر  یعباس فهیبا دستگاه خالفت و خل الیاست یمراا قتیدر وق
کردند و خود را بوه   یواگذار م فهیبه خل یو استقالل خود را به نوع تیاز واکم یبودند. آنان بخش

کردنود و در   یسرانه و وق خطابه متعهد مو  اتیوق ضرب سکه، وق پرداخت مال یعنیسه عمو 
بوه دولوت    لهیوس نیکردند و بد یم افتیاو در یرا از سو یلقب ی ووعهد و لوا فهیخل دییمقابو تا

بور  آنها را هم در فرموان رانودن    تیمشروع نیو کس  ا دادند یم یو وجهه قانون تیخود مشروع
 زنود  ی وجاع  رضوا ی. )علکورد  یمو  یاریو  یمحلو  یدولوت هوا   گور یمردم و هوم در رقابوت بوا د   

 یعباس یتوسط خلفا الیامارت است رشیتوجه نمود که پذ زینکته ن نیبه ا دی(البته با51ص:1376،
ووق خطبوه و    ،یعدور عباسو   ویمستقو و در اوا مهین یاز ظهور دولت ها شیبود که پ یدر وال

بوود.   فوه یتنهوا از آن خل   ود،  یاستقالل دولت  مرده مو  ینشانه ظاهر نیضرب سکه که مهمتر
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و  هیو آل بو ،یمسوتقو عدرعباسو   موه ین یدولوت هوا   نیو ا انیو (. در م19ص:1358)و.و.بارتولد، 
 ه،یو از اهوو سونت توسوط آل بو    ریو غ یبه زعم دا تن موذهب  یبا تسلط بر بغداد و وت انیسلجوق
)اهو سونت(   یو عباس یعیوکومت مشترک   یو نوع رفتهیرا پذ یعباس فهیخل یاسیس تیمرجع
 یعباسو  یاز دسوت خلفوا   یپوس قودرت واقعو    نی( از ا76ص:1375 ،رکرم و،یکردند)جو جادیرا ا
را  فاقناعت کرد و خل یبه فرمان فهیخل»و القد :  خیمجمو التوار سندهیرفت و به قول نو رونیب

، بوی نوا  « )نمانود.  یجز لوا و منشوور فرسوتادن و خلعوت دادن و پاسوخ پاد واهان افوراف کوار       
امورا   نیو نمارت بر کار خلفا توسط ا فه،یام خلدرخطبه بعد از ن الی( ذکر نام امرا است379ص:1318

بوا   یمانند ازدواج فغرل سلجوق فهیامرا با دختران خل نیاز ا یبعض زدواجا ان،یبه خدوص سلجوق
و  ی وناخت  تیواضور بوه رسوم    یولو   دازدواج  نیکه باعث افتخار فغرل به ا میالقا فهیدختر خل
(، 172...صانیدر عدر سلجوق هیمنمور االجداد،امام ن،یمحمد وس دینشد) س فهیخل یویاقتدار دن
بوه عوزل خلفوا توسوط      تدمیم(76،ص10ر،جیدر خطبه )الکامو ابن اث الیاستامرا  عهدیذکر نام ول

 یبووه عووزل مسووتمهر از خالفووت )عباسوو  ارنیووبوور ک میماننوود تدووم الیاز اموورا اسووت یبعضوو
و  الیاموارات اسوت   رشیخلفا به پذو اجبار  یناچار انگریاست که ب ی( از موارد296_318،صاقبال
 با د. یم یخالفت عباس یاسیامرا در قدرت س نی دن ا میسه

 یعباسو  فوه یاگور خل  رایخالفت خود ادامه دادند. ز انیرا تا پا استیس نیا یعباس یکه خلفا
او اعالم جنگ نموده و با قودرت   هیعل الیکرد ممکن بود که امرا است یرا دنبال نم یاستیس نیچن
 فوه یخل هیو از خطبه در منافق تحت سلطه خوود عل  فهیانداختن نام خل ایو  ندیاو را خلع نما ینمام
 نیو بوا اتخواذ ا    یو ترت نیقرار دهد بد دیاو را در معر  تهد یو مذهب یاسیس تیو مشروع غیتبل
وفو    فوه یخل تیو مشوروع  یاسو یس تیو موقع الیاست ریو ام فهیخل انیتعامو م یوبرقرار استیس
از قلمورو   یبور بخشو   اسوتیالء  ریو داد و هم ام یرا از دست نم اتیسکه و مال و خطبه و  دند یم

 قیو فر نیاز ا ءالیاست ءمراا نیبنابرا . راند یبر آن فرمان م فهیخل دییو با تا افتی یتسلط م یعباس
بوه   هاو سقو  آن یخالفت عباس انیتا پا با یامر تقر نی دند که ا یمسهیم خلفا  یاسیدر قدرت س

 .افتیادامه  یهجر 656دست مغوالن در سال 
 

  



 1400اتبستان    – چهارشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

324 

 

 يریگ جهینت
 جواد یا نیو همچنو  یاسالم تیدر واکم رییتغ جادیو ا انیعباس به انیبا انتقال قدرت از امو

در سال  یدر جامعه اسالم یو اقتداد یفرهنگ ی،اجتماع ی،اسیدر همه ابعاد س یا شهیر راتییتغ
 انیخالفوت عباسو   . د جادیا یقلمرو اسالم یاسیسو  یفکر اتیدر و یا دوره تازه ی،هجر 132

مقودس   خالفوت  کیو  انشیوام یبود و برا انیاز ابعاد ادامه خالفت امو یدر بعض یکه تا ودود
 یخود را بر امپراتور یو مذهب یاسیبه بعد توانست قدرت س یهجر 132از سال   د یسوب ممح

و  یکوار زیپره ،از عودالت  یدیو جدعدور   جواد یا دادعا که در صد نیو با ا دینما ویتحم یاسالم
ها وم و خانودان    یاب بوه بنو  سو انت نیو همچنو  یا لوه یقب ازاتیو با اتکوا بوه امت   با ند یسعادت م

نود و بوا   ه ا ود  دهیو برگز یجامعه اسالم یو رهبر تیهدا یاعالم نمودند که تنها برا )ص(امبریپ
و بوا   هبرخووردار بوود   یالهو  تیکردند که نشان دهند از وما یتالش م ،مقدس یانتخاب لق  ها

که با گذ تگان خود متفواوت   کردند یرا دنبال م یاستیس تیاز اخالن و معنو ینینو شیاتخاذ گرا
وجود  نیمختلف و همچن یها سو و ورود اقوام و ملت کیاز  انیبود گسترش قلمرو خالفت عباس

 استیرا وادار به اتخاذ س انیعباس ،گرید یو مذاه  مختلف در قلمرو خالفت از سو انیاد روانیپ
 یهوا  از اقوام و گوروه  ینفوذ گسترده بعض ویامر به دل نیکرد که ا یمختلف و گاه متضاد م یها

بوه   یانعباسو  شیگورا  .وار خالفت فراهم نموود اداز  یرا در بعض انیعباس فیتضع نهیزم یاجتماع
 یبه خراسوان کوه بوه نووع     ژهیآنان و توجه و یسو از یی رن گرا استیتخاذ سا و رن خالفت 

و  انیموردم  وام بوا عباسو     ید ومن  نیهم چنو  و ، د یمحسوب م یخالفت عباس شیدایپ حوم
 یزنودگ  وبر نموم   انیرانیا یگذارریو انتقال قدرت از  ام به بغداد که با تاث دیجد تختیانتخاب پا

 انیدر خالفت عباس یرانیا ینفوذ اقوام و خاندان ها یفرف راه را برا کیهمراه بود، از  انیعباس
سواوو آنجوا را بوه    انیکه عباس ترانهیاز مد انیباسباعث دور  دن ع گرید یفراهم نمود و از سو
 یریو گ  وکو  یرا بورا  نوه یو زم دیو گرد کردند، یم یخود تلق یقلمرو وکومت انیعنوان مرکز و پا

فوراهم   ،بودنود  ترانوه یمد یخوش غربو  بمستقو در مغرب و اندلس که مدافع  یاسالم یامارت ها
 .دیگرد یاسالم مروخالفت قل یاسینموده و باعث مشارکت آنها در قدرت س

وجوود   انگریو ب یهجور  656توا   یهجر 132از سال  یادوار چهارگانه خالفت عباس یبررس
 یمولفوه هوا   نیو با د که ا یم انیخالفت عباس یاسیدر قدرت س رگذاریتاث یعناصر و مولفه ها

)  یاسو قودرت در دوره اول عب  یمتفاوت اند چنانچه مولفوه اصول   گریدوره به دوره د کیقدرت از 
)  بوود و در دوره دوم  انیو رانیتوسوط ا  یانعباسو  یادار تیو هدا یرانیعندر ا ی(هجر 232-132
هجری ( با تسلط ترکان بر خالفت عباسی، ایون مؤلفوه هوای ت ثیرگوذار در قودرت       233 – 334

قرار دا ت که زمینوه را بورای تضوعیف خلفوا و  وکو      آنها عمدتا  تحت ت ثیر عندر ترک و نفوذ 
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و، اخشویدیان در  صو ودر م ومودانیان  ،در فارسگیری وکومت های تقریبا  مستقو مانند آل بویه 
هجوری ( دوره   334-447دوره سوم خالفت عباسیان )  .خراسان فراهم نموددر  انیسامانمدر و 

 نیو در ا یاسو یمولفوه قودرت س  تسلط آل بویه بر خاندان خالفت محسوب می  ود که مهمترین 
 ینو یو د یاسیس فیکه با تضع ،آنها یخاص از سو هایاستیمذه  و اتخاذ س عهی  هیآل بو ،دوره
در  هیآل بو شتری دن هرچه ب میمداخله و سه یرا برا نهیبا د که زم یم ،توأم بود یعباس یخلفا

 ی(هجور  447 - 656) در عدور چهوارم خالفوت     .فوراهم نموود   یخالفت عباسو  یاسیقدرت س
کوه    ووند  یمحسووب مو   ژادترک ن انیسلجوق ی،خالفت عباس یاسیمولفه در قدرت س نیمهمتر

توانسوتند   یعباس ءبا خلفا یا تراک مذهب ویلخالفت را به خود منتقو نموده و به د یقدرت واقع
 یرا بورا  نوه یزم گرید یگذا ته و از سو ریت ث تخالف ینیو د یاسیبه صورت گسترده در قلمرو س
قدرت در  یاسیس یدر مولفه ها رگذاریفراهم آورند. عامو مهم تاث یبهبود اوضاع خالفت تا ودود

کوه   دیو عاموو باعوث گرد   نیدا وت و همو   یبسوتگ  زین فهیخل یقدرتمند ایدوران به ضعف  نیا
 سطح نبا د. کیدر  یعباس ءاقدامات خلفا

در سواختار   رگوذار یتاث یمولفوه هوا   نیسوال که مهمتور  نیساختار مقاله فون در پاسخ به ا
قودرت خالفوت    ایو در ضوعف   یجیو چه نتااین مولفه ها کدامند و  یخالفت عباس یاسیقدرت س
فون که به فوور مشورو  در    یاسیمو سوا ده است. گذ ته از ع نیو تدو یدا تند فراو یعباس

 لوه یقب یقووم  یو گروه هوا  یمانند فبقات اجتماع یعوامو اجتماع است،مقاله بدان پرداخته  ده 
و  یترک و روم ،یرانیرب، اعبا اتکا به آن به وجود آمده بود، مانند عندر  یکه خالفت عباس ی،ا
مولفه مهوم در   کیقلمرو خالفت به عنوان  بهمختلف  ویقبا م وقوامهاجرت ا نیو همچن اهانیس

 . دند یان محسوب میخالفت عباس یاسیساختار قدرت س
در  رگوذار یتاث یها از مولفه گرید یکی ،آنها روانیپ نیو مذاه  مختلف و همچن انیوجود اد
دهنوده   ویو موذاه  کوه تشوک    انیو اد نیو  ودند ا  یمحسوب مو  انیعباس یاسیساختار قدرت س

 کیاز  ،بودند یعدر عباس یدر جامعه اسالم مانیبر محور ا یفشار و مناظرات اجتماع یها قدرت
 یها میها و تدم استیرا وادار به اتخاذ س ءخلفا ی،با خالفت عباس یا تراکات مذهب ویبه دل وس

 روانیو از پ یمهم توسط بعض ص از منا یبعض یتدد ویبه دل گرید یکردند و از سو یمختلف م
فوراهم   یعباسو  عدردر اداره جامعه  شتریمشارکت ب یرا برا نهیزم ،از اسالم ریغ، وتی انیاد نیا
 ،علووم مختلوف ماننود فلسوفه     یریفراگبه  انیاد نیا روانیاز پ یا تغال بعض نیهمچن .نمود یم

 دن آنها در ساختار قودرت   میباعث مشارکت و سه ،گریو علوم د یستاره  ناس ی،پز ک ،منطق
به مراتو    قیفر نیو اهو ذمه که از ا تیحیمس روانیبه پ توان یعنوان مثال م به که دیگرد یم
 .دا اره کر دندیرس یعال

تووان بوه    یمو  یخالفت عباسو  یاسیدر ساختار قدرت س رگذاریعوامو و عناصر تاث گریاز د
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 نیو از افوراد ا  یبعضو  دابانت .و بردگان ا اره کرد یموال ،آزادگان ،مانند ا راف یفبقات اجتماع
و  ییماننود اماموت مسواجد، اموور قضوا      یدیو بوه مناصو  کل  ، ا وراف فبقه به خدوص  ،فبقات
. دیو گردی  دن آنها در ساختار قدرت م میمقام ها باعث مشارکت و سه گریو د اجوج یسرپرست

و  یمناص  نمام یمختلف و تدد یمشارکت آنها در جنگ ها ،یا تغال بردگان به امور اقتداد
فبقوه   نیو ا یرگوذار یت ث انگریو ب زاربوا  رو اموو  یخدمات ،یکشاورز ینقش آنها در کارها نیهمچن
مانند  یبا د. عوامو فرهنگ یم یدوره عباس یاسیبودن آنها در ساختار قدرت س میو سه یاجتماع

 ،یونوان یفرهنوگ   ،یمختلف مانند فرهنگ اسالم یو وجود در فرهنگ ها یمنابع و مراکز فرهنگ
و  یو اجتمواع  یموذهب  تلوف مخ یهوا  شوه یوجوود اند  نیو همچن یفرهنگ هند ،یرانیفرهنگ ا

 رگوذار یتاث یها مولفه گریاز د ها، شهیمنابع و مراکز و اند نیبه سمت ا یاجتماع یگروهها شیگرا
 وند که به فور مفدو در مقاله بدان هوا ا واره    یمحسوب م انیعباس یاسیدر ساختار قدرت س

قورار   یها مورد بررس همانند کتابخان یفرهنگ ها و مراکز فرهنگ نیوجود و وضور ا جی ده و نتا
 گرفته است.

 گور یمنبور و خطابوه از د   یو موذهب  یفرهنگو  یگذار ریتاث ویاستفاده از خطبا و منابر به دل 
 نیوی بوا تع  انیکوه عباسو    وند یمحسوب م یخالفت عباس یاسیدر قدرت س رگذاریتاث یها مولفه

فورف خالفوت    کیو به آنهوا، از   زهیوعاظ و خطبامورد اعتماد وابسته به خود و با دادن پول و جا
گوروه   نیو خود را در سطح جامعه توسوط ا  یو مذهب یاسیس تینمود که مشروع یم یسع یعباس
و از  بوان یواعموان و خط  قیو با بدعت گذاران و مخالفان خود از فر گر،ید ینموده و از سو هیتوج
خلفوا و گسوترش    یفورف باعوث قدرتمنود    کیو اقودام از   نیو . کوه ا ندیبر برخورد نمامن بونیتر

 ودن   میمشارکت و سوه  یرا برا نهیزم گرید ی د و از سو یآنها م یو مذهب یاسیس تیمشروع
 .نمود یفراهم م یخالفت عباس یاسیگروه وعاظ و خطبا در قدرت س

 رگذاریتاث یها مولفه گریاز د ،یاز ادوار خالفت عباس یمختلف در بعض یاستفاده از  عارها 
اال من آل »به  عار  توان یبا د که به عنوان مثال م یم یخالفت عباس یاسیدر ساختار قدرت س

ا اره کرد که نقش  یخالفت عباس ویتشک یدر ابتدا« الرضا من آل محمد)ص(»و « محمد)ص(
 ویتشوک  جوه یآنها و در نت یبه سو یاجتماع یها گروه شیو گرا انیقدرت عباس وسعهدر ت یمهم

را  زیو  عارها هر گونه بحث تفرقوه انگ  نیفر  ا رایخاندان دا ت ز نیا وکومت و خالفت توسط
باعوث وفو  جوان و     نینموده و همچن یمنتف یینها یروزیبه پ دنیتا رس فهیدر مورد انتخاب خل
 .دیگرد یمختلف م داتیاز تهد انیعباس یدور ماندن رهبر اصل

کوه عمودتا  در    ی)ص( و خانودان و امبریو بوه پ  انی)ص( و انتساب عباس امبریاز پ یارث بر 
 انیبوود کوه عباسو    یاقودامات  گریاز د گرفت یصورت م یو مذهب یاسیس تیجهت کس  مشروع

 یبودن خالفوت از سوو   یاله وهیبه   کرد ینم تیکفا ییامر به تنها نیانجام دادند و از آنجا که ا
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در مسوجد   یخالفت توسوط سوفا  در خطبوه و    یامر از همان ابتدا نیکه ا ند دخداوند متوسو 
خود  حایصر شیچنانچه در خطبه ها دیبه اوج رس یبعد فهیجامع کوفه مطر  و توسط مندور خل

با خلفا مخالفت با خداوند  یهرگونه مخالفت نی. بنابراکرد یاعالم م نیزم یرا سلطان خداوند بر رو
خوود بوه    هیعل ی ورش ها یدر جهت سرکوب انی د چنانچه عباس یمو به  دت سرکوب  یتلق

 روانیاز موارد توسط فرماندهان و پ یاریدر بس یاستفاده نمودند و وت استیس نیدفعات متعدد از ا
 یالهو  انگریو خلفا و تکرار آنها در خطبه هوا ب  یاز سو «باهلل» د. انتخاب لق   یدنبال م زیآنها ن

 . د یدر تمام قلمرو خالفت اعمال م هبود ک یالفت عباسبودن خ
 یعباسو  یخلفوا  یاسیدر قدرت س رگذاریتاث یها مولفه گریاز د تیاز تفکر مهدو یریگ بهره 

 نیمنتمور ظهوور و همچنو    یموذهب  یها گروه تیکه عمدتا  در جهت کس  وما  د یمحسوب م
 رسد یبه نمر م نیچن یخیمنابع تار یقدرت اتخاذ  ده بود البته با بررس یمدع یها مقابله با گروه
خالفت موورد اسوتفاده قورار گرفتوه و در      ویدر اوا شتریب تیمهدو یادعاو  استیس نیکه اتخاذ ا

مخوالف کوارکرد    یهوا  در جامعه نسبت به گروهعباسیان  یعدالت یو بیو ظلم د به دلعب یها انمز
 .خود را از دست داده است

 ویو قورن دوم و اوا  واخور مارت کوه از ا ا نیاز ا یانو استفاده عباس الیمارت استا یریگ  کو
 یانعباس یاسیدر ساختار قدرت س رگذاریتاث یها از مولفه گرید یکیمتداول  د  یقرن سوم هجر

 تیمارت را به رسمانوع  نیخود ا یاسیس تیجهت وف  موقع یعباس لفایکه خ  د یوب محسم
 زیو نامراء اسوتیال  واگذار نموده و  الیاست ءمرااخود را به  تیاز واکم یبخش د دن ری ناخته و ناگز

 فوه ینسبت به خلخطبه و وق  اتیوق پرداخت مالضرب سکه، در مقابو خود را به سه عمو وق 
آنها را  گرید ی ده و از سو الیاست ی امراءبرا تیمشروع جادیا ر باعثام نیکردند که ا یمتعهد م

کرد کوه بوه عنووان     یکمک م یمحل یوکومت ها گریبر فرمان راندن بر مردم و در رقابت با د
 نیو  ودن ا  میمشارکت و سوه  یرا برا نهیا اره کرد که زم یانو سلجوق هیبه آل بو توان یمثال م

 .فراهم نمود یخالفت عباس یاسیوکومت ها در ساختار قدرت س
 نیو ا ی،خالفت عباس یاسیآنها در ساختار قدرت س یرگذاریفون و تاث یمولفه ها یبا بررس

 یاسیو گسترش قلمرو س یاسیتوسعه قدرت س جادیها هم باعث ا مولفه نیواصو  د که ا جهینت
و  فیتضع یها نهیزم یخیاز ادوار تار یدر بعض ،گرید ی دند و از سو یخالفت عباس ییایو جغراف

سوقو    یهجور  656سرانجام به دست مغوالن در سال  هرا فراهم نمودند ک رکود و انحطا  آنها
 .نمودند
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 نوع مقاله: پژوهشی

 331 - 352صفحات  

با  یو سکوت سازمان یسازمان یتروما یرابطه عل یبررس

  رانیمد یجانیهوش ه یانجیتوجه به نقش م

 بانک ملت( ی)مورد مطالعه: شرکتها
 

 1 لیال معلمیان
 2 یقیمسعود وق

 3 رستمی یرضارزقیعل
 چکیده

نماید که با اتخواذ راهکارهوایی   با ند. این امر ایجاب میها با تالفم و دگرگونی مواجه میسازمان
گوردد، بتواننود در صوحنه    هوا وارد موی  ها به آنهای  دیدی که در نتیجه این دگرگونیدرمواجه با  وک

سوازمانی و  هوا در عرصوه رفتوار    رقابت باقی بمانند. تئوری ترومای سازمانی یکوی از جدیودترین تئووری   
با د که با هدف اثرات روانی و جسمی برای فرد و گروه در یک سازمان موورد بررسوی قورار    مدیریت می

گیرد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سوازمانی بوا توجوه بوه نقوش      می
آوری ر جموع کواربردی و از نمو   با د. پژوهش واضور از لحواظ هودف   میانجی هوش هیجانی مدیران می

نفور از   758آید. جامعه آماری پژوهش، تعوداد   مار میپیمایشی به –های توصیفی ها از نوع پژوهش داده
گیوری تدوادفی سواده،    با د که با استفاده از روش نمونههای بانک ملت میمدیران و کار ناسان  رکت

ات از پرسشونامه اسوتفاده  وده اسوت.     آوری افالعاند. برای جمعنفر انتخاب  ده 255ای به تعداد نمونه
اسوتفاده   PLS  Smartافوزار  سازی معادالت ساختاری و از نورم ها از روش مدلبرای تجزیه و تحلیو داده

دهد که ترومای سازمانی با سکوت سازمانی رابطه مثبوت و معنوادار و    ده است. نتایج پژوهش نشان می
و معناداری دارد. همچنین بین هوش هیجوانی و سوکوت   ترومای سازمانی با هوش هیجانی رابطه منفی 

سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. با توجه به میزان سکوت سازمانی، توجوه بیشوتر بوه عواموو     
موثر در ترومای سازمانی ضروری است. پیامدهای واصو از ترومای سازمانی، اثرات تخریبوی زیوادی بور    

 .یابدگذاردکه ماودو آن به صورت سکوت سازمانی تجلی میی انسانی میهاویژه سرمایهها و بهسازمان

 واژگان كلیدي
 .یجانیه   ه   یسک ت سازمان  یسازمان یتروما

                                                 
  .رانی  ارودهن  یواحد رودهن  دانشگا،  زاد اسهم  یدولو تیریمد یدکور یدانشج  .1

                 Email: moallemian_56@yahoo.com   
   ن یسند، مسئ ل  .رانی  ارودهن  یواحد رودهن  دانشگا،  زاد اسهم  یو حسابدار تیریگرو، مد اریاسواد .2

                 Email: m.haghighi@riau.ac.ir   
  .رانیتهران  ا  یواحد تهران جن ب  دانشگا،  زاد اسهم ت یریگرو، مد اریاسواد .3

                 Email: A_rezghirostami@yahoo.com   
 2/3/1400پذیرش نهایی:               26/12/1399تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

رود  مار میامروزه منابع انسانی یکی از مهمترین عوامو توسعه و پیشرفت جوامع بشری به
هوای موورد نیواز بورای  وکوفایی      بردارد که زمینوه تواند در این مسیر گام موثری و کشوری می

عنوان منوابع ویواتی سوازمان نقوش     استعدادهای افراد جامعه در آن وجود دا ته با د. کارکنان به
هوای سوازمانی ایفوا    وری سازمان، سکون یا رکود، موفقیت یوا  کسوت برناموه   مهمی را در بهره

خگویی به نیازهای اساسی کارکنوان در سوازمان   رو پاس(. از این1396کنند)مهاجران و دیویند،  می
یکی از مباوث جدید مطر  در ووزه سازمان و مدیریت، نمریه تروموای   گیرد.در اولویت قرار می

فوور کوه در   کند: هموان فور ساده بیان میسازمانی یا ضربات رووی سازمانی است. این نمریه به
ها نیز در  ود، سازمانروان و جسم افراد وارد می های مختلفی بهها و آسی زندگی روزمره ضربه

هوای  (. سوازمان 2016های مختلفی قرار دارند)عباسی خوواه و بهبوودی ،  ها و ضربهمعر  آسی 
های مستعد ابتال به تروموای  دلیو ماهیت خاص فعالیتشان، یکی از سازمانارا ه دهنده خدمات به

یا ترومای سازمانی از علم پز کی برگرفته  وده  سازمانی هستند. اصطال  ضربه رووی سازمانی 
فور کلوی بوه هور    (. به1395است و وارد علم مدیریت و سازمان گردیده است)کولیوند و سرلک ،
گویند به  ر  آنکوه از درون  گونه آسی ، ضربه ، جراوت،  وک و وادثه وارده بر جسم تروما می

هایی که دچار تروموا  (. در سازمان1394رلک ،بدن نبوده و منشاء خارجی دا ته با د)کولیوند و س
های کاری خود  ود و کارکنان و مدیران انگیزه وند، جو یاس و ناامیدی بر سازمان واکم میمی

یابود، در نتیجوه سوکوت    را از دست داده و تمرکز سازمان بر ارضای نیازهای مشتریان کاهش می
سکوت سازمانی اصطالوی است که عدم گفتگوو  (.  2016، 1کند )ونوگوپالسازمانی رواج پیدا می

(. سوکوت سوازمانی بور    2019و همکواران،   2دهود)وایت های سازمانی را بیشتر نشان میدر گروه
ناتوانی کارکنان در ابراز عقاید و خودداری از صحبت در مورد مشکالت و مسا و مربو  بوه کوار   

منودانی نیواز دارنود کوه فضوای سوکوت       ها به کار(. امروزه سازمان2019، 3تاکید دارد)فسی آلهت
های خود را درباره مسا و و مشکالت سازمانی مطر  سازمانی را بشکنند و عقاید و نمرات و ایده

اند وقتی مدیران از کارمنودان درخواسوت   ها نشان داده(.اما پژوهش2005، 4کنند)واکوال و بورداس
ن باور دا ته با وند نمورات و پیشونهادهای    کنند عقاید و نمراتشان را بیان کنند، اگر کارمندامی

آنها برای تغییر ممکن است تعادل فعلی را در سازمان برهم زنود یوا مودیران را ناراووت کنود، در      
کنند. این اوساس ناامنی کارمندان است که بیشتر مواقع در بیان نمرات خود اوساسات ناامنی می

                                                 
1 . Venugopal 

2 .White  

3 .Fathi Alheet 

4 .Vakola & Bouradas 
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(. سکوت کارمندان 2013، 1 ود)دنیزت ماندن میناخودآگاه یا آگاهانه آنها برای ساک سب  تدمیم
 دت مضراست و در بیشتر مواقع موج  افوزایش سوطو  نارضوایتی    ها بهکارمندان برای سازمان

صورت ترومای سوازمانی ، غیبوت و تورک خودمت و  واید سوایر        ود که خود را بهبین آنها می
اتفوان بیفتود، ارتبافوات     دهد. عالوه بر این، اگر سوکوت کارمنودان  می رفتارهای نامطلوب نشان

از  (.2013و همکواران،  2 ود)سوینار  بیند و به عملکورد کلوی سوازمان لطموه وارد موی     آسی  می
تواند در رابطه ترومای سازمانی و سکوت سازمانی نقش میانجی ایفا کند هوش  متغیرهایی که می

در محویط کوار و   بینی عملکرد افوراد  هیجانی مدیران است. هوش هیجانی بزرگترین عامو پیش
ترین نیرو برای رهبری و موفقیت است.  اید بهترین امتیاز هوش هیجانی این با د که یک قوی

، 3توانند با تمرین آن را بهبوود بخشوند )سویوا کوموار    پذیر است که افراد میمهارت بسیار انعطاف
یور  وناختی   هوای غ های تعریف  ده ومهارتعنوان قابلیتمحققان هوش هیجانی را به .(2017

های فرد در کس  موفقیت و مقابله با فشارهای محیطی اثرگذار توصیف کرده که بر روی توانایی
 (.4،2006هستند )بارآن

ها تبدیو  ده اسوت و بوا وجوود اثورات     وجود اینکه سکوت به نیروی قدتمندی در سازمان
( و 2003، 5)کاهن های محدودی در این زمینه انجام  ده استمخرب ترومای سازمانی، پژوهش

این در والی است که اگر ترومای سازمانی مورد توجه قرار نگیرد، در بسوتری از سوکوت ناپدیود    
(.  واید آگواهی   6،2014گوذارد )اسوتینکمپ   ود ولی اثر خود را بر عملکرد سازمانی باقی موی می

هوا بوه هموین اثورات اسوت کوه باعوث توجوه روز افوزون بوه ایون مسوئله  وده اسوت               سازمان
 (.2016)ونوگوپال،

رو هوای مختلفوی روبوه   ها با تغییرات و چوالش در صنعت بانکداری، به دالیو مختلف، بانک
هوا بوه سومت کواهش     منمور کاهش تاثیرهای این چوالش اند که آنها را وادار کرده است، به ده

ها در آننیز به علت انتمارات از  ترومای و سکوت سازمانی ورکت کنند. کارکنان  رکتهای بانک
درون و بیرون سیستم و رویارویی روزانه و مستقیم با ارباب رجووع بورای ارا وه خودمات هموواره      

رو،  ود. از اینتحت فشارکاری قرار دارند که به افزایش اوتمال ترومای سازمانی در آنها منجرمی
های بانوک،  با بررسی رابطه علی بین ترومای سازمانی و سکوت سازمانی در میان کارکنان  ورکت 

های افزایش رضایت و جل  همکاری در کارکنان را مدیران ار د درک خواهند کرد که باید زمینه
                                                 

1 .Deniz 

2 .Cinar 

3 . Siva Kumar 

4 . .Bar- On 

5 . Kahan 

6  . SteinKamp 
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گیری و پیشبرد امور سازمانی با توجوه بوه   از فریق هوش هیجانی تقویت و کارکنان را در تدمیم
کواهش   هوای مناسو  باعوث    ان سهیم کنند و با ایجاد راهکارها و استراتژیصالویت و توانایی

ترومای سازمانی و سکوت سازمانی آنان  وند. این امر در نهایت افزایش رضایت  غلی و کارایی 
دنبال خواهود دا وت؛ بنوابراین بورای تحقوق ایون هودف        عملکرد کارکنان  رکتهای بانک را به

پژوهشگران در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ مناس  برای این سوال هستند که رابطه علوی  
ای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران در  رکتهای تروم

 تابعه بانک ملت چگونه است؟

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش
افتد و این در والی اسوت  ای است که امروزه بطور گسترده اتفان میترومای سازمانی پدیده

تواند در سوه سوطح رایوج سوازمانی ، یعنوی در      که بخوبی درک و فهم نشده است. این پدیده می
سطح فردی، گروهی و سازمانی و وتی فرا سازمانی)جامعه ( نموود پیودا کنود و در صوورت عودم      
کنترل و مدیریت الزم، آثار و پیامدهای مخربی از خود بجا گوذارد. تروموای سوازمانی را اخوتالل     

، 1نماینود )ویووان و هورموان   یعملکرد در الگوهای رفتاری سطو  مختلوف سوازمانی تعریوف مو    
هوای وارده بوه   (.در تعریفی دیگر، ترومای سوازمانی بیوانگر آن دسوته از ضوربات و  ووک     2015

افوراد،   سازمان است که معموال  به دلیو سوء کارکرد یک یا چنود رکون از ارکوان سوازمان نمیور     
هوایی افوالن   به سوازمان های ترومازا سازمان آید.اهداف، ساختار و فناوری و یا محیط بوجود می

هوا ، در معور    ها به دلیوو ماهیوت خواص فعالیوت سوازمان      وند که کارکنان و مدیران آنمی
ای است که امروزه در های مختلف رووی و جسمی قرار دارند. ضربه رووی سازمانی، پدیده آسی 
ایون مفهووم   (. و این در ووالی اسوت کوه    2005ها روبه افزایش است )ویوان و هورمان ، سازمان

هایی کوه  ( . در سازمان2007،  2فور  ایسته مورد بررسی قرار نگرفته است )هادلستونتاکنون به
هوا دورنموای   کننود. آن اند، افراد به صورت جمعی، اوساس یاس و ناامیودی موی  دچار تروما  ده

هوای  رو نی برای خود نمی بینند و این امر موج  افسردگی و از دسوت رفوتن انورژی و انگیوزه    
های ترومازده معموال  والت رکود دا وته،  (. سازمان1394 ود) یرازی و همکاران، کاری آنان می

هوای  کننود. در سوازمان  فناوری مناس  ندارند و با عملکردی کاهش یافته، سیر نزولوی پیودا موی   
مان در آن کنند؛ که کارکنان در فول زدولتی تمثیلی وجود دارد که از آن به مثابه باتالقی یاد می

روند و از پویایی و نشا  کافی برخوردار نیستند و همانند فردی که در بواتالن گیور کورده    فرو می
های درونی خوود را از  زنند و به مرور زمان تواناییبا د، در محیط مکرر کاری خود دست و پا می

هوایی  در سازمان  وند. کارکنان  اغودست داده، در بلندمدت به فردی خسته و ناامید تبدیو می
                                                 

1 . Vivan & Hormann 

2 . Huddleston 
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قورار خواهنود گرفت)سوپهوند و     برند نیز تحت تاثیر اثرات جانبی این  ورایط که از تروما رنج می
(. در خدوص ابعاد ترومای سازمانی که در این پوژوهش موورد بررسوی قورار گرفتوه      1398، زارع
 توان به موارد زیر ا اره کرد:اند می ده

 خواه مدیر و خواه نیروی کار. افراد: رفتار نامناس  افراد سازمان،
ساختار: تغییرات ساختاری نامناس ، تقسیم کار نادرست، ارتبافات انودک، قووانین بویش از    

 ود.
 گیری و  فاف.ها و اهداف قابو اندازهاهداف: نبود رسالت سازمانی مشخ ، کمبود برنامه

نوابع در محویط   محیط: نبود تمایو به جذب  ریکان خارج از سازمان، کواهش و کمبوود م   
 (.1396)سپهوند و زارع ،

فناوری: مفهومی عام و  امو ما وین آالت، تجهیوزات، مهوارت انسوانی و  ویوه تبودیو       
 (.1394گردد)سرلک و کولیوند،ها )کاالها و خدمات( میها)مواد اولیه و منابع( به ستاده داده

هوای  که در رفتوار و تدومیم  اند، صداقت و  رافتی دارند اخالقیات: افرادی که ذاتا  اخالقی 
توان بر آنها کنند؛ زیرا میها منعکس  ده است. افراد درون و بیرون سازمان به آنها اعتماد میآن

کنند، با افراد رفتارهای درسوتی دارنود و در روابوط    اتکا کرد؛ چون معیارهای انداف را رعایت می
 اند. خود با دیگران اخالقی

( به بررسی نقش سوبک رهبوری زهوراگین بور تروموای      1398در پژوهشی سپهوند و زارع)
سازمانی با توجه به نقش میانجی سوکوت سوازمانی درمیوان کارکنوان دانشوگاه آزاد و پیوام نوور        

دهد که ترومای سوازمانی و سوکوت سوازمانی رابطوه مثبوت و      پرداختند. نتایج پژوهش نشان می
( با عنوان  ناسایی عوامو ایجاد 1394رلک)معناداری با هم دارند. در پژوهشی دیگر کولیوند و س

کننده ترومای سازمانی در بیمارستان خدوصی و راهکارهایی جهت کواهش آن انجوام دادنود. در    
این پژوهش پنج فرضیه مطر  گردید که در هر یک از فرضویات بوه یکوی از ارگوان پونچ گانوه       

عنوان عامو ضربات سازمان( بهسازمان)عوامو محیطی، نیروی انسانی ، فناوری، ساختار و اهداف 
دهود کوه عواموو محیطوی و     رووی و روانی)ترومای سازمانی( ا اره  ده است. نتایج نشوان موی  

اهداف سازمان بیشترین تاثیر را بر تشدید ترومای سازمانی دارند اموا فنواوری، نیوروی انسوانی و     
مانی ندارند . یرازی و اومدی ای بر ترومای سازساختار مورد استفاده در سازمان اثر قابو مالومه

ای به فراوی و تبیین ابعاد محیطی سازمان اداره کننده ضربات رووی) ترومای ( در مطالعه1394)
هوای محیطوی   سازمانی( در بخش دولتی پرداختنود. محققوان بوا اسوتفاده از روش دلفوی، مولفوه      

ی کرده و مشخ  نمودنود کوه   بندتاثیرگذار بر سازمان اداره کننده ضربه رووی را انتخاب و رتبه
با وند.  هوای سوازمانی موی   تورین مولفوه  دو مولفه مسئولیت اجتماعی و اخالقیات به ترتی  مهوم 

( به مطالعه مفهوم ترومای سازمانی و انواع آن و همچنین دالیو به وجودآورنوده  2016ونوگوپال)
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ازمانی و ( در تحقیقووی بووه بررسووی ترومووای سوو  2015آن پرداختووه اسووت. ویوووان و هورمووان) 
 "ای بوا عنووان   ( در مقالوه 1،2014انود. )برتهولود و فیشومن   پذیری سازمانی همت گمارده انعطاف

به بررسی اثرات اجتماعی ضربات رووی  "بررسی اثرات اجتماعی ضربات رووی کار با بازماندگان
ضوربات روووی   پردازند. آنها با بررسی های مددکاری اجتماعی در سازمان میبرنامه و لزوم وجود

وارده به افراد، ضمن تبیین مفاهیم ضربات رووی، به نقش اخالن و زمینه فرهنگی افراد در ایجاد 
گانه برای اداره ضوربات روووی ارا وه    ضربات رووی ا اره نمود و در خاتمه یک دستورالعمو یازده

 کردند.

 سکوت سازمانی            

مطر   د که به منزله نگرش منفعوو در   1970در سال  3توسط هیر من 2سکوت سازمانی
 د و بعدها توسط برخی دانشمندان دیگر از زوایای مختلف برابر وضعیت موجود و ناگوار تلقی می

ای ( سکوت سازمانی را پدیده2000) 5موریسون و میلیکن (. 2011وهمکاران،  4توسعه یافت)زهیر
هوای خوود   ا ه افالعات، عقاید یا دغدغهنمایند که در آن، کارکنان از اردر سطح جمعی مطر  می

( نیز سکوت 2006) 6کنند. هنریکسن و دایتوندر ارتبا  با مسا و و مشکالت کاری خودداری می
کنند که فی آن افوراد مشوارکت بسویار کموی را در     ای دسته جمعی تعریف میسازمانی را پدیده

دهنود. سوکوت   د از خود نشان موی  ورو میواکنش به مسا و و مشکالتی که سازمان با آن روبه
 ود که در نتیجه بوه  ارز ی، فقدان کنترل و ناهماهنگی  ناختی میسازمانی موج  اوساس بی

گردد. امروزه سکوت در سازمان،  این چنوین تعریوف  وده کوه     انگیزش و تعهد پایین منتهی می
در کوار و یوا محویط کوار     کارکنان آگاهانه از ابراز نمرات و افکار خود در جهت بهبودی و توسعه 

بیان دیگر سکوت سازمانی خودداری از هر نوع بیان واقعی در موورد رفتوار   کنند. به خودداری می
(.پینودر و هوارلوس نیوز سوکوت سوازمانی را      1394افراد در سازمان است)وکاک و موسوی نژاد، 

ای سوازمان تعریوف   هو های  ناختی و اثر بخش دریاره موقعیتخودداری کارکنان از بیان ارزیابی
کنند در واقوع از ارا وه  افالعوات در    (. وقتی کارکنان سکوت می2013اند)سینار و همکاران، کرده

ای برای بسیاری از موضووعات  تواند پایهورزند. این افالعات می ان امتناع میمواجهه با سازمان
(.ابعاد سوکوت سوازمانی کوه در ایون     2012، 7)تولوباس و کلپ قضاوتی، تفکری یا مفهومی با د

                                                 
1 . Berthold & Fischman 

2 . Organizational Silence 
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6 . Henriksen & Dayton 

7 . Tulubas & Celep 
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، عواموو   2، عواموو سوازمانی  1تحقیق مورد مطالعوه قورار گرفتوه، عبارتنود از: عواموو مودیریتی      
 . 4، عوامو اجتماعی 3 خدیتی

 ود، بوازخورد  عوامو مدیریتی: یکی از دالیو مدیریتی که باعث ایجاد سکوت سازمانی می
مدیران نسبت به کارکنان است، یعنی زمانی که کارمندی  منفی و همیشگی از جان  سرپرستان و

العمو منفی دهد و از جان  وی عکسدرباره یک مسئله سازمانی به سرپرست خود پیشنهادی می
گردد تا فرد سکوت پیشه کردن را ترجیح دهد که در فول کند، این مسئله موج  میدریافت می

(. عاموو مودیریتی دیگور    1394موسوی نوژاد،    ود )وکاک وزمان منجر به سکوت سازمانی می
اعتقاد دارد سکوت سازمانی، یک سری انتقادات ضمنی نسبت به کارکنان اسوت. برخوی مودیران    

مندند و سرپرستان از دریافتن مشکو موجود ها به منافع خود عالقهدرباره کارکنان معتقدند که آن
 (.2012در سازمان، عاجز می مانند)باقری و همکاران، 

ها عوامو سازمانی: موریسون و میلیکن دالیو سازمانی که باعث تشویق سکوت در سازمان
عودالتی در  گیوری، بوی  هوای تدومیم  اند. این دالیوو عبارتنود از: رویوه    وند را  ناسایی کردهمی

های سازمانی و عملکرد ضعیف سازمانی. عالوه بر این، تمایو سوازمان بورای   پرداخت، ناکارآمدی
گیوری  چنوین متمرکوز سواختن تدومیم    یری کارکنان قراردادی یا خارج از سوازمان و هوم  کارگبه
 (.  20065تواند از جمله دالیو سازمانی ایجاد کننده سکوت با د)ماریا می

کند. سکوت سازمانی در سوطح  بینی میعوامو  خدیتی:  خدیت افراد رفتار آنها را پیش
رود  خدویت   ود. متاثر از این دیدگاه، انتمار موی های  خدیتی متبلور میخرد در قال  ویژگی

توان سوکوت را از  های تاثیرگذار بر سکوت سازمانی در کارکنان با د؛ در نتیجه مییکی از مولفه
های  خدیتی افراد بررسوی و تحلیوو کورد )وکواک و موسووی نوژاد ،       ها و ویژگیزاویه تفاوت

1394  .) 
هوا و باورهایشوان را بوه تناسو      دهدکه افوراد تدومیم  عوامو اجتماعی: مطالعات نشان می

توانود منجور بوه سوکوت     کنند. این ویژگی گروهی میاند، اتخاذ میمحیطی که در آن قرار گرفته
نوایی افراد با باورها و نمرهای دیگران و خودداری از ابراز نمر و سازمانی  ود. یکی از دالیو هم

 (. 2006جامعه است )هنریکسن و دایتون ،  باور خود کس  مقبولیت در یک گروه یا
( درپژوهش خود با عنوان فراوی مدل جامع سکوت سوازمانی بور   1399وسنی و همکاران)

مبنای ارکان پنج گانه سازمان پرداختند نتوایج نشوان داد کوه عواموو مربوو  بوه اهوداف دارای        
                                                 

1 . Management Factors 

2 . Organizational Factors 

3  .Personality factors 

4 .Social Factors 

5 . Maria 
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هنگوی( فوردی مودیران،    فر -بیشترین توافق، بعد از آن عوامو فناوری ، محیط درونی)اجتمواعی 
 ساختاری، محیط برونی و عوامو فردی کارکنان قرار دارند.

( در پژوهش خود عوامو موثر بور سوکوت سوازمانی نیروهوای     1395صلواتیان و همکاران )
ای را در اداره کو روابط عمومی سازمان صدا و سیما به منمور افزایش مشوارکت کارکنوان   رسانه

. در پایان این پژوهش، عوامو فرهنگی و محیطی با چهار کد انتخابی انداین واود  ناسایی کرده
های فرهنگی ، برچس  خوردن، ضعف فرهنگی، عوامو فردی بوا سوه   پیشینهتوسعه یافتگی، سوء

کد انتخابی نگرش فردی، انگیرش فردی و متغیرهای فردی و عواموو سواختاری بوا هفوت کود      
وامو سواختاری ، عودم مشوارکت سوازمانی، سیسوتم      ویژگی  غلی، رفتار سکوت آمیز مدیران ، ع

عنووان عواموو   نامناس  ارزیابی عملکرد، فقدان عدالت سازمانی و فرهنگ سکوت سوازمانی، بوه  
 اند. سکوت سازمانی میان کارکنان اداره روابط عمومی سازمان صدا و سیما  ناسایی  ده

سکوت سازمانی و  وادی در  تبیین نقش  "( تحقیقی با عنوان1394وکاک و موسوی نژاد )
هوای تحقیوق وکایوت از تواثیر معکووس      اند. یافتهانجام داده "کار در کاهش فرسودگی کارکنان

چنوین در ایون   سکوت سازمانی بر  ادی در کار و اثر مستقیم آن بر فرسوودگی  وغلی دارد. هوم   
نوان، عاموو   تحقیق نشان داده  ده که از میان عوامو سکوت سازمانی بر فرسودگی  وغلی کارک 

دهود  ترین بارعاملی رابه خود اختداص داده اسوت. بررسوی پوژوهش نشوان موی      خدیتی بیش
هایی برای سوکوت سوازمانی   محققان با توجه به نحوه پژوهش و جامعه آماری خود علو و مولفه

( 2005( ترس از پیامود ابوراز منفوی؛ وکووال و بووراداس)     2003عنوان مثال پنتیال)اند. بهذکر کرده
(اوساسواتی چوون   2005هوای ارتبوافی؛ پیرلوو)   گرش مدیران ار د، نگرش سرپرستان و فرصتن

ای اداراک  ده و عودم اعتمواد   ( عدالت رویه2012ترس، عدم افمینان و اعتماد؛ تولوباس و کل )
( عمودتا  نگورش   2017)2(سبک رهبری؛ کاراباغ کوز و گوچلوو 2015ژو و همکاران)1به سرپرست؛ 

( تورس کارمنودان از سووء    2018)3روسان و اومواش  -ی ارتبافی سازمان؛ آلهامدیران و فرصت
هم ریختن چرخه سازمان به ( ترس از به2019)4تعبیر توسط سرپرست مستقیم؛ چیمن و کاراداگ

کارگیری کارکنان قراردادی، عاجز بوودن  گیری، تمایو به بههای تدمیمعنوان یک سیستم، رویه
 اند.س از اخراج را در به وجود آمدن سکوت سازمانی موثر دانستهاز درک مشکو در سازمان و تر
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 هوش هیجانی

هوا،  مطر   د. به تعبیور آن  1997در سال   1هوش هیجانی اولین بار توسط سالووی و مایر
هوای  ها و هیجاناوساس هوش هیجانی  کلی از هوش اجتماعی است که بیانگر توانایی کنترل

 ها برای هودایت فکور و عموو اسوت    دادهها و استفاده از این درونآن خود و دیگران، تمایز میان
هوای عواففی و   (. منمور از هوش هیجانی، توانایی مهوار کوردن گورایش   2016،)مایر و همکاران

های دیگران، رفتار آرام و سنجیده در روابط انسانی بوا  ترین اوساسهیجانی خود، درک خدوصی
یان و پشتکار است.  هوش هیجانی  امو درک دقیق و درست داری ،  ور، ا تدیگران، خویشتن

منمور توجه به افکار، درک و دانش عاففی ، تنمویم   ها بهها ، ایجاد و دسترسی به هیجانهیجان
(. 2018ها در راستای تقویت ر د هیجانی و فکوری است)ها ویم و خلیوو ،    انعطاف پذیر هیجان

هوای وسواس، بسویارمهم تلقوی     ایفای مسئولیت های هوش هیجانی در موفقیت  غلی ومهارت
هایی است که با موفقیت در زندگی ارتبوا  دارد. گووی    هوش هیجانی یکی از توانمندی  وند.می

بخوش بوا منوابع انسوانی      فور اثربخش و نتیجهرقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به
ی توفیوق یوا عودم توفیوق     امو تعیین کننوده خود ارتبا  برقرارکنند. در وقیقت هوش هیجانی ع

 (.1389مدیران است)یارمحمدی و همکاران، 
 گیرد، که عبارتند از:هوش هیجانی، وداقو چهار نوع مهارت را در بر می

خودآگاهی به معنای آگاه بودن از والت روانی خود و نیز تفکر ما درباره آن  : 2خودآگاهی -
هوایی اسوت کوه آن را اوسواس کورده و دلیوو آن را       والت اسوت، همچنوین  وناختن هیجوان    

 (.1995دانیم)گلمن،  می
ها، توانایی وف  آرامش در : توانایی کنترل و اداره کردن عوافف و هیجان3خود مدیریتی -

زا، توانوایی خوود انگیز وی و ابوراز روویوات درونوی اسوت)مختارپورو         رایط بحرانوی و اسوترس  
 (.1384سیادت،

ها. آگاهی اجتماعی یعنی سوازگار  وانایی برای درک صحیح افراد و گروه: ت4آگاهی اجتماعی
بودن در کارهوا و نشوان دادن درسوتی و اعتموادی کوه در فرهنوگ سوازمانی موورد نمور رایوج           

 (.1384است)مختارپورو سیادت،

هوای  : هنر ارتبا  با مردم به مقدار زیاد، مهوارت کنتورل و اداره اوسواس   5مدیریت روابط -
ست. این مهارت نوعی توانایی است که محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ  خدی را تقویت دیگران ا

 (.1995کند. ) گلمن، می
                                                 

1 . Salovey & Mayer 

2 .Self Awarenss 

3 .Self Managment 

4 .Social Awareness 

5 .Relationship Managment 
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(در پژوهش خود با عنوان تاثیر ترومای سازمانی بر عملکرد  وغلی  1398فیض و همکاران)
، هوای خودآگواهی، اداره هیجانوات   با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی پرداختند. آنان مولفوه 

هوای هووش هیجوانی را    عنووان مولفوه  دهی هیجانوات بوه  خودانگیزی، ارتبافات مناس  و جهت
  ناسایی گردید.

( در پژوهش خود با عنوان رابطه بوین هووش هیجوانی و    1398اسالمی و قربانی قهفرخی)
خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی پرداختند. نتایج نشان داد که بوین هووش هیجانی)خودآگواهی،    

اجتماعی، درک عوافف خود( با خود کارآمدی در معلمان تربیوت بودنی رابطوه معنواداری     مهارت 
 وجود دا ت.  
( به بررسی رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و ومایت اجتمواعی  1394فر و لیث )تمنایی

آموزان دبیرستان پرداختند. آنها دریافتند، بین هووش هیجوانی، خودکارآمودی و    با سازگاری دانش
داری وجود دارد و هوش هیجانی، اجتماعی با سازگاری دانش آموزان رابطه مثبت و معنیومایت 

 بین های مناسبی برای سازگاری دانش آموران هستند.خودکارآمدی و ومایت اجتماعی پیش
( در مطالعه ای با عنوان رضایت  غلی میان معلمان مقطوع  2014)1آکوموالف و اگونماین  

بین بوه بررسوی   عنوان متغیرهای پیشاثربخشی بهاسترس  غلی و خود راهنمایی: هوش هیجانی،
های این تحقیق نشان داد کوه هووش هیجوانی،    رابطه میان متغیرهای ا اره  ده پرداختند. یافته

های مناسبی برای رضایت  غلی بوده و تواثیر مسوتقیمی   بیناثربخشی، پیشاسترس  غلی و خود
 بر آن دارند.

 
                                                 

1 . AKomolafe & Ogunmakin 
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-منزله مبنای نمری تدوین مدل مفهومی این پژوهش بههای پیشین که بهبر پایه پژوهش

 های پژوهش واضر به  ر  زیر مطر   ده است:اند، فرضیهکار گرفته  ده
 علی وجود دارد؟بین ترومای سازمانی و سکوت سازمانی چه رابطه

 علی وجود دارد؟بین ترومای سازمانی و هوش هیجانی چه رابطه

 علی وجود دارد؟و سکوت سازمانی چه رابطه بین هوش هیجانی

آیا هوش هیجانی در رابطه علی بین ترومای سازمانی و سوکوت سوازمانی نقوش میوانجی      
 دارد؟

 روش شناسی پژوهش 
توان برای ووو  های آن میرو از دید هدف، کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتهپژوهش پیش
پیمایشوی از نووع    -یوت و روش پژوهشوی توصویفی   ها بهره بورد. و ازنمور ماه  مشکالت سازمان

کند با استفاده از پرسشونامه، افالعواتی دربواره وضوع     رود؛ زیرا تالش میهمبستگی به  مار می
 وود و  دست آورد. رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیو موی موجود نمونه آماری به

 بطور مشخ  مبتنی بر معادالت ساختاری است.
های بانک ملت است و نفر از مدیران و کار ناسان  رکت 758آماری تحقیق  امو جامعه 

عنوان اعضای نمونوه  نفر از آنان به 255گیری تدادفی با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه
آوری افالعات در خدووص مبوانی نموری و تعریوف متغیرهوا و      آماری انتخاب  دند. برای جمع

کوار  ای مانند بررسی کت ، مقاالت و منوابع اینترنتوی بوه   طالعات کتابخانهپیشینه تحقیق، روش م
نامه استفاده  د. روایوی پرسشونامه از فریوق    ها از ابزار پرسشگرفته  د و برای جمع آوری داده

مراجعه به اساتید متخد  و نمر خبرگان در ووزه مدیریت تایید  د. به منمور سنجش پایایی از 
کرونباخ استفاده  د. با توجه به اینکه ضری  بورای هریوک از متغیرهوای تحقیوق     ضری  آلفای 

های تحقیوق نیوز   است پایایی پرسشنامه مورد تایید است. برای تجزیه و تحلیو داده 7/0بیشتر از 
 استفاده  ده است. Smart PLSاز معادالت ساختاری و تحلیو مسیر از نرم افزار 

 رونباخ متغیرهای تحقیق: مقدار آلفای ک1جدول  ماره 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

 83/0 46 ترومای سازمانی

 80/0 32 سکوت سازمانی

 79/0 20 هوش هیجانی

 80/0 98 جمع پرسشنامه 
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 هاي پژوهشیافته

 هاي جمعیت شناختیهاي حاصل از بررسی دادهیافته -
درصود از   61 وناختی مالوموه  ود:    های جمعیت با توجه به نتایج واصو از تحلیو داده 

درصود افوراد دارای مودرک     8/26دهند. درصد را زنان تشکیو می 39پاسخ دهندگان را مردان و 
درصد کار ناسی ار د و بواالتر   4/24درصد از افراد دارای مدرک کار ناسی ،  8/48فون دیپلم، 

درصود   6/14سال،   20تا  11درصد بین  2/51سال ،  10تا  1درصد سابقه کار بین  4/24هستند.
 سال سابقه کار دارند. 30درصد بیش از  8/9سال و  30تا  21بین 

 نتایج تحلیل عاملی 

 هوووایآوری افالعوووات جهوووت مشوووخ  کوووردن اینکوووه  ووواخ   پوووس از جموووع

)متغیرهای مشاهده( تا چه اندازه در خدوص سنجش متغیرهای پنهوان قابوو قبوول     گیریاندازه 
وله اول کلیه متغیرهای مشاهده  ده بطور مجزا مورد آزمون قرارگیرند. از بایست در مربا ند، می

گیری )تحلیو عاملی تاییدی( موورد ارزیوابی   های کلی برازش برای الگوهای اندازهرو  اخ این
هوای تحلیوو عواملی تاییودی وواکی از آن      های برازش برای مدلقرار گرفتند که آزمون  اخ 

یوری )متغیرهوای آ وکار( در خدووص سونجش و انودازه گیوری        گهای انودازه است که  اخ 
 متغیرهای پنهان از وضعیت مطلوبی برخوردار می با ند.

 همراه  اخ  جز ی سطح معناداری برای هر متغییر: نتایج تحلیو تاییدی به2جدول

 ضری  معناداری بار عاملی متغیرهای آ کار متغیرهای پنهان

 ترومای سازمانی

 852/45 877/0 افراد

 720/39 853/0 ساختار

 217/35 831/0 اهداف

 288/25 878/0 فناوری

 008/45 852/0 محیط فرهنگی

 666/36 /830 محیط فیزیکی

 067/12 585/0 محیط اجتماعی

 632/33 812/0 اخالقیات

 سکوت سازمانی

 206/23 788/0 عوامو مدیریتی

 882/28 808/0 عوامو سازمانی

 627/17 663/0  خدیتیعوامو 

 153/22 702/0 عوامو اجتماعی
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 670/40 813/0 عوامو ارتبافی و تعاملی

 439/12 682/0 عوامو فرهنگی

 هوش هیجانی

 445/24 737/0 خودآگاهی

 730/29 795/0 مدیریت روابط

 166/42 828/0 خود مدیریتی

 684/30 834/0 آگاهی اجتماعی

 

 ساختارينتایج مدل معادالت 
ها از دو  اخ  جز ئ مقودار بحرانوی و   منمور آزمون معناداری فرضیهدر پژوهش واضر به

مقدار بحرانی بایود بیشوتر از    05/0داری استفاده  ده است. بر اساس سطح معناداری  سطح معنا
بورای مقوادیر سوطح معنواداری، وواکی از تفواوت        05/0چنین مقادیر کوچکتر از با د. هم 96/1
% بورای آزموون    95های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح ادار مقدار محاسبه  ده برای وزنمعن

افزار پی ال اس استفاده  وده اسوت کوه خروجوی     های پژوهش، معادالت ساختاری و نرمفرضیه
 با د.افزار به صورت  کو زیر مینرم

 
 . مدل ساختاری تحقیق در والت استاندارد1نمودار

 GOFآزمون 

های معوادالت سواختاری اسوت. بودین معنوی کوه       مربو  به بخش کلی مدل GOF معیار
گیوری و بخوش سواختارمدل    تواند پس از بررسی بازش بخش انودازه توسط این معیار، محقق می
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 کلی پژوهش، بازش بخش کلی را نیز کنترل نماید.

√𝐴𝑣𝑒𝑅2 × (𝐴𝑣𝑒 𝑜𝑓  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 )  
نشانه میانگین مقادیر ا تراکی هر سازه بووده و   ’Communalitiesمیانگینفوری که  به

Ave R2 35/0و  25/0، 01/0و سوه مقودار   3زای مدل است. با توجه به جدول  های درون سازه 
برای این مدل، نشان  533/0و ودول عدد  GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

 است.از برازش بسیار مناس  مدل تحقیق 
 

 متغیرهای تحقیق  و communality: میزان 3جدول 

  communality متغیر
 472/0 547/0 هوش هیجانی
 596/0 505/0 سکوت سازمانی

 - 546/0 ترومای سازمانی

 534/0 533/0 میانگین

GOF 533/0 √𝑨𝒗𝒆𝑹𝟐 × (𝑨𝒗𝒆 𝒐𝒇  𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 ) 
 

+ با ود، بیوانگر معنوادار بوودن      96/1در بوازه بیشوتر از    tهنگامی که مقادیر ضری  مسیر 
های پژوهش است . با توجه به مقدار معناداری بدست آموده  پارامتر مربوفه و متعاقبا تایید فرضیه
  وند.های مدل تایید میبرای مسیرهای بین متغیرها، فرضیه
 ر مربو  به آن:  ضرای  مسیر و مقادی4جدول  ماره 

 نتیجه t-Value ضری  مسیر مسیر رابطه

 تایید 794/7 616/0 سکوت سازمانی ترومای سازمانی 1رابطه

 تایید 763/3 -349/0 هوش هیجانی ترومای سازمانی 2رابطه 

 تایید 982/1 -134/0 سکوت سازمانی هوش هیجانی 3رابطه

 تایید 635/8 584/0 نیاز به آزمون سوبو 4رابطه 
 

 دسوت آموده اسوت کوه نشوان      بوه  794/7مقدار ضوری  معنواداری فرضویه اول پوژوهش     
دهد که ترومای سازمانی، رابطه مثبت و معنواداری بوا سوکوت سوازمانی دارد. مقودار ضوری        می

موی با ود کوه ایون مطلو  وواکی از تاییود         96/1معناداری برای فرضیه دوم و سووم بواالتر از   
نگر آن است که ترومای سازمانی، رابطه معکووس و معنواداری   با د و بیاهای پژوهش می فرضیه

با هوش هیجانی دارد )فرضیه دوم(. همچنین هووش هیجوانی نیوز بوا سوکوت سوازمانی رابطوه        

R 2

R 2
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هوای دوم و سووم، فرضویه    معکوس و معناداری دارد )فرضیه سوم(. با توجه به تایید  دن فرضیه
ابطه علی بین ترومای سازمانی و سوکوت  چهارم پژوهش یعنی میانجی بودن هوش هیجانی در ر

 ود . در این پژوهش از آزمون سوبو که برای معنواداری تواثیر میوانجی یوک     سازمانی تایید می
 Z- value رود، استفاده  د. در آزمون سوبو، مقدار متغیر در رابطه بین دو متغیر دیگر بکار می

توان در سطح می 96/1ن این مقدار از آید که در صورت بیشتر  داز فریق رابطه ذیو بدست می
 درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید کرد. 95افمینان 

Z- value=  
a×b

√(b2× S2a)+( a2× S2b)+( S2a × S2b)
 

مقودار ضوری     b:: مقدار ضری  مسیر بین متغیر مستقو و میوانجی.  aمفروضات فرمول:  
:  مقودار خطوای اسوتاندار میوان مسویر متغیور مسوتقو و        Sa مسیر بین متغیر میانجی و وابسته؛

 : مقدار خطای استاندارد میان متغیر میانجی و وابسته.Sb میانجی؛
(sb=0.54) .(sa=0.43), (b=0.559), (a=0.687) 

Z- value = 8.635 

-، موی  96/1که به دلیو بیشتر بودن از  است 8،635مقدار تی واصو از آزمون سوبو برابر

درصد تاثیر میانجی هووش هیجوانی در رابطوه علوی      95توان اظهار دا ت که در سطح افمینان 
ترومای سازمانی و سکوت سازمانی معنادار است. برای تعیوین  ودت اثور غیرمسوتقیم از فریوق      

کنود و هور چوه ایون     اختیار میرا  1و  0متغیر میانجی، از آماره واف استفاده  د که مقداری بین 
تر بودن تاثیر متغیر میوانجی دارد. در واقوع ایون مقودار     مقدار به یک نزدیکتر با د، نشان از قوی

       آید.سنجد. واف از فریق رابطه ذیو بدست مینسبت اثر مستقیم بر اثر کو را می

𝑉𝐴𝐹 =
𝑎 × 𝑏

(𝑎 × 𝑏) + 𝑐
 

می با د و بدین معنوی اسوت کوه     584/0ال مقدار بدست آمده برای واف از فریق رابطه با
درصد از اثر کو ترومای سازمانی برسکوت سازمانی به صوورت غیور مسوتقیم توسوط متغیور       58

  ود.                                 میانجی هوش هیجانی تبیین می
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 نتیجه گیري
یابی بوه اهوداف   دستهای بسیار متالفم، مشغول فعالیت برای ها در محیطامروزه سازمان

خود هستند و این نکته که آنان از نمر مالکیت تحت کنترل سیستم دولتی یا خدوصی با ند، بر 
توانود  های روانی محیطوی موی  ها و  وک رایط وارده از محیط بر آنان فرن چندانی ندارد. تنش

اثیرگوذار با ود.   برکو سازمان اثرکرده و به دنبال آن بر عملکردهای فردی، گروهی و سوازمانی ت 
های هزاره سوم، ترومای سازمانی یا ضربه رووی است که های تاثیرگذار بر سازمانیکی از پدیده
رو هدف این پژوهش، بررسوی رابطوه   ها  ده است. از اینگیر آنگریبان ایفور فرایندهامروزه به

مودیران بووده    علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجوانی 
 است.

دهد میانگین ترومای سازمانی در  رکتهای بانک ملت باالتر از ود متوسوط  نتایج نشان می
( نیز میزان ترومای سازمانی را در 2018و به نوعی در وضعیت نامطلوب است. قالوندی و ا رفی)

ن است کوه از دیودگاه   کارکنان دانشگاه ارومیه باالتر از متوسط ارزیابی کردند. این نتایج بیانگر ای
کارکنان از دست دادن بستگان سببی و نسبی، ابتال به بیماری خود و یا یکی از بسوتگان، وجوود   

جای مدیران های مستمر و غیر مستمر سازمانی، انتمارات بیاهداف سازمانی نامشخ ، ارز یابی
اداری زیواد، کمبوود   هوای  سازمان، تغییرات  دید ساختاری، وجود قوانین، مقررات و دسوتورالعمو 

( 2016تواند در بروز و افزایش ترومای سازمانی کمک کند.در همین راسوتا ونوگوپوال )  اعتماد، می
هوای نیوروی کوار بورای     در پژوهشی دریافت با ارا ه راهکارهایی مانند توجه به نیازها و خواسوته 

ای بوه ایون نتیجوه    ( در مطالعوه 1394کنترل ترومای سازمانی ضرورت دارد.  یرازی و اومودی ) 
توانند بر کنترل ترومای سوازمانی  هایی مانند مسئولیت اجتماعی و اخالقیات میرسیدند که مولفه

 کمک کند.
نتایج آزمون نشان داد کوه بوین تروموای سوازمانی و سوکوت سوازمانی رابطوه مسوتقیم و         

ن کارکنان به وجوود  تواند به دلیو ایجاد وس عدم برابری و عدالت بیمعناداری وجود دارد. که می
های خود را با سایر همکاران مقایسه نموده و اوسواس  ها و دا تهآمده با د. وقتی کارکنان آورده
های وقون و مزایای مالی، انجوام کارهوای فیزیکوی و جسومی در     عدم برابری و عدالت در زمینه

سوتخدامی مشواهده موی    های خود، انجام دستورات مافون به دلیو نوع قرارداد اردهمقایسه با هم
گوردد. سوپوند و   نمایند، این امر باعث تقویت بدبینی به سازمانی و در نتیجه سکوت سازمانی موی 

داری بوین سوکوت سوازمانی و    ( در مطالعه خود نشان دادند که رابطه مثبت و معنوی 1398زارع )
داد که رابطه مثبوت  ( نشان 1398علی و همکاران )ترومای سازمانی وجود دارد. نتایج تحقیق عین

تووان تروموای   داری این رابطه میداری بین سکوت و تروما وجود دارد و با توجه به معنیو معنی
 عنوان یک عامو مهم در سالمت روان سازمان در نمر گرفت.سازمانی را به
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در بررسی رابطه ترومای سازمانی بور هووش هیجوانی مشوخ  گردیدکوه بوین تروموای        
توان استدالل کورد کوه   انی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. در واقع میسازمانی و هوش هیج

با افزایش ترومای سازمانی در بین کارکنان بانک، آنان با سازمان کمتر اوسواس هویوت کورده و    
دهند،  ود. لذا کارکنان به سازمان عالقه کمتری نشان میبرند سازمان در ذهن آنها مخدوش می

یابود.   وند در نتیجه هوش هیجانی آنها کاهش میالیت در بانک تضعیف میانگیزه آنان جهت فع
( تاثیر منفی ترومای سازمانی بر هوش هیجانی تاییود نشوده   1398در تحقیقات فیض و همکاران)

 است.
باتوجه به معنی داری ضری  هوش هیجانی بر سکوت سازمانی می تووان بیوان نموود کوه     

دار بر سکوت سازمانی اثر دارد و با افزایش هوش هیجانی، فور معکوس و معنیهوش هیجانی به
تووان سوطح   های هوش هیجانی، مییابد. با آموزش و ارتقای مهارتسکوت کارکنان کاهش می

ها کاهش داد. از فرفی، هوش هیجانی بواال باعوث بوروز نووآوری در افوراد      سکوت را در سازمان
ریعتر بوا تغییورات ناگهوانی و  ورایط عودم افمینوان       سازد تا خود را سو  ود و آنها را قادر می می

پذیری مناسبی برخوردار  وند. وجود ایون افوراد در سوازمان باعوث ایجواد      هماهنگ و از انعطاف 
ها ، اهمیت دادن به دیگوران، تقویوت اعتمواد بوه     هنجارهایی مانند درک متقابو، توجه به دیدگاه
س  با مشتریان می  ود. واضح است کوه تموام   نفس و وس هویت و نیز رفتار و برخورداری منا
هوا و  گردد. بنابراین الزم است بوا اسوتفاده از روش  این هنجارها باعث بهبود سکوت کارکنان می

های گوناگون، کارایی نیروی انسانی و اثربخشی خدمات ارایه  ده را افزایش داد.  ناسوایی  مدل
ای در بهبوود سوکوت   د نقش تعیوین کننوده  توانی مناس  از هوش هیجانی میمطلوب و استفاده

 کارکنان دا ته با د. 

 پیشنهادها 
با توجه به تعدد و گستردگی عوامو ایجادکننده ترومای سازمانی و آثار مخرب ایون عواموو   

ویژه بانک توجه خاص بوه پدیوده   ها بهبر پیکره وجودی سازمان، باید مدیران و مسئوالن سازمان
های اساسی بردارند. برای موفقیوت در نیوو    ند و برای مدیریت آن گامترومای سازمانی دا ته با

به این هدف، ابتدا باید به  ناسایی عوامو ایجادکننده تروما با توجه به ابعاد آن ) افوراد، اهوداف،   
ساختار ، فناوری و محیط ( اقدام کنند؛ سپس با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناس  به مدیریت آنوان  

ها چه در بخش دولتی و چوه در بخوش خدوصوی و خودماتی، بوا نگواهی       ه سازمانبپردازند. هم
راهبردی به این مسئله نگریسته و ایجاد فضای سوالم اداری و عواری از تروموای سوازمانی را در     
دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می گردد مدیران عالی در هر سازمانی، واود یا کمیته مستقو 

ا اختداص داده و برای ایجاد فضوای سوالم و عواری از تروموا، راهکارهوا و      یا وداقو مشاورانی ر
 راهبردهای مناس  را تدوین کرده و اقدامات عملی را انجام دهند.
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با ود. مودیران بورای    هوای تروموازا موی   های بارز سوازمان سکوت سازمانی یکی از ویژگی
امنیت روانی کورده و نحووه    کستن سکوت سازمانی محیطی را ایجاد کنند که کارکنان اوساس 

های ایجاد  ده در وین انجام وظیفه را بوروز دهنود. همچنوین    تفکر خود درباره نوع  غو و تنش
برای کاهش سکوت سازمانی باید ساختار سازمانی تغییر یابد. در واقع توجه به عدم تمرکز، پوایین  

ات است. هر چه رسومیت  بودن پیچیدگی عمودی، کاهش رسمیت و تمرکززدایی از اهم این تغییر
گوردد و  و سلسله مرات  کمتر با د سب  تسهیو بیشتر مشارکت کارکنان و دادن آزادی عمو می

 این امر بر کاهش سکوت سازمانی موثر است
گردد مدیران بانک با استقرار نمام پاداش دهی مناس  برای نمرات و همچنین پیشنهاد می

هایی برای ومایت از نمریات کارکنان و تشویق کارکنوان  نامهپیشنهادهای خالقانه و تدوین آیین
به ارا ه نمرات، زمینه  کستن سکوت سوازمانی در آنهوا فوراهم کننود و همچنوین بوا  ناسوایی        

هوا و  های فردی و  خدیتی افراد برای واگذاری مسئولیت به آنها و  ناسوایی توانمنودی  ویژگی
گیوری  ورایطی را فوراهم کننود کوه      اجرایی و تدمیم های افراد و استفاده از آنها در امورقابلیت

از فرفی از  ضمن کاهش سکوت سازمانی و ترومای سازمانی، کیفیت تدمیمات نیز افرایش یاید.
اجتماعی و بیانگر  ناخت و مدیریت بهتر  –آنجایی که هوش هیجانی باالتر، مولد سالمت روانی 
یت منجر به برقراری رابطه مناس  با مشتریان اوساسات و هیجانات خود و دیگران بوده و در نها

گردد . لذا به مدیران  رکتهای بانک ملوت  و دا تن نگرش مثبت به زندگی، رضایت از  غو می
هوای  هوای روانشناسوی، آزموون   گردد تقویوت هووش هیجوانی را بوا برگوزاری دوره     پیشنهاد می

متخددووان روانشناسووی،  ووناختی و گوورفتن بازخوردهووای موونمم در وووین کووار زیوور نموور  روان
هوای مونمم، بوه منموور افوالع رسوانی و       ها و دورههای ضمن خدمت، برگزاری کالس آموزش

افزایش سطح ارتبافات مطلوب گروهوی، دربورانگیختن، برقوراری ارتبوا  مووثر و صومیمانه بوا        
 های کاری مدد نمر قرار دهند.مشتریان و ظهور استعداد کارکنان در اداره تیم
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Investigating the relationship between organizational 
trauma and organizational silence according to the 
mediating role of managers' emotional intelligence 

(Case study: Bank Mellat companies) 
 

Leila Moallemian 

Masoud Haghighi 

Alireza Rezghirostami 

Abstract 
Organizations are facing turbulence and transformation. This 

requires that they be able to stay on the competition stage by adopting 

solutions to the severe shocks that result from these transformations. 

Organizational trauma theory is one of the newest theories in the field 

of organizational behavior and management, which is examined with 

the aim of psychological and physical effects on the individual and 

group in an organization. The purpose of this study was to investigate 

the causal relationship between organizational trauma and 

organizational silence due to the mediating role of managers' 

emotional intelligence. The present research is considered as a 

descriptive-survey research in terms of applied purpose and in terms 

of data collection. The statistical population of the study is 758 

managers and experts of Bank Mellat companies who have selected a 

sample of 255 people using simple random sampling method. A 

questionnaire was used to collect information. For data analysis, 

Smart PLS software have been used. The results show that 

organizational trauma has a positive and significant relationship with 

organizational silence and organizational trauma has a negative and 

significant relationship with emotional intelligence. There is also a 

significant negative relationship between emotional intelligence and 

organizational silence. Given the degree of organizational silence, it is 

necessary to pay more attention to the factors affecting organizational 

trauma. The consequences of organizational trauma have many 

destructive effects on organizations, especially human capital, the 

result of which is manifested in organizational silence.  
 

Keywords 
organizational trauma, organizational silence, emotional 

intelligence. 
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 Components of power in The Abbasi's caliphate 
and its consequences 

Rasool Akhgar  
Jalil Pourhassan Darabi 
Abbas Ashouri Nejad 

Abstract 
This article is dedicated to studying about components of 

power in The Abbasi's caliphate and Also the outcome and the 
effect of these components on their strengths and weaknesses . 

It is also about their political and social developments. 
Right after Abbasi's caliphate started in year 132 hijri and the 

arrival of new ethnic elements in political, social and official 
organization, and also expanding the territory of the caliphate, 
fundamental changes and transformations which were mostly 
caused by the influence of different ethnicities and cultures, started 
to happen is political, social , intellectual and cultural aspects. 

One of these changes was the transformation of the Abbasi's 
power structure which started to make their territory unstable 
unlike the previous ones. 

Adoption of orientalists policy by the Abbasi's which was 
joined by the influence of new ethnic elements and social classes 
and also the formation of issues like the establish of Al-buway and 
Seljuk government and cultural developments and the influence of 
cultural resources and center and new ideas    and also Abbasi's 
using religious tools such as attribution to prophet, benefiting from 
mahdism thinking, claiming the divine caliph and the divine 
legitimacy of the government and the caliphate to gain legitimacy 
and on the other hand, accepting the emirate of domination in times 
of weakness, all made the path for the fundamental changes in 
various aspects of the Abbasi's Caliphate such as the structure of 
political power . 

As a result of these changes and also the effect of these 
components, The Abbasi's ruled for more than five centuries and on 
the other hand, due to the sharing and participation of new ethnic 
elements in power, the path to form powerful shia and sunni 
governments was provided which they gained part of their 
legitimacy from the caliphate.  

Keywords 
Abbasi’s Caliphate , Power structure , Al Buwayhid , 

Political,Social and cultural changes, Seljuk. 
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Managerial ethics in Marzbannameh and the 

advice of the kings 
 

Tavagh Galdi Golshahi 

Abstract 
Nasihat al-Muluk Saadi and Marzbanehnameh, the work of 

Marzbaneh Banurstam, which was later adorned and written by 

Varavini in complex technical prose, are two works of historical 

treasure of Persian literature, each of which in its own style, 

principles and principles of management. And have shown the 

ethical models of management, which at that time were very similar 

and symmetrical with the ways of governing and governing. In both 

works, the necessity of observing and protecting the moral and 

religious teachings and the creature of the king to the virtues and 

desirable moral qualities such as benevolence and forgiveness, 

justice and fairness, moderation, cheerfulness and democracy and 

the like, are warned. Also, paying attention to those around and 

subordinates, how to deal with them, the quality of interaction and 

treatment with different sections and classes of people, as well as 

how to deal with enemies and ill-wishers, have been the most 

important issues that these two works have addressed. The study of 

these works clearly shows that Saadi in his advice to the kings, 

without any hesitation, has expressed his intention in the form of 

very clear and explicit advice addressed to the ruler and sultan of 

the society, while in Marzbanameh, this is important using 

technical language. And it is very busy and full of different literary 

industries and in the form of allegories and legends from the 

language of different animals and beasts and in the envelope of 

multifaceted and cryptic words, which, of course, despite the 

differences and differences in the two works, can be close and He 

found many similarities in their general and fundamental concepts 

and themes, which were how to manage, policy and governance.  
 

Keywords 
Managerial ethics, the advice of the kings, Saadi, 

Marzbannameh, Varavini. 
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 An analysis on the riddle of the number seventy-five moral 
propositions in the hadith of wisdom and ignorance 

 

Hadi Vahdani-far  
Mohammad Davoodi 

 

Abstract 
The hadith of wisdom and ignorance is one of the important 

moral and educational hadiths which has expressed the armies of 
wisdom and ignorance under the title of virtues and vices. The 
important point of the hadith is that the number of soldiers of 
wisdom and ignorance stated in the text of the narration is more 
than seventy-five, which has been specified at the beginning of the 
narration; as in some narrations, the number of soldiers of wisdom 
and ignorance has been mentioned as 78, 80, 81, 82 or 83. 
Although great commentators such as Mirdamad have made a 
mistake in the number, and Mulla Sadra Shirazi has ignored on the 
number 75, but on the contrary, some great commentators of 
hadith, including Sheikh Baha'i, Feyz Kashani, Sharif Shirazi, have 
considered semantic synonymy by quoting some words in the text 
of the narration. They have attributed this to the mistake of 
narrators and amanuenses, or near and secret meanings. Some 
others, such as Mullah Saneh Mazandarani, Mullah Khalil Qazvini, 
Allameh Majlisi, have emphasized the lack of semantic synonymy. 
The present article, while expressing the different views of the 
commentators and aggregating the sources of hadith, has 
introduced and explicated the moral propositions and their critique, 
and believes that due to the differences between the sources and the 
manuscripts of hadith, the moral propositions are beyond the 
justification of semantic synonymy. Therefore, we consider the 
theory of lack of semantic synonymy acceptable and believe that no 
mistake has been made by the Imam (as), amanuenses and narrators 
of hadith. Rather, the narration of wisdom and ignorance seeks to 
express the concept of number and mention the abundance and 
principles of moral and educational propositions under the two 
general titles of wisdom and ignorance, and good and evil.  
Keywords 

Hadith of Wisdom and Ignorance, Semantic Synonymy, Moral 
Instances and Concepts, Number Seventy-Five. 
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 Components of child sexual education from 

the perspective of educational jurisprudence 
 

 

Shirin Mohammadi Panah 

Maryam Aghaie Bajestani 

Reza Kohsari 

Abstract 
Sex education is one of the main topics in the field of 

parentingTherefore, paying attention to this issue and teaching and 

applying the correct educational methods from the perspective of the 

Qur'an and the narrations of the Ahl al-Bayt (AS) in this regard, can 

help maintain the chastity and strength of families and prevent the 

occurrence of some moral anomalies during adolescence. And the 

maturity of the children.Families have a duty to access this important; 

In addition to being aware of the correct educational methods, in the 

first step, they should learn the divine commands and the Shari'a rules 

and practice them in this field, and then, they should give the correct 

Shari'a education to their children in order to finally provide 

Community health and achievement lead to happiness in the hereafter. 

This article, extracted from the treatise, with the aim of explaining the 

sexual issues of the child based on the verses and hadiths of the Ahl 

al-Bayt (AS) and based on the content analysis method, examines 

some jurisprudential rules in child sexual education and examines the 

correct education methods. . The results of this study show that it is 

necessary for parents to sexually educate their children and put their 

sexual instincts on the right path of control and satisfaction; Although 

children do not have sexual responsibilities before puberty, in order 

for education to be established and institutionalized, parents must take 

care of their children before they reach puberty, and this responsibility 

is objectively assigned to the parents.  
 

Keywords 
Sex education, parenting, jurisprudential rules, objective 

obligation. 
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Examining the moral responsibility and duties of the 

government towards responsibilities outside the will 

Mohsen Lezgi 

Hossein Saberi 

Seyed Mohsen Jalali 

Abstract 

The government's responsibilities towards involuntary civil 
responsibilities are important and fundamental issues that have 
not been addressed much. At the same time, the government's 
duties in this regard, given the growing importance of citizens' 
rights, are important and necessary issues for discussion. The 
main question that has been raised and examined in this article in 
the present article is what is the responsibility of the government 
from events from its moral and legal point of view? What are the 
jurisprudential principles, moral and legal principles, conditions 
and duties of the government towards responsibilities beyond its 
control? The present article is descriptive-analytical and 
examines the mentioned questions using the library method. The 
results of the article indicate that in Iranian law, the government 
is committed to responsibilities beyond its control. The theory of 
equality of citizens, the theory of distributive justice, the theory 
of guarantee of rights, the observance of the rule of justice and 
the theory of the insuring state are the moral and legal 
foundations of the government's responsibility for unintentional 
events. Lack of reason or his inability to pay the ransom, the 
judge's mistake in judging the government's duty in the event of 
an accident, and the government's obligation to pay the ransom 
for traffic accidents (bodily injury insurance fund). One of the 
most important examples is the responsibility of the government 
towards responsibilities beyond its control.  
Keywords 

Moral responsibility , Civil liability, Government, homework, 

Out of will, Distributive justice. 
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The role of ethics in the effective marketing 

process of the home show network 
 

 Seyed Nasser Kamali 
 Sirajuddin Mohebbi 
Esmail Hasanpour Ghoroghchi 

 

Abstract 

marketing managers, and marketing consultants in the film 

and serial industry and were interviewed in depth. This selection 

and interviewing continued until the theoretical saturation was 

reached and then stopped. In this study, the snowball sampling 

method was used and this process continued until the researcher 

reached theoretical saturation. Finally, this method was an 

interview with 9 experts. In this study, since the data theory 

theory method was used, the main tool for data collection was in-

depth and unstructured interviews with experts. Finally, after 

open, axial and selective triple coding, the conceptual model of 

the research was designed based on a paradigm model.  
 

Keywords 

Ethical approach, Marketing, ethics, home theater network 
industry, movies and series, data theory foundation. 
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  Moral approach to compensating for the spiritual 
damage caused by the decline of reason in 

jurisprudence and Iranian law 
 

Mohammad Ferdosi Pour 
Mohammad Reza Kazemi Golverdi 
Hossein Ahmary 

Abstract 
The development of moral principles has been one of the 

necessities of human society throughout history. Also, the most 
important point that should be addressed in the discussion of 
compensation for spiritual damage is the definition of moral 
damages. Jurists and jurists have tried to provide a logical 
definition of spiritual damage. Damage is not limited to financial 
losses, but spiritual damage damages and damages the most 
important dimension of human personality, which is its spiritual 
and spiritual dimension. However, in jurisprudence, 
compensation for material damages in both positive and negative 
types has been strongly and frequently considered and revised in 
Iranian jurisprudence and criminal law. However, the issue of 
"spiritual damage" still has much to do with the current laws and 
even jurisprudence. This article seeks to pay attention to the 
importance of reason in Islamic penal laws and criminal 
procedure and the methods of compensation for damages due to 
its loss or decline, using a descriptive-analytical method and 
considering jurisprudential and legal sources. Finally, with the 
aim of removing ambiguity from Qunin and emphasizing the 
spiritual rights of reason and by examining and analyzing the 
legitimacy of "spiritual damage" and how to compensate it by 
studying the current laws, especially the new criminal procedure 
and Islamic Penal Code, as well as civil liability and Its 
application to the rules of jurisprudence, such as the rule of no 
harm, the denial of hardship, pride and waste, as well as the 
examination of the rule of reason, we will conclude that spiritual 
damage can be claimed. 

Keywords 

Spiritual damage, dementia, blood money, compensation. 
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 Alignment of jurisprudence and ethics with the 

assumption of observing the limits in corporal 

punishment of children 
 

Sadegh Fani Maleki 

Ahmad Mir Khalily 

Abstract 

According to the jurisprudential sources, the principle of corporal 

punishment of children has been prescribed and according to this, the 

legislator of the Islamic Republic of Iran, in Article 1179 of the Civil 

Code, has accepted the corporal punishment of children by their 

parents. At first glance, it is thought that corporal punishment of a 

child is a behavior contrary to moral standards, and this jurisprudential 

ruling is in conflict with moral principles. The purpose of this study is 

to correct this basic view and to prove the principle of permissibility 

of corporal punishment of children from two perspectives of 

jurisprudence and ethics and to determine its permissible scope, to 

prove the non-confrontation of jurisprudence and ethics in this field. 

That is, corporal punishment in jurisprudence on the one hand is 

limited to its amount, type and severity, and on the other hand, the age 

of the child, the position and motivation of the discipline are also 

considered as permissible limits, and by observing these restrictions, 

not the ruling It is not permissible in jurisprudence to oppose the 

principles of ethics, but it is completely in harmony with it. 
Keywords: moral principles, jurisprudential standards, children, 

corporal punishment, alignment. 
 

 

Keywords 
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 Enjoining the good and forbidding the evil in the words of 

revelation and in the expression of the Prophet and the 

guardians of God "with a health approach in Islamic life" 
 

Asghar Abedzadeh Andarian 

Abstract 

It is better to speak well than anyone else, but the word of 

revelation, with its moral and human scent, gives another vitality to 

the soul and spirit of man. 

Although our divine word is above the human word, its beautiful 

manifestation has been crystallized in the words of the great prophets 

and the pure Imams (as) as the special successors of the last prophet of 

the order of the Prophet Muhammad (pbuh.) 

Enjoining the good and forbidding the evil are among the certain 

doctrinal and moral principles among the Islamic sect, and it has its 

own special place among other religious sects. This common inner 

desire among human beings indicates the unity of human nature. 

Benevolence, benevolence, and moral goodness are the scents of 

fragrance that come from the fragrance of enjoining what is good and 

forbidding what is evil, and are felt in the breath of healthy human 

beings. It is on this basis that a person has a desire for good things 

from within and avoids ugly things. Based on this inner desire, the 

implementation of enjoining what is good and forbidding what is evil 

seems to be a necessary and obligatory condition.  

Keyword  

Quran, verses, traditions, the commandment of the well-

known,the prohibition of evil,the Prophet (peace be upon him),the 

Imams (pbuh).   
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The position of Islamic ethics standards in the field of 

negative consequences of quoting meaning and its 

reflection in prophetic narrations 
 

Ruhollah Samadi 

Ali Hossein Ehteshami 

Seyed Hamid Hosseini 

 

Abstract 
Quotation of meaning means that the narrator expresses the 

meaning that the infallible (AS) has expressed in the form of 

words in other words and conveys the meaning. Undoubtedly, 

the approach of the phenomenon of quoting meaning to the 

hadiths has been accompanied by afflictions. The meaning of the 

word, which is based on certain words, may be lost due to the 

narration of the meaning, its charm and literary points, and 

sometimes lead to spiritual distortion or verbal stagnation. Shiite 

and Sunni scholars have been the ones who have caused damage 

to the credibility of the Prophetic narrations.Difference of 

hadiths, anxiety in the text, change and distortion, excess and 

deficiency in hadiths and similar conversion to firmness are 

among the negative consequences of narration. -An analysis with 

library technique. 

Keywords 
Ethical criteria, Quoted by meaning, Quoted in words, 

Negative consequences, Pathology of narrations, The plagues of 

hadith.   
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 The role of the judiciary in the social prevention of 

crime based on the Iranian-Islamic model of education 
 

 

Anvar Kheirabadi 

Javad Niknejad 

Mohammed Barani 

Mehdi Ismaili 

Abstract 
Regarding the issue of crime prevention, Article 8 of the 

Constitution defines public and sovereign duty with regard to the 
issue of enjoining the good and forbidding the evil, but a group 
that considers the criminal phenomenon as a human and social 
issue that may Every religious community should emerge and 
consider the prevention of crime to require the use of scientific 
achievements and teachings, and with the premise that the need 
to implement criminal law, which is also mentioned in Article 4 
of the Constitution, this "They conclude that according to Article 
165, paragraph 5, of the Constitution, they consider the 
appropriate action to prevent the occurrence of crime and to 
correct criminals as the duties of the judiciary." Perhaps due to 
the unscientific approach to this issue, the role of crime 
prevention in the judiciary is a subjective and ceremonial matter, 
and as a result, a large number of elites, lawyers, criminologists 
and sociologists did not dare to criticize and enter into this issue, 
and this The subconscious issue led to the judiciary being 
dominated by criminals and the influence of power and wealth 
caused a structural crisis in the face of criminals, but with the 
emergence of new horizons and the helm of new judges and 
fundamental changes and the fight against White-collar and 
coarse-grained criminals have once again revived the hope in 
society that the judiciary is the flagship of the fight against crime 
and the criminal phenomenon, and more importantly, the 
forerunner of crime prevention. 
 

Keywords 

Judiciary, Crime, Prevention, Social Prevention, Islamic 
Model.  
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 Investigating the place of moral values in alimony and the 
feasibility of abolition of alimony in Iranian jurisprudence 

and law with a comparative study of American law 

Fakhr Afagh Hamidi 
Seyed Ahmad Ali Hashemi 
Hossein Naseri Moghaddam 

Abstract 
The wife's right to alimony in Islam and civil law, following 

Imami jurisprudence, is one of the inalienable rights of a permanent 
wife that a man is required to pay. Regarding the place of moral 
values in alimony, we came to the conclusion that the reason for the 
obligation of men to pay alimony in Islamic law, given the different 
characteristics of men and women and the ability of each, is this 
obligation for men and not women and a moral value is the basis. It 
was a verdict. Regarding the necessity of the right to alimony, 
while examining the famous and unfamiliar opinions of the jurists, 
the lack of specification of the legislator and the unanimous 
decision of the Supreme Court, we came to the conclusion that as 
soon as the marriage is concluded, the wife is entitled to alimony 
and Muscat will not . Regarding the possibility of abrogation of 
alimony by the wife before concluding the marriage and its 
obligation, abrogation of this right from a legal point of view will 
be a valid and ineffective case; However, it seems that abortion 
after marriage is partially acceptable by the wife and does not 
interfere with the validity of the marriage and the legislative 
interests. In American law, although the issue of revocation of 
rights is not the same as in our law, alimony is a reciprocal 
obligation of the couple that not only does not expire during the 
cohabitation, but can also continue for each couple after the 
divorce. Unless the spouses agree or do not demand from each 
other, in such a case, according to the rule of the principle of will 
and the absence of the legislator in the personal relations of the 
spouses (except in cases of disagreement) the agreements of the 
parties will be valid. A comparative study of the differences in the 
field of alimony found positive cases in the American legal system 
and suggestions were made to amend the laws.   

Keywords 
Moral Values , Alimony, rights, rulings, abrogation of rights, 

financial rights of the wife.  
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The Religious Origins of the Ethics of the Ancient Iranians  
 

 

Khalil Hakimifar    

Hamid Eskandari 

 

Abstract 

In some historical works, particularly those by the Greek 

historians, the ethics of ancient Iranians and their avoidance of 

falsehood have thoroughly been discussed. These historians 

have clearly found the ethical principles of the Iranians worthy 

of attention. The basic question is whether the ethical 

principles of the ancient Iranians had religious origins. To 

what extent were the religions of ancient Iran involved in this 

case? Which religion’s teachings had provided the most 

support for their ethical teachings? In response to the above 

question and by comparative and analytical study, this 

hypothesis is evaluated that the origin of ethical rules in 

ancient Iran was the fundamental and ancient principle of 

"Asha" and this principle has been confirmed in 

Zoroastrianism as a religious teaching. The religions of 

ancient Iran, with all their differences, have based their 

teachings on this principle and have drawn the necessary lines 

in this field. This research conclude that the origins and moral 

criteria of the ancient Iranians can be traced in this way.   
 

Keywords 

ethics, ancient Iran, Zoroaster, veracity, Asha.  
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 Moral conscience and its function on the 

behavior of judges in the Iranian judicial system 
 

 

Ahmad Reza Khazaei 

Yahya Jafari 

Jamshid Masoumi 
 

 

Abstract 

Judgment has a high status in the Islamic jurisprudential 

school and the judge, as an important pillar of this school, in 

addition to having a remarkable dignity, is also exposed to 

internal and external dangers. The spread of justice, as the final 

goal of the judicial system, requires that worthy and pious people 

of will and faith in the position of this position, to issue a verdict 

and exercise the right, but given the existence of the essence in 

human existence, which He swears by the misguidance of man 

and in verse 82 of Surah Al-As, he says: In this research, it has 

been proved that although the health of the judiciary and the 

judge can be assured, but the role of supervision will not be 

negated and the supervisory body will create a map by 

explaining different indicators in this supervision.  

Keywords 

Moral conscience,   Behavior of judges, Monitoring index,  

Jurisdiction of the judge, judge. 
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Abstract 
Surah An-Nisa 'is one of the civil surahs. In this surah, marital issues 

and rights are discussed. One of the issues raised in this surah is the 

"solidity" of men over women. Verse 34 of this surah states the strength of 

the men of woman based on the charity and detail of the men. The issue of 

men's strength has been considered by commentators from the beginning 

until now, and each of them has had interpretations of this verse based on the 

prevailing culture in society. This verse, in the position of moral expression, 

is the subject of men's affairs over women, and the commentators have 

expressed the two titles of charity and detail as a factor of consistency, and 

have presented various views in determining the example of charity and 

detail. These views are full of extremism. In this study, based on the context 

of the verses of Surah An-Nisa 'and the verses before and after the verse of 

"Consistency" and other verses in the rest of the Surahs and accuracy in the 

meaning of charity, detail and consistency, it has been reached that 

consistency is close to educational and moral duties including behavior. The 

basis of justice is the observance of limits, the observance of the well-known 

principle, the denial of harm and transgression, forgiveness, etc. by men to 

women. It is also the "sphere of influence of men's solidarity related to 

family and marital issues" and does not cover other areas of women's lives, 

and women have full authority in other cases. Also, from the context of the 

verses related to marital rulings and the verses before and after verse 34 of 

Surah An-Nisa ', it can be seen that the authority of man over woman is only 

related to the field of marriage and woman has her own special and 

independent personality in other life situations. Is the only criterion of 

superiority of piety. Finally, it is inferred from all the moral teachings of 

Islam that the authority of a man over a woman is based on two principles, 

"infagh" which has been interpreted as paying dowry and "tafzil" which 

according to other verses of the Qur'an can be interpreted as provision. Islam 

has based the rules and rights of women on their nature, because social 

duties and responsibilities end with human nature.  

Keywords 
Surah An-Nisa, Consistency, Educational study, Ethical teachings. 
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