فصلٌاهِ علوی -پصٍّطی تحقیقات هذیریت آهَزضی
سبل سَم ،ضوبرُ سَم ،ثْبر ( ۰۲۸۰پیبپی )۰۰

هذیریت در قرآى کرین
ثْبرک ًبطقی پَر

*

چکیذُ
هذیزیت ثِ غَرت کلی اس دضَارتزیي ٍ در ػیي حبل اس ظزیف تزیي کبرّبی اًسبًی است کِ ثزای خَد
ٍیژگیّبیی دارد .چِ ثسب فقذاى یکی اس ایي خػَغیبت ،هبیِ رکَد کبر ٍ ًبثسبهبًی اٍؾبع قلوزٍ هذیزیت
هیضَد .افزاد ًبٍارد ،هذیزیت را کبری سبدُ تلقی هیکٌٌذ ٍ تػَر هیکٌٌذ تٌْب داضتي هذرک هذیزیت
ثزای هػذر کبر ضذى کبفی است ٍ در چطن اًذاس ایي گزٍُ ،هذیزاى الیق ثز سز ّز کَی ٍ ثزسى ،ثِ
فزاٍاًی پیذا هیضًَذ ،در غَرتی کِ اس ًظز کبرضٌبسبى هسبئل هذیزیتٍ ،اقؼیت ثِ گًَِ ای دیگز است.
هذیز ضب یستِ ٍ کبرسبس کوتز اس آى است کِ تػَر هی ضَد ٍ راس آى ایي است کِ ثخطی اس ٍیژگیّبی
هذیزیت ،هَّجتی است کِ ثبیذ آفزیٌص در ًْبد اًسبى ثِ ٍدیؼت ثگذارد ٍ ّزگش ثب آهَسش ٍ دٍرُ دیذى ٍ
درس خَاًذى ،قبثل تحػیل ًیست .هب در هجوَػِ یبدداضت ّبیی درثبرُ ضزایط ػوَهی هذیزیت سخي
هیگَیین ٍ اس ضزایط هذیزیت ّبی غٌفی چَى هذیزیت ثیوبرستبى ،هذیزیت ارتص ،سخي ثِ هیبى
ًویآٍرین ٍ تب آًجب کِ اهکبى دارد ثِ گشیذُ گَیی هیپزداسین ٍ اػتزاف هیکٌین کِ در ایي ًَضتبر ثخطی
اس ضزایط السم را هتذکز ضذُ این.
کلیذ ٍاشُ ّا :قزآى ،هذیزیت ،رّجزیٍ ،یژگی ّب

هقذهِ
خذاًٍذ ثشرگ تزیي هذیز ػبلن است( ۹یذثز االهز هي السوبء ٍاالرؼ) کتبة ّبی آسوبًی ثِ
هٌشلِ خط هطی ٍ ٍسیلِ ّذایت ّستٌذ۹
؛ آًگبُ کِ هَسی را کتبة فزقبى (جذاکٌٌذُ حق
اس ثبطل) دادین ،ضبیذ ّذایت یبثیذ (ثقزُ.)۴۲ ،
ضرٍرت ٍجَد هذیریت
؛ ٍ ثب هَسی ۲۳ضت ٍػذُ گذاضتین ٍ آى را ثب ۰۳ضت
دیگز توبم کزدین تب آًکِ ٍقت هؼیي پزٍردگبرش در ۳۳ضت ثِ سز آهذ ٍ هَسی (ٌّگبم رفتي
* هزثی ٍ ػؿَ ّیبت ػلوی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ رٍدّي
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ثِ کَُ طَر) ثِ ثزادرش ّبرٍى گفت ۹در هیبى قَم هي جبًطیٌن ثبش ٍ (کبر آًبى را) اغالح کي
ٍ راُ فسبد را پیزٍی هکي (اػزاف.)۰۳۱ ،
سٌگیٌی اهر هذیریت
آیب ثزای تَ سیٌِ ات را ًگطبدُ این؟ (اًطزاح)۰ ،
ٍ ثبر گزاًت را اس دٍش تَ ثزًذاضتِ این؟ (اًطزاح)۱ ،
ثبری کِ گَیی پطت تَ را ضکست (اًطزاح.)۲ ،
اّویت هذیریت ٍ ًحَُ بازخَاست
ٍ ثِ
یبد آٍریذ رٍسی را کِ ّز گزٍّی را ثب پیطَایبًطبى هیخَاًین آًْب کِ ًبهِ اػوبلطبى ثِ دست
راستطبى است آى را (ثب ضبدی ٍ سزٍر) هیخَاًٌذ ٍ سز سَسًی ثِ آًْب ظلن ًویضَد.
(اسزاء)۶۰،
هسائل کارگسیٌی هذیر (تَجِ بِ تخصص ،تَاًایی ٍ تفاٍتّای هیاى افراد)
یَسف گفت هزا ثِ خشاًِّبی ایي سزسهیي
ثگوبر کِ هي ًگْجبًی داًب ّستن (یَسف.)۴۴ ،
خذاًٍذ ّیچ کس را جش ثِ تَاًبییص تکلیف ًویکٌذ.
ٍ اگز پزٍردگبر تَ هی خَاست قطؼبً
ّوِ هزدم را اهت ٍاحذی قزار هیداد در حبلی کِ پیَستِ در اختالفٌذ (َّد.)۰۰۷ ،
ایواى
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۰۶

ّیچ قَهی را کِ ایوبى ثِ خذا ٍ رٍس قیبهت دارد ًوییبثی کِ ثب دضوٌبى خذا ٍ رسَلص
دٍستی کٌٌذّ ،زچٌذ پذراى یب فزسًذاى یب ثزادراى یب خَیطبًٍذاى آًْب ثبضٌذ ،آًْب کسبًی ّستٌذ
کِ خذا ایوبى را ثز غفحِ قلَثطبى ًَضتِ( ...هجبدلِ.)۱۱ ،
آزهایص
ٍ چَى اثزاّین را پزٍردگبرش ثب کلوبتی ثیبسهَد ٍ ٍی آى ّوِ را ثِ اًجبم رسبًیذ ،خذا
ثِ اٍ فزهَد هي تَ را پیطَای هزدم قزار دادم .اثزاّین پزسیذ اس دٍدهبًن چطَر؟ فزهَد پیوبى هي
ثِ ثیذادگزاى ًوی رسذ (ثقزُ.)۰۱۳ ،
ضایستِ هذاری ٍ اختیار کاهل در کارگسیٌی هذیر

ٍ پیبهجزضبى ثِ آًبى گفت ۹در حقیقت خذاًٍذ طبلَت را ثز ضوب ثِ
پبدضبّی گوبضتِ است .گفتٌذ چگًَِ اٍ ثز هب پبدضبّی ثبضذ ثب آًکِ هب ثِ پبدضبّی اس ٍی
سشاٍارتزین ٍ ثِ اٍ اس حیج هبل گطبیطی دادُ ًطذُ است.
پیبهجزضبى گفت در حقیقت خذاًٍذ اٍ را ثز ضوب ثزتزی دادُ ٍ اٍ را در داًص ٍ ًیزٍی ثذًی ثز
ضوب ثزتزی ثخطیذُ است ٍ خذاًٍذ پبدضبّی خَد را ثِ ّزکس کِ ثخَاّذ هیدّذ ٍ خذا
گطبیطگز داًبست (ثقزُ.)۱۳۶ ،
رابطِ (هتقابل ٍ ضایستِ)
ای کسبًی کِ ایوبى آٍردُ ایذ ،اگز
خذا را یبری کتیذ یبریتبى هیکٌذ ٍ گبم ّبیتبى را استَار هی دارد (هحوذ.)۶ ،
ثگَ هي فقط ثطزی ّستن ّوچَى ضوب اهتیبسم ایي است کِ ثِ هي ٍحی
هی ضَد کِ هؼجَد ضوب تٌْب یکی است ،پس ّزکس اهیذ لقبی پزٍردگبرش را دارد ثبیذ ػول
غبلح اًجبم دّذ ٍ ،کسی را در ػجبدت پزٍردگبرش ضزیک ًکٌذ (کْف.)۰۰۳ ،
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هؤهٌبى ثزادر یکذیگزًذ،
ثٌبثزایي هیبى دٍ ثزادر خَد غلح ثزقزار سبسیذ ٍ تقَای الْی پیطِ کٌیذ تب هطوَل رحوت اٍ
ضَیذ (حجزات.)۰۳ ،
ایجاد اعتواد
اٍست آًکس کِ در هیبى ثی سَاداى ،فزستبدُ ای اس خَدضبى ثزاًگیخت،
تب آیبت اٍ ثز آًبى ثخَاًذ ٍ پبکطبى گزداًذ ٍ کتبة ٍ حکوت ثِ ایطبى ثیبسهَد ٍ آًبى قطؼبً پیص
اس آى در گوزاّی آضکبری ثَدًذ (جوؼِ.)۱ ،
هطَرت ٍ قاطعیت در تصوین گیری
ٍ در کبرّب ثب آًبى هطَرت
کي ٍ چَى تػوین گزفتی ث ز خذا تَکل کي سیزا خذاًٍذ تَکل کٌٌذگبى را دٍست هی دارد (آل
ػوزاى.)۰۴۸ ،
اس سزسًص کٌٌذگبى ّزاسی
ًذارًذ .ایي فؿل خذاست کِ ثِ ّزکس ثخَاّذ ٍ ضبیستِ ثجیٌذ هی دّذ ٍ فؿل خذا ٍسیغ ٍ
خذاًٍذ داًبست (هبئذُ.)۴۳ ،
؛ ٍ اکخز هزدم ًوی داًٌذ (یَسف.)۵۷ ،
؛ ٍ ثیطتزضبى ًوی فْوٌذ (هبئذُ.)۰۳۲ ،
ػقل ّب هز ػقل را یبری دّذ
هطَرت ادراک ٍ ّطیبری دّذ
صبر
اٍلیي درخَاست هَسی اس خذاًٍذ ثؼذ اس هجؼَث ضذًص«ضزح غذر» است.
؛ گفت پزٍردگبرا سیٌِ ام را گطبدُ گزداى (طِ.)۱۴ ،
پس ثذاى کِ ثب دضَاری آسبًی است.
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۰۸

پاداش (اًگیسُ) عقاب
ای کسبًی کِ ایوبى آٍردُ ایذ ،اگز
خذا را یبری کٌیذ یبریتبى هی کٌذ ٍ گبم ّبیتبى را استَار هی دارد (هحوذ.)۶ ،
ٍ ّزگبُ خَاستیذ هجبسات
کٌیذ تٌْب ثِ هقذاری کِ ثِ ضوب تؼذی ضذُ کیفز دّیذ ٍ اگز ضکیجبیی پیطِ کٌیذ ایي کبر ثزای
ضکیجبى ثْتز است (ًحل.)۰۱۵ ،
هْرباًی
هذیزیت خذاًٍذ در جْبى ّستی ثز پبیِ رحوت ػبم ٍ خبظ اٍست ،چٌبى کِ در سَرُ حوذ
کِ ّز رٍسُ آى را در ًوبسّب هی خَاًین ثؼذ اس هؼزفی خذاًٍذ ثِ رة الؼبلویي اٍ را ثِ رحوبى ٍ
رحین هیضٌبسین ،یؼٌی ػبلن ّستی غحٌِ ایي دٍ غفت الْی «ثخطٌذگی ٍ هْزثبًی» است.
هذیزیت هب ًیش در توبم سهیٌِّب ثبیذ ثز اسبس رحوت ػبم ٍ رحوت خبظ (هحجت ٍیژُ ثِ
دٍستبى ضبیستِ) استَار ثبضذ.
(اًجیبء.)۰۳۶ ،
چَ کبری ثزآیذ ثِ لطف ٍ خَضی

چِ حبجت ثِ تٌذی ٍ گزدًکطی

بخطص
آیب دٍست ًوی داریذ خذاًٍذ ضوب را ثجخطذ ٍ خذا غفَر ٍ رحین است.
هسئلِ رحوت ػبم ٍ خبظ خذاًٍذ ّزگش ثِ هؼٌبی رسیذگی ًکزدى ثِ تخلفبت ًیستّ .وبى
گًَِ کِ تَغیِ ثِ هبلک یَم الذیي (غبحت رٍس جشاست) ثؼذ اس تَغیِ ثِ رحوت در سَرُ حوذ
گَاُ ایي هذػبست.
پذیزش تَثــِ اس سَی خذاًٍذ تٌْب ثزای کسبًـی است کِ کبر ثذی را اس رٍی جْبلت اًجبم
هیدٌّذ ٍ سپس ثِ سٍدی تَثِ هیکٌٌذ ،خذاًٍذ تَثِ چٌیي اضخبغی را هی پذیزد ٍ خذا داًب ٍ
حکین است.
کِ ػبلن ثِ سیز ًگیي آٍری
کزم کي ًِ ،پزخبش کیي آٍری
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عذالت
ٍ
ثِ هبل یتین جش ثِ ًحَ احسي (ٍ ثزای اغالح) ًشدیک هطَیذ تب ثِ حذ رضذ ثزسذ ٍ ،حق پیوبًِ
ٍ ٍسى را ثِ ػذالت ادا کٌیذّ ،یچ کس را جش ثِ هقذار تَاًبیی تکلیف ًویکٌینٌّ ٍ ،گبهی کِ
سخٌی هیگَیی ذ ػذالت را رػبیت ًوبییذ حتی اگز هَرد ًشدیکبى ثَدُ ثبضذ ،ایي چیشی است کِ
خذاًٍذ ضوب را ثِ آى سفبرش هیکٌذ تب هتذکز ضَیذ (اًؼبم.)۰۴۱ ،
بیاى ضفاف ٍ رٍضي -بیاى ًرم
اّویت تب آًجبست کِ هَسی سَهیي دػبی خَد را ثِ آًبى اختػبظ دادُ است.
ٍ اس سثبًن گزُ ثگطبی تب سخٌن را ثفْوٌذ (طِ.)۱۷ ٍ ۱۶-
ثِ سَی فزػَى ثزٍیذ کِ طغیبى
کزدُ است اهب ثِ ًزهی ثب اٍ سخي ثگَییذ ضبیذ هتذکز ضَد ٍ اس خذا ثتزسذ (طِ.)۳۳ٍ ۳۲ ،
اعتذال در سخت گیری (اّویت داًص)
آگبُ ثبضیذ اٍلیبء ٍ دٍستبى خذا ًِ تزسی دارًذ
ٍ ًِ غوگیي هی ضًَذ (یًَس.)۵۱ ،
ریبست ثِ دست کسبًی خطبست

کِ اس دستطبى دستّب ثز خذاست
اس آًچِ ًویداًی

پیزٍی هکي ،چزاکِ گَش ٍ چطن ٍ دل ّب ّوِ هسئَلٌذ (اسزاء.)۲۰ ،
ًَآٍری
در ایي ثبرُ قزآى ثِ طَر ػوَم ثیبى هی دارد۹
خذاًٍذ سزًَضت ّیچ هلتی را تغییز ًویدّذ
هگز ایٌکِ خَدضبى ثخَاٌّذ (رػذ.)۰۰ ،
ثٌبثزایي ثْجَد هذیزیت جش اس طزیق ایجبد تغییز ٍ تجذیل هخجت در ٍؾؼیت افزاد غَرت
ًویگیزد.
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ًظارت ضوي کار
 ٍ ...ثذاًیذ خذاًٍذ هیبى اًسبى ٍ
قلت اٍ حبئل هیضَد ٍ ایٌکِ ّوِ ضوب ًشد اٍ در قیبهت اجتوبع خَاّیذ کزد (اًفبل.)۱۳ ،
هب ثِ ًَح ٍحی کزدین کِ کطتی را در حؿَر هب (سیز ًظز هب) ٍ هطبثق فزهبى هب ثسبس.
ٍحذت در رّبری
ٍ اگز هیخَاستین در ّز ضْز ٍ دیبری پیبهجزی هیفزستبدین
(فزقبى.)۴۰ ،
هب تَ را ثِ حق ثزای ثطبرت ٍ اًذار
فزستبدینّ ٍ ،ز اهتی در گذضتِ اًذار کٌٌذُ ای داضتِ است (فبطز.)۱۳ ،
اس ایي  ۱آیِ ثزهیآیذ کِ پیبهجزاى ثِ ػٌَاى یک هذیز ثزای اهت فزستبدُ ضذُاًذ ًِ ثزای ضْز
ٍ دیبر!
اس ایي ًکتِ هی تَاى ثزداضت کزد کِ در یک سبسهبى ثبیذ تٌْب یک هذیز ثبضذ ًِ ایٌکِ ّز
ثخطی یک هذیز هستقل داضتِ ثبضذ!
ّوکاری
ٍ ّوَارُ
در راُ ًیکی ٍ پزّیشگبری ثبّن تؼبٍى کٌیذّ ،زگش در راُ گٌبُ ٍ تؼذی ّوکبری ًٌوبییذ ٍ اس خذا
ثپزّیشیذ کِ هجبساتص ضذیذ است (هبئذُ.)۱ ،
اهاًت داری
پستّبی دٍلتی در حکَهت اسالهی اهبًتّبی حسبس ٍ ارسضوٌذی ّستٌذ ٍ خذاًٍذ هتؼبل
در قزآى کزین هی فزهبیذ کِ ۹خذاًٍذ ثِ ضوب فزهبى هیدّذ کِ اهبًت ّب را ثِ اّلص ثسپبریذ.
عول بِ گفتار
ای کسبًی کِ ایوي آٍردُ ایذ! چزا سخٌی هیگَییذ
کِ ثِ آى ػول ًویکٌیذ؟ (غف)۱ ،
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ًشد خذا ثسیبر هَجت خطن است کِ سخٌی ثگَییذ کِ
ػول ًویکٌیذ (غف.)۲ ،
ٍ ثِ
هبل یتین جش ثِ طزیقی کِ ثْتزیي است ًشدیک ًطَیذ تب ثِ سز حذ خَد ثزسذ ٍ ثِ ػْذ خَد
ٍفب کٌیذ کِ اس ػْذ سَال هیضَد (اسزاء.)۲۳ ،
لسٍم تْیِ گسارش حیي کار
کبر جْبى را
اس آسوبى گزفتِ تب سهیي ادارُ هیکٌذ ،آًگبُ ًتیجِ ٍ گشارش آى در رٍسی کِ هقذارش آى چٌبى
کِ ضوب آدهیبى ثزهیضوبریذ ّشار سبل است ،ثِ سَی اٍ ثبال هیرٍد (سجذُ.)۴ ،
ًفی گواى بی هَرد ٍ ریاست طلبی
ای کسبًی کِ ایوبى آٍردُ ایذ! اس ثسیبری اس گوبى ّب ثپزّیشیذ چزا کِ ثؼؿی اس گوبى ّب گٌبُ است....
آری ایي
سزای آخزت را تٌْب ثزای کسبًی قزار هی دّین کِ ارادُ ثزتزی جَیی ٍ فسبد را در سهیي ًذارًذ
ٍ ػبقجت ثزای پزّیشگبراى است (قػع.)۷۲ ،
هٌابع
قزآى هجیذ.ًْج الجالغِ ،فیؽ االسالم ،)۰۲۶۸( ،قن ۹اًتطبرات فیؽ االسالم ،چبح ثیستن.اثزاّیوی ،هحوذحسیي ،)۰۲۶۴( .هذیریت اسالهی ،قن ۹حَسُ ػلویِ قن ،دفتز تجلیغبتاسالهی ،هزکش اًتطبرات.
-افجِ ای ،ػلی اکجز ،)۰۲۵۸( .هذیریت اسالهی ،تْزاى ۹جْبد داًطگبّی (دفتز هزکشی) ثخص فزٌّگی.

افجِ ای ،ػلی اکجز ،)۰۲۶۲( .هذیریت اسالهی ،تْزاى ۹جْبد داًطگبّی ،هَسسِ اًتطبرات.ثبٌّز ،هحوذجَاد ،)۰۲۶۲( .هَاضع ها در ٍالیت ٍ رّبری (ثِ ؾویوِ ثحخی پیزاهَى هؼبد)،تْزاى ۹دفتز فزٌّگ اسالهی ،دفتز تذٍیي ٍ ًطز آحبر ضْیذ ثبٌّز.
-ثْطتی ،هحوذ ،)۰۲۶۵( .حکَهت در اسالم ،تْزاى ۹سزٍش.

