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1.ساختارمقالهشاملمواردذیلمیباشد:

الف(عنوانمقاله:روشن،گویا،جامع،مانعوتاحّدامكانمختصروناظربهمحتواباشد.
ب(نامنویسندهیانویسندگان)بهعالوهمرتبهعلمی،محلخدمت،نشانیوکدپستیمحلسكونت،شمارهتلفنونشانیپستالكترونیك(

ج(چكیدهمقاله:متنیکوتاهبین100تا250کلمهکهدربردارندهمسئلهاصلی،شیوهتحقیقونتایجمقالهاست.
د(کلیدواژگان:واژههایاصلیوکانونیمقالهرابین3تا10واژهدربرمیگیرد.

ه(متنمقاله؛شاملمقدمه)مشتملبرتشریحمسئله،پیشینهوروشتحقیقوفرضیهها(،بررسیادبیات،ارائهیافتهها،بحثونتیجهگیری
)گزارشیدقیقازدستاوردهاونوآوریهایپژوهش(میباشد.

و(منابعفارسیوالتینبهطورجداگانهوبهصورتالفباییدرپایانمقالهارائهشود.
2. پاورقی های توضیحی در انتهای مقاله آورده شود.

3. روش ارجاع به صورت ارجاع درون متنی است: نام نویسنده، سال انتشار، شماره جلد و شماره صفحه )امام خمینی، 1377 ، ج 2: 59 (؛ 
)Weber ،2000 : 245 (؛ )النمل: 11 (؛ )نهج البالغه:حكمت 3(.

4. چنان چه از نویسنده ای در یك سال، بیش از چند اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا از یكدیگر متمایز می شوند: )مطهری، 1386 الف: 
54(؛ )مطهری، 1386 ب: 131 (.

5. پس از تمام ارجاعات، مشخصات منبع به طور کامل ذکر گردیده و از به کار بردن کلماتی؛ مانند »همان«، »همو«، »پیشین«، »ibid« و نظایر 
آن ها خودداری شود.

6. منابع در پایان مقاله بدین صورت آورده شود:
الف( کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: نام ناشر.

نصرآبادی، عبداهلل. ) 1383 (، درآمدی بر مبانی جامعه شناسی دینی، قم: شفق.
Weber، Max. )2000(، Political writings، Cambridge، Cambridge University Press.

ب( مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره نشریه.
شاملی، نصراهلل. )1390(، »زبا نشناسی و اخالق عرفانی«، فصلنامه تخصصی اخالق، ش 30 .

Barker، Stephen. )2013(، »The Emperor’s New Metaphysics of Powers»، Mind، v122.
ج( مجموعه مقاالت یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ انتشار(، »عنوان مقاله«، نام کتاب، نام ویراستار، محل 

نشر: نام ناشر، شماره جلد.
د( نسخه خطی: زاهد رواجكی، سیف الدین ابونصر احمد بن حسین )ف 549 ق(. لطائف التفسیر، مشهد: کتابخانه آستان قدس رضوی، نمره 

مسلسل 466 ]نسخه خطی[، تألیف: 519 ق، تاریخ کتابت: 881 ق.

راهنمای نگارش
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سخن نخست

امیرحسنرفیعی*

بانگاهبهتاریخپرافتخارحوزههایعلمیهجهانتشیعوتربیتیافتگاناینمکتببهعنوانمهمترین
مرکزعلمیاثرگذاردرتمدنسازیاسالمی،آنچهموجبتمایزاینمرکزعلمیازدیگرمراکزهمسو
شدهاستتالشدرجهتپرورشوتربیتعلمیافراددرسایهایجادفضایمناسبمباحثهومناظره
وتبادلنظردرعرصههایمختلفبودهاستکهتوانستهبارویکردتحقیقوپژوهشوبابهرهگیریاز
عقِلدرخدمتوحیمتناسببانیازهایفکریزمانخوددرمسیرتولیدعلومدینیبهپیشرفتهای
معرفتیدستیابد.اندیشمندانوفقیهانشیعهپیوستهدرراستایپاسخگوییبهنیازهایجهاناسالماز
هیچکوششمحققانهفروگذارنکردهاندنمونهبرجستهچنینکوششهایی،انقالباسالمیایراناست.
امابایدتوجهداشتکهموقعیتانسانمعاصروپیچیدگیهایروابطوساختارزندگیاووهمچنین
هجمههایشبهاتتئوریوعینیدرجهانکنونیکهتوانستهدگرگونیعظیمیرادرجهانبینیو
نگرشهایانسانمعاصرپدیدآورد،رسالتحوزههایعلمیهرادرمقامپاسخگوییبهنیازهایعمیق

جهاناسالمنسبتبهگذشته،سنگینترکردهاست.
اکتفاکردنبهیکنظامآموزشحافظهمحوردرحوزههایعلمیهبارویکردالقاءیکطرفِهحجِم
عظیمیازمعلوماتومعارفدینی،بدونتوجهبهپرورشوتربیتعلمیطالبونقشآنهادرفرآیند

رشدعلمی،درراستایانجاماینرسالتخطیر،فوقالعادهچالشزاوبحرانآفرینخواهدبود.
درواقعنبایدبهمعرفتهایدینیگذشتهبسندهکنیمولیدرعینحالبایدبهمرزبندیهایروشی

* سردبیر
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با آنهاتوجهداشتند،توجهکردهو به کهدرطولهزارسالگذشته،پرچمدارانفرهنگشیعهکاماًل
حفظاینجهتگیریبهسمتتکاملعلومدینیبرویم.زیربنایتوسعهوحرکتبهسویتعالیدر
عرصههایمختلففرهنگی،اجتماعیواقتصادیو...امربسیارمهمپژوهشاست.بهیقینمیتوان
گفتروحیهجستجوگریوکنجکاویودرنهایتپژوهش،کلیدتحرکوپویاییحوزههایعلمیهخواهد
بودکهدرحالحاضربهصورتیکفعالیتجنبیدرکنارنظامآموزشیمدونحوزهعلمیهموردتوجه
قرارگرفتهاستوفقداناینامرمهمدرهرمرکزعلمیبنابهفرمایشرهبريزیدعزهنتیجهاشیکجا

ایستادنودرجازدنوبادنیایپیرامونخودبهتدریجبیگانهشدناست.
البتهباوجودفعالیتهاوموفقیتهایبسیاریکهدرعرصهپژوهشدرقالبتأسیسمراکزتخصصی
وپژوهشکدههایمختلفصورتگرفتهاستبهطورخالصهمیتوانگفتدرحاشیهبودنپژوهشو

نگاهغیرسیستمیوفردیبهاینعرصهازچالشهایاساسیحوزههایعلمیهمیباشد.
ایندرحالیاستکهحوزههایعلمیهباتقاضایمکررجهاناسالممواجهاستوامروزهزاران
پرسشاقتصادی،سیاسی،قضایی،حقوقیواجتماعیرویمیزپژوهشحوزهعلمیهاستواینامر

رسالتطالبجوانوحوزههایعلمیهرابیشازگذشتهسنگینمیکند.
بنابهفرمایشرهبرفرزانهدرجمعنخبگانحوزوی،حوزهعلمیهبایدعلممحوربودهوباهدفایجاد
مرکزی،پرسشآفرین،آزاداندیشومجتهدپروروبرخوردارازارتباطفعالباجوامععلمیداخلوخارج
ازکشور،جهتدهندهوفکرسازدرحوزهعلومانسانی،باشدواینزمانیمحققخواهدشدکهعنصر

پژوهشبهصورتیکاصلدرمجموعهکارهاموردتوجهقرارگیرد.



تفاوت موضوع فلسفه با موضوع عرفان نظری  

بهنامآذری*

چکیده
یکیازمباحثمهمدریکعلم،بررسیرابطهآنعلمباعلومدیگراست.ازآنجاکهموضوعفلسفهوعرفان»وجود«

یا»موجود«است،بررسیتمایزوتشابهاتایندوعلمضروریاستتاازتداخلمباحثجلوگیریشدهونوعارتباطایندو

نیزروشنگردد.ایننوشتار،بااستفادهازروشکتابخانهایبهدنبالشرحوتبیینتفاوتوشباهتهایایندوعلممیباشد.

فلسفهبهاحکامکلیوجودمیپردازد.حالاگرهمهاینویژگیها،یعنیاحکامکلیهمهیااکثرموجودات،ونیزاحکامجزئی

همهموجوداتدریکعلمجمعگردد،اینعلمهمان»فلسفه«بهمعنایعاماستکهشاملهمهعلومحقیقیمیگردد،و

میتواندفلسفهاعم،درمقابلفلسفهاخص،نامیدهشود.موضوعفلسفهاعمعبارتاز»مطلقوجود«،یعنیهمهموجوداتو

همهاحکام،چهاحکامکلیوچهاحکامجزئی،ولیموضوعفلسفهاخص،»موجودمطلق«استکهبههرموجودیتنهااز

نظراحکامکلیوعامآنمیپردازدوشاملاحکامجزئیموجوداتنمیگردد.درواقع،احکامجزئیهرموجوددرعلمخاصی

مثلفیزیک،ریاضی،زیستشناسیوحتیخداشناسیبررسیمیشود.حالاگرموضوععرفان،خداوندباشدوعقیدهعرفا

اینباشدکهوجودمنحصردرحضرتحقاستوهمهاینعالممظاهروتجلیاتاینحقیقتواحدهستند،آنگاههمه

علومدرواقعتوصیفگرحقتعالیخواهندشد.ازاینرومیتوانموضوععرفانرا»مطلقالوجود«برشمرد؛بااینتوضیح،

عرفانهمچونفلسفهاعمخواهدبودکهتنهاتفاوتشباآن،درنوعنگاهشبههستیمیباشد.

کلیدواژه
فلسفه، عرفان نظری، علم، عرض، واسطه. 

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه
فلسفهوعرفاندوعلممجزیازیکدیگرهستندکهدرعینتفاوتدربرخیمواردمشترکاتینیزبا
همدارند؛ازآنجاکهموضوعفلسفه»موجودبماهوموجود«دانستهشدهوازسویدیگر،همینتعبیردر
موردعرفاننیزبکاررفتهاست،اینسوالقابلطرحاستکهفلسفهوعرفانچهتفاوتیباهمداشته
ووجهتمایزآنهاچیست؟درایننوشتار،بااستفادهازروشکتابخانهایبهبررسیاینموضوعپرداخته

شدهاست.

تعاريف
تفاوت:تفاوتالشیئاناختلفاوتباعدمابینهما:تفاوتدوچیزیعنیاختالفوفاصلهمیانآندو

بودن)معلوف،138۴:ص598(.
فلسفه:الکلمهیونانیهمرَکبهفیاالصلمنفیلیاایمحَبه،وسوفیاایالحکمهفیکونتاویلها»محبه
الحکمه«:ریشهاینلغتیونانیمیباشدودراصلازفیلیابهمعنایدوستداری،وسوفیابهمعنایدانایی
تشکیلشدهاست.درنتیجه،فیلوسوفیابهمعنایدوستدارداناییمیباشدوفلسفه،کهمصدرجعلیعربی

است،بهمعنایفیلسوفیگریاست)معلوف،138۴:ص593(.
عرفان:یدلعلیالسکونوالطمأنینه.تقول:عرففالنفالناعرفاناومعرفه،وهذاامرمعروف،وهذا
یدلعلیماقلناهمنسکونهالیه،النمنانکرشیئاتوَحشمنهونباعنا.براساساینتعریف،عرفان

برسکونوآرامشداللتدارد،واینکهماعرفانرابهمعنایشناختمیگیریمازاینجهتاست.
موضوععلم:»موضوعکلعلممایبحثفیهعنعوارضهالذاتیة«.یعنیموضوعهرعلمی،عبارتست
ازآنچیزیاستکهدرآنازاحواالتوعوارضذاتیهآنبحثمیشود.یعنیمحورمباحثعلمونقطه
مرکزیمسائلعلممیباشد،وهرمسئلهایازمسائلعلمبهزاویهایاززوایاوابعادآنمیپردازد.مثال
درعلمنحوازاحواالتکلمهوکالمگفتگومیشود.پسموضوععلمنحو،کلمهوکالماست.درعلم
منطقازاحواالتمعرفوحجتیاتصورموصلوتصدیقموصلبحثمیشود.پسموضوعمنطق،

معرفوحجتاست.و...

عوارض ذاتیه  
قبلازتعریفعوارضذاتیه،الزماستکهاینعبارتاندکیتحلیلشود؛عوارضجمععارضبوده
کهدرمقابلذاتیبابایساغوجیمیباشد.بهقولقطبالدینرازی:»المحمولعلیالّشيءالخارج
عنه«.وبهعبارتدیگر،مطلقچیزیکهخارجازذاتوذاتیاتشیء»جنسوفصل«استوبرآن

شیءحملمیشود.
ذاتیهنیزمعانیمختلفیداردکهمرحوممظفردربحثبرهانبهپنجمعنابرایذاتیاشارهکردهاندو
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ازنظرمشهور،ذاتیدرمقابلغریباست،ولیازنظرآخوند،معنایدیگریدارد.

برایعرضبهمعنایمذکورهفتقسمذکرکردهاند:
1.عرضیکهبدونهیچواسطهایبرمعروضعارضمیشود.مانندلوازمذاتوماهیتازقبیل
زوجیتبرایاربعه،فردیتبرایثالثه...کهخودذاتاقتضایاینعوارضراداردوچیزیواسطهدر

اینعروضواتصافوحملنیست.
2.عرضیکهبهواسطهامرمساویداخلی)مساویبامعروضوداخلدرذاتمعروضباشد(بر
معروضعارضمیشود،مانندتکلمکهبهسببناطقبودنبرانسانحملمیشودوانسانبهعلت

ناطقبودنمتکلماست.
3.عرضیکهبهواسطهامراعمداخلیبرمعروضعارضمیشود،مانندمشیکهبهسببحیوان
بودنبرانسانحملمیشودوانسانچونحیواناست،ماشیاست.شقدیگریکهواسطهیکامر
اخصداخلیباشدوجودندارد،زیراامرداخلییاجنساستکهاعمازمعروضمیباشدویافصلاست

کهمساویبامعروضمیباشدونهاخصازآن.
۴.عرضیکهبهواسطهامرمساویخارجیبرمعروضحملمیشود،مانندضحککهبهسبب

متعجببودنبرانسانحملمیشود.واالنسانضاحکلکونهمتعجبا.
5.عرضیکهبهواسطهامراعمخارجیبرشیئیحملمیشود،همانندتعبورنجیکهبهسبب

مشیوراهرفتنبرانسانعارضمیشود.
6.عرضیکهبهسببامرخارجیاخصبرمعروضحملمیشود،مانندضحککهبهسببناطق

بودنبرحیوانحملمیشودومیگوئیمبعضالحیوانضاحکلکونهناطقا.
7.عرضیکهبهسببامرمباینبامعروض،برمعروضعارضمیشود.مانندحرارتکهبهسبب

ناریاشمسبرآبعارضمیشود.
حالدردیدگاهمشهور،قسم1و2و۴،بهاتفاقکلمهازعوارضذاتیههستند.)الستنادهاالیذات
المعروضاماالعارضللذاتفظاهرواماالعارضللجزءفالنالجزءداخلفیالذاتوالمستندالیمافی
الذاتمستندالیالذاتفیالجملةواماالعارضلالمرالمساویفالنالمساوییکونمستنداالیذات
المعروضوالعارضمستندالیالمساویالخارجوالمستندالیالمستندالیالّشيءمستندالیذلکالّشيء

فیکونالعارضایضامستنداالیالذات(وقسم5و6و7،بهاتفاقکلمهازعوارضغریبهاند.
]لمافیهامنالغرابةبالقیاسالیذاتالمعروضالنهاوانکانتعارضهلذاتالمعروضاالانهالیست

مستنداالیهاوفیهاغرابةبالقیاسالیذاتالمعروضفلمینسبالیهابلسمیتاعراضاغریبة[
وقسمسوممورداختالفاست؛قدماآنراازأعراضغریبهومتأخرینازاعراضذاتیهدانستهاند.
اماازدیدگاهمصنفتمامایناقسامسبعهازعوارضذاتیههستندوذاتیهدرمقابلغریبهنیستبلکهدر
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مقابلواسطهدرعروضاست.

بیان مطلب مقدمه: 
واسطهازیکنظربهسهنوعتقسیممیشود:الف(واسطهدرثبوت،ب(واسطهدراثبات،ج(واسطهدر
عروض.اماواسطهدرثبوت،کههمانعلتوجودوثبوتچیزیباشد،آنستکهعرضحقیقتامنسوب
بهذیالواسطهباشد.مانندسیاهیکهبهصورتنسبتدادهمیشود،ولیبهواسطهتابشخورشیدبه
وجودآمدهاست.اماواسطهدراثباتیاعلمیاتصدیق،آناستکهچیزیواسطهبرایعلممابهچیز
دیگریباشد.مانندمشاهدهدود،کهواسطهعلممابهوجودآتشاست.واماواسطهدرعروضیعنی
درمجرداسنادوحملومجازی،یعنیعرضحقیقتامالواسطهاست،ومجازابهذیالواسطهمستند
میشود؛ماننداسنادجریانبهمیزاببهواسطهآب،اسنادحرکتبهجالسسفینهبهسببحرکتخود
سفینهو...ازاینمقدمهبدستمیآیدکهعرضکهعارضبرمعروضمیشودیابالواسطهاستو
یاباواسطهدرثبوتاستکهششقسمازاقسامهفتگانهمشهورراشاملمیشود،ویاباواسطهدر
عروضاست.ازنظرمرحومآخوند،عرضذاتیآناستکهواسطهدرعروضنداشتهباشد)چهواسطهدر
ثبوتداشتهباشدوچهنداشتهباشد(.ازاینرو،تماماقساممذکورازعوارضذاتیهاند.)محمدیخراسانی،

1391:ج1/ص23-20(.
علمفلسفه:فلسفهبهاحوالموجود،ازآنجهتکهموجوداستنهازآنجهتکهتعَینخاصدارد،
میپردازد.مثالبهاینکهآنموجودجسماستیاکماستیاکیفاستیاانساناستیاگیاهاستو

غیره)مطهری،1389:ج1/ص130(.

موضوع علم فلسفه
گسترهوشمولفلسفهازهرعلمدیگریبیشتراست،زیراموضوعآن،که»موجود«است،ازعام
ترینموضوعاتبودهوهمهچیزراشاملمیشود.بههمیندلیل،همهعلومدراثباتوجودوتحقق
موضوعشاننیازبهفلسفهدارندولیفلسفهدراثباتوجودوتحققموضوعخود،بههیچعلمینیازمند
نیست،چراکهموضوعآن»موجودعام«استکههمتصورشبدیهیبودهوهمتصدیقش.زیراتحقق

وواقعیتهمانموجود،یعنیموضوعفلسفهاست)طباطبایی،1390:ج1/ص59-57(.
درشرحعیونالحکمه،بعدازنقلقولازشیخالرییسکهموضوعفلسفهرا»موجودبماهوموجود«

میداند،اینچنینآمدهاست:
فیهمذهبانآخران:أحدهما:أنموضوعه:هواالله-سبحانه-والمراد:معرفةصفاتهوأفعاله.

والثاني:أنموضوعه:هوالعللاألربع.
]دررابطهباموضوعفلسفهدوقولدیگروجودداردکهیکیازآندوموضوع،فلسفهرا»اله«سبحانه
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دانستهومرادشانشناختصفاتوافعالالهیاست.ودیگریموضوعآنرا»عللاربع«میداند[.

البتهایشاننیزپسازبیانادلهخویشبربطالندوقولمذکور،موضوعفلسفهراهمان»موجود
بماهوموجود«بیانمیفرمایند.)فخررازی،1373:ج3/ص9-8(.

علم عرفان
عرفاناسالمیشاملدوبخشمیباشد:عرفانعملیوعرفاننظری؛عرفانعملیشاملسیرو
سلوک،طیمراحلرسیدنبهمقاماتوکشفحقایقاستوعرفاننظری،تفسیرمشاهداتعارفو
مدعیاتاوست؛بدینسانکهآنهاراتبییننموده،بهنفعآنهااستداللعقلیارائهمیدهد،وشبهات

مربوطبهآنهاراپاسخمیدهد.

موضوع علم عرفان  
موضوععرفان»وجودبماهووجود«،»وجودمطلق«،»مطلقالوجود«یا»وجودحقسبحانه«است
ومسائلآن،صفاتوافعالتجلَیاتوکاملترینتجلی)انسانکامل(است؛یعنیدرعرفاندومحور
اصلیوجوددارد:»چیستیتوحید«و»کیستیموحد«.درعرفان،»وجود«و»موجود«یکمصداق
بالذاتبیشترنداردوماسوایوجودحَق،همهتجلَیاتوظهوراتحضرتحَقاندومتحَققبالتبعهستند؛

یعنیبهوجودحَقموجودند.

ويژگیهای موضوع عرفان
1.اعمبودنموضوععرفان:مفهوم»وجود«،کهموضوععرفاناست،جامعترینمفهومدربینهمه
مفاهیمذهنیاست؛یعنیمفهومیوجودنداردکهمفهوموجودجزئیازآنمفهومپنداشتهشود،ولیدر
همهیااکثرمفاهیم،میتوانمفهوموجودرابهعنوانجزءعامآنبهکاربرد.برایمثال،درتعریف
خداوندمتعالگفتهمیشودوجودیاموجودیکهواجبالوجوداست.ممکنالوجود،وجودیاستکه
ضرورتوجودندارد.ولیدرتعریفمفهوم»وجود«،ازهیچمفهومیکهعامترازوجودباشدنمیتوان

کمکگرفت؛زیرامفهومیعامترازوجودکهمعَرفوجودباشددرذهنتحققندارد.
2.وسعتدایرهمفهومعرفان:عمومیتمفهومی،وسعتدایرهمصداقرابهدنبالدارد؛یعنیوقتی
مفهومیعمومیتمفهومییافت،وسعتمصادیقخواهدداشت.برایمثال،مفهوموجودکهمفهومی
عاماست،شاملهمهمصادیقیمیشودکهمفاهیمدیگرراشاملمیشوند؛یعنیشاملهمهمصادیق
ممکن،واجب،مجرد،مادی،ثابت،متغیر،بالقوه،بالفعلوامثالآنمیشود.بهعبارتدیگر،هرچیزی
مصداقواجب،ممکن،مجرد،مادیو...است،مصداقوجودوموجودهمهست؛درحالیکهعکسآن

صادقنیست.
3.روشنیوبداهتمفهومیموضوععرفان:مفهومروشنوبدیهیبهمفهومیگفتهمیشودکه
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بهتعریفوتوصیفنیازندارد.برایمثال،مفهومسیاهوسفیدبرایکسیکهآنرادیده،کامالروشن
استوبهتعریفنیازنداردوبرایکسانیکههنوزرنگسیاهوسفیدراندیدهاند،قابلتعریفنیست.

موضوععرفان؛یعنی»وجود«نیزمفهومیروشنوبدیهیوبینیازازتعریفاست.
۴.تقدمموضوععرفانبهلحاظتصوروتعَقل:هرمفهومبدیهی،درتصَوروادراکذهنیبرمفاهیم
غیربدیهیمقَدماست؛یعنیذهنابتدابامفاهیمروشنآشناشده،سپسبهمفاهیمدیگرنایلمیگردد
وحتیمفاهیمغیربدیهیومجهولراازراهمفاهیمواضحوبدیهیتعریفمیکند.پسمفهوم»وجود«
کهموضوععرفاناست،بهلحاظمفهومی،عاماستوبیشترینمصداقراداراست،وبهلحاظروشنی،

بدیهیترینمفهومبوده،وبهلحاظذهنیبرهمهمفاهیمتقدمدارد.)ابنترکه،1393:ص33-31(.
-اشکال

اگرحیثیتخارجازموضوعنیستوعینآناستوموضوعنیزاعماالشیاءاست،یعنی»موجودبما
هوموجود«،آنگاهموضوععرفان،همانموضوعفلسفهخواهدشد،زیراموضوعفلسفهنیزموجودبما

هوموجوداست.دراینصورت،تفاوتفلسفهوعرفانچیست؟
-پاسخ:

موضوعفلسفه»موجودمطلق«،وموضوععرفان»مطلقالوجود«یا»مطلقالموجود«استوبین
ایندوتفاوتهایفراوانیهست.

توضیح:فرضکنیدمیخواهیددربارهویژگیهایچوبواکاوینمایید،کهپسازبررسی،بهدو
نوعویژگیدرآنمیرسید:

الف(ویژگیهایچوبازآننظرکهچوباست؛مثلوزنحجمیخاصیافرونرفتندرآب.
ب(ویژگیهایچوبازآننظرکهموجوداست؛مثلاصالتداشتن،بالفعلبودن،وحدتو....

ویژگیهایدستهنخست،ویژگیهاییجزئیومربوطبهچوباست.ولیویژگیهایدستهدوم
بهچوباختصاصنداشتهوکلیاستکههمهیااکثرموجوداترادربرمیگیرد.علمیکهبهویژگی
هایدستهدوممیپردازد»فلسفه«نامدارد.پسفلسفهبهاحکامکلیوجودمیپردازدوعلمیراکه
بهویژگیدستهنخستمیپردازد،بایدعلمچوبشناسینامگذاشت؛البتهاگرچنینعلمیدرکارباشد.
حالاگرهمهاینویژگیها،یعنیاحکامکلیهمهیااکثرموجودات،ونیزاحکامجزئیهمهموجودات
همچونچوبدریکعلمجمعگردد،اینعلمهمان»فلسفه«بهمعنایعاماستکهشاملهمهعلوم

حقیقیمیگردد،وبهفلسفهاعمدرمقابلفلسفهاخصقابلنامگذاریاست.
موضوعفلسفهاعم»مطلقالوجود«،یعنیهمهموجوداتوهمهاحکام؛چهاحکامکلیوچهاحکام
جزئیاست،ولیموضوعفلسفهاخص»موجودمطلق«استکهبههرموجودیتنهاازنظراحکامکلی
وعامآنپرداختهوشاملاحکامجزئیموجوداتنمیگردد.درواقع،احکامجزئیهرموجوددرعلم
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خاصیمثلفیزیک،ریاضی،زیستشناسیوحتیخداشناسیبررسیمیشود.

حالاگرموضوععرفان،خداوندمتعالباشدوعقیدهعرفااینباشدکهوجودوموجودمنحصردر
اینعالممظاهروتجلیاتاینحقیقتواحدهستند،آنگاههمهعلومدر حضرتحقاستوهمه
واقعتوصیفگرحقتعالیخواهندشد.ازاینرو،میتوانموضوععرفانرا»مطلقالوجود«برشمرد؛
یعنیعلمیکههمهمظاهروحقایقهستیرامطالعهمیکندوبههمهاحکامآنهانیزمیپردازد.با
اینتوضیح،عرفانهمچونفلسفهاعمخواهدبودوتنهاتفاوتشباآن،درنوعنگاهشبههستیاست.
ممکناستگفتهشوددراینصورت،همهعلومزیرمجموعهعرفانقرارمیگیرند؛یعنیفیزیک،

شیمیوعلومدیگرنیززیرمجموعهعرفاننظریبهشمارخواهندرفت.
درپاسخبایدگفتعرفانبههمهماسویاهللبهعنوانتعیناتحضرتحقمیپردازد،نهباقطع
نظرازآن؛درحالیکهعلومجزئیبهماسویاهلل،باقطعنظرازحضرتحقواینکهتعیناو-جَلو
عال-هستند،میپردازد.بدینترتیب،تفاوتدرنوعنگاهمیباشد؛وگرنه،همهویژگیهایماسوی

اهلل،صفاتحضرتحقاست.
-اشکال:

اینمطالبباتصریحبزرگانفلسفهناسازگاراستکهموضوعفلسفهراشاملهمهموجوداتمی
اینرو،فرقیبینفلسفهوعرفاننخواهدبود؛یعنیتقییدموضوعفلسفهبهاطالقدرست دانند.از

نیست؛زیراموضوعفلسفه»موجودبماهوموجود«استبدونهرگونهقیدی،حتیقیداطالق.
-پاسخ:

یاهرموجود،ولیصرفااحکامکلیهر »موجودبماهوموجود«درفلسفه،یعنیهمهموجودات
موجود؛یعنیهرموجود،ولیازآننظرکهموجوداستووجوددارد؛نهازآننظرکهجسماستیاکَم
استیاچوباستیاغیرآن؛درحالیکهدرعرفانهرموجودیباهرحکمیموضوعاست،درنتیجه،
شاملجزئیاتوتعَیناتنیزمیگردد.رازمطلبنیزآناستکههمهحقایقمنحصردرذاتواحدندو

همهماسویاهللمظاهریکحقیقتهستند.)ابنترکه،1393:ص۴5-۴3(

موضوع علم عرفان نظری و تفاوت آن با موضوع فلسفه: 

  از ديدگاه استاد يزدان پناه  
باتوجهبهتعریفارائهشدهازعلمعرفاننظری،موضوعآنچیزیجز»حق«تعالینیست.»حق«،
ازدیدگاهعارفتنهاحقیقتموجوددرسراسرهستیاستوآنچهجزاوتصورمیشود،چیزینیست
مگرجلوهها،تعیناتوشئونوی.گاهیگفتهمیشودموضوععلمعرفانعبارتاستاز»وجودمن
تعالیکهموضوعبحثدرعرفاننظریاست،حقیقتی ایناستکه»حق« حیثهوهو«.مقصود
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استکه»وجودصرف«وبهدورازهرگونهتعَینیمیباشد؛درسراسرهستیتنهایکوجوداستو
آن،همانوجودصرفوبسیطاست.ازهمینرو،اطالق»وجودمنحیثهوهو«بهاودرستاست.
اینتعبیرنشانمیدهدکهپیوندوثیقیمیانموضوععلمفلسفهوموضوععلمعرفاننظریموجود
است.دراینزمینه،بهاختصاربایدگفتتمامبحثهایفلسفی)بهمعنایخاصموردنظردرفلسفه
اسالمی(،موردبررسیعرفاننظرینیزقرارمیگیرد؛بااینتفاوتکهعارفبههمههستیبادید
حقانیمینگردوآنهاراجلوهها،شئونواحوالذاتیحقتعالیمییابد.بهبیاندقیقتروبااستفاده
ازمفاهیمدستگاهفلسفیصدرایی،موضوععلمفلسفه»وجودمنحیثهو«بهقیداطالققسمیاست؛
یعنی»اطالق«قیدموضوعفلسفهاست،اماموضوععلمعرفاننظری»وجودمنحیثهو«بهدوراز
هرقیدی،حتیقید»اطالق«استکهازچنیناطالقیبه»اطالقمقسمی«تعبیرمیشود.ازاینرو،
صائنالدیندرشرحخودبرقواعدالتوحیدتاکیدمیورزدکهتفاوتاساسیمیانموضوععلمعرفان
باموضوععلممابعدالطبیعه)فلسفه(،همانتفاوتدراطالقوتقییداست.گفتنیاستهمانگونهکه
موضوعدرفلسفه،امرمفهومی)مفهوموجود(نیست،بلکهمحکَیوجودمنحیثهواست.موضوععلم
عرفاننظرینیزتنهامفهوموجودمنحیثهویامفهوموجودحقنیست،بلکهاینتعبیرهاهمچون
اطالققسمییامقسمی،بهحقایقخارجیناظرند.صدرالدینقونوینیزموضوععلمعرفانرا»حق
اینعلم، الحقسبحانه:موضوعخاص بهوجود الخصیص سبحانه«دانستهومیگوید:»فموضوعه
وجودحقسبحانهاست«.اماقیصریدربارهموضوععلمعرفان،عنوانوجودحقسبحانهراتفصیل
میدهدودرکنارذاتحق،بهاسماوصفاتحقنیزاشارهمیکند:»والعلومالهیهمایکونموضوعه
الحقوصفاته:علومالهی،علومیهستندکهموضوعشانحقوصفاتویاست«.همودررسالهتوحید
ونبوتووالیتدراینبارهمیگوید:»والشَکاَنهذهالطائفهانَماتبحثوتبَینعنذاتاهللواسمائه
وصفاتهمنحیثانَهاموصلهلکَلمنمظاهرهاومستویاتهاالیالذاتااللهَیه:بیشک،تنهابهبحث
وتبیینذاتالهیواسماوصفاتویمیپردازند؛ازآنجهتکه)اسما(مظاهرخودرابهذاتالهی

متصلمیسازند«)یزدانپناه،1392:ص78-76(.

از منظر استاد شهید مطهری
عرفاننظریبهتفسیرهستیمیپردازد،دربارهخداوجهانوانسانبحثمینماید.عرفاندراین
بخشخودمانندفلسفهالهیاستکهدرمقامتفسیروتوضیحهستیاست،وهمچنانکهفلسفهالهی
برایخودموضوع،مبادیومسائلمعرفیمیکندعرفاننیزموضوعومسائلومبادیمعرفیمینماید.
ولیالبتهفلسفهدراستدالالتخودتنهابهمبادیواصولعقلیتکیهمیکندوعرفانمبادیواصول

بهاصطالحکشفیرامایهاستداللقرارمیدهدوآنگاهآنهارابازبانعقلتوضیحمیدهد.
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استدالالتعقلیفلسفیمانندمطالبیاستکهبهزبانینوشتهشدهباشدوباهمانزباناصلی
مطالعهشود،ولیاستدالالتعرفانیمانندمطالبیاستکهاززباندیگرترجمهشدهباشد؛یعنیعارف،
بازبانعقل باتماموجودخودشهودکردهاست، بادیدهدلو الاقلبهادعایخودش،آنچهراکه

توضیحمیدهد.
تفسیرعرفانازهستی،وبهعبارتدیگرجهانبینیعرفانیهستی،باتفسیرفلسفهازهستیتفاوت
هایعمیقیدارد.ازنظرفیلسوفالهی،همخدااصالتداردوهمغیرخدا،االاینکهخداواجبالوجود
وقائمبالذاتاستوغیرخداممکنالوجودوقائمبالغیرومعلولواجبالوجود.ولیازنظرعارف،غیر
خدابهعنواناشیاییکهدربرابرخداقرارگرفتهباشند،هرچندمعلولاوباشند،وجودندارد،بلکهوجود
خداوندهمهاشیاءرادربرگرفتهاست،یعنیهمهاشیاء،اسماءوصفاتوشئونوتجلیاتخداوندند،نه

اموریدربرابراو.
نوعبینشفیلسوفباعارفمتفاوتاست.فیلسوفمیخواهدجهانرافهمکند،یعنیمیخواهد
تصویریصحیحونسبتاجامعوکاملازجهاندرذهنخودداشتهباشد.ازنظرفیلسوف،حداعالی
کمالانسانبهایناستکهجهانراآنچنانکههستباعقلخوددریابدبهطوریکهجهاندروجود
اووجودعقالنیبیابدواوجهانیشودعقالنی.لهذادرتعریففلسفهگفتهشدهاست:»صیرورةاالنسان
عالماعقلیامضاهیاللعالمالعینی«،یعنیفیلسوفیعبارتاستازاینکهانسانجهانیبشودعقلیشبیه

جهانعینی.
ولیعارفبهعقلوفهمکاریندارد؛عارفمیخواهدبهکنهوحقیقتهستی،کهخدااست،
برسدومتصلگرددوآنراشهودنماید.ازنظرعارف،کمالانسانبهایننیستکهصرفادرذهنخود
تصویریازهستیداشتهباشد،بلکهبهایناستکهباقدمسیروسلوک،بهاصلیکهازآنجاآمدهاست
بازگرددودوریوفاصلهراباذاتحقازبینببردودربساطقربازخودفانیوبهاوباقیگردد.ابزار
کارفیلسوف،عقلومنطقواستداللاست.ولیابزارکارعارف،دلومجاهدهوتصفیهوتهذیبو

حرکتوتکاپودرباطناست.)مطهری،1389:ج2/ص91-89(.

نسبت بین عرفان و فلسفه
باعلومدیگرو رابطهودادستدآنعلم بررسی بهیکعلم، نگاهکلی ازمباحثمهمدر یکی
چگونگیاینتعاملاست.ازآنجاکهموضوعفلسفهوعرفان»وجود«یا»موجود«است،بررسیتمایزو
اشتراکایندوعلمضروریاستتاازتداخلمباحثجلوگیریشدهنحوهارتباطایندونیزروشنگردد.
عرفانوفلسفههردوعلمالهیهستند؛البتهفلسفهعلمالهیخاصوعرفانعلمالهیمطلقاست.
اطالقعرفانبهاطالقموضوعآناست.موضوععرفانالبشرطازهرقیدی،حتیقیداطالقاست،
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ولیموضوعفلسفهمقیدبهنوعیاطالقوکلیتاست.اماچنانکهگذشت،بدینمعنانیستکهموضوع
فلسفهیکوجودکلیومطلقذهنییاخارجیباشد،بلکهموضوعفلسفههمهموجوداتاست،ولیاز
نطروجودشان؛نهازحیثویژگیهاوصفاتخاصوماهویومقولی؛یعنیموضوعفلسفههرموجودی
است،ولیفقطازحیثوجودداشتن،اماموضوععرفانهرموجودیاست،نهفقطازحیثوجودداشتن،
بلکهازهمهحیثیاتوجهات.پسبهیکمعنافرقبینعرفانوفلسفه،فرقبینمطلقومقیداست.

)همان،ص53(.

رابطه فلسفه با عرفان
عرفانکهدرلغتبهمعنایشناختناست،دراصطالحبهادراکخاصیاطالقمیشودکهازراه
متمرکزکردنتوجهبهباطننفس)نهازراهتجربهحسیونهازراهتحلیلعقلی(بهدستمیآید،و
درجریاناینسیروسلوکمعموالمکاشفاتیحاصلمیشودکهشبیهبه»رؤیا«است،وگاهیعینااز
وقایعگذشتهیاحالیاآیندهحکایتمیکند،وگاهینیازمندبهتعبیراستوزمانیهمدراثرتصرفات

شیطانپدیدمیآید.
مطالبیکهعرفابهعنوانتفسیرومکاشفاتویافتههایوجدانیخویشبیانمیکنند،»عرفان
علمی«نامیدهمیشودوگاهیباضمیمهکردناستدالالتواستنتاجاتی،بهشکلبحثهایفلسفی

درمیآید.
میانفلسفهوعرفاننیزروابطمتقابلیوجودداردکهدردوبخشبررسیمیشود:

کمک های فلسفه به عرفان
الف(عرفانواقعیتنهاازراهبندگیخداواطاعتازدستوراتاوحاصلمیشودوبندگیخدابدون

شناختاوامکانندارد؛شناختیکهنیازمندبهاصولفلسفیاست.
ب(تشخیصمکاشفاتصحیحعرفانیباعرضهداشتنآنهابرموازینعقلوشرعانجاممیگیرد،

وبایکیاچندواسطهبهاصولفلسفیمنتهیمیشود.
ج(چونشهودعرفانییکادراکباطنیوکامالشخصیاست،تفسیرذهنیآنبهوسیلهمفاهیم
وانتقالدادنآنبهدیگرانباالفاظواصطالحاتانجاممیگیرد.باتوجهبهاینکهبسیاریازحقایق
عرفانیفراترازسطحفهمعادیاست،بایدمفاهیمدقیقواصطالحاتمناسبیبهکارگرفتهشودکه
موجبسوءتفاهموبدآموزینشود)چنانکهمتاسفانهدرمواردیرخدادهاست(،وتعیینمفاهیمدقیق،

محتاجذهنورزیدهایاستکهجزباممارستدرمسائلفلسفیحاصلنمیشود.
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کمکهای عرفان به فلسفه

الف(چنانکهاشارهکردیممکاشفاتومشاهداتعرفانیمسائلجدیدیرابرایتحلیالتفلسفی
فراهممیکندکهبهگشترشچشماندازورشدفلسفهکمکمینماید.

ب(درمواردیکهعلومفلسفیمسائلیراازراهبرهانعقلیاثباتمیکند،شهودهایعرفانی
مؤیداتنیرومندیبرایصحتآنهابهشمارمیرود،ودرواقعآنچهرافیلسوفباعقلمیفهمد،عارف

باشهودقلبیمییابد)مصباحیزدی،1389:ج1/ص127-126(.

نتیجه گیری
موضوعفلسفه»موجودمطلق،وموضوععرفان»مطلقالوجود«یا»مطلقالموجود«استوبین
ایندوتفاوتهایفراوانیوجوددارد.عرفانوفلسفه،هردوعلمالهیهستند؛البتهفلسفهعلمالهی
خاصوعرفانعلمالهیمطلقاست.اطالقعرفانبهاطالقموضوعآناست.موضوععرفانالبشرط
ازهرقیدی،حتیقیداطالقاست،ولیموضوعفلسفهمقیدبهنوعیاطالقوکلیتاست.البتهمطلب
مذکوربدینمعنانیستکهموضوعفلسفهیکوجودکلیومطلقذهنییاخارجیباشد،بلکهموضوع
فلسفههمهموجوداتاست،ولیازنطروجودشان؛نهازحیثویژگیهاوصفاتخاصوماهویو
مقولی؛یعنیموضوعفلسفههرموجودیاست،ولیفقطازحیثوجودداشتن،اماموضوععرفانهر
موجودیاست،نهفقطازحیثوجودداشتن،بلکهازهمهحیثیاتوجهات.پسبهیکمعنافرقبین

عرفانوفلسفه،فرقبینمطلقومقیداست.
لذاپیوندوثیقیمیانموضوععلمفلسفهوموضوععلمعرفاننظریموجوداست.دراینزمینه،به
اختصاربایدگفتتمامبحثهایفلسفی)بهمعنایخاصموردنظردرفلسفهاسالمی(،موردبررسی
عرفاننظرینیزقرارمیگیرد؛بااینتفاوتکهعارفبههمههستیبادیدحقانیمینگردوآنهارا
جلوهها،شئونواحوالذاتیحقتعالیمییابد.بهبیاندقیقتروبااستفادهازمفاهیمدستگاهفلسفی
قید یعنی»اطالق« قیداطالققسمیاست؛ به فلسفه»وجودمنحیثهو« صدرایی،موضوععلم
موضوعفلسفهاست،اماموضوععلمعرفاننظری»وجودمنحیثهو«بهدورازهرقیدی،حتیقید

»اطالق«استکهازچنیناطالقیبه»اطالقمقسمی«تعبیرمیشود.

کتابنامه
1.ابنترکه،علیبنمحمد.)1393(،عرفان اسالمی در شرح تمهید القواعد،بهکوششحسنمعلمی،تهران:

موسسهپژوهشیحکمتوفلسفهایران.

2.ابنفارس،احمد.)بیتا(،معجم المقايیس فی اللغه،بیروت:دارالفکر.

3.طباطبایی،محمدحسین.)1390(، نهايه الحکمه،ترجمه:علیشیروانی،قم:دارالفکر.
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۴.فخررازي،محمدبنعمر.)1373(،شرح عیون الحکمه،تهران:موسسهالصادقعلیهالسالم.

5.محمدیخراسانی،علی.)1391(،شرح کفايه االصول،قم:االمامالحسنابنعلی)ع(.

6.مصباحیزدی،محمدتقی.)1389(،آموزش فلسفه،قم:انتشاراتموسسهآموزشیپژوهشیامامخمینی)ره(.

7.مطهری،مرتضی.)1389(،کلیات علوم اسالمی،قم:صدرا.

8.معلوف،لویس.)138۴(، المنجد فی اللغه،قم:دارالعلم.

9.یزدانپناه،یداهلل.)1392(،مبانی و اصول عرفان نظری،قم:انتشاراتموسسهآموزشیپژوهشیامامخمینی)ره(.



قسامه در نظام قضایی اسالم

سجادخورشید*

چکیده
ایننوشتاربهصورتاجمالی،قسامهراموردبررسیقراردادهاستوبهمواردیمانندتعریفقسامهازنظرلغتو

اصطالح،کاربردقسامه،اصلیاامارهبودنقسامه،وظایفقاضی،کیفیتاجرایقسامهونیزدیدگاهحقوقیبهقسامهدر

اسالمودربیندیگرملتهامیپردازد.اینمقالهباروشیدروندینیوبراساسقواعدفقهیاسالموقوانینمصوببعداز

انقالباسالمیایرانبهبحثدرموردقسامهپرداختهاست.ازآنجاکهکیفیتاجرایاینامردرحکومتاسالمینیزمورد

بررسیقرارگرفته،بخشیازمقاله،صورتحقوقیبهخودگرفتهاستکهدرسیرمقالهبداناشارهشدهاست.

کلیدواژه
سوگند، قصاص، ديه، اماره، بیّنه، اقرار، قتل.

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران
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مقّدمه
دگرگونیهاییکهپسازپیروزیانقالباسالمیدرنظامقضاییکشوربوجودآمدموجبشدبعضی
ازاحکامقضاییاسالمکهمدتهایطوالنیبهفراموشیسپردهشدهبود،آشکارشدهتواناییخودرادر
اصالحبینمردمنشاندهد.ازجملهایناحکام،کهبعدازپیروزیانقالباسالمیموردتوجهقرارگرفته
وبهاجرادرآمدمسئلهقسامهاست.دراینمقاله،تعریفهایارئهشدهبرایقسامه،تاریخچهقسامه،

دالیلقسامه،کاربردقسامه،وبرخیموارددیگرمربوطبهآنموردبررسیقرارگرفتهاست.

تعريف قسامه

الف( تعريف لغوی
قسامهاسمعربیاستودرلغتبرمعانیزیرداللتدارد:1.درمواردیبکارمیرودکهجماعتی
برایگرفتنچیزیقسممیخورندوآنچیزرامیگیرند.2.سوگندیکهبیناولیایدماجراشود
هنگامیکهکسیراقاتلمعرفیکنندوشاهدنداشتهباشند3.درکاربردکهنبهمعنیآشتیومتارکه

جنگ)عمید،1392ش:ص907(.
همچنین،قسامهبهضمقافمبلغیاستکهتقسیمکنندهبرایخودبرمیداردوقسامهبهکسر

قافشغلتقسیمگریرامیگویند)ابناثیر،بيتا:ص61-62(.

ب( تعريف اصطالحی
1.دراصطالححقوقی،قسامهعبارتازسوگندهاییاستکهدرصورتفقدانادلهدیگرغیراز
سوگندمنکرووجودلوثشاکیبرایاثباتجنایتعمدییاغیرعمدیباخصوصیتان،ومتهمبرای

دفعاتهامازخوداقامهمیکند)ماده31۴قانونمجازاتاسالمی(.
2.دراصطالحفقهی،قسامهبهمعنیسوگندهاییکهبرایصاحبانخونتقسممیشودهرگاه
صاحبانخونعلیهکسیادعاکنندکهتوخویشاوندماراکشتهایوشاهدیبرایاینمدعینداشته

باشند،خویشاوندانمقتولبایدپنجاهقسمبخورند)شیروانی،1391ش:ص89(.

تاريخچه
درمورداینکهقسامهقبلازاسالموجودداشتهیامخصوصجزایاسالمبوده،اختالفنظراست.
ابناثیردرنهایهادعاکردهکهقبلازاسالمبودهودراسالمفقطامضاشده،ولیصاحبجواهرادعا
کردهپیگیریاینبحثفایدهاینداردچونروایاتزیادیوجودداردکهازطرفپیغمبراینمساله

موردپذیرشبوده)نجفی،1360ش:ج۴2/ص226(.
ازاسالموجودنداشتهوجزوقانونهاییاستکه بررسیهانشانمیدهدکهقسامهقبل
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بارهپیدایشقسامهسوال امامصادق)ع(در از ابوبصیرمیگویدکه دراسالمتأسیسشدهاست.
کردم.حضرتجوابدادندکهقسامهپسازفتحخیبرازسویپیامبراکرماجراگردیدهاست)عاملی،
1382ش:ج19،ص118(.ازآنجاکهابوبصیرازپاسخامامقانعشدهودنبالهسوالرارهاکردهاست،
درمییابیمکهاوبرایاوهیچابهامیدراینبارهنماندهاست.افزونبراین،سوالفردعالمیمثل
ابوبصیرازپیدایشقسامه،گویایایناستکهاینمسالهدرزمانجاهلیتسابقهاینداشتهاست.
همچنین،چگونگیبرخوردیارانپیامبرگویاياناستکهآنانباشیوهتازهایازقضاوتروبروشده
بودند.افزونبراین،چگونهممکناستمسالهایمانندقسامهدرجاهلیتمتداولوسابقهداشته
باشدولینمونهایروشندردستنباشد.چوناموریکهدراسالمامضاءشده،مانندحج،قانون
ماههایحرامو...درروایاتبدانهااشارهشده،درحالیکههیچروایتیبهاجرایقسامهدرعصر

جاهلیتاشارهنشدهاست.
امابرخیازروایاتکهبرپیدایشقسامهدراسالمداللتدارد،شاملمواردزیرمیباشند:

الف(»اناهللحکمفیدماءکمغیرماحکمفیاموالکم:خداونددرخونبهنحودیگریحکم
کردهغیرازانچهدراموالحکممیکند«)عاملی،1382ش:ج19/ص115(.

ب(»الحقوقکلهاالبینهعلیالمدعیوالیمینعلیالمدعیعلیهفیالدمخاصه«.اینروایتبیان
میکندکهکهاموالاولمدعیبینهوشاهدمیخواهداگرشاهدینداشتمدعیعلیهقسممی

خورد.امادربابقتل،ابتداازمدعیقسممیخواهند)عاملی،1382ش:ج19/ص11۴(.
بااینکهازروایتاولاینمطلببرداشتنمیشودکهقسامهشیوهنوییدربابقتلوجرحاست

الاقلاشارهبراینمطلبداردکهقبلازاسالموجودنداشتهاست.
ج(»انالنبی)ص(بدابالیهودبالقسامهوجعلالدیهعلیهملوجودالقتیلبیناظهرهم«،کهبیان
میداردپیغمبراکرم)ص(براینخستینبارقسامهرامیانیهودیاناجرانمود)جزایری،بيتا:ج5/

ص385(.

قسامه در اديان گذشته
انچهبیانشدنفیقسامهدرمیانجاهلیتبود.امااینامرمنافاتیباایننکتهنداردکهبنیاسرایل
درزمانحضرتموسیبهقسامهعملکردهباشند.دربعضیروایاتبهاینموضوعاشارهشدهکهبه
دنبالقتلیکهدربنیاسراییلواقعشد،نخستبهقسامهعملکردندوپسازانکهقاتلباقسامه
مشخصنگردیدبهامرخدادستورخریدگاوپیشامدوپارهایازگوشتگاورابهمقتولزدند،کهاو

زندهشدهوقانلرامعرفیکرد)مجلسی،1۴03ق:ج13/ص273-266(.
الزمبهذکراستکهقسامهشایددرگذشتهمعتبربوده،سپسباتحریفیکهدرادیانگذشتهبه
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وجودآمد،بهفراموشیسپردهشدودراسالممجددااحیاءشد.

داليل ثبوت قسامه

الف(قصاص در قتل عمد
نخستیندلیلبرایثبوتقصاصباقسامه،اجماععملیوقولیاست.ولیاجماعزمانیقابلاستناد
استکهفاقدمدرکباشیمودرصورتیکهاجماعمدرکداشتهباشدبهاجماععملمیشود.پسمعلوم
میشودبهآندلیلیامدرکعملکردهاندیعنیعملبهاجماع،عملبهانمدرکاست.بنابراین،
روایاتزیادیدرمورداثباتقصاصتوسطاجرایقسامهوجودداردکهمدرکومستنداجماعاتاست.

درزیربرخیازاینروایاتموردبررسیقرارگرفتهاست.
روایتاول:

بریدبنمعاویهعجلیمیگویدازامامصادقعلیهالسالمدرموردقسامهسوالکردم،فرمودند:در
تماممرافعاتودعاویبینهبرمدعیوبعدقسمبرمدعیعلیهاستمگردرخون.چونپیامبرهنگامی
کهدرخیبربودندمردیازانصارمفقودشدوسپساوراکشتهیافتند.یارانپیامبراکرم)ص(گفتند:فالن
یهودیرفیقماراکشتهاست.پیامبراکرمفرمودند:دومردعادلبایدگواهیدهندواگرگواهندارید
پنجاهنفربایدقسمبخورندتاقاتلرادستوپابستهتحویلشمادهم.گفتندیارسولاهلل)ص(دو
شاهدنداریمونمیخواهیمدرموردکاریکهندیدهایمسوگندیادکنیم.انگاهحضرتخودشاندیهآن
مردانصاریراپرداختند.امامصادق)ع(درادامهفرمودند:باقسامهخونمسلمانانحفظمیشود،زیرا
هنگامیکهانسانفاسقوفاجریفرصتمناسبیبرایازبینبردندشمنپیداکردازترسقصاصبا
قسامه،ازکشتناوخودداریمیکند.اگرمدعیقسمنخوردمدعیعلیهقسممیخوردکهمننکشتهام
وقاتلاورانمیشناسم.چنانچهمدعیعلیهازدایسوگندامتناعکردبایدغرامتدیهرابپردازد)عاملی،

1382ش:ج19/ص11۴(.
اینروایتازنظرسند،اصطالحاصحیحاعالییاستوازنظرداللت،ازچندموردانبدستمی

ایدکهقصاصتوسطقسامهثابتمیشود.
مورداول:امامصادق)ع(فرمود:اگردوشاهدبیاوریدوقاتلرامشخصکنیداورابهشمامیسپارم.
بعدباهمینتعبیردربارهقسامهفرمود:اگرپنجاهنفرقسمبخورندقاتلرادستوپابستهتحویلشما
میدهم.یعنیهمانگونهکهگواهوشاهد،قتلرابرایقاتلثابتمیکندوبهدنبالشحققصاص

محققمیشود،قسامهنیزمیتواندمانندشاهدقصاصراثابتکند.
مورددوم:تعلیلیکهامامصادق)ع(فرمودند،دلیلواضحیاستبراینکهقسامهقصاصراثابتمی

کند،بلکهایناستداللمشتملبردودلیلاست:
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1.اصلاعتبارقسامه،واینکهمانندبینهدرمحلخودقتلعمدراثابتمیکند.

2.حضرتدرآنبهحکمتیکهدرقسامهنهفتهاستاشارهفرمودند..
روایتدوم:

قالزرارة:قالأبوعبداهللعلیهالسالم:»إنماجعلتالقسامةاحتیاطالدماءالناسلکيماإذاأراد
الفاسقأنیقتلرجال،أویقتلالرجالحیثالیراهأحد،خافذلک،فامتنعمنالقتل:صدوقبهطریق
خوداززرارهنقلکردکهامامصادقعلیهالسالمفرمود:قسامهبرایحفظوصیانتخونمردمقرارداده
شده،زیراوقتیفاسقتصمیمبرقتلکسیگرفتیاخواستاوراپنهانیبهقتلبرساندبواسطهترس

ازقسامهازقتلخودداریمیکند«)کلینی،1365ش:ج1۴/ص512(.
بنابراین،تعبیراتیکهدراینروایتآمده،بیشتربهاینجنبهتوجهداشتهکهقسامهسببنجاتمردم
ازخونریزیوحفظآنانمیشود.ایندالیلیکهبرایقسامهبیانشدهمانعللومصالحیاستکه
قرانکریمبرایتشریحقصاصدرجامعهبهصورتکلیبیانفرمودهاست)ولکمفیالقصاصحیوة

یااولیااللباب()بقره:179).

ب- داليل ثبوت قسامه در اعضاء و جوارح
همانطورکهثابتکردیمقسامهبرایثابتکردنقتلبهکارمیرود،ودرجراحاتنیزبرایاثبات
وتعیینشخصضاربچنینکاربردیداردکهمستندآن،اجماععلمایشیعهازصدراسالمتازمان
حاضراست.اگرچهدراینمسألهیکروایتازطریقمختلفواردشدهاستولیاجماعبهقدریقوی
استکهنمیتواندمستندآنفقطروایتباشد؛چونافراديمانندابنادریسحلی،کهبهخبرواحد
عملنمیکرد،نیزبهقسامهدراعضاءمعتقدشدهوطبقانفتوادادهاست.اینمبّینقّوتاجماعو

نبودمخالفدرمسألهاست.
اکنونبعدازنقلاجماع،روایتيراکهدلیلبرثبوتاجرایقسامهبرایاعضاءوجوارحاستمی

آوریم:
»یونسبنعبدالرحمنازامامرضا-علیهالسالم-نقلکردهکهآنچهراامیرالمومنین-علیهالسالم-
درموردجریانقسامهدراعضاءوجوارحبهکارمیبرد،ایناست:آنرابهششبخشتقسیمکردهاند
تمامتن،بینایی،شنوایی،نطق،نقصصداوخشنشدنانوفلجشدندستوپاها.کهبرایهریک
ازاینامورششگانهقسامهایبهنسبتکلدیهمقررداشتهاند:برایقتلعمد:پنجاهقسم،برایقتل
غیرعمد:بیستوپنجقسم،برایهریکازجروحوصدماتیکهدیهاشهزاردینار)دیهکامل(باشد:
ششسوگند،ودیهکمترازدیهکاملبهاندازهونسبتدیهآنبهکلدیهاست؛بهاینصورتکهاگر
کسیبهیکیازاعضاءوجوارحاوآسیبیواردشوداولآنجرحرانسبتبهکلدیهمقایسهمیکنند،
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هرگاهبهاندازهیکششمبینایییاشنوایییاتکلماوباشدشخصمجروحیکقسممیخورد،واگر
بهاندازهیکسّومبیناییباشددرمجموعدوقسمیادمیشود،یعنيقسمخودمجروحوقسمشخص
دیگر.اگربهاندازهیکدّومبیناییباشدمجروحبههمراهدونفردیگرقسممیخورد.اگربهاندازهدو
سّومباشدمجروحبههمراهسهنفردیگر،یعنیمجموعاچهارقسمیادمیکنند.اگربهاندازهپنجششم
بیناییباشدمجروحبههمراهچهارنفردیگرقسممیخورد،یعنیمجموعاپنجقسم.واگربهاندازهتمام
بیناییباشداوهمراهپنجنفرمجموعاششقسممیخورندوبههمیننسبتکلّیهجراحاتحسابو
تعدادقسمدرآنمشخصمیشود.هرگاهمجروحیامصدومهمراهخودکسینداردکهبهاوسوگندیاد
کندتمامسوگندهارابهتنهاییاداءمیکند،یعنیاگربهاندازهیکششمدیهکاملباشدیکسوگند،
واگربهاندازهیکسومباشددوسوگند،واگربهاندازهیکدومباشدسهسوگند،واگربهاندازهدوسوم
باشدچهارسوگند،واگربهاندازهپنجششمباشدپنجقسم،واگربهاندازهتمامدیهباشدششمرتبه
سوگندیادمیکندوبهاودیهپرداختمیشود«)عاملی،1382ش:ج19/ص120(.داللتاینروایتبه

اندازهایقویاستکهدیگرنیازیبهتوضیحندارد.
اّماروایتدیگرینیزدربابدیات،یعنيدیهبیضهوکوژپشتیوهمچنیندیهفتخنافوبیرون
زدنانوسفتشدننافوجودداردکهآنرابیانمیکنیم:»کهامیرالمومنیندرپاسخبهسوالمحمد
بنیعقوبفرمودهاست:هربیضهپانصددیناراست؛هرگاهمردیبهگونهایآسیبببیندکهمبتالبهفتخ
هردوبیضهشود،دیهآنچهارصددینارمیباشد.اگرآسیبواردهباعثشودکهپاشنهپاهاازهمدورو
زانوهابههمنزدیکشودبهگونهایکهنتواندبهراحتیراهبرود،چهارپنجمدیهکاملهیعنیهشتصد
دیناراست.اگرباعثخمیدگیپشتهمبشوددراینصورتدیهتمامیعنیهزاردینارمیباشد.وقسامه
درهرکدامازاینامورجریانداردبهمقداردیهایکهبرایآنمقررشده،بهاندازهششنفردیهکامله
ودیهنفخناف،وقتیدرباالیعانهقرارداشتهباشدوسختشدهباشدیکصددیناریعنییکپنجم
دیهکامل.واگرصدمهموجبنفخنافوپارگیصفاقشودوسببنفخیکیازدوبیضههمگردددیه

آنیکصددینار،یعنییکپنجمدیهکاملهاست)عاملی،1382ش:ج19/ص236(.
همانطورکهمالحضهميشوددراینروایتهماشارهشدهکهایناموربوسیلهقسامهثابتمی

شودودیهبرآنتعلقمیگیرد.
-نکته:

الزمبهذکراستکهقسامهدراعضاءوجوارح،فقطدیهراثابتمیکندوقصاصتوسطقسامهدر
اعضاءوجوارحثابتنمیشود.درقانونمجازاتاسالمی،دربخشحدودوقصاصدرماده۴1اشاره
شدهکهقسامهدرجراحاتعضو،دیهراثابتمیکندنهقصاصرا.ازجملهدالیلقسامهدراعضاءو
جوارح،اجماعميباشدکهایناجماعدرقصاصاعضاءوجوارحجارینمیشود.یعنیاجماعبراین
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استکهدراعضاءوجوارحباقسامه،قصاصثابتنميشود؛چوناوال:موردومعقدمشخصندارد،از
اینروموردیبرایجریانندارد؛ثانیا:اجماعجزءاّدلهلبیاستکهفقطمقدارمتیقنراثابتمینماید

وقدرمتیقنازآندرقصاصنفساستنهقصاصدراعضاءوجوارح.
ج-دلیلثبوتدیهدرقتلخطاییباقسامه

امادرموردقتلخطاییروایتمعتبريبیانشدهاستکهنوعقتلخطارامشخصمیکند.بزنطی
ميگوید:»ازامامصادق-علیهالسالم-ازقتلخطایی،کهدرآندیهوکفارهبایدداد،سوالکردمآیا
آنبدینگونهاستکهقصدزدنمردیراداردولیقصدکشتناوراندارد؟فرمود:آری.عرضکردم:
اگربسویگوسفندیتیرانداختوبهانسانیاصابتکردچه؟فرمود:اینخطایمحضاستکهدرآن
دیهوکفارهاست«.ازاینروایتکامالمعلوممیگرددکهبهشبهعمدخطااطالقشده،چوندرذیل
روایتخطایمحضراتفسیرکردهاست.البتهروایتدیگرینیزدراینبارهوجودداردکهبهجهت

طوالنینشدنبحث،بههمینمقداراکتفامیکنیم.
نتیجهبحثاینمیشودهرگاهروایترادرکناردالیلیکهتعدادسوگندهایالزمدراقسامقتل
رامشخصمیکندقراردهیمعددسوگندهایالزمدرشبهعمدکامالمعلوممیگرددکهبیستوپنج

سوگنداست.

کاربرد قسامه
همانطورکهدردالیلاشارهکردیم،باتوجهبهکیفیتمجازاتها،قسامهدرقتلعمدبرایقصاص
اینکهطرفین وهمبرایدیهمورداستنادقرارمیگیردکهدرقتلعمداصلبرقصاصاستمگر
مصالحهنمودهودیهراقبولکنند.همچنین،قسامهدراعضاءوجوارحمورداستنادواقعمیشودامادر
جوارحواعضاءدیهثابتمیشود.الزمبهذکراستدراموریکهقتلیاصدماتاعضاءوجوارحوارد
شده،ولیباقسامهثابتنمیشودمانندمعاونتدرقتل.مثالفرضکنیدالفبرابهقتلرسانده،اما
معلومنیستچهشخصیقاتلرابهقتلتحریککردهاستوهمچنینکسیکهممسکدرقتلاست؛
یعنیکسیکهمقتولرانگهداردتاقاتلبهاوبرسدواورابهقتلبرساند،یادرجاییحبسنمایدسپس

قاتلرابهمحلاوراهنماییکند.دراینجاممسکدرقتلرانمیتوانباقسامهثابتکرد.

قسامه از ديدگاه حقوقی
ازآنجاکههرقوموملّتیدین،آیینوضوابطمخصوصبهخودرادارندکهاینقوانینازآنها
سرچشمهگرفتهاست،لذاقوانینحاکمبرانهانیزمختلفوگاهیمتضادخواهدبودکهگاهیاین
قوانینشگفتیآدمرابرمیانگیزد؛مثالدرانگلستانهمجنسبازیازسویپارلماناینکشوررسمی
ومجازدانستهشدهاستدرصورتيکهاینکاردراسالمبسیارزشتوناپسندبودهومجازاتسختی
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برایآنقراردادهشدهاست.زیراقوانیناسالميتحتتاثیرقرآنوسّنتائمهعلیهمالسالماست.با
اینوجود،هرملتیقوانینیراپذیرفتهوازانهاپیرویمیکندکهمطابقارزشهایمورداحترامآنان
میباشد.امابهرغماینتفاوتها،همهانسانهاآنراپذیرفتهاندکهبایدبهحقوقدیگراناحترام
گذاشهشود.بنابراین،باتوجهبهاینامورقضاوتهافرقمیکند؛مثالدرموردقضاوتهایحضرت
داود-علیهالسالم-گفتهشدهاستکهایشانبهعلمخوددرشکایتهاعملمیکردند،چونازطرف
پروردگارموّیدبودندوبهدستورالهیقضاوتمیکردند)ص:26(.یابرخيقضاوتهايشگفتانگیز
حضرتامیرالمومنین-علیهالسالم-نیزاینگونهبودهاست.همچنین،دربرخيروایتهاواردشدهکه
حضرتبقّیةاهللصاحبالعصر-ارواحنالهالفداء-پسازظهورازطرفینحجتینمیطلبندوبهعلم

خودعملمیکنند)کلینی،1365ش:ج1/ص385(.
اسالمکهآخریندینالهیاست،حاویتماممسایلدنیاوآخرتبشربودهودارايکاملترینو
شریفترینروشقضاییميباشدکهالزماستقوانینحقوقیوجزاییکشورهایاسالمیمطابق
آنتنظیموتدوینشود.ازجملهمسایلیکهاسالمدرخصوصقوانینجزاییدرقصاصودیاتبیان
شده،قسامهاستکهمسلمانانبهدلیلاینکهبهاسالموقوانینآناحتراممیگذارند،آنراباجاندل
میپذیرند.اگراشکاليمتوجهآناستایناشکالبهنحوهاجرايآنمربوطميشودنهبهثبوتان.

قسامه در قانون جزايی اسالمی ايران
قوانین اجرای به مصمم را خود ایران اسالمي جمهوری ایران، اسالمی انقالب پیروزی از پس
اسالمینمودکهدراینراستابرطبقاحکامفقهیوحقوقیاسالم،قسامهراجزوقوانینقضایيخود

قرارداد.دراینجابهصورتيمختصربهبرخيازقوانینمربوطبهقسامهاشارهميشود:
ماده317:درصورتحصوللوث،نخستازمتهم،مطالبهدلیلبراینفیاتهاممیشود.اگردلیلی

ارایهشود،نوبتبهقسامهشاکینمیرسدومتهمتبریهمیگردد.
ماده318:اگرشاکیاقامهقسامهنکندوازمطالبهقسامهازمتهمنیزخودداریورزد،متهمدرجنایات
عمدی،باتأمینمناسبودرجنایاتغیرعمدی،بدونتأمینآزادمیشودلکنحقاقامهقسامهیا

مطالبهآنبرایشاکیباقیمیماند.
ماده33۴:اگرپسازاقامهقسامهوپیشازصدورحکم،دلیلمعتبریبرخالفقسامهیافتشود
یافقدانشرایطقسامهتثبیتگرددقسامهباطلمیشود.وچنانچهبعدازصدورحکمباشدموضوع

آنازموارداعادهدادرسیاست.
ماده3۴5:پسازاقامهقسامهتوسطمتهم،شاکینمیتواندبابینهیاقسامهدعویراعلیهمتهم

تجدیدکند.



27

ید 
ش

ور
 خ

جاد
س

 / 
الم

س
ی ا

ضای
م ق

ظا
ر ن

ه د
سام

ق
ماده3۴6:اگرپسازصدورحکمبطالن،همهیابرخیازسوگندهاثابتشودمانندآنکهبرخیاز
اداکنندگانسوگندازسوگندشانعدولکنندیادروغبودنسوگندیاسوگندبدونعلمبرایدادگاهصادر

کنندهحکمثابتشود،موردازجهاتاعادهدادرسیاست)نکبه:قانونمجازاتاسالمي(.

مقايسه قسامه با ساير اّدله
ادله از ازاینکهثابتشدقسامهبهعنوانیکی بایکدیگر:بعد اّدلهونسبتآن باسایر ترتیب
»بّینه، یعنی چهارگانه ادله میان ترتیب آیا است جا این در بحث حال است، شده پذیرفته چهارگانه

اعتراف،علم،قسامه«وجودداردیانه؟
اماازآنجاییکهسهدلیلاول،امريعقالییاستبدینگونهکهتمامملّتهاواقوامبشریباتمام
مرامومسلکهایمختلفیکهدارندآنراپذیرفتهاندوباآنقضاوتمیکنند،چگونهچنینچیزیرا
میتوانمنتفیکرد؟!برایروشنشدنمطلب،ابتدابیانمیکنیمکهمنظورازترتیببینادلهچیست؟
مثال،هرگاهدرموردیقاضیعلمداردکهحقبامدعیاستوقاتلومجروحکنندهراشناخت،دراین

فرضآیامیتواندقسامهرااجراکندیابابودنعلمحقاجرایقسامهراندارد؟
دراصطالحعلماصولفقه،هرگاهدودلیلودوحّجتیابیشتررابایکدیگرمقایسهکنندبرایتقدم
وتاخریکیازآنهابردیگریازایناصطالح»تقدموتاخر»استفادهمیشود.برایروشنشدن

اینکهآیاقسامهدرطولدیگرادلهقرارداردیادرعرضآنها،بایددیدقسامهامارهاستیااصل؟
تعریفاماره:دراصطالحاصولبهآندلیلیمیگویندکهدارایجنبهطریقیتوکاشفّیتازواقع

باشد.
تعریفاصل:دراصطالحعلماصولبهآندلیلیگفتهمیشودکهکاشفیتینداردویااگردارددر

مقامحّجتلحاظنمیشود)صدر،1391:ج1/،ص103،102(.
بنابراین،برایاینکهروشنشودقسامهاصلاستیااماره،روایتامامصادق-علیهالسالم-را
الیمینعای المّدعیو البّینةعلی بیانمیکنیم:امامصادق-علیهالسالم-فرمودند:»الحقوقکلّها
المّدعیعلیهااّلفیالّدمخاصة«)عاملی،1382:ج19/ص11۴(.اینروایتداللتبراینامرداردکه
راهاثباتتمامدعاوی،اعمازحقوقیوجزایی،بدینگونهاستکهمّدعیبایدبّینهاقامهکند.ازطرف
دیگر،قسممتوجهمنکراستمگردرقتلوخونریزی،کهعکساست.دراینموردازابوبصیروارد
شدهکهامامصادق-علیهالسالم-فرمود:»إّناهللحکمفیدمائکمبغیرماحکمفیأموالکم،حکمفی
أموالکمإّنالبّینةعلیالمّدعیوالیمینعلیالمّدعیعلیهوحکمفیدمائکمأّنالبّینةعلیالمّدعیعلیه
والیمینعلیالمّدعی«)عاملی،1382:ج19/ص115(.حضرتدراینحدیثميفرمایدکهحکمالهی

وواقعیایناستوهمیننشانهامارهبودنقسامهاست.
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پسازمالحضهمجموعهنصوصوروایاتیکهدراینموردواردشده،بهایننتیجهمیرسیمکه
قسامهمعتبربودهوجزودالیلاثباتدمبهحسابمیآید.بّینهقویترازقسامهاست.لذاپیامبراکرم
-صلیاهللعلیهوآله-ابتدافرمودندبّینهبیاورید،بعدازآنکهبّینهنداشتندفرمودندقسامهرااجراکنید.
اینبرخوردحضرتداللتداردکهبّینهدرصورتحضورگواهان،ازاجرایقسامهبهترومقدمبران
استولیاینتقدمبدانگونهنیستکهقسامهدرطولبّینهقرارداشتهباشد.قسامهدرعرضبّینهقرار
داردوهمانگونهکهبینهدرنزدخدااّدعاراثابتمیکندقسامهنیزواقعاادعایمدعیراثابتمیکند.
باتوجهبهاینمطلب،حضرتدربارهبینهفرموند:»أقیموارجلینعدلینمنغیرکماقّیدهبرمته.و
نیزدربارهقسامهفرمودهاند:»أقیمواقسامةخمسینرجالواقّیدهبرمته««)عاملی،1382:ج19/ص11۴(.
همانگونهکهمالحضهمیشودبههردودلیلیکمطلبثابتمیشود.بنابرفرمایشامامصادق
-علیهالسالم-شیوهحکمالهیاینگونهاستوایننصوصظهوردراینامرداردکهقسامهتامرزبّینه

باالرفتهودرعرضآنقرارگرفتهاستکهاینمیتوانددلیلیبرامارهبودنآنباشد.

وظیفه قاضی
الف(قاضیقبلازهرنوعتصمیمگیری،نیازبهفحصوبررسیداردوازراهصحیحوممکنباید
یکطرفقضیهراروشنکند؛یعنیاگرمعلومشودکهاقرارباتبانیوجهتاستخالصمّدعیعلیه
انجامشده،یاهدفدیگردربیناست،مقتضایحکمبهقسطوعدلایناستکهبایدطبققسامه
ایکهانجامشدهانشایحکمنماید.امااگردراثناءگمانقاضیمبدلبهشکشوداگرقبلازانشای
حکمازصدورحکمباشد،طبققسامهحکمصادرکندمشروعیتحکماوزیرسوالمیرود.واگربعد
ازانشایحکموقبلازاجرایآنباشد،طبقفرمایشامامصادق-علیهالسالم-»فائتةالیستدرک«،
بایدحکمنقضشودواگربعدازاجرایحکمباشدبایدگفتتاعلمبهخالفپیدانشودهیچترتیباثری

حةنیزجاریمیشود. بهاینگونهاقرارهادادهنمیشودوقاعدهأصالةالصِّ
ب(بابودنعلمواقرار،جریانقسامهچهحکمیدارد؟اگرمّدعیعلیهازاقرارخودعدولنکرده
باشدنیازیبهاجرایقسامهنیستولیاگرمّدعیعلیهازاقرارخودعدولکندوموردبهگونهایاست

کهاحتمالاتهامنسبتبهقاضیدادهمیشود،دراینجاسزاواراستقسامهاجراشود.
ج(درصورتاقامهبینهوعلمقاضی،اجرایقسامهچگونهاست؟درصورتیکهنزدقاضیبینهمعتبر

باشدنیازیبهاجرایقسامهنیست.

کیفیت اجرای قسامه
کیفیتقسامهوحکمشآناستکههرگاهقرینهلوثباشدوبهویژه،وارثادعاکندکهفالن
شخصمورثمراکشتهاستومنبهاینامرعلمداشتهتوقسمیادميکنم.ازخویشانوقبیلهخود
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رابعدد،قسامهجمعمیکندوهریکقسمیادمیکنندفالنشخصمقتولرابهعمدکشتهاست.و
اگردرقتلعمدی،دعواکنند،پنجاهشخصمیآیندخواهوارثخونباشدوداخلمدعیانباشدوخواه
نباشند.واگرپنجاهشخصنباشدیابعضیقبولقسمنکنندقسمرابرایشانمکررمیکنندتاپنجاهتمام
شودودردعوایقتلخطایی،بنابرقولاقوي،بیستوپنجشخصقسمیادمیکنند،ودراعضاءبنابر
قولاقوی،ششنفر،واگرسهنفرباشندهریکدوقسمیادمیکنندواگربغیرمدعیهیچشخصی
نباشدهمهقسمهارااویادمیکند.اگرکسریدرقسمواقعشودَدورنیستکهبایدتمامکنندوظاهر
علماءآناستکهقسامهفرقنمیکندمیانآنکهمقتولمردباشدیازنباشدودرهردوپنجاهقسم
استدرقتلعمد.مشهورآناستکهشرطاستدرقسامهذکرکننددرقسماسمکشندهراواسمکشته
شدهراوبانسبشانبهنحویکهاشتراکینباشدوذکرکنددرقسمبهتنهاییکشتهاستیاشریک

داشتهاستویاآنکهبهعمدکشتهشدهاستیابهشبهعمدیاخطایمحض.

نتیجه گیري
باتوجهبهبررسیکهدرموردقسامهصورتگرفتقسامهدرزمانجاهلّیتوجودنداشتولياحتماال
درادیانسابقبودهاست.اماازآنجاکهدرآنادیانتحریفصورتگرفته،ایناحکامنیزتعطیل
شدهاست.البتهپیامبرطبققسامهحکمنکردهاند،ولیاینامرنميتوانددلیليبراينپذیرفتنقسامه
باشد.علتاینکهپیامبر)ص(طبققسامهحکمنکردهاندچوندرآنزمانشرایطقسامهمهیانشدهبود.
همچنین،ثابتشدکهقسامهدرقتلعمدقصاصراثابتمیکندولیدرقتلخطاییدیهراثابتمی
کندودرجراحاتاعضاءنیزدیهراثابتمیکندنهقصاصرا.همچنین،ثابتشدقسامهدرمعاونتجرم
کاربردندارد.نیزدرصورتیکهشاهدباشدقسامهاجرانمیگردد.بنابراین،قسامهامارهاستنهاصل،
ودرعرضسایراّدلهقراردارد.قسامهموردقبولمسلماناناستواگرهماختالفیهستدرچگونگی

اجرایآناستنهدرنفسثبوتآن.

کتابنامه
1.قرآن کريم.

2.عزالدین،ابناثیر،)1۴06هق(الکامل في التاريخ،انتشاراتاسماعیلیان،قم.

3.خمینی،روحاهلل)امام(.)1369ش(،تحرير الوسیله،نجف:مطبعةاآلداب.

۴.جزایری،عبداهلل،)1۴13هق(الفقه علی المذاهب االربعة،بیروت:داراالحیاءالتراثالعربی.

5.شاملواحمدی،محمدحسین.)1390(،فرهنگ اصطالحات و عناوين حقوقی و جزايی،تهران:دادیار.

6.شیروانی،علی.)1391ش(،ترجمه لمعه،دارالعلم.

7.صدر،محمدباقر.)1391ش(، روش استنباط،قم.
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8.عاملی،شیخحّر.)1383ش(،وسائل الشیعه،تهران:منشورالمکتبةاالسالمیة.
9.عمید،حسن.)1392ش(،فرهنگ فارسی عمید،تهران:اشج.

10.فاضل،علی.)بيتا(،قصاص و ديات،نشرآثاراسالمي.

11.ـــــــــ.)1392ش(،قانون مجازات اسالمی،چاپبرازش،تصویبمجلسشوراساسالمی.

12.کلینی،محمدبنیعقوب.)1365ش(،کافی،تهران:دارالکتباالسالمیه.

13.مجلسی،محمدباقر.)1۴03ق(، بحاراالنوار،بیروت:داراحیاالتراثالعربی.

1۴.نجفی،محمدحسن.)1360ش(،جواهرالکالم،چاپحیدری.
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همجنس گرایی و تطابق یا عدم تطابق آن بر طبیعت انسانی

محمدامینصلواتی*

چکیده
باآغازقرنبیستم،گفتمانهایجدیدیدربارهمسائلجنسیمطرحشد.یکیازمسائلیکهحول
آندیدگاههایمختلفیپدیدآمد،گفتمانهایتازهایبودکهدربارههمجنسگراییمطرحشد؛عدهای
آنرابرایانسانرفتاریطبیعیوفطری،وعدهایهممغایربافطرتانسانیمیدانستند.دراینمقاله
تالششدهاستتادیدگاههایایندوطیفبررسیشدهودرحدتوانبهسؤاالتزیرپاسخدادهشود:
آیاهمجنسگرایی،رفتاریمطابقباطبیعتانسانیاست؟آیارفتارهایهمجنسگرایانهحیواناتمیتواند
علتطبیعیبودناینرفتاردرانسانباشد؟علترفتارهایهمجنسخواهانهدرکودکانچیست؟وجود
افرادهمجنسبازرادراجتماعچگونهمیتوانتوجیهنمود؟آیاتاکنونکسیتوانستههمجنسبارگیرا
درماننماید؟آیاهمهآثارسوءهمجنسبارگی،متوقفبرنگاهاجتماعبهفردهمجنسگرامیباشدیاخیر؟

کلیدواژه
همجنس گرايی، مسائل جنسی، لواط، اخالق جنسی.

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه
امروزهباتوسعهجامعه،روابطبینافرادوسعتپیداکردهاست.درهرجامعهایبراساسعقایدبر
اساسعقایدغالبجامعهورغبتبهحرکتبسویپیشرفتوتعالیقوانینیوضعشدهاستتابهاین
روابطبینافرادنظمدادهوازتعدیبهحقوقدیگرافرادجامعهجلوگیرینماید.یقینایکیازروابطی
کهدرهرجامعهانسانیمطرحمیشود،رابطهیجنسیمیباشد.هراجتماعبراساسبینشیکهپذیرفته
وهدفیکهازایجاداینروابطدنبالمینماید،ضوابطیرابرایمرزبندیاینروابطوضعنمودهاست؛
اصطالحااینضوابطراقوانینجنسیمینامیمورفتارهایجنسیرا،کهبهتبعاینقوانینبهوجود

میآید،اخالقجنسیمینامیم.
همانگونهکهاشارهشدیکیازقیودیکهدرتنظیماینقوانینمدنظرقانونگذارانقرارداشترو
بهپیشرفتقراردادنجامعهبواسطهیتصویبقوانینمیباشد؛حالگاهیافرادباعقلمحدودخود
قصددارنداینپیشرفتراپیشبینینمایندکهبرخیاوقاتتالشهایفکریآنهاناقصبوده،وتمام
جوانبرادرنظرنمیگیرند.گاهیهمبرنامهایالهیونگرشیآسمانیاینپیشرفترابیانمینماید
وبراساسآناینقوانینراتنظیممیکنند.مسلمًاوقتینگرشبهتنظیماینقوانینالهیباشد،کمالی
کهخداوندمتعالبرایبشردرنظرگرفتهومسیریکهبرایرسیدنبهآنمعرفیمینماید،ازهرگونه

نقصوکاستیبدورمیباشدوتمامجوانبونیازهایانسانیدرآندرنظرگرفتهشدهاست.
باآغازقرنبیستم،دربارهیمسائلجنسیگفتمانهایجدیدیپدیدارشدهاست؛یکیازمسائلی
کهاختالفاتعدیدهایدرمیانصاحبنظراندرعرصههایمختلفعلمیبوجودآورد،گفتمانهای
تازهایدربارهیهمجنسگراییبود.»درموردهمجنسبارگی)هموکسوالیتی(میتوانگفتکهشاید
هیچمقولهایتاایناندازهدرتاریخروانپزشکیمحلمناقشهنبودهاست.هرچنددرطولتاریخبشری،
یافتهاست،ولی انعکاس ازقرونگذشته باقیمانده آثارمختلف هموارهاینپدیدهوجودداشته،ودر
نگرشبهاینمسئلهبهعنوانیکمعضلپزشکیازنیمهیدومقرن19مشروعگردید.دراوایلقرن

بیستمنظریهیروانپویایی)1(درموردهمجنسبارگینظریهیغالببود.
ازاواسطقرنبیستم،عمدتاتحتتاثیرفشارهایسیاسیونهپژوهشهایعلمی،تدریجانظریه
جدیدیدرروانپزشکیغربشکلگرفتکههمجنسبارگیراپدیدهایطبیعیمیدانست.اینموضوع
سال در نهایتا و گرفت شدت KINSEY توسط HUMANSEXUALITY کتاب انتشار با
1973م،انجمنروانپزشکیآمریکا)APA(طینشستیباانجامرایگیری)با58درصدموافق(،آن
راازفهرستاختالالتخارجنمودوبهدنبالآن،ایناختاللازDSM-IVهمحذفگردید«)یاسمی
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وهمکاران،1385:ص223(.پسازآن،همجنسگرایيدربرخیکشورهابهصورتقانوندرآمدهو

حقوقوقوانینیبرایافرادهمجنسگراوضعگردید.
حالسوالیکهذهنرابهخودمشغولمیکندایناستکهآیااینرفتار،رفتاریطبیعیاستو
باطبیعتانسانیسازگاریدارد؟آیاافرادهمجنسگرامطابقفطرتوسرشتیکهخداوندانسانرابر

اساسآنآفریدهاسترفتارمینمایند؟
تاکنونمقاالتزیادیبانگاهیدروندینیوبروندینیدراینزمینهنگاشتهشدهاست؛تقریباهمه
مقاالتیکهبهزبانفارسیوبانگاهیدروندینیدراینبارهنگاشتهشدهاند،تنهابهنهیاکیددین
براینمسئلهیابیانگفتاربرخیبزرگانمبنیبرغیرطبیعیبودناینرابطهپرداختهاند،ویافقطجنبه
حقوقیآنرابررسینموده،وازجنبههایدیگرآنغافلماندهاند.دراینمقالهتالششدهاستابتدا
برخیمبادیتصوریهمجنسگراییونیزاصطالحاتمربوطبدانبررسیشدهوسپساستداللهای

مربوطبهطرفدارانومخالفانهمجنسگراییموردکنگاشقرارگیرد.

همجنس گرايی 
همجنسگراییراشایدبتوانرابطهشدیدمیاندوهمجنسدرتمامشئونزندگیازجمله
عاطفی،روانی،جنسیو...بیاننمود؛ولیاینبیان،بیانیعاممیباشدکهشاملهمهزوایایاینرابطه
رادربرمیگیرد؛اماآنچهمادراینمقالهقصدبررسیآنراداریم،همهشئوناینرابطهنمیباشد،بلکه
بحثمافقطپیرامونرابطهجنسیمیاندوهمجنسمیباشد؛بنابراین،منظورمانازهمجنسگرایی
نیزرابطهجنسیموجوددرمیاندوهمجنسمیباشد.یکیازرفتارهایجنسیکهممکناستافراد
برایارضایمیلخودبهآنمراجعهکنند،همجنسگراییمیباشد.ازدیدگاهادیانآسمانی،اینرفتار
عملیزشتوقبیحبودهومنافیعفتشمردهمیشود؛ولیباتوجهبهکشفیاتجدیدعلمپزشکیو
روانشناسی،گفتمانهاییمبتنیبربیعیبونقصبودناینرابطهجنسیوجوددارد.درایننوشتار

سعیمینماییمتاجاییکهامکانداردگفتمانهایمطرحشدهرانقدوبررسینماییم.

نماد همجنس گرايان 
یکیازنشانههایهمجنسگرایان،پرچمرنگینکمانمیباشد.درکشورهایغربی،رستورانها،
بارها،کافهها،ویامغازههاییکهگروهزیادیازهمجنسگرایانازمشتریانشانهستند،ازایننمادبرای

جلبمشتریانهمجنسگرااستفادهمیکنند.

انواع همجنس گرايی به شرح زير است: 
الف(تمایلجنسیفردمذکربهفردمذکر،کهمیتواندبهصورترفتارلواطفاعلیومفعولیویا
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به بادیگریجهترسیدن لواط انجام به لواطفاعلی،فردهموسکسوالمایل هردوتظاهرکند.در
ارضاءجنسیاست،درحالیکهدرلواطمفعولی،فردهموسکسوالازانجامدخولمقعدیباخودش

لذتمیبرد.
ب(سافیسم)لزبیانیسم(:تمایلجنسیفردمونثبهفردمونثدیگراستکهاگرتمایلطرفیندر
میانباشدمیتواندبهصورترفتارمساحقهتظاهرپیداکند.بهفردمونثهمجنسباز)لِزبَِین(گفته

میشود.فردلزبینازانجاماعمالجنسیبافردمونثدیگربهلذتمیرسد.
َطَبقزدن،رفتاریاستکهدرهنگامانجامهمجنسبازیبیندولزبین)مساحقه(،یکیازلزبینها
کهبهویلزبینتریبادیستیاطالقمیشود،نقشمردرابهعهدهگرفتهواقدامبههمجنسبازی

میکند.)اکبري،1391ش:ص15۴(.

همجنس گرايی هنجار يا ناهنجار !!!..
بهطورکلیدیدگاههایموجوددربحثهمجنسگراییرامیتوانبهدودستهکلیتقسیمکرد:

1.دیدگاهافرادیکهآنرارفتارینابههنجارتلقیمیکنند.
2.دیدگاهافرادیکهآنرارفتاریهنجاروعاریازاشکالمیدانند.

تعريف هنجار و نا هنجار از ديدگاه های متفاوت : 
»هرجامعهایبرایدستیابیبهتعادلوتحققاهدافخویش،مرزهاییبرایعقایدورفتارهای
پسندیدهوناپسندانتخابیاتعیینمیکندوازطریققوانینجاری،آیینهایدینیواخالقی،قواعد
گروهیوسازمانیوسرانجامبامقرراتخانوادگیبرآنهانظارتمیکند.اینمرزهاکهازارزشهابر
میخیزند،هنجارهایجامعه،سازمان،گروهودرنهایتخانوادهرانشانمیدهند.رفتاریغیرعادیو
نابههنجارتلقیمیشودکهبرخالفاینهنجارها)بویژهبرخالفمقرراتوقوانینرایججامعه(باشد.

نظر جامعه شناسان

جامعهشناسانومردمشناسانرفتاریرانابههنجارومنحرفمیدانندکهنهتنهاباعثشکسته
شدنونقصهنجارهایاجتماعیمیشود،بلکهباعثواکنشمنفیشدیدازطرفدیگرانمیشود.بنابر
این،هررفتاریبرخالفمعیارها،ضوابطوهنجارهایاجتماعیباشد،رفتارنابههنجاروغیرعادی

تلقیخواهدشد)فقیهی،1391ش:ص295(.

نظر روانشناسان

»درمالکروانیبه»غیرانطباقیبودنرفتار«وپریشانیشخصتوجهمیشود.عدهایعقیده
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دارندکهبایدبهتأثیریکرفتاربربهزیستیفردیواجتماعیتوجهکرد.طبقایندیدگاه،رفتارینابه
هنجاراستکهغیرانطباقیباشد؛یعنیپیامدهایزیانباریبرایفردیااجتماعداشتهباشد.دراین
مالک،بهپریشانیشخصینیزاشارهمیشود.بیشترکسانیکهبیمارروانیشناختهمیشوند،بهشدت
احساسرنجوناراحتیمیکنند.اینگونهافرادمضطرب،افسردهیاتکانشیبودهوممکناستدچاربی

خوابی،بیاشتهاییوانواعدردهایبدنیباشند.«)نکبه:فقیهي،1391ش:ص295(.
کاپالندرتعریفنابههنجارجنسی،ضمناینکهآنراازتعریفهنجارجنسیآسانترمیداند،
معتقداستکهرفتارنابههنجارجنسیرفتارجنسیایاستکهبهنحویبرایخودفردیااشخاص
دیگرزیانآوروخطرزاباشد.چنینرفتاریبهیکشریکجنسیمعطوفنبودهوبگونهاینامناسببا
احساسگناهواضطرابهمراهاست.درایننوعرفتارها،تحریکاعضایجنسیاولیهکنارگذاشتهشده
وبهاموردیگریپرداختهمیشودوفرددرانجامدادنآنرفتاراحساسجبریدارد)فقیهی،1391ش:

ص293(.
براساسدیدگاهکاپالن،هررفتارجنسیکهیکیازمشخصاتزیررادارباشد،رفتارینابههنجار

است:
1-برایخودیاشریکجنسیخطرناکباشد،مانند:سادیسم،مازوخیسم،بچهبازی.

2-معطوفبهیکشریکجنسینیست،مانند:استمناء،مبدلپوشی،چشمچرانی،حیواندوستی.
3-درتحریکجنسیاعضایجنسیاولیهنقشنداشتهباشند،مانند:عضوخواهی.

۴-بهطورنامناسببااضطرابواحساسگناههمراهاست،مانند:انواعپارافیلیا)نابههنجاریهای
جنسی(.

5-حالتجبریدارد،هرکدامازپرافلیاهاوازجملهاستمناءوهمجنسگرایینیزممکناستاین
ویژگیراداشتهباشند)فقیهی،1391ش:ص29۴-293(

بهنظرمیرسدباتوجهبهمفهومهنجاروناهنجار،کهبهمعنایطبیعیوغیرطبیعیاست،به
هنجارعبارتاستاز:تمایلیارفتاریکهباطبیعتآدمیهماهنگیداشتهوفردبدونهرعاملبیرونی
وعارضیبدانتمایلداشتهوآنراانجاممیدهد.مالکتشخیصبههنجارچندچیزاست:1-تمایل
رفتارازطبیعتوفطرتآدمیسرچشمهگرفتهاست؛2-نوعانسانهادرتماماعصاروقروندربیشتر
جوامعآنراپذیرفتهاند؛3-بابدیهیاتاخالقیوادراکاتبدیهیعقلعملیهماهنگبودهومنافاتی
آنهاندارد؛۴-خداوندحکیموآگاهبهسرشتمخلوقخویش،آنراخوبوسازگاربافطرتآدمی با
دانستهوبهآنتوصیهکردهاست؛5-بهزیانجسمی،روانیومعنویعملکنندهویادیگریمنتهی
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نشود)فقیهی،1391ش:ص295(.
انحرافجنسیازدیدگاهاسالمبهرفتارهایجنسیگفتهمیشودکهخارجازحدودفطرتوتوأمبا

نگرانیواضطراباست)کجباف،138۴ش:ص131(.
باتوجهبهتعابیرباال،میتوانرفتارنابههنجاررابهصورتزیرتعریفنمود:1-رفتاریکهدرابتدا
برایخودفردمضروخطرناکباشد)اعمازبیماریروحی،جسمیو...،کهدراثرانجامگرفتنکارمنافی

فطرتازآدمیحاصلشود(.
2-رفتاریکهبرایسایرافرادموجوددراجتماعخطرآفرینباشد)ازجملهبرایشریکجنسییا
سایرافرادیکهبهنحویباآنهادرارتباطهستندواینخطراتاعمازبیمارییارفتارآزاردهندهیا
...میباشند؛ویاموجباخاللدرانجاممسؤلیتهایاجتماعی،ازجملهپدرومادربودن،میباشد(.

مالکتشخیصرفتارنابههنجارنیزعبارتاستاز:1-هرتمایلیارفتاریکهباطبیعتوفطرت
انسانبهودیعهگذاشتهشده، بامسائلاخالقیکهدرسرشت اولیهآدمیهماهنگینداشتهباشد؛2-
منافاتداشتهباشد؛3-نوعانسانهادرهمهجوامعودرهمهیزمانهاآنرانپذیرند؛۴-خداوندحکیم
اینگونهرفتارهارانهیکردهباشد؛5-خواهناخواهبهزیاندیگریوحداقلبهزیانخوددریکیاز
جنبههایروانی،شخصیتی،عاطفی،ومعنویاست؛زیرااگرچنیننبودشرعازآننهینمیکردوگناه
نمیشمرد.)فقیهی،1391ش:ص296(.حالکهرفتارنابهنجارمشخصشد،میتوانبهسادگیرفتار

بههنجاررادرستعکسرفتارناهنجارتعریفنمود.

بی اختیاری در انجام ناهنجاری جنسی
برخیوقوعبعضیرفتارهایناهنجارجنسیراغیرارادیوخارجازکنترلبشرمیدانندوازغیر
ارادیبودنآنبهدنبالاثباتبههنجاربودنبرخیازاینسوءرفتارهامیباشند؛امانکتهیقابلتوجه
ایناستکهازدیدگاهاسالم،همهرفتارهاینابههنجارجنسیگناهمحسوبمیشوند؛زیراباآگاهیو
ارادهازفردصادرمیشودوهیچاجباریبرآنوجودندارد.دلیلاجبارینبودناینگونهرفتارهاایناست
که:اوال،درمواقعوشرایطخاصیانجاممیپذیردوچنیننیستکهفرددرهرشرایطیآنکارهارا
انجامدهد؛بلکهغالبابدنبالآناستکهپنهانیوبهدورازچشمدیگرانانجامدهد؛ثانیا،بسیاریاز
افراددیگردرهمانشرایطتحریکقرارمیگیرند،ولیبهانجامنابههنجاریهااقدامنمیکنند،بلکه
برنفسخویشغلبهنموده،ودرصددبرمیآیندتادرقالبازدواجبهنیازجنسیخودپاسخدهند؛ثالثا،
درجامعهچیزینابههنجارتلقیمیشودکهافرادمیتوانندآنراترککنند؛رابعا،افراددرانجامدادن
آنهاموردسرزنشوتوبیخقرارمیگیرند.اگررفتاریبهصورتجبریازسویکسیصادرشود،توبیخ
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مفهومیندارد.کسانیکهدرچارچوبقانونوضوابطجامعهرفتارمینمایندوهیچگونهتخطیایاز
هنجارهایاجتماعیندارند،ازآنجهتموردمدحوستایشقرارمیگیرندکهازرویاختیار،هنجارها

راانجامدادهاند«)فقیهی،1391ش:ص301(.
بنابراین،درمواردیکهفردادعامیکندکهکنترلرفتاریخودراازدستمیدهد،درفراهمکردن
آنکامالمختاربودهاست.یعنیافرادفراهمکردنمقدماتگناهکامالمختارمیباشند،حالاگراین
مقدماترادنبالنمایندبهجاییمیرسندکهخودرادرمعرضگناهقرارمیدهند؛بههمینخاطر،اساتید

اخالقبهشدتازنزدیکشدنبهگناهوبرآوردنمقدماتآننهیمیکنند.
حالکهمنظورمانازهنجاروناهنجارمشخصشد،اگرقائلبهطبیعیبودنرابطههمجنسبازی
براینوعانسانبشویم،اینرفتارجنسیرفتاریبههنجار،ودرصورتیکهنظرقائلینبهطبیعیبودن

راردکنیم،اینرفتاررفتارینابههنجارمیباشد.
تعریفنقشجنسی:نقشجنسینوعیانتظارفرهنگیاستکهچگونگیارتباطمردانوزنانرا
بایکدیگرتعییننموده،همچنینفعالیتافرادرابراساسارزشهاوعالقهآنهامشخصمیکند.جان
مانینقشجنسیرااینگونهتعریفمیکند:بههرآنچهفردبرایشناساندنخودبهعنوانیکپسر
انتظاراتاجتماعیرابرآوردهمیسازد،نقشجنسیگفته یامردیایکدختریازنانجاممیدهدو

میشود))کجباف،138۴ش:ص118(.
تعریفهویتجنسی:بهبرداشتهرفردازجنسیتخودوآنچهکهفکرمیکندآناست،اعماززن

بودنیامردبودن،هویتجنسیمیگویند.
نقشجنسیباهویتجنسیارتباطدارد.عاملعمدهدرکسبنقشمناسبجنسی،یادگیریهای
بایکفردهمجنس باهویتجنسیتضاددارد؛ممکناستشخصی فرداست.گاهینقشجنسی
همانندسازیکند؛امابااینوجودلباس،آرایشمو،یاسایرویژگیهایغیرهمجنسرابرگزیند.حتی
های ویژگی موقعیت، اقتضای به و نموده سازی همانند خود مخالف باجنس استشخصی ممکن
رفتاریفردغیرهمجنسرابرگزیند.«)کجباف،138۴ش:ص118(.حالاگراینهویتمتصورهفرد
باآنچهاجتماعازهویتجنسیفردتصورمینماید،یکیباشد،نقشجنسیوهویتآنیکیبودهواز
سالمتروانیوروحیبرخوردارمیباشد؛یعنیدرهویتجنسیخوددچاراختاللنشدهاست.فردی
کههویتاوباآنچهاجتماعازویانتظارداردیکینباشد،یعنینقشجنسیویباهویتجنسیوی
متفاوتباشد،دچاراختاللدرهویتجنسیگشتهاست.بهعبارتدیگر،»اختاللهویتجنسیعبارت
استازترجیحنیرومندوپایدارفردبرایداشتنوضعیتونقشجنسمقابل،یعنیهمانندسازیپایدار
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اجتماعیجنسمقابل امتیازاتفرهنگی- بهداشتن تمایلفرد البتهصرفاشامل باجنسمقابل،که
نیست.ویژگیمهماینافرادناراحتیمداومدرموردجنسیتیااحساسناهمخوانیبانقشجنسیخود

است)واحدي،1386ش:ص20(.
مشخصهیاختاللهویتجنسی،همانندسازیمداوموشدیدباجنسمقابلونیزرنجمداوماز
جنسیتخوداست.ازتظاهراتایناختالل،تمایلبهداشتنخصائصجنسمخالف،زندگیکردنو
رفتارهمانندجنسمقابل،ونیزتالشبرایتبدیلبهجنسمقابلاست.اینافرادهموارهتأکیددارند

کهاحساساتوواکنشهایجنسمخالفراداراهستند)ظهیرالدینوهمکاران،138۴ش:ص37(.

بیان نگرش ها به رفتار جنسی  همجنس گرايی 
درزمینههمجنسگرایی،همانطورکهدرابتدایمباحثاشارهنمودیم،دودیدگاهکلیوجوددارد؛
رابههنجار اینرفتار رارابطهایبههنجارمیداند.ودیدگاهیکه اینرفتارجنسی دیدگاهیکه
نمیداند.میتوانگفتکهشایدهیچمقولهایتاایناندازهدرتاریخروانپزشکیمحلمناقشهنبوده
است.هرچنددرطولتاریخبشری،هموارهاینپدیدهوجودداشته،ودرآثارمختلفباقیماندهازقرون
گذشتهانعکاسیافتهاست،ولینگرشبهاینمسئله،بهعنوانیکمعضلطبی،ازنیمهیدومقرن
19مشروعگردید.دراوایلقرنبیستمنظریهیروانپویاییدرموردهمجنسبارگینظریهغالببود.
ازاواسطقرنبیستم،عمدتاتحتتاثیرفشارهایسیاسیونهپژوهشهایعلمی،تدریجانظریهجدیدی
درروانپزشکیغربشکلگرفتکههمجنسبارگیراپدیدهایطبیعیمیدانست.اینموضوعباانتشار
1973م، سال در نهایتا و گرفت شدت KINSEY توسط HUMANSEXUALITY کتاب
انجمنروانپزشکیآمریکا)APA(طییکنشستباانجامرایگیری)با58درصدموافق(آنرااز
فهرستاختالالتخارجنمودکهبهدنبالآن،ایناختاللازDSM-IVهمحذفگردید)یاسمیو

همکاران،1385ش:ص223(.
همجنسگراییوتطبیقآنباطبیعتانسانی

انسانرفتاریطبیعیومطابقفطرت رابرای بهطورکلیاستداللکسانیکههمجنسگرایی
میدانند،بهشرحزیرمیباشد:

الف-اینرفتارازحیواناتگوناگونيمشاهدهشدهاست؛ازجملهمیتوانبهقویسیاهویاانواع
دیگرنظیرگاوهاوبرخیدیگرازانواعحیواناتاشارهکرد.

ب-مشاهداتزیستشناساننشاندادهاستکهمغزبرخیافرادهمجنسگراباسایرافراددگر
جنسگراتفاوتهایيدارندکهاینتفاوتهااحتمالدارداززمانتولدفردباویبودهباشد؛ازاین
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مسألهميتواناستنباطکردکهاینرفتار،مادرزادیوطبیعتانسانبودهوانسانبهاختیارخودآنرا

کسبننمودهاست.
ج-درمیانکودکانبرخیرفتارهایهمجنسگرایانهوجوددارد.بنابراین،رفتارکودکانبرطبیعی
بودناینرابطهداللتدارد،چونکودکانتارسیدنبهسنتمیزبهصورتفطریوبراساسطبیعت

خودرفتارمیکنند.
فرویدوروانشناساندیگریدرشاخهروانکاویمعتقدبودندکهتجربیاتدورانکودکیدرشکلگیری
گرایشهایجنسیمؤثرند.فرویدمعتقدبودکهنوجوانانهمگیهمجنسگراهستندوپسازگذراندن
بایک بهعلتمواجهه آنانيهمجنسگرامیمانند دارایحاالتدگرجنسگراییمیشوند؛ مراحلی،
مانعیاحادثهبازدارنده،تکاملجنسیخودرابهاتمامنرساندهاند.اوهمچنینمعتقدبودکهبعضیافراد
نیزهمچناندردرونخودبهصورت ایندورهتکاملجنسیرابدونهیچمشکلیطیکردهاند که
بنیادویکی انتفاعی پنهانوبهدرجاتمتفاوتدارایتمایالتهمجنسخواهانههستند)سازمانغیر

میدیا)دائرةالمعارفالکترونیکویکیپیدیا(:1392ش(.
د-درمیانافرادجامعهافرادیوجوددارندکهگرایشجنسیآنهاهمجنسگراییبودهوتمایلیبه
رابطهباجنسمخالفندارند.صرفوجودچنینافرادیاقتضاءداردتاحقوقاینافرادنسبتبهگرایش

جنسیایکهدارندمحترمشمردهشود.
هـ-تاکنونکسینتوانستهایناختاللرادرماننماید.بنابراین،درمانیبرایکسانیکهگرایش

همجنسخواهانهدارندوجودندارد.
و-همهیعوارضیکهبرایافرادهمجنسگرابوجودمیآید،بهخاطرنگاهسوءاجتماعبهاینافراد

است.اماخودهمجنسگراییبهتنهاییعارضهسوئیندارد.
یکیازعواملیکهبررویرفتارواخالقجنسیافراداثرگذارمیباشد،فرهنگعمومی
جامعهوارزشهایموجوددرجامعهمیباشد.جامعهشناسانپزشکیمعتقدهستندشناسایینشانههای
بیماری،احساسمریضبودن،تجربهدرد،واکنشدربرابربیماری،اهمیتتندرستیومدیریتخطر
هایتحدیدکنندهتندرستی،همگیتحتتأثیرمعانیوتصاویرذهنیبرگرفتهارفرهنگجامعهشکل
میگیرد.بههمینخاطر،واکنشاقوامومللدربرابرمؤلفههاییادشدهبهطورمعناداریمتفاوت

است)جواهري،1387ش:ص69(.
بنابراین،رفتارهایجنسیکهفردازخودنشانمیدهد،دربیشترمواردتحتتأثیرمعانی
وتصاویرذهنیبرگرفتهازفرهنگعمومیجامعهمیباشد؛مثالدرجامعهاسالمیدیدگاهبیشترافراد
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جامعهبرقانونمندبودنروابطجنسیوپرهیزازبیبندوباریمیباشد.
حالشماتصورنماییددرجامعهایکهمردمآنحتیازآوردناسمهمجنسگراییهمشرمدارند،
بهفردیکهاینعملراانجاممیدهد،بهچهدیدینگاهنگریستهوچهبرچسبهاییبهاومیزنند.
تأثیرفرایندبرچسبزنیاینپیشگوییخودخواهانهرابهدنبالداردکهفردبرچسبخوردهدارایویژگی
هایبرچسبمیباشد.افرادیکهبرچسبمیزنند،اعتقاددارندکهفردبرچسبخوردهممکناستبه
شیوههایمختلفرفتارانحرافیراتکرارکند،بههمیندلیلبهپیشداوریوپیشگوییرویمیآورند.
بههمیندلیلفردبرچسبخوردهتأییداجتماعیالزِمشخصیِتموردنیاز)خود(رادرمیانافرادجامعه
بدستنمیآوردوبرایتأمینآنبهمیانافرادیمیرودکهبابرچسبویسازگاربودهوتأییداجتماعی
الزمرابرایخودفراهممیکنند)بیاني،1389ش:ص7(.فرددراثرطردشدنازاجتماعبهطورناخود
آگاهدچارعارضههایروانیخطرناکیمیگرددکهاینعارضههارابهاینرفتارجنسینسبتمیدهند.
اگرجامعهبهعنوانمجرمبهآنهانظرنکندلواطبهتنهاییاثرمخربیبررفتاروروانفردمجرمندارد.

حالجاداردتابابررسیتکتکاینادعاهاصحتوسقمآنراموردبررسیقراردهیم.

الف( رفتار حیوانات الگوی رفتاری فطرت و غريزه ی انسانی 
آیارفتارهاییراکهحیواناتانجاممیدهندالگویفطرتوغریزهانسانمیباشد؟درپاسخبایدگفت
کهغریزهوفطرتآدمباباقیموجوداتمتفاوتاست؛زیراانساندارایویژگیهایمنحصربهفردی
استکهاوراازسایرموجوداتکرهزمینمتفاوتمیکند،کهازجملهمیتوانبهقوهعقل،اختیار،
روح،ظرفیتنامحدودو...اشارهکرد؛همچنین،بسیاریازحیواناتکارهاییانجاممیدهندکهانسان
انجامآنکارهارابرایخودشایستهنمیداند.مثاًل،برخیحیواناتوعلیالخصوصشترهانجاستخود
وسایرحیواناترامیخورند،آیااینامرميتواندجوازيبراينجاستخواريانسانباشد؟ایننوع

سنجشراقیاسمیگویندکهدرعلممنطق،آنراازدرجهاعتبارساقطميدانند.
سایر که چرا میباشد؛ الفارق مع قیاس عالم، موجودات سایر با انسان مقایسه و سنجیدن پس
موجوداتشأنیتمقایسهشدنباانسانراندارند.شهیدمطهریمینویسد:»اگرانساندراینزمینه
اقتصادیو بهمقرراتسیاسی، به نیازي پایانپذیریمیداشت، مانندحیواناتظرفیتمحدودو ها
جنسینبود؛ازنظراخالقینیزنیازیبهاخالقسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوجنسینبود؛همانظرفیت
محدودطبیعیهممشکالتراحلمیکرد؛اماهمچنانکهازمقرراتواخالقمحدودکنندهدرروابط
اجتماعیواموراقتصادیوازعفتوتقوایسیاسیواجتماعیگریزینیست،ازمقرراتواخالقمحدود
کنندهجنسیوازعفتوتقوایجنسینیزگریزینمیباشد«)مطهری،1391ش:ص76(.همینوضع
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محدودیتهاومواخذههانشاندهندهظرفیتنامحدودانسانمیباشدکهانسانرابهطورکلیازسایر

موجوداتمتمایزمینماید.
حالکهتمایزانسانباموجوداتدیگرعالممعلومشد،متوجهمیشویمکهفطرتآدمینیزباسایر
موجوداتجهانتفاوتاساسیدارد؛چوندرتمایالت،خواستهها،ظرفیتها،نیازها،وکمالطلبی
هاباسایرموجوداتمغایرتدارد.بنابراین،اساسقیاس،بهویژهاینگونهقیاسکردن،باطلبودهو

حیواناتنمیتوانندالگویفطرتوطبیعتانسانباشند.

ب(منشأ همجنس خواهی در دوران جنینی
آیامنشاءهمجنسخواهیازقبلازتولدانسان)دورانجنینی(میباشد؟اینکهزیستشناسانتفاوت
هاییرادرمغزافرادهمجنسگرابادگرجنسگرایانیافتهاند،نیزمیتواندناشیازایجادحالتاغنایی
باشدکهدراثرتکرارآنعمل،اینتفاوتهابهوجودآمدهباشد.هنوزدرحداحتمالاستکهاینتفاوت
هامادرزادیباشدکهاحتمالآنهمبسیارپایینميباشد.احتمالاینکهباتکراررابطهیجنسیبا
همجنساینتفاوتهابهوجودآمدهباشد،بسیارباالترمیباشد؛چونهمانطورکهگفتهشدانسان
فطرتاوخلقتادگرجنسگرامیباشد،یعنیخداوندانسانرادگرجنسگراآفریده،ولیافرادباانتخاب
هایاشتباهخوددراینصفحهنگاشتهشدهدستمیبرند.ازطرفی،ازنظرعلمیثابتشدهاستکه
رفتارهایپدرومادردردورانجنینیوحتیقبلازآن،یعنیهنگامبستهشدننطفهفردوحتیپیش
ازآن،درویژگیهایساختاریورفتاریفردبهشدتاثرگذارمیباشد.احتمالدارداینتفاوتهابه
دلیلرفتارنامناسبوالدینحاصلشدهباشندکهایننیزازدرصداحتمالباالییبرخورداراست.درآن
صورتهمنميتوانبروزتفاوترابهطبیعتآدمینسبتداد،بلکهایننیزعدولازطبیعتآدمیمی

باشد؛فقطاینجاعاملاینعدولپدرومادرمیباشند.
بنابراین،اینکهتعداديازافرادهمجنسگرارابررسينمودهوبهوجودتفاوتهایيدرمغزاین
افرادباافراددگرجنسگرابرسند،واینتفاوتهاونیزتمایلبههمجنسگرایيرابهدورانجنینیفرد
نسبتدهند،ادعاییبیپایهواساسمیباشد؛چونوجوددواحتمالدیگردرکنارایناحتمالباوجود
درصداحتمالبرابررانادیدهگرفتهاندوفقطایناحتمالرابهعنواننتیجهتحقیقاتخودبیانصافانه

مطرحنمودهاند.

ج(علت واقعی رفتار های همجنس خواهانه در میان کودکان 
آیارفتارهایهمجنسخواهانهدرمیانکودکانکهبراساسطبیعتخودعملمینمایند،میتواند
دیده رفتارهایهمجنسخواهانه بالغ نا درکودکان اینکه باشد؟ رابطه این بودن برطبیعی شاهدي
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میشود،بهدلیلعدمآگاهیوعدمتواناییوالدیندرانجامتربیتصحیحجنسیمیباشد؛چونرفتار
هایجنسیدرکودکان،ازسنین3-۴سالگیآغازميشود.»بازیهایسکسیازحدودسهسالگی
بینبچههاشروعمیشودوبهصورتهایابتدایی،چوننگریستنبهآلتهاییکدیگر،بهانجام
میرسدودرپنجسالگیاگربچهسینمارفتهایباشددرآغوشگیریوبوسههایداغرایادگرفته،
واگرنرفتهباشدباپاهایشانبازیمیکنندوبهیکدیگرفشارمیآورند.ازهمینسناستکهنباید
اجازهدادفراشبچههایکیباشدودرکناریکدیگربخوابند.دستوراسالمنیزچنیناست«)پاکنژاد،

1355ش:ص2۴2(.
موریسدبسدرکتابمراحلتربیتمیگوید:»اثرحیاتجنسیدررفتارهایگوناگوننوجوانان
دیدهمیشود؛وقتیاینامرراازسایرجنبههایفعالیتاوجدامیکنیمخطرایناستکهافکارو
ازخود فعالیتجنسی یابد.حتیکودکهم،نوعی اوپرورش بلوغدر وسواسیووحشتهایدوره
نشانمیدهدکههنوزرنگتناسلینداردونادیدهانگاشتنآنباخطراتجدیهمراهاست«)کجباف،

138۴ش:ص122(.
با دارد دارد،چونسعی تفریح بازیو بیشترجنبهی برایکودک رفتارهایجنسی این اگرچه
چیزهایجدیدیآشناشود.ولیزمانیکهبچههابزرگترشونددیگرباایناعمالمأنوسمیباشندو
هنگامیکهبالغشونددیگرداخلدرانحرافاتیهستندکهازکودکیبهآنهامشغولبودهاند؛حالآنکه
اگرتربیتصحیحپدرومادردرهمانابتدایامرواردکارمیشد،دیگرفردازهمانابتدامسیرصحیح
رامیپیمودوداخلدرانحرافاتنمیشد.ازطرفی،چوندردورانکودکیبیشترکودکانهمجنسبا
یکدیگربهبازیمیپردازندطبیعتابایداینشناختهاورفتارهایجنسیدرمیانهمجنسهاباشد.

میدوراکزدرموردتأثیرعواملاجتماعی،بهویژه،عاملخانوادگیعدمحضوروالدیندربروزاختالف
جنسیاینگونهمینویسند:»والدیننقشمهمیدررشدویادگیریبهنجارکنشهایجنسیدارند،
بطوریکهغیبتیکیازوالدین،فرآیندایجادرفتارهایجنسیبههنجاررادرکودکانبامشکلمواجه
میکند،بهعبارتدیگر،نبودپدردرخانوادهبرایکودکپسر،وفقدانمادربرایکودکدختر،جریان

یادگیریبههنجاررفتارهایجنسیرابامشکلمواجهمیکند«)بیانیوهمکاران،1389ش:ص3(.
بیبرمينویسد:»تابهحالبرروی1000همجنسگراو50جفتازوالدینشانمطالعهکردهامو
الگویمشابهیدر90٪آنانیافتهام.درتماممدتآزمایش،حتییکمردهمجنسگراییکهپدرش
احترامگذاشتهوعشق او به ندیدهام.پسریکهپدرش باشد رفتارمهرورزانهداشته اخالقسازندهو
میورزد،هرگزهمجنسگرانمیشود.منبهایننتیجهرسیدهامکهرفتاروالدینبرانتخابتمایلجنسی
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کودکانبسیارتأثیرمیگذارد«.بیبربعدهاگفتههایخودرااینگونهادامهداد:»ماهموارهگفتهایمکه
یکپسرکهپدریبااخالقسازندهومهرورزانهداردهرگزهمجنسگرانمیشود.بایدتوجهداشتکه
عکساینگزارهصحیحنیستوهرپسریکهپدرشاخالقمخربدارد،لزومًاهمجنسگراازآبدر

نمیآید«)سازمانغیرانتفاعیبنیادویکیمیدیا)دائرةالمعارفالکترونیکویکیپیدیا(:1392(.)2(
بنابراین،وجودرفتارهایهمجنسگرایانهباتربیتونقشتربیتیوالدینرابطهیمستقیمدارد.
»آموزشمسائلجنسیبهصورتصحیحوکاملدرهردورهوفراگیریارزشهاوهنجارهایدینی
وعملکردافراددرمقاطعسنی،افرادرابهسویصالحوپرهیزازفسادميکشاندوسالمتروانرا
برایآنانبدنبالدارد.درنتیجه،نسلجامعهسالمپرورشمییابدوجامعهسالممیشود«)فقیهی،

1391ش:ص22و23(.
زمینههایمختلف ادراکوفهمالزمدر از فرزندان باشندکه بایدتوجهداشته نکته این به والدین
متناسبباسنخویشبرخوردارند.بنابراین،الزماستمراقبروابطخودباهمسرخویشبودهوچهبسا
شوخیها،کنایات،اشاراتومطالباتیکهوالدیندرحضورفرزندانبایکدیگردارند،درشکلگیریرفتار
هاینامناسبدرآنهامؤثرباشد.کودکانونوجواناندرزمینهروابطجنسیومقدماتآنکنجکاویزیادیاز
خودنشانمیدهند.آنهادرنحوهروابطوالدین،کیفیتپوششآنهاو...دقتکردهومیخواهندازآنآگاه
شوند.دخترانوپسراندردورهکودکیوحدود6-7سالگی،ونوجواناندرحدود13-1۴سالگیازنقش
خودبهعنوانمادروپدراطالعدارند،اگرچهازچگونگینقشخودآگاهینداشتهودربرخیمواردنوعی
تقلیدوهمانندسازیاززندگییکزنوشوهررانشانمیدهندکهمبیناهمیتآموزشوتربیتجنسی
است.الزماستپدرانومادرانفرزندانرادرموردمسائلجنسیبهصورتتدریجیازحسنوقبح،منع

وجوازهاآگاهنمایند«)کجباف،138۴ش:ص120-119(.
رشد جریان در که»کودک است معتقد درکودک رفتاری الگوهای گیری موردشکل در فروید
شخصیتازطریقفرآیندهمانندسازی،سعیدرتکرارویادگیریرفتارهایافرادیداردکهآنافراد
دارایمنافعوقدرتهاییهستندکههمینمنافعانگیزهکودکبرایتکراررفتارهایآناناستتااز
طریقتقلیدویادگیریرفتارهایآنان،بتواندازمنافعوقدرتدراختیارآنانبهرهمندشود.مهمترین
افرادیکهکودکدراوایلیادگیریرفتارهایشازآنهاتقلیدمیکند،والدیناست.کودکازطریقتکرار
رفتارانانسعیدرداشتنموقعیتآناندارد.اگروالدیندرخانوادهحضورکافیوبموقعنداشتهباشند،
فرآیندهمانندسازیبامشکلواختاللمواجهمیشود.همینموضوع،جریانیادگیریرفتارکودکرا

بامشکلمواجهمیکند)بیانیوهمکاران،1390ش:ص10(.
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خطرناکترینزمانهمجنسخواهیپسراندرسنین8تا13ميباشد.اینسنبهترینوعالی
ترینونتیجهبخشتریندرمانوجلوگیریازفاعلبلکهبیشترمفعولواقعشدنآنانمیباشد.باید
نگذارندخلوتیبیابند،یادریکجابخوابند.مهمترازآن،اینکهفرزندخودراازمحبتوآسایشدور
نسازندکهاگرمختصرمحبتوآسایشازهمجنسبزرگتریدیدزودجذبمیشود.درمانمهمتراینکه
اگردرخانهایاستکهمادرتسلطبرپدرداردوچهدرخلوتوچهدربرابرفرزندانشپدررامنکوب
میسازدبدونشکعوارضیچندگریبانگیرفرزندانخاندانمذکورمیشودکهیکیازآنهاتمایلبه
همجنسخواهیاست؛زیراپسرازپدرمتابعتمیکندودربرابردیگرانعاریازغیرتوشجاعت،

استقاللخودراتسلیممینماید)پاکنژاد،1355ش:ص2۴3(.
خانواده،کمبود نقش توان مي جنسی های ناهنجاری عوامل میان در اول وهله در طورکلی، به
محبت،استبدادوسلطهگریوالدین،تحقیر،پنهاننداشتنروابطزناشوییازسویوالدین،وازهمه
مهمترناآگاهنگهداشتنفرزندرانامببرد.بنابراین،نمیتوانمدعیشدکهرفتارهایهمجنسگرایانه

درکودکاننشاندهندهطبیعیبودناینعملمیباشد.

د(وجود افراد همجنس خواه علت قانونی شدن اين رابطه

آیاوجودافرادیدرجامعهباگرایشهمجنسگرایانهمیتوانددلیليبرایقانونیشدنآنباشد؟
دلیل نیز میباشد گرایی همجنس آنها جنسی گرایش که دارند وجود افرادی جامعه میان در اینکه
به که افرادی اشارهشد که مثبتدهیم.چونهمانطور رأی رابطه این آزادشدن به تا  نمیشود
همجنسگراییتندرمیدهندپسازمدتیدیگرقادربهایجادرابطهباجنسمخالفخودنمیباشند.
اینکهبرخیازابتدایبلوغداراياینگرایشميباشند،بهدلیلایناستکهبسیاریازافرادیکهدر
کودکیدچارمشکالترفتاریجنسیمیباشندوتحتتربیتودرمانقرارنمیگیرند،دردورانبلوغ
رفتارهایناهنجارجنسیآنهاشدتمیگیرد،بهنحویکه»اکثرمفعوالن)درسنینکودکی(دربزرگی
فاعلمیشوند.20درصدهمجنسبازاندرزمانبلوغبهرفتارخودادامهمیدهند)پاکنژاد،1355ش:
ص2۴3(.حالآنکهاگردرهمانکودکیموردتربیتودرمانقرارمیگرفتند،همازمضراتآندر
امانبودندوهماینکهجامعهازخطراتیکهاینانبرایشایجادمینمودنددرامانمیبود.بنابراین،این
نیزنمیتوانددلیلخوبیبرایقانونیشدناینرابطهباشد.اگرچهاینافرادجزوجامعهاندونیازهایی
دارند؛ولیاگربخواهیماینرفتارراقانونیکنیم،مضراتسختتروشدیدتریدامنجامعهرامیگیرد

کهجبرانآنهاشایدغیرممکنومحالویابسیاردشوارباشد.
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 ه(درمان همجنس گرايی!!

آیاتاکنونکسیتوانستهگرایشجنسیهمجنسبارگیرادرماننماید؟اینکهمیگویندتاکنون
کسینتوانستهدرمانیبرایاصالحهمجنسگراییارائهنمایدنیزبهدلیلاینمیباشدکهکسیروی
آنکارنکرده،یعنیپسازآنکهطییکرأیگیریونهکارعلمیدرانجمنروانشناسیامریکا،و
بهتبعآندرسازمانبهداشتجهانی،همجنسگراییازلیستبیماریهاواختالالتروانیحذف
شد،یکنگرشنویننسبتبههمجنسگراییبهوجودآمدکهاین»نگرشنویننسبتبههمجنس
بارگیهمانگیزهدرمانگرانوهمبیمارانرابرایدرمانتغییرمیدهدکهاینتغییرنگرشباعدم
موفقیتدرمانهمجنسبارگیدرغرببیارتباطنیست«)یاسمیوهمکاران،1385ش:ص223(.
چونقبلازآنتالشهاییکهدراینزمینهشدهبودتاحدودیبهنتیجهانجامیدهبود.بهعنوان
نمونه،دکتررابرتهیثازدانشگاهتولینتئواورلئانتوانستهالکترودهاییدرناحیهمخصوصیاز
مغزبیمارانهمجنسخواهگذاشته،بابرقراریجریانالکتریسیتهضعیفآنقسمتراکهمربوطبه
سکسولذتازجنسمخالف)یعنیازراهفطرت(است،تحریکوآنانراکامالدرماننماید)پاکنژاد،
1355ش:ص238(.همچنین،درکشورخودمانگروهیازروانشناسانتوانستهانداینبیماریبهظاهر
درماننشدنیرابهسادگیوباروشهایتخصصیروانپزشکیدرماننمایند؛ازجملهاعضایاین
گروهروانشناسیمیتواندکترمحمدتقییاسمی،دکترعلیمحمدی،دکترجعفرکاملی،دکترمحمد
رضایوسفیودکترسیدمحمدمهدیصمیمیاردستانیرانامبردکهطیمقالهای،برخیروشهای

کارخودرانیزتوضیحدادهاند.

و(آثار سوءروانی ثمره ی ديدگاه جامعه به افراد همجنس گرا 

آیاهمهآثارسوءروانیحاصلازهمجنسگراییدراثربرخورداجتماعونگرشآنبهفردمیباشد؟
اینکهدیداجتماعبررفتارفرداثرمیگذاردوفردخودرابهچشماجتماعمیبیند،امریحتمیوقابلقبول
است.ولیایننگاهکهاگردیداجتماعنسبتبهافرادهمجنسگراتغییرنمایدومسألههمجنسگرایي
امريعاديتلقيشود،همجنسگرایيهیجاثرسوئیبرفردواجتماعنخواهدداشت،قابلپذیرشنیست.
چون،اوالاینکهجامعهدیدسوئیبهاینامرغیرطبیعینداشتهباشدرا،حتیدرجوامعیکهاینگونه
روابطدرآنهابهصورتقانونشدهوکسیرابهخاطراینرابطهمجازاتنمینمایند،نیزنمیتوانتحقق
بخشید،کمااینکههنوزدرجوامعیکهاینرابطهراقانونکردهاندافرادهمجنسگراازدیدبرخیافراد
جامعه،افرادیمشکلدارودارایاختاللتلقیمیگردند.اینتنفرعمومیدراینعصرواعصارگذشته
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خودمیتواندشاهددیگریبرغیرطبیعیبودناینرابطهباشد.عالوهبرآن،باوجودقانونيشدنوتغییر
نگرشبرخیافرادجامعه،ماشاهدآثارسوءبسیاریدرزمینههایاجتماعیوفردیبهصورتروانی
وجسمیمیباشیم؛یعنیبسیاریازآثارسوءناشیازاینرابطهجنسیمنشأیيمتقاوتازاجتماعدارند
کهآنمنشأازدیدگاهدینمبیناسالمنفسرابطهمیباشد.بنابراین،اینکههمجنسگراییبافطرت
وخلقتانسانیمطابقتداشتهباشد،واساساطبیعتانسانیباآنسازگارباشد،بهطوربنیادینادعایی
بیپایهواساسمیباشدکهدرمقابلعقلقراردارد.دربارهعدممطابقتهمجنسگرایيبافطرتدالیل
زیادیوجودداردکهبهطورخالصهبهبرخیازآنهااشارهنمودیم.ازطرفی،طبیعینبودناینرابطه
برایانسان،بهواسطهمضراتبسیاریکهدارد،نیزبهطورواضحوآشکارمعلوماست؛چوناگرطبیعی
بودآثارسوئیبرایبشروجامعهبشریبهدنبالنمیداشت،حالآنکهجزایناست.براینمونهبرخی

مضراتفردی)جسمیوروانی(واجتماعیرابهطوراجمالوبضاعتبیانمینماییم.

آثار و مضرات فردی همجنس گرايی)جسمی  و روانی(

الف(عوارض جسمی حاصل از رابطه های  همجنس گرايانه
زیانهایاحتمالیدرصورتعملکردنادرست

1.احتمالبروزخونریزیهایکمیازیاددرکانالمقعدوافزایشاحتمالبیماریهایعفونی
2.بروزمشکالتدرگیرندههایاحساسیموجوددرکانالمقعد.
3.عوارضفیزیکیناشیازرابطهجنسیمقعدیدردرازمدت

۴.دردشدید
5.احتمالابتالبهبعضیازبیماریهاازجملهایدز

6.درصورتعدمدقتزوجیندرنحوهآمیزش،امکانشکستنآلتتناسلیفاعلیاپارگیدرمقعد
مفعولوجوددارد.

مشکالت گیرنده های کانال مقعد

گیرندههایزیادیدرمجرایمقعدوجوددارد،منتهامشکالتیرامیتواندبرایشخصمفعولایجاد
کند.ازجملهاینکهعضالتحلقویکهمجرایمقعدرامیبندددچاراشکالمیشوند.گیرندههاییکه
درمجرایمقعدهستندبسیارحساسهستند.بههمینخاطر،بهمحضاینکهمدفوعواردانتهایرکتوم
میشودفرداحساسمیکندبایددستشوییبرود.اینگیرندههابهحدیحساسهستندکهفردتفاوت
وجودگازومدفوعرامیفهمد؛یعنیفقطکششنیستکهاینهاراازهمتفکیکمیکند.بنابراین،انجام
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آمیزشمقعدیدردرازمدتحتماآسیبهاییبهفردواردمیکندومشکالتماندگارفیزیولوژیکایجاد

میکند.

عوارض رابطه جنسی مقعدی در دراز مدت

وچینهای مقعدشده فراخترشدن تدریجسبب به مکرر بهصورت مقعدی رابطهجنسی انجام
مخاطیمقعدراازبینميبردودرمواردپیشرفتهنارسائیعضلهاسفنگترمقعدوبیاختیاریمدفوعی

نیزایجادخواهدشد.

عوارض رابطه جنسی مقعدی در کودکان

اگرکودکانبازورموردتجاوزجنسیازمقعدقرارگیرند،چونمجرایمقعدتنگوباریکیدارند
عالئمتروماماننددردشدیدنواحیمقعد،باالکشیدهشدنعضالتمقعدوقیفیشکلشدنآن،خون
مردگییاخراشیدگیوزخمدرالبالیچینهایمقعدوگاهپارگیهایشدیدمخاطیوعضالنی
مشاهدهخواهدشد.چونمقعدازنواحیرفلکسزایبدناستدرمواردنادریحتیمرگناگهانینیز

گزارششدهاست.

بیماری های احتمالی در صورت عملکرد نادرست

بیماری ايدز

براساسآمار،انتقالویروساچ.آی.وی.ازطریقرابطهجنسیمقعدی،همچنانباالترینمیزان
مردان جنسی، آمیزش طریق از آلوده افراد بین در میدهد. اختصاص خود به را اننقال خطر درصد
همجنسگراییکهبهرابطهمقعدیگرایشدارند،بیشترینقربانیاناینویروسراتشکیلمیدهند.در
صورتیکهشریکجنسیدریکرابطهجنسیمقعدیچهزنوچهمرد،آلودهبهویروساچ.آی.وی.

باشد،قادربهانتقالآنبهشخصفاعلبیشترازرابطهواژینالمیباشد.
دالیلمیزانباالیخطرانتقالویروساچ.آی.وی.ازراهنزدیکیمقعدی

1.دیوارهداخلیرودهبزرگ)بخشداخلیمقعد(خودقابلیتجذبمستقیمموادوانتقالمستقیم
آنبهخونرادارد.

2.حلقهخروجیجدارهمقعدبهدلیلاینکهمانندواژنقابلیتارتجاعیوانعطافپذیریالزمبرای
نزدیکیوحرکترفتوبرگشتیآلتتناسلیمردراندارد،درنتیجهاحتمالخراشبرداشتنوخون
ریزیآنبسیارباالمیباشد.اینخراشهاوبریدگیهااغلبدربافتوبسیارریزمیباشدومعمواًلبا

چشمغیرمسلحقابلدیدننیستند.
3.همچنین،نوکآلتتناسلیمرداننیزبهدلیلعدموجودمحیطیمناسببرایحرکترفتو
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برگشتیاحتمالداردکهدچارخراشدرسطحگرددکهاینموردخطردریافتویروسرادرشخص
فاعلهمافزایشمیدهد.

درصورتیکه توجهیمیباشد. قابل میزان به آی.وی. اچ. ویروس بهحمل قادر منی مایع .۴
شخصیبهصورتمفعولدرآمیزشمقعدیشریکباشد،ومایعمنیازطریقمقعدواردبدنویشود،

درصورتآلودهبودنفاعل،خطرزیادانتقالویروساچ.آی.وی.بهویوجوددارد.
درایننوعرابطه،مهمترینخطریکهاشخاصراتهدیدمیکندتماسخونیمستقیموهمچنین
مایعاتدرونیبدنباخونشریکجنسیمیباشدکهدرصورتآلودهبودنهریکازشرکایجنسی،

احتمالسرایتویروساچ.آی.وی.بهشریکسالموجوددارد.

سرطان بوون

بیماریبوون)BOWEN(یکیازانواعسرطانهایپوستی)SCCیاسرطانسلولسنگفرشی(
نادرميباشدکهدرمخاطانتهایمقعدتظاهرپیدامیکندودرسنینباالوجوانانیکهزگیلمقعدی
وفعالیتجنسیزیادیدارند،دیدهمیشود.عالئمآنخارشدورمقعدیسوزشیاخونریزیهست.در
معاینه،پالکهایمجزايقرمزپوستهداردیدهمیشود.اینبیماریدرمواردنادریدرهمجنسگرایان

گزارششدهاست.)اشرفیان،1380:ص125(.

ب(مضرات روانی حاصل از رابطه های  همجنس گرايانه 

1- مغايرت با فطرت عامل اصلی تحیر و اضطراب

انسانهمخوانینداشتهباشد،تأثیرسوءداشتهوبرتحیر، بافطرت بهطورکلیهرعملیکه
سرگردانی،پریشانیواضطرابدرشخصافزودهمیشود،حتیاگربهظاهرازآنلذتبردهوبدان
خرسندباشد.محمدبنسنانگوید:»امامرضا-علیهالسالم-درپاسخبهسواالتویبرایاونوشته
است...تاآنجاکهگوید:وعلتحرمتمردانبرایمردانوزنانبرایزنانهمانترکیبیاستکه
استکه دلیل این به نیز و آفریدهشدهاند. آن بر مردان استکه وطبیعتی دادهشده قرار زنان در
آمیزشمردانبامردانوزنانبازنانموجبانقطاعنسلوازبینرفتنفساداندیشهوخرابشدن
دنیاست«)بروجردی،بیتا:ج25/ج765(.ازطرفی،ویژگیهایساختاریجسمیموجوددرمردوزن
بهطورواضحوآشکارانشانمیدهدکهدقیقًافطرتوخلقآدمیمغایرباچیزیاستکهشماادعا
میکنیدوبهطوربارزمشهوداستکهمردانبرایارضایمیلجنسینبایدبهمردانوزنانبهزنان
مراجعهکنند،درآنصورتزنانبایدابزارجنسیمتفاوتوباویژگیهاییمتفاوتازاینکهاکنونوجود
دارد،میداشتندوعملجنسیمردانبایکدیگرنیزنبایدآسیبجسمیراناشیمیشد،درحالیکه
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پزشکاناینعملراعملیخطرناکومتحملامراضگوناگونجسمیمیدانندکهدرعوارضجسمی،
اینگناهبزرگبهطورمفصلبیانشد؛همجنسگراییخواهسحقباشدوخواهلواط،مغایربافطرت
وخلقآدمیاست.واضعخلقت،یعنیخداوندعزوجل،وضعخلقتبشردوپاراطوریانجامدادهکه

مردانبرایارضایجنسیبهزنانوزنانبهمردانرويمیآورند.

2- ارضای عاطفی ناقص عامل ديگر افزايش تحیر

ازطرفدیگر،بحثارضایعاطفینیزدرکنارارضایجنسیمطرحمیشود؛اینیکحقیقت
واضحاستکهانسانیکیازاهدافشبرایتشکیلزندگیمشترکارضاینیازعاطفیمیباشدوفقط
مسئلهیارضایجنسیمطرحنیست.برفرضمحالکهدوهمجنسبتوانندیکدیگرراازنظرجنسی
تأمیننمایندولیازنظرعاطفیکمیتهردویشانلنگمیزند،وهردونیازعاطفیشانبیپاسخمی
ماند.درنهایت،مجبورمیشوندکهیکیازآندو،چهبرایرفعنیازجنسیوچهرفعنیازعاطفی،نقش
جنسمخالفرابازینماید.بهعبارتدیگر،یکیمجبورمیشودبرایامتاعجنسیوعاطفی،رفتار
هاییبهخالفذاتشنشاندهدکهاینرفتارهابهصورتقراردادینبوده،بلکهبهویالقامیشودو
دراینمورداختیاريازخودندارد.مثال،دررابطهلواطفردمفعولدچاراحساستأنثمیشودتابتواند
بخشیازنیازعاطفیخودرابرطرفنماید.ایجادایناحساسبهرفعنیازعاطفیدرویبرمیگردد
وروحشبرایبهرهمندیازآنبهطورغیرطبیعی،بنابرعملیکهرویویانجامشده،بهاحساس
تأنثگرفتارشده،دچاراختاللدرهویتجنسیمیگرددکهیکیازعللایجادایناختاللدرهویت،
همجنسگراییمیباشد.درهمینرابطه،دکترپاکنژادمینویسد:»مفعولگاهیبهآرایشظریف
زنانگیمیپردازدوبسیاریازآنهاتزلزلشخصیتمردانگیدارندوحتیهمانندزنانیکیراانتخاب
کردهوخودراتحتالحمایهویقرارمیدهند.برخیروانشناسانتاآنجاپیشرفتهاندکهمیگویند:حتی
نزدمفعوالنیکهباهوشنداینمسئلهاهمیتداردکههمهمفعوالندرزندگیبیارادهشده،سرپرستی
میخواهند.وپذیرفتنآلتیکمردجبرانبیارادگیوکمِیشخصیتبهعنواننیروگرفتنمیباشد.
همانندکودکیکهپستانمیگیردواسپرمویبهجایشیرمادراست«)ص2۴5(.درمساحقهنیزبرای
ارضایکاملتر،یکیازدونفرنقشمردرابازیمیکندورفتارهاییفاعلگونهازخودشنشانمی
دهد)کهبهآنطبقزدنگویند(تابهحسناقصیازارضایعاطفیدرکنارارضایجنسیدستیابد.
دکترپاکنژادمینویسد:»مبتالیانبهسحقدخترانیهستندکهادایمردانرادرمیآورندفبهویژه
اسافلاعضارامردانهمیسازند«)ص229(.عدمتواناییدرارضایعاطفیتوسطهمجنسخود،شاهد
دیگریاستبرایاینکهعملقبیحهمجنسگراییمنافیفطرتآدمیاستودرصورتانجامآن،
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فطرتوروحانسانآسیبجدیمیبیند،عالوهبراینکهتبدیلدرخلقتواسرافوتجاوزبهنفس
استوازاعظمکبائردیناسالمبهحسابمیآید.

آثار و مضرات  اجتماعی همجنس گرايی

1- احساس کاذب رضايت جنسی عامل زده شدن ريشه  جامعه

اینعملشنیعموجبمیشودفردیکهدرگیرآناست،درخودیکرضایتجنسياحساسکند
کهایناحساسرضایتنسبتبهاحساسرضایتزناشوییکاذباست؛چونعالوهبراینکهفطرت
انسانباعملازدواجمغایرتیندارد،بلکهتنهاچیزیکهموافقفطرتآدمیاست،ازدواجاست.پسلذتی
کهانسانازازدواجمیبردلذتیکاملدرروابطجنسياست.وهرگونهلذتبردنبهخالففطرت،
احساساتی،لحظهایولطمهزنندهاست.زیرااحساس،سیریکاذبمیآوردوفردپسازمدتی،دیگر
ازانجامعملیکهمنافاتبافطرتندارد،لذتکافیوکاملینمیبرد.حتیاگراینروابطواعمال
ادامهپیداکند،دیگرحتیقادرنخواهدبودباجنسمخالفارتباطبرقرارکند،دیگرچهبرسدبهرابطهی
جنسی.مثلکسیکهپفکمیخورد،باآنکهغذایکاملینخوردهولیاحساسسیریمیکنددرحالی
کههنوزانرژیالزمموردنیازبدنشرادریافتنکردهوحسمیکندسیراست.چراکهحجممعدهاو
باچیزیبیارزشسیرشدهاست.ایناحساسسیریکاذباستچوندرحقیقتسیرنیستولیبا

چیزحجیمیحجممعدهیخودراپرکردهومعدهاشدیگرجایيبرايچیزدیگریندارد.
درحقیقت،لواطنیزدررابطهجنسيهمینحالترادارد.خداوندفطرتًاانسانراطوریخلقکرده
کهانسانبهغیرهمجنسشگرایشپیداکردهونیازهایذاتیراکهخداونددروجودشقرارداده،تأمین
نماید؛فردباتأمینایننیازهایاساسیبهآرامشوثباتاخالقیورفتاریرسیدهوبهسویکمال
حرکتمينماید.حالاگرایننیازانسانازراههایغیرصحیحومغایربافطرتتأمینشود،درحقیقت
تأمیننشدهبلکهاحساسیکاذبموجبشدهتافرداحساسکند،ایننیازفطریاوتسکینپیداکرده
استکهدرصورتادامهاینعمل،فردبرایتسکینغریزهاشبهجایازدواجبهکراتبهاینعمل
دستميزند.بااینکار،غریزهفرد،کهدارایظرفیتمحدودیاست،احساسسیرینمودهودیگرنمی
تواندازعملیغیرازآنلذتببرد.بنابراین،وقتيفردبافرددیگریمشغولبهاینعملمیشوند،بعد
ازمدتیدیگرقدرتبهبرقراریارتباطباجنسمخالفرانداشتهوازارتباطجنسیايغیرازلواطارضا
نمیشود.حتیپسازمدتی-اگرمتأهلباشد-قادربهبرقراریارتباطباهمسرخودنمیباشد،درنتیجه
زندگیاشبهطالقختممیشود.همچنین،اگرچنینفرديمجردباشدچونازطریقهمجنسارضا

شده،دیگرنیازیبهازدواجدروجودخودنمیبیند.
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ِعلیهالسالمِفيَحِدیثٍآناْمَرأًَةَقالَْتلَُهأَْخبِْرنِيَعِن »الَْحَکِمَعْنإِْسَحاَقبِْنَجِریٍرَعْنأَبِيَعْبِداهللَّ
َعاٍتِمْننَاٍرَو َقْدُألْبِْسَنُمَقطَّ َُّهإَِذاَکاَنَیْوُمالِْقَیاَمِةُیْؤتَیبِِهنَّ نَاأَن الزِّ ِفیِهَقاَلَحدُّ ُهنَّ اللََّواتِيبِاللََّواتِيَماَحدُّ
ِفي أَْعِمَدٌةِمْننَاٍرَوُقِذَفبِِهنَّ إِلَیُرُءوِسِهنَّ ْعَنبَِمَقانَِعِمْننَاٍرَوُسْرِولَْنِمْننَاٍرَوُأْدِخَلِفيأَْجَواِفِهنَّ ُقنِّ
َساُءبَِغْیِرِرَجاٍل َجاِلَفَبِقَيالنِّ َجاُلبِالرِّ النَّاِرأَیَُّتَهاالَْمْرأَُةآنأَوََّلَمْنَعِمَلَهَذاالَْعَمَلَقْوُملُوٍط-َفاْسَتْغَنیالرِّ
«)عاملی،1۴09ق:ج:20/ص3۴5(؛»زنیبهامامصادقعلیهالسالمگفتمرا َفَفَعلَْنَکَماَفَعَلِرَجالُُهنَّ
آگاهکنازهمجنسگراییوحدهمجنسگرایان.امامفرمودندهمانحّدزناکاراست.هنگامیکهروز
قیامتفرارسدآنهارامیآورند،درحالیکهباقطعههاییازآتشپوشیدهشدهاند؛روسريهاییآتشین
برسرآنهاست؛لباسهاییآتشینپوشیدهاند؛عمودیآهنینوازآتشدراندرونآنهافرورفتهوبهسر
آنهارسیدهاستوبااینحالآنهارادرجهنممیاندازند.ایزن!اینعملبرایاولینباردرمیانقوم
لوطانجامشد.مردانبهیکدیگراکتفانمودهوزنانبدونمردماندند.بههمینجهتکاریهمچون

کارمردانخودانجامدادند«.
باتوجهبهاینروایتشریف،میتوانفهمیدکهمردانقوملوطازاینعملاشباءشدهبودندو
دیگرتوانومیلبرقراریرابطهیجنسیبازنانرانداشتند.علتنزولعذاببرآناناینبودکهزنان
نیزمانندمردانبهیکدیگرمشغولشدند،یعنیظرفیتوجودیآنانبارابطهباهمجنستکمیلگردید.
درحقیقتشایدعلتاصلیاینکهاسالماینعملراگناهکبیرهبهحسابمیآورد،ایناستکه
فردیکهاینعملراانجاممیدهدپسازمدتیبهاستغنایرابطهجنسیباهمجنسرسیدهودیگر
توانومیلبرقراریرابطهجنسیباجنسمخالفرانخواهدداشت؛کمااینکهوقتیلوطدخترانخودش
رابهجایمهماناناشبهقومشپیشنهادکرد،قومویبهاوگفتندمامیلیبهدخترانتونداریموتو

میدانیماچهمیخواهیم.
أَْطَهُرلَُکْم َاِتَقاَلَیاَقْوِمَهُؤاَلِءبََناتِیُهنَّ یِّ َرُعوَنإِلَْیِهَوِمنَقْبُلکَانُواَْیْعَمُلوَنالسَّ »َوَجاَءُهَقْوُمُهیُهْ
ََّک ُزوِنفِیَضْیِفیأَلَْیَسِمنکُمَْرُجٌلرَِّشیٌد.َقالُواْلََقْدَعلِْمَتَمالََنافِیبََناتَِکِمْنَحقٍَّوإِن ََواَلتُخْ َفاتَُّقواْاهللَّ

لََتْعلَُمَمانُِریُد«)هود:79-78(.
همانطورکهدرآثارسوءدیگراینرفتاربراجتماعاشارهخواهیمکرد،انجاماینعملخود 
عاملشیوعاینکارمیباشدودرصورتادامهوآزادبودناینرابطهجنسی،وشایعشدنآندربلند
مدتباعثقطعنسلمیگردد.امامرضا-علیهالسالم-دربابعلتحرمتلواطمیفرماید:»علت
حرامبودنمردانبرمردانیعنیلواطوحرامبودنزنانبرزنانیعنیمساحقهکردنآنستکهحق
تعالیدرآفرینشزنانومردانگویاآنهارابایکدیگرمرکبقرارداده؛یعنیزنانراازبرایمردان
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خلقکردهوبرطبقطبعمردانمقررداشتهاست،یعنیدراصلآفرینشووضعخلقتبنیآدم،زنانرا
بهجهترغبتومیلمردانآفریدواجزاءآنهارامناسبمیلمردانگردانید.جهتدیگرآنکه،اگرجایز
باشدمردانبایکدیگرلواطکنندویااینکهزنانبایکدیگرمساحقهکنندسببانقطاعنسلوفساد

تدبیردرنظمعالموخرابیدنیاشود)ابنبابویه،بیتا:ج2/ص330(.

2- انجام لواط عامل شیوع آن در اجتماع  

اینرابطهشوماثراتفردیوروانیمتفاوتیدارد.لکناینثمراتومضراتدرجامعهنیزتأثیرات
سوءوبسزاییدارد؛ازجملهمیتوانبهُعقدهیروانیکهبرایفاعلومفعولبوجودمیآید،اشارهکرد؛
بهویژهتأثیرسوءآنبررویمفعول.براساسنظریهجرجهومنز،»شکلگیریوتکراررفتارهای
اجتماعیبراینموضوعتأکیدداردکهدریافتپاداشمیتواندباعثتکراررفتارشود،چنانچهدرگذشته
ازفردرفتاریسرزدهباشدکهمتعاقبآنپاداشیدریافتکردهباشد،احتمالآنکهفردآنراتکرارکند

بیشترمیشود«)قضیهموفقیت()بیاني،1390ش:ص5(.
گاهیفردازمفعولواقعشدنخودبشدتلذتمیبردوسعیدردوبارهانجامگرفتناینعمل
ادامه از ناشی فاعل، از گناهمفعول بودن تر رابطهمیگوید:»بزرگ این در نژاد پاک مینمایددکتر
کارشنیزهستکهفاعلواقعیکهدامادنشدهازسیسالگیبهبعدمرتبعملشکاهشیافتهوحتی
پسازمدتیقدرتانجامشراندارد؛امامفعوالنمعتاد)ابنهدار(تاآخرعمرتقاضادارند.بهعالوه،
برایفاعالنپسازپایانجوانیدرصورتپایداریقدرت،بهندرتعملصورتمیگیرددرصورتی
کهمفعولمیتواندروزانهچندنوبتعملنماید؛همچنینعادتیکهدرفاعلبهآزموندرمیآید،در
مفعولباشدتبیشتریازمعتادینمزمنشدهمیباشد«)پاکنژاد،1355ش:ص2۴6(.نیزلذتکاذب
ایجادشدهدرفاعلواحساسسیریناپذیریدروی،وقدرتدرانجامدوبارهآن،ویراترغیببه
انجامدوبارهوچندبارهمینماید.ازطرفی،شیطاننیزدوطرفراترغیببهانجامآنمینمایدوبرای
شیوعاینگناهبهشیوههایمختلفودرافرادمختلفتالشوکوششمیکند.همچنین،براساس
احادیثوارده،فاعلباالخرهخودرامفعولقرارمیدهد.پیامبرگرامی)صلیاهللعلیهوآله(فرمودند:»من
الّحفیوطیالرجاللمیمتحتییدعوالرجالالینفسه«)کلینی،1۴29ق:ج11/ص256(؛»هرکس
درنقشفاعلیلواطاصراربورزدباالخرهخودنیز)ازجهتروانی(بهمفعولشدندرلواطگرایشپیدا
میکند«.اشخاصیکهبهانحرافلواطدچارند،پسازمدتی،احساسخواهندکردخودنیزازنظرجنسی
عالقهوافریبهدیگرانپیداکردهاندودوستدارندهمچنانکهآنهاازدیگرانکاممیگیرند،دیگران
نیزآنهاراموردعملقراردهندتاجائیکهپسازچندیقادرنخواهندبودبدونهمجنسموافقزندگی
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کنند)جوهریزاده،135۴ش:ص31(اینمطلبنیزبرشیوعاینامردراجتماعمیافزایدکهازتأثیرات
سوءاینرابطهميباشد؛یعنیانجاماینعملزشتوگناهکبیرههرچنددرخفاباشد،خودعاملمؤثری

درشیوعخودبهحسابمیآید.

3- ايجاد احساس تأنث شروع ناهنجاری ها اجتماعی

اثردیگریکهتأثیربهسزاییبراجتماعمیگذارد،احساستأنّثدرفاعلومفعولمیباشد؛یعنی
همانطورکهاشارهشد،مفعولیکهخودرادراختیارفرددیگریقرارمیدهدبهطورغیرارادیدچار
اختاللدرهویتجنسیمیگردد.درواقع،برعهدهگرفتننقشهایاجتماعیمخالفباجنسیتفرد،
باخودانتظاراتیرامیآوردکهباجنسیتاومتفاوتوگاهمتضاداست؛امافردمتناسببانقشاجتماعی
کهبرعهدهگرفتهاستبایدانتظاراتآنراتأمینکند.همینموضوعمیتواندباعثیادگیریرفتارهای
اجتماعیمتناسبباجنسمخالفدرفردشدهوجریانیادگیریاجتماعیبهنجاررابامشکلمواجه
کند)بیانیوهمکاران،1390ش:ص10(.امامصادق-علیهالسالم-ازقولپیامبرگرامیاسالم-صلی
اهللعلیهوآله-نقلمینماید:»منأمکنمننفسهطائعایلعببهألقیاهللعلیهشهوةالنساء«)کلینی،
1۴07ق:ج5/ص5۴9(.ونیزبههمانمضمونحضرتعلیعلیهالسالمفرمودهاند:»هرکسکهبا
اختیار،خودرادراختیاردیگرانقرارداد،شهوتزنانبراوانداختهمیشود«)بروجردی،بیتا:ج25/
ص771(.»مفعولوملوطقرارگرفتنیعنیتحتتأثیرمراکزعالیمغزیقرارگرفتن؛امامراکزعالیرا
بهانحراففرماندهیمتهمساختنوازفطرتاطاعتنکردناستوعجیبنیستاگرتوجیهکاملآن
بهوسیلهیعلیمرتضی)علیهالسالم(بهعملآمدهباشدکهفرمودپرورشاستعدادمفعولواقعشدن
بامقدماتوتشریفاتقبلیکههماناتسلیمملعبهقرارگرفتناستمیباشد،یعنیگناهمفعولایناست
کهبافرصتوطولمدتوداشتنمراکزعالیمغزیکههمهبرایبهترفکرکردنوتوجهبهکمال
استطبقنقشهوباعقلوآزادیروبهمفعولواقعشدنپیشرفتهاست«)پاکنژاد،1355ش:ج16/

ص2۴5(.ایناختاللهمانطورکهاشارهشدپسازمدتيدرفاعلنیزبهوجودمیآید.
اختاللبوجودآمدهدرفاعلومفعولوعوارضجسمیوروانیحاصلازآن،میتواندبهتنهایی
عاملاثرگذاریدربهوجودآمدنناهنجاریهایروانیواجتماعیگردد.»کهکمکمدرموردکسی
کهتنبهاینکارمیدهد،احساساتزنانهتدریجادراوپیدامیشود،وهردو-فاعلومفعول-گرفتار
ضعفمفرطجنسی،وبهاصطالحسردمزاجیمیشوند،بهطوریکهبعدازمدتیقادربهآمیزشطبیعی
)آمیزشباجنسمخالف(نخواهندبود«)اسماعیلجلمباراني،موسسهفرهنگیجامطهور،1395(.این
عملشنیع»مردراازیکمردکاملبودن،وزنراازیکزنکاملبودنساقطمیکند،بطوریکه
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چنینزنانومردانهمجنسباز،گرفتارضعفجنسیشدیدشدهوقادرنیستندپدرومادرخوبیبرای
فرزندانآیندهخودباشندوگاهقدرتبرتولیدفرزندرابهکلیازدستمیدهند.افرادهمجنسگرا
تدریجابهانزواوبیگانگیازاجتماعوسپسبیگانگیازخویشتنرومیآورند«)اسماعیلجلمباراني،
موسسهفرهنگیجامطهور،1395(.ایناختاللبوجودآمدهرامیتوانبهسادگی،ازرفتارهاوکردار
اجتماعی انتظارات و انجاموظایف در وضعفمفرط بادیگران آنان برخوردهای و افراد این های
نسبتبهآنهامتوجهشد.بهعنوانمثال،»مفعولگاهیبهآرایشظریفزنانگیمیپردازدوبسیاریاز
آنهاتزلزلشخصیتمردانگیدارشتهوحتیهمانندزنانیکیراانتخابکردهوخودراتحتالحمایه
ویقرارمیدهند«)پاکنژاد،1355ش:ج16/ص2۴5(.درحدیثیازامامصادق)ع(واردشده:رسولخدا
علیهوآلهوسلّم-مردانیراکهشبیهزنانمیشوندوزنانیراکهشبیهمردانمیشوند،لعنت -صلّیاهللَّ
نمود.اینانهمانمردانزنصفتوزنانیهستندکهبایکدیگرنزدیکیمیکنند.بدونتردیدخداوند
فقطزمانیقوملوطراهالککردکهزناننیزمرتکبعملمردانشدهبودندوبایکدیگرنزدیکی

میکردند)ابنبابویه،بیتا:ص575(.
ایناحساساتزنانهباعثمیشودتافردیکهگرفتارآنشده،مسؤلیتهایاجتماعیخودراکه
ازنظراجتماعبرعهدهاوست،نتواندبهدرستیانجامدهد.همچنین،ایناحساسموجبمیشودتا
فردگرفتار،خودرابراساستحمیالتشخصیتیکهبرخودواردکرده،تغییرداده،مانندجنسمخالف
برخالفاصلوجودیش،کهخداوندتبارکوتعالیخلقکرده،درآورد.درهمینرابطهمیتوانبه
مواردیچونمدلهایمویدخترانه،ابروگرفتن،لباسهایبهشدتنامناسبکهخوِدپوشیدنآن
موجبترویجفساددرجامعهمیباشد،و...اشارهکرد.اینافرادعموماافرادیمنزویوگوشهگیرمی
باشندوعمومامسؤلیتهاییکهبهآنهامحولمیشودباشکستمواجهمیشود.آنهاعمومادربر
قراریارتباطبادیگران،خواهجنسموافقوخواهجنسمخالف،ناموفقمیباشند.شایدبههمیندلیل
نمیتوانندازعهدهمسؤلیتیکهبهآنهامحولمیشود،برآیند.بنابراین،اگربتوانندپدریامادربشوند،
پدریامادرخوبیبرایفرزندانخودنخواهندشد.وعمومافرزندانیباعقدههایروانی،چهنسبتبهپدر
ومادرخودوچهنسبتبهکمبودهاییکهبهواسطهیرفتارنامناسبپدرومادربرایآنهاایجادمیشود،
تربیتمینمایندکهضرراینتربیتنامناسبعالوهبرخودشخصمتوجهاجتماعنیزهست.زیرااین
فرزندانباتماماحساساتوکمبودهاییکهدارند،قراراستدرآیندهاینهچنداندورمسؤلیتهای
اجتماعی-ازجملهمشاغلومسؤلیتهایدولتیوغیردولتیونیزازهمهیمسؤلیتهایاجتماعی
مهمترتربیتنسلآینده-رابرعهدهبگیرندکهاینامرموجبسستشدنستوناصلیاجتماع)یعنی
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نسلآینده(میشود.اینافراداگرقدرتتولیدنسلرابهطورکلیازدستبدهندازهمانابتدابهتخریب
ریشهستوناصلیاجتماعپرداختهاند.چونعدمتواناییآنهابرتولیدفرزندازتأثیراتگناهلواطمی
باشد.اینعدمتواناییطبقاحادیثرسیدهازائمهاطهار)علیهمالسالم(موجبضعیفشدننسلو
تعطیلیفروج،ومانعیبرایتکثیرنسلمیباشد.بنابراین،ضرراصلیاینگناهدرهردوصورتبزرگ
متوجهپایهاصلیجامعهبودهوخطرآننسلآیندهراتهدیدمیکند.همچنین،آثارمخربدیگریاز
جملهشیوعفساد،گسترشطالق،گسترشقتل،تجاوزو...بهدنبالداشتهوباعثپایینآمدنامنیت

اجتماعیوسستشدنبنیادخانوادهو...خواهدشد.

نتیجه گیری 
باتوجهبهشواهدیکهارائهگشت،رفتارجنسیهمجنسگرایانهرابههیچعنواننمیتوانعملی
فطریوطبیعیبرایانساندرنظرگرفت؛چوندرحقیقتنهالگویرفتاریانسانرفتارهاییمیباشد
کهازحیواناتسرمیزندونهبهطورمتیقنبهاثباترسیدهکههمههمجنسگرایانرفتارهایهمجنس
گرایانهیخودراازبدوخلقتشانبهارثبردهاند؛البتهمامنکرتأثیرگذاریبرخیعواملدرهنگامالقاء
وبوجودآمدنجنینونیزعواملیدرهنگامبارداریبررویجنیننمیباشیم،ولیبههیچوجهنمیتوان
بهطوریقینیاینحرفرازدکهرفتارهایهمجنسگرایانهازعواملیمیباشدکهبههنگامخلقتبه
انسانمنتقلميشودودراثررفتارهاییکههنگامشکلگیریهویتجنسیفرددردورانکودکی
پدیدنميآید.اماآنچهازآیاتقرآنکریم،احادیثاهلبیتومسائلعلمیارائهنمودیم،نشانمي
دهدکهرفتارهایهمجنسگرایانهدرهمیندورانکودکیونوجوانی)دورانشکلگیریهویتجنسی
فرد(درنهادانسانشکلمیگیرد،واگرتربیتصحیحجنسیپشتوانهتربیتیکودکانونوجواناننباشد،
اینافرادغالبادربزرگسالینیزدارایانحرافاتجنسی،ازجملههمجنسگراییخواهندشد،کهبه
تبعآن،ازتربیتفرزندانخودعاجزخواندشدواحتمالاینکهفرزندانآنهادررفتارگیریازوالدینشان
انحرافاتآنهارانیزبرداشتنمایند،بسیاروجوددارد.اینکهنگاهجامعهبهفرد،دررفتاروکردارویاثر
مستقیممیگذارد،نميتوانانکارکرد،وليازسويدیگرنميتوانهمهآثارسوءمترتببرلواطرابه
نگاهجامعهبهفردمربوطدانست.ازسويدیگر،چونطرفیعقلبشریمحدودمیباشد،انسانبایددر
تماميزمینههاازدستوراتخداونداطاعتنمایدکهازتمامجنبههایوجودیویآگاهاستوازتمام
گرایشهاوطبیعتمخلوقخویشآگاهیکاملیدارد.همانخدایيکههمجنسبازيراعمليمنافی
فطرتانسانیدانستهوازآننهيمينماید.اینجاستکهمیتواندربارهیمدافعانهمجنسگرایی

َوانُهْمإاِلََّیْخُرُصوَن«)انعام:116(. نَّ گفت:»إنَیتَّبُِعوَنإاِلَّالظَّ



56

ستان 139۴
شماره هفتم / زم

سال چهارم / 
سخن جامعه / 

پی نوشت :
PSYCHODYNAMIC.1

2.سازمانغیرانتفاعیبنیادویکیمیدیا))دائرةالمعارفالکترونیکویکیپیدیا(1392(.

کتابنامه
1.ابنبابویه،محمدعلی.)بیتا(،ثواب االعمال و عقاب االعمال،ترجمهابراهیمبندرریگی،تهران:انتشاراتاخالق.

آقانجفیاصفهانی،تهران: عیون اخبار الرضا علیه السالم،ترجمهمحمدتقي تا(، بابویه،محمدعلی.)بی ابن .2
انتشاراتعلمیهاسالمیه.

3.اشرفیان،مازیار،)1380(،ضروريات پزشکي قانوني،تهران:تیمورزاده.

۴.بروجردی،حسین.)بیتا(،منابع فقه شیعه »ترجمه ی جامع احاديث شیعه «،ترجمهعدهایازفضال،تهران:
انتشاراتفرهنگسبز.

5.پاکنژاد،سیدرضا.)1355(،اولین دانشگاه و آخرين پیامبر،تهران:کتابفروشیاسالمیه.

6.حرعاملیمحمدبنحسین.)1۴09ق(، وسائل الشیعه،قم:مؤسسهیآلالبیتعلیهمالسالم.

7.راغباصفهانی،حسینبنمحمد.)137۴(؛مفردات الفاظ قرآن،تهران:انتشاراتمرتضوی.

8.طریحی،فخرالدینبنمحمد.)1357ش(،مجمع البحرين،تهران:مرتضوی.

9.فقیهی،علینقی)1391(،تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش ها از منظر قرآن و حديث،تهران:دارالحدیث.

10.کلینی،محمدبنیعقوب.)1۴29ق(،کافی،قم:دارالحدیث.

11.مصطفوی،حسین.)1۴30ق(،التحقیق فی کلمات القران الکريم،بیروت:دارالکتبالعلمیه.

12.مطهری،مرتضی)1391(،اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب،تهران:انتشاراتصدرا.

13.مهنا،عبداهللعلی.)1۴13ق(،لسان اللسان،بیروت:دارالکتبالعلمیه.

مقاالت
1.اکبری،حمید.)1388ش(،قرآن و بهداشت جنسی،پایاننامهکارشناسیارشدگروهعلومقرآنوحدیث،مجتمع

آموزشعالیامامخمینی.

علوم مجله جنسی«، هويت  اختالل  شدت  بر  مؤثر  اجتماعی  »عوامل  همکاران.)1390ش(، و فرهاد بیانی .2
اجتماعیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد،شمارهاول.

3.جواهری،فاطمه.)1387ش(،»بدن و داللت فرهنگی - اجتماعی آن«،نامهپژوهشفرهنگی،شماره11.

۴.العطار،زاهد.)1998م(،»نقش آموزش اخالق جنسی در بهداشت روانی نوجوانان و جوانان«،ترجمهسیاوش
نادریفارسانی،نشریهدانشگاهاسالمی،شماره12و13.

5.ظهیرالدین،علیرضاوهمکاران.)138۴ش(،»روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختالل هويت جنسی«،
مجلهعلمیپزشکیقانونی،شماره37.
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6.کجباف،محمدباقر.)138۴ش(،»رفتار شناسی جنسی در انديشه  دينی«،فصلنامهشورایفرهنگیاجتماعی

زنان،شماره27.
7.متقیفر،غالمرضا.)1383ش(،»آموزش جنسی در مدارس«،نشریهتربیتاسالمی،شماره8.

8.واحدی،بهناموهمکاران.)1386ش(،»ويژگی تصوير برداری مغز افراد دچار اختالل هويت جنسی در مقايسه 

با افراد سالم«،نشریهتازههایعلومشناختی،شماره3.

ناپذير، بارگی خود  آمیز همجنس  از درمان موفقیت  تجربیاتی  وهمکاران.)1385ش(، تقی یاسمی،محمد .9
فرابارگی)پارافیلیا(وتبدیلخواهیجنسیباروشهایشناختی-رفتاری«،مجلهعلمیپزشکیقانونی،شماره۴.

تارنما
پیدیا()آخرین ویکی الکترونیک تخصصی)دائرةالمعارف غیر تارنمای میديا، ويکی  بنیاد  انتفاعی  غیر  سازمان  .1

دسترسی11آبان1392و11فروردین1391(.

2.موسسهفرهنگیجامطهور،اسماعیلجلمباراني،کارشناسارشدادیان، هم جنس گرايي از نظر اسالم،تارنمای
غیرتخصصی)دائرةالمعارفاسالميطهور()دسترسی29اسفند1391()آخرینبازدید:دوشنبه6اردیبهشت1395(.
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واکاوی برخی دالیل قرآنی و عقلی پیرامون وجود امام زمان

حسینمؤمنی*

چکیده
انساندرعصرکنونیباوجودپیشرفتهاییکهداشته،گاهيباسؤاالتبنیادینيمواجهميشودکه
تاپاسخآنهارابهدستنیاورد،احساسبيقراريمينماید،بهگونهايکهتمامیاینامکاناتعصرمدرن
نیزنمیتواننداورادررسیدنبهآرامشیارينمایند.انسانبااینهمهپیشرفتدرجبنههايمختلف،
هنوزاززندگيخودرضایتخاطرنداشتهواحساسنوعيگرفتاريمينماید.اینمسأله،نیازبهوجود
امامورهبردرجامعهرابرايبشرضروريميسازد.بنابراین،درعصرحاضر،یکيازمسائلبسیارمهم،
مسألهامامتورهبريدرجامعهميباشد؛وجودامامدرجامعهکههدایتتمامبشریترابرعهدهبگیرد،
ازضروریاتميباشد.بهاعتقادشیعیان،اینامر،یعنيرهبريجهاندرآیندهودرعصرظهور،دروجود
امامزمان،تبلورخواهدیافت.اماشبهاتيپیرامونوجودآناماموجوددارد.درمقالهحاضرتالش
شدهاستبابهرهگیريازآیاتونیزمطالبيازفالسفه،بهاثباتوجودامامزمانپرداختهشود.

کلیدواژه
 امامت، مهدويت، استخالف، برهان عنايت، علت غايي. 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه:
مسالهاعتقادبهمهدویتارتباطتامیبامسالهامامتورهبریدارد.بدونشک،هرجامعه
باامامورهبرياالهي باید نیازمندرهبروزعیممیباشدودریکجامعهدیني،رهبريجامعه اي
باشد.شیعیانوسنيها،هردو،برایندیدگاهتأکیدداشتهودراثباتآندالیلعقليونقلياقامه
نمودهاند.اماازآنجاکهدرمذهبتشیع،امامتجزواصولدینميباشدسنخادلهآندربارهلزومو
ضرورتوجودامامدرهرزمانباسنخادلهایکهاهلسنتاقامهمیکنندتفاوتاساسیدارد.درقرآن
کریم،آیاتبسیاريدرموضوعمهدویتوظهورمنجیدرآخرالزمانوجوددارد،فالسفهنیزدرموضوع
امامت،مباحثوادلهعقليقابلمالحظهايرابهبحثگذاردهاند.باوجودادلهقطعیفراواندرزمینه
مهدویتدراسالم،ونیزاعتقادپیروانادیانابراهیميونیزبرخيادیاندیگربهظهورمنجيبشریت
درآخرالزمان،بعضيازروشنفکراناسالمی،بهتبعمستشرقین،بهانکاراینمسألهرويآوردهاند.در
اینمقالهتالشخواهیمکردباتشریحبرخیآیاتواقامهادلهفلسفیومنطقی،پاسخهايمناسبیبه

منکریناینمسألهفراهمنماییم.

تاريخچه تشکیک در وجود امام زمان
درمنابعتاریخيآمدهاست:معاویهزمانيبهجماعتیازبنیهاشمخطابکردهوگفت:»اینکه
شماگمانمیکنیدپادشاهیهاشمیومهدیقائمازآنشمااست،عقیدهایباطلاست،بلکهمهدی
همانعیسیبنمریماست،امرخالفتبهدستماستتاآنرابهاوتسلیمکنیم«)اربلي،1۴27ق:ج1/
ص۴2۴،مجلسی،1۴03ق:ج33/ص256(.ابنعباسازجملهکسانیبودکهدرآنجمعحضورداشت،
درمقابلاینتحریفتاریخیوبازیکردنبایکیازعقایدمسلمدینیسختایستادگينمودهوبه
مقابلهپرداخت.اوخطاببهمعاویهگفت:»...امااینکهگفتیماگمانداریمکهبرایماحکومتیاست
کهمهدی)ع(حاکمآناست،پاسخایناستکهاینگمانشرکاست،همانگونهکهخداوندمتعال
میفرماید:»زعمالذینکفرواانلنیبعثوا«)تغابن:7(؛درحالیکههمهشهادتمیدهندکهبرایما
ملکوحکومتیاست.اگرازعمردنیاتنهایکروزباقیباشدخداوندمتعالکسیازمارامیفرستدتا
زمینراپرازعدلودادکندهمانگونهکهپرازظلموجورشدهباشد....وامااینکهمیگویی:مهدی
همانعیسیبنمریماست،عیسیکسیاستکهبرایمقابلهبادجالفرستادهمیشود،وهرگاهدجال
اورامیبیندنابودمیشود،ولیامامازماکسیاستکهعیسیبنمریمبهاواقتداکردهونمازمی

خواند....«)مجلسی،1۴03ق:ج33/ص257(.
مستشرقیننیزدراینزمینهاقوالوتوجیهاتیرامطرحکردهاندکهبرخيازآنهادرزیرمورد
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بررسيقرارميگیرد.

الف(گروهیبراینعقیدهاندکهدرجامعهاسالمياعتقادبهمهدویتنتیجهفشارهایسیاسیاست
کهدرطولتاریخبرمستضعفین،بهویژهجامعهشیعیواردشدهاست.

ب(برخیازمستشرقینمعتقدندکهاینحالت،یعنیانتظارنجاتتوسطمنجی،عمومامخصوص
روحیهشرقیهاست،کهاصلواساسوحقیقتیندارد.

ج(برخینیزمعتقدندکهعقیدهبهمهدیومهدویتازادیانوفرهنگهايغیراسالميواردجامعه
اسالمیشدهاست.

د(برخیمعتقدندکهاعتقادبهمهدویت،ناشیازپیادهنشدنحکومتجهانیاسالمدرعصررسول
اکرم)ص(بودهاست.

داليل قرآنی پیرامون پاسخ به شبهات

آيه اول
خداوندمتعالمیفرماید:»وعداهللالذینآمنوامنکموعملواالصالحاتلیستخلفنهمفیاالرض
کمااستخلفالذینمنقبلهمولیمکننلهمدینهمالذیارتضیلهمولیبدلنهممنبعدخوفهمامنا
یعبدوننیالیشرکونبیشیئاومنکفربعدذلکفاولئکهمالفاسقون«)نور:55(؛»خداوندبهکسانیکه
ایمانآوردهوعملصالحانجامدادهاندوعدهمیدهدکهقطعاآنهاراخلیفهدررویزمینقرارمیدهد،
همانگونهکهپیشینیانراخالفتبررویزمینبخشید،ودینپسندیدهرابرپاخواهدکرد،وخوفآنها
رابهامنیتمبدلمیکند،آنچنانکهتنهامرامیپرستندوچیزیرابرمنشریکنخواهندساخت،

وکسانیکهبعدازآنکافرشوندفاسقاند«.

بررسی آيه:

دراینآیهبهسهچیزوعدهدادهشدهاست:1-استخالفدرزمین،2-تمکیندرزمین،3-تبدیل
خوفبهامن.

معنای »استخالف«

راغبدر»مفردات«میگوید:»خالفتنیابتازغیراستبهجهتغیبتکسیکهازطرفاونایب
شدهویابهجهتمرگویاعجزش،ویابهجهتشرفاو،وبههمینمعنایاخیراستکهگفتهمی
شود:خداونداولیاییدرزمینبهعنوانخلیفهخودقراردادهاست«)راغباصفهانی،1366ش:ص17۴،

ماده»خلف«(.
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درمقصودومراداز»استخالف«چنداحتمالدادهشدهاست:
1-خداوندبهمومنینوکسانیکهعملصالحبهجایآوردهاند،وعدهدادهکهآنهارابهخالفت
الهیهبرساندهمانگونهکهدربارهحضرتآدموداوودوسلیمان)ع(اینمعنادرقرآنواردشدهاست.

درموردحضرتآدم)ع(میفرماید:»انیجاعلفیاالرضخلیفة«)بقره:30(؛»مندررویزمین
خلیفهقرارمیدهم«.ودرموردحضرتداوود)ع(میفرماید:»یاداوداناجعلناکخلیفهاالرض«)ص:

26(؛»ایداوود!ماتورادرزمینخلیفهقراردادیم«.
باایناحتمال،مقصوداز»الذینمنقبلهم«،انبیاءخواهدبود.ایناحتمالبعیداست؛زیرااینجمله،
یاشبیهآندرقرآنبیشازپنجاهباربهکاررفته،ولیدرهیچکدامازآنهامقصود،انبیاءگذشتهنبوده

است.
2-برخیدیگرمیگویند:مراداز»استخالف«آناستکهآنهارابرزمینمسلطسازدوزمینرابر
ایشانبهارثگذارد)طباطبایي،137۴ش:ذیلآیه(.همانگونهکهدرآیهدیگرمیفرماید:»اناالرض
هللیورثهامنیشاءمنعباده«)اعراف128(:»زمینازآنخداستبههرکسیازبندگانشکهبخواهد
آنراارثمیدهد«.دراینصورت،مراداز»الذینمنقبلهم«مومنینازامتهایگذشتهخواهندبود
کهخداوند،کفارومنافقینآنهارانابودکردهومومنینخالصرانجاتداد.مانندقومنوح،حضرتداوود،
بنیاسرائیل،هود،صالحوشعیب.خداوندمتعالمیفرماید:»وقالالذینکفروالرسلهملنخرجنکممن
ارضنااولتعودنفیملتنافاوحیالیهمربهملنهلکنالظالمینولنسکننکماالرضمنبعدهمذلکلمن
خافمقامیوخافوعید«)ابراهیم:13-1۴(؛»کافرانبهپیامبرانخودگفتند:ماقطعاشماراازسرزمین
خودبیرونخواهیمکردمگراینکهبهآیینمابازگردید.دراینحال،پروردگارشانبهآنهاوحیفرستاد
ماظالمانراهالکمیکنیم.وشمارابعدازآناندرزمینسکونتخواهیمدادواینموفقیتبرای

کسیاستکهازمقامعدالتمنبترسدوازعذابمنبیمناکباشد«.

معنای تمکین

ازثباتو اینکنایهاست تمکیننسبتبههرچیزبهمعنایبرقرارکردنآندرمکاناست،و
اضطرابناپذیریآنچیزبهطوریکهاگراثریداشتهباشدهیچمانعیجلوگیرآننباشد.مقصوداز
»تمکیندین«،آناستکهخداونددینرادرجامعهموردعملمردمقراردهد:»یعبدوننیالیشرکون
بیشیئا«،واسالمرابرهمهادیانغالبسازد.ومراداز»دینموردرضایت«هماندیناسالماست.

مقصود از کلمه »ارض«

درمقصودازکلمه»االرض«درآیهشریفهبینمفسریناهلسنتاختالفوجودددارد؛برخی
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مقصودازآنرازمینمکه،برخیزمینمدینهوبرخیجزیرةالعربدانستهاند.ولیدراعتقادبرخيدیگر،
مقصودکلرویزمیناست.اینمعناباروایاتمتواترفراواندرموضوعحکومتعدلجهانیسازگاری
دارد.ومفسرانيمانندآلوسیوقرطبیآنراانتخابکردهاندبهویژهاینکه،کلمه»ارض«باالفوالم

آمدهکهظهوردراستغراقدارد،درنتیجهشاملکلکرهزمینمیشود.

تبديل خوف به امنیت کامل  

جمله»ولیبدلنهممنبعدخوفهم«نیزداللتبرحکومتعدلجهانیدرعصرظهوردارد؛چرا
کهمومنیندرطولتاریخ،گرفتارمشکالتوموردظلموجورسالطینودشمنانبودهودرخوفبهسر
میبردند.اینخوفتبدیلبهامنوامنیتکاملکهظهورآیهدرآناستنمیشودمگردرصورتیکه
سلطهمومنینتمامرویزمینرافراگیرد،کهتاکنونچنینامریاتفاقنیافتادهاست.درنتیجه،آیهبه

آیندهایدرخشانونویدبخشودارايامنیتاشارهداردکهمومنینبهآنخواهندرسید.

اقوال در مصداق آيه

1-برخیمعتقدندآیهدرمورداصحابپیامبراسالم)ص(نازلشدهکهدرزمانخلفابهامنیتکامل
رسیدند)فخررازی،1۴20ق:ج2۴/ص25؛زمخشري،1387ش:ج3/ص251(.

ارثخواهند به را اندکهزمین دانسته اکرم)ص( پیامبر امت راشاملعموم آیه 2-برخیدیگر
برد)ابنکثیر،1۴12ق:ج2/ص61۴(.

3-مطابقبرخیدیگرازتفاسیر،آیهمربوطبهزمانظهورحضرتمهدی)ع(وعصرحکومتجهانی
توحیدیاوست.اینقولازجهاتیبردوقولدیگرترجیحدارد:

الف(باآیاتدیگرکهدرعصرظهورودرآخرالزمان،اسالمبرسایرادیانغلبهخواهدیافت،سازگاری
ومناسبتدارد.

ب(کلمه»االرض«کهباالفوالمجنسآمده،بانبودقرینهایبرانصرافآنبرسرزمینمعینی،
حملبرتمامرویزمینمیشود)طبری،1390ش:ذیلآیه(

با امرتنها این امنیتکاملتابحالمحققنشده،و ج(همانگونهکهاشارهشدتبدیلخوفبه
حکومتگستردهمومنینبررویزمینمحققخواهدشد.

آيهء دوم
خداوندمتعالمیفرماید:»هوالذیارسلرسولهبالهدیودینالحقلیظهرهعلیالدینکلهو
لوکرهالمشرکون«)توبه:33(؛»اوکسیاستکهرسولشراباهدایتودینحقفرستادتااورابرهمه

آیینهاغالبگرداندهرچندمشرکانکراهتداشتهباشند«.
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بررسی آيه:

مقصودازهدایتدرکلمه»بالهدی«هدایتالهیاستکهخداوندپیامبراسالم)ص(راباآن
مبعوثکردهاست.ومراداز»دینحق«،هماندیناسالماستکهشاملعقائدواحکامومجموعه
معارفالهیمیگردد.مفسریندرمرجعضمیردر»لیظهره«اختالفنظردارند.برخیآنرابهرسول
خدا)ص(بازگرداندهاند.وبرخیدیگرآنرابه»دینالحق«مرتبطدانستهاند،بهاینمعناکهدیناسالم

برهمهادیانغلبهخواهدنمود.قرائنوشواهد،مویداحتمالدوماست؛زیرا:
با مقایسه در که بازگردد »ضمیرحق« به باید ضمیر االبعد«، یمنع »االقرب قاعده مطابق اوال:
»رسول«بهضمیرنزدیکتراست.ثانیا:بینغالبومغلوببایدمناسبتباشد،بهاینمعناکهاگردین

مغلوبادیانغیراسالمیاست،دینغالبنیزبایدازجنسدینباشدکههماناسالماست.

تطبیق آيه بر عصر ظهور

گروهیازمفسرین،آیهرابرعصرظهورامامزمان)ع(تطبیقدادهاند؛زیراتنهادرآنزمان
استکههیچکسدررویزمیننیست،جزآنکهوارددیناسالمشدهیاتحتسلطهاسالمقرار
خواهدگرفت)ابنابیحاتم،ج1/ص212؛قرطبی،1۴05ق:ج8/ص121(.وبرخینیزمعنایآیهراعام
دانستهکهدارایمصادیقمختلفیبودهوکاملترینمصداقآن،عصرظهورحضرتمهدی)ع(مي
باشد)طبرسی،1372ش:ج5/ص38(.فخررازینیزمعتقداستکه»اینبشارتازطرفخداونداست
وبایددرآیندهتحققیابد.طبقروایات،اینبشارتدرزمانحضرتعیسیوحضرتمهدی)ع(تحقق
خواهدیافت«)فخررازی،1۴20ق:ج12/ص10۴(.طبریمیگوید:»درزماننزولحضرتعیسی
)ع(،تماميادیانباطلونابودشدهوتنهادیناسالمبرهمهادیانغلبهخواهدکرد«)طبری،1390ش
:ج13/ص109(.ازسعیدبنجبیردرذیلآیهشریفهروایتشدهکهفرمود:»آیهمربوطبهمهدیاز
اوالدفاطمه)س(استکهخداونداورابرهمهادیانغالبخواهدکرد«)ابنصباغ،1385ش:ص300(.
سیوطیازجابردرتفسیرآیهفوقنقلکردهکهفرمود:»اینامرتحققنخواهدیافتتاآنکههیچ
یهودییانصرانیدررویزمیننباشدمگرآنکهاسالمراانتخابکردهباشند«.)سیوطی،1365ش:
ج۴/ص176(.ازمجاهدوسّدیوعکرمهنیزهمینمعناوتفسیررسیدهاست.سّدیوعکرمهگفتهاند:
»آیهمربوطبهزمانخروجمهدی)ع(استکهدرآنزمانهیچکسباقینمیماندجزآنکهداخل
از ابوبصیر ثعلبی،1۴18ق:ج5/ص35(. حاتم،ج۴/ص1786،ج1/ص211؛ ابی اسالمشوند«)ابن در
امامصادق)ع(درتفسیرآیهفوقنقلکردهکهفرمود:»واهللمانزلتاویلهابعُدوالینزلتاویلهاحتی
العظیم...«)بحرانی،1۴16ق:ج3/ص۴07(؛»به القائم)ع(لمیبقکافرباهلل فاذاخرج القائم)ع(، یخرج
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خداسوگند،تاویلآیههنوزتحققنیافتهونخواهدیافتتاآنکهقائمخروجکند،وهنگامیکهخروج
کردکافربهخدایعظیمدررویزمینباقینمیماند«.رسولخدا)ص(فرمود:»بهزودياستکه
برایشمامشرقهایزمینومغربهایآنفتحخواهدشد«)ابنکثیر،1۴12ق:ج2/ص137(.محمد
بنمسلممیگوید:شنیدمازامامباقر)ع(کهمیفرمود:»قائمازمااستکهمنصوربهرعبومویدبه
نصرتاست.زمینبرایاوجمعمیشود.خداونددینخودرابهوسیلهاوبرهمهادیانغالبمیگرداند
اگرچهمشرکینازاینامرکراهتداشتهباشند.درزمینجایویرانیباقینمیماندجزآنکهآبادگردد.
روحاهلل،عیسیبنمریمفرودمیآیدوپشتسراونمازخواهدگذارد«)حویزی،1۴12ق:ج3/ص109(

داليل عقلی پیرامون پاسخ به شبهات

1. برهان علت غايی
قبلازتبیینبرهانعلتغاییالزماستکهبهمسالهغایتمندیافعالخداونداشارهاینماییم

کهدخالتتامیدربرهاندارد.

غايتمندی افعال الهی 

یکیازمسائلعمومیافعالالهیکهدرعلمکالممطرحمیشودایناستکه،آیاافعال
خداونددارایغایتوغرضاستیاآنکهبدونهیچغایتخاصیانجاممیپذیرد؟باتأملدر
افعالاختیاریوهدفمندخود،درمییابیمکهمادرچنینافعالیابتداغایتیرابرایخوددرنظرمی
گیریمکهازطریقوصولبهآنمیتوانیمنیازیراازخودبرطرفکنیم.تصوراینغایتدرذهن
ماقبلازانجامفعل،مارابرمیانگیزاندتابهانجامآناقدامورزیموازاینرهگذربهمنفعتیدست
یابیم.بنابراین،درافعالمادستکمدوخصوصیتوجوددارد:نخستآنکهغایتفعلدرجهت
رفعنیازهاوکمبودهایفاعلاستوفاعلازطریقانجامفعلاستکمالمییابد.خصوصیتدوم
آناستکهتصورغایتقبلازانجامفعل،درانجامآنتأثیرمیگذاردوفاعلرابرایارتکابفعل
برمیانگیزاند.اینکبایددرنظرداشتوقتیسخنازغایتمندیافعالالهیدرمیاناستمقصودما
مشابهتآنباافعالانسانهانیست.بهعبارتدیگردوویژگییادشدهبههیچوجهدرفعلخداوند

وجودندارد؛زیرا:
اوال،غایتافعالخداوندرسیدنبهکمالنیست؛زیرافاعل)یعنیذاتمقدسالهی(،کامل
مطلقاستونقصینداردتابخواهدازطریقفعلخودآنرابرطرفسازد،بلکهغایتافعالالهی
بهمخلوقاتاوبازمیگرددودرجهتاستکمالمخلوقاتاوست.ثانیا،چنیننیستکهتصورغایت
باتصورمفاهیمباشد، ازسنخعلمحصولیکهمالزم انجامآنگردد،زیراعلمخداوند فعلسبب
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نیست؛بلکهذاتالهیبهگونهایاستکهبهدلیلکمالمطلقخودمقتضیرساندنمخلوقاتخود
بهکمالمطلوبآنهامیباشد.بدینترتیب،مقصودماازغایتمندبودنفعلخداوندایناستکهفعل
اومشتملبرمصالحومنافعیاستکهبهمخلوقاتاوبازمیگرددوچنیننیستکهانجاموترکآن
بهلحاظمنافعآفریدگاراوعلیالسویةباشد.ازاینرو،غایتدرافعالالهیغایتفعلاستنهغایت

فاعل؛زیراذاتخداوندکاملمطلقوغنیاستوهیچغایتیبرایآنقابلتصورنیست.

دلیل غايتمندی افعال الهی

متکلمینبراینادعاکهافعالخداونددارایغایتوغرضاستادلهمتعددیاقامهکردهاندکه
بهذکریکيازآنهابسندهميکنیم:فعلیکهفاقدغایتباشدعبثولغواست،وانجامفعلعبثعقال
قبیحمیباشد،وازآنجاکهبراساساصلحسنوقبحعقلی،ارتکابکارقبیحازسویخداوندمحال
است،ممکننیستافعالاوعبثباشد.درنتیجه،تمامافعالالهیغایتمندودارایغرضاست.عرفاو
فالسفهاسالمیغایتمندبودنافعالالهیوترسیمغایتوهدفازافعالاوراطوردیگریترسیممی
کنند،بدینسانکهآنهاباتمسکبهقاعده»النهایاتهیالرجوعالیالبدایات«،وتمسکبهآیهشریفه
»اناهللواناالیهراجعون«،علتخلقراابتهاجذاتیخداوندنسبتبهتجلیاتخودمیدانندکهدرنتیجه،
طبقنظرعرفادربابافعالالهیعلتغاییوفاعلییکیاستکههمانخداوندمتعالباشدوبهتعبیر

دیگروحدتفاعلوغایت)مالصدرا،1386ش:ج2،ص235(.

قرآن و غايتمندی افعال خداوند 

قرآنکریمدرآیاتمتعددیبرحکیمانهبودنافعالالهیوعبثنبودنآنتاکیدمیکند.برای
نمونهمیتوانبهآیاتزیراشارهکرد.خداوندمتعالمیفرماید:»افحسبتمانماخلقناکمعبثاوانکمالینا
الترجعون«)مومنون:115(؛»آیاپنداشتیدکهشمارابیهودهآفریدیمواینکهبهسویمابازنمیگردید«؟
درآیهدیگرنیز،سخنازحکیمانهبودنآفرینشآسمانهاوزمینوموجوداتمیانآنهااست:»وما
خلقناالسماواتواالرضومابینهماالعبین«)دخان:38(؛»وآسمانهاوزمینوآنچهرامیانآندو

استبهبازینیافریدیم«.

الف( تبیین برهان علت غايی

حکماوفالسفهالهیدرحکمتمتعالیهمیگویند:درقوسصعودازهیولیتاوجودمحض
اجزاء،قوس در دیگر، عبارت به و است. تر پایین و دانی مرتبه برای ثمره و غایت عالی، مرتبه هر
صعودجزءمتقدممقدمهبرایجزءمتأخراستوهرجزءمتأخرنیزثمرهبرایجزءمتقدممیباشد.)
طباطبایی،1388ش:ص186(.مثال،گیاهدرقوسنزولمقدمهاست،برایوجودحیوان،وحیوانمقدمه
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است،برایوجودانسان؛زیراانساناشرفازحیواناست.ولیدرقوسصعود،انسانبهمنزلهثمرهو
غایتبرایوجودحیواناست،وحیواننیزبهمنزلهثمرهونتیجهبرایگیاهوگیاهنیزبهمنزلهثمره
برایجمادمیباشد.ونیزدرحکمتمتعالیهثابتشدهکهنتیجه،علتفاعلیتفاعلاست.وبهعبارت
دیگر،علتغاییموخردروجودومقدمدرتصوراستوغایتنیزبهوجودعلمیاشمبدأبرایفاعلیت
فاعلاست)همان،ص178(.بنابراین،هرگاهدرعالمخلقت،انسانینباشدخلقتحیوانووجوداولغو

است.وهمچنیناگرحیوانموجودنباشدخلقتگیاهلغواستوهمچنین...

ب(تطبیق برهان با اثبات وجود امام زمان)ع(

اختالف در افراد انسان

هرفردیازافرادانسان،ولودرصورت،باافراددیگرازانسانهاشبیهبودهوهمگیازافرادنوع
واحدمنطقیمیباشند.ولذابرتمامافرادانسانحیوانناطقاطالقمیگردددرحاليکهدرواقعونفس
االمربایکدیگراختالفدارند.بنابراین،درروایاتاسالمیمیخوانیمکهپیامبر)ص(فرمود:اناالنسان
معادنکمعادنالذهبوالفضة)مجلسی،1۴03ق:ج61/ص65(:»جوهرانسانبهمانندطالونقرهبا
یکدیگرمتفاوتاند«.بنابراین،نسبتانسانکاملبهبقیهافرادانسانبهمانندنسبتانساناستبهافراد
حیوان.وهمانطوریکهدرقوسصعود،انسانثمرهوجودحیواناست،وحیواننیزثمرهوجودگیاه،و
گیاهنیزثمرهوجودجماد،همچنیناستنسبتبهافرادانسان،زیراانساندرختیاستکهمیوهآنوجود
انسانکاملاست،واوکسینیستجزوجودحضرتحجت.وهمانطورکهخلقتدرختبرای
میوهدادناستنهبالعکس،همچنینهدفازخلقتافرادانسانهمانانسانکاملاستنهبالعکس.

علت غايی، وجود خاتم االنبیاء

بنابرآنچهگفتیمخلقتانسانتکوینًابرایانسانکاملاعمازانبیاءواوصیاءاست،نهآنکه
انسانکاملبرایخلقتتکوینیانسانباشد؛زیراانبیاء)ع(ثمرهدرختانسانیتاندودرختبرایثمره
کاشتهمیشودنهبالعکس.بنابراین،معقولنیستکهانسانفدایحیوانشود،بلکهحیوانرابرای
انسانذبحمیکنند؛زیراانسانبهمنزلهثمره،وحیوانبهمنزلهدرختاست.همچنینمعقولنیست
فداشدنحیوانبرایگیاه،بلکهگیاهرابرایخوردنحیوانآمادهمیکنند،واینهمانچیزیاستکه
آنرافداشدناخّصوپستتربرایاشرفمینامند.اینمطلببعینهبرایتمامافرادانسانوحجت
هایالهیجاریاست؛زیراآنها-طبقاینبرهانعقلی-تکوینابرایماخلقنشدهاندبلکهمابرای
آنانخلقشدهایم؛زیراانسانکاملکههمانحجتخدادررویزمیناستثمرهدرختانسانیتبودهو
انساننیزبرایخلقتتکوینیاوخلقشدهاست.ازاینرو،درروایاتمیخوانیم:)لوبقیتاالرضبغیر
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اماملساخت()کلینی،1387ش:ج1/ص179(:»اگرزمینبدونامامشودهرآینهدگرگونخواهدشد«.
پسپیامبراسالم)ص(اگرچهازاوالدآدموازذرّیهاوست،ولیدرواقعحضرتآدم)ع(برایاوخلق
شدهنهبالعکس؛زیراحضرتخاتمدرقوسصعوداشرفوافضلازحضرتآدم)ع(است.وبهتعبیر
دیگرحضرتخاتماالنبیاءمحمد)ص(بهمنزلهذیالمقدمهوثمره،وحضرتآدم)ع(بهمنزلهمقدمهو

درختیاستبرایحضرتخاتم)ص(.
الزمبهتذکراستکهبدانیماینبیانمنافاتیبااینکهگفتهمیشودانبیاءبرایهدایتبشر
مبعوثشدهاندندارد؛زیرابعثتانبیاءبرایهدایتبشرصرفابهجهتتربیتبشراست.خالصهبرهان
اینشدکهانسانکاملکهازاوتعبیربهحجتخدابرخلقمیشودچونعلتغاییوجودانسانبوده
وحیواننیزعلتغاییوجودگیاه،وگیاهنیزعلتغاییوجودجماداست،پستامادامیکهجمادوگیاه
وحیوانوافرادانسانموجوداستایننکتهازطریقبرهانإنّیکشفميشودکهبایدانسانکامل

نیزدرخارجموجودباشد.

ضرورت وجود حجت در عالم مادی

حجتخدابایددرعالممادیموجودباشد؛بهجهتاینکهانسانموجودیمادیبودهوتناسبی
باموجودمجردندارد.بنابرایننمیتواندبااوارتباطحاصلنمودهوازاواستفادهنماید؛زیرادرعالم
امکانبایدبینمفیدومستفیدتناسبوسنخیتباشد،درحالیکهبینموجودمادیمحضوموجود
مجردمحضهیچنوعتناسبوسنخیتینیست.ازاینبیاننتیجهمیگیریمکهحجتخدابایددرزّی
مادیوجسمباشدتابرایعمومبشرقابلاستفادهباشد.لذادرقرآنکریممیخوانیم:کهخداونددر
جوابکسانیکهدرخواستفرشتهنمودهاندفرمود:»ولوجعلناهملکالجعلناهرجالولبسناعلیهمما
یلبسون«)انعام:9(؛»واگراورافرشتهایقرارمیدادیمحتماویرابهصورتمردیدرمیآوردیمو
امراوراهمچنانبرآنانمشتبهمیساختیم«.آیتاهللحسنزادهآملیدراینرابطهمیفرماید:عالم
کارخانهعظیمانسانسازیاستکهاگراینچنینانسان؛یعنیانسانبالفعلکهازآنتعبیربهانسان

کاملمیشودتولیدنکندعبثدرخلقتالزممیآید،اّماخلقتسایرمکنوناتبهطفیلاوست.
تواصلوجودآمدیازنخستدگرهرچهباشدهمهفرعتوست

شیخالرئیسدر»مبدأومعاد«کالمیرابهکمالدراینمطلببیاننمودهاست:»حاصلاینکه
مقصودازخلقتمنحصردرانسانکاملاست،وخلقتسایراکوانازجماداتونباتاتوحیواناتاز
جهتاحتیاجبهایشاندرمعیشتوانتفاعبهآنهادرخدمتاستوتاآنکهموادضایعومهملنگردد
صافوزبدهموادخلقتانسانگردیدهاست؛چهحکمتالهیهورحمتربانیهاقتضامیکندکههیچ



69

ی 
من

مؤ
ن 

سی
 ح

 / 


ان
زم

ام 
 ام

ود
وج

ن م
مو

یرا
ی پ

عقل
و 

ی 
رآن

ل ق
الی

ی د
رخ

ی ب
او

واک
حقیازحقوقفوتنشود،بلکههرمخلوقیبهقدراستعدادخودبهسعادتبرسد.پسمبنایقویمحکیم،
انسانکاملغایتعالمکونیاست،ونشأتعنصریهیچگاهازچنینانسانیخالینیست«)حسنزاده

آملی،1385ش:ص23-22(

2. برهان عنايت

الف( تبیین برهان عنايت

یکیازبراهینیکهبروجودامامزمان)ع(استداللمیشودبرهان»عنایت«است،یعنیعنایت
خداوندتبارکوتعالینسبتبهتکوینوتشریع.

عنايت در لغت و اصطالح

»عنایت«درلغتبهمعنایارادهوقصدآمدهاستودراصطالحبرایتعریفاتگوناگونیبیان
شدهاست:عنایتدرموردانسانبهمعنایاعتناداشتن،کوششکردن،همتگماردنبهاینکهکاربه
بهترینوجهانجامگیردتفسیرشدهاست،بهحیثیکههیچنقطهایازنقاطآنولوبسیاراندکوجزئی
ازهیچجهتمبهمباقینمیماندوبهفراموشیسپردهنمیشود.مثلعنایتمعماربهتمامساختمان
حتیشیبگوشهءحیاطخانه.وعنایتدرموردخداوندمتعالبهمعانیگوناگونتفسیرشدهاست.شیخ
اشراقمیگوید:»عنایت،احاطهحقتعالیبهچگونگینظامکلوبهآنچهکهتماماینمجموعهبرآن
استمیباشد....«)سهروردی،1386ش:ص166(.فخررازیمینویسد:»عنایت،یعنیعلمخداوندبه
اینکهاشیاءبهچهحالتیباشندتابربهترینوکاملترینوجهواقعشوند«)فخررازی،1۴20ق:ج2/
ص516(.صدرالمتاهلینمینویسد:»نظاممعقولکهنزدحکماعنایتنامداردمصدرهمیننظامموجود
است،پساینعالمموجوددرنهایتخیروفضیلتممکناست«)مالصدرا،1386ش:ج7/ص111(.

فرقعنایتخداوندحکیمباعنایتانسان
انساندرعنایتبهکارخودمیتوانداحتیاجاتخودرامرتفعونقایصخودراتکمیلنماید،ولی
عنایتدرموردخداوندسبحانکهواجبالوجوداستازتمامجهاتومستجمعجمیعکماالت،وجهان

امکانعنایتاوستمعانيدیگريدارد.

عنايت خداوند در علم و قدرت

حکمایاسالمیعنایترابهدونوعتقسیمکردهاند:
1-عنایتدرعلمکهبهآنعلمعنائیمیگویند.

2-عنایتدرفعلکهبهمعنایاتقانومحکمنمودنآنکاراست.
علمعنائیخداوندآناستکهخداوندمتعالبهغایتفعلونتیجهکارشعالماستوهمین
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علمبهنظامهستی،موجبصدورآنهاازخدایمتعالشدهاست.ایناصطالحراپیروانحکمتمّشاء،
مانندابوعلیسینا،مطرحساختهاند.اینانقائلندکهمجردعلمحقتعالیبهآفرینشدرخلقتآنهاکافی

استوبهقصدوانگیزهایزائدبرذاتنیازینیست.
بخشدومعنایتخداوند،متعالعبارتاستازقدرتاودرخلقتاشیاءوتنظیماینجهان
است.بهعبارتدیگر،مرادازعنایتدرفعلآناستکهنظامتکویندرکمالحسنواتقانوجمال
وزیباییآفریدهشدهاستوهمانگونهکهنظامتکوینبهترینوکاملتریننظامیاستکهمیتوان
تصورنمود،نظامتشریعوتربیتانسانهانیزبهتریننظاممتصوراست.میتوانگفتکهعنایتخداوند
بهنظامتشریعبیشترازعنایتاونسبتبهنظامتکویناست؛زیراهمهيتشریعاتوتکویناتبرای
استکمالانساناست.ازاینرو،نظامتکوینمقدمهتربیتانسانهاستوامروزبزرگترینمعلممدرسه
یخداشناسیوانسانیتحضرتحجتبنالحسنالمهدی)ع(است.ونیزمیدانیمکهاگرمعلموجود

نداشتهباشدفلسفهیوجودکالسومدرسهلغووبیمعناست.

عنايت خداوند حکیم به آفرينش 

خداوندحکیمنظامآفرینشرابااتقانوزیباییکاملآفریدهاستوهمانطورکهبهنظامتکوین
عنایتفرمودهاست،بهنظامتشریعوتربیتآدمیاننیزعنایتویژهایدارد.بهعبارتدیگر،میتوان
گفتکهنظامتکوینمقدمهایبراینظامتشریعوشریعتورشدوتربیتانسانهاست،تاآنانبه
هدفوغرضحکیمانهایکهازآفرینشایشانمدنظربوده،برسند.خداوندحکیمتمامامکاناتووسایل

الزمراآمادهفرمودهاست.

نظام تکوين 

اگرازبابمثال،ساختمانبدنراباساختمانخانهمقایسهکنیممیبینیمکهمعمارخانهسعی
کردهتمامپیشبینیهایالزمرابهکاربردتادرمقابلحوادثطبیعیایستادگیکند.معماراینجهان
نیزدرحدکمالوبدونهیچنقصیدربخششوعطایتماموسایلحیاتیمضایقهنکردهوهرآنچه
رابرایادامهزندگیورسیدنبهکمالانساننیازبودهبهماعنایتنمودهاست.یکیازاصولمهم
ساختمانبدنماایناستکهاکثراعضایبدنماجفتآفریدهشدهاست....خالصهاینکهبشربه
روشنیدریافتهاستکهسراسرجهانمملوازقانونونظموهماهنگیوپیوستگیعلتهاوسببهاست
وهمهبهسوییکهدفمعینحرکتمیکنند،وآنچهدرکاربریتکاملوفعالیتآنهاالزماستبا
کمالوجودوسخاوتبهآنهادادهشدهاست.اینهمهبیانگرآناستکهخداوندحکیمنسبتبهفعل
خوداهتمامکاملدارد.وقتیهمهچیزدرهمانجهتکهبایدبطورتکوینیهدایتشوند،ازجانبحق
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تعالیرهبریمیشوندآیابیانصافینیستکهاشرفمخلوقاتیعنیانسانرابدونهادیوسرپرست،
رهاشدهبهحالخودبدانیم؟آری،همچنانکههمهموجوداتبهسویهدفمعینوحکیمانهایتحت
تدبیرخدایسبحانحرکتمیکنند،انساننیزباهدایتوسرپرستیوزعامتحّجتحقتعالی،راه
کمالرامیپیماید.ونظامجامعهبدونرهبریعادلوامامیمعصومبهدورازهرگونهلغزشوخطا

متزلزلاست.

ب( تطبیق برهان با اثبات وجود امام زمان)ع(

برهان»عنایت«بروجودامامزمان)ع(رابادوتقریرمیتوانبیانکرد:تقریراول:آفرینش
هستیبهترینونیکوتریننظامممکناست.الزمهياینگفتار،لزوموجودامامدرآفرینشاست،وگرنه
نظام،احسننخواهدبود.لذابههماندلیلوبرهانیکهتکلیفوبعثتضرورتدارد.وجودمستمرامام
نیزضرورتدارد.تقریردوم:خداوندکهبرایکمالیابیهرموجودیکهدراینعالمرنگهستیمی
گیردهمهنوعابزارضروریوغیرضروریرادراختیارشقراردادهتابهکمالبرسد،چگونهممکناست
انسانیکهدردامانهمینطبیعتاستازاینقانوناستثناءشودوارتقاءمعنویاونادیدهگرفتهشود.

نتیجه گیری 
بابررسيشواهدودالیلنقلي،اعمازآیاتوروایات،ونیزدالیلعقلي،ميتوانبهتمامشبهاتي
کهپیرامونوجوداماممهديازتولداوگرفتهتازندگياودرغیبتونیزظهورآنحضرت،شکل
گرفته،پاسخداد.فقطکافياستکهانساندراینزمینهدراینزمینهبهپژوهشبپردازدتاپردههایی
کهدراثرفقدانعلمبرقلبهاچیرهگشته،برطرفگردند.زیرابهتعبیرروایاتوجودحضرتحجت

مانندخورشیدپشتابرمیباشدکهتماميانسانهاازنوروگرمايآنمنتفعميشوند.

کتابنامه
1.قرآن کريم.

2.ابنصباغ،علیبنمحمد،)1385ش( الفصول المهمه فی معرفه االيمه،قم:سازمانچاپونشر.

3.ابنکثیر،اسماعیلابنعمر،)1۴12ق(،تفسیر،بیروت:دارالمعرفة.

۴.اربلي،عليبنعیسي،)1۴27ق(، کشف الغمه في معرفة االئمه،بيجا،مکتبهالحیدریه.

5.بحرانی،هاشمبنسلیمان.)1۴16ق(،البرهان في تفسیرالقرآن ،ایران:بنیادبعثت.

6.ثعلبي،ابواسحاق،)1۴18ق(،تفسیر،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.

7.حسنزادهآملي،حسن.)1385ش(،نهج الوالية:بررسیمستنددرشناختامامزمان،قم،نشرالف.الم.میم.

8.حویزی،عبدعلیبنجمعه.)1۴12ق(،تفسیر نور الثقلین،قم:موسسهاسماعیلیان.
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9.رازي،ابنابیحاتمرازی.)1۴19ق(،تفسیر القرآن العظیم،بیروت:المکتبةالعصریة.

10.راغباصفهاني،حسینبنمحمد.)1366ش(،مفردات،تهران:مرتضوي.

11.زمخشری،محمودبنعمر.)1387ش(، تفسیر الکشاف،بهکوششمصطفیالبابیالحلبی،مصر.

12.سهروردی،یحیی،)1386ش(اللمحات ،قم:نشرانوارالهدي.

13.سیوطی،جاللالدین.)1365ش(،تفسیر الدرالمنثور،بیروت:دارالمعرفة.

1۴.فخررازی،محمدبنعمر،)1۴20ق(تفسیرکبیر،مصر:المطبعةالبهیة.
15.قرطبي،محمدبناحمد.)1۴05ق(،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.

16.طباطبایي،محمدحسین)137۴ش(،تفسیر المیزان،ترجمهمحمدباقرموسوی،قم:دفترانتشاراتاسالمی.

17.طباطبایی،محمدحسین،)1388ش(،نهايه الحکمه،قم:موسسهالنشراالسالمیالتابعهلجماعهالمدرسین.

18.طبرسي،فضلبنحسن.)1372ش(،مجمع البیان،تهران:ناصرخسرو.

19.طبري،محمدبنجریر،)1390ش(جامع البیان،بیروت:دارالمعرفة.

20.کلیني،محمدبنیعقوب.)1387ش(،اصول کافی،تهران:جهانآرا.

21.مجلسي،محمدباقر.)1۴03ق(،بحاراالنوار،بیروت:مؤسسةالوفاء.

22.مطهري،مرتضي.)1369ش(،شرح مبسوط منظومه،تهران:حکمت.

23.مالصدرا،اسفار.

2۴.مالصدرا)1386(،الحکمه المتعالیه،ج1،مترجم:جوادیآملی،قم:اسراء.
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کنشهای اجتماعی مترفین از منظر قرآن

رسولرستمخانی*-امیرمحسنی**

چکیده 
نوشتارحاضرتالشیاستدرراستایتحلیلکنشهایاجتماعیازمنظرقرآنکریم.بحثمترفینیکیازمباحث

مهمقرآنیوجامعهشناسیمیباشد.حلمسألهفوق،ثمراتعلمیوعملیمهمیرادرپیدارد.ایننوشتاربهویژگیهای

مترفیندرعلمقرآنوابزارهایتبلیغاتیمترفینپرداختهاست.روشایننوشتار،اسنادیوتحلیلیاست،یعنیویژگیهای

پیامدهایمترفین به راذکرکردهودرآخر آنها تبلیغاتی ابزارهای اجتماعیمترفینراجمعآوریکرده،سپس فردیو

پرداختهاست.اینموضوعراازدوحیثمیتوانبررسیکرد:1.مترفینازمنظرفردی،2.مترفینازمنظراجتماعی.

مترفینرامیتوانازمفاهیمیدانستکهتأثیربسزاییدراجتماعدارد،ازاینحیثکهاگرجلویآنانگرفتهنشود،جامعه

روبهاضمحاللمیرود.دراینمقاله،ابتداموضوعبحثبهطوردقیقازلحاظلغویواصطالحیبررسیشده،سپسبعد

ازذکرویژگیهایمترفین،بهپیامدهایاترافپرداختهشدهوابزارهایتبلیغاتیمترفینازجملهتکذیب،تهمت،اتهامو

قدرتطلبیموردبررسيقرارگرفتهودرنهایت،باتبیینپیامدهاياتراف،بهعاقبتمترفینپرداختهشدهاست.

کلیدواژه
مترفین، ويژگی های مترفین، اجتماع، قرآن. 

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

** طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه
قرآنکریمسرشارازبیاناتودستورالعملهایعینیوهمیشگیاستکهوابستهبهگذشتهنبوده،
بلکهفراتراززمانومکانميباشد.یکیازمهمتریندغدغههایجوامعامروز،بررسیکنشهای
اجتماعیمترفین)مرفهینبیدردجامعه(است؛زیرامعیارپیشرفتوکمالحقیقییکجامعه،سبک
صحیحوسالمزندگیاست.ویژگییکجامعهایدهآلعبارتاستاز:پیشرفتدرمباحثاقتصادی،
نظامی،سیاسیوفرهنگی.اماقدرت،سیاستوثروتبدوناخالقمیتواندباعثنابودییکجامعه

شود.ازاینرو،اهمیتبحثاخالقدرجامعهروشناست.
بدونشک،برایاصالحکلبایدبهاصالحجزءپرداخت.جامعهازلحاظثروتبهطبقاتمختلفی
تقسیممیشود،وازسویدیگر،یکیازمشکالتاخالقیوروانیجامعهوجودایناختالفطبقاتي
است.خداوندبرایرشدوتکاملانسان،پیامبرانیرابرانگیختتاسهلالوصولترینراهرابرایرسیدن
بهسعادتدایمیبهآناننشاندهند.اماعدهایبهدلیلگرفتارشدندردنیایمادی،وعدههایراست
آنانراتصدیقنکردند.بنابراین،برایاصالحاخالقیجامعهوسوقدادنآنبهسمتیکجامعهایده
آل،بایددنبالمتدوراهکاریباشیمکهجلویمترفینجامعهرابگیرد.واضحاستکهقرآنوروایات
بهترینمتدوراهکاررابرایمقابلهبااینگروهمعرفیکردهاست.درمنظرقرآنکریم،عمدهترین
گروهیکهباپیامبرانبهمخالفتبرخاستند،مترفینجامعهبودند.درنتیجه،اینمطلبجايبررسيدارد
کهکنشهایاجتماعیمترفینازمنظرقرآنچیست؟کنشهایاجتماعیمترفینمیتواندازمنظر
روایی،جامعهشناختي،روانشناختي،فقهیواخالقینیزبررسیشود.امامادرایننوشتار،آنرااز

منظرقرآنکریمبررسينمودهایم.

بخش اول: کلیاتی در معنای لغوی و اصطالحی مترف 

1.مترف  در لغت:
بامراجعهبهلغتدرمییابیمکهواژهمترفازریشه»ترف«میباشد.اینواژهازلحاظلغویو

اصطالحیدارایمعانیمتعدديمیباشدکهابتدابهبیانمعانیلغویاینواژهمیپردازیم:
الف(ترفدرلغتیعنیتنعیمالغذاء،وصبيمترف،والمترف:الموسععلیهعیشه،القلیلفیههمة،
وأترفهاهلل)فراهیدی،1۴2۴ق:ج8/ص11۴(.یعنینعمتدادنبهوسیلهغذا،وبچهمترفیعنیبچه
ایکهبهاوغذادادهمیشود.المترف«:کسیکهدرزندگیاشوسعتدادهشوددرحالیکههّمتش

دربهدستآوردنآنکماستوخداونداورامتنّعمکردهاست.
نّعموه إذا أهُله َفهُ تَرَّ و ُمَنعٌَّم، ُمترٌف یقالرجلٌ التُّْرَفة. وهی واحدة، کلمة الفاء و الراء و التاء ب(
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به)ابنزکریا،1005ق:ج1/ص3۴5(.یعنی،رفاه،وگفتهشدهمترفیعنی عامالطیِّبوالّشِئُیَخصُّ بالطَّ
»نعمتفراواندادهشده«وداراینعمتفراوان،وهنگامیکهاهلشرابهوسیلهطعامپاکوچیزیکه

اختصاصبهاوداردنعمتدهدودررفاهقراردهد
َِّذیَنَظلَُمواماُأْتِرُفوا نْیا]المؤمنون:33[،َواتََّبَعال ج(یقال:ُأْتِرَففالنفهوُمْتَرف.أَْتَرْفناُهْمِفيالَْحیاِةالدُّ
ِفیهِ)هود:116(،وقال:اْرِجُعواإِلیماُأْتِرْفُتْمِفیهِ]األنبیاء:13[،وأََخْذناُمْتَرِفیِهْمبِالَْعذابِ)المؤمنون:6۴،
وهمالموصوفونبقولهسبحانه:َفَأمَّااْلِنْساُنإِذاَماابَْتالُهَربُُّهَفَأْکَرَمُهَونَعََّمهُ)فجر:15()راغباصفهانی،

بيتا:ص166(.

2. مترف در اصطالح: 
»مترفین«اسممفعولازبابافعالوازکلمة»ُترفه«،بهمعنيوسعتدادندرنعمتاست.وقتي
گفتهميشود:»اَْتَرَففالَن«،معنایشایناستکهفالنينعمتشازحدگذشتهاست.اینواژهومشتقات
آنهشتباردرقرآنمجیدآمدهاست.اصلاینواژهدرکالمخدايسبحانواولیايخدایادنشده
مگربامالمتومّذمت.درآیاتقرآنکریم،مترفکسیاستکهدرلذتهایمادیغوطهورباشد،و
درنتیجهازامورمعنویرویگردانبوده،ودرانجاموظایفالهیغافلاست)مصطفوی،1360ش:ج1/
ص365(.ازآنجایيکهبسیاريازمتّنعمان،غرقشهواتوهوسهاميشوند،واژه»مترفین«درقرآنبه
معنيکسانيکهمستومغروربهنعمتشدهوطغیانکردهاند،آمدهاستکهمصداقآنغالبًاپادشاهان
وجبارانوثروتمندانمستکبروخودخواهميباشند؛آنهایيکهباقیامانبیاءبهدورانخودکامگیشان
پایاندادهميشدومنافعنامشروعشانبهخطرميافتادومستضعفانازچنگالآنهارهایيميیافتند.به
همیندلیل،باانواعحیلههاوبهانهها،بهتخدیروتحمیقمردمميپرداختند.امروزهنیز،بیشترینفساد
دنیاازهمین»مترفین«سرچشمهميگیرد)مکارمشیرازی،137۴ش:ج21/ص38(.واژه»بطر«نیزبا
زندگیاینقشرارتباطتنگاتنگيدارد.اینواژهبهمعنایتجاوزازحق،خروجازحالتاعتدال،ودرنهایت،

خروجازحقوطغیانآمدهاست)مصطفوی،1360ش:ج1/ص271(.

بخش دوم: اوصاف و ويژگیهاي طبقه مترف در قرآن:

 1-  انکارتوحید و معاد: 
بُوابِلَِقاءاآْلِخَرِةَوأَْتَرْفَناُهْم َِّذیَنَکَفُرواَوَکذَّ ِمنَقْوِمِهال قرآنکریمدراینبارهميفرماید:»َوَقاَلالَْمَلُ
اتَْشَربُوَن««)مؤمنون:33(؛»ولي اتَْأُکُلوَنِمْنُهَوَیْشَرُبِممَّ ْثُلُکْمَیْأُکُلِممَّ بََشٌرمِّ نَْیاَماَهَذاإاِلَّ ِفيالَْحَیاِةالدُّ
اشرافیان)خودخواه(ازقوماو)نوح(کهکافربودند،ودیدارآخرتراتکذیبميکردند،ودرزندگيدنیا
بهآناننازونعمتدادهبودیم،گفتند:اینبشرياستمثلشماازآنچهميخوریدميخوردوازآنچه
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مينوشیدمينوشد!)پسچگونهميتواندپیامبرباشد؟!«.
ازاستداللآنهاستکهگفتند:اومانندسایرمردماستچونمثلانسانميخوردومينوشد،
معلومميشودکهبرايانسانغیرازخوردنونوشیدنکهازخواّصحیواناتاستکمالوفضیلت
از دیگريسراغنداشتند.تنهاخوشبختيبشررادراینميدانستندکههمانندحیواناتدربهرهوري
انواعلّذاتآزادباشد)طباطبایی،137۴ش:ج15/ص۴2(.همانگونهکهقرآنکریمدروصفاینگونه
َِّذیَن ال نیزفرموده:»َو و َکاأَلنَْعاِم«)اعراف:179(؛»آنانهمچونچهارپایانند«. »ُأْولَـئَِک مردمفرموده
َکَفُرواَیَتَمتَُّعوَنَوَیْأُکُلوَنَکَماتَْأُکُلاألْنَْعاُم...«)محمد:12(؛»کافرانازمتاعزودگذردنیابهرهميگیرند

وهمچونچهارپایانميخورند..«.

2-  تقلیدکورکورانه از آئین گذشتگان خود: 
مترفینجوامعبههنگامخطرافتادناسبابعیشونوشوخوشگذرانيخویش،بدونتوجهبهمنطق
وبراهینوحیانِيپیامبرانالهي،ازسّنتهايمتحّجرگذشتگانخوددمميزدند:»َوَکَذلَِکَماأَْرَسلَْنا
ْقَتُدوَن«)زخرف: َّاَعلَیآثَاِرِهممُّ ٍةَوإِن َّاَوَجْدنَاآبَاءنَاَعلَیُأمَّ َقاَلُمْتَرُفوَهاإِن ننَِّذیٍرإاِلَّ ِمنَقْبلَِکِفيَقْرَیٍةمِّ
23(؛»واینگونهدرهیچشهرودیاريپیشازتوپیامبرانذارکنندهاينفرستادیممگراینکهثروتمندان
مستومغرورگفتند:ماپدرانخودخودرابرآیینییافتیموبهآثارآناناقتداميکنیم«.درآیهمورد
اینخاطرکه به آبادیهانقلکردهاست. توانگراناهل از را اّمة...« َوَجْدناعلي اینگفتاِر»اِنّا بحث،
طبعتّنعمونازپروردگي،انسانراوادارميکندازبارسنگینتحقیق،شانهخالينموده،دستبهدامن
تقلیدکورکورانهشود)طباطبایی،137۴ش:ج18/ص138(.همچنین،ازگفتارذکرشدهمعلومميشودکه
گرایشبهماّدیگريودنیاطلبيقدرتاندیشه)خرد(راتضعیف،وآدميرابهسمتتقلیدکورکورانهسوق
ميدهد)هاشمیرفسنجانی،1381ش:ج17/ص۴5(.ازاینکهدرجوامعشرکپیشه،تنهاسخنمرّفهان
ذکرگردیدهباآنکهاندیشهشرکمختصآناننبودهاست،ميتواناستفادهکردکهآنان،نقشاصليرا
درتعیینگرایشهايجامعهداشتهاند)هاشمیرفسنجانی،1381ش:ج17/ص۴5(.همچنین،ازاینآیه
استفادهميشودکهاشرافگرایيدرنسلآدميتأثیرميگذاردواخالقواعتقادآنانراطوريميسازد
کهدرمقاممخالفتباجریانهايبرخاستهازعقلووحيبرميآیندوهرسخنحقيراکهباهواهاي

نفسانيآنانهمسویينداشتهباشد،نميپذیرند.

3-  مالك و معیار قرار دادن ثروت و امکانات ماّدي: 
نعمت نازو )آنهاکهَمسِت بِیَن«)سبأ:35(؛»و بُِمَعذَّ نَْحُن َما َو أَْواَلًدا َو أَْمَوااًل أَْکَثُر نَْحُن َقالُوا »َو
بودند(گفتنداموالواوالدما)ازهمه(بیشتراست)وایننشانةعالقةخدابهماست(وماهرگزمجازات
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نخواهیمشد!«.

4-  ظلم و جرم: 
َِّذیَنَظلَُمواَْماُأْتِرُفواِْفیِهَوَکانُواُْمْجِرِمیَن«)هود:116(؛وآنانکهستمميکردند،ازتّنعم »َواتََّبَعال
وکامجویيپیرويکردندوگناهکاربودند)ونابودشدند(!«.ازجملة»کانوامجرمین«برميآیدکه
آن انجام در و کرده عادت بزهکاري و بهجرم که بودند مردماني لّذات، پیرو و مردمانخوشگذران

پافشاريميکردند)طبرسی،1372ش:ج5/ص309(.

5-  فسق و فجور طبقه مترف: 
ازخصوصّیاتدیگرمترفین،فسق،یعنيازحدوحقوقحّقهخارجشدناست:

تَْدِمیًرا«)اسراء: ْرنَاَها َفَدمَّ الَْقْوُل َعلَْیَها  َفَحقَّ ِفیَها َفَفَسُقواْ ُمْتَرِفیَها أََمْرنَا َقْرَیًة نُّْهلَِک أَن أََرْدنَا إَِذا »َو
16(؛»وهنگاميکهبخواهیم،شهرودیاريراهالککنیم،نخستاوامرخودرابراي»مترفین«)و
استحقاق و برخاستند بهمخالفت که داریم،سپسهنگامي بیانمي آنجا، ثروتمندانمستشهوت(

مجازاتیافتند،آنهارابهشّدتدرهمميکوبیم«.

بخش سوم: رويکرد اشراف و مرفهان بی درد در مقابل رهبران و مصلحان جامعه 
مترفیندرمواجههباپیامبرانومصلحانجامعه،انگشترویحکموتعلیمخاصینمیگذاشتند،
بلکهمیگفتندمابهتمامآنچهشمابرایآنکهمبعوثشدهایدکافریم.ازاینرو،شیوهمعمولآنان،
مخالفتباکلیهاقداماتپیامبرانومصلحاندرطولتاریخحیاتبشریبودهاست.اکنوننیزباکلیه
مظاهرونمادحقودینداریمخالفتمیورزند.دراینبارهمیخوانیم:»َوماأَْرَسلْنافيَقْرَیٍةِمْننَذیٍرإاِلَّ
َّابِماُأْرِسلُْتْمبِِهکاِفُروَن«)سبا:2۴(؛»ومادرهیچشهریهشداردهندهاینفرستادیمجز قاَلُمْتَرُفوهاإِن
آنکهخوشگذرانانآنهاگفتندمابهآنچهشمابدانفرستادهشدهایدکافریم«.آناندرمخالفتبارهبران،

هیچنکتهايراازنظردورنمیدارند.برخیازاقداماتآنانبهشرحذیلاست:

1. نسبت فساد به رهبران جامعه
اشرافومرفهانبیدرد،دربرابراقداماتموثرونفوذروزافزونرهبرانومصلحان،آنانرابهانواع
صفاتیکهخودبهآنمبتالهستند،متهممینمایند.مانند:افساد،گمراهی،قدرتطلبی،دروغگویی،
تغییردینمردم....فرعونوسرانقومشدربارهموسی)ع(چنینمیگفتند:»َوقاَلِفْرَعْوُنَذُرونيأَْقُتْل
الَْفساَد«)غافر:26(؛»وفرعون ُیْظِهَرِفياألْْرِض أَْن أَْو َلدیَنُکْم ُیَبدِّ أَْن أَخاُف إِنِّي َربَُّه لَْیْدُع َو ُموسی
گفتمرابگذاریدموسیرابکشمتاپروردگارشرابخواندمنمیترسمآیینشماراتغییردهدیادراین
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ِمْنَقْوِمِفْرَعْوَنأَتََذُرُموسیَوَقْوَمُهلُِیْفِسُدواِفياألْْرِضَوَیَذَرَکَو سرزمینفسادکند«.»َوقاَلالَْمَلُ
آلَِهَتَک«)اعراف:127(؛»وسرانقومفرعونگفتندآیاموسیوقومشرارهامیکنیتادراینسرزمین
ِمْن فسادکنندوموسیتووخدایانترارهاکند«.گاهینیزآنانراگمراهمعرفیمیکردند:»قاَلالَْمَلُ
َّالََنراَکفيَضالٍلُمبیٍن«)اعراف:60(؛وسرانقومنوحگفتندواقعاماتورادرگمراهیآشکاری َقْوِمِهإِن

میبینیم«.

2. نسبت ديوانگی و سفاهت به رهبران و مصلحان 
قومنوح)ع(برایجلوگیریازفعالیتاوچنینمیگفتند:»إِْنُهَوإاِلََّرُجٌلبِِهِجنٌَّةَفَتَربَُّصوابِِهَحتَّی
حیٍن«)مومنون:25(؛»اونیستجزمردیکه]نوعی[دیوانگیبهاوست؛بنابرایننسبتبهاوتامدتی
َّذیَن ال منتظربمانید]کهبمیردیاازدیوانگیرهایییابد[«.قومهود)ع(نیزچنینمیگفتند:»قاَلالَْمَلُ
َّالََنُظنَُّکِمَنالْکاِذبیَن«)اعراف:66(؛»اشرافوسرانقومشکه َّالََنراَکفيَسفاَهٍةَوإِن َکَفُرواِمْنَقْوِمِهإِن

کافربودندگفتند:ماتورادرسبکمغزیونادانیمیبینیموتوراازدروغگویانمیپنداریم!!«.

3. استکبار 
روحیهاستکباریکهقرآن،آنرابهعنواناصلیترینعاملانحرافبشرمعرفیمینماید،ازویژگی
هایبارزاشرافومرفهانبیدرددرمواجههبارهبرانومصلحاناست.آنانعاملگمراهیدیگرانو
مانعرشدوآگاهیانسانهایضعیفهستند.آناندراجرایسیاستسلطهواستثمارمردم،باایجادشک
وتردیدمانعپیوستنمردمبهجریانحقمیشوند؛وازسویدیگر،سّدراهمصلحانورهبرانمی
صالِحًاُمْرَسٌل َّذیَناْسَتْکَبُرواِمْنَقْوِمِهلِلَّذیَناْسُتْضِعُفوالَِمْنآَمَنِمْنُهْمأَتَْعلَُموَنأَنَّ ال شوند:»قاَلالَْمَلُ
َّابِماُأْرِسَلبِِهُمْؤِمُنوَن«)اعراف:75(؛اشرافوسرانقومشکهتکّبروسرکشیمیورزیدند ِمْنَربِِّهقالُواإِن
بهمستضعفانیکهایمانآوردهبودند،گفتند:آیاشمایقینداریدکهصالحازسویپروردگارشفرستاده

شده؟گفتند:بهطوریقینمابهآیینیکهفرستادهشدهمؤمنیم«.

4. برتری جويی
مرفهانبیدردسعیمیکنندامکاناتخودرابهرخدیگرانکشیدهوآنراوسیلهبرتریجوییقرار
دهند.ازطرفی،جمعشدنافرادطّماعوچاپلوسدرکنارخودرانیز،دلیلبرنفوذخویشدردلهاقرارمی
نََفراً«)کهف:3۴(؛»:منمالوثروتماز دهند.اینهماناستکهقرآنباجمله»أَنَاأَْکَثُرِمْنَکمااًلَوأََعزُّ
توبیشتراستوازجهتنََفراتنیرومندترم«بیانکردهاست.درموردبرتریجوییفرعونواطرافیانش
أَْرَسلْناُموسیَوأَخاُههاُروَنبِآیاتِناَوُسلْطاٍنُمبیٍنإِلیِفْرَعْوَنَوَماَلئِِهَفاْسَتْکَبُرواَوکانُوا آمدهاست:»ُثمَّ
َقْومًاعالیَن«)مومنون:۴6و۴5(؛»سپسموسیوبرادرشهارونرابامعجزاتوآیاتخودودلیلیروشن
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فرستادیم،بهسویفرعونوسرانواشرافقومش،پستکّبرورزیدند؛وآنانقومیبرتریجوبودند«.

5-افتخار به گذشته 
اشرافومرفهانبیدرد-ویاهرکسیکهروحیاتآنانراداشتهباشد-بههنگامبهخطرافتادن
زیر را زمینههایخوشگذرانی،شیوهرهبرانومصلحان نامشروعوکاهش اسبابکسبدرآمدهای
سوالمیبرندوازنکاتمثبتوشیوههایرایجحکومتهایگذشتهسخنمیگویند.همچنانکهبا
پیامبرانومصلحانپیشینچنینمیکردند.دراینموردمیخوانیم:»َوَکذلَِکماأَْرَسلْناِمْنَقْبلَِکفي
َّاَعلیآثاِرِهْمُمْقَتُدوَن«)زخرف:23(:»]پیروی ٍةَوإِن َّاَوَجْدناآباَءناَعلیُأمَّ َقْرَیٍةِمْننَذیٍرإاِلَّقاَلُمْتَرُفوهاإِن
کورکورانهوجاهالنهمخصوصایناننیست[وبههمینگونهپیشازتودرهیچشهریبیمدهندهای
نفرستادیم،مگرآنکهسرانخوشگذرانومستومغرورشگفتند:ماپدرانمانرابرآیینییافتیموما
همحتمًابهآثارشاناقتدامیکنیم«.درنمونههایدیگر،فرعوندرمقابلموسی)ع(میگفت:»موسی
میخواهدشماراازسرزمینتانبیرونکند؛اینک]دربارهاو[چهرأیونظریمیدهید؟«)اعراف:110(.
گاهیاحساساتمذهبیمردمخودراتحریکنموده،میگفت:»منمیترسمدینشماراتغییردهد،یا

دراینسرزمینفسادوتباهیبهبارآورد!«)غافر:26(.

بخش چهارم: ابزارهای تبلیغاتی اشراف و مرفهان بی درد
شیوةمعمولپیروانباطلدرمواجههباجریانحق،استفادهازابزارهاییاستکهخودچارچوب
ذهنیخودرابراساسهمانهاشکلدادهاندونگرششانبهرهبرانالهینیزازهمانمنظرمیباشد.
َیْعَمُلَعلیشاِکلَتِِه«)اسراء:8۴(؛بگو:هرکسبر چنانکهقرآنکریمدراینموردمیفرماید:»ُقْلُکلٌّ

پایهخلقوخویوعادتهایاکتسابیخودعملمیکند«.
برخیازابزارهایتبلیغاتیاشرافگرایانومرفهانبیدردعلیهرهبرانومصلحانبرایمنفعل

ساختنآنان،بهشرحزیراست:

1. تکذيب: 
بُوا َّذیَنَکذَّ َّذیَنَمَعُهِفيالُْفلِْکَوأَْغَرْقَناال بُوُهَفَأنَْجْیناُهَوال دربارةروشقومنوح)ع(آمدهاست:»َفَکذَّ
َُّهْمکانُواَقْومًاَعمیَن«)اعراف:6۴(؛»پساوراتکذیبکردند،ماهماووکسانیکهدرکشتی بِآیاتِناإِن
همراهشبودند،نجاتدادیموکسانیکهآیاتماراتکذیبکردند،غرقنمودیم؛زیراآنانگروهی
َّالََنُظنَُّکِمَنالْکاِذبیَن«)اعراف: َّالََنراَکفيَسفاَهٍةَوإِن َّذیَنَکَفُرواِمْنَقْوِمِهإِن ال کوردلبودند«.»قاَلالَْمَلُ
66(؛اشرافوسرانقومشکهکافربودندگفتند:ماتورادرسبکمغزیونادانیمیبینیموتورااز

دروغگویانمیپنداریم!!«.
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2. تهمت:  
تهمتیعنیعیبیکهشخصمتهمنداشتهباشد،ولیبهاونسبتدهند.آنانانواععیبهارابه
60(؛ ُمبیٍن«)اعراف: َضالٍل في لََنراَک َّا إِن َقْوِمِه ِمْن  الَْمَلُ »قاَل دهند: می نسبت رهبران و پیامبران

»اشرافوسرانقومشگفتند:مسلمًاماتورادرگمراهیآشکارمیبینیم!«.

3. اتهام قدرت طلبی: 

مرفهانبیدرددرمواجههبارهبرانومصلحانجامعه،ابتدامقاممعنویآنانرامنکرمیشدند
وآنانرابهجهتبشربودنشانبهسطحخودتنزلمیدهند.وباتوجهبهفعالیتهایشبانهروزی
رهبران،آنانراافرادیسلطهجوکهبرایتسلطوحکومتبرمردمکوششمیکنند،معرفینمودهو
سخنانآنانراازمبدأومعاد،وسایرآموزههایدینی،مقدمهایبرایرسیدنبهاینمقصودنشانمی
َلَعلَْیُکْم«)مومنون:2۴(؛ َّذیَنَکَفُرواِمْنَقْوِمِهماهذاإاِلَّبََشٌرِمْثُلُکْمُیریُدأَْنَیَتَفضَّ ال دهند:»َفقاَلالَْمَلُ
»پسسرانواشرافقومشکهکافربودند،گفتند:اینجزبشریمانندشمانیستکهمیخواهدبرشما

برتریجوید«.

4. مجادله: 
جدالبهمعنایاستحکامکالماستتاشخصبتواندآنرابدونتوجهبهحقوحقیقتبهکرسی
ْیُتُموها بنشاند)مصطفوی،ج2/ص65(.هود)ع(بهاشرافقومخودمیگفت:»أَُتجاِدلُونَنيفيأَْسماٍءَسمَّ
ُبِهاِمْنُسلْطاٍنَفانَْتِظُرواإِنِّيَمَعُکْمِمَنالُْمْنَتِظریَن«)اعراف:71(؛»آیادربارهی َلاهللَّ أَنُْتْمَوآباُؤُکْممانَزَّ
نامهاییکهخودوپدرانتان)برایبتها(نامگذاریکردهایدوخداوند)حقانیت(آنهابرهانینفرستاده

بامنمجادلهمیکنیدپسمنتظرباشیدکهمنهمباشماازمنتظرانم«.

5. تحقیر: 
ازآنجاکهدرنظرمترفین،مقیاسشخصیتافرادتنهابهزروزوراست،طرفدارانحاکمیتدینیو
تعالیمآسمانیراکههمانطبقهمستضعفجامعههستند،افرادیپستوحقیروظاهربین،بهشمارمی
آورند.قرآنکریمدرآیاتمختلفیبهاسلوباستداللمترفینبرایتحقیرپیامبران)ع(وایمانآورندگان
َّذیَنَکَفُرواِمْنَقْوِمِهمانَراَکإاِلَّبََشراًِمْثلَناَومانَراَکاتََّبَعَکإاِلَّ ال بهآنها،اشارهمینمایند:»َفقاَلالَْمَلُ
أِْيَومانَریلَُکْمَعلَْیناِمْنَفْضٍلبَْلنَُظنُُّکْمکاِذبیَن«)هود:27(؛»اشرافوسران َّذیَنُهْمأَراِذلُناباِدَيالرَّ ال
کافرقومشگفتند:ماتوراجزبشریمانندخودنمیبینیم،وکسیراجزفرومایگانکهنسنجیدهوبدون
اندیشهازتوپیرویکردهباشندمشاهدهنمیکنیم،وبرایشماهیچبرتریوفضیلتیبرخودنمیبینیم،
بلکهشمارادروغگومیپنداریم«.درآیهدیگری،سیاستهویتزداییوشخصیتزداییفرعونیانچنین
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َُّهْمکانُواَقْومًافاِسقیَن«)زخرف:5۴(؛»پساوقومش َقْوَمُهَفَأطاُعوُهإِن بهتصویرکشیدهاست:»َفاْسَتَخفَّ
راسبکمغزشمرد]وآنانراباوسوسهواغواگریفریفتوخوارشانکرد[درنتیجهازاواطاعتکردند؛

زیراآنانمردمیفاسقونافرمانبودند«.

6. تمسخر و استهزا: 
یکیازاقداماتاشرافومرفهانبیدرددررویاروییبارهبرانومصلحان،بهمسخرهگرفتنتعالیم،
توصیههاوعملکردآنهاست.کاریکهغالباباطلگرایان-همچونمعاصرانموسی-بهآنمتوسل
َّانَْسَخُرِمْنُکْم ِمْنَقْوِمِهَسِخُرواِمْنُهقاَلإِْنتَْسَخُرواِمنَّاَفإِن َعلَْیِهَمَلٌ میشدند:»َوَیْصَنُعالُْفلَْکَوُکلَّماَمرَّ
َکماتَْسَخُروَن«)هود:38(؛»و]نوح[کشتیرامیساختوهرگاهگروهیاز]اشرافوسرانِ[قومشبراو
عبورمیکردند،اورابهمسخرهمیگرفتند.گفت:اگرشمامارامسخرهمیکنید،مسلمًاماهمشمارا]به

هنگامپدیدآمدنتوفان[همانگونهکهمارامسخرهمیکنید،مسخرهخواهیمکرد«.

7. مغالطه: 
ازآنجاکهانسانفطرتاخواهانحقاستوباطلرانمیپذیرد،اهلباطلسخنخودرادرلفافهای
ازحقبیاننمودهوبهآنظاهرحقمیدهندتاعامهمردمسخنانآنانراپذیرفته،وبدینوسیلهعده
ایرادرکنارخودداشتهباشند.قرآندرمواردمتعددیبهایننوعازاستداللباطلگرایان٪کهازیک
َّذیَنَکَفُروا ِمْنَقْوِمِهال مقدمهحقودیگریباطل،نتیجهباطلیمیگیرند-اشارهمینماید:»َوقاَلالَْمَلُ
ا اتَْأُکُلوَنِمْنُهَوَیْشَرُبِممَّ نْیاماهذاإاِلَّبََشٌرِمْثُلُکْمَیْأُکُلِممَّ بُوابِلِقاِءاآْلِخَرِةَوأَْتَرْفناُهْمِفيالَْحیاِةالدُّ َوَکذَّ
َُّکْمإِذاًلَخاِسُرون«(مومنون:33-3۴(؛»وازسرانواشرافقومش تَْشَربُوَنَولَئِْنأََطْعُتْمبََشراًِمْثلَُکْمإِن
کهکافربودندودیدارآخرتراتکذیبمیکردند،وآنانرادرزندگیدنیاازوسایلوابزارمادیفراوانی
برخوردارکردهبودیم،گفتند:اینجزبشریمانندشمانیستکهازآنچهشمامیخوریدمیخورد،واز
آنچهشمامیآشامیدمیآشامد.وبیتردیداگربشریمانندخودرااطاعتکنید،یقینًازیانکارید«.درآیه
فوق،صغرایقیاسچنیناست:»پیرویانسانازفردیکهدرعقایدوافکارهمسطحاوباشدکاری
لغوبیهودهاست«.کبرایباطلقیاسنیز،بدینصورتاست:»مشابهتدرخوردنوآشامیدندلیلبر
مشابهتجنبههایروحیومعنویاست«.ونتیجهایکهازآنمیگیرندعبارتپایانیآیه،یعنی:»َو

َُّکْمإِذاًلَخاِسُرون«میباشد. لَئِْنأََطْعُتْمبََشراًِمْثلَُکْمإِن

8. تهديد: 
اشرافمتکبرهمانندسایرمتکبرانمغرور،هموارهرویزوروقدرتخویشتکیهمیکنندوبهتهدید
دیگران-خصوصاکسانیراکهیوغبردگیآنانرابرنمیتابند-میپردازند.اشرافقومشعیبنمونه
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َّذیَنآَمُنوا َّذیَناْسَتْکَبُرواِمْنَقْوِمِهلَُنْخِرَجنََّکیاُشَعْیُبَوال ال بارزاینتهدیدوناامنیهستند:»قاَلالَْمَلُ
فيِملَّتِناقاَلأََولَْوُکنَّاکاِرهین«)اعراف:82(؛»اشرافوسرانقومشکه]از َمَعَکِمْنَقْرَیتِناأَْولََتُعوُدنَّ
پذیرفتنحق[تکّبرورزیدند،گفتند:ایشعیب!مسلمًاتووکسانیراکهباتوایمانآوردهاندازشهرمان
بیرونمیکنیمیااینکهبیچونوچرابهآیینمابازگردید.گفت:آیاهرچندکهنفرتوکراهت]ازآن

آیین[داشتهباشیم؟!«.

بخش پنجم:کنش های اجتماعی اشراف و مرفهان بی درد

1. افتخار به ثروت:  
بیَن«)سبا:35(؛وگفتندماداراییوفرزندانمانازهمه »َوقالُوانَْحُنأَْکَثُرأَْموااًلَوأَْوالداًَومانَْحُنبُِمَعذَّ
بیشتراستوماعذابنخواهیمشد«.اشرافومرفهانبیدردازسویی،مالوثروتفراوانونیروی
انسانیتحتامرخودرانتیجهیعلموتدبیر،ودوراندیشیخوددانسته،وازسویدیگرآنرادرمواجهه
بارهبرانآسمانیومصلحان،دلیلیبرعنایتخداوند،ونشانهمقامومنزلتواالدرنزداومیدانندوگویند
اگرمامطروددرگاهاوبودیماینهمهنعمتبهماارزانیداشتهنمیشد.وباایناستدالل،آبادیدنیای
خویشرادلیلروشنیبرآبادیآخرتخودمیدانند.حضرتنوح)ع(نیزباتوجهبهپیامدهایزیانباراین
ََّکآتَْیَت نگرشوآثارمنفیآنبرافکارواندیشهمردم،شکوهبهدرگاهخداوندمیبرد:»َوقاَلُموسیَربَّناإِن
ََّنااْطِمْسَعلیأَْموالِِهْم«(یونس:88(؛ نْیاَربَّنالُِیِضلُّواَعْنَسبیلَِکَرب ُهزیَنًةَوأَْموااًلِفيالَْحیاِةالدُّ ِفْرَعْوَنَوَمَلَ
»وموسیگفتپروردگاراتوبهفرعونواشرافشدرزندگیدنیازیورواموالدادهایپروردگاراتا)خلق
را(ازراهتوگمراهکنند.پروردگارااموالشانرانابودکن«.استداللقارون،زبانحالهمهثروتمندانعیاش
ََقْدأَْهلََکِمْنَقْبلِِهِمَن اهللَّ َّماُأوتیُتُهَعلیِعلٍْمِعْنديأََولَْمَیْعلَْمأَنَّ است.دراینبارهمیخوانیم:»قاَلإِن
ًةَوأَْکَثُرَجْمعًاَوالُیْسَئُلَعْنُذنُوبِِهُمالُْمْجِرُموَن«)قصص:87(؛»)قارون(گفت: ِمْنُهُقوَّ الُْقُروِنَمْنُهَوأََشدُّ
مناینهارادرنتیجهدانشخودیافتهامآیاویندانستکهخدانسلهایراپیشازاونابودکردکهازاو

نیرومندترومالاندوزترولیمجرمانرانیازیبهپرسیدهشدنازگناهشاننیست«.

2. ايجاد خوف و فتنه: 
آنانهمواره،پیروانرهبراندینیراباتهدیدوارعابوشکنجهمواجهمیسازند:»َفماآَمَنلُِموسی
َُّهلَِمَن ِفْرَعْوَنلَعاٍلِفياألْْرِضَوإِن یٌَّةِمْنَقْوِمِهَعلیَخْوٍفِمْنِفْرَعْوَنَوَماَلئِِهْمأَْنَیْفتَِنُهْمَوإِنَّ إاِلَُّذرِّ
الُْمْسِرفیَن«)یونس:83(؛»سرانجامکسیبهموسیایماننیاوردمگرفرزندانیازقوموی،درحالیکهبیم
داشتندازآنکهمبادافرعونوسرانآنهاایشانراآزاررسانندودرحقیقتفرعوندرآنسرزمینبرتری

جویوازاسرافکارانبود«.
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3. تصمیم سازی: 
آنانهموارهآرایخودرابهدیگرانتحمیلمیکنندچنانکهاشرافدربارفرعون،نسبتبهفرعون
َیْأتَِمُروَنبَِکلَِیْقُتُلوَکَفاْخُرْج الَْمَلَ چنینمیکردند:»َوجاَءَرُجٌلِمْنأَْقَصیالَْمدیَنِةَیْسعیقاَلیاُموسیإِنَّ
إِنِّيلََکِمَنالنَّاِصحیَن«)قصص:20(؛»وازدورافتادهتریننقطهشهرمردیدواندوانآمدوگفت:ای
موسیسرانقومدربارهتومشورتمیکنند،تاتورابکشندپسازشهرخارجشومنجّداازخیرخواهان
توام«.قرآندرآیهدیگر،بهعملکرداشرافومرفهانبیدرد،درتحمیلآرایخودبرسایرین،چنیناشاره
هذالََشيٌْءُیراُد«)ص:6(؛»وبزرگانشان ِمْنُهْمأَِناْمُشواَواْصبُِرواَعلیآلَِهتُِکْمإِنَّ مینماید:»َوانَْطلََقالَْمَلُ
روانشدندوگفتندبرویدوبرخدایانخودایستادگینماییدکهاینامرقطعاهدفماست«.»قالُواأَْرِجْه
َوأَخاُهَوابَْعْثِفيالَْمدائِِنحاِشریَن«)شعرا:36(؛»گفتنداووبرادرشرادربندداروگردآورندگانرابه

شهرهابفرست«.

4. گمراه ساختن مردم: 
ستمگرانوتبهکارانبرایتضمینثباتودوامقدرتخودچارهایجزدخلوتصرفدرباورهای
مردموتغییردیدگاههایآنانندارند،تابتوانندبهدنبالآن،اقتدارشانراتضمیننمایند،چراکهمیزاندوام
هرسلطهایبهمقدارتاثیرآندرافکارعمومیبستگیدارد.ازاینرو،مترفینباسوءاستفادهازقدرتو
ثروتخودسعیمینمایندحقانیتسلطهخودرابهمردمبباورانند.آنانبدینوسیلهضمنشستشویمغزی
ََّکآتَْیَتِفْرَعْوَن مردم،آنانراگمراهساختهتاازاینطریق،زبونوبردهخودسازند:»َوقاَلُموسیَربَّناإِن
نْیاَربَّنالُِیِضلُّواَعْنَسبیلَِک«)یونس:88(؛»وموسیگفت:پروردگاراتوبه ُهزیَنًةَوأَْموااًلِفيالَْحیاِةالدُّ َوَمَلَ

فرعونواشرافشدرزندگیدنیازیورواموالدادهایپروردگاراتاخلقراازراهتوگمراهکنند«.

5. عصیان و سرکشی: 
اشرافومرفهانبیدردباتوجهبهزندگیاشرافیوپرنازونعمتیکهدارندتمایلبهعصیانوآزادی
بیقیدوشرطبرایهرگونهکامجوییوبهرهگیریازلذائذحیوانیدارند.پرواضحاستکهآنانحسابرسی
روزقیامترامانعمهمیدراینراهمیدانند،بهگونهايکهموجبسلبآرامشوجدانشانمیشود.از
سویدیگر،فراهمساختنچنانزندگیاي،بدوناستثماروغصبحقوقدیگرانممکننیست،عالوهبر
آن،الزمهزندگیاشرافیوکامجوییوبهرهگیریازهمهلذائذ،ارتکاببرخیازگناهانواصراربرآنهارا
بهدنبالدارد.ازاینرو،برایسهولتکاروآرامشوجدان،معادراانکارمینمایند.قرآنکریمطیآیات
وَنَعلَیالِْحْنِثالَْعظیِمَو متعددیفرایندانکارمعادراتوسطمترفینچنینبیانمیفرماید:»َوکانُواُیِصرُّ
َّالََمْبُعوُثوَن«)واقعه:۴6و۴7(؛اینانبودندکهپیشازاینناز کانُواَیُقولُوَنأَإِذاِمْتناَوُکنَّاُترابًاَوِعظامًاأَإِن
پروردگانبودند،وبرگناهبزرگپافشاریمیکردند،ومیگفتندآیاچونمردیموخاکواستخوانشدیم

واقعاباززندهمیگردیم«.
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نتیجه گیری
پسازتبینتفکر،عملکردوموضعگیریاشرافومرفهانبیدرددرمقابلپیامبرانومصلحان
جامعهدرمییابیمکههماکنوننیزجوامعانسانیازاینگروهخالینیست.خوشگذرانیوعیاشی
درقشرعظیمیازملتهاودولتهاوجوددارد.ثروتهایکالن،کهچیزیجزدسترنجمحرومان
ومستضعفاننیست،بهوسیلهاقلیتیازمردمجامعه،صرفعیاشیوتجمالتمیشود.اینامر،
عالوهبرضررهایفردیکهداردمنابعطبیعیراکهمتعلقبههمهمردمجامعهاست،درمعرض
نابودیقرارمیدهد؛وازطرفیشیوعاخالقرفاهطلبی،توانهرگونهمقابلهراازملتهاسلبمی
نماید.بیگانگانرابرایتصاحبمنابعجامعهبهطمعمیاندازد.وآنانرامطیعقدرتهایبزرگ
ساخته،جامعهرادرسراشیبیسقوطقرارمیدهد.هرچندکهقدرتهایبزرگجهانینیزازعاقبت
دردناک»اتراف«بیبهرهنمیمانند،باچپاولثروتهایمحرومان،بهعیاشیوعیشونوشخود
وسعتمیبخشند.اینخودظلمآشکاراستونتیجهظلمنیزهماناستکهقرآنکریمفرموده
است:»َوَکْمَقَصْمناِمْنَقْرَیٍةکانَْتظالَِمًةَوأَنَْشْأنابَْعَدهاَقْومًاآَخرین«؛»وچهبسیارازشهرهاییکه

]اهلش[ستمکاربودند،درهمشکستیم،وپسازآنانقومیدیگرپدیدآوردیم«)انبیاء:11(.
بهطوراجمال،میتوانبرخيسازوکارهایمهارمترفین)مرفهانبیدرد(راچنینبرشمرد:

1.توزیععادالنهسرمایهوجلوگیریازتمرکزوتکاثرثروت،رفاهزدگیهایمالیافرادومهار
سرمایههایکالن

2.تاکیدبرعدالت،بهعنوانرمزبقاءوضامنثباتوامنیتجامعه،وعینیکردنآندرامور
اقتصادیمردم

3.توجهویژهبهفریضهایمانیامربهمعروفونهیازمنکر
۴.جلوگیریازاسرافوتبذیروتوصیهبهمیانهرویوزندگیمدبرانهاقتصادی

5.تاکیدبراصلکرامتوارزشواالیهمهمردمومخالفتباهرگونهتعدیبهاینموهبتالهی
6.پندگیریازفرامینقرآنکریمدرجلوگیریازرفتارهایامنیتستیز.

کتابنامه 
1.قرآن کريم.

2.ابنزکریا،فارس.)1005ق(،مقايیس،بیروت:اعلمی.

3.راغباصفهانی،حسینبنمحمد،)1۴18هق(، مفردات الفاظ قرآن،بیروت:اعلمی.

۴.طباطبائي،محمدحسین.)137۴ش(،تفسیر المیزان،ترجمهسیدمحمدباقرموسويهمداني،قم:دفترانتشارات
اسالميجامعهمدرسینحوزهعلمیه.
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5.طبرسي،ابوعليفضلبنحسن،)1372ش(، مجمع البیان في تفسیر القرآن،تهران:ناصرخسرو.
6.فراهیدی،خلیلبناحمد.)1۴2۴ق(،العین،بیروت:اعلمی.

7.مصطفوی،سیدحسن.)1360ق(،التحقیق،بیروت.

8.مکارمشیرازي،ناصر.)137۴ش(،تفسیر نمونه،تهران:دارالکتباالسالمّیه.

9.هاشميرفسنجاني،اکبر.)1381ش(،تفسیر راهنما،قم:بوستانکتاب.
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معیارهای ازدواج از دیدگاه اسالم

محمدامامی*

چکیده
انتخابهمسرمناسبمرحلهايمهموسرنوشتسازدرتحققازدواجموفقمحسوبميشود.روندروبهتزایدطالق

درسالهاينخستزندگيمشترک،بیانگرنقصانبینشداوطلبانازدواجدرمسائلگوناگونازجملهامورمربوطبهانتخاب

همسرميباشد.اسالمکهبهعنوانیکمکتبحیاتبخش،سعادتانسانراتضمینميکند،درخصوصموضوعانتخاب

همسر،معیارهايمتعدديراارائهکردهکهتوجهبهآنهاميتواندزمینههايالزمبرايتشکیلخانودهمطلوبرافراهمنماید.

دراینمقاله،معیارهايانتخابهمسرازدیدگاهاسالمموردبررسيقرارگرفتهاست.

کلیدواژه
 ازدواج، انتخاب همسر، خانواده، اسالم.

* طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین  استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه 
ازدواج،تاریخچهایبهقدمتپیدایشانساندرکرهزمیندارد.درتماميمکاتبوادیانبهاین
مسألهپرداختهشده،امابهجرأتميتوانگفتکههیچمکتبیبهاندازهاسالمبهاینموضوعاهمیت
درچگونگیتشکیل را زندگی تمامیشؤون در تکامل و ترقی،رشد اساس اسالم است. نبوده قایل
خانوادههامیداندوبرایاینمهماهدافیدرنظرگرفتهاست؛قرآنمجیدخلقتهمسرانيازجنس
خودانسانبراياووایجادرشتهمودتودوستیبینزنومردراازنشانههایشناختخداوندتلقي
نمودهوبهبرخیازفوایدازدواج،مانندآرامشروحیوجسمی،ارضایغریزهجنسی،ایجاددوستیو
عالقه،بقاینسلوتکاملفرداشارهمیکند:»ازجملهنشانههایوجودخداوندایناستکهبرایتاناز
جنسخودتانهمسرانیآفریدهتابدانهاآرامگیریدومیانشماوآنهادوستیومهربانیقرارداد.در

این)دوستیومحبت(برایکسانیکهتفکرمیکنند،نشانههاییوجوددارد.«)روم:21)
اسالمبرایتحکیمکانونخانوادهوجلوگیریازفروپاشیآن،قوانینخاصیوضعنمودهاستکه

بهبرخيازآنهااشارهميشود:
1-مقرراتیکهمربوطبهپیشازتشکیلخانوادهاستواززمانخواستگاریبایدرعایتگردد.

2-وظایفوحقوقیکههریکازافرادخانوادهپسازتشکیلخانوادهبایدرعایتکنند.
3-مقرراتیکهدرصورتعدمتوافقزنومردوانحاللخانوادهویافوتیکیازافرادآن،باید

عملشود.
باتوجهبهگستردگیمطالب،درایننوشتهتالششدهاستبهمورداولپرداختهشود.

ازدواج ازديدگاه اسالم 
دراسالمدرزمینهازدواجمناسبراهکارهاوسفارشهايزیاديبیانشدهاست.درروایتيآمده
استکهحضرتامامصادقعلیهالسالمازابيبصیرپرسید:یکيازشماکهقصدازدواجداردچهمي
کند؟گفت:نميدانم.امامفرمود:چونبهاینکارتصمیمگرفتدورکعتنمازگزارده،خداراحمدکند
وبگوید:»خداوندامنقصدازدواجدارم؛زیباترینوخوشخوترینوعفیفترینزنانرانصیبمنکن
کهمالمنوناموسخودرابهترحفظکند.رزقوبرکتاوازهمهوسیعترباشد،وازاوفرزندیپاک،
کهدرحیاتومرگمنیادگاریصالحباشد،بهمنعنایتکن)طبرسی،1365ش:ج1/ص390(.امام
صادق-علیهالسالم-فرمود:»امیرالمؤمنین)ع(فرمود:ازدواجکنید.رسولخدا)ص(فرمود:هرکسکه
دوستداردازسّنتمنپیرویکند،تزویجسّنتمناست)بروجردی،1386ش:ج25/ص189(.امام
صادق)ع(فرمود:»رسولخدا)ص(فرمود:ازدواجکنیدوبهازدواجدرآورید،آگاهباشیدکهازبهرهوشانس
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مردمسلمانایناستکهبرایدختروخواهرشکهتحتقیمومتاوست،خواستگاربیابد.هیچچیزنزد
خداوندمحبوبترازخانهاینیستکهدراسالمباازدواجآبادشودوهیچچیزنزدخداوندمبغوضتراز
خانهاینیستکهباجدایی)منظورطالقاست(خرابشود.سپسامامصادق)ع(فرمود:خداوند-عزو
جل-تنهادرموردطالقسختگیریکردهومکّرردربارهاشسخنگفتهاستازاینجهتکهجدایی
رامبغوضمیدارد«)بروجردی،1386ش:ج25/ص189(.ابوبصیردرروایتيطوالتيازامامصادق)ع(
آوردهاست:»نزدخداوندچیزیمباحمحبوبترازازدواجنیستوچونمؤمنازهمسرحاللخویش
غسلمیکندشیطانمیگریدومیگوید:وایبرمناینبندهازخدایشاطاعتکردوخداوندگناهش
راآمرزید)بروجردی،ج25/ص189(.درروایتینیزامامباقر)ع(فرمودهاست:»رسولخدا)ص(فرمود:
دراسالم،نزدخداوندمتعالبناییمحبوبترازازدواجساختهنشدهاست.«)بروجردی،1386ش:ج25/

ص189(.

معیارهای انتخاب همسر از ديدگاه اسالم

1. داشتن ايمان، تقوا و حسن خلق 
ایمانوتقوامالکاصلیانتخابهمسراست.درسایهایمانوتقواستکهروابطعمیقعاطفیبین
زوجینایجادمیشود.نزدچنینهمسرانی،زمینهتاحدودزیادیبرایپرورشصحیحفرزندانفراهم
استوزنوشوهرمیتوانندبرهمهمشکالتزندگی،اعمازاقتصادیوروانی،فایقآمدهوفرزندان
خودرامطابقموازینوبرنامههایدینیتربیتنمایند.دراینزمینه،رسولاکرم-صلیاهللعلیهوآله-
میفرمایند:»زنرابرایزیباییاشبههمسریمگیر؛چونممکناستجمالزنباعثپستیوسقوط
اخالقیاشبشود.همچنینبهانگیزهمالش،بااوپیوندزناشوییبرقرارمکن؛زیرامالمیتواندموجب
طغیاناوگردد.بلکهبهسرمایهدینیاشمتوجهباشوبازنباایمانازدواجکن)فیضکاشانی،بي
تا:ج3/ص85(.مردیبهامامحسن)ع(عرضکرد:دختریدارم،اورابهازدواجچگونهفردیدرآورم؟
حضرتفرمودند:»اورابهازدواجمردیباتقوادرآور؛کهاگردوستشداشتهباشد،اوراگرامیمیدارد

واگرهمدوستشنداشتهباشد،بهاوستمنمیکند«)ابشیهی،بيتا:ج2/ص218(.
دواصلدینواخالقنیک،مالکهایاصلیبرایشایستگیزنوشوهرميباشدکهایندو
اصلچهدردورانجنینیوشیرخوارگی،وچهدرسایرمراحلزندگیکودکوتربیتاونقشبسزایی
دارد.پیامبرگرامیاسالم)ص(میفرمایند:»بهترینزنانشمازنیاستکهوقتیهمسرشبهاومی
نگرد،شادومسرورشگرداند)ابشیهی،بيتا:ج2/ص21(.مردیدراینزمینهباحضرتابوالحسن)ع(
مشورتنمودوعرضکرد:یکیازبستگانمازدخترمخواستگاریکرده،ولیاواخالقبدیدارد.حضرت
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فرمود:»اگربدخلقاست،دخترترابهازدواجاودرنیاور«)طبرسی،1365ش:ص103(.حسینبنبشار
بهحضرتباقر)ع(مینویسدکهمردیازدخترمنخواستگاریکرده،حضرتدرپاسخاونوشت:اگراز
دینوامانتخواستگاریکنندهراضیهستید،هرکهباشدباازدواجدخترتانبااوموافقتنمایید)یعنی
اگردیندارنباشدبهاوزنندهیدکهغیردینودرستيرادرنظرداشتن،فتنهوفسادیبزرگدرزمین

خواهدبود()طبرسی،1365ش:ج1،ص388(.

2. خوب و شايسته بودن 
جابربنعبداهللانصاریمیگوید:درمحضررسولخدا)ص(بودم.آنحضرتدربارههمسرشایسته

چنینفرمود:»بهترینهمسرانشماکسانیهستندکهدارایدهخصلتباشند:
1-برایآمدنفرزندانمتعددآمادگیداشتهباشند)زایاباشند).

2-مهربانباشند.
3-عفتوپاکدامنیخودرارعایتکنند.

۴-درمیانبستگانخودعزیزوسربلندباشند.
5-نزدشوهرفروتنباشند.

6-خودرابرایشوهربیارایندوخودرابهاوبنمایانند.
7-نسبتبهنامحرمانخودنگهدارباشندوپوششخودراحفظکنند.

8-ازشوهرحرفشنویواطاعتداشتهباشند.
9-درمسائلجنسی،میلشوهرراجلبکنند.

عاملی،1۴09ق: نمایند)حر حفظ را اعتدال حد و نکنند افراط شوهر، به عالقه و عشق در -10
ج1۴/ص1۴(.

درجاییدیگر،رسولاکرمصلیاهللعلیهوآلهمیفرمایند:»منسعادةالمرءالزوجةالصالحة«:
سعادتمردایناستکهدارایهمسریشایستهوخوبباشد)کلینی،1۴07ق:ج5/ص327(.

3. اصالت خانوادگی 
ازدیدگاهاسالم،شایستگيداوطلبازدواجبرايتشکیلخانوادهموفقکافينیست،بلکهالزماست
عالوهبردختروپسر،خانوادهآناننیزازصالحیتبرخوردارباشند.اسالمتاکیدداردکهدربارهسابقه
خانوادگیهمسر،تحقیقالزمصورتگیردوبهویژه،مراتبایمانیواخالقیاودرنظرگرفتهشدهو
نیزتاحدامکان،همسرازخانوادهایپاکوعفیفانتخابگردد.ایناصالتخانوادگیدرنحوهزندگی
جدیدودرنسلبعدتاثیردارد.اگرنطفه،کهمتاثرازخصایصوراثتیوالدیناست،ناسالمباشد،دیگر
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امیدیبهاصالحفرزندنیست.بههمیندلیلامامصادقعلیهالسالممیفرمایند:»تزوجوافیالحجر
الصالح،فانالعرقدساس«:»باخانوادهشایستهازدواجکنید؛زیراژنهاخصایصوالدینواجدادرابه

نسلبعدیسرایتمیدهند«)طبرسی،1365ش:ص1370(.
پیامبرگرامیاسالم)ص(دراینموردبهمردمآگاهیمیدهندومیفرمایند:»ایهاالناسایاکم
یافته پرورش ها دان مزبله در که خرمی و سبز گیاهان از بپرهیزید مردم »ای الدمن«: خضراء و
است«)طبرسي،1365ش:ص332(.ایشاندرتوضیحآن،مقصودشانرازنانزیباوخوبروییدانستند

کهدرمحیطفاسدوخانوادهبدپرورشیافتهاند.

4. توجه به کفويت
ازدواجباافرادهمکفووهمشانباعثتوافقبیشتردرزندگیمیشود؛زیرادرصدباالییاز
اختالفاتبینزنوشوهرهادرنتیجههمشأنوهمطبقهنبودنآنهاپدیدميآید.کفویتدرجنبههای
ایمانی،فکری،اقتصادیو...مطرحاست،اماتکیهاساسیاسالمدرکفویت،بیشتربرمسالهایمانو
اعتقاداست.علتاینکهپیامبر)ص(،حضرتعلی)ع(رابرایهمسریدخترخودانتخابنمودند،همین
مسالهبودهاست.بعضیروایات،کفویت،راشاملدوچیزدانستهاند:یکیعفتناشیازایمانواعتقاد

ودیگریتأمینامکاناتزندگی)حرعاملی،1۴09ق:ج1۴(.
مشکالت باشد، مال و سن اخالق، فکر، فرهنگ، ایمان، دین، علم، در تناسب و سنخیت اگر 
خانوادگیکمترخواهدبود.هرقدرروحیاتدختروپسربهیکدیگرنزدیکترباشدپیوندازدواجآندواز
استحکامبیشتریبرخوردارخواهدبود.دختردینداربایدباشخصدیندارازدواجکندزیرادینداروبی
دینبهطورطبیعیدرمواردیبایکدیگراصطکاکودرگیریخواهندداشت.فردتحصیلکردههمباید
باشخصدرسخواندهازدواجکندتایکدیگررادرککنند.همچنین،تجربهنشاندادهاستکهوقتی
اختالفسنبیندختروپسرزیادباشدپسازگذشتسالیانیچنداستحکامخانوادهدچارتزلزلمیشود.
البتههمانندیکاملامکانپذیرنیستونبایددرانتخابهمسروسواسیبود،ولیهمانندینسبیالزم
است.مالکهاومعیارهاومسائلدیگریکهبیشترمربوطبهسلیقهوموقعیتافرادميباشد،دردستهی
دومقرارمیگیرندومیتوانازآنهاصرفنظرکرد.مانند:همنژادبودنیاهمشهریویاهمزبانبودن.
انیکونعفیفاوعندهیسار«:»کفو)همردیفدر السالممیفرمایند:»الکفو امامصادقعلیه
ازدواج(کسیاستکهعفیفباشدومالیهمداشتهباشد«)فیضکاشانی،1۴06ق:ج3/ص18(.فرمایش
پیامبرگرامیاسالم)ص(که»هرزنمسلمانی،کفوهرمردمسلماناست«،درماجرايازدواججویبر
تحققیافتهاست.جویبرمردیازاهلیمامه،تازهمسلمانشدهوبهمدینهآمدهبود.اومؤمنومخلص،
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ولیسیاهپوستومستمندبودودرمسجدزندگیمیکرد.روزیپیامبر)ص(بهاوفرمودند:چراازدواج
نمیکنی؟جوابداد:چهکسیبهمنبینوازنمیدهد؟پیامبر)ص(فرمودند:اسالمهرخواروذلیلیرا
عزیزکردهاست.برونزدزیادبنولید-ازاشرافانصار-ودختراوراخواستگاریکن.جویبرفرمایش
پیامبر)ص(رابهزیادگفت.زیادپاسخداد:مادخترانمانرابههمردیفانخود-ازانصار-میدهیم.
پیامبر)ص(کهماجرارامتوجهشدند،فرمودند:»ایزیاد،جویبرمؤمناست،هرمؤمنیکفوزنمؤمنه
وهرمردمسلمانیکفوزنمسلمانميباشد.زیادپسازاینفرمایشپیامبر)ص(باازدواجدخترشبا
جویبرموافقتنمودهودخترشراباتشریفاتی،بهازدواججویبردرآورد.)کلینی،1۴07ق:ج5/ص3۴(.

امامصادق)ع(فرمودهاست:خداوندمتعالهیچچیزیراکهموردنیازباشد،رهانکردهمگرآنکهبه
پیامبرخودآموختهاست.ازجملهآموزشهایخداونداینبودکهروزیپیامبربهمنبررفتوپساز
نیایشوستایشخداوندچنینفرمود:»ایمردم!جبرئیلازسویخداوندمهربانوآگاهپیشمنآمد
وگفتدوشیزگانمانندمیوههایدرختندکهچونهنگامچیدنآنفرارسدوچیدهنشوند،خورشیدآنرا
فرومیریزد.دوشیزگانهمهمانگونهاندکهچونبهحدبلوغرسند،داروییبهترازشوهرکردنبرای
آناننیستوگرنهازفسادوتباهیایشاننمیتواندرامانبودکهبههرحالبشرند.مردیبرخاستو
گفت:ایرسولخدا!باچهکسانیازدواجکنیم؟فرمودند:باکسانیکهشایستهوکفوشماباشند.پرسید:
آنانکیستند؟فرمودند:مؤمنان،شایستهوکفویکدیگرند)ابنبابویه،1377ش:ج2/ص257(.همچنین،
حضرتفرمودند:دخترانخودرابههمردیفانآنهابدهیدوبراینفوسخودمعالیاموررابجوییدو
زیباییزنان،شماراازصّحتبازنداردکهازدواجبازنانکریمهازمدارجشرفاستوباقومخودفروتن

باشید...)ابنبابویه،1377ش:ج2/ص386(.

5. مهريه کم
اسماعیلبنمسلمسکونیازجعفربنمحّمدازپدرشازپدرانش-علیهمالّسالم-روایتکردهکه
رسولخدا)ص(فرمود:باارزشترینزناناّمتمن،آنزنیاستکهازنظرسیماخوشروترین،واز

حیثمهریهکمترازدیگرزنانباشد)ابنبابویه،1367ش:ج5/ص13(.

6. سالمت جسم و روان

اساس، برهمین دارد. منفی اثر زندگیمشترک تداوم در ولی نیست، ازدواج مانع عدمسالمت،
علمایاخالقبااستفادهازروایاتاسالمی،گفتهاند:باششگروهاززنانازدواجنکنید؛یکگروهازاین
هازنانانانههستند،یعنیبسیارنالهمیکنند،مریضاحوالندوخودرابهبیماریمیزنند)ابنبابویه،
1367ش:ج5/ص325(.پیامبراسالم)ص(بهمغیرةبنشعبه،کهدختریرابرایهمسریخودنامزد
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کردهبود،فرمود:»پیشازازدواج،دربارهمزایایجسمیدخترموردنظرتتحقیقکن؛زیرااینبررسی
درایجادالفتومحبتوتوافقهایبیشتربینتووهمسرتپسازازدواج،تاثیرزیادیدارد)حر
عاملی،1۴09ق:باب35(.همچنینامیرالمؤمنینعلی)ع(دربارهمردیکهبهزیباییهایزنیکه
میخواهدبااوازدواجکند،نگاهمیکند،فرمود:»اشکالینداردچراکهبیگمانآنمردمیخواهدیک
نوعمعاملهایراساماندهدواگرازدواجشانمقّدرباشد،انجاممیپذیرد«)بروجردی،1386ش:ج25/
ص189(.بههمیندلیل،بهمرداجازهدادهشدهدرانتخابهمسر،برایبهدستآوردناطالعاتبدنی،

یکباربهزننظربیفکند.
سالمتفکرواندیشهنیزبرسالمترفتارواعتدالدربرخوردها،اثربسزاییدارد؛زیراروابطانسانی
زوجین،تابعشرایطنفسانیوروانیآنهاستوباعدموجودسالمتروان،نمیتوانندروابطمستحکم
خانوادگیرابنیانگذارند.امامصادق)ع(ازرسولاکرم)ص(نقلکردهاندکهآنحضرتفرمودند:»از
ازدواجبااحمقبپرهیزیدکههمنشینیبااومایهاندوهوبالست«.همچنیندرحدیثینقلاستکه
پیامبرخدا)ص(بهزیدفرمود:ایزیدآیاهمسرداری؟عرضکرد:نه.فرمود:زنبگیرتاپاکدامنيات
رامحفوظبداری،ولیباپنجگروهاززنانزناشوئیمکن.زیدپرسید:آنزنانکدامند؟فرمود:اصالبا
ازدواجنکن!زیدگفت:ای زنیکه»شهبره«و»لهبره«و»نهبره«و»هیدره«و»لفوت«میباشد،
پیامبرخدا!ازایننامهاکهفرمودیکسیرانشناختم،وکلمهآخرش»لفوت«راهمنفهمیدم،پیغمبر
خدا)ص(فرمود:مگرشماعربنیستید!»شهبره«زنپیروضعیفوکبودچشمبیشرموبدزباناست،
و»لهبره«زنبلندقامتالغراندام،و»نهبره«زنکوتاهقدزشتروی،و»هیدره«پیرزنگوژپشت
فریبکار،واّما»لفوت«زنیاستکهازغیرتوفرزنددارد)ابنبابویه،1377ش:ج2/ص255(.همچنین
ازدواجکنددربارهمویش بازنی ازشمامیخواهد امیرالمؤمنینعلي)ع(فرمود:»هرزمانکهکسی
بپرسدآنگونهکهدربارهچهرهاشسؤالمیکندچراکهمویکیازدوزیباییاست)بروجردی،1386ش:
ج25/ص189(.ورسولخدا)ص(فرمودند:»برشمابادبهکوچکتنان؛چراکهایناندرارتباطباآنچه
دیگر جایی در خدا)ص( رسول همچنین ج25/ص189(. 1386ش: قویترند)بروجردی، دارید منظور
فرمود:»خداوندبهظرفهایاّمتمنوزنانکمُجّثهامتمنبرکتدادهاست)بروجردی،1386ش:

ج25/ص189(.

7. خصوصیات اقتصادی 
درمنابعاسالميبهجنبههاياقتصاديانتخابهمسرتوجهویژهايشدهاست.برایناساس،توان
اقتصاديمردوزنآمادةازدواج،نبایدمالکگزینشویارّدآنهاقرارگیرد.چنانچهقرآنکریماعضاي



94

ستان 139۴
شماره هفتم / زم

سال چهارم / 
سخن جامعه / 

جامعهاسالميرابهزمینهسازيبرايازدواجمردانوزنانبيهمسريکهازشایستگيالزمبراي
ازدواجبرخوردارند،فراخواندهاست.درعینحال،نهتنهاتّمکنماليراشرطاینشایستگيندانسته،بلکه
ازدواجرابرايافرادبيبضاعتموجباستغناوبرخورداريآنانازفضلالهيدانستهاست.براساساین
نگرش،اولیايالهيمردانبدونهمسررابهازدواجترغیبکرده،وترکازدواجازترسفقررابدگماني
بهخدادانستهوآنراموجبجداشدنازمسیرپیشوایاندینبهحسابآوردهاند.سیرهعملياولیاي
دیننیزحاکيازآناستکهایشانبدونکمتریننگرانيوبااعتمادکاملبهفضلالهي،اصحاببي
بضاعتخویشرابرايخواستگاريميفرستادهاندوبهاولیايدختراننیزتوصیهميکردهاندکهمسایل

اقتصاديرامانعازدواجدخترانشانباافرادیادشدهقرارندهند.

8. مالك های غیر ضروری در انتخاب 
درامرازدواج،بایدمسائلجزئیوظاهریازقبیلثروت،زیبایی،مقامودلبریکمترموردتوجه
قرارگیردودرمقابل،سعیشودمالکهایضروریواصلیهمچونایمان،تقواواصالتخانوادگی
بیشترمورداهمیتقرارگیرد.پیامبراسالم)ص(نهیفرمودندکهمردبازنیبهخاطرمالیاجمالش
ازدواجنماید؛زیرامالشموجبطغیانوجمالشمایهتباهیاوست.مالکاصلیبرایزن،دینوایمان

اوست.

9. ديگر معیارها 
ازمعیارهایدیگریکهدراحادیثاسالمیبهچشممیخوردوبایدپسازمواردمزبورموردنظر
قرارگیرد،عبارتاستاز:دوشیزگیهمسر،نداشتنقرابتوفامیلینزدیک،زیباییو....رسولخدا)ص(
فرمودند:»بهترینزنانشما،زنیاستکهبچهآور،مهربان،پاکدامن،نزدفامیلمحترمودربرابر
شوهرمتواضعباشد،خودرابرایشوهربیاراید،بهدیگرانبیاعتناودرخلوت،دراختیارهمسرخودبوده

ومثلبرخیازمردانمبتذلنباشد«.

نتیجه گیری
توجهبهبیانمعیارهايفوق،تمایزبینرویکرداسالمورویکردعلوماجتماعيبهمسئلههمسان
همسريتاحدوديآشکارميشود.متخصصانمسائلخانوادهدرحوزههايجامعهشناسيوروانشناسي
انتخابهمسربهعنوانواقعیتياجتماعيمفروض انواعگوناگونناهمسانيرادر معمواًلتأثیرمنفي
گرفتهوبرایناساس،افرادرابهاحرازباالترینسطوحهمسانيتوصیهوتشویقميکنند.امادربرابر
اینبرخوردنسبتًامحافظهکارانه،اسالمبهعنوانمکتبدینيوالهي،رویکردياصالحيرابهنمایش
گذاشتهودرجهتتغییرپندارهايفرهنگينادرستيمانندلزومهمسانيخانوادگي،قوميوطبقاتي



95

می
اما

مد 
مح

  /
الم 

س
ه ا

دگا
دی

از 
ج 

وا
زد

ی ا
ها

ار
عی

م
انسجام ضامن و گزیني همسر معیار عنوان به همسري، همسان اصل بر اسالم، در است. کوشیده
خانواده،درذیلعنوان»کفویت«تأکیدشدهاست،امادیدگاههايارزشياسالمبهارائهتعریفخاصياز
کفویتزنوشوهرانجامیدهاست.برخوردایجابيبابرخيجنبههايهمسانهمسريوبرخوردسلبي
باجنبههايدیگربیانگرکوششقانونگذاراسالمدرجهتتغییرنگرشهايفرهنگينسبتبهموضوع
همسانهمسرياست.همچنین،ازمباحثفوقروشنگشتکهمهمترینمعیارهايانتخابهمسر
ازدیدگاهاسالم،دینداريوایمان،ارزشهاياخالقيوصالحیتخانوادگياستخصوصیاتجسمي،
اقتصاديواجتماعيدردرجهدوماولویتقرارداشتهیااساسًامعیاريبرايانتخابیاعدمانتخابهمسر

بهشمارنميروند.

 کتابنامه
1.قرآن کريم.

2.ابنبابویه،محمدبنعلی.)1377ش(،معاني األخبار،ترجمهمحمدی،تهران.

3.ابنبابویه،محمدبنعلی.)1380(،کمال الدين،ترجمهپهلوان،قم.

۴.ابشیهی،محمد.)بیتا(،المستطرف،بیجا.

5.بروجردی،حسین.)1386ق(،منابع فقه شیعه،تهران.

6.حرعاملی،محمدبنحسن.)1۴09ق(،وسائل الشیعة،قم:مؤسسةآلالبیتعلیهمالسالم.

7.طبرسی،حسنبنفضل.)1365(،مکارم األخالق،ترجمهمیرباقری،تهران.

8.فیضکاشانی،محمدمحسن.)1۴06ق(، الوافي،اصفهان:کتابخانهامامأمیرالمؤمنین)ع(.

9.فیضکاشانی،محمدمحسن)بيتا(،محجةالبیضاء،بیجا.

10.کلینی،محمدبنیعقوب.)1۴07ق(،الکافي،تهران:دارالکتبالسالمیة.
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اشتراکات و تفاوت های زن و مرد از نگاه اسالم

یاسردالوند*

چکیده
عدهایازمردمدرزمانگذشتهبراینباوربودندکهزن،هویتانسانیندارد.حتيبرخیاوراتاحدچهارپایانپایین

بردهاندتااینکهاسالمبرایزن،ارزشباالییقائلگردیدواوراهمردیفمردقراردادهوتنهامالکارزشوتقرببه

خداراتقواقرارداد:»إنأکرمکمعنداهللأتقیکم«)حجرات:13(.مادراینمقالهدرصددهستیمکهابتدااشتراکاتزنو

مردرابیانکنیم،سپسبهبررسیتفاوتهابپردازیم.زنومردازنگاهدینمساویاند.البتهمنظورازمساواتایننیست

کهزنومرددرتمامجهاتبایدیکسانباشند.نظریهصحیحدرموردآفرینشزنومرد،ایناستکهزنومرددراصل

أفرینشازیکگوهرهستندکهاینبرخورداریازگوهرمساوی،نتایجیکسانیرادربردارد؛همچونخداشناسی،سازگاری

بادینوهمچنینمعرفتخیروشراخالقیوغیره.ازسويدیگر،زنومردازلحاظعقلیتفاوتهایيباهمدیگردارند

کهباعثشدهمردبهعنوانمدیرزنقلمدادشود.همچنینمردازلحاظجسمیبرايکارهایسخت،تواناییبیشتریدارد.

امادربحثعواطفواحساسات،زنازمردقویترمیباشد.همچنینازلحاظجنسی،مردطغیانیبودهوزنداریشهوت

قویتریمیباشد.همهاینتفاوتهاواشتراکاتباعثشدهکهزندگیزنومرددرکنارهمدیگرباآرامشسپریشود.

شاهداینمدعاآیه»ومن...أزواجًامنأنفسکملتسکنواإلیها«)روم:21(میباشد.

کلیدواژه
 زن، مرد، تفاوت ها، اشتراکات، آفرينش، اسالم.

*طلبه سطح یك جامعه علمیه امیرالمومنین استان تهران

سخنجامعه/سالچهارم/شمارههفتم/زمستان139۴
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مقدمه
مسئلهارزشزنوتوجهبهحقوقومسئولیتهاياوسابقهایبهاندازهتاریخبشریتدارد.ودر
اینموضوعاندیشههايگوناگونيمطرحبودهاست.قبلازاسالم،زندرجامعهازارجوقربواالیي
برخوردارنبودهاستاماباظهوراسالم،زنارزشواقعيخودرابهدستآورد.مسلماناننیزباتوجهبه
قرآن،کتابهايزیاديرادرتاریخ،دراینبارهتألیفنمودهاند.البتهاقکارنادرستيکهدربارهزنوجود
دارد،هماکنوننیزبهجامعهمارسوخپیداکردهاستوالزماستکهباتکیهبرقرآنونیزروایاتو
احادیث،دراینبارهبهبحثپرداختهشودتادیدگاهاسالمنسبتبهزنونیزاشتراکاتوتقاوتهایي
کهبامرددارد،تبیینشدهونقشاودرجامعهبهترشناختهشود.چراکهشناختدرستومنطقیاین
مواردمیتواندکمکزیادیبرایبهترزندگیکردنبهمابدهد.وپاسخيباشدبرایکسانیکهبهدلیل
نادیدهگرفتنایناشتراکاتوتفاوتها،نگاهنادرستيبهزنداشتهاند.کهاینامر،ناهنجاريهایيرابه
وجودآوردهاست.بهویژهدرعصرجدید،کهکسانيبهصورتصوری،بدوندرنظرگرفتنخصوصیات
زنان،بهدفاعازحقوقزنبرخاستهاند.کهاینمسألهباعثشدهنقشزنتغییرکندوجوامعازرسیدن
بهآنخواستهوهدفیکهخداوندبرایانسانهادرنظرگرفته،کهرسیدنبهقربومنزلتیعظیماست،
دورشود.لذادراینمقالهدرحدامکانوتواناییازمنابعقرانوروایاتوسخنعالماندینیاستفاده
شدهاستتاابتدااشتراکاتوسپستفاوتهارابررسیکنیموبهشناختصحیحازنقشزندرجامعه

دستبیابیم.

زن و مرد ازنگاه دين

الف( اشتراکات
قرآندربارهزنومردبدونهیچاغراقیوسیاستبازی،اندیشهیبهحقخودراگفتهوموقعیت
َشیِءَِخلََقُهُثَّمهدی«)طه:50(،خداوند حقیقیهریکرابهطورمشخصبیانمیکند:»اعطیُکَلّ
هدایت و خلقت در تمامیت و کرده عطا آنها به بوده ضروری مخلوقات خلقت برای که را چه هر
اَحَسَن اهلل »تبارَک فرماید: می خداوند همچنین است. کرده عطا مرد و زن به مشترک طور به را
حدود الخالقین«)مؤمنون:1۴(،کهنیکوبودنرابههمهمخلوقاتدادهاست.همچنیندرآیه»َمنیتَعدَّ
اهللَفَقدَظلََمنَفَسه«)مؤمنون:1۴(،زنومردرایکسانموردخطابقراردادهاست.اسالمبرایهریکاز
زنومردوظایفیمشخصکردهتادرمقابلیکدیگرمسئولباشند.شریعتنیزهمنواباعقل،حاکمّیت
محدوددرمدیریترابرایمردقراردادهوزنرابهمنظورایجادوحدتحقیقیتابعمردشمردهولی
زوروظلمومردساالریوفرعونمآبانهبودنرادرامورزندگینفیکردهوموقعیتهایبرجستهو



99

ند
لو

 دا
سر

 یا
 / 

الم
س

ه ا
نگا

از 
رد 

و م
ن 

ی ز
ها

ت 
او

 تف
 و

ت
اکا

تر
ش

ا
زمینههایخاصارزشیزنرابهطورشفافبیاننمودهاست.تنهاچیزیکهدراموراجتماعیوزندگی
زناشوییبایدحاکمباشدعقلوشریعتاست.درواقعزنومردبایددررفتارشانتابعحقوعقلباشند؛
پسحقتعالیزنرادرامورخاصیتابعمردقراردادهوهمانگونهکهدردستهییازامورزنراموقعیت
ممتازبخشیدهاست.لذامردنمیتواندظالمانهحکمکندوزننیزنبایددرمعصیتالهیازمردتبعیت

کند)نکونام،138۴ش:ج2/ص125(.

1. مساوات زن و مرد در پیشگاه خدا

گاهیبعضیافراداینگونهتصورمیکنندکهاسالمبرایمردشخصیتباالترینسبتبهزنقائل
شدهوبرایزنجایگاهیقائلنشدهاست.شایدمنشاءایناشتباه،پارهایازتفاوتهایحقوقیاست
کههرکدامفلسفهودالیلخاصیدارد.ولیبدونشک،باقطعنظرازاینتفاوتهاکهباموقعیت
اجتماعیوشرایططبیعیارتباطدارد،هیچفرقیازنظرجنبههایانسانیومقاومتمعنویمیانزنو
مرددربرنامههایاسالموجودندارد.خداونددرآیه»إنَّالمسلمیَنوالمسلماتوالمؤمنیَنوالمؤمنات
والقانتیَنوالقانتات...«)احزاب:25(،دربیانویژگیمؤمنانواساسیترینمسائلاعتقادیواخالقیو
عملی،زنومردرادرکناریکدیگرهمچوندوکّفهیکترازوقراردادهوبرایهردوپاداشییکسانو
بدونکمترینتفاوتیقائلاست.بهتعبیردیگر،تفاوتجسمیمردوزنراهمچونتفاوتروحینمی
شودانکارکرد.بدیهیاستکهاینتفاوتبرایادامهزندگیونظامجامعهاسالمیضروریبوده،آثارو
پیامدهاییدربعضیازقوانینحقوقیزنومردایجادمیکند.ولیاسالمهرگزشخصیتانسانیزنرا
همچونجمعیازروحانیونمسیحیدرقرونپیشینزیرسؤالنمیبردکهآیازنواقعًاانساناستوآیا
روحانسانیداردیانه؟نهتنهازیرسؤالنمیبرد،بلکههیچگونهتفاوتیازنظرروحانسانیدرمیاماین
دوقائلنیست.لذاخداونددرآیه»َمنَعَمَلصالًحِمنَذکراًأوأنثیوهومؤمن...«)نحل:97(میفرماید
هرکسعملصالحیانجامدهد،خواهمردباشدیازن،درحالیکهایمانداشتهباشدمااورازندهمی
کنیموحیاتپاکیزهبهاومیبخشیموپاداشویرابهبهتریناعمالیکهانجامدادهمیدهیم.اسالم
برایزنهماناستقاللاقتصادیراقائلشدهکهبرایمردقائلشدهاست،برخالفبسیاریازقوانین
دنیایگذشتهوحتیامروزکهبرایزناستقاللاقتصادیقائلنیستند.بههمیندلیلدرعلمرجال
اسالمیبهبخشیبرمیخوریمکهمربوطبهزناندانشمندیاستکهدرصفرواتوفقهابودند)مکارم

شیرازی،1372ش:ج17/ص2۴(.
حالاگرنگاهیکوتاهبهتاریخقبلازاسالمبیندازیمخواهیمدیدکهزنجهجایگاهیداشتهاست.
مثاًلدرروسیههنگامازدواجتازیانهایبهدامادمیدادندکهزنخودرابزند.درمصر،غالبًاشاهباخواهر
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ودخترخودازدواجمیکرد.دربابل،دخترانرابهمحلیمیبردندتابفروشند.دریونان،زناندراموالی
کهبیشتراز20منجوبود،حقمعاملهنداشتند)ویلدورانت،1382ش:ج1/ص1966،۴33(.همچنین
امروزنیزگروهیازانسانهایمدعیتمدن،اززنبهعنوانیکعروسکبدونارادهبرایمقاصدپلید
خوداستفادهمیکنند.امااسالمارزشواالیيبرايزنقائلبودهواورادرحدمردومساویباآنقرار

میدهد.
عالمهطباطباییدرتفسیرآیه»َمنَعَمَلصالحًاَمنَذَکَرأوأنثیَوهومؤمن...«)نحل:97(،مي
فرمایدخداوندوعدهنیکوییبهزنانومردانمؤمنمیدهدکهعملصالحانجامدهندودراینوعده
فرقیبینزنانومردان،درقبولایمانشانودراثرعملصالحه،کههمانحیاتطیبهاست،واجربه
احسنعملنگذاشتهاست.اینتسویهمیانزنومردعلیرغمایناستکهبیشترغیرموحدینواهل
کتابزنانراازتمامویابیشترمزایایدینیمحروممیکردندورتبهآنانراازرتبهمردانپایینمی
پنداشتندکهبههیچوجهقابلارتقاءنبود)طباطبایی،1357ش:ج12/ص۴91(.خالصهاینکهاسالمزن

ومردرابهعنوانارکاناساسیخانوادهمیشمردوفرقیبینایندونگذاشتهاست.

معنی تساوی

دراسالمرویاینمسئلهتأکیدشدهاستکهمردوزنتفاوتهایروحیوجسمیو...دارندکه
وظایفشاننیزبرایناساسمشخصشدهاست.امابعضیهاازرویاحساساتافراطیآنراانکارمی
کننددرحالیکهنمیتوانآنهاراانکارکرد.خالصهاینکهزنچونپایگاهپیدایشوجودانساناست
ورشدوپرورشکودکاندردامناوانجاممیپذیرد،همانطورکهازلحاظجسمیمتناسبباحملو
پرورشآفزیدهشدهاست،ازنظرروحیهمسهمبیشتریازعواطفواحساساتدارد.حالسؤالاین
استکهباوجودایناختالفاتدامنهدار،آیامیتوانگفتزنومردبایددرتمامشؤونهمراهگامبر
دارندودرتمامکارهاصددرصدمساویباشد.مگرنهاینکهبایدطرفدارعدالتبود؟آیاعدالتغیراز
ایناستکههرکسبهوظیفهخودبپردازد.وازمواهبومزایایوجودخویشیهرهببرد.بنابراین،
دخالتدادنزندرکارهاییکهخارجازتناسبروحیوجسمیاوستبرخالفعدالتمیباشد.این
جاستکهاسالمدرعینطرفداریازعدالت،ادرپارهایازکارهایاجتماعیکهبهخشونتودقت
بیشترینیازمنداست،مانندسرپرستیکانونخانوادهو...،مردرامقدمداشتهوزنرامعاوناوقرارداده

است)مکارمشیرازی،1372ش:ج2/ص115(.

2. آفرينش زن و مرد

درمورداینکهآفرینشزنومردچگونهبودهاستمواردزیرمطرحمیشود:
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1(هرکدامبهصورتجداگانهازدوگوهرمتفاوتخلقشدهاند.

2(هردوازیکگوهرخلقشدهوهیچامتیازیبینآنهاازلحاظگوهروجودینیستمگرباصفت
هاییکهبهدستمیآورند.

3(مرداصلاستوزنازآنخلقشدهاست.
۴(عکسنظریهسوم.

باتوجهبهآیاتوروایات،نظریهدومصحیحمیباشد.مانندآیهاولسورهنساء:»یاایهاالناساتقوا
ربکمالذیخلقکممننفسواحدهوخلقمنهازوجهاو...«،کهمنظورازنفس،همانگوهروذاتواصل
شیء،ومرادازآنروحجانورواننیستچنانچهکهبعضیازروانشناسانغربیگفتهاندکهمنظوراز
نفسهمانجانورواناست)جوادیآملی،1382:ص۴3(.آیتاهللجوادیمیفرمایند:منظورازنفس
درآیه،همانگوهروذاتواصلواقعیتعینیشئاستومرادازآنمعنایروح،روانوجانومانند
آننیست،پسروانیستمباحثعلمالنفسکهنیاتازهرابهآیهربطداد.باتحقیقدرموردآیهمورد
بحث،ميتوانآنرابهآیاتناظربهپیدایشنفسونفحآندرانسانورجوعشبهسویپروردگارربط
داد)جوادیاملی،1382:ج1/ص۴3(.همچنین،درروایتیکهازامامصادق-علیهالسالم-نقلشده،
آنحضرتاینکهحواازدندهچپآدمخلقشدهباشدراردکرده،ومیفرمایند:آیاخداوندنمیتوانست
اوراچیزیغیرازبدنآدمخلقکندکهموجبایننشودکهبعضیهابگویندبعضیازاعضایآدمبا
بعضیدیگرازدواجنمودهاست.ودرادامهمیفرمایند:کهخداوندحوارابهطورنوظهورپدیدآوردکه
آدمبعدازآگاهیبهآن،ازخداوندسئوالمیکندکهاینکیستکهنگاهشموجقربوانسمنشده
است.خداوندبهاومیفرماید:آیادوستداریتاباتوباشدومایهانستوباشدوبااوسخنبگویی؟آدم
میگوید:آری.پسخداوندمیگوید:اوراازمنخواستگاریکن...)ابنبابویه،1390ش:ج1/ص71(.

ازاینحدیثچندچندنتیجهاستخراجمیشود:
1-خلقتحواازدندهچپآدمنبودهاست.

2-آفرینشحوامستقلبودهاست.
3-نزدیکیونگاهآدمبهحوامایهانسشدهاستکهخداوندهمینراپایهبرقراریارتباطقرارداده

وانسقبلازغریزهجنسیبودهوسپسغریزهجنسیالقاشدهاست.
۴-بعدازازدواج،آدمبهحواگفت:بهطرفمنبیا،کهحوامیگوید:توبهطرفمنبیا.خداوندنیزبه
همینکارامرمیکندکهاینهمانرازخواستگاریمرداززنمیباشد)فتاحیزاده،1387ش:ص1۴6(.
بنابراین،زنومرددراصلذاتدارایهویتمشترکهستندامازنظرروانیوجنسیمتفاوتند.واین
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تفاوتهاهرگزبهمعنایایننیستکهدارایعیبونقصمیباشند.بنتالهدیصدردرموردهویت
زنمینویسد:هویتزنبراساساصلانسانیتومسئولیتهاییکهازاینرهگذرمتوجهاومیشود
مانندمردخواهدبود،بااینتفاوتکهبادوجهتوضعفیزیکی،خلقیوروانیاو،برخیازمسئولیت

هایحیاتیویبامردمتفاوتمیباشد)معینالسالم،1383ش:ص36(.

آثار برخورداری از يک گوهر

مشخصشدکهزنومردازیکگوهرمشترکهستند.شاهدبراینمدعا،آثارمشترکیاستکه
بینزنومردوجودداردودراینآثارتفاوتیبینزنومردیافتنميشود.

3. خدا شناسی

انساننسبتبهآفریدگارخودبیگانهونامانوسنیستبلکهازنوعیاگاهیغیراکتسابیبرخوردار
استکهازآنبهفطرتخداشناسیتعبیرمیشود.دراینموضوعتفاوتیبینزنومردوجودندارد.
دراینموردآیه»واذاخذربک«)اعراف:172(شاهدمدعامیباشد.دراینآیه،بهاینموضوعاشاره
شدهاستکهانساننوعیمعرفتبهخداییگانهپیداکردهدرموقفیکهآنرابهیادندارد.همچنین
روایتیازامامصاذق-علیهالسالم-دراینموردوجودداردکهمیفرمایند:اینسخناندرمحضرالهی
انجامگرفتوبهزودیبنیآدممکانآنرافراموشکرد.وبهزودیبهیادمیآورندکهاگرآنمعارفه
نبودهیچکسآفریننذهوروزیدهندهخودرانمیشناخت.پس،بعضیدرآنجایگاهفقطبهزباناقرار
کردندنهباقلب.آنچهدرآیهفوقآمدهاستبهصورتمطلقبنیآدماستکهشاملمردوزنمیشود

وجنسیتدرآنمطرحنمیشود)جمشیدیودیگران،1383ش:ص30(.

4. سازگاری با دين

یکیازویژگیهایسرشتانسان،سازگاریبادیناست.زیراخداوندنیازهاییدردرونانسان
قراردادهکهبهصورتمطلوبوبدونعوارضدرچهارچوبدینبرطرفمیشوند.شاهدبراین
مدعاآیه»فاقموجهکللدینحنیفًا...«)روم:30(ميباشد.مرادازفطرت،مبانیواصولدیناست.
بههمیندلیل،جنسیتدخالتیدراینموضوعنداردوزنومرددرآنمشترکهستند.آیهتاکیدمی
کندکهدینحنیفوخالصوخالیازهرگونهشرکدینیاستکهخداونددرسرشتهمهانسان
هاقراردادهاست.سرشتیجاودانوتغییرناپذیر،هرچندبسیاریازمردمتوجهبهاینواقعّیتنداشته
درهمهی دین با ادعاکهسازگاری این بر دلیل باشند)مکارمشیرازی،1373ش:ج16/ص۴18(.
انسانهاقراردادهشدهوبینزنومردتفاوتنیست،کلمه»الناس«ميباشدکههمشاملمردو

همشاملزنمیشود.
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5. معرفت خیر و شر اخالقی از نظر قرآن

سرشتانسانبهگونهایآفریدهشدهکهآگاهیغیراکتسابیبهارزشهاوضدارزشهادارد.
خداوندافعالیراکهسببکمالیاانحطاطانسانمیشودبهاوالهامکردهوباالهاماینامور،نفسآدمی
ویهاَفالهمهافجورهاوتَقویها«)شمس: راتوازنبخشیدهاست.چنانچهازآیهیشریفهی»َونَفسوماسَّ
7و8(روشنميشودالهامخیروشراخالقیبعدازموزونساختننفسآدممیباشد.بههمیندلیل
مرحلهاییازتکویناست،پسدرهمهیانسانهاودرهمهیدورانهاوجوددارد.زنومردنیز
بهاقتضایاشتراکدرگوهرانسانی،دراینویژگینیزمشترکهستند)جمشیديودیگران،1382ش:

ص۴3(.

6. جاودانگی طلبی

ازجمهکمالطلبیانسان،میلبهجاودانهبودنوگریزازنیستیاستکهاینمیلبهصورتهای
گوناگوندرزندگیانسانخودنماییمیکندوکاملترینتجلیآن،اعتقادبهحیاتابدیدرجهان
آخرتمیباشد.ازآنجاکهاینمیلازویژگیهایانسانیاست،بینزنومرددراینموردتفاوتی
نمیباشد.شیطاننیزباهمیندستاویز،حضرتآدم-علیهالسالم-وحواراوسوسهکرد.شاهدبر
اینمدعاآیه»فوسوسلهماشیطان....انتکوناملکیناوتکوناالخالدین«)اعراف:20(ميباشدکه
اشارهبهاینکمالطلبیدارد.همچنینآیه»تلکحدوداهلل...خالدینفیهاذلکالفوزالعظیم«)نساء:
13(اشارهبهاینداردکهوعدهبهشتجاویدان،شاهددیگریبروجودمیلبهخلوداستزیرااگر
مطلوبانسانهانبودنبایدبهسویآنبرانگیختهمیشدند.دراینمواردنیزهیچجااشارهنشده
کهجاودانگیطلبیمربوطبهجنسخاصیاست.بنابراین،زنومرددرایننیازباهمدیگرمشترک

هستند)جمشیدیودیگران،1382ش:ص۴5(.

7. فضیلت خواهی:

یکیدیگرازاشتراکات،فضیلتخواهیاستکهمرادازفضیلتخواهیاموریاستکهنفعمادی
ندارد؛مثلعدالت،صداقتوغیره.پیشترگفتهشدکهانسانعلمغیراکتسابیبهخیروشراخالقی
دارد،بهعبارتدیگر،علمبهفضایلورذایلدارد.میتوانگفتاینآگاهیدرونیدرواقعزمینهساز
گرایشهایانسانبودهومیتوانازآن،تمایلانسانهابهفضایلورذایلرااستنباطکرد.بنابراین،
زنومرددراینویژگیمساویبودهوخداوندهردودستهرادرصورتاتصافبهاینویژگیمورد

لطفواحسانقرارمیدهد)جمشیدیودیگران،1382ش:ص50(.
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8 .بهره مندی از آفرينش زمین و آسمان:

ازآنبهنفعخویشبهره انسان تا خداوندمتعالعالمطبیعتراآفریده،درخدمتبشرقرارداد
برداریکندوراهسعادترادرپیشگیرد.چنانچهآیه»واالرُضَوَضعهالالنامفیهافاکهه...«)الرحمن:
10ـ12(وهمچنینآیه»َواهلُلسّخرلکمالبحَرلتجری...«)جاثیه:12ـ13(معلومميشودکهآفرینش
همه این گویند. مخلوقات اشرف را او این، بنابر است. بوده انسان خاطر به اشیاء و آسمان و زمین
امکاناتیکهخلقشده،برایانسان،زنومردمیباشدوتفاوتیمیانایندونمیباشد)جمشیديو
دیگران،1382ش:ص52(.البتهدرهدفغاییازآفرینشکهباعناوینیچونآزمایش،رحمت،قرب،
بندگیو...آمدهاستمثلآیهی»إنّاجعلناماعلیاالرِضزینهلهالنبلوکماّیهمأحسُنعماًل«)کهف:7(،
همچنینآیه»ماخلقتالجنواالنسااللیعبدون«)ذاریات:56(،همگیبرمساویبودنوعدمتفاوت
زنومردداللتدارند.شاهدبراینمدعاحدیثامامصادق)ع(استکهدربارهیآیه»ماخلقت...«
سؤالشد.حضرتمیفرمودند:یعنیبرایبندگیکردنخلقشدهاند.راویمیگوید:گفتمهمهیا
بعضی؟حضرتفرمودند:خیر،همهیبندگان)مجلسي،1۴03ق:ج5/ص31۴(.همچنین،حضرتعلی
)ع(میفرمایند:مردمدرایندنیابافتنههاآرمایشمیشوند)نهجالبالغه:خطبه63(.بنابراین،نتیجه

میگیریمکهازدیدگاهروایات،زنومرددرهدفنهاییآفرینشمشترکهستند.

ب( تفاوت های میان زن ومرد
افرادمختلفباتوجهبهدیدگاههایشان،نظرهایمختلفیدراینموردارائهنمودهاندکهاینمسأله
تبعیضبینزنومردراپدیدآوردهاست.حالاینبحثمطرحاستکهآیاواقعاتفاوتیوجودداردیانه؟
باتوجهبهپیشرفتهایعلمی،ثابتمیشودکهاینتفاوتهاواقعیتدارند؛امانبایداینگونهاستفاده
شودکهاینتفاوتهاباعثبرترییکجنسنسبتبهدیگریباشد،بلکهاینتفاوتهاهستندکهباعث
بهوجودآمدنزندگیوجریانپیداکردنآنمیشوند.وگرنهاگرتفاوتینبود،محالبودزنومرددرپی
تسخیرقلبهمدیگرباشند.بنابراین،تفاوتهانهتنهاکهنقصمحسوبنمیشوندبلکهنوعیکمال
هستند.برایاینکهباپیوندتفاوتهایبینزنومرد،بهکمالنهاییکههدفمقصودآفرینشاست،
دستیابند.امامعلی-علیهالسالم-دربیانتفاوتهایبینزنمردمیفرمایند:»زنگلبهاریاست
نهپهلوانیسختکوش،پسبیشترازطاقتاوبراوکارحملنکن«)نهجالبالغه:نامه310(.بنابراین،

قطعابینزنومردتفاوتوجوددارد.
تفاوتهایمیانزنمردامریقهریاستوبهویژگیهایاختصاصیآندوبرمیگردد؛به
طوریکهاگراینمسألهبررسیشودآدمیمییابدکهاینقانوندرراستایفطرتآدمیبودهوحرکت
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برخالفآن،حرکتدربیراههایاستکهغیرازضرروزیانبرایمردوزنچیزدیگریدرپيندارد.
برهمیناساس،الزماستکههمیشهدوقانونکلیفلسفیوروانیدررابطهباانسانوچهرهمتفاوت
زنومردمراعاتشود:1.قانونطالبومطلوب؛اصلرونکاویمیگویدکهویژگیجنسیزنبامرد
درطالبیتومطلوبیتمتفاوتاست.نظاماحسنخلقتدرهویتزن،مطلوبیتوروحبخشیودرمرد،
طالبیتوپیگیریراقراردادهاست.2.سراسروجودزنرااحساسفراگرفتهاستبهطوریکهاندیشه
زنهمتواندرکتماماحساساوراندارد.وازهمینامربهضعفاندیشهتعبیرشدهاست.ضعفو
مغلوبیتاندیشهویاهرتعبیردیگریدرزنموجبکمالاوستنهنقص،زیراایناحساسقویوچینش
خاصاندیشهوتعقل،زنرابهکمالخودرساندهواورابرایوظیفهپراهمیتشوهرداری،مادری،
فرزندپروریو...آمادهمیکند.درنتیجه،بایدگفتکهدراسالمبرایهیچکسبهخصوصزن،قانون
مضریوجودنداردواگرقوانینیکهباتوجهبهویژگیهایزنوجودداردکوچکترینتغییریپیداکند

موجبضرروزیانبرایزنوجامعهمیشود)نکونام،138۴ش:ج3/ص163(.

1. تفاوت های جسمی 

زنانبهطورمتوسطازمردانکوچکاندامترند.مردانخشنتروزنانظریفترند.صدایزن
لطیفترونازکتراست.رشدبدنیزنانسریعتراستوگفتهشدهکهنوزاددخترازنوزادپسرسریع
تررشدمیکند)مطهری،1387ش:ص178(.نوزاددخترزودترحرفمیزندولیاستحکاماستخوان
مردانبیشتراست)کمالی،137۴ش:ص219(.مقاومتزناندربرابربیماریازمردانبیشتراستولی
زنانبیشترمریضمیشوند.زنانزودترازمردانبهبلوغمیرسندوزودترقدرتتولیدمثلراازدست
میدهند)کمالی،137۴ش:ص220(.قدمرد1/23برابرقدزنمیباشد.شانهمردانپهنترازشانهزنان
میباشد.زنانازنظرلطافتپوست،گوشتواستخواننسبتبهمردانظریفترند.خونمردانغلیظ
ترازخونزناناستوزنانقدرتشنواییقویتریازمرداندارند.درواقع،زنانتمامصداهارامی
شنوندولیمردانصداهایانتخابشدهرامیشنوند.بههمینخاطر،حاالتعصبیدرزنانایجادمی
شود)معیناالسالم،1383ش:ص75(.حستشخیصطعمغذادرزنانظریفتراستوقدرتبویایی

زنانقویتراست.زناننسبتبهضربه،فرورفتگیوبرآمدگیهاازمردانضعیفترند.

2. تفاوت های حقوق جنسی زن و مرد

پیامبر)صلیاهللعلیهوآله(میفرمایند:»ازدنیایشماسهچیزنزدمنمحبوبگردانیدهشدهاست:
بویخوش،زنونورچشممننماز«)فضلاهلل،1387ش:ص198(.پیامبردراینحدیث،توجهوعنایت
خویشرانسبتبهایننیازجسمانیبیانکردهاند.یکیازکارکردهایخانواده،ارضاینیازهایجنسی
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میباشد.درجوامعگذشته،حتیدرکشورهایغربیتااوایلقرنبیستماینتصورحاکمبودهکهزنان
ازآمیزشجنسیلذتنمیبرند)بستان،1388ش:ج1/ص25(.اماتحقیقهاییکهصورتگرفتهخالف
اینرانشانمیدهد.اکنونبهاینموضوعمیپردازیمکهاسالمچگونهبهاینموضوعپرداختهاست.از
بررسیروایاتوآیاتبهایننتیجهمیرسیمکهاسالمحقبهرهگیریازهمسررامهمترینحقشوهر
برزنقراردادهبهجزدرمواردیماننداحرامیاروزهواجبو...حقبهرهگیریرابهمرددادهاست.
ولیدرمقابل،حقزنمحدودترمیباشد.درحقجنسی،مردبرزنتمکیندارد.واینبدانمعناست
کهزنبایدامکانبهرهگیریرابرایشوهربدونمحدودیتهایزمانییامکانیفراهمآورد)نکبه:
وسائلالشیعه(.دلیلبراینکار،آیه3۴سورهنساءمیباشدکهبهمرداجازهدادهاستکهدربرابر
ترکطاعتازموعظه،قهروتنبیهاستفادهنماید.ازمصادیقترکطاعت،خودداریازتمکینجنسی
میباشد.همچنین،روایتهاییواردشدهاستمبنيبراینکهاگرزنبهسبببیمارییاکاستینتواند
نیازشوهررابرآوردهکند،شوهرحقفسخوبرهمزدنازواجرادارد.درموردحقزن،اسالمآنرابه
رسمیتشناختهاست،گرچهاینمقدارازمقداریکهبرایمرددرنظرگرفتهشده،کمتراست؛ماننداین
کهحداکثرمدتمجازبرایترکزنراچهارماهقرارداده،وعالوهبراینموارد،توصیههایینیزنموده
است.برایتوجیهایننیازبایدبگوییمکهعلتاینتفاوتهادرنیازمتفاوتبینزنومردمیباشد
کهپارهایازآنانروشنشدهاست.ازجملهاینکه،برخیازروانشناساندربیانتفاوتهااینگونه
بیانکردهاندکهمدتزمانرسیدنمردبهآمادگی3دقیقهمیباشدواینمدتدرزنان18دقیقهمی
باشد)معیناالسالم،1383ش:ج1/ص77(.درپارهایازموارد،دراسالمنیزبهاینموارداشارهشده
است)نکبه:وسائلالشیعه(.بنابراین،روشنمیشودکهبهدلیلاختالفدرنیازهاوطبیعتبینزن

ومرد،اینگونهتفاوتهازمینهرشدوتکاملانسانرافراهمميآورد.
باآنکهمیلجنسیدرزنومردوجوددارداّماکیفّیتآنمتفاوتاست.هماهنگیدراین 
میلوجذبکردندوطرف،موجبسرورومهرومحبتو...میشود؛وعدمهماهنگیدرآنبهطور
قهریمشکالتفراوانیرابهبارمیآورد.تمایالتنفسانیکوتاه،احساساستکهزمینهیسطحی
داردوبردبلندکششهایروحیعشقاستکههرگزطغیانندارد.بروزاینمیلدرمردبعدازتحقق
زمینهیسالمتوفعلیتدربسیاریازمواردطغیانیقهریدربردکوتاهوبلندداردشتابوسرعتهم
درجهتبروزوظهوروهمدرجهتانصراف،ازخصوصیاتدیگراینمیلاست،درحالیکهزنحالتی
برعکسمرددارد.درحدیثیازپیامبر)صلیاهللعلیهوآلهوسلّم(روایتشده:چونکسیمیخواهد
بازنخودجماعکندبهروشمرغانبهنزداونرود)مجلسی،1385ش:ص100(.اینحدیثاشارهبه
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آمادگیزنداردکههمچنانکهگذشت،اگراینعملباسرعتانجامپذیردباعثبیبهرگیزنشده،
مشکالتيرادرپيدارد.زنباآنکهدرعشقکمثباتتراستولیدرشهوتعمیقاست.شاهدبر
اینمدعانیزاحادیثیاستکهدراینموردواردشدهاست.ماننداینحدیثکهاصبغبننباتهمیگوید:
حضرتامیرالمؤمنین)علیهالسالم(میفرماید:خداوندمیلجنسیرادهجزءآفریده،پسنهجزءآن
درزنانویکجزءآندرمردانقرارداردواگرخداوندبهاندازهاجزایشهواتشاندرآنانحیاءوشرم
قرارندادهبودباهرمردینُهزندرمیآویختند)ابنبابویه،1388ش:ص۴38(.همچنین،آیه»الّزانیة
والّزانیفاجلدواکلواحدمنهامأةجلده«)نور:2(اشارهبههمیننکتهدارد.مفسراندرخصوصاینکه
چرازانیةمقدمشده،وجوهیگفتهاند؛برخیازاینآیهاستفادهکردهاندکهشهوتزنازشهوتمرد
شدیدتراست)جمشیدیودیگران،1382ش:ص186(.همچنین،امامصادق)ع(درروایتیميفرمایند:
بهدرستیکهخداوندعزوجلبرایزنصبردهمردراقراردادهاستپسزمانیکهتهییجشوندبرایاو

نیرویدهمردمیباشد)کلینی،1363ش:ج5/ص338(.

3. تفاوت های عقلی

موضوعیکهدرموردتفاوتهایعقلیبینزنومردبایدبررسیشود،ایناستکهعقلدرجنسیت
هامتفاوتاستیاخیر،دراینموردسهنظریهوجوددارد:

1-عدمتفاوتتوانمندیهایهوشیوعقلیبینزنومرد،کهادعامیشودمساویاندوازاندک
برتریمردچشمپوشیمیشود.

2-عدمتوانمندیهوشیزنان،کهادعامیشودزناننسبتبهمرداندارایکاستیمیباشند.ژان
ژاکروسودراینموردمعتقداستکهتقریبٌاتمامدخترهاخواندنونوشتنرابااکراهمیآموزنداما

کاربردسوزنراهمیشهداوطلبانهیادمیگیرند)فتاحیزاده،1387ش:ج1/ص2۴0(.
3-متفاوتبودنتوانمندیهایهوشی،کهبهدوعاملذاتی-اولیهومحیطی-ثانویهبرمیگردد.

ودرموردهوش،کلیهزنانومردانتاحدزیادیبههمنزدیکمیباشند.
عدهایگفتهاندعقلدرانسانمالککمالانسانیمیباشدوچونعقلمرداززنبیشتراست
پسمردبهکمالنزدیکترومقربترمیباشد.درجواببایدگفتکهعقلمردبهمواردمختلفي
اطالقمیشودومعانیمتفاوتیازآنبرداشتمیشود)جوادیآملی،1382ش:ص250(.گاهیمنظور
ازعقل،عقلاجتماعیاست؛یعنیعقلدرمدیریتسیاسی،اقتصادی،علمیو...وگاهیازعقلاین
سخنپیامبر-صلیاهللعلیهوآله-برداشتمیشودکهعقلچیزیاستکهبهوسیلهآنخداوندعبادت
شودوبهشتبهدستآوردهشود.اکنوناگربتوانیممورداولرااثباتکنیم،اینسئوالپیشمیآیدکه
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کدامعقلدرسخنپیامبر-صلیاهلل-موردتوجهقرارگرفتهاست.آیتاهللجوادیآملیمیفرمایند:
»عقلچیزیاستکهبهوسیلهیآنامیالوغرایزراعقالمیکنندوعقالزانوبندیاستکهوقتی
بخواهندشترسرکشرایکجاببندندزانوهایآنرابستهتاچموشینکندوازجابیروننرود«)جوادی
آملی،1382ش:ج1/ص2۴0(.بنابراین،اگرکسیبتواندامیالوغرایزراتعدیلکندوخداوندراعبادت
وبهشتراکسبکند،عاقلاستوفرقیبینزنومرددراینموردنمیباشد.خداوندفرمودهاندکه
گرامیترینافرادباتقواترینآنانمیباشند،ونفرمودهاندکهباعلمترینآنها.واگرتفاوتینیزاز
نظرعقلیوجودداردازجانبعقلنظریاستنهازجانبعقلعملی.اکنونکهروشنشدتفاوتاز
کدامجانبمیباشد،بهایننتیجهمیرسیمکهانسانباپیوندبینعقلنظریوعقلعملی،کهثمره

یعقلعملیایمانمیباشد،بهسعادتنائلآمد.

4. تفاوت عقالنیت با اعلمیت

مردتواناییهایفراوانیداردوازجهتعقالنیوجسمانیبرزنبرتریدارد،ولیاینگونهنیست
کهزنموجودیناتوانباشد.حالممکناستاینسوالمطرحشودکهچگونهزنازنظرعقالنیاز
مردپایینتراستدرحالیکهدرجامعهزنانییافتمیشوندکهبهمراتبازلحاظهوشوذکاوت
ازمردانباالترهستند؛چهبسازنانیکهدارایتحصیالتباالتريبودهودرجامعهصاحبمنصبمی
باشند.درپاسخایناشکالبایدگفتکهممکناستزنیازلحاظعلمیبرمردانبرتريداشتهباشد،
ولیبایددانستکهعلمفردباعقلاوتفاوتدارد.چهبسازنانیکهدارایعلموفنونمتعددیهستند
ولیبازاندیشهآنانمغلوبومقهوراحساسشانمیباشد.پسجنسزنهموارهموجودیاحساسی،
لطیفوزیباستهرچندمراتبعلمیراهمطیکند.بنابراین،دریکنتیجهگیریکلیمیتوانگفت
زنموجودیاحساسیعقالنیومردموجودیعقالنیاحساسیاست.بهاینمعناکهدرزناحساسو
درمردعقلغلبهداردکهمیتواناینامررابهعنوانیکیازمهمترینامتیازاتهریکاززنومرد

نسبتبهیکدیگرتلقینمود)نکونام،138۴ش:ج3/ص123(.

مديريت مرد و تبعیت زن: 

گفتهشدهکهزنبایدتابعمردباشد.منظورازاینتابعیت،حاکمیتمحدوددرجهتمدیریتخانواده
ورهبریجامعهاستکهبهمرددادهشدهاست.واینبدینخاطراستکهزندرتصمیمگیریهای
کلیگرفتارعواطفواحساساتنگرددتازندگیمسیردرستمنطقیوطبیعیخودرادنبالنماید.تابعیت
باید بنابراین،معلومشدهاستکهزن اموراجراییاست)نکونام،138۴ش:ج3/ص126(. زنفقطدر
تابعمردباشدتابامشکالتروبهرونشود.دیناسالمنیزبنابرمبنایفطرتوعقلسلیموبرپایهی
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ضرورت،ایناختیاررابهمرددادهاست.شاهدبراینمدعیآیه»الرجالقوامونعلیالنساء...«)نساء:
3۴(میباشدکهنوعمردراقوامبخشزنمیداند.منظورازقوامدراینجاقّیمبودنوسرپرستی
درجٌة«)بقره:228(، بالمعروفوللرجالعلیهنَّ مثلالذیعلیهنَّ میباشد.همچنینطبقآیه»َولهنَّ
دراسالمهرچیزیکهبهسودویادرظاهربهضررزنومرداست،همهباهویتحقیقیوموقعیت
ارزشیافرادتناسبداردودربیانهرحکم،تمامخصوصیاتوشئونموردمالحظهقرارگیرد.جمله
درجٌة«نشانمیدهدکهزنومرددرتمامشئونخوداحکامعادالنهویکسانیدارند. »للرجالعلیهنَّ
حتیبرتریودرجهایکهمردبرزنداردجانبدارانهنبوده،بلکهبیانگرتکلیف،مسئولیتومدیریتمرد
درجامعهوزندگیزناشوییوخانوادگیاست)نکونام،138۴ش:ج3/ص1۴2(.همچنین،پیامبر)ص(می
فرماید:سعادتمردمسلماندرداشتنزنشایستهایاستکهسهصفتبارزداشتهباشد؛1.حضورش
درهرزمانمردرامسرورکند.2.درنبودودوریاشحامیوحافظمنافعمردباشد.3.هرگاهفرمان

دهدازهمسرخویشاطاعتمعقولداشتهباشد)کلیني،1363ش:ج5/ص327(.

5. تفاوت های روانی

زناننسبتبهمردان،عواطفبیشتریدارندکهبرایبقاینسلضروريميباشد.ازمزایايبیشتر
بودنعواطفواحساسزن،ميتوانبهتحملاودربرابرمشکالتوسختیهایدورانبارداری،تولد
ورشدنوزاداشارهکرد)فتاحیزاده،1387ش:ص239(.زنآرامتراست،بههمیندلیلخودکشیدر
میانزنانکمتراست)مطهری،1387ش:ص178(.زنزودتردچارهیجانميشود؛یعنیدرمواردی
کهازآنترسداردویاچیزيموردعالقهاشمیباشد،زوددترتحتتاثیرقرارمیگیرد.زنبهزیور
وزینتومدهایمختلفعالقهزیادیدارد)مطهری،1387ش:ص178(.همچنین،قدرتکتمانزن

ازمردکمتراست.
روانشناسانمعتقدندزنانحسابگرهاییزرگیهستندکهحسابهمهچیزرادارند.امامعلي
-علیهالسالم-میفرمایند:بارهایزندگیخودرابهدوشزنهانگذاریدوتامیتوانیدخودراازآنها
بینیازکنیدزیراآنهابسیارمنتگذارهستند)تمیمیآمدی،1389ش:ص826(.زنهابهدلیلآنکه
دریکلحظهحواسخودرابهچندموضوعجمعمیکننددرتعییناولویتهاسریعترتوانایيخودرااز

دستدادهوذهنشانزودترمشوشوآشفتهمیشود.
حضرتامیر-علیهالسالم-درنامهخودبهامامحسن-علیهالسالم-میفرمایند:برزنهابیشتر
ازتحملآنهابارسنگینروحیوروانیواردنکنیدزیراآنهاموجودهایلطیفياندونیازبهمراقبت
دارند.همچنین،ایشانخطاببهلشگریانخودمیفرمایند:زنانراباآزاردادنتحریکنکنیدهرچند
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آبرویشمارابریزندوامیرانشمارادشنامدهند،زیراآنهادرنیرویبدنیوروانیکمترازمردانمی
باشند)نهجالبالغه:نامه1۴(.ازبیانامام)ع(روشنميشودکهزناندربرابردشمنکمتحملاندو
زودترتحتتاثیراحساسواقعمیشوند.زندربندمحبتمرداستومیخواهددلمردرابهدست
بیاورد.امامصادق-علیهالسالم-میفرمایند:ازخانوادههاییکهدرحقانیتشماشیعیانتردیددارند
زنبگیریدامابهآنهازنندهید؛زیرازنتربیتوخلقوخویمردرابهخودمیگیردومرداوراتحت

تاثیردینخودقرارمیدهد)محمدیریشهری،1390ش:ص93(.
پرفسورریگمیگویدبراییکزنهمانمقدارکهعوضکردننامخانوادگیاشبعدازازدواج
آسانمیباشدعوضکردندینوملیتشبهخاطرمردیکهدوستمیدارد،آسانمیباشد)معین
االسالم،1383ش:ص83(.ازایننکتهمعلوممیشودکهچرااسالموتشیعازازدواجزنبامردغیر
مسلمانجلوگیرینموده،وليازازدواجمردانمسلمانبازنانغیرمسلمانممانعتبهعملنميآورد.

نتیجه گیري
درنگاهدین،زنومردمساویهستندوخداوندهرآنچهبرایزندگیوسعادتمنديآنهانیازبوده،
دراختیارآنهاقرارداده،وبرایهرکداموظایفیرامشخصکردهاست.مثاًل،گاهیزنرادرمسائل
مدیریتیتابعمردقراردادهتامسیررندگیبهدرستیپیمودهشود.البتهمنظورازمساواتایننیستکه
هردوبهصورتکاماًلمساویوهماهنگدرتمامشئونزندگیباشند.بلکهدربعضیموارد،یکیرابر
دیگریبرتریدادهواینتفاوتهاواشتراکاتومکملبودنباعثانجامشدنکارهامیشودواین
هرگزبهمعنایبیعدالتیوظلمبهشخصینیست.همچنیننظرصحیحایناستکهاصلخلقتزنو
مردازیکگوهرمیباشداماازجهاتینیزباهمدیگرتفاوتدارند.اینبرخورداریازیکگوهرمشترک
آثارمشترکیهمچونخداشناسی،سازگاریبادین،معرفتخیروشراخالقی،جاودانگیطلبی،فضیلت
خواهیو...درپيداشتهاست.شاهدبربسیاریازاینموارد،آیاتوروایاتیميباشندکهبینزنو
مردتفاوتینگذاشتهاست.اّمادربحثتفاوتهانیزبایدگفتکهواقعًابینزنومردتفاوتهاییوجود
دارندکهاینتفاوتهاباعثبرترییکجنسبردیگرینبوده،بلکهبهکمالآندوداللتدارد.تفاوت
هاامريقهریاستکهدرایناصِلتفاوت،زنجنبهمطلوبیتومردجنبهطالبیترادارد.بنابراین،
زندارایعواطفواحساساتبیشتریمیباشد.ازنظرجسمي،زنانظریفترولطیفتربودهودر
بیماریهامقاومترميباشند.بااینحال،زودتردچاربیماریمیشوند.ازنظرعقلي،مردقویترمی
باشدیعنیمردعقالنی-احساسیوزناحساسی-عقالنیميباشد.ازلحاظروانی،زناندارایعواطف

بیشتریهستندکههمینویژگيبرايپرورشکودکانضروريبهنظرميرسد.
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 The Difference between Philosophy and Theoretical
Mysticism

Behnam Azari

Abstract

Investigation of the relationship between a science and the others 
is among the impotent topics in that arena. Since “existence” or “ex-
istent” are raised as the subject of philosophy and mysticism, it is 
necessary to investigate the differences and similarities between 
these two sciences in order to avoid confusions and clarify the rela-
tionship between them. This is a desk study, in which the differenc-
es and similarities between these two sciences are described and 
explained. General rules of existence are discussed in philosophy. If 
all of these characteristics including the general rules related to all 
or most of the existents and also the minor rules for all existents are 
put together in one single science, this can be called general “phi-
losophy” that includes all natural sciences. It can also be referred as 
general philosophy vs. specific philosophy. General philosophy in-
cludes “absolute being”, i.e. all creatures and all general and minor 
rules, while the specific philosophy is “the absolute” and only stud-
ies the existent in respect to general rule, and it does not cover the 
minor rules. In fact, the minor rules of each existent is investigated 
in a specific science such as physics, mathematics, biology, or even 
theology. Now, if God is the subject of mysticism and the mystics 
believe that the existence is limited to God (Al-Haqq) and the whole 
universe is the symbol and glory of this unique truth, all sciences 

Abstracts
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are in fact describing the supreme God (Al-Haqq). Therefore, mys-
ticism can be considered as “the absolute”; that’s why mysticism is 
as general as philosophy and the only difference is in their .view-
point on the existence.

 Keywords: Philosophy, theoretical mysticism, science, accident,
medium



115

A
bs

tr
ac

ts

Qasamah in Islamic Juridical System 

Sajjad Khorshid

Abstract

Qasamah is concisely investigated in this essay. It includes the defi-
nition of Qasamah both lexicologically and terminologically, being 
original or Amarah (circumstantial evidence), duties of the judge, the 
performance quality, and the legal viewpoint on Qasamah both in Is-
lam and among other nations. In order to discuss Qasamah, this paper 
takes an inter-religious approach based on the jurisprudential regula-
tions Islam and the acts approved the Islamic Revolution in Iran. Since 
the quality of performing this affair has also been investigated within 
an Islamic government, some parts seem to be legal, which are men-
tioned along the paper.

 Keywords: Oath, Qisas (retaliation in kind), Diyya (blood money),
Amarah, Bayyina (clear proof), confession, homicide
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 Homosexuality and its Compatibility or Incompatibility
with Human Nature

Muhammad Amin Salavati

Abstract

New discourses on sexual issues were developed at the beginning of 
twentieth century. Among these were the new arguments about ho-
mosexuality that developed various points of view. Some believed it as 
a natural and inborn behavior, while others claimed that homosexual-
ity is against human nature. This essay tries to investigate the view-
point from both sides to answer the following questions: Are homo-
sexual behaviors in accordance with human nature? Can homosexual 
behaviors by animals be offered as reason to also call it natural among 
human beings? What is the reason of homosexual behaviors expressed 
by children? How can we justify the presence of homosexuals in the 
society? Has anybody cured homosexuality so far? Are the bad effect 
of homosexuality limited to the social attitude towards the homosexu-
al? 

 Keywords: Homosexuality, sexual issues, Pederasty, sexual ethics
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 Analysis of Some Quranic and Rational Reasons for the
Existence of Muhammad al-Mahdi Imam of the time

  Hossein Momeni

Abstract

Considering human’s improvements today, some basic questions 
are raised. One eagerly wants to answer such question, otherwise he 
cannot find piece in spite of the all modern facilities. Despite all devel-
opments in different arenas, there human is not still satisfied with his 
life and there is sense of confusion. This necessitates the presence of an 
Imam or leader in the society. Therefore, Imamate and leadership of 
the society is one of the most important issues today. The presence of 
an imam who governs all human beings is a necessity. According to 
the Shias, the universal leadership is incarnated in Muhammad 
al-Mahdi at the time of reappearance. But, there are some doubts about 
the existence of such imam. The present paper aims to prove the pres-
ence of Imam of the time, applying the verses of Quran and also some 
discussions by philosophers.

 Keywords: Imamate, Mahdism, substituent, the argument given,
the ultimate reason
 



118

Vol.4 . N
o. 7.W

inter 1394

Social Actions of Mutrafin* from the Viewpoint of Quran

Rasool Rostamkhani - Amir Mohseni

Abstract

The present essay tries to analyze social actions from the view-
point of the Noble Quran. The discussion on Mutrafin is among 
the most important Quranic and sociological issues. It is useful, 
both scientifically and practically, to resolve the aforesaid issue. 
This is an analytic and documentary essay, i.e. the individual and 
social characteristics of Mutrafin were collected, then their ad-
vertising tools were mentioned, and finally the consequences 
were discussed. This can be investigated in two aspects: 1. Mutra-
fin from an individual perspective, and 2. Mutrafin from a social 
perspective. This can be known as a concept that considerably 
affects the society. Therefore, the society may collapse if no one 
stops them. Firstly, the issue is accurately studied both lexicolog-
ically and terminologically in this essay, then after mentioning 
the characteristics of Mutrafin, the consequences of Etraf (luxuri-
ousness) and the ultimate destiny of Mutrafin is discussed.

Keywords: Mutrafin, characteristics of Mutrafin, society, Quran

* Too rich, people rolling in luxury
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Marriage Standards from the Viewpoint of Islam

Muhammad Imami

Abstract

One of the important and definitive steps in realization of a success-
ful marriage is to choose a suitable spouse. The increasing trend of 
divorce in the first years of marriage indicates the lack of volunteers’ 
insight in different affairs like choosing their mates. As a reviver ideol-
ogy, Islam ensures human’s prosperity. When it comes to choosing a 
spouse, there are many standards presented by Islam. Paying attention 
to these standards paves the way for a desirable marriage. The stand-
ards of choosing a spouse from the viewpoint of Islam are investigated 
in this paper.    

Keywords: Marriage, choice of spouse, family, Islam.
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 The Similarities and Differences between Men and
Women from an Islamic Point of View

Yaser Dalvand

Abstract

In the paste, some believed that a female has no identity as human 
beings. Some even underestimate her down to livestock, while Islam 
considered a high value for women and place them in the same level as 
men. According to Islam, the only scale to measure one’s value and his 
closeness to God is piety: “The most honorable among you in the sight 
of God is the most pious of you” (Al-Hujurat: 13). This paper firstly 
aims to study what men and women have in common and then it 
comes to the difference between them. According to the religion, men 
and women are equal. Of course, equality doesn’t mean that they are 
similar in all aspects. When it comes to creation of male and female, 
the right assumption is that they both come from the same nature. 
This equality leads to equal results, for instance, knowing god, religion 
compatibility, the knowledge of good and evil, etc. on the other hand, 
there are some intellectual differences causing men to be considered as 
women’s director. Moreover, man is physically more capable of doing 
hard tasks. As to emotions and feeling, women are pretty stronger. 
Also when it comes to sexual desire, men are usually rebellious and 
stronger than women. All these difference have led men and women to 
live together peacefully. The verse “... mates from your own selves that 
you may take comfort in them” (Al-Rum: 21) is a case in point.

Keywords: female, male, differences, similarities, creation, Islam


