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چکیده
قرآن کريم ،تنها نسخه تربيت و هدايت الهي است که توسط جبرئيل امين بر پيامبر
اکرم(ص) نازل شد تا به مردم ،راه و رسمِ درست زندگي را بياموزد .در اين کتاب
خداوند متعال ،هم به طور مستقيم از روش-هايي براي تربيت پيامبر اکرم (ص)
و ساير مردم استفاده کرده است و هم روش¬هايي را به پيامبر و ديگران براي
تربيت آموخته است .آنچه مسلم است اين است که مربيان ميتوانند از روشهايي
که خداوند به پيامبر و يا ديگران امر به بهره برداري از آنها در امر تربيت کرده
است استفاده کنند و از طريق آنها به تربيت ديگران بپردازند .اما آيا مي توان از
روش¬هايي که خداوند تنها خود آنها را براي تربيت انسان به کار گرفته و
ديگران را نسبت به استفاده از آنها ،امر و يا نهي نکرده است ،در امر تربيت بهره
برد؟ اين سؤالي است که اين مقاله به منظور پاسخ به آن ،با استفاده از تحليل ادله
قرآني از جمله ,هدف تربيتي و هدايتي قرآن ،عموميت و عقاليي بودن زبان قرآن،
توصيه به تدبر و تفکر در آيات قرآني ،و دستور تمسک به حبل اهلل ،خالفت الهي
انسان ،الگو بودن پيامبر ،و نظاير آن پرداخته و به اثبات تعميمپذيري آن را اثبات
کرده است.
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تربيت اسالمي ،روشهاي الهي

* استاديار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نويسنده مسئول)
** استاديار گروه علوم قرآن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Email:ali_hoseini@rihu.ac.ir
afathi@rihu.ac.ir

2

تربيت اسالمي /س /22ش /22بهار و تابستان 2931

مقدمه

خداي متعال ،در قرآن کريم ،براي اينکه مردم را به راه و رسممم زندگي الهي هدايت کند
و اخالق و تربيت آنها را پرورش دهد ،از شممميوههاي تربيتي گوناگوني اسمممتفاده کرده
است .از اينرو ،هدف اصلي از نزول قرآن را هدايت؛ «قَدْ جَاءکُم مِّنَ اهللِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُّبِینٌ

* یَهْدِی بِهِ اهللُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ» (مائده )21−21 ،و هدف از فرستادن پيامبران را
پرورش اخالقي و آموزش کتاب و حکمت براي مردم دانسمممته اسمممت «لَقَدْ مَنَّ اهللُ عَلَى
الْــــمُِْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَس ـُو م مِنْ نَنْسُس ـِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ ِیاتِهِ وَ یُیَکمیهِمْ وَ یُعَلممُهُمُ الْکِتابَ وَ

الْـــحِکْمَۀَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَسی ضَال م مُبینم» (آلعمران .)212 ،پر واضح است که در اين
کتماب ،خمداي تعالي براي تربيت انسمممانها روشهاي تربيتي گوناگوني را بهکار گرفته
اسمت .پرسمشمي که در اينما م رس است اين است که آيا انسانها هم ميتوانند از همه
روش هماي تربيتي الهي که در قرآن کريم بهکار رفته ،در تربيت ديگران اسمممتفاده کنند؟
زيرا بين انسممان و خدا تفاوت بسمميار اسممت .انسممان موجودي ضممعي  ،جاهل ،ناقص و
محدود است و حال آنکه خداوند حکيم ،عالم ،قوي ،کامل ،نامحدود و قادر است .حال
چگونه و به چه دليل انسان با اين ويژگيها و صفات سلبي ميتواند از روشهاي تربيتي
خداي حکيم ،عالم و قادر متعال که داراي همۀ ويژگي و صفات کمال است که در قرآن
به آنها اشماره شمده  ،اسمتفاده کند؛ به ديگر سخن ،دليل حميت سيره خداوند در تربيت
انسمانها براي ديگران چيسمت؟ اين سؤال بهويژه در مورد برخي روشهايي که با دخل
و تصممرف در مال و جان متربي همراه اسممت ،مانند روش پذيرش توبه ،مبالره در عفو،
تنبيه و ابتال بيشمتر م رس اسمت؛ اما در مورد روشهايي که انسانها در اثر تمربه در امر
تربيمت از آن بهره ميگرفتهاند ،ممکن اسمممت کمتر م رس باشمممد؛ زيرا ابزار و امکانات
بهکارگيري روشهاي دسمتۀ اول شمايد در اختيار انسمان نباشد و اگر هم ابزار و وسايل
اجراي آنها در اختيار انسممان باشممد ،جواز اسممتفاده از آنها مورد ترديد اسممت؛ زيرا ،نه
خداوند امر به اسمتفاده از آنها کرده ،و نه توصميهاي در سيره و سنت و يا تقرير معصوم
در مورد استفاده از آنها وجود دارد.
مراد از روشهماي تربيتي در اين مقاله روشهاي تربيتي به معناي عام اسمممت ،يعني
ممموعمه اقمدامماتي که مربي براي رسممميدن به اهداف تربيت انمام ميدهد .اين معنا از
روش هم شامل اصول تربيتي ميشود و هم روشهاي به معناي خاص که شامل شيوهها
و فنون تربيتي اسمممت را دربر ميگيرد .شممميوه ها و فنون ،اخص از روشهاي به معناي
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خاص هستند ،ولي اصول کليتر از روشها هستند؛ زيرا آنها قواعدي کليتر از روشها
هسمتند که راهنماي دستاندرکاران تعليم و تربيتاند ،اما هر دو هنماري و تمويزياند،
بما اين تفماوت کمه اصمممول از روشها کليتر و انتزاعياند ،برخالف روشها که هم از
اصممول جزئيترند و هم عيني هسممتند (حسممينيزاده ،2931 ،ص .)91−21روش ،معناي
عممامتري نيز دارد کممه مي توان آن را معممادل رويکرد (ر .ر رفيعي ،2932 ،ص )212يمما
سبک دانست که ميتوان آن را روش به معناي اعم دانست .در اين مقاله مراد از روشها
همه موارد ياد شمممده ،جز سمممبک و رويکرد را دربر ميگيرد که ميتوان آن را روش به
معناي عام ناميد؛ زيرا سمبکها و رويکردها بسميار کلي و نسبتا ثابت هستند ،ولي کليت
روشها به معناي عام از سممبکها و رويکردها کمتر اسممت و چنانکه بيان شممد اصممول،
روشهاي به معناي خاص ،شممميوهها و فنون جزئي را دربر ميگيرد .علت اينکه در اين
مقاله مراد از روشها را روشهاي به معناي عام دانسممتيم اين اسممت که هم در گذشممته
مراد از روشها عام بوده اسممت و اصممول از روشها تفکيک شممده نبودند و هم تفکيک
دقيق آنها هم خالي از سمممختي نيسمممت ،بهطوري که در برخي موارد قابل تشمممخيص و
تفکيک شدني نيست.
پس از روشمن شمدن مراد از روش در پاسخ به پرسب بام ميتوان گفت که آيا اين
منعِ اسممتفاده ،مفروا از ناحيه ضممع و جهل انسممان اسممت و يا از ناحيه اشممکال در
روش؟ بهطور ق ع ميتوان گفت در روشهاي تربيتي الهي نقص و اشمممکالي نيسمممت.
بنابراين ،اين نقص از ناحيه انسان خواهد بود و هرگاه و يا به هر ميزان که بتوانيم نقص
خود را رفع و جبران کنيم ،توانمايي بهرهگيري از روشهماي الهي را پيدا خواهيم کرد و
بمه هر ميزان کمه دچار نواقص باشممميم ،امکان بهره گيري را نخواهيم داشمممت ،نه اينکه
برايمان جايز نيسمت ،استفاده کنيم .افزون بر اين ،گاه ممکن است با توجه به ميزان توان
و آگماهيهمايممان بخب هايي از يک روش و يا درجاتي از آن را بتوانيم اجرا کنيم و يا
حتي در روش ترييراتي ايماد کنيم و در سمم حي نازلتر به آن عمل کنيم؛ چنانکه قرآن
کريم خود براي فهم بشمر و امکان عمل به آن بر پيامبر نازل شمده است ،اما اگر بگوييم
که انسمان با وجود همه م ال ياد شده ،اجازه بهکارگيري روشهاي الهي را ندارد ،مگر
اينکه خداوند بهطور صريح و يا تلويحا اجازه استفاده را داده باشد ،بايد گفت ،افزون بر
اينکه دليلي شرعي بر اين ادعا نداريم ،ادله زير ميتواند خالف آن را اثبات کندر
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 .2قرِن ،کتاب هدایت

قرآن خود را نه تنها رهنمونِ پرواپيشممگان؛ «ذلِکَ الْکِتابُ رَیْبَ فیهِ هُدًى لِلْمُتَّقینَ» (بقره،
 2،)2بلکه کتاب هدايتگرِ عموم مردم؛ «هُدًى لِلنّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْـ ـهُدى وَ الْسُرْقانِ» (بقره،
 )231معرفي ميکند.
تقابل ميان «هُدًى» و «بَیِّناتٍ مِنَ الْـهُدى» ،تقابل ميان عام و خاص است .قرآن در عين
حال که براي عموم مردم رهنمود است ،براي کساني که در علم و عمل به کمالي دست
يافته و شايسته دريافت حقايقي شده اند ،دميل روشن هدايت و وسيله تشخيص حق از
باطل اسمت .عوام افرادي از مردم هسمتند که اسماس زندگيشممان بر تقليد است و خود
نيروي تشمخيص و تمييز در امور معنوي ،به وسيله دليل و برهان ،را ندارند و نميتوانند
از راه دليل حق و باطل را تشمممخيص دهند ،مگر آنکه عالمان آنها را هدايت کنند و حق
را برايشان روشن سازند .خواص افرادي از مردم هستند که در ناحيه علم و عمل تکامل
يافته اند و اسمممتعداد اقتباس از انوار هدايت الهيه و اعتماد به فرقان ميان حق و باطل را
دا رند .قرآن کريم براي آنان بينات و شمممواهدي از هدايت اسمممت و نيز براي آنان جنبه
فرقان را دارد؛ چنانکه فرمودر «یـ ـَهْدی بِهِ اهللُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَ یُـ ـجْرِجُهُمْ مِنَ

الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یــــَهْدیهِمْ إِلى ص ـِرا ٍ مُس ـْتَقیمم» (مائده ،(21 ،چون اين طبقه را
بهسوي حق هدايت نموده و حق را برايشان مشخص ميکند و روشن ميکند که چگونه
بايد ميان حق و باطل فرق گذاشت (ر .ر طباطبايي2222 ،ق ،ج ،2ص.)29
واژه هدايت از عامترين مفاهيمي اسممت که در قرآن بهکار رفته ،ميتوان آن را از نظر
معنايي ،همسمممو با تربيت قرار داد؛ زيرا در قرآن واژه تربيت بهکار نرفته اسمممت ،ولي به
جاي آن از واژههاي ديگري که از نظر معنايي نزديک به آن هستند همانندر «خُلُقٍ» (قلم،
« ،)2همدايمت»« ،تزکيه»« ،تعليم» (بقره223 ،؛ آلعمران22 ،؛ جمعه2 ،؛ اعلي22 ،؛ فاطر،
 ،)23رشد (بقره )211 ،و مانند آن فراوان بهکار رفته است.
بيگمان ،در يک کتاب هدايتگر آسممماني ،ضمممن بيان آموزههاي تربيتي ،اصممول،
روشها و شمميوهاي تربيتي نيز م رس ميشممود .اگر کتاب تربيتي ،خود براسمماس مباني،
اصممول و شمميوههاي تربيتي دروني خود تنظيم نشممده باشممد ،تناق در گفتار و رفتار
 .1و نیز« :قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتََََََ نٌَََ ََِِ الَِِْ ََاللُاا إِنال سََِْنت ل قًٌُْنل جََِال * یَهتدی إِلَى الٌُّشْْدِ ََمَِ ال ِِهِ وَ لََْ نٌََُِْْ
ٌَِِِِّ ل أَحَدا؛ ِگاِ :ه َِ وحى شْْدا اس ْ مه َنى اّ َا ِه سْْگ لنف ااد ٌَا ا ااند ،س ْ گ اََه اندِ« :ل قًٌن
جِیاى ش یدا ایف مه ِه راا راس هدای ِى م د ،پگ ِل ِه ًن ایَلن ًور ا ایف و هٌاز مسى را شٌیک پٌور الرِلن
قٌار نَى هیف!» ( َ.)2−1 ،
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نويسنده کتاب که خود مربي است ،پيب مي آيد و اين از نظر قرآن مردود است؛ «یا نَیُّهَا

الَّذینَ ِمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما تَسْعَلُونَ * کَبُرَ مَقْتما عِنْدَ اهللِ نَنْ تَقُولُوا ما تَسْعَلُونَ»( 2ص م .)9−2 ،
متربيان هم از روشهاي بيان شمده در کتاب بهره ميبرند و هم از روش خاص مربي در
تمدوين و ارائه کتاب .بنابراين ،نمي توان تربيت را از روش تربيتي جدا کرد .براي نمونه،
نميتوان به کود محبت کرد و از اين راه نياز او را برطرف کرد و او را تربيت کرد ،اما
بگوييم تو روش من را بمهکار نگير و از اين روش درس نگير .کتاب قرآن نيز از اين امر
مسمتننا نيسمت و متربيان ميتوانند هم از روشهاي سمفارش شده در قرآن بهره ببرند و
هم از روشهاي ضمممني آن ،که خداوند در تدوين کتاب از آنها بهره برده اسممت .براي
نمونه ،اينکه هر يک از سممورههاي قرآن کريم با «بِسممِمِ اهللِ الرْحِمنِ الرْحيمِ» شممروش شممده،
گوياي اين اسممت که مربي هم بايد نوشممتههاي خود را با نام خدا شممروش کند؛ چنانکه
پيمامبر اکرم از قول خمداونمد فرمودر «کُلُّ نَمْرم ذِی بَا م لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ بِســْمِ اللَّهِ فَهُوَ نَبْتَر»
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(مملسممي2219 ،ق ،ج ،29ص )911و هم با متربيان خود با رحمت ،ع وفت و مهرباني
روبهرو شمود؛ زيرا قرآن و روايات توصيه مي کنند که در تربيت ،بيشتر به عمل بپردازيد
تا به سمخن و گفتار؛ از امام صمادق(ش) نقل شده است که فرمودر «کُونُوا دُعَاةم لِلنَّاسِ بِغَیْرِ

نَلْسـِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الْوَرَعَ وَالِاجْتِهَادَ وَالصَّلَاةَ وَالْجَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَۀٌ»( 9کليني2212 ،ق ،ج،2
ص .)23آيما مي شمممود قرآن و رواياتي که اين قدر به عمل تدکيد دارند ،به اين دليل که
عمل تدثير بيشممتري دارد از تدثير عمل خود منع کنند و بگويند از رفتار ما درس نگيريد؟
پس طبق اين روش تربيمت اسمممالمي (تربيمت از طريق عمل) ،که از بهترين روشهاي
تربيتي نيز به شمار ميآيد ،تربيت الهي نيز بيشتر از طريق عمل است و يا دستکم اينکه
نميتواند از راه عمل نباشممد؛ زيرا اين روش بهترين روش تربيتي اسممت .ممکن اسممت
مواردي در سميره م رس باشمد که امامي در موارد خاصمي از سيره خود نهي کرده باشد؛
چنانکه از اميرمؤمنان نقل شده است که شما نميتوانيد منل من باشيد ،ولي مرا با تقوا و
جمد و جهمد ياري کنيد( 2ابنابيفراس2221 ،ق ،ج ،2ص ،)212اما اوم ،اين قبيل موارد
خشم است که

 .2اى کسمان که ايمان آوردهايد! چرا سمخن م گوييد که عمل نم کنيد؟! نزد خدا بسميار موج
سخن بگوييد که عمل نم کنيد!
 .2هر امر ارزشمندي که در (براي انمام) آن نام خدا برده نشود ،ناقص است.
 .9مردم را به غير از زبانتان (با عمل ،به راه راسمت) دعوت کنيد تا از شمما تقوا ،جديت ،کوشب ،نماز و کارهاي
نيک ببينند؛ زيرا اين اعمال انگيزه عمل را در مخاط ايماد ميکنند.
 .2رُوِيَ أَنْهُ کَتَ َ إِلَ بَعِ ِ عُمَّالِهِ يَقُولُ لَهُ إِنْ إِمَامَکَ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِ ٍ قَدِ اقْتَنَعَ مِنْ دُنْيَاهُ بِ ِمِرَيِهِ وَ يَسُدُّ فَوِرَةَ
جُوعِهِ بِقُرْصَيِهِ وَ لَا يَ ْعَمُ الْفِلْذَةَ إِلْا فِي سُنْۀِ أُضْحِيَّۀٍ وَ لَنْ تَقْدِرُوا عَلَ ذَلِکَ فَدَعِينُونِي بِوَرَشٍ وَ اجِتِهَاد.
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از موارد خاص اسمت و تصمريح شمده است و ثانيا ،امام حتي در اين مورد نفرمود شما
اينگونمه عمل نکنيد ،بلکه فرمود شمممما نميتوانيد؛ يعني امام توان افراد را نفي کرد ،نه
اينکه آنها را از اين کار نهي کرده باشممد .به ديگر سممخن ،امام به صممورت غير مسممتقيم
تشممويق ميکند که اگر توانسممتيد ،شممما نيز اينگونه عمل کنيد .بنابراين ،ميتوان حتي از
روشهاي تربيتي خاص ،در حد توان بهره گرفت.
 .1عمومی و عقالیی بودن زبان قرِن

فلسفه نزول شريعت ،اکمال عقل و هدايت انسان بهسوي سعادت و هدف نهايي اوست.
از اينرو ،اقتضاي طبيعي آن هدف اين است که زبان وحي و شريعت در وادي احکام و
وظاي ِ رسماننده به آن هدف ،همان زبان محاوره مردم و طبق عرف عام باشد؛ زباني که
به گروهي خاص اختصماص نداشته باشد تا همۀ مردم بتوانند اهداف ،مقاصد و وظاي
شمريعت را در کنند و چنانچه زباني غير از اين باشد ،دستيابي به هدف نزول شريعت
و بعنمت محمل ترديد خواهد بود .افزون بر حکم عقل ،ادله نقلي اعم از آيات و روايات
نيز بر اين حقيقت دملت دارند .همگاني بودن خ ابها و هدايتهاي قرآن (بقره)232 ،
و قابل فهم بودن عموم آيات قرآن ،اصليترين مستندات عرفي بودن زبان قرآن به شمار
ميرود (خويي ،بيتما ،ص 212و 221؛ العک2211 ،ق ،ص)293؛ زيرا مخاط و متعلق
هدايت الهي عقال هسمتند ،از اينرو ،ق عا خداوند به زبان محاوره عقاليي با آنان سخن
گفته است (مصباس يزدي ،2923 ،ص .)91−22اين ديدگاه از ديدگاه بسياري از متفکران،
امري معلوم و بممديهي اسمممت (خويي ،بيتمما ،ص211−212؛ فمماضمممل لنکراني،2931 ،
ص .)212چنان که قرآن خود تصمممريح دارد که بيان؛ 2تبيين 2و هدايت 9براي همه مردم
اسممت .نتيمه آنکه ،دين در عرضممه آموزههاي خود اعم از آموزههاي تربيتي ،روشها و
اصممول آن ،زبان رايع عرف و اصممول عقاليي را رعايت کرده و برخالف آن عمل نکرده
است.
نتيمه آنکه زبان متون ديني ،گرچه داراي کارسممماختهاي ويژهاي نيز ميباشمممد که
مقتضاي ماورايي و فراتاريخي و فرااقليمي بودن آن است ،اما عامهفهم و عقاليي است و
عموم گزارههاي قرآني از همان سمماخت و سممياق زبان محاوره و مفاهمه عقاليي پيروي
 .2هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَ هُدًى وَ مَوِعِظَۀٌ لِلْمُتْقينَ (آلعمران)293 ،؛ نيز آلعمران.2 ،
 .2کَذَلِکَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنْاسِ لَعَلْهُمِ يَتْقُونَ (بقره.)232 ،
 .9شَهِرُ رَمَضَانَ الْذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنْاسِ ( ...بقره.)231 ،
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کرده اسمت .با اين بيان ،ميتوان ميان متعارفانگاري و اذعان به امتيازات فرابشري زبان
قرآن جمع کرد .از اينرو ،عموم خ ابات قرآني ضمممن ويژگيهاي وحياني و فرابشممري
از همان ساخت و سياق زبان محاورهاي عقاليي پيروي کرده است.
از برخي عبارات عالمه طباطبايي نيز استفاده ميشود که زبان دين ،بهويژه زبان قرآن،
با وجود داشمتن برخي اص الحات خاص ،زبان عرفي و طبيعي است .عالمه با استناد به
آيه شممريفه «نَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرِْنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اهللِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِالفما کَثیرما» (نسمما ،
 )32مينويسمدر «ان اهلل تکلم مع الناس في دعوتهم و ارشممادهم بلسمان انفسممهم و جري
بلسمممان انفسمممهم و جري في مخماطباته اياهم و بياناته لهم ممري العقول امجتماعيه و
تمسمک بامصول والقوانين الدايرة في عالم العبوديۀ والمولويۀ» (طباطبايي2222 ،ق ،ج،9
ص.)222
بنابراين ،نميتوان گفت زبان قرآن زبان متعارف اسممت ،اما روشها و اصممول تربيتي
بهکار رفته از سوي خدا غير متعارف است.
 .9انسان و خالفت الهی

خداوند انسمان را بهعنوان جانشمين خود آفريد؛ زيرا او کاملترين موجودي است که از
نظر کمال و جمال حکايت از خالق خود دارد و بيشترين نمايندگي را در صفات از خدا
دارد .از اينرو ،به دليل مظهريت کاملب از خدا ميق خالفت او شممد (شممريفاني،2932 ،
ص .)31جانشين خدا ميتواند ،بلکه بايد کارهاي خدايي بکند وگرنه خليفه نيست .پس
انسان ميتواند ،بلکه بايدروشهاي تربيتي الهي را به کار گيرد و اگر خدا نفرموده که من
براي شمما اسموه هسمتم به دليل اين است که رفتار خدا به صورت مستقيم مشهود بشر
نيسمممت و بسمممياري از افراد ممکن اسمممت آن را نبينند و يا در نکنند ،اگر همه مانند
اميرالمؤمنين بودند که فرمودر «ما رنیت شــی ا ا و رنیت اهلل قبله و معه و بعده» 2،و اگر
نبود توهم جسميت خدا ،بسا خداوند خود را اسوه ما معرفي ميکرد.
توضميح اينکه خداوند وقتي مي خواسمت انسمان را بيافريند ،مالئکه را از قصد خود
آگاه سمماخت و فرمودر «إِنّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیسَۀم قالُوا نَ تَــــَْعَلُ فیها مَنْ یُسْس ـِدُ فیها وَ
یَســْسِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُســَبُِِّ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قا َ إِنّی نَعْلَمُ ما تَعْلَمُونَ»( 2بقره.)91 ،
 .2چيزي را نديدم ،مگر اينکه خدا را قبل از آن ،با آن و بعد از آن ديدم.
« .2من در روى زمين ،جانشمين ننماينده اى ] قرار خواهم داد» فرشتگان گفتندر «پروردگارا! آيا کس را در آن قرار
م ده که فسماد و خونريزى کند؟! (زيرا موجودات زمين ديگر ،که قبل از اين آدم وجود داشمتند نيز ،به فساد
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دربارة اينکه مراد از خليفه چيسممت و خليفه کيسممت؟ دسممتکم دو ديدگاه اسممتر يکي
اينکه برخي از انسممانها همچون پيامبران و ائمه و جانشممينان ائمه خليفه خدا هسممتند و
ديگري اينکه انسمان خليفه خداست و يا به تعبير ديگر همه انسانها خليفۀ خدا هستند،
منتها هر انسممان هر اندازه که کار خدايي انمام دهد و يا به هر ميزاني که مظهري از خدا
شود و صفاتي از صفات الهي را کس کند ،خليفه خداست؛ زيرا درجۀ خالفت بستگي
به درجات انسممانها در تملي خداوند اسممت و خليفه کامل کسممي اسممت که مظهر همه
شمئون خدا باشمد (شريفاني ،2932 ،ص ) 33−32و البته هرچه انسان خود را بيشتر شبيه
خدا سازد ،از امکانات و اختيارات الهي نيز بيشتر بهره مند خواهد شد و قدم يا قدمهايي
به جلو بر خواهد داشمممت .پس انسمممان به هر ميزان که کار نيک انمام دهد ،جانشمممين
خداست .براساس ديدگاه اول ،دستکم برخي از انسانها که خود را به مقام خليفۀاللهي
برسانند ،ميتوانند روشهاي تربيتي الهي را بهکار گيرند و يا از سيره عملي خداوند بهره
ببرند .اما برابر ديدگاه دوم ،همه انسمانهايي که شمرايط مربي را کس کنند ميتوانند از
روشهاي تربيتي الهي بهره ببرند .به نظر ميرسمممد که در قرآن ادله و شمممواهدي وجود
دارد که همه انسمان ها خليفه خدا هستند ،اما در حدي که خود را مظهر خدا سازند و يا
کارهاي الهي و خداپسند را انمام دهند.
ادله و شواهدي که بر اين ديدگاه دملت دارند به شرس زير استر
 .2−9خداوند به صمميره اسممم فاعل براي مالئکه بيان کرد کهر «إِنّي جاعِلٌ فِي الْدَرِاِ
خَليفَۀ» اسممم فاعل دملت بر ثبوت و اسممتمرار دارد و اين ميرسمماند که خدا نميخواهد
تنها حضمرت آدم را و آن هم براي يکبار خليفه خود قرار دهد ،بلکه درصمدد است که
براي هميشمه و پيوسته اين کار را انمام دهد .ثبوت خليفه اقتضا ميکند که براي هميشه
خليفه خدا در زمين باشد ،اما انسان داراي عمري محدود است و هيچ انساني تا ابد زنده
نخواهمد مماند .بنابراين ،در دورههاي مختل انسمممانهاي مختلفي بايد خليفه باشمممند.
همچنين اسمتمرار خليفه به صميره اسمم فاعل اقتضا ميکند که جعل خليفه مرت انمام
شمممود .همچنين اعتراا مالئکه در پاسمممخ ادعاي خدا ،به اينکه ميخواهي کسمممي را
بيافريني که در زمين فسمماد ميکند ،حاکي از اين اسممت که آنها از سممخن خداوند چنين
برداشمت کردند که بهطور کلي انسمان (همه انسان ها) خليفه خدا خواهد بود و خداوند
و خونريزى آلوده شدند .اگر هدف از آفرينب اين انسان ،عبادت است) ما تسبيح و حمد تو را به جا م آوريم،
و تو را تقديس م کنيم» پروردگار فرمودر «من حقايق را م دانم که شما نم دانيد».
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نيز اين برداشممت آنها را رد نکرد به اينکه برخي از آنها خليفه خواهند بود .بنابراين ،همه
انسانها ميتوانند خليفه خدا شوند و براي همين نيز خلق شدهاند؛
 .2−9خداوند در قرآن انبياي ديگري غير از حضرت آدم را نيز خليفه قرار داده است.
براي نمونه ،در مورد حضممرت داود(ش) ميفرمايدر «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیسَۀم فِی الْأَرْضِ
فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْـحَقم وَلَا تَتَّبِعِ الْـهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اهللِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اهللِ

لَــهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْــحِسَابِ»( 2ص .)21 ،اين حاکي از آن است که مراد از
خليفه تنها حضرت آدم نبوده است .همچنين آيتاهلل جوادي آملي ( ،2923ج ،9ص)19
از اين آيه اسمتفاده ميکنند که نشانۀ خالفت الهي حَقمدار بودن است و انسان هوامحور
از راه خدا گمراه شممده ،پس مادامي که انسممان در راه خداسممت سممهمي از خالفت او را
داراست .وي همچنين در جايي ديگر مينويسدر هر يک از موجودات در هر درجه اي از
وجود که هسمممتند در محدودة صمممفات جمال و جاللي که دارند و به اندازة وسمممعت
وجوديشمان خليفۀاهلل هسمتند؛ يعني مظهر اسممي از اسمماي الهي هستند ،خواه جزئي و
خواه کلي (همان ،ص)32−39؛
 .9−9مقمام خالفت با مقام وميت قرين و همراه اسمممت؛ يعني خالفت از شمممئونات
وميمت و يما طبق ديمدگماه اممام خميني حقيقت وميت اسمممت (روحانينژاد،2931 ،
ص 2)31و مؤمنمان بر همديگر وميت دارند .پس مؤمنان خليفه خدا هم هسمممتند .قرآن
ميفرمايدر « وَ الْــمُِْمِنُونَ وَ الْــمُِْمِناتُ بَعْضُهُمْ نَوْلِیاءُ بَعْ م یَأْمُرُونَ بِالْـمَعْرُو ِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ
الْـــمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصـَّالةَ وَ یُِْتُونَ الیَّکاةَ وَ یُُیعُونَ اهللَ وَ رَسُولَهُ نُول ِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اهللُ إِنَّ اهللَ

 . 2اى داود! مما تو را خليفمه (نمماينده خود) در زمين قرار داديم ،پس در ميان مردم به حق داورى کن ،و از هواى
نفس پيروى مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد کسان که از راه خدا گمراه شوند ،عذاب شديدى به خاطر
فراموش کردن روز حساب دارند!
 .2ابنعربي نيز از سمويي معتقد اسمت که انسمان کامل خليفه اهلل اسمت (روحانينژاد ،2931 ،ص )223و از سويي
ميگويد انسمان کامل مظهر اتم و اکمل اسمم شري ولي است (همان ،ص .)222همچنين آيتاهلل جوادي آملي
معتقد اسممت که خالفت و وميت يکي اسممت؛ چنانکه ميگويدر خالفت بنده نسممبت به خدا ،جز مظهر و آيت
بودن براي خدا نيست؛ چنان که خالفت خداوند نسبت به بنده ،جز وميت ويژه و قيّم خاص بودن نيست؛ يعني
غير از وميت عامّ و قيوميّت همگاني ،يک سمممنخ وميت خاص و قيوميّت ويژهاي خداوند نسمممبت به متقرّبان،
متعبّدان و عارفانِ مشمتاق دارد که بهرهمندي از آن وم ،نصمي ديگران نخواهد شد ( جوادي آملي ،2931 ،ج،2
ص .)933−932همچنين گاه از آن چنين تعبير ميکند که وميت مظهر خالفت اسمممت (همان ،ج ،2ص )231و
گاه نيز صممريحا ميگويد وميت انسممان کامل همان خالفت وي از خداي سممبحان اسممت (همان ،2932 ،ج،2
ص.)232
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عَیییٌ حَکیمٌ»( 2توبمه .)22 ،اين در حالي اسمممت که قرآن در مورد غير مؤمنان نميفرمايد
وميت دارند ،بلکه ميفرمايد بعضهم من بع

؛ «الْـمُنافِقُونَ وَ الْـمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْ
م

یَأْمُرُونَ بِالْـمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْـمَعْرُو ِ وَ یَقْبِضُونَ نَیْدِیَـهُمْ نَسُوا اهللَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْـمُنافِقینَ هُمُ

الْساســِقُونَ»( 2توبه .)12 ،عالمه در مورد اينکه چرا در مورد منافقان «بَعْضــُهُمْ مِنْ بَعْ م»
آمده ،ولي در مورد مؤمنان «بَعْضــُهُمْ نَوْلِیاءُ بَعْ م» آمده اسمممت ميفرمايدر اينکه در مورد
منافقان فرمود «بَعِضُهُمِ مِنْ بَعِ ٍ» جواب اشکالي است که ممکن است نسبت به آيه قبل
ايماد شمود که فرمود ممکن است بعضي از منافقان را به دليل مصالحي ببخشد و بعضي
را عذاب کند .ممکن اسممت اشممکال شممود که چرا بعضممي را ميبخشممد و بعضممي را
نميبخشمد .خدا در اين آيه ميفرمايد که منافقان همه شمبيه هم هستند و يکي هستند و
همه را عذاب خواهد کرد ،ولي اکنون به دليل مصممالحي ممکن اسممت ،بعضممي را عذاب
نکند .پس «بَعْضـُهُمْ مِنْ بَعْ م» يعني همه منافقان يکسان هستند (طباطبايي2222 ،ق ،ج،3
ص .)991−991در تفسمممير نمونمه آمده اسمممت که اينکه در مورد منافقان نفرمود برخي
دوسمممت و ولي همديگر هسمممتند به دليل اين اسمممت که گرچه آنها در ظاهر يک گروه
هسممتند ،ولي در واقع و در عمل دوسممت و ولي همديگر نيسممتند و متفرقاند؛ چنانکه
قرآن ميفرمايدر «تَـ ـحْسَبُهُمْ جَمیعًا وَ قُلُوبُـ ـهُمْ شَتّى؛ آنها را متّحد م پندارى ،در حال که
دلهايشمان پراکنده اسمت» (حشمر)22 ،؛ (مکارم شيرازي ،2922 ،ج ،3ص .)91البته اگر
قرآن در مورد آنهما نيز ميفرمود «بَعْضــُهُمْ نَوْلِیاءُ بَعْ م» نيز اين وميت به معناي وميت
الهي نبود ،بلکه به معناي وميت غير الهي و يا تنها دوستي بود؛ چنانکه در مورد ظالمان
و مشمممرکمان اين عبمارت آمده ،ولي در مقابل ميفرمايدر وليِ مؤمنان خداسمممتر «وَ إِنَّ
الظّالِمینَ بَعْض ـُهُمْ نَوْلِیاءُ بَعْ م» (جاثيه .)23 ،اين بدان سممب اسممت که خدا ولي ظالمان و
مشمممرکمان نيسمممت ،بلکمه آنها خود ولي همديگر هسمممتند (طباطبايي2222 ،ق ،ج،23
ص.)212
ممکن است گفته شود که وميت مؤمنان بر يکديگر به معناي دوستي است و غير از
وميتي اسممت که خليفه خدا بر ديگران دارد ،ولي بايد گفت که اين وميت همان وميت
 . 2مردان و زنمان بما ايممان (يمار و يماور) يکديگرند ،امر به معروف و نهي از منکر يکديگر ميکنند؛ نماز را بر پا
ميدارنمد و زکات ميپردازند و خدا و رسمممولب را اطاعت ميکنند ،به زودي خدا آنها را مورد رحمت خويب
قرار ميدهد؛ خداوند توانا و حکيم است.
 .2مردان منافق و زنان منافق ،همه از يک گروهند! آنها امر به منکر و نه از معروف م کنند و دستهايشان را (از
انفاق و بخشمممب) م بندند خدا را فراموش کردند و خدا (نيز) آنها را فراموش کرد (و رحمتب را از آنها ق ع
نمود) به يقين ،منافقان همان فاسقانند!
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خليفۀاهلل اسمت ،گرچه ممکن اسمت که از حيد درجه با هم متفاوت باشند ،ولي از يک
نوش و سمممنخ هسمممتنمد؛ زيرا خمداوند درباره ظالمان پس از اينکه ميفرمايد برخي ولي
ديگري هسمتند ،ميفرمايد ،اما خدا ولي متقين است؛ «وَ إِنَّ الظّالِمینَ بَعْضُهُمْ نَوْلِیاءُ بَعْ م وَ
اهللُ وَلِیُّ الْـمُتَّقینَ» (جاثيه .) 23 ،آيا خداوند در يک آيه از وميت به معناي دوستي ظالمان
سخن ميگويد و بيدرنگ پس از آن از وميت خود به معناي خالفت و سرپرستي خود
سمخن ميگويد؟ اگر اين گونه باشمد صمدر و ذيل آيه با هم هماهنگي نخواهد داشت و
خدا اينگونه سخن نمي گويد .از سوي ديگر ،وميت خليفه خدا همان وميت خدا و در
طول وميت خداسمت نه در عرا آن .پس هرجا سخن از وميت برخي بر برخي ديگر
است ،همان وميت به معناي سرپرستي و حکومت است.
همچنين آيه  22توبه ،مؤمنان را اولياي مؤمنان معرفي ميکند و به دنبال آن ميفرمايد
کمه هممديگر را امر بمه معروف و نهي از منکر ميکنند .امر به معروف و نهي از منکر از
شئونات حکومت و وميت به معناي حکومت است؛ «وَ الْـ ـمُِْمِنُونَ وَ الْـ ـمُِْمِناتُ بَعْضُهُمْ
نَوْلِیاءُ بَعْ

م یَأْمُرُونَ بِالْــ ـمَعْرُو ِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْــ ـمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الص ـَّالةَ وَ یُِْتُونَ الیَّکاةَ وَ

یُُیعُونَ اهللَ وَ رَسُولَهُ نُول ِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اهللُ إِنَّ اهللَ عَیییٌ حَکیمٌ» (توبه.)22 ،
به ديگر سخن ،ميتوان گفت که وميت دو قسم استر وميت عامه و وميت خاصه.
وميت عامه وميتي اسمممت که هر مؤمني دارد و وميت خاصمممه وميتي اسمممت که ويژه
افرادي خاص و يا انسمان کامل اسمت ،البته وميت خاصمه نيز دو قسمم استر ع ايي و
کسبي (روحانينژاد ،2931 ،ص ،)213−212اما اين دو نوش وميت از يک سنخ هستند ،با
اين تفاوت که يکي م لق و تام اسممت و ديگري مقيد و محدود ،نه اينکه يکي به معناي
دوستي و ديگري به معناي اداره و سرپرستي.
از اينرو ،وميت و خالفت از هم جدا شدني نيستند و چنانکه مؤمنان بر هم وميت
دارند و اين وميت در راسممتاي وميت الهي اسممت از ناحيه خدا خليفه هم هسممتند و به
ميزان خيلفۀاللهي بر هم وميت دارند؛
 .2−9در آيات ديگري با ضممير «کم» همه انسمانها را جانشين خود در زمين معرفي
ميکندر «نَمَّنْ یــَُیبُ الْــمُضَُْرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِ ُ السُّوءَ وَ یَـَْعَلُکُمْ خُلَساءَ الْأَرْضِ نَ إِلهٌ مَعَ

اهللِ قَلیالم مـا تـَذَکَّرُونَ»

2

(نممل .)12 ،و نيزر «وَ اذْکُرُوا إِذْ جَعَلَکُمْ خُلَسـاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوٍم وَ

 .2يا کسم که دعاى مضم رّ را اجابت م کند و گرفتارى را برطرف م سازد ،و شما را خلفاى زمين قرار م دهد
آيا معبودى با خداست؟! کمتر متذکّر م شويد!
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زادَکُمْ فِی الْـجَلْقِ بَصَُْۀم فَاذْکُرُوا ِ ءَ اهللِ لَعَلَّکُمْ تُسْلِحُونَ»( 2اعراف.)13 ،
عالمه طباطبايي مينويسممد مراد از خالفت در آيه  91سمموره بقره اوم ،خالفت الهي
اسمت و ثانيا ،اين خالفت عموميت دارد و شمامل همه انسانها ميشود ،نه تنها حضرت
آدم(ش)؛ و دو آيه بام و نيز آيۀ  22سوره يونس 2را مؤيد آن ميداند (طباطبايي2222 ،ق،
ج ،2ص.)221−221
ممکن اسمت گفته شمود که مراد از خلفا در آيه  13اعراف جانشيني قوم نوس است،
ولي اگر صمرفا جانشيني قوم نوس مراد بود ،بايد ميفرمود خلفاي قوم نوس ،در حالي که
فرمودر «خُلَساءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوٍم» و اين بيانگر آن اسممت که مراد از خلفا همان خالفت در
آيه «إِنّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیسَۀم» است و البته اين خالفت پس از قوم نوس بوده است.
افزون بر اين ،در اداممه آيه ميفرمايدر «فَاذْکُرُوا ِ ءَ اهللِ؛ نعمتهاي بزرگ الهي را ياد
کنيد» که در روايتي از امام صمممادق(ش) آمده اسمممت که آم اله  ،که بزرگ ترين نعمت
خداوند بر خلقب م باشممد ،همان وميت ما اهلبيت(ش) اسممت (کليني2212 ،ق ،ج،2
ص .)222البته در زمان آنها و پس از آن ،اما قبل از زمان آن حضممرات مراد همان نعمت
وميت اسمت .بنابراين ،معلوم ميشمود در اين آيه سخن از وميت و خالفت خداست و
نه صممرفا خالفت قوم نوس .بر فرا که مراد از آيه 13اعراف و  22يونس خالفت قومي
پس از قوم ديگر بماشمممد ،مراد از آيه  12نمل خالفت انسممماني اسمممت؛ چنانکه عالمه
طباطبايي نيز ميفرمايد ،سمياق اين آيه سمياق آيه  91سمموره بقره اسممت و اين انس به
سممياق اسممت تا ديدگاه ديگري که ميگويد مراد خليفه بعد از قوم ديگر و يا خليفه کفار
باشد (طباطبايي2222 ،ق ،ج ،21ص)939؛ زيرا در اين آيه ،ديگر سخن از خالفت قومي
بعد از قومي نيست.
بنابراين مبنا ،همه انسانها خليفه خدا هستند و خليفه خدا کسي است که کار خدايي
انممام دهد .به بيان ديگر ،ميتوان گفت که انسمممان از نگاه اسمممالم گرچه مخلوق الهي
اسمت ،ولي مرک از جسمم و روس است و بعد اصلي او بعد روحي اوست و اين بعد،
الهي اسممت و ميتواند از اين جهت به حدي برسممد که مانند خدا شممود و کار خدايي
بکند؛ چنانکه در حديد قدسمي است کهر «عبدى اطعن حت اجعلک منل » (کراجکي،
 .2و به ي اد آوريد هنگام که شما را جانشينان قوم نوس قرار داد و شما را از جهت خلقت (جسمان ) گسترش (و
قدرت) داد ،پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد ،شايد رستگار شويد!
 .2ثُمَّ جَعَلْناکُمِ خَالئِ َ فِي الْدَرِاِ مِنْ بَعِدِهِمِ لِنَنْظُرَ کَيِ َ تَعِمَلُونَ؛ سپس شما را جانشينان آنها در روى زمين −پس
از ايشان −قرار داديم تا ببينيم شما چگونه عمل م کنيد! (يونس.)22 ،
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بيتا ،ج ،2ص)221؛ و نيز در حديد قدسي ديگر است کهر « بنده خدا به جايي ميرسد
که من چشمم ،گوش ،زبان و دسمت او ميشموم؛ و کنت سمعه الّذى يسمع به ،و بصره
الّذى يبصر به ،و لسانه الذى ين ق به ،و يده الت يب ب بها» (ابنعمر ،2923 ،ص.)211
به ديگر سممخن ،براسمماس اصممل توحيد بهويژه توحيد ذاتي و وحدت وجود ،بهويژه
وحدت شخصي وجود ،وجود حقيقي يکي بيب نيست و آن وجود تنها خداست و بقيه
وجود ممازي و سمايه و يا ظهورات و تشعشعات خدايند؛« 2هُوَ الْأَوَّ ُ وَ الْاخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ

الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلم شـَیْ ءٍ عَلیمٌ» (حديد .)9 ،گرچه در وجود تشکيکي نيز وجود يکي است
و کنرات نيز درجماتي از وجودنمد ،ولي بزرگماني چون عالمه طباطبايي ،آيتاهلل جوادي
عاملي و حتي صمدرالمتدلهين قائل به وحدت وجود شمخصي هستند و اگر مالصدرا دم
از وجود تشمممکيکي ميزنمد ،براي آمادهسمممازي مخاط و هموار کردن پذيرش وجود
شخصي است (جوادي آملي به نقل ازر سوزنچي ،2933 ،ص.)223
اگر چنين اسممت که هر کس خود را بشممناسممد خدا را شممناخته اسممت 2و اگر انسممان
نفخهاي از روس الهي اسمت 9و او از رگ گردن به ما نزديکتر اسممت 2و با ماست هرجا
که باشمميم 1و اگر به هر طرف بنگريم وجه اهلل اسممت 1،پس ميان انسممان و خدا جدايي
نيست و انسان مظهر و آيت حق است و ميتواند کارهاي او را انمام دهد و يا دستکم
همماننمد او انممام دهمد .از اينرو ،قرآن در حالي که پيامبر و مؤمنان تيراندازي ميکنند،
ميفرمايدر «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اهللَ رَمى» (انفال.)22 ،
پس انسمممان نمه تنها ميتواند روشهاي تربيتي الهي را بهکار گيرد ،بلکه براي خليفه
خدا شدن بايد آنها را به کار گيرد .منتها هر مربي به حس ميزان خليفۀاللهي خود امکان
بهرهمندي از آن روشها را مييابد ،ولي در اجازه بهرهمندي از آنها آزاد اسمممت .حتي بر
مبناي ديدگاه اول نيز ميتوان گفت که خليفۀاللهي که منحصمممر به انبيا و ائمه نيسمممت،
گرچه همه انسممانها خليفه به معناي خاص نيسممتند ،ولي غير از انبيا و ائمه نيز ميتوانند
خليفه خدا شموند و کسمي که ميخواهد خليفه خدا شود ،هم بايد کارهاي خدايي بکند
تا خليفه شممود و هم کسممي که خليفه شممد ميتواند کارهاي خدايي بکند .پس انسممانها
 .2ر .ر سوزنچي ،2933 ،فصل هفتم.
 .2عن النبير قَالَ النْبِيُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدِ عَرَفَ رَبَّه (ابنابيالممهور2211 ،ق ،ج ،2ص.)212
 .9فَإِذَا سَوَّيِتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ (حمر.)23 ،
 .2وَ نَحِنُ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ (ق.)21 ،
 .1هُوَ مَعَکُمِ أَيِنَ مَا کُنتُمِ ( ...حديد.)2 ،
 .1وَ هللِ الْممَشْرِقُ وَ الْممَرْرِبُ فَدَيِنَما تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجِهُ اهللِ إِنْ اهللَ واسِعٌ عَليمٌ (بقره.)221 ،

22

تربيت اسالمي /س /22ش /22بهار و تابستان 2931

ميتوانند از روشهاي تربيتي الهي بهره بگيرند ،با اين تفاوت که تا زماني که خليفه خدا
نشدهاند ،امکان بهرهمندي از روش هاي الهي را دارند و وقتي که خليفه شدند توانايي آن
را نيز خواهند يافت ،البته اين بر مبناي کساني است که معتقدند که انسان تا کامل نشود،
خليفه خدا نيسمت ،اما بر مبناي کساني که عقيده دارند که همه انسانها از بدو خلقت به
ميزاني که کار خدايي بکنند خليفه هسممتند ،ميتوان گفت در حد تحقق جانشمميني الهي
ميتوانند از آن روشها نيز بهره ببرند.
 .2پیامبران و خالفت الهی

بر فرا نپذيريم که همه انسمانها خليفه خدا هسممتند ،پيامبران که خليفه خدا هسممتند و

پيامبر اکرم برترين خليفه خداسمت .خليفه خدا جانشمين خداسمت و جانشين خدا هر
کاري را که خدا بکند بايد و يا دسممتکم ميتواند انمام دهد .البته برخي کارها را به اذن
عام الهي انمام مي دهد و برخي را نيز به اذن خاص الهي .براي نمونه ،خداوند تشمممريع
دارد و پيامبر اکرم نيز تشممريع دارد؛ خداوند اصممل نماز را تشممريع کرد و پيامبر اکرم
تعداد رکعات و کيفيت و چگونگي خواندن نماز را تشريع کرد ،که در اص الس فقهي به
تشممريعات الهي فرائ و به تشممريعات نبوي سممنن گفته ميشممود .همچنين حضممرت
2

عيسي(ش) به اذن پروردگار مرده را زنده ميکرد و يا مري را شفا ميداد.
از سمموي ديگر ،هر روشممي که پيامبر در تربيت در پيب بگيرد ،ما نيز ميتوانيم به آن
عمل کنيم؛ زيرا پيامبر الگوي مؤمنان معرفي شمده است؛ «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُو ِ اهللِ نُسْوَةٌ

حَسَنَۀٌ لِـمَنْ کانَ یَرْجُوا اهللَ وَ الْیَوْمَ الْاخِرَ وَ ذَکَرَ اهللَ کَثیرما»( 2احزاب .)22 ،پس هر روشي که

خمدا در پيب بگيرد ،ما نيز ميتوانيم به آن عمل کنيم .پيامبر به خدا اقتدا ميکند و ما نيز
به پيامبر اقتدا ميکنيم .پيامبر تربيت شممده الهي اسممت؛ چنانکه خود فرمودر «أدبني ربي
فدحسمن تدديبي؛ پروردگارم مرا تربيت کرد و خوب هم تربيت کرد» (مملسي2219 ،ق،
ج ،21ص .)221تربيت پيامبر توسط خداوند از طريق قرآن انمام شده است؛ چنانکه در
 .2أَنّي أَخْلُقُ لَکُمِ مِنَ ال ِّينِ کَهَيِئَۀِ ال ْيِرِ فَدَنْفُخُ فيهِ فَيَکُونُ طَيِرا بِإِذْنِ اهللِ وَ أُبِرِىُ الْدَکْمَهَ وَ الْدَبِرَصَ وَ أُحِيِ الْمَوِت بِإِذْنِ
اهللِ وَ أُنَبِّئُکُمِ بِمما تمَدْکُلُونَ وَ مما تمَدَّخِرُونَ في بُيُوتِکُمِ إِنْ في ذلِکَ ًيَۀ لَکُمِ إِنْ کُنْتُمِ مُؤْمِنينَ؛ من از گِل ،چيزى به
شممکل پرنده م سممازم سممپس در آن م دمم و به فرمان خدا ،پرنده اى م گردد .و به اذن خدا ،کورِ مادرزاد و
مبتاليان به برص نپيسم ] را بهبودى م بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده م کنم و از آنچه م خوريد ،و در
خانه هاى خود ذخيره م کنيد ،به شمما خبر م دهم مسملما در اينها ،نشمانه اى براى شمماسمت ،اگر ايمان داشته
باشيد (آلعمران.)23 ،
 . 2مسملّما براى شما در زندگ رسول خدا سرمشق نيکوي بود ،براى آنها که اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز
دارند و خدا را بسيار ياد م کنند.
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مورد اخالق پيمامبر گفتهاند «خلقه القرآن» (ابنابيفراس2221 ،ق ،ج ،2ص )33و ما نيز
تربيت شده پيامبر هستيم .بنابراين ،ما نيز ميتوانيم روشهاي تربيت خداوند در قرآن را
بهکار بنديم و از طريق آن تربيت کنيم.
 .5تمسک به حبل اهلل

قرآن کريم و سمنت پيامبر حبل اهلل هسمتند و ما مدمور تمسمک به حبل اهلل هستيم .قرآن
کريم ميفرمايدر «وَ اعْتَصــِمُوا بِحَبْلِ اهللِ جَمیعًا وَ تَسَرَّقُوا ...؛ و همگ به ريسممممان خدا
نقرآن و اسمالم ،و هرگونه وسيله وحدت ] ،چنگ زنيد ،و پراکنده نشويد ( »...آلعمران،

 .)219يکي از معاني يا مصاديق حبلاهلل قرآن کريم و سنت نبي اکرم است؛ چنانکه در
آيه  212همين سوره ميفرمايدر «وَ کَیْ َ تَکْسُرُونَ وَ نَنْتُمْ تُتْلى عَلَیْکُمْ ِیاتُ اهللِ وَ فیکُمْ رَسُولُهُ

وَ مَنْ یَعْتَصـِمْ بِاهللِ فَقَدْ هُدِیَ إِلى صِرا ٍ مُسْتَقیمم»( 2طباطبايي2222 ،ق ،ج ،9ص .)913يعني
قرآن و سنت حبل اهلل هستند و سنت نيز چيزي وراي قرآن نيست ،بلکه يا همان است و
يا شمرس و تفصميل آن و روشهاي تربيتي قرآن بخشمي از قرآن اسمت .پس تمسمک به
قرآن نه تنها تمسممک به ريسمممان خدا که تمسممک به خداسممت .پس انسممانها نه تنها
ميتوانند به روشهاي تربيتي قرآن ،که بخشمي از قرآن اسمت ،تمسک کنند ،بلکه مدمور
به تمسک به آن هستند و مکل

هستند که از روشهاي تربيتي قرآني و الهي بهره ببرند.

 .1امر مستقیم الهی به استساده از برخی روشهای تربیتی

در مواردي قرآن کريم برخي از روش هماي تربيتي را در مورد مؤمنمان بهکار گرفته و بر
مؤمنان نيز واج کرده است که آن را بهکار گيرند .براي نمونه ،خداوند در قرآن مؤمنان
را امر به معروف و نهي از منکر کرده اسمت؛ « ...وَ یَنْهى عَنِ الْسَحْشاءِ وَ الْـــمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ
یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تـَذَکَّرُونَ»( 2نحل ) 31 ،و در آياتي ديگر بر مؤمنان امر به معروف و نهي از
منکر را واج کرده اسممت ،بلکه از تر آن بر حذر داشممته اسممت؛ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ نُمَّۀٌ

یَدْعُونَ إِلَى الْــجَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْـمَعْرُو ِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْـمُنْکَرِ وَ نُول ِکَ هُمُ الْـمُسْلِحُونَ * وَ

 .2و چگونه ممکن اسممت شممما کافر شممويد ،با اينکه (در دامان وح قرار گرفتهايد ،و) آيات خدا بر شممما خوانده
م شمود ،و پيامبر او در ميان شمماسمت؟! (بنابراين ،به خدا تمسّک جوييد!) و هر کس به خدا تمسّک جويد ،به
راه راست ،هدايت شده است (آلعمران.)212 ،
 .2خداوند به عدل و احسمان و بخشمب به نزديکان فرمان م دهد و از فحشا و منکر و ستم ،نه م کند خداوند
به شما اندرز م دهد ،شايد متذکّر شويد!
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تَکُونُوا کـَالـَّذینَ تَسَرَّقُوا وَ اخْتَلَسُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ نُول ِکَ لـــــَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ»

2

(آلعمران .)211−212 ،همچنين در سمموره نحل ،پيامبر را به دعوت به راه پروردگار از
طريق حکمت ،موعظه و جدل امر کرده است؛ «ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْــحِکْمَۀِ وَالْـمَوْعِظَۀِ
الْــ ـحَس ـَنَۀِ وَجَادِلْــ ـهُم بِالَّتِی هِیَ نَحْس ـَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ نَعْلَمُ بِمَن ض ـَلَّ عَن س ـَبِیلِهِ وَهُوَ نَعْلَمُ

بِالْــــمُهْتَدِینَ» (نحل .)221 ،نيز در سمموره عنکبوت مؤمنان را امر به بهرهگيري از جدال
احسمن و يا پرهيز از جدال غير احسمن ميکند؛ «وَ

تُـــَادِلُوا نَهْلَ الْکِتابِ إِلّا بِالَّتی هِیَ

نَحْسَنُ إِلّاَ الَّذینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا ِمَنّا بِالَّذی نُنْیِ َ إِلَیْنا وَ نُنْیِ َ إِلَیْکُمْ وَ إِلـهُنا وَ إِلـهُکُمْ واحِدٌ

وَ نَحْنُ لـَهُ مُســْلِمُونَ»( 2عنکبوت .)21 ،اين امر بيانگر آن اسمممت که نه تنها بهکارگيري
روشهماي تربيتي قرآن براي انسمممانها جايز اسمممت ،بلکه برخي روشها براي مؤمنان
واج

نيز هست.

 .7امر غیر مستقیم الهی به استساده از روشهای تربیتی

خمداونمد در مواردي در قرآن بمه جماي اينکه بگويد چنين و چنان کنيد ،ميفرمايد خدا
چنين و چنان ميکند و مقصممودش هم اين اسممت که شممما نيز چنين کنيد .براي نمونه،
قرآن به جاي اينکه بگويد از مشممرکان برائت بموييد ،ميفرمايدر «وَ نَذانٌ مِنَ اهللِ وَ رَسـُولِهِ
إِلَى النّاسِ یَوْمَ الْــحَِِّّ الْأَکْبَرِ نَنَّ اهللَ بَریءٌ مِنَ الْـمُشْرِکینَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ إِنْ

تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا نَنَّکُمْ غَیْرُ مُعَِْیِی اهللِ وَ بَشــمرِ الَّذینَ کَسَرُوا بِعَذابم نَلیمم»( 9توبه .)9 ،در اين آيه
خداوند اعالن ميکند که من و رسولم از مشرکان بيزاريم .اما در ادامه به مردم ميفرمايد،
اگر توبه کنيد براي شممما بهتر اسممت و اگر توبه نکنيد بدانيد که شممما نميتوانيد خدا را
ناتوان سازيد.
همچنين خداوند ،در آيهاي ديگر ،به جاي اينکه بگويد همديگر را به عدل و احسان
امر کنيد ،ميفرمايدر «إِنَّ اهللَ یَأْمُرُ بِالْعَدْ ِ وَ الْإِحْســانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى» (نحل .)31 ،عالمه
طبماطبمايي مي فرممايمد اين آيمات التفات از تکلم مع الرير به غاي اسمممت (طباطبايي،
 . 2بايد از ميان شما ،جمع دعوت به نيک  ،و امر به معروف و نه از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.
 . 2با اهل کتاب جز به روشم که از همه نيکوتر است ممادله نکنيد ،مگر کسان از آنان که ستم کردند و (به آنها)
بگوييدر «ما به تمام آنچه از سموى خدا بر ما و شما نازل شده ايمان آورده ايم و معبود ما و شما يک است و ما
در برابر او تسليم هستيم!
 . 9و اين ،اعالم اسممت از ناحيه خدا و پيامبرش به (عموم) مردم در روز حع اکبر نروز عيد قربان ] کهر خداوند و
پيامبرش از مشمرکان بيزارند! با اين حال ،اگر توبه کنيد ،براى شما بهتر است! و اگر سرپيچ نماييد ،بدانيد شما
نم توانيد خدا را ناتوان سازيد (و از قلمرو قدرتب خارج شويد)! و کافران را به ممازات دردنا بشارت ده.

22

تعميمپذيري روشهاي تربيت الهي در قرآن

2222ق ،ج ،22ص .)922بنابراين ،با توجه به اينکه اوامر بعدي نيز امر به مردم اسمممت،
معلوم ميشممود که اين آيه نيز براي بيان امر به مردم اسممت و ميخواهد بگويد شممما نيز
چنين کنيد .همچنين شايد بتوان گفت اينکه در اين آيه خدا به جاي اينکه بگويد «اعدلوا
و احسنوا» فرمودر «إِنَّ اهللَ یَأْمُرُ بِالْعَدْ ِ وَ الْإِحْسانِ» براي اين است که ميخواهد بفرمايد که
هم به عدل و احسمان عمل کنيد و هم به آن امر کنيد .البته ظاهر اين جمله خبري است
و معناي اول آن اين اسممت که شممما به امر خدا عمل کنيد؛ چنانکه پايان آيه ميفرمايدر
«یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تـَذَکَّرُونَ» ،ولي بما توجه به اينکه مخاط را بيان نکرد و نفرمود «يدمرکم»
ميتوان گفت که امر به عدل و احسممان و ...نيز مد نظر اسممت .چنانکه آيتاهلل جوادي
ذيل همين آيه مينويسممدر آمر به معروف و ناهي از منکر خليفۀاهلل اسممت (جوادي آملي،
 ،2923ج ،21ص .)919بنمابراين ،در اين آيمه خداوند ميفرمايد کاري که ميکنم ،انمام
دهيد و به شيوه من عمل کنيد؛ چنانکه در دو آيه ذيل نيز ميفرمايد آنگونه که من عمل
ميکنم ،عمل کنيد؛ «وَ نَحْسِنْ کَما نَحْسَنَ اهللُ إِلَیْکَ وَ

تَبْغِ الْسَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اهللَ

یُـحِبُّ

الْـــمُسْسـِدینَ»( 2قصص )22 ،و نيز؛ «إِنَّ اهللَ وَ مَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یا نَیُّهَا الَّذینَ ِمَنُوا

صــَلُّوا عَلَیْهِ وَ ســَلممُوا تَســْلیمًا»( 2احزاب .)11 ،هر دو آيه ميفرمايند چنانکه خدا عمل
مي کنمد ،عممل کنيمد .البتمه اين دو آيه در موارد خاص هسمممتند ،ولي آيه اول به نوعي
عموميت دارد و هر نوش احسماني ،حتي روشهاي تربيتي را شممامل ميشود ،مشروط بر
اينکه احسمان تلقي شمود؛ چنانکه در آيه  22قصص نيز امر به احسان شامل بهکارگيري
روشهاي تربيت الهي ميشود .ممکن است گفته شود جمله «نَحْسِنْ کَما نَحْسَنَ اهللُ إِلَیْکَ»
قول خدا نيسممت تا بتوان از آن اسممتفاده کرد .در پاسممخ بايد گفت که با توجه به اينکه
خداوند نيز آن را رد نکرده ،معلوم ميشمود که سمخن درستي است و خداوند نيز آن را
قبول دارد ،ولو اينکه خداوند نفرموده باشد .اما آيه دوم از اين لحاظ مانعي ندارد و قول
خداوند اسمت که ميفرمايدر خدا و مالئکه بر پيامبر درود ميفرستند ،پس شما نيز بر او
درود بفرسممتيد .همچنين اگر گفته شممود که اين آيه اوم ،خ اب به پيامبر اسممت و ثانيا،
ميگويدر چنانکه من به تو احسمان کردم تو نيز به مردم احسمان کن .پاسخ اين است که
اين آيه دسممتکم ميرسمماند که همانگونه که من به تو (پيامبر) احسممان کردم ،تو نيز به
 .2و همان گونه که خدا به تو نيک کرده نيک کن و هرگز در زمين در جستموى فساد مباش ،که خدا مفسدان را
دوست ندارد!
 .2خدا و فرشمتگانب بر پيامبر درود م فرسمتد اى کسان که ايمان آورده ايد ،بر او درود فرستيد و سالم گوييد و
کامال تسليم (فرمان او) باشيد.
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مردم احسمممان کن و چون خداوند از طريق همين روشهاي قرآني پيامبر را تربيت کرد.
پس پيمامبر هم ميتوانمد از طريق همين روش هما مردم را تربيت کند ،و چون پيامبر نيز
هم بشري مانند ماست 2و هم الگوي ما ،پس ميتوان گفت خداوند هم به صورت م لق
فرموده است آنگونه که من عمل ميکنم عمل کنيد و هم در مواردي خاص گفته است،
مانند من عمل کنيد و روشهاي تربيت الهي نيز يکي از موارد عام اسممت و ما ميتوانيم
مانند خداوند عمل کنيم.
 .8معرفی پیامبر اکرم بهعنوان الگوی رفتاری

خمداوند برخي پيامبران از جمله حضمممرت ابراهيم و پيامبر اکرم را بهعنوان الگو براي

ديگر انسمانها معرفي کرده است؛ «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُو ِ اهللِ نُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ» (احزاب.)22 ،
يکي از دميل حميت سميره پيامبر و ائمه را عصممت آنها بيان کردهاند (حسينيزاده،
 ،2932ج ،2ص)21؛ يعني چون پيامبر و امام معصممموماند و مصمممون از خ ا و اشمممتباه
هسممتند ،پس سمميره آنها حمت اسممت و دسممتکم جواز تبعيت از سمميره آنها را اثبات
ميکند ،اگر سيره رفتاري و تربيتي پيامبر اکرم به دليل عصمت و رسالت الهي او براي ما
حمت و الگوسمممت ،به طريق اولي ،روش تربيتي خداي متعال نيز براي انسمممانها الگو
اسمت .از اينرو ،در روايات توصميه شمده است که خود را به اخالق الهي عادت دهيد؛
«تَجَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّه؛ به اخالق خدا متخلّق شممويد» (مملسممي2219 ،ق ،ج ،13ص)223؛
يعني خممدا اخال ق و روش اخالقي و تربيتي دارد و همممه اخالق الهي و روشهمماي آن
براي انسممان قابل پيروي اسممت وگرنه شممارش حکيم ،دسممتور بهکار غير ممکن نميدهد.
بديهي اسمت تخلق به اخالق الهي بدون شناخت شيوة اخالقي خدا ميسور نيست ،مگر
اينکه در مورد آن نهي وارد شمده باشمد و يا انسان به دليل ضع و ناتواني نتواند به آن
عمل کند که اين دو مورد از موضموش بحد خارج است ،پس انسانها ميتوانند به سيره
خدا عمل کنند و روشهاي تربيتي الهي براي آنها قابل استفاده است.
جمعبندی و نتیَهگیری

از آنچه که گذشممت ميتوان چنين نتيمه گرفت که بهرهگيري از روشهاي تربيت الهي ،نه
« .2قُلْ إِنْما أَنَا بَشَرٌ مِنْلُکُمِ يُوح إِلَيَّ أَنْما إِلهُکُمِ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ يَرْجُوا لِقا َ رَبِّهِ فَلْيَعِمَلْ عَمَال صالِحًا وَ م
يُشْرِ ِ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (که .)221 ،
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تنها براي بشمر جايز ،بلکه در مواردي مزم و واج

اسممت .به ديگر سخن ،ميتوان گفت

در برخي موارد شممکي نيسممت که از برخي روشهاي الهي مانند موعظه ،حکمت ،جدال
احسن ،تعليم و آموزش و نظاير آن ،به دليل اينکه خداوند پيامبر يا مؤمنان را امر به استفاده
کرده اسمت ،ميتوانيم استفاده کنيم .همچنين اگر روش يا روشهايي باشد که خدا يا يکي
از معصممومان از بهکارگيري آنها نهي کرده باشممند ،نميتوان از آنها اسممتفاده کرد ،که البته ما
مصمممداقي براي آنها نيافتيم .در موارد ديگري که نه امري وارد شمممده اسمممت و نه نهي ،با
تمسک به ادله بيان شده ،ميتوان از آنها بهره گرفت ،مگر اينکه در توان و قدرت ما نباشد،
که اين نيز تکليفب روشممن اسممت؛ زيرا امکان اسممتفاده وجود ندارد .بحد ديگري که در
اينما م رس اسممت ،بحد چگونگي اسممتفاده از روشهاي تربيت الهي اسممت که افزون بر
اينکه تحقيق مستقلي را ميطلبد ،درباره هر يک از روشهاي الهي نيز بايد به صورت ويژه
بحمد کرد و شمممرايط و جزئيات هر روش را در نظر گرفت .براي نمونه ،در اسمممتفاده از
روش عفو و گذشمممت در برخي موارد محدوديت داريم که بايد حدود آن رعايت شمممود؛
زيرا مربي نميتواند از حقوق الهي يا ديگران درگذرد که شممايد بتوان گفت اينگونه موارد
تخصمصما از موضوش خارج است؛ زيرا خداوند هم نميتواند از حق ديگران درگذرد و از
اينرو ،حق الناس را نميبخشد ،مگر اينکه صاح حق درگذرد.
در پايان بايد گفت اصوم روش نميتواند اختصاص به افراد خاصي داشته باشد ،اگر
روش اسمت و ميتواند به مقصمد راهنما شمود براي همه ميتواند و اگر روش نيست و
نميتواند به مقصمد راهنما شمود ،براي هيچکس جايز نيست .فراِ روش بودن مساوي
اسممت با جواز اسممتفاده؛ زيرا روش به معناي ابزار و راهي اسممت که به مقصممد منتهي
ميشمود و به مقصد ميرساند .بنابراين ،هر کس از آن استفاده کند به مقصد ميرسد .بله
ميتوان براي رسماندن به مقصمد شمراي ي قرار داد که البته اين شمرايط نيز شرايط راه و
روش خواهد بود ،نه شمرايط راه رونده و يا راه برنده و يا ميتوان استفاده از اين روش
را براي کسماني مزم دانست و براي ديگران جايز ،مانند نماز ش که براي پيامبر واج
و براي ديگران جايز و يا حتي مستح

است.
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