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 5چكيده

کید قرآن نیز هست، نشان دادن مصادیق )الگوها( در کنار بیان  ایهای تربیتییکی از شیوه که مورد تأ
های خوب( و مصادیق مفاهیم است. مصادیق مطرح شده در قرآن شامل مصادیق مثبت )شخصیت

یتی های تربیکی از روشکه توان گفت باشد. به طور کلی میهای بد و گمراه( میمنفی )شخصیت
است. در این روش مصادیق و اوصاف گمراهان و زشت کرداران بیان  «معرفی الگوهای منفی»قرآن 

های آنها از گام نهادن در طریق تباهی و هالکت، شود تا متربی با شناخت این مصادیق و ویژگیمی
منفی به عنوان یک روش  هایپرهیز کند. در این مقاله پس از بررسی فقهی لزوم معرفی شخصیت

ای به محذور فقهی این روش )الگو شدن اشاره ،بیتتربیتی از منظر قرآن کریم و روایات اهل
ه مقایسو شخصیت منفی( خواهد شد و در پایان راهکارهای رفع این محذور )بیان عاقبت افراد بد 

 .افراد بد و خوب( ارائه خواهد شد
 .الگوی تربیتی ،برائت ،منفی الگوی ،تربیت :هه کایدواژ

                                            
 .30/10/1398؛ تاریخ تصویب: 17/8/1398: تاریخ وصول* 
majid1350.talkhabi@gmail.com.العالمیة یاستادیار فقه و اصول جامعة المصطف* *

mohsend313@gmail.com. )نویسنده مسئول( یتیفقه ترب یدکتر یدانشجو* **

amirmasoomkhani@gmail.com.هیارشد فلسفه اخالق دانشگاه قم و طلبه حوزه علم یکارشناس* ***

 یپژوهشی مطالعات فقه تربیت ـدوفصلنامه علمی 
 1398و زمستان / پاییز 12سال ششم / شماره 

 

Bi-Quarterly Research Scientific Journal in 
Educational Jurisprudence studies 
Year 6 No.12, Autumn & Winter 2019 - 2020 
 

یتلخاب دیمج **
یمحسن داودآباد ***
یخانمعصوم ریام ****

 



 

 مقدمه

سرایی نیست؛ بلکه ها، قصهباید دانست که قرآن کتاب تاریخ نیست و منظورش از نقل داستان
های سالمت است هدایت خلق به سوی رضوان خدا و راه شکالمی الهی است و منظور

کشورها یا قوانین های قانون اساسی همچنین قرآن کریم، همانند کتاب .(308/ 2: 1417)طباطبایی، 
مدنی نیست که تنها در پی بیان قوانین باشد؛ بلکه هر قانونی را با ذکر مصداق و بیان عاقبت کسانی 

ه اند؛ برای مخاطبان باند و عاقبت کسانی که از آن قانون تخلف نمودهکه از آن قانون پیروی کرده
 .یج قرآن کریم استشیوه را ،گوییکشد. پس بیان مصداق و پرهیز از کلیتصویر می

در کتب علمی، متعارف نیست که در مقام تبیین یک حقیقت، مصادیق آن ذکر شود؛ مثاًل 
اًل ای را اعمال کرده است؛ مثدر تعریف نیکی، نیکان معرفی شوند؛ اما قرآن کریم، چنین شیوه

 فرماید: در تبیین ِبر  و نیکی می
وْا ُوُجوَهُكْم  ن ُبَواُّ

َ
ْیَس اْابیِّ أ ِ  َو اْاَیْوِ   اَّ ِقَبَل اْاَمْشِیِق َو اْاَمْغِیِب َو َاِكنَّ اْابیِّ َ ْن َءاَ َن ِتهااَّ

نیکی تنها این نیست که به هنگام نماز، روِی خود را به سوی مشرق و ؛ (177 :)بقره ااَلِخی
وگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد و همه وقت خود را یا مغرب کنید و تمام گفت

و نیکوکار کسی است که به خدا و روز رستاخیز و  بلکه )نیکی( ،روف آن سازیدمص
 فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران، ایمان آورد.

ن گونه موارد در پی یافتاند، در اینمفسرانی که قرآن کریم را همانند کتب علمی پنداشته
لمی های متداول در کتب عوهمحذوف یا توجیهات دیگری هستند تا اسلوب بیانی قرآن را با شی

 های متعارفهماهنگ بیابند؛ غافل از این که قرآن کریم کتاب علمی محض نیست و از روش
ند و کرو گاهی به جای وصف، موصوف را بیان میکند. از اینکتب علمی بشری پیروی نمی

 .(51-  52 /1: 1388)جوادی آملی، های کلیدی قرآن است این از روش
شناخت هدایت ،های قرآن کریم در ارائه مسیر هدایتیکی از روش :یگربه عبارت د

جای پرداختن به مفاهیم صرف به معرفی مصادیق آنها نیز پرداخته است. ه شدگان است و ب
قرآن کریم در بسیاری از موارد تنها شخصیت مثبت را مطرح نکرده بلکه در جایی که از 

ریم در قرآن ک ؛ مثالً بالفاصله سرانجام دوزخیان را مطرح کرده ،بهشتیان سخن به میان آورده



 

های زندگی سراسر بار نام فرعون آمده و داستان 66در مقابل  بار نام حضرت موسی 131
های توحیدی موسی در مقابل زندگی سراسر شرک فرعون مطرح شده است. معرفی شخصیت

 نمرود نیز از همین قبیل است. و منفی مثل قارون
رسد در تربیت دینی در کنار شناخت مصادیق خوب انسانیت الزم است به به نظر می

در این مقاله لزوم معرفی  تا(.بیمقدم، قائمیک : .ر) متربیان، مصادیق بد را نیز شناساند
 بیتهای منفی به عنوان یک روش تربیتی از منظر قرآن کریم و روایات اهلشخصیت

 .ه استها و راهکارهای این روش شدای به آسیبشده و اشاره بررسی

 لزوم شناخت نمادهای منفی در قرآن:

 معرفی افراد منفی شاخص و توصيف آنها. 1

 قارون 

  َفَبغی ِإنَّ قهُ وَن کهَن ِ ْن َقْوِ  ُ وسی
ُ
ْاُتْصَبِة ِتهَعَایِهْم َو آَبیمه ُ ِ َن اْاُكُموِر  ه ِإنَّ َ فهِبَحُ  َاَ ُموأ

َ  ال یِحبُّ اْاَفیِِحیَن  ِة ِإْذ قهَل َاُ  َقْوُ ُ  ال َبْفَیْح ِإنَّ اااَّ وِای اْاُ وَّ
ُ
قارون از قوم ؛ (76 :)قصص أ

ها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای موسی بود، اما بر آنان ستم کرد؛ ما آنقدر از گنج
این همه »ید( هنگامی را که قومش به او گفتند: یک گروه زورمند مشکل بود! )به خاطر آور

 دارد!کنندگان مغرور را دوست نمیشادی مغرورانه مکن، که خداوند شادی
 اتدادند قارون اندرز میبه ن امعرفی شده است. مؤمن (بغی) اودر این آیه قارون و صفت 

 .(111/ 16: 1374)طباطبایی، سرمستی نکند و با انفاق اموال برای آخرت توشه بیندوزد 

 فرعون

ْتمهَءُهْم َو یْسَ ْحی
َ
ُح أ ْهَاهه ِ یتًه یْسَ ْضِتُف طهِئَفًة ِ ْمُهْم یَذتِّ

َ
ْ ِض َو َجَتَل أ

َ
 یِإنَّ ِفْیَعْوَن َعال ِفی اْْل

جویی کرد، و اهل آن را به فرعون در زمین برتری؛ (4 :)قصص ِشسهَءُهْم ِإشَُّ  کهَن ِ َن اْاُمْفِسِدین
برید کشاند، پسرانشان را سر میمختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی میهای گروه

 داشت؛ او به یقین از مفسدان بود!و زنانشان را )برای کنیزی و خدمت( زنده نگه می



 

کرد و با گستردن دامنه سلطنت خود  جوییبرتریحاصل معنای آیه این است: فرعون در زمین 
ت خویش بر مردم تفوق جست، و از راه تفرقه افکنی در میان آنان، مردم را قدر اعمالبر مردم، و 

جمعی آنان ضعیف گشته، نتوانند در جهت نشوند، و نیروی دستهکدل و یکدسته دسته کرد، تا ی
 .(8 و 7/ 16: 1374)طباطبایی، مقابل قدرت او مقاومت کنند و از نفوذ اراده او جلوگیری نمایند 

ْ ِض َو  ه  ِفْیَعْوَن َو هه هَن َو َاَ ْد جهَءُهْم ُ وسیَو قهُ وَن َو 
َ
ِتهْاَبیمهِف َفهْسَ ْكَبُیوا ِفی اْْل

و قارون و فرعون و هامان را به یاد آور که موسی نزدشان ؛ (39 :)عنکبوت نکهُشوا سهِتِ ی
  د.ها بیاورد پس در زمین تکبر کردند، و نتوانستند بر عذاب خدا فایق آینآمد و معجزه

 هامان و قارون یعنی استکبار اشاره شده است.  ،در این آیه صفت مشترک فرعون
کنایه از غلبه است، یعنی قارون و فرعون و هامان که مورد دعوت موسی قرار « سابقین»کلمه 

در آیات بعدی  .العمل خود بر او غالب نیامدندداشتند و در برابر دعوتش استکبار کردند با این عکس
 .(188/ 16: 1374)طباطبایی، شود که چنین اعمالی را پیش گرفتند هایی بیان میسرگذشت امت

ه تفسیر ها اشاره شد. توجه بنمونه بیان شد، به صفات ناپسند برخی انسان برایدر آیاتی که 
الهی  ر اوامردهد که صفاتی مانند کبر و غرور و خودپسندی و طغیان در براباین آیات نشان می

، نتیجه اعمال داردخداوند  هاینعمتبه است که ریشه در پیروی از هوای نفس و غره شدن 
عاقبت آن چیزی  ؛ هرچندخود انسان بوده و مقصدی است که خود آدمی انتخاب کرده است

و بدی ها را به عنوان مصادیق بارز خداوند متعال این نمونه . به هر حالجز هالکت نیست
 است. کردهبیان  دیگران عبرتبرای 

 لزوم توجه به عاقبت الگوهای منفی .2

هایی که خداوند متعال در قرآن بیان طور که در قسمت قبل اشاره شد، قصص و مثالهمان
آموزی و درس گرفتن از آنها در جهت انتخاب راه درست است که این مسئله ، برای عبرتکرده

کید قرار  :شودهایی از آن اشاره میگرفته است که به نمونه نیز بارها در قرآن مورد تأ
هِاِمین - َخْذشه ُ َو ُجُموَد ُ َفَمَبْذشهُهْم ِفی اْایمِّ َفهْشُظْی َکیَف کهَن عهِقَبُة ااظَّ

َ
 :)قصص َفأ

پس ما او و لشکریانش را گرفتیم و در دریا ریختیم پس بنگر که عاقبت ستمگران ؛ (40



 

 چگونه بود.
ِتینَقْد َخَاْ   - ْ ِض َفهْشُظیوا َکیَف کهَن عهِقَبُة اْاُمَكذِّ

َ
 ِ ْن َقْبِاُكْم ُسَمن  َفِسیُیوا ِفی اْْل

پیش از شما مللی بودند و رفتند، در اطراف زمین گردش کنید و ببینید ؛ (137 :)آل عمران
 های خدا را تکذیب کردند چگونه هالك شدند.که آنان که وعده

ُتو ُ  - ُتوا َفَكذَّ ِذیَن َکذَّ ْغَیْقَمه ااَّ
َ
یمه ُ َو َ ْن َ َتُ  ِفی اْاُفْاِك َو َجَتْامهُهْم َخالِئَف َو أ َفَمجَّ

ین )با همه این احوال( او را تکذیب ؛ (73 :)یونس ِتآیهِبمه َفهْشُظْی َکیَف کهَن عهِقَبُة اْاُمْمَذِ 
نده نجاتشان دادیم و آنان را کردند پس ما او را و هر کس که در راه او بود در یك کشتی نشا

اینکه آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم. )حال تو  دلیلباز مانده بقیه کردیم و بقیه را به 
کنند شوند ولی اعتنایی به انذار ما نمیای پیامبر( ببین سرانجام قومی که از ناحیه ما انذار می

 چگونه بوده است.
ْ َلْیشه َعَایِهْم َ َلیاً  -

َ
آن گاه ؛ (84 :)اعراف َفهْشُظْی َکیَف کهَن عهِقَبُة اْاُمْجِیِ یَن  َو أ

 بارانی عجیب بر آنان بباراندیم، بنگر تا عاقبت بدکاران چسان بود.
ا َفهْشُظْی َکیَف کهَن عهِقَبُة اْاُمْفِسِدین - ْشُفُسُهْم ُظْامًه َو ُعُاوًّ

َ
 َو َجَحُدوا ِتهه َو اْسَ یَ َمْ هه أ

از روی ستم و عصیان منکر آنها شدند، اما ضمیرهایشان بدان یقین داشت، ؛ (14 :)نمل
 بنگر عاقبت مفسدان چگونه بوده است. 

ْجَمِتین -
َ
ْیشهُهْم َو َقْوَ ُهْم أ ه َد َّ شَّ

َ
بنگر ؛ (51 :)نمل َفهْشُظْی َکیَف کهَن عهِقَبُة َ ْكِیِهْم أ

 هالك کردیم.شان را با قومشان شان چه شد که ما همگیعاقبت نیرنگ
بیان سرگذشت اقوامی که به دستور خداوند اعتنایی نکردند و عاقبت کسانی که در برابر 

گاهی باید  آفریدگار خویش طغیان کردند، صرفاً  گاهی از احوال آنان نیست، بلکه این آ برای آ
نمونه  رایبشود داشته باشد. در آیاتی که نفعی به حال کسی که از احوال پیشینیان مطلع می

بیان شد، به عاقبت سرکشان و ظالمان اشاره شده است که اعمالشان باعث هالکت و نابودی 
عذاب چیزهایی که در حالت عادی  آن هم خود و قومشان شد و گرفتار عذاب الهی گشتند

الت عادی رحمت الهی است ولی حمثل عذاب به وسیله باران که در  ؛نعمتی ارزشمند بودند
 شود. به بال و عذابی هولناک و عظیم تبدیل می ،بخواهد وقتی که خداوند

بیان آنچه به عنوان سرگذشت افراد و اقوام پیشین در قرآن آمده، با هدف عبرت و درس گرفتن 



 

ند. به یقین مقصد هر انسانی بستگی اهاش را دیداز راه و روشی است که آنها انتخاب کرده و نتیجه
به گواهی آیات قرآن، مقصد کسانی که ظلم به دیگران  .کندخاب میبه راهی دارد که در زندگی انت

اند چیزی جز هالکت الهی را به عنوان راه و سبک زندگی خود برگزیده هایو سرپیچی از دستور
 به عنوان یک داستان به آن تواند صرفاً خواند نمینبوده است. کسی که این آیات و قصص را می

اقبت پیشینیان راهنمایی است برای نشان دادن راه درست و مسیر که اعمال و ع نگاه کند، چرا
 نادرست. بنابراین آگاهی از عاقبت گذشتگان باید همراه عبرت و درس گرفتن باشد.

 . تحليل فقهی آیات فوق3

 :کندتوجه درآیات مذکور امور زیر را روشن می
ی بررس وتوجه ویژه و نگاه با دقت  ،در آیات شریفه «فانظروا»یا  «فانظر»منظور از . 1

ین و مجرم ؛ ماننداندهای منفی داشتهافرادی که شخصیت ه ویژهب استوضعیت گذشتگان 
امر  ،آمده (116 :1387مظفر،  ؛18 /2 :1417صدر، ک: .ر) طور که در کتب اصولیهمان .ظالمین

توان داللت بر وجوب دارد مگر اینکه ترخیصی از طرف شارع وارد شده باشد. حداقل می
دارد. پس بررسی و دقت  ـ اعم از وجوب و استحبابـ در اینجا امر داللت بر رجحان  :گفت

جح و ار ،های منفی و نظر کردن در عاقبت آنها از لحاظ فقهیهای شخصیتدر ویژگی
 مطلوب شارع است.

توان دریافت که ترخیصی از طرف شارع س از بررسی اجمالی آیات قرآن کریم میپ. 2
کیدات شارع نشان از برای لزوم بررسی عاقبت شخصیت های منفی یافت نشده است بلکه تأ

  .اهمیت باالی این موضوع دارد. با این وجود حکم به وجوب نیازمند بررسی تفصیلی است
ن و دیگر یاست با توجه به قرا امرمخاطب  مبر اکرمدر مواردی که به طور خاص پیا. 3

کسانی هستند که وظیفه تربیتی  فهمیم که مخاطب این آیات عالوه بر پیامبر اکرمآیات می
شود و حکم )وجوب یا استحباب( برای این امر شامل آنها می پسدر جامعه به دوش دارند. 

 شود.آنها نیز جاری می



 

جنبه  و احکام قرآن نیز دستور ،کتاب هدایت و تربیت بشر است با توجه به اینکه قرآن. 4
توان فهمید که این کار )بررسی عاقبت ظالمین و...( اثر تربیتی روی آحاد بشر تربیتی دارند و می

حکمت نیست. از آنجا که قرآن کتاب های آنها در قرآن بیدارد. معرفی افراد گمراه و بیان ویژگی
راد بنابراین توصیف افراد گمراه و معرفی اف .فایده تربیتی دارد حتماً  تربیتی است هر فعل آن

منحرف و مجرم یک روش تربیتی است که خداوند متعال به عنوان مربی بشر آن را انجام داده و 
ر " است و از باب تعاون بشناساندن مجرمین مصداق "بر  . بنابراین است کردهن را به آن امر امؤمن

 ن گفت که مطلوب شارع است و انجام آن رجحان )وجوب یا استحباب( دارد.توا" نیز می"بر  

 لزوم شناخت الگوهای منفی در روایات

 روایت اول از نهج البالغه .1

به این نکته توجه شده و حضرات نیز به دلیل اهمیت مسئله الگوهای منفی، در روایات 
 فرماید: می البالغهنهج اند. امیرالمؤمنین در معصومین بدان اشاره کرده

ُخُذوا ِتِمیَثهِق اْاِكَ هِب َح َّ 
ْ
ِذی َبَیَکُ  َو َاْن َبأ ی َبْتِیُفوا ااَّ ْ َد َح َّ ُكْم َاْن َبْتِیُفوا اایُّ شَّ

َ
ی اْعَاُموا أ

ِذی َشَبَذ ُ  ی َبْتِیُفوا ااَّ ُكوا ِتِ  َح َّ ِذی َشَ َضُ  َو َاْن َبَمسَّ حق را  هبدانید! شما هرگز راَبْتِیُفوا ااَّ
نخواهید یافت، مگر این که ترک کنندگان آن را بشناسید، و هرگز به پیمان قرآن وفادار نخواهید 

خواهید ن بمّسکبود مگر این که از کسی که آن پیمان را شکسته است آگاه شوید، و هرگز به قرآن 
 .(147خطبه . )نهج البالغه، جست، مگر این که به کسانی که آن را دور افکنده اند پی ببرید

 دو نكته راجع به سند حدیث و اعتبار نهج البالغه 

، مستدل و یا در خور البالغه نهجها و کلمات قصار نامه ،هابلکه اکثر خطبهو غالب . 1
گونه که . همانباشدمی «َقضایا ِقیاساُتها َمَعها»و در واقع از قبیل است های منطقی استدالل

های فالسفه بزرگ و علمای علوم مختلف و حتی اشعار نغز شعرای نامی و مانند آن نوشته
ه طریق نیز به همین دلیل و ب البالغه نهجبدون نیاز به سلسله سند مقبول است، درباره محتوای 

 .(154 /1: 1383مکارم شیرازی )اولی مشکلی نداریم 



 

یت سند برای  . از نظر2 نیز مشکلی در کار نیست، زیرا برای  البالغه نهجمعیارهای حج 
پذیرش حدیث و روایت ـ آن گونه که در علم اصول تحقیق شده ـ معیار اصلی وثوق و اعتماد 

گاه سلسله سند با  ؛و اطمینان به روایت است که از طرق مختلف ممکن است به وجود آید
ب آن هم در کت ،شود و گاه کثرت و تعدد روایت ق به روایت میراویان مورد اعتماد، سبب وثو

کند و گاه محتوا آن قدر بلند و عمیق و واالست معتبر و مشهور چنین اعتمادی را حاصل می
یا امام معصوم تراوش کرده است و همین سبب اعتماد  دهد تنها از فکر پیامبرکه گواهی می

 .شود ما به چنین روایتی می
و سایر محتویات آن دقت کند و در مضامین  البالغه نهجهای شک هر کس در خطبهبی

اعتراف خواهد کرد که اینها کلمات انسان  ،ردبای از اسرار آن پی بآن دقیق شود و به گوشه
ان و به تعبیر بزرگ استسخنانی است که حتمًا از معصومی صادر شده  ، بلکهعادی نیست

 .(155 :)همان تر از کالم خالق استر از کالم مخلوق و پایینعلمای شیعه و اهل سنت برت
ل ای مفصاین حدیث را در ضمن خطبه روضه کافیمرحوم کلینی در کتاب عالوه بر آن، 

سند روایت در کافی چنین آمده است: احمد بن محمد عن  ،نقل کرده است از امیرالمؤمنین
بن الحسین عن ابیه عن جده عن ابیه قال:  سعد بن المنذر بن محمد عن ابیه عن جده عن محمد

ْسَناد  َأِمیُر َاْلُمْؤِمِنیَن  َخَطَب  تواند و این خود می (.386/ 8کلینی، همان: )َو َرَواَها َغیُرُه ِبَغیِر َهَذا َاإْلِ
 دلیل دیگری بر اعتبار حدیث باشد.

 روایت دوم از تحف العقول .2

 کند: نقل می از امام حسن مجتبی تحف العقولابن شعبه حرانی در 
ُكوا  ُكْم َاْن َبْتِیُفوا اا ُّ ی َحّ ی َبْتِیُفوا ِصَفَة اْاُهدی  َو َاْن ُبَمسِّ شَّ

َ
َو اْعَاُموا ِعْاًمه ی یًمه أ

ذی َشَبَذ ُ َو َاْن َبْ ُاَوا اْاِك هَب َحقَّ ِبالَوِبِ  َحّ ی  ذی بَ ِتمیثهِق اْاِك هِب َحّ ی َبْتِیُفوا ااَّ ْتِیُفوا ااَّ
یَف َو  ْحی یَة َعَای ااّاِ  َو اا َّ یُ ْم اْاِفْی

َ
َف َو َ أ َكاُّ َفُ   َفِإذا َعَیْفُ ْم ذِاَک َعَیْفُ ُم اْاِبَدَع َو اا َّ  َحیَّ

یُ ْم َکیَف یْهوی َ ْن یْهوی
َ
به یقین (؛ 105 /75 :1403مجلسی،  ؛227 :1363، حرانی) َ أ

خواهید شناخت تا آن که صفت هدایت را بشناسید، و هرگز به پیمان بدانید که شما هرگز تقوا را ن



 

کنید تا کسانی که دورش انداختند را بشناسید، هرگز قرآن را چنان که قرآن تمسک پیدا نمی
کنید تا آنها که تحریفش کردند را بشناسید، هرگاه این را شایسته تالوت است، تالوت نمی

ها را خواهید شناخت و دروغ بر خدا و تحریف را خواهید ها و بر خود بستنشناختید بدعت
 .ست چگونه سقوط خواهد کردادانست و خواهید دید که آن که اهل هو

 (تحف العقولبررسی سند حدیث )

انی در   لتحف العقواین حدیث را ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حلبی یا حر 
، کتاباین است. صاحب  کردهنقل  این حدیث را مرساًل از امام صادق است. وی آورده
و اعتبار  تحف العقولو نسبت به خود کتاب  ستمورد اعتماد علماو علما  یاز اجال خود

درس خارج فقه امر به معروف آیت  :ک.ر) روایات آن هم بزرگان علما مطالب مهمی را عنوان کردند
، نسبت به االنوار بحارجلد اول  29صفحه  اًل مرحوم مجلسی درمث (؛4الله شب زنده دار جلسه 

اب کت ؛«من االصول المعلومة التی ال نحتاج فیها الی سنده» :فرموده تحف العقولکتاب 
که ما در آن نیازی به سند  است از اصولی )کتابی که روایت در آن ذکر شده( تحف العقول

 (.تحف العقولایزدی فرد علی اکبر و دیگران، بررسی اعتبار روایات  :ک.ر) نداریم
امل  کتابجلد دوم  74)مرحوم شیخ حر  عاملی( در صفحه  وسائل الشیعهصاحب کتاب 

آن  د زیادی دری( فواتحف العقول) این کتاب ؛نویسد: حسٌن، کثیر الفوائدچنین می اآلمل
 لم» :فرمایدمی فوائد الرضویههست. مرحوم محدث قمی به نقل از شیخ مفید در کتاب 

مرحوم صاحب کتاب  است. این کتابی است که دهر مثل او را ندیده ؛«یسمح الدهر بمثله
 راجع به خود ،کندتعریف می تحف العقولاز اینکه از صاحب کتاب  پس روضات الجنات

 اصحاب و فقهای ؛«مبسوٌط، کثیر الفوائد، معتمٌد علیه عند االصحاب» :فرمایدکتاب می
آخرین تعبیر، تعبیری است که مرحوم سید حسن صدر در  .امامیه بر این کتاب اعتماد دارند

ف مثله» :فرموده آورده و تأسیس الشیعه شده مثل این کتاب تا حاال تصنیف ن ؛«کتاٌب لم یصن 
 (.984ات درس خارج فقه شیخ جواد فاضل لنکرانی جلسه تقریرو  33ک: همان: .ر) است

حف تکتاب  ،گفته شد نهج البالغهطور که درباره اعتبار روایات کتاب بنابراین همان



 

یدی از قرآن و سنت داشته ؤاحادیثی که م . همچنینباشدنیز دارای اعتبار روایی می العقول
 اعتبار بیشتری خواهند داشت. ،باشند

 این دو روایت به مربوط تربيتی –ای علمی نكته .3

 روایتی از نهج البالغه است:  مربوط بهای در تایید دو روایت فوق وجود دارد و آن نکته
: صف و قیل له» :است ( آمده235کلمات قصار شماره )در کلمات حکیمانه حضرت 

یفقال» ،«لنا العاقل ِذی یَضُع الشَّ عاقل کسی است که هر کاری را سِر  ؛«َمَواِضَعهُ َء : ُهَو الَّ
 ،فصف لنا الجاهل فقیل له» .جای خودش انجام بدهد نه تند، نه کند، نه افراط، نه تفریط

فسیر تقریرات درس ت) است« عرف األشیاء بأضدادهات»از باب  ،گفتمفرمود: « َقْد َفَعْلُت  فقال
 (.29/8/1387 الله جوادی آملیآیت

)گلستان سعدی باب دوم حکایت شماره  ادبانگفتند ادب از که آموختی گفت از بیلقمان را 
طه و نق با اضداداشیا  ؛«باضدادها عرف االشیاءت»این جمله در زبان اهل علم شایع است که  .(21

تعریف  ،«شناختن»مقصود از  هرچند .شودشوند و به وجود آنها پی برده میمقابلشان شناخته می
ه اشیا را از طریق ضد و نقطتوان نمیکه  است زیرا در منطق ثابت شده ؛طقی نیستاصطالحی من

در اینجا منحصر به ضد  اصطالحی « ضد»طوری که مقصود از مقابلشان تعریف کرد، همان
فرق دارد. مقصود از ضد در اینجا مطلق نقطه مقابل است و منظور « نقیض»نیست که در فلسفه با 

ما»و « اال  »بردن است. اگرچه در این جمله کلمه حصری از قبیل مطلق پی  ،از شناختن کار  به« ان 
به وجود  ندتوانمیاما مقصود، نوعی حصر است. اگر چیزی نقطه مقابل نداشته باشد، بشر  ،نرفته

هرچند آن چیز مخفی و پنهان نباشد و در کمال ظهور باشد. در حقیقت، مقصود بیان  ؛ردباو پی ب
نقصان در دستگاه فهم و ادراك بشری است که به طوری ساخته شده که تنها در یك نوع ضعف و 

 .(123 :1387 ،)مطهریکند که نقطه مقابل هم داشته باشند  کصورتی قادر است اشیا را در

 تحليل فقهی نتایج حاصل از این دو روایت .4

کید است و از عبارت روایات فوق آمده و نشان«لفظ "لن" در هر دو روایت دهنده نفی با تأ



 

شناخت راه هدایت بدون شناخت  :فرمایدشود. وقتی روایت میمعنای انحصار فهمیده می
ز توان فهمید که هرگونه تعلیم دینی نیبه داللت التزامی می ،باشدپذیر نمیافراد گمراه امکان

 معرفی مصادیق غلط و :به عبارت دیگر .نیستپذیر بدون معرفی افراد گمراه از دین امکان
 پذیر )اثربخش( نیست.چرا که بدون آن معرفی دین امکان ؛منفی الزم است

رسد براساس ادله روایی و قرآنی مطرح شده، معرفی الگوهای منفی در بنابراین به نظر می
اهر در ظ :بتوان گفت شایدتربیت به لحاظ فقهی رجحان داشته و مورد طلب شارع است. 

های گمراه برای تربیت وجوب دهد که در بعضی از موارد معرفی شخصیتروایت نشان می
 چرا که بدون معرفی آنها راه هدایت قابل شناسایی نیست. ؛دارد

 محذور فقهی محبوب شدن و الگو شدن گمراهان پس از معرفی آنها

های جام نشود، آسیباگر معرفی شخصیت و نماد منفی، به گونه صحیح و هنرمندانه ان
 «الگو شدن شخصیت منفی»توان به آسیب در پی خواهد داشت که از آن جمله می ایجدی

 اشاره کرد.
شود که های امروز جهان، به قدری به شخصیت منفی داستان پرداخته میدر داستان

 مند شده و مجذوبمخاطب به جای اینکه از او متنفر و بیزار شود، به آن شخصیت عالقه
یعنی هرگز  ؛های قرآن کریم چنین آسیبی وجود نداردشود. اما در داستانکاریزمای او می

 شوند.ابلیس، فرعون، قارون، قابیل و ... شخصیت دوست داشتنی قرآن واقع نمی
 :شودمل أالزم است در آیات زیر اندکی ت بارهدر این 

ْوِایهَء » -
َ
یَن أ ِْخِذ اْاُمْؤِ ُموَن اْاكهِفِی  .(28 :)آل عمران «ِ ْن ُدوِن اْاُمْؤِ ِمیَن ال ی َّ

صه ی» - ِْخُذوا اْایُهوَد َو اامَّ ِذیَن آَ ُموا ال َب َّ یَهه ااَّ
َ
ْوِایهُء َتْتٍض َو َ ْن  یه أ

َ
ْوِایهَء َتْتُضُهْم أ

َ
أ
هِاِمین َ  ال یْهِدی اْاَ ْوَ  ااظَّ ُ  ِ ْمُهْم ِإنَّ اااَّ ُهْم ِ ْمُكْم َفِإشَّ  .(51 :)مائده« یَ َواَّ

 کمکم و ایمرا اولیای خود بگیریم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحی پیدا کرده کافراناگر ما 
زیرا نفس انسانی خو  ؛ثر گردیمأون حیاتی آنان متئشویم، و از اخالق و سایر شمیرام آنان 



 

دلیل بر این معنا آیه مورد بحث  نفوذ کنند.توانند در اخالق و رفتار ما پذیر است، و آنان می
ن کفار را اولیای امؤمن :فرمایدرا قید نهی قرار داده و می« ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن »است، که جمله 

از این قید به خوبی فهمیده  .ورزندن دوستی نمیادر حالی که با سایر مؤمن ،خود نگیرند
دوست هستی، اعی و به اصطالح نوعاگر تو مسلمان اجتم :شود که منظور آیه این استمی

اندازه هم دوست بداری، اما اینکه کافر را دوست بداری و زمام باید حد اقل مؤمن و کافر را به
، ای نداشته باشین هیچ ارتباط و عالقهاامور جامعه و زندگی جامعه را به او بسپاری و با مؤمن

 ای و این صحیحن جدا و بریدهاؤمنسنخیت داری و از م کافرانبهترین دلیل است که تو با 
 .(236/ 3: 1374)طباطبایی، پس باید از دوستی با کفار اجتناب کنی  .نیست

 راهكار رفع این محذور

 دو راه کار اساسی برای برون رفت از الگو شدن شخصیت و نماد منفی وجود دارد: 

 بيان عاقبت. 1

 هاست. اعمال و رفتار انسان های دوری از آسیب فوق تبیین درست عاقبتیکی از راه
هَ  َاِفی َجِحیم» - ْتیاَ  َاِفی َشِتیٍم* َو ِإنَّ اْاُفجَّ

َ
در روز قیامت آنها ؛ (14و  13 :)انفطار «ِإنَّ اْْل

 ند.هست که نیکوکارند در نعیمند * و آنها که بدکارند در جهنم
در است، و ظاهرًا گنهکاران پردهبه معنای « فجار»به معنای نیکوکاران و کلمه « ابرار»کلمه 

 شوند،چون مسلمانان در آتش مخلد نمی ؛هتاك باشد، نه مسلمانان گنهکار همان کافرانمراد 
که بفهماند عظمت آن نعمت  دلیل استاین  بهرا نکره آورده، « جحیم»و « نعیم»و اگر کلمه 

 .(373/ 20: 1374یی، )طباطباو هول و هراس آن دوزخ چیزی نیست که بتوان به آن پی برد 
ْن یوَصَل َو  -

َ
ُ  ِتِ  أ َ َی اااَّ

َ
ِ  ِ ْن َتْتِد ِ یثهِقِ  َو یْ َلُتوَن  ه أ ِذیَن یْمُ ُضوَن َعْهَد اااَّ َو ااَّ

ا  ْتَمُة َو َاُهْم ُسوُء اادَّ واِئَك َاُهُم اااَّ
ُ
ْ ِض أ

َ
و کسانی که پیمان ؛ (25و 24 :)رعد یْفِسُدوَن ِفی اْْل
شکنند، و چیزی را که خدا به پیوستن آن فرمان داده محکم کردنش می خدا را پس از

 های آن سرا برای آنان است.کنند، لعنت و بدیگسلند، و در زمین تباهی میمی



 

ود که شو متذکر می کردهدر این آیات، خداوند متعال عاقبت نیکوکاران و بدکاران را بیان 
ید به مقصدی جز سعادت یا شقاوت نخواهد رسید. هرکدام از بندگان هر راهی را انتخاب نما

به رضوان خدا خواهند رسید و آنان که مسیری غیر از آنچه  ،درست را انتخاب کنند هآنان که را
را برگزینند مقصدی غیر از دوزخ نخواهند داشت. با این  معین کرده استپروردگار جهان 

کند و باعث ت شوم آنها را معرفی میقرآن کریم همراه با معرفی الگوهای منفی، عاقب ،روش
 گونه تمایلی به این افراد پیدا نکنند.ن احساس انزجار کرده و هیچامخاطب تاشود می

 مقایسه صحيح. 2

هُغوِف َف هِبُاوا  ِذیَن َکَفُیوا ی هِبُاوَن ِفی َسِبیِل االَّ ِ  َو ااَّ ِذیَن آَ ُموا ی هِبُاوَن ِفی َسِبیِل اااَّ ااَّ
ْوِایهَء 

َ
یلهِن کهَن َضِتیفهً أ یلهِن ِإنَّ َکیَد ااشَّ اند، در کسانی که ایمان آورده؛ (76 :)نساء ااشَّ

جنگند، پس اند در راه طاغوت میکنند، و آنها که کفر را پیشه خود کردهراه خدا پیکار می
 شما ای مؤمنان با یاران شیطان پیکار کنید، که کید شیطان همیشه ضعیف بوده است.

ْعمیَو  ه 
َ
هِاحهِف َو ال اْاُمِسی یْسَ ِوی اْْل ِذیَن آَ ُموا َو َعِمُاوا ااصَّ ُء َو اْاَبِصیُی َو ااَّ

ُیوَن  نه نابینا و بینا یکسان است و نه آن هایی که ایمان آورده و ؛ (58)غافر،  َقِایاًل  ه َبَ َذکَّ
 شوید.عمل صالح کردند با بدکاران برابرند اما چه کم متذکر می

ای که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد این است که تربیت در صورتی موفق هنکت
خواهد بود که دوسویه باشد. به این معنا که مخاطب هم باید با مصادیق و بخش نتیجه

گاهی  کامل  تا بتواند با بصیرت یابدالگوهای مثبت آشنا شود و هم نسبت به الگوهای منفی آ
کند. در صورتی که هردوی اینها به صورت صحیح ارائه شود به یقین مسیر درست را انتخاب 

شود حکم کرده و انسان را از قدم گذاشتن عقل سلیم به انتخاب راهی که موجب سعادت می
همان این مسئله را توان از یک جهت می .کنددر مسیری که مقصد آن هالکت است نهی می

از یک جهت با شناخت کافی از الگوی صحیح،  تولی و تبری دانست. به این معنا که متربی
گاهی از  انگیزه کافی برای پیروی از آن را پیدا کرده و در مقابل، با شناخت الگوی منفی و آ

 منزجر شده و دوری خواهد کرد.  وی، از اوعاقبت اعمال و افکار 



 

 نتيجه 

 بدون ،دینی است. بصیرت بصیرت صاحبان اوصاف از گیریعبرت کریم، قرآن بیان طبق
بدون بیان مصادیق صحیح و مصادیق  دینی تربیت و نیست پذیرامکان دینی تربیت با روش
 . ندارد غلط آن امکان

شاهد بر این است که این  (،معرفی الگوهای مثبت و منفی)استفاده قرآن از این روش 
ه شود. اینکامر مطلوب شارع است و به لحاظ فقهی مشمول حکم وجوب یا استحباب می

های تربیت حکم به وجوب استفاده از این روش بدهیم مئونه بتوانیم در همه فعالیت
کیدات روایات نشان می ،طلبدبیشتری می دهد که حداقل در بعضی از فعالیتولی تأ

رای باید ب ،پذیر نیستی که شناخت راه هدایت بدون معرفی گمراهان امکانهای تربیت
 استفاده از این روش حکم به وجوب کرد.

 دهیعبرت یعنی دینی، در تعلیم و تربیت قرآن شیوهاین  از گیریبهره ،طور که اشاره شدهمان
 شود.می مخاطب نگاه در منفی نماد جذابیت باعث منفی، ممکن است نماد معرفی و

. بیان عاقبت 1دهد: ارائه میرا قرآن کریم دو راهکار  ،برای جلوگیری از این آسیب
 . مقایسه صحیح بین افراد خوب و بد.2 ؛گمراهان

توان ادعا کرد که در شیوه تربیتی با محوریت شناخت می ،با توجه به آنچه گفته شد
 الگوهای منفی، چهار قدم اساسی الزم است:

 .اوصاف و مصادیق الگوهای منفیبیان . 1
 .بیان لزوم دوری از دوستی با کفار و گمراهان. 2
 .بیان عاقبت گمراهان و لزوم درس گرفتن از آنها. 3
 مقایسه عاقبت گمراهان و پیروان حق.. 4
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