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چکیده
تعالی فردی و توسعه و پیشرفت اجتماعی ،نیازی فطری است که هر انسانی در پی آن استت و شت ن قترآن
کریم پاسخگویی به نیازهای اصیل و راستین انسانهاست .در این پژوهش ،محققان در پرتو تتدبر و پتژوهش در
تفسیر و معناشناسی آیه  35سوره احزاب با روش تفستیر ستورهشتناتتی ،یتس ستامانه تعتالی فتردی و توستعه و
پیشرفت اجتماعی را طرح کرده انتد .در ایتن روش ،پتز از انتختاب آیته و تتدبآر در آن ،تتدبآر در ستیا آیته و
درنهایت ،تدبآر در همه سیا های بعدی و قبلی سوره صتور متیپتذیرد و پژوهشتگر ،بته نگتارش گتزارههتای
استخراجی و تطابق آنها با مجامع روایی و منابع تفسیری میپردازد .بر استا

تفستیر ستورهشتناتتی آیته  35از

سوره احزاب ،آغاز این حرکت تکاملی از اسالم است؛ و این به معنای بندگی تداوند و فرو آوردن ستر تستلیم
در برابر اوست .در این امتداد ،متذکّر بودن به ذکر الهی آترین درجه این حرکتت تکتاملی استت کته م فتر
الهی و اجر عظیم را برای انسان در بر تواهد داشت و بدون تمسس بته وییتت پیتامبر اکترم وصا و اهتل بیتت
ایشان ،حرکت در این مسیر تعالی و تکامل امکانپذیر نیست و عالیترین مصدا ذکتر الهتی ،درع عظمتت و
ش ن پیامبر اکرم وصا و صلوا فرستادن بر ایشان و اهل بیت گرانقدر ایشان است.
کلیدواژهها :پیشرفت اجتماعی ،تفسیر موضوعی ،تفسیر سوره شناتتی

 نویسنده پاسخگوalisadabadi@ut.ac.ir :
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 -1مقدمه
امروزه ،فکر توسعه و تعالی اجتماعی از ایدئولوژی و نحوه نگرشتی غربتی نشت

متیگیترد کته

تصویری یس بعدی و یس جانبه از حرکتت تتاریخی جوامتع ارائته داده و مراحلتی را بتر استا

ستیر

تاریخی جوامع غربی شناسایی میکند و بهمثابه یس مدل و مرجع اساستی بترای ستایر جوامتع معرفتی
میکند وپورعز و سعدآبادی9 :1391 ،ا .مدلهای توسعه اجتماعی پیاده شده در کشورهای پیشرفته
غربی نمیتوانند عیناً در کشور های دیگر پیاده شوند؛ زیرا این مدلها ،عالوه بر داشتن نگاه تسبعتدی
به انسان و نیازهایش ،پیشزمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی این کشورها را در نظر نمیگیرند.
در زمانی که توسعه به معنای کمی آن مورد توجته بتود ،شتات
زیربنای فیزیکی و تولید ناتال

هتای اقتصتادی نتون درآمتد،

 ،معیارهایی برای توستعه شتناتته متیشتدند؛ امتا ایتن شتات

هتا در

فرهنگ اسالمی نمیتوانند تصویر جامعی از فراگرد توسعهیافتگی ارائته دهنتد .جالتن آنکته بتا گتذر
زمان ،تعاریف نوین از توسعه به تعالیم اسالمی نزدیکتتر شتدهانتد .امتا در کشتورهای استالمی بته ایتن
سرمایه معنوی و اثرگذار بر روند توسعه و پیشرفت ،کمتر توجه شده است .در استالم توستعه و تعتالی
انسانی محور حرکت برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب میشود و حفظ ارزشهایی نون عدالت
و برابری و آزادی ،یزمه پایداری فراگرد توسعه تلقی متیگتردد .استالم دینتی فرازمتانی و فرامکتانی
است .بنابراین تعالیم اصیل آن برای همه زمانها و مکانها معتبرند .بهویژه مفهوم مهمی نون توسعه و
پیشرفت اجتماعی ،جایگاه ویتژهای در باورهتا و اندیشتههتای استالمی دارد وستعدآبادی و پتورعز ،
33 :1392ا.
منظور از توسعه و پیشرفت ،اشاره به معنای راستین آن است که در قالن ریشههای ل وی «وسع» و
«رشد» به آن اشاره شده است ؛ بر این اسا  ،در این پژوهش فهم التقاطی توستعه ور .ع .پتورعزّ و
علیپور1393 ،ا مدنظر محققان نیست و در مقابل ،سامانهای برآورده از واژگان «رشد ،راشتد ،رشتید،
مرشد ،ارشاد ،موسع ،وسیع و واسع» بر مبنای فهمی فراگیر از «ذکر» مورد نظر است.
کشورهای در حال توسعه ،به دنبال تقلید از مدلهای غربی هستند و این در حالی است که جوامع
غربی در شرایطی تاص و عمدتاً تسلط بر منابع اقتصادی جهان وبه ویتژه بتا غتار کشتورهای عقتن
مانده فعلیا پیشرفت کردهاند ورامو 2 :1974 ،1ا .حتی کشورهای پیشرفته امروزی نیز تط سیرهایی
1. Ramos
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متعدد ،متنوع و بعضاً بسیار گوناگون داشتهاند و نیل به توسعه ،برای همه آنها به یس قیمت تمام نشده
است ومیرزایتی 19 :1976 ،ا .پتذیرش کامتل نظریتا وارداتتی توستعه ،بتدون انجتام امتور تطبیقتی و
بومی سازی نسبت به فرهنگ ،مذهن و دیگر مسایل بومی ،به معنی شکستت در برنامتههتای راهبتردی
توسعه است وقورنیان 54 :1380 ،ا .بنابراین اگتر متدلی ستاتته شتود کته هتم جنبتههتای علمتی را در
برداشته باشد و هم از جهت بومی و دینی با فرهنگ ملی و اسالمی همخوانی داشته باشد ،میتتوان بته
تحقق پیشرفت و تعالی اجتماعی امیدوار بود.
 -1-1مبانی نظری پژوهش
توسعه وطبق توافق ایجاد شده در کنفترانز بتین المللتی رفتاه اجتمتاعی 1972ا عبتار استت از
«جریانی پیوسته ،منظم و واحد ،که هدف آن منبعث از آرمان ها و تمایالتی است که مردم برای تتود
و جامعتته تتتود طلتتن متتیکننتتد» ومیرزایتتی19 :1976 ،ا .بتتر استتا

تعریف سازمان ملل متحد ،توسعه

فراگتتتردی است که با یکﭙارنهسازی کوششهای مردم و دولتت تت بتت ترای بهبتت تود اوضاع اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه ،آنهتتتتتتا را قادر به مشارکت در پیشرفت ملی میستتتتت تازد واژو 1و
همکاران33 :2013 ،؛ داب56 :1990 ،2ا.
توسعه پایدار بته معنتی تلفیتق اهتداف اقتصتتادی ،اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی
رفاه انسان فعلی ،بدون آسین بته توانتایی نسلهای آتی برای برآورده کردن نیازهایشتان استت .توسعه
پایدار تنظیم و ساماندهی تعامل انسان و محیط و تعامل انسان با انسان را در برمیگیرد ولیلتتتته:1991 ،3
607؛ پارتو13 :1991 ،4ا.
منظور از پیشرفت و تعالی ،ت ییری همه جانبه و نند بعدی است که ابعاد زندگی اجتماعی انستان
را با استفاده از یس نارنوب نظری و برنامه عملی واحد ،متحول میستازد وستعدآبادی و همکتاران،
 46 :1392ا .بنابراین ،آرمان توسعه فقط پیشرفت اقتصادی یس ملتت نیستت و عتالوه بتر آن ،اصتالح
نحوه ارائه تدماتی برای بهب ود وضعیت آموزش ،بهداشت ،مسکن ،ت مین اجتمتاعی ،اشتت ال و توزیتع
عادینه ثرو را نیز می توان جزء اهداف توسعه قرار داد ،به طوری کته قتدر همته افتراد جامعته در
1. Ojo
2. Dub
3. Lele
4. Pareto
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انتختاب و تصتمیم گیتری دربتاره مستایل مهتم زنتدگی افتزایش یابتد وستیرز59 :1969 ،1؛ جانستون و
فیلیﭙینی97 :2013 ،2ا.
ناکافی بودن معیار درآمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجن شد که برتی
اقتصاددانان توجه تود را به شتات

هتایی معطتوف ستازند کته عتالوه بتر مت یرهتای اقتصتادی در

برگیرنده مت یرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد وسعدآبادی و همکاران48 :1392 ،ا.
به نقل از سازمان مدیریت و برنامهریزی و1387ا مفهوم توسعه اجتماعی ،رویکردی کتل نگتر بته
زندگی بهتر است که به پرورش استعدادها و قوای ذهنی در کنتار مصترف کایهتا و تتدما ت کیتد
دارد و با هدف قرار دادن زندگی بهتر افق پویتایی را فتراروی انتختابهتای اجتمتاعی قترار متیدهتد.
پژوهشگران مسلمان اقدام به ارائه الگوهای توسعه بومی مبتنی بر منابع دینی نمودهاند کته در ادامته بته
برتی از این پژوهشها اشاره میشود.

تاکبان و1377ا در پژوهشی با عنوان رسالت حوزه و دانشگاه در تدوین الگوی توسعه استالمی،
معتقد است بزرگترین و زیربناییترین رسالت حوزه و دانشگاه در سازندگی جامعه ،تالش در راستتای
نظریه پردازی الگوی نوین توسعه دینی است .این الگو باید در سه مرحله انجام شود .1 :تصویر کتالن،
جامع و دقیق آینده؛  .2تصویر کتالن ،جتامع و دقیتق وضتع موجتود؛  .3برنامته مرحلته گتذار از وضتع
موجود به سمت وضع مطلوب.
بر اسا

آیا و روایا اسالمی ،برتالف هدف توسعه در غرب که فقط جنبه مادی زندگی را

در نظر میگیرد ،هدف توسعه در اسالم رسیدن به ارزشهای متعالی انسانی است که در هدف تلقتت
انسان منظور شده است و رشد انسان هدف فعالیت های مادی قرار گرفته است .به عبار دیگر ،اسالم
یس مکتن مادی یا معن وی صرف نیست؛ در مقابل ،مکتبی مادی و معنوی است و مادیتت را در پرتتو
معنویت می پذیرد .بر این اسا  ،مفهوم توسعه در اسالم به صور زیر قابل برداشت است« :رسیدن به
اهداف متعالی تعیین شده از سوی تداوند متعال برای انسان ،از طریتق رفتع نیازهتای متادی و معنتوی
انسان و جامعه» ورضایی71 :1388 ،ا.

1. Seers
2. Johnson & Filippini
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سیف و1389ا در پژوهشی با عنوان مفهومشناسی الگوی بتومی توستعه جمهتوری استالمی ایتران
پز از آسین شناسی نظری و عملی توسعه و فهرست کردن مشکال ناشی از بته کتارگیری نظریته و
الگوهای رایج توسعه در جهان سوم ،الگوی بومی توسعه جمهوری استالمی ایتران را مبتنتی بتر استناد
بایدستی مانند قانون اساسی ،رهنمودهای امام تمینی و بیانا رهبر معظم انقالب استالمی مشتتمل بتر
اهداف اساسی پیشرفت ،عدالت و معنویتت معرفتی نمتوده استت .در ایتن الگتو ،حاکمیتت و متردم و
روحانیت در تحقق اهداف اساسی مشتارکت داشتته ،همزمتان مستتولیتهتای ویتژه تتود را تواهنتد
داشت.
 -2-1روششناسی پژوهش
 -1-3-2روش تفسیر سورهشناختی آیات

تفسیر سوره شناتتی آیا نوعی از تدبآر در آیا قرآن کریم است .در ایتن شتیوه ،بترای کستن
معرفت از آیه مورد نظر ،ارتباط همه آیا رکوع یا سیا قرآنی که آن آیه در آن رکوع قترار گرفتته
است ،با یکدیگر در نظر گرفته می شوند .بر این اسا  ،تالش بتر فهتم آیته در ارتبتاط بتا ستایر آیتا
رکوع است و ویژگی بارز این نوع از تدبآر ،پرهیز از نگرش تجزیهای به هر آیه از قترآن کتریم استت.
تفسیر سورهشناتتی آیا  ،طرحی است که دربرگیرنتده ویژگتیهتایی از روش تحقیتق موضتوعی در
قرآن کریم و ویژگیهایی از سوره شناسی است .بر این اسا  ،در روش تحقیق موضوعی پز از تدبآر
در آیه اصلی ،ابتدا آیا بعد و سﭙز آیا قبل آن مورد تدبآر قرار میگیرند و این ویژگتی در تفستیر
سوره شناتتی تبدیل به تدبآر در رکوع اصلی ،تدبآر در رکوعا بعد و تدبآر در رکوعا قبل متیشتود.
در همین امتداد ،توجه به تعداد رکوعا سوره ،فرازهای آغازین و پایانی رکوع و تدبآر در رکوعتا
مشابه در سراسر قرآن کریم ،محور موضوعی سوره و جایگاه رکوع در آن محور موضوعی نیز بخشی
از کار تفسیر سورهشناتتی تواهد بود ور .ع .لسانی فشارکی و مرادی زنجتانی23 :1392 ،ا .بتر ایتن
اسا  ،همه آیا قرآن کریم با استفاده از این روش می توانند موضوع تدبآر قترار گیرنتد .اگرنته ،در
تحقیق حاضر بحث درباره دیلت آیه بر الگوی توسعه ،استحسان استنباطی صور پذیرفته است.
روش استخراج گزارههای تدبآری در تفسیر سوره شناتتی ،مبتنی بر تالش پژوهشتگر و دقّتت وی
در آیه ،رکوع و سوره است .بر این اسا  ،در مراحل گوناگون تدبآری ،پژوهشگر به منابع تفستیری و
مجامع روایی مراجعه میکند و فهم تود از قرآن کریم را به آنها عرضه میکند .در صورتی که فهتم
پژوهشگر با بیان تفاسیر و روایا در تعارض بوده و این تعارض قابل حل نباشد ،ثبت آن گزاره بترای
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سایر پژوهشگران قابل استفاده تواهد بود .پز در تدبآر سورهشناتتی پژوهشگر به قرائت مکرّر آیتا
و ثبت هرآنچه به ذهن او القاء متیگتردد ،مبتادر متیورزد .بتر ایتن استا  ،متیتتوان روش تفستیر
سورهشناتتی را در قالن نمودار زیر به نمایش درآورد:
 -2تفسیر سورهشناختی آیه  35سوره احزاب
 -2-3-2نگاهی کوتاه به سورهشناسی سوره احزاب

• انتخاب هوشمندانه آیه و بررسی داللتهای آن

• تدبّر ابتدایی در محتوای آیه

انتخاب آیه

• تالش برای درک محور موضوعی سوره
• تالش برای درک جایگاه رکوع موردنظر در محور موضوعی سوره
• توجه به موارد و آمارهای تأثیرگذار؛ مانند تعداد رکوعات سوره ،آیه شروع و پایان سوره

سورهشناسی

• تدبّر در آیه مورد نظر
• تدبّر در ارتباط آیه با سایر آیات رکوع خود

تدبّر درون
رکوعی

• تدبّر در رکوعات بعدی سوره
• کشف ارتباط رکوع مشتمل بر آیه اصلی با رکوعات بعدی

• تدبّر در رکوعات قبلی سوره
• کشف ارتباط رکوع مشتمل بر آیه اصلی با رکوعات قبلی

تدبّر در رکوعات
بعدی

تدبّر در رکوعات

قبلی
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سوره احزاب ما را با نند حقیقت آشنا مىکند جتز آنکته محتور موضتوعی آن «استتوار ستاتتن
پایههاى رهبرى امآت مسلمان» است ومدرآسی ،1377 ،ج 202 :10ا .رهبرى ،قلّه دین و بلندای شتریعت
و همان امانت بزرگى است که آسمانها و زمین و کوهها از حمل آن عاجز بودند و انسان آن را حمل
کرد و بر تود ستم نمود.
آیا سوره در این نارنوب قرار گرفته است تا ما را با شخصیت ویتژه و ویژگتیهتای رهبترى
پیامبر که به نیروى توفیق تدا و نگهداشت او بر همه فشارهاى اجتماعى فایق آمد ،آشنا سازند .او فقط
از تدا پروا داشت و مطیع کافران و منافقان نمىگشت و تابع وحى الهى بود و بر تدا توکل متىکترد
ومدرآسی ،1377 ،ج 203 :10ا.
بسیاری از سیا های این سوره به احوال پیامبر وصا تعلّق دارد .در این سوره 5 ،بتار پیتامبر اکترم
وصا مورد تطاب قرار گرفته است و در هر بار ،مقاصد گونتاگون شتریعت بیتان شتده استت و گتاه،
حدود تعیین شدهاند.
تطاب اوآل ،بیانگر حدود و وظایف رسالت پیامبر اکرم وصا در راستتای اراده پروردگتار استت
واحزاب1/ا.
تطاب دوم ،بیانگر جایگاه همسران پیامبر وصا و نزدیکی آنها به اوست واحزاب28/ا.
تطاب سوم ،بیانگر محدوده وظایف پیامبر وصا در تعامل با امت است واحزاب45/ا.
تطاب نهارم ،بیانگر احکام ازدواج پیامبر وصا و روش برتورد او با زنان است واحزاب50/ا.
تطاب پنجم ،بیانگر آداب و احکام زنان اهل بیت پیامبر وصا و زنان مؤمن استت واحتزاب59/ا
وابنعاشور ،1411 ،ج 178 :21ا .اگرنه ،در بسیاری از تطاب های قرآنی به پیامبر اکرم وصا ،حکتم
آیه مخت

ایشان نیست و مؤمنین را هم در بر میگیرد .در این امتداد ،فیض کاشانی به نقل از قمتی از

امام صاد وعا ننین روا یت کرده است :تداوند متعال پیامبر تویش را مبعوث فرمود تا بته وستیله او
حقایق را بیان فرموده و به گوش متردم برستاند .پتز اگرنته متورد تطتاب پیتامبر استت امتا مقصتود
مؤمناناند وفیض کاشانی ،1415 ،ج 161 :4ا.
سوره احزاب یکى از پربارترین سورههاى قرآن مجید است و مسائل متنوع و بستیار مهمتى را در
زمینه اصتول و فتروع استالم بیتان متىکنتد ومکتارم شتیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا .ایتن ستوره بیتانگر
بخش هایی واقعی از زندگی جامعه اسالمی در دوران پز از نبرد بدر کبری تا پتیش از صتلح حدیبیته
است و این دوران تصویرگری واقعی و مستتقیم از زنتدگی اجتمتاعی مستلمانان در مدینته استت .ایتن
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دوران ،دربرگیرنده رویدادهای گوناگون و مقرّراتی است که جامعه اسالمی نوپا آنها را ایجاد کترده
یا پذیرفته است وسیآدقطن ،1412 ،ج  2817 :5ا .هرنند این سوره بیتانگر همته آن رویتدادها نیستت و
صرفاً آن ها را با اصل بزرگ «ایمان به تدا و پذیرش قدر و تقدیر او» ارتباط متیدهتد .دوران بیتان
شتتده از زنتتدگی جامعتته مستتلمانان در ایتتن ستتوره ،دارای ویژگتتی تاصتتی استتت .دورانتتی استتت کتته
تصیصه های شخصیت مسلمانی در زندگی اجتماعی و در سازوکار دولت اسالمی بته صتور نتاق
ظهور و بروز می یابد و در همین امتداد ،پز از فتح مکه و ورود فوج فوج مردم به دین تتدا و تترمیم
امور دولت اسالمی و نظام اسالمی ،سیطره این شخصیت به کمال تود میرستد .ستوره ،متتولی تبیتین
بخشی از نظام و مقرّرا جامعه اسالمی و ابراز این تصوصیا و تثبیت آنها در زندگی تانوادگی و
اجتماعی و بیان اصول عقاید و شریعت است؛ همانطور که متولّی تعدیل سنّتهتا و تقلیتدهتا یتا ابطتال
آن ها برای ایجاد مفهوم اسالمی جدیتد استت .در تتالل بحتث دربتاره آن شترایط ،ستخن از کتارزار
احزاب و بنیقریظه و تالش های کفار و منافقان و یهود در آنها و دسیسههایشان در میتان مستلمانان و
آزار و اذیت های ایجاد شده به واسطه آن دسیسهها به میان میآید .در همتین امتتداد ،بته دسیستههتا و
نیرنگهای آن ها درباره اتال و آداب و تانهها و زنان مسلمانان اشاره میکند .در سیا ایتن ستوره،
نقطه اتصال بین آن شرایط و این دو کارزار و رتدادهایشان ،ارتباط این حوادث به جایگتاه کتافران و
منافقان و یهود و تالش این گروهها در ایجاد پراکندگی در صف های مسلمانان است؛ تتواه از طریتق
تهاجم نظامی و تالش برای نفوذ در صفهای مسلمانان و فراتوان برای پذیرش شکست و تواه از راه
بر هم زدن شرایط اجتماعی و سنت های اتالقی .آثاری کته از کارزارهتا و غنتایم در زنتدگی جامعته
اسالمی به دس ت آمد ،منجر به تعدیل برتی از شرایط اجتماعی ،افکار و ادراکا و استقرار آنهتا بتر
پایه ای ثابت شد که با آن آثار در فضای واقعی جامعه اسالمی ،متناسن باشند .بر این استا  ،وحتد
موضوعی سوره تودنمایی میکند و سیا آن و موضوعا گوناگونش را گرد تتود جمتع متیکنتد.
این مط لن مبتنی بر وحد زمانی است که بین مسائل نوپدید و مقرراتی که سوره متضمن آنهاستت،
وجود دارد وسیآدقطن ،1412 ،ج 2818 :5ا.
بر اسا

دیدگاه مفسآران ،بحثهای سوره را مىتوان به شش ور .ع .سیآدقطن ،1412 ،ج 5ا یتا

هفت ومکارم شیرازی ،1374 ،ج 17ا بخش تقسیم کرد؛ اگرنه ،سوره احزاب دارای  8رکوع است و
مالع مفسآران در تقسیمبندی سوره ،پیوستگی موضوعی بوده است.
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بخش اوآل ،سرآغاز سوره است که پیامبر اسالم وصا را بته اطاعتت تداونتد و تترع تبعیتت از
کافران و پیشنهادهاى منافقان دعو مىکند و به او اطمینان مىدهد که در برابر کارشکنیهاى آنهتا
از وى حمایت تواهد فرمود ومکارم شیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا .بر این اسا  ،سوره با جلن توجآته
پیامبر اکرم وصا به تقوای الهی و عدم پیروی از کفار و منافقان و پیگیری وحی پروردگار و توکل بر
او آغاز میشود وسیآدقطن ،1412 ،ج 2818 :5ا .این سرآغازی است کته ستایر مطالتن ستوره اعتم از
مقررا و مسائل نوپدید را به اصل بزرگی ارتباط میدهد کته قتوانین ایتن دیتن و استتدلهتا ،نظتام و
شرایط ،آداب و اتال آن مبتنی بر آناند؛ « اصل ادراع قلبی شکوه تداوند و تسلیم مطلتق در برابتر
اراده او و پیتتروی از راهتتی کتته او تواستتته استتت و توکتتل ب تر او و اطمینتتان از حمایتتت و یتتاری او»
وسیآدقطن ،1412 ،ج  2819 :5ا! نیازی به تذکر نیست که روی سخن در این تطاب ،در مراحل بعد به
مؤمنان است؛ این حقیقت در آیه  21از این سوره بیان شده است .پیامبر اکرم وصا ،برای مؤمنانی کته
به دنبال رضایت تداوند بوده و آتر گرایی را سرلوحه زندگی تویش دارنتد ،استوه حستنه استت؛
پز تطابی که به این اسوه حسنه شده است هم اسوه حسنه است!
پز از این سرآغاز زیبا ،به بیان کالم حق و روشنگر درباره برتی از قواعتد و شترایط اجتمتاعی
می پردازد .در این امتداد ،ابتدا با لحنی قاطع حقیقت موضوع را بیان میفرماید« :مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن
قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ»؛ بر این اسا  ،انسان را متوجآه میسازد که فقط از راه نفا میتوانتد از ننتد شتیوه و
راه پیروی کند و از آنجا که فقط یس قلن دارد ،یزم است که به یس تدا روی آورد و از یتس راه
پیروی کند و سایر راهها را وا نهد .در همتین امتتداد ،بته ابطتال رستم طتال ظهتار در دوران جاهلیتت
میپردازد که در آن ،مرد سوگند یاد میکرد که پز از این همسرش را مانند متادرش بتر تتود حترام
بداند« :وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ» و مقرر فرمود که این کالمی بیاسا

استت

و هیچ حقیقتی در پشت آن نیست؛ زیرا همسر هرگز تبدیل به مادر نمیشود! همچنین بته ابطتال رستم
«تبنی» پرداتت که در آن فرد پسرتوانده را همچون پسر تویش متیدانستت« :وَمَاا جَعَالَ أَعْيِيَاامُْمْ
أَبْنَامُْمْ»؛ پز از آن ابطال ،آثاری نون ارث بتردن فرزندتوانتده از پدرتوانتده هرگتز بازنگشتت! در
همین امتداد ،وییت عام رسول اهلل وصا بر همه مؤمنان را بیان فرموده و این وییت را بتر وییتت فترد
بر نفز تویش مقتدآم دانستته و بتین همته مؤمنتان و زنتان پیتامبر ،رابطته فرزنتدی و متادری را ایجتاد
میفرمایتد« :النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ» .ستﭙز آثتار ستنّت مؤاتتا را کته در
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ابتدای هجر به حتدآ کمتال تتود رستید ابطتال متیفرمایتد و تویشتاوندی طبیعتی را در ارث و دیته
جایگزین آن میسازد« :وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي ِْتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَااجِرِننَ» .بتر
ایتتن استتا  ،قتتانونگتتذاری بتترای جامعتته استتالمی را بتتر مبنتتایی طبیعتتی قتترار داده و ستتایر روشهتتای
قانونگذاری را باطل می فرماید .در همین امتداد ،با اشاره به آنکته در کتتاب قتدیم الهتی نوشتته شتده
است و بیان میثا گرفته شده از پیامبران و بهویژه پیامبران اولوالعزم ،این قانونگذاری جدید که از راه
اسالم و حکم الهی به سبس قرآن در ایجاد نظم و وضتع قتوانین دینتی و مبتادی و استتدیلهاستت را
پیگیری متیکنتد .ایتن نکیتده ای از بختش اوآل ستوره استت وستیآدقطن ،1412 ،ج 2819 :5؛ مکتارم
شیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا.
در بخش دوم سوره ،تداوند متعال به بیان نعمت تود بر مؤمنان در جلوگیری از به ثمتر نشستتن
تدعه احزاب و مهاجمان می پردازد و بر این اسا  ،تصویری زنده از دو واقعه احزاب و بنیقریظه بته
دست می دهد که بیانگر ادراکا درونی و حرکا ظاهری و گفتگوها بین افراد است .در ایتن میتان،
در مواقع مناسن به بیان مقرّرا جدید و پیگیری قتانونگتذاری متیپتردازد وستیآدقطن ،1412 ،ج :5
2819؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا.
سﭙز برای مؤمنان حکمت رتدادهای به وقوع پیوسته را بیان میفرماید و تطاها و انحرافها را
به نقد میکشد و درستیها و رادمردیها را میستاید و همه آنها را به قدر الهی ،اراده ،عمتل و راه
مستقیم او ارتباط میدهد وسیآدقطن ،1412 ،ج 2820 :5؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا.
بخش سوم ،بیانگر اتتیار همسران پیامبر به عدم رضایت به نفقه پرداتت شده بته آنهتا از محتلّ
فیء بنیقریظه و غنائم جنگی و به تعبیری ،انتخاب بهره زندگی دنیا و زینت آن یتا ایثتار بترای تتدا و
پیامبر برای دستیابی به آتر بهتر است .آن ها تداوند و پیامبر و آتر را برگزیدند و به این جایگاه
پرمنزلت در نزد تدا و پیامبر راضی شدند و آن را بر بهره دنیوی ترجیح دادند .بر این اسا  ،تداونتد
از پاداش دو برابر در صور تقوا و عذاب دو برابتر در صتور ارتکتاب فحشتاء بترای آنهتا ستخن
می گوید .دییل این مس له عبارتند از جایگاه با ارزش آن ها ،ارتباطشان با پیامبر ،نزول و تالو قترآن
در تانههای آن ها و حکمتی کته از پیتامبر شتنیدند وستیآدقطن :1412 ،ج 2820 ،5؛ مکتارم شتیرازی،
 ،1374ج 184 :17ا.
در بخش نهارم ،اشاره ای غیر صریح به موضوع ازدواج زینتن دتتتر جحتش از قبیلته قتریش و
تاندان هاشم که دتتر عمه پیامبر اکرم وصا بود با زیتدبتنحارثته فرزندتوانتده پیتامبر دارد .بتر ایتن
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اسا  ،ابتدا امر و اراده همه مردان و زنان مؤمن را به تدا باز می گرداند که بدون اذن و تواست الهی
هیچ اراده ای برای تود ندارند؛ فقط اراده تداوند و قدر اوست که همه نیز را دربر میگیرد و فرد
مؤمن در برابر آن کامالً تسلیم است .در ادامته متاجرای طتال آن دو و ابطتال ستنّت «تبنّتی» را طترح
میکند که به معنای در نظر گرفتن ه مته حقتو پستر بترای پسترتوانده بتود وستیآدقطن ،1412 ،ج :5
2820؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا .سردمدار این ابطتال ،پیتامبر اکترم وصا استت؛ زیترا ایتن
عاد نادرست در جامعه عربی بسیار ریشهدار بود و پایان آن ،بسیار دشوار! بر این اسا  ،فقتط پیتامبر
اکرم وصا بود که میتوان ست از عهده این آزمایش برآمده و استقامت ورزد .در همین امتداد ،رابطته
حقیقی بین پیامبر اکرم وصا و همه مؤمنان را تبیین میفرماید که او رستولاهلل و تتاتمالنبیتین استت و
پدر هیچ یس از مردان شما نیست .این بخش با دستوراتی برای پیامبر و مؤمنان به پایان متیرستد« :وَلَاا
تُطِعِ الْكَافِرِننَ وَالْمُنَافِقِينَ وَعَعْ أَذَاهُمْ وَتَوََّْلْ يَلَى اللَّهِ وََْفَى بِاللَّهِ وَِْيلًا» وسیآدقطن ،1412 ،ج 2821 :5ا.
بخش پنجم با بیان حکم زنان مطلقه پیش از تروج از بکار آغاز میشود .در ادامته ،بته تنظتیم
زندگی زناشویی پیامبر اکرم وصا میپردازد و بیان میفرماید که از میان زنتان متؤمن ،ازدواج بتا نته
کسانی بر او حالل و با نه کسانی بر او حترام استت .در همتین امتتداد ،بته تنظتیم رابطته مستلمانان بتا
تانه های پیامبر و همسران ایشان در زمان زندگی و پز از آن میپردازد و دربتاره حضتور پتز پترده
زنتتان پیتتامبر در برابتتر مستتلمانان ستتخن متتیرانتتد و فقتتط پتتدران ،فرزنتتدان ،بتترادران ،برادرزادگتتان،
تواهرزادگان ،زنان آنها ،کنیزان و بردگان را از این حکم استثنا میکند .این بخش بتا بیتان مجتازا
کسانی که پیامبر اکرم وصا را درباره همسران و تانههایش آزار متیدهنتد ادامته متییابتد و تداونتد
ایشان را در دنیا و آتر لعنت میفرماید؛ زیرا منافقان از ایتن بتاب بته تتوهین بستیار پرداتتتهانتد .در
ادامه ،فرمان الهی به همسران و دتتران پیامبر و همه زنان مؤمن برای استفاده از روسریهای بلنتد بیتان
می شود .در همین امتداد ،منافقان و بیماردین و شایعهپراکنان مدینه را به تروشیدن پیامبر اکترم وصا
علیه آنان و اتراج آنها از مدینه ،مانند اتراج بنیقینقاع و بنینضیر یا جاری شدن حکم بر آنان ،مانند
ماجرای بنیقریظه تهدیتد متی فرمایتد و همته ایتن متوارد بته آزار بستیار زیتاد ایتن افتراد دیلتت دارد
وسیآدقطن ،1412 ،ج 2821 :5؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا.
بخش ششم دربرگیرنده پرسش مردم درباره زمان روز قیامت و پاسخ به آن است که علتم بته آن
زمان ،فقط در اتتیار تداوند متعال است و بیان میفرماید که به صور ضمنی آگاه باشتید کته زمتان
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آن نزدیس است! در این امتداد ،برتی از رتدادهای روز قیامت را بته تصتویر متیکشتد وستیآدقطن،
 ،1412ج 2821 :5ا.
این آیا دارای نظمآهنگیاند که نشان دهنده سنگینی بار مستولیت بر گترده بشتریت و بتهویتژه
جامعه مسلمانان است که به تنهایی بترای کشتیدن ایتن بتار امانتت قیتام کترده استت؛ امانتت اعتقتاد و
استقامت بر آن؛ امانت دعو اسالمی و صبر بر انجام تکالیف آن؛ امانت شریعت و قیام بترای اجترای
آن درباره تود و در همه جای زمتین .آنچته همتراه بتا موضتوع ستوره حرکتت متیکنتد ،جلتوههتا و
شیوه های الهی است که سوره متضمن و متکفل تنظیم جامعه اسالمی بتر آن استا

استت وستیآدقطن،

 ،1412ج 2821 :5؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج 184 :17ا.
 -3-3-2سیاقبندیهای (رکوعات) سوره احزاب

بر اسا

تقسیما الهی قرآن کریم که بته دستت پیتامبر اکترم وصا انجتام شتد ور .ع .لستانی

فشارکی و مرادی زنجانی1392 ،؛ رجبی1390 ،ا ،سوره احزاب دارای  8رکوع یا ستیا استت کته در
جدول  1ارائه شده است:
جدول  :1رکوعات سوره احزاب (لسانی فشارکی و مرادی زنجانی)57 :1392 ،

شماره رکوع در سوره

آیه ابتدای رکوع

آیه انتهای رکوع

تعداد آیات رکوع

1

1

8

8

2

9

20

12

3

21

27

7

4

28

34

7

5

35

40

6

6

41

52

12

7

53

58

6

8

59

73

15

بر این اسا  ،آیه  35سوره در پنجمین رکوع از آن قرار دارد و تود سترآغاز ایتن واحتد موضتوعی
است.
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 -4-3-2تدبّر در آیه  35از سوره احزاب :داللت آیه بر یک الگوی توسعه اجتماعی

سوره احزاب ضمن ت کید بر نقش رهبری پیامبر اکرم وصا ،به دنبال جامعهسازی استت .آیته 33
این سوره ،آیه تطهیر است که تکلیف جامعه ایمانی را روشن کرده است و آیه  35این سوره ،مستیری
 10مرحله ای را مشخّ

فرموده است .این مسیر ،از اسالم آغاز شده و به ذکر تتتم متیشتود .بتر ایتن

اسا  ،اسالم آغاز راه و ذکراهلل انتهای کمال جامعه است .در این مسیر ،پیامبر اکرم وصا اسوه حستنه
است و اهل بیت او ،شاگردان بی نق
تواست و احسا

اویند که به مقام جانشتینی او رستیدهانتد .ایتن مستیر ،بته شترط

نیاز ،برای سایر انسانها هم قابل پیمایش است؛ همانطور که سلمان و اباذر از اهل

بیت گشتند.
حفظ فرج

صوم

اسالم

ذکر

تصدّق

ایمان

خشوع

قنوت

صبر

صدق

شکل  :1الگوی  10مرحلهای در آیه  35از سوره احزاب

 -5-3-2معناشناسی مراحل  10گانه
 -1-1-3-2اسالم

سلم در مقابل دشمنی و به معنای موافقت و همراهی بسیار زیاد در آشکار و نهان است به طتوری
که هیچ مخالفتی در میان نباشد .از لوازم این معنا ،مفاهیم سر نهادن و صلح و رضایت است .سالمت به
معنای میانهروی و نظم و عاری از نق

و عین و آفت و کژی بودن است ور .ع .مصتطفوی،1360 ،

ج  188 :5ا .بر این اسا  ،اسالم به معنای موافقت و همراهی بسیار زیاد در آشکار و نهان با اوامر الهی
و احکام دینی است که منجر به میانهروی و نظم و رهایی از نق

و عین و آفت و کژی میشود.
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سلیم بن قیز روایت میکند که شتنیدم متردی از امیرالمتؤمنین علتی وعا دربتاره ایمتان پرستید.
حضر در پاسخ فرمود :من نزد پیامبر اکرم وصا بتودم کته متردی آمتد و همتین ستؤال را از ایشتان
پرسید که به فرمان پیامبر اکرم وصا به او گفتم جبرئیل در صور متردی نتزد رستولاهلل آمتد و از او
پرسید اسالم نیست؟ فرمود :شهاد

به آنکه تداوند یکتاست و هیچ تتدایی جتز او وجتود نتدارد و

شهاد به پیامبری محمد و برپایی نماز و پرداتت زکتا و انجتام حتج و روزه متاه رمضتان و غستل
جنابت ور .ع .هاللی ،1405 ،ج 613 :2ا.
بر این اسا  ،اسالم اوآلین گام در حرکت به سوی تعالی است .در این گام ،ت کید بر آن است که
احکام دینی در قالن اوامر و نواهی باید به صور دقیق ،جامع و بدون نگرش سلیقهای و گزینشی بته
اجرا گزارده شوند .در این امتداد ،تذکّر داده میشود که بیان دو باور و  5حکم در حدیث ذکتر شتده
نشاندهنده اهمآیآت این احکام و شمول آنهاست کته پتذیرش آنهتا ،منجتر بته پتذیرش ستایر احکتام
تواهد شد!
 -2-1-3-2ایمان

اصل در ماده «ا م ن» آرامش درونی و از بین رفتن هترا

استت و «امتن» و «امانتت» و «امتان» در

اصل مصدرهایی از این ماده اند .گاه امان اسمی برای بیان حالتی است که انسان در امنیت است و گتاه
برای بیان نیزهایی است که درباره آنها به انسان اعتماد شده و بهمثابه امانت به انسان سﭙرده شده است
ور .ع .راغن اصفهانی90 :1412 ،ا.
«آمَنَ» در دو شرایط استفاده شده است؛ اوآل ،در شرایطی که متعدآی است و در این حالت «آمنته»
به معنای آن است که «برایش ایجاد امنیت کردم» .دوم ،در شرایطی که یزم است و در این صور به
معنای آن است که «دارای امنیت شد»« .ایمان» گاه بهمثابه اسمی برای شریعتی استت کته پیتامبر اکترم
وصا آورده است؛ مانند آیه  69از سوره مائده و آیه  106از سوره یوسف؛ گاه برای مدح و ثنا به کار
برده شده است و منظور از آن باور درونی و اذعان به حق و تصدیق آن توسآط نفز است که مستتلزم
سه عنصر است :باور عمیق قلبی ،اقرار زبانی و کردار با اعضاء و برای این معنا متیتتوان بته آیته  19از
سوره حدید اشاره کرد .در همین امتداد ،بته هتر اعتقتاد و گفتتار درستت و عمتل صتالح ایمتان گفتته
می شود ور .ع .راغن اصفهانی91 :1412 ،ا .پیامبر اکرم وصا اصل ایمان را شش نیز دانستهانتد کته
عبارتند از :ایمان به تدا ،فرشتگان ،پیامبران ،کتاب های آسمانی ،زندگی پتز از مترگ و همته انتواع
تقدیر از تیر و شر و تلخ و شیرین ور .ع .هاللی ،1405 ،ج 613 :2ا.
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عالمه طباطبایی در تفسیر آیه  14از سوره حجرا بیان میفرماید «تفاو بین ایمتان و استالم آن
است که ایمان حقیقت و معنای قائم به قلن ،مانند اعتقاد و باور است؛ درحالیکه اسالم امری قائم بته
زبان و جوارح است .بر این اسا  ،بیان اسالم و فروتنی با استفاده از زبان ،شهاد به توحید و نبو و
عمل ظاهری مطابق با آن ،بدون در نظر گرفتن اعتقاد قلبی برای پذیرش اسالم کافی است» وطباطبایی،
 ،1417ج 328 :18ا.
 -3-1-3-2قنوت

اصل این ماده به معنای تضوع همراه با فرمانبری است .قنو دوگونه است؛ قنو تکوینی مانند
آیه  116از سوره بقره و قنو تشریعی مانند آیه  238از ستوره بقتره ور .ع .مصتطفوی ،1360 ،ج :9
324ا .قنو پز از ایمان به دست میآید و شرطی یزم برای عمل و عباد درست استت .در همتین
امتداد ،نتیجه ایمان دستیابی به حالت تضوع و فروتنی در طاعت است و در صور عتدم تحقتق ایتن
حالت ،ایمان و طاعت و عباد سودی نخواهد بخشید ور .ع .مصطفوی ،1360 ،ج 325 :9ا .بتر ایتن
اسا  ،قانتین و قانتا عبارتند از کسانی که به طور مستمر ،اعمال صالح را انجتام متیدهنتد وطوستی،
 ،1376ج 342 :8ا.
 -4-1-3-2صدق

اصل صد و کذب در کالم است؛ تواه در گذشته یا آینتده باشتد .اگرنته ،در نگتاه اوآل فقتط
درمورد گفتار بکار می رود و از میان انواع جمال  ،در اصل برای جمتال تبتری کتاربرد دارد و در
انواع دیگر مانند استفهام و امر و دعا ،بهطور عرضی به کار رفته است .راستی یا صداقت عبار استت
از مطابقت نهاد گوینده با گفتار یا به عبتارتی ستازگاری دل و زبتان ور .ع .راغتن اصتفهانی:1412 ،
 478ا .صدآیق کسی است که بسیار راستگو باشد و نیز گفته شده استت کستی استت کته هرگتز درو
نمیگوید .صد در جهاد هنگامی اتفا می افتد که حق آن ادا شده و همه واجبا آن انجام شود ور.
ع .راغن اصفهانی479 :1412 ،ا .بر این اسا  ،انسان صتاد کستی استت کته دوگتانگی در گفتتار
ندارد و هرگز زبانش از دلش جدا نیست.
صداقت وراستیا صفتی است که هرکز از آن برتتوردار نباشتد از امتت استالمی نیستت؛ زیترا
تداوند فرمود« :إِنَّمَا نَفْتَرِي الْكَاِِبَ الَّاِِننَ َ نُؤْمِنُاونَ بِانَاالِ اللاهِ» ونحتل105 /ا .پتز دروغگتو از
مسلمانان نیست و نشانه اسالم ،صداقت است وسیدقطن ،1412 ،ج 2863 :5ا.
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 -5-1-3-2صبر

صبر عبار است از حفظ آرامش درونی و پرهیز از بیتابی همراه با آرامتش و طم نینته .بتر ایتن
اسا  ،این ماده در مواردی به کار می رود که به تحمآتل و پایتداری نیازمنتد استت .صتبر بتا توجآته بته
وضعیتی که در آن مطرح میشود ،سهگونه است :اوآل ،صبر در انجام وظایف و واجبا و استقامت در
این راه بدون سهل انگاری یا اضطراب؛ دوم ،صبر بر ترع گناه و کارهای حرام؛ سوم ،صتبر بتر بتال و
آزمایش .صبر از نظر ویژگی و کیفیت دارای نهار مرتبه است :اوآل ،صبر بهطوریکه هیچ اضطراب یا
بی قراری بروز نکند که در این صور  ،صبر مطلق مدآ نظر است و اسماء حسنای الهتی ماننتد صتبور و
صبآار در این مرتبه قرار میگیرند؛ دوم ،صبر بهطوریکه در نهتان و آشتکار هتیچ بتیقتراری مشتاهده
نشود؛ سوم ،صبری که برتاسته از محبآت و شو باشد که صبر جمیل نامیده متیشتود؛ نهتارم ،صتبر
مبتنی بر عبودیت که عبد مخل

هیچ تواست و هتوا و نظتر و هتدفی از تتود نتدارد و فقتط در پتی

ط اعت و عبودیت است .ناگفته نماند که صبر معیاری در تشخی

مرتبه انسان از نظر استتعداد ذاتتی و

توانایی درونی و قدر روحی اوست و بیشترین حد از صبر در کاملترین انسانها قترار دارد ور .ع.
مصطفوی ،1360 ،ج 182 –184 :6ا.
 -6-1-3-2خشوع

اصل در ماده وخ ش عا حالتی به دست آمده از نرمتویی ،فروتنی ،پذیرش و دریافت است .ایتن
حالت در مرحله اوآل در قلن رخ میدهد و پز ازآن در نشم و گوش که این دو ،وستایل پتذیرش و
دریافت اند .بر این اسا  ،تشوع نشم و تشتوع صتدا بته معنتای قترار دادن نشتم و گتوش در مقتام
تسلیم ،فرمانبری ،فروتنی ،دریافت و طاعت است ور .ع .مصطفوی ،1360 ،ج 62 :3ا .بر این استا ،
تشوع صفتی است که قلن و جوارح را در حالت انقیاد کامل در برابر تداوند متعال قرار داده و فترد
را به مراقبت و توجه به جالل و هیبت الهی وا میدارد وطنطاوی ،1402 ،ج 210 :11ا.
 -7-1-3-2تصدّق

این واژه از ریشه «صد » است و منظور از آن هرگونه پرداتت یا انفاقی است که فرد از دارایتی
تود به نیازمندان انجام می دهد .بر این اسا  ،از آن جهت به آن «صدقه» گفته شده است کته مستتلزم
صد و راستی فرد پرداتتکننده است ور .ع .راغن اصفهانی480 :1412 ،ا.
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 -8-1-3-2صوم

این ماده در اصل به معنای تودداری از یس فعل است که میتواند اعم از توردن یا گفتن یا راه
رفتن و یا هر فعل دیگر باشد .در این امتداد ،بته دلیتل آنکته ویژگتی بتارز روزه ،تتودداری کتردن از
برتی افعال است ،از «صوم» برای اشاره بته آن استتفاده شتده استت ور .ع .راغتن اصتفهانی:1412 ،
500ا.
 -9-1-3-2عفّت یا حفظ فرج
عفّت عبار است از تویشتن داری در برابر شهوا  .بر این اسا  ،تقوی تویشتنداری در برابر
محرما و گناه است و درباره آنچه در تارج است معنا پیدا میکند؛ درحالیکه عفّت به آنچه درون
نفز است ،تعلق دارد ور .ع .مصطفوی ،1360 ،ج 180 :8ا.
 -10-1-3-2ذکر
گاه منظور از ذکر حالتی برای نفز است بهوسیله آن انسان می توانتد معرفتت بته دستت آمتده و
یزم برای تود را حفظ کند و مانند حفظ است؛ با این تفاو که حفظ به اعتبار احراز گفته میشود و
ذکر به اعتبار استحضار .گاه منظور از ذکر حضور نیزی در قلن یا در زبان است .بر این اسا  ،گفته
شده است که ذکر دو گونه است :اوآل ،ذکر قلبی؛ دوم ،ذکر زبانی .در همتین امتتداد ،هریتس از ایتن
گونهها تود دارای دو نوع اند :اوآل ،یادآوری پز از فراموشی؛ دوم ،ذکر و یادآوری برای ادامه حفظ
ومرورا ور .ع .راغن اصفهانی328 :1412 ،ا.
شبکه گسترده معنی «ذکر» و مشتقّا آن در زبان قرآن ،مفهومی جامع را از آن مدآنظر قترار متی
دهد؛ این واژه ،به طورکلّی به دو معنای زبانی و قلبی در قرآن کریم به کار رفته است:
الفا ذکر زبانی ،در آیه  200از سوره بقره و آیه  121از سوره انعام.
با ذکر قلبی ،در آیه  14از سوره طه و آیه  205از سوره اعراف.
البتّه کاربرد ذکر زبانی نیز در اصل ،مستند و معتبر به ذکر و یادآوری قلبی استت! بترای مثتال در
فریضه حج ،تدای سبحان تواسته است تا دل حُجآاج هنگام ادای مناسس و پز از آن ،همواره به یاد
او باشد و یا هنگام ذبح قربانی ،در ورای ذکر زبانی ،متوجآه به تداوند عزّوجلّ باشد؛ بنابراین ،مداومت
به اذکار زبانی  ،بدون ذکر قلبی ،فایده ندارد! همچنین است در نیآت تال
عباد است!

که شرط اصلی پذیرش هر
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حال اگر این مفهوم به سطح اجتماع نیز تسرّی داده شود ،دو نوع ذکر مدآنظر قرار میگیرد:
 .1ذکر یا «بهیادآوری» فردی یا سطح اوآل ت یادآوری در اندیشه و قلن فرد و سترایت دادن آن
بهسوی سایر اعضای بدن وی؛
 .2ذکر یا «بهیادآوری» جمعی یا سطح دوم ت بیان مستولیت اجتماعی در بین افراد.
میتوان نوع اوآل را «ذکر» و نوع دوم را «تذکّر» نامید وپورعزّ و علیپور104 –103 :1393 ،ا.
 -2-3-2تدبّر درون رکوعی
تدبآر در آیا  35تا  40سوره احزاب بیانگر آن است که حرکت در مسیر تعالی برای دستیابی بته
مقام ذاکر شدن به «ذکراهلل»  ،م فر الهتی و دستتیابی بته پتاداش بتزرگ او را در بتر دارد .در مرحلته
ایمان ،فرد برای تود درباره احکام الهی و دستورا پیامبر اکرم وصا هیچ اتتیاری قائتل نیستت؛ بتر
این اسا  ،تسلیم مطلق فرمان تدا و پیرو مطلق رسول اهلل بوده و بر این باور است که هرگونه مخالفت
با فرمان او و تروج از مسیر پیامبر اکرم ،منجر به تروج از دایتره ایمتان و تحقّتق انحطتاط و گمراهتی
تواهد شد! تداوند دستوراتی را صادر فرموده استت کته بتا برتتی آداب و رستوم پیشتینیان ستازگار
نیست؛ بر اسا

تقسیم عقلی ،در مواجهه با این دستورا مردم دو دسته تواهند شد:

الف ت برتی آداب و رسوم پیشینیان را بر هر حکم و فرمانی مقتدآم متیداننتد و حاضتر بته تترع
آنها نیستند.
ب ت برتی دستورا الهی را بر هر سنّت و رسمی مقدآم میدانند و رسوم ناسازگار را وامینهند.
یکی از مصادیق مبارزه اسالم به پرنمداری رسولاهلل با بتپرستی و بتانگارهسازی ،مواجهته بتا
رسوم نادرست و سنّتهای تباه کننده است که در مقام مقایسه ،بسیار دشوارتر از ترد کردن بتتهتای
سنگین با تبر است! بر این اسا  ،حرکت در مسیر تعالی مستلزم تسلیم در برابر دستورا الهی و گذر
از هر نوع بت یا بتانگاره در سطح فردی و اجتماعی استت .در همتین امتتداد ،همتانطتور کته پیتامبر
م مور به تکلیف است و هیچ بهانه ای برای وانهادن تکلیف ندارد و فقط درصور التزام بته آن متورد
رضایت تداوند قرار میگیرد ،پیروان پیامبر هم هیچ بهانهای برای عمل نکردن به تکالیف ندارند و در
این مسیر ،باید تسلیم امر الهی بود ،به او ایمان داشته باشند و با تضرّع به درگاه او ،صادقانه صتبر پیشته
سازند و بر تشوع و تشیت تود بیفزایند و اهل دستگیری از ناتوانان و انفا و صدقه باشند و از روزه
کمس گیرند و به حفظ حدود و عفّت ملتزم گرد ند و به ذکر تداوند بسیار بﭙردازند؛ بتر ایتن استا ،

تأمّلی بر داللت تفسیر سورهشناختی آیه  35از سوره احزاب بر یک الگوی توسعه و ...

53

تداوند آثار منفی کردارهای نادرست ایشان را از بین برده و پاداش بزرگ و غیرقابل وصف ایشان را
میپردازد.
در برابر برتی از سنّتهای نادرست که انسانها از یکدیگر به ارث میبرند ،ستنّت الهتی هتم در
جریان است؛ در این سنّت ،انسان های سرنهاده به فرمان او ،بدون هیچ عذر و بهانهای به تکلیتف تتود
می پردازند .این امر تداوند است و امر او ،دقیق و قطعتی استت .پیتامبران الهتی ،در اوج دلتدادگی بته
اوامر الهی قرار دارند که م موریت هایشان را بته انجتام رستانده و فقتط از او پتروا داشتته و در برابتر او
تشیت داشتند و هرگز از دیگران تشیت نداشتند؛ آنها بر این باور بودند که قدر تداوند بیکرانته
است و هیچ مخلوقی در برابر قدر او ،به حساب نمیآید .اوست که پاداشدهنده اعمال است.
در همین امتداد ،پیامبر اسالم دارای مقام تاتمیت است؛ هم آتترین پیتامبر استت و هتم برتترین
آن هاست .رابطه اصیل پیامبر اکرم وصا با آحاد جامعه اسالمی ،رسالت الهتی استت و گرنته او پتدر
معنوی همه مؤمنان است ،پدر طبیعی هیچ مردی نیست.پز صفا یادشده در آیه  35صتور نظتری
برای نشان های جامعه اسالمی و تانواده اسالمی در پرتو التزام بته قترآن کتریم استت و مستتولیت متا،
تالش و کوشش برای تحقق عملی آنهاست وفضلاهلل ،1419 ،ج 334 :10ا.
 -3-3-2تدبّر در رکوعات بعدی سوره

در رکوع ششتم و 41 – 52ا تداونتد متعتال مؤمنتان را متورد تطتاب قترار داده و بته ایشتان امتر
می فرماید تا در صبحگاهان و شامگاهان به ذکر الهی بﭙردازند .بهواسطه این ذکر ،آنها بترای دریافتت
صلوا تداوند و فرشتگان کسن آمادگی میکنند و همتواره مستیر تعتالی تتروج از تتاریکیهتا بته
روشناییها را ط ی کرده و در روز قیامت ،همراه با ستالمت بته اجتر کبیتر الهتی دستت متییابنتد .ایتن
جلوه ای از رحمت تاص تداوند بر مؤمنان است .مسیر درست ذکتر الهتی ،توجآته بته مقتام و منزلتت
پیامبر اکرم وصا است؛ او شاهد و مبشّر و نذیر است؛ به سوی تداوند به اذن او فرامیتواند و نراغی
روشن د ر این مسیر است .در همین امتداد ،به فرمان الهی بته مؤمنتان بشتار فضتل بستیار تداونتد را
میدهد و م موریت مییابد تا هرگز به سوی کتافران و منافقتان تمایتل نیافتته و بتا توکّتل بتر تتدا ،بته
آزارهای آنها اعتنا ننماید.
اکنون جامعه اسالمی ،آماده دریافت احکام مرتبط با زناشویی است؛ احکامی که از سویی بیانگر
طال در شرایط تاص و از سویی بیانگر زندگی تاص پیامبر اکرماند ور .ع .سیدقطن ،1412 ،ج :5
2874ا.
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در بیان ارتباط بین رکوع پنجم و رکوع ششم میتوان گفت در آیه  35تداوند مستیری کلّتی را
ترسیم فرمود و در ادامه رکوع الزاما طیآ طریق در آن مسیر را بیان نمود؛ در حالیکه در آیته  41بته
مؤمنان تعلیم فرمود که از همان آغاز راه باید برای عبور از همه مراحل ،مجهآز به ذکر کثیر باشند .نباید
این برداشت اشتباه وجود داشته باشد که دستیابی به مقام ذاکر شدن بته ذکتراهلل ،بتدون بهترهگیتری از
ذکر کثیر میسآر است! همان طور که فهم احکام الهی و تالش برای اجرای آنها ،بتدون بهترهگیتری از
ذکر کثیر امکانپذیر نیست.
در رکوع هفتم و 53 – 58ا تداوند حدودی را برای تعامل مسلمانان با تانههتا و همستران پیتامبر
اکرم وصا مشخ

میفرماید .قابلت مل است که راه برگزیده مسلمانان بترای رابطته بتا پیتامبر اکترم،

صلوا است؛ صلواتی که صبحگاهان و شامگاهان تبدیل به تسبیح آنان شده و بهتترین مصتدا ذکتر
کثیر است ور .ع .فتح9/ا .ابابصیر از امام صاد وعا روایت کرده استت کته «هنگتامیکته نتام پیتامبر
وصا یاد شود ،بر او بسیار صلوا فرستید؛ هر کز یسبار بر پیامبر صتلوا بفرستتد ،تداونتد هتزار
مرتبه در هزار صف از فرشتگان بر او صلوا میفرستد و هیچنیتز از میتان آفریتدگان تداونتد بتاقی
نمیماند جز آنکه بر آن بنده بهواسطه صلوا تداوند و فرشتگان ،صلوا میفرستد .هر کز به ذکر
صلوا اشتیا نداشته باشد ،جاهلی م ترور استت کته تداونتد و پیتامبر و اهتل بیتت او از او بیتزاری
جستهاند» وکلینی ،1407 ،ج 492 :2ا .قابل ت مآل است که عبار پایانی این حدیث نورانی «قَد بَرِئ اهللُ
منه و رَسولُه و اهل بيته» دیلت وثیقی بر آغاز این ارتباط در قالن صتلوا از ستوی تداونتد ،پیتامبر
وصا و اهل بیت علیهم السال م دارد .پز جاری شدن ذکر صتلوا بتر لتن ،پاستخ بته دعتو تتدا،
رسول و اهل بیت است و هرکه این دعو نورانی را لبیتس نگویتد ،جتاهلی م ترور استت .صتلوا ،
صور ظاهری است که دیلت بر آمادگی فرد برای متابعتت از حقیقتت الهتی پیتامبر و اهتل بیتت او
دارد.
هرگونه اقدام برای پیمودن راهی به جز اسالم محمآدی منجر به آزار تداوند و رستولاهلل شتده و
در نتیجه ،لعنت تداوند در دنیا و آتر و عذابی توارکننده تواهد شد! در همین امتداد ،پوینده راه
رسول اهلل هرگز برای تود حقّی در آزار مؤمنان قائل نیست و آن را زشت میشمارد و تجاوز به حقو
دیگران را برهمزننده انسجام اجتماعی می داند .بر این اسا  ،مرحله ابتدایی اسالم در نگاه سلبی تتود
تبدیل به سالمت دیگران از دست و زبان فرد مؤمن میشود.
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در رکوع پایانی ستوره و59 –73ا ،زمینتههتای ایجادکننتده ناهنجتاریهتای اجتمتاعی و راههتای
جلوگیری از آنها بیان شده است .بر این اسا  ،حفظ حدود الهی توسآط زنان مؤمن در پوشش تتود
بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را اصالح میکند .در همین امتداد ،قاطعانه بیان میشود که منافقتان
و بیماردین و شایعه پراکنان جایگاهی در جامعه اسالمی ندارند و اگر اهتمامی به اصالح تتود نداشتته
باشند ،باید از جامعه اسالمی اتراج شوند؛ زیرا حضور آن ها در جامعه منجر به ناهنجتاری آن تواهتد
شد .تداوند متعال آنها را بهشد تهدید میفرماید که مورد لعنت تواهند بتود و حکومتت استالمی
این حق را دارد که جامعه را از لوث وجود آن ها پاع سازد .این سنّت دیرین تداوند است که هرگز
ت ییر نخواهد کرد.
توجآه به قیامت و ترسیم شرایط و ویژگیهای آن ،یکی از جلوههای ذکر کثیر استت کته عتاملی
بازدارنده برای مؤمنان تواهد بود .ت مآل برانگیز است که در آیتا پایتانی ستوره ،تداونتد صتحنهای
هولناع از قیامت را ترسیم میفرماید که در آن ،دوزتیان برای رهبران و بزرگان تتود طلتن عتذاب
نندبرابر میکنند و در گمراهی تود ،آنها را مقصآر میدانند! تداوند متعال هشدار میدهد که ماننتد
بنی اسرائیل نباشید که با گفتارهای نسنجیده تود ،موسی را آزار دادند و مؤمنتان را بته رعایتت تقتوا و
کالم سنجیده فرا میتواند .این موارد ،ضمانتکننده حرکت متعالی اجتماعاند که مردم ضمن تتالش
برای برگزیدن رهبران و سردمدارانی در مسیر پیامبران الهی ،باید در رفتارها و گفتارهای تتود کتامالً
سنجیده عمل کرده و تقوای الهی را رعایت کنند .امانت تداوند ،ایمتان و شتریعت پتاع اوستت کته
پای بندی به آن ،دشوار است؛ زیرا رها ساتتن شریعت الهی و حرکت در مسیر تواستهای غریزی و
شهوا حیوانی و در همین امتداد ،لکّه دار ساتتن نام آزادی و معادل ساتتن آن با هواپرستی ،آستانتر
از پای بندی و تعهآد است .بر این اسا  ،در سایر رکوعا این سوره تداوند به بیان الزاما  ،ابزارها و
موانع تحقّق توسعه اجتماعی میپردازد.
 -4-3-2تدبّر در رکوعات قبلی

تداوند در رکوع نهارم این سوره و28 – 34ا ،تطابی تاص بته زنتان پیتامبر اکترم وصا دارد.
اگرنه در میان این آیا  ،در آیه  33با اشاره به اهل بیت پیامبر اکرم وصا ،جلوهای تاصتر از شتیوه
پیروی از پیامبر اکرم وصا و در آموزی از ایشان و حکیم شتدن بته حکمتت الهتی او را بته نمتایش
گذارده است .حقیقت آن است که عظمت وجودی پیتامبر اکترم وصا ،هرگونته ارتبتاط بتا ایشتان را
تحت ت ثیر قرار داده و شرایط هر فرد مرتبط با او را تاص کرده است .بر ایتن استا  ،در ایتن رکتوع
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توجآه جامعه اسالمی را بر محیط و شرایط تاص زندگی پیرامون جایگاه باعظمت پیامبر اکرم وصا را
ترسیم فرموده است تا یکی از ابعاد «اسوه حسنه» را به نمایش گذارد.
در رکوع سوم و 21 – 27ا ،سرآغاز سخن بیان رهبری مطلق و بدون قید و شرط پیامبر اکرم وصا
است .هرنه پیامبر اکرم وصا بیان کرده و انجام داده است برای مؤمنان به روز قیامت و اهل ذکر کثیر
قابل پیروی است و به مقصد میرساند .پیروان راستتین او ،رادمردانتیانتد کته بته وعتدههتای تتود بتا
تداوند پتای بندنتد و در ایتن راه ،یتا بته شتهاد متیرستند و یتا صتبر متیکننتد و هرگتز ت ییتری در
وعدههایشان نمیدهند .ابزار آنها ،صداقت است .تداوند متعال بهواسطه این صتداقت ،پیتروزیهتا و
گشایشهای بسیاری را برای آنها رقم میزند.
رکوع دوم و9 – 20ا در حالیکه به ترسیم صحنههایی از نبرد احزاب متیپتردازد ،حقتایق پشتت
پرده آن را هم بیان میکند .یکی از جلوه های ذکر کثیر ،یتادآوری پیتروزی مؤمنتان در نبترد احتزاب
است؛ نبردی که در آن تداوند متعال لشکریان نامرئی باد و طوفان را به مدد مسلمانان فرستاد .با هجوم
همه جانبه کافران به مدینه در این نبرد ،مسلمانان گرفتار آزمتونی ستخت شتدند و وحشتت همتهجتا را
فراگرفت .در این میان ،منافقان و بیماردین به جنگ روانتی پرداتتنتد و وعتده هتای الهتی را درو و
پیامبر را دروغگو دانستند .گروهتی سستت عنصتر بته دنبتال تستلیم بودنتد و تداونتد در بیتان حالشتان
میفرماید که «اگر پز از تسلیم ،به آنها پیشنهاد بازگشت به شرع داده میشد بتدون درنتگ آن را
میپذیرفتند درحالیکه پیش از آن با تداوند عهد و پیمان ایمان بسته بودند»! تداوند به آنها هشتدار
می دهد که فرار هیچ سودی برای شما نخواهد داشت و به آنها یادآوری میکند که هیچکز یتارای
مقاومت در برابر اراده و امر الهی را ندارد .رفتارهای نفا گون آنها مبتنی بر تتر
درحالیکه در شرایط دشوار جنگ از تر

ذاتتیشتان استت.

قالن تهی متیکننتد ،بتا فرونشستتن غبتار نبترد زبتان دراز

می کنند .بر این اسا  ،این رکوع ضمن بیان عظمت نبرد احزاب و ضترور یتادآوری آن در جامعته
اسالمی ،به ترسیم پدیده شوم نفا در میان مسلمانان هم میپردازد.
در رکوع اوآل و 1 – 8ا ،تداوند صراط مستقیم عدم تمایل به کافران و منافقان را کلیدی مهتم در
حرکت متعالی جامعه مسلمانان اعالم میفرماید .در همین امتداد ،مسلمانان باید پیرو وحی الهتی بتوده،
فقط به او توکّل نمایند .هرگونه دلبستگی به شیوههای متعدآد یا قائتل بتودن بته اثرگتذاری غیرتتدا در
فراگردهای جهان هستی ،زمینهساز نفا است .پایبندی به آداب و سنّتهتای پیشتینیان ،در حتالی بته
توسعه اجتماعی کمس تواهد کرد که هیچ ناسازگاری بتا دستتورا وحیتانی نداشتته باشتد .وییتت
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پیامبر اکرم وصا در جامعه اسالمی ،عام و دربرگیرنده همته مستلمانان استت؛ ایتن وییتت زمینتهستاز
پذیرش اوامر ایشان توسآط مسلمانان است .پیامبران الهی در عهد و پیمانشان با تداوند متعال ،صتادقانه
اصرار ورزیدند و از آن عدول نکردند و این همان شیوهای است که مؤمنان بایتد از آن پیتروی کننتد.
استمرار وییت پیامبر اکرم وصا از طریق اهل بیت ایشان است و در زمتان غیبتت امتام معصتوم ،فقهتا
دارای وییتاند و آحاد امت باید در مسائل گوناگون ،به ایشان مراجعه نمایند.
 -3نتیجهگیری
اصول ،مبانی ،شات

ها ،نظریه ها و اهداف توسعه در حال تحولند کته بخشتی از ایتن تحتوی

مبنای ارزشی و فرهنگی دارند .در منابع و مآتذ دینی ،مصادیق و مؤلفههتای فراوانتی در بتاب توستعه
مطرح و معرفی شدهاند که از امکان ایجاد نظریه بومی توسعه حمایت میکنند .علیرغم موفقیتهتای
فراوان غرب در روند توسعه تود ،بحرانهای اجتماعی و انسانی غرب ،بهویژه در ابعاد معنوی همچنان
باقی است .بهویژه به لحاظ شیوع نگاه تسبعدی و مادی غرب به انسان و تواستههای او ،نمیتتوان از
مدلهای پیاده شده در کشورهای پیشرفته غربی ،در کشورهای درحالتوستعه بهتره جستت؛ زیترا ایتن
مدلها ،پیشزمینههای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی کشورهای درحالتوسعه را در نظر نمتیگیرنتد .از
این حیث ،هر ملتت بته یتس متدل جتامع ،مطتابق بتا ارزشهتا و هنجارهتای تتود نیتاز دارد .اتکتا بته
دستورالعملها و رهنمودهای اسالمی و بومی ،ظرفیت قابل توجهی را بترای توستعه و پیشترفت کشتور
ایجاد میکند.
با پیشرفتهای انجامشده در زمینه توسعه و همچنین تعریف شات
مشخ

های جدید برای ارزیابی آن،

گردید که با گذر زمان ،تعاریف نوین از توسعه به تعاریف اسالمی نزدیستر متیشتوند؛ امتا

در کشور های اسالمی کمتر به این سرمایه معنوی و اثرگذار بتر رونتد توستعه و پیشترفت توجته شتده
است.
شناتت ابعاد توسعه و تعالی اجتماعی با استفاده از قرآن ،سنت و سیره پیامبر و ائمته اطهتار یتس
ضترور استت؛ زیترا ستتاتت الگوهتایی کارآمتد از پیشترفت و تعتتالی اجتمتاعی ،جتز در انطبتا بتتا
ارزش های فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی یس ملت امکانپذیر نخواهد بود .در این راستا ،سوره احتزاب
در آسمان پرستاره قرآن کریم ،جایگاه و رسالت تتاص تتود را داراستت .ایتن ستوره پتز از ستوره
سجده قرار دارد که مانند  5سوره دیگر با «الم» آغاز میشود؛ سوری که محور موضتوعى مشترکشتان
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«آیین رفتار و برتورد مسلمانان با هواداران و پیروان دیگر ادیان» است که در سورههای مکتى از ایتن
مجموعته ،بیشتتر بته مبتانى و راهبردهتای نظتری و در دو ستور متدنى بقتره و آلعمتران ،روشهتا و
راهکارهای عملى آن طرح و شرح شده است .در این امتداد ،سوره احزاب پیش از سوره سب قرار دارد
که بیانگر اصول اعتقادی سهگانه توحید ،نبو و معاد است .آغتاز ستوره احتزاب بتر جایگتاه اساستی
رسالت و نبو در تاریخ بشر ت کید دارد .بر این اسا  ،سوره از ستویی متضتمن مبتانی اعتقتادی و از
سویی بیانگر روش های توسعه فردی مسلمانان و تعالی اجتماعی جامعته استالمی استت .در ایتن میتان،
ت کید بر جایگاه پیامبر اکرم وصا در تاریخ و سرنوشتت بشتریت و نقتش پیتروی کامتل از ایشتان در
تعالی فردی و اجتماعی بهوضوح در سراسر سوره به نشم میتورد .در این امتداد ،تمستس بته پیتامبر
اکرم وصا و اهل بیت ایشان در سادهترین شکل تود ،بهصور ذکر زبانی صلوا جلوهگر میشود؛
صلواتی که آغازگر آن تداوند متعال است و مسلمانان در آیه  56سوره احزاب امر به آن شدهاند .این
ذکر زبانی ،با تسلیم عملی و پذیرش آنکه پیامبر اکرم وصا در همه شتون زندگی «اسوه حسنه» است،
فرد را در مسیر تالش برای پیروی از ایشان و تشبآه بهقدر وسع به ایشان قرار میدهد .بر این اسا  ،فرد
در مسیر توسعه انسانی به حرکت تکاملی تود ادامه میدهد و سزاوار دریافتت نشتان «منّتا اهتلالبیتت»
میگردد! در این امتداد ،با تدبر در آیا  15 ،4و  22از سوره سجده استدیل متیشتود ذکتر زبتانی و
قلبی ،زمینه ساز تفکرّ در آیا تکوینی و آفرینش الهی است .بر این استا  ،انستان متتذکّر همتاهنگی
آیا تکوینی با آیا تدوینی را درمی یابد و این عظمت ،او را به حال سجده و تشوع میرستاند .در
همین امتداد ،ستمکارترین افراد کسی است که آیا الهی به او گوشزد شتده و تتذکّر داده شتود و از
آنها روی گرداند!
در مسیر مستمر و پیوسته توسعه و تعالی ،ذکر الهی در حتای گونتاگون استالم ،ایمتان ،قنتو ،
صد  ،صبر ،تشوع ،تصدآ  ،صوم ،حفظ فرج و ذکر نمایان میگتردد .هتر یتس از ایتن حتای  ،بتر
صراط مستقیم عبودیت ،پذیرش مقام «اسوه حسنه» پیتامبر اکترم ،تتالش بترای فراگیتری ذکتر الهتی و
آگاهی یافتن انسان بر ذاکر بودن همه مخلوقا دیلت دارند .اگرنته ایتن حقتایق در عتالم تکثّتر در
قالن مفاهیم و واژگان گوناگون متجلّی شدهاند ،این کثر ذیتل مقتام «وییتت» رستولاهلل وصا ،بته
وحد حقیقی نائل میآیند؛ زیرا وییت بافضیلت ترین اسا

دین است که همه فضتایل بتا آن آغتاز

متتیشتتوند ور .ع .برقتتی ،1371 ،ج 286 :1ا .در ایتتن امتتتداد ،وییتتت یگانتته راه تتتروج انستتان از
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نیست انگاری است و الگوهای توسعه ،تا زمانی که مقصد را معرفت ولی قرار نداده و کشتف جایگتاه
حقیقی انسان را در گرو رابطه قلبی با مقام وییت ندانند ،طرفی نخواهند بست.
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