
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 )رض(ازیه وژیه عالهم جعفری ج،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

 های اخالقی سوره احزابآموزه

  3الدینیاالسالم دکتر سیدحسین رکن، حجت 2فرمجید حیدری االسالم دکترحجت،  1مهدی حسن زاده             

 آموخته سطح سه حوزه علمیه قم ، قم ، ایران )نویسنده مسئول(دانش 1                                

 استادیار پژوهشگاه معارج قم ، قم ، ایران )استاد راهنما( 2                                          

 المی قم ، قم ، ایران)استاد مشاور(استادیار و مدیر گروه اخالق اسالمی دانشگاه معارف اس 3                                          

 چکیده مبسوط اثر

هایی که در فرهنگ اخالقی قرآن کریم جایگاهی این رساله به دنبال ترویج اخالق قرآنی در سطحی کالن و فراگیر است. آموزه

این رو است که آمار شود؛ از روشن و متقن دارند ولی در میان عموم مسلمانان چندان جدّی گرفته نشده و اعتنایی به آن نمی

های عریض و طویل گذارد و دستگاههای محاکم قضایی کشورهای اسالمی به ویژه ایران هر روز رو به فزونی میپرونده

ها و های فرهنگی دستگاهفرهنگی اعم از حوزه علمیه، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، وزارت ارشاد اسالمی، معاونت

اند. این رساله به راستی از زدودن این مشکل بزرگ و افسارگسیخته ناتوان و درمانده گشته های دولتی و حاکمیتیارگان

ای که کار این رساله را ارزشمند ساخته این ی ویران اسالمی نگاشته شده است و نکتهمندانه و با نگاهی به جامعهدغدغه

قی را از های اخالرند هم توقّع و انتظار استفاده آموزهحقیقت است که کمتر کسی حتی کسانی که با قرآن کریم انس و الفت دا

های اخالقی قرآن تنها در چند سوره محدود گشته است و حال آنکه کتاب پندارند که آموزهاین سوره ندارند و چنین می

ت که تنها در داند، چگونه ممکن اسهای اخالقی میآسمانیِ پیامبری که مهمترین هدف بعثت خود را اتمام و تکمیل مکرمت

 ها پرداخته باشد.چند سوره به این آموزه

ی کلی اخالق الهی و اخالق های اخالقی با محوریت سوره مبارکه احزاب و براساس دو شاخهما در این رساله به بررسی آموزه

 پردازیم. انسانی می

ار بیان شده است؛ کلیات که به بیان مساله، نیازهای پژوهش در قالب سه نوشتپیش از ورود به بخش اخالق الهی، کلیات و پیش

ه پردازد. نوشتار دوم بها، روش، و نمایی کلی از هندسه تحقیق میهای اصلی و فرعی، فرضیهپیشینه، ضرورت و اهمیت، پرسش

کند و بیان می های آموزه، انگیزه، اخالق و راهکار از دو حیث لغوی و اصطالحی رامعناشناسی واژگان کلیِ این پژوهش یعنی واژه
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نوشتار سوم و پایانیِ بخش یکم، خطوط کلّی اخالق در قرآن و سوره احزاب در قالب سه گفتارِ شناسه سوره احزاب، خطوط کلی 

 اخالق در قرآن با تاکید بر سوره احزاب، و فضیلت تالوت سوره تبیین شده است. 

هایی که در این بین مطرح است را نسان با خالق واال و برخی از آموزهپردازد نوع تعامل ادر بخش دوم رساله که به اخالق بندگی می

ایم. این بخش در دو فصلِ بایدها و نبایدها شکل گرفته است. در فصل بایدهای اخالق بندگی، تقوا مورد بررسی و واکاوی قرار داده

ر مبحث ایم. دایی، و چگونگی آن پرداختهو پارسایی نخستین ویژگی اخالقی است که در چهار مبحث به چیستی، چندگونگی، چر

های برخی از اندیشمندان مطرح اسالم بیان شده است. در بخش چیستی عالوه بر معنای لغوی، معنای اصطالحی تقوا و دیدگاه

ا بچندگونگی و گستره تقوا، این آموزه را از دو جهت کیفی و کمّی بررسی نموده و  در مبحث چرایی، افزون بر ضرورت تقوا 

انگیز آن مورد مداقه و کنکاش قرار ی قرآنی، روایی، عقلی و عقالیی، اهمیت تقوا با توجه به آثار و برکات شگفتتوجه به ادله

های دستیابی به این آموزه نیز دو دسته راهکار ایجابی و سلبی ایم. در بخش چگونگی و راهگرفته و شانزده ثمره برای تقوا برشمرده

 یم.ارا مطرح نموده

مند و هدفمند مورد بررسی و واکاوی قرار ای نظامهایی که در فصل نخست اخالق الهی و با همین ساختار و به گونهدیگر آموزه

ی توکل، وفای به عهد، یاد خدا، تسلیم، و خشیت. در همگی این پنج نوشتار، نخست به چیستی اند از پنج آموزهاند، عبارتگرفته

ایم و سپس به چرایی آن آموزه در ی آن را بررسی نمودهایم و در ادامه چندگونگی و گسترهوزه پرداختهلغوی و اصطالحی آن آم

های ایم و در پایان به بحث چگونگی و راهقالب دو گفتارِ ضرورت با توجه به ادله، و اهمیت با توجه به آثار را مورد مداقه قرار داده

 ایم.گفتارِ راهکارهای ایجابی و راهکارهای سلبی پرداخته دستیابی به آن آموزه اخالقی در ضمن دو

فصل دوم اخالق الهی به نبایدها و آنچه در تعامل و ارتباط با خالق یکتا نبایستی به میان آید، در دو نوشتار مطرح گشته است؛ یکم، 

مندِ نوشتارهای فصل نیز همان ساختار نظامبدگمانی و سوءظن به خداوند واال و دوم، نافرمانی و عصیان. در هر دو این دو نوشتار 

 یکم مالک و معیار نگارش و پژوهش بوده است: یعنی چیستی، چندگونگی، چرایی و سپس چگونگی.

بخش پایانی رساله حاضر، در دو فصل به بایدها و نبایدهای اخالق فردی و فصلِ بایدها و نبایدهای اخالق اجتماعی اختصاص 

نوشتار صبر و بردباری به عنوان یکی از بایدهای اخالق فردی و نوشتار دنیاخواهی به عنوان یکی از یافته است. در فصل یکم 

 نبایدهای اخالق فردی طرح و  بررسی شده است.

در فصل دوم این بخش به اخالق اجتماعی پرداخته و نوشتارهای عفاف و نیز گفتار و رفتار سدید را به عنوان بایدهای اخالق 

 ایم.وشتار اذیت و آزار دیگران را به عنوان یکی از نبایدهای اخالق اجتماعی مورد کنکاش و واکاوی قرار دادهاجتماعی و ن

ایم. در گفتارِ بیان نتایج و دستاوردهای پژوهش چنین گیری و ارائه پیشنهادها پرداختهبندی، نتیجهدر نوشتار پایانی نیز به جمع

 ایم:نگاشته
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های ها و آیات قرآن کریم بیانگر آموزهاوردهای این پژوهش تبیین این نکته است که بخش عظیمی از سوره. یکی از مهمترین دست1

ها و اخالقی است؛ زیرا رشد و تعالی اخالقی انسان، امری ضروری و در راستای تامین اهداف آفرینش و فرستادن پیامبران و کتاب

 شرایع آسمانی است.

های قرآن کریم دارد. برخی ای میان سورههای اخالقی، جایگاه ویژهترین آموزهبودن برخی از برجسته. سوره احزاب به جهت دارا 2

های ناب از این قرار است: لزوم تقوای اجتماعی و سیاسی، ضرورت تسلیم مطلق در برابر خداوند واال و پیامبر از این آموزه

 حان و ...اش، لزوم پرهیز از سوءظن و بدگمانی به خدای سبگرامی

ها چه با خداوند، چه با خود و چه با دیگران، میّسر و ی اصالح و تعمیق همگی رابطه. دستیابی به کماالت اخالقی تنها در سایه3

های اخالقی را کسب کرده و در مقابل، نبایدهای اخالقی را شدنی است. اگر کسی بتواند در مسیر خود به سوی خداوند واال، بایسته

 ر سازد، به کمال حقیقی نیز دست خواهد یافت.از خود دو

 

. انسان اشرف مخلوقات است، از این رو بایستی در نظام هستی به اصول اخالقی پایبند بوده و انسانیت خود را با اجرای آن 4

 ها به فعلیت برساند و تحقق بخشد.آموزه

ه های این رابطه، خود را بتواند با رعایت بایستهست. انسان میهاترین و زیباترین رابطه. رابطه انسان با خداوند سبحان از مهم5

 هایزیور اخالق بندگی آراسته نماید و زمینه جلب رحمت و رضایت الهی را فراهم سازد. تقوا، توکل، تسلیم و خشیت از آموزه

چنین انسان نبایست به خداوند ی بزرگی برای رشد و تکامل انسان در مسیر بندگی خداست. هممهم اخالق بندگی است و سرمایه

ی او سرپیچی نماید تا روز به روز به رشد و تعمیق رابطه خود با خداوند واال های خیرخواهانهمهربان بدگمان باشد و یا از فرمان

 نایل گردد.

حان خدای سبهای اخالق فردی است که پاسداشت آن سبب برخورداری از رحمت خاص ترین آموزه. صبر و شکیبایی از برجسته6

های نیل به سعادت دنیوی و ترین راهو از عوامل بهشتی شدن انسان است.همچنین اجتناب از دنیاخواهیِ مذموم و ناپسند از مهم

 اخروی است.

اساسی را  هاییهای اخالق اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و انسان بایستی برای تعامل و ارتباط با دیگران، ویژگی. اهمیت آموزه7

های ر درون خود بپرورد. یکی از برترین آنها عفاف و پاکدامنی است تا انسان در مواجهه با جنس مخالف از سقوط در دامگاهد

شیطان و نابودی خود، خانواده و جامعه برهد. همچنین با درک اهمیت گفتار و رفتار سدید و استوار و جایگاه رفیع آن در قرآن و 

خالقی را در ارتباط با دیگران رعایت نماید. از دیگر سو، نبایست قدمی در راه اذیت و آزار ناروا و ی ااسالم، هماره این بایسته

 آمیز و پایدار با دیگران داشته باشد.نابجای دیگر آفریدگان بردارد تا هماره ارتباطی محبت
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 ایم: در بخش ارائه پیشنهادهای پژوهش، نگاشته

و ژرف است، از این رو بایسته و شایسته است که در راستای زدودن مهجوریت از ان کتاب  معارف الهی قرآن کریم بسیار گسترده

های قرآن کریم های اخالقی دیگر سورههایی با عناوین آموزهها و کتابهای اخالقی آن، رسالهگرانمایه و استمرار موضوع بیان آموزه

 نگارش یابد. 

 مه قابل پیگیری است: همچنین سه موضوع کالن دیگر در قالب دانشنا

 هاهای عقیدتی سورهبررسی و واکاوی آموزه -

 هاهای سیاسی اجتماعی سورهبررسی و واکاوی آموزه -

 هاهای فقهی حقوقی سورهبررسی و واکاوی آموزه -

 

اندرکاران همایش وزین عالمه نباشید و خداقوت به همگی مسئوالن و دستدر خاتمه، ضمن عرض خسته

الشان امام خمینی و شهدای انقالب و دفاع علیه( برای روح پرفتوح آن دانشمند فرزانه، و نیز روح عظیمتعالیاهللجعفری)رضوان

 مقدس و مدافعان حرم و شهدای دانش و حقیقت علوّ درجات را از خداوند واال خواستارم.
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