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 تقدیم به

 شهیدان مدافع سالمت و امنیت روح

و تمام عالمان و مجاهدانی که در ایام مبارزه با ویروس منحوس کرونا، 
 غریبانه در آغوش خاک آرمیدند.

 

 

 کمیته نظارت بر نشریات علمی 9/99/9515مورخه  1539/9بر اساس مصوبه شمار
 معاونت پژوهش حوزه علمیه استان قم، 

 واحد آموزشی آیت الله بهجت )ره(، مجاز است نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه
 را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط منتشر نماید.

 

می طالب مدرسه را در نشریه علمی معاونت پژوهش مدرسه در نظر دارد، تحقیقات و مقاالت عل
رسانی رویش اندیشه منتشر نماید. این مقاالت باید بر اساس شیوه نامه مجله به معاونت پژوهش اطالع

 ارسال شود.

به دلیل محدودیت در صفحات و منابع تولید نشریه، اولویت انتشار با مقاالت و تحقیقاتی است که در یکی 
تشر ز رتبه برتر یا شایسته تقدیر شده باشند و این مقاالت در جایی دیگر مناز سالهای تحصیلی گذشته، حائ

 نشده باشد.

 مجله در رد و یا قبول مقاالت و همچنین ویرایش آنها آزاد است.

 پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مدرسه دارای نمره مزیت پژوهشی است.
 eitaa.com/pajoheshbahjatکانال معاونت پژوهش: 

     www.hawzahbahjat.ir: سایت مدرسه
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 سردبیر سخن

 ، باید ازیک مدارس علمیه خصوصًا در دوره سطح
یک منظومه علمی تربیتی برخوردار باشند و 
آموزش، پژوهش و تهذیب هرکدام یکی از اضالع 
مهم این منظومه هستند. بدون شک، تلفیق 

های پژوهشی در روند آموزشی و تربیتی، روش
ها را نیز در پی خواهد موجبات رشد و بالندگی آن

های علمی همراه وآوریشت و عالوه بر آن با ندا
 خواهد بود.

مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( معاونت پژوهش 
مطالعات قم، درصدد است آموزش، تهذیب و 

محور طالب را هدفمند کند روزانه و موضوععلمی 
های این معاونت، آنها را به سمت برنامهو با توجه به 

های اولویتتوجه به تولید محوری پیش َبَرد و با 
در ه طالب مدرسبه  ،شده برای هر پایهعلمی تعیین

 جهت رشدشان، خدماتی ارائه نماید.

یکی از خدمات ارائه شده در مدرسه، کمک به چاپ 
و انتشار مقاالت برتر و شایسته تقدیر در راستای 

سازی سطح علمی طالب مدرسه است. این نشان
 رسه، طالب وکار موجبات ارتقای فضای علمی مد

گسترده کردن تولیدات علمی و استفاده عمومی از 
کند. همچنین زمینه نقد عمومی آن را فراهم می

رای بآثار تولید شده و فعالیتهای پژوهشی مدرسه 
 آورد.را فراهم می تولیدات بهتر علمی

  است ای از مدرسهریه رویش اندیشه، تنها نشریهنش

 

 

 کمیتهرسانی از علمی اطالعرسمی که با مجوز 
معاونت پژوهش حوزه  نظارت بر نشریات علمی

 د.شو، منتشر میعلمیه استان قم

با توجه به فرامین مقام معظم رهبری درباره 
به رونق تولید و در راستای  19نامگذاری سال 

و با توجه به قدم نهادن در  11جهش تولید در سال 
گام دوم انقالب اسالمی، معاونت پژوهش مدرسه 

یت الله بهجت )ره( مفتخر است بر این توفیق ببالد آ
که بعد از توقف سه ساله انتشار نشریه، مجددا 

هایی از شماره 11ـ19توانسته در سال تحصیلی 
نشریه رویش اندیشه را تولید و به زیور طبع آراسته 

 گرداند.

 آمد درگیری دنیای انسانیهم اکنون با وقوع پیش
ای ونا و تعطیلی بخشهبا پدیده ویروس منحوس کر 

عمده از کشور، این معاونت از فعالیت باز نایستاد و 
اقدام به تهیه و تولید شماره چهارم نشریه علمی 

رسانی رویش اندیشه نمود که به فصل اطالع
 اختصاص دارد. 19زمستان 

امیدوارم که اقدامات همکاران معاونت پژوهش 
مدرسه که با حمایت مدیریت محترم مدرسه و 
معاونین محترم همراه است، مورد توجه و عنایت 

 امام زمان علیه السالم قرار گیرد.

منتظر مقاالت طالب محترم هستیم و از آن 
 کنیم.استقبال می

  



4 مصاحبه مکتوب با معاون تهذیب                  

 تهذیبمصاحبه مکتوب با معاون 
مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(

 حجت االسالم مرتضی قضایی

آیت  هجایگاه رفیع تربیت و تهذیب در مدرسه علمی
)ره( سبب گشته تا این معاونت به قلب  الله بهجت

ی مدرسه تبدیل شود. همان قلبی که تمام تپنده
آموزشها و پژوهشها و حرکتهای مدرسه با محوریت 

گیرد و با زاویه دید آن به مسائل آن صورت می
 شود. جاری و آرمانها و ... مدرسه نگریسته می

ه اهمیت نگا ،به عنوان پرسش آغازین
های علمیه برای رشد و تربیتی در حوزه
 ؟تواند باشدچه می تعالی یک جامعه

هایی که موروث علماء سلف در از جمله نعمت
های علمیه بوده و نسل به نسل آن را به ودیعه حوزه

ی حساس اکنون در این برههاند و همگذاشته
ه ما بره تاریخی که با قرائت اسالم ناب از امام اّمت

باشد. های اخالقی و تربیتی میبحث ،استرسیده 
عنایت به اینکه خواستگاه و ریشه اصلی البته با 

و ارسال ُرسل  «هدف از خلقت»اینگونه مباحث در 
بازخواهد گشت، اما علماء ربانی در زمان غیبت 

ی این فرهنگ ناب نقش در إشاعه (عج) امام عصر
 .و خواهند داشت بسزایی داشته

ها در خاطبین اینگونه آموزهاز سوی دیگر، م
د اّما انتطورات زمانی و تاریخی، اگرچه مختلف بوده

ر بی کمال و نشاندن آنها سوق دادن بشریت به قّله
مسند مظهریت اسماء حسنای جمال و جالل 

 معصومالهی، همواره رسالت انبیای الهی و امامان 
و علماء راستین با مخاطب  السالم بوده معلیه

ادامه  سعی در ،کرانه و نکته بین خودشناسی متف
 اند.این مسئولیت الهی داشته

های علمیه برای در این میان نقش حوزه
آن، به شکل ای که جاهلیت در گری جامعههدایت

کند بر هیچ خردورزی پوشیده مدرن خودنمایی می
ر وی امروز که قراو صدالبته برای جوان حوز نیست 

امعه در جصلوات الله علیهاست سفیر نبی مکرم اسالم
ر آفرینی مثبت دپست مدرن امروز باشد و به نقش

ت ی اخالق و تربیترویج اسالم ناب بپردازد، مسأله
 باشد.برای آن از اهمیت ژرف برخوردار می

 مراد شما از تربیت و تهذیب چیست؟

ت م دینی بر آن اسدر واقع تمام تالش این مرکز علو
که بتواند محیطی فراهم نماید که در آن جوان 
حوزوی مستعد نسل امروز، استعدادهای ناب را در 

خود شکوفا نموده و به مجاهد عالم و مهذب و 
مدیر انقالبی ارتقاء یابد و برای رسیدن به مطلوب 

که از بیانات  (ره) گانه امام امتباید به اصول هفت
چهارده در تاریخ  (حفظه الله) مقام معظم رهبری
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بند بود و این گرفته شده است پای 9511خرداد 
 گانه عبارتند از:اصول هفت

آموزی صحیح؛ برای اثبات اسالم ناب علم
 محمدی و نفی اسالم آمریکایی.

اعتمادی به ایمان؛ اعتماد به وعده الهی و بی
 متکبران.

و توجه به جایگاه مردم؛ اعتقاد به اراده مردم 
 مخالفت با تمرکزهای دولتی.

نوع؛ ایجاد و تقویت روحیه قناعت و توجه به هم
 جّدی از محرومان و مستضعفان.حمایت 

ایجاد و تقویت  روحیه استکبار ستیزی؛ قرار 
 ی مخالف مستکبران.داشتن در جبهه

توجه به جایگاه ایرانی و ایرانی بودن؛ اعتقاد به 
 استقالل ملی و رد سلطه پذیری.

)دینی و ملی(؛  وجه به اهمّیت و نقش وحدتت
 .های تفرقه افکنوحدت ملی و توجه به توطئه

به عبارت دیگر تمام سعی اولیاء این مدرسه علمیه 
بتواند  «مدرسه مطلوب»این است که با ایجاد 

را  «طلبه مطلوب»یک  «تربیت جامع»های ساحت
و  رصد و نظارت ،ی، رهگیریریزشناسایی، برنامه

نظام »نمایند که در دراز مدت با اجرای ابی ارزی
 زمینه رشد و تربیت طلبه فراهم گردد. «ارتقاء

ن باشد که، محاسمنظور از نظام ارتقاء طلبه این می
و معایب در حین ورود به حوزه علمیه شناسایی شود 
و در طول این شش سال ابتدایی تحصیالت علوم 

ه طلب دینی به محاسن فرد افزوده گردد و معایب
ت دن تربیاین مهم با تدریجی بو برطرف شوند، و

 حاصل خواهد شد.

 «تربیت علمی»این مدرسه مبارکه در کنار 
های مضاف همچون؛ نگاهی اصیل به تربیت

ی، تربیت قرآنی، تربیت اجتماعتربیت اخالقی، 
تربیت عاطفی، تربیت اقتصادی، تربیت 
حماسی و جهادی، تربیت جنسی، تربیت 

.. دارد و آن دسته از  بایدها و مجازی و .
 اصول»نبایدهای تربیتی خود را به عنوان 

های أرزش»هایی همچون در قالب «تربیتی
منشور »نیز در و  «حاکم بر طالب مدرسه

مشخص نموده و در منظر  «اخالق آموزشی
 عمومی مدرسه در نگاه طالب قرار داده است.

 چگونه این ترجمان از تربیت و تهذیب را در
پیدا  رهمدرسه علمیه آیت الله بهجت

 ؟کنیدمی

جوان جویای معنویات که به سوی حقیقت در حال 
از افراط و تفریط بتواند  دوره سلوک است باید ب

مراحل تعالی را طی نماید و محیطی که در آن بسر 
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برد، نقش بسزایی در شکوفایی استعدادهای می
 خواهد داشت.نهفته در این جوان 

با نگاه  رهه حضرت آیت الله بهجتمدرسه علمی
جامع به تربیت، عوامل تأثیرگذار در فرآیند تربیت را 
 إحصاء نموده و به اموری همچون پیشینه علمی

ورود به حوزه  پژوهشی طلبه سطح یک قبل از
فضای محیطی حوزه، ساختارها و علمیه، 

تربیتی پژوهشی،  های مختلف آموزشیبرنامه
علمیه، فضای فرهنگی  اولیاء و اساتید مدرسه

سیاسی اجتماعی حاکم بر طالب مدرسه، 
تشکیالت مستقل طالب و ... رسیده و با مشاورت 

گذاری صحیح برای اساتید معزز سهمی در ریل
جراء و نظارت در این امورات داشته ریزی، إبرنامه
 است.

معاونت تهذیب در قدم اول با تشکیل شورای 
اتخاذ راهبردی تربیت اخالقی طالب و 

تصمیماتی راهبردی به عنوان روح حاکم بر 
های مدرسه، سعی  در ایجاد فضایی برنامه

مطلوب برای پرورش استعدادهای جوان داشته 
خود را است. این شورا تصمیمات راهبردی 

ورز برای اجرا شدن، به تصویب هیأت اندیشه
و  رساندمی )ره( مدرسه علمیه آیت الله بهجت

، زمینه را برای اجرای هیأتبا تأیید آن 
آورد و با تصمیمات اتخاذ شده فراهم می

ها و اولیاء مدرسه و هماهنگی بین معاونت

مدرسه علمیه سعی در فراهم  سازمان نفرات
های تربیتی جهت رشد آوردن و ایجاد گفتمان

 و تعالی اخالقی اولیاء و اساتید و طالب را دارد.

 های منتخب شما در امرروشها و شیوه
 ست؟ا تربیت و رشد اخالقی طالب کدام

این مرکز علوم دینی برای رسیدن به جامعه آرمانی 
 «عوامل تأثیرگذار تربیت»مندی از خود ضمن بهره

به  و پایبندی «مبانی تربیتی»و مشخص نمودن 
های مختلفی استفاده روشاصول تربیتی خود از 

ل یتوان به موارد ذین آنها میترنماید که از مهممی
 اشاره نمود:

الف( انتقال مباحث اخالق از منظر علمی 
 توسط اساتید محترم دروس آموزشی.

ب( انتخاب افرادی برگزیده جهت ساختار 
اداری مدرسه که از آن تعبیر به اولیاء مدرسه 

 شود.می

ج( تقسیم کار درمیان طالب مدرسه برای اداره 
محیطی و فرهنگی که از آن تعبیر به سازمان 

های غیر شود و سازمانت مدرسه مینفرا
ی فعال که توسط طالب محترم اداره فربه
بسیج طالب، هیئت، شود، همچون می

های مطالعات الحسنه، گروهصندوق قرض
 شهید مطهری و ...
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در واقع تمام تالش این مدرسه علمیه بر آن است 
که بتواند محیطی فراهم نماید که در آن جوان 

روز استعدادهای ناب را در حوزوی مستعد نسل ام
خود شکوفا نموده و به مجاهد عالم و مهذب ارتقاء 

 یابد.

 عجل) عصرعنایت حضرت ولیامید است که با 
و توسل به کریمه اهل بیت حضرت  فرجه( الله

مندی از و با بهره علیها( سالم الله) معصومه
 و مقام معظم رهبری (ره) امام اّمتهای توصیه

الء ضو ف (حفظهم الله) ع عظامو مراج (مدظله)
 یبتوان مدرسه علمیه (دامت برکاتهم) ارجمند

 مطلوبی برای تحقق اسالم ناب فراهم نمود.

کیفی تربیت و تهذیب اخالقی  برای ارتقاء
الله طالب سطح یک، در مدرسه آیت

 هایی دارید؟ها و طرحچه برنامه )ره(بهجت

برای هدایت رفتاری طالب جوان به اخالق 
اسالمی و حل مسائل شخصی و اجتماعی در 

های ذیل بهره ی تربیت اخالقی؛ از قالبحوزه
 :ایمبرده

 درس اخالق هفتگی؛ الف(

که به صورت منظم هفتگی و رسمی در قالب 
 کالس ارائه خواهد شد.

 درس اخالق در ایام امتحانات؛ ب(

ا متناسب ب ،که به صورت روزانه در ایام امتحانات
ی امتحان برای حضور حداکثری ساعت برگزار 

طالب فراهم می گردد. الزم به ذکر است که در حد 
توان این برنامه اخالقی همراه با اقامه اذان یا صرف 

 یک وعده غذایی همراه می باشد.

 همپای قله: ج(

های تهذیب برای شناساندن و نشان دادن قله
در نظام رفتاری و اخالقی آنان طالب جوان، 

البته بدون  ـیار ثمر بخش باشد واند بستمی
های  مختلف این ها و نحلهپرداختن حاشیه

های ها و گروهو این مهم با تشکیل حلقهـ بزرگواران 
صمیمانه طالب جوان با اساتید معظم اخالق که 
که به پرسش و پاسخ جمعی ختم خواهد گردید و 

هایی که در معابر و همچنین عکس نوشته
حیط مدرسه نصب خواهد شد، های پر تردد ممحله

 گردد.فراهم می

 در محضر عالم دینی: د(

یکی از مسائل پیشرو در نظام رفتاری و اخالقی 
، ت دینی، مذهبیها و احساساحوزه، مسئله گرایش

باشد. با حضور در محضر عالم ملی و انقالبی می
ها و مجاهد ربانی ضمن پاسخگویی به این گرایش

 .یابده جوان عمق میهای طلباحساسات، بینش

در این قالب تربیتی، طالب جوان با مدعو شدن در 
منزل عالم مهّذب و قرار گرفتن در فضای صمیمانه 
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مندی از کالم استاد و حکیمانه، همگام با بهره
خالقی امعزز از فضای حاکم نیز برای تقویت بنیه 

 شوند.مند میخود بهره

پاسداشت فعالیتهای علمی فرهنگی  (ـه
 المان مجاهد:ع

های تکریم مراجع تقلید )به عنوان قلهاز دیر باز 
علماء  متخّلق و یهای علمیه( فضالعلمی حوزه

های علمیه مجاهد، جزو سنن حسنه حوزه
شوند، برگزاری همایش، کنفرانس، محسوب می

کنگره، فراخوان و... برای این عالمان دینی، ضمن 
 و سپاسی در طالب جوان تعالی روحیه شکرگزار 

ه مینز ،های حکیمانه این عالمان دینیاز مجاهدت
برای الگو سازی عینی در مسیر اخالقی و تربیتی 

 برای طالب جوان فراهم خواهد شد.

 :زیستیهمو  اخالق در میدان و(

زندگی استاد در میان طالب جوان، همان شیوه 
ن پایبند بدا )ص( تربیتی است که نبی مکرم اسالم

نشسته، به در میان مردم می هموارهبوده و 
کرده، با آنها هم غذا شان رفت و آمد میهایخانه

 شده و ...و هم صحبت می

همین شیوه برای نهادینه کردن تربیت و اخالق 
از  . عالوه بر آنمؤّثر خواهد بودبرای طالب جوان 

هایی همچون همراهی اساتید معزز اخالق با روش
سرکشی از حجرات های اردویی، در برنامه طالب

طالب، نظارت حضوری در مباحثات علمی و 
رفته نیز بهره گه در کتابخانه با حضور طالب مطالع

 شود.می

ر بیشتمندی بهره های ذیل برایقالب همچنین
و اخالقی  های دینیطالب مقدمات از آموزه

 :تواند فراهم شودمی

 تربیتی های اخالقینشریه

 تربیتی مطالعاتی اخالقی یرس

 تربیتی اردوهای اخالقی

 سازمان نفرات مدرسه

ربیتی ت های فرهنگی که پیوست اخالقیبرنامه
 )مانند اعتکاف و ...( داشته باشند

 د اولیاء مدرسه و اساتیدالزم به ذکر است که برخور 
ر تواند بیشترین تاثیر اخالقی و تربیتی را بمعزز می

 بگذارد.)ع(  روی جوانان تشنه علم امام صادق

قرار دادن کالم نورانی امام  امید است با سرلوحه
ا» :ق )ع(صاد ُکْم  س  ُکوُنوا ُدَعاَة النَّ َنت  ْلس 

َ
َغْیر  أ این  «ب 

 مهم محقق شود.
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را  تهذیبی آیا این نوع تهذیب و نگاه تربیتی
وهشی ریزی امور آموزشی و پژدر برنامه

 کنید؟ها نیز لحاظ میطلبه

سلم در مدار تربیت ی مآنچه به عنوان یک قاعده
های پذیرفته شده است آن است که از تمام ظرفیت

ای سازمانی و اداری و همدرسه اّعم از ظرفیت
برای ایجاد گفتمان تربیتی باید استفاده  محیطی

 نمود.

در  یآموزش و پژوهش هم به عنوان دو رکن اصل
مدرسه علمیه از این قاعده مستثنی نبوده و به ایجاد 

ربیتی و تهذیبی مدرسه کمک های تگفتمان
شایانی خواهند داشت، از سوی دیگر با نگاه 

ین های آموزشی از تعیمدیریت تربیتی، نوع برنامه
استاد و حتی کتب دروس اقتضایی، تا هم 

های ای طلبه، مطالعه متمرکز و ... و برنامهمباحثه
وهشی از تعیین موضوع برای هر پایه تا زمان پژ

هر  طلبه و ... در آن نگاه تحویل پژوهش برای 
 تواند جاری باشد.تربیتی و تهذیبی مدرسه می

آنگاه که اساتید دروس آموزشی مدرسه خود را در  
تربیت جامع طلبه مؤثر بدانند، تنها به نکات 

پردازد، و حتی آموزشی درسی مورد نظر خود نمی
نکات اخالقی را به عنوان یک وصله زاید  بیان
در راستای تربیت جامع طلبه گام دانند، بلکه نمی

دارند و با سعه صدر، حسن خلق، آراستگی، برمی

به تأثیرگزاری معنوی خواهند پرداخت و  گریمربی
ی پیشبرد اهداف طلبگ در واقع مهمترین الگو برای

 «ألسنتکمکونو دعاة الناس بغیر »خواهند بود 

ای شاد و ارتباط مناسب و به این استاد با روحیه
ه، نقش هدایتگری طلبه را برعهده خواهد انداز 

 .داشت

در معاونت پژوهش آنگاه که موضوع پژوهش به 
امورات انتزاعی اختصاص یابد، به یقین در قیاس 
با موضوعات روز و مورد ابتالء طلبه متفاوت خواهد 
بود و تأثیر این جنس از موضوعات بر تربیت طلبه 

غایت  باشد. آنگاه که پژوهش،کاماًل مشهود می
 ، بلکه تربیت پژوهشگر هدفپژوهش نباشد

 ها متفاوتریزیمعاونت پژوهش باشد، نوع برنامه
گرفت، در آن  از آنچه معمول است، صورت خواهد

هنگام زمان برای تحویل پژوهش، خط قرمز 
ی زمانی نیست، بلکه تربیت یافتن طلبه در بازه

اهد بود و برای معاونت پژوهش خط قرمز خو 
 .ز این قبیلمسائلی ا

های پیش روی نواقص و چالش، شکالتم
 دانید؟تهذیب و رشد تربیتی طالب را چه می

طرح تربیت توحیدی »با بیانی که در کتاب 
« 3131ن ماه های علمیه، ویراست پنجم بهمحوزه

دفتر مطالعات معاونت تهذیب » :آمده است
های علمیه، پژوهش ارزشمندی با هدف حوزه
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؛ تربیتی طالب های اخالقیشناخت دقیق آسیب
امدهای ها؛ پییابی پیدایش و گسترش آسیبزمینه
زم ال  های اخالقی و تربیتی و ایجاد بسترهایآسیب

ریزی و رشد اخالق معنوی در جهت برنامه
 شناسی روانیهای علمیه در دو بخش آسیبحوزه

 شناسی اخالقی انجام داده است.آسیب تربیتی  و

های بندی آسیبطبقه در این پژوهش پس از
تربیتی، میزان شیوع هر کدام از موارد،  اخالقی

 07بررسی شده و پس از انجام این مطالعه، حدود 
 استخراج هاعامل به عنوان عوامل بروز این آسیب

 «گردیده است.

ولیکن در این مصاحبه، نگاهی دیگر به مشکالت 
های پیش رو داشته و با نگاه و نواقص و چالش

توان ای میگروهی و داخل مدرسهرون کردن د
ای هاشاره نمود؛ مخاطب اصلی در اینگونه برنامه

 .باشدتربیتی؛ جوان مستعد حوزوی می

ض تربیت قرار دهد هر گاه این جوان خود را در معر
و مسئوالن مدرسه آنگاه که خود را کارمند حوزه 
نشمارند، بلکه برای جایگاه خود شأنیت اولیاء 

باشند، بسیاری از مشکالت را تبدیل  مدرسه قائل
به مسأله نموده و آنگاه است که حل این مسائل با 

)طلبه جوان( و مدیریت،  خواست متربی
 ریزی و نظارت اولیاء مدرسه حل خواهد شد.برنامه

یش روی های پبا نگاه به طلبه مطلوب، چالش
قم را به حداقل ت)ره( مدرسه علمیه آیت الله بهج

از سوی دیگر با نگاه به مدرسه  رسانیم ومی
آموزان مستعد را فراهم مطلوب، زمینه رشد دانش

رغم اینکه در مدراس آموزش و خواهیم نمود، علی
های تربیت یافته شاید که در پرورش و در فرهنگ

تأیید صددرصدی اسالم نباشند ولیکن با حضور در 
 این مدرسه علمیه بتوانند به رشد وتعالی دست یابند.

نابراین مهمترین چالش در فرآیند تربیت را بتوان ب
نخواستن و شاید توجیه نبودن طلبه جوان مستعد 
در امر تربیت دانست که بقیه مسائل و نکات را شاید 
با هماهنگی درون سازمانی و حتی با نهادهای 

 ی بیرون از مدرسه حل و فصل نمود.امشاوره

های تربیتی مدرسه دستاوردها و خروجی
بینید و ارزیابی شما در در چه سطحی میرا 

 مورد آنها چیست؟

رود این سؤال در  فرآیند حوزه علمیه قم انتظار می
و کل کشور رصد شود و یقینًا متولی این امر خود 

 تواند باشد.مدرسه علمیه نمی

های اصیل حوزوی و امید است با نگاه به سنت
زی و ساها در ساحت تصمیمورود این سنت

ه حضرت آیت الل یهیی فرآیندهای مدرسه علماجرا
قم بتوانیم بعد از یک دوره شش ساله )ره(  بهجت

ا سرباز د ر فارغ التحصیالنی داشته باشیم که خو
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 یسفرا یبدانند و در زمره هامام عصر ارواحنا فدا
شمرده شوند و  سالم الله علیها حضرت معصومه

اب نفارغ التحصیالنی داشته باشیم که به تعبیر ج
نامه صنفی خود را که هشجر»زاده نوری آقای عالم

از مسیر عالمان رّبانی دوره غیبت به امام معصوم و 
را  «رسدها به پیامبران الهی میاز طریق آن

تبار  از نظر صنفی و شغلی از»بشناسند و بدانند که 
 ی نوح، ابراهیم، موسی،پیامبران هستند و سالله

فاطمه و حسن و  عیسی، محمد و وارث علی و
افتخارآمیز و مسئولیت آفرین  بسحسین و این 

نیاکان صنفی طلبه، انبیاء و اولیاء هستند، » «است
اند و ها بر دوش داشتهیعنی وظایفی را که آن

 «دادندخدمتی را که در جامعه انجام می

الحمدلله بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
تر و بی در  این بسو تربیت جوان مؤمن متعبد انقال

قرائت اسالم ناب از امام امت در مقابل اسالم 

شته تر گآمریکایی، وظیفه براین صنف سنگین
 هایاز دیوارهای فیضیه گرفته تا سلولاست. 

مخوف و انفرادی رژیم شاه، و از کوچه و خیابان تا 
درس و محل تحصیل تا مسجد و محراب، و از مَ 

یی جهادی طالب؛ ها و گردهماخطوط مقدم جبهه
همه گواه بر این حقیقت هستند که امروز وظیفه 

تر از بسی سختحوزه و روحانیت و طالب جوان 
امام  یباشد و امید است با عنایت خاّصهگذشته می

طالبی در تراز )س(  و حضرت معصومه )عج( عصر
انقالب اسالمی رشد نمایند که بتوانند برای اسالم 

ت اورانی راسخ و پایدار و ثابعزیز و انقالب اسالمی ی
 انشاءالله. قدم باشند.

معاون محترم تهذیب، برای با تشکر از نشریه: 
 .تی که در اختیار نشریه قرار دادندوق
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 اغراض نعت در صحیفه سجادیه

 1 پوریمرحالدین سیف االسالمحجت

 2محمد فرجی 

 :چکیده

های واند قیدتکالم می شود اطالق و تقیید است.یکه در علم بالغت و معانی بحث م یکی از مسائلی
ند. کمختلفی از جمله نعت را دارا باشد. منظور از نعت تابعی است که معنای متبوع خود را کامل می

نیز  «تنع»کند. قید متکلم بلیغ با آوردن هر قیدی در کالم خود غرض خاصی را در ذهن دنبال می
های مختلف نحویان و بالغیان به صورت های نعت در کتابها مستثنی نیست. غرضاز این قید

ند. اهای نعت را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم کردهشود. دانشمندان غرضپراکنده یافت می
تخصیص و توضیح از اغراض اصلی و مدح، ذم، تاکید، ابهام، تفصیل، ترحم، تعمیم، کشف، تتمیم 

وند. در پژوهش ر تیئیس و تعلیل از اغراض فرعی به شمار می معنا، بیان علمیت، بیان کیفیت، ترغیب،
پیش رو ضمن جمع آوری اغراض نعت و توضیح و بررسی هر یک از آنها براساس کتب معتبر، 

 شود.شواهدی از صحیفه سجادیه برای هر یک از اغراض ذکر می

بالغت، تقیید، نعت، اغراض، توضیح، تخصیص، صحیفه سجادیه :یدواژهکل

                                                                        
 . استاد ادبیات عرب در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(.1

 علمیه آیت الله بهجت )ره(.مدرسه  1931طلبه پایه سوم و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  9.
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 مقدمه

راه و طریق  کههمانبا نام و  یاد خداوند متعال، 
زندگانی را به روشنی و با بالغت تمام  به رسول خود 

به ابالغ به بندگان خود نمود  مأموروحی کرد و او را 
را به تکامل و هدف خلقت برساند. در هیچ  هاآنتا 

زمان، زمین را خالی از حجت خود نگذارده و 
عصمت و  یتباهل انعنو بهبهترین  خلقش را 

در زمین قرار داد و آنان نیز  السالمیهمعلطهارت 
معارف و احکام بلند الهی را از طریق اخبار و روایات 

و ما را امر به تفقه و فهم دقیق  متعدده به ما رسانده
اند. از این روست که معانی کالمشان فراخوانده

اصحاب ائمه علیهم السالم و علماء و طالب و 
مندان علوم دینی در اعصار مختلف به دانش

فراگیری و تنظیم و تبویب مقدمات تعمق و دقت در 
اند. از جمله این مقدمات علوم این سخنان پرداخته

ادب زبان عربی است که دارای گستردگی و فروع 
مختلف بوده و در گذر زمان تا به امروز تغییرات و 
تطورات گوناگونی را پشت سر نهاده است که 

صل زحمات و خون دل خوردن عالمانی دلسوز حا
 باشد. و مجاهد می

ای از سه علم معانی، علم بالغت نیز که مجموعه
بیان و بدیع است از این دسته جدا نیست و بالغی 
وظیفه شناخت اغراض ثانویه و پساپرده ذهن 
متکلم یا کاتب را برعهده دارد. هرکدام این سه علم 

پردازند و آنچه در مینیز خود به مباحث مختلفی 
ای از علم معانی شود مسألهاین مقام بحث می

است. در این علم احوال مسند و مسند الیه بررسی 
شود که از جمله آن اطالق و تقیید کالم به قیود می

ها، قید نعت مختلف است. در میان این قید
است. وصف و پژوهش ما را به خود اختصاص داده

در دو علم نحو و بالغت  اینعت مباحث گسترده
دارد. دانشمندان این دو علم با توجه به اهداف 
خویش و گاهی به طور استطرادی این بحث را 

 اند. مطرح کرده

از آنجا که موضوعات تحقیقی در بین طالب علوم 
دینی کلمات معصومین علیهم السالم  است سعی 
بر این بوده تا مباحث بر کلمات امام سجاد علیه 

م در صحیفه سجادیه، این زبور آل محمد السال
علیه السالم تطبیق شود و فهم آن با دید کاربردی 
و مؤثر انجام گرفته و متعلم را نیز به مقصود برساند. 

االت ؤاین مقاله قصد دارد تا به این س لذا نگارنده
پاسخ دهد که: متکلم با چه هدفی و چرا از قید نعت 

 صلی و کدام فرعیکند؟ کدام اغراض ااستفاده می
این اغراض در صحیفه هستند؟ شواهد مثال 

 سجادیه چیست؟

از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مقاله 
نعت و اغراض »آقای غالم عباس رضایی با عنوان 

در فصلنامه  9595است که در زمستان « بالغی آن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
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 هایی اندک ازمقاله نمونه منتشر شده است. این
باشد. شعر و نثر عرب و آیات قرآن را دارا می

-نعت مفرد و داللت»ای با موضوع همچنین مقاله

به قلم گروهی از « های آن در نهج البالغه
نویسندگان به مسئولیت خانم مرضیه آباد در 

و فصلنامه  9511دانشگاه فردوسی مشهد، در بهار 
ر است. در این مقاله به ذک نهج البالغه منتشر شده

های مفرد محدود در چند غرض مختصر و نعت
ن ای با عنوانهج البالغه بسنده شده است. مقاله

توسط قاسم فاهم « النعت و اغراُضه الداللیه»
خضیر به زبان عربی در جامعه مستنصریه عراق 

 منتشر شده است.

جامعیت اغراض و تطبیق کاربردی آن بر قرآن 
یفه سجادیه، مقاله پیش رو را از سایر کریم و صح

ند. کمقاالتی که تاکنون نگاشته شده متمایز می
امید است که این نوشتار مورد قبول خداوند متعال 
و راهی برای خدمت به اهل بیت علیهم السالم و 
قرآن و مورد استفاده طالب و دانشجویان قرار 

 گیرد.

                                                                        
 101، ص.5. کتاب العین، ج 3
 .191. جواهر البالغه، ص 9

 إطالقمفهوم .8

ل بوده و در معنای باز إطالق در لغت، مترادف إرسا
 1.رودکار میکردن بند شتر و آزاد و رها کردن آن به

و در اصطالح، به کالمی که متکلم در آن به ذکر 
مسند و مسند الیه بسنده کرده، کالم مطلق و به 

 «جاَء زید  »مانند: 2شود؛این حالت إطالق گفته می
(  طکه فق شامل مسند)جاَء( و مسند الیه)زید 

 باشد.می

 تقییدمفهوم .2

تقیید در لغت، به معنای در قید و بند کردن و بستن 
و دراصطالح به کالمی که  3باشد.دست و پا می

افزون بر دو رکن کالم )مسند و مسند الیه( دارای 
د و قید های دیگر متعلق به این دو باشد، کالم مقیَّ

هایی دشود. قیبه این حالت، تقیید کالم گفته می
شود مختلف است؛ نظیر: استفاده می که در کالم

توابع، حال، تمییز و .... که هر کدام برای غرضی 
 شوند.می خاص آورده

 وصف و نعت مفهوم .9

 ود:ر کار مینعت در لغت برای معانی مختلفی به

 .521ص 2. مصباح المنیر، ج 1
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در مورد صفات  الف( توصیف و ستایش، معموالً 
نکه به بد بودن آن رود، مگر ایکار مینیک به

 1«.هذا نعُت سوء  »کید گرددأ و تتصریح شده 

 2ب( جنس خوب هر چیزی.

ای یا هر اسب ج( اسب آزاد یا اسب مسابقه
 3ارزشمندی.

 تفاوت نعت و وصف در لغت

رود نامگذاری نعت نزد ادباء بنا بر معنای گمان می
اول بوده باشد. اکثر لغویان در توضیح مفهوم نعت 

جمع طریحی در م 4اند.استفاده کرده« وصف»از 
و ابن اثیر در النهایة نعت را مخصوص  5البحرین

صفات نیک و وصف را اعم از آن و شامل نیک و 
لسان العرب نعت را مبالغه در وصف  6دانند.بد می

حتی صاحب قاموس المحیط بعد 7ذکر کرده است.
از بیان حرکت عین الفعل ماضی و مضارع و مصدر 

                                                                        
 ،؛ النهایه فی غریب الحدیث22، ص2. کتاب العین، ج3

 .23، ص5ج
 .33ص2. لسان العرب، ج 9
 . همان. 1

، 2؛ مجمع البحرین، ج22ص2کتاب العین ج 4.
؛ معجم 23، ص5یب الحدیث، جالنهایة في غر ؛222ص

، ص 1؛ جمهرة اللغة، ج441، ص 5 مقاییس اللغة، ج
 . 141، ص9؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج409

- ، در معنای آن از نعت استفاده کرده«وصف»
 8است.

« تنع»حرکت عین الفعل ماضی و مضارع از ریشه 
 9باشد.می« َنعت  »منصوب و مصدر آن 

مشهور نحویان نعت و وصف را در اصطالح به یک 
ابن مالک در الفیه نعت را اینگونه  10اند.معنا دانسته
 کند.تعریف می

مُّ ما َسَبق» ع  ُمت   فالّنعُت تاب 

ه اعَتلَ  ه أو َوسم  ما ب  َوسم   «قب 

نعت تابعی است که با بیان عالمت منعوت خود یا 
ند کند. مانعالمت متعلق منعوت آن را تکمیل می

ه  اْلَقْرَیة  »یا « َرأیُت َرُجاًل َکریماً » ْن هذ  ْخر ْجنا م 
َ
نا أ َربَّ

ْهُلها
َ
م  أ ال 

 معنا« َکریم»که در مثال اول لفظ  11«الظَّ
م را تکمیل و در مثال دو« َرُجل»و مقصود از 

ْهُلها»
َ
م  أ ال 

 رد.کرا تمام می« الَقرَیة»مقصود از « الظَّ

 222، ص2. مجمع البحرین، ج 5
  23، ص5. النهایه فی غریب الحدیث، ج 8

 33،ص2لسان العرب، ج 7.
 225، ص9. قاموس المحیط، ج6
 52، ص2ج . المحکم والمحیط االعظم،2

 990ص ،. البهجة المرضیة30
 25. سوره نساء، آیه 33



 اغراض نعت در صحیفه سجادیه                  

 

07 

در این بیت منظور از تابع بودن نعت، تبعیت آن در 
جنس، عدد، اعراب و تعریف یا تنکیر از منعوت 
خود است. این تعبیر در تعریف نعت جنس 
محسوب شده و شامل تمام توابع نحوی نظیر بدل، 

ت. با بیان تأکید، عطف بیان و عطف نسق اس
مُّ ما َسَبق»فصل اول تعریف که   به معنای -« ُمت 

-عطف نسق و بدل خارج می -تکمیل معنای قبل

شوند؛  زیرا که در نعت غرض اصلی تخصیص و 
ه أ-توضیح منعوت است. با فصل بعدی َوسم  و ب 

ه  اعَتَلق -عطف بیان و تاکید خارج می -َوسم  ما ب 

ل هستند، نه ُمکَّ شوند؛ زیرا که این دو عین متبوع  م 
 1آن با عالمت یا متعلقشان!

 تفاوت نعت و وصف در اصطالح

َمه الله(برخی از نحویان نظیر مرحوم رضی فت را ص )َرح 
دانند: صفت عام و صفت خاص. بر دو قسم می

صفت عام هر لفظی است که دارای معنای 
ت باشد؛ خواه تابع باشد یا در هر نقش و  َوصفیَّ

ت خاص نیز لفظی است که اعراب دیگری. صف
ت، در اعراب نیز  عالوه بر دارا بودن معنای َوصفیَّ

البته این نوع  اخیر  2از ماقبل خود تبعیت کند.
 مساوی همان تعریف مشهور از نعت است.

                                                                        
 31، ص9. حاشیه الصبان، ج3
 219، ص2ج. شرح الرضی علی الکافیه، 9

گروهی در بیان تمایز بین نعت و صفت، نعت را 
و  «قائم»مخصوص حالت متغیر دانسته؛ مانند:

ن و شامل حالت متغیر و صفت را اعم از آ« ذاهب»
و ثابت نظیر تمام صفات خداوند تبارک و تعالی و 

 3دانند.عالم و فاضل و... می

اما دانشمندان بالغت برای صفت معنای خاصی 
ند؛ یعنی کنقائلند و از آن به صفت معنوی تعبیر می

هر معنای قائم به غیر. اسم معنا در مقابل اسم ذات 
ر است )قید آن قرار دارد که خود قائم به غی

توضیحی است( و قابل اسناد به اسم ذات است، 
فارق از اینکه در ترکیب و اعراب تابع و نعت باشد یا 
غیر آن، فعل یاشد یا اسم. نظیر: حال، مبتدا و... . 
البته این تعریف، شامل تعریف نعت در نظر مشهور 

 4نحویان نیز هست.

 ردانشمندان علم بالغت در تعریف نعت با مشهو
نحویون اتفاق نظر دارند و با نظر به اینکه متکلم 

تواند در کالم خود از قیدهای مختلفی استفاده می
کند، نعت را به عنوان یک قید در کالم بررسی کرده 

 11، ص9ج. حاشیه الصبان، 1
 151ص ،اسالیب المعانی ؛922. المطول، ص4
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و در پی کشف اغراض متکلم بلیغ در استفاده از آن 
 1آیند که غایت ما در این نوشتار است.برمی

 اقسام نعت

ود که شختلف تقسیم بندی مینعت به اعتبارات م
برای روشن تر شدن بحث به اختصار به ذکر آنها 

 .پردازیممی

 تقسیم نعت به مفرد، شبه جمله و جمله (8

این تقسیم به اعتبار إفراد و ترکیب نعت است. گاه 
نعت اسم و مفرد است؛ مانند: اسم موصول، اسم 
مشتق و... . گاهی نیز شبه جمله، خواه ظرف باشد 

ْنُهْم »جار و مجرور؛ مانند:یا  یق  م  ْد کاَن َفر 
َ
َو ق

ه نُهم»که در آن  2«َیْسَمُعوَن َکالَم اللَّ جار و « م 
و گاه نیز جمله  3است.« َفریق  »مجرور و نعت برای 

 4است که دراین صورت منعوت باید نکره باشد؛
ه»مانند: َلی اللَّ یه  إ  ُقوا َیْومًا ُتْرَجُعوَن ف  در آن که  5«َو اتَّ
-نکره می« َیوماً »نعت برای « ُترَجعوَن...»جمله 

 باشد.

                                                                        
ها و دانشمندان علم صرف . الزم به ذکر است که اصولی3

ن اند که ذکر آن در ایئه کردهنیز تعریفی از وصف و صفت ارا
 مجال از حوصله خواننده و موضوع پژوهش خارج است.

 25. سوره بقره، آیه 9
. البته نعت شبه جمله همیشه متعلق به افعال عموم 1

 محذوف وجوبی است که در حکم نعت برای ما قبل است.

 تقسیم نعت به حقیقی و سببی: (2

این تقسیم به اعتبار کیفیت توضیح نعت برای 
منعوت است. گاهی نعت به طور مستقیم به توضیح 

م»پردازد؛ مانند:خود منعوت می یِّ
َ
« اً اشَتریُت کتابًا ق

. این استشدهکه کتاب به با ارزش بودن توصیف 
 نامند. گاهی نیز با واسطهنعت را، نعت حقیقی می

و توصیف جزء یا متعلقی از منعوت، در مجموع آن 
کند که نعت سببی نام دارد؛  تر میرا روشن

َرُجل  ضارب  أبوه زیداً »مانند:  .6«َمَررُت ب 

 نعت مشتق و شبه مشتق:(9

ر د. اصل دباشاین تقسیم به اعتبار اشتقاق نعت می
نعت مفرد، این است که اسم مشتق باشد؛ یعنی 
حدث دارای فاعل. نظیر اسم فاعل و اسم مفعول 
و... ولی گاهی نیز اسم جامدی که در معنای مشتق 

-رود در جایگاه نعت قرار میاست و تأویل به آن می

گیرد. نظیر موصوالت، اسماء اشاره غیر مکانیه، 
 ؛7ذی به معنای صاحب، أّی و اسم منسوب

 999ص ،. البهجه المرضیه4
 211آیه . سوره بقره،5
 902، ص2افیه، ج. شرح الرضی علی الک8
 32، ص 9. حاشیه الصبان، ج7
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ین»مانند: يٌّ ُمب  که کلمه  1«َو هذا ل سان  َعَرب 
 اسم منسوب و جامد است.« َعَربّی »

 اغراض نعت

 قبل از ورود به بحث نکاتی چند شایان توجه است.
باید دانست که بین معنا، غرض، و داعی تفاوت 
هایی وجود دارد. مقصود از معنا، آن هدف اصلی 

د و یا قی است که همیشه همراه با کلمه و اسلوب
بوده و موضوع له هیئت آن است. لکن در کنار این 
معنای اصلی ممکن است گوینده هدف های 
مختلف فرعی )ُمسَتعمل  فیه( داشته باشد که به آن 

شود. از این رو جمع بین غرض یا داعی گفته می
. نحوی و بالغی در 2اشکال استچند داعی بی

عنوان مورد اسلوب و هیئت نعت از قسم اول با 
کنند که دو غرض غرض یا مقصود اصلی یاد می

رند و گیتوضیح و تخصیص در این دسته جای می
که شامل هر -قسم دوم را اغراض یا مقصود فرعی

که  3نامند.می -غرضی غیر از این دو غرض است
جمع بین آنها ممکن و گاهی نشان از بالغت 

 متکلم است.

                                                                        
 109. سوره نحل، آیه3
 .915. سلسبیل،ص9
 .31،ص 9. حاشیه الصبان، ج1

 اغراض اصلی نعت-الف

 .توضیح8

ح اگر نعت  بعد از اسم معرفه آورده شود، نعت موضِّ
نام دارد. اگرچه اسم معرفه داللت بر شئ معین 

کند اما برای رفع احتمال حاصل از اشتراک می
لفظی )وضع یک اسم برای چند چیز( از نعت 

چند  برای« زید»شود؛ مثال لفظ موضح استفاده می
شخص وضع شده که هرکدام کاتب یا تاجر یا دارای 

دیگری هستند. برای توضیح و روشن کردن صفات 
ر»مراد، از  استفاده می شود تا زید کاتب « زید التاج 

 4یا فقیه خارج شود.

 الّلهّم یا ذا الملك»امام سجاد علیه السالم در فراز  
ُملک و فرمانروایی خداوند را با  5«المتأّبد بالخلود

د»صفت  ّ
یح توض -یعنی مستمر و جاودان-«الُمَتأب 

هند. این نعت حقیقی، مفرد و مشتق است. دمی
این نعت موضح این مطلب است که ملک و 
فرمانروایی خداوند مانند پادشاهان دنیایی کوتاه و 

 موقت نیست.

 .530، ص1.حاشیه الدسوقی علی مختصر المعانی، ج4
 ، فراز اول.92. صحیفه سجادیه، دعای5
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 تخصیص:.2

ص  اگر نعت برای اسم نکره باشد به آن نعت مخصِّ
شود. اسم نکره به اصل وضع مشترک گفته می

 گاهی برای معنوی بین تمام افراد نوع است، لذا
تقلیل اشتراک حاصل از آن، از نعت استفاده می 

در جمله « صال ح»مثال با افزودن کلمه1شود؛
ح  » کمتر « َرُجل  »دایره شمول « جاَءنی َرُجل  صال 

شده است. البته اگر منعوت )اسم نکره( مشترک 
ره کاهش دایلفظی نیز باشد، آوردن نعت عالوه بر

؛ مثال 2کندشن میشمول، مقصود متکلم را نیز رو
ن تبیی« َعین  َکبیرة  َحَدقُتها»وجود نعت در مثال

چشم است نه « عین»کند که مقصود ما از می
 چشمه یا جاسوس یا چیز دیگر.

 31دعای  5امام سجاد علیه السالم در فراز 
بُّ »فرمایند:صحیفه سجادیه می ُلَك َعَماًل ُتح 

َ
ْسأ

َ
أ

ه َل ب  ه  َمْن َعم  کنم )توفیق( است مياز تو درخو «»ب 
داری هر عمل و کرداری را که بسبب آن دوست می

بُّ »که نعت جمله  3«که را که آن را انجام دهد.  « ُتح 
شده و آن را « َعَمل»باعث  تخصیص دایره شمول

                                                                        
 .212ص 2. شرح الرضی علی الکافیه، ج3
و  لیل دایره اشتراک. البته برخی از بالغیان معتقدند تق9

غرض تخصیص، اختصاص به منعوت نکره ندارد و شامل 
شود. برای اطالعات بیشتر ر.ک: حاشیة نعت معرفه نیز می

 .530، ص1الدسوقی علی مختصر المعانی، ج

این نعت حقیقی  4کند.مخصوص عمل محبوب می
 است.

 اغراض فرعی نعت-ب

 مدح و ثناء:.8

د باشنای منعوت میگاهی متکلم در مقام مدح و ث
برد که الزم است کار میو نعت را به این غرض به

منعوت یا معرفه و یا اگر نکره است نازل منزله 
معرفه باشد؛ به طوری که به علت عظمت شأن در 
ذهن متکلم معلوم الحال بوده تا نیاز به توضیح 

 5دیده نشود.

سم  الله الَرحمن  الَرحیم  »ادباء برای این غرض  را  «ب 
زنند چون وجود و رحمانیت باری تعالی مثال می

)یعنی صفت رحمان و رحیم( بر هیچ کس پوشیده 
ل  »نیست. از این جمله است: َرُجل  فاض  َمَررُت ب 

 «.ُشجاع  

از شواهد این غرض در صحیفه سجادیه عبارتی در 
دعایی است که امام علیه السالم آن را هنگام نظاره 

و هَذین  َعونان  »ن فرمودند:به ابر و رعد و برق بیا

 .400ص . ترجمه فیض االسالم،1
 .499، ص2. ریاض السالکین، ج 4
 .149، ص1. شرح جمل الزجاجی، ج5
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َمة   ْو َنق 
َ
َرحَمة نافعة  أ ران  طاعَتك ب  ك َیبَتد  ن أعوان  م 

ة بار خدایا این برق و رعد )یا این ابر و برق یا »1«َضارَّ
های تو و دو این ابر و رعد( دو نشانه از نشانه

خدمتگزار از خدمتگزاران تواند که در فرمانبری از 
دهنده یا عذاب زیان رسان تو برساندن رحمت سود 

دانیم که نافع بودن رحمت الهی و می 2«میشتابند
مضر بودن نقمت و گرفتاری بدیهی است. از این رو 
این نعت در مقام مدح و ثناء است. این نعت مفرد، 

 مشتق و حقیقی است.

 ذم و نکوهش:.2

برخالف غرض قبلی، ممکن است متکلم در مقام 
م الحال باشد. مذمت و تحقیر منعوت  معلو

یطان  الَرجیم  »همانطور که در  َن الشَّ الّله  م   «أعوُذ ب 
بینیم باوجود علم به رانده شده بودن شیطان، می

ذکر شده تا بیانی در مذمت او باشد. « َرجیم»صفت 
ُق الَضعیُف »است:همینگونه نی َعمرو الفاس  َسبَّ

 3«الَخبیُث 

-ه مییسید العابدین علیه السالم در صحیفه سجاد

، ... َو َرْفض  »فرمایند: اَعة  َدَوام  الطَّ ي ب  َك ل  ْل َذل  ْکم 
َ
َو أ

ي  اْلُمْخَتَرع  
ْ
أ ل  الرَّ ، َو ُمْسَتْعم  َدع  ْهل  اْلب 

َ
و این را »4«أ

                                                                        
 ، فراز اول.92دعای  صحیفه سجادیه، 3.
 .240فیض االسالم، ص. ترجمه 9
 .44، ص5. النحو العربی، ج1

برایم با مداومت در اطاعت، ... و راندن اهل بدعت 
عنای م« و استفاده کنندگان از اندیشه خودساخته

بدعت در دین معلوم استفاده از رأی شخصی و 
 «الُمخَتَرع»است و امام علیه السالم از لفظ 

 5دان)خودساخته(، برای ذّم این عمل استفاده کرده
 این نعت مفرد، مشتق و حقیقی است.

 ترحم:.9

گاهی گوینده در مقام  جلب عنایت، ترحم و عطوفت 
مخاطب نسبت به منعوت است. در این صورت نیز 

خاطب، ضروری است؛ معلوم بودن منعوت نزد م
سکیَن »مانند:  «.َرأیُت ُغالَمَک الم 

حضرت زین العابدین علیه السالم در صحیفه خود 
-را با صفات متوالی به همین غرض معرفی می

یُف »کنند: ع 
یُن الضَّ یُن اْلُمْسَتک  ْسک  ي َعْبُدَك اْلم  نِّ َفإ 

ُف اْلُم  یُر اْلَخائ  یُن اْلَفق  یُر اْلَمه  یُر اْلَحق  ر 
یُر ْس الضَّ « َتج 

بنده بینوا و ناتوان و ضعیف و حقیر و کم ارزش و 
 برده به تو.فقر و ترسان و پناه

های متعدد برای بیان با توجه به بکار بردن نعت
های نفس در برابر خداوند متعال ها نقصانکاستی

 .10فراز 20. صحیفه سجادیه، دعای 4
 .921، ص9. ریاض السالکین، ج5
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شود که حضرت در مقام جلب ترحم و فهمیده می
 عنایت از خدای متعال هستند.

نعت های متوالی، مفرد، مشتق و حقیقی تمام این 
 هستند.

 تأکید:.4

چنانچه منعوت قبل از آمدن نعت متضمن معنای 
است و معنای نعت در منعوت به طور کامل قابل 
درک باشد، متکلم برای جلب توجه و التفات 
مخاطب برای تأکید بر موضوع از این نوع نعت 

قاَل  َو »برای مثال در آیه شریفه  1کند.استفاده می
لَهْین  اْثَنْین ُذوا إ  خ  ُه ال َتتَّ خود « إلَهین»کلمه  2«اللَّ

را نیز در بردارد و صرفًا برای تأکید « إثَنین»معنای 
ْو »است و یا در شدهآورده 

َ
ها أ ُلوَن ب  ُلوب  َیْعق 

ُ
َلُهْم ق

ها هایی دارند که با آن آنان دل»3«آذان  َیْسَمُعوَن ب 
-هایی دارند که با آن میکنند و نیز گوشدرک می

 «َیسَمعون»)گوشها( « آذان»الزمه وجود « شنوند.
و شنیدن است؛ لکن برای تأکید از این نعت 
استفاده شده تا بر وجود گوش های ناشنوا نسبت 

 به کالم حق تأکید کند.

                                                                        
 .211، ص2ج. شرح الرضی علی الکافیه، 3
 .51. سوره نحل، آیه9
 .42. سوره حج، آیه 1

 53دعای  1مام سجاد علیه السالم در فراز ا
 َو اْجَعْلُهْم ل ي»فرمایند:صحیفه سجادیه می

ین یَن، َغْیَر َعاص  یع  یَن...، ُمط  بِّ و آنان را «»ُمح 
ه ک« دوستدار من و مطیع و بدون سرکش قرار بده

در ضمن معنای اطاعت، عدم عصیان وسرکشی 
د منعوت خود است. این  4وجود دارد و این نعت مؤکِّ

 نعت، مفرد، مشتق و حقیقی است.

 تعمیم:.5

ول مکند که عمومیت و شگاهی گوینده قصد می
و  کندتمام افراد منعوت را در یک حکم واحد بیان 

به این منظور دو طرف نهایی منعوت را به صورت 
دو وصف بیان کرده تا افاده شمولیت کند؛ مانند دو 

عیَن و العاصیَن »مثال  باَده الطائ  و  «إنَّ الّله َیرزُق ع 
ل که در مثال او « یحُشُر الناَس األولیَن و اآلخرین»

ئعین و عاصین، لفظ عباد را تعمیم داده صفات طا
و در مثال دوم دو لفظ اولین و آخرین، تعمیم دهنده 

 5است.« الناس»منعوت 

کالم نورانی امام سجاد علیه السالم در صحیفه 
 ُتْبق  َمَعَها ُذُنوبًا »سجادیه از این نمونه است:

َ
ال

یَرة  َکب 
َ

یَرًة َو ال ه ر که مراد از بیان صغیره و کبی 6«َصغ 

 .993، ص5. ریاض السالکین، ج4
 .9911، ص2. شرح التسهیل، ج5

 .121، فراز 42صحیفه سجادیه، دعای  8.



 اغراض نعت در صحیفه سجادیه                  

 

32 

این نعت ها مفرد، مشتق و  1تمامی گناهان است.
 حقیقی اند.

 تفصیل:.6

کند گوینده مقصود  خود را گاهی مقام اقتضا می
ابتدا به صورت اجمالی در قالب صیغه جمع یا مثنی 
بیان کند سپس با بیان نعت و وصفی آن صیغه را 

 تفصیل داده و برای شنونده روشن سازد.

لْ »در آیه   ل 
ْم َفَوْیل  ه  یَن ُهْم َعْن َصالت  ذ 

یَن*الَّ ُمَصلِّ
یَن ُهْم ُیراُؤنساُهون ذ 

پس وای بر »2«*الَّ
انگاری نمازگزارانی که *در نماز خود سهل

مشاهده  3«کنند*کنند*همان کسانی که ریا میمی
شود که خدای متعال در پی بیان لفظ می

لین» ، دو نعت را در آیات بعدی ذکر کرده که «ُمصَّ
ل آن را تفصیل داده و انواع و اقسام آن را اجما

َمَررُت بَرُجَلین  »شود. همچنین در جمله یادآور می
ی  »که دو وصف « َعَربیٍّ و َعَجمیٍّ  « َعَجمی  »و « َعَرب 
ل اجمال   4هستند.« َرُجَلین  »مفصِّ

َو »د:فرماینامام علی بن الحسین علیه السالم می
یَك  ین  ُیرض  َهمَّ ذا َهَممنا ب  َطك  إ  َحُدُهما َعّنا َو ُیسخ 

َ
أ

                                                                        
 .191، ص2. ریاض السالکین، ج3
 .4تا 2. سوره ماعون، آیه 9
 .202. ترجمه قرآن مکارم شیرازی، ص1
 .12، ص9ج. همع الهوامع، 4

و اگر به دو کار اهتمام ورزیدیم که «»اآلَخُر َعَلینا
. 5«ند...کیکی تورا خشنود و دیگری غضبناکت می

امام علیه السالم با آوردن دو نعت جمله 
ُطَک »تورا راضی کند( و «)ُیرضیَک » را تو«)ُیسخ 

« َهّمین  »خشمگین کند(منظور خود را از اجمال 
ردند. هّم در اینجا به معنای قصد و اهتمام بیان ک
 6است.

 کشف:.7

اگر مخاطب هیچ تصوری در مورد ماهیت منعوت 
در ذهن نداشته باشد یا الاقل دارای تصوری ناقص 
باشد، گوینده برای تفهیم منعوت و تعریف آن و 

ه کند ککشف ماهیت آن، از چند نعت استفاده می
شود؛ می مجموع آنها باعث تنویر ذهن مخاطب

الجسُم، الطویُل العریُض العمیُق یحتاُج »مثال در 
صفات  طویل و عریض و احتیاج « إلی فراغ  یشُغُله

 7مجموعًا کاشف از حقیقت جسم هستند.

رُّ »در آیه  ُه الشَّ ذا َمسَّ َق َهُلوعًا إ  ْنساَن ُخل  نَّ اْْل  ا 
ُه اْلَخْیُر َمُنوعاً  ذا َمسَّ ُه »دو جمله  8«َجُزوعًا َو إ  ذا َمسَّ إ 

رُّ َجُزوعاً  ُه اْلَخْیُر َمُنوعاً »و « الشَّ ذا َمسَّ که به « إ 
« َهلوع»اند معنای صورت دو نعت ظرف آورده شده

 .9فراز3. صحیفه سجادیه، دعای5
 .410، ص2. ریاض السالکین، ج8
 .223، ص1. مواهب الفتاح، ج7
 .13-21ج، آیات . سوره معار 6
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بنابراین چون انسان هرگاه که  1را روشن می کنند.
کند و اگر خیری دچار شّری شود، جزع و فزع می

شود، دارای صفت به او برسد، بخیل و حریص می
 است.« َهلوع»

 تتمیم معنا:.1

اگر نقش منعوت خبرباشد )چه ناسخ یا غیر ناسخ(، 
آید که جمله، بدون آوردن نعت گاهی پیش می

رساند و در واقع معنای کاملی را به مخاطب نمی
بدیهی و غیرمفید است. متکلم نیز برای فهم 
مقصود خود به مخاطب و دوری از عبث ناچار از 

ْو »ر آیه:تقیید به نعت است؛ مثال د
َ
ْنُتْم ق

َ
م  َبْل أ

به معنای -« عادون»بدون آوردن کلمه 2«عاُدون
گویی معنا ناقص است. زیرا نسبت -ظالمون

بُّ نحُن أناس  ُنح  »قومیت به آنها بدیهی است. یا در
بدون تقیید أناس)انسانها( به جمله ما «  الحدیَث 

ید. زیرا نمابعد، کالم، عبث و بلکه زائد و مبتذل می
 3هاست.و تکلم مخصوص انسان« نحن»میر ض

از این قبیل سخن امام سجاد علیه السالم در 
ْیُت »صحیفه مبارکه است:

َ
ْد َرأ

َ
ي -َفَکْم ق َله  ْن  -َیا إ  م 

وا َغْیر َك َفَذلُّ  ب 
زَّ َناس  َطَلُبوا اْلع 

ُ
رف دیدن 4«أ که بیان ص 

                                                                        
 .31. مطول، ص3

 .122سوره شعرا، آیه  9.
 .440، ص9. النحو الوافی، ج1

بدون نعتی که بعد از آن آمده -انسان ها 
ت را از غیر خدا طلبیدند و ذلیل )انسانهایی که عزّ 

بی فایده و دور از شأن امام علیه السالم و  -شدند(
 بی معناست.

 بیان علمیت:.3

گاهی نیز توصیف منعوت برای این است که گوینده 
علم خود به حاالت و احواالت چیزی را بیان کرده 
و اظهار فخر و علمیت به مسأله کند؛ زیرا که ممکن 

بی اطالع فرض کند. طبعًا در  است شنونده او را
این حالت مخاطب باید عالم به حال منعوت باشد؛ 

یَت هل رأ»مانند اینکه شخصی در پاسخ به سؤال 
نعم رأیُت خالدًا البائَع داره و »بگوید:« خالدًا؟

که با آوردن این صفات علم خود را « المفارَق أهَله
 5کند.نسبت به حال خالد بیان می

 کیفیت:بیان حال و .81

در این غرض متکلم نعت را برای تبیین و روشن 
که در نظرش -کردن کیفیت و کمیت منعوت 

ها معموال تابع آورد، اینگونه نعتمی -اهمیت دارد
ْیل  »مفعول مطلق هستند؛ مثال در آیه  َن اللَّ َو م 

یال ْحُه َلْیاًل َطو  که اصل آن  6«َفاْسُجْد َلُه َو َسبِّ

 .21، فراز21. صحیفه سجادیه، دعای4
 .32، ص9. حاشیه الصبان، ج5
 .22. سوره انسان، آیه 8



 اغراض نعت در صحیفه سجادیه                  

 

34 

حُه لیاًل ت» « طویالً »بوده، کلمه « سبیحًا طویاًل وَسبِّ
چگونگی تسبیح و سجده کردن در شب را می 

  1رساند، یعنی تسبیح طوالنی.

امام سجاد علیه السالم نیز در بیانشان اینگونه 
َك َو آل  »دارند: َك َو َرُسول  د  َعْبد  ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ اللَّ

لَ  َیًة َعَلی الصَّ ، َصاَلًة َعال  د  که کیفیت  2«َوات  ُمَحمَّ
درود خدا بر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را 

کنند. این نعت نیز فوق درود های دیگر طلب می
 مفرد، مشتق و حقیقی است.

 ترغیب و تشویق:.88

گاهی گوینده برای متوجه ساختن شنونده به 
عظمت چیزی و تشویق او به آن شیء از نعت بهره 

رد ر قرآن کریم، بیشتر درموگیرد. این نوع نعت دمی
وعده های خداوند نسبت به عمل صالح آورده 

ُلوا »است. در آیه شده یَن آَمُنوا َو َعم  ذ 
نَّ الَّ إ 

ْجر  َغْیُر َمْمُنون  
َ
حات  َلُهْم أ ال  پاداش خداوند  3«الصَّ

در مقابل ایمان و عمل صالح غیر مقطوع و بی 
 .استشمرده شده 4پایان یا به قولی بی منت

                                                                        
 .22. درر البالغه، ص3
 .11، فراز 22. صحیفه سجادیه، دعای 9
 . 2. سوره تین، آیه1
 .2ص ،3. مجمع البیان، ج4
 .10. سوره صف، آیه 5

یَن آَمُنوا َهْل »همچنین است آیات کریمه  ذ 
َها الَّ یُّ

َ
یا أ

ُکْم َعلی ُدلُّ
َ
یم أ ل 

َ
ْن َعذاب  أ یُکْم م  جاَرة  ُتْنج  که  5«ت 

خداوند باری تعالی برای ترغیب مومنان آنان را به 
خواند که ناجی از عذاب آخرت است تجارتی فرامی

ولش و مال التجاره آن چیزی جز ایمان به او و رس
صلی الله علیه و آله و جهاد فی سبیل الله در مقابل 
آمرزش تمام خطایا و خلود در بهشت نیست. وه که 

 چه تجارتی است تجارت با خداوند متعال!

در صحیفه نیز امام علیه السالم ظاهرا با قصد 
تشویق و ترغیب مومنان در مورد صفات متعالیه 

یب  ُمج  »فرمایند:الهی می ر 
َ
َك ق نَّ یم  إ  یع  َعل   یب  َسم 
یم همانا که تو نزدیک، »6«َعُفوٌّ َغُفور  َرُءوف  َرح 

پاسخگو، شنوا، دانا، بخشنده، آمرزنده و بسیار 
 «مهربان هستی!

 یس:یئ  ت  .82

-گاهی گوینده برای ایجاد یأس و نامیدی و به گونه

ای تمسخر آمیز نعت را به کار برده تا مقصود خودرا 
ن آیه شریفه که در جواب به کامل کند؛ همانند ای

؛ بنابر  اینکه نقش 12، فراز25. صحیفه سجادیه، دعای8
وان تاین کلمات را نعت برای خبر در نظر بگیریم، البته می

ها را خبرهای متوالی دانست که در این صورت نیز دور این
 از غرض مذکور نیست.
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-های اهل جهنم داده میفریادها و استغاثه

یرا»شود. داَو اْدُعوا ُثُبورًا َکث   1«ال َتْدُعوا اْلَیْوَم ُثُبورًا واح 
که هنگامی که  2ثبور به معنای هالکت است.

کافران از شدت عذاب درخواست مرگ و هالکت 
تان ییکبار درخواست مرگ برا»رسد:کنند ندا میمی

 3.«کارساز نیست! بسیار درخواست مرگ کنید

 تعلیل:.89

نعت گاهی علت حکم را در خود گنجانده و افاده 
نا»کند؛ همانند آیه تعلیل می یَن َیُقوُلوَن َربَّ ذ 

 الَّ
ْهُلها

َ
م  أ ال 

ه  اْلَقْرَیة  الظَّ ْن هذ  ْخر ْجنا م 
َ
که در آن  4«أ

ه ک خداوند متعال از زبان مستعضعفین  مسلمانی
بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در 
مکه باقی و تحت ظلم و شکنجه های قریش به 

 بار الها مارا از این»کند ستوه آمده بودند بیان می
شهر رهایی ده! چون اهالی آن بر ما ستم 

  5«کنندمی

یعلیه السالم اینچنین مدر صحیفه سجادیه امام 
یم   َحْمدًا ُنْعَتُق »فرمایند: َلی َکر  ه  إ 

یم  َنار  اللَّ ل 
َ
ْن أ ه  م  ب 

ه َوار  اللَّ گوییم به این خداوندا تو را سپاس می 6«ج 
َرهانی و در بارگاه  علت که ما را از عذاب دردناک ب 

                                                                        
 .14. سوره فرقان، آیه3
 .29، ص1. جمهره اللغه، ج9
، 2ج؛ ارشادالعقل، 29، ص13ریر والتنویر، ج. التح1

 .202ص

ات جایگاه دهی. این نعت  جمله و حقیقی، کریمانه
علت بیان حمد است. منظور از علت اعم از علت 

 تامه و ناقصه است.

 نتیجه 

کالمی که فقط دارای مسند و مسند الیه باشد 
ند. گویاطالق دارد. آوردن قید در کالم را تقیید می

ل متبوع است که از جمله این قید  نعت، تابع ُمکم 
هاست. نعت به اعتبارات اشتقاق، إفراد و چگونگی 
توضیح منعوت تقسیماتی دارد. اگر نعت معرفه 

اگر نکره باشد،  باشد غرض از ذکر آن، توضیح و
تخصیص است. این دو غرض اصلی هستند. 
مدح، ذم، تاکید، ابهام، تفصیل، ترحم، تعمیم، 
کشف، تتمیم معنا، بیان علمیت، بیان کیفیت، 
ترغیب ، تیئیس و تعلیل از اغراض فرعی به شمار 

روند. همه این اغراض جز إبهام، کشف، بیان می
 ارد.د علیت و تیئیس در صحیفه سجادیه کاربرد

 

 

 

 .25. سوره نساء، آیه4
 .594ص1. الکشاف، ج5
 .15. صحیفه سجادیه، دعای اول، فراز8
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 در آیه مباهله «انفسنا»بررسی فضیلت 

 1سالم و المسلمین علی ربانی گلپایگانیحجت اال 

 2ن زارع پورسالم محسحجت اال  

 3امیر امیری خراسانی 

 :چکیده
ً بیشتر مفّسران اهل سّنت پذیرفته  4یه مباهلهآ در «أنفسنا»اند که مراد از تمام مفّسران شیعه و تقریبا

علی امام م برای فضیلتی بس عظی «انفسنا»مطابق تقریر رایج، تعبیر و  باشد( میععلی )امیرالمؤمنین 
ده جان پیامبر و نفس او خوانده ش  (ع)توضیح که در این تعبیر، علی شود؛ با این محسوب می (ع)

معنای حقیقی یعنی اتّحاد وجودی و نفسانی، منظور نیست؛ زیرا در عالم خارج،  ،است و بدون شک
توان گفت مراد آیه شریفه و امیرالمؤمنین علیه السالم ، دو نفر هستند نه یک نفر. پس می )ص( پیامبر

 است.)ص( در علّو مقام، همچون پیامبر( ع)ی این است که عل

 
نامیرالمومنیآیه مباهله، أنفسنا و أنفسکم، فضائل امیرالمؤمنین،  :کلیدواژه

                                                                        
 . استاد علم فلسفه و کالم در حوزه علمیه قم. 3
 . استاد اصول فقه در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(. 9
 له بهجت)ره(.. طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه آیت ال 1
 .21. سوره نساء، آیه 4
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 مقدمه

های اعتقادی ریشه در هویت حقیقی انسان پرسش
دارند و آدمی با پاسخگویی به این سوال ها راه تیره 

ا ر و تار زندگی را روشن و مسیر حیات سعادتمندانه 
دانیم کند. تا آنجا که میبرای خویش هموار می

انسان در هیچ دوره ای از تاریخ خود، از این پرسش 
ها به دور نبوده و دغدغه و جست و جو برای یافتن 
پاسخ های مناسب را رها نکرده است.  بحث امامت 

ر د صّلی الله علیه و آله و جانشینی پیامبر اکرم 
سزایی برخوردار بوده و میان مسلمین از اهمّیت به 

ها و شبهاتی به همین سبب، همواره با چالش
 همراه بوده است.

ه و آله صّلی الله علی از آنجا که جاشینی پیامبر اکرم
جایگاهی بس شریف و خطیر است، هر کسی تاب 
این مقام را ندارد؛ از این رو شیعه در طول تاریخ 

موال ل تا فضای صّلی الله علیه و آله کوشیده است
علی علیه السالم  را به عنوان کسی که معتقد به 
امامت و جانشینی وی هستند، بیش از پیش 

 استخراج و به جهانیان عرضه نمایند.

از جمله فضائل فراوانی که برای آن حضرت در  
هاست این است که پیامبر میان شیعه بر سر زبان

 هعلی علیه السالم  را ن صّلی الله علیه و آله اکرم 
تنها به عنوان جانشین، بلکه به عنوان جان  شیرین 
خویش به دیگران معّرفی کرده است. این فضیلت 

مباهله  در آیه« أنفسنا و أنفسکم»معمواًل به تعبیر 
 شود. استناد داده می

برای  در روز مقّررصّلی الله علیه و آله پیامبر اسالم 
 و مباهله با مسیحیان َنجران، با علی، فاطمه زهرا

حسن وحسین عازم مباهله شد. در این آیه کلیه 
الفاظ وارد شده مصادیق آن ها  معین است.و علی 
علیه السالم  جزء هیچ یک از الفاظ قرار نمی گیرد 
جز أنفسنا.حال با قبول اینکه مصداق انفسنا علی  
علیه السالم   اصل بحث ما  در این نوشتار است 

ه السالم  ی علی علیکه آیا این تعبیر فضیلتی را برا
 نماید یا نه ؟اثبات می

ممکن است در نگاه ابتدایی کسی بگوید:تعبیر 
در این ایه تعبیری عرفی و رایج است «أنفسنا»

 درست مانند اینکه

وقتی دو گروه با هم هستند یک گروه که عقب 
 «شما بروید»گوید:افتاده به گروه دیگر می

به این   می آییم!آیا تعبیر خودمان«خودمان»ما
معناست که همه اعضای این گروه به منزله نفس 
و جان یکدیگرند؟!آیا تعبیر آنفسنا در آیه شریفه 
مباهله هم چنین است،یا بار فضیلتی را برای وجود 
مبارک امیر المومنین علی علیه السالم  به دوش 

کشد؟همچنین آیا استفاده فضیلت از تعبیر می
 مه اطهار و حتی خودأنفسنا در آیه مباهله توسط ائ

حضرت امیر  علیه السالم  صورت گرفته یا فقط 
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برداشت متکلمان و مفسران است. که علی علیه 
ست.در اصّلی الله علیه و آله السالم  نفس پیامبر 

این نوشتار برآنیم که به این پرسش  پاسخ مناسبی 
 ارائه دهیم.

در  شود کهمقاله حاضر از چهار قسمت تشکیل می
به بیان شأن نزول آیه مباهله و معناشناسی ابتدا 

أنفسنا در لغت به صورت اجمالی می پردازد و در 
ادامه به بررسی اثبات فضیلت انفسنا را در 
روایات،منابع کالمی،و تفسیری فریقین مورد 

دهیم.علت تقسیم بندی فصل ها به بررسی قرار می
این شکل بدین علت است که از طرفی  باید 

یی نسبت به فضای بحث پیدا کند و مخاطب آشنا
از در ادامه از ان جا که مبحث مبحثی کالمی است 
و از طرفی دیگر شأن نزول آیه مباهله مربوط به 
ماجرای مباهله است و باید تفاسیر در ذیل آن بحث 

شود ودیگر این که روایاتی که در این باب ذکر می
 شده را نیز باید مفصال بررسی کنیم.

 لی آیه ی مباهلهمعرفی اجما

ْلم  َفُقْل » َن اْلع  ْن َبْعد  ما جاَءَك م  َك فیه  م  َفَمْن َحاجَّ
ساَءُکْم َو  ساَءنا َو ن  ْبناَءُکْم َو ن 

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
َتعاَلْوا َنْدُع أ

ه  َعَلی 
ْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اللَّ ْنُفَسُکْم ُثمَّ َنْبَته 

َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
أ

بیَن   1«اْلکاذ 

                                                                        
 .21. سوره آل عمران، آیه 3

و )درباره مسیح(به ت د از علم ودانشی کههرگاه بع»
رسیده،)باز(کسانی با تو به محاّجه وستیز برخیزند 
به  آنان بگو:بیایید ما فرزندان خود را دعوت 
کنیم،شما هم فرزندان خود را؛ما زنان خویش 
رادعوت نماییم؛شما هم زنان خویش را،ما از نفوس 
خود دعوت کنیم شما هم از نفوس خود؛آن گاه 

هله کنیم ؛ولعنت خود را بر دروغگویان قرار مبا
 «.دهیم

 شأن نزول آیه مباهله

در شأن نزول این آیه شیعه و سنی اتفاق نظر دارند 
که نصارای نجران با تمسک به این که عیسی  علیه 
السالم بدون پدر متولد شده با شبهه ی الوهیت 
حضرت عیسی علیه السالم به بحث و مجادله با 

و در  پرداختتندصّلی الله علیه و آله  پیامبر اکرم
نَّ إ  »مقابل حضرت اقامه ی برهان و استدالل نمود

ْن ُتراب  ُثمَّ  َمَثَل عیسی ه  َکَمَثل  آَدَم َخَلَقُه م 
ْنَد اللَّ ع 
آنان به جای پذیرش و تمکین  2«قاَل َلُه ُکْن َفَیُکون

در مقابل برهان، لجاجت و عناد نشان دادند، این 
ا آن ها ر  صّلی الله علیه و آله  که پیامبر جا بود

دعوت به مباهله و نفرین متقابل نمود و افراد 
مباهله کننده از جانب خود را برای مباهله با آنان 

ّلی ص نوه های پیامبر« أبنائنا»معرفی نمود. مراد از 

 .53آل عمران، آیه. سوره  9
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یعنی حسن  علیه السالم  و حسین   الله علیه و آله 
 ی دخترش فاطمه س وعلیه السالم  و نسائنا یعن

 مراد از کلمه ی أنفسنا به اتفاق مفسران پیامبر
   1و علی علیه السالم  است.صّلی الله علیه و آله 

 انفسنا در لغت

در لغت دو معنای اصلی دارد؛یکی به « نفس»کلمه 
معنای روح و دیگری به معنای ذات و حقیقت یک 

ش شود نفس فالنی از بدنچیزاست.وقتی گفته می
ج شد،مقصود معنای اول است و هنگامی که خار 

شود؛فالنی نفس خود را هالک کرد گفته می
 2معنای دوم مراد است.

 واکاوی فضیلت أنفسنا در روایات فریقین

بر آنیم تا پاسخی برای این از مقاله در این بخش 
 پرسش ها پیدا کنیم؟

.آیا روایتی در منابع فریقین وجود دارد که 9
در آیه ی مباهله ناظر به بیان  را« أنفسنا»تعبیر

فضیلتی برای امیرمؤمنان علی علیه السالم  بداند 
 یا نه؟

                                                                        
 .521، ص2. تفسیر نمونه، ج 3
، 14؛ لسان العرب، ج1923، ص2. اقرب الموارد، ج 9

 .913ص

. آیا غیر از آیه ی مباهله مستند دیگری وجود دارد 5
ّلی ص که در آن أمیرالمؤمنین نفس و جان پیامبر

 معرفی شده باشد؟الله علیه و آله 

 روایات اهل سنت 

انستن فضیلت ددر منابع اهل سنت روایتی مبنی بر 
تعبیر أنفسنا در ایه مباهله یافت نشدلیکن در برخی 
روایات بدون استناد به آیه مباهله،امیرالمومنین 
علی علیه السالم  نفس وجان پیامبر دانسته شده 

 باشد:است.این روایات به شرح ذیل می

د: نویس.أحمد بن شعیب نسائی الشافعی می9
 ده اند: اگر ازفرمو« بنی ولیعة»پیامبر درباره ی

مخالفت با من دست برندارد مردی همانند خود را 
به جنگ با آنان خواهم فرستاد تا فرمان مرا درباره 
ی آن ها اجرا کند؛ جنگویانشان را خواهد کشت و 
ذریه ی آن ها را اسیر خواهد کرد. أبوذر گفته است: 

یه علی عل صّلی الله علیه و آله مقصود پیامبر
  3السالم  بود.

.به نقل خطیب خوارزمی، از محدثین اهل سنت؛ 5
ده در روایتی فرمو صّلی الله علیه و آله رسول اکرم

 4.«علی نفسی» است

 .22، ح29، باب101. خصائص امیرالمؤمنین، ص 1
 .129، ح141. مناقب االمام امیرالمؤمنین)ع(، ص 4
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 در روایات متعددی صّلی الله علیه و آله .پیامبر5
درباره ی علی علیه السالم فرموده است علیٌّ مّنی 
و أنا من علّی ، گوشت و لحمه من لحمی و دمه من 

      1دمی.

 .عبدالرحمان ابن عوف نقل می کند که  پیامبر1
فرمودند: ای مردم قطعا من  صّلی الله علیه و آله

زودتر از شما می میرم تا آماده کنم برای شما منزل 
و مقام خوب و طیبی در جهان آخرت و وصیت 

کنم شما را که به عترتم خوبی کنید و همانا می
ه سی کگاهتان حوض کوثر است و قسم به کوعده

جانم در دست اوست باید نماز را به پا دارند و زکات 
را بپردازند یا برمی انگیزم به سوی آن ها مردی را 

های از خودم یا مانند نفس خودم پس گردن
جنگویانشان را باید بزند و ذریه آن ها را به اسارت 

 بگیرد. 

راوی گفت: مردم پنداشتند که آن شخص ابوبکر یا 
علی  دست صّلی الله علیه و آله رعمر است، پیامب

علیه السالم  را گرفت و گفت: این است آن 
  2شخص.

                                                                        
؛ مسند احمد 102و  104. خصائص امیرالمؤمنین، صص 3

 ،12423 ،12441 ،12440، احادیث19بن حنبل، ج
 .13119، ح15و ج 12415

یه و صّلی الله عل .نقل شده که شخصی از پیامبر3
پرسد که بعد از شما بهترین مردم کیست؟ می آله

فتم فرمودند ابوبکر. گ صّلی الله علیه و آله  پیامبر
 ه و آلهصّلی الله علی بعد از ابوبکر کیست؟ پیامبر

فرمودند عمر. پس فاطمه گفت یا رسول الله: در 
علی علیه السالم  چیزی نگفتی. فرمود: ای  مورد

 3فاطمة علی علیه السالم  مثل نفس من است.

 روایات شیعه

برخالف رای و نظر اهل سنت،در منابع تشیع 
در «أنفسنا» روایات بسیاری مبنی بر اثبات فضیلت

رخی از این روایات در آیه مباهله وجود دارد که ب
 ادامه اورده می شود:

روزی حضرت رضا علیه السالم در مجلس .9
مأمون حاضر شدند و در آن مجلس جماعتی از 
علمای اهل عراق و خراسان حضور داشتند. مأمون 

 رو به حضار گفت که در مورد آیه شریفه: 

؛ مجمع الزوائد و 201، ص11. المطالب العالیة، ج 9
 441، ص4؛ کنزل العمال، ج252، ص3منبع الفوائد، ج
 با کمی تفاوت.

، 1ج . الفوائد المجموعة فی األحادیث الموضوعة، 1
 .912ص
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ب»  ْن ع  ذیَن اْصَطَفْینا م  تاَب الَّ ْوَرْثَنا اْلک 
َ
ْنُهْم اُثمَّ أ نا َفم  د 

اْلَخْیرات    ب 
ق  ْنُهْم ساب  د  َو م  ْنُهْم ُمْقَتص  ه  َو م  َنْفس  م  ل  ظال 

َك ُهَو اْلَفْضُل اْلَکبیر ه  ذل 
ْذن  اللَّ إ    1«ب 

آنگاه این کتاب)قرآن(را بر گروهی از بندگانمان »
که)آنان را(برگزیدیم به میراث دادیمفپس برخی از 

اب(بر خود ستمکارند و بندگان ما )در عمل به کت
بعضی میانه رو و برخی با اذن اللهی نسبت به 
کارهای خیر سبقت گیرند،که این همان فضل 

 «.بزرگ اللهی است

مرا خبر دهید. علما گفتند که خداوند امت را اراده 
کرده است و مأمون به امام علیه السالم  گفت: یا 

:» فرمایندگویی؟ حضرت میأباالحسن تو چه می
یم گوآن چه را که آن ها گفتند نمی گویم و می من

که خداوند عترت طاهره را از آن آیه اراده کرده 
و مأمون گفت: چگونه از آن عترت را بدون « است.

امت اراده کرده است و حضرت در جواب فرمودند: 
اگر خداوند امت را اراده کرده پس همه ی امت در 

ند که خداو بهشت بودند و در آیه ی مباهله هنگامی
پاکان خلق خود را ممتاز کرد، پیغمبرش را فرمان 
داد فرمود: بگو ای محمد بیایید تا بخوانیم پسران 
ما را و پسران شما را و زنان ما را و زنان شما را و خود 
ما و خود شما را سپس به درگاه خداوند زاری کنیم 

                                                                        
 .92. سوره فاطر، آیه 3

و لعنت خداوند را بر دروغگویان مقدر داریم. پس 
م  و علی علیه السال ّلی الله علیه و آلهص پیغمبر

لیهم السالم را برآورد و عحسن و حسین و فاطمه 
آنان را با خود قرین ساخت، آیا میدانید معنای 
أنفسنا و أنفسکم چیست؟ علما گفتند: مقصود خود 
آن حضرت است. امام فرمودند: غلط گفتید. همانا 

لش یمقصود از آن علی  علیه السالم  است و یک دل
نگامی است ه صّلی الله علیه و آله گفته ی پیامبر

که فرمود باید بنی ولیعة )تیره ای از کنده ی یمن 
بودند( باز ایستند و گرنه مردی بر سر آنان فرستم 
که چون خود من است، مقصودش علی علیه 
السالم  بود. این خصوصیتی است که احدی بر آن 

الف خسبقت نگرفته و فضیلتی است که بشری م
آن نیست و شرفی است که هیچ کس بر آن پیشی 

فس علی  ن صّلی الله علیه و آله  نگرفته زیرا پیامبر
  2علیه السالم  را چون خود قرار داده است.

نقل شده  امیرالمؤمنین علی  علیه السالم .5
فرمودند: رازداران از اصحاب رسول خدا علم پیدا 

ه برای او کردند که در میان آن ها مردی نیست ک
منقبتی باشد مگر در حالی که در آن منقبت شرکت 
کردم و بر او برتری یافتم و هفتاد منقبت برای من 
است که احدی از اصحاب رسول خدا در آن شرکت 
نکردند پس گفتم یا امیرالمؤمنین مرا از آن ها خبر 

 .441، ص1. تحف العقول عن آل الرسول، ج 9
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بده. پس امام فرمودند: قطعا اولین منقبت برای 
یدم به خدا حتی در حد من این است که شرک نورز 

 یک چشم به هم زدن و نپرستیدم بتی را و... . 

و قطعا نصاری امری را ادعا کردند که خداوند در 
 )آیه مباهله( را نازل کرد : رابطه با آن امر آیه ای

فمن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل »
تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نسائکم ثّم 

  1«هل فنجعل لعنت الله علی الکاذبیننبت

پس نفس من نفس رسول خدا ص و و مقصود از 
    2زنان فاطمه س و فرزندان حسنین می باشد.

قل ن صّلی الله علیه و آله ابن سیرین از پیامبر
به صّلی الله علیه و آله  کند که پیامبرمی

 امیرالمؤمنین فرمود تو از منی و من از تو هستم
أنا منک( و در روایت دیگری  )أنت منی و

  3فرماید: أنت منی کروحی من جسدی.می

پیامبر فرمود من کنت مواله فعلی مواله و .5
همچنین در روایت دیگر خطاب به امام علی علیه 

فرماید أنت منی بمنزلة هارون من السالم می
موسی و همچنین میفرماید أنت ولی کل مؤمن و 

 فرماید علی منیمیمؤمنة بعدی و در روایت دیگر 

                                                                        
 .21. سوره آل عمران، آیه 3
 .522، ص2. الخصال، ج 9
 .212، ص2. مناقب آل أبی طالب، ج 1

و أنا من علی. در روایت دیگر به امام علی علیه 
فرماید حربک حربی و سلمک سلمی و السالم  می

ذیَن »4فرمایدبه قول خداوند متعالی می نَّ الَّ إ 
ین َذلِّ

َ
ي اأْل َك ف  ولئ 

ُ
َه َو َرُسوَلُه أ وَن اللَّ   5«ُیَحادُّ

واکاوی فضیلت أنفسنا در منابع کالمی اهل 
 ننتس

هنگامی که آیه ی مباهله نازل شد پیامبر، علی .9
و فاطمه و حسنین را جمع کرد که این داللت بر 

ه کند که علی بکند و اقتضا میبرتری علی می
امامت شایسته تر است و چاره ای نیست که مراد از 
أنفسنا و أنفسکم علی باشد. و این که او را از نفس 

ست قرار دهیم جایز نی صّلی الله علیه و آله  پیامبر
کنیم مگر این که او را در فضل بخواند. و ما بیان می

که امامت گاهی در کسی است که برتر نیست و در 
میان علمای ما کسی است که از صاحبان اثر ذکر 

 کرده که علی در مباهله نبوده است.

ه آن کند بر این معنا کأنفسنا و أنفسکم داللت می
امبر نزدیک است شخص از حیث نسب به پی

همانطور که به کسی که به قومی در نسب نزدیک 
شود: إنه من أنفسهم. و داللت این است گفته می

 .20. سوره مجادلة، آیه 4
، 1. عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب امام األبرار، ج 5

 .214ص
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آیه بر شدت محبت پیامبر و فضل علی بلندی 
جایگاه او نزد پیامبر را انکار نمی کند و ما فقط 

  1داللتش بر افضلیت و امامت را منکر شدیم.

ت و محال است که علی اس« أنفسنا » مقصود از .5
 نفس علی نفس پیامبر باشد بنابراین مقصود برابری
نفس وی با نفس پیامبر در صفات کمال است، تنها 
صفت نبوت که مخصوص پیامبر است مستثنا 

  2خواهد بود.

در ری مردی به نام محمد بن حسن حمضی .5
زیست که معلم اثنی عشریه)امامیه( بود. او می

بن ابی طالب از همه ی عقیده داشت مقام علی ا
پیامبران باالتر است به استثنای خاتم األنبیاء. 
دلیل سخنش آیه ی مباهله بود که به صراحت 

گوید علی علیه السالم  جان پیامبر است و چون می
حقیقت انسان جان اوست پس علی باید در همه ی 

 ه صّلی الله علیه و آل فضائل و کماالت با پیامبر
م  مقام نبوت که علی علیه السالیکسان باشد مگر 

لیه و صّلی الله ع حائز آن نیست. اما برتری پیامبر
بر همه ی انسان ها امری است که دلیل قاطع  آله 

کند. آن گاه به حدیثی استشهاد آن را اثبات می
» ودند:فرم صّلی الله علیه و آله  کرد که پیامبرمی

                                                                        
 .142، ص20التوحید و العدل، ج . المغنی فی أبواب 3
 .22،  ح29، باب101. خصائص أمیرالمؤمنین، ص 9

 وخواهد به دانش آدم و بندگی نوح کسی که می
خلیل بودن ابراهیم و هیبت موسی و برگزیدگی 
عیسی بنگرد به علی ابن أبی طالب  علیه السالم 

 3«نگاه کند.

منابع کالمی واکاوی فضیلت أنفسنا در 
 شیعه

 له صّلی الله علیه و آ در این که علی جان پیامبر. 9
و نفس او خوانده شده، بدون شک معنای حقیقی 

ست مچون پیامبر نیه« علی » منظور نیست؛ یعنی 
بلکه منظور این است که علی  علیه السالم  در 

 صّلی الله علیه و رفعت و علو مقام همچون پیامبر
است که نفس پیامبر خوانده شده است . از  آله 

 ه و آله صّلی الله علی سوی دیگر بدون تردید پیامبر
أفضل از همه بود بنابر این هر که نفس پیامبر باشد 

از همه خواهد بود پس علی أفضل از  او هم أفضل
 4همه است.

مباهله که گویاست امیرالمؤمنین در آیه . 5
سنجش، خود پیامبر است و در آن است برای آن 
حضرت و دو پسرش و همسرش علیهم السالم 
فضیلتی خاص که هیچ کس از آدمیان و عالمیان 
با آن ها در آن شریک نیست و آن قول خداوند 

 .422، ص2. التفسیر الکبیر، ج 1
 .211. کشف المراد، ص 4
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سوره ی آل  39یه ی شریفه ی سبحان است در آ
بگو )ای محمد( بیایید تا بخوانیم پسران »عمران: 

خود و پسران شما و زنان ما و زنان شما و خود ما و 
خود شما را و آن گاه به درگاه خدا نفرین کنیم و 

و  و أنفسنا« بسازیم لعنت خدا را بر دروغ گویان.
أنفسکم و نیز بخوانیم نفس خود و نفس شما را و 

به اتفاق مراد به نفس امیرمؤمنان علی علیه السالم  
است. این جا برای آن که کسی نفس خود را بخواند 
چه این معنی از میان مرد و نفسش صورت نبندد 
پس البد نفس مجاز بود و مورد او بر مبالغه بود. 
یعنی بخوانیم کسی را که حکم نفس او حکم نفس 

 باشد الخ. با این که ما باشد و آن چه ما را باشد او را
مورد اتفاق است که جز فاطمه زهرا س که مصداق 
نسائنا باشد و حسنین که مصداق أبنائنا باشد به 
همراه پیغمبر مرد دیگری در مجلس مباهله ی آن 
حضرت با نصارای نجران نبوده و این خود دلیل 
است بر اختصاص قسمت عصمت آنان در برابر 

  1دیگران.

کند بر اولویت علی ابن أبی لت میاین آیه دال. 5
طالب در امامت و استحقاقش برای خالفت. قطعا 
خداوند تعالی علی ابن أبی طالب علیه السالم  را به 

                                                                        
، 2ای، ج. کنزالفوائد و التعجب. ترجمه محمدباقر کمره3

 .949ص

رار داد: ق صّلی الله علیه و آله  منزله ی نفس پیامبر
زیرا معنا ندارد که « أنفسنا » برای این که مراد از 

امر کردن  انسان خودش را بخواند همان طور که
انسان به خودش نیز معنا ندارد، مراد از أنفسنا 
نیست مگر فاطمه و حسن علیه السالم  و حسین  
علیه السالم  به خاطر قرار گرفتن آن ها تحت 
مفهوم أبناء و نساء، پس چاره ای نیست که مراد 
شخص دیگری غیر خودش و فاطمه و حسنین 

ین معباشد و به اجماع غیر علی نیست. پس مراد 
شود که علی علیه شد. و از اینجا استفاده می

ی صلّ  السالم  در همه ی صفات مساوی با پیامبر
مگر آن چه که با دلیلی خارج شود  الله علیه و آله 

مانند نبوت. و زمانی که پیامبر برترین بشر باشد الزم 
که به منزله ی نفس -است علی علیه السالم  

  2نبیاء باشد.أفضل مردم حتی أ -پیامبر است

مراد از أنفسنا علی علیه السالم  است اما یگانه . 1
ی الله صلّ  بودن نفس علی  علیه السالم  و پیامبر

 3یعنی متحد بودنشان در کماالت.علیه و آله 

مراد از أنفسنا همان علی  علیه السالم  است . 3
بنابر آن چه ثبت شده به نقل صحیح مراد، نفس 

الله  صّلی ان نفس پیامبرعلی علیه السالم  هم

. البراهین القاطعة فی شرح تجرید االعتقاد الساطعة، 9
 .259، ص9ج
 . 511، ص1. ألفین، ج 1
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نیست در حقیقت، پس واجب است  علیه و آله 
حمل آن بر مجاز یعنی نفس علی  علیه السالم  
مانند نفس پیامبر است هنگامی که او متعارف است 

أسد  زید» گویند:بین اهل زبان در قولشان که می
، منظور این است که زید مثل شیر در شجاعت « 

ان أبو حنیفه است یعنی است و یا أبویوسف هم
أبویوسف مانند أبو حنیفه در فقه قوی است و معلوم 
است که نفس پیامبر برتر از سایر صحابه است . 

  1.پس نفس علی این چنین است

اجماع کردند بر این که آیه مباهله نازل شد در مورد 
م  و و علی علیه السال صّلی الله علیه و آله  پیامبر

 حسین  علیه السالم  و فاطمه حسن  علیه السالم و
علیها السالم و اصحاب استدالل کردند به این که 
امیرالمؤمنین علی علیه السالم  بهترین صحابه 
است از دو وجه؛ یکی از آن دو این که موضوع 
مباهله برای تمییز و جدا کردن حق از باطل است 
و آن صحیح نیست که انجام داده شود مگر به 

به درستی عقیده اش قطع و  وسیله کسی که او
 یقین دارد. 

رسول خدا علی  علیه السالم  را مثل 
سنا و أنف» خودش)نفسه( قرار داد و فی قوله تعالی 

برای این که او اراده کرد قولش را « و أنفسکم 

                                                                        
 .959، ص1. إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، ج 3

فرزندانمان حسن و حسین و زنان ما فاطمه بی 
شک و قول کسی که گفت قطعا او اراده کرد از 

باطل است برای این که از  نفس، خودش را
  2محاالت است که انسان خودش را بخواند.

مراد از این که انسان خودش را بخواند، کسی است 
که جانشین أنفسناست و علی  علیه السالم  را در 
حالی که او را همراه خودش برده است اراده نکرده 

ه با توانستند بگویند کاست ]در این حالت[ کفار می
را آوردی که شرط نکرده بودی و با خودت کسی 

شرط خودت مخالفت کردی. و این است و جز این 
 نیست که معنای کالم جانشین أنفسنا است. 

و شبهه ی واحدی در الوسیط این است: قطعا 
أحمد بن حنبل گفت: از أنفس اراده ی فرزندان 
صبر و جنگ شده و خبر از پسر عموها میدهد 

یه و صّلی الله عل امبرچراکه او نفس پسر عموی پی
است و خداوند متعال فرمود: و ال تلمزوا آله 

أنفسکم ]از این[ اراده ی برادران ضعیفتان شده 
است چرا که آن حمل بر مجاز نمی شود مگر در 
 هنگام ضرورت و اگر این را بپذیریم برای پیامبر

 پسر عموهایی بوده است پس صّلی الله علیه و آله 

 .94و  99، ص2. متشابه القرآن و مختلفه، ج 9



در آیه مباهله« انفسنا»بررسی فضیلت                    

 

 29 

الم  را در میان آن ها  اراده نکرده علیه الس  جز علی
 1است...

واکاوی فضیلت انفسنا در منابع تفسیری 
 فریقین

 به دنبال پاسخ به دو سؤال هستیم:  دامه،در ا

آیا همه مفسران شیعه در طول تاریخ از تعبیر .9
أنفسنا در آیه ی مباهله فضیلتی برای امیرالمؤمنین 

آیا  خیر؟ و علی علیه السالم  برداشت کرده اند یا
شود که بار فضیلتی برای این کسی هم یافت می

 تعبیر قائل نباشد؟

تفسیر مفسران أهل سنت در طول تاریخ از تعبیر . 5
أنفسنا در آیه ی مباهله چیست؟ اثبات فضیلت یا 

 چیزی دیگر؟

 منابع اهل سنت

مراد از أنفسنا حضرت علی  علیه السالم  است و .9
علی  وی الله علیه و آله صلّ  پیامبر آن وجود مبارک

علیه السالم  و حسنین  و فاطمه در مباهله شرکت 
کردند. به داللت آیه شریفه به عقیده ی شیعه 
حضرت علی علیه السالم  أفضل از تمام أنبیاء و 
اولیاء است و حال آن که نمی شود گفت علی 

                                                                        
 .212، ص2. مناقب آل أبی طالب، ج  3
 .412و422، صص2. التفسیر الکبیر، ج 9

ظر باشد . به نأفضل از وجود خاتم األنبیاء نیز می
ضل از أف صّلی الله علیه و آله  اسالماجماع پیامبر 

علی و سایر انبیاء است و چون علی نبی نیست پس 
پیامبر آنکه این تهمتی است واضح بر شیعه هست 
و هیچ فردی از شیعه حتی عوام این عقیده را ندارند 

 2که علی افضل از پیامبر باشد.

قول  3ابن جوزی در تفسیر خود در این مسئله . 5
کند ولی چنین شعبی را بیان میاز جمله سخن 

رأیی را گزارش نمی کند. یعنی چنین سخنی مطرح 
افزود خصوصا و معقول نبوده و گرنه آن را نیز می

برای این که قول اول را که مراد از أنفس را علی 
ابن أبی طا لب علیه السالم  با تکثیر احتماالت 

  3تضعیف کند.

نمی  داللت کلمه أنفسنا بر علی علیه السالم . 5
کند بلکه مراد از آن خود پیامبر است و علی علیه 
السالم  جز کلمه ی أبنائنا به حساب آمده و به 
مباهله فراخوانده شده است. در عرف عرب داماد 
نیز پسر شمرده شده است، از این رو استعمال نوه 
ی دختری و داماد در أبناء یا مجاز است یا عموم 

  4.یعنی احضار خودالمجاز پس ندُع أنفسنا 

 .213، ص1. زادالمسیر فی علم التفسیر، ج 1
 .111، ص2. روح المعانی، ج 4
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کلمه أنفسنا بر علی  علیه السالم  داللت نمی . 1
ه و صّلی الله علی کند بلکه مراد از آن  خود پیامبر

است و علی  علیه السالم جزء کلمه ی أبنائنا  آله 
به حساب آمده و به مباهله فراخوانده شده است. 
قائل به این مطلب هستند که در عرف عرب داماد 

شود. از این رو استعمال نوه ی می پسر شمرده
دختری و داماد در أبناء یا مجاز است یا عموم 

 1المجاز.

 کند و مصدرداللت بر علی  علیه السالم  می. 3
های این روایات همه از منابع شیعه است و مقصد 
و هدف آن ها نیز شناخته شده است و شیعه تالش 

 2کرده که این روایات را ترویج بدهد.

یاری از کتب اهل تسنن از جمله الدرر المنثور در بس
از سیوطی و جامع البیان فی تفسیر القرآن و... 
اصال از أنفسنا و اثبات فضیلت آن بحثی به میان 

 نمی آورند. 

 تفاسیر شیعه

ر آیه د«أنفسنا»علمای شیعه به اتفاق از تعبیر 
مباهله برداشت اثبات فضیلت برای امام علی  علیه 

 ند و ان حضرت را نفس و جان رسول خدا السالم دار 

                                                                        
 .111، ص9. بحرالمحیط، ج 3
 .922، ص9. تفسیر المنار، ج 9
 .415، ص2. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1

 می دانند به همان معنا که قبالصّلی الله علیه و آله 
آورده شد.در ادامه برخی از این منابع و تفاسیر آورده 

 شده که گویای سخن ماست: 

قطعا پیامبر  صّلی الله علیه و آله قرار داد علی  .9
 »علیه السالم  را مثل خودش به گفته ی خداوند:

برای این که خداوند اراده کرد از « أنفسنا و أنفسکم
 را بدون هیچ اختالفی. به گفته ی« أبنائنا » قولش 

خداوند نسائنا و نسائکم فاطمه س و به گفته ی 
 و آله  صّلی الله علیه پیامبر« أنفسنا»خداوند مراد از 

و علی  علیه السالم است برای این که حاضر نشد 
 3غیر از آن دو کسی.

عنا. کند بر این مداللت می« أنفسنا و أنفسکم ». 5
چرا که قطعا او نزدیکی ناشی از لفظ قرابة را اراده 
کرده است. همانطور که درباره ی مردی گفته 
میشود: یقرب فی النسب من القوم. قطعا او از 

باشد. و داللت این آیه بر شدت محبت أنفسهم می
یامبر را و نزد پپیامبر و فضل علی و بلندی جایگاه ا

انکار نمی کند و ما فقط داللتش بر افضلیت و 
 4امامت را منکر شدیم.

. التفسیر الشریف المرتضی المسمی بنفائس التأویل،  4
 . 12، ص2ج
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سوره ی آل عمران هر چند که  39در آیه شریفه . 5
أنفسنا به صورت جمع آمده ولی به اجماع مفسران 
پیامبر خدا علی ابن أبی طالب را به عنوان مصداق 

 یأنفسنا آورده است و این منقبتی عظیم و فضیلت
بزرگ برای حضرت علی  علیه السالم  است که 

کند و هیچ پیامبر از او به عنوان جان خود یاد می
  1کس جز علی  علیه السالم این فضیلت را ندارد.

 نتیجه

از آن چه گذشت چنین استفاده می شود در اینکه 
 ه و آله صّلی الله علی علی  علیه السالم  جان پیامبر

دون شک معنای حقیقی و نفس او خوانده شده، ب
منظور نیست ؛چون وحدت وعینیت وجود علی و 

 پیامبر ممکن نیست.

 ،گرفته در منابع کالمیطبق بررسی های صورت 
در آیه  «نفسنا»تفسیری و روایی فریقین تعبیر 

مباهله حاوی فضیلتی برای أمیرالمومنین  علیه 
السالم است؛به این بیان که منظور از اینکه علی 

است  ه صّلی الله علیه و آل الم نفس پیامبرعلیه الس
این است که علی در رفعت و علو مقام و همچنین 
از نظر صفات وکمال و منزلت معنوی همچون 

امبر است که نفس پی صّلی الله علیه و آله  پیامبر
خوانده شده است یعنی او را به منزله نفس خود 

                                                                        
 .142، ص2. تفسیر کوثر، ج 3

 دانسته است.مگر منزلت نبوت که به رسول خدا
اختصاص دارد و بدین سبب  ی الله علیه و آله صلّ 

پیامبر در رتبه ای باالتر از علی  علیه السالم  قرار 
دارد اما در دیگر صفات و کماالت همتای پیامبر 
است و چون پیامبر در آن صفات بر همگان برتر 

 است علی نیز برتر از آنان خواهد بود.

 منابع
 میقرآن کر  .9
 قم، ش،9535 الخصال، ،یبن عل محمد ه،یبابو ابن .5

 نیجامعه مدرس
لم ع یف ریالمس ،زادیابن عل ،عبدالرحمنیجوز  ابن .5

 یالکتاب العرب روت،داریق،ب9155ر،یالتفس
 یبن اب یعل نینورالد ابوالحسن ،یثمیه مانیسل ابن .1

 قاهره، ق،9191 مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بکر،
 یمکتبه القدس

ن العقول ع تحف ،یابن عل حسن ،یشعبه حران ابن .3
 نیجامعه مدرس قم، ق،9111 آل الرسول،

 ریأم خصائص احمد، ،یشافع یینسا بیشع ابن .3
 بوستان کتاب ش،9595 ن،یالمومن

 همتشاب ،یابن عل محمد ،یشهر آشوب مازندران ابن .1
 للنشر داریدار ب قم، ش،9531 القران و مختلفه،

 مناقب ،یابن عل محمد ،یشهر آشوب مازندران ابن .9
 قم،عالمه ق،9511 ب ع،طال یآل اب

 صحاح ونیعمدة ع ابن حسن، ییحی ق،یطر  ابن .1
 قم، ق،9111 مناقب إمام األبرار، یاألخبار ف

 نیجامعه مدرس یموسسه نشر اسالم
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 احمد، .یابن حجر عسقالن یعل ابن .91
 اض،یر  ه،یالثمان دیبزوائد المسان هیمطالب العال

 ثیو دارالغ دارالعاصمه
 ربح وسف،یابن  محمد ،یاندلس انیابوح .99

 دارالفکر لبنان، روت،یب ق،9151 ط،یالمح
 نیالبراه جعفر، محمد ،یآباد استر .95

 االعتقادالساطعه، دیشرح تجر  یالقاطعه ف
 ابن منظور، نیجمال الدی، أنصار  .95

 روت،یب ق،9191
عبدالرححمن ابن  نیعضدالد ،یجیا .91

 لیدارالج روت،یب شرح المواقف، احمد،
ح رو ریتفس ابن عبدالله، محمود ،یآلوس .93

، ةیالکتب العلم دار روت،یب ق،9193، یالمعان
 ضونیب یمنشورات محمد عل

 ش،9513 کوثر، ریتفس عقوب،ی، یجعفر  .93
 هجرت قم،

منسوب به امام  ریتفس ،یابن عل حسن .91
درسه االمام م قم، ق،9111 ،یحسن عسکر 

 یالمهد 
ابن احمد ابن محمد  موفق ،یخوارزم .99

 قم، ق،9199 ن،یالمومن ریاالمام ام المناقب ،یمک
 نیجامعه مدرس

 ق،9151ر،یالکب رین،تفسیالد فخر ،یراز  .91
 یالتراث العرب اءیاح دار روت،یب
 ق،9191 المنار، ریتفس رضا، محمد د،یرش .51
 دارالمعرفة روت،یب
 ق،9115 الموارد، اقرب د،یسع، یشرتون .59

 یمرعش یالله العظم تیمکتبه آ قم،
  ابن محمد، یمحمد ابن عل .یشوکان .55

 وت،ر یب الموضوعه، ثیاألحاد یجموعه فالم الفوائد
 هیالکتب العلم دار

بن  ریبن جر  محمد ر،یکب یآمل یطبر  .55
 ع، طالب یابن اب یإمامة عل یالمسترشد ف رستم،
 کوشانپور قم، ق،9193

 یف انیابن حسن، التب محمد ،یطوس .51
 یالعرب اءالتراثیإح دار روت،یب القران، ریتفس

 ،ابن مطهر وسفیحسن ابن  .یحل عالمه .53
 دارالهجره ق،9115 قم، ن،یألف

 بن مطهر، وسفیحسن ابن  .یحل عالمه .53
 االعتقاد دیشرح تجر  یکشف المراد ف

 ابن مطهر، وسفیابن  حسن ،یحل عالمه .51
 ق،9199 ن،یالمومن ریفضائل ام یف نیقیکشف ال

 وزارت ارشاد، تهران
 ریتفس یالهد  علم ن،یابن الحس یعل .59

 ،لیوبنفائس التأ یالمسم یالمرتض فیالشر 
 للمطبوعات یاألعلم موسسة روت،یب ق،9159

نهج  یإل نیإرشاد الطالب مقداد، فاضل .51
 ن،یالمسترشد

 یف یالمغن ،یعبداالجبار معتزل یقاض .51
 و العدل دیأبواب التوح

محمد  ترجمه ،یابن عل محمد ،یکراجک .59
 دار الذخائر قم، ق،9191 الفوائد، کنز ،یباقر کمره ا

 ،العمال کنز ابن حسام، ی.علیهند  یمتق .55
 هیالکتب العلم دار روت،یب
 ،یبن مقصود عل یتقمحمد ،یمجلس .55

 ،هیالفق حضرهیشرح من ال  یف نیروضةالمتق
 کوشانپور یاسالم یموسسه فرهنگ قم، ق،9113

 یاثبات برتر  بن محمد، محمد د،یمف .51
 تاسوعا تهران، ن،یالمومن ریحضرت أم

 الفصول المختاره، بن محمد، محمد د،یمف .53
 قم، ن،یمحمد بن حس ،یال خوانسار جمترجمه آقا
 نیمومن انتشارات

 نمونه، ریتفس .ناصر،یراز یش مکارم .53
 ةیدارالکتاب االسالم تهران، ش،9519

 صخصائ ب،ی.احمد ابن شعیشافع یینسا .51
 بوستان کتاب ش،9595 ن،یالمومن ریام
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 گوهر مرادکتاب فلسفی با تکیه بر  تطبیق منطق در کالم عقلی
 

 1نجفیحسین محمد االسالمت حج
 2عرفان جدیدی

 :چکیده
ی ترین آنها کالم عقلی فلسفهای مختلفی بوده است که متقنها دارای روشعلم کالم در طول قرن

است که به دست متکلمان شیعی بنا شده است. از آنجا که فلسفه یکی از منابع مهم این روش است، 
م منطق فلسفی نقشی بی بدیل دارد. فراگیری عل منطق نیز که ابزار فلسفه به شمار می آید در کالم

فلسفی و علوم دیگر ضروری است و این امر جز با تسلط بر مطالب و به -برای آموختن کالم عقلی
کارگیری آنها محقق نمی شودو یکی از بهترین مجال های تطبیق قواعِد منطقی، فلسفه و کالم فلسفی 

 است.

 
منطق، فیاض الهیجیفلسفی، تطبیق  کالم عقلی :واژهکلید

                                                                        
 . استاد ادبیات عرب و کالم در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(. 3
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(. 1931دیر سال . طلبه پایه سوم و پژوهشگر شایسته تق9
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 مقدمه

بدون نگاه پژوهشی و کاربردی داشتن در هر 
های دانش پژوه کم فایده است زیرا علمی، تالش

ره اند که ثمهایی گسسته و مبهماندوخته او گزاره
 عملی نخواهند داشت.

قواعد پیچیده و تا حدودی خشک و دور از عرف 
منطق است ذهن ها را نسبت به کارایی این علم 

دبین کرده است. در این باره باید دانست لزومی بر ب
عرفی بودن این قواعد نیست و مهم این است که 
بتوان با تسلط بر آنها، مجال جریان هر کدام را 

های متداول اطراف خود را تشخیص داد و گزاره
 طبق آنها صحت سنجی کرد.

ما آیا این کار به آسانی صورت می پذیرد؟ آیا ا
حتی هر گزاره ای را به شکل منطقی توان به رامی

بدل ساخت؟ آیا قواعد مذکور درکتب منطق و 
حداقل در کتب متداول فعلی، هیچ خللی ندارند و 
می توان به پشتوانه آنها وارد میدان شد؟ این سوال 
ها باید پاسخ داده شوند تا مسیر پیش رو در پرتو واقع 

 بینی روشن گردد.

یک علم آلی و منطق طبق جمله ای کلیشه ای 
ابزاری است که میدان های وسیع و اصلی آن 
فلسفه و کالم اند. در این میان دو کتاب کالمی مال 
فیاض الهیجی یعنی گوهر مراد و سرمایه ایمان به 
دلیل تسلط ایشان بر حکمت و منطق از ساختار 

بسیار عالی برخوردار است. حتی خود مصنف در 
مطالب منطقی  ابتدای هر دو کتاب خالصه ای از

کند زیرا مطالب کتابش برپایه آنها استوار را ذکر می
است. در ادامه قواعد منطق در کتاب گوهر مراد اثر 

( بررسی خواهند شد تا 9115مال فّیاض الهیجی)م
نمونه ای باشد برای به کارگیری منطق واز آنجا که 
سرمایه ایمان در حقیقت خالصه گوهر مراد است 

 شده است.  از آن چشم پوشی

فلسفی در روشهای  گفتار اول: روش عقلی
 علم کالم و یافتن جایگاه منطق در آن

بحث از منطق در علم کالم به تنهایی رخ نمی 
دهد. یعنی باید دانست که در این علم روشی به نام 
روش منطقی وجود ندارد تا به دنبال کتاب هایی که 
 طبق آن نوشته شده اند بود و شروع به بررسی
قواعد کرد. زیرا اصول کلی آن حتی در محاورات 
عادی هم یافت می شود و استفاده از جزئیات آن و 
بکارگیری اصطالحاتش تابع روش عقلی و 

 مخصوصا فلسفی در کالم است. 

پس در ابتدا باید به دنبال روش عقلی یا بطور دقیق 
تر روش فلسفی بود زیرا متکلم فلسفی برای اثبات 

جز اقامه برهان ندارد و در اینجا  سخن خود چاره
بحثی تاریخی و پر فراز و نشیب وجود دارد که بسیار 
درباره آن قلم زده شده است که می توان در مقام 
 نتیجه گیری به طور خالصه مطالبی را بیان نمود.
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در آغاز شروع مباحث کالمی که دقیقا معلوم نیست 
ولی بی تردید در همان صدر اول بطور جدی و 

، 1شده استخصوصا توسط خوارج پیگیری می
محور مباحث، استشهاد به آیات و کالم نبوی بوده 
و هرکس طبق برداشت خود به ارائه عقایدش می 

 ق(951پرداخته است. تا اینکه احمد بن حنبل)م
کالم نقلی را با بی توجهی کامل به عقل پایه گذاری 
 کرد و عقل را فقط به عنوان مفتاح شریعت معرفی
کرد. پیروان این روش به حنابله یا اهل حدیث 

 2مشهورند.

اما معتزلیان که پس از دوره های ابتدایی خود)از 
هجری تا حدود یک قرن( با همان روش  91سال 

تمثیل  رایج اصول پنجگانه خود را تثبیت می کردند، 
با شکل گیری نهضت ترجمه در زمان مأمون 

 کردند و این عباسی، آثار عقلی یونان را مطالعه
سرآغازی بود برای ورود مباحث عقلی به کالم و 
شروع مخالفتهای نص گرایان با آنها به غرض 

 3جلوگیری از بدعت و ورود کفریات به دین.

 ق( و551در ادامه این درگیری، اشعری)م
ق( سعی بر برقراری اعتدال بین 555ماتریدی)م

                                                                        
. ساختار 1914. دیباجی، سید محمدعلی. زمستان3

 . 201-115. صص91فلسفی کالم. قبسات. ش
. روش شناسی 1915. علوی، سید محمد حسین. پاییز9

 .114ـ31. ص9علم کالم. معارف عقلی. ش

نص گرایی و عقل گرایی  داشتند که در این بین، 
اشعری با عقل پسند کردن عقائد اهل حدیث جانی 
دوباره به آنان بخشید. به عنوان مثال برای توجیه 

 نظریه جبر بحث کسب عمل را مطرح کرد.

ق( و ابواسحاق 115قاضی ابوبکر باقالنی)م
ق( نیز این مسیر را پیش بردند تا 199اسفراینی)م

نوبت به غزالی رسید. وی در ابتدا به خوبی کالم 
ری را استوار ساخت و مباحث عقلی بسیاری در اشع

آن وارد نمود و تغییراتی هم در مبانی اولیه اهل 
حدیث ایجاد کرد ولی در انتهای عمر خویش با نفی 
کردن نقش فلسفه و کالم در وصول به حقیقت به 
تصّوف و عرفان گرایید و ساحت کالم را فقط دفاع 

 4دانست نه راهبری.

ق( با کتب خود از 313شد)مها ابن ر با همه این
ساحت عقل دفاع کرد و در تحوالت بعدی کالم 
اشعری اثر بیشتری برجا نهاد تا وقتی مجال به 
متکلمین بعدی اهل سنت چون فخر 

 ق( و133ق(، قاضی عضد ایجی)م313رازی)م
ق( می رسد شعله عقل 115سعدالدین تفتازانی)م

 5گرایی روز به روز پرفروغ تر شده است.

. ساختار 1914. دیباجی، سید محمدعلی. زمستان9
 .201ـ115. ص91م. قبسات. شفلسفی کال

 . همان.4
 . همان.5
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ی به دلیل آمیختگی بسیار این مباحث با از سوی
یکدیگر و فقدان مبنای تفکری و نظم در مباحث 
فلسفی آنها، هرکس تالش می کند با ارائه فکری 
منسجم همه را از سردرگمی نجات دهد. به طور 
کلی مخصوصا در معتزلیان استفاده از فلسفه بطور 
مقطعی و استحسانی بود که به دالئلی مثل نداشتن 

ل هستی شناسی که برای یک نظام فلسفی اصو 
کل نگر ضروری است نتوانستند فلسفه ای ماندگار 
بوجود آورند هر چند جهان شناسی، خداشناسی و 
انسان شناسی مستدل داشتند و نگرش کالمی 
آنها نیز نه تنها پایدار نبود بلکه باعث طعن نص 

 1گرایان نیز شد.

ین مدت در این برهه حساس، کالم شیعه که در ا
با دو محور امامت و حکمت اندیشی، با اعتدال رشد 

شود و کالم فلسفی نموده است ظاهر می
منضبطی را ارائه می دهد. خاندان نوبختی بنای 
این مسیر را نهاده بودند و ابواسحاق ابراهیم 

                                                                        
. ساختار 1914. دیباجی، سید محمدعلی. زمستان3

 .201-115. صص91فلسفی کالم. قبسات. ش
. نقش ابواسحاق ابراهیم 1932. گنجور، مهدی. بهار9

نوبختی در پیدایش کالم فلسفی شیعه. اندیشه نوین دینی. 
 .120-101. صص52ش
پنجم به دست بزرگانی چون شیخ . کالم شیعه در قرن 1

مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی ساختاری منسجم یافت 
اما تحول و فلسفی شدن آن به سبب تألیف تجرید االعتقاد 

الیاقوت فی علم ق( در کتاب 531نوبختی)م
به  این میراث کشد.این انسجام را به رخ می الکالم

رسد که شکوفا ق( می315خواجه نصیر طوسی)م
این افراد با استفاده از آنچه در  2کننده این راه است.

فلسفه آمده و با منبع غنی روایات ائمه به نظام 
 3بخشی قواعد و مسائل کالم می پردازند

شیوه دیگری نیز در این میان به چشم می خورد که 
ع اده از انواآنرا کالم عقلی می نامند و در آن استف

استدالل  برهانی و غیر برهانی جاری است بدون 
استفاده از زمینه های فلسفی. از آنجا که شیوه 
عقلی اساس کار خود را بر یقین ننهاده است ارزش 
یقینی استدالل ها هم در آن چندان مهم نیست تا 

 نیاز به تبعیت از قواعد منطق داشته باشد. 

جی عبدالرزاق الهییکی از پیشروان کالم فلسفی 
متخلص به فّیاض است که ادعا شده حتی بیش از 
خواجه طوسی  از فلسفه در کالم استفاده کرده 

اصوال آثار خواجه را در مرحله تحول و  4است.

خواجه طوسی  بود بطوری که متکلمین اهل سنِت پس از او 
نیز همان روش را پی گرفتند)فریدونی، محمد مهدی. پاییز 

یر الدین طوسی در . نقش خواجه نص1935و زمستان
 (.111ـ35. ص9فلسفی کردن کالم. نسیم خرد. ش

. نقش فیاض الهیجی در 1930. عطایی، حمید. پاییز4
. 22فلسفی شدن کالم شیعه. اندیشه نوین دینی. ش

 .32ـ25ص
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و آثار بعدی نظیر شوارق االلهام الهیجی را در 
 1مرحله شرح و تلخیص دسته بندی می کنند.

طقی بر گفتار دوم: تطبیق قواعد من
 هایی از گوهر مرادقبس

کیم عبدالرزاق بن علی بن حسین الهیجی ح
از حکمای گرانقدر  (ق9115م)ملقب به فّیاض 

دوره صفوی است که حکمت را نزد مالصدرا 
آموخته و به افتخار دامادی استاد نیز نائل آمده 

 است.

های بارزی چون حکیم استقالل او با ویژگی
ی و ه عقائد فرق اسالمفکری، تسلط خیره کننده ب

روح عارفانه اش کتاب گوهر مراد که شامل امهات 
مسائل کالم و حکمت و اخالق و عرفان است را، 

 فلسفی در یک مقدمه، سه مقاله-به شیوه ی عقلی
و یک خاتمه به نگارش در آورده است و در نیمی از 
کتاب به پایه های فلسفی کالم در دیدگاه نویسنده 

 .پرداخته می شود

با توجه به این امر مباحث فلسفی بیشترین سهم را 
در استدالل های آن داراست و طبعا این مقاله نیز 
که به دنبال استدالل و تطبیق است بیشترین بهره 

                                                                        
. کالم شیعی؛دوره 1914جبرئیلی، محمد صفر. زمستان 3.

. 91های تاریخی،رویکرد های فکری. قبسات. ش
 .112ـ13ص

را از این بخش برده است. به همین دلیل از اینکه 
کمتر به مطالب کالمی پرداخته شده است 

 عذرخواهی می شود.

ای یک استدالل به صورت آشکار کردن برهان ه
صحیح منطقی، غالبا کاری دشوار است و نیاز به 
تسلط و چکش کاری اطراف استدالل دارد تا 
صورتی مستحکم از قیاس حاصل شود؛ از این رو 
طبیعی است که متن قیاس ها مطابق با متن کتاب 
نیست. همچنین گاه قیاسی دارای پیش فرض 

ه کلمه اشار  های ذهنی است یا فرد مستدل با چند
 ه برای ذکر حالت منطقیـ کبه قیاسی کامل نموده 

 ـ نیاز به بیان تمام آنهاست مگر از امور بدیهی باشد
که سبب می شود قیاس ها نسبت به متن کتاب 

 طوالنی تر باشند.

 تطبیق قواعد

. دلیلی بر عینیت ذات و صفات واجب الوجود و 9
 2زائد نبودن صفات بر ذات واجب.

ل:( اگر صفات کمالیه زاید بر ذات باشند )قیاس او 
ازآن متاخر خواهند بود. اگر صفات متاخر از ذات 

باشند الزم می آید خلو ذات از آنها در وقت تاخر. 

 .249ص ؛فصل دوم ،. مقاله دوم باب دوم 9
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اگر صفات کمالیه زائد بر ذات باشند الزم می آید 
خلو ذات از آنها در وقت تاخر. )اقرانی شرطی 

 اتصالی(

مالیه بر ذات )قیاس دوم:( الزمه زیادت صفات ک
خلو ذات از آنها است. خلو ذات از صفات محال 
است. الزمه زیادت صفات کمالیه بر ذات محال 

 است.

)قیاس سوم:(زیادت صفات کمالیه بر ذات 
اش محال است. هر چیز الزمه اش محال الزمه

است محال است. زیادت صفات کمالیه بر ذات 
 محال است.

کرار عدم ت دلیل تبدیل قضیه شرطیه به حملیه
حدوسط است که از شرایط عمومی قیاس است و 
در بسیاری از استدالل های این گفتار به وجود آمد 
و این تغییر را ضروری ساخت. اما بیان مشکالت 
راه استدالل این گفتار محدود را بسیار طوالنی می 
ساخت لذا تنها در این مورد به عنوان مثال توضیح 

امه دادن قیاس با  داده می شود. در صورت اد
قضیه شرطیه برای رسیدن به مطلوب باید اینگونه 

 استدالل می شد:

                                                                        
 .253، صجوهر النضید.  3
 . بسیط به معنای مجرد و بدون ماده است9

اگر صفات کمالیه زائد بر ذات باشند الزم می آید 
خلو ذات از آنها در وقت تاخر. خلو ذات واجب از 
صفات کمالیه محال است. پس صفات کمالیه زائد 

 بر ذات نیستند. 

است با تالی در حالی که موضوع کبری که قرار 
صغری متحد باشد به درستی تکرار نشده و 

الزم آمدن خلو ذات از صفات در »حدوسط صحیح،
است که با این حدوسط نمی شد به « وقت تأخر

مطلوب رسید. در حقیقت مشکل این است که 
جزئی از تالی حدوسط گشته نه تمام آن. البته 
مرحوم مالصدرا در این زمینه ابداعی دارند که به 

ین مسئله می پردازد و اشاره هایی هم در المنطق ا
مرحوم مظفر به آن شده که ابتدا باید با شروط 
خاصش بیان و اثبات شود ولی اجماال و با نظر به 
سایر کتب و قواعد متداول، عدم تکرار حد وسط 

 1اشتباه است.

 3کروی است؟ 2. چرا شکل جسم بسیط5

)قیاس اول:( هر مختلف الشکلی مختلف 
طراف است. هیچ کره ای مختلف االطراف اال 

نیست. هیچ کره ای مختلف الشکل نیست. )شکل 

 .23ص ،فصل سوم ،. مقاله اول باب اول1
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دوم؛ ضرب اول:دو مقدمه در کیف اختالف دارند و 
 کبری کلیه است.(

)قیاس دوم:( هر مختلف الشکلی مختلف 
االطراف است. هیچ بسیطی مختلف االطراف 
نیست. هیچ بسیطی مختلف الشکل نیست. 

 )همانند باال(

کنون طبق نیاز با استدالل مباشر دو نتیجه به ا 
دست آمده باال، آماده ی تالیف قیاس نهایی می 

 شوند.

:( هیچ کره ای مختلف الشکل 9)استدالل مباشر
﴾ هیچ مختلف الشکلی ←نیست﴿عکس مستوی

﴾ هر غیر مختلف ←کره نیست﴿نقض موضوع
 الشکلی کره است. 

 ل:( هیچ بسیطی مختلف الشک5)استدالل مباشر
﴾ هر بسیطی غیر مختلف ←نیست﴿نقض محمول

 الشکل است. 

)قیاس سوم از دو نتیجه استدالل های مباشر:( 
هر بسیطی غیر مختلف الشکل است. هر غیر 
مختلف الشکلی کره است. هر بسیطی کره است. 

 )شکل اول؛ ضرب دوم(

                                                                        
. در عکس مستوی موجبه کلیه، عکس نقیض موافق و 3

مخالف سالبه کلیه، ع نقیض مخالف سالبه جزئیه، نقض 
حلیلها البه کلیه مبنای تموضوع سالبه کلیه و نقض طرفین س

 نکته مهم

نقض محمول سالبه کلیه طبق کتب منطق موجبه 
ن استدالل ها به صورت جزئیه است ولی در ای

موجبه کلیه آمده است. آیا اشتباهی رخ داده است؟ 
برای روشن شدن این تناقض باید به تحلیل 
منطقیون برای این قواعد بازگشت. البته به دلیل 
محدودیت مقاله تنها سالبه کلیه که مورد نیاز است 

  1بررسی می شود.

 همیشه در سالبه کلیه رابطه بین موضوع و محمول
تباین است. و رابطه نقیض متباینین گاهی تباین و 
گاهی عموم و خصوص من وجه است که از این 
رابطه به تباین جزئی تعبیر می شود. هنگام به 
دست آوردن نقیض سالبه کلیه رابطه موضوع و 
محمول آن می تواند تباین یا عموم خصوص من 
وجه باشد. منطقیون برای ارائه قاعده ای که 

ادق باشد نتیجه نقض سالبه کلیه را همیشه ص
سالبه جزئیه بیان کرده اند که قدر مشترک تبیان 
جزئی است. ولی در کتب متداول تصریح نشده 
است که اگر در مقام ارائه استدالل که مصداق 
مشخص است تشخیص داده شد رابطه شیء و 

نقیضش تباین است هیچ مشکلی برای کلی 

یکسان است و با توضیح مذکور خوِد جوینده به نتیجه 
 خواهد رسید.
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مثال در استدالل آوردن نتیجه نیست. به عنوان 
، هدف تشخیص رابطه بین کره و غیر 9مباشر

مختلف الشکل است که یقینا در عالم خارج هر چه 
مختلف الشکل باشد یعنی دارای ضلع و زاویه باشد 
غیر کره و هر چه اشکالی همگون داشته باشد کره 
است پس رابطه بین این دو تباین کلی است. از اینرو 

  نتیجه کلیه ذکر می شود. قاعده تبصره می خورد و

 . چرا نفس مجرد است؟9

)قیاس اول:( مفهوم کلی به طریق حمل مواطات 
بر افراد خارجی حمل می شود. هرچه به طریق 
حمل مواطات بر افراد خارجی حمل شود مجرد 
است)وجود خارجی ندارد(. مفهوم کلی مجرد 

 )شکل اول؛ ضرب اول(1است.

 حضور مفهوم کلی )قیاس دوم:( نفس مورد قیام یا
قرار می گیرد)یعنی یکی از این دو حالت(. مفهوم 
کلی مجرد است. نفس مورد قیام یا حضور مجرد 

 )شکل اول؛ ضرب اول(  قرار می گیرد.

)قیاس سوم:( نفس مورد قیام یا حضور مجرد قرار 
می گیرد. هرچه مورد قیام یا حضور مجرد قرار 

؛ اول بگیرد مجرد است. نفس مجرد است. )شکل
 ضرب اول(

                                                                        
. حمل مواطات یعنی برقراری رابطه عینیت بین موضوع و 3

 محول که این تنها بین مفهوم و مصداقش رخ می دهد.

چرا نفس)روح(انسان با به وجود آمدن بدن او به 
وجود می آید و قبل از آن وجود ندارد؟)حدوث نفس 

 ناطقه به حدوث بدن(

)قیاس اول:( هرگاه اگر شیئی نوع واحد باشد یا 
باید قائم به نوع واحد باشد یا صورت نوعیه برای نوع 

ر گواحد. لکن نفس قائم به بدن نیست. هرگاه ا 
نفس نوع واحد باشد باید صورت نوعیه برای بدن 

 .باشد

)قیاس مذکور استثنائی است که مقدمه شرطیه 
تالی انفصالی حقیقی است و  دارای مقدم حملی و

از آنجا که تالی خود قضیه شرطیه انفصالی حقیقی 
است و چهار روش استنتاج دارد، قضیه استثناء 

ا نفی آن ه بنقیض تالی  تالی مقدمه شرطیه است. ک
مقدم  تالی اثبات شده است. هدف از این قیاس و 
قیاس بعدی اثبات اینست که نفس از آنجا که 
صورت نوعیه برای نوع واحد)بدن( می باشد 

 خودش نیز نوع واحد است.(

نفس  هرگاه اگر» تا اینجا این نتیجه به دست آمد که
 «نوع واحد باشد باید صورت نوعیه برای بدن باشد.

قیاس بعدی با اثبات صورت نوعیه بودن نفس  و در
نوع واحد بودنش اثبات می شود. اما همانطور که 
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گذشت در قیاس استثنائی نمی توان با اثبات تالی 
مقدم را اثبات کرد. برای حل این مشکل می توان 
به راحتی عکس مستوی آن را به دست آورد و آنگاه 

اعده فق قبا اثبات مقدم تالی را اثبات کرد که موا
 است.

عکس مستوی شرطیه اتصالیه دقیقا مانند حملیه 
می باشد پس از آنجا که این قضیه موجبه کلیه 
است عکس مستوی آن طبق قواعد موجبه جزئیه 
خواهد بود ولی نیاز این قیاس موجبه کلیه است. 
راه حل این مشکل دقیقا مانند استدالل های 

ه اه رابطمباشر مورد سوم است. در موجبه کلیه گ
موضوع و محمول تساوی است و گاه موضوع 
اخص و محول اعم است حال اگر رابطه عکس 
شود در حالت اول باز هم موجبه کلیه صادق است 
ولی در حالت دوم تنها موجبه جزئیه صادق است 
لذا برای ارائه قاعده ای کلی که در همه حاالت 
صادق باشد گفته اند عکس مستوی موجبه کلیه 

جزئیه است. در این موردن نیز در صورت  موجبه
 تشخیص رابطه تساوی می توان نتیجه کلی گرفت.

در این مثال نیز رابطه نوع واحد بودن نفس و 
صورت نوعیه بودنش برای بدن تساوی است زیرا 
در صورت وجود حالت دوم، عموم و خصوص 
مطلق بود که حذف شد و تنها یک سوی قضیه 

می توان قضیه را به همان  انفصالی باقی ماند لذا

نحو موجبه کلیه عکس مستوی کنیم. در نتیجه 
 خواهیم داشت:

)قیاس دوم صغری عکس مستوی نتیجه قیاس 
اول:( هرگاه اگر نفس صورت نوعیه برای بدن 
باشد نفس نوع واحد است. لکن نفس صورت نوعیه 

 برای بدن است. پس نفس نوع واحد است.

ضیه الی است که قاین قیاس نیز استثنائی اتص
استثناء عین مقدم است و تالی به وسیله آن اثبات 

 شده است.

)قیاس سوم:( نفس نوع واحد است. هر نوع 
واحدی برای حدوث متکثر می شود. نفس برای 

 حدوث متکثر می شود.)شکل اول؛ ضرب اول(

)قیاس چهارم ذکر حالتهای مختلف تکثر تا روشن 
 ی متکثرشود کدامیک صحیح است:( اگر چیز

شود یا به سبب ذات آن یا چیزی داخل ذات است 
یا به سبب الزم ذات یا امور عارضه. نفس برای 
حدوث متکثر می شود.اگر نفس متکثر شود یا به 
سبب ذات آن یا چیزی داخل ذات است یا به سبب 

 الزم ذات یا امور عارضه. 

)اقترانی شرطی است که صغرای آن متشکل از 
قدم(و شرطی انفصالی)تالی( قضیه ای حملیه)م

است و حدوسط، مقدم  صغری و محمول  کبری 
است که حذف می شوند و نتیجه قضیه ای 

 شرطیه از اجزاء باقی مانده است.(
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)قیاس پنجم رد دو مورد از حالتهای مذکور:( اگر 
نفس متکثر شود یا به سبب ذات آن یا چیزی داخل 

ن رضه. لکذات است یا به سبب الزم ذات یا امور عا
نوع واحد)نفس( به سبب ذات یا چیزی داخل آن 
متکثر نمی شود. اگر نفس متکثر شود یا به سبب 

 الزم ذات است یا امور عارضه.

)قیاس استثنائی است که تالی آن شرطی انفصالی 
حقیقی است و قضیه استثناء نقض مقدم همین 

 تالی است.(

)قیاس ششم صحیح دانستن حالت اول تا صحت 
ررسی شود:( اگر نفس متکثر شود یا به سبب آن ب

الزم ذات است یا امور عارضه. لکن به سبب امور 
عارضه نیست. اگر نفس متکثر شود به سبب الزم 

 ذات است.)استثنائی انفصالی(

)قیاس هفتم ذکر انواع حالت اول و صحیح 
دانستن یکی از آنها:( اگر نفس به سبب الزم ذات 

در همه افراد هست یا در متکثر شود یا الزم ذات 
برخی نیست. لکن در همه افراد بودن آن صحیح 
نیست. اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 
الزم ذات در برخی افراد نیست.)استثنائی انفصالی 

 حقیقی(

)قیاس هشتم شروع اقامه برهان بر بطالن حالت 
مفروض :( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 

راد متحقق است. اگر ذات در تمام ذات در تمام اف

افراد متحقق باشد نبودن الزم ذات در برخی از آنها 
انفکاک الزم ذات از ذات است. اگر نفس به سبب 
الزم ذات متکثر شود نبودن الزم ذات در برخی از 
آنها انفکاک الزم ذات از ذات است. )اقترانی 

 شرطی اتصالی شکل اول؛ ضرب اول(

دن حالت  نبودن الزم ذات در )قیاس نهم باطل کر 
برخی از افراد:( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر 
شود نبودن الزم ذات در برخی از افراد انفکاک الزم 
ذات از ذات است. انفکاک الزم ذات از ذات محال 
است. اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 

 نبودن الزم ذات در برخی از افراد محال است. 

شکل اول قیاس اقترانی شرطی  )ضرب اول؛
اتصالی که حد وسط تالی صغری و موضوع کبری 

 است یعنی در هر دو جزء تام است.(

)قیاس دهم بازگشت به قیاس هفتم و رد حالت 
دوم و صحیح دانستن حالت اول برای بررسی آن:( 
اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود یا الزم ذات 

نیست. نبودن الزم در همه افراد هست یا در برخی 
ذات در برخی از افراد محال است. اگر نفس به 
سبب الزم ذات متکثر شود الزم ذات در همه افراد 

 هست.)استثنائی اتصالی حقیقی(

)قیاس یازدهم برای بطالن  بودن الزم ذات در همه 
افراد:( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر شود 
ذات در تمام افراد متحقق است. اگر ذات در تمام 
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افراد متحقق باشد تمام آنها بعینه دارای الزم ذات 
اند. اگر تمام آنها بعینه دارای الزم ذات اند وجه 

نه ی وجه اشتراک بعیاشتراک بعینه دارند. اگر چیز
داشته باشد متعدد نیست. اگر تمام افراد بعینه 
دارای الزم ذات باشند متعدد نیستند. عدم تعدد 

مام اگر ت افراد خالف فرض و بدیهی البطالن است.
افراد بعینه دارای الزم ذات باشند خالف فرض 

 است.

)تمام قیاس های باال اقترانی شرطی شکل اول، 
د؛ غیر از قیاس آخر که کبرای ضرب اول می باشن

آن حملی است. به این نوع قیاس، قیاس مفصول 
گویند که در آن نتیجه قیاس ها به دلیل ارتباط با 

 صغرای قیاس بعد ذکر نمی شود.(

)قیاس دوازدهم بطالن نهایی  بودن الزم ذات در 
تمام افراد:( اگر نفس به سبب الزم ذات متکثر 

د هست. بودن الزم ذات شود الزم ذات در همه افرا
در همه افراد خالف فرض است. اگر نفس به سبب 
الزم ذات متکثر شود خالف فرض است.)اقترانی 

 شرطی اتصالی مانند قیاس نهم.(

)قیاس سیزدهم بازگشت به قیاس ششم و اثبات 
صحت حالت دوم:( اگر نفس متکثر شود یا به 
سبب الزم ذات است یا امور عارضه. لکن تکثر 

به سبب الزم ذات خالف فرض است. اگر  نفس

نفس متکثر شود به سبب امور عارضه 
 است.)استثنائی انفصالی حقیقی(

)قیاس چهاردهم:( اگر نفس متکثر شود به سبب 
امور عارضه است. امور عارض بر نفس به واسطه 
بدن است. اگر نفس متکثر شود به واسطه بدن 

ازدهم و است.)اقترانی شرطی اتصالی مانند قیاس د
 و نهم.(

در نتیجه افراد نفس ناطقه به سبب حدوث بدن 
حادث می شوند ولی برخی قائلند نفوس قبل از 
اجسام خلق می شوند ولی حکما حدوث نفس 
ناطقه را به سبب حدوث بدن می دانند. سپس 
مصنف برخی روایات که ظاهرا مخالف این مطلب 
 است را به همراه تاویلشان ذکر می کند زیرا هر

 آنچه مخالف برهان باشد باید تاویل گردد.

 استدالل  دروغین)مغالطه(

گوهر مراد با ذکر  519مرحوم الهیجی در صفحه
 قولی از اشاعره به تشنیع ایشان می پردازد.

)قول اشاعره:( اگر افعال خداوند غرض داشته 
باشد مستکمل به غیر خواهد بود. استکمال خدا به 

افعال الهی محال غیر محال است. غرض داشتن 
 است.
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)تشنیع مرحوم الهیجی:( افعال الهی خالی از 
اغراض است. هر کار خالی از غرض عبث است. 

 افعال الهی عبث است.

مرحوم الهیجی این نتیجه را که مخالف نص 
صریح قرآن و فرض مقبول نزد همگان است را بر 

 اشاعره وارد می داند.

رخ داده  اما حقیقت امر این است که مغالطه ای
است و سبب آن نادیده گرفتن اجزاء و نگریستن 
کلی به موضوع است. غرض به دو گونه فعلی و 
فاعلی تقسیم می شود که در صورت نبودن غرض 
فعلی کارها عبث خواهد بود ولی نبودن غرض 
فاعلی چنین امری را به دنبال ندارد و از سوی دیگر 
 در صورت وجود غرض فاعلی انجام دهنده فعل

محتاج دیگری خواهد بود ولی بودن غرض فعلی 
مستلزم این امر نیست. و همانطور که واضح است 
این اشکال با وجود دلیل مذکور از سوی اشاعره 
وارد نیست. زیرا دلیل آنها برای نفی غرض 
استکمال به غیر است و این دلیل شامل غرض 
فعلی نمی شود و خالی بودن فعل از غرض فاعلی 

 فعل را اثبات نمی کند.عبث بودن 

 نتیجه

در پایان در می یابیم مرحوم مال فیاض الهیجی 
یک متکلم و فیلسوف بزرگ است که بسیار زیاد و 
عالمانه از استدالل های منطقی بهره برده است و 

نقش قیاس های استثنائی در این بین بسیار 
مشهود است. به دلیل محدودیت های این نوشتار 

نواع قیاس که رکن اصلی برهان بخش  استدالل و ا
است محور اصلی قرار داده شد. هرچند از سوی 
دیگر قسمت های دیگر منطق به خصوص منطق 
تصورات کاربرد زیادی در علوم دارند. مواردی نظیر 
روابط مفاهیم، اقسام کلی، عنوان و معنون و... که 

 نباید مورد غفلت قرار بگیرند. 

 منابع
 قرآن کریم .9
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 ارزیابی تلبس طالب
 1صابر جعفرزاده االسالم حجت

 2میثاق احمدی نژاد

 چکیده:
س به لباس مقدس روحانیت ده تلبّ آما ،پنج سال تحصیل حوزوی های علمیه عموما پس از چهارطالب حوزه

در این بین تعداد زیادی هستند که از همان عنفوان طلبگی رغبت زیادی به معمم شدن دارند. لذا  شوند.می
 وجودیل اما برخی دیگر به دل ؛نماینداقدام به این کار میکنند دریافت میاز همان زمانی که مجوز تلبس را 

دهند و در نتیجه معمم شدن خود را تا چند سال و احیانا تا از خود نشان نمیتمایل زیادی  ی،ابهامات و موانع
هایی طالب را به سمت و سوی تلبس سوق درک این مسأله که چه دواعی و انگیزه اندازند.ها به تأخیر میسال
های زهمسئولین حو  راغ راهی باشد برایتواند چمی ،دارددهد و چه موانع و مشکالتی آنها را از این کار بازمیمی

تری داشته باشند. پژوهش حاضر با روش تر و منظمریزی دقیقعلمیه و مدیران مربوطه که برای امر تلبس برنامه
ها و موانع را کشف کند که تا حدودی این انگیزه ،تحقیق میدانی سعی بر این دارد که با نظرخواهی از طالب

ید این لباس در تبلیغ و ترویج دین، نقش مهم آن در حیات و بقای ها، نقش مؤثر و مفترین انگیزهظاهرا مهم
آفرینی و خدمت بهتر و بیشتر به اسالم و مسلمین و تأثیرات مثبت روحی و تهذیبی برای فرهنگ دینی، نقش

شخص ملبس است. و در مقابل موانعی از قبیل عدم آمادگی علمی و تهذیبی، عدم آشنایی کافی با فواید 
 بر سر راه تلبس وجود دارد. ،را الیق این لباس ندیدنتلبس، خود 

 

معمطلبه، معمم، غیرلباس روحانیت، تلبس،  : یدواژهکل

                                                                        
 . استاد حوزه علمیه قم و معاون پژوهش سابق مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 3
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 1931. طلبه پایه ششم و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  9
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 مقدمه

ای از محصلین پس از چند سال تحصیل عده
کالسیک با توجه به عالقه و استعداد، نیازهای 
حوزه دین، دردمندی مذهبی و یا شاید هم به دستور 

ا فی رقة منهم طائفة لیتفقهو فلوال نفر من کل ف»آیه 
الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم 

راه تحصیل در حوزه های علوم دینی را  1«یحذرون
گیرند. آنها پس از سال های طوالنی در پیش می

راه کسب علم و البته پرداختن به مسائل تهذیبی و 
تمام تالش خود را برای خدمت به دین  ،خودسازی
و ترویج آن در میان مردم و جامعه انجام و انتشار 

میدهند تا بتوانند سرباز خوبی برای امام زمانشان 
 حضرت حجت)عج( باشند.

در حال حاضر عموما پس از پنج، شش سال 
طالب شروع به  ،تحصیل در حوزه های علمیه

ملبس شدن به لباس خاص روحانیت میکنند تا به 
ند ق کنگمان خودشان اهداف طلبگی را بهتر محق

و آشکارا به عنوان یک عالم دینی شناخته شوند. 
هر چند ممکن است برخی دیگر از طالب به دالیل 
بسیاری در پایه پنج وشش آماده کسوت روحانیت 

 اینباشند و با چند سال تاخیر معمم شوند. اما عده
طالب علوم دینی هستند که تا آخر عمرشان  از

                                                                        
 .122. سوره توبه، آیه 3

ل سال های شوند ملبس شوند یا حداقحاضر نمی
کنند و ترجیح میدهند متمادی اقدام به این کار نمی

 مانند سایر مردم در اجتماع رفت و آمد داشته باشند.

اکنون این سوال به ذهن میرسد که چه دالیل و 
هایی وجود دارد که برخی از طالب از همان انگیزه

سال های اول امکان تلبس، اقدام به این کار 
د از آنها تا سالها و حتی شای میکنند اما برخی دیگر

 اندازند.تا آخر عمرشان این اقدام را به تاخیر می

ه به کرا یافت کتاب یا مقاله ای توان میبه ندرت 
موضوع تلبس از این منظر پرداخته باشد لذا مقاله 
حاضر در صدد است تا با پژوهشی میدانی و 

ای از دوستان طلبه تا حدی به نظرخواهی از عده
موضوع بپردازد. از آنجا که کار میدانی در این 

مقیاس وسیع مثل طالب شهر قم یا حتی درصدی 
از این طالب، هم وقت و هم انرژی بسیاری 

ها به طول بینجامد، بر طلبید و ممکن بود مدتمی
آن شدیم تا در مقیاس کوچکی مثل طالب پایه 

م قچهار تا شش مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره( 
ه را بررسی کنیم. هر چند جامعه آماری این مسئل

این کار میدانی نسبتا کم است و مربوط به یک 
لکن همین مقدار هم  شودمی مدرسه علمیه خاص

تواند تا حدی ما را به برخی انگیزه های تلبس می
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وهمچنین موانع آن رهنمون سازد تا بیش از پیش 
به این مسئله اهتمام داشته و انگیزه های موجود 

تقویت کرده و سعی در رفع موانع آن داشته باشیم. را 
کند که فوائد البته این هدف زمانی ضرورت پیدا می

و اهداف معمم شدن یک روحانی و تاثیر تلبس 
 برای ما روشن شده باشد.

 لیست:مفهوم چک

فهرستی از نکات، سوال ها، فعالیت  ،لیستچک
هایی است که یک فعالیت را به ها، یا ویژگی

کند. هدف تر تقسیم میهای خردتر و کوچککار 
لیست این است که مطمئن شویم استفاده از چک

هیچ یک از جزئیات یک فعالیت، فراموش نشده و 
به شکل استاندارد و با ترتیب درست و منطقی انجام 

 شده است.

تواند کاربردهای بسیار متنوعی چک لیست می
ر ارد زیداشته باشد.که از جمله آنها میتوان به مو 

 اشاره کرد:

به عنوان راهنمای انجام کار که توسط سازمانها در 
 گیرد.اختیار مراجعین قرار می

 .به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت

 .برای اطمینان از نگاه همه جانبه به یک فعالیت 

 تلبس:مفهوم 

از نظر لغوی به معنای پوشیدن است اما در 
کردن  اصطالح خاص حوزوی به معنای برتن

لباس خاص روحانیت توسط طالب حوزه علمیه 
است که عموما اجازه این کار از پایه شش و با توجه 
به شرایطی که حوزه های علمیه دارند به طالب 

 شود.داده می

 هاب: گزارش مطالعات و مشورت

لباس روحانیت چراها و »گفتار اول:کتاب 
 «بایدها

س یکی از کتاب های خوبی که در زمینه لبا
راها لباس روحانیت چ»روحانیت نگاشته شده کتاب 

می باشد، لذا در برخی از فصول به ویژه « و بایدها
در طراحی پرسش نامه توانست کمک های شایانی 
به این مقاله بکند و برخی از سواالت که مربوط به 
انگیزه مثبت طالب برای ملبس شدن و همچنین 

شد آنان می مربوط به عواملی بود که مانع از تلبس
 با توجه به توضیحات خوب این کتاب طراحی شد.

گفتار دوم:توضیحات جناب آقای حسین 
 وجدانی

برای ساخت چک لیست و فصل بندی مقاله نزد 
آقای حسین وجدانی که از طالب سطح سه حوزه 
علمیه هستند و در امر تحقیق میدانی کار کرده 
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ضای لیست آثار فساخت چک»اند و تحقیقی به نام 
از ایشان در « مجازی بر عملکرد ارتباطی خانواده

ت رفتم و در مشور  سایت ایرانداک ثبت شده است،
 د.نامه را توضیح دادنبا ایشان نحوه طراحی پرسش

که باید نامه نباید سوالی باشد بلاینکه ادبیات پرسش
خبری بوده و پنج گزینه برای هر سوالی در نظر 

ات نباید فقط از تراوشو اینکه سواالت  گرفته شود
ذهنی خود بنده باشد بلکه باید مستند به کالم یک 
گاه که حداقل در سطح سه حوزه علمیه  شخص آ
در حال تحصیل است یا مستند به کالم یک عالمی 

ه باید همچنین اینک ای باشد.یا یک کتابی یا مقاله
پنج فصل باشد و محتوای هر فصلی چه باشد را 

 توضیح دادند.

توضیحات حجت االسالم  سوم: گفتار
 سیدمرتضی حسینی

جناب حجت االسالم سید مرتضی حسینی یکی از 
روحانیون درس خارج هستند که از مشاورین و 
مدرسین حوزه علمیه برای طالب سطح مقدمات 

با قرائت سواالت برای ایشان نکاتی که  باشند.می
 رسید را فرمودند از جمله:به ذهنشان می

ارای یک موضوع هستند متوالیا سواالتی که د
 آورده شد.

سواالتی باید مطرح شود که در آنها از اهداف لباس 
 طلبگی گفته شود.

سواالتی با موضوعات هزینه باالی همچنین 
ایت رض خود را الیق لباس روحانیت ندیدن، لباس،

 اعتماد به نفس ملبس والدین نسبت به تلبس،
بهتر و مندی از خدمات تلبس جهت بهره شدن،
تلبس به شرط مکان خاص و زمان خاص  بیشتر،

 استرس عمامه پیچی، و به دست شخص خاص،
به دوزیستی طل انتظار غیر منطقی از یک روحانی،

و تعمم در فضای مدرسه علمیه در مقدمات به 
 سواالت اضافه شود.

 : روش و مراحل انجام کارج

 ی پرسشنامهگفتار اول: مطالعه

ی حاضر اولین تجربه این لهبه دلیل این که مقا
جانب در تحقیق میدانی بوده و ملتفت هم بودم که 
اول از هر چیز باید به فکر طراحی سؤاالتی در مورد 
موضوع مقاله باشم، در ابتدا یکی از 

هایی که در مورد طالق تهیه شده بود را نامهپرسش
مطالعه کردم و با سبک و سیاق سؤاالت که مناسب 

تا حد زیادی آشنا شدم. عالوه بر  پرسشنامه است
این که به این نتیجه رسیدم برخی اطالعات را باید 
از تکمیل کنندگان پرسشنامه دریافت کنم که این 

 .تواند مؤثر باشدها میمسئله در تحلیل داده

 گفتار دوم: بارش فکری پرسشها

نامه به مدت چند ساعت روی پس از مطالعه پرسش
ه و هر مطلبی که باعث محور تلبس تمرکز کرد
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شود و به ذهنم رسید را ی آن و مانع آن میانگیزه
سؤال شد.  13روی کاغذ آوردم که مجموعا حدود 

اگرچه این مطالب با توجه به نگاه دیگران و یا 
یا احیانا مطالعه کتابی به ذهنم رسید  سخنانشان

ی اما با این حال برا ؛که مربوط به امور مبتالبه بود
ردن سؤاالت و اعتبار دادن به آن ها باید مستند ک

آن سؤاالت را یا بر مطالب کتبی در این زمینه 
کردم یا به تایید برخی از اساتید منطبق می

 رساندممی

گفتار سوم: تدوین و تنظیم نهایی 
 پرسشنامه

سؤال  91با توفیق الهی در نهایت موفق به طراحی 
امال ک»شدم که آنها را به همراه پنج گزینه ی 

سبتا ن» ،«نظری ندارم»، «نسبتا موافقم»، «موافقم
کردم. در ابتدای  آماده« کامال مخالفم»، «مخالفم
نامه هم سه سؤال به عنوان پایه طلبگی، پرسش

سن و وضعیت تأهل برای پاسخ دادن قرار دادم و 
پس از آن مقداری در مورد چیستی این پرسشنامه 

کدام از پنج  و نحوه ی تکمیل آن و منظور از هر
 م.گزینه مذکور توضیحاتی ارائه نمود

نامه، آوری پرسشگفتار چهارم: جمع
 ها و نتیجه گیریتحلیل داده

با  طالبنامه بین پس از چند روز از توزیع پرسش
 نامهاصرار فراوانی که از آن ها جهت تکمیل پرسش

شده بود به توفیق الهی تقریبا همه دوستان فرمها 
ه و به دست بنده رساندند. پس از آن را تکمیل کرد

وجدانی تصمیم گرفتم تک تک  یبا مشورت از آقا
سؤاالت را بررسی کرده و درصد پاسخگویی به هر 
کدام را مشخص کنم و نتیجه خود را نسبت به آن 
سؤال بیان کنم. این که مثال چند درصد از 

دهند به خاطر فالن اشخاص تلبس را ترجیح می
د هم عدم تلبس را ترجیح دلیل و چند درص

دهند به خاطر دلیلی دیگر. و در نهایت از میان می
اینها بیشترین عوامل انگیزه بخشی برای تلبس و 

 .عدم تمایل به این مسئله را گزارش کنم

 ها: تحلیل دادههـ

تا  پردازیممیاکنون به بررسی مهمترین سؤاالت 
مشاهده کنیم هر کدام  چه نتیجه ای را در بر 

اشته و کدام گزینه بیشترین درصد را به خود د
اختصاص داده است تا در نهایت بتوانیم بیشترین 
عوامل و انگیزه برای تمایل دوستان به تلبس و عدم 

 شان را کشف کنیم.تمایل

به نظر من تبلیغ دین به طور عام  حتی در نقش »
ی یک استاد یا یک شهروند در اجتماع، به وسیله

 «گیرد.ه خوبی انجام میتلبس است که ب

 55درصد افراد تقریبا موافق و حدود  11حدود  
درصد کامال موافق بودند که تبلیغ دین به طور عام 

گیرد به وسیله تلبس است که به خوبی انجام می
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درصد تقریبا  9درصد کامال مخالف و  93اما حدود 
 مخالف این قضیه بودند.

ز با گی جبه نظر من تبلیغ به معنای خاص طلب»
 «شودتلبس، به طور کامل انجام نمی

درصد تقریبا  99درصد کامال موافق و  31حدود 
موافق بودند که تبلیغ خاص طلبگی فقط با تلبس 

درصد کامال  91اما  شود.به خوبی انجام می
 درصد هم تقریبا مخالف بودند. 1مخالف و 

چون تلبس را نشانه ی  پذیرش دین و ابراز مهر »
دهم یترجیح م ،دانم که نتیجه تولی استیبه آن م

 «ملبس شوم.

درصد از پاسخ دهندگان کامال موافق و  35حدود 
درصد تقریبا موافق این مسئله بودند که تلبس  9

دهند که ملبس نتیجه تولی است و ترجیح می
 3درصد کامال مخالف و  51اما در مقابل  ؛شوند

لبته ادرصد تقریبا مخالف این مسئله بودند که 
برخی به علت اینکه االن آمادگی تلبس را ندارند 
مخالفت کردند و برخی دیگر چون که تولی را فقط 

دانند مخالفت ورزیدند. حجت در تلبس نمی
االسالم و المسلمین عالم زاده نوری در کتاب 

در ذیل تاثیرات نماد این مسئله را  لباس روحانیت،
 دهد:اینگونه توضیح می

نمادهایی که متعلق به فرهنگ باطل استفاده از »
تبلیغ و تقویت آن فرهنگ و اعالم حیات و  است،

ما با این نمادها عضویت  حضور آن در جامعه است.
خود را در آن اندیشه و وفاداری خود را نسبت به آن 

کنیم و سیاه لشکر آن محسوب اعالم می
 شویم.می

 «منهُ و م  هُ فَ  قوم  ه ب  بَّ َش ن تَ مَ »

 از آن ها است. ،گروهی شبیه گرددهر کس به 

 «رابراز مه»آن و «پذیرش» بهره گرفتن از یک نماد،
 این نتیجه تولی است: ؛به آن است

 «منهُ ه م  انَّ م فَ نکُ م م  ه  لِّ وَ ن یُ و مَ »

هر کس از شما که تحت والیت آنان رود از آن 
 هاست.

اکرم)ص( به امت خود سفارش  پیامبر
 فرمودند:می

 «ودهُ لیَ اا ب  هوُ شبَّ و ال تَ »

 ظاهر خود را مانند قوم یهود مگردانید.

به این ترتیب بر ما است که رابطه میان نمادهای 
دین و معانی آن را اگر گسسته شده برقرار کنیم و 

یم که و باید بدان اگر متزلزل گشته محکم گردانیم.
توانند متعهد می تعهد بیش از دشمنان  بی دینداران  

 ند.مادهای دین تاثیر داشته باشدر تغییر و تحریف ن

در شرایطی که گنبد و گلدسته ی مساجد البه الی 
نچه هر آ ،شوندسر به فلک کشیده گم می یبرجها

د کم انداز انسان را به یاد خدا و معنویت و ابدیت می
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لذایذ مادی و  شود و اطراف ما را مظاهر  فروغ می
 وگیرد و ابزارهای لهو و لعب دنیا طلبی فرا می

بهترین  شود،های غفلت زا فراوان میسرگرمی
ها ها و فضیلتتذکر حقیقت و تداعی ارزش خدمت،

ها و بلند کردن صداهایی که در داست. احیای نما
دعوت انبیا را  میان این همه هیاهوی خاموش،

 تداعی کند و پژواک پیام صالحان باشد.

نگ و همظاهر فر  ،اگر ما از سر ضعف یا جهل
نسل آینده ما که در  ،را پنهان کنیم اصالت خود

معرض هزاران پیام پنهان و آشکار قرار دارد از 
دینداری خجالت خواهد کشید و از عمل به وظایف 
شرعی احساس حقارت خواهد کرد  و آنگاه نماز 

امر به  بسم الله گفتن، صدقه دادن، خواندن،
 چادر مشکی، سالم، اذان، معروف و نهی از منکر،

ای شبیه کاالی قاچاق و به و... پدیدهعزاداری 
 تدریج دستخوش فراموشی خواهد شد.

الزم است این نکته نیز به صراحت گوشزد شود که 
تحکیم و اهمیت نماد هرگز به معنی غفلت از روح 

تو ها در پر بلکه اهمیت نشانه ؛و معنای آن نیست
 نماد، اهمیت محتوا و مرهون واقعیت معنا است.

و نباید جایگاه هیچ یک  ؛واقع قع،نماد است و وا
توان نماد را واقع فرض کرد و نه تغییر کند. نه می

                                                                        
 .14و19. لباس روحانیت چراها و بایدها، ص 3

 گروهی که نماد ؛توان بدون نماد به واقع رسیدمی
ند از کنگیرند و به آن توجه مستقل میرا واقع می

مانند.گروهی هم عمق و محتوای آن محروم می
که به معنی توجه دارند ولی به نماد اهمیت 

 1«ابند.یدهند راهی به سوی معنا نمینمی

چون لباس روحانیت را نماد دین و بقای یک نماد 
دانم، ترجیح را بقای فرهنگ و ادامه حیات آن می

 دهم ملبس شوم.می

 %93کامال موافق و حدود  طالب،از  %39حدود 
تقریبا موافق با صورت سؤال بودند. و در مقابل 

لباس  . در کتابهستند مخالف %99حدود 
روحانیت ذیل فواید نماد چنین توضیحی آمده 

 است:

نمایاند، نماد عالوه بر این که معنای خود را می»
درجه حضور و حیات آن معنا را در جامعه بیان 

کند. التزام مسلمانان به احکام شرعی، اعالم می
حضور اسالم و حیات آن در جامعه است. صلیب و 

حی یت فکر مسیابراز موجود ،صدای ناقوس کلیسا
است. مظاهر جبهه و جنگ نشان دهنده آن است 
که اجتماع اسالمی پس از پایان جنگ نیز شهادت 

داند. انبازی در راه خدا را ارزشمند میو ج
قدرت عظیم حج، تظاهر به  گردهمایی سالیانه
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ها گرد محور بندگی است و امت اسالمی و اتحاد آن
فرمایند: )ع( می نشانه بقای اسالم. امام صادق

 «ما دامت الکعبة. ال یزال الدین قائماً »

 تا کعبه باقی است، دین پایدار است. 

ی یک نماد، بقای فرهنگ و ادامه فرهنگ یعنی بقا
 1«آن است.

چون لباس انسان پرچم کشور او است و نشان »
 ،دکندهد از چه فرهنگ و اعتقادی تبعیت میمی

 «دهم که معمم باشم.ترجیح می

به « وجود»ه در اصل سؤال چون کلمه متأسفان
به  سؤال تبدیل ،علت اشتباه نوشتاری حذف شده

 ؛«وجود کشور   پرچم  »شد به جای « پرچم کشور»
باید و شاید برای خیلی از  سؤال آن طور که لذا

کامال  %53و تقریبا طالب، بسط پیدا نکرد 
هم کامال موافق و  %13مخالف این مسأله بودند. 

 ا موافق بودند.هم تقریب 91%

 تواند بر روح و روانبه نظر من لباس روحانیت می»
 «شخص تاثیر گذار باشد.

به جز دو نفر که کامال مخالف تاثیر لباس بر روح و 
کامال موافق و  %93روان شخص بودند، حدود 

 هم تقریبا موافق این امر بودند. 3%

                                                                        
 .3. همان، ص1

تی زدایی حچون تلبس، عاملی است برای غفلت»
دم و در اصالح و تربیت خویشتن در خلوت خو

 «نقش دارد ترجیح می دهم ملبس شوم.

تقریبا موافق تاثیر  %55کامال موافق و  %31حدود 
تربیتی لباس روحانیت بر صاحب لباس بودند و 

به  %1کامال مخالف و  %3تعداد کمی که شامل 
. با این مسأله مخالفت کردند تقریبا مخالفصورت 

یکی از فواید لباس  ،در کتاب لباس روحانیت
تداعی و تذکر ارزشها برای صاحب » روحانیت

 به شمار رفته است:  «لباس

این لباس به جهت پیوندی که با دین یافته، تداعی »
کننده دعوت انبیا به خدا، قیامت، وحی و آسمان 
است و این تداعی برای انسان ارزش فراوان دارد. 

 ت ابدیآدمی که باید در منزل دنیا مقدمات سعاد
مشغولی به خود را به دست آورد به جهت دل

ل شهوات و آرزوها از وظایف الهی خود غاف
شود. داروی این غفلت، تذکر و توجه است. و می

نمادهایی مانند لباس، اندکی در غفلت زدایی و 
ایجاد حالت توجه تاثیر دارند. بسیاری از روحانیون 

 باسبه جهت ارج نهادن به حرمت و قداست این ل
ر نام خدا این لباس )وضو( و ذک جز با طهارت کامل

ه کنند و دائما به مسئولیت سنگینی کرا به تن نمی
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نهد توجه دارند و تقیدات این نماد بر دوش آنها می
رفتاری و توجهات معنوی ارزشمندی برایشان پدید 

آید. جلوگیری از عادی شدن این هشدارها و می
 ل زمان، اثرات در طو بیدار نگاه داشتن این توجه

 1«تربیتی شگرفی دارد.

به  مانتو کنم که اگر معمم باشم بهتر میفکر می»
اسالم و مسلمین خدمت کنم تا اینکه  غیر معمم 

 .«باشم

تقریبا موافق این سؤال  %99کامال و  %35حدود 
 کامال مخالف.  %3تقریبا و  %3بودند و حدود 

یان به نظر من نفس حضور پیدا کردن در م»
 تبلیغ و ترویج اجتماع با لباس خاص روحانیت،
 «اسالم و فراموش نشدن دین است.

درصد تقریبا موافق این  3درصد کامال و  91حدود 
 نفر مخالف بودند. 1مسئله بوده و مجموعا 

من از اهداف و فواید تلبس به لباس روحانیت »
گاهی کافی ندارم.  «آ

عداد اگر چه ت .این سوال مخالف زیادی داشت
درصد کامال مخالف  55 ند.موافقان آن هم کم نبود

دهد در صد تقریبا مخالف بودند که نشان می 55و 
غالب این طالب با اهداف و فواید لباس روحانیت 

                                                                        
 .21ص. همان،  3

درصد کامال  51اما  تقریبا آشنایی و اگاهی دارند.
درصد تقریبا موافق بودند که نشان  99موافق و 

ن افراد با اهداف و درصد از ای 51دهد تقریبا می
ه باید رند کفواید لباس روحانیت آشنایی کافی ندا

ا بو در قالب جلساتی یا  تدبیری اندیشیده شود
 آنان را با این امر مهم آشنا کرد. ،معرفی برخی کتب

ام استاد غیر معممی داشته ،من در طول تحصیلم»
که الگوی مناسبی برای من بوده است و هنوز هم 

 «.غیر معمم است

درصد از افراد یا چنین الگویی  19با اینکه حدود 
اند االن دیگر معمم اند یا  اگر هم داشتهنداشته

درصد از  55شده است اما باید دقت کرد که حدود 
ی دند و چنین الگویطالب هم به طور کلی موافق بو

اند و شان بوده  که اسوه آنها بودهدر مسیر طلبگی
 نند مشوقتوالذا می ؛دانتا کنون معمم هم نشده

ها باشند که به نظر خوبی برای ملبس نشدن آن
 .ی در این زمینه اندیشیده شودبیر ارسد باید تدمی

اگر خودم تا زمانی که در مسائل تهذیبی  مبه نظر »
و اخالقی به طور کامل ملتزم به انجام واجبات و 

ام و آن رذایلی که به طور قابل ترک محرمات نشده
ای که من را با بگونهـ من وجود دارد توجهی در 



 8931علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره چهارم، زمستان  نشریه             

 
65 

اید نبـ ام را ترک نکردهو آن شناسند آن رذایل می
 «معمم شوم.

تعداد موافقان و مخالفان این سؤال تفاوت آن 
 %51کامال موافق و  %59چنانی نداشت. حدود 

تقریبا موافق این سؤال بودند. و در مقابل حدود 
بودند.  تقریبا مخالف %91کامال مخالف و  51%

 سیکی از شرایط لبا ،در کتاب لباس روحانیت
شمارد و میروحانیت را نصاب شرایط عملی بر

 گوید: می

حد نصاب شرایط عملی این لباس هم عالوه بر »
التزام کامل به واجبات و ترک کامل محرمات، آن 
است که عیب یا نقص شخصیتی قابل توجهی در 

میان نوع  وجود طلبه نباشد و از نظر رفتاری در
صالح و شایسته به نظر آید. البته هیچ  مردم ،

ما بدون کاستی نیست ا ین )ع(،انسانی جز معصوم
های شخصیت یک فرد به قدری گاهی کاستی

او بالفاصله آن آشکار است که به محض تصور 
فالن »آید و پاسخ به سؤال عیب ها به ذهن می

اولین جمالت توصیف « کس چگونه فردی است؟
 ها است. اهنجاریآن ن

های ت پیوند این لباس با آن ناهنجاریدر این صور 
رمت لباس و تضعیف حموجب هتک  ،آشکار

                                                                        
 .41.  همان، ص1

لبه باید قبل از ملبس جایگاه روحانیت است. ط
ترین اوصاف خود از زبان دوستان و شدن با مهم

گاه شود و به این ترتیب صالحیت خود را  نزدیکان آ
وی اید از نظر علم حوز طلبه ب ،بازیابد و در یک کالم

ود خینی نسبت به اکثریت افراد جامعه و عمل د
برتری داشته باشد و در طول زمان هم این ویژگی 

 حفظ کند.را 

شخصیتی یک فرد  گاهی هم مجموع پیکره
گرچه نقاط  ،پسندیده و مورد قبول اجتماع است

ضعف کوچکی در او قرار دارد. در این صورت 
س کالی ندارد و طلبه پپوشیدن لباس روحانیت اش

میم آن از تشرف به لباس روحانیت برای تر
 کند.ها اقدام مینارسایی

روحانی به جهت نسبتی که با دین خدا و مکتب 
بسیار باید مراقب  ،اهل بیت علیهم السالم دارد

شخصیت و عملکرد خود باشد. عملکرد نادرست یا 
برخورد ناشایست روحانی، خواه ناخواه یک امتیاز 
منفی درشت برای دین، روحانیت و مکتب تشیع 
خواهد بود و نماد مقدس اسالم را در نظرها 

 1« مخدوش و لکه دار خواهد کرد.
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انداز برای انجام من تلبس را یک مانع و دست»
گی و برخی کارهای اجتماعی و لذت بردن از زند 

 «دانم.تفریحات عمومی برای خودم می

با مخالف این بودند درصد تقری 1درصد کامال و  31
که تلبس مانع لذت از زندگی و مسائل اجتماعی 

 95کامال موافق و درصد  95اما در مقابل  .باشد
تقریبا موافق بودند که البته از میان آنها درصد هم 

صریحا بیان شده بود که اصل مانع بودن برای 
اما این  ،های اجتماعی را قبول دارندبرخی لذت

ند و در کنکته منفی تلقی نمیمانع بودن را یک ن
 دانند.واقع هر مانعی را چیز بدی نمی

درصد  ۰۸به نظر من تا زمانی که نتوانم باالی »
سواالت عامه مردم را پاسخ قانع کننده و مناسب 

 «شوم . منباید معم ،بدهم

تقریبا مخالف بودند و  %91کامال مخالف و  15%
ن امر تقریبا موافق ای %55کامال موافق و  59%

های یکی از ابهام ،بودند. در کتاب لباس روحانیت
ن گفته شده و ای ،حد نصاب علمی ،لباس روحانیت

 گونه بیان شده است: 

حد نصاب شرایط علمی این لباس به صورت کلی »
. از است« آشنایی با عقاید، احکام و اخالق دینی»

آنجا که این لباس، لباس خدمت طلبه محسوب 

                                                                        
 .42همان، ص3 .

ها و ید ابزارها، توانمندیود، طلبه باشمی
ای الزم برای خدمت را در حدود متعارف هآمادگی

و مورد انتظار دارا باشد. اندازه این دارایی بر اساس 
 ای که درمنطقه حضور روحانی نوسان دارد. طلبه

اقد امکانات حضور دارد یک روستای دورافتاده و ف
ر د ،کندکه در دانشگاه تدریس می ایبا طلبه

گامیزا اند. هی و آشنایی با دین بسیار متفاوتن آ
روحانی هم در این دو سقف انتظار مخاطبان از 

لی در تشخیص ککند. قاعده مرکز فرق می
 صالحیت علمی این است که طلبه توان

های از پرسش %91پاسخگویی مستقیم به 
مخاطبان خود را در زمینه علوم دینی داشته باشد. 

نابع، مدیگر را با مراجعه به  نیز بتواند پاسخ سؤاالت
های علمی معتبر استخراج و مراکز یا شخصیت

 انتقال دهد. 

یقینا بر حسب منطقه حضور روحانی دامنه 
غیر است و هر طلبه باید های مخاطبان متپرسش

ا ر  ترین محلهای علمی، مناسببر پایه توانایی
 1«برای حضور خود در نظر گیرد.
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 نتیجه گیری

های های موجود و جوابدادهبا توجه به 
توسط دوستان طلبه به دست آمد، نامه که پرسش

 کنیم:آنها را در سه جنبه بررسی می

 اصل تلبس: الف( 

 ،نسبت به اصل تلبسطالب خوشبختانه غالب 
ل آن قداست خاصی قائ نظر مثبتی داشتند و برای

یات و از معنو ،توانند با بر تن کردن آنبودند که می
 یشتری از سوی خداوند متعال و ائمهالطاف ب

ن شوند. همچنیمعصومین علیهم السالم برخوردار 
 یت حوزوی یک طلبه را رقمقائل بودند که تعمم، هو

لذا موافق نبودند که یک طلبه فقط در ایام  ؛زندمی
تبلیغی معمم شود و در غیر آن به صورت غیر معمم 

 زندگی کند. 

غلی و یک لباس ش ها لباس روحانیت را نهبیشتر آن
ار غول آن کصنفی مانند بقیه اصناف که اگر مش

ماد و را یک نبلکه آن  ،کنندباشند آن را بر تن می
 دانستند. فرهنگ دینی می

از آنان نظرشان بر این بود که البته تعداد زیادی 
... ای تفریح به سینما، پارک وتوانند هرگاه که بر می
 ند و مشکلی همیت بروروند بدون لباس روحانمی

 وجود ندارد.

نظر قریب به اتفاق آنها هم این بود که نیاز است 
یک روحانی با لباس خاص روحانیت در جامعه 

خود مردم سراغ  نه این که ،شناخته شود

دینی بروند و مسائل دینی را با آنها در  ناکارشناس
 میان بگذارند.

 های تلبسانگیزهب( 

 هایوان انگیزهتمیطالب های با توجه به پاسخ
 هایی برای تلبس برشمرد:زیر را به عنوان مشوق

ـ نقش مؤثر تلبس در تبلیغ دین؛ خواه به طور عام و 
در نقش یک شهروند و خواه به طور خاص در ایام 

 .تبلیغی

 .ـ تلبس نشانه پذیرش دین و تولی به آن

ـ لباس روحانیت به عنوان نماد دین، کمک کننده 
 .دینی فرهنگ و حیات یبقا

ـ لباس روحانیت نشان دهنده اعتقادات و فرهنگ 
 .دینی شخص

 .ـ تأثیر مثبت روحی تلبس بر روان شخص ملبس

ـ تأثیر مثبت تهذیبی و تربیتی برای اصالح 
 .خویشتن

ـ دید مثبت دیگران نسبت به روحانی بیش از 
 .روحانی غیر معمم

ـ نقش آفرینی و کارکرد بهتر و مؤثرتر یک روحانی 
 .و خدمت بیشتر او به اسالم و مسلمین معمم

ـ صرف حضور پیدا کردن با لباس روحانیت، موجب 
 .ترویج و تبلیغ اسالم

هرچند که موارد مذکور، مورد توافق غالب پاسخ 
ز است تا رسد نیااما به نظر می ،دهندگان بود

های علمیه، این موارد را مسئولین مربوطه در حوزه
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ا ر  هایی آنهاسات و گعدهرنگ کرده و در غالب جلپر 
ت های آنان را نسببه طالب گوشزد کنند و انگیزه

یاری از زیرا ممکن است بس ؛به تلبس بیشتر نمایند
طالب از فوائد مهم این امر غافل باشند که نیاز 

 است متنبه شوند.

 موانع تلبسج( 

می از یکه بیش از نآنچه ، طالببا توجه به نظرات 
ه دانستند کرای تلبس می، آن را مانعی بایشان

تواند زمان تلبس آنان را به تأخیر بیاندازد و یا می
ع رغبت شوند، مانحتی تا مدتها نسبت به آن بی

علمی و تهذیبی است. آنان نظرشان بر این بود که 
تا وقتی یک طلبه به یک حداقلی از مسائل علمی 
نرسد و به طور کامل ملتزم به انجام واجبات و ترک 

ت و همچنین ترک رذایل بارزش نشود، نباید محرما
 بایست ازمعمم شود. فلذا مسئولین مربوط می

همان ابتدای طلبگی طالب را نسبت به این دو امر 
گاه و متنبه کنند و با انجام برخی  مهم آ

عد مهم را از های مناسب، این دو بُ ریزیبرنامه
همان اوان طلبگی تقویت کرده و آنها را برای 

به حداقلی که برای تلبس نیاز است یاری رسیدن 
موانع دیگری نیز وجود دارند که اگرچه بین  نمایند.

اند اما هب آنها را انتخاب کرددرصد طال 31تا  51
 رسد باید مورد توجه قرار بگیرد. از جمله:به نظر می

 .ـ عدم آشنایی و اطالع کافی از فوائد تلبس

ه ه استاد طلبمعممی ک ـ الگوگیری از روحانی غیر
 .بوده

 .ـ خود را الئق لباس روحانیت ندیدن

 .ـ احساس ضرورت نکردن برای پوشیدن این لباس

ها و تفریحات اجتماعی برخی لذت ـ محرومیت از
 .اعّم از سینما و پارک و برخی رستورانها

 .ـ عدم توانایی پیچیدن عمامه

 ردم.میی پاسخگویی به سواالت ـ عدم قابلیت و توانا

الت یا عدم تمایل به معمم بودن در روز جشن ـ خج
 .عروسی

ـ اینکه بعد از ملبس شدن، تصمیم جدی داشتن بر 
 .ترک نکردن لباس روحانیت

 .هانبودن هنگام اشتغال در سایر شغل ـ معمم

 منابع
زی طلبگی و رسالت طلبگی، عالم زاده نوری،  .9

ضرت محمد، معاونت فرهنگی حوزه علمیه ح
 .9515لیها، مهرآمنه سالم الله ع

لیست آثار فضای مجازی بر ساخت چک» .5
، وجدانی حسین، «عملکرد ارتباطی خانواده

 .9511پایگاه اطالعات علمی ایران، 

لیست بررسی طراحی و روانسنجی چک» .5
های کاری دندانپزشکی از دیدگاه محیط

، خوبی وند سرور، پایگاه اطالعات «ارگونومی
 .9511علمی ایران ) ایرانداک (، 

لباس روحانیت چراها و بایدها، عالم زاده نوری  .1
محمد، کتاب الکترونیکی از سایت 

www.talabegi.com 

 



 8931علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره چهارم، زمستان  نشریه             

 
68 

 

 

 

 

 

 الجسدّیة و حصول الیقین بالغیب بین النظرّیة و التطبیق
 )االستراتیجیة الدینّیة فی الوصول إلی الغایة(

 

 1ابوالحسن بیاتي االسالمة حج
 2محّمد رضائي

 الزبدة :
ت العلوم االستعرافیة مجاال واسعا للبحوث و التتّبعات الحدیثة حول اإلنسان و شؤونه مبتنیا علی أتاح

دراسة عملّیة اإلدراك و األعمال الذهنیة. الجسدّیة تعتبر تطّورا کبیرا فی علم النفس و اللسانیات النفسّیة 
ي علی فکّل ما یفهمه اإلنسان یبتن مضمونة بابتناء الفهم و اإلدراك علی الماّدة و المقادیر المحسوسة.

التجارب البدنّیة و الحرکّیة و الیعني ذلك أنّه غیرقادر علی فهم المجّردات و االنتزاعّیات. بل یمکن 
حّث الدین أبناء کما ی–هذا عبر االستعارة و ترسیم الخطوط بین الصعیَدین. الجسدّیة و الیقین بالغیب 

الرأی، إاّل و أنّهما یتساهمان فی إیصال اإلنسان إلی الغایة التي ئو إن تعارضا فی باد -األنسان علیه
الکریم و استهدفت له فی إطار شامل للمعارف الدینّیة فضال عن ما یبدو تعارضا بدویا. آیات القرآن

اآلیات اآلفاقّیة من أسس المراحل التي یسلکها اإلنسان لحصول الیقین و وصوله إلی الغایات و هما 
 تحت جسدّیة الذهن و اللغة.مندرجان 

.نإلستعرافّیة، الیقیا النفسّیة، العلوم الجسدّیة، االستعارة، اللسانّیات :کلمات الرئیسیهال

                                                                        
 لمیة.. استاذ الفقه و األصول بمدرسة آیة الله البهجة)ره( الع3
 البهجة)ره( العلمیة في المستوی الخامس.اللهبمدرسة آیة يالحوزو.الطالب9
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 لتقدیما

وجود اْلنسان یترکّب من الُبعدین الرئیسیین و هما 
الُبعد الجسمانی و الُبعد الروحانی و إن تداولت فی 

ن ْلنساعلوم مختلفة مصطلحات عدیدة ألبعاد ا
 أّنها و 

ّ
مثل: نفس، روح، قلب، ذهن، عقل و... إال

ما یحکم علی هذه التقسیمات ال یهّمنا فی المجال 
و کّلها ترجع إلی ما ذکرنا بنحو. الذهن مّما یلتحق 

و دلیل ذلك فقده فی سائر  1بالُبعد الروحانی
ذهن اْلنسان یتحّکم علی جسده و  الحیوانات.

ا یفیده الفساد و یکسب م یدفعه یتفّکر فی الصالح و
و یجتنب من األمور الخطیرة التی تؤّدی إلی 
مضّرة. فالذهن یبرمج لألمور و یتحّکم علی أدائها 

 صحیحا.

ترکیز البال یحصل بمقارنة الذهن و الفعل فی 
العالم الماّدي. لکّن الترّکز لیس حاصال بنفسه و 

م دیحتاج إلی المحاوالت الکثیرة لیال و نهارا. إذا یق
اْلنسان هذا العالم الماّدي یملک بعض 
الخصائص التی تعتبر أصال فی نفسه. بمعنی أّن 

                                                                        
. إسناد الذهن إلی الجسم و أّتحاده مع الدماغ فی الخارج  3

أو تغایرهما مفهومٌاومصداقًا من المباحث التی تطرح فی 
العلوم الحدیثة المسّمیة  بالعلوم اإلستعرافّیة. تعرف العلوم 

( عادة Cognitive scienceأو علوم اإلدراك ) االستعرافیة
الذکاء. علم االستعراف  علی انها الدراسة العلمیة للعقل أو

تخصص جامع لعدة علوم، فهو یأخذ، یساهم ویتکامل مع 

األصل إّتصاف کّل شخص بهذه الخصائص بعضها 
فضیلة یجب تنمیتها و بعضها رذیلة یجب قلعها. 
الکسالة و حّب الراحة خصیصة توجد فی کّل إنسان 
یولد من األم و کّلما یجتهد الشخص فی القیام 

ها یعّد حرکة ایجابیة لالبتعاد عن األصل األّولی. علی
کذالك حّب العبودّیة؛ فهی فضیلة مکنونة فی کّل 
مولود و کّلما یتابعه الشخص و یجتهد فی اْلجابة 
الصالحة لها فهو یعّد حرکة ایجابیة لالقتراب من 
األصل األّولی. الترّکز و مضاّده انشغال البال أّیهما 

ان الترّکز هو األصل لما أصل فی األنفس؟ لو ک
ف 

ّ
احتاج إلی المحاولة و السعی للکسب؛ لکّنه متوق

علی التّدرب و المحاولة و علی هذا فاألصل األّولی 
فی وجود اْلنسان هو انشغال البال و یجب أن 
یبتعد منها محاوال للترکیز و هذا یعّد خطوة قادمة 

ب والماّدي مشإلی النجاح. و الدلیل علیه أّن العالم
 باْلجتهاد.

ّ
 بالکثرات و بین الکثرة الیّتحد الذهن إال

اْلنسان محفوف باألشیاء الکثیرة و ذهنه یتغّذی 
منها عبر صورها و أصواتها التی تدخله بالعین و 
األذن. بعد أن دخلت المفاهیم یحّلل الذهن کّل ما 

علم النفس )خاصة علم النفس االستعرافي(, ومع الذکاء 
ة النفسیاالصطناعي، و اللسانیات، و کذلك اللسانیات 

النفسي(، و الفلسفة )خاصة فلسفة العقل(، و  )علم اللغة
علوم الحاسب، والعلوم العصبیة، و المنطق، و الروبوتات، 
و علم اإلنسان أو ما یدعی باألنثروبولوجیا و أخیرا علم 

 األحیاء بما في ذلك المیکانیك الحیوي میکانیکا حیویة.
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ترده من الصور و األصوات فی مجاالت متنّوعة 
إّما یتعّلق بإرادة  . دخول المفاهیم1مترابطة

الشخص؛ بمعنی أّن الشخص یلتفت إلی شیء أو 
صوت کی یراه أو یسمعه باختیاره و إّما ال یرتبط 
باالختیار؛ إذا یقع النظر إلی شیء فی حین قصیر و 
یمّر منه دون إنتباه الشخص أو تدخل األصوات 
المحیطة به فی أذنه دون أن یقصد سمع جمیعها 

الذهن بعملّیة تحلیل  ففی هذه الحالة یقوم
المفاهیم أیضا و إن لم ینتبه الشخص. الحالة 
األولی تسّمی الترّکز المصطلح و الشخص یحاول 
أن یستمّر انتباهه فی الموضوع. ولکن فی الحالة 
الثانیة لیس محاولة أن یرّکز باله علی موضوع 
معّین؛ ألّنه وقع فی ما جری حوله و ال یدیره. 

المترّکز یشرف علی المحیط و بخالف األولی فإّن 
یصطفی ما یرید سمعه أو رؤیته. هذا من أصعب 
األعمال التی ال یصمد أمامه کّل شخص و تظهر 

 القدرات النفسیة لإلنسان فی مثله.

هو الطریق الفرید للعیش ـ  کما سبقـ الدین 
المطلوب نظرا إلی جوانب اْلنسان ُجَمع. 

ان ْلنسالخصائص و األصول الثابتة فی فطرة ا
تدّلنا علی أّنه تجب ممارستها بالطریقة الُمثلی؛ ألّن 
الخالق جعلها فی فطرة اْلنسان بالحکمة التی 

                                                                        
 ّم . التجرید و التعمیم و التخییل و التحّفظ و التذّکر من أه3

 األعمال الذهنیة التی ال توجد فی سائر الحیوانات.

تقتضی أن ال تکون عبثا و متعّسفا. إّن اْلنسان 
یحّب الراحة و یرید اللذة دون اقتناع. اْلنسان یحّب 
أن یلتفت إلی کّل ما یبصره و یدرکه و ال یفوته شیء 

کناف  و علیه فهو مشغول البال علی العموم. من األ
اْلنسان یمیل إلی العالقات الواسعة مع اآلخرین و 
 قلیال. یشتاق اْلنسان إلی 

ّ
ال یحتمل الوحدة إال

العبودیة و أن یکون عابدا. کّل هذا، من األصول 
األّولّیة فی وجود اْلنسان التی سبق الکالم عنها و 

خر. إّن یبدو بعضها فی بادئ الرأی معارضا لآل
الخالق فطر اْلنسان هکذا مستهدفا لما یریده 

                                               اْلنسان من اللذة و السعادة. لکّنه مشروط بما یلی:                                                                             
ین   َح » لدِّ ْم  َوْجَهَك  ل  ق 

َ
تيَفأ ه   الَّ

ْطَرَت  اللَّ َفَطَر    نیفًا  ف 
یُن    َك  الدِّ ه    ذل 

َخْلق    اللَّ اَس  َعَلْیها  ال  َتْبدیَل   ل  النَّ
م  2«اْلَقیِّ

ال یقدر اْلنسان أن یعرف وجه التوفیق بین هذه 
الخصائص المعارضة فضال أن یجمعها و 
یستخدمها فی الوصول إلی الغایة. فال بّد من 

ه إلی الدین الذي دّون حسب هذه األصول التوّج 
 أّوال و تضمین الغایة لإلنسان ثانیا.

إّن الغایة التی استهدفها خالق اْلنسان فی خلقه 
هی وصوله التاّم إلی مبدأ العالم و عّلة العلل و فنائه  

 .90، اآلیهالرومسورة . 9
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ولکن ما هی األطروحة  1فی رّب الکون و المکان.
عدنا ساالمدّونة للغایة و کیف تطّبق؟ هذا سؤال ی

فی فهم الیقین مفهومًا و مصداقًا الذی نحن بصدد 
بیانه مبتنیا علی الروابط الحاکمة علی عالم الوجود. 

أّول مقام  2سیر اْلنسان یبدأ من عندالله و یختم به.
یدخله اْلنسان قادرا علی الحرکة و مختارا للعمل 
هو الدنیا. الدنیا ال محالة فی طریق اْلنسان ولیس 

 
ّ

عابرا عنها قاصدا للعوالم اآلتیة. فکّل ما شخص إال
هو بحاجة إلیه للوصول إلی الغایة، یجب أن تمتلکه 
الدنیا و التکون خالیة عنه بالضرورة. مع أّن حیاة 

ما ورد  علیـ اْلنسان ال ینحصر فی الدنیا، و الموت 
لروایات الواردة من أهل فی القرآن الکریم و ا

ل إلی باطنها أي جسر أو ممّر للتوّص  ـ البیت)ع(
العوالم اآلتیة بعد الموت، لکّنها هی النشأة الوحیدة 
للوصول إلی الغایة. بمعنی أّنه لم یکن اْلنسان 
عامال قبل الدنیا  و ال یستطیع العمل بعدها؛ بل إّنما 
أتیح له السیر و الحرکة فی هذا الظرف و ال فی 

 غیرها.

                                                                        
« ألجلي عبدي خلقت األشیاء ألجلك و خلقتك. »3

 (210في األحادیث القدسیة، ص )الجواهرالسنیة
ا ِإَلْیِه راِجُعون. »9ِ ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ  152، اآلیهالبقرةسورة « نَّ

 خصائص العیش الماّدي

الم الماّدي ال یعلم شیئا و ال إذا یقدم اْلنسان الع
؛ فیتّغذی ذهنه من أّول 3یملك أّی تصّور و تصدیق

یومه من الصور و األصوات البسیطة و األحاسیس 
الواردة من المحیط. ثّم تتشّکل فیه شیئا فشیئا 
المبادئ األّولّیة للمعرفة و التصّورات البسیطة کسبا 
للتصدیقات المزیدة. علی هذا، فیحکم علی 

ذهان العالم الماّدي و أحکامها من األبعاد و األ 
 المقادیر و الحدود.

توضیحه أّن اْلنسان یلد، ینمو و یتکامل بکّل 
جوانبه من الجسم و الذهن فی عالم الماّدة؛ 
فتحکم أحکام الماّدة علی الذهن فی صنع 
المفاهیم. علی ما ثبت فی اللسانیات النفسّیة ) فی 

الذهن و المفاهیم الواردة العلوم اْلستعرافّیة( إّن 
من المفاهیم  4علیه، جسدّیة بالذات. الجسدّیة

الرئیسّیة فی العلوم اْلستعرافّیة و یشیر إلی الدور 
الذي تلعبه أجساد اآلدمیّین فی التحّصل علی 
اْلدراکات الیومّیة. إّن المعانی التی یتصّورها 
اْلنسان مبنیة علی األحاسیس الجسدّیة و 

ُه َأْخَرَجُکْم . »1 هاِتُکْم الَتْعَلُموَن َشْیئًا َو  َو اللَّ ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ
ُکْم َتْشُکُرون ْفِئَدَة َلَعلَّ

َ
ْبصاَر َو اأْل

َ
ْمَع َو اأْل  «َجَعَل َلُکُم السَّ

 (21، اآلیهالنحلسورة )
4  .Embodiedment 
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و تنشأ منها. علی هذا،  1َرکّیة و الَبَدنّیةالتجارب الَح 
فالمعرفة أمر جسدّي ؛ ْلّنها تبتني علی الحرکات و 
العواطف التی یجّربها اْلنسان باألعضاء الجارحة و 
بسبب تواجده فی عالم ماّدي دون أن یدرك عاَلما 
غیره من المجّردات. یقوم الذهن بشکل عاّم 

ي و تتشّکل المعانبالتعامل َدوما مع العالم الخارج 
أجسامنا قائمة علی سطح  2فی هذه العالقات.

األرض الذي یجذب األشیاء إلی السافل. أعلی 
الجسد هو الرأس و باْلضافة إلیه ینتزع مفهوما 
الفوقّیة و التحتّیة اللذان یبتنی علیهما کثیر من 
المفاهیم و المسائل.کّل ما یفوق الرأس هو األعلی 

 ل عنه نعتبره السافل. مزیدافی النظر و ما یتساف
علیه، ینقسم المحیط باألماکن المتمایزة و ینتزع 
منه مفهوم الظرفّیة؛ أو یری اْلنسان حدوث الوقائع 
کة لها و هو  الرائجة فی العالم متسبّبا من قّوة محرِّ
یساهم فی صنع مفهوم العّلّیة التی تسیطر علی 

واهر جمیع عالم الوجود.إذًا یتغّذی الذهن من الظ
الماّدیة و یقدر عبرها علی الفهم بأن المعلول 
یتسّبب من العّلة، أو الکل أعظم من الجزء، أو 
الظرف شامل المظروف و هکذا فی جمیع األصول 

                                                                        
3  .Motoric Experiences 
 . لمزید من اإلستیعاب راجع: 9

  Embodiment and cognitive scienc ; George 
Lakoof & Mark Johnson . 

الثابتة بالعقل. و ینبغی التطّرق علی األصل الثابت 
مانّیة النفس جس»فی الحکمة المتعالّیة قائال بأّن 

ألّن  3«ة البقاء و التعّقلالحدوث و التصّرف و روحانیّ 
الجسدّیة تّدعي أن المدرکات تتحّصل فی 

. الموّسعة مرحلتین: مرحلة غیرمّوسعة و المرحلة
المفاهیم المصنوعة من الجسدّیة )الفوقّیة، 
التحتّیة و...( تتشّکل فی المرحلة األولی. أّما 
الکالم کّل الکالم فی المرحلة الثانیة.کما قلنا 

نحصرة فی الدنیا و هاهنا عوالم لیست الحیاة م
أخری ما وراء الماّدة و یجب العلم بها لمن یرید أن 

اجز عـ  بناء علی الجسدیةـ  یتجّهز لها. فهل الذهن
عن إدراك ما لیس بماّدي؟ الّله، الَملك، الحّق، 
الباطل و... من أهّم المفاهیم المنتزعة و المجّردة 

 لها؟ عن الماّدة. الذهن کیف یدرکها و یعق

 فهم المجرّدات فی العالم الماّدي

بعد أن تشکّلت المفاهیم البسیطة المادّیة فی 
المرحلة األولی، تّتسع هذه المفاهیم عبر اْلستعارة 
و الذهن یتحّصل علی المفاهیم المجّردة؛ ألّنها 

الوجودّیة و المعرفّیة  4حسب عملّیة رسم الخطوط
تعّقل   ترفضترتبط بالظواهر المادّیة. فالجسدّیة ال

 Philosophy in The Flesh؛Raymond gibbs  
 .  942،  1. الحکمة المتعالیة، ج1
4  .Mapping 
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المجّردات و هی فی الحقیقة تنتمي إلی المرحلة 
 2 1غیرالموّسعة و قبل تجّرد النفس.

اْلستعارات إحدی الظواهر البشرّیة العاّمة التی 
تستخدم فی مسیرة الفکرة و صنع المفاهیم )کما 
أشیر إلیه( و مألت اللغات المختلفة من نفسها 

ال بّد من بحیث الیکاد یقدر اْلنسان طرحها و 
إستخدامها فی العملّیة الذهنّیة  و انتقال األفکار 

کما مّر، الجسدّیة فی ذات الذهن و  3إلی اآلخرین.
اللغة، و اْلستعارة تنبع من هذا األصل فی وجود 
اْلنسان. بهذا البیان یتّضح وجه کثرة اْلستعارات و 
التشبیهات فی القرآن الکریم. هل القرآن فی صدد 

م و البدائع فی األلفاظ فحسب أو ال تجمیل الکال
بّد له من التفهیم عبر اْلستعارة؟ أین اْلنسان و 

یرها؟ أین هو و أین الخوف من الجّنة التی لم
یشعرها؟کیف یدرك البشر معنی الحرارة التی لم

الحّق و الباطل اللذین یعتبران من المفاهیم 
 المجّردة عن المادة؟

                                                                        
. ال یسع المجال إستیعاب البحث و یجب تحقیقه فی 3

 الفلسفة و اللسانیات النفسّیة.
. استعاره های مفهومی و فضاهای قرآن ، علیرضا 9

 212-222صصنیا، قائمی
.نظرّیة حدیثة طرحه جورج لیکاف و مارك جانسون 1

المفهومّیة التی نهضت علی .م المسّمیة باإلستعارة1310فی
اإلستعارة اللفظّیة و هی نظرّیة قدیمة فی اإلستعارة التی 

؛ لکّنه یدرکها عبر فهم المجّرد فی قدرة اْلنسان
العالم الماّدي، و بالذهن الجسدي،مستعانا من 

یکن اْلنسان حین والدته المفاهیم المجّسدة. أ لم
خالیا من أّی معلوم فی ذهنه و تحّصل علی 
المعارف و المعلومات بأجمعها فی أیام دهره فی هذا 
العالم الماّدي؟  الیری اْلنسان و الیسمع و ال یشّم 

 مایکون مادّیا. ألّنه عاجزا  و الیشعر و
ّ

الیذوق إال
علی التطّلع علی ماوراء الماّدة؛ فالیدخل المعلوم 

کّل هذا  المجّرد فی ذهنه علی انتفاء الموضوع.
یدّلنا علی أّنه یجب التمّسك بالمفاهیم المادّیة 

 للتوّصل إلی إدراك المجرّدات.

تخبرنا عن سرائر اْلنسان عبر السماوّیة المعارف
ان بعیدا تکن لکستعارة التي مّر ذکره بحیث لو لماْل 

فهمه. فاستعارات القرآنّیة مستخدمة فی طریق 
هدایة الناس بتعلیمهم الحقائق المجّردة و المعارف 

 التي لیست محسوسا بالعین و األذن

 أعني-ما مّر من التعّرف علی حقیقة اْلستعارة 
ّوفر ی -الجسدیة و تحّکم الماّدة علی فهم اْلنسان

إبتدعها أرسطو و تابعه البالغّیون المسلمون من أّنها 
ـ "رأیت یع التعبیإنحراف فی اللغة األّولّیة و المتکّلم یستط ر ب

شجاعا" مّرة و بـ "رأیت أسدا" مّرة أخری و الفرق فی 
االجمال المنتجة فی نقل األلفاظ بعضها بدل البعض. أّما 
اإلستعارة المفهومّیة ال تقّلل مکانة اإلستعارة بهذا المقدار 

 و یوّجهها بأّنها تحکي فکرة اإلنسان فی رؤیته عن العالم.
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لنا أرضیة صالحة للقرب من المرحلة الثانیة للمقال 
حیث یّتضح الوجه في اآلیات و الروایات الدالة علی 
وجوب اْلکثار من اْلیمان و الیقین و الذکر و الفکر 
و ما یشهابهها من المفاهیم الدینّیة و الحقائق 

 السماوّیة.

 االعتبار و الحقیقة

لی عوالم أخری و تجاوز اْلنسان من عوالم و یقدم إ
هذا الموجود اّلذي کان مرتبطا  1.هو موجود حقیقي

ببعض العوالم الماضیة و یکون اآلن فی الدنیا و هو 
یقدم إلی العوالم اآلتیة أیضا، یختّص بحیاة 
اجتماعیة و فیها ال بّد من الدستور و القانون. 
القانون هو االعتبارات اّلتي  تتشّکل من الملزمات 

 و المحاسن و القبائح.و المنهیات 

إذا علمنا أّن القوانین البشرّي هی مجموعة من 
االعتبارّیات و اْلنسان حقیقة بین العوالم الحقیقّیة 
 مستظهرة 

ّ
و مرتبطة بها فلیس األمور االعتبارّیة إال

بحقیقة کائنة فی العالم و اعتبارها لیس مّما یعتبره 
معتبر هو لالعادة غیر مرتبط بالتکوین. هذا القانون ا

الدین اّلذي اعتبره الّله تعالی للحیاة الدنیویة و بما 
ر هو الّله فهذا القانون یّتکي علی الحقیقة  أن المعتب 

                                                                        
 االعتبارّي.. یقابله الموجود  3
ْنیا َلِعٌب َو َلْهٌو َو زیَنٌة َو َتفاُخٌر . » 9 َما اْلَحیاُة الدُّ اْعَلُموا َأنَّ

ْوالِد َکَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب 
َ
ْمواِل َو اأْل

َ
َبْیَنُکْم َو َتکاُثٌر ِفي اأْل

ا ُثمَّ َیُکوُن ُحطامًا َو ِفي اَر َنباُتُه ُثمَّ َیهیُج َفَتراُه ُمْصَفرًّ آلِْخَرِة ا اْلُکفَّ

المکنونة فی العالم.یری القرآن الکریم العالم 
الماّدي و الحیاة الدنیا مجّرد اعتبار و هی بما هی 

 أن السماوات و األرض
ّ

 اعتبار؛ إال
ّ

 و الدنیا لیس إال
الموجودات األخری حقائق فی عالم التکوین. 
ولکن األحکام الدینّیة اّلتي تدور حیاة اْلنسان 
مدارها هی اعتبار فضال عن القوانین و الدستورات 
البشرّیة. مع أّن الغرور و اللهو و اللعب و التفاخر و 

 2التکاثر کّلها تصاحب نظام الدنیا.

: یاما هی الدنتعالی عن الدنیا بعلی هذا قال الّله 
ْنیا   َو   ُهْم  َعن    » َن   اْلَحیاة    الدُّ رًا   م  َیْعَلُموَن   ظاه 

ُلوَن. َرة    ُهْم  غاف  یعني بها أّن أهل الدنیا  3(اآْلخ 
یرون ظاهرها و یغفلون عن باطنها. باطن الدنیا هی 
اآلخرة اّلتي یقدم إلیها کّل شخص و یصل بها إّما 

عده. فاآلخرة باطن الدنیا و لهذا قبل الموت و إّما ب
یأمر القرآن الکریم باْلعراض عن الغافلین:               

ْد    نا   َو   َلْم  ُیر  ْکر  ی   َعْن   ذ  ْعر ْض  َعْن   َمْن   َتَولَّ
َ
) َفأ

َك  َمْبلَ  ْنیا   ذل  الَّ   اْلَحیاَة   الدُّ ...إ  ْلم  َن   اْلع   4(ُغُهْم   م 

ئنات کاالسماء و األرض و البحار و فتحّصل أّن الکا
الجبال موجودات حقیقّیة و أّن األحکام الشرعیة 

ْنیا ِإالَّ  ِه َو ِرْضواٌن َو َما اْلَحیاُة الدُّ َعذاٌب َشدیٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ
 (20، اآلیهحدیدسورة ال« )َمتاُع اْلُغُرور

 .2، اآلیهالرومسورة .  1
 .90ـ23، اآلیهالنجمسورة .  4
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مستنبطة من الحقائق الثابتة فی العالم و لو صدر 
 بلسان اْلعتبار.

علی ما مّر فیّتضح أّن للدین ظاهرا و باطنا. ظاهر 
الدین نفس األحکام الشرعیة و األوامر و النواهی 

ن تحتوي کّل من األحکام الصادرة من الشارع. ولک
الشریعة اْلسالمّیة علی باطن مکنون فی حقیقة 
 أّنها تستبطن 

ّ
العالم. إّن الدنیا و إن کانت اعتبارا إال

باطنا فیها و هی اآلخرة. ینشأ الدین من هذا الباطن 
التکویني و یهدي اْلنسان إلی الباطن و هی مدّونة 

دین ال حسب الفطرة؛ لهذا یعّبر القرآن الکریم عن
فاالعتبارّیات تبتني علی الحقائق و  1بالفطرة.

الحقائق ترتبط بسابق اْلنسان و الحقه و هو عبر 
هذه االعتبارات یصل إلی حقائق العالم الّتي کان 

فمخلص  2مرتبطا بها قبل الدنیا و یقدمها بعدها.
الکالم فی غایة الدین أّنه یوصل اْلنسان إلی 

رّیة و فی عالم الحقائق عبر أحکامه االعتبا
 اعتباّري.

ولکن ههنا سؤال یطرح نفسه و هو أّننا النکاد 
نحصي اّلذین یتدّینون بالدین و یتشّرعون فی 
أحکامه؛ ولکن هل وصلوا إلی باطن العالم أو 
تتدّخل مانعة فی األمر؟ إجابة لهذا السؤال ندخل 
فی موضوعنا الرئیسّي و هو األطروحة الدینّیة 

                                                                        
 .90، اآلیهالرومسورة .  3

ة. لماذا ال یصل الکثیر من للوصول إلی الغای
المتدّینین إلی هذه الغایة الرفیعة؟ هل الدین أهمل 
فی إرشاد الطریق و اْلیصال إلی المطلوب أو 

 اْلخالل من جانب اْلنسان؟

 موقف اإلنسان فی تحّقق الغایة

یستهدف الدین فی غایته القصوی أن یوصل 
 اْلنسان إلی الحقائق عبر أحکامه االعتبارّیة.

ئق مستبطنة فی العالم الماّدي و ال یمکن الحقا
رؤیتها بالعین و األذن الماّدّیة. و هو ألّن العین إّنما 
تری المحدود ذااألبعاد و الحقائق المقصودة 
مجّردة فی ذاتها عن أحکام الماّدة. فإن أراد الدین 
أن یلحقنا بالحقائق یجب أن یعبر بنا من الماّدیات 

هّي أّنه لیس المقصود إلی المجّردات و من البدی
لحوق األبدان إلی عالم الحقائق؛ ْلّنها ماّدّیة 
محصورة فی المکان و الزمان و عالم المجّرد لیس 
هکذا. اّنما یسیر اْلنسان إلی العوالم العلیا بالبعد 
الروحاني. هذا الیتّم بإتیان األوامر و انزجار عن 
النواهي فحسب؛ بل اْلنسان محتاج إلی ما یقلعه 

ن دارالغرور و یسلکه دارالخلود. اْلنسان محفوف ع
بالکثرات الماّدیة و نفسه فی أّول نشأتها أّمارة 

بالولوج في هذه الکثرات. مزیدا علیها یعادیه 
الشیطان قدر ما یمکن من العداوة و الیغفل أحدا 

 29ـ21،ص1. تحریر رسالة الوالیة، ج 9
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ْغَوْیَتني»کّما أقّر بها قائال: 
َ
ما  أ   ب 

َز  قاَل  َربِّ
ُ
َننَّ  أَل یِّ

باَدَك      َلُهْم  الَّ  ع  ْجَمعیَن إ 
َ
ُهْم  أ َینَّ ْغو 

ُ
ْرض   َو  أَل

َ
ي  اأْل ف 

ْنُهُم   اْلُمْخَلصین بمعنی أّنه یمنع اْلنسان أن  1«م 
یسلك سبیل الرشاد؛ السبیل اّلذي یبدأ من أدنی 
الدنیا و ینتهی إلی المأل األعلی. اْلنسان مأمور بأن 

ی الغایة یجاهد کّل هوالء األعداء حّتی یصل إل
الرفیعة و یتخّلص من الشیطان. استثنی الشیطان 
من إغوائه عبادالّله المخَلصین. المخَلص متخّلص 
من إغواء الشیاطین.کیف استطاع علی هذا و هو 

دم)ع( إلی األرض قال الّله لّما هبط آ یمت بعد؟لم
ُکْم م  »: تعالی َینَّ ت 

ْ
ا َیأ مَّ ْنها َجمیعًا َفإ  ُطوا م  ْلَنا اْهب 

ُ
ي نِّ ق

ْم َو ال ُهْم  َع ُهداَي َفال َخْوف  َعَلْیه  ُهدًی َفَمْن َتب 
                     2«َیْحَزُنون

کان آدم)ع( منهّیا عن أکل الشجرة. ّلما اغتّر من 
کید الشیطان و أکل منها أصیب بالخوف و الحزن 
اّلذي کان یصاحبه في الدنیا. فالخوف و الحزن 

وساوسه.الخوف  یحصل من هجمات الشیطان و
ع ضرر یعود إلیها، و 

ّ
إّنما یعرض للنفس عن توق

الحزن إّنما یطرء علیها لفقد ما تحّبه أو تحّقق ما 
 

ّ
تکرهه مّما یعود إلیها نفعه أو ضرره. لیس هذا إال
في حین یری األنسان لنفسه ملکا أو حّقا متعّلقا بما 

                                                                        
 .40و93، اآلیهالحجرورة س. 1
  .91، اآلیهالبقرةسورة . 2
 .30، ص10المیزان، ج .9

یخاف علیه أو یحزن لفقده من ولد أو مال أو جاه أو 
ّب تر فتمحورهما النفس األّمارة التي لم 3ر ذلك.غی

و لم تصل إلی اْللهام و الطمأنینة. فالنفس هی 
الموضوع اّلذي یحمل علیها الخوف و الحزن و 
مادامت موجودة فال یتخّلص اْلنسان منهما. فعلی 
الدین أن یخّلص اْلنسان من الخوف و الحزن و لنا 

ریفة ضا. فی الشأن نعّبر عنه برفع إغواء الشیطان أی
( استثنی الشیطان من 11التي مّر ذکرها )الحجر / 

إغوائه العباد المخَلصین و دونهم الیکاد یأمن 
إنسان من إغوائه الّذي یسّبب الخوف و الحزن. 
 أن نتفّحص عن طریق 

ّ
علی هذا فلیس لنا إال

 یرشدنا إلی مقام المخَلصین.

 المرتبة األولی: مخالفة الهوی

فس موضوع لطروء الخوف و الحزن من قلنا إّن الن
جانب الشیاطین و مادامت موجودة فالمحمول 
موجود. یقدر اْلنسان علی "دفع" الخوف و الحزن 

ذا علی التقوی. ولکن هبالمجاهدة و توطین النفس 
الیزال الشیطان قادراعلی  و المحمولسلبمن نحو 

 فی حین تنقطع إغوائاته.
ّ

أّما  4الهجوم و اْلغواء إال
 إذا انتفی الموضوع الیبقی مجال للخوف والحزن.

و  موضوع الخوف إذا یقتل اْلنسان نفسه "یرتفع"

« َیْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِإلی». هو کما وعد القرآن الکریم   4
 (91، اآلیهالحجرسورة )
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ت، 
ّ
الحزن و إغواء الشیطان فضال عن الدفع المؤق

 .سلب الموضوعنحو و هو من 

قتل النفس إّما یشترط بالموت و االنتقال إلی دار 
اآلخرة و إّما یتحّصل من إحراقها فی الدنیا مختارا. 

 1ّلذي استطاع أن یحرق النفس في الدنیا قبل موتها
 فلیتّرقب الوصول إلی الغایة التي تستقطب الشریعة
و احکام الدین. الخطوة األولی ْلحراق النفس هی 
مراعاة ظواهر الشریعة بشکل تاّم. بما أّن النفس 
أّمارة بما یخالف الشرع، هذا األمر یستصعب علی 

 تمي إلی مخالفةاْلنسان. فالتعّبد بالشرع ین
الهوی؛ ألّنهما متالزمان و کّلما یمتثل العبد أمرا أو 
ینزجر من نهي یستلزمه أن یجاهد هواه و لو بمرتبة 

( قاله أمیر المؤمنین)ع ناقصة. حان التطّرق علی ما
و هذا إشارة  2«مخالفة الهوی الّدین نظام»من أّن: 

صریحة بأّن الوصول إلی غایة الدین یدور مدار 
خالفة الهوی فی بدء األمر و حکمته کما مّر أّن م

الدین مع أّنه صدر بلسان االعتبار ولکن تّتکئ 
ریة علی الحقائق الثابتة فی أحکامه االعتبا

عبرها یمکن الوصول إلی الحقائق.  و الوجودعالم

                                                                        
أن تموتوا"  قول أمیرالمؤنین)ع(:"موتوا قبل . یدّل علیه  3

 (411، ص4)الوافي؛ ج
 .221الکلم، ص. غرر الحکم و درر  9
. بل الیتنهی إلی مقام معّین بحیث یتوّقف فیه. کما قال  1

َحقَّ َمْعِرَفِتك"  "ُسْبَحاَنَك َما َعَرْفَناَك  الرسول األکرم)ص(:

لکّنه ال یغنینا إتیان األوامر و االنزجار عن النواهي 
یقلعه عن  فحسب؛ بل اْلنسان محتاج إلی ما

 دارالغرور و یسلکه دارالخلود.

 المرتبة الثانیة: کسب الیقین 

ل نفس بحیث یعمالیقین هو الجزم القاطع في ال
 کّلما نقرب من الیقین یکثر اْلنسان علی طبقه.

المحاولة للعمل علی طبقه. إذا نسافر إلی مکان 
نستیقن بإّنه موجود علی سطح األرض و الیخطر 

تمل مشاّق السفر و نمشي حّتی ببالنا عدمه؛ فنح
نصل إلیه. سفر السالك إلی الحقائق الیختلف من 
األسفار الماّدّیة من أّنه یبتدأ من مقام و ینتهي إلی 

لکّنا إّنما أخبرنا بالمقصد و لم نعایّنا. قال  3مقام آخر.
کرم:  و هذا  4«لیس الخبر کالمعاینة»الرسول األ

البصر. فکیف  یدّل علی أن أکمل وجوه اْلدراك هو
باْلنسان السیر فی أصعب الطرق دون أن یری 
شیئا أمامه؟ من جانب ال یمکن الرؤیة باألبصار و 
من جانب أمرنا أن نسیر  المسیر دون البصیر. فال 
بّد حینئذ من التوفیق و الجمع بین ما یبدو محاال 
)و هو األخذ بالطریق من غیر یقین حاصل من 

، 4)عوالي اللئالي العزیزیة في  األحادیث الدینیة، ج
(. لّکنه یمتلك مقامات متعّددة و نفرض کّل منها 192ص

 کمقصد معّین.
 921، ص4 یحضره الفقیه، ج. من ال 4
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د ن الجسدّیة اّوال و تجریالمعاینة( و بین ما ثبت م
 الحقائق ثانیا.

أقّل ما یجب علی اْلنسان هو اْلسالم و اْلقرار 
اللساني علی العقائد الحّقة ثّم أخذه بظواهر الشریعة 
من األوامر و النواهي کّلها و هذا یتعّلق باْلیمان فی 

بصیر: قال:سألت أبا عبد روی عن أبي»القلب. 
ه)ع(: ما اْلیمان؟ مع لي الجواب في کلمتین فج اللَّ

ه. ه أن ال تعصي اللَّ یقتضی  1«فقال:"اْلیمان باللَّ
اْلیمان العمل علی طبقه و هو الیخلو من الصعوبة 

اْلقرار  2أیضا؛ ألّن اْلیمان کما جاء فی األخبار
بالمعرفة و کیف یعرف الناس خالقهم و نبّیهم)ص( 
و إمامهم و مبدءهم و مقصدهم دون الرؤیة و 

کرم)ص( السماع أّنه »؟ لهذا روي عن الرسول األ
قال: "أّي إیمان أعجب؟ قالوا: إیمان المالئکة؛ 
قال:و أّي عجب فیه و ینزل علیهم الوحي؟! 
نتم ترونني؟! 

َ
ّي عجب فیه و أ

َ
قالوا:إیماننا؛ قال: و أ

هو؟ قال: إیمان قوم في آخر  قالوا: فأّي إیمان
الغرض بیان  3«الزمان بسواد علی بیاض.

یروا رسولهم و وبةاْلیمان خاّصة لّلذین لمصع
إمامهم فضال عن المجّردات. لکّنه ینقص عن 

                                                                        
 193. األمالي )للطوسي(، ص3
یَماُن  . "ُقْلُت َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن  9 ا  َما اإْلِ ْساَلُم َقاَل َأمَّ َو َما اإْلِ

ْقَراُر ِباْلَمْعِرَفِة..." )کتاب سلیم بن قیس الهاللي؛  یَماُن َفاإْلِ اإْلِ
 (210، ص2ج

الیقین و یحتاج إلیه کی استطاع أن یحّث صاحبه 
علی العمل. الیقین رأس المباني التربویة للدین 
بحیث یشترط حصول غایته به.تدّل األخبار علی أّن 

مان أن یالیقین حاکم علی اْلیمان و دونه الیقدر اْل 
 یوصلنا إلی الغایة. 

بأدنی تأّمل فیما مضت من األخبار، یظهر مقام 
الیقین باْلضافة إلی اْلیمان. فإّنه عماده و إذا سقط 
 جدران خاویة علی 

ّ
العماد ال تبقی من الدار إال

عروشها. نشعر بالوجدان بأّنا مؤمنون بالّله و رسوله 
 بها و...و المبدأ و المعاد و ثواب األعمال و عقا

ولکن کّل هذا الیؤّدي إلی التجافي عن دار الغرور  
و التفّرغ عن الذنوب؛ ألن الیقین هو اّلذي یثمر 
لإلنسان الزهد و التنّزه عن الدنیا الفانیة و التوّجة 

 إلی المقاصد العالیة. قال أمیرالمؤمنین)ع(:

  الیقین یثمر الزهد.

 و یستدّل علی الیقین بقصر األمل»و قال)ع(: 
 4«إخالص العمل و الزهد في الدنیا.

 ینالّد  نظام»علی ما قاله أمیرالمؤمنین)ع( من أّن: 
ینتظم الدین بکّل معالمه و شرائعه  5«حسن الیقین

 .900، ص12لمسائل ؛ ج. مستدرك الوسائل و مستنبط ا 1
 .22ص ،. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم4
 221. غرر الحکم و درر الکلم، ص 5
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و أحکامه علی مدار مخالفة الهوی و ُحسن 
الیقین.ألّنهما یعتبران نظام الدین و النظام هو 

 الهوی الخیط اّلذي یجمع الخرز و اللؤلؤ. مخالفة
یتکامل مع حسن الیقین و إذا اقترنا فی وجود 
اْلنسان یفید الدین افادةکاملة.مخالفة الهوی یوّفر 
لإلنسان مراعاة الشریعة و هو یتفّرع علی اْلیمان. 
 

ّ
أّما الیقین بمرتبة علیا من اْلیمان و الیحصل إال

(: البنه الحسن)ع قال أمیرالمؤمنین)ع(» بالرؤیة.
ما الیقین؟ قال: اْلیمان ما سمعناه و  ما اْلیمان

 1.«قّبلناقین ما رأیناه بأعیننا فتبأذننا فصّدقناه، و الی

الظواهر الماّدیة نحن نراها کّل یوم فنیقن بها؛ أّما 
ما الیری بالبصر فال بّد من الرؤیة بالقلب و هو 
ممتنع فی بدء السیر. إذن فبأّي قّوة یندفع السالك 

یری؟ و بعبارة أخری کیف علی الحرکة إلی ما ال 
یطیق علی السلوك و االجتیاز عن المقامات 
اْلبتدائّیة حّتی یتحّصل علی الیقین و یسهل له 

 الطریق؟ 

 الفکر و الذکر

یا خلقت لغیرها و الدن»قال أمیرالمؤمنین)ع(:
غیرالدنیا هو اآلخرة و العالم  2«.تخلق لنفسهالم

رف ن یتعّ الباقی المتضّمن للجّنة و النار. یجب أ

                                                                        
 .92. جامع األخبار)للشعیري(؛ ص3
 429الحکمة ،البالغة. نهج 9

اْلنسان علی ما خلقت الدنیا ألجله و هو الغایة فی 
 خلق الدنیا.

کّما مّر الجسدّیة فی ذات الذهن و اللغة و الیفهم 
 عبر المقادیر الماّدیة و حدودها المعّینة 

ّ
اْلنسان إال

المتداولة التی ولدت فیها و کبرت بینها. تبعا لهذا 
ن العالم بلسااألصل أنزل الّله تعالی القرآن الکریم 

الماّدي و بّین لإلنسان المعارف الراقیة المجّردة 
عن الماّدة بلسان یفهمه و یدرکه و هذا یسّمی 
باالستعارة. ففی أّول وهلة یلزم المؤانسة بالقرآن 
الکریم و التفّکر حول اآلیات خاّصة فی االستعارات 
التی تبّین له الحقائق. کثیرا ما نجد اآلیات التی 

التفّکر فی القرآن و فی تصّرفاته  تحّث علی
الیقین مسبوق بتصّور الموضوع و  3االستعاریة.

تصدیقه؛ فالتفّکر فی اآلیات و التدّبر حول معانیها 
یلعب دورا هاّما فی حصول الیقین. ثّم اعلم أّن اآلیة 
بمعنی العالمة و هو ما یدّل اْلنسان إلی شیء. 

را بأّنها ه مشعأسند الّله تعالی آیات القرآن إلی نفس
کلمات الّله التی تدّل علی ذات الّله. فمؤانسة 
کد فی األخبار و السیرة مّما  القرآن الکریم آ
نتصّوره.من یؤانسه مراعیا لآلداب یشعر فی نفسه 

الحضرة فی الملکوت و التفّرغ عن هموم الدنیا. 

 سورة ؛44سورة النحل، اآلیه؛ 24، اآلیهیونسسورة ال.  1
سورة االعراف،  ؛25سورة االنعام، اآلیه؛ 21، اآلیهحشرال

 .51یهاآل
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ألّن القرآن الکریم یختلف من النصوص العلمانّیة. 
 تتأّلف علی المسائل العالمیة هناهذه النصوص إّنما 

و الیبتني علی المجّردات. أّما القرآن نّص مزدوج 
م یلق فی عالنزل من العالم المجّرد إلی الماّدة و لم

ت رأسه فی الجبرو الدنیا فصیر مغادرا؛ بل هو حبل
نزل فی الناس کی یّتصلون به إلی المأل األعلی قدر 

الّله الحکیم مزیدا علی کالم  1طاقتهم و وسعهم.
یعتبر کّل ما نری فی السماوات و األرض فی رؤیة 

                                                                                   القرآن آیة الّله التی تدل علیه. قال الّله تعالی:                                                                             
ي اآلْفاق  َو في» نا ف  ْم آیات  ی یَ  َسُنریه  ْم َحتَّ ه  ْنُفس 

َ
َن أ َتَبیَّ

ُه َعلی نَّ
َ
َك أ َربِّ  َو َلْم َیْکف  ب 

َ
ُه اْلَحقُّ أ نَّ

َ
ء  ُکلِّ َشْي  َلُهْم أ
قّرر العاّلمة الطباطبائي)ره( فی رسالة  2«َشهید

المراد باشهید هو المشهود دون »الوالیة: 
. ]بمعنی[ أّنه مشهود علی کّل شیء؛ الشاهد؛..

لکن یریهم آیاته فی اآلفاق و فی أنفسهم الرتیابهم 
فی شهوده و لقائه. و کیف یجوز لهم االرتیاب و 

 راالمتراء و هو بکّل شیء محیط، فهو األّول و اآلخ
و یدّل علیه  3.«و الظاهر و الباطن عند کّل شیء

 »الحصر المفید من قوله تعالی: 
َ
ُل َو اآْلخ  ُهَو اأْل َو  ُر وَّ

ن ُر َو اْلباط  اه  فقوله "هو الظاهر" یعني أّنا   4«الظَّ
النری شیئا فی الوجود  و فی العالم الماّدي سوی 

                                                                        
. من اإلشارات اللطیفة التی أبرزها المفّسر الجلیل العاّلمة  3

 عبدالّله الجوادي اآلملی فی مجلس درسه.
 .59، اآلیهفّصلتسورة ال.  9

الّله تعالی. الظواهر الخارجة عن نفس اْلنسان هی 
اآلیات اآلفاقّیة. ولکن هناك آیة أنجع من اآلفاق و 

من  لفهی نفس اْلنسان. اآلیات األنفسّیة تخت
اآلفاقّیة اختالفا نوعّیا؛ ألّنا عبر النظر إلی اآلفاق 
نزداد معرفة و علما بالعلم الحصولي؛ ولکن إذا تأّملنا 
فی أنفسنا و تعّرفنا علیه نجد الّله بالعلم الحضوري 
و علیه فاآلیات األنفسّیة أسرع فی ایصال اْلنسان 
إلی کسب الیقین. یستدّل علی ذلك بأّن اْلنسان 

فی ذاته و الیملك شیئا و الیستقّل فی شأن و  فقیر
إذا تفّکر فی وجوده ینتقل إلی رّبه اّلذي خلقه و رزقه 

من هذا یّتضح المراد من أّن  5و یفیض علیه دوما.
إسناد اآلیة إلی المخلوقات یتفّرع علی معرفة 
اْلنسان بالحقیقة السالفة الذکر. البحر و الجبل 

ولکن هل کّل من من أعظم آیات الّله تعالی؛ 
یتسّلق الجبل أو یسبح فی البحر یفهم هذا؟ کم 
عددا من الناس یتأّملون في أنفسهم و یفهمون هذا 
المعنی؟ فالفکرة محتاجة إلی ما یوّفر له أرضّیة 
مالئمة و هو االعتزال عن الناس و الکثرات 
الدنیوّیة. العزلة عن المشاغل من لوازم الرغبة فی 

نسان محفوفا بالکثرات الحقائق. ما دام اْل 
الیستطیع أن یذکر الحقائق و یتفّکر فیها. لهذا أمر 

 .22ص، . رسالة الوالیة 1
 .9، اآلیهالحدیدسورة .  4
 .429ـ 422، ص1الوالیة، ج.تحریررسالة5
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الّله تعالی رسوله)ص( أن یبتعد عن الناس ملجئا 
إلی غار حراء اربعین یوما قبل بعثته. و من َثّم قال 

ْن » الّله تعالی: ذ  اْنَتَبَذْت م  تاب  َمْرَیَم إ  ي اْلک  َو اْذُکْر ف 
ها َمکانًا َشرْ  ْهل 

َ
ا أ یًّ جابًا * ق  ْم ح  ه  ْن ُدون  َخَذْت م  َفاتَّ

ا یًّ َل َلها َبَشرًا َسو  َلْیها ُروَحنا َفَتَمثَّ ْرَسْلنا إ 
َ
إذ  1«َفأ

 إذاتهّیأت 
ّ

الیمکن تمّثل روح الّله بشرا سوّیا إال
النفس و هو یحصل بالعزلة عن الناسوت و االرتیاح 
من الضوضاء و الفوضی. فانتبذت مریم)س( مکانا 

دا عن الناس و تلّقت الروح التی ولد منه بعی
المسیح)ع(. و ظاهر اآلیة علی ما قلنا أن الفاء فی 
"فأرسلنا" للتفریع ال للعطف. فتأّمل جّیدا. و ینبغی 

ا»التطّرق علی الشریفة التالیة أیضا:  اْعَتَزَلُهْم َو  َفَلمَّ
ْسحاَق َو  ه  َوَهْبنا َلُه إ 

ْن ُدون  اللَّ  َیْعُقوَب  ما َیْعُبُدوَن م 
ا یًّ اختار ابراهیم الخلیل)ع( العزلة   2«َو ُکالًّ َجَعْلنا َنب 

عن المشرکین و أوثانهم؛ فلّما تفّرغ عنهم رزقه الّله 
َوَلدین مبارکین و وصال کّل منهما إلی مقام الرسالة. 
ولکن االعتزال الیکاد یکون دائمیا و بما أّن 

یش فی عاْلنسان مدنّی بالطبع فلیس یقدر علی ال
با 

ّ
أّیام دهره بعیدا عن المدن و االجتماعات مترق

الحصول علی غایات الدین بأجمعها. فال یستلزم 

                                                                        
 .12ـ12، اآلیهیمسورة المر.  3
 .43لمریم، اآلیهسورة ا.  9

العزلة االبتعاد بالبدن الماّدي دوما و إن کان الزما 
فی بعض األحیان، لکّن األمر یتنّفذ بمفهوم 
"الذکر". یقدر اْلنسان أن یعیش ببدنه بین الکثرات 

 المحبوب. فالفکر یتکامل و قلبه یطیر في سماء
بالذکر و هما یعمالن کجناَحی یتصّعد اْلنسان 
بهما إلی حقائق عالم الوجود. ولکن ما هو متعّلق 

 3،الذکر؟ علی ما ورد فی کثیر من اآلیات القرآنیة
لیذکر اْلنسان خالقه اّلذي قصده و یسلك إلیه و هو 
کادح إلیه کدحا فیالقیه. لیذکر الّله عّزوجّل فی 

ألحیان و األوقات کّلها. أ فال یستلزمه أن یهّمه رّبه ا
 أکثر من کّل شیء و یکون  ذاکرا به علی الدوام؟

هذا، و اعلم أّن الشیطان إّنما یصّرح من مکائده 
ما  قاَل  َربِّ  ب  » :بتزیین الدنیا و کثراتها للناس

ْغَوْیَتني
َ
ْرض   أ

َ
ي  اأْل َننَّ  َلُهْم   ف  َزیِّ

ُ
حتاج و هو ی 4«أَل

إلی مقابلة ذکّیة من جانب الّله الرحمان الرحیم. 
فیتکامل نظام الدین باستراتیجیة ثالثة؛ و هو 

 ّدینال نظام»منصوص فی قول أمیرالمؤمنین)ع(: 
ه و الزهد و التنزّ  .«فة الهوی و الّتنّزه عن الّدنیامخال

الرغبة عن الدنیا یسّبب أن ال یری اْلنسان لنفسه 
الال فیخاف أن یحزن لفقد ماله و شیئا و ال استق

، البقرة ؛ سورة45، اآلیهعنکبوتسورة ال . یلی بعضها:1
و 195و 41، اآلیهعمرانآلسورة  ؛200و 131و 152اآلیه
 .205، اآلیهاألعرافسورة ؛ 131

 .93 ، اآلیهالحجرسورة .  4



 8931علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره چهارم، زمستان  نشریه             

 
83 

أحّبته. و ذلك یحصل بالدوام و التدّرب فی ترکیز 
البال و ذکر الّله تعالی فی کّل الشؤون. إذا أخذ 
اْلنسان بهذا المسلك یشعر فی نفسه شیئا فشیئا 
بأّنه الیغضب ألّي شیء بسیط و الیخاف و الیحزن 

 ب...لألمور الدنیا الدنّیة و هو یهدیه طمأنینة الق

ذیَن » قال الّله الحکیم فی کتابه الکریم:    آَمُنوا  َو  الَّ
نُّ  ه  َتْطَمئ 

ْکر  اللَّ ذ  ال ب 
َ
ه  أ

ْکر  اللَّ ذ  ُلوُبُهْم  ب 
ُ
نُّ  ق َتْطَمئ 

 1«اْلُقُلوب

 الختام

یتفّکر اْلنسان عبر الجسدّیة. العملّیة الذهنیة و الفکرّیة 

یها و اْلنسان ف تبتني علی المقادیر الماّدّیة التي ولد

عاشت معها و کبرت بینها. فکّل ما یتحّصل له من 

العلوم لیس إاّل عبر التواجد فی العالم الماّدي و بالروابط 

الحاکمة علیها. علی هذا، فالیمکن العلم بما ال ُیری و 

الُیسَمع. فکیف یعقل الحّث العظیم فی المصادر الدینّیة 

النکاد  دات التيعلی کسب الیقین بالنسبة إلی المجرّ 

نراها بالبصر؟ خروجا عن هذا التعارض البدوي قلنا أّن 

کسب الیقین فی بدایة األمر یتحّصل عبر النظر  والفکرة 

فی اآلیات التي انتشرت فی العالم الماّدي کآیات القرآن 

الکریم و اآلیات اآلفاقّیة و کّل ما ینتمي إلی الخالق 

ولوج یات األنفسّیة و الالعزیز الحکیم. ثّم اللجوء إلی اآل

 فی الملکوت من مدخله الرئیسي.

                                                                        
 .21، اآلیهالرعدسورة .  3

 المصادر
 القرآن الکریم .9
های استعاره ،.ش(9513) قائمی نیا،علیرضا .5

پژوهشگاه  مفهومی و فضاهای قرآن. تهران:
 فرهنگ و اندیشه اسالمی

ق(. األمالی 9191محّمد بن حسن ) الطوسي، .5
 )للطوسی(، قم: دارالثقافة

تحریر رسالة الوالیة  ،هجوادی آملی، عبداللّ  .1
 حسین محّمد سّید بریزیت الوحیشمس

 بنیاد بین المللی اسراء طباطبائی، قم:
 ،ش(9533) آمدي، عبدالواحد بن محّمد تمیمي .3

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات 
 حوزه علمّیه قم

الشعیري، محّمد بن محّمد. جامع األخبار  .3
 المطبعة الحیدرّیة )للشعیري(، النجف األشرف:

الحّر العاملي، محّمد بن حسن، الجواهر السنّیة  .1
في األحادیث القدسیة )کّلّیات حدیث قدسی(، 

 تهران: دهقان
صدر الدین الشیرازي، محّمد. الحکمة المتعالیة  .9

فی شرح األسفار األربعة، قم: دار إحیاء التراث 
 العربي

ق(. 9531باطبائي،السّید محّمد حسین )الط .1
 الوالیة، قم: قسم الدراسات اْلسالمّیة رسالة

ق(. 9119) حسین بن محّمد تقي النوري، .91
 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم:

 مؤّسسة آل البیت علیهم السالم
من ال ، .ق(9195)، علیمحّمدبن بابویه،ابن .99

یحضره الفقیه، قم: جامعه مدّرسین حوزه علمّیه 
 قم

ی المیزان ف، السّید محّمد حسین الطباطبائي، .95
.تفسیر القرآن، قم: اسماعیلیان
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 لعلی صفایی حائری «سیر سورة القدرتف»ترجمة 

 
 1رضاییعلی حجة االسالم 

 2محمدرضا صفری

 :الزبدة

لیلة القدر خیر من ألف شهر. تنزل القواة المساعدة و المحرکة أعنی المالئکة إلی مقام الوالیة التی یتم کل 
وجود مهندس واع و والیة مشرف مّطلع ُیتّم کل النعم و القیم التی فی مصنع.  نعمک و إمکانیاتک. مثل

علیک أن تخطط و لرؤوسک المالیة تبرمج مالحظا النقاط األربع کی یتوفر لک کل شیء. النعم و األقدار، 
هر. ش الکتاب و المرشد، القواة التی نزلت علی مقام الوالیة، تخطیطک و تقدیرک. هذه اللیلة خیر من ألف

خیر هذه اللیلة ناشئ من أن بالقدر لیس هناک خراب و لیس هناک بطئ و ینبثق من أن فی هذه اللیلة 
نشئ فی لیلة القدر و تقدیر ک یصل إلی 

ُ
الکتاب، القواة النازلة و الوالیة مع قدرک و خطتک فالعمل الذی أ

فجر و برکة. لیلة القدر حتی مطلع ال السالم و السالم االنفصال من کل َعیب و آفة و السالم رحمة و تحیة
ال طوال العمر. لیست لیلة التخطیط و التقدیر ألف شهر بل تساوی ألف شهر. ال تستطیع أن تخطط عمرا 
حتی یطّبقها أوالدک. علیک أن تقّدر و تخّطط فی أصعب الظروف فی قلب الحوادث و فی اللیلة المظلمة 

ي . و الخطة تختلف فی الشکل و الکیفیة و هذه االختالف تبتبنکی تعمل فی مطلع الفجر و تطّبق البرامج
 علی عوامل أربع. الدافع، الغایة، البصیرة في عالقات العمل و شکل العمل. 

قدر، الوالیة، سالم، تخطیط الرئیسیة: کلماتال 

                                                                        
 . أستاذ المکالمة العربیة بمدرسة آیة الله بهجة بقم المقدسة 3
 . طالب الحوزة العلمیة بمدرسة آیة الله بهجة)ره( العلمیة في المستوی الرابع. 9
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 مفردات:

 انزال: متعد و هو النزول دفعة واحدة

 قدر: ثمن و قیمة، سعة، قیاس، قدرة

عل الزم، نزول شیئا فشیئا، اذا تعدی بمن تنّزل: ف
 بمعنی إنزال

 إذن: جواز، علم

 أمر: دستور، عمل، قول، شأن

 سالم: تحیة، طهارة من آفات و عیوب

 من: لتعدیة تنزل

 حتی: غایة و هی قید للیلة القدر، حتی مطلع الفجر

 تفسیر:

 لماذا قال لیلة القدر و لم یقل یوم القدر؟

 و إلی ماذا یشیر؟« من کل أمر»ما معنی 

هل هی غایة « حتی مطلع الفجر»فی « حتی»
أم غایة تنزل المالئکة؟ و « سالم»أم لـ« هی»لـ
تنزل المالئکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل »

 ما معنی هذه الجملة؟ « أمر

 فی الجملة؟ « سالم»ما إعراب کلمة 

                                                                        
 23، 21، 29، 20، 12. تفسیر البرهان، روایات 3
 24و21.  تفسیر البرهان، روایات 9

 لماذا أنزل القرآن فی لیلة القدر؟

 ن ألف شهر؟لماذا لیلة القدر خیر م

 لماذا تتنزل المالئکة فی هذه اللیلة؟ 

 لماذا هی سالم؟

 و لماذا حتی مطلع الفجر؟

هذه أسئلة عن لیلة القدر مع أن بعض الروایات 
 بحکومة بنی أمیة تقول لیلة من« ألف شهر»تفسر 

حکومة رسول الله أفضل من ألف شهر من حکومة 
 1بنی أمیة.

لفجر الی ظهور و مع وجود الروایات التی تؤول ا
 2المهدی )عج(.

و مالحظا الروایات التی تعّرف هذه السورة کأفضل 
حجة للشیعة تقول الولی فی کل فترة من تأتی 

 المالئکة باألمر له

جوا  .3فی روایة: خاصموا عدوکم بهذه السورة تفل 

علی أساس الکفر و الشکر یقّدرون لک و یعطونک 
 النعم و االمکانیات فی لیلة القدر.

بناءا علی أعمالک الماضیة، یقدرون رأس مالک 
 للمستقبل.

تفسیر البرهان، السید هاشم بحرانی، الروایة الثانیة و  1.
 السابعة
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و فی هذه اللیلة علیک أن تخطط و تبرمج لهذا 
الَریعان و االمکانیات؛ ألن الحرکة کلها إذا لم 
تقارن معها مخطوطة تصاب بالَخرب و الُبطئ و 

 التکرار و سُتفتقد.

حینما تهّیئ نفسک للبرمجة و تقوم بالتخطیط 
یساعدک کسراج طریقک. تحتاج  تحتاج الی مرشد

 الی الکتاب و المواصفة ُیعینانک.

و أیضا بحاجة إلی القواة المساعدة و المحرکة و 
تفتقر إلی الوالیة التی ُیتم کل نعمک و إمکانیاتک. 
مثل وجود مهندس واع  و والیة مشرف مّطلع ُیتّم 

 کل النعم و القیم التی فی مصنع.

مقام الوالیة فی هذه ُتنزل هذه القواة علی هذا ال
ل فی هذه  نز 

ُ
اللیلة لیلة القدر... کما أن القرآن أ

ّدرت فی 
ُ
لت و قیست و ق نز 

ُ
اللیلة و کما أن النعم أ

هذه اللیلة... فأنت أیضا تستطیع أن تخطط و 
 لرؤوسک المالیة تبرمج کی یتوفر کل شیء لک:

 النعم و األقدار. 9

 الکتاب و المرشد. 5

 ت علی مقام الوالیةالقواة التی نزل. 5

 تخطیطک و تقدیرک. 1

                                                                        
 یعنی کنا نجلس و لم نقم بأی عمل. 3.

ألجل هذا أوصینا بالَسَهر و التخطیط فی هذه اللیلة 
و أفضل األعمال فیها مذاکرة العلم و الوصول إلی 
وعی و بصیرة تساعد هذا التخطیط و أخذ القرار. 
من حرم من هذا التقدیر و البرمجة یبقی بال جدوی 

ل و التی تنزمن رؤوس مالیة توضع له و المالئکة 
 سیخسر.

بهذا اْلیضاح نجد علة نزول القرآن فی هذه اللیلة. 
لماذا کتاب اْلرشاد و الهدایة نزلت فی لیلة تقدیر 
الرؤوس المالیة و النعم؟ نزلت عندما یعطونک 
الریعان و فی اللحظة نفسها أرسلوا الکتاب و قانون 
 استثمارک و منهج البرمجة و التخطیط و تقدیرک. 

کتاب یجب أن ینزل فی هذه اللیلة. قدر الله هذا ال
تعالی الذی یعطی و یهدی الرؤوس المالیة و قدرک 

 أنت الذی تستخدم و تستعمل الرؤوس المالیة.

و النقطة الهامة هی أنهم یسمونها لیلة القدر ال یوم 
القدر. فی قلب الظالم و وسط األحداث علیک أن 

کة ئتخطط للغد و فی مطلع الفجر تمشی مع مال
نزلت فی اللیل. خطأنا هو أننا ال نعمل أی عمل فی 
لیلنا متورطون تحت المآزق و الظالم أم 

نفهم مطلع  1.مستسلمون للظالم أم راثون الظالَم 
الفجر هذه الکارثة عدم عملنا أی عمل و عدم 
تخطیطنا أی تخطیط و بمجرد عزمنا للعمل نواجه 
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ف آالف الموانع التی وضعت فی طریقنا و آال 
الصراعات التی أوجدت لنا و اللحظَة التی نرید أن 
نمشی و نعمل نواجه غروب الشمس و نتورط فی 

 اللیل.

ألجل هذا یخططون فی اللیل و لهذا اللیَل یقّدرون 
و هذا هو أن تخطیطا لیلة واحدة و قدرا لیلة واحدة 

 أفضل من ألف شهر دون التقدیر. 
 

تعرف ما هذه و ما أدریک ما لیلة القدر؟ ما الذی 
 اللیلة؟

لیلة القدر خیر من ألف شهر. لیلة واحدة خیر من 
 ألف شهر من عمر کامل دون البرجمة.

الکارثة هی أننا نرکز علی المواد أکثر من    
التخطیط و نؤکد علی اْلطار و التنظیمات أکثر من 
البرنامج فمع وجود المواد العالیة لیس لنا أی بناء 

 و سطح. الذین بال تخطیط لم نقم بإیجاد أی سقف
ال یضعون عملهم فی موضعه فعلیهم  الخرب و 
إعادة البناء و هذا هو أن کل عمل دون التخطیط 
و القدر و التقدیر سیصاب بالخراب و الُبطئ و 

 التکرار.

من لم یخطط فی اللیل و قام بالعمل فی الیوم بّدد 
عاما( بأکمله و کل جده و سعیه دون  95عمره)

نتیجته لذوی خطة جعلوه فی تخطیطهم  نتیجة أو

ألنه واضح من لیس له تخطیط یصبح من قواة 
 ذوی خطة.

قد شهدنا هذا فی مستوی عیشنا نحن و فی 
مستوی مجتمعنا و تأریخنا. حرکة السید جمال 
المقدسة نفعها انهیار العثمانیة و الثورة الدستوریة 
الفارسیة)مشروطة( فی إیران و کالهما أّدیا إلی 

 لطة بریطانیة.س

أیضا قیام مصدق أدی إلی االستغالل و  و
االستعمار األمریکیین... بمساعدة قوة لیست لها 
خطة حصلت خطة أعداء کانوا قد خططوا من قبل. 
کان  ألمریکا منافسون بریطانیا، روسیا، علماء 
الدین و الشعب. مع محاربة سلبیة و قدرة وطنیة 

حزب تودة  تنّحت بریطانیا عن السلطة و قوی
اْلیرانی)الشیوعیة(. بسبب علماء الدین ُصدمت 
الشیوعیة و بقی المجال ألمریکا حتی سنة 

من التأریخ الشمسی( التی  9511)سنة11
اسُتبدلت فیها اطروحة االقتصاد المخطط المرکزیا 
و المشروعات الستة بعلماء الدین و منعت االطروحة 

یتمتع  فو المشروعات روسیا و الشیوعیة. فتری کی
ذووا خطة بأعدائهم و الذین بال خطة ُیحرمون من 

 أصدقائهم.

المسألة هذه هی أنک علیک أن تخطط فی لیلة 
االختناق و الضغط مظلمًة ففی هذا الوضع و الظرف 
فرصة للتخطیط و حینما هّیأت قواتک و جعلتها فی 
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إطار العدو تستطیع أن تبدأ تتحرک و تدّمر عدوک 
مقامه و تسیطر حال کونک قد من الداخل و تقوم 

ب  هیأت لکل مشکلة حلها و بیدک لکل منص 
 شخصه.

لیس المهم أن ُتطلق الشعب فی الصحراء ألن من 
لدیه المناصب و المواضع یجعلهم یفرون أو 
رهم. أنظر إلی حزب البعث العربی االشتراکی.  یأس 
شاهد سلطة شاه السابقة. قم بدراسة سیطرة الکیان 

 فی کل مجال قد امتلکوا المناصب الصهیونی. تری
و المواضع بتخطیط کلی و هزموا العدو من الداخل. 
یفتح و یسیطر القادة الفاتحون علی القالع المرتفعة 

 من الداخل.

من لم یحصل قواته علی المناصب علی افتراض 
االعتماد علی الدستور و الشوری و علی فرض 

ن وجود مجلس الشوری لهم  یسقط شیئا فشیئا أل
هذه الثالثة فائدتها عندما یعاضدها نفر من القواة 

 لتنفیذها.

قد شرحت فی مجال آخر أن للتحکم و السیطرة 
علی الحکومة طریقان؛ من الداخل و بسبب قائد 

 معصوم و من الخارج و إشراف عامة الناس.

و إشراف عامة الناس إما بسبب الدستور و إما 
( و إما الشوری و إما المجالس)مجالس الشوری

بغض النظر عن هذه من خالل القواة التی أدخلوها 
فی کل المناصب و من خالل اْلشراف علی کل 

ل هذه المناصب علی  المناصب. ما لم ُتَحصَّ
باک علی کل السطح أنت  افتراض نصبک الش 
محکوم بالذین یستطیعون أن ُیطلقوا علیک نیران 
الرصاص من القمم المرتفعة و یمکنهم أن 

نَجل. یحصدوک  کمزرعة بم 

تری عدة من الیهود حصلوا علی المناصب تمکنوا 
من جذب قدرة أمریکا إلی أنفسهم. و لعل هذا 
الحصاد هدیة کبیرة لکونهم أقلیًة متورطین فی 
الضغوط ألن فی المآزق و الظالم ُتخطط الُخطط 
و تتکون المخّططات و هذا هو أن خطة لیلة واحدة 

 هرا التی ال نتیجة لهاأرجح من مشی و حرکة ألف ش
 إال الخراب و الُبطئ و التکرار.

لیلة القدر خیر من ألف شهر؛ لماذا تقدیر لیلة واحدة 
أفضل من ألف شهر دون تقدیر؟ ألن الذین لیست 
لهم ُاطروحة و خطة قواة ذووی خطة؛ ألن البناء 
الذی لیس لها خطة عمالها یعملون صباحا و مساءا 

ایة ن بال حساب، فی النهیخربون بال حساب و یبنو
یصبح مرحاضها فی المطبخ و باب فنائها وسط 
سقفها و ستبدأ بالتکرر و الخراب و إن لم تبدأ بهذین 
تبدأ بالبطئ ألن الحیرة فی مجال العمل مانع من 

حرکتک السریعة. ال تدری أین تبنی و أین تخرب 
و هذه الحیرة إن لم تخرب عملک ُتبطئ فیک و 

 ُتهدئک.
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أن العمل یحتاج إلی خطة. فی الخطة  هذا هو
یصبح العمل ذا قیمة؛ ألن قیمة العمل ال ترتبط 
 بنفس العمل بل ترتبط بالدافع و بالهدف و بالبصیرة

 التی لدیک فی عالقات العمل.

هذا هو أن عمال واحدا من أشخاص مختلفین 
لیست له قیمة مساویة ألن الدوافع مختلفة. 

خذ عشر تومان و شخص یعطی تومانا واحدا لیأ
شخص آخر یعطی کی یحصل علی هدوء ضمیره و 
شخص آخر یعطی تومانا واحدا کی یدّرس اْلنفاق 
و یربی انسانا و شخص آخر یربی عونا و یصنع 

 مرافقا. هل یستوی هؤالء؟

لذین ینفقون بالعواطف و الَهوس و مدح اآلخرین ا
و الشیطنة و السیاسة ال یستوون فی عمل واحد 

 إلی الذین دافعهم واجبهم.بالنسبة 

أیضا الذین غایتهم و جهتهم و هدف عملهم تربیة 
المرافق و تدریس اْلنفاق و البناء و إیجاد االتحاد 
و الوحدة ال یستوون بالنسبة إلی الذین غایتهم و 
جهتهم و هدفهم هدوء الضمیر أو إیجاد مصداقیة 
اجتماعیة أو النجاح فی االنتخابات أو الوصول إلی 

 ء و عشب الدنیا.ما

رون فی عالقات أعمالهم ال  أیضا الذین یبص 
یستوون بالنسبة إلی الذین یرون عالقة واحدة فقط. 
هذا هو الواضح أن العمل له عالقات لیست لها 
نهایة فبالنتیجة الذی یبصر فی جمیع هذه 

العالقات ال تستوی کیفیة و نفع عمله بالنسبة إلی 
. أنت عندما تسمع الذی یعرف بعض هذه العالقات

لضربة علی یوم الخندق أفضل من عبادة »
ألن علیا فی ضربته الواحدة یبصر فی « الثقلین

جمیع هذه العالقات التی لیس لها نهایة و فی 
حرکته الواحدة یرید عبادة الجن و االنس و هذا هو 
أن هذه الضربة تصل قیمتها و فضیلتها إلی هذا 

لبصیرة فی العالقات الحد ألن الدافع و الغایة و ا
فه أضعافا. کما أن  تمثل دورا فی قیمة العمل و تضعِّ
هذه العوامل الثالثة تؤثر أیضا فی هیئة العمل و 
کیفیته. أنت من الذی یدری بکأس واحد من الماء 
کم ألفة کم درسا کم عالقة و وحدة کم قدرة کم 
نجاحا، فال بد أن تختلف الحالة و هیئة عملک فی 

الواحد ألنک لدیک بذر فی هذا العمل و هذا األمر 
 یحتاج إلی محصول و حصاد.

مائدة ُبسطت للعب و الهوس و التظاهر تختلف فی 
الشکل و الکیفیة عن مائدة ُبسطت للواجب و 

 التربیة و الدرس و هذه العوامل األربعة:

 البصیرة فی عالقات العمل؛ الغایة؛ الدافع

سب عمل و تحاو شکل العمل تؤثر فی قیمة و قدر ال
هذه العوامل فی الخطة؛ هذا هو أن العمل یحتاج 
إلی خطة و خریطة إلی قدر و قیاس. و کیف 

 الحصول علی هذه الخطة و الخریطة؟
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أنت عندما بیدک قطعة من األرض و کیلویین من 
اللحم و بعض القماش ال تبدأ بالعمل دون الخطة 
و الخریطة فما لک فی أرض عمرک بدأت بالعمل 

 هنت نفسک عند کل فرع و عمل.و ر 

الذین یریدون أن یبنوا بناء و یصنعوا شیئا و یعملوا 
عمال و یخلقوا قیمة ال بد لهم من تخطیط و ماذا 

 علیهم أن یفعلوا لهذا التخطیط؟ من أین یبدؤوا؟

صدیق قال کنت جالسا بالمکتبة البنائیة مکان 
مهنتی. بعد مدة طویلة من الکساد وصل زبون غیر 

ب للغایة. أظهر فلوسه قبل أن یجلس و قال مجر 
 أرید خطة...

فرحت و تباهیت و انتقلت قلیال خلف المنضدة، و 
 قلت حسن. اتخذت القلم سائال أی خطة...

 قال: سیدی خطة خطة.

 قلت: أدری لکن ألی شیء الخطة؟

قام الرجل و قرب منی ماّدا لی ید العون قائال سیدی 
 خطة أرید خطة، خطة. 

هی هذا أنه لیس هناک خطة کّلیة. تبدأ  المسألة
الخطة بالهدف و تشّکل بالهدف. علی أساس 
الهدف ینتبهون إلی الطرق و الحوائج و المراحل و 

 مسائل کل مرحلة و یخططون. 

الذی یرید أن یبنی شقة یفترق عن الذی یرید أن 
یبنی مکانا لتربیة الطیور. بالهدف ُتشّکل الخطة و 

مل و یصبح ذا قیمة. و فی فی الخطة یعنی الع

فر و أن  الخطة و بالخطة یمکن أن ُیستمتع من الص 
ُیحصد الکثیر من القلیل و أن ُیحصل علی الکوثر و 

 الکوثر کثیر الخیر ال کثیر النعمة.

بالقدر تصل إلی الخیر و لیلة القدر خیر من ألف 
شهر تنزل المالئکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل 

 أمر.

اللیلة ناشئ من أن بالقدر لیس هناک خیر هذه 
خراب و لیس هناک بطئ و ینبثق من أن فی هذه 
اللیلة الکتاب، القواة النازلة و الوالیة مع قدرک و 
نشئ فی لیلة القدر و تقدیر ک 

ُ
خطتک فالعمل الذی أ

یصل إلی السالم و السالم االنفصال من کل َعیب 
 و آفة و السالم رحمة و تحیة و برکة.

ل فی هذ ه اللیلة التی دامت حتی القیامة ُتنز 
المالئکة و الروح کل أمر علی ولی األمر شیئا 
فشیئا. اولواألمر، أصحاب األعمال و األوامر و 
الشئون التی تصل إلیهم بلیلة القدر و یخططون 
تخطیطتها لسنة. و هذا هو أن کل عمل دون 
ق فی الهواء و دون خطة. ال  والیتهم عمل معلَّ

ع هذا األمر و هذا القدر و القیاسات. و هذا ینسجم م
هو أن فی الروایات کل عمل دون الوالیة بال ربح. 

من قام تمام لیله و صام تمام نهاره و حج تمام 
سنته و بذل تمام ماله فی سبیل الله ال ُیثمر بل 
خطیر إذا لم تصاحب هذه األعمال أمر الولی و 
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اقة مال الشخطته و لم تعمل بوالیته ألن أعمال الع
 ما لم تکن فی الخطة التکون إال الخراب.

کما وّضحت مرات من قبل والیة معمار و مهندس 
خبیر متمم کل النعم الموجودة و اْلمکانیات 
العظیمة التی فی الخطة ُتحیی و بالمخطط تطّبق. 
و هذا هو أن القرآن فی یوم الوالیة فی یوم الغدیر 

م تممت علیکیذکر؛ الیوم أکملت لکم دینکم و أ
 ، الیوم أکملت و أتممت...1نعمتی

تنزل المالئکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل 
. نغمة اآلیة الطویلة تنسجم مع استمرار هذه 2أمر

اللیلة حتی القیامة و تخبر عن عمل ممتد و طویل. 
عمل یتکون فی هذه اللیلة مع فعل المضارع و 

تی عظم حالذی أـ  بمصاحبة نزول المالئکة و الروح
 و بإذن و أمر معبودهم. ـ من جبرئیل

 سالم... لیلة القدر سالم

                                                                        
 .9رة المائدة، اآلیه. سو 3

هذا القدر اْللهی و هذا التقدیر الذی قدرته و هذا 
األمر و برنامج الولی و هذا الکتاب و الخطة و 
التقدیر إذا انسجمت معا إلی أی شیء تؤدی إال 
السالم؟... و هذا هو أن لیلة تقدیر الله و أنت و الولی 

لة سالم و أمن، لیلة تهذیب کل عیب و آفة. عندما لی
تنسق نعم الله مع خطة الوالیة و کتاب الله و تطابقها 
بالموضوعات الجاریة و الشدائد و الحوائج تستطیع 
أن تحصل علی السالم و تنجو من الخراب و 

 التکرار و البطئ.

عظمة لیلة القدر ألجل هذا. ألن کل هذه األشیاء 
ار تقدیرک و تدبیرک فقط. باألقدار ُجمعت و بانتظ

التی جمعت فی هذه اللیلة قدر  النعم و قدر الوالیة 
التی متممة النعم و قدر الکتاب فقط یبقی قدرک و 
َسَهرک و تخطیطک الذی یجب أن ینسجم مع 
الحوائج و النقائص و الضرائر الجاریة و تلک األقدار  
 ألنه کما مضی الخطة علی أساس الهدف و هدفک

بمعنی اإلنزال ال « من»نزول بـالتـدریج و مع « التنزل. »9
النزول. و األمر مع أنه ورد بمعنی دستور و عمل و شأن لکنه 
یعنی شــأن و عمل؛ ألن کلمة إذن تغنینا عن معنی دســتور 
ــبح: فی هذه اللیلة ُتنزل المالئکة و  فبالنتیجة معنی اآلیة یص

عمل و برنامج بإذن ربهم.و لهذا  الروح شــیئـا فشــیئـا کل
النزول غایة و مقصــد و هو الوالیة. و هذا هو أن هناک ولی 
أمر حتی القیـامة تنزل المالئکة علیه و ُتنزل علیه األعمال و 

 البرامج و هذا االستمرار ینسجم مع طول اآلیة.
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الیبنی علی  الهوس بل یتشکل مع النظر إلی 
 أصلین:

 قدرک و إمکانیاتک

 الحوائج و الضرائر و ظروف مجتمعک

عندما ترید أن تخطط ألرضک علیک أن تنتبه إلی 
الهدف و لیس هذا الهدف هوس مثل أننی أهَوی 
بناء مأذنة. یجب أن ینسجم هدفک مع إمکانیات 

رائر الموجودة األرض و ظروفها و مع الحوائج و الض
 فی مجتمعک.

ال یبنون شقة فی أرض رخوة و مجتمع جائع ألن 
مکانا لتربیة الطیور أکثر مناسبة ألنه ینسجم مع 
رخاوة األرض و قدرها و قیاسها وحاجة المجتمع و 
الضرائر الجاریة... فاالنتباه إلی هذا القدر و 
اْلمکان و إیجاد تلک الخطة و التقدیر و االنسجام 

یة المعمار و أمر ه علی عاتقک و هذا قدرک مع وال 
أنت الذی یرُبط نظرا إلی الکتاب النازل بین قدر الله 
و النعم و الرؤوس المالیة و قدر الوالیة التی أتت به 
المالئکة و الروح. یرُبط بینها و یؤّمن الحوائج 

 الجاریة.

 هی حتی مطلع الفجر
النقطة هی أنهم یخططون فی اللیل کی یبدؤوا 
بالعمل فی مطلع الفجر مع مالئکة نازلة فی اللیل. 
لیلة القدر حتی مطلع الفجر ال طوال العمر. لیست 
لیلة التخطیط و التقدیر ألف شهر بل تساوی ألف 
شهر. ال تستطیع أن تخطط عمرا حتی یطّبقها 

                                                                        
 . یعنی کنا نجلس و لم نقم بأی عمل.3

أوالدک. علیک أن تقّدر و تخّطط فی أصعب 
ی ک الظروف فی قلب الحوادث و فی اللیلة المظلمة

تعمل فی مطلع الفجر و تطّبق البرامج و إال من یرید 
جدیدا أن یبدأ فعال و یخطط خطة بعد مطلع الفجر 
ال ُینجز فعله ألن الغروب یحین و ُیلَقی علیک 
الشتاء و أنت لم تعمل أی عمل و لم تکتسب أی 

 زاد.
نحن فی ظروفنا الخاصة نشهد هذا. الذین لم 

ی الَخنق خمسا و یخططوا و کانوا یعملون فقط ف
عشرین سنة  أو فی سلطة العدو خمسین سنة 
أصبح نفع عملهم لألجانب. الذین لم یربوا القواة و 
التفتوا إلی هذا بعد النجاح فقط، أصابوا بالمحن و 
الخراب. هؤالء هدموا البناء و بعده یریدون أن 
یبحثوا عن البّناء و المدیر و العامل و یبحثوا عن 

مج و واضح أن اآلخرین لیسوا المخطط و المبر
عاطلین و یریدون نصیبهم من الثورة و ما إن 
أقدمت حتی أدخلوا قواتهم فی کل إطارک حتی 
أنک مجبور علی توظیفهم علی إنتاج نفس السلع 
األجنبیة محلیا و هم الذین یستطیعون أن یأخذوا 
قرارا ألنهم مرتاحین و أیضا متوّلین المنصب. 

ا و ال یمکنک انجاز عمل إال بإمکانهم أن ُیقدمو 
التشّرد و الَجهد و التبریر... و الکارثة هی أن 
المدیرین یصبحون عّماال و العّمال یتولون 
المناصب و یخلعون منصبک. و ماذا یمکنک أن 
تفعل إال المصالحة. و ماذا لدیک إال التصلیح و 
إغماض عینیک عن النزاعات. لیس هناک سالم 

و لم ُیعمل أی عمل باللیل، ألنه لیست هناک خطة 
، لم 1فقط فی اللیل کنت ترثو الظالم و تمدح النور

تکن مشغوال بالمخططات و الخطط و لم تصمم 
 .ةعلی تربیة القوا
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